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چکیده

Abstract
One of the most important factors that today is

یکی از مهمترین عواملی که امروزه با توجه به روند رو به رشد

important with the risks associated of the growing

 سموم دفع آفات،صنعت و تکنولوژی خطرات آن احساس میشود

industry and technology, is plant pesticides that
can lead to the destruction of aquatic communities

نباتی است که با ورود به اکوسیستمهای آبی میتواند موجبات

in the long times by entering aquatic ecosystems.

 از این رو در این.تخریب جوامع آبزیان را در درازمدت سبب گردد

So in current study acute toxicity of butachlor

تحقیق سمیت حاد کوتاهمدت بوتاکلر که به مقدار زیادی در مزارع

poison that is a very common at the agricultural
plant was studied in 5-7 gr common carp and

 گرمی کپور5-7 کشاورزی استفاده میگردد بر روی بچه ماهیان

Caspian roach for detection of LC50 at 96 hour.

 آزمایشات بهصورت.دریایی و ماهی سفید دریای خزر مطالعه گردید

Experiment was in static plan and based on the

 انجام و پارامترهایO.E.C.D ساکن و براساس روش استاندارد

OECD standard conducted for 4 days; water
PH,

 براساس نتایج.فیزیکوشیمیایی آب در طول دوره آزمایش ثابت بود

dissolved oxygen and temperature were measured

بهدستآمده سمیت حاد بوتاکلر برای بچه ماهیان کپور دریایی و

that they were in suitable ranges. Based on the

 میلیگرم در لیتر0/258  و0/785 سفید دریای خزر بهترتیب

physicochemical

parameters

including

results, acute toxicity of butachlor on carp and
Caspian roach were 0.785 and 0.258 mg/l

 و0/078 محاسبه گردید و در ادامه حداکثر غلظت مجاز این سم

respectively

allowable

 میلیگرم در لیتر بهترتیب برای بچه ماهیان کپور دریایی و0/025

concentration MAC value were calculated as 0.078

 با توجه به جدول تعیین.ماهی سفید دریای خزر محاسبه گردید

and

maximum

and 0.025 mg/l respectively. According to the
standard for determine of the toxicity of various

 ماهی سفید دریای خزر حساسیت بیشتری،سمیت سموم مختلف

pesticides, butachlor was considered more highly

.نسبت به کپور دریایی در برابر بوتاکلر دارد

toxic for Caspian roach than common carp.
Keywords: Butachlor, Caspian Sea, Common

، ماهی کپور، ماهی سفید، دریای کاسپین، بوتاکلر:واژههای کلیدی

carp, Roach, Toxicity.
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مقدمه

آلودگی آب در استانهای گیالن ،مازندران و گلستان
تولید برنج كشور بیشتر مشاهده میگردد زیرا سطحی
بالغ بر  1/5میلیون هكتار از اراضی این منطقه به
كشت انواع محصوالت زراعی و دیم اختصاص دارد.
مصرف انواع كودهای شیمیایی و مواد دفع آفات نباتی
در این استانها بسیار باال است .از مجموع حدود
 35000تن مواد دفع آفات نباتی توزیعشده در سطح
كشور حدود  25000تن آن در اراضی كشاورزی
استانهای شمالی كشور مورد مصرف كشاورزان قرار
میگیرد (.)Moosavi & Rastegar, 1997
بیماریها و آفات از جمله اصلیترین عوامل تأثیرگذار
بر زراعت شالیكاری محسوب میشوند بهطوریكه
بیماریهای قارچی بالست و پوسیدگی ساقه همواره
خسارات قابل مالحظهای به این محصول وارد
مینمایند .نظر به این كه آسانترین راه پیشگیری از
بروز این آفات استفاده از مواد شیمیایی است و از
طرفی دیگر بهدلیل خصوصیات فیزیولوژیكی برنج و
روش كشت غرقابی آن كه در ارتباط مستقیم با آب
قرار دارد ،همواره مقادیر زیادی از پسابهای حاوی
سموم آفت كش به اكوسیستمهای آبی مجاور شالیزار
وارد می گردند .در بعضی از موارد آفتكشها نسبت
به موجودات هدف (آفات) ،اثرات مخربتری بر
موجودات غیر هدف (آبزیان) كه حساسیت باالتر و
مرگومیر سریعتری دارند میگذارند .عمده
رودخانههای مسیر مهاجرت ماهیان در سواحل جنوبی
دریای خزر شامل سفیدرود ،گرگانرود ،پلرود ،تجن و
شفارود میباشد .این رودخانه ها به دلیل مجاورت با
مزارع بسیار وسیع كشاورزی اعم از شالیكاری،
گندمكاری ،مركبات ،باغهای چای ،هر ساله مقادیر
بسیار زیادی از بقایای سموم مختلف كشاورزی را به
دریای خزر منتقل میكنند كه میتوانند باعث مرگ
بچهماهیان و حتی ماهیان بزرگتر میگردند
(.)Aslanparviz, 1991
ماهیان سفید و كپور دریایی از مهمترین گونههای

