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 چکیده
ي و در مزارع تجار عتیها در طبآن يهاو تخم نیریآب ش يهایرفتن ماه نیباعث از باز عوامل مهمی هستند که  قارچی يهاعفونت
که در زمره نسل جدید ترکیبات ضدعفونی  TR50پژوهش با هدف بررسی غلظت کشندگی ماده هواسان این  .شوندی میماه پرورش

تیمار دارویی و یک تیمار شاهد  5در آالي رنگین قزل عدد تخم لقاح یافته 4000از باشد، به اجرا درآمد. بدین منظور کننده اکولوژیکی می
-میلی 6/8±32/0و اکسیژن محلول  ºC5/11±0ظرف توزیع شدند. درطول مدت آزمایش دماي آب  18در  تکرار مجموعاً 3و هر گروه با 

ظروف محتوي تخم آب  ،آزمایش ساعته 96 در طول دورهگرم در لیتر بود. میلی 130و سختی آب  7/7±41/0حدود  pHگرم در لیتر و 
آوري و ثبت مرگ و میر شد. نتایج نشان داد که درصد تلفات در تیمارهاي ساعت یکبار اقدام به جمع 24ها هوادهی و هر پمپوسیله هب

 ساعت 24بر این اساس غلظت نیمه کشنده این ماده در ). P˂05/0باشد (داري در مقایسه با گروه شاهد میت معنیفاومختلف داراي ت
با توجه به غلظت  .محاسبه شدقسمت در میلیون  40/312ساعت  96و در  31/552ساعت  72در  ،35/1251 ساعت 48در  ،12/2278

. بنابراین، زیادي دارد ساعته هواسان که به دز توصیه شده درمانی بسیار نزدیک است و با دزهاي سمی آن فاصله نسبتاً 96نیمه کشنده 
 آال قابلیت توصیه دارد.کز تکثیر و پرورش ماهی قزلاین مقدار براي کاربرد مرا

   
 .نقره د،یپراکس دروژنیکشنده، ه مهین تخم، غلظت کلیدي: واژگان

 
 مقدمه

به  يپروريآبز ده سال گذشته یطدر دنیاي امروز 
است.  افتهی شیدرصد در سال افزا 11طور متوسط 
 يقزل آال یماه ژهیبه و يپروريآبز در این راستا

در  و زیادي پیدا کردهتوسعه  رانیکمان در ا نیرنگ
 است يصنعت مهم اقتصاد کیشدن به  لیحال تبد

)Hussein and Hatai, 2002(قارچی يها. عفونت 
 یرفتن ماه نیباعث از باز عوامل مهمی هستند که 

و مزارع  عتیها در طبو تخم آن نیریشآب يها
). Shahbazian et al., 2010شوند (ي میتجار

 از ضروریات شده تولید ماهیان کیفیت و کمیت الرو
 Kjorsvik etباشد (پروري میافزایش تولیدات آبزي

al., 1990تواند براي انتقال بیماري ). تخم ماهی می
به  هاي پرورشمحلبین  نوزادان واز مولدین به 

). Atanasov et al., 2011عنوان یک ناقل باشد (
هاي ناشی از بیماري در صنعت پرورش خسارت

آزادماهیان در دنیا، ساالنه حدود ده میلیون پوند 
). در Hussein and Hatai, 2002برآورد شده است (

هاي بارور نشده شروع بیشتر مواقع عفونت از تخم
تواند د. هنگامی که این عفونت تثبیت شد، میشومی

هاي سالم گسترش یابد و در نهایت، به سرعت به تخم
منجر به تلفات و آلودگی الروهاي داراي کیسه زرده 

 ). Czeczuga et al., 2005نیز شود (
جهت پیشگیري و  1933ماالشیت سبز از سال 

ها به کار گرفته شد زدگی تخم ماهیدرمان قارچ
)Meyer and Jorgenson, 1983.(  2002تا سال 

هاي قارچی به خوبی با استفاده از رنگ آلی عفونت
شد و موثرترین ماالشیت سبز پیشگیري و درمان می
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 Willoughby andها بود (ماده شیمیایی بر علیه آن
Roberts, 1992(.  مدت طوالنی نگذشت که محققان

-صل از تخماهیان حابه این نتیجه رسیدند که در م
هاي درمان شده با ماالشیت سبز، بقایاي این ماده 
همچنان تا مرحله بازاري به صورت غیرقابل تشخیص 

