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  در ماهی کاراس طالیی  تعیین غلظت کشنده سموم دیازینون و دلتامترین
)Carassius auratus gibelio(  

  
  2اکبر هدایتیسیدعلیو  1رضا ترخانی*

  گرگان،و منابع طبیعی ، دانشگاه علوم کشاورزي ارشد گروه شیالتآموخته کارشناسیدانش1
  گرگان و منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزي استادیار گروه شیالت،2

  12/9/91؛ تاریخ پذیرش:  27/6/91تاریخ دریافت: 
  1چکیده

هاي کشاورزي و خانگی اي هستند که در فعالیتدیازینون و دلتامترین یکی از سموم ارگانوفسفره
 که در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان تزئینی پژوهش در اینگیرند. براي کنترل حشرات مورد استفاده قرار می

غلظت بدون مرگ و میر ساعته،  50LC 96 انجام شد،گرگان (استان گلستان) واقع در روستاي توشن 
)NOEC) و غلظت با حداقل مرگ و میر (LOEC () ماهی کاراس طالییCarassius auratus gibelio( 

 کاراس طالیین و دلتامترین تعیین شد. براي این منظور ماهیان بالغ دیازینو یت حادسم ثیرأتتحت
هاي تحت غلظتتایی)  7تکرار  3(تایی  21هاي در گروهگرم)  9- 5/9متر و سانتی 13-15(محدوده 

ها ثبت شد. طی انجام آزمایش غذادهی به ساعت قرار گرفتند و مرگ و میر آن 96مدت مختلف سم به
عواملی مانند  ماند همچنینها تجدید نشده و کیفیت آب ثابت باقی مییط آکواریومآب محماهیان قطع و 

pHهاي سمیت نیز با استفاده از ، دما، سختی و اکسیژن محلول در آب مورد سنجش قرار گرفتند. تست
 80و  40هاي ساعت، ماهیان در غلظت 96در پایان تعیین شدند.  SPSSافزار در نرم  Probitآنالیز آماري

  مواجه شدند.درصد  100تامترین با تلفات گرم در لیتر دلمیلی 40/0گرم در لیتر دیازینون و میلی
  

  ، کاراس طالییسمیت کشنده دیازینون، دلتامترین،آلودگی،  کلیدي: هايواژه

                                                
  rezat_65@yahoo.comمسئول مکاتبه: * 
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  مقدمه
با ترکیبات فسفر آلی در  هاي امروزه جامعه بشري توسعه و گسترش استعمال سمومیکی از دغدغه

توان از اثر سموم بر جوامع زیستی میباشد. میهاي آبی اورزي و اثرات بعدي آن بر اکوسیستمکش
گیري و هاي داخلی و دریایی و اثرات بالقوه آن بر جمعیت ماهیان و در نتیجه روي ماهیآب

یدهایی ط طبیعی همواره با تهدترین محیعنوان بزرگهاي آبی بههاي شیالتی نام برد. اکوسیستمفعالیت
عنوان محیط هایی گرچه بهچنین محیط بنابرایند، باشنتیکی و تنوع زیستی مواجه میمحدودیت ژ مانند

نتایج برخی از مطالعات پایشی حضور دیازینون و  باشد اماکش مدنظر نمیو اثر سموم آفتهدف 
؛ 1997مکاران، درگیست و ه(وان هاي سطحی نمایان ساخته استآب متابولیت آن دیازوکسون را در

این مواد سمی ممکن است در زنجیره غذایی  )1995سینگ و ویلسون، ؛ مان1996تسودا و همکاران، 
  تجمع یابند و باعث مشکالت جدي اکولوژیکی و سالمتی شوند.

