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 Abramis) خزرماهی سیم دریای  ( دیازینون بر بچهLC50 96hغلظت میانه کشنده ) ومحدوده کشندگی  تعیین

brama) 
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 چکیده

اين  های آبي مي شوند. ، وارد اکوسیستمند که پس از مصرف در کشاورزیباش مي محیطي های زيست آاليندهها از  کش آفت

در طي اين برای موجودات آبزی و حتي انسان شوند. ها مي توانند وارد زنجیره غذايي شده و سبب بروز مشکالت  آالينده

آزمايش سمیت حاد به صورت ساکن و بر  گرديد. مطالعهدريای خزر تحقیق سمیت حاد ديازينون بر بچه ماهي سیم 

آزمايشات ابتدايي به منظور يافتن محدوده کشندگي با  .شدشبانه روز انجام  4 به مدت O.E.C.D اساس روش استاندارد

دست  بهلیتر آبگیری شده بودند انجام شد و بعد از 71هايي که به حجم  آکواريومعدد بچه ماهي به داخل  3 رهاسازی

 انجام (LC50 96h) تعیین غلظت کشنده جهت برای هر تیمار تکرار3 تیمار و5دگي، تیمارهای نهايي با محدوده کشن آوردن

. مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت درصد35سطح اطمینان  در Probit با استفاده از روش آماریهای حاصل  داده .پذيرفت

 (LC50 96h) ساعت39و  (LC50 72h) ساعت12، (LC50 48h) ساعت44، (LC50 24h) ساعت24کشندگي حاد های  غلظت

حداکثر غلظت  بر لیتر به دست آمد. گرم میلي 379/1و  734/3، 337/71، 314/71به ترتیب ديازينون بر بچه ماهي سیم 

( اين سم که LOECو حداقل غلظت موثر )بر لیتر  گرم میلي 13/1ديازينون بر بچه ماهي سیم،  (MATC) مجاز سمیت

96h LC10 ها مقاومت ماهي سیم در برابر ديازينون نسبت به ساير گونهبدست آمد. بر لیتر  گرم میلي 93/2 مي گردد، بیان 

 د.باش مي د و محدوده کشندگي ديازينون بر ماهي سیم در يک طیف محدودباش مي زياد
 

 Abramis brama، ، اکوتوکسیکولوژیغلظت کشنده، کش آفت: سمیت حاد، کلیدی واژگان
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 . مقدمه1

