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 در شرایط آزمایشگاهی (Lactococcus garvieae) بر رشد الکتوکوکوس گارویه
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 چکیده

 در Lactococcus garvieaeبر رشد  )الیه داخلی میوه بلوط( هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر عصاره جفت میوه بلوط 

های دیسک روشخواص ضدباکتریایی آن بهشرایط آزمایشگاهی بود. عصاره اتانولی و آبی جفت میوه بلوط به روش خیساندن تهیه و 

متر فعالیت ضدباکتریایی میلی 27/2±46/0دیفیوژن و چاهک انجام شد. در روش دیسک دیفیوژن عصاره اتانولی با قطری معادل 

متر لیمی 27/2±38/0بهتری از خود نشان داد. عصاره آبی جفت میوه بلوط در روش چاهک با میانگین قطر هاله عدم رشدی برابر با 

 لیتر گرم در میلیمیلی 7/2و  27/0ترتیب برابر با های اتانولی و آبی بهایجاد کرد. مقادیر حداقل غلظت ممانعت کنندگی برای عصاره

های بیوتیکهای جفت میوه بلوط )آبی و هیدروالکلی( با آنتیداری بین فعالیت ضدباکتریایی عصارهدست آمد. اختالف معنیهب

ترتیب توسط عصاره ترین فعالیت ضدباکتریایی بهطورکلی بیش. به >P)07/0) سیلین و کلرامفنیکل وجود داشتن، آمپیاریترومایسی

 دست آمد.ههیدرو الکلی و سپس عصاره آبی ب
     
 

الکتوکوکوس گارویه، عصاره اتانولی، میوه بلوط، ضدباکتریایی کلمات کلیدی:
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 مقدمه
میر در  های باکتریایی باعث باالترین نرخ مرگ وعفونت       

 شوندپروری میموجودات با قابلیت آبزی میان جوامع انسانی و

(Kandhasamy و Arunachalam، 8002). دلیل به هامروز 

 ،هابیوتیکاز آنتی گسترده استفاده و باکتریایی سنگین هایعفونت

 Lavanyaاند )های مقاوم شدهگونه به تبدیل زابیماری هایباکتری

کی ی های مقاوم، تبدیل بهدرمان پاتوژن. (Veerappan ،8022و 

 Sieradzkiاست) شده پروریآبزی صنعت در مشکالت ترینبزرگ از

ها و افزایش بیوتیککاهش بازده آنتی (.2111و همکاران، 

ها بشر را ناگزیر به بیوتیکآنتی ها در مقابلمقاومت پاتوژن

های جدید بیوتیکبا آنتی قدیمی هایبیوتیکآنتی کردن جایگزین

در  رو تحقیقاتاز این (.2111و همکاران،  Smithنموده است )

