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اثر بازدارندگی اسانس روغنی چند گیاه دارویی بر قارچ پنی سیلیوم جدا شده از پرتقال
*3

حامد شیرزادی ،7عبدالحسین ابوطالبی جهرمی

 1کارشناس ارشد ،گروه باغبانی ،واحد جهرم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،جهرم ،ایران2 ،دانشیار گروه باغبانی ،واحد جهرم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،جهرم ،ایران.

چکیده
امروزه منابع گیاهی به عنوان جانشین مواد شیمیایی در داروها و مواد غذایی مورد توجه روز افزون قرار گرفتهه انهد .بهدون شه
استفاده از عصاره و اسانس گیاهان می تواند جایگزین بسیار مناسبی باشد .چرا که ثابت شده است اسانس برخهی گهیهاههان دارا
خاصیت ضد میكروبی است .این مطالعه به منظور تعیین اثر ضد قارچی اسانسها روغنی گیاهان دارویی آویشن ،زیهره ،مهرزه و
میخ

در غلظتها مختلف رو گونه ا از قارچ پنیسیلیوم جداساز شده از میوه پرتقال صورت گرفت .اثهر ضهد قهارچهی

اسانسها یاد شده با روش آمیختگی با محیط کشت سیب زمینی دکستروز آگار ،درغلظتها  522 ،252و 052میكرولیتر در لیتهر
بررسی شد .میزان رشد قطر کلنی قارچ پس از  8روز در حرارت  25درجه سلیسیوس اندازه گیر گردید و دادهها توسط نرم افهزار
 MSTAT-Cآنالیز شدند .در این مطالعه ،اسانس همه گیاهان در تمام غلظت ها با اختالف معنی دار در سطح ی

درصد نسبت بهه

شاهد خاصیت بازدارندگی رشد قارچ از خود نشان دادند .اما فعالیت ضد قارچی اسانسها با گذشت زمان با کاهش ههمهراه بهود.
اسانس آویشن در تمام غلظت ها و اسانس میخ
نشان داد که اسانس ها آویشن و میخ

در غلظت ها  522و  052میكرولیتر باالترین اثر ضد قارچی را داشتند .نهتهایه

اثر بازدارندگی مناسبی بر قارچ پنی سیلیوم دارند.

واژگان کلید  :قارچ پنی سیلیوم ،اسانس روغنی ،گیاهان دارویی ،آویشن ،میخ .
دریافت مقاله :د ماه 69

پذیرش برا چاپ :اسفند ماه 69

مقدمه

اهمیت خاصی برخوردار است .بدون ش

استفاده از عصاره و

قارچ ها غالبا در مواد غذایی ح ور داشته به نحو که رشد

اسانس گیاهان جایگزین میتواند بسیار مناسب باشد.

و تك یر آنها سبب کاهش مرغوبیت و فساد محصول میگردد.

عصارهها

هستند که میتوانند علیه

متابولیتها ثانویه ناشی از فعالیت قارچها مختلف عالوه بر

بسیار

تخریب بافت میوه ممكن است به صورت ترکیبات سمی در

میكروبی بر رو

داخ مواد غذایی نیز ت مع یابد  1و .)2

اثبات رسیده است .)1

یكی از روشها کنترل میكروارگانیس ها بیمار زا استفاده

راهبرد استفاده از مواد شیمیایی بیشتر بر رو حفا ت محصول

شیمیایی ساخت بشر است .با این وجود،

اولیه

از نگهدارنده ها

گیاهی دارا

مواد

از میكروارگانیس ها به کار روند .این اثرات ضد
بسیار

از باکتر ها ،مخمرها و قارچها به

در برابر آلودگی یا توقف رشد بیمارگر در آلودگیها

نگرانی

متمرکز شده است .اما متاسفانه برخی از بیمارگرها قارچی و

مردم شده است .زیرا اعتقاد عمومی بر آن است که مواد

روغنی

همواره استفاده از این گونه مواد شیمیایی در غذا باع

باکتریایی به این ترکیبات متحم شدهاند .اسانسها

شیمیایی ضد میكروبی ممكن است سالمتی آنها را تهدید نماید.

ممكن است به عنوان ی

به همین دلی استفاده از مواد بیعی به جا مواد شیمیایی از

گیاهی و هم نین در دوره آماده ساز

*) آدرس بهرا

مهكهاتهبهه :فهارس ،جهههرم ،دانشهگهاه آزاداسهالمهی واحهد جهههرم.

