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  ی پژوهشیعلم

  

             جریلوس نایآسپرژجه بر ی اسانس اناریت ضدقارچی فعالیابیارز
                    عامل فساد ) يکپک خاکستر (رانهیس سیتیبوترو ) اهیکپک س(

  یشگاهیط آزمایمطالعه در شرا: وه انگوریم
  

  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

  رانی، ای خوزستان،مالثانیعی و منابع طبي، دانشگاه علوم کشاورزییع غذای و صنای، دانشکده علوم دامییع غذای صنایار، گروه علوم و مهندسی استاد-2
)01/06/99: رشیپذ خیتار  99/ 22/03: افتیدر خیتار(  

  
  دهیچک

 از یگر عوارض ناشی دیی آنها، و از سوي و فراوردههاي محصوالت کشاورزيا هی مردم نسبت به سالمت و خواص تغذیش آگاهیدر حال حاضر افزا
جه یانار.  را دوچندان نموده استي و سنتزییایمی از مواد نگهدارنده شي تازه و عاریی مصرف مواد غذاي تقاضا براي سنتزي و نگهدارندههاییایمیسموم ش

)Froriepiasubpinnata (یت ضدقارچی فعالیابی ارزيبرا .باشدیران می ای و شمالي از مناطق مرکزیی بخشهایان است و بومی از خانواده چتریاهیگ 
 یو حداقل غلظت کشندگ) لوشن براث و رقت آگاریماکرودا (یوژن آگار، چاهک آگار، حداقل غلظت مهارکنندگیفیسک دی ديجه از روشهایاسانس انار
 یشگاهیآزما طیشرا انگور در يسترخاک و اهیس فساد عامل یقارچ يها هیسو رشد از توانست یخوب به جهیانار اسانس که داد نشان جینتا. استفاده شد

ب ی به ترتار نهیسسیتیبوتر وجرینا لوسیآسپرژ ی قارچيها هی سويوژن آگار برایفیسک دی در روش دیج نشان داد قطر هاله بازدارندگینتا. کند يریجلوگ
 نشان خود از وژنیفید سکید روش به نسبت يبزرگتر یبازدارندگ هاله مراتب به آگار چاهک روش در یضدقارچ اثر جینتا. متر بودیلی م30/13 و 50/15
 غلظت حداقل. تر بودیلیلیگرم بر میلی م256 و 64ب یبه ترترا نهیس سیتیبوتر و جرینا لوسیآسپرژ ی قارچيها هی سوي برایحداقل غلظت کشندگ. داد

  .بود شتریب یمهارکنندگ غلظت حداقل به نسبت را نهیس سیتیبوتر و جرینا لوسیآسپرژ هیدوسو هر يبرا جهیانار اسانس یکشندگ
  
  .ی، قطر هاله بازدارندگرانهیسسیتیبوتر، جریلوس نایآسپرژجه، یانار: د واژگانیکل
  
  
  
  

                                                             
 مکاتبات مسئول: Rahmati@asnrukh.ac.ir  
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   مقدمه- 1
 هستند ییهايماری از بيا پس از برداشت، شامل دستهيهايماریب

         نگ، ی و سورتيبندکه در هنگام برداشت محصول، درجه
با . شودیجاد می و انتقال به بازار مصرف ای، انبارمانيبندبسته

ها ي توسط باکترییها، احتمال فساد ابتداوهین میی پاpHتوجه به 
ها  اکثرا توسط قارچيل محصوالت کشاورزین قبین بوده و اییپا

 عامل فساد يهاقارچ. روندین میمورد حمله قرار گرفته و از ب
، ایآلترنار، ومیلیسیپن يها فراوان بوده اما جنسیغمحصوالت با

           محسوبی اصليها از جمله کپکسیتیبوتر و لوسیآسپرژ
ل ی است که به دلیوه انگور از جمله محصوالت باغیم. شوندیم

ن ی از آن در حی مهمیر بوده و بخشیپذبیار آسیبافت نرم آن بس
حمله . رودین میده و از بیدا بازار صدمه یها انتقال به سردخانه

        اتفاق یکیزیل صدمات فیزا اغلب اوقات به دليماریعوامل ب
ار یوه انگور بسی در میزدگن احتمال فساد و کپکیافتد بنابرایم

 بشر نسبت به یش دانش و آگاهیدر حال حاضر افزا. باالست
 يها و فراوردهي محصوالت کشاورزياهیسالمت و خواص تغذ

 و ییایمی از سموم شیگر عوارض ناشی دییا، و از سوهآن
 محصوالت ین پرورش و انبارمانی در حي سنتزيهانگهدارنده