شوند، طورطبیعی تولید میبه که جدید ضدمیکروبی عوامل با رابطه

فراوانی بر خوردار  برای دستیابی به منابع نوین دارویی از اهمیت

 (.8002 و همکاران، Gonzalez ؛8002و همکاران،  Okeke) است

 استرپتو گسترش نمایانگر ایران در شده انجام مطالعات       

 و همکاران، Soltaniآالست )در مزارع پرورش قزل کوکوزیس

همکاران، و  Soltani ؛a8002و همکاران، Soltani  ؛8001

و  Soltani) ها، استرپتوکوکوس اینیاییاین بررسی در )8002

و همکاران،  Soltani) و الکتوکوکوس گارویه )8002همکاران، 

b8002) مزارع کشور زای های بیماریترین گونهمنزلة عمدهبه

 اند. مطرح شده

زا خصوص سرطانهاز وقتی عوارض جانبی مواد شیمیایی ب       

دارنده ها شناخته شد، عالقه برای استفاده از مواد نگهبودن آن

امروزه مردم  .(8028 و همکاران، Hongتر گردید )طبیعی بیش

های شیمیایی و سنتتیک دارندهبا توجه به اثرات مضر نگه

های طبیعی مشتق شده از منابع دارندهخواهان استفاده از نگه

گیاهی، حیوانی و میکروبی هستند تا عالوه بر افزایش زمان 

های غذایی شیمیایی دارندهماندگاری غذا از اثرات مضر نگه

 .(8028و همکاران، Hyldgaard) مصون باشند

سال  میلیون تن در 221بیش از  یپروری با تولیدآبزی       

تر کشورها محسوب مهم در بیش اقتصادی فعالیت عنوانبه 8022

های قانونی، وجود مشکالت محدودیت. (FAO ،8028شود )می

های تجویز، سختی کار و گران بودن داروها، در دستورالعمل

ها در محیط زیست و کاهش اثر داروها، محققان را بر تجمع آن

های ایمنی و غذایی محركآن داشت تا از ترکیبات گیاهی و 

علت ارزان بودن، در استفاده کنند. استفاده از ترکیبات گیاهی به

 ها از نظر اقتصادی دسترس بودن و آسانی رشد وکشت آن

دار محیط زیست بوده و در ها دوستتر هستند. آنصرفهبه

 (.8028 و همکاران، Costaباشند )پروری قابل استفاده میآبزی

های فراری هستند که اثرات روغن ،های گیاهیساسان       

 های مختلف گیاه ها شناخته شده و از بخشمیکروبی آن

(. اگر مواد 8021 و همکاران، Abdollahzadehآیند )دست میبه

جای مواد شیمیایی در مواد غذایی استفاده هدارنده طبیعی بنگه

در آزمایشگاه  هاآن ضدمیکروبی فعالیت که ارزیابی است الزم شوند

 و همکاران، Norhana) گیرد های غذایی صورتو سپس در مدل

( تاثیر اسانس آویشن شیرازی در 2912(. محمودی )8028

کمان برای مهار آالی رنگینمدل غذایی روی فیله ماهی قزل

روزه را مورد مطالعه قرار  1الکتوکوکوس گارویه در یک دوره 

ها مورد تایید قرار تمامی غلظتداد و اثرگذاری این گیاه را در 

( در مطالعه خود عصاره 8029و همکاران ) Mahmoodiگرفت. 

 Rosmarinus officinalis, Zataria multiflora) گیاه 1 اسانس و

Anethum graveolens, Eucalyptus globulus را علیه باکتری )

 الکتوکوکوس گارویه مطالعه کردند. فریدونی و همکاران

گونه گیاه بومی  2نیز در مطالعه خود اثر ضدباکتریایی ( 8029)

ایران را علیه باکتری الکتوکوکوس گارویه در شرایط 

رفتار رشد  (2918آزمایشگاهی نشان دادند. مقیمی و همکاران )

های استرپتوکوکوس های باکتریتعداد مشخصی از جدایه

 ،20، 10، 80های اینیایی و الکتوکوکوس گارویه، در غلظت

های اوکالیپتوس لیتر، از اسانسمیکرولیتر بر میلی 980و  260

، 02/0های کامالدولنسیس، پونه معطر و آلوئه ورا و غلظت

در  Tلیتر از داروی کلرآمین گرم بر میلیمیلی 8و  2 2/0، 28/0

گراد و نیز حداقل غلظت مهارکنندگی درجه سانتی 82دمای 

( در مطالعه 2910ان )ها مشخص کردند. سلطانی و همکارآن

)استرپتوکوکوزیس( با عامل  خود موارد بروز الکتوکوکوزیس

 آالی رنگینالکتوکوکوس گارویه در مزارع پرورش ماهی قزل

کمان استان چهارمحال و بختیاری را مورد مطالعه قرار دادند. 

