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  چکیده 
سم فن پروپاترین بر روي ماهی کپور معمولی در آزمایشگاه  LC50براي تعیین میزان  TRC1984 استاندارداین مطالعه آزمایشگاهی با روش 

 20و  12،16، 8، 4تیمار با سه تکرار  به ترتیب با غلظت هاي  5قطعه ماهی کپور معمولی در  180تحقیقاتی انجام شد. در این مطالعه 
ساعت قرار گرفتند. در طول دوره آزمایش فاکتورهاي محیطی اندازه گیري شد و تمامی  96گرم در لیتر و یک گروه شاهد به مدت کرومی

فن پروپاترین با نرم  LC50رفتارهاي ماهیان و میزان تلفات در هر ساعت کنترل و ثبت گردید. بر اساس تعداد تلفات در هر تیمار میزان
درجه  8/26 دما، اسیدیته، اکسیژن و شوري به ترتیب در طول دوره آزمایشمحاسبه گردید. بر اساس نتایج بدست آمده میانگین  Probitافزار

 24بود. دراولین ساعات آزمایش، رفتارهایی از جمله جهش در سطح آب، تحرك باال و پس از  mg/l54/5 ،s/cmµ1068، 8//98سانتیگراد 
کندي ، تجمع در اطراف سنگ هوادر سطح آب،  اي تنفس،اختالل در شنا، مثل شنا به سمت باالو پایین،تالش برساعت رفتارهایی از جمله

و حداکثر در 3و حداقل تلفات در تیمار  ،و... مشاهده گردید. میزان تلفات در تیمار شماره یک و دو وجود نداشتبی حرکتی در روي آب، حرکت
گرم در کرومی 20/17، 00/14، 69/12، 80/10ساعت به ترتیب  96در مدت LC50,LC30,LC10LC90,مشاهده گردید. میزان 5تیمار شماره 

بر اساس نتایج میکروگرم در لیتر محاسبه گردید. 40/1این سم در اکوسیستم هاي آبی  (M.A.C.Value)و حداکثرغلظتمجاز لیترمحاسبه شد.
  به شمار میرود. با سمیت خیلی زیاد فن پروپاترین براي ماهی ها یک ترکیب

  
  ماهی کپور معمولی، غلظت کشنده، رفتار،  فن پروپاترین، سموم کشاورزي ات کلیدي:کلم
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  مقدمه 
امروزه با توجه به توسعه صنعت و پیشرفت کشاورزي سموم کشاورزي متعددي تولید شده که به طور گسترده براي مبارزه با آفات مختلف در 

مروزه آفتکش ها بطرق مختلف در زمینهاي زراعی بکار میروند اما اثرات سوئی نیز بر اد. نزمین هاي کشاورزي مورد استفاده قرار می گیر
اکوسیستم اطراف باقی میگذارند. از جمله محیطهائی که در معرض خطرات استفاده از سموم می باشند محیطهاي آبی میباشند، آبزیان هم 

ین آالینده ها می باشند . البته پایداري این سموم متاسفانه در آبهاي بخاطر غوطه وري دائمی در این محیطها پیوسته در معرض تماس با ا
نشان می دهد که حداکثر یک درصد آفت کش هاي مصرفی، صرف از بین بردن آفات شده و در نتیجه مقادیر ها راکدتربیشتر است. ارزیابی 

اگرچه تمام بوم سامانه ها . )1391(پاشایی و همکاران، می سازندع آبی و خاکی را آلوده قابل توجهی از آنها وارد محیط زیست می گردند و مناب
 هاي آبی پایه هاي محیط که هنگامی .است بیشتر مراتب به آبی هاي سامانه دربوم حساسیت این اما حساسند، ها کش آفت سمیت اثراتدر برابر

 مهمترین جمله از ماهیان). 1374، یدهند(کردوانقرار می  جدي تهدید مورد را ها زئوپالنکتون و فیتوپالنکتونها یعنی غذایی ي زنجیره در اصلی

 دلیل همین به و بوده برخوردار خاصی ازاهمیت ها آالینده برابر در حساسیت و اقتصادي ارزش علت به که شوند می محسوب آبزي موجودات

 وورود این سموم و آفت کش ها به بدن آبزیان  .)1380 (شریعتی گردد می استفاده آنها از وسیعی بعد در سنجی زیست انجام آزمایشات جهت
براي مصرف کنندگان این آبزیان تهدید محسوب می شود.  از این جهت لزوم مطالعه در مورد میزان سمیت این مواد بر روي ،تجمع در بدن آنها 

 انجام رو این از است متغییر سمی مواد به ماهیانمختلف  هاي گونه حساسیت .احساس می گرددآبزیان ،خصوصا ماهی ها براي محققین بیشتر 

