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  ی پژوهشیعلم

  

وم یلیسیپن  وتاتوم یجیوم دیلیسیپنبر   اسانس مورتی اثر ضدقارچیبررس
  )وه پرتقالی می سبز و آبيهاکپک(کوم یتالیا

  

  2یزاده بهبهانیبهروز عل، 1دآبادی جنی رحمتیمصطف
  

 رانی، ای خوزستان، مالثانیعی و منابع طبي، دانشگاه علوم کشاورزي، دانشکده کشاورزی باغبانیار، گروه علوم و مهندسی استاد-1

                    خوزستان،یعی و منابع طبي، دانشگاه علوم کشاورزییع غذای و صنای، دانشکده علوم دامییع غذای صنایار، گروه علوم و مهندسی استاد-2
  رانی، ایمالثان

  
)01/06/99: رشیپذ خیتار  99/ 22/03: افتیدر خیتار(  

  

  دهیچک
 امـروزه، .  انسان مضر هستندیسالمت ين قارچ کشها برای از اين وجود، تعدادیبا ا .دشونی استفاده م  ی قارچ ي کنترل عفونتها  ي برا يادی ز ییایمی ش يکشهاقارچ

  مـورت یـا مـورد     مورد توجه پژوهشگران قـرار گرفتـه اسـت   ین عوارض جانبی با کمتریاهی گيها  و عصارهی روغني مانند اسانسهایعیاستفاده از مواد طب

(Myrtus communis)  تعلق به خانواده م Myrtaceae ـ  فعالین پـژوهش، بررسـ  یـ هدف از ا. کندیران رشد می در ایعی که به طور وستاس ت اسـانس  ی
ـ  فعالیابیارز . بودیشگاهیط آزمای در شراکومیتالیوم ایلیسیپن و   تاتومیجیوم د یلیسیپن ی قارچ يها هی کنترل سو  يمورت سبز برا    اسـانس مـورت   یت ضـدقارچ ی
ج نشان داد که قطر هاله عـدم رشـد   ینتا . شدی بررسیو حداقل غلظت کشندگ) لوشن براثیماکرودا (يا بوئر، چاهک آگار، رقت لوله-ی کربيسبز به روشها  

ـ بـه ترت کوم یتـال یوم ایلیسیـ پن و  تـاتوم یجیوم د یلیسیـ پن ی قـارچ  يهـا  هی سـو  يبرا) بوئر-یروش کرب (           قطـر هالـه عـدم رشـد     . متـر بـود  یلی م70/9 و 60/10ب ی
 یحـداقل غلظـت مهارکننـدگ   . متـر بـود  یلی م50/10 و 30/12ب یبه ترتکوم یتالیوم ایلیسیپن و تاتومیجیوم دیلیسیپن ی قارچيها هی سويبرا) وش چاهک آگار  ر(

ز یـ  اسانس مورت سبز نیحداقل غلظت کشندگ. تر بودیلیلیگرم بر میلی م128 و 64ب یبه ترتکوم یتالیوم ایلیسیپن و   تاتومیجیوم د یلیسیپن ی قارچ يها هی سو يبرا
  .تر بودیلیلیگرم بر میلی م512 و 512ب یبه ترت

  
  .یت ضدقارچی، فعالکومیتالیوم ایلیسیپن، تاتومیجیوم دیلیسیپنمورت سبز، : د واژگانیکل
  
  

                                                             
 مکاتبات مسئول: Rahmati@asnrukh.ac.ir 
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   مقدمه- 1
 حمله اثر در محصوالت کشاورزي ن رفتنیدر حال حاضر از ب

 برداشت از پس )هاژه قارچیبه و (یکروبی ميزابیماري عوامل
 از پژوهشگران در ياری توجه بسیو هنگام انبارمان محصول

که  يبه طور.عرصه صنعت غذا را به خود جلب کرده است
المللی همانند سازمان هایبین ازسازمانيادیان اخیرتعداد زیدرسال

 از پس ضایعات ، کاهش)1فائو( ملل متحد يخواربار و کشاورز
 یهدف اصل عنوان به را  و غذاییيکشاورز محصوالت برداشت
ده ین عقی بر ایالمللنی بيهاسازمان. کنندی ميریگی پیو اساس

