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در كنترل آلودگي  نيگرو ماالشيتنانوسيل )پراكسيد هيدروژن با يون نقره(  مقايسهارزيابي 

 (Acipenser stellatus) برون و ازون (Acipenser persicus)برون قارچي تخم ماهيان قره
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 1398 تیرتاریخ پذیرش:            1398 فروردین تاریخ دریافت:

 چکیده

برون ارزيابی هاي قارچی تخم تاسماهی ايرانی و ازونآلودگی گرين جهت كنترلمنظور بررسی كارايی نانوسيل با ماالشيتاين تحقيق به            

و تيمار شاهد هر كدام با سه تكرار در  ppm 2گرين با غلظت تيمار ماالشيت گرم در ليتر،یميل 100 ،80 ،40هاي نانوسيل با غلظت شد. تيمار

مدت سه روز جهت مقايسه و كنترل آلودگی قارچی و تعيين بهترين غلظت در تيمارهاي مختلف روي تخم ماهيان انكوباتورهاي يوشچنكو به

مورد  1394هاي فروردين تا خرداد سال بهشتی سدسنگر از ماهاهيان خاوياري شهيدزسازي ذخاير مبرون در مركز تكثير و بابرون و ازونقره

هاي قارچ زده، ارزيابی قرار گرفت. ابتدا مولدين بالغ انتخاب شده و پس از عمليات لقاح، تعداد كل تخم كشت شده، درصد لقاح، درصد تخم

برون نشان داد و درصد هچ محاسبه گرديد. نتايج مقايسه تيمارهاي مختلف در قرههاي لقاح يافته، تعداد كل الرو استحصالی سالم و ناسالم، تخم

ترين درصد تفريخ مربوط به تيمار هاي قارچ زده و بيشترين درصد تخمكم هاي سالم،ترين درصد تخمهاي لقاح نيافته، بيشترين درصد تخمكه كم

هاي ترين درصد تخمبرون نشان داد كه كمين نتايج مقايسه تيمارهاي مختلف در ازونچنهم (.>05/0Pباشد )گرم در ليتر میميلی 80نانوسيل 

(. در >05/0Pباشد )گرم در ليتر میميلی 80ترين درصد تفريخ مربوط به تيمار نانوسيل شـهاي قارچ زده و بيترين درصد تخملقاح نيافته، كم

گرم در ليتر اثر موثرتري در درصد تفريخ و ضدعفونی تخم ماهيان خاوياري ميلی 80غلظت  توان گفت كه داروي نانوسيل باكلی می گيرييک نتيجه

 .عنوان ماده ضدعفونی كننده جديد استفاده گرددگردد از نانوسيل بهگرين پيشنهاد میدارد. لذا با توجه به مضرات ماالشيت

  نگريماالشيت برون، نانوسيل،ازون تاسماهي ايراني، کلیدی: کلمات

 h.khara1974@yahoo.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 ....در کنترل آلودگی نیگرو ماالشیتروژن با یون نقره( نانوسیل )پراکسید هید مقایسهارزیابی           و همکاران                زادهشفیع
 

