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تاثیر عصاره اتانولی برگ درخت کاج تهران (پینوس الداریکا) بر مهار رشد قارچ
آسپرژیلوس فالووس و آسپرژیلوس نایجر در توده ذرت در شرایط آزمایشگاهی
بهروز ولیپور بارنجی ،1رامین سالمت دوست

نوبر*2

 - 0دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی ،واحد شبستر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شبستر ،ایران.
 -2استادیار گروه علوم دامی ،واحد شبستر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شبستر ،ایران.
* نویسنده مسئول مکاتبات r.salamatdoust@gmail.com :
(دریافت مقاله 31/2/21 :پذیرش نهایی)31/8/1 :

چکیده
این آزمایش با هدف بررسی تاثیر عصاره الکلی برگ درخت کاج تهرانی در شرایط آزمایشگاهی برای مهار رشد و فعالیت قارچهای
آسپرژیلوس فالووس و آسپرژیلوس نایجر در توده ذرت مرطوب در قالب طرح کامالً تصادفی با آرایش آزمایش فاکتوریل ( )4×3باا
دو عامل ،شامل سه سطح عصاره و چهار زمان مختلف انکوباسیون ( 31 ،01 ،01و  41روز) انجام شد .برگ کاج بعد از تهیه در فصل
پاییز با استفاده از حالل الکل اتانول عصارهگیری شده و در سه غلظت شامل صفر 0 ،و  0درصد و در چهار زمان ،ماورد انکوباسایون
در دمای  02درجه سلسیوس انجام شد .توده ذرت از کارخانههای خوراک دام و طیور تهیه شد .مقدار ده گرم ذرت وزن گردیده و در
 01میلیلیتر سرم فیزیولوژی مخلوط و چندین بار همزده شد ،سپس به صورت سریالی رقیق شده و مقدار  1/0میلیلیتر از رقات باه-
دستآمده در سطح محیط کشت بهوسیله پیپت پاستور پخش گردیده و بعد از جذب رطوبت نسبی داخل انکوباتور در دمای  02درجه
سلسیوس به مدت یک هفته انکوبه شده و هر  04ساعت از روز دوم تا رشد قارچها روزانه کنترل و ثبت شد .برای شمارش کلونیهای
قارچ ،بعد از اتمام زمان انکوباسیون کلونیهای تشکیل یافته روی محیط کشت به صورت چشمی شمارش گردید .نتایج نشان داد کاه
سطوح  0و  0درصد عصاره به صورت موثری باعث کاهش تعداد کلونیهای قارچ در روزهای  01و  01انکوباسیون شده و باا اداماه
انکوباسیون به  31و  41روز فعالیت و رشد قارچ به کلی مهار میگردد .نتایج حاصل شده در مورد هر دو قارچ یکسان بود .با توجه به
نتایج ،سطح  0درصد عصاره برای مهار رشد قارچها توصیه میشود.

کلید واژهها :آسپرژیلوس فالووس ،آسپرژیلوس نایجر ،توده ذرت ،درخت کاج تهران (پینوس الداریکا).
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بهروز ولیپور بارنجی و رامین سالمت دوست نوبر

مقدمه

ا ران از قسمتهای مفت

سموم قارچی بااخص

آفالتوکسان هاا مساب

همهگنریهای بزرگی در انسان و حنوانات در سالهاای
ا

گذشته بوده است .آلاودگی رت باه آفالتوکسان

انواع رده کااج باهصصاوص

صمغ آن برای درمان زصمهای کهناه اساتفاده مایشاده
اسات ( .)Sakagami et al., 1991هامچنان در قا
سنتی ژاپ از مفروط کاج برای درماان سارقان معاده و

مشکل مهم در منااق مرقاوم موساوم مایشاود .از

ننز بهعنوان

قرف د گر قارچها باهعناوان عوامال مهام فسااد ماواد

به لوسمی و ننز

غذا ی مطرح میباشند ،که باه دلنال ترشا آناز مهاای

است .عالوه بر ا  ،مفروط کاج برصی از گونههای کاج

ترکنباات

برای سالهای بسناری در درمان بنماریها ی نظنر آسام،

متفاوت (پروتئااز ،لنپااز و  )...قادرناد اغ ا

ماده مورک سنستم ا منی در افراد مباتال
ماده ضد توماور اساتفاده مایشاده

موجود در مواد غذا ی را تجز ه کرده و در نتنجه باعا

برونشنت ،سرفه و بنماریهای د گر در ق

تغننر رنگ ،قعم و مزه مواد غذا ی شوند.

