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بررسی تأ ثیرات کشنده محلول ضدعفونیکننده کلردار خانگی در ماهی کپور
سرگنده( )Hypophthalmichthys nobilisو کاراس طالیی ()Carassius auratus
سید علیاکبر هدایتی  ،1حامد غفاری
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چ کیذه
یىی اس ٔٛاد آِٛدٜوٙٙذٔ ٜحیط ٞای آتیٛٔ ،اد ؽٛیٙذ ٜاعت و ٝتا تٛخ ٝت ٝافشایؼ تی رٚی ٝی خٕؼیت در
خٟاٖ تٔ ٝیشاٖ سیادی تِٛیذ ٔیؽٛد  ٚاس طزق ٔختّف تٙٔ ٝاتغ آتی عطحی  ٚسیزسٔیٙی را ٜپیذا ٔیوٙذٚ .رٚد
ایٗ ؽٛیٙذٜٞا ت ٝاوٛعیغتٓٞای آتی ٔیتٛا٘ذ اثزات ٘أطّٛتی تز حی ات آتشیاٖ داؽت ٝتاؽذ .اس ایٗ ر ٚدر ایٗ
تحمیك عٕیت حاد وٛتأ ٜذت ٔٛاد ؽٛیٙذٞ ٜیپٛوّزیت عذیٓ تز رٚی تچٔ ٝاٞیاٖ تیً ٞذ ٔ ٚاٞی حٛض تٝ
تزتیة تا ٔیاٍ٘یٗ ٚس٘ی ٌ 39±1زْ ٌ 11±1 ٚزْ تٙٔ ٝظٛر تؼییٗ غّظت وؾٙذ 50 ٜدرصذ اس خٕؼیت ٔاٞیاٖ در
 96عاػت ٔطاِؼٌ ٝزدیذٕٞ .چٙیٗ خٟت تدشی ٚ ٝتحّیُ دادٜٞای حاصُ اس آسٔایؼ ،اس ٘زْافشارٞای SPSS
ٚپزٚتایت آ٘االیشر اعتفاد ٜؽذ .آسٔایؾات ت ٝصٛرت عاوٗ ( ٚ ) Staticتز اعاط رٚػ اعتا٘ذارد O.E.C.D
تٔ ٝذت  4ؽثا٘ ٝرٚس ا٘داْ ؽذ .تز اعاط ٘تایح تذعت آٔذ ٜعٕیت حاد تزای تچٔ ٝاٞیاٖ وپٛر عز ٌٙذٔ ٚ ٜاٞی
حٛض ت ٝتزتیة ٔ 41/79 ٚ 34/25یّی ٌزْ در ِیتز ٔحاعثٌ ٝزدیذ  ٚدر ادأ ٝحذاوثز غّظت ٔداس ( M.A.C
 ) Valueایٗ عٕ ْٛت ٝتزتیة ٔ 4/179 ٚ 3/425یّی ٌزْ در ِیتز حٛض ٔحاعث ٝؽذ .تز اعاط ٘تایح تذعتأٔذ،ٜ
ٔاٞی تیً ٞذ درٔمایغ ٝتا ٔاٞی حٛض اسٔمأٚت وٕتزیٗ عثت تٞ ٝیپ ٚوّزیت عذیٓ تزخٛرداراعت.
کلیذ واشه :آِٛدٌیٞ ،یپٛوّزیت عذیٓ ،تیً ٞذ (ٔ ،)Hypophthalmichthys nobilisاٞی واراط طالیی
(.LC50 ،)Carassius auratus
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فصّٙأ ٝػّ ْٛتىثیز  ٚآتشیپزٚری/عاَ د/ْٚؽٕار ٜدْٚ

