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تعیین غلظت کشندگی متوسط ( )LC50 96hعلف کش گالیفوزیت در بچه ماهی کپور
معمولی ()Cyprinus carpio
2

صفورا پشتپناه* ،1مهدی محمدعلیخانی  ،2سلطنت نجار لشگری  ،3سیدپژمان حسینی شکرابی

چکیده
در این تحقیق متوسط غلظت کشنده ( )LC50 96hگالیفوزیت که به مقدار زیادی در زمینهای زراعی
استفاده می گردد به منظور تعیین غلظت کشنده  50درص د از جمعیت ماهیان در  96ساعت بر روی  180قطعه بچه
ماهی  3تا  5گرمی کپور معمولی) (Cyprinus carpioمطالعه شد .آزمایشها به صورت ساکن و بر اساس روش
استاندارد ( )O.E.C.Dبه مدت  4شبانه روز (96ساعت) انجام و پارامترهای مؤثر فیزیکی و شیمیایی آب از جمله
 ، pHسختی کل ،اکسیژن محلول و درجه حرارت اندازه گیری و کنترل گردید .رفتار و حرکات بچه ماهیان کپور
معمولی نیز در طول مدت آزمایش به دقت بررسی شد .آزمایشهای ابتدایی به منظور یافتن محدوده کشندگی با
رهاسازی  10عدد بچه ماهی در هر آکواریوم  20لیتری با هوادهی مداوم انجام شد .سپس آزمایشهای نهایی در 5
تیمار (غلظت های  79/92 ،74/61 ،69/64 ،65و  84/61میلی گرم در لیتر) و  3تکرار صورت پذیرفت .میزان
 LC50 ،LC10و  LC90با استفاده از آزمون  Probitمحاسبه گردید .سمیت حاد علف کش گالیفوزیت برای بچه
ماهیان کپور معمولی  68/83میلی گرم در لیتر محاسبه و بر اساس جدول استاندارد سطوح سمیت آفت کشها در
ردیف آفت کشهای با سمیت کم درجهبندی گردید.
کلیدواژه :غلظت کشندگی متوسط ( ،)LC50علف کش ،گالیفوزیت ،کپور معمولی).(Cyprinus carpio

 .1گروه شیالت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد الهیجان ،گیالن ،ایران
 .2گروه شیالت ،دانشگاهآزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران(نویسنده مسؤول) hosseini@srbiau.ac.ir
 .3مرکز تحقیقات ماهیان سردابی ،مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی،
تنکابن ،ایران
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 -1مقدمه
تخلیه پساب کشاورزی به آب غالباً واجد میزان زیادی از آفت کشها و سموم بوده که این سموم از
طریق آبیاری مزارع ،شستشو ،سرریز شدن یا بارندگی به داخل اکوسیستمهای آبی راه پیدا کند ( Ramesh
 .)and Saravanan, 2008; Ervnest, 2004کاربرد روزافزون و بیش از حد آفت کشها سالمت بشر
را نیز به مخاطره انداخته و اثرات معکوسی بر موجودات غیر هدف (آبزیان) داشته و موجب آلودگی
منابع آب و خاک میگردند ( .)Kuliev, 1997استفاده بیرویه از علف کش ،بیدقتی در حمل نقل آنها،
نشت تصادفی و کاربرد آنها جهت حذف عوامل مزاحم اثرات مضری بر جمعیت ماهیها و اثرات طوالنی
مدت در محیط زیست با انباشت آنها در منابع آبی میتواند رقم بزند ( .)Ayoola, 2008در مطالعات سم
شناسی محیط زیست آبی استفاده از به عنوان نشانگرهای زیستی به سرعت در حال گسترش است
( .)Ervnest, 2004اطالعات مربوط به سمیت ناشی از استعمال آفت کشها و تأثیر آنها روی موجودات
غیرهدف مثل ماهی به عنوان مبنا و پایهای برای سنجش و تعیین خطرات اکوتوکسیکولوژیکی آفت
کشها روی اکوسیستمهای آبی مطرح میباشد (.)Gangolli, 1999
علف کش گالیفوزیت با نام تجاری رانداپ و فرمول شیمیایی  C6H17N2O5یکی از سموم

