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و ریحان  (Urtica dioica) گزنههای گیاه بررسی فعالیت ضدقارچی عصاره

(Ocimum basilicum)  شرایط آزمایشگاهی در ساپرو لگنیا پارازتیکابر قارچ 
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 چکیده

 شوند. در این مطالعه اثرپروری جهان محسوب میهای قارچی یکی از عوامل مهم تلفات و زیان اقتصادی درصنعت آبزیعفونت

 ساپرولگنیا( علیه قارچ Ocimum basilicum( و ریحان )Urtica dioicaو اتانولی دو گیاه گزنه )های آبی قارچی عصارهضد

 ،0غلظت ) 5های آبی و اتانولی گیاه گزنه و ریحان در ( مورد بررسی قرار گرفت. عصارهSaprolegnia parasitica) پارازیتیکا

تکرار به محیط کشت سابورودکستروز آگار اضافه شد. سپس مهار رشد  5گرم در لیتر( تهیه و در میلی 0050و  000 ،050 ،050

آنالیز شد. نتایج این  SPSSطرفه در برنامه گیری و با روش آنالیز واریانس یکهای متفاوت اندازهدر غلظت پارازیتیکا ساپرولگنیاقارچ 

 ساپرولگنیارشد قارچ  (>05/0P)ترین میزان بازدارندگیگرم در لیتر بیشمیلی 050مطالعه نشان داد که عصاره آبی گزنه در غلظت 

های اتانولی گزنه و ریحان نشان داده است. مطالعه حاضر نشان داد که عصاره آبی را نسبت به عصاره آبی ریحان و عصاره پارازتیکا

 کار برد.ضدقارچ علیه ساپرولگنیوز بهعنوان یک داروی توان بهگرم در لیتر را میمیلی 050گزنه با غلظت 

 

   پارازیتیکا ساپرولگنیاریحان، گزنه، فعالیت ضدقارچی،  کلمات کلیدی:

 f.firouzbakhsh@sanru.ac.ir :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
پروری در جهان امروز در تامین غذای بشر و توسعه آبزی       

اقتصاد کشورهای مختلف نقش بسیار مهمی دارد. شیوع 

عنوان یک عامل محدودکننده در سیستم پرورش ها بهبیماری

اساسی شود. در این میان از موانع و مشکالت ماهی محسوب می

مرحله تکثیر  آال درماهیان قزل زدگی تخمعارضه قارچ تولید، بروز

عنوان گرین بهماالشیت (.5831مخیر، هاست )مصنوعی آن

 کننده در صنعت آبزیکش و ماده ضدعفونیکش، انگلقارچ

، Firouzbakhshو  Amirkhani) گیردقرار می استفاده مورد پروری

 علت دارا بودن ترکیبات تغییرگرین به(. مصرف ماالشیت5151

عادی از های غیرزایی( و تولیدکننده نسلدهنده سلولی )سرطان

 (.5831مخیر، طرف اداره دارو و غذای امریکا قدغن شده است )

باشد که بسیاری از های گیاهی میایران دارای انواع گونه       

اهان . استفاده از گیهستندها دارای خواص صنعتی و دارویی آن

عنوان جایگزینی برای ترکیبات های قارچی بهدر درمان بیماری

)شریفی و همکاران،  پروری رواج یافته استشیمیایی در آبزی

، Alderman؛ 5113و همکاران،  Ghasemi Pirbalouti ؛5835

5331). 

 ( شامل گیاهانی است عموماً علفیUrticaceaeتیره گزنه )       

