
مجله  تحقیقات دامپزشکی، 1394، دوره 70، شماره 2، 131-137
Journal of Veterinary Research. 70,2: 131-137, 2015

Original Articleمقاله تحقیقی

بررسی اثر ضد قارچی عصاره متانولی میوه سماق طی دوره انکوباسیون تخم ماهی 
)Schizothorax zarudnyi( سفیدک سیستان

سعید کیخا1  احمد قرایی1،3*  جواد میردارهریجانی1  مصطفی غفاری2  عبدالعلی راهداری3  
1( گروه شیالت، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل، زابل-ایران

2( گروه شیالت، دانشکده علوم دریایی دانشگاه علوم و فنون دریایی چابهار، چابهار- ایران
3( گروه شیالت، پژوهشکده تاالب بین المللی هامون دانشگاه زابل، زابل- ایران

  )  دریافت مقاله:  15  بهمن ماه  1393،   پذیرش نهایی:  26  فروردین ماه  1394(     
 چکیده  

زمینه مطالعه: امروزه استفاده از مواد شیمیایی نظیر ماالشیت گرین جهت ضد عفونی تخم ماهیان به دلیل مشکالت زیست محیطی آنها 
در بسیاری از کشورهای جهان ممنوع شده است. هدف: هدف از این مطالعه بررسی عصاره میوه گیاه سماق به عنوان ماده ضدقارچ در طی دوره 
انکوباسیون تخم های ماهی سفیدک سیستان Schizothorax zarudnyi و مقایسه اثرات آن با ماالشیت گرین است. روش کار: بدین منظور 
 500،750،1000 mg/L 24 ساعت پس از لقاح، جهت ضد عفونی تخم های ماهی سفیدک، عصاره متانولی میوه سماق در چهار گروه با غلظت
و 1250 و ســه تکرار به ازای هر غلظت به صورت حمام 20 دقیقه ای به فاصله هر 12 ســاعت و گروه ماالشــیت گرین با غلظت mg/L 0/1 به 
صورت حمام 6 دقیقه ای ودو بار در روز اســتفاده شــد. گروه شــاهد نیز بدون اســتفاده از مواد ضدقارچی و با شرایط یکسان با سایر تیمارها مورد 
آزمایش قرار گرفت. نتایج: نتایج مطالعه حاضر نشــان داد که بیشــترین میزان درصد قارچ زدگی برای گروه شــاهد به میزان 5/75±20/23% و 
کمترین آن برای تیمار mg/L 1250 عصاره سماق به میزان 0/51±0/91% بدست آمد. همچنین بررسی نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین 
 .)p>0/05( تیمارهای غلظت های مختلف سماق با هم و همچنین با گروه ماالشیت گرین از نظر قارچ زدگی، درصد لقاح و بازماندگی وجود ندارد
نتیجه گیری نهایی: از آنجا که هیچگونه بدشکلی و ناهنجاری ظاهری در الروهای تفریخ شده مشاهده نشد لذا عصاره میوه گیاه سماق با غلظت 
mg/L 500 می تواند بعنوان ماده ای ضد قارچ و بی خطر برای انسان و محیط زیست جهت ضدعفونی تخم های ماهی سفیدک سیستان طی 

دوره انکوباسیون بکار رود.

واژه های کلیدی: ضد قارچ، تخم ماهی، عصاره متانولی سماق، سفیدک سیستان

مقدمه
ماهی Schizothorax zarudnyi با نام محلی ماهی ســفیدک، تا قبل 

از خشکسالی در رودخانه ها و تاالب هامون )آبهای ساکن( منطقه سیستان 

زندگی و تخم ریزی می نمود )19(. با کاهش تخم ریزی طبیعی این ماهی، 

وضعیــت آب و هوایــی منطقه و خشکســالی های طوالنــی مدت منطقه 

سیســتان،این گونه در معرض نابودی قرار گرفته اســت)20(. خوشبختانه 

بــا انجام موفقیت آمیــز تکثیر مصنوعی این ماهی با اســتفاده از هورمون 

Ovaprimتوســط Gharaei و همکاران در سال 2011 همه ساله بچه 

ماهیان تولید شــده در مرکز تکثیر ماهیان بومی  شهرســتان زهک در چاه 

نیمه های سیستان به منظور حفظ و بازسازی ذخایر ماهیان بومی رهاسازی 

می شوند.  

