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 صمد بهرامی باباحیدری
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 چکیده 

. این  در هچری است  ،کمان بروز آلودگی قارچی تخمرنگینآالی یکی از مشکالت مهم در صنعت تولید ماهی قزل   

برند و حتی تعدادی از مراکز تکثیر را  تولیدات تخم را در مراکز تکثیر از بین میها ساالنه حدود نیمی از  آلودگی

دیده    آنها  های تخم  و   ماهیان  درنوعی بیماری قارچی است که    ساپرولگنیازیس  کنند.از سیستم تولید خارج می

عامل تلفات تخم در هچری  مهمترین   ساپرولگنیا.  است  ساپرولگنیاسه   خانواده   هایقارچ   از   آن   عامل   که   شود می

است.  رنگینآالیقزل در آب میمی  زندگی  شیرین  های آب  در   اساساً  هاقارچ  اینکمان  آنها  ازدیاد  و  تواند  کنند 

کند. ایجاد  تکثیر  مرکز  برای  را  زیادی    به   بستگی   اغلب  قارچی   هایعفونت  به   ماهیان   تخم   حساسیت  مشکالت 

  پروری آبزی  در آلی مواد و  مرده  هایتخم. دارد انکوباتور  در  ماهیان  هایتخم  تراکم و آب  جریان میزان آب،  کیفیت

  قبول   قابل  هایروش   از  یکی  عارضه  این  کنترل  برای.  شوند می  محسوب  هاقارچ  رشد   برای   مناسب  بستری  عنوان  به

گرین  ساپرولگنیازیس در هچری با ماالشیتدر گذشته کنترل    .است  شیمیایی  داروهای  از   استفاده  آبزیان  پرورش   در

است تا مواد دیگری را    در جریانهای زیادی  تالش   ،آن  از   دلیل ممنوعیت استفاده ه اکنون ب  .استشدهانجام می

که در این مقاله به معرفی این ترکیبات    . ماالشیت نمودجایگزین    هاثر در هچریؤ کش متوان به عنوان یک قارچب

 پرداخته شده است.  

 شیمیایی  قارچی، داروهای های، عفونتکمانرنگین آالیقزل کلمات کلیدی:
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 مقدمه 

های مختلف  زمینه توسعه سیستم  ،جوامع بشریاستفاده  مین پروتئین مورد  تأ رشد روزافزون جمعیت و نیاز به  

ترین منبع در حال رشد پروتئین حیوانی در  پرورش آبزیان سریعاست.  فراهم نمودهپرورش دام، طیور و آبزیان را  

به    (. et al., 2020 Grabicová)  کند مصرفی در سطح جهان را تأمین می  نیازهای جهان است و بیش از یک سوم  

 .باشد د می های گذشته، یک افزایش مداوم در تولید آن مشهوپروری طی دههافزون بخش آبزیدلیل اهمیت روز

  قارچی   های بیماری  باکتریایی،  هایبیماری  بعد از   آید.مرحله الروی از مهمترین مراحل این صنعت به حساب می

  است  پروری آبزی  صنعت  در  بیماری  از  ناشی  اقتصادی   خسارت   دلیل  مهمترین  هااوومیست  با  آلودگی  خصوصهب

  10  سالیانه   آمریکا  و  کانادا  ژاپن،  چین،  اسکاتلند،  تجاری  ماهیانآزاد  در  هااوومیست  از  ناشی  ضرر   که  طوری هب

آبی در اکثر نقاط  ویژه ماهیان سردتکثیر آبزیان و به(.  Romøren et al., 2005است )گردیده  برآورد  پوند   میلیون

دارد و  بینی قرار با این حال، این مرحله تحت تأثیر مرگ و میر زیاد و غیر قابل پیش  در حال انجام است  جهان

در این  ای ایجاد شوند  میرها ممکن است به دالیل گستردهو گردد. این مرگباعث خسارات اقتصادی زیادی می 

قارچ عارضه  بروز  تولید،  اساسی  و مشکالت  موانع  از  یکی  تخممیان  قززدگی  ماهیان  تکثیر  لهای  مرحله  آال در 

کمان بروز آلودگی  رنگینآالی یکی از مشکالت مهم در صنعت تولید ماهی قزل    که در واقع  ها استمصنوعی آن

برد و حتی تعدادی  که ساالنه حدود نیمی از تولیدات تخم را در مراکز تکثیر از بین می  قارچی تخم در هچری است 

مهمترین  در این میان جنس ساپرولگنیا  (.Davidson et al., 2019کند )رج میاز مراکز تکثیر را از سیستم تولید خا

  ماهیان   در نوعی بیماری قارچی است که    ساپرولگنیازیسکمان است.  رنگینآالیعامل تلفات تخم در هچری قزل

  هایآب  در  اساساً  هاقارچ  این  است  ساپرولگنیاسه  خانواده  هایقارچ  از  آن  عامل  که  شود دیده می  آنها  هایتخم  و

  حساسیتتواند مشکالت زیادی را برای مرکز تکثیر ایجاد کند.  کنند و ازدیاد آنها در آب می می   زندگی  شیرین

  در  ماهیان  های تخم  تراکم  و   آب  جریان  میزان  آب،  کیفیت  به  بستگی  اغلب  قارچی  هایعفونت  به   ماهیان   تخم

  محسوب   هاقارچ  رشد   برای  مناسب  بستری   عنوان   به   پروری آبزی  در  آلی   مواد   و  مرده  های تخم.  دارد  انکوباتور
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.  است  شیمیایی  داروهای   از  استفاده   آبزیان   پرورش   در  قبول  قابل  هایروش   از   یکی   عارضه  این   کنترل   برای .  شوند می

  کارایی   زیرا برد، کار  به  معیار یک  با  توان نمی همیشه  را  شیمیایی داروهای   که داشت  نظر  در   را نکته  این باید  البته 

  پارامترهای (. Tandel et al., 2020است ) متغیر آب شیمیاییفیزیکو شرایط  و آلیمواد  حضور در مواد این سمیت و

  شده   تعیین  پیش   از  اهداف  به   زیادی  حد   تا   ، شودمی  استفاده  کننده عفونی   ضد   مواد  ارزیابی   برای   که   مختلفی

  باکتریایی   بار  کاهش  برای  درمان  توانایی  به  توجه زیادی  موارد،  اتفاق  به  قریب  اکثر  در.  دارد  بستگی  کنندگانمصرف 

گرین  در گذشته کنترل ساپرولگنیازیس در هچری با ماالشیت  است.  هاتخم  هچ شدن  قابلیت  کاهش  بدون   قارچی  یا

های  تالش   ، آن  ز ا  دلیل ممنوعیت استفادههشده است که اکنون ب ثر است انجام میؤکش بسیار مکه یک ماده قارچ 

ماالشیت نمود  جایگزین    هاثر در هچری ؤکش متا مواد دیگری را بتوان به عنوان یک قارچ  در جریان است زیادی  

(Heikkinen et al., 2013) .   

 

 ضدعفونی و اهمیت آن  •

های جلبکی، مواد آلی و فضوالت  بایست ابتدا محیط مورد نظر را از آلودگیمنظور یک ضدعفونی مطلوب، میهب

ها یکی از امور  در مراکز هچری آبزیان ضدعفونی کردن تخم  . کردپاکسازی نمود سپس نسبت به ضدعفونی اقدام 

  متداول   عامل  قارچی،  هایعفونتباشد.  ها میو ابزاری برای مدیریت بیماری  ،میر ورایج برای کاهش میزان مرگ

ماهیان  تلفات کیسه  از   قبل   ،هاتخم  در  ویژههب  شیرین  آب  در  مانند  عفونت.  باشد می  زرده   جذب  قارچی  های 

هاگ قارچ در منابع آب هچری   تواند باعث ایجاد مشکالت گسترده در مزارع پرورش ماهی شودساپرولگنیازیس می

  های گیریمه هجا وجود دارد و بسته به زمان انکوباسیون تخم، درجه حرارت آب یا بار آلی قادر به شیوع  در همه

برای کنترل این شیوع، افزایش سرعت جریان آب یک گزینه است، اگرچه  (.  Treasurer et al., 2005)  بزرگ است

تواند  های آلوده با دست میهمچنین برداشتن تخم   .ها احتیاط الزم استبرای جلوگیری از آسیب رساندن به تخم

عفونی شیمیایی اغلب برای  از ضد  بنابراین درمانی بسیار پرزحمت استآلودگی قارچی را کاهش دهد، اما این روش  

  کردن   خارج  تراکم،  کاهش  بهداشتی صحیح،  مدیریت  راستا،  این  در  .شود کردن بیش از حد قارچ استفاده میمحدود 
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-عفونت  کنترل   در   اساسی  کننده   اقدامات پیشگیری  جمله  از  ها تخم  کردن  ضدعفونی  ها،از تراف  زده قارچ   های تخم

  و   تولید   روند   در  مهم   عوامل  از   یکی   با کیفیت،   آب   تأمین.  باشد می  ماهیان   پرورش و تکثیر   در مزارع   قارچی   های

  میکروبی   بار  کاهش  جهت  آب   نمودن  های ضدعفونی روش .  است  متراکم  روش   به   ماهی  پرورش   هایگسترش سیستم

  فیلتراسیون،   درمانی،   ازن  درمانی،  بیوتیک شامل آنتی  زابیماری  هایمیکروارگانیسم  شکوفایی  از  یا جلوگیری  ورودی

  زیاد،   هزینه   صرف   همچون  خاصی  معایب   مذکور   هایروش   از   یک   هر   ولی  و استفاده از اشعه فرابنفش است.   حرارت

  عمل (. در  Forneris et al., 2003دارد )  مقاوم   های گونه  ظهور  و   سمی   هایباقیمانده  پیشرفته،   های دستگاه  به   نیاز

  و   زایی بیماری  حد   تا  آنها  ازدیاد   ، از  جلوگیری   و  قبول   قابل   سطح   تا  زا بیماری  عوامل  کاهش  ضدعفونی  از  هدف

 ماالشیت  سبز  و  فرمالین  گذشته   سال  چند   درباشد.  می  پرورش وتکثیر  دوران  طی  زا بیماری  عوامل   ورود  کنترل

  استفاده   حاضر  حال  در  اما  بودند،  مطرح  مضر  زایبیماری  عوامل  رشد   کردنمحدود   جهت   ماده  مؤثرترین  عنوانبه

  این  .استشده  ممنوع   کلی  طور   به   اروپا  اتحادیه   و  آمریکا  در   آبزی حیوانات  و   ماهیان  تولید   در  سبز  ماالشیت  از

  این باشد. ، میحاصله ماهیان بچه  در  ناهنجاری   ایجاد و  بودن زا جهش زایی، سرطان باال، سمیت  دلیل به  ممنوعیت

  مهار  را  پروکسیداز  تیروئید   و   ترانسفراز  یونس گلوتا  نظیر  انسان  بدن  های آنزیم  از  برخی  که  است  قادر  همچنین  ماده

 Niskaانسان است )  در  زاییسرطان  به  مشکوک  مؤثر   هایکننده  ضدعفونی  از  دیگر  یکی  عنوان  به  نیز  فرمالین.  کند 

et al., 2009  .) های مختلف و  های ماهی با استفاده از پروتکلکننده مختلفی را برای تخمعفونیکنون مواد ضد تا

اند. با این حال، یک فقدان آشکار در  ها آزمایش کردهطیف وسیعی از پارامترها برای ارزیابی کارآیی و ایمنی آن

  به شکل مشخص،   ها را دهکنن عفونی ها و ضد های پروتکلها وجود دارد که این مطالعات مزایا و کاستیبررسی آن