 عنوانه ی گیالن، مازندران و گلستان بها استان

که ند آي يی بزرگ کشاورزی کشور به شمار مها قطب

 کشاورزی میلیون هکتار از اراضي 5/7ر سطحي بالغ ب

مي  اختصاصرا به خود کشور محصوالت زراعي و ديم 

دهند، که بیشتر مزارع اين مناطق به کشت برنج 

حدود  وسعت مزارع برنج در استان گیالن .اختصاص دارد

از اين سطح سالیانه چیزی در  کهاست  هزار هکتار 231

. يکي از هزار تن برنج برداشت مي گردد 121حدود 

 برنج خوار ساقه کرممهم برنج در شمال کشور  یها آفت

کشاورزی  آفات ترين مخرب از يکي جزود که باش مي

 در مراحل را برنج یها بوته آفت . اينمحسوب مي گردد

ی  جوانه مرگ باعث و داده قرار حمله مورد رشد مختلف

-Rubia) گردد مي ها خوشه شدن سفید و مرکزی

Sanchez et al., 1997).  ي که به کرات سمديازينون

توسط کشاورزان برای مبارزه با آفت مزبور مورد استفاده 

اثرات زيانبار ديازينون در . گرچه به دلیل قرار مي گیرد

 (EPA, 2010) است خطرناک آنمحیط زيست مصرف 

کي از پر اين سم همچنان جزو يولي متأسفانه 

ترين سموم کشاورزی در شمال کشور محسوب  مصرف

 .مي گردد

به ديازينون استفاده شده در مزارع کشاورزی مي تواند 

جاری،  یها وارد آب ها هنگام بارش باران همراه رواناب

گردد. تحقیقات مختلف نشان  دريا اًو نهايت ها رودخانه

 اثرات زيان بارمنجر به ديازينون مي تواند داده است که 

پارامترهای ، (Padash et al., 2010)بر پارامترهای خوني 

و سیستم ( Banaee et al., 2011خون ) بیوشیمايي

اداره کل  .( شودPerez et al., 2009)ماهي ايمني 

حفظ و بازسازی ذخاير به منظور  شیالت استان گیالن

مصنوعي و رها اين استان هر ساله اقدام به تکثیر  آبزيان

و  ها به رودخانهانواعي از ماهیان شیالتي سازی انواعي 

يد. ماهي سیم به دريای خزر مي نمامصب تاالب انزلي 

Abramis brama ی با ارزش اقتصادی ها گونه يکي از

در مصب تاالب  اين سازماناست که هر ساله توسط 

اثرات  رها سازی مي گردد.خزر انزلي ورودی به دريای 

سم ديازينون بر ماهیان بومي کشور از جمله تاسماهي 

، فیل ماهي (Padash et al., 2010)ايراني 

(Khoshbavar-Rostami et al., 2006 ،) کپور معمولي

(Banaee et al., 2009 و )( ماهي کلمهMohammad 

Nejad Shamoushaki. and Shahkar, 2010 ) تاکنون

همه اين  محققین مختلف مطالعه گرديده است.توسط 

بر پارامترهايي نظیر  ءمطالعات حاکي از اثرات سو

ی خون، هموگلوبین، هماتوکريت، پروتئین کل، ها گلبول

ی آبزيان ها پارامترهای بیوشیمايي، سیستم ايمني و بافت

آبزيان  سم ديازينون بر ءبا توجه به اثرات سو بوده است.

احتمال مي رود به دلیل همزماني رهاسازی ماهیان و 

استفاده سم ديازينون در مزارع برنج در فصل تابستان 

بي ی آها ورود بیش از حد اين سم به داخل اکوسیستم

سازی شده ماهیان رها استان منجر به تلفات شديد بچه

ر رفتن گردد. اين مسئله عالوه بر زيان اقتصادی و هد

هزينه و نیروی به کار رفته برای تکثیر و آماده سازی 

بچه ماهیان اثرات سو زيادی نیز بر ذخاير اين گونه در بر 

ديازينون  در مورد سمیت حاداز آنجا که  خواهد داشت.

 از انجام هدف نیستدر دسترس ي اين گونه اطالع بر

اين مطالعه، مشخص نمودن محدوده کشندگي، تعیین 

(، تعیین حداکثر غلظت مجاز LC5096hغلظت کشنده )
7(MATC و تعیین حداقل غلظت موثر )2(LOEC سم )

 د.باش مي ديازينون بر ماهي سیم

 

 و روش  مواد. 2

 برای انجام اين مطالعه ماهیان انگشت قد سیم

گرم( از مرکز تکثیر، پرورش و بازسازی  14/1±74/2)

در فصل ذخاير ماهیان استخواني شهید انصاری رشت 

تهیه و به سالن ونیرو آن مرکز منتقل  7331ستان بتا

                                                           
1
 Maximum acceptable toxicant concentration 

2
 Lowest Observed Effect Concentration 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=matc%20maximum&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Ftranslation.babylon.com%2Fenglish%2Fto-portuguese%2FMaximum%2520acceptable%2520toxicant%2520concentration%2520%28matc%29%2F&ei=8WTzTtK3JcWp-gbh44C_AQ&usg=AFQjCNGEHl7YvceAhhpfufCDh8ifblFDdA&cad=rja
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. بچه ماهیان جهت سازگارشدن با شرايط محیط گرديد

