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بررسی اثرات ضد قارچی نعناع فلفلی ( )Mentha piperitaو زنیان ( Carum
 )capticumبر قارچ آبزی ساپرولگنیا پارازیتیکا ()Saprolegnia parasitica
در شرایط آزمایشگاهی

سعیده هوشنگی ،1فرید فیروزبخش ،*2حمید بدلی

3

 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه شیالت ،دانشکده علوم دامی و شیالت ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ایران

 -2دانشیار گروه شیالت ،دانشکده علوم دامی و شیالت ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ایران
 -3استادیار گروه قارچ شناسی و انگل شناسی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
تاریخ دریافت 6 :تیر 1394

تاریخ پذیرش 18 :تیر 395 1

چکیده
ساپرولگنیوز یکی از مهمترین بیماریهای قارچی آبزیان است که خسارات شدیدی را در مراح نایزبآ دشر فلتخم ل     

سبب میشود .این مطالعه با هدف تعیین حداقل غلظت ممانعت کننده ( )MICعصارههای الکلی و آبی گیاه زنیان و نعن عا

فلفلی از رشد قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا ( )Saprolegnia parasiticaانجام شده است .فعالیت ضد ق یچرا

عص را ه هها ای

آبی ،اتانولی و متانولی نعناع و زنیان علیه ساپرولگنیا پارازتیکا به روش اخ ثارب نشولیادورکیم و تشک طیحم اب طالت      

بررسی شد .نتایج آزمایش ضد قارچی به روش اختالط عصاره با محیط کشت نشان داد که ،عصاره اتانولی نعناع بیش نیرت

اثر ضد قارچی ( )MIC=10 mg/mlرا در بین سایر عصارههای گیاهی نس پاس هب تب ر پ اینگلو ا تردق و تشاد اکیتیزار      
مهار رشد ساپرولگنیا پارازتیکا با افزایش غلظت اف  رد .تفای شیاز ر ینعم فالتخا ثارب نشولیادورکیم شو

رد یراد    

مهار رشد قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا بین عصارههای گیاهی مشاهده نشد ) .(MIC≥2048 µ /mlبا توجه ب تسدب جیاتن ه    

  

آمده در مطالعه حاضر پیشنهاد میگردد که از فراوردههای طبیعی گیاهان دارویی آزمایش شده م ممیت او ننن ب داوم ناونع ه    
ضد قارچ در صنعت آبزی پروری استفاده نمود.

کلمات کلیدی :ساپرولگنیا پارازیتیکا ،زنیان ،نعناع فلفلی ،فعالیت ضد قارچی
٭ نویسنده مسئول :فرید فیروزبخش

آدرس :گروه شیالت ،دانشکده علوم دامی و شیالت ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ایران .تلفن33687565 1 01 :
پست الکترونیکf.firouzbakhsh@sanru.ac.ir :
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مقدمه
سا پپ پرولگنیوز یک زا ی    مه مم مت ررین بیمار یی یها یی ی قار یچ   
آبزیان است که خسارات شدیدی را در مراحل مختلف
رشد آبزیان سبب میشود.

س پا ر پ اینگلو ا کیتیزار اااااا ا ()Saprolegnia parasitica
که اا ای آب و یز
متعل ب ق هههه هه گر هو    کپ کک 

ءزج     خ داونا هه ه

ساپرلگنیاسه    م مم یباش دد د .ای راق ن چچچچ چ در ص  تعن ت و ریثک   
پرورش ماهی عوارض جبران ناپذیری را ایجاد م ممیکنددد
و به عنوان عامل بیماریزا در آبزی تسا هدش هتخانش نا     
که به واسطه رشد میسیلیوم در اندامهای سطحی منجر به
عفونتهای قارچی در ماهیان میشوددد ( .)1از س لا
تاکنون ماالشیتگرین به لح ظا

رد الاب تیلالح

اثر ضد قارچی فراوان به عنوان ی یوراد ک

1930
بآ و

ق را چچچکش ش
ش

ی م ارق هدافتسا درو ر    
بسیار مؤثر در صنعت آبزیپر رو ی ی
گرفت  تسا ه (((( ( .)6امر و ندوب از ناطرس لیلدب هزو       
خطرات زیس هب ناققحم ،نیرگ تیشالام یطیحم ت       
دنبال مواد ش یایمی ی نیا زا یکی .دنتسه نآ نیزگیاج      
   

