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اثرات ضدقارچی عصارههای گیاهی بابونه و بومادران در کنترل آلودگی
تخم ماهی قزلآالی رنگی 
نکمان با قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا
حسین امیری ،1سعید مشکینی
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چکیده

مهای ماهیان در تفریخگاهها آلودگی با قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا است .ماالشیت سبز پرکاربرد ترین دارو
یکی از عوامل مهم ایجاد تلفات تخ 
در مبارزه با این قارچ بوده که امروزه سرطانزا بودن آن تایید شده است .هدف از این پژوهش بررسی اثرات ضد قارچی عصارههای بابونه و
تسبز در کنترل آلودگی تخمهای قزلآالی رنگینکمان با قارچ ساپرولگنیا است .در این مطالعه با استفاده از
بومادران در مقایسه با ماالشی 
روشهای  Micro Broth Dilution Testو کشت قارچ در محیط کشت جامد ،حداقل غلظت مهار کننده رشد ) (MICو حداقل غلظت

یلیتر و برای
ُکُکشنده ) (MFCدر برابر قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا برای عصاره بابونه به ترتیب  00 1میلیگرم در میلیلیتر و  051میلیگرم در میل 

نکمان در چهار تیمار
عصاره بومادران بترتیب  051میلیگرم در میلیلیتر و  200میلیگرم در میلیلیتر تعیین شد .سپس تخمهای قزلآالی رنگی 

تسبز) تقسیم شدند و در دوره انکوباسیون روزانه یک ساعت تحت تاثیر غلظتهای MFC
(شاهد ،دو تیمار عصاره گیاهی و یک تیمار ماالشی 

مزدگی تا تفریخ و کل دوره
مزدگی ،چش 
تسبز قرار گرفتند .تلفات تخمها در مراحل لقاح تا چش 
هر عصاره و  1میلیگرم در لیتر ماالشی 

تسبز بطور معنیداری کمتر از شاهد و بومادران بود
مها در هر مرحله در تیمار ماالشی 
انکوباسیون مقایسه شدند .نتایج نشان داد تلفات تخ 

یداری نداشت (  .)p˃0/ 05معنیدار نبودن تلفات و درصد تفریخ تخمها در تیمار بابونه
(  )p˃0/ 05اما با تیمار بابونه تفاوت معن 
تسبز ( ،) 77 / 97 ±2/ 32 %نشان داد که عصاره بابونه با اثرات ضد قارچی ،داروی طبیعی مناسبی برای
( ) 75 / 90 ±0/ 26 %نسبت به ماالشی 
تسبز در تفریخگاههای تخم ماهیان است.
جایگزینی ماالشی 
کلمات کلیدی :قزلآالي رنگينكمان ،عصاره گیاهی ،بابونه ،بومادران ،ساپرولگنیا
*نویسنده مسئول :سعید مشکینی

آدرس :گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران .تلفن ، 04432770508 :همراه32296 4 09144 :

پست الکترونیکs.meshkiniy@urmia.ac.ir :
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مقدمه

یکی از مهمترین مشکالت موجود در صنعت تکثیر و
پرورش ماهیان در دنیا قارچ زدگی تخمها در روند رشد
و نمو تخمها در تفریخگاهها است و ساالنه تعداد بسیار

زیادی از تخمهای تولیدی در مراکز تکثیر ماهیان به
یروند (  .) 34عالوه بر این
علت قارچ زدگی از بین م 
خسارت که به صورت مستقیم به کارگاههای تکثیر
وارد میشود ،استفاده از داروهای شیمیایی ضد قارچ
که در تفریخگاههای مراکز تکثیر ماهیان در برابر قارچ
زدگی تخمها استفاده میشود ،موجب بروز مشکالت
زیست محیطی و راه یابی این داروهای شیمیایی به
چرخه طبیعت شده و مشکالت مربوط به بهداشت
عمومی و مصرفکنندگان محصوالت آبزی پروری را
به دنبال دارد (.)61
مهمترین داروی ضد قارچ که در بسیاری از مراکز
یگیرد ،ماالشیتسبز
تکثیر ماهیان مورد استفاده قرار م 
)Green

(Malachite

است.

