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مقایس�ه چند روش درماني ب�راي مبارزه 
ب�ا س�اپرولگنیوزیس در تخم ه�اي لق�اح 
یافت�ه ماه�ي ق�زل آالي رنگی�ن کمان

چکید ه 
در ای�ن تحقیق از باکت�ري Pseudomonas huorescence به عنوان پروبیوتیک، کلرید س�دیم، عصاره گیاهي 
گیاه بادام هندی، ماالشیت گرین و فرمالین به عنوان مواد ضد قارچ در مقدار و مدت زمان معین جهت پیشگیري 
از ق�ارچ زدگ�ي تخم ه�اي لقاح یافته ماهي ق�زل آالي رنگین کمان از زمان لقاح تا چش�م زدگ�ي روزانه به مدت 
 19 روز اس�تفاده ش�د. گروه کنترل بدون اس�تفاده از مواد فوق در نظر گرفته ش�د. نتایج به دست آمده نشان داد 
تخ�م ه�اي لقاح یافته درمان ش�ده با پروبیوتی�ک Pseudomonas huorescence )107 در ه�ر میلي لیترآب(، 
81/3%؛ ب�ا کلری�د س�دیم )20000 پي پي ام(، 86/7%؛  با عص�اره گیاهی )5 پي پي ام( 82/9%؛ با ماالش�یت گرین 
)66/7 پي پي ام(، 83/4% و با فرمالین )200 پي پي ام(، 89/2% بازماندگي داش�تند، در حالي که درصد بازماندگي 
در گروه کنترل 77/2% بود. بنابراین در گروه هاي آزمایشي که باکتري Pseudomonas huorescence به عنوان 
پروبیوتیک، عصاره گیاهي بادام هندی و دیگر مواد ش�یمیایي به عنوان ضد قارچ اس�تفاده شده بود در مقایسه با 
گروه کنترل بطور معني داري  از رش�د قارچ س�اپرولگنیا پیش�گیري گردید )P> 0/05(.  نتایج این تحقیق نش�ان 
مي دهد این پروبیوتیک و عصاره گیاهي مي توانند به عنوان ضد قارچ ساپرولگنیا و بی خطر برای محیط زیست در 

بازماندگی تخم های لقاح یافته مطرح باشند.

کلمات کلید ي : پروبیوتیک، ضد قارچ، بازماندگی تخم هاي لقاح یافته، قزل آالي رنگین کمان 
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Veterinary Journal (Pajouhesh & Sazandegi) No 94 pp: 18-24

  Comparison of several treatment methods against saprolegniosis in rainbow trout fertilized eggs   
By: M. Akhlaghi, School of Veterinary Medicine, Shiraz University and Bahaoodini A.A. School of Veterinary 
Medicine, Islamic Azad University, Kazerun Branch
In this research Psedomonas fluorescens as a probiotic, sodium chloride, plant extract (Terminalia catappa), malachite green 
and formalin as antifungal agents were used daily for 19 days on rainbow trout fertilized eggs in order to compare their 
survival with untreated fertilized eggs in control group. Results showed that the percent of live eggs (eyed) after 19 days 
treatment with P. fluorescens (107 bacteria/ml), sodium chloride (20000 ppm), the plant extract (5 ppm), malachite green 
(66.7 ppm), formalin (200 ppm) and the control group were 81.3%, 86.7%, 82.9%,83.4%, 89.2%, and 77.2% respectively. 
Thus P. fluorescens as a probiotic, the plant extract and the other anti-fungal agents revealed significant effect in rainbow 
trout fertilized eggs survival anti-fungal activity as compared with the control group (P<0.05). The plant extracted antifungal 
agent and also the probiotic as a new agent used in this study compete with the commonly used antifungal in that these are 
environmentally friendly non-hazardous agents.