ماهی کپور معمولی یکی از گونه هاي مهم است که امروزه به طور  .(Barak1990)است ضروري مختلف ماهیان براي شناسی سم آزمایشهاي
ي به این محیطهاي تکثیر وارد می گسترده در استخرهاي تکثیر و پرورش ،در نقاط مختلف کشور ، تکثیر می گرددواز آنجایی که سموم کشاورز

نیز تهدید محسوب می شود. سم فن  دمی باشنیزشود ،حیات این آبزیان به خطر می افتد و بنابراین براي حیات مصرف کنندگان آن که انسان 
 و طبیعی تروئید پیرو سموم کش، حشره سموم از بسیاري و ت.د.د سم همانند .پروپاترین از گروه حشره کش هاي پایروتیروییدي مصنوعی است

که باشد می سدیم به نسبت عصبی سلولهاي غشائ پذیري نفوذ قطع ، سموم این عمده مکانیزم. کنند می عمل عصبی سیستم روي بر مصنوعی
درصد  50براي با نحوه اثر تماسی و گوارشی  حشرات و کنه ها را از بین می برد . این مطالعه با هدف تعیین غلظت کشنده سم فن پروپاترین  

) و مشخص نمودن محدوده کشندگی و همچنین تعیین حد اکثر غلظت مجاز آن براي گونه  LC50 96 ساعت( 96از ماهی ها در مدت زمان 
  .کپور معمولی صورت گرفت

 

  مواد و روش کار 
 10ماهی کپور معمولی با میانگین وزن قطعه بچه  480سم فن پروپاترین بر روي ماهی کپور معمولی، LC50 96h در این مطالعه براي تعیین 

تهیه شد و به وان هایی پالستیک در آزمایشگاه تحقیقاتی منتقل گردید. بچه ماهیان  (استان کرمان)گرم از استخرهاي پرورشی الله زار بردسیر
گرم و میانگین  10میانگین وزن  قطعه ماهی با 180براي سازگاري با محیط به مدت یک ماه نگهداري و تغذیه شدند و پس از زمان سازگاري 

میکرو گرم در لیتر و یک  20و  12،16، 8، 4تیمار با سه تکرار  به ترتیب با غلظت هاي 5سانتیمتر در  08/7و طول استاندارد  72/8طول کل 
قطعه بچه ماهی در  12ر ساعت قرار گرفتند. در هر تیما 96لیتر که با هوا دهی مداوم به مدت  40گروه شاهد به درون تشت هایی با حجم 

 4معرض آلودگی قرار گرفت. در طول آزمایش تمام رفتارهاي ماهیان و میزان تلفات کنترل، عکس برداري و ثبت گردید. پس از اتمام دوره 
ز مسمومیت آمریکا براي تجزیه و تحلیل داده هاي مرگ و میر ناشی ا  EPAکه به وسیله  PROBITروزه، اطالعات بدست آمده با نرم افزار 

درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و میزان  95مزمن و حاد ماهیان و سایر آبزیان آبهاي ساکن و جاري طراحی شده است با سطح اطمینان 
براي سم مذکور محاسبه گردید. همچنین میزان  LC90و  LC10  ،LC30 ،LC50ساعت یادداشت و میزان  96و  72، 48، 24تلفات در طی 

  .و درجه سمیت نیز تعیین گردید (LOEC) مؤثر غلظت حداقل ،) 10تقسیم به   LC5096hغلظت مجاز (میزان حداکثر 

824

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

  بحث ج ونتای
مشاهده گردید. با توجه  5و حد اکثر آن در تیمار  3تلفاتی وجود نداشت ،حداقل تلفات در تیمار 2و1بر اساس نتایج بدست آمده در تیمارشماره 

و  00/14، 69/12، 80/10به ترتیب  ساعت براي این سم در ماهی کپور معمولی 96طی  LC90و  LC10 ،LC30 ،LC50به تلفات مقادیر  
محاسبه گردید. با افزایش زمان، میزان تلفات افزایش یافت. بر طبق نتایج بدست آمده هر چه زمان آزمایش افزایش می یابد غلظت 20/17

 چهار طی درفن پروپاتربن  کشنده غلظت میزان آمده بدست نتایج اساس بردرصد از جمعیت ماهیان تلف شوند.  50کمتري از سم الزم است تا 

 مؤثر غیر غلظت  عبارتیه ب که سم این (MAC value) مجاز غلظت حداکثرو  لیتر در گرممیکرو 00/14(LC50 96 h)ت ساع 96 متوالی روز
(NOEC) مؤثر غلظت حداقل چنینهم  باشد می لیتر در گرم میکرو40/1 شود می خوانده نیز (LOEC) به که سم این  LC10 96 h  نیز می

