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 1399 اردیبهشتتاریخ پذیرش:            1398 بهمن تاریخ دریافت:

 چکیده

شود. پژوهش در ماهیان آب شیرین ایجاد می ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییسمژه دار  وسیله تک یاختهایکتیوفتیریازیس یا بیماری لکه سفید به 

 فیلییس ایکتیوفتیریوس مولتیهای سیر، شمعدانی و اسطوخدوس بر درمان آلودگی طبیعی با های مختلف عصارهمنظور مطالعه اثر غلظتحاضر به

گرم از رودخانه سلم در شهرستان کیار استان  21/30آلوده به ایک با وزن  (Capoeta damascina)عدد سیاه ماهی  140انجام شد. تعداد 

های سیر، گرم در لیتر عصارهمیلی 40و 20، 10، 5های صورت حمام با غلظتهچهارمحال و بختیاری صید و به آزمایشگاه منتقل شدند. ماهیان ب

ل در ماهیان مورد بررسی قرار گرفت. پس ساعت، میانگین تعداد انگ 4اسطوخدوس و شمعدانی در کنار گروه شاهد مجاورت داده شدند. پس از 

گرم در لیتر سیر و اسطوخدوس مشاهده شد که در مقایسه با عصاره میلی 40ها، در غلظت ترین اثر عصارهدرصد، بیش 100از فرمالین با اثر 

دار بین تعداد انگل و غلظت عصاره در چنین حاکی از وجود ارتباط معنی(. نتایج هم≥05/0pداری نشان داد )شمعدانی و گروه شاهد تفاوت معنی

 ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییسخصوص سیر جهت کنترل انگل ههای گیاهی بهای این تحقیق استفاده از عصارههای آزمون بود. با توجه به یافتهگروه

 شود. توصیه می

سیاه ماهی ، سیر، اسطوخدوس، شمعدانی، ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییس کلمات کلیدی:

 mehdi.raissy@iaushk.ac.ir پست الکترونیکی نویسنده مسئول:* 
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 مقدمه

انگل پوست  دار ومژه یاختهیک تک ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییس       