هاي کشاورزي و خانگی براي که در فعالیت اي هستندو دلتامترین از سموم ارگانوفسفرهدیازینون 
علت توزیع گسترده در محیط آبی، قادر به به ومد. این سمنگیررد استفاده قرار میکنترل حشرات مو

 دنباشها میمهرگان، پستانداران، پرندگان و ماهیبی مانندوسیع در جانداران غیرهدف  اثرگذاري
شامل تیرگی ناحیه قدامی بدن، ها با ارگانوفسفره. عالیم ظاهري مسمومیت ماهیان )1986کاستانو، (
شناي سریع و ناگهانی دورانی و عالیم فیزیولوژیک  ،ضطراب بیش از حد، گرفتگی شدید عضالنیا

داخلی از جمله مهار شدن کولین، انباشتگی استیل کولین استراز، اختالل در کارکرد عصبی و اختالل 
هاي در بین گونهاین سموم شدت سمیت  ).1980ساستري و شارما، باشد (در حرکات تنفسی می

طور عمده تابع سن، جنسیت، باشد و میزان این تغییرات بهتلف از تغییرات زیادي برخوردار میمخ
باشد اندازه بدن ماهی، شرایط اقلیمی، ترکیب شیمیایی سم، شیمی محیط زیست و سایر فاکتورها می

  ).1983مونتز، (
) Cyprinidae(ماهیان ) از خانواده کپورCarassius auratus gibelio( کاراس طالییماهی 

و  یباشد (وثوق) میCyprinus carpioآن همانند کپور معمولی ( و تغذیه یاست و شرایط زیست
  .)1995 مستجیر،

هاي هورمونی طور گسترده در مطالعات تولیدمثلی و بررسیکه بهبا توجه به اهمیت این ماهی 
به ورود گسترده این سموم به  و با توجه) 1985برسلیوس و همکاران، گیرد (مورد استفاده قرار می

اي در مورد این سموم و افزایش گسترده هايپژوهشاین ماهیان، امروزه  هاي آبی محل زیستمحیط
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با توجه به شباهت خصوصیات و عملکرد  ویژه ماهیان صورت گرفته است.ها با آبزیان بهتداخل آن
مشخص انجام گرفت تا  پژوهشادي باال، این با اهمیت اقتصاي عنوان گونهاین گونه با کپور معمولی به

تا بتوان یک الگوي کلی  ماهیان خطرناك است این شود که چه میزان و چه غلظتی از این سموم براي
  ماهیان در نظر گرفت.ي ارزیابی سمیت این مواد در کپوربرا
  

  هامواد و روش
رکان) واقع در روستاي در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان آکواریومی (موج آبی هی پژوهشاین 

هاي با توجه به نتایج آزمایش تعیین محدوده کشندگی غلظت، منظور انجام آزمایشبهشد.  توشن انجام
براي  h96 -05LC در این محدوده انجام شد. براي تعیین 50LCسموم دیازینون و دلتامترین، آزمایش 

لیتري نگهداري  100 ايشیشه هايمقطعه ماهی قرمز در آکواریو 147سموم دیازینون و دلتامترین، 
تیمار براي  6هفته نگهداري شده و سپس در  1مدت منظور سازش با موقعیت جدید بهماهیان به شدند.

ند و در هر قرار گرفتتیمار شاهد همراه با ها آنهاي مختلف سموم دیازینون و دلتامترین از غلظت
  صورت تصادفی توزیع شد.بهقطعه ماهی  21تیمار 

در دوره آزمایش  با جیره بیومار تا حد سیري غذادهی شدند. روز 2در دوره آداپتاسیون ماهیان 
. غذاي مصرف نشده پس از زمان غذادهی، با سیفون نمودن )2008گیلی و هینتون، دي( قطع شدغذادهی 

نشده یدا تجدهها خارج شده تا مانع از آلودگی آب آکواریوم گردد. آب محیط آکواریوماز کف آکواریوم
کنترل و تمام شرایط در آب شیمیایی  وی شرایط فیزیک در طی آزمایشماند. و کیفیت آب ثابت باقی می

گیلی و ديباشد ( ا عامل متغیر دوزهاي مختلف سمیتداري شد تا تنهطی دوره آزمایش یکسان نگه
  .نددشمیا ایجاد شود هوادهی هاي که حداقل آشفتگی در آنگونهها به). تمامی آکواریوم2008هینتون، 

هاي در زمان داري شده و میزان تلفاتظر نگهنهاي موردساعت در غلظت 96مدت تمامی ماهیان به
و محدوده اطمینان  50LC). مقادیر 1998هوتوس و الهوس، ( ساعت محاسبه شد 96و  72، 48، 24
، Probitآنالیز ) با روش 1997یره (ریب توسط بودو و 1یافته فینیمطابق دستورالعمل اصالحدرصد  95

