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  1398اردیبهشت  تاریخ پذیرش:                                                   1397مهر تاریخ دریافت:  

 چکيده 
در مرکز تحقیقات ژنتیک و اصالح نژاد ماهیان سردآبي شهید مطهري یاسوج وابسته  1395و زمستان سال  زییپژوهش در پا نیا

رایي محلول پرفیش در مهار و کاهش تعیین کاهدف انجام این مطالعه،  انجام گرفت. کشور يشیالتعلوم سسه تحقیقات ؤبه م
انکوباسیون، در مقایسه با ماالشیت سبز  مختلف آالي رنگین کمان در مراحل  هاي ماهي قزل تلفات ناشي از آلودگي قارچي تخم

لیتر  6تا  4و دبي cm10، ارتفاع آب cm20( با عمق cm70×35×20ابعادهاي کالیفرنیایي )  ترافاز  بود. به این منظور و فرمالین
در هر تراف انتقال  عدد 700ها به تعداد   به ترافآالي رنگین کمان   لقاح یافته ماهي قزلدر دقیقه استفاده گردید. سپس تخم 

 1000میلي گرم در لیتر ، فرمالین 2میلي گرم در لیتر، ماالشیت  300، 150، 75، 37، 15)پرفیش  تیمار 9یافت. در این بررسي 
مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج بدست آمده حاکي از آن بود که تیمار تکرار هد مثبت و منفي( با سه میکرولیتر در لیتر، شا

داراي  76/63 ± 72/4و  99/64 ±05/8، 38/69 ± 94/1گرم در لیتر به ترتیب با   میلي 75ماالشیت سبز، فرمالین و پرفیش 
گرم در لیتر با   میلي 75گشایي در تیمار پرفیش   همچنین میزان تخم زدگي در بین تیمارهاي آزمایشي بودند.  باالترین درصد چشم

گشایي   داراي بیشترین مقدار بود، این در حالي است که این میزان با نتایج بدست آمده از درصد تخم 80/95 ± 6/0میانگین 
( داراي اختالف 39/91 ± 78/1)( و منفي 66/90 ± 8/2(، شاهد مثبت )8/80±18/3گرم در لیتر )  میلي 37تیمارهاي پرفیش 

 ± 15/1دار مي باشد. کمترین میزان ناهنجاري )شامل نقص در اسکلت، کیسه زرده و ...( در الروها نیز در تیمار فرمالین )  معني
( مشاهده گردید ولي اختالف 33/5 ± 08/2گرم در لیتر )  میلي 15( و بیشترین میزان ناهنجاري نیز در تیمار پرفیش 33/3
 گرم  يلیم 75داري بین تیمارها وجود نداشت. مجموع نتایج حاصل از تحقیق حاضر حاکي از آن است که استفاده از پرفیش   نيمع

تواند به عنوان ترکیب جایگزین مناسب   باشد و مي  داراي مخاطرات و تلفات کمتري در مقایسه با ماالشیت سبز مي تریدر ل
 آالي رنگین کمان عمل نماید.  ساپرولگنیا( تخم ماهي قزلهاي قارچي )  جهت مقابله با آلودگي
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  مقدمه

دو دهه اخیر بیشترین رشد را در بین سایر پروری در آبزی
ده های تولید غذا از جمله دام و طیور از خود نشان دابخش
از نظر  انیماه الرو دیتول(. 1397)کنیه و همکاران،  است

پروری در   آبزی داتیتول شیالزمه افزا تیو کم تیفیک
امر باعث شده است که  نیباشد. ا  یم انیمزارع پرورش ماه

مانند  انیماه یدمثلیبه مراحل تول یخاص تیحساس
و دوره رشد و نمو )از مرحله  زییر  تخم ،یجنس یدگیرس

شود  جادیآبزی پروران ا نیزرده( در ب سهیتا جذب ک لقاح
 دیتول شیافزا سببباال  تیفیالروهای با ک دیبطوریکه تول

 خواهد شد یدهندگان ماه  و سود اقتصادی پرورش
(Kjorsvik et al., 1990محافظت و پ .)از  رییشگی

 نیتر  نهیو کم هز نیتر  آسان ن،یتر  زا، مهم  مارییعوامل ب
ها در   مارییاز ب یناش عاتیاز صدمات و ضا یریروش جلوگ
ضروری است که در  ،نیو پرورش است. بنابرا ریمراکز تکث

در  یای به موضوعات بهداشت  ژهیتوجه و یالتیش قاتیتحق
مبذول گردد.  تیفیمحصوالت سالم و با ک دیتول نهیزم

به  نیاز مولد مارییتواند برای انتقال ب  یم یتخم ماه
ها به علت احتمال وجود عوامل   هچری نینوزادان و ب

باشد مطرح ناقل  کیزای فرصت طلب، به عنوان   مارییب
(Atanasov et al., 2011 .)  