ماالشیتسبز

از

فرآوردههای رنگی آنیلین است و قابلیت ذخیره شدن
در بافتهای بدن آبزیان و پستانداران را دارد .این ماده
به عنوان یک ماده سرطانزا و عامل برخی نا
هنجاریهای شکلی دراندامهای موجودات زنده معرفی
شدهاست (  .) 28امروزه با توجه به عواقب خطرناک و
مشکالت استفاده از ماالشیتسبز در تفریخگاههای
مراکز تکثیر ماهیان ،مطالعات مختلفی برای دستیابی به
داروهای جایگزین بی خطر یا کم خطر انجام گرفته
است ( 19 ،9و .) 21
تر يك بات طبيعي مانند عصارهها و اسانسهای گیاهی از
مهمترین گزینههای مورد توجه پژوهشگران برای
استفاده به عنوان جایگزین داروهای شیمیایی ضد قارچ
میباشند .به دلیل ویژگیهای مطلوبی مانند توان
ضدمیکروبی و ضد قارچی مناسب ،تجزيه سريع و

آسان و ماندگاری کم آنها در محیط ،عدم ایجاد
مسمومیت برای مصرف کنندگان ،قیمت نسبی بسیار
کمتر و عدم ایجاد مقاومت در عوامل بیماریزا ،استفاده
از این مواد طبیعی در كنترل آفات و بيمار يها ،يكي از
راهكارهاي مهم در كاهش خطرات بهداشتی و زیست
محيطی است ( .)1در اين راستا ،پژوهشگران زيادي در
سالهاي اخير به مطالعه اثرات ضد باكتريا يي  ،ضد
قارچي و حشرهكشي اسانسها و عصارههاي بسیاری از
گياهان دارویی پرداختهاند و گزارشهای امیدوار کننده
ای مبنی بر امکان استفاده از گیاهان دارویی به عنوان
عوامل ضد میکروبی و ضد قارچی منتشر کردهاند ( 12
و .)71
بابونه ) (Matricaria chamomillaو بومادران
) (Achillea officinolisدو نمونه از گیاهان دارویی
هستند که خواصضدمیکروبی و ضدقارچی ترکیبات
موجود در عصاره آنها در مطالعات پژوهشگران گزارش
يها
شدهاست ( 23 ،8و  .) 31بابونه گياهي از تيره كاسن 
) (Asteraceaeبوده و به دلیل داشتن مواد فعال
بیولوژیکی مانند فالونوئیدها ) (Flavonoidsو کامفن
یباشد ( 31
) (Campheneدارای خواص ضد قارچی م 
و  .)33بومادران گیاهی دارویی است که تاكنون 58
گونه از آن در دنیا شناسا يي شده كه  7گونه آن فقط
در ايران يافت مي شود .در اين گياه تر يك بات آلی
موثری مانند فنولیک اسید )،(Phenolic acids
فال هدیئونو اا ) (Flavonoidو ترپنوئیدها )(Terpenoids

وجود دارند که همگی دارای خواص دارویی مختلف
از جمله خاصیت ضد قارچی هستند (  .) 23خواص و
اثرات ضد م كي روبي اسانس و عصارههاي آبي و الكلي
برگ ،گل و ميوه گونههاي مختلف بومادران روي
م كي روارگانيسمهاي گوناگون از مناطق جغرافيا يي
مختلف گزارش شدهاست ( 01و .) 18

اثرات ضدقارچی عصارههای گیاهی بابونه99 ...

با توجه به پیشینه تحقیقاتی و گزارشهای ارائه شده
مبنی بر وجود خاصیت ضد قارچی گیاهان بابونه و
بومادران ،این مطالعه با هدف بررسی فعالیت ضد
قارچی عصارههای آبی -الکلی این گیاهان در برابر

قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا طراحی و اجرا شد تا در

صورت امکان از این گیاهان به عنوان داروهای ضد

قارچ در تفریخگاههای مراکز تکثیر آبزیان استفاده شده
یدر مسیر کاهش استفاده از داروهای شیمیایی
و گام 
که دارای عوارض نامطلوب برای انسان و محیط زیست
هستند ،برداشته شود.

