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های زولنگ، زیره سبز، اناریجه و سیر روی فوزاریوم ارزیابی فعالیت ضد قارچی اسانس

 سولانی جداسازی شده از ماهیان آکواریومی زینتی
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 های آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایرانگروه بهداشت و بیماری دانشیار، 3
 های آبزیان، پژوهشکده اکولوژی خزر، ساری، ایران استادیار، گروه بهداشت و بیماری 4
 شهرکرد، شهرکرد، ایرانای، دانشکده دامپزشکی دانشگاه دانش آموخته دکتری حرفه 5

 11/1/34 پذیرش: تاریخ   ؛   6/11/33 ارسال: تاریخ

 چکیده

از  استفاده لزوم قارچی ضد داروهای به نسبت فوزاریوم هایگونه اکتسابی هایمقاومت افزون روز افزایش

 هایاسانس قارچی اثر ضد مطالعه این در است. ساخته ضروری را قارچی ضد خاصیت گیاهی دارای ترکیبات

 بررسی فوزاریوم سولانی جداسازی شده از ماهیان زینتی آکواریومی سویه بر زولنگ، اناریجه، زیره سبز و سیر

 اسانس کلونجر دستگاه وسیلهبه و آسیاب شد و خشكزولنگ، اناریجه، زیره سبز  گیاهان برگ از صد گرم .شد

 غلظت حداقل شد. تهیه ایخانه 39های میکروپلیت در هااسانس از یك هر از سریالی هایرقت شد. تهیه آنها

 گذاریدیسك و مایع محیط کشت در سازیرقت روش دو با ترتیببه مهاری هاله قطر و( MIC) کنندگی مهار

ممانعت کنندگی  غلظت حداقلمقادیر  شد تعیین( MFCکشندگی قارچ ) غلظت حداقل و شد ارزیابی آگار در

لیتر، میکروگرم بر میلی 00/0و  5/0، 5/0، 12/0ترتیب زولنگ، اناریجه، زیره سبز و سیر بههای برای اسانس رشد

و قطر هاله رشد  لیترمیلی در میکروگرم 12/0و  1، >1، 5/0برابر با  ترتیببه هااسانس کشندگی این غلظت حداقل

سیر و  هایاسانس بررسی این شد. در تعیینمتر میلی 2/25±9/1 و 9/17 ±7/0، 19 ±0/0، 5/21 ±2/1ترتیب به

 هایاسانس این نتیجه در دادند. نشان خود از فوزاریوم سولانی علیه سویه مناسبی قارچی ضد فعالیت زولنگ

 درمان داروی کتوکونازول برای برای مناسبی جایگزین تواندمی ترمطالعات تکمیل انجام از پس گیاهی

  .باشند سولانیناشی از فوزرایوم  قارچی هایعفونت

1های گیاهی، فوزاریوم سولانی، کتوکونازول. اثرات ضد قارچی، اسانس های کلیدی:واژه
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  مقدمه

شود پروری محسوب میهای قارچی یکی از علل بروز تلفات و خسارات در صنعت آبزیآلودگی

(Ebrahimzadeh Mousavi et al., 2009حضور بسیار گسترده ارگانیسم .) در منابع آبی و های قارچی

ورد از مهای بیحضور عوامل مستعد کننده از قبیل کیفیت نامطلوب آب، تراکم، حمل و نقل و دستکاری

 ,.Ebrahimzadeh Mousavi et alشود )های قارچی در ماهیان محسوب میجمله عوامل بروز عفونت

های مختلفی از این جنس گونههای ناقص هستند. های جنس فوزاریوم عمدتاً از دسته قارچ(. گونه2009

 های دریایی، ماهیپشتکنند. عفونت ناشی از فوزاریوم از لاکدر ماهی و میگو ایجاد بیماری و تلفات می

. (Booth, 1971; Hose et al., 1984ماهی کانال گزارش شده است )بهآزاد اطلس، کپور ماهیان و گر

