احمدرضا پیرعلی زفرهئی و همكاران

بهرهبرداري و پرورش آبزيان
جلد چهارم ،شماره سوم ،پايیز 9314
http://japu.gau.ac.ir

تأثیر كشندگي سموم قارچكش تیلت و بنومیل بر جمعیت جلبک سبز سندسموس كواردیکودا
()Scenedesmus quadricauda
3

*احمدرضا پیرعلی زفرهئی ،1امیدوار فرهادیان 2و مریم فالح

کارشناسیارشدگروهشيالت،دانشكدهمنابعطبيعی ،دانشگاهصنعتیاصفهان،اصفهان،ايران ،

دانشآموخته
 1
کارشناسیارشد 

دانشآموخته
2دانشيار،گروهشيالت،دانشكدهمنابعطبيعی،دانشگاهصنعتیاصفهان،اصفهان،ايران 3،
محيطزيست،دانشكدهمنابعطبيعی ،دانشگاهصنعتیاصفهان،اصفهان،ايران 
گروه 
تاريخدريافت1331/11/11:؛تاريخپذيرش 1331/1/22:

چكیده
 محيطهای آبی بهعلت پسابهای صنعتی ،کشاورزی و خانگی اغلب در معرض آاليندههای
1

گونههای
مختلفنظيرسمومکشاورزیهستندکهمشكالتمتعددیبرایموجوداتآبزیايجادکنند .
جنس سندسموس ( )Scenedesmus spp.را اغلب جهت نشان دادن تغييرات فيزيكو شيميايی و
کشتيلت
شرايط زيستمحيطی استفاده میکنند .اين پژوهش با هدف بررسی اثرات سموم قارچ 
(پروپيكونازول) و بنوميل در غلظتهای مختلف بر جمعيت جلبکسبز سندسموسکوارديكودا
بههمراه تعيينغلظتمؤثره  39 EC50ساعتهبود .اينپژوهشدر
( )Scenedesmus quadricauda
(بههمراه شاهد) باسه تكرار برای هر
قالب طرح کامالً تصادفی و در مدت  39ساعت با  1غلظت  
قارچکش در محيط کشت  BBMو براساس روش استاندارد  O.E.C.Dانجام شد .بيشترين درصد

گرم
كرو 
ميلیگرمبرليتر و 22/14مي 
کشهایبنوميلوتيلتبهترتيب درغلظت  2/1
تلفاتدرقارچ 

لیگرم بر ليتر در بنوميل و 9/912
برليتر بود .همچنين ميزان  39 EC50ساعته بهترتيب  4/231مي 
دهندهاختالفمعنیداردررشد


نتايجآناليزآمارینيزنشان
ميكروگرمبرليتر در تيلتتعيينگرديد .
برخیازغلظتهایمختلفدرهريکازسمومموردمطالعهبود ،بهطوری که

روزانه ()p>4/41بين 
*مسئولمكاتبه ahmadreza.pirali@gmail.com:
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بهطور کلی نتايج اين پژوهش
یداری در تراکم سلولی شد  .
افزايش غلظت سموم باعث کاهش معن 
سلولهای جلبک سبز ( )S. quadricaudaدرقارچکشبنوميل با درجهسميت خيلی

بيانگر تخريب
زياد (وضعيتخطرناک) بود.همچنيناستفادهازگونه ( )S. quadricaudaبرایپايشبيولوژيكیدر
هاتوصيهمیشود .


آالينده
دليلپاسخهایسريعبه


هایآبیبه

اکوسيستم


واژههای کلیدی :جلبکسبز ،سموم کشاورزی ،غلظت مؤثره ( ،)EC50محيط کشت،
(  )Scenedesmus quadricauda

مقدمه
 شناسايی اثرات توکسيكولوژيكی يک ماده شيميايی در موجودات ،تحت شرايط آزمايشگاهی اغلب
جمعيتهای موجود در طبيعت است ،زيرا اين اثرات توسطشرايط

