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 Introduction: Ictiophytosis is one of the most important freshwater fish diseases. In this 

study, the therapeutic effect of aqueous extract of garlic in treatment of Gold fish was 

investigated.  
Materials & Methods: A group of 200 apparently healthy goldfish with weigh 15g were 

randomly divided into five treatments group with three replications. Extract obtained from 

garlic was obtained by direct and indirect methods at 177 and 570 ppm concentrations. In 

long-term bath was tested on fish infected with parasites. During the experiment, which 

continued until the fish's body was completely cleaned, the parasites were counted once 

every 24 hours with a wet mount method.  
Result: The extract obtained from the Buchmann’s methods on both the concentration of 

the extract obtained by Penea’s Method was more effective (p<0.05).  

Conclusion: This can be an effective herbal remedy used to treat disease in Gold Fish. 
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 بر درمان بیماری ایکتیوفیتریوزیس (Allium sativum)تاثیر عصاره آبی گیاه سیر

  )Carassius auratus( ماهی گلدفیش 
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  می، سنندج، ایرانواحد سنندج، دانشگاه آزاد اسال ،های آبزیان، دانشکده دامپزشکییبهداشت و بیمارگروه  

 چکیده  کلمات کلیدی 

گلدفیش 

ایکتیوفتیریوس 

 فیلیسمولتی

  عصاره سیر

 
 

آبی سیر در درمان ماهی  باشد. در این تحقیق اثر درمانی عصارههای شیرین میهای ماهیان آبترین بیماریبیماری ایکتیوفیتریوزیس از مهم :مقدمه 

  گلدفیش مورد بررسی قرار گرفت. 

طور تصادفی به پنج تیمار با سه تکرار تقسیم شدند در هب گرم 15±1 متوسط وزن باگلدفیش به ظاهر سالم  یماه قطعه 200 تعداد :هاد و روشموا

گرم در لیتر به شکل حمام بلندمدت بر میلی  570و  177دست آمده از گیاه سیر به دو روش مستقیم و غیرمستقیم در دو غلظت ادامه عصاره به

بار تعداد ساعت یک 24ی ماهیان آلوده به انگل ایک آزمایش شد. طی مدت آزمایش که تا پاکسازی کامل سطح بدن ماهیان ادامه یافت هر رو

 الم مرطوب شمارش شد. انگل روی بدن ماهیان با تهیه

های مختلف بود و تعداد انگل بیماری در گروهدست آمده حاکی از اثرگذاری مناسب عصاره بر روند کاهش تعداد انگل و درمان نتایج به :نتایج

 تر بودهای آزمایش بیشهای مشاهده شده بر روی بدن ماهیان گروهداری از انگلرویت شده بر روی بدن ماهیان گروه شاهد به شکل معنی

(05/0p<هم .)مستقیم موثرتر بودشکل غیرهمستخرج ب چنین عصاره استخراج شده به شکل مستقیم در هر دو غلظت از عصاره (05/0p<.) 

توان عصاره سیر را در این نتایج با کاهش روند تلفات و صفر شدن آن در تیمارهای مختلف تایید شد که با توجه به آن می :گیری و بحثنتیجه

 درمان این بیماری توصیه نمود.
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 مقدمه
 اری،ک هایمحیط تجاری، مراکز منازل، از خیلی در امروزه     

