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  هاي باکتري ) برPhoenix dactyliferaطارونه ( عصاره ضدمیکروبی اثر مطالعه
  عامل فسادهاي و کپک زابیماري

  

  1، احسان محمودي2، علیرضا صادقی ماهونک2، مرتضی خمیري1*جواد اکبریان
دانشیار دانشگاه علوم 2 ،دانشجوي کارشناسی ارشد  علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان1

  ی گرگان گروه علوم و صنایع غذاییکشاورزي و منابع طبیع
  9/7/92 ؛ تاریخ پذیرش: 24/3/92تاریخ دریافت: 

  چکیده
هاست که در هر رژیم خرما اي ازگلمجموعه Phoenix dactyliferaطارونه یا چمچمه با نام علمی 

اي ها در داخل غالف چوبی بیضی شکل و کشیدهروي انشعابات گل آذین رشد کرده که مجموعه آن بر
ه روش زا بهاي بیماريباکتري علیه این پژوهش خواص ضدمیکروبی عصاره طارونه بر در. گیرندقرار می

اي هو دیسک انتشاري و همچنین اثر این عصاره روي کپکسازي در چاهک (میکروبراث دایلوشن) رقت
یلوس باسهاي مورد بررسی قرار گرفت. عصاره طارونه بر باکتريدیسک انتشاري  به روش عامل فساد

کودرما، آسپرژیلوس یتر هايو همچنین قارچ استافیلو کوکوس اورئوس ،اشرشیا کلی سالمونال، سرئوس،
 یشترین تاثیربها از بین باکتريکه  بودکشی داراي اثر مهارکنندگی و میکروب نایجر و آسپرژیلوس اوریزا

 کشیمیکروبحداقل غلظت  و 5000) برابرMIC( حداقل غلظت مهارکنندگی سالمونال آنتریکابارویرا 
)MBCها بیشترین تاثیر را واز بین قارچ داشتمتر میلی 5/13له عدم رش هاو میانگین قطر 5000 ر) براب

نتایج نشان داد که عصاره . نشان داددرصد  25/83کنندگی روي تریکودرما با میانگین درصد ممانعت
غذایی جلوگیري نماید. بنابراین  زاي موادهاي مولد فساد و بیماريتواند از رشد باکتريطارونه می

هاي غذایی عنوان یک ترکیب نگهدارنده و طعم دهنده طبیعی در فرآوردهآن را بهتوان استفاده از می
  پیشنهاد نمود.

  1، درصد ممانعت کنندگیضدمیکروبیاثرمیکروبراث دایلوشن،  ،: عصاره طارونههاي کلیديواژه
                                                             

 j.akbarian@yahoo.comمسئول مکاتبه: *
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  مقدمه
عنوان یک منبع غنی از مواد ها را بهکنند که آناز مواد زیست فعال تولید می انواع مختلفیگیاهان 

ن است که عصاره آ بیانگرمطالعات انجام شده در دنیا ). 2009سوکانا و همکاران، کند (دارویی معرفی می
 ان عواملعنورا دارد و به این لحاظ گیاهان به هابسیاري از گیاهان  توانایی مهار رشد میکروارگانیسم

داروهاي شیمیایی با تمام کارایی، اثرات نامطلوب فراوانی  اند.ضد میکروبی کاربردهاي زیادي پیدا نموده
به همراه دارند و کمتر ماده خالصی وجود دارد که داراي اثرات سوء نباشد در مقابل مواد موثر موجود 

ز یک حالت تعادل بیولوژیک برخوردارند دلیل همراه بودن با مواد دیگر پیوسته ادر گیاهان دارویی به
صورت گل آذین بزرگی ههاي آن بباشد و گلدرخت خرما گیاهی دو پایه می .)2005والج و همکاران، (

 هاي فراوان، گلشود. در هر رژیم خرماهاي انتهایی ساقه ظاهر مینام اسپادیس یا رژیم در کناره برگبه
ها در داخل غالف چوبی بیضی شکل شوند که مجموعه آندیده میروي انشعابات متعدد گل آذین  بر

چمچمه است.  Phoenix dactylifera که نام علمی آن گیردقرار می (طارونه) نام چمچمهاي بهو کشیده
 اي پوشاننده پایه اسپادیسصورت  زائدهبه ها پاره می شود وها و آغاز باز شدن آنخیلی  زود با رشد گل

