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هاي  بر روي قارچ )Thymus vulgaris( فعالیت ضد قارچی اسانس آویشن باغی
  )Cyprinus carpio var. Koi(جداشده از پوست ماهی کوي 
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  ، ایران بوشهردانشگاه آزاد اسالمی، گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی،  -1
  

 1396 فروردین 21: تاریخ پذیرش    1395  آبان 28: تاریخ دریافت

  
 چکیده

  هـاي جداشـده از پوسـت مـاهی کـوي      بـر روي قـارچ   )Thymus vulgaris( در این مطالعه فعالیت ضد قـارچی اسـانس آویشـن بـاغی    
)Cyprinus carpio var. Koi( فومگـاتوس،  آسـپرژیلوس فـالوس، آسـپرژیلوس    هـاي   از پوست این ماهی قـارچ . مورد بررسی قرار گرفت

با اسـتفاده از اسـانس آویشـن بـاغی حـداقل غلظـت       . جداسازي و به روش اسالید کالچر کشت شد آسپرژیلوس نایجر و ساپرولگنیا پارازیتیکا
لیتر  میکرولیتر بر میلی 25غلظت آسپرژیلوس فالوس  آسپرژیلوس فومگاتوس و آسپرژیلوس نایجر، هاي گونه )MIC( مهارکنندگی رشد قارچ

حداقل غلظت کشندگی . دست آمد لیتر به میکرولیتر بر میلی 50متفاوت بوده و در غلظت ساپرولگنیا پارازیتیکا گونه  MICآمد، لیکن  به دست
آسپرژیلوس فـالوس  لیتر و در گونه  میکرولیتر بر میلی 100در غلظت فومگاتوس  آسپرژیلوس نایجر و  آسپرژیلوس  نیز در گونه )MFC( قارچ

. لیتر مشاهده شد میکرو لیتر بر میلی 200در غلظت  MFCنیز ساپرولگنیا پارازیتیکا براي گونه . لیتر به دست آمد میکرو لیتر بر میلی 25در غلظت 
سـاپرولگنیا  ین اثـر مهارکننـدگی ایـن اسـانس بـر روي      تـر  کـم و  آسپرژیلوس فـالوس ین اثر مهارکنندگی اسانس آویشن باغی بر روي تر بیش
عنوان جایگزین داروهاي ضد قـارچی تجـاري در صـنعت     تواند به آمده اسانس آویشن باغی می دست بر اساس نتایج به. به دست آمد یتیکاپاراز

 .پروري استفاده گردد آبزي

  .آویشن باغی، آسپرژیلوس فالوس، آسپرژیلوس فومگاتوس، آسپرژیلوس نایجر و ساپرولگنیا پارازیتیکا: کلمات کلیدي
 

  

                                                             
  .( abr.pazira@gmail.com(دار مکاتبات عهده *
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 مقدمه
 هاي اخیر استفاده از داروهاي گیاهی مورد در سال

 در موجـود  مـؤثره  گرفتـه اسـت زیـرا مـواد     توجه قـرار 

دیگـر،   مـواد  بـا  بـودن  همـراه  دلیـل  بـه  گیاهی داروهاي
از یک حالت تعادل بیولوژیک برخوردار هست،  پیوسته

جــانبی بــه بــار  بنــابراین در بــدن انباشــته نشــده و اثــرات
 بـه  نسـبت  اي مالحظـه  قابـل  برتـري  رو ازاین .آورند نمی

در دو دهـه اخیـر اسـتفاده از    . دارنـد  شـیمیایی  داروهـاي 
منظـور پیشـگیري و درمـان     داروهایی بـا پایـه گیـاهی بـه    

پروري در سطح جهان و ایـران   هاي صنعت آبزي بیماري
عــدم موفقیــت در . رونــد رو بــه رشــدي را داشــته اســت

هاي مزمن و حاد، اثرات جانبی  بسیاري از بیماري درمان
مضر داروهـاي شـیمیایی گـرایش محققـین را نسـبت بـه       

هاي گیاهی  ها و عصاره مطالعه درزمینه استفاده از اسانس
در  تـر  کـم به دلیل تأثیرگـذاري بهتـر و عـوارض جـانبی     

  . صنعت تکثیر و پرورش کشور افزایش داده است
 از است که یکی 1باغی ازجمله این گیاهان آویشن 

. باشـد می 2نعنا تیره ترین گیاهان دارویی و از شده شناخته
 اسـت  شـاخه  پـر  و کوتـاه  اي آویشـن بـاغی، درختچـه   

