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 چکیده

زیادی برای جلوگیری از تحقیقات امروزه . شودباعث میمواد غذایی  در انواعهای زیادی آلودگی با تولید سموم آفالتوکسین، آسپرژیلوس فالووسکپک 

 اسانس درمنه بر مطالعه، تاثیردر این  .شودانجام می هاقارچفعالیت  مهار برایها به ویژه اسانسگیاهی بیعی استفاده از ترکیبات ط تولید سموم قارچی با
، 142، 128، 114، 100، 86، 72، 36، 18، 5/13، 9، 5/4) مختلت  غلظتت 13ات آزمایشدر . بررسی شد آسپرژیلوس فالووس ( P7 و R5های )سویه
 مهتار نتر ، به طتور جداگانته آسپرژیلوس فالووسهای سویهبا کشت  سپس و شداضافه  PDAبه محیط کشت  درمنه اسانس( µL/L 180و  166
قطتر  ،مشاهده شد که با افزایش غلظت اسانس با شاهد، مقایسه درهای رشد یافته قطر هالهاندازه  بررسی در .شد بررسی هاسویه در رشد درمنه اسانس

، L/Lµ 166( بتا غلظتت استانس mm 39/18)قطر هالته   P7( و mm 97/18)قطر هاله  R5 هایدر سویه هکاهش یافته بود. به طوری ک هاهاله
  .( داشتندmm 4/67بیشترین اثر مهارکنندگی در مقایسه با نمونه شاهد )قطر هاله 

 

  یکلیدکلمات 
 قطر هاله، کپکیضد نقش، آسپرژیلوس فالووس ،اسانس درمنه

 

 مقدمه -1
از جمله درمنته و  ییدارو اهانیبه گ یو جهان یداخل ازین شیافزابه دلیل 
و  یو اثرات درمتان باتیترک ییشناسا ،مشتق شده از آن ییدارو باتیترک
 ازیتن نیبه تأم تواندیممختل   یوحش هایتیدر جمع آنها یکروبیمضد
 Younessi-Hamzekhanlu et) کمک کند اناهیگ نیا یجهان

al., 2020; Younessi-Hamzekhanlu et al., 2021) .
استت کته  تتهیختانواده کامپوز هتایجنس نیاز مهمتر یکیدرمنه  اهیگ

 یکایو آمر قایاروپا، شمال آفر ا،یمختل  آس یشامل صدها گونه در نواح
 یتیدارو هاییژگی(. وFarghadan et al., 2016) باشدیم یشمال

 ت،یتاتهپ ریتنظ هتایماریاز ب یبرخ هیبر عل تواندمی هاگونه نیمختل  ا
 ,.Saddi et al) ردیتو التهاب مورد استتفاده قترار گ ایالرسرطان، ما

معطر و چندستاله بتا  اهیگ کی A. fragrans Willd (. گونه2007
 ران،یتباشد که در مراتتع ا یزرد رنگ م هایو گل اینقره-سبز یبرگها
در  شتتریگونه ب نیا رانی. در اکندیو ارمنستان رشد م هیروس جان،یآذربا
پوشش  نیشتریاست و شامل ب افتهیگسترش  شورال و شمال غرب کشم
 Morteza-Semnani) باشدیم جانیآذربا هایستگاهیدر ز یاهیگ

et al., 2005; Motamedi et al., 2016.) حتدود کشور ما در
دارای کاربردهتای  کته گونه درمنه یکستاله و چندستاله وجتود دارد 34

نده مواد غتذایی، دارویتی و آرایشتی و طعم ده ندهنگهدار مانندمتعددی 
 منبتعگیتاه های مختل  ایتن و عصاره جدا شده از گونه اسانسهستند. 
ثانویه با اثرات ضتدماالریایی،  هایمتابولیتفعال و زیستترکیبات  خوب

اکسیدانت، ضدتومور، ضدقارچ، ضدویروس، ضدهپاتیت، ضداسپاسم، آنتی
درمنته گیتاه های مختلت  ونهگ درند. تحقیقات دارو خواص ضدالتهابی 

ترپنی، فالوونوئیتدها  ،های سسکئویالکتون ،استیلنیترکیبات پلی وجود
به واسطه ترکیبتات معطتر، کته  گونهنشان داده است. این اسانس  را در