چمچمه خرما داراي ترکیباتی است که از نظر  .)2012آبادي و همکاران، دشتی رحمت( گیردقرار می 
دي  2و1صورت احیا و غیر احیا، ترکیبات آلی از خانواده کافور،  ، قند بهها، چربیهاینئشیمیایی از پروت

 کومارین تشکیلهاي گیاهی و سه نوع متیل بنزن، خاکستر چوب، نم یا رطوبت، استرول 4متوکسیل 
تاکنون مطالعات وسیعی در زمینه اثر ضد باکتریایی شماري از  ).2006بارایم و همکاران، ( شده است

هاي منتقله از مواد غذایی انجام شده است ولی پژوهشی در زمینه اثر هاي گیاهان بر روي باکترياسانس
ی ش بررسی خاصیت ضد میکروبضد میکروبی عصاره طارونه صورت نگرفته است که هدف از این پژوه

  باشد.عصاره طارونه می
  

 هامواد و روش
، آگار PDA، محیط کشت مولر هینتون براث و مولر هینتون آگار، محیط کشت درصد 80اتانول : مواد

هاي قارچ ،کلی و سالمونالآنتریکااورئوس، اشرشیاسرئوس، استافیلوکوکوسباسیلوس هايباکتري
    آسپرژیلوس اوریزا و تریکودرماآسپرژیلوس نایجر، 

ذین نخل، که از یک درخت خرماي آهاي تازه گل منظور تهیه عصاره طارونه، ابتدا غالفبه: تهیه عصاره
هاي خرد شده طارونه به وسیله آسیاب مضافتی بم تهیه شده بود، در دماي اتاق خشک شد. سپس تکه
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 حجمی) استفاده شد. درصد (حجمی: 80حالل  اتانول برقی پودر شدند. جهت تهیه عصاره اتانولی از 
 80گرم نمونه با حالل اتانول 5 بدین منظور ابتداسپس به منظور تهیه عصاره از مایکروویو استفاده شد 

) مخلوط گردید. مخلوط سپس با امواج مایکروویو (توان 1:15درصد و با نسبت نمونه به حالل (
هاي حاصله با استفاده از کاغذ صافی از مواد گیاهی جدا عصارهدقیقه اشعه دهی شد.  5وات) در 100

گراد تغلیظ شدند. در نهایت عصاره درجه سانتی 40 دماي در خشک کن چرخشیگردیدند سپس توسط 
میرزاپور و همکاران، ( گراد به پودر تبدیل شدنددرجه سانتی -50توسط خشک کن انجمادي  در دماي 

2010(.  
  

  سازي در چاهکرقتبررسی اثر ضد میکروبی با روش 
زمون آقبل از  روزتهیه شده از کلکسیون میکروبی ایران ی یهاي باکتریاسویه: هاي باکتريسازي گونهفعال

روش مک براي تهیه رقت مناسب باکتري از  ند.داده شدگراد قراردرجه سانتی 37در انکوباتور  وفعال 
لیتر میلی 9/9 حاوي 1است (مک فارلند  cfu/ml810 ×3 که معادل غلظت شداستفاده  1 فارلند

از محیط کشت باکتري  منظوربدین .)درصد 1لیتر کلرید باریم میلی 1/0با  درصد 1اسیدسولفوریک 
قدر آنریخته لیترآب مقطر میلی 5-4مقداري با لوپ استریل برداشته شده و درون لوله آزمایش حاوي 

باشد. در لوله می 3×810تا کدورت محلول باکتري و مک فارلند یکی شود. این رقت  شدباکتري اضافه 
حاصل شود. از 810 رقتلیتر آب مقطر مخلوط شده تا میلی 2لیتر از محلول باکتري با دیگري یک میلی

تورنسبري و همکاران، ( حاصل گردد610تا رقت  دادهسازي را انجام این محلول دو بار عمل رقیق
1983(.  