 هـایی  گـل  دارد، داراي متقابـل  و نـازك  هـاي  بـرگ  که

آن  از مختلفـی  هاي است و گونه منفرد و چتري و سفید
 سـنتی  طب در آویشن. روید ایران می هاي کوهستان در

 و علفـی  گیـاه  این .دارد داروئی اروپا، مصرف و ایران
 در آن از و اسـت  داروئی بسیاري خواص داراي معطر،

 هاي آرایشی استفاده و بهداشتی داروئی، غذایی، صنایع

 گیـاه،  ایـن  داروئـی  هـاي  قسـمت . شـود  متنـوعی مـی  

 هـاي  انـدام (آن  شـده  خشـک  برگ و آن هاي سرشاخه

 مـؤثر  ترکیبـات  .)1382بـادي،   نقـدي (اسـت   )هـوایی 

                                                             
1 Thymus vulgari 
2 Lamiasceae 

ــدمیکروبی ــاره در ض ــن عص ــاغی آویش ــاوي  ب ح
 و لوتئـولین  نـارینژین،  ژنـین،  ماننـد اپـی   فالوونوئیدهایی

باشـد   وکـارواکرول مـی   تیمـول  محتـوي  فرار هاي روغن
)Behnia et al., 2008(.     فعالیت ضـد میکروبـی و ضـد

ها  قارچی گیاهان مختلف و ترکیبات فراري مشتقات آن
 و همکـاران  Soković. شـده اسـت   طور مکرر گزارش به
مختلـف   هـاي  فعالیت ضدمیکروبی اسانس گونه) 2009(

ــد  ــزارش کردنــ ــن را گــ و  Mohammadpour. آویشــ
اثر آویشـن شـیرازي، آویشـن کـوهی     ) 2011( همکاران

 آویشـن دنـایی بـر روي کاندیـدا آلبیکـنس     مازندران و 

 فعالیـت  مختلـف  مطالعـات  در. ندددا مورد بررسی قرار

 و ضـد  )Navarrete et al., 2010( باکتریـایی  ضـد 

آویشن نیز بررسی  )2012خسروي و همکاران، (قارچی 
  .شده است
ها موجوداتی یوکاریوت وهتروتروف بـوده و   قارچ

قادر به تولید مواد غذایی براي مصرف خودشان نیستند، 
هـاي گوارشـی    هاي قارچ در اطـراف خـود آنـزیم    سلول

ترشح کرده و باعـث تغییـر در مـواد آلـی درون محـیط      
ــل   شــده و آن ــذایی قاب ــواد غ ــه م ــا را ب ــدیل   ه ــذب تب ج

ــد  مــی ــراهیم(نماین  .)2012و همکــاران، زاده موســوي  اب
هـا معمـوالً بـا اسـتفاده از داروهـاي تجـاري        کنترل قارچ

شود، اما این مواد در اغلب موارد داراي اثرات  انجام می
مانده  زایی و تراتوژنیستی ناشی از باقی جانبی مثل سرطان

  .)1387گندمی نصرآبادي و همکاران، (ها هستند  آن
ــروري  آبــزيهــاي قــارچی در  بســیاري از بیمــاري پ

توسط داروهـاي ضـد قـارچی ماننـد ماالشـیت گـرین و       
حال، استفاده مـداوم از ایـن    بااین. شود فرمالین کنترل می

زا و  داروهـا منجـر بـه مقاومـت در برابـر عوامـل بیمــاري      
کـه در   طـوري  بـه . گـردد  هاي ژنتیکی مـی  افزایش جهش

صـورت   یابد و بـدین  زیست و بدن ماهی تجمع می محیط
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زیست به  و محیط کنندگان مصرفگی را براي خطر بزر
 ; Akhlaghi and Keshavarzi, 2002(دنبـال دارد  

Akhlaghi and Mahjoor, 2000 (. جـایگزینی  قابلیت 

 و اکـالیپتوس  گلـی،  مـریم  شیرازي، آویشن هاي اسانس
 تفریخگـاه  در گـرین  ماالشـیت  جـاي  بـه  فلفلـی  نعنـاع 

و  موسـوي  ابـراهیم زاده کمـان توسـط    رنگـین  آالي قزل
  . مورد بررسی قرار گرفته است )1388(همکاران 

هـاي ایجادشـده توسـط     امروزه با توجـه بـه بیمـاري   
هـــا در آبزیـــان و اهمیـــت اســـتفاده از گیاهـــان،  قـــارچ

ــان      ــتفاده از گیاه ــه اس ــبت ب ــدي نس ــاي جدی رویکرده
ها ایجاد شـده   دارویی ازجمله اثـرات ضـد میکروبـی آن