ی سالن ونیرو اين مرکز ها به مدت يک هفته در وان

مناسب، من هوادهي نگهداری شدند. در اين مدت ض

وزن بدن(  12/1 میزانت )روزانه به غذادهي توسط پل

 سم. (Movahedinia et al., 2009a) صورت گرفت

، ساخت شرکت پرتونار درصد91 هديازينون امولسیون

شهرستان  ايران از مرکز فروش سموم دفع آفات نباتي

ر آزمايش تست سمیت مورد استفاده و د شدتهیه  رشت

 (LC50 96h) از آنجايي که غلظت کشنده .قرار گرفت

ديازينون بر روی اين ماهي معلوم نبود، برای يافتن 

محدوده کشندگي ديازينون بر روی ماهي سیم، ابتدا 

انجام شد  (Range finding test)يک تست اولیه 

(Inyang et al., 2010 ) که محدوده کشندگي اين سم

تست  بدست آمد. mg/l73-3 ینببر روی ماهي سیم 

و بر اساس  (Static) ساکن روشحاد به سمیت 

O.E.C.Dاستاندارد  دستورالعمل
7 (TRC, 1984) به 

تغذيه بچه  بر روی ماهي سیم انجام شد. ساعت39مدت 

آزمايش سمیت حاد  از انجام قبل ساعت24ماهیان 

 Banaee et al., 2009; Movahedinia et) متوقف شد

al., 2009b) . کشندگي آزمايش  محدودهبعد از تعیین

 تیمار 5نهايي سمیت حاد ديازينون بر ماهي سیم در 

به همراه  گرم بر لیتر( میلي 73و  5/71، 4، 5/5، 3)

عدد ماهي 9 در هر تیمار .تکرار انجام گرديد3شاهد و در 

آب که از  لیتر71محتوی  لیتری75ی ها درون آکواريم

به  عمل هوادهي .قبل هوادهي شده بود قرار داده شد

کمک پمپ و سنگ هوا در تمام مدت آزمايش ادامه 

محض ه ب ماهیان تلف شده از محیط آکواريوم .داشت

ی ها در زمان ها ماهي تلفات تعداد جمع آوری ومشاهده 

و  محاسبه ساعت39ساعت و 12ساعت، 44، ساعت24

ی حاصل از ها دادهپس از اتمام آزمايش  ثبت گرديد.

 Probit آماریروش با انجام آزمايش تست سمیت حاد 

                                                           
1
 Organization of Economic Cooperation and 

Development 

Analysis  مورد تجزيه و  درصد35با سطح اطمینان

 Alijani et al., 2017; Sadeghi et) تحلیل قرار گرفت

al., 2014). 

 نتایج .3

در طي تست تعیین محدوده کشندگي ديازينون بر روی 

بر لیتر،  گرم میلي2ی صفر و ها بچه ماهي سیم در غلظت

 32و  79ی ها مرگ و میری مشاهده نشد ولي در غلظت

 (.7بود )جدول درصد711بر لیتر، میزان تلفات  گرم میلي
 

 کشندگي ديازينون )بر حسب درصد( . محدوده7جدول

 غلظت

(mg/l) 

 ساعت 39 ساعت 12 ساعت 44 ساعت 24

 (شاهد) 1

2 

4 

4 

79 

32 

1 

1 

1 

1 

711/1 

711/1 

1 

1 

1 

1 

711/1 

711/1 

1 

1 

1 

33/1 

711/1 

711/1 

1 

1 

33/1 

99/1 

711/1 

711/1 

 

بر اساس نتايج بدست آمده محدوده کشندگي ديازينون 

 باشد. در طي مدت مي mg/l 73-3بر روی اين ماهي 

با افزايش غلظت ديازينون مرگ  ساعت39 الي 24 زمان

و میر نسبي بچه ماهي سیم افزايش پیدا کرد. مرگ و 

در  ی مورد مطالعهها میر نسبي بچه ماهي سیم در غلظت

پس از تعیین محدوده  اند. شدهنشان داده  7جدول

 کشندگي ديازينون بر بچه ماهي سیم، تست سمیت حاد

(LC50)  و  5/71، 4، 5/5، 3غلظت مختلف ) 5درmg/l 

تکرار انجام گرديد و نتايج  3( به همراه شاهد و در 73

 ساعت39و  12، 44، 24ی ها مرگ و میر در طي زمان

 (.2اندازه گیری شدند )جدول

مشاهده مي شود در تیمار  2گونه که در جدول همان

 73شاهد تلفاتي مشاهده نشد در حالي که در غلظت 

تلفات مشاهده شد. میزان  درصد43بر لیتر  گرم يمیل

 73و  5/71، 4، 5/5، 3، 1ی ها مرگ و میر در غلظت

، 3، 1، 1، 1به ترتیب  ساعت24بر لیتر پس از  گرم میلي
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عدد به دست آمد. بر اساس اين نتايج میزان  75و  9

