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ي ماهی بومی استان کش ارگانوفسفره دیازینون در چهار گونهمقایسه سمیت آفت
  خوزستان: بنی، شیربت، گطان و برزم

 

   2اسماعیل عبدي و 1مجتبی علیشاهی *

  فارغ التحصیل دکتراي عمومی دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز 2 ،گاه شهید چمران اهوازدانشیار گروه علوم درمانگاهی دانش 1

  21/7/1392 تاریخ پذیرش:؛  16/4/1392 تاریخ دریافت:
 

  1چکیده
ي مـاهی بـومی اسـتان ي دیـازینون در چهـار گونـهسمیت حاد سم ارگانوفسـفره پژوهشدر این 

و گطان مورد بررسی قرار گرفـت. بـه ایـن منظـور از روش خوزستان، شامل ماهی بنی، شیربت، برزم 
ین صورت که هر گونـه مـاهی اهجهت تعیین سمیت حاد دیازینون استفاده گردید. ب OECDاستاندارد 

سـاعت قـرار داده شـده و  96در سه تکـرار) و بـه مـدت ( در مجاورت هفت غلظت متوالی دیازینون
آنالیز شد. نتایج مشـخص سـاخت  Probitافزار مده با نرمهاي بدست آتلفات روزانه ثبت گردید. داده

که دیازینون براي هر چهار گونه فوق سمیت داشته و سمیت آن هم با افزایش غلظت و هم با افزایش 
 دارساعته دیازینون در ماهی بنی و گطان فاقد تفاوت معنـی 50LC 96یابد. مدت مجاورت افزایش می

)05/0>P( بـود، ولـی سـمیت  گرم در لیترمیلی 775/2±23/0و  805/1±12/0بر بوده و به ترتیب برا
نسـبت بـه دو گونـه بنـی و گطـان  )P>05/0( داريشیربت و برزم تفاوت معنی دیازینون در دو ماهی

مـاهی بنـی و گطـان  گرم در لیتـر) بـود.میلی 322/6±52/0و  514/6±53/0داشته و به ترتیب برابر (
شیربت و برزم در برابر مسمومیت با دیازینون دارنـد. بـا توجـه بـه  حساسیت بیشتري نسبت به ماهی

هاي جاري کشور با دیازینون، بهتر است عالوه بـر بررسـی سـمیت سـایر سـموم در آلودگی اکثر آب
هاي مهم پرورشی، در بازسازي ذخایر ماهیـان بـومی در منـابع آبـی اسـتان خوزسـتان، بیشـتر از گونه
  مقاومت بیشتري به این سم دارند، استفاده گردد. هاي شیربت و برزم کهگونه

  دیازینون، ماهیان بومی، استان خوزستان، سمیت حاد کلیدي: هايواژه
                                                

    .iralishahim@scu.acمسئول مکاتبه: *
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  مقدمه
واحد سطح در جهان، گسترش استعمال سموم  زي مکانیزه و باال بردن تولید درگسترش کشاور

د استفاده راه خود را به منابع آبی داشته است. سموم مور ترکیبات ارگانوفسفره را به دنبالویژه هب
هاي امروزه جامعه بشري سطحی یافته و اثرات این سموم روي موجودات غیر هدف یکی از نگرانی

هاي ). اثر این سموم بر جوامع زیستی آب2003؛ گالووي و هندي، 2002پور و همکاران، است (قاسم
اي هاي گستردهها، نگرانیویژه ماهیهبزي بطبیعی و اثرات بالقوه آن بر جمعیت و سالمت موجودات آ

هرچند ). 2000(بورکپایل و همکاران،  را از جهات مختلف زیست محیطی و بهداشتی باعث شده است
باشند، ولی نتایج بسیاري از ها به عنوان محیط هدف سموم دفع آفات نباتی و دامی نمیاین محیط

هاي سطحی نمایان آن (دیازوکسون) را در آبپایشی حضور دیازینون و متابولیت  هايپژوهش
  ).2010؛ بنائی و همکاران، 2007اند (شایقی و همکاران، ساخته