-شتناخته متیو ترکیبات فنولی هستند،  فعالزیستهای عمدتا ترپنوئید

 .(Younessi-Hamzekhanlu et al., 2020) شوند

ها از عوامل مهم فساد متواد غتذایی در طتول انبتارداری و ذخیتره قارچ
 شتده و محصوالتشوند که باعث کاهش کیفیت و کمیت محسوب می
 موجت هتا توکستینمتایکوانتواع تولید  توانایی باال دربه علت  همچنین

هتا شتوند. مایکوتوکستینکننتده میبرای مصتر  زیادی ایجاد خطرات
ای هستند که دارای اثرات سمی مختل  روی انسان ههای ثانویمتابولیت

غتتالت دنیتتا آلتتوده بتته  %20-45باشتتند. تقریبتتا حتتدود و حیوانتتات می
 Kumar et al., 2006 and Patkarد )ها هستتنمایکوتوکسین

et al., 1993و  آسپرژیلوس فالووسهای سویه (. مخصوصا برخی از
-اثرات ستمی، سترطان با تولید مایکوتوکسین آسپرژیلوس پارازیتیکوس

انتد نشتان داده در انسان و حیوانتات آسی  به جنینزایی و زایی، جهش
(Jayashree and Subramanyam, 1999 and Fan and 

Chen, 1999 )هتای ها معموال با استفاده از نگهدارنتده. کنترل قارچ
شود، اما این مواد در اغل  دارای اثرات جتانبی ملتل انجام می شیمیایی

 کننتدهدر مصتر  مانده آنهتاناشی از باقی آسی  به جنینزایی و طانسر
کنندگان بترای غتذاهای تتازه افزایش تقاضای مصر  همچنینهستند. 

در  است تتا باعث شده، های شیمیاییباحداقل فرآوری و فاقد نگهدارنده
استتفاده از ترکیبتات طبیعتی  برای مطالعات خیلی زیادیهای اخیر سال

هتا و تولیتد قتارچانواع جهت جلوگیری از رشد  ی گیاهیهاسبویژه اسان
 Sa´nchez et al., 2005 and) شتودتوکستین متمرکتز آفال

Soliman and Badeaa, 2002). 
 

 هامواد و روش -2

 یاهیمواد گ 
از منطقته ازنتاب  A. fragrans Willd اهیتگ ییهتوا هتایبخش

تتر، طتول م 586: ارتفتاع ییایتشهرستان هوراند بتا مشخصتات جاراف
 یجمتع آور یشیمتر، در مرحله رشد رو 053/39متر و عرض  433/47

 . (1شدند )شکل 



 3860-3854، صفحه 1400مطالعات علوم محیط زیست، دوره ششم، شماره سوم، فصل پاییز،سال 
 

3855 

 

 

 
.آوری گیاه درمنهنقشه مکان جمع -1 شکل  

 

 استخراج سانس گیاه درمنه 
برداشتته و بتا دستتگاه  g 200از بخش هوایی تازه گیاه درمنته حتدود 

گیری شتد. ستولفات ستدیم بترای سانسساعت ا 5/2کلونجر در مدت 
زدایی کامل اسانس استفاده شد و تا زمان آنالیز شیمایی، در ظترو  آب

 دربسته تیره در یخچال نگهداری شد.

  آنالیز اسانس درمنه باGC-MS 
انجام شتد.  GC (Agilent 7890A)اسانس با دستگاه  GCآنالیز  

 Lµ 1)با حجم  splitlessمجهز به اینجکتور مدل  GCسیستم آنالیز 
( و mL/min 1/1( بود. گاز هلیوم به عنتوان حامتل )C250°و دمای 

، ضتخامت الیته HP 5MS ( mm25/0 ×  m30لوله موئین متدل 
µm 25/0 با فشار ستون ثابت )psi 13/8  بود. دمای اولیه آون°C50 
دقیقه پس از تزریق اسانس نگهداری شتده و ستپس تتا دمتای   2برای 
°C250  با نر °C8  2در هر دقیقه افزایش یافت تا نهایتت بته متدت 

ثابت نگه داشته شد. طی  ستنجی جرمتی در  C 250°دقیقه در دمای 
بتا دتکتتور  Agilent 5975C Networkدستتگاه ) MSبختش 

Triple-Axis متتورد آنتتالیز قتترار گرفتتت. قستتمت )MS  بتتا ولتتتاژ
ی اجترا شتد. دماهتا m/z 500-34و طی  جرمی  eV70یونیزاسیون 

به ترتی  به عنوان دماهای منبع آنیون و تتداخل متورد  C250°و  280
برای شناسایی ترکیبتات استانس از مقایسته زمتان  استفاده قرار گرفتند.