 مقدمه

ماهی تاس (،Huso huso) ماهیفیل ماهیان شاملاز تاس گونه پنج       

 تاس (،Acipenser stellatus) برونازون ،(Acipenser persicus)ايرانی

 Acipenserو ماهی شیپ ) (Acipenser gueldenstaedtii) روسی ماهی

nudiventris) کنندمی زيست خزر در دريای (Moghim ،2013) .تاس 

( Acipenser stellatusبرون )و ازون (Acipenser persicus) ايرانی ماهی

 (.1387نادری، و  عبدلیباشند )می (EN) جزء ماهیان در خطر انقراض

جمله ازگونهها ری از تخم بسیان وـنکوباسیدوره امهم ت مشکالاز يکی 

. (2008و همکاران،  Hanjavanit) باشدمیگی زدرچاقن ماهیاستا

های هتروتروف هستند که برای رشد و تکثیر مسها جزء ارگانیقارچ

، Neish؛ Bruno ،2011و  Woo) نیاز به موجودات زنده و غیرزنده دارند

کنند و مواد آلی های گوارشی را آزاد میهای قارچ آنزيم. سلول(1997

 Rach) کنندموجود در محیط را به مواد غذايی قابل جذب تبديل می

های در علل زيادی سبب بروز قارچ در بین تخم .(1997مکاران، و ه

خراشیدگی سطح  توانشوند که از آن جمله میحال انکوباسیون می

و کاهش اکسیژن  pHدرجه حرارت، ، ذرات شن، ورود سیکلوپس، تخم

صلی امل اعواز لگنیا وساپررچ قا (.1388تاکامی، نام برد )آذری را آب

رچ ين قااست. انی ايراماهی ستاخصوص هب هیانماتخم در گی زدرچقا

ذ تخم نفواره يودخل داشد بهاز رپس ه و چسبیدده مری به تخمها

مهمترين د و از منتقل میشوه ندی زبه تخمهاده تخم مرو از  دهکر

مختلف تلقی ی هارکشووران در پریبزد آقتصاابه آور نيازمل اعو

عنوان به نااپرولگیهای ساز گونه ارییبس .(Robarts ،2011) دمیشو

 ،هیعامل اول كي از ناشی عفونت دنبالبه بطلفرصت هثانوي انمهاجم

 Shahbazian) دهدرا مورد حمله قرار می افتهي لقاح هایتخم ان وماهی

 ماهی یکيولوژيزفی طرايدر ش رییهرگونه تغ. (2010و همکاران، 

 Woo)باشد می انساپرولگی قارچ ازجمله عفونی عوامل حمله ازسنهیزم

يا ن و مادرشیمیايی جهت اد يجترين مواز را. يکی (Bruno ،2011و 

ماالشیتگرين ن تخم ماهیارد مودر  خصوصبهضه رين عااز ا یپیشگیر

به ز يربااين ماده از د .(1998و همکاران،  Kitancharoen) میباشد

 حرمطن ابزيآگی زدرچقان مال و درکنتردر موثر ده بهترين ماان عنو

 Edgell؛ 1997و همکاران،  Rach؛ Bruno ،2011و  Woo) ستا دهبو

و همکاران،  Dawson) ماالشیتگرين بمخر اتثرا .(1993 همکاران، و

اثبات شده  (Vanwest ،2006) زايی اين مادهنسرطااثر و  (1994

عنوان جايگزين عفونی کننده ديگری بهمعرفی ماده ضدنابراين، ب. است

باشد. پراکسید هیدروژن اهمیت خاصی برخوردار می گرين ازماالشیت

رساند چون در محیط آب های معین به محیط آسیبی نمیدر غلظت

دارای نانوسیل ماده جديدی است که  د.شوبه اکسیژن و آب تجزيه می

. ترکیب اصلی آن شامل پراکسید باشديی میعفونی کننده باالضد اثر

( است. پراکسید Agيون نقره )میزان جزئی ( و به2o2Hهیدروژن )

