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 برداري و پرورش آبزیان مجله بهره
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  و اسانس گل میخک )Clinoptilolite( تاثیر استفاده از زئولیت
 )Eugenia caryophyllata( ماهی قزل آالي رنگین کمان در زمان حمل و نقل  

 )Oncorhynchus mykiss( فاکتورهاي کیفی آب و بر روي بازماندگی  
  

  1بهزاد امداديو  2، احسان کامرانی2، میرمسعود سجادي1شمیها مجید*

 دانشگاه هرمزگانشناسی دریا،  گروه زیستاستادیار 2، کارشناس ارشد شیالت، دانشگاه هرمزگان1

  7/4/91تاریخ پذیرش: ؛ 3/10/90تاریخ دریافت: 
  * چکیده

) در Eugenia caryophyllata( ) و اسانس گل میخکClinoptilolite( تاثیر استفاده از زئولیت
با ارزیابی  )Oncorhynchus mykiss( آالي رنگین کمان حمل و نقل ماهی قزلمدت زمان 

گرم  130 راکمآب حمل و نقل در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. ت کیفیبازماندگی، فاکتورهاي 
لیتر  8لیتري حمل و نقل با حجم آبگیري  10 مخازنر دگرم  80± 4/4ماهی با میانگین وزنی  در لیتر

به صورت کامال تصادفی ذخیره سازي شد. این مطالعه در چهار تیمار و سه تکرار براي هر تیمار شامل 
گل  اسانس گرم بر لیتر) و 14)، زئولیت (غلظت قسمت در میلیون 25تیمار شاهد، اسانس گل میخک (

و بازماندگی نهایی ماهی و  انجام شد )گرم بر لیتر 14(لیت زئو +) قسمت در میلیون 40( میخک
NH4( یونیزه آمونیاك)، NH3( غیر یونیزهآمونیاك فاکتورهاي کیفی آب مخازن حمل و نقل (

 )، درجه+
 00/18، 00/12، 00/6، 00/0هاي زمانی  ) در فاصله) و دماي آبCO2اکسید کربن ( )، ديpHاسیدیته (

 100درصد و در بقیه تیمارها  44/97در پایان آزمایش در تیمار شاهد  ساعت سنجش شد. بازماندگی
د دار بو داراي اختالف معنیمشابه ي زمانی ها در فاصله ي مختلفدرصد بود. میزان  آب در تیمارها

)05/0P<،( گل  اسانسساعت در تیمارهاي زئولیت و  00/18و  00/12ي ها که  در زمان طوريه ب
میزان یونیزه در  ).>05/0P(دار با تیمار شاهد بود  داراي اختالف معنیکمتر و میخک+ زئولیت 
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ساعت با تیمار  00/18و  00/12هاي  در طول مدت آزمایش کمتر و در زمان هاي حاوي زئولیتتیمار
دي اکسید کربن آب در تیمار ). >05/0P( اسانس گل میخک و شاهد اختالف معنی دار آماري داشت

ساعت نسبت به دیگر تیمارها بیشتر بود و اختالف  00/18و  00/12نهاي اسانس گل میخک در زما
آب بین تیمارهاي مختلف  pHاز نظر میزان داري  معنی تفاوت ).>05/0P(معنی داري را نشان داد 

می تواند باعث بهبود کیفیت ماده زئولیت   ش حاضر نشان داد کهیآزما نتایج ).>05/0P( شدن مشاهده
اهیان و در نتیجه تسهیل حمل و نقل ماهیان گردد، در حالی که اسانس گل میخک آب حمل و نقل و م

  ن نداد. تاثیر زیادي بر روي کیفیت آب نشا
  

  Oncorhynchus mykiss: زئولیت، اسانس گل میخک، حمل و نقل، قزل آال، کلیدي هاي واژه
 

  مقدمه
 انگشت قد، نورس، ه ماهیبچ الرو، انواع ماهیان در مراحل مختلف زندگی یعنی مراحل تخم،

شوند و هر گروه  مختلف جابجا میمحیطی هاي متفاوت و شرایط ها با فاصله بازاري به مکان پروراي و
دهند (داداش  هاي متفاوت و متنوعی از خود نشان می از ماهیان در واکنش به این شرایط، حساسیت

زء فاکتور اصلی و نیاز اولیه براي حفظ کیفیت خوب آب در زمان حمل و نقل ماهیان ج ).1378پور، 
کیفیت  از یک طرف ،و نقل در زمان حمل )1979(تیلور و سالومون،  می باشد این عملیاتموفقیت 

فیزیولوژي مورد نیاز  دیگر از طرف و دهد ا تحت تأثیر قرار میآید و فیزیولوژي ماهی ر آب پایین می
با زمان کل پرورش داشته باشد، بنابراین باید از ماهی در زمان حمل و نقل نباید اختالف معنی داري 

(بون و  کیفیت آب را حفظ کند وکند کنترل را  وارده به ماهی تنش هایی استفاده شود که روش
، دي اکسید کربن و pH : فاکتورهاي کیفی آب در زمان حمل و نقل ماهی از جمله. )1982مارشال، 
، همکاران  و (برگرشود  باعث کاهش کیفیت آب مخازن میکنند و  تغییر می )NH3( غیریونیزه آمونیاك