Key words: Probiotic, Antifungal, Fertilized eggs survival, Rainbow trout

مقد مه
یکي از مشکالت اساس��ی تولید در کارگاه هاي تکثیر و پرورش ماهي 
ق��زل آالي رنگی��ن کمان عارضه قارچ زدگی مي باش��د که تخم ها، الروها 
و ماهی��ان پرورش��ي و مولدین را آلوده نموده و باع��ث ایجاد تلفات در آنها 
مي ش��ود. س��االنه هزینه فراوان و مقدار زیادي دارو در جهت مبارزه با این 
بیماري مصرف شده که مي تواند محیط زیست را نیز تحت تأثیر قرار داده 
و اث��رات جبران ناپذی��ري را از خود بجا بگذارد. به همین دلیل اخیراً توجه 
خاصي به مواد ش��یمیایي و بیولوژیکي که اث��رات ناچیزي در این جهت از 

خود بر محیط زیست داشته باشند شده است )21(.
بس��یاري از گونه هاي س��اپرولگینا به عنوان مهاجم��ان ثانویه فرصت 
طل��ب بدنبال عفونت ناش��ي از یك عامل اولیه ماهي ه��ا و تخم های لقاح 
یافته ماهیها را مورد حمله قرار مي دهند )18(. هر گونه تغییر در ش��رایط 
فیزیولوژیک��ي ماه��ي که معموالً به دنبال ش��رایط اس��ترس زاي حاکم از 
 جمله جمعیت زیاد ماهي در اس��تخر، حمل و نقل و دس��تکاري ها صورت 
مي گیرد زمینه س��از حمل��ه عوامل عفوني از جمله قارچ س��اپرولگینا مي 
شود )21(. مي توان اذعان داشت که تاکنون موفق ترین روش براي کنترل 
ساپرولگنیوزیس و عفونت هاي مشابه، مدیریت بهداشتي صحیح و استفاده 

از مواد شیمیایي مناسب بوده است.
ماالش��یت گرین، فرمالین، پراکسید هیدروژن، کلرید سدیم و کلسیم، 
سولفات مس، یدوفورها، پرمنگنات پتاسیم، آبي متیلن و تانن از جمله مواد 
شیمیایي مورد استفاده براي درمان تخم هاي لقاح یافته و ماهي ها بوده اند 
)13(. اثرات مخرب تعدادي از مواد ش��یمیایي ذکر شده از جمله ماالشیت 
گری��ن کاربرد آنها را تا حد زیادی متوقف س��اخته و س��ایر م��واد یا داراي 
مالحظات محیط زیس��تي بوده و یا از خاصیت قارچ کشي مؤثري برخوردار 
نب��وده اند )21(. فلذا جایگزین هاي دیگري که عالوه بر داش��تن اثر مفید، 
به محیط زیس��ت هم آسیب نرس��اند. از جمله استفاده از رقباي باکتریایي 
همچون سودوموناس علیه قارچ ساپرولگینا به عنوان کنترل کننده طبیعي 
 ق��ارچ در محیط آبي م��ورد توجه خاصي قرار گرفته اس��ت )8( که به نظر 

مي رس��د این مکانیزم به واس��طه تولید متابولیت ه��اي مهاري علیه قارچ 
باش��د )1، 14(.  امروزه کاربرد عصاره هاي گیاهي ضد قارچ به دلیل منشأ 
 طبیعي براي مهار عوامل قارچي مورد توجه قرار گرفته اند. در یك تحقیق 
عص��اره هاي تهیه ش��ده از قس��مت هاي مختلف بیس��ت گی��اه علیه قارچ 
س��اپرولگینا پارازیتیکا مورد اس��تفاده قرار گرفت که عص��اره گیاه یوجینا 
آروماتیکا رش��د قارچ را بطور مؤثري متوقف ساخت. عصاره پیازهاي آلیوم 
س��پا، برگ هاي اوکالیپتوس و عصاره میوه هاي کاپس��یکوم فروتسنس نیز 
رش��د این قارچ را متوقف س��اختند )9، 12(. عصاره برگ بادام هندي که 
ب��ه عن��وان ترکیبي ضد قارچ��ی )4، 5(، ضد تورم��ی )7( و دارای خواص 
آنتی اکس��یدانی)6( معرفی گردیده برای مبارزه با قارچ س��اپرولگنیا مورد 
استفاده قرار گرفته است )5(. اخیراً نقش مًوثر اسانس شمعدانی در کنترل 
آلودگی های قارچی تخم ماهی قزل آالی رنگین کمان نش��ان داده ش��ده 
اس��ت )2(. هدف از انجام این تحقیق مقایس��ه اثر ضد قارچي پروبیوتیك 
P.flourescens، کلرید س��دیم، عصاره برگ گیاه بادام زمینی، ماالشیت 
گرین و فرمالین بر بازماندگي تخم هاي لقاح یافته ماهي قزل آالي رنگین 
کمان به منظور ش��ناخت بیش��تر جایگزین هاي بي خطر و اقتصادی براي 

معرفي به صنعت پرورش ماهی بود.