یکــی از مهمترین عوامل زیان آور در صنعت آبزی پروری بیماریهای 

قارچی می باشــندکه از نظر درجه اهمیت پس از بیماریهای باکتریایی قرار 

دارند )5(. این بیماریها از اصلی ترین مشــکالت دوران انکوباســیون تخم 

ماهیان محسوب می شوند)4(.ســاپرولگنیوز از دسته عفونت های قارچی و 

مهمترین بیمــاری قارچی ماهیان و تخم آنها می باشد)14(.ســاپرولگنیا از 

طریق چســبیدن و نفوذ به دیواره سلول های مردهو نیز از طریق تخم های 

مــرده به تخم های ســالم ســرایت می کنــد)5(. از متداول ترین روش های 

پیشگیری یا درمان عارضه قارچ زدگی در تخم های بارور استفاده از ماالشیت 

گرین می باشــد که با توجه به آثار ســوء ســرطان زایی، زیست محیطی و 

ناقص الخلقه زایی آن، ممنوعیت اســتفاده از آن در بسیاری از کشورهای 

جهان به طور کامل برای تمام ماهیان یا حداقل ماهیان خوراکی اعمال شده 

اســت )12(. همچنین مشخص شده است که باقیمانده های بسیار ناچیز از 

ماالشــیت گرین در ماهیان رشد یافته از تخم هایی که در معرض این ماده 

بوده انــد تا مرحله بازاری باقی خواهند ماند از این رو صنعت پرورش ماهی 

برای جایگزینی ماالشیت گرین به ماده مؤثر ضد قارچ که از لحاظ درمانی 

و تأثیرات جنبی ایمن باشــد نیاز دارد)10(. اقبال عمومی به کاهش مصرف 

سموم،پژوهش گران را بر آن داشته تا درصدد دستیابی به ترکیبات طبیعی تر 

و سازگار با محیط زیست برآیند. متابولیت های گیاهی به عنوان یک ذخیره 

عظیم و ارزشــمند می توانند در این زمینه راه گشــا باشند و گیاهان همواره 

به عنوان یک منبع مهم از ترکیبات فعال زیســتی مورد توجه بوده اند)13(. 

یکی از این گیاهان که می توان به آن اشاره کرد سماق می باشد که به علت 

داشتن منابع آنتی اکسیدانی دارای خاصیت ضد میکروبی است)6(. تاکنون 

تعدادی ازگونه های باکتری در معرض عصاره ســماق قرار گرفته و اثر آن 

بر روی آنها ســنجیده شده اســت که نتایج حاصل از این گزارش ها نشان 

می دهد عصاره های اتانولی و متانولی  این گیاه اثر ضد میکروبی بهتری در 
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مقایسه با سایر عصاره های تهیه شده از خود نشان داده اند)17(. با توجه به 

اثرات مخرب استفاده از مواد شیمیایی در درمان عارضه قارچ زدگی تخم ها، 

هدف از این مطالعه بررســی اثرات ضــد قارچی تیمارهای مختلف عصاره 

متانولی سماق به عنوان یک ماده گیاهی طی دوران انکوباسیون تخم ماهی 

سفیدک سیستان می باشد.

مواد و روش کار
جهت انجام آزمایشات ابتداعصاره متانولی میوه سماق تهیه شد. برای 

این منظور مقداری میوه سماق را پس از خشک کردن، آسیاب کرده سپس 

به ازای هر گرم سماق پودر شده،مقدار cc 10 متانول به آن اضافه و محلول 

تهیه شــده به مدت 24 ســاعت بر روی دستگاه شــیکر قرار گرفت. بعد از 

گذشت زمان مورد نظر، محلول تهیه شده بوسیله کاغذ صافی واتمن شماره 

چهار صاف شد. عصاره بدست آمده با دستگاه روتاری تغلیظ شد. باقیمانده 

حالل نیز در دمای آزمایشگاه تبخیر شد)3(.

پس از تهیه عصاره متانولی میوه ســماق، ادامه کار تحقیقی مورد نظر 

در نیمه اول اسفند سال 1391به مدت ده شبانه روز در مرکز تکثیر ماهیان 

بومیزهک وابســته به اداره کل شــیالت سیســتان پی گیری شد. بمنظور 

یکســان کردن شرایط برای همه انکوباتورهای ویس نیز از یک مولد ماده 

جهت استحصال تخم استفاده شد.

بطوریکه پس از تخمکشــی از ماهی ماده و انجام لقاح مصنوعی، سه 

بار از تخم ها جهت تعیین تعداد تخم در هر ســی ســی نمونه برداری شد و 

کشت تخم های آب کشیده در انکوباتورها انجام شد. کلیه عوامل فیزیک و 

شیمیایی محیط آزمایش شامل pH، دما و شوری آب هم به صورت روزانه 

اندازه گیری و ثبت گردید.