 از مواد ي تازه و عاریی مصرف مواد غذاي تقاضا برايکشاورز
ن در یبنابرا.  را دوچندان نموده استي و سنتزییایمینگهدارنده ش

 و يوالت کشاورزدکنندگان محصی از اهداف تولیکیر یان اخیسال
         استیعیک و طبیشتر محصوالت ارگانید هرچه بی،  تولییغذا

  .]2 و 1[
 ي اتريهاا روغنی فرار يها روغنيها با نامیاهی گيهااسانس

ها نسبت به ر زودتر آنی تبخين نامگذاریل ایشوند، دلیده مینام
. رند استیگی که در معرض هوا قرار میگر، هنگامی ديهاروغن

اهان معموال کم بوده و به ندرت یراندمان استحصال اسانس از گ
ان ذکر است که موارد استثنا یرسد، البته شای درصد م1ش از یبه ب

 ار ی بسی روغنيها اسانسییایمیاز نظر ش.]3[ز وجود دارد ین
رنگ بوده و ا زرد کمیرنگ یها بشتر آنیزهستند و بیگرآب

ع ی صنای روغنيهااسانس.]4 و 3[ت ها از آب کمتر اس آنیچگال
           ن یهمچن. اندجاد کردهی را اياری بسيوابسته به کشاورز

گر یباشند که در دیل را دارا مین پتانسی ای روغنيهااسانس
 ی و بهداشتیشی، عطر و آرایی، داروییع غذایع مانند صنایصنا

 ي که براییهاتیبا توجه به محدود.]5[رند یمورد استفاده قرار گ
ن یکش وجود داشته و همچن قارچییایمیاستفاده از مواد ش

-هیجاد سوی و اینیبشیر قابل پی غيها و واکنشیعوارض جانب
بات یافتن ترکی مقاوم، امروزه پژوهشگران به دنبال يها

  .  هستندیعید و طبی جدیکروبیضدم
 از Froriepiasubpinnata ی با نام علمیا انارجیجه یانار

. شودیران محسوب می ایان است و گونه بومی چتريادهخانو
ران، قفقاز، ارمنستان و یجه به طور گسترده در مناطق شمال ایانار

اه به عنوان ین گیران از ای ایدر مناطق شمال. کندیه رشد میروس
 استفاده ی و محلی سنتيه غذاهای معطر و خوشبو در تهيسبز

 20ساله با ارتفاع کی یاهی گجهی اناریاه شناسیاز نظر گ. شودیم
 يهاوهید و میاه به رنگ سفین گی ايهاگل. متر استی سانت110تا 

اه در درمان نفخ، ین گی از ایدر طب سنت.  شکل استیضیآن ب
اثر . شودیاستفاده م...  کننده ویضداسپاسم، عامل عفون

 يهاجه در پژوهشی اناریدانیاکسیت آنتی و فعالیکروبیضدم
  .]8- 6[ده استیبه اثبات رسگذشته 

نه ی در زمیار اندکی بسيهانکه تاکنون پژوهشیبا توجه به ا
جه جهت کنترل و مهار رشد یاستفاده از اسانس و عصاره انار

ن ی انجام شده است، لذا اهداف ای و قارچییای باکتريهاهیسو
ر یجه به روش تقطی از اناریپژوهش، ابتدا استخراج اسانس روغن

ه یجه بر دو سوی اسانس اناریبا آب بود، در ادامه اثر ضدقارچ
کپک  (رانهیس سیتیبوترو ) اهیکپک س (جریلوس نایآسپرژ

وژن یفیسک دی ديهاوه انگور به روشیعامل فساد م) يخاکستر
چاهک (، انتشار در آگار به کمک چاهک )وژنیفیسک دید(آگار 
لوشن براث و رقت یماکرودا (ی، حداقل غلظت مهارکنندگ)آگار
ط یط محیدر شرا) یکشت سطح (یو حداقل غلظت کشندگ) آگار

  .  قرار گرفتیکشت مورد بررس
  

  ها مواد و روش- 2
   ییایمی و شیه مواد مصرفی ته- 2-1

 کشت يهاطیمح: ن پژوهش شاملی در اییایمی و شیمواد مصرف
، سابروز دکستروز براث )مرك آلمان(سابروز دکستروز آگار 

د یل سولفوکسای متي، د)مرك آلمان(نت آگار ی، نوتر)لمانمرك آ(
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پادتن  (ي کاغذيهاسکی، د)مرك آلمان(سرول ی، گل)مرك آلمان(
  .بود) مرك آلمان(و الکل ) طب

