
 https://www.qafj.iauk.ac.ir               63-04/ مقاله پژوهشی/صفحات 0011دوره اول/ شماره سوم/ زمستان 

 

و  ( LProsopis farcta.) کهورک داروییگیاهان  هایضد میکروبی عصاره اتبررسی اثر

 موریومسالمونال تیفیروی ( L tramoniums Datura.) تاتوره

 (Salmonella typhimurium)  زابلجدا شده از طیور در شهرستان 
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 چکیده
-سالمونال تیفیی روی ( L stramonium Datura.) و تاتوره ( L.Prosopis farcta) جغجغههای میکروبی عصارهبررسی اثر ضدهدف از این مطالعه 

کلکسییون گیاهیان دارو یی پژوهشیکده     و تاتوره از  کهورکگیاهان است.  زابلجدا شده از طیور در شهرستان ( Salmonella typhimurium) موریوم

هیای بیاکتری   سیویه . شدتهیه ها اتانولی از آن عصاره در مرحله بعدهای گیاهی خشک و آسیاب گردیدند و نمونه. ندشد آوریجمعکشاورزی دانشگاه زابل 

یلوشین  گییاهی میورد مطالعیه از روش میکرود   های میکروبی عصارهات ضدبدست آمد. به منظور بررسی اثرطیور مدفوع  هایاز نمونهموریوم سالمونال تیفی

نتایج حاصل از ایین مطالعیه نشیان داد کیه کمتیرین       استفاده شد. (MBC) و حداقل غلظت کشندگی (MIC) کنندگیحداقل غلظت مهارجهت تعیین 

حیداقل غلظیت مهارکننیدگی بیرای عصیاره      در حیالی کیه    ؛بوده اسیت  ppm 1/3برابر با  موریومسالمونال تیفیغلظت مهارکنندگی عصاره تاتوره در برابر 

تحقیی  نشیان داد کیه     نتیایج ایین  ه است. بود ppm 5/12کهورک  و 25/2است. همچنین حداقل غظت کشندگی عصاره تاتوره بوده  ppm 5/2 کهورک

تر از عصاره کهورک عمل نموده است. ارزیابی ضریب همبستگی پیرسون بین محتوای فنل کل، فالونو یید کیل   قوی سالمونالدر مهار باکتری تاتوره  عصاره

و  MICحاکی ازوجود رابطه معکوس بین این پارامترها بود. به طوریکه عصاره تاتوره که دارای فنل کل، فالونو یید کیل بیایتری بیود؛      MBCو  MICو 

MBC وبیی  میکردارای اثیرات ضید  های تاتوره وکهیورک  تر بود. نتایج آزمایش ما نشان داد عصارهتری داشت و به همین دلیل در مهار باکتری موثرپایین

 در طیور استفاده کرد. موریومسالمونال تیفیهای ناشی از ها در درمان عفونتتوان از آنو می مناسبی هستند

 (MBCحداقل غلظت کشندگی )، (MICحداقل غلظت مهارکنندگی )میکروبی، فعالیت ضد کهورک، کلیدی: هایواژه

 مقدمه

( Salmonella typhimurium) موریومتیفی سالمونال 

 سیالمونال از جین    انتریکیا یکی از سرووارهای مهم گونیه  

هییا از شیییوع میزبییانی زیییادی  سییالمونالاسییت و در بییین 

های حیوانی گونه برخوردار است و به طور مکرر از انسان و

شیود. همچنیین   طیور جدا میی  و گوسفند، بزاز جمله گاو، 

 این باکتری عامل اصلی مسمویت غیذایی در انسیان اسیت.   