قارچی، عامل متداول تلفات در های   عفونتدر همین رابطه 
قبل از جذب  انها و ماهی  ماهیان آب شیرین بویژه در تخم

 ت بهداشتیدر این راستا، مدیری. باشد  کیسه زرده می
های قارچ زده از   صحیح، کاهش تراکم، خارج کردن تخم

ها از جمله اقدامات   ها، ضدعفونی کردن تخم  تراف
های قارچی در   کننده اساسی در کنترل عفونت  پیشگیری

تأمین آب با  .باشند  مزارع تکثیر و پرورش ماهیان می
تولید و گسترش  روندکیفیت، یکی از عوامل مهم در 

های   روش. های پرورش ماهی به روش متراکم است  مسیست
ورودی یا ضدعفونی نمودن آب جهت کاهش بار میکروبی 

های بیماریزا شامل   جلوگیری از شکوفایی میکروارگانیسم
درمانی، فیلتراسیون، حرارت و  ازنبیوتیک درمانی،   آنتی

ولی . (Swaef et al., 2015) است UV استفاده از اشعه
معایب خاصی همچون صرف  ی مذکورها  روشهر یک از 

های پیشرفته، تولید   هزینه زیاد، نیاز به دستگاه

های مقاوم   های سمی، ظهور گونه  باقیمانده
در . (Zawada et al., 2014) دارند ...ها و   میکروارگانیسم

سطح  عمل هدف از ضدعفونی کاهش عوامل بیماریزا تا
آنها تا حد بیماریزایی و قابل قبول و جلوگیری از ازدیاد 

کنترل ورود عوامل بیماریزا طی دوران تکثیر و پرورش 
به  تیو سبز ماالش نیدر چند سال گذشته فرمال. باشد  می

ماده جهت محدود کردن رشد عوامل  نیعنوان مؤثرتر
مضر مطرح بودند، اما در حال حاضر استفاده از  یزایماریب

 کایدر آمر یآبز اناتویو ح انیماه دیسبز در تول تیماالش
 نیکه ا است ممنوع شده یاروپا به طور کل هیو اتحاد
زا بودن  جهش ،ییزا ت باال، سرطانیسم دلیلبه  تیممنوع
حاصله  انیدر بچه ماه یناهنجار جادیو ا

این ماده همچنین قادر (. Zawada et al, 2014باشد) یم
های بدن انسان نظیر گلوتاسیون  برخی از آنزیمکه است 

)متفقی و  ترانسفراز و تیروئید پروکسیداز را مهار کند
از  گرید یکیبه عنوان  زین نیفرمال(. 1396همکاران، 

در  ییزا مؤثر مشکوک به سرطان یها کننده یضدعفون
مواد سایر . (Zawada et al, 2014) باشدیم انسان

ضدعفونی کننده نیز به دلیل اثرات کم، غیراختصاصی 
از کارایی باالیی  ،ت محیطی بسیاربودن و مشکالت زیس

 یاستفاده از مواد ضدعفون ،نیبنابرا باشند. برخوردار نمی
مورد  اریبس ستیط زیمؤثر و سازگار با مح د،یکننده جد

 باشد.  یم ازین
محلول  ،مواد ضدعفونی کننده جدید نوع یکی از این

ترکیبی از استیک اسید و  (پراستیک اسید)پرفیش 
یک ترکیب پراکسیژن . پرفیش است پراکسید هیدروژن

 .پذیر با اثرات ضد میکروبی گسترده است بسیار واکنش
برای حفظ ثبات  پراستیک اسید محصوالت حاوی

