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ارزیابی اثرات ضدباکتریایی عصارههای آبی و اتانولی گیاهان بیلهر ،آویشن شیرازی و چویل
در مقابل برخی پاتوژنهای بیماریزا
2

سید مهدی اجاق ،* 1نرگس محمدی ،2آریا باباخانی لشکان ،3عصمت محمدی
چکیده

به دلیل اثرات جانبی ناشی از مصرف نگهدارندههای شیمیایی و همچنین افزایش روز افزون مقاومت باکتریها نسبت به آنتیبیوتیکها،
شناسایی ترکیبات ضدمیکروبی با منشاء طبیعی در سالهای اخیر مورد توجه فراوان قرار گرفته است .لذا مطالعه حاضر به منظور ارزیابی
اثرات ضدباکتریایی عصاره های آبی و اتانولی بیلهر ،آویشن شیرازی و چویل انجام شد .از آزمون انتشار از دیسک برای ارزیابی فعالیت
ضدمیکروبی استفاده گردید .همچنین حداقل غلظت مهارکنندگی ( )MICو حداقل غلظت کشندگی ( )MBCبا استفاده از روش رقت
لولهای تعیین شد .با توجه به نتایج ،عصارهی آویشن شیرازی دارای اثر ضدباکتریایی قوی میباشد .بطوریکه در رقت  10 µg/mlرشد
 Listeria monocytogenesو  Staphylococcus aureusرا متوقف نمود و در غلظت  20 µg/mlدارای اثر کشندگی بر
 Staphylococcus aureusبود .همچنین عصارهی اتانولی بیلهر در غلظتهای پایین بر  Listeria monocytogenesو
 Staphylococcus aureusاثر ضدباکتریایی نشان داد و در غلظت  40 µg/mlنیز بر  Escherichia coliموثر بود .عصارهی اتانولی
چویل نیز در غلظتهای مورد استفاده بر باکتریهای مورد آزمایش موثر بود .بیشترین قطر هاله عدم رشد مربوط به عصارهی اتانولی
بیلهر بر  L. monocytogenesبود .طبق نتایج این مطالعه ،عصارههای این گیاهان را میتوان به عنوان یک منبع بالقوه از ترکیبات
ضدمیکروبی در صنایع غذایی و پزشکی مورد استفاده قرار داد.
واژههای کلیدی :فعالیت ضدباکتریایی ،عصارههای آبی و اتانولی ،گیاهان بیلهر ،آویشن شیرازی ،چویل

-*1دانشیار ،دانشکده شیالت ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانmahdi_ojagh@yahoo.com،

-2کارشناسی ارشد ،دانشکده شیالت ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
-3استادیار ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن
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شود (Ayfer and ;Cowan, 1999 ;Burt, 2004

مقدمه
آلودگی میکروبی از جمله مشکالتی است که صنایع غذایی،
آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی ،و داروسازی با آن مواجه
میباشند .افزایش بیماری منتقله از غذا توسط پاتوژن یا
انتروتوکسینهای آنها به یکی از نگرانیهای بزرگ
تولیدکنندگان و پژوهشگران صنایع غذایی تبدیل شده است.
گونههای مختلفی از باکتریها از قبیل ،Staphylococcus
Yersinia ،Salmonella

و  Clostridiumمنجر به

اختالالت دستگاه گوارش مانند اسهال و استفراغ میشوند.
عالوه بر این ،برخی از این میکروارگانیسمها از طریق فساد
مواد غذایی منجر به زیانهای اقتصادی میگردند
(.)Mianabadi et al., 2015 ;Demirci et al., 2008
بنابراین با توجه به ماهیت فسادپذیری بسیاری از مواد
غذایی ،الزم است که از فساد آنها در طی فرآوری،
آمادهسازی ،نگهداری و توزیع پیشگیری نمود .از سویی
تجارت مواد غذایی و انتقال این مواد به مناطق دور دست،
اهمیت ایجاد شرایط مناسب برای پیشگیری از فساد آنها
را افزایش داده است (اختیارزاده و همکاران.)1390 ،
همچنین بیماریهای عفونی از مهمترین بیماریهای شایع
درجهان هستند که بار مالی فراوانی را به جوامع بشری
تحمیل مینمایند.
آنتیبیوتیکهای شیمیایی در دهههای گذشته هر چند
توانستهاند نقش مهمی را در درمان بیماریهای عفونی ایفا
نمایند ،اما مشکالتی که در رابطه با بروز مقاومتهای
میکروبی آنتیبیوتیکها به وجود آمده باعث گردیده است
تا به مصرف هر چه بیشتر داروهای گیاهی گرایش پیدا

