
 ؛ 683معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیابان شهید بهشتی، صندوق پستی: 

 65553181، نمابر: 81968-93761کد پستی: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 34-423-1 شماره:

 11/11/1431  تاریخ:

 اکسیدانیهای آنتیبر فعالیت آنزیممسمومیت مزمن آن کش دانیتول و اثر تعیین مسمومیت حاد آفت عنوان:

 ( Cyprinus carpioهای قرمز ماهی کپور معمولی )گلبول

 پور مرتضی حسینی، ملیکا قلیچاله جعفری، سیدمحمد مازندرانی، ولی :(گانه)نویسند

 34-423-1  شماره شناسهبا  یقاتیطرح تحق افته:یمنبع 

  استرس اکسیداتیو، سوپراکسید دیسموتاز، کاتاالز دانیتول، هاي كليدي:واژه

 

  علمی هاي كوتاهیافته
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 هاترین یافتهمهم

  کشنده حادمیانه غلظت (50LC)  گرم بر لیتر میلی 34/0ساعت  39سم دانیتول در ماهی کپور معمولی در مدت

  بود.

 دیسموتاز، کسید اهای سوپرمسمومیت مزمن با سم دانیتول باعث بروز استرس اکسیداتیو و کاهش فعالیت آنزیم

  .گردیدکاتاالز و گلوتاتیون پرکسیداز 

 مقدمه )شرح مساله(

ترین و سموم کشاورزی از جمله رایج بوده های مختلفآالیندههای آبی، پیوسته در معرض خطر اکوسیستم

ت در های محیط زیست هستند. دانیتول یکی از انواع جدید سموم پایرتروئیدی است که جهت مبارزه با آفاآالینده

ها بر ترین آثار آالیندهیکی از شایع و سموم آثار متفاوتی بر فیزیولوژی ماهی دارنداین شود. مزارع استفاده می

مطالعات اندکی روی سمیت دانیتول در ماهی و بروز در این راستا . تواند باشدمیماهیان، ایجاد استرس اکسیداتیو 

ای روی ماهی کپور معمولی انجام نشده است. لذا با توجه ارزش استرس اکسیداتیو انجام شده است؛ و تاکنون مطالعه

این ماهی در کشور و استفاده از دانیتول در مناطق نزدیک زیستگاه این ماهی، بررسی اثر دانیتول بر استرس 

 و در ماهی کپور معمولی مفید خواهد بود. اکسیداتی

 اهميت موضوع

با توجه ارزش ماهی کپور معمولی در ایران و استفاده از دانیتول در مناطق نزدیک زیستگاه این ماهی، بررسی اثر 

 است.  بسیار ارزشمنددانیتول بر استرس اکسیداتیو در ماهی کپور معمولی 
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 جداول و سایر مستندات(ها، ر شکلاطالعات تکميلی )مشتمل ب

 . ساعت مواجهه 39غلظت حاد کشنده سم دانیتول در ماهی کپور در خالل  -1-4جدول 

 فاصله اطمینان گرم بر لیتر(غلظت کشنده دانیتول )میلی 

1LC 04/0 04/0-11/0 

5LC 13/0 09/0-22/0 

10LC 11/0 03/0-24/0 

20LC 21/0 13/0-41/0 

50LC 34/0 44/0-91/0 

08LC 19/0 91/0-21/1 

90LC 11/1 14/0-02/2 

95LC 13/1 01/1-33/2 

99LC 14/2 90/1-30/9 

 

 

 
  های قرمز ماهیان در تیمارهای مختلف.فعالیت آنزیم سوپرکسید دیسموتاز در گلبول -1-4شکل 
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکميلی )مشتمل ب

 

 
  های قرمز ماهیان در تیمارهای مختلف.الز در گلبولفعالیت آنزیم کاتا -2-4شکل 

 

 

 
 های قرمز ماهیان در تیمارهای مختلف.فعالیت آنزیم گلوتاتیون پرکسیداز در گلبول -4-4شکل 

 