در  هاي سمومروش پروبیت لگاریتم غلظت محاسبه شد. درساعت  96و  72، 48، 24هاي در زمان
با  درصد 95گیرد. محدوده اطمینان قرار می Yو مقادیر پروبیت درصد مرگ و میر در محور  Xمحور 
  شد. ) محاسبه1995( موهاپاترا و رنگاراجان رابطه

                                                
1- Finney 
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 ،1LC، 01LC، 02LC ،03LC، 04LC ،50LC، 06LC، 07LC، مقادیر کشنده دیگر شامل 50LCبر عالوه
08LC، 09LC  99وLC ه با استفاده از جدول پروبیت، جدول مرگ و میر پروبیت و رگرسیون آن محاسب

LC(SE[/LC)CL%(LC[( رابطهبا درصد  95شد. مقادیر محدوده اطمینان  505050 96195  محاسبه 

رابطه  با SEشد. مقادیر 
wpnb

)LC(SE 1
50   هرابطمحاسبه شد. در این b : شیب خط رگرسیون

میانگین وزن : w و تعداد ماهیان مورد استفاده در هر گروه: nاستفاده شده،  سممقدار : pپروبیت،  /سم
  باشد.می) 1998هوتوس و الهوس، ( ماهیان مورد استفاده

  
  و بحث نتایج

گرم در میلی 6گراد و درجه سانتی 28ترتیب اکسیژن محلول در آب، بهدر طول دوره آزمایش دما و 
منظور یافتن محدوده کشندگی سموم بر روي ماهی قرمز، هاي ابتدایی بهپس از انجام آزمایشلیتر بود. 

 هو محدود عنوان محدوده کشندگی دیازینونبه )ppm(ر لیتر د گرممیلی 5- 80 هايمحدوده غلظت
و  72، 48، 24هاي دلتامترین در زمانعنوان محدوده کشندگی ر لیتر بهگرم دمیلی 05/0- 40/0هاي غلظت

  .آمده است 2و  1 هايکه نتایج آن در جدول ماهیان قرمز تعیین گردیدساعت بر روي  96
  

  عدد در هر غلظت) در معرض دیازینون 21مرگ و میر فزاینده ماهی قرمز (تعداد  -1جدول 

  )ppmغلظت (
  مرگ و میر تعداد

  ساعت 96  ساعت 72  ساعت 48  ساعت 24
  0  0  0  0  شاهد

5  0  0  0  0  
10  0  0  0  0  
20  3  5  10  13  
40  12  15  20  21  
80  19  21  21  21  

  
گرم در میلی 20ثیر سم دیازینون از غلظت أت، مرگ و میر در ماهی قرمز تحت1ل اساس جدوبر

ساعت همچنین در غلظت  96گرم در لیتر بعد از یلیم 40ساعت آغاز شده و در غلظت  24لیتر بعد از 
  مواجه شدند. درصد 100ساعت تمامی ماهیان با تلفات  48بعد از  گرم در لیترمیلی 80
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  عدد در هر غلظت) در معرض دلتامترین 21مرگ و میر فزاینده ماهی قرمز (تعداد  -2جدول 

  )ppmغلظت (
  تعداد مرگ و میر

  ساعت 96  تساع 72  ساعت 48  ساعت 24
  0  0  0  0  شاهد

05/0  0  0  0  0  
07/0  0  1  2  2  
10/0  1  1  6  10  
20/0  3  7  10  10  
40/0  14  18  20  21  

  
گرم در میلی 07/0ثیر سم دلتامترین از غلظت أت، مرگ و میر در ماهی قرمز تحت2اساس جدول بر

ساعت تمامی ماهیان با  96 گرم در لیتر بعد ازمیلی 40/0ساعت آغاز شده و در غلظت  48لیتر بعد از 
  مواجه شدند.درصد  100تلفات 

 ،1LCشامل  مقادیر Probit programانجام گرفته و بر مبناي روش آماري  هايبراساس آزمایش
10LC ،20LC ،30LC، 40LC ،50LC، 60LC، 70LC، 80LC ،90LC  99وLC براي  دیازینون و دلتامترین

