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 چکیده

روش خیساندن استخراج گردید و سپس محتوای فنول کل، فلاونوئید کل، در این مطالعه، عصاره هیدروالکلی متکا به

 هایروش)بر اساس  ضد قارچی( و اثر ABTSو  DPPHآزاد  هایرادیکالفعالیت رادیکال گیرندگی )بر اساس روش مهار 

 هایقارچضدمیکروبی دیسک دیفیوژن آگار، چاهک آگار، حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی( در برابر 

شد. نتایج  بررسی( ریزوپوس استولونیفرو  آسپرژیلوس نایجر، رانهیس سیتیبوتر)و انگور  فرنگیتوتعامل پوسیدگی میوه 

فلاونوئید کل  mg QE/g 11/33فنول کل و  mg GAE/g 33/101ی متکا حاوی لاین پژوهش نشان داد که عصاره هیدروالک

 ABTSو  DPPHآزاد  هایرادیکالعصاره هیدروالکلی متکا بر حسب درصد مهار  اکسیدانیآنتیبر این، فعالیت بود. علاوه

دیسک دیفیوژن و چاهک آگار  هایآزمونبر پایه  ضد قارچیفعالیت  هاییافتهدرصد بود.  32/83و  95/83ترتیب برابر با به

قطر هاله عدم رشد  دارمعنیو افزایش غلظت سبب افزایش  باشدمیعصاره وابسته به غلظت آن  ضد قارچینشان داد که اثر 

 قارچی نسبت به عصاره هایسویه ترینحساسو  ترینمقاومترتیب به آسپرژیلوس نایجرو  ریزوپوس استولونیفرگردید. 

بود. بنابراین، عصاره  81و  mg/ml 298ترتیب معادل هیدروالکلی متکا بودند و حداقل غلظت کشندگی برای این دو سویه به

 مود.استفاده ن باغبانیعنوان عامل نگهدارنده طبیعی جهت افزایش عمر انبارمانی محصولات هب توانمیهیدروالکلی متکا را 

 رادیکال گیرندگی. و ضد قارچ ،فرنگیتوت ،انگور،عصاره متکاهای کلیدی: واژه
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 همقدم

ای فشرده و کوتاه گیاهی علفی و چند ساله است که ساقه Rosaceae از خانواده (Fragaria x ananassa) فرنگیتوت

 Salamiگیرد )قرار میاستفاده مورد یا در تهیه آبمیوه، دسر، مربا، شربت و شراب  شودمیبه صورت خام خورده یا میوه  . ایندارد

et al., 2010a.)  شاورزان کآن، توجه اکثر بالای  و ارزش غذایی توجهقابلتولید در جهان به دلیل  فرنگیتوت تولید میوهگسترش

در حال حاضر ایالات متحده آمریکا، اسپانیا، ترکیه، روسیه و کره کشورهای اصلی تولید  ت.را به خود جلب کرده اس و باغداران

د، اما شوهای باز استان کردستان در غرب ایران کشت میدر ایران بیشتر در زمین فرنگیتوتباشند. می فرنگیتوتکننده 

به دلیل نرمی بسیار زیاد،  فرنگیتوت. (Banaeian et al., 2011) اندکرده فرنگیتوتاقدام به کاشت  أاخیر نیز دارانگلخانه

بنابراین،  .ای بسیار فاسد شدنی استمیوه های مکانیکی، سطح تنفس بالا و حساسیت به فساد قارچیپذیری در برابر آسیبآسیب

 ,.Salami et alد )کر توان آن را جز برای مدت کوتاهی ذخیرهتازه، عمر پس از برداشت بسیار محدودی دارد و نمی فرنگیتوت

2010b .) 