كپور ماهیان دریای خزر میباشند .با توجه به
تالشهای مستمر سازمان شیالت در جهت تأمین و
حفظ ذخایر آنها در دریای خزر هر ساله با تكثیر
مصنوعی چند میلیون عدد بچه ماهی انگشت قد در
رودخانههای منتهی به دریای خزر رهاسازی میگردد،
لكن میزان صید برخی از گونهها در طی سالهای
اخیر رو به كاهش نهاده است كه این امر گویای
كاهش ذخایر آنها در دریای خزر است .با توجه به
بررسیهای بهعملآمده عوامل مختلفی میتوانند در
این امر دخیل باشند اما مهمترین عاملی كه امروزه
بیشترین توجه محافل علمی را به خود جلب نموده
آلودگی محیط زیست به ویژه افزایش روزافزون
فاضالبهای صنعتی حاوی تركیبات مختلف
آالیندههای پایدار فلزات سمی و آفتكشهای
كشاورزی است كه در راستای توسعه صنعتی و
پیشرفت بشر قرار دارد .اما این سؤال كه چه مقدار از
غلظت این عناصر و سموم میتواند حیات آبزیان را به
مخاطره اندازد مورد بررسی محققین قرار دارد
( .)Alinejad, 2004از بین علفكشها یكی از پر
مصرفترین آنها علفكش بوتا كلر میباشد كه فرمول
شیمیایی آن N-(Boutaxymethyl) – 2 Chloro
 2.6-diethyl Acetanilideاست (.)Roy, 2002
بوتاكلر برای مبارزه با علفهای هرز بخصوص در
شالیزارها استفاده میشود این سم بیشتر بر روی
علفهای هرز پهن برگ ( )Echinochloa crosو
( )Saggittaria pigmaeaو ( Alisma
 )canaliculatumمؤثر است .در طی سالهای اخیر
این سم طبق اعالم مدیریت مبارزه با آفات استان
گیالن بیشترین مصرف را در بین زارعین استان
گیالن داشته است( .)Lashidani et al., 2008با
توجه به اینكه اثرات این علفكش بر روی كپور
ماهیان در ایران مورد بررسی قرار نگرفته است ،لذا در
این تحقیق سمیت حاد سم علفكش بوتاكلر كه به
مقدار زیادی در استانهای شمالی كشور استفاده
میشود روی بچه ماهیان كپور دریایی و ماهی سفید
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دریای خزر با هدف تعیین غلظت كشنده  50درصد
این علفكش و حداكثر غلظت مجاز در  96ساعت
برای گونههای مورد آزمایش مطالعه گردید.
مواد و روشها