راحتتر از شناسايی اين اثرات در

میشود (کومار .)2443 ،1بهدليل اينکه
سيستمهای آزمايشگاهی کنترل 

فيزيولوژيكی موجود در 
کشهای
آفت 
کشها ،فلزات و  
جلبکها حساسيت خود را به طيفهای وسيع آلودگی از قبيل علف 

آلودگیها استفاده میکنند

ارگانوکلر و موادآلی صنعتی نشان میدهند از آنها برای بررسی اين 
(فرچيلد2وهمكاران .)1332،
 جنس Scenedesmusدر زمينههای مختلف ليمنولوژی معادلموشهای آزمايشگاهی مطرحو
کاربرد فراوانی در علوم تحقيقاتی دارند .اين جلبکها معموالً بهعنوان ميكروارگانيسمهای
استاندارد در بسياری از تحقيقاتآبی ،تكنولوژی و مديريت آبها مطرح هستند (زاچلر 3و
همكاران .)1329  ،جلبکسبز  Scenedesmus quadricaudaقابليت  استفاده برای نشان دادن
تأثيرات آاليندگی سموم مختلف در محيطهای آبی را دارد  .علت آن فراوانی اين جلبک در
محيطهای آب شيرين و اينکه از  اجزای اصلی در زنجيره غذايی آب شيرين است (ونگ،1
به عنوان بيوانديكاتور مناسب برای
 .)2444بنابراين از  Scenedesmus quadricaudaمیتوان  
آاليندگیسمومدرمحيطهایآبیاستفادهکرد(ما .)2442 ،
1- Kumar
2- Fairchild
3- Zachleder
4- Wong
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کشهای مصرفی ،صرف از بين بردن آفات شده
آفت 
میدهد که حداکثر يک درصد 
ارزيابیها نشان 


میگردند و منابع آبی و خاکی را آلوده
محيطزيست 

آنها وارد
و در نتيجه مقادير قابل توجهی از 
محيطزيست انسان
میسازند (يانگ .)1321 ،1بنابراين شناسايی اين سموم در آب و مواد غذايی و  

قارچکشبنوميل با
باشد( WHOو  .)2442 ،FAO
می 
بهعنوان خطریبرای سالمتیاوحائزاهميت  
فرمول شيميايی  C14H18N4O3اولين بار در اياالت متحده آمريكا در سال  1392توسط شرکت
دوپونت به ثبت رسيده و توليد شده است (ادوارد 2و همكاران .)1331 ،بنوميل يک قارچکش
رمهایخاکیسمیمورد
برایطيفوسيعیازقارچهاوک 

سيستميکازخانواده Benzimidazoleو 
استفاده است .از نظر عملكرد اين قارچکش باعث توقف تكثير سلول میشود .سموم دفع آفاتیکه
کهتوسطاندامهوايی،ريشهياساقهجذبشوندازطريقشيره


صورتسيستميکهستندهنگامی

به
گياهیبهسايراندامهایگياهرفتهواثرگذاریبيشتریدارند (تامسون .)1331 ،3تيلت (پروپيكونازول)

با فرمولشيميايی C15H17Cl2N3O2يكیازمشتقاتتريازولاست ،اينقارچکشاولينباردرسال
 1313دربلژيکتوسطکمپانی  Janssen Pharmaceuticalisتوليدگرديد ،پروپيكونازولسيستميک
بودهوازدیمتيالسيوناستروئيدهاجلوگيریمیکند(تامسون .)1331،

وسيلهجلبکهایآبشيريندرسال  1394توسعهپيداکرد .اينروشبا

 اولينروشاستاندارد به
توسط اسكولبرگآغازشد (اسكولبرگ )1391 ،1و

Selenastrum capricornutum

استفادهاز گونه 
بعدها بهوسيله آژانس حفاظت محيطزيست امريكا ( )EPAتحت عنوان پروتكل آزمايش جلبک به

روشبطری 1توسعهپيداکرد ( .)1321 ،EPAامروزهآزمايشسميتدرجلبکهابااستفادهازروش
9
)صورتمیگيرد(.)2449،O.E.C.D

استاندارد(O.E.C.D

 با توجه به مطالعات محدود در ايران در زمينه تأثير سموم کشاورزی بر جلبکها ،هدف از اين
کشهای تيلت و بنوميل مورد استفاده در مزارع کشاورزی بر روی
قارچ 
پژوهش بررسی اثرات  
جلبکسبزسندسموسکوارديكودا،ScenedesmusquadricaudaرشدوتعيينغلظتمؤثرهEC50

برایهريکازسمومفوقبود.

