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 چکیده
 زعفران ضدقارچي اثرات تحقيق اين در ،زهرابه توليد و غذايي مواد فساد نظر از Aspergillus مختلف یها گونه اهميت به توجه با     

(Crocus sativus L. )عليه Aspergillus niger، Aspergillus flavus و Aspergillus parasiticus شرايط در زهرابه توليد و 

  کشت محيط ليتر ميلي هر ازای به شده پودر زعفران گرم ميلي 10 و 5 ،0 مقدار منظور، بدين شد. بررسي آزمايشگاه

(YES) Yeast Extract Sucrose گيری اندازه تلقيح از پس روز 30 و 25 ،20 ،15 ،10 ،5 ،0 ها قارچ يميسيليوم رشد و گرديد اضافه 

 روز در نيز B1 (AFB1) آفالتوکسين ميزان .انجام گرديد سنجي رنگ روش به زعفران کروسين و سافرانال پيکروکروسين، سنجش شد.

 از شده تهيه یها رهعصا در سافرانال و پيکروکروسين کروسين، مقادير .گرديد گيری اندازه نازک اليه کروماتوگرافي روش بهام  سي

 طوری به .شد محاسبه خشک وزن گرم /گرم ميلي 86/34±25/0 و 16/87±85/0 ،20/231±52/0 ترتيب به بررسي مورد زعفران

 نسبت Aspergillus مختلف یها گونه يميسيليوم رشد ،YES کشت محيط به ليتر ميلي/گرم ميلي 10 ميزان به زعفران شدن اضافه باکه 

 AFB1 زهرابه توليد ،YES کشت محيط به زعفرانکردن  اضافه با همچنين .يافت مي کاهش درصد 32تا  29 عفران(ز )فاقد شاهد به

 بين AFB1 توليد کاهش و يميسيليوم رشد کاهش بر زعفران تأثير داشت. کاهش رديابي غيرقابل سطح به ليتر ميلي ميکروگرم/ 5 از

 یها افزودني عنوان به و داروسازی صنايع در را زعفران از استفاده نتايج اين بود. دار معني اختالف فاقد Aspergillus مختلف یها گونه

 .کند مي پيشنهاد زهرابه توليد و Aspergillus یها گونه رشد از جلوگيری برای غذايي مواد

 

 .Aspergillus ،(.Crocus sativus L) زعفران بازدارندگي، آفالتوکسين، :کلیدی های واژه

 

 مقدمه
 از يکي حاضر حال در قارچي های سموميتم
 از بسياری در ای تغذيه مشکالت مهمترين و ترين شايع

 گرمسيری مناطق و خاورميانه در ويژه به جهان، کشورهای
 طيور برایويژه  به مسموميت نوع اين رود. مي شمار به
 زيادی اهميت انبار در غذايي اوليه مواد زدگي قارچ دليل به

 اهميت به توجه با (.Strosnider et al., 2006) دارد
 اين روی وسيعي های پژوهش غذايي، مواد در ها کپک
 آفالتوکسين ويژه به ،آنها ثانويه های متابوليت و ها قارچ

 ها آفالتوکسين (.Tzanidi et al., 2012) است انجام شده
 روی که است قارچي یها زهرابه ترين شده شناخته عنوان به

 ساير و جات ميوه حبوبات، ت،غال از وسيعي طيف
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 آوری، عمل خوراکي، مواد توليد زمان از غذايي محصوالت
 ,.Hedayati et al) شوند مي توليد انبارداری و ونقل حمل

 طور به گونه 200 از بيش با Aspergillus جنس (.2016
 توليد ويژه به غذايي مواد بهداشت با رابطه در گسترده

 & Rahimi) است گرفته ارقر بررسي مورد آفالتوکسين

Ameri, 2012 ؛Movassagh, 2011) یها گونه و 
Aspergillus flavus و Aspergillus parasiticus از 

 محسوب آفالتوکسين توليدکننده یها گونه مهمترين
  (.Zain et al., 2011؛ Anaissie et al., 2003) شوند مي