 هایمحفظه داخل در آزاریبی و رنگارنگ هایماهی ... و هابیمارستان

 تعقیب در زیادی هایچشم و کنندمی شنا کوچک و بزرگ ایشیشه

 ظرف یک تنها آکواریوم .برندمی لذت مناظری چنین دیدن از هاآن

 وجود آن برای مزایای بسیاری و کاربردها بلکه نیست ماهی دارینگه

 بر عالوه کهاست  ایآرایه عنصر یک آکواریومعنوان مثال ه: بدارد

 تواندمی و دارد همراه به نیز را بودن طبیعی خصلت نمایشی ویژگی

 خود به را افراد توجه همواره و گردیده مطرح عطف نقطه یک عنوانبه

 در حتی جاکهآنتا  سازد ترنشیندل را زمان گذر حتی و نماید جلب

 خوش خجستگی، ردپای توانمی کهن هایفرهنگ و دور هایگذشته

 آکواریوم به شبیه هاییظرف و ماهی از دارینگه در را برکت و یمنی

ماهیان زینتی به لحاظ زیبایی . (1391 ،کرد )اصحابی پیدا امروزی

باشند با توجه آمیزی و نقوش سرآمد همنوعان خود در دریاها میرنگ

تر جنبه تفریحی حفظ تنوع هیان بیشداری این ماجایگاه خاص نگهبه

زیستی اثر بهداشت روانی و قابلیت  سرگرمی و جذب توریستی مطرح 

ماهیان زینتی در دنیایی صنعتی جای خود را در شاخه از علم و  است

 شیالت به یک صنعت بزرگ تجاری و سودآور تبدیل کرده است

 (Carassius auratus) گلدفیشماهی  .(1391 ،زاده و همکارانبهرام)

