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چکيده
این پژوهش در پاییز و زمستان سال  1395در مرکز تحقیقات ژنتیک و اصالح نژاد ماهیان سردآبي شهید مطهري یاسوج وابسته
به مؤسسه تحقیقات علوم شیالتي کشور انجام گرفت .هدف انجام این مطالعه ،تعیین کارایي محلول پرفیش در مهار و کاهش
تلفات ناشي از آلودگي قارچي تخمهاي ماهي قزلآالي رنگین کمان در مراحل مختلف انکوباسیون ،در مقایسه با ماالشیت سبز
و فرمالین بود .به این منظور از ترافهاي کالیفرنیایي (ابعاد )20×35×70cmبا عمق  ،20cmارتفاع آب 10cmو دبي  4تا  6لیتر
در دقیقه استفاده گردید .سپس تخم لقاح یافته ماهي قزلآالي رنگین کمان به ترافها به تعداد  700عدد در هر تراف انتقال
یافت .در این بررسي  9تیمار (پرفیش  300 ،150 ،75 ،37 ،15میلي گرم در لیتر ،ماالشیت 2میلي گرم در لیتر  ،فرمالین 1000
میکرولیتر در لیتر ،شاهد مثبت و منفي) با سه تکرار مورد آزمایش قرار گرفتند .نتایج بدست آمده حاکي از آن بود که تیمار
ماالشیت سبز ،فرمالین و پرفیش  75میليگرم در لیتر به ترتیب با  64/99 ±8/05 ،69/38 ± 1/94و  63/76 ± 4/72داراي
باالترین درصد چشمزدگي در بین تیمارهاي آزمایشي بودند .همچنین میزان تخمگشایي در تیمار پرفیش  75میليگرم در لیتر با
میانگین  95/80 ± 0/6داراي بیشترین مقدار بود ،این در حالي است که این میزان با نتایج بدست آمده از درصد تخمگشایي
تیمارهاي پرفیش  37میليگرم در لیتر ( ،)80/8±3/18شاهد مثبت ( )90/66 ± 2/8و منفي ( )91/39 ± 1/78داراي اختالف
معني دار مي باشد .کمترین میزان ناهنجاري (شامل نقص در اسکلت ،کیسه زرده و  )...در الروها نیز در تیمار فرمالین (± 1/15
 )3/33و بیشترین میزان ناهنجاري نیز در تیمار پرفیش  15میليگرم در لیتر ( )5/33 ± 2/08مشاهده گردید ولي اختالف
معنيداري بین تیمارها وجود نداشت .مجموع نتایج حاصل از تحقیق حاضر حاکي از آن است که استفاده از پرفیش  75میليگرم
در لیتر داراي مخاطرات و تلفات کمتري در مقایسه با ماالشیت سبز ميباشد و ميتواند به عنوان ترکیب جایگزین مناسب
جهت مقابله با آلودگيهاي قارچي (ساپرولگنیا) تخم ماهي قزلآالي رنگین کمان عمل نماید.
واژگان کليدي :آلودگی قارچی ،قزلآالی رنگین کمان ،دوره انکوباسیون ،پرفیش