 سيستم سرکوب و سرطان به منجر ها آفالتوکسين
 ,.Olojede et al) شوند مي حيوانات و انسان در يايمن

 و قارچ رشد بين مستقيم ارتباط به توجه با و (1995
 در B1 (AB1) آفالتوکسين ويژه به کسينتوآفال توليد
 متعددی های پژوهش ،Aspergillus مختلف یها گونه
 است شده انجام غذايي مواد در آنها رشد کاهش برای

(Moosavian et al., 2016.) مختلف یها گونه ظهور 
 به را پژوهشگران ضدقارچي های ترکيب به مقاوم قارچي

 ها قارچ با مبارزه در جديد درماني های روش گسترش
 ها روش اين از (.Erturk, 2006) است کرده معطوف

 و گياهان ازجمله طبيعي منابع از استفاده به توان مي
 از شده يدتول های متابوليت و مفيد های ميکروارگانيسم

 از .کرد اشاره ايمن وفناور  زيست های روش عنوان به آنها
 طيف داشتن دليل به دارويي گياهان گياهان، بين در طرفي،

 خود به را زيادی توجه مفيد، های ترکيب از ای گسترده
 شده شناخته اثرات به توجه با اند. کرده معطوف

 اجزای و گياهي یها اسانس و ها عصاره ضدميکروبي
 گياهان کاربرد روی تحقيقات از برخي آنها دهنده تشکيل
 جلوگيریبرای  آنها یها عصاره و اسانس ويژه به دارويي

 شده متمرکز زهرابه توليد از ممانعت و ها قارچ رشد از
  (.Deabes et al., 2011) است

 زعفران گياهي یها عصاره و ها اسانس ازجمله
(Crocus sativus L.) و کوچک گياهي نزعفرا .باشد مي 

 کالله که است (Iridaceae) زنبق خانواده از چندساله
 غذايي صنايع در زعفران عنوان به آن گل شده خشک

 بخش )آرام دارويي صنعت غذا(، کننده رنگين و دهنده )طعم
 کردن رنگ و التهاب( و سرفه سياه آسم، بيماری مسکن و

 ,.Carmona et al) گيرد مي قرار استفاده مورد پارچه

 عنوان به وسيعي طور به قديمزمانهای  از زعفران (.2007
 در ويژه به سالمتي تقويت و ها بيماری درمان در دارو

 است رفته مي بکار آسيا غربي جنوب و خاورميانه
(Afrazeh et al., 2014.) زعفران اصلي قسمت که کالله 

 عطر و طعم رنگ، دارای دهد مي تشکيل را تجارتي
 از گروهي به ها ويژگي اين از يک هر که است مخصوصي

 کروسين،مانند  آن در موجود شيميايي های ترکيب
 خواص و شود مي مربوط سافرانال و پيکروکروسين

 داده نسبت مذکور شيميايي های ترکيب به زعفران دارويي
 (.Maghsoodi et al., 2012) شود مي

 کاربردهای دليل به زعفران دارويي استفاده اگرچه
 دهنده رنگ عامل و ادويه يک عنوان به ماده اين تردهگس
 امروزه اما است، يافته کاهش شدت به گذشته دهه چند در
 های وردهآفر از برخي زيستي نقش شدن مشخص با

 خيرأت به همچنين سرطان، به ابتال کاهش در آن طبيعي
 قرار توجه مورد گسترده طور به زايي سرطان انداختن

 نيز مطالعات از تعدادی (.Acar et al., 2010) است گرفته
 زعفران گلبرگ و کالله عصاره ضدميکروبي فعاليت بيانگر

 ترکيب اين ضدباکتريايي فعاليت رابطه، اين در .باشد مي
 .(Vahidi et al., 2002) است بوده بيشتری توجه مورد

 توسط Helicobacter pylori از ممانعت همچنين
 گزارش کروسين و سافرانال ،زعفران متانولي یها عصاره

 زعفران ارچيقضد فعاليت (.Nakhaei et al., 2008) شد
 است شده پيشنهاد محققان از تعدادی توسط نيز

(Muzaffar et al., 2016 ؛Pintado et al., 2011.) 
Roudbary کالله الکلي عصاره تأثير (2009) همکاران و 

 Candida و Candida albicans رشد مهار بر را زعفران

dulbliniensis نشان کانديدا( طلب فرصت یها گونه )از 
  رشد کاهش در مختلف دارويي گياهان عصاره دادند.

