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قد خیاطه  بررسی  و مقایسه رفتارهاي کشندگی الرو و ماهی انگشت
)Alburnoides bipunctatus ( در مواجهه با سطوح کشنده سم دیازینون 
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  چکیده

شد. استفاده از دیازینون جهت کنترل آفات نباتی در بسیاري از مزارع کشاورزي که در مجاورت منابع آب شیرین واقع شده اند بسیار رایج می با
 از این رو در این مطالعه به بررسی سمیت کشنده این آفت کش ارگانوفسفره به عنوان یک آالینده بوم سازگان آبی بر روي ماهیان خیاطه

عدد الرو خیاطه  در  105عدد ماهی انگشت قد و  105استان گیالن می باشد، پرداخته شده است. براي این منظور  رودخانه شهر واجارگاه در
،  ppm  ،5/0 ppm  ،1ppm 25/0 براي ماهیان انگشت قد و 1ppm  ،5ppm  ،10ppm  ،20ppmتایی تحت غلظت هاي  21گروه هاي 

2ppm ساعت قرار گرفتند و مرگ و میر آنها ثبت شد. تست هاي سمیت با استفاده از آنالیز آماري  96به مدت  دیازینون براي الرو ، سم
Probit  در نرم افزارSpss  تعیین شدند. در پایانLC5096h  میلی گرم در لیتر و  88/7دیازینون در ماهیان انگشت قد خیاطهLC5096h 

ی گرم در لیتر محاسبه گردید. با توجه به حساسیت باالي این ماهی به دیازینون و میزان غلظت باالي میل  69/0دیازینون در الروهاي خیاطه 
 استفاده این سم در مزارع کشاورزي، ورود پسآب آن به رودخانه ها می تواند اثرات نامطلوبی بر روي این گونه بگذارد.

 

  زيآلودگی، آفت کش ارگانوفسفره، سموم کشاور آبزي،کلید واژه :
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 مقدمه

توسعه وگسترش استعمال سموم همراه با ترکیبات فسفر آلی در کشاورزي و اثرات بعدي آن بر اکوسیستم هاي آبی یکی از نگرانی هاي امروزه  
در جامعه ي بشري است . سموم ارگانوفسفره به طور عمومی سمیت باالیی دارند و مهمترین عامل بیماري و مرگ و میر ناشی از مسمومیت ها 

). دیازینون یکی از کاربردي ترین Peter and Cherian., 2000 & Hoffman and Papendrof., 2006کشور هاي جهان سوم هستند(
می     سموم ارگانوفسفره شناخته شده در ایران است که معموال از طریق زهکش مزارع کشاورزي وارد آب هاي سطحی و حتی زیر زمینی

).در مطالعاتی که اخیرا در بسیاري از آب هاي سطحی ، ساحلی و مصبی و حتی پساب تصفیه خانه هاي Sohrabi et al., 2001گردد(
 Shayeghi(            مناطق شهري مناطق مختلف جهان از جمله ایران صورت گرفته ، مقادیر قابل توجهی از سم دیازینون گزارش شده است

et al., 2001 & U.S. EPA, December 2005د دیازینون به آب هاي سطحی و سفره هاي زیر زمینی ، می تواند بر طیف وسیعی ). ورو
از موجودات غیر هدف مانند بی مهرگان ، پستانداران ، پرندگان و ماهی ها ، که در اکوسیستم هاي آبی زیست می کنند تاثیر 

هیان موجود در ایران می باشد. این ماهی از گونه هایی ) ماهی خیاطه یکی از گونه هاي خانواده کپور ماBurkepile et al., 2000بگذارد(
 Ladiges(                      است که در سراسر اروپاي مرکزي ، سواحل اقیانوس اطلس تا دریاچه کاسپین و نواحی شرقی گسترش یافته است

and Vogt., 1979می باشد. ماهی       شود و فاقد ارزش اقتصادي  پشته شناخته می). ماهی خیاطه در شرق استان گیالن با نام محلی سیاه
 Vukovic and(                             خیاطه در آب هاي جاري و راکد ساکن شده و از پالنکتون ها و موجودات کفزي تغذیه می کند

Ivancovic., 1971ه در بسیاري از آبهاي اروپا نزدیک به ). شرایط زندگی ماهی خیاطه در اروپا به علل مختلف نامناسب بوده ، به طوري ک
). Lusk et al., 1998). اما در ایران این ماهی به لحاظ پراکنش و جمعیت ، وضعیت مطلوبی دارد(Kirchofer., 1997(انقراض می باشد 

شاورزي یا شهري این حساسیت باالي این ماهی نسبت به فعالیت هاي انسانی و تحمل کم نسبت به آبهاي آلوده و فاضالب هاي صنعتی ، ک
). با توجه به مطالب گفته Cihar., 1999(         ماهی را به یک شاخص زیستی مطلوب در رابطه با کیفیت زیست محیطی مبدل ساخته است

  شده تعیین غلظت کشنده سم دیازینون در ماهی خیاطه ضروري به نظر می رسد.