مواد شیمیایی فرمالین است ک رثا مغر یلع ه ا دض ت

قارچی مطلوب به دلیل ماهیت شیمیایی خود مضر هدوب    
و اثر وارف یبناج تا ا راد ین د ((( ((((  .) 29اگر هچ     ترکیباتت ت
ش می یای یساتپ تانگنمرپ دننام یرگید ی مممممممممم م و پراکس دی   
هیدروژن ب زگیاج ناونع ه ی عت نییرگ تیشالام ن ی نی       
شدهاند ( )8اما به دلیل ماهیت ش یایمی ی انآ  نن ننن ،هر کی    
دارای عوارض ج یبنا

ویژهههای هس دنت  ..ب تارثا لیلد ه    

مضر مواد شیمیایی بر اکوسیستم آبی و باال ب تمیق ندو   
مواد شیمیایی نی هب زا    روشها ای دیگر لرتنک یارب ی    
بیماریهای قارچی احساس میشود از این رو استفاده از
مشتقات گیاهی به عنوان عامل ضد قارچی مورد مطالعه
قرار گرفته است (  16و  .) 17تمایل ب علاطم ه هه ههه و تحقیق
در شاخه گیاهان دارویی به دلیل س هایگ نییاپ تیم ا ،ن    
ک یطیحم برخم تارثا شها

تیلوبقم و یمومع     

       

افزایش یافت کی تعیبط .تسا ه

ابیکرت ینغ عبنم ت        

داروی عیبط ی ی د  ر ماوع لباقم  ل امیب ر بوسحم ازی             
میشود .با توجه به تمرکز تحقیقات بر یاهوراد شقن     
گیاهی و توسعه سیستمهای ارگانیک در آب ورپ یز ری   
که هدف آن بیشترین استفاده از مواد طبیع نیرتمک و ی   
استفاده از مواد شیمیایی و آالیندههاستتت و ب هب هجوت ا    
غنای سرزمینی و تن میمصت روشک ییوراد ناهایگ عو      
گرفته شد تا اثرات ضد قارچی دو گیاه دارویی زنی و نا
نعناع فلفلی مورد مطالعه قرار گیرد.
زنیان با نام علمی  Carum capticumمتعلق به خ داونا ههه
چتریان میباشد .بیشترین و مهمترین ماده مؤثره این گیاه
ترکیبی به نام تیمول است که قسمت اعظم ای بیکرت ن   
در بذر گیاه زنیان جای دارد (  ) 10که اثر مه یرا

آن بررر

باکتریهای گرم مثبت و منفی مورد بررسی قرار گرفت
(  .) 12مطالعات متعدد دض رثا صوصخ رد ی

یچراق      

زنیان انجام شده است ک هلمج نآ زا ه    م ممیت او ننن ب رثا ه   
بازدارن چراق هنوگ ود رب ناینز یگد           

Rhizoctonia

 solaniو  Phytophthora drechsleriاز عوام لللل ل
پوسسسیدگی ریشههه چغندررر قنددد ( )3و چهاررر گونههه قار چچ چ
( Pythium aphanidermatu, Fusarium equiseti,

)Rhizoctonia solani, Fusarium graminearum
(  ) 14و کاندیدا آلبیکنس ( )11در شرایط آزمایش اگ هههی
اشاره کرد.
نعناع فلفلی با ن یملع ما     Mentha piperitaاز خ داونا ههه
 Laminaceaeدارای ترکیب یتنآ ،یچراقدض تا             
اکس و ینادی

یشک هرشح       م مم یباش دد د (  ) 18و همچن نی   

خاصیت ضد میکروبی آن بر چند گونه باکتری و ق چرا
کاندی نکیبلآ اد سسسس س بررس و ی

تأیی دد د ش  تسا هد (((( ( .) 13

مشاهده ترکیبات شیمیایی ایزومنتول ،نئومنت لوتنم و لو   
در اسانس نعناع فلفلی ( )51از مهمترین ترکیباتی هستند

بررسی اثرات ضد قارچی نعناع فلفلی49 ...

