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 در مبارزه با انگل  )Allium sativum(کاربرد عصاره هیدروالکلی سیر 

 تاسماهی ایرانیاي خارجی (تریکودینا) در بچهتک یاخته 

 1، مهدي علیزاده 1زاده، مهدي معصوم1، جلیل جلیل پور∗1سهیل بازاري مقدم
  و ترویج کشاورزي ـ رشتالمللی تاسماهیان دریاي خزر، سازمان تحقیقات، آموزش موسسه تحقیقات بین 1

 41635ـ  3464 ص. پ: 

 
 چکیده

ر داء طبیعی ي با منشهمگام با توسعه پرورش ماهیان خاویاري در کشور، لزوم توجه به سالمت آبزیان و استفاده از مواد    
یگزینی منظور جا ویی بهارگردد. در این راستا کاربرد گیاهان دمبارزه با عوامل بیماریزاي این ماهیان امري ضروري محسوب می

اثر  نتعییهدف  طالعه باباشند. این مها حائز اهمیت میبا مواد شیمیایی در کنترل عوامل ایجاد کننده بیماري از جمله انگل
پذیرفت.  ینا) انجاماي خارجی (تریکودیاختهعصاره هیدروالکلی سیر در مبارزه با انگل تکنیمه کشنده بخشی و تعیین دوز 

 جام مطالعات تعییناین عصاره بر روي بچه تاسماهی ایرانی، نسبت به ان) 50LC(هاي کشنده نظور، پس از تعیین غلظتبدین م
نیز مورد  ي سفید خونهااقدام گردید. در این مطالعه اثرات کاربرد عصاره سیر بر روي گلبول عصاره )50EC( کشندهنیمه غلظت

عدم اختالف  عصاره، نشاندهنده 50ECگلبولهاي سفید خون در مطالعات تعیین بررسی قرار گرفت. نتیجه شمارش افتراقی 
 یدروالکلیصاره هعغلظت مؤثره  .)P>0.05(در تیمارهاي مختلف بود  دار در میزان لنفوسیت، مونوسیت و نیز نوتروفیلمعنی

عصاره ه کشنده نیمغلظت بطوریکه ، گردید نییتع تریگرم در لیلیم 400تا  50 محدوده غلظتدر  تریکودینابر انگل  ریس
)50EC (با  ترکیباتسته در دسیر  عصاره ،شد. بر این اساسمحاسبه  تریگرم در ل یلیم 5/172حمام برابر  ساعتکیمدت  یط

گل بردن اننیر از بعصاره بمنظو نیا ،نیباشد. بنابرایمناسب م ییایمیبا مواد ش ینیگزیشده و جهت جا يبندکم طبقه تیسم
 .خواهد بود هیقابل توص ياریخاو انیدر مزارع پروش ماه نایدکویتر

 
 تریکودینا انگل، ی،رانیا یبچه تاسماه ،ریعصاره س کلمات کلیدي:

 

                                                           
  gmail.com274soheilbm@:مسئول نویسنده ∗
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 مقدمه
 داشتن برخی علت به باز دیر از دارویی گیاهان از استفاده

انواع  درمان اي دربطور ویژه خاص، شیمیایی ترکیبات
 ،است (یادگار و همکاران تهگرف توجه قرار مورد هابیماري
-هاي جامع صورت گرفته (پروژهبراساس بررسی). 1388

ماهیان خاویاري از مرحله بچههاي بررسی کمی و کیفی 
و نیز  1382الی  1379هاي تا رهاکرد طی سال ریتکث

طرح ملی بررسی وضعیت بهداشتی کارگاههاي تکثیر و 
) 1388الی 1384هاي پرورش ماهیان خاویاري طی سال

 يهاطیاز جمله مهمترین مخاطرات بچه تاسماهیان در مح
 هاي آلودگی آنها به انواع انگل ،یپرورش

(شناور ماسوله و همکاران،  باشدخارجی می يااختهیتک
توانند سبب یم یخارج يااختهیتک  يهاانگل ).1388

قد گردند انگشت انیماهو تلفات در بچه يماریب جادیا
)Lyholt and Buchmann, 1995.( از  نیب نیدر ا