های موجتود در کتابخانته ( و الگوی طی  جرمی با دادهRTنگهداری )
Wiley  دستگاهGC-MS  صورت گرفت. ستری آلکتانC8-C20 

بتترای محاستتبه شتتاخ   GC-MSیز تحتتت شتترایط یکستتان در آنتتال
(. 1( ترکیبات مورد تجزیه قترار گرفتت )جتدول RIاندیکس نگهداری )

درصد هر یک از ترکیبات شناسایی شده با استفاده از فضای زیتر پیتک 
GC اندازه گیری شدند. 

 

 برون تنیدر  آسپرژیلوس فالووسهای کشت سویه 

 هیتته هیتاز دانشتگاه اروم فالووس لوسیآسپرژ( R7و  R5) هایهیسو
بته   (PDA) وزآگارکشتت پتتودکستتر طیدر محت هاهیشدند. ابتدا سو

 یتازه با اسپورها هایروز در انکوباکتور گذاشته شد تا کپک 7-10مدت 
فتالووس: بته  لوسیآستپرژ هتایهیسو تیفعال یابیارز .فعال بدست آمد

، 5/4ستط  مختلت  ) 12، در PDA لیمذاب و استر هایکشت طیمح
  µL/L و 166، 142، 128، 114، 100، 86، 72، 36، 18، 5/13، 9

 لمتیتید یمستاو هتای( اسانس درمنته آمتاده شتده بتا غلظتت180
به  هیهر دو سو یعمل برا نیبه عنوان حالل افزوده شد. ا دیسولفواکسا

و  R5 هیهتر دو ستو  یطورجداگانه در سه تکرار انجام شد. پس از تلقت
P7  از کپک به قطرmm  2 یدر دمتا هتایکشت، همه پتر طیدر مح 
̊C  27  انکوباتور قرار داده شدند.هفته در  کیبه مدت  

 

 .GC-MSترکیبات اسانس گیاه درمنه شناسایی شده به روش  -1جدول 

Compounds 
 

 درصد ترکیبات

                          Alkane (ALKA)
aRI 

bRI 
 

Octadecane 1800 1796 0.56 

Fatty acid (FA) 
  

0.45 

Palmitic acid 1961 1957 0.45 

Monoterpenes (MT) 
  

22.23 

4-carene 1014 1008 1.37 

Camphene 933 934 1.20 

β -Myrcene 981 977 1.32 

α-Phellandrene 998 1010 0.17 

Sabinene 971 961 2.94 

α  -Terpinene 1014 1008 1.37 

α – Terpinolene 1088 1090 0.84 

α -Pinene 917 919 0.33 

β -Phellandrene 1028 1025 4.26 

β –Pinene 978 969 0.36 

γ –Terpinene 1060 1056 2.10 

Pseudo-limonene 1007 1012 5.97 

Oxygenated 

Monoterpenes (OMT)   
72.2 

1,8-Cineole 1026 1028 23.79 

Camphor 1160 1157 4.66 

Myrtenal 1205 1205 0.99 

Myrtenol 1215 1239 0.20 

Pinocarvone 1168 1171 0.71 

Trans-Pinocarveol 1145 1147 0.66 

Thujone 1112 1111 41.19 

Sesquiterpenes (ST) 0.83 

Bicyclogermacrene 1483 1480 0.17 

Germacrene-D 1453 1450 0.66 

Oxygentated Sesquiterpenes (OST) 0.13 

Spathulenol 1557 1557 0.13 

Others (OTH) 
 

0.23 

Cis-Jasmone 1378 1380 0.23 

Total monoterpenes 94.43 

Total  Sesquiterpenes 0.96 

Total 
  

96.63 

 
 

 های آماریداده آنالیز  

انجام شتد. بترای  طرح کامال تصادفی آزمایشات در سه تکرار به صورت
 بتا p < 05/0در ستط  احتمتال  ها از روش تجزیه واریتانسآنالیز داده
-همه نمودارها بتا نترم انجام شد. 22 نسخه SPSS افزارنرم از استفاده

  د.افزار اکسل رسم شدن

 و بحث نتایج -3
 32 حتدود GC-MS توستطآنالیز ترکیبات اسانس گیاه درمنه توستط 

 اصلی بررسی درصد ترکیبات (.1ند )جدول شناسایی شد مختل  ترکی 
، بیشترین فراوانی %2/72با  های اکسیژنداراسانس نشان داد که منوترپن

