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          یفرنگوه توتی عامل فساد ميها اسانس کندر بر قارچیت ضدقارچین پژوهش، فعالیدر ا
 انتشار یکروبی ضدميهابا استفاده از آزمون) رایزوپوس استولونیفرو جر یلوس نایآسپرژ را، نهیس سیتیبوتر(

. دی گردیبررس یحداقل غلظت کشندگلوشن براث و یماکروداوژن آگار، یفیسک دیچاهک در آگار، د
 ی مهارکنندگیژگیو( اسانس یدانیاکسیت آنتید کل و فعالی فنول و فالوونوئيراندمان استخراج، محتوا

 درصد 30/1راندمان استخراج اسانس کندر برابر با . دین گردییز تعین) ABTS و DPPHکال آزاد یراد
د در گرم یک اسیگرم گالیلی م37/69ب یز به ترتید کل اسانس نیزان فنول و فالوونوئی بود و میوزن/یوزن

 اسانس یدانیاکسیت آنتیفعال. ن در گرم وزن خشک بدست آمدیگرم کوئرستیلی م40/38وزن خشک و 
مطابق .  درصد بود66/48 و 50/57ب یبه ترت ABTSو DPPH آزاد يهاکالی مهار راديهاکندر با روش

رایزوپوس  و را نهیس سیتیبوتر يهاقارچوژن آگار، یفیسک دی انتشار چاهک در آگار و ديها آزمونجینتا
) ن قطر هاله عدم رشدیکمتر(ن یترو مقاوم) ن قطر هاله عدم رشدیشتریب(ن یترب حساسی به ترتاستولونیفر

 اسانس کندر به یندگ از رشد و حداقل غلظت کشیمحدوده غلظت بازدارندگ. نسبت به اسانس کندر بودند
بات ی ترکيج، اسانس کندر دارایمطابق نتا. تر مشاهده شدیلیلیگرم در میلی م400- 200 و 50- 25ب یترت
 یت استفاده بعنوان افزودنی بوده و قابلی مناسبیکروبی و ضدمیدانیاکسی آنتيهایژگیست فعال با ویز

  . باشدی را دارا مییف محصوالت غذا انواع مختليش عمر نگهداری جهت افزایعیطب
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   مقدمه- 1
 آن به يایق احیژن استنشاق شده از طریاز اکس درصد 5ش از یب

O2مانند) ROS (1ژن فعالی اکسيهاگونه
- ،H2O2 و OH ل یتبد

ژن از ی فعال اکسيهاتوانند با مهار گونهیها مدانیاکسیآنت. شودیم
 بوده که در يها مواددانیاکسیآنت.  کننديریها جلوگاثرات آن

 ی سلوليون محتوایداسی از اکسيری کم قادر به جلوگيهاغلظت
. باشندیم DNAها و دراتیها، کربوهیها، چربنیاز جمله پروتئ

 يهایژگی وجود دارند که از نظر وياری بسیدانیاکسیبات آنتیترک
گر یکدیت با یفعالگاه ی، عملکرد و جاي، ساختارییایمی، شیکیزیف

 منجر به ییها به مواد غذادانیاکسیافزودن آنت. ]1[تفاوت دارند
ها در طول دوره  از فساد آنيری جلوگیون و حتیداسیکاهش اکس

 به ي سنتزيهادانیاکسیامروزه استفاده از آنت. شودی مينگهدار
. افته استیجاد سرطان کاهش یل اثرات مختلف مانند ایدل

من که قادر ی مؤثر و ایعیبات طبیل به استفاده از ترکیمان، تیبنابرا
 ی سرطانيهايماری از بيری آزاد و جلوگيهاکالیبه کنترل راد

اهان ی موجود در گیکروبیبات ضدمیترک. افته استیش یبوده، افزا
 به یکیوتیبیاند که مقاومت آنترو مورد توجه قرار گرفتهنیاز ا