نظیر پودر استخوان، پودر  و طیور های دامیمواد و فرآورده

هیا نقیش اساسیی    سیالمونال گوشت و پودر خون در انتشار 

هیای  پیشیرفت  رغم همه اقدامات انجام شیده و دارند و علی

مشکل اساسی در سالمت انسان  بهداشتی، هنوز سالمونلوز

 .(1) آیدو دام به ویژه صنعت طیور به شمار می

متعل  بیه   .Prosopis farcta Lبا نام علمی  کهورک 

و زییییر خیییانواده   (Leguminosaeبقیییویت )خیییانواده 

Mimosoideae  و خشیک  نیواحی  است. این گیاه بیومی 

این گیاه دارای  (.2است ) آفریقا و آسیا آمریکا، خشکنیمه

توان به میکروبی مناسبی است که این امر را میخواص ضد

موجیود در گییاه   هیای  ترپنکو یسز آلکالو یدی و ترکیبات

هیای  دارای اسیتفاده  کهیورک گیاه  (.3)نسبت داد  کهورک

 توان به استفادهها میسنتی متعددی است که از جمله آن

جهیت التیییام زخیم بخصییوص در منطقییه سیسییتان و      
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نییز   از خواص دارویی این گییاه  (.4) اشاره کردبلوچسیتان 

معالجه زخم معده، سیق  جنیین، اسیهال خیونی،     توان می

روماتیسم، التهیاب حنجیره، دردهیای قلبی و تنگی نفی   

 ین در تحقیقات دیگیر بیه خواص ضدهمچن. (5) را نام برد

 دهنیدگی و ضید اسپاسیم، تسیکین و فواید ضد( 2دیابتی )

   (.2) اشاره شده است کهورکالتهابی گیاه 

 Daturaبییا نییام علمییی   دارو ییی تییاتوره گیییاهی   

.L niumstramo سییییانان زمینیییییسیییییب از تیییییره

(Solanaceae ) .دارای بیر   ،یکساله ،علفی گیاهیاست-

هیای شییپوری   هیای نیامنظم و گیل   های ناصاف با بریدگی

دانه در آن قیرار   411. میوه آن کپسول است و حدود است

دارد که هم خاصیت دارویی و هم سمی دارد. گییاه تیاتوره   

یکی از مشهورترین گیاه دارویی سنتی است. بیر  و دانیه   

-آنتی ،التهاب ضد، اسپاسم ضد ،درد گیاه دارای اثرات ضد

میکروبیی   فعالییت ضید   (.8) تشینج اسیت   باکتریال و ضید 

هیای ثانوییه ماننید آلکالو یید،     به ترکییب متابولییت  تاتوره 

فالونو یدها، فنل، تانن، ساپونین، اسیترو ید، گلیکوزییدها و   

هیای فعیال   مباکتریایی با مکانیسهایی که فعالیت ضدرزین

 .(9) متفاوت دارند نسبت داده شده است

-هدف از این مطالعه بررسی اثر ضد میکروبیی عصیاره   

جدا شیده   موریومسالمونال تیفیروی و تاتوره  کهورکهای 

 است.  زابلاز طیور در شهرستان 

 مواد و روش کار

 گیاهی عصارهتهیه 

ی طیرح  این تحقی  در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه 

های گیاهی کهورک و تاتوره نمونهکامالً تصادفی انجام شد. 

کلکسیون گیاهان دارو ی پژوهشکده کشاورزی دانشیگاه  از 

هیا  آوری شدند. نمونهجمع)واقع در شهرستان زهک( زابل 

در حیرارت  الکتریکیی  به آزمایشگاه منتقل و به وسیله آون 

ساعت خشک گردیدنید.   22گراد به مدت درجه سانتی 51

صل از آن جهیت  و پودر حا ها آسیاب گردیدندسپ  نمونه

جهت  تهیه عصاره اتانولی گیاهان مورد استفاده قرار گرفت.