فوق، می  .اند ننمودهبیان   موارد  به  توجه  از ضدعفونیبا  برای کاهش مرگ کنندهتوان  ابزاری  عنوان  به  و  وها  میر 

ممکن است تعادل جوامع میکروبی را   هابا این حال، ضد عفونی کننده .ها استفاده کردمدیریت بیماری در هچری

های لقاح یافته  هنگام ضدعفونی تخم شوند.  های فرصت طلب ها برهم بزند و باعث رشد باکتریگاهدر آب پرورش 

  (. Batkowska et al., 2018باید موارد زیر مد نظر باشد ) 
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  همچنین   و  باالمیر  ومرگ  باعثتفریخ    تا  روز   5  از   کمتر  روز به تفریخ انجام می شود.   5تا    هاتخم  ضدعفونی .1

 .شد خواهد  نارس  هایجنین ایجاد

 .محفوظ باشد  و دماهای باال  خورشید  نور مستقیم تاثیر  از باید  کنندهضدعفونی ترکیب .2

 .باشد  گراد یسانت درجه   3از  ش یب د ینبا یضدعفون اتیعمل ی آب در ط  یدما  راتییتغ .3

اکس .4 ضدعفون  نژیسطوح  محلول  م یدر  را  ریکننده  با  فاصله    محلول   ختنیتوان  و    یمتر یسانت  50از 

 .داشتنگه  مطلوب  در حد  ی هواده له یوس ه ب نیهمچن

 گردد.  ش یپا و کنترل   د یکننده بایمحلول ضدعفون  pHها تخم تیحساس  لی دلهب .5

 

 ماالشیت سبز و مشکالت آن  •

  یونیرنگ کات  کیدر اصل    نیگرتیباشد. ماالش یم  نی گرتیماالش   ی پرور  یپرمصرف در آبز  ی از جمله از داروها

گردد.  ی استفاده م  یزا در صنعت نسـاجعنوان عامل رنگاست که به  نیلیآن  یرنگ   ی هامتان از فرآوردهل یفنیتر

کشف اثرات    ل یمورد استفاده قرار گرفته اما به دل  ی پروریو آبز   الت یدر صنعت ش 1936از سال    ن،یگرتیماالش 

.  (FAO, 2012)  است  دهیاز کشورها ممنوع گرد  یاریاز دو دهه است که استفاده از آن در بس  شیآن، ب  بارانیز

با اثرات سوء بهداشت  ی تاکنون مطالعات متعدد و    دهیانجام گرد  یدر ماه  نیگرتیاستفاده از ماالش   یدر ارتباط 

  یی ایمیماده ش   ن یشود. ایم   ادیزا(  )سرطان  نوژن یزا( و کارس موتاژن )جهش  ییایمیماده ش   ک یعنوان  امروزه از آن به

  ی دوست بوده و دارایماده چرب  ک یشود که یم اءیاح  نی گرتیماالش به لوکو یبدن ماه یهاپس از جذب در بافت

  ت یمتابول  نیبه ا را نیگرتیماالش   یباشد. عمده خواص سمیدر بافت عضالت م ژه یوه ب  یطوالن یماندگار تیخاص

 Wagner)   داردکنندگان وجودانتقال آن به مصرف   یهای همواره نگران  ل یدل  ن یدهند و به همیشده نسبت م   ایاح

et al, 2012) ی ماه  یهابافت  ریعضالت و سا  ه،ی در سرم، کبد، کل  نی گرتیو لکوماالش   نیگرتیمانده ماالش   ی. باق  

ماده در سراسر جهان   نیاستفاده از ا ن،یگرتیش ماال ییزاو سرطان ییزااست. با توجه به اثرات جهشگزارش شده
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  نیگردد. بنابراینم د ییرسند، تایانسان م ییکه به مصرف غذا ی واناتیدر ح یدارو در دامپزشک ک یهرگز به عنوان 

 . (Niska et al., 2009) شودیمنجر به رد محصول م ن، ییدر سطوح پا  ی حت ، ییحضور در مواد غذا

 

 ها های قارچی در تخمعفونت •

آن  در  ساپرولگنیا جنس آبزی های قارچ  که است  ای پیچیده بیماری  شیرین آب ماهیان  تخم قارچی  عفونت  

   .( 1)شکل   دارند  مهمی  نقش

 

 
 کمانرنگینآالیهای قزلهای قارچی در تخم آلودگیهایی از نمونه -1شکل 

 

خسارت    دلیل   مهمترین  هااوومیست  با  آلودگی   خصوص هب   قارچی  هایبیماری  باکتریایی،  هایبیماری  دنبالهب

  ماهیان تجاری   آزاد  در   هااوومیست  از   ناشی  ضرر   که   طوری هب  است  پروری آبزی  صنعت  در   بیماری   از  ناشی   اقتصادی 

  اگر   ایران   در (.  Forneris et al., 2003)  گرددمی   برآورد   پوند   میلیون   ده   سالیانه   آمریکا   و   کانادا  ژاپن،   چین،  اسکاتلند،

  و   موانع   از  یکی   ولی   نیست  دسترس   در   ماهیان   آزاد   در  قارچی   آلودگی   شیوع   و   شدت  درخصوص   رسمی  آمار  چه

  که طوری هب.  است  آنها  مصنوعی  تکثیر  مرحله  در   آالقزل  ماهیان  تخم  زدگیقارچ  عارضه  بروز  تولید،  اساسی  مشکالت

  از   متجاوز  که  تکثیر  مراکز تولیدی  هایتخم  از  نیمی   حدود  که است  واقعیت  این  دهنده  نشان  اخیر  سالیان  شواهد 

  ناشی   اقتصادی   خسارت  .شوند می  خارج  تولید   چرخه  از  زدگیقارچ   دلیلهب  باشند،می  کشور  استان  14  در  مرکز  60

  مصرف  از  ناشی   غیرمستقیم  خسارت  البته   و است  توجه  قابل  آال قزل  تخم  اقتصادی  ارزش   به   توجه   با  عارضه   این  از
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  مورد   آن  زایی  الخلقه  ناقص  و  زاییسرطان  ماهیت  رغم  علی  ها،تخم  زدگیقارچ  درمان  منظورهب   که  را  گرینماالشیت

  و   دارویی   مواد   راهیابی   و   محیطی زیست  مشکالت   بروز   موجب  که   داشت  دور   نظر  از  نباید   گیرد می  قرار   استفاده 

  در   درگیر   های قارچ  انواع   هنوز   سفانه أمت  فوق   مطالب   به   توجه   با   .گرددمی   طبیعت  چرخه  به   آالینده   شیمیایی

  ترین عمده  ساپرولگنیاسه  خانواده  های قارچ  چند   هر   .استنشده  شناساییکشور    آالیقزل   ماهیان   تخم   زدگی قارچ

  ماهیان تخم در  هاقارچ  این  گونه  خصوصهب   و  جنس  شناسایی  ولی  ند ادخیل  بیماری  این  در  که  هستند   هاییقارچ

  (. Batkowska et al., 2018) استنپذیرفته انجام کشور  آالی قزل

 

 ترکیبات ضدعفونی کننده  •

. باشد می  آنها  تخم   و   ماهیان  در  ساپرولگنیاسیس  کننده  ایجاد  هایمهمترین قارچ  از   ساپرولگنیاسه  خانواده  هایقارچ

 گرینماالشیت.  باشد می  ساپرولگنیاسیس  بیماری  کنترل  برای  معمول  هایروش   از جمله  شیمیایی  مواد  از  استفاده

ساپرولگنیاسیس،    درمان   در  آن   از   استفاده   سهولت   و  کشیقارچ   مطلوب  اثرات   دلیل   به   که   است  جمله داروهایی   از

  مدت   طوالنی   استفاده   (.Swaef et al, 2015)  است گرفته  قرار   استفاده   مورد  ماهی  پرورش وتکثیر   بخش   توسط   همواره

  در   و   برده   باال   را  سرطان   به   ابتال   احتمال   و   ژنتیکی شده   هایجهش  و   تنفسی   مسمومیت  باعث  گرین ماالشیت  از

  استداده  نشان   اخیر   هایبررسی  شود. نتایجمی  رشد   توقف  ها و بافت  در   ماندن  باقی  ایمنی،  سیستم   مهار  باعث  آبزیان

را به   مضراتی آبزیان  برای ولی  ،بوده مفید   آزادماهیان قارچی های آلودگی  کنترل  در مواد شیمیایی   این که هرچند 

ها از  ضدعفونی کردن تخمپرورش ماهی برای  و. در صنعت تکثیر(Gavrilenko et al., 2019)  داشتهمراه خواهند 

کنندگی دارند  شود از جمله این مواد که نقش ضدعفونیهای متفاوت استفاده می ترکیبات مختلف با مواد و کارایی

چندین گروه تحقیقاتی مواد  کرد.  توان به فرمالین، آب اکسیژنه، پرمنگنات، ترکیبات گیاهی و ترکیبات ید اشارهمی

های مختلف و طیف وسیعی از پارامترها برای  های ماهی با استفاده از پروتکلمختلفی را در تخمکننده ضد عفونی

آزمایشات    ی ها، یک بررسی از یافتهاستذیل آورده شدهآنچه در    .اند ارزیابی کارایی و ایمنی آنها آزمایش کرده

هایی که در آنها گنجانده شده  ، پروتکلگیرند کننده که اغلب مورد استفاده قرار می عفونیمربوط به محصوالت ضد 
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این خالصه با هدف کمک به متخصصان   .های هر محصول، ارائه شده استو اهداف آنها، با تأکید بر مزایا و محدودیت

کننده  و محققان برای در نظر گرفتن همه جوانب قبل از اجرای پروتکل خاص ضدعفونی   ، تولید کنندگانپروریآبزی

 . (2)شکل  باشد می

 

 

 در مزارع تولید تخم قزل آال 50استفاده از محلول ضدعفونی کننده کرس  -2شکل 

  تعیین   پیش   از  اهداف   به  زیادی   حد   شود تا می  استفاده   کننده   عفونی  ضد   مواد   ارزیابی  برای  که   مختلفی  پارامترهای 

  بار  کاهش   برای   درمان   توانایی  به   توجه زیادی   موارد،   اتفاق  به   قریب   اکثر   در .  دارد  بستگی  مصرف کنندگان   شده

 (.  Xiao et al., 2020) است ها تخم هچ شدن  قابلیت کاهش بدونی، قارچ یا باکتریایی

 

 ( O2CHفرمالین )  -1

  ها در ریزی در خصوص پیشـگیری از بیماریکمان با برنامه رنگین آالیمرحله شکفتن تخم لقاح یافته ماهیان قزل

  48های انکوباتور بعد از  حال شکفته شدن این ماهی در سالنهای درضدعفونی کردن تخمالروهای به دنیا آمده و  

سـاعت گذشـتن از زمان انجـام لقـاح مصـنوعی همـراه اسـت. بـرای ضدعفـونی کـردن اسـتخرها و سـبدهـای  

جمله    نمایند که ازهاد میهای گوناگونی را پیشن کشیافتــه، متخصصــان مــواد و قارچهــای لقــاححـاوی تخــم
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هــای پرورش ماهی موثر بودن  علــت اســتفاده از فرمــالین در کارگــاهتوان به فرمالین اشاره کرد.  این مواد می

های  کننده آن است. از این رو ایـن مـاده هنوز از مواد مورد توصیه در کارگاهها و اثر ضدعفونیآن در کنترل بیماری

همچنین قیمت مناسب و نیز حجم کم مـاده اولیـه     .گـردد هـا اعمـال مـیکه بر ضد قارچ  پـرورش ماهی است

ین حال حتی دوزهای پـایین فرمـالین هـم بـرای آبزیان بسیار کشنده است و بـه کـار  ا  باشد. بـامزایای آن می

این  (.  Rach et al., 1997)  گیرد ها با دوز بسـیار پایین صورت میبـردن آن بـه عنوان ضدعفونی کننده در هچری

 34-37حاوی    . فرمالینباشد نهایت مفید می ها و پوست، بی های انگلی سطحی آبشش ماده برای درمان عفونت 

شود که به صورت رسوب سفید رنگی  درصد ماده مؤثر فرمالدئید است و در اثر ماندن، به پارافرمالدئید تبدیل می 

فرمالدهید یک ماده شیمیایی بدون رنگ و بسیار  .  رای ماهی بسیار سمی استخورد و بدر ته بطری به چشم می 

کنندگان و تاثیر روی محیط، تنها  امنیت استفاده  .دهد واکنش می  RNA و DNA فعال بوده که با پروتئین ها،  

آلدهیدها با فرمول  باشد. این ماده ترکیب آلی  های استخری مینگرانی در مورد کاربرد فرمالدهید در اکوسیستم

افزایشمی O2CH شیمیایی با  که  می pH باشد  افزایش  آن  فعالیت  میزان  دما  محصوو  دیگر  همانند  ت  الیابد. 

