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هاي موئين واکشت شده گياه  مقايسه خواص ضدباکتريايي عصاره ريشه 

 با اندام هوايي گياه 1زبان خوزستاني گاو گل
 

 2پيري  خسرو ،1نظر حق زينب

 (هسئَل ًَیسٌذُ) ّوذاى سیٌب ثَعلی داًطگبُ ثیَتکٌَلَصی،  گزایص کطبٍرسی ارضذ کبرضٌبسی  1

 هحیطی علَم پضٍّطکذٓ توبم استبد 2

 چکيده

ثیَتیکی اس گیبّبى دارٍیی، سجت استفبدُ  ضًَذ. کطف تزکیجبتی ثب خبصیت آًتی تزیي هٌبثع درهبًی هحسَة هی گیبّبى اس هْن

گبٍسثبى، اس گیبّبى هَرد استفبدُ ثزای تَلیذ دارٍّبی گیبّی ثب  ّب ضذُ است. گل افشٍى اس ایي هٌبثع ثزای درهبى ثیوبری رٍس

ای خَاظ ضذثبکتزیبیی ریطِ هَئیي ٍاکطت  ثبضذ. ّذف اس ایي هطبلعِ ثزرسی هقبیسِ ّبی ثبًَیِ آى هی َلیتاستفبدُ اس هتبث

ثذر گیبُ گل گبٍسثبى سای اًسبًی ثَد.  ّبی ثیوبری یسنّبی هختلف گیبُ گبٍسثبى خَسستبًی ثز هیکزٍارگبً ضذُ ایي گیبُ ثب اًذام

آٍری ٍ خطکبًذُ ضذًذ. القبء  ّبی گیبُ ثِ طَر جذاگبًِ جوع دّی، اًذام ثعذ اس هزحلِ گل خَسستبًی در گلخبًِ کطت ضذ ٍ

ثِ ٍسیلِ اگزٍثبکتزیَم رایشٍصًش صَرت گزفت. اثزات  MSریطِ هَئیي ثز رٍی قطعبت ثزگی رضذ یبفتِ در هحیط کطت 

سای اًسبًی  ثبکتزی ثیوبری 1ک در آگبر ثز رٍی ّبی هختلف اتبًَلی، هتبًَلی ٍ آثی ثِ رٍش اًتطبر اس دیس ضذثبکتزیبیی عصبرُ

ثِ ّب  ّب ثز رٍی ایي ثبکتزی هَرد ثزرسی قزار گزفت. عالٍُ ثز آى حذاقل غلظت ثبسدارًذگی ٍ حذاقل غلظت کطٌذگی عصبرُ

بی هَرد آسهبیص ّ ّب هطبّذُ ضذ کِ ثبکتزی ّبی هختلف ثز ثبکتزی ثب هقبیسِ اثز عصبرُای ارسیبثی ضذ.  رقت لَلِ رٍش

ّبی هَرد هطبلعِ، ثبفت گل ثب  ّب داضتٌذ. اس ثیي ثبفت ّبی هتفبٍت عصبرُ ّب ٍ غلظت ّب، حالل ّبی هتفبٍتی در ثبفت حسبسیت

هَئیي ثب  ّبی هَرد هطبلعِ ثَد ٍ ریطِ هتز دارای ثیطتزیي تبثیز ثز رٍی ثبکتزی هیلی 50/10ی ثبسدارًذگی  هیبًگیي قطز ّبلِ

طَر هیبًگیي، ثبکتزی  هتز کوتزیي هیشاى ثبسدارًذگی را ًطبى داد. ّوچٌیي ثِ هیلی 06/6ّبلِ ثبسدارًذگی هیبًگیي قطز 

staphylococcus aureus ّب ًطبى داد. ثب تَجِ ثِ ًتبیج  حسبسیت ثیطتزی ًسجت ثِ سبیز ثبکتزیMIC  ٍMBC ُعصبر ،

ّب  ّب ًطبى داد ٍدر هقبیسِ ثب توبم ثبفت تزی ًسجت ثِ سبیز ثبفتگبٍسثبى خَسستبًی، اثزات هْبرکٌٌذگی ٍ کطٌذگی ثبال گل ثزگ 

گبٍسثبى  عصبرُ ریطِ هَئیي گلثَد.  Escherrchia coliریطِ هَئیي دارای ثبالتزیي اثز ثبسدارًذگی ثز رٍی ثبکتزی 

 َد.تَاًذ ثِ عٌَاى هٌجعی ثزای عَاهل ضذ هیکزٍثی ثبلقَُ در ًظز گزفتِ ض خَسستبًی هی

 سای اًسبًی ّبی ثیوبری گبٍسثبى خَسستبًی، رضِ هَئیي، ضذثبکتزی، ثبکتزی : گلهاي کليدي واژه

 

                                                           
1 Echium khuzestanicum 
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