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Abstract 

Background: Aflatoxins are natural fungal toxins produced by Aspergillus species such as A. 
flavus. The toxins are poisoning and can cause tissue necrosis and liver cancer. The aim of this study was 
to determine the control of Aflatoxin B1 production by extracts and essential oils. 

Materials and Methods: Aqueous extracts were prepared by heating and essential oil by 
Clevenger's apparatus. Antifungal activity of essential oil and aqueous extract of Mentha pulegium and 
Satureja hortensis were determined by disc diffusion and microplate dilution methods. Production control 
of Aflatoxin B1 was investigated with concentrations under MIC(Minimum inhibitory growth 
concentration) of two materials and were determined by HPLC method. 

Results: The most zone of inhibition was 10% belonging to Satureja essential oil and its aqueous 
extracts with diameters of 26mm and 12mm, respectively. These values for Mentha extract and 10% 
essential oil were 18mm and 8mm respectively. MIC of the aqueous extract of Satureja and Mentha were 
0.031 and 0.063mg/ml respectively, and 1% essential oil of two materials was 0.039 and 0.078 mg/ml, 
respectively. Aflatoxin B1 produced by A. flavus in concentrations of 1%, 2% and 10% Satureja essential 
oil were 122, 113 and 134 ppb, in 1%, 2% and 10% Mentha were 163, 168 and 171 ppb, respectively. The 
aqueous extracts of 1% Satureja reduced the production of toxin as 58.1 and the 1% aqueous extract of 
Mentha as 39.6. 

Conclusion: The results of this study showed that both Satureja hortensis and Mentha pulegium 
have the ability to inhibit the growth of Aspergillus flavus fungus, as well as control of aflatoxin B1 
production in low concentrations and recommended for further studies. 

Keywords: Aflatoxin B1, Aqueous extract, Aspergillus flavus, Essential oil, Mentha pulegium, 
Satureja hortensis 
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قارچ  B1بررسی اثرعصاره هاي آبی و اسانس هاي مرزه و پونه بر تولیدآفالتوکسین 

  آسپرژیلوس فالوس
  

  *1مریم صدرنیا

  
 استادیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.1

 6/12/96، تاریخ پذیرش: 5/10/96تاریخ دریافت: 

  چکیده
توانند  می وشده هاي قارچ آسپرژیلوس تولید  سموم قارچی طبیعی هستند که توسط گونه ها آفالتوکسین زمینه و هدف:

قارچ  B1تولید آفالتوکسین امکان سنجی کنترل  هدف از این مطالعه، مسمومیت،نکروز بافتی وسرطان کبد ایجاد کنند.
  .می باشد گیاهی هاياسانس و عصاره هاتوسط آسپرژیلوس فالوس 

فعالیت  عصاره هاي آبی با کمک روش حرارت دهی مستقیم و اسانس با دستگاه کلونجر، تهیه گردیدند. ها:مواد و روش
هاي انتشاردیسک و میکروپلیت دایلوشن هاي کاهشی متوالی به روشونه در غلظتضدقارچی اسانس و عصاره آبی مرزه و پ

عصاره آبی پونه و مرزه بر کنترل میزان  اثر اسانس و هاي کمتر از حداقل غلظت ممانعت از رشد،سپس در غلظت تعیین گردید.
  مورد بررسی قرار گرفت.  HPLC،با روش B1تولید آفالتوکسین 

 12 و 26مرزه و عصاره آبی آن به ترتیب با قطر هاله درصد  10هاله ممانعت از رشد قارچ مربوط به اسانسبیشترین  ها:یافته
عصاره آبی مرزه و  MICبود. میلی متر  8 و 18و عصاره آبی پونه به ترتیب درصد  10این مقادیر براي اسانس بود.میلی متر 

 بود. میزان لیترگرم برمیلیمیلی 078/0و 039/0نه به ترتیب مرزه و پودرصد  1 و اسانس 063/0و031/0پونه به ترتیب 
و واحد در بیلیون  134و113،122به ترتیب درصد 10و 2، 1 هايبا غلظت مرزه اسانس معرض درتولید شده  B1آفالتوکسین 

را مرزه تولید سم  ددرص 1عصاره آبی  بود. واحد در بیلیون 171 و 168 ،163 به ترتیب هاپونه با همین غلظت اسانس درمعرض
  کاهش داد. درصد 6/39به مقدار  تولید سم را پونه درصد 1 عصاره آبی و درصد 1/58 به مقدار

گیاه مرزه و پونه داراي توانایی ممانعت از رشد قارچ آسپرژیلوس  یافته هاي این تحقیق نشان داد که دو نتیجه گیري:
پایین می باشند. این محصوالت گیاهی جهت مطالعات بیشتر براي هاي در غلظت B1کنترل تولید آفالتوکسین  فالوس و

  کنترل این قارچ پیشنهاد می شوند.
  آسپرژیلوس فالوس، B1آفالتوکسین ، پونه ،مرزه ،اسانس ،عصاره آبی واژگان کلیدي:

  
  
  
  
  
  
  
  گروه زیست شناسی ،پیام نور دانشگاه ، تهرانایران،  مسئول: نویسنده*

Email: msadrnia@yahoo.com 
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  مقدمه
ها استفاده از گیاهان دارویی همزمان با پیدایش انسان

به مصرف  ،تمدن اقوام قدیمی آغاز شده است. با مطالعه در
گیاهان دارویی به عنوان دارو، سم و مواد پاك کننده برمی 

 و سینا یابوعل ،میالدي دهم تا هشتم هايقرن در خوریم.

