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( بر دو قارچ .Myrtus communis L)های آبی و فالونوئیدی کلی گیاه مورد اثرات ضد قارچی عصاره

  in vitroآالی رنگین کمان در شرایط زای ساپرولگنیا و فوزاریوم جدا شده تخم قزلبیماری

 

 3نواز خرازیان ،1فرزانه نیکوخواه ، 2امین نعمت الهی، 1*مهرداد فتح اللهی  ،1فرشته سلیمیان ناغانی

 

 گروه شیالت دانشگاه شهرکرد . 1

 شهرکردگروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دانشگاه . 2
  گروه زیست شناسی دانشگاه شهرکرد . 3
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 چکیده

 Myrtusمورد )دارویی های به دست آمده از گیاه های مختلف عصارهغلظتضد قارچی اثر  ،در این تحقیق

communis L. ) زای قارچی  عامل بیماریدو رشد روی بر( ساپرولگنیاSaprolegnia sp.( و فوزاریوم )Fusarium sp. )

آوری از  ها بعد از جمع برگ عصاره گرفت. کمان مورد بررسی قرار رنگین آالی ماهیان قزل یافته های لقاح تخمجدا شده از 

خیساندن و  روش استخراج فالونوئیدگاههای طبیعی آن در استان چهارمحال و بختیاری در خرداد ماه به  رویش

(Maceration )از روش تست انتشار از دیسک  ،شد. برای بررسی اثر ضد قارچی عصاره استخراج(Disk diffusion)  و

شد. براساس نتایج به دست آمده در این مطالعه مشخص شد که  ( استفادهWell diffusionتست انتشار از چاهک )

گیاه  آبیعصاره  mg/ml   155چنین مقدارفالونوئید و همعصاره به دست آمده به روش استخراج  mg/ml  15مقدار

و کلی  عصاره اثر تنها همچنیناست.  به روش خیساندن روی قارچ ساپرولگنیا اثر کشندگی داشتهبه دست آمده مورد 

 های تست به ترتیب با روش mg/ml 21 و 1/12  برابر MICبا  اثر بازدارندگی روی قارچ فوزاریوم آمده دست بهآبی 

بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که عصاره گیاه مورد اثر بخشی بهتری است.  انتشار دیسک و چاهک بوده

های ضد در جلوگیری از رشد قارچ ساپرولگنیا نسبت به قارچ فوزاریوم داشت. این مطالعه نشان دهنده وجود ترکیب

از آن به عنوان داروی  توان میتر قیاس گستردههای مختلف گیاه مورد است که با مطالعه در مقارچی در عصاره

 کرد.  استفادهپروری های قارچی در آبزیمناسب جهت درمان بیماری

 

 ی رنگین کمانآالقزل  ،ضد قارچیگیاه مورد، ساپرولگنیا، فوزاریوم،  کلیدی: واژگان
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 مقدمه. 1

الی رنگین ماهیان قزل آ های پرورشکارگاه در

به  آالبه طور معمول انکوباسیون تخم قزل کمان

یکی از . شودصورت مصنوعی در انکوباتورها انجام می

های تکثیر و پرورش مشکالت اساسی تولید در کارگاه

که  استزدگی عارضه قارچ ،آالی رنگین کمانقزل

ها، الروها، ماهیان پرورشی و مولدین را آلوده تخم

.  شودها مینموده و باعث ایجاد تلفات در آن

ن آب بیماری قارچی ماهیاعامل ترین ساپرولگنیا مهم

از طریق چسبیدن و نفوذ و  استها شیرین و تخم آن

های های مرده و نیز از طریق تخمبه دیواره سلول

 Abtahi etکند )های سالم سرایت میمرده به تخم

al., 2005. .) وه بر تاثیر مستقیم و عال فوزاریومدر

های جلدی، احشایی و چشمی در آبزیان، ایجاد عفونت

  است شده ها نیز شناختهزایی آننقش توکسین

(Firouzbakhsh et al., 2014  Woo and Bruno, 

2011;.)  

ماالشیت گرین، فرمالین، پراکسید هیدروژن، 

کلرید سدیم و کلسیم، سولفات مس، یدوفورها، 

و تانن از جمله مواد  متیلن آبیپرمنگنات پتاسیم، 

های لقاح مشیمیایی مورد استفاده برای درمان تخ

. اثرات مخرب تعدادی از مواد اندها بودهیافته و ماهی

 هاآنکاربرد که  است مشخص شده ذکر شده، شیمیایی

سایر مواد یا دارای ، را تا حد زیادی متوقف ساخته

کشی قارچیا از خاصیت  ،مالحظات زیستی بوده

 تالش برای یافتن بنابراین ند.ا هموثری برخوردار نبود

درمانی عالوه بر داشتن اثر  های دیگری کهجایگزین

، مورد توجه از لحاظ تاثیرات جنبی ایمن باشدمفید، 

وان به تها میرفته است. از جمله این جایگزینقرار گ

 (.Woo and Bruno, 2011) گیاهان دارویی اشاره کرد

های متعددی از گیاهان طی متابولیسم ثانویه، گروه

های طبیعی از قبیل آلکالوئیدها، ترکیبات پلی فراورده

، که دکننها را تولید میفنولی، تریپنوئیدها و کومارین

ها در خود گیاه، در درمان آن صرف نظر از نقش

 Dehghan  et)گیرند ها مورد استفاده قرار میبیماری

al., 2013). یاهان دارویی نسبت به داروهای گ

تری برای  ور کمآاثرات زیست محیطی زیان، میاییشی

تر محیط زیست دارند و از لحاظ اقتصادی به صرفه

 قارچی اثر ضد مطالعاتی که روی از جملههستند. 