در بچه ماهیان  عیخارجی شا يااختهیتک  نیمهمتر
-اختهیتک  نیکه ا بوده Trichodina sp.  خاویاري انگل

تواند در آلودگی یعالوه بر ایجاد جراحات پوستی، م يا
 زیبچه ماهیان به انواع عوامل بیماریزا باکتریایی و قارچی ن

 نایکودیانگل تر ).Mohamed et al., 2012(مؤثر باشد 
 نینموده و بزرگتر یزندگ یآبشش و پوست ماه يبر رو

 بیآس دگاهیبوده و از د یماه يااختهیگروه انگل تک 
 Lyholt and(باشند  یم تیحائز اهم اریبس یشناس

Buchmann, 1995 .( 
گیاهی دوساله با  Allium sativumبا نام علمی سیر 

 گروه دو به سیر در موجود اتپیازي مرکب می باشد. ترکیب
گردیده و  تقسیم غیرسولفوره و سولفوره ترکیبات عمده

 سولفوره حضور ترکیب دلیل به عمدتاً سیر دارویی خواص
 سیر .)Shalaby et al., 2006( باشدمی آلیسین نام به اي

 و این ماده از پیش بوده آلیسین طبیعی فاقد طور به
آلیسین یک ماده  گردد.یآلیین ایجاد م نام اي به ماده 

مقاومت عوامل پاتوژن دارویی قدرتمند است که در برابر 
در زمینه  سیربر روي  متعدديمطالعات تاکنون  کند.می

اثرات ضد میکروبی، اثرات ضد سرطان، کاهش میزان قند 
اثرات ضد التهابی و آنتی   خون، تحریک سیستم ایمنی،

 ,.Shalaby et al ;2002 ,(است اکسیدانی انجام شده 
2006.Diab et al.(  تاسماهی ایرانی)Acipenser 

persicus(  بعنوان تنها گونه خاویاري بومی سواحل
آید که جنوبی دریاي خزر از جمله ماهیانی بشمار می

باشد. امروزه نظر داراي ارزش غذایی و اقتصادي خاصی می
به اهمیت و لزوم جایگزینی گیاهان دارویی بجاي مواد 

یایی بمنظور کنترل و درمان بیماریها ضروري است شیم
که مطالعه تاثیرگذاري عصاره هیدروالکلی سیر در مبارزه با 
انگل خارجی تریکودینا بر روي این گونه با ارزش نیز انجام 

 گیرد. 
 

 ها مواد و روش
در این مطالعه، پس از انتقال بچه تاسماهیان ایرانی از 

بمنظور  ،ازن فایبرگالساستخرهاي پرورشی خاکی به مخ
نسبت به هاي تاثیرگذار عصاره سیر، ابتدا تعیین غلظت

) این عصاره 50LC( هاي کشندهتعیین غلظت مراحلانجام 
 اقدام گردید. در این مطالعه مقادیر مورد نیاز 
عصاره هیدروالکلی سیر از شرکت کشت و صنعت و 
فرآوري گیاهان دارویی سها جیسا با دارا بودن 

، ISO 9001، ISO 14001نداردهاي بین المللی استا
HACCP  وIQnet  (سازمان جهانی کیفیت) تهیه گردید

 ) . 1(جدول 
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 آنالیز عصاره هیدروالکلی سیر مورد استفاده : 1 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
هاي مؤثر این با توجه به اینکه در نظر بود دوزها و غلظت

عصاره  طی مدت یک ساعت تعیین گردد، بدین منظور 
ها طی لزوم تعیین اثرات غلظت هاي کشنده این عصاره

منظور آزمایش مدت یک ساعت نیز وجود داشت. بدین
بعد  ،هاي هیدروالکلی سیرهاي کشنده عصارهتعیین غلظت

ازگاري و انتقال بچه تاسماهیان ایرانی به از طی مراحل س
لیتري مجهز به سیستم هوادهی انجام شد.  30هاي تشتک

 O.E.C.Dاین آزمایشات بر اساس روش استاندارد 
(TRC, 1984)  .صورت گرفت 

 Effective(کشنده انگل  نیمه تعیین غلظت
Concentration(50EC   

هیان آوري تصادفی بچه تاسمابدین منظور پس ازجمع
ایرانی از استخرهاي خاکی پرورشی، بچه ماهیان مذکور 