). در حال Meinertz et al., 1995( شودمی یافت
در لیست داروهاي مجاز حاضر ماالشیت سبز 

هاي پرورشی قرار دامپزشکی جهت استفاده در دام
پروري نیز غیرمجاز ندارد و استفاده از آن در آبزي

است. سازمان غذا و داروي ایاالت متحده آمریکا 
)FDAتفاده از ماالشیت سبز را در آبزي) نیز اس-

). Schreier et al., 1996پروري ممنوع کرده است (
براي کاهش مرگ و  یضدعفون از استفاده یبه طورکل

-یمالروها پرورش  زیآم تیموفق ها و توسعهتخم ریم
مواد  از ايگسترده فیط). Das, 2001(باشد 
 انیتخم ماه ونیدر مرحله انکوباسکننده  یضدعفون

 سبز، تیماالش هااز آن توانید که موشیاستفاده م
 میسد پراکسید هیدروژن، ن،یمس، فرمال سولفات

از مواد  اريیو بس ومیبنزوکون بلو، لنیمت ت،یپوکلرایه
 ). Aydin et al., 2011( را نام برد گرید

پراکسید هیدروژن یا آب اکسیژنه اثر ضد قارچی 
داشته و در عین حال داراي حداقل اثرات سوء بر 
ماهی و محیط زیست بوده و در محیط به آب و 

همچنین صنعت پرورش  .شوداکسیژن تجزیه می
ماهی در ایران به مواد ضد عفونی کننده جایگزین 

ه براي ترکیباتی همانند ماالشیت گرین نیاز دارد ک
روژن دایمن و در عین حال موثر باشد. پراکسید هی

ه ماده مطمئن است که در صنعت و کشاورزي و طب ب
-عنوان ضد عفونی کننده وسیع الطیف شناخته می

). با وجود ترکیبات Mirvaghefi et al., 2006( شود
شیمیایی مختلف در بازار، جهت کنترل و از بین بردن 

هاي ویژه در آبه ري بپروهاي قارچی در آبزيآلودگی
ها و مواد شیمیایی شیرین هنوز نیاز به توسعه روش

خورد و این مواد باید بتوانند حداقل موثر به چشم می
طور ه با همان کارایی ماالشیت سبز عمل نمایند. ب

ها و تجهیزات سالن کلی ضد عفونی کردن تخم

انکوباسیون از جمله اقدامات پیشگیري کننده در 
هاي قارچی بوده و ضروري است که در عفونتکنترل 

هایی را بکار صنعت پرورش ماهی، ضد عفونی کننده
سطح قابل  زا تاکاهش عوامل بیماريبرد تا ضمن 

 ها و کنترل ورود عواملقبول و جلوگیري از ازدیاد آن
، کمترین اثرات سوء را ا در طی دوران پرورشبیماریز

 ت داشته باشدبر روي ماهی، انسان و محیط زیس
)Mitchell and Collins, 1997 .( 

هدف بررسی غلظت کشنده  ماده با این پژوهش 
. این ماده در به اجرا درآمدضد عفونی کننده هوواسان 

زمره نسل جدید ترکیبات ضدعفونی کننده اکولوژیکی 
 بلژیک بوده و Roam Technology تولید شرکت 
 Huwa.San(  50تی آرهواسان  يتحت نام تجار

TR-50 (که این  شود. با توجه به اینعرضه می
 یبه عنوان ضدعفون دروژنیه دیشامل پراکسترکیب 

 عنوان پایدار کنندهه ب يدینقره کلوئو  یکننده اصل
غلظت کشندگی این دو ماده در  ضرورت دارد تا .است

آالي رنگین کمان هاي قزلترکیب با هم بر تخم
اطمینان بیشتري در شرایط بررسی شود تا با دقت و 

   انجام گیرد.آن پرورشی کشور محاسیات دز موثر 
 

 هامواد و روش
ساخت شرکت TR50  عفونی کننده هواسانماده ضد 

Roam Technology  کشور بلژیک از شرکت رادین
صنعت رایان تهیه شد. این ماده حاوي پراکسید 

 033/0( و نقره کلوئیدي درصد) 50هیدروژن (
 براي تعیین غلظت نیمه کشندهباشد. می) درصد

)50LC این ماده از روش استاندارد (Organization 
Economic Cooperation and Development 

(OECD) )TRC, 1984( صورت ساکن استفاده ه ب
 96مدت در ماده هواسان هاي شد که در آن غلظت