-تهیه شد. شیوه آماده از عصاره پودر شدهام پیپی 40000یک محلول استوك ابتدا : تهیه رقت از عصاره

 2259استریل و  DMSOمیکرولیتر  150 با گرم عصاره پودر شده 1/0بود که سازي آن به این صورت 
 22/0میکرولیتر محیط کشت مولر هینتون براث مخلوط شد. براي استریل کردن از صافی میلی پور 

سی محیط کشت سی 2سی برداشته و درون یک شیشه استریل با سی 2استفاده شد. از عصاره صاف شده 
 ،40000اره شامل هاي عصها نصف گردند. غلظتترتیب ادامه داده تا غلظتمخلوط نموده و بدین

همکاران،  ماهون و( بودندام پیپی 25/156و  5/312، 650، 1250، 2500، 5000، 10000، 20000
2001(.  
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- طارونه با استفاده از روش رقت حداقل غلظت مهارکنندگی عصارهبراي بررسی : بررسی اثر ضد میکروبی

ها پلیت 1ابتدا مطابق شکل  استفاده شد.اي خانه 96سازي در چاهک (میکروبراث دایلوشن) از پلیت 
 ترینپایین گرفتنددرجه قرار  37ساعت در دماي  22-24مدت ها بهسازي پلیتپس از آمادهسازي شد مادهآ

عیین گردید. ت) MIC(1عنوان حداقل غلظت مهارکنندگیگونه کدورتی در آن مشاهده نشد بهغلظتی که هیچ
ها مشاهده هایی که کدورتی در آن) از رقتMBC(2کشیمیکروببراي مشخص نمودن حداقل غلظت 

درجه  37ساعت در دماي  24مدت ها بهنشد در محیط نوترینت آگار کشت سطحی داده شد. پلیت
عنوان حداقل غلظت گذاري شد. غلظتی که شمارش تعداد کلنی صفربود بهخانهگراد گرمسانتی

 . )2001اینویا و همکاران، ( گردیدتعیین کشی براي هر باکتري میکروب
  

  سازي در چاهکرقتاي در روش خانه 96نحوه پرکردن پلیت  -1شکل 
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

190 µ  
MHB +  

10 µ 
bacter 

      

100 µ  
MHB + 
90 µ EX 
+ 10 µ 
bacterI 

100 µ  
MHB + 

90 µ 
EX + 10 

µ 
bacterI 

100µ  
MHB + 

90 µ 
EX2 + 
10 µ 

bacterI 

110µ 
MHB +  

90 µ 
DMSO 

200 µ 
L  

1MHB 

A 

190 µ  
MHB +  

10 µ 
bacterI 

      

100 µ  
MHB + 
90 µ EX 
+ 10 µ 
bacterI 

100 µ  
MHB + 

90 µ 
EX + 10 

µ 
bacterI 

100 µ  
MHB + 

90 µ 
EX + 
10 µ 

bacterI 

110 µ 
MHB +  

90 µ 
DMSO 

200 µ 
L  

MHB 

B 

190 µ  
MHB +  

10 µ 
bacterI 

      

100 µ  
MHB + 
90 µ EX 
+ 10 µ 
bacterI 

100 µ  
MHB + 

90 µ 
EX + 10 

µ 
bacterI 

100 µ  
MHB + 

90 µ 
EX + 
10 µ 

bacterI 

110 µ 
MHB +  

90 µ 
DMSO 

200 µ 
L  

MHB 

C 

190 µ  
MHB +  

10 µ 
bacterI 

      
110 µ  

MHB + 
90 µ EX 

110 µ  
MHB + 

90 µ 
EX 

110 µ  
MHB + 

90 µ 
EX 

110 µ 
MHB +  

90 µ 
DMSO 

200 µ 
L  

MHB 

D 

            E 

190 µ  
MHB +        

100 µ  
MHB + 
90 µ EX 

100 µ  
MHB + 

90 µ 

100 µ  
MHB + 

90 µ 

110 µ 
MHB +  

200 µ 
L  

MHB 

F 

                                                             
1- Minimum Inhibitory Concentration 
2- Minimum Bacteriocidal Concentration 
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  حاوي محیط کشت  براي اطمینان از استریل بودن محیط کشت است.: 1ستون 
  : حاوي حالل براي اطمینان از استریل بودن حالل است. 2 ستون

  باشند. می هاي عصاره: مربوط به غلظت11الی  3ستون 
  حاوي باکتري و محیط کشت براي اطمینان از فعال بودن باکتري است.: 12ستون 

C:   اولمورد مطالعه تکرارهاي مربوط به باکتري   و  B, A هاي ردیف   
  ردیف D:شود براي مطمئن شدن از استریل بودن شرایطدر این ستون از باکتري استفاده نمی

  ردیف E:باکتري مورد مطالعه استماند در واقع مرز بین دو می این ردیف خالی باقی 
  : تکرارهاي مربوط به باکتري مورد مطالعه دومHو F,Gهاي ردیف

