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بررسی اثر درجة حرارت در غلظت کشندة ( )LC50 96-hسم
سایپرمترین ( )Cypermethrinدر ماهی سفید دریای خزر
()Rutilus frisii kutum, Kamensky, 1901
 سعید شهبازی :بارشناآ ارش ،گرت شیالس دانشک،ة نابع طبیعة دانشگا غهران
 علیرضا میرواقفی :دانشیار گرت شیالس دانشک،ة نابع طبیعة دانشگا غهران
 مجید عابدی :بارشناآ ارش ،گرت شیالس دانشک،ة نابع طبیعة دانشگا غهران
 مهدی طاهریان :بارشناآ ارش ،گرت شیالس دانشک،ة نابع طبیعة دانشگا غهران

چکیده
طة اهن غحقیق سییت اد 1شر بش ساهرر ترهن در سو س د اهة ختثف  15ت  20ت  25درجل سانتةگراد) در بهو ا یان 3±1
گر ة یانگین )SD ±سای ،ا ة درها ،خحر  )Rutilus frisii kutum Kamensky, 1901بو نظ ر غعیین غثظت بشن،ة  50درصد،
از جیعیت ا یان در  96ساعت العو ت بررسة ش .،آز اهش ا بو ص رس سابن 2ت بر اسداآ رتش اسدتان،ارد  O.E.C.Dبدو د،س 4
شبانو رتز 96ساعت) ان اا ت پارا تر ا ،ؤثر فیحهک شیییاهة آب از جیثو  pHسختة بل ابسیژن حث ت درجل رارس بنتر شد.،
آز اهش ا ،ابت،اهة بو نظ ر هافتن ح،تدة بشن،گة با ر اساز ،بهو ا یان بو داخل آب اره ا اهة بو بو و  20لیتر آبگیر ،ت بدو
ط ر ،اتا اد ة ةش،ن ،بو غع،اد  10ع،د بهو ا ة برا ،ر آب اره ا ان اا ش ،ت پس از بودستآ ،ن ح،تدة بشن،گة غییار دا،
نهاهة با  6غییار ت  3غکرار شخص ش ،ت در نهاهت بر اساآ نتاهج ت با اسدتااد از آندالیح پرتبیدت قدادهر LC70 LC50 LC30 LC10
 LC90ت  LC99در  72 48 24ت  96ساعت برا ،ر سو س د اهة بر رت ،سای ،ا ة ان،از گیر ،شد ،ت سدییت داد )LC50 96-h
سو ساهرر ترهن برا ،بهو ا ة سای ،در د ا ا 20±1 ºC 15±1 ºC ،ت  25±1 ºCبو غرغیی برابدر 1/49 1/54ت  1/30یکرتگدرا
در لیتر بو دست آ  .،نتاهج نشان داد با افحاهش درجل رارس سییت ساهرر ترهن افحاهش ةهاب ،ت رگت یدر بدیشغدر ،بدرا ،ا یدان
اغااق ةافت .،در اهن آز اهش از نظر بالینة عالئیة انن ،خ ن ردگة در نا یل ساقل د ة غناس غیرعاد ،شدنا ،ندا نظو در ا یدان
رد آز اهش شا  ،ش.،
واژگان کلیدی :شر بش درجل رارس ساهرر ترهن سای ،ا ة ).LC50 96h (Rutilus frisii kutum

 ن هسن،ة سئ

تلفن 0۲۶-۳۲۲۲۳0۴۴
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 .1مقدمه

ککامجی بک کککام وککیم د ا یککشاً بک وتزلککم تشکیبککی

اکوسیستمها آبیل ب وتزلم بکزمگتکشین وککیطهکا

یمیایی دم یمیدموانی استفاده وکی کود .واللیکت
-1

وبیعیل هموامه با ته ی هایی وانت وک دیت ژنتیکی
تتوع زیستی وواج ان ل بتابشاین بتکین وککیطهکایی
اگشب ب وتزلم وکیط ه ف اثکش سکموم آ کت ککش

سایسشوتشین دم آب بسیام ککم اسکت ( 5-10µgLد
ت بش م

ب

وواد آلکی انکواع وختلکا سکطو%

ج ب وی ود (Stephenson, 1982د .همچتکینل ایکن

و نظش نیستت ل با جود این نتایج تع اد از وطالعات

تشکی ک

یایشی وضکوم سکموم وتابولیکتهکا آ هکا ما دم

Caligus elongates Lepeophthrirus salmonisد

سطکی نمایا کشده اسکت ( Mansingh and

اولکس

آبها

Wilson, 1995; Tsuda et al., 1996; Van-Der
Geest et al., 1979د.

سموم یایش تش ی نس ج ی
ما ب

از وششهکشهکا

بککشا کتتککشل ان ک هککا

ککامجی (وانت ک

دم قفسهکا یش م کی وکاهی آزاد اقیکانو

اسکتفاده وکی کود ( Richards, 1983; Roth et al.,
1993; Hrat et al., 1997; Boxaspen and Holm,
2001د.

