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چکیده
کاربرد آفتکشها همواره با نگرانیهایی در مورد خطرات زی ست محیطی نا شی از آنها همراه بوده ا ست .وی ستا یک آفتکش جدید و پرکاربرد ا ست
که در مزارع برنج برای از بین بردن بیماری بالستتت مورد استتت اده رار میگیرد .پژوهش حاضتتر برای اونین بار محدوده کشتتگدگی و غلظت نیمه
کشتتتگدگی ارچکش ویستتتتا را در ماهی آمور ( )Ctenopharyngodon idellaمورد بررستتتی رار داده استتتت .در این پژوهش برای تعیین محدوده
ک شگدگی ابتدا ماهیها در معرض غلظتهای  250 ،100 ،50، 25 ،10،0و  500میلیگرم در نیتر وی ستا رار گرفتگد و در مدت زمانهای ،48 ،24
 72و  96ستتا ت تل ات ماهیها در هریک از گروهها ثبت شتتد .س ت به مگظور تعیین غلظت نیمه کشتتگدگی ،ماهیها در  5گروه با ستته بار تکرار
غلظتهای  40 ،35 ،30 ،0و  45میلیگرم در نیتر ویستا دریافت کردند و درمدت زمانهای  72 ،48 ،24و  96سا ت تعداد تل ات ماهیها ثبت شد.
نتایج به د ست آمده با ا ست اده از روش تجزیه و تحلیل آماری پروبیت ارزیابی شد .در این پژوهش مقادیر غلظت نیمه ک شگدگی وی ستا در زمانهای
 72 ،48 ،24و  96سا ت به ترتیب  34/58 ،40/1 ،60/5و  31/28میلیگرم در نیتر به د ست آمد و حداکثر غلظت مجاز ارچکش وی ستا 3/128
میلیگرم در نیتر و حدا ل غلظت مؤثّر آن  28/42میلیگرم در نیتر برآورد شتتد .نتایج حاصتتل از این پژوهش نشتتان داد مقدار غلظت کشتتگدگی
ارچکش ویستتتا با افزایش مدت زمان آزمایش کاهش پیدا کرد ،به طوریکه هرچه زمان آزمایش افزایش یافت ،غلظت پایینتری از آن ستتبب تل ات
ماهیها شد.
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Abstract
The use of pesticides has always been associated with environmental concerns. Vista is a new and widely used
pesticide in rice fields for blast disease. The present study investigated the lethal range and median lethal
concentration of Vista fungicide in Ctenopharyngodon idella, for the first time. In this study, to determine the
lethal range fish were first exposed to the concentrations of 0,10, 25, 50, 100, 250 and 500 mg per liter of
Vista, and fish mortality were recorded in each group for 24, 48, 72 and 96 hours. Then, in order to determine
median lethal concentration, fishes in 5 groups received concentrations of 0, 30, 35, 40 and 45 mg per liter
Vista with three replication, and the number of fish mortality was recorded at 24, 48, 72 and 96 hours. The
results were evaluated by probit statistical analysis. In this study, the median lethal concentration of Vista were
60.5, 40.1, 34.58 and 31.28 mg per liter at 24, 48, 72 and 96 hours, respectively. The Maximum Allowable
Toxicant Concentration of Vista fungicide was 3.128 mg per liter, and its Lowest Observed Effect
Concentration was estimated to be 28.42 mg per liter. The results of this study showed that the lethal
concentration of Vista fungicide decreased with increasing test time, so that as the test time increased, a lower
concentration of Vista fungicide caused fish mortality.
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 .1مقدمه
آ فتکش ها برای افزایش تون ید محصتتتوزت زرا ی
است اده می شوند .کاربرد آفتکشها با وجود ایگکه از یک
سو خ سارت نا شی از آفات را در مزارع ک شاورزی کاهش
میدهگد و موجب افزایش مح صوزت می شوند ،از سویی
د ی گر ستتتبتتب آ نود گی م ح یط زیستتتتت می گردنتتد
( .)Abd-Alla et al., 2002میزان آفتک شی که به موجود
هدف میرستتد ،ستتهم اندکی از کل مقدار آفتکشهایی
دارد که برای کگترل آفات مصتترف میشتتوند و این بدین
معگا استتت که مقدار زیادی از آفتکشهای مصتترفی وارد
م ح یط زیستتتتت میشتتتونتتد و مو جودات غ یرهتتدف
را در گ یر می ک گگتتد ( ;Pimentel and Ethics, 1995
.)Van der Oost et al., 2003
شستشوی سطحی و آبشویی آفتکشها دو فرایگد مهم
درانتقال آنها به مگابع آبی هستتتگد .خصتتوصتتیات فیزیکی و
شتتتیمیایی آفتکش ،اونین زمان بارندگی پ از مصتتترف
آفتکش ،مدت و شدت بارندگی ،خصوصیات خاک و میزان
و نحوهی مصتترف آفتکش از جمله واملی هستتتگد که بر
ا ن تقتتال آفتتت کشهتتا بتته مگتتا بع آ بی تتتا ث یر دارنتتد
( .)Ramazani, 2013در نهایت تخلیهی آب های آنوده به
کانالهای کشتتتاورزی و انتقال آنها به مگابع آبی ستتتبب در
معرض رارگیری موجودات ز نده با آ فتکش ها و ورود به
زنجیره غذایی آن ها میشتتتود (.)Shayeghi et al., 2001
مقدار ،روش و زمان نامگا سب ا ست اده از سموم دفع آفات
اثرات مگ ی ا بل توجهی به دن بال دارد که مگجر به
ا ست ادهی بی شتر از آفتکشها و در نتیجه آنودگی محیط