اي ضـد قـارچی ازجملـه    عوارض جانبی داروهـ   .اسـت
محیطـی،   هاي قـارچی، مشـکالت زیسـت    ایجاد مقاومت

تخریب فلـور آب و روده، گرانـی و مشـکالت اجرایـی     
بــه اســتفاده از گیاهــان داروي  تــر بــیشباعــث گــرایش 

عنوان جایگزینی مناسب براي داروهـاي ضـد قـارچی     به
 نـوین  داروسازي که امروزه سیاست طوري شده است به

 سـوي  بـه  قابـل تـوجهی   شـکل  بـه  اخیر دهه دو طی در

طبیعـی   و گیـاهی  داروهـاي  بـا  درمان و دارویی گیاهان
طبیعتاً با توجه به نتایج به دسـت آمـده،    است، رفته پیش

توان به عنوان جایگزین داروهـاي   از اسانس این گیاه می
 و داروسـازي  دامپزشـکی،  پزشـکی،  جامعـه  صنعتی در

  .استفاده کرد پروري دام
  

  ها مواد روش
صورت خشـک و   گیاه آویشن باغی به :تهیه اسانس

ــاري   ــده از عط ــرد ش ــران   خ ــتان ته ــه   در اس ــه و ب تهی
اسانس به روش تقطیر با بخـارآب  . آزمایشگاه منتقل شد

حقیرالسـادات  (وسیله دستگاه کلونجر از گیاه تهیه شد  به
 .)1389و همکاران، 

هـاي قـارچی    آلودگی :هاي قارچی جداسازي نمونه
از پوست  )1شکل ( اي بود هاي پنبه صورت کرك هکه ب

زمینـی   ماهی کوي برداشته و بر روي محیط کشت سیب
سپس به مدت . کشت داده شد) PDA( 1دکستروز آگار

گراد در انکوباتور  درجه سانتی 25روز در دماي  7الی  5
هــاي  دســت آوردن کلنــی نگهــداري شــدند، جهــت بــه 

مجـدداً در  هـاي کشـت داده شـده     خالص قـارچ، نمونـه  
کشـت داده شـدند    زمینـی دکسـتروز آگـار    محیط سـیب 

)James and Natalie, 2001(.  
  

  
  ماهی کوي داراي آلودگی شدید قارچی :1شکل 

  
کشــت  محـیط  از لیتـر  میلـی  15 :کـالچر  اسـالید 

ریختـه   خـالی اسـتریل   پلـت  درون آگار سابرودکستروز
 تیـغ  ایـن محـیط، توسـط    شـدن  سـفت  از پـس  شـد و 

. شـد  متري تقسیم سانتی 1×1قطعات  به استریل بیستوري
 کشـت  محـیط  از تکـه  یـک  پس از استریل کردن پلـت 

 الم روي بر استریل شرایط در را شده  چهارگوش بریده

 چنـد  اسـتریل  انـس  آن با وسط داده و قرار پلت درون

بــراي اطمینــان از . تلقــیح شــد مــوردنظر قــارچ پرگنــه
 المل ها به سطح آگار باکمی فشار، یک پرگنه چسبیدن

گذاشـته و   شـده  تلقـیح  کشت محیط روي بر را استریل

                                                             
1 Potato Dextrose Agar 
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گـراد    سانتی درجه 25 دماي هاي موردنظر در سپس پلت
 توسط و آرامی ساعت به 48بعد از گذشت . انکوبه شد

 از نمـوده  رشـد  آن قارچ اطراف در که را پنس، الملی

تمیـز کـه قـبالً     الم یـک  روي بر برداشته و محیط سطح
در آن ریختـه شـده بـود،     بلـو  کاتن الکتوفنل قطره یک

 بـر  بلـو  کـاتن  از الکتوفنـل  دیگر قطره داده و یک قرار

سـطح آن پوشـانده    المل دیگـري  با و ریخته المل روي
 میکروسکوپ زیر در مزبور هاي الم در مرحله آخر. شد

ــدند  ــی شـ .)James and Natalie, 2001( بررسـ

 

 
  x40قارچ آسپرژیلوس فومگاتوس با بزرگ نماي   :3شکل        x40قارچ آسپرژیلوس فالوس با بزرگ نماي  :2شکل 

  

  
 x40قارچ آسپرژیلوس نایجر با بزرگ نماي  :5شکل              x40با بزرگ نماي  قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا :4شکل 