جداسازی قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا و تهیه
سوسپانسیون قارچی

برای تهیه قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا مورد نیاز ،تعدادی

نکمان با پوار
تخم قارچ زده ماهی قزلآالی رنگی 
استریل از انکوباتورهای کالیفرنیایی مرکز تکثیر و
پرورش آزاد ماهیان ارومیه انتخاب نموده و در لولههای
یلیتری محتوی آب مقطر استریل به
درب دار  5میل 
آزمایشگاه قارچ شناسی پژوهشکده آرتمیا و آبزیان
دانشگاه ارومیه منتقل شدند .برای جلوگیری از رشد
کهای جنتامایسین و
باکتری در این لولهها از آنتی بیوتی 
کلرامفنیکل استفاده شد .تخمها در شرایط استریل در

مواد و روشکار

روش کار در شرایط آزمایشگاهی ()In vitro

تهیه گیاهان دارویی و عصاره گیری

گیاهان بومادران ( )Achillea officinolisو بابونه
دارویی ( )Matricaria chamomillaکه هر دو از
گیاهان بومی ایران هستند از شرکت داروسازی ابن

محیط آزمایشگاه به پتری دیش منتقل شده و تجمعات
رشته ای و پنبه ای شکل اطراف تخمها توسط آنس
استریل به محیط کشت اختصاصی گلوکز پپتون ()GP
و سابرو دکستروز آگار ( )SDAتلقیح شدند و به مدت
 1هفته در دمای  18 -22درجه سانتی گراد نگهداری

ماسویه تهیه و در این شرکت به روش خیساندن در

شدند .برای بررسی و شناسایی دقیق قارچ ساپرولگنیا

روش پس از پودر کردن  90گرم ازاندام هوا يي گياهان

محیطهای کشت ،گسترش مرطوب بر روی الم تهیه

حالل ) (Macerationعصاره گیری شدند .در این

پارازیتیکا ،از کلونیهای قارچی پدیدار شده در

(گل و سرشاخه) بوسیله آسیاب برقی و ریختن آنها در

شد و با الکتوفنل رنگ آمیزی و زیر میکروسکوپ

یلیتر حالل
ارلنهای جداگانه ،روي هر نمونه  000 1میل 
آب-الکل )اتانول  % 96و آب به نسبت برابر( اضافه شد.
سپس دهانه ارلنها به وسيلة ورقه آلومينيومي پوشانده
شده و به مدت  48ساعت بر روي شیکر ،با سرعت 90
دور در دقيقه قرار داده شدند .محلول حاصل از كاغذ

اقدام به بررسی و شناسایی قارچهای رشته ای جدا شده
بر اساس کلیدهای شناسایی گردید.
برای تهیه سوسپانسیون قارچی نمونهای از کلونیهای
قارچی درون محیط کشت ،توسط آنس استریل برداشته
و به محیط کشت مایع مخمر آگار (15 ( )GY agar

یمتری عبور داده شد و محلول
صافي واتمن  0/5میل 

گرم آگار 2/5 ،گرم عصاره مخمر 01 ،گرم گلوگز و

(Rotary

یلیتر آب مقطر) تلقیح شد و به مدت  3هفته
 000 1میل 

صاف شده با دستگاه روتاري اواپراتور

) Evaporatorدر دماي  ۵۰درجه سانتي گراد غلیظ
گردید ( .) 29

در انکوباسیون و در دمای  20درجه سانتی گراد قرار
داده شد .برای جدا سازی زئوسپورهای قارچ5 ،
یلیتر سرم فیزیولوژی استریل به محیط کشت مخمر
میل 
آگار حاوی قارچ اضافه شد و پس از چند بار تکان

 100نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی /پانزدهم ،شماره اول ،8931 ،پیاپی 38