بیماری عنوان عامل هب این انگل کهشود. و آبشش ماهی محسوب می

ماهیان را آلوده شده است، طیف وسیعی از  لکه سفید ماهی شناخته

و همکاران،  Gholipour-Kanania؛ Ansari ،2012و  Raissy) کندمی

ای انگل مذکور در طیف گستردهوقوع  (.Dykova، 1992و  Lom؛ 2012

باال و ضرر و زیان های اقتصادی و میر همراه با مرگ  ،های ماهیاناز گونه

، Weismannو  Lahnsteinerبوده است )بومی و پرورشی ماهیان در 

(. توانایی 2010و همکاران،   Raissy؛ Dickerson ،1395و  Noe؛ 2007

انتشار متفاوت، های ها و محیطبا میزبان خود انطباق دردار این انگل مژه

این انگل قادر  کهطوریهب است کردهدر سراسر جهان تسهیل  بیماری را

اگرچه سطوح مختلفی . است آب شیرینهای به آلوده کردن همه گونه

هیچ  های مختلف وجود دارد، لیکن تا به امروزاز مقاومت بین میزبان

، Dickerson؛ 2001و همکاران،  Chang) استنشده  گزارش مقاومی گونه

با توجه به در ماهیان پرورشی، (. عالوه بر ماهیان بومی، بیماری 2006

اتفاق گیر همهصورت به، چرخه زندگی مستقیم انگلتراکم باالی ماهی و 

عمده صنعت  مشکالت از که آلودگی با این انگل یکیطوریه. بافتدمی

 . (1993و همکاران،  Duarteزینتی است ) پرورش ماهی خوراکی و

کننده ضدعفونیشیمیائی منظور درمان ماهیان مبتال از ترکیبات هب

، فرمالین، است( که امروزه منسوخ شده) مختلف شامل ماالشیت سبز

و همکاران،  Changشود )و... استفاده می T-سولفات مس، کلرامین

برخی از این ترکیبات  اثر چه اگر .(LaPatra ،2005و  Lorenzen؛ 2001

بلندمدت در طبیعت و  پایداری دلیلبرخی به لیکن شده، ارزیابی خوب

 در زا بودن )ماالشیت سبز و فرمالین( برای درماناحتمال سرطان

مانده این ترکیبات از طرف دیگر باقی. مناسب نیستند پرورشی ماهیان

را برای انسان  شماریکه مشکالت بی شودغذایی می چرخه شیمیایی وارد

لذا جایگزینی ترکیبات شیمیایی با ترکیبات گیاهی  .خواهد داشت همراه

های گیاهی عصاره ها را رفع نماید.تواند بسیاری از این نگرانیخطر می کم

هاست در قالب طب سنتی در درمان ازجمله ترکیباتی هستند که سال

باشند رای اثر مناسب میهای مختلف رواج دارند. این ترکیبات دابیماری

ای نیز برجا ماندهخطر است، باقیها عالوه بر این که بیو استفاده از آن

گذارند. براساس مطالعات پیشین، آثار این ترکیبات در بهبود رشد، نمی

های عفونی در چنین درمان بسیاری از بیماریبازماندگی و ایمنی و هم

 Slusarenko ؛2003همکاران،  و Buchmann) است شده اثبات پروریآبزی

و همکاران،  Trasviña-Moreno ؛2019و همکاران،   Fu؛2008 همکاران، و

 شمعدانی، گیاهان عصاره اثر مقایسه هدف با مطالعه این (.2019

ایکتیوفتیریوس مولتی طبیعی با  بر درمان آلودگی اسطوخدوس و سیر
 ماهی ریز فلس انجام شد.  سیاهدر  فیلییس

 

 هاو روش مواد

قطعه سیاه ماهی ریز فلس آلوده به انگی  140تعداد : ماهینمونه       

با و گرم  21/30 ± 2/9با میانگین وزن ( Capoeta damascina)ایک 

متر از دریاچه سلم در شهرستان کیار سانتی 14 ± 4میانگین طول کل 

ماهیان سپس . گذاری صید شدروش دامبهاستان چهارمحال و بختیاری 

در مخزن مخصوص و همراه با هوادهی مناسب به مزرعه تحقیقاتی 

دانشگاه آزاد اسالمی شهرکرد منتقل و بررسی میکروسکوپی جهت 

عمل آمد. پس از حصول اطمینان هها باطمینان از وجود انگل در ماهی

گروه مساوی شامل  15 صورت تصادفی بههها باز آلودگی انگلی، ماهی

از سه  گرم در لیترمیلی 40و  20، 10، 5های غلظتن )گروه آزمو 12

و یک  بدون درمان گروه شاهد (، یکشمعدانی و سیر اسطوخدوس،عصاره 

، Dykovaو  Lomواحد() 5000)یک واحد در  گروه درمان با فرمالین

تقسیم و هر گروه به آکواریومی  DMSOو یک گروه مجاورت با ( 1992

گراد، درجه سانتی 24عاری از کلر با دمای لیتر آب تمیز  200 با حجم

. میزان منتقل شدند 7/2برابر با    pHگرم در لیتر ومیلی 7اکسیژن 

گرم در لیتر میلی 004/0 و 002/0برابر ترتیب آمونیاک و نیتریت نیز به

قطعه ماهی و مشاهده کل  10با صید تصادفی بود. قبل از شروع درمان 

سپس . شد شمارش تروفونت انگلی تعداد میکروسکوپها با های آنآبشش

زمان در تمامی صورت همهساعت ب 4مدت های گیاهی بهدرمان با عصاره

 .ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتها انجام شد و اثر عصارهآکواریوم