بنابراین باید مراقب بود    .یابد کننده، میزان فعالیت فرمالدهید در حضور مواد پروتئینی آلی کاهش میضدعفونی

پارافرمالدهید تبدیل نش  که به  اثر ماندن  اثر  در  انسان  بر روی دستگاه تنفس  اینکه این ماده  به دلیل  باشد.  ده 

عنوان درمان باید با دقت  مت کارکنان باید با احتیاط به کار گرفته شود و بهالتحریکی دارد بنابراین برای حفظ س 

ثر بوده و  وی مهای قارچی، باکتریایی، انگلی و ویروس فرمالین به طور گسترده در برابر عفونت.  زیادی تجویز گردد

های انگلی خارجی  پروری این ماده در درمان عفونتدر صنعت آبزی.  رودبه جهت ضدعفونی تخم ماهیان به کار می

آبشش و پوست بسیار مفید بوده و به طور خاص در درمان انگل کاستیا، دیگر پروتوزواها و ترماتودهای مونوژن  

فرمالین در  کاربرد   می باشد. (FDA) متحده  تلتایید سازمان غذا و داروی ایاکش مورد  ین ماده قارچ . اکاربرد دارد

های این دارو که موجب توسعه آن شده سالم بودن نسبی  ویژگی .  استمورد توجه بوده  صنعت های اخیر در  سال

ین از دیگر  همچن.  باشد های زیست آبی میاثرات نامطلوب کمتر بر محیط   و   آن از نظر باقیماندگی در گوشت ماهی

ها و اثر ضدعفونی  آن در کنترل بیماری  توان به موثر بودنهای تکثیر ماهیان مییل استفاده از این ماده در کارگاهالد
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 ,.Schreier et al)  باشد می  ، آن، قیمت مناسب و نیز حجم کم ماده اولیه به جهت جای اشغال کرده  خوب   کنندگی

فرمالین نشان داده است که این ماده باعث افزایش بازماندگی تخم و جلوگیری  تحقیقات انجام شده بر روی  .  (1996

 ای از تحقیقات در جدول زیر آمده است.  خالصه. گرددها میاز رشد قارچ

 

  ppmکمان،  رنگینآلیهای ماهی قزل بهترین دوز مورد استفاده فرمالین جهت مبارزه با قارچ ساپرولگنیا در تخم

  ppm  200   انجام دادند، فرمالین با مقدار    1931الدینی در سال    قی و بهاال ای که اخمطالعه  در.  باشد می  250

کمان به دنبال داشته باشد و به طور معنی  رنگینآلیهای لقاح یافته قزلتوانست بیشترین بازماندگی را در تخم

شیت سبز  الها به عنوان جانشین ماکارگاهفرمالین امروزه در برخی از  .  ها جلوگیری نماید زدگی تخمداری از قارچ

های زیادی که  کش موثری برای عارضه ساپرولگنیا بوده و علی رغم مزیتگردد، این ماده اگرچه قارچاستفاده می

ها به دنبال دارد، اما به دلیل بوی تند و مخاطرات تنفسی برای مصرف کنندگان و  استفاده از آن در تفریخ گاه

تواند  اگرچه در غلظتی بسیار پائین می (.  Xiao et al., 2020)  نیست  میل کاربران و کارگران رد  کارگران چندان مو

مت می باشد و در صورت  ال به عنوان یک ضدعفونی کننده قوی عمل کند، اما دارای آثار سوئی نیز بر روی س 
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ها، قابل اشتعال بودن و  تاستفاده غیر ایمن از آن، خطراتی مانند سرطانزا بودن، خاصیت فیکساتوری برای باف 

ت  لکند. به نحوی که وزرات دارو و درمان ایاهمچنین عوارضی مانند سوزش چشم و گلو کارگران را تهدید می

های ذیربط فقط در آبزی پروری برای اثرات ضدقارچی مجاز  متحده استفاده از آن را تحت نظارت همه سازمان

 . باشد زایی و سمیت میژاپن ممنوع بوده و علت آن خطر سرطان داند، در صورتی که این کار در اروپا ومی

 مدت مصرف  دوزهای پیشنهادی  نوع ماده ضدعفونی کننده 

 دقیقه روزانه ppm 200-400 60 %(  37فرمالین )

 نکات ضروری: 

 بوی آزار دهنده  -4سوزش چشم، سرفه، درد سینه    -3استفاده از ماسک و دستکش در زمان استفاده    -2سرطان زا بودن    -1

 

PARASITE-S    محلولی با ماده موثره فرمالین ساخت مجموعهSyndel  که برای ضدعفونی    ( 3)شکل    کانادا است

دوز مورد استفاده از  کند.  تخم های لقاح یافته و جلوگیری از عفونت های قارچی و آسیب به تخم ها جلوگیری می

 باشد.  دقیقه در روز می 30به مدت  ppm 300این محلول 

 

 

 کانادا  Syndelمحلولی با ماده موثره فرمالین ساخت مجموعه   PARASITE-S   -3شکل 
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 (2O2H  ) دروژنیه دیپراکس  -2

پراکسید هیدروژن ماده نسبتاً مطمئنی است که در صنایع غذایی و بهداشت آب آشامیدنی به عنوان ضدمیکروب  

.  باشد ها، مخمرها و اسپورهای قارچی موثر میها از قبیل باکتریدامنه وسیعی از میکروارگانیسمکاربرد دارد بر روی  

کش به صورت گسترده مورد استفاده بوده و خاصیت اکسیدکنندگی قوی خود را از  این ماده به عنوان یک آفت

ها  توانایی را دارند که الکترون  کند. عوامل اکسیدکننده اینهای آزاد هیدروکسیل اعمال می طریق ایجاد رادیکال

طریق ایجاد تغییرات عمده در ساختار و عملکرد این    ها و اسیدهای نوکلئیک جدا نموده و از ها، چربیرا از پروتئین

آنها شوند مولکول باعث مرگ سلولی  نهایت  از نظر زیست محیطی دوستدار طبیعت  .  ها، در  پراکسید هیدروژن 

های موجودات زنده باعث شده به عنوان یکی  عدم تجمع آن در بافت.  شوداکسیژن تجزیه میباشد زیرا به آب و  می

پراکسید  (.  Torgersen and  Hastein, 1995)  پروری مطرح باشد های مناسب در صنعت آبزیاز ضدعفونی کننده

به عنوان جایگزین مناسبی  هیدروژن به دلیل مشکالت و معایبی که استفاده از فرمالین برای انسان به همراه دارد،  

های  وه بر مزیتالالبته پراکسید هیدروژن ع .  مطرح می باشد   آال  برای این ماده در سرتاسر دوره انکوباسیون تخم قزل 

ز از فعالیت پراکسید  المواد آلی و آنزیم کاتا .گردبه آنها اشاره می  ادامه باشد که در  گفته شده دارای معایبی نیز می

کند، این مواد روی تخم ها و موجودات زنده نشسته و از تماس ضدعفونی کننده با موجود  می   هیدروژن جلوگیری 

باعث کاهش قابل  .  شوند جلوگیری کرده و با ایجاد باندهای شیمیایی باعث غیرفعال کردن ضدعفونی کننده می

 ,.Rasowo et al)  شد آب گردیده حتی وقتی که سختی آب و ظرفیت بافری آب بسیار پایین با pH ای درحظهالم

است. از این رو    العلت وجود مواد آلی ظرفیت بافری آب بسیار باه. در مقایسه با آب شیرین، در آب دریا ب(2007

سیستم بدر  شیرین  آب  شدید ههای  کاهش  از  جلوگیری  برای  بودن  نرم  بافر pH علت  کردن  اضافه  به   نیاز 

3NAHCOاستفاده از پراکسید هیدروژن باید آنالیز دو فاکتوربنابراین در هنگام  باشد.  می pH   و سختی آب انجام

  اند، به چشم هیدروژن به عنوان ضدعفونی کننده استفاده کردهگیرد، این مهم در اکثر مطالعاتی که از پراکسید 

باشد، زیرا به اعتقاد  به عنوان ضدعفونی کننده، دمای آب باید تحت کنترل   2O2H در هنگام استفاده ازخورد.  می

غلظت پراکسید  (.  Kitancharoen et al., 1997شود )باعث افزایش سمیت این ماده می  اال برخی از محققان دمای ب
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ثر تشخیص  ؤکمان در یک کارگاه مرنگینآالیهیدروژن که برای کنترل رشد قارچ بر روی تخم های ماهی قزل

بی، خصوصیات شیمیایی آب و تراکم اسپورهای قارچی در کارگاه  شود، ممکن است بسته به نوع منبع آداده می

  کمان رنگینآالیقزل ز جمله مطالعاتی که از پراکسید هیدروژن به عنوان ضدعفونی کننده تخم  . ادیگر متفاوت باشد 

د، آنها  اشاره کر   1998و بارنز و همکاران در سال    1996توان به اسکرییر و همکاران در سال  اند میاستفاده کرده

دقیقه باعث کنترل رشد عوامل    10-15درصد به مدت 0/ 1-5 به این نتیجه رسیدند که کاربرد این ماده به میزان 

دقیقه    10گرم در لیتر از این ماده به مدت    2/0-5گردد. از طرفی کاهش فراوانی باکتریایی با کاربرد  قارچی می 

گرم در   30وسیله دوز  هب   کمان رنگینآالیقزلهای  همچنین در تحقیق دیگری بار باکتریایی تخم.  باشد میسر می

دقیقه بدون اینکه بازماندگی تخم را تحت    2گرم در لیتر به مدت  15دقیقه و یا    1لیتر پراکسید هیدروژن به مدت  

دهد. واگنر نیز بهترین دوز مورد استفاده برای کاهش بار باکتریایی  هد، به میزان زیادی کاهش نشان میتأثیر قرار د

. بنوره و همکاران  استدقیقه پیشنهاد کرده  2گرم در لیتر به مدت 15-10را  کمانرنگینآالیقزل های ماهی تخم

فتند که میزان تفریخ در تیمار پراکسید هیدروژن  شیت گرین دریااالبا مقایسه ای اثر پراکسید هیدروژن و م(  1386)

تواند ناشی از آن باشد که تراکم باکتری از  داری بیشتر است و این امر می شیت سبز به صورت معنی النسبت به ما

یابد و در این حال پراکسید هیدروژن با از بین  شیت سبز افزایش میالمرحله چشم زدگی تا تفریخ در تیمار ما

