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  89  پاییز، سوم، شمارهچهارمسال                                                                                        دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آزادشهر                      مجله شیالت،  
  

   وآبپوست یی داروي هیدورکر در کاهش بار باکتریاییآارزیابی کار
 (Huso huso) بچه فیل ماهیان انگشت قدرش محیط پرو

 
  3ماسوله  علیرضا شناور و2رودسري ، حبیب وهابزاده2، عباسعلی زمینی1زاده کادوسا موذن*

  ،  واحد الهیجان، دانشگاه آزاد اسالمی،شیالتگروه 2،  واحد الهیجان، دانشگاه آزاد اسالمی،شیالتگروه ارشد   کارشناسیآموخته دانش1
   دکتر دادمان، رشتالمللی ماهیان خاویاري  انستیتو تحقیقات بین،ها و بیماريبخش بهداشت 3

 

  چکیده
 عدد 450در این تحقیق از . باشد میهیدروکر ترکیبی از پراکسید هیدروژن و پرکربنات سدیم جهت ضدعفونی ماهی 

 و تیمار g/m330 با دز Iتیمار . ده شداستفا II و Iشاهد، تیمار هاي  گروه عدد در 50 با تراکم حوضچه 9در  ماهی بچه فیل
IIدز   باg/m3 40جهت ارزیابی توتال  . با هیدروکر ضدعفونی شدنددهی  به روش حمام دقیقه30مدت  ه روز ب6  طی

 حذف فلور براي و به آزمایشگاه انتقال داده محیطاز هر تیمار همراه آب  ماهی زنده ، بچهCFU1باکتریایی برحسب 
صورت سازي  و رقت شرایط استریل  از پوست دربرداري  قطعه.شدو با سرم فیزیولوژي انجام شستشمحیط پرورشی 

 پس از انکوباسیون .ها در انکوباتور قرار گرفتند و پلیت انجام TSA کشت با استفاده از محیط کشت سه مرحله. گرفت
 و کشت مطابق شرایط فوق زيسا رقت ، پرورشی محیطبرداري از آب نمونه .شمارش شدند CFUبرحسب  ها باکتري

 35/4±35/0  وI در تیمار 08/5±39/0 با میانگین ،ماهیان فیل  بچهپوست توتال باکتریایی  لگاریتمنتایج نشان داد. انجام شد
 .داشتنددار آماري  تفاوت معنیو ان کمتري برخوردار بوده  از میز81/5±38/0 با میانگین نسبت به شاهدII تیمار  در

  در97/3±45/0 و I در تیمار 38/4±47/1 ماهیان، با میانگین توتال باکتریایی آب محیط پرورشی بچه فیلیتم لگارهمچنین 
  .دتنشدادار آماري  تفاوت معنی کمتر بوده و 87/4±54/1 با میانگین شاهد گروه نسبت به، II تیمار

  
  هیدروکرماهی،  فیل، ضدعفونی پراکسید هیدروژن، بار باکتریایی، : کلیديهاي واژه

 
 

  1مقدمه
هاي بهداشتی، تراکم پرورش و آلودگی  عدم مراقبت

محیط زیست سـبب بـروز بیمـاري و تلفـات آبزیـان             
فقدان قوانین و مقررات جامع سـبب انتـشار          . شود می

اي به ناحیه دیگر  ناحیه بسیاري از بیمارهاي خطرناك از
ـ       و در پاره   واعی از  ـاي از موارد موجب ورشکستگی ان

 رفـمص .تـورها شده اسـ از کشبرخیوري در پر آبزي
رویه دارو و مواد شیمیایی عالوه بر ایجاد مقاومـت          بی

ها سبب نفوذ این مواد سمی به خاك  در میکروارگانسیم
                                                

 kadusa_moazzenzadeh@yahoo.com:  مسئول مکاتبه*

و آب گردیده و محیط زیست مجاور مـزارع پـرورش    
تثبیـت داروهـا و      .شدت آلوده نموده است    آبزیان را به  

 بهداشـت   ،هی و آبزیـان   هاي ما  مواد شیمیایی در بافت   
ها، مقاومت باکتریایی  خاطر ایجاد حساسیت انسانی را به

 دازدـان ره میـاطـدي به مخـبـوي و کـیـوارض کلـو ع
هاي کیفی   در حال حاضر جنبه    .)1363تاکامی،   آذري(