آب و  به عنوان ماده جاذب زئولیت از خصوص استفاده این در .)1982پایپر و همکاران.، ؛ 1994
د پایین موا هايغلظت .)1982بون، ( تاس گردیده پیشنهادبهبود کیفیت آب مخازن حمل  نهایتاً

در این صورت  ؛شوداستفاده می نیز ان در زمان حمل و نقلآبزی بیهوشی جهت کاهش میزان متابولیسم
 دادکاهش را کل  یونیزهغیرآمونیاك و  CO2فیزیولوژیکی، مصرف اکسیژن، تولید  تنشتوان می

هاي اخیر به طور گسترده  یکی از مواد بیهوشی که در سال. )1999روسس و روسس،  ؛1996(ودمییر، 
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در مقایسه با آرام کنندگی  خاصیتاز نظر میخک  باشد. اسانس شود، اسانس گل میخک می استفاده می
باشد  می ترکینالدین، مطلوبهیدروکسی ) یا MS222دیگر  مواد بیهوشی مانند تریکائین متانوسولفونات (

در مدیریت آبزي پروري و تحقیقات تولیدي این ماده به عنوان یک ماده موثر  ).1997(اندرسون، 
زئولیت و  استفاده از ).2003سریواستاوا و همکاران.،  ;2000و پاول، ینس ر(پ شناخته شده است

و  تنشاسانس گل میخک باعث حفظ کیفیت آب و بهبود شرایط حمل براي آبزي و در نتیجه کاهش 
پیرهونن و اشرك،  ؛2003(آیورسن و همکاران،  تلفات در مدت زمان حمل و نقل ماهی می شود

 علمی نام با ماهیان آزاد خانواده از کمان رنگین آالي زلق ماهیبر طبق جدول زیر  .)2003
Onchorhynchus mykiss 1992(برومیج،  است .(  

  
 )Nelson, 1994( آالي رنگین کمانقزلبندي ماهی  رده

Animalia  Kingdom 
Chordata  Phylum  

Actinopeterygii  Class  
Neopterygii  Subclass 

teleostei Infraclass 
Salmoniformes   Order  

Salmonidae Family     
Oncorhynchus Gennus  

Oncorhynchus mykiss Species  
  

) در زمان حمل و نقل کلینوپتیلولیتمطالعات مربوط به بررسی تاثیر اسانس گل میخک و زئولیت (
در  یلولیتکلینوپتگرم  40تا  10غلظت بین  از) 1982( تورنرو بوورمطالعه در  .محدود می باشدماهیان 

گرم میلی 017/0یونیزه غیر آمونیاكغلظت حد بیشینه که  نتایج نشان داد، استفاده شد زمان حمل و نقل
نیز گرم در لیتر  میلی 074/0از  غلظت این ماده، کلینوپتیلولیتو در مقابل در مخازن بدون  بودبر لیتر 

براي  ،و نقل کپور ماهیان هندي) از زئولیت، در زمان حمل 2004و همکاران ( ساینگ. فراتر رفت
میلی گرم بر لیتر اسانس گل  40تا  20بهبود کیفیت آب و افزایش بازماندگی استفاده کردند. غلظت 

 .) توصیه شده است1997و همکاران ( اندرسونآال توسط  میخک براي ایجاد آرام کنندگی در ماهی قزل
   روي پارامترهاي آب در حمل و نقل ماهی پالتی ) اثرات مواد آرام کننده را بر1995همکاران (و  گواو
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)(Xiphophorus aculates مذکور بر روي فاکتورهاي  . استفاده از مادهمطالعه کردندpH  وCO2  در
  را کاهش داد آمونیاكاثري نداشت، در حالی که مواد زائد ماهی و ساعت  48و  8، 4زمان 

پرورش ماهی در طی مراحل مختلف احل بحرانی فرآیند حمل و نقل یکی از مر با توجه به این که
ان و در صورت امکان اهداف مهم حمل و نقل، افزایش بازماندگی و سالمتی ماهی ازو  می باشد

زنده ماهی،  ، در مقابل کاهش حجم آب، هزینه و امکانات مورد نیاز در زمان حمل و نقلافزایش تراکم
فاده از زئولیت و اسانس گل میخک در طی مراحل حمل مطالعه کنونی، میزان کارایی استدر  .می باشد

 و نقل ماهی، با توجه به اهداف حمل و نقل، شناسایی می شود. 

  
  ها مواد و روش

بخش  استان فارس واقع در شهرستان شیراز،در  يآال این مطالعه در کارگاه پرورش ماهی قزل
اي شکل با حجم آبگیري  یکی استوانهمخزن پالست 12تعداد دشت ارژن، روستاي ده سرو انجام گرفت. 