در این تحقیق، جهــت ضدعفونی کردن تخم ها و تعیین غلظت های 

قابل اســتفاده برای هریک از تیمارها از تعداد 18 عدد ویس در شش گروه 

 ،500 mg/L آزمایشی استفاده شد. که به صورت سه تکرار برای تیمارهای

750،1000 و 1250 عصــاره متانولی ســماق، ماالشــیت گرین به میزان 

mg/L 0/1 و گروه کنترل بدون اســتفاده از هیچ ماده ضدعفونی کننده به 

کار رفت.مقدار تخم برای هریک از تیمارها cc 90 در نظر گرفته شد که به 

میزانcc 30 در ســه عدد ویس )سه تکرار( قرارگرفت. از طرفی تعداد تخم 

بطور میانگین در هر cc 3±44 عدد بدست آمد.

بعد از گذشت  24 ساعت از زمان انکوباسیون برای تعیین درصد لقاح، 

سه بار نمونه گیری تخم از ویس ها به صورت تصادفی انجام شده و درصد 

لقاح با توجه به فرمول زیرتخمین زده شد)2(:

تعدادکل تخم/100×) تعدادتخم لقــاح نیافته-تعداد کل تخم(=درصد 

لقاح

عملیــات درمانی به صورت حمام ســاکن به مدت زمــان20 دقیقه با 

اســتفاده از غلظت هــایmg/L 500، 750،1000 و 1250 برای تیمارهای 

عصاره متانولی میوه سماق آغاز گردید. بدین منظور هر 12 ساعت تخم ها 

از درون ویس به داخل تشــتک ها سیفون شده و بوسیله هوا ده جریان هوا 

درون تشتک ها برقرار شد. به طور همزمان عملیات ضد عفونی برای تیمار 

ماالشیت گرین نیز به فاصله هر 12 ساعت با غلظتmg/L 0/1 به مدت 6 

دقیقه در روز انجام شد. همچنین سه عدد انکوباتور ویس )گروه شاهد( نیز به 

صورت شاهد طبیعی و با نظارت کامل منطبق با تمام شرایط سایر تیمارها 

مورد آزمایش قرار گرفتند. به دلیل اینکه الرو ماهی سفیدک سیستان پس 

از خروج از تخم قدرت شــنای زیادی ندارد و نمی تواند خود را به قســمت 

باالی ویس برســاند، احتمال خفگی آنها زیاد می باشد. بدین جهت تخم ها 

پس از چشم زدگی از انکوباتورهای ویس به داخل تراف ها منتقل شده و تا 

خروج الرو از تخم، عملیات ضدعفونی همچنان در داخل تشتک ها به همراه 

جریان هواده ها انجام شد.پس از تفریخ کامل تخم ها، تعداد تخم های سفید 

و قارچ زده هریک از تیمارها محاسبه شده و با توجه به فرمول زیردرصد تخم 

قارچ زده در هرتیمار مشخص شد:

تعداد کل تخم/100×)تعداد تخم قارچ زده–تعدادکل تخم(=درصد تخم 

قارچ نزده

درصد تخم قارچ نزده-100=درصد تخم قارچ زده

درصــد تفریخ نیز پــس از جمع آوری الروهای هریــک از تیمارها در 

تراف های جداگانه  با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید)16( :

تعداد کل تخم / 100 × ) تعداد تخم تلف شده- تعدادکل تخم(=درصد 

تفریخ

پس از چشــم زدگی تخم ها، تخم های مربوط به هریک از تیمارها تا 

زمان تفریخ در تراف های جداگانه نگهداری شدند. هدف از این کار جداسازی 

الرو مربوط به هریک از تیمارها بود تا در صورت هر گونه تغییر فرم بدنی، 

اثر هریک از تیمارها بر شــکل ظاهری الروها مشخص گردد. برای آنالیز 

داده های حاصل از آزمایشــات، ابتــدا در محیط نرم افزاری SPSS ویرایش 

شــانزدهم نرمال بودن آنها توســط آزمون کولموگروف-اسمیرنوفبررسی 

گردید. برای مقایسه کلی بین تیمارها از آزمون تجزیه واریانس یک طرفه 

و در صــورت معنی دار بودن  برای مقایســه میانگین بین تیمارها از آزمون 

توکی استفاده شد.

نتایج
در این تحقیق سعی شد تا کلیه فاکتورهای محیطی  نظیر دمای آب، 

طول مدت روشنایی، جریان آب در انکوباتورها و سایر شرایط تحت کنترل 

قرار گیرد. عوامل فیزیکو شــیمیایی محیط آزمایش شــامل دما، شــوری، 

 ،pH=8/5±0/16 آب اندازه گیری و ثبت شــد. به طــوری که میانگینpH

میانگین شوری0/04±0/3و میانگین دمای آب نیز طی دوران انکوباسیون 

1/08± 13/78 بدست آمد. 

