
 1396) 1(، شماره )6(برداري از منابع طبیعی جلد   حفاظت و بهرهنشریه
 

 63

 
 برداري از منابع طبیعی نشریه حفاظت و بهره

  1396جلد ششم، شماره اول، 
http://ejang.gau.ac.ir 

  
  کننده در پرورش آبزیان زینتی عفونی نقش مواد ضد

  
  3 و اعظم امیربیک2، حمیده ذکریائی1محمد سوداگر*

   علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،  دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه،دانشیار گروه تکثیر و پرورش آبزیان1
   دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، ،تکثیر و پرورش آبزیانگروه  دانشجوي دکتري2

   دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، تکثیر و پرورش آبزیان گروهارشد  یکارشناسآموخته  دانش3

  13/7/94:  ؛ تاریخ پذیرش2/5/94: تاریخ دریافت
  *چکیده

 عوامل ههم و محیطی هاي میکروارگانیسم نابودي هدف با که است عملیاتی مجموعه شامل ضدعفونی، :سابقه و هدف
 تأثیر که برساند حدي به را محیطی هايانگل و هاویروس ها،رچقا ها،باکتري باید و گیرد می صورت زا بیماري

 و کرده اثر) دقیقه چند طی (کمی مدت در عموماً ها کننده ضدعفونی. برسد حداقل به ماهیان سالمت بر ها آن مطلوبنا
  . کشند می نیز را هاانگل و هاقارچ ها،ویروس موارد برخی در حتی و ها باکتري

  

 آبی، متیلن سبز، ماالشیت ،هاپرمنگنات پتاسیم، فنول: لشام هاکنندهانواع ضدعفونی از برخی :ها مواد و روش
   اس،قلیاها، ویرکن  اکسیژنه، آب گوگرد، اوزون، کوزول، آلدهیدها، ها،ژن سدیم، هالو کلرید ها، سورفکتانت

. باشندمی فرابنفش اشعه و نانوسید نانونقره، اسیدي، الکترولیزشده آب اسید، پراستیک ها، الکل سنگین، فلزات
 خوانده سپتیک آنتی روند، می کار به انسان و حیوانات بدن سطوح ضدعفونی ايبر که خاصی هاي کننده دعفونیض

  .شوند می
  

 الیه ایجاد حرارت،: مثل میکروارگانیسم کردن خشک و دهیدراتاسیون هايروش از یکی بهها  کننده  ضدعفونی:نتایج
اصیت سورفاکتانت، اثر تخریب بر  سلول با خپالسمایی غشاء نفوذپذیري بر اثر میکروارگانیسم، سطح در کننده ضخیم

 امروزه عالوه بر. کنندمی اثر هامیکروارگانیسم بر فیزیکی شرایط تغییر و هاآنزیم خصوصبه داخلی هاي پروتئین

 هاي چالش از آبزیان در غیرآلی و آلی مواد پزشکی، دام داروهاي کشاورزي، سموم هاي باقیمانده عفونی، هاي بیماري
 و ضدعفونی. گیرند قرار نظر مورد بهداشتی و اقتصادي نظر دو از شیالتی تولیدات که استي وده و ضرورب مطرح

 افزایش باعث بلکه باشد، می ضروري بهداشتی مشکالت بروز از پیشگیري نظر نقطه از تنها نه ماهیان در گندزدایی
 . گردد می نیز تولیدات کیفیت ارتقاء و وري بهره

  
   زینتی آبزیان پرورش، کننده، ضدعفونی : کلیديهاي واژه

                                                
  sudagar_m@yahoo.com:  مسئول مکاتبه*



  و همکاران محمد سوداگر
 

 64

  مقدمه
داري آبزیان اکواریوم محیطی مصنوعی براي نگه

 براي ایجاد فضایی زیبا در محیط است که معموالً
بدیهی است حفظ . دشو ساخته میخانه و یا محل کار 

طلبد  و مراقبت از این فضاي مصنوعی تمهیداتی را می
د بودن اطالعات کامل و جامع در مور داراکه 
یاي داشتن این فضاي جذاب در دن گی سالم نگهنچگو

 مواد ، از بنابراین.رسد نظر می امروز امري ضروري به
 کردن غیرفعال یا و بردن بین از براي کننده ضدعفونی

 ،ها باکتري ،جمله از زا يبیمار هاي میکروارگانیسم
 عملکرد. ودش می استفاده غیره و ها ویروس ها، جلبک

 چندین از اي پیچیدهتابع نندهک ینضدعفو ماده یک
 چنین هم و نظر مورد ماده مقدار و نوع ،مانند متغیر،

 آب کیفیت تماس، زمان ،میکروارگانیسم غلظت و نوع
 موارد از اريیبس در بنابراین ).21( باشد می غیره و

 مناسب، کننده ضدعفونی ماده انتخاب براي کار بهترین
 ها از میکروارگانیسمبسیاري  .است آزمایشگاهی مطالعه

هاي مناسب جهت در صورت عدم استفاده از روش
علت وجود مواد  سازي محیط و یا بهضدعفونی و پاك

 ها  ماهیمدفوع غذا و ها و بقایايجلبک: آلی مانند
 تولید چون همهاي طبیعی  کارگیري روش قادرند با به
چندین ماه حدت و  و  خود ادامه دهندءهاگ به بقا
ها  ماهی ).14( زایی خود را حفظ نمایند اريقدرت بیم

وه قبالي اجباري و زا  در معرض عوامل بیماريمعموالً
ها یک ارتباط ساده هاي آناما، در بیماري. قرار دارند

 گاهیبلکه  .دهدو ماهی رخ نمی زاعوامل بیماريبین 
توجه شده و  هاي قابلشرایط محیطی باعث استرس
 زا عوامل بیماريیعی از ماهی را نسبت به طیف وس

توان با مدیریت پروري میدر آبزي .سازد حساس میا
بالقوه  زاي عوامل بیماريمطلوب بهداشتی بسیاري از 

هاي عفونی را کنترل و موجبات ارتقاء   و بیماري
ر چنین موفقیت د هم. مودبهداشتی تولیدات را فراهم ن

 مدیریت بهداشتی آبزیان با پیشگیري از برنامه

و با اجراي اقدامات صحیح آغاز شده  ها یماريب
نیاز سویی دیگر،  از .)40 (گرددبهداشتی کامل می

 ها کننده ناپذیر از ضدعفونی روزافزون و استفاده اجتناب
را در انتخاب یک  کنندهف، مصرهاآن تنوع و

مواد  .کنددچار سردرگمی می کننده مناسب ضدعفونی
کننده مفید د ضدعفونیکننده به دو دسته موا ضدعفونی

از حمله . شوندکننده مضر تقسیم میو مواد ضدعفونی
توان به نمک طعام، آب کننده مفید میمواد ضدعفونی

 دیگر از این اکسیژنه، پرمنگنات پتاسیم و مواردي
خطر و سمیت براي ماهی  ترین دست که داراي کم

 کننده  مواد ضدعفونیعالوهبه. ره نموداست را اشا
توان  ها می آن هم وجود دارند که از جملهمضري

پراستیک . پراستیک اسید و ماالشیت سبز را نام برد
استیک ایجاد اسید از واکنش میان آب اکسیژنه واسید 

هاي سخت در حضور مواد آلی و در آب. شود می
گردد و در دامنه دمایی نسبتاً وسیعی فعال  اثر نمی بی

ید آن روي فلزات، اثرات خورنده شد. ماند باقی می
 ،زایی سرطان احتمالناپایداري پس از رقیق شدن و 

. استفاده از آن را با محدودیت مواجه ساخته است
اسید در صورت استفاده در آب با تغییر در  پراستیک

طعم و بوي آب بر میزان آب دریافتی توسط حیوانات 
یت چنین، استفاده از ماالش هم ).36(د گذار اثر سوء می

دلیل عوارض جانبی و مضرات فراوانی که  نیز بهبز س
 میرواثقی و همکاران. است دارد، ممنوع اعالم شده

سبز و  کننده ماالشیت  اثر دو ماده ضدعفونی،)2005(
نتایج . پراکسیدهیدروژن را با یکدیگر مقایسه کردند

