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تولید الرو  و تخم روی سبز ماالشیت و سیرعصاره  یضدقارچ اتاثر ایمقایسه یبررس

  طی دوره انکوباسیون (Onchorhynchus mykiss)کمان آالی رنگینماهی قزل

 
 

 شیالت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، گروه  :دنجیکیا امانی

 ایران، تهران

 شیالت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد گروه  :*میالاسهومن رجبی

 ایران، تهراناسالمی، 

  های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانبهداشت و بیماریگروه  :سلطانیمهدی 

 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، شیالت، گروه  :ابولقاسم کمالی

 ایران، تهران

 1396 اسفندتاریخ پذیرش:            1396 ذرآ تاریخ دریافت:

 چکیده

و مقایسه  کمانرنگینآال قزلماهی  و الرو انکوباسیون تخم عنوان ماده ضدقارچ در طی دورهبه سیربررسی عصاره  تحقیق،دف از این ه

 200و  100، 50گروه با غلظت  سهدر  سیرها، عصاره ساعت پس از لقاح، جهت ضدعفونی تخم 24 منظوراست. بدین سبز ماالشیتاثرات آن با 

 30صورت حمام بههر یک  گرم در لیترمیلی 2با غلظت  سبز ماالشیتو گروه یک روز در میان ازای هر غلظت و سه تکرار به گرم در لیترمیلی

میزان ترین بیش. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که درنظر گرفته شدمواد ضدقارچی  فاقد هرگونهاستفاده شد. گروه شاهد  روز در میان یک یا یقهدق

ان تلفات میزچنین هم(. >05/0P) بوددرصد(  35/33±14/0)عدد تخم  1477±94/6زدگی برای گروه شاهد برابر تلفات تخم تا مرحله چشم

که  بوددرصد(  11/13±09/0)عدد تخم  576±60/5گرم در لیتر برابر میلی 200 سیر با غلظت در تیمار عصارهزدگی تخم تا مرحله چشم

سیر برای تیمار  گشاییتخمزدگی تا میزان تلفات تخم در فاصله چشم. (>05/0Pتر بود )داری کمطور معنینسبت به سایر تیمارهای عصاره سیر به

 عدد تخم برآورد شد 666±00/7 که تلفات گروه شاهد برابردرحالی .بوده است عدد 6/335±88/9 برابرگرم در لیتر میلی 200با غلظت 

(05/0P<.)  9/6±06/0گرم در لیتر برابر )میلی 200عدد( و عصاره سیر با غلظت  207±2/4درصد،  74/5±18/0)ماالشیت سبز تیمارهای 

تلفات در گروه شاهد  میزانکه درحالی. (>05/0P)گرم داشتند  1گشایی تا وزن ترین میزان تلفات را در مرحله تخمکم( 241±8/3درصد، 

 200 با غلظت سیرگونه بدشکلی و ناهنجاری ظاهری در الروهای تفریخ شده مشاهده نشد لذا عصاره جاکه هیچاز آنباالتر از سایر تیمارها بود. 

دوره انکوباسیون  طی آالقزلهای ماهی زیست جهت ضدعفونی تخمخطر برای انسان و محیطای ضدقارچ و بیعنوان مادههتواند بمیگرم در لیتر میلی

 کار رود.هبو الروی 

  کمانآالی رنگینقزل، سیر، تخم، عصاره ماالشیت سبز کلمات کلیدی:

 rajabi.h@srbiau.ac.ir :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

 صنعت در اراتخس و تلفات بروز علل از یکی قارچی هایآلودگی       

 (. حضور2009و همکاران،  Mousaviشوند )می محسوب پروریآبزی

 عوامل و حضور آبی منابع در قارچی هایارگانیسم گسترده بسیار

 و نقل و حمل تراکم، آب، نامطلوب کیفیت قبیل از مستعدکننده

 ماهیان در قارچی هایعفونت بروز عوامل ازجمله موردبی هایدستکاری

 جزو (. ساپرولگنیوز2009و همکاران،  Mousaviشوند )می محسوب

 شودمحسوب میها ماهیان و تخم آندر قارچی  هایترین بیماریمهم

از طریق  (Saprolegnia) (. ساپرولگنیاNoga ،1996؛ 1374)مخیر،

های های مرده و نیز از طریق تخمچسبیدن و نفوذ به دیواره سلول

(. از Wood ،1994 وBruno ) کندیهای سالم سرایت ممرده به تخم

های تخم در زدگیقارچ عارضه یا درمان های پیشگیریروش ترینمتداول

 سبز از مدت طوالنی باشد. استفادهماالشیت سبز می از فادهبارور است

 احتمال و افزایش ژنتیکی هایجهش تنفسی، مسمومیت باعث ماالشیت

 ایمنی، سیستم مهار باعث یانآبز در چنینو هم شودمی سرطان به ابتال

(. Sirvastava ،2007ها و توقف رشد خواهد شد )بافت در ماندن باقی

 FDA= Food and Drugآمریکا ) دارو در و غذا اداره 1991سال در

Administrationکرد ) اعالم ممنوع را دارو این از ( استفادهMarking 

 در ساپرولگنیا رچقا از ناشی هایعفونت (. افزایش1994 و همکاران،

 داروهای بودن گران و کم تنوع چونهم هاییمحدودیت و اخیر هایسال

 در که داروهایی به نسبت هاقارچ مقاومت و جانبی عوارض ضدقارچی،

 شده گیرند، موجبمی قرار استفاده مورد قارچی هایبیماری درمان

 ستجویج به دارویی، گیاهان پتانسیل به توجه با پژوهشگران تا است

 بپردازند دارویی گیاهان میان در جدیدی ضدقارچی داروهای

(Ebrahimzadeh Mousavi، 2006؛ Firoozbkhsh  ،2014و همکاران .)

 داروهای مصرفی دوز افزایش ها وافزون قارچ روز دارویی هایمقاومت

 داروها از این از استفاده جانبی عوارض افزایش و سو یک از متداول

به  توجه ترینبیش اخیر هایسال در تا است شده بموج دیگر، سوی

 دارای که شود معطوف گیاهان دارویی مانند طبیعی پایه با عواملی

 Allium) علمی نام با سیر گیاه .باشندمی شده ذکر سوء اثرات حداقل

sativum) چتریان خانواده از (Amaryllidaceae) متنوعی ترکیبات دارای 

 ترکیبات فالونوئیدها، ها،ویتامین معدنی، مواد ،اسیدهای آمینه انواع از

(. Sivam ،2001) است توجه قابل درمانی و دارویی ارزش با غیرفرار و فرار

 ضدباکتری و ضدقارچ خواص با گیاهی عنوانبه سیر گیاه از طب سنتی در

 ماده عنوانهب دی سولفید اکسید دی آلیل ترکیب. است شده برده نام

 این گیاه عصاره ضدباکتریایی و ضدقارچی خاصیت یجادا در سیر، مؤثره

و همکاران،  Kazemipour ؛2008 همکاران، و Bozin) است شده شناخته

 توانایی مختلفی (. مطالعات1990و همکاران،  Ghannoum؛ 2004

 جراحات و ها زخ درمان ها،میکروارگانیسم با مقابله در را سیر عصاره

 Kazemipour مطالعه در .اندداده قرار أییدت مورد ماهیان سالمت وضعیت

 در ختمی گل و بابونه عصاره و یرس کیفی اثر  ،(2004) همکاران و

 قرار مقایسه مورد را کپورمعمولی سطحی هایزخم ظاهری ترمیم

 گل و بابونه عصاره به نسبت سیر از استفاده که داد نشان نتایج و گرفت

 هاماهی سطحی هایزخم ترمیم و بهبودی در تسریع باعث ختمی

 هایغلظت مقابلدر باکتری سویهچند پذیریآسیب ایمطالعه در .شودمی

( Musa، 2008 و Wei) گرفت قرار بررسی مورد سیر آبی عصاره مختلف

 پاتوژن هایتست مقابل در سیر هایغلظت تمام شدکه داده نشان و

 مواد از استفاده خربم به اثرات توجه با .است شده واقع مؤثر هاباکتری

 بررسی مطالعه این از هدف ها،تخم زدگیقارچ عارضه درمان در شیمیایی

 ماده یک عنوانعصاره سیر به مختلف تیمارهای قارچیضد اثرات

 .باشدمیآال قزل ماهیالرو  یدتول و تخم انکوباسیون دوران طی گیاهی

 

 هامواد و روش

 گروه سفارش بهگیاه سیر تانولی های اعصاره :هاعصارهتهیه        

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران توسط  بهداشت و بیماری آبزیان

 گیریعصارهمعمول  روشبه دانشگاهی جهاد دارویی پژوهشکده گیاهان

بسته در فوظر در  ودرصد(  80-85درجه خلوص از گیاه خشک تهیه )