زیستتت میشتتود .ورود غلظتهای حاد و تحت حاد ستتموم
دفع آفتتات بتته محیط زیستتتتت بر ملکرد فیزیونو یتتک
موجودات زنده تأثیر نامطلوب می گذارد ،با ث اختالل در
اندامهای مختلف بدن می شود و میتواند پایداری جمعیت
طبیعی را مختل کگد ()Ambreen and Javed, 2015
در محصتتتوزت کشتتتاورزی مانگد برنج به دنیل روش
کشتتت غر ابی آن همواره آفتکشهای مورد استتت اده از
طریق زهکشتتتی و آبیاری مزارع و همچگین پستتتابهای
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کشتتتاورزی وارد بومستتتامانههای آبی مجاور شتتتانیزارها
می شود و در نتیجه آبزیان از جمله ماهیها در معرض این
آ فتکش ها رار میگیر ند .ب گابراین تعیین م قدار م جاز
مصتتترف آفتکش ها از جمله تمهیداتی استتتت که برای
جلوگیری از آنودگی محیط زیست باید در نظر گرفته شود
(.)Harrison, 1999
یکی از آ فتکش هایی که در مزارع برنج به فراوانی
مورد ا ست اده رار می گیرد ،وی ستا ( )Vistaا ست .وی ستا
ارچک شی سی ستمیک ا ست که مخلوطی از دو ارچ کش
تری ستتتیکالزول (از گروه تریتتازونوبگزوتیتتازول) مختتتل
کگ گدهی بیوستتتگتز مالنین و تیو فا نات مت یل (از گروه
بگزیمیدازولها) مختل کگگده تقستتیم ستتلونی میباشتتد.
ویستا جهت کگترل بیماری بالست برنج مورد است اده رار
میگیرد ( .)Padasht Dehkaei et al., 2013بالس تت یک
بیماری ارچی در بتتتتتتتتتترنج با امل تتتتتتتتتتارچی
 Pyricularia oryzaeو یکی از مه تمت ترین بیم تاریهای
برنج در اکثر کشتتورهای برنجخیز از جمله ایران محستتوب
میشود ،بتتته همین دنیل تحقیقات گستردهای بر روی آن
انجام شده است .شگاس تایی مگ تابع ن تی مقاوم و تهی ته
ار تتتتتتام اصتتتال شتتتده مقاوم ،تهیه و کاربرد انتتتتتتواع
تتتتارچکشهتتتتای مؤثّر بر آن ،تعیین وامل تاًثیرگذار بر
توستتعه و شتتدت بیماری از موضتتو ات مهم مورد تحقیق
بوده است .ام تا آنچه با ث شده این بیماری به ط تور ویژه
متتتتورد توجتتتته تتتترار گیرد ،خسارت بازی ناشی از این
بیماری میبا شد .گزارش ها حاکی از آن ا ست که بیماری
بالست توانایی ایجاد خستارت در 100درصتد محصتول را
دارد ( .)Padasht Dehkaei et al., 2015با توجه به ایگکه
بیشتترین ستطز زیر کشتت مزارع شتمال کشتور به ار ام
بومی و حساس بتتته بیمتتتاری بالست اختصتتتاد دارد،
استتتت اده از تتتارچکتتتشهتتتا بتتترای کگترل بیماری و
جلوگیری از خستتتارت آن اجت گاب ناپتتتتتتتذیر استتتت
( .)Padasht Dehkaei et al., 2013کگترل بیماری بالست
از گذشتتتههای دور به دنیل خستتارت ستتگگین وارده به
مح صول از اهمیت ویژهای برخوردار بوده ا ست .امروزه نیز
ارچکشهای مختل ی برای کگترل بیماری بال ست تهیه و
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در ب سیاری از ک شورهای تونید کگگده برنج مورد ا ست اده
رار می گیرد ( .)Usman Ghazanfar et al., 2009در
ایران ارچ کش های مت عددی مان گد ادی گ وس ،بگوم یل،
توپستتتیگام ،کاربگدازیم ،کیتازین ،کاستتتومین ،پیروکیلون،
کتتارپروپتتامیتتد ،تری ستتتیکالزول برای کگترل بیمتتاری
بالستتتتت بر نج مورد ت ح ق یق رار گر فتتتهانتتد
( .)Padasht Dehkaei et al., 2013با وجود ایگکه برای
کگترل بیمتتاری و جلوگیری از خستتتتارت بتته محصتتتول
ارچکشهای مختل ی معرفی و مورد استتتت اده رار گرفته
ا ست ،ونی همچگان ب سیاری از مزارع زیر ک شت ار ام بومی
سانیانه متحمل خسارت نا شی از بیماری بال ست می شوند و
گزارشها نشاندهگدهی آن است که کاربرد یک نوع ارچکش
برای مدت متوانی در یک مگطقه ستتتبب ایجاد مقاومت در
سویههای ارچ امل بیماری بال ست میگردد .برای کاهش
مقاومت به ارچ کشه تا راهکارهای مت اوتی ارائه شده است
 .یکی از راه کتتارهتتای مهم ،تونیتتد و کتتاربرد ترکیبی
ارچکشهای جدید و مؤثّر است (.)Zang et al., 2009
ارچکش ویستتت تا که مخلوطی از دو ارچکش تری
س تیکالزول و تیوفان تات متیل میباشد ،برای کگترل بهتر
بیمتتتاری و جلتتتوگیری از مقاومت معرفی شتتتده است .با
معرفی وی ستا برای کگترل بیماری بال ست در شمال ایران
که مگطقه اصتتلی کشتتت برنج و همچگین مگطقه اصتتلی
پراکگش و خ سارات این بیماری ا ست خطر ایجاد مقاومت
در بتتیتتمتتاری بتتالستتتتت کتتاهتتش یتتافتتتتته استتتتت
( .)Padasht Dehkaei et al., 2013ا ما با وجود کاربرد
مؤثّر ارچکش ویستا در کگترل بیماری بالست و در نتیجه
بهبود و افزایش محصتتول برنج ،متاستت انه اثرات زیستتت
محیطی این آفتکش مورد بررسی رار نگرفته است.
برای به دستتتت آوردن میزان ستتتمیت یک آفتکش،
ارزیابی مقدار غلظت نیمه ک شگدگی ( )LC50آن آفتکش
در موجودات آبزی ضروری ا ست و نتایج حا صل از مقدار
غلظت نیمه کشتتتگدگی توان اثرگذاری و همچگین مقدار
مجاز م صرف آن آفت کش را برآورد میکگد .مقدار غلظت
نیمه ک شگدگی ( )LC50غلظتی از سم ا ست که می تواند
سبب تل ات  50درصد از آبزیان شود (.)Gray, 1995