امل قارچی فرصت طلب بیماریزا در ماهیان گرمابی، ( از جمله عوFusarium solaniفوزاریوم سولانی )

( در میگوهای خانواده پنائیده Black gill diseaseسردآبی و عامل ایجاد کننده بیماری آبشش سیاه )

های دارویی روز افزون . مقاومت(Bian and Egusa, 1981باشد که با تلفات شدیدی نیز همراه است )می

داروهای متداول از یک سو و افزایش عوارض جانبی استفاده از این داروها  این قارچ و افزایش دوز مصرفی

 عواملی با پایه طبیعی مانند گیاهانبههای اخیر بیشترین توجه از سوی دیگر، موجب شده است تا در سال

 باشند. دارویی معطوف شود که دارای حداقل اثرات سوء ذکر شده می

( از گیاهان بومی استان Apiaceae) از خانواده چتریان Eryngium campestreزولنگ با نام علمی 

. اسانس برگ این گیاه حاوی مشتقات متیله فنیل پروپانوئید، (Sun et al., 2007)باشد مازندران می

ای هاوژنول، متیل ایزواوژنول و بنزآلدهید است. در طب سنتی از این گیاه برای درمان سیاه سرفه، عفونت

 . (Flamini et al., 2007)شود های کلیوی استفاده میترشح ادرار و از بین بردن سنگ ادراری، افزایش

متر سانتی 66گیاهی بومی، یک ساله، معطر با ارتفاع حدود  Cuminum cyminumزیره سبز با نام علمی 

های استان به. دامنه انتشار این گیاه در ایران مربوط (Zargari, 1997باشد )و از خانواده چتریان می

باشد. زیره سبز دارای تانن، روغن رزین و اسانس است. کرمان، یزد، مشهد، سبزوار، سمنان، دامغان و... می

غذا، تسهیل کننده هضم غذا، تهیه عطرها و در پزشکی بهبخشی منظور طعمبهاز این گیاه آروماتیک 

 . (Zargari, 1997) شودتفاده میهای ریوی اسنفخ، ضد اسپاسم و در درمان بیماریعنوان ضد به

از خانواده  مترسانتی 26-116گیاهی دو ساله با ارتفاع  Pimpinella affinisاناریجه با نام علمی 

. در طب سنتی از این گیاه (Gulcin et al., 2003)باشد و از گیاهان بومی مرکز و شمال ایران می چتریان

بخش و افزایش دهنده ترشح اسپاسم، ادرار آور، آرامکننده، ضدعنوان ضد نفخ، اشتهاآور، ضدعفونی به

اکسیدانی و ضدباکتریایی آن اشاره خواص آنتیبهتوان شیر استفاده شده است. از جمله خواص اناریجه می

 .(Tabanca et al., 2007) داشت
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ز انواع اسیدهای درای ترکیبات متنوعی ا از خانواده چتریان Allium sativumگیاه سییر با نام علمی 

ها، فلاونوئیدها، ترکیبات فرار و غیرفرار با ارزش دارویی و درمانی قابل توجه آمینه، مواد معدنی، ویتامین

زرد با خواص ضیید میکروبی و قارچی، بهبود بهای مایل . اسییانس سیییر مایع قهوه(Sivam, 2001اسییت )

دارای اثرات آنتی اکسیییدانی و متعادل ای، رشیید و محرک سیییسییتم ایمنی و های تغذیهدهنده شییاخص

 .(Whitemore and Naidu, 2000; Abd-Elallatif and Ebraheem, 1996باشد )کننده فشار خون می

های گیاهی زولنگ، اناریجه، زیره سبز و سیر منظور بررسیی اثرات ضید قارچی اسانسبهاین مطالعه 

کواریومی زینتی در مقایسییه با داروی شیمیایی زاریوم سیولانی جداسیازی شیده از ماهیان آوبر سیویه ف

 کتوکونازول صورت گرفت.