است،  یادیز اریبس دیفوا یها است. اگرچه انگور دارااکسیدانها و آنتیها، کربوهیدراتویتامین ،یانگور سرشار از مواد معدن

آن را  یماندگار ره،یو غ یقارچ یدگی، پوسحبه زشیخشک شدن، ر ،یرنگ ساقه، کاهش سفت رییمانند تغ یمختلف لیاما به دلا

توان ا میر آسپرژیلوسو  بوتریتیس، سیلیومپنی، ریزوپوس و انگور فرنگیتوتعوامل فسادزا در  ترینمهماز  .استکاهش داده 

 Rahmati Joneidabad andباشد )ها میکنترل این بیماری هایروشهای شیمیایی از جمله کشنام برد که استفاده از قارچ

Alizadeh Behbahani, 2021 .)ی از جمله هزینهتوجهقابلها دارای معایب کشبا این حال، استفاده مداوم و گسترده از قارچ 

 ت.اس زیستمحیطها و تهدیدهایی برای سلامت انسان و کشها و سبزیجات به باقیمانده قارچ، خطرات جابجایی، آلودگی میوهبالا

با  در این زمینه، عوامل سازگار. پذیر افزایش یافته استتخریبیستایمن و ز طبیعی هایبنابراین، علاقه به یافتن جایگزین

 های مصنوعی در کنترلکشپتانسیل زیادی را به عنوان جایگزینی برای قارچی گیاهی هااسانس ها وعصاره مانند زیستمحیط

ایمن بودن حاوی  علاوه برهی های گیا(. عصارهMohammadi et al., 2015اند )نشان داده فرنگیتوتبیماری و حفظ کیفیت 

رطانی و ، فعالیت ضد ساکسیدانیآنتیهای بیولوژیکی مختلفی مانند خاصیت ضد میکروبی و ترکیبات مهمی بوده و از ویژگی

 (.Namazi et al., 2021باشند )ضد التهابی برخوردار می

جنس فرولا و از خانواده چتریان است که به عنوان های یکی از گونه( Ferula persica) پرسیکا فرولاگیاه متکا با نام علمی 

گونه بوده  150شود. جنس فرولا که بومی آسیای مرکزی است دارای بیش از گیاهی درمانی در طب سنتی استفاده می غذا و

های بزرگ و متر، دارای برگ m 2-1یک گیاه علفی با ارتفاع  فرولا پرسیکاروید. گونه آن در ایران به صورت خودرو می 53که 

د و ینوئتوهای فرولا حاوی فلاونوئید، کارباشد. گزارش شده است که گونهظریف به رنگ زرد و سبز متمایل به سفید یا زرد می

 ,.Mehdinia Lichaei et al., 2018; Jadidi et alباشند )می اکسیدانیآنتیآلکالوئید بوده و دارای فعالیت ضد میکروبی و 
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ن بررسی آ اکسیدانیآنتیو قارچی های ضدگیاه متکا و ویژگی هیدروالکلیعصاره  فلاونوئیدش میزان فنول و در این پژوه (.2010

 گردید.

 مواد و روش

 مواد

رادیکال  ،DPPHهای کشت سابروز دکستروز براث و سابروز دکستروز آگار از شرکت مرک )آلمان( و رادیکال آزاد محیط

 از شرکت سیگما )آمریکا( تهیه گردید. وکالتویس-نیمعرف فولو  ABTSآزاد 

 های قارچیسویه

( و Aspergillus niger) آسپرژیلوس نایجر(، Botrytis cinerea) رانهیس سیتیبوترهای قارچی در این پژوهش از سویه

 ( استفاده شد. Rhizopus stolonifer) ریزوپوس استولونیفر

 تعیین فنول کل

همزده  min 5مدت به. اضافه شد( درصد وزنی/وزنی 10) وکالتویس-نیمعرف فول ml 1 هعصاره ب ml 1/0برای این منظور، 

جذب  hr  2انکوباسیون مخلوط به مدت پس از شد. ( به مخلوط اضافهدرصد 10کربنات )محلول سدیم  ml 3/0شد و سپس 

گالیک اسید به عنوان استاندارد استفاده شد و محتوای فنول کل براساس  mg/ml 5/0-0مقادیر  خوانده شد. nm 760 در نمونه