 با هادرمان بیماري دانش توسعه سبب رازي زکریاي محمد
با گسترش و توسعه  نوزدهم قرن شدند. در گیاهان استفاده از

شیمیایی در تولید دارو، توجه  استفاده از مواد ،علوم مختلف
 به شیمیایی محققین را به خود معطوف کرده و داروهاي

 اما دانشمندان گردیدند. گیاهی داروهاي جایگزین سرعت

 که شیمیایی داروهاي جانبی عوارض با شدن مواجه از پس

 از فکراستفاده شوند، بهمی ظاهر نسل چند از پس بعضا

 موضوع این .)2، 1(افتادند  استحصال شده از گیاهان ترکیبات
 مواد عنوان به گیاهان از رشد به رو استفاده دالیل از یکی

 آنتی به نسبت قیمت ارزان و دسترس در خطر، کم طبیعی
 داروهاي این چنین هم. است بوده سنتتیک هاي بیوتیک
 هستند مصرف در تري بیش مقبولیت داراي مردم نزد گیاهی

هاي اخیر استفاده از فرآورده هاي گیاهی در در سال ).5-3(
- قارچ ها،باکتري ها،زا از جمله ویروسممانعت عوامل بیماري

   .مورد توجه قرار گرفته استگسترده  ها به طورانگل و ها
 هاي گونه از برخی که است قارچی آسپرژیلوس

سموم قارچی طبیعی  ها زا می باشند. آفالتوکسینآن بیماري
چ آسپرژیلوس مانند هاي قار هستند که توسط گونه

نوع  20از  بیش نتولید می شوند. تاکنو وسآسپرژیلوس فال
، G1ی آن شامل آفالتوکسین وجود دارد، اما چهار نوع اصل

B2 ،B1  وG2 هاي  باشد. افالتوکسین میM1 و M2  به ترتیب
 B1هاي  هاي ناشی از هیدروکسیله شدن افالتوکسینمتابولیت

توانند مسمومیت، نکروز بافتی،  . این سموم میباشند می B2و 
 .)6(سیروز و سرطان کبد ایجاد کنند

هاي گیاهی از جمله موادي هستند عصاره و اسانس
استفاده قرار گرفته  هاي ضدقارچی موردبه عنوان فرآورده که

اند. در بررسی که در خصوص اثرات ضدقارچی عصاره هاي 

 آویشن ،(Anethum graveolens) آبی شوید

(Thymus vulgaris) ، گشنی (Coriandrum  
sativum)  گل محمدي  و(Rosa damascena)  روي

وس انجام السویه هاي جداسازي شده قارچ آسپرژیلوس ف
موثرترین ترکیبات ضدقارچی به ترتیب شامل عصاره  گرفت،

 يگشنیز و در نهایت گل محمد آویشن، هاي آبی شوید،
  بودند. 

گیاه خوشبو و خوش طعم مرزه یکی از گیاهان 
محبوبی است که به طور گسترده در غذاهاي اروپایی و 

 سی،شود. از لحاظ گیاه شنا گرفته می آمریکاي شرقی به کار

ي نعناع بوده و از لحاظ علمی نیز به  این گیاه متعلق به خانواده
این گیاه به  شناخته شده است. Satureja hortensis نام

شرایط آب و هوایی مختلف بسیار مقاوم است و براي رشد 
هاي  فاصله ماه باشد. مرزه در خود به نور خورشید نیازمند می

هاي  نشیند. معموال گونه تیر تا شهریور در ایران به گل می
نوع و مقدار  وحشی مختلفی در مورد مرزه وجود دارد.

 یی، فصل کشت وبسته به شرایط آب و هوا مرزه ترکیبات
). مرزه عمدتا حاوي 7د(ناحیه رویش ممکن است متفاوت باش

داراي این گیاه ). 8ترکیبات فنلی تیمول و کارواکرول است(
ع، ضد اسهال و ضد ضد تهو، هاي عضالنیضد درداثرات 
چنین داراي اثرات هضم هم هاي عفونی می باشد.بیماري

کننده غذا، خلط آور، ادرارآور، ضددرد، ضدسرطان، محرك 
  ).10 ، 9و مقوي معده است( 

گیاه دیگر مورد استفاده در این تحقیق پونه می 
از گیاهان  Mentha pulegiumباشد. این گیاه با نام علمی 

گیاه  ی،یهاي دیگر آن نعناع آمریکا ن بوده و نامخانواده نعناعیا
ترکیب اصلی موجود در  ).12 ،11(پشه و سبزي پودینگ است

اسانس پونه در صنعت  اسانس این گیاه، روغن منتول است.
ی این گیاه بیشتر به علت یمصرف دارو .عطرسازي کاربرد دارد

