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چکیده
عفونتهای قارچی یکی از عوامل مهم تلفات و زیان اقتصادی درصنعت آبزیپروری جهان محسوب میشوند .در این مطالعه اثر
ضدقارچی عصارههای آبی و اتانولی دو گیاه گزنه ( )Urtica dioicaو ریحان ( )Ocimum basilicumعلیه قارچ ساپرولگنیا
پارازیتیکا ( )Saprolegnia parasiticaمورد بررسی قرار گرفت .عصارههای آبی و اتانولی گیاه گزنه و ریحان در  5غلظت (،0
 000 ،050 ،050و  0050میلیگرم در لیتر) تهیه و در  5تکرار به محیط کشت سابورودکستروز آگار اضافه شد .سپس مهار رشد
قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا در غلظتهای متفاوت اندازهگیری و با روش آنالیز واریانس یکطرفه در برنامه  SPSSآنالیز شد .نتایج این
مطالعه نشان داد که عصاره آبی گزنه در غلظت  050میلیگرم در لیتر بیشترین میزان بازدارندگی( )P<0/05رشد قارچ ساپرولگنیا
پارازتیکا را نسبت به عصاره آبی ریحان و عصاره های اتانولی گزنه و ریحان نشان داده است .مطالعه حاضر نشان داد که عصاره آبی
گزنه با غلظت  050میلیگرم در لیتر را میتوان بهعنوان یک داروی ضدقارچ علیه ساپرولگنیوز بهکار برد.
کلمات کلیدی :ریحان ،گزنه ،فعالیت ضدقارچی ،ساپرولگنیا پارازیتیکا

* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

f.firouzbakhsh@sanru.ac.ir
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فیروزبخش و همکاران

بررسی فعالیت ضدقارچی عصارههای گیاه گزنه و ریحان بر قارچ ساپرولگنیا پارازتیکا....