پایریمینیل) فسفوروتیوایت] یکی از  -6-متیل 4 -ایزوپروپیل-O- )2دي اتیل  O, O-دیازینون [
رافشان و ؛ بذ2000باشد (الرکین و جردما، ترین سموم ارگانوفسفره در کشاورزي میپرمصرف

). دیازینون در محیط آبی یا بدن موجود زنده به متابولیت اکسون فعال دیازوکسون 2007همکاران، 
)Diazoxon (]-O, O  دي اتیلO- )2- شکند که پایریمینیل) فسفات] می -6-متیل 4 - ایزوپروپیل

از فعالیت استیل سم دیازینون با ممانعت  سمیت ایجاد شده در موجودات زنده در اثر این ماده است.
؛ پساندو و همکاران، 2003گردد (دوتا و آرندز، کولین استراز باعث آسیب به سیستم عصبی ماهی می

گردد. همچنین این ممانعت ). اثر مهارکنندگی این سم باعث تغییر رفتار و عملکرد ماهی می2003
؛ 1995(دوتا و همکاران،  گرددفعالیت آنزیمی باعث اختالل در رشد، بقا، تغذیه و تولید مثل ماهی می

همچنین دیازینون باعث آسیب ). 2005؛ آیدین و گوپراچو، 2004؛ دوتا و ارندز، 2000هام و هینتون، 
). 2008؛ اسیک و سلیک، 2008ی و همکاران، یگردد (بناهاي خونساز میبافتی بویژه در بافت کبد و بافت

؛ 2007؛ شایقی و همکاران، 2003شود (هنرپژوه، میطور وسیعی در داخل کشور استفاده هدیازینون ب
هاي سطحی کشور به این سم آلودگی آب بیانگر) برخی گزارشات 2009نژاد و همکاران، رحیمی

هاي طبیعی ها به آبوشوي سموم مصرفی در کشاورزي و راه یافتن آناست، که بیشتر در اثر شست
). هر چند این سم نسبت به سموم 2009و همکاران، نژاد ؛ رحیمی2002پور و همکاران، است (قاسم

ویژه سموم ارگانوکلره ماندگاري کمتري در طبیعت دارد ولی به علت مصرف مداوم آن در هدیگر ب
هاي مختلف به این سم آلوده هستند هاي طبیعی نزدیگ مراکز کشاورزي به نسبتکشاورزي اکثر آب
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این سم در منابع آبی طبیعی در حد غیر کشنده است ). معموال حضور 2010(ارجمندي و همکاران، 
) ولی گاهی بعد از مصرف با دوز باال در کشاورزي و شستشوي سطحی 2009وریزاس و همکاران، (

خاك، مسمومیت و تلفات ماهی نیز دراثر مسمومیت با این سم درمنابع آبی طبیعی گزارش شده است 
  ).2007باقري، (

ها، تفاوت بسیار زیادي در مورد حساسیت این سم در ماهی گزارش مسمومیت باالي باوجود
ساعته دیازینون در  50LC 96که طوريههاي مختلف ماهی نسبت به این سم قابل مشاهده است. بگونه

گرم در لیتر و همین شاخص در ماهی دانیوي گورخري میلی Poecilia reticulate (8/0ماهی گوپی (
)Brachydanio rerioباشد. سمیت متفاوت دیازینون گرم در لیتر میمیلی 8ر گوپی و برابر ) ده براب

و نیز  زدایی زیستیهاي مختلف ماهی به قدرت و میزان تولید استیل کولین استراز، قدرت سمدر گونه
  ).1991کیزر و همکاران، میزان جدب بیولوژیک سم در بدن بستگی دارد (

لف متفاوت است و این تفاوت عالوه بر گونه تابع سن، هاي مختشدت سمیت دیازینون در بین گونه
  ).1991باشد (اوه و همکاران، جنس، اندازه بدن، فاکتورهاي محیطی و نیز شیمی محیط زیست می

هاي بزرگ استان خوزستان جریـان دارنـد کـه هاي جاري کشور در رودخانهآبدرصد  30 حدود
هـا در سرتاسـر مسـیر خـود مـزارع ایـن رودخانـه باشـد.هاي مجاور مـیها استانآن بیشترسرچشمه 

