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چکیده
هدف از این تحقیق ،بررسی عصاره سیر بهعنوان ماده ضدقارچ در طی دوره انکوباسیون تخم و الرو ماهی قزلآال رنگینکمان و مقایسه
اثرات آن با ماالشیت سبز است .بدینمنظور  24ساعت پس از لقاح ،جهت ضدعفونی تخمها ،عصاره سیر در سه گروه با غلظت  100 ،50و 200
میلیگرم در لیتر و سه تکرار بهازای هر غلظت یک روز در میان و گروه ماالشیت سبز با غلظت  2میلیگرم در لیتر هر یک بهصورت حمام 30
دقیقه ای یک روز در میان استفاده شد .گروه شاهد فاقد هرگونه مواد ضدقارچی درنظر گرفته شد .نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بیشترین میزان
تلفات تخم تا مرحله چشمزدگی برای گروه شاهد برابر  1477±6/94عدد تخم ( 33/0±35/14درصد) بود ( .)P<0/05همچنین میزان تلفات
تخم تا مرحله چشمزدگی در تیمار عصاره سیر با غلظت  200میلیگرم در لیتر برابر  576±5/60عدد تخم ( 13/0±11/09درصد) بود که
نسبت به سایر تیمارهای عصاره سیر بهطور معنیداری کمتر بود ( .)P<0/05میزان تلفات تخم در فاصله چشمزدگی تا تخمگشایی برای تیمار سیر
با غلظت  200میلیگرم در لیتر برابر  335/6±9/88عدد بوده است .درحالیکه تلفات گروه شاهد برابر  666±7/00عدد تخم برآورد شد
( .)P<0/05تیمارهای سبز ماالشیت ( 5/0±74/18درصد 207±4/2 ،عدد) و عصاره سیر با غلظت  200میلیگرم در لیتر برابر (6/9±0/06
درصد )241±3/8 ،کمترین میزان تلفات را در مرحله تخمگشایی تا وزن  1گرم داشتند ( .)P<0/05درحالیکه میزان تلفات در گروه شاهد
باالتر از سایر تیمارها بود .از آنجاکه هیچ گونه بدشکلی و ناهنجاری ظاهری در الروهای تفریخ شده مشاهده نشد لذا عصاره سیر با غلظت 200
میلیگرم در لیتر میتواند بهعنوان مادهای ضدقارچ و بیخطر برای انسان و محیطزیست جهت ضدعفونی تخمهای ماهی قزلآال طی دوره انکوباسیون
و الروی بهکار رود.
کلمات کلیدی :ماالشیت سبز ،تخم ،عصاره سیر ،قزلآالی رنگینکمان
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

rajabi.h@srbiau.ac.ir
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امانیدنجی و همکاران

بررسی مقایسهای اثرات ضدقارچی عصاره سیر و ماالشیت سبز روی تخم و تولید الرو ماهی....