نول بتا ستی-1،8فراوانتی،  %19/41مقدار را داشتند. همچنین توجون بتا 
هتای فراوانی در دستته ستکوئترپن %66/4فراوانی و کامفور با  79/23%

هتا را منتوترپن انتواع %43/94درمنه .در مجموع اسانس اکسیژندار بودند
داده  نستبت ترکیبات این به اسانس ضدکپکی فعالیت که باشدمی شامل
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 R5هتای رشد سویه براسانس درمنه های مختل  غلظتنتایج اثر   شد.
کته ایتن . استت آمتده 2و  1 هایشکلآسپرژیلوس فالووس در  P7 و

 قطتر هالته کتاهش های باال بتراسانس در غلظت دارمعنی تاثیر تصاویر
بته صتورت  آزمایشتگاه محیط فالووس در آسپرژیلوس هایهی  سویه

 افتزایش ، باR5، در مورد سویه 2با توجه به شکل . داد برون تنی نشان
( mm 4/67در مقایسه با شاهد )قطر هاله  µL/L 36اسانس تا  غلظت

اثر قابل توجهی بر  µL/L 72تاثیری بر قطر هاله نداشت. اما از غلظت 
 mmکاهش قطر هاله سویه داشت که بیشتترین کتاهش )قطتر هالته 

، در متورد 2(. در شکل p < 05/0بدست آمد ) µL/L 166( در 39/18
در مقایسه با شاهد µL/L 2/13اسانس تا  غلظت افزایش ، باP7سویه 

( تاثیری بر قطتر هالته نداشتت. امتا از غلظتت mm 17/69)قطر هاله 
µL/L 18  اثر قابل توجهی بتر کتاهش قطتر هالته ستویه داشتت کته

بدستت آمتد  µL/L 166( در mm 97/18بیشترین کاهش )قطر هاله 
(05/0 > p 3و  2( )شکل.) 

 

      

 
 R5های مختلف اسانس درمنه بر سویه اثر مهارکنندگی غلظت -2شکل 

 .آسپرژیلوس فالووس  P7و 

 

 
 R5هاله رشد سویه بر قطر اسانس درمنه  تاثیرمقایسه  -3شکل 

 .با اسانسو ب(  بدون اسانسالف(  :سپرژیلوس فالوسآ

 
سپرژیلوس مکانیسم مهارکننتدگی اسانس درمنه بر کپک آ

 فالوس
هتای متفتاوتی دارای فعالهای گیاهی حاوی ترکیباتی با زیستاسانس

های ثانویه باشند. مطالعات زیادی در متابولیتخاصیت ضدمیکروبی می
هتای گیاهان معطر و دارایی نشان داده است که موادی طبیعتی، نقتش

های دفتاعی گیاهتان دارنتد کته بستیاری از مهمی در سیستمحفاظتی 

کنتد. بنتابراین، ها، گیاه را در مقابل آفات و امراض ایمتن متیمتابولیت
ها کمک مؤثری در کنترل انواع آفتات و شناخت و بررسی این متابولیت

ها نشان داده استت کته مقتدار و حتتی نتوع ایتن امراض دارد. بررسی
ع گیاه وابسته بته شترایط محیطتی و جارافیتایی ها در یک نومتابولیت

از ترکیبتات  (.Rodriguez et al., 2005محل رویش آنها است )
هتا، هتا، فالونوئیتدها، کومتارینتوان به فنولشیمیایی گیاهی رایج می

های فنولیک و فنولیک اسیدها اشاره ترپنمشتقات سینامیک اسید، دی
-اکسیدانی به عنتوان متابولیتتیکرد. تعدادی از ترکیبات با خواص آنت

شوند کته های ثانویه مانند ترکیبات فنولی که توسط گیاهان ساخته می
های فعتال های فعال اکسیژن نقش مهمی دارند. گونهدر مبارزه با گونه

، میتوکندری، دیواره ستلولی و DNAاکسیژن از طریق آسی  زدن به 
شتوند )یحیتی متی هتاافزایش نشت سلولی باعث مرگ میکروارگانیسم

فراوانتی از  %19/41توجتون بتا  2در شتکل (.1390آبادی و همکاران، 
باشد. بررسی مکانیستم نقتش ضتد ترکیبات مهم در اسانس درمنه می