  آورده شده است. 4و  3 هايولشد که نتایج آن در جدمحاسبه  ساعت 96و  72، 48، 24در  ماهیان قرمز
  

  انحراف استاندارد) در ماهی قرمز ±) دیازینون (میانگین 1LC-99غلظت تحت کشندگی ( -3جدول 
  ساعت 96  ساعت 72  ساعت 48  ساعت 24  

1LC  -  015/0 ± 0/5  023/0 ± 8/4  196/0 ± 0/12  
10LC  007/0 ± 7/18  015/0 ± 2/17  023/0 ± 0/13  196/0 ± 1/15  
20LC  007/0 ± 5/27  015/0 ± 3/22  023/0 ± 5/16  196/0 ± 5/16  
30LC  007/0 ± 9/33  015/0 ± 0/26  023/0 ± 0/19  196/0 ± 4/17  
40LC  007/0 ± 4/39  015/0 ± 1/29  023/0 ± 1/21  196/0 ± 2/18  
50LC  007/0 ± 4/44  015/0 ± 1/32  023/0 ± 1/23  196/0 ± 0/19  
60LC 007/0 ± 5/49  015/0 ± 0/35  023/0 ± 1/25  196/0 ± 7/19  
70LC 007/0 ± 0/55  015/0 ± 2/38  023/0 ± 3/27  196/0 ± 5/20  
80LC 007/0 ± 3/61  015/0 ± 9/41  023/0 ± 8/29  196/0 ± 5/21  
09LC 007/0 ± 2/70  015/0 ± 0/47  023/0 ± 2/33  196/0 ± 8/22  

99LC 007/0 ± 2/91  015/0 ± 1/59  023/0 ± 5/41  196/0 ± 9/25  
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، بعد از 4/44ساعت،  24ثیر سم دیازینون بعد از أتدر ماهی قرمز تحت 50LC، 3براساس جدول 
  تعیین گردید. 0/19ساعت،  96و بعد از  1/23ساعت،  72، بعد از 1/32ساعت،  48
  

  ارد) در ماهی قرمزانحراف استاند ±) دلتامترین (میانگین 1LC-99غلظت تحت کشندگی ( -4دول ج
  ساعت 96  ساعت 72  ساعت 48  ساعت 24  

1LC 01/0 ± 05/0  013/0 ± 01/0   -   -  
10LC  01/0 ± 18/0  013/0 ± 13/0  015/0 ± 07/0  02/0 ± 05/0  
20LC  01/0 ± 23/0  013/0 ± 17/0  015/0 ± 11/0  02/0 ± 09/0  
30LC  01/0 ± 27/0  013/0 ± 21/0  015/0 ± 15/0  02/0 ± 12/0  
04LC  01/0 ± 31/0  013/0 ± 24/0  015/0 ± 17/0  02/0 ± 15/0  

50LC  01/0 ± 34/0  013/0 ± 26/0  015/0 ± 20/0  02/0 ± 17/0  
60LC 01/0 ± 37/0  013/0 ± 29/0  015/0 ± 23/0  02/0 ± 19/0  
70LC 01/0 ± 40/0  013/0 ± 32/0  015/0 ± 26/0  02/0 ± 22/0  
80LC 01/0 ± 44/0  013/0 ± 36/0  015/0 ± 29/0  02/0 ± 25/0  
09LC 01/0 ± 50/0  013/0 ± 40/0  015/0 ± 33/0  02/0 ± 29/0  

99LC 01/0 ± 62/0  013/0 ± 52/0  015/0 ± 44/0  02/0 ± 38/0  

  
، بعد از 34/0ساعت،  24ثیر سم دلتامترین بعد از أتدر ماهی قرمز تحت 50LC، 4براساس جدول 

  بود. 17/0ساعت،  96و بعد از  20/0ساعت،  72، بعد از 26/0ساعت،  48
(غلظت با حداقل  LOEC(غلظت بدون مرگ و میر) و  NOECنیز مقدار  2و  1 هايدر شکل