چنین سازگاری با شرایط مختلف با دارا بودن زیبایی و مقاومت و هم

و  ای در این صنعت جایگاه خاصی را دارا هستندآب و هوایی و تغذیه

توجه  و از این نظر مورد بودهها مناسب برای تزئین حوض و آکواریوم

ها کواریومها هرساله در آهمین دلیل، تعداد زیادی از آنقرارگرفته و به

با افزایش میزان و  شوندداری میهای مردم سراسر جهان نگهو حوض

در مقیاس صنعتی رواج فراوانی  ماهیانتولید این ، داریتقاضا برای نگه

ای با چرخه یاختههای انگلی تکبیماری (.1384ی، عسگر)یافته است 

هیان سرعت در بین جمعیت ماتوانند بهزیستی بدون میزبان واسط می

ای همانند آکواریوم این های بستهویژه در محیطگسترش یابند. به

افتد. بیماری انگلی تر اتفاق میگسترش و تماس انگل با میزبان بیش

( Ichthyophthirius multifiliisناشی از تک یاخته )ایکتیوفتریازیس 

در بخش اعظم ماهیان باشد. این انگل روند مستثنی نمیبوده و از این

ترین عالمت بیماری وجود معمولایران گزارش شده است و شیرین آب

های سفید بر روی بدن ماهی است. هر لکه نمایانگر یک تروفونت لکه

(Trophont ) وزیکولدر حال رشد در داخل یک کپسول اپیتلیال یا 

است. از عالئم مهم بیماری ترشح موکوس فراوان بر روی سطح پوست 

حد معمول شنا کرده  از ماری ماهی با شدت بیشدر ابتدای بیو  است

بیماری  مالیده و در ادامه و خود را به سطوح داخل محیط استخر

کند و در پایان این مرحله آرامی شنا میماهی به سطح آب آمده و به

های شدید ساییدگی سطحی شود. در عفونتها قطع میاشتهای آن

ها ها و قارچجوم باکتریشود و به محلی برای هبه زخم تبدیل می

شده و در نهایت ادامه حیات و زیبایی ماهی را دچار نقصان مبدل 

شکستن در این بیماری های درمانی هدف اصلی کلیه روش نماید ومی

 انگل مرحله زندگی ترین مرحلهحساسکه چرخه زندگی انگل است 

یزیکی و های فبوده و در این مرحله از درمانترونت دارای شنای آزاد 

 تمایل امروزه (.1377جعفری، جاللیتوان بهره جست )شیمیایی می

 محدود قوانین وضع به منجر ایمن و سالم تولید غذاهای افزایش به

 واکسیناسیون چنیناست، هم شده هابیوتیکاز آنتی استفاده کننده

 بگیرد، متاسفانه را آبزیان هایاز بیماری برخی جلوی تواندهم که می

 قابل توجهی از جهت علمی و تجاری پیدا نکرده است توسعه و ینتکو

 از غنی منبع گیاهان برخی جاکهآن از. (1398 )رمضانی و همکاران،

 هستند هاساپونین و آلکالوئیدها، فالوونوئیدها ساکاریدها،پلی ها،تانن

 هستند ماهیان ایمنی تقویت سیستم و ضدمیکروبی اثرات دارای که

از دیر باز خواص مفید سیر . (1398 و بحرکاظمی،زاده )حسین

(Allium sativum) حیوانات مد نظر بوده است که شامل  برای انسان و

 Konjufca) بوده است خون فشار باکتریال، ضدقارچ، کاهشخواص آنتی

هرچند مطالعات زیادی در مورد خواص درمانی  (1997و همکاران، 

پوستی تحقیقات  هایات آن بر انگلسیر منتشر شده است اما درباره اثر

تعداد بسیار کمی  وجود دارد. گزارشاتی در باره استفاده از سیر به 

ها موفق عنوان یک عامل آنتی باکتریال وجود دارد گرچه همه آن

 ،Sivam) کنندبودن استفاده از سیر در این زمینه را تایید نمی

تواند داشته یر میبا توجه به اثرات درمانی و گوارشی که س (.2001

صورت گرفته است. البته  مختلفها در زمینه ایباشد تحقیقات گسترده

مصرف سیر تا یک حدی دارای اثرات درمانی است و اگر از یک حد 

)پیغان  های داخلی داشته باشدسوء بر اندام اثرات ممکن است تر رودالبا

 گیاهان، کاربرد تولیداتزمینه  با پیشرفت در (.1393 و همکاران،

. اندشده معرفی کشورها فارماکوپه به درمانی اثرات با گیاهان از بسیاری

های انسان با منشأ گیاهی در درمان بیماری محصوالتیهم ایران  در

داروهای مختلفی توصیه  . برای درمان این بیماریاندو دام کاربرد یافته

به اهمیت  شده است که هرکدام مزایا و معایبی دارند ولی با عنایت

دار طبیعت بررسی بیماری و استفاده از داروهای ارزان، موثر و دوست

 بر این انگل مورد بررسی قرار گرفت. تاثیر عصاره سیر

 

 هامواد و روش

 ابعاد به یاشهیش آکواریوم 12 از بررسی نیا انجام یبرا       

کی آب با مشخصات فیزی لیتر 30هرکدام  که در متریسانت 31×48×28

و دمای  4/7اچ گرم در لیتر و پیمیلی 7-8و شیمیایی شامل اکسیژن 

شد. طور مداوم انجام میهو هوادهی ب وجود داشت سیلسیوس درجه 25

 گرم 15±1 متوسط وزن باقرمز به ظاهر سالم  یماه قطعه 200 تعداد
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 کی و تیمار گروه چهار) شدند گرفته نظر در تکرار سه با تیمار پنج در

طور هماهی ب 10ماهی بود که در هر تکرار  30 گروه هر در( شاهدگروه 

شبانه روز  یعیطب طیشرا براساس ینور دوره تصادفی قرار داده شد.

بود و تغذیه ماهیان با غذای گلدفیش تجارتی شرکت ماهیران در حد 

روز دوره سازگاری انجام  10سیر شدن ماهیان روزانه انجام شد و طی 

 به آلودهگلد فیش  یماهعدد  چند هاه کردن ماهیآلود یبرا گرفت.

ها منتقل شد ها به هر کدام از آکواریومپس از تایید آلودگی آن کیا

 بر دیسف یهالکه شدن دهید ژهیوبه میعال بروز با هفته کی از پسو 

و تایید نهایی ابتال به  مرطوب الم هیته به اقدام انیماه اکثر بدن یرو

گیری از سیر به دو روش انجام شد در یکی از رهعصا ایک انجام شد.