هشبت وششه ککش سکایسشوتشین بکشا یشنک گا

جود آ مده است ک ب ووم گستشده بک جکا

وششهکشها امگانوکلشهل امگانو سفشه کامباواتها

بیوهشگا آبز بسکیام

یشسمی استل بشا واهیا

اسکککتفاده وکککی کککود (Aydin et al., 2005د.

سمی استل زیکشا وک ف وتکابولیزة سکم دم وکاهی

یایش تش ی ب د گش ه عم ه (گش ه I

یستان اما است ( Yilmaz

وششهکشها

گککش ه IIد بککا عال ککم وسککموویت وتمککایز تقسککیم
وی ون  .نوع  IIیایش تش ی ها با ی

1

گش ه آلفاسیانو

دم سا تام ود از نوع  Iوتمکایز وکی کون  .گکش ه I

(بشا ورال یشوتشیند تیثیشات نومتوکسی
دمجم ا ل از وشیق ت ا

ود ما دم

با عملکشد کانال س یم دم

سیسککتم ع ککبی وشکککز اعمککال وککیکت ک

نککوع II

یایش تش ی (بشا ورال دلتاوتشین سکایسشوتشیند بکش
کانالها یونی سیستم ع بی (K+ Na+د اثکش سکوء
ووج

دامن
ب دا

ا تالل دم م د

ش ج این یو هکا

امج سیستم ع کبی وکی کون ( Haya,

1989; Hayes, 1994; Burr and Ray, 2004د.
سککایسشوتشین آ ککتکککش یشسیسککتمی

ککاو

ایز وش عال یایش تش ی ستتز ه است کک بک وکوم
گستشده بکشا کتتکشل آ کاتل وشکشات ان ک هکا
1. alphacyano

بسیام آمامتش از یشن گا

and Erbasli, 2004د .سکمیتهکا وکاد بسکیام از
آ ککتکککشهککا یایش تش یکک ووجکک
دست جمعی امگانیسمها آبز

وککشگ ویککش

وکی کود ( Coats et

;al., 1989; Prashanth and David, 2006
Velmurugan et al., 2007; Anita et al., 2010د.
واهی سفی ( Rutilus frisii kutum; Kamensky,

وتک ش ب

1901د یکی از واهیا استخوانی باامز

شد از انوادة کسومواهیا  2دم دنیاسکت کک تتهکا دم
دمیا

زم بعضی م د ان ها وتتهی ب آ

جود

دامد زیست اه اصلی آ بخش جتکوبی ایکن وو کم
آبشیزل ب یژه سکواو ایکشا ل اسکت ( Tamarin and

Kuliev, 1989د .این گونک وکاهی وهکاجش م دککوچ

3

است ک دم واهها اسفت تکا کش مدین دم م د انک
تخم میز وی کت

از واهیا بسیام بکاامز

تجکام

2. Cyprinidae
3. Anadromous
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کزم بک علکت

وککاهی همچت کین اکتومهککا وکیطککی وانت ک دمج کم

است ک دم نکواوی جتکوبی دمیکا

گو ت و وعم داما تقا ا بسیام باییی اسکت

وشامت آب

مسوبات بسکت ی دامد ( Stephenson,

(Heyrati et al., 2007د .واهی سفی دم دمیا تغ ی

1982; Haya, 1989; Yilmaz and Erbasli, 2004د.

م

بع از مسی

ویکت

بک بلکو جتسکی بکشا

تخممیز ب م د ان ها وتتهی ب دمیا

م د سایسشوتشین ب آبهکا سکطکی قشامگکش تن

کزم امد

واهیا دم وعشن آ ل وتی دم د زها یایینل ن تتهکا

وی ودل لی اوش زه ب دلی آلودگیهال وهاجشت ایکن

ووج

بش ز ا تالیت ع کبی دم واهیکا وکی کودل

گون کاهش یا ت اسکت دم نتیجک ل م د انک هکا

بلکک سکب

بسیام کمی ب وتزلم وکا ها اصلی تخممیز ب ککام

وشیق ا کتالل دم عملککشد تولیک ورلی نیکز وکی کود

ویم نک (Yousefian and Mosavi, 2008د .ککاهش

(Moore and Waring, 2001د .ایکن سکم همچتکین

ذ ایش صی واهی سفی نا ی از صی بیش از وک ل

بش ز ناهتجام هایی دم با کتهکا عضکالنی کبک

ا زایش آلودگیل بهشهبشدام بیش از و از مسکوبات
زم ایجاد ی ها سک هایی اسکت کک

کا دمیا

وککاهی

تککیثیش دمازوک ت دم جمعیکت واهیککا از

کککاهش یککش تئین کک آ هککا ( Tantarpale,

2011دل تغییش یاماوتشها

ونی عملکشد آنزیمهکا

وکوو ها تخکممیکز وبیعکی آ ما تغییکش داده یکا

بیو یمیایی (نظیکش آویتکو تشنسکفشاز (ASTدل یکتکات

وس د کشده است (Heyrati et al., 2007د .ب وتظوم

دهی م ژناز (LDHدل ککشاتین کیتکاز (CKد یکتکات

بازساز ذ ایش این واهی ساین بیش از  200ویلیکو
بچ واهی  1تا  2گشوی از سو سازوا
دم وشاکز تکریکش یکش م