باشد که حضور يون میکروبی بسیار وسیعی میهیدروژن دارای اثر ضد

مدت و نقره در مقادير کم، عالوه بر داشتن نقش کاتالیزور، اثر طوالنی

باکتريايی نمايد. فعالیت ضدپايداری پراکسید هیدروژن را تضمین می

آن در محیط سبب غیرفعال  يون نقره و نیز پايداری و ماندگاری اثرات

گردد. اين دو ترکیب در کنار يکديگر، اثر سینرژيت ها میشدن باکتری

تاکنون  (.1388قاسمی، دهند )غالمکنندگی( نیز نشان می)تقويت

هیدروژن( در آبزيان  )پراکسید نانوسیلای در مورد اثر گسترده مطالعات

( روی 1386)کامی تاآذری توان به مطالعاتکه می نجام شده استا

 هیدروژن و گرينماالشیت ،فرمالین نظیر ديگر داروهای با نانوسیل مقايسه

 (1386) بنوره ،کمانرنگین آالیقزل ماهی هایتخم بر بتادين و پراکسايد

تخم، درصد  های قارچیکنترل عفونت اثرات پراکسیدهیدروژن درروی 

( 1388)قاسمی غالم، مانکرنگین آالیقزل الرو ناهنجاری و گشايیتخم

گرين و نانوسیل در مقايسه داروهای ضدقارچ فرمالین و ماالشیت روی

مقايسه داروهای روی  (1389) نوری، خزرتیمار تخم ماهی آزاد دريای 

کهیش ، نانوسیل و پراکسیدهیدروژن در تیمار تخم کپورمعمولی

سیلور اثرات ضدقارچی تراف نانو( روی 1389و همکاران ) اسفندياری

 رویBowser (2001 )و  Saez ،کمانآالی رنگینتخم ماهی قزل بر

 هایهیدروژن مورد استفاده در واحدمیزان بازماندگی غلظت پراکسید

 کننده پساب در طی و بعد از انجام تیمارتکثیر و در رودهای دريافت

ثرات افزايش غلظت روی ا( 2002) و همکاران Tort، پراکسیدهیدروژن

Saygi (2003 ) ،کمانآالی رنگینآبشش قزل برهیدروژن دپراکسی

زدايی در داری در سرما و کپسول، نگههیدروژناثرات پراکسیدروی 

 و همکاران Rach، میزان درصد تفريخ سیست آرتمیای پارتنوژنتیك

های هیدروژن بر کنترل ساپرولگنیا در تخماثر پراکسید ( روی2004)

اثرات نانوسیلور ( روی 2009و همکاران )Shahbazzade ، ماهیگربه

 کمانآالی رنگینماهی قزلآن در بچه 50LC)نانوسیل( در درصد بقا و 

اثرات حاد و تحت کشندگی  ( روی2012) و همکاران Farmenو 

اشاره )نانوسیل( در ماهی آزاد آتالنتیك در آب سبك درياچه  نانوسیلور

قارچ نانوسیل با ضد ينی دارویيگزتعیین جا هدف با پژوهشاين  کرد.

قارچ برای انتخاب بهترين داروی ضد، گرينجای ماالشیتهيون نقره ب

قارچ روی درصد بهبود مراحل انکوباسیون و تعیین تأثیر داروهای ضد

جهت نیل به هدف فوق در اين تحقیق بنابراين  انجام گرديد. تفريخ

گرين و نانوسیل( شیتقارچی و باکتريايی )ماالکارايی دو داروی ضد

پروری هستند از نظر که هريك از جنبه خاصی دارای اهمیت در آبزی

و مقايسه  بررسی برونو ازون ايرانی ماهیتاس تخم در درمانی هایشاخص

 شدند.
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 هامواد و روش

در بخش  1394های فروردين تا خرداد سال ماهاين آزمايش در        

زسازی ذخاير ماهیان خاوياری یر و باتکثیر و آزمايشگاه مرکز تکث

در طی دوره  انجام شد.بهشتی سدسنگر واقع در استان گیالن شهید

انکوباسیون، در چند نوبت فاکتورهای مختلف نظیر اکسیژن محلول، 

که میانگین طوریهگیری شد، باندازهعفونی ضدقبل و بعد از  pHدما و 

ترتیب برابر با بهنی عفوضدآب قبل از  pHاکسیژن محلول، دما و 

برون برای ازون 3/7و  4/20، 45/9برون و برای قره 5/7و 5/9،5/15

 5/15، 7/9ترتیب برابر با بهعفونی ضدچنین اين مقادير بعد از بود. هم

در اين  برون بود.برای ازون 3/7و  10/21، 8/7برون و برای قره 4/7و 

 و نانوسیل )پراکسید گرينشیتماال کننده عفونیتحقیق اثر دو ماده ضد

 (Acipenser Persicusماهی ايرانی )تاس تخم روی نقره( يون با هیدروژن

در تیمارهای مختلف مورد ارزيابی  (Acipenser stellatusبرون )ازون و

قرار گرفت. در ابتدا مولدين که پس از تزريق هیپوفیز به مرحله 

ی کورانسکی صید کرده رسیدگی جنسی رسیده بودند را از استخرها

برون و سپس و به سالن تکثیر مجتمع منتقل کردند )ابتدا تکثیر قره

کشی، تعداد تخم گیری و تخمبرون صورت گرفت(. بعد از اسپرمازون

عدد برای  88برون و عدد برای قره 47در يك گرم قبل از آبکشی )

دد برای ع 61برون و عدد برای قره 26برون( و بعد از آبکشی )ازون

گرم  100گیری شد. سپس حدود برون( با ترازوی ديجیتال اندازهازون

طبق  ظرف انکوباتور يوشچنکو ريخته شد. 15طور يکسان در هتخم ب

وهاب فرمول زير تعداد کل تخم کشت شده در انکوباتور محاسبه شد )