مقدمه
آلودگیهای قارچی یکی از علل بروز تلفات و خسارات در صنعت
آبزیپروری محسوب میشوند ( Mousaviو همکاران .)2009 ،حضور
بسیار گسترده ارگانیسمهای قارچی در منابع آبی و حضور عوامل
مستعدکننده از قبیل کیفیت نامطلوب آب ،تراکم ،حمل و نقل و
دستکاریهای بیمورد ازجمله عوامل بروز عفونتهای قارچی در ماهیان
محسوب میشوند ( Mousaviو همکاران .)2009 ،ساپرولگنیوز جزو
مهمترین بیماریهای قارچی در ماهیان و تخم آنها محسوب میشود
(مخیر1374،؛  .)1996 ،Nogaساپرولگنیا ( )Saprolegniaاز طریق
چسبیدن و نفوذ به دیواره سلولهای مرده و نیز از طریق تخمهای
مرده به تخمهای سالم سرایت میکند ( Brunoو  .)1994 ،Woodاز
متداولترین روشهای پیشگیری یا درمان عارضه قارچزدگی در تخمهای
بارور استفاده از ماالشیت سبز میباشد .استفاده طوالنی مدت از سبز
ماالشیت باعث مسمومیت تنفسی ،جهشهای ژنتیکی و افزایش احتمال
ابتال به سرطان میشود و همچنین در آبزیان باعث مهار سیستم ایمنی،
باقی ماندن در بافتها و توقف رشد خواهد شد (.)2007 ،Sirvastava
در سال 1991اداره غذا و دارو در آمریکا (FDA= Food and Drug
 )Administrationاستفاده از این دارو را ممنوع اعالم کرد (Marking
و همکاران .)1994 ،افزایش عفونتهای ناشی از قارچ ساپرولگنیا در
سالهای اخیر و محدودیتهایی همچون تنوع کم و گران بودن داروهای
ضدقارچی ،عوارض جانبی و مقاومت قارچها نسبت به داروهایی که در
درمان بیماریهای قارچی مورد استفاده قرار میگیرند ،موجب شده
است تا پژوهشگران با توجه به پتانسیل گیاهان دارویی ،به جستجوی
داروهای ضدقارچی جدیدی در میان گیاهان دارویی بپردازند
(2006 ،Ebrahimzadeh Mousavi؛  Firoozbkhshو همکاران.)2014 ،
مقاومتهای دارویی روز افزون قارچها و افزایش دوز مصرفی داروهای
متداول از یک سو و افزایش عوارض جانبی استفاده از این داروها از
سوی دیگر ،موجب شده است تا در سالهای اخیر بیشترین توجه به
عواملی با پایه طبیعی مانند گیاهان دارویی معطوف شود که دارای
حداقل اثرات سوء ذکر شده میباشند .گیاه سیر با نام علمی (Allium
) sativumاز خانواده چتریان ( )Amaryllidaceaeدارای ترکیبات متنوعی
از انواع اسیدهای آمینه ،مواد معدنی ،ویتامینها ،فالونوئیدها ،ترکیبات
فرار و غیرفرار با ارزش دارویی و درمانی قابل توجه است (.)2001 ،Sivam
در طب سنتی از گیاه سیر بهعنوان گیاهی با خواص ضدقارچ و ضدباکتری
نام برده شده است .ترکیب اکسید دی آلیل دی سولفید بهعنوان ماده
مؤثره سیر ،در ایجاد خاصیت ضدقارچی و ضدباکتریایی عصاره این گیاه
شناخته شده است ( Bozinو همکاران2008 ،؛  Kazemipourو همکاران،
2004؛  Ghannoumو همکاران .)1990 ،مطالعات مختلفی توانایی
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عصاره سیر را در مقابله با میکروارگانیسمها ،درمان زخ ها و جراحات
وضعیت سالمت ماهیان مورد تأیید قرار دادهاند .در مطالعه Kazemipour
و همکاران ( ،)2004اثر کیفی سیر و عصاره بابونه و گل ختمی در
ترمیم ظاهری زخمهای سطحی کپورمعمولی را مورد مقایسه قرار
گرفت و نتایج نشان داد که استفاده از سیر نسبت به عصاره بابونه و گل
ختمی باعث تسریع در بهبودی و ترمیم زخمهای سطحی ماهیها
میشود .در مطالعهای آسیبپذیری چندسویه باکتری درمقابل غلظتهای
مختلف عصاره آبی سیر مورد بررسی قرار گرفت ( Weiو )2008 ،Musa
و نشان داده شدکه تمام غلظتهای سیر در مقابل تستهای پاتوژن
باکتریها مؤثر واقع شده است .با توجه به اثرات مخرب استفاده از مواد
شیمیایی در درمان عارضه قارچزدگی تخمها ،هدف از این مطالعه بررسی
اثرات ضدقارچی تیمارهای مختلف عصاره سیر بهعنوان یک ماده
گیاهی طی دوران انکوباسیون تخم و تولید الرو ماهی قزلآال میباشد.