 .)Turgay, 2003عالقه به استفاده از منابع جدید با
پتانسیل ضدمیکروبی مانند ترکیبات طبیعی موجود در
گیاهان در سالهای اخیر به دلیل کاهش اثرات جانبی
استفاده از آنها ،افزایش یافته است .بنابراین ،در دهه
گذشته تحقیقات زیادی برای شناسایی ترکیبات
ضدمیکروبی به ویژه ترکیبات ضدمیکروبی با منشاء طبیعی
انجام شده است .گونههای گیاهی موجود در ایران از تنوع
باالیی برخوردار بوده ،که کمتر مورد توجه قرار گرفته و
برنامهریزی اصولی و مدونی برای بهرهبرداری از این ذخایر
طبیعی به عنوان جایگزین مناسب برای نگهدارندهای
شیمیایی و آنتیبیوتیکها در صنایع غذایی و دارویی ،وجود
ندارد .از این رو مطالعه حاضر به منظور بررسی خواص
ضدباکتریایی عصارههای سه گونه گیاهی بومی کشور از
قبیل آویشن شیرازی ،بیلهر و چویل صورت گرفته است.
گیاه آویشن شیرازی با نام علمی ( Zataria multiflora

 )Boissمتعلق به خانواده  Labiataeبوده که تنها در نقاط
گرم ایران ،افغانستان و پاکستان رشد میکند .از این گیاه
دارویی معطر در برخی از رسالههای قدیمی پزشکی با
نامهای  Saatarیا  Zaatarنیز یاد شده است ( ;Fazeli et

 .)Saei-Dehkordi et al., 2010 al., 2007گیاه بیلهر
متعلق به خانواده  Apiaceaeمیباشد که در استانهای
جنوبی ایران ،در اوایل بهار رشد میکند ( Mianabadi et

 .)al., 2015چویل نیز متعلق به خانواده  Apiaceaeبوده
که در مناطق کوهستانی غرب ایران رشد میکند
(()Hosseini et al., 2012شکل .)1

شکل :a -1چویل ( :b، )Ferulago angulateآویشن شیرازی ( :c، )Zataria multiflora Boissبیلهر ()Dorema aucheri
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مواد و روش ها

چرخشی (روتاری) تحت خالء ( Buchi, B-480 B-169,

باکتری های مورد بررسی

 )Switzerlandدر دمای  50درجه سانتیگراد و فشار کم

در این مطالعه از سویههای باکتریایی گرم مثبت

تغلیظ و در نهایت توسط خشک کن انجمادی (Alpha 1-

 )ATCC 29737( Staphylococcus aureusو Listeria

 )2 LD plus, Germanyدر دمای  -50درجه سانتیگراد،

 )ATCC 19117( monocytogenesو باکتری گرم منفی

خشك و به پودر تبدیل شد .همهی عصارهها تا زمان انجام

 )ATCC 10536( Escherichia coliاستفاده شد.

آزمایشات در ظروف غیر قابل نفوذ به هوا و نور در فریزر

سویههای میکروبی مذکور از مرکز منطقهای کلکسیون

 -80درجه سانتیگراد نگهداری شدند.

قارچها و باکتریهای صنعتی ایران خریداری شدند.

تعیین  MIC1و MBC2

تهیه عصاره

روش رقت لولهای برای سنجش حداقل غلظت ممانعت

عصارهی گیاه آویشن شیرازی با نام علمی ( Zataria

کنندگی از رشد میکروارگانیسم و حداقل غلظت کشندگی

 )multiflora Boissاز شرکت داروسازی گیاه اسانس

میکروارگانیسم به این صورت انجام شد که به یک سری

گرگان خریداری شد .گیاه چویل ()Ferulago angulata

لوله (10عدد) که حاوی محیط کشت مولرهینتون براث

از کوههای اطراف شهرکرد و گیاه بیلهر ()Dorema aucheri

استریل بود ،به لوله اول یک میلیلیتر عصاره با غلظت 320

از کوههای اطراف شهرستان یاسوج جمعآوری شدند .سپس

میکروگرم اضافه گردید .پس از مخلوط کردن 1 ،میلیلیتر

برگ تازه این گیاهان در سایه خشک و توسط آسیاب پودر

از لوله اول به لوله دوم و سپس  1میلیلیتر از لوله دوم به

و در شرایط بهینه و مناسب نگهداری شدند .جهت تهیه

لوله سوم ،به همین ترتیب تا لوله آخر انجام شد و سرانجام

عصارههای مختلف به صورت زیر عمل شد.