دادن و مخلوط شدن آن ،محلول حاوی زئوسپور به

یگرم در میلیلیتر
عصارههای گیاهی از غلظت  3میل 

یک لوله استریل دیگر منتقل گردید .شمارش تعداد

ماالشیتسبز استفاده شد (  .) 14بر اساس میزان رشد

زئوسپورها توسط المنئوبار و میکروسکوپ نوری به

قارچ در روی محیطهای کشت در مقایسه با شاهدهای

روش شمارش کلی ( )Total Countانجام شد و بر

مثبت و منفی ،اولین چاهکی که به میزان  50درصد

اساس تعداد زئوسپور شمارش شده ،سوسپانسیون

کاهش رشد و میزان کلونیهای قارچی را بطور

قارچی معادل  1×016سلول به ازای هر میلیلیتر تهیه

مشخص و واضح نشان میداد به عنوان  MICو اولین

گردید (  25و .) 32

چاهکی که هیچ گونه رشد قارچی را نشان نمیداد،

تع يي ن MICو  MFCعصارههای گیاهی بابونه و

بومادران در برابر قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا

بررسی اثرات ضد قارچی عصارههای گیاهی بر روی

قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا

با روش Micro Broth

بیانگر  MFCیا حداقل غلظت کشندگی قارچی
نامگذاری گردید ( .) 15

روش کار در شرایط کارگاهی ()In vivo

تهیه مولدین ،تخم گیری و تیماربندی

 Dilutionو بر اساس پروتکل  CLSI ،M-38 Aانجام

برای تهیه تخم ماهی ،تعداد  6مولد نر و  28مولد ماده 4

شد (  .) 13این آزمایش برای هر عصاره به صورت

نکمان با وزن متوسط  00 12گرم از
ساله قزلآالی رنگی 

جداگانه و به شرح زیر انجام گردید :پس از آماده

یکی از مراکز تکثیر و پرورش ماهیان سردابی ارومیه

سازی و اتوکالو کردن محیط کشت مایع سابرو

تهیه شده و عملیات تخم و اسپرم گیری و مخلوط

دکستروز براث ) 90 (SD Brothمیکرولیتر از این

کردن تخمها با اسپرم با روش لقاح خشک انجام

محیط کشت درون چاهکهای میکروپلیتهای 96

گرفت .تخمهای لقاح یافته در سالن تکثیر به چهار

خانهای استریل ریخته شد .با استفاده از آب مقطر

تیمار (هر تیمار شامل  3تکرار و هر تکرار شامل یک

استریل غلظتهای متوالی شامل ، 300 ،053 ، 400 ،054

تراف حاوی سه سینی و هر سینی حاوی  300گرم تخم)

 50 ، 00 1 ،051 ، 200 ،052میلیگرم در میلیلیتر از

تقسیم شدند .برای جلوگیری از آلودگی تخمها با قارچ

عصارههای بابونه و بومادران تهیه شد و مقدار 00 1

ساپرولگنیا پارازیتیکا و بررسی اثرات ضد قارچی

میکرولیتر از آنها به چاهکهای حاوی محیط کشت

عصارههای گیاهی تهیه شده ،از روز سوم تا روز 22

کهای میکروپلیت به
اضافه شد (هر سه ردیف از چاه 

دوره انکوباسیون (مرحله تخمهای چشم زده) ،تخمها

غلظتهای یک عصاره و تکرارهای آن اختصاص

روزانه به مدت یک ساعت و تا  20روز در قالب تیمار

یافت) .سپس مقدار  01میکرولیتر از سوسپانسیون

اول به عنوان شاهد (بدون استفاده از عصاره گیاهی یا

قارچی ساپرولگنیا پارازیتیکا که قبال تهیه شده بود ،به

چاهکها اضافه شد .برای مقایسه نتایج از دو گروه

ماالشیتسبز) ،تیمار دوم ،سوم و چهارم به ترتیب با
مقدارهای  MFCعصاره بابونه ( 051میلیگرم در

شاهد استفاده شد .چاهکهایی که به عنوان شاهد منفی

یگرم
یلیتر) ،مقدار  MFCعصاره بومادران (  200میل 
میل 

برای تعیین کدورت در هر ردیف در نظر گرفته شد،

یگرم در لیتر ماالشیتسبز مورد
یلیتر) و  1میل 
در میل 

فقط حاوی محیط کشت و غلظتهای متوالی

تیمار قرار گرفتند.

سوسپانسیون قارچی بود و برای گروه شاهد مثبت بجای

اثرات ضدقارچی عصارههای گیاهی بابونه101 ...

برای تماس تخمهای هر تیمار با عصارههای گیاهی ،بر

مهای چشم
درصد تفریخ = (تعداد الروها ÷ تعداد تخ 

اساس میزان آب ورودی ترافها ( 045لیتر در ساعت)

زده)× 00 1

روشهای آماری

و با توجه به میزان  MFCهر عصاره و مقدار ماالشیت

آنالیز آماری دادههای این پژوهش با نرم افزار SPSS

یگرم در لیتر) ،مقدار الزم از هر
سبز مورد نیاز ( 1میل 

نسخه  20انجام شد .نرمال بودن دادهها با آزمون

عصاره و ماالشیتسبز در ظرف سرمهای جداگانه

 Kolmogorov-Smirnovمورد بررسی قرار گرفت.

حاوی یک لیتر از آب تراف حل شده و تمام محلول

برای مقایسه میانگین دادهها از آزمون One Way

دارویی به صورت روزانه در مدت یک ساعت به روش

 ،ANOVAتست  Tukeyو در سطح معنی داری

جریان یکنواخت ( )Constant Flowدر محل ورودی

) (p˂0.05استفاده شد .جداول با نرم افزار Word 2013

ترافها وارد شد (.)3

مها و تعیین
بررسی تلفات ،زنده مانی تخ 

ترسیم گردید.