A. flavus توليد و Aflatoxin B1 اند بوده مؤثر 
(Olojede et al., 1995.) سيناسا های روغن ،همچنين 
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 کاهش را Aflatoxin B1 توليد و A. flavus رشد
 & Montes-Belmont؛ Mahmoud, 1994) دادند مي

Carvajal, 1998.) Pawar و Thaker (2006) 75 رتأثي 
 اما ،کردند بررسي A. niger رشد بر را سيناسا روغن
 در نکردند. مشاهده قارچ رشد روی را زعفران تأثير

 A. parasiticus رشد کاهش بر زعفران تأثير مقابل،
 (.Tzanidi et al., 2012) است بوده دار معني
 از Aspergillus مختلف یها گونه اهميت به توجه اب
 و آفالتوکسين توليد ويژه به غذايي مواد بهداشت نظر

 یها گونه در کسينتوآفال توليد و رشد بين مستقيم ارتباط
 و Aspergillus (Moosavian et al., 2016) مختلف
 اثرات تحقيق اين در غذايي، صنايع در زعفران کاربرد

 توليد و يميسيليوم رشد مهار بر زعفران ضدقارچي
  شد. بررسي Aspergillus از گونه سه زهرابه
 
 ها روش و مواد
  زعفران یها نمونه

 برای شد. آوری جمع قائن منطقه از زعفران یها نمونه
 از آن ذرات که شده آسياب زعفران گرم 2 عصاره، تهيه
  گرديد. استفاده ،بود شده داده عبور 100 مِش با الک

 
 زعفران فیتکی

 اين در استفاده مورد زعفران کيفيت بررسي برای
 در آمد. بعمل گيری عصاره نظر مورد نمونه از ابتدا ،تحقيق

 اتاق دمای در مقطر آب با حاصل یها نمونه رابطه، اين
 قرار اتاق دمای در ساعت 5 مدت به و گرديد مخلوط
 مخلوط زعفران، فيبرهای جداسازی برای سپس گرفت.
 جداسازی رويي شفاف محلول و شد سانتريفيوژ حاصل

 زعفران طعم و عطر رنگي، قدرت گيری اندازه برای شد.
 پيکروکروسين، های ترکيب به ترتيب بهيک  هر که

 با مطابق است، آن در موجود کروسين و سافرانال
 330 ،257 موج طول در ISO 3632 المللي بين استاندارد

 ,.Maghsoodi et al) گرديد استفاده نانومتر 440 و

2012.)  

 قارچ یها جدایه
 قابليت با A. parasiticus (PTCC S286) جدايه

 و ايران صنعتي و علمي های پژوهش مرکز از زايي زهرابه
 کلکسيون از Aspergillus niger و A. flavus یها جدايه
 و کشاورزی علوم دانشگاه پزشکي گياه گروه یها قارچ
 ترتيب به ها قارچ اين أمنش شد. تهيه گرگان طبيعي منابع

  .است بوده )گرگان( خاک و )رفسنجان( پسته از
 

 ضدقارچی اثر
 Yeast کشت محيط در مطالعه مورد یها قارچ رشد

Extract Sucrose (YES) شد انجام (Tzanidi et al., 

 یليتر ميلي 150 یها فالسک به ،به همين منظور (.2012
 1×106 شده، استريل YES محيط از ليتر ميلي 20 حاوی
 از قبل گرديد. اضافه محيط ليتر ميلي هر ازای به اسپور
 پودر زعفران گرم ميلي 10 و 5 ،0 مقدار ،ها فالسک تلقيح
 .شد اضافه کشت محيط ليتر ميلي هر ازای به شده