در این تحقیق  126قطعه ماهی كپور دریایی و 126
قطعه ماهی سفید دریای خزر بهمدت دو هفته جهت
سازگاری با شرایط محیطی آكواریوم ،نگهداری شدند12 .
عدد آكواریوم  100لیتری در سالن آكواریوم دانشگاه علوم
كشاورزی و منابع طبیعی گرگان برای انجام طرح در نظر
گرفته شد .بعد از ضدعفونی و آمادهسازی آكواریومها،
آبگیری آنها صورت گرفت .در طول دوره آزمایش
فاكتورهای فیزیكوشیمیایی آب اندازهگیری شد كه شامل
دمای آب  17±1درجه سانتیگراد ،پی اچ (-8/30 )pH
 ،8/22غلظت اكسیژن محلول %67 - %69 :در لیتر و
سختی آب 210 :میلیگرم كربنات كلسیم در لیتر بود.
برای تعیین سمیت بوتاكلر از روش استاندارد
 O.E.C.Dراهنمای شماره Static-constant ( 203
 )test conditionاستفاده شد (.)APHA, 1992
ازآنجاكه اطالعاتی در مورد بررسی سمیت بوتاكلر در این
گونهها موجود نبود ،ابتدا اقدام به انجام آزمایشات
مقدماتی در سطح كوچک جهت بهدست آوردن حدود
غلظت كشنده این ماده در هر گونه از ماهیان گردید و
سپس بر اساس این اطالعات غلظتهای متوالی از
بوتاكلر برای هر گونه در نظر گرفته شد ،بهطوریكه
غلظت ایجادكننده  %100تلفات و غلظت غیر كشنده در
بین این غلظتها قرار گیرد .هر یک از غلظتهای
بوتاكلر در سه تكرار ایجاد گردید .هر آكواریوم مجهز به
سیستم هوادهی بوده و شرایط فیزیكوشیمیایی آب در
تمام آكواریومها مشابه بود .با توجه به روش مورد استفاده
( )Static-renewal test conditionبرای جلوگیری از
اثر متابولیتها و مواد آلی دفعی ماهی و نیز نگهداری
غلظت بوتاكلر در حد غلظت اولیه ،آب تمام مخازن
روزانه با آب حاوی همان غلظت بوتاكلر تعویض
میگردید .ماهیهای بیحركت و فاقد حركت سرپوش
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آبششی ،مرده محسوب شده و از آب خارج میگردیدند.
ثبت تلفات به صورت روزانه طی مدت  96ساعت انجام
شد و بعد از ثبت تلفات ،اقدام به تعیین LC10, LC20,
.LC30, LC40, LC50, LC60, LC70, LC80, LC90,
 LC95در  72 ،48 ،24و  96ساعت با استفاده از نرمافزار
پروبیت گردید .در نهایت میزان حداكثر غلظت مجاز و
درجه سمیت مشخص گردید.
نتایج

پس از تعیین محدوده كشندگی بوتاكلر بر كپور
دریایی ،تست سمیت حاد ( )LC50در  5غلظت مختلف
بههمراه شاهد و در  3تكرار انجام گردید و نتایج
مرگومیر در طی زمانهای  72 ،48 ،24و  96ساعت
اندازهگیری شدند (جدول  .)1همانگونهكه در جدول 1
مشاهده میشود در تیمار شاهد تلفاتی مشاهده نشد.
جدول  .1میزان مرگ و میر كپور دریایی در تست سمیت حاد
( )LC50 96hعلفكش بوتاكلر
غلظت
)(mg/l

تعداد

1/00
1/05
1/10
1/15
1/20
شاهد

21
21
21
21
21
21

24
ساعت
1
1
1
2
7
0

48
ساعت
5
6
6
12
18
0

72
ساعت
13
12
13
15
21
0

96
ساعت
15
18
21
21
21
0

پس از تعیین تلفات حاصل از مجاورت كپور دریایی با
غلظتهای افزایشی بوتاكلر در  96ساعت ،با آنالیز نتایج
بوسیله نرم افزار پروبیت تخمین سمیت بوتاكلر در این
ماهی با اطمینان  %95بهدست آمد (جدول .)2
پس از تعیین محدوده كشندگی بوتاكلر بر ماهی
سفید دریای خزر ،تست سمیت حاد ( )LC50در 5
غلظت مختلف به همراه شاهد و در  3تكرار انجام
گردید و نتایج مرگومیر در طی زمانهای ،48 ،24
 72و  96ساعت اندازهگیری شدند (جدول .)3
همانگونهكه در این جدول مشاهده میشود در تیمار
شاهد تلفاتی مشاهده نشد.
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پس از تعیین تلفات حاصل از مجاورت ماهی سفید
دریای خزر با غلظتهای افزایشی بوتاكلر در 96
ساعت ،با آنالیز نتایج بوسیله نرم افزار پروبیت تخمین
سمیت بوتاكلر در این ماهی با اطمینان  %95بهدست
آمد (جدول .)4
جدول  .2غلظتهای كشندۀ سم بوتاكلر طی مدت  96ساعت
در ماهی كپور دریایی
نام ماده

