
 

  

 ضدعفونی کننده های تخم ماهی 

 قزل آالی رنگین کمان

 

 :مقدمه

مدیریت صحیح بهداشتی رکن اصلی تولید اقتصادی ماهی 

قزل آالی رنگین کمان می باشد و این مهم بدست نخواهد 

آمد، مگر اینکه مالحضات بهداشتی و سیاست های پیشگیری 

درآید. یکی از مهمترین ارکان مدیریت با دقت تمام به اجرا 

بهداشتی در هچریهای تخم ماهی قزل آالی رنگین کمان 

ضدعفونی تخم ها برای رسیدن به درصد بازماندگی باالتر 

می باشد. تخم این ماهیان در طی انکوباسیون جهت به حداقل 

رساندن امکان آلودگی بوسیله انواع قارچها، باکتریها، انگلها 

تا حد قابل قبول، بصورت گسترده تحت و ویروسها 

ضدعفونی بوسیله انواع مختلف مواد ضدعفونی کننده قرار 

 می گیرند که مهمترین آنها عبارتند از:

 ( 2O2Hپراکسید هیدروژن ) -

پراکسید هیدروژن ماده نسبتاً مطمئنی است که در صنایع   

غذایی و بهداشت آب آشامیدنی به عنوان ضدمیکروب کاربرد 

دارد. و بر روی دامنه وسیعی از میکروارگانیسم ها از قبیل 

اده .این مباکتریها، مخمرها و اسپورهای قارچی موثر می باشد

ز نظر زیست محیطی دوستدار طبیعت می باشد. زیرا به آب ا

 دلیل به هیدروژن پراکسید. و اکسیژن تجزیه می شود

 همراه هب انسان برای فرمالین از استفاده که معایبی و مشکالت

 می مطرح ماده این برای مناسبی جایگزین عنوان به دارد،

دوزهای موثر مورد استفاده این ماده جهت کنترل رشد  باشد.

 عوامل قارچی و بار باکتریایی به شرح جدول ذیل می باشد:
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 مدت زمان دوز

 دقیقه 15-60 درصد 1-5/0

 دقیقه 15 گرم در لیترمیلی  1-5/0

 دقیقه 1 گرم در لیترمیلی  30

 دقیقه 2 گرم در لیترمیلی  15

 های آلودگی و بهداشتی نظر از تنها نه هیدروژن پراکسید

 کردن آزاد سبب به بلکه ندارد، خطری محیطی زیست

 و ودش می پرورشی محیط آب کیفیت بهبود موجب اکسیژن،

 .بود خواهد صرفه به نیز اقتصادی لحاظ از

  گلوتارآلدهید -

گلوتارآلدهید به طور مستقیم با پروتئین های الیه خارجی 

باکتریها و قارچها لینک شده و از همانندسازی و متابولیسم 

 به عموماً پروری آبزی در ماده این جلوگیری می کند. آنها

ین بهتر .باشد می مطرح تخم سطح کننده ضدعفونی عنوان

میلی   25-3200 بین رنجی استفاده مورد گلوتارآلدهید لظتغ

  باشد. می دقیقه 2-60 بین زمانی مدت با گرم در لیتر

 یدوفور -

ز می باشد، بعد ا حاللیدوفور ترکیبی از آیودین و حاملهای 

حل شدن یدوفور در آب، آیودین به آرامی آزاد می شود. 

فعالیت ضدمیکروبی آیودین حتی در غلظت های خیلی کم 

 هم بسیار سریع می باشد.
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 وزارت جهاد کشاورزی

 ی علوم شیالتی کشورموسسه تحقیقات

 مرکز  تحقیقات ژنتیک و اصالح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج

 سید عبدالحمید حسینی تهیه کننده: 

 رقیه محمودی

 



 

  

آیودین به درون سلولها نفوذ کرده و با مولکولهای مختلف 

 .واکنش می دهد و از این طریق باعث مرگ سلولها می گردد

 مختلف های رنج در ها کننده ضدعفونی از خیلی خالف بر

ph می کند حفظ را خود کنندگی ضدعفونی قدرت نیز. 