 

 هامواد و روش

های هوایی گیاهان پس از گرم از قسمت 166در این مطالعه  های گیاهی:تهیه و آماده سازی اسانس

از  های طبیعی در استان مازندران )اناریجه و زولنگ( و کرمان )زیره سبز( و پسآوری از رویشگاهجمع

دور از هبشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه ساری، در محیط خشک و تاریک )تایید توسط بخش گیاه

دست آمده در صورت پودر در آمد. پودر بهبهنور خورشید( و در جریان هوا خشک شد و سپس آسیاب و 

 با استفاده از دستگاه هالیتر آب مقطر استریل افزوده شد. اسانسمیلی 666آن بهبالن یک لیتری ریخته و 

لیتری صاف و تا زمان استفاده در یخچال میلی 4/6استخراج و توسط فیلتر استریل  (Clevenger) کلونجر

صورت آماده در این مطالعه اسانس سیر به .(Adams, 2001گراد( نگهداری شدند )درجه سانتی 4)دمای 

 از شرکت باریج اسانس کاشان خریداری گردید. 

در این مطالعه از قارچ فوزاریوم سولانی ماده سازی سوسپانسیون قارچ فوزاریوم سولانی: تهیه و آ

جداسازی شده از آبشش ماهیان زینتی )گوپی و آنجل( استفاده شد. شناسایی و تأیید تشخیص قارچ، 

ها و توسط بخش بهداشت و بیماری آبزیان پژوهشکده اکولوژی خزر و بر مبنای مشاهده ریسه

 Sabouraudهای قایقی شکل صورت گرفت. سپس قارچ روی محیط سابورودکستروز آگار )نیدیومماکروکو

Dextrose Agar: SDA گذاری شد. خانهگراد گرمدرجه سانتی 25ساعت در دمای  22مدت به( کشت و

در این مطالعه، در ابتدا  گذاری و رشد قارچ، از آن سوسپانسیون تهیه شد.خانهپس از طی مدت زمان گرم

میکرولیتر  566در  SDAبا استفاده از آنس استریل مقدار کمی از کلنی قارچی رشد یافته در محیط 

( معلق شد و پس از مخلوط شدن قارچ در بافر، با استفاده از لام نئوبار تعداد PBSبافرفسفات سالین )

سلول  1×216وسپانسیون سلولی با تراکم های قارچ در زیر میکروسکوپ نوری شمارش و از آن سسلول

 .(Zhang et al., 2006لیتر تهیه شد )در میلی
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( و Minimum Inhibitory Concentration: MICتعیین حداقل غلظت ممانعت کنندگی )

( قارچ فوزاریوم سولانی توسط Minimum Fungicidal Concentration: MFCکشندگی )

منظور در هر چاهک از بدین. ای استفاده شدخانه 36های برای انجام این کار از میکروپلیت ها:اسانس

میکرولیتر از سوسپانسیون قارچ  26همراه بهمیکرولیتر از محیط سابورو دکستروز براث  266ها، این پلیت

، 63/6، 615/6، 662/6، 6635/6، 6612/6شامل لیتر و مقادیر مختلف )سلول در میلی 1×216 با تراکم

متیل های محلول در حلال دیاز اسانس( لیترمیکروگرم بر میلی 2و  1، 5/6، 25/6، 66/6،12/6

( اضافه شد )برای هر اسانس، سه تکرار در نظر گرفته شد(. در این آزمایش شاهد DMSOسولفوکساید )

 DMSOشت و حلال و اسپور قارچ و شاهد منفی حاوی محیط ک DMSOمثبت حاوی محیط کشت، حلال 

درجه  25در دمای  (Shaking Incubator) های مورد نظر در انکوباتور شیکرداربدون اسپور قارچ بود. پلیت

محتوی  MFC. برای ارزیابی و تعیین (Zhang et al., 2006ساعت قرار داده شد ) 24مدت بهگراد سانتی