مزدگی تخمها
پس از  24ساعت از لقاح تا مرحله چش 

تعیین  MICو  MFCعصارهها به روش میکرو

مزدگی و درصد تفریخ تخمها
درصد چش 

نتایج

براث دایلوشن

اقدام به جمعآوری تخمهای تلف شده شد .در طول

نتایج نشان دهنده اثرات ضد قارچی قابل توجه عصاره-

این دوره هیچ گونه جابجایی و دست کاری جدی در

های بابونه و بومادران بود .همانگونه که در جدول 1

مزدگی،
تخمها صورت نگرفت .با آغاز مرحله چش 

نشان داده شدهاست حداقل غلظت مهارکننده رشد و

تخمها روزانه بررسی و موارد آلوده به قارچ ،شمارش و

همچنین حداقل غلظت ُکُکشندگی عصاره بابونه در برابر

حذف شدند .این روند تا روز تخم گشایی ادامه داشت

قارچ ساپرو لگنیا پارازیتیکا کمتر از عصاره بومادران

مزدگی
و در پایان دوره انکوباسیون میزان درصد چش 

بوده و بنابراین تاثیر ضد قارچی عصاره بابونه در برابر

تخمها و درصد تفریخ تخمها با استفاده از فرمولهای

ساپرولگنیا پارازیتیکا بیشتر از عصاره بومادران است

زیر محاسبه شد ( .) 30

(جدول .)1

کهای لقاح یافته) ×00 1
درصد چشمزدگی = (تعداد تخمهای چشم زده ÷ تعداد تخم 

جدول  -1حداقل غلظت مهار کننده رشد ( )MICو حداقل غلظت ُکُکشندگی قارچ ( )MFCعصارههای بابونه و بومادران در برابر ساپرولگنیا پارازیتیکا
عصارههای گیاهی

یلیتر)
غلظت عصارهها (بر حسب میلیگرم در میل 
054

400

053

300

052

200

50

051

00 1

بابونه

+

+

+

+

+

+

MFC

MIC

-

بومادران

+

+

+

+

+

MFC

MIC

-

-

یباشد.
عالمت  +به معنی تاثیر و عالمت – به معنی عدم تاثیر عصاره بر رشد قارچ م 

مها در مراحل مختلف
بررسی تلفات تخ 
انکوباسیون

نتایج نشان داد که در تمام مراحل انکوباسیون تلفات

تخمها در گروه شاهد به طور معنیداری ( )p<0/ 05
بیشتر از تیمارهای مورد آزمایش بود.

از مرحله لقاح تا تخمهای چشم زده کمترین میزان
تلفات در تیمار ماالشیتسبز مشاهده شد که با تیمار
عصاره بابونه تفاوت معنیداری (  )p˃0/ 05نداشت .اما
میزان تلفات در تیمار عصاره بومادران به طور
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یداری (  )p<0/ 05بیشتر از تیمار ماالشیتسبز بود
معن 

یداری کمتر بود
بومادران و گروه شاهد به طور معن 

(جدول .)2

( ( )p˂0/ 05جدول .)2

از مرحله تخمهای چشم زده تا مرحله تفریخ تخمها،

مهای هچ
در پایان مرحله انکوباسیون ،کمترین میزان تخ 

مانند مرحله قبل بیشترین میزان تلفات مربوط به گروه

شده مربوط به گروه شاهد بود و بیشترین بازماندگی

شاهد بود .در این مرحله تعدادتلفات تیمار عصاره بابونه

(تعداد تخمهای تفریخ شده) بین تیمارها  Tمربوط به

یداری نشان نداد
با تیمار ماالشیتسبز تفاوت معن 

تسبز بود اما این تیمار نسبت به تیمار
گروه ماالشی 

(  )p˃0/ 05ولی میزان تلفات آن نسبت به تیمار عصاره

عصاره بابونه اختالف معنیدار نداشت ( .)p˃0/ 05

مهای سالم و هچ شده
مها در مراحل مختلف انکوباسیون و تعداد تخ 
جدول  -2مقایسه تعداد تلفات تخ 
تیمارها

تعداد تخم اولیه

شاهد

a
a

بابونه
بومادران
ماالشیتس
بز

مها در مراحل انکوباسیون
تعداد تلفات تخ 

11793 /333± 486 / 785
11659 / 000 ±023/ 168

مهای تفریخ شده
تعداد تخ 

از لقاح تا چشمزدگی

مزدگی تا تفریخ
از چ ش 

(پایان انکوباسیون)