کنندگی  بخشی و رفع سوءهاضمه، روانشخاصیت آرام
است. دم کرده   انه و گاهی تسریع سقط جنین بودهعادت ماه

 .)13 درد و آنفلوآنزا موثر است ( دلرفع برگ و گل پونه در 
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خواص این گیاه ذکر  زا چنین کاهش نفخ معده را نیزهم
 .)14کنند( می

با توجه به خواص متعدد گیاهان پونه و مرزه، 
ایی بررسی اثر این دو گیاه بر رشد قارچ آسپرژیلوس و توان

گسترش استفاده از متعاقباً ، جهت اثبات اثر و هاتولید سم آن
این گیاهان در کنترل آلودگی مواد غذایی به این قارچ و سم 

هاي غذایی ضرورت مهلک آن و ممانعت از بروز مسمومیت
  دارد.

  هدف از این مطالعه، بررسی اثر مقایسه اي 
د مرزه و پونه بر تولی هايهاي آبی و اسانسعصاره

  وس است.توسط قارچ آسپرژیلوس فال B1آفالتوکسین 
  

 هامواد و روش
  سویه قارچ

 سویه استاندارد سویه ي قارچی مورد بررسی شامل
که از مرکز  بود PTCC 2004آسپرژیلوس فالوس 

هاي هاي صنعتی سازمان پژوهشکلکسیون میکروارگانیسم
  .گردید تهیهعلمی و صنعتی ایران 

   تهیه گیاه
در  ییدارو اهانیمرزه و پونه از مزرعه گ دو گیاه

استان اصفهان تهیه شده و پس از شستشو در محلی به دور از 
طی چند روز گراد سانتی درجه 24نور خورشید و در دماي 

آن با استفاده از دستگاه خرد کننده  پس از و خشک گردیدند
  آسیاب شدند.

   تهیه عصاره آبی
ده از دستگاه عملیات تهیه عصاره آبی با استفا

م گردید. این گیري رفالکس به روش تقطیر انجاعصاره
مبرد دستگاه متشکل از یک بالن با حجم یک لیتر بود که به 

گیري در ابتدا سانتی متري متصل است. براي شروع عصاره 40
 سیاب شده در بالن ریختهآمقدار مشخصی از گیاه خشک و 

ابر گیاه خشک بر 5/2مقطر در حجمی معادل  آب اب و شده
جوش آید. در این حالت دما  تا به ارت داده شدو حرمخلوط 

عصاره  ،ساعت ثابت نگه داشته شد. بدین ترتیب 6مدت براي 
دست آمد. براي ه گیاهی از همه اندام هاي گیاه پونه و مرزه ب

صاف کردن عصاره ها و جداسازي مواد معلق ناخالص از 
  سانتریفوژ استفاده شد. 

  ستهیه اسان
گرم پودر مرزه درون بالن دستگاه کلونجر  30مقدار

میلی لیتر آب مقطر به آن افزوده شد.  300ریخته شده و مقدار
ساعت به مخلوط حرارت داده شده و سپس اسانس  2به مدت 

 بسته درونتولید شده درون ظرف شیشه اي تیره رنگ در
اسانس نگهداري گردید. گراد درجه سانتی 4در دماي یخچال 

  الذکر تهیه و نگهداري شد.یاه پونه نیز مطابق روش فوقگ
   روش دیسک دیفوژن

 YESکه در محیط کشت قارچ  کشت تازهاز 
)Yeast Extract Sucros Broth (،در  مایع تهیه شده بود

کشت  )PDA )Potato Dextrose Agarمحیط کشت 
بالنک روي چمنی گسترده داده شد. پس از آن دیسک هاي 

میکرولیتر از  20 ها با مقدارآگار قرار داده شدند. سپس دیسک
و  سمپلر توسطهر کدام از غلظت هاي اسانس یا عصاره آبی 

 ساعت انکوباسیون در 72تا  48. پس از ندشدتلقیح  به آرامی
گراد، قطرهاله عدم رشد از پشت پلیت درجه سانتی 25 دماي

  .شد يراندازه گی يمتربا خط کش میلی
  روش میکروپلیت دایلوشن

با کمک روش میکروپلیت دایلوشن حداقل غلظت 
خانه تعیین  96هاي با استفاده از پلیت  (MIC)مهارکننده

میکرولیتر از سوسپانسیون  100مقدار  ،گردید. بدین منظور
اسپور قارچ معادل غلظت نیم مک فارلند تهیه شده به هر یک 

خانه  96، یعنی به همه شدخانه اضافه  96ک هاي پلیت از چاه
از محیط کشت حاوي  میکرولیتر 100، )1-10(از خانه ي 

عصاره  میکرولیتر 100 اسپور اضافه شد. سپس به چاهک اول
 و از آن ضافه شده و کامال سمپلینگ گردیدهآبی یا اسانس ا

برداشته به چاهک بعدي اضافه شد. کار به  میکرولیتر 100
(کنترل  11ادامه یافت. شماره ي  10همین ترتیب تا شماره 
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محیط کشت داراي اسپور قارچ  میکرولیتر 100 مثبت) حاوي
رنگی بوده و در خواندن  ها عموماًبود. به دلیل این که عصاره
(شاهد)  12شماره  ، از این روکنندجذب نوري ایجاد خطا می

ي اي مشاهدهعصاره یا اسانس خالص برمیکرولیتر  100 حاوي
جذب نوري تمامی  جذب نوري عصاره یا اسانس بود.