استفاده میشده است (.)Sakagami et al., 1991

سنتی چن

اثر دارو ی گناهان و عصارههاای آنهاا از د ربااز

مفروط درصت کاج دارای اناواع ترکنباات فعاال

مورد توجه بشر بوده است .در سالهاای اصنار بان تار

نظنر پ یساکار دها ،تان ها ،لنگنن ها و انواع مفت فی از

مطالعات روی اثرات ضاد منکروبای ترکنباات مفت ا

ترکنبات فن ی و ترپنوئندی میباشد .برگ درصات کااج

گناهااان معطااوف گرد ااده اساات و برحساا

منط ااه

جغرافنا ی و نوع ف ور گناهی مناق جغرافنا ی مفت ا
ا

مطالعات روی گونههای متفاوتی از گناهان صاورت

میپذ رد.

حاوی مونوترپ ها و دیترپنو ندها باوده و اثارات ضاد
قارچی دارد (.)Rhee et al., 2005; Nahar et al., 2015
ا

با هدف تعنن موثرتر

آزما

درصت پننو

بنشتر مطالعات انجامشاده در موان هاای کشات

آسپرژ و

سط عصاره بارگ

الدار کا بار رشاد و فعالنات قاارچهاای

فالوو

و آساپرژ و

ناا جر در شارا

آزما شگاهی صورت گرفته اسات و اثارات قابال قباول

آزما شااگاهی و ننااز تاااثنر ا ا عصاااره باار تااوده رت

ضدمنکروبی از ترکنبات گناهان مشاهده شده است ولی

مرقوم آلوده به قارچهای مزبور انجام شد.

اثرات ترکنبات گناهی در مون غذا و بهصصوص ماواد
غذا ی مورد استفاده در صنعت دام ،قنور و آبز ان کمتر

مواد و روشها

مورد ارز ابی قرارگرفته است ( ;Shimoni et al., 1993
.)Pitarokili et al., 2002

کی از ا

گناهان دارو ی که از زمانهای گذشته

تاکنون اثرات درمانی در م اب ه با بنمااریهاای مفت ا

داشته است ،منوه درصت کاج تهران ا پنناو

الادار کا

( )Pinus eldericaمیباشاد کاه ز رگوناهای از جان
 Pinusاست .ا

گونه بومی دشت الدار در جمهاوری

آ ربا جان است ( .)Zargari, 1997در متون قبای کها
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ا

مطالعه که در آزما شگاه قارچشناسی دانشگاه

آزاد اسالمی واحد تبر ز در ساال  4931انجاام شاد ،در
قال

قرح کامالً تصادفی باا آرایاش آزماایش فاکتور ال

( )1×9با دو عامل ،شامل سه سط عصاره و چهار زمان
مفت
 40ترکن

انکوباسنون ( 91 ،01 ،41و  11روز) در کال باا
تنماری انجام شد .همه تنمارهاای آزما شای

در سه نوبت تکرار شدند.
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منظااور باارگهااای تااازه درصاات پننااو

بااد

با مو اول نانم ما

الدار کا در فصل پاا نز از درصتاان هامسا تهناه و در
سا ه صش

شرا

فارلناد سوسپانسانونی باا غ ظات

 4/5 × 411 CFU/mlاز قارچ به دست آمد.
م دار  41گرم از رت ضدعفونی شده ،به داصال

شدند.