نتایج مربوط به درصد لقاح در جدول 1 نشان داده شده است. همچنان 
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که مشخص است با توجه به نتایج مذکوربیشترین میزان درصد لقاح برای 

گروه ماالشــیت گرین به میزان80/54%و کمترین آن برای گروه شاهد به 

میزان 80/1%بدست آمد. با این حال مقایسه آماری این نتایج نشان می دهد 

که میزان درصد لقاح بین تیمارهای عصاره ســماق باگروه ماالشیت گرین 

.)p>0/05( و همچنین با گروه شاهد تفاوت معنی داری را نشان نمی دهد

با توجه به نتایج مربوط به درصد قارچ زدگی که در 1 نشــان داده شده 

استبیشــترین میزان درصد قارچ زدگی برایگروه شــاهد به میزان %20/23 

و کمتریــن آن برای تیمار mg/L 1250 عصاره ســماق بــه میزان %0/91 

بدست آمد. مقایسه نتایج آماری مربوط حاکی از آن است که میزان درصد 

قارچ زدگی بین تیمارهای عصاره ســماق با گروه ماالشــیت گرین تفاوت 

معنی داری را نشان نمی دهد )p>0/05(. همچنین مشخص شد که میزان 

درصد قارچ زدگی درتیمارهای عصاره سماق و گروه ماالشیت گرین به طور 

.)p<0/05( معنی داری کمتر از گروه شاهد بود

نتایــج مربــوط به درصد تفریخ )جدول 1( نشــان می دهــد که در بین 

گروه های مورد مطالعه باالترین میزان درصد تفریخ برای گروه ماالشــیت 

گرین به میزان 65/77% و کمترین آن برای گروه شاهد به میزان%41/86 

بدســت آمد. بررســی های آماری نشــان دهنده این موضوع می باشــد که 

میزان درصد تفریخ بین تیمارهای عصاره سماق با گروه ماالشیت گرین و 

همچنین میزان درصدتفریخ درتیمارهای mg/L 500 و 750 عصاره سماق 

با گروه شاهد تفاوت معنی داری را نشان نمی دهد )p>0/05(. عالوه بر این 

مشــخص شــد که میزان درصد تفریخ درتیمارهای mg/L 1000 و 1250 

عصاره سماق و گروه ماالشیت گرین به طور معنی داری بیشتر از گروه شاهد 

 .)p<0/05( است

نتایج حاصل از تعداد تخم های سالم و تلف شده در هر یک از تیمارها 

در جدول )2( ارائه شــده اســت. مقایســه نتایج آماری مربوط به تعداد تخم 

قارچ زده حاکی از آن است که میانگین تعداد تخم قارچ زده بین تیمارهای 

عصاره سماق با گروه ماالشیت گرین تفاوت معنی داری را نشان نمی دهند 

)p>0/05(. همچنین مشــخص شــد که تعداد تخم قارچ زده درتیمارهای 

عصاره سماق و گروه ماالشیت گرین به طور معنی داری کمتر از گروه شاهد 

.)p<0/05( بود

طی بررسی نتایج حاصل از تعداد تخم های تلف شده مشخص شد که 

بین تیمارهای عصاره ســماق با هم و با گروه ماالشــیت گرین و همچنین 

تعداد تخم های تلف شــده درتیمارهای mg/L 500 و 750 عصاره ســماق 

با گروه شــاهد تفاوت معنی داری را نشــان نمی دهــد )p>0/05(. عالوه بر 

 1000 mg/L این مشــخص شد که تعداد تخم های تلف شده درتیمارهای

و1250 عصاره ســماق و گروه ماالشــیت گرین به طور معنی داری کمتر از 

.)p<0/05( گروه شاهد است

با توجه به نتایج مربوط به تعداد تخم های سالم تا مرحله تفریخ در هر 

یک از تیمارها، میزان تعداد تخم سالم تا مرحله تفریخ بین تیمارهای عصاره 

سماق با گروه ماالشیت گرین و همچنین تعداد تخم های سالم درتیمارهای 

mg/L 500 و750 عصاره ســماق با گروه شاهد تفاوت معنی داری را نشان 

  mg/L  عالوه بر این تعداد تخم ســالم درتیمارهای .)p>0/05( نمی دهــد

1000 و 1250 عصاره ســماق و گروه ماالشــیت گرین به طور معنی داری 

.)p<0/05(بیشتر از گروه شاهد بودند

 از آنجایی که تخم های هریک از تیمارها تا زمان تفریخ در تراف های 

جداگانه نگهداری شــد، الروهای متعلق به هر یک از تیمارها تا ســه روز 

پس از تفریخ مورد بررسی قرار گرفت اما هیچگونه تغییر شکل ظاهری در 

الروهای مربوط به هریک از تیمارها مشاهده نشد.