یک میلیلیتر از لوله آخر بیرون ریخته شد .به تمامی

الف) عصارههای آبی :مقدار  100گرم از پودر گیاه با

لولهها  10میکرولیتر سوسپانسیون باکتری اضافه گردید

1000میلی لیترآب مخلوط گردید و به مدت  24ساعت در

( 0/5مک فارلند) .یک لوله حاوی محیط کشت و باکتری

دمای  25درجه سانتیگراد توسط انکوباتور شیکردار

جهت کنترل مثبت و یک لوله حاوی محیط کشت جهت

( )Gerhardt, Germanyهم زده شد .پس از این مرحله،

کنترل منفی تهیه گردید .تمامی لولهها به مدت  24ساعت

بخش جامد توسط کاغذ صافی جدا گردید .عصاره بدست
آمده در نهایت توسط خشک کن انجمادی ( Alpha 1-2

 )LD plus, Germanyدر دمای  -50درجه سانتیگراد،
خشك و به پودر تبدیل شد.
ب) عصارههای اتانولی :میزان  1000میلی لیتر حالل
(اتانول )%96با  100گرم پودر گیاه مخلوط گردید و به
مدت  24ساعت در دما  25درجه سانتیگراد توسط
انکوباتور شیکردار ( )Gerhardt, Germanyهم زده شد.
پس از این مرحله ،بخش جامد توسط کاغذ صافی جدا
گردید .عصاره به دست آمده به وسیله تبخیرکننده

1. Minimal inhibitory concentration
2. Minimum Bactriocidal Concentration

در انکوباتور  3۷درجه سانتیگراد قرار گرفتند ،سپس
آخرین لولهای که در آن هیچ گونه کدورت ناشی از رشد
مشاهده نگردید به عنوان حداقل غلظت ممانعت کنندگی
از رشد میکروارگانیسم در نظر گرفته شد در واقع کدر شدن
محیط داخل لولهها نشان دهنده رشد باکتریها بوده و اولین
لولهای که در آن کدورت مشاهده نگردید و کامال شفاف بود
به عنوان  MICدر نظر گرفته شد .پس از تعیین ،MIC
جهت تعیین میزان  MBCدر شرایط کامال استریل از
محتویات لولههای آزمایشی که به مدت  24ساعت انکوبه
شده و میزان  MICآنها تعیین گردیده و فاقد کدورت
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بودند ،مقداری از محلول را در پلیتهای حاوی محیط

و در غلظت  40 µg/mlبر E. coliمشاهده شد .همچنین

کشت ،کشت سطحی کرده و مدت  24ساعت در آون در

عصارهی اتانولی بیلهر در غلظت  15 µg/mlبر L.

دمای  3۷درجه سانتیگراد قرار داده شد .سپس رشد و عدم

 monocytogenesو  S. aureusو در غلظت  40 µg/mlبر

رشد باکتریها بررسی شد .اولین غلظتی که در آن عدم رشد

 E. coliاثر ضدباکتریایی از خود نشان داد .اثر کشندگی این

مشاهده گردید به عنوان  MBCدر نظر گرفته شد

عصاره درغلظت  40 µg/mlبر  ،L.monocytogenesدر

(.)Kumar and Chauhan, 2006 ;Alkalin et al., 1999

غلظت  30 µg/mlبر  S.aureusو در غلظت 240 µg/ml

تعیین قطر هاله عدم رشد با استفاده از روش انتشار
از دیسک
برای تعیین اثرات ضدمیکروبی ،حجمهای مشخصی از
عصاره گیاه را به دیسکهای بالنک اضافه کرده و پس از
کشت باکتریهای مورد نظر ،دیسکها را روی محیط کشت
مولر هینتون آگار قرار داده و سپس این مجموعه را در
انکوباتور با دمای مناسب (3۷درجه سانتی گراد) گذاشته و
بعد از گذشت مدت زمان الزم برای رشد میکروارگانیسم
( )24-18آنها را بیرون آورده و بررسی و میزان هاله عدم
رشد توسط خط کش میلیمتری اندازهگیری شد (جاللی و
همکاران.)1386 ،

بر  E. coliمشاهده گردید.
عصارهی اتانولی چویل درغلظت  40 µg/mlبر L.