تعداد لیتر آب گیري شدند.  8سازي شد. مخازن پس از شستشو و ضدعفونی به میزان  لیتر آماده 10
. گرم از شهرستان سپیدان خریداري شد 80±4/4 ماهی قزل آالي رنگین کمان با وزن متوسطعدد  156

 یش متوقف شد. ساعت قبل از شروع آزما 48غذا دهی به ماهیان به مدت 

اسانس گل میخک طی مراحلی با اجراي فرآیند تقطیر توسط دستگاه کلونجر و با روش : تهیه مواد
از  Hungarian Pharmacopoeia Gnont Planta Medicina Budapest)فارماکوپه مجارستان (

ل به جهت خاصیت آب گریزي اسانس گ .)1997(مانداي و ویلسون،  غنچه گل میخک تهیه گردید
 100قسمت اتانول  20قسمت در  1 افزودن محلول اسانس گل میخک با ،میخک در دماي پایین آب

 سیلیکات جنس از زئولیت با نام تجاري آنزیمیت  ).2002شناسی ملی،  (برنامه سم تهیه گردیددرصد 
صد در 85و درجه خلوص  )سیلیسیم اتم یک حول اکسیژن اتم چهار( وجهی چهار ساختار با آلومنیوم

 –از شرکت تعاونی مرغداران فارس به نمایندگی از شرکت افرند توسکا میلی متر  3تا  1و دانه بندي 
 ایران (شرکت سهامی خاص تولید کننده آنزیمیت ایران) تهیه گردید. 

 4تصادفی در  صورت کامالً کیلوگرم بر مترمکعب به 130ماهیان با تراکم  طراحی و اجراي آزمایش:
ساعت عملیات  18سازي شدند و طی مدت  مخزن ذخیره 12تکرار جمعا در  3یمار شامل تیمار و هر ت

ترتیب شامل  آالي رنگین کمان صورت گرفت. تیمارها به و نقل اصولی ماهی قزل شبیه سازي حمل
  تیمار:
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  مشخصات (غلظت)  تیمارها
  بدون افزودن اسانس گل میخک و یا زئولیت  تیمار شاهد

  )ppmمیلی گرم در لیتر( 25  خکتیمار اسانس گل می
  گرم بر لیتر   14  تیمار زئولیت

  گرم بر لیتر 14 با غلظت میلی گرم بر لیتر و زئولیت 40با غلظتاسانس گل میخک   تیماراسانس گل میخک+زئولیت
  

)، دي اکسید NH4+( یونیزه )،NH3( یونیزهغیر آمونیاك اکتورهاي فیزیکو شیمیایی آب شامل کل،ف
 ساعت00/18و  00/12، 00/6، 00/0هاي  ) و دماي آب در زمانpH( ، درجه اسیدیتهCO2)( کربن

اندازه گیري شدند. با دماي آب مخازن در طول دوره آزمایش با هدف نگهداري دماي مخازن به پایین 
استفاده شد. (درون پوشش دوجداره نایلون) درجه سانتی گراد در کل مدت آزمایش از یخ  10تر از 

فاکتورهاي مورد سنجش در طول لفات و بازماندگی  بچه ماهیان در طول آزمایش ثبت شد. میزان ت
ي زیر ها ي استرس خون از طریق روشها آزمایش از جمله فاکتورهاي فیزیکو شیمیایی آب، شاخص

  انجام گرفت:
  

 کیفی آباي هفاکتور

NH4یونیزه ( آمونیاك
روش رنگ سنجی و  با آمونیاكمیزان تعیین  :)NH3و غیر یونیزه () +

. به این ترتیب با استفاده از دستگاه )1974؛ مرك، 1942گنتزو و ماسن، ( نسلریزاسیون صورت پذیرفت
کل با تعیین مقدار ، تعیین گردید. )1978(وردو و همکاران،  نانومتر 450اسپکتروفوتومتر با طول موج 

را با استفاده از  و یونیزه یریونیزهغ آمونیاك و دماي آب می توان pHمحلول در آب و اندازه گیري 
 ).1994؛ تیمونس و لیسوردو، 1975(امرسون و همکاران،  آمدهاي مربوطه، بدست جداول و فرمول

اندازه گیري دي اکسید کربن بالفاصله پس از نمونه برداري و در شرایط  ):CO2( دي اکسید کربن
  جام گرفت.ان )APHA ،1985( کارگاه با استفاده از روش تیتراسیون

دیجیتال سنج  pHي مختلف آزمایش توسط ها در ساعت pHمیزان دما و  ):pH( درجه اسیدیته آب
  اندازه گیري شد.  Winlabبا نام تجاري 

مورد تجزیه و تحلیل قرار 18نسخه  SPSS ها با استفاده از نرم افزار داده :تجزیه و تحلیل آماري
مورد نظر در  مارهاي آزمایش از نظر پارامترهايتیقایسه م )تیمار× زمان (از روش فاکتوریل گرفت. 
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 ) مقایسه گردید. سپسANOVA One-Way( زمانهاي مختلف با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه

 درصد 95 آماري سطح در دانکن آزمون از آمده، بدست میانگین پارامترهاي اختالف مقایسه جهت

  نشان داده شدند.  انحراف از معیار صورت میانگین و شد. نتایج به استفاده
  

  نتایج
اختالف معنی دار آماري در درصد بازماندگی ماهی قزل آالي  بر اساس نتایج بدست آمده: بازماندگی

. تلفات ماهی در پایان آزمایش در تیمار )>05/0P( مشاهده نشددر تیمارهاي مختلف رنگین کمان 
   .ایر تیمارها صفر بوددرصد مشاهده شد و در س 56/2شاهد به میزان 

  

  فاکتورهاي کیفی آب:
) موجود در مخازن حمل و نقل NH3( آمونیاك غیریونیزهمیانگین میزان  :)NH3(یونیزه آمونیاك غیر