که تعیین کننده اثرات ضد قارچی ی بوسحم هایگ ک    

جهت بررس سسی  MICهر ی ییک از گیاه وم نا ر هعلاطم د    

میشوند.

اس  دش هدافت (((( ( .)9از دی متی ناونع هب دیاسکوفلوس ل        

هدف از انجام این پژوهش بررسی خاصیت ض یچراقد

حالل عصارههای متانولی و اتانولی گیاهان استفاده ش .د
( RPMI 1640باگلوتاممین و فن و در ل

عصاره الکلی و آبی دو گیاه زنیان و نعن ود اب یلفلف عا   

از محیط کشت

روش اختالط با محیط کشت و میکرودایلوشن براث بر

بدون بی کربن اب تا    شناس رگا

قار پاس چ ر اکیتیزاراپ اینگلو        در شر یهاگشیامزآ طیا     

اس دنات ارد      CLSI M38A2جه  ت ر ققق قی ییی ق س سسس ازی

است.

محلو لل له اا ای اس راد کوت وو وی یی ی و انج ست ما ت     

مواد و روشها

( )minimum inhibitory concentrationاستفاده شد

گیاهان دارویی
در این مطالع عن هایگ ه نا ععع عععع فلفل ذب و ی ر اینز هایگ  ن ننن ننننن از
مزرعه گیاهان دارویی واق یهت دهشم رد ع ه رد و  د یام     
100

اتاق به مدت  4روز خش ش ردوپ و ک ددد ددددند .س سپ
گرم از پودر هر گیاه به نسبت  1به  10در سه ح بآ لال
مقطر ،اتانول و متانول  69درصددد مخل و طو پ زا س
س یامد رد تعا     

72

 25درج ارگ یتناس ه دددددد د ب اا  هدافتس از   

کاغذ واتمن شماره  1صاف شدند ( .)2محلووول حاصل
در آزمایشگاه با استفاده از دستگاه روت یرا

تغل ظی

رد و

نهایت به کم یارد زیرف هاگتسد ک ر رر رررررر پ نامز ات و ردو    
استفاده در دمای یخچال نگهداری شدند.

( .) 9
برای تهیه سوسپانس لت نوی قققیح ححی ابت اق اد ر پاس چ ر اینگلو    
پارازیتیکا م  رب هعلاطم درو ر ووو ووووی مح ححیط پتیتودکس زورت
آگار کشت و در دمای

C

 25به مدت  72ساعت جهت

اسپورزایی نگهداری ش زا سپس .دند    ق را چچچها ای رشد
یافته سوسپانسیون نهایی در لوله در پیچ دار حاوووی سرم
فیزیولوژی استریل با غلظتهای  1× 10 3تا  5× 10 3بر
طبق روش پیشنهادی  CLSI M38A2تهی ییه گردی یید (.)9
ابتدا رقتهای سریالی از عصارههای گیاه ههان تهی .دش ه   
سپس  100میکرولیتر از رقتهای عصاره گی وم یها رد   
خانهای توزیع شدند بطوریکه حفره اول ش تشیب لما ر نی   

جهت انجام آزمایش از ایزوله خالص ق اینگلورپاس چرا   
پارازیتیک یجورخ یاهبآ زا هدش یزاس ادج یا     

       

ونیروهای پرورش قزل االی رنگین کمان ک اب ه    ش رام ههه
شناسه  KC992717در بان  تسا هدش تبث نژ ک (((( ((((()2
استفاده شد.
سس سسسسسیت ارگانیس لباقم رد م     

داروهای ضدقارچی
 -1روش میکرودایلوشن براث:
در این مطالعه از روش اس ثارب نشولیادورکیم درادنات    
)Microdilution

MIC

نظر تارفح لخاد  1        ،تا     10میکروپلی حطسم ت      69

تهیه سویه قارچی

تس اسح شجنس ت

 )pHطب وت ق صص صصصیه روش

 (Brothمط قبا       CLSI-M38A2

غلظت (  2048میکروگرم بر میلی لیتر امش هرفح و ) ره    
 10حاوی کمترین غلظت ( 4میکروگر لیم رب م ی ل  یت ررر رررررر)
عصاره گیاهی باشد .پس از آن به هر زا کی     حفرهههها ا
 100میکرولیتر وس  س .دش هفاضا چراق روپسا نویسناپ       