مواد و روش کار
بررسي آزمایشگاهي

باکتري س��ودوموناس فلورسنس قبل از انجام  آزمایش ها، از آب کارگاه 
تکثیر و پرورش ماهي مورد آزمایش جدا ش��ده و در آزمایشگاه ابتدا بروش 
بیوشیمیایي مورد شناسایي دقیق باکتریولوژیك قرار گرفت )3(. با استفاده 

از پرایمرهاي 
  ’F )5’ AAGTCGTAACAAGGTAG3(

’R)5’GACCATATATA ACCCCAAG 3( و
در پی س��ی آر ب��ه منظور تولید باند 440 جفت باز در شناس��ایی این 
باکتري اس��تفاده گردید )16(. براي تعیین مقدار 107 باکتري، از الم نئوبار 

استفاده شد و با سرم فیزیولوژي رقیق گردید.
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 قارچ Saprolegnia parasitica جدا ش��ده از تخم های چشم زده 
در ای��ن تحقیق به روش ش��هبازیان و همکاران شناس��ایی و س��پس مورد 
اس��تفاده قرار گرف��ت )18(. برای تعیی��ن اثر بازدارندگی رش��د این قارچ 
توسط باکتری P.flourescens، تعداد 109- 106 از این باکتری به روش 
پورپلیت1 به ازای هر میلی لیتر محیط کشت سابارود دکستروز آگار اضافه 
شد و قارچ مزبور بر روی آن کشت گردید. همچنین مقادیر ده هزار، بیست 
هزار و س��ي هزار پي پ��ي ام کلرید س��دیم؛ 5، 10 و 15 پي پي ام عصاره 
گیاهي; 50، 66/7 و 100 پي پي ام ماالش��یت گرین و 150، 200 و 250 
پ��ي پ��ي ام فرمالین پس از فیلتر ب��ا کاغذ صاف��ي 0/22 میکرون با روش 
پورپلیت به محیط اضافه و براي هر مقدار س��ه پلیت اختصاص داده ش��د. 
س��پس قارچ س��اپرولگنیا به روش فوق بر روي محیط کشت داده شد. اثر 
بازدارندگي از رش��د بروش کیفي مورد بررسي قرار گرفت به این ترتیب که 
یا قارچ قرار داده در محیط رش��د توس��عه پیدا نمي کند یا اینکه رشد یافته 
و یا در محیط کش��ت رش��د نموده و س��طح پلیت را فرا مي گیرد. بهترین 
میزان بازدارندگي از رش��د براي مواد فوق ثبت و در بررسي مزرعه اي مورد 

استفاده قرار گرفت.

بررسي مزرعه اي
در آزمای��ش مزرعه ای این تحقیق 6 تراف حاوي 11 س��یني تخم هاي 
لق��اح یافته ماهي ق��زل آالي رنگین کمان کارگاه تکثی��ر و پرورش ماهي 
قزل کمان واقع در منطقه ش��ش پیر شهرس��تان س��پیدان )درجه متوسط 
آب 10 درجه س��انتي گراد، اکس��یژن 9 پی پی ام و پی اچ 7/8 که قبل و 
بعد از اضافه نمودن مواد به آب اندازه گیری می ش��د( مورد اس��تفاده قرار 
 گرفت. تخم ها از ماهي هاي 4 ساله استحصال و پس از لقاح، شمارش و در 
گروه هاي آزمایش��ي تقس��یم ش��دند. ابتدا دبي آب به ت��راف ها تعیین و 
یادداش��ت مي گردید )15 لیتر در دقیقه ب��رای هر تراف( و روزانه با اضافه 
کردن سودوموناس فلورس��نس به عنوان پروبیوتیك، کلرید سدیم، عصاره 
گیاهي تهیه ش��ده از برگ گیاه بادام هندی )Terminlia catappa2( به 

روش اس��تفاده از اتانول 80%، ماالش��یت گرین و فرمالین، تخم هاي لقاح 
یافته در س��یني ها روزانه به طور مجزا بمدت ده دقیقه در معرض مواد نام 