 27±2 دمايي شرايط در روز 30 مدت به ها فالسک
 درش سپس گرفتند. قرار تاريکي و گراد سانتي درجه
 پس روز 30 و 25 ،20 ،15 ،10 ،5 ،0 ها قارچ ای ريسه

 توليد ريسه همراه به محيط کردن صاف از پس تلقيح از
 در کاغذ کردن خشک و 42 واتمن صافي کاغذ از شده

  .انجام شد ساعت 48 مدت به سلسيوس درجه 60 دمای
 

 آفالتوکسین کلی سنجش
 روش از شده توليد یها زهرابه استخراج منظور به

Moosavian اين در شد. استفاده (2016) همکاران و 
 YES کشت محيط در ها قارچ رشد روز 30 از بعد روش

 ،1 شماره صافي کاغذ از ها فالسک محتويات عبور و
 قرار سلسيوس درجه 70 دمای در آمده بدست عصاره
  شده، استخراج عصاره شدن خشک از پس .گرفت

 اضافه آن به (90 به 10) آب -متانول محلول ليتر ميلي 2
 گرفت. قرار اتاق دمای در ساعت يک مدت به و گرديد
  و (95 به 5) آب -متانول محلول ليتر ميلي 2 سپس

 آن به نيز (1 به 3) متانول -استونيتريل محلول ليتر ميلي 2
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 آون در دوباره حالل،دوباره  تبخير منظور به و شد افزوده
 به نهايت، در گرفت. قرار سلسيوس درجه 70 دمای با

 به 5) آب -متانول محلول ليتر ميلي 2 شده خشک عصاره
 دمای در شده استخراج یها عصاره و شد اضافه (95
 شده توليد آفالتوکسين کلي سنجش شدند. نگهداری -20
 Thin Layer) نازک اليه کروماتوگرافي روش به

Chromatography= TLC) خصوص اين در .انجام شد، 
 راستا يک در آفالتوکسين ستانداردا و نمونه محلول

 استونيتريل -متانول حاوی مخزن در و گرديد گذاری نقطه
 در ها صفحه کردن خشک از پس شد. داده قرار (12 :88)

 نانومتر 365 موج طول در نقاط شدت اتاق، دمای
 شد. ارزيابي

 
  ها داده وتحلیل تجزیه

 حطر قالب در فاکتوريل صورت به تکرار سه در مطالعه
 در فالسک يک تکرار هر برای و شد انجام تصادفي کامالً
 واريانس آناليز روش با آمده دستب نتايج .شد گرفته نظر

(ANOVA) مقايسه و گرفت قرار وتحليل تجزيه مورد 
 شد. انجام LSD آزمون از استفاده با ها ميانگين

  افزار نرم از استفاده با ها داده آماری وتحليل تجزيه
R 3.3.1 افزار نرم توسط ها شکل ترسيم و نجاما  

Excel 2007 شد. انجام 
 

 نتایج
 یها عصاره سافرانال و پيکروکروسين کروسين، مقادير

 ،20/231±52/0 بررسي مورد زعفران از شده تهيه
 وزن گرم /گرم ميلي 86/34±25/0 و 85/0±16/87

 شد. محاسبه خشک
 کالله از مختلف یها غلظت تأثير واريانس تجزيه نتايج
 Aspergillus قارچ از گونه سه ميسيليومي رشد بر زعفران

 کالله پودر از مختلف یها غلظت تغييراتِ منابع دار معني اثر
 × زعفران کالله پودر از مختلف یها غلظت زمان، زعفران،

 × زمان × زعفران کالله پودر از مختلف یها غلظت و زمان
 سطح در را ليوميميسي رشد ميزان بر را Aspergillus گونه

1% (P≤0.01) کالله پودر از مختلف یها غلظت اثر و 
 Aspergillus گونه × زمان و Aspergillus گونه × زعفران