است  پروری انجام شده زی های گیاهی در آبعصاره

 Ebrahimzadehهای اوکالیپتوس )به برگ توانمی

Mousavi et al. 2006.)،  اسانس شمعدانی(Rohani 

et al., 2006.) و آویشن شیرازی (Soltani et al., 

-ها در کنترل آلودگیکرد که تاثیر آن اشاره( .2009

رنگین کمان بررسی و آالی های قارچی تخم قزل

اولین مطالعات  ءو در نوع خود جز مشخص شده است

  شوند.در این زمینه در ایران محسوب می

که جز ( .Myrtus communis L) گیاه مورد

به دلیل داشتن خواص  ،ستافلورگیاهان ایرانی 

های قدیم مورد توجه قرار درمانی فراوان از زمان

باکتری و  کننده، ضدعفونی  خواص ضداست و  گرفته

 ;Zargarii 1983) است آن مشخص شدهویروس  ضد

Hosseinzadeh et al. 2000.)  سابقه دیرین وجودبا 

های میکروبی در درمان و بهبود بیماری دراین گیاه 

 زی پروری آب قارچی آن در تاکنون اثر ضد ،انسان

نتایج در این مطالعه . است نگرفته مورد بررسی قرار

کلی فالونوئیدی عصاره های  ارچیاثرات ضد قررسی ب

و  به روش استخراج فالونوئید استخراج شده گیاه مورد

 خیساندنعصاره آبی استخراج شده به روش 

(Maceration )دو قارچ ساپرولگنیا  رشد بر

(Saprolegnia spp.( و فوزاریوم )Fusarium spp.) 

که از سالنهای انکوباسیون پرورش ماهیان قزل آالی 

  ارائه شده است. ،رنگین کمان جداسازی شدند

 

 هامواد و روش. 2

در بهترین  .Myrtus communis Lبرگ گیاه مورد 

های گیاه از اواسط بهار تا زمان جمع آوری برگ

( در Najib Zadeh et al., 2011اواسط تایستان )

استان چهارمحال و بختیاری در  1332خرداد ماه 

های سالم در شرایط مناسب دمای آوری و برگجمع

های با استفاده از روش اتاق و سایه خشک شدند.

 عصارهعصاره کلی و خیساندن  ،استخراج فالونوئید
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 (Myrtus communis L) های گیاه مورداز برگ آبی

پودر شده  گرم برگ 11عصاره کلی  .گرفتانجام 

بعد از قرار سی متانول سی 115قرارداده شده در 

درجه و خنک  05گرمای  غیر مستقیم در دادن

 ،با استفاده از روتاری متانول و جداسازی حالل ،کردن

با کاغذ صافی و قیف دکانتور جداسازی دو مرحله  طی

تهیه  کشت داده شدهبرای به کار بردن روی قارچهای 

 Markham, 1982; Ciesla, 2010; Caruana etشد )

al., 2012 .) 

خیسانده گرم از پودر برگ  15 محلول حاصل از

بعد از لیتر آب مقطر استریل میلی 155در شده 

به عنوان  و فیلتر بیولوژیک کاغذ صافی فیلتراسیون با

(. Moradi et al., 2011) عصاره آبی به کار گرفته شد

حاوی های یکسان از عصاره که به منظور تهیه حجم

های متفاوتی باشند، بر اساس روش رقت غلظت

 های متوالی به دست آمد. غلظت ،سریالی

های  داخل سوآپهای  ارچحاصل از ق اسپورهای

های  سالنی های لقاح یافته تخمنمونه برداری شده از 

 در کشت پس از ،انکوباسیون نقاط مختلف استان

 ،نیکلبیوتیک کلرامفسابارودکستروز آگار حاوی آنتی

-سازی پرگنهپس از رشد به منظور جداسازی و خالص

و پاساژداده های قارچی در کنار شعله و زیر هود 

و  های رشد کرده جداگانه  مورد شناسایی نمونه

 Ebrahimzadeh Mousavi etقرار گرفتند ) جداسازی

al., 2007.)  