شیمیایی به صورت محلول در استیک اسید و پراکسید 
 پراستیک اسید هیدروژن در دسترس هستند و هنگامی که

ه پروری استفاد  های آبزی در آب شیرین در سیستم
پرفیش  (.EPA, 1993) شود بسرعت تجزیه می ،شود می

ها،   ها شامل کربوهیدرات  قادر به تخریب انواع ماکرومولکول
و با لیز  باشد می، لیپید و اسید آمینه نوکلوئیکاسید 

-Jolivet) شود  ها می  مرگ میکروارگانیسم سببسلولی 

Gougeon et al., 2006.)  از طریق همچنین
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های رویشی باکتری،   خارجی سلول ءااکسیداسیون غش
مذکور مرگ عوامل  موجبها   اندسپور، مخمر و هاگ قارچ

توانایی از بین بردن  .کند  محیط را ضدعفونی می شود و می
ها و   ها، نماتودها و غیر فعال کردن ویروس  ها، قارچ  باکتری

توسط این ماده ها   ها و جلبک  خزه جلوگیری از رشد نیز
 چون(. 1387)مرادی و همکاران،  ه استشد گزارش

کننده تخم  یبه عنوان ضدعفون یبتازگ دیاس کیپراست
به کاربرد  یمطالعات اندک، مورد استفاده قرار گرفته انیماه

از  یکیپرداخته است. در  یپرور یماده در صنعت آبز نیا
ماده  نیا تریگرم در ل یلیم 5/2-20مطالعات از غلظت  نیا

 Ictalurus) یروگاه یماه گربه یها  خمت یضدعفون یبرا

punctatus زانیدر م یدار  یکاهش معن و شده( استفاده 
از  زیهچ ن زانیم نیهمچن ه است.ها مشاهده شد  رشد قارچ

 (.Swaef et al., 2015) بودبرخوردار  درصد باالییدرصد 

تعیین کارایی محلول از اهداف عمده انجام این بررسی 
قارچی  اهش تلفات ناشی از آلودگیپرفیش در مهار و ک

آالی رنگین کمان در مراحل   های ماهی قزل  تخم
باشد.  می انکوباسیون در مقایسه با ماالشیت سبز و فرمالین

 ها  مواد و روش
 زمان و محل اجراي پروژه

در مرکز  1395و زمستان سال  زییپژوهش در پا نیا
هید ش تحقیقات ژنتیک و اصالح نژاد ماهیان سردآبی

 یشیالتعلوم تحقیقات مؤسسه مطهری یاسوج وابسته به 
  کشور انجام گرفت.

 
 ي ضدعفوني کنندگيطراحي تيمارها

 5 (پراستیک اسید)در این تحقیق از محلول پرفیش 
 ،بر اساس روش کار تعیین شده لذا،درصد استفاده گردید. 

( متر سانتی 20×35×70 ابعادهای کالیفرنیایی )  ترافاز 
، ارتفاع آب متر سانتی 20ه گردید. عمق هر تراف استفاد

-6و دبی آب ورودی به هر تراف متر  سانتی 10روی تخم 
ها تخم   لیتر در دقیقه در نظر گرفته شد. سپس به تراف 4

عدد  700به تعداد آالی رنگین کمان   لقاح یافته ماهی قزل
تیمار با سه  9بررسی انتقال یافت. در این  به هر تراف

مقادیر  بر اساس 1 شرح جدولبه به روش حمام  رتکرا
 استفاده شدپیشنهادی شرکت سازنده و مطالعات موجود 

  30ها طی   (. میزان آب تراف1383)ابطحی و همکاران، 
 لیتر محاسبه شد. 250دقیقه درمان حدود 

 

 در تيمارهاي آزمایشي مصرفي آنها مقدار وداروهاي ضدعفوني کننده  :1 جدول
Table 1: Disinfectants and their amount in experimental treatments. 