تر اعضای هوایی متر که بیشسانتی 51-3 و چندساله به ارتفاع

باشد. شکل میمانند و یا مخروطیهای قالبآن پوشیده از کرک

( یکی از اعضای این خانواده است که دارای Urtica dioica) گزنه

خواص دارویی بسیاری است و صدها سال در طب سنتی جهان 

و  Riehemannرود )کار میههای انسان بجهت معالجه بیماری

. مطالعات نشان (5331و همکاران،  Obertreis؛ 5333همکاران، 

داده که اسانس و عصاره این گیاه دارای خواص ضدقارچی علیه 

کاربرد  (.5113 همکاران، و Hadizadeh) باشندمی گیاهی هایقارچ

که استفاده از گزنه سبب افزایش  داد نشان پروریآبزی در گیاه این

 (.5118و همکاران،  Dugenciگردد )میسطح ایمنی در آبزیان 

ساله است گیاهان یک جمله از (Ocimum basilcum) ریحان       

ها محسوب که محصول کشاورزی مهمی در بسیاری از کشور

گردد. در طب سنتی از این گیاه برای درمان بسیاری از می

(. بررسی 5333و همکاران،  Simonاست ) شده استفاده هابیماری

فعالیت ضدقارچی اسانس ریحان نشان داده که این گیاه روی 

 Jakowienkoزای گیاهی اثرگذار است )بیماری هایقارچ از طیفی

(. مطالعات نشان داده است که استفاده از 5155و همکاران، 

سبب افزایش تعداد  ppm 541عصاره آبی ریحان در غلظت 

کمان نگینآالی رگلبول سفید و هموگلوبین خون ماهی قزل

چنین افزودن (، هم5835ذولفقاری و فیروزبخش، شده است )

عصاره اتانولی ریحان باعث مقاومت کپورمعمولی در برابر باکتری 

( و اتانولی Al-askar ،5155شده است ) آئروموناس هیدروفیال

ریحان سبب افزایش سطح ایمنی و مقاومت آبزی نسبت به 

 (.5835فیروزبخش، ذولفقاری و گردد )ها میبیماری

پیرامون فعالیت  ایمطالعه کنونتا شده، گفته موارد به توجه با       

ضدقارچی این دو گیاه در آبزیان صورت نگرفته است. در مطالعه 

حاضر، فعالیت ضدقارچی عصاره آبی و اتانولی گزنه و ریحان 

 مورد بررسی قرار گرفت. Saprolegnia parasitica قارچ به نسبت
 

 هاشمواد و رو

 گزنه از منطقه بهشهر گیاه گیری:عصاره و گیاه آوریجمع       

استان مازندران و گیاه ریحان نیز از منطقه شهریار استان تهران 

ها با آب مقطر شسته شده آوری شدند. برگجمع 5835در بهار 

و تحت شرایط طبیعی محیطی و در سایه خشک و پودر شدند. 

علوم کشاورزی و منابع طبیعی  دانشگاه شیالت گروه آزمایشگاه در

های آب و ساری، پودر خشک گزنه و ریحان با هر یک از حالل

شدند و  طور جداگانه مخلوطدر یک قیف دکانتور به %01اتانول 

ها با گراد عصارهدرجه سانتی 51ساعت در دمای  05پس از 

گیاهی جدا شدند از مواد  5استفاده از کاغذ صافی واتمن نمره 

(Gharekhani  ،حالل عصاره آبی و اتانولی 5151و همکاران .)

دو گیاه توسط دستگاه روتاری از آن خارج شده و توسط 

( و 5118و همکاران،  Bondarenkoکن انجمادی خشک )خشک

 داری شدند.تا زمان استفاده در یخچال نگه

 آگار بهدکستروزکشت سابورودمحیطکشت: تهیه محیط       

، 011، 811، 511، 1های گیاهی )همراه مقادیر مختلف عصاره

عبدالملکی و همکاران، گرم در لیتر( تهیه شد )میلی 5111

سیلین های باکتریایی از آموکسی(. جهت حذف آلودگی5831

 گرم در لیتر استفاده شد. میلی 511میزان به

قارچی  از محیط کشت پایهقارچی: بررسی خاصیت ضد       

کشت  ساپرولگنیاسابورود دکستروز آگار که قبالً روی آن قارچ 

هایی به کن دیسکپنبه سوراخچوب داده شده است با استفاده از

صورت معکوس در مرکز متر از قارچ را برداشته و بهمیلی 8قطر 

های مختلف محیط کشت با غلظت حاوی متریمیلی 31 هایپلت

ها پارافیلم کشیده شد. رشد بالفاصله دور پلتعصاره قرار داده و 

که سطح محیط بار تا زمانیساعت یک 55رویشی قارچ هر 

طور کامل اشغال شود بر حسب کشت شاهد توسط قارچ به

طول انجامید. ساعت به 11گیری شد. این دوره متر اندازهمیلی
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تکرار در نظرگرفته شد و درصد بازدارندگی  1برای هر غلظت 