پر مصرف ارگانوفسفره غیر انتخابی است که برای کنترل کلیه گیاهان پهن برگ و باریک برگ در زمین-
های زراعی مورد استفاده قرار گرفته ) (Tu et al., 2001و به دلیل کارایی عمومی آن مصرف جهانی آن
نیز بسیار گسترش یافته است ( .)Grube et al., 2011استفاده مکرر از این علف کش برای کنترل
علفهای هرز در مزارع کشاورزی و در نتیجه ورود آن به منابع آبی از طریق روانابها یا شستشو سطح
گیاهان یا خاک در نهایت باعث بروز آسیبهای بیولوژیک در ماهیان و دیگر جانداران آبزی خواهد شد
(.)WHO, 1994
یکی از روشهای تعیین میزان سمیت یک ماده شیمیایی از طریق آزمایش سنجش زیستی بوده که
به وسیله آن غلظت الزم جهت ایجاد تلفات نیمی از موجودات زنده مورد آزمایش در یک دوره زمانی
 96ساعته ( )LC50گزارش میشود ( .)Altinok, 2004ماهیان به عنوان یکی از مهمترین موجودات آبزی
به دلیل محیط زندگی و شرایط فیزیولوژیک میتواند به عنوان نشانگر زیستی در تشخیص سطوح
خطرات آالیندهها مـورد استفاده قرار بگیرد البته حـساسیت گونـه هـای مختلـف به آالینده ها متفاوت
است ( .)Barak et al., 1990از این رو انجـام آزمایـشهای سمشناسی برای ماهیان مختلف ضروری
است .در همین راستا  LC50 96hعلف کش پاراکوات برای بچه ماهی کپور بنی 1/49 ،میلی گرم در لیتر
محاسبه گردید (جادی و همکاران .)1393 ،همچنین  LC50 96hسم علف کش رانداپ برای بچه ماهی
تیالپیا  13/25میلیگرم در لیتر گزارش شده است ( Veeraiah .)Etien et al., 1991و همکاران،
( )2015میزان  LC50 96hگالیفوزیت را روی بچه ماهی  6-8گرمی کپور هندی ( )Catla catlaدر دو
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سیستم آب جریان دار و ساکن به ترتیب  5/79و  5/19میلیگرم در لیتر بدست آوردند .در تحقیقی میزان
 LC50 96hروی ماهی انگشت قد تیالپیا  1/05میلیگرم در لیتر گزارش شد (.)Ayoola, 2008
 Deepanandaو همکاران ( )2011نشان دادند که  LC50 96hروی پاروپایان ( Phyllodiaptomus

 )annaeو میگو ( )Caridina niloticaآب شیرین بالغ به ترتیب برابر  1/05و  60/97میلیگرم در لیتر
میباشد.
با توجه به ارزش اقتصادی کپور ماهیان ،در این تحقیق سمیت حاد علف کش گالیفوزیت در بچه
ماهیان کپور معمولی  3-5گرمی با هدف تعیین متوسط غلظت کشنده این علفکش در  96ساعت و
حداکثر غلظت مجاز آن مورد مطالعه قرار گرفته است.
 -2مواد و روش کار
جهت مشخص نمودن سمیت حاد علف کش گالیفوزیت 180 ،قطعه بچه ماهی  3تا  5گرمی بچه
ماهیان کپور معمولی پرورشی به سالن مرکز تحقیقات علوم شیالتی و فنون دریایی دکتر کیوان (الهیجان،
گیالن) منتقل شدند .بچه ماهیان برای سازگار شدن با شرایط محیطی به مدت  7روز نگهداری شدند و از
غذای دستی استاندارد ماهی کپور معمولی تغذیه شدند .در طول این مدت پارامترهای فیزیکی و شیمیایی

آب از جمله  ،)7-8/2( pHسختی کل ( ،)230اکسیژن محلول بیش از  7میلی گرم در لیتر و دما 22±1
نیز تحت کنترل بوده و در محدوده مناسب کپور معمولی حفظ گردید .سپس برای انجام آزمایش های
تشخیص سمیت 10 ،قطعه بچه ماهی  3تا  5گرمی به درون هر آکواریوم با حجم  20لیتر آب رهاسازی
شدند و در شرایط نوری  16ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی در شرایط آب ساکن (استاتیک) انجام
شد .از سنگ هوا جهت هوادهی استفاده شد .بر اساس روش استاندارد  )1993( O.E.C.Dبه منظور