هاي کشاورزي به استان خوزستان که یکی از قطب در نهایتو  سازدمیکشاورزي بسیاري را مشروب 
وشـوي سـموم ضـدآفات گیـاهی از مـزارع کشـاورزي و رسند. شستو آبزي پروري کشور است می

افـزایش روز افـزون مصـرف ایـن سـموم در باشـد. هـا گریزناپـذیر مـیها به این رودخانهراهیابی آن
تولید  درصد 22اي در منابع آبزیان بومی استان و نیز آبزي پروري استان که کشاورزي، اثرات ناخواسته

 بنابراین). 2000-2008شود، خواهد داشت (گزارش آماري شیالت، ماهیان گرمابی کشور را شامل می
 ، شـیربتBarbus sharpeyi هـاي اسـتان (بنـیهومی رودخانــی بــچهار گونه ماه پژوهشدر این 

Barbus grypusبرزم ، Barbus barbulus و  xanthopterus Barbusها در جهان ) که پراکنش آن
هاي هایی از ایران، عراق و سوریه است در نظر گرفته شدند. هر چهار گونه در برنامهمحدود به قسمت

میلیون قطعه بچـه  20عی تکثیر شده و ساالنه بیش از بازسازي ذخایر منابع آبی شیالت بصورت مصنو
ماهی از این چهار گونه در منابع آبی استان رهاسازي یا بصورت پلی کالچر همراه سایر کپورماهیان در 

بنابراین در این پژوهش ). 2000-2008شوند (گزارش آماري شیالت، استخرهاي خاکی پرورش داده می
غلظت کشنده پژوهش ونه فوق بررسی و مقایسه شد، تا بر اساس نتایج این اثرات سمی دیازینون در چهار گ
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دیازینون در این چهار گونه مشخص شود و بتوان از این اطالعات در بازسازي  1و حداکثر غلظت قابل قبول
  روي اثر آلودگی با دیازینون بر فون ماهیان بومی استان استفاده نمود. هاپژوهشذخایر و نیز 

  
  هاشمواد و رو

گرم) از  5- 7قطعه از هر گونه با وزن متوسط  400چهار گونه ماهی بنی، شیربت، برزم و گطان ( :ماهی
دو مرکز انحصاري تکثیر ماهیان بومی استان خوزستان واقع در حمیدیه و نیز مرکز شهید ملکی در 

رایط سالن آکواریوم، یابی با شمدت یک هفته براي سازش ها بهي شهرستان اهواز تهیه شد. ماهیحومه
 نگهداري گردیدند.

صورت روزانه با ترمومتر دیجیتال ثبت گردید، کـه هب دماي :شرایط فیزیکوشیمیایی آب مورد آزمایش
متـر دیجیتـال هانـا سـاخت ایتالیـا   pHنیز بـا دسـتگاه  pHبود، میزان گراد درجه سانتی 27±1 برابر

سـنج ختی بر اساس میزان کربنات کلسیم بوسیله سختیبود. س pH=8/7±8/0گیري شد که برابر اندازه
Aqualitic  آلمــان مــدلAL20COND ــ ــدازههب ــرصــورت هفتگــی ان  EC=920 گیــري شــد و براب

 اکسیژن متر لوترون مدلبا دستگاه میزان اکسیژن محلول مشخص شد.  میکروزیمنس بر سانتیمتر مربع
5510-DO 3 میزان  بود. گرم در لیترمیلی 8±02/1گیري شده و برابر اندازه ساخت تایوانNH  2وNO 

 3NOگـرم در لیتـر و میـزان میلی 01/0کمتر از گیري شده و هاي ایران شیمی اندازهبا استفاده از کیت
  گرم در لیتر بود.میلی 1/0کمتر از 

دیازینون مورد مصرف معمول کشاورزي در استان خوزستان براي این منظور استفاده  :سم دیازینون
دي  O, O-[ دیازینون خالص درصد 60با ماده موثره  Basudin 60 EMد. دیازینون با نام تجاري ش

استون به  درصد 40پایریمینیل) فسفوروتیوایت] محلول در  -6- متیل 4 -ایزوپروپیل-O- )2اتیل 
  عنوان استوك اولیه مورد استفاده قرار گرفت.