اسیتفاده   1از روش ماسراسییون سیرد   ره گیاهان،تهیه عصا

                                                           
1 Cold maceration 

 گردیدوزن از پودر هر گیاه گرم  5/2 شد. برای این منظور،

رسیانده شید و بیه     لیترمیلی 111به حجم  %81ا اتانول و ب

 ساعت، 24پ  از ساعت روی همزن قرار گرفت.  24مدت 

را با عبور دادن از کاغذ صافی واتمن شیماره  حاصل عصاره 

، حیالل از  2اواپوراتیور  و در دسیتگاه روتیاری   صاف کرده 1

عصاره جدا شد. عصاره به جا مانده را در ییک وییال خیالی    

مانده حالل نیز ریخته و زیر جریان ازت گذاشته شد تا باقی

ی قیری شکل بر جای مانید.  تبخیر شود و در نهایت عصاره

 3سییپ  ویییال حییاوی عصییاره را درون دسییتگاه دسیییکاتور

هیای حیاوی عصیاره بیه     گذاشته و دسیکاتور همراه با ویال

-ساعت در یخچال قرار گرفت و بعد از آن عصاره 24مدت 

داری شد. در مرحله نگهگراد سانتیدرجه  -81ها در دمای 

 با غلظت ام آزمایشات مربوطه، محلول ذخیرهبعد جهت انج

ppm 51 ( 11عصاره گیاه حل شده در اتانول تهیه شد.) 

 (موریومسالمونال تیفی) سازی باکتریجدا

از شهرسیتان   1399های مدفوع طییور در سیال   نمونه 

ساعت در محی   2ها به مدت آوری شدند. نمونهزابل جمع

هیای انتخیابی   داری شیدند. سیپ  بیه محیی  کشیت     نگه

انتقیال   5سیولفیت آگیار  بیسیموت  و  4آگار سالمونال شیگال

گیراد  درجه سانتی 32ساعت در دمای  24یافته و به مدت 

هیای بدسیت آمیده بیرای شناسیایی      نمونه .قرار داده شدند

های بیوشیمیایی با آزمونموریوم سالمونال تیفینهایی گونه 

، لیییزین TSI ،MR-VPهییای کشییت افتراقییی و محییی 

کیه   ؛نید آیرون آگار، سیمون سیترات و اوره بررسیی گردید 

 کنند.  ها رشد میروی این محی  تنها سالمونالهای نمونه

 مک فارلند 4/1تهیه سوسپانسیون 

ساعت قبل  24برای تهیه سوسپانسیون میکروبی، ابتدا  

از انجام آزمایش، از کشت ذخیره باکتری به محی  کشیت  

هیای  دار آگار مغذی تلقیح شید. پی  از رشید کلنیی    شیب

محلول نرمال سالین شسیته   باکتری، سطح محی  کشت با

                                                           
2 Rotary evaporator 
3 Desiccator 
4 Salmonella Shigella Agar 
5 Bismuth Sulfite Agar 
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و سوسپانسیییون غلیییک میکروبییی حاصییل گردییید. سییپ  

-مقداری از سوسپانسیون باکتری، داخل لوله استریل درب

دار حاوی محلول نرمال سالین ریخته شیده و کیدورت آن   

آمریکا( در طول میو    -Unicoبا دستگاه اسپکتروفتومتر )