 , monocytogenesدر غلظت  15 µg/mlبر  S. aureusو
در غلظت  60µg/mlبر  E. coliاثر ضدباکتریایی نشان داد.
اثر کشندگی این عصاره در غلظت  ،160 µg/mlدر غلظت
 20µg/mlبر  S. aureusو در غلظت  240 µg/mlبر E.

 coliمشاهده شد .اما اثر ضدباکتریایی عصارهی آبی بیلهر و
چویل در غلظتهای مورد آزمایش موثر نبود.
شکل 2نشان دهندهی مقایسه میانگین قطر هالهی عدم
رشد  L. monocytogenesدر محیط کشت حاوی
عصارههای مورد نظر است .با توجه به نتایج در روش انتشار
از دیسک قطر هاله عدم رشد اطراف دیسک

L.

تجزیه تحلیل آماری

 monocytogenesبرای عصارهی آویشن ، 20 0±/04 mm

تمامی آزمایشات در سه تکرار انجام شد و مقادیر به صورت

عصارهی اتانولی بیلهر  ،29 ± 0/۷3 mmعصارهی آبی

میانگین  ±انحراف معیار گزارش شد .تجزیه و تحلیل دادهها

بیلهر  ،18 0±/۷0mmعصارهی اتانولی چویل ± /۷0 mm

با استفاده از روش آنالیز واریانس یک طرفه (ANOWA-

 21و عصارهی آبی چویل  12 ± 0/۷4 mmمشاهده گردید.

) One-Wayو مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون

همچنین قطر هاله عدم رشد اطراف دیسک S. aureus

چند دامنهای دانکن در سطح احتمال( )P<0/05صورت

برای عصارهی آویشن  ،11 ± 0/28 mmعصاره ی اتانولی

گرفت .از نرم افزار ( )SPSS version 16برای آنالیز

بیلهر  ، 22± /35mmعصارهی آبی بیلهر ،13 0±/81 mm

آماری و  Excelبرای رسم نمودارها استفاده گردید.

عصارهی اتانولی چویل 18 ± /63 mmو عصارهی آبی چویل

نتایج و بحث
در بررسی اثر ضد باکتریایی ،عصارهی آبی آویشن در
غلظت  10 µg/mlبر  L. monocytogenesو S. aureus

و در غلظت 20 µg/mlبر  E. coliاثر ضدباکتریایی از خود
نشان داد .اثر کشندگی این عصاره در غلظت  30 µg/mlبر
 ، L. monocytogenesدر غلظت 25µg/mlبر S. aureus

 9/8 ± 0/49 mmمیباشد .با توجه به شکل  ،3قطر هاله
عدم رشد اطراف دیسک  E. coliبرای عصاره ی آویشن mm

 ،14 ± 1/24عصارهی اتانولی بیلهر ،12 ± /94 mm
عصارهی آبی بیلهر  ،10 ± 0/84 mmعصارهی اتانولی
چویل 13 ± /59 mmو عصارهی آبی چویل ± 0/94 mm
 14مشاهده شد.
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شکل -2میانگین قطر هالهی عدم رشد  L.monocytogenesدر محیط کشت حاوی عصارههای مورد نظر.
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شکل -3میانگین قطر هالهی عدم رشد  S. aureusدر محیط کشت حاوی عصارههای مورد نظر