 سپس شد زیتم و کنده پوست ریس گرم هشتاد مقدار ابتدا هاروش نیا

 مقطر آب تریلیلیم 500 در سپس. شد خرد ممکن حد تا ابیآس در

 قرار گرادیسانت درجه 40 یدما در ساعت شش مدتبهو  شده حل

 وژیفیرنتسا در را لحاص مخلوط زمان نیا گذشت از پس. شد داده

 دستهب عیما. دیگرد وژیفیسانتر ییرو عیما شدن شفاف تا داده قرار

 انجام زمان تا گرادیسانت درجه 4 یدما در و یاشهیش ظرف در آمده

ی مقدار روش دوم در (.1988 و همکاران، Penea) شد یدارنگه شیآزما

 کاغذ از وشد  استخراج آن عصاره فشار با سپس شده له هاون درسیر 

 ظرف در آمده دستهب عصاره. شد داده عبور 39 شماره واتمن یصاف

 یدارنگه شیآزما انجام زمان گراد تایسانت درجه 4 یدما در و یاشهیش

( و در ادامه برای هر یک از 2003 و همکاران،Buchmanna ) دش

 هب انیماه که شاهد گروه ها فرایند مداخله به قرار زیر انجام شد:گروه

 یهاگروه با هاآن طیشرا تمام مداخله مدت تمام در و شده آلوده کیا

 یرو یهاانگل تعداد متوسط کار شروع یابتدا در و بوده یکی ماریت

 یهاانگل متوسط تعداد زین کار یانتها در و کرده شمارش را انیماه بدن

 هر درصورت که شمارش گردید به این انیماه از گروه نیا بدن یرو

 انگل کردن دایپ یبراطور زیگزاگ در طول الم به شان 100 الم

مورد بررسی قرار گرفت و تعداد کل  فیلیس مولتی ایکتیوفتریوس

 آپنه روشبهکه  ریس عصاره ،1 ماریتها شمارش شد. تروفوزوئیت

(Penea) گرمیلیم 570 زانیمبه محلول کردن قیرق بدون شده هیته 

 24 انیماه و شده زدههم یآرامبه شده اضافه ومیآکوار به تریل در

 و شده یبررس بدن یرو کیا انگل تعداد متوسط نظر از بعد ساعت

این روند تا پاکسازی کامل سطح . شد  ثبت آمده دستبه یهاداده

 آپنه روشبه ریس عصاره ،2 ماریت بدن ماهیان روزانه ادامه پیدا کرد.

 تریل در گرمیلیم 117 زانیمبه محلول کردن قیرق بدون شده هیته

 تعداد متوسط نظر از بعد ساعت 24 انیماه و شده اضافه ومیآکوار به

 شد. ثبت آمده دستهب یهاداده  و شده یبررس بدن یرو کیا انگل

 این روند تا پاکسازی کامل سطح بدن ماهیان روزانه ادامه پیدا کرد.

روش به شده هیته ریسعصاره   از تریل در گرمیلیم 570 دوز ،3 ماریت

 ها ومیآکوار از کی هر آب حجم به توجه با (Buchmanna) بوچمن

 24 از بعد مدت یطوالن حمام صورتبه و محاسبه ومیآکوار هر یبرا

شمارش شد. این روند تا  انیماه بدن سطح یهاانگل تعداد ساعت

 ماریت طور روزانه ادامه پیدا کرد.هپاکسازی کامل سطح بدن ماهیان ب

روش بوچمن به شده هیته ریسعصاره  از تریل در گرمیلیم 117 وزد ،4

 هر یبرامورد نیاز  مقدار هاومیآکوار از کی هر آب حجم به توجه با

 هاومیآکوار به و کرده وزن راآن از الزم مقدار بعد و محاسبه ومیآکوار

 تعداد ساعت 24 از بعد مدت یطوالن حمام صورتبه و نموده اضافه

شمارش شد. این روند تا پاکسازی کامل  انیماه بدن سطح یهاانگل

سطح بدن ماهیان روزانه ادامه پیدا کرد و تعداد تلفات ماهیان نیز در 

 ها روزانه ثبت گردید.تمام گروه

 و هیتجز مورد SPSS(20) افزار آماریهای خام توسط نرمداده       

رح کامالً تصادفی قرار گرفت. این بررسی در قالب یک ط یآمار لیتحل

روش آنالیز واریانس ها بهها صورت گرفت. دادهروش مقایسه میانگینبه

تجزیه و تحلیل گردیدند. مقایسه  (On-way ANOVA) طرفهیک

درصد  5داری ای دانکن و سطح معنیها با آزمون چند دامنهمیانگین

 (.1385 ،درنظر گرفته شد )میرزایی

        