عیین سمیت دیازینون از روش استاندارد براي ت :)MACو  50LCروش تعیین سمیت دیازینون (
OECD2  203راهنماي شماره )renewal test condition -Static ،استفاده گردید (تی سی ار (

هاي ). در چهار گونه ماهی فوق، از آنجا که اطالعاتی در مورد بررسی سمیت دیازینون در گونه1984
قدماتی در سطح کوچک براي بدست آوردن حدود ماهی موجود نبود، ابتدا اقدام به انجام آزمایشات م

                                                
1- Maximum acceptable concentration 
2- Organization for Economic Cooperation and Development 
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 7غلظت کشنده این ماده در هر گونه ماهی گردید و سپس بر اساس این اطالعات بدست آمده، بین 
 درصد100غلظت متوالی از دیازینون براي هر گونه در نظر گرفته شد، بطوري که غلظت ایجاد کننده 

هاي دیازینون در سه ار گیرد. هر یک از غلظتها قرتلفات و غلظت غیرکشنده در بین این غلظت
زن مجهز به ـرفت. هر مخـررسی قرار گـتري مورد بـلی 20زن ـرار در یک مخـر تکـرار و هـتک

قطعه ماهی  12به هر مخزن  ایی آب در تمام مخازن مشابه بود.سیستم هوادهی و شرایط فیزیکو شیمی
 پژوهشه به اصول روش کار مورد استفاده در این (از گونه مورد بررسی) به معرفی گردید. با توج

)Static-renewal test conditionها و مواد آلی دفعی ماهی و ) براي جلوگیري از اثر متابولیت
نگهداري غلظت دیازینون در حد غلظت اولیه در نظر گرفته شده، آب تمام مخازن روزانه با آب حاوي 

حرکت و فاقد حرکت سرپوش آبششی مرده هاي بیهیگردید. ماهمان غلظت دیازنون تعویض می
، 48، 24صورت روزانه (ه). ثبت تلفات ب1984گشتند (تی سی ار، محسوب شده و از آب خارج می

 96و  90LC 24 ،48و  10LC ،50LCساعت) انجام شده و بعد از ثبت تلفات، اقدام به تعیین  96و  72
گردید. در این روش از رگرسیون بین تعداد تلفات و 5/1یرایش و  Probitافزار ساعته با استفاده از نرم

). ترسیم نمودار در فضاي نرم افزار 2005شود (آیدین و کپراچو، لگاریتم غلظت دیازینون استفاده می
  آورده شده است. 1هاي مورد استفاده در مورد هر گونه در جدول غلظت ) انجام شد.2007اکسل (

  
  هاي ماهی مورد بررسیدیازینون در گونه 50LCهاي بکار رفته براي تعیین غلظتتعداد تیمار و  -1جدول 

  )g/mlµ( غلظت نانو ذرات مورد استفاده  تعداد تیمارها  نوع ماهی
  15 و 12، 9، 6، 3، 1صفر،   7  بنی

  18و  15، 12، 9، 6، 3صفر،   7  شیربت
  18و  15، 12، 9، 6، 3صفر،   8  برزم
  15 و 12 ،9، 6، 3، 1صفر،   8  گطان

  
یابی با شرایط سالن آکواریوم، نگهداري گردیدند، سپس روز براي سازش 7مدت ها به ابتدا ماهی

قطعه ماهی از هرگونه به هر مخزن  10ها ایجاد گردید. هاي مورد نظر در هر یک از آکواریومغلظت
  ه یافت.روز) ادام 4ساعت ( 96اضافه شده و تلفات روزانه ثبت گردید. ثبت تلفات تا 

گیري میزان سمیت دیازینون در در طول عملیات اندازه :هاي مختلفم در ماهیان در غلظتیثبت عال
هاي مختلف ثبت شده و ماهیانی که بعد از نشان صورت متوالی در غلظتهها بم ماهییها، عالماهی
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محسوب ه مردگرفتند، م در کف مخزن دو ساعت بدون حرکت سرپوش آبششی قرار مییدادن عال
  گردیدند.شده و از آب خارج می
ساعت دیازینون  96درصد تلفات در  50با تقسیم نمودن غلظت ایجاد کننده  1حداکثر غلظت مجاز