ديازينون بر ماهي سیم در طي  (LC5-95)غلظت کشنده 

 هساعت24ساعت به دست آمد. غلظت کشنده 24زمان 

(LC50 24h ديازينون بر روی ماهي سیم ) با حدود

بر لیتر )حد  گرم میلي 314/71 درصد35اطمینان 

 (133/72و حد بااليي برابر با  147/71پايیني برابر با 

 انبا حدود اطمین LC (LC5-95) د. ساير مقاديرباش مي

 آمده است. 3در جدول درصد35

 
میزان مرگ و میر بچه ماهي سیم در تست سمیت حاد . 2جدول

(LC50 96h)  = عدد( 74ديازينون )تعداد ماهي در هر تیمار 

 غلظت

 mg/l)) 

 ساعت 39 ساعت 12 ساعت 44 ساعت 24

 1 1 1 1 شاهد

3 1 1 1 3 

5/5 1 1 3 9 

4 3 3 9 3 

5/71 9 3 72 75 

73 75 74 74 74 

 

ساعت در تیمار شاهد هیچ گونه 44پس از گذشت 

بر لیتر  گرم میلي73تلفاتي مشاهده نشد ولي در تیمار 

تلفات مشاهده شد. میزان مرگ و میر پس از  درصد711

 73و  5/71، 4، 5/5، 3، 1ی ها در غلظت ساعت44

عدد به  74و  3، 3، 1، 1، 1بر لیتر به ترتیب  گرم میلي

ه ساعت44دست آمد. بر اين اساس میزان غلظت کشنده 

(LC50 48h ديازينون ) 337 درصد35با حدود اطمینان /

و حد  249/3)حد پايیني برابر با  میلي گرم بر لیتر71

 LC50 48hد که میزان باش مي (،473/71بااليي برابر با 

کاهش داشته است. ساير  LC50 24hنسبت به میزان 

در  درصد35با حدود اطمینان  LC (LC5-95)مقادير

 آمده است. 4جدول
 

ی ابر برلیتر( گرم )میلي ديازينون (LC5-95)غلظت کشنده  .3جدول

 ساعت24% در طي زمان 35ماهي سیم با حدود اطمینان 

LC 
غلظت 

 کشنده

 %35حدود اطمینان 

 حد باال حد پايین

LC5 152/1 431/4 249/4 
LC10 374 /1 419/5 319/4 
LC20 391/4 443/1 419/3 

LC30 124/3 599/4 977/71 
LC40 311/71 339/3 337/77 
LC50 314 /71 147/71 133/72 
LC60 514/77 941/71 335/72 
LC70 225/72 213/77 434/73 
LC80 347/72 311/77 119/75 
LC90 131/74 134/72 192/79 
LC95 439/74 333/73 713/74 

 
ديازينون بر روی ماهي سیم با  (LC5-95)غلظت کشنده  .4جدول

 ساعت44% در طي زمان  35حدود اطمینان 

LC 
 کشنده غلظت

(mg/l) 

 %35حدود اطمینان 

(mg/l) 

 حد باال حد پايین

LC5 249/1 329/5 243/4 
LC10 941/1 244/9 133/4 
LC20 545/4 419/1 354/3 
LC30 299/3 793/4 454/3 
LC40 441/3 113/4 329/71 
LC50 337/71 249/3 473/71 
LC60 335/71 144/3 393/77 
LC70 571/77 733/71 334/77 
LC80 734/72 991/71 113/72 
LC90 742/73 215/77 374/73 
LC95 157/77 157/77 444/74 

 

هیچ تلفاتي  ساعت12در تیمار شاهد پس از مدت زمان 

بر لیتر  گرم میلي 73مشاهده نشد در حالي که در غلظت 

تلفات مشاهده شد. میزان مرگ و میر در  درصد711

بر لیتر به  گرم میلي 73و  5/71، 4، 5/5، 3ی ها غلظت

عدد به دست آمد. میزان غلظت  74و  3، 3، 1، 1ترتیب 
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با حدود ( ديازينون LC50 72hه )ساعت12کشنده 