ثرتري ؤطور م  پراکسیدهیدروژن بهحاصل نشان داد که
 .)31( شت کنترل نمودها را در محیط کرشد قارچ

علیه عوامل اي است که کننده، مادهبهترین ضدعفونی
چنین فاقد هم ،ترین تأثیر را داشته باشدبیشزا  بیماري

بتوان  بوده و به راحتی  و خورندگیاثرات سوء جانبی
 هاي سخت، دما ودر آب ،الوهعبه .را تهیه کرد آن

pH و باشد ثرؤم آلی مواد حضور در و مختلف 
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کننده پساب  هاي دریافتترین اثر را بر اکوسیستم کم
 از نظر ها آکواریومضدعفونیبنابراین،  .داشته باشد

ضروري امري پیشگیري از بروز مشکالت بهداشتی 
 چندین ماده  بنابراین، در این پژوهش.دباش می

مقایسه با یکدیگر براي تعیین جهت کننده  ضدعفونی
  .رارگرفتقمورد بررسی ها ثرترین آنؤم
  

 ها کننده انواع ضدعفونی

 این ماده با ترکیب شیمیایی: رمنگنات پتاسیمپ
)KMNO4(کنندگی قوي   داراي خاصیت ضدعفونی

پروري استفاده مدت طوالنی است در آبزيباشد که  می
 هعنوان یک دارو و ماد به1928 و از سال شود می

ها مورد استفاده قرار گرفت و پیشگیري بیماري ماهی
 براي مقابله با داوویسبراي اولین بار توسط 

البته این . )11(کار گرفته شد میکسوباکتریوزیس به
کش  عنوان یک آفتماده شیمیایی در پرورش آبزیان به

 عنوان عامل اکسیدکنندهتر به شود و بیشبندي نمی طبقه
ها  آلی و جلبک جهت کاهش تجمع بیش از حد مواد

اي قوي  کننده  ضدعفونیعالوههب). 41(رود کار می به
. براي رفع بوهاي نامطبوع کاربرد دارداست و 

: شامل خارجی زاي بیماري عوامل درمان براي چنین هم
ها مورد استفاده ها و تعدادي ار انگلباکتري ها، قارچ

در آب این ماده  ).39 و 38، 36، 9، 8 (گیردقرار می
امی تجزیه محیط اسیدي به آر  در ومحلول و ناپایدار

هاي خنثی و قلیایی و در  در محیطلی،شود و می
 پژوهشگران 2010در سال  . پایدار استتاریکی تقریباً

ثري علیه ؤروش مپتاسیم را  استفاده از پرمنگنات
 ).5( تخم ماهی عنوان کردندهاي قارچی  بیماري
شود آب درون پتاسیم فعال می  که پرمنگنات زمانی

. دهد  تغییر رنگ میبنفشرنگ  بهآنظرف محتوي 
اکسید منگنز تبدیل  پتاسیم در آب به ديیون پرمنگنات
در بنابراین، . رنگ است  غیرسمی و بیشده که نسبتاً

  روشن رنگ آب به زردفعال شده باشدکه غیر صورتی

  این تغیر رنگ  .یابدر میییاي کدر تغیا قهوه
 .ابزار مهمی در بررسی عملکرد مواد شیمیایی است

میایی دیگر  مواد شیپتاسیم همراه با  پرمنگناتهچ نانچ
رگان و گیاهان مهتواند براي بیدر آب استفاده شود می

ها را  افت آبششی و موکوسد و بآبی بسیار مضر باش
براي استفاده در  پتاسیمپرمنگنات ).10( بسوزاند
که با خطر بوده و زمانی  بیهاي گردشی کامالً سیستم

ثیر أحداقل ت ،شود استفاده م در لیترگر میلی2غلظت 
 رنگ ارغوانی آب باید براي .بیوفیلترها دارد را بر

ري در اطالعات بسیا.  ساعت باقی بماند4حداقل 
آب  هايپتاسیم در سیستمزمینه استفاده از پرمنگنات

 در زمینه اثر این کمبودهایی، وجود دارد اما شیرین
 .ده استهاي دریایی شناخته شماده بر سیستم

را با  هاماهیتوانند مقاومت دهندگان می پرورش
. ها در طی دوره درمان ارزیابی کنندمشاهده رفتار آن

که درمان یک گونه براي  خصوص زمانیهاین مطلب ب
اگر ماهی . استار اول در حال انجام باشد مهم ب

 ر و یا با مقدا مواد حذفد باید فوراً نشان دهیواکنش
  ).26 ( شوند رقیقزیادي آب شیرین

ها و بسیاري از ، قارچهاباکتريپتاسیم  پرمنگنات
کش   ویروس،را خواهد کشت اما مل انگلیعوا
 داران آکواریومدهندگان ماهی و  پرورشگاهی  .باشد نمی

لب که این مط .دکننمی مخلوطمواد شیمیایی را 
نشوند بسیار  مخلوطتاسیم هرگز پفرمالین و پرمنگنات

الزم . تواند منفجر شودها میمهم است زیرا ترکیب آن
به ذکر است که پرمنگنات پتاسیم باعث افزایش 

ی های گزارش شود اما، تاکنوناکسیژن محلول آب می
پرمنگنات پتاسیم که  میزانی از عدم سمیت بر مبنی

گردد، وجود ن محلول اضافه میبراي افزایش اکسیژ
  ). 5( ندارد

با فرمول نمک طعام یا همان کلرید سدیم : نمک طعام
است  کننده ضدعفونی مواد از یکی) NaCl(شیمیایی 

 قرار استفاده مورد پروري آبزي در معمول طور که به
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 پروري آبزي نآسپری عنوان به آن  از معموالً و یردگ می
 نوانع کلریدسدیم به ن،چنیهم ).37( درنبمی نام

 در و شوداستفاده می اسمزي تنظیمات تشدیدکننده
 ، قارچ ایکتیوفیتریوسايیاختهتک يهالانگ کنترل

 هاي ویروسی، عفونت هايعفونت کلومناریس، ساپرولگنیا
روش در این  .)33 (باشدمی ثرؤمغیره  و باکتریایی

وسایل زینتی کوچک  و شدهحل آب  طعام در کنم
 شدن براي ضدعفونی گیرد داخل محلول قرار می نآدر 

 و براي شدهنمک اندود  آنهاي  دیوارهباید آکواریوم
   بعد از بماندهمین شکل باقی  ساعت به24مدت 

 نمک اندود  آکواریوم با آب شسته و مجدداً ساعت24
یک روز پس از آن آکواریوم و وسایل دیگر . شود می
الزم به ذکر است گیرند توانند مورد استفاده قرار  می

نمک استفاده شده نباید نمک دریایی یا سنگ نمک 
نمک چند  هر .دشوباشد و تنها از نمک طعام استفاده 

برخالف  ولی، استثر ؤشیمیایی و میک داروي غیر
تواند   آن میصرف بیش از اندازهفوایدي که دارد م

یک از  که نمک هیچدر حالی: مشکالتی را ایجاد نماید
شود را یی که باعث باال رفتن سختی آب میها یون

افزایش غلظت مواد  باعث ،ولی )کلسیم منیزم و( ندارد
 باال رفتن سببکه همین امر  گردد میمحلول در آب 

یلی از خ که در شودمی GH سختی کلی آب یا همان
ها قابل تحمل نیست  براي بسیاري از ماهیموارد

م مثل آمازون هاي نرآب هاي ساکنخصوص ماهی هب(
ها  این ماهی ).هاي محلول کمی داردکه مقدار یون

 هايتترا تتراهاي کاردینال، هاي نئون، تترا:شامل
 ها،Pleco ها وelephantnos ها، hatchetfishرامینوز،

 ها، اهیمچاقو ها،Ram  Cichlidها،Otocinclu ها، کوري
هایی که  ماهی درچنینهم. شود می غیرهها و دیسکس

دقیقی نیاز دارند از نمک استفاده  pH ،KH، GH به
 .شودشان   ممکن است باعث مرگزیرا .شود نمی
اي که در مورد این ماهی وجود دارد این است  لهأمس

