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  چکیده
کنند، تولید که بر روي مواد غذایی رشد می Aspergillus flavusوسیله تعدادي از قارچ ها مثل ها سمومی هستند که بهآفالتوکسین    

سارت آفالتوکسین، از انواع مواد براي جلوگیري از خ. توانند بیماري آفالتوکسیکوزیس را در انسان و حیوانات اهلی ایجاد کنندشده و می
ها، استفاده از بار مواد شیمیایی براي طبیعت و انساناز سوي دیگر با توجه به اثرات زیان. شودها استفاده میشیمیایی از جمله قارچ کش

در . رزي ضروري استدر محصوالت کشاو (A. flavus) هاي سالم غیر شیمیایی براي جلوگیري از خسارت قارچ آسپرژیلوس فالووسروش
. در شرایط درون شیشه اي بررسی گردید A. flavus این پژوهش اثر اسانس هاي گیاهی مریم گلی، ریحان و زیره سبز بر روي رشد قارچ

و با استفاده از روش دیسک کاغذي در شرایط درون شیشه اي تیمار ) 50، 100، 200و  μl/ml 500(اسانس هاي ذکر شده با چهار غلظت 
دست آمده، تمامی گیاهان در غلظت بر اساس نتایج به. ها داشتاسانس قطر رشد هاله قارچ بستگی به غلظت .نتایج نشان داد. دشدن

μl/ml500 سبز در گلی، ریحان و زیرهایستایی اسانس مریمهر چند، خاصیت قارچ. رشد قارچ شود%) 100(تواند سبب بازدارندگی کامل می
درصد بازدارندگی اسانس زیره . ها بودنسبت به بقیه اسانس  تريگلی داراي اثرات ضعیفه گردید، اما اسانس مریممشاهد هاتمامی غلظت

 .باشدمی% 88و  66، 55/41به ترتیب برابر  μl/ml 50سبز در غلظت 
  

 گلیسبز، مریمآسپرژیلوس فالووس، اسانس، ریحان، زیره :واژه هاي کلیدي
 

 مقدمه
وسیله تعدادي از قارچ ها که بر روي مواد غذایی رشد می کنند تولید شده و می توانند بیماري ومی هستند که بهها سمآفالتوکسین    

زایی وایجاد مسمومیت حاد، نسبت به سایر ها به علت اثرات سرطانآفالتوکسین .آفالتوکسیکوزیس را در انسان و حیوانات اهلی ایجاد کنند
از محصوالت غذایی تولید شده در دنیا % 20، سالیانه  FAO براساس گزارشات سازمان. خوردار هستندسموم قارچی از اهمیت بیشتري بر

ها، آفالتوکسین]. 1[ها، آفالتوکسین ها سهم بیشتري نسبت به سایر سموم دارند توسط سموم قارچی آلوده می شوند که در این آلودگی
  .Aقارچ. شوندایجاد می A. parasiticus و Aspergillus flavus  هايمهایی هستند که توسط دو نوع کپک به نامایکوتوکسین

flavus   معموالً در خاك به صورت ساپروفیت روي تعداد زیادي از مواد آلی در حال پوسیدن وجود دارد و خسارت اقتصادي یا بیماري
در مواقعی این . باشد گرمسیر شایعتر می گرمسیري و نیمه معموالً در تمام نقاط دنیا گسترده است ولی اغلب در نقاط]. 3[کند  ایجاد نمی

  ].7،8[شود  قارچ باعث آلوده شدن بذور انباري نظیر بادام زمینی، گندم، جو، لوبیا، برنج، سورگوم، ذرت و پسته می
بار دیگر با توجه به اثرات زیان از سوي. ها استفاده می شودکشبراي جلوگیري از خسارت آفالتوکسین، از انواع مواد شیمیایی از جمله قارچ

شیمیایی براي هاي سالم غیرها و گرایش روزافزون جامعه به کشاورزي ارگانیک، لزوم استفاده از روشمواد شیمیایی براي طبیعت و انسان
هاي غیر شیمیایی در این راستا به منظور استفاده از روش . در محصوالت کشاورزي ضروري است   A. flavusجلوگیري از خسارت قارچ

 هاي  قارچ. در میوه پسته، پژوهش حاضر انجام شده است (A. flavus) براي کنترل زهرابه آفالتوکسین ناشی از قارچ آسپرژیلوس فالووس
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ه زهرابه ساز ممکن است در مراحل پیش از برداشت، در زمان برداشت، پس از برداشت و در طول زمان فرآوري و در انبار، پسته را آلود
از جمله روش هاي سالم وبی خطر براي کنترل بیماري هاي پس از برداشت، استفاده از ترکیبات طبیعی تحت عنوان عصاره طبیعی . سازند 

اسانس هاي گیاهی نوعی از متابولیت هاي ثانویه هستند که در بیشتر موارد داراي خاصیت ضد میکروبی، ]. 4[یا اسانس هاي گیاهی است 
هاي اسانس. فعالیت بیولوژیکی اسانس هاي گیاهی به دلیل فعالیت ترکیبات موجود در آن ها است. اکسیدانی هستندیضد قارچی و آنت

]. 2[تواند بعنوان تیمارهاي ضد قارچی وضد باکتریایی روي محصوالت تازه به کار روند گیاهی در گروه مواد غذایی طبقه بندي شده و می
 .A بر رشد قارچ) سبززیره(و یک گیاه از تیره چتریان ) گلی و ریحانمریم(اه از خانواده نعناعیان در پژوهش حاضر اثر اسانس دو گی

flavus  در شرایط درون شیشه اي مقایسه گردید. 
 