تولیک

یالت ایکشا
دم م د انک هکا

مهاساز وی ون (Gholampoor et al., 2011د .بک
همین دلی ایکن منکج زنکی بکشا آزوکایش وا کش
انتخاب

.

(LACTددل کککاهش م ک

تککیثیش دم عملکککشد ککتا

(Haya, 1989د بکککش ز اسکککتش

( Das and

Mukherjee, 2003; Velisek et al., 2006د ما سب
وی ود.
دمجم وشامت آب یککی از عواوک وک دکتتک ة
وهم دم م ک ووجکودات آبکز اسکت کک بکش نکشخ

تکقیقات وتع د دم زویتم تیثیش سم سکایسشوتشین

وتابولیکی آ ها اثش ویگک امدل ویکزا م ک ما تککت

آبزیا وختلا صومت گش ت است .نتایج

یزیولوژیکی تماوی

دم واهیا

تیثیش قشام وی ده

وکانیسمها

این تکقیقات نشا ویده ک سایسشوتشین بشا واهی

امگانیسمها ما کتتشل وکیکتک ( Garcia-Esquivel et

بسیام سمی است ب ووم کلی  LC50 96-hایکن سکم

al., 2007د .همچتین دمجم وکشامت بکش یاماوتشهکا

بشا انواع وختلا واهی دم وک دة 0/4-2/8 µgL-1

تتظیم اسمز دم واهیا اثشگ ام اسکت یاماوتشهکا

بشا ز ویالنکتو هکا وسکا
 0/05-2µgL-1گزام

 24 LC50سکاعت

ه اسکت ( Sthephanson,

1982; Sarkar et al., 2005د.

ویده (Marshall, 2002د.
وساسیت گون ها وختلا واهیا ب وواد سمی

سمیت یایش تش ی ها دم واهیکا وختلکا بسکیام
وتغیش است ب اکتومها زیستی او

و تاسی عواو یونی ما نیکز تککت تکیثیش قکشام

ز

گونم

وتغیککش اسککت از ایککن م ل انجککامداد آزوککایشهککا
سککم تاسکی بککشا واهیککا وختلککا ککش م اسککت
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(Finney, 1971د .ب این وتظکومل تعیکین ویکزا وک

ویزا  O2وکلول وی آزوایش با استفاده از دواستجلpH

وتوسط لظت کشت گی یا  LC50 96-hیزوم هش گون

وتش اکسیژ ستج نیز از ووامد است ک بایک وکومد

وطالعات اکوتوکسیکولوژ است.

توج قشام گیشد تا کمن وشکخصبکود تربیکت ایکن

تاکتو تکقیقی دمبامة تیثیش این آلودگی دم وکاهی
سفی صومت ن ش تک اسکتل همچتکین بکا توجک بک
امز

عواو ل وی آزوو بقکا سکسس آزوکایش اصکلیل تغییکش
کیفیت آب ووج

ایجاد طا دم آزوو اصلی نشکود.

اقت ککاد ایککن وککاهی کککاهش ذ ککایش آ از

دم این آزوایش دوا عاو وتغیش بکود کک سک وکک دة

سویی نزدی بود م د ان ها وک وهاجشت این

 .دم

واهیا ب زوین ها کشا مز

15 ±1ºCل  25±1ºC 20±1 ºCدم نظش گش ت

وتکاوق وسککونی از

آزوایش وا کش دم واصک زوکانی وشکخص (هکش 6

سککو دی ککشل انجککام ایککن تکقیککق گککاوی دم جه کت

بشابش

وشککخصکککشد

لظککت کشککت ه دم و ک ت زوککا 96

ساعت تکت تیثیش شایط دوایی وتغیش است.