 )دقيقه( مدت زمان (ppmميزان مصرف ) تيمار ردیف

  30 15 درصد 5پرفیش  محلول 1تیمار 

  30 37 درصد 5پرفیش  محلول 2تیمار 

  30 75 درصد 5پرفیش  محلول 3تیمار 

  30 150 درصد 5پرفیش  محلول 4تیمار 

  30 300 درصد 5پرفیش محلول 5تیمار 

  30 2 ماالشیت گرین 6تیمار 

  30 1000 فرمالین 7تیمار 

 - بدون هیچ ماده ضد عفونی کننده شاهد مثبت )با آلودگی( 8تیمار 

 - بدون هیچ ماده ضد عفونی کننده شاهد منفی )بدون آلودگی( 9تیمار 

 

به منظور ایجاد  چشم زدگی، روزه 20 در طول دوره
خواص فیزیکی و ایط یکسان برای تمامی تیمارها شر

 سختی و ، اکسیژن محلول،pH شیمیایی آب شامل دما،

و ثبت  قلیائیت قبل و پس از هر آزمایش اندازه گیری
ها، جهت   ها درون تراف  گردید.  قبل از خواباندن تخم

 ها  ها به تراف  از انتقال تخم پس 6در ساعت مواجهه با قارچ 
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اقدام گردید. بدین  ها با قارچ  وده کردن تخمنسبت به آل
عدد تخم قارچ زده در یک آکواریوم  2000حدود  ،ترتیب

قرار داده شد و تیمارهای آزمایشی بجز تیمار شاهد منفی 
های قارچ زده قرار   در معرض این تخمدقیقه  2-5به مدت 
 گرفتند. 

تا زمان  ها  ها به تراف  ساعت پس از انتقال تخم 72 
در تیمارهای مختلف به صورت یک زدگی ضدعفونی   شمچ

دقیقه به روش حمام دادن  30روز در میان و برای مدت 
تعداد درجه روز انجام گرفت.  200مرتبه طی  8به تعداد 

های تلف شده طی مراحل انکوباسیون قبل از آغاز هر  تخم

 گردید. ثبتشمارش و  نوبت آزمایش در تیمارهای مختلف
 

 ها  زدگي تخم  صد چشمتعيين در
های مرده و سفید از   ها، تخم  زدگی تخم  تا زمان چشم

های سالم جدا گردید )به روش سیفون کردن( و   تخم
سپس  .ها اقدام شد  ها و تراف  نسبت به تمیز کردن سینی

ها در همان محل قبلی خود برگردانده شده تا   دوباره تخم
زدگی   درصد چشم تخم گشایی صورت گیرد. در این مرحله

 ,.Arndt et al) محاسبه گردید ذیلرابطه با استفاده از 

2001): 

 

 زدگی  های چشم زده[ = درصد چشم  مها / تعداد تخ  تعداد کل تخم -])مرگ و میر ابتدایی×  100)

 
 گشایي  تعيين درصد تخم

گشایی صورت   درجه روز پس از لقاح، تخم330حدود 
روها با دارا بودن کیسه زرده به گرفت که در این مرحله ال

ها به حالت خوابیده قرار  صورت پهلو به پهلو درون سینی

گشایی از طریق   گرفتند. برای تعیین درصد تخم
گشایی شده   برداری اقدام به شمارش الروهای تخم  نمونه

 محاسبه گردید ذیلگشایی از رابطه   گردید که درصد تخم

(Geffen and Evans, 2000): 

 

 گشایی  گشایی شده[ = درصد تخم  های تخم  زده / تعداد تخم  های چشم  تعداد تخم× ]  100)
 

 تعيين درصد ناهنجاري
گشایی   روز پس از تخم 17میزان ناهنجاری الروها نیز 

که الروها قادر به شنای عمودی در هنگامییعنی ها تخم

  شد تعیین استفاده از فرمول ذیلها شدند، با   سینی 

(Arndt et al., 2001): 
 
 

 الروهای ناهنجار[ = درصد ناهنجاری /گشایی شده  های تخم  تعداد تخم ] × 100)
 

 زدگي  تعيين درصد قارچ
ها در هر توده به عنوان  های قارچ و تعداد تخم  تعداد توده

که از  دیشاخصی بر شدت آلودگی نیز محاسبه و ثبت گرد 
 :(Barnes et al., 1998) شد فرمول ذیل محاسبهطریق 