1- Young
2- Edwards
3- Thomson
4- Skulberg
)5- “algal assay bottle test” protocol (AAP test
6- Organisation for Economic Co-operation and Development
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مواد و روشها
تهیه ذخیره اولیه و خالصسازی جلبک :جمعآوری اوليه نمونههای جلبكی از آب استخرهای
پرورشماهیاصفهانانجامگرديد.پسازشناسايی بااستفادهازميكروپيپتسلولهایفيتوپالنكتونی
راجدانمودهوبابهره گيریازمحيطکشتجامدآگاروتجديدمداومکشتاستوکخالصتهيه
،جلبک  Scenedesmus quadricaudaدرارلنمايرهایدو

گرديد.پساز اطمينانازخالص 
سازی
لبکهای آب شيرين) جهت ذخيره اوليه کشت داده شد
ليتری با محيط کشت ( BBM1ويژه ج 
نيكولز.)1313،

(
بهمنظورارزيابیسميتوتعيين غلظت مؤثره ( )EC50طول دوره آزمايش 39
نحوه انجام آزمایش :
ميردرزمانهای 12،12،21و  39ساعتمحاسبهشد.شايان ذکر است

ساعت بوده و ميزانمرگو 
(تراکمسلولها)صورتگرفت،که تعداد مرگ و مير(تلفات) اززمان

محاسبه EC50براساسبايومس
القای سم تا  21ساعت ،مرگ و مير روز اول و بهاين ترتيب تا روز چهارم محاسبه شد .پس از
آزمايشاتاوليهتيمارهاینهايیبراساستصاعدهندسیبرایهرسم 1تيمارو 1شاهدتعينگرديد.

غلظتهای  4/2214 ،2/214 ،22/14 ،4و  4/42214ميكروگرم بر ليتر برای قارچکش تيلت،

شامل 
ليتربرایقارچکشبنوميلبا3تكراردرهرتيمارتعيين

ميلیگرمبر 
غلظتهای 1، 1/1،2/1،4و   4/1

سیسیهمراهبامحيطکشت BBMدرشرايطنوری 12ساعت
تيمارهادرلولههایآزمايش 14

شد .
تاريكیو  12ساعتروشنايیوشدتنور 94ميكرومولفوتون بر مترمربعبر ثانيهدردمای21±2
شمارشروزانهجلبکهاازهرلولهبهوسيلهالمهموسايتومتری(mm

درجهسانتیگرادقرار دادهشد.

)4/4921 mm×4/2وميكروسكوپاينورت()Ceti Belgiumبراساسروشمارتينزوچاکروف2
 O.E.C.D -241تعيين شد .ميزان
در سال  1311انجام شد EC50 .نمونهها با توجه به استاندارد  
حداکثر غلظت مجاز( 3ميزان  EC5039 hتقسيم بر  )14که بهعبارتی غلظت غير مؤثر 1نيز خوانده
میشودودرجهسميتبرطبقجدولاستاندارد()1مشخصشد( .)2449،O.E.C.D



1- Bold Basal Medium
2- Martinez and Chakroff
3- Mac value
4- NOEC
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جدول  -1تقسیمبندی قارچکشها براساس میزان سمیت استاندارد ( EPAبرحسب میلیگرم بر لیتر) ()EPA.6002
سطح

درجهسميت

EC14

I

سميتخيلیزياد(وضعيتخطرناک)

 4- 4/2

II

سميتزياد(وضعيتهشدار)

4/2- 2

III

سميتمتوسط(وضعيتاحتياط)

2- 24

IV

سميتکم(وضعيتاحتياط)

>24

ارزيابیسميتدرجلبکهاباروشProbitوآناليزآماریدادههاباتجزيهواريانسيک

آنالیز آماری:
طرفه ( )One- way ANOVAانجام شد .کليه آناليزهای آماری با استفاده از نرمافزارآماری SPSS
ورسمنمودارهابهوسيلهبرنامهExcell, 2010انجامشد .