کپکی توجون انواع مسیرهای ضدآسپرژیلوس را نشتان داده استت کته 
( اختتالل عملکترد ریبتوزوم و 2سلول،  DNA( صدمه به 1توان: می

( قطتع 4( تخری  دیواره و غشاء سلول، 3پروتئین سلول،  اکسیداسیون
( مهار ترش  سلول به محیط بیرون از نقتش 5فرآیند انتقال الکترون و 

اثراتی مهم آن اشاره کرد که همته باعتث مترگ ستلول و یتا حتتی از 
 گردند.کارانداختن بخشی از سیستم زنده سلول می

 

 
مهاری مختلف توجون بر کپک آسپرژیلوس  هایانواع روش -4شکل 

 فالوس

 

عناصر معدنی مهم ماننتد پتاستیم و ستدیم نقتش حیتاتی در عملکترد 
ها دارد که هر گونه اختتالل و کتاهش در مقتادیر آنهتا میکروارگانیسم
عمتل  پیشتنهادیشمای کلتی مکانیستم  5شود. شکل باعث مرگ می

دهتد. کتارواکرول ان میکارواکرول )یکی از اجزاء اسانس درمنه( را نش
تفکیک نشده از میان غشای سیتوپالسم به داختل سیتوپالستم ستلول 

یابد. در داخل سیتوپالسم با آزادستازی پروتتون بته صتورت انتشار می
هتا( بته آیتد. ستپس یتون پتاستیم )یتا ستایر یتونتفکیک شده در می

شتتوند، ترکیتت  حاصتتل از میتتان غشتتای کتتارواکرول ضتتمیمه متتی
گردد. در محیط بیرون بتا آزاد ستازی ه بیرون منتقل میسیتوپالسمی ب

شتود. ایتن یون پتاسیم، دوباره پروتون بر روی کتارواکرال تلبیتت متی
چرخه به طریق بین قسمت بیرونی و داخلی غشای سیتوپالسمی تکرار 

 Ulteeشده تا هر چه بیشتر یون پتاسیم به بیرون سلول انتقال یابتد )

et al., 2005 .) 
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 شمایی از مکانیسم عمل ضدمیکروبی کارواکرول -5شکل 
 

( انجام دادند، نتایج 1382در تحقیقی که حکیمی میبدی و همکاران )
  ایحاصتتتل از نقتتتش ضتتتدمیکروبی استتتانس درمنتتته صتتتخره

A.iahausskenechtii  نشان داد که اسانس این گیتاه از رشتد
کرد. به طتوری کته زا جلوگیری میهای بیماریوارگانیسمانواع میکر

هایی ماننتد بیوتیکدر بعضی از موارد فعالیت ضدمیکروبی آن از آنتی
ستتیلین و نالیدیکستتیک استتید، جنتامیستتین، ستتفالوتین، آموکستتی

کلرامنفیل بیشتر بود. اسانس این گیاه دارای ترکیبات اصلی سینئول، 
راگراند، بورنئول و توجون است. همچنین کامفور، آترمینرین، کتون، ف
 A. sieberiدهنده اسانس درمنته دشتتی بررسی ترکیبات تشکیل

های اصلی کامفور، لیمونن، سینئول، کامفن، پینن و که شامل ترکی 
توجون هم اثرات ضدمیکروبی داشت )حکیمی میبتدی و همکتاران، 

یی ( بتترای شناستتا1397پتتژوهش ستتردرودیان و آریتتانفر ) (.1382
 .Aمیکروبی استانس اکسیدانی و ضدترکیبات شیمیایی، قدرت آنتی

Turanica  ترکیت  مختلت   26انجام شد کته در آنتالیز استانس
ایتن  عمدتا مونوترپن اکسیژندار شناسایی شدند. چهار ترکی  عمتده

(، پیپتریتنن %20/19ستینئول )-1،8(، %37/21اسانس کریرستانتنن )
از  %82/76( که %12/14( و توجون )%52/5پینن ) -( و آلفا61/16%)

اسانس گیاه را تشکیل داده بودند. بررسی خواص ضدمیکروبی نشان 
های های گرم منفی توسط اسانس حاصل از اندامداد که مهار باکتری

هتتوایی گیتتاه بیشتتتر از انتتواع گتترم ملبتتت بتتود. همچنتتین خاصتتیت 
یسته بتود. ضدباکتریایی اسانس این گیتاه بتا جنتامایستین قابتل مقا