Muller – HintonBrath (محیط کشت مولر هینتون براث) است مخفف   MHB 
extraction (عصاره استخراج شده) است  مخفف   EX 

  گیردمورد بررسی قرار می) bacterII و bacterIزمان اثر عصاره برروي دو باکتري(*در هر پلیت هم
  

 بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره طارونه به روش دیسک دیفیوژن

رقیق کرده  DMSOبا  راپودر شده ابتدا عصاره : هاي حاوي عصارهرقیق سازي عصاره و تهیه دیسک
هاي دیسک از عصاره تهیه شد. سپس جهت تهیه 200و  100، 50 ،25 گرممیلی /لیترمیلی هايو غلظت

نک هاي بالترتیب که دیسکهاي بالنک ساخت پادتن طب استفاده شد. بدینحاوي عصاره از دیسک
دقیقه پس از جذب  4تا  3. بعد از مدت ه شدهاي تهیه شده عصاره قرار دادهاي حاوي رقتدر لوله

گذاري خشک شده و جهت دیسک گراد قرارداده تا کامالًدرجه سانتی 37ها را در دماي کامل، دیسک
 .)2005مشهدیان و همکاران، ( آماده شدند
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 و کلیااشرشی ،اورئوساستافیلوکوکوس ،سرئوسباسیلوس( يهاباکترياز  ابتدا: 3روش انتشار در آگار
سپس  تهیه شد.است  cfu/ml 810× 5/1 که معادل 5/0 فارلندمک سوسپانسیون میکروبی )آنتریکاسالمونال

میکرولیتر از سوسپانسیون تهیه شده بر سطح محیط مولر هینتون اگار کشت یکنواخت انجام  100با 
عصاره طارونه با فاصله معین از یکدیگر و از  هاي مختلفغلظت حاويهاي بالنک گاه دیسکانشد.

گراد سانتیدرجه  37ساعت در  24مدت  ها بهپلیت لبه پلیت روي سطح محیط کشت قرار داده شدند.
رسی متري  مورد برله عدم رشد در اطراف دیسک به وسیله خط کش میلیهاسپس قطر انکوباته شدند و

عنوان کنترل منفی و از به (رقیق کننده عصاره) DMSO هاي حاويزمایش از دیسکآقرار گرفت.در این 
  .)2001 همکاران،اندرو و ( شدعنوان کنترل مثبت استفاده به آنتی بیوتیکحاوي  يهادیسک

آسپرژیلوس نایجر، آسپرژیلوس اوریزا و هاي مورد آزمایش شامل قارچ: تعیین قدرت ضد قارچی طارونه
بودند که از آزمایشگاه دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان   تریکودرما

قبل از آزمایش کشت داده شدند.  27روز در  4مدت به PDAها در محیط کشت . این قارچندتهیه شد
 PDAلیتر از میلی 8) با 200 ،100 ،50 ،25گرم میلی /لیترمیلیهاي تهیه شده (لیتر از رقتیک میلی

 5مخلوط شده و سپس درون پتري دیش ریخته شدند. در نهایت دیسک میسیلیومی از اسپورها (قطر
روز قرار گرفتند.  4 به مدت 27ها در انکوباتور قرار گرفت. همه پلیت PDAمتر) روي مرکز پلیت -میلی
 DMSOاز  و در کنترل منفی (آنتی بیوتیک) قارچضدیک ترکیب جاي عصاره از نمونه کنترل مثبت بهدر 

کنندگی استفاده  از فرمول زیر براي محاسبه درصد ممانعت .)2007امیدبیگی و همکاران، ( استفاده شد
  شد.

قطر	کنترل	منفی قطر	هاله
قطر	کنترل	منفی × 100 =    درصد	ممانعت	کنندگی	

عصاره طارونه بر همه که  بود سازي در چاهک بیانگر اینرقت آزمایشنتایج حاصل از : هایافته
ر د عصاره طارونههاي گرم منفی در مقابل که حساسیت باکتري بررسی موثر است مورد هايباکتري

هاي نشان داد که برخی اسانس یطی آزمایش) 2004(بورت  .بودبیشتر  هاي گرم مثبت مقایسه با باکتري
کاران، طالعی و همهاي گرم منفی نسبت به گرم مثبت هستند(روغنی داراي اثر بیشتري روي باکتري

اثر مهارکنندگی و کشندگی آن  شودمشاهده می 3 و 2 هاي شکلو  1همانطور که در جدول  .)2008