و پس از  اي اعتیادآور استماده، که نمک براي گوپی

 زندگی در آب شیرین قرار گرفتن در آب شور توانایی
اگهانی نمک ردن نچنین باال بدهد همرا از دست می

شود و باید غلظت به مرور نیز باعث مرگ گوپی می
 بحث در مورد این ماهی و )27(زمان باال برده شود 

   .نمک به یک مقاله جداگانه نیازمند است
 اکسیدکنندهیک  )H2O2( اکسیژنه آب: %30 آب اکسیژنه

 ها کننده در آکواریوم ضدعفونیعنوان  متداول است که به
و دراصطالح یک محصول سبز یا  شود استفاده می

 خالصصورت  این ماده به .موافق محیط زیست است
 .باشد که رنگ آن آبی روشن میمایع ناروانی است 

 عمل این ماده بدین صورت است که پس از نحوه
 که بیش از شده OH هايباعث ایجاد رادیکال، تجزیه

ولی در همین مدت باشند  چند ثانیه در دسترس نمی
مواد ،  خاصیت شدید اکسیدکنندگیبودن  دارا بااهکوت

کننده  عنوان ضدعفونی و بهآلی و معدنی را اکسید 
و  DNA به غشاي لیپیدي، این ماده .رودکار می به

ها آسیب سایر اجزاي اساسی سلول میکروارگانیسم
 .نمایدها را فراهم میرسانده و موجبات تخریب آن

ها بوده و اکتري آن کشنده سریع ب درصد2محلول 
 باشد ت سمی براي انسان و محیط زیست میفاقد اثرا

به مرور آب اکسیژنه تجزیه و تبدیل به آب و ، )15(
این عمل تجزیه در محیط بازي . گردد اکسیژن می

تر و در محیط اسیدي کندتر از محیط خنثی  سریع
در  آب اکسیژنه طوالنیاگر مدت . گیرد صورت می

است کامالً تجزیه و تبدیل به آب ، ممکن انبار بماند
بر  آکواریومیچ ماده سمی در ه مین دلیله به. گردد

و وسایل به  آکواریوماشته و شستشوي گذجاي ن
براي انجام ضدعفونی در این  .پذیردانجام میسانی آ

 گرفتهقرار آکواریوم  وسایل و سایر تزئینات در روش
  ب آیتر ل ازاي هر  سپس به نمایند،بآن را پر از آ و

افزوده ه آن  درصد ب30اکسیژنه  آبگرم  میلی50
 آب تخلیه و با آب آکواریوم پس از سه روز .شود می

پس از آن آکواریوم قابل استفاده  .گرددمیشستشو 
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از دیگر مزایاي استفاده از این ماده این  .)30( باشد می
فرار است غیرشده و خوبی مخلوط هبا آب باست که 

آلی در آب باقی   مواد کاملید کردنو تا زمان اکس
ورنده نیست و در نتیجه به تجهیزات و خ، ماند می

 و  بودهچنین غیرسمی  هم.رساند تاسیسات آسیب نمی
عالوه این ماده به .شودباعث ایجاد کف در آب نمی

 همین دلیلو بهکند  و ایجاد امالح نمی استخالص
کسیژنه در فاده از آب ااست .ماند شفاف میآب کامالً

 بر ثیرگذارأان یک ماده تعنوپروري بهصنعت آبزي
هاي  ، باکتریایی و انگلی از زمانهاي قارچی عفونت

اما اثرات بد .  استگرفتهگذشته مورد استفاده قرار 
هاي   آالیندهمحیطی ناشی از استفاده مکرر از زیست

 ، دلیلهاي تکثیر و پرورش آبزیانشیمیایی در کارگاه
هاي طبیعی از جمله   پیدا کردن جایگزین برايخوبی

  ).34( باشد  میهاي گیاهی ها و اسانس انواع عصاره
شان که در ساختار قلیاها شامل موادي هستند: قلیاها

 یون هیدروکسیل . وجود دارد)OH( عامل هیدروکسیل
ها  ها و ویروس موجب از بین بردن بسیاري از باکتري

توان به قلیاها میمله  از ج.گردد می9باالي  pH در
  که.سدیم یا همان سود سوزآور اشاره کرد هیدروکسید

 ها  در آکواریومهاي موثرکنندهیکی از ضدعفونی
شدت موجب سوزش و در تماس با پوست به باشد می
ها نیاز به لباس محافظتی و کاربرد آن .گردد می

 توان  میاز دیگر مواد قلیایی. ددستکش و عینک دار
 مقداري اگر به آهک تازه.  را نام بردکلسیم هیدروکسید

کلسیم یا شیر آهک  هیدروکسید،آب اضافه گردد
 کنندگی این ماده داراي خاصیت ضدعفونی .آیددست می هب

زیرا  . در مخازن پوشیده قرار گیرددبای قوي است ولی
گرد  .گردداثري تبدیل میبیدر مقابل هوا به جسم 

 پاشیده شود  کف مرطوب استخرهاکه روي آهک
 که هنگامی .مایدن عنوان ماده ضدعفونی خوبی عمل می به

با تشکیل ، هیدروکسیدکلسیم با آب مخلوط شود
   با این.شودآزاد می هاي هیدروکسیل حرارت یون

خاصیت ضدعفونی آهک در مورد شکل مقاوم وجود، 
  ).25( باشد ها چندان قابل اطمینان نمی میکروب

 
  ها هالوژن

کننده استفاده  عنوان یک ماده ضدعفونی هکلر ب: کلر
ها و  تخریب شبکهولی، براي جلوگیري ازشود  یم

ابتدا خنثی و یا به باید دراز مرگ ماهیان  جلوگیري
صورت   بهها پیش از سالکلر. دشو حد کافی شستشو

جهیزات و کردن تي ضدعفونیمایع یا جامد برا گاز،
 .گرفته است مورد استفاده قرارداري آب نگهمخازن 

هیپوکلریت سدیم یا کلسیم : اشکال جامد کلر شامل
ات هیدراته و اشکال مایع آن فهمراه با تري سدیم فس

 ).4( باشد هاي آلی و دي اکسید کلر می کلرامین: شامل
کردن عوامل  ستفاده از این ماده براي غیرفعالا

 در مراکز تکثیر متداولخصوص   بهزاي ماهی بیماري
هاي   براي ضدعفونی حجممایع ر از کل معموالً.است

و براي ضدعفونی در شده  استفادهد آب بسیار زیا
 : نظیرهاي هیپوکلریتاز نمکهاي کم  حجم

وقتی عنصر کلر یا . شودده می استفاهیپوکلریت کلسیم
 شوند، اسید هیپوکلروسها به آب اضافه می هیپوکلریت

)HOCl( دکشی دارشود که اثر میکروبایجاد می .
ها  و قارچ) گرم مثبت و گرم منفی( هاباکتري برکلر 

شود به ها آزاد میثر بوده و وقتی از هیپوکلریتؤم
ها حمله پوشش پروتئینی اسیدنوکلئیک ویروس

هاي اسیدي هاي کلردار در محیط محلول.کند می
هاي  هاي قلیایی هستند و در محلولتر از محیط  فعال

کلر با مواد . کنندد عمل میهاي سرگرم بهتر از محلول
در   وکندثباتی ایجاد می آلی ترکیب شده و ترکیبات با

نتیجه میزان کلر آزاد در محلول کاهش یافته و 
ت به  هیپوکلریت سدیم نسب.گردد غیرفعال می

تر است ولی، زمان هیپوکلریت کلسیم سریع االثر
دلیل اثرات سمی و  به.باشدتر می فعالیت آن کوتاه

  دقت و ، مقدار مصرف آن باید به کلردگیخورن
  ).4( هاي موجود کنترل شودبر اساس دستورالعمل
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  تی-کلرآمینتوان به  می از دیگر ترکیبات کلر
 به شکل پودر سفید کریستاله با بوي کهاشاره کرد 

هاي خارجی و  جهت درمان انگلو  باشد مالیم کلر می
بسیار با پوست در ماهیان کننده  عنوان ضدعفونی به