 
ــه  ــارچ تهی ــیون از ق ــه  سوسپانس ــاي موردمطالع در : ه

ــت  ــیط کش ــیب مح ــار    س ــتروز آگ ــی دکس  PDAزمین
درجـه   26روز در دمـاي   5-7   دار، قارچ به مدت شیب
سـپس از کلنـی رشـد کـرده     . گراد نگهداري شـد  سانتی

براي این کار به سـطح  . سوسپانسیون قارچی تهیه گردید
ار زمینی دکسـتروز آگـ   سیب کلنی رشد کرده در محیط

PDA      مقـداري سـرم فیزیولـوژي اضـافه و بعـد از چنــد ،

آرامـی از سـطح محـیط برداشـته      دقیقه با پیپت پاستور به
ها در محیط کشت ایجـاد   که میسیلیوم ازآنجایی. شود می

شـوند،   ها مـی  اختالل کرده و باعث کاهش تأثیر عصاره
ها از سوسپانسیون قارچی، سوسپانسیون  جهت حذف آن

بعد از شیکر کـردن  . گردید فیلتر  شیشه پشمبا استفاده از 
مـوج   آن، با استفاده از دسـتگاه اسـپکتروفتومتر در طـول   

نانومتر میزان عبور نور سوسپانسـیون، موردسـنجش    530
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سوسپانسـیونی تقریبـاً   % 90با عبور دادن نور . قرار گرفت
در انتهـا  . دست آمـد  لیتر به اسپور قارچی در هر میلی 106

بـا اسـتفاده    )5تا  2شکل ( سوسپانسیونهاي داخل  هاگ
   .)Guarro et al., 1998( از الم نئوبار شمارش شدند

و  )MIC(تعیین حداقل غلظت مهارکننـدگی قـارچ   
بــراي تعیــین : )MFC(حــداقل غلظــت کشــندگی قــارچ 

MIC  وسـیله   خانه بـه  96ت یلپ هاي چاهکبه هر یک از
 2میکرو لیتر از محـیط   100سمپلر هشت کاناله به میزان 

آویشن بـاغی بـا    اسانس. اضافه شد RPMI1640درصد 
حل شـد و در   )DMSO )dimethylsulfoxideدرصد  4

اي  خانـه  96هاي مسطح  هاي سریالی در میکروپلت رقت
میکرولیتــر در هــر چاهــک ریختــه شــد،   100بــه میــزان 

 صورت که بـه گـوده اول از سـمت چـپ اضـافه و      بدین
محیط مخلوط کرده و در ادامه از گودال اول خوبی با  به

به میزان صد میکرو لیتر برداشت کرده و به گـودال دوم  
از اســانس در هــر  2/1بــه همــین ترتیــب رقــت  منتقــل و

میکـرو لیتـر    100 گوده تهیه و درنهایـت از گـوده دهـم   
در ایـن روش چاهـک اول داراي   . کردیماسانس خارج 

. بـود ین غلظـت  تـر  کـم ین و چاهک دهم حاوي تر بیش
ــدعــاري از محلــول اســانس   12و  11هــاي  گــوده . بودن
میکـرو   100ها به میـزان ثابـت    یک از گوده به هر سپس

شده اضافه نموده تا حجـم   لیتر از سوسپانسیون استاندارد
ــا    ــر ب ــول براب ــایی محل ــا    200نه ــه ب ــود ک ــر ش میکرولیت

حـاوي   11گـوده  . بـود هاي اسـانس آن متفـاوت    غلظت
سوسپانسـیون   میکـرو لیتـر   100یتر محـیط و  میکرو ل 100

 Growth control( GC(عنوان کنترل مثبت یا  قارچی به
عنـوان   که فقط حاوي محیط کشت است بـه  12و گوده 

در نظـر گرفتـه    Sterility control( SC( کنترل منفی یـا 
این آزمون براي هر جدایه قارچی در ردیـف افقـی   . شد

در ایــن آزمــون  .صــورت ســه بــار تکــرار شــد  مجــزا بــه

ین تـر  کـم و  200ین غلظت در گـوده اول معـادل   تر بیش
میکروگـرم در هـر    39/0غلظت در گوده دهـم برابـر بـا    

گـراد   درجه سانتی 35این پلت ها در دماي . بودلیتر  میلی
بعـد از گذشـت ایـن    . ندساعت انکوبـه شـد   24به مدت 

زمان میکرو پلت ها را از انکوباتور خـارج کـرده و هـم    
صورت چشمی و هم توسـط دسـتگاه االیـزا ریـدر در      به

هـاي کـه مـانع     گـوده . نانومتر قرائت شـد  490موج  طول
 در نظر گرفتـه شـد   MICعنوان  رشد قارچ شده بودند به