مواد و روشها
تهیه عصارهها :عصارههای اتانولی گیاه سیر به سفارش گروه
بهداشت و بیماری آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران توسط
پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی بهروش معمول عصارهگیری
از گیاه خشک تهیه (درجه خلوص  80-85درصد) و در ظروف دربسته
تیره رنگ ،دور از نور و در یخچال نگهداری شد.
تهیه مولد و استحصال تخم :مولدین قزلآالی  4ساله ،از کارگاه
تکثیر و پرورش ماهی قزلآال رنگینکمان ماهیچال ،واقع در استان
لرستان ،شهرستان الیگودرز (متعلق به شرکت آبزی اکسیر کوثر) با
سابقه سالمت بهداشتی ،تهیه شدند .پس از انتخاب مولدین نر و ماده
به شکل تصادفی و انجام معاینات الزم ،نسبت به جداسازی مولدین
رسیده اقدام گردید .عملیات تخمگیری از مولدین ،مطابق روش معمول
و هرساله کارگاه مذکور بود .بهطوریکه پس از بیهوشی با پودر گل
میخک ( 120میلیگرم در لیتر) و انجام عملیات تخمگیری و اسپرمگیری،
مخلوط کردن تخمکها با اسپرم با روش لقاح خشک و مرحله جذب
آب تخمکهای لقاح یافته در قالب تیمار و تکرارها مورد استفاده قرار
گرفتند .تخمهای لقاح یافته بهروش معمول کارگاه بهآرامی (مطابق با
روش تکثیر کارگاه) به سینیهای تراف منتقل گردید .بهعالوه تخمهای
مربوط به همه تیمارها همزمان استحصال و استفاده شدند.
تیمارهای عصاره سیر :تیمار سیر شامل سه غلظت (100 ،50
و 200میلیگرم بر لیتر) که هر غلظت شامل  3تکرار (هر تکرار شامل
یک تراف حاوی سه سینی تخم و هر سینی حاوی  350گرم تخم)
بود .در دوز  50میلیگرم بر لیتر با حذف تلفات  24ساعت اولیه تخم،
مجموعاً شامل  13239عدد تخم بود و عملیات درمانی در
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این دوز از  36ساعت پس از شروع انکوباسیون آغاز و بهمیزان 12
میلیلیتر در لیتر از عصاره سیر بهمدت  30دقیقه یک روز درمیان به
صورت حمام جاری تا مرحله چشمزدگی انجام شد .در دوز 100
میلیگرم بر لیتر با حذف تلفات  24ساعت اولیه تخم ،مجموعاً شامل
 13215عدد تخم بود و عملیات درمانی در این دوز از  36ساعت پس
از شروع انکوباسیون آغاز و بهمیزان  24میلی لیتر در لیتر بهمدت 30
دقیقه ،یک روز درمیان بهصورت حمام جاری تا مرحله چشمزدگی
انجام شد .در دوز  200میلیگرم در لیتر با حذف تلفات  24ساعت
اولیه تخم ،مجموعاً شامل  13206عدد تخم بود و عملیات درمانی در
این دوز از  36ساعت پس از شروع انکوباسیون آغاز و بهمیزان 48
میلیلیتر در لیتر بهمدت  30دقیقه یک روز درمیان بهصورت حمام
جاری تا مرحله چشمزدگی انجام شد.
تیمار ماالشیت سبز :تیمار سبز ماالشیت (شاهد مثبت) مانند
تیمارهای قبلی شامل یک تراف (هر تراف حاوی  3سینی و هر سینی
 350گرم تخم لقاح یافته) که با حذف تلفات  24ساعت اولیه تخم،
مجموعاً شامل  13223عدد تخم بود .برای درمان نیز از سبز ماالشیت
بهمیزان  2میلیگرم در لیتر بهمدت  30دقیقه توصیه شده توسط سلطانی
و همکاران ( )1388استفاده شد.
تیمار شاهد :برای تیمار شاهد منفی نیز از یک تراف (حاوی 3
سینی و هر سینی حاوی  350گرم تخم لقاح یافته) بدون هیچگونه
مداخله دارویی استفاده شد که با حذف تلفات تخم در  24ساعت اولیه
پس از انکوباسیون میزان کل تخم استفاده شده برای تیمار شاهد برابر
 13284عدد تخم بود.
تعیین درصد تخمگشایی :پس از انکوباسیون تخمهای لقاح یافته
همانطورکه اشاره شد ابتدا نسبت به جمعآوری تخمهای تلف شده
پس از  24ساعت اولیه اقدام ،سپس از جمعآوری تلفات تا مرحله
چشمزدگی خودداری نموده و پس از آن بهصورت روزانه تخمهای تلف
شده به آرامی و با دقت تمام سیفون و شمارش گردید .در آخر کار
میزان درصد تخمگشایی تخمها با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد
(سلطانی و همکاران :)1388
= تعداد تخم تخمگشایی شده
معادله (:)1
تعداد تخم تلف شده تا مرحله تخمگشایی -تعداد تخم اولیه
= درصد تخمگشایی
معادله (:)2
تعداد تخم اولیه ÷ ( ×100تعداد تخم تخمگشایی شده)
تعیین درصد بقا الروها تا وزن یک گرمی :برای تعیین درصد
بقاء الروهای تخمگشایی شده از هر تیمار نسبت به جمعآوری و ثبت
تلفات روزانه تا وزن یک گرمی اقدام گردید و سپس میزان بقاء الروها
با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد ( Aiو همکاران:)2004 ،
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= تعداد الرو باقی مانده تا یک گرم
معادله (:)3
تعداد الرو تلفشده تا خاتمه آزمایش– تعداد الرو اولیه پس از تخمگشایی
نرخ بازماندگی× )100 = (Nt – N0
معادله (:)4
 =Ntتعداد ماهیان در ابتدای دوره آزمایش=N0 ،تعداد ماهیان در
انتهای دوره آزمایش
کیفیت آب :برای انجام این تحقیق ،اقداماتی مانند کنترل دبی
آب روزانه ،مراقبت برای جلوگیری از تابش نور در دوران انکوباسیون
تخمها ،عدم دستکاری تخمها و تنطیم آب ورودی روی تخمها و
ترافهای حاوی الروها بهصورت شبانهروزی صورت گرفت .آب کارگاه
مرکز تکثیر شامل آب چاه عمیق بود و میزان آب ورودی روی تراف
تخمها  0/8لیتر در دقیقه و برای الروها  5لیتر در دقیقه تنظیم گردید
(فرزانفر1384 ،؛ سلطانی و همکاران .)1391 ،در مورد الروها نیز
تغذیه فعال مطابق روش معمول کارگاه با شنای فعال حدود  50درصد
الروها و آمدن آنها به سطح آب شروع و در ابتدا الروها تا وزن 0/5
گرمی بهمیزان  5درصد وزن بدن با استفاده ازغذای تجاری SFTOO
به تعداد حداقل  12بار در روز تغذیه و سپس تا وزن  1گرمی بهمیزان
 4/5درصد وزن بدن با استفاده از غذاهای  SFTOو  SFT1تغذیه
شدند .شاخصهای فیزیکی و شیمیایی آب ازجمله دما ،اکسیژن
محلول و  pHبهصورت روزانه اندازهگیری میشد .میانگین دما ،اکسیژن
محلول ،سختی و  pHبهترتیب برابر  8±1 ،12±2میلیگرم بر لیتر،
 182±12میلیگرم بر لیتر و  7/8±0/3بود.
تجزیه و تحلیل آماری :اختالف معنیدار میان میانگین نتایج
آزمایشات توسط آنالیز یکطرفه واریانس ( )ANOVAدر سطح  5درصد
با استفاده از برنامه ( SPSSنسخه  )15/0مورد سنجش قرار گرفت.
میانگین صفات در زمانهای اندازهگیری از آزمون حداقل تفاوت
معنیداری ( )LSDمورد مقایسه قرار گرفتند.