ه ف از این تکقیقل وشخص کشد وک وجکاز قابک
قبککول سککم سککایسشوتشین دم سککاوانم وطالعککاتی دوککایی
کزم بکود .بکشا انجکامداد ایکن

تکقیقل  200ع د بچ واهی سفی دمیا

زم بکا ز

وتوسط  3 ±1گشم از وشکز تکریکش بازسکاز آبزیکا
هی مجایی سکام

شیک ام

ک ن

دم کشایط

آزوایش اهی ب و ت  10م ز دم آکوامیکومهکایی بک
ان ازة  70×40×30آدایت
توا زیستی تعیین

ن  .ب وتظوم ان ازهگیکش
عیت بقال واهیکا دم کشایط

وبیعی آزوایش دم وکیطی عام از سم قشام گش تت
تا ویزا تلفات وبیعی ووجود بشمسی ود .هکش گکش ه
از واهیا دم منج دوایی ک قشام بود دم وعکشن سکم
قکشام گیشنک آدایتک

ک ن ل بک ین وتظککوم دوککا آب

آکوامیککومهککا ب ک ت ک میج ب ک ویککزا م زان ک  1دمجککم
سانتیگشاد تا مسی

 7-7/5ppmل  200 7-7/5ویلیگشم بش لیتکش CaCO3

تقشیباً ثابت ن

ان ازهگیش

دا ت

ک  .وکی وک ت

زوا آزوایش اصلی تعکویض آب صکومت ن ش کت.

 .2مواد و روش کار

سفی واهی دمیکا

ساعت ی بامد  pH O2سختی ک ب تشتی

ب دمجم وشامت ها وومد نیکاز

دم هش گش ه ا زایش یا کت (Imsland et al., 2001د.
ستجش عواو کیفی آب وانت دمجکم وکشامتل pH

امقام ان ازهگیکش
یمیایی آب نزدی

ک ه بکشا

اکتومهکا

یزیککی

ب وقکادیش ذکش ک ه دم وطالعکات

( ;Stephenson, 1982; Yilmaz and Erbasli, 2004

Aydin et al., 2005د بکود کک ایکن وو کوع نشکا
وککیدهکک ایککن داوتکک از تغییککشات اکتومهککا
یزیکو یمیایی آب بکشا واهیکا وتاسک

اسکت .بک

وتظکوم کتتکشل ثابکت ن ک دا کتن دوکا از بخکام
وخ وص آکوامیکوم بک وتظکوم تکیوین اکسکیژ از
هکوادهی آب بکا دسکت اه هکواده وکی د مة آزوکایش
استفاده

.

تیمامها قب از آزوایش با

ا بیووام ب وق ام 2

ب ووم م زان

ک ادهی

دمص

ز ب

د وشتبک

وی ن  .همم آزوایشها دم شایط نوم  16ساعت
م تایی  8ساعت تامیکی انجام یک یش ت .واهیکا
وومد آزوایش از نظش م تکام کتتکشل عال کم بکالیتی
آ ها ثبت
م

 .آزوایشها ب ووم ساکن بکش اسکا

استان امد  (1989) O.E.C.Dبک وتظکوم تعیکین

 LC50 96-hدم واهیها با تیمام تکشامها وختلکا
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ک بش اسا

انجام

وکاسبات ل امیتمیل تیمامها

وسموویت آبزیا عاو زوا است .هت اوی ک وکاهی

نهایی با لظت ها 0/01ل 0/05ل 2ل 4ل  8ویکش گکشم

دم وعشن لظت ثابتی از سم با ل ب وش م زوا هکم

بش لیتش ب دست آو  .سشانجام واهیا ب  6تیمام (یکتج

وقا وکت وکاهی تکلیک وکیم د هکم سکم شصکت

تیمام گش ه کتتشلد با  3تکشام تقسکیم

بیشتش بشا تیثیشگ ام دم واهی دامد .عال ه بش اینل

تیمام سم ی

ب هش آکوامیوم ک داما وجم وشخ ی بود

ن

ب ووم وجزا د ز اصی از سم سایسشوتشین با دمص
لککوص تکتیکککال  95دمصکک ا ککا
واهیها تلا

کک  .تعکک اد

ه یس از گ ت 24ل 48ل 96 72

دم ووامد تجمع سم دم با تها واهی نیکز ووجک
ا زایش تیثیش سوء آ دم ب
یایینآو

واهی دم نتیج ووجک

 LC50دم و ت زوکا  96سکاعت آزوکایش

وی ود .همچتینل هما ووم ک نتایج نشکا وکیدهک

ساعت ثبکت ک ل واهیکا تلکا ک ه بک سکشعت از

واهیا دم دمجم وشامتها یایین لظت بیشتکش از

آنکالیز

وکشگ ویکش ککمتکش ما تکا 72

آکوامیوم ها امج وی

ن  .سسسل بکش اسکا

یش بیکتل وقککادیش LC10ل LC30ل LC50ل LC70ل LC90

سم ما تکم کشدنک

ساعت بع از آزوایش اه بودیم (ج ا ل 2 1د.

 LC99دم 24ل 48ل  96 72ساعت بشا هش س داوتم

وق ام  LC50دم دوا  25دمجم سانتیگشاد نسبت

ک  .دم

ب دواها  20 15دمجم سکانتیگکشاد ککمتکش اسکت

بچ واهیا سفی انک ازهگیکش

دوایی بش م

نهایت ویزا و اکرش لظت وجازMAC( 1دل وک اق
لظت وؤثشLOEC( 2د
وشخص

لظت یشوکؤثشNOEC( 3د

.