  نشان داده شده است. 1ماهی قزل آال در تیمارهاي مختلف در زمانهاي مختلف در جدول 
  

ر مخازن حمل و نقل ماهی قزل آال بر حسب میلی گرم بر ) آب موجود دNH3( آمونیاك غیریونیزهمیزان  - 1جدول 
  )ساعت 00/18و 00/12- 00/6-00/0هاي مختلف ( در تیمارهاي مختلف در زمان )ppm( لیتر

  تیمار
  شاهد
  )1(تیمار

  اسانس گل میخک
 )2(تیمار

  زئولیت
  )3(تیمار

 گل میخک+ اسانس
 )4(تیمار  زئولیت

      زمان

00/0 A 0034 /0 ±0038/0  A0034/0 ±038 0/0  A0058/0± 0029/0  A0058/0± 0029/0  
00/6  Ba 0021/0± 0197/0  Cb0034/0 ± 0302/0  Ca0024/0± 0222/0  Aa0091/0 ±0165/0  
00/12  Bb 0150/0 ± 0305/0  Bab 0038 /0± 0226 /0  Aa0022/0± 0144/0  Aa0022 /0 ± 0139/0  
00/18 Cb00421/0± 12053/0  Dab0231/0± 0750/0  Ca0042/0 ±0254/0  Ba0147 /0± 0491/0  

 باشند می ها دار در تیمار هاي یکسان نشان دهنده اختالف معنی میانگین و انحراف از معیار با حروف متفاوت در ردیف
)05/0P<( دهد دار در هر تیمار را نشان می هاي یکسان اختالف معنی حروف بزرگ در ستون و )05/0P<(  

  

یلی گرم در لیتر در تیمار شاهد م 12053/0±00421/0بر اساس جدول فوق حداکثر مقدار  برابر با 
آب در بین  نتایج اختالف معنی داري را در. اعت نمونه برداري اندازه گیري شدس 00/18در زمان 

ساعت تیمار اسانس گل میخک  00/6. در زمان )>05/0P( تیمارها در زمانهاي مختلف نشان داد
ار شاهد با تیمارهاي زئولیت و و تیم )>05/0P(نشان داد  تالف معنی داري با تیمارهاي دیگراخ
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ساعت تیمار  00/12در زمان . )<05/0P(اسانس گل میخک+زئولیت اختالف معنی داري نداشت 
ولی  )>05/0P(  شاهد اختالف معنی داري با تیمارهاي زئولیت و اسانس گل میخک+ زئولیت داشت

ساعت، تیمار شاهد  00/18. در زمان )<05/0P(با تیمار اسانس گل میخک اختالف معنی دار نداشت 
بیشترین میزان  را داشت و اختالف معنی داري با تیمارهاي زئولیت و اسانس گل میخک+ زئولیت 

میزان آمونیاك در . )< 05/0P(اما با تیمار اسانس گل میخک تفاوت معنی دار نبود  )>05/0P(داشت 
اعت حداکثر بود و با زمانهاي قبل س 00/18تیمار شاهد با گذر زمان افزایش یافت درحالی که در زمان 

ساعت  00/6در تیمار اسانس گل میخک این افزایش تا زمان  .)>05/0P(تفاوت معنی دار داشت 
که  ساعت حداکثر بود، بطوري 00/18ساعت کاهش یافت و در زمان  00/12مشاهده شد ولی در زمان 

در تیمار زئولیت نیز مشاهده شد ولی  این روند .)>05/0P(همه زمانها یا هم تفاوت معنی دار داشتند 
  .)<05/0P(دار نداشت  معنیت ساعت تفاو 00/12ساعت با زمان  00/18میزان آمونیاك در زمان 

ساعت تفاوت معنی داري مشاهده نشد ولی  00/12در تیمار اسانس گل میخک+ زئولیت تا زمان 
 .)>05/0P(اهده شد ساعت نسبت به سایر زمانها اختالف معنی دار مش 00/18در زمان 

NH4یونیزه ( آمونیاك
NH4( میانگین میزان یونیزه :)+

آال در  نقل ماهی قزل ) آب مخازن حمل و+
  نشان داده شده است. 2جدول شماره تیمارهاي مختلف در زمانهاي مختلف در 

  
NH4یونیزه ( آمونیاكمیزان  -2 جدول

) در ppm( بر لیترگرم  آال بر حسب میلی ) آب مخازن حمل و نقل ماهی قزل+
  ) ساعت 00/18و 00/12- 00/6-00/0هاي مختلف ( تیمارهاي مختلف در زمان

  تیمار
  شاهد
  )1 (تیمار

  اسانس گل میخک
 )2 (تیمار

  زئولیت
  )3 (تیمار

 اسانس گل میخک+
 )4(تیمار  زئولیت

      زمان

00/0 A22/0 ± 161/0  A22/0 ± 161/0  A11/0±186/0  A11/0±186/0  
00/6  Bb51/0± 43/3  Bb 28/0 ±03/4  Bb48/0± 46/3  Ba019/0 ±50/2  
00/12  Cb45/1 ± 05/7  Cb41/1±07/7 BCa602/0±98/4  Ca108/0 ± 50/4  
00/18 Cbc29/1 ± 25/7 Cc57/0± 67/8  Ca5 1/0 ±50/5  Db 32/0± 22/6  