برده شده قرار مي گرفتند )جدول 1(.
نح��وه اس��تفاده از باکت��ري س��ودوموناس و مواد ش��یمیایي فوق به 
این ترتیب بود که میزان محاس��به ش��ده هر ماده )بر اس��اس یافته هاي 
آزمایش��گاهي در این تحقیق( آماده ش��ده در یك عدد بطري سرمي یك 
لیتري در ورودي هر تراف قرار داده مي ش��د و س��رعت تخلیه آن بنحوي 
تنظی��م مي ش��د که تخم هاي لقاح یافته به م��دت 10 دقیقه در معرض 
باکتري سودوموناس و مواد اشاره شده در جدول 1 قرار گیرند. تخم هاي 
 مرده از مرحله چشم زدگي ببعد روزانه جمع آوري شده و تعداد آنها ثبت 
م��ي گردید. از دی��واره تعدادی از این تخم ها جهت تش��خیص نوع قارچ 
 نمونه برداری ش��ده و توس��ط میکروس��کوپ ن��وری م��ورد مطالعه قرار 
می گرفت. در پایان دوره پس از 19 روز از ش��روع آزمایش مجموع تعداد 

تخمهاي مرده در کل دوره محاسبه و یادداشت گردید.  
به منظور مقایس��ه نتایج حاصل، بررس��ي آماري توسط تست آنوا3 با 
استفاده از نرم افزار اس پي اس اس4 انجام شد. تفاوت معني دار در سطح 

P </05 نشان داده شد.
نتایج

یافته هاي آزمایشگاهي
در آزمایش اثر بازدارندگی رش��د قارچ س��اپرولگنیا توس��ط باکتری 
P.fluroscence )ب��ه تعداد 107 از این باکتری بروش پورپلیت به ازای 
هر میلی لیتر محیط کش��ت سابارود دکس��تروز آگار( که به روش کیفي 
صورت گرفت، نشان داد قارچ ساپرولگنیا کشت شده برروی محیط حاوي 
باکتري پروبیوتیك نتوانس��ت رش��د و توس��عه یابد در حالی که در پلیت 
کنترل، قارچ  در تمام پلیت رش��د نمود )شکل 1(. به همین شکل مقادیر  
بیست هزار پي پي ام کلرید سدیم؛ 5  پي پي ام عصاره گیاهي؛ 66/7 پي 
پي ام ماالشیت گرین و200 پي پي ام فرمالین در کمترین میزان موجب 

بازدارندگي از رشد قارچ ساپرولگنیا در محیط کشت شدند.

جدول 1- تعداد سیني ها و تخم هاي لقاح شده سالم مورد استفاده در هر سیني در هر گروه آزمایشي، مقدار باکتري 
سودوموناس فلورسنس و مواد ضد قارچي دیگر استفاده شده براي درمان روزانه تخم هاي لقاح یافته تا زمان چشم زدگي آنها

تعداد سیني هاگروه هاي آزمایشي

تعداد تخم هاي لقاح یافته 
مقدار هر مادهسالم در روز اول

)پي پي ام(
مقدار هر ماده 

)متناسب با مقدار آب(
سیني 2سیني 1

107باکتري در یك میلي لیتر آب107 در هر میلي لیترآب237004917باکتري سودوموناس

1 گرم در 50 میلي لیتر آب25288489620000کلرید سدیم

1 گرم در 200000 میلي لیتر آب2672565265عصاره گیاهي

1 گرم در 15000 میلي لیتر آب24610529966/7ماالشیت گرین

1 میلي لیتر در 5000 میلي لیتر آب259995620200فرمالین

---14614کنترل

مقایسه چند روش درمانی ...
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شکل 1- )پلیت سمت راست( اثر بازدارندگی پروبیوتیک P.fluroscence در جلوگیري از رشد و توسعه قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا بر روی محیط 
سابارود دکستروز آگار، )پلیت سمت چپ( پلیت کنترل بدون پروبیوتیک که قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا در تمام پلیت رشد نموده است.