نتایج
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب طی دوره پرورش ماهی
قزلآال در جدول  1خالصه شده است .در این تحقیق سعی شد تا کلیه
فاکتورهای محیطی نظیر دمای آب ،جریان آب در انکوباتورها و سایر
شرایط تحت کنترل قرار گیرد .عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط
آزمایش شامل دما ،شوری pH ،آب اندازهگیری و ثبت شد .بهطوریکه
میانگین دما ،pH ،اکسیژن محلول و سختی کربناته در طی دوره بهترتیب
برابر با  8±1 ،7/8±0/3 ،12±0/2و 182±12بهدست آمد .نتایج حاصل
از تلفات تخم از مرحله چشمزدگی تا مرحله تخمگشایی در جدول 2
ارائه شده است .مقایسه نتایج آماری نشان میدهد که تعداد و درصد
تخم تلفشده تا مرحله چشمزدگی بین تیمارهای ماالشیت سبز ،عصاره
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سیر و گروه شاهد تفاوت معنیداری دارد ( )p>0/05بهطوریکه بیشترین
تعداد و درصد تخم تلفشده تا مرحله چشمزدگی ،در گروه شاهد و
کمترین میزان در تیمار ماالشیت سبز با غلظت  2میلیگرم در لیتر مشاهده
شد .همچنین تعداد و درصد تخم تلفشده تا مرحله چشمزدگی در
میان تیمارهای عصاره سیر و ماالشیت سبز بهطور معنیداری متفاوت بود
و تیمارهایی که از ماالشیت سبز استفاده شده بود ،دارای کمترین میزان
و درصد تلفات تخم تا مرحله چشمزدگی بودند ( .)p>0/05با افزایش
غلظت عصاره سیر تا  200میلیگرم بر لیتر ،میزات تلفات تخم تا
مرحله چشمزدگی ،کاهش مییابد .با توجه به نتایج مربوط به تعداد و
درصد تخم تلفشده از چشمزدگی تا تخمگشایی در هریک از تیمارها،
استفاده از غلظتهای مختلف عصاره سیر و ماالشیت سبز سبب