مقدمه
توسعه آبزی پروری در جهان امروز در تامین غذای بشر و
اقتصاد کشورهای مختلف نقش بسیار مهمی دارد .شیوع
بیماریها بهعنوان یک عامل محدودکننده در سیستم پرورش
ماهی محسوب میشود .در این میان از موانع و مشکالت اساسی
تولید ،بروز عارضه قارچزدگی تخم ماهیان قزلآال در مرحله تکثیر
مصنوعی آنهاست (مخیر .)5831 ،ماالشیتگرین بهعنوان
قارچکش ،انگلکش و ماده ضدعفونیکننده در صنعت آبزی
پروری مورد استفاده قرار میگیرد ( Amirkhaniو ،Firouzbakhsh
 .)5151مصرف ماالشیتگرین بهعلت دارا بودن ترکیبات تغییر
دهنده سلولی (سرطانزایی) و تولیدکننده نسلهای غیرعادی از
طرف اداره دارو و غذای امریکا قدغن شده است (مخیر.)5831 ،
ایران دارای انواع گونههای گیاهی میباشد که بسیاری از
آنها دارای خواص صنعتی و دارویی هستند .استفاده از گیاهان
در درمان بیماریهای قارچی بهعنوان جایگزینی برای ترکیبات
شیمیایی در آبزیپروری رواج یافته است (شریفی و همکاران،
5835؛  Ghasemi Pirbaloutiو همکاران5113 ،؛ ،Alderman
.)5331
تیره گزنه ( )Urticaceaeشامل گیاهانی است عموماً علفی
و چندساله به ارتفاع  51-3سانتیمتر که بیشتر اعضای هوایی
آن پوشیده از کرکهای قالبمانند و یا مخروطیشکل میباشد.
گزنه ( )Urtica dioicaیکی از اعضای این خانواده است که دارای
خواص دارویی بسیاری است و صدها سال در طب سنتی جهان
جهت معالجه بیماریهای انسان بهکار میرود ( Riehemannو
همکاران5333 ،؛  Obertreisو همکاران .)5331 ،مطالعات نشان
داده که اسانس و عصاره این گیاه دارای خواص ضدقارچی علیه
قارچهای گیاهی میباشند ( Hadizadehو همکاران .)5113 ،کاربرد
این گیاه در آبزیپروری نشان داد که استفاده از گزنه سبب افزایش
سطح ایمنی در آبزیان میگردد ( Dugenciو همکاران.)5118 ،
ریحان ( )Ocimum basilcumاز جمله گیاهان یکساله است
که محصول کشاورزی مهمی در بسیاری از کشورها محسوب
میگردد .در طب سنتی از این گیاه برای درمان بسیاری از
بیماریها استفاده شده است ( Simonو همکاران .)5333 ،بررسی
فعالیت ضدقارچی اسانس ریحان نشان داده که این گیاه روی
طیفی از قارچهای بیماریزای گیاهی اثرگذار است (Jakowienko
و همکاران .)5155 ،مطالعات نشان داده است که استفاده از
عصاره آبی ریحان در غلظت  ppm 541سبب افزایش تعداد
گلبول سفید و هموگلوبین خون ماهی قزلآالی رنگینکمان
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شده است (ذولفقاری و فیروزبخش ،)5835 ،همچنین افزودن
عصاره اتانولی ریحان باعث مقاومت کپورمعمولی در برابر باکتری
آئروموناس هیدروفیال شده است ( )5155 ،Al-askarو اتانولی
ریحان سبب افزایش سطح ایمنی و مقاومت آبزی نسبت به
بیماریها میگردد (ذولفقاری و فیروزبخش.)5835 ،
با توجه به موارد گفته شده ،تاکنون مطالعهای پیرامون فعالیت
ضدقارچی این دو گیاه در آبزیان صورت نگرفته است .در مطالعه
حاضر ،فعالیت ضدقارچی عصاره آبی و اتانولی گزنه و ریحان
نسبت به قارچ  Saprolegnia parasiticaمورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها
جمعآوری گیاه و عصارهگیری :گیاه گزنه از منطقه بهشهر
استان مازندران و گیاه ریحان نیز از منطقه شهریار استان تهران
در بهار  5835جمعآوری شدند .برگها با آب مقطر شسته شده
و تحت شرایط طبیعی محیطی و در سایه خشک و پودر شدند.
در آزمایشگاه گروه شیالت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
ساری ،پودر خشک گزنه و ریحان با هر یک از حاللهای آب و
اتانول  %01در یک قیف دکانتور بهطور جداگانه مخلوط شدند و
پس از  05ساعت در دمای  51درجه سانتیگراد عصارهها با
استفاده از کاغذ صافی واتمن نمره  5از مواد گیاهی جدا شدند
( Gharekhaniو همکاران .)5151 ،حالل عصاره آبی و اتانولی
دو گیاه توسط دستگاه روتاری از آن خارج شده و توسط
خشککن انجمادی خشک ( Bondarenkoو همکاران )5118 ،و
تا زمان استفاده در یخچال نگهداری شدند.
تهیه محیطکشت :محیطکشت سابوروددکستروزآگار به
همراه مقادیر مختلف عصارههای گیاهی (،011 ،811 ،511 ،1
 5111میلیگرم در لیتر) تهیه شد (عبدالملکی و همکاران،
 .)5831جهت حذف آلودگیهای باکتریایی از آموکسیسیلین
بهمیزان  511میلیگرم در لیتر استفاده شد.
بررسی خاصیت ضدقارچی :از محیط کشت پایه قارچی
سابورود دکستروز آگار که قبالً روی آن قارچ ساپرولگنیا کشت
داده شده است با استفاده از چوبپنبه سوراخکن دیسکهایی به
قطر  8میلیمتر از قارچ را برداشته و بهصورت معکوس در مرکز
پلتهای  31میلیمتری حاوی محیط کشت با غلظتهای مختلف
عصاره قرار داده و بالفاصله دور پلتها پارافیلم کشیده شد .رشد
رویشی قارچ هر  55ساعت یکبار تا زمانیکه سطح محیط
کشت شاهد توسط قارچ بهطور کامل اشغال شود بر حسب
میلیمتر اندازهگیری شد .این دوره  11ساعت بهطول انجامید.
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قارچ در غلظت  511میلیگرم در لیتر عصاره آبی گزنه مشاهده
شد که نسبت به سایر گروههای آزمایشی و شاهد ،اختالف
معنیداری ( )P<1/11نشان داد (جدول  .)5در این مطالعه با
افزایش غلظت عصاره ،میانگین رشد قطر قارچ به شکل معنیداری
افزایش و فعالیت ضدقارچی کاهش مییابد .بیشترین میزان
بازدارندگی رشد قارچ در برابر عصاره آبی گزنه در غلظت 511
میلیگرم در لیتر و کمترین اثر بازدارندگی در غلظت 5111
میلیگرم در لیتر در طول دوره  11ساعته مشاهده شد .بیشترین
اثرگذاری عصاره بر قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا در مدت  11ساعت
با  15/4درصد بازدارندگی در غلظت  511میلیگرم مشاهده
شد (شکل .)5همانطورکه در شکل  5مشاهده میشود با افزایش
زمان میزان تاثیر عصاره آبی گزنه بر مهار رشد قارچ کاهش مییابد.