*نویسنده مسئول
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مقدمه
آبزیپروری در دو دهه اخیر بیشترین رشد را در بین سایر
بخشهای تولید غذا از جمله دام و طیور از خود نشان داده
است (کنیه و همکاران .)1397 ،تولید الرو ماهیان از نظر
کیفیت و کمیت الزمه افزایش تولیدات آبزیپروری در
مزارع پرورش ماهیان میباشد .این امر باعث شده است که
حساسیت خاصی به مراحل تولیدمثلی ماهیان مانند
رسیدگی جنسی ،تخمریزی و دوره رشد و نمو (از مرحله
لقاح تا جذب کیسه زرده) در بین آبزی پروران ایجاد شود
بطوریکه تولید الروهای با کیفیت باال سبب افزایش تولید
و سود اقتصادی پرورشدهندگان ماهی خواهد شد
( .)Kjorsvik et al., 1990محافظت و پیشگیری از
عوامل بیماریزا ،مهمترین ،آسانترین و کم هزینهترین
روش جلوگیری از صدمات و ضایعات ناشی از بیماریها در
مراکز تکثیر و پرورش است .بنابراین ،ضروری است که در
تحقیقات شیالتی توجه ویژهای به موضوعات بهداشتی در
زمینه تولید محصوالت سالم و با کیفیت مبذول گردد.
تخم ماهی میتواند برای انتقال بیماری از مولدین به
نوزادان و بین هچریها به علت احتمال وجود عوامل
بیماریزای فرصت طلب ،به عنوان یک ناقل مطرح باشد
(.)Atanasov et al., 2011
در همین رابطه عفونتهای قارچی ،عامل متداول تلفات در
ماهیان آب شیرین بویژه در تخمها و ماهیان قبل از جذب
کیسه زرده میباشد .در این راستا ،مدیریت بهداشتی
صحیح ،کاهش تراکم ،خارج کردن تخمهای قارچ زده از
ترافها ،ضدعفونی کردن تخمها از جمله اقدامات
پیشگیریکننده اساسی در کنترل عفونتهای قارچی در
مزارع تکثیر و پرورش ماهیان میباشند .تأمین آب با
کیفیت ،یکی از عوامل مهم در روند تولید و گسترش
سیستمهای پرورش ماهی به روش متراکم است .روشهای
ضدعفونی نمودن آب جهت کاهش بار میکروبی ورودی یا
جلوگیری از شکوفایی میکروارگانیسمهای بیماریزا شامل
آنتیبیوتیک درمانی ،ازن درمانی ،فیلتراسیون ،حرارت و
استفاده از اشعه  UVاست ( .)Swaef et al., 2015ولی
هر یک از روشهای مذکور معایب خاصی همچون صرف
هزینه زیاد ،نیاز به دستگاههای پیشرفته ،تولید
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باقیماندههای سمی ،ظهور گونههای مقاوم
میکروارگانیسمها و  ...دارند ( .)Zawada et al., 2014در
عمل هدف از ضدعفونی کاهش عوامل بیماریزا تا سطح
قابل قبول و جلوگیری از ازدیاد آنها تا حد بیماریزایی و
کنترل ورود عوامل بیماریزا طی دوران تکثیر و پرورش
میباشد .در چند سال گذشته فرمالین و سبز ماالشیت به
عنوان مؤثرترین ماده جهت محدود کردن رشد عوامل
بیماریزای مضر مطرح بودند ،اما در حال حاضر استفاده از
ماالشیت سبز در تولید ماهیان و حیوانات آبزی در آمریکا
و اتحادیه اروپا به طور کلی ممنوع شده است که این
ممنوعیت به دلیل سمیت باال ،سرطانزایی ،جهشزا بودن
و ایجاد ناهنجاری در بچه ماهیان حاصله
میباشد( .)Zawada et al, 2014این ماده همچنین قادر
است که برخی از آنزیمهای بدن انسان نظیر گلوتاسیون
ترانسفراز و تیروئید پروکسیداز را مهار کند (متفقی و
همکاران .)1396 ،فرمالین نیز به عنوان یکی دیگر از
ضدعفونی کنندههای مؤثر مشکوک به سرطانزایی در
انسان میباشد ( .)Zawada et al, 2014سایر مواد
ضدعفونی کننده نیز به دلیل اثرات کم ،غیراختصاصی
بودن و مشکالت زیست محیطی بسیار ،از کارایی باالیی
برخوردار نمیباشند .بنابراین ،استفاده از مواد ضدعفونی
کننده جدید ،مؤثر و سازگار با محیط زیست بسیار مورد
نیاز میباشد.
یکی از این نوع مواد ضدعفونی کننده جدید ،محلول
پرفیش (پراستیک اسید) ترکیبی از استیک اسید و
پراکسید هیدروژن است .پرفیش یک ترکیب پراکسیژن
بسیار واکنشپذیر با اثرات ضد میکروبی گسترده است.
محصوالت حاوی پراستیک اسید برای حفظ ثبات
شیمیایی به صورت محلول در استیک اسید و پراکسید
هیدروژن در دسترس هستند و هنگامی که پراستیک اسید
در آب شیرین در سیستمهای آبزیپروری استفاده
میشود ،بسرعت تجزیه میشود ( .)EPA, 1993پرفیش
قادر به تخریب انواع ماکرومولکولها شامل کربوهیدراتها،
اسید نوکلوئیک ،لیپید و اسید آمینه میباشد و با لیز
سلولی سبب مرگ میکروارگانیسمها میشود (Jolivet-
 .)Gougeon et al., 2006همچنین از طریق
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اکسیداسیون غشاء خارجی سلولهای رویشی باکتری،
اندسپور ،مخمر و هاگ قارچها موجب مرگ عوامل مذکور
میشود و محیط را ضدعفونی میکند .توانایی از بین بردن
باکتریها ،قارچها ،نماتودها و غیر فعال کردن ویروسها و
نیز جلوگیری از رشد خزهها و جلبکها توسط این ماده
گزارش شده است (مرادی و همکاران .)1387 ،چون
پراستیک اسید بتازگی به عنوان ضدعفونی کننده تخم
ماهیان مورد استفاده قرار گرفته ،مطالعات اندکی به کاربرد
این ماده در صنعت آبزی پروری پرداخته است .در یکی از
این مطالعات از غلظت  2/5-20میلیگرم در لیتر این ماده
برای ضدعفونی تخمهای گربه ماهی روگاهی ( Ictalurus
 )punctatusاستفاده شده و کاهش معنیداری در میزان
رشد قارچها مشاهده شده است .همچنین میزان هچ نیز از
درصد درصد باالیی برخوردار بود (.)Swaef et al., 2015
از اهداف عمده انجام این بررسی تعیین کارایی محلول
پرفیش در مهار و کاهش تلفات ناشی از آلودگی قارچی
تخمهای ماهی قزلآالی رنگین کمان در مراحل
انکوباسیون در مقایسه با ماالشیت سبز و فرمالین میباشد.