تعیین  برايبود.  ثابتآزمایشی  هايدر محیط ساعت
که  ppm200 کشندگی ابتدا از غلظتمحدوده 
سپس  غلظت مورد نظر بود، استفاده گردید. حدوسط
قسمت در  3000و  2000، 1000، 500 مقادیر 
. در و استفاده شدمحاسبه شکل تصاعدي ه میلیون ب
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هاي یاد شده با هر یک از غلظت دوره آزمایش طول
 ثبت شد.ها میزان مرگ و میر تخم

 عدد تخم لقاح یافته 4000از  در این تحقیق
بالفاصله بعد از لقاح استفاده  آالي رنگین کمانقزل

تیمار دارویی و یک تیمار شاهد و  5ها در شد. تخم
ظرف پالستیکی توزیع  18در  وتکرار  3هر گروه با 

و  ºC5/11±0شدند. درطول مدت آزمایش دماي آب 
 pHگرم در لیتر و میلی 6/8±32/0اکسیژن محلول 

گرم در میلی 130و سختی آب  7/7±41/0حدود 
در ظروف در طول دوره آزمایش آب موجود لیتر بود. 

ساعت یکبار  24و هر شد هوادهی  هاپمپسیله ه وب
با ها شد. دادهانجام آوري و ثبت مرگ و میر جمع

پردازش و با  26نسخه SPSS استفاده از برنامه 
مورد  Probit Analysis ياستفاده از روش آمار

در این روش با استفاده از . یه و تحلیل قرار گرفتتجز
ساعته ماده  50LC 96 ضریب همبستگی معادله خطی

آالي رنگین ضدعفونی کننده هواسان در تخم قزل
 کمان تعیین شد. 

 
  نتایج

 درنتایج تعیین دوز نیمه کشنده در ساعات مختلف 
شده است. درصد تلفات در تیمارهاي  ارائه 1جدول 

اري در مقایسه با گروه معنی تفاوتمختلف داراي 
به طوري که میزان تلفات  .)P˂05/0باشد (شاهد می

ساعت اول به ترتیب در گروه شاهد و دوزهاي  24در 
درصد  3تا  5/2قسمت در میلیون از  500و  200

قسمت در میلیون به  3000متغیر بود و در دوز 
ساعت  48صد تلفات در زمان درصد رسید. در 75/95

 100قسمت در هزار به  3000بعد از مواجهه در دوز 
 قسمت در میلیون به 2000درصد رسید و در دوز 

 5/3در حالی که در گروه شاهد  ،ساعت رسید 25/96
 2000ساعت میزان تلفات دوز  72درصد بود. در 

قسمت  1000درصد و دوز  100قسمت در میلیون به 
گروه شاهد  در ولیدرصد رسید  93در میلیون به 

ساعت بعد از  96درصد بود. در نهایت در زمان  75/4
تلفات  3000و  2000، 1000مواجهه در سه دوز 

درصد  500و  200درصد بود و در دوزهاي  100
درصد بود. با این  5/77و  75/36تلفات به ترتیب 

درصد تلفات طی دوره  5حال گروه شاهد در مجموع 
 ساعته از خود نشان داد.  96

با توجه به نتایج ساعته:  24غلظت کشنده 
ساعته در غلظت  24یشترین درصد مرگ و میر ب

ppm 3000 دوز  درصد و در 8/92ن به میزاppm 
ساعته در  24بود. مرگ و میر  درصد 8/15 2000

درصد  1/0دوز  کمتر بود. درصد 7/4سایر دوزها از 
، دوز نیمه 6/1299ساعت  24کشنده این ماده طی 

 99/0و غلظت  50LC (1/2278کشنده (یا همان 
ه بقسمت در میلیون  4/4054کشنده نیز درصد 

 .)1(جدول  دست آمد
بیشترین درصد مرگ و ساعته:  48غلظت کشنده 

 100به میزان  ppm 3000ساعته در غلظت  48میر 
و  درصد 2/93نیز  ppm 2000دوز  دربود و درصد 

بود. مرگ  درصد 8/25برابر با  ppm1000در غلظت 
و  ppm  500 ،200هايساعته غلظت 48و میر 

دوز بود.  درصد 6/0و  8/1، 7/6شاهد نیز به ترتیب 
، 66/607ساعت  48کشنده این ماده طی درصد  1/0