شیالت ،مجله مگابع طبیعی ایران ،دوره  ،74شماره  ،3پاییز 1400
حتتدا ک ثر غ لظتتت مجتتاز ( Maximum Allowable

) )Toxicant Concentration (MACیا غل ظت غیرمؤثّر
()،)No Observed Effect Concentration (NOEC
معادل  10درصتتتد غلظت نیمه کشتتتگدگی  96ستتتا ته
( )10% LC50 96hو حداکثر غلظت سم ا ست که برای
موجودات آبزی م جاز در نظر گرف ته میشتتتود .همچگین
حدا ل غل ظت مؤثّر ستتتم ( Lowest Observed Effect
 )Concentration (LOECمعادل  96 LC10سا ته است
و میتواند در مدت  96سا ت موجب تل ات  10در صد از
آبزیان شود (.)Gray, 1995
هدف از انجام تحقیقات در راستتتتای ارزیابی ستتتمیت
سموم مختلف در موجودات آبزی ،رسیدن به معیاری ابل
ا تمتتاد برای ح تتاظتتت از مگتتا بع آ بزیتتان استتتتت
( .)Di Giulio and Hinton, 2008متتا هیهتتا نتته ت گهتتا
شاخصهای ح سا سی برای ارزیابی کی یت بوم سامانههای
آبی هستگد ،بلکه مدلهای کاربردی برای درک آزیگدههای
محیطی که میتوانگد ملکردهای فیزیونو یک و طبیعی را
در ستتایر مهرهداران مختل کگگد ،نیز محستتوب میشتتوند
(.)Jalabert et al., 2000; Omidzahir et al., 2019
تا کگون سمیت حاد ارچکش ویستا در موجودات آبزی
مورد بررسی رار نگرفته است .تحقیق حاضر برای اونین بار
محدوده کشگدگی و غلظت نیمه کشگدگی ارچکش ویستا
را در متتا هی آ مور ( )Ctenopharyngodon idellaمورد
بررستتی رار داده استتت .همچگین در این تحقیق حداکثر
غل ظت م جاز ،غل ظت غیر مؤثّر و حدا ل غل ظت مؤثّر
ارچکش ویستا در ماهی آمور تعیین گردید.