و حد  431/1)حد پايیني برابر با  درصد35اطمینان 

د. باش مي بر لیتر گرم میلي 734/3(، 154/3بااليي برابر با 

ی کشنده ها همانگونه که مالحضه مي گردد کلیه غلظت

 ساعت44و  24نسبت به  ساعت12در مدت زمان 

-LC (LC5کاهش واضحي را نشان مي دهد. ساير مقادير

 آمده است. 5دولدر ج درصد35با حدود اطمینان  (95

 
ديازينون بر روی ماهي سیم با  (LC5-95)غلظت کشنده . 5جدول

 ساعت12% در طي زمان  35حدود اطمینان 

LC 
 کشنده غلظت

(mg/l) 

 %35حدود اطمینان 

(mg/l) 

 حد باال حد پايین

LC5 979/4 371/2 447/5 
LC10 219/5 952/3 933/9 
LC20 911/9 221/5 531/1 
LC30 555/1 235/9 334/4 
LC40 317/4 752/1 131/3 
LC50 734/3 431/1 154/3 
LC60 439/3 594/4 535/71 
LC70 172/71 224/3 437/77 
LC80 991/77 347/3 539/72 
LC90 337/72 415/71 724/74 
LC95 311/72 979/77 413/75 

 

بر  گرم میلي 73و  5/71، 4، 5/5، 3، 1ی ها در غلظت

، 3، 1به ترتیب  ساعت39لیتر میزان مرگ و میر پس از 

و در تیمار شاهد هیچ  عدد به دست آمد 74و  75، 3، 9

میزان غلظت کشنده  .گونه تلفاتي مشاهده نشد

با حدود اطمینان ( ديازينون LC50 96hه )ساعت39

برابر با  ييو حد باال 192/9برابر با  ي)حد پايین درصد35

د. ساير باش مي بر لیتر گرم میلي 379/1(، 749/4

در  درصد35با حدود اطمینان  LC (LC5-95)مقادير

  آمده است. 9جدول

ی ها تاثیر سم بر روی مرگ و میر ماهیان در زمان

مختلف متفاوت بوده به طوری که مرگ و میر بچه 

 LC50ماهیان با افزايش زمان کاهش مي يابد. میزان 

دهد که ديازينون در نشان مي ديازينون بر ماهي سیم 

د باش مي يک محدوده کم بر بچه ماهیان سیم تأثیر گذار

اين موضوع نشان داده شده است  Probitو در نمودار 

در  LC50(. با ايجاد همبستگي بین میزان 7شکل)

-=yمعادله خط  ساعت39الي  24ی ها زمان

0.051x+12.512  به دست آمد و میزان همبستگي

ا توجه به همبستگي باال بین به دست آمد. ب درصد35

و زمان مي توان از اين معادله برای پیش  LC50میزان 

 ی مختلف استفاده کرد.ها در زمان LC50بیني 

 
ديازينون بر روی ماهي سیم با  (LC5-95)غلظت کشنده . 9جدول

 ساعت39% در طي زمان  35حدود اطمینان 

LC 
 کشنده غلظت

(mg/l) 

 %35غلظت کشنده 

(mg/l) 

 حد باال حد پايین

LC5 931/7 149/7- 251/3 
LC10 932/2 939/1 224/4 
LC20 241/4 924/2 497/5 
LC30 333/5 331/3 472/9 
LC40 331/9 713/5 231/1 
LC50 379/1 192/9 749/4 
LC60 242/4 342/9 797/3 
LC70 233/3 411/1 241/71 
LC80 332/71 141/4 994/77 
LC90 72 312/3 953/73 
LC95 533/72 341/71 345/75 

 