شود. همچنین در مطالعه  زدگی و تفریخ میهای موجود بر روی پوسته تخم باعث افزایش میزان چشمیبردن باکتر 

هیدروژن    پی پی ام پراکسید   250به این نتیجه رسیدند که غلظت  (  1384همکاران )  ای دیگری، میرواقفی و مقایسه

شیت سبز از  المناسب بوده و با تیمار ماگراد برای کنترل رشد قارچ  درجه سانتی   7دقیقه در دمای    30به مدت  

نتایج مطالعه مذکور    .داری نداردها، تفاوت معنیزدگی تخمتا مرحله چشم  لحاظ درصد آلودگی و میزان تلفات

های زیست محیطی خطری ندارد، بلکه  همچنین نشان داد که پراکسید هیدروژن نه تنها از نظر بهداشتی و آلودگی

شود و از لحاظ اقتصادی نیز به صرفه  یژن، موجب بهبود کیفیت آب محیط پرورشی میبه سبب آزاد کردن اکس

  570. که به ازای هر لیتر  باشد یدروژن میهد یپراکس  هیکننده بر پای ضد عفون  کی  50  –آر  یتهواسان  .بودخواهد 

 .  (4)شکل  گرم پراکسید هیدروژن به آن اضافه شده است
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 دروژن یه دیپراکس  هیکننده بر پایضد عفون  کی  50 –آر یتهواسان -4شکل 

 

دوز  ن وجود دارد.  آ گرم نیز در    0/ 36به میزان  کننده    تی نقره به عنوان تثب  ون ی محلول،    ن یا  یداریبه ناپابا توجه  

  برای تخم لقاح یافته است. ppm 300مناسب این ترکیب تجاری 

 

 مصرف مدت  دوزهای پیشنهادی  نوع ماده ضدعفونی کننده 

 دقیقه روزانه  ppm 250-1000 15 )آب اکسیژنه(  پراکسید هیدروژن

 نکات ضروری: 

فرم رقیق نشده به شدت خطرناک و    - 3با افزایش ماده موثره دوز کاهش می یابد  - 2با افزایش دما دوز کاهش می یابد    -1

 آب  pHکاهش ناگهانی  - 4باعث سوزش شدید می شود 
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 (  C5H8O2) گلوتارآلدهید  -3

پروتئین با  به طور مستقیم  باکتریالهای  گلوتارآلدهید  قارچیه خارجی  و  و  ها  ها  از همانندسازی  و  لینک شده 

های آبی  شود تمایل دارد در محیط کند. این ماده وقتی که به درون محیط وارد میمتابولیسم آنها جلوگیری می 

انح قابلیت  دلیل  به  اما  بماند  باالباقی  میالل  کم  آن  زیستی  تجمع  میزان  آب،     (. Swaef et al, 2015)  باشد ی 

آسانی در محیط  به  پذیر میگلوتارآلدهید  تخریب  با سایر ضدعفونی .  باشد های آب شیرین  ها،  کنندهدر مقایسه 

  pH.   کند های تخم نیز فعالیت خود را به نحو مطلوبی حفظ میگلوتارآلدهید در حضور مواد آلی موجود در بسته

-باعث افزایش فعالیت باکتری  قلیایی pH صورت که  بدیندهد.  را تحت تاثیر قرار می  های گلوتارآلدهید واکنشآب  

گردد. این ماده  گردد، همچنین افزایش درجه حرارت نیز باعث افزایش فعالیت گلوتارآلدهید میشی این ماده میک

استفاده می کننده  عنوان ضدعفونی  به  آن  از  که  و کسانی  میبرای محققان  و  بوده  باعث  کنند، خطرناک  تواند 

شود  کش به کار برده میکش و ویروس سوزش چشم گردد. گلوتارآلدهید به طور خاص به عنوان باکتری نفس،  تنگی

اLeung, 2001)  هرچند در برخی موارد به عنوان قارچ کش نیز بکار برده شده است پروری  ین ماده در آبزی(.  

اثرات ضد کننده سطح تخم مطرح میعموماً به عنوان ضدعفونی های  عفونی کنندگی غلظتباشد. طی تحقیقی 

  ها به طور مشخصی مورد بررسی قرار گرفت و زنده مانی تخم  کمان رنگینآلیقزلمختلف گلوتارآلدهید بر روی تخم  

سی درصد تلفات و در غلظت    ppm  1500ده درصد تلفات    ppm  300   ، به نحوی که در غلظتواقع شد تحت تاثیر  

ppm  2000    .با توجه به اینکه غلظت چهل و پنج درصد تلفات مشاهده شد  ppm  2000    این ماده در مدت زمان

هایی که  گردید، همچنین در غلظت  کمان رنگینآالیقزلدقیقه باعث کاهش معنی داری در بازماندگی تخم    20

بنابراین  گردد    های سرداکتری آبکاهش بازماندگی ب  برای تخم و استفاده کنندگان بدون خطر بود، نتوانست باعث

ها  زا، مشخصاً باکتری ذکر شده بهتر است از دیگر ضدعفونی کنندههای بیماریتوصیه شده برای مقابله با باکتری

به دلیل تأمین سخت و مشکالتی که ممکن است برای نیروهای    گلوتارآلدهید (. fraise et al, 2004) استفاده گردد

خصوص در مدت زمان طوالنی ایجاد کند آنچنان توصیه به استفاده  های لقاح یافته در زمان استفاده بهکار و تخم
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ه با  کنند عنوان یک ضدعفونی توان بهشود ولی از آن مینمی   کمانرنگینآالی قزلدر مراکز تکثیر و پرورش ماهیان  

 زدگی و بقا مناسب نام برد.  کارایی قابل قبول در زمینه کاهش میزان قارچ و همچنین درصد چشم

 مدت مصرف  دوزهای پیشنهادی  نوع ماده ضدعفونی کننده 

 دقیقه روزانه ppm 300-400 10 گلوتارآلدهید 

 نکات ضروری: 

 سوزش چشم و گلو -3استفاده از ماسک و دستکش   -2آب دقت گردد    pH به دما و  -1

 

 ( NaClسدیم ) کلرید -4

یا    ید   بدون  نمک  کمانرنگینآالیقزل  یهادر تفریخگاه  در صنعت پرورش و همچنین  است که  یمتماد  انیسال

  مورد استفاده قرار   وزیکاست  یماریب  رینظ  یخارج  یهاانگل  و  یقارچ  یهادرمان عفونت  یبرا  کلرید سدیم  همان

-رنگینآلیقزل  ماهی  یافته  لقاح   های تخم  در  تفریخ   درصد   بهبود   و   قارچی  هایعفونت  کنترل   در   ماده   این .  ردیگیم

  در   تغییر   ایجاد   و   اسمزی   فشار  افزایش   علت  به   سدیمکلرید   ضدقارچی   خاصیتاست.  شده  گزارش   مؤثر  بسیار   کمان

   pH تغییرات آلی، مواد  بار ثیر ات مورد  در اطالعاتی هیچ  .آید می وجود ه ب هامیکروارگانیسم  توسط  آب  جذب میزان

  برای   سدیم  کلرید   این،  بر  عالوه   ندارد،  وجود   سدیمکلرید   کنندگی  ضدعفونی   عمل  مکانیسم  روی  بر   آب  سختی   و

-ppt  25بین    استفاده  مورد   پیشنهادی   غلظت   ماده  این   مورد  در .  باشد می  ضرر   بدون   انسان  سالمتی  و   زیست   محیط 

  باشد،می متفاوت  بسیار مختلف  منابع  در سدیم کلرید  از  استفاده تکرارباشد. دقیقه می 15- 60  زمان مدت در  50

  هفته،   در   بار  یک   میان،  در  روز  یک  روز،  در  بار  دو  روزانه،  روز،  در   بار  یک   صورتبه  هاتخم  بر  ضدعفونی  طوریکه به

  کننده   ضدعفونی   عنوان به  سدیمکلرید   از   که  مطالعاتی   اکثر  در .  استشده  تاکید   مستمر  صورت هب   و   هفته   در   بار  دو 

  بعد   مثال   عنوانبه.  (Schreier et al, 1996)  استگردیده  گزارش   قارچی   های عفونت  میزان  در   کاهش   شده،   استفاده

  طور   به   ساپرولگنیا  قارچی  عفونت  بروز  از   توان می  ماده  این   وسیلههب   کمانرنگینآالیقزل  هایتخم  ضدعفونی   از

  اشاره   آن   بودن   خطر  بدون   و   کم   بسیار   خرید   هزینه   به   توانمی  نمک   از  استفاده   هایمزیت  از .  نمود  جلوگیری  کامل
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  نتیجه   بهترین  ساعت،  1  مدت  به  ppt  15-30  غلظت  با  کمان رنگینآالیقزل  هایتخم  ضدعفونی  صورت  در .  نمود

  و   مرگ   باعث  حد   این  از   باالتر  غلظت .  گردد  ایجاد   هاتخم  بازماندگی   در   داری معنی   کاهش  اینکه   بدون   شده،  حاصل

  15به مدت    ppt  30  غلظت  با  میان   در  روز   یک   صورت به  ها تخم  ضدعفونی  صورت   در   همچنین .  گرددمی  جنین   میر

  بر   منفی   تاثیر   اینکه   بدون   ppt  3-7  بین  غلظت  با  مستمر  صورت   به   و ppt 15-25  غلظت  با  هفته   در   بار   دو  دقیقه، 

  ppm    2000  سدیمکلرید   میزان  همچنین .  گرددمی   قارچی  های عفونت  کاهش  باعث  باشد،  داشته  تفریخ  میزان   روی 

 Swaef)  بخشد   ارتقاء  ،کنترل  گروهبه    نسبت  داریمعنی  طور به      را  کمانرنگینآالیقزل  هایتخم  بازماندگی  توانست

et al, 2015.)     

 (  C6H9NO3یدوفور ) -5

  آزاد   آرامی  به   آیودین   آب،  در   یدوفور   شدن  حل   از  بعد باشد،  های حالل میو حامل  آیودین   از  ترکیبی   یدوفور 

  این  دقیق   حاالت  اما  باشد،می  سریع  بسیار  هم   کم  خیلی  هایغلظت  در  حتی  آیودین  ضدمیکروبی   فعالیت.  شودمی

توسط متخصصان بهداشت به  ها قبل  های ید یا تنتور از مدتمحلول.  استنشده  شناخته  خوبی  به تاکنون  فعالیت

ترین  های حاوی ید از قویاست. محلولکننده بر روی پوست یا بافت مورد استفاده قرار گرفتهعفونی عنوان ضد 

کننده هاهای شناخته شده میضدعفونی  به  معروف  به همین جهت  بهیباشند،  این  پرکیلر هستند.  تجربی  طور 

تر از ماالشیت  بار قوی  5تر از آب اکسیژنه،  بار قوی32کیلر،  تر از ویروس وی بار ق16تر از هاالمید،  بار قوی   27ترکیب  

از طرف دیگر، از یدوفورها به عنوان ضد عفونی   باشد.تر از نمک میبار قوی 300تر از فرمالین و بار قوی  60گرین،

  کننده آن استترکیبی از ید و ماده یا عامل حل کننده یدوفورماده ضدعفونی.  استکننده و گندزدا استفاده شده

(, 2014et alZawada  .)  در محلول   ، کند و مقادیر کمی ید آزاد راکمپلکس حاصل یک مخزن آزاد ید را فراهم می

با ید  -ترین و پرکاربردترین یدوفور پودیدونشدهشناخته  کند.آبی آزاد می از پلی وینیل پیرولیدون  ید، ترکیبی 

کنند اما برخالف ید عموماً بدون ضرر نیستند  است. این محصول و سایر یدوفورها اثر ضد میکروبی ید را حفظ می

های  متعددی که آلودگی میکروبی ذاتی در فرمولهای  گزارش   .و نسبتاً عاری از سمیت و تحریک پذیری هستند 

ایی و استفاده از  یاند، باعث ارزیابی مجدد مواد شیمید را ثبت کرده-ید و پولوکزامر  - ضد عفونی کننده پروویدون 

https://ozhen.co/cherry-services/water-disinfection-methods/
https://ozhen.co/cherry-services/water-disinfection-methods/
https://ozhen.co/cherry-services/water-disinfection-methods/
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-کننده یدوفورها فرآیند باکتریکند و رقیقباکتری یدوفورها کمک می به فعالیت ضد   ید آزاد  .استیدوفورها شده

. دلیل این مشاهده  (Gottardi, 1985)  دهند ید با قدرت کامل انجام می -تر را نسبت به محلول پودیدونیعشی سرک

پوودون ممکن است ارتباط ید با  -شود، مشخص نیست، اما رقیق شدن ید کش میکه باعث افزایش فعالیت باکتری

میکروبی  بنابراین برای دستیابی به فعالیت ضد پلیمر حامل را با افزایش همراهی ید آزاد در محلول تضعیف کند.  