   استاندارد ی قارچيهاهیه سوی ته- 2-2
 )ATCC 28387(1را نهیس سیتیبوتریکروبی ميهاهیسو

 یکروبیون میاز کلکس) PTCC 5010(2جریلوس نایآسپرژو
ع ی صنای، گروه علوم و مهندسی صنعتيولوژیکروبیشگاه میآزما
 مشهد به صورت ی، دانشگاه فردوسي، دانشکده کشاورزییغذا

 مدت از روش ی طوالني سازرهی ذخيبرا. ه شدیکشت فعال ته
ده شد و در سرول استفای درصد گل20 يع حاویانجماد با ازت ما

          درجه - 70 ي در دمای قارچيهاهیک از سویت هر ینها
 یکروبی ميها ساعت قبل از آزمون72.  شديگراد نگهداریسانت

ط کشت سابروز دکستروز ی بر محیه قارچیکشت تازه هر سو
نان از ین مرحله پاساژ و اطمیشد و بعد از چندیه میبراث ته

ه یها ته از آنی کلن106زان یندارد مها، مطابق با استاهیخلوص سو
 يهاهیل بودن سویالزم به ذکر است با توجه به مزوف. شدیم

گراد صورت ی درجه سانت27 يها دماون آنی انکوباسیقارچ
  .]9[گرفت

  جهی از اناريریگ اسانس- 2-3
 در استان یعی طبيهاشگاهیجه از رویاه اناریه گیبعد از ته

 مطابق با روش نوشاد و همکاران يریگمازندران، عمل اسانس
 گرم از 50ن روش به طور خالصه یدر ا. ، انجام شد)2018(

چون بدون امالح است و (تر آب مقطر یلیلی م750جه با یانار
به بالون ژوژه ) گذاردیر نمی اسانس تاثير حرارت، رویتحت تاث

+ جه یانار( مواد يدستگاه کلونجر به بالون ژوژه حاو. اضافه شد
 ی ثابتيه به جایره و پایمتصل شد وخود کلونجر با گ) ب مقطرآ

ن یر با آب به ای با روش تقطيریگسم اسانسیمکان. دیمحکم گرد
 در قسمت یتر اسانس روغن کمیصورت بود که با توجه به چگال

 ي قوس و انحنايدوجداره و دارا(ا کندانسور کلونجر یمبرد 
وله کلونجر خارج و در ع از لیسرد شده و به صورت ما) متعدد

مدت زمان استحصال اسانس .  شدي جمع آوريزیظرف تم
 از هرگونه واکنش يریبه منظور جلوگ.  ساعت بود3جه یانار

جه تا زمان انجام ینامطلوب در برابر نور و رطوبت، اسانس انار

                                                             
1. Botrytis cinerea 
2. Aspergillus niger 

ره رنگ درب یل، تی استريهاي در بطريولوژیکروبی ميهاآزمون
ده شده بود در ی پوشیومینیل آلومیا فوز بیبسته که اطراف آن ن

  .]10[ شديخچال نگهداریگراد در ی درجه سانت4 يدما
سک ید(سک ی انتشار در آگار به کمک د- 2-4
  )وژنیفید

سک ید(سک یاز آنجا که روش انتشار در آگار به کمک د
 يریگنه در اندازهیهز و کمیج، مقدماتیک روش رای) وژنیفید

باشد لذا ی میاهی گيهاها و عصارهس اسانیکروبیت ضدمیفعال
 قرار گرفت ی که در پژوهش حاضر مورد بررسین آزمونیاول

جه یتر از اسانس اناریکرولی م20زان یم. وژن بودیفیسک دیروش د
ل شدن عبور ی جهت استریکرونی م22/0 یلتر سرسرنگیکه از ف

 6 قطر يکه دارا) پادتن طب (ي کاغذيهاسکیکرده بود به د
نحوه قرار گرفتن .  اضافه شدیمتر بود توسط سمپلر به آرامیلیم
ار مهم ی بسیکروبیط کشت می بر سطح محي کاغذيهاسکید

ها سکی دي گذاريرا در صورت نامناسب بودن جایاست ز
-سکین دیبنابرا. شودیاحتماال تداخل هاله عدم رشد مشاهده م

متر از یلی م20گر و یکدیمتر از یلی م25 به فواصل ي کاغذيها
ط کشت سابروز دکستروز آگار ی سطح محيش رویديواره پترید

الزم به ذکر است قبل از . ل با دقت انجام شدیتوسط پنس استر
ط کشت سابروز ی بر سطح محي کاغذيهاسکی دي گذاريجا

 یون قارچیتر از سوسپانسیکرولی م100زان یدکستروز آگار، م
به .  داده شدیسطحکنواخت کشت یاستاندارد به طور کامل و 