 (:1381، و همکاران زاده

 م  گرم / تخ× تعداد کل تخم کشت شده = وزن کل تخم 

گیری شد و با استفاده از لوپ چشمی بررسی و ها نمونهسپس از تخم

های لقاح نیافته، پارتنوژنز و پلی اسپرمی مشخص و درصد لقاح تخم

 (:1353شهری، تاکامی و کهنهآذریبراساس فرمول زير تعیین گرديد )
 

     
با شاهد، تیمار ماالشیت تیمار  5 درها نمونهبرای انجام اين تحقیق 

های )میزان رايج در کارگاه( و تیمار نانوسیل با غلظت ppm 2غلظت 

تحت شرايط  گرم در لیتر و همگی در سه تکرارمیلی 100و  80، 40

های مختلف . بعد از اين مرحله غلظتمحیطی يکسان توزيع شدند

دارو و میزان دارو و مدت زمان مصرف دارو تعیین گرديد. با توجه به 

صرف دارو در ارتباط تنگاتنگ با مراحل رشد و نمو اين که زمان م

جنینی است، لذا تعیین مرحله رشد و نمو جنینی از اهمیت خاصی 

  Dettlaffشده توسط گرفته کارهب روش از ارتباط اين در باشد.می برخوردار

( استفاده شد. در اين روش از 1993و همکاران )

ای تقسیم میتوزی در استفاده شد که معادل زمان الزم بر 0tواحد 

فاصله زمانی بین ظهور اولین شکاف تا دومین شکاف روی تخم لقاح 

برای هرگونه ماهی در درجه  0t زمان شدن پس از مشخص باشد.می يافته

انجامد. بطول می 0tشود که مرحله مورد نظر چند حرارت مشخص می

د: در باشهای استفاده از دارو نیز در سه مرحله )سه روز( میزمان

گاستروالسیون يا مرحل پانزدهم تا هفدهم رشد جنینی، مرحله  خاتمه

سوم رشد وبیست و هشتم و بیست و نهم رشد جنینی، مرحله سی

پس از محاسبه میزان داروی مورد نیاز  (.1388تاکامی، آذریجنینی )

که طوریهدرمانی استفاده شد، ب صورت حمامتکرار، نانوسیل به برای هر

قطع جريان آب، بخشی از آب انکوباتور با مقدار نانوسیل تعیین پس از 

مدت زمان شده ترکیب و دوباره وارد انکوباتور حاوی تخم شده و به

دقیقه در اين حالت باقی ماند. ماالشیت نیز طبق روش رايج کارگاه  15

کار رفت. ههمراه با جريان آب )بدون قطع جريان آب( در انکوباتور ب

مصرف دارو،  زمان انتهای ها درتخم زدگیدرصد قارچ حاسبهم نحوه جهت

صورت تصادفی از هر ظرف برداشته و داخل عدد تخم به 200تعداد 

 های قارچريخته و برای شمارش تخم همراه آب انکوباتوربشر استريل به

های تخم درصد ترتیبمنتقل و بدين سالم و ناسالم به آزمايشگاه زده

در  (.1384، و همکاران ابطحیو ناسالم تعیین گرديد )زده، سالم قارچ

های لقاح يافته، تعداد کل الرو استحصالی انتها نیز محاسبه تعداد تخم

 (:1382زاده، وهابهای زير انجام گرديد )و درصد هچ نیز طبق فرمول
 درصد لقاح× های کشت شده تعداد کل تخم های لقاح يافته =تعداد تخم

 گرم / الرو × حصالی = وزن کل الرو استحصالی تعداد الرو است

 تعداد تخم لقاح يافته / تعداد الرو × 100درصد تفريخ = 

 افزارهایجهت انجام آنالیزهای آماری و رسم نمودارها، نرم       

16SPSS  2013 وExcel  تجزيه منظور مورد استفاده قرار گرفتند. به

ه از هر آزمايش از آزمون تجزيه دست آمدهها و میانگین بو تحلیل داده

دار بودن آزمايشات و جهت تعیین معنی ANOVAطرفهواريانس يك

 استفاده گرديد. 05/0داری و در سطح معنی داروها از روش دانکن

 

