شاپای چاپی2588-5626 :
شاپای الکترونیکی2538-4147 :

P-ISSN: 2588-5626

شیل 55-61 ،1397 )2( 6

E-ISSN: 2538-4147

شیل
https://shilsj.ut.ac.ir

تعیین غلظت کشندهی ( )LC50 96hسم دیازینون ( )Diazinonروی ماهی سیاهکولی
()Vimba persa
محمد منصوری چرهی

 ،*1حامد غفاری فارسانی ،2سیدعلیاکبر هدایتی ،3عبدالرضا جهانبخشی ،4محمد فروهر

واجارگاه5

 1کارشناس ارشد بوم شناسی آبزیان ،گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،صومعهسرا
 2دانشجوی دکتری شیالت ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شهرکرد ،شهرکرد
 3دانشیار ،گروه شیالت ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان
 4دکتری شیالت ،گروه شیالت ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان
 4دانشجوی دکتری شیالت ،گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،صومعهسرا
*مسئول مکاتباتmilad.mansouri333@yahoo.com :
نوع مقاله:
پژوهشی
تاریخ دریافت:
1396/4/28
تاریخ انتشار:
1397/6/31
واژگان کلیدی:
حشرهکش
دیازینون
ماهی سیاهکولی

چکیده
هدف از انجام این تحقیق ،مشخص نمودن حد مجاز قابل قبول سم دیازینون ( )Diazinonدر سامانهی مطالعاتی ماهیاان
سیاهکولی است .برای انجام این تحقیق ،تعداد  90قطعه ماهی سیاه کولی با وزن متوسط  50±5گرم از رودخانا سادید
رود استان گیالن در اواخر شهریور ماه صید گردیده و در شرایط آزمایشگاهی به مدت  5روز در آکواریومهاایی باا اناداز
 70×40×30آداپته شدند .سپس بر اساا مادل  ،Probitمقاادیر  LC90 ،LC70 ،LC50 ،LC30 ،LC10 ،LC1و  LC99در ،24
 72 ،48و  96ساعت بر روی ماهیان سیاهکولی اندازهگیری شد .نتایج این تحقیق نشان داد که  LC50 96hاین سم برابر
 0/08میلیگرم در لیتر بوده و در نتیجه حداکثر غلظت مجاز ( )MAC valueاین سام برابار  0/008میلایگارم در لیتار
محاسبه شد .در نهایت سم دیازینون برای ماهیان  50گرمی سیاهکولی در ردیف "سمیت خیلی زیاد" دستهبندی شد.