از روش ها  برای بررسی اثر ضد قارچی عصاره 

و تست انتشار از چاهک  تست انتشار از دیسک

  Ataei Azimi et al., 2007)شد  استفاده

Abdoualeki et al. 2007 a. and b.;) ترین و کم 

ساعت توانست  25عصاره که بعد از گذشت  از غلظت

ترین  و کم MICرشد قارچ را مهار کند به عنوان 

ساعت توانست به طور  05 طیعصاره که از غلظت 

 MFCکامل از رشد قارچ ممانعت کند به عنوان 

 ,.Svecova et al., 2013;  Osorio et al ) شدتعیین 

2010; Abou-Jawdah et al., 2002ای روش (. بر

 21انتشار از دیسک با انتقال ماده ضد قارچ با حجم تا 

های کاغذی که در محیط میکرولیتر بر روی دیسک

کشت قارچ قرار گرفت و با تشکیل هاله عدم رشد 

ارزیابی  عصاره ر اطراف آن، خاصیت ضد قارچیقارچ د

 1کاغذی ) شد. در این آزمایش بر روی هر دیسک

از  (میکرولیتر 21حجم مشخصی ) میلی متر قطر(

-فاصله سپس ،های مختلف عصاره اضافه گردیدلظتغ

ی اولیه و رشد کرده قارچ تا دیسک پس از انتقال 

گیری شد. از نیستاتین به ها اندازهعصاره روی دیسک

عنوان کنترل مثبت و آب/متانول )بسته به نوع عصاره( 

از  ساعت بعد 25به عنوان شاهد منفی استفاده و 

کشت، حداقل غلظت بازدارندگی عصاره بر روی قارچ 

جهت بررسی اثر و های به وجود آمده با مشاهده هاله

 05کشندگی عصاره روی قارچ، هاله عدم رشد تا 

 تعیین هاساعت بعد از ریختن عصاره روی دیسک

گردید. تست انتشار از چاهک جهت بررسی اثر 

به کار بردن  ها به منظور کشندگی عصاره ها بر قارچ

میکرولیتر( برای تست  15های باالتر از عصاره )حجم

هایی که در روش اولیه ی انتشار دیسک اثر عصاره

تنها تا حد بازدارندگی بروز کرده بودند به کار گرفته 

روش انتشار از دیسک  صورت استفاده از زیرا در ؛شد

پخش  احتمالتر عصاره های بیشاستفاده از حجم

اطراف دیسک و در نهایت خطا در انجام  شدن آن به

هایی به . در این آزمایش چاهکوجود دارد آزمایش

ایجاد و درون هر در هر پتری دیش  مترمیلی 1قطر 

های میکرولیتر( از غلظت 15چاهک حجم مشخصی )

ی قارچ مختلف عصاره ریخته شد. اندازه کیری فاصله

ورت ها صتا چاهک پس از انتقال عصاره روی چاهک

به مانند  MFCو   MICشاهدها و محاسبات گرفت. 

در تمام مراحل دیسک انجام شد.  انتشار روش

نتایج حاصل از های انجام شده برای هر قارچ، آزمایش

به ها  سه تکرار درست همزمان و کامل از رشد قارچ

و در غیر  در نظر گرفته شدندعنوان مشاهده 

 .شد ها دوباره تکرار می صورت آزمایش این

های آماری به دست آمده و تجزیه و تحلیل داده

رسم نمودارهای مربوط و نتایج با استفاده از نرم 

اکسل  2010و  Statistics Version 22 Spssافزارهای 

http://jmp.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Ataei+Azimi
http://jmp.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Ataei+Azimi
http://jmp.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Ataei+Azimi
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ها به صورت صورت پذیرفت. ارائه میانگین داده

خطای معیار  انجام شد. مقایسه میانگین  ±میانگین 

های آنالیز  فاده از آزمونها و تیمارها با استداده

  واریانس یک طرفه و دانکن صورت گرفت. 

 

نتایج. 3  

لف عصاره کلی بر قارچ های مختغلظت اثر

از  mg/ml 1/12غلظت  در MICمیزان ، ساپرولگنیا

 در غلظتMFC  میزان و( 1)جدول کلی موردعصاره 

mg/ml155 را نشان داده ( 1)شکلعصاره این  از

 های به وجود آمده ناشی رشد هالهشعاع  به جز. است

 15غلظت ،نیستاتین مربوط به های ی دیسکدر ناحیه

در مقداری با گذشت زمان عصاره که از  mg/ml155 و

بیان کننده توقف آهنگ  ،این توقف  .ماند ثابت متوقف

های به کار برده شده برای رشد قارچ در مقابل غلظت

بقیه در  ،(1جلوگیری از رشد قارچ است )شکل 

تا دیسک  فاصله قارچ شعاع ،های عصاره کلیغلظت

)رشد قارچ  و در روز دوم به صفر رسید یافتکاهش 

 اثر فزاینده بازدارندگی. به روی دیسک مشاهده شد(

عصاره کلی در تیمارها به ازای افزایش غلظت  رشد

 mg/ml غلظت کشندگی بهتری از ،ساعت 05بعد از 

 نشان داد (>51/5Pتاتین )نیس شاهد را نسبت به 155

و نیستاتین )شاهد  mg/ml 15( و اثر غلظت 1)جدول

  .(>51/5Pداری نداشتند )مثبت( با هم تفاوت معنی

های مختلف عصاره آبی استخراج از میان غلظت

 mg/ml 15و  mg/ml155 تیمارهای با غلظت  ،شده

ساعت اول اثرات بازدارنده رشد بر قارچ های  25در 

( و تیمارهای با 2اند ) جدول کشت شده نشان داده

های دیگر از این عصاره هیچ تاثیر ضد قارچی غلظت

عصاره  mg/ml15 نشان ندادند. به این ترتیب غلظت 

برای مهار رشد  MICآبی برگ گیاه مورد به عنوان 

در تست انتشار دیسک با  قارچ ساپرولگنیا تعیین شد.