مواد و روشها
زمان و محل اجراي پروژه
این پژوهش در پاییز و زمستان سال  1395در مرکز
تحقیقات ژنتیک و اصالح نژاد ماهیان سردآبی شهید
مطهری یاسوج وابسته به مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی
کشور انجام گرفت.
طراحي تيمارهاي ضدعفوني کنندگي
در این تحقیق از محلول پرفیش (پراستیک اسید) 5
درصد استفاده گردید .لذا ،بر اساس روش کار تعیین شده،
از ترافهای کالیفرنیایی (ابعاد  20×35×70سانتیمتر)
استفاده گردید .عمق هر تراف  20سانتیمتر ،ارتفاع آب
روی تخم  10سانتیمتر و دبی آب ورودی به هر تراف -6
 4لیتر در دقیقه در نظر گرفته شد .سپس به ترافها تخم
لقاح یافته ماهی قزلآالی رنگین کمان به تعداد  700عدد
به هر تراف انتقال یافت .در این بررسی  9تیمار با سه
تکرار به روش حمام به شرح جدول  1بر اساس مقادیر
پیشنهادی شرکت سازنده و مطالعات موجود استفاده شد
(ابطحی و همکاران .)1383 ،میزان آب ترافها طی 30
دقیقه درمان حدود  250لیتر محاسبه شد.

جدول  :1داروهاي ضدعفوني کننده و مقدار مصرفي آنها در تيمارهاي آزمایشي
ردیف
تیمار 1
تیمار 2
تیمار 3
تیمار 4
تیمار 5
تیمار 6
تیمار 7
تیمار 8
تیمار 9

Table 1: Disinfectants and their amount in experimental treatments.
مدت زمان (دقيقه)
ميزان مصرف ()ppm
تيمار

محلول پرفیش  5درصد
محلول پرفیش  5درصد
محلول پرفیش  5درصد
محلول پرفیش  5درصد
محلول پرفیش 5درصد
ماالشیت گرین
فرمالین
شاهد مثبت (با آلودگی)
شاهد منفی (بدون آلودگی)

15
37
75
150
300
2
1000
بدون هیچ ماده ضد عفونی کننده
بدون هیچ ماده ضد عفونی کننده

در طول دوره  20روزه چشم زدگی ،به منظور ایجاد
شرایط یکسان برای تمامی تیمارها خواص فیزیکی و
شیمیایی آب شامل دما ،pH ،اکسیژن محلول ،سختی و