برای هر غلظت  1تکرار در نظرگرفته شد و درصد بازدارندگی
غلظتهای مختلف عصارهها با استفاده از فرمول زیر بهدست آمد:
IP: C- T/C ×100

 :IPدرصدبازدارندگی :C ،میانگین قطر هاله قارچ در تیمار شاهد،
 :Tمیانگین قطر هاله قارچ در تیمار موردنظر
محاسبات آماری :نتایج تحقیق با روش آنالیز واریانس
یکطرفه و مقایسه میانگین تیمارهای آزمایش با آزمون چند
دامنهای دانکن در سطح معنیدار  %1با استفاده از نرمافزار SPSS
ورژن  51محاسبه شد.

نتایج
اثر عصاره آبی گزنه :مقایسه میانگین رشد قارچ پس از 11
ساعت در جدول  5آمده است .براین اساس کمترین میزان رشد

جدول  :1میانگین قطر رشد قارچ بر حسب میلی متر در پلتهای  09میلیمتری حاوی غلظتهای مختلف
عصارههای آبی و اتانولی گزنه و ریحان پس از  09ساعت
شاهد

غلظت  511میلیگرم
در لیتر

غلظت  811میلیگرم
در لیتر

غلظت  011میلیگرم
در لیتر

غلظت  5111میلیگرم
در لیتر

عصاره آبی گزنه

30±1a

45/4±5/1d

10/4±1/1c

30±1a

00/4±1/0b

عصاره اتانولی گزنه

a

30±1

c

05/5±5/0

04/1±5/1

ab

31±4/4

31/1±5/4

عصاره آبی ریحان

a

30±1

c

38/3±5/0

38/3±5/1

ab

عصاره اتانولی ریحان

a

30±1

04/5±5/5

35/1±5/5

عصاره /غلظت

bc

01/1±5/1

d

b

00/4±1/3

c

a

b

31/5±5/0

e

b

31/5±5

اعداد با حروف متفاوت دارای اختالف معنیدار آماری میباشند ( .)P<1/11قطر اولیه قارچ تلقیح شده  8میلیمتر بود.
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شکل  :1نمودار درصد بازدارندگی رشد قارچ ساپرولگنیا پارازتیکا با عصاره آبی گزنه بهمدت  09ساعت

اثر عصاره اتانولی گزنه :بررسی میانگین رشد قارچ پس
از  11ساعت نشان داد که تیمار  511و  811میلیگرم در لیتر
دارای اختالف معنیدار با تیمارشاهد میباشد ( .)P<1/11میزان
مهار رشد قارچ با افزایش غلظت ،کاهش نشان میدهد (جدول.)5
درصد بازدارندگی رشد قارچ با عصاره اتانولی گزنه در شکل 5