 نتایج
های گروه نیب یداریمعن اختالف که داد نشان اهز دادهآنالی       

 توانیم %95 نانیاطم با و دارد وجود شیآزما نیا در بررسی شده

 یماه در سیازیوفتریکتیا یماریب  کنترل در ریس یریگکاربه که گفت

 به چهسیر  عصاره یریکارگبه .است شده واقع دیمف و موثر  شیگلدف

 گروه) عصاره یریکارگبه عدم مقابل در وچمنب روشبه چهآ پنه روش

(. >05/0p) دهدیم نشاندر درمان بیماری  یداریمعن اختالف( شاهد

 روش دو به شده هیته ریس عصاره از استفاده گفت توانیم گرید انیب به

 غلظت دو نیب سهیمقا .شود واقع دیمف یماریب کنترل در تواندیم فوق

 570 و 117 غلظت) آپنه روشبه شده هیته عصاره از شده استفاده

 یداریمعن اختالف هم ماریت دو نیا نیب که داد نشان( گرم در لیترمیلی

 تر است.لیتر بیش گرم درمیلی 570عصاره  تاثیر (.>05/0p) دارد وجود

  570و 117) بوچمن روش از شده هیته غلظت دو نیب سهیمقا در

 دو نیا نیب یداریمعن الفاخت که داد نشان هم( گرم در لیترمیلی

 گرمیلیم 570 غلظت یریکارگبه یعنی ،(>05/0p) دارد وجود ماریت

 کامالا  ار یماریب ساعت 48 از ترکم در و بوده موثر اریبس عصاره نیا از

 یترآرام کنترل در لیتر گرمیلیم 117 غلظت کهیدرحال دینمایم کنترل

 استفاده روشبه درمان گفت توانطورکلی میهب دارد. یماریب یرو بر

 یزمان بازه در آپنه روش از تر موثر غلظت دو هر در بوچمن عصاره از

 دربوچمن  روشبه شده استخراج یدارو. (>05/0p) باشدیم کسانی

 شده استخراج یدارو از موثرتر اریبس گرم در لیترمیلی 570 غلظت
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. (>05/0p) دباشیم گرم در لیترمیلی 570 غلظت درآ پنه روشبه