 .شد دارینگه یخچال در و نور از دور، رنگ تیره

از کارگاه  ،ساله 4 آالیمولدین قزل :یه مولد و استحصال تخمته       

واقع در استان کمان ماهیچال، آال رنگینماهی قزل تکثیر و پرورش

 با )متعلق به شرکت آبزی اکسیر کوثر(شهرستان الیگودرز  ،لرستان

. پس از انتخاب مولدین نر و ماده ندشد ، تهیهسابقه سالمت بهداشتی

انجام معاینات الزم، نسبت به جداسازی مولدین و به شکل تصادفی 

 معمولروش  ، مطابقگیری از مولدینعملیات تخم اقدام گردید. رسیده

هوشی با پودر گل که پس از بیطوریهب .و هرساله کارگاه مذکور بود

گیری، گیری و اسپرمتخم عملیات انجام و لیتر( در گرممیلی 120) میخک

جذب  حلهو مر با روش لقاح خشک سپرمها با امخلوط کردن تخمک

های لقاح یافته در قالب تیمار و تکرارها مورد استفاده قرار آب تخمک

 با مطابق) یآرامکارگاه به معمولروش های لقاح یافته بهگرفتند. تخم

های عالوه تخمهب .منتقل گردید ی ترافهابه سینی (کارگاه تکثیر روش

  .نداستحصال و استفاده شدزمان مربوط به همه تیمارها  هم

 100، 50تیمار سیر شامل سه غلظت ) تیمارهای عصاره سیر:       

تکرار )هر تکرار شامل  3گرم بر لیتر( که هر غلظت شامل میلی 200و

گرم تخم(  350یک تراف حاوی سه سینی تخم و هر سینی حاوی 

ساعت اولیه تخم،  24گرم بر لیتر با حذف تلفات میلی 50بود. در دوز 

عدد تخم بود و عملیات درمانی در  13239مجموعاً شامل 
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 12میزان ساعت پس از شروع انکوباسیون آغاز و به 36این دوز از 

دقیقه یک روز درمیان به  30مدت لیتر در لیتر از عصاره سیر بهمیلی

 100در دوز  زدگی انجام شد.صورت حمام جاری تا مرحله چشم

ساعت اولیه تخم، مجموعاً شامل  24ات گرم بر لیتر با حذف تلفمیلی

ساعت پس  36عدد تخم بود و عملیات درمانی در این دوز از  13215

 30مدت میلی لیتر در لیتر به 24میزان از شروع انکوباسیون آغاز و به

زدگی صورت حمام جاری تا مرحله چشمدقیقه، یک روز درمیان به

ساعت  24ا حذف تلفات گرم در لیتر بمیلی 200در دوز  انجام شد.

عدد تخم بود و عملیات درمانی در  13206اولیه تخم، مجموعاً شامل 

 48میزان ساعت پس از شروع انکوباسیون آغاز و به 36این دوز از 

صورت حمام دقیقه یک روز درمیان به 30مدت لیتر در لیتر بهمیلی

 زدگی انجام شد.جاری تا مرحله چشم

مثبت( مانند  شاهدمار سبز ماالشیت )تی تیمار ماالشیت سبز:      

سینی و هر سینی  3تیمارهای قبلی شامل یک تراف )هر تراف حاوی 

ساعت اولیه تخم،  24گرم تخم لقاح یافته( که با حذف تلفات  350

عدد تخم بود. برای درمان نیز از سبز ماالشیت  13223مجموعاً شامل 

توسط سلطانی  شده ه توصیهدقیق 30مدت به لیتر در گرممیلی 2 میزانبه

 ( استفاده شد.1388و همکاران )

 3منفی نیز از یک تراف )حاوی برای تیمار شاهد  تیمار شاهد:      

گونه گرم تخم لقاح یافته( بدون هیچ 350سینی و هر سینی حاوی 

ساعت اولیه  24مداخله دارویی استفاده شد که با حذف تلفات تخم در 

یزان کل تخم استفاده شده برای تیمار شاهد برابر پس از انکوباسیون م

 عدد تخم بود. 13284

های لقاح یافته از انکوباسیون تخم پس گشایی:تخم درصد تعیین      

های تلف شده آوری تخمکه اشاره شد ابتدا  نسبت به جمعطورهمان

آوری تلفات تا مرحله ساعت اولیه اقدام، سپس از جمع 24پس از 

 های تلفصورت روزانه تخمری نموده و پس از آن بهزدگی خودداچشم

آرامی و با دقت تمام سیفون و شمارش گردید. در آخر کار شده به

ها با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد گشایی تخممیزان درصد تخم