میکرولیتر از عصاره آبی اثر کشندگی  21به کارگیری 

  های مختلف تیمارها مشاهده نشد. از غلظت

با به کارگیری تیمارهای مختلف در تست انتشار 

میکرولیتر از عصاره آبی گیاه  15چاهک با حجم 

( MFCاز عصاره ) mg/ml  155حداقل  غلظتمورد، 

توانست رشد قارچ را همانند شاهد مثبت نیستاتین 

عصاره آبی به  mg/ml  21متوقف نماید. در این تست 

اثر بازدارندگی این عصاره را بر روی رشد  MIC عنوان 

 (. 2)شکلقارچ ساپرولگنیا بروز داده است 

 
 مختلف هایغلظت یریکارگ به از حاصل جینتا: 1 جدول

 25 در ایساپرولگن قارچ رشد یرو بر مورد اهیگ یکل عصاره

 کشت اول ساعت

 (mm)شعاع هاله  (mg/mlغلظت عصاره )

21/1 e5 

1/12 d22/5±1 

21 c2/5±1 

15 b33/5±3/0 

155 a33/5±0/0 

 b33/5±0/0 نیستاتین

 e5 متانول
 های مقایسه شده هستند.داری گروهحروف نشان دهنده مرتبه معنی

 شعاع هاله: فاصله توقف رشد قارچ تا مرکز دیسک حاوی عصاره     

 

 مختلف هایغلظت یریکارگ به از حاصل جینتا :2 جدول

 25 در ایساپرولگن قارچ رشد یرو بر مورد اهیگ آبی عصاره

 کشت اول ساعت

 (mm) شعاع هاله (mg/ml) غلظت عصاره

1/12 d5 

21 d5 

15 c20/5±1 

155 b20/5±1/1 

 a10/5±0 نیستاتین

 d5 آب
 های مقایسه شده هستند.داری گروهحروف نشان دهنده مرتبه معنی

 شعاع هاله: فاصله توقف رشد قارچ تا مرکز دیسک حاوی عصاره     

 

های مختلف عصاره گیاه  اثر بازدارندگی غلظت

 های مورد بر قارچ فوزاریوم نشان داد که غلظت

mg/ml155 ، mg/ml15  و mg/ml21  از عصاره کلی

ساعت اثر بازدارندگی مشابه بر  25گیاه مورد بعد از 

روی رشد قارچ فوزاریوم نشان دادند و این آثار به طور 

ی به وجود آمده از اثر داری از نظر هالهمعنی
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 ( و غلظت >51/5Pتر بوده ) نیستاتین به کار رفته کم

mg/ml21  به عنوان MIC.عمل نموده است 

 

 
 قارچ بر مورد اهیگ یکل عصاره یکشندگ اثر نمودار: 1 شکل

 سکیداز  انتشار تست در ایساپرولگن

 

 
 قارچ بر مورد اهیگ یآب عصاره یکشندگ اثر: 2 شکل

 از چاهک انتشار تست در ا،یساپرولگن

 

های به  کدام از غلظت هیچدر تست انتشار دیسک 

 اند. کار رفته اثر کشندگی بر روی قارچ را نشان نداده

میکرولیتر( از  15با به کار گیری حجم باالتر )

های کلی به روش انتشار چاهک در بیست  عصاره

ساعت اول از رشد قارچ فوزاریوم نیز عملکرد بهتر 

های توقف رشد با شعاع شاهد نیستاتین در ایجاد هاله

، mg/ml155  ، mg/ml15 تر در برابر غلظت بزرگ

mg/ml 21  و mg/ml1/12 است  کامال معنی دار بوده

(51/5P <.)تست توکی ، 

 mg/ml1/12 در روش تست انتشار چاهک غلظت 

عصاره کلی برگ گیاه مورد بر قارچ MIC به عنوان 

(. در روش انتشار چاهک 3فوزاریوم تعیین شد )شکل

از تیمارهای به کار گرفته شده بر نیز اثرات کشنده 

 (.  3روی قارچها مشاهده نشد)شکل

 
های مختلف : نتایج حاصل از به کارگیری غلظت3جدول 

ساعت  25عصاره کلی گیاه مورد بر روی رشد قارچ فوزاریوم در 

 کشت اول

 (mm)شعاع هاله  (mg/mlغلظت عصاره )

21/1 c5 

1/12 c5 

21 b1/5±1 

15 b1/5±1 

155 b33/5±3/1 

 a 20/5±1 نیستاتین

 c5 متانول
 های مقایسه شده هستند.داری گروهحروف نشان دهنده مرتبه معنی

 شعاع هاله: فاصله توقف رشد قارچ تا مرکز دیسک حاوی عصاره     

 

 
 بر مورد اهیگ یکل عصاره یبازدارندگ اثر نمودار:  3  شکل

 چاهکاز  انتشار تست در کشت، از بعد ساعت 25 در وم،یفوزار

 

 21با استفاده از به کارگیری حجم  آزمایشنتایج 

به جز در  ،میکرولیتر از عصاره در تست انتشار دیسک

دیسک حاوی شاهد نیستاتین در سایر تیمارهای به 

قارچی اه مورد اثر ضد عصاره آبی گی ،شده کار گرفته

در  ها و رشد قارچبر قارچ فوزاریوم از خود نشان نداد 

های به کار  بر روی همه ی دیسکمحیط کشت و 

نتایج مشاهده شد. بدون بازدارندگی و توقف برده شده 

 15حاصل از به کار بردن حجم بیشتر عصاره )

های  میکرولیتر( در تست انتشار چاهک با غلظت

ای مختلف به کار هغلظتتعیین شده نشان داد که 

های گیاه برده شده عصاره آبی به دست آمده از برگ
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اند مورد روی رشد قارچ فوزاریوم اثرات بازدارنده داشته

تر بودن های ایجاد شده و بیش(. اختالف هاله1شکل)

