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شاه  یپرورش سیستم در (Carassius carassius)کاراس یماه در کنترل یچاکنجاله بذر استفاده از

(Astacus leptodactylus Salines)میگوی دریای خزر
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سرا گروه شیالت و آبزيان دانشكده منابع طبیعي دانشگاه گیالن، صومعه

11/91/9311تاريخ پذيرش:    19/19/9311تاريخ دريافت: 
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 چکیده

 استخر شوند كه تولیداتعنوان رقباي غذايي محسوب مي ه ب درياي خزرپرورش شاه میگوي مزارع  در ماهیان هرز

ه مقدار مناسب پودركنجاله بذر چاي ب دست يابي به برايرا به شدت كاهش مي دهند. از اين رو يك آزمايش 

میلي گرم  91، 8، 1، 4 ،1، انجام شد. در اين آزمايش پنج تیمار با مقاديرهرز طبیعي ماهیان آفت كشعنوان يك 

شاه  قطعه 338ها در نظرگرفته شد. تعداد سه تكرار براي هريك ازتیماريك تیمار شاهد و و ( ppm) لیتر در

توزيع  آب لیتر 411حاوي مخزن فايبرگالس 98طور كامالً تصادفي بین ه گرم ب 4 يوزن میانگینجوان با  میگوي

عنوان رقیب ه گرم  ب 1/4با میانگین وزني  (Carassius carassius) طعه ماهي كاراسق 981تعداد به عالوهشدند. 

ابتدا مطابق حجم هر مخزن)تیمار( اندازه پودر كنجاله بذر چاي  شدند. توزيعيكسان  بطور در كلیه مخازن غذايي

با  مار،یافزودن عصاره به هر ت با شيآزما مدتدر گیري سپس در مخازن طبق مقادير محاسبه شده توزيع شد. 

پس از  مختلف يزمان ها انيتلفات كل آنها در پا زانیها مشاهده و م يماه يرفتار ميمورد نظر، عال يغلظت ها

میلي گرم/لیتر( با توجه به قیمت پودركنجاله  8) 4طور كلي تیمار ه ب. ثبت شد يبا كنجاله بذر چا يمجاورت ماه

بین بردن ماهیان هرز در مخازن پرورش شاه میگوي  از برايعملكرد مناسبي را  و میزان كشندگي آن بذر چاي

 .نشان داددرياي خزر
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 مقدمه . 1

در طي  Camellia sinensis) )چاي بومي گیالن

مورد سالیان متمادي به عنوان يك نوشیدني 

 The ministry of Jehad)قرار مي گیرداستفاده 

Agriculture., 1995) به غیر از برگ چاي، از بذر .

ي مفید ديگري مانند روغن بذر چاي فرآوردها آن

ساپونین موجود در براي مصارف دارويي و آرايشي و 

پودركنجاله بذر چاي )پس از روغن كشي( به عنوان 

ساپونین به  تولید مي شود. از بین برنده ماهیان هرز

شدت براي موجودات آبزي به ويژه ماهي ها سمي 

است و سبب مرگ آن ها مي شود، براي همین در 

ها استفاده ها براي صید ماهيذشته از ساپونینگ

 . (Khalil and El-Adawy, 1994)كردندمي

پودركنجاله بذرچاي حاوي مقداري ساپونین بوده كه 

دشمنان طبیعي و رقباي غذائي میگوها را )ماهیان 

در  هاي پرورشي هرز، حلزون، قورباغه( در محیط

گونه  مقدار معیني از بین مي برد، بدون آنكه هیچ

 Minsalan)میگو داشته باشد  آلودگي و سمیت براي

and Chiu, 1986) پس از مدت كوتاهي پودركنجاله .

بذر چاي در استخر پرورش هیدرولیز شده و محتواي 

غني از پروتئین، چربي، فیبر، مواد معدني و مفید آن 

 Rah etبطور كامل توسط میگوها  جذب مي شود )

al.,1992( و )Yazicioglu et al., 1997 دركشور .)

چین با توجه به فراواني چاي از كنجاله بذر آن به 

براي از بین بردن  عنوان يك آفت كش طبیعي

ماهیان هرز درمزارع پرورش میگوها استفاده مي 

كه در  در حالي (Minsalan and Chiu, 1986)شود 

بعضي از مناطق جنوبي كشور هند، كنجاله گیاه 

ذكور فراوان است و حاوي ماهوا كه در مناطق م

مقدار ساپونین نیز مي باشد به عنوان آفت كش 

 Misra  et)ماهیان هرز مورد استفاده قرار مي گیرد 

al., 1986). 

ساپونین، نفوذپذيري غشائ سلول هاي اپیتلیال را 

نسبت به يون ها و الكترولیت ها افزايش مي دهد و 

مي  سبب خروج كنترل نشده اين مواد از بدن ماهي

استفاده از كنجاله . (Cannon et al., 2004) گردد

بذر چاي سبب افزايش نشانگرهاي زيستي بافت 

هاي كبد و كلیه مانند آنزيم هاي آالنین 

آمینوترانسفراز، كراتنین و اوره در سرم خون مي 

گردد. عالوه بر آن تغییرات پاتولوژيك مانند واكوئوله 

يش بیان ژن شدن، تخريب، نكروز، همولیز و افزا

هاي سوپراكسید ديسموتاز و كاتاالز نیز در اين بافت 

تیمار  .(Mosleh et al.,2014 )ها مشاهده مي شود

آب توسط ساپونین سبب افزايش ترشح موكوس از 

آبشش و سطح بدن مي شود. ترشح بیش از حد 

موكوس، مانع انتقال اكسیژن آب به مويرگ هاي 

فسي موجب آبششي شده و با ايجاد اختالل تن

كشندگي ماهي مي شود. به عبارت ديگر موكوس به 

عنوان سد انتشار عمل كرده و بازده تبادل گازي را 

كاهش مي دهد، اين امر سبب هیپوكسي و در 

 ,Sinha and Munshi)نهايت مرگ ماهي مي شود

در شاه میگوي درياي خزر به علت وجود .  (2010

پوسته سخت و عدم تشكیل موكوس روي سطح 

 خارجي بدن آن بر آنها تاثیري ندارد.

 اریخ رینظ يجانوران آبز يها در برخ نیساپون

 يم افتي زین  يو ستاره ماه  ييايدر

فرآورده اخیر در . (Augustin et al ., 2011شوند)

مزارع پرورش میگو به عنوان آفت كش ماهیان هرز، 

 و (Sahari et al., 2004) مورد استفاده قرارمي گیرد

(Terazaki et al., 1980). چهار  يها دارا نیساپون

كف كنندگي در محیط  -طعم تلخ )مهم يژگيو

 يبراو قرمز خون  يگلبول ها زیهمول -آبي

بوده  يسم اریها بس يمخصوصاً ماه ،يموجودات آبز

 بیترك نيا .هستند (شوند يو سبب مرگ آن ها م
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انسان ها و هم  يهم برا ،يقيو تزر ياز دو راه خوراك

كشنده است. مصرف  يو حت يسم انيثر آبزاك

مرتبه كشنده تر از مصرف آن  3-9111آن  يخوراك

 & Hostettman)دي باشم يقيبه شكل تزر

Marston, 1995). 

علي رغم مطالعات بیولوژيكي وسیعي كه در مورد 

اثرات ساپونین بر رشد، متابولیسم كلسترول، سیستم 

تانداران و ايمني و فعالیت هاي ضد قارچي برروي پس

و  (Kensil, 1996) ماهیان صورت گرفته است

(Fracis et al., 2002 )، یشینه مطالعاتي با اثر پ

)حاوي ساپونین( به عنوان يك آفت كنجاله بذرچاي 

 كش ماهیان هرز در پرورش شاه میگوي درياي خزر

بیشترين مطالعات انجام شده در زمینه  ديده نشد.

 و رشد میگوي غربي اثر ساپونین بر سیستم ايمني

(Penaeus vannamei) و میگوي ببري ژاپني 

(Penaeus japonicus ) مي باشد (Bachere et al., 

 ,Su. and Chen)و  (Chen et al., 1996)و  (1995

2008). 

گاهي اوقات در جنوب كشور ايران پرورش دهندگان 

میگو، پودر كنجاله بذري چاي را از كشور چین وارد 

 .اين عمل مقرون به صرفه نمي باشدمي كنند كه 

درحالي كه در مناطق شمالي كشور ) استان گیالن( 

اين فرآورده به آساني قابل تولید و مواد اولیه اش در 

دسترس بوده و مي تواند در افزايش تولیدات میگو، 

شاه میگو و ساير سخت پوستان نقش موثري در 

اين توسعه صنعت آبزي پروري كشور ايفا كند. بنابر

بررسي و مطالعه پودر كنجاله بذر چاي بومي گیالن 

به عنوان يك آفت كش طبیعي ماهیان هرز در 

مزارع پرورش میگوها با توجه به شرايط اقلیمي ايران 

در توسعه صنعت آبزي پروري الزم و ضروري به نظر 

مي رسد. در پژوهش حاضر سعي شده است پودر 

ن آفت كش به عنوا استان گیالن كنجاله بذر چاي

ماهیان هرز جهت توسعه پرورش شاه میگو درياي 

 خزر بومي ايران مورد مطالعه قرار گیرد.

 مواد و روش ها . 2

شاه میگو هاي  در اين تحقیقطرح آزمایش: 

از ايستگاه  (Astacus leptodactylus Salines)جوان

سفید رود به سالن پرورش  -تحقیقاتي شیالت

بدون غذا  ساعت  48دانشكده منتقل و به مدت 

ذخیره شدند. پس از  متر مكعبي 5در مخزن دهي 

قطعه شاه میگوي  338 تعداد دوره سازش پذيري

 981 دتعداو  گرم 4 ± 1/1 يوزنمیانگین جوان با 

با   (Carassius carassius) كاراسقطعه ماهي 

، 1پنج تیمار با مقاديردر  1/4 ± 83/1میانگین وزني 

 ماریت كي( و ppmم در لیتر )میلي گر  91، 8، 1، 4

 شاهد و سه تكرار براي هريك ازتیمارها در نظرگرفته

قطعه ماهي  91قطعه شاه میگو و 19هر تكرار با شد. 

 411مخزن فايبر گالس كه هركدام داراي 98در 

  شدند. لیتر آب تازه بود به صورت تصادفي توزيع

آزمايش آب موجود در طول دوره  اندازه گیری ها:

 دهي ومه مخازن به وسیله كمپرسور هواه در

هاي كیفي آب مانند درجه حرارت، اكسیژن فاكتور

در دو نوبت صبح و عصر اندازه گیري  pHمحلول، 

مي شد؛ در حالي كه اندازه گیري سختي كل و 

در بار صورت مي گرفت.  نیتريت هر دو هفته يك

 بین ي آب دمامیانگین میزان طول دوره آزمايش 

، 3/3-8/3 در حد pHسانتي گراد،  3/18تا  3/11

میلي گرم/لیتر سختي  1/5-1/1اكسیژن محلول 

- 111/1میلي گرم/لیتر و نیتريت  918 -943كل

براي تعیین  میلي گرم/لیتر در نوسان بود. 114/1

تهیه  میزان مواد مغذي موجود دركنجاله بذر چاي

استاندارد  از روش از باغ هاي استان گیالن، شده

A.O.A.C  نیز ساپونین كمي استفاده شد و میزان
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در  (Oleszek, 2002) به روش اسپكتروفتومتري

آزمايشگاه تغذيه دانشكده منابع طبیعي دانشگاه 

 (9جدول . )گیالن محاسبه گرديد

 
 میانگین سه تكرار ±    SDدرصد تقريبي مواد مغذي و ساپونین بذر چاي استان گیالن بر اساس ماده خشك -9جدول 

 

 

پس از روغن گیري از بذر چاي،  شرح آزمایش:

كنجاله بذر پودر تقريباٌ سفیدرنگ به دست آمده را 

نامند. اين كنجاله خود، حاوي حدود شش چاي مي

درصد روغن، مقدار زيادي سورفكتانت ساپونین و 

پروتئین است. پس از استخراج ساپونین موجود در 

كنجاله، از پسماند حاصله به عنوان غذاي دام و 

-ها استفاده ميكشطیور و يا در تولید آفت

مقدار  شدنمعلوم پس از  .(Shanan, 1982)شود

خشك گرم كنجاله  911در مقدارموجود ساپونین 

( از LC50براي تعیین غلظت نیمه كشنده ) بذر چاي،

 Organization Economicروش استاندارد 

Cooperation and Development (OECD) 

(TRC, 1984)  به صورت ساكن استفاده شد. به

منظور دستیابي به محدوده كشندگي ساپونین 

میلي گرم/  91و 8، 1، 4، 1غلظت هايموجود در 

به عنوان از بین برنده ماهیان كنجاله، ( ppm)لیتر 

شده  كه به صورت تصاعد هندسي محاسبه هرز،

ابتدا مقادير پودر خشك كنجاله بذر چاي،   است؛

براي غلظت هاي مورد نظر با توجه به حجم آب هر 

مخزن به صورت جداگانه محاسبه و در مقداري آب 

؛ سپس محلول هاي بدست آمده به طور حل شد

يكنواخت در تكرار هاي مخازن هر تیمار پخش شد. 

 (1)جدول 

 
 میزان غلظت پودر خشك كنجاله بذر چاي و ساپونین موجود در آن -1جدول 

 

 غلظت پودر خشك

 كنجاله بذر چاي بر حسب میلي گرم/لیتر

1  4  1  8  91  

 غلظت ساپونین

 میكرو گرم/لیتر

934 118 411 531 131 

 

در طول دوره آزمايش  تجزیه و تحلیل داده ها:

با هريك از غلظت پس از افزودن عصاره به هر تیمار، 

و  مشاهده عاليم رفتاري ماهي ها ،هاي مورد نظر

، 48، 14 زمان هاي پايانآنها در  كل تلفات میزان

ساعت پس از مجاورت ماهي با كنجاله بذر  11، 31

در پايان . (3)جدول بت شدچاي بومي گیالن ث

آزمايش داده هاي بدست آمده با استفاده از روش 

مورد تجزيه و تحلیل قرار  Probit Analysisآماري 

پرئتئین خام  دموا

)%( 

چربي خام 

)%( 

مواد عاري از  خاكستركل)%( فیبر خام )%(

 ازت)%(

 ساپونین)%( رطوبت)%(

  3/1 ± 18/1 1/8 ± 41/1 5/31 ± 1 8/5 ± 48/1 1/1 ± 31/1 98 ±83/1 95 ± 13/1 مقدار
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در اين روش آماري  (.Finney, 1971&1978)گرفت

نسبت  با استفاده از معادله خطي ضريب همبستگي،

در معادله شیب خط اقدام و با  Xبه محاسبه مقدار 

غلظت نیمه  مقادير Antilog Xمحاسبه  استفاده از

در زمان هاي  چايپودركنجاله بذر( LC50كشنده )

 Carassius) كاراسروي ماهي برمختلف 

carassius) .میگو تمام  ،براي آنالیز الشه تعیین شد

ابتدا چرخ سپس با دستگاه هموژنايزر همگن شد. از 

 11نمونه بدست آمده هر تیمار و تكرار به میزان 

طبق استاندارد ذكر شده، مواد مغذي اندازه گرم 

 گیري شد.

 

 نتایج. 3

نتايج اين تحقیق نشان داد كه میزان حداقل و  

 1حداكثر غلظت كشندگي براي ماهیان كاراس  بین 

میلي گرم در لیتر بود. در واقع محدوده اثر  91تا 

ساپونین موجود در پودر خشك كنجاله بذر چاي در 

فاتي نداشت و در غلظتي كه كه هیچگونه تلغلظتي 

درصدي را براي ماهیان به همراه داشت  911تلفات 

 3به عنوان محدوده كشندگي تعیین شد. جدول 

موجود در پودر  نیساپونتاثیر غلظت هاي مختلف 

 14را در فاصله هاي زماني  يخشك كنجاله بذر چا

ساعت پس از اضافه شدن به  11و  31و  48و 

بارتي مجاورت با ماهي نشان محیط تیمارها يا به ع

 11ساپونین موجود تا  ppm 1مي دهد. غلظت 

و تلفاتي نداشت.  ساعت هیچگونه اثري را نشان نداد

ساعت تلفاتي نداشت ولي  48تا  ppm 4غلظت 

 3و  9ساعت به ترتیب  11و  31تعداد تلفات در 

 91 8و  1قطعه ماهي بود. تلفات در غلظت هاي 

ساعت اول  14( از همان ppm) تریگرم در ل يلیم

 ppmولي با درجات متفاوت بروز نمود. در غلظت 

ساعت اول تلف  14تمام ماهي ها در  91

در ( LC50(. غلظت نیمه كشندگي )3شدند)جدول 

نشان داده شده  9 شكل ساعت هاي مختلف در

در طول اجراي آزمايش تعیین غلظت نیمه است. 

ان از لحاظ كشنده  پودركنجاله بذر چاي، بچه ماهی

رفتاري، عالئمي از قبیل افزايش ترشح موكوس، 

، تعادل كمتر و تحرک بیشتر نسبت به حالت معمول

پس از مدتي عدم تمايل به مصرف غذا را از خود 

 5و  4نشان داند. بیشترين تلفات در تیمار هاي 

در آزمايش انجام شده میزان اكسیژن  مشاهده شد.

يش با توجه به محلول در آب قبل و پس از آزما

هوادهي منظم تفاوت قابل مالحظه اي نداشت. با 

مقدار كنجاله بذر چاي، به عبارتي توجه به تفاوت 

در تیمار هاي مختلف، هر قدر بر  ،غلظت ساپونین

میزان غلظت ساپونین افزوده مي شد میزان ترشح 

موكوس در سطح بدن ماهي افزايش نشان مي داد 

آشكارتر  91و 8 و 1 كه اين افزايش با غلظت هاي

ساپونین، با افزايش ترشح موكوس، مانع تبادل بود. 

گازي بهینه و درنتیجه مرگ ماهي مي شود. میزان 

كنجاله بذر چاي مصرفي و زمان مجاورت بچه 

ماهیان با آن با میزان ترشح موكوس و تلفات رابطه 

 مستقیم نشان داد. 
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 Carassiusa) ه بذر چاي و ساپونین موجود در آن بر میزان بازماندگي ماهي كاراستاثیرمیزان غلظت پودر خشك كنجال -3جدول

crassius) 

تیمار

غلظت 

پودر 

خشك 

حاوي 

ساپونین

میلي 

گرم/لی

تر

لگاريتم درصد تلفات نسبت به شاهدساعت 11ساعت 31ساعت 48ساعت 14

غلظت 

ساپونین
تعداد 

ماهي 

مرده

تعداد 

ماهي 

زنده

تعداد 

ي ماه

مرده

تعداد 

ماهي 

زنده

تعداد 

ماهي 

مرده

تعداد 

ماهي 

زنده

تعداد 

ماهي 

مرده

تعداد 

ماهي 

زنده

14 

ساعت

48 

ساعت

31 

ساعت

11 

ساعت

113113113113111111شاهد

91131131131131111131913/1

1 4 1 31 1 31 9 11 3 13 1 1 3/3-  91-  11111/1

3 1 9 11 3 13 4 11 5 15 3/3-  91-  33/93-  11/91-  33895/1

4 8 98 91 11 91 11 8 11 4 11-  11/11-  33/33-  11/81-  113311/1

5 91 31 1 31 1 31 1 31 1 911-  911-  911-  911-  9

ي در ساعت هاي مختلفپودر خشك كنجاله بذر چا( LC50غلظت نیمه كشندگي ) -9شكل 
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درياي خزر)بر اساس وزن تر( پس از استفاده از كنجاله بذر چاي استان گیالن كیبات تقريبي عضله شاه میگويتر -4جدول

 SDتكرار مي باشد 3میانگین 

( P>15/1اعداد با حروف يكسان در يك ستون اختالف معني داري را نشان نمي دهند)

ه شاه میگوي دريااي خازر  تركیبات مواد مغذي الش

پس از استفاده از مقادير متفاوت پاودر كنجالاه باذر    

( P>15/1چاي اختالف معني داري را نشان ندادند )

؛ هم چنین در تركیب شیمیايي بدن شاه میگو هایچ  

 (.4گونه ساپونیني مشاهده نشد)جدول

 و نتیجه گیریبحث . 4

تاااثیر اسااتفاده از اجاازاي بعضااي ماهیاات طبیعااي و 

به عنوان يك آفت كش بیولوژيك سبب شده  اهانگی

است تا گرايش به استفاده از آنها از جملاه در مازارع   

بااه علاات مااورد توجااه قاارار گیاارد. آبزيااان پاارورش 

سازرگاري اين مواد بیولوژيك با طبیعت و عدم ايجاد 

آلودگي هاي زيست محیطي و در نهايت عادم تااثیر   

استفاده از اين ماواد باه    سوء بر آبزي مورد پرورش، 

 و مباارزه باا   كنتارل  عوامال بیولوژياك باراي    عنوان

نموناه هااي ماد نظار      عوامل مزاحم و رقباي غذايي

پرورشي رو به گسترش بوده و با توجه به مشكالت و 

خطرهاي اساتفاده از ماواد شایمیايي لازوم بررساي      

جايگزين هاي طبیعي بایش از پایش احسااس ماي     

 شود.

در ساال  Sen و   Nathشده توسط در تحقیق انجام 

بر روي بذر چاي مطابق با گونه بومي گایالن   9183

 8تاا   3میزان سااپونین موجاود در آن را باه مقادار     

درصد گازارش نماوده اناد كاه تقريباا باا آناالیز ماا

 اني دارد.همخو

با بكارگیري پودر كنجاله بذر چااي باه عناوان ياك     

مااهي  باا  آفت كش بیولوژياك و طبیعاي در مباارزه    

تعیاین عیاار آن      (Carassius Carassius) كاراس

به عنوان آفت كش در مازارع پارورش شااه میگاوي     

      درياي خزر ضروري به نظر مي رسد.  

طرح آزمايش و تغذيه بر اساس مطالعااتي كاه قابالً    

محققان برروي تعديه شاه میگوي آب شیرين انجاام  

و  (Noverian., 2005) داده انااد، صااورت گرفاات   

(Zamani Kyasajmahaleh et al., 2007).  

 Zorriehzahraو    Ullah  1195درگاازارش سااال 

آمده است كه آفت كش هاي حاصال از گیاهاان اثار    

منفي بر روي ماهیان داشته و موجب عادم اساتفاده   

خوراكي آنها براي انسان ماي شاود؛ اماا هام چناان      

ت توصیه شده است از تركیبات گیاهي براي تهیه آفا 

كش ها استفاده شود، زيرا بعد از مدتي اين نوع آفت 

قبل از انجام تركیبات عضله )%(

آزمايش

درياي خزر) پس  از انجام آزمايش( مقادير تقريبي مواد عضله شاه میگوي

141891

8/95a 41/1±3/95 8/95±89/1پروتئین خام ± 1/94 a
 

a39/1±1/95 
a14/1 ± 3/91 

a33/1 ± 9/91

 3/5a18/1±9/1a 38/1 ± 8/5± 44/1چربي خام
a111 ± 4/5 

a41/1 ± 3/1 
a53/1 ± 1/1

 1/5a44/1±1/1a41/1 ± 3/3a39/1±35/3a/1 ± 1/3 ±11/1مواد معدني
a 43/1 ± 8/3

1/5a39/1 ± 3/4a11/1 ± 4/4a131 ± 5/4a51/1 ± 9/5a31/1 ± 8/4 ±44/1فیبر خام

 1/19a 1± 3/19 ±5/9رطوبت
a5/9± 8/11 

a9 ± 1/11 
a 3± 8/51 

a1± 1/51

11/1a11/1a11/1a11/1a11/1a11/1ساپونین
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كش هاا در محایط تجزياه شاده و بار روي محایط       

زيست اثر منفي نخواهند داشت. يافته هااي مطالعاه   

رد باه عباارت   اخیر با گزارش فوق الذكر مطابقات دا 

ديگار كنجالاه باذر چااي پاس از مادتي در محایط

د پرورشي هیدرولیز شاده و محتاواي غناي آن ماور    

   استفاده شاه میگو قرار مي گیرد.

با استفاده  پودر كنجاله بذر چاي در اين آزمايش باه  

میلي گرم در لیتر ، ماهیان هرز از بین  91و 8میزان 

باه  رفتند در نتیجه توان تولید شاه میگو بهبود يافت 

عبارت ديگر با ازبین رفاتن رقباا درصاد بقااي شااه      

 بیان گرو اين  است میگوي درياي خزر افزايش يافته

نتايج تقريباً مشابهي در  افزايش توان تولید مي باشد.

مااورد كشااندگي ماهیااان هاارز بااا اسااتفاده از پااودر 

)رشاد و   كنجاله بذر چاي و تساريع در تاوان تولیاد   

بقاء( میگوها توسط ساير محققان گزارش شده اسات  

(Minsalan and Chiu, 1986)  و(Nagesh et al., 

1999). 

چاي هایچ گوناه آلاودگي و    ین پودركنجاله بذرساپون

سمیت جانبي اي ندارد و نهايتاً پس از مدت كوتاهي 

پودركنجاله بذر  چاي در اساتخر هیادرولیز شاده و    

محتواي غني از پروتئین، چربي، فیبر و مواد معادني  

 و مفید آن بطور كامل توسط میگو  جذب ماي شاود  

(Rah et al., 1992  وYazicioglu et al., 1997). 

آنالیز تركیبات شیمیايي بادن )الشاه( شااه میگاوي     

، اگار  يدر محیط حاوي كنجاله باذر چاا   درياي خزر

چه اختالف معني داري را در اين آزمايش نسبت باه  

يكديگر نشان ندادند ولي به نظر مي رسد باا اعماال   

 مقااادير باااالتر كنجالااه امكااان مااواد مغااذي ماننااد 

. نتايج مشاابهي در  داردپروتئین و مواد معدني وجود 

 ,.Baticados et al) مورد میگو ها گزارش شده است

 ,Rao (و Bell and Lightner, 1986))و  (1987

1987.) 

Nagesh ( كه روي بقاء و تغییرات 9111و همكاران )

بافت شناسي میگوي ببري جوان نسبت باه وجاود و   

اثرات ساپونین مطالعه كردند دريافتند كه هیچ گوناه  

یر سوء بر روي نسوج وجود نداشته است و مقادار  تاث

ساپونین در بدن صفر ماي باشادكه قابال قیااس باا      

نتايج اين آزمايش مبني بر عدم وجاود سااپونین بار    

 روي تركیبات الشه شاه میگاوي آب شایرين اسات.   

در بساایاري از گیاهااان داراي  بااذر، ريشااه و دانااه  

 (Misra et al., 1986) مقاديري از ساپونین مي باشد

جود آنهاا  با توجه به فراواني و وكه در صورت مطالعه 

، بعنوان يك آفات كاش   در مناطق مختلف كشورمان

طبیعي ماهیان هرز و ساير آبزياان مضار در پارورش    

میگو مي تواند مورد استفاده قرار گیرد. بذر چاي كه 

درصد ساپونین مي باشاد، جهات از    11 تا93حاوي 

مزارع برنج و آفت هااي  هاي  ، انگلبین بردن حلزون

 Rah et)زارها نیز استفاده مي شاود   موجود در علف

al., 1992). 

Holmblad  میالدي اثبات  9113و همكاران در سال

نمودند كه ساپونین نه تنها بر دستگاه گاردش خاون   

 Pacifastacus)شاه میگاوي باومي اروپااي شارقي     

leniusculus)      اثر سوئي نادارد بلكاه باعاف افازايش

مني و متعاقب آن بقاء و رشد موجود مي گردد كاه  اي

با نتايج عملكرد اين آزمايش در خصوص بقاء و رشاد  

قابال قیااس    )كارآئي تولید( شاه میگوي درياي خزر

 مي باشد.

Terazaki  با اساتفاده از   9181و همكارانش در سال

میلي گرم  91بذر كنجاله چاي بومي تايلند در مقدار 

ارع پرورش میگوي دريائي تماام  ( در مزppm/ لیتر )

دشمنان طبیعي )ماهیان هرز( را از باین بردناد كاه    

ايان امار ساابب افازايش راناادمان تولیاد در اسااتخر     

پرورش میگو شد كه اين مطالعه نیاز باا نتاايج ايان     

آزمايش كه در آن از كنجاله بذر چاي باومي گایالن   
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به عنوان از بین برنده دشامنان طبیعاي در پارورش    

میلي گرم  91و  8در مقادير  وي درياي خزرشاه میگ

 در لیتر مورد استفاده قرار گرفت مطابقت دارد.

 اگر چه تركیبات مغذي الشه شاه میگوي درياي خزر

در مقادير مختلف بذر چاي باومي گایالن باه لحااظ     

آماري اختالف معني داري را نشان ندادند، اما میزان 

شه افزايش پروتئین خام، چربي خام و مواد معدني ال

 Chenمحسوسي را نشاان داد؛ دو نفار از محققاین   

and Chen, با استفاده از ساپونین در  9111در سال

پرورش میگوي ببري ژاپني به نتايج تقريبا مشاابهي  

در زمینااه افاازايش نساابي میاازان پااروتئین الشااه   

 رسیدند.

Chen ( همچنین اثر ساپونین بار  9111و همكاران )

دازي و كاارآيي تولیاد میگاوي    رشد، بقاء، پوسات انا  

ببري ژاپني جوان را مورد بررسي قرار دادند و اثباات  

نمودند كاه اساتفاده از سااپونین بار عوامال رشاد و       

تغذيه اي اثر مثبتي ماي گاذارد كاه باا نتاايج ايان       

آزمايش و اثرات مفید كنجاله بذر چاي بومي گایالن  

بر رشد، بقاء و كارآيي تولید شاه میگوي درياي خزر

 منطبق است.

  نتیجه گیری

 يگاو یشااه م  يبه دست آمده با ادامه نگهادار  جينتا

از آن بود كه با اعمال پاودر   يخزر حاك يايجوان در

 يلیم 8كشنده موثر ) زانیم كيدر  يكنجاله بذر چا

هرز، با توجه به عدم وجود  انیماه ي( بر روتریگرم/ل

اه شا  دیا تول توان توان ادعا نمود كه يم ييغذا بیرق

 يباال ما  يخزر به طور قابل مالحظه ا يايدر يگویم

 .دیبه اثبات رس شيآزما نيرود كه در ا

نجالاه باذر چااي باومي اساتان      كدر زمینه اثار پودر 

به عنوان از بین برنده طبیعي ماهیان هارز در  گیالن 

مزارع پرورش شاه میگاوي دريااي خازر، میگوهااي     

عاات حاضار   دريايي و غیره وجود ندارد. بنابراين مطال

پايه و اساس استفاده از پودر كنجاله بذر چاي باومي  

عنوان يك آفت كش طبیعي ماهیان هرز و ه گیالن ب

فاراهم   بدون ضرر بر روي شاه میگوي درياي خازر را 

اير انااواع میگااو ) ، در مااورد آباازي پااروري سااآورده

، شاه میگوي آب شور و... ( استفاده میگوهاي دريايي

چاي بومي گیالن و تعیین میزان  از پودر كنجاله بذر

كشندگي آن بار ماهیاان هارز مساتلزم مطالعاات و      

 تحقیقات بیشتري مي باشد. 
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Use of tea-seed cake for control of Carass fish (Carassius carassius) in a cray 

fish (Astacus leptodactylus salines) culture system. 

Noveirian. H.1 A
*
, Zamani. H. A

Dept. of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Somehesara. 

Abstract

Unwanted fishes in Caspian Sea cray fish pond culture considered as food competitor in 

which decreased pond yield considerably. Hence an experiment was conducted in order to 

evaluate the optimum doses native tea-seed cake as natural pesticide for unwanted fishes. In 

this experiment, five treatments with concenteration of 2,4,6,8 and 10 ppm and with one 

control in triplicate group for each was considered. Three-hundred and seventy-eight young 

cray fish with an average weight of 4gr were randomly distributed between 18 fiberglass 

tanks of 400L capacity. Furthermore, one- hundred and eighty Carass fish (as competitors) 

with average weight of 4.6 gr were randomly distributed between all tanks. The dried tea-

seed cake, first to be measured corresponding with volume of each tank and then were 

distributed to the required doses between all tanks. After fishes being adjacent to tea-seed 

cake, fish behavior and mortality were recorded at the end of different periods. Generally, 

considering price of tea-seed cake and its lethal dose, treatment four(8ppm) was shown 

reliable performance for eradicating unwanted fishes in Caspian Sea cray fish culture tank.

Keywords: Pesticide, tea-seed cake, Saponin, Unwanted fish, Caspian cray fish culture. 
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