 ي کشت داده شده حاويهاشیديش انتشار پتریمنظور عمل پ
قه در ی دق15جه به مدت ی آغشته به اسانس اناري کاغذيهاسکید
پس از عمل . قرار داده شدند) گرادی درجه سانت4 يدما(خچال ی
 کشت شده به انکوباتور منتقل داده يهاشیديش انتشار، پتریپ

 27 ي ساعت و در دما72 به مدت يگذارعمل گرمخانه. شد
-ين زمان، پتریپس از گذشت ا. دیگراد انجام گردیدرجه سانت

 ی به صورت چشمیکروبیر هود می با دقت زیکروبی ميهاشید
 يری که در اثر جلوگياهاله(د و قطر هاله عدم رشد ی گردیبررس

با ) جاده شده بودیجه ای توسط اسانس اناریه قارچیاز رشد سو
  .]11[ و ثبت شديریگمتر اندازهیلیکش بر حسب مطخ
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چاهک ( انتشار در آگار به کمک چاهک - 2-5
  )آگار

) چاهک آگار( روش انتشار در آگار به کمک چاهک یاصول کل
ا عصاره ی ین روش اسانس روغنین صورت است که در ایبه ا

 يهاسمیکروارگانیم در مواجهه با می به صورت مستقیاهیگ
له ین روش ابتدا به وسیبه طور خالصه در ا.ردیگیزا قرار ميماریب

 20ش ی ديدرون پتر(متر یلی م6 با قطر ییهاژل پانچر چاهک
خته یل سابروز دکستروز آگار ریط کشت استریتر از محیلیلیم

تر از یکرولی م20زان یم. دیجاد گردیط کشت ایدرون مح) شده بود
لتر یل کردن توسط فیرعمل است(جه یل شده اناریاسانس استر

ل ینان از استری انجام شد و جهت اطمیکرونی م22/0 یسرسرنگ
نت یط کشت نوتریجه، از اسانس بر سطح محیبودن اسانس انار

ه ی تعبيهابه درون چاهک) رفتی انجام پذیآگار کشت سطح
 چاهک به عنوان 1 و شی دي چاهک در اطراف پتر3(شده 
. خته شدی ریمپلر به آرامط کشت توسط سیدر سطح مح) کنترل

ط یجاد شده در سطح محی ايها چاهکيالزم به ذکر است انتها
ک قطره آگار مذاب مسدود شده بود تا از پخش یله یکشت به وس

اسانس .دی به عمل آيریش جلوگیديجه در پتریشدن اسانس انار
 درجه 27 ي ساعت در دما72(ون ی زمان انکوباسیجه طیانار
ط کشت سابروز دکستروز آگار ی به درون محیرامبه آ) گرادیسانت

جاد ی شده و ای قارچيهاهین رفتن سوینفوذ کرده و باعث از ب
-شعاع انتشار توسط خط. کندیشعاع انتشار و هاله عدم رشد م

ج آن گزارش یمتر نتایلی و بر حسب ميریگکش به دقت اندازه
  .]12[دیگرد
س  اسانین حداقل غلظت مهارکنندگیی تع- 2-6

  جه به روش رقت آگاریانار
 عصاره و یکروبیت ضدمین فعالیی تعي انجام شده برايهاروش

از .  استيادی تنوع زي مختلف و داراییاهان داروی گيهااسانس
ر ی به طور گسترده تحت تاثیکروبی ميهاج آزمونیآنجا که نتا

 يهاتواند متفاوت باشند، لذا الزم است که روشیط آزمون میشرا
در پژوهش حاضر .  استاندارد گردندیکروبی ضدميهام آزمونانجا

 CLSI1از روش رقت در آگار براساس دستورالعمل سازمان 

                                                             
1. Clinical and laboratory standards institute 

بروز  سا کشت طیمح در جهیانار اسانس آنجاکه از. دیانجام گرد
ل ی متير دیفایاز امولس دکستروز آگار نامحلول هست،

ط کشت یجه در محی محلول کردن اسانساناريد برایسولفوکسا
د فاقداثرات یل سولفوکسای متير دیسفایامول( استفاده شد یکروبیم

ن روش یبه طور خالصه در ا). باشدی ميریگچشمیکروبیضدم
، 8، 4، 2، 1، 5/0جه شامل ی مختلف اسانس اناريهاابتدا غلظت

ه شد و یتر تهیلیلیرم بر مگیلی م512 و 256، 128، 64، 32، 16
ر مخلوط یسفای اموليط کشت سابروز دکستروز آگار حاویبا مح