نسخه19

نتايج
قارچکشتيلتمربوط
بيشترينوکمترينتراکمسلولهایجلبکدر 

نشانمیدهد

 بررسیشكل1
ميكروگرمدر

گرمدرليتر 3/22×141( ،سلولدرهر ميلیليتر)و 22/14


ميكرو
بهغلظتهای 4/4221
ليتر)میباشد .

ليتر1/312×141(،سلولدرهرمي 
لی



شکل  -1تغییرات تراکم جمعیت جلبک  S. quadricaudaدر غلظتهای مختلف سم تیلت طی  62ساعت.
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 بر اساس شكل  2در قارچکش بنوميل بيشترين و کمترين تراکم سلولهای جلبک مربوط به
لیگرم در ليتر،
ميلیليتر) و  2/1مي 
ميلیگرم در ليتر 3/1×141( ،سلول در هر  
غلظتهای   4/1

میباشد .
ليتر) 
ميلی 
(2/12×141سلولدرهر 


شکل  -6تغییرات تراکم جمعیت جلبک  S. quadricaudaدر غلظتهای مختلف سم بنومیل طی  62ساعت.



 
 نتايج آناليز آماری نيز نشاندهنده اختالف معنیدار در رشد روزانه ( )p>4/41بين برخی از
غلظتهای مختلف در هريک از سموم مورد مطالعه بود بهطوری که افزايش غلظت سموم باعث

یداری()p>4/41درتراکمسلولیمیشود.
تغييراتمعن 
سلولهای جلبکسبزسندسموسکوارديكودا
بهترتيبميانگيندرصد تغييرات  
درشكلهای   3-1


ثيرغلظتهایمختلفسمومموردمطالعهآوردهشدهاست .

نسبتبهسلولهایاوليهتحتتأ
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شکل  -3درصد تغییرات سلولهای جلبک سبز سندسموس کواردیکودا نسبت به سلولهای اولیه تحت تأثیر
غلظتهای مختلف قارچکش تیلت طی  62ساعت.

ميلیگرم
قارچکشبنوميلدرغلظت  2/1
طبقشكلهای 1و 3بيشترينکاهشسلول جلبک در  


میباشد .
روگرمبرليتر 
برليتروتيلت22/14ميك 

شکل  -4درصد تغییرات سلولهای جلبک سبز سندسموس کواردیکودا نسبت به سلولهای اولیه تحت تأثیر
غلظتهای مختلف قارچکش بنومیل طی  62ساعت.
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غلظتهای مؤثره ( EC50 ،EC10و  39 EC90ساعته) هريک از سموم گزارششده

 در جدول  2
است.
جدول  -6غلظتهای مؤثره سموم  62ساعته.
قارچکش


EC10

EC14

تيلت

4/442

 9/912

بنوميل

4/441

4/231

 EC90
3



 1/2×14

ميكروگرمبرليتر

 14/1

ميلیگرمبرليتر 


 ميزانغلظتمؤثرهتيلتدرطیچهار روزمتوالی(39ساعت) برای 14درصدازجمعيتجلبک
سندسموسکوارديكودا  9/912ميكروگرمبر ليتر(جدول  )2و حداکثر غلظتمجاز ()MAC value
اينسميابهعبارتیغلظتغير مؤثر ( 4/991 )NOECميكروگرمبرليتر بهدستآمد.ميزانغلظت
ميلیگرمبرليتر و حداکثر غلظتمجاز
مؤثرهبنوميلنيزدرطیچهارروزمتوالی ( 39ساعت)   4/231
ميلیگرمبرليتربود.
( 4/423)MAC value