بحث
با توجه به اینکه قارچ های آبی بویژه خانواده ساپرولگنیاســه در منابع 

آبی تأمین کننده مراکزتکثیر وجود دارند و موجب کاهش تولید این مراکز 

می شوند )18( و همچنین ممنوعیت استفاده از موادی نظیر ماالشیت گرین، 

یافتن داروی جایگزین مناسبنظیر استفاده از مواد گیاهی و یا ترکیباتی که 

1250 mg 1000 mg 750 mg 500 mg ماالشیت گرین شاهد تیمار

80/39±0/75a 80/32±2/32a 79/82±2/61a 80/04±2/78a 80/54± 1/9a 80/1±3/71a درصدلقاح

0/91±0/51b 1/11±0/43b 1/47±0/07b 2/3±0/7b 3/36±0/66b 20/23±5/75a درصدقارچ زدگی تخم

99/08±0/2a 98/88±0/43a 98/52±0/35a 97/7±0/7a 96/66±0/67a 79/77±5/75b درصد تخم قارچ نزده

61/7±4/8a 60/5±2/8a 56/36±2/13ab 50/24±2/95ab 65/77±2/76a 41/86±11/91b درصدتفریخ تخم

جدول1. میانگین درصد لقاح، درصد قارچ زدگی، درصد تخم قارچ نزده و درصد تفریخ در تیمارهای مختلف )حروف التین مشابه در هر ردیف نشانه عدم تفاوت معنی دار بین گروه ها 
می باشد(.

جدول2.  میانگین تخم های مرده، تفریخ شــده و قارچ زده ماهی ســفیدک سیســتان طی هفت روز انکوباسیون و تیمار با عصاره متانولیسماق )حروف التین مشابه در هر ردیف نشانه 
عدم تفاوت معنی دار بین گروه ها می باشد(

1250 mg 1000 mg 750 mg 500 mg ماالشیت گرین شاهد تیمار

3960 3960 3960 3960 3960 3960 کل تخم

505±63/68b 521±37/07b 576±28/16ab 656±39/06ab 451±36/55b 767±157/27a تعداد تخم مرده

814±63/68a 798±37/07a 744±28/16ab 666±40/45ab 868±36/55a 552 ±157/27b تعداد تخم تفریخ شده

12±2/64b 14±5/68b 19±4/72b 30±9/29b 44±8/8b 267±75/97a تعداد تخم قارچ زده

اثر ضد قارچی سماق بر تخم ماهی سفیدک
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کمترین مشکالت زیست محیطی را در بر داشته باشند، امری ضروری در 

مراکز تکثیر محسوب می شوند.

طــی مطالعه حاضر به منظوردســتیابی به درصد لقاِح تقریبــاًً برابر در 

تیمارهای مختلف و همچنین یکســان بودن شــرایط آزمایش، برای همه 

تیمارها از یک مولد ماده جهت استحصال تخم استفاده شد، که در نتیجه آن 

بین میزان درصد لقاح در تیمارهای عصاره سماق، ماالشیت گرین و گروه 

 Abtahi شاهد با هم اختالف معنی داری مشاهده نشد. در مطالعه مشابهی

و همکاران در سال 2006 به مقایسه اثرات ضد قارچی فرمالین، ماالشیت 

گرین و پرمنگنات پتاسیم در تاس ماهی ایرانی پرداختند که طی آن به دلیل 

استفاده از تخم استحصالی از یک مولد ماده درصد لقاح برای همه تیمارها 

77% بدست آمد.