 .Aگیری شد که مقادیر زیاد ترکیبات فنولی و ترپنی استانس نتیجه

Turanicaاکستیدانی و ضتدمیکروبی بتاالیی ، دارای پتاسیل آنتی
تواند این گیاه را به عنوان یک موضتوع بتا ارزش جهتت دارد که می
)ستتردرودیان و آریتتان فتتر،  هتتای بیشتتتر، توصتتیه نماییتتدپتتژوهش
بار اثرات ( برای نخستین1398انلو و همکاران )خیونسی همزه(.1397

با استتفاده از روش  A. fragrans Willd ضدباکتریایی اسانس 
، Escherichia coliهتتای انتشتتار دیستتک بتتر روی بتتاکتری

Proteus vulgaris،Klebsiella pneumonia ،
Staphylococcus aureus وBacillus subtillus  انجام

 .E. coli ،Pگرم منفی ) هایباکتری تحقیق، نتایج اساس دادند. بر

vulgaris وK. Pneumonia برابتتر استتانس درمنتته در  ( در
 (B. subtillusو  S. aureusهای گرم ملبت )مقایسه با باکتری

 (.1398خانلو و همکاران، تر بودند )یونسی همزهحساس

 یریگجهینت
-د هی  سویهداد که اسانس درمنه در مهار رش نتایج مطالعات نشان

( آستپرژیلوس فتالووس کتارآیی بستیار ختوبی در P7و  R5های )
هتای بتاالتر قابلیتت مقایسه با شاهد داشت. به طوری که در غلظت

مهار قابل توجهی بر رشد کپک و در نتیجه کاهش قطر هی  داشت. 
اثر قابل توجهی  µL/L 72اسانس از غلظت  افزایش ،R5در سویه 

 µL/Lداشتت کته بیشتترین کتاهش در بر کاهش قطر هاله سویه 
 µL/L 18اسانس از غلظت  افزایش ،P7بدست آمد. در سویه  166

نقش قابل توجهی بر کاهش قطر هاله ستویه داشتت کته بیشتترین 
بدست آمد. از ترکیبات مهم استانس درمنته  µL/L 166کاهش در 

زدن به توان به توجون و کارواکرول اشاره کرد که از طریق آسی می
DNA زنجیره الکترون، دیواره و غشاء سلولی و همچنین افتزایش ،

-های کپک آسپرژیلوس فالوس متینشت سلولی باعث مرگ سویه

 شوند.
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Abstract 
Aspergillus flavus mold causes many contaminants in foodstuffs with aflatoxin production. Today, 

many researches are carried out for the use of natural compounds especially herbal essential oils for 

inhibiting production of fungi toxins. In this study, the effect of Artemisia essential oil on strains (R5 

and P7) of Aspergillus flavus was investigated. In the experiments 13 different concentrations (4.5, 9, 

13.5, 18, 36, 72, 86, 100, 114, 128, 142, 166 and 180 µL/L) Artemisia essential oil was added to PDA 

culture medium and then with separately culture of strains of Aspergillus flavus, inhibition rate of 

essential oil investigated in growth of strains. In investigation of diameter size of the grown halos in 

compared to control, it was observed that diameter of halos had been decreased with increasing 

essential oil concentration. So that in strains R5 (halo diameter 18.97 mm) and P7 (halo diameter 

18.39 mm) with essential oil concentration of 166 µL/L, the most inhibitory effect had in compared 

with control sample. 

Introduction 

Research on different species of Artemisia has shown the presence of lactones, terpenes and 

flavonoids in essential oils. These species are known for their bioactive compounds, which are mainly 

terpenoids and phenolic compounds. Fungi are important factors in food spoilage during storage, 

which reduces the quality and quantity of products and as well as due to high ability to produce a 

variety of mycotoxins that cause great risks for consumers. In particular, some strains of Aspergillus 

flavus and Aspergillus parasiticus have shown toxic, carcinogenic, mutagenic, and fetal harm effects 

in humans and animals by producing different types of mycotoxins. Fungal control is usually done 

using chemicals, but these substances often have side effects such as carcinogenesis in the consumers. 

Therefore, in recent years a lot of studies have been carried out on  natural compounds, especially 

plant essential oils to inhibit the growth of fungi and aflatoxin production. 