                                                             
1- Disk Diffusion 
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ام پیپی20000 و 20000 ئوسوراستافیلوکوکوس اام، پیپی 20000و10000 باسیلوس سرئوسروي 
دهنده آن است ام است که نشانپیپی  5000و  5000 سالمونال ام وپییپ10000و  5000 اشرشیا کلی
 دارد. آنتریکاسالمونال بیشترین تاثیر را روي باکتري طارونه که عصاره 

تره، بن سرخ، شنگ، شمشاد اناري  هاي شاهاثرات ضد باکتریایی عصاره )2008(طالعی و همکاران 
که  ودب دهنده اینرا مورد بررسی قرار دادند که نتایج این تحقیق نشانو دو گونه آویشن بومی لرستان 

  .هاي گرم منفی و گرم مثبت هستندهاي مورد آزمون داراي اثرات ضد میکروبی روي باکترياین عصاره
طور که در این جدول همان .اندآورده شده 2در جدول  دیسک دیفوزیونآزمایش نتایج حاصل از 

 معادلام پیپی 200در غلظت  سالمونال آنتریکابیشترین قطرهاله عدم رشد مربوط به  شودمشاهده می
باکتري  عصاره طارونه بیشترین تاثیر را رويست که ا کننده آنتاییدنتایج این آزمون نیز  .بودمتر میلی 17

له عدم رشد هاشود باالترین میانگین قطرمشاهده می 3دارد. همانطور که در نمودار  آنتریکاسالمونال 
  است.متر میلی 5/13 و در حدود سالمونال آنتریکامربوط به 

ا هبه بررسی اثر عصاره الکلی گیاه رازك بر تعدادي از باکتري )2007( و همکاران کسري کرمانشاهی
هاي گرم مثبت اثر مهاري دارد و نشان داد که عصاره رازك برروي باکتر . نتایج بررسی آنهاپرداختند

  .یابدله عدم رشد افزایش میهاهمچنین با افزایش غلظت عصاره قطر
تریکودرما، ( هاي مولد فساد مواد غذاییوي کپکر ه طارونه برهمچنین اثر عصاردر این پژوهش 

 3نتایج این آزمایش در جدول  و) مورد بررسی قرار گرفت آسپرژیلوس نایجر و آسپرژیلوس اوریزا
 95 به میزانو مربوط به تریکودرما  200بیشترین درصد بازدارندگی مربوط به غلظت  .اندآورده شده

شود باالترین میانگین درصد بازدارندگی مربوط به مشاهده می 4 شکل. همانطور که در بود درصد
بیانگر رابطه بین غلظت عصاره و  10و  9، 8ي هارشکلاست. درصد  25/83تریکودرما و در حدود 

غلظت عصاره درصد بازدارندگی شود با افزایش که مشاهده میطورهمان .درصد بازدارندگی هستند
 یابد.افزایش می

هاي اتانولی بادرنجبویه و اکسیدانی عصارهتاثیر ضد قارچی و آنتی )2008(ساعتچی و همکاران 
هاي مورد آزمایش داراي نتایج این تحقیق نشان داد که عصاره .را مورد بررسی قرار دادند الطیبسنبل

 و انستنددناشی از غلظت باالي کریوفیلن و کاریوفیلن اکسید را این اثر  واثر ضد قارچی باالیی هستند 
تی قابل پن اثر حفاظهاي منوترها از قبیل هیدروکربنترکیبات شیمیایی عصارهبیان کردند که همچنین 

  .مشاهده دارند
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  هاي مورد مطالعهروي سویه MICو   MBCنتایج -1جدول 
  MIC (PPM) MBC (PPM)  میکروارگانیسم

  20000  10000  باسیلوس سرئوس
  20000  20000  استافیلوکوکوس اورئوس

  10000  5000  اشرشیا کلی
  5000  5000  سالمونال آنتریکا

  

    
  هاي مورد مطالعهروي سویه MICنتایج  -2شکل   هاي مورد مطالعهسویهروي  MICنتایج  -1شکل 

  

  لیترله عدم رشد بر حسب میلیهاقطر -2جدول 
  گرم/ میلی لیترغلظت عصاره میلی

                         میکروارگانیسم
25 50 100  200  

  17  14  12  11  باسیلوس سرئوس
  15  13  11  10  استافیلوکوکوس اورئوس

  16  5/13  12  5/10  کلی اشرشیا
  13  10  9  -  سالمونال آنتریکا

  

