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چکیده
Olea europaea(زیتوندرخترگبالکلی-یآبعصاره)LC50(کشندهنیمهغلظتمیزانمطالعه،ایندر L.(سیرآبیعصارهو

)Allium sativum L.(معمولیورکپماهیبچهرويبر)Cyprinus carpio(روشبههاآزمایش.شدبررسیآزمایشگاهیشرایطدر
بامایعکروماتوگرافیروشبهها عصارههمؤثرمادهمیزان.گردیدانجامساعت96مدتطیاکنسصورتبهوO.E.C.Dاستاندارد

بهها ماهیجداگانه،طورها بهعصارهازیکهربرايکشندهنیمهغلظتگیري اندازهبراي.شدگیري اندازه)HPLC(باالکارایی
ترتیبها بهاهیموزنیوطولیمیانگینشدند.بنديتقسیمماهی)10شاملتکرار3بایک(هرشاهدگروهیکوتیمارگروه5

لیتر)برگرممیلی(250ppmو50،100،150،200هاي غلظتمعرضدرتیمارگروه5بود.گرم15±4/3ومترسانتی78/0±8/9
از2000ppmو400،800،1200،1600هاي غلظتمعرضدردیگرتیمارگروه5وزیتوندرختبرگالکلی-آبیعصارهاز

محلولاکسیژنگراد،سانتیدرجه17±7/1آبدماي)±SD(میانگینآزمایشزمانمدتطولدرگرفتند.قرارسیرآبیعصاره
دادنشان)HPLC(باالکاراییبامایعکروماتوگرافیازآمدهبدستنتایجبود.5/7±81/0بآpHولیتردرگرممیلی41/0±23/7
بود.mg/g2/177زیتونبرگدرشدهگیري اندازهاولئوروپینمیزانوmg/g200سیرعصارهدرشدهگیري اندازهآلیسینمیزانکه

آبیعصارهبرايوppm168زیتونبرگالکی-یآبعصارهبرايکپورماهیانبچهدرساعتهLC50(96(نیمه کشندهتغلظمقدار
آمد.بدستppm1050سیر

Olea europaea(زیتونبرگالکلی-آبیعصاره:کلیديهايواژه L.(،سیرآبیعصاره)Allium sativum L.(،معمولی،کپورماهی
.HPLCکروماتوگرافی،)LC50(کشندهنیمهتغلظ



) دو ...LC50تعیین غلظت نیمه کشنده (850

مقدمه
اسـتخوانی ماهیانخانوادهبزرگترینکپورماهیانخانواده

ایندهند.میتشکیلجنس220وگونه2400ازبیشبارا
.هسـتند آسـیا واروپاآفریقا،شمالی،آفریقايساکنماهیان

انسـان ايتغذیـه مصـارف برايکپورماهیانازبزرگیدسته
بزرگتـرین ومهمتـرین ماهیـان ایـن شـوند. میدادهپرورش
رونـد مـی شـمار بـه انسـان تغذیـه بـراي پرورشـی ماهیـان 

)Sanders et al., وشـده شـناخته ماهیـان ازیکی).2003
Cyprinus(معمـولی کپورخانواده،اینمهم carpio( اسـت.

درمـیالد ازپیشسال1400ازمعمولیکپورماهیپرورش
هـاي  اسـتان بیشـتر درنیـز ایراندروشدآغازچینکشور

ماهیـان بـین در.شـود مـی دادهپـرورش مـاهی اینشورک
ــرايزیــاديســهولتازمــاهیایــن،پرورشــی ــرورشب پ
مقاومـت محیطـی، تنگناهـاي مقابـل درواسـت برخوردار

یـک کـه وجـودي بـا وداردماهیانسایربهنسبتبیشتري
هـم  شـور لبآبهايدرواندتمیولیاستشیرینآبماهی