قرارگیاری  ی در معار   هاا  با ايجاد همبستگي بین زمان

با ديازينون و غلظت کشاندگي   ساعت39و  12، 44، 24

 + y=-0.051x معادلاه خاط برابار باا      LC50میانه حااد  

در ايان   Rبدست مي آياد. از آنجاا کاه میازان      12.512

اسات ماي تاوان باا ايان       درصاد 34معادله باال و برابر با 

ی مختلف به دست ها را در طي زمان LC50معادله میزان 

 (.2 شکلآورد )
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غلظت کشنده ديازينون بر بچه ماهي سیم  Probitنمودار  .7شکل

 درصد35در سطح اطمینان 

 

 
 باقرارگیری نمودار همبستگي بین زمان در معر  . 2شکل

 ی مختلفها غلظت درديازينون 

 

 نتیجه گیری:بحث و . 4

در هنگام انجام تست سمیت حاد، کنترل کردن شرايط 

عوامل آزمايش از اهمیت بسیار زيادی برخوردار است. 

ی سمیت بر روی آبزيان ها متعددی در نتايج آزمايش

خصوصیات ی آب و ها مي توان به ويژگيتاثیر دارند که 

به هنگام ی مورد آزمايش اشاره کرد. ها تي گونهزيس

ی آزمايش ها ی سمیت، از روشها آزمايشاجرای 

استاندارد شده برای به حداقل رساندن متغیرهای 

و شرايط آزمايش را بايد  خارجي و تصادفي استفاده نمود

 Abel and Axiak, 1990).) تحت کنترل قرار داد

اطمینان از اينکه همه موجودات مورد آزمايش از يک 

تصادفي در هنگام گروه سالم بوده و توزيع آنها به صورت 

يکي از  .د، نکته ای مهم استباش مي انجام آزمايش

عوامل تاثیر گذار در مسمومیت آبزيان عامل زمان است. 

به  هنگامي که ماهي در معر  غلظت ثابتي از سم باشد،

مرور زمان هم مقاومت ماهي تحلیل مي رود و هم سم 

 فرصت بیشتری برای تاثیر گذاری روی ماهي دارد. عالوه

ی ماهي نیز ها بر اين در مواردی تجمع سم در بافت

باعث افزايش تاثیر سو آن بر بدن ماهي و در مدت 

مي  LC50موجب پايین آمدن  ها انجام آزمايش ساعت39

میزان  5جدولبر اساس  (David et al., 2003). شود

غلظت کشنده ديازينون در طي چهار روز متوالي 

( از بچه ماهیان LC50 96h) درصد51( برای ساعت39)

 .بدست آمد mg/l 379/1گرمي سیم،  3-7

با  ها کش آفتبا توجه به اينکه درجه بندی سمیت 

مشخص مي شود، از اين  LC50 96hاستفاده از میزان 

ديازينون از نظر سمیت برای بچه ماهي  کش آفتنظر 

 Louis) سیم دارای سمیت متوسط محسوب مي گردد

et al., 1996 )(.1)جدول 

 
 Louis et)ها  کش بندی سطوح سمیت برخي آفت دسته. 1جدول

al., 1996) 

LC50 (mg/l) درجه سمیت 

 نسبتا سمي 711

 کمي سمي 711-71

 متوسط سمي 71-7

 خیلي سمي 7-7/1

 شديدا سمي 7/1

 

حداکثر غلظت سمي که وجود آن در آب برای آبزيان 

غلظت  7/1مجاز در نظر گرفته مي شود غلظتي معادل 

 Diد )باش مي (LC50 96h)ه ساعت39کشندگي حاد 

Giulio and Hinton, 2008).  اين غلظت که غلظت

( نیز نامیده مي شود برای ماهي سیم، NOEC) غیرموثر

  .بدست آمد mg/l13/1 برابر با

y = -0/05x+12/4 
R = 0/98 
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کمترين غلظت موثر سم ديازينون بر بچه ماهیان سیم 

(LOEC معادل )96h LC10  مدت )غلظتي از سم که در

د. باش مي % از ماهیان را مي کشد( 71 ساعت39زمان 

تعیین  mg/l 93/2اين غلظت برای سم ديازينون معادل 

اين سطح در واقع حداقل غلظتي از سم است که گرديد.