طی اســتفاده از عصاره ســماق در تکثیر ماهی ســفیدک و اثرات ضد 

قارچــی آن در مراحــل انکوباســیون تخم این ماهی، نتایج نشــان داد که 

بیشترین میزان قارچ زدگی مربوط به گروه شاهد به میزان %20/23±5/75 

می باشد که با تیمارهای عصاره سماق و ماالشیت گرین تفاوت معنی داری 

را نشــان می دهد. دلیل این تفاوت را می توان استفاده نکردن از هیچگونه 

ماده ضدعفونی کننده در گروه شــاهد دانســت. کمترین میزان قارچ زدگی 

نیز در تخم های تیمارmg/L 1250 عصاره ســماق بــه میزان %0/92±0/2 

بدســت آمد که می توان دلیل آن استفاده از غلظت باالی عصاره سماق در 

این تیمار نسبت به سایر تیمارها دانست. همچنین می توان اذعان نمود که 

عصاره متانولی ســماق دارای اثر ضد قارچی قابل توجه در مقایســه با مواد 

رایج مانند ماالشــیت گریناســت که به علت خاصیت ضد عفونی کنندگی 

قوی شــان به میزان زیادی مورد توجه می باشــند. در مطالعه مشابه اثر ضد 

قارچی عصاره گیاه سماق بر روی چهار گونه قارچ بیماریزای گیاهی شامل                                                                                                                

 Rhizoctonia solani ،Fusarium oxysporum

مــورد   ،Phytophthora drechsleri ،Bipolaris sorokiniana

مطالعه قــرار گرفت. چنانچه از نتایج این پژوهش بر می آید هر چهار گونه 

مورد بررســی در این پژوهش تحت تأثیر اثر بازدارندگی عصاره خام سماق 

قرار گرفته اندکه این مسئله بیانگر طیف گسترده اثرات ضد قارچی عصاره 

سماق می باشد)1(. یکی از پیامدهای سوء زیست محیطی ناشی از مصرف 

قارچ کش های شیمیایی ماندگاری باالی بسیاری از آفت کش ها در طبیعت 

اســت که موجب آلودگی محیط زیســت می شود )13(. اســتفاده از عصاره 

متانولی سماق به عنوان یک قارچ کش طبیعی علیرغم کارایی باال، نسبت 

به مواد شــیمیایی نظیر ماالشیت گرین با ســرعت بیشتری تجزیه شده و 

پس از بازگشت به محیط سبب آلودگی محیط زیست نمی شود و همچنین 

هیچگونه ضرر و خطری از جانب عصاره های گیاه ســماق برای ســالمتی 

مصرف کننده اعم از انسان یا موجودات دیگر عنوان نشده است. از اجزای 

اصلی عصاره سماق بتاکاریوفیلن )30/7%( و سمبرن )21/4%( می باشد)8(. با 

توجه به بررسی Legault و Pichette در سال 2007 که در آن مشخص 

شــد اســانس گیاهانی کــه دارای کاریوفیلن هســتند دارای خاصیت ضد 

میکروبی و قارچی خوبی می باشند می توان اظهار داشت که به دلیل اینکه 

بخش عمده ای از عصاره میوه سماق را کاریوفیلن تشکیل می دهد بنابراین 

دارای خاصیت ضد میکروبی و ضد قارچی قابل توجهی می باشد. 

براساس نتایج حاصل از این مطالعه گروه شاهد دارای کمترین درصد 

تفریــخ )11/9±41/86%( بوده کــه دلیل اصلی آن درصد باالی قارچ زدگی 

در این تیمار نســبت به ســایر تیمارها می باشد. همچنین در بین تیمارهای 

عصاره ســماق، تیمار mg/L 1250 دارای بیشترین درصد تفریخ به میزان 

)4/8±61/7%( بوده که علت آن را می توان غلظت مناســب عصاره ســماق 

در این تیمار نســبت به سایر تیمارهای عصاره سماق دانست. طی مطالعه 

مشــابهی ارزیابی اثرات اســانس آویشــن شــیرازی بر میزان تفریخ تخم 

قزل آالی رنگین کمان و درصد بقای الرو آن در مقایســه با آب اکســیژنه 

و ماالشــیت گرین مورد بررســی قرار گرفت که درآن اســتفاده از غلظت 

میلی گرم در لیتر اســانس آویشــن به مدت یک ســاعت در روز  منجر به  

63/94 % بازماندگــی تخــم تا مرحله تفریــخ و 89/13% تا تولید الرو یک 

گرمی  گردید )18(. در تحقیقی دیگر Sharif Rohani و همکاران در سال 

2009 غلظت های mg/L ،25 mg/L ،10 mg/L ،5 mg/L ،1 mg/L 50 و    

mg/L 100 اسانس آویشن شیرازی در فاصله زمانی 24 ساعت پس از لقاح 

تا مرحله چشم زدگی در دمایoC 11 به مدت یک ساعت در روز را استفاده 

 10  mg/L نمودند که بیشترین درصد تفریخ تخم به میزان 34/4 % در تیمار

حاصل شد )17(.

در زمینــه اســتفاده از قارچ کش هــای طبیعــی در کارگاه های تکثیر 

ماهی در مطالعه دیگریاســانس اکالیپتــوس در کنترل آلودگی های قارچی 

تخم اســتحصالی از مولدین 4 ســاله قزل آالی رنگین کمان مورد بررسی 

 50 ppm ،25 ppm قــرار گرفت. طی این مطالعه اکالیپتــوس در دوزهای

و ppm 100 از لحــاظ خاصیت ضد قارچی اختــالف معنی داری را با گروه 

شــاهد نشــان داد. در مقایســه میزان درصد تفریخ نیز تیمــارppm 25 با 

15/9% باالترین درصد تفریخ را داشته است )7(. طی بررسی حاضر در بین 

تیمارهای عصاره سماق، تیمار mg/L 1250، دارای بیشترین درصد تفریخ 

به میزان61/7% بوده اســت که می توان آن را در مقایسه با بیشترین درصد 

تفریخ در مطالعات مشابه ذکرشده )استفاده از گیاهان آویشن و اکالیپتوس( 

قابل قبول دانست.