  ).1984در هر گونه بر عدد ده محاسبه گردید (تی سی آر، 
 نسخه SPSS افزارو نیز نرم 5/1 نسخه Probitافزار از نرم پژوهشبراي آنالیز اطالعات  :آزمون آماري

براي  Leven statistic testابتدا با آزمون  Probitافزار استفاده گردید. اطالعات خروجی از نرم 16
  ANOVAبررسی نرمال بودن اطالعات بررسی گردید. پس از اطمینان از نرمالیتی دیتاها، از آزمون 

اوت میانگین اطالعات براي بررسی تف) درصد 95یکطرفه و تست تکمیلی دانکن (در سطح اطمینان 
  گونه ماهی استفاده گردید. 4پروبیت بین 

  
  نتایج

افـزار نتایج بررسی اثرات سمی دیازینون در چهار گونه ماهی مورد بررسی که خروجی آنـالیز نـرم
 درصـد 90و  50، 20، 10آورده شده است. در این جدول غلظت ایجاد کننده  2باشد، در جدول پروبیت می

هاي ساعت بعد از مجاورت با دیازینون مشخص گردید. در تمام ماهی 96و  72، 48، 24تلفات بعد از 
مورد بررسی با افزایش غلظت دیازینون تلفات نیز افزایش یافتت. در مورد مـاهی بنـی و گطـان 

هاي کمتر دیازینون باعث ایجاد تلفات مشابه نسبت به ماهی شـیربت و بـرزم شـد، یعنـی غلظت
ساسیت بیشتري نسبت بـه مـاهی شـیربت و بـرزم در برابـر مسـمومیت بـا ماهی بنی و گطان ح

  دیازینون دارند.
 1گونه ماهی مورد بررسی نیز در شـکل  4ارتباط بین غلظت سم دیازینون و تلفات ایجاد شده در 

که در نمودار مشـخص اسـت در هـر چهـار گونـه مـاهی افـزایش مـدت آورده شده است. همانطور 
ایـن غلظـت در  اسـت، البتـه تلفـات گردیـده درصد 50ي مجاورت باعث کاهش غلظت ایجاد کننده

  ).P>05/0دار بود (هاي مورد بررسی داراي تفاوت معنیگونه
  
  

                                                
1- Maximum acceptable concentration (MAC) 
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، 48، 24رسی بعـد از هاي ماهی مورد بردرصد تلفات در گونه 90و  50، 20، 10هاي ایجاد کننده غلظت -2جدول 
  ساعت 96و  72

  دوز کشنده
)mg/l(  

  مدت مجاورت
  ساعته 96  ساعته 72  ساعته 48  ساعته 24  گونه ماهی

10LC  

  aC45/0±344/6 aB 24/0±764/2  bB 19/0±337/2  bA11/0±515/1 بنی
  aD 65/0±721/6  bC 424/0±408/4  cB 39/0±687/3  cA 21/0±832/2 شیربت
  aC 56/0±315/6  bB 4/0±981/3  cB32/0±691/3  cA171/0±879/2 برزم
  bD 35/0±423/4  aC 22/0±364/2  aB 19/0±536/1  aA 07/0±976/0 گطان

LC20 

  bD 85/0±9/6  aC 32/0±265/3  bB 21/0±71/2  bA 12/0±705/1 بنی
  bC 97/0±646/7  bB 54/0±199/5  cB41/0±23/4  cA 25/0±31/3 شیربت
  bC 86/0±102/7  bAB 42/0±528/4  cAB41/0±233/4  cA 25/0±344/3 برزم
  aC 78/0±05/5  aB 32/0±785/2  aAB 19/0±836/1  aA12/0±192/1 گطان

50LC  

  aD 85/0±9/6  aC32/0±265/3  aB 21/0±71/2  aA 12/0±805/1 بنی
  bC 68/2±18/13  dB 82/0±54/10  cA 81/0±683/7  cA 53/0±514/6 شیربت
  bC 65/2±67/11  cB 93/0±804/7  cB 78/0±552/7  cA 52/0±322/6 برزم
  aD05/1±44/8  bC 62/0±569/5  bB 5/0±907/3  bA 23/0±775/2 گطان