LC50 96h

مقدمه
حشرهکشهای ارگانوفسدره گروه عمدهای از حشره کشهای شیمیایی هستند که امروزه در جهان به طور گسترده استداده میشود
( .)Pejand, 1999این گروه از حشرهکش ها عالوه بر استداده در مزارع کشاورزی و باغات ،در مناطق مسکونی نیز برای کنترل آفات،
حداظت از بهداشت عمومی ،صنعت و دامپزشکی نیز به کار گرفته میشود ( .)Mohammad Nejad Shamshaki, 2005سموم
ارگانوفسدره به طور عمومی سمیت باالیی دارند و مهمترین عامل بیماری و مرگ و میر ناشی از مسمومیتها در کشورهای جهان
سوم هستند (.)Nasri Tajan, 1996; Piri et al., 1997
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دیازینون از مهمترین حشرهکش های ارگانوفسدره است که برای کنترل انواع حشرات در کشاورزی استداده شده است .این ماده در
محیطهای آبی به سرعت تجزیه میشود ولی ممکن است نیمه عمر آن در خاکهای معدنی هوازی بیش از یک ماه باشد ( GarWtt
 .)et al., 2002; Ahmadi et al., 2011دیازینون یکی از کاربردی ترین سموم ارگانوفسدره شناخته شده در ایران است که معموالً از
طریق زهکشی مزارع کشاورزی وارد آبهای سطحی و حتی زیرزمینی میگردد ( .)Sohrabi et al., 2001دیازینون در مقادیر زیاد
وارد اکوسیستمهای آبی شده و حیات آبزیان را تحت تاثیر قرار میدهد ( .)Maxwell and Dutta, 2005به دلیل انتشار آبی
دیازینون ،این حشرهکش بر دستهی بزرگی از موجودات زند غیر هدف مانند بیمهرگان ،پستانداران ،پرندگان ،ماهیها و محیط
زیست آنها تاثیر میگذارد (.)Burkepile et al., 2000
اگرچه دیازینون به سرعت تجزیه می شود ولی تحت شرایط خاص ،پایین بودن دما ،رطوبت پایین ،قلیاییت باال و فقدان فعالیت
تجزیهای میکروبی میتواند تا  6ماه و حتی بیشتر از نظر زیستی در خاک فعال باقی بماند ( .)Eisler, 1986درمطالعاتی که اخیراً در
بسیاری از آبهای سطحی ،ساحلی و مصبی و حتی پساب تصدیه خانههای شهری مناطق مختلف جهان از جمله ایران صورت گرفته،
مقادیر قابل توجهی از این سموم گزارش شده است (.)Shayeghi et al., 2001; U.S. EPA, 2005
از جمله میتوان وجود دیازینون در زهکشی شالیزارهای مناطق مختلف استانهای شمالی ()Nouri et al., 2007; Tavakol, 2007
و رودخانه های مهاباد و سیمینهرود( )Honarpajouh, 2003نهندرود ( )Tarahi, 2001رودخان کر ،سیوند ،شاهپور ،مند و دالکی
( )Shayeghi et al., 2007گرگانرود و قرهسو ( )Bagheri, 2007رودخان کرج ( )Arjmandi et al., 2010و اغلب رودخانههای استان
مازندران ( )Shayegh, 2007; Arjmandi et al., 2010اشاره کرد.
مقدار  LC50دیازینون بسیار متغیر است و به سن ،وز ن ،جنسیت موجود و شرایط اقلیمی محیط بستگی دارد .دوزهای تحت کشند
دیازینون ممکن است منجر به کاهش رشد و توان تولید مثلی و بقای بی مهرگان آبزی و همچنین کاهش توان زادآوری ،تاخیر در
بلوغ جنسی ،اختالل در تغذیه و افت وزن بدن و نیز ناهنجاریهای عصبی و رفتاری در ماهیها ،دوزیستان ،پرندگان و پستانداران
میشود ( .)Eisler,1986; Dutta and Arends, 2003این ترکیب به آسانی و به سرعت در طی چند ساعت از روده جذب میشود
(.)Ogutcu et al., 2006
ورود دیازینون به آبهای سطحی و قرار گرفتن ماهیان در معرض آن حتی در دوزهای پایین ،نه تنها موجب بروز اختالالت عصبی در
ماهیان میگردد ،بلکه سبب بروز ناهنجاریهایی در آبشش ( )Dutta et al., 1996سیستم ایمنی ( )Dutta et al., 1997سیستم
بویایی و اختالل در بروز رفتارهای تولیدمثلی ( )Moore and Waring, 1996و همچنین تخریب ساختار تخمدان ( Dutta and
 )Maxwell, 2003و بیض ماهیها ( )Dutta and Meijer, 2003نیز میشود.
همچنین دیازینون بر روی هورمونهای جنسی نیز اثر کرده ،سطح  LHو  FSHرا افزایش و سطح تستوسترون را به طور معنیداری
کاهش میدهد (.)Fattahi et al., 2009
ماهی سیاهکولی ( )Vimba persaگونهای با ارزش از خانواد کپورماهیان و یک ماهی استخوانی محسوب میشود ( Cazemier and
 .) Heesen,1989; Heese, 2000این گونه در دریای خزر ،سیاه و بالتیک و همچنین در قسمت شرقی دریای شمال زیست میکند.
در ایران در حوض جنوبی دریای خزر از تاالب انزلی تا گرگانرود پراکنش یافته است .با توجه به اینکه سیاه کولی یکی از ماهیان
رودکوچ با ارزش در حوضه جنوبی دریای خزر است و همواره در فصل تولید مثل و مهاجرت در معرض سموم بویژه دیازنون است
این مطالعه با هدف مشخص نمودن حد مجاز قابل قبول سم دیازینون ( )Diazinonبرای این گونه هدف گذاری گردید.
مواد و روشها
برای انجام این تحقیق ،تعداد  90ماهی سیاه کولی با وزن متوسط  50±5گرم از رودخان سدید رود استان گیالن در اواخر شهریور
ماه صید گردیده و در شرایط آزمایشگاهی به مدت  5روز در آکواریومهایی به انداز  70×40×30آداپته شدند.
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خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب شامل دمای آب و غلظت اکسیژن محلول و سختی کل و  pHبه ترتیب به مقدارهای -9/5 ،23±1
7میلیگرم در لیتر 220،میلیگرم در لیتر کربنات کلسیم و  6/5-8تحت کنترل بودند .در طول آزمایش تعویض آب صورت نگرفت.
تیمارها قبل از آزمایش با غذای بیومار به مقدار 2درصد وزن بدن به طور روزانه دو مرتبه غذادهی شدند .ماهیها را به چند تیمار و
چند تکرار تقسیم کرده و به هر آکواریوم به طور مجزا دوز خاصی از سم دیازینون با نام تجاری دیازینون ماکسیدال ای سی600 -
تزریق شد.
آزمایشات به طور ساکن و بر اسا روش استاندارد  )1989( O.E.C.Dبه منظور تعیین  LC50 96hبر روی ماهیها با تیمار و
تکرارهای مختلف انجام شد که بر اسا محاسبات لگاریتمی ،تیمارهای نهایی برای سم  5تیمار و یک شاهد بدست آمد .سرانجام
آزمایش نهایی بر طبق این تیمارها و با سه تکرار به پایان رسید .تیمارهای نهایی با استداده از روش لگاریتمی محاسبه شد.
برای انجام آزمایشات پنج تیمار با غلظتهای  0/13 ،0/1 ،0/08 ، 0/07و  0/16با سه تکرار انجام گرفت .تعداد ماهیهای تلف شده
پس از گذشت  72 ،48 ،24و  96ساعت ،ثبت شد ،سپس بر اسا مدل  ،Probitمقادیر  LC90 ،LC70 ،LC50 ،LC30 ،LC10،LC1و
 LC99در  72 ،48 ،24و  96ساعت بر روی ماهیان سیاهکولی اندازهگیری شد .در نهایت میزان حداکثر غلظت مجاز (میزان LC50
 96hتقسیم بر  )10و درجه سمیت مشخص شد (.)O.E.C.D., 1989
جدول :1تعیین محدودهی سمیت حشرهکشهای مختلف )Pesticide Dictionary (1993