دستگاه االیزا ریدر  نانومتر 545 میکروپلیت ها در طول موج
  .خوانده شدند
  آفالتوکسین  نجشس

د تولی B1براي ارزیابی و تعیین مقدار آفالتوکسین 
توسط دستگاه  B1شده توسط قارچ، مقادیر آفالتوکسین 

HPLC  لیتر از میلی 1اندازه گیري شد. ابتدا مدل
میلی لیتر محیط  50سوسپانسیون قارچ آسپرژیلوس فالوس به 

ثیر اسانس أهاي جداگانه تحت تمایع که در ارلن  YESکشت
 گیاه مرزه و پونه قرار درصد 1و عصاره آبی  درصد 10و  2، 1

گراد در درجه سانتی 28ها در دماي داشتند، تلقیح شده و ارلن
- پس از آن میسلیوم روز انکوبه شدند. 10تا  8تاریکی به مدت 

هاي رشد کرده بر سطح محیط کشت با عبور دادن محیط 
کشت از کاغذ صافی، جداسازي شده و محلول حاصله از 

ف نیز گذرانده شد. سپس محلول صا 1کاغذ واتمن شماره 
به آزمایشگاه مرجع  B1شده براي سنجش آفالتوکسین 

نمونه ها  ارسال گردید. )مرجعان خاتم( سنجش آفالتوکسین
، مطابق با رفرنس KHA-S001سازي به روش بعد از پاك

 قرار گرفتند. تحلیلمورد  6872استاندارد ملی 

  
  هایافته

  نتایج بررسی کیفی
ه هاي مختلف دو نوع اسانس و عصاراثر غلظت

در  انجام شد.(کربی بائر) دیسک  انتشار به روشگیاهی 
هاي متفاوت اسانس گیاه نتایج بررسی اثر غلظت 1جدول 

شار دیسک) بر قارچ آسپرژیلوس مرزه با روش کربی بائر(انت
 1د که اسانس ارائه شده است. نتایج نشان می دهوس فال

هاله اي  درصد 2اسانس  ،مترمیلی 7 مرزه هاله اي با قطر درصد
 26 مرزه هاله اي با قطر درصد 10و اسانس  مترمیلی 18 با قطر
  .ایجاد نموده است مترمیلی

هاي متفاوت اسانس گیاه پونه با بررسی اثر غلظت
 وسشار دیسک) بر قارچ آسپرژیلوس فالروش کربی بائر(انت

 7 پونه هاله اي با قطر درصد 1دهد که اسانس نشان می نیز
و اسانس  مترمیلی 10 هاله اي با قطر درصد 2نس اسا، مترمیلی

  .ایجاد نموده است مترمیلی 18 مرزه هاله اي با قطر درصد 10

  
  قارچ آسپرژیلوس فالووس در روش کربی بائر(انتشار دیسک) بر مهار رشد و پونه بررسی اثر اسانس مرزه .1جدول 

  
  اسانسدرصد غلظت 
  

  )مترمیلیقطر هاله عدم رشد (
  همرز

)Saturejahortensis(  
  پونه

)Mentha pulegium(  
1  7  7  
2  18  10  
10  26  18  

  

عصاره آبی مرزه و پونه به  اثر ضدقارچیارزیابی 
وس فیوژن بر روي قارچ آسپرژیلوس فالروش دیسک دی

سبب کاهش و این دو گیاه  یمشخص نمود که عصاره آب
  .شده اند رشد قارچ ممانعت از

صاره آبی گیاه مرزه و پونه بر نتایج بررسی اثر ع
وس در روش کربی بائر(انتشار قارچ آسپرژیلوس فال مهار رشد

دیسک) نشان می دهند که قطر هاله بازدارندگی رشد عصاره 
بوده و در شرایط یکسان قطر هاله  مترمیلی 12آبی گیاه مرزه 

 مترمیلی 8گیاه پونه  درصد 1بازدارندگی رشد عصاره آبی 
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توان گفت که  دست آمده میه با توجه به نتایج ببوده است. 
نسبت مرزه داراي اثر ضدقارچی باالتري  درصد 1عصاره آبی 

  باشد.می این گیاه  درصد 2 یعصاره آببه 
  )MICرشد ( یحداقل غلظت بازدارندگتعیین 

اسانس  (MIC) حداقل غلظت بازدارندگی رشد
هاي تدر غلظگرم بر میلی لیتر میلی گیاه مرزه بر حسب

دایلوشن بر قارچ آسپرژیلوس  مختلف به روش میکروپلیت
  مشاهده  2طور که در جدول همان تعیین گردید. سفالو
   039/0گیاه مرزه در غلظت  درصد 2و 1اسانس  ،گرددمی

 مرزه در غلظت درصد 10و اسانس گرم بر میلی لیتر میلی

  مانع رشد قارچ شده اند. گرم بر میلی لیتر میلی 195/0

  