 / 6زیست فناوری گیاهان دارویی  /سال دوم ،شماره چهارم ،پاییز و زمستان 1395

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

شکل  -4میانگین قطر هالهی عدم رشد  E. coliدر محیط کشت حاوی عصارههای مورد نظر

یافتههای بسیاری در زمینهی اثرات ضدباکتریایی

از رشد آنها جلوگیری و در غلظت  25 µg/mlموجب مرگ

فراوردههای طبیعی نشان داده است که اکثر گیاهان

 S. aureusشد .همچنین برخی محققین اثر اسانس آویشن

دارویی که خاصیت ضدمیکروبی دارند بر باکتریهای گرم

شیرازی را بر کاهش تعداد  S. aureusدر فیله ماهی کپور

مثبت تاثیر بیشتری دارند ،در حالی که تعداد کمی از آنها

نقرهای بررسی کردند با توجه به نتایج این اثرات

بر باکتریهای گرم منفی اثر میگذارند ( ;Herrera et al.,

ضدمیکروبی را میتوان به محتوای ترکیبات فنولی موجود

.)Scrinivasan et al., 2001 1996 ;Meng et al., 2000

در اسانس نسبت داد (.)Choobkar et al., 2012

علت حساسیت بیشتر باکتریهای گرم مثبت نسبت به

مطالعات دیگر نشان داد اسانس آویشن از نظر مهارکنندگی

ترکیبات ضدباکتریایی ،ممکن است ناشی از وجود تفاوت

رشد و کشندگی باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی بسیار

در دیوارهی سلولی آنها با این دیواره در باکتریهای گرم

قوی بوده که به دلیل وجود تیمول و کارواکرول موجود در

منفی باشد به این صورت که باکتریهای گرم مثبت در

این اسانس است و در میان باکتریهای مورد بررسی ،بیشتر

دیوارهی خود تنها یک الیه دارند ،در حالی که در

از همه روی  S. aureusموثر بوده که از طریق اثر گذاشتن

باکتریهای گرم منفی این دیواره از چند الیه تشکیل شده

بر دیوارهی سلولی باکتریها اثر میکنند (شهنازی و

است ( .)Enzo et al., 2002این امر با نتایج حاصل از این

همکاران .)1386 ،در تحقیق حاضر از عصارهی آبی بیلهر و

مطالعه نیز تطبیق میکند.

چویل در روش

نتایج مطالعه ما(شکل 3،2و  )4نشان داد که باکتریهای

ضدمیکروبی مشاهد نگردید .بنابراین به نظر میرسد یکی از

گرم مثبت  L. monocytogenesو  S. aureusدارای

دالیلی که میتواند اثرات ضدباکتریایی عصاره یا اسانس یک

حساسیت بیشتری نسبت به باکتری گرم منفی E. coli

گیاه را تحت تاثیر قرار دهد ،محیط کشت مورد استفاده

هستند .در واقع عصارههای گیاهی مورد استفاده در این

جهت آزمایشات ضدباکتریایی میباشد .تفاوت در اثرات

بررسی درجات متفاوتی از اثر ضدمیکروبی بر روی

ضدمیکروبی یک ماده در محیط کشتهای گوناگون به اثبات

باکتریهای مورد آزمایش نشان دادند .در این میان عصارهی

رسیده است ( .)Tassou et al., 1995عامل دیگری که

آویشن بیشترین تاثیر را بر روی  L. amonocytogenesو

ممکن است اثرات ضدباکتریایی عصارهی یک گیاه را تحت

 S. aureusنشان داد به گونهای که در غلظت 10 µg/ml

تاثیر قرار دهد ،روش عصارهگیری و نوع حالل مورد استفاده

 MICو  MBCهیچ گونه اثرات
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میباشد .عصارههایی که با روشها و حاللهای متفاوت از