 گرم در لیترمیلی 117 غلظت دربوچمن  روشبه شده استخراج یدارو

گرم میلی 570 غلظت در آپنه روشبه شده استخراج یدارو همانند باًیتقر

تعداد تلفات  .داشتند یبهامش یدرمان ریتاث یعبارتبه و باشدیم در لیتر

نتایج حاصل از در طول دوره درمانی تایید کننده تاثیر عصاره سیر و 

های مختلف با آمار تلفات شمارش انگل در سطح بدن ماهیان گروه

ترین تعداد ترین تلفات در ماهیان با کمخوانی داشته و کمماهیان هم

گرم در لیتر عصاره بوچمن و میلی 570انگل شمارش شده در تیمار 

 .مشاهده شد شاهدترین تلفات در گروه بیش
 

 بحث
 به که نیست دارو موضوعی عنوانهب از گیاهان فادهامروز است       

از  از کشورها بسیاری باشد، بلکه داشته اختصاص معدودی کشورهای

استاندارد و  داروهائی از گیاهان صنعتی پیشرفته کشورهای جمله

 گیاهان این خالص کنند و یا مواد مؤثرهمی بازار عرضه به شده فرموله

 دادهقرار های مختلف تولید دارو جهت داروئیهای را در اختیار شرکت

 امر اختصاص این خود را به از صادرات ایعمده سهم وسیلهو بدین

 داروسازی هایشرکت و گسترش شیمیائی صنایع پیشرفت دهند.می

 شیمیائی داروهای مصرف رشد و توسعه اخیر موجب در چند دهه

 داروها روز به این جانبی عوارض شناخت به با توجه ولی است دهش

قرار  تر مورد توجهها بیشآن هایو فراورده داروئی گیاهان روز اهمیت

 تقویت پیوسته گیاهی داروهای درباره و اعتقاد عمومی است گرفته

 اثرات کشفدر حال از محققین زیادی ایعده نیز اکنون گردد. هممی

از  بتواند با استفاده هستند که گیاهان و مواد مؤثره سودمند گیاهان

 داروئی گیاهان بگیرند. بشر بهره سالمتی در راه عظیم گنجینه این

با سایر داروها دارند.  مقایسه در بسیار پایدارتری اثر ،باوجود تأثیر کند

شوند وارد می سنتز بیوشیمیائی هایدر چرخه کهاین دلیلهب چنینهم

از موارد اثر  در بسیاری هستند که همراه ترکیبات یکسری دارای

 مواد مؤثره دارا بودن علتبه گیاهان این. دارند با هم یسینرژیست

 بدون رد داشتهها کارب از بیماری بسیاری توانند در درمانمی گوناگون

 د. نباش داشته عمل تداخل ها باهمآن مواد مؤثره مجموعه کهآن

 تعادل حالت از یک همراه ترکیبات دلیلبه مواد مؤثره این چنینهم

 و اثرات نشده انباشته در بدن دلیل همینبرخوردارند و به بیولوژیک

اهداف اصلی صنعت آبزی  .(Ramos، 1991) گذارندبرجا نمی جانبی

پروری یعنی حفظ سالمتی و بهبود عملکرد ماهی منجر به ظهور 

ای های تغذیهعنوان مکملهترکیب جدید شده است که ب 100 تقریباً

گردند. این ترکیبات شامل فانکشنال در تغذیه تجاری ماهی مصرف می

 مشتقات و هابیوتیکپری ها،پروبیوتیک ایمنی سیستم هایکنندهتحریک

باشند. به می ،شودچه تحت عنوان فیتوژنیک نامیده میگیاهی یا آن

محرک رشد در اتحادیه  هایبیوتیکپی توقیف استفاده از آنتی عالوه در

ها در بیوتیکترکیبات دیگر جایگزین این آنتی  2006اروپا در سال 

های دهه تر مورد توجه قرار گرفته است. طیپروری، بیشعملیات آبزی

از قبیل گیاهان  گیاهی هایگذشته تحقیقاتی درخصوص کاربرد عصاره

ها، معطر )زنجبیل، زرد چوبه، گشنیز( و محصوالت گیاهی )ریشه

)ترکیبات فرار گیاهی که  های روغنیها، پوست گیاهان( اسانسبرگ

هایی که با ها )عصارهآیند( و الئورزیندست میهروش تقطیر با آب ببه

های شوند( برای جایگزینی با محرکهای غیرآبی استخراج میلحال

 زی صورت گرفته استبیوتیکی در تغذیه حیوانات خشکیرشد آنتی

(Barker  وSoko ،2004.) 

های اخیراً چنین کاربردهایی با اثرات مثبت برای انواع گونه       

در تغذیه  فیتوژنیک ترکیبات پتانسیل شده است. شیرین ارائهماهیان آب

های رشد مانند کنندهماهی تنها محدود به جایگزینی برای تقویت

از قبیل کنترل  دیگر هایتواند از جنبهباشد بلکه میها نمیبیوتیکآنتی

بیماری، پاسخ ایمنی، مقاومت ماهی و بهبود روند متابولیسمی نیز 

 (.2012و همکاران،  Giannenas) مورد توجه قرار گیرد

های انگلی یکی کننده برای درمان آلودگیمواد ضدعفونی عهتوس       

 در پروری است.از موضوعات بحث برانگیز در تاریخ بهداشت آبزی

 یاهیگ یهاعصاره از استفاده نهیزم در یفراوان مطالعات ریاخ یهاسال

 Nq) است گرفته صورت یپروریآبز در انیماه یمنیا بردن باال در موثر

چون های پریاخته همبر انگل چنین تاثیر سیرهم (Wang ،2010و 

های انگلی ماهی را در درمان انواع بیماریتواند نقش آنها میمونوژن

 (.Sinai  ،2014و Zilberg) تر نمایدپررنگ

تواند به کنترل عوامل آلیسین می موثر ماده در این زمینه سیر با       

های پوستی کمک کرده و ها و انگلها، باکتریویژه قارچهزا ببیماری

-Corzo ها کاربرد داشته باشد)ناشی از آن یهایماریب انواع درماندر 

Martinez  ،شده انجام لعاتمطا ترشیب یکلطوربه .(2007و همکاران 

 مقاومت ،یمنیا ستمیس یرو بر انیماه در یاهیگ یهاعصاره اثر یرو

و همکاران،  Peyghan) است شده متمرکز هاآن درمان و یماریب به

که سیر اثر قابل توجهی در درمان عفونت  داد یک بررسی نشان. (2008

نداشته پروری اروپا های آبزیناشی از مایکوباکتریوم مارینیوم در واحد

مطالعات دیگری هم در مورد اثرات  (.1998 و همکاران، Colorni) است

ها و ها باکتریهای جلدی ناشی از قارچمثبت سیر بر روی بیماری

 (.William ،2008؛ 2008و همکاران،  Slusarenko) ها وجود داردانگل

کشتن ترونت انگل آبی سیر در اند که عصاره محققان گزارش کرده

 ( دارای اثرات مثبتی استin vitroایک در محیط خارج از بدن ماهی )

(Buchmanna  ،طی یک پژوهشی اثر مثبت عصاره 2003و همکاران .)