)Clinical and Laboratory Standards Institute 

2002(.  
بــا اســتفاده از ســمپلر، از گــوده  MFCبــراي تعیــین 

 MICو گــوده قبــل و بعــد از آن   MICحــاوي غلظــت 
ــدار  ــیط     10مقـ ــه روي محـ ــت و بـ ــر برداشـ میکرولیتـ

ریخته شد و بعـد از   )PDA(زمینی دکستروز آگار  سیب
بعـد از گذشـت   . ساعت انکوبـه شـد   30کشت به مدت 

این زمان هر رقتی کـه در پلـت مـانع رشـد کامـل قـارچ       
 95/99-99تقریبـاً معـادل   (کلـونی   3از  تر کمشده بود یا 

عنـوان   در آن وجود داشت بـه  )درصد فعالیت کشندگی
MFC که اخـتالف مقـدار    درصورتی. در نظر گرفته شد
MFC  وMIC  زیاد باشد)Clinical and Laboratory 

Standards Institute 2002(.  
  

  نتایج
ــه  ــازي نمون ــارچی  جداس ــاي ق ــایج  : ه ــاس نت ــر اس ب

ها از پوست ماهی کوي  آمده از جداسازي قارچ دست به
هــــاي آســــپرژیلوس فــــالوس، آســــپرژیلوس  قــــارچ

 فومگاتوس، آسپرژیلوس نایجر و ساپرولگنیا پارازیتیکـا 

جداسازي بر اساس فنوتیپ و شکل هایف با اسـتفاده از  
 )medically important fungi(کتـــاب رفــــرنس  

  .شناسایی شدند
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ــارچ    ــدگی ق ــین حــداقل غلظــت مهارکنن ــایج تعی نت
)MIC(  و حداقل غلظت کشندگی قارچ)MFC( : نتایج

هاي مختلف قارچی  گونه MFCو  MICمرتبط با تعیین 
آمـده،   دست بر طبق نتایج به. ذکرشده است 1در جدول 

MIC  آســـپرژیلوس  آســـپرژیلوس نــایجر،  هــاي  گونــه
ــاتوس و ــالوس   فومگـ ــپرژیلوس فـ ــت آسـ  25در غلظـ

 گونـه  MICلیتر به دست آمـد، لـیکن    میکرولیتر بر میلی
ــا  ــت  ســاپرولگنیا پارازیتیک ــوده و در غلظ ــاوت ب  50متف

  .لیتر به دست آمد میلی میکرولیتر بر

آمده نیز مشاهده گردید  دست به MFCدر خصوص 
 آسـپرژیلوس نـایجر و آسـپرژیلوس   هاي  گونه MFCکه 

ــر بــر میلــی 100در غلظــت فومگــاتوس  ــر و  میکرولیت لیت
MFC   25در غلظـــت  آســـپرژیلوس فـــالوس   گونـــه 

ــی  ــر میل ــر ب ــد  میکرولیت ــه دســت آم ــر ب ــه . لیت ــراي گون ب
 200در غلظـــت  MFCنیـــز ســـاپرولگنیا پارازیتیکـــا 

  .لیتر به دست آمد میکرولیتر بر میلی

 
 هاي جداشده از پوست ماهی کوي تأثیر اسانس آویشن باغی بر روي قارچ :1جدول 

 125/3 25/6 5/12 25 50 100 200 )لیتر میکرو لیتر بر میلی(غلظت 

     MFC  MIC پارازیتیکاساپرولگنیا 
    MFC  MIC  آسپرژیلوس نایجر

    MFC  MIC  آسپرژیلوس فومگاتوس
 MFC   MIC    آسپرژیلوس فالوس

  
  بحث

در مطالعه حاضر فعالیت ضد قارچی اسانس آویشن 
بـر   در شرایط آزمایشـگاهی  )Thymus vulgaris( باغی

هـــاي جداشـــده از پوســـت مـــاهی کـــوي   روي قـــارچ
)Cyprinus carpio var. Koi(   ــرار مــورد بررســی ق

 هـاي  گونـه  MICآمـده،   دسـت  بر طبق نتـایج بـه  . گرفت
ــایجر، ــپرژیلوس نــ ــاتوس و آســ ــپرژیلوس فومگــ  آســ
ــپرژیلوس فـــالوس  ــت آسـ ــر میکرو 25در غلظـ ــر بـ لیتـ

سـاپرولگنیا   گونـه  MICلیتر بـه دسـت آمـد، لـیکن      میلی
میکرولیتـر بـر    50متفـاوت بـوده و در غلظـت    پارازیتیکا 