برای تهنه عصاره از اتانول به عنوان حالل استفاده

ارل ما ر حاوی  31من یلنتر سرم فنز ولوژی اساتر ل در

و آسانام-

استر ل اضافه و چناد دقن اه تکاان داده شاد .از

شد ،بهقوریکه م دار  411گرم برگ صش
شده بر اساا

مااده صشا

تاوز

شاده و در بطاری

اتانول به نسبت  5به  4ر فته شد .بطاری باه مادت 01
ساعت در شانکر هام زده شاد و ساپ

باا اساتفاده از

شرا

سوسپانسنون حاص ه رقت سار الی تهناه شاد .باه ا ا
صورت که

من یلنتر از موتو ات ارل برداشته شاده

و داصل  5لوله آزما

سر الی رقن گرد د .از

به قر

دستگاه تبفنار در صاال باا دماای  93درجاه س سانو

رقت تهنهشده ،در سط موان کشات سابرودکساتروز

عصاره برگ درصت الدار کا تهناه شاد و مااده صشا

آگار م دار  1/4من یلنتر ر فته و به وسن ه پنپت پاساتور

عصاره جهات افازودن بار پا اه مااده صشا
صش

باا رو

کردن در آون در دمای  01درجاه س سانو

قول  01ساعت تعنن

در سط مون کشت پف
در

ترتن

کشت داده شد.

شاد ( Alizadeh Behbahani et

.)al., 2013
رتهای تهنه شده جهت اقمننان از آلودگیهای

شد .از تمامی رقتها بد

پ نتها بعد از جذم رقوبت نسابی باه صاورت
معکااو

بااه ماادت  5-3روز در انکوباااتور  05درجااه

س سنو

قرار داده شد و بعد از انکوباسنون ،ک ونیهای

اولنه به مدت  5-3روز کشت داده شدند .باا توجاه باه

تشکنل افتاه روی موان کشات باه صاورت چشامی

تعنن آلودگی در دو نوع رت آلوده به قاارچ ،تنمارهاا

شمار

گرد د و با در نظر گرفت رقن سازیهای انجام

توس الکل ضدعفونی و قارچزدا ی شدند.

افته به توده رت مورد آزما

قارچ های مورد استفاده در ا

مطالعه ،سو های

و آسپرژ و

ناا جر باود کاه از

آسپرژ و

فالوو

مرکز پژوه های ع می صنعتی ا اران صر اداری شاد.

تعمنم داده شد.

تحلیل آماری دادهها

قب هبندی دادهها با استفاده از نرمافزار  Ecxelنسفه
 0141و تجز ه و تو نل آماری آنها با اساتفاده از نارم-

قب دستورالعمل ،بعد از رشد قارچها در موان کشات

افاازار  SASنساافه  3/4انجااام گرد ااد .باارای م ا سااه

سابروز دکستروز آگار در دماای  05درجاه باه مادت 3

منانگن ها از آزماون چناد دامناها ای دانکا در ساط

روز ،از ک نیهای رشد افته ،سوسپانسنون قاارچی تهناه

احتمال  35درصد استفاده شد.

شد .سپ

مون سابروز دکستروز آگاار توسا ساالن

نرمااال  1/3درصااد شستشااو داده شااد و سوسپانساانون
غ نظی از قاارچهاا تهناه گرد اد .ساپ
استر ل م دار کمی از ا

یافتهها
نتا ج نشااندهناده تااثنر معنایدار عصااره بارگ

توسا پنپات

سوسپانسنون داصل لولاههاای

استر ل ر فته شد و با افزودن سالن نرمال و م ا سه آن

پننااو

الاادر کا باار کاااه

آسپرژ و

فالوو

رشااد ک ااونیهااای قااارچ

و آساپرژ و

ناا جر روی تاوده
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آزما شگاهی بود .جزئناات مرباوط باه

تاثنر زمان انکوباسانون بار فراوانای ک اونی قاارچ هاای

فااالوو

آسااپرژ و

و آسااپرژ و

نااا جر در تااوده

عصااره بارگ

در جدول  0تاثنر ساطوح مفت ا
کاج بر فراوانی ک ونی قارچهای آسپرژ و
آسپرژ و

فالوو

و

نا جر در توده رت قند شده است.