 
 زدگی  زده[ = درصد قارچ  های قارچ  ها / تعداد تخم  تعداد کل تخم× ]  100

 
 تجزیه و تحليل آماري

های معرفی شده به   ها بر اساس تعداد اولیه تخم  داده

گشایی شده در انتهای دوره   ها و تعداد الروهای تخم  تراف

و  Excel توسط برنامه اکسل ها  آنالیز و بررسی شدند. داده

تحلیل آماری  و  مورد تجزیه SPSSنرم افزار با استفاده از 

بوسیله تست چند دامنه  ها و مقایسه میانگین هقرار گرفت

 .درصد انجام شد 95دانکن در سطح 
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 نتايج

 زدگي  درصد تلفات از مرحله لقاح تا چشم
 زدگی در تیمارهای  تلفات تا مرحله چشمنتایج درصد 

شده است. بر  نشان داده 1مختلف آزمایشی در شکل 
دگی یعنی روز ز  اساس نتایج درصد تلفات تا مرحله چشم

بعد از لقاح، به این صورت بود که بیشترین درصد  20
گرم در لیتر   میلی 300تلفات در تیمار پرفیش با دوز 

( و کمترین آن بترتیب در تیمارهای درصد 32/1±62/99)
 62/30±94/1گرم در لیتر  )  میلی 2ا دوز ماالشیت سبز ب

میکرولیتر در لیتر   1000درصد(، فرمالین با دوز 
گرم در  میلی 75درصد( و پرفیش با دوز  05/8±01/35)

درصد( مشاهده شد. از لحاظ آماری  24/36±72/4لیتر  )
درصد تلفات در تیمارهای ماالشیت سبز، فرمالین و 

داری با هم   اختالف معنیگرم در لیتر   میلی 75پرفیش 
ه نسبت به سایر تیمارها کمتر حالیکدر  (p>05/0)نداشت 

گرم در   میلی 300همچنین میزان تلفات در تیمار  .بودند
که طوریداری باالتر از سایر تیمارها بود ب  لیتر به طور معنی

ها   درصد تخم 100زدگی تقریباً نزدیک به   تا مرحله چشم
درصد تلفات در  (.p>05/0)ن رفتند در این تیمار از بی

داری نشان   تیمارهای شاهد مثبت و منفی اختالف معنی
دار مواجهه   ندادند. شاید بتوان دلیل آن را عدم تاثیر معنی

 با قارچ قبل از شروع آزمایش بر تیمار شاهد مثبت دانست.

 

 

ارهاي آزمایشي مختلف)حروف غيرمشابه نشانگر تفاوت معني : درصد تلفات تخم چشم زده ماهي قزل االي رنگين کمان در تيم1شکل 

 دار در بين تيمارهاي آزمایشي (
Figure 1: Percentage of eyed-egg mortality in experimental treatments (non-similar letters indicating a significant 

difference between the treatments). 

 
 گشایي و ناهنجاري  زدگي، تخم  درصد چشم

گشایی و ناهنجاری   تخمزدگی،   نتایج مربوط به درصد چشم
ارائه  2الروها در تیمارهای مختلف آزمایشی در جدول 

ماالشیت  شود، تیمار  که مشاهده مییشده است. همانطور
گرم در لیتر بترتیب با   میلی 75سبز، فرمالین و پرفیش 

دارای  76/63±72/4و  05/8±99/64، 94/1±38/69
زدگی در بین تیمارهای آزمایشی   باالترین درصد چشم

 75گشایی در تیمار پرفیش   بودند. همچنین میزان تخم
دارای بیشترین  80/95±6/0گرم در لیتر با میانگین   میلی

این در حالی است که این میزان با نتایج بدست  .مقدار بود
گرم   لیمی 37گشایی تیمارهای پرفیش   آمده از درصد تخم

دار بود   در لیتر، شاهد مثبت و منفی دارای اختالف معنی
(05/0>p.) 
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دهنده تفاوت )حروف غيرمشابه نشان گشایي و درصد ناهنجاري در تيمارهاي مختلف آزمایشيدرصد چشم زدگي، درصد تخم: 2جدول 

 معني دار در بين تيمارهاي آزمایشي(

Table 2: percentage of eyed eggs, hatching rate and larva deformity in experimental treatments (non-similar letters 

indicating a significant difference between the treatments). 