-های مربوط به بازدارندگی رشد نشان میشعاع هاله

های به کار گرفته دهد که افزایش غلظت در عصاره

افزایش داده نیز  بازدارندگی رشد قارچ راقدرت شده 

بدست آمد.  MICبه عنوان  mg/ml21 است. غلظت 

ساعت تنها از گروه شاهد آثار  15بعد از گذشت 

 .کشندگی قارچ مشاهده شده است

-با توجه به مشاهدات صورت گرفته از همه نمونه

-فعالیت شده در محیط کشت، های قارچی رشد داده

های  های استخراج شده از برگهای ضد قارچی عصاره

های مختلف با دو روش گیاه مورد با استفاده از حالل

تست انتشار دیسک و تست انتشار چاهک به صورت 

 بوده است. 1جدول 
 

های برگ  نتایج نهایی به دست آمده از اثر عصاره : 1 جدول

های جدا شده از  بر قارچ.Myrtus communis L گیاه مورد 

 تخم های لقاح یافته ماهیان قزل آالی رنگین کمان

 تاثیر عصاره ها بر رشد قارچها در تست انتشار دیسک و چاهک

 قارچ
 تست انتشار چاهک تست انتشار دیسک

 عصاره کلی عصاره آبی عصاره کلی عصاره آبی

 *- کشنده کشنده بازدارنده ساپرولگنیا

 بازدارنده بی اثر بازدارنده بی اثر فوزاریوم
انتشار  ،ها در تست قبلی به دلیل ظهور اثرات کشندگی از این عصاره *

 .انجام نشده است عصارهاین  چاهک

 

 
: اثر بازدارندگی عصاره آبی گیاه مورد بر قارچ 1 شکل

 تست انتشار از چاهکساعت بعد از کشت، در  25فوزاریوم، در 

 

 گیریبحث و نتیجه. 4

از های بیماریزا  دو گونه ی جداشده از قارچ

های  های انکوباسیون استان از مهمترین قارچ سالن

زای گزارش شده توسط محققین مختلف  بیماری

های توانند تخمهای ساپرولگنیا میگونهباشند.  می

آلوده کنند با چسبیدن و نفوذ به غشای تخم مرده را 

-با خاصیت کموتاکسیک مثبت به سمت تخمسپس و 

های شیمیایی از سیگنالبروند. در این روند  های زنده

ها ها به سمت آنقارچتا  شوندهای زنده باعث میتخم

ها فوزاریوم(. Bruno and Woo, 1994) حرکت کنند

بیماری مانند های مهمی در آبزیان عامل بیمارینیز 

، (Firouzbakhsh et al., 2005)آبشش سیاه 

(Souheili et al., 1999 )های مختلفی از گونه. است

 Fusarium)فوزاریوم مونیلیفورم ی، فوزاریوم سوالن

moniliforme )روم پسو فوزاریوم اکسی(Fusarium 

oxysporum ) از ضایعات آبشش کپور ماهیان پرورشی

فیروز (. Firouzbakhsh et al., 2005)است  شدهجدا 

های سطحی قارچ 1300در سال بخش و همکاران 

تاس ماهی ایرانی پرورشی و صید شده از دریایی خزر 

فوزاریوم هم در بین سیزده نوع قارچ  بررسی کرده و

 ,.Firouzbakhsh et al) ه استجداسازی شده بود

و  فوزاریوم سوالنی، فوزاریوم مونیلیفورم .(2009

ی فرصت طلبی هستند هاپاتوژن فوزاریوم تریکینتم

% شوند. 35که ممکن است منجر به مرگ و میر باالی 

هایی که کیفیت آب پایین است، بیماری درحوضچه

 (.Ramaiah, 2006) دهدرخ می
های پرورش مدیریت بهداشتی نامناسب در کارگاه 

ها و کیفیت و عواملی چون تراکم باالی تخم در هچری

مانند تغییرات دمایی و متغییر فیزیکی و شیمیایی آب 

آلودگی آب، خطای کارگر و پیش مولدین یا مولدین 

های قارچی در ساز بیمارینارس از عوامل زمینه

 Ebrahimzadeh Mousaviروند )آبزیان به شمار می

et al., 2007..)  ،داروهای شیمیایی با تمام کارایی

اثرات نامطلوب فراوانی به همراه دارند و کمتر ماده 

 Velagد )نباش ءصی وجود دارد که دارای اثرات سوخال

and Studla, 2005.)  با توجه به عوارض نامطلوب مواد
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ای در جهت محدودیت گیرانهمقررات سخت ،شیمیایی

استفاده از مواد شیمیایی در آبزی پروری ایجاد شده 

و جو و به کار بردن دارویی که  بنابراین جست ؛است

حداقل اثرات سمی باشد  ضمن کارایی مطلوب، دارای

حداقل عارضه  های پرورشی نیز واجدو برای گونه

رچی از های قاهمواره در جهت مبارزه با بیمارید باش

 (..Abtahi et al., 2005ت )اهمیت باالیی برخوردار اس

ی ثانویه هااز آن جایی که گیاهان دارای متابولیت

توان خواص بازدارندگی می ؛متفاوت و متنوعی هستند

ها را در این ترکیبات یا خواص قارچ ایستایی آن

مطالعه ابراهیم زاده موسوی در جو کرد. ومتنوع جست

و همکاران  اولین بررسی در نوع خود در زمینه کاربرد 

های مواد طبیعی و گیاهی در زمینه کنترل آلودگی

 Ebrahimzadeh) انجام شد آبزیانقارچی تخم 

Mousavi et al., 2006.).  در این مطالعه اثر اسانس

در ( .Ecaliptus camaldolensis Dehnh)اکالیپتوس 

آالی رنگین های قارچی تخم ماهی قزلکنترل آلودگی

کمان مورد ارزیابی بالینی و کارگاهی قرار گرفت. 