تعیین  LC50 96hاین علف کش در بچه ماهیان ( 24ساعت قبل از شروع آزمون قطع غذا شده) با
تیمارها و تکرارهای مختلف انجام شد و در طول آزمایش ،حرکات و رفتار بچه ماهیان نیز به طور شبانه
روزی مورد بررسی قرار گرفت .پس از انجام آزمایش های ابتدایی ،غلظت کشنده علف کش گالیفوزیت
در بچه ماهیان کپور معمولی  3-5گرمی  68/83میلی گرم در لیتر تعیین گردید و پس از انجام محاسبات
لگاریتمی ،آزمایش های نهایی با  5تیمار (غلظت های  79/92 ،74/61 ،69/64 ،65و  84/61میلی گرم در
لیتر) و  3تکرار انجام و مقادیر  LC50 ،LC10و  LC90در زمان های  72 ،48 ،24و  96ساعت با استفاده
از نرم افزار ( SPSSورژن )20 ،و آزمون پرابیت در سطح اطمینان  95درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت و همچنین میزان حداکثر غلظت مجاز ( )LC50 96h/10و درجه سمیت مشخص گردید
(.)OECD, 1993
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 -3نتایج

متوسط غلظت کشنده علف کش گالیفوزیت در مدت  96ساعت در بچه ماهیان  3تا  5گرمی کپور
معمولی  68/83میلی گرم در لیتر ،حداکثر غلظت مجاز  6/88میلی گرم در لیتر ،حداکثر غلظت غیر مؤثر
( 6/88 )NOECمیلی گرم در لیتر و حداقل غلظت مؤثر ( )LOECنیز  66/27محاسبه شد (جدول .)1
همچنین ارتباط بین غلظت علف کش با تلفات بچه ماهی کپور معمولی بر اساس معادله خط رگرسیون و
ضریب همبستگی پروبیت با لگاریتم علف کش در جدول  2نشان داده شده است .به طوری که ارتباط
مستقیمی بین افزایش غلظت علف کش و مرگ و میر ماهیان با همبستگی باال مشاهده شد.
جدول  -1غلظتهای کشنده علف کش گالیفوزیت طی  96ساعت در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus
)carpio
غلظت

 24ساعت

 48ساعت

 72ساعت

 96ساعت

LC10

68/76

67/54

66/65

66/27

LC50

74/22

70/78

69/89

68/83

LC90

85/09

77/05

76/20

73/73

جدول  -2معادله خط رگرسیون و ضریبهمبستگی با لگاریتم غلظت در بچهماهی کپورمعمولی (Cyprinus
)carpio
اطالعات آماری

 24ساعت

 48ساعت

 72ساعت

 96ساعت

معادله خط

y =21/587x+35/379

y =34/746+59/278

y =34/179x+58/042

y =42/914x+73/867

رگرسیون
ضریب همبستگی

0/9551

0/8007

0/8363

0/8707

()R2

 -4بحث و نتیجهگیری
بر اساس نتایج به دست آمده متوسط غلظت کشنده علف کش گالیفوزیت در بچه ماهیان  3تا 5
گرمی کپور معمولی  68/83میلی گرم در لیتر ،حداکثر غلظت مجاز  6/88میلی گرم در لیتر ،حداکثر

غلظت غیر مؤثر ( 6/88 )NOECمیلی گرم در لیتر و حداقل غلظت مؤثر ( )LOECنیز  66/27محاسبه
شد .بر خالف نتایج این مطالعه محمدنژاد شموشکی و همکاران ( )1389اثر سمیت بسیار پایینی را در

مقابل علف کش گالیفوزیت گزارش کردند بطوریکه مقدار  LC50 96hاین علف کش در بچه ماهیان 1
تا  3گرمی سفید  5189میلی گرم در لیتر ،در بچه ماهیان  1تا  3گرمی کلمه  7728و در بچه ماهیان  1تا
 3گرمی کپور دریایی  7716میلی گرم در لیتر بیان شد .غالمی سیدکالیی و همکاران ( )1392نشادن دادند
که  96 LC50ساعته ماالتیون و کارباریل در بچه ماهیان کپور معمولی به ترتیب  1/3و  12/67میلی گرم

تعیین غلظت کشندگی متوسط( )LC50 96hعلف کش گالیفوزیت در بچه ماهی کپور ...

33

در لیتر است که نسبت به گالیفوزیت داراری سمیت بیشتری می باشند .مقدار  LC50 96hکارباریل در
کپور معمولی  7/85میلی گرم در لیتر و در ماهی حوض  13/9میلی گرم در لیتر گزارش شده است ( De

 )Mel and Pathiratne, 2005که نشان دهنده اثر سمیت بیشتر این حشره کش نسبت به گالیفوزیت
است .همچنین  LC50 96hگالیفوزیت برای بچه ماهی تیالپیا و کپور هندی به ترتیب  13/25و 5/19
میلیگرم در لیتر گزارش شده است ( )Etien et al., 1991; Veeraiah et al., 2015که این نتیجه
بیانگر حساسیت بیشتر بچه ماهی تیالپیا و کپور هندی ( )Catla catlaبه این علف کش نسبت به بچه
ماهی کپور است.