دمجم سانتی گشاد ب ووم یشوکسوسی کم تش از دوا
 15دمج استل ب ووم کلی بیشتکشین ویکزا

LC50

 96-hما دم دوا  15دمجم سانتیگشاد وشاه ه کشدیم

 .3نتایج
وی وک ت آدایتاسکیو

آزوکایش اصکلی هکی گونک

وشگ ویش دم گش ه اه وشاه ه نش  .نتایج بکشا
LC50دم و ت  96سکاعت دم هکش سک داوتکم دوکایی
آزوایش نشا ویده ک ویزا  LC50با ا زایش لظت
و ت زوا قشامگیش دم بشابش سم کاهش یا ت است
( ک 1د ب عبامت دی شل با ا زایش ساعات آزوایش
ویزا

(ج ا ل 6 5دل همچتکین ایکن وقک ام دم دوکا 20

لظت کمتش از سم یزم است تا  50دمص از

جمعیکت واهیکا تلکا کون

وقک ام  LC50دم 24

ساعت ا لیم آزوایش هموامه بیشتش از  LC50دم یایا
 96سکاعت اسکت .یککی از عواوک تیثیشگک ام دم
1. Maximum allowable concentration
2. Lowest Observed Effect Concentration
3. No Observed Effect Concentration

این ب ا وعتی است ک با ا کزایش دمجکم وکشامت
وقا وت واهی بشا تکم سکم ککاهش وکییا کتل
واهی سفی دم دمجم وشامت یایین لظت بیش تکش
از سککم ما تکم ک وککیکککشد .سککم سککایسشوتشین داما
دوایی وربت استل یعتی با ا زایش دوکا آب

شی

ویزا سمیت آ ا زایش وییاب  .بتابشاین LC50 96-h

دم س سطح دوکایی  15±1ºCل 25±1ºC 20±1ºC
بشا این سم بک تشتیک

بشابکش  1/54ل 1/30 1/49ل

ویکش گشم دم لیتش است (ج ا ل 2ل 6 4د.
وقادیش LC1ل LC10ل LC30ل LC50ل LC70ل LC90

 LC99دم 24ل 48ل  96 72ساعت بشا هش س سطح
دوایی بش م
4ل  6اما

سفی واهی دمیا

کزم دم جک ا ل 2ل

ه اسکت .دم وطالعکم وا کش ص دمصک
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وشگ ویش واهیا دم هش س داوتکم دوکایی دم لظکت

بش لیتکش وکی وک ت آزوکایش م تکام نشوکالی ما نشکا

 16 8 µg L-1تتهککا سککاعاتی یککس از دم وعککشن

ویدادن  .واهیا وسموم ک ه دم لظکتهکا 16 8

قشامگیش سم اتفاق ا تاد.

ویکش گشم بش لیتش داما تکشد بیش تکش نسکبت بک

تغییشات م تام

عال م بالیتی دم د زهکا 2

 4ویکش گشم بکش لیتکش تقشیبکاً از  9سکاعت بعک از دم
وعشن قشامگش تن واهیا دم بشابش سکم نمایکا

ک ل

لی دم د زها بایتش و د  2ساعت بع از کش ع
آزوککایشل عال ککم قاب ک وشککاه ه بککود .گککش ه ککاه

گش ه اه بودن  .واهیا وسموم ه از نظکش بکالیتی
عال می از قبی

تا

یشعکاد ل بکش شل تت ک

وشکات تتفسیل بزمگتش
(اگز تالمید

بیش زدگی بشمهکا

و وشدگی دم ناویم سکاقم دوکی ما

نشا دادن .

همچتین تیمامها با لظت  0/05 0/01ویکش گشم
جدول  .1میزان تلفات تجمعی ماهی سفید ( )Rutilus frisii kutumتحت تأثیر غلظتهای مختلف سم سایپرمترین (دمای)15±1 ºC

جدول  .2غلظت کشندة ( )LC10-99سایپرمترین در زمانهای  48 ،24و  96ساعت (دمای)15±1 ºC

بررسة اثر درجل رارس در غثظت بشن،ة  )LC50 96-hسو ساهرر ترهن  )Cypermethrinدر ا ة سای ،درها ،خحر ...
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جدول  .3میزان تلفات تجمعی ماهی سفید ( )Rutilus frisii kutumتحت تأثیر غلظتهای مختلف سم سایپرمترین (دمای)20±1 ºC

جدول  .4غلظت کشندة ( )LC10-99سایپرمترین در زمانهای  48 ،24و  96ساعت (دمای)20±1 ºC

جدول  .5میزان تلفات تجمعی ماهی سفید ( )Rutilus frisii kutumتحت تأثیر غلظتهای مختلف سم سایپرمترین (دمای)25±1 ºC
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جدول  .6غلظت کشندة ( )LC10-99سایپرمترین در زمانهای  48 ،24و  96ساعت (دمای)25±1 ºC