 - 1هقذهه
ٔتإ عفا٘ ٝرؽذ عزیغ خٕؼیت  ٚتٛعؼٔ ٝزاوش ٔغى٘ٛی ،تداری ،صٙؼتی  ٚوؾاٚرسی عثة ؽذٜ
تا ستاِٞٝا  ٚفاضالبٞای ؽٟزی ،صٙؼتی  ٚوؾاٚرسی عاَ ت ٝعاَ افشایؼ یافتٛٔ ٚ ٝخة آِٛدٌی
ٔحیط سیغت ا٘غاٖ ٛٔ ٚخٛدات آتشی ٌزدد (فائ.)1371 ،ٛ
تٛعؼ ٝػّٓ  ٚفٙاٚری تاػث ؽذ ٜاعت و ٝتؾز ت ٝطٛر ٌغتزد ٜدر خٟت اعتفاد ٜاس ٔٙاتغ سیغتی
 ٚغیز سیغتی اوٛعیغتٓ ٞای آتی اٞتٕاْ ٚرسد .ایٗ أز عثة ت ٓٞ ٝخٛردٖ تؼادَ اوِٛٛصیه ٚ
تیِٛٛصیه آٟ٘ا ؽذ ٜاعت (ثٙایی .)1376 ،ؽٛیٙذٜٞا یىی اس آالیٙذٜٞای ٔ ٟٓدر اوٛعیغتٓٞای آتی
تٛد ٜو ٝتٛعط فاضالب ٞای ؽٟزی  ٚصٙؼتی ٔغتمیٕاً  ٚیا ت ٝطٛر غیزٔغتمیٓ تٔ ٝحیطٞای آتی ٚارد
ؽذ ٚ ٜتاػث آِٛدٌی ٔیٌزد٘ذ (.)Rand, 1995
سیغت تٟٔٛای آتی ت ٝطٛر ٔذا ْٚدر ٔؼزض خطزات ٘اؽی اس ٚرٚد تیزٚی ٝآالیٙذٜٞایی ٞغتٙذ
و ٝاس ٔٙاتغ ٔختّفی ت ٝآٖ ٚارد ْیؾ٘ٛذ ( .)Knoer and Mollick, 1993در ایٗ ٔیاٖ افشایؼ خٕؼیت
در ؽٟزٞا ،رؽذ  ٚتٛعؼ ٝصٙؼت ،ارتماء عطح ت ٝداؽت خأؼ ٝرا تٕٞ ٝزا ٜداؽت ٝو ٝدرآٖ ٔصزف
ٔٛاد ؽٛیٙذ ٜت ٝعزػت افشایؼ یافت ٚ ٝتا رٚد ت ٝاوٛعیغتٓٞای آتی ٔخاطزاتی را تزای آتشیاٖ در
عطٛح ٔختّف ایداد ٕ٘ٛد ٜاعت (تاتایی  ٚخذاپزعت.)1389 ،
عیغتٕٟای آتی تٛا٘ایی خذب ٔمذار ٔؼیٙی اس ٔٛاد عٕی(آالیٙذٜٞا) را دار٘ذ أا چٙا٘چ ٝعطح
ٔٛاد آالیٙذ ٜاس آٖ حذ تداٚس ٕ٘ایذ تٛاٖ خٛد پاالیی عیغتٕٟای آتی ضؼیف  ٚیا لطغ ٔیٍزدد و ٝدر
ایٗ صٛرت اثزات آٖ تز رٚی س٘ذٌی آتشیاٖ آؽىار ٔیؽٛد(تاتایی  ٚخذاپزعت .)1389 ،در حمیمت
تخّیٔ ٝذاٛٔ ْٚاد ؽیٕیایی ت ٝاوٛعیغتٓٞای آتی ٔی تٛا٘ذ ٔٙدز ت ٝتغییزاتی در عاختار  ٚػّٕىزد
خٛأغ س٘ذ ،ٜت ٝػٛٙاٖ ٔثاَ اتحاد سیغتی ؽٛد (.)Karr, 1991
اس ٔیاٖ آالیٙذٞ ٜای ٔختّف ،ؽٛیٙذٞ ٜای آ٘ی٘ٛی ت ٝدِیُ ٔصزف سیاد ٕٟٔتز تٛد ٚ ٜخطزات
فزاٚا٘ی را تزای ٔٛخٛدات آتشی ٕٞزا ٜدار٘ذ (تیشوار.)1378 ،
ٞیپٛوّزیت عذیٓ (() NaOClو ٝدر ایزاٖ تا ٘اْ تداری عفیذوٙٙذ ٜیا آب صا َٚؽٙاخت ٝؽذٜ
اعت) اس لزٖ ٞفذٛٔ ٓٞرد اعتفاد ٜلزار ٌزفت ٝاعت (.)Nimkerdphol and Nakagawa, 2008
ٞیپٛوّزیت عذیٓ ( )NaOClو ٝیه ٔحّ َٛحاٚی  12/5درصذ آِی 25 ،درصذ ٌاس وّز فؼاَ ٔی -
تاؽذ ،طیف ٚعیؼی اس وارتزد ٞای خاٍ٘ی ،صٙؼتی ،وؾاٚرسی ،ػّٕی  ٚپشؽىی را دارا ٔی تاؽذ و ٝتا
ٚیضٌی ٞای سیغتی آٖ ٔزتثط اعت ( .) Emmanuel et al., 2004ت ٝطٛر ٔثاَ أزٚسٞ ٜیپٛوّزیت
عذیٓ ( ) NaOClاغّة تزای ضذ ػف٘ٛی ٕ٘ٛدٖ فاضالب تیٕارعتاٖ اعتفادٔ ٜیؽٛد تا اس ٌغتزػ
ٔٛخٛدات وٛچه ٘الُ تیٕاری  ٚػٛأُ تیٕاری ٞای ػف٘ٛی در تیٕارعتاٖٞا ٕٔا٘ؼت وٙذ
(ٞ .)Richardson and Bowron, 1985; Emmanuel et al., 2004یپٛوّزیت عذیٓ ٔیتٛا٘ذ تٝ
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ػٛٙاٖ یه سیغت وؼ ٔؤثز ػُٕ وٙذ و ٝلادر اعت تا ٔماْٚتزیٗ ٔٛخٛدات وٛچه را ٘اتٛد وٙذ .ایٗ