30
30
30
30
30
30
30
-

قلیائیت قبل و پس از هر آزمایش اندازه گیری و ثبت
گردید .قبل از خواباندن تخمها درون ترافها ،جهت
مواجهه با قارچ در ساعت  6پس از انتقال تخمها به ترافها
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نسبت به آلوده کردن تخمها با قارچ اقدام گردید .بدین
ترتیب ،حدود  2000عدد تخم قارچ زده در یک آکواریوم
قرار داده شد و تیمارهای آزمایشی بجز تیمار شاهد منفی
به مدت  2-5دقیقه در معرض این تخمهای قارچ زده قرار
گرفتند.
 72ساعت پس از انتقال تخمها به ترافها تا زمان
چشمزدگی ضدعفونی در تیمارهای مختلف به صورت یک
روز در میان و برای مدت  30دقیقه به روش حمام دادن
به تعداد  8مرتبه طی  200درجه روز انجام گرفت .تعداد
تخمهای تلف شده طی مراحل انکوباسیون قبل از آغاز هر

نوبت آزمایش در تیمارهای مختلف شمارش و ثبت گردید.
تعيين درصد چشمزدگي تخمها
تا زمان چشمزدگی تخمها ،تخمهای مرده و سفید از
تخمهای سالم جدا گردید (به روش سیفون کردن) و
نسبت به تمیز کردن سینیها و ترافها اقدام شد .سپس
دوباره تخمها در همان محل قبلی خود برگردانده شده تا
تخم گشایی صورت گیرد .در این مرحله درصد چشمزدگی
با استفاده از رابطه ذیل محاسبه گردید ( Arndt et al.,
:)2001

(([ × 100مرگ و میر ابتدایی -تعداد کل تخمها  /تعداد تخمهای چشم زده] = درصد چشمزدگی
تعيين درصد تخمگشایي
حدود 330درجه روز پس از لقاح ،تخمگشایی صورت
گرفت که در این مرحله الروها با دارا بودن کیسه زرده به
صورت پهلو به پهلو درون سینیها به حالت خوابیده قرار

گرفتند .برای تعیین درصد تخمگشایی از طریق
نمونهبرداری اقدام به شمارش الروهای تخمگشایی شده
گردید که درصد تخمگشایی از رابطه ذیل محاسبه گردید
(:)Geffen and Evans, 2000

( [ × 100تعداد تخمهای چشمزده  /تعداد تخمهای تخمگشایی شده] = درصد تخمگشایی
تعيين درصد ناهنجاري
میزان ناهنجاری الروها نیز  17روز پس از تخمگشایی
تخمها یعنی هنگامی که الروها قادر به شنای عمودی در

سینیها شدند ،با استفاده از فرمول ذیل تعیین شد
(:)Arndt et al., 2001

( [ × 100تعداد تخمهای تخمگشایی شده /الروهای ناهنجار] = درصد ناهنجاری
تعيين درصد قارچزدگي
تعداد تودههای قارچ و تعداد تخمها در هر توده به عنوان

شاخصی بر شدت آلودگی نیز محاسبه و ثبت گردید که از
طریق فرمول ذیل محاسبه شد (:)Barnes et al., 1998

 [ × 100تعداد کل تخمها  /تعداد تخمهای قارچزده] = درصد قارچزدگی
تجزیه و تحليل آماري
دادهها بر اساس تعداد اولیه تخمهای معرفی شده به
ترافها و تعداد الروهای تخمگشایی شده در انتهای دوره
آنالیز و بررسی شدند .دادهها توسط برنامه اکسل  Excelو
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با استفاده از نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل آماری
قرار گرفته و مقایسه میانگینها بوسیله تست چند دامنه
دانکن در سطح  95درصد انجام شد.
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نتايج
درصد تلفات از مرحله لقاح تا چشمزدگي
نتایج درصد تلفات تا مرحله چشمزدگی در تیمارهای
مختلف آزمایشی در شکل  1نشان داده شده است .بر
اساس نتایج درصد تلفات تا مرحله چشمزدگی یعنی روز
 20بعد از لقاح ،به این صورت بود که بیشترین درصد
تلفات در تیمار پرفیش با دوز  300میلیگرم در لیتر
( 99/62±1/32درصد) و کمترین آن بترتیب در تیمارهای
ماالشیت سبز با دوز  2میلیگرم در لیتر (30/62±1/94
درصد) ،فرمالین با دوز  1000میکرولیتر در لیتر
( 35/01±8/05درصد) و پرفیش با دوز  75میلیگرم در
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لیتر ( 36/24±4/72درصد) مشاهده شد .از لحاظ آماری
درصد تلفات در تیمارهای ماالشیت سبز ،فرمالین و
پرفیش  75میلیگرم در لیتر اختالف معنیداری با هم
نداشت ( )p<0/05در حالیکه نسبت به سایر تیمارها کمتر
بودند .همچنین میزان تلفات در تیمار  300میلیگرم در
لیتر به طور معنیداری باالتر از سایر تیمارها بود بطوریکه
تا مرحله چشمزدگی تقریباً نزدیک به  100درصد تخمها
در این تیمار از بین رفتند ( .)p<0/05درصد تلفات در
تیمارهای شاهد مثبت و منفی اختالف معنیداری نشان
ندادند .شاید بتوان دلیل آن را عدم تاثیر معنیدار مواجهه
با قارچ قبل از شروع آزمایش بر تیمار شاهد مثبت دانست.