دار در تیمارها  معنیدهنده اختالف  هاي یکسان نشان متفاوت در ردیف کوچک با حروفمیانگین و انحراف از معیار 
  ).>05/0P(دهد  هاي یکسان اختالف معنی دار در هر تیمار را نشان می حروف بزرگ در ستون و )>05/0P(باشند  می
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 00/18گرم در لیتر در زمان  میلی 67/8±57/0 بر اساس جدول فوق حداکثر مقدار یونیزه به میزان
یونیزه در بین تیمارهاي مختلف داراي اختالف  .مشاهده شد برداري در تیمار اسانس گل میخک هنمون

ساعت داراي کمترین  00/6. تیمار اسانس گل میخک+ زئولیت در زمان )>05/0P(داري بود  معنی
ساعت تیمار شاهد و  00/12داري با سایر تیمارها داشت. در زمان  میزان یونیزه بود و اختالف معنی

دار داشت ولی  ئولیت و زئولیت اختالف معنیز اسانس گل میخک با تیمار اسانس گل میخک+
داري بین تیمار شاهد و اسانس گل میخک از لحاظ میزان یونیزه مشاهده نشد. در زمان  اختالف معنی

دار با  یونیزه داراي اختالف معنی گرم در لیتر میلی 25/7 ± 29/1ساعت. تیمار شاهد با میزان  00/18
تیمار زئولیت داراي کمترین میزان  یونیزه  .)>05/0P(یت بود تیمار زئولیت و اسانس گل میخک+ زئول

اما تیمار شاهد در . )<05/0P(دار نداشت  بود و با تیمار اسانس گل میخک+ زئولیت اختالف معنی
و در حالی که در  )>05/0P( دار بود ساعت نسبت سایر زمانها کمتر بود و اختالف معنی 00/0زمان 
میزان آمونیاك مشاهده شد. تیمار اسانس گل میخک بیشترین میزان ساعت بیشترین  00/18زمان 

تیمار زئولیت، . )>05/0P(ساعت بود و اختالف معنی دار با سایر زمانها داشت  00/18مربوط به زمان 
دار بود  ساعت مشاهده شد اما در ادامه کاهش یافت و تفاوت معنی 00/6افزایش آمونیاك تا زمان 

)05/0P<(. دار نبود ساعت تفاوت معنی 00/12زئولیت، تا زمان  +نس گل میخکتیمار اسا )05/0P>( 
   .)>05/0P( دار داشت هاي قبل اختالف معنی ساعت افزایش یافت و با زمان 00/18ولی در زمان 

نقل ماهی  ) موجود در مخازن حمل وCO2میانگین میزان دي اکسید کربن ( ):CO2( دي اکسید کربن
  نشان داده شده است. 3هاي مختلف در جدول  ي مختلف در زمانآال در تیمارها قزل

  

 آال بر حسب میلی گرم بر لیتر ) موجود در آب مخازن حمل و نقل ماهی قزلCO2( میزان دي اکسید کربن - 3جدول 
)ppmساعت 00/18و 00/12-00/6- 00/0هاي مختلف ( ) در تیمارهاي مختلف در زمان (  

  شاهد  تیمار
  )1(تیمار

میخک      اسانس گل
 )2(تیمار

  زئولیت
  )3(تیمار

  اسانس گل میخک+زئولیت
 )4(تیمار 

      زمان

00/0 A87/0±14/17  A46/1± 43/19  A20/1± 81/19  A65/0±15/18  
00/6  B70/1± 90/38  B96/1 ± 70/35  B66/3± 20/35  B46 /2 ±60/37  
00/12  Ba 39/7 ± 36/39  Cb 74/1± 46 /48  Ba81/1± 73/36  Ba42/2 ± 20/38  
00/18 Ba60/9 ± 26/38  Cb 73/1± 00/47  Ba88/4 ±93/38  Ba20/1± 86/34  

و ) >05/0P( باشند )>05/0P( باشند دار در تیمارها می دهنده اختالف معنی ي یکسان نشانها با حروف متفاوت در ردیف
 )>05/0P(دهد  دار در هر تیمار را نشان می هاي یکسان اختالف معنی حروف بزرگ در ستون
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گرم در لیتر در  میلی 46/48 ±74/1 با اکسید کربن برابر اکثر مقدار ديبر اساس جدول فوق حد
داري  نتایج اختالف معنی. گیري شد برداري اندازه ساعت نمونه 00/12تیمار اسانس گل میخک در زمان 

و  00/12هاي  در زمانشاهد اسانس گل میخک نسبت به  آب در تیمار CO2)( را در دي اکسید کربن
اکسید کربن  داري در میزان دي ساعت اختالف معنی 00/6در زمان  .)>05/0P(ساعت نشان داد  00/18

 00/47±73/1برابر با  CO2بیشترین میزان  .)<05/0P(آب بین تیمارهاي مختلف مشاهده نشد 
تالف ساعت مربوط به تیمار اسانس گل میخک بود و داراي اخ 00/18گرم در لیتر در زمان  میلی
در صورتی که تیمارهاي شاهد، زئولیت و اسانس گل  ،)>05/0P( دار با تیمارهاي دیگر بود معنی

گرم در لیتر  میلی 86/34 ±20/1و  93/38± 88/4، 26/38 ± 60/9ترتیب با میزان  زئولیت به+میخک
 +میخککمترین مقدار مربوط به تیمار اسانس گل  داري با هم نداشتند و ، اختالف معنیCO2گاز 

 00/0از زمان  CO2افزایش  اسانس گل میخک+ زئولیت، ،و زئولیت شاهد هايتیماردر زئولیت بود. 
ساعت به بعد این  00/6زمان ولی در )>05/0P( و تفاوت معنی دار داشت به بعد صورت گرفت
ساعت مشاهده شد  00/12در تیمار اسانس گل میخک این افزایش تا زمان افزایش مشاهده نشد. 