ٔاد ٜت ٝػٛٙاٖ ٔٛاد عٕی ثزای ا٘غأٖ ،اٞیاٖ آب ؽیزیٗ  ٚتیٟٔزٌاٖ طثم ٝتٙذی ٔیؽٛد ( Eliaet al.,
.)2006
رفتارٔ ،ؼیار ٔٙاعثی اس ٚاوٙؼ ٔٛخٛد س٘ذ ٜت ٝػٛأُ اعتزطس ا اس خّٕ ٝآالیٙذٜٞای سیغت
ٔحیطی ٔی تاؽذ (ٛٔ .)Weis and Candelmo, 2012خٛدات س٘ذ ٜدر غّظتٞای پاییٗ ٔٛاد
ؽیٕیایی ؤ ٝی تٛا٘ذ ٔٙدز تٔ ٝزي ٔ ٚیز ٔٛخٛد ؽٛد ،تغییزات لاتُ ٔال حظ ٝای در رفتارؽاٖ ٘ؾاٖ
ٔی دٙٞذ(ٕٞ .)Gerhardt, 2007چٙیٗ ؽٛیٙذٜٞا تا ایداد اختالَ در فزآیٙذٞای عٛخت  ٚعاس
ٔٛخٛدات آتشی ٔا٘غ رؽذ آٟ٘ا ٔیؽٛد (.)Francisco et al., 1994
ٔاٞی حٛض(  ) Carassius auratus gibelioاس خا٘ٛاد ٜوپٛر ٔاٞیاٖ (ٔ )Cyprinidaeیتاؽذ
 ٚتِ ٝحاظ ؽزایط سیغتی  ٚتغذی ٝای ؽثی ٝوپٛر ٔؼِٕٛی(  )Cyprinus carpioاعت (ٚثٛق ٚ
ٔغتدیز .) 1373 ،تىثیز  ٚپزٚرػ ایٗ ٔاٞی تٙٔ ٝظٛر تأیٗ ٔاٞی وٛچه ٔٛرد ٘یاس عفزٞ ٜفت عیٗ
٘ٛرٚسی ٘ ٚیش ػاللٙٔ ٝذاٖ تٍٟ٘ ٝذاری ایٗ ٔاٞی در آوٛاری ْٛچٙذیٗ عاَ اعت و ٝر٘ٚك یافت٘ ٚ ٝیاس
ت ٝآٖ ٞز عاَ تیؾتز احغاط ٔیؽٛد (.)Imanpour and Kamali, 2006
ٔاٞی تیً ٞذیا وپٛر عزٌٙذ )Hypophthalmichthys nobilis( ٜت ٝخا٘ٛاد ٜوپٛر ٔاٞیاٖ
( )Cyprinidaeتؼّك دارد .اس ٔاٞیٞای آب ؽیزیٗ  ٚیىی اس وپٛرٞای آعیایی اعت .تغذی ٝآٖ اس
پال٘ىتٖٞٛای خا٘ٛری ٌ ٚیاٞی اعتٔ .اٞی وپٛر عز ٌٙذ ٜدارای ارسػ التصادی ٔی تاؽذ  ٚتىثیز ٚ
پزٚرػ ٔصٛٙػی آٖ ٘یش ٔؼٕ َٛاعت .پزاوٙؼ ایٗ ٔاٞی در ایزاٖ حٛض ٝدریای خشر  ٚدیٍز ٘ماط
اعت (عتاری ٕٞ ٚىاراٖ .)1383 ،ایٗ ٔاٞی یىی اس ٔاٞیاٖ ٔ ٟٓپزٚرؽی اعت  ٚت ٝدِیُ ٞشی ٝٙپاییٗ
تِٛیذ ٘ ٚمؼ آٖ در عیغتٓ پزٚرػ تٛؤ ْ ٔاٞیاٖ ٌزٔاتی تا تغذی ٝوأالً طثیؼی  ٚارسػ تغذی ٝای
ٔٙا عة ،عثة إٞیت ٞزچ ٝتیؾتز آٖ ؽذ ٜاعت (.)Friedrich and Stepanowska, 1999
در ایٗ تحمیك تؼییٗ ٞ LC50یپٛوّزیت عذیٓ تز ٔاٞی وپٛر عزٌٙذٔ ٚ ٜاٞی حٛض تزرعی
ٌزدیذ ٜاعت .ایٗ أز اس آٖ خٟت ٔ ٟٓارسیاتی ٔیؽٛد و ٝایٗ ٔاٞیاٖ اس ٔٙاتغ غذایی ٔٚ ٟٓ
آوٛاریٔٛی تزای ا٘غاٖ ٔی تاؽٙذ ٞ ٚز عاِٛٔ ٝاد ؽٛیٙذ ٜسیادی اس ٘ٛع آ٘ی٘ٛی ،واتی٘ٛی  ٚغیز ٜتٛعط
ا٘غاٖ تٛعیّ ٝپغاب فاضالب ؽٟزی  ٚصٙؼتی اضافٔ ٝیٌزدد  ٚایٗ فاضالبٞا تذ ٖٚتصفی ٝفیشیىی
 ٚؽیٕیایی ت ٝآتٟای آساد ،رٚدخا٘ٞ ٝا  ٚدریاچٞ ٝا ٚارد ؽذ ٚ ٜتاػث ٔغٕٔٛیت ٞشاراٖ ٔٛخٛد س٘ذ ٜاس
خّٕٔ ٝا ٞیاٖ در ایٗ آتٟا ٔی ؽ٘ٛذ و ٝدر تغیاری اس ٔٛارد تاػث تّفات ؽذیذ ٔیٌزد٘ذ (ؽاٞغ٘ٛی ٚ
ٕٞىاراٖ.)1384 ،
تزای تؼییٗ ٔیشاٖ خطزات ایٗ ٔٛاد تایذ ٔؾخص ؽٛد چ ٝغّظتی اس ایٗ ٔٛاد تزای ٔاٞیاٖ
خطز٘ان اعت ِذا در ایٗ تحمیك عٕیت حاد ٞیپٛوّزیت عذیٓ تا ٞذف تؼییٗ غّظت وؾٙذٜ
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(ٕٞ ٚ )LC50 96hچٙیٗ تؼییٗ حذاوثز غّظت ٔداسایٗ عٕٔ ْٛحاعثٝ

