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 مقدمه:
های عفونی ناشی از میکرو ارگانیسم  همای    بیماری

(. 1شمما م مممی باشمم    مختلممد  ر ارااممر  بممار بسممیار 

ها ناشی از مصمر  مموا  امیا ی     بسیاری از ا ن بیماری

های پماوونر هسمت   کمه  ر بسمیاری از      آلو ه به باکتری

همای اتتصما ی و  مانی      وامم انسانی باعث ا جا  ز ار

 کی از راه های ک ترل رش   .(2  گستر ه ای ش ه اات

فا ه از تمیکروارگانیس  های بیماری زا  ر موا  ایا ی اا

 ر حال  .(3  نگب ارن ه ها و موا  ض  میکروبی می باش 

همای آنتمی بیموویکی  ر بمین      حاضر روز بمروز مااوممت  

 وامممم  ر حممال اشممیا ا مممی باشمم  و  مماشتن  مما گی  ی 

م ااممب بمما عممواری  ممان ی پمما ین از اهمیممت ز مما ی     

به همین  لیل ااتفا ه از عصاره گیماهی   .برخور ار اات

بسیار  ،خواص آنتی باکتر ال می باش  مختلد که  ارای

 (.4رواج  اشته اات  

 چکیده:
 افتنی ،ییايميش کيسنتت یها کيوتيب یاز حد از آنت شياز استفاده ب یناش یها مقاومت شیبا افزا زمينه و هدف:

مراه انسان به ه یرا برا یعوارض جانب نیتر بوده و هم کم الیباکتر یخواص آنت یکه هم دارا نیگزیجا یداروها
مورد توجه  یکروبيخواص ضد م یدارا ییارود اهانيگ یادیرسد. در مطالعات ز یبه نظر م یضرور ،داشته باشند

 .باشد یم یرانیا ییدارو اهانياز گ یبرخ الیباکتر یبر خواص آنت یمطالعه مرور نیقرار گرفته اند. هدف از ا
(، Medicinal Plants) رانیا ییدارو اهانيگ یديواژگان کل یبا جستجو یمطالعه مرور نیدر ا :یبررس روش

 یکروبي(، خواص ضد مAntibacterial Effect of Medicinal Plants) رانیا ییدارو اهانيگ الیباکتر یخواص آنت
 یمنتشر شده در بانک ها ی( در مقاالت علم(Antimicrobial Effect of Medicinal Plants رانیا ییدارو اهانيگ

  ازيمطالب مورد ن Iran medx, Magiran, Google scholar, Ebsco, Pubmed, Science direct, SID یاطالعات
 به دست آمده است.

 گل پتوس،ياکال نعناء، ن،يفسنطآ زعفران، گزنه، ،یرازيش شنیشامل آو ییدارو اهانياز گ یاريبس ها: افتهی
 یرانیا یسگ دندان خاردار، برگ گردو ر،يس ،بلوط وهيم ر،يموس ،یرزمار سبز، رهیز ،یابانيب یمونيگل م گاوزبان،

 .باشند یم توژنپا یها یبر ضد انواع باکتر یخوب الیباکتر یخواص آنت یدارا یگل میو مر
  تيعالوه بر کمک در برگشت حساس ،یمورد بررس ییدارو اهانيگ یکروبياز خواص ضد م :یريگ جهينت
توان بهره  یآماده م یدر انواع غذاها یعيطب یهدارنده هاپاتوژن به عنوان نگ یها یدر باکتر ها کيوتيب یآنت

گرم  یها یاز باکتر یعيوس فيط یبر رو ريو س یرازيش شنیشده آو یبررس ییدارو اهانيگ نيگرفت که از ب
 دارند. الیباکتر یاثرات آنت یمثبت و منف

 

 .یکيوتيب یآنت تيسحسا ،یعيطب ینگهدارنده ها ال،یباکتر یآنت ،ییدارو اهانيگ های کليدی: اژهو
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خواص آنتی باکتر ال بسیاری از گیاهمار  ارو می  ر   

مطالعات مختلد مشخص ش ه اات که از ورکی ات ش ااا ی 

های مختلد عفونی و نیمی   ش ه می ووار  بت  رمار بیماری

 (.2به ع وار نگب ارن ه  ر موا  ایا ی ااتفا ه نمو   

% WHO ،80یارش اازمار  بانی بب اشت به گ

همای خمو  از    مر م  بمار  بمت  رممار اولیمه بیمماری     

 ر ا مرار از  . (5  گیاهار  ارو ی ا تی ااتفا ه می ک  م  

  رباز ااتفا ه از گیاهار  ارو ی  بت  رمار بسیاری از 

ها رواج  اشته اامت و اممروزه  ر بیشمتر  واممم      بیماری

اهی مختلمد  بمت ماابلمه بما     پیشرشته نیی از ورکی ات گی

 .(6  زا ااتفا ه می گر   میکروارگانیس  های بیماری

ه   از ا ن مطالعه مروری بمر وقایامات انجمام    

ش ه بر خواص آنتی باکتر مال گیاهمار  ارو می متم اول     

می باش  وا با ااتفا ه از ا ن خواص وقمولی نمو  ر    ا رار

همممای گیممماهی  ر پمممیا روی  وجمممو ی آنتمممی بیوویممم 

 گشو ه گر  . ،شگرار عالته م  پژوه

 