LC50

درج سمیت

 <100میلیگرم در لیتر
 100-10میلیگرم در لیتر
 10-1میلیگرم در لیتر
 0/1-1میلیگرم در لیتر
 >0/1میلیگرم در لیتر

تقریباً غیرسمی
سمیت کم
سمیت متوسط
سمیت زیاد
سمیت خیلی زیاد

نتایج
حد کشندگی حشرهکش دیازینون برای ماهیان  50گرمی سیاهکولی پس از انجام آزمایشات اولیه 0/007-0/16 ،میلیگرم در لیتر
تعیین شد .میزان تلدات ماهیها طی  4روز در جدول  2ذکر شده است.
جدول  :2تعداد تلفات ماهیان سیاهکولی طی  4روز در اثر غلظتهای مختلف سم دیازینون
غلظت ()mg/l

تعداد

 24ساعت

 48ساعت

 72ساعت

 96ساعت

0/07
0/08
0/1
0/13
0/16
شاهد

15
15
15
15
15
15

0
0
0
2
2
0

0
0
2
7
8
0

2
3
4
11
15
0

5
7
10
13
15
0

نتایج این تحقیق نشان میدهد که  LC50 96hاین سم برابر  0/08میلیگرم در لیتر بوده و در نتیجه حداکثر غلظت مجاز (
 )valueاین سم برابر  0/008میلیگرم در لیتر محاسبه شد (.جدول .)3
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جدول :3غلظتهای کشندهی سم دیازینون ) (Diazinonطی  4روز ( 96ساعت) روی ماهیان  50گرمی سیاه کولی
نام ماده