 )یاسوج( زردبند شرکت از گیاهان عصاره ها:عصاره اثر مطالعه        

گرم در لیتر از میلی 40و  20، 10، 5های غلظت خریداری گردید و

( با ماهیان مجاورت داده DMSOسازی با استفاده از  ها )رقتعصاره

عدد ماهی از هر  7صورت اتفاقی تعداد هشد. پس از پایان مجاورت ب

گروه صید شدند و تمامی آبشش با استفاده از میکروسکوپ بررسی شد 

با  سپس شد. ثبت و شمارش مختلف هایگروه در و تعداد انگل در آبشش

ها سنجیده شد. میزان تاثیر عصاره  E= (C-T)×100/c از رابطه استفاده

متوسط  Cبرابر است با میزان اثر بخشی دارو بر انگل،  E در این فرمول 

تعداد انگل در آبشش  Tهای کنترل منفی و تعداد انگل در آبشش ماهی

وضعیت  درمانکر است در طول دوره ماهی در گروه آزمون. الزم به ذ

و   Yaoصورت روزانه ثبت گردید )و میر ماهی به ظاهری بدن و مرگ

 (.  2010همکاران، 

ها با یکدیگر منظور مقایسه اثر عصارههبتجزیه و تحلیل آماری:        

افزار اکسل ثبت گردید و با دست آمده در نرمهو با فرمالین، مقادیر ب

افزار کمک نرمطرفه و توکی بهآزمون آنالیز واریانس یکاستفاده از 

SPSS ( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.18)ویرایش 
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 نتایج
ها در عصارهمثبت نتایج حاصل از تحلیل آماری، حاکی از اثر        

چنین میزان اثر (. هم1ماهیان در مقایسه با گروه شاهد بود )جدول 

یافت. در جز در مورد شمعدانی، با افزایش غلظت، افزایش هها بعصاره

ترین تاثیر نیز مشاهده شد، کننده عصاره سیر که بیشگروه دریافت

های مختلف با هم و با داری بین تعداد انگل در غلظتاختالف معنی

ترین در گروه اسطخودوس بیش (.≥05/0p)  گروه شاهد مشاهده گردید

های و غلظت شد لیتر عصاره دیده گرم درمیلی 20و  40های ظتدر غل اثر

داری با گروه شاهد نداشتند. در گرم در لیتر اختالف معنیمیلی 5و  10

گرم و میلی 40داری بین غلظت مورد عصاره شمعدانی، تفاوت معنی

ها، (. در بین عصاره2و 1ول ا)جد (≥05/0p)ها مشاهده شد سایر گروه

گرم در لیتر سیر و اسطوخدوس میلی 40اثر در غلظت ترین بیش

درصد تاثیر( که در مقایسه  01/46انگل معادل  7/8مشاهده شد ) تعداد 

گرم میلی 20 غلظت به کاهش اند. باتری داشتهشمعدانی اثر بیش با عصاره

تری یابد ولی عصاره سیر اثر بیشها کاهش میدر لیتر، میزان اثر عصاره

 4/29درصد در مقابل  4/31دهد )با اسطوخدوس نشان میدر مقایسه 

تر، تعداد انگل در ماهیان مجاور شده با عصاره های کمدرصد(. در غلظت

که عصاره داری با گروه شاهد ندارند درحالیاسطوخدوس تفاوت معنی

ترین تاثیر در گروه فرمالین اگرچه بیش سیر اثر خود را حفظ کرده است.

 (.≥05/0pها زنده نماندند )کدام از تروفونتکه هیچورتصمشاهده شد به

 

 ساعت مجاورت 4های مختلف پس از : تعداد انگل در گروه1جدول 

 ترتیب در هر ردیف و ستون هستند.هدار بدهنده اختالف معنیحروف کوچک و بزرگ متفاوت نشان
 

 ساعت مجاورت 4های مختلف پس از درصد تاثیر عصاره :2جدول 

 ترتیب در هر ردیف و ستون هستند.دار بهدهنده اختالف معنیحروف کوچک و بزرگ متفاوت نشان

 

 بحث 

گیاهی بر مرحله تروفونت انگل  هایاین مطالعه، اثر برخی عصاره در       

بررسی  فلس مورد ماهی ریزماهی سیاه در ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییس

های های این مطالعه نشان داد که عصارهو مقایسه قرار گرفت. یافته

را  ایکتیوفتریوس مولتی فیلییسگیاهی، توان کاهش آلودگی با انگل 

عنوان ضد های گیاهی بهتر استفاده از این عصارهدارند. در دید گسترده

چنین اختالل رسان ایک و همیاخته با هدف قرار دادن مرحله آسیبکت

طور قابل توجهی کاهش بیماری را در پی داشته در چرخه زندگی آن به

ها ها، بقاء انگلدست آمده با افزایش غلظت عصارههاست. براساس نتایج ب

ا هگرم در لیتر از این عصارهمیلی 40که در غلظت نحویکاهش یافت، به

ها در درصد انگل کاهش یافت و از طرف دیگرتمامی ماهی 8/16 - 1/46

گرم در میلی 10و  5که غلظت مدت زمان درمان زنده ماندند. درصورتی

ها تاثیر چندانی بر جمعیت انگل نداشته است. از طرف لیتر از این عصاره

ها دیگر نتایج نشان داد با افزایش مدت زمان درمان، حساسیت ماهی

که در گروه درمانی نحوینسبت به عصاره ها نیز افزایش داشته است به

درصد  80ساعت مرگ  5گرم در لیتر بعد از میلی 40شمعدانی با غلظت 

چنین در گروه درمان شده با فرمالین همه اشکال ها رخ داد. همماهی

ساعت  2انگلی پس از یک ساعت درمان حذف شدند ولی پس از 

دلیل وجود همرگ ماهیان ب درخصوص رفتند. ان از بینماهی همهمجاورت 

های توان اظهار نظر قطعی کرد و این امر بررسیآلودگی طبیعی نمی

های گیاهی بر انگل تری نیاز دارد. مطالعات مشابه نیز اثر عصارهبیش

 (2012)و همکاران  Yiدهد. را نشان می ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییس

های گیاهی بر روی انگل ایکتیوفتیریوس در اثر عصارهمطالعه به  اقدام

ها نشان داد که عصاره متانولی در گیاه تحقیقات آن. ماهی قرمز کردند

ساعت  4ها در مدت مگنولیا و سوفارا باالترین اثر را در برابر ترونت

 عصاره ردیف
گرم میلی  40 غلظت

 در لیتر

گرم میلی 20 غلظت

 در لیتر

گرم میلی 10 غلظت

 در لیتر

گرم میلی 5غلظت

 در لیتر

گروه شاهد 

(DMSO) 
 لینفرما

 ±میانگین کل 

 معیارانحراف

 8/71fA 9/57eA 11/71dA 13/57cA 16/14bB 0a 18/2 ± 89/10 سیر 1

 8/71dA 11/42cB 11/85bA 15/57bB 16/14bB 0a 82/2 ± 88/11 اسطوخدوس 2

 13/42cB 14/71cB 14/85cB 15/14cB 16/14bB 0a 76/ .53±/14 شمعدانی 3

 عصاره ردیف
 گرم میلی  40 غلظت

 در لیتر

گرم میلی 20 غلظت

 در لیتر

گرم میلی 10 غلظت

 در لیتر

گرم میلی 5غلظت

 در لیتر

گروه 

 شاهد
 لینفرما

 ±میانگین کل 

 معیارانحراف

 46/01f 31/41e 27/43d 15/92c 0b 100a 42/12±19/30 سیر 1

 46/01e 29/2d 26/54c 3/53b 0b 100a 46/17±32/26 اسطوخدوس 2

 16/81c 8/99b 7/96b 6/19b 0b 100a 69/±4 98/9 شمعدانی 3
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گرم در لیتر از میلی 20و 10، 5، 5/2های در این تحقیق، غلظت .داشت

، 7/9میزان ترتیب بهها بهمگنولیا باعث مرگ و میر ترونت عصاره متانولی

به  (2015)و همکاران  Songدرصد شده است.  100و  3/91، 7/43

 بر رویارزیابی اثر ترکیبات جدا شده از پسورالین و ایزوپسورالین 

این مطالعات نشان داد که  .قرمز پرداختند در ماهی ایکتیوفتیریوس

گرم در لیتر و عصاره ایزوپسورالین میلی 8/0میزان عصاره پسورالین به

ساعت منجر به از بین رفتن  4مدت بهگرم در لیتر میلی 6/1مقدار به

 یزوپسورالینبهتر از ا پسورالینها شده است و اثر ضدترونت ترونت تمامی

و همکاران  Gholipour-Kananiaارزیابی شده است. در مطالعه دیگری 

اقدام به بررسی اثر عصاره سیر و عصاره گل بابونه برای کنترل  (2012)