در مقايسه با نمونه شاهد اثر قابل توجهي بر مرگ و میر 

 .ماهي مورد آزمايش اعمال نمايد

 96h LC50 17/1 و مطمئن برای آبزيان سطح ايمن  را

که در اين مطالعه  (CWQC, 1972) توصیه مي کنند

د. میزان غلظت باش مي بر لیتر گرم میلي 1/1 1 برابر با

ماهي سیم در زمان رها سازی بچه ديازينون  کش آفت

 4/1 ،ی تاالب انزلي ورودی به دريای خزرها در مصب

 برای بچه ماهي سیم مشکليبر لیتر بود که میکروگرم 

به اينکه بچه ماهي سیم برای با توجه  ايجاد نمي کند.

ی تاالب انزلي ورودی به ها در مصب سال 7-2رشد 

، غلظت ديازينون در ماههای ريای خزر زندگي مي کندد

و شهريور به دلیل استفاده در مزارع برنج به طور  مرداد

که دارای اثرات زيان باری بر اين  محسوسي باال مي رود

ساير در ديازينون  کش آفتغلظت د. شبا مي گونه

با (. 4)جدولاندازه گیری شده است ی شمال ها رودخانه

آب  ،ی شمالها توجه به غلظت ديازينون در رودخانه

ی اشمک و سفید رود برای رها سازی بچه ها رودخانه

ی قره سو و ها رودخانهولي  دباش مي مناسبسیم ماهیان 

ديازينون در آنها گرگان رود با توجه به اينکه غلظت 

د برای رهاسازی بچه ماهیان باش مي باالتر از حد مجاز

  سیم مناسب نمي باشد.
 های شمال ايران شده ديازينون در برخي رودخانه غلظت گزارش .4جدول

 منبع غلظت ديازينون نام رودخانه

 Khara et al., 2008 میکروگرم بر لیتر 23/1 رودخانه اشمک

 Taghavi et al., 2008 میکرو گرم بر لیتر 114/1 رود خانه سفیدرود

 Shayeghi et al., 2008 بر لیتر گرم میلي 4/22 رودخانه قره سو

 Shayeghi et al., 2008 بر لیتر گرم میلي 14/9 رودخانه گرگان رود

 

روی ، سمیت ديازينون بر LC50 96hبه نتايج  با توجه

ماهي سیم با افزايش غلظت و زمان مواجهه افزايش مي 

يابد به عبارت ديگر با افزايش ساعات آزمايش میزان 

از جمعیت  درصد51غلظت کمتری از سم الزم است تا 

اولیه  ساعت24در  LC50ماهیان تلف شوند و مقدار 

 ساعت39در پايان  LC50آزمايش همواره بیشتر از 

 د.باش مي

کشنده ديازينون در ماهي سیم با ساير میزان غلظت 

 مقايسه شده است. 3مطالعات انجام شده در جدول

ديازينون بر  کش آفتنیز در مورد سمیت حاد  مطالعاتي

 LC5096hروی ماهیان خاوياری انجام شده است که، 

ديازينون بر روی تاس ماهي ايراني و ازون برون به 

و بر  (Pajand et al., 2003) 54/2و  mg/l 34/4ترتیب

 mg/l39/1 (Mohammad Nejad شیپروی ماهي 

Shamoushaki et al., 2008 ) .بدست آمده است

Mohammad Nejad Shamoushaki  وShahkar  در

ديازينون بر روی ماهي کلمه را  LC50 96h،  2010سال 

و  Banaeeدر لیتر بدست آوردند.  گرم میلي 47/72

با مطالعه سمیت حاد ديازينون  2177همکاران در سال 

 71/7آن را  LC50بر روی ماهي قزل آالی رنگین کمان، 

 LC50با توجه به میزان  بر لیتر بدست آوردند. گرم میلي

96h، ی مختلف ماهیان در برابر سم ها حساسیت گونه

 آالی رنگین قزل<شیپ<سفید"ديازينون به صورت 

د و باش مي "کلمه<سیم<برون قره<برون ازون<کمان

 د.باش مي ماهي سیم از اين نظر گونه نسبتاً مقاوم

ی مختلاف ماهیاان متفااوت    ها سمیت ديازينون در گونه

است و به سن، جنسیت، اندازه بدن گوناه، شارايط آب و   

، خصوصیات شایمیايي محایط و   کش آفتهوايي، فرمول 
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و  Oh(. Montez, 1983)فاکتورهای ديگار بساتگي دارد   

تفااوت حساسایت اختصاصاي     7337همکاران در ساال  

ی مختلااف ماهیااان بااه ديااازينون را بااه علاات  هااا گونااه

در جذب، ممانعت از عملکارد   ها ی مختلف گونهها قابلیت

آنزيم استیل کولین استراز و عمل سمیت زداياي از بادن   

اثرات متفااوت   7335و همکاران در سال  Duttaدانستد. 