وسیله آزاد  این ماده به کشی باکتري اثر . استارزش
کلرآمین  .شدن کلر و تشکیل اسید هیپوکلروس است

تر محرك بوده و داراي ثبات  ریت کمنسبت به هیپوکل
کنندگی را  باشد و بهترین اثر ضدعفونی تري می بیش

هوازي مقاوم به اغلب  هاي هوازي و بیروي باکتري
ی آمونیوم و مواد سوزآور و هاي چهارتای نمک
 درصد آن در 5 محلول .هاي کاتیونیک دارد کننده پاك

 .باشد ثري میؤکننده م دقیقه ضدعفونی30عرض 
 از این ماده  درصد1ویروس نیوکاسل با محلول 

  ).5( شود غیرفعال می
قوي است که در پزشکی کننده ماده ضدعفونی ید: ید

 این ماده. استرف زیادي او دامپزشکی داراي مص
به شکل هاست که عضو دیگري از خانواده هالوژن

اي روشن هاي متالیک به رنگ قرمز یا قهوه کریستال
حاللیت آن در آب کم بوده . باشدبا بوي مشخص می

صورت محلول در الکل روي تمام اجرام به  ولی)5(
 اما براي اثربخشی به زمان زیادي .ثر استؤزا م بیماري

مانند کلر روي پوست و مخاطات اثر ید . نیاز دارد
 کنندگی دارد و براي فلزات هم خورنده است تحریک

هاي آلی،  مواد معدنی، محلولترکیبات ید با ).4(
هایی مانند کننده و دیگر حاملها، مواد خیس کننده پاك
فورها در دسترس وونیل پیرولیدون به نام ید پلی
کننده براي  کعنوان کمهاي حامل بهمولکول .باشند می

ها  یونی آنترکیبات غیر .کنندآزاد شدن ید عمل می
هاي  بسیار بهتر از ترکیبات آنیونیک و کاتیونیک در آب

  اکثرامروزه ).5( ثر هستندؤمختلف م pH سنگین و
 استفاده) داینوپویدون آی( صورت یدوفور ترکیبات ید به

شوند و در یدوفورها در آب بهتر حل می .شود می
 نباشد، 4باالتر از   pHکه آلی تا زمانی موادحضور 

این . ندنککنندگی خود را حفظ می قدرت ضدعفونی
دون بو بوده و سمیت کم و ضرر و ب بیترکیبات نسبتاً

 این مواد در محیط اسیدي .پایداري خوبی دارند
شان در باشند ولی، فعالیت کننده خوبی می ضدعفونی

توجهی از  ر قابل و در حضور مقداییهاي قلیا محیط
 ید به خوبی به داخل سلول .شودآلی، کم می مواد

هاي متابولیک حیاتی باکتري نفوذ کرده و در واکنش
داراي قابلیت اثر روي . کندباکتري اختالل ایجاد می

ها بوده و به اسید شکل فعال و حتی اسپور باکتري
چنین در مقابل  هم.کندها حمله می نوکلئیک سلول

از جمله ویروس  ها و برخی از ویروسها قارچ
از یدوفور براي  آمریکادر  ).5(است ثر ؤگامبورو م

هاي سالن هچري استفاده ها و پاشویهضدعفونی تخم
این ضدعفونی در کاهش انتقال باکتري  .کنند می

راکري از مولدین  یرسینیاو آئروموناس سالمونیسیدا 
 در آب هاتخمدلیل این که به. ثر استؤبه الروها م

غلظت  باشند،ل ضدعفونی نمی قادر به تحمسبک
به  .دهند گرم در لیتر تقلیل می میلی50یدوفور را به 

 ها از انتقال ویروسهر حال ضدعفونی سطوح تخم
IPN 25( کندجلوگیري نمی هاست،که درون تخم.(  

 ترین گسترده )Virkon S( اسویرکن: اس ویرکن
ها،  شد که علیه ویروسباکننده موجود می ضدعفونی

صورت پودر   به.ثر استؤها م ها و قارچ باکتري
ل شده و راحتی در آب حصورتی رنگی است که به

. دکن همین رنگ ایجاد می مایعی یکنواخت و شفاف به
اس ترکیبی پایدار و یکنواخت از پراکسیژن،  ویرکن

آلی راسیدهاي آلی و سیستم بافر غی ت،سورفاکتان
آلی هاي غیراز نمک محصول عمدتاًاین  .اشدب می

تجزیه و به مواد ، رفتشکیل شده که پس از مص
هاي  چه با رقتو چنانشود میضرر تبدیل جانبی بی

  باري  ثیر زیانأگونه ت توصیه شده مصرف گردد، هیچ
هاي  هاي آبی و سیستماکوسیستم ،بر محیط زیست

غیرمحرك این ماده  .داشت بازیافت فاضالب نخواهد
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 بر جاي  در محیط زیستی از خود بقایای ودهبو
ؤثر بودن در ، مسمیت کمچنین،  هم. گذارد نمی
هاي  از ویژگی هاي سخت و با درجه حرارت کم آب

دلیل داشتن سورفاکتانت و خاصیت   به.مثبت آن است
قابلیت از بین بردن بیوفیلم  اسیدي و اکسیدکنندگی

 ،بنابرایناست اس محرك پودر ویرکن .ها را دارد باکتري
 باید خودداري نمود واز تماس آن با پوست و چشم 

را با ها چشم ها، بالفاصله در صورت تماس با چشم
  ).25(  شودبه پزشک مراجعهفورا آب فراوان شسته و 

کننده بسیار قوي بوده ترکیبات ضدعفونی: آلدهیدها
ها  از میان آن. ثرندؤ روي اسپورهاي باکتریایی مکه

میکروبی ترین اثرات ضدئید داراي قويگلوتارآلد
هاي  ها از طریق تخریب پروتئینمکانیسم اثر آن. است

ها بوده و به دو شکل گاز و مایع  سطحی میکروب
 تا یدها در حضور مواد آلیهآلد.  هستند قابل استفاده

مانده  باقی. دهندحدودي خواص خود را از دست می
چیز بوده و کنندگی ناها داراي خواص ضدعفونی آن

 ،بنابراینسان، دام و محیط زیست مضر است براي ان
 بهداشتی و ها بر اساس موازین باید به از بین بردن آن

  .محیطی توجه کرد زیست
ها و ها و ویروسها در برابر باکتريآلدئید: فرمالین

آلدئید به شکل فرم. ثرندؤها بسیار م حتی اسپور باکتري
در صد آن در آب حل  40 تا 37د گاز است که حدو

فرمالین  نام هترتیب ب محلول محتوي گاز بدین .شود می
آلدئید در  اگر فرم .شودنامیده می آلدئیدیا محلول فرم

، کار برده شود  هحرارت و رطوبت ب شرایط مناسب،
 به فلزات که البته قوي است کننده یک ماده ضدعفونی

رمان فرمالین جهت د .رساند و رنگ اشیاء آسیبی نمی
 هاي هاي قارچی و انگلی خارجی پوست و آبشش عفونت

ماهیان بسیار سودمند است و باید مراقب بود که در 
پارافرمالدئید  .اثر ماندن به پارافرمالدئید تبدیل نشود

کند که  فید رنگی را در ته بطري ایجاد میرسوب س
 را از فرمالین اکسیژن .براي ماهی بسیار سمی است

سازد و این اثر با آب خارج میحالت محلول در 
ود  ساعت پس از افزودن به اوج خ24گذشت حدود 

که اندکی پس از درمان امکان  در صورتی .رسد می
 محو کامل فرمالین از آب استخر وجود نداشته باشد،
 باید میزان اکسیژن محلول را در حدي نگه داشت که

حل  یک راهالبته ، ماهیان دچار کمبود اکسیژن نشوند
 هاي سسهؤبعضی از م. باشد  میمناسب استفاده از هواده

   که استنشاق گاز فرمالدئید ثابت کردند تحقیقاتی
 زایی داشته باشد در انسان ممکن است خطر سرطان

)4( .  
 )Despadac( ترکیبات قوي در دسپاداك: دسپاداك

 گلوتارآلدئید و فرمالدئید آمونیوم چهارتایی،: شامل
 ها، ف بسیار وسیعی از باکتريسبب شده تا علیه طی