 روش بررسی:
 ر ا ممن مطالعممه مممروری بمما  سممتجوی وانگممار  

(، Medicinal Plantsکلیمم ی گیاهممار  ارو ممی ا ممرار  

خمممواص آنتمممی باکتر مممال گیاهمممار  ارو مممی ا مممرار     

 Antibacterial Effect of Medicinal Plants ،)

خمممواص ضممم  میکروبمممی گیاهمممار  ارو مممی ا مممرار      

(Antimicrobial Effect of Medicinal Plants)  ر 

مااالت علمی م تشمر شم ه  ر بانم  همای اتالعماوی      
Iran medx, Magiran, Google scholar, Ebsco, 

Pubmed, Science direct, SID      مطالمب ممرو ب بما

خممواص آنتممی باکتر ممال ااممانه و عصمماره گیاهممار    

 ارو ی انتخاب و برخی گیاهار مور  مطالعه  ر ا رار 

های پاوونر اثرات ض  میکروبمی   ر روی باکتریکه ب

 .گر آوری ش  ، اشته ان 

 

 یافته ها:
گیمماه  ارو ممی برراممی شمم ه  ر مطالعممات      14

 مختلد از نظر خواص آنتی باکتر ال ع ارو   از:

، (Zataria multifora  آو شن شمیرازی گیاه 

بو ه  (Lamiaceae) کی از اعضای خانوا ه نع اعیار 

و  ر  اکسمتار و اشاانسممتار ممی باشمم   و بمومی ا ممرار، پ 

 کمار  ه امیا ی بم   ور بمه ع موار تعم   ه م ه     ا رار بیا

 ممممممی رو  و  ارای خمممممواص آنتمممممی باکتر مممممال و 

 (.7-10  تی اکسی انی می باش آن

شعالیت ض  میکروبی گونه های مختلد ا من گیماه   

مربممموه بمممه و مممو  ورکی مممات ش ولیممم  مان ممم  ویممممول و 

. ت مم  (11،10  ی باشمم کممارواکرول و گاممما وممر  تین ممم   

ا من گیماه  ر برابمر شعالیمت      ،مطالعاوی که انجام شم ه اامت  

میکروارگانیس  های گرم مث ت و مخمرها اثر ض  میکروبی 

ولی میکروارگانیس  های گرم  ،خوبی از خو  نشار می  ه 

 (.12  م فی نس ت به ا ن گیاه مااوم می باش 

ز  ر مطالعات انجام ش ه گیاه آو شمن شمیرازی ا  

 شممور  لمموگیری  رشمم  لیسممتر ا مونواممیتوننی  ر ممماهی 

می نما   و همچ ین میمیار حم اتل الظمت باز ارنم گی     

لییوز   و آو شن شیرازی از رش  لیستر امونوایتوننی  ر 

کمه اامانه    به تموری  .ااانه وعیین ش ه اات 002/0%

آو شن شیرازی به هممراه لیمیوز   ممی ووانم  بمه ع موار       

بماکتری لیسمتر ا مونوامیتوننی  ر     نگب ارن ه ت یعی ض 

موا  ایا ی ااتفا ه شو  و ااتفا ه از لییوز   ممی ووانم    

 (.13  مییار مور  نیاز آو شن شیرازی را کاها  ه 

آو شن شیرازی به هممراه  اریمین نیمی ممور      

اامانه   2ااتفا ه ترار گرشته اات و الظت های ا ن 

 همای کمتمری    ر ک ار  ک  گر می ووانم   ر الظمت  

مو مممب مبمممار رشممم  بممماکتری باامممیلو  امممر و   

(Bacillus Cereus)     14گر.) 

 E اثممرات ا ممن ااممانه بممر روی وولیمم  انترووکسممین

ااانه آو شمن   ،نشار  ا  ااتاشیلوکوکو  اور و باکتری 

ممممی ووانممم   ر الظمممت همممای باز ارنممم ه رشممم  بممماکتری  

باعمممث  لممموگیری ازوولیممم   اامممتاشیلوکوکو  اور مممو 

 ه و به ع وار نگب ارن ه  ر ص ا م ایا ی ش Eانتروووکسین 

همچ ین آو شن شیرازی بمر روی   ؛(15کاربر  مفی ی  ار   

م ق ی رش  شیگال ووکسمی  اشرشمیاکلی نیمی اثمر مبماری      

 (.16   ار  و از وولی  ا ن ووکسین  لوگیری می نما  
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ااانه آو شمن شمیرازی بمر روی بماکتری همای      

راامممیکلین، همممای نظیمممر وت ماممماوم بمممه آنتمممی بیوویممم 

 ار تروما سممین، وممری متمموپر  ، اممولفات متوکسممازول و  

متی ایلین نیی اثرات خوبی  اشته و می ووان  ممانم رشم    

 (.17ا ن باکتری ها گر    

خمممممانوا ه  از، (Urtica dioicalگینمممممه  

Urticaceac  االه  ما ی م       می باش  و    گیاه

 االه می باش  و بمه واامطه پرزهمای زهمر ار بمر روی      

ومر   های هوا ی ش اخته می شو .  ر ا مرار بمیا   ان ام

  ر  رمممار  ر  مفاصممل و اممرما خممور گی ااممتفا ه    

 مممی گممر  . وقایاممات مقمم و ی  ر زمی ممه خممواص   

آنتی باکتر مال ا من گیماه  ر کشمورمار صمورت گرشتمه       

که اثر عصاره های الکلی گینه بمر   اات و  ر مطالعه ای

امممیلو  روی بممماکتری همممای باامممیلو  امممر و ، با  

 ،اوبتیلیه و و  ر و پاراهموال تیکو  بررامی  ر اشت م   

 عاممل شسما  مموا  امیا ی     2ا ن گیاه می ووانم  بمر روی   

 Vibrio Parahamo Lyticus, Bacillus cereus) 