درصد  99/0و غلظت  35/1251دوز نیمه کشنده 
 دست آمده بقسمت در میلیون  12/2419کشنده 
 ).  1(جدول 

با توجه به نتایج ساعته:  72غلظت کشنده 
-ساعته  به جز غلظت 72بیشترین درصد مرگ و میر 

 درصد 100که برابر با  ppm 3000و  2000هاي 
، درصد 2/98به میزان   ppm1000است، در غلظت 

برابر  ppm200و در  درصد ppm500 1/43در 
 بود. درصد 4/3گروه شاهد نیز در و  درصد 2/12
 72کشنده این ماده طی  درصد 1/0دوز  این اساسبر

و  غلظت  32/552، دوز نیمه کشنده 02/164 ساعت 
ه بقسمت در میلیون  1257درصد کشنده نیز / 99/0

 ). 1(جدول  مددست آ
 96درصد مرگ و میر ساعته:  96غلظت کشنده 

که  2000و  ppm 3000هاي ساعته به جز غلظت
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تلفات   ppm1000است، در غلظت  درصد 100برابر 
وز بود. همچنین مرگ و میر د درصد 9/99

ppm500  و در  غلظت  2/80نیزppm 200  برابر
بر این  بود. درصد 9/7بوده و در گروه شاهد  6/30

ساعت  96کشنده این ماده طی  درصد 1/0اساس دوز 
 99/0و غلظت  41/312، دوز نیمه کشنده 14/29

دست ه بقسمت در میلیون  61/826درصد کشنده 
 ). 1آمد (جدول 
درصد  99و  50، 10 نتایج غلظت کشندهبراساس 

ساعته ماده  96و  72، 48، 24جمعیت در ساعات 
 ارائه شده است. بر اساس نتایج 1هواسان در جدول 

 ساعته این ماده در تخم ماهی 96غلظت نیمه کشنده 
قسمت در میلیون  406/312قزل آالي رنگین کمان 

 به دست آمد. 
 

 بحث 
مطلوب،  ییکارا که ضمن یبه کار بردن داروي مناسب

در جهت مبارزه با ، باشد یاثرات سم نیترداراي کم
برخوردار است.  ییباال تیاهم از یهاي قارچماريیب
آالي رنگین کمان که ی قزلماه در ژهیمسأله به و نیا

ی تیاهم ،گونه اصلی پرورشی در کشور ما است
-بیشترین خسارت اقتصادي در آبزي دارد. مضاعف

هاي باکتریایی و قارچی ريپروري ناشی از بروز بیما
) که ضررهاي اقتصادي قابل Meyer, 1991است (

اي را در صنعت تکثیر و پرورش ماهی ایجاد مالحظه
 ;Pottinger and Day, 1999کرده است (

Hussein and Hatai, 2002( به علت دماي پائین .
آب و همچنین مدت زمان طوالنی انکوباسیون، 

هاي لقاح یافته تخم ماهی همواره آلودگی قارچی تخم
ترین دالیل تلفات یکی از عمده آالي رنگین کمانقزل
 ).Sharifpour et al., 2016( باشدمی

 دیجد باتیترک ،عالوه بر ترکیبات شیمیایی قبلی
از  ريیشگیبراي پ انیتخم ماه یضدعفون هم جهت

مطالعات  .شودیهاي مختلف استفاده مماريیب
تأثیر پراکسید هیدروژن بر متعددي در خصوص 

هاي آبزیان صورت گرفته پیشگیري و درمان بیماري
ها به عنوان ضد عفونی کننده جهت که در تمامی آن

با سبز ماالشیت و فرمالین معرفی گردیده جایگزینی 
 دیپراکسمصرف ). Gaikowski et al., 1998( است

مدت ه میکرولیتر در لیتر روزانه ب 500با دز  دروژنیه
کمان  نیرنگ يآالقزل درتخم تفریخ درصد دقیقه  15
 1000درصد کاهش داد. در غلظت 9/1تا  5/1 بینرا 

 نیانگیمدقیقه  15مدت ه میکرولیتر در لیتر روزانه ب
کاهش داده و در درصد  4/4تا  8/15 تفریخدرصد 
 15مدت ه میکرولیتر در لیتر روزانه ب 3000غلظت 
درصد  3/13تا  2/25 تفریخ ازدرصد  نیانگیمدقیقه 

 بدانند باید ماهی دهندگان پرورش. کاهش پیدا کرد
 قزل از است ممکن مختلف ماهی هايتخم گونه که