ــدگی ــدزن Sattari(کن et al., Vosoughi؛ 2003 &

Mostajer, 2009.(
Olea(زیتونگیاه eurcpaea L.(خـانواده ازOleaceae

ودائمـی سـبزتیره، باریک،ضخیم،زیتوندرختبرگاست.
کـامالً برگسطحرويیعنیفوقانیقسمتاست.سبزهمیشه
آنزیـرین سـطح درکـه صـورتی در،اسـت صیقلیوصاف
زیتـون گیـاه .شـود مـی مشـاهده مانندکركمتفرقهاي دسته

عنـوان بـه دوربسـیار هاي گذشتهازکهاستیگیاهانازجمله
اسـتفاده هـا بیمـاري ازبسیاريدرمانبرايییداروگیاهیک
ضـد دارويعنـوان بهگیاهاینازسنتیطبدراست.شدهمی

مـؤثر ،نیروبخشبر،تبملین،عروق،گرفتگیضدفشارخون،
ودسـردر کنندهبرطرف،ادراريمجاريهايعفونتدرماندر

,Zargari(اســتشــدهادهاســتفخــونقنــدکاهنــده 1996.(
Suntar2010(مکارانهو(وTekiehهمکـاران و)2012(

بـرگ ارهعصـ درراالتهابضدوتورمضددرد،ضدهاياثر
انجـام شـده  هـاي  پـژوهش در.کردندمشاهدهزیتوندرخت

براي)2010(Aytulو)2005(همکارانوZaslaverطتوس

اکسـیدانی آنتـی ومیکروبـی ضـد خواصزیتوندرختبرگ
وCaturla)،2003(همکـــارانوMarkinشـــد.گـــزارش

ــاران و)2007(LockwoodوWatermanو)2005(همکـ
Leeزیتـون بـرگ عصـاره مهـاري اثـر )،2010(همکارانو

.نمودنـد مشـاهده رامختلـف هـاي  گونههاياکتريببهنسبت
Lee-Huangــارانو ــارانوMicol)،2003(همکــ همکــ

)2005،(Moatariــارانو و)2007(Zaher)،2006(همکـ
Afifi saif)2014(بـرگ عصـاره ویروسیضدخاصیتنیز

.دادندقراربررسیموردخودمطالعاتدررازیتون
Alliumعلمـی نامبانیزسیر sativum راسـته ازگیـاهی
و)Alliaceae(پیازهـا تیرهاز)،Asparagales(ها ايمارچوبه

ودوسـاله علفـی گیـاهی کـه باشدمی)Allium(سیرهاسرده
اسـت شدهکشتمرکزيآسیايدرباراولینکهاستچندساله

درگیـاهی دارويوسـبزي ادویـه، عنوانبهکهاستها قرنو
شــود.مــیاســتفادهمرکــزيآســیايتــاايمدیترانــهمنــاطق

عنـوان بهراسیرجهانسرتاسردرداروییگیاهانکارشناسان
ــرینازیکــی ــايمهمت ــاهیداروه ــیگی ــیمعرف ــد.م ازکنن
ازقسـمتی عنـوان بـه چـین درسیرمیالد،ازقبلسال2000
پزشـکی دروگرفتمیقراراستفادهد رموروزانهغذاییرژیم
تنفسـی وگوارشـی هـاي  ناراحتیدرمانبرايسیرچینقدیم

,Woodward(گردیدمیتجویز وزن%65حـدود در).1996
ازســیرخشــکجســموزندهــد.مــیتشــکیلآبراســیر

سـولفوز، هـاي ترکیـب بـا فروکتـوز حاويهاي کربوهیدرات
Koch(استشدهتشکیلآزادآمینواسیدهايوفیبرپروتئین،

& Lawson, سـیر اصـلی هايترکیبازیکیآلیسین).1996
ضدخواصازوسیعیطیفرايداوباشدمیشدهخردوتازه

Siddique(توکسیک et al., Zhang(آپوپتوزضد)،2010 et

al., اسـت  انگلـی ضدوویروسیضدباکتریایی،ضد)،2008
)Razavi et al., Cai؛ 2006 et al., Waag؛ 2008 et al.,

2010.(Hanهمکارانو)خـواص کـه کردنـد اعـالم )1995
نـام بـا )،سـیر همؤثره(مادآلیسینگرممیلییکبیوتیکیآنتی