تلفن26101612190 :

پست الكترونی :

aa84607@gmail.com

مصرف کننده برا

راه ح برا کنترل قارچ بیمار زا
به منظور تقاضا

بیعی بودن و سالمت میوهها استفاده
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شود .)9

باکتر دارند .)6

در تحقیقی فعالیت ضد قارچی اسانسها

آویشن ،میخ ،

مورد و باری ه در غلظتها مختلف رو قارچ آس رژیلوس
فالووس

) مورد ارزیابی قرارگرفت .نتاب

نشان داد که قدرت بازدارندگی همه اسانسها معنی دار می
باشد .به ور

که با افزایش غلظت ،اثر اسانسها به مقدار

 ) a i iaو همكاران گزارش کردند که اسانهسهها

حبیبیان

آویشن ،نعنا  ،واسطوخدوس با دژنره کردن هایف ها قارچ در
ارتبا می باشد  .)12در گزارش پزیرا  ) a i aآمده است کهه
اسانس آویشن باغی می تواند به عنوان جایگزین داروها

ضهد

قارچی در صنعت آبز پرور استفاده گردد .)11
ia

 )Saنیز گزارش کرده است که اسانس دو گهیهاه

زیاد افزایش یافت  .)5نتای اثر اسانسها آویشن و مرزه

صدرنیا

و مواد تیمول و کارواکرول بر فوزاریوم گرامیناروم

مرزه و پونه در غلظت ها پایین توانایی ممانعت از رشد قهارچ

) و داکسی نیوالنول نشان داد که

آس رژیلوس فالوس و کنترل تهولهیهد افهالتهوکسهیهن

را

اسانسها و مواد یاد شده دارا اثر بازدارندگی رشد قارچ و

دارند .)12

بازدارندگی از تولید داکسی نیوالنول هستند .غلظت الزم برا

باتوجه به اثرات زیان بار باقی مانده سموم برا محیط زیست و

بازدار

از رشد جدایهها

کام

میلیلیتر محیط کشت

A

مورد استفاده در 122

به ترتیب برا اسانسها آویشن

شیراز و مرزه برابر 19و  11 5میكرولیتر و برا مواد تیمول

مصرف کنندگان این پ وهش به منظور تعیین اثر ضد قهارچهی
اسانسها روغنی گیاهان دارویی آویشن ،زیره ،مرزه و میخه
در غلظتها مختلف رو قارچ پنیسیلیوم صورت گرفت.

و کارواکرول  02و  15میكرولیتر بر آورد گردید .)9
به منظور بررسی اثرات اسانسها گیاهان آویشن ،ریحان ،و
رزمار در کنترل بیمار ک

خاکستر میوهها گالبی ،دو

آزمایش جداگانه یكی در شرایط درون شیشها و دیگر در
شرایط نگهدار

میوهها

گالبی در سردخانه ان ام گرفت.

مواد و رو

ها

در این مطالعه به منظور بررسی خوا

آویشن ،زیره ،مرزه و میخ

ضد قارچی اسانسها

از قارچ پنیسیلیوم استفاده شد .این
ساز گردیده بود .در

جدایه از میوه پرتقال جداساز و خال

نتای آزمایشها درون شیشها نشان داد که اسانس گیاهان

ابتدا اسانسها در غلظتها  522 ،252و 052میكرولیتر در لیتر

و آویشن به ترتیب کمترین و بیشترین تاثیر را در

به محیط کشت سیب زمینی دکستروز آگار مر  ،آلمان) اضافه

رزمار

شدند .س س قارچ پنیسیلیوم در سه نقطه به محیط کشتها مایه

جلوگیر از رشد قارچ داشتهاند .)0
 ) a a aو همكاران نتی ه گرفتند که حداک ر

یحییزاده

کوبی و به مدت  8شبانه روز در دما

 25درجه سلیسیوس

فعالیت ضد قارچی تنها به وسیله تماس مستقی اسانس آویشن

نگهدار گردیدند .روزانه قطر هاله قارچ اندازهگیر

به یفها  92و 92میكرولیتر در لیتر با اضافه شدن به محیط

تیمار شاهد که هی گونه اسانسی به آن اضافه نشده بود مقایسه

) موجود در هر رف پتر دیش به دست میآمد

گردید .این آزمایش در قالب ر کامال تصادفی با چهار تكرار

کشت

A

شد و با

در حالی که اسانس مری گلی فاقد هر گونه بازدارندگی رو

برا هر تیمار صورت گرفت .در نهایت دادهها به دست آمده

رشد قارچ فو بود .)8

با استفاده از نرم افزار  MSTAT-Cت زیه و تحلی

آدیگوزل

ll

 )A igو همكاران خاصیت ضد مهیهكهروبهی

شد و

میانگینها بها آزمهون دانكهن مقایسهه گهردیهد .)11

عصاره اتانولی ،متانولی و هگزان گرفته شده از ریحان را بهر
رو  199ارگانیس میكروبی متعل به  55گونه باکتهر