  دیازینون و دلتامترین نشان داده شده است.مرگ و میر) ماهیان در معرض سموم 
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  ساعت) 96و  72، 48، 24هاي مختلف (تست سمیت حاد در ماهی قرمز در معرض دیازینون در زمان -1 شکل
  

  
  

  ساعت) 96و  72، 48، 24هاي مختلف (تست سمیت حاد در ماهی قرمز در معرض دلتامترین در زمان -2 شکل
  

سم دیازینون به  شاملهاي شهري هاي سطحی و فاضالبزي، روانابکش مزارع کشاورنفوذ زه
ویژه پس از بارش ها و مزارع پرورش ماهی و دیگر آبزیان بهچون رودخانهمنابع مختلف آبی هم

ها، که در این ماهی ماننداي از موجودات غیرهدف تواند بر طیف گستردههاي فصلی میباران
برگپیل گردد ( هاثیر بگذارد و حتی موجب تلفات بسیاري از آنأد، تکننهاي آبس زیست میاکوسیستم
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راحتی از طریق پوست، آبشش و دوست بوده و به). ترکیبات ارگانوفسفره چربی2000و همکاران، 
  ).1998والی، کنند (سیستم گوارش جذب شده و از سد خون و مغز عبور می

گونه تلفاتی در ماهیان ن و دلتامترین، هیچساعت آزمایش مسمومیت با سموم دیازینو 96در طی 
یت حاد رفتارهاي غیرطبیعی مشاهده شده در ماهیان در معرض سم. شاهد مشاهده نگردیدگروه 

هاي العمل در مقابل محركصورت افزایش عکستابی شدید، اضطراب بهبی ماننددیازینون قرار گرفته، 
م یبا عال غیره اي، تیرگی سطح بدن ودایرهشناي نیم یابی در آب،بیرونی، از دست دادن توانایی جهت

) مشابه 2001؛ اسوبودا و همکاران، 1998؛ الولی، 1993هوکو و همکاران، هاي (اشاره شده در گزارش
دیازینون و دلتامترین در سموم  )50LC( آن است که مقدار غلظت کشنده بیانگردست آمده هنتایج ببود. 

  ساعت است. 96یزان در تر از این مساعت بیش 24
گرم در هاي مختلف ماهی از چند دهم تا چندین برابر میلیساعته در گونه 50LC 96گستره مقادیر 
ساعت  96دیازینون در  50LCمقدار در مطالعات گذشته نیز، ). 1982سیکائی، باشد (لیتر در نوسان می

لیتر گزارش شده است (رستمی و گرم در میلی 6/4) Acipenser nudiventrisبراي ماهیان شیپ (
   600 -)، دیازینون تجاري ماکسیدال اي سی2005همچنین رستمی و همکاران ( ).2002سلطانی، 

  برون گرم در لیتر را یک ماده سمی در گروه مواد مضر و کشنده براي ازونمیلی 7/7با غلظت 
)stellatus A.در مارماهی اروپایی (باشد. ) میAnguilla Anguilla 50) مقدارLC 96  ساعته درصدي

 Poecilia) و این مقدار براي ماهی گوپی (1992سانچو و همکاران، باشد (گرم در لیتر میاز میلی

reticulate و براي ماهی  8/0) معادلBrachydnio rerio  گیري شده گرم در لیتر اندازهمیلی 8معادل
  ).1991کیذر و همکاران، است (
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Abstract2 

In this study that was done at Ornamental aquaculture center in Toushan village, 
acute toxicity test (LC50), NOEC and LOEC of Gold fish (Carassius auratus) were 
detected during exposure to diazinon and deltamethrin. These toxins are one of the 
most important organophosphate toxin in control of insects during agricultural and 
urban usage. Adult goldfish were exposed to different doses of toxins for 96h  
in group of 21 individuals and mortality rate was recorded. After 96h, there  
was 100% mortality at doses of 40, 80 ppm diazinon and 0.40 ppm deltamethrin. 
LC50-96h were 19±0.196 and 0.17±0.02 for diazinon and deltamethrin respectively. 
 
Keywords: Acute toxicity, Diazinon, Deltamethrin, Pollution, Gold Fish 
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