 يهاتیها و مسموم از عفونتیاش نيهايماری بنهیژه در زمیو
استفاده از  .]2[ل شده است ی تبدی جهانیک نگرانی به ییغذا

بر ها عالوهیدنی و نوشیی در محصوالت غذایاهی گيهااسانس
دها، یپیه لین محصوالت، از تجزیجاد عطر و طعم مطلوب در ایا

          يریها جلوگسمیکروارگانی توسط میون و آلودگیداسیاکس
 یدانیاکسی و آنتیدر مطالعات مختلف اثرات ضدقارچ. ]3[کندیم

بعنوان . ]6-4[اهان مختلف گزارش شده استی گيهااسانس
 یی شناسایم گلیدهنده اسانس مرلیبات تشکیترکیمثال، در پژوهش

 مهار يهان اسانس با روشی ایدانیاکسیت آنتیزان فعالیوم
 به 3کی آهن فریاء کنندگیو قدرت اح2DDPHکال یراد
 84/26- 46/28تر و یلیلیگرم در میلیم12/22- 45/24بیترت

) اهی هر گرم وزن خشک گين برایمعادل کوئرست(کروموالریم
 یم گلیاه مریان شده است که اسانس گین بیهمچن. دیگزارش گرد

لوکوکوس یاستاف در برابر ی مناسبیکروبیت ضدمی فعاليدارا

                                                             
1. Reactive oxygen species 
2. 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl 
3. Ferric reducing antioxidant power 

ن در یعالوه بر ا. ]7[باشد ی م5کانسیدا آلبیکاند و 4اورئوس
زان یشن، می اسانس آویدانیاکسی و آنتیکروبی اثر ضدمیبررس
 کال آزاد ی روش مهار رادي اسانس را برایدانیاکسیت آنتیفعال

DPPHکال آزاد یمهار راد ي درصد و برا14/8- 73/78ن ی ب
6ABTSیکروبیت ضدمیزان فعالی درصد و م6- 75/67ن ی ب 

 5/27- 45 یاسانس با استفاده از روش حداقل غلظت مهارکنندگ
 گزارش شده ی گرم مثبت و گرم منفيهاي باکتريمتر برایلیم

  .]8[است 
 بخور، ياهان معطر است که براین گیتر از محبوبیکی7بورسراسه

 متعلق به 8کندر. شودیعطر و به عنوان نگهدارنده استفاده م
 که از برش در تنه ین روغنیخانواده بورسراسه بوده که با رز

 گذشته در يهااز زمان. ابد، شناخته شده استییدرخت تراوش م
 استفاده یسم مفصلی مانند روماتی التهابيهايماریا بهبود بیدرمان 

، Boswellia sacra مختلف کندر شامل يهاگونه.شدیم
Boswellia carteri و Boswellia serrataي کاربردها 

اند قات به خود اختصاص دادهی را در تحقیقابل توجه
 پنتن، ينن، دیپ از اسانس کندر شامل یبات مختلفیترک.]9[

 شده است که ییه شناساریک و غید بوزولیسن، ایفالندرن، کادن
       .]10[باشد ی مییط آب و هوایاه و شرایوابسته به منشأ گ

 در درمان اختالالت کبد و معده، B. sacra صمغ يهانیرز
 تومور، اثرات ، سرکوبیدهندگنی، اثرات تسکی پوستيهايماریب

 يها کاربرد دارد و روغنیدانیاکسی، ضد قند و آنتيضد انعقاد
 مانند يهاترپني، د9هاها، سسکوترپن متشکل از مونوترپنيفرار

ن اجزا ی از مهمتر12 و سراتول11نسلسول استاتی، ا10نسلسولیا
  .]11[دهنده آن گزارش شده استلیتشک

ت یل حساسیبه دل) Fragaria ananassa(یفرنگوه توتیم
، 14ومیلیسیپن، 13زوپوسیرا مانند ییهای قارچیباال به آلودگ