همچنین پس از تفریخ، الروهای مربوط به هر یک از تیمارهای عصاره 

سماق از لحاظ شکل ظاهری مورد بررسی قرار گرفت که طی آن هیچگونه 

بد شکلی و تغییر فرم بدنی در الروها مشاهده نشد. طی مطالعه مشابهی که 

به بررسی اثر حمام تخم ها با ماالشیت گرین در ایجاد ناهنجاری و تغییرات 

ظاهری در الروهای کپور نقره ای پرداخته شــد، هیچ رابطه ی معنی داری 

بین ماالشیت گرین و میزان بد شکلی ستون مهره ها مشاهده نشد)15(. اگر 

چه ماالشیت گرین هم به عنوان یک ماده شیمیایی باعث تغییر ظاهری فرم 
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بدنی الروها نمی شــود ولی می توان اظهار داشت عدم تغییر شکل ظاهری 

الروها طی استفاده ازعصاره سماق که یک ماده گیاهی و بی خطر می باشد 

می تواند به عنوان یکی از مزیت های این ماده گیاهی به شمار آید.

گرچه در تحقیق انجام شده بین تیمارهای عصاره سماق از لحاظ درصد 

قــارچ زدگی در هر چهار غلظــت mg/L ،750 mg/L ،500 mg/L 1000 و

mg/L 1250 با گروه شــاهد تفاوت معنی داری مشــاهده شــد ولی با تیمار 

ماالشیت گرین تفاوت معنی داری مشاهده نشد و این امر مؤید تأثیر مناسب 

و پوشــش ضد قارچی مطلوب این عصاره در کنترل آلودگی های قارچی در 

مرحله انکوباسیون تخم ماهی سفیدک سیستان می باشد. از طرفی با توجه 

به اینکه بین غلظت های مختلف عصاره از لحاظ کنترل قارچ زدگی تفاوت 

معنی داری مشاهده نشد می توان با توجه به جنبه های اقتصادی و مشکالت 

ناشی از مصرف حجم باالی عصاره، غلظت mg/L 500 را به عنوان غلظت 

مطلوب ماده ضد قارچی عصاره سماق به صورت حمام 20 دقیقه ای و دوبار 

در روز در کنترل آلودگی های قارچی تخم ماهی سفیدک پیشنهاد نمود.

تشکر و قدر دانی
بدین وسیله نگارندگان از مدیر کل محترم شیالت سیستان، مدیریت 

محترم مرکز تکثیر و پرورش ماهیان بومی سیســتان و پژوهشکدۀ تاالب 

بین المللی هامون به خاطر حمایت های مالی و آزمایشگاهی تشکروقدردانی 

می نمایند.

References
Abdolmaleki, M., Panjeke, N., Bahraminejad,S., 
Salari, M., Abbasi, S. (2008) Antifungal activity 
of extracts of different sumac (Rhuscoriaria L.) 
organs on four phytopathogenic fungi species.
Agric Res. 4: 121-131.
Abtahi, B., Nazari, R.M., Rasuli, A., Shafiezade, 
P. (2006) Comparison of antifungal  therapeutic  
indices of  formalin, malachite green and potas-
sium permanganate on Persian sturgeon in farm-
ing conditions of north of Iran. Pajouhesh & Sa-
zandegi. (In Persian). 67: 42-49.
Attarpour Yazdi, M.M.,  Kamalinejad, M., Fal-
vaeiKoochak, N.S. (2010) Comparison of anti-
microbial effects of Cucuma longa extract and 
selective antibiotics against bacteria isolated 
from infected burn wounds. Daneshvar Medi-
cine. 84: 1-10.
Azaritakami, G. (1997) Health Management 
Prevention and Treatment Methods of Fish Dis-
eases. (1st ed.). Parivar Publishing, Tabriz, Iran.
Bruno, D.W., Woo, B.P. (1994) Viral, bacterial 
and fungal infections. In: Fish Diseases Disor-
ders, Volume 3. Woo, P.T.K., Bruno, D.W. (eds.). 
CABI Publishing, Walingford, Oxon, UK. p. 
599-559.
Candan, F., Sokmen, A. (2004) Effects of Rhus-
coriatia L. (Anacardiaceae) onlipid per oxida-
tion and free Radical scavenging activity. Phyto-
ther Res. 18: 84-86.
EbrahimzadehMusavi, H. Sharif Rohani, M. 
Khosravi, A. Mehrabi, Y. Akhondzadeh Basti, A. 
(2006) Evaluation of the antifungal activity of 
eucalyptus essence on rainbow trout eggs. J Med 
Plants. 20: 42-47.
Gharaei, A., Khajeh, M., Ghaffari, M., Choopani, 
A. (2013) Iranian Rhus coriaria essential oils ex-
traction. J Essent Oil Bear Plants. 16: 270-273.
Gharaei, A., Rahdari, A., Ghaffari, M. (2011) In-
duced spawning of Schizothorax zarudnyi (Cy-
prinidae) by using synthetic hormones (ovaprim 
and HCG). World J Fish Mar Sci. 3: 518-522.
Kitancharoen. N., Yamato, A., Hatai, K. (1998) 
Effect of sodium chloride hydrogen peroxide and 
malachite green on fungal infection in rain how 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