شکل  : 1درصد تلفات تخم چشم زده ماهي قزل االي رنگين کمان در تيمارهاي آزمایشي مختلف(حروف غيرمشابه نشانگر تفاوت معني
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).

درصد چشمزدگي ،تخمگشایي و ناهنجاري
نتایج مربوط به درصد چشمزدگی ،تخمگشایی و ناهنجاری
الروها در تیمارهای مختلف آزمایشی در جدول  2ارائه
شده است .همانطوریکه مشاهده میشود ،تیمار ماالشیت
سبز ،فرمالین و پرفیش  75میلیگرم در لیتر بترتیب با
 64/99±8/05 ،69/38±1/94و  63/76±4/72دارای
باالترین درصد چشمزدگی در بین تیمارهای آزمایشی

بودند .همچنین میزان تخمگشایی در تیمار پرفیش 75
میلیگرم در لیتر با میانگین  95/80±0/6دارای بیشترین
مقدار بود .این در حالی است که این میزان با نتایج بدست
آمده از درصد تخمگشایی تیمارهای پرفیش  37میلیگرم
در لیتر ،شاهد مثبت و منفی دارای اختالف معنیدار بود
(.)p>0/05
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جدول  :2درصد چشم زدگي ،درصد تخمگشایي و درصد ناهنجاري در تيمارهاي مختلف آزمایشي (حروف غيرمشابه نشاندهنده تفاوت
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).
درصد چشم زدگي
درصد ناهنجاري
درصد تخمگشایي
تيمار
ردیف
(ميلي گرم در ليتر)

(ميانگين  ±انحراف معيار)

(ميانگين  ±انحراف معيار)

تیمار 1

پرفیش 15

55/62 ± 1/94

تیمار 2

پرفیش 37

57/24 ± 2/44bcd

80/80 ±3/18a

5 ± 1/00a

تیمار 3

پرفیش 75

63/76 ± 4/72

95/80 ± 0/6

a

4 ± 0/01

47/81 ± 7/89

94/59 ± 2/04

a

(از بین رفتن تمامی تخمها)
4/66 ± 0/57

bcd

92/58 ± 1/98

(ميانگين  ±انحراف معيار)

abc

cde
b

c

5/33 ± 2/08

a

bc

تیمار 4

پرفیش 150

تیمار 5

پرفیش 300

a

0/38 ± 0/32

(از بین رفتن تمامی تخمها)

4 ± 3/46

تیمار 6

ماالشیت سبز

69/38 ± 1/94

95/48 ± 1/17

تیمار 7

فرمالین

64/99 ±8/05de

92/50 ± 1/33abc

3/33 ± 1/15 a

تیمار 8

شاهد مثبت (با آلودگی)

54/04 ± 11/42bc

90/66 ± 2/8a

3/33 ± 3/21a

تیمار 9

شاهد منفی (بدون آلودگی)

51/66 ±2/59

91/39 ± 1/78

5/33 ± 2/08

e

b

میزان درصد چشمزدگی ،تخمگشایی و ناهنجاری در بین
شاهد مثبت و منفی تفاوت معنیداری را نشان نداد .میزان
ناهنجاری نیز در تیمارهای مختلف بین  3-6درصد متغیر
بود و اختالف معنیداری با هم نداشتند (. )p<0/05
درصد قارچزدگي
محاسبه درصد قارچزدگی با شمارش تعداد تخمهای
قارچزده طی دوره  20روزه تا زمان چشمزدگی انجام

c

ab

a

a

گرفت (شکل  .)2همانطوریکه در شکل مشاهده میشود،
بیشترین درصد قارچزدگی در بین تیمارها مربوط به تیمار
شاهد منفی بود ،این در حالی است که کمترین این میزان
بترتیب در تیمارهای ماالشیت سبز ،فرمالین ،پرفیش 75
میلیگرم در لیتر و پرفیش  150میلیگرم در لیتر گزارش
گردید که با یکدیگر اختالف معنیداری نداشتند
(( )p<0/05شکل .)2