داشت و در طول دوره رپس از ب1لوسیآسپرژ و 15سیتیبوتر

                                                             
4. Staphylococcus aureus 
5. Candida albicans 
6. 2,2′-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) 
7. Burseracea 
8. Boswelli 
9. Sesquiterpene 
10. Incensole 
11. Incensole acetate 
12. Serratol 
13. Rhizopus 
14. Penicillium 
15. Botrytis 
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اقدامات  .]12[شود ی میدگی به شدت دچار فساد و پوسينگهدار
 در ییایمی شيهاکش قارچيها شامل اسپريمارین بیکنترل کننده ا

ها و وهی ميت باالیباشد که با حساسیش از برداشت میمرحله پ
 يهاب، اسانسین ترتیبه ا. ها همراه استمهمتر از آن مقاومت آن

جاد ی اي و خطر کم برایکروبیت ضدمیل فعالی به دلیاهیگ
ده و یچیبات پیزا،به واسطه ترکيماریمقاومت در برابر عوامل ب

ش ی افزاي برایبات مناسبیسم عمل متفاوت خود، ترکیمکان
  .]13[ند یآیها به شمار موهی ميماندگار

ت ید کل، فعالیزان فنول و فالوونوئین پژوهش میدر ا
 يهاقارچ ي رواه کندری اسانس گی و ضدقارچیدانیاکسیآنت

 ،2را نهیس سیتیبوتر از جمله یفرنگوه توتیکننده م آلوده
  .دی گردی بررس4رایزوپوس استولونیفرو 3جریلوس نایآسپرژ

  

  ها  مواد و روش- 2
   مواد- 2-1

، )کایآمر(گما یاز شرکت سDPPH و  ABTS آزاديهاکالیراد
 سابروز دکستروز براث و سابروز یکروبی کشت ميهاطیمح

ر ی شدند و سايداریخر) آلمان(دکستروز آگار از شرکت مرك 
 . برخوردار بودندیشگاهی مورد استفاده از درجه آزماییایمیمواد ش

  ی قارچيهاهی سو- 2-2
س یتیبوتر، )ATCC 14037 (فریزوپوس استولونی رايهاقارچ

                  جریلوس نایآسپرژو ) ATCC 28387(را  نهیس
)PTCC 5010( گروه ی صنعتيولوژیکروبیشگاه میاز آزما ،

ه ی مشهد تهی، دانشگاه فردوسییع غذای صنایعلوم و مهندس
  .شدند

   استخراج اسانس کندر- 2-3
ر با آب و دستگاه کلونجر به یپس از استخراج اسانسبه روش تقط

 اسانس ي بعديهاشیعت، جهت انجام آزما سا3مدت زمان 
 درجه 4 ي در دماياشهیکندر به دست آمده در ظروف ش

                                                                                            
1. Aspergillus 
2. Botrytis cinerea 
3. Aspergillus niger 
4. Rhizopus stolonifer 
 

زان راندمان استخراج یم .]15 و 14[  شديوس نگهداریسلس
  .  بودیوزن/ ی درصد وزن30/1اسانس کندر برابر 

   فنول کلي محتوايریگ  اندازه- 2-4
م یتر سدیلیلی م2تر اسانس و یلیلیم5/0ن آزمون، یجهت انجام ا

              تر محلول یلیلی م5/2 به )تری گرم در ل75(کربنات 
پس . دیاضافه گرد) یحجم/یحجم( درصد 10 وکالتویس -نیفول
موج   اتاق جذب محلول در طوليقه در دمای دق30گذشت از

گرم یلیمقدار فنول کل بر حسب م. دی نانومتر ثبت گرد765
  .]16[گزارش شدد در گرم اسانس ی اسکیگال
  د کلی فالوونوئي محتوايریگ  اندازه- 2-5

 يریگوم جهت اندازهینید آلومی کلریسنجاز روش رنگ
تر یلکروی م500ب که،  ین ترتیبه ا. د کل استفاده شدیفالوونوئ