خته شد تا جامد ی ريمتری سانت8 يهاشیديشده و درون پتر
 106 يون استاندارد که حاویتر از سوسپانسیکرولی م100. شوند

 رانهیس سیتیبوتر و جریلوس نایآسپرژ ی قارچيهاهی از سویکلن
ل پخش یله ال شکل استریله میط کشت به وسیحدر سطح م

 ير دیسفایجه وامولیح شده فاقد اسانس اناری تلقيهاتیپل. دیگرد
 اسانس ي حاويهاتی و پلیدبه عنوان کنترل منفیل سولفوکسایمت

ح به ید بدون تلقیل سولفوکسای متير دیسفایجه و و امولیانار
ط کشت ی محتیدر نها.عنوان کنترل مثبت در نظر گرفته شدند

 گراد به ی درجه سانت27 ي کشت شده در دمايها قارچيحاو
-شیدي روز پتر3پس از گذشت .  ساعت انکوبه شدند72مدت 

 قرار ی مورد بررسی به صورت چشمیکروبیر هود می در زيها
، رقت مربوط یف حداقل غلظت مهارکنندگیمطابق با تعر. گرفتند
 نشد، به عنوان حداقل  مشاهدهي که در آن رشدیتین پلیبه اول

  .]13 و 2[ از رشد گزارش گردیدیغلظت بازدارندگ
 اسانس ین حداقل غلظت مهارکنندگیی تع- 2-7

لوشن یماکرودا (ياجه به روش رقت لولهیانار
  )براث

 اسانس ین حداقل غلظت مهارکنندگیی تعي که برايگریروش د
. بود) لوشن براثیماکرودا (ياجه انجام شد، روش رقت لولهیانار

، )1392( و همکاران یزاده بهبهانین روش مطابق با مطالعه علیا
 لوله 13ن روش به طور خالصه از یدر ا. ]14[دیانجام گرد

 مختلف يهاابتدا غلظت. ل شده استفاده شدی استریشگاهیآزما
 و 256، 128، 64، 32، 16، 8، 4، 2، 1، 5/0جه شامل یاسانس انار

 2. خته شدی لوله ر11ه شده و در یتر تهیلیلیمگرم بر یلی م512
 و کنترل مثبت در نظر ی به عنوان کنترل منفیشگاهیلوله آزما

 استاندارد به درون لوله یون قارچیاز سوسپانس. گرفته شد
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ط کشت سابروز دکستروز براث و ی محي که حاویشگاهیآزما
ح صورت یجه بود عمل تلقی مختلف اسانس اناريهاغلظت
 ی درجه سانت27 ي در دمایشگاهی آزمايهالوله تیدر نها.گرفت

 روز 3پس از گذشت .  ساعت انکوبه شدند72گراد به مدت 
 مورد ی به صورت چشمیکروبیر هود می در زيهاشیديپتر

 بتواند در حضور اسانس یه قارچی چناچه سو. قرار گرفتندیبررس
 که يا لولهنیاول. گرددیجاد کدورت میجه رشد کند، باعث ایانار

 مشاهده نشد غلظت آن لوله به عنوان حداقل یدر آن کدورت
  .]14[جه گزارش شدی اسانس اناریغلظت مهارکنندگ

 اسانس ین حداقل غلظت کشندگیی تع- 2-8
  جهیانار

    جه، ازی اسانس اناری حداقل غلظت کشندگيریگ اندازهيبرا
ن حداقل مربوط به آزمو) عدم کدورت( فاقد نشانه رشد يهالوله

ر ی شعله و زیکیتر در نزدیکرولی م100زان ی، میغلظت مهارکنندگ
ط کشت سابروز دکستروز ی برداشته و بر سطح محیکروبیهود م

 ساعته در 72ون یپس از انکوباس.  انجام شدیآگار کشت سطح
 کشت شده از نظر رشد و يهاتیگراد، پلی درجه سانت27 يدما

ه ی درصد سو99/99که در آن  یتی شده و پلی بررسیل کلنیتشک
د به عنوان حداقل ی مشاهده نگردین رفته و کلنی از بیکروبیم

  .]15[جه در نظر گرفته شدی اسانس اناریغلظت کشندگ
  يز آماری آنال- 2-9
.  مرتبه تکرار است3ن یانگی حاصل میکروبی ميهاج آزمونینتا
ه و ی تجز18نسخه SPSS1ج به دست آمده توسط نرم افزار ینتا

 با استفاده از آزمون دانکن در سطح يج آمارینتا. ل شدیتحل
  .دیر گردی درصد تفس5 يداریمعن
  