-ضدعفونی   عنوان   به  یدوفورها  که  است  زیادی   مدت  .های تولیدکننده رقیق شوند باید یدوفورها طبق دستورالعمل

نفوذآیودین به درون سلول.   شوند می  استفاده  پروریآبزی  در  نندهک   واکنش   مختلف  هایمولکول  با  و  کرده  ها 

 مانند   آمینواسیدهایی  اکسیداسیون  طریق   از  مواد  این.  گرددمی  هاسلول  مرگ  باعث  طریق  این  از   و  دهد می

  باعث  هیستیدین  و   الیزین  آرژنین،   آمینواسیدهای  در  هیدروژن  عملکرد   از  ممانعت  همچنین  و  متیونین  و  سیستئین

  واکنش  نوکلئوتیدها و چرباسیدهای با همچنین آیودین. شوند می  آنزیمی و ساختاری هایپروتئین ماهیت تغییر

  های سلول  سریع  مرگ  به  منجر   نهایت  در   سیتوپالسم  و   غشاء  سلولی،  دیواره  در  داده   رخ  تغییرات  و   دهد می

  های غلظت  در   آیودین   فعالیت  آلی، مواد  وجود   صورت   در   ها،کنندهضدعفونی   سایر  همانند   .گرددمی   ها میکروارگانیسم

 مختلف  های بازه  در   هاکنندهضدعفونی   از   خیلی   خالف   بر   که   درصورتی  .یابد می  کاهش  و   قرارگرفته   تاثیر   تحت   کم

pH استکرده  حفظ   را   خود  کنندگیضدعفونی   قدرت  نیز   (Romøren et al., 2005)  .تحت   همچنین  آیودین   فعالیت  

.  باشد نمی  ماده  این  فعالیت  برای  ایمحدودکننده  عامل  دما   که   داده  نشان   خوبی  به  بنابراین  گیرد، نمی  قرار   دما  تاثیر

  کنندگی ضدعفونی  خاصیت  دارای  نیز  گرادسانتی  درجه  صفر  تا  تقریباً  حتی   کم  خیلی  دماهای  در  ماده  این  زیرا

  شده   حل  آب   در  راحتی  به  آنها  باشند،می  مؤثر  هاباکتری  و  هاقارچ  ها،ویروس   روی  بر  یدوفورها.  باشد می  قوی  خیلی

  تاثیر   بدن   پوست   روی   بر   همچنین  مواد   این  گذاشت،نخواهند   جا به  پالستیکی   مواد   و  فلزات   روی   بر   تاثیری   هیچ  و

  جمله   از   آیودین   -پودین.  باشند می  مدتری آکار  کنندهضدعفونی  کلرین،   ترکیبات   به   نسبت  و   نداشته   مضری 

  را  آیودین درصد    0/ 05تا   های غلظت آال قزل  های تخم. هستند  مفید  تخم  ضدعفونی  برای  که  باشد می یدوفورهایی 

  ببرد   بین  از  دقیقه  10  از  کمتر   زمانی  مدت  در  را  سالمونیسیدا  باکتری  است  قادر  غلظت  این  در  و  کنند می  تحمل

 .  (5)شکل 
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 مورد استفاده برای ضدعفونی  محلول های حاوی ید -5شکل 

 

  به   liquefaciens Aeromonas  دقیقه،   10  زمان   مدت در  درصد 1  میزان   به  آیودین  با  ضدعفونی  صورت   در   همچنین

  بر  هچ  میزان   روی  بر   منفی  تاثیر  اینکه  بدون  شود،می  حذف  آالقزل  ماهیانزده    چشم  هایتخم  سطح  از  کامل  طور

  الرو   بازماندگی  روی   بر  آیودین  کننده  ضدعفونی  بلندمدت  تاثیرات   ارزیابی   خصوص  در  زیادی  مطالعات  گذارد  جای

  و  وسکودین. استنشده گزارش  ذکری  قابل تاثیر تحقیقات از هیچکدام در است،شده  انجام روزه 100 تا 2 ماهیان

  تجهیزات   ضدعفونی  برای  فقط   وسکودین   که   تفاوت  این  با  باشند می  استفاده   مورد  رایج  یدوفورهای   جمله  از  آیودین 

  تنها   آیودین  که  صورتی   در  کرد،  استفاده  آن  از  تخم   ضدعفونی  برای  نباید   و  دارد  کاربرد  ماهی   فاقد   هایمحیط   و

 .باشد می  عرضه  قابل  دامپزشک  نسخه   به   نیاز  بدون   که   باشد   می   ماهی   تخم  ضدعفونی  برای   استفاده  مورد   یدوفور

  برخی   به    جدول   در (.  McFadden, 1969)  ندارد   خطری   زیست   محیط   برای   و   بوده   آسان  بسیار   آیودین  از   استفاده 

  تخم   باکتریایی   و   قارچی  هایآلودگی  روی   بر   آیودین   کننده  ضدعفونی   تاثیر   خصوص   در   گرفته   انجام   مطالعات   از

   Ovadineنماد تجاری    .است  شده  پرداخته  خالصه   طور به  آنها  هچ  درصد  همچنین  و کمانرنگینآالی قزل  ماهیان

کمان است. از این ترکیب در غلظت   رنگینآالیهای قارچی تخم قزل یک ترکیب بسیار موثر برای کنترل آلودگی

ppm    50    آال اثبات  شود. کارایی و بی خطر بودن این ترکیب در صنعت قزلدقیقه در روز استفاده می 30به مدت
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است.   بالمانع  ترکیب  این  از  استفاده  محیطی  زیست  باال  استاندار  با سطح  مختلف  در کشورهای  و  است.  شده 

  تخم   عفونیضد  منظور به و  بوده ماهی عمده هایدار بر علیه ویروس کننده ید یک ترکیب ضد عفونی  نیز وفوداینی

زی پروری  آب  ترقی   حال  در  سرعت  به   صنعت  جهت  فشرده   تحقیقات   حاصل   بوفوداین.  شودمی  برده   کار   به   ماهی

برای این منظور فرموله شده، به گونه ای که   خنثی آن در زمان استفاده این اطمینان را    pHبوده و اختصاصاَ 

نشودمی وارد  تخم  به  آسیبی  هیچ  که  کردن  .  دهد  عفونی  برای ضد  ماهی  پرورش  در  استفاده  بوفوداین جهت 

رنگ محلول، نشانگر خاصیت   استشده  طراحی  کمانرنگینآالیقزل  جمله  از  ماهیان  آزاد(  سبز  تخم)  های تخم

یا    هایمحلول  که   حالی  در   بوده  فعال   کهربایی،  رنگ   دارای   هایکشی محصول است. محلولمیکروب زرد رنگ 

های دارای رنگ کهربایی جایگزین  رنگ از تأثیرگذاری کمتری برخوردار بوده که در صورت مشاهده باید با محلولبی

 (.  Wagner et al., 2008) شوند 

 

 

 زدایی یدوفورها مکانیزم میکروب  - 1-5

دهد که  ی نشان م  دوفورهای در رابطه با    غیر استریل  ط ی در شرا  یکروب یمنتشر شده در مورد اثر ضد م  یهاگزارش 

از    ی مدت برا  یکش هستند، اما ممکن است زمان تماس طوالنروس یکش و وی کوباکتریما  ، یباکتر ضد   دوفورهای
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  د ی-دونیوی محلول پ د . سه برندقیقه(  15)حداقل  داشته باشند   ازین یی ایباکتر یها و اسپورهاقارچ ی بردن برخ نیب

نسبت به    1:  100در رقت    پاتوژن را( جهت حذف  قهیتا دق  ه یرا )ثان  یعتر یسر  یکنندگ  ی سرعت ضدعفون  یدارا

اثبات شده است.    روس یهفت و  هی عل  د ی  ppm  150-75غلظت    روس یضد و  تیمحلول خام نشان داده اند. فعال

آب اثبات شده  در     روس یو روتاو یدر حضور ماده آل  روس یو  و یدوفورها در برابر پولیدر مورد اثر   یگرید   قاتی تحق

ها هستند  ترکیبات موثری برای کنترل قارچ  ی تجار  یدوفورهایدهد که  ی نشان م  دکنندگانیتول  یهااست. داده

(Bigliardi et al., 2017  .) 

 مدت مصرف  دوزهای پیشنهادی  نوع ماده ضدعفونی کننده 

 دقیقه روزانه ppm 50-250 30 یدوفور 

 نکات ضروری: 

 سوزش چشم و گلو  -3استفاده از ماسک و دستکش  - 2آب دقت گردد   pH به  -1

 

 ( 46O52H76Cاسید ) تانیک -6

.  گرددمی   استخراج  گیاهان از  و  شده  محسوب فنول  پلی  نوعی  خود  که  است  تانن  ماده  از  ایویژه  فرم  اسید   تانیک

  برای   پروری آبزی  در  اسید   تانیک .  باشد می  دسترسی  قابل  محیط در   آسانی  به   و  گسترده  صورت  به   طبیعی  ماده  این

  ناشناخته   خیلی   شیمیایی  درمان  عنوان به  آن   از   استفاده  نتیجه   در .  دارد  کاربرد   ماهیان  تخم  چسبندگی   بردن   بین  از

  تاثیر   مورد  در   خاصی  اطالعات.  کند نمی  وارد  اسید   تانیک  فعالیت  در  خللی   هیچ  محیط   در   آلی  مواد   وجود.  باشد نمی

  ادواردزیال   های باکتری  برای  زیادی   میزان   به   اسید   تانیک  ندارد   وجود   اسید   تانیک  عملکرد   روی   بر    pH  و   دما

  باشد می  سمی   هستند،  ماهیان  در  زا بیماری  های پاتوژن  مهمترین  جمله  از  که   کلوموناریس  فالوباکتریوم   و   ایکتالوری

(Cornwell et al., 2011)  .تخم   روی  بر  اسید   تانیک  تاثیرات  بررسی  به  2012  سال  در  همکاران  و  وگنر  ایمطالعه  در  

  وسیلههب   آب  جذب  از  بعد   ها تخم  مطالعه  این  در   پرداختند،  آیودین   با  آن  مقایسه   وسیلهه ب   کمانرنگینآالیقزل  ماهی