         ومینید آلومی کلریتر محلول متانولیکرولی م500اسانس با 
 15 محلول به مدت يپس از نگهدار. دیمخلوط گرد)  درصد2(

        نانومتر 430موج  اتاق، جذب آن در طوليقه در دمایدق
ن در یگرم کوئرستیلید بر اساس می و مقدار فالوونوئيریگاندازه

  .]17[گرم اسانس گزارش شد
  یدانیاکسیت آنتی فعال- 2-6
  DPPHکال آزاد ی مهار راد-2-6-1

مول در کروی م200ه غلظت یجهت ته DPPHکال یابتدا راد
تر از اسانس و متانول به یکرولی م10سپس. دیمتانول حل گرد
اضافه DPPHتر از محلول متانول یکرولی م175عنوان کنترل به 

 515موج زان کاهش جذب در طولیقه می دق20پس از . شد
کال آزاد اسانس با استفاده از یت مهار رادینانومتر ثبت و فعال

  : دی گرديریگر اندازهیفرمول ز
100×]A0)/A1-A0 = [(کال آزاد ی رادیت مهارکنندگیفعالDPPH(%)  
  .]18[باشدی جذب نمونه مA1  کنترل وجذبA0  نجا یدر ا

  ABTSکال آزاد یت مهار رادی فعال-2-6-2
موالر یلی م7با واکنش ) +ABTS)ABTSکال یون رادیکات

م پرسولفات و یموالر پتاسیلی م45/2با ABTSمحلول استوك 
 ساعت قبل از 12 به مدت یکی اتاق در تاريقرار دادن آن در دما

 يسازقی با متانول رق+ABTSسپس محلول . دیه گردیمصرف ته
 85/2ن مرحله، یپس از ا. دی نانومتر ثبت گرد734و جذب آن در 
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ا کنترل یتر اسانس یل یلی م15/0 به +ABTSتر از محلول یلیلیم
- نانومتر اندازه734قه جذب در ی دق10پس از اضافه و ) متانول(

کال آزاد ی اسانس بر اساس رادیت مهارکنندگیفعال.  شديریگ
ABTSدیر محاسبه گردیطبق فرمول ز:  
100 ×]A0)/A1-A0 =  [(کال ی رادیت مهارکنندگیفعالABTS(%)  

  .]19[باشد ی جذب نمونه مA1جذب کنترل، A0  نجا یدر ا
   یکروبیت ضدمی فعاليریگ اندازه- 2-7
  WDA(1( انتشار چاهک در آگار -2-7-1

ط کشت ی محي حاويها شیديها در پترجاد چاهکیپس از ا
 20ها،  مورد مطالعه در سطح آنيهاقارچسابروز آگار و کشت

 72پس از . دیها اضافه گردل به چاهکیتر از اسانس استریکرولیم
وس، قطر هاله ی درجه سلس27 ي در دمايگذارساعت گرمخانه

 یکروبیت ضدمیعدم رشد در اطراف چاهک به عنوان فعال
  .]20[د یگزارش گرد

  DDA(2 (وژن آگاریفیسک دی د-2-7-2
با ) 2019( و همکاران یزاده بهبهانین آزمون از روش علیدر ا
 بالنک يهاسکیب که دین ترتیبه ا. ر استفاده شدیی تغیکم

 يل بر رویتر از اسانس استریکرولی م20ل آغشته شده به یاستر
 مورد مطالعه قرار داده يهاط کشت و قارچی محي حاويهايپتر
 درجه 27 ي ساعت در دما72ها به مدت  شیديسپس پتر. شد

 و پس از آن هاله عدم رشد اندازه يگذاروس گرمخانهیسلس
  .]21[دیگرد

 یحداقل غلظت مهارکنندگ(ثلوشن برایماکرودا-2-7-3
)MIC(3(  

 يسازقی اسانس با استفاده از روش رقیحداقل غلظت مهارکنندگ
 يتریلیلی م10 يهادر لوله. دین گردییط کشت براث تعیدر مح