شکل  :2م يانگين درصد قارچ زدگي تخم ها در تيمارهاي آزمایشي مختلف (حروف غيرمشابه نشاندهنده تفاوت معني دار در بين
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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بحث و نتيجهگيري
جستجو و بکار بردن دارویی مناسب که ضمن کارایی
مطلوب ،دارای کمترین اثرات سمی باشد ،همواره در جهت
مبارزه با بیماریهای قارچی آبزیان از اهمیت باالیی
برخوردار بوده است .این مسئله بویژه در ماهی قزلآالی
رنگین کمان که گونه اصلی پرورشی در کشور ماست،
اهمیتی مضاعف دارد .بیشترین خسارتهای اقتصادی در
آبزیپروری ناشی از بروز بیماریهای باکتریایی و قارچی
است ( )Meyer, 1991که ضررهای اقتصادی قابل
مالحظهای را در صنعت تکثیر و پرورش ماهی ایجاد کرده
است (.)Bly et al., 1992; Pottinger & Day, 1999
بطوریکه خسارتهای ناشی از این بیماریها در صنعت
پرورش آزادماهیان در دنیا ،ساالنه حدود دهها میلیون پوند
برآورد شده است ( .)Hussein & Hatai, 2002به علت
دمای پائین آب و همچنین مدت زمان طوالنی
انکوباسیون ،همواره آلودگی قارچی تخمهای لقاح یافته
تخم ماهی قزلآالی رنگین کمان یکی از عمدهترین دالیل
تلفات میباشد (.)Sharifpour et al., 2016
پرفیش ترکیبی شیمیایی از خانواده پراکسیدهای ارگانیک
است که در محیطهای آبی در اثر ترکیب اسیتیک اسید
با پراکسید هیدروژن ایجاد شده و به دلیل پتانسیل باالی
اکسیداسیون ،خاصیت ضدمیکروبی از خود نشان میدهد.
این ماده قادر به تخریب انواع ماکرومولکولها شامل
کربوهیدراتها ،اسیدهای نوکلئیک ،لیپیدها و اسیدهای
آمینه میباشد و با لیز سلولی سبب مرگ ارگانیسمها
میگردد .از طریق اکسیداسیون غشاء خارجی سلولهای
رویشی باکتری ،اندوسپور ،مخمر و هاگ قارچها موجب
مرگ عوامل مذکور میشود و محیط را ضدعفونی میکند.
توانایی از بین بردن باکتریها ،قارچها ،نماتودها و
غیرفعالکنندگی ویروسها توسط این ماده گزارش شده
است (مرادی و همکاران .)1387 ،این ماده به ترکیبات
بیضرر تجزیه شده و هیچگونه محصول جانبی سمی از آن
باقی نمیماند ( .)Kitis, 2004خاصیت ضدمیکروبی
پراستیک اسید در دامنه دمایی وسیع ثابت شده است
( .)Stampi et al., 2001در صورتی که فعالیت آن در
 pHقلیایی کاهش مییابد .پراستیک اسید چون بتازگی
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به عنوان ضدعفونیکننده تخم ماهیان مورد استفاده قرار
گرفته ،بنابراین مطالعات اندکی به کاربرد این ماده در
صنعت آبزیپروری پرداخته است (.)Straus et al., 2012
در یکی از این مطالعات از غلظت  2/5-20میلیگرم در
لیتر این ماده برای ضدعفونی تخمهای گربه ماهی روگاهی
استفاده گردید و کاهش معنیداری در میزان رشد قارچها
مشاهده شد .همچنین میزان تخمگشایی نیز از درصد
بسیار خوبی برخوردار بود (.(Swaef et al., 2015
همچنین اثرات ضدباکتریایی پراستیک اسید بر گروههای
مختلف باکتریهای گرم مثبت و منفی بویژه
استافیلوکوکها ،پسودوموناس و باکتریهای رودهای با
استفاده از دو روش دیسک دیفیوژن و میکرودیلوشن
بررسی شده است (مرادی و همکاران .)1387 ،استفاده از
پراستیک اسید در روغن ماهی ( )Gadus morhuaسبب
کاهش بار باکتریایی شده است ( Treasurer et al.,
 .)2005با توجه به اینکه ماالشیت سبز که در گذشته به
عنوان یکی از بهترین مواد جهت ضدعفونی تخم ماهی