با بررسی اثر اسانس نیز شریف روحانی و همکاران 

نقش موثر آن را ( Geranium herbarum)شمعدانی 

آالی رنگین کمان های قارچی تخم قزلبر آلودگی

و همکاران  Rai .(.Rohani et al., 2006) بیان کردند

گیاه خانواده  1 یروغناسانس کارایی نیز ( 2552)

،  Blumea balsamifera ،Blumea mollisآستراسه، 

Eupatorium triplinerve ،Tagetes erecta  و 

Guizotia abyssynic  را در برابر قارچ ساپرولگنیا

 ند. ه افراکس جدا شده از ماهی گزارش کرد

-قارچی غلظت ( اثر ضد2512) شریفی و همکاران

های مختلف عصاره هیدروالکلی جفت گیاه بلوط را 

( 2553و همکاران ) Mousaviو  روی قارچ ساپرولگنیا

های ضروری قارچی ترکیب جدیدی از روغن اثر ضد

 Salvia) ، مریم گلی(Thymus vulgaris) آویشن

officinalis L.) اکالیپتوس ،(Eucalyptus globulus )

آالی های قزلتخم را بر( Mentha piperita)و نعناع 

رنگین کمان بررسی کردند. بر اساس نتایج به دست 

قارچی د ترکیبی اثرات ض های روغنی اسانسآمده 

قابل توجهی در مقایسه با ماالشیت گرین نشان داد تا 

آن توانست آلودگی قارچی  ppm 15جایی که غلظت 

  را کاهش دهد.

گر آن است که مطالعات انجام شده در دنیا بیان

 توانایی مهار رشداین  عصاره بسیاری از گیاهان

به  گیاهان لحاظ این به و دارد را هامیکروارگانیسم

 پیدا زیادی کاربردهای عوامل ضد میکروبی عنوان

-اسانس و (. عصارهSukanya et al., 2009) اندنموده

های گیاهی به دست آمده از گیاهان معطر دارای 

 و ضد اکسایشی ضد قارچی، خاصیت ضد باکتریایی،

ها و ضد سرطانی بوده و قادر هستند رشد پاتوژن

ند ها را کنترل کنتولید سم توسط ریزسازواره

(Tajkarim et al., 2010.)  گیاه تاثیر در این میان

ها و کتریبا بر ضد .Myrtus communis Lمورد 

 ثابت شده است در مطالعات محققین هاقارچ
Zargarii, 1983; Azadbakht et al., 2003; 

Abdulaali, 2009; Hashemi et al., 2011))  

عنوان  به کار گرفته گیاه در این تحقیق بهبرگ 

درصد حجمی  2تا  1/1گیاه دارای بخش دارویی 

 (.Omidbaigi, 2005; Mirazadi, 2010)است اسانس 

نوع حالل، در استخراج مطالعات نشان داده است که 

های فعال گیاه موثر است و عصاره گیاه در متابولیت

ند اثرات متفاوتی در کنترل تواهای مختلف میحالل

الل آب و در این بررسی ح باشد.زا داشته بیماری عوامل

گیاه مورد آبی و کلی های متانول برای تهیه عصاره

؛  روش استخراج فالونوئید با کمک استفاده قرار گرفت

آبی استفاده  حالل متانول و خیساندن برای عصاره

و عصاره  استتر از متانول آب بیش حالل قطبیتشد. 

اد مختلف با قطبیت کمتر تواند شامل موالکلی می

از سویی بر اساس نتایج  .(Rezaii M., 1985باشد )

های الکلی میزان باالتری از عصارهتحقیقات پیشین 

 Haghighati, et) کنندموثره گیاه را استخراج می مواد

al., 2016..) 

توان به ترکیبات موجود در مورد را میخواص گیاه 

های نوئیدها و اسانسها، فالواین گیاه از جمله تانن

ترکیبات پلی فنلیک این گیاه  و این گیاه نسبت داد
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میکروبی  ها و فالونوئیدها( دارای خواص ضد)تانن

ترین ترکیب در نیا مهمصالحبر اساس اعالم باشند. می

اسانس این گیاه سینئول و در عصاره آن تانن و 

 عفونی کننده دارند فالونوئید است که اثر ضد

(Salehnia, 2000). Hosseini Azimi  و

Mortazavitodashky  بیان کردند که  1333در سال

های موجود در عصاره ممکن است دارای اثرات اسانس

قارچی بسیار قوی  ویروسی و ضد باکتریایی، ضد ضد

میکروبی گیاه مورد به درستی و به طور  اثر ضد باشند.

است با این حال بیان شده است  کامل مشخص نشده

میکروبی عصاره مورد مربوط به ترکیبی  اثرات ضدکه 

باکتری بوده  است که اغلب ضد Polyphenolicبه نام 

-از آن جدا می Bو  Aو دو ماده به نام میرتوکومولون 

میکروبی به خصوص بر روی  شود که دارای اثرات ضد

 ;Montoro et al, 2006) استهای گرم مثبت باکتری

Houshmand et al., 2011.) 