 (.Alizadeh Behbahani et al., 2019بیان شد )( mg GAE/g)گرم اسید گالیک در هر گرم عصاره میلی

 تعیین فلاونوئید کل

درصد مخلوط  5نیتریت سدیم  µl 75عصاره با  ml 1 ،گیاه متکا هیدروالکلیگیری ترکیبات فلاوونوئیدی عصاره جهت اندازه

درصد به مخلوط تهیه شده اضافه گردید و مجدداً به مدت  10کلرید آلومینیوم تری µl 150 نگهداری شد. سپس min 6شد و 

min 5  نگهداری شد. در پایانml 1 ( سودM 1به نمونه اضافه و جذب آن در طول )موج nm 510 گیری شد. میزاناندازه 

 (.Tanavar et al., 2020گزارش شد )( mg QE/g) در گرم عصارهگرم کوئرسیتین فلاونوئید بر اساس میلی

 اکسیدانی(رادیکال گیرندگی )آنتیگیری خاصیت اندازه

 DPPHمهار رادیکال آزاد 

آمده  دست محلول به د.مخلوط ش  mM 12/0 DDPHمحلول اتانولی  ml 5از عصاره یا کنترل با  µl 50 برای این آزمون

زیر  رابطهاکسیدانی بر اساس . فعالیت آنتیخوانده شد nm 517 نگهداری شد و جذب آن در C 25° در دمای min 30ت به مد

 (:Alizadeh Behbahani et al., 2021محاسبه شد )

 ( = فعالیت مهارکنندگی )درصد(Aکنترل-Aنمونه / Aکنترل)×100:                                                                     1رابطه 
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  ABTS فعالیت مهار رادیکال آزاد

 mM 7 ABTSتهیه شددددند. بدین ترتیب که در ابتدا محلول آبی با غلظت  ABTSآزاد  هایرادیکالدر این روش ابتدا 

در  hr 16به آن پتاسدیم پرسدولفات اضافه شد. پس از نگهداری محلول به مدت  mM 15/2تهیه شدده و تا رسدیدن به غلظت 

 nmموج در طول 7/0 ±02/0توسددط متانول تا رسددیدن جذب معرف به  ABTSمکان تاریک، در دمای اتاق، کاتیون رادیکال 

، جذب نمونه min 5اضددافه و پس از  ABTSمحلول رادیکال  ml 9/3عصدداره به  µl 300سددازی شددد. در پایان رقیق 731

 (.Sosani Gharibvand et al., 2020گیری گردید )اندازه

 قارچیبررسی خاصیت ضد

 دیسک دیفیوژن آگار

ور و غوطه 20و  mg/ml 5 ،10 ،15 هایغلظت( در cm 6/0های بلانک )با قطر برای روش دیسک دیفیوژن آگار، دیسک

انکوبه شدند. قطر هاله عدم رشد  C 27°در دمای  hr 72ها کشت تثبیت شدند. پلیتهای ها روی محیطپس از کشت قارچ

 (.Alizadeh-Behbahani et al., 2012گیری شد )متر اندازهاطراف هر دیسک بر حسب میلی

 آگار کچاه

از هر  μl 110در محیط،  mm 6هایی با قطر آگار و ایجاد چاهکسابروز دکستروز  محیط کشتها بر روی پس از کشت قارچ

قطر هاله عدم  C 27°در دمای  hr 72ها به مدت ها اضافه شد. پس از نگهداری پلیتتهیه شده به چاهک هایغلظتیک از 

 (.Alizadeh Behbahani et al., 2020گیری شد )متر اندازهرشد بر حسب میلی

 ت مهارکنندگیلظغتعیین حداقل 

بتدا شد. ا گیاه متکا هیدروالکلیعصاره ت مهارکنندگی لظحداقل غجهت تعیین سازی در محیط کشت براث از روش رقیق