  
  هاهاي مختلف عصاره روي باکتريله عدم رشد غلظتهامیانگین -3شکل 
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  هاي مورد مطالعهدرصد ممانعت کنندگی عصاره طارونه بر روي قارچ -3جدول 
  گرم/ میلی لیترغلظت عصاره میلی                       

  میکروارگانیسم
25 50 100  200  

  66  62  57  55  آسپرژیلس نایجر
  61  56  53  50  آسپرژیلوس اوریزا

  95  90  78  70  تریکودرما

  

  
  هاهاي مختلف عصاره روي قارچمیانگین درصد ممانعت کنندگی غلظت -4شکل 

 
 گیرينتیجه و بحث

ها به مصرف هاي شیمیایی و تمایل آنکنندگان در مورد مواد غذایی حاوي نگهدارندهنگرانی مصرف
استفاده از گیاهان دارویی به لحاظ پایین بودن عوارض جانبی آن موادغذایی با کیفیت باال باعث شده 
جاویدسون و همکاران، ( کندهاي اخیر روند رو به رشدي پیدا نسبت به داروهاي شیمیایی در سال

و  هستندن هاي پاتوژباکتري هاي گیاهی منابع جدیدي از ترکیبات ضد باکتریایی در برابرعصاره .)1993
جوشی ( اندهاي گیاهی پی بردهعصارهدر برخی از عوامل ضد باکتریایی وجود مطالعات انجام شده به با 

  .)2009و همکاران، 
ک با اثر لیوفنکه بین ترکیبات پلی بودبیانگر این  )1999( و همکارانکووان نتایج حاصل از آزمایش 

اثر ضد باکتریایی اسانس ) 2007(سحر خیز و همکاران در سال . .وجود داردارتباط ضد میکروبی گیاهان 
ی نتایج این تحقیق نشان داد که خواص ضد میکروب. گیاه بابونه گاوي گل سفید را مورد بررسی قرار دادند

رکیبات تنقش سینرژیسی که  الخصوص کامفور و همچنین اسانس گیاه علیاصلی مربوط به ترکیبات 
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- بآ هاي گیاهی مرتبط با خاصیتهاي مهم عصارهیکی از ویژگی.است ،یر ترکیبات دارندبا سا جزئی

سازد تا با پیوند روي الیه لیپیدي هاي گیاهی را قادر می) است که عصارهHydrophobicityگریزي (
اي هها و یونها باعث پاره شدن غشاء سلولی و خروج مولکولها و میتوکندري آنغشاء سلولی باکتري

  .)2009جوشی و همکاران، ( گرددمهم باکتري به خارج از سلول و در نهایت مرگ باکتري می
صاره طارونه عبا توجه به مطالب باال فنیلیک است عصاره طارونه داراي مقدار قابل توجهی از ترکیبات پلی

راین بناباست  جلوگیري نمایدزاي مواد غذایی مولد فساد و بیماري هايو کپک هامی تواند از رشد باکتري
  هاي غذایی پیشنهاد نمود.عنوان یک ترکیب نگهدارنده در فرآوردهآن را بهتوان استفاده از می
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Abstract 
Phoenix Dactylifera A collection of flowers in each inflorescence branches grown 

on a diet of dates in the series are drawn oval wooden sheath. In this study, the 
antimicrobial properties against pathogenic bacteria Phoenix Dactylifera well 
dilution method (micro dilution) and disc diffusion and mold spoilage due to extract 
the disk diffusion method was studied. Tarvnh extract the bacteria Bacillus cereus, 
Salmonella, or general Shrshya, Staphylococcus aureus, and the fungus 
Trichoderma, Aspergillus niger and Aspergillus oryza produces inhibitory and 
germicidal effect that the greatest effect on Salmonella enterica bacteria with 
minimum inhibitory concentrations (MIC) against 5,000 minimum concentration of 
germicidal (MBC) against 5000, and the average diameter of the inhibition zone, 
mm) (5/13 that passes between the fungus and the greatest effect on Trichoderma 
mean percentage inhibition 25/83 percent, respectively. results showed that the 
extract Tarvnh bacterial growth can be productive and disease-causing food to 
prevent spoilage., so you can use it as a mix preservatives and flavors of natural food 
product can offer. 
 
Keywords: Phoenix Dactylifera extract, micro dilution, antimicrobial effect, the 
percentage inhibition.1 
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