ٌزدیذ.

 - 2هواد و روشها

تزای ا٘داْ ایٗ تحمیك ،تؼذاد  250ػذد تچٔ ٝاٞی تیً ٞذ تا ٚسٖ ٔتٛعط  39 ± 1اس ٔزوش تىثیز
تخؼ خصٛصی اعتاٖ ٌّغتاٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ٕٞیٗ تؼذاد ٔاٞی حٛض تا ٚسٖ ٔتٛعط  11 ± 1اس تىثیز
تخؼ خصٛصی اعتاٖ ٌّغتاٖ تٟی ٝؽذ .ایٗ ٔاٞیاٖ در ؽزایط آسٔایؾٍاٞی تٔ ٝذت  7رٚس در
آوٛاریٞ ْٛایی ت ٝا٘ذاس 40×40×100 ٜآداپت ٝؽذ٘ذ .خصٛصیات فیشیه  ٚؽیٕیایی آب ؽأُ ،دٔای
آب ،غّظت اوغیضٖ ٔحّ ،َٛعختی  pH ٚت ٝتزتیة تٔ ٝمذارٞای ٔ 7- 8 ، 21±1یّیٌزْ در ِی تز220 ،
ٔیّیٌزْ در ِیتز وزتٙات وّغیٓ  6/5- 7/5 ٚتحت وٙتزَ تٛد٘ذ ،تٕاْ ؽزایط در ط َٛدٚر ٜآسٔایؼ
یىغاٖ ٍٟ٘ذاری ؽذ تا تٟٙا ػأُ ٔتغیز دٚسٞای ٔختّف آِٛدٌی تاؽذ .تیٕارٞا لثُ اس آسٔایؼ تا
غذای فزٔ ِٝٛؽذ ٜتٔ ٝمذار ٚ % 2سٖ تذٖ تطٛر رٚسا٘ ٝدٔ ٚزتث ٝغذا دٞی ٔیؽذ٘ذٞ .ز دٌ ٚزٔ ٜٚاٞیاٖ
را تٌ 10 ٝز 21 ٜٚػذدی تمغیٓ وزد ٜو ٝؽأُ  9تیٕار تا ع ٝتىزار ٞفت ػذدی تٛد .تیٕارٞا تٝ
رٚػ غٛطٚ ٝری عاوٗ ت ٝطٛر ٔدشا در ٔؼزض غّظتٞای ٔؾخصی اس ٞیپٛوّزیت عذیٓ
( ) NaOClلزار ٌزفتٙذ  ٚیه ٌز٘ ٜٚیش ت ٝػٛٙاٖ ٌز ٜٚؽاٞذ در٘ظز ٌزفت ٝؽذ .در ایٗ پضٞٚؼ
آسٔایؾات تز اعاط رٚػ اعتا٘ذارد  )OECD, 1993( O.E.C.Dتٙٔ ٝظٛر تؼییٗ  LC50 96hتز
رٚی تچٔ ٝاٞیاٖ تیً ٞذ ٔ ٚاٞی حٛض ا٘داْ ؽذ .ا٘تخاب غّظتٞای آسٔایؼ اتتذا ت ٝرٚػ تصاػذ
ٍِاریتٕی(ٔ 10000 ، 1000 ، 100 ، 1 ، 0/1یّیٌزْ تز ِیتز) صٛرت ٌزفت .عپظ پاییٗتزیٗ غّظتی وٝ
ٞیچ تّفاتی ایداد ٘ىزد  ٚتاالتزیٗ غّظت دارای صذ درصذ تّفات ٔؾخص ؽذ .اس آ٘دا و ٝپظ اس 96
عاػت تّفاتی در غّظتٟای ٔ 10 ٚ 1یّی ٌزْ تز ِیتز ٔؾاٞذ٘ ٜؾذ ِٚی اس عٛی دیٍز در غّظت 100
ٔیّی ٌزْ تز ِیتز ت ٝتاال تّفات صذ درصذ ٔؾاٞذ ٜؽذ ،تٕٞ ٝیٗ خاطز تا اعتفاد ٜاس تصاػذ ٙٞذعی تٝ
تمغیٓ دأ ٝٙغّظت تیٗ  0تا ٔ 100یّیٌزْ تز ِیتز پزداخت ٝؽذِ .ذا تیٕارٞای ٟ٘ایی ت ٝصٛرت  9تیٕار
 ٚیه ٌز ٜٚؽاٞذ تذعت آٔذ .تیٕارٞای در ٘ظز ٌزفت ٝؽذ ٜتزای ٞزدٌ ٚزٔ ٜٚاٞیاٖ تا غّظتٞای
ٔ 100ٚ 50 ، 30 ، 10،20 ، 5 ، 1،2 ، 0/2یّی ٌزْ تز ِیتز تٛد.
در ایٗ آسٔٔ ٖٛاٞیٞای تی حزوت  ٚفالذ حزوت عزپٛػ آتؾؾیٔ ،زدٔ ٜحغٛب ؽذ ٚ ٜاس آب
خارج ٔی ٌزدیذ٘ذ .تؼذاد ٔاٞیاٖ تّف ؽذ ٜپظ اس ٌذؽت  96 ٚ 72 ، 48 ، 24عاػت ثثت ٔیؽذ٘ذ،
عپظ تز اعاط رٚػ آٔاری ٔ Probit Program Version 16.0مادیز ، LC50 ، LC30 ، LC10 ، LC1
LC99 ، LC90 ، LC70در  96 ٚ 72 ، 48 ، 24عاػت تز رٚی ٔاٞیاٖ تیً ٞذ  ٚحٛض ٔٛرد آسٔایؼ
ا٘ذاسٌٜیزی ؽذٔ .اٞیاٖ ٔٛرد آسٔایؼ اس ٘ظز رفتاری وٙتزَ ٚػالئٓ تاِیٙی آٟ٘ا ثثت ٌزدیذ .در ٟ٘ایت
ٔیشاٖ حذاوثز غّظت ٔداس ( ٔیشاٖ  LC50 96hتمغیٓ تز  ٚ ) 10درخ ٝعٕیت ٔؾخص ؽذ ( OECD,
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در ایٗ ٔطاِؼ ٝدر ٌز ٜٚؽاٞذ ٔاٞیاٖ ٞزدٞ ، ٌٝ٘ٛ ٚیچٕزٌٔٛیزی ٔؾاٞذ٘ ٜؾذ ٘ ٚیش در غّظت
ٔ 100یّیٌزْ درِیتز  ،در ٞز عٔ ٌٝ٘ٛ ٝاٞیاٖ تّفات ٔ %100ؾاٞذ ٜؽذ .تاثیزغّظتٞای ٔختّف
ٞیپٛوّزیت عذیٓ در سٔاٖٞای ٔختّف در ٔؼزض ٌذاری تزای ٔاٞیاٖ تیً ٞذٚحٛض در خذا2 َٚ
 4 ٚآٚرد ٜؽذ ٜاعت .پظ اس تؼییٗ ٔحذٚد ٜوؾٙذٌی تزتیً ٞذ ٔ ٚاٞی حٛض ،تغت عٕیت حاد
(  )LC50در  9غّظت ٔختّف تٕٞ ٝزا ٜؽاٞذ  ٚدر  3تىزار ا٘داْ ٌزدیذ ٘ ٚتایح ٔزي ٔ ٚیز در طی
سٔاٟ٘ای  96 ٚ 72 ، 48 ، 24عاػت ا٘ذاسٌٜیزی ؽذ٘ذ ( خذإٞ .)3 ٚ 1َٚاٍ٘ ٝ٘ٛو ٝدر ایٗ خذاَٚ
ٔؾاٞذٔ ٜیؽٛد در تیٕار ؽاٞذ تّفاتی ٔؾاٞذ٘ ٜؾذ.
پظ اس تؼییٗ تّفات حاصُ اس ٔداٚرت تچٔ ٝاٞیاٖ تیً ٞذ  ٚحٛض تا غّظتٞای افشایؾی در
سٔاٖٞای  96 ٚ 72 ، 48 ، 24عاػت ،تا آ٘اِیش ٘تایح تٛعیّ٘ ٝزْ افشار پزٚتایت تخٕیٗ عٕیت
ٞیپٛوّزیت عذیٕذر ایٗ ٔاٞیاٖ تا اطٕیٙاٖ  %95تذعت آٔذ (خذا َٚؽٕار.)4 ٚ 2 ٜ
جذول  - 1تؼذاد تلفات تچه هاهیاى کپور سر گنذه طی  4روز در اثر غلظتهای هختلف هیپوکلریت سذین
غّظت )(mg/l