هاي  ولی زمان )>05/0P(ساعت نسبت به زمانهی دیگر تفاوت معنی دار داشت  00/0وریکه زمان بط
  .)>05/0P( ساعت تفاوت معنی دار نبود 00/18و  00/12

آال در  ) آب مخازن حمل و نقل ماهی قزلpHمیانگین میزان درجه اسیدیته ( ):pH( درجه اسیدیته
   نشان داده شده است. 4ل تیمارهاي مختلف در زمانهاي مختلف در جدو

 
هاي  ) آب مخازن حمل و نقل ماهی قزل آال در تیمارهاي مختلف در زمانpHمیزان درجه اسیدیته ( -4جدول 

  .) ساعت 00/18و 00/12- 00/6-00/0مختلف (

  تیمار
  شاهد
  )1(تیمار

  اسانس گل میخک
 )2(تیمار

  زئولیت
  )3(تیمار

گل میخک+زئولیت  اسانس
 )4(تیمار 

    0  زمان

00/0 B32/0±  68/7  B70/7±158/0  AB221/0± 62 /7  AB266/0±58/7  
00/6  A038/0± 50/7  AB323/0 ± 72/7  AB357/0± 62/7  AB205/0 ±58/7  
00/12  AB301/0 ± 46/7  A157/0± 32/7 A055/0± 34/7  A151/0 ± 32/7  
00/18 B415 /0 ± 03/8  B100/0± 73/7  B052/0±67/7  B120/0± 80/7  

 )<05/0P( باشند یم یمارهادار در ت اختالف معنیعدم دهنده  یکسان نشان هاي یفحروف در رد دونب انحراف از معیارمیانگین و 
  .)>05/0P( دهد دار در هر تیمار را نشان می هاي یکسان اختالف معنی و حروف بزرگ در ستون )>05/0P( باشندو 
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گرم در لیتر در تیمار شاهد در  میلی 03/8 ± 60/9برابر  pHبر اساس جدول فوق حداکثر مقدار 
داري را در بین تیمارهاي  اختالف معنی pHمیزان شد. گیري  برداري اندازه ساعت نمونه 00/18زمان 

ساعت کمتر بود و تفاوت  00/6تیمار شاهد در زمان  pHمیزان  .)<05/0P( مختلف غذایی نشان نداد
لی که در تیمار اسانس گل میخک میزان کمتر حا ، در)>05/0P( ها داشت معنی دار با سایر زمان

 .)>05/0P( دار داشت ساعت تفاوت معنی 00/18و  00/0ساعت بود و با زمان  00/12مربوط به زمان 
در تیمارهاي زئولیت و اسانس گل میخک+ زئولیت نیز این رویه تکرار شد با این تفاوت که فقط 

  د.دار داشتن ساعت تفاوت معنی 00/18نسبت به زمان 
  

  بحث
دار آماري در میزان بازماندگی ماهیان در تیمارهاي مختلف مشاهده  در مطالعه حاضر، اختالف معنی

زیادي در ماهی شود و بازماندگی را تحت  تنشتواند باعث  نشد. تردیدي نیست که حمل و نقل می
تحریکات و تنش و سالمت نهایی ماهیان مرتبط با شدت  )2004(چاندرو و همکاران،  تأثیر قرار دهد

مطالعات صورت گرفته روي اثرات  ).2003(کوبیتزا،  باشد در زمان حمل و نقل و دست کاري می
(زئولیت) در زمان حمل و نقل آبزیان نتایج متفاوتی را  کلینوپتیلولیتاستفاده از اسانس گل میخک و 

ها در مطالعه  مطابقت دارد. آن) 2005و همکاران (اینیو هاي  دهد. نتایج مطالعه حاضر با یافته نشان می
با میخک  گلگونه تلفات ماهی در تیمار شاهد و تیمارهاي اسانس  که هیچخود نشان دادند 

 Brycon cephalus 1ماترنیکسا میلی گرم بر لیتر در زمان حمل و نقل ماهی 10و  5، 1هاي غلظت
ان حمل و نقل ئولیت، در زم) از ز2004(و همکاران  ساینگ نداشته است. )1995گائو و همکاران، (

 48ي پالستیکی به مدت ها براي افزایش بازماندگی استفاده کردند. ماهیان در کیسه کپور ماهیان هندي
تواند تلفات را به صفر  گرم بر لیتر می 7ساعت حمل شدند. نتایج نشان داد که زئولیت با غلظت 

  برساند. 
در ) 4و  3اد که تیمارهاي حاوي زئولیت (تیمارهاي مطالعه حاضر نشان د ):NH3( آمونیاك غیریونیزه

که با تیمار شاهد اختالف  طوري ه، بشوند باعث کاهش میزان  میساعت  00/18و  00/12هاي زمان
در مخازن حمل  NH3تواند باعث کاهش  در آزمایش کنونی مشخص شد که زئولیت می دار دارد. معنی