 (:1388)سلطانی و همکاران 

 گشایی شده= تعداد تخم تخم(:                                1معادله )

 تعداد تخم اولیه  -گشاییشده تا مرحله تخمتعداد تخم تلف  

 گشایی= درصد تخم                                         (: 2معادله ) 

 گشایی شده(تعداد تخم تخم× 100÷ )تعداد تخم اولیه 

برای تعیین درصد  تعیین درصد بقا الروها تا وزن یک گرمی:       

آوری و ثبت گشایی شده از هر تیمار نسبت به جمعقاء الروهای تخمب

تلفات روزانه تا وزن یک گرمی اقدام گردید و سپس میزان بقاء الروها 

 (:2004و همکاران،  Aiبا استفاده از فرمول زیر محاسبه شد )

 = تعداد الرو باقی مانده تا یک گرم                          (:3معادله )

 گشایی تخم از پس رو اولیهال تعداد– آزمایش خاتمه تا شدهتلف تعداد الرو

 100× (Nt – N0) = نرخ بازماندگی                         (: 4معادله )

Nt = تعداد ماهیان در ابتدای دوره آزمایش،=N0  ماهیان در تعداد

 انتهای دوره آزمایش

برای انجام این تحقیق، اقداماتی مانند کنترل دبی  کیفیت آب:       

آب روزانه، مراقبت برای جلوگیری از تابش نور در دوران انکوباسیون 

ها و ها و تنطیم آب ورودی روی تخمها، عدم دستکاری تخمتخم

صورت گرفت. آب کارگاه  روزیصورت شبانههای حاوی الروها بهتراف

مرکز تکثیر شامل آب چاه عمیق بود و میزان آب ورودی روی تراف 

لیتر در دقیقه تنظیم گردید  5لیتر در دقیقه و برای الروها  8/0ها تخم

(. در مورد الروها نیز 1391؛ سلطانی و همکاران، 1384)فرزانفر، 

درصد  50دود تغذیه فعال مطابق روش معمول کارگاه با شنای فعال ح

 5/0ها به سطح آب شروع و در ابتدا الروها تا وزن الروها و آمدن آن

 SFTOOدرصد وزن بدن با استفاده ازغذای تجاری  5میزان گرمی به

میزان بهگرمی  1بار در روز تغذیه و سپس تا وزن  12به تعداد حداقل 

تغذیه  SFT1و  SFTOدرصد وزن بدن با استفاده از غذاهای  5/4

 اکسیژن دما، جملهاز آب ییایمیش و یکیزیف یهاشاخصشدند. 

 اکسیژن دما، میانگین. شدیم یریگاندازه روزانه صورتبه pH و محلول

 یتر،بر ل گرممیلی 8±1 ،12±2برابر  یبترتبه pH و سختی محلول،

 .بود 8/7±3/0و  یتربر ل گرمیلیم 12±182

میان میانگین نتایج دار اختالف معنی :تجزیه و تحلیل آماری       

درصد  5سطح  در (ANOVA) طرفه واریانستوسط آنالیز یک آزمایشات

( مورد سنجش قرار گرفت. 0/15)نسخه  SPSSبا استفاده از برنامه 

گیری از آزمون حداقل تفاوت های اندازهمیانگین صفات در زمان

 ( مورد مقایسه قرار گرفتند. LSDداری )معنی
 

 نتایج
ت فیزیکی و شیمیایی آب طی دوره پرورش ماهی خصوصیا       

 هیکل تا شد یسع قیتحق نیا در. شده است خالصه 1 آال در جدولقزل

 ریسا و انکوباتورها در آب انیجر آب، یدما رینظ یطیمح یفاکتورها

 طیمح ییایمیش و یکیزیف عوامل. ردیگ قرار کنترل تحت طیشرا

 کهیطوربه. شد ثبت و یریگاندازه آب pH ،یشور دما، شامل شیآزما

 بیترتبه دوره یط در کربناته یسخت و محلول ژنیاکس ،pH دما، نیانگیم

 حاصل نتایج .آمد دستهب182±12 و 8±1 ،8/7±3/0 ،12±2/0 با برابر

 2 جدول در ییگشاتخم مرحله تا زدگیچشم مرحله از تخم تلفات از

 درصد و تعداد که دهدیم نشان یآمار جینتا سهیمقا .است شده ارائه

 عصاره ماالشیت سبز، یمارهایت نیب یزدگچشم مرحله تا شدهتلف تخم
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 نیترشیب کهیطوربه (p<05/0) دارد یداریمعن تفاوت شاهد گروه و ریس