ها  ویروس ها وجلبک مخمرها، ها،قارچ اسپورها،
براي ضدعفونی وسایل و تجهیزات یک . ثر باشدؤم

 لیتر آب مخلوط کرده و با 99لیتر دسپاداك را در 
با توجه به  . دقیقه عمل گردد10مدت  وري به غوطه

 قابل اشد، باید از موادب که دسپاداك قابل اشتعال می این
  .)6( احتراق دور نگه داشته شود

GPC8) اسید  و آمونیوم چهارتایی ،یدهگلوتارآلد
محتوي گلوتارآلدئید و GPC8  ترکیب: )فسفریک

روي که م چهارتایی و اسید فسفریک بوده آمونیو
ثر ؤها م ها و قارچها، ویروسطیف وسیعی از باکتري

 یاسیدي ترکیب با ثبات pH گلوتارآلدئید در .است
 9باالي  pH فعال است و 9تر از کم pH و تادارد 

هر چند که مواد آلی موجود در  .گردد تجزیه می
 کنندگی ثیر ناچیزي روي خاصیت ضدعفونیأاستخرها ت

ه سطوح را هم الزم است ابتدا ،گلوتارآلدئید دارند ولی
سپس با محلولی به  ي شسته وبا یک شوینده قو

 با ه و تمامی سطوح تهی200 به 1 تا 50 به 1نسبت 
 تمام سطوح  در تا ضدعفونیشودفشار کم اسپري 

  .)5(ورت گیرد ص
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فرمول : ها یا عوامل کشش سطحی سورفاکتانت
پذیر اي تغییرمالحظه طور قابل هاین مواد ب شیمیایی

مواد کشش سطحی مایعات را کاهش این  .است
ترتیب در صورت اختالط با مایعات  بدین دهند، می

 این .گردندها روي سطوح میتر آن  بیشسبب انتشار
ها  که کدام قسمت مولکول آن مواد بر حسب این

سه گروه آنیونیک، کاتیونیک و دوست باشد، به  آب
هاي کاتیونیک سورفاکتانت. شوندیونی تقسیم می غیر

 هاي کننده ات چهارتایی آمونیوم جزء ضدعفونیشامل ترکیب
 سودوموناس، هاي روي بعضی از سویهضعیف بوده و 

هاي بدون پوشش و اسپورهاي  ، ویروسها قارچ
هاي  این مواد از طریق مهار آنزیم .تأثیرند باکتریایی بی

هاي مسیر  عمدتاً آنزیم(حیاتی مسیرهاي تنفس سلولی 
. کنند میکروبی خود را اعمال میثرات ضدا) گلیکولیز

هاي  این ترکیبات در حضور مواد صابونی و آب
حدودي داشته و در حضور مواد بخشی مسخت اثر

مانده این مواد  قیبا. ثر باشندؤتوانند چندان م آلی نمی
حد کمی سمی میکروبی ناچیز و تا داراي اثرات ضد

رویه  منظور جلوگیري از رشد بی این مواد به. است
هاي پرورش آبزیان و استخرها  ها در محیط جلبک

د همراه داشتن موا در صورت به. ندشو استفاده می
خوب سطوح و دیوارها  عنوان شوینده بسیار شوینده به

بنزالکونیوم کلراید یکی از مشتقات  .اند قابل استفاده
ترکیبات چهارتایی آمونیوم است که در بهداشت 

وان ت  میرا  این ماده.شود طور وسیعی استفاده می هب
براي ضدعفونی و پاکیزه نمودن استخرهاي پرورش 

. طور گسترده استفاده نمود هبماهی و تجهیزات مزرعه 
 و  بنزالکونیوم کلراید، بنزالیب،از این ترکیبات

پزشکی  هاي دام در داروخانه )Vanoquat (وانوکوات
 که استصورت  روش مصرف بدین .موجود است

 را تمیز نموده و مخارنهاي  ابتدا باید کف و دیواره
یک (سپس محیط را با محلول یک در صد حجمی 

و فشار پمپ شستشو  ) لیتر آب100ات در لیتر وانوکو

 از یک بایدبعد از خشک شدن سطوح  .داد
اس  یا ویرکونGPC8  کننده قوي مانند ضدعفونی

  .)6( استفاده گردد
 تر در ضدعفونی فلزات سنگین کم: فلزات سنگین

ها گاهی  مصرف بعضی از آن،اما شوند مصرف می
برنده  جیوه آلی داراي خاصیت از بین .سودمند است

هاي روي با خاصیت  نمک .ها است ها و کپک باکتري
 هاي مس براي جلوگیري مالیم و نمککننده ضدعفونی

ان کمی میز  ماهیان حتی به،از عفونت کاربرد دارند ولی
  .)28(هستند از امالح مس بسیار حساس 

 و آبیمتیلن  ها شامل تریپان قرمز، رنگ: ها رنگ
 جهت مبارزه با  بوده که از گذشتهسبزماالشیت 

 هاي رنگ .گرفتند ها مورد مصرف قرار می میکروارگانیسم
عنوان  وین و آمیناکرین بهآکریدین مانند پروفال

 داراي فعالیت کند بوده و ،هستند ولیکننده  ضدعفونی
 متان فنیل از رنگ تري .فعالندها غیر در برابر اسپور باکتري

 )سبزشیت ماال( کریستال ویوله و سبز درخشان :مانند
 ویلهگبی ).5( گردداستفاده میجهت ضدعفونی موضعی 

  ماالشیتppm1به این نتیجه رسید که غلظت ، )1991(
هاي قارچ  م دقیقه زئوسپورها و سیست15سبز در مدت 

 کند هاي قارچی را کنترل میرا از بین برده و عفونت
 بیان کرد که ماالشیت ،)2009( الدرمانعالوه،  به ).43(

ها دوام یافته و در اثر راي مدت طوالنی در بافتسبز ب
هاي مکرر تجمع افزاینده آن در نسوج فراهم  درمان

هاي   در درمان عفونتسبزماالشیت  ).3( دگرد می
خصوص ساپرولگنیا و بیماري لکه سفید یا  هقارچی ب

نظر به  .ثر استؤبسیار مبرون  در ماهی قرهایک 
 در کشور آن  مصرف سبززا بودن ماالشیت سرطان

   .ممنوع شده است
 )OH5H6C(با فرمول ) کربولیک اسید( فنول: ها فنول

د که بیش از باش سنگ قیراندود می از مشتقات زغال
و اولین ماده ضدعفونی صد سال پیش کشف شده 
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 1867در سال کننده  ضدعفونیعنوان  است که به
ها در  فنول. توسط لیستر مورد استفاده قرار گرفت

 وگیرند  هاي ضعیف قرار می کننده عفونی دسته ضد
فنولی عرضه هاي یک یا چند صورت فرآورده به

ترکیبات فنول در دماي اتاق بدون رنگ با . دنشو می
میزان کم   این ترکیبات به.باشند میمشخصبوي بسیار 

رنگ  در آب محلول بوده و در حضور آب شیري
 صورت هاي صابونی بهها در حالل فنول.شوند می

 این ترکیبات در غلظت باال .شوندامولسینه عرضه می
که در سلول نفوذ  هستندیک سم پروتوپالسمیک 

ها را رسوب  دیواره آن را گسسته و پروتئین کرده،
تر فقط سیستم آنزیمی سلول را دهد و با غلظت کم می

ها اثر ها و قارچ فنول روي باکتري.کندمختل می
ها بسیار ها و ویروسکشنده داشته ولی، روي اسپور

هاي فنولی در  تغییر رقت محلول.کندضعیف عمل می
وسیله مواد آلی  ثر است و بهؤها بسیار ممیزان اثر آن

ها با مواد  اغلب فنول.شوندغیرفعال میسرعت  به
سازگاري ) خنثی کلوئیدي( یونیزهکننده غیر ضدعفونی

د ولی، با ها مورد استفاده قرار گیرننداشته و نباید با آن
 pH درترکیبات آنیونیک داراي سازگاري بوده و 