بر شدن کدورت گیری شد و تا هنگام برانانومتر اندازه 231

فارلند، با محلول نرمیال سیالین   مک 5/1محلول با کدورت 

ترتیب سوسپانسیون بیاکتری بیا غلظیت    رقی  گردید. بدین

CFU/ml 811×1 .تهیه گردید 

 بیوتیکیآنتیآزمون حساسیت 

بییوتیکی بیا اسیتفاده از روش    آزمون حساسییت آنتیی   

انتشار دیسک و مطاب  با استاندارد آزمایشگاه و بالین روی 

. از کشیت چمنیی   گردیید محی  مولر هینتون آگار انجیام  

فارلند روی محی  مک 5/1سوسپانسیون باکتریایی معادل 

-آمپی کی شاملبیوتیهای آنتیمولر هینتون آگار و دیسک

( و CZ، سییفازولین )(GM) (، جنتامایسییینAM) سیییلین

-اسییتفاده شیید. پیی  از گرمخانییه (AZMزیترومایسییین )آ

-سانتی درجه 32ساعت در دمای  24-18گذاری به مدت 

 دیجیتیال  قطر هاله عیدم رشید بیه وسییله کیولی       ،گراد

 1CLSIو نتیایج بیا توجیه بیه اسیتاندارد       شید گیری اندازه

 .گزارش گردید

 میکروبی عصاره گیاهآزمون ضد

های باکتری نسبت به عصاره گییاه بیا   جدایهحساسیت  

سازی در چاهک بررسی شد. به هفت استفاده از روش رقت

میکرولیتیر از   111های میکروتیتیر مییزان   چاهک از پلیت

( اضافه شید. بیه   MHB2)محی  مایع مغذی مولر هینتون 

لیتر از محلیول رقیی  شیده عصیاره     میلی 111چاهک اول 

میکرولیتییر از  111کییردن اضییافه شیید و پیی  از مخلییو  

-چاهک اول برداشته به چاهک دوم اضیافه کیرده و بیدین   

از چاهیک آخیر    .ترتیب تا آخرین چاهک این کار انجام شد

 111میکرولیتیر محیی  کشییت خیار  کیرده مقییدار      111

واحید در   211میکرولیتر از سوسپانسیون میکروبی حیاوی  

                                                           
1 Clinical and Laboratory Standards Institute 
2 Mueller Hinton Broth 

نکوبیاتور  فارلند اضیافه شید و در ا  مک 5/1لیتر معادل میلی

سیاعت قیرار    24گراد بیه میدت   درجه سانتی 32در دمای 

ای که از رشد باکتری پی  از قیرار دادن   گرفت. اولین لوله

حیداقل غلظیت   به عنیوان   بوددر انکوباتور جلوگیری کرده 

( در نظر گرفته شد و برای اطمینان MIC 3مهارکنندگی )

مولر میکرولیتر برداشته به محی   11های شفاف از چاهک

ساعت اولیین رقتیی کیه     24هینتون آگار منتقل و پ  از 

درصید بیاکتری را از بیین ببیرد بیه عنیوان        9/99توانسته 

 در نظر گرفته شد. (MBC4) حداقل غلظت کشنده

 هاسنجش محتوای فنل کل در عصاره

میکرولیتر ازعصیاره متیانولی )بیا     211برای این منظور  

میکرولیتیر   411همیراه  لیتیر( بیه   گرم/میلیی میلیی  1رقت 

، حالل: آب مقطیر(  1:11)با رقت  5معرف فولین سیوکالتیو

هییای درون لولییه %2ت سییدیم میکرولیتییر کربنییا  411و 

دقیقیه انکوباسییون در دمیای     31آزمایش ریخته و پ  از 

ها توس  اسیپکتروفتومتر در طیول   محی ، جذب نوری آن

معادلیه منحنیی   با توجه به نانومتر قرا ت گردید.  225مو  

و  151، 111، 51هیای  استاندارد گالیک اسید )بیا غلظیت  

لیتر(، مقدار فنل کیل موجیود در ایین    گرم/میلیمیلی 211

-گرم اکیها سنجش گردید و در نهایت معادل میلیعصاره

گزارش شد. همه گیاه واین گالیک اسید /گرم وزن خشک 

 .ها در سه نوبت تکرار گردیدسنجش

 هافالونوئید کل در عصارهسنجش محتوای 

گییری  سنجی کلرید آلومینیوم برای اندازهاز روش رنگ 

محتوای ترکیبات فالونو یدی در این گیاهان استفاده شید.  

میکرولیتر از عصاره متیانولی گییاهی،    511منظور، به بدین

 111درصیید بییه میییزان   11محلییول کلرییید آلومینیییوم  

 111میکرولیتر، محلول استات پتاسیم یک مویر به میزان 

لیتر افزوده شید.  میلی 8/2 و آب مقطر به میزانمیکرولیتر 

دقیقه در دمیای   41در نهایت این مخلو  واکنش به مدت 

 415جیذب آن در طیول میو      ه گردید و سپ اتاق انکوب

                                                           
3 Minimum inhibitory concentration 
4 Minimum bactericidal concentration 
5 Folin Ciocalteu's reagent 



 کیفیت و ماندگاری تولیدات...                    و همکاران سعیده سعیدی                   39

 

نانومتر به کمیک دسیتگاه اسیپکتروفتومتر قرا یت شید. از      

، 111هیای  )با غلظت 1معادله منحنی استاندارد کو رستین

لیتییر( جهییت ارزیییابی گرم/میلیییمیلییی 411و  311، 211

محتییوای فالونو ییید کییل اسییتفاده شیید. در نهایییت میییزان 

م کو رستین در هیر گیرم وزن   گرفالونو ید کل معادل میلی

ها در سه نوبت خشک گیاه محاسبه گردید. تمامی سنجش

 تکرار گردید.