 و شاهد گروه در ،یزدگچشم مرحله تا شدهتلف تخم درصد و تعداد

 مشاهده لیتر در گرممیلی 2 غلظت با سبز ماالشیت تیمار در میزان ترینکم

 در یزدگچشم مرحله تا شدهتلف تخم درصد و تعداد چنینهم .شد

 بود متفاوت یداریمعن طورهب بزس ماالشیت و ریس عصاره یمارهایت انیم

 زانیم نیترکم یدارا بود، شده استفاده ماالشیت سبز از که ییمارهایت و

 شیافزا با (.p<05/0) بودند یزدگچشم مرحله تا تخم تلفات درصد و

 تا تخم تلفات زاتیم تر،یل بر گرمیلیم 200 تا ریس عصاره غلظت

 و تعداد به مربوط جیتان به توجه با. ابدییم کاهش ،یزدگچشم مرحله

 مارها،یت از کیهر در ییگشاتخم تا یزدگچشم از شدهتلف تخم درصد

 سبب ماالشیت سبز و ریس عصاره مختلف یهاغلظت از استفاده

 ییگشاتخم تا یزدگچشم از شدهتلف تخم درصد و تعداد داریمعن کاهش

 ارمیت در تلفات زانیم نیچنهم (.p<05/0) شد شاهد گروه به نسبت

 نسبت یداریمعن طورهب تریل در گرمیلیم 200 غلظت با ریس عصاره

  (. p<05/0) افتی کاهش شاهد گروه و ریس عصاره یمارهایت ریسا به
 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب طی دوره آزمایش: 1جدول 

 

        

 

 منفی هدشاگرم/لیتر( و میلی 2گرم/لیتر(، ماالشیت سبز )میلی 200و 100، 50آال درمان شده با عصاره سیر )های قزلنتایج حاصل از تلفات تخم :2جدول 

 باشند.می هامیانگین دار بیندار و وجود اختالف معنیترتیب نشانگر عدم اختالف معنیتون بهس هر درحروف مشابه و متفاوت *
 

 که آالقزل یهاتخم یبازماندگ درصد به مربوط جینتا به توجه با       

 تا تخم از یبازماندگ درصد نیترشیب است، شده ارائه 3 جدول در

 برابر ماالشیت سبز ماریت به مربوط ییگشاتخم و یزدگچشم مرحله

 66 /65±14/0 بربرا شاهد گروه به مربوط درصد نیترکم و 11/0±71/88

 درصد زانیم که است آن از یحاک مربوط، یآمار جینتا سهیمقا. بود

 یمارهایت نیب ییگشاتخم و یزدگچشم مرحله تا تخم از یبازماندگ

 دهدیم نشان را یداریمعن تفاوت ماالشیت سبز و ریس عصاره

(05/0>p )طورهب ماالشیت سبز ماریت در درصد نیا کهیطوربه 

 گرمیلیم 200 غلظت با ریس عصاره ماریت نیچنهم. بود التربا یداریمعن

 یمارهایت ریسا به نسبت یبازماندگ درصد نیترشیب یدارا تریل در

 نتایج اساسبر. بود ییگشاچشم و یزدگچشم مراحل در ریس عصاره

 آزمایشی تیمارهای میان در الرو تلفات میزان ،4 جدول در دهش ارائه

 الرو در تلفات میزان ترینکم کهطوریبه بود، دارمعنی شاهد گروه و

 ماالشیت سبز تیمار در گرمی یک وزن تا گشاییتخم مرحله از آالقزل

 در گرممیلی 200 غلظت با سیر عصاره تیمار چنینهم و شد مشاهده

 که داشت را تلفات میزان ترینکم سیر عصاره یمارهایت میان در لیتر

 توجه با است مشخص که چنانهم(. >05/0P) بود 241±8/3 با برابر

 تیمار به مربوط الروها بازماندگی درصد ترینبیش مذکور، نتایج به

 بازماندگی درصد. بود شاهد تیمار برای میزان ترینکم و ماالشیت سبز

 لیتر در گرممیلی 200 غلظت با سیر ارهعص از که تیمارهایی در الرو

 عصاره تیمارهای سایر از تربیش داریمعنی طورهب کردند، استفاده

  (.p<05/0) بود شاهد گروه و سیر
 

 منفی شاهد( و گرم بر لیترمیلی2(، ماالشیت سبز )گرم/لیترمیلی200و  100، 50آال درمان شده با عصاره سیر )های قزلنتایج درصد بازماندگی تخم :3جدول 