گردید آزمایشگاهی تهیه  ml 10 هایدر لوله عصاره mg/ml 512 غلظتاستریل گردید. سپس  µm 22/0 با فیلترهای عصاره

 hr 72 و به مدت هاضاف هاقارچی به هر یک از غلظتسوسپانسیون  μl 20در مرحله بعد . شدمتوالی از آن تهیه  هایغلظتو 

و لوله بدون شد مشاهده با چشم های قارچی رشد سویهدر نتیجه کدورت ایجاد شده شد.  گذاریگرمخانه C 27°در دمای ساعت

 (.Rahmati-Joneidabad and Alizadeh Behbahani, 2021گردید )ت مهارکنندگی گزارش لظغحداقل کدورت به عنوان 

 1یحداقل غلظت قارچ کشتعیین 

سابروز دکستروز  محیط روی جداگانه طور به کدورت بدون هایتمامی لوله حداقل غلظت قارچ کشی، ارزیابی منظور به

های عامل تعداد قارچ آن در غلظتی که. شدند انکوبه C 27°ساعت در دمای  hr 72ها پلیت سپس. شدند داده آگار کشت

                                                           
1 Minimum fungicidal concentration 
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 Alizadehشد ) به عنوان حداقل غلظت قارچ کشی گزارش درصد کاهش پیدا کرده بود 9/99 میوه توت فرنگی و انگور پوسیدگی

Behbahani and Fooladi, 2018 .) 

 آنالیز آماری

 حلیلت از استفاده با هاداده. اندمیانگین گزارش شده ±انحراف معیار  نتایج به صورت. شدند انجام تکرار سه در هاآزمون تمام

 گرفتند. قرار تحلیل و تجزیه مورد SPSS افزارنرم از استفاده با( ANOVA) طرفه یک واریانس

 نتایج و بحث

فلاونوئید کل بود  mg QE/g 36/0 ± 11/37فنول کل و  mg GAE/g 12/0 ± 38/101حاوی متکا  هیدروالکلیعصاره 

 ABTSو  DPPHآزاد  هایرادیکالعصاره هیدروالکلی متکا بر حسب درصد مهار  اکسیدانیآنتی(. علاوه بر این، فعالیت 1)شکل 

 (.2بود )شکل درصد  32/63 ± 60/0و   59/68 ± 51/0به ترتیب برابر با 

 

 محتوای فنول و فلاونوئید کل عصاره هیدروالکلی متکا. -1شکل 
Fig. 1. Total phenols (TPC) and flavonoids (TFC) content of Ferula persica extract. 

 

 

 اکسیدانی عصاره هیدروالکلی متکا.فعالیت آنتی -2شکل 
Fig. 1. Antioxidant activity of Ferula persica extract. 
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گزارش شده است. اثر ضد  3نتایج فعالیت ضد قارچی عصاره هیدروالکلی متکا بر اساس روش دیسک دیفیوژن آگار در شکل 

ریزوپوس ، عصاره فاقد اثر ضد قارچی بر قارچ mg/ml 5قارچی وابسته به غلظت عصاره و نوع میکروارگانیسم بود. در غلظت 

 mmبه  mm 7/7سبب افزایش معنادار قطر هاله عدم رشد از  mg/ml 20به  mg/ml 5بود. افزایش غلظت عصاره از  استولونیفر

قطر  به ترتیب کمترین و بیشترین آسپرژیلوس نایجرو  ریزوپوس استولونیفرهای های عصاره، سویهگردید. در تمام غلظت 9/12

ی های قارچترین سویهترین و حساسهای عدم رشد را بخود اختصاص دادند؛ به این معنی که این دو سویه به ترتیب مقاومهاله

و برای  mm 7/11برابر با  ریزوپوس استولونیفر، قطر هاله عدم رشد برای سویه mg/ml 20در برابر عصاره بودند. در غلظت 

 بود.  mm 1/11معادل  پرژیلوس نایجرآس

 

 فعالیت ضد قارچی عصاره هیدروالکلی متکا بر پایه روش دیسک دیفیوژن آگار. -3شکل 
Fig. 3. Antifungal activity of Ferula persica hydroalcoholic extract, based on disk diffusion agar. 