یافته هاي مزرعه اي
م��واد ضد قارچي ش��امل باکتري P.fluroscence، کلرید س��دیم،  
عصاره گیاهي ضد قارچ، ماالش��یت گرین، و فرمالین براي پیش��گیري از 
قارچ زدگ��ي تخم هاي لقاح یافته ماهي ق��زل آالي رنگین کمان از زمان 
لقاح تا زمان چش��م زدگي به مدت 19 روز در میزان هاي بکار رفته مؤثر 
بودند. بررسی میکروسکوپی نمونه های تهیه شده از دیواره تخم ها حاکی 
از وجود میس��لیوم های قارچ س��اپرولگنیا پارازیتیکا بود. تخم هاي لقاح 
یافته ضدعفوني ش��ده با فرمالین و کلرید س��دیم به طور روزانه به ترتیب 
89/2 و 86/7 درصد بازماندگي داش��تند در حال��ي که درصد بازماندگي 
در گروه کنترل 77/2 درصد بود. میانگین تعداد تخم ها از ش��مارش 19 
روزه در ای��ن دو گ��روه به ترتیب 10876 و 9479 تخ��م زنده بود که به 
همی��ن ترتیب انحراف معیار 143 و 154 را نش��ان مي داد و بطور معني 
داري ب��ا گروه کنترل متفاوت بود )p> 0/05( لیکن فرمالین با دوز 200 
پ��ي پي ام و کلرید س��دیم به میزان 1 گ��رم در 50 میلي لیتر بر کنترل 

قارچ زدگي با یکدیگر اختالف معني داري نداش��تند )جدول 2(. ماالشیت 
گرین، عصاره گیاهي و اس��تفاده از باکتري P.fluroscence توانستند به 
ترتیب 83/4، 82/9 و 81/3 درصد بازماندگي را داشته باشند در حالي که 
درص��د بازماندگي در گروه کنترل 77/2 درصد و بطور معني داري با گروه 
کنترل متفاوت بود. مقایس��ه تأثیر 66/7 پي پي ام ماالش��یت گرین، 5 پي 
پي ام عصاره گیاهي و تعداد 107 باکتري P.fluroscence در پیشگیري 
از رش��د میسلیوم هاي قارچ س��اپروگالینا به لحاظ آماري با یکدیگر تفاوت 
معني داري را نش��ان ندادند )p> 0/05(. مقایسه آماري گروه هاي مختلف، 
گروه ه��اي تخم هاي لقاح یافته درمان ش��ده با فرمالین و کلرید س��دیم با 
گروه هاي مشابه حمام داده شده با ماالشیت گرین، عصاره گیاهي و باکتري 
P.fluroscence بطور معني داری متفاوت و این گروه ها با گروه کنترل 
از تفاوت معني داري برخوردار بودند )p> 0/05( )شکل 2(. مقایسه میزان 
اکس��یژن و پی اچ آب ورودی به تراف ها قب��ل و بعد از اضافه نمودن مواد 

.)p> 0/05( مورد استفاده تفاوت معنی داری را نشان ندادند

جدول 2- میانگین تعداد و درصد تخم هاي لقاح شده زنده در گروه هاي مختلف در طول آزمایش