تر از یلیلیگرم در میلی م400 معادلی ابتدا غلظتیشگاهیآزما
ه و سپس ی تهیکرونی م45/0 يلترهایل شده با فیاسانس استر

-یلیگرم در میلی م5/12 و 25، 50، 100، 200 ی متواليهاغلظت
 اسانس به لوله يهاک از غلظتیسپس هر . دیگرد هیتر از آن تهیل

ون یتر از سوسپانسیکرولی م20خته شد وی ریشگاهیآزما
 27 يدر دما (يگذاران زمان گرمخانهیاضافه و پس از پایکروبیم

                                                             
1. Well diffusion agar 
2. Disk diffusion agar 
3. Minimum inhibitory concentration 

 ی قارچيهاهیرشد سو)  ساعت72گراد به مدت یدرجه سانت
جاد شده مشاهده و لوله بدون کدورت به عنوان یتوسط کدورت ا

MIC15[گزارش شد[.  
  MFC(4 (ی حداقل غلظت کشندگ-2-7-4

ن  که در آزمويا،لولهی حداقل غلظت کشندگيریگجهت اندازه
-ي در آن مشاهده نشد در پتری کدورتیحداقل غلظت مهارکنندگ

 72ط کشت سابروز آگار کشت و سپس به مدت ی محي حاويها
 یغلظت.  شديگذاروس گرمخانهی درجه سلس37 يساعت در دما

 مشاهده نشد، به عنوان حداقل ی قارچیچگونه کلنیکه در آن ه
  .]22[د ی گزارش گردیغلظت کشندگ

  

  ي طرح آمار- 3
 SPSSافزار  ن پژوهش با استفاده از نرمیج به دست آمده در اینتا

آزمون چند . ز شدندیآنالANOVAطرفهکیانس یو آزمون وار
به منظور ) p<0.05( درصد 95نان ی دانکن در سطح اطميا دامنه

 یتمام. ج مورد استفاده قرار گرفتین نتایانگین مین اختالف بییتع
  . ها در سه تکرار انجام شدندشیآزما

  
  

  ج و بحثی نتا- 4
زان فنول و ی راندمان استخراج و م- 4-1

  د کل اسانس کندریفالوونوئ
زان راندمان استخراج یشود، می مشاهده م1همانطور که در جدول 

زان فنول کل ی، میوزن/ ی درصد وزن30/1اسانس کندر 
زان ی مد در گرم اسانس ویک اسیگرم گالیلی م68/0±37/69

به ن در گرم اسانس یگرم کوئرستیلیم40/38±57/0د کل یفالوونوئ
زان راندمان استخراج اسانس یگزارش شده است که م. دست آمد

-ی درصد م01/2- 02/16ن یقا بی از آفريا کندر در منطقهینوع
دهند یل می تشکیبات فنولی از آن را ترکياباشد و بخش عمده

ن مسئله که نوع ید بر ایبا تأک) 2018(و همکاران 5وبیآ .]23[
گذارد، یبات آن اثر میزان بازده و ترکی بر ميریگروش اسانس

                                                             
4. Minimum fungicidal concentration 
5. Ayub 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
fs

ct
.1

8.
11

4.
25

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

sc
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             4 / 10

http://dx.doi.org/10.52547/fsct.18.114.25
https://fsct.modares.ac.ir/article-7-48784-fa.html


   1400 مرداد ،18 دوره ،411 شماره                                                                                          رانیا ییغذا عیصنا و علوم مجله
 

 29

به روش Boswellia serrataزان راندمان استخراج اسانسیم
د کل را یزان فنول کل و فالوونوئیو م18/8±15/0ر با آب را یتقط