90LC 

  aB 15/2±27/15  bB 97/1±76/15  aA 7/1±97/10  aA 68/1±46/9 بنی
  bB 95/2±86/25  aB 72/1±76/24  bA 21/1±02/16  bA 12/1±98/14 شیربت
  bC 65/2±58/21  bA 5/1±29/15  bB 02/1±45/15  bA 32/1±88/13 برزم
  aD 91/1±11/16  bC 66/1±12/13  aB 78/0±94/9  aA73/0±86/7 گطان

در هر ستون و حروف بزرگ التین غیرهمنام  05/0دار در سطح دهنده تفاوت معنیین غیر همنام نشان* حروف کوچک الت
  .باشدمی 05/0دار در هر ردیف در سطح دهنده تفاوت معنینشان
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ساعت مجاورت با دیازینون در ماهیان:  96و  72، 48، 24درصد تلفات بعد از  50غلظت دیازینون ایجاد کننده  -1شکل 

  رد هر گونه کنترل محسوب شده است)بنی، شیربت، گطان و برزم (غلظت صفر دیازینون مورد آزمایش در مو
  

ي ماهی مورد بررسی نیز در ارتباط بین غلظت دیازینون و درصد تلفات ایجاد شده در چهار گونه
ده نسبت مستقیم بین غلظت دیازینون و تلفات در هر نشان داده شده است. در عین مشاه 2شکل 

ها تفاوت داشته و تفاوت بین گطان و بنی با دو ماهی چهار گونه ماهی، شیب خطوط مربوط به گونه
  دار است.شیربت و برزم از نظر آماري معنی

  

  
 ا سـم دیـازینون درساعت مجـاورت بـ 96ارتباط بین غلظت دیازینون و درصد تلفات ایجاد شده بعد از  -2شکل 

  باشد)می 05/0دار در سطح ي تفاوت معنی(حروف غیر همنام التین نشان دهنده ماهیان: بنی، شیربت، گطان و برزم
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هاي مورد بررسی چه در ماهیانی که بعداً م مسمومیت در تمام گونهیعال :هام مسمومیت در ماهییعال
 م شاملییافتند به وضوح مشهود بود که این عالمیبهبود  درنهایتشدند و چه در ماهیانی که تلف می

هم خوردن تعادل و شناي غیرعادي، عمودي قرار گرفتن در آب، حرکات سریع سرپوش آبششی،  به
هاي باالي حرکت ماندن در کف مخزن آب تقریباً در تمام غلظتشناي سریع و شنا در سطح آب و بی

  گرم در لیتر دیازینون بود.میلی 1
نتیجه محاسبه میزان حداکثر غلظت قابل قبول سم دیازینون در  :حداکثر غلظت قابل قبول دیازینون

نشان داده شده است. همانطور که در نمودار مشخص است  3چهار گونه ماهی مورد بررسی در شکل 
و بنی داري بیشتر از غلظت این ماده در گطان این غلظت در مورد برزم و شیربت مشابه و بطور معنی

  .)P>05/0(باشد می
  

 
  ماهیان: بنی، شیربت، گطان و برزمسم دیازینون در  )MACمقایسه حداکثر غلظت قابل قبول ( -3شکل 

  
  بحث

حضور سموم دفع آفات نباتی بویژه سموم ارگانوفسفره گزارش شده  هاپژوهشدر بسیاري از 
ویژه ماهی نسبت به ه. موجودات آبزي ب)2009؛ ابهیالش و ناندیتا، 2006، و همکاران (مونتیرو است

گیرد. با این حال قرار میهاي محیطی حساس بوده و سالمت ماهی تحت تاثیر این سموم این آلودگی
هاي مختلف ماهی از نظر حساسیت به سموم، بویژه مسمومیت با دیازینون تفاوت زیادي بین گونه

 )،1995 دوتا و همکاران،( ي ماهیسن و اندازه مشاهده شده است، که عالوه بر فاکتورهاي محیطی آب،

8/0  
7/0  
6/0  
5/0  
4/0  
3/0  
2/0  
1/0  
0 
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بدن و نیز میزان  زدایی زیستیقدرت و میزان تولید استیل کولین استراز، قدرت سم به فاکتورهایی مانند
  ).1991اوه و همکاران، جدب بیولوژیک سم در بدن بستگی دارد (