غلظت ()mg/l

 24ساعت

 48ساعت

 72ساعت

 96ساعت

LC1

0/01
0/16
0/28
0/36
0/44
0/55
0/71

0/06
0/1
0/12
0/14
0/16
0/19
0/23

0/04
0/07
0/09
0/1
0/12
0/14
0/17

0/007
0/04
0/06
0/08
0/1
0/12
0/16

LC10
LC30
LC50

دیازینون

LC70
LC90
LC99

بحث
نتایج این تحقیق نشان داد که میزان سمیت حاد ) (LC50 96hحشرهکش دیازینون در طی  4روز متوالی ( 96ساعت) بر روی
ماهیان  50گرمی سیاهکولی  0/08میلیگرم در لیتر بوده و حداکثر غلظت مجاز ) (MAS valueاین سم که به عبارتی غلظت غیر
موثر ) (NOECنیز خوانده میشود 0/008 ،میلیگرم در لیتر میباشد .همچنین حداقل) (LC1و حداکثر) (LC99غلظت موثر به
ترتیب  0/007و  0/16میلیگرم در لیتر محاسبه گردید.
در سایر تحقیقات انجام شده بر روی ماهیان خاویاری  LC50 96hسم دیازینون برای تا ماهی ایرانی یا قره برون  4/38میلیگرم
در لیتر و برای ازون برون  2/54میلیگرم درلیتر و برای ماهی شیب  0/36میلیگرم در لیتر محاسبه شده است ( ;Pejand, 1999
.)Mohammad Nejad Shamshaki, 2005
همچنین میزان  LC50 96hسم دیازینون بر ماهی سدید ( )Rutilus frisiiو ماهی فیتوفاگ ( )Hypophthalmichthys molitrixبه
ترتیب  0/34و 1/9میلیگرم در لیتر بدست آمده LC50 96h ،سم دیازینون برروی ماهی سیم ( 8/1 )Abramis bramaمیلیگرم
درلیتر( LC50 ،)Nasri Tajan, 1996سم دیازنیون برروی مار ماهی اروپایی یا  Anguilla anguillaدر زمانهای 72، 48، 24و 96
ساعت به ترتیب  0/09 ،0/11 ،0/16و  0/08میلیگرم در لیتر LC50 ،درمدت  48ساعت سم دیازینون گرانول  5درصد بر روی
ماهی  Channa punctatusبه میزان  14میلیگرم در لیتر LC50 96h ،برروی ماهی آبشش آبی ( )Blue gillبه میزان  17برابر
سمیتر از اثرحاد این سم برروی ماهی سرچرب مینو ( )Fathead minnowواین میزان در ماهی آبشش آبی به میزان 0/46میلیگرم
درلیتر و در ماهی  7/8 Fathead minnowمیلیگرم درلیتر میباشد LC50 96h .بر روی ماهی زبرا (2/12)Brachydnio ririo
میلیگرم در لیتر بوده است (.)Ansari and Komar, 1987
در مقایسه با سایر نتایج سیاه کولی گونهای بسیار حسا و آسیبپذیر در برابر سم دیازینون میباشد .بنابراین در مقام مقایسه از
نظرحساسیت گونههای مختلف ماهیان دربرابر سم دیازنیون به صورت :سیاه کولی>مارماهی>ماهی سدید>ماهی شیب> Blue
>gillفیتوفاگ>زبرا >ماهی ازون برون>قره برون> >Fathead minnowماهی سیم> ماهی کلمه> Channa punctatusاست
میباشد .همچنین با توجه به جدول  3تعیین سمیت حشرهکشهای مختلف ( ،)Piri et al., 1997( )Pesticide Dictionaryسم
دیازینون برای ماهیان  50گرمی سیاهکولی در ردیف "سمیت خیلی زیاد" دستهبندی میشود.
تشکر و قدردانی
نگارندگان از زحمات بیدریغ جناب آقای دکتر حامد پاک نژاد ،اعضای هیئت علمی گروه شیالت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان نهایت تقدیر و تشکر را مینمایند.
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Abstract
The purpose of this study was to determine the acceptable limit Diazinon in the system of study Vimba
persa. For this study, 90 fish with an average weight of 50±5 g of White River has been fishing in Gilan
Province in late September and were kept in vitro for five days at the aquarium (size 30 × 40 × 70). In this
study, treatment with five concentration, 0.07, 0.08, 0.1, 0.13 and 16.0 with three replications was
conducted. Then based on the statistical program Probit version 16.0, LC1, LC10, LC30, LC50, LC70, LC90
and LC99 values were measured in 24, 48, 72 and 96 on the Vimba persa. The results showed that the
LC50 96h of this poison was 0.08 mg/l and the maximum allowable concentration (MAC value) were
measured 0.008 mg/l. Finally were classified diazinon to fish 50 grams of Vimba persa "high toxicity".
Keywords: Insecticide, Diazinon, Vimba persa, LC50 96h
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