     

 25به م تد

 72 - 48س عا تتت

در دو تکرار نییعت .دندش هبوکنا  نازیم   

         MICیا   

میکروپلیت ها در دمای

C

پایینترین غلظت دارویییی ک اق ه ر زا دعب چ     48س تعا
انکوباسیون در آن رشد قابل مشاهدهای نداشته باشد ،به
روش چشمی با استفاده از آینه محدب به راحتی ممکن
گردید.
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 -2روش اختالط عصاره با محیط کشت

( )P<0.05داشت .در حالیکه بیشترین اثر اهم  ر دشر ی    

ایزوله خالص قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا بر روی مح طی

( YGCمخمر -گلوگز -کلرامفنیکل) خریداری شده از
شرکت مرک در دمای  25درجه سلسیوس کش هداد ت
، 10 ،7/5 ،5 ،2/5 ،0

شد .برای انجام آزمایش  7غلظت

 51و  02میلی گرم در میلی لیتر عصارهای آبی ،متانولی
و اتانولی دو گیاه نعناع فلفلی و زنیان تهیه و  1میلی لیتر

سه تکرار مخل ندش طو د زا سپ .

 90میل رتم ی یی ییی در

ندش دماج

،طیحم       

نمونه قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا همراه با مح تشک طی   
به قطر  10میلی متر در مرکز پلیت تلقیح و در دم یا

اختالف معنی داری ( )P<0.05نشان داده است .میتوان
نتیجه گرفت ک  اب ه ا تظلغ شیازف     

عص را هههها ای آب ،ی

متانولی و اتانولی نعناع فلفلی ،قدرت بازدارن دشر یگد   
همانطور که در نتایج اثر عص را هههها ای آب و یلوناتم ،ی
ات ینز هایگ رذب یلونا ا ننن ن نننن ن در ج امش لود ره       2مش صخ   
است .عصاره آبی زنیان هیچگون  راهم رب یرثا ه ر دش     
قارچ نداشت در حالیکه بیش  یلوناتم هراصع رثا نیرت و   

25

اتانولی به ترتیب در غلظتهای  51و  10میل رد مرگ ی   

درجه سلسیوس تا زمانیکه سطح پلیت های گروه ش دها

میلی لیتر مشاهده شد که با سایر تیمارها اخ ینعم فالت   

از قارچ پر  دنوش  (( (((  ) 14نگه رطق تیاهن رد .دش یراد     

داری ( )P<0.05نشان داده است (جدول .)2

کلنی قارچی رشد یافته در پلیت ها بر حس رتم یلیم ب    

در تست میکرودایلوشن براث  2048میکروگرم بر میلی

اندازه گیری شد.

لیتر به عنوان باالترین غلظت و  4میکروگرم بر میلی لیتر
به عنوان کمترین غلظت در نظر گرفته شد .عص را ههههای ی
ی

نتایج
مقایس دشر نیگنایم ه

اق رچ        س راپ اینگلورپا ا کیتز اااا ا در

غلظتهای مختلف عص را هههها ای آب و یلوناتم ،ی

تا ا یلون    

بازدارن صع چراق دشر یگد اره د یلفلف عانعن یبآ ر           
 5میلیییگرمم م در میل ی لل لیترش هدهاشم  د اب هک 

  
         

افزایش غلظت تا  51میلیییگرممم در میل فالتخا رتیل ی    
معنی داری ( )P<0.05در مهار رشد قارچ نداشت .ولی
میزان رشد قارچ در غلظت  02میلیگرم در میلی لیتر در
مقایسه با غلظت  51میلیگرم در میل ینعم روطب رتیل ی     
داری ( )P<0.05کاهش یافت.