2261 / 000 ± 163 / 376

45 28 /333±411/332c

6678 / 000 ± 600 /515a

1328 / 667 ±911/438

3551/ 667 ±321/120

c
ab

a

776 11/ 000 ±222/ 703

b

1548 /333±712/ 509

a

11847/ 667 ± 173 / 102

a

1034 / 667 ± 165 / 607

a

b

2345 / 000 ±011/ 293

a

376 1/333±211/ 500

bc

8776 / 667 ±057/5 89

b

7873 / 667 ± 477 / 074

c

7339/ 667 ±812/ 275

حروف التین متفاوت در هر ستون نشان دهنده تفاوت معنیدار (  )p˂0/ 05بین تیمارها است.

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  ،3در همه مراحل

مزدگی تخمها متعلق به گروه شاهد (%
درصد چش 

مها ،کمترین درصد تلفات تخمها به
انکوباسیون تخ 

 ) 80 /8بود .همچنین باالترین درصد تفریخ تخمها متعلق

تسبز ،عصاره بابونه،
ترتیب مربوط به تیمار ماالشی 

به ماالشیتسبز ( ،) 79 /5 %تیمار بابونه ( ) 75 %و کمترین

عصاره بومادران و گروه شاهد بود .باالترین درصد

درصد تفریخ متعلق به تیمار شاهد ( ) 56 /6 %بود (جدول

مزدگی تخمها به ترتیب مربوط به تیمار
چش 

.)3

ماالشیتسبز ( ،) 91 /2 %تیمار بابونه ( ) 88 /6 %و کمترین
مزدگی و درصد تفریخ تخمها در مراحل مختلف انکوباسیون
جدول  -3درصد تلفات ،درصد چش 
مها در مراحل مختلف انکوباسیون
درصد تلفات تخ 
تیمارها
شاهد

مزدگی
از لقاح تا چش 

مزدگی تا تفریخ
از چ ش 

19 /01±0/01c

c

عصاره بابونه

a

01/3±0/ 91

عصاره بومادران

b

13 / 07 ±0/ 06

ماالشیتسبز

a

9/71±0/ 15

a

24 /61±0/ 15
12 / 13 ±0/11

15 /4±0/01b

a

11/ 80 ±0/ 18

از لقاح تا تفریخ
(کل دوره انکوباسیون)

c

43 /4±0/ 05

مزدگی تخم
درصد چش 
a

81 /71±0/ 73

a

23 / 67 ±0/ 76

c

88 / 42 ±1/ 54

b

28 /6±0/ 05

b

87 / 40 ±1/ 04

a

23 /10±0/ 52

c

90 / 92 ±0/ 53

درصد تفریخ تخم
a

56 /1±0/ 50

c

75 / 90 ±0/ 26

b

17/ 28 ±0/ 30

c

77 / 97 ±2/ 32

حروف التین متفاوت در هر ستون نشان دهنده تفاوت معنیدار (  )p˂0/ 05بین تیمارها است.

بحث

یکی از عوامل مهم تهدید کننده صنعت تکثیر و
چزدگی تخمهای ماهیان در
پرورش آبزیان قار 

تفریخگاهها است و متاسفانه بسیاری از داروهای
ضدقارچی که برای مبارزه با این تهدید در مراکز تکثیر

آبزیان مورد استفاده قرار میگیرند ،دارای تاثیرات
جانبی منفی بر تخمها و محیط زیست هستند و سالمت
یاندازند (  .) 24آلودگی تخمهای
انسان را نیز به خطر م 

نکمان توسط قارچ ساپرولگنیا
ماهی قزلآالی رنگی 

پارازیتیکا تلفات و ضررهای زیادی به صنعت تکثیر

اثرات ضدقارچی عصارههای گیاهی بابونه103 ...