  .لیتر به دست آمد میلی
اثـر اسـانس    )1387(گندمی نصرآبادي و همکاران 

آویشن شیرازي را بر روي آسپرژیلوس فـالووس مـورد   
دست آمده از این مطالعـه   طبق نتایج به. مطالعه قراردادند

MIC  وMBC    1000و  400به ترتیب برابـر بـا ppm   بـه
در ایـن مطالعـه    مورداسـتفاده گونـه آویشـن   . دست آمد

رسـد علـت    حاضر تفاوت داشـته و بـه نظـر مـی     بامطالعه
نیز  آمده دست به MBCو  MICمقادیر اصلی تفاوت در 
   .همین مورد است

 طـورکلی شـامل   هـا بـه   ساختار دیواره سلولی قـارچ 

باشد که  ن، گاالکتان و مانان میگلوکان، کیتین، کیتوزا
هـاي   هـا و گونـه   اختالفات ساختار دیواره در میان جنس

ــل  ــارچی قابـ ــت  قـ ــه اسـ ــوص . مالحظـ  MFCدر خصـ
آمـده در ایـن مطالعـه نیـز مشـاهده گردیـد کـه         دسـت  به

MFC هاي آسـپرژیلوس نـایجر و آسـپرژیلوس در     گونه
ــی  100غلظــت  ــر میل ــر ب ــر و  میکــرو لیت ــه  MFCلیت گون

ــپرژیل ــت  آس ــالوس در غلظ ــر    25وس ف ــر ب ــرو لیت میک
براي گونه ساپرولگنیا پارازیتیکـا  . لیتر به دست آمد میلی
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 19  ... بر روي )Thymus vulgaris( فعالیت ضد قارچی اسانس آویشن باغی

لیتـر بــه   میکـرو لیتــر بـر میلـی    200در غلظـت   MFCنیـز  
آمده عالوه بر تفاوت  دست بر اساس نتایج به. دست آمد

اثر مهارکنندگی و کشـندگی اسـانس آویشـن بـاغی در     
اي نیـز در   گونـه  رونسطوح جنس و گونـه، اختالفـات د  

نوع واکنش بـه اثـر بازدارنـدگی اسـانس آویشـن بـاغی       
شود که این مهارکنندگی به دلیل مهـار فعالیـت    دیده می

توانـد باشـد، همچنـین عـواملی      هـا مـی   فسفولیپازي قارچ
ماننـــد اختالفـــات فیزیولوژیـــک و تفـــاوت ســـاختاري 

اي، اکتســاب مقاومــت ژنتیکــی و خطاهــاي   گونــه درون
و  MICتوانـد باعـث اخـتالف مقـادیر      اهی مـی آزمایشگ

MBC باشد .Eguchi   فعالیـت ضـد    )2016(و همکـاران
قارچی گیاه آویشـن بـاغی را تحـت تـأثیر آب گـرم در      

ــاي  ــانتی  20و  50دماه ــه س ــارچ    درج ــر روي ق ــراد ب گ
Botrytis cinerea دادند بر اساس این  موردبررسی قرار

-Pآویشـن تیمـول،  مطالعه ترکیبات اصلی فرار در گیـاه  

cymene  و G-terpinene  بود که میـزان P-cymene  و 
G-terpinene یافته بـود،    آویشن پس از مواجهه افزایش

گونــه تغیــري نکــرد و  کــه مقــدار تیمــول هــیچ  درحــالی
ــنتز   ــیر سـ ــک مسـ ــود یـ ــین وجـ   و  P-cymeneهمچنـ

 G-terpinene. pcymene      وابسـته بـه حرارتـی در گیـاه
ــه   ــود دارد کـ ــن وجـ ــت ژن   آویشـ ــطح رونوشـ -Gسـ

terpinene   یافته بود  ساعت افزایش 24پس از. 

 گیاهان کاربرد با رابطه در زیادي مطالعات اگرچه

 آبزیـان  قـارچی  هـاي  بیمـاري  بـا  مبـارزه  بـراي  دارویـی 

زاده موسوي و همکـاران   اما ابراهیم است، نشده گزارش
 هـاي  اسـانس  جـایگزینی  قابلیـت  ارزیـابی  بـه  )1388(

 فلفلـی  نعنـاع  و اکـالیپتوس  گلی، مریم شیرازي، آویشن

 آالي قـزل  تفریحگـاه  در گـرین  ماالشـیت  جـاي  بـه 

 10 غلظـت  کـه  گرفتنـد  نتیجـه  و پرداختند کمان رنگین

ضـد   قـدرت  هـا  اسـانس  ترکیـب ایـن   لیتـر  در گـرم  میلی

 داشت گرین ماالشیت با مقایسه در توجهی قابل قارچی

همچنـین   .باشـد  آن بـراي  خـوبی  جـایگزین  توانـد  می و
Caruana گیـاه  12 هاي عصاره اثر )2012(همکاران  و 