و اکرش لظت وجاز سم (MACد دم وکیطهکا
وبیعی با توج ب وقک ام  LC50 96-hبک دسکتآوک ه

وا ش ویکزا وک اق

لظکت وکؤثش (LOECد یعتکی

لظتی از وادة سمی ک ووج

ایجاد کمتشین تیثیشات

تعیین وی ود .این وق ام ب وکوم وتوسکط بشابکش 0/1

دم ووجودات وومد آزوایش وکی کود بکشا هکش سک

ویزا  LC50 96-hاستل این وق ام بکشا سک داوتکم

سطح دوایی بشابش  0/05ویکش گشم دم لیتش نیز ویزا

دوکایی 15 ±1 ºCل  25±1 ºC 20±1 ºCبک تشتیک

لظت یشوؤثش (NOECد یعتی لظتی از وادة سکمی

بشابککش 0/154ل  0/13 0/149ویکش گککشم دم لیتککش ب ک

ک سب

دست آوک  .وک اکرش لظکت وجکاز سکم دم وقیقکت

ووجود وومد آزوایش وشکاه ه نمکی کود نیکز بکشا

لظتی از سم است ک وی وک ت آزوکایش هکی اثکش
سو ی دم واهی وکومد آزوکایش ن ک امد .دم یکژ هش

بش ز تیثیش نمکی کود هکی نکوع اثکش دم

دواهککا وختلککا بشابککش  0/01ویکش گککشم دم لیتککش
وکاسب

(Baer, 1996د.

شکل  .1غلظت کشندة ( )LC50در زمانهای  72 ،48 ،24و  96ساعت سم سایپرمترین تحت تأثیر دماهای مختلف
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بررسة اثر درجل رارس در غثظت بشن،ة  )LC50 96-hسو ساهرر ترهن  )Cypermethrinدر ا ة سای ،درها ،خحر ...

 96-hهمین سم ما بشا یم ها

 .4بحث و نتیجهگیری

واهی تیالییا µgL-1

با توج ب آزوایش انجام ک ه نتکایجل همچتکین بکا

 3/42گزام

استتاد ب نتایج وطالعات سایش وکققکا دم ایکن زویتک

وطالعات (Jahanbakhshi et al., 2012د نشا داد ک

ویتوا دم بت وومد اص ب نتیجک گیکش ا کلکی

سم سایسشوتشین بشا بچک یک وکاهی (Huso husoد

دست یا ت ک این ووامد او سمیت سم وومد نظشل

داد (Yilmaz, 2005د .همچتکین نتکایج

-1

بسیام سمی اسکت  LC50 96-hآ نیکز 0/95 µgL

اثش دمجم وشامت ب وتزلم یکی از عواو وهم وکیطکی

وکاسب

دم این سمل اثش این سم دم سایش گون هکا واهیکا

واهی کلم (Rutilus rutilus caspicusد 0/62 µgL

زم همچتکین عال کم

وقایسم آ با سفی واهی دمیا

بالیتی واهیا دم وعشن این سم است .ب ووم کلکیل
 LC50بشا سفی واهی دمیا

کزم وکی  96سکاعت

همککوامه م نک کاهشکی ما نشککا وککیداد دم دوککا

 .نتایج تعیین  LC50 96-hبکشا یم هکا
-1

بککککککشا یم واهیککککککا کسککککککوم نقککککککشها
-1

(molitrix

گزام

Hypophthalmicthysد 0/91 µgL
ه اسکت .نتکایج تعیکین سکمیت وکاد سکم

سککایسشوتشین دم گونک هککا دی ککش آبزیککا نیککز نشککا

LC50 96-hل µg

وی ده ک این وششه کش بشا سایش آبزیا نیز بسیام

 1/49 L-1ب دست آو ل نتکایج آزوکایش هکا تعیکین

طشناد است ب وکوم کک ل  Clarkهمککاما دم

وتوسط آزوایش یعتی  20 ºCویزا
سمیت واد سم دیازیتو

دلتاوتشین بکش گونکم کسکوم

وعمکولی ( Svoboda et al., 2001; Svobodova et

سکال  1987ویکزا  LC50 96-hسکایسشوتشین ما بکشا
وی کککو گکککشا

-1

(Palaemonetes pugioد µgL

al., 2003د سایش تکقیقات اینبتیتی نیز این اوکش ما

 0/016گزام

دادن  .همچتکین ( Saha and Kaviraj

ت ک یق وکیکتک کک وقک ام  LC50وککی  96سککاعت

 (2008گککزام

دادن ک ک ک سککم سککایسشوتشین بککشا

آزوایش هموامه م نک کاهشکی دا کت اسکت .نتکایج

وششات آبز بسیام سمی است

وطالعکات ( Bradbury and Coats (1989نشکا داد

وقک ام LC50 96-h

-1

آ ما  0/06 µgLبیا کشدن  Stephenson .دم سکال

ک داوتم  LC50 96-hسموم یایش تش ی بکشا واهیکا

 1982گزام

آب یشین بین  0/4تا  2/2ویکش گشم بکش لیتکش اسکت.