 گرم بر میلی لیترمیلی بر حسبو پونه اسانس گیاه مرزه هاي مختلف غلظت(MIC) حداقل غلظت بازدارندگی رشد .2جدول 

  اسانسدرصد غلظت 
  )میلی مترقطر هاله عدم رشد (

  مرزه
)Satureja hortensis(  

  پونه
)Mentha pulegium(  

1  039/0  078/0  
2  039/0  156/0  
10  195/0  195/0  

  

رشد  یحداقل غلظت بازدارندگبررسی ج نتای
نشان می دهند که اسانس پونه بر قارچ آسپرژیلوس فالوس 

- میلی MIC ،078/0داراي  درصد 1اسانس پونه در غلظت 

 MIC ،156/0داراي  درصد 2، در غلظت گرم بر میلی لیتر
، MICداراي  درصد 10و در غلظت گرم بر میلی لیتر میلی
  می باشد. لیتر  گرم بر میلیمیلی 195/0

حداقل غلظت بازدارندگی رشد  ،در ادامه کار
)MIC(  عصاره آبی دو گیاه مرزه و پونه به روش میکروپلیت

حاصل از بررسی اثر عصاره  MICدایلوشن به دست آمد. 
 031/0مرزه بر قارچ آسپرژیلوس فالوس مقدار  درصد 1آبی 
صاره حاصل از بررسی اثر ع MICو گرم بر میلی لیتر میلی
  است.گرم بر میلی لیتر میلی 063/0 مقدارپونه  درصد 1آبی 

  )HPLC( کروماتوگرافی فاز مایع با کارآیی باال

با توجه به این که اسانس و عصاره آبی گیاه مرزه و 
از آن مانع رشد  االترهاي بو غلظت MIC پونه در غلظت

بی نتیجه  هاگردند، طبعا جستجوي سم در این محیطقارچ می
خواهد بود. بنابراین ضرورت دارد براي بررسی میزان ممانعت 

- غلظتنمونه هاي حاوي بر روي  HPLCتست  ،از تولید سم

 گیرد.اسانس و عصاره آبی صورت  MICهاي کمتر از 

از هر غلظت اسانس و  HPLCجهت انجام تست 
عصاره آبی دو گیاه مرزه و پونه، یک نمونه با یک غلظت 

تخاب و بررسی میزان ممانعت از تولید سم ان MICپایین تر از 
با توجه به نتایج ارائه شده در  ها انجام گرفت.بر روي آن

قارچ  تولید شده توسط B1میزان آفالتوکسین  ،3جدول 
با  مرزه اسانس آسپرژیلوس فالوس قرار گرفته در معرض

واحد  134و 122، 113به ترتیب  درصد 10و  2،  1 هايغلظت
 باشد. می در میلیارد

 

  هاي مختلف اسانس گیاه مرزه در غلظت B1مقایسه میزان تولید آفالتوکسین  .3جدول 
  B1 آفالتوکسینتولید درصد  (واحد در میلیارد) B1غلظت آفالتوکسین  )لیترگرم بر میلیمیلی(غلظت اسانس رقت نمونه  نوع نمونه

  100  270  0  0  شاهد مثبت
  0  0  0  0  فیشاهد من

 9/41  113  020/0  512/1  مرزه درصد 1اسانس 
  2/45  122  016/0  1024/1  مرزه درصد 2اسانس 
  6/49  134  016/0  1024/1  مرزه درصد 10اسانس 
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تولید شده توسط  B1میزان آفالتوکسین 
پونه با  اسانس قرار گرفته در معرضآسپرژیلوس فالوس 

به نیز  4ر جدول شده د ارائه درصد 10و  2،  1 هايغلظت
  بود. واحد در میلیارد 171و  168، 163ترتیب 

  
  هاي مختلف اسانس گیاه پونه در حضور غلظت B1مقایسه میزان تولید آفالتوکسین  .4جدول 

  )درصد(B1 آفالتوکسین تولید )لیاردواحد در میبر حسب (B1 آفالتوکسین غلظت )لیترگرم بر میلیمیلی(غلظت اسانس  رقت نمونه  نوع نمونه
  100  270  0  0  شاهد مثبت
  0  0  0  0  شاهد منفی

  4/60  163  039/0  256/1  پونه درصد 1اسانس 
  2/62  168  078/0  256/1  پونه درصد 2اسانس 
  3/63  171  098/0  1024/1  پونه درصد 10اسانس 

  

پس از بررسی مقایسه توانایی ممانعت از تولید سم 
ختلف اسانس مرزه و پونه که قارچ در معرض هاي مغلظت

، بررسی اثر ممانعت از تولید سم عصاره گرفته بودها قرار آن
ارائه  5در جدول آن نتایج  که انجام شدنیز آبی این دو گیاه 

پونه  درصد 1عصاره آبی شود که مشاهده می. ستشده ا
واحد در میلیارد  194 مقدار توانست سبب کاهش تولید سم تا

 147گیاه مرزه نیز تولید سم را تا  درصد 1ردد. عصاره آبی گ
  کاهش داد.  واحد در میلیارد