 .2مواد و روشها
 .2.1تهیه ماهی و سازگاری با شرایط آزمایشگاهی
در این پژوهش ماهیهای آمور ( Ctenopharyngodon

 )idellaبا م یانگین وزنی  14/53±1/91گرم و م یانگین
طونی  10/85±0/81ستتتانتیمتر از یک مزر ه پرورش
ماهی ها به
ماهیان گرمابی خریداری شتتتد ند .ستتت
آزمایشتتتگاه دانشتتتکده لوم دریایی و محیطی دانشتتتگاه
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مازندران مگتقل و به مدت یک ه ته جهت ستتازگاری با
شتتترایط محیطی جد ید در آکواریوم های آز مایشتتت گاه
نگهداری شدند.

 .2.2آزمایش تعیین محدوده کشنننندگی و غلظت
نیمه کشندگی ()LC50
در این پژوهش در مجموع تعداد  206ماهی آمور مورد
استتت اده رار گرفت .آزمایش تعیین محدوده کشتتگدگی و
غلظت نیمه کشتتگدگی ( )LC50بر طبق روش  OECDبه
صورت ا ستاتیک یا ساکن انجام شد (.)OECD, 1992
به این مگظور برای جلوگیری از آنودگی آب آکواریومها،
 24ستتا ت بل از شتتروع آزمایش و همچگین در مدت
آزمایش غذادهی به ماهیها متو ف شد و در طول مدت
آزمایش ویژگی های فیزیکوشتتتیمیایی آب آکواریومها
شتتتتا مل در جه حرارت  25 ± 2در جه ستتتتانتی گراد ،
اک سیژن محلول  6 - 7میلی گرم در نیتر و 7- / 5 pH
 7ثبت و کگترل شد.
برای انجام آزمایش تعیین محدوده ک شگدگی ،ماهیها
در  7گروه با تعداد  8دد ماهی در هر گروه به طور
تصادفی تقسیم شدند و در معرض غلظتهای 25 ،10،0
 250 ،100 ،50،و  500میلیگرم در نیتر ارچکش ویستا
( شرکت نی ون سودا ،اپن) رار گرفتگد .س در مدت
زمان های  72 ،48 ،24و  96ستتتا ت تل ات ماهی ها در
هریک از گروهها ثبت شد.
پ از تعیین محدوده کشتتگدگی ارچکش ویستتتا ،به
مگظور انجام آزمایش تعیین غلظت نیمه کشگدگی ماهیها
در  5گروه با تعداد  10دد ماهی در هر گروه با ستتته بار
تکرار تقستتیم شتتدند و در معرض غلظتهای ،35 ،30 ،0
 40و  45میلیگرم در نیتر ارچکش ویستتتتا رار گرفتگد.
س درمدت زمانهای  72 ،48 ،24و  96سا ت تعداد
تل ات ماهیها در گروه بررسی و ثبت شد.