تنی موجود در موسسه همراه با آب  استخر به مخازن  نیم
المللی تاسماهیان دریاي خزر منتقل شده و تحقیقات بین

سپس نسبت به تعیین درصد شیوع و میانگین شدت انگل 
                  تریکودینا مبادرت گردید. پس از این مرحله، 

هایی که به منظور اجراي تاسماهیان ایرانی به آکواریومبچه

Result Standard Method            Test 

Brown Light brown-Dark brown Organoleptic Color 

Natural odor Natural odor Organoleptic Odor 

3.03% 2% - 4% BP2009 
Dry residue 

(100-105°c/2h) 

0.98 0.85 – 1 BP2009 Density 

6.36 5 – 7 BP2009 pH 

19% 10% - 20% In house Alcohol contents 

Conform Conform TLC Identification 

108.2 mg/100cc 85 – 120 mg/100cc DAB10 Assay 

per ml2 . 10Max per ml2 Max. 10 USP32 Total bacterial count 

0 0 USP32 Total mould and yeasts 

Absent Absent USP32 Staphylococcus aureus 

Absent Absent USP32 Pseudomonas aeruginosa 

Absent Absent USP32 Salmonella 

Absent Absent USP32 E. coli 
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هاي مؤثره آماده شده مراحل مختلف آزمایش تعیین غلظت
، منتقل و نسبت به تیماربندي بر اساس دوزهاي بودند

که بصورت لگاریتمی محاسبه شده بودند، تعیین شده 
 .  اقدام گردید

EC50   و با استفاده از اسخ پ -با روش رسم منحنی دوز
تعیین گردید. در این   Probit Analysisآماریروش 

فیزیکی و شیمیایی آب همچون   تحقیق، پارامترهاي
بطور روزانه و در   pH، دماي آب،(DO)اکسیژن محلول 

مرحله تعیین غلظت موثره عصاره هیدرو الکلی سیر طی 
ی گیري صحرائهاي اندازهیک ساعت با استفاده از دستگاه

 گیري شد.اندازه WTWدل م
گراد، درجه سانتی 9/21-3/22بطوریکه محدوده دما بین 

pH 82/7- 54/7) اکسیژن محلول ،DO(9/7- 7 هدایت ،
ختی کل س ، )880-767 )μs/cm (EC) الکتریکی  
و  0-01/0  ، نیترات0 -0002/0و نیتریت   310-280
 د.گرم در لیتر تعیین گردیمیلی 231/0 -334/0آمونیاك  

هاي هیدروالکلی سیر بر بمنظور ارزیابی تأثیر عصاره
، فاکتورهاي خونی در مطالعه تعیین غلظت موثره ضد انگل

رد با توجه به کوچک بودن سایز بچه تاسماهیان ایرانی مو
گرم)، امکان خونگیري توسط سرنگ از  3مطالعه (حدود 

ي عملیات خونگیرطریق سیاهرگ دمی امکانپذیر نبود. لذا 
ون با توجه به مقدار خدمی انجام شد. قطع ساقه طریق  از

بسیار کم جمع آوري شده از هر ماهی، امکان انجام 
مطالعات سرولوژیک مهیا نگردید و فقط به شمارش 

بسنده  )1378عامري مهابادي، (افتراقی گلبولهاي سفید 
 شد.

رشی تاسماهیان ایرانی از استخرهاي پروپس از انتقال بچه
راه با آب استخرهاي تاسماهیان هم-لیه بچهخاکی و تخ

محل پرورش آنها در مخازن نیم تنی، نسبت به نمونه 
عدد بچه ماهی بمنظور تعیین  50برداري تصادفی از 

 د. درصد شیوع و میانگین شدت انگل تریکودینا اقدام گردی
 
 
 

منظور نسبت به تهیه المهاي مرطوب از پوست و بدین
 Fernando et ; (هاي رایج  شآبشش با استفاده از رو

al., 1972 (Stoskope, 1993   و مطالعه توسط
بهمراه مانیتور متصل به آن براي  50iمیکروسکوپ نیکون 