 .گیرد نمی قرار دما تاثیر تحت همچنین آیودین فعالیت

 گرادسانتی درجه صفر تا حتی کم خیلی دماهای بطوریکه در

. اشدب می قوی خیلی کنندگی ضدعفونی خاصیت دارای نیز

 اشند،ب می مؤثر باکتریها و قارچها ویروسها، روی بر یدوفورها

 اج به پالستیکی مواد و فلزات روی بر تاثیری هیچ آنها

 ثیرتا بدن پوست روی بر همچنین مواد این گذاشت، نخواهند

یدوفورهای خیلی  جمله از آیودین-پودین. ندارند مضری

دوزهای موثر مورد  .موثر برای ضدعفونی تخم می باشد

استفاده این ماده جهت کنترل رشد عوامل قارچی و بار 

 باکتریایی به شرح جدول ذیل می باشد:

 مدت زمان دوز

 دقیقه 10 لیتر در گرم میلی 2000

 دقیقه 15-30 گرم در لیترمیلی  1000

 نمک -

 قارچی های عفونت کنترل درنمک بدون ید )کلرید سدیم( 

 آالی قزل ماهی یافته لقاح های تخم در تفریخ درصد بهبود و

 . مؤثر است بسیار کمان رنگین

 

 

3 

 در .برای محیط زیست و سالمتی انسان بدون ضرر می باشد

میلی  25 بین استفاده مورد پیشنهادی غلظت ماده این مورد

 دقیقه 15-60 زمان مدت درگرم در لیتر  50گرم در لیتر تا 

 هزینه به توان می نمک از استفاده های مزیت از .باشد می

 تصور در. نمود اشاره آن بودن خطر بدون و کم بسیار خرید

 بهگرم در لیتر  15-30 غلظت با آال قزل های تخم ضدعفونی

 اهشک اینکه بدون شده، حاصل نتیجه بهترین ساعت، 1 مدت

 باالتر غلظت. گردد ایجاد ها تخم بازماندگی در داری معنی

 در همچنین. گردد می جنین میر و مرگ باعث حد این از

 با میان در روز یک صورت به ها تخم ضدعفونی صورت

 با هفته در بار دو دقیقه، 15 مدت بهگرم در لیتر  30 غلظت

 ینب غلظت با مستمر صورت به وگرم در لیتر  15-25 غلظت

 هچ نمیزا روی بر منفی تاثیر اینکه بدون گرم در لیتر 7-3

 .گردد می قارچی های عفونت کاهش باعث ،باشد داشته

  اسیدتانیک  -

تانیک اسید فرم ویژه ای از تانن است که از گیاهان استخراج 

برای از بین بردن چسبندگی تخم ماهیان  ماده اینمی گردد. 

 یباکتریها برای زیادی میزان به اسید تانیک کاربرد دارد.

 از که کلوموناریس فالوباکتریوم و ایکتالوری ادواردزیال

 می سمی هستند، ماهیان در بیماریزا پاتوژنهای مهمترین جمله

 لیتر در گرم میلی 200 غلظت تا اسید تانیک از استفاده .باشد

 نسبت اسید تانیک بنابراین. ندارد سمیتی آال قزل تخم برای

 اگر. دباش می مؤثر کمتر باکتریایی بار کاهش در آیودین به

 د،گیرن قرار استفاده مورد کننده ضدعفونی عنوان به هم با

 .برد می بین از ماده دو هر اثربخشی
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  برونوپل -

 ای ردهگست طیف که است کشهایی باکتری جمله ازبرونوپل 

 جهت وفور به ماده این. برد می بین از را باکتریها از

 لبرونوپ.  رود می کار به غذایی محصوالت و آب ضدعفونی

 ماندنباقی عمر نیمه و امن بسیار محیطی زیست اثرات لحاظ از

 در که موادی جمله از می باشد. کوتاه بسیار محیط در آن

 عمزار در تجاری صورت به برونوپل موثره ماده با ما کشور

. اشدب می اگز سن میگیرد قرار استفاده مورد آال قزل تکثیر

 خاصیت دارای که باشد می برونوپول همان واقع در اگز سن

 اربردک نیز شامپوها تولید در و بوده باکتریایی و ضدقارچی

بهترین دوز مورد استفاده جهت جلوگیری از رشد  .دارد

لیتر آب به  100به ازاء گرم  20عوامل قارچی تخم قزل آال 

، به نحوی که کارایی این میزان از می باشدصورت روزانه 

 برابری می کند.سان اگز با ماالشیت سبز 

 (CH2O) فرمالدهید -

فرمالیدهید یک ماده شیمیایی بدون رنگ و بسیار فعال بوده 

 اغلب واکنش می دهد. RNAو  DNAکه با پروتئین ها، 

 فرمالین نام به فرمالدهید درصد 34-38 حاوی محلول اوقات

 ماندن ثرا در که بود مراقب باید بنابراین. باشد می دسترس در

 بر ماده ینا اینکه دلیل به. باشد نشده تبدیل پارافرمالدهید به

 رایب بنابراین ،دارد تحریکی اثر انسان تنفس دستگاه روی

 به و ودش گرفته کار به احتیاط با باید کارکنان سالمت حفظ

 هاتن ماده این .گردد تجویز زیادی دقت با باید درمان عنوان

 ایاالت داروی و غذا سازمان تایید مورد کش قارچ

 . باشد می( FDA)متحده
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 یک نوانع به تواند می پائین بسیار غلظتی در اگرچهفرمالین 