 تيمار ردیف

 )ميلي گرم در ليتر(

 زدگي درصد چشم

 (معيار انحراف ± ميانگين)
 گشایيدرصد تخم

 معيار( انحراف ± )ميانگين

 نجاريدرصد ناه

 معيار( انحراف ± )ميانگين

 bcd94/1 ± 62/55 abc98/1 ± 58/92 a08/2 ± 33/5 15پرفیش  1تیمار 

 bcd44/2 ± 24/57 a18/3± 80/80 a00/1 ± 5 37پرفیش  2تیمار 

 cde72/4 ± 76/63 c6/0 ± 80/95 a01/0 ±  4 75پرفیش  3تیمار 

 b89/7 ± 81/47 bc04/2 ± 59/94 a 46/3 ± 4 150پرفیش  4تیمار 

 )از بین رفتن تمامی تخمها( )از بین رفتن تمامی تخمها( a32/0 ± 38/0 300پرفیش  5تیمار 

 e94/1 ± 38/69 c17/1 ± 48/95 a 57/0 ± 66/4 ماالشیت سبز 6تیمار 

 de05/8± 99/64 abc33/1 ± 50/92 a 15/1 ± 33/3 فرمالین 7تیمار 

 bc42/11 ± 04/54 a8/2 ± 66/90 a21/3 ± 33/3 شاهد مثبت )با آلودگی( 8تیمار 

 b59/2± 66/51 ab78/1 ± 39/91 a08/2 ± 33/5 شاهد منفی )بدون آلودگی( 9تیمار 

 
گشایی و ناهنجاری در بین   زدگی، تخم  میزان درصد چشم

داری را نشان نداد. میزان   شاهد مثبت و منفی تفاوت معنی
درصد متغیر  3-6 بین ناهنجاری نیز در تیمارهای مختلف

 .   (p>05/0)داری با هم نداشتند   بود و اختالف معنی
 

 زدگي  درصد قارچ
های   زدگی با شمارش تعداد تخم  محاسبه درصد قارچ

زدگی انجام  روزه تا زمان چشم 20زده طی دوره   قارچ

شود،   مشاهده می شکلکه در همانطوری(. 2 شکلگرفت )
ن تیمارها مربوط به تیمار زدگی در بی  بیشترین درصد قارچ

شاهد منفی بود، این در حالی است که کمترین این میزان 
 75 بترتیب در تیمارهای ماالشیت سبز، فرمالین، پرفیش 

گرم در لیتر گزارش   میلی 150گرم در لیتر و پرفیش   میلی
داری نداشتند   گردید که با یکدیگر اختالف معنی

(05/0<p)  (2)شکل. 
 

 

دهنده تفاوت معني دار در بين )حروف غيرمشابه نشان يانگين درصد قارچ زدگي تخم ها در تيمارهاي آزمایشي مختلف: م2شکل 

 تيمارهاي آزمایشي (

 Figure 2: Percentage of fungus infect in experimental treatments (non-similar letters indicating a significant 

difference between the treatments). 
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 گيري و نتيجهبحث 
 ییکارا که ضمن ی مناسبیجستجو و بکار بردن دارو

در جهت  همواره ،باشد یاثرات سم نیتر  مطلوب، دارای کم
 ییباال تیاهم ازآبزیان  یهای قارچ  مارییمبارزه با ب

آالی   ی قزلماه در ژهیه بوئلمس نیبرخوردار بوده است. ا
 ،پرورشی در کشور ماست رنگین کمان که گونه اصلی

های اقتصادی در   بیشترین خسارت دارد. مضاعفی تیاهم
های باکتریایی و قارچی   پروری ناشی از بروز بیماری  آبزی

( که ضررهای اقتصادی قابل Meyer, 1991است )
ای را در صنعت تکثیر و پرورش ماهی ایجاد کرده   مالحظه
(. Bly et al., 1992; Pottinger & Day, 1999است )

ها در صنعت   های ناشی از این بیماری  که خسارتطوریب
ها میلیون پوند   پرورش آزادماهیان در دنیا، ساالنه حدود ده

(. به علت Hussein & Hatai, 2002برآورد شده است )
دمای پائین آب و همچنین مدت زمان طوالنی 

های لقاح یافته   انکوباسیون، همواره آلودگی قارچی تخم
ترین دالیل   آالی رنگین کمان یکی از عمده  خم ماهی قزلت

  (.Sharifpour et al., 2016باشد ) تلفات می
 کیارگان یدهایاز خانواده پراکس ییایمیش یبیترک پرفیش