هاي  محلول .ترند فعالتر، دلیل انحالل بیش  بهقلیایی
ثرتر بوده و براي ضدعفونی ساختمان و ؤگرم فنول م

پروري مورد استفاده قرار وسایل در صنعت آبزي
هاي اخیر ترکیبات سنتتیک فنول در سال ).5( گیرند می

هاي  ها و هالوژنهاي ساده، بنزوفنول فنولاکلیل : مانند
اند که نسبت به فنول طبیعی فنوله به بازار عرضه شده

تر محرك تري داشته و براي پوست کم سمیت کم
قیمت  هاي طبیعی گراننسبت به فنولا  ام،باشند می

شوند، در راحتی غیرفعال میکه بهدلیل اینبوده و به
  ).2( تري دارندصنعت کاربرد کم

 ،)طور معمول اتانول و ایزو پروپانول به(ها  الکل: ها الکل
دلیل  کروبی نسبتاً وسیعی دارند اما بهاثرات ضدمی
الکل . ها بسیار کوتاه است ، مدت اثر آنتبخیر سریع

 95ثرتر از الکل ؤبسیار م) مخلوط با آب ( درصد70
 خورندگی بر ها داراي اثرات الکلزیرا . درصد است

. شدت قابل اشتعال هستندبوده و بهروي فلزات 
ها در حضور مواد میکروبی آنچنین فعالیت ضد هم

بر روي اسپورهاي باکتریایی . شودآلی مهار می
هاي بدون  تأثیرند و اثر ناچیزي روي ویروس بی

با توجه به وجود مواد مقرون  ).24( پوشش دارند
تري  کنندگی قويکه داراي اثرات ضدعفونی تر صرفه هب

ها براي این منظور استفاده   از الکلباشند، معموالً می
 . شود نمی

یک محلول اکسیدکننده : شده اسیديآب الکترولیز
عمولی در حضور قوي است که از الکترولیز آب م

صورت مایع، آید و بهدست مینمک کلرید سدیم به
دلیل هزینه البته به. پاشی قابل استفاده است یخ و مه

 تفاده از این روش چندان مرسوم نیستبسیار زیاد اس
)20.(  

باشد  بی ناپایدار از سه اتم اکسیژن میترکی اوزن: اوزن
آلی سریعاً و غیرل آلی که در صورت تماس با مولکو

ه براي اکسیدکننده بسیار قوي است ک وشود ترکیب می
 ).4( شودی استفاده مکردن آب تصفیه و ضدعفونی

و سیتوپالسم باعث لی با تخریب دیواره سلو اوزن
عنوان یک عامل به اوزنثیر أت. گرددها مینابودي سلول

از مقدار مصرف و زمان تماس  تابعی کننده عفونیضد
تر  عمر کم با نیمهبسیار ناپایدار  اوزنگاز . باشد آن می

رو باید در مزرعه پرورش باشد از این دقیقه می15از 
ریق هوا یا با تز. ماهی تولید و بالفاصله مصرف شود

 با ولتاژ باال اکسیژن خالص در یک میدان الکتریکی
طور معمول انرژي الزم  به. شود تولید می اوزنگاز 

 ساعت وات کیلو 30-3در محدوده  اوزنبراي تولید 
 1-1/0با دوز  زا عوامل بیماري اکثر. است کیلوگرم بر

 دقیقه 10 تا 1زمان تماس گرم در لیتر با مدت  میلی
براي  اوزن از 06/0 تا 01/0غلظت . شوند کشته می
  ).10( باشد آال کشنده می ماهی قزل
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 . ها  برخی از میکروارگانیسم اوزن درمیزان کشندگی -1 ولجد
Table 1. Occurrence of ozone in some microorganisms.  

 پاتوژن
Pathogen 

 )دقیقه( مدت زمان
Time (min) 

 )گرم در لیتر میلی( دوز
Dose (mg / L) 

 درصد کشندگی
Percentage of fecundity 

Aeromonas liquetaciens 1.2-5 0.1 99.99  
Aeromonas salmonicida 1.2-5 0.1 99.99 

Pseudomonas fluorescens 1.2-5 0.1 99.99 

Vibrio anguillarum 3 0.15-0.2 99.99 

Yersinia ruckeri 3 0.1 100 

Infectious hematopoietic necrosis virus 0.5 0.01 100 

Infectious hematopoietic necrosis virus 1 0.1-0.2 99.99 

  
 :شامل اوزن عفونیثیرگذار بر قدرت ضدأعوامل ت
آبی که بار براي ضدعفونی (آلی حل شده  غلظت مواد

. باال باشدآن  اوزنآلی زیادي دارد باید مقدار مصرف 
باعث و در نتیجه   شدهآلی ترکیب با مواد اوزن زیرا

  به نوبه خودد آلی نیز موا،شود بنابراینها می آناکسید
وقتی (ذرات معلق آب ، )هستند اوزنکننده  مصرف

ن آلی ترجیحاً با کرب اوزنذرات معلق آب باال باشد 
 مصرف اوزن میزانو  شودمیاین دسته از مواد ترکیب 

ا ب اوزن( آلیهاي غیرظت یوننوع و غل، )رود باال می
اد هاي کلرید و برمید ترکیب شده و تشکیل مو یون

با ( pH ،)دهدسمی هیپوکلریت و هیپوبرمیت می
 ،یابد ولیشدت افزایش میبه اوزنتجزیه  pH افزایش

  و در نهایتکنندگی آن زیاد خواهد شدکسیدظرفیت ا
را افزایش اوزن افزایش دما قدرت کشندگی (دما 
  ).19( باشد می) دهد می
اي  کننده بیوتیک و پیشگیرينقره آنتینانو: نقرهنانو

صورت   نقره به.داردطبیعی است که عوارض جانبی ن
کاتاالز (کاتالیزور عمل کرده و با از کار انداختن آنزیم 

ها و خاصی که توسط تمامی انواع باکتري) اکسیژناز
جهت متابولیسم اکسیژن استفاده ها ها و ویروس قارچ

ثیري بر أاین عنصر ت. برندین میها را از ب شود آن می
 ).28( ها و وضعیت شیمیایی بدن انسان ندارد آنزیم

تر از یک متر   نانومتر یک میلیارد برابر کوچکیک
تر از قطر یک   برابر کوچک80000این اندازه . است

که براي ضدعفونی آکواریوم و  تار موي انسان است
میزان  .ردگی تجهیزات آکواریومی مورد استفاده قرار می

. باشد  میppm 40مصرف این ماده براي هر لیتر آب 
علت  وبی نقره در ابعاد نانو، بهاستفاده از خواص میکر

ثر با ؤافزایش سطح مقطع و افزایش برخوردهاي م
ثر را فراهم ؤعفونی مان یک ضدهاي هدف، امک سلول

نقره از طریق ممانعت از متابولیسم سلولی . کند می
زا را  د و تکثیر عوامل بیماريجلوي تنفس و رش

 آکواریومی حاوي مستربچي هاستفاده از فیلترا .گیرد می
، ضمن نقرهنانو حاوي اکتیو کربن پلیمري، الیاف و

 ها میکروارگانیسم تجمعکواریوم، از تصفیه میکروبی آب آ
 داخلی شیشه آکواریوم روي سطحها  و بیوفیلم

 در فیلترهاي نقره از نانوچنین هم .نماید جلوگیري می
هاي  شنی جهت ضدعفونی آب ورودي به کارگاه

  . )4( شود  استفاده میتکثیر از جمله کارگاه تکثیر میگو
نقره و با ز کلوئید نانواین محلول که ا: نانوسید
ترین فناوري روز تهیه شده است، محلولی  پیشرفته

با قدرت )  و ویروسباکتري، قارچ ضد (ضدمیکروبی
حال کامالً ایمن   و در عینسیار باالکنندگی ب ضدعفونی

 .باشد  می و آبزیانطیور ،خطر براي انسان، دام و بی
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روي انواع ثیرگذاري أنانوسید با طیف اثر گسترده و ت
و بسیار مطلوب بوده  زا هاي بیماري میکروارگانیسم
 .باشد  میزیست  با محیطي باالسازگارداراي خاصیت 