باشند.می هامیانگیندار بین دار و وجود اختالف معنیترتیب نشانگر عدم اختالف معنیتون بهس هر درحروف مشابه و متفاوت  *

 (ºC)دما  شاخص
اکسیژن 

 (ppm)محلول

سختی کربناته 

 (ppm)کل 
pH 

 8/7±3/0 182±12 8±1 12±2/0 در آبمیزان 

 تیمار

 شاخص
 شاهد

 ماالشیت سبز

 گرم/لیتر(میلی2)

 عصاره سیر

 گرم/لیتر(میلی 50)

 عصاره سیر

 گرم/لیتر(میلی 100)

 عصاره سیر

 گرم/لیتر(میلی200)

 a50/4±4411 a38/4±4408 a58/4±4413 a13/7±4405 a60/3±4402 تعداد تخم اولیه

 a94/6±1477 e11/5±498 b 78/5±608 C00/4±589 d60/5±576 زدگیشده تا چشمتعداد تخم تلف

 a14/0±35/33 d12/0±29/11 b12/0±77/13 c07 /0± 37/13 c 09 /0± 11/13 زدگیشده تا چشمدرصد تخم تلف
 a00/7±666 d21/7±305 b05/4±377 b48/4±369 c88/9±6/335 گشاییزدگی تا تخمشده از چشمتعداد تخم تلف

 d03/5±16/0 c9/6±15/0 a54/8±09/0 a4/8±11/0 b62/7±21/0 گشاییزدگی تا تخمدرصد تخم تلف شده از چشم
 a13±3214 d22/2±803 b9/32±4/961 b09/4±958 c8/3±6/911 گشاییشده تا تخممجموع تعداد تخم تلف

 تیمار

 شاخص
 شاهد

 ماالشیت سبز

 گرم/لیتر(میلی 2)

 عصاره سیر

 (گرم/لیترمیلی50)

 عصاره سیر

 گرم/لیتر(میلی100)

 عصاره سیر

 گرم/لیتر(میلی 200)

 c14/0±65/66 a11/0±71/88 b09/0±23/86 b01/0±63/86 b08/0±89/86 زدگیدرصد بازماندگی تخم تا چشم

 d07/0±97/84 a13/0±1/93 c11/0±46/91 c09/0±6/91 b15/0±38/92 گشاییزدگی تا تخمدرصد بازماندگی از چشم



 1397 زمستان، 4، شماره همدسال                                                                    پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

273 
 

 100، 50) های تخم درمان شده با عصاره سیرآالی تولیدی تا وزن یک گرم حاصل از ترافنتایج حاصل از تلفات و بازماندگی الرو قزل :4جدول

 منفی شاهدگرم/لیتر( و میلی 2(، ماالشیت سبز )گرم/لیترمیلی 200و 

  تیمار     

 شاخص
 شاهد

 ماالشیت سبز

 گرم/لیتر(میلی 2)

 عصاره سیر

 گرم/لیتر(میلی 50)

 عصاره سیر

 (گرم/لیترمیلی 100)

 عصاره سیر

 (گرم/لیترمیلی 200)

 d1/15±2285 a6/2±3605 c9/28±3451 c5/4±3447 b5/11±3/3490 تعداد الرو اولیه

 تعداد الرو تلف شده )%(
a3/7±3/270 

(25/0±82/11) 

c2/4±207 

(18/0±74/5) 

b5/5±265 

(17/0±7/7) 

a0/4±266 

(12/0±71/7) 

c8/3±241 

(06/0±9/6) 

 مانده )%(تعداد الرو باقی
d01/9±6/2014 

(25/0±17/88) 

a7/1±3398 

(11/0±2/94) 

c1/34±3186 

(17/0±71/92) 

c5/8±3181 

(1/0±2/92) 

b6/8±3/3249 

(06/0±93) 

 باشند.می هامیانگیندار بین دار و وجود اختالف معنیتون به ترتیب نشانگر عدم اختالف معنیس هر درحروف مشابه و متفاوت  *

 