کاهش معنیدار تعداد و درصد تخم تلفشده از چشمزدگی تا تخمگشایی
نسبت به گروه شاهد شد ( .)p>0/05همچنین میزان تلفات در تیمار
عصاره سیر با غلظت  200میلیگرم در لیتر بهطور معنیداری نسبت
به سایر تیمارهای عصاره سیر و گروه شاهد کاهش یافت (.)p>0/05
جدول  :1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب طی دوره آزمایش
شاخص

دما ()ºC

میزان در آب

12±0/2

اکسیژن

سختی کربناته

محلول()ppm

کل ()ppm

8±1

182±12

pH

7/8±0/3

جدول  :2نتایج حاصل از تلفات تخمهای قزلآال درمان شده با عصاره سیر ( 100 ،50و 200میلیگرم/لیتر) ،ماالشیت سبز ( 2میلیگرم/لیتر) و شاهد منفی
تیمار
شاخص
تعداد تخم اولیه
تعداد تخم تلفشده تا چشمزدگی
درصد تخم تلفشده تا چشمزدگی
تعداد تخم تلفشده از چشمزدگی تا تخمگشایی
درصد تخم تلف شده از چشمزدگی تا تخمگشایی
مجموع تعداد تخم تلفشده تا تخمگشایی

شاهد
4411±4/50a
1477±6/94a
33/35±0/14a
666±7/00a
0/16±5/03d
3214±13a

ماالشیت سبز

عصاره سیر

عصاره سیر

عصاره سیر

(2میلیگرم/لیتر)

( 50میلیگرم/لیتر)

( 100میلیگرم/لیتر)

(200میلیگرم/لیتر)

4408±4/38a
498±5/11e
11/29±0/12d
305±7/21d
0/15±6/9c
803±2/22d

4413±4/58a
608±5/78 b
13/77±0/12b
377±4/05b
0/09±8/54a
961/4±32/9b

4405±7/13a
589±4/00C
13/37 ±0/ 07c
369±4/48b
0/11±8/4a
958±4/09b

4402±3/60a
576±5/60d
13/11 ±0/ 09 c
335/6±9/88c
0/21±7/62b
911/6±3/8c

*حروف مشابه و متفاوت در هر ستون بهترتیب نشانگر عدم اختالف معنیدار و وجود اختالف معنیدار بین میانگینها میباشند.

با توجه به نتایج مربوط به درصد بازماندگی تخمهای قزلآال که
در جدول  3ارائه شده است ،بیشترین درصد بازماندگی از تخم تا
مرحله چشمزدگی و تخمگشایی مربوط به تیمار ماالشیت سبز برابر
 88/71±0/11و کمترین درصد مربوط به گروه شاهد برابر 66 /65±0/14
بود .مقایسه نتایج آماری مربوط ،حاکی از آن است که میزان درصد
بازماندگی از تخم تا مرحله چشمزدگی و تخمگشایی بین تیمارهای
عصاره سیر و ماالشیت سبز تفاوت معنیداری را نشان میدهد
( )p>0/05بهطوریکه این درصد در تیمار ماالشیت سبز بهطور
معنیداری باالتر بود .همچنین تیمار عصاره سیر با غلظت  200میلیگرم
در لیتر دارای بیشترین درصد بازماندگی نسبت به سایر تیمارهای
عصاره سیر در مراحل چشمزدگی و چشمگشایی بود .براساس نتایج