بحث
تواندبهطور


استومی
ريزجلبکهاسريعو بسيارکمهزينه 

 ارزيابیتأثيراتسميتبااستفادهاز 
غلظتهای بسيار کم از سموم مورد استفاده قرار

مؤثر در ارزيابی عناصر و ترکيباتسمی حتی در 
گانيسمهامهماستامانقش

هابرجلبکهاوار

آفت 
کش
گيرند (ونگوکويتر.)1329 ،اگرچهعملكرد 
نمايد.استفاده زياد


هاراچندينبرابرمی

کننداهميتآن

هایکشاورزیايفامی

کليدیراکهدرفعاليت
هامیگذارد (ما.)2442 ،


جملهجلبک
اثراتیرابررویارگانيسمهای غيرهدفاز 

سمومکشاورزی 

از
قارچکش
بررسی ميزان رشد جلبک  Scenedesmus quadricaudaطبق شكل  2-1نشان میدهد  
قارچکش تيلتاثرشديدتریبرروی رشد جلبک  S. quadricaudaداشتهاست .با
بنوميل نسبت به  
قارچکش قابلانتظارمیباشد .بررسی
توجهبه نقشبازدارندگیرشد (تقسيمسلولی) توسطايننوع  
کشبنوميلنشانمیدهددر21ساعتاوليهآزمايششدتاثرسمدرمقايسهبا


مختلفقارچ
سطوح 
سمتيلتبيشتر استواينروندطبقشكل 1درروزهایبعدینيزادامهداردودرسطوح 1/1و1
ميلیگرمدرليتر حاکیازمقابلهجلبک  S. quadricaudaعملكردسمبنوميل وکاهشاثرآن يوده

است .
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نوععلفکشگوناگونبرایجلبک Scenedesmus obliquus،

ما()2442نيزنشاندادکهتأثير34
 
دامنه گسترده و تحمل بيشتری در مقايسه با جلبک  Chlorella pyrenoidosaداشت .در قارچکش
تيلتنيزشاهدنوساناتیدرجمعيتجلبکS. quadricaudaبوديم .در21ساعتاوليهباکاهشرشد
درتمامتيمارهامواجهبودهواز روزدومتاپايانآزمايشاينروندباشيبکمتریصورتگرفتهاست
دربرابرقارچکشتيلتبود .

کهنشاندهندهمكانيسمجلبکS. quadricauda

 با مقايسه بين تيمارهای مختلف اين روند در سطوح 22/14و  2/214ميكروگرم بر ليتر بهدليل
علفکش
اثرگذاری شديد قارچکش تيلت کمتر بوده است .در مطالعات جفروی و همكاران   2441
فلوگزامين1بهطور شديدیباعثبازدارندگیرشدScenedesmus obliquusباکاهشتقسيمسلولی
شده است ،در حقيقت اين علف کش باعث جلوگيری از فرايند کلروفيل شده است (جفروی و
فکشاکسیفلورن2و ديوران3درمطالعات جفروی و همكاران
همكاران .)2441 ،نتايجاستفادهازعل 
بهطور شديدی مانع رشد  S. obliquusشده است (جفروی و همكاران،
در  2442نشان داد که 
بهطور معمول سميت سم در ارگانيسم هدف به دو عامل بستگی دارد ،نفوذ از طريق غشاء
 .)2442
بيولوژيكی واثرمتقابلسم درمكاناثر(مکفارلند.)1314 ،1همچنيندرمطالعات بونت1و همكاران
نحوهاثرشانبر گياهان

()2441مشخصشدکه بين سميت و آبگريزی درچند نوعآفت کشو 
ارتباطمعنیداریوجوددارد(بونتوهمكاران .)2441،

آبزیوجلبک
میتواندرجهسميتسمومموردآزمايش
 براساس جدول 2وباتوجهبهمقادير(  )MAC value
قارچکش تيلتدردرجه
برایجلبک  S. quadricaudaدراينمطالعه راتعيينکرد.بهاينترتيب 
سميت کم و بنوميل در درجه سميت خيلی زياد (وضعيت خطرناک) برای جلبک سندسموس
ميلیگرمبرليتردربنوميلو9/912
ساعتهبهترتيب 4/231

کوارديكوداقرارمیگيرند.ميزان 39 EC50

ميكروگرمبرليتردرتيلتتعيينگرديد .