  ها مواد و روش

عدد الرو ماهی خیاطه با وزن  105گرم و تعداد  20±2عدد ماهی انگشت قد ماهی خیاطه با وزن متوسط  105براي انجام این تحقیق، تعداد 
 5) صید گردید و در شرایط آزمایشگاهی به مدت  گرم از رودخانه شهر واجارگاه واقع در استان گیالن ( شهرستان رودسر  2/1± 1/0متوسط 

اپته شدند . خصوصیات فیزیکو شیمیایی آب شامل ، دماي آب و غلظت اکسیژن محلول و آد 40×40×100روز در آکواریوم هایی به اندازه 
تحت کنترل بودند .   5/6-5/7میلی گرم در لیتر کربنات کلسیم و  210میلی گرم در لیتر ،  7- 9،  21±1به ترتیب به مقدارهاي  PHسختی و 

% وزن بدن بطور روزانه دو مرتبه غذا دهی می 2با غذاي بیومار به مقدار  در طول آزمایش تعویض آب صورت نگرفت . تیمارها قبل از آزمایش
گروه به طور مجزا دوز خاصی از سم دیازینون با نام تجاري دیازینون  4عددي تقسیم کرده و به  21گروه  5شدند . ماهیان انگشت قد را به 

یچ سمی به آن اضافه نشد . براي الرو ماهی خیاطه نیز همین مراحل تزریق شد و به یک گروه به عنوان گروه شاهد ه 600 –ماکسیدال اي سی 
  و با دوز هاي متفاوت انجام شد .

بر روي ماهیان انگشت قد و الرو ماهی  LC50 96h) به منظور تعیین O. E . C . D )O.E.C.D., 1989آزمایشات بر اساس روش استاندارد 
تیمار براي ماهیان  4تیمار و یک شاهد بدست آمد. در این تحقیق  4تیمارهاي نهایی براي  خیاطه انجام شد که بر اساس محاسبات لگاریتمی ،

انجام گرفت   2و  1، 5/0، 1/0تیمار با غلظت هاي  4انجام گرفت و براي الرو هاي ماهی خیاطه نیز  20و   10،  5،  1انگشت قد با غلظت هاي 
ساعت ثبت کردیم ، سپس بر اساس روش  96و  72و  48و  24لف شده را پس از گذشت . تعداد ماهیان انگشت قد و الروهاي ماهی خیاطه ت

ساعت بر روي  96و  72و 48و  24در  LC1  ،LC10  ،LC30  ،LC50  ،LC70  ،LC90  ،LC99مقادیر  Probit Program Version 16.0آماري 
) و درجه ي  10تقسیم بر  LC50 96hحداکثر غلظت مجاز ( میزان  ماهیان انگشت قد و الرو ماهی خیاطه اندازه گیري شد . در نهایت میزان

  ).O.E.C.D., 1989سمیت مشخص شد(
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  گیري بحث و نتیجه
میلی گرم  69/0میلی گرم در لیتر و براي الرو خیاطه برابر 88/7براي ماهیان انگشت قد خیاطه برابر  LC5096hنتایج این تحقیق نشان داد که 

میلی گرم در لیتر  069/0میلی گرم در لیتر و براي الرو خیاطه  788/0در لیتر می باشد. حداکثر مجاز این سم براي ماهیان انگشت قد خیاطه 
حساستر از ماهی انگشت قد خیاطه است. بنابراین در مقایسه با سایر نتایج ماهی خیاطه گونه اي نیمه می باشد و در نتیجه الرو خیاطه بسیار 

 مقاوم در برابر سم دیازینون می باشد و سم دیازینون براي ماهی خیاطه بسیار سمی می باشد و  رفتارهاي غیر طبیعی مشاهده شده در ماهیان
نظیر بی تابی شدید، اضطراب به صورت افزایش عکس العمل در مقابل محرك هاي بیرونی، از دست در معرض سمیت حاد دیازینون قرار گرفته، 

  دادن توانایی جهت یابی در آب، شناي نیم دایره اي، تیرگی سطح بدن و ... با عالئم اشاره شده در گزارش هاي قبلی، مشابه می باشد.
نه هاي ایران به سم دیازینون مقاوم نیستند و با ورود این سم به رودخانه ها با مشکالت با توجه به این که بسیاري از گونه هاي موجود در رودخا

بسیاري مواجه می شوند ضروري است که مسئوالن محیط زیست و جهاد کشاورزي کشور در فکر  راهکاري براي کاهش میزان مصرف دیازینون 
  در باغات کشاورزي ایران باشند.

 تشکر و قدردانی

ز اساتید محترم و همکاران گرامی در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان سپاسگذاري نموده و از زحمات فراوان جناب بدینوسیله ا
آقاي مهندس محمد شریف زاده که ما در امر صید نمونه هاي ماهیان انگشت قد و الرو ماهی خیاطه یاري نمودند کمال تشکر و قدردانی را 

 داریم.
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