
 

 چکیده

ایي هادُ  است. هؤثرُ هادُ ّا حاٍی ّای آى ّستٌد کِ یک یا برخی از اًدام گیاّاًی گیاّاى دارٍیی مقدمه:

. در دّد، دارای خَاص دارٍیی هؤثر بر هَجَدات زًدُ است ٍزى خشک گیاُ را تشکیل هی ٪1کِ کوتر از 

گیاُ دارٍیی علیِ هیکرٍارگاًیسن ّای جدا شدُ از فعالیت ضد باکتریایی اساًس چٌد ایي هطالعِ بِ بررسی 

 پرداختِ شد. گَشت ) سَدٍهًَاس،سالوًَال ٍ اسیٌتَباکتر( ٍ شٌاسایی ترکیبات شیویایی اساًس ّا

اساًس گیری از گیاّاى با استفادُ از رٍش کلًَجر اًجام شد. بررسی اثرات ضد هیکرٍبی با روش ها: 

 ٍ حداقل غلظت باکتری کشیبررسی شد.  هْاریاستفادُ ار رٍش چاّک، حداقل غلظت 

ًتایج بِ ایي صَرت بَد کِ قطر ّالِ عدم رشد برای اساًس گیاُ آٍیشي برای باکتری ّای سالوًَال، نتایج: 

هیلی هتر اًدازُ گیری شد کِ بیشتریي هیساى ّالِ عدم رشد  32،13ٍ33سَدٍهًَاس ٍ اسیٌتَباکتر بِ ترتیب 

شاّدُ شد. ّوچٌیي حداقل غلظت هْاری باکتری ّا در حضَر اساًس گیاُ آٍیشي هربَط بِ اسیٌتَ باکتر ه

هیلی گرم بر هیلی لیتر اًدازُ گیری شد ٍ حداقل غلظت باکتری کشی بِ ترتیب  22،22/6ٍ22بِ ترتیب 

ّوچٌیي قطر ّالِ عدم رشد برای اساًس گیاُ ،هیلی گرم بر هیلی لیتر اًدازُ گیری شد 20ٍ  20،2/12

هیلی هتر اًدازُ گیری  30ٍ 22،22برای باکتری ّای سالوًَال، سَدٍهًَاس ٍ اسیٌتَباکتر بِ ترتیب دارچیي 

شد کِ بیشتریي هیساى ّالِ عدم رشد هربَط بِ اسیٌتَباکتر هشاّدُ شد. حداقل غلطت هْاریباکتری ّا در 

ُ گیری شد ٍ حداقل هیلی گرم بر هیلی لیتر اًداز 22، 2/12، 22حضَر اساًس گیاُ دارچیي بِ ترتیب 

ّوچٌیي قطر ّالِ عدم  .هیلی گرم بر هیلی لیتر اًدازُ گیری شد 20ٍ  22، 20بِ ترتیب  غلظت باکتری کشی

ٍ  22، 36رشد برای اساًس گیاُ برگ بَ برای باکتری ّای سالوًَال، سَدٍهًَاس ٍ اسیٌتَباکتر بِ ترتیب 

عدم رشد هربَط بِ سالوًَال هشاّدُ شد. حداقل  هیلی هتر اًدازُ گیری شد کِ بیشتریي هیساى ّالِ 30

هیلی گرم بر هیلی لیتر  2/12ٍ  12/3، 22غلظت هْاری باکتری ّا در حضَر اساًس گیاُ برگ بَ بِ ترتیب 

هیلی گرم بر هیلی لیتر اًدازُ  22ٍ  22/6،  20اًدازُ گیری شد ٍ حداقل غلظت باکتری کشی  بِ ترتیب 

 .گیری شد

با در  دارچیيگیاّاى آٍیشي، برگ بَ ٍ ی بِ اثرات ضد باکتریایی اساًس ّا با تَجِ: نتیجه گیریبحث و 

یک ایي گیاّاى بِ عٌَاى ی هی تَاى از اساًس ّا   in vivoًظر گرفتي عَارض جاًبی آى ّا در شرایظ 

                         استفادُ کرد.دارٍی گیاّی 

 برگ بَ،سالوًَال،سَدٍهًَاس، اسیٌتَباکتر،ضد هیکرٍبیاساًس، آٍیشي، دارچیي،  کلیدی: واژگان
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