کردند که نتایج حاصل از این تحقیق  ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییس

ها را از بین برده طور کامل انگلروز به 5مدت نشان داد عصاره سیر به

عنوان هتواند باست و نتیجه گرفته شده است که عصاره سیر و بابونه می

ایکتیوفتیریوس مولتی اه جایگزین برای مواد شیمیایی در درمان یک ر
مطرح باشد. در مطالعه دیگری نیز اثرات درمانی عصاره سیر بر  فیلییس

 62انگل ایکتیوفتریوس عنوان شده است، براساس این گزارش غلظت 

گرم در لیتر عصاره سیر قادر به حذف تمامی اشکال ترونت انگل میلی

(. اثرات 2003و همکاران،  Buchmanبوده است ) ساعت 15در مدت 

اسطخودوس در حذف انگل ایکتیوفتریوس در پژوهش دیگری اثبات 

میکرولیتر در لیتر اسانس  455و  227های که غلظتطوریهاست، ب شده

تمامی اشکال تروفونت  حذف در شرایط آزمایشگاهی قادر به اسطوخدوس

های (. یافته2016و همکاران،  Valladãoساعت بوده است ) 3پس از 

 طوریهدست آمده از این تحقیق در یک راستا قراردارد، بهفوق با نتایج ب

ها تری نسبت به سایر عصارهکه در مطالعه حاضر نیز عصاره سیر اثر بیش

گرم در لیتر اسطخودوس توان میلی 40داشت و پس از آن نیز غلظت 

وجود در آبشش ماهی را داشت. نیمی از اشکال انگلی م حذف تقریباً

توان به شرایط های موجود در نتایج مطالعات مختلف را نیز میتفاوت

آزمون، دز و میزان خلوص عصاره یا اسانس، گونه ماهی و زمان مجاورت 

 هایعصارهاست  مسلم چهآن ولی (Direkbusarakom، 2004) دانست مرتبط

انگل ایکتیوفتریوس در سیاه خصوص سیر قادر به کاهش تعداد هگیاهی ب

های گیاهی های فوق، استفاده از عصارهبا توجه به یافته ماهی هستند.

عنوان جایگزینی مناسب هب پرورشیتواند در شرایط خصوص سیر میهب

برای ترکیبات شیمیائی رایج باشد چراکه این ترکیبات در غلظت کم اثر 

 سوء آثار فاقد و گذارندنمی جاهب ماندهباقی ماهی بدن در دارند، مناسبی

 شود اگرچه بهمی توصیه لذا استفاده از این ترکیب هستند. محیطیزیست

 است. مختلف ماهیان برای آن 50LC دز به دستیابی منظورهب تریبیش مطالعه
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Abstract 
Ichthyophthirias is or white spot disease is caused by a ciliated protozoan called 

Ichthyophthirius multifiliis. This study is intended to evaluate the effects of different 

concentrations of garlic, geranium and lavender extracts on I. multifiliis. A total of 140 

specimens of naturally infected Capoeta damascina with an approximate weight of 21.30 grams 

were caught and transported to the laboratory. Fish were exposed to 5, 10, 20 and 40 mg/l of 

garlic, geranium and lavender extracts. The number of parasites in fish and the fish survival rate 

were evaluated in different groups after 4 hours. The strongest effects were observed in fish 

receiving 40 mg/l of garlic and lavender extracts which shows a significant difference with the 

geranium and the control group (p<0.05). The results also revealed a significant difference 

between the number of parasites and the concentration of the extracts in test groups (p<0.05). 

According to the findings of this study, using herbal extracts especially garlic is recommended, 

however, more studies are needed to achieve the LC50 dose for different fish species. 
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