ــیمیایی S-methyl-L-Cysteinش Sulfoxideــر IU15براب
سـایر همـراه بـه شـده لـه یـا خـرد سیرباشد.میسیلینپنی
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کننـده پیشگیريآثارتواندمیجانوريیاوگیاهیهاي عصاره
بـراي وباشـد داشتهماهیزايبیماريعواملعلیهبرمناسبی
بهبـود وهـا  قـارچ وهـا باکتريویژهبهزابیماريعواملکنترل
Rees(کندکمکماهیایمنی et al., ضدمیکروبیاثر).1993

وتیـول هـاي  گـروه باآنشیمیاییواکنشبهمربوطمادهاین
وردوکتـاز تیوردوکسیندهیدروژناز،الکلقبیلازهاییآنزیم

RNAباشـد مـی آنهـا کـردن غیرفعالورازمپلی)Ankri &

Mirelman, آلیسـین، وجـود دلیـل بـه همچنـین سیر).2001
ــواص ــدخ ــرض Sowjanya(داردطانیس et al., ؛ 2009

Azizzadeh Deshad, Tsubura؛ 2010 et al., 2011.(
واکســـیدانیآنتــی خاصــیت ســیر درموجــود آلیســین 

Shalaby(داردنیزایمنیسیستمکنندگیتقویت et al., ؛ 2006
Ndong & Fall, Fazlollahzadeh؛ 2011 et al., 2011.(

ارزشدلیـل بـه کـه هسـتند آبـزي موجوداتجملهازماهیان
روازایـن برخوردارنـد. خاصـی اهمیـت ازاقتصاديوییغذا
هـر ازاسـتفاده هنگامبهآنهامسمومیتازجلوگیريمنظوربه

کـه اسـت ضـروري شـیمیایی، یـا دارویـی طبیعـی موادنوع
شـود. انجامآنهاروي)Bioassay(سنجیزیستهاي آزمایش

ومیکروبـی ضـد زیـاد بسـیار خـواص بـه  باتوجـه روازاین
واهمیـت نیـز وزیتـون بـرگ وسـیر هاي عصارهزاییایمنی
ایـن ازاسـتفاده بـه تمایـل آنمتعاقبوها عصارهاینارزش
هـاي  آزمـایش ابتـدا اسـت الزمپـروري، آبزيدرها عصاره
مختلـف هاي گونهماهیاندرها عصارهاینرويسنجیزیست

96کشـنده نیمهغلظتتعیینتحقیق،اینازهدف.انجام شود
رويبرسیرآبیوزیتونبرگالکلی- آبیهاي عصارهساعته

Cyprinus(پرورشیکپورماهیانهبچ carpio(.بود

هاروشومواد
برگوسیرهاي عصارهدرموجودهمؤثرمادهمیزانتعیین
زیتون

سـیر عصـاره درموجـود مـؤثره مادهمیزانتعیینبراي
اولئوروپین)ویژهبهفنلیهاي(ترکیبزیتونبرگو(آلیسین)

HPLC :High(بـاال کاراییبامایعکروماتوگرافیروشاز

Efficiency Liquid Chromatography(ــا ــتفادهب ازاس
Watersشـرکت سـاخت 1525مدلکروماتوگرافیهدستگا

شـیمی آزمایشـگاه در،UV-VIآشکارسازبهمجهزآمریکا
شد.انجامگیالندانشگاهشیمیدانشکده

سیروزیتونبرگعصارهدوکشندهنیمهغلظتتعیین
بعـد وانجـام  سـیر وزیتـون بـرگ ازگیري عصارهابتدا
مطالعـه ایندرشد.گیري اندازهها عصارهکشندهنیمهغلظت

روشاززیتـون درخـت برگالکلی-آبیعصارهتهیهبراي
Moatariابتـدا منظوربدین.شداستفاده)2006(همکارانو

درواقـع گیالناستانهايباغازیکیاززیتوندرختبرگ
وگرادسانتیدرجه25دمايدروشدتهیهرودبارشهرستان