 رب نیز سوئی آثار دارای اما کند، عمل قوی کننده ضدعفونی

 ،آن از ایمن غیر استفاده صورت در و باشد می سالمت روی

 ایبر فیکساتوری خاصیت بودن، سرطانزا مانند خطراتی

 زشسو مانند عوارضی همچنین و بودن اشتعال قابل بافتها،

 وزرات که نحوی به. کند می تهدید را کارگران گلو و چشم

 نظارت تحت را آن از استفاده متحده ایاالت درمان و دارو

 اثرات برای پروری آبزی در فقط ذیربط سازمانهای همه

 و اروپا در کار این که صورتی در داند، می مجاز ضدقارچی

 می سمیت و سرطانزایی خطر آن علت و بوده ممنوع ژاپن

فرمالین نسبت به پراکسید هیدروژن دارای اثرات قارچ . باشد

در صورت استفاده از فرمالین به میزان  کشی بهتری می باشد.

میلی گرم در لیتر به صورت یک روز در میان  1500و  1000

دقیقه کاهش عفونتهای قارچی مشاهده می  15به مدت و 

 60میلی گرم در لیتر به مدت  250گردد. همچنین غلظت 

 معنی داری در رشد قارچ خواهد شد.دقیقه باعث کاهش 

 الینفرم استفاده مورد دوز بهترینبنابراین می توان گفت 

 کمان، رنگین آالی قزل ماهی های تخمجهت ضدعفونی 

  .باشد می میلی گرم در لیتر  1000 و 500 ،250

 (CuSO4) مس سولفات -

سولفات مس به عنوان جلبک کش و در درمان بیماریهای 

قلیائیت، سختی کل،  کاربرد دارد. انگلی در آبزی پروری

بر روی سمیت مس تاثیرگذار می باشند. مس  phشوری و 

در آبهای نرم اسیدی در مقایسه با آبهای قلیایی دارای سمیت 

 بیشتر می باشد. 
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در مطالعاتی که از سولفات مس جهت ضدعفونی تخم ماهیان 

میلی  5/2-700اده شده بین استفاده شده است، رنج مفید استف

 ات با سولفات مس ها تخم ضدعفونی گرم در لیتر می باشد.

 رایب مس سولفات زیرا است، شده توصیه زدگی چشم مرحله

 . باشدمی  سمی شده تفریخ تازه الروهای

  (C2H4O3( )پرسیدین) اسید پراستیک -

پراستیک اسید )پرسیدین( ترکیبی شیمیایی از خانواده 

ر محیط های آبی در اثر پراکسیدهای ارگانیک است که د

این  ود.می شیک اسید با پراکسید هیدروژن ایجاد ترکیب است

کربوهیدراتها، اسیدهای نوکلئیک، لیپیدها ماده قادر به تخریب 

 هامیکروبو اسیدهای آمینه بوده و با لیز سلولی باعث مرگ 

می گردد. توانایی از بین بردن باکتریها، قارچها، نماتودها و 

غیرفعال کنندگی ویروسها توسط این ماده نشان داده شده 

 یچگونهه و شده تجزیه ضرر بی ترکیبات به پرسیدین .است

 خاصیت. ماند نمی باقی آن از سمی جانبی محصول

 شده تثاب وسیع دمایی دامنه در اسید پراستیک ضدمیکروبی

 می کاهش قلیایی ph در آن فعالیت که صورتی در. است

 نوانع به تازگی به اینکه دلیل به اسید پراستیک. یابد

 ستا گرفته قرار استفاده مورد ماهیان تخم کننده ضدعفونی

 بزیآ صنعت در ماده این کاربرد به اندکی مطالعات بنابراین

 لیتر در گرم میلی 5/2-20 غلظتاما . است پرداخته پروری

 روگاهی ماهی گربه های تخم ضدعفونی برای ماده این

 قارچها رشد میزان در داری معنی کاهش و شده استفاده

 خوبی بسیار درصد از نیز هچ میزان همچنین شد، مشاهده

 .بود برخوردار
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 مطلوب نگه داشت
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