تؼذاد

 24عاػت

 48عاػت

 72عاػت

ؽاٞذ

21

0

0

0

0/2

21

0

0

0

1

21

0

0

0

2

21

0

0

0

5

21

0

0

0

10

21

0

0

0

20

21

0

0

0

30

21

0

0

2

50

21

10

14

17

100

21

16

17

21
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جذول - 2غلظت های کشنذۀ هیپوکلریت سذین طی  39ساػت روی هاهیاى تچه هاهیاى کپور سرگنذه
غلظت

 42ساعت

 24ساعت

 24ساعت

 69ساعت

LC1
LC10

(6/79)- 42/37- 49/72

(2/62)- 23/84- 42/34

(48/43)4/66- 44/82

(44/98)- 28/32- 49/22

(72/49)84/37- 23/27

(78/69)9/22- 22/64

(73/62)47/33- 72/27

(42/42)2/24- 73/63

LC30

(22/24)27/22- 27/74

(23/44)77/23- 28/37

(72/22)74/77- 28/96

(78/97)44/72- 23/96

LC50
LC70
LC90
LC99

(:7/ 0;) 8:/ ;8- <9/ 04

(99/ ;;) 0:/ <9- <7/ 9:

(09/ 79) 9:/ <4- 09/ ;8

(;< 90 / 98) 97/ 79- ::/

(42/24)23/42- 887/72

(29/62)26/92- 882/44

(29/22)24/26- 24/63

(79/44)74/63- 839/42

(832/23)49/24- 822/48

(62/43)22/26- 823/77

(27/72)24/72- 94/98

(23/92)72/87- 822/22

(877/93)832/96- 863/22

(848/47)67/72- 433/62

(94/24)22/22- 29/69

(22/46)74/38- 432/23

)(mg/l

جذول  - 3تؼذاد تلفات تچه هاهیاى حوض طی  4روز در اثر غلظت های هختلف هیپوکلریت سذین
غّظت)(mg/l

تؼذاد

 24عاػت

 48عاػت

 72عاػت

ؽاٞذ

21

0

0

0

0/2

21

0

0

0

1

21

0

0

0

2

21

0

0

0

5

21

0

0

0

10

21

0

0

0

20

21

0

0

0

30

21

0

0

0

50

21

7

12

18

100

21

15

15

21

 <9ساعت

جذول - 4غلظت های کشنذۀ هیپوکلریت سذین (  )NaOClطی  39ساػت روی هاهیاى تچه هاهیاى حوض
غلظت