دراین مطالعه مشخص شد که با افزایش زمان از  24به  96ساعت از غلظت  LC50 ،LC10و LC90

کاسته شده یعنی در زمان  24ساعت نسبت به  72 ،48و  96ساعت مقادیر بیشتری از سم الزم است تا
اثرات کشنده خود را آشکار سازد .به عبارت دیگر با افزایش ساعات آزمایش میزان غلظت کمتری از سم
الزم است تا  50درصد از جمعیت ماهیان تلف شوند و مقدار  LC50در  24ساعت اولیه آزمایش همواره
بیشتر از مقدار آن در پایان  96ساعت می باشد .زیرا هنگامی که ماهی در معرض غلظت ثابتی از سم
باشد به مرور زمان هم مقاومت ماهی تحلیل می رود و هم فرصت بیشتری برای تأثیرگذاری روی ماهی

دارد ( .)Ervnest, 2004عالوه بر این ،در مواردی تجمع سم در بافت های ماهی نیز باعث ایجاد غلظت
های فزاینده ای می شود که خود به مرور زمان موجب پایین آمدن  LC50می شود.
مقدار  LC50 96hکارباریل در کپور معمولی  7/85میلی گرم در لیتر و در ماهی حوض  13/9میلی

گرم در لیتر گزارش شده است (.)De Mel and Pathiratne, 2005

همچنین با توجه به جدول سطوح سمیت آفت کش ها ،علف کش گالیفوزیت در بچه ماهیان  3تا
 5گرمی کپور معمولی با غلظت کشنده  68/83در ردیف آفتکشهای با سمیت کم درجهبندی گردید
(جدول .)3

جدول  -3سطوح سمیت آفتکشها ()UN,2009
( LC50 96hمیلی گرم در لیتر)

درجه سمیت

<100

تقریباً غیر سمی

10-100

سمیت کم

1-10

سمیت متوسط

0/1-1

سمیت زیاد

>0/1

سمیت خیلی زیاد

معادله خط رگرسیون و ضریب همبستگی با لگاریتم غلظت در بچه ماهیان کپور معمولی نشان داد
که ضریب همبستگی در زمانهای  72 ،48 ،24و  96ساعت از دقت باالیی برخوردار است و دلیل آن
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نزدیک بودن ضریب همبستگی به عدد یک می باشد که بیانگر ارتباط مستقیم و قوی بین لگاریتم غلظت
علف کش با درصد تلفات می باشد که این نتایج همسو با نتایج سایر محققین است ( Etien et al.,

.)1991; Deepananda et al., 2011; Veeraiah et al., 2015
مطالعه تغییرات رفتاری ماهیان برای ارزیابی استرسها و عوامل محیطی کاربرد فرآوانی دارد
( .)Mohammed et al., 2012از لحاظ رفتارشناسی ماهیانی که تحت تأثیر مختلف علفکش
گالیفوزیت متفاوت بوده به طوریکه در برابر غلظتهای باال به سرعت عکسالعمل نشان داده و با

حرکات تند و سریع دائماً در حال جنبش بوده تا جایی که خسته شده و بی حال بر کف آکواریوم می-

افتادند در حالی که عکسالعملشان در ساعات اولیه محسوس نبود و به تدریج دچار سستی شدند .اختالل
در سیستم مغز و اعصاب که از اساسیترین اثر سموم ارگانوفسفره میباشد در این تحقیق با عدم تعادل و
شنای مارپیچی بچه ماهیان مشهود بود و انحنای ستون فقرات ،بیرونزدگی حدقه چشم و خونریزی در
ناحیه آبشش و سینهای نیز از عالئم ظاهری ایجاد شده در بچه ماهیان بودند که در ماهیان آمور و فیتوفاگ
نیز گزارش شده است (زمینی .)1375 ،رفتارهای غیرطبیعی مشاهده شده در ماهی کاراس ( Carassius

 )auratusدر معرض غلظت کشنده سم دیازینون ،بیتابی شدید ،اضطراب ،افزایش عکسالعمل به
محرکهای بیرونی ،از دست دادن توانایی جهت یابی در آب ،شنای نیم دایرهای و تیرگی سطح بدن بود
(ترخانی و هدایتی )1392 ،که با عالئم اشاره شده در گزارش ( )Svoboda et al., 2001مشابه بود.
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