.)p> 0/05( حروف مشابه اختالف معني داري ندارند *

گروه هاي آزمایشی
تعداد تخم هاي لقاح شده 

زنده در شروع آزمایش

تعداد تخم هاي 
چشم زده پس از 19 
روز از شروع آزمایش

میانگین تعداد 
تخم هاي لقاح شده 

زنده در طول آزمایش 

درصد بازماندگي تخم هاي 
چشم زده پس از 19 روز از 

شروع آزمایش

انحراف معیار از میانگین 
هاي تعداد شمارش شده 

روزانه بمدت 19 روز

861770057693b81/3 b175سودوموناس فلورسنس

88289479a86/7 a154  10184کلرید سدیم

132511098512015b82/9 b268عصاره گیاهي

990982669190b83/4 b195ماالشیت گرین

10876a89/2 a143*10363 11619فرمالین

35604221c77/2 c127 4614کنترل
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را 81/3 درص��د که بطور معن��ي داري از گروه کنترل بیش��تر بود بهبود 
بخشد. در آزمایش��گاه نیز اثر بازدارندگی رشد قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا 
توس��ط باکتری P.fluroscence در محیط کش��ت س��ابارود دکستروز 
آگار در این مطالعه مش��خص گردید به ط��وری که قارچ مزبور در محیط 
ح��اوی این باکت��ری پروبیوتیك بخوبی توس��عه نمی یابد و هیف های آن، 
پلیت را پر نمی کنند. یعقوبي و همکاران )1380( نش��ان دادند که سویه 
باکتری P.fluroscence قادر اس��ت رشد S.diclina نوع 1 در شرایط 
آزمایش��گاهي را متوق��ف س��ازد. آزمایش ه��اي قبلي انجام ش��ده توقف 
رش��د S.parasitica زماني که از باکت��ري P.fluroscence در محیط 
آزمایشگاهي استفاده شده است را نشان مي دهد )11(. این باکتري فلور 
آب کارگاه پرورش ماهي محس��وب شده و استفاده از آن هیچ گونه زیاني 

براي موجودات زنده در آب و محیط زیست منطقه ندارد.
کلری��د س��دیم در کنترل عفونت هاي قارچ��ي و بهبود درصد تفریخ 
در تخم هاي لقاح یافته ماهي قزل آالي رنگین کمان بس��یار مؤثر گزارش 
ش��ده است )13(. میزان اس��تفاده 30000 پي پي ام به مدت 15 دقیقه 
باعث کنترل عفونت قارچي در تخم هاي ماهي آزاد چینوك شد )19(. در 
تحقیق جاري میزان 20000 پي پي ام کلرید س��دیم توانست بازماندگي 
تخ��م ها را 86/7 درصد که ب��ه طور معني داري از گروه کنترل بیش��تر 
بود ارتقاء بخش��د. کلرید س��دیم که ماده مؤثر علیه قارچ ساپرولگینوزیز 
محس��وب شده و با محیط زیس��ت نیز سازگار است بایستي به مقدار زیاد 
مورد اس��تفاده قرار گیرد فلذا مش��کالتي را در زمان اس��تفاده ایجاد مي 
نمای��د به همین دلیل محققین داروها و ترکیبات جایگزین دیگر را دنبال 

مي نمایند.
عصاره برگ بادام هندي که ترکیبي ضد باکتریایي )4( معرفي ش��ده، 
توانس��ته اس��ت رش��د قارچ ها را روي تخم هاي لقاح یافته ماهي تیالپیا 
کاه��ش دهد )5( به همی��ن دلیل در این تحقیق به می��زان 5 پي پي ام 
مورد اس��تفاده قرار گرفت و توانس��ت به طور معني داري به میزان 82/9 
درصد بازماندگي تخم ها را به دنبال داش��ته باش��د در حالي که در گروه 
کنترل 77/2 درصد بازماندگي تخم ها مشاهده شد. این ترکیب و ترکیبات 

بحث
قارچ زدگي تخم هاي لقاح ش��ده قزل آالي رنگین کمان از مشکالت 
عمده کارگاه هاي تکثیر و پرورش ماهي مناطقي است که از درجه حرارت 
آب س��رد )معموالً 12-9 درجه سانتی گراد( برخوردار هستند. این درجه 
حرارت مناسب رشد قارچ ساپرولگینا مي باشد. عواملي از جمله گل الوده 
ش��دن آب پس از بارش باران و برف در فصول پائیز و زمس��تان که همراه 
با تکثیر ماهي هاي فوق مي باش��د و کمك به تکثیر قارچ هاي ساپرولگینا 
در اطراف تخم هاي لقاح ش��ده م��ي نماید. فلذا در ی��ك برنامه مدیریت 
بهداشتي ضدعفوني روزانه تخم ها علیه قارچ ساپرولگینا از اهمیت فراواني 

برخوردار است.
ترکیبات��ي همچون ماالش��یت گری��ن، فرمالین، کلرید س��دیم و آب 
اکس��یژنه بفراواني مورد اس��تفاده تکثیرکنندگان ماهي قرار گرفته است 
که با درجات مختلف اثراتي را از خود بجاي مي گذارند )17(. ماالش��یت 
گرین که به دلیل س��رطان زایي به تدریج از لیس��ت دارویي بخصوص در 
آبزي پروري حذف شده است به مقدار 0/25 میلي گرم در لیتر در نابودي 
زئوس��پورها و جلوگیري از رش��د هیفاهاي سارولگنیا مؤثر است )20(. در 
این تحقیق ماالش��یت گرین به میزان 66/7 پي پي ام توانست بازماندگي 
تخ��م ه��اي لقاح یافته را از 77/2 درصد در گ��روه کنترل به 83/4 ارتقاء 
 .)p> 0/05( بخش��د که به طور معني داري از گروه کنترل متفاوت است
اس��تفاده از ماالشیت گرین در این بررس��ي، مقایسه اثر آن با سایر موارد 
مورد اس��تفاده بود و هدفي براي معرفي مج��دد آن به عنوان داروي ضد 