رت در جدول  4کر شده است.
جدول  -1مقایسه میانگین تاثیر زمان انکوباسیون بر فراوانی کلونی قارچهای آسپرژیلوس فالووس و آسپرژیلوس نایجر در توده ذرت ()CFU/g
آسپرژیلوس فالووس

روز  41انکوباسنون

آسپرژیلوس نایجر
a

000/00a

آ .فالووس و آ .نایجر

044/44

55/55

b

11/11

33/33
51

روز  01انکوباسنون

a

روز  91انکوباسنون

411b

51b

روز  11انکوباسنون

55/55b

55/55b

55/55

1/1114

1/1110

1/3141

93/34

11/30

99/10

ارز

p

اشتباه معنار منانگن

011

جدول  -2مقایسه میانگین تاثیر سطوح عصاره برگ کاج بر فراوانی کلونی قارچهای آسپرژیلوس فالووس و آسپرژیلوس نایجر در توده ذرت ()CFU/g
شاهد
درصد عصاره برگ کاج
دو درصد عصاره برگ کاج
ارز

p

اشتباه معنار منانگن

آسپرژیلوس فالووس

آسپرژیلوس نایجر

آ .فالووس و آ .نایجر

019/99a

451a

415/19a

b

411

b

b

51

35

14/00

b

05

1/99

1/1114

1/1154

1/1114

93/34

11/30

99/10

در جدول  9م ا سه منانگن حداقل مربعاات اثار

فالوو

عصاااره باارگ کاااج و زمااان

است.

مت اباال سااطوح مفت ا

انکوباسنون بر فروانای ک اونی قاارچهاای آساپرژ و

228

b

b

و آسپرژ و

نا جر در توده رت آورده شده
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جدول  -3مقایسه میانگین حداقل مربعات اثر متقابل سطوح مختلف عصاره برگ کاج و زمان انکوباسیون بر فروانی کلونی قارچهای آسپرژیلوس
فالووس و آسپرژیلوس نایجر در توده ذرت ()CFU/g

روز  41انکوباسنون

روز  01انکوباسنون

روز  91انکوباسنون

روز  11انکوباسنون
ارز

آسپرژیلوس فالووس

آسپرژیلوس نایجر

آ .فالووس و آ .نایجر

شاهد

900/00a

911a

411ab

 4درصد عصاره

011bc

011ab

00/00ab

 0درصد عصاره

cd

411

شاهد

ab

911

bcd

499/99

bcd

411

a

400/00

 4درصد عصاره

911ab

99/99cd

99/99b

 0درصد عصاره

-

-

99/99b

شاهد

911ab

451bcd

451a

 4درصد عصاره

-

-

-

 0درصد عصاره

-

-

-

شاهد

400c

400abc

400/00a

 4درصد عصاره

-

-

-

 0درصد عصاره

-

-

-

1/1111

1/1195

1/1111

43/15

00/10

40/54

p

اشتباه معنار منانگن

بحث و نتیجهگیری

جغرافنا ی موال رو ا

اسان ها و عصارههای گناهی دارای ترکنباتی باا

بساتگی دارد ( Azlan et al.,

.)2003

فعالنت هاای ز ساتی متفااوت ،ازجم اه صاواص ضاد

سوکوو چ و همکااران در ساال  0140مشاف

منکروبای مایباشااند ( .)Rodríguez et al., 2005بااا

نمودند که روغ اسان

مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته است ،بهنظر میرسد

اسان ها مانند منتول نعنا ،کامفور مر مگ ای بنشاتر

کااه متابولنااتهااای ثانو ااه ،بااهعنااوان مااوادی قبنعاای،

اثاارات ضاادقارچی را دارد (.)Soković et al., 2012

های اکولاوژ کی مهمای در واکان هاای دفااعی

موقرابی و همکاران در سال  0114با استفاده از عصااره

ن

لنماون در م ا ساه باا ساا ر

گناهان دارند .بسناری از متابولنتهاا در دفااع گنااه در

متانولی کن

م ابل آفات و امراض مؤثر میباشاند (.)Cowan, 1999

کردند که به شادت ماانر رشاد قاارچ هاای فوزار اوم

شناصت و بررسی ا ا متابولناتهاا مایتواناد کما

اکساایک ااوننم و فوزار ااوم ورتنساان نوم ماایشااود

مؤثری به کنترل آفات و امراض بنما د .م ادار و حتای

( .)Mughrabi et al., 2001سعدابی در سال  0110ننز

مونطای و

مطالعه ،فعالنات ضادقارچی بعضای از گناهاان

نوع ا

متابولنتها در گناهاان باه شارا

در

ز تون بر فعالنت رشد قاارچهاا ،گازار

عربسااتان از جم ااه پگااانوم هارماااخ ( Peganum
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فاالوو ،