  .گردد بر اساس نتایج فن پروپاترین جز سموم داراي سمیت خیلی زیاد محسوب می محاسبه شد.  لیتر در گرم میکرو80/10گویند 
بر اساس نتایج ثبت شده حاصل از اندازه گیري فاکتور هاي محیطی، میانگین دما ، اسیدیته ، اکسیژن و شوري در طول آزمایش براي تیمارها 

  .بدست آمد  s/cmµ 1068میلی گرم در لیتر و  54/5، 98/8درجه سانتیگراد،  8/26ترتیب  به
در ساعات اولیه آزمایش رفتارهایی از جمله جهش در سطح بر اساس نتایج ریخت شناسی و رفتاري ماهی کپور معمولی در تیمارهاي مختلف 

بی حسی، تجمع در اطراف  ،عدم تعادل سستی و بی حالی، ،سطح آب در اساعت رفتارهایی از جمله بلعیدن هو 24تحرك باال و پس از آب،
با افزایش غلظت درساعات اولیه تحرك بیشتر و در پایان آزمایش ماهیان بی حال و تلف می  تحرك بسیار کم و... مشاهده گردید. ،سنگ هوا

مردگی و سرخ شدن پوست در ناحیه شکمی و اطراف دهان تا  شدند. با افزایش زمان رفتارهاي ماهیان مشهودتر بود. از نظر ریخت شناسی خون
  حدودي مشخص بود.

 00/14در صد از بچه ماهیان کپور معمولی  50ساعت )براي  96روز متوالی ( 4ت کشنده سم فن پروپاترین در طی ظباتوجه به نتایج، میزان غل
میکروگرم در لیتر محاسبه گردید. مطالعاتی توسط LC10 96h  40/1) یا  LOECمیکروگرم در لیتر می باشد .همچنین حد اقل غلظت موثر (

سموم مختلف کشاورزي بر روي گونه هاي مختلف ماهی از مله ماهی کپور معمولی انجام شده    LC50سایر محققین در مورد تعیین  میزان  
 میلی گرم در لیترRutilus rutilus caspicus 8/7 بر روي بچه ماهی کلمه ترکمنیرادیازینون سم LC50 میزان )1390( نهمکارا و شیخ است.

 ، در ماهی کلمه002/0گرمی ، 3تا  1سم آندوسولفان را در ماهی سفید   LC50میزان )1388(و همکاران محمد نژاد شموشکی .گزارش نمودند
گربه دیازینون را در  سم LC50 زانیم Koprucu, et al, (2006) میلی گرم در لیتر گزارش نمودند/. 0053و در ماهی کپور معمولی0046/0
سیانوترین و المبداسیانوترین را  سمLC50  میزان Wang, et al.(2007) .میلی گرم در لیتر محاسبه کردند 142/4 ،(Silurus glanisl) ماهی

 Labeoدر کادمیوم را LC50 میزان Dutta, et al.(2001) میکرو گرم در لیتر محاسبه نمودند. 94/1و  04/0 به ترتیب، zebra fishدر ماهی 

rohita  5/89 میکروگرم در لیتر گزارش کردند.  
همچنین در مطالعات گذشته  بررسی و مطالعه ي رفتار هاي ماهی کپور تحت استرس سم فن پرو پاترین  مشاهده نشد در زیرنمونه هایی از 

 .مطالعات محققین پیرامون رفتار هاي گونه هاي مختلف ماهی تحت استرس سموم  همچنین مواد نفتی و فلزات  بیان شده است 

Gormley, et al. (2003)  ) در ماهی(Oryzia slatipes  کاهش حرکت را تحت استرس سم آندوسولفان گزارش کردند.  Jaensson, et al. 

 عسکري حصنی ،مجید در ماهیاثر پایروتیرویید ها را در اختالل در فعالیت تولید مثلی  گزاش کردند.  قزل آالي قهوه اي در ماهی (2007) 
Chanos chanos  افزایش موکوس،تجمع در بستر ،عدم تعادل و رنگ تیره پوست در اثر مواد نفتی و افزایش موکوس،تجمع در بستر ،عدم

افزایش تحرك و تنفس ،بی حالی و سستی و عدم تعادل را در ماهی  Shah ,(2002). تعادل ورنگ تیره پوست را در اثر کادمیوم گزارش نمود
کاهش حرکات تهاجمی وکاهش تغذیه را در ماهی قزل آال در اثر ترکیبی از Petrauskiene,(2002) رش نمود.قزل آال در اثر ترکیبات مسی گزا

کاهش  )میلی گرم در لیتر 15تا  5/7در غلظتهاي باالي نیکل (  zebra fishدر ماهیKienle,et al (2008) فلزات سنگین مشاهده نمود .
  .را گزارش نمود 11تحرك و همچنین افزایش مرگ و میر در روز 
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