 نتایج 
برون ماهی قرههای لقاح نیافته تخم میانگین درصد نتايج براساس       

 گرينو ماالشیت گرم در لیترلیمی 100و  80، 40 سیلنانو هایتیمار در

میانگین  چنینهم .(>05/0P) بوددار آماری اختالف معنی دارای شاهد با

تیمار مورد بررسی  4های لقاح نیافته در شاهد بیش از تخم درصد

نسبت  شاهد در تیمار های لقاح نیافتهدرصد تخم. بنابراين بوده است

 (.1شکل ) (>05/0P) داری داشت به ساير تیمارها افزايش معنی
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 های لقاح نيافته درصد تخم مقايسه ميانگيننمودار :1شکل 

 در تيمارهای مورد بررسیبرون قره
         

 سیلنانو هایدر تیمار برونقره ماهی سالم هایتخم درصد میانگین       

 دارایگرين با شاهد و ماالشیت گرم در لیترمیلی 100و  80، 40

های تخم درصد میانگین کهچنان (،>05/0P) بودآماری  دارمعنی اختالف

. بود هاتیمار سايربیش از  گرم در لیترمیلی 80و  40 سیلنانوسالم در 

های سالم در گروه شاهد ترين میزان تخمدهند که کمنتايج نشان می

 (.2شکل ) مشاهده شد

 
ون برقرههای سالم مقايسه ميانگين درصد تخم : نمودار2شکل 

 های مورد بررسیردر تيما
 

برون ماهی قره های قارچیتخم درصد میانگین نتايج نشان داد که       

 گرينو ماالشیت گرم در لیترمیلی 100و 40،80 سیلنانو هایدر تیمار

که طوریه، ب(>05/0Pبود )دار آماری اختالف معنیدارای شاهد  با

تر کم گرم در لیترمیلی 80یل سنانو درقارچی  هایتخم میانگین درصد

های ترين میزان تخمبیش دهند کهنتايج نشان می. بود هاتیمار سايراز 

و شاهد مشاهده شد  گرم در لیترمیلی 100سیل انون در تیمار زدهقارچ

در برون ماهی قره میانگین درصد تفريخ در اين بین (.3شکل )

گرين و ماالشیت لیتر گرم درمیلی 100و  80، 40 سیلنانو هایتیمار

که ، ضمن اين(>05/0Pبود )دار آماری اختالف معنیدارای با شاهد 

 سايراز  تربیش گرم در لیترمیلی 80سیل نانودر  میانگین درصد تفريخ

 درصد هچ در تیمار میزان ترينکم که دهندمی نتايج نشان .بود هاتیمار

 (.4شکل شد )مشاهده  و شاهد گرم در لیترمیلی 100سیل انون

 
  قارچیهای مقايسه ميانگين درصد تخم : نمودار3شکل 

 های مورد بررسیدر تيماربرون قره
        

 
در برون فريخ قرهمقايسه ميانگين درصد ت : نمودار4شکل 

 های مورد بررسیتيمار

های لقاح میانگین درصد تخم طرفهبراساس آزمون واريانس يك

گرم میلی 100 و 80، 40 سیلنانو هایرون در تیماربازونماهی نیافته 

بود دار آماری اختالف معنیدارای گرين با شاهد و ماالشیت در لیتر

(05/0P<) های لقاح نیافته آزمون دانکن، میانگین درصد تخم براساس و

 هاتیمار سايراز  ترکم گرم در لیترمیلی 100و  80سیل نانودر  ترتیببه

 ماهی سالم هایتخم درصد میانگین طرفی از (.5شکل )( >05/0P) بود

و  گرم در لیترمیلی 100و  80، 40سیلنانو هایدر تیمار برونازون

( <05/0Pنبود )دار آماری اختالف معنیدارای گرين با شاهد ماالشیت

برون ازونماهی های قارچی درصد تخم میانگین کهضمن اين (.6 شکل)

گرين و ماالشیت گرم در لیترمیلی100و 40،80سیلنانو هایتیمار در

 و میانگین درصد (>05/0Pبود )آماری  داراختالف معنیدارای  با شاهد

 هاتیمار سايراز  ترکم گرم در لیترمیلی 80سیل نانودر  قارچی هایتخم

 در تیماری های قارچمیزان تخم ترينبیش که دهندمی نتايج نشان. بود

 هایدر تیمار برونازون ماهی تفريخ درصد (.7شکل ) شاهد مشاهده شد

دارای گرين با شاهد و ماالشیت در لیتر گرممیلی 100 و40،80سیلنانو
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در تفريخ  و میانگین درصد(>05/0Pبود )دار آماری اختالف معنی