ارائه شده در جدول  ،4میزان تلفات الرو در میان تیمارهای آزمایشی
و گروه شاهد معنیدار بود ،بهطوریکه کمترین میزان تلفات در الرو
قزلآال از مرحله تخمگشایی تا وزن یک گرمی در تیمار سبز ماالشیت
مشاهده شد و همچنین تیمار عصاره سیر با غلظت  200میلیگرم در
لیتر در میان تیمارهای عصاره سیر کمترین میزان تلفات را داشت که
برابر با  241±3/8بود ( .)P<0/05همچنان که مشخص است با توجه
به نتایج مذکور ،بیشترین درصد بازماندگی الروها مربوط به تیمار
ماالشیت سبز و کمترین میزان برای تیمار شاهد بود .درصد بازماندگی
الرو در تیمارهایی که از عصاره سیر با غلظت  200میلیگرم در لیتر
استفاده کردند ،بهطور معنیداری بیشتر از سایر تیمارهای عصاره
سیر و گروه شاهد بود (.)p>0/05

جدول  :3نتایج درصد بازماندگی تخمهای قزلآال درمان شده با عصاره سیر ( 100 ،50و 200میلیگرم/لیتر) ،ماالشیت سبز (2میلیگرم بر لیتر) و شاهد منفی
تیمار

شاهد

شاخص
درصد بازماندگی تخم تا چشمزدگی
درصد بازماندگی از چشمزدگی تا تخمگشایی

66/65±0/14
84/97±0/07d
c

عصاره سیر

ماالشیت سبز

عصاره سیر

( 2میلیگرم/لیتر)

(50میلیگرم/لیتر)

(100میلیگرم/لیتر)

( 200میلیگرم/لیتر)

88/71±0/11
93/1±0/13a

86/23±0/09
91/46±0/11c

86/63±0/01
91/6±0/09c

86/89±0/08
92/38±0/15b

a

b

* حروف مشابه و متفاوت در هر ستون بهترتیب نشانگر عدم اختالف معنیدار و وجود اختالف معنیدار بین میانگینها میباشند.
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عصاره سیر

b

b

سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1397

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

جدول :4نتایج حاصل از تلفات و بازماندگی الرو قزلآالی تولیدی تا وزن یک گرم حاصل از ترافهای تخم درمان شده با عصاره سیر (100 ،50
و  200میلیگرم/لیتر) ،ماالشیت سبز ( 2میلیگرم/لیتر) و شاهد منفی
ماالشیت سبز

عصاره سیر

عصاره سیر

( 2میلیگرم/لیتر)

( 50میلیگرم/لیتر)

( 100میلیگرم/لیتر)

تیمار
تعداد الرو اولیه

2285±15/1d

3605±2/6a

3451±28/9c

3447±4/5c

3490/3±11/5b

تعداد الرو تلف شده ()%

270/3±7/3
()11/82±0/25

207±4/2
()5/74±0/18

265±5/5
()7/7±0/17

266±4/0
()7/71±0/12

241±3/8
()6/9±0/06

تعداد الرو باقیمانده ()%

2014/6±9/01d
()88/17±0/25

3398±1/7a
()94/2±0/11

3186±34/1c
()92/71±0/17

3181±8/5c
()92/2±0/1

3249/3±8/6b
()93±0/06

شاهد

شاخص
a

c

b

a

عصاره سیر
( 200میلیگرم/لیتر)
c

* حروف مشابه و متفاوت در هر ستون به ترتیب نشانگر عدم اختالف معنیدار و وجود اختالف معنیدار بین میانگینها میباشند.