بککشا گونکک هککا کسومواهیککا دم دوککا  10دمجککم

ایککن دم وککالی اسککت ککک ویککزا  LC50 96-hسککم

داد کک ویکزا  LC50سکم سکایسشوتشین
-1

سانتیگشاد  0/9 µgLبشا واهی تیالییکا دم دوکا
-1

سایسشوتشین بکشا واهیکا  4تکا  20گشوکی قکزلآی

 25دمجم سانتیگشاد نیز  2/2 µgLاسکت ( Das and

من ینکما (Rainbow troutد  8/2ویکش گشم بش لیتکش

Mukherjee, 2003د .بتککابشاین دم وقایس ک بککا سککایش

گزام

ه اسکت (Stephenson, 1982د .همچتکین

نتایجل واهی سفی گون ا بسیام وسا

آسی ی یش

Yilmaz

2004( Erbasliد آزوایشی دم بهکام د مه

دم بشابش سم سایسشوتشین است.

انجام دادن
ما بکشا

وق ام  LC50 96-hسم آلفا-سکایسشوتشین

اکتومهککا وکیطککی نظیککش  pHدوککا بککش ویککزا

وکاهی گکویی (Poecilia reticulateد µgL-1

سمیت وششهکش تیثیش وکیگ امنک (Fisher, 1990د.

وقک ام LC50

وشکشات دم

 9/43گزام

دادن  .وطالعکات دی کش

سموم یایش تش یک بکشا یسکتان اما

دمج وشامتها یایین سمیت بیشتکش نسکبت بک
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وشامت ب صومت طی ا زایش وییاب ل ک نتایج وکا
ما نیز تییی ویکت  .تیثیش دمجکم وکشامت دم آلکودگی

1981( Beamishد عتوا کشدنک کک سکمیت وکاد

داما بت ین وکانیسم است .ا زایش دمجکم وکشامت

سموم یایش تش ی ها بشا واهیا بکا دمجک وکشامت

نیکاز اکسکیژنی

آب مابط کم وعکککو

دامد .ایککن دم وککالی اسککت ک ک

 Naustiهمکککاما (2003د گککزام

دادن ک سککمیت

ب وبع آ ا زایش وتابولیسم بک
بیشتش سب

ا زایش ویزا نیاز تتفسی وکی کود دم

نتیجم نفوذی یش تشا اییل ووج

ا زایش ج ب سکم

سموم یایش تش ی نوع  Iبا دمجم وکشامت آب مابطکم

آبششها واهک

وعکوسی دامدل دم وکالی کک کشکت گی نکوع  IIایکن

ا ککزایش دمجکم وککشامت سککب

سموم مابطم وستقیمی با دمجکم وکشامت آب دامد .از

ص فها دم وعشن سم یتتاکلش تول

آ جا ک سایسشوتشین جزء سموم دمجکم  IIایکن نکوع

et al., 1990د .وطالعات دی ش نشکا داد کک

وششهکشها وکسوب وی ودل سمیت آ با ا کزایش

وکاهی  Heteropneustis fossilisدم وعکشن وکس

دمجم وشامت آب ا زایش وییاب ل ک یا ت ها وا نیز

کادویوم قشام ویگیشدل با ا زایش دمجکم وکشامت آبل

یق وکیکتک  .نتکایج وطالعکات وکا

( Gupta and

این وو وع ما ت

ک (Masud and Singh, 2013د.
ا ککزایش وککشگ ویککش

وککشگ ویککش آ هککا ا ککزایش و کییاب ک

( Fisher

قتکی

نشککا داد همککوامه بککا ا ککزایش دوککا وق ک ام  LC50دم

Rajbanshi, 1991د .همچتین وطالعم (2013د Masud

زوا ها 48ل  96 72ساعت کاهش یا ت اسکت بک

 and Singhنشا داد ک وتغیش دوا وکیط بک تبکع

ووم ک کمتشین ویزا  LC50ما دم دمجکم وکشامت

آ دمج کم وککشامت آب تککیثیش وسککتقیمی دم سککمیت

 25دم م ز بهککامم آزوککایش ککاه بککودیم .ایککن

سایسشوتشین بشا کسومواهیا  11تا  20گشوی دامد بک

کزم دم

ووم ک دم دمجم وشامتها بایتش سمیت ا زایش

وو وع نشا ویده ک واهی سفی دمیا

دمج وکشامتهکا بکای آب بک سکم سکایسشوتشین

واهیا بیشتش تلا وی کون  .نتکایج ایکن

وسا تش است

لظت ککمتکش از ایکن نکوع سکم

ویتوان تیثیشات سو ی دم آ دا ت با ک Patra et .