  ج و بحثی نتا- 3
 یکروبی ميهاهی از سويادیبا توجه به مقاوم شدن تعداد ز

ن شناخت و یمچن، و هي سنتزییایمیزا نسبت به مواد شيماریب
 و ییایمیبات شی ترکی نسبت به عوارض جانبي بشر امروزیآگاه

رعالقه مردم به استفاده از یان اخی، در سالیطیست محی زیآلودگ
 ین عاملیتر از مهمیکید یشا. افته استیش ی افزایاهی گيداروها

                                                             
1. Statistical package for the social sciences 

ن یها به استفاده از ااد و عالقه فراوان انسانیش زیکه موجب گرا
ضرر بودن ی شده است بییاهان داروی گيهاو عصارهها اسانس

 از يری جلوگي براییایمیبات شیاستفاده از سموم و ترک. هاباشدآن
، هرچند بتواند از زوال یدگی عامل فساد و پوسيهارشد کپک

 کند اما در دراز مدت عالوه بر مقاومت يریمحصول جلوگ
ن با یبنابرا. کندید میز تهدی، سالمت مصرف کننده را نیکروبیم

کنندگان محصوالت توجه به موارد ذکر شده امروزه عالقه مصرف
ک با ی و ارگانیعی به استفاده از محصوالت طبیی و غذايکشاورز

در پژوهش .]16 و 13[ش استی رو به افزاین اثر جانبیترکم
بر )  استان مازندرانیبوم(جه ی اناریعیز اثر اسانس طبیحاضر ن

 و جریلوس نایآسپرژ یه قارچیو سومهار رشد و کنترل د
 یوه انگور بررسی میدگیعامل فساد و پوس رانهیس سیتیبوتر
جه به روش انتشار در آگار به کمک یج اثر اسانس انارینتا. دیگرد

ج نشان داد که اسانس ینتا. ، آورده شده است1سک در جدول ید
ط کشت ی در محیه قارچی از رشد هر دو سویجه به خوبیانار

ن یزان قطر هاله عدم رشد مشاهده شده در ایم.  کرديریجلوگ
ب ی به ترترانهیس سیتیبوتر و جریلوس نایآسپرژ يروش برا

جه به روش یج اثر اسانس انارینتا. متر بودیلی م30/13 و 50/15
ج نشان داد که ینتا. ، آورده شده است1چاهک آگار در جدول 

ط ی در محیقارچه ی از رشد هر دو سویجه به خوبیاسانس انار
زان قطر هاله عدم رشد مشاهده شده در یم.  کرديریکشت جلوگ

ب ی به ترترانهیس سیتیبوتر و جریلوس نایآسپرژ ين روش برایا
ان ی نشان داد که ميز آماریج آنالینتا. متر بودیلی م40/15 و 10/18

ه ی هر دو سويوژن آگار و چاهک آگار برایفیسک دیدو روش د
قطر .  مشاهده شديداری درصد اختالف معن5 در سطح یقارچ

شتر یدر روش چاهک آگار ب) یهاله بازدارندگ(هاله عدم رشد 
 يا به روش رقت لولهیج حداقل غلظت مهارکنندگینتا. بود

ج نشان ینتا. ، آورده شده است2در جدول ) لوشن براثیماکرودا(
 يجه برایر اسانس اناین روش حداقل غلظت مهارکنندگیداد در ا

        32 و 16ب ی به ترترانهیس سیتیبوتر و جریلوس نایآسپرژ
 اسانس یج حداقل غلظت مهارکنندگینتا. تر بودیلیلیگرم بر میلیم

ج ینتا. ، آورده شده است3جه به روش رقت آگار در جدول یانار
 اسانس ینشان داد در روش رقت آگار حداقل غلظت مهارکنندگ

 16ب ی به ترترانهیس سیتیبوتر و جریلوس نایژآسپر يجه برایانار
 یج حداقل غلظت کشندگینتا. تر بودیلیلیگرم بر میلی م64و 
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 در مطالعه ی مورد بررسی قارچيهاهی سويجه برایاسانس انار
ج حداقل غلظت ینتا. ، آورده شده است4حاضر در جدول 

س یتیبوتر و جریلوس نایآسپرژ يجه برای اسانس اناریکشندگ
  .تر بودیلیلیگرم بر میلی م256 و 64ب ی به ترترانهیس

 
Table 1 Mean inhibition zone diameter (mm) of Froriepiasubpinnata essential oil on Aspergillus 

nigerand Botrytis cinerea 
 
 

 
 

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

 
Table 2 The minimum inhibitory concentration (MIC) of Froriepiasubpinnata essential oil on 

Aspergillus nigerand Botrytis cinerea (broth microdilution method) 