 و تراتوژنی، زایی رطانگونه اثر س چنین نداشتن هیچ هم
 سیستم تنفسی و، چشم، زایی روي پوست حساسیت

. آید از دیگر مزایاي این ماده به حساب میغیره 
 شیمیایی،کننده غیر عنوان یک ماده ضدعفونی هب نانوسید

این قابلیت را دارد که بوده و ت سمی فاقد بخارا
ثري در ضدعفونی سالن و استخرهاي ؤحو بسیار من به

مزایاي از دیگر  .طیور و آبزیان استفاده گردددام و 
سهولت مصرف و توان به د میاستفاده از نانوسی

چنین فاقد  هم.  اشاره نمودهاي مختلفpH  کارایی در
ثر ؤکشی بسیار م اثرات جانبی بوده و در میکروب

 شود  با مواد طبیعی و تکنولوژي جدید تولید می.است
، باعث ایجاد مدت آن هاي طوالنی و در استفاده

در عالوه این ماده به، شودمقاومت در باکتري نمی
 کاربرد طیور و آبزیان ،هاي مرتبط با انسان، دام زمینه

 روي سطوح  خوردگییار زیادي دارد و باعثبس
 نانوسیدمیزان مصرف  .شود نمیفلزات و تجهیزات

مترمکعب آب  300-50 لیتر براي هر 1تا  5/0
فعالیت کاتالیستی جهت از راي دا این ماده. باشد می

طیف  بوده و زاهاي بیماريبین بردن میکروارگانیسم
هاي بیماریزا و  وسیعی از باکتري، ویروس و قارچ

بیوتیک و مواد  هاي مقاوم به آنتی میکروب، بیوفیلم
این ترکیب . برد را از بین میکننده شیمیایی ضدعفونی

 آوري نانو  فنشیمیایی بر پایهکننده غیر تنها ضدعفونی
داراي مجوز ساخت از وزارت بهداشت، باشد که  می

درمان و آموزش پزشکی و مجوز پخش سازمان 
  .)5(  استدامپزشکی کشور

ها پیش اعتقاد داشت که انسان از قرن: بنفشنور فرا
ها جلوگیري تواند از اشاعه عفونتنور خورشید می

 دائز هاي  دو محقق انگلیسی به نام1877در سال . کند
که  ها زمانیتکثیر میکروارگانیسمو بلونت دریافتند که 

 .گردد گیرد، متوقف میتحت تابش نور آفتاب قرار می
ن داد که عامل این پدیده طیف  بعدي نشاهاي پژوهش

 254قابل رویت اشعه خورشید با طول موج غیر
در پی این کشف، امکان طراحی و . نانومتر است

کش میسر  شعه باکتريهاي مولد ا ساخت دستگاه
 امروزه این نوع اشعه که باعث جلوگیري از .گردید

عنوان اشعه فرابنفش  گردد، به ها می فعالیت باکتري
 )Ultraviolet (پرتو فرابنفش ).4( است شناخته شده

 در گستره  کهدامنه موجی است UV یا به اختصار
استفاده از آن براي   وقرار دارد امواج الکترومغناطیسی

عنوان  چنین به هم. رو به افزایش است دعفونی آبض
کننده قوي براي ضدعفونی سطوح قابل  یک ضدعفونی

ضدعفونی بدون ترتیب،  که بدین باشد میاستفاده 
هاي  کارگیري حرارت استفاده از مواد شیمیایی و با به

 باالتر میسر شد و ضدعفونی در مواردي که قبالً
 ).5( پذیر گردید مشکل و یا غیرممکن بود، امکان

 مواد مولکولی ضروري براي عامل سلولی فرابنفشنور
دهد و چون قدرت نفوذ در دیواره سلولی  را تغییر می

 با اجزاء پورین و پیریمیدینها را دارد،  میکروارگانیسم
 DNAاگر . شود ش داده و باعث تخریب آن میواکن

ها  انرژي فرابنفش به مقدار کافی به میکروارگانیسم
اي که  بیده شود، این اشعه قادر است آب را به اندازهتا

 در 1916اولین بار در سال . نیاز است، ضدعفونی کند
براي ضدعفونی  )UV (بنفش فراکشور آمریکا از نور

دوز نرمال در . )13( کردن آب آشامیدنی استفاده کردند
 200000µW/cm2×sec تا 100000پروري بین  آبزي

 عفونی در موج براي ضدموثرترین طول. باشد می
رابنفش نور ف. باشد می نانومتر 250-270پروري  آبزي

  سبزاي داراي طول موج ایجاد شده توسط المپ جیوه
داري و  نگهنانومتر براي ضدعفونی آب  7/253

 بر ).18( ترین راندمان را دارد  ماهی بیشپرورش
 اشعه فرابنفش،ع ها، تشعش کننده خالف اغلب ضدعفونی

وسیله اثر متقابل شیمیایی  ها را به گانیسممیکروار
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وسیله جذب نور  ها را بهکند بلکه، آن غیرفعال نمی
نماید که باعث واکنش وسیله خودشان غیرفعال می به

  .شود فتوشیمیایی می
مایع بدون رنگ ) کرسیلیک اسید( کروزول: کروزول

 صورتی، زرد و  رنگبوده که در معرض نور و هوا به
کرزول  .دهداي تیره تغییر رنگ می وهنهایت قهدر 

 در آب  درصد2بویی همانند فنول دارد و تا حدود 
 حاللیت این ماده در آب گرم بهتر بوده و .شود حل می

 ستاسیددوخصوص باکتري  ها بهاغلب روي باکتري
 تأثیر کرزول روي .ثر استؤها مو اغلب قارچ

ها  چو قار هاباکتريها کم بوده و بر اسپور  ویروس
این ترکیب در حضور مواد آلی نسبت به  .ثر نیستندؤم

ها بهتر عمل کرده و با ترکیبات  کننده سایر ضدعفونی
ولی، در حضور ترکیبات  داردآنیونیک سازگاري 

 اسیدي pH ها کم شده و در یونیزه از میزان اثر آنغیر
حاللیت محلول  افزایش براي .کند میبهتر عمل 

  درصد50ترکیبی از  زوللی(کرزول صابونی شده 
 ،)شده در هیدروکلراید  صابون رقیق درصد35کرزول با 
کار برده   به درصد2گردد که با غلظت  تهیه می

کننده  عنوان پاك  برخی از ترکیبات کرزول به.شود می
  ).5( شود نیز استفاده می

در اثر سوختن گوگرد، : )اکسید سولفور دي( گوگرد
شود که  آزاد میز،گاصورت  اکسید سولفور به دي
ها،   کننده علیه باکتري عنوان یک ماده ضدعفونی به

حشرات و جانوران موذي استفاده ، ها ها، انگل ویروس
   ).42(د شو می
  

 گیري بحث و نتیجه
 در صورت عدم استفاده ها بسیاري از میکروارگانیسم

ثر و مناسب جهت ضدعفونی و ؤهاي م از روش
 :لت وجود مواد آلی مانندع سازي محیط و یا به پاك

ها، بقایاي مواد غذایی و مدفوع ماهیان قادرند با  جلبک
هاي طبیعی مانند تولید هاگ به بقاء  کارگیري روش به

ها  بعضی از این میکروارگانیسم. خود ادامه دهند
زایی  توانند تا چندین ماه حدت و قدرت بیماري می

دل ها جهت حفظ تعاباکتري. نمایندخود را حفظ 
هاي میکروبی  اکولوژیک خود اقدام به تشکیل الیه

نمایند و با استقرار در کف و دیواره خود را از  می
شرایط سخت خارجی مانند اشعه فرابنفش، عوامل 

از بین تمامی ). 5( نمایند می حفظ غیرهشیمیایی و 
که داراي دلیل این کننده آب اکسیژنه به مواد ضدعفونی

 روي ماهی و محیط زیست حداقل تأثیرات سوء بر
زیرا در . شودتر از سایرین توصیه می است، بیش

   شود محیط آبی به مولکول آب و اکسیژن تجزیه می
 طی ،)2005( چنین میرواثقی و همکاران هم). 23 و 7(