ماهیان سردآبی وارد کرده است و با توجه به ممنوعیت
استفاده از برخی از موثرترین داروهای ضد قارچ
شیمیایی مانند ماالشیتسبز ،چالشها در روند مبارزه با
این مشکل چند برابر شدهاست .از این رو جایگزینی

عصاره هيدروالكلي گلهای بابونه و بومادران بر روي

قارچ ساپرولگنيا پارازیتیکا مورد بررسی قرار گرفت و

نتایج نشان داد که عصاره هيدروالكلي این دو گیاه مي-

تواند از رشد قارچ ساپرولگنيا پارازیتیکا جلوگيري

داروهای ضد قارچ شیمیایی با مواد طبیعی موثر ،بسیار

نمايد .البته عصاره هیدرو الکلی بابونه اثرات ضدقارچی

یرسد و پژوهشگران در این زمینه
ضروری به نظر م 

قویتری نسبت به عصاره بومادران از خود نشان داد و

مطالعاتی را انجام داده و در برخی موارد گزارشهای

در هر دوی این گیاهان با افزایش غلظت عصارهها

امیدوار کنندهای ارائه دادهاند ( .)22 ،7بر اساس

اثرات ضد قارچی آنها نیز افزایش یافت (جدول  .)1به

گزارشهای پژوهشگران ،برخی منابع گیاهی از جمله

دلیل اینکه ترکیبات فالونوئیدی با خاصیتضدقارچی

(Rumex

یشوند (  26و  ) 35شاید
در عصاره بابونه به وفور یافت م 

) obtusifoliusو تلخ بیان )(Sophora flavescens

بتوان علت اصلی فعالیت ضد قارچی بیشتر بابونه نسبت

( )11و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر دارای خاصیت

به بومادران را در میزان بیشتر فالونوئیدهای موجود در

ضد میکروبی و ضد قارچی هستند و احتماال قابلیت

ترکیب آن بیان کرد .البته اثرات هم افزایی طیف

استفاده در تفریخگاههای تکثیر آبزیان را دارند ( .) 27

وسیعی از ترکیبات ثانویه مانند اسیدهای فنولیک،

تاکنون مطالعات مختلفی درباره شناسایی ترکیبات فعال

کومارینها ،ترپنوئیدها و استرولها که به مقدار کمتری

موجود در گونههای مختلف گیاهان دارویی بومادران و

در این گیاهان وجود دارند ،نیز در عملکرد ضد

بابونه و مکانیسم عمل آنها در برابر میکروبها انجام

میکروبی آنها نقش بسزایی دارد ( .) 20

شدهاست که منجر به شناسایی اثرات ضد میکروبی این

به طورکلی متابولیتهای ثانویه موجود در آن دسته از

چها شدهاست .در
گیاهان در برابر برخی باکتریها و قار 

اسانسها و عصارههای گیاهی که خاصیت ضد

سال  90 31محمدی سیچانی و همکاران خاصيت

میکروبی باالیی دارند ،بیشتر از جنس ترکیبات فنلی

ضدم كي روبي گونه ای از گیاه بومادران (Achillea

میباشند .به عنوان مثال ،در ترکیباتی که شامل یک

بلوط )ُ ،)2( (Quercus persicaتُترشک

) wilhelmsiiرا بر روي سویههای مختلف باكتري از

جمله استافيلوكوكوس اورئوس ،باسيلوس سرئوس و

اشرشيا كلي مورد بررسي قرار دادند و فعالیت ضد

میکروبی عصاره متانولي و اسانس این گیاه را علیه این

گروه هیدروکسیل ( )-OHمتصل به حلقه فنلی هستند،
گروه هیدروکسیل عالوه بر آنکه در انتقال یونها از
میان غشاء پالسمایی دخالت دارد ،میتواند در غیر فعال
کردن آنزیمهای میکروبی نیز نقش داشته باشد.

یها گزارش کردند ( .)5در سال  95 31موقری
باکتر 

منوترپنهای کارواکرول ( )Carvacrolو تیمول

پور و همکاران نیز با تعیین و بررسی مواد فعال موجود

( )Thymolمثالهایی از متابولیتهای ثانویه فنلی هستند

در عصاره آبی و الکلی گیاه دارویی بومادران

که با از بین بردن شیب یونهای هیدروژن و پتاسیم ،در

) (Achillea Millefoliumفعالیت ضد قارچی این گیاه

نهایت منجر به تخلیه ذخیره  ATPدرون سلولهای

در برابر قارچ بیماریزای  Candida albicansرا

بها (ممانعت از سنتز  ATPو یا افزایش
میکرو 

گزارش کردند ( .)6در مطالعه حاضر نیز اثر ضد قارچي

هیدرولیز آن) میشوند ( .) 20
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با توجه به بررسی نتایج درصد چشمزدگی و درصد

یتواند جایگزین بسیار مناسبی
شدهاست (جدول  ،)2م 

مزدگی و درصد
تفریخ تخمها ،باالترین درصد چش 

برای داروهای شیمیایی ضد قارچی مانند ماالشیتسبز

تفریخ تخمها مربوط به تیمار ماالشیتسبز بوده که در

باشد.