 نتايجالبته  .(1 )جدول داد نشان (P≤0.05)% 5 سطح در را
 رشد کاهش بر را زعفران دار معني تأثير واريانس تجزيه

 نداد نشان Aspergillus مختلف یها گونه بين يميسيليوم
(P≤0.05.) کالله گرم ميلي 10 تيمار در يميسيليوم رشد 

 گونه سه برای کشت محيط ليتر ميلي ازای به زعفران
Aspergillus اما است، داشته دار معني کاهش مطالعه مورد 

 ازای به زعفران کالله گرم ميلي 5 و 0 یها غلظت تأثير
 ليوميميسي رشد از ممانعت بر کشت محيط ليتر ميلي
 ،P≤0.05) است نبوده دار معني مطالعه مورد یها قارچ

 رشد وتحليل تجزيه کردن يکمّ منظور به (.2 جدول
 از استفاده با و شد استفاده رگرسيوني روش از يميسيليوم

 وزن تغييرات مرحله، به مرحله رگرسيوني یها مدل
 داده برازش زمان به نسبت مختلف تيمارهای در ميسيليوم

 برای همبستگي بيشترين و خطا کمترين رابطه، اين در شد.
 بيانگر نتايج اين (.1 )شکل آمد بدست نمايي یها مدل

 5 و 0 تيمارهای در ميسيليوم افزايش مشابه الگوی
 بوده کشت محيط ليتر ميلي ازای به زعفران کالله گرم ميلي
  تيمار در ميسيليوم افزايش روند رابطه، اين در است.

 از کشت محيط ليتر ميلي ازای به زعفران کالله گرم ميلي 10
 (.1 )شکل بود برخوردار کمتری شيب

 مختلف یها گونه توسط AFB1 توليد ميزان
Aspergillus کشت محيط در YES روز 30 از پس 

  و A. niger، A. flavus برای ترتيب به و بود متفاوت
A. parasiticus 32/54±44/1 ،79/27±77/1 حدود 

 محيط در فالسک هر برای ميکروگرم 9/100±67/1 و
 کالله پودر وجود آمد. بدست زعفران کالله پودر فاقد

 است، بوده همراه زهرابه توليد کاهش با محيط در زعفران
 گرم ميلي 10 غلظت در آفالتوکسين ميزان که یطور به

 قابل کشت محيط ليتر ميلي ازای به زعفران کالله پودر
 در Aspergillus مختلف یها گونه رفتار نبود. رديابي
 زعفران واجد محيط در آفالتوکسين توليد کاهش با رابطه
 (.3 )جدول است بوده مشابه
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  Aspergillusی سه گونه از میسیلیومتجزیه واریانس تأثیر سه سطح از پودر کالله زعفران بر رشد  -1جدول 
 برداری در پنج زمان مختلف نمونه

 یانگین مربعاتم درجه آزادی منابع تغییر

 2989/0** 2 مقدار زعفران

 4004/0 ** 6 زمان
 Aspergillus 2 n.s. 0010/0گونه 

 0089/0 ** 12 زمان× مقدار زعفران 
 Aspergillus 4 * 0023/0گونه × مقدار زعفران 

 Aspergillus 12 * 0013/0گونه × زمان 
 Aspergillus 24 ** 0014/0گونه × زمان × مقدار زعفران 

 0005/0 126 باقیمانده
  62/10 ضریب تغییرات

n.s. ،*  د.نباش % مي1% و 5دار در سطح احتمال  معني دار و ترتيب بيانگر غيرمعني به ،**و 

 
با مقادیر  YESدر محیط کشت  Aspergillusهای مختلف  ی )گرم/ فالسک( گونهمیسیلیوممقایسه میانگین ممانعت از رشد  -2جدول 