 

های قارچی بر پایه روش ضدمیکروبی چاهک آگار در شکل های اثر ضد قارچی عصاره هیدروالکلی متکا در برابر سویهیافته

های قارچی مورد مطالعه گردید. دار قطر هاله عدم رشد برای سویهارائه شده است. افزایش غلظت عصاره منجر به افزایش معنی 1

با  فرریزوپوس استولونیترین سویه نسبت به عصاره و بالاترین قطر هاله عدم رشد، حساسبا  آسپرژیلوس نایجرعلاوه بر این، 

ترین سویه قارچی در برابر عصاره بودند. همچنین لازم به ذکر است که قطر هاله عدم رشد کمترین قطر هاله عدم رشد، مقاوم

روبی های میکت ناشی از تماس مستقیم عصاره با سویهتر از روش دیسک دیفیوژن آگار بود که این حالدر روش چاهک آگار بزرگ

باشد؛ در حالیکه در روش دیسک دیفیوژن آگار، عصاره بایستی از دیسک عبور کند تا اثر ضدمیکروبی در روش چاهک آگار می

 Alizadeh Behbahani et al., 2021; Barzegar et al., 2020; Ebrahimi Hemmati Kaykha et)خود را نشان دهد 

al., 2020; Yeganegi et al., 2018). 
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 فعالیت ضد قارچی عصاره هیدروالکلی متکا بر پایه روش چاهک آگار. -1شکل 
Fig. 4. Antifungal activity of Ferula persica hydroalcoholic extract, based on well diffusion agar. 

 

ریزوپوس و  رابوتیریتس سینههای (، قارچ1مطابق نتایج حداقل غلظت مهارکنندگی عصاره هیدروالکلی متکا )جدول 

های میکروبی نسبت به عصاره را نشان عصاره قادر به رشد بودند که پایداری این سویه mg/ml 1در حضور غلظت  استولونیفر

گردید که بیانگر  آسپرژیلوس نایجره سبب جلوگیری از رشد سویه قارچی عصار mg/ml 2های بیشتر از دهد. اگرچه غلظتمی

ر عصاره های بالاتهای میکروبی در حضور غلظتباشد. رشد تمامی سویهحساسیت این سویه در برابر عصاره هیدروالکلی متکا می

 ( متوقف گردید.mg/ml 6)بیشتر از 

های قارچهیدروالکلی متکا به روش ماکرودایلوشن براث بر  عصاره  (MIC)رشد مهارکنندگی غلظت حداقل نتایج -1 جدول

  فرنگی و انگورعامل فساد میوه توت
Table 1. The results of minimum inhibitory concentration (MIC) of hydroalcoholic extract of Ferula 

persica on microorganisms tested, based on microdilution method. 

(mg/ml) Extract concentration  

Control 512 256 128 64 32 16 6 4 2 میکروارگانیسم 

- - - - - - - - + + Botrytis cinerea 

- - - - - - - - - + Aspergillus niger 

- - - - - - - - + + Rhizopus stolonifer 

 : عدم رشد-+: رشد      

آسپرژیلوس های قارچی ارائه شده است. سویه 5نتایج اثر ضد قارچی عصاره مطابق روش حداقل غلظت کشندگی در شکل 

ها ترین سویهترین و مقاومحساس mg/ml 256و  mg/ml 61به ترتیب با حداقل غلظت کشندگی  ریزوپوس استولونیفرو  نایجر

 باشد. های قبلی میهای ضدمیکروبی ارائه شده در بخشهای سایر روشیافتهدر برابر عصاره هیدروالکلی بودند که در راستای 
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 فعالیت ضد قارچی عصاره هیدروالکلی متکا بر پایه روش حداقل غلظت کشندگی. -9شکل 
Fig. 3. Antifungal activity of Ferula persica hydroalcoholic extract, based on minimum fungicidal 

concentration (MFC). 