سـپس شـد. تبـدیل پودربهبعدوگردیددارينگهسایهدر
در% 70(اتانوللیترمیلی1000باراحاصلپودرگرم100
عصارهتبخیرازبعدونمودهمجاورساعت72مدتبهآب)
دراسـتفاده زمـان تـا وخشـک آبحمـام درالکلی-آبی

گـراد سـانتی درجـه 4دمـاي درویخچـال درهـا آزمایش
روشازنیـز سـیر آبـی عصـاره تهیـه بـراي شد.نگهداري

Ghazanfariمنظـور بـدین ،شداستفاده)2006(همکارانو
درواقعگیالناستانمزارعازیکیازسیرآوريجمعازبعد

دادهبـرش عرضـی مقطعازها سیر،اشرفیهآستانهشهرستان
؛شـدند نگهـداري آزادهـواي دردقیقـه 30مـدت بهوشده

داراي)PBS(سـالین فسفاتبافربامساوينسبتباسپس
2/7=pHاستریلگازازبعدوشدندمخلوطکن،مخلوطدر

بـا دقیقه10مدتبهحاصلخروجیودادهعبورالیهچند
دراسـتفاده زمـان تـا وشـد سانتریفوژRPM(3400(دور

گـراد سـانتی درجـه 4دمـاي درویخچـال درهـا آزمایش
شد.نگهداري

-آبـی عصاره)LC50(کشندهنیمهغلظتتعیینمنظوربه
روشازسـیر آبـی عصـاره وزیتـون درخـت بـرگ الکلی

ــتاندارد ,.TRC(اسـ 1984(O.E.C.D)Organization

Economic Cooperation and Development(صورتهب



) دو ...LC50تعیین غلظت نیمه کشنده (852

طـول درهـا  عصارههايغلظتآندرکهشداستفادهساکن
ازیـک هـر بـراي شـد. ثابـت آکواریـوم درآزمایشدوره

وزنـی میـانگین بـا معمولیکپورماهیبچه180ها،عصاره
)±SD(4/3±15ازیـک هـر بـراي شد.گرفتهنظردرگرم

یـک (هرشاهدگروه1وتیمارگروه5درماهیانها،عصاره
.شـدند دادهقـرار ماهی)10شاملتکرارهروتکرارسهبا

طـی در.شـدند نگهـداري جداگانهآکوریوم18درها ماهی
گـراد، سانتیدرجه17±7/1آبدمايمیزانآزمایشانجام
pHولیتـر درگرممیلی23/7±41/0محلولاکسیژنمیزان

بـرگ عصـاره مـورد درشد.گیري اندازه51/7±81/0آب
-آبـی عصـاره 750وppm500هايغلظتازابتدازیتون،
ــهمنجــرکــهشــداســتفادهزیتــونبــرگالکلــی تلفــاتب

ــدي100 ــاندردرص ــرضدرماهی ــاعت24ع ــدس ش
)Pre-LC50(،ــايغلظــتازســپس ،ppm50،100،150ه

ازابتـدا سـیر، عصـاره مـورد در.شـد استفاده250و200
کـه شداستفادهسیرعصاره4500وppm3000هاي غلظت
شـد سـاعت 24عـرض دردرصـدي 100تلفـات بهمنجر

)Pre-LC50،(هـاي غلظتازسپسppm400،800،1200،
انجـام زمـان مـدت طـول درشـد. استفاده2000و1600

ـ عالیادشـده هـاي غلظتازیکهرباآزمایش رفتـاري مئ
ازبعـد سـاعت 96و24،48،72درتلفـات تعدادوماهی

گردیـد. ثبـت جداگانـه طـور ها بهعصارهباماهیمجاورت
بـا و19ویـرایش SPSSافـزار نـرم توسطحاصلهاي داده

Probitمحاســـباتیروشازاســـتفاده Analysisمـــورد
,Finney(گرفتقراروتحلیلتجزیه 1971(.