هریک از بچه ماهیان اقدام شد. پس از شمارش تعداد 
هاي مرطوب تهیه شده از پوست هاي تریکودینا در المانگل

ارش شده هر هاي شمو آبشش نسبت به ثبت تعداد انگل
 اي اقدام گردید.ماهی در جداول ویژه

ها با دوزهاي مختلف بمنظور ارزیابی میزان تأثیرات عصاره
ها در تیمارها و تعیین درجه تأثیرگذاري ضد انگلی عصاره

از رابطه زیر استفاده  ،هریک از تیمارهاي مورد مطالعه  در
   .)Yao et al., 2011(  گردید

E = (C – T) × 100/C  
E = درجه تأثیر ضد انگلی 
C = میانگین شدت انگل تریکودینا در شاهد 
T  = میانگین شدت انگل تریکودینا در هر دوز مورد

 استفاده (هر تیمار)
در بین تیمارهاي مختلف بیشتر باشد  Eهر چقدر مقدار 

  .میزان تأثیر گذاري آن دوز بیشتر خواهد بود
آوري پس از جمع پس از خاتمه هر مرحله از آزمایشات و

اي ها، بمنظور تجزیه و تحلیل آماري و رسم نمودارهداده
 و   SPSS ver 17.0افزارهايمربوطه از نرم

 2007  Excel ر دها و به منظور بررسی توزیع نرمال داده
ها و تکرار ها جهت تشکیل تیمارها از آزمون  گروه

Kolmogorov-smirnov ز استفاده شد. در این مطالعه ا
، آزمون دانکن، آزمون و One Way Anovaهاي آزمون

بمنظور انجام  .ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید
 نیز از روش  هاي موثره عصارهمحاسبات غلظت

 Probit analysis (Finney, 1971) .استفاده شد 



 97 زمستان، 1ال اول ، شماره س           ترویجی ماهیان خاویاري                                                          فصلنامه دو
 

۴۹ 
 

 
 Scale bar 10 µm (746X),؛ انگل تریکودینا  1تصویر 

 نتایج 
ر یافتن محدوده غلظت کشنده در این تحقیق بمنظو

) pre-LC50(عصاره هیدروالکلی سیر، آزمایشات ابتدایی 
ساعته بر روي بچه تاسماهیان ایرانی انجام گرفت و یک

گرم در میلی 14000تا  12000سرانجام محدوده غلظت 
لیتر براي انجام آزمایشات نهایی تعیین گردید. بر اساس 

، 12620، 12300، 12000تیمار ( 7محاسبات لگاریتمی 
میلی گرم لیتر) در  14000و  13620، 13280، 12950

نظر گرفته شد و نسبت به گروه شاهد مورد ارزیابی قرار 
این عصاره  50LC). بر این اساس، میزان 2(جدول  گرفت

گرم در لیتر میلی 08/12624طی مدت یکساعت معادل 
تعیین شد. همچنین معادله خط رگرسیون و ضریب 

) حاکی از وجود ارتباط مستقیم 2Rی (همبستگ
هاي مورد بررسی با (همبستگی قوي و مثبت) بین غلظت

 میزان تلفات بچه تاسماهیان ایرانی می باشد. 

 تاسماهی ایرانی) طی یک ساعت روي بچهmg/lهاي کشنده عصاره سیر (؛ غلظت2جدول 

 زمان /LCمقدار  دقیقه 30 دقیقه 45 دقیقه 60

97/11748  23/18931  74/12206  10LC 

08/12624  69/13055  58/13743  50LC 

13326 07/14335  47/15477  90LC 

 
 : 50EC انجام آزمایشات تعیین

مؤثره نیمه هاي بمنظور اجراي آزمایشات تعیین غلظت
تعیین ، پس از عصاره سیر در مبارزه با انگل تریکودینا

ایرانی انگل مذکور، بچه تاسماهیان   میزان شیوع و شدت
 گرم و میانگین طولی 14/3 ± 47/0(با میانگین وزنی  

سانتیمتر)  به آکواریوم هایی (در هر   96/8 ± 59/0  
که بدین منظور  عدد بچه تاسماهی ایرانی) 20آکواریوم 