ر ب)هگزان، اتیل استات، بوتانول، اتانول( حلال  تیو قطب)خیساندن، اولتراسوند و سوکسله( استخراج  هایروش تأثیر

محتوای  شده است. ( بررسی1399توسط مجیدایی و همکاران ) متکا ییو اندام هوا شهیر اکسیدانیآنتی تیو فعال یلوفن اتیمحتو

، mg QE/g 5/12 ،7/51( و محتوای فلاونوئیدی )به ترتیب 139و  mg GAE/g 5/123 ،3/225 ،8/115فنولی )به ترتیب 

( و فلاونوئیدی )به 5/152و  mg GAE/g 3/128 ،8/191 ،5/110( عصاره ریشه و محتوای فنولی )به ترتیب 6/10و  8/50

های هگزان، اتیل استخراج شده به ترتیب با حلال( عصاره اندام هوایی متکا 1/110و  mg QE/g 0/200 ،8/260 ،6/321ترتیب 

 تیفعال یی، عصاره سوکسله اندام هواDPPH کالیمهار راد تیدر فعالاستات، بوتانول و متانول توسط این محققین گزارش گردید. 

را  سیدانیاکآنتی تیظرف نیبالاتر ییاندام هوا یعصاره متانول. داشت هاعصاره ریبا سا یدارمعنیرا نشان داد که تفاوت  یشتریب

و عصاره به کمک  شهیر کیاولتراسون یهاها، عصارهعصاره ریبا سا سهیدر مقا ،ندگیاز خود نشان داد. در سنجش توان کاه

ن آزمون بخود در ایرا  تیفعال نیشتریب ییهوا اندام یمتانولو عصاره  را نشان دادند یدانیاکسیآنت تیفعال نیشتریسوکسله ب

 تکامآزاد و متصل از  یدیو فلاونوئ فنولی باتیاستخراج ترک یبراای دیگر، در مطالعه .(Majidaee et al., 2020)اختصاص داد 

امنه آمده در ددستبه )اتانولی( متکانشان داد که عصاره  جیو استخراج به کمک اولتراسوند استفاده شد. نتا ساندنیاز روش خ

ها از فنول یشتریب ریمقاد یدارا ساندنیو خدرصد  50شده در دامنه فراصوت استخراج یهادرصد نسبت به عصاره 75فراصوت 

فراصوت  آزاد به دست آمده در دامنهمتکا بالاتر عصاره  اکسیدانیآنتی تیفعال لیآزاد و متصل است. به دل یدیفلاونوئ باتیو ترک

مقدار  د،یسپراک عددشد.  هاضاف ایآن به روغن سو اکسیدانیآنتی ییتوانا یابیارز ی، برامتکا یهاعصاره رید نسبت به سادرص 75

به  گرادسانتیدرجه  60شده ) عیتسر ونیداسیاکس ندیروغن تحت فرآ ویداتیاکس یداریمزدوج و پا یان ها یتعداد د ل،یکربون

 ویداتیو اکس ییایمیش یداریآزاد، پا فنولی باتیترک ppm 100 یروغن حاو یهاقرار گرفت. نمونه یساعت( مورد بررس 72مدت 
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 متکانشان داد که عصاره  جینتا نینشان دادند. ا TBHQبا  شدهبیروغن کنترل و ترک یهابا نمونه سهیدر مقا یتوجهبلطور قابه

ستفاده ا ییغذا عیدر صنا یمصنوع هایاکسیدانآنتی یبرا یعال ینیگزیو جا یعیفعال طب ستیعامل ز کید به عنوان توانمی

 .(Taghinia et al., 2019) شود

که  یکردند. در حال یابیرا ارزمتکا  شهیر یکلروفرم و عصاره آب ییایضد باکتر تیفعال 2005و همکاران در سال  یشاهورد