/ LC
ساعت
LC1
LC10
LC30
LC50

بوتاكلر

LC70
LC90
LC95

24
ساعت
0/985
1/300
1/519
1/737
2/053
2/204

48
ساعت
0/767
0/977
1/122
1/268
1/478
1/579

72
ساعت
0/622
0/815
0/949
1/083
1/276
1/369

96
ساعت
0/477
0/659
0/785
0/911
1/093
1/180

جدول  .3میزان مرگ و میر ماهی سفید دریای خزر در تست
سمیت حاد ( )LC50 96hعلفكش بوتاكلر
غلظت
)(mg/l

تعداد

0/11
0/22
0/33
1/00
1/66
شاهد

21
21
21
21
21
21

24
ساعت
0
3
4
3
3
0

48
ساعت
0
7
5
4
7
0

72
ساعت
3
7
14
20
21
0

96
ساعت
5
11
19
21
21
0

جدول  .4غلظتهای كشندۀ سم بوتاكلر طی مدت  96ساعت
در ماهی سفید دریای خزر
نام ماده

/ LC
ساعت
LC1
LC10
LC30
LC50

بوتاكلر

LC70
LC90
LC95

24
ساعت
0/911
3/041
4/516
5/991
8/121
9/142

48
ساعت
0/147
1/163
1/866
2/570
3/586
4/073

72
ساعت
0/021
0/210
0/342
0/473
0/663
0/754

96
ساعت
0/110
0/258
0/406
0/620
0/723

بحث و نتیجهگیری

علفكشها در سطح وسیعی در دنیا برای كنترل آفات
نباتی در محصوالت كشاورزی و مبارزه با آفات شهری