جدایه باکتریایی از بافت کلیه ماهیان  218در این مطالعه تعداد 

دار در مزرعه پرورشی در محیط آگار خون 98ه بیمار مربوط ب

های گراد جداسازی شد که پس از انجام آزموندرجه سانتی 90

جدایه آن خصوصیات الکتوکوکوس  62بیوشیمیایی تعداد 

گارویه را نشان دادند. هدف از این مطالعه ارزیابی فعالیت 

ضدباکتریایی جفت میوه بلوط روی عامل عفونی الکتوکوکوس 

کمان در شرایط آالی رنگینیه جدا شده از نمونه ماهی قزلگارو

 آزمایشگاهی بود.
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 هاشمواد و رو
میوه بلوط  های گیاهی میوه بلوط)جفت(:تهیه عصاره       

آوری و شناسایی آن در هرباریوم های جنوبی زاگرس جمعاز کوه

 گیریعصاره و انجام کرمانشاه واحد اسالمی آزاد دانشگاه شناسیگیاه

(  با کمی تغییر انجام 8028و همکاران ) Harikrishnanروش به

گیری با گرم جفت بلوط پودر شده برای عصاره200شد. از 

درصد و آب مقطر استفاده شد. جداسازی حالل با  00اتانول 

 -80مانده در استفاده از روتاری تبخیرکننده انجام و عصاره باقی

 داری شدند.ده نگهگراد تا زمان استفادرجه سانتی

از گونه الکتوکوکوس گارویه جدا شده از ماهی  باکتری:       

های آبزیان کمان از گروه بهداشت و بیماریآالی رنگینقزل

دانشکده دامپزشکی تهران استفاده شد. باکتری مورد مطالعه در 

که جذب نوری آن بین محیط کشت مایع براث کشت تا این

نانومتر  682 موج در طول از اسپکتروفتومتراستفاده  با 2/0-29/0

. این میزان کدورتی برابر (Milton Roy Company, USA) بود

 (.8008 و همکاران، Mc Manusدارد ) CFU/mL 202×2/2 با

 روش دیسک دیفیوژن -1 :فعالیت ضدباکتریایی       

(Disk diffusion): از روش توصیه شده (NCCLS ،8000) 

مدت برای این کار ابتدا الکتوکوکوس گارویه را بهاستفاده شد. 

دار کشت داده و سپس در سرم فیزیولوژی در ژلوز خون 81

 200فارلند تهیه و میزان استریل میکروبی معادل نیم مک

 ماکرولیتر از سوسپانسیون تهیه شده در محیط کشت جامد به

روش کشت سطحی پخش و صفحات دیسک بالنک آغشته به 

 ها بهلیتر محلول عصاره در آن قرار داده شد. پلیتماکرو 80

داری شدند. درجه نگه 90تا  90ساعت در دمای  81مدت 

فعالیت ضدباکتریایی با کنترل مثبت مقایسه و براساس قطر 

 و همکاران، Celiktasمجاور دیسک تعیین گردید ) رشد عدم هاله

8000.) 