 لیکمدر ادامه و ت این محققین. ضدمیکروبی بود تیفعال فاقد ینشان داد، عصاره آب ییایضد باکتر تیفعال یعصاره کلروفرم

 تیفعال نیشتریب g/mlμ 500 با غلظت نیکومار نیانمودند.  شناساییو  سازیجدا ار 2آمبلی پرنین خود، جزء فعال قاتیتحق

 یکل ایشاشر، (Bacillus cereus) سرئوس لوسیباس ،(Bacillus subtillis) سیلیسوبت لوسیباسخود را در برابر 

(Escherichia coli)، ایپونومون لایکلبس (Klebsiella ponumoniae)، یفیسالمونلا ت (Salmonella typhy)، لوکوکوسیاستاف 

آمبلی نشان داد.  (Staphylococcus epidermilis) سیدرملیاپ لوکوکوسیاستافو ( Staphylococcus aureus) اورئوس

 ,.Shahverdi et al) نشان داد (Serratia marcescens) سراتیا مارسسنس یرا رو ونیگمانتاسیاثر ضد پ نینهمچپرنین 

2005). 

مطابق روش دیسک دیفیوژن  و آبی ریشه متکا یعصاره کلروفرمفعالیت ضد قارچی ، (2005) و همکاران یرجانیدر مطالعه م

، آسپرژیلوس نایجرای های رشتهدر برابر قارچ یضد قارچ تیفعالآگار بررسی گردید. بر خلاف عصاره آبی، عصاره کلروفرمی 

 کریپتوکوکوس نئوفرمانس( و Candida albicans) کاندیدا آلبیکنز(، Aspergillus flavus) آسپرژیلوس فلاووس

(Cryptococcus neoformans )مانند پرسیکا سولفید گوگرد یحاو باتیفعال به عنوان ترک ینشان داد. اجزا A پرسیکا  و

 یها MICرا با  یضد قارچ تیفعال ترینقوی  B دیسولف کایو پرس A دیکاسولفیشدند. پرس ییشناسادر عصاره  B سولفید

μg/ml 5/62 ≥  نشان دادند ایرشته هایقارچدر برابر (Mirjani et al., 2005). ای دیگر مشخص گردید که عصاره در مطالعه

ر دهای گیاهی اثر ضد قارچی خود را احتمالًا از طریق ترکیبات زیست فعال با ماهیت آبگریز خود که قادر به نفوذ و اسانس

یب غشاء رنفوذپذیری و تخدهند. همچنین، این ترکیبات قابلیت افزایش ، بروز میباشندمیسلیوم قارچ و جلوگیری از رشد آن می

 .(Rahmati-Joneidabad et al., 2021)باشند را دارا می و در نتیجه کاهش اندازه قارچ و اصلاح مورفولوژی سلولی آن

 کلی گیرینتیجه

باشد که توجهی ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی مینتایج این مطالعه نشان داد که عصاره هیدروالکلی متکا حاوی مقادیر قابل

های مهمی در فعالیت رادیکال گیرندگی آن نشان دادند. علاوه بر این، فعالیت ضد قارچی عصاره متکا نسبت به سویهنقش بسیار 

ترین و اومبه ترتیب مق آسپرژیلوس نایجرو  ریزوپوس استولونیفرتوجه بود و قابل و انگور فرنگیقارچی مولد فساد در میوه توت

                                                           
2 Umbelliprenin  
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اره هیدروالکلی متکا بودند. بطور کلی، عصاره متکا قابلیت استفاده بعنوان ترکیب های قارچی نسبت به عصترین سویهحساس

 باشد. باها را دارا میها و سبزیهای قارچی پاتوژن در میوهزیست فعال جهت جلوگیری از اکسیداسیون لیپیدها و رشد سویه

قارچی سیدانی و ضداکست فعال مسئول فعالیت آنتیاینحال، نیاز است که مطالعات تکمیلی بیشتری به منظور تعیین ترکیبات زی

 عصاره متکا صورت گیرد.
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