حداکثر مهار رشد قارچ ساپرولگنیا پارازتیکا در غلظت

 10میلی گرم در میلی لیتر عص عن یلوناتم هرا ن یلفلف عا     

مشاهده شد ک یاس اب ه ر هرامیت  ا ینعم فالتخا 

یراد

    

آبی ،متانولی و اتانولی گیاه نا نعن لفلف عا یی ییی و زنیاننن با
اس  زا هدافت اا ای یی ن روش ،حت تالاب رد ی ر ررر رین غلظت   

یعنی   

 2048میکروگرم بر میلی لیتر قادر ب اهم ه ر ر چراق دش     

نعن لف عا فل د یر ج  د لو         1آم رتشیب .تسا هد ی ازیم ن ن        
غلظت  

گر لیم رد م ی مآ تسدب رتیل  د ب هک  اااااااااااااا ا س اهرامیت ریا     

قارچ نیز افزایش یافته است.

از هر غلظت با  9میلی لیتر محیط کشت استریل با دم یا
 55درجه سانتی گراد در پلیت ه یا

قارچ عص عن یلوناتا هرا ن د یلفلف عا ر تظلغ       

 02میلی

ساپرولگنیا پارازتیکا نبودن و د  MICمس زا شیب ای یوا

  

 2048میکروگرم بر میلی لیتر به دست آمد .در حالی که
فرمالین با غلظت  256میکروگرم بر میل رتیل ی    توانست
رش راق د چچچچ چ را مهار  دنک  (((( ( )MICو ت شک چراق ناو یییییی ی
( )MFCاز خود نشان دهد.

بررسی اثرات ضد قارچی نعناع فلفلی51 ...
طهای حاوی غلظتهای مختلف عصارههای متانولی ،اتانولی و آبی گیاه نعناع فلفلی در روش
جدول  -1میانگین قطر کلنی قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا در محی 
اختالط با محیط کشت (پلیتهای  90میلی متری).
میزان رشد قارچ ()mm
عصاره اتانولی

عصاره متانولی

90 / 00 ±0/ 00

90 / 00 ±0/ 00

a
a

b

a

b

90 / 00 ±0/ 00

82 /33±2/15

76 / 66 ±1/51c
d

65 / 66 ±2/ 08

*f

10 / 00 ±0/ 00

15/ 66 ±2/ 08

c

31 / 00 ±1/ 00

*d

10 / 00 ±0/ 00

11/ 66 ±1/51d
*d

37 /33±2/15e

*d

10 / 00 ±0/ 00
10 / 00 ±0/ 00

غلظت ()mg/ml
a
b
c

عصاره آبی
90 / 00 ±0/ 00

0

53 / 63 ±4/ 10

2/5

c

22/02±0/ 34

5

22/20±0/ 03

7/5

c

22/ 73 ±2/ 46

10

24 / 53 ±2/ 60

51

17 / 16 ±3/ 43

02

c
d

*قطر اولیه تلقیح قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا به داخل پلیت  10میلی متر است.

یباشند ()P<0.05
اعداد با حروف متفاوت دارای اختالف آماری معنی دار م 
طهای حاوی غلظتهای مختلف عصارههای متانولی ،اتانولی و آبی بذر گیاه زنیان در روش اختالط
جدول  -2میانگین قطر کلنی قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا در محی 
با محیط کشت (پلیتهای  90میلی متری).

میزان رشد قارچ ()mm
عصاره اتانولی

غلظت ()mg/ml

عصاره متانولی

عصاره آبی

a

90 / 00 ±0/ 00

a

90 / 00 ±0/ 00

90 / 00 ±0/ 00

0

a

88/ 00 ±0/ 00

ab

84 / 00 ±3/ 65

90 / 00 ±0/ 00

2/5

76 / 66 ± 10 / 40

90 / 00 ±0/ 00

5

cd

71 /33±2/ 30

90 / 00 ±0/ 00

7/5

d

60 / 00 ±4/ 00

90 / 00 ±0/ 00

10

*10 / 00 ±0/ 00 d

e

33/33±6/ 42

90 / 00 ±0/ 00

51

*10 / 00 ±0/ 00 d

e

24 / 66 ± 51.2

90 / 00 ±0/ 00

02

65 /33±2/88b

bc

48 /33±5/77c
d

51/ 00 ±1/ 00

*قطر اولیه تلقیح قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا به داخل پلیت  10میلی متر بوده است.
یباشند ()P<0.05
اعداد با حروف متفاوت دارای اختالف آماری معنی دار م 