  
  در حضور عصاره آبی گیاه مرزه و پونه  B1مقایسه میزان تولید آفالتوکسین  .5جدول 

 رقت نمونه  نوع نمونه
  غلظت عصاره آبی

 )لیترگرم بر میلیمیلی( 
  B1کسین غلظت آفالتو

 )واحد در میلیارد(
  )درصد(B1 آفالتوکسین تولید

  100  270  0  0  شاهد مثبت
  0  0  0  0  شاهد منفی

  9/71  194  031/0  256/1  پونه درصد 1عصاره آبی 
  4/54  147  016/0  512/1  مرزه درصد 1عصاره آبی 

  
  

 توسط قارچ B1اگر میزان تولید آفالتوکسین 
درصد ( درصد 100مثبت در نمونه شاهد  فالوس لوسیآسپرژ

در نظر گرفته شود، درصد ) صفر درصدممانعت از تولید سم 
در هنگام تماس قارچ  B1 ممانعت از تولید سم آفالتوکسین

و عصاره گیاه قابل محاسبه  با اسانس فالوس آسپرژیلوس
درصد ممانعت از است. بدین ترتیب مشخص می گردد که 

 درصد 10و  2،  1در سه غلظت  B1 نیسم آفالتوکس دیتول
 .می باشد درصد 4/50و 8/54،  1/58به ترتیب مرزه  اسانس

نشان  نمودار فوقدرصد ممانعت از تولید سم ارائه شده در 
براي  B1 دهد که میزان بازدارندگی تولید آفالتوکسینمی

،  6/39اسانس پونه به ترتیب درصد  10و  2،  1هايغلظت
 هتوانستنیز آبی مرزه بوده است. عصاره  درصد 7/36و  8/37

 درصد 1/28به مقدار و عصاره آبی پونه  درصد 6/45به مقدار 
قارچ آسپرژیلوس فالوس را  B1میزان تولید سم آفالتوکسین 

  ).1(نمودار کاهش دهد
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. مقایسه درصد ممانعت از تولید سم آفالتوکسین در 1نمودار 

  حضور اسانس وعصاره آبی مرزه و پونه
  

  بحث 
اسانس و عصاره  قیق مشخص گردید کهدر این تح

بر رشد قارچ داراي اثر مناسبی مرزه و پونه  اهیدو گ یآب
سم  دیممانعت از تول نیچنفالوس و هم لوسیآسپرژ

نوع قارچ داراي  120تاکنون . می باشند B1 نیآفالتوکس
ترین از جمله مهم توانایی تولید سم شناسایی شده است.

ژیلوس وس فالوس و آسپرزا آسپرژیلهاي توکسینکپک
ها و عصاره هاي گیاهی از اسانس). 15باشند(پارازیتیکوس می

اند. هم اکنون نیز با توجه مورد استفاده قرار می گرفته گذشته
به اثرات جانبی بسیار کمتر این گیاهان نسبت به ترکیبات 

ها بر شیمیایی، تحقیقات متنوعی در خصوص بررسی اثر آن
  ها صورت گرفته است. و تولید سم آن اهقارچکنترل رشد 

دو گیاه مرزه و پونه با توجه به خواص متعدد و 
- متنوع از جمله خصوصیات ضد میکروبی و ضدقارچی و هم

ها در رژیم غذایی اقوام و ملل چنین متداول بودن مصرف آن
مختلف، داراي اهمیت و جایگاه ویژه اي می باشند. این نکته 

یت است که افزودن اسانس و عصاره این از این نظر حائز اهم
از دیدگاه ذائقه مصرف کنندگان،  به مواد غذایی دو گیاه

بلکه جذابیت نیز دارد. طی  ،گونه دافعه اي ایجاد ننمودههیچ
مطالعات انجام شده داخلی و خارجی اثرات ضد قارچی این 

راد و همکاران  ،دو گیاه به اثبات رسیده است. به عنوان مثال
رشد قارچ  واحد در میلیون 400در غلظت  نشان دادند که مرزه

  ).16(آسپرژیلوس را کنترل می کند

همکاران دریافتند که کارواکرول، تیمول  پریاگو و
اثر هم افزایی بر یکدیگر  و پاراسیمن موجود در اسانس مرزه

 ).17ها می شوند(مانعت از رشد میکروبمداشته و سبب 

ابیانه و همکاران و رزاقی  2008سال دیکباز و همکاران در 
هاي جداگانه اي دریافتند که ماده طی پژوهش 2008 سالدر

 التوکسین در غالت کارواکرول باعث کنترل غلظت آف

چنین افشاري طی مطالعه اي مشخص هم ).19 ،18شود(می
توسط  B1نمود که اسانس گیاه مرزه تولید آفالتوکسین 

- یداري کاهش مطور معنیه آسپرژیلوس فالووس را ب

در خصوص تاثیر  1394گران و همکاران در سال  ).20(دهد
هاي مختلف مرزه ماکروسیفون و خوزستانی اسانس و عصاره

قارچ آسپرژیلوس  B1بر رشد میسیلومی و تولیدآفالتوکسین 
نتیجه گرفتند که اسانس و عصاره اتانولی مرزه خوزستانی به 

جلوگیري طور قابل توجهی از رشد قارچ و تولید آفالتوکسین 
یزدان پناه گوهرریزي و همکاران در ارزیابی  ).21د(کننمی