میکرولیتر از محلول درون هر یک  5 ترتیبکشت داده شد. بدین SDAها روی محیط کشت تمام چاهک

ساعت در دمای  24 مدتبهمنتقل و  SDAهای حاوی پلیت بهها با سمپلر استریل برداشت و از چاهک

 رچقا مانع رشداسانس که هر از  مورد استفاده گذاری شد. کمترین غلظتخانهگراد گرمدرجه سانتی 25

. (Hellio et al., 2000) شد گرفته نظر در MICان عنوبه شد SDAکشت  یطمح یرو یسولان یومفوزار

 SDAمیکرولیتر روی محیط کشت  16میزان بهو بالاتر از آن  MICهای رقت، MFCبرای تعیین  همچنین

از اسانس که  یغلظت ینکمترگذاری شد و خانهگراد گرمدرجه سانتی 25ساعت در دمای  41مدت به

عنوان بهمشاهده نشد )شفاف بود(  یو در آن کدورت کامل مهار شدطور بهی سولان یومفوزاررشد قارچ 

MFC در ( نظر گرفته شدGalgiani et al., 1992).  

ار گذاری در آگروش دیسكبههای گیاهی اسانسبهتعیین حساسیت فوزاریوم سولانی نسبت 

برای بررسی حساسیت قارچ فوزاریوم سولانی  :)دیسك دیفیوژن( در مقایسه با داروی کتوکونازول

و داروی شیمیایی کتوکونازول، ابتدا فوزاریوم زولنگ، اناریجه، زیره سبز و سیر های اسانس بهنسبت 

های محتوی محیط سازی پلیتروش پورپلت کشت داده شد. بعد از آمادهبه SDAسولانی در محیط کشت 

 بهلیتر سلول در میلی 1×216ون تهیه شده از قارچ با تراکم میکرولیتر از سوسپانسی 26کشت، مقدار 

های فیلتر استریل دیسکبههای رقیق نشده میکرولیتر از اسانس 5های مذکور تلقیح شد. سپس پلیت

 SDAهای کتوکونازول )کنترل مثبت( روی محیط کشت همراه دیسکمتر( افزوده شد و بهمیلی 6)قطر 

 DMSOمیکرولیتر از  5عنوان کنترل منفی به. همچنین (Sharif Rohani et al., 2013قرار داده شد )

درجه  25ساعت انکوباسیون در دمای  24های فیلتر اضافه شد و پس از گذشت زمان دیسک به 4%

گیری شد )برای هر قطر منطقه مهار رشد در مقایسه با شاهد )دیسک فاقد اسانس( اندازهگراد، سانتی
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 5و در سطح احتمال  t- testها بر اساس آزمون مقایسه آماری دادهاسانس، سه تکرار در نظر گرفته شد(. 

  (.>65/6P)درصد تعیین گردید 

 

 نتایج 

گرم میلی 36و 21، 26، 23ترتیب زولنگ، اناریجه، زیره سبز و سیر بههای غلظت و وزن خشک اسانس

 ±6/6گیری قطره هاله مهاری نشان داد که قطر هاله مهاری کتوکونازول اندازهلیتر تعیین شد. نتایج در میلی

 1/12 ±2/6، 11 ±6/6، 5/21 ±2/1ترتیب های زولنگ، اناریجه، زیره سبز و سیر بهمتر و اسانسمیلی 12

سولانی (. بر اساس نتایج، اندازه منطقه مهار رشد جدایه فوزاریوم 1)جدول  شد تعیینمتر میلی 2/25±1/1و 

(. >65/6P)طور معناداری در سطح بالاتری بیشتر از کتوکونازول بود بههای زولنگ و سیر تحت تأثیر اسانس

های اناریجه و زیره در سطح اندازه منطقه مهار رشد جدایه فوزاریوم سولانی تحت تأثیر اسانساز طرف دیگر 

کتوکونازول بود، با این وجود تفاوت مشاهده شده اختلاف معناداری را نشان نداد. از سوی بهبالاتری نسبت 