مورد استفاده قرار میگیرند .بیشترین اثر زیست محیطی
این سم اثرات آن بر موجودات غیر هدف به ویژه ماهیان
میباشد .میزان سمیت در محیطهای آبی با فاكتورهای
زیستی و غیر زیستی متعددی همچون سن ،اندازه ،توان
سازگاری و تفاوتهای بینگونهای و درونگونهای،
شوری و درجه حرارت در ارتباط مستقیم است .در اكثر
موارد ،گونههای حساس مانند آزاد ماهیان ،آسیبپذیری
بیشتری را در مقایسه با گونههای مقاوم مثل كپور
ماهیان نشان میدهند ( .)Mance, 1990در بسیاری از
مطالعات اخیر از تأثیر آالیندهها هدف این بود كه بتوان از
ماكزیمم غلظت قابل پذیرش سمی آالیندهها برآوردی را
بیان نمایند .بیشتر این تحقیقات در محیطهای آزمایشی
طراحیشده انجام گرفت تا با محاسبه  MCTCبرای
ماهیان مختلف در مراحل مختلف زندگی آنها به
مطالعه عكسالعملهای موجود و پاسخهای فیزیولوژیک
آن پرداخته شود (.)Heath & Alan, 1990
در این آزمایش در طول  96ساعت مسمومیت با
سم بوتاكلر هیچگونه تلفاتی در ماهیان گروه شاهد
مشاهده نگردید و تحقیق حاضر نشان داد كه مقدار
 LC50-96hاین سم برای بچه ماهیان كپور دریایی و
ماهی سفید دریای خزر بهترتیب  0/785و 0/258
میلی گرم در لیتر میباشد ماهی سفید دریای خزر
نسبت به كپور دریایی به سم بوتاكلر حساستر
میباشد و از طرفی دیگر بررسی حاضر نشان داد كه
با افزایش زمان مجاورت و افزایش دوز سم ،سمیت
بوتاكلر افزایش مییابد .نتایج همچنین نشان داد كه
هر چقدر زمان افزایش مییابد غلظت كمتری از سم
الزم است تا باعث ایجاد مرگومیر در ماهیان گردد.
حالتها و رفتار بچه ماهیان در برابر غلظتهای
مختلف سم ،متفاوت بود بهطوریكه در غلظتهای
پایین بچه ماهیان ،عكسالعمل محسوس نشان نداده
اما با گذشت زمان دچار بیحالی و سستی ،عدم تعادل
و شنای مارپیچی شدند و در غلظتهای باال ،عكس
العمل سریع و حركات تند از خود نشان داده تا جایی
كه خسته شده و بی حال در كف آكواریوم می افتادند
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كه دلیل آن میتواند اختالالت در سیستم مغز و
اعصاب باشد كه از اساسیترین اثر سموم است
(.)Mohammadnejad Shamooshaki, 2005
بررسی سمیت كشنده بوتاكلر بر ماهیان قره برون
( )Acipenser persicusو ازون برون ( Acipenser
 )stellatusتوسط  )2003( Pajand et al.نشان داد
كه غلظت كشنده این سم بهترتیب  0/44و 0/07
میباشد .در مطالعه تعیین اثر كشندگی بوتاكلر در ماهی
سیم ( ،)Abramis bramaغلظت  1/21میلیگرم در
لیتر بهعنوان  LC50بوتاكلر بهدست آمد ( Jazebnikoo,
 )2002( Gholami Sabet .)1996سمیت كشنده
بوتاكلر را در شاه میگوی آب شیرین ( Astacus
 0/0019 )leptodactylus magnaمیلیگرم در لیتر
محاسبه كرد .مقایسه نتایج تحقیق حاضر با سایر
محققین نشان داد كه ماهیها مقاومت مناسبتری
نسبت به سایر آبزیان داشته و از بین ماهیان نیز پس از
ماهی سیم ،كپور دریایی مورد مطالعه در تحقیق حاضر از
مقاومت نسبتا مناسبی برخوردار بود ،هرچند ماهی سفید
دریای خزر مورد بررسی حساسیت زیادی به بوتاكلر
داشته و در امور بازسازی ذخایر این گونه میبایست مورد
توجه قرار گیرد.
در مطالعه Mohammadnejad Shamooshaki
 )2010( et al.برای تعیین غلظت كشنده علفكش
رانداپ روی بچه ماهی  1تا  3گرمی سفید دریای خزر،
كلمه و كپور دریایی مشخص شد كه میزان  LC50این
علفكش روی بچه ماهیان سفید دریای خزر ،كلمه و
كپور دریایی بهترتیب  7728 ،5189و  7716میلیگرم در
لیتر است و نتایج مطالعات آنها نشان داد كه علفكش
رانداپ برای بچه ماهیان سفید دریای خزر ،كلمه و كپور
دریایی غیر سمی است .از مقایسه نتایج حاصل از این
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تحقیق و مطالعه حاضر میتوان دریافت كه علفكش
بوتاكلر برای آبزیان بسیار خطرناک است درحالیكه سم
رانداب برای آبزیان تقریباً بیخطر استAhmad .
( LC50-96h )2011ماهی كپور معمولی ( Cyprinus
 )carpioرا در معرض سم ارگانوفسفره دیازینون9/76 ،
میلیگرم در لیتر گزارش كرد كه در مقایسه با سم بوتاكلر
سمیت كمتری دارد .همچنینMestres & Mestres ،
( )1992مقادیر  LC50-96hدلتامترین را برای قزلآال
( ،)Salmo gairdneriكپور معمولی ( Cyprinus
 )carpioو تیالپیای موزامبیک ( Sarotherodon
 )mossambicaبهترتیب  1/84 ،0/39و  3/50میلیگرم
بر لیتر گزارش كردند كه در مقایسه با سم بوتاكلر در
گونههای مذكور ،دارای سمیت كمتری میباشد .از
مقایسه نتایج این مطالعه با دیگر پژوهشهای انجامشده
میتوان دریافت كه سم بوتاكلر از سمیت بیشتری نسبت
به بقیه سموم رایج در مزارع كشاورزی برخوردار است و
اثرات مخرب بیشتری بر روی آبزیان دارد.
براساس نتایج بهدستآمده سم بوتاكلر اثرات سمی
نسبتاً شدیدی بر ماهیان مورد بررسی داشته و از درجه
سموم با درجه سمیت نسبتاً شدید طبقهبندی میشود.
بررسی حساسیت ماهیان نشان داد كه كپور دریایی
مقاومت بیشتری داشته و ماهی سفید دریای خزر دارای
حساسیت بیشتری به سم بوتاكلر داشته است و با توجه
به مقادیر غلظت كشنده سم بوتاكلر در كپور دریایی و
ماهی سفید میتوان دریافت كه علفكش غالب مزارع
برنج موجب ایجاد اثرات مخرب در سیستم ایمنی گردد.
لذا مطالعات پایشی از مقادیر این سم در رودخانههای
منتهی به دریای خزر با توجه به وضعیت مهاجرت كپور
دریایی و ماهی سفید و همزمانی مصرف این علفكش
در استانهای شمالی بیش از پیش ضرورت مییابد.
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