 روز 30ر کالله زعفران  پس از مختلف از پود

 گونه
 مقادیر مختلف از پودر کالله زعفران

0 5 10 

Aspergillus niger a* 0 a 0 b 44/32 

Aspergillus flavus a 0 a 0 b 97/30 

Aspergillus parasiticus a 0 a 0 b 76/29 
 باشند.  مي %5در سطح احتمال  فاقد تفاوت آماری LSDهای دارای حروف مشابه براساس آزمون  ميانگين :*

 
)میکروگرم/ فالسک( با  YESدر محیط کشت  Aspergillusهای مختلف  توسط گونه AB1ممانعت از تولید آفالتوکسین -3جدول 

 روز 30مقادیر مختلف از پودر کالله زعفران پس از 

 گونه
 لیتر( گرم/ میلی غلظت زعفران )میلی

0 5 10 

Aspergillus niger c*79/27 c45/23 **- 

Aspergillus flavus b32/54 b29/53 - 

Aspergillus parasiticus a90/104 a40/102 - 
 باشند.  مي %5فاقد تفاوت آماری در سطح احتمال  LSDهای دارای حروف مشابه براساس آزمون  ميانگين :*

 غيرقابل رديابي :**

 



 ... فعالیت ضدقارچی کالله زعفران                                                                                                                                                               82

 

 

    
 Aspergillus parasiticus (C )( و B) Aspergillus niger (A،) Aspergillus flavus لیومییرشد میس -1شکل 

 زعفران کاللهبا مقادیر مختلف از پودر  YESدر محیط کشت 
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 بحث
 توليد، دوره طول در شده فرآوری و خام غذايي مواد
 و اکسايش از ناشي مشکالت معرض در توزيع و فروش

 اين به .دارند قرار مختلف یها باکتری و ها قارچ به آلودگي
 دوره طول افزايش منظور به ها نگهدارنده از استفاده ترتيب،

 مواد بودن ايمن طرفي، از رسد. مي نظر به ضروری نگهداری
 در است. بوده ترديد مورد همواره شيميايي دارندهنگه

 از ناشي خطرات و مشکالت بروز دليل به اخير های سال
و  آنها اتمضر و شيميايي های نگهدارنده رويه بي مصرف

 و داروها به ها باکتری و ها قارچ مقاومت ايجاد همچنين
 بالقوهتوانمندی  از استفاده به زيادی گرايش مختلف، سموم

 غذايي مواد در طبيعي های نگهدارنده عنوان به دارويي گياهان
رو  از اين است. شده ايجاد آنها سموم و ها قارچ کنترل در

 یها عصاره و ها اسانس ثرا با ارتباط در مختلفي مطالعات
 منشأ با زا بيماری یها قارچ و ها باکتری روی مختلف گياهي
 ,Erturk) است شده انجام غذا و کشت محيط در غذايي

  (.Tzanidi et al., 2012؛ 2006
 مواد داشتن دليل به زعفران دارويي، گياهان ميان در

 اهميت از سافرانالويژه  به مختلف ضدميکروبي شيميايي
 Pintado؛ Carmona et al., 2007) است برخوردار زيادی

et al., 2011.) کروسين، برای شده محاسبه مقادير 
 محدوده در مطالعه اين در سافرانال و پيکروکروسين

 (.Maghsoodi et al., 2012) است بوده موجود های گزارش
 در زعفران کالله در موجود های ترکيب ميزان تفاوت

 )رقم( ژنتيک محيط، تفاوت از ناشي مدتاًع مختلف ینهاامک
 ,Abdullave & Ortega) است کشاورزی های فعاليت و

 مربوط های گزارش بين اختالف تواند مي تفاوت اين (.2007
 دهد. توضيح را زعفران کالله ضدميکروبي تأثير به

 بر بيشتر مطالعات زعفران ضدميکروبي فعاليتمورد  در
 و Vahidi است. بوده مرکزمت آن ضدباکتريايي فعاليت

 های قسمت عصاره ضدميکروبي اثرات (2002) همکاران
 ،Microccucos luteus یها باکتری عليه را زعفران مختلف

Staphylococcus epidermitis، Staphylococcus aureus 
 های قسمت عصاره بررسي اين طبق دادند. نشان E. coli و