سیر بر انگل ایکتیوفتریوس مولتی فیلیس در ماهی مولی باله بادبانی 
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دست آمده ه( که با نتایج ب2012و همکاران،  Sahandiگزارش شد )

 باشد.سو میدر بررسی حاضر هم

در مطالعه اخیر میزان بقاء ماهیانی که تحت اثر عصاره مورد        

گیری میزان چشماند، نسبت به گروه شاهد بهآزمایش قرار گرفته

تر بوده است و نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که استفاده بیش

 570و  117روش بوچمن در دو غلظت بهسیر تهیه شده  از عصاره

. به داری دارندر لیتر در مقایسه با همدیگر اختالف معنیگرم دمیلی

گرم در لیتر از این عصاره تاثیر بهتری میلی 570عبارت دیگر غلظت 

کنترل بیماری ایکتیو فتریازیس در ماهی گلدفیش دارد  در درمان و

روز ( اثرات مطلوب خود را بروز  4روز در برابر2تری )و در مدت کوتاه

 شد که عصاره آ هم مشاهدهروش پنهشده به تهیه عصاره درباره دهد.می

 117گرم بر لیتر نسبت به غلظت میلی 570استفاده شده در غلظت 

تری تاثیر خود را بروز گرم بر لیتر موثرتر است و شیب بیشمیلی

گرم برلیتر میلی 570بین دو نوع عصاره در غلظت  دهد. در مقایسهمی

تری نسبت به روش بوچمن دارای اثرات سریعتهیه شده به عصاره

باشد و اثر درمانی آن در مدت زمان آ میروش پنهتهیه شده به عصاره

انگلی سیر در این تحقیق اثرات ضد کلیطورشود. بهمشاهده می تریکم

تعداد انگل شمارش شده در روی بدن و میزان خوبی با مقایسه به

 ها مشخص بود. هتلفات گروه شاهد با سایر گرو

پروری برای درمان بیماری آبزیسیر در زمینه  استفاده از عصاره       

عنوان یک تواند بهعنوان جایگزین مواد شیمیایی متداول میایک به

عنوان دارو ها بهشکل تجاری این عصارهداروی انتخابی باشد. با تهیه 

های دامپزشکی هعرضه در مراکز فروش ماهیان زینتی و یا داروخان برای

استفاده  کشور باشد. در زاییآمدمصداق مسیر علم تا عمل و در تواندمی

، روغنی و اسانس( الکلیها )هیدرودست آمده از سایر روشبهاز عصاره 

تواند های آبزیان میسایر انگل برای مطالعات آینده بر روی این انگل و

کل خوراکی عصاره برای در این راستا کمک کننده باشد. استفاده از ش

اثرات آن بر فاکتورهای خونی و بیومتریک بیماری ایک و مطالعه  درمان

درمانی بسیار موثر است و تاثیر بر فلور میکروبی  تمکیل روند مطمئناً در

همراه دارد. مطالعه بر دستگاه گوارش نتایج ارزشمند و کاربردی به

انگل ایک و استخراج و  روی چگونگی اثر ترکیبات موثره سیر بر روی

تواند تجاری می سطح در داروهایی و تولید سازیها برای غنیتخلیص آن

عصاره سیر بر فلور میکروبی  زمینه باشد. بررسی اثرات مهم در این گامی

های صورتهسطح بدن ماهی و آبشش ماهی در تماس قرار گرفته ب

نسخه  های درمانی و ترویجگیریتواند در تصمیممختلف درمانی می

های ماده بر ویژگی این تاثیر کارساز باشد. بررسی گیاهی داروهای نویسی

تواند سطح بدن ماهی اهمیت تحقیقاتی می موکوس و شیمیایی فیزیکی

داشته باشد. در سطح ملی نیز صنعت فرآوری داروهای گیاهی با وجود 

های مبسوط در نوپا بودن توسعه چشمگیری یافته است، فلذا بررسی

فواید استفاده از این  کهرسد تا ایننظر میمینه الزم و ضروری بهاین ز

نظر گرفتن ترکیبات شیمیایی آن و تعیین مقادیر اپتیمم گیاهان با در

های مختلف بدن ماهی در مصرف این جانبی احتمالی بر ارگان و اثرات

داروها با احتیاط کامل باید صورت گرفته و با مقادیر بسیار جزئی قائم 

در مورد مصرف یا عدم که غاز گردد. تا اینآ اسناد علمی معتبربه 

گیری شده و با تایید مصرف و یا مصرف مشروط این داروها تصمیم

 سازی برای کشور در مورد ماهیان مختلف استفاده گردد.بالینی و بومی
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