 دیگر هاگونه. دباش ترحساس کمان رنگین آالي
 میکرولیتر 500 هیدروژن پراکسید با ابتدا ماهیان باید

 میر و مرگ بر نظارت شده و بعد از درمان لیتر در
 ,.Mark et al( مقدار مناسب مشخص شود تخم

 یکشاثرات قارچ یبررس ین در یک). همچن1998
 دیاز پراکس یغلظتسنجیده شد و  دروژنیه دیپراکس

تخم قزل  يکنترل رشد قارچ بر رو يکه برا دروژنیه
داده  صیکارگاه موثر تشخ کیکمان در  نیرنگ يآال
، یشود، ممکن است بسته به نوع منبع آبیم

 یقارچ يآب و تراکم اسپورها ییایمیش اتیخصوص
 نیاکه  طوريه ب .متفاوت باشد گریدر کارگاه د

 يگریو در د ppm250کارگاه دوز  کین در یمحقق
کنترل کامل قارچ به دست  يرا برا ppm 1000دوز 

آب عنوان  یآن را مرتبط با سخت لیآوردند که دل

 ).ونیلیکمان (قسمت در م نیرنگ يکشنده در ساعت مختلف ماده هواسان در تخم قزل آال يهاغلظت جیجدول نتا - 1جدول 
 ساعت 96 ساعت 72 ساعت 48 ساعت LC 24مقدار 

10LC 60/1299 66/607 02/164 13/29 
50LC 12/2278 35/1251 31/552 40/312 
90LC 39/4054 81/2419 17/1257 31/826 
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. همچنین )Mirvaghefi et al., 2006نمودند (
هاي یکسان پراکسید هیدروژن درمان ماهیان با غلظت

گراد بر درجه سانتی 5/13و  10در دماهاي متفاوت 
 Bruno and(میزان مرگ و میر تاثیرگذار است 

Raynard, 1994 .( 
تواند استفاده از پراکسید هیدروژن به تنهایی می

آالي رنگین کمان ر تخم قزلباثرات فوق الذکر را 
ولی پایدار کردن پراکسید هیدروژن در داشته باشد 

گیري از محیط و به تبع آن کاهش دز موثر و بهره
تواند با ایجاد اثرات سینرژیستی اثرات ذرات نقره می

روند تاثیر این ماده را تغییر داده و تاثیرات متفاوتی 
محققین که  نتایج ادعابالینی داشته باشد، دلیل این 

در پیشگیري از   TR50دز توصیه شده براي هواسان
 ppmقارچ زدگی تخم ماهی قزل آالي رنگین کمان 

دقیقه یک روز درمیان در طول  30مدت ه ب 300
 ,.Sepahdari et al( بیان نمودنددوره انکوباسیون 

میکرولیتر در لیتر  500با دز این نتایج را اگر  .)2020
دقیقه در طول دوره انکوباسیون  15مدت ه روزانه ب

مقایسه نماییم  ،العات فوق به آن اشاره شدهکه در مط
یکسان  خواهیم دید که از نظر مدت مجاورت تقریباً

زیادي دارند که  فاصله نسبتاً غلظتبوده ولی از نظر 
تواند مزیت ارزشمندي براي ماده این موضوع می

 هواسان باشد. 
آال در هاي قزلکه تخم دادحاضر نشان  مطالعه
، ppm 200ساعته بعد از مواجهه با دز  96بازه زمانی 

داشتند که در مقایسه با میزان  تلفات درصد 75/36
درصد کاهش تفریخ در طول دوره  9/1تا  5/1

از پراکسید  ppm 500انکوباسیون با غلظت 
و همکاران  Markدرصد در مطالعه  35هیدروژن 

وه بر علظت مقدار بسیار ناچیزي بوده و عال )1998(
، کاهش یافت ppm 200پراکسید هیدروژن که به 

درصد  50غلظت پراکسید هیدروژن در ماده هواسان 
بود و معنی آن افزایش میزان تفریخ به دو برابر میزان 

باشد که این مطالعات میسایر گزارش شده در 
تواند به تاثیرات ذرات نقره در همراهی با موضوع می

بررسی منابع و ط باشد. بتپراکسید هیدروژن مر

مقایسه آن با نتایج این پژوهش نشان می دهد که 
اي براي غلظت نیمه کشنده پراکسید محدوده گسترده