نتايج نشان . بود هاتیمار سايراز  تربیش گرم در لیترمیلی 80سیلنانو

 (.8شکل ) شاهد مشاهده شد تیمار تفريخ در میزان ينترکم که دهندمی

 
های لقاح نيافته مقايسه ميانگين درصد تخم : نمودار5شکل 

 های مورد بررسیدر تيماربرون ازون

        

 
برون ازون سالمهای مقايسه ميانگين درصد تخم: نمودار 6شکل 

 های مورد بررسیدر تيمار

        

 
  قارچیهای مقايسه ميانگين درصد تخم : نمودار7شکل 

 های مورد بررسیدر تيماربرون ازون

 در برون ازون تفريخمقايسه ميانگين درصد  : نمودار8شکل 

  های مورد بررسیتيمار

 

 بحث 

 غلظتبرون، نانوسیل با حاضر نشان داد که در قره نتايج تحقیق       

ترين تأثیر را گرم در لیتر بیشمیلی 40 سپسگرم در لیتر و میلی 80

گرين و نانوسیل با غلظت و بین ماالشیت اندداشته قارچی مهار عوامل در

 هچ دداری وجود دارد. از نظر درصیگرم در لیتر اختالف معنمیلی 80

میزان  ترينگرم در لیتر، بیشمیلی 80برون، نانوسیل با غلظترهدر ق

 درصد تفريخ در گرين از نظر میزانالشیتدرصد تفريخ را داشته و ما

داری ندارد. در یدر لیتر اختالف معن گرممیلی40 برون با نانوسیلقره

لیتر  در گرممیلی40، 100 ، 80 ترتیب نانوسیل با غلظتهب برونازون

از  بعد ماالشیت و اندداشته قارچی کنترل عوامل را در تأثیر ترينبیش

از  چنینهممهار عوامل قارچی داشته است.  ا درر رتبه بعدینانوسیل،

ترين بیش  گرم در لیترمیلی 80نظر درصد تفريخ  نانوسیل با غلظت 

گرين بعد از نانوسیل در میزان درصد تفريخ را داشته است و ماالشیت

میزان درصد هچ قرار دارد. استفاده از نانوسیل  نظر افزايش بعدی از رتبه

حض ورود ه مب وباشد زده میهای قارچخمدارای مزيت جداسازی ت

های اثر چسبیدن حباب آلوده به قارچ بر هاینانوسیل به آب، تخم

و از ساير  آمدهاکسیژن آزاد شده و بافت قارچ به سطح آب انکوباتور 

 آوری منابع آلودگیها جدا شدند که اين امر موجب سهولت جمعتخم

 ریگیارچق و ايیابجـاثر ج های سالم بررساندن به تخم بدون آسیب

داروی مناسبی  هیدروژنپراکسید هک ردک انبی (1386) ورهبن .ودشیم

 است و آالهای تکثیر قزلکارگیری در کنترل بهداشتی کارگاههبرای ب

( 1386)تاکامی آذری دارد. مناسبی اثر گشايیتخم درصد و بازماندگیدر 

گرين و ماالشیت، نظیر فرمالین هاداروساير مقايسه نانوسیل با با 

کمان به رنگین آالیقزل ماهی تخم هیدروژن پراکسايد و بتادين روی

رم در لیتر باعث گیمیل 100 تغلظا ـاين نتیجه رسید که نانوسیل ب
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ه ده و روی دامنات شش تلفاهک و یايگشمزدگی و تخافزايش چشم