1- Flumioxazin
2- Oxyfluorfen
3- Diuron
4- McFarland
5- Bonnet
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کشها در منابع آبی 4/1
 براساس استاندارد آب آشاميدنی اتحاديه اروپا حداکثر غلظت مجاز آفت 
ميكروگرم بر ليتر میباشد (گرای .)1339 ،1متأسفانه اطالعات چندانی در مورد مطالعه اثرات سميت
دردسترسنيست.جانقز 2و

قارچکشهابررویگونههایجنسسندسموس( )Scenedesmus spp.

ليتر،
برایعلفکشمتاکلر3درجلبک232 S. vacuolatusميكروگرمبر 

همكاران()2443مقدارEC50
ميلیگرم
رایعلفکشبوتاکلر 1درجلبک   4/2 S. quadricauda

ماو همكاران ( )2441مقدار  EC50ب
بر ليتر ،هی 1و همكاران ( )2412مقدار  EC50برای علفکش بوتاکلر در جلبک 2/31 S. obliquus
برایعلفکشهایکلروسولفورون1ومت

ميلیگرم بر ليتر ،نيستروم 9و همكاران ( )1333مقادير EC50

بهترتيب  14و  11ميكروموالر و ايبراهيم)1334( 3
سولفورون متيل 2در جلبک  S. obtusiusculus
دستآوردهاند.

برایعلفکشگراماکسون14در 33/2 S. dimorphusميكروگرمبر ليتربه

مقاديرEC50
هایسميتدرجلبکهاتحتتأثيرفاکتورهايینظيردما،pH ،ميزان


درآزمايش
اختالفدرمقادير EC50
سموم ،محيطکشت وجلبکمورد
،تراکمجلبک ،نوع 


،مدتزمانونحوهانجامآزمايش

شدتنور
و
هاراتوجيهمینمايد.


)کهبخشیازتفاوت
میباشد(لويس1331،11
استفاده 
نتیجهگیري
بهطور کلی نتايج بيانگر تخريب سلولهای جلبک سبز  S. quadricaudaو شدت اثرگذاری
 
میباشد.بنوميلدارایسميت
بيشتر سم بنوميلنسبتبهتيلت بر اين توليدکنندگان اوليه در منابعآبی 
خيلیزياد (خطرناک)نسبتبهتيلتبودو باتوجه به طوالنی بودن نيمه عمر ترکيبات سمی برخی از
دنبالآنانسانها

موجوداتآبزیمیتوانند بر حيات ساير آبزيان وبه

آفتكشها و ذخيره شدن در پيكره

تأثيرگذار باشد ،بنابراين باتوجه به نتايج اين مطالعه و تهديدجوامع آبزی با ورود سموم کشاورزی
1- Gray
2- Junghans
3- Methacholor
4- Butachlor
5- He
6- Nystrom
7- Chlorsulfuron
8- Metsulfuron-methyl
9- Ibrahim
10- Gramaxon
11- Lewis
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میتواناز
  بنابراين،مديريتصحيحونظارتبرمصرفهمراهباکنترلسمومضروریاست،مختلف
همچنينبراساسنتايجاينپژوهشوسايرمطالعات.سمومجايگزينبادرجهسميتکمتراستفادهکرد
دليلعملكردقابلقبولبهعنوان يکشاخصبيولوژيكی

 بهS. quadricaudaانجامگرفتهمیتواناز

 .درمنابعآبیاستفادهنمود
تشكر و قدردانی
 از معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان به لحاظ فراهم آوردن بودجه و امكان پژوهش و
همچنين از کارشناسانمحترمگروه شيالت دانشكده منابع طبيعی که نهايت همكاری را در انجام اين
 .میشود
 پژوهش به عمل آوردند تشكر و سپاسگزاری
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