هیدروژن وجود دارد. اگرچه نتایج پژوهش حاضر با 
نتایج برخی محققین که غلظت نیمه کشنده پراکسید 
هیدروژن را محاسبه کرده اند همخوانی دارد. با این 

توان عنوان دالیل مختلفی براي این اختالف میحال، 
ی ویننمود: دماي آب، بار مواد آلی و معدنی، مراحل تک

، غلظت موثر و روش درمان و حضور ذرات تفاوتم
-نقره و افزودن بر پایداري اکسیژن نوزاد همگی می

 باشند. بوده توانند تاثیر گذار 
دهنده  لیماده تشک گرید يدینقره کلوئ ذرات
و  ییایباکتر يهادرمان عفونت در  TR50هواسان 

تاثیر گذار است. بر کمان  نیرنگ يآالتخم قزل یقارچ
، 50LCهاي مختلف سمیت حاد، اساس نتایج بررسی

) در مراحل مختلف 3AgNOساعته نیترات نقره ( 96
 2/20تا  3/5ی قزل آالي رنگین کمان از وینتک

 ,.Grosell et alاست ( میکروگرم در لیتر متغیر بوده
غلظت نیمه کشنده  ،) همچنین بر اساس نتایج2000

) در مراحل AgNPsساعته نانوذرات نقره ( 96
تا  18/0آالي رنگین کمان از ی قزلوینمختلف تک

 ,.Johari et al( متغیر بودمیلی گرم در لیتر  43/2
هاي در ). بر این اساس واضح است که غلظت2013

آالي لیتر نیترات نقره در ماهی قزلحد میکروگرم در 
کند در حالی که در رنگین کمان سمیت ایجاد می

گرم در هاي در حدود میلیمورد نانوذرات نقره غلظت
سد ر) سمی است، بنابراین به نظر میmg/Lلیتر (

 تر است. نانوذرات نقره در مقایسه با یون نقره سمی
 تریدر ل گرمی لیم 4استفاده از در یک بررسی 

و به  قهیدق 30) به مدت AgNPs( يدینقره کلوئ
به  را آالتخم قزل خیدرصد تفر نیانگیصورت روزانه، م

گروه شاهد مثبت با  درو درصد رساند  5/1±6/48
به  تریگرم در لیلیم 2سبز با دوز  تیماالش ماریت

 خیدرصد تفر نیانگیم يدارا قهیدق 20مدت 
بدون استفاده از  منفیبود و گروه کنترل   2/0±7/64

 Soltani et( بود 1/5±2/0کننده  یماده ضدعفون
al., 2011ز استفاده که مشخص است د چنان ). آن
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شده در این بررسی بسیار باالتر از دز نقره کلوئیدي 
دیگر این ماده به سوي باشد و از در ماده هواسان می

تنهایی و بدون در نظر گرفتن اثرات پراکسید 
 استفاده شده است.هیدروژن 

همچنین محققان نشان دادند که در مورد جنین 
، )Pimephales promelas( ماهی قنات سرچرب
نسبت به  AgNPsساعته  96سمیت نیمه کشنده 

نیترات نقره کمتر بوده و بر اساس قوانین اتحادیه اروپا 
)EU European Union legislation, 2008 هر (

ساعته کمتر از یک  96 اي با غلظت نیمه کشندهماده
گرم در لیتر (براي ماهیان) باید در زمره مواد میلی

 Laban( ي موجودات آبزي قرار گیردخیلی سمی برا
et al., 2010حاضر  مطالعهطورکه از نتایج  ). همان

 ppmمشخص شد این عدد در مورد هواسان معادل 
 ذرات نقرهکه  ییهایژگیاغلب و. اگرچه باشدمی 300

ها یژگیکنند، همان ویرا به عنوان مواد موثر قلمداد م
 ستیز طیانسان و مح يبرا یممکن است خطرات

احتمال خطر  همراه  یابیارز دیبا نیبنابرا .کنند جادیا
د که مواد در نظر گرفته شو نیمثبت ا يهایژگیبا و

در مورد هواسان با در نظر گرفتن جمیع جهات 
استفاده آن از استفاده انفرادي نقره و پراکسید 
هیدروژن اثرات بهتري به همراه داشته و با توجه به 

 ppmدر مورد هواسان در حدود   h 96 50LCاینکه 
محاسبه شد و دز توصیه شده براي این ماده نیز  300

ppm 300 میباشد )Rach et al., 1997(.  این یافته
براي ماده هواسان بسیار ارزشمند بوده و فاصله دز 