 های يکروارگانيسمم روی آن های برگ بجز زعفران مختلف
 و Acar است. داشته ضدميکروبي اثرات بررسي مورد

 زعفران ضدميکروبي اثرات ای مطالعه در هم (2010) همکاران
 ،Bacillus subtilis ازجمله غذايي زای بيماری یها باکتری بر

Staphylococcus aureus و E. coli خاصيت دادند. نشان را 
 عوامل از Salmonella enteric عليه زعفران ضدباکتريايي

 طبق (.Pintado et al., 2011) بود غذايي مواد کننده آلوده
 فعاليت (2016) همکاران و Muzaffar های بررسي

 های روش به زعفران از آمده دستب یها عصاره ضدباکتريايي
 اين در است. بوده آنها ضدقارچي فعاليت از بيشتر مختلف
 آمده بدست یها عصاره باالی ضدباکتريايي فعاليت رابطه،
 ،Proteus vulgaris، Klebsiella pneumonia عليه

Pseudomonas aeruginosa، S. aureus و E. coli مشاهده 
 ضد اثر بررسي (.Muzaffar et al., 2016) شد

 ضد اثرات زعفران که داد نشان نيز زعفران هليکوباکتريايي
 (.Nakhaei et al., 2008) دارد متوسطي هليکوباکتريايي

 محققان از تعدادی توسط نيز زعفران ارچيقضد فعاليت
 زعفران اثرات (2002) همکاران و Vahidi است. شده بررسي

 و C. albicans، A. niger یها قارچ روی را
Cladospourium sp. مهارکنندگي اييتوان وکردند  بررسي 

 Roudbary نمودند. مشاهده مطالعه مورد یها قارچ بر را آن
 بر را زعفران کالله الکلي عصاره تأثير (2009) کارانهم و

 )از Candida dulbliniensis و C. albicans رشد مهار
 برخالف دادند. نشان کانديدا( طلب فرصت یها گونه

  تأثير Thaker (2006) و Pawar مذکور، های گزارش
 اما ،کردند بررسي A. niger رشد بر را سيناسا روغن 75

 عدمالبته  نکردند. مشاهده قارچ رشد روی ار زعفران تأثير
 نيز ديگر محققان مطالعات در زعفران ضدقارچي تأثير

 ,.Sekine et al؛ Kamble & Patil, 2007) شود مي مشاهده

  رشد کاهش بر زعفران تأثير مقابل، در (.2007

A. parasiticus است بوده دار معني نيز (Tzanidi et al., 

 .C عليه زعفران ضدقارچي فعاليت ارد معني تأثير (.2012

albicans، Aspergillus fumigates و Aspergillus niger 
  گرديد. مشخص نيز (2016) همکاران و Muzaffar توسط
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 و نوع عصاره، استخراج نحوه در موجود های تفاوتالبته 
 ضدميکروبي خواص ارزيابي و آزمايش مورد زعفران ميزان

 بازدارندگي ميزان در متفاوت نتايج سبب تواند مي ها عصاره
 ,.Muzaffar et al) شود مختلف تحقيقات در شده محاسبه

 رابطه درويژه  به موضوع اين (.Singh et al., 2005؛ 2016
 قابل ديسک انتشار روش به ميکروبي خواص ارزيابي با
 ها ميکروارگانيسم حساسيت غربالگری روشِ اين است. ملتأ
 اما ،دهد مي قرار بررسي مورد دارندهباز مواد به نسبت را

 محيط در بازدارنده مواد انتشار سرعت و ميزان تأثير تحت
 فعاليت دقيق گيری اندازه برای بنابراين ،دارد قرار کشت

 رشد بر بازدارنده های ترکيب تأثير ويژه به ميکروبي
 ,.Almedia et al) باشد مين مناسب ها قارچ ميسيليومي

 به بازدارنده موادکردن  اضافه مورد در همطالعاين  (.2006
 برای مناسب های روش از آن تلقيح از قبل کشت محيط
 ها قارچ ميسيليومي رشد بر ضدميکروبي فعاليت گيری اندازه