عنوان کنترل منفی( سبب مهار رشد هیچ کدام از ههای فیلتر )بدیسکبهاضافه شده  DMSO 4%دیگر 

مده است. آ 1ها در جدول این اسانس MICدست آمده از بررسی بههای فوزاریوم سولانی نشد. نتایج جدایه

MIC  میکروگرم بر  5/6لیتر، برای اناریجه میکروگرم بر میلی 12/6اسانس زولنگ برای فوزاریوم سولانی

لیتر بدست آمد. همچنین مقادیر میکروگرم بر میلی 66/6و  5/6ترتیب لیتر و برای زیره سبز و سیر بهمیلی

MFC لیتر میکروگرم بر میلی 12/6و  1، >1، 5/6به های زولنگ، اناریجه، زیره سبز و سیر برای اسانس

ترتیب کتوکونازول برای سویه فوزاریوم سولانی به MFCو  MICشد. این در حالی است که مقدار بهمحاس

 (.1لیتر تعیین شد )جدول میکروگرم بر میلی 1و  5/6
 

سولانی در مقایسه با  های زولنگ، اناریجه، زیره سبز و سیر بر فوزاریومقارچی اسانسفعالیت ضد -1جدول 

   کتوکونازول

 اسانس
MIC 

( لیترمیکروگرم/میلی)  

MFC 
( لیترمیکروگرم/میلی ) 

متر()میلی میانگین منطقه مهار رشد  
اسانس مورد 

 مطالعه
کنترل منفی 

)DMSO  (4%  

 کنترل مثبت

 )کتوکونازول(

12/6 زولنگ  5/6  - 12/1±6/6a 21/5±1/2b 

5/6 اناریجه  1<  - 12/2±6/3a 11±6/6a 

5/6 زیره سبز  1 - 12/1±6/2a 12/1±6/2a 

66/6 سیر  12/6  - 12/3±6/4a 25/2±1/1b 

باشند می 65/6داری در سطح یدهنده اختلاف معناند، نشاناعدادی که در هر ردیف با حروف متفاوت مشخص شده

(65/6P<) 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ir
.g

on
ba

d.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 10

http://jair.gonbad.ac.ir/article-1-97-fa.html


 39 زمستان، چهارمشناسی کاربردی/ دوره دوم، شماره های ماهینشریه پژوهش 

32 

 گیریبحث و نتیجه

 های صنعتمنظور پیشگیری و درمان بیماریبهدر دو دهه اخیر استفاده از داروهایی با پایه گیاهی 

رشدی را داشته است. عدم موفقیت در درمان بسیاری از  بهپروری در سطح جهان و ایران روند رو آبزی

مقاومت روز افزون ها و بیوتیکهای مزمن و حاد، اثرات جانبی مضر داروهای شیمیایی و آنتیبیماری

-بیوتیکویژه آنتیبهفوزاریوم سولانی در برابر بسیاری از داروها  های مختلف و از جمله قارچمیکروارگانیسم

دلیل بههای گیاهی ها و عصارهمطالعه در زمینه استفاده از اسانس بهها گرایش محققین را نسبت 

ر و پرورش کشور افزایش داده است. در این تأثیرگذاری بهتر و عوارض جانبی کمتر در صنعت تکثی

، (Sharif Rohani et al., 2013خصوص آثار ضد قارچی گیاهان مختلف از قبیل آویشن شیرازی )

های های اخیر علیه قارچدر سال (Amjad et al., 2012، بومادران )(Khosravi  et al., 2012اکالیپتوس )

، دلیل وجود ترکیبات فنولیبه ضد میکروبی گیاهان عموماًخاصیت . بیماریزای آبزیان گزارش شده است

باشد که با تأثیر بر روی غشای پلاسمایی و ساپونین، تانن و فلاونوئیدهای موجود در ساختارهای آنها می