جدول -3کمترین غلظت بازدارندگی رشد ( )MICو کمترین غلظت کشندگی ( )MFCعصارههای الکلی و آبی گیاه نعناع فلفلی و بذر گیاه زنیان در غلظتهای 0
تا  2000میکرولیتر بر میلی لیتر در مقایسه با فرمالین

MFC µl/ml

MIC µl/ml

نوع عصاره

≤ 000 2

≤ 000 2

آبی

≤ 000 2

≤ 000 2

اتانولی

≤ 000 2

≤ 000 2

متانولی

≤ 000 2

≤ 000 2

آبی

≤ 000 2

≤ 000 2

اتانولی

≤ 000 2

≤ 000 2

متانولی

256

256

داروی شیمیایی

بحث
این مطالعه نشان داد که عصاره ات عن یلوناتم و یلونا ن عا    
فلفلی و عصاره اتانولی زنیان قادر است رشد میس یمویلی
قارچ مهم بیماری زای آب ،یز

س کیتیزاراپ اینگلورپا اا ااا را

در شر خ .دیامن لرتنک یهاگشیامزآ طیا ا دض تیص        

    

نام

Carum capticum
زنیان

Mentha piperita
نعناع
formalin

میکروبی اسانس و عصاره نعناع فلفلی و بذر گی ینز ها اا ااان
در مطالع تابثا هب ددعتم تا ریروم .تسا هدیسر ا و              
همکاران نشان دادند که اسانس گیاه نعناع فلفل یاراد ی
خاصیت ضد باکتریایی است (  .) 21در مطالعهههای دیگر
نشان داده شده است که اسانس گیاه نعناع فلفلی قادر به
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توق دشر ف       Phytophthora infestansدر شر طیا   

ساپرولگنیا پارازتیکا را به میزان  100درصد مهار کردند

آزمایشگاهی است ( .)26خاصیت ض اق د ر سا یچ ا سن    

در حالیکه عصارههای آبی این گیاهان فاقد چن یرثا نی   

نعناع فلفلی علیه قارچ فوزاریوم اکسیسپاروم نیز به اثبات

رس تسا هدی (((((((( (  Pattanki .) 25و همکار  نا (((( (  ) 24و

بودند .ل اذ م ممیت او ننن اینگون هک دومن طابنتسا ه
ترکیب تا

بلغا      

م ثؤ ررر ض اق د ر هایگ رد یچ ا ،هعلاطم دروم ن       

 Ahmadو همکارا  ن (( ( )5در تحقیق  هناگ ادج تا ای       

ترکیبات غیر قطبی هستند و با حالل غیر قطبی م ممیت او ننن

قابلیت بازدارندگی عصاره اتانولی گیاه نعناع فلفلی علیه

آنها را استخراج نمود.

قار چچ چه اا ای کاندی نکیبلآ اد سسسس س و آسپر سولیج   

نیج رر و

 Iacobelisو همکارا کیم دض تیلاعف ن ر سناسا یبو           

همچنین باکتریهای مختلف بیماریزای انس وم ار ینا رد   

زنیان را به روش آگار دیفیوژن بررسی کردند و اثرهای

تأیید قر دنداد را  )4( Adham... ..نی هراصع یراهم رثا ز     

مهاری نسبت ًاًا ب هیلع ار نآ یالا    Erwinia, Rodotorula,

اتانولی  80درصد نعناع فلفل  رب ار ی ر دش     ب تکا ررریهای ی
ی

 Xanthomonasو  Agrobacteriumتأیی دددد د نمودند     

 Streptococcus mitisو Staphylococcus aureus

( .)91فعالی دض ت

       

مشاهده کرد .این درحالی است ک اکمه و ترواد ه ران   

باکتریهای مقاوم به دارو بررسی و اثر ضد باکتری یا ی نآ 

نشان دادن ک د هه ههه عص انعن هایگ یلوناتا هرا ع ثا یلفلف  ر     

مورد    تأیی دد د قرار  تفرگ  (((( (  .) 27 ، 23برخ ناققحم زا ی     

بازدارندهای بر روی قارچ کاندیدا آلبیکنس ندارد (.)11

ینز سناسا ییایرتکاب ا هیلع ن

        