مورد بررسی سمیت دارد. از نشان داد که دیازینون براي هر چهار گونه ماهی  پژوهشنتایج این 
ها با این سم افزایش یافت، به طرفی درصد تلفات با افزایش غلظت و نیز افزایش زمان مجاورت ماهی

گرم در لیتر به ترتیب میلی 46/9و 805/1،  705/1، 515/1هاي عنوان مثال در مورد ماهی بنی غلظت
، 24تلفات بعد از  درصد 50ایجاد کننده  درصد تلفات نمود. از طرفی غلظت 90و  50، 20، 10ایجاد 

 805/1و  71/2، 265/3، 9/6 ی با سم دیازینون به ترتیب برابرساعت مجاورت ماهی بن 96و  72، 48
دهنده ارتباط معکوس غلظت کشنده سم با مدت مجاورت با ماهی است. گرم در لیتر بود که نشانمیلی

ابسته به غلظت و زمان مجاورت دارد که در لذا دیازینون در این چهار گونه ماهی سمیت و
، و همکاران (بورکپایل دیگر نیز این ویژگی در مورد سم دیازینون گزارش شده است هايپژوهش

البته برخی گزارشات از عدم وابستگی سمیت برخی سموم با زمان  )2010، و همکاران ؛ بنائی2000
) سمیت دلتامترین و سایپرمترین 1998همکاران ( و الکوتاطوریکه همجاورت سم با ماهی وجود دارد، ب

  ).1998الکوتا و همکاران، ( را در ماهی قزل آال مستقل از زمان مجاورت با سم گزارش نمودند
(همه از جنس باربوس  پژوهشهاي مورد بررسی در این نسبت فیلوژنیکی نزدیک گونه باوجود
این سم در این چهار گونه ماهی تفاوت  ساعته 50LC 96ویژه هباشند) سمیت دیازینون بماهیان می

که گونه بنی و گطان حساسیت بیشتري را نسبت به این سم طوريه. ب)P>05/0( داري داشتمعنی
و  805/1±12/0ترتیب برابر ساعت به 96تلفات بعد از  درصد 50داشته (غلظت ایجاد کننده 

کمتري را نسبت به این سم نشان دادند (به  گرم در لیتر) و شیربت و برزم حساسیتمیلی 23/0±775/2
بین  این تفاوت گرم در لیتر).میلی 322/6±52/0و  514/6±53/0ساعته برابر  50LC 96ترتیب 
  .)P>05/0( ها مشاهده شدتلفات نیز بین این گونه درصد 90، و 20، 10هاي ایجاد کننده غلظت
هاي مختلف ماهی تفاوت دیازینون در گونه مطالعات مشابه نیز سمیت سموم ارگانوفسفره بویژه در

سـاعته  USEPA (50LC 96کـه آژانـس حفاظـت محـیط زیسـت آمریکـا (طـوريهاند. بزیادي داشته
گرم در لیتـر، قـزل آالي میلی 46/0برابر  )Lepomis macrochirusدیازینون را در ماهی آّبشش آبی (

) را Pimephales minnowهی مینوي سـرچربی (گرم در لیتر و مامیلی 95/0-65/1کمان برابر رنگین
گرم در لیتر گزارش نمود. محققین مختلف نیـز گزارشـات متفـاوتی از سـمیت دیـازینون در میلی 8/7

ــه ــگون ــف م ــاي مختل ــودهـه ــه نم ــثالًاهی ارائ ــد. م ــزل 50LC 96 ان ــاعته در ق ــده س ــق بری آالي حل
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)Onchorhynchus clarki( 15/2 میلــی) آالي ) و در قــزل1999و آســاکا،  سـگوچیگـرم در لیتــر
که هر دو جزء خـانواده اند، در حالی) گزارش گردیده2010بنائی، گرم در لیتر (میلی 13/1 کمانرنگین

هاي مورد بررسی، مـاهی بنـی و گطـان میزان سمیت دیازینون در ماهی با توجه بهآزاد ماهیان هستند. 
از طرفـی  سیت نسبتا کمی در برابر این سم دارند.ي برزم و شیربت، حساحساسیت متوسط و دو گونه
شود که روند تلفات با افزایش غلظـت و نیـز رونـد کـاهش مشاهده می 2با توجه به اطالعات جدول 