  در   گرم میلی   100  آیودین  با  ودقیقه    15یا    5گرم در لیتر به مدت  میلی   200و    20،  2  هایغلظت  با  اسید   تانیک
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  داری معنی   تفاوت  هیچ،  هچ  میزان  داد  نشان  نتایج  .گرفتند   قرار  ضدعفونی  تیمارهای  تحت  دقیقه  15  مدت  برای   لیتر

  صورت  به  آیودین   تیمار  در  باکتریایی  بار  بدون  هایتخم  درصد   که  صورتی   در .  دهد نمی  نشان  مذکور   تیمار  دو  در

گرم  میلی  200  غلظت  تا  اسید   تانیک   از   استفاده   دهد می  نشان  مطالعه   این .  بود  اسید   تانیک  تیمار   از   بیشتر   داری معنی

  انجام   تریمطلوب  نحو   به   آیودین  وسیله ه ب   باکتریایی  بار  کنترل   اما  ندارد   پی   در  سمیتی  آالقزل  تخم   برای در لیتر  

  توجه  با. باشد می  مؤثر کمتر  باکتریایی بار درکاهش آیودین به نسبت اسید  تانیک گفت توانمی بنابراین .گیردمی

  مدت  و  غلظت   افزایش  با  بنابراین   باشد،می  برابر   هم   با  هچ   میزان   روی  بر   آیودین   و   اسید   تانیک   تاثیرات   اینکه   به

  اگر   بخشید   بهبود   باکتریایی   بار  کنترل   برای  را  اسید   تانیک  کنندگی   ضدعفونی  خاصیت  توان می  مواجهه   زمان

  دو   هر   اثربخشی   اسید   تانیک  گیرند،می   قرار   استفاده   مورد  کننده   ضدعفونی   عنوان به  هم   با  آیودین   و   اسید   تانیک

  محیط،   در   موجود   باقیمانده  مواد   شود،   استفاده   آیودین  از   ضدعفونی  از  قبل   اگر  عبارتی  به  برد،می  بین   از  را   ماده

 . (Swaef et al, 2015) دادخواهد  قرار  تاثیر  تحت  را اسید  تانیک کشی باکتری تاثیرات

 

 ( C3H6BrNO4برونوپل )  -7

-یاز جمله باکتر . برونوپل  ای موثر و بسیار کاربردی استنگهدارنده و ضدعفونی کننده  ،میکروبیالبرونوپل آنتی

آب و محصوالت    یضدعفون  برد. این ماده به وفور جهتیم   نیرا از ب  هاباکتری  از   یاگسترده  فیاست که ط  یهایکش

  اریبس ط یآن در مح ماندنی باق عمر مهیامن و ن اریبس یط ی لحاظ اثرات زیست مح از رود. برونوپل یبه کار م  یغذای

 pH افزایش  فعالیت برونوپل با  .(Shepherd et al., 1988)   باشد یم  د یبع  اریآن بس  یزیست  کوتاه بوده و تقریباً تجمع 

  ماده   این   کارایی  روی  بر   الی  مواد   تاثیر   در مورد  استنادی  قابل   اطالعات  هیچ   که   صورتی   یابد. در   می   افزایش   دما  و

  مورد   آالقزل  تکثیر   مزارع   در   تجاری   به صورت  برونوپل   موثره   ماده  با  ما  کشور  در  که  موادی   از جمله.  ندارد  وجود

  و   ضدقارچی  خاصیت  دارای  که  باشد برونوپول می  همان  واقع  در  اگز  سن.  باشد می  اگز  سن  ، گیردقرار می  استفاده

  در   1391 سال در همکاران و توسط محمدپور که تحقیقی  در. دارد کاربرد نیز شامپوها تولید  و در بوده باکتریایی

  کنترل   در  شیمیایی  ماده   عنوان   به   سن اگز   پذیرفت،  انجام  یاسوج  مطهری  شهید   سردابی  تحقیقات ماهیان  مرکز
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  که   سبز  ماالشیت  از  حاصل  نتایج  با  گرفت وقرار  آزمایش  مورد  کمان رنگینآالیقزل  های قارچی تخم  های آلودگی

  زمان   ابتدای  از  آالقزل  هایتخم.  مقایسه شد   رود،می  کار  به  ماهی  هایتخم  کردن  برای ضدعفونی  معمول  طور  به

  محلول   2  و  گرین  ماالشیت  1  تیمار شامل  دو  قالب  در  آزمایش.  گرفتند قرار   ضدعفونی  مورد  روز  18  مدت  به  تلقیح

  مقدار   و  گرم  650  سینی  هر  در  مقدار تخم  بود،   تراف  هر  در  سینی   3  با  تراف   3  حاوی  هر تیمار  که   بود  اگز  سان

  نشان   حاصله   نتایج.  بود  گرم   20و   گرم   50  با   برابر  ترتیب  به   روزانه   ضدعفونی   جهت  اگز  و سن  گرین  ماالشیت  ماده 

  اگز   سن  گروه   از  بیشتر   داریمعنی  طور به  گرینماالشیت  گروه   در  زدگی،چشم  مرحله  تخم تا   تلفات   میزان  که   داد

  های آلودگی و  بهداشتی نظر از  تنها  اگز نه سن کننده ضدعفونی محلول که  داد  نشان  آمده  به دست  نتایج. باشد می

ضد    50کرس %  . باشد می  ترراحت  آن  کار با  بودن   رنگ  بدون  و  بو بی  سبب  به  بلکه  ندارد،   محیطی خطری   زیست

ها  )عامل اصلی تلفات و نابودی تخم  کایتیپاراز  ایقارچ ساپرولگن  هی کارآمد عل  ر یتاث  قارچ کارآمد با ماده موثره برونوپل

 ی هادر درمان و کنترل عفونت  کوا برونوگاردشیلی است. آ  centrovet  شرکت  د یمحصول تول  نیاباشد( دارد.  می

  ز یو ن  باشند ی مثل مد یتول  ی که مناسب برا  ان یبارور شده ماه  یهادر تخم   زایماریب  ی و قارچ  ییایباکتر   ، یروس یو

قرار    همورد استفاد   شوند،یم  یها نگهدارکه در تانک   یفارم   انیدر ماه  ییهاعفونت   نیکنترل و کاهش چن  یبرا

به    زین  شوند ی طعمه استفاده م   یکه برا  یانیبه تانک ماه  %50برونوپل    ی. اضافه نمودن محلول ضدعفونردیگی م

   . (6)شکل   گرددیم های باکتر زان یشدت سبب کاهش م

 

 برونوپل محلول های حاوی   -6شکل 
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ماه  یاستخرها  یماده در ضدعفون   نیا م  اریبس  ی پرورش  برونوپل هباشد ی کارآمد  رو   ییسو  ر یتاث  چگونهی.    ی بر 

زنده   یبارور غلظت  نیرنگ یآالقزل   یهاتخم   یمان  و  ندارد.  برا   500ppm  کمان  برونوپل  سطح    ی ضدعفون  یاز 

برساند.   یبیها آس که به تخم  ن یبدون ا شودی آن م  یکروبیتوجه بار مآال باعث کاهش قابلچشم زده قزل  یهاتخم 

از برونوپل    2000ppmدر دوز    قه ی دق  20آال به مدت  زده قزلچشم  یهامانده تخم   یاست باق نشان داده  قاتی تحق

 . (Swaef et al, 2015) گذاردیها نمتخم  یمانزنده  ی بر رو ی ریتاث

 مدت مصرف  دوزهای پیشنهادی  نوع ماده ضدعفونی کننده 

 دقیقه روزانه ppm 100-500 30 برونوپل 

 نکات ضروری: 

 سوزش خفیف چشم و گلو برای فرد -2استفاده از ماسک و دستکش   -1

 

 ( 3O4H2C) دیاس  کیپراست -8

  ب یترک  در اثر  یآب  ی هاطیاست که در مح  کی ارگان  یدهایپراکس   از خانواده  ییایمی ش  ی بیترک   (نید یپرس)  دی اس  ک ی پراست

  و   دها ی پیل  ک، ی نوکلئ  ی دهایاس   ها، دراتیکربوه  بیقادر به تخر  ماده   ن یشود. ایم   جاد ی ا  دروژنیه  د ی با پراکس  د یاس   کیاست

  ها، نماتودها و قارچ  ها،یبردن باکتر  نیاز ب  ییگردد. توانایم   هاکروبی باعث مرگ م  یسلول  زیبوده و با ل   نهیآم  یدهایاس

  چگونهیشده و ه  هیضرر تجزی ب  باتیبه ترک   نیدی. پرساستماده نشان داده شده  نیتوسط ا  هاروسیو  یکنندگ   رفعالیغ

  است   ثابت شده  ع یوس  یی در دامنه دما  دی اس  کی پراست  یکروبی ضدم  ت یماند. خاص  ینم   یاز آن باق  ی سم  ی جانب  محصول

(Stampi et al., 2001).  آن در   تیکه فعال   یدر صورت  pH   یبه تازگ   نکهیا  ل یبه دل  دیاس   کی . پراستابدییکاهش م   ییا یقل  

ماده در صنعت    نیبه کاربرد ا  ی مطالعات اندک   نیبنابرا  مورد استفاده قرار گرفته است  ان یکننده تخم ماهیضدعفون  به عنوان

ی  روگاهیماهگربه  ی هاتخم  ی ضدعفون  ی ماده برا  ن یا  تریگرم در لی لیم   5/2  -   20پرداخته است. اما غلظت    یپروری  آبز

  برخورداری  خوب  اری از درصد بس  ز یهچ ن  زانیم  ن یشد، همچن  مشاهده  هارشد قارچ  زان یدر م  یدار ی شده و کاهش معن  استفاده

  بسیارپراکسیژن    ترکیب   یک  پرفیش   است.  دروژن یه  د یپراکس  و   د یاس   ک ی از است   ی بیترک  ( د یاس  کی پراست)   ش یپرف   بود.

  صورت به  شیمیایی  ثبات  حفظ  برای  اسید   پراستیک  حاوی  محصوالت  .است  گسترده  میکروبی  ضد  اثرات   با  پذیر  واکنش
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  هایسیستم  در  شیرین  آب  در  اسید  پراستیک   که  هنگامی  و  هستند   دسترس  در  هیدروژنپراکسید  و  اسید  استیک   در  محلول

  ها، کربوهیدرات  شامل   هاماکرومولکول  انواع  تخریب   به   قادرشود پرفیش  می  تجزیه   سرعته ب  شود،استفاده می   پروریآبزی

سلولی   با   و  باشد می  آمینهاسید  و   لیپید  نوکلئیک،   اسید همچنینمی  هامیکروارگانیسم  مرگ  سبب  لیز  طریق    از   شود. 