ار یبه مراتب بس محصول ضایعات کاهش باشند که هزینهیم
در  .]2 و 1[تولید محصوالت است میزان بردن باال تر ازنییپا

رتبه  ین محصوالت باغیان مهمترید مرکبات در میران تولیکشور ا
وه پرتقال رتبه نخست یم. دوم را به خود اختصاص داده است

ل یباشد و تمایران مین محصوالت مرکبات در کشور اید در بیتول
ل یمتاسفانه به دل .]3[ش استین محصول رو به افزایبه مصرف ا

ن یدر ح) پرتقالژه یبه و( مرکبات يط نامناسب نگهداریشرا
ل فساد ین محصول با ارزش به دلی از ايادی بخش زيانباردار

ن یا از بیوم و آلترناریلیسی همانند پنی قارچيهاهی از سویناش
. کنندیجاد می را ایی باالي و اقتصاديرود و خسارات مادیم

 مراحل ی در تماميزا به محصوالت کشاورزيماریحمله عوامل ب
 در انبارها ينگهدار(و تا هنگام مصرف آن رشد و نمو محصول 

  .]4[فتدیتواند اتفاق بیم) یی محصوالت غذايهاو سردخانه
 .است)  ناقصيهاقارچ( 2ستیوم متعلق به رده دترومیلی سیپن

          قارچ . باشدی گونه م150ش از ی بيدارا ومیلیسیقارچ پن
ها در خاکهستند و ن گروه از قارچیوم به عنوان بزرگتریلیسیپن
ک از ین قارچ یا. ار مشکل استیعت بسیها در طبن نقش آنییتع

وم آن یسلیم. رودی به شمار میی فساد مواد غذايهان قارچیترمهم
. باشدی مرهی آن به رنگ سبز تيهايدیواره دار است و کونید

گراد ینت درجه سا27 تا 22ن قارچ بازه ی رشد اي مناسب برايدما
        و تاتومیجیوم دیلیسیپنن جنس شامل یدو گونه مهم ا. است

   سبزيهاب به عنوان کپکیباشد که به ترتی مکومیتالیوم ایلیسیپن
وم نقش یلیسین دو گونه پنیا. شودی در مرکبات شناخته می و آب
 یدگین رفتن مرکبات داشته و باعث فساد و پوسی در از بیمخرب

 ي تاکنون براي متعدديهاروش. شوندی مین انبارمانیها در حآن

                                                             
1. Food and agriculture organization (FAO) 
2. Deuteromycetes 

 یکی .]6 و 5[ها انجام شده استن دسته از قارچیکنترل از رشد ا
بات ی به کار گرفته شده استفاده ار ترکيهان روشیترجیاز را

بات یابندازول و ترکیـل، تیمازالیا  همانندی ضدقارچییایمیش
امروزه با توجه . ه استدکنندی و مواد اکسی و معدنی آليگوگرد
بات ی به اثرات مضرر ترکیی مصرف کنندگان مواد غذایبه آگاه

 و ي جهت نگهداریباتین ترکیل به استفاده از چنی، تماییایمیش
. افته استیدا کاهش ی محصوالت شدیش عمر انبارمانیافزا

 یاهی گيهاها و عصاره همانند اسانسیعیبات طبیاستفاده از ترک
ن یار مورد توجه پژوهشگران و محققیبس یثر جانبن ایتربا کم

  .]7[صنعت غذا قرار گرفته است
از خانواده  Myrtus communisیا مورد با نام علمیمورت 

Myrtaceaeشه ی هميا مورت درختچهیشناساهیاز نظر گ.  است
 درصد اسانس 2 تا 5/1 آن حدود يهاسبز و معطر است که برگ

ترانه ی مدیران و نواحی ايرین درختچه در مناطق گرمسیا. دارند
، یروسیاثر ضد و. دی روی معتدل می و به ندرت در نواحيا

ن به اثبات یشیاه در مطالعات پین گی ای و ضدقارچيضدباکتر
 يها جهت درمان عفونتیاز مورت در طب سنت. ده استیرس

 .]10- 8[شودی استفاده میتگاه تنفسحاد و مزمن دس
 انسان و ید سالمتی همانند تهدییها و دغدغهیل نگرانیدل به