همکاران در سال  0144در مورد اثر عصاره متانولی بذر

نا جر و کاند ادا

گناه صارمر م بر قارچهای درماتوفنات و سااپروفنت در

نشان داد ( .)Saadabi, 2006درمطالعه مذکور،

م ا سه با ک وتر مازول ،اثر ضد قارچی قابل تاوجهی از

سه ناوع عصااره (آبای ،متاانولی و ک روفرمای) ماورد

عصاره متانولی دانههای ا

گنااه بار رشاد قاارچهاای

استفاده قرار گرفت که عصاره متانولی ماوثرتر از ساا ر

ساپروفنت به صصوص آسپرژ و

عصارهها از جم ه عصاره آبی باود .ع نازاده بهبهاانی و

( .)Salehi et al., 2011صمغ درصت کاج تهرانای اثار

همکااران در ساال  0149در مطالعاهای در افتناد کاه

ممانعت از رشاد بار بااکتریهاای اشر شانا کاوخی و

آسپرژ و
آلبنکن

فومنگاتو  ،آسپرژ و

عصاره اتانولی برگ گناه حرا در م ا سه با عصااره آبای

استافن وکوکو

آرئو

نا جر گزار

نشاد

دارد ،چناانکاه در م ا ساه باا

آن دارای اثار بازدارنادگی بان تاری بار ساو هاای

آنتیبنوتن

آلترنار ا سنتر نوم و پنیس نوم د جنتاتوم اسات کاه باه

ممانعت از رشد در عصاره الکی  35درصد قابل توجاه

ع ت استفراج بن تر ماواد ماوثر در بارگ گنااه حارا

بوده اسات ( .)Asar et al., 2005همچنان هاافورد و

حالل اتاانول اسات ( Alizadeh Behbahani et

همکاران در سال  4339ننز تاثنر مواد موجود در صامغ

توس

ا

کوتر ماکسازول و اسند اولئن

اثارات

 .)al., 2013هاواسن و همکااران در ساال  0140اثار

درصت کااج را بار تعادادی بااکتری و قاارچ بررسای

مهاااری عصاااره آباای و الک اای گناااه تشاانهداری

نمودهاند و نتا ج آنان حاکی از موثر بودن ا ا عصااره

( )Scrophularia striataرا روی قااارچ کاند اادا

بر رشد بااکتری باوده اسات (.)Hufford et al., 1993

آلبنکان

در شرا

آزما شگاهی بررسی کردند و به ا

نتنجه رسندند که عصاره الک ی ا
ا

همچنن باتنستا و همکااران در ساال  4331نناز تااثنر

گناه هنچ تاثنری بار

قارچ در تمام غ ظتهای بهکاررفته در ا

مهاری اثر صمغ را بر رشد اساتافن وکوکو

آرئاو

و

تعدادی باکتری گرم منفی تا ند نماودهاناد ( Batista et

آزماا

نداشت ( .)Havasian et al., 2012اما عصااره آبای آن

 .)al., 1994نتا ج حاصل از مطالعه حاضر ننز نشان داد

غ ظت دارای اثر مهاری ضعنفی مای باشاد.