 قـارچ  بر  in vitroشرایط در را بیوفالنوئیدي و دارویی

 تمـامی  کـه  دادنـد  نشـان  و کردنـد  بررسـی  سـاپرولگنیا 

 بـا  جـایگزینی  پتانسـیل  شـده  اسـتفاده  دارویـی  گیاهـان 

  in vivoشـرایط  در بایـد  ولـی  را دارنـد  گرین ماالشیت
 و موسـوي  زاده ابـراهیم . بگیرنـد  قـرار  ارزیـابی  نیز مورد
 بـر  اکـالیپتوس  اسـانس  اثـر  بررسی به )1388( همکاران

آالي  قــزل مــاهی در فوزاریـوم  و ســاپرولگنیا قـارچ 
 گرم میلی 100 و 50،25پرداخته و دوزهاي  کمان رنگین

 قاسمی. دادند نشان مناسبی نسبتاً قارچی ضد اثر لیتر در

 را دارویـی  گیاه 5 اثر نیز )1388(همکاران  و پیربلوطی

 آزمایشگاهی در شرایط ساپرولگنیا قارچ رشد قابلیت بر

 مرزه اسانس که گرفتند نتیجه و قراردادند مورد بررسی

 مهـار  در را قـدرت  ینتـر  بیش خوزستانی مرزه و دنایی

  .دهند می نشان خود از این قارچ
و همکـاران اثـر بازدارنـدگی     Dafereraدر بررسی 

ها و ترکیبات مختلف ازجمله اسانس مرزنجـوش   اسانس
و آویشـــن و دیکتـــاموس و کاروکـــارول، تیمـــول و    
آلفاترپینول روي قارچ پنـی سـلیوم دیجیتـاتوم مشـخص     

تولیـد   ppm250هـا در غلظـت    شد که تمام ایـن اسـانس  
 3ایـن   MICمیـزان  . طور کامـل مهـار نمـوده    اسپور را به

ــب    ــه ترتیـ ــانس بـ ــراي  ppm 300و  250، 300اسـ و بـ
ــب   ــه ترتی ــول ب ــه  ppm 200و  160کــارواکرول و تیم ب

و همکـــاران   Zambonelliدســـت آمـــد و همچنـــین   
هـاي آویشـن نعنـاع و     گزارش دادند که اسـانس )1996(

اسطوخدوس با دژ نره کـردن هایفـاي قـارچ در ارتبـاط     
ارکننـدگی  در ایـن بررسـی حـداقل غلظـت مه     .باشد می

آسـپرژیلوس   هـاي  اسانس آویشـن بـاغی بـر روي گونـه    
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آسـپرژیلوس فـالوس    آسپرژیلوس فومگـاتوس و  نایجر،
لیتر به دست آمد، لیکن  میکرو لیتر بر میلی 25در غلظت 

MIC متفــاوت بــوده و در ســاپرولگنیا پارازیتیکــا  گونــه
  .لیتر به دست آمد میکرو لیتر بر میلی 50غلظت 

نشان دادند کـه آزمـایش    )1390( نائینی و همکاران
دیسک دیفیوژن اسانس گیاهان اسطوخودوس، آویشـن  
شیرازي، آویشن کوهی، درمنه، زیره سبز، مرزه و نعنـاع  

قطر هاله توقـف  (تري  داراي اثرات ضد کاندیدایی قوي
 قـارچ  ضد داروهاي به نسبت )متر میلی 40رشد بیش از 

ــیمیایی ــازول ( ش ــین، کتوکون ــتاتین و آمفوتریس  )نیس
  .باشند می

نتایج حاصل از مطالعه حاضر تأثیر اسـانس آویشـن   
باغی را بر روي چهار گونـه قـارچ آسـپرژیلوس نـایجر،     
ــالوس و     ــپرژیلوس فـ ــاتوس، آسـ ــپرژیلوس فومگـ آسـ
ساپرولگنیا پارازیتیکا نشان داد که اسانس آویشن داراي 

ین اثر مهارکنندگی روي بر آسپرژیلوس فـالوس  تر بیش
ترین جـزء مـؤثر اسـانس آویشـن را تیمـول و       مهم. است

باشـد کـه خـواص ضـد قـارچی اسـانس        کارواکرول می
خـواص ضـد   . توان به آن نسـبت داد  آویشن باغی را می