نتایج
بـاال کـارایی بـا مایعکروماتوگرافیازآمدهدستبنتایج

)HPLC(زیتـون برگوسیرعصارهدوهمؤثرموادمورددر
سـیر عصـاره درشدهگیري اندازهآلیسینمیزانکهدادنشان

mg/g200بـرگ درشـده گیـري  انـدازه اولئوروپینمیزانو
بود.mg/g2/177زیتون

نشـان هـا  عصارهکشندهنیمهغلظتازآمدهدستبنتایج
عصـاره کشندگینیمهغلظتحداکثروحداقلمیزانکهداد

بـراي وppm250-50،کپـور ماهیانبچهبرايزیتونبرگ
اثـر محـدوده واقـع در؛بـود ppm2000-400سیرعصاره
درنیـز وندنداشـت تلفـاتی گونههیچکهغلظتیدرها عصاره
شـد. دههمشـا ماهیـان برايدرصدي100تلفاتکهغلظتی
عصـاره مختلـف هـاي  غلظتاثرترتیببه2و1هايجدول
96و24،48،72زمانیبازهدرسیرعصارهوزیتونبرگ

عصـاره مورددرداد.نشانها ماهیمجاورتازپسساعت
بـرگ الکلـی -آبـی عصارهازppm50مصرفزیتون،برگ

نداشـت. مـاهی درتلفـاتی گونـه هـیچ ساعت96تازیتون
در،نداشـت تلفاتیگونههیچساعت48تاppm100غلظت

غلظـت درشد.دیدهتلفات2و1ترتیببهساعت96و72
ppm150ترتیـب بهساعت96و24،48،72هاي زماندر

ppm200هـاي  غلظـت درشدند.تلفماهی10و2،5،7
6،10،15ترتیببهساعت96و24،48،72هاي زماندر
همــاندرppm250غلظــتدرشــدند.تلــفمــاهی24و

حـاوي هـاي  آکواریـوم درشـدند. تلفهمهاولساعت24
ppm250هـا  مـاهی همهکهزیتون،برگالکلی-آبیعصاره

آبدرمحلـول اکسیژنمیزانشدند،تلفاولساعت24در
آبرنگ؛شدگیري اندازهصفربهنزدیکساعت،24ازبعد
بدنبود.شدهلجنیسبزبهمتمایلوکدرها آکواریومایندر

دربـود. رنـگ قرمزها آکواریومایندرشدهتلفهاي ماهی
بـرگ الکلـی -آبـی عصـاره ppm200حاويهاي آکواریوم

کاهشـی رونـد چهـارم تـا اولروزازاکسیژنمقدارزیتون،
ازپـس هـا آکواریـوم ایـن درماندهزندههاي ماهیوداشت
در.داشـتند پوسـتی زیـر وسـطحی خونریزي،4روزپایان

بـرگ الکلـی -آبـی عصـاره ppm150حاويهاي آکواریوم
کاهشـی رونـد چهـارم تـا اولروزازاکسیژنمیزانزیتون،
هـا، آکواریـوم اینماندهزندههاي ماهیدرولیداشتکندي

حـاوي هـاي  آکواریومدرنشد.مشاهدهخاصیبالینیمئعال
ppm150میـزان زیتـون، بـرگ الکلـی -آبـی عصاره50و

هـاي  مـاهی وبـود ثابتتقریباًچهارمتااولروزازاکسیژن
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عصـاره مـورد درنداشـتند. خاصیبالینیمئعالماندهزنده
حـداکثر وحـداقل میزانکهدادنشانتحقیقایننتایجسیر،

کپـــورماهیـــانبچـــهبـــرايکشـــندگینیمـــهغلظـــت
ppm2000-400سـیر آبیعصارهاثرمحدودهدرواقع؛بود

تلفـات کـه غلظتـی ونداشتتلفاتیونهگهیچکهغلظتیدر
ppm400مصـرف شـد. مشاهدهماهیانبرايدرصدي100