، محیطی آبی و مسائل مرتبط با شرایط سالمت ماهیان        
زیان و کننده توسعه بیشتر پرورش آبفاکتورهاي محدود

  .)1374 ،روحانی شریف(ماهیان آب شیرین است 
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ها در ارتباط نزدیک با میکروفلور آب بوده و     ماهی
طلـب زنـدگی     هاي فرصت  با عوامل بیماریزا و باکتري    

توانند در سطوح خارجی یا داخلـی بـدن           که می  کرده
ــوند  ــستقر ش ــا م  .)Olafsen ،1999 و Hansen (آنه

 ماهیـان   تلفـات  یی و یزاها مهمترین عامل بیمار    باکتري
هاي خارجی مانند نوسـانات      استرس .پرورشی هستند 

هـا   دمایی، نوسانات اکسیژن محلـول و انـواع آلـودگی      
ــث  ــزلباع ــی  تن ــاهی م ــالمت م ــعیت س ــود  وض  ش

)Wedemeyer    ،سبب این عوامل  .)1984 و همکاران  
هـا بـا      و بـاکتري   شـده سیستم دفاعی مـاهی     تضعیف  

ــه بافــت میزبــان  نماینــد  نفــوذ مــیتــشکیل کلــونی ب
)Hansen و Olafsen ،1999( . ــی ــش موکوسـ پوشـ

 و  Speare( باشـد  هـا مـی    مکان مناسب اتصال باکتري   
  ).1992همکاران، 

ترکیبی از پراکسید   ) 2Na2Co3.3H2O2 (هیدروکر
 درجهـت ضـدعفونی      هیدروژن و پرکربنـات سـدیم،     

یـن دارو فاقـد      ا .مراحل مختلف زندگی مـاهی اسـت      
زا بـراي انـسان، حیوانـات و         انترکیبات سمی و سرط   

 محیط زیست بـوده و فاقـد زمـان پرهیـز از مـصرف،         
این مـاده بـا   . عوارض و تجمع در محیط زیست است    

 pHتوجه به تزریق مستقیم اکسیژن بـه آب و تثبیـت             
زایی براي آبزي است و داراي خاصیت از  فاقد استرس

ویـروس،  (هاي عامل بیماري    بین بردن میکروارگانسیم  
. باشـد  ترین زمان ممکـن مـی      در سریع ) ري، قارچ باکت

 ،ها شـده   سبب اثربخشی کامل دارو، واکسن و ویتامین      
 باعـث بهبـود    و قابل استفاده در شرایط حـاد بیمـاري       

هـاي آلـی و معـدنی        تـاثیر بـر آالینـده      کیفیت آب بـا   
 هیدروکر بر اثر تماس بـا آب، حـل شـده و             .گردد می

. نمایـد  زاد مـی  پراکسید هیدروژن و کربنـات سـدیم آ       
کنندگی خود را    پراکسید هیدروژن خاصیت ضدعفونی   

نماید و کربنات سدیم نیز با ترکیب شدن با          اعمال می 

 آب را تـا     pH ،اکسیدکربن آب و مواد آلی اسیدي      دي
 تحقیقـات نـشان داده      .دارد حد زیادي ثابت نگـه مـی      

است که پراکـسید هیـدروژن مـاده مـوثري در کنتـرل        
هاي ماهی قلمداد  ی و باکتریایی تخم  هاي قارچ  آلودگی

  ).1997 و همکاران، Rach (گردد می
 داروي فوق   )FDA (سازمان غذا و داروي آمریکا    

را در زمره داروهاي کم ضرر و با اولویت نظارت کـم     
 LRP: Low Regulation (بندي نمـوده اسـت   طبقه

Priority(. ر باالي   یتوان مقاد  که می  طوري بهµ/g 500 
هـا و   هـاي قـارچی تمـام گونـه      نترل آلودگی را براي ک  

ثیر پراکـسید  أت. کار برد مراحل مختلف زندگی ماهی به  
بنـدي   طبقـه  کش و  عنوان یک داروي قارچ    هیدروژن به 

آن در گروه داروهاي با اولویت نظـارت کـم موجـب            
هـاي    سایر بیماري درکید تحقیقات در استفاده از آن       أت

بـا   )1994ن،   و همکـارا   Marking (اسـت  بودهماهی  
ماهیـان کـه از      فیـل  توجه به شرایط آب پرورشی بچـه      