و 9

قارچ بررسی کردند .نتای آنها نشان داد که هی کدام از ایهن
سه نو عصاره خاصیت قارچکشی ندارند اما خاصهیهت ضهد

یا ه ها
ت زیه واریانس دادهها نشان داد که بین تیمارها از نظهر مهیهزان
رشد قارچ پنیسیلیوم در محیط کشت
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A

اختالف معنهی دار
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در سطح ی

درصد وجود دارد جدول  .)1بر اساس نهتهایه

مقایسه میانگین داده ها بیشترین قطر کلنی قارچ پنیسیلیوم در
تیمار شاهد  12میلی متر) و کمترین آن در همه غلظت هها
 522و  052میكرولیتر در لیتهر بهدون

تیمار آویشن و میخ
رشد) بود.

در تیمار اسانس ها مرزه و زیره رشد قارچ وجود داشت .اما
اندازه هاله قارچ با اختالف معنی دار کمتر از تیمار شاهد بهود.
در تیمارها زیره ،مرزه و میخ

نمودار  :1مقایسه تیمارها از نظر میزان رشد قارچ پنی سیلیه

با افزایش غلظت اسهانهس،

کشت

A

در مهحهیهط

.

رشد قارچ کاهش معنیدار یافت جدول  ،2نمودار .)1
نتای نشان داد که اسانس آویشن خهاصهیهت ضهد قهارچهی

قارچکشی و بازدارندگی اسانس ها به صورت آویشن ،میخه ،

قو تر نسبت به سایر اسانسها دارد .در غهلهظهت 252

زیره و مرزه بود.

لیتر از محیط

میكرولیتر اسانس در ی

A

ترتیب خاصیهت
بح

جدول  :1ت زیه واریانس اثر غلظت ها مختلف اسانس در کنهتهرل رشهد

عالوه بر کاربرد گسترده گیاهان دارویی در ب سنتی و

قارچ پنی سیلی در شرایط آزمایشگاهی.

مصارف صنعتی و خوراکی و یا استقاده از آنها به عنوان

منابع
تغییر

درجات
آزادی

مجموع
مربعات

میانگین
مربعات

تیمار

12

4694/31

391/19

خطا

26

44/00

1/692

کل

38

4738/31

-

ارز
یشر

**231/2

ضریب
تغییرات

چاشنی ،ع دهنده و حتی نگهدارنده ،امروزه توجه خاصی به
این گیاهان و مشتقات آنها به منظور استفادهها

%11/5

مكم ها

 .)15این نیاز در سالها

** معنی دار در سطح %1

با توجه به مباح

قطر رشد قارچ پنی سیلیوم در تیمارها

تیمار

میزان رشد قارچ پنی سیلیوم (میلی م ر)

شاهد
آویشن  250میرولی ر در لی ر
آویشن  500میرولی ر در لی ر

32/0
0/0
f
0/0

زیره  250میرولی ر در لی ر

bc

زیره  500میرولی ردرلی ر

20/0

زیره  7500میرولی ر در لی ر

قارچکشی و بازدارندگی را داشتند .مهمترین ماده موثره اسانس

bc

مرزه  250میرولی ر در لی ر

22/0

مرزه  500میرولی ر در لی ر

لیتر از محیط

A

 ،پس از

آویشن به ترتیب میخ  ،زیره و مرزه بیشترین خاصیت

e

19/0

میانگین هایی که حداق دارا ی
معنی دار با ه ندارند.

در غلظت  252میكرولیتر در ی

b

13/0

 522و  052میكرولیتر در لیتر بهترین نتی ه را از نظر

عدم هاله رشد قارچ دارا بودند.

f

آویشن  750میرولی ر در لی ر

میخک  750میرولی ر در لی ر

هند

f

0/0

و نتای

کر شده و هم نین ارزیابی کلی که

غلظت ها  522 ،252و  052میكرولیتر در لیتر و تیمار میخ

a

23/0

میخک  500میرولی ر در لی ر

اخیر با هور میكروارگانیس ها

صورت گرفت به نظر میرسد که تیمار آویشن در

مختلف اسانس روغنی گیاهان دارویی در شرایط آزمایشگاهی.