 (.18  اثر مبار ک   گی  اشته باش 

  ر ا ن مطالعه اثرات مبمار ک  م گی ا من گیماه     

ولمی  ر   ،امت بر روی باکتری گرم م فی ثابت نشم ه ا 

اا ر وقایاات اثرات ض  تمار  و علیمه بماکتری همای     

 Salmonellaکل سممیال   ( وKlebsiella   و پرووئممو )

 Proteus  و اشرشممیاکالی )E-coli  نیممی ثابممت شمم ه )

 (.19اات  

از خممانوا ه ، (.Crocus sativus L زعفممرار 

می باش  که کالله ی خشم  شم ه    (Iridaceae)زن   

 وار ا و ه معطمر و رنگمین کمر ر  ر    گل ا ن گیاه به ع

همای گیشمته    از امال  .ص ا م ایا ی ااتفا ه می گر  

همای   زعفرار به ع وار  اروی گیاهی  ر  رمار بیماری

نظیر آا ، ایاه ارشه، التباب و ض  اضمطراب اامتفا ه   

 (.20ش ه اات  

 اثممر عصمماره ی آبممی و الکلممی گل ممر  زعفممرار 

یا ی بررامی شم ه   زای ام  بر روی باکتری های بیمماری 

ااممت و  ر اشت مم  کممه حسمما  وممر ن بمماکتری  ر برابممر   

خواص ض  باکتر ا ی ا ن گیاه امالمونال ویفمی مور موم    

ممی باشمم  و مامماوم وممر ن بماکتری نسمم ت بممه ا ممن گیمماه،   

 (.21می باش    ر و وااتاشیلوکوکو  ا

خمانوا ه   از، (Artemisia Absinthium آشس طین 

باشمم  و از گیاهممار معطممر  مممی (Asteraceae)آاترااممه آ 

 بممومی بممه خصمموص  ر نممواحی شمممالی و شممرتی ا ممرار    

 همممای   آشسممم طین از   ربممماز  ر بیمممماری   .(22  اامممت

 بمممی اشمممتبا ی، آومممونی رو ه، گاامممتر ت،  ر  معممم ه،   

های ک  ی، نفخ، آنممی، تاعم گی همای نمام ظ ،      بیماری

وب های مت اوب و انگل های رو ه ای مور  ااتفا ه تمرار  

 (.23،24ته اات  می گرش

گیماه نیمی  ر ا مرار     اثرات آنتی اکسی انی ا ن

همچ ین  ر مطالعات مختلد خواص  ثابت ش ه اات.

ض  کرمی و اثرات توی ض  عفونی ک   ه ا من گیماه   

ااانه ا ن گیاه بمر روی امالمونال    .مطرح ش ه اات

ور ن خاصمیت ضم     ویفی مور وم و اشرشیا کلی بیا

ی بمماکتری هممای نظیممر  ولممی بممر رو  ،بمماکتری  اشممته 

و لیستر امونوایتوننی اثرات  ااتاشیلوکوکو  اور و 

 (.21ض  میکروبی کمی از خو  نشار می  ه   

 کممی از اعضممای ، (Menta piperita  ءنع مما

 19بممو ه و  ارای   (Lamiaceae)خممانوا ه المیااممه 

نع ا  ر تب ا تی  .هی ر   ت یعی می باش  13گونه و 

کار می رو  ه الت گوارشی با رار  بت  رمار اختال

و مو ب کاها انا ای عضمالت صما  و حرکمات    

ا ن گیاه بر روی  اثرات ض  باکتر ال رو ه می گر  .

همچ مین   ؛انتروباکتر اها  ر گیشته ثابمت شم ه اامت   

ها نیی اثمرات وخر مب ک  م ه ای     نع ا بر روی و رو 

 (.27،26   ار 

ر خواص آنتی ا تی  و ض  باکتر ا ی ا ن گیماه   

برخممی مطالعممات برراممی شمم ه ااممت و اثممر ضمم  میکروبممی 

و نا سممین بممه صممورت ورکی ممی مبممار ک  مم گی  اامانه نع مما 

خوبی بر روی رش  لیستر ا مونوایتوننی می ووان   ما گی ن  

م اا ی به م ظور ک ترل میکروارگانیس  های انتامال  اشتمه از   

 (.29،28  موا  ایا ی مان   لیستر امونوایتوننی باش 

 تعلم  ، م(.Eucalyptus globules L  ی تو اکمال 

مممی باشمم  کممه   (Myrtaceae)بممه خممانوا ه میروااممه  
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ولممی بممه  لیممل   ،ز سممتگاه اصمملی آر ااممترالیا ااممت  