رودخانه منشاء گرفته و حاوي میزان فلـور باکتریـایی          
ثیرگـذاري  أاز لحـاظ احتمـال ت    بسیار بـاالیی اسـت و     
هــاي میکروبــی بــر ســالمت      برخــی از آلــودگی 

تا با اسـتفاده     این طرح سعی گردید     در ،ماهیان فیل بچه
یـزان کـاهش بـار باکتریـایی در         ماز داروي هیدروکر،    

گرمـی در شـرایط      5  تـا  3 قـد   انگـشت ماهیان   فیل بچه
 مـورد ارزیـابی قـرار     براي اولـین بـار     جاري پرورشی 

از آنجا کـه هـدف اصـلی ایجـاد مراکـز تکثیـر             . گیرد
ماهیــان حفــظ و بازسـازي ذخــایر طبیعــی ایــن   تـاس 
مثل طبیعـی  هاست و مشکالت مهاجرت و تولیـد       گونه

عه جوامع انسانی موجب کاهش ذخایر و       ناشی از توس  
 و همکـاران،  Dettlaff (لطمه جدي به آن شده اسـت     

اي کاهش یابد که افزایش       باید تلفات به گونه    ،)1993
هـاي   کارایی این روش تکثیر و پرورش جبران کاستی       

رویـه و آلـودگی آب       تکثیر طبیعی ناشی از صـید بـی       
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 ،مکـاران رودسـري و ه    وهـابزاده (ها را نماید     رودخانه
ــاده   ). 1382 ــارایی م ــدف ک ــن ه ــه ای ــل ب ــت نی جه

رد ارزیابی و آزمایش قرار کننده هیدروکر مو   ضدعفونی
  .گرفت

  
  روش کارمواد و 

پرورش ماهیان  تحقیق در مرکز تکثیر واین 
 بخش بهداشت و  وبهشتی خاویاري شهید دکتر

 المللی ماهیان خاویاري  انستیتو تحقیفات بینايه بیماري
واقع در استان گیالن شهرستان سنگر طی مان دکتر داد

  روز مراحل ضدعفونی و7 روز آداپتاسیون و 7( روز14
 450 از بررسیدر این . به انجام رسید) کشت میکروبی

 انگشت قد) Huso huso(ماهی پرورشی  عدد بچه فیل
 90/10 گرم و میانگین طولی 91/4با میانگین وزنی 

 ونیرو با 9ماهیان در  فیل بچه .متر استفاده شد سانتی
شاهد،   گروه 3 عدد نگهداري شدند و به 50تراکم 

 Iتیمار .  در سه تکرار تقسیم شدندII و تیمار I تیمار
 از داروي g/m3 40 با دز IIو تیمار  g/m3 30 با دز

 30مدت   به3H2O2.2Na2CO3 هیدروکر با فرمول
 روز 6 طی  دفعه در6 ،دهی دقیقه به روش حمام

 .ضدعفونی شدند ) ساعت24با فاصله  بار  یکروزانه(
منظور ارزیابی فلور باکتریایی پوست و آب  به

 و 1 تیمار هاي شاهد، گروه ماهیان از پرورشی، بچه
سه تکرار از هر ( ، در هر مرحله از کشت2 تیمار
 طور زنده به آزمایشگاه آب پرورشی به به همراه) تیمار
شناسی  اکتريمطالعات ب در این طرح .شدند منتقل

  و همکارانHoltهاي ارائه شده توسط   روشبراساس
)1994(، Mac Cormack و Fraile) 1989 (و 

Ringo ماهی  بچه .به انجام رسید) 2000( و همکاران
جهت حذف . حرکت شد با ضربه مکانیکی به سر بی

 پرورشی، شستشو بچه ماهی با سرم  محیطفلور آب

با استفاده . ام گردید درصد انج9/0فیزیولوژي استریل 
متر مربع پوست در   سانتی1 ،از اسکالپل و پنس استریل

برداري شده و در ظرف استریل به  شرایط استریل قطعه
سپس با توزین نمونه، . قطعات ریزتري تقسیم شد

دست آمده، در داخل ظرف   برابر وزن به9میزان  به
برداري استریل به آن سرم فیزیولوژي  اي نمونه شیشه

 درصد اضافه نموده و محلول هموژن تهیه 9/0استریل 
کشت با استفاده  هاي موردنظر، پس از تهیه رقت. گردید

انجام شده ) تریپتیک سوي آگار (TSAاز محیط کشت 
گراد در انکوباتور   درجه سانتی20ها در دماي  و پلیت