                                                             
1- Matrinxa  
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ندارد. این آب  NH3از اسانس گل میخک تأثیري بر کاهش و نقل ماهیان گردد، در حالی که استفاده 
ها در مطالعه خود نشان دادند که استفاده از  . آنرد) مطابقت دا1982و همکاران (بوید ي ها نتایج با یافته

و همکاران  ساینگ . همچنینمی شود میزان  آبباعث کاهش زئولیت در زمان حمل و نقل ماهی 
ساعته حمل و نقل  48گرم بر لیتر در دوره  7اده از زئولیت با غلظت ) گزارش دادند که استف2004(

مواد تاثیر در خصوص   اندکیمطالعات  .شده استآب  باعث کاهش معنی دار ،ماهی کپور هندي
و همکاران  کایزر انجام گرفته است. همچنینبر روي کیفیت آب بیهوشی در زمان حمل و نقل آبزیان 

ساعت حمل و نقل ماهی  48تفاده از اسانس گل میخک در مدت زمان ) گزارش دادند که اس2006(
، در حالی داده استنکاهش  راآب  میزان Haplochromis obliquidens دریاچه ویکتوریا کلیدهسی

 82میزان  آب نسبت به شاهد تا باعث کاهش از اسانس گل میخک و زئولیت، همزمان که استفاده 
   .هاي مطالعه حاضر مطابقت دارداین تحقیق با یافتهنتایج حاصل از شود که  درصد می

جلوگیري  تعدادشود، بنابراین از افزایش  یونیزه می آمونیاكباعث تبادل موازنه  به سمت زئولیت 
به همین دلیل در آزمایش  ).1989؛ تئو و همکاران 1982؛ امند و همکاران، 1982(باور و تورنر،  کند می

 و سروباعث کاهش  آب مخازن حمل و نقل شد. بنا به گزارش  پتیلولیتکلینوحاضر زئولیت از نوع 
پایین مواد بیهوشی باعث کاهش   هايغلظت)، استفاده از 1996و همکاران ( ودمییر ) و1999( سرو

استفاده از ماده بیهوشی اسانس گل میخک در زمان حمل و نقل ماهی  به همین دلیل و شدکل تولیدي 
بنابراین در  ).2003(کوبیتزا،  شده استآب  آمونیاكکیفیت بهتر آب از جمله  باعث ،در سیستم بسته

آزمایش حاضر، احتماالً به دلیل اینکه از سیستم حمل و نقل باز استفاده شده است و فاکتورهاي کیفی 
  بدست آمده است. باشند، نتیجه اي متفاوت فر میدر تبادل با اتمس آمونیاكآب از جمله 

NH3( یونیزهآمونیاك 
 در زئولیت تیمار در یونیزه  میزان کنونی، آزمایش از حاصل نتایج اساس بر ):+

 مشخص مطالعه این در. بود شاهد تیمار به نسبت کمتري  داراي ساعت 00/18 و 00/12 هاي زمان
 گل اسانس حاوي تیمارهاي طرفی از. ندارد یونیزه  روي بر تأثیري میخک گل اسانس از استفاده شد،

 تیمار در افزایش این که حالی در شد، مشاهده یونیزه  دار معنی افزایش آزمایش طول تمام در میخک
 )1982( همکاران و امند مطالعه با مطابق نتایج این. نشد مشاهده بعد به ساعت 00/12 زمان از زئولیت

  . کند ترلکن را آب یونیزه میزان تواند می زئولیت از استفاده که دادند گزارش ها آن باشد، می
 و حمل مخازن آب یونیزه  روي بر میخک گل اسانس از استفاده تأثیر خصوص در کمی مطالعات

 و میخک گل اسانس از استفاده که شد مشخص ايمطالعه طی در. است گرفته صورت ماهی نقل
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ین که ا )،2006(کایزر و همکاران.،  شود می مخازن آب یونیزه  کاهش باعث زمان هم طور به زئولیت
 زئولیت+  میخک گل اسانس تیمار در ساعت 00/12 و 00/6 هاي زمان در حاضر مطالعه با مطابق نتایج

 بیهوشی ماده از استفاده که دادند گزارش )1998کایزر و واین ( حاضر مطالعه نتایج با مطابق. باشد می
 تولیدي  میزان بر تأثیري Crassius auratus گلدفیش ماهی نقل و حمل زمان در اتانول فنوکسی -2

 میخک گل اسانس از استفاده با  ویکتوریا دریاچهکلیده سی ماهی روي بر مطالعه در مشابه نتیجه. ندارد
 بیهوشی ماده که دادند گزارش) 1995( همکاران و ). گواو2006(کایزر و همکاران،  آمد بدست

MS222 همسو کنونی مطالعه تایجن با و شود می آب کاهش باعث پالتی ماهی نقل و حمل زمان در 
 مخازن در  افزایش علت که گفت توان می )2006( همکاران وکایزر  گزارش به توجه با. باشد نمی

 اثر یا و باشد ماهی از مدفوع صورت به بیشتر  دفع نتیجه در است ممکن میخک گل اسانس حاوي
 روي بر اوژنول اثر که باشد کننده تجزیه باکتریهاي برخی روي بر میخک گل اسانس بازدارندگی