اممازگاری بسممیار خمموب بمما مقممیب  ر ارااممر  بممار 

 اکمممالی تو  بمممه  لیمممل  .(30  پراک ممم ه شممم ه اامممت

  هممای بیولممون کی مان مم  آنتممی اکسممی انی،    شعالیممت

 ی و ض  و روای  ر تب ام تی کماربر    ض  باکتر ا

 (.31 ار   

اثرات ض  میکروبی گیاهار آو شمن شمیرازی،   

 مرزنجوش و مرزه بر روی باکتری همای اشرشمیا کلمی،   

االمونال ویفی مور وم و تار  های آا رن لو  نا جر، 

آاممم رن لو  شمممالوو  بمممه  لیمممل و مممو  ویممممول و  

ی  ر ولم  ،کارواکرول، بیشتر از اکمالی تو  بمو ه اامت   

  گممر مطالعممات بممر روی بمماکتری لیستر امونواممیتوننی  

و با عصماره ی اکمالی تو  از بمین     ،مشخص ش ه اات

بابونه، رزماری و مر   گلی می ووانم    گیاهار آو شن،

اثر مبماری بمر ا من بماکتری  اشمته باشم  و اامتفا ه از        

هممای بمماالور ا ممن گیمماه اثممرات ضمم  لیسممتر ا ی  الظممت

 .(32،33 می ااز   اکالی تو  را روشن ور

روی باکتری برواال ملی و سیه نیی  ا ن گیاه بر

اثرات ض  باکتری خوبی  ار  و ممی وموار از ا من گیماه     

 .(30  برای  رمار بروالوز نیی ببره  ست

 مربوه، (.Borago officinalis Lگاوزبار   گل

مممی باشمم  و  ر   (Boraginaceae)بممه ویممره گاوزبممار   

رو م  و بمه آشتماب پرامت      مق و ه ی   وب ا رار ممی 

 ارا  بمه  لیمل   (. گل گاو زبمار 34ااحلی معرو  اات  

بو ر اای های یرب ایر اش اع به ع وار    ما ه مفیم   

همچ مین ممی ووانم  گونمه همای شعمال        ؛مطرح می باشم  

 .(35را حی  نما     DPH اکسیژر و را  کال

 ر تب ا تی ا رار ا ن گیماه  بمت  رممار امرشه،     

الر ممه و و گممی نفممه و مممالیخولی و  رمممار  گلممو ر ، تات 

 (.36  کو کار معرشی کر ه ان  تیفی از وب های بثوری

 بمه ویمره    ر بررای کمه بمر روی گیاهمار متعلم      

امممموش از بمممماکتری هممممای  5گمممماو زبممممار بممممر روی 

، باامیلو  امر و ، اشرشمیا    ااتاشیلوکوکو  اور مو  

ا رون  مموزا  اممو ومونا  و کلممی، اممالمونال انترپتیمم   

ثیر ضم  میکروبمی خموبی    أ ر اشت   ا ن گیاه و ، ام شانج

علیه ا ن اوش ها  ار  و بخا آبی آر بیشتر از عصماره  

 .(37متانولی اثر گیار اات  

 ،(Scrophularia desrti بیابمانی   گل میمونی
 ممی باشم  و     Scrophulariaceaeخمانوا ه متعلم  بمه   

 گونه های مختلفی از ا من ور  ر ا رار می رو  .  بیا

  ضمم  تمماریی و  بممیوگیمماه  ارای اثممرات ضمم  میکر 

 ر ا مرار  ر برخمی    .(38،39ض  باکتری( می باش    

نااه از  وشان ه ا ن گیاه  بت  رمار عفونت همای  

همچ ین مشخص شم ه   ؛ال ااتفا ه می گر  یت اتگاه نن

 ضم  تماریی   اات کمه عصماره اومانلی ا من گیماه اثمرات      

  ر  .(40   ار   Bآمفوورامممیین نی  ممم  بمممه  اروی 

 ر  طالعه ای که بر روی بماکتری بروامال آبورومو    م

 ،انجممام شمم ه ااممت   In vivoو  In vitroشممرا ب 

اثمر   خارشمتر   ر اشت   ا ن گیاه  ر ماا سمه بما عصماره   

ولمی  ر   ،وری بر رش  ا من بماکتری  ار    ممانعتی ک 

و اامترپتو   ماا سه با آنتی بیووی  های ار تروما سمین 

 امم ی برخور ارنمم  و ولفیاممی ا ممن  ما سممین از اثممر م ا

 رمار می ووان  اثر پیشگیری ک   ه ببتری از ا من    و

 .(41   اروها را نشار  ه 

اماله،    م   ،(.Cuminum cyminum L  ز ره ا ی

امانتی متمر    60کوی  و علفی می باش  و با اروفاع حم و   

ورکیممه، ه مم  و یممین مممی رو مم  و  ممی خممانوا ه    ر ا ممرار،

Apiaceae)) از بمه ع موار   بم ا تی از   ر به صورت ا ی ز ره

 رمار بیماری های  اتگاه گوارش، بمه ع موار ضم  نفمخ و     

 رشتمه   ی رممار بمه کمار مم     یو بمرا  وسبیل ک   ه هضم  امیا  

 یهمما یبممر ضمم  بمماکتر اهیممگ ن مما عصمماره. (42،43ااممت  

 ،اور و  لوکوکو یااتاشو  یاکلیاشرش یلوریکوباکترپیهل
، یشلکسم ر  گالیشم  ،ار و  و لیباا وم مور یفیاالمونالو