ی عصارهاز  mg/ml  155و  15  غلظتدر مقابل 

 25رشد قارچها بعد از  توقف در ،فالونوئیدی کلی

از عصاره  mg/ml  155غلظت ساعت مشاهده شد.  

به است.  حتی نتیجه بهتری از نیستاتین را نشان داده

قارچی این  اثرات ضداصلی دالیل نظر می رسد 

 .استآن ی فالونوئید ترکیبات وجود ،عصاره

Gholamhoseinian  در  2550و همکاران در سال

های گیاهی ایران خصوص اثر مهاری تعدادی از عصاره

متانولی و آبی گیاه  هایمشخص کردند که عصاره

 01مورد بر روی آلفاگلوکوزیداز به میزان بیش از 

عصاره  در تحقیق جاری است. درصد اثر مهاری داشته

میکرولیتر اثرات بازدارنده  21جم در ح آبی گیاه مورد

باال بردن حجم به با  و ساپرولگنیا نشان داد رشد روی

 ،کار رفته از عصاره آبی با روش تست انتشار چاهک

بر عصاره آبی  mg/ml155  مشخص شد که میزان

بهتری از نیستاتین شاهد را اثر کشندگی ساپرولگنیا 

اثرات  نیزبیدریغ و همکاران در تحقیق  داشته است.

های گیاه مورد بر روی سویهآبی مهاری عصاره 

کلینیکی و استاندارد کاندیدا آلبیکنس در شرایط 

 نسبت به داروی نیستاتین بهتر بوده استآزمایشگاهی 

(Bidarigh, 2008) . 

میکروبی  با بررسی اثر ضد 1301 در سال رضایی 

آن در شرایط برگ مورد، نشان داد که عصاره آبی 

میکروبی  آزمایشگاهی بر کلبسیال پنومونیه اثر ضد

در  Mansouri .(Rezaii, 1985) خوبی داشته است

های % استافیلوکوکوس33یان کرد که ب 1333سال 

 جدا شده از ناقلین در بیمارستان حساسیت خوبی به

و  Mansouri و نداعصاره آبی و اتانولی مورد داشته

و همکاران  AL-Saimaryو  2551همکاران در سال 

که عصاره آبی گیاه مورد نشان دادند  2552در سال 

 مطابق با نتایج دهد.ها را کاهش میرشد باکتری

تحقیق جاری به کار گیری حالل متانولی در استخراج 

، تاثیر بهتری نسبت به عصاره آبی روی عصاره کلی

دلیل که احنماال به این بروز می کند.  قارچ ساپرولگنیا

ای از ترکیبات قطبی و عصاره متانولی طیف گسترده

این کارایی در  کندقطبی را در خود حل می غیر

  .بروز نموده است نسبت به عصاره آبی عصاره کلی

 های مختلفغلظت اثر ،تحقیقمطابق با نتایج 

میکرولیتر  15و  21در حجم  مورد مطالعهکلی  عصاره

روی قارچ  و چاهک در دو روش تست انتشار دیسک

 گیاه مورد کلی گر اثرات بازدارنده عصارهبیانفوزاریوم 

رشد این قارچ اثر عصاره آبی روی و  روی این قارچ بود

به کار گیری روش است.  بازدارنده و کشنده نداشته

تست چاهک برای باالبردن حجم عصاره مورد استفاده 

که با افزایش حجم عصاره آبی ها بود  در کشت قارچ

سطح اثر ها بروز نکرد.  رشد قارچ نیز اثرات بازدارندگی

قارچی اسانس کامال به روش مورد استفاده در  ضد

. (Anthony et al., 2004  ) آزمایش بستگی دارد

Kalemba  و Kunicka  کردند که  بیان 2553در سال

ها بسته به ها در مقابل میکروارگانیسمفعالیت اسانس

اما همیشه   ؛میکروبی متفاوت استنوع اسانس و نژاد 

و  Tripathi در ارتباط است.آنها و غلظت  مقدار با

( 2550)و همکاران  Bakkaliو  (2551) همکاران

ها علیه بیان نمودند که مکانیسم عمل اسانس

ها پیچیده است و هنوز کامال مشخص میکروارگانیسم
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تعداد زیاد ترکیبات سازنده  ها به علتنیست. اسانس

های مورد قارچ احتماال بیش از یک مکان عمل دارند.

-بررسی در این مطالعه از نظر قارچ شناسی به گروه

های مختلف تعلق داشته و قرابت چندانی با یکدیگر 

بوده و  هادتروماسیتندارند. فوزاریوم از شاخه 

این  است. با هازیگومیستساپرولگنیا متعلق به شاخه 

های مورد مطالعه از نظر طبقه بندی توصیف، قارچ

های سلولی و شناسی و به تبع آن ویژگی قارچ

یکدیگر دارند و نهایتا کی فاصله بسیاری با فیزیولوژی

اثر بهتر  .است هبود متفاوتنیز ها روی قارچاثر عصاره 

ها بر ساپرولگنیا نسبت به فوزاریوم از سوی عصاره

ابراهیم زاده موسوی و همکاران نیز گروه تحقیقاتی 

روی اثر ضدقارچی اسانس اکالیپتوس بر ساپرولگنیا و 

 Ebrahimzadeh)است  شده فوزاریوم مشاهده و گزارش

Mousavi et al., 2006).  در این زمینهBonjar  و

اثرات ضد میکروبی  به بررسی (2551) همکاران

و  پرداختندمورد  دارویی از جمله گروهی از گیاهان

 اسانس این گیاه برکه  در حالینشان دادند که 

 و کلبسیال، بوردتال ،اشرشیاکلیهایی مانند باکتری

چون کاندیدا آلبیکنس و  هاییقارچ و استاف آرئوس

ضد  بر چندانی اثر ،است بوده کاندیدا اوتیلیس مؤثر

 در مطالعه  .  ساکارومیسس سرویسیه ندارد. قارچ

Martinetz  مورد گیاه نیز عصاره (1330)و همکاران 

کنندگی بر قارچ فوزاریوم و فاقد این دارای اثرات مهار

و همکاران Curini  .بوده استاثر بر پنیسلیوم 

( نیز بیان کردند که روغن مورد فعالیت ضد 2551)