 .2.3تجزیه و تحلیل آماری
دادههای به دستتت آمده از آزمایش تعیین غلظت نیمه
کشتتتگتتد گی ،توستتتط روش آنتتان یز آمتتاری پرو بیتتت
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( )Probit analysisبا استتتت اده از نرم افزار  SPSSمورد
تجزیه و تحلیل آماری رار گرفت و غلظت نیمه کشتتگدگی
با است اده از جدول پروبیت و معادنه رگرسیون محاسبه شد.
همچگین در این تحقیق مقادیر ( )LC1-99شتتتامل ،LC1
 ،LC99 ،LC90 ،LC70 ،LC50 ،LC30 ،LC10حتتداکثر
غلظت مجاز یا غلظت غیر مؤثّر ( )NOECو حدا ل غلظت
مؤثّر ( )LOECارچکش ویستا محاسبه شد.

 .3نتایج
نتایج حاصتتتل از آزمایش تعیین محدوده کشتتتگدگی
ارچ کش وی ستا ن شان داد ماهیهای آمور در غلظتهای
 0و  10میلیگرم در نیتر در مدت آز مایش هیچ تل اتی
نداشتتتگد ،در حانیکه در گروهی که  50میلی گرم در نیتر
ویستتتا را دریافت کردند100 ،درصتتد تل ات در مدت 48
ستتا ت و در گروههایی که در معرض  250 ،100و 500
میلیگرم در نیتر وی ستا را گرفتگد100 ،در صد تل ات در
 24سا ت اول آزمایش مشاهده شد (جدول .)1
با توجه به نتایج به دستتتت آمده ،محدوده کشتتتگدگی
ارچکش ویستا برای ماهیهای آمور مورد مطانعه بین 25
تا  50میلیگرم در نیتر تعیین شتتد .بگابراین جهت تعیین
غلظت نیمه کشتتتگدگی ،ماهیها در معرض غلظتهای ،0
 40 ، 35 ،30و  45میلیگرم در نیتر ویستتتا رار گرفتگد.
ت عداد تل ات ماهی ها در ز مان های  72 ،48 ،24و 96
سا ت آزمایش در جدول  2ن شان داده شده ا ست .نتایج
این آزمایش نشتتتان داد میزان تل ات ماهی ها با افزایش
غل ظت ارچکش ویستتت تا و افزایش مدت ز مان آز مایش
افزایش یافت .معادنه خط رگر سیون و ضریب همب ستگی
پروبیت با غلظت ارچکش ویستتتا در مدت زمانهای ،24
 72 ،48و  96سا ت در شکل  1نشان داده شده است.
در پژوهش حاضتتتر ،غلظت نیمه کشتتتگدگی ارچکش
ویستتتا در مدت  96ستتا ت 31/28 ،میلیگرم در نیتر به
دستتتت آمد .در این پژوهش مقدار غل ظت کشتتتگدگی
ارچکش وی ستا با افزایش مدت زمان آزمایش کاهش پیدا
کرد ،به طوری که هر چه ز مان آز مایش افزایش یا فت،
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جدول  -1آزمایش تعیین محدوده کشندگی :تعداد تلفات ماهی آمور ( )Ctenopharyngodon idellaدر هر گروه ()n=8
پس از در معرض قرارگیری با غلظتهای متفاوت قارچکش ویستا (میلیگرم در لیتر)
تعداد مرگ و میر