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

Table 3 The minimum inhibitory concentration (MIC) of Froriepiasubpinnata essential oil on 
Aspergillus nigerand Botrytis cinerea (agar dilution method) 

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

Table 4 The minimum fungicidal concentration (MFC) of Froriepiasubpinnata essential oil on 
Aspergillus nigerand Botrytis cinerea 

+, grow; -, not grow; n = 3. 
 يها عصارهی، اثر ضدقارچ)1392( و همکاران یزاده بهبهانیعل
 مختلف به روش انتشار يها برگ حرا را در غلظتی و متاولیآب

 نومیتریوم سیلیسیپن و ا آلترناتایآلترنارسک بر یدر آگار به کمک د
ن پژوهشگران نشان داد که با یج اینتا.  قرار دادندیمورد بررس

. دا کردیش پیش غلظت عصاره قطر هاله عدم رشد افزایافزا
.  بوديشتری بیت ضدقارچی فعالي داراین عصاره متانولیهمچن

 عصاره یارچج ضدقین پژوهشگران با توجه به مناسب بودن نتایا
 آلوده يهار کپکی ساين عصاره برایشنهاد دادند که از ایحرا پ

، )1397( و همکاران يمحمد. ]14[ استفاده شودییکننده مواد غذا
 به  رانهیس سیتیبوتر یه قارچی را بر سوياثر اسانس رزمار

 مورد یوژن و حداقل غلظت مهارکنندگیفیسک دی ديهاروش
ن پژوهشگران نشان داد که اسانس یج اینتا.  قرار دادندیبررس
  .]17[ کرديری جلوگیه قارچی از رشد سوی به خوبيرزمار

 و اثرات یت ضدقارچی، فعال)1398(خواه ممان و همکاران کین
        ،رانهی سسیبوتره ی را بر علیعین اسانس طبی چندییافزاهم
مولد فساد در  يهاقارچ (ا آلترناتایآلترنار و ومیوم اکسپانسیلیسیپن
ن حداقل غلظت ییتع.  قرار دادندیابیرا مورد ارز) بیوه سیم

. دیها به روش رقت در آگار مشخص گرد اسانسیمهارکنندگ
ن در یشن و دارچین پزوهشگران نشان داد اسانس آویج اینتا
 ي بهتری و مرزنجوش اثر مهارکنندگي رزماريهاسه با اسانسیمقا

              Method     
Microorganism      Aspergillus niger Botrytis cinerea 

Disk diffusion 15.50 ±0.28b 13.30 ±0.46b 
well diffusion 18.10 ±0.52a 15.40 ±0.68a 

Concentration (mg/mL) 
                Microorganism      0.5 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 

Aspergillus niger + + + + + - - - - - - 
Botrytis cinerea + + + + + + - - - - - 

  Concentration (mg/mL) 
  Microorganism     0.5 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 

Aspergillus niger  + + + + - - - - - - 
Botrytis cinerea  + + + + + + - - - - 

Concentration (mg/mL) 
              Microorganism      0.5 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 

Aspergillus niger  + + + + + + - - - - 
Botrytis cinerea  + + + + + + + + - - 
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 و ییایمیبات شی، ترک)2019(ران ا و همکایرزانیم .]2[داشتند
 قرار یجه را مورد بررسی اناری و ضدقارچییایت ضدباکتریفعال

 ییجه شناسایب را در اسانس اناری ترک53ن پژوهشگران یا. دادند
جه شامل ی اسانس اناریبات اصلیکرده و گزارش کردند ترک

Myrcenone ،Limonene و Terpinoleneن یهمچن.  است
 یه قارچی و دو سويه باکتری سوي بر تعدادیکروبیت ضدمیفعال

به روش ) کنسیدا آلبیکاند و لوس فالووسیآسپرژ(
ن پژوهشگران نشان یج اینتا. ن شدییز تعیلوشن براث نیکرودایم

ه ی دو سويجه برای اسانس اناریداد که حداق غلظت مهارکنندگ
 64 و 64کنس یدا آلبیکاند و لوس فالووسیآسپرژ یقارچ

ب یز به ترتی نیحداقل غلظت کشندگ. تر بودیلیلی مکروگرم بریم
با . ]18[تر گزارش شدیلیلیکروگرم بر می م64شتر از ی و ب64

ا و یرزانی شده در پژوهش میی شناساییایمیبات شیتوجه به ترک
ت ی از فعالیرسد بخش مهمی، به نظر م]18[)2019(همکاران 
همانند  یباتیتوان به ترکیجه را می اسانس اناریضدقارچ

Limonene و Terpinoleneو همکاران یفیلط.  نسبت داد 
 و یبات فنلی و وجود ترکیدانیاکسیت آنتی، فعال)2019(