 ااممت کممه  اشممته  یتابممل وممو ب ریثأومم هیلیامموبت لو یباامم

 مو ممو   ر آر  نیوممرپت  مماتیو ممو  ورک لیممووانمم   ل یممم

 .(43-46  باش 

 حسمما  بممه عصمماره  یهمما یبمماکتر  کممه بممه ا نظممر

 .گر نم   یمم   یامیا  یها تیا ب مسموم ور ایا ی ب ره ز

 ر ممور    یعم یرنم ه ت  ووار به ع موار  نگب ا  یم اهیگ ن از ا

 ااتفا ه نمو .  یایا
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 ،(.Rosmarinus officinalis L  یرزممممار

( ااممت. Lamiaceae  اریمممتعلمم  بممه خممانوا ه نع اع  

  هیممبممو ه و بممر عل  یش لمم  مماتیاز ورک یا مم یرزمممار

 اثمممرات  یگمممرم مث مممت و گمممرم م فممم یهممما یبممماکتر

 .(47 هم     یاز خمو  نشمار مم    یخموب  یکروبم یض  م

 ی انیاکسم  یو آنتم   یا م باکتر یتم عالوه بر خواص آن

 . اثممر (48-50  ار   ییممن  ممیخممواص ضمم   بمما زا 

 یها س یکروارگانیبر م یعصاره رزمار یکروبیض  م

 توننی،یامونوامم ستری، ل  یمملوکونواممتوم میانترو 

مووانه و  اور و ، ااترپتوکوکو  لوکوکو یااتاش

 ن ا یعصاره  اات.  هیار و  به اث ات را لو یباا

اثمرات   هما  یااعت اول رشم  بماکتر   4 ر  ترشیب اهیگ

 ن ووار از ا ی ه  و م یخو  را نشار م یکروبیض  م

  یممموا  اممیا یعممیت  یبممه ع مموار نگب ارنمم ه  اهیممگ

 (.51  ااتفا ه نمو 

 یاز اعضمما یکمم  ،((Allium hirtifolium ریموامم

معطممر  اهیممگ ن ممباشمم . خوااممتگاه ا یممم Liliaceae خممانوا ه

و بمه    یامیا  م  ر صم ا  شمتر یب رار م ا باشم  و  ر  یم نیشلسط

 مممور  ااممتفا ه تممرار     یو ورشمم  ریصممورت مااممت موامم  

  مماتیورک اهیممگ ن مما ی ممیممموا  ورک ن وممر . مبمم ر یممگ یممم

 کمه  باشم    یمم  ی یامولف  یو ومر  ی یامولف  ی  یگوگر 

 .(52شم ه اامت     اهیم گ ن م ا یکروبم یضم  م  تیباعث خاص

باعمث   هایم گ ن ا  ه  ینشار م ریموا یبر رو یمطالعات ت ل

مرکمی   یگل ول ها شکل رییو وا  های یل یکاها اطح ارم

 .(53گر     ی ر خرگوش م

 هیم بر عل یکروبیخواص ض  م ی ارا اهیگ ن ا

، اور مممممو  لوکوکو یاامممممتاش یهممممما یبممممماکتر

 الی، کل سم یاکلی، اشرشم ه  ی رمیاپ لوکوکو یااتاش

  وزا ، او ومونا  آ رونهیرابلیپرووئو  م ه،یپ ومون

 .(53باش    یم

 و  یکروبمممممیاثمممممرات ضممممم  م  یمطالعمممممه ا  ر

شم    اریم ترار گرشمت و ب  یمور  بررا ریموا ی انیاکس یآنت

 ا سمتر یممانم رشم  ل   رینمام ر ه موام   یهما  یعالوه بمر بماکتر  

  لو یبااممم ی توباکتربومانیو آاممم امممالمونال توننی،یمونواممم

 (.54گر     یم ییاره  و  ن

 متمر بما وماج    20بمه اروفماع    ی رختم  یرانم  ا بلوه

 وهیم باشم . م  یمم  Fagaceaeبیر  و از خانوا ه  یکرو

بمه   یا المه ی ر پ ،شو  یم  هینام Acarn رخت بلوه که 

متفماوت   ر ماما   ی ارا وهیم .ترار گرشته اات Glandنام 

 ی، مام ار کمم   وریم آم مختلد ی، ت  هایاز موا  روا 

  خممواص .(1باشمم    یو وممانن ممم  ار، ن تمموزتیکو رامم

  (Castaneifolia- sativa  بلمموه وهیممم یکروبممیضمم  م

 اهیم گ ن م ا .(55باشم     یآر م یش ول  اتیورک و و  لیبه  ل

و  نیسم  ، کانامامانیس   تاما یها  یوویب یبا آنت سه  ر ماا

 لوکوکو یاامتاش  یها یبر ض  باکتر یاثر خوب نیس ووبراما
از خو   هی رمیاپ لوکوکو یو ااتاش یکل ای، اشرشاور و 