  و  شود می  مذکور  عوامل  مرگ  موجب  ها قارچ هاگ   و  مخمر   اندسپور، باکتری،    رویشی   هایسلول  خارجی  غشاء  اکسیداسیون

  از  جلوگیری  نیز  و  هاویروس  کردن  فعال  غیر و  نماتودها  ها،قارچ  ها،باکتری  بردن  بین  از   توانایی  .کندمی  ضدعفونی  را   محیط

 .  (Kitis, 2004)  استشده ماده گزارش این توسط  هاجلبک  و  هاخزه رشد

 

 مدت مصرف  دوزهای پیشنهادی  ماده ضدعفونی کننده نوع  

 دقیقه روزانه ppm 50-200 30 د ی اس ک ی پراست

 نکات ضروری: 

 سوزش خفیف چشم و گلو -2استفاده از ماسک و دستکش   -1

 

 

 ( 4KMnO( و پرمنگنات پتاسیم ) SCL3N18H16Cمتیلن بلو )  -9

زدایی وسـیع اسـت و مـاهی بـدون  خاصیت گند   کـه دارایباشد  هـایی بـه رنـگ آبـی میمتـیلن بلـو کریسـتال

هـا  لو برای ماهیان آب شـیرین و دریـایی، آکواریـومب  کنـد. از متـیلنهای باالی آنرا تحمل مـی جانبی غلظت  اثـرات

تـوان  مـیشود و  های سطحی ماهیان استفاده میشـود و معمـوالً بـرای ضـدعفونی قارچو اسـتخرها اسـتفاده مـی

برای ماالشیت آلـودگی قارچی در زمـان حساسـیت مـاهی  بـه عنوان جایگزینی  هـا اسـتفاده  گرین درکنتـرل 

  .گیرد ها و بچه ماهیان نورس مورد استفاده قرار های قـارچی تخمتوان برای جلوگیری از عفونتهمچنین می   .شـود

استفاده    پروری آبزی  در  است  طوالنی   مدت  که   باشد ی میقو  کنندگیضدعفونی  خاصیت  دارای   پرمنگنات پتاسیم

  اولین   برایو    گرفت  قرار  استفاده  مورد   هاماهی  بیماری   ماده پیشگیری  و   دارو  یک   عنوانبه  1928  سال  از   و  شودمی

  آبزیان   پرورش   در   شیمیایی  ماده این    شد. البته   گرفته   کاربه   میکسوباکتریوزیس   با   مقابله  برای   داوویس  توسط   بار
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  حد   از  بیش  تجمع  کاهش  جهت  اکسیدکننده  عامل  عنوانبه  تر  بیش  و  شودنمی  بندیطبقه  کش  آفت  یک  عنوانبه

  رفع   برای  و  قوی است  ایکننده  ضدعفونی  عالوه. به(Balakumar et al., 2020)  رودمی  کار  به  هاجلبک  و   آلی  مواد

  تعدادی  و  ها باکتری ها،قارچ :شامل خارجی  زایبیماری  عوامل  درمان   برای  چنین  هم  .دارد کاربرد   نامطبوع  بوهای

  شود می  تجزیه   آرامی   به  اسیدی  محیط   در   و   ناپایدار  و   محلولاین ماده در آب  گیرد.  استفاده قرار می  مورد  هاانگل  از

در  است  پایدار  تقریباً   تاریکی  در  و  قلیایی  و   خنثی   های محیط   در   ولی  بلو  از متیلن  استفاده  مقیاس وسیع در  . 

خاطر حجم باالی کار و مدت زمان طوالنی امری دشوار است. استفاده از متیلن بلو  آال بههای تکثیر قزلکارگاه

(. امروز استفاده از متیلن بلو رواج چندانی  Swaef et al, 2015تواند عملی زمان بر باشد )ساعت می  2روزانه به مدت  

های ایران کاربرد  شود. پرمنگنات پتاسیم نیز در کارگاههای ایران استفاده نمیرگاهندارد به همین دلیل تقریباً در کا

آنچنانی ندارد. استفاده از این ترکیب نیز در حد ضرورت یا نبود ترکیبات دیگر به کارگاه داران برای بحث ضدعفونی  

 شود.  های لقاح یافته توصیه میکردن تخم

 

 ( QACSظرفیتی )ترکیبات آمونیوم چهار - 10

  دهند. این ترکیبات کننده را تشکیل می یک گروه از ترکیبات شیمیایی ضدعفونی  یت یچهارظرف  ومیآمون  باتیترک

نسل جدید این ترکیبات تولید و ارایه    1990سال    از لیست ضدعفونی کننده حذف شدند ولی از  1978از سال  

ها  بوده اما توانایی از بین بردن اسپور باکتری  کشی کشی و قارچویروس   کشی، باکتری  شدند. این ترکیبات دارای اثر 

در گذشته  زا،  های بیماریی میکروبهمه  ترکیبات چهارظرفیتی آمونیوم به دلیل ضعف در نابودسازی  را ندارند 

دایی  تولید شده و به عنوان مواد گندز   90  شدند. ترکیبات جدید این خانواده در دهه میمحسوب ن  جزء مواد گندزدا 

پس   (.  Batkowska et al., 2018)  گرفتند های مختلف میکروبی مورد استفاده قرار کننده قوی برای نابودسازی سویه

پیشرفته  انواع  آن  از جمله هیدروژلاز  پلیتری  پایه  با  کاتیونی چهار ظرفیتی  وینیلهای  ترکیبات  محتوی  الکل 

و   داشته  بیشتر  بسیار  کارائی  که  شدند  می  باعثساخته  میکروبی  مقاومت  تشوند شکست  آمونیوم  .  رکیبات 

دقیقه    2الی    1ی  این ترکیبات ط.  شوند چهارظرفیتی جدید برای گندزدایی کردن سطوح و تجهیزات استفاده می
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سل را نابود کرده و همچنین اثر باالیی روی عوامل ویروسی دارند. منتهی مقاومت میکروبی نسبت  میکروب    باسیل  

اروپا    ر مدارک منتشر شده از سوی مجمع علمی کمیسیون . دکیبات در حال توسعه و گسترش استبه این تر

ها ها و سقف بیمارستاندیوارها، کابینت ترکیبات آمونیوم چهارظرفیتی ترکیبات مناسبی برای شستشوی سطوح،

تجهیزات پزشکی مورد استفاده  و مراکز بهداشتی شناخته شده، اما پیشنهاد شده که برای گندزدایی کردن وسایل و  

کننده  محرک برای پوست، جذببو، کاتیونی، غیراین ترکیبات موادی غیر خورنده، بدون رنگ در آب، بی.  قرار نگیرند 

بو و دارای فعالیت خوب شویندگی و با وجود غیر سمی بودن نسبی، بسیار پایدار نیز هستند. سطوحی که قرار  

ها  شوند، باید به طور کامل از بقایای صابون و ترکیبات شوینده پاک گردند. نمک  است با این ترکیبات ضد عفونی

دادهای موجود در آب سخت می و مینرال نشان  بگذارند. مطالعات  تاثیر  ترکیبات  این  بر عملکرد  در  هتوانند  اند 

 DeLeo)  یابد یار افزایش میبنزالکونیوم کلراید کمتر از دوز توصیه شده، احتمال بروز مقاومت بسصورت استفاده از   

et al., 2020  .) 

 دسته بندی ترکیبات چهارتایی آمونیوم  - 1-10

 (. Cortesia et al., 2017)  شوند  ی م م یبه چهاردسته تقس ومی آمون  ییچهارتا باتیترک

 شاخه دار(.  ریهای غ ره ی )زنج ل یدروکسیو ه  ل یهای آلکبا گروه وم یآمون  ییچهارتا بات یروه اول: ترکگ-

 هالوژنه.  ری و غ ل یحاوی گروه بنز وم یآمون  ییچهارتا باتیگروه دوم: ترک  -

 . لیحاوی دی و تری کلر بنز وم یآمون ییچهارتا باتیگروه سوم: ترک  -

 (.کیکلیهای هتروس معمول )حلقه ریهای غحاوی گروه وم یآمون ییچهارتا باتیگروه چهارم: ترک -

های  کشی )ویروس کشی و تا حدی ویروس کشی، باکتری دارای خاصیت قارچ   آمونیوم عموماًترکیبات چهارتایی  

های بدون پوشش( قوی نیست.  ها )ویروس دار( هستند ولی تاثیر آنها بر روی اسپورها و برخی از ویروس پوشش

سلول و نشت محتویات  مکانیسم عمل این ترکیبات تخریب دیواره سلولی، تداخل در عبور و مرور مواد به داخل  

ویژگی از  است.  عفونیسلولی  مواد ضد  سایر  ورود  تسهیل  آمونیوم  چهارتایی  ترکیبات  دیگر  همانند  های  کننده 

قرار نگرفته و در دماهای باالتر و   pH ها است. فعالیت این مواد اغلب تحت تاثیرآلدئیدها به درون میکروارگانیسم
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آمونیوم چهارتایی + آلدئیدها +  ) کیمیا دزوجرم(.  Lazado and Good, 2020)  کنند تر عمل میزمان بیشتر، قوی 

. مکانیسم اثر این ترکیب  (7)شکل    آال است های لقاح یافته قزل( یک ترکیب برای ضدعفونی تخمبنزالکونیوم کلراید 

آمونیوم چهارتائی بوده و به  دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید جدیدترین ترکیب از خانواده  گونه است که   این

باشد. این ترکیب با تاثیر بر دیواره سلولی  علت فقدان حلقه بنزنی نسبت به سایر ترکیبات این گروه پایدارتر می

می تسهیل  میکروارگانیسم  سلول  به  را  آلدئیدها  ورود  شده، همچنین  سیتوپالسم  رسوب  ترکیبات  باعث  نماید. 

سلول میکروارگانیسم شده و باعث کوآگوالسیون   DNA و RNA تالل در سنتزموجب اخ آلدئیدی در کیمیادزوجرم

ها،  ها، اسپورها، قارچکیمیادزوجرم بر علیه طیف وسیعی از باکتری گردند.ها میو تخریب پروتئین میکروارگانیسم

 .  گرددها استفاده میها و ویروس مخمرها، جلبک

 
 آالهای لقاح یافته قزل( یک ترکیب برای ضدعفونی تخمچهارتایی + آلدئیدها + بنزالکونیوم کلرایدآمونیوم  ) کیمیا دزوجرم  -7شکل  

شود.  ها استفاده میکش در کارگاهآکوا دوز پالس رویان نیز جز ترکیبات چهارتایی آمونیوم است که به عنوان قارچ

  5/0کلراید ساخته شده و به میزان  بنزالکونیوم د + فرمالدئیآلدئید +  گلوتار آمونیوم چهارتایی + این محلول نیز از 

(. این گروه از ضدعفونی  د یآب مخلوط کن   تریل  5/99را با    محلول از    تری ل  می )نشود  کشی استفاده میدرصد برای قارچ
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ای از چند ماده ضدعفونی کننده با مقدار مشخص هستند. وجود ترکیبات متفاوت با  ها در واقع مجموعهکننده

 مقدار مشخص بر اساس نرخ تاثیرگذاری و جلوگیری از مقاومت میکروبی انتخاب و اهمیت باالیی دارد.  