زان ین پژوهشگران میا. د کردندییجه تایاه اناری را در گيدیفالونوئ
گرم یلی م64/47ب یجه را به ترتیاه انارید گیفنل کل و فالونوئ

ن بر گرم گزارش یگرم کوئرستیلی م29/19د بر گرم و یک اسیگال
 و یبات فنلیرسد با توجه به ترکیبه نظر م .]19[کردند

 یقارچت ضدی از فعالیجه بخشیاه اناری موجود در گيدیفالونوئ
 تیفعال ًمعموال. بات نسبت دادین ترکیتوان به ایم اه رایگ

 نوع یک به  را مربوطیاهی گيهاها و عصارهضدمیکروبی اسانس
ترکیبات  همکاري به بلکه دانند،یمرتبط نم ثانویه متابولیت

. شودیم داده اه نسبتیگ در موجود ل دهندهی تشکییایمیش
تقسیم  گروه نیچند به اثر ضدمیکروبی با فیتوشیمیایی ترکیبات

    ها،کینون فنولیک، و اسید ساده شامل فنلهاي شده که
از آنجا که وجود .]20[باشند می... هاو تانن ها،فالوونوئید

 يهاجه در پژوهشیاه اناری در گيدی و فالونوئیبات فنلیترک
 از یده است بخشیبه اثبات رس) ]19 [ و همکاران،یفیلط(ن یشیپ

ساز . بات استین ترکیجه مربوط به ایاه اناری گیت ضدقارچیفعال
 یمیق مهار آنزیها از طرسمیکروارگانیها در برابر مت فنلیکار سم

        با یر اختصاصیق واکنش غیا از طرید شده و یاکسب یترک
  .]21[باشدیها منیل پروتئیدری سولفيهاگروه

  

   يریگجهی نت- 4
 یجه به خوبیج پژوهش حاضر نشان داد که اسانس انارینتا

 ياه و خاکستری عامل فساد سی قارچيهاهیتوانست از رشد سو
ج اثر ینتا.  کنديری جلوگیشگاهیط آزمایوه انگور در شرایم

 ی در روش چاهک آگار به مراتب هاله بازدارندگیضدقارچ
. وژن از خود نشان دادیفیسک دی نسبت به روش ديبزرگتر

ه ی هر دو سويجه برای اسانس اناریحداقل غلظت کشندگ
 نسبت به حداقل غلظت رانهیس سیتیبوتر و جریلوس نایآسپرژ

  با انجامشود ی مشنهادیدر ادامه پ. شتر بودی بیمهارکنندگ
از  شتریب هرچه استفاده جهت الزم بستر ترهاي گستردهپژوهش
 در یقارچت ضدی فعالي دارایاهی گيهاها و عصارهاسانس

 کاهش ،یانبارمان عمر شیهدف افزا با مختلف محصوالت
 تیرضا جلب و ییایمی و شيهاي سنتزنگهدارنده مصرف
  .دیآ کنندگان فراهممصرف

 
  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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Evaluation of the antifungal effect of Froriepiasubpinnataessential 
oil on Aspergillus niger (black mold) and Botrytis cinerea                 

(gray mold) grape poisoning agent: A study "in vitro" 
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At present, increasing public awareness of the health and nutritional properties of agricultural products 
and their products, as well as the effects of chemical toxins and synthetic preservatives, doubles the 
demand for fresh and chemical-free food preservatives.Froriepiasubpinnata is a member of the family 
Umbelliferae. This plant is native central and northern parts of Iran. Disk diffusion agar, well diffusion 
agar, minimum inhibitory concentration (broth microdilution and agar dilution) and minimum fungicidal 
concentration were used to evaluated the antifungal effect of Froriepiasubpinnata essential oil. The 
results showed that Froriepiasubpinnata essential oil was well able to prevent the growth of fungal strains 
that cause black and gray spoilage in vitro. The results showed that the inhibition zone diameter (disc 
diffusion method) for the fungal strains of Aspergillus niger and Botrytis cinereawas 15.50 and 13.30 
mm, respectively. The results of the antifungal effect in the well agar method showed a much greater 
inhibition zone diameter than the disc diffusion method. The minimum fungicidal concentration for 
Aspergillus niger and Botrytis cinereawas 64 and 256 mg/mL, respectively.The minimum fungicidal 
concentration of Froriepiasubpinnataessential oil was higher for Aspergillus niger and Botrytis cinerea 
strains than the minimum inhibitory concentration. 
 
Keywords: Froriepiasubpinnata, Aspergillus niger, Botrytis cinerea, Inhibition zone diameter. 
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