 کننده ز مقایسه اثر دو ماده ضدعفونیای پس های پژوهش
 سبز و آب اکسیژنه با یکدیگر به این نتیجه ماالشیت

ثرتري رشد ؤطور م رسیدند که پراکسیدهیدروژن به
با توجه به . ها را در محیط کشت کنترل نمود قارچ

هاي اخیر  ممنوعیت استفاده از ماالشیت سبز در سال
 باشد آب اکسیژنه جایگزین مناسبی در این راستا می

بررسی سه ماده   با،)2002(و همکاران کاساي . )22(
ش، اوزن و نمک طعام به کننده نور فرابنف ضدعفونی

این نتیجه رسیدند که نمک طعام نسبت به دو ماده 
کشی آب آکواریوم کننده و باکتري دیگر اثر ضدعفونی

رغم مفید بودن برخی از  علی .)31( تري دارد اثر بیش
کننده، مواد دیگري نیز وجود دارند که  مواد ضدعفونی

استیک توان به پرها میباشند که از جمله آن مضر می
بعضی از در این راستا . اسید و فرمالین اشاره نمود

 که استنشاق گاز  ثابت کردندهاي تحقیقاتی سسهؤم
زایی  فرمالدئید در انسان ممکن است خطر سرطان

اثرات چنین پراستیک اسید داراي  هم .)5( داشته باشد
  ناپایداريدلیل  داشته و بهخورنده شدید بر روي فلزات

 استفاده از ،زایی سرطان احتمال و پس از رقیق شدن
 در چنین هم. سازد  میآن را با محدودیت مواجه

صورت استفاده با تغییر در طعم و بوي آب بر میزان 
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 ).35(د گذار آب دریافتی توسط حیوانات اثر سوء می
کننده در پرورش ماهیان به سه دسته  عوامل ضدعفونی

  .شود مکانیکی، طبیعی و شیمیایی تقسیم می
تر تسهیل در کار سایر  اثر عوامل مکانیکی بیش

باشد و عبارت است از کننده می مواد ضدعفونی
جاروب نمودن، برس کشیدن، پاك کردن و زدودن 

ها با  مانده در کف و دیواره  مواد باقیها و ه جلبکهم
 ها میکروب  روش در این.استفاده از آب تحت فشار

کار بردن  ابراین، بهبن. طور کامل از بین نخواهند رفت به
مکانیکی  حذفکننده بعد از انجام  مواد ضدعفونی

 عالوه، به .است ضروري براي پیشگیري از عفونت کامالً
در طبیعت عواملی وجود دارند که در از بین بردن 

 باشند سزایی می هزا داراي نقش ب هاي بیماري میکروارگانیسم
د اشاره توان به نور خورشیها میترین آن که از مهم

که نور خورشید با شدت و میزان در صورتی. نمود
ثري انجام ؤطور مکافی بتابد، عمل ضدعفونی به

کنندگی نور خورشید  خاصیت ضدعفونی. خواهد شد
نور خورشید .  استبه واسطه داشتن اشعه فرابنفش

دلیل عدم عبور پرتو فرابنفش از شیشه معمولی،  به
شود و کاربرد اده نمیها استفآکواریوم براي ضدعفونی
تر براي ضدعفونی استخرهاي پرورش  این روش بیش

اشعه فرابنفش  ازوري  براي بهره. باشد ماهیان می
 خورشید در صنعت ماهیان زینتی موجود در نور

 هاي ها از المپ محیط آکواریومکننده عنوان ضدعفونی به
که این  با توجه به این. شوداي استفاده میتبخیر جیوه

چنین اعماق  شعه قدرت نفوذ در بسیاري از مواد و هما
رود ولی،  کار میرا ندارد، تنها براي ضدعفونی سطوح به

تواند بیانگر این  ها که میعمق کم اکثر آکواریوم رغمعلی
 مناسب اي کننده عنوان ضدعفونی امر باشد که این اشعه به

  هایی که محدودیت ،کار برده شوددر این زمینه به
 اشعه وجود دارد و کننده این هاي تولید ر المپد

هاي  در نهایت هزینه کهچنین تعویض دائمی آن  هم
 زیاد استفاده آوري را در پی دارد، عمالً سرسام

عالوه، این اشعه به پوست و چشم انسان  به .شود نمی
عوامل شیمیایی شامل موادي است که  رساند آسیب می

از جمله این . گردده میها استفاداز آن ضدعفونیبراي 
پتاسیم،  توان به نمک کلرید سدیم، پرمنگنات مواد می

ها،  ، هالوژن) غیره، متیلن آبی وسبزماالشیت ( ها رنگ
 این مواد هنگامی اصوالً . اشاره نمودغیرهآلدهیدها و 

 در تماس بهترین اثر خود را خواهند داشت که کامالً
استفاده از . ر بگیرندزا قرا هاي بیماري با میکروارگانیسم

دلیل اثرات سوء جانبی با  برخی از این مواد به
مانند استفاده بیش از حد . هایی مواجه است محدودیت

زایی آن، توصیه  دلیل اثرات سرطان از فرمالین به
  .گردد نمی

  
  رهیافت ترویجی

که کشی است  کش هر گونه زیست روبمیک
و  ویروسی هاي  عفونت: میکروبی شاملهاي عفونت

کش یک ماده  زیست. برد باکتریایی را از بین می
تواند هر گونه  شیمیایی یا میکروارگانیسم است که می

هاي شیمیایی یا  ارگانیسم مضر را با استفاده از روش
 وارد  ازکند قبل ن برده، خنثی یا کنترلبیولوژیکی از بی

  ماالشیت:مانندکردن ماهی به تانک مواد ضدعفونی 
بسته را کننده  آبی و یا سایر مواد ضدعفونیمتیلن  ،سبز

به گونه ماهی، سن آن و حجم آب موجود داخل 
 یه خوبی  وریختهدرآب آکواریوم  بایدآکواریوم 

ستفاده از ولی با توجه به ممنوعیت ا. هوادهی شود
چون ماالشیت  کننده هم بعضی از این مواد ضدعفونی

سبز و پراستیک اسید بهتر است از سایر موادي که 
باشد؛ استفاده  محیطی می ترین خطر زیست داراي کم

یکی از این مواد پراکسید هیدروژن یا همان آب . نمود
کنترل عنوان ماده شیمیایی جدید  باشد که بهاکسیژنه می

 مورد کمان آالي رنگین اي قارچی در ماهی قزله آلودگی
   .بررسی قرار گرفت
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Abstract* 
Background and Objectives: Disinfectant includes a set of operations aimed to killing 
environmental microorganisms and all pathogenic factors. Disinfectants should reduce the 
bacteria, virus, fungi and environmental parasites to the extent that their unpleasant effect on the 
fish health be minimized. Disinfectants generally affect in a short time (Within a few minutes) 
and kill bacteria and even, in some cases, virus, fungi and parasites too.  
 
Materials and Methods: Some disinfectants are Potassium permanganate, Phenols, Malachite 
green, Methylene blue, Surfactants, Sodium chloride, Aldehyde, Crosol, Ozone, Sulfur, 
Hydrogen Peroxide, Alkalis, Heavy metals, Alcohol, Peraceticacide, Electrolysis of water,  
Nano silver, Nanocide and Ultraviolet. The special disinfectants applied to animal and human 
body surfaces are known as antiseptics. Disinfectants usually take effect in one of the following 
forms: dehydration and drying of microorganisms such as heat, creation of a thick layer on the 
surface of microorganisms, killing layer on the surface of microorganisms, having effect on the 
permeability of cell membranes with surfactant properties.  
 
Results: The results showed the effect of destroying the internal proteins, especially enzymes 
and changing physical conditions on microorganisms. Nowadays, in addition to the infectious 
diseases, remainders of agricultural toxics, veterinary drugs, organic and inorganic material in 
fishery production have been a challenge and it is necessary that fishery production both 
economically and hygienically should be examined. Sterilization and disinfection in fishery not 
only is necessary for prevention of health problems, but also raise the level of productivity and 
product quality.  
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