آبگیري و هوادهی شده بودند، منتقل شدند. با توجه به 
 MATCهاي کشنده عصاره سیر و تعیین تعیین غلظت

value  (حداکثر غلظت مجاز) با استفاده از روابط لگاریتمی
اقدام  50ECنسبت به تعیین دوزهاي مناسب مطالعات 

، 70، 50تیمار ( 8گردید. براساس محاسبات لگاریتمی 
میلی گرم لیتر)  و هر  400و  300،  220، 165، 120، 90

تیمار با سه تکرار در نظر گرفته شد و نسبت به گروه شاهد 
 50EC ابی قرار گرفت. بر این اساس مقادیر مورد ارزی

دقیقه محاسبه  60عصاره هیدروالکلی سیر طی مدت زمان 
 ) . 3گردید (جدول
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 دقیقه) 60(طی  ) بر روي انگل تریکودینا در بچه تاسماهی ایرانیmg/lعصاره سیر ( نیمه کشنده غلظت :3جدول

 ECمقدار  1تکرار  2تکرار  3تکرار  میانگین سه تکرار

5/172  27/183  67/250  56/158  50EC 

 

هاي سفید خون نتایج حاصل از شمارش افتراقی گلبول
 ،هاي سفید (لنفوسیتبراي هریک از انواع گلبول

 :  نوتروفیل و ائوزینوفیل) به شرح ذیل بوده است ،مونوسیت
 

 میانگین شمارش افتراقی گلبول هاي سفید خون در تیمارهاي مختلف ؛4جدول 

 
 

ائوزینوفیل در خون بچه ماهیان بین تیمارهاي  مقادیر
بطوریکه  ).P<0.05(دار نشان داد مختلف اختالف معنی

 مشخص گردید که ائوزینوفیل در تیمارها از روند کاهشی
ن برخوردار بوده است و کمترین میزان ائوزینوفیل در خو

مشاهده  ppm90 و  ppm7۰ بچه ماهیان در تیمارهاي 
 ماربه لحاظ آماري نیز اختالف معنی دار در تی شده است و

ها با شاهد و سایر تیمار ppm300تا  ppm70هاي 
  ).P<0.05( گرددمشاهده می

 
 بحث 

و لزوم توجه به امر  ياریخاو انینظر به توسعه پرورش ماه
در خصوص توجه  يدر کشور، اهتمام جد ریذخا يبازساز

  يضرور انیماه نیکننده سالمت ادیبه عوامل تهد

 یانگل يزایماریکه عوامل ب انددادهباشد. مطالعات نشان یم
محسوب  ياریخاو انیکننده ماه دیاز جمله عوامل تهد

ها از ). انگل1388(شناور ماسوله و همکاران،  ردندگیم
جمله عوامل مهمی هستند که در مراحل و سنین مختلف 

ش توانند باعث کاهش وزن، الغري، کاهمی انیرشد ماه
بازده تولید مثلی یا عقیمی، کوري، رفتارهاي غیر طبیعی، 

هاي جلدي، نارسایی آبششی و عالیمی از این قبیل زخم
تواند ضرر و زیان اقتصادي زیادي را به یباشد که خود م

 عیشا یخارج اختهیانگل تک  نیدنبال داشته باشد. مهمتر
د عالوه توانیبوده که م نایکودیانگل تر ي،اریخاو انیدر ماه

 هیثانو يهاعفونت جادیدر ا م،یمستق يهابیآس جادیا بر
 ,Lyholt and Buchmann( نقش داشته باشند زین

افزایش مواد آلی محلول در آب، رشد بیش از حد  ).1995
گیاهان در استخر و غذادهی بیش از حد از جمله عواملی 
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هستند که شرایط فیزیکی و شیمیایی آب را به هم زده و 
دهند (پیغان، داران را افزایش میرشد و تکثیر این مژهلذا 

1380 .( 
به  ییایمیکننده ش یامروزه مواد ضدعفون نکهیبا توجه به ا

مورد  انیدر آبز زایماریمنظور کنترل و حذف عوامل ب
 هاي زیست محیطی،لذا آلودگی ،ردیگیاستفاده قرار م