trout eggs. Biocontrol Sci. 3: 113-115.
Legault, J., Pichette, A. (2007) Potentiating ef-
fect of beta-caryophyllene on anticancer activity 
of alpha-humulene, isocaryophyllene and pacli-
taxel. J Pharm Pharmacol. 59: 1643-7.
Meyer, F.P., Jorgenson, T.A. (1983) Teratological 
& other effects of malachite green on develop-
ment in rabbits & rainbow trout. Trans Am Fish 
Soc. 112: 818-814.
NayeemullaShariff, M.S., Sudarshana, S., Ume-
sha., Hariprasad, P. (2006) Antimicrobial activ-
ity of Rauvolfia tetraphylla and Physalis minima 
leaf and callus extracts. Afr J Biotechnol. 5: 946-
950.
Noga, E.J. (1996) Fish Diseases and Diagnosis 
and Treatment. Mosby-Year Book, Inc, St. Lou-
is, Mo, USA.
Peyghan, R., Mesbah, M., Rasekh, A., Moham-
madi Dehcheshmeh, M. (2006) Effect of mala-
chite green in creating abnormalities and appear-

11.

12.

13.

14.

15.

اثر ضد قارچی سماق بر تخم ماهی سفیدک



مجله تحقیقات دامپزشکی، دوره 70، شماره 2، 1394 136

ance changes  with egg bath in larvae of silver 
carp. Shahid Chamran Journal of Science. 15: 
45-58.
Schreier, T.M., Rach.J.J., Howe, G.E. (1996) 
Efficacy of formalin hydrogen peroxide and so-
dium chloride of fungual infected rainbow trout 
egg. Aquaculture. 14: 323-331.
Sokman, A., Jones, B.M., Erturk, M. (1999) The 
in vitro antibacterial activity of Turkish medici-
nal plants. Ethnopharmacology. 67: 79- 86.
Wolf, K. (1958) Fungus of Saprolegnia infesta-
tion on incubating fish eggs. Fisheryhealth. Fish 
Wildlife Service U.S. 460: 1-4.
Wossughi, G.H. (1988) Fish identification of Ha-
mun lake basin. J Vet Res (University of Tehran). 
41: 83-97.
Zabihy, M., Pourkazemi, M., Kazemi. R., Ka-
malai, A. (2004) Determination spawning season 
andchanges in reproductive cycle of Schizotho-
rax zarudnyi and condition factor in Hamoon 
Lake. Iran J Fish Sci. 12: 41-56.

16.

17.

18.

19.

20.



Figure Legends and Table Captions
Table 1. Average of fertility, fungal infection, not fungal infection and hatching percent in different treatment groups.

Table 2. Average of mortality, hatched and fungal infection eggs of Schizothorax zarudnyi during incubation period (7 days) and 
treatment with metalonic sumac essential oil.
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Abstract:
BACKGROUND: The use of chemical materials such as malachite green to disinfect 

fish eggs is banned in many countries due to its reversed environmental effects. OBJEC-
TIVES: The purpose of this study was to investigate the effect of metalonic sumac extract 
as antifungal agent on eggs of Schizothorax zarudnyi during the incubation period and to 
compare its effects with malachite green. METHODS: 24 hours after fertilization, eggs 
were treated with four concentration of Methanolic sumac extrat (500, 750, 1000, 1250 
mg/L) using static bath method every 12 h for 20 min and 0.1 mg/L malachite green using 
the same method every 12 h for 6 min. There was also a control group with no treatment 
to better analysis. RESULTS: The results showed that the maximum and minimum fungal 
infection was observed respectively in control group with %20.23±0.51 and the samples 
treated with 1250 mg/L sumac extraction with %0.91±0.51. Furthermore, no significant 
differences in fungal infection, fertilization and survival rate were found among treated 
and untreated eggs (p>0.05). CONCLUSIONS: Since no apparent deformities and abnor-
malities were observed in hatched larvae, suggested sumac extract with 500 mg/L concen-
tration, as an environmental friendly matter, can be used for disinfection of S. zarudnyi 
eggs during incubation period.
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