 .(56نشار  ا ه اات  

 یاکلیاشرشم  یهما  یبمر بماکتر   اهیم گ ن م نانوترات ا

،  ممموزا ، امممو ومونا  آ روناور مممو  لوکوکو یاامممتاش

 ن م  ار  و از ا یکروبم یضم  م  تیخاصم  هیلیاوبت لو یباا

  یمارامتان یب یعواممل عفونمت هما    هما  یبماکتر  ن م نظر کمه ا 

 (.57  باش  یم یضرور یها امر ک ترل آر ،باش   یم

 کروکوکمو  یم یها یباکتر یبلوه بر رو عصاره

، امالمونال  یسمانتر    گالی، شکایتیانتروکول ای یرا  ،لووئو 

  ار . یکش  گ تیخاص ییشر ن یشرون  ستروباکتریو ل یفیو

متعلمم  بممه خممانوا ه    ،(Allium sativum  ریامم

ااممت، بممه  انممهیم یایآامم یکممه بمموم ((Liliaceae ااممهیلیل

  یهممما یمممماری ر  رممممار ب مممموثر ی ارو   مممع ممموار 

 .(58باش    یم یو عفون ابت ،  یعروت -یتل 

 یهما  یباکتر تیاز شعال یمعمول ی ر  ما ریا عصاره

، بروامال،  گالی، امالمونال، شم  یکلم  ایمان   اشرشم  یگرم م ف

و  B هیآنتراام  رینظ یگرم مث ت یها یاو ومونا  و باکتر

ممانعممت بممه  لوکوکو یو ااممتاش A پیممااممترپتوکوکو  و

.   م عمل نما نیلیا یور از پ  یووان  تو یو م آور  یعمل م

 یباشم  و بمر رو   یمم  دیم الط میوام  اریبسم  ریا یبه تور کل

اثمرات   یگمرم مث مت و م فم    یهما  یاز بماکتر  یعیوام  دیت

 .(59،60 ار    یمبار

ووان  باعث کماها عفونمت    یم ریپو ر ا مصر 

 ار  یکمماها مع مم ن ممشممو . اگریممه ا یلمموریپ کوبمماکتریهل

بمر    یم وویب یآنت ی ر ک ار وجو  ریااتفا ه از ا یول ،ستین
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کمم    یبماکتر  ن م ا ومر  ایبم  یک م  شه کاها التباب و ر

  خممام ریااممتفا ه از امم ،رامم  یال تممه بممه نظممر ممم .(61    ممنما

 را ز ، اشته باش  یور مطلوب یکیوویب یآنت ریثأخر  نش ه و

از  ریبمه پمو ر ام    خمام  ریام  ل خر  کر ر و و م      شرا یت

 مو ممو   ر آر کااممته   نیسممیآل  یمموویب یآنتمم تیخاصمم

 یتموالن  یبمرا  ریپمو ر ام   یااز رهیتخ نیو همچ  شو  یم

 یگمر    یامولفور   مات یبمر ورک  نیسیآل ل م ت باعث و  

 یرا بمر رو  نیسم یبمالاوه آل  تیووانم  خاصم   یو نمم  شو  یم

 .(62    الاا نما یباکتر

لمم  بممه متع ،(.Salvia officinalis L  یگلمم   مممر

از  یکم   یگلم    ( اامت. ممر  Lamiaceae  اریخانوا ه نع اع

با اثرات ض   ر  و ض  التباب اات و ممانم    ی ارو اهاریگ

    مر یگل   گر  . مر یپاوونر م یها یاز گسترش باکتر

شمو (   یمم   هیم خینمه نام  ا م بما  و   یگل   مر نیهمچ  ،یگل

 یبما اماته هما    ت،ا ی اام  شهیکوی  و هم اهیی   االه، گ

بمه رنم     ل م متما یبم و آ یبمه خاکسمتر   ل بر  ما ،ییوب

 یاز خمانوا ه نع ماع اامت و بموم     یگمل عضمو   ن . ایاراوان

نع اع با  ن باارزش ور از نوع یگل   اات. مر ترانه م طاه م 

هضم     م   شرا لیض  وش ج، وب بر، اثر م ر و وسمب  تیخاص

بمر ر امر ر     نیاز بم  یبمرا  اهیم گ ن مصر  ا یرضو اات.

   یمممممف یو اممممر ر  بمممما م شمممما عصمممم    ترشممممه  مممم 

مثمل   یاثمر ضم   ر  تابمل ومو ب     ی ارا اهیم گ ن . اباش  یم

 اهیم گ ن م . اثرات ض   ر  و ض  التباب از اباش  یم نیمورش

 .(63  اات  هیبه اث ات را

 ارنم    یکروبم یضم  م  تیکه خاص یگر   اهاریگ

 Pycnocycla spinosa)) ام   نم ار خمار ار    اهیم شامل گ
 لو یباامم یهمما یبمماکتر یبممر رو ووانمم  یااممت کممه ممم 

اثر  اشمته    کهی اآل  و کان  چر نا لو  ، آا رنهیلیبتاو

 یرانم  ا یبمر  گمر و   یعصاره اومانول  نیهمچ  ؛(33باش   

Juglans Regia)) و  ومانه اامترپتوکوکو  مو  یبر رو یین

 اشته باشم     یا باکتر اثر ض  هیااترپتوکوکو  اانگوائ

 نیهمچ م ؛ (64 نم ار اامتفا ه گمر        ی گیو بر ض  پوام 

 یاراموان  یگمل مخروتم   ،(Tamarix Aphylla)ی گ اهاریگ

(Echinacea purpurea) بابونمه ، (Matricaria chammomila) ،

 رویممم،  رخمممت پ(Berberis Vulgaris)زرشممم  

(Juniperus Communis)انه اهی، ا  (Nigella sariva) ییم ن 

مطالعممات  یولمم ،باشمم   یممم ال ممباکتر یخممواص آنتمم ی ارا

 .(65  صورت گرشته اات رار ها  ر ا آر یبر رو یان ک

 