 حثب
یکی از راهکارهای افزایش مقاومت حیوانات در مقابل شرایط        

پی داشته باشد، بهبود ها را درتواند رشد مناسب آنزا که میتنش

کنترل عوامل فیزیکی  وسیلهشرایط اسارت به شرایط پرورش ماهیان در

و شیمیایی آب است. با شناخت عوامل زیستی و فراهم کردن محیط 

مثل ماهی را در کشور توان ظرفیت تولیدها، میزیست مناسب برای آن

ای پرورشی ماهی ، سختی و اکسیژن آب استخرهpHافزایش داد. دما، 

 100-400، 5/6 -9گراد، درجه سانتی 12-18ترتیب برابر آال بهقزل

(. در تحقیق حاضر 1391باشد )طیبی و اردکانی، گرم در لیتر میمیلی

( خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب ذکر شده است که 1نیز )جدول 

 آال است.در دامنه قابل قبول برای ماهی قزل

 ماهی تخم انکوباسیون دوره عمده شکالتم از ساپرولگنیاسیس       

 برای روش مؤثرترین تاکنون و آیدمی حساببه کمانرنگین آالیقزل

 مواد از استفاده و بهداشتی صحیح مدیریت را بیماری این درمان

 این به توجه (. باBahaodini ،2012و  Akhlaghi) ند دانسته شیمیایی

 کنندهتأمین آبی منابع در اسهساپرولگنی خانواده ویژههب آبی هایقارچ که

شوند مراکز می این تولید کاهش موجب و دارند وجود مراکز تکثیر

(Wolf ،1958و ) ماالشیت  نظیر موادی از استفاده ممنوعیت چنینهم

 یا و گیاهی مواد از استفاده مناسب نظیر جایگزین داروی سبز، یافتن

 باشند، داشته بردر را محیطیزیست مشکالت ترینکه کم ترکیباتی

 داروهای با درمان .شوندمی محسوب تکثیر در مراکز ضروری امری

 جانبی عوارض دارای بودن رغم نتیجه بخشعلی سنتزی و شیمیایی

(. Sagdic ،2003کنند ) ایجاد داروئی مقاومت است ممکن و باشندمی

 قارچی است اما دارای خواص ناهنجاریماالشیت سبز یک عامل ضد

شود که باشد و سبب ناهنجاری در تخم و ماهی میمی زاییجهش و

از . (Kitancharoen ،1998ممنوع اعالم شده است ) 1991از سال 

های درمانی با تعیین این رو جهت درمان ساپرو لگنیازیس، سایر روش

MIC (Minimum Inhibitory Concentration)  .پیشنهاد شده است

های قارچی سیر یکی از ترکیبات گیاهی موثر در جلوگیری از بیماری

 آلیسین نامبه سولفورداری آلی ترکیب سیر مؤثر جزء ترینمهم .باشدمی

(Alicin) هاقارچ و هاباکتری روی سیر گیاه قارچیضد خواص که باشدمی 

 و میکروبیضد خواص .داد نسبت آن به توانمی را جمله ساپرولگنیااز

و  Harrisاست ) رسیده اثباتبه نیز دیگر مطالعات در سیر قارچیضد

 داد ( نشان2011و همکاران )  Husseinتحقیقات (. 2001همکاران، 

استرپتوکوکوس  باکتری بر باکتریاییضد اثرات دارای سیر گیاه که

 Venogopalدارد.  تیالپیا نیل ماهی در آئروموناس هایگونه و اینیایی

 بالینی سویه 11 علیه را سیر قارچیضد (، فعالیت1995و همکاران )