 در آب NH4+ کاهش باعث ها باکتري  این از برخی .است شده شناسایی باکتري يها گونه از برخی
 تمایل کلینوپتیلولیت نوع از زئولیت). 1968(بوراکستالر،  شود می آال قزل ماهی نقل و حمل زمان

 ).1994؛ برگرو، 1997لی،  ؛1995؛ کورکویک، 1985واتن و انگلیش، ( دارد  یون جذب در باالیی

 گل اسانس. باشد می فوق دلیل به حاضر مطالعه در کلینوپتیلولیت تأثیر گفت توان می بنابراین
(روس و  شود می دفعی  میزان کاهش باعث نتیجه در و شود می بدن فعالیت کاهش باعث میخک

 اما ).2003(کوبیتزا،  باشدمی گذار تاثیر آب کیفیت روي بر غیرمستقیم طور هب بنابراین ).1999س، رو
 دالیلی به آب کیفیت کاهش باعث تواندمی ماهی حامل يها تانک در میخک گل اسانس از استفاده
 گردد کننده، تجزیه باکتریهاي بر بیهوشی مواد بازدارندگی تاثیر و یدفع مواد  خروج افزایش همچون

  ).2006(کایزر و همکاران، 
یکی از فاکتورهاي محدود کننده حمل  ،دي اکسید کربنباالي غلظت  میزان :)CO2( دي اکسید کربن

) بر روي استفاده از 2004( نگونو و اریکانها  طی مطالعه .)2005؛ اسوان، 1982(تیج،  باشد و نقل می
 CO2مشاهده شد که میزان  ، Lates calcariferک در زمان حمل و نقل باس دریاییاسانس گل میخ

بر خالف نتایج فوق و گرم بر لیتر، افزایش یافته است.  میلی 18میخک با غلظت  در تیمار اسانس گل
 ،در زمان حمل و نقل ماهی پالتی MS222استفاده از ماده بیهوشی آزمایش کنونی مشاهده شد که 

فنوکسی اتانول و کینالدین سولفات باعث  -2در حالی که استفاده از  ،ردآب ندا CO2تأثیري بر میزان 
   ).1995(گواو و همکاران،  می شود CO2فع کاهش د
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بر اساس نتایج کنونی زئولیت و اسانس گل میخک در مدت زمان حمل و نقل : )pHدرجه اسیدیته (
) با مطالعه اثر 1995و همکاران ( گواوآب مخازن نداشت.  pHماهی قزل آالي رنگین کمان تأثیري بر 

هاي  در زمان pHماهی پالتی، نشان دادند که فاکتور آب در زمان حمل و نقل  pHمواد آرام کننده بر 
ساعت اختالف زیادي ندارند. در تقابل این گزارشات، نتایج مطالعه اثر اسانس گل  00/48و  00/8، 00/4

ساعت از زمان حمل و نقل کاهش  4پس از  pHنشان داد که میزان  باس دریایی میخک بر روي ماهی
  ).2004 (هانگونو و اریکان، داري داشت بت به شاهد کاهش معنیساعت نس 8اندك یافته و در زمان 

نتایج حاصل از مطالعه کنونی، تاثیر مناسب استفاده از زئولیت در زمان حمل و نقل ماهی قزل آالي 
مختلف در کاهش آب مخازن حمل، تایید آبزیان با شرایط مختلف به مکانهاي رنگین کمان و سایر 

نشان داد  ت آب نداشت. از طرفی مطالعه حاضرتاثیري بر کیفی گل میخک اسانسنمایند. در حالی  می
آال  ساعت حمل و نقل زنده ماهی قزل 18که استفاده از زئولیت و اسانس گل میخک در مدت زمان 

  . تاثیري بر بازماندگی ماهی قزل آالي رنگین کمان نداشته است
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Abstract 
The effect of zeolite (Clinoptilolite) and clove oil (Eugenia caryophyllata) has 

assessed in this study to investigate survival, physicochemical water factors 
transportation of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). 13 fish with an average 
weight about 80 ± 4.4 in 10 liters reservoir with a dewatering volume equal to eight 
liters was stored randomly. In this study, it was performed, four treatments and 
three replications for each treatment  including control, clove oil (25 parts per 
million), zeolite (concentration 14 g per liter) and clove oil (40 parts per million ) 
+zeolite (14 g per liter) treatment and survival factors of the final fish and quality 
of transportation water reservoirs including (ammonia (NH3), ammonium (NH4

+), 
the degree of acidity (pH), carbon dioxide (CO2) and water temperature in the 
interval of 0.00, 6.00, 12.00, 18.00 hours was measured. Survival rate in the control 
treatment experiment was 97.44 percent at last and 100 percent in the rest of the 
treatments. Ammonia value in treatments during the interval had significant 
difference (P<0.05), so that at the times of 12.00 and 18.00 hours, ammonia in 
zeolites and clove oil + zeolite treatments was less and it had significant 
differences with control treatment (P<0.05). Zeolites and clove oil + zeolite 
treatments had the lowest ionized ammonium and it did have a significant 
difference with other treatments (P<0.05). Carbon dioxide value of water in clove 
oil treatments at the time 12.00 and 18.00 hours was more  than other treatments 
and it showed a significant difference (P<0.05). PH levels were lower in the zeolite 
treatment but it didn’t have a significant difference among treatments (P>0.05). in 
this study, the usage of zeolite material to improve transportation water quality but 
clove oil was not effective. 
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