آمده است .نتایج مطالعه در یک دوره  11ساعته نشان میدهد
که قدرت مهارکنندگی رشد قارچ با افزایش زمان کاهش مییابد.
بهطوریکه درصد مهار رشد قارچ پس از  11ساعت در تیمارهای
 511و  811میلیگرم در لیتر بهترتیب  50/15و  54/51درصد
تعیین شد (شکل .)5
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بحث
در تحقیق حاضر ،اثر عصاره آبی و اتانولی گیاه گزنه و ریحان
بر روی یکی از قارچهای مهم بیماریزای آبزیان ( Saprolegnia
 )parasiticaمورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از این پژوهش
نشان داد که عصاره آبی گزنه در غلظت  511میلیگرم در لیتر
دارای مهارکنندگی خوبی نسبت به قارچ ساپرولگنیا است .افزایش
میزان دوز مصرفی اثری در افزایش مهارکنندگی رشد قارچ در
مقایسه با تیمار شاهد نداشت بهطوریکه طبق آزمایش انجام
شده ،بیشترین اثرگذاری در غلظت پایین عصاره (بهخصوص
عصاره آبی گزنه) مشاهده شد .در مورد سایر عصارههای مورد
آزمایش ،میزان بازدارندگی رشد قارچ در طی دوره  11ساعته
اندک بود .احتماالً فعالیت ضدقارچی عصارههای مورد استفاده
بهویژه عصاره آبی گزنه نسبت به قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا
به خاطر ترکیباتی است که در این عصاره وجود دارد .شریفی و
همکاران ( )5835با مطالعه عصاره جفت گیاه بلوط بر قارچ
ساپرولگنیا پارازیتیکا دریافتند که این عصاره دارای خاصیت
ضدقارچی بوده و با افزایش غلظت ،میزان اثرگذاری آن افزایش
مییابد و این فعالیت ضدقارچی احتماالً بهدلیل ترکیب تاننی
است که در این گیاه وجود دارد که این امر با مطالعه حاضر
مغایرت داشت .در مطالعه حاضر ،افزایش غلظت عصارههای مورد
مطالعه اثری بر افزایش میزان فعالیت ضدقارچی آنها نداشتند.
 Gholampour Aziziو همکاران ( )5155گزارش نمودند
که در مدت  05ساعت ،عصاره متانولی گیاهCitrullus colocynthis
مانع رشد قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا میگردد درصورتیکه
عصاره آبی و اتانولی آن هیچگونه فعالیت ضدقارچی از خود
نشان ندادند ،این امر نشان میدهد که مواد موثر بر مهار رشد
قارچ در متانول دارای قدرت فعالیت باالتری نسبت به دو عصاره
دیگر هستند .در مطالعه حاضر ،بیشترین اثرگذاری توسط
عصاره آبی بهدست آمد و عصاره اتانولی اثرگذاری اندکی از خود
نشان داد Ghasemi Pirbalouti .و همکاران ( )5113با بررسی
فعالیت ضدقارچی طیفی از عصارههای گیاهی نسبت به قارچ
ساپرولگنیا پارازیتیکا گزارش نمودند که در بین عصارههای مورد
استفاده ،اسانس  5گونه آویشن ( 51میکروگرم بر میلی لیتر) و
عصاره اتانولی بابونه ( 111میکروگرم بر میلیلیتر) و پونه کوهی
( 111میکروگرم بر میلیلیتر) بیشترین مهارکنندگی رشد قارچ
را از خود نشان دادند.
 Udomkusonsriو همکاران ( )5110میزان فعالیت ضدقارچی
بعضی از گیاهان دارویی تایلند را نسبت به قارچ ساپرولگنیا
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پارازیتیکا مورد بررسی قرار دادند .در این مطالعه مشخص
گردید که در مدت زمان  54ساعت ،غلظت  551میکروگرم بر
میلیلیتر  Kaempferia galangaو غلظت  111میکروگرم بر
میلیلیتر  Rhinacanthus nasutusدارای بیشترین فعالیت
ضدقارچی است Muniruzzaman .و همکاران ( )5111با بررسی
اثر ضدقارچی  51گونه از گیاهان بنگالدش روی قارچ ساپرولگنیا
گزارش نمودند که در میان این گیاهان ،Curcuma longa
 Curcuma zedoariaو  Azadiracta indicaبا غلظت 511
میکرولیتر بر میلیلیتر محیط کشت در مدت  51روز ،دارای
بیشترین فعالیت قارچی میباشند .همچنان که در برخی از
منابع ذکر شده است برخی از گیاهان با افزایش دوز مصرفی ،اثر
ضدقارچی آنها کاهش مییابد که شاید بهدلیل تاثیر سایر ترکیبات
موجود در عصاره گیاهی باشد.
بهعنوان مثال در مطالعه  ،)5155( Al-askarبا افزایش
درصد عصاره پوست خارشتر در شرایط آزمایشگاهی در مدت 3
روز ،میزان رشد قارچ Fusarium ،Alterina alternata
 oxysporumو  Sclerotium rolfsiiافزایش یافت و بیشترین
اثرگذاری درغلظت پایین عصاره فوق مشاهده شد .همچنین در
مطالعه  Bajwaو همکاران ( ،)5111با افزایش غلظت عصاره آبی
نخود ،میزان ممانعت از رشد قارچ مورد مطالعه کاهش یافت و
بیشترین اثرگذاری در غلظتهای پایین عصاره آبی نخود
مشاهده شد که این امر شاید بهعلت استفاده قارچ موردنظر از
مواد موجود در عصارهها بهعنوان ماده غذایی بوده است .در
مطالعه حاضر نیز این حالت مشاهده گردید که با مطالعات فوق
منطبق میباشد و این امر میتواند بهدلیل توانایی بهرهبرداری
قارچ موردنظر از مواد موثره موجود در عصاره به عنوان مواد
مغذی برای رشد خود اشاره کرد.
با توجه به گسترش استفاده از ترکیبات گیاهی بهویژه
عصاره و اسانس گیاهی در آبزیپروری و از آنجا که داروهای
شیمیایی قارچکش مورد استفاده در آبزیپروری دارای اثرات
مضری بر روی ماهیان هستند و استفاده از آنها در صنعت آبزی
پروری میتواند خطرزا باشد ،استفاده از ترکیبات طبیعی که
فاقد اثرات مضر هستند و برای محیط زیست ،انسان و آبزیان
خطرزا نیستند ،میتواند در آبزیپروری گسترش یابد و بهعنوان
جایگزینی برای ترکیبات شیمیایی بهکار رود .پیشنهاد میگردد
عصارههای فوق بر آبزی بهصورت مستقیم مورد بررسی قرار
گیرد تا اثرگذاری آن در آزمایشات میدانی اثبات گردد .همچنین
پیشنهاد میگردد ترکیبات موثر عصارههای فوق بهویژه عصاره
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