 و يبات سنتزیست در اثر استفاده از سموم و ترکیز طیمح
 مصرف محصوالت يش تقاضا برایگر افزای دیی و از سوییایمیش
 همانند یاهی و گیعیبات طبی ترکیشود تا از برخی تالش میعیطب
ن پژوهش یهدف از ا .ها استفاده کردها و عصارهانساس

        اسانس مورت به یت ضدقارچی فعالیابی، ارزیشگاهیآزما
بوئر، چاهگ آگار، رقت - یکرب (ی و کمیفی متنوع کيهاروش

وم یلیسیپن يهاهیبر سو) ی و حداقل غلظت کشندگيالوله
وه ی میآب سبز و يهاکپک (کومیتالیوم ایلیسیپن و تاتومیجید

  .  بودیشگاهیط آزمایدر شرا) پرتقال
  
  ها مواد و روش- 2
اه مورت و عمل ی گيسازه و آمادهی ته- 2-1

   يریگاسانس
از شهرستان ) بهشت ماهیاواخر ارد(برگ مورت در فصل بهار 

اه ی گید اسم علمییبعد از تا.  شديجمع آور) خوزستان(بهبهان 
ده و گرد و ی شده پاك گردي جمع آوريهامورت، ابتدا برگ

جهت . ها توسط آب سرد زدوده شدخاك موجود در سطح برگ
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 از برگ مورت، از دستگاه کلونجر و يریگانجام عمل اسانس
 گرم از برگ مورت سبز با 50. ر با آب استفاده شدیروش تقط

 3 به مدت يریگعمل اسانس. تر آب مخلوط شدیلیلی م750
حصال اسانس مورت و حذف آب پس از است. ساعت انجام شد

آب، راندمان یم بیسولفات سدموجود در اسانس با استفاده 
  .]11[ن شد ییز تعیاستحصال اسانس ن

   ی قارچيهاهیه سوی ته- 2-2
 تاتومیجیوم دیلیسیپن شامل یه استاندارد قارچیاز دو سو

)ATCC 48113( کومیتالیوم ایلیسیپن و) ATCC 48814 (
 يساز فعاليبرا. ه شده بود استفاده شدیزه تهیلیوفیکه به صورت ل

ال ی ویکروبیر هود میل در زیط استری در شرای قارچيهاهیسو
ط کشت یال به محی شکسته و عمل انتقال از ویکروبیه میسو

        ک ازیح هر یپس از تلق. سابروز دکستروز براث انجام شد
 ين در دماویع، عمل انکوباسیط کشت مای به محی قارچيهاهیسو
سپس از .  ساعت انجام شد72گراد به مدت ی درجه سانت27
ط کشت سابروز دکستروز آگار یع عمل انتقال به محیط مایمح

ط ذکر شده ی طبق شرايد و مجددا عمل گرمخانه گذاریانجام گرد
 ی قارچيهاهینان از خلوص سویپس از اطم. در باال انجام شد

 ي طبق استاندارد برای قارچياههیک از سوی از هریکلن106زان یم
  .]12[ه شدی تهی ضدقارچيهاانجام آزمون

 اسانس مورت یت ضدقارچی فعالیابی ارز- 2-3
  یشگاهیط آزمایسبز در شرا

 روش 4 اسانس مورت سبز از یت ضدقارچین فعالیی تعيبرا
 ی و حداقل غلظت کشندگيابوئر، چاهک آگار، رقت لوله- یکرب

 انجام شده ذکر يهار خالصه روشر به طویدر ز. استفاده شد
  .شده است

ن قطر هاله عدم رشد اسانس مورت سبز به یی تع-2-3-1
  بوئر-یروش کرب

 اسانس مورت سبز بر ین قطر هاله عدم رشد بازدارندگیی تعيبرا
ط یتر از محیلیلی م20زان ی ابتدا می مورد بررسی قارچيهاهیسو

 يمتری سانت8ش ید يل سابروز دکستروز آگار در پتریکشت استر
 ی قارچيهاهیط کشت از سویبعد از بسته شدن مح. خته شدیر
ط سابروز دکستروز آگار کشت یتر بر سطح محیکرولی م100زان یم

ل به طور کامل در یله ال شکل استری انجام شد و با میسطح
اسانس خالص مورت سبز به . دیش پخش گردی ديسرتاسر پتر