اثبات کردند که میتوان اسانس تخم زنیان را علیه قارچ

یاراد     

( )Alternaria alternateآلترناریا آلترنات هب مواقم یا    

خواص ضد میکروبی م ممیباشنددد ،ترکیب عابشا یلآ تا    

داروه  زا و دومن هدافتسا یچراق دض یا ر چراق دش

            

شده یا ترکیبات آروماتیک دارن ،د غالب ًاًاًاًا از حاللللها ای

جلوگیری کرد ( .)02همچنین طی تحقیقی دیگر ،رشد

       اس نآ هیلوا جارخت ه فتسا ا ا هد         

قارچ سمی  Aspergillus parasiticusبا اس ناینز سنا   

از آنجایی که تقریب ًاًا اغل هک یهایگ تابیکرت ب

ات  یلونا ی تم ا ا یارب یلون

میشود .در واقع در بسیاری از مطالع اک زا تا ربر بآ د   

در شرایط آزمایشگاهی مهار شد ( .) 24

به منظور جداسازی ترکیبات مؤثر گیاهی اجتن هدش با   

اثر بازدارنده عصاره عالوه بر نوع حالل م ،هدافتسا درو   

بآ لثم     

به غلظت عصاره و نوع قارچ م رب درو ر یگتسب زین یس     

کهای ایمنی
پلی ساکارید ها و پلی پپتید به عنوان محر 

دارد .در ای شور ود زا هعلاطم ن وافتم ت وظنم هب  ر           

ثابت شده است (  .) 7،22نتایج این مطالعه نش عون داد نا   

س ک دش هدافتسا هراصع یچراق دض رثا شجن ه رثا

        

حالل در استخراج م  چراق دشر هدنرادزاب داو ا تیمه      

ضدقارچی در این دو روش با یک .تشاد توافت رگید    

است .هر چند که نق ولحم تابیکرت ش ل رد 

بسیاری داشته و در بین حاللللها ای م یارب هدافتسا درو    
استخراج ترکیبات ضد قارچی از نعناع فلفلی و بذر گیاه

به طوری که رشد میسیلیوم قارچ س پ اینگلورپا ا ارازیتیکا ا
در روش اختالط عصاره با محیط کش تظلغ رد ت   
میلی گرم در لیتر اصع  ر و یلوناتم ه

زنی  و لوناتم بیترت هب نا ا ،لونات          مناسبببتررین حلال   

10

 51میل رد مرگ ی   

   

لیتر عصاره اتانولی نعناع فلفلی و  51میل رتیل رد مرگ ی    

غلظت  10میلی گر نز یلوناتا هراصع ،رتیل رد م ی اب نا       

ًال از رشد ب .تسا هدنام زا    
عصاره اتانولی بذر زنیان کام ًال

تشخیص داده شد .زیرا عص عن یلوناتم هرا ن اب یلفلف عا
غلظت  

 51میل د مرگ ی ر هراصع و رتیل  یلوناتا عانعن             

فلفل تظلغ اب ی       

 02میل د مرگ ی ر اق دشر رتیل  رچ           

در صور د هک یت ر شور  چیه ثارب نشولیادورکیم     

     

ک زا ماد    عصار هه هه اا ا نتوانس ب میقتسم تروص هب دنت ر           
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Abstract:
Saprolegniasis is an important aquatic fungal disease that causes severe damages at different
growth stages of aquatic animals. The aim of this study was to measure the minimum
inhibitory concentration (MIC) of alcoholic and aqueous extracts of Carum capticum and
Mentha piperita on Saprolegnia parasitica. The antifungal activity of the aqueous, ethanolic
and methanolic extracts of M. piperita and C. capticum on S. parasitica was tested using a
mycelial radial growth technique and minimal inhibition concentration values were estimated
according to the micro dilution method. The results of antifungal activity by mycelia radial
growth technique showed that the ethanolic extract of M. piperita had a significant antifungal
activity (MIC=10mg/ml) compared with the other extracts against S. parasitica. The growth
potential in S. parasitica increased with increase in the concentration. Growth inhibition
values of plant extracts on S. parasitica in broth micro dilution method were not significant
(MFC ≥ 2048). Our study suggests that natural products derived from the examined
medicinal plants have the potential to be used as antifungal in fish culture.
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