مخمرها و اسپورهای قارچی  ،هاباکتری یرنظ هامیکروارگانیسم از یوسیع

که  باشدعفونی کنندگی مؤثری میمؤثر بوده و دارای خاصیت ضد

نانوسیل با که طوریهمطابقت دارد. بنتايج تحقیق حاضر نتايج آن با 

دارای اثرات  نیز برونبرون و ازونگرم در لیتر در قرهمیلی 80 غلظت

ها و افزايش تخم کردن عفونیدو ض یارچق لوامع شاهک رمشابه از نظ

مقايسه ( با 1388)قاسمی غالمشد. باگشايی و درصد تفريخ میتخم

گرين و نانوسیل در تیمار قارچ فرمالین و ماالشیتبین داروهای ضد

 100تیمار نانوسیل با غلظت  نشان داد که خزر دريای آزاد ماهی تخم

کند و میزان را کنترل میساعت، عوامل قارچی  1مدت گرم بهمیلی

در مطالعه حاضر نیز نتايج نشان داد  دهد.گشايی را افزايش میتخم

گرم میلی40و 100سپسدر لیتر و  گرممیلی 80 که نانوسیل با غلظت

. ددهیزان تفريخ را افزايش مش داده و میی را کاهل قارچوامعر در لیت

 هیدروژنای نانوسیل و پراکسیدهن داروای بیهايسمق( 1389) ورین

هیدروژن  معمولی انجام داد و نتیجه گرفت پراکسیدکپورتخم تیمار در

. زدگی، درصد تفريخ را در تیمارها باال برده استعالوه بر کنترل قارچ

قارچی تراف نانوسیلور اثرات ضد( 1389) و همکاران اسفندياریکهیش

کرد و به اين نتیجه  ان بررسیکمآالی رنگینرا روی تخم ماهی قزل

 ،مضر بودنغیر ،علت خواص نانوسیل از قبیل خوراکی بودنکه به رسید

 از استفاده ممنوعیت و وءس زيست بودن و نیز اثراتدار محیطدوست

عنوان جايگزين مناسب توان تراف نانوسیلور را بهگرين میماالشیت

 گرين در نظر گرفت.برای ماالشیت

تیمار نانوسیل با غلظت  که کردند بیان(1392)و همکاران نیقزوي       

داری عملکرد بهتری نسبت به ساير طور معنیهگرم در لیتر بمیلی 80

کلرامیو  پراکسید هیدروژنها )ساير داروها و غلظت

. (2000و همکاران،  Montgomery-Brock) دش عواق رؤثم اریبیم اندرم

Saez  وBowser (2001 )میزان بازماندگی پراکسید با مطالعه روی 

کننده تکثیر و در رودهای دريافت هایهیدروژن مورد استفاده در واحد

 بیان کرد کههیدروژن پراکسید پساب در طی و بعد از انجام تیمار

رات ( اث2002اران )و همک Tort ت.اس هدقیق 4/28 اين مادهعمر نیمه

کمان را آالی رنگینهیدروژن روی آبشش قزلظت پراکسیدش غلزاياف

هیدروژن ان نمودند که سمیت پراکسیدوو عن دنداد رارـمورد بررسی ق

سن ماهی، غلظت و میزان زمان استعمال  نظیر وابسته به فاکتورهايی

ما ردر س داریدروژن، نگههیدراکسیپ راتاثSaygi (2003 ). دارو است

زدايی را در میزان درصد تفريخ سیست آرتمیای پارتنوژنتیك کپسول و

هیدروژن موجب افزايش پراکسیدکه  کرد و بیانقرار داده  مورد بررسی

ساعت( شده ولی درصد تفريخ نهايی  24درصد تفريخ اولیه )بعد از 

( 2004) و همکاران Rach ساعت( تفاوتی با شاهد نداشت. 72 از )بعد

 گربه هایمتخ ساپرولگنیا در کنترل ردروژن بهی دپراکسی اثر سیررا بب

 و میر را مرگ هیدروژنهیدروژن پراکسید تیمار که کردند بیان ماهی

و همکاران  Shahbazzade دهد.می زايشرا اف ايیگشمتخ ددرص و شکاه

آن  50LCدر مورد اثرات نانوسیلور )نانوسیل( در درصد بقا و ( 2009)