اثرات ضد قارچی اسانس گیاه مرزه بر روي قارچ پاتوژن 
Alternaria citri  نتیجه گرفتند که اسانس مرزه در غلظت

به باال در محیط کشت به طور کامل بر  واحد در میلیون 400
  ). 22ی گردد(روي رشد قارچ اثر داشته و مانع رشد آن م

 02/0اسانس مرزه در غلظت  ،در تحقیق حاضر
 1/58را به میزان  B1لیتر تولید آفالتوکسین گرم بر میلیمیلی

  کاهش داد. 
طی مطالعه اي نشان دادند که نیز منیره و همکاران 

هاي اسانس روغنی پونه توانایی باالیی در کنترل رشد قارچ
زیتیکوس و تولید سم آسپرژیلوس فالووس و آسپرژیلوس پارا

مالیی و همکاران دریافتند که عصاره  ).23(ها داردتوسط آن
طور معنی داري رشد قارچ آسپرژیلوس فالووس ه گیاه پونه ب

). در این پژوهش نیز اسانس پونه در 24(را کاهش می دهد
را  B1گرم بر میلی لیتر تولید آفالتوکسین میلی039/0غلظت 

داد. در تحقیق حاضر اثر اسانس  کاهش درصد 6/39به میزان 
و عصاره آبی دو گیاه مرزه و پونه بر رشد قارچ آسپرژیلوس 

مورد  B1چنین ممانعت از تولید سم آفالتوکسین فالوس و هم
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مشاهده می شود  1با توجه به نتایج جدول . قرار گرفت یابیارز
که قطر هاله ممانعت از رشد اسانس مرزه بر قارچ آسپرژیلوس 

 10، و 2، 1در روش دیسک دیفیوژن در سه غلظت فالوس 
، سیر افزایشی داشته و با باال رفتن غلظت اسانس، قطر درصد

بررسی اثر اسانس گیاه پونه  چنینهم .هاله نیز بیشتر می گردد
به روش دیسک دیفیوژن بر رشد قارچ آسپرژیلوس فالوس نیز 
 نشان می دهد که با افزایش غلظت اسانس پونه قطر هاله

  .ممانعت از رشد افزایش می یابد
که قطر  گرددمشخص می 1با مقایسه نتایج جدول 

هاله مانعت از رشد اسانس هر دو گیاه مرزه و پونه با باال رفتن 
اما این افزایش در مورد اسانس مرزه  ،غلظت افزایش یافته

که قطر هاله ایجاد طوريه بسیار بیش از اسانس پونه است، ب
 به درصد 1در غلظت  مترمیلی 7 مرزه از شده توسط اسانس

 10در غلظت  میلی متر 26 و درصد 2در غلظت  مترمیلی 18
که افزایش قطر هاله ایجاد شده درحالی. رسیده است درصد

 18و  10،  7ها به ترتیب توسط اسانس پونه در همین غلظت

  بوده است.  میلی متر
از که اثر ممانعت  یري می شودنتیجه گ در نهایت

اسانس مرزه نسبت به اسانس پونه در روش دیسک قارچ رشد 
نتایج بررسی اثر عصاره آبی گیاه . دیفیوژن بسیار بیشتر است
وس در روش قارچ آسپرژیلوس فال مرزه و پونه بر مهار رشد

کربی بائر(انتشار دیسک) نشان می دهد که عصاره آبی مرزه 
بیشتر بوده  درصد 50نسبت به عصاره آبی پونه تقریبا داراي اثر 

در صورت مقایسه نتایج بررسی اثر عصاره  ،طورکلیه ب .است
وس قارچ آسپرژیلوس فال آبی گیاه مرزه و پونه بر مهار رشد

گردد  مشخص می مجدداً 1جدول با نتایج در روش کربی بائر 
گیاه مرزه بسیار بیشتر  یکه اثر ضدقارچی اسانس و عصاره آب

حاصل از  MICاست.گیاه پونه از اسانس و عصاره آبی 
و  2، 1) در سه غلظت 2بررسی اثر اسانس گیاه مرزه(جدول 

هر  نشان می دهد کهبه روش میکروپلیت دایلوشن  درصد 10
 برابر و یکسان بوده MIC داراي درصد 2و  1اسانس  دو

باالتري داشته است که   MIC،درصد 10اما اسانس است،
  نشان از اثربخشی کمتر آن است. 