هاي هوازي  باکتري در کشت سطحی تنها. ندگرفتقرار 
هاي  ولی در کشت پورپلیت باکتريقادر به رشد بوده 

. نمایند هوازي اختیاري نیز رشد می هوازي و بی بی
لیتر از رقت را   میلی1 پلیت،منظور کشت پور همچنین به

 TSAدر هر پلیت ریخته و با استفاده از محیط کشت 
مدت  ها به سپس پلیت و دیگرداقدام به کشت پورپلیت 

انکوباتور راد گ درجه سانتی 20 ساعت در دماي 72-48
برداري از آب پرورشی  نمونه .شود قرار داده می

اي  هاي شاهد و تیمار با استفاده از ظروف شیشه گروه
هاي الزم، با  استریل انجام شد و پس از تهیه رقت

 مطابق شرایط مذکور TSAاستفاده از محیط کشت 
پس از طی زمان انکوباسیون . کشت صورت گرفت

، CFU(1( تعداد واحد کلونی ساساها بر شمارش باکتري
برخی از مراحل کشت باکتریایی در  .محاسبه گردید

با استفاده  ها داده . نشان داده شده است5 تا 1هاي  شکل
تحلیل آماري قرار   مورد تجزیه وSPSS افزار از نرم

دار آماري از  براي نشان دادن اختالف معنی گرفت و
 Tukey و )ANOVA(طرفه  آزمون آنالیز واریانس یک

رسم  Excelافزار  نمودارها توسط نرم. استفاده گردید
  .گردید

                                                
1- Colony Forming Unit 
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  کشت پورپلیت -3شکل   سازي شکل  رقت-2   برش پوست شکل-1شکل 

  

    
  پلیت کشت باکتریایی-5شکل   کشت سطحی-4شکل 

  
 نتایج

در اولین مرحله کـشت     که  نشان داد   نتایج حاصل   
لور باکتریایی برحـسب   میزان ف،شاهدتیمار پوست در  

CFU 62/0 طـور میـانگین    به03/6    در ، بـوده اسـت 
 ترتیـب  میانگین نتـایج بـه   2 و  1 که در تیمارهاي   حالی

50/0 81/4   22/0و59/4  6شـکل   (دمحاسبه شـ(. 
و آزمـون   طرفـه    براساس آزمون آنـالیز واریـانس یـک       

Tukey HSD باکتري پوسـت   مقایسه میزان تعداد در
دار آماري مـشاهده     اهد اختالف معنی  ش و در دو تیمار  

  ).>05/0P (دش
 در کشت مرحله دوم پوست میزان فلور باکتریایی       

 بوده 31/089/5 با طور میانگین برابر در گروه شاهد به
 در و 40/041/5 ،تیمـار یـک    است که این میزان در    

براسـاس آزمـون    . دست آمد  به 41/085/3 ،تیمار دو 
 جهت Tukey HSD آزمون وطرفه  آنالیز واریانس یک

کشت دوم پوست در دو تیمار  مقایسه میزان باکتري در
 دار آمــاري مــشاهده گردیــد شــاهد اخــتالف معنــی و
)05/0P<.(  

در سومین مرحله کشت پوست با بررسی فلور 
در گروه  که میزان فلور باکتریایی باکتریایی مالحظه شد

این  که حالی در . بوده است23/052/5با  برابر شاهد
تیمار دو  در و 29/003/5 میزان در تیمار یک

44/061/4مقایسه تعداد باکتري در در . ارزیابی گردید 
شاهد اختالف  و در دو تیمار، کشت سوم پوست

  ).>05/0P (دار آماري مشاهده گردید معنی
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  ي مورد مطالعه در پوست برحسب تیمار و روزهاCFU/m22ها  اي تعداد باکتري  نمودار مقایسه-6شکل 
  

  
  

   برحسب تیمار و روزهاي مورد مطالعهCFU/mlها  تعداد باکتريشمارش اي   نمودار مقایسه-7شکل 
  

، در بررسی فلور باکتریـایی آب      ،7شکل  اساس  بر
 96/028/5میانگین شمارش باکتریایی گـروه شـاهد        

 و 11/062/4 ،بوده است که این میزان در تیمار یـک   
ــه 43/098/3 ،در تیمــار دو ــد ب ــه و . دســت آم تجزی

دهــد کــه میــزان شــمارش  نــشان مــیتحلیــل آمــاري 
بـه   دو باکتریایی در گروه شاهد نسبت به تیمار یک و        