وسعت  امکان بروز تلفات گسترده در ماهیان تحت درمان،
زیاد استخرهاي ماهیان پرورشی، لزوم خروج ارز از کشور 

واردات و در نهایت تاثیرات سوء بر مصرف  نظوربه م
مواد را با  نیهستند که کاربرد ا یکنندگان از جمله مسائل

در  نیمشکالت جدي روبرو ساخته است. ا مسائل و
مواد  نایکودیکه بمنظور مبارزه با انگل تر ستیحال
پرمنگنات و کلر  ،مختلفی از جمله فرمالین ییایمیش

 ;Madsen et al., 2000(اند معرفی گردیده میپتاس
Eissa, 2004 .(  با توجه به مشکالت و خطرات استفاده از

 نیا يبرا یعیطب يهانیگزیجا یلزوم بررس ییایمیش مواد
گردد یاحساس م شیاز پ شیکننده ب یمواد ضد عفون

)Yao et al., 2011.( نظر به ماهیت طبیعی  انیم نیا در
سبب  زایماریدر کنترل عوامل ب ییدارو اهانیگ راتیو تأث
به استفاده از گیاهان دارویی در  شیکه امروزه گرا دهیگرد

 يهایماریاز جمله در بهداشت و ب یو دامپزشک یپزشک
 قیتحق نی. در اردیگ مورد توجه قرار شیاز پ شیب انیآبز

کشنده عصاره  نیمه  يهاغلظت اثر نییضمن تع
اثر  یبه بررس ،یرانیا یبر بچه تاسماه ریس یدروالکلیه

عصاره مذکور در کنترل  رگذاریتأث يدوزها نییو تع یبخش
  پرداخته شد. نایکودیتر يا اختهیانگل تک 

 یدروالکلیعصاره ه 50LC این مطالعه نشان داد که مقدار
 کساعتیمدت  یط یرانیا یبچه تاسماه يبر رو ریس
ضمن . بوده است تریگرم در ل یلیم 08/12624عادل م

در و همکاران   Mohamedکه توسط  يادر مطالعهاینکه 
) Garlic oil( ریروغن س ریتأث یبمنظور بررس 2012سال 

 لین يایالپیت یدر ماه نایکودیدر مبارزه با انگل تر
)Oreochromis niloticus (دوز نیمه  ،انجام گرفت

 . گردید اعالم ppt 61/86 دلمعا ریروغن سکشنده 

پرمنگات  رینظ ییایمیش يامروزه داروها نکهیتوجه به ا با
مورد استفاده قرار  یخارج يهادر مبارزه با  انگل میپتاس

 زانیبه م یستیماده با نیا يریلذا در بکارگ رندیگ یم
 يهاآن توجه نمود. درمان یکشندگ ریو مقاد تیسم

 ينگهدار يدر استخرها میدرازمدت با پرمنگنات پتاس
 12در زمان  تریگرم در ل یلیم 3/0-6/0با غلظت  انیماه

 یدرمان ریکه مقاد ستیدر حال نیشود. ا یمساعت انجام 
 يکشنده برا يهابه غلظت کینزد یلیخ میپرمنگنات پتاس

 ).1995 ا،و(اسوبود است یماه
 ،ریکشنده عصاره س يهاغلظت نییانجام مطالعات تع یط

-کیتحر شیشامل افزا یعیرطبیغ يفتارهامشاهده ر
ستون  يعضالت و انحنا دیتعادل کم، انقباض شد ،يریپذ

 ه کهعصاره کامالً مشهود بود نیا ادیز يهافقرات در غلظت
)، 1390و همکاران ( یروحان فیشر يها افتهیبا 

Mitchell  و 1984در سالJegede  2007در سال 
 مطابقت دارد.

لی سیر بر روي انگل تریکودینا تاکنون تأثیرات ضد انگ
توسط محققین در کشورهاي مختلف انجام گردیده است. 