حاصل از بررسی اثر اسانس گیاه   MICچنینهم
 نیزبر قارچ  درصد 10و  2، 1) در سه غلظت 2 (جدول پونه

کمتري نسبت  MIC داراي درصد 1نشان می دهد که اسانس 
 نیز داراي درصد 2بوده و اسانس  درصد 10و  2به اسانس 

MIC  بدین  ،می باشد درصد 10کمتري نسبت به اسانس
نیز باال می رود. به   MIC غلظت اسانس معنی که با افزایش

داراي بیشترین  درصد 1عبارتی اسانس گیاه پونه در غلظت 
داراي اثر  درصد 2اثر بازدارندگی بر رشد قارچ، اسانس 

به  .داراي کمترین اثر بوده است درصد 10متوسط و اسانس 
پونه و مرزه  درصد 10نظر می رسد که علت اثر کمتر اسانس 

، غلظت باالي این دو گیاه درصد 2و  1 هاينساسانسبت به 
بروز پدیده اسانس در حالل آب و در نتیجه ذرات روغنی 

به  قارچ هايسلولی هیفاز دیواره این ذرات عدم نفوذ کافی 
از طرفی با مقایسه نتایج حاصل از  .می باشدها درون سلول

انجام روش میکروپلیت دایلوشن اسانس مرزه و پونه بر قارچ 
که در  گرددمشاهده می، 2سپرژیلوس فالوس در جدول آ

هر دو اسانس مرزه و پونه با  MIC مقدار درصد 10غلظت 
چنین همهاست. گر اثر یکسان آنیکدیگر برابر بوده که بیان

بوده  درصد 10کمتر از  درصد 2و  1 يهااسانس MIC مقدار
مهم و اما نکته  که به معنی اثر بیشتر این دو غلظت می باشد.

، درصد 2و  1قابل توجه این است که در دو غلظت اصلی 
پایین تري نسبت به اسانس پونه در  MIC اسانس مرزه داراي

ها بوده که به معنی اثر ضد قارچی بیشتر اسانس همین غلظت
  .است نسبت به اسانس پونه مرزه

عصاره  MIC نتایج ادامه تحقیق نشان دهنده مقدار
 .ونه به روش میکروپلیت دایلوشن استآبی دو گیاه مرزه و پ

MIC  عصاره آبی گیاه مرزه نسبت به عصاره آبی گیاه پونه
دهد که به مفهوم باالتر بودن اثر مقدار کمتري را نشان می

  عصاره آبی مرزه نسبت به عصاره آبی پونه ضدقارچی 
نتایج حاصل از بررسی حداقل غلظت بازدارندگی  .باشدمی
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بی گیاه مرزه و پونه و نتایج بررسی عصاره آ (MIC) رشد
اسانس گیاه مرزه و  (MIC) حداقل غلظت بازدارندگی رشد

پونه یکدیگر را تایید نموده و به اثربخشی بیشتر گیاه مرزه بر 
  .ممانعت از رشد قارچ آسپرژیلوس فالوس اشاره دارند

   1و نمودار  3نتایج جدول  در ادامه، با توجه به
نتاج نمود که میزان ممانعت از تولید گونه استتوان اینمی

 10 بیشتر از غلظت درصد 2 و 1توسط اسانس B1آفالتوکسین 
نیز داراي توانایی  درصد 10اسانس  .اسانس می باشد درصد

در صورت مقایسه  .ممانعت از تولید سم متوسطی بوده است
- توسط غلظت B1درصد ممانعت از تولید سم آفالتوکسین 

نیز مشخص  )1و نمودار  4(جدول نههاي مختلف اسانس پو
 10داراي بیشترین و اسانس  درصد 2و  1که اسانس  گرددمی

داراي کمترین توانایی بازدارندگی از تولید سم بوده  درصد
  است.

 3ول اجدنتایج ارائه شده در  به در یک نگاه اجمالی
سه  مشخص می شود که اسانس مرزه در هر، 1و نمودار  4و 

داراي اثر باالتري نسبت به اسانس  درصد 10و  2، 1غلظت 
ها بوده است. این امر البته در هنگام پونه در همان غلظت

بررسی اثر این دو گیاه بر رشد قارچ آسپرژیلوس فالوس نیز 
موید نتایج  HPLCمشاهده شده و در واقع نتایج تست 

 و 5از طرفی با بررسی نتایج جدول  د.نمی باش بررسی رشد
ها مشاهده می گردد که قدرت ممانعت مقایسه آنو  1نمودار 

زدیک به دو نعصاره آبی مرزه  B1 آفالتوکسین از تولید سم
پونه است که این نتیجه گیاه  یعصاره آباین توانایی در برابر 

دال بر موثرتر بودن اسانس و عصاره  مذکورنتایج مانند نیز 
الوس و آبی گیاه مرزه در ممانعت از رشد قارچ آسپرژیلوس ف

  . می باشد B1تولید سم آفالتوکسین 
  

  نتیجه گیري
نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که عصاره 

اثر هاي پایین داراي و پونه در غلظتآبی و اسانس گیاه مرزه 

هستند. ضد قارچی خوبی بر علیه قارچ آسپرژیلوس فالوس 
مرزه نسبت به عصاره آبی عصاره آبی و اسانس گیاه چنین هم

بسیار و توانایی  اثر بسیار بیشتري داشتهو اسانس گیاه پونه 
با اثبات اثرات  د.نکنترل رشد و تولید سم دارباالتري در 

بر رشد قارچ  ه هاي آبی گیاهانممانعتی اسانس و عصار
توسط آن، می توان  B1آسپرژیلوس و تولید سم آفالتوکسین 

به تولید ترکیباتی  ماده موثره گیاهان، در آینده با خالص سازي
  .با اثرات ضدقارچی باال و عوارض جانبی کم دست یافت

  
  تشکر و قدردانی

نویسنده از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه پیام نور 
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