بحث
یکی از راهکارهای افزایش مقاومت حیوانات در مقابل شرایط
تنشزا که میتواند رشد مناسب آنها را درپی داشته باشد ،بهبود
شرایط پرورش ماهیان در شرایط اسارت بهوسیله کنترل عوامل فیزیکی
و شیمیایی آب است .با شناخت عوامل زیستی و فراهم کردن محیط
زیست مناسب برای آنها ،میتوان ظرفیت تولیدمثل ماهی را در کشور
افزایش داد .دما ،pH ،سختی و اکسیژن آب استخرهای پرورشی ماهی
قزلآال بهترتیب برابر  12-18درجه سانتیگراد100-400 ،6/5 -9 ،
میلیگرم در لیتر میباشد (طیبی و اردکانی .)1391 ،در تحقیق حاضر
نیز (جدول  )1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب ذکر شده است که
در دامنه قابل قبول برای ماهی قزلآال است.
ساپرولگنیاسیس از مشکالت عمده دوره انکوباسیون تخم ماهی
قزلآالی رنگینکمان بهحساب میآید و تاکنون مؤثرترین روش برای
درمان این بیماری را مدیریت صحیح بهداشتی و استفاده از مواد
شیمیایی دانسته ند ( Akhlaghiو  .)2012 ،Bahaodiniبا توجه به این
که قارچهای آبی بهویژه خانواده ساپرولگنیاسه در منابع آبی تأمینکننده
مراکز تکثیر وجود دارند و موجب کاهش تولید این مراکز میشوند
( )1958 ،Wolfو همچنین ممنوعیت استفاده از موادی نظیر ماالشیت
سبز ،یافتن داروی جایگزین مناسب نظیر استفاده از مواد گیاهی و یا
ترکیباتی که کمترین مشکالت زیستمحیطی را دربر داشته باشند،
امری ضروری در مراکز تکثیر محسوب میشوند .درمان با داروهای
شیمیایی و سنتزی علیرغم نتیجه بخش بودن دارای عوارض جانبی
میباشند و ممکن است مقاومت داروئی ایجاد کنند (.)2003 ،Sagdic
ماالشیت سبز یک عامل ضدقارچی است اما دارای خواص ناهنجاری
و جهشزایی میباشد و سبب ناهنجاری در تخم و ماهی میشود که
از سال  1991ممنوع اعالم شده است ( .)1998 ،Kitancharoenاز
این رو جهت درمان ساپرو لگنیازیس ،سایر روشهای درمانی با تعیین

 )Minimum Inhibitory Concentration( MICپیشنهاد شده است.
سیر یکی از ترکیبات گیاهی موثر در جلوگیری از بیماریهای قارچی
میباشد .مهمترین جزء مؤثر سیر ترکیب آلی سولفورداری بهنام آلیسین
( )Alicinمیباشد که خواص ضدقارچی گیاه سیر روی باکتریها و قارچها
ازجمله ساپرولگنیا را میتوان به آن نسبت داد .خواص ضدمیکروبی و
ضدقارچی سیر در مطالعات دیگر نیز بهاثبات رسیده است ( Harrisو
همکاران .)2001 ،تحقیقات  Husseinو همکاران ( )2011نشان داد
که گیاه سیر دارای اثرات ضدباکتریایی بر باکتری استرپتوکوکوس
اینیایی و گونههای آئروموناس در ماهی نیل تیالپیا داردVenogopal .
و همکاران ( ،)1995فعالیت ضدقارچی سیر را علیه  11سویه بالینی
درماتوفیت بررسی کردند که نتایج نشاندهنده آن بود که سیر میتواند
بهعنوان یک ترکیب ضد درماتوفیتی مؤثر مورد استفاده قرار گیرد .این
نتایج مشابه مطالعه حاضر تأییدکننده اثرات ضدقارچی قوی سیر
میباشد .در تحقیق حاضر ،استفاده از ترکیبات عصاره سیر و ماالشیت
سبز تاثیر مثبتی بر کاهش میزان تلفات و افزایش بازماندگی الروها
داشته است .همانطورکه نتایج تحقیق نشان میدهد ،روند تلفات تخم
در مرحله چشمزدگی ،چشمگشایی و الروی در گروه شاهد بیشتر از
سایر تیمارها است و با تیمارهای عصاره سیر و ماالشیت سبز تفاوت
معنیداری را نشان میدهد .دلیل این تفاوت را میتوان عدم استفاده
از هرگونه ماده ضدعفونی کننده در گروه شاهد دانست .کمترین میزان
تلفات تخم در مرحله چشمزدگی و چشمگشایی در تیمار ماالشیت
سبز مشاهده شد .همچنین در تیمارهای عصاره سیر میزان تلفات
تخم در مرحله چشمزدگی و چشمگشایی نسبت به تیمار شاهد بهطور
معنیداری پایینتر بود و با افزایش غلظت عصاره سیر تعداد تلفات
کاهش داشت .بنابراین میتوان بیان کرد که عصاره سیر دارای اثر
ضدقارچی قابل توجه در مقایسه با مواد رایج مانند سبز ماالشیت
است که بهعلت خاصیت ضدعفونی کنندگی قویشان بهمیزان زیادی
مورد توجه میباشند.
273