متر یلی م6 با قطر ي کاغذيهاسکیتر به سطح دیکرولی م20زان یم
ط کشت قرار ی محيکه رو) ل شده بودندیتوسط اتوکالو استر(

 که اسانس مورت يخته شد به نحوی ریگرفته بودند به آرام
ت یدر نها. ل شودی استريسک کاغذیپخش نگردد و جذب د

گراد به مدت ی درجه سانت27 ي در دمایکروبی ميهاشیديپتر
 يهاطی ساعت، مح72پس از گذشت . د ساعت انکوبه ش72

 قرار گرفت ی مورد بررسیشگاهیر هود آزمای در زیکروبیکشت م
 يریگکش اندازه با استفاده از خطیکروبیو قطر هاله عدم رشد م

  .]13[دیمتر گزارش گردیلیج آن بر حسب میشد و نتا
ن قطر هاله عدم رشد اسانس مورت سبز به یی تع-2-3-2

  روش چاهک آگار
 انجام یکروبین هاله عدم رشد میی تعي که برايگریوش در

ن روش به طور خالصه تعداد یدر ا. د روش چاهک آگار بودیگرد
ک عدد چاهک در یط کشت و ی عدد چاهک در اطراف مح3

جاد یپت پاستور ایمتر توسط پیلی م6به قطر ) یکنترل منف(وسط 
ج یدر نتاط کشت یالزم به ذکر است از آنجا که ضخامت مح. شد

        ی تماميل براین دلیباشد به همیمشاهده شده اثر گذار م
ط کشت سابروز دکستروز یمتر از محیلی م20زان یها مشیديپتر

-ی سانت8ش ی ديل برداشته و در پتریت استریپیآگار توسط پ
ل و خالص یتر از اسانس استریکرولی م20زان یم. خته شدی ريمتر

ه شده در اطراف ی چاهک تعب3درون مورت سبز توسط سمپلر 
 مطابق با روش یز عمل کشت سطحیقبل از آن ن. خته شدیر

ک از ی هر يبرا)  ذکر شده است- 2- 3- 2در قسمت (بوئر - یکرب
 در یکروبی ميهاشیديت پتریدر نها.  انجام شدی قارچيهاهیسو
پس از .  ساعت انکوبه شد72گراد به مدت ی درجه سانت27 يدما

ر هود ی در زیکروبی کشت ميهاطیساعت، مح 72گذشت 
 قرار گرفت و قطر هاله عدم رشد ی مورد بررسیشگاهیآزما

ج آن بر ی شد و نتايریگکش اندازه با استفاده از خطیکروبیم
  .]14[متر گزارش شدیلیحسب م

 اسانس مورت ین حداقل غلظت مهارکنندگیی تع-2-3-3
  )براثلوشن یماکرودا (ياسبز به روش رقت لوله

  ی قارچيهاهین حداقل غلظت ممانعت از رشد سویی تعيبرا
 يا از روش رقت لولهکومیتالیوم ایلیسیپن و تاتومیجیوم دیلیسیپن
 لوله 12ن روش از یدر ا. استفاده شد) لوشن براثیماکرودا(

 لوله 10. تر استفاده شدیلیلی م9ل با حجم ی استریشگاهیآزما
 2.  مختلف اسانس مورت سبز بوديها شامل غلظتیشگاهیآزما
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 و کنترل مثبت در نظر یز به عنوان کنترل منفی نیشگاهیلوله آزما
 و 256، 128، 64، 32، 16، 8، 4، 2، 1 يهاغلظت. گرفته شدند

ل شده یتر اسانس مورت سبز خالص استریلیلیگرم بر میلی م512
 ونی از سوسپانسیشگاهی آزمايهاک از لولهیبه هر . ه شدیته

 در يح شده و سپس عمل گرمخانه گذاری استاندارد تلقیقارچ
پس . دی ساعت انجام گرد72گراد به مدت ی درجه سانت27 يدما

ر هود ی در زیشگاهی آزمايها ساعت، لوله72از گذشت 
چناچه در هر .  قرار گرفتی توسط چشم مورد بررسیشگاهیآزما

ه باشد  صورت گرفتی رشد قارچیشگاهی آزمايهاک از لولهی
ن یاول. ص استیعمل رشد به صورت کدورت در لوله قابل تشخ