 تواندمی سیر که بود دهنده آننشان نتایج که کردند بررسی درماتوفیت

 گیرد. این قرار استفاده مورد مؤثر درماتوفیتی ضد ترکیب یک عنوانبه

  سیر قوی ضدقارچی اثرات کنندهتأیید حاضر مطالعه نتایج مشابه

در تحقیق حاضر، استفاده از ترکیبات عصاره سیر و ماالشیت  .باشدمی

تلفات و افزایش بازماندگی الروها  سبز تاثیر مثبتی بر کاهش میزان

دهد، روند تلفات تخم که نتایج تحقیق نشان میطورداشته است. همان

تر از گشایی و الروی در گروه شاهد بیشچشم ،زدگیدر مرحله چشم

تیمارها است و با تیمارهای عصاره سیر و ماالشیت سبز تفاوت  سایر

 توان عدم استفادهمی ار تفاوت این دهد. دلیلداری را نشان میمعنی

ترین میزان کم .دانست شاهد گروه در کننده ضدعفونی هرگونه ماده از

گشایی در تیمار ماالشیت زدگی و چشمتلفات تخم در مرحله چشم

چنین در تیمارهای عصاره سیر میزان تلفات سبز مشاهده شد. هم

 طورهگشایی نسبت به تیمار شاهد بزدگی و چشمتخم در مرحله چشم

تر بود و با افزایش غلظت عصاره سیر تعداد تلفات داری پاییننیمع

توان بیان کرد که عصاره سیر دارای اثر کاهش داشت. بنابراین می

 ماالشیت قارچی قابل توجه در مقایسه با مواد رایج مانند سبز ضد

 زیادی میزانشان بهکنندگی قوی عفونیضد خاصیت علتبه که است

 د. باشنتوجه می مورد
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 بر شیرازی آویشن اسانس اثرات ارزیابی مطالعه مشابهی طی       

 مقایسه در آن الرو بقای درصد و کمانرنگین آالتخم قزل تفریخ میزان

 درآن که گرفت قرار بررسی مورد اکسیژنه و ماالشیت سبز آب با

 ساعت یک مدتبه آویشن اسانس لیتر در گرمغلظت میلی از استفاده

 13/89 و تفریخ مرحله تا تخم بازماندگی درصد 94/63 به منجر روز در

 دیگر تحقیقی (. درWolf ،1958) گردید یک گرمی الرو تولید تا درصد

Sharif Rohani و  50، 25، 10، 5، 1های غلظت (2006) همکاران و

 24 زمانی فاصله در شیرازی آویشن اسانس گرم بر لیترمیلی 100

گراد درجه سانتی 11 دمای در زدگیچشم مرحله لقاح تا از پس ساعت

 تفریخ درصد ترینبیش که استفاده نمودند را روز در ساعت یک مدتبه

 شد گرم بر لیتر حاصلمیلی 10 تیمار در درصد 34/4 میزانبه تخم

(Sokman  ،بر1999و همکاران .) اساس نتایج این مطالعه، گروه شاهد

گشایی گی و چشمزدترین میزان بازماندگی را در مراحل چشمکم

توجه به نتایج  با. نسبت به تیمار عصاره سیر و ماالشیت سبز داشت

این تحقیق، میزان بازماندگی الروها در تیمار ماالشیت سبز نسبت به 

اساس این چنین برداری باالتر است. همطور معنیهسایر تیمارها ب

در  سزاییهگرم در لیتر تاثیر بمیلی 200نتایج، عصاره سیر با غلظت 

ناشی از تاثیر  کاهش تعداد تلفات الرو داشته است که این امر احتماالً

 باشد.  قارچی این عصاره میدض

( اثر عصاره سیر با 2014و همکاران )militz لعات مشابه ادر مط       

 گرم در لیتر را روی تفریخ تخم ماهیمیلی 20،10،2،1های غلظت

Neobenedia مایش تیمارهای سیر اساس این آزآزمایش کردند. بر

 بهترین نتیجه را نسبت به فرمالین از خودنشان دادند. 

اساس بررسی حاضر، استفاده از ماالشیت سبز سبب کاهش بر       

 میزان تلفات تخم، الرو و افزایش درصد بازماندگی الروها شد. 

گرم بر میلی 200) های باالی عصاره سیرچنین استفاده از غلظتهم

داری طور معنیهات تخم را نسبت به گروه شاهد بلیتر( نیز میزان تلف

کاهش داد و سبب بهبود بازماندگی الروی در ماهیان شد. با توجه به 

زا ماالشیت سبز و ممنوعیت استفاده از آن در اثرات مخرب و سرطان

عنوان جایگزینی مناسب در این توان عصاره سیر را بهپروری، میآبزی

قارچی از دلیل دارا بودن ترکیبات ضدامر معرفی کرد. گیاه سیر به

قارچی مناسبی روی ساپرولگنیا جمله ترکیب آلیسین دارای تاثیر ضد

دلیل سرعت تجزیه چنین بهباشد و همدر شرایط آزمایشگاهی می

توان عصاره های گیاهی و عدم آلودگی محیط زیست میباالی عصاره

شگیری از عنوان یک ترکیب ضدعفونی کننده در پیسیر را به

کمان استفاده آالی رنگینهای تکثیر ماهی قزلساپرولگنیا در کارگاه

 کرد. 
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