Methodology  
Aerial parts of A. frariris Willd plant collected from aznab area of horand city. About 200 gr plant 

was used for extracting essential oil with aclevenger Apparatus within 2.5 hours. GC-MS analysis of 

essential oil was performed for identifying and quantifying of compounds. The C8-C20 alkanes were 

analyzed under the same conditions in GC-MS analysis to calculate the retention index (RI) of the 

compounds. For preparing 12 different levels (4/5, 9, 13/5, 18, 36, 72, 86, 100, 114, 128, 142, 166 and 

180 µL/L), equal concentrations of Artemisia essential oil mixed with dimethyl sulfoxide (as a 

solvent). These operations were performed for both strains separately in three replications. After 

inoculating R5 and P7 strains with diameter of 2 mm on culture medium, all petri dishes were 

incubated at 27 ̊C for 7 days. The experiments were performed in three replications in a completely 

randomized design. Data were analyzed by analysis of variance at the probability level of p <0.05 

using SPSS software (version 22). All diagrams were drawn with Excel software. 

Conclusion 

Analysis of Artemisia essential oil by GC-MS showed that was about 32 different types of 

compounds. The percentage of main constituents showed that oxygenated monoterpenes (72.2% 

frequency), tojun (41.19% frequency), 1,8-Sineol (23.79% frequency) and Camphor (4.66% 

frequency) were in essential oil. In general, Artemisia essential oil contains of 94.43% of 

monoterpenes which antifungal activity of essential oil was attributed to these components. In the case 

of R5 strain, increasing the essential oil concentration up to 36 µL/L had no effect on halo diameter at 

compared to control (halo diameter of 67.4 mm). But, the concentration of 72 µL/L and higher had 

significant effects on reducing diameter of strain halo, which the lowest halo diameter (18.39 mm) 

was obtained at 166µL/L (p < 0.05). In P7 strain, increasing essential oil concentration up to 13.2 

µL/L (halo diameter of 69.17 mm) had no effect on the halo diameter at compared to control. But, the 

https://www.tandfonline.com/author/Younessi-Hamzekhanlu%2C+Mehdi
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concentration of 18µL/L and higher had significant effects on reducing diameter of strain halo that the 

highest reduction (18.97 mm halo diameter) obtained in 166 µL/L (p < 0.05). Plant essential oils 

contain of compounds with different bioactive effects such as antimicrobial properties. Many 

metabolites protect the plant against pests and diseases. Studies have shown that the amount and even 

the type of these metabolites in a plant type depend on the environmental and geographical conditions 

of their growth. Common phytochemicals include phenols, flavonoids, coumarins, cinnamic acid and 

other derivatives. Tojun with 41.19% abundance is an important ingredient in Artemisia essential oil. 

The study of its mechanism role as antifungal has shown various antifungal pathways such as 1) 

damage to DNA, 2) dysfunction of ribosomes, 3) oxidation of proteins, 4) destruction of cell wall and 

membrane, 4) disruption of electron transfer process and 5) Inhibition of cell secretion to the 

environment outside.The research of Sardroodian and Arianfar (2015) was performed to identify the 

phytochemical compounds, antioxidants and antimicrobials of A. Turanica essential oil. In the 

analysis of essential oils, 26 different compounds, mainly oxygen monoterpene, were identified. The 4 

major constituents of this essential oil were chrysanthanmene (21/37%), 1,8-cineole (19/20%), 

piperitenene (16/61%), alpha-pinene (52/5%) and tojun (14/12%). The study of antimicrobial 

properties showed that the inhibition of gram-negative bacteria by essential oil from plant shoots was 

more than gram-positive types. Also, the antibacterial properties of the essential oil of this plant were 

comparable to gentamicin. It was concluded that large amounts of phenolic and terpene compounds of 

A. Turanica essential oil had high antioxidant and antimicrobial effects, which could recommend as a 

valuable subject for further research. 

The results showed that Artemisia essential oil was very effective in controlling the growth of strains 

of Aspergillus flavus (R5 and P7) compared to the control sample. So that in higher concentrations, it 

was able to inhibit significantly the growth of Aspergillus strains with monitoring halo diameter. 

Important constituents of Artemisia essential oil include tojun and carvacrol, which inhibited strains 

of Aspergillus flaus by damaging to DNA, electron chains, cell wall and membrane, as well as 

increasing cell leakage to outside. 

Keywords  
Artemisia essential oil, Aspergillus flavus, Antimold role, Halo diameter. 

 