امانیدنجی و همکاران

بررسی مقایسهای اثرات ضدقارچی عصاره سیر و ماالشیت سبز روی تخم و تولید الرو ماهی....

طی مطالعه مشابهی ارزیابی اثرات اسانس آویشن شیرازی بر
میزان تفریخ تخم قزلآال رنگینکمان و درصد بقای الرو آن در مقایسه
با آب اکسیژنه و ماالشیت سبز مورد بررسی قرار گرفت که درآن
استفاده از غلظت میلیگرم در لیتر اسانس آویشن بهمدت یک ساعت
در روز منجر به  63/94درصد بازماندگی تخم تا مرحله تفریخ و 89/13
درصد تا تولید الرو یک گرمی گردید ( .)1958 ،Wolfدر تحقیقی دیگر
 Sharif Rohaniو همکاران ( )2006غلظتهای  50 ،25 ،10 ،5 ،1و
 100میلیگرم بر لیتر اسانس آویشن شیرازی در فاصله زمانی 24
ساعت پس از لقاح تا مرحله چشمزدگی در دمای  11درجه سانتیگراد
بهمدت یک ساعت در روز را استفاده نمودند که بیشترین درصد تفریخ
تخم بهمیزان  4/34درصد در تیمار  10میلیگرم بر لیتر حاصل شد
( Sokmanو همکاران .)1999 ،براساس نتایج این مطالعه ،گروه شاهد
کمترین میزان بازماندگی را در مراحل چشمزدگی و چشمگشایی
نسبت به تیمار عصاره سیر و ماالشیت سبز داشت .با توجه به نتایج
این تحقیق ،میزان بازماندگی الروها در تیمار ماالشیت سبز نسبت به
سایر تیمارها بهطور معنیداری باالتر است .همچنین براساس این
نتایج ،عصاره سیر با غلظت  200میلیگرم در لیتر تاثیر بهسزایی در
کاهش تعداد تلفات الرو داشته است که این امر احتماالً ناشی از تاثیر
ضدقارچی این عصاره میباشد.
در مطالعات مشابه  militzو همکاران ( )2014اثر عصاره سیر با
غلظتهای  20،10،2،1میلیگرم در لیتر را روی تفریخ تخم ماهی
 Neobenediaآزمایش کردند .براساس این آزمایش تیمارهای سیر
بهترین نتیجه را نسبت به فرمالین از خودنشان دادند.
بر اساس بررسی حاضر ،استفاده از ماالشیت سبز سبب کاهش
میزان تلفات تخم ،الرو و افزایش درصد بازماندگی الروها شد.
همچنین استفاده از غلظتهای باالی عصاره سیر ( 200میلیگرم بر
لیتر) نیز میزان تلفات تخم را نسبت به گروه شاهد بهطور معنیداری
کاهش داد و سبب بهبود بازماندگی الروی در ماهیان شد .با توجه به
اثرات مخرب و سرطانزا ماالشیت سبز و ممنوعیت استفاده از آن در
آبزیپروری ،میتوان عصاره سیر را بهعنوان جایگزینی مناسب در این
امر معرفی کرد .گیاه سیر بهدلیل دارا بودن ترکیبات ضدقارچی از
جمله ترکیب آلیسین دارای تاثیر ضدقارچی مناسبی روی ساپرولگنیا
در شرایط آزمایشگاهی میباشد و همچنین بهدلیل سرعت تجزیه
باالی عصارههای گیاهی و عدم آلودگی محیط زیست میتوان عصاره
سیر را بهعنوان یک ترکیب ضدعفونی کننده در پیشگیری از
ساپرولگنیا در کارگاههای تکثیر ماهی قزلآالی رنگینکمان استفاده
کرد.
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