، انادازه مااهي و مادت زماان     هاا  سمیت را به پاسخ گونه

 در معر  سموم مرتبط دانستند. مواجهه

 
ی مختلف ها گونهديازينون برای  LC50 96h. مقادير 3جدول

 ماهي

 LC50 96h گونه

(mg/l ) 
 منبع

 Pajand et al., 2003 34/4 تاس ماهي ايراني

 Pajand et al., 2003 54/2 ازون برون

 Mohammad Nejad 39/1 ماهي شیپ

Shamoushak et al., 

2008 

 Mohammad Nejad 47/72 ماهي کلمه

Shamoushaki and 

Shahkar, 2010 

قزل آالی رنگین 

 کمان

71/7 Banaee et al., 2011 

 مطالعه حاضر 379/1 ماهي سیم

 

در برابار  مقاومات مااهي سایم    بر اساس مطالعه حاضار،  

محادوده  و  دباش مي زياد ها ديازينون نسبت به ساير گونه

 کشندگي ديازينون بر ماهي سیم در يک طیاف محادود  

و زماان  ديازينون در تیر مااه،  با توجه به غلظت . دباش مي

رها سازی بچه ماهیان سیم به مصب تااالب انزلاي   محل 

زمان و محل مناسبي است ولي باا  به دريای خزر ورودی 

زان توجااه بااه اينکااه در ماههااای ماارداد و شااهريور میاا 

اال مي رود، بچاه مااهي سایم در حاال     آب بديازينون در 

فیزيولوژيک در اين گوناه  که باعث عوار   دباش مي رشد

اين گونه را در خطر قرار خواهاد   خواهد شد و بقا و نسل

 د.دا

 

 اری:سپاسگز

مرکز تکثیار، پارورش و بازساازی    اين تحقیق با همکاری 

ذخاير ماهیان اساتخواني شاهید انصااری رشات صاورت      

صامد  از آقاای مهنادس   گرفته اسات باه هماین دلیال     

آقاياان   کارشناساان محتارم   و اين مرکاز  درويشي رئیس

قناعات  مهندس  و عاشوری مهندسزاده،  مهندس عابدين

نهايت ما را ياری نمودند،  که در انجام اين تحقیق پرست

 اری و تشکر را داريم.زسپاسگ
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Abstract 

Pesticides are environmental contaminants which normally enter to aquatic ecosystems after being 

used in aquaculture. In this research, acute toxicity of diazinon was studied on Caspian Sea 

common bream (Abramis brama). This pesticide may enter in aquatic food chain and cause 

serious problems for aquatic organisms as well as human. The acute toxicity test was performed 

during 96h in static renewal system based on the standard method proposed by OECD. A range 

finding test was carried out in aquariums containing 10L of test solution to determine the lethal 

range of diazinon on fish. The acute toxicity test was then preformed in 5 treatments and 3 

triplicates for each treatment. Obtained data were analyzed using probit analysis with %5 

confidence limit. According to the results, LC50 24h, LC50 48h, LC50 72h and LC50 96h of 

diazinon on Caspian Sea common bream was 10.974, 10.391, 9.134 and 7.316 respectively. The 

maximum acceptable toxicant concentration (MATC) of diazinon on Caspian Sea common bream 

was 0.073 mg/l and the lowest observed effect concentration which is equal to LC50 96h was 2.63 

mg/l. According to the results and comparing with other studies, it can be discussed that Caspian 

Sea common bream is more resistant against diazinon rather than other fish species. In addition, 

lethal toxicity of diazinon takes place in a moderate range of toxicant concentrations. 
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