 :دست آمدها با استفاده از فرمول زیر بهعصاره مختلف هایتغلظ
IP: C- T/C ×100 

IPدرصدبازدارندگی : ،Cهاله قارچ در تیمار شاهد : میانگین قطر ،

Tمیانگین قطر هاله قارچ در تیمار موردنظر : 

نتایج تحقیق با روش آنالیز واریانس محاسبات آماری:        

های آزمایش با آزمون چند تیمارطرفه و مقایسه میانگین یک

 SPSSافزار با استفاده از نرم %1دار سطح معنی در دانکن ایدامنه

 محاسبه شد. 51ورژن 

 

  نتایج

 11مقایسه میانگین رشد قارچ پس از  گزنه: آبی عصاره اثر       

ترین میزان رشد آمده است. براین اساس کم 5 ساعت در جدول

گرم در لیتر عصاره آبی گزنه مشاهده میلی 511قارچ در غلظت 

اختالف  ،های آزمایشی و شاهدشد که نسبت به سایر گروه

(. در این مطالعه با 5نشان داد )جدول  (>11/1P)داری معنی

داری رشد قطر قارچ به شکل معنی میانگین عصاره، غلظت افزایش

ترین میزان یابد. بیشافزایش و فعالیت ضدقارچی کاهش می

 511ندگی رشد قارچ در برابر عصاره آبی گزنه در غلظت بازدار

 5111ترین اثر بازدارندگی در غلظت گرم در لیتر و کممیلی

ترین ساعته مشاهده شد. بیش 11 طول دوره لیتر در گرم درمیلی

ساعت  11 مدت در ساپرولگنیا پارازیتیکاقارچ  اثرگذاری عصاره بر

گرم مشاهده میلی 511درصد بازدارندگی در غلظت  4/15با 

شود با افزایش مشاهده می 5 طورکه در شکل(. همان5شکلشد )

 یابد.مهار رشد قارچ کاهش می بر گزنه آبی عصاره تاثیر میزان زمان

 

 
 های مختلفمتری حاوی غلظتمیلی 09های بر حسب میلی متر در پلت قارچ قطر رشد : میانگین1جدول 

 ساعت 09 از پس ریحان و گزنه اتانولی و آبی هایعصاره 

 شاهد عصاره/ غلظت
گرم میلی 511غلظت 

 در لیتر

گرم میلی 811غلظت 

 در لیتر

گرم میلی 011غلظت 

 در لیتر

گرم میلی 5111غلظت 

 در لیتر

 a1±30 d1/5±4/45 c1/1±4/10 a1±30 b0/1±4/00 عصاره آبی گزنه

 a1±30 c0/5±5/05 bc1/5±1/04 ab4/4±31 a4/5±1/31 گزنه عصاره اتانولی

 a1±30 c1/5±1/01 b0/5±3/38 b1/5±3/38 ab5±5/31 عصاره آبی ریحان

 a1±30 d3/1±4/00 c0/5±5/31 e5/5±5/04 b5/5±1/35 عصاره اتانولی ریحان
 متر بود.میلی 8قطر اولیه قارچ تلقیح شده  (.>11/1P) باشندمی آماری دارمعنی اختالف دارای متفاوت حروف با اعداد

 

 
 ساعت 09مدت با عصاره آبی گزنه به ساپرولگنیا پارازتیکاقارچ  : نمودار درصد بازدارندگی رشد1شکل 

 
بررسی میانگین رشد قارچ پس اثر عصاره اتانولی گزنه:        

گرم در لیتر میلی 811و  511ساعت نشان داد که تیمار  11از 

. میزان (>11/1P)باشد شاهد میدار با تیماردارای اختالف معنی

(. 5دهد )جدولبا افزایش غلظت، کاهش نشان می قارچ رشد مهار

 5 عصاره اتانولی گزنه در شکلدرصد بازدارندگی رشد قارچ با 

دهد ساعته نشان می 11آمده است. نتایج مطالعه در یک دوره 

یابد. زمان کاهش می که قدرت مهارکنندگی رشد قارچ با افزایش

تیمارهای  ساعت در 11مهار رشد قارچ پس از  که درصدطوریبه

درصد  51/54و  15/50ترتیب گرم در لیتر بهمیلی 811و  511

 (.5شد )شکل  تعیین
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 ساعت 09مدت با عصاره اتانولی گزنه به ساپرولگنیا پارازتیکاقارچ  : نمودار درصد بازدارندگی رشد2شکل 