 

 مدت مصرف  دوزهای پیشنهادی  نوع ماده ضدعفونی کننده 

 دقیقه روزانه 30 درصد   5/0 - 0/ 75       ومیآمون باتیترک

 نکات ضروری: 

بعد از   -4در ظروف در بسته و محل سرد نگهداری شود  - 3سوزش خفیف چشم و گلو  -2استفاده از ماسک و دستکش   -1

در صورت تماس با    -6  فقط در محیط هایی با تهویه مناسب استفاده نمائید    -5استفاده دست ها با آب گرم شسته شود  

 .  ها، با آب پاکیزه شستشو داده و به پزشک مراجعه نمائیدچشم

 

 های تجاری ترکیبات ضدعفونی کنندهفرم •

کاربری یا همان دستور  شود. کمان استفاده میرنگینآالیهای قزلامروز ترکیبات زیادی در جهت ضدعفونی تخم

شرایط خاص استفاده متفاوت است. وجود یک یا  اجرایی این ترکیبات تحت تاثیر نوع ماده، درصد ماده موثره و  

چند ماده موثره نیز در دستور اجرایی آن تاثیرگذار است. موثر بودن، در دسترس بودن و نداشتن تاثیرات سوء یا  

کننده طبق  کننده آبزی و محیط زیست در تائید یا انتخاب ترکیب ضدعفونیحداقلی برای آبزی، پرسنل، مصرف 

های  های تجاری ترکیبات ضدعفونی کننده باید از محلدارد. فرمهای جهانی در رتبه اول اهمیت قراردستورالعمل

مورد تائید و شناخته شده تهیه و با شرایط استاندار حمل، انبارش و استفاده گردد. از این رو اطالع و آگاهی برای  

ترکیبات   این  مورد  در  آبزیان  پروش  مزارع  ترکیبات ضدعفونی کننده  کارشناسان  زیر  است. در جدول  ضروری 

 موجود در ایران با جزئیات آورده شده است.  
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 تولید کننده  مدت مصرف دوز پیشنهادی  ماده موثره  نام تجاری

 شیلی  -  Centrovet دقیقه در روز ppm   100 10 برونوپل %   50کرس  

 ایران -رویان  روزدقیقه در  ppm   500 30 برونوپل آکوا برونو گارد

 کانادا - Cyndel دقیقه در روز ppm   300 30 فرمالین پاراساید 

 بلژیک  - Rom T دقیقه در روز ppm   300 15 دروژنیه دیپراکس 50  –آر    یهواسان ت

 ایران  - کیمیا فام  دقیقه در روز 30 5/0 % آمونیوم جهارتایی دزوجرم   ایمیک

 ایران -رویان دارو  دقیقه در روز 30 75/0   % جهارتاییآمونیوم  آکوا دوز پالس

 ایران -رویان دارو  دقیقه در روز 30 1 %  گلوتار آلدئید  100آکوا جی بی  

 ایران - به بان شیمی  دقیقه در روز ppm   75 30 پراستیک اسید  ش یپرف

Ovadine فورید ppm   50 30 دقیقه در روز Cyndel - کانادا 

 ایران -رویان دارو  دقیقه در روز ppm   20 30 برونوپل سن اگز 

 ایران  - باریج اسانس  دقیقه در روز ppm   50 60 آویشن آویشیت

 ایران  - کیمیا فام  دقیقه در روز ppm   80 30 دروژنیه دیپراکس نانوسیل فارم
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 ترکیبات ضدعفونی کننده تحقیقاتی هایفرم •

سید(، عصاره سیر،  عصاره بابونه و بومادران، آلویتا )سدیم دی استات( و برخی ترکیبات و  تراف نانو سیلور )نانو  

های  ها طی دوران انکوباسیون تخمهایی برای مبارزه با قارچعنوان راههای دیگر طی سالیان گذشته و حال بهروش 

هایی برای ماشیت  ها در واقع جایگزینن روش اند. اکثر این ترکیبات و ایآال مورد ارزیابی قرار گرفتهلقاح یافته قزل 

 است.  اند. و در برخی از تحقیقات کارایی برابر و یا حتی بیشتر از ماالشیت گزارش شدهبوده و با آن مقایسه شده

 

 منابع  •

  ت یسبزماالش  ن، یفرمال  یضدقارچ  یداروها  یمقایسه شاخص درمان1939زاده، پ.    ع یع و شف   ،ی م. رسول ،یب. نظر  ،یابطح

 .29-18، صفحات  17. شماره ی. مجله پژوهش و سازندگیایران یدر تاس ماه م یو پرمنگنات پتاس 

  ی یافته ماه  لقاح ی  در تخم ها  وزیس یمبارزه با ساپرولگن   یبرا  یدرمان   . مقایسه چند روش  1931ع.ا.    ، یم و بهاالدین  ، یاخالق 

 .24-18، صفحات  31شماره  ،یکمان. نشریه. دامپزشک   نیرنگ ی قزل آال

  یقارچی  در کنترل عفونت ها  دروژن یه  د یاثرات پراکس   یبررس1931ح.    ، یب. شریف پور، ع و عبدالح  ، یبنوره، ا. ابطح

ناهنجار  ی تخم، درصد تخم گشای ،  1ایران، سال. شانزدهم شماره    التیش   یکمان. مجله علم   نیرنگ  یآال  الرو قزل   ی و 

 .113 119صفحات 

 .ص  201 نوربخش، انتشارات. آزاد و  آال قزل  ماهیان  بیماریهای.  1931. م میار،  و ب  جاللی،

.  بختیاری  و   استان چهارمحال   در  ماهی   پرورش  های   کارگاه  برای کارگران   استفاده   مورد   فرمالین  خطر.    1935.  م  اللهی،   فتح 

 32-22 صفحات سوم،  -  شماره دوم،  سال  شونده،  طبیعی تجدید منابع تحقیقات  مجله

  اثر ضدباکتریایی   طیف .    1937.  ه  کوهساری،  و  م   بازوری، .  پلی، م  شش .  ع  تبرایی، .  ع  قائمی، .  م  شاهمرادی، .  ع  مرادی،

 33-25 صفحات  ،1 شماره  11 دوره طبیب شرق، اسید. مجله پراستیک 

Batkowska, J., Al-Shammari, K. I., Lukasz, W., Nowakowicz-Debek, B., & Gryzinska, M. 

(2018). Evaluation of propolis extract as a disinfectant of Japanese quail (Coturnix coturnix 

japonica) hatching eggs. Poultry science, 97(7), 2372-2377. 

Bigliardi, P. L., Alsagoff, S. A. L., El-Kafrawi, H. Y., Pyon, J. K., Wa, C. T. C., & Villa, M. A. 

(2017). Povidone iodine in wound healing: A review of current concepts and practices. 

International Journal of Surgery, 44, 260-268 . 



 

32 
 

 واحد تحقیق و توسعه 

Research & Development 

Bigliardi, P. L., Alsagoff, S. A. L., El-Kafrawi, H. Y., Pyon, J. K., Wa, C. T. C., & Villa, M. A. 

(2017). Povidone iodine in wound healing: A review of current concepts and 

practices. International Journal of Surgery, 44, 260-268.  

Cornwell, E.R., Groocock, G.H., Getchell, R.G., Bowser, P.R. 2011. Residual tannic acid 

destroys virucidal properties of iodophor. North American Journal of Aquaculture, 73: 8–12. 

Cortesia, C., Bello, T., Lopez, G., Franzblau, S., de Waard, J., & Takiff, H. (2017). Use of green 

fluorescent protein labeled non-tuberculous mycobacteria to evaluate the activity quaternary 

ammonium compound disinfectants and antibiotics. brazilian journal of microbiology, 48(1), 151-

158. 

Davidson, J., Summerfelt, S., Schrader, K. K., & Good, C. (2019). Integrating activated sludge 

membrane biological reactors with freshwater RAS: Preliminary evaluation of water use, water 

quality, and rainbow trout Oncorhynchus mykiss performance. Aquacultural Engineering, 87, 

102022. 

FAO (2012) The State of World Fisheries and Aquaculture 2012, pp. 209. FAO, Rome . 

Forneris, G., Bellardi, S., Palmegiano, G. B., Saroglia, M., Sicuro, B., Gasco, L., & Zoccarato, I. 

(2003). The use of ozone in trout hatchery to reduce saprolegniasis incidence. Aquaculture, 

221(1-4), 157-166 . 

Fraise, A.P., Lambert, P.A., Maillard, J.Y. (2004) Russell, Hugo and Ayliffe’s Principles and 

Practice of Disinfection, Preservation and Sterilisation. Blackwell, Oxford, UK 

Gavrilenko, N. A., Volgina, T. N., Pugachev, E. V., & Gavrilenko, M. A. (2019). Visual 

determination of malachite green in sea fish samples. Food chemistry, 274, 242-245. 

Heikkinen, J., Mustonen, S. M., Eskelinen, P., Sundberg, L. R., & Von Wright, A. (2013). 

Prevention of fungal infestation of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) eggs using UV 

irradiation of the hatching water. Aquacultural engineering, 55, 9-15 . 

Kitancharoen, N., Yamamoto, A., & Hatai, K. (1997). Fungicidal effect of hydrogen peroxide on 

fungal infection of rainbow trout eggs. Mycoscience, 38(4), 375-378 . 

Kitis, M. 2004. Disinfection of wastewater with peracetic acid: a review. Environment 

International 30: 47–55 . 

Lazado, C. C., & Good, C. (2020). Survey findings of disinfection strategies at selected Norwegian 

and North American land-based RAS facilities: A comparative insight. Aquaculture, 532, 736038. 

Leung, H.W (2001) Ecotoxicology of glutaraldehyde: review of environmentalAntimicrobial 

Agents and Chemotherapy 32: 1693–1698 



 

33 
 

 واحد تحقیق و توسعه 

Research & Development 

Niska, K., Korkea-aho, T., Lindfors, E., Kiuru, T., Tuomainen, M., Taskinen, J., & Peltonen, K. 

(2009). Disappearance of malachite green residues in fry of rainbow trout (Oncorhynchus 

mykiss) after treatment of eggs at the hatching stage. Aquaculture, 297(1-4), 25-30 . 

Rach, J. J., Howe, G. E., & Schreier, T. M. (1997). Safety of formalin treatments on warm-and 

coolwater fish eggs. Aquaculture, 149(3-4), 183-191. 

Rasowo, J., Okoth, O. E., & Ngugi, C. C. (2007). Effects of formaldehyde, sodium chloride, 

potassium permanganate and hydrogen peroxide on hatch rate of African catfish Clarias 

gariepinus eggs. Aquaculture, 269(1-4), 271-277 . 

Romøren, K., Fjeld, X. T., Poléo, A. B., Smistad, G., Thu, B. J., & Evensen, Ø. (2005). 

Transfection efficiency and cytotoxicity of cationic liposomes in primary cultures of rainbow 

trout (Oncorhynchus mykiss) gill cells. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Biomembranes, 

1717(1), 50-57 . 

Schreier, T. M., Rach, J. J., & Howe, G. E. (1996). Efficacy of formalin, hydrogen peroxide, and 

sodium chloride on fungal-infected rainbow trout eggs. Aquaculture, 140(4), 323-331 . 

Stampi, S. De Luca, G. Zanetti, F. 2001. Evaluation of the efficiency of peracetic acid in the 

disinfection of sewage effluents. Journal of Applied Microbiology 91: 833–838. 

Swaef. E, den Broeck. W, Dierckens, k and Decostere, A (2015) Disinfection of teleost eggs: a 

review. Reviews in Aquaculture 7, 1–21 . 

Tandel, R. S., Dash, P., Bhat, R. A. H., Sharma, P., Kalingapuram, K., Dubey, M., & Sarma, D. 

(2020). Morphological and molecular characterization of Saprolegnia spp. from Himalayan snow 

trout, Schizothorax richardsonii: A case study report. Aquaculture, 531, 735824. 

Turbale, M., Moges, A., Dawit, M., & Amare, M. (2020). Adsorptive stripping voltammetric 

determination of Tetracycline in pharmaceutical capsule formulation using Poly (Malachite 

green) modified glassy carbon electrode. Heliyon, 6(12), e05782 . 

Wagner, E. J., and Oplinger. R., and Bartley, M (2012) Laboratory and Production Scale 

Disinfection of Salmonid Eggs with Hydrogen Peroxide. North American Journal of Aquaculture 

74:92–99. 

Wagner, E. J., Arndt, R. E., Billman, E. J., Forest, A., & Cavender, W. (2008). Comparison of 

the efficacy of iodine, formalin, salt, and hydrogen peroxide for control of external bacteria on 

rainbow trout eggs. North American Journal of Aquaculture, 70(2), 118-127. 

Xiao, X., Chen, C., Deng, J., Wu, J., He, K., Xiang, Z., & Yang, Y. (2020). Analysis of trace 

malachite green, crystal violet, and their metabolites in zebrafish by surface-coated probe 

nanoelectrospray ionization mass spectrometry. Talanta, 121064 . 