نماید کـه غلظت دیازینون با افزایش زمان مجاورت، در هر چهار گونه ماهی مشابه بوده و مشخص می
  باشد.ر هر چهار گونه مشابه میمکانیسم اثر سم د نحوه تاثیر و احتماالً

ویژه دیازینون در اثر ههاي مختلف ماهی در برابر سموم ارگانوفسفره بعلت تفاوت حساسیت گونه
زدایی و یا به علت کارایی متفاوت سیستم سم هاي مختلف ماهی در میزان جذب سمتفاوت گونه

؛ دونگیون و همکاران، 1991ران، (کیزر و همکا باشدها و سرعت دفع متفاوت سم از بدن میماهی
هاي سمیت زایی دیازینون و ي مطالعات مربوط به بررسی مکانیسمتواند پایهمی پژوهش. این )2006

هاي مورد بررسی، به منظور یافتن علت تفاوت نیز نحوه جذب، متابولیسم و دفع آن از بدن ماهی
  سمیت دیازینون در این چهار گونه باشد.

فقدان هرگونه تغییر رفتاري در ماهیان تیمار شاهد (غلظت صفر دیازینون)،  باوجود از نظر رفتاري،
می است یم مشابه عالیم نوروتوکسیک حاد مشاهده گردید. این عالیعال در تیمارهاي حاوي دیازینون

ساها و ( )، گربه ماهی آب شیرین2003ویران و همکاران، ( که در مسمومیت دیازینون در ماهی گوپی
البته با توجه به برخی  )  گزارش گردیده است.2004کالتا و اورال، ) و کپور معمولی (2009راج، کاوی

ها نسبت به سموم ارگانوفسفره با افزایش سن را تایید گزارشات که کاهش نسبی حساسیت ماهی
ماهی با عنایت به استفاده از بچه  ) و1995؛ دوتا و همکاران، 1991(والکر و تامپسون،  اندنموده

توان احتمال داد که غلظت انگشت قد براي محاسبه سمیت دیازینون در این چهار گونه ماهی، می
 پژوهشهاي بدست آمده در این هاي بالغ این چهار گونه باالتر از غلظتکشنده دیازینون در ماهی

جا که مکانیسم اثر تر مشاهده گردید. از آنقیباشد. از طرفی با افزایش غلظت سم، عالئم نیز بیشتر و عم
هاي عصبی تجمع استیل کولین در پایانه بنابرایناین سم ممانعت از عمل استیل کولین استراز است، 

که مرگ ماهی  گردد که حتی در صورتیاختالل در تغذیه، شنا، درك محیطی می باعث عالئم عصبی و
رشد و مقاومت ماهی به  تواند سالمت،را باعث نشود، حتی مسمومیت مزمن این سم در طبیعت می

  .)2008ی و همکاران، ی؛ بنا2006(اونر و همکاران،  هاي محیطی را تهدید نمایداسترس



 1393 بهار) 1)، شماره (3برداري و پرورش آبزیان (بهره

90 

ها و نیز حساسیت چهار گونه ماهی مورد بررسی دیازینون در ماهیسمی  با توجه به اثرات بنابراین
ه منابع آبی استان ها بو از طرفی مصرف باالي این سم در کشاورزي که ورود آن پژوهشدر این 

هاي هاي جاري رودخانهتوان نتیجه گرفت که ماهیان بومی آبسازد، میخوزستان را گریز ناپذیر می
هاي بنی و هاي مورد بررسی گونهاستان خوزستان تحت تاثیر این سموم قرار داشته و در بین گونه

و برزم کمتر تحت تاثیر این سموم هاي شیربت باشد. البته گونهگطان بیشتر تحت تاثیر این سموم می
با توجه به مقاومت بیشتر این دو گونه، در مناطقی که احتمال آلودگی با  بنابراینگیرند. قرار می

دیازینون وجود دارد، به منظور بازسازي ذخایر (که در مورد هر چهار گونه در خوزستان انجام 
 شود) بهتر است از این دو گونه استفاده گردد.می

  
  اسگزاريسپ

ي با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز و از محل پژوهانه پژوهشاین 
  .پذیرفتمولفین انجام 
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