مـاهی درتلفـاتی گونههیچساعت96تاسیرآبیعصارهاز
تلفـاتی گونههیچساعت72تاppm800غلظتدرنداشت.
غلظتدرشد.دیدهتلفاتعدد1ساعت96درولینداشت

ppm12001،2،4ترتیـب بهساعت96و24،48،72در
هـاي زمـان درppm1600غلظتدرشدند.تلفماهی5و

مـاهی 21و6،9،13ترتیـب بهساعت96و24،48،72
اولسـاعت 24هماندرppm2000غلظتدرشدند.تلف
ppm2000حـاوي آکواریـوم درشـدند. تلفها ماهیهمه

تلـف اولسـاعت 24درهـا  ماهیهمهکهسیر،آبیعصاره
نزدیـک سـاعت، 24ازبعـد آبدرمحلـول اکسیژنشدند،
رنگشیريآکواریومایندرآبرنگ؛شدگیري اندازهصفر
کفازکامالًآبسطحسیر،عصارهاشباععلتبهوبودشده

پوشیدههواسنگازشدهخارجهوايهايحبابازحاصل
ایـن تمضـخا آکواریـوم هاي کنارهدرکهيطوربه.بودشده

تلـف هـاي  مـاهی بدن؛رسیدمیمترسانتی1-3بهکفالیه
آکواریـوم دربـود. رنگقرمزکامالًها آکواریومایندرشده

اولروزازاکسـیژن میـزان سیر،عصارهppm1600حاوي
ایندرماندهزندههاي ماهیوداشتکاهشیروندچهارمتا

رنـگ سرخکمیهاي بالهداراي،4روزپایاندرها آکواریوم
مشاهدهها آنبدنرويبرنیزسطحیخونریزيکمیوبودند
ترشـح وبـود شـده تیـره قرمـز نیـز ها آبششهمچنینشد،

دربـود. طبیعـی حـد ازبـیش کمیآنهابدنسطحموکوس
آبـی عصاره1200وppm400،800حاويهاي آکواریوم

دراکسـیژن میـزان ونشدمشاهدهخاصیبالینیمئعالسیر،
ــان ــاً،4روزپای ــددرتقریب ــالح ــهونرم ــامیدراولی تم

آمـاري، هـاي تحلیـل وتجزیـه ازبعـد ماند.باقیها آکواریوم
-آبـی رهعصـا بـراي ساعتهLC50(96(کشندهنیمهغلظت
وppm168ترتیـب بـه سیرآبیعصارهوزیتونبرگالکلی
ppm1050بچـه کـه دادنشـان نتایجحقیقتدرشد.تعیین
بـرگ الکلـی -آبـی عصارهمجاورتدرمعمولیکپورماهی
سـیر آبـی عصارهوآنازکمتروppm168غلظتبازیتون

سـاعت 96مـدت درآنازکمتـر وppm1050غلظـت با
.داشتنخواهدتلفاتیگونههیچ



Cyprinus(معمولیکپورماهیبچهبازماندگیمیزانبرزیتونبرگالکلی-آبیعصارهمختلفهايغلظتتأثیر-1جدول carpio(

تیمار
عصارهغلظت

)ppm(زیتونبرگ
غلظتلگاریتمشاهدگروهبهنسبتتغییراتساعت96ساعت72ساعت48ساعت24

زیتونبرگعصاره ساعت96ساعت72ساعت48ساعت24زندهمردهزندهمردهزندهمردهزندهمرده
003003003003000000شاهد

150030030030030000069/1
21000300301292280033/3-66/6-2
3150228525723102066/6-66/16-33/23-33/33-176/2
42006241020151524620-33/33-50-80-30/2
5250300300300300100-100-100-100-397/2

Cyprinus(معمولیکپورماهیبچهازماندگیبمیزانبرسیرآبیعصارهمختلفهايغلظتتأثیر-2جدول carpio(

تیمار
عصارهغلظت
)ppm(آبی

غلظتلگاریتمشاهدگروهبهنسبتتغییراتساعت96ساعت72ساعت48ساعت24
سیرعصاره ساعت96ساعت72ساعت48ساعت24زندهمردهزندهمردهزندهمردهزندهمرده