غلظت
(میلیگرم در نیتر)

 24سا ت

 48سا ت

 72سا ت

 96سا ت

0
10
25
50
100
250
500

0
0
0
3
8
8
8

0
0
0
8
8
8
8

0
0
2
8
8
8
8

0
0
3
8
8
8
8

جدول  -2آزمایش تعیین غلظت نیمه کشندگی :تعداد تلفات ماهی آمور ( )Ctenopharyngodon idellaدر هر گروه ()n=30
پس از در معرض قرارگیری با غلظتهای متفاوت قارچکش ویستا (میلیگرم در لیتر)
تعداد مرگ و میر

غلظت
(میلیگرم در نیتر)

 24سا ت

 48سا ت

 72سا ت

 96سا ت

0
30
35
40
45

0
3
5
7
11

0
9
11
19
24

0
16
18
27
30

0
20
24
29
30

شکل -1معادله خط رگرسیون و ضریب همبستگی پروبیت با غلظت قارچ کش ویستا (میلیگرم در لیتر) در مدت زمانهای  72 ،48 ،24و 96
ساعت در ماهی آمور ()Ctenopharyngodon idella
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تعیین غلظت نیمه کشگدگی ( )LC50ارچکش ویستا...

 3/128میلیگرم در نیتر و حدا ل غلظت مؤثّر آن 28/42
میلیگرم در نیتر محا سبه شد .نتایج حا صل از LC1-99
ارچکش ویستتتتا در مدت زمان های  72 ،48 ،24و 96
سا ت در جدول  3نمایش داده شده است.

غلظت پایینتری از ارچکش وی ستا سبب تل ات ماهیها
شتتتد .مقادیر غلظت نیمه کشتتتگدگی ویستتتتا در مدت
ز مان های  72 ،48 ،24و  96ستتتا ت به ترت یب ،60/5
 34/58 ،40/1و  31/28میلیگرم در نیتر به دستتتت آمد.
حداکثر غلظت مجاز یا غلظت غیر مؤثّر ارچکش ویستتتتا

جدول -3غلظت کشندگی ( )LC1-99قارچکش ویستا در مدت زمانهای  72 ،48 ،24و  96ساعت در ماهی آمور ()Ctenopharyngodon idella
مدت زمان (سا ت)

غلظت کشگدگی (میلیگرم در نیتر)
LC1

LC10

LC30

LC50

LC70

LC90

LC99

24

52/33

53/83

57/16

60/5

63/83

67/16

68/66

48

35/2

36/1

38/1

40/1

42/1

44/1

45

72

30/5

31/25

32/91

34/58

36/25

37/91

38/66

96

27/78

28/42

29/85

31/28

32/71

34/14

34/78

 .4بحث و نتیجهگیری
برای از بین بردن آفات کشتتاورزی و همچگین افزایش
محصوزت ،از آفتکشهای مختل ی در کشاورزی است اده
میشتتتود و همواره نگرانی های مدهای در مورد خطرات
زیستتتت محیطی ناشتتتی از این آفتکشها وجود دارد .به
دن یل استتتت اده ناب جا و بیش از حد ستتتموم دفع آ فات
کشتتاورزی و به دنیل پایداری این مواد در محیط ،وارض
جانبی مختل ی به سموم دفع آفات نسبت داده شده است
( .)Cao et al., 2019; Menchen et al., 2017با وجود
کاربرد وسیع سموم دفع آفات در مزارع کشاورزی و امکان
راهیابی آنها به بوم سامانههای آبی و در معرض رار گرفتن
موجودات آبزی با آفتکش ها ،تحقیقات محدودی بر روی
آثار م سمومیت آنها بر روی موجودات آبزی صورت گرفته
است (.)Rahmani et al., 2020
ارچکش وی ستا یک سم جدید و پر کاربرد ا ست که
در مزارع برنج برای از بین بردن بی ماری بالستتتت مورد
ا ست اده رار میگیرد .سم وی ستا ترکیبی از دو ارچکش
تری ستