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 تخم ماهی قزل آالی رنگین کمان  برایضدعفونی کننده های شیمیایی مورد استفاده 

(Oncorhynchus mykiss) 
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 چکیده

در کشور و برای  ( Oncorhynchus mykiss)با توجه به توسعه فعالیت مراکز تکثیر و پرورش قزل آالی رنگین کمان    
ير می باشد، بنابراين می توان دستیابی به تولید بیشتر در واحد سطح، رسیدگی به امور بهداشتی، امری ضروری و اجتناب ناپذ

آنکه  مگر، آمد اين مهم بدست نخواهد ومی باشد  مديريت صحیح بهداشتی رکن اصلی تولید اقتصادی ماهی قزل آالگفت 
يکی از مهمترين ارکان مديريت بهداشتی در  درآيد. دقت تمام به اجرا سیاست های پیشگیری با مالحظات بهداشتی و

ن قزل آال، ضدعفونی تخم ها برای رسیدن به درصد بازماندگی باالتر می باشد. تخم ماهیان در طی تفريخگاههای تخم ماهیا
انکوباسیون جهت به حداقل رساندن امکان آلودگی بوسیله انواع قارچها، باکتريها، انگلها و ويروسها تا حد قابل قبول، بصورت 

نده قرار می گیرند. بنابراين آشنايی با انواع مواد ضدعفونی گسترده تحت ضدعفونی بوسیله انواع مختلف مواد ضدعفونی کن
کننده وکاربرد آنها در زمان انکوباسیون تخم ماهیان قزل آال ضرورت دارد. در مقاله حاضر انواع ضدعفونی کننده های شیمیايی 

اده شده که در نهايت پرورش با ذکر مشخصات و میزان دوزهای مورد استفاده شرح د رايج در تفريخگاههای تخم ماهی قزل آال
 دهندگان بتوانند با توجه به شرايط موجود بهترين ماده جهت ضدعفونی مناسب تخم ها را در مراکز تکثیر به کار گیرند
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 مقدمه
حال رشد آبزی پروری به عنوان سريعترين منبع در 

در  مصرفیپروتئین های حیوانی، بیش از يک سوم ماهیان 

 راستااين در . (FAO, 2012) دنیا را فراهم می کند

مراکز تکثیر ماهی قزل آال با شتاب زيادی در حال  فعالیت

توسعه می باشد، بطوری که میزان تولید تخم چشم زده 

 در سالهای اخیر افزايش چشم گیری داشته است. همراه با

چنین توسعه ای که سودآوری زيادی نیز با خود بهمراه 

داشته است، انواع بیماريهای قارچی، باکتريايی، انگلی و 

ويروسی نیز در حال گسترش بوده و به علت عدم اجرای 

، خسارات زيادی به تفريخگاهصحیح مديريت بهداشتی در 

(. به طور 1931اين صنعت وارد آمده است)جاللی و میار، 

یفیت آب يکی از مباحث مهمی است که در فرآيند کلی ک

ضدعفونی تخم ماهیان قزل آال بسیار حائز اهمیت می 

باشد. بدين معنی که آب ورودی تمیز نسبت به آب 

خروجی جهت ضدعفونی مناسب تر و آسان تر می باشد، 

همچنین آب گل آلود و آب برگشتی به دلیل اينکه دارای 

های بیماريزای بیشتری می مواد معلق و میکروارگانیسم 

باشند، جهت ضدعفونی رايج و معمول نمی 

در انکوباسیون تخم ماهیان قزل  (.Ignatius, 2009)باشند

باکتريايی و قارچی  بويژه عواملآال، رشد عوامل بیماريزا 

روی سطح تخم می توانند به صورت بسیار جدی 

                                 بازماندگی تخم را تحت تأثیر قرار دهند

 (Ross and Smith 1972; Barnes et al, 2003). 

البته بیشتر نگرانی در مورد عوامل بیماريزايی می باشد که 

بطور مستقیم بازماندگی تخم را تحت تأثیر قرار نمی دهند 

و در سنین نوزادی و بچه  تفريخو بیشتر در مراحل پس از 

د را نشان می خوبیماريزايی ماهی انگشت قد تأثیر 

(. به همین سبب Wagner et al, 2012bدهند)

ضدعفونی تخم ها می تواند به منظور کاهش مرگ و میر و 

 تفريخگاهبه عنوان ابزاری جهت مديريت انواع بیماری در 

(. قبل از انجام هر Swaef et al, 2015بکار برده شود)

گونه ضدعفونی بايد در نظر داشت که تخم ها در برابر 

، اکسیژن محلول و حرارت بسیار حساس می  pHیرات تغی

ضدعفونی کننده بايد  محلول pHباشند، بنابراين همیشه 

در محلول ضدعفونی اکسیژن کنترل و پايش گردد. سطوح 

 05فاصله کننده را می توان با ريختن محلول از 

متری و همچنین بوسیله هوادهی در حد مطلوب نگه سانتی

ب در طی عملیات ضدعفونی نبايد داشت، تغییرات دمای آ

درجه سلسیوس باشد، هر تغییری که خارج از  9بیش از 

باشد باعث مرگ و میر تخم ها خواهد شد.  محدودهاين 

اگر محلول ضدعفونی کننده در فضای بیرون باشد بايد از 

تاثیر مستقیم نور خورشید در امان باشد. ضدعفونی تخم 

باعث مرگ و میر ريخ تف تا زمانروز  0ها در کمتر از 

 شديد و همچنین ايجاد تخم های نارس خواهد شد

(. در چند سال گذشته فرمالین 1939)ابطحی و همکاران، 

و سبز ماالشیت به عنوان مؤثرترين ماده جهت محدود 

کردن رشد عوامل بیماريزای مضر مطرح بودند، اما در حال 

حیوانات در تولید ماهیان و  سبز حاضر استفاده از ماالشیت

و اتحاديه اروپا به طور کلی ممنوع شده که  آمريکا آبزی در

اين ممنوعیت به خاطر سمیت باال، سرطان زايی، جهش زا 

بودن و ايجاد ناهنجاری در بچه ماهیان حاصله می باشد. 

فرمالین نیز به عنوان يکی ديگر از ضدعفونی کننده های 

          مؤثر مشکوک به سرطانزايی در انسان می باشد

(Zawada et al, 2014 بنابراين استفاده از مواد ،)

یط زيست ضدعفونی کننده جديد، مؤثر و سازگار با مح

در اين مقاله مواد شیمیايی رايج  .بسیار مورد نیاز می باشد

 می گیرد.مورد بحث قرار  تفريخگاههامورد استفاده در 

 

 (   H2O2پراکسید هیدروژن )

نسبتاً مطمئنی است که در صنايع  پراکسید هیدروژن ماده

غذايی و بهداشت آب آشامیدنی به عنوان ضدمیکروب 

بر روی دامنه وسیعی از میکروارگانیسم ها از   کاربرد دارد

قبیل باکتريها، مخمرها و اسپورهای قارچی موثر می 

( . اين ماده به عنوان 1931باشد)میرواقفی و همکاران، 

رد استفاده بوده و يک آفت کش به صورت گسترده مو

خاصیت اکسیدکنندگی قوی خود را از طريق ايجاد 

راديکالهای آزاد هیدروکسیل اعمال می کند. عوامل 

اکسیدکننده اين توانايی را دارند که الکترون ها را از 

پروتئین ها، چربیها و اسیدهای نوکلئیک جدا نموده و از 
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ن طريق ايجاد تغییرات عمده در ساختار و عملکرد اي

             مولکولها، در نهايت باعث مرگ سلولی آنها شوند

(Swaef et al, 2015.)  پراکسید هیدروژن از نظر زيست

يرا به آب و اکسیژن ز محیطی دوستدار طبیعت می باشد

 (Kiemer & Black, 1997) تجزيه می شود

عدم تجمع آن در بافتهای موجودات زنده باعث شده به 

ونی کننده های مناسب در صنعت عنوان يکی از ضدعف

(. پراکسید Swaef et al, 2015آبزی پروری مطرح باشد)

هیدروژن به دلیل مشکالت و معايبی که استفاده از 

فرمالین برای انسان به همراه دارد، به عنوان جايگزين 

مناسبی برای اين ماده در سرتاسر دوره انکوباسیون تخم 

(. البته پراکسید Barnes, 2006قزل آال مطرح می باشد)

هیدروژن عالوه بر مزيت های گفته شده دارای معايبی نیز 

 می باشد که در زير به آنها اشاره می گردد:

مواد آلی و آنزيم کاتاالز از فعالیت پراکسید هیدروژن  -

جلوگیری می کند، اين مواد روی تخم ها و موجودات زنده 

لوگیری نشسته و از تماس ضدعفونی کننده با موجود ج

کرده و با ايجاد باندهای شیمیايی باعث غیرفعال کردن 

 (.Swaef et al, 2015ضدعفونی کننده می شوند)

ب گرديده حتی آ pH باعث کاهش قابل مالحظه ای در

وقتی که سختی آب و ظرفیت بافری آب بسیار پايین 

بعلت وجود  دريادر مقايسه با آب شیرين، در آب  باشد.

از اين رو در  است.فری آب بسیار باال مواد آلی ظرفیت با

سیستم های آب شیرين بعلت نرم بودن برای جلوگیری از 

  NAHCO3نیاز به اضافه کردن بافر  pHکاهش شديد 

 ,Wagner et al, 2010; Heydarnejad et al) می باشد

بنابراين در هنگام استفاده از پراکسید هیدروژن   (.2012

و سختی آب انجام گیرد، اين  pHبايد آنالیز دو فاکتور 

مهم در اکثر مطالعاتی که از پراکسید هیدروژن به عنوان 

                       ضدعفونی کننده استفاده کرده اند، به چشم

 ;Schreier et al, 1996; Rach et al,1998).می خورد

Wagner et al. 2010, 2012b) 

ی کننده، به عنوان ضدعفون H2O2در هنگام استفاده از  -

دمای آب بايد تحت کنترل باشد، زيرا به اعتقاد برخی از 

محققان دمای باال باعث افزايش سمیت اين ماده می 

 (kiemer & black, 1997; Small, 2004)گردد

که برای کنترل رشد قارچ بر هیدروژن غلظت پراکسید 

روی تخم های ماهی قزل آالی رنگین کمان در يک 

اده می شود، ممکن است بسته به کارگاه موثر تشخیص د

نوع منبع آبی، خصوصیات شیمیايی آب و تراکم اسپورهای 

)میرواقفی و  قارچی در کارگاه ديگر متفاوت باشد

(. از جمله مطالعاتی که از پراکسید 1931همکاران، 

هیدروژن به عنوان ضدعفونی کننده تخم قزل االی رنگین 

کريیر و همکاران در کمان استفاده کرده اند می توان به اس

اشاره کرد،  1333و بارنز و همکاران در سال  1331سال 

-1آنها به اين نتیجه رسیدند که کاربرد اين ماده به میزان 

دقیقه باعث کنترل رشد  10-15درصد به مدت   5.0

فراوانی باکتريايی  از طرفی کاهشعوامل قارچی می گردد. 

 10ماده به مدت گرم در لیتر از اين   5.0-2با کاربرد 

تحقیق ديگری بار  در همچنیندقیقه میسر می باشد. 

باکتريايی تخم های قزل آالی رنگین کمان بوسیله دوز 

دقیقه و يا  1گرم در لیتر پراکسید هیدروژن به مدت  95

دقیقه بدون اينکه بازماندگی  2گرم در لیتر به مدت  10

هش نشان تخم را تحت تأثیر قرار دهد، به میزان زيادی کا

می دهد. واگنر نیز بهترين دوز مورد استفاده برای کاهش 

بار باکتريايی تخم های ماهی قزل آالی رنگین کمان را 

 دقیقه پیشنهاد کرده است 2گرم در لیتر به مدت  10-15

(Wagner et al, 2012b; Barnes, 2006  بنوره و .)

 مقايسه ای اثر پراکسید هیدروژن و با ( 1931) همکاران

دريافتند که میزان تفريخ در تیمار  گرين ماالشیت

پراکسید هیدروژن نسبت به ماالشیت سبز به صورت معنی 

داری بیشتر است و اين امر می تواند ناشی از آن باشد که 

تراکم باکتری از مرحله چشم زدگی تا تفريخ در تیمار 

افزايش می يابد و در اين حال پراکسید  ماالشیت سبز 

ا از بین بردن باکتری های موجود بر روی هیدروژن ب

پوسته تخم باعث افزايش میزان چشم زدگی و تفريخ می 

همچنین در مطالعه مقايسه ای ديگری، میرواقفی و . شود

 205به اين نتیجه رسیدند که غلظت  ( 1931) همکاران

 7دقیقه در دمای  95پی پی ام پراکسیدهیدروژن به مدت 

ترل رشد قارچ مناسب بوده و با درجه سانتیگراد برای کن

تیمار ماالشیت سبز از لحاظ درصد آلودگی و میزان تلفات 
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تا مرحله چشم زدگی تخم ها، تفاوت معنی داری ندارد. 

نتايج مطالعه مذکور همچنین نشان داد که پراکسید 

هیدروژن نه تنها از نظر بهداشتی و آلودگی های زيست 

زاد کردن اکسیژن، محیطی خطری ندارد، بلکه به سبب آ

موجب بهبود کیفیت آب محیط پرورشی می شود و از 

 .لحاظ اقتصادی نیز به صرفه خواهد بود

 

 (C5H8O2 )گلوتارآلدهید

گلوتارآلدهید به طور مستقیم با پروتئین های اليه خارجی 

باکتريها و قارچها لینک شده و از همانندسازی و 

ه وقتی که به متابولیسم آنها جلوگیری می کند. اين ماد

درون محیط وارد می شود تمايل دارد در محیط های آبی 

باقی بماند اما به دلیل قابلیت انحالل باالی آب، میزان 

تجمع زيستی آن کم می باشد. گلوتارآلدهید به آسانی در 

               محیط های آب شیرين تخريب پذير می باشد

(Leung, 2001در مقايسه با ساير ضدعفون .) ،ی کننده ها

گلوتارآلدهید در حضور مواد آلی موجود در بسته های تخم 

            نیز فعالیت خود را به نحو مطلوبی حفظ می کند

(fraise et al, 2004 .)pH  آب واکنشهای گلوتارآلدهید را

قلیايی  pHتحت تاثیر قرار می دهد، بدين صورت که 

می گردد، باعث افزايش فعالیت باکتری کشی اين ماده 

همچنین افزايش درجه حرارت نیز باعث افزايش فعالیت 

گلوتارآلدهید می گردد. اين ماده برای محققان و کسانی 

که از آن به عنوان ضدعفونی کننده استفاده می کنند، 

خطرناک بوده و می تواند باعث تنگی نفس، سوزش چشم 

گردد. گلوتارآلدهید به طور خاص به عنوان باکتری کش و 

يروس کش به کار برده می شود هرچند در برخی موارد و

به عنوان قارچ کش نیز بکار برده شده است. غلظت 

 3200و  ppm 25گلوتارآلدهید مورد استفاده رنجی بین 

ppm  دقیقه می باشد 2-15با مدت زمانی بین                 

(Swaef et al, 2015 ًاين ماده در آبزی پروری عموما .)

ضدعفونی کننده سطح تخم مطرح می باشد. طی  به عنوان

تحقیقی اثرات ضدعفونی کنندگی غلظت های مختلف 

گلوتارآلدهید بر روی تخم قزل آالی رنگین کمان مورد 

بررسی قرار گرفت و زنده مانی تخم ها به طور مشخصی 

، ppm 300تحت تاثیر قرار گرفت، به نحوی که در غلظت 

درصد  95تلفات  ppm 1500درصد تلفات، در غلظت  15

درصد مشاهده گرديد.  10تلفات  ppm 2000و در غلظت 

اين ماده در مدت  ppm 2000با توجه به اينکه غلظت 

دقیقه باعث کاهش معنی داری در بازماندگی  25زمان 

تخم قزل آال گرديد، همچنین در غلظت هايی که برای 

تخم و استفاده کنندگان بدون خطر بود، نتوانست باعث 

 flavobacteriumکاهش بازماندگی باکتری آبهای سرد 

psychrophilum  گردد، بنابراين توصیه شده برای مقابله

با باکتريهای بیماريزا، مشخصاً باکتری ذکر شده بهتر است 

                            از ديگر ضدعفونی کننده ها استفاده گردد

( Grasteau et al, 2015.)  

 

 (NaCl) کلرید سدیم

قزل آال نمک  تفريخگاههایسالیان متمادی است که در 

بدون يد )کلريد سديم( برای درمان عفونت های قارچی و 

انگلهای خارجی نظیر بیماری کاستیوز مورد استفاده قرار 

 کنترل (. اين ماده در1931می گیرد)جاللی و میار، 

 لقاح های تخم در تفريخ درصد بهبود و قارچی های عفونت

گزارش شده  مؤثر بسیار کمان رنگین آالی قزل ماهی فتهيا

(. خاصیت ضدقارچی 1931است)اخالقی و بهاالدينی، 

کلريد سديم به علت افزايش فشار اسمزی و ايجاد تغییر در 

میزان جذب آب توسط میکروارگانیسم ها بوجود می آيد. 

و  pHهیچ اطالعاتی در مورد تاثیر بار مواد آلی، تغییرات 

آب بر روی مکانیسم عمل ضدعفونی کنندگی سختی 

کلريد سديم وجود ندارد، عالوه بر اين، کلريد سديم برای 

                 محیط زيست و سالمتی انسان بدون ضرر می باشد

( .(Schreier et al, 1996 در مورد اين ماده غلظت

در مدت زمان  ppm 05-20 پیشنهادی مورد استفاده بین

باشد. تکرار استفاده از کلريد سديم در  دقیقه می 15-10

منابع مختلف بسیار متفاوت می باشد، به طوريکه 

ضدعفونی بر تخم ها به صورت يک بار در روز، روزانه، دو 

بار در روز، يک روز در میان، يک بار در هفته، دو بار در 

                        هفته و بصورت مستمر تاکید شده است

(Swaef et al, 2015.)  در اکثر مطالعاتی که از کلريد
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سديم به عنوان ضدعفونی کننده استفاده شده، کاهش در 

. به عنوان گرديده استمیزان عفونت های قارچی گزارش 

مثال بعد از ضدعفونی تخم های قزل آالی رنگین کمان 

بوسیله اين ماده می توان از بروز عفونت قارچی ساپرولگنیا 

ری نمود. از مزيت های استفاده از به طور کامل جلوگی

نمک می توان به هزينه خريد بسیار کم و بدون خطر بودن 

آن اشاره نمود. در صورت ضدعفونی تخم های قزل آال با 

ساعت، بهترين نتیجه  1به مدت  ppt 30-15غلظت 

حاصل شده، بدون اينکه کاهش معنی داری در بازماندگی 

از اين حد باعث مرگ و تخم ها ايجاد گردد. غلظت باالتر 

میر جنین می گردد. همچنین در صورت ضدعفونی تخم 

به مدت  ppt 30ها به صورت يک روز در میان با غلظت 

و به  ppt 25-15دقیقه، دو بار در هفته با غلظت  10

بدون اينکه تاثیر  ppt 7-3صورت مستمر با غلظت بین 

 باعث کاهش د،باشداشته  تفريخ  منفی بر روی میزان

 ,kitancharoen et alعفونت های قارچی می گردد)

پی پی ام کلريد سديم  25555(. همچنین میزان 1997

درصد که به  7/31توانست بازماندگی تخم های قزل آال را 

طور معنی داری از گروه کنترل بیشتر بود، ارتقاء بخشد. 

به دلیل اينکه اين ماده بايد به مقدار بسیار زياد مورد 

قرار گیرد بنابراين مشکالتی را در زمان استفاده استفاده 

ايجاد می نمايد، به همین خاطر محققین داروها و 

ترکیبات جايگزين ديگر را دنبال می کنند)اخالقی و 

 (.1931بهاالدينی، 

 

 یدوفور

 حاللو حاملهای  ( IODINE)يدوفور ترکیبی از آيودين 

به آرامی  می باشد، بعد از حل شدن يدوفور در آب، آيودين

.فعالیت ضدمیکروبی  Gottardi, 1985) آزاد می شود)

آيودين حتی در غلظت های خیلی کم هم بسیار سريع می 

باشد، اما حاالت دقیق اين فعالیت تاکنون به خوبی 

 ,Fraise et al. 2004; Lahnsteiner)شناخته نشده است

مدت زيادی است که يدوفورها به عنوان  .(2016

می شوند در آبزی پروری استفاده  ضدعفونی کننده

(Zawada et al, 2014) . آيودين به درون سلولها نفوذ

کرده و با مولکولهای مختلف واکنش می دهد و از اين 

 ;Fraise et al. 2004)طريق باعث مرگ سلولها می گردد

Lahnsteiner, 2016).   اين مواد از طريق اکسیداسیون

متیونین و همچنین آمینواسیدهايی مانند سیستئین و 

ممانعت از عملکرد هیدروژن در آمینواسیدهای آرژنین، 

اليزين و هیستیدين باعث تغییر ماهیت پروتئین های 

ساختاری و آنزيمی می شوند. آيودين همچنین با 

اسیدهای چرب و نوکلئوتیدها واکنش می دهد و تغییرات 

رخ داده در ديواره سلولی، غشاء و سیتوپالسم در نهايت 

منجر به مرگ سريع سلولهای میکروارگانیسم ها میگردد. 

(Zawada et al. 2014) . همانند ساير ضدعفونی کننده

ها، در صورت وجود مواد آلی، فعالیت آيودين در غلظت 

های کم تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش می يابد. در 

صورتی که بر خالف خیلی از ضدعفونی کننده ها در رنج 

نیز قدرت ضدعفونی کنندگی خود را  pH های مختلف 

حفظ کرده است. فعالیت آيودين همچنین تحت تاثیر دما 

قرار نمی گیرد، بنابراين به خوبی نشان داده که دما عامل 

            محدودکننده ای برای فعالیت اين ماده نمی باشد

(Fraise et al. 2004; Lahnsteiner, 2016).  زيرا اين

یلی کم حتی تقريباً تا صفر درجه ماده در دماهای خ

سانتیگراد نیز دارای خاصیت ضدعفونی کنندگی خیلی 

قوی می باشد. يدوفورها بر روی ويروسها، قارچها و 

باکتريها مؤثر می باشند، آنها به راحتی در آب حل شده و 

هیچ تاثیری بر روی فلزات و مواد پالستیکی به جا 

روی پوست بدن  نخواهند گذاشت، اين مواد همچنین بر

تاثیر مضری نداشته و نسبت به ترکیبات کلرين، ضدعفونی 

آيودين از جمله -کننده کارامدتری می باشند. پودين

يدوفورهايی می باشد که برای ضدعفونی تخم مفید 

 (Zawada et al. 2014)هستند

درصد آيودين را  50/5تخم های قزل آال غلظت های تا 

قادر است باکتری  تحمل می کنند و در اين غلظت

دقیقه از بین  15سالمونیسیدا را در مدت زمانی کمتر از 

 1ببرد. همچنین در صورت ضدعفونی با آيودين به میزان 

 Aeromonasدقیقه،  15درصد در مدت زمان 

liquefaciens  به طور کامل از سطح تخم های چشم
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زده ماهیان قزل آال حذف می شود، بدون اينکه تاثیر منفی 

 .(McFadden, 1969) روی میزان هچ بر جای گذاردبر 

مطالعات زيادی در خصوص ارزيابی تاثیرات بلندمدت 

 2ضدعفونی کننده آيودين بر روی بازماندگی الرو ماهیان 

روزه انجام شده است، در هیچکدام از تحقیقات  155تا 

 آيودينتاثیر قابل ذکری گزارش نشده است. وسکودين و 

ی رايج مورد استفاده می باشند با اين از جمله يدوفورها

تفاوت که وسکودين فقط برای ضدعفونی تجهیزات و 

محیط های فاقد ماهی کاربرد دارد و نبايد برای ضدعفونی 

تنها يدوفور  آيودينتخم از آن استفاده کرد، در صورتی که 

مورد استفاده برای ضدعفونی تخم ماهی می باشد که 

ک قابل عرضه می باشد. بدون نیاز به نسخه دامپزش

استفاده از اوادين بسیار آسان بوده و برای محیط زيست 

به  1در جدول (.Swaef et al, 2015)خطری ندارد

برخی از مطالعات انجام گرفته در خصوص تاثیر ضدعفونی 

کننده آيودين بر روی آلودگیهای قارچی و باکتريايی تخم 

د هچ آنها ماهیان قزل آالی رنگین کمان و همچنین درص

 به طور خالصه پرداخته شده است.

 : مطالعات انجام گرفته در خصوص تاثیر ضدعفونی کننده آیودین بر روی تخم ماهی قزل آالی رنگین کمان1جدول

 (mg/lغلظت ) آلودگی
مدت زمان مواجهه 

 )دقیقه(
 منبع درصد هچ نتیجه

 Kumagai et al 2010 عمولیم وجود باکتری پسیکروفیال در محیط 10 255، 155 باکتريايی

 Marking et al. 1994 معمولی جلوگیری از عفونت های قارچی 10،95،15 205 قارچی

 Marking et al. 1994 افزايش کنترل آلودگی قارچی 10،95،15 1555 قارچی

 Wagner et al. 2010 افزايش معنی دار کاهش بار باکتريايی 15 2555 باکتريايی

 Wagner et al. 2010 افزايش معنی دار کاهش بار باکتريايی 10 155 باکتريايی

 Wagner et al. 2012a معمولی بدون تاثیر معنی دار 15 155 باکتريايی

 

 ( ( C76H52O46 تانیک اسید

است که خود  تانن ای از ماده تانیک اسید فرم ويژه

محسوب شده و از گیاهان استخراج می  فنول پلی نوعی

گردد. اين ماده طبیعی به صورت گسترده و به آسانی در 

. (Wagner et al, 2012a)محیط قابل دسترسی می باشد

تانیک اسید در آبزی پروری برای از بین بردن چسبندگی 

تخم ماهیان کاربرد دارد. در نتیجه استفاده از آن به عنوان 

درمان شیمیايی خیلی ناشناخته نمی باشد. وجود مواد آلی 

در محیط هیچ خللی در فعالیت تانیک اسید وارد نمی 

بر روی  pHدما و  کند. اطالعات خاصی در مورد تاثیر

 (.Swaef et al, 2015عملکرد تانیک اسید وجود ندارد)

تانیک اسید به میزان زيادی برای باکتريهای ادواردزيال 

ايکتالوری و فالوباکتريوم کلوموناريس که از جمله 

            مهمترين پاتوژنهای بیماريزا در ماهیان هستند، سمی

به  2512اران در سال می باشد. در مطالعه ای وگنر و همک

بررسی تاثیرات تانیک اسید بر روی تخم ماهی قزل آالی 

رنگین کمان بوسیله مقايسه آن با آيودين پرداختند، در 

اين مطالعه تخم ها بعد از جذب آب بوسیله تانیک اسید 

 0میلی گرم در لیتر به مدت  255و  25، 2با غلظت های 

م در لیتر برای میلی گر 155دقیقه و با آيودين  10يا 

دقیقه تحت تیمارهای ضدعفونی قرار گرفتند.  15مدت 

( هیچ تفاوت 7/39 -1/39٪نتايج نشان داد میزان هچ )

معنی داری در دو تیمار مذکور نشان نمی دهد. در صورتی 

که درصد تخم های بدون بار باکتريايی در تیمار آيودين 

اسید  ( بیشتر از تیمار تانیک37٪به صورت معنی داری )

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%81%D9%86%D9%88%D9%84
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( بود. اين مطالعه نشان می دهد استفاده از ٪05-2/23)

میلی گرم در لیتر برای تخم  255تانیک اسید تا غلظت 

قزل آال سمیتی در پی ندارد اما کنترل بار باکتريايی 

بوسیله آيودين به نحو مطلوب تری انجام می گیرد. 

بنابراين می توان گفت تانیک اسید نسبت به آيودين در 

                     بار باکتريايی کمتر مؤثر می باشدکاهش 

(wagner et al, 2012a).  با توجه به اينکه تاثیرات تانیک

اسید و آيودين بر روی میزان هچ با هم برابر می باشد، 

بنابراين با افزايش غلظت و مدت زمان مواجهه می توان 

 خاصیت ضدعفونی کنندگی تانیک اسید را برای کنترل بار

اگر تانیک  (.Swaef et al, 2015باکتريايی بهبود بخشید)

اسید و آيودين با هم به عنوان ضدعفونی کننده مورد 

استفاده قرار می گیرند، تانیک اسید اثربخشی هر دو ماده 

را از بین می برد، به عبارتی اگر قبل از ضدعفونی از 

آيودين استفاده شود، مواد باقیمانده موجود در محیط، 

ثیرات باکتری کشی تانیک اسید را تحت تاثیر قرار تا

 خواهد داد

(Cornwell et al, 2011; Wagner, et al, 2012a) . 
 

 ( C3H6BrNO4 )برونوپل 

از جمله باکتری کشهايی است که طیف گسترده ای از 

باکتريها را از بین می برد. اين ماده به وفور جهت 

رود.  برونوپل  ضدعفونی آب و محصوالت غذايی به کار می

از لحاظ اثرات زيست محیطی بسیار امن و نیمه عمر 

باقیماندن آن در محیط بسیار کوتاه بوده و تقريباً تجمع 

زيستی آن بسیار بعید می باشد. به دلیل اينکه اين ماده 

برای ماهیان دريايی و آب شیرين سمی می باشد، بنابراين 

کنترل سیستم تخلیه فاضالب های صنعتی بايد تحت 

شديد جهت جلوگیری از ورود اين ماده به محیط های 

فعالیت برونوپل   (.Swaef et al, 2015)آبزی قرار گیرد

 ,Shepherd et al)و دما افزايش می يابد pH  با افزايش

در صورتی که هیچ اطالعات قابل استنادی در  (1988

ز مورد تاثیر مواد الی بر روی کارايی اين ماده وجود ندارد. ا

جمله موادی که در کشور ما با ماده موثره برونوپل به 

صورت تجاری در مزارع تکثیر قزل آال مورد استفاده قرار 

واقع همان برونوپول  در اگز سنمیگیرد سن اگز می باشد. 

 باکتريايی بوده و که دارای خاصیت ضدقارچی و می باشد

ط در تحقیقی که توس دارد. کاربرد نیز شامپوها تولید در

در مرکز تحقیقات  1931محمدپور و همکاران در سال 

سن ماهیان سردابی شهید مطهری ياسوج انجام پذيرفت، 

اگز به عنوان ماده شیمیايی در کنترل آلودگی های قارچی 

تخم های قزل آالی رنگین کمان مورد آزمايش قرار گرفت 

و با نتايج حاصل از ماالشیت سبز که به طور معمول برای 

ی کردن تخم های ماهی به کار می رود، مقايسه ضدعفون

 13شد. تخمهای قزل آال از ابتدای زمان تلقیح به مدت 

تیمار دو روز مورد ضدعفونی قرار گرفتند. آزمايش در قالب 

( محلول سان اگز بود که هر 2( ماالشیت گرين و 1شامل 

سینی در هر تراف بود، مقدار  9تراف با  9تیمار حاوی 

گرم و مقدار ماده ماالشیت گرين و  650سینیتخم در هر 

گرم و  05سن اگز جهت ضدعفونی روزانه به ترتیب برابر با 

گرم بود. نتايج حاصله نشان داد که میزان تلفات تخم  25

تا مرحله چشم زدگی، در گروه ماالشیت گرين به طور 

معنی داری بیشتر از گروه سن اگز می باشد. نتايج به 

اد که محلول ضدعفونی کننده سن اگز دست آمده نشان د

نه تنها از نظر بهداشتی و آلودگی های زيست محیطی 

خطری ندارد، بلکه به سبب بی بو و بدون رنگ بودن کار 

 .با آن راحت تر می باشد

  

 (CH2Oفرمالدهید )

فرمالیدهید يک ماده شیمیايی بدون رنگ و بسیار فعال 

اکنش می دهد. و RNAو  DNAبوده که با پروتئین ها، 

امنیت استفاده کنندگان و تاثیر روی محیط، تنها نگرانی 

در مورد کاربرد فرمالدهید در اکوسیستم های استخری 

می باشد. اين ماده ترکیب آلی آلدهیدها با فرمول 

و دما میزان  pHمی باشد که با افزايش  CH2Oشیمیايی 

فعالیت آن افزايش می يابد. همانند ديگر محصوالت 

عفونی کننده، میزان فعالیت فرمالدهید در حضور مواد ضد

پروتئینی آلی کاهش می يابد. اغلب اوقات محلول حاوی 

درصد فرمالدهید به نام فرمالین در دسترس می  93-91

بنابراين بايد مراقب بود که  (.Swaef et al, 2015باشد)
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در اثر ماندن به پارافرمالدهید تبديل نشده باشد. به دلیل 

اينکه اين ماده بر روی دستگاه تنفس انسان اثر تحريکی 

دارد بنابراين برای حفظ سالمت کارکنان بايد با احتیاط به 

کار گرفته شود و به عنوان درمان بايد با دقت زيادی 

 (.1931میار، تجويز گردد)جاللی و 

فرمالین به طور گسترده در برابر عفونت های قارچی،  

باکتريايی، انگلی و ويروسی موثر بوده و به جهت ضدعفونی 

(. در Swaef et al, 2015تخم ماهیان به کار می رود)

صنعت آبزی پروری اين ماده در درمان عفونت های انگلی 

خاص خارجی آبشش و پوست بسیار مفید بوده و به طور 

در درمان انگل کاستیا، ديگر پروتوزواها و ترماتودهای 

(. اين ماده تنها Bulut et al, 2015مونوژن کاربرد دارد)

قارچ کش مورد تايید سازمان غذا و داروی اياالت 

(. کاربرد Swaef et al, 2015( می باشد)FDAمتحده)

فرمالین در سالهای اخیر در ايران مورد توجه بوده است. 

های اين دارو که موجب توسعه آن شده سالم بودن  ويژگی

نسبی آن از نظر باقیماندگی در گوشت ماهی، اثرات 

نامطلوب کمتر بر محیط های زيست آبی می باشد)ابطحی 

(. همچنین از ديگر داليل استفاده از اين 1939و همکاران، 

ماده در کارگاههای تکثیر ماهیان می توان به موثر بودن 

بیماريها و اثر ضدعفونی کنندگی آن، قیمت  آن در کنترل

مناسب و نیز حجم کم ماده اولیه به جهت جای اشغال 

 (.  1935کرده می باشد)فتح اللهی، 

تحقیقات انجام شده بر روی فرمالین نشان داده است که 

اين ماده باعث افزايش بازماندگی تخم و جلوگیری از رشد 

. فرمالین نسبت (Wagner et al, 2012قارچها می گردد)

به پراکسید هیدروژن دارای اثرات قارچ کشی بهتری می 

 (. Rach et al, 2005باشد )

بهترين دوز مورد استفاده فرمالین جهت مبارزه با قارچ 

ساپرولگنیا در تخم های ماهی قزل آالی رنگین کمان، 

پی پی ام می باشد)ابطحی و   1555و  055، 205

ای که اخالقی و بهاالدينی در  (. در مطالعه1939همکاران، 

پی پی ام  255انجام دادند، فرمالین با مقدار  1931سال 

توانست بیشترين بازماندگی را در تخم های لقاح يافته 

قزل آالی رنگین کمان به دنبال داشته باشد و به طور 

معنی داری از قارچ زدگی تخم ها جلوگیری نمايد)اخالقی 

برخی از مطالعات انجام  2ول (. در جد1931و بهاالدينی، 

گرفته در رابطه با خاصیت ضدعفونی کنندگی فرمالدهید 

بر روی تخم های ماهی قزل آالی رنگین کمان همراه با 

 دوزهای موثر ذکر شده است.

 

 : دوزهای پیشنهادی و موثر فرمالدهید جهت ضدعفونی تخم ماهی قزل آالی رنگین کمان2جدول 

 (mg/lغلظت) آلودگی
زمان مدت 

 مواجهه )دقیقه(
 منبع درصد هچ نتیجه

 055،1555،1055 قارچی
10                                 

 يک روز در میان

کاهش عفونت قارچی با 

 افزايش غلظت
 Schreier et al. 1996 افزايش

 15 205 قارچی
کاهش معنی دار رشد 

 قارچ
 Bailey and Jeffreys1989 درصد 10بیش از 

 70،105،955 قارچی
15                                

 روزانه

عدم مشاهده رشد قارچ 

 955و  105در تیمار 

کاهش هچ در تیمار 

 955و  105
Cline and Post 1972 
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فرمالین امروزه در برخی از کارگاهها به عنوان جانشین 

ماالشیت سبز استفاده می گردد، اين ماده اگرچه قارچ 

مزيت علی رغم  رولگنیا بوده وعارضه ساپ کش موثری برای

های زيادی که استفاده از آن در تفريخ گاهها به دنبال 

دارد، اما به دلیل بوی تند و مخاطرات تنفسی برای مصرف 

کنندگان و کارگران چندان مورد توجه نیست )بنوره و 

( و اگرچه در غلظتی بسیار پائین می 1930حسنقلی پور، 

ضدعفونی کننده قوی عمل کند، اما  تواند به عنوان يک

دارای آثار سوئی نیز بر روی سالمت می باشد و در صورت 

استفاده غیر ايمن از آن، خطراتی مانند سرطانزا بودن، 

خاصیت فیکساتوری برای بافتها، قابل اشتعال بودن و 

همچنین عوارضی مانند سوزش چشم و گلو کارگران را 

ات دارو و درمان اياالت تهديد می کند. به نحوی که وزر

متحده استفاده از آن را تحت نظارت همه سازمانهای 

ذيربط فقط در آبزی پروری برای اثرات ضدقارچی مجاز 

و ژاپن ممنوع  اند، در صورتی که اين کار در اروپامی د

بوده و علت آن خطر سرطانزايی و سمیت می باشد)فتح 

 (.  1935اللهی، 

 

 (CuSO4) سولفات مس

ت مس به عنوان جلبک کش و در درمان بیماريهای سولفا

انگلی در آبزی پروری کاربرد دارد. در مطالعات اندکی از 

سولفات مس جهت ضدعفونی تخم استفاده شده 

(. مس دارای اثر Wagner et al, 2013است)

الیگودينامیک نسبت به باکتريها می باشد، هرچند 

خته نشده مکانیسم اين اثر تاکنون به صورت کامل شنا

است اما گفته شده که يون مس از طريق تخريب ديواره 

سلولی بوسیله باند شدن با غشاء اين اثر را اعمال می کند. 

مس همچنین برخی آنزيمها را مهار کرده و مکانیسم 

دفاعی را در برابر راديکالهای آزاد اکسیژن کاهش می دهد. 

ائیت، میزان سمیت مس به شیمی آب وابسته می باشد. قلی

بر روی سمیت مس تاثیرگذار    pHسختی کل، شوری و 

می باشند. مس در آبهای نرم اسیدی در مقايسه با آبهای 

قلیايی دارای سمیت بیشتر می باشد. در مطالعاتی که از 

سولفات مس جهت ضدعفونی تخم ماهیان استفاده شده 

میلی گرم  0/2-755مفید استفاده شده بین  دامنهاست، 

وگنر و می باشد. به عنوان مثال طی مطالعه ای که در لیتر 

، 955، 155انجام دادند، غلظت های (  2519 )اوپلینگر 

میلی گرم در لیتر سولفات مس را به مدت  755و  055

دقیقه بر روی تخم های ماهی قزل آالی رنگین کمان  10

استفاده کردند. در مطالعه مذکور تیمارهای با غلظت بیش 

گرم در لیتر کاهش معنی داری در بار میلی  955از 

باکتريايی آنها مشاهده شد، اما میزان هچ در تیمارهای 

میلی گرم در لیتر کاهش معنی داری نشان  755و  055

در تمام مطالعات انجام شده ضدعفونی تخم ها تا . داد 

مرحله چشم زدگی توصیه شده است، زيرا ممکن است 

ريخ شده سمی سولفات مس برای الروهای تازه تف

(. غلظتی از سولفات مس که Swaef et al, 2015باشد)

جهت کنترل رشد کامل قارچها موردنیاز است، برای تخم 

                           قزل آالی رنگین کمان سمی می باشد

(wagner and Oplinger, 2013.) 

 

 (C2H4O3)پراستیک اسید )پرسیدین( 

ی شیمیايی از خانواده پراستیک اسید )پرسیدين( ترکیب

پراکسیدهای ارگانیک است که در محیط های آبی در اثر 

ترکیب اسیتیک اسید با پراکسید هیدروژن ايجاد شده و به 

دلیل پتانسیل باالی اکسیداسیون، خاصیت ضدمیکروبی از 

خود نشان می دهد. اين ماده قادر به تخريب انواع 

ای نوکلئیک، ماکرومولکولها شامل کربوهیدراتها، اسیده

لیپیدها و اسیدهای آمینه بوده و با لیز سلولی باعث مرگ 

ارگانیسم ها می گردد. پرسیدين از طريق اکسیداسیون 

غشای خارجی سلولهای رويشی باکتری، اندوسپور، مخمر 

و هاگ قارچها باعث مرگ عوامل فوق شده و محیط را 

چها، ضدعفونی می کند. توانايی از بین بردن باکتريها، قار

نماتودها و غیرفعال کنندگی ويروسها توسط اين ماده 

(. اين ماده 1937نشان داده شده است)مرادی و همکاران، 

به ترکیبات بی ضرر تجزيه شده و هیچگونه محصول 

(. خاصیت Kitis, 2004جانبی سمی از آن باقی نمی ماند)

ضدمیکروبی پراستیک اسید در دامنه دمايی وسیع ثابت 

(. در صورتی که فعالیت Stampi et al, 2001شده است)
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قلیايی کاهش می يابد. پراستیک اسید به دلیل  pHآن در 

اينکه به تازگی به عنوان ضدعفونی کننده تخم ماهیان 

مورد استفاده قرار گرفته است بنابراين مطالعات اندکی به 

کاربرد اين ماده در صنعت آبزی پروری پرداخته است. در 

میلی گرم در لیتر  0/2-25العات از غلظت يکی از اين مط

 اين ماده برای ضدعفونی تخم های گربه ماهی روگاهی

(Ictalurus punctatus)  استفاده کرده و کاهش معنی

داری در میزان رشد قارچها مشاهده شد، همچنین میزان 

                     هچ نیز از درصد بسیار خوبی برخوردار بود

(Swaef et al, 2015.) 

 

 (O3اوزون )

اوزون به عنوان يک ماده قارچ کش، ويروس کش و باکتری 

ه از طريق واکنش با آنزيم ها دکش مطرح می باشد. اين ما

و چربی های ديواره سلولی باعث کاهش فعالیت آنزيمی 

 در مهمی نقش اوزون. .(Fraise et al. 2004)می گردد. 

 هایسیستم  در ماهی های بیماری و حذف جلوگیری

 اکسايش و گندزدايی باعث ماده اين. دارد آبزيان پرورش

 با مقابله در ماده اين. شود می آب در موجود های آالينده

 بسیار اثر پرورش محیط در موجود های استرپتوکوکوس

 حاکی شد انجام زمینه اين در که يی مطالعه. دارد خوبی

 تعداد تواند می اوزون از استفاده آبزيان پرورش در که است

 کاهش 35.555 به 2.355.555 از را ها باکتری شمارش

 رشد افزايش موجب اوزون از استفاده همچنین.  دهد

 در ها بیوتیک آنتی و داروها از استفاده کاهش و ماهی

 حد باالترين به يابی دست برای شود. می پروری آبزی

 و تمیز بايد ورودی آب ماهی تکثیر مراکز در بازماندگی

 اوزون .باشد ها آلودگی ديگر و ها میکروارگانیسم از عاری

 و موجب شده ها هچری به ورودی آب سازی سترون باعث

 برای شیمیايی مواد حذف و بازماندگی درصد افزايش

 مقدار تواند می همچنین اوزون. شود می آب سازی آماده

 با مقايسه در و دهد افزايش را آب در شده حل اکسیژن

 را يی مخاطره است آفرين مشکل اهیم حیات برای که کلر

ندارد. بنابراين از مهمترين مزايای استفاده از اوزون  بر در

در آبزی پروری می توان به بهبود کیفیت آب، افزايش 

رشد، کاهش بیماريها و حذف مواد شیمیايی، افزايش 

اکسیژن محلول در آب، از بین بردن اجرام خارجی اشاره 

بی خطر می باشد. حضور مواد  کرد. اين ماده برای ماهی

الی در آب به طور معنی داری نیمه عمر اوزون را که 

                 دقیقه است کاهش می دهد. 10حدود 

(Mendicino, 2001.)  بنابراين همانند ديگر مواد

ضدعفونی کننده، مواد الی بايد قبل از شروع عملیات 

اير ضدعفونی از سیستم حذف شوند. در مقايسه با س

 pHضدعفونی کننده ها، اوزون کمتر تحت تأثیر دما و 

. البته بايد توجه داشت که (Block, 2001)قرار می گیرد

اوزون در غلظت باال باعث تحريک چشم، گلو و بینی می 

دوز مناسب برای استفاده از اوزون جهت ضدعفونی  گردد.

آبهای حاوی تخم ماهیان متفاوت می باشد به عنوان مثال 

میلی گرم در لیتر به  51/5-1/5فاده از اوزون به میزان است

دقیقه در روز باعث از بین بردن قارچهای  15مدت 

 Forneris et)ساپرولگنیا در تخم ماهیان آزاد می گردد

al. 2003 .) 

 نتیجه گیری 

 ال ايده کننده عفونی ضد يکطبق مطالعات انجام شده 

 در و ارزاننکه دارای ويژگیهايی باشد از جمله اي بايد

 وسیع اثر طیف دارای. باشد داشته سريع اثر. باشد دسترس

 يجادا. باشد اسپورها قارچها، ها، ويروس باکتريها، برروی

 غیر آلی مواد بوسیله .نکند ها میکروارگانیسم در مقاومت

 مخرب اثر. باشد داشته را سمیت حداقل. نگردد فعال

 برجای رنگ خود از و نداشته تجهیزات و ساختمان برروی

 محرک انسان و حیوان مخاطات و پوست برای. نگذارد

 آبهای حتی) آب در. باشد زننده عطر و بو بدون. نباشد

 پاک خاصیت. ندهد رسوب و شده حل خوبی به( سنگین

 ی شکافها و درزها به آن نفوذپذيری. باشد داشته کنندگی

 داریپاي غیره و دما آب، هوا، مقابل در. باشد زياد سطوح

باشد. از آنجايی که مواد ضدعفونی  داشته خوبی شیمیايی

کننده معرفی شده در اين مقاله هیچ کدام تمام شرايط 

ذکر شده در رابطه با خصوصیات يک ضدعفونی کننده 

مناسب را ندارند بنابراين معرفی يک ماده به عنوان بهترين 

ضدعفونی کننده تخم منطقی به نظر نمی رسد. علیرغم 
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موضوع می توان برخی از موادی که دارای بیشترين اين 

مزايا می باشند را به عنوان ضدعفونی کننده های مناسب 

معرفی نمود که از آن جمله می توان به اوزون، يدوفور و 

برونوپل اشاره کرد. البته با توجه به اينکه امروزه شرکت 

های تولیدکننده مواد دارويی و بهداشتی، مبادرت به تولید 

مواد ضدعفونی کننده به صورت ترکیبی می نمايند که 

دارای اثرات به مراتب بهتری می باشند. بنابراين توصیه 

می گردد، پرورش دهندگان با در نظر گرفتن تمام شرايط 

ذکر شده و با مشاوره گرفتن از متخصصین بهداشت و 

بیماريهای آبزيان بهترين ماده را برای ضدعفونی تخم 

 کار گیرند. انتخاب و به 

 توصیه ترویجی

با وجود خطرات و ممنوعیت استفاده از ماالشیت سبز 

جهت ضدعفونی، اثبات برتری ترکیبات متعدد جايگزين 

اين ماده از جمله پرسیدين نیاز به بررسی در شرايط 

مختلف می باشد. با اين وجود با در نظر گرفتن مزايا و 

ابستگی قابلیت معايب هر يک از ترکیبات ذکر شده و نیز و

ضد عفونی کنندگی آنها به شرايط فیزيکوشیمايی آب در 

مزارع مختلف، ضد عفونی عمومی منبع آب ورودی مزارع 

با سیستم ازون و ضدعفونی تجهیزات تکثیر و سالن 
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Abstract 

Hygienic care is essential to regarding the development of activity of rainbow trout reproduction 

centers in our country and in order to achieve more production . Therefore, hygiene management can 

be considered as the main pillar of rainbow trout economic production. So it is necessary that 

considerations of health and prevention policies to be implemented very carefully. Egg disinfection to 

achieve survival rates in trout hatchery is one of the most important pillars of hygiene management. 

During egg incubation in order to minimize of Fungal, bacteria, parasites and viruses contamination 

are widely disinfected by various types of disinfectants. Considering the growing importance of this 

industry in our country and the need to understand the types of used disinfectants , This article 

describes the common types of chemical disinfectants in rainbow trout hatchery and makes it easy for 

the former to use the best disinfectant material in the reproduction center, according to the conditions. 
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