)(mg/l

LC1
LC10
LC30
LC50
LC70
LC90
LC99

 42ساعت

 24ساعت

 24ساعت

 69ساعت

(87/99)- 2/76- 49/44

(2/22)- 27/26- 49/34

(46/94)84/36- 79/32

(46/32)82/42- 72/32

(24/98)46/69- 24/26

(72/88)4/24- 24/37

(72/93)47/29- 23/24

(72/24)42/43- 76/24

(97/26)27/22- 22/72

(29/93)74/44- 24/22

(76/67)78/26- 27/49

(74/64)78/24- 24/63

(:;/ 79) 9:/ <<- <7/ :7

(:7/ 0<) 80 / 09- 749/ 94

(<09/ <9) 99/ ;4- 09/ 8

(07/ :<)79/86- 22/94

(64/92)43/62- 883/72

(49/72)92/22- 844/24

(22/67)28/27- 26/63

(22/92)23/48- 24/43

(887/94)64/93- 874/72

(832/42)42/36- 894/97

(23/42)29/98- 29/86

(24/48)22/66- 22/24

(824/22)844/34- 822/63

(872/24)832/29- 442/24

(29/42)28/44- 99/48

(22/27)23/87- 97/98
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تز اعاط ٘تایح تذعت آٔذ ٜاس خذإٞ 4ٚ2 َٚچٙیٗ تا اعتفاد ٜاس ٘زْ افشار پزٚتایت آ٘االیشر
ٔمادیز  LC1 , LC10 ,LC30 ,LC50 ,LC70 ,LC90 LC99 ٚعٕیت حاد ٞیپٛوّزیت عذیٓ در طی سٔاٖ -
ٞای  96 ٚ 72 ، 48 ، 24عاػت ٔحاعث ٝؽذ.
تز اعاط خذأ Probite َٚمذار غّظت ٔداس  LC50تزای تچٔ ٝاٞیاٖ وپٛر عز ٌٙذٔ ٚ ٜاٞی
حٛض در ٔذت  96عاػت  ،ت ٝتزتیة ٔ 41/79 ٚ 34/25یّی ٌزْ در ِیتز ٔحاعثٌ ٝزدیذ  ٚدر ادأٝ
حذاوثز غّظت ٔداس (  ) M.A.C Valueایٗ عٕ ْٛت ٝتزتیة ٔ 4/179 ٚ 3/425یّی ٌزْ در ِیتز
ٔحاعث ٝؽذ .تا تٛخ ٝتٔ ٝما دیز ٔحاعثاتی ٔ LC50اٞیاٖ ٔٛرد آسٔایؼ ٔیتٛاٖ چٙیٗ ٘تیدٌ ٝیزی ٕ٘ٛد
ؤ ٝاٞی تیً ٞذ در ٔمایغ ٝتا ٔاٞی حٛض اس ٔمأٚت وٕتزیٗ ٘غثت تٞ ٝیپٛوّزیت عذیٓ
تزخٛرداراعت.
 - 4تحث
تخّیٛٔ ٝاد ؽیٕیایی حاصُ اس فاضالبٞا ت ٝاوٛعیغتٓٞای آتی (رٚدخا٘ٞٝا ،دریاچٞٝا ٚ
الیا٘ٛط ٞا) ٕٔىٗ اعت ٔٙدز ت ٝتغییز در عاختار  ٚػّٕىزد خٛأغ س٘ذ ٜؽٛد (عؼذا٘یپٛر  ٚػّٛی
٘غةٔ .)1389 ،طاِؼات وٕی پاعخ وؾٙذٌی ٔاٞیاٖ را در تزاتز دتزخٙتٞا خصٛصاً ٞیپٛوّزیت
عذیٓ تزرعی وزد ٜاعت .در ایٗ آسٔایؼ درط 96َٛعاػت ٔداٚرت تا ٞیپٛوّزیت عذیٓ ٞیچ ٌٝ٘ٛ
تّفاتی در ٔاٞیاٖ ٌز ٜٚؽاٞذ ٔؾاٞذٍ٘ ٜزدیذ .ت ٝطٛر وّی ٞ LC50یپٛوّزیت عذیٓ در ٞز دٌ ٚز ٜٚاس
ٔاٞیاٖ در ط 96 َٛعاػتٕٛٞ ،ار ٜر٘ٚذ واٞؾی را ٘ؾاٖ ٔی داد  ٚتحمیك حاضز ٘ؾاٖ داد ؤ ٝمذار
غّظت ٔداس  LC50تزای تچٔ ٝاٞیاٖ وپٛر عزٌٙذٔ ٚ ٜاٞی حٛض در ٔذت  96عاػت  ،ت ٝتزتیة