نتیجه گیری

یک گونه گرفته شده می توانند اثرات ضدباکتریایی متفاوتی

بر اساس نتایج این تحقیق عصارههای آویشن و عصارههای

بر روی یک باکتری خاص از خود نشان دهند ( Nostro et

اتانولی بیلهر و چویل دارای اثرات ضدمیکروبی قابل توجهی

.)al., 2000

بویژه بر روی باکتریهای گرم مثبت هستند .همچنین با

در مطالعه حاضر از نظر شاخص قطر هاله ،اثرات عصارهی

توجه به نتایج بدست آمده در این بررسی و سایر تحقیقات،

اتانولی به مراتب بهتر از عصاره آبی بود به گونهای که

عصارهی گیاهان دارای اثرات ضدمیکروبی زیادی در

عصارهی الکلی بیلهر و چویل بر روی باکتریهای مورد

محیطهای آزمایشگاهی هستند بر این اساس امکان آن

بررسی قطر هاله عدم رشد قابل قبولی ایجاد کردند و

وجود دارد که بتوان از این ترکیبات به عنوان یک نگهدارنده

بیشترین هاله عدم رشد ± 0/۷3 mm L.monocytogenes

طبیعی در مواد غذایی استفاده کرد و به میزان زیادی از

 29مربوط به عصاره اتانولی بیلهر بود .علت این امر را شاید

عوارض ناشی از بکارگیری ترکیبات شیمیایی نگهدارنده در

بتوان به خروج ترکیبات موثرهی بیشتر ،هنگام استفاده از

مواد غذایی کاست .همچنین این ترکیبات را میتوان منبع

ترکیبات الکلی هنگام استخراج نسبت داد به طوری که با

بالقوهای از ترکیبات ضدباکتریایی به شمار آورد و در صنایع

توجه به نتایج طباطبایی و همکاران ( ،)2004عصاره اتانولی

پزشکی برای اهداف دارویی مورد استفاده قرار داد.

گیاه چویل در مقایسه با عصاره آبی گیاه چویل اثر
بازدارندگی بیشتری روی سوشهای مورد مطالعه داشت.
این محققین علت این امر را به درصد استحصال بیشتر
عصاره اتانولی نسبت به عصاره آبی و در نتیجه استخراج
بیشتر مواد موثر در گیاه چویل توسط حالل اتانول نسبت
دادند .همچنین مطالعات ( )Amiri, 2005نشان داد که
عصارههای اتانولی گیاه ( )Allium Jesdianumاز اسانس
سایر عصارهها اثرات ضدمیکروبی قویتری دارد به گونهای
که در مورد اغلب میکروارگانیسمها اثرات ضدمیکروبی
عصارههای اتانولی بیشتر از جنتامایسین بود .براساس
مطالعات دیگر ،عصارهی اتانولی پوسته ساقه گیاه اوریا
گراندی فلورا دارای اثر قوی ضدباکتریایی علیه Bacillus

 cereusو  Staphylococcus aureusبود و این مطلب
بیانگر آن است که احتماال فالونوئیدها نقش کلیدی را در
این بین دارا میباشند ( .)Bibak et al., 2012در مورد
چویل و بیلهر به ترتیب وجود ترکیبات موثرهی فالونوئید،
تانن ،ساپونین و فالونوئیدها گزارش شده است و ثابت شده
است که این ترکیبات از طریق اثر گذاشتن بر غشای سلولی
و تخریب آن عمل میکنند.
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Evaluation of antibacterial activity of aqueous and ethanolic extracts of Dorema
aucheri, Zataria multiflora Boiss and Ferulago angulata against certain pathogenic
microbes
Seyed Mehdi Ojagh1*, Narges Mohammadi2, Aria Babakhani Lashkan3, Esmat Mohammadi2
Abstract
Due to the side effects of resulting from the consumption of chemical preservatives and also over increasing
of bacterial resistance to the antibiotic, identification of natural origin antimicrobial compounds are very
important. Therefore, the present study was performed to evaluate the antibacterial activity of aqueous and
ethanolic extracts of Dorema aucheri, Zataria multiflora Boiss and Ferulago angulate. The antimicrobial
activity of extracts evaluated by Disc diffusion. The Minimum Inhibitory Concentrations (MIC) and Minimum
Bactericidal Concentration (MBC) were determined by using the dilution method. The Z. multiflora Boiss
extract had a strong antibacterial activity and stopped the growth of both Listeria monocytogenes and
Staphylococcus aureus in MIC of 10 & 20 μg/ml in respectively. Also Dorema aucheri ethanolic extract had
antimicrobial activity against Listeria monocytogenes at less concentration and also it was effective on
Escherichia coli in concentration of 40μg/ml. Moreover, Ferulago angulata ethanolic extract was effective on
bacteria tested in concentration used. The highest diameter of inhibition zone was related to Dorema aucheri
ethanolic extract on Listeria monocytogenes. According to the results, these extracts can be used as a
potential sources of antibacterial compounds for food and pharmaceutical industries.
Keywords: Medicinal plants, Antibacterial activity, Aqueous and ethanol extracts.
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