 مطالعات اين (.Tzanidi et al., 2012) شود مي محسوب
 مختلف یها گونه يميسيليوم رشد ارتباط مورد درويژه  به

  است. ارزشمند زهرابه توليد و Aspergillus قارچ
 Aspergillus قارچ مختلف یها گونه اهميتبا وجود 

  و غذايي مواد مهم های کننده آلوده از يکي عنوان به
  مهارکنندگي اثرات و زا سرطان یها زهرابه توليدکننده

  و A. flavus عليه دارويي گياهان یها اسانس از برخي
A. parasiticus (Deabes et al., 2011 ؛Viuda-Martos et 

al., 2008،) و دارويي گياهان اثر مورد در تخصصي مطالعات 
 قارچ مختلف یها گونه عليه آنها همؤثر های ترکيب ميزان

Aspergillus با مستقيم ارتباط در که آنها ميسيليومي رشد و 
؛ Gorran et al., 2015) است بوده محدود است، زهرابه توليد

Tzanidi et al., 2012.) کاهش بر را زعفران تأثير تحقيق اين 
 يکسان Aspergillus جنس از گونه سه ميسيليومي رشد
 که شد مشخص تحقيق اين در (.2 جدول ،P≤0.05) داد نشان

 و دارد بستگي رشد محيط در زعفران غلظت به رشد کاهش
 کاهش با کشت محيط ليتر ميلي هر در آن گرم ميلي 10 غلظت
 تأثير رابطه اين در است. همراه يميسيليوم رشد دار معني

 فاقد کشت محيط ليتر ميلي هر در آن گرم ميلي 5 غلظت

 نتايج اين است. بوده قارچ ميسيليومي رشد بر دار معني کاهش
 مطالعات در را زعفران به ها قارچ حساسيت تفاوت تواند مي

  کند. توجيه مختلف
 ضدميکروبي اثر دهنده نشان کلي طور به مطالعه اين نتايج

 .باشد مي Aspergillus قارچ از مختلف گونه سه بر زعفران
 زهرابه توليد کاهش بر را زعفران تأثير همچنين بررسي اين

 توجه بابنابراين  .دهد مي نشان مطالعه مورد یها قارچ توسط
 آن مناسب یها غلظت از استفاده زعفران، غلظت اهميت به
  .شود مي توصيه غذايي صنايع در
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Abstract 
    This study was carried out to evaluate the in vitro use of Croccus sativus L. (saffron) stigmas 
in the control of Aspergillus species which is a notable causative agent of food rot and 
mycotoxins. Antifungal activities of saffron stigmas and toxin production were tested against 
Aspergillus niger, Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus in vitro. Saffron dried stigmas 
(0, 5, 10 mg ml

-1
) were added in Yeast Extract Sucrose (YES) medium and dry weight of the 

mycelium was measured after 0, 5, 10, 15, 20, 25 and 30 days after inoculation. Colorimetric 
procedure was used for safranal content in tested saffron and thin layer chromatography for 
aflatoxin B1 (AFB1) determination. Results indicated that the amounts of crocin, picrocrocin 
and safranal in saffron sample were 231±0.52, 87.16±0.85 and 34.86±0.25 mg. g

-1
 dw, 

respectively. When saffron was added at concentration of 10 mg·ml
-1

 to YES inoculated with 
Aspergillus species, mycelium growth decreased by 29-32% compared to control cultures 
without saffron addition. Conclusively when saffron was added to YES inoculated, AFB1 
production decreased from 5µg·ml

-1
 to not detectable level compared to control cultures without 

saffron addition. The growth and AFB1 reduction were not significantly different between 
Aspergillus species. The results suggest that saffron can be used in pharmaceutical and food 
formulations to inhibit Aspergillus species and toxin production.  
 
Keywords: Aflatoxin, inhibitory, saffron (Croccus sativus L.), Aspergillus. 
 