نشان  کمان مطالعاتی انجام دادند و نتايجآالی رنگینر بچه ماهی قزلد

 عفونیتر از ساير ضدکننده ايمن عفونیعنوان ضدداد نانوسیل به

 (2012و همکاران )Farmen است. شده  شناخته شیمیايی هایکننده

را در ماهی  )نانوسیل( کشندگی نانوسیلورحاد و تحت اثرات تحقیقی طی

که  بیان کردندکردند و  نتیك در آب سبك درياچه بررسیآزاد آتال

 آن هایعلت تغییر در غلظتهدر اثرات نانوسیلور احتماالً ب پذيریتغییر

 باشد.می

 غلظتداروی نانوسیل با  که گفت توانمی کلی گیرینتیجه يك در       

عنوان داروی گرم در لیتر در مقايسه با تیمارهای ديگر بهمیلی 80

برون و )قره های ماهیان خاوياریعفونی تخمدر ضد تریقارچ موثردض

. ماده مؤثره اين فراورده هیدروژن پراکسايد بوده باشدمیبرون( ازون

تجزيه شده که هیچ خطری از نظر بهداشتی و  اکسیژن و آب که به

دهد ندارد. در مورد درصد تفريخ نیز نتايج نشان می یزيست محیط

تر از گرم در لیتر بیشمیلی 80 غلظتدر نانوسیل با  که درصد تفريخ

گرين و مزايای توجه به مضرات ماالشیت با بنابراين بود. تیمارها ساير

سازگار جمله کم خطر بودن از نظر بهداشتی و فرد نانوسیل ازهب منحصر

د وانتیم لوسیانن اقتصادی، نظر صرفه بودن اززيست و مقرون بهمحیطبا 

های تکثیر و پرورش کارگاه گرين درزين مناسبی برای ماالشیتگايج

 ماهی باشد.

 

 تقدیر وتشکر
خود را از همکاری  قدردانی و تشکر مراتب نگارندگان وسیلهبدين       

زسازی ذخاير ماهیان خاوياری و با تکثیر مرکز محترم مسئولین صمیمانه

 .دارندابراز می سنگربهشتی سدشهید

 ابعمن

سماكوش، زادهرسولی، ع. و شفيع ؛نظری، ر.م. ؛ابطحی، ب. .1

قارچی فرمالین، مقايسه شاخص درمانی داروهای ضد .1384 ،پ.

ماهی ايرانی. مجله پژوهش ماالشیت و پرمنگنات پتاسیم در تاس سبز

 .49تا  42ات صفح ،67شماره  .و سازندگی در امور دام و آبزيان
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ن T( در مهار 

عوامل قارچی در الروهای تاسماهی ايرانی داشته است. بررسی اثر 

تیمارهای پراکسیدهیدروژن در بیماری Amyloodinium.sp الرو کفال 

خاکستری )Mugil cephalus( نشــان داد تیمــارهای 30 دقیقهای 

پراکسیدهیدروژن در غلظت ppm 25 بدون هیچ آسیبی به الروها در 
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و مصنوعی . تکثیر 1353 ،م.شهری، تاكامی، ق. و كهنهآذری .2

 صفحه. 298 .ماهیان خاوياری. انتشارات دانشگاه تهران پرورش

. گزارش نهايی پروژه معرفی ماده ضد 1386 ،تاكامی، ق.آذری .3

 عفونی کننده جايگزين ماالشیت گرين در مزارع تکثیر ماهیان

 .صفحه 30 .سردآبی

)ماهیان ماهیان . تکثیر و پرورش تاس1388 ،تاكامی، ق.آذری .4

 صفحه. 406 . چاپ دوم.انتشارات دانشگاه تهران .خاوياری(

های قارچی، اثرات پراکسید هیدروژن بر عفونت. 1386 ،بنوره، ا. .5

نامه پايان. کمانآالی رنگینهای قزلگشايی و ناهنجاریدرصد تخم

 صفحه. 45 .دانشگاه تربیت مدرس .ارشدکارشناسی

نوع زيستی ماهیان حوضه جنوبی ت .1387 ،نادری، م.و  عبدلی، ا. .6

 صفحه. 242انتشارات علمی آبزيان.  .تهران خزر.دريای 

فرمالین،  قارچضد داروهای ایمقايسه بررسی .1388 ،م. قاسمی،غالم .7

 خـزرای ـی آزاد دريـاهم مار تخل در تیموسیانن و نريگتماالشی

(Salmo trutta caspiusپايان .)آزاد  دانشگاه .دارشکارشناسی نامه

 .30تا  5ات صفح .اسالمی واحد الهیجان

تاكامی، آذری ؛آرا، و.چمن ؛.زاده رودسری، حوهاب ؛قزوينی، ا. .8

. مقايسه نانوسید، پراکسید 1392 ،، ع.ر.ماسولهق. و شناور
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