یشوند .بعد از تیمار ماالشیتسبز بهترین
تبدیل به الرو م 

این پژوهش حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته

صورت استفاده از این دارو  77 / 97 ±2/ 32 %تخمها

تیمار ،عصاره بابونه بود که در یک دوره انکوباسیون
 75 / 90 ±0/ 26 %تخمها به الرو تبدیل شدند و تنها حدود

 24%این تخمها تفریخ نشدند و این در حالی است که
در گروه شاهد حدود  44%تخمها از بین رفتند و به
مرحله تفریخ نرسیدند (جدول  .)3هرچند کمترین تعداد
تلفات تخمها در مراحل مختلف انکوباسیون و بیشترین
تعداد تخمهای تفریخ شده در پایان دوره انکوباسیون

تشکر و قدردانی

تکثیر و پرورش آبزیان بوده و با حمایت مالی دانشکده
منابع طبیعی و معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه اجرا
شده است.
منابع

 .1احمدي ،ز ،.ستاري ،م ،.تبرایی ،ب ،.بیگدلی ،م.) 90 31( .
شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه بومادران و ارزیابی

اثرات ضد میکروبی عصاره و اسانس .مجله علمی پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی اراك ،دوره  ، 14صفحات .1-01

متعلق به تیمار ماالشیتسبز بوده و به طور معنیداری با
گروه شاهد تفاوت داشته است (جدول  ،)2اما با وجود

 .2شريفي ،ا ،.گرجي پور ،ر ،.گرجي پور ،ع ،.سردسيري ،م،.

محمدي ،ر ،.جبارنژاد ،ع .)1931( .اثر ضد قارچي عصاره

تسبز در کنترل آلودگی قارچی
کارایی باالی ماالشی 

هيدروالکلي جفت گياه بلوط بر روي قارچ ساپرولگنيا.

ساپرولگنیا در تفریخگاه ،به دلیل اثرات سوء زیست

محیطی این دارو و سرطانزایی آن ،از سالها قبل

استفاده از آن در کارگاههای تکثیر آبزیان در بسیاری از
کشورها محدود و یا ممنوع شدهاست (.)4
در نهایت به نظر میرسد ،وجود ترکیبات فعال مختلف
از جمله فالونوئیدها ،تاننها و ترپنوئیدها در عصاره
هیدروالکلی گیاهان دارویی بابونه و بومادران ،باعث
ایجاد ویژگی ضد میکروبی به خصوص اثرات ضد

ارمغان دانش ،مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزش يك

ياسوج ،دوره  ، ۱۷صفحات . 78 - 84

 .3کیخا ،س ،.قرایی ،ا ،.میردارهریجانی ،ج ،.غفاری ،م،.
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Abstract
One of the important factors causing the loss of fish eggs in the hatcheries is contamination
with Saprolegnia parasitica. Today, Green Malachite is the most widely used drug against
this fungi, which has been confirmed to be carcinogenic. The aim of this study is to investigate
the antifungal effects of Matricaria chamomilla and Achillea officinolis extracts to control of
infected rainbow trout eggs with Saprolegnia parasitica in comparison with Green Malachite.
In this study minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum fungicidal concentration
(MFC) were mesured by Micro Broth Dilution test and the growth of fungi in a solid medium,
and determined as 100 and 150 mg/mL for M. chamomilla and 150 and 200 mg/mL for A.
officinolis, respectively. The eggs of rainbow trout were divided into four treatments (control,
two plant extract and Green Malachite treatments) and were exposed with MFC of each
extract and 1 mg/L Green Malachite for 1 hour/day during incubation period. The mortality
of eggs were compared in stages of fertilization to sighting, sighting to hatching and total
incubation period. The results showed that the mortality of eggs in each stage in Green
Malachite treatment was significantly lower than control and A. officinolis (p˂0.05), but did
not show difference with M. chamomilla treatment (p>0.05). The lack of significance
difference of mortality and hatching percentage in M. chamomilla (75.90±0.26%) compared
to Green Malachite (77.97±2.32%) showed that M. chamomilla extract with antifungal effects
is a suitable natural remedy for replacing Green Malachite in fish eggs hatcheries.
Keywords: Rainbow Trout, Herbal Extract, Matricaria chamomilla, Achillea officinolis,
Saprolegnia
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