ی آنها خاصیت ضد میکروبهای ساختاری غشای سلولی ها و یا با مهار آنزیمغشای سلولی میکروارگانیسم

 .(Zargari, 1997نمایند )یخود را اعمال م

نتایج حاصل از مطالعه حاضر بر روی چهار اسانس گیاهی زولنگ، اناریجه، زیره سبز و سیر  نشان داد 

یر ثر سؤکنندگی روی فوزاریوم سولانی است. مهمترین جزء مسانس سیر دارای بیشترین اثر مهارکه ا

باشد که خواص ضد قارچی گیاه سیر بر روی می (Allicin) نام آلیسینبهترکیب آلی سولفورداری 

آن نسبت داد. خواص ضد میکروبی و ضد  بهتوان ها از جمله فوزاریوم سولانی را میها و قارچباکتری

 بررسی حسین و همکاران .(Harris et al., 2001)اثبات رسیده است  بهقارچی سیر در مطالعات دیگر نیز 

(Hussein et al., 2011) که گیاه سیر دارای اثرات ضد باکتریایی بر علیه باکتری استرپتوکوکوس  نشان داد

 ,.Venugopal et alو همکاران )باشد. ونوگوپال های آئروموناس در ماهی نیل تیلاپیا میاینیایی و گونه

نده دهسویه بالینی درماتوفیت بررسی کردند که نتایج نشان 11( فعالیت ضد قارچی سیر را علیه 1995

عنوان یک ترکیب ضد درماتوفیتی مؤثر مورد استفاده قرار گیرد، این نتایج بهتواند آن بود که سیر می

بررسی رازق پرست و همکاران باشد. مطالعه حاضر تأیید کننده اثرات ضدقارچی قوی سیر می بهمشا

(Razagh Parast et al., 2009 نشان دهنده اثرات ضدقارچی قوی عصاره آبی ) سیر بر علیه مخمرهای

در مخمرهای  MICبیماریزای کاندیدا آلبیکنس، کریپتوکوکوس نئوفرمنس و مالاسزیا فورفور بود. میزان 

این در حالی است که در مطالعه ، لیتر تعیین شدمیکروگرم در میلی 25/6-64/6 مورد مطالعه در محدوده

 لیتر تعیین شد. میکروگرم در میلی 66/6اسانس سیر برای فوزاریوم سولانی  MICفعلی میزان 

 اسانس زیره سبز و بهپس از اسانس سیر، اسانس زولنگ دارای خاصیت ضد قارچی مناسبی نسبت 

اناریجه روی فوزاریوم سولانی بود. آنالیز ترکیبات شیمیایی اسانس زولنگ نشان داد که اسانس تهیه شده 
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 (Bornyl acetateو بورنیل استات ) (Limoneneلیمونن )های هوایی آن دارای مقادیر قابل توجه از بخش
 ,.Tabanca et al)این ترکیبات نسبت داد بهتوان بوده که خواص ضدقارچی نسبتا قوی این اسانس را می

لیتر میکروگرم بر میلی 12/6اسانس زولنگ برای فوزاریوم سولانی  MIC مقادیر . در مطالعه حاضر(2007

بر قارچ کاندیدا آلبیکنز  E. palmatumدست آمد، این در حالی است که این مقدار در گیاه زولنگ، گونه به

 .(Marčetić et al., 2014) لیتر بودمیکروگرم بر میلی 1/2

 1/12±2/6در مطالعه حاضر، قطر هاله بازدارندگی رشد زیره سبز برای سویه فوزاریوم سولانی 

ت اسانس سیر و زولنگ برخوردار بود و تفاو بهکشی کمتری نسبت تعیین شد، که از قدرت قارچمتر میلی

ای هداری را با داروی کتوکونازول نشان نداد. در بررسی اثر ضد قارچی اسانس زیره سبز علیه قارچمعنی

اله بازدارندگی ( قطر هAspergillus niger( و آسپرژیلوس نیجر )Candida albicansکاندیدا آلبیکنز )