قارچي نبود.
باکتري P.fluroscence جدا ش��ده از کارگاه تکثیر و پرورش ماهی 
م��ورد آزمایش ک��ه به عن��وان پروبیوتیك در این تحقیق مورد اس��تفاده 
ق��رار گرفت ب��ه میزان 107 باکتري در حم��ام دادن روزانه تخم هاي لقاح 
یافته اس��تفاده ش��د و با تولید ترکیبات ضد قارچي یا بدلیل اس��تقرار در 
روي تخ��م و جلوگی��ري از قرار گرفتن زئوس��پرهاي قارچ س��اپرولگینا و 
همچنین ترمیم بخش��یدن به فلور باکتریایي طبیعي س��طح تخم ها لقاح 
یافته کمك نمود. باکتري P.fluroscence توانس��ت بازماندگي تخم ها 

شکل 2: در صد بازماندگي تخمهاي لقاح یافته پس از 19 روز از شستشوي تخمهاي لقاح یافته با 
.)p> 0/05( ترکیبات مختلف را نشان مي دهد. حروف مشابه اختالف معني داري ندارند

مقایسه چند روش درمانی ...

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

شماره 94، نشریه دامپزشکي، بهار 1391

  )پژوهش وسازند گی(23

گیاه��ي دیگر )12( از جمل��ه عصاره هاي گیاهي که ب��ا صرفه اقتصادي 
بیش��تر تهیه مي شوند برای مثال اسانس شمعدانی )2( که اثرات مخرب 
محیط زیستي در آنها کمتر احتمال داده مي شود مي توانند به عنوان ضد 
ق��ارچ براي درمان روزانه تخم هاي لق��اح یافته قزل الي رنگین کمان در 
کارگاه هاي تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبي مورد استفاده قرار گیرند. 

فرمالین از مواد مورد اس��تفاده فراوان بعنوان یك ضدعفوني کننده و 
ضد قارچ در پرورش ماهي مطرح بوده اس��ت که چنانچه در تعیین میزان 
و استفاده از آن دقت شود به عنوان داروي مفیدي علیه قارچ ساپرولگینا 
مورد اس��تفاده قرار مي گیرد. مقدار فرمالین مؤثر علیه قارچ س��اپرولگینا 
در تخم هاي لقاح ش��ده 250 پي پي ام عنوان ش��ده اس��ت )15(. در این 
تحقیق فرمالین با مقدار 200 پي پي ام توانس��ت بیش��ترین بازماندگي را 
در تخم هاي لقاح یافته به دنبال داش��ته باشد و بطور معني داري از قارچ 

زدگي تخم ها جلوگیري نماید.
از آنجا که اس��تفاده از ضدعفون��ي کننده ها در محیط آبي با احتیاط 
فراوان صورت مي پذیرد و مواد مورد استفاده ضد قارچي بایستي کمترین 
خطر را متوجه محیط زیس��ت نمایند، الزم اس��ت تحقیقات بیشتري در 
خصوص شناسایي و معرفي پروبیوتیك هاي مؤثر ضد قارچي و همچنین 
ترکیبات ضد قارچي با منشأ گیاهي در تکثیر و پرورش ماهی مورد توجه 

قرار گیرد.

تشکر و قدرداني
از همکاری ه��ای علمی آقایان دکتر رجائی��ان و دکتر معتضدیان در 
انج��ام این تحقیق همچنین مدیریت و کارکن��ان کارگاه تکثیر و پرورش 
قزل کمان شش پیر سپیدان و کارشناسان اداره کل شیالت فارس که در 
طول این تحقیق نهایت همکاري را مبذول داش��تند تقدیر و تشکر بعمل 

مي آید.

پاورقي ها
1- Pour-plate
2- Terminalia catappa
3- Anova
4-  Spss version 11.5
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