ٔ 41/79 ٚ 34/25یّی ٌزْ در ِیتز ٔحاعثٌ ٝزدیذ  ٚدر ادأ ٝحذاوثز غّظت ٔداس ( )M.A.C Value
ایٗ عٕ ْٛت ٝتزتیة ٔ 4/179 ٚ 3/425یّیٌزْ در ِیتز تزای تچٔ ٝاٞیاٖ وپٛر عزٌٙذٔ ٚ ٜاٞی حٛض
ٔحاعث ٝؽذٔ ٚ .اٞی تیً ٞذ در ٔمایغ ٝتا ٔاٞی حٛض اسٔمأٚت وٕتزیٗ عثت تٞ ٝیپٛوّزیت عذیٓ
تزخٛردار اعت .اس طزفی دیٍز تزرعی حاضز ٘ؾاٖ داد و ٝتا افشایؼ سٔاٖ ٔداٚرت  ٚافشایؼ دٚس
ٔٛاد ؽٛیٙذ ،ٜعٕیت ٞیپٛوّزیت عذیٓ افشایؼ ٔییاتذٕٞ .چٙیٗ تزرعیٞای ت ٝػُٕ آٔذ ٜدر ایٗ
تحمیك ٘ؾاٖ داد و ٝدر غّظت ٞای 0/2تأ 20یّیٌزْ در ِیتزٞ ،یپٛوّزیت عذیٓ تز رٚی ٔاٞی وپٛر
عزٌٙذ 0/2 ٚ ٜتا ٔ 30یّی ٌزْ تز ِیتز تز رٚی ٔاٞی حٛض آثار وؾٙذٌی ٘ذارد .در صٛرتیو ٝتزرعی
ٞای  Adam ٚ Pohlaدر عاَ  1982تز رٚی ٔاٞی رٍ٘یٗ وٕاٖ در غّظت ٔ 5یّیٌزْ در ِیتز
ؽٛیٙذ ٜآ٘ی٘ٛی اثز وؾٙذٌی را ٘ؾاٖ داد ٜاعتٕٞ ٚ Tehranifard .ىاراٖ در عاَ  2002تا تؼ ییٗ
غّظت وؾٙذٔ ٜایغ ظزفؾٛیی  ٚپٛدر ِثاعؾٛیی د عتی تز رٚی تچٔ ٝاٞیاٖ اٍ٘ؾت لذ ٔاٞی عفیذ
(ٌٕٞ ٝ٘ٛتثار ٔاٞی ؤّٕ )ٝیشاٖ  LC50 96hایٗ د ٚؽٛیٙذ ٜآٖ ی٘ٛی خطی را ت ٝتزتیة ٚ 4/69
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ٔ 12/24یّیٌزْ تز ِیتز تؼییٗ وزد٘ذ .ت ٝطٛر وّی ت٘ ٝظز ٔیرعذ و ٝغّظتٞای فزایٙذٞای خ٘ٛغاسی
 ٚحتی عأاٟ٘ای ٔٙیغی اختصاصی ٔاٞی ایداد وٙذٕٞ .چٙیٗ ٔیشاٖ غّظت وؾٙذٞ ٜیپٛوّزیت عذیٓ
در  24عاػت تزای رٚتیفز ٌٔ 1/23 Brachionus plicatilis ٝ٘ٛیّیٌزْ تز ِیتز ٔحاعث ٝؽذ ٜاعت
(ٔ .)López-Galindo et al., 2010طاِؼٕٞ ٚ Linden ٝىاراٖ در عأَ 1979ؾخص ٕ٘ٛد وٝ
غّظت وؾٙذٞ ٜیپٛوّزیت عذیٓ در  96عاػت تزای ٔزٚاریذ ٔاٞی (37- 32 )Alburnus alburnus
ٔیّی ٌزْ تز ِیتز ٔی تاؽذ .ایٗ در حاِی اعت و ٝپضٞٚؼ دیٍزی ٔیشاٖ غّظت وؾٙذٞ ٜیپٛوّزیت
عذیٓ در  48عاػت را ٔ 5/9یّی ٌزْ در ِیتز در ٔاٞی وپٛر لٙات ( )Pimephales promelasتؼییٗ
و زدٕٞ ،چٙیٗ ٔیشاٖ  LC50 96hآٖ ٘یش ٕٞیٗ ٔمذار تؼییٗ ؽذٕٞ .یٗ پضٞٚؼ ٔیشاٖ ٞیپٛوّزیت عذیٓ
را در ٔیٍٛی عفیذ ( ٔ 56 )Penaeussetiferusیّیٌزْ تز ِیتز ٔؾخص وزد ( Curtis et al.,
 .)1979در ٔطاِؼ ٝدیٍزی ٞ LC50 24hیپٛوّزیت عذیٓ تزای ٔاٞی ستزا ( 48 mg L-1 )Danio rerio
تذعت آٔذ ( .) de PaivaMagalhãeset al., 2007در ایٗ پضٞٚؼ ٚلتی ٔاٞیاٖ در ٔؼزض ٔ 57یّی