 

بررسی میانگین شعاع رشد قارچ  اثر عصاره آبی ریحان:       

، 811های آزمایش نشان داد که عصاره در غلظت هایدر تیمار

داری را از خود گرم در لیتر تفاوت معنیمیلی 5111و  011

گرم میلی 5111. تیمار شاهد با تیمار (<11/1P)دهد نشان نمی

تیمار  .(<11/1P) نداد نشان داریمعنی اختالف عصاره لیتر در

دار تالف معنیگرم در لیتر عصاره آبی ریحان دارای اخمیلی 511

 11طورکلی در دوره (. به5)جدول  (>11/1P)با تیمار شاهد بود 

های مختلف عصاره بازدارندگی بارزی نسبت به ساعته، غلظت

 (.8)شکل  ندارند ساپرولگنیا پارازیتیکارشد قارچ 

 
 ساعت 09مدت با عصاره آبی ریحان به ساپرولگنیا پارازتیکاقارچ  درصد بازدارندگی رشد: نمودار 3شکل 

 
های تیمار کلیه که داد نشان نتایج ریحان: اتانولی عصاره اثر       

  (>11/1P)دار هستند معنیآزمایش با یکدیگر دارای اختالف 

های مختلف عصاره اتانولی ریحان بر قارچ (. اثر غلظت5)جدول 

دهد که میزان بازدارندگی عصاره در نشان می ساپرولگنیا

های مورد استفاده پایین بوده است و نتوانسته رشد قارچ غلظت

مقدار قابل توجهی محدود کند )شکل ساعته به 11را در دوره 

4.) 

 
 ساعت 09مدت با عصاره اتانولی ریحان به ساپرولگنیا پارازتیکاقارچ  دار درصد بازدارندگی رشد: نمو4شکل 
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 بحث
اتانولی گیاه گزنه و ریحان آبی و  عصاره اثر حاضر، تحقیق در       

 Saprolegniaزای آبزیان )های مهم بیماریروی یکی از قارچ بر

parasitica) قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش  بررسی مورد

گرم در لیتر میلی 511نشان داد که عصاره آبی گزنه در غلظت 

است. افزایش  ساپرولگنیابه قارچ  نسبت خوبی مهارکنندگی دارای

میزان دوز مصرفی اثری در افزایش مهارکنندگی رشد قارچ در 

که طبق آزمایش انجام طوریمقایسه با تیمار شاهد نداشت به

خصوص در غلظت پایین عصاره )به یترین اثرگذارشده، بیش

های مورد عصاره آبی گزنه( مشاهده شد. در مورد سایر عصاره

ساعته  11آزمایش، میزان بازدارندگی رشد قارچ در طی دوره 

های مورد استفاده قارچی عصارهاندک بود. احتماالً فعالیت ضد

  ساپرولگنیا پارازیتیکاه آبی گزنه نسبت به قارچ ویژه عصاربه

و  خاطر ترکیباتی است که در این عصاره وجود دارد. شریفیبه

( با مطالعه عصاره جفت گیاه بلوط بر قارچ 5835همکاران )

دریافتند که این عصاره دارای خاصیت  ساپرولگنیا پارازیتیکا

اثرگذاری آن افزایش قارچی بوده و با افزایش غلظت، میزان ضد

ترکیب تاننی  دلیلیابد و این فعالیت ضدقارچی احتماالً بهمی

است که در این گیاه وجود دارد که این امر با مطالعه حاضر 

های مورد داشت. در مطالعه حاضر، افزایش غلظت عصاره مغایرت

 ها نداشتند.مطالعه اثری بر افزایش میزان فعالیت ضدقارچی آن

       Gholampour Azizi ( گزارش نمودند 5155و همکاران )

 Citrullus colocynthisگیاه متانولی عصاره ساعت، 05 مدت در که

که گردد درصورتیمی ساپرولگنیا پارازیتیکامانع رشد قارچ 

گونه فعالیت ضدقارچی از خود عصاره آبی و اتانولی آن هیچ

 رشد مهار بر موثر مواد که دهدمی نشان امر نشان ندادند، این

 عصاره دو به نسبت باالتری فعالیت قدرت دارای متانول در قارچ

توسط  یاثرگذار ترینیشب ،. در مطالعه حاضرهستند دیگر

دست آمد و عصاره اتانولی اثرگذاری اندکی از خود عصاره آبی به

( با بررسی 5113و همکاران ) Ghasemi Pirbaloutiنشان داد. 