 که در آن کدورت مشاهده نشد غلظت آن لوله به عنوان يالوله
ن روش یا .]12[ در نظر گرفته شدیحداقل غلظت مهارکنندگ

نان ی مرتبه جهت اطم3 حداقل ی قارچيهاهیک از سوی هر يبرا
  .دیج تکرار گردیاز نتا

 اسانس مورت ین حداقل غلظت کشندگیی تع-2-3-4
  یسبز به روش کشت سطح

 يها اسانس مورت از لولهین حداقل غلظت کشندگیی تعيبرا
لوله حداقل غلظت ( که در آن کدورت مشاهده نشد یشیآزما

ط کشت سابروز یبر سطح مح)  باالتريها و غلظتیمهارکنندگ
        ت یدر نها. دی انجام گردیدکستروز آگار کشت سطح

گراد به مدت ی درجه سانت27 ي در دمایکروبی ميهاشیديپتر
 يهاطی ساعت، مح72پس از گذشت .  ساعت انکوبه شد72

 قرار ی مورد بررسیشگاهیر هود آزمای در زیکروبیکشت م
 مشاهده نشد به عنوان یش که در آن کلنی دين پتریاول. گرفت

         شد اسانس مورت سبز در نظر گرفتهیحداقل غلظت کشندگ
  .]15 و 12[
   يز آماری آنال- 2-4

ل یه و تحلی مورد تجز18نسخه  1SPSSها توسط نرم افزارداده
 يا به دست آمده با آزمون چنددامنهيهاداده نیانگیم. قرار گرفت

  .سه شدیدرصد مقا 5دانکن در سطح احتمال 
  
  ثج و بحی نتا- 3
 درصد 1 از مورت سبز برابر با یزان راندمان اسانس استحصالیم

وم یلیسیپنج حاصل از اثر اسانس مورت سبز بر ینتا. بود

                                                             
1. Statistical package for the social sciences 

بوئر در جدول -ی به روش کربکومیتالیوم ایلیسیپن و تاتومیجید
 يج نشان داد که قطر هاله عدم رشد براینتا. ، آورده شده است1

به کوم یتالیوم ایلیسیپن و تاتومیجیوم دیلیسیپن ی قارچيهاهیسو
ج حاصل از اثر اسانس ینتا. متر بودیلی م70/9 و 60/10ب یترت

 به کومیتالیوم ایلیسیپن و تاتومیجیوم دیلیسیپنمورت سبز بر 
ج نشان داد ینتا. ، آورده شده است1روش چاهک آگار در جدول 

وم یلیسیپن ی قارچيهاهی سويکه قطر هاله عدم رشد برا
  50/10 و 30/12ب یبه ترتکوم یتالیوم ایلیسیپن و تاتومیجید
 ان دو روش انجام شده نشان داد ی ميسه آماریمقا. متر بودیلیم

وم یلیسیپن یه قارچی سوي درصد برا5 يداریدر سطح معن
                    ي که برای مشاهده شد، در حاليداریاختالف معنتاتوم یجید

 مشاهده يداری اختالف معنکومیتالیوم ایلیسی پنی قارچهیسو
 و یبات فنلی، وجود ترک)2009(و همکاران   Amensour.نشد
به . ]16[د قرار دادندییاه مورت را مورد تای گیدانیاکسیت آنتیفعال

 مشاهده شده توسط یت ضدقارچی از فعالیرسد بخشینظر م
س آن  موجود در اسانیبات فنلیتوان به ترکیاسانس مورت را م

جاد یقادر به ا  موجود در اسانسیبات فنولیترک. نسبت داد
ق اختالالت یسم از طریکروارگانی ميد به غشایصدمات شد

، يتوکندری میعیر عملکرد طبییتغ. باشندی میکیم و متابولیمستق
 فعال يها و تجمع گونهيتوکندریدر مATP ممانعت از سنتز 

ها  اسانسی ضدقارچيهاسمیمکانز به عنوان یژن در سلول نیاکس
سلول  2سیت منجر به آپوپتوزیاند که در نهاگزارش شده

        ج هاله عدم رشد در دو روش یسه نتای مقا.]17[شوندیم
بوئر و چاهک آگار نشان داد که قطر هاله عدم رشد - یکرب