 میکرو 60 میزان ابتدا :(Well method) چاهک روش -2       

متری ایجاد شده میلی 6های ها به گودهلیتر از هریک از عصاره

 90تا  90ها در دمای دار اضافه و محیطمحیط ژلوز خون روی در

 ایجاد داری و سپس میزان قطر هالهساعت نگه 81مدت درجه به

 گیری شد.متر اندازهحد میلی کش درخط با رشد( )عدم شده

برای این کار ابتدا به  حداقل غلظت مهارکننده:تعیین        

میکرولیتر محیط  12خانه میزان  16های پلیت همه چاهک

های اول اضافه و به چاهک (براث ایسو کیپتیتر) TSBکشت 

های مواد ضدباکتریایی با غلظت میکرولیتر از محلول 200مقدار 

میکرولیتر از  200مشخص اضافه شد و پس از مخلوط کردن 

چاهک اول برداشته و به چاهک دوم اضافه کرده و بدین ترتیب 

خرین چاهک این کار را ادامه داده و سپس از چاهک آخر آتا 

میکرولیتر از محیط کشت خارج کرده و سپس  200مقدار 

 CFU/mL میکرولیتر از سوسپانسیون باکتری معادل 2مقدار 

به محیط اضافه کرده تا مقدار باکتری در کل چاهک  200

 ها درون انکوباتورشود سپس پلیت CFU/mL 202×2 معادل

ترین رقتی که داری و کمساعت نگه 81مدت درجه به 90-90

  MICعنوان در آن عدم کدورت یا عدم رشد انجام گرفت به

صورت چشمی و عدم رشد با لحاظ گردید. عدم کدورت به

استفاده از سنجش میزان جذب نوری در بالفاصله پس از 

و  Sagdicساعت تعیین گردید ) 81افزودن باکتری و پس از 

 (.8000 همکاران،

جهت مقایسه خواص  T-testآزمون  از آنالیز آماری:       

های مورد مطالعه استفاده شد. نرمال بودن ضدباکتریایی عصاره

مورد بررسی قرار گرفته و  Shapiro-Wilkها توسط آزمون داده

دار اعالم شدند. در صورت ( معنی>02/0p) ها در سطحگروه

های آنالیز آماری ها با استفاده از روشدار بودن آنالیز دادهمعنی

Anova افزاریطرفه با استفاده از بسته نرمیک SPSS  22نسخه 

های ها و مقایسه میانگین عصارهبرای بررسی نتایج آزمون

ها برای هر نمونه سه بار گیریمختلف استفاده شد. تمامی اندازه

 انحراف معیار گزارش شد. ±صورت میانگین تکرار و مقادیر به

 

 نتایج

نتایج فعالیت ضدباکتریایی  روش دیسک دیفیوژن: -1       

آمده است، براساس  2 دیفیوژن در جدول دیسک روشها بهعصاره

 99/6±21/0میوه بلوط قطری برابر با جفت  آبی عصاره جدول این

 08/0±61/0که عصاره اتانولی با قطری معادل متر درحالیمیلی

اکتریایی بهتری از خود نشان داد. میان  متر فعالیت ضدمیلی

فعالیت ضدباکتریایی دو نوع عصاره با روش دیسک دیفیوژن با 

 (.>02/0p) داری وجود داشتکنترل مثبت اختالف معنی

ها به نتایج فعالیت ضدباکتریایی عصاره روش چاهک: -2       

آمده است، براساس این جدول،  2روش چاهک در جدول 

  28/0±29/0عصاره آبی جفت میوه بلوط با قطری برابر با 

که عصاره اتانولی با قطری معادل متر داشت درحالیمیلی

نشان  متر فعالیت ضدباکتریایی بهتری از خودمیلی 0/0±29/0

داد. میان فعالیت ضدباکتریایی دو نوع عصاره با روش دیسک 

های عدم رشد )میانگین قطر هاله دیفیوژن با کنترل مثبت
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         داری وجود داشت.مورد استفاده( اختالف معنی هایبیوتیکآنتی

 MIC دهد که مقدارنشان می 2در جدول   MICنتایج آزمون

 برای عصاره اتانولی و آبی علیه باکتری الکتوکوکوس گارویه 

 لیتر است.گرم بر میلیمیلی 2/2و  02/0ترتیب برابر با به

 عصاره اتانولی  (تریلیلیم در گرمیلیم)بر حسب  MICلیتر( و مقادیر )بر حسب میلی :  قطر هاله عدم رشد1جدول     

 (L. garvieae) و آبی جفت میوه بلوط علیه

 بحث

ها و مواد شیمیایی که برای جلوگیری از بروز بیوتیکآنتی        

 ها در یک دوره زمانی استفاده بیماری و گسترش پاتوژن

و  Sahoo) شدند باعث ایجاد مقاومت باکتریایی شدندمی

Mukherjee ،2110 در مطالعه حاضر عصاره اتانولی جفت .)

تری نسبت به عصاره آبی از بلوط فعالیت ضدباکتریایی بیش

ها از خود نشان دادند. در این مطالعه با افزایش غلظت عصاره

لیتر حالل توانایی تاثیر گرم در میلیمیلی 200به  82

یافت. ها افزایش میضدباکتریایی با افزایش دز و غلظت متابولیت

نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره جفت با افزایش غلظت از 

رشد الکتوکوکوس گارویه جلوگیری کرده که با مطالعه صفری و 

 2( که تاثیر ضدباکتریایی عصاره بلوط را روی 8001) همکاران

 Salonella typhy, Proteus mirabilis) عامل باکتریایی شامل

Shigella dysenteriae, E. coli, Klebsiella pneumonia, 

Brucella melitensis, Bordetella bronchiseptica, 

Psseudomonas aeruginosa ) انجام و نشان دادند که افزایش

های عصاره قطر هاله عدم رشد متناسب با افزایش متابولیت

 مطابقت دارد. بلوط است کامالً

داری بین فعالیت عالوه در این مطالعه اختالف معنیبه       

های اتانولی و متانولی های مختلف عصارهضدباکتریایی غلظت

های بیوتیکجفت بلوط در هر دو روش چاهک و دیسک با آنتی

که میان فعالیت درحالی .(>02/0P) مورد استفاده مشاهده شد

دار ای مورد استفاده فاقد اختالف معنیهعصاره ضدباکتریایی

در مطالعه خود نشان داد اختالف Harborne (2112 )بود. 

های الکلی و آبی داری بین خواص ضدباکتریایی عصارهمعنی

 .بلوط با روش چاهک وجود نداشت

 ضدویروسی بعضی  خواص ضدقارچی، ضدباکتریایی،       

وسیله برخی های بلوط از جمله بلوط ایرانی و گال بلوط بهگونه

 طوریه(. بBehzadi ،8006و  Khosravi) محققان گزارش شده

سیانیدها از عصاره ها و پلیکه ترکیباتی مانند فالنوئیدها، تانین

(. 8002همکاران،  و Sakarاین گیاه جداسازی شده است )

گزارش شده که الکالوئیدهای مسطح اروماتیک با کلیت داخلی 

DNA دهند سلول فعالیت ضدباکتریایی از خود نشان می

(Cowan ،2111 ًاحتماال .)خاطر فعالیت ضدمیکروبی بلوط به

ها از ترکیبات باشد، زیرا تاننها میهای موجود در عصاره آنتانن

 تر مهم در درختان بلوط هستند و اهمیت این درختان بیش

شود. ها یافت میخاطر تاننی است که در اجزای مختلف آنبه

ای و های رشتهها، مخمرها و قارچتوانند برای باکتریها میتانن

  . (Fan ،8002و  Basri) ها سمی باشندحتی ویروس

روش چاهک                      روش دیسک                                         گونه گیاه  MIC 

  200               20                    82          200               20                   82        غلظت

یعصاره اتانول  2/00±2/02a 2/21± 0/62a 8 2/±1/02a 0/2±2 A,B 0/2±2/02 A,B 0 8/±1/02 A,B 02/0  

1/82a 2/28±0a 2/2±0/02a 9/2±2/2B 8/90±0/28B 9/80±2/02B 2/2±0/12 عصاره آبی  

 - 21/2c 2±26D±0/06 کلرامفنیکل

 - a 0/82±28/22 C,Dو1/2b±0/20 انروفلوکسازین

 - b 0/26±21/2 C,Dو29/2c±0/2 اریترومایسین

 - 0 0 تتراسایکلین

 - 20/2c 2±22/2 B,C±8/22 آمپی سیلین

ایدسولفوکسمتیلدی  -  - 

 - - - آب مقطر

.باشنددار میمعنی 02/0ها در سطح هانحراف معیار( گرو±) میانگین  
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ها های میکروبی مانع از رشد آنها با رسوب پروتئینتانن       

های ها از دسترسی عوامل میکروبی به پروتئینتانن. شوندمی

عالوه از طریق مکانیسم به دام هنمایند بغذایی جلوگیری می

پراکنش اختصاصی با انداختن آهن، باندشدن هیدروژن و 

ها کنند. تاننها ایفای نقش میهای حیاتی مانند آنزیمپروتئین

های کریپتاز معکوس در ویروس حتی قادرند با مهار آنزیم ترانس

 (.8000و همکاران،  Nair) انسانی مانع از تکثیر این آنزیم شوند

سیلین، کلرامفنیکل های آمپیبیوتیکدر این مطالعه آنتی       

ترین تاثیر را روی باکتری الکتوکوکوس و اریترومایسین بیش

گارویه از خود نشان دادند. بین فعالیت ضدباکتریایی عصاره گیاه 

سیلین، های آمپیبیوتیکروش دیسک دیفیوژن با آنتیبلوط به

داری وجود داشت کلرامفنیکل و اریترومایسین اختالف معنی

های الکلی و د برای عصارهکه میزان قطر هاله عدم رشطوریهب

های بیوتیککه این مقادیر برای آنتیترتیب برابر و درحالیآبی به

  .ترتیب برابر بودندسیلین، کلرامفنیکل و اریترومایسین بهآمپی

بیوتیک اند خواص آنتیکنون تحقیقات متعدد توانستهتا       

ها اشاره ز آنجا به برخی اها را به اثبات برسانند که در اینبلوط

( نشان دادند که عصاره 2921خسروی و بهزادی ) ،شودمی

( دارای Quercus brantiiای بلوط ایرانی )های گونهمتانولی میوه

تر از آنتی بیوتیک ها قویاثری مشابه و حتی در برخی غلظت

( روی co-trimoxazoleنایلیدیسک اسید و کوتریموکسازول )

چنین باشد. هممی E. coliو  Proteus mirabilisهای باکتری

بر  گرممیلی 02با غلظت  Q. infectoriaهیدروالکلی  عصاره

مشابه  اثری دارای Staphylococcus aureus باکتری روی لیترمیلی

 تر از قوی یبیوتیک جنتامایسین بوده و حتبا آنتی

، نماید )ابراهیمی و همکارانبیوتیک توبرامایسین عمل میآنتی

  (. 2922 ابراهیمی و همکاران، ؛2910

گرم میلی 82 غلظت در مطالعه مورد الکلی و آبی ایهعصاره       

ترین فعالیت ضدباکتریایی را از خود نشان دادند لیتر کمدر میلی

پوشی فعالیت ضدباکتریایی قابل چشم و با کاهش غلظت عمالً

قطر هاله عدم  که عصاره اتانولی حداکثراست  بود. این درحالی

لیتر گرم در میلیمیلی 200 متر در غلظتمیلی22رشدی برابر با 

و کمی چاهک پلیت دو روش ین امقایسه از خود نشان دادند. 

مقایسه با در چاهک پلیت روش که ن داد نشاژن یفیودیسک د

علیه این  تریشبی یکنندگرثر مهاژن، ایفیودیسک روش د

 باکتری دارد. 

 بین MICچنین نتایج این مطالعه نشان داد که مقادیر هم       

دست هلیتر برای هردو عصاره بگرم در میلیمیلی 02/0-2/2

هرحال عصاره اتانولی با میزان آمد. در این مطالعه به

MIC کنندگی بهتر خود نشان داد که بیانگر اثر مهارتری از کم

 باشد.این عصاره در مقایسه با عصاره آبی جفت می

نتایج فعالیت پاکسازی باکتریایی علیه پاتوژن باکتریایی در        

نشان داده شده است. این پاتوژن باکتریایی ماهی یکی  2جدول 

پروری هست که از رخ دادهای معمولی بخشی از صنعت آبزی

 شودها میهای عفونی و مرگ و میرهایی در ماهیباعث بیماری

(Buller  ،8001و همکاران.)  