و از  ) >05/0P (دار داشـته   لحاظ آماري اختالف معنی   
  .میزان بیشتري برخوردار بوده است

  
  گیري  و نتیجهبحث

اگر چه حضور باکتري روي پوست نشانه بیماري         
نیست، اما بار باکتریایی و غالبیـت عوامـل بیمـاریزاي         

مدیریت کارگاه پرورش مـاهی     اجباري نشانه خطر در   

هاي پوست،   باشد که در شرایط استرس مانند زخم       می
 بهداشت پایین، سوء تغذیه، مشکالت کیفی آب، سطوح

سولفید هیـدروژن و  ، تجمع   )> mg/l4( پایین اکسیژن 
 سبب بروز بیماري ، نگهداريکبار آلی زیاد در کف تان

 گـردد  باکتریایی و تضعیف بچه ماهیـان پرورشـی مـی    
)Shenavar ،مــدیریت مطلــوب ). 2006 و همکــاران

هاي بالقوه را کنترل نموده و  بهداشتی بسیاري از پاتوژن
مراعات اصول  .شود موجب ارتقاء بهداشتی تولیدات می

ــشگیري از  بهدا شــتی شــامل ضــدعفونی کــردن در پی
هـاي عفـونی      کنترل بیماري  .باشد ها مطرح می   بیماري
ــ ــی درهمولف ــاهی   مهم ــت م ــدیریت بهداش ــت م  اس

)Georgiadis ،ها مهمترین  باکتري. )2001 و همکاران
عامل تلفات و بیماریزایی در ماهیان پرورشـی هـستند    
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)Barker  ،2001 .( ی رشـد   به بیماري عفون ماهی مبتال
هـا   هاي ثانویه و پاتوژن     در برابر استرس    و کمی داشته 

 ).Mcknight ،1976 و Roberts(تــر اســت  حــساس
کیفیت آب فاکتور مهمی در تعیـین سـالمت مـاهی و            

؛ Plumb ،1999 (مقاومت ماهی در برابر بیماري است   
Wedemeyer  ،1976( .      نوسانات حاد کیفیت آب کـه

تواند اثرات منفـی   یگردد، م  منجر به استرس شدید می    
 و همکـاران،    Georgiadis (در سالمت ماهی بگـذارد    

هـا،    اجتماعات باکتریایی روي پوست، آبشش     ).2001
هاي انتشار نور مـاهی وجـود        دستگاه گوارش و ارگان   

مـاهی  ) ، طحـال  کلیه، کبد (هاي داخلی    دارد و دستگاه  
، Austin(سالم ممکـن اسـت حـاوي بـاکتري باشـد            

ماهیان  فیل  فلور باکتریایی پوست بچهبررسی در .)2002
 )P>05/0(آماري  دار توجه به اختالف معنی اپرورشی ب

مقایسه میزان تعداد باکتري پوست تیمارها و شاهد         در
طرفـه و میـزان    براساس آزمـون آنـالیز واریـانس یـک       

 تیمارهابه  گروه شاهد نسبتشمارش باکتریایی بیشتر در 
کننده هیدروکر را در     عفونیضد داروي ثیر مثبت أتوان ت  می

در .  تأیید نمود  ماهیان  پوست بچه فیل   کاهش بار باکتریایی  
هاي تیمار دو   در نمونهCFU مرحله کشت میزان 3هر 

هـاي   نسبت به نمونه ) g/m3 40ضدعفونی شده با دز     (
تـر   پـایین ) g/m3 30ضدعفونی شده با دز     (تیمار یک   

 نسبت به g/m3 40ثیر بیشتر دز أبوده است که بیانگر ت    
  .باشد اهش بار باکتریایی پوست می در کg/m3 30دز 

 ،تعداد و ترکیب تاکسونومیک جمعیـت باکتریـایی     
ــت   ــون اسـ ــی از آب پیرامـ ــات . انعکاسـ در مطالعـ

هاي هوازي بیشتراز    میکروبیولوژیک ماهی، هتروتروف  
هوازي مورد تاکید قرار گرفتند و میکروفلور واقعی         بی

 ناپایـدار آن کـه در غـذا و آب    ندرت از نـوع    ساکن به 
جمعیـت  . شـود  اطراف وجود دارد تشخیص داده مـی      

باکتریایی مـاهی بـا جمعیـت بـاکتري ناپایـدار آب از         
 گــردد بنــدي یکــسان فــرض مــی لحــاظ تعــداد و رده