 200، دوز 2000و همکاران در سال  Madsenبطوریکه 
میلی گرم در لیتر عصاره سیر را طی چندین روز در 

 Anguilla(زدودن انگل تریکودینا در مارماهی 
anguilla .مؤثر دانست (Noor-El Deen  در همکاران  و

میلی گرم در  800عنوان نموند که افزودن   2009سال 
کیلوگرم سیر به غذاي ماهی تیالپیا می تواند در حذف 

 .تریکودینا و هم آئروموناس هیدروفیال مؤثر می باشد
  Mohamed  به  ریسبه بررسی  2012و همکاران در سال

-یلیم 300له شده ( ری) و سppt 3( ریدو صورت روغن س
 30و 15، 5مدت ( ی) به صورت حمام طوالنتریگرم در ل

کنترل تریکودینازیس بر روي ماهی تیالپیاي نیل  درروزه) 
 68درصد و  55پرداختند.  نتایج نشان داد که به ترتیب 

و  Yaoدرصد در درمان تریکودینازیس مؤثر بوده اند. 
آلکالوئید به مطالعه سه نوع  2011همکاران در سال 

(Chelidonine ،Chelerythrine  وSanguinarine( 
) Chelidonium majus(استخراج شده از گیاه مامیران 

در مبارزه با انگل تریکودینا پرداختند. نتایج حاکی از تأثیر 
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 50ECکامل بر انگل تریکودینا بوده است بطوریکه میزان 
گرم در لیتر تعیین میلی 32/0و  33/0 ، 6/0 آنها بترتیب

 گردید. 
هاي سفید خون ، شمارش افتراقی گلبولدر مطالعه حاضر

در مبارزه با تریکودینا نشان داد که میزان لنفوسیت در 
تیمارهاي مختلف عصاره سیر نسبت به شاهد تا حدودي 

بطوریکه استفاده از این عصاره ها ، روند افزایشی داشته
ی در کاهش میزان استرس و بعنوان فاکتوري عاملبعنوان 

 ,Roberts,1989; Brelin et al)(مثبت تلقی گردد 
ائوزینوفیل نیز در تیمارهاي مختلف عصاره اختالف . 2008

بطوریکه در مقایسه با شاهد داراي  معنی دار را نشان داد 
نظر به اینکه مقادیر نوتروفیل و  .مقادیر کمتري بود

هاي ها) در مطالعه تعیین غلظتائوزینوفیل (گرانولوسیت
انی نسبت به گروه شاهد مؤثر سیر در تیمارهاي درم

کاهش یافته، لذا این امر می تواند بعنوان شاخصی مثبت 
در ایجاد آرامش در این ماهیان نقش تلقی گردد. نتایج 

هاي سفید بچه فیل ماهیان پرورشی در شمارش گلبول
که بمنظور  1390مطالعه تنگستانی و همکاران در سال 

در فیل هاي خونی بررسی تأثیر اسانس سیر بر شاخص
ماهی انجام شده بود موید نتایج تحقیق حاضر بر روي بچه 

و  Alishahiتاسماهیان ایرانی می باشد. ضمناً در مطالعه 
Mesbah  بر روي شاخص هاي ایمونولوژي  2010در سال

نتایجی بدست آمد که تا  Astronatus ocellatusماهی 
هاي سفید در مطالعه حد زیادي با نتایج شمارش گلبول

هاي مؤثره سیر مطابقت دارد. طی انجام عیین غلظتت
عصاره  )50EC( نیمه کشندههاي مطالعه تعیین غلظت

سیر، رفتار غیرطبیعی در بچه تاسماهیان ایرانی مشاهده 
نگردید که خود حاکی از عدم وجود شرایط استرس زا و 

 .تحریک کننده بوده است
ده تابع با توجه به اینکه عملکرد یک ماده ضدعفونی کنن

اي از چندین متغیر، همچون نوع و مقدار ماده پیچیده
ها، مدت زمان مورد نظر، نوع و غلظت میکروارگانیزم

تماس، کیفیت آب و ... می باشد. بنابراین، در بسیاري از 
موارد بهترین روش براي انتخاب ماده ضدعفونی کننده 
مناسب، مطالعات آزمایشگاهی بوده که در آن کیفیت آب 

). با توجه به 1376یز کنترل شده باشد (چالکشی امیري، ن
نتایج بدست آمده در مطالعه حاضر، تمامی فاکتورهاي 
فیزیکی و شیمیایی اندازه گیري شده در محدوده مناسب 