وییاب

یژ هش نشا داد ک  LC50 96-hدم دوا
16

 23 ºCبککشا کسومواهیککا بک تشتیک

12 ºCل ºC
µlL-1

قتکی واهیکا دم وعکشن

0/38ل  0/24 µlL-1 0/29 µlL-1است .بتابشاین ایکن

قشام وکی گیشنک ل بکا

وطالع نیز نتایج وا ما تییی وی کت  .همچتکین وطالعکم

ا زایش دمج وشامت وشگ ویکش دم واهیکا ا کزایش

(2008د  Gautam and Guptaنشا داد ک با ا زایش

وککییاب ک  .ایککن دم وککالی اسککت ک ک Kumarguta

دمجم وشامت آبل ویزا  LC50 96-hبشا یم واهی

 Beamishدم (1981د بیا کشدن ک سمیت یشیمتشین

گویی از  221 ppbب  168 ppbکاهش وکییابک  .بک

دم قزلآی من ینکما بکا ا کزایش دمجکم وکشامت

ووم کلی دم این آزوایش ویکزا سکم سکایسشوتشین دم

کاهش یا تک اسکت .همچتکین وطالعکات ( Saha and

ساعتها 24ل 48ل 72

 96دم دمجک وکشامت ºC

kaviraj, 2008د نشا داد ک سکمیت سکایسشوتشین دم

 25کمتش از وقادیش آ دم دمجم وکشامت  16 ºCبکود.

وککاهی  Heteropneustis fossilisبککا ا ککزایش دمج کم

بتابشاین این وطالع نیز همسو با نتایج وا تییی ویکتک

) al. (2007نشا دادن ک
سم آن سولفا

کلش ییشیفو

بررسة اثر درجل رارس در غثظت بشن،ة  )LC50 96-hسو ساهرر ترهن  )Cypermethrinدر ا ة سای ،درها ،خحر ...

کک بککا ا ککزایش دمجکم وککشامت ویککزا سککمیت سککم
سایسشوتشین ا زایش وییاب .

carpioد
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گشب واهیا آب یشین ( Heteropneustes

fossilisد ک دم وعشن سم سایسشوتشین قکشام گش تک

از نظش عال م بالیتی بک وکوم کلکی وشکاه ه ک

بودن نیز وشاه ه ک ه اسکت ( ;Polat et al., 2002

واهیانی ک دم وعشن این سم قشام گش ت بودن دبام

Saha and Kaviraj, 2003; Yilmaz and Erbasli,

ا تالیت تتفسی وی ن ب ووم ک سشیو هکا

2004; Aydin et al., 2005; Masud and Singh,

اوشاف سکتگ

آبششی ما تت تش باز بست ویکشدن

2013دل ک این وطالعات نتایج وا ما نیز تییی ویکت .

هوا وبابها هوا تا ویکشدن  .ا طشاب واهیکا

ب ووم کلیل بکا توجک بک نتکایجل آلکودگی سکم

ب صومت ا زایش عکسالعم دم وقاب وکشدهکا

طشناد اسکت

بیش نی تکتفس نکاووز

سایسشوتشین بشا اکوسیستمها آبز

یشعکاد نمکود یا کت.

از آ جا ک م د ان ها وک وهاجشت این واهیا

وشکات ناوتظم همچتکین وشککات وککشم بک سکمت

دم مال کشکوم دم اوکشاف زوکین هکا کشکا مز ل

سککطح آب نشککا وککیده ک ک ک ومکککن اسککت ایککن

با ات وتاوق وسکونی قشام دامن ل بای دم و قاب

آبشکش وکاهی

قبول از این وششهکشها استفاده ود .بهکشهگیکش از

وششه کش بش سیستم ع بی وشکز

اثککش گ ا ککت با ک  .آ ککتکککشهککا بک دلیک واهیککت

م

هککا زیسککتی بکک جککا اسککتفاده از سککموم

بشبید ست ود ب سکشعت جک ب آبشکش ک ه

سایسشوتشین بشا کتتشل آ کات وشکشات وکیتوانک

وکی کون

وکیط زیست وبیعکی ما وفاظکت کتک ( Moor and

وک دیتها تتفسی ما دم واهیا سکب

(Masud and Singh, 2013د .تغییککشات م تککام

استان امدها کیفی زیست

وشاه ه ه همانت سایش عال م بکالیتی گکزام

Warnig, 2001د .بشاسا

ک ة

وکیطککی وک اکرش لظککت وجککاز سککایسشوتشین بایک 1

وکققا دی ش دم استفاده از سموم یایش تش یک اسکت

نککانوگشم بککش لیتککش با ک ( Environment Agency,

(Yilmaz and Erbasli, 2004د .وشاب بتین عال مکی

1997د.

دم وطالعککات دی ککش وکققککا دمبککامة واهیککا گککویی
(Poecilia reticulateدل کسکوم وعمکولی ( Cyprinus
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