که عصاره برگ کاج تهرانی قادر اسات از رشاد قاارچ

مطالعه آزما شگاهی اثر ضدقارچی عصارههاای

نااا جر و هاام

در باختر
در

آبای و الک ای موسانر ا رانای را روی  5گوناه قاارچ

آسااپرژ و
ترکن

فااالوو

و آسااپرژ و

همزمان هر دو ممانعت کند ،که حاکی از اثرات

فومنگااتو  ،آ .فاالوو  ،آ

ضدقارچی عصاره برگ کاج تهرانی میباشد .باا توجاه

.ناا جر ،پننسان نوم کر زوژناوم و آلترنار اا) و  0گوناه

به ا که اکثر ترکنبات شنمنا ی موجاود در بارگ کااج

و

شااامل لنمااون  ،تااان  ،فالونو ناادها ،رز ا  ،تاارپ هااا،

) مورد بررسی قرار دادند ( Nasiri

ترپنو ندها و  ...میباشد و در گناهان مورد بررسی نناز

ساپروفنت (آساپرژ و

درماتوفنااااات (ترا کوفنتاااااون منتااااااگروفنتن
منکروسپوروم کنن

 .)Kashani et al., 2009نتا ج نشان داد که آسپرژ و

ا

ترکنبات وجود دارند ،لذا باه نظار مایرساد نتاا ج

گوناه در م ابال عصاارههاای آبای و

مطالعه حاضر با اکثر تو ن ات مطاب باشاد .باا مطالعاه

اتانولی موسنر ا رانی مایباشاد .در مطالعاه صاالوی و

روی فعالنت ضدمنکروبی عصارههاای هنادروالک ی و

نا جر م اومتر
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هگزانی گناه سگدندان صاردار ع ناه دو گوناه قاارچی
نا جر و کاند دا آلبنکن  ،نتا ج نشاان داد

آسپرژ و
که آسپرژ و

که از متابولنتهای ثانو ه ا
ا

گناه موسوم مایشاوند.

ترکنبات با نام عمومی ترپ ها صوانده میشوند کاه

نا جر حساسنت بنشتری به هر دو ناوع

ساصتار شانمنا ی عماومی آنهاا  C10H16اسات و باه

عصاره هندروالک ی و هگزانی دارد ،به قوریکه حداقل

صورت دیترپ  ،تاریتارپ و تتاراتارپ هاا مشااهده

غ ظاات بازدارناادگی عصاااره هناادروالک ی باارای

می شاوند .هنگاامی کاه ا ا ترکنباات حااوی عناصار

نا جر برابر  45من یگرم بر من یلنتر باود و

د گااری (معمااوخً اکساانژن) باشااند ،ترپنوئنااد نامنااده

قطر هاله مهار رشدی برابر  00 ± 4/3من ایمتار ا جااد

میشوند .ترپنوئندها از واحدهای استات ساصته شاده و

کرد ،در صورتی که ا ا عادد بارای کاند ادا آلبنکان

دارای مبدأ مشترکی با اسندهای چرم هساتند .تفااوت

برابر  01من یگرم بر من یلنتر بود که قطار هالاهای برابار

آنها با اسندهای چرم در انشعابات فاراوان و ح اوی

 41±1/3با من یمتار ا جااد کارد (.)Jalali et al., 2007

بودن آن ها است .فعالنت مهارکنندگی ترپنوئنادها ع ناه

ترکنباات

باکتریها ،قارچها و و رو هاا ماورد شناساسای قارار

شنمنا ی با فعالنت ز ستی در گناهان ،از ح ههای فن ی

گرفته اند ،اما مکاننسم عم کرد آن ها به روشنی شاناصته

اسااند

نشده است ( Dholwani et al., 2008; Kandaswami

نما ندگان گروه بزرگی از ترکنبات مشت از ماده فننال-

 .)and Middleton, 1994با توجاه باه مکاننسام تااثنر

آسپرژ و

فنلهای ساده و فنولن

اساند از ساادهتار
اساند و کافئنا

باه دسات مایآ ناد .ساننامن
پروپان میباشند که در بان تار
قرار دارند .کافئن

ساط اکسنداسانون

مواد موثره موجود در کاج ،به نظر میرسد حضور ا ا

اسند کاه از ترکنباات فننالپروپاان

مااواد مااانر رشااد و فعالناات قااارچهااای آسااپرژ و

است ،ع نه قارچها و باکتریهاا ماوثر اسات .مکاننسام
مواد از قر

تاثنر ا
ا

واکن

قر

باع

واکن

غنراصتصاصی با پروتئن ها بوده و از ا
توق

فالوو

با گروههای سولفندر ل،

و ا مهار فعالنت باکتری ها و قارچ-

ها میشاود ( .)Dholwani et al., 2008بارگ کااج باا
داشت ترکنبات فالونوئندی میتواند باع

و آسپرژ و

نا جر شده است.