قارچی ضعیفی در برابر رایزوکتونیا سوالنی، فوزاریوم 

تیانم سوالنی و کلتوتریکم لینه له مو

(Colletotrichum linelemuthianumنشان می ) .دهد 

است که  معلوم شدهنتایج تحقیق جاری بر اساس 

و آبی استخراج شده از گیاه  فالونوئیدی عصاره کلی

مورد می تواند بر روی قارچ ساپرولگنیا به عنوان شایع 

های ماهیان اثر  ترین قارچ ساپرولگنیازیس در تخم

قارچ فوزاریوم اثر بازدارندگی رشد کشنده و بر روی 

بر اساس آنچه در ابتدای بحث ارائه شده  داشته باشد.

فوزاریوم  های های محققین قارچ گزارشبر پایه  است،

تر و ماهیان و آبزیان  های پرورشی گرم در محیط

های گرم شایع بوده و از این نظر کارایی عصاره  آب

قزل لگنیاریس گیاه مورد در مبارزه با بیماری ساپرو

با می تواند مورد تایید قرار گیرد و  الآالی رنگین کام

تواند یک گزینه مورد  گیاه مورد می ،توجه به این آثار

تحقیق بیشتر برای یافتن یک منبع طبیعی جایگزین 

کامال موثر به جای مواد شیمیایی ضد قارچ در پرورش 

ماهی قزل آالی رنگین کمان باشد. از آنجا که که 

ای از ترکیبات قطبی و اره متانولی طیف گستردهعص

کند کارایی بهتر عصاره غیر قطبی را در خود حل می

مورد نسبت به عصاره آبی در  فالونوئیدی گیاه کلی

ست. انتظار بر این است که این آزمایش بروز نموده ا

دیگر به خصوص ساده های  گیری حاللبه کار

نیز اثر  یتوافزایش بیشتر طیف حالل هیدروالکلی

های جداشده از  کشنده بهتری را بر روی قارچ

های انکوباسیون قزل آالی رنگین کمان بروز  سالن

 دهد.
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Abstract 
In the present study, the efficiency of the flavonoid and aqueous extracts of M. communis L. 

tree leaves, a recognized Iranian medicinal plant, were assessed in vitro on the growth of 

isolated fungi, Saprolegnia and Fusarrium using the agar disc and well diffusion methods in 

flat-bottom microplates in the presence of various extract concentrations. The isolated fungi 

were sampled from the fertilized eggs of rainbow trout fish incubation farms. The leaves were 

collected from the natural habitats of the province of Chaharmahal-o-Bakhtiary in the early-

summer and extrcation took place through maceration methods with water solvent as well as 

by flavonoid extraction methods with methanol solvent. During the succeeding trials, the 

antifungal effects of the flavonoid extracts (by the disk diffusion method) and the aqueous 

extracts (by the well diffusion method) against isolated Saprolegnia were revealed by MFC 

(Minimum Fatal Concentration) values 50 and 100 mg/ml, respectively. The only effect of the 

methanolic and aqueous extracts of M. communis leaves revealed the in vitro inhibiting effect 

on the growth of isolated Fusarium by MIC values 25 and 12.5 mg/ml, in disc diffusion and 

well diffusion methods, respectively. The antifungal effects obtained by the extracts had more 

effective aspects on isolated Saprolegnias in comparison to Fusariums. The results of the 

study indicate that M. communis could be considered as a potential candidate for designing 

effective antifungal extracts suitable for the treatment of the fish eggs fungal infections.  
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Table 1: The growth inhibation activity of total flavnoids extract drived from M. communis leaf 

against fungi Saprolegnia after 20 hours incubation  

Table 2: The growth inhibation activity of aqueous extract drived from M. communis leaf against fungi 

Saprolegnia after 20 hours incubation   

Table 3: Growth inhibation activity of aqueous extract drived from M. communis leaf against fungi 

Fusarrium after 20 hours incubation 

Table 4: Final features of antifungal potential of the extracts drived from M. communis leaf against 

fungi Saprolegnia and Fusarrium isolated from Rainbow Trout Eggs  

Figure 1: The fatal effects of total flavnoids exctract drived from M. communis leaf against fungi 

Saprolegnia, by disk diffussin test. 

Figure 2: The fatal effects of aquaeous exctract drived from M. communis leaf against fungi 

Saprolegnia, by well diffussin test. 

Figure 3: The growth inhibitory effects of total flavnoids exctract drived from M. communis leaf 

against fungi Fussarium, after 20 hours incubation (by well diffussin test). 

Figure 4: The growth inhibitory effects of aquaeous exctract drived from M. communis leaf against 

fungi Fussarium, after 20 hours incubation (by well diffussin test).  
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