 دیاس کیتیاس بیدر اثر ترک یآب یها  طیاست که در مح
 یباال لیپتانس لیشده و به دل جادیا دروژنیه دیبا پراکس

دهد.   یاز خود نشان م یکروبیضدم تیخاص ون،یداسیاکس
شامل  ها  لانواع ماکرومولکو بیماده قادر به تخر نیا

 یدهایو اس دهایپیل ک،ینوکلئ یدهایاس ها،  دراتیکربوه
ها   سمیمرگ ارگان سبب یسلول زیو با ل باشد می نهیآم
 یها  سلول یخارج ءغشا ونیداسیاکس قیگردد. از طر  یم

 موجبها   اندوسپور، مخمر و هاگ قارچ ،یباکتر یشیرو
کند.   یم یرا ضدعفون طیو مح شود می مذکورمرگ عوامل 

ها و   ها، نماتود  قارچ ها،  یبردن باکتر نیاز ب ییتوانا
شده  گزارشماده  نیتوسط ا ها  روسیو یکنندگ  رفعالیغ

 باتیماده به ترک نی(. ا1387و همکاران،  ی)مراد است
از آن  یسم یمحصول جانب چگونهیو ه شده هیضرر تجز  یب

 یکروبیضدم تی(. خاصKitis, 2004) ماند  ینم یباق
 ثابت شده است عیوس ییدما هدر دامن دیاس کیپراست

(Stampi et al., 2001در صورت .)آن در  تیکه فعال ی
pH  یتازگب چون دیاس کی. پراستابدی  یکاهش م ییایقل 

مورد استفاده قرار  نایکننده تخم ماه  یبه عنوان ضدعفون
ماده در  نیبه کاربرد ا یمطالعات اندک نیبنابرا ،گرفته

. (Straus et al., 2012) است رداختهپ یپرور  یصنعت آبز
گرم در  یلیم 5/2-20مطالعات از غلظت  نیاز ا یکیدر 

 یروگاه یگربه ماه یها  تخم یضدعفون یماده برا نیا تریل
ها   رشد قارچ زانیدر م یدار  یو کاهش معنگردید استفاده 

از درصد  زین گشایی  تخم زانیم نیهمچن .مشاهده شد
 Swaef et al., 2015).) برخوردار بود یخوب اریبس

های   همچنین اثرات ضدباکتریایی پراستیک اسید بر گروه
های گرم مثبت و منفی بویژه   مختلف باکتری

ای با   های روده  ها، پسودوموناس و باکتری  استافیلوکوک
استفاده از دو روش دیسک دیفیوژن و میکرودیلوشن 

(. استفاده از 1387شده است )مرادی و همکاران،  بررسی
 سبب( Gadus morhuaپراستیک اسید در روغن ماهی )

 ,.Treasurer et alکاهش بار باکتریایی شده است )

که در گذشته به  با توجه به اینکه ماالشیت سبز .(2005
بهترین مواد جهت ضدعفونی تخم ماهی عنوان یکی از 

آال مطرح بوده و در دهه اخیر به دلیل مسائل   قزل
بهداشتی و خاصیت سرطانزایی استفاده از آن ممنوع شده 

کننده بسیاری مورد   است، تاکنون داروهای ضدعفونی
دارای محاسن و  یککه هر است آزمایش قرار گرفته 

از این مطالعه  هدف دلیلبه همین  .باشند  معایبی می
مقایسه اثرسنجی محلول پرفیش جهت کنترل آلودگی 

آالی رنگین کمان بود.   های ماهی قزل  قارچی تخم
زدگی و   درصد چشم ،گونه که در نتایج نشان داده شد  همان
 گرم در لیتر  میلی 75گشایی در تیمار پرفیش با دوز   تخم

الین با نتایج حاصل از تیمارهای ماالشیت سبز و فرم
برابری کرد و نسبت به سایر تیمارهای پرفیش دارای 

این در حالی است که هیچگونه  .باشد  دار می  اختالف معنی
در صورتی که  .اثر سمی از این ماده گزارش نشده است

و استفاده از ماالشیت مدت زیادی است که ممنوع گردیده 
 یکیبر دستگاه تنفس انسان اثر تحر همچنین فرمالین