 نتایج

عیه نشیان داد کیه کمتیرین     نتایج حاصیل از ایین مطال   

سیالمونال تیفیی  کنندگی عصاره تاتوره در برابر غلظت مهار
سیویه در ایین    3بوده اسیت کیه    ppm 1/3برابر با  موریوم

انیید در حییالی کییه بیشییترین غلظییت  غلظییت مهییار شییده

که ییک سیویه    بوده است ppm 5/12مهارکنندگی برابر با 

نتایج حاصل از بررسیی اثیر    .استدر این غلظت مهار شده 

سیویه از   4نشیان داد کیه    سیالمونال روی  کهیورک عصاره 

ها رشد نکیرده اسیت در   باکتری در هیچکدام از این غلظت

 ppm 5/12حالی که بیشترین غلظت مهارکنندگی برابر بیا  

 انید سیویه بیاکتری در ایین غلظیت مهیار شیده       4بوده که 

نتییایج حاصییل از اییین مطالعییه نشییان داد کییه  (.1ل )جیدو 

سییلین  بیوتییک آمپیی  بیشترین مقاومت نسیبت بیه آنتیی   

در حالی که بیشترین حساسییت نسیبت بیه     ؛مشاهده شد

 (.2ل )جیدو  بیوتیک جنتامایسین مشاهده شده اسیت نتیآ

سیالمونال  نتایج نشان داد کیه درصید حساسییت    همچنین 
(، %22/22) سییلین های آمپیی بیوتیکبه آنتی موریومتیفی

( و %23/23(، سیییییییفازولین )%111) جنتامایسیییییییین

 (.3ل )جدو ( بوده است% 9/91زیترومایسین )آ

 محتوای فنل کل و فالونوئید کل

نتایج بررسی محتوای فنل کل در عصاره اتیانولی مییوه    

گیرم  میلی 31تاتوره و کهورک حاکی از آن بود که تاتوره )

واین کو رستین/گرم وزن خشک( از ترکیبیات فنیولی   اکی

گیرم  میلیی  5/12بایتری نسبت عصیاره اتیانولی کهیورک )   

واین کو رسیتین/گرم وزن خشیک( برخیوردار بیود. از     اکی

ن ترکیبییات فالونو یییدی در عصییاره اتییانولی  طرفییی میییزا

                                                           
1 Quercetin 

واین گالییک اسیید /   گیرم اکیی  میلی 52/1کهورک معادل 

گرم وزن خشک بود که نسیبت بیه عصیاره اتیانولی تیاتوره      

واین گالیک اسید / گیرم وزن  گرم اکیمیلی 14/1)معادل 

درصد بیشتر بود. بررسیی ضیریب همبسیتگی     33خشک( 

نولی و فالونو یدی حیاکی از  پیرسون بین میزان ترکیبات ف

( بیین ایین دو   P=1آن بود که همبستگی مثبت و باییی )

های مورد بررسی وجود داشت. از گروه از ترکیبات در گونه

طرفی بین میزان ترکیبات فنولی و فالونو ییدی و حیداقل   

( و حیداقل غلظیت کشیندگی    MICغلظت مهارکننیدگی ) 

(MBC( رابطه مستقیم و معکوسی )P=-1و )  .جود داشیت

هر چه میزان ترکیبات فنولی و فالونو یدی ر به عبارت دیگ

و  MICیافت؛ مقیادیر عیددی   در عصاره گیاهی افزایش می

MBC یافت. این امر مؤید این نکتیه اسیت کیه    کاهش می

هرچییه میییزان ترکیبییات فنییولی و فالونو یییدی در عصییاره 

 نییز  هاگیاهی افزایش یابد قدرت مهار و بازدارندگی باکتری

 یابد.  افزایش می
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 موریومسالمونال تیفیروی  کهورککنندگی و حداقل غلظت کشندگی عصاره تاتوره و حداقل غلظت مهار -1 جدول
MIC/MBC 

