
 چکیده

چَچاق از سبسیجات هحلی ارزشوٌذ با خَاص دارٍیی است کِ در هٌاطك شوالی ایراى یافت هی شَد.  مقدمه:

در سال ّای اخیر، هطالعِ بر رٍی گیاّاى دارٍیی ٍ شٌاسایی ترکیبات ضذ هیکرٍبی آًْا هَرد تَجِ لرار 

ٍ ضذ لارچی عصارُ ّای آبی ٍ الکلی  گرفتِ است. ّذف از هطالعِ حاضر، شٌاسایی اثرات ضذ باکتریایی

 چَچاق بَهی گیالى بَدُ است.

 (، استافیلَکَکَس اٍرئَس  PTCC 1330سَیِ استاًذارد اشریشیاکلی) 5ایي هطالعِ، بر رٍی  مواد و روش ها:

(PTCC 1112(سَدٍهًَاس آئرٍشیٌَزا ،)PTCC 1074(کاًذیذا آلبیکٌس ،)PTCC 5027 آسپرشیلَس ٍ)

( اًجام شذ. ابتذا عصارُ ّای آبی ٍ الکلی گیاُ چَچاق بِ رٍش خیساًذى PTCC 5011) برازیلٌسیس

)هاسراسیَى( تْیِ شذ. سپس از آزهَى اًتشار از دیسک، هیکرٍدایلَشي ٍ اًتشار از چاّک برای ارزیابی فعالیت 

 ضذ هیکرٍبی عصارُ ّا استفادُ ٍ سپس با آًتی بیَتیک ّای استاًذارد همایسِ شذ.

ًتایج هطالعِ حاضر ًشاى داد کِ در رٍش اًتشار از دیسک، اشریشیاکلی ًسبت بِ غلظت ّای هختلف  یافته ها:

عصارُ ّای آبی ٍ الکلی چَچاق هماٍم ٍ استافیلَکَکَس اٍرئَس حساس بَد ٍ سَدٍهًَاس آئرٍشیٌَزا 

ٍ الکلی  ًسبت بِ غلظت ّای هختلف عصارُ الکلی هماٍم بَد. حذالل غلظت هواًعت کٌٌذُ عصارُ آبی

چَچاق بر باکتری ّای اشریشیاکلی ٍ استافیلَکَکَس اٍرئَس ٍ سَدٍهًَاس آئرٍشیٌَزا ٍ لارچْای کاًذیذا 

 59/0،  41/9ٍ  250، 41/9ٍ  59/0، 55/1ٍ  44/0، 25/31ٍ 125آلبیکٌس ٍ آسپرشیلَس برازیلٌسیس بِ ترتیب 

یشیاکلی ٍ استافیلَکَکَس اٍرئَس ًسبت بِ آًتی هیلی گرم بر هیلی لیتر بَد. سَیِ ّای استاًذارد اشر 59/0ٍ 

بیَتیک ّای هختلف حساس بَدًذ ٍلی سَدٍهًَاس آئرٍشیٌَزا ًسبت بِ ایوی پٌن ٍ سیپرٍفلَکساسیي هماٍم ٍ 

ًسبت بِ جٌتاهایسیي ًیوِ حساس بَد. ّوچٌیي اثر ضذ هیکرٍبی عصارُ آبی چَچاق رٍی باکتری ّای هَرد 

لی بَد ٍ استافیلَکَکَس اٍرئَس ًسبت بِ سایر باکتری ّا حساسیت بیشتری را بِ هطالعِ بیشتر از عصارُ الک

عصارُ ّای آبی ٍ الکلی ًشاى داد. آسپرشیلَس برازیلٌسیس در همایسِ با کاًذیذا آلبیکٌس ًسبت بِ عصارُ 

 ّای آبی ٍ الکلی حساس تر بَد.

ٍ بٌابرایي هی تَاى از آى در صٌعت چَچاق دارای اثرات ضذ باکتریایی ٍ ضذ لارچی است  نتیجه گیری:

 دارٍسازی ٍ تْیِ دارٍّای گیاّی استفادُ ًوَد.

چَچاق، اثر ضذ باکتریایی، اثر ضذ لارچی، عصارُ ّای آبی ٍ الکلی کلید واژه ها:  