 اطیاحتبا  دیحفظ سالمت کارکنان با یبرا ،نیبنابرا .دارد
مرادی و همکاران،  ؛1394 ار،یو م ی)جالل بکار گرفته شود

این تیمار همچنین با تیمار شاهد منفی نیز دارای  (.1387
زدگی و درصد   دار از لحاظ درصد چشم  اختالف معنی
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تواند به علت اثرات گشایی بود که می  تخم
گی پرفیش در برابر آلودگی قارچی ایجاد کنند  محافظت

 300زدگی باشد. همچنین تیمار   طی روند چشم شده
این ماده نیز دارای اثرات کشندگی بر  گرم در لیتر  میلی
ها بعد از  درصد تخم 100ه نزدیک به طوریکب ستها  تخم
دهد که   روز پس از لقاح از بین رفتند. نتایج نشان می 10

ها در دوزهای باالتر و   گشایی تخم  تخمزدگی و   درصد چشم
پرفیش روندی کاهشی  گرم در لیتر  میلی 75تر از  پائین

 داشته است.  
گشایی در بین تیمارها مربوط به   باالترین درصد تخم

 80/95±60/0میلی گرم در لیتر با میانگین  75پرفیش 
بود که این میزان نسبت به تیمار  فرمالین با میانگین 

سبز با میانگین    و همچنین ماالشیت 33/1±50/92
مصرف پرفیش را  ،بنابراین .باالتر بود 17/1±48/95

طی دوره انکوباسیون  مذکورتر از ترکیبات   اقتصادی
 نماید.  می

 150( و پرفیش 4±01/0) 75درصد ناهنجاری در پرفیش 
( بود که کمتر از ماالشیت سبز 4±46/3) گرم در لیتر  میلی

حاکی از تلفات بیشتر الروها پس  ،باشد ( می57/0±66/4)
باشد. لذا،   گشایی در اثر استفاده از ماالشیت سبز می  از تخم

مجموع نتایج حاصل از تحقیق حاضر حاکی از آن است که 
استفاده از پرفیش دارای مخاطرات و تلفات کمتری در 

گشایی نیز در   و درصد تخم استمقایسه با ماالشیت سبز 
از پرفیش، بیشتر از فرمالین و ماالشیت سبز استفاده 

. این شواهد بیانگر ارزیابی اقتصادی و ایمنی باشد می
گرم در لیتر طی دوره   میلی 75استفاده از پرفیش با دوز 

باشد و   آالی رنگین کمان می  انکوباسیون تخم ماهی قزل
توان به معرفی این محصول به عنوان یک ترکیب   می

ها از جمله   جهت مقابله با قارچجایگزین مناسب 
 ساپرولگنیوز در مزارع اقدام نمود. 
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Abstract: 

This research was conducted in autumn and winter 2016 in Shahid Motahary Coldwater Fishes 

Genetic and Breeding Research Center. In this study, comparison of Perfish solution efficiency with 

malachite green and formalin on fungal contamination control of rainbow trout (Oncorhynchus 

mykiss) eggs in incubation stage was done. For this porpuse the California incubators (20 × 35 × 30 

cm) with depth of 20 cm, the height of water on the egg, 10 cm and water flow rate 4 to 6 liters per 

minute were used. Then the number of 700 fertilized eggs transported to each incubator tray. In this 

study, 9 treatments (perfish 15, 37, 75, 150, 300 ppm; malachite 2ppm; formalin 1000ppm; positive 

control and negative control) were tested with 3 replications. The highest Percentage of Eyed eggs in 

treatment of green malachite, formalin and perfish 75 ppm were observed respectively with 

69.38±1.94, 64.99±8.05 and 63.76±4.72. The highest of hatching rate were observed in treatment of 

perfish 75 ppm (95.8±.6). Treatments of formalin and perfish 15 were showed the lowest (3.33±1.15) 

and highest (5.33±2.08) of larva deformity respectively, without the Significant difference among the 

experimental treatments. Finally the results showed that the best and more effective dose of Perfish 

was 75ppm in 30 min. furthermore with involving all aspects Perfish solution is a suitable new 

compound for the prevention of fungal contamination during the incubation period of Rainbow trout 

eyed eggs. 
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