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 هاترین یافتهمهم

  ،دارد. کپور معمولياثرات سمیت بیشتری بر ماهي بوتاکلر در مقایسه با پرتیالکلر 

  گرم بر لیتر است. میلي 587/0کپور معمولي ساعت در ماهي  69غلظت کشنده بوتاکلر در مدت 

  گرم بر لیتر است. میلي 322/3کپور معمولي ساعت در ماهي  69ت در مد پرتیالکلرغلظت کشنده 

 د.ش کپور معمولي در ماهي و کبدی های آبششيساعت، باعث بروز آسیب 69مدت قرار گرفتن ماهیان در معرض بوتاکلر به 

  کپور  در ماهي و کبدی های آبششيساعت، باعث بروز آسیب 69مدت به پرتیالکلرقرار گرفتن ماهیان در معرض

 معمولي شد.

   ، ماهي کپوراثرات کشنده و زیر کشندهلر، پرتیالکلر، بوتاک کلیدي: هايواژه

 63-213-62  شماره شناسهبا  يقاتیطرح تحق افته:یمنبع 

 سننویي، ، احمنند محمنندی ی محمنند فروهننر وااارگنناه، اکبننر هنندایتيسننیدعلي، حسننن رئننا ي نویسننندهانا: :

    عبدالرئا اهانبخشي

بوتاکلر و پرتیالکلر بر ماهي کپنور معمنولي  هایکشعلف کیبررسي سمیت کشنده و عوارض هیستوپاتولوژِ عننوا::

(Cyprinus carpio)   

 39-913-39 شماره:

 92/11/1933  تاریخ:

  علمی هاي کوتاهیافته
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 اهمیت موضوع

و سالمت اکوسیستم را  هاارگانیسمها بر آلودگي ثانویه راتیتأث دنتوانيم بیومارکرهازیستي یا  یهاشاخص

و دارای ارزش باالتری هستند چرا که بر اساس  ترقیها دقها نسبت به سایر شاخص. این شاخصندنکبیان 

های ها، شاخص. از مهمترین این شاخصباشندميح تغییرات فیزیولوژیكي در سطح اندامیسم مطر

روی  هاندهیای ارزیابي آثار محیطي آالمطالعات هیستوپاتولوژی روش ارزشمندی بر است. هیستوپاتولوژی

اکوسیستم آبي مورد  وئعیت فیزیولوژیک آبزی را اهت ارزیابي سالمت آبزیان و نهایتاً. آنها باشديم هايماه

گسترده سموم بر کپور معمولي در سبد غذایي خانوار و اثرات با تواه به اهمیت ماهي . دهنديبررسي قرار م

و آبشش ماهي کپور معمولي های کبد بافتبر  سموم رایج کشاورزیررسي اثرات ب به ،این گونه اقتصادی

 . پرداخته شد

 مه اشرح مساله مقد

 در است ممكن که هستندخصوص در شمال کشور به مسمومیت آبزیان عوام  ترینعمده از کشاورزی سموم

 ماهي تكام  مراح  اولیه روی طوالني زمان در ولي باشند نداشته آبزیان و ماهي روی مستقیمي تاًثیر کم غلظت

مقاب  تجزیه،  برخي از سموم در .شوندمي ماهي آسیب به منجر موارد ر بیشترسموم د الح رهه ب باشند.مي مؤثر

توانند باعث بروز مشكالت فردی . سموم کشاورزی ميمانندزیادی در محیط آبي باقي ميمقاوم بوده و مدت 

آن گونه را  آبزیان شوند و در صورت تداوم آلودگي، این مشكالت به اامعه آبزیان منتق  شده و در نهایت اکولوژی

یكي  Cyprinus carpio علمي نام با معمولي شود. کپوردهد. این تغییرات باعث کاهش شانس بقاء ميتغییر مي

سموم اثرات سمي باشد که بیشترین آمار پرورش ماهي در کشور را دارد. مي شیرین هایآب فراوان ماهیان از

گرفته مورد مطالعه قرار  کمتر و کبد بافت آبششماهیان بسیار کم مطالعه شده است و اثر آنها بر در  ارگانوکلره

 تواند اطالعات خوبي در اختیار محققین قرار دهد. است. لذا مطالعه این موارد مي
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 ها، جداول و سایر مستندات ر شکلاطالعات تکمیلی امشتمل ب

 . ساعت 39در طی زمان  %39حدود اطمینان با  (10LC-95)غلظت کشنده بوتاکلر 

LC غلظت کشنده (mg/L) 
 %67حدود اطمینان 

 حد باال نحد پایی

10LC 355/0 383/0 765/0 

20LC 783/0 333/0 987/0 

30LC 976/0 731/0 570/0 

40LC 533/0 907/0 805/0 

50LC 587/0 981/0 893/0 

60LC 839/0 577/0 616/0 

70LC 611/0 821/0 682/0 

80LC 685/0 613/0 097/1 

90LC 062/1 016/1 188/1 

95LC 180/1 066/1 369/1 

 

 

 . ساعت 39در طی زمان  %39حدود اطمینان با  (10LC-95)ت کشنده پرتیکاکلر غلظ

LC ( غلظت کشندهmg/L) 
 %67حدود اطمینان 

 حد باال حد پایین

10LC 933/1 910/0 653/1 

20LC 839/1 073/1 133/3 

30LC 663/1 299/1 329/3 

40LC 119/3 933/1 233/3 

50LC 322/3 835/1 390/3 

60LC 236/3 038/3 900/3 

70LC 353/3 335/3 583/3 

80LC 916/3 263/3 033/2 

90LC 831/3 759/3 372/2 

95LC 688/3 509/3 811/2 

 
 