میخک  250میرولی ر در لی ر

مختلف شده است  19و

مقاوم به چند دارو نمایانتر شده است .)19

جدول  :2مقایسه میانگین ها

مرزه  750میرولی ر در لی ر

درمانی در بیمار ها

درمانی و

آویشن باغی تیمول و مهمترین ماده موثره اسانس میخ ،

c

d

16/0

اوژنول است ،که ممكن است اثر ضد قارچی این اسانسها

f

2/0

ناشی از این مواد باشد .این مطالب حاکی از این است که همه

f

0/0

f

0/0

حرف مشتر هستند ،در سطح  %1آزمون دانكن اختهالف
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مواد فنلی به

ور نسبی خاصیت ضد قارچی دارند .اما

اسانسها خا

مواد موثره با

مانند میخ

و آویشن دارا
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قدرت بیشتر هستند که میتوانند با بررسیها

به ور کلی با توجه به نتای تحقیقات متعدد ان ام شده که

بیشتر به

صورت ت ار مورد استفاده قرار گیرند.

نقش ضد میكروبی اسانسها را تا ید میکنند و هم نین این

این مطالعه نشان داد که اسانس آویشن باغی دارا اثرات ضد

بررسی ،الزم است که تحقیقات بیشتر در مورد اسانس گیاهان

قارچی بر قارچ پنیسیلیوم میباشد .این یافتهها با نتای

دارویی با استفاده از میكروبها و قارچها متنو ان ام پذیرد

آباد

 )10 ) i a a iو نیز

محبوبی  )Ma o iو فی

نتای دیكباس  ) i aو کوتان

 )18 ) o aه خوانی

شیمیایی برا

دارد .گزارش اکرمی مهاجر

 )A ami Mo a iو

استفاده از سموم ،حشره کش و میكروبکشها

تا من ر به استفاده از ترکیباتی ماننداسانسها گیاهی که از نظر

همكاران نیز حاکی از اثر مهارکنندگی اسانس آویشن شیراز
رو

رشد برخی گونه ها

پنی سیلیوم در شرایط

سالمت انسان خطرات کمتر

دارند ،به جا
شیمیایی

گردد .ضمن آنكه اثر ترکیبها

موجود در اسانس جداگانه

مورد بررسی قرارگیرد تا مشخ

شود کدام ترکیب موجب

آزمایشگاهی می باشد .)16

جلوگیر

همسو با این نتای  ،مسكهوکهی  )Ma o iو مهرت هو

میشود .با توجه به تاثیر م بت آویشن باغی و میخ  ،پیشنهاد

 )Mo a a iگزارش کرده اند که اسانس آویشن در غلهظهت

میگردد اثرات غلظت ها

 222میكروگرم درلیتر تاثیر به سزایی در کنترل آلودگی قارچی
گالبی در انبار دارد  .)22در رابطه با میخ

و یا بازدارندگی بیشتر از رشد قارچها و باکتر ها
مختلف مواد موثره جداشده از

هرکدام از ترکیبات یاد شده در پ وهش ها

نیز نتای حبیبیهان

تكمیلی مورد

ارزیابی قرار گیرد.

 ) a i iaو همكاران حاکی از اثر ضد قارچی عصاره آبهی
میخ

تشکر و قدردانی

رو پنیسیلیوم بوده که همسوبا نتای ایهن په وههش

نویسندگان این مقاله مراتب س اس و قدردانی را از معاون

می باشد .)12

پ وهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم به دلی حمایتها
ن یجه گیری

اجرایی اعالم میدارند.
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Abstract
Today plant sources as substitutes for chemicals in food and drugs have received increasing
attention. The use of essential oils and plant extracts can certainly be a good alternative as
antimicrobial effects of some plants oils has proven. This study was aimed to determine the
antifungal effects of essential oils of thyme, cumin, savory and cloves in different concentrations
on Penicillium fungus. The antifungal effects of the medicinal plant (thyme, cumin, savory and
cloves) essential oils at concentrations of 250, 500 and 750 µl /L were investigated by pour plate
method in potato dextrose agar medium. Fungal growth zone diameter was measured after 8 days
at 25 ºC and data were analyzed by MSTAT-C software. The essential oils of all plants at all

concentrations had significant antifungal effects as compared to the control. But it decreased with
increasing the experiment time. Clove oil at all concentrations and thyme oil in 500 and 750 µl /L
concentration had the highest anti-fungal effects. The result showed that thyme and clove essential
oils have high inhibition effects against Penicillium sp.
Keywords: Penicillium sp., Essential oils, Medicinal plants, Thyme, Cloves.
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