 کهورک
MIC/MBC 

 سویه باکتری تاتوره

25- 5/12 5/12- 25/2 1 

25- 5/12 25/2- 1/3 2 

25- 5/12 25/2- 1/3 3 

25- 5/12 5/12- 25/2 4 

25- 5/12 25- 5/12 5 

25- 5/12 5/12- 25/2 2 

25- 5/12 25-25/2 2 

5/12- 25/2 5/12- 25/2 8 

5/12- 25/2 25/2- 1/3 9 

5/12- 25/2 5/12- 25/2 11 

5/12- 25/2 5/12- 25/2 11 

 

 موریومتیفیسالمونال های بیوتیکی سویهالگوی مقاومت آنتی -2ل جدو

 سویه باکتری سیلینآمپی جنتامایسین سفازولین زیترومایسینآ

I I S R 1 

S S S S 2 

S I S R 3 

S S S S 4 

S S S S 5 

S S S R 2 

S I S R 2 

S S S I 8 

S I S I 9 

S S S R 11 

S S S I 11 

 *S ،حساس =Iحساس= نیمه ،Rمقاوم = 

 

 به عصاره گیاه موریومسالمونال تیفیدرصد حساسیت و مقاومت باکتری  -3جدول 

 میزان حساسیت سیلینآمپی جنتامایسین سفازولین زیترومایسینآ

91/91 23/23 111 22/22 S 

19/9 32/32 1 22/22 I 

1 1 1 45/45 R 

S ،حساس =Iحساس، = نیمهRمقاوم = 
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 موریومسالمونال تیفیی عدم رشد عصاره تاتور و کهورک روی قطر هاله مهار -4جدول 
 کهورک تاتوره سویه باکتری

1 8 3 

2 15 1 

3 13 2 

4 11 5 

5 2 5 

2 9 8 

2 11 8 

8 11 2 

9 14 11 

11 12 11 

11 12 14 

 

 بحث

نتایج حاصیل از ایین مطالعیه نشیان داد کیه کمتیرین        

-سالمونال تیفیی ه تاتوره در برابر غلظت مهارکنندگی عصار

حیداقل  در حالی کیه   بوده است؛ ppm 1/3برابر با  موریوم

بیوده   ppm 25/2 غلظت مهارکنندگی برای عصاره کهورک

است. همچنین حداقل غلظت بازدارنیدگی از رشید عصیاره    

بییوده در حییالی کییه حییداقل غلظییت     ppm 5/2 تییاتوره

بیوده   ppm 5/12 بازدارندگی از رشید در عصیاره کهیورک   

 است.

تیثثیر عصیاره گیاهیان     در خصیوص مطالعات متعددی  

زا صیورت گرفتیه   هیای بیمیاری  کهورک و تاتوره بر باکتری

 ثیر عصییاره گیاهییان جغجغییهتییث و ریگییی سیینچولیاسییت. 

 یزاهیای بیمیاری  بر بیاکتری  را ، تاتوره و استبرق)کهورک(

نشیان داد کیه عصیاره    هیا  آننتیایج  ماهی بررسیی کردنید.   