قزلآال مطرح بوده و در دهه اخیر به دلیل مسائل
بهداشتی و خاصیت سرطانزایی استفاده از آن ممنوع شده
است ،تاکنون داروهای ضدعفونیکننده بسیاری مورد
آزمایش قرار گرفته است که هر یک دارای محاسن و
معایبی میباشند .به همین دلیل هدف از این مطالعه
مقایسه اثرسنجی محلول پرفیش جهت کنترل آلودگی
قارچی تخمهای ماهی قزلآالی رنگین کمان بود.
همانگونه که در نتایج نشان داده شد ،درصد چشمزدگی و
تخمگشایی در تیمار پرفیش با دوز  75میلیگرم در لیتر
با نتایج حاصل از تیمارهای ماالشیت سبز و فرمالین
برابری کرد و نسبت به سایر تیمارهای پرفیش دارای
اختالف معنیدار میباشد .این در حالی است که هیچگونه
اثر سمی از این ماده گزارش نشده است .در صورتی که
استفاده از ماالشیت مدت زیادی است که ممنوع گردیده و
همچنین فرمالین بر دستگاه تنفس انسان اثر تحریکی
دارد .بنابراین ،برای حفظ سالمت کارکنان باید با احتیاط
بکار گرفته شود (جاللی و میار1394 ،؛ مرادی و همکاران،
 .)1387این تیمار همچنین با تیمار شاهد منفی نیز دارای
اختالف معنیدار از لحاظ درصد چشمزدگی و درصد
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تخمگشایی بود که میتواند به علت اثرات
محافظتکنندگی پرفیش در برابر آلودگی قارچی ایجاد
شده طی روند چشمزدگی باشد .همچنین تیمار 300
میلیگرم در لیتر این ماده نیز دارای اثرات کشندگی بر
تخمهاست بطوریکه نزدیک به  100درصد تخمها بعد از
 10روز پس از لقاح از بین رفتند .نتایج نشان میدهد که
درصد چشمزدگی و تخمگشایی تخمها در دوزهای باالتر و
پائینتر از  75میلیگرم در لیتر پرفیش روندی کاهشی
داشته است.
باالترین درصد تخمگشایی در بین تیمارها مربوط به
پرفیش  75میلی گرم در لیتر با میانگین 95/80±0/60
بود که این میزان نسبت به تیمار فرمالین با میانگین
 92/50±1/33و همچنین ماالشیت سبز با میانگین
 95/48±1/17باالتر بود .بنابراین ،مصرف پرفیش را
اقتصادیتر از ترکیبات مذکور طی دوره انکوباسیون
مینماید.
درصد ناهنجاری در پرفیش  )4±0/01( 75و پرفیش 150
میلیگرم در لیتر ( )4±3/46بود که کمتر از ماالشیت سبز
( )4/66±0/57میباشد ،حاکی از تلفات بیشتر الروها پس
از تخمگشایی در اثر استفاده از ماالشیت سبز میباشد .لذا،
مجموع نتایج حاصل از تحقیق حاضر حاکی از آن است که
استفاده از پرفیش دارای مخاطرات و تلفات کمتری در
مقایسه با ماالشیت سبز است و درصد تخمگشایی نیز در
استفاده از پرفیش ،بیشتر از فرمالین و ماالشیت سبز
میباشد  .این شواهد بیانگر ارزیابی اقتصادی و ایمنی
استفاده از پرفیش با دوز  75میلیگرم در لیتر طی دوره
انکوباسیون تخم ماهی قزلآالی رنگین کمان میباشد و
میتوان به معرفی این محصول به عنوان یک ترکیب
جایگزین مناسب جهت مقابله با قارچها از جمله
ساپرولگنیوز در مزارع اقدام نمود.
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Comparison of perfish solution efficiency with malachite green and formalin on fungal
contamination control of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) eggs in incubation stage
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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.
Keywords: Fungal contamination, Rainbow trout, Incubation period, Perfish
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