های گیاهی نسبت به قارچ طیفی از عصارهقارچی فعالیت ضد

های مورد گزارش نمودند که در بین عصاره ساپرولگنیا پارازیتیکا

لیتر( و  میکروگرم بر میلی 51گونه آویشن ) 5استفاده، اسانس 

لیتر( و پونه کوهی میکروگرم بر میلی 111عصاره اتانولی بابونه )

کنندگی رشد قارچ ترین مهارلیتر( بیشمیکروگرم بر میلی 111)

 را از خود نشان دادند.

       Udomkusonsri قارچیضد فعالیت میزان (5110) همکاران و 

ساپرولگنیا بعضی از گیاهان دارویی تایلند را نسبت به قارچ 

مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه مشخص  پارازیتیکا

میکروگرم بر  551ساعت، غلظت  54گردید که در مدت زمان 

میکروگرم بر  111غلظت و   Kaempferia galangaلیترمیلی

ترین فعالیت دارای بیش Rhinacanthus nasutus لیترمیلی

بررسی  ( با5111و همکاران ) Muniruzzaman. ضدقارچی است

 ساپرولگنیاگونه از گیاهان بنگالدش روی قارچ  51ضدقارچی  اثر

، Curcuma longaگزارش نمودند که در میان این گیاهان 

Curcuma zedoaria و  Azadiracta indica 511با غلظت 

دارای روز،  51لیتر محیط کشت در مدت میکرولیتر بر میلی

که در برخی از  چنانهم باشند.فعالیت قارچی می ترینبیش

منابع ذکر شده است برخی از گیاهان با افزایش دوز مصرفی، اثر 

سایر ترکیبات  تاثیر دلیلبه شاید که یابدمی کاهش هاآن ضدقارچی

 گیاهی باشد. موجود در عصاره 

 افزایش با Al-askar (5155،) عنوان مثال در مطالعهبه       

 3 مدت در آزمایشگاهیدرصد عصاره پوست خارشتر در شرایط 

 Alterina alternata،Fusarium روز، میزان رشد قارچ

oxysporum  وSclerotium rolfsii ترین افزایش یافت و بیش

چنین در اثرگذاری درغلظت پایین عصاره فوق مشاهده شد. هم

(، با افزایش غلظت عصاره آبی 5111و همکاران ) Bajwaمطالعه 

نخود، میزان ممانعت از رشد قارچ مورد مطالعه کاهش یافت و 

های پایین عصاره آبی نخود ترین اثرگذاری در غلظتبیش

نظر از علت استفاده قارچ موردمشاهده شد که این امر شاید به

است. در عنوان ماده غذایی بوده ها بهمواد موجود در عصاره

مطالعه حاضر نیز این حالت مشاهده گردید که با مطالعات فوق 

برداری دلیل توانایی بهرهتواند بهباشد و این امر میمنطبق می

 عنوان مواد نظر از مواد موثره موجود در عصاره بهقارچ مورد

 مغذی برای رشد خود اشاره کرد.

ویژه گیاهی بهبا توجه به گسترش استفاده از ترکیبات        

جا که داروهای پروری و از آنعصاره و اسانس گیاهی در آبزی

پروری دارای اثرات کش مورد استفاده در آبزیشیمیایی قارچ

 ها در صنعت آبزیروی ماهیان هستند و استفاده از آن مضری بر

تواند خطرزا باشد، استفاده از ترکیبات طبیعی که پروری می

انسان و آبزیان  ،ند و برای محیط زیستفاقد اثرات مضر هست

عنوان پروری گسترش یابد و بهتواند در آبزیمی ،ندخطرزا نیست

گردد کار رود. پیشنهاد میجایگزینی برای ترکیبات شیمیایی به

صورت مستقیم مورد بررسی قرار های فوق بر آبزی بهعصاره

چنین هم گردد. اثبات میدانی آزمایشات در آن اثرگذاری تا گیرد

ویژه عصاره های فوق بهگردد ترکیبات موثر عصارهپیشنهاد می
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آبی گزنه در مطالعات آتی شناسایی گردد تا زمینه استخراج و 

 کاربرد دارویی آن فراهم شود. 
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