بیا  بر هر سه بیاکتری میورد مطالعیه     کهورکمتانولی میوه 

گیرم بیر   میلیی  25و  51به ترتییب   MBC و MICمیزان 

 به نسبت باکتری ترینحساس. ه استاثرگذار بودلیتر میلی

 بییاکتری گیاهییان، هگزانییی و متییانولی هییایهعصییار

 آ رومونیاس  بیاکتری  و بیوده  1اینییایی  اسیترپتوکوکوس 

 هیای عصیاره  و بودنید  مقاوم 3راکری یرسینیا و 2هیدروفیال

                                                           
1 Streptococcus iniae 
2 Aeromonas hydrophila 

 بیاکتری  بیر  تیری یقو باکتریایی ضد خواص بررسی، مورد

د داشیتن  منفیی  گیرم  هیای باکتری با مقایسه در مثبت گرم

(11.) Mustaf اثییر عصییاره جغجغییه ،(2118) و همکییاران 

 Sphingomonasروی بیییییاکتری   را )کهیییییورک(

paucimobilis نشان داد که ها آن نتایج .را بررسی کردند

تازوباکتام،  های پیپراسیلین/بیوتیکها به آنتیایزوله 111%

، سیپروفلوکساسیین، حسیاس بودنید در    پنم، میروپنم ایمی

هییای بیوتیییکمقییاوم بییه آنتیییدرصیید  33/83حییالی کییه 

کننیدگی  . حداقل غلظیت مهیار  بودندسفوکستین و سفیپم 

عصاره اتانولی و متانولی در برابیر بیاکتری میذکور برابیر بیا      

لیتیر و حیداقل غلظیت مهیاری     میکروگرم بر میلیی  1111

 لیتر بوده استمیکروگرم بر میلی 1211برابر با  عصاره آبی

(12.) Sharifi-Rad    و همکییییاران حییییداقل غلظیییییت

کنندگی عصاره ریشیه، بیر ، پوسیته و بیذر جغجفیه      مهار

-مقاوم به آنتی استافیلوکوکوس اور وس)کهورک( در برابر 

و  15±15/1، 25±8/1، 45±4/1برابیییر بیییا   را بیوتییییک

در حالی کیه   گزارش کردندلیتر میکروگرم بر میلی 4/1±5

، 25±3/1، 111±4/1حییداقل غلظییت کشییندگی برابییر بییا 

 لیتیر بیوده اسیت   میکروگرم بر میلیی  5±2/1و  15/1±25

دامنه  ،(2111)و همکاران  Al-Sorcheeدر مطالعه  (.13)

MIC بیر   )کهیورک(  های اتانولی و آبی گیاه جغجغهعصاره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3 Yersinia ruckeri 
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هیای  و بیاکتری  1کیالی اشریشیا یهاچهار سروتیپ باکتری

و  3ویبرییوکلرا ، 2نتریاشییگال دیسی  ، مورییوم سالمونال تیفی

هیای  نییز بیرای عصیاره    MBCو  5/2 -5 4سالمونال آریزونا

-گرم بر میلیی میلی 5-11و  5-21اتانولی و آبی به ترتیب 

و همکیاران خیواص    Gul (.14) لیتر به دست آمیده اسیت  

 بیر   بنزنیی  و اتانولی کلروفرمی، هایعصاره باکتریاییضد

را  انسیانی  زایبیماری هایباکتری از تعدادی تاتوره بر گیاه

-عصیاره  غلظت بازدارندگی حداقل دامنه بررسی کردند که

بیین   مطالعیه  میورد  هایباکتری بر بنزنی و کلروفرمی های

عصیاره   MICلیتر و دامنیه  گرم بر میلیمیلی 12/3 -5/12

 لیتر بدست آمدگرم بر میلیمیلی 25/2 -5/12اتانولی بین 

(15.) Eftekhar را  میکروبی تیاتوره و همکاران فعالیت ضد

نشیان داد کیه عصیاره متیانولی      هاآن نتایج .بررسی کردند

های گرم مثبت بوده اسیت  کننده تمامی باکتریتاتوره مهار

 های گرم منفی از جملیه در حالی که تعداد کمی از باکتری
 (.12) مهار شده است سودوموناس آ روژینوزاو  اشرشیاکلی

که اثر عصاره متانولی تیاتوره   و همکاران Wazaدر مطالعه 

بیشترین قطر هاله مهاری در برابر باکتری  بررسی کردندرا 

اسیتافیلوکوکوس  ( و بعید از آن  متیر میلی 21) اشرشیاکلی
 12) سییودوموناس آ روژینییوزامتییر(، میلییی 5/12) اور ییوس

 بیوده اسیت   (متیر میلیی  15) سر وسباسیلوسمتر( و میلی

فعالییت   و همکاران که Shobha ای دیگردر مطالعه (.12)

، هییای باسیییلوس بییاکتریروی  را میکروبییی تییاتوره  ضیید

، سییودوموناس، اسییتافیلوکوکوس اور ییوس ، اشرشیییاکلی

 بیشیترین حساسییت   .بررسیی کردنید   کلبسیالو  سارسینا

و سارسیینا   فیلوکوکوس اور وساستاهای باکتری مربو  به

   (.18) بود

نشیان داد کیه بیشیترین    حاضر مطالعه نتایج حاصل از  

 ؛سیلین مشیاهده شید  بیوتیک آمپیآنتیمقاومت نسبت به 

بیوتییک  در حالی که بیشترین حساسیت نسیبت بیه آنتیی   

در مطالعییه اسییدپور و  جنتامایسییین مشییاهده شییده اسییت.