ترین توان اصلیموثره با دزهاي سمی هواسان را می
دلیل ارجحیت هواسان بر پراکسید هیدروژن و نقره 

یی کارا یبه منظور بررس. در استفاده انفرادي دانست
جامع از  یآگاه ان،یدر درمان آبز دیماده جد کی

 يهاغلظت نیها و مدت زمان درمان و همچنغلظت
است.  ازیمورد ن ماریکشنده در جانوران تحت ت

توان مورد هاي مختلف میسالمتی داروها را از دیدگاه
بررسی قرار داد. اگر صرفًا قابلیت و سهولت کاربرد در 

جنبه سمیت حاد  توانمی ،کارگاه تکثیر مدنظر باشد
انسانی ذیربط را مورد و سالمتی دارو براي عوامل 

قرار داد. لیکن از جنبه اکولوژیک، سالمتی دارو  توجه
گیرد که مطالعه را در بر می تريابعاد به مراتب وسیع

این دیدگاه  تواند جوابگوي آن باشد. ازکوتاه مدت نمی
هاي بررسی اثر دارو بر سطوح مختلف زیستی محیط

ندهاي هستند و اثر دارو بر فرآی در معرض آبی که
تر باید بررسی بلند هايماهی در مدت فیزیولوژیک

 ). Katzung, 1998شوند (
در این پژوهش اثرات استفاده همزمان از دو 
ترکیب تشکیل دهنده ماده هواسان یعنی پراکسید 
هیدروژن و نقره کلوئیدي مورد توجه قرار گرفت و 
نتایج حاصله در اثر ترکیب خاص این ماده ضد عفونی 

 خطر یاز ب نانیدر هر حال براي اطمباشد. میکننده 
قبل از  هیاول شیآزما کی یدرمان مارهايیبودن ت

شود؛  یم هیتوص عیوس اسیدر مق ییدارو ماریت انجام
 کیبا  شهیتوان همیرا نم ییایمیش داروهاي چرا که

مواد در  نیا تیو سم ییکارا رایکار برد، ز به اریمع
 ریآب متغ ییایمیکوشیزیف طیو شرا یآل مواد حضور
. اگرچه تحقیقات مختلفی بر روي تک تک اجزاء است

این ضدعفونی کننده انجام شده و نتایج مختلفی 
توان در خصوص داشته ولی با نتایج این تحقیق می

ترکیب فوق اظهار نظر نمود و استفاده از این ترکیب 
در دزهاي توصیه شده را مناسب مزارع پرورش ماهی 

. یکی از اثرات مهم مواد ضدعفونی کننده ایران دانست
توصیه  بنابراینمقابله با فلور باکتریایی نیز می باشد، 

شود در مصرف مواد ضدعفونی کننده این مهم نیز می
  در نظر گرفته شده و بررسی گردد.

 

 تشکر و قدردانی
 انیصنعت را نیشرکت راد يهاتیاز حما سندگانینو

مطالعه انجام شده  نیانجام ا يکه در راستا
 ندیرا اعالم نما شیخو يسپاسگزار
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Abstract  
Fungal infections are important in the destruction of freshwater fishes and their eggs in the wild and commercial 
fish farms. This study aimed to investigate the lethal concentration of HUWA-SAN TR50, which is among the 
new generation of ecological disinfectant compounds. For thispropouse, atotalof 4000 fertilized eggs of rainbow 
trout were used in 5 treatments and one control, and each group with 3 repetitions. During the experiment, the 
water temperature, DO, Ph and hardness were 11±0.5°C, 8.6±0.32 mg/L, 7.7±0.41 and 130 mg/l, respectively. 
During the experiment, the incubators were oxygenated by aeration pumps and mortality was recorded every 24 
hours.  The results showed that the mortality percentage in treatments was significant different compared to the 
control one (P<0.05). Therefore, LC50 of this substance was calculated in 24 hours as 2278.12, in 48 hours as 
1251.35, in 72 hours as 552.31 and in 96 hours 312.40 ppm. Hence the LC50 96 h concentration of HUWA-SAN 
TR50, is close to therapeutic dosage and it has a relatively more different than its toxic doses. Therefiren, this 
can be recommended in practical treatment in Rainbow trout hatcheries.  
 
Keywords: Egg, LC50, Hydrogen peroxide, Silver.
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