تر اسانس و یدر لد ی اسکیگرم گالیلی م88/581±57/12ب یبه ترت
تر اسانس گزارش ین در لیگرم کاتچیلی م20/8±22/328

 ییایمیبات شیزان بازده استخراج و ترکیتفاوت در م. ]24[کردند

پ، عمق یط استخراج، فصل، ژنوتیاسانس کندر به شدت به شرا
 از یاه، بخشیاه، محل گیه گیجاد شده در درخت، تغذیشکاف ا

 و یطی محيهاشود، استرسی ماه که اسانس از آن استخراجیگ
  .]24[باشد ی وابسته ميط نگهداریشرا

Table 1 Total phenol and flavonoid contents and antioxidant activity of Boswellia sacra essential oil 
Total phenol content 

(mg GAE/g) 
Total flavonoid 

content (mg QE/g) Antioxidant activity (%) 

DPPH-radical scavenging ABTS-radical scavenging effect 69.37 ± 0.68 38.40 ± 0.57 
57.50 ± 0.88 48.66 ± 0.25 

  
  یدانیاکسیت آنتی فعال- 4-2

 یی در مواد غذایدانیاکسیت آنتی فنول و فعالين محتوایارتباط ب
ت یدهد که فعالیها، نشان ميها و سبزوهیمختلف از جمله م

 ي بااليهان محصوالت توسط غلظتی آزاد در ايهاکالیراد
دروژن ی با اهدا هیبات فنولیترک. ابدیی کاهش میبات فنولیترک

 آزاد يهاکالی فنول خود قادر به مهار رادیدروژنی هيهاگروه
 يهاده واکنشیچی پيهااگرچه با توجه به جنبه .]17[باشندیم
 به یاهی گيهاها و عصاره اسانسیدانیاکسیت آنتی،  فعالییایمیش

ست، اما استفاده از حداقل دو روش ی نيریگ قابل اندازهیراحت
ت ین، فعالیبنابرا .]2[باشد یقبول م قابلیژگین وین اییجهت تع

 کال آزادی مهار راديهاون اسانس کندر که توسطآزمیدانیاکسیآنت

DPPH )88/0±50/57درصد  ( وABTS)25/0±66/48درصد  (
ن اسانس ی اي باالیت مهارکنندگی شد نشان از فعاليریگاندازه

توجه فنول موجود در آن ر قابلیتواند به مقادیباشد که میم
زان تابش نور ی، میکی ژنتيفاکتورها). 1جدول (نسبت داده شود 

ات پس از ی هنگام برداشت، عملیدگیرسد، درجه یخورش
، نوع و گونه از جمله عوامل ي و نگهداریمیط اقلیبرداشت، شرا

 و 1موتانا .]25[باشد یاه می گیبات فنولیزان ترکیمؤثر در م
زان مهار یمن می ی گونه کندر بوم3 یدر بررس) 2011(همکاران 

، Boswelliadioscorides يرا براDPPH کال آزاد یراد
Boswellia elongata و Boswellia socotranaب یبه ترت

  .]26[ درصد گزارش کردند 28 درصد و 21 درصد، 22
 شده به روش يریگاندازه یدانیاکسیت آنتیزان فعالین، میهمچن

                   از گونه کندر ینوعDPPH کال آزاد یمهار راد
                                                             
1. Mothana 

)Boswellia papyrifera( 17/0±90/5گزارش شده است  .
         یدانیاکسی مختلف اثر آنتيهان، در پژوهشیعالوه بر ا

 مختلف کندر گزارش شده يها گونهی و الکلی آبيهاعصاره
  .]28 و 27[است 

  یت ضدقارچی فعال- 4-3
 4اسانس کندر با استفاده از یت ضدقارچیج حاصل از فعالینتا

 وژن آگاریفیسک دیود) WDA(روش انتشار چاهک در آگار 
)DDA( ی و حداقل غلظت مهارکنندگ1 در شکل) MIC ( و

 نشان داده شده 2در جدول ) MFC (یحداقل غلظت کشندگ
  . است

  
Fig 1 Antifungal activity of B. sacra essential 

oilbased on disk diffusion agar (DDA) and well 
diffusion agar (WDA) methods. 