003003003003000000شاهد
1400030030030030000060/2
2800030030030302900033/3-90/2
3120012922842652533/3-66/6-33/13-66/16-07/3
41600525921131721967/16-30-33/43-70-20/3
52000300300300300100-100-100-100-301/3
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بحث
زیتونبرگعصاره
بـرگ زایـی ایمنـی ومیکروبـی ضـد هاياثربهتوجهبا
سويازویکسوازگیاهاینکاربردواهمیتبهنظروزیتون
غلظـت تعیـین مورددرايمطالعهتاکنوناینکهدلیلبهدیگر
مـاهی بچـه رويبـر زیتوندرختبرگعصارهکشندهنیمه
نیمهغلظتشناساییومطالعه،بودنشدهانجاممعمولیکپور

یکیعنوانبه(کپوریماهبچهرويبرآنسمیتوکشندگی
نشـان نتـایج وشدانجامدنیا)درپرورشیرایجهاي گونهاز

الکلی-آبیعصاره)LC50(کشندهنیمهغلظتمیزانکهداد
زمـان مـدت درمعمـولی پـور کمـاهی بچـه برزیتونبرگ
بود.ppm168ساعت،96

سیرعصاره
وانسانیسنتیطبدرسیرگیاهمؤثرهاياثربهتوجهبا
بچـه رويربآنکشندهنیمهغلظتشناساییومطالعه،دامی
نیمـه غلظـت میزانکهدادنشاننتایج.شدانجامکپورماهی

معمـولی کپـور ماهیبچهبرسیرآبیعصاره)LC50(کشنده
ــود.ppm1050ســاعت،96زمــانمــدتدر ــهدرب مطالع

Syngaiنیمـه غلظـت بررسـی بـه کـه )2016(همکارانو
بـا معمـولی کپـور مـاهی بچـه ردسـیر آبـی عصارهکشنده

نیمـه غلظـت میـزان شد،پرداختهگرم41/2یوزنمیانگین
شدگیري اندازهلیتردرگرممیلی19/253ساعته96کشنده

دلیـل بـه تواندمیکهبودکمتريمیزانمامطالعهبهنسبتکه
بـا مقایسهدرماهیانبچهترپایینوزننیزوسیرترکیبنوع

ـ میـانگین (باشـد مـا مطالعه مـا پـژوهش درماهیـان یوزن
نظـر بهشده،گزارشاعدادبهتوجهباکهبودگرم4/3±15

تــاســیرعصــارهبــاالترهــايغلظــتبرابــردررســدمــی
وزنـی میـانگین بـا ماهیانبهنسبتلیتردرگرممیلی1050

ــت41/2 ــتريمقاوم ــتندبیش ــهدر).داش Bazariمطالع

Moghaddamغلظـت بررسـی بـه که)2013(همکارانو
مـاهی تاسبچهرويبرسیرالکلی-آبیعصارهکشندهنیمه

Acipenser(ایرانی persicus(نیمـه غلظتمیزان،پرداختند
لیتـر درگـرم میلـی 97/1279هعصاراینساعته96کشنده

درکشـنده نیمـه غلظتشدهمحاسبهعددهبکهشدمحاسبه
Abdتوسطکهدیگريمطالعهدربود.نزدیکمامطالعه El-

GalilوAboelhadid)2012(نیـل تیالپیايماهیرويبر
)Oreochromis niloticus(میزانشد،انجامLC50 روغـن

خیلـی کـه گردیـد تعیینلیتردرگرممیلی61860برابرسیر
سـیر ترکیبنوعدلیلبهتواندمیکهبودهمطالعهاینازبیشتر
مذکورتحقیقدرمحیطیشرایطوماهیگونه،استفادهمورد

ــرنیــز)2012(همکــارانوSahandiمطالعــهدرباشــد. اث
Poeciliaزینتـی مـاهی درسـیر عصـاره لیتردرگرم1/0

latipinnaضـد  بـر درمـان عنـوان بـه وحمـام صـورت به
Ichthyopthirius multifilusنهمچنـی شـد. گزارشمؤثر

Kazemipourترمیمبرسیرعصارهاثر)2004(همکارانو
بررسیموردرامعمولیکپورماهیسطحیهاي زخمظاهري

معرضدرمعمولیکپورهاي ماهیتحقیقایندر؛دادندقرار
ــرارســیرعصــارهاز1/0و6/0وgr/lit2هــايغلظــت ق
ازبعـد هـا  مـاهی سـیر gr/lit2حاويآکواریومدرگرفتند.