زاده یعل. بوئر است-یشتر از کربی در روش چاهک آگار بیکروبیم
 و همکاران یزاده بهبهانی، عل]18[)2020( و همکاران ینبهبها

ج مشابه یز به نتای ن]14[)2018(و نوشاد و همکاران ]19[)2019(
ه یم اسانس با سوین پژوهشگران تماس مستقیا. افتندیدست 

ل باالتر بودن قطر هاله عدم رشد مشاهده شده ی را دلیکروبیم
ژن یاز به اکسیها از نظر ن قارچیکیولوژیزیاز نظر ف. گزارش کردند

سم در یکروارگانین دسته از مین ایبنابرا. باشدی مي دسته هوازجز
 یاهی گيها که اسانسییاز آنجا. کنندیط کشت رشد میسطح مح

ن تجمع ین هستند بنابرایی پایبات فرار با وزن مولکولی ترکيدارا
تواند بر رشد ی میش به خوبی ديبخار اسانس در سطح پتر

ط کشت ی محيها روها اثر گذار باشد و از رشد آنقارچ
  .]20[ کنديریجلوگ

                                                             
2. Apoptosis  
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Table 1 Mean inhibition zone diameter (mm) of Myrtus communis essential oil on Penicillium 
digitatumand Penicillium italicum 

           Method 
Microorganism Penicillium digitatum Penicillium italicum 

Kirby-Bauer 10.60 ±0.29b 9.70 ±0.37a 
well diffusion 12.30 ±0.32a 10.50 ±0.48a 

Values are expressed as mean ±standard deviations, n = 3; different letters (a, and b) in each column show 
significant difference at p ≥ 0.05. 

وم یلیسیپن اسانس مورت بر یج حداقل غلظت مهارکنندگینتا
          يابه روش رقت لولهکوم یتالیوم ایلیسیپن و تاتومیجید
ج نشان ینتا. ، آورده شده است2در جدول  )لوشن براثیماکرو دا(

           ی قارچيهاهی سوي برایداد که حداقل غلظت مهارکنندگ
 128 و 64ب یبه ترتکوم یتالیوم ایلیسیپن و تاتومیجیوم دیلیسیپن
 اسانس یج حداقل غلظت کشندگینتا. تر بودیلیلیگرم بر میلیم

-یپن و تاتومیجیوم دیلیسیپن ی قارچيهاهیمورت سبز بر سو
ج نشان داد که ینتا. ، آورده شده است3 در جدول کومیتالیوم ایلیس

وم یلیسیپن ی قارچيهاهی سوي برایحداقل غلظت کشندگ
گرم یلی م512 و 512ب یبه ترتکوم یتالیوم ایلیسیپن و تاتومیجید

  .تر بودیلیلیبر م

Table 2 The minimum inhibitory concentration (MIC) of Myrtus communis essential oil on Penicillium 
digitatumand Penicillium italicum 

+, grow; -, not grow; n = 3. 
 
Table 3 The minimum fungicidal concentration (MFC) of Myrtus communis essential oil on Penicillium 

digitatumand Penicillium italicum 

+, grow; -, not grow; n = 3. 
 

ن اسانس ی چندی، اثر ضدقارچ)1398( و همکاران یگلشن تفت
 ی ناشیدگیرا بر پوس) نعناع و يرازیش شنیآو سبز، رهیز (یاهیگ

 سبز و يهاکپک (کومیتالیوم ایلیسیپن و تاتومیجیوم دیلیسیپناز 
ن پژوهشگران یا.  قرار دادندیوه پرتقال مورد بررسیرا بر م) یآب
زان ی را در کاهش میاهی گيهار مثبت استفاده از اسانسیتاث

د یی مذکور را تای قارچيهاهیوه پرتقال در اثر سوی میدگیپوس
 اسانس یاثر بازدارندگ، )1397( و همکاران يرزادیش. ]21[کردند
         را در) خکیره، مرزه و میشن، زیآو (ییاه داروین گیچند

وم جدا شده از یلیسی پنیه قارچی مختلف بر سويهاغلظت
ن یج اینتا.  قرار دادندیابی مورد ارزیتنط برونیپرتقال را در شرا