در مجموع ،نتا ج مطالعه نشان داد که اساتفاده از
عصاره الک ی برگ کاج در سطوح مورد نظر در مهاار و

کنترل فعالنت و رشد قارچهای آسپرژ و
آسپرژ و

فالوو

و

نا جر موثر بوده ولای تفااوت چنادانی در

مهاار رشاد

بن سطوح  4و  0درصد عصاره وجاود نادارد و اداماه

اتصالشان باه پاروتئن -

انکوباسنون و نگهداری تاوده رت باه هماراه ساطوح

های صارج س ولی و مو ول و اتصال به د واره سا ولی

مفت

رشد قارچها موثر بوده

باکتری ها و قارچ ها موثر واقر مایشاوند .فالونو نادها

و انکوباسنون توده رت بن

قارچها شود .ا

مواد از قر

حالت چربیدوست داشته و میتوانند موج

متالشای

شدن غشاهای باکتریها و قارچها شوند .هامچنان در

عصاره بر مهار و توق

از  01روز موج

حذف

و مهار ک ی قارچها میشود .با توجه به نتا ج ،ساط 4
درصد عصاره برای مهار رشد قارچها توصنه میشود.

برگ کاج مواد ترپنوئند و اسان های فرار وجود دارناد
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 نو سندگان اعالم مایدارناد هانچگوناه تضااد.میگردد
.منافعی ندارند

سپاسگزاری
بد وسن ه از کارشناسان آزما شگاه قاارچشناسای
دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی تبر ز قادردانی

منابع

 Alam, M.H., Murat, E., Siegfrie, N. and Hubert, K. (2004). Chemical composition and content of
essential oil from the bud cultivated Turkish clove (Syzygium aromaticum L.). Bio-Resources,
2(2): 265-269.
 Alizadeh Behbahani, B., TabatabaeiYazdi, F., Mortazavi, A., Zendeboodi, F., Gholian, M.M. and
Vasiee, A. (2013). Effect of aqueous and ethanolic extract of Eucalyptus camaldulensis L. on food
infection and intoxication microorganisms “in vitro”. Journal of Paramedical Science, 4(3): 89-99.
 Asar, Sh., Jafarzadeh, A., Mohaghegi, M. and Bahram Abadi, R. (2005). Antimicrobial Effects of
Tehran gum trees (Pinus eldarica), and alcoholic extract on the number of bacteria causing skin
infections. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, 4(3): 186-191. [In Persian]
 Azlan, G.J., Madzali, M. and Johari, R. (2003). Accumulation of physalin in cell and tissues of
physalis minimal. L.III WOCAMP Congress on Medicinal and Aromatic Plant.
 Batista, O., Duarte, A., Nascimento, J., Simões, M.F., de la Torre, M.C. and Rodríguez, B. (1994).
Structure and antimicrobial activity of diterpenes from the roots of Plectranthus hereroensis.
Journal of Natural Products, 57(6): 858-861.
 Cowan, M.M. (1999). Plant products as antimicrobial agents. Clinical Microbiology, 12(4):564582.
 Dholwani, K.K., Saluja, A.K., Gupta, A.R. and Shah, D.R. (2008). A review on plant-derived
natural products and their analogs with anti-tumor activity. Indian Journal of Pharmacology, 40(2):
49-58.
 Havasian, M.R., Panahi, J., Pakzad, I., Davoodian, A., Jalilian, A. and Zamanianazodi, M. (2012).
Inhibitory effect of hydroalcolic extract of Scrophulariastriataon Candida albicans “in vitro”.
Journal of Research in Medical Sciences, 36(1): 19-23.
 Hufford, C.D., Jia, Y., Croom, E.M. Jr., Muhammed, I., Okunade, A.L., Clark, A.M., et al. (1993).
Antimicrobial compounds from Petalostemum purpureum. Journal of Natural Products, 56(11):
1878-1889.
 Jalali, M., Abedi, D., Asgari, G. and Rezaei, Z. (2007). Antimicrobial effects of several types of
fruit and plant extracts. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 17(59): 76-86. [In
Persian]
 Kandaswami, C. and Middleton, E. (1994). Free radical scavenging and antioxidant activity of
plant flavonoids. Advanses in Experimental Medicine and Biology, 366: 351-376.
 Mughrabi, K.A., Aburjai, T.A., Anfoka, G.H. and Shahrour, W. (2001). Antifungal activity of
olive cake extracts. Phytopathologia Mediterranea, 40: 240-244.