 آزمایشات بوده اند.
 براساس نتایج بدست آمده، در مقایسه با سایر ترکیبات

 نا، با توجهضدعفونی کننده به منظور حذف انگل تریکودی
عصاره  )50EC( نیمه کشنده به اینکه که میزان غلظت 

گرم درلیتر بوده لذا در دسته میلی 100سیر بیش از 
 ترکیبات با سمیت بسیار کم براي آبزیان محسوب شده  و
 در مقایسه با سایر ترکیبات شیمیایی، استفاده از این

 اصوالً .)Carty et al, 1998(ترکیب بی خطر خواهد بود 
تواند ) میTherapeutic indexتعیین شاخص درمانی (

مبنایی براي قضاوت سالمت مواد محسوب گردد (ابطحی و 
). نتایج مطالعه حاضر نشان داد که 1384همکاران، 

 15/73شاخص درمانی عصاره هیدرو الکلی سیر معادل 
 وبوده که در مقایسه با مطالعه انجام شده توسط ابطحی 

در خصوص شاخص درمانی  1384 همکاران در سال
 99/0فرمالین، سبز ماالشیت و پرمنگنات پتاسیم (بترتیب 

 یاز سالمت )، عصاره هیدروالکلی سیر 37/5و  25/2 ،
ج بر اساس نتایبرخوردار است. براي ماهی  يربسیار باالت

 یر وستوان به سالمتی بسیار باالتر عصاره این مطالعه، می
ید دارویی با مواد شیمیایی تأکلزوم جایگزینی این گیاه 

 نمود.
 

 توصیه ترویجی 
ک ، انگل خارجی تدر دوره پرورش عصاره سیر يریبکارگبا 
ه در کاز بین رفته، خاویاري  انی) در ماهنایکودی(تر اختهی

رشد مطلوب ماهی را به  ،در ادامه دوره پرورش جهینت
از  یاهیعصاره گ نیهمراه خواهد داشت. لذا با مصرف ا

یرات سوء مواد شیمیایی ضدعفونی کننده در محیط تاث
کنندگان ماهی جلوگیري خواهد مصرفنیز زیست و 

ماهیان انگشت قد بدین منظور، الزم است که  گردید.
 آلوده به انگل خارجی تریکودینا را در حوضچهخاویاري 

هایی با ابعاد کوچک جمع آوري نموده و نسبت به حمام 
به  رهیدروالکلی سی ده از عصارهماهیان با استفا نیا یده

   گردد.همراه هوادهی اقدام 
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 تشکر و قدردانی
و معاونت پژوهشی محترم بدینوسیله از مساعدت ریاست 

ز المللی تاسماهیان دریاي خزر و نیموسسه تحقیقات بین
از همکاران مرکز بازسازي و حفاظت از ذخایر ژنتیکی 

 گردد.زاري میماهیان خاویاري شهید دکتر بهشتی سپاسگ
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Abstract 
Considering the development of sturgeon farming in the country, the need to pay attention to the 
health of aquatic animals and the use of natural sources in fighting the pathogenicity of these fish is 
considered essential. In this regard, the use of medicinal plants is important for control of the disease-
causing agents, including parasites, rather than chemicals. This study was conducted to evaluate the 
efficacy and effective dose of garlic hydroalcoholic extract in the fight against external protozoan 
parasite (Trichodina). For this purpose, after determination of the lethal concentrations (LC50) of this 
extract on Persian sturgeon, a study was conducted to determine the effective dose (EC50). In this 
study, the effects of garlic extract on white blood cells were also investigated. The results of 
differential white blood cells count in studies of EC50 extracts showed no statistically significant 
differences in the level of lymphocyte, monocyte and neutrophil in different treatments (P>0.05). The 
effective concentration of garlic hydroalcoholic extract on Trichodina sp. was determined in the 
concentration range of 50 to 400 mg/L and this semi effective dose was calculated as 172.5 mg/L for 
one hour of bath time. This dose was classified in the category of substances with low toxicity and 
substitution Suitable chemicals. Therefore, this extract is recommended to remove Trichodina parasite 
in sturgeon fish farms. 
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