)Austin ،2002.(  

در بررسی فلور باکتریایی  ، با توجه به نتایج حاصله
دار  ي معنیآب پس از شمارش باکتریایی اختالف آمار     

ـ      2 و 1 در شاهد با تیمارهاي    ثیر أ دیده شد که بیانگر ت
ــدعفونی ــار    داروي ض ــاهش ب ــدروکر در ک ــده هی کنن

باشد و با توجـه بـه         پرورشی می   محیط باکتریایی آب 
 بـا میـانگین    دو، تیمـار  اختالف شمارش باکتریایی در   

45/097/3،   85/0  بـا میـانگین    با تیمار یک 38/4  و
 g/m3 40، دز 2باکتریـایی در تیمـار   میزان کمتـر بـار     

ـ   .تاثیر بیشتري در کاهش بار آلودگی آب دارد     ثیر أبـا ت
داروي هیدروکر بر کـاهش بـار باکتریـایی آب رونـد            

مـاهی   پوسـت    هـاي  کاهشی توتال باکتریایی در نمونه    
توتـال باکتریـایی آب در       باالترین میـانگین  . دیده شد 

 آمد که ایـن     دست ه ب 87/4±54/1 با برابر نمونه شاهد 
بـا   .نیز دیده شـد    81/5±43/0  پوست نتیجه در نمونه  

 روند کاهش   ،2 و 1 در تیمار آب  کاهش بار باکتریایی    
ـ    پوسـت    هاي بار آلودگی در نمونه     .مـد آدسـت    هنیـز ب

 2توتال باکتریایی آب در نمونه تیمار     میانگین  کمترین  
 که به تبـع آن کمتـرین       دست آمد  ه ب 97/3±45/0 برابر

تیمار  در 68/4±82/0 پوست    توتال باکتریایی  میانگین
میزان بـار   که این نتایج ارتباط مستقیم بین        دیده شد  2

در  .کننـد  فلور ماهی را بیان می    باکتریایی آب با میکرو   
توسـط ضـدعفونی    ی تنها توتـال باکتریـایی       این بررس 
 قیمــت مناســب داروي  بــا توجــه بــه.یافــتکــاهش 
و میـزان   )  کیلوگرم ازاي هر    به  ریال 80000( هیدروکر
ثر ونیروهـا و  ؤ بـراي ضـدعفونی مـ      g/m3 40 مصرف

کارایی این دارو در کاهش بار میکروبی و بـه تبـع آن             
ارتقا سالمت بچه ماهیان و افزایش کیفیـت بهداشـتی          

هـاي درمـان و تلفـات        ماهیان تولیدي و کاهش هزینه    
آنها، اسـتفاده از داروي هیـدروکر جهـت ضـدعفونی           

 پرورشــی از نظــر اقتــصادي مقــرونماهیــان  فیــل بچـه 
  .صرفه است به 
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Abstract3 

Hydrocare is a compound of Hydrogen peroxide and sodium percarbonate which applied as 
a disinfectant. In this research 450 Beluga (Huso huso) fingerlings were kept in 9 veniros, in 
three replications of control group and treatments. First treatment was disinfected with 30 g/m3 
dosage, second treatment was disinfected with 40 g/m3 dosage for 6 days (30 min) with 
Hydrocare. Alive samples in rearing water were moved to laboratory .Samples were washed 
with sterile neutral salt solution to remove adherent bacteria. Skin was removed in sterile 
condition, and then was homogenized and appropriate dilutions were spread on the surface of 
TSA (tryptic soy agar) and finally the plates were incubated. For bacterial loading in rearing 
water, above process was done by the same method .After bacterial growth, CFU (Colony 
Forming Unit) by means of counting colonies was measured. The mean of skin bacterial flora in 
the first treatment was 5.08 ±0.39 log CFU/gr and in the second treatment was 4.35±0.35 log 
CFU/gr and they had a lower amount in comparing with control group with the mean 
of5.81±0.38 log CFU/gr. In order to One way ANOVA and Tukey HSD tests there is a 
significant statistical difference. In the study rearing water ,the mean of bacterial flora of rearing 
water in the first  treatment was4.38± 1.47 log CFU/ml and in the second treatment 
was3.97±0.45 log CFU/ml and they had a lower amount in comparing with control group with 
the mean of4.87±1.54 log CFU/ml. In order to One way ANOVA and Tukey HSD tests there is 
a significant statistical difference. 
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