ت یزان فعالیشود، با وجود اختالف در میهمانطور که مشاهده م
 مختلف، اما اسانس کندر بر تمام يها در روشیضدقارچ

 داشته و قادر به ی مناسبی مورد مطالعه اثر ضدقارچيهاقارچ
 يهاج آزمونیمطابق نتا. باشدیها مکنترل و مهار رشد آن
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 را نهیس سیتیبوترقارچ  ،WDAو DDA  یکروبیضدم
رایزوپوس  قارچ و) ن قطر هاله عدم رشدیباالتر(ن یترحساس

 يهاگونه) ن قطر هاله عدم رشدیکمتر(ن یترمقاوم استولونیفر
  . نسبت به اسانس کندر بودندیقارچ

  

م به ذکر است که قطر هاله عدم رشد باالتر در روش انتشار الز
 از یوژن آگار ناشیفیسک دیسه با روش دیچاهک در آگار در مقا

سک ی در دین روش بوده ولیم اسانس با در ایتماس مستق
ه انتشار اسانس از سطح ی بر پایکروبیوژن آگار اثر ضدمیفید
جه قطر هاله یباشد، درنتیط کشت میدن به محیها و رسسکید

  .]29[شود یتر مکوچک
Table 2 In vitro antifungal effect of B. sacra essential oilbased on minimum inhibitory concentration and 

minimum fungicidal concentration methods 

 يها گونهیکروبی و ضدمیدر مطالعات مختلف اثر ضدقارچ
 و يبه عنوان مثال، محمد.  شده استیاه کندر بررسیمختلف گ
 یرا بررسserrata کندر گونهیت ضدقارچیفعال) 2006(همکاران 

 ي بر روی قابل توجهین اسانس اثر مهارکنندگیو گزارش کردند ا
ا و همکاران یرنین پیهمچن. ]30[ داردکانسیدا آلبیکاندقارچ 

 صمغ کندر، اثرات - نیه ژالتی ال2 یلم خوراکید فیدر تول) 2020(
 ی گرم منفيهاي بر باکتريدی توليهالمی فیکروبیضدم

 گرم مثبت يهايو باکتر) 2انوزیسودوموناس ائروژ و 1یاکلیاشرش(
ت ی را به فعال)4لوس سرئوسیباس و 3لوکوکوس اورئوسیاستاف(

ن، در یعالوه بر ا. ]31[ صمغ کندر نسبت دادند یکروبیضدم
 و اثر یدانیاکسیت آنتیدهنده، خاصلیبات تشکی ترکیبررس

ن اسانس بر ی ایزان بازدارندگی اسانس کندر حداقل میضدقارچ
تر یلیلیتر در میکرولی م75/1را 5لوس فالووسیآسپرژقارچ 

 یت ضدقارچین اسانس از خاصید که ایان گردیگزارش و ب
گر از ی ديها از اسانسی نسبت به برخيباالتر
و Ocimumgratissimum،Zanthoxylum alatumجمله

Piper betleیت ضدقارچیفعال.]32[باشد یبرخوردار م 
ها، ها مانند فنولبات فعال موجود در آنی به ترکیاهی گيهااسانس

-یبات مین ترکیاثر ا. دها نسبت داده شده استیها و آلدئکتون
 در یفنولOHک و گروه یل وجود هسته آروماتیتواند به دل

                                                             
1. Escherichia coli 
2. Psudomonasaeroginosa 
3. Staphylococus aureus 
4. Bacillus cereus 
5. Aspergillus flavus 

 ي با گروهایدروژنیوند هیل پیها باشد که قادر به تشکساختار آن
SH -وند ین پیل ایجه تشکیها بوده و در نتمیگاه فعال آنزی در جا