میکروبی و ضد قارچی آویشن در مطالعات دیگر نیز بـه  
  .)Khosravi et al., 2012(اثبات رسیده است 

Razagh Parast اثـرات ضــد   )2009( همکــاران و
هـاي   بیمـاري  قارچی عصاره آبـی سـیر علیـه مخمرهـاي    

ــوس نئـــوفرمنس و     ــنس، کریپتوکوکـ ــدا آلبیکـ کاندیـ
 MICدادند که میزان  ماالسزیا فورفور مورد مطالعه قرار

لیتر تعیـین شـد، ایـن در حـالی      میکروگرم در میلی 6آن 
 MFCو   MIC اسـت کـه در مطالعـه حاضـر محـدوده     

 200تـا   125/3ین هـاي موردمطالعـه بـ    براي گونـه قـارچ  
 و یزدانـی  بررسـی  در. لیتر تعیین شد میکروگرم در میلی

 هــاي قــارچ بــراي اناریجــه عصــاره 2009همکــاران 

 تریکوفیتـون  ،)Aspergillus niger(نیجر  آسپرژیلوس

 و )Trichophyton mentagrophytes( منتـاگروفیتیس 
 اثـرات  )Microsporum canis(کنـیس   میکروسپوروم

 در گـرم  میلـی  MIC 16اناریجـه میـزان    قـارچی  ضـد 

نتایج ایـن مطالعـه بـا نتـایج مطالعـه      . لیتر محاسبه شد میلی
  .حاضر به دلیل نوع اسانس مغایرت دارد

 )2011( و همکــاران Mohammadpourدر مطالعـه  
ــدران و آویشــن    آویشــن شــیرازي آویشــن کــوهی مازن

دادند  مطالعه قرار دنایی بر روي کاندیدا آلبیکنس مورد
میکروگرم در  8/0و  3، 1به ترتیب برابر با  MICمقادیر 

شـده در ایـن    لیتر گزارش گردید که بامطالعه انجـام  میلی
علت مغایرت نتایج مطالعـه حاضـر    .تحقیق مغایرت دارد

به دلیل گونه گیـاه آویشـن، گونـه قـارچ مـورد مطالعـه،       
روش اسانس گیري و مقادیر ماده موثره موجود در گیاه 

  . باشد می
نتــایج حاصــل از بررســی اثــر ضــد قــارچی اســانس 

هاي مختلف قارچی  آویشن باغی در این مطالعه بر گونه
هـاي   متفاوت بود بطوریکه اثر اسانس این گیاه بـر گونـه  

آسپرژیلوس نسبت به ساپرو لگنیا پارازیتیکا تأثیر بهتـري  
داشت و همچنین نسبت به داروهاي شیمیایی از عوارض 

ر بـوده و ازنظـر اقتصـادي نیـز     ي برخـوردا رتـ  کـم جانبی 
صرفه هستند، لذا ضروري است تا بـا مطالعـات    بهمقرون 
ــیش ــر ب ــات      ت ــارچی و ترکیب ــد ق ــواص ض ــر روي خ ب

دهنده اسـانس آویشـن بـاغی بتـوان در آینـده بـه        تشکیل
یافته و اسانس این گیاه را جـایگزین   نتایج مطلوبی دست

در راسـتاي حـل   این مطالعه . داروهاي ضد قارچی نمود
مشــکالتی چــون اثــرات جــانبی داروهــاي ضــد قــارچی 

هــا بـا داروهــاي ضـد قــارچی    شـیمیایی و جـایگزینی آن  
گیـري کلـی، بـا     عنـوان نتیجـه   به. گیري شد گیاهی جهت

ــانس     ــدگی اس ــزان بازدارن ــداقل می ــایج ح ــتفاده از نت اس

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

54
5.

13
96

.1
1.

2.
9.

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

qu
de

v.
lia

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             8 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223545.1396.11.2.9.8
https://aqudev.liau.ac.ir/article-1-462-en.html


 21  ... بر روي )Thymus vulgaris( فعالیت ضد قارچی اسانس آویشن باغی

هـاي جداشـده از پوسـت     آویشن بـاغی، بـر رشـد قـارچ    
صورت فارمی  به تر بیشحقیقات توان با ت ماهی کوي می

  .مورداستفاده دارویی قرار گیرد
  

  سپاسگزاري
دانـیم از زحمـات کلیـه    در اینجا بـر خـود الزم مـی   

کســانی کــه مــارا در انجــام ایــن تحقیــق یــاري نمودنــد   
  . سپاسگزاري نماییم
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