 :بحث
  می  ارو اهمار یگ یاز انم ام هما   یبرخ ا    

 باشمم   کممه از   یممم  ممیاز ممموا   ارو یم ممابم ممموثر 

 ور واک ور ممور  اامتفا ه انسمار  ر     اریبس یها زمار

 .(2،66  اراار  بار ترار گرشته ان 

 خمممواص مو مممو   ر   یبرخممم یتمممور کلممم بمممه

  ال م باکتر ینتم آ تیکه م جر بمه خاصم   یاهیگ یااانه ها

کمه مو مب    یی م آبگر تیخاص -1گر ن  ع ارو   از  یم

  یبماکتر  یاملول هما   یاشما  یها یم  یمما ه  ر ل  ن م نفوت ا

و مو مب     م نما یرا مختل مم  یشو  و ااختمار الول یم

 شمو .  یم یالول ات مقتو گر و   ها ور خروج و نشت 

کمه شممامل   اهمار یمو مو   ر ااممانه گ   یم مموا  ش ول  -2

 یباشمم  کممه بممه اشمما یممم مممولیاوننممول و و کممارواکرول،

و  یپروومون  یرویم رامان ه و ن  بیالول آا یستوپالامیا

 یاملول  ات م الول را بر هم  ز ه و مقتو  یک الکتر ار  ر

اامانه هما     یاوصال گروه کربون -3 .  نما یرا م عا  م

و   یاام  نیاز ناا آمم  یریو  لوگ یالول یها نیبه پرووئ

  ی امال هیو و  ما ه ام  لی لبه  ور ایکه ب الزی کربوکس

  هایم آل ه یواک ا ها -4 باش . یمو و   ر ااانه ها م

باش  و از  یموثر  ر رش  تار  ها م -SH یها که با گروه

و مو    -5.   م نما یمم  یریها  لموگ  س یکروارگانیرش  م

که باعث عم م    ی ارو اهاریگ ی ر ااانه ها نی ت آلفاور

 گر  . یم ینوع باکتر 11رش  

 بممر  یاهیممگ یااممانه همما ال ممباکتر یآنتمم صخمموا

  ومر  ایبم  یگرم مث ت نس ت بمه گمرم م فم    یها یض  باکتر

 ی  اماکار  یپل یو و  اشا لیووان  به  ل یباش  که م یم

باش  و ا ب مق و  شم ر   یگرم م ف یها یباکتر یخار 

 .(67  گر   ه ال ن نفوت ااانه به  رور ا

خمواص   یهمه مطالعات انجام ش ه بر رو را ی عل

م اامب  بمت    اریهما را بسم   ااانه ها که آر یکروبیض  م

 خمممواص  یبرخممم یولممم ،اامممتفا ه از امممیاها کمممر ه اامممت
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همما کشممد شمم ه کممه   از آر ییممن یک  مم ه و اممم   مموقر