ٌزْ در ِیتز ٞیپٛوّزیت عذیٓ لزار ٌزفتٙذ در طی  24عاػت  100درصذ تّفات اتفاق افتاد .در تؼییٗ
عٕیت حاد یه ٔاد ٜؽیٕیایی تزای ٔاٞی  ،تزآٚرد ٔتٛعط غّظت وؾٙذٌی (  )LC50آٖ ٔاد ٜؽیٕیایی
و ٝدر ٔؼزض ٔٛخٛد لزار ٔیٌیزد السْ اعت( .)Di Giulio and Hinton, 2008تغییزات رفتاری ٚ
ػالیٓ تاِیٙی تچٔ ٝاٞی حٛض در دٚس ٔ 40یّی ٌزْ تز ِیتز تمزیثاً اس  38عاػت تؼذ اس در ٔؼزض لزار
ٌزفتٗ ٔاٞیاٖ در تزاتز آالیٙذٕ٘ ٜایاٖ ؽذ ِٚی در دٚسٞای تاالتز حذٚد  4عاػت تؼذ اس ؽزٚع
آسٔایؼ ،ػالئٓ لاتُ ٔؾاٞذ ٜتٛد .تؼذاد حزوات عزپٛػ آتؾؾی آٟ٘ا افشایؼ پیذا وزد  ٚافشایؼ
ٔٛوٛط رٚی عطح آتؾؼ  ٚتذٖ دیذ ٜؽذٔ .اٞیاٖ اغّة ت ٝعطح آٔذ ٜتا ٛٞا را اس عطح آب تثّؼٙذ.
ٕٞچٙیٗ تزخی اس ٔاٞیاٖ در یه ٌٛؽ ٝآوٛاری ْٛدر وٙار عٛٞ ًٙا درخایی ؤ ٝیشاٖ اوغیضٖ
تیؾتز تٛد ،تدٕغ پیذا وزد٘ذ .آعیة در تؼذادی اس ٔاٞیاٖ ،ریختٗ فّغٟا ،الغزی ،سخٓ در رٚی تٚ ٝٙ
عال ٝدٔی ،پٛعیذٌی تاِٞٝا  ٚػذْ تٕایُ ت ٝغذا ٔؾاٞذٌ ٜزدیذٔ .اٞی حٛضٕغٕ ْٛؽذٞذر غّظت
ٞای ٔ 100 ٚ 50یّی ٌزْ تز ِیتز دارای تی حغی  ٚرفتار خٕغ ؽذٖ در ٌٛؽ ٝآوٛایٕٞ ٚ ْٛچٙیٗ
عمٛط ت ٝوف ٔخشٖ را ٘ؾاٖ داد٘ذ ،در تچٔ ٝاٞیاٖ تیً ٞذ ایٗ رفتارٞا در غّظت ٞای تاالتز اس 30
ٔیّی ٌزْ در ِیتز تالفاصّ ٝتؼذ اس ؽزٚع آسٔایؼ لاتُ رٚیت تٛد .در ٞزدٌ ٚزٔ ٜٚاٞیاٌٖ ،ز ٜٚؽاٞذ ٚ
ٕٞچٙیٗ تیٕارٞای تا غّظت ٔ 10 ٚ 5 ، 2 ، 1 ، 0/2یّی ٌزْ تز ِیتز در طٔ َٛذت آسٔایؼ رفتار ٘زٔاِی
را ٘ؾاٖ ٔی داد٘ذ .در ٘تیدٌ ٝیزی وّی تز اعاط ٘تایح ٔطاِؼ ٝحاضز ٔ ٚمایغ ٝتا عایز ٔطاِؼات صٛرت
ٌزفت ٝدر ٔٛرد پاعخ وؾٙذٌی تچ ٔ ٝاٞیاٖ در ٔؼزض ٔٛاد ؽٛیٙذٔ ٜیتٛاٖ تیاٖ وزد و ٝاغّة ٌٝ٘ٛ
ٞای پزٚرؽی اس حغاعیت تاالیی تزخٛردار٘ذ .تا ایٗ حأَ ،اد ٜؽٛیٙذٞ ٜیپٛوّزیت عذیٓ عٕیت
وٕتزی را تزای ٔاٞیاٖ در تز دارد و ٝتغت ٝت ٝغّظت عٓٔ ،ذت سٔاٖ لزارٌیزی در تزاتز آٖٛ٘ ،ع ٌٝ٘ٛ
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...تزرعی تإثیزات
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فهرست هناتغ
ٖیاٞ ٔاٌٝ٘ٛ ٚی دٚ٘ی خطی تز رٛت آ٘یٙ دتزخٜذٙ تؼییٗ حذالُ ٔیشاٖ وؾ،)1331( ، م، تیسکار- 1
احذٚ ، آساد اعالٔیٜاعی ارؽذ دا٘ؾٍاٙ وارؽٝٔ پایاٖ ٘ا، ) عفیذٚ ٓا٘ی تاالب ا٘شِی (عیٛاعتخ
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