ن گزارش یهمچن. شوندی می قارچيهامیرفعال شدن آنزیسبب غ
 از ياری بر بسیاهی گيها اسانسیشده است که اثر مهارکنندگ

 یژگین و ویی پایبات با وزن مولکولیترکها مربوط به قارچ
به یبات به راحتین ترکیرا ایها بوده ز آني باالیدوستیچرب

ز جذب شده و به دنبال آن مانع از رشد سلول یوم آبگریلیسیم
ش یبات اسانس سبب افزاین ترکیهمچن. شوندی میقارچ

-ی قارچ می خارجيب غشایجه تخری غشا و درنتيرینفوذپذ
  .]34، 33، 29[شود

  

 يریگجهی نت- 5
ست یبات زی ترکين مطالعه نشان داد که اسانس کندر دارایج اینتا

. باشدی می و ضدقارچیدانیاکسیت آنتیت فعالیفعال با قابل
بات یانگر حضور ترکی اسانس کندر بي باالیدانیاکسیت آنتیفعال

ست فعال ین مجموعه زیدروژن در ایاهداءکننده الکترون و ه
 و یتنط برونی آزاد در شرايهاکالیت مهار رادیباشد که قابلیم

 یت ضدقارچین، اسانس کندر فعالیهمچن.  را دارا هستندیتن درون
ن ینشان داد و بنابرایفرنگوه توتی مولد فساد ميها برقارچیمناسب

 را دارا ییایمی شيهاکشن قارچیگزیت استفاده بعنوان جایقابل
ن ییت پای و سميریپذهیست تجزیبا توجه به ز.باشدیم

ش عمر ی، استفاده از اسانس کندر جهت افزایاهی گيهااسانس
 ينحال، ضروریبا ا. گرددیه می توصیی محصوالت غذاينگهدار

Microorganism MIC (mg/mL) MFC (mg/mL) 
Rhizopus stolonifera 50 400 

Aspergillus niger 50 200 
Botrytis cinerea 25 200 
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 آن بعنوان عامل یقبل از معرفیا گستردهیلیاست که مطالعات تکم
  . ردیگ  به بازار صورتیعینگهدارنده طب

  

  ر و تشکری تقد- 6
 و یدانند از معاونت پژوهشیان مقاله بر خود الزم مسندگینو

ل ی خوزستان به دلیعی و منابع طبي دانشگاه علوم کشاورزيفناور
  .ندی نمایمانه تشکر و قدردانی صمي و معنوي ماديهاتیحما
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In this study, the antifungal activity of Boswellia sacra essential oil was evaluated 
against fungi species causing strawberry rot (Botrytis cinerea, Aspergillus niger, and 
Rhizopus stolonifer), via well diffusion agar, disk diffusion agar, microdilution broth, 
and minimum fungicidal concentration methods. Extraction yield, total phenolic and 
flavonoid contents, and antioxidant activity (DPPH and ABTS radical scavenging 
methods) of the essential oil were also determined. The extraction yield of the oil was 
1.30% w/w and its total phenolic and flavonoid contents were 69.37 mg GAE/g and 
38.40 mg QE/g, respectively. The antioxidant activity of B. sacra essential oil, based 
on the DPPH- and ABTS-radical scavenging activity, were found to be 57.50% and 
48.66%, respectively. According to the results of disk/well diffusion agar tests, B. 
cinerea andR.stolonifer were the most sensitive (the highest inhibition zone) and 
resistant (the lowest inhibition zone) fungal species to the B. sacra essential oil, 
respectively. The minimum inhibitory concentration and minimum fungicidal 
concentration were, respectively, ranged from 25-50 and 200-400 mg/ml. Based on 
the results, the B. sacraessential oil contains bioactive compounds with appropriate 
antioxidant and antimicrobial properties, and it could be therefore used as a natural 
preservative agent to increase the shelf-life of various food products.  
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