232

0331  پاییز،33  پیاپی،3  شماره،01 دوره

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

 Muyima, N.Y.O., Nziweni, S. and Mabinya, L.V. (2004). Antimicrobial and antioxidant activities
of Tagetes mimuta, Lippia javanica, and Foeniculum vulgare essential oils from Eastern Cape
Province of south Africa. Journal of Essential Oil Bearing Plants, 7: 68-78.
 Nahar, M.K., Zakaria, Z., Hashim, U. and Bari, M.F. (2015). Green Synthesis of Silver
Nanoparticles Using Momordica Charantia Fruit Extracts. Advanced Materials Research, 1109:
35-39.
 Nasiri Kashani, M.J., Falahati, M., Motavallian, M., Yazdan Parast, S.A. and Fateh, R. (2009).
Compare shallots and miconazole antifungal effect of extracts in the in vitro condition.
Qom University of Medical Sciences Journal, 3(3): 13-18. [In Persian]
 Pitarokili, D., Couladis, M., Petsikos-Panayotarou, N. and Tzakou, O. (2002). Composition and
antifungal activity on soil-borne pathogens of the essential oil of Salvia sclarea from Greece.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50(23): 6688-6691.
 Rhee, K.S., Anderson, L.M., Sams, A.R., Leijs, H., Broekhans, J., Van Pelt, L., et al. (2005).
Current awareness in flavour and fragrance. Journal of Essential Oil Research, 17(4): 380-381.
 Rodríguez-Ezpelet, N., Brinkmann, H., Burey, S.C., Roure, B., Burger, G., Löffelhardt, W., et al.
(2005). Monophyly of primary photosynthetic eukaryotes: green plants, red algae, and
glaucophytes. Current Biology, 15(14): 1325-1330.
 Saadabi, A.M. (2006). Antifungal activity of some Saudi plants used in traditional medicine. Asian
Journal of Plant Sciences, 5(5): 907-909.
 Sakagami, H., Kawazoe, Y., Oh-hara, T., Kitajima, K., Inoue, Y., Tanuma, S., et al. (1991).
Stimulation of human peripheral blood polymorphonuclear cell iodination by ligninrelated
substances. Journal of Leukocyte Biology, 49: 277.
 Salehi, M., Hasanloo, T., Mehrabian, S. and Farahmand, S., (2011). Effects of Silybummarianum
(L.) Gaertn seeds extract on dermatophytes and saprophytes fungi In vitro compare to clotrimazol.
Pharmaceutical Sciences, 16(4): 203-210.
 Shimoni, M., Putievsky, E., Ravid, U. and Reuveni, R. (1993). Antifungal activity of volatile
fractions of essential oils from four aromatic wild plants in Israel. Journal of Chemical Ecology,
19(6): 1129-1133.
 Soković Marina, D., Glamočlija, J., Marin Petar, D., Brkić Dejan, D., Vukojević, J., Jovanović, D.,
et al. (2012). Antifungal activity of the essential oils and components in vitro and in vivo on
experimentally induced dermatomycoses at rats. Digest Journal of Nanomaterials and
Biostructures 7: 959-966.
 Zargari, A. (1997). Medical Plants. 5th ed., Tehran: Tehran University Press, pp: 145-148 [In
Persian]

233

Veterinary Clinical Pathology, Vol.10, No 39, Autumn 2016
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Abstract
This experiment was conducted as completely randomized design (CRD) with factorial
arrangement (4×3) including three levels of extract and four incubation times (10, 20, 30 and 40
days) to evaluate the effect of alcoholic extract of pine tree leaves under in vitro conditions to
inhibit the growth of Aspergillus flavus and Aspergillus Niger on the biomass of wet corn. Pine
tree leaves were collected in autumn and their extract prepared using ethanol and used at
concentrations of 0, 1 and 2 percent. Mass commercial corn was purchased from the factory.
Ten grams of corn were mixed with 90 ml of saline solution and stirred several times, then
serially diluted and the volume of 0.1 ml was placed on the culture medium. The samples were
incubated at 25oC for one week and the growth of fungi were checked every 24 hours from the
second day of incubation. The fungus colonies were counted visually. The results indicated that
1 and 2% of pine leaf extract effectively reduced the number of fungi colonies at days 10 and 20
of incubation and the growth of fungi were completely inhibited on days 30 and 40 of
incubation. The results were similar for both species of fungi. According to the results, pine leaf
extract at the level of 1% is recommended for inhibition of fungi growth.
Conflict of interest: None declared.
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