  مواد و روش ها
ها پس از خریداري نساسا. از گروه گیاه پزشکی پردیس کشاورزي ومنابع طبیعی دانشگاه تهران تهیه گردید   A. flavus هاي قارچایزوله

میکرون ضدعفونی  2/0جهت رفع هر گونه آلودگی و ناخالصی با استفاده از میکرو فیلتر  "شرکت تولید و فراوري گیاهان دارویی زربند "از
بعد از اتوکالو شدن . استفاده گردید) ساخت شرکت مرك( PDA از محیط کشت  A. flavus در این پژوهش جهت کشت قارچ. شدند
جهت حذف آلودگی هاي باکتریایی  (mg.L-1 100) بیوتیک استرپتومایسین، آنتیC 45-40 کشت و رسیدن دماي آن به حدود محیط

 .A هاي قارچسانتی متر از میسیلیوم 5/0هایی به قطر سپس با استفاده از چوپ پنبه سوراخ کن دیسک. به محیط کشت اضافه گردید
flavus   که روي محیط کشت PDA جهت بررسی میزان بازدارندگی رشد  .ر شده بود، برداشته و در وسط پتري قرار داده شدتکثی

فضاي خالی پتري دیش محاسبه شد و بر مبناي حجم فضاي خالی موجود که  کاربراي این. ها از روش دیک کاغذي استفاده گردیداسانس
میکرولیتر بر لیتر برسد، مقدار مورد نظر از اسانس با  500و  200، 100، 50هاي قرار است اسانس بعد از تبخیر شدن در آن فضا به غلظت

تمامی تیمارها در . متر قرار داده شدمیلی 6به قطر ) 1واتمن شماره (میکرو پیپت برداشته و روي دیسک هاي کاغذي از جنس کاغذ صافی 
متر محاسبه قطر رشد هاله قارچ به سانتی. جه سانتیگراد قرار داده شدنددر 26ها در انکوباتور در دماي سه تکرار در تظر گرفته شد، پتري

قطر هاله در تیمار  C درصد بازدارندگی، که [100 × (C-T/C)] = :همچنین درصد بازدارندگی مطابق فرمول زیر محاسبه شد. گردید
 .باشدقطر هاله رشد یافته در تیمار مورد نظر می T شاهد و

 
 نتایج
هاي مختلف اثر باز دارندگی غلظت. سریع الرشد است و در مدت کوتاهی توانست پتري دیش هاي آلوده را پر کند   A. flavus قارچ

نتایج . نشان داده شده است 1اي در جدول شماره در شرایط درون شیشه   A. flavus اسانس مریم گلی، ریحان و زیره سبز بر رشد قارچ
. میکرو لیتر بر لیتر به طور کامل بازدارنده بودند 500کار رفته در آزمایش در غلظت هاي بهاسانس دست آمده نشان می دهد که تمامیبه

درصد بازدارندگی اسانس زیره در . گلی بهتر بودهاي ریحان و مریمنسبت به اسانس A. flavus کارایی اسانس زیره سبز در کنترل قارچ
  .باشددرصد می 88و  66، 55/41به ترتیب  لیتر میکرولیتر بر میلی 500و  100، 50غلظت 

 
در شرایط    A. flavus مقایسه اثر باز دارندگی غلظت هاي مختلف اسانس مریم گلی، ریحان و زیره سبز بر رشد قارچ - 1جدول شماره 

 درون شیشه اي
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ها از نظر شیمیایی اسانس. باشدود در آن میخاصیت ضد قارچی و ضد باکتریایی اسانس ها در نتیجه فعالیت سینرژیستی ترکیبات موج

ترکیبات پیچیده هستند که اغلب انواع مختلف مواد شیمیایی در ترکیب آنها وجود دارد که شامل هیدروکربن ها، الکل ها، کتون ها، 
]. 5[خواص اسانس بازي می کند آلدئیدها، اترها، فنل ها، و غیره می باشد که در هر اسانس یک یا چند گروه از این مواد نقش اصلی را در

است، عمل آلدئیدها به این صورت است که در پیوند به کربن، بار الکتریکی منفی زیادي  (CH=O) اسانس زیره سبز داراي عامل آلدئیدي
ال الکترون به در فرآیندهاي بیولوژیک، ترکیبات داراي بار منفی به عنوان یک عامل محافظت کننده عمل کرده و با انتق. پیدا می کنند

) 2002(کوویچ و همکاران یلو. ها، مانع رشد آنها می شوندنیتروژن موجود در ساختمان پروتئین ها و اسید هاي نوکلئیک میکروارگانیسم
ین دلیل ا. ]9[اعالم کردند که اسانس مریم گلی در روش استفاده از دیسک اثر ضد میکروبی ندارد که با نتایج این پژوهش همخوانی ندارد

نوع و . اختالف در نتایج می تواند به دلیل اختالف در شرایط آزمایش و مهمتر از آن کموتایپ استفاده شده مریم گلی در پژوهش باشد
میزان مواد موثره گیاهان دارویی تحت تاثیر عوامل گوناگونی قرار دارد و بسته به شرایط آب و هوایی، خاکی و حتی عرض جغرافیایی محل 

رویه از سموم کشاورزي، به هر حال امروزه به دلیل باال رفتن سطح دانش و آگاهی مردم از خطرات استفاده بی.  ]6[فرق می کندرشد آن ها 
ها، راهکار سودمندي مطالعه بر روي ترکیبات گیاهی به خصوص اسانس. تقاضا براي محصوالت غذایی سالم و ارگانیک افزایش یافته است

 .باشدمناسبی براي مواد شیمیایی مصنوعی میجهت پیدا کردن جایگزین 
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