کییه جداسییازی و تعیییین سییروتیپ و   (2114) ،همکییاران

کشتار شیده در   یهادر مرغ سالمونالبیوتیکی مقاومت آنتی

                                                           
1 Escherichia coli 
2 Shigella dysenteriae 
3 Vibrio cholerae 
4 Salmonella arizonae 

نشیان داد کیه مییزان    بررسی کردند نتایج را استان گیالن 

( نسیبت بیه   % 8/1نمونه ) 8( و در %15گله ) 3آلودگی در 

 %111بیوگرام نشان داد که مثبت بود. نتایج آنتی سالمونال

ها نسبت به سفازولین، استرپتومایسین، کانامایسین، جدایه

در مطالعیه نمیرودی و    (.19) انید تتراسیکلین مقیاوم بیوده  

بیییوتیکی مقاومییت آنتیییکییه الگییوی  (2112) ،همکییاران

بررسییی کردنیید نتییایج نشییان داد کییه بییاکتری   سییالمونال

درصیید( مییورد   14/19) 211نمونییه از  41در  سییالمونال

سروتیپ شناسیایی شیده در ایین     3بررسی شناسایی شد. 

سالمونال درصد(،  51) سالمونال اینتریتیدی تحقی  شامل 
صید(  در 15) سیالمونال دابلیین  درصد( و  35) موریومتیفی

هییای بیوتیییکبییود. بیشییترین مقاومییت نسییبت بییه آنتییی 

 سییلین مشیاهده شید   استرپتومایسین، نئومایسین و آمپیی 

(21.) 

 گیرینتیجه

 مناسیب میکروبیی   نتایج این مطالعه بیانگر اثرات ضید  

جیدا   مورییوم سیالمونال تیفیی  روی  و تاتوره کهورکعصاره 

توان را می مورد مطالعه گیاهانبنابراین  .شده از طیور است

-سالمونال تیفیی برای کاهش عفونت و مر  و میر ناشی از 

 در پرورش طیور مورد استفاده قرار داد. موریوم

 سپاسگزاری

مطالعه حاضر با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه  

انجیام شیده    IR-UOZ-GR-9027ت فزابل با شماره گر

 است.
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the antimicrobial activity of Prosopis farcta L. and Datura stramonium 

L. extracts on Salmonella typhimurium isolated from poultry in Zabol. The P. farcta and D. stramonium were 

collected from the collection of medicinal plants, Institute of Agricultural Research at the University of Zabol. 

Strains of Salmonella typhimurium were isolated from poultry droppings. The antibiotic resistance pattern was 

determined by the Kirby Bauer method. Finally, the minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum 

bactericide concentration (MBC) were determined by the microdilution method. The results of this study showed 

that the lowest inhibitory concentration of Datura extract against Salmonella typhimurium was 3.1 ppm; while 

the minimum inhibitory concentration for Prosopis extract was 6.5 ppm. Also, the minimum bactericidal 

concentration of Datura extract was 6.25 and Prosopis extract was 12.5. The results of this study showed that 

Datura extract was more effective in inhibiting Salmonella bacteria than Prosopis extract. Evaluation of Pearson 

correlation coefficient between total phenol content, total flavonoids and MIC, and MBC showed an inverse 

relationship between these parameters. So that the Datura extract, which contained higher total phenol, and total 

flavonoid, had lower MIC and MBC and therefore was more effective in inhibiting bacteria. The results of our 

experiments showed that Datura and Prosopis extracts have good antimicrobial effects and can be used to treat 

infections caused by Salmonella typhimurium in poultry. 

Keywords: Syrian Mesquite, Antimicrobial Activity, Minimum Inhibitory Concentration (MIC), Minimum 

Bactericidal Concentration (MBC) 

 
 