حـاوي آکواریـوم در.شـدند تلـف کامـل طـور بهساعت2
gr/lit6/0رنـگ تیرگـی واکسـیژن کمبـود هاياثرسیر،از

مـاهی پوسـت رويبـر سـطحی انـدك خونریزيوآبشش
حاويآکواریومدرنداشتند.تلفاتیها ماهیولیشدمشاهده

gr/lit1/0طبیعـی غیرظـاهري مئعالگونههیچسیر،عصاره
نشد.مشاهدهها ماهیدر

کشـنده نیمـه هـاي غلظـت مقـادیر کـه استذکرشایان
اینکـه دلیـل بـه ،باشـد نمیمطلقوثابتمقداریکگاههیچ

جنسـی، سـنی، فـردي، اختالفـات مانندزیاديهاي فاکتور
آب،ییشـیمیا وی فیزیکخصوصیاتمحیطی،عواملوزنی،
ندمؤثرLC50تعییندردیگرفاکتورهايسایروتجویزنحوه

)Mirsattari, اسـتفاده مـورد هايغلظتبهتوجهبا).2002
ازحاصـل نتایجومختلفتیمارهايدرزیتونبرگعصاره
ازکمتـر هاي غلظتازاستفادهماهیان،کپوربچهمیرومرگ
ppm150وسیرعصارهمورددرولیباشد،مناسبتواندمی



) دو ...LC50تعیین غلظت نیمه کشنده (856

سـیر آبـی عصارهکشندهنیمهغلظتبرايشدهگزارشعدد
سـاعت، 96زمـان مـدت درمعمـولی کپـور مـاهی بچهبر

ppm1050دامنـه کـه رسـد مینظربهرو ازاین؛شدگزارش
دربنـابراین .باشدکمنسبتاًعصارهاینتأثیرگذاريتغییرات
درمـانی خـواص بـه توجهباعصارهاینازاستفادهصورت
کپورماهیانبچهبرايراکمیخطرپذیريدامنهسیر،مناسب

.بودمتصورتوانمیپرورشی
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Abstract
In this study, the semi-lethal concentration (LC50) of aqueous-alcoholic extract of olive

(Olea europaea L.) leaf and aqueous extract of garlic (Allium sativum L.) in common carp
(Cyprinus carpio) fingerlings was investigated. Experiments were carried out using standard
O.E.C.D within 96h. The amount of active ingredient of the extracts was measured by high
performance liquid chromatography (HPLC). To measure the semi-lethal concentration for each
extract, the fish were divided into five treatment groups and one control group (each with three
replicates including 10 fish). Mean length and weight of fish were 9.8±0.78 cm and 15±3.4 g,
respectively. Five treatments were exposed to concentrations of 50, 100, 150, 200 and 250 ppm
(mg/l) of aqueous-alcoholic extract of olive leaf and five other treatments were exposed to
concentrations of 400, 800, 1200, 1600 and 2000 ppm of aqueous extract of garlic. During the
test period, the average (±SD) temperature was 17±1.7 °C, the dissolved oxygen was 7.23±0.41
mg/l and the pH was 7.5±0.81. The results of high performance liquid chromatography (HPLC)
showed that the amount of Allicin measured in garlic extract was 200 mg/g and the amount of
Oleoropein measured in olive leaf was 177.2 mg/g. The 96h LC50 value in common carp for the
aqueous-alcoholic extract of olive leaf was calculated to be 168 ppm and for the aqueous extract
of garlic, 1050 ppm.

Keywords: aqueous-alcoholic extract of olive leaf (Olea europaea L.), aqueous extract of
garlic (Allium sativum L.), common carp, semi-lethal concentration (LC50), HPLC.