 با هاغلظت تمام در اهانیگ همه اسانسپژوهشگران نشان داد که 
 یبازدارندگ تیخاص نسبتبه شاهد درصد کی سطح در فاختال

 با هااسانس یضدقارچ تیفعال اما. دادند نشان خود از قارچ رشد
  .]22[بود همراه کاهش نبا زما گذشت

 یبات اصلی، گزارش دادند که ترک)2010( و همکاران یرسول
پتول ین، اکالیمونین، لی پن- موجود در اسانس مورت سبز شامل آلفا

 مشاهده شده یت ضدقارچی از فعالین بخشیبنابرا. نالول استیو ل
بات مشاهده شده نسبت یتوان به ترکیز میدر اسانس مورت را ن

 همانند اختالل در ی مختلفيهابات با روشین ترکیا. ]23[داد
 باعث مهار يتوکندریدر مATP ممانعت از سنتز ن و یسنتز پروتئ
سم واحد و یون مکانتاکن. گردندی می قارچيهاهیرشد سو

 يهاهی بر سویاهی گيهاها و عصارهر اسانسی جهت تاثیمشخص
ن عامل از یر چندیشتر مطالعات تاثی ذکر نشده است و در بیقارچ

در ATP ممانعت از سنتز ن و یاختالل در سنتز پروتئجمله 

     Concentration (mg/mL)   
Microorganism  1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 

Penicillium digitatum + + + + + + - - - - 
Penicillium italicum + + + + + + + - - - 

         Concentration (mg/mL) 
Microorganism 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 

Penicillium digitatum + + + + + + + + + - 
Penicillium italicum + + + + + + + + + - 
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 يهاها و عصاره اسانسیت ضدقارچی را عامل فعاليتوکندریم
  .]17[اند ذکر کردهیاهیگ
  
  يریگجهی نت- 4

ج پژوهش حاضر نشان داد که اسانس مورت سبز ی نتایبه طور کل
 آلوده کننده و عامل يهاهی بر سوی خوبیت ضدقارچی فعاليدارا

       هیر اسانس مورت سبز بر سویتاث. وه پرتقال داشتیفساد م
.  بودکومیتالیوم ایلیسیپنه یشتر از سوی بتاتومیجیوم دیلیسیپن
نده اثر اسانس مورت سبز به ی آيهاگردد در پژوهشیشنهاد میپ

وه ی مين پوشش و لفاف برای و همچنيورصورت روش غوطه
ج در ماده یتا در صورت مناسب بودن نتا پرتقال انجام گرفته

 یعیل اسانس مورت به عنوان نگهدارنده طبی بتوان از پتانسییغذا
  . استفاده کردي نگهداريدر انبارها

  
  ر و تشکری تقد- 5
 و یدانند از معاونت پژوهشیسندگان مقاله بر خود الزم مینو

ل ی خوزستان به دلیعی و منابع طبي دانشگاه علوم کشاورزيفناور
  .ندی نمایمانه تشکر و قدردانی صمي و معنوي ماديهاتیحما
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Much chemical fungicides are used to control fungal infections. However, several of these fungicides are 
detrimental for human health. Today, the use of natural ingredients such as essential oils and extracts 
plant with the least side effects has been of great interest to researchers. Myrtle(Myrtus communis L.)is a 
belongs to Myrtaceaefamily and a herb widely growing in Iran. The aim of this study was to examine the 
Myrtle essential oil to control the fungi (Penicillium digitatum and Penicillium italicum) “in vitro”. 
Evaluation of the antifungal activity of Myrtus communis essential oil was investigated by Kirby-Bauer, 
well agar, macro broth dilution and minimum fungicidal concentration methods.The results showed that 
the inhibition zone diameter (Kirby-Bauer method) for the fungal strains of Penicillium digitatumand 
Penicillium italicum was 10.60 and 9.70 mm, respectively. The results showed that the inhibition zone 
diameter (well agar method) for the fungal strains of Penicillium digitatumand Penicillium italicum was 
12.30 and 10.50 mm, respectively. The minimum inhibitory concentration for Penicillium digitatumand 
Penicillium italicum was 64 and 128 mg/mL, respectively. The minimum fungicidal concentration was 
512 and 512 mg/mL, respectively. 
 
Keywords: Myrtus communis,Penicillium digitatum, Penicillium italicum, Antifungal activity. 
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