و حاجلاویی   نتایج مطالعه (.Erturk, 2006شد ) بهمحاس  مترمیلی 15و  14ترتیب رشد این دو قارچ به

های دهنده اثرات ضد قارچی مناسب اسانس زیره سبز علیه گونه( نشانHajlaoui et al., 2010همکاران )

 Candidaفعالیت قارچی علیه کاندیدا گلابراتا )های مورد مطالعه، بیشترین کاندیدا بود که در بین گونه

glabrata تفاوت مقادیر مشاهده شده در . متر گزارش شدمیلی 2/22 ±6/6( با قطر هاله بازدارندگی رشد

های گیاهی بر حسب ترکیبات تشکیل دهنده متفاوت اسانس بهمطالعات مختلف، ممکن است مربوط 

در هنگام تهیه اسانس، شرایط محیطی و فصلی، نوع کشت، زمان منطقه جغرافیایی رویش، رقم، سن گیاه 

گیری، تفاوت ژنتیکی و در نهایت برداشت، روش خشک کردن و استخراج اسانس، نوع اندام مورد اسانس

محققین اثر ضد میکروبی اسانس زیره سبز را بیشتر های میکروبی مورد مطالعه باشد. متفاوت بودن سویه

 . (Zargari, 1997)دهند تریپونین و کومین آلدئیدی آن نسبت میهای حضور ترکیب به

 کنندگی روی فوزاریوم سولانیس اناریجه دارای کمترین اثر مهارنتایج بررسی حاضر نشان داد که اسان

میکروگرم بر  5/6اناریجه برای سویه فوزاریوم سولانی  MICدر بین چهار اسانس مورد مطالعه بود. مقدار 

 ,Verdian-Rizi) ریزی -تعیین شد. این در حالی است که در مطالعه صورت گرفته توسط وردیانلیتر میلی

لیتر بدست گرم در میلیمیلی 2این اسانس برای کاندیدا آلبیکنز و ساکارومایس سرویزیه  MIC( میزان 2008

 Yazdaniو همکاران )آمد که در مقایسه با مطالعه حاضر از قدرت کمتری برخوردار بود. در بررسی یزدانی 

et al., 2009 میزان )MIC های آسپرژیلوس نیجر، تریکوفیتون منتاگروفیتیس عصاره اناریجه برای قارچ

(Trichophyton mentagrophytes( و میکروسپوروم کنیس )Microsporum canis )16 گرم در میلی

( اثرات ضد قارچی اناریجه  Goder, 2014 El-Said andساید و گودر) -شد. در مطالعه البهلیتر محاسمیلی

 16گونه مختلف قارچی مورد ارزیابی قرار گرفت و اثرات ضد قارچی مناسب این گیاه بر روی  36بر روی 

اثبات رسید. بیشترین خواص ضد  به( Fusarium sulphureumقارچ مختلف از جمله فوزاریوم سولفوروم )
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( Germacrene D( و جرماسرین دی )Geijereneنن، جیجرین )حضور ترکیبات لیموبهمیکروبی اناریجه 

  (.Verdian-Rizi, 2008شود )نسبت داده می

های گیاهان سیر و توان بیان نمود که اسانسنتایج حاصل از این مطالعه می بهدر پایان با توجه 

)آزمایشگاهی(  In vitroزولنگ دارای اثرات ضد قارچی مناسبی روی قارچ فوزاریوم سولانی در شرایط 

)بالینی( بر روی  In vivoدارتری در شرایط تر و دامنهباشند. در ادامه لازم است که مطالعات وسیعمی

عنوان مواد ضد میکروبی بهزینتی و پرورشی صورت گیرد و در نهایت این دو اسانس گیاهی  ماهیان

قارچ مقاوم و داروهای ضد اروهایپروری کشور معرفی و جایگزین دصنعت آبزی بهطبیعی و جدید 

 شیمیایی مضر گردند. 
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