دهد که نتایج آزمون در روش دیسک دیفیوژن نشان می       

داری بین عصاره اتانولی و آبی جفت میوه بلوط اختالف معنی

کی از دالیل این امر یعلیه الکتوکوکوس گارویه وجود نداشت 

تر شامل ترکیبات به این خاطر است که هر دو نوع عصاره بیش

ی اهیگی هاعصاره Fan (8002) و  Basriنظر طبق شود.می قطبی

 تا هستند فعال مثبت گرمی هایباکتر برابر در ترشیب معموالً

 تیفعال نیا که رسدیم نظربه وی منف گرمی هایباکتر

. باشدی اهیگ عصاره در موجودی هاتانن خاطربهی کروبیضدم

 ازی کی دیبا را ماده نیا که اندنموده دهیعق اظهار برخی

 دیآیم وجودبه اهانیگ عالم در که دانستی مواد نیترشاخص

(Motevaselian  وFarahi ،2101) .ی کروبیضدم اتیخصوص

 نیا طبقمورد بررسی قرار گرفت،  2112 سال در هاتانن

 و مخمرها ،یارشتهی هاقارچی برا توانندیم هاتانن مطالعات

 ضد اثرات یبررس .(Cowan، 2111) باشند یسم هایباکتر

ی ارستمیک توسط زین کامل اهیگ و بافتی هاتاننیی ایباکتر

 .(Kiarostami ،2112) گرفت صورت (2900)

طورکلی باالترین فعالیت ضدباکتریایی برای عصاره هب       

دست آمد که در مشابه با هاتانولی و بعد از آن عصاره آبی ب

 ؛2112 همکاران، وPaz  ؛Martin، 2112) دیگر کارهای

Vlientinck  ،که گزارش دادند عصاره آبی  )2112و همکاران

ها داشتند. تر فعالیت ضدباکتریایی علیه باکتریگیاهان کم

تر باعث افزایش های با قطبیت بیشگیری با حاللعصاره

 شود.خاصیت ضدمیکروبی می

داری بین نتایج فعالیت اختالف معنی وجودتوجه به عدم  با       

های مورد ک انروفلوکسازین با عصارهبیوتیضدباکتریایی آنتی

بیوتیک آنتی این با درمانی نظر از را هاعصاره این توانمی مطالعه

های که مصرف عصارهقابل مقایسه دانست و با توجه به این

تواند لذا نتایج این مطالعه می ،باشددار طبیعت میگیاهی دوست

 پروری مفید واقع شود.برای صنعت آبزی

تر مربوط به طورکلی اهمیت درمانی درختان بلوط بیشبه       

ها فراهم ها از جمله برگتاننی است که در اعضای مختلف آن

شود. تانن یک نام کلی برای گروهی از مواد پلیمری فنولی می
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دالتون( است که جزء یکی از  9000-200با وزن مولکولی باال )

 شوندمی محسوب انگیاه در ثانویه هایمتابولیت مهم هایکالس

(KazemiNajafi ،8000؛ Cowan ،2111؛ Mallika  وDhar ،

پروری در کشور و استفاده توجه به توسعه صنعت آبزی با .)2120

رویه از مواد شیمیایی و نظر به اهمیت اثرات مضر این مواد بر بی

کنندگان استفاده از جفت میوه محیط زیست و بهداشت مصرف

دار طبیعت در عنوان یک ماده گیاهی دوستتواند بهبلوط می

ویژه علیه بیماری الکتوکوکوزیس مورد هپروری و بصنعت آبزی

لحاظ خواص )عصاره( به عالوه این ترکیباستفاده قرار گیرد به

اکسیدانی، تحریک ایمنی و ضدباکتریایی نه تنها خاصیت  آنتی

 ضدمیکروبی بلکه خاصیت کاهش استرس و افزایش رشد نیز

و  Ghaderi Ghahfarokhi؛ 8022و همکاران،  Bohlouli) دارد
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Behzadi ،8006 ؛Kaur  ،8001و همکاران.) 
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