 و مو   ه هما بم   را  ر اامتفا ه از آر  یا  م ز یهما  ت مق و 

ومموار بممه  یهمما ممم آر یز  ملممه خممواص اممم . اآور  یممم

 ا مممم ت یا اامممممولا خممممواص ،یوماامممم   ممممرماآلرن 

 (.68  ها اشاره نمو  آر  یاا اامونن

  ممی ارو اهمماریاز گ یاریمطالعممه بسمم ن مما  ر

ش ه اامت کمه     یش ااا ال باکتر یخواص آنت ی ارا

باشم .  ر   یاز ناماه کشمور مم    یکم  مخمتص     هر 

مختلد  یها یاز مطالعات انجام ش ه بر باکتر یاریبس

کار ه ب اهاریمشخص ش ه اات که ااانه و عصاره گ

گمرم مث مت    یهما  یبماکتر  یبمر رو  ور ایبر ه ش ه ب

بمه   یروا م  یهما  ااانه نیب ن اات و از ا بو ه رموث

  ال م باکتر یآنتم  تیخاصم  ی روشوبیم ه تیخاصم  لیم  ل

گمرم   یها ی ه   و باکتر یاز خو  نشار م یور ایب

ا ازه نفوت  ی  ااکار یپل یو و  اشا لیبه  ل یم ف

  ال م باکتر یو از اثمر آنتم  را نم ا ه   یاهیگ یبه  اروها

ها را به همراه و ار ن ووار ا یکاه . ال ته م یها م آر

کار بمر  و  ه ب یص عت یها  یوویب یاز آنت ی  ی وز پا

 .ها مشاه ه نمو  از آر یخوب اریبس ریثأو

شمم ر  ی وامممم و صمم عت شممرشتیبمما پ امممروزه

آممما ه  یآور ر مممر م بممه اممیاها   یکشممورها و رو

و بمه  ور از مموا     یعم ی ارنم ه ت  بگااتفا ه از موا  ن

را . عصاره و  یبه نظر م ی با زا ضرور  یایمیش

 ریم ممور  مطالعمه نظ    ی ارو اهاریاز گ یاریااانه بس

 ی،ام   ره م ز گل گاوزبمار،  ن،یاشس ط ،یرازیش شن آو

زرش ،   تو ،ی انه، اکال اهیا ر،یموا ر،یا ،یرزمار

بر ض   یکروبیم تیخاص لیانار و گی به  ل ،یگل راع

 اور مو   لوکوکو یاامتاش  ریم پاوونر نظ یها یباکتر

اممال   یووان مم   بممت نگبمم ار یمو ممو   ر اممیا ممم

یمه   همر  یکمار رونم . بمه تمور کلم     ه آما ه بم  یایاها

ومر   ایهما بم   مو مو   ر اامانه    یموا  ش ول ر ماا 

  هیمممهممما بمممر عل آر ال مممباکتر یخمممواص آنتممم ،باشممم 

ل تمه  ر  ا. (2  باشم   یمم  ومر  ایبم  یاهیگ یها پاوونر

ها  ااتفا ه از ااانه یتانون یمطالعات    ه ها یبرخ

ع وار ش ه اات و وو ه به   یو ا یا آر  ر موا  ایا

کمه   یووامب اشمرا    یپوات کات وقر جا  و ا تیام

 بمه نظمر    یرورضم  ،موا  امر و کمار  ارنم     ن با ا اال اً

مور  ااتفا ه  ر  یها ااانه یبرخ نیهمچ ؛ را  یم

از   یو اا اامونن  یتیاا اامول خواص یین یپیشک

هما را مقم و     آر یریکمارگ ه خو  نشار  ا ه ان  و ب

اثرات ارگمانو   ی ر مطالعه ا نیهمچ ؛ (67  نمو ه ان 

بممه ع مموار   یاهیممگ یهمما از ااممانه یناشمم  یممل ت

آما ه مور  وو ه ترار گرشتمه    ینگب ارن ه موا  ایا

ایا   ر موتم ااتفا ه از ااانه  ر که یتوره ب .اات

 رییموا  وا ن به وااطه ا یتع  ایا په از م و یست با

نکر ه و همواره مطلوب باش  و بما وو مه بمه خمواص     

 تیکممه خاصمم یاهممانیهمما، گ ااممانه ال ممباکتر یآنتمم

 .(2کار رون   ه ب ، ارن  گر ک  با  س   رنیا

 

 :یریگ جهینت
  تیمطالعممه خاصمم ن ممنممام ر ه  ر ا  ممی ارو اهمماریگ

 یهما  یاز بماکتر  یعیوا دیت هیو بر عل اشته  یکروبیض  م

 شمن  آو نیب ن گر ن  که از ا یااتفا ه م یگرم مث ت و م ف

 بمممو ه و اامممتفا ه  دیمممالط میواممم اریبسممم ریو اممم یرازیشممم

 رار م  ر ا  می  ارو اهمار ی ارن . اگر یه وعم ا  گ  یگستر ه ا

اامانه هما و    ن ومر  بمه تکمر مبم     یول ،گستر ه اات اریبس

 یهما  یر بر ه ش ه بمر ضم  بماکتر   کاه ب یاهیگ یعصاره ها

 یو مث ت پر اخته ش ه اات که بر ااما  شراوانم   یگرم م ف

ووان م  بمه ع موار     یمم  مختلمد کشمور    یای ر م ات   اراش

گمرم   یهما  یبماکتر  هیم بمر عل   یموا  امیا  یعینگب ارن ه ت 

 .ن ااتفا ه شو یمث ت و م ف

 
 :یو قدردان تشکر

 ان م  از   یمااله بر خمو  الزم مم   ن ا س  گار نو

 هیممو کل یو ش مماور امماتیهمکممارار مقتممرم معاونممت وقا

نممو ه انم     یار م ماالمه مما را    ن م ا ن که  ر و و یکسان

 .   نما یا ااگیار
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Background and aims: With increased resistance resulting from overusing of chemical-

synthetic antibiotics, finding alternative medicines that have antibacterial properties and they 

have the least side effects on human health appears to be necessary. Many studies have been 

taken into consideration medicinal plants with antimicrobial properties. The aim of this study 

was to have an overview of the antibacterial properties of medicinal plants. 

Methods: In this study, by searching key words as: herbs (Medicinal Plants), anti-bacterial 

properties of medicinal plants in Iran , antimicrobial properties of medicinal plants in Iran, in 

scientific articles published in databases as: Iranmedx, Magiran, Google scholar, Ebsco, Pubmed, 

Science direct,  and SID, the required data were obtained. 

Results: Many herbs, including Zataria multifora, Urtica dioical, Crocus sativus L., Artemisia 

Absinthium, Menta piperita, Eucalyptus globules L., Borago officinalis L., Scrophularia desrti, 

Cuminum cyminum L., Rosmarinus officinalis L., Allium hirtifolium, Castaneifolia- sativa, Allium 

sativum, Pycnocycla spinose, Juglans Regia, Salvia officinalis L. have strong antibacterial properties 

against a variety of pathogenic bacteria. 

Conclusion: In addition to the various medicinal plants with antimicrobial susceptibility and 

pathogenic bacteria resistance, antimicrobial properties of these studied medicinal plants could 

be used as a natural preservative in a variety of foods from these herbs. Thyme and garlic have 

antibacterial effects on an extensive range of positive and negative gram bacteria through them. 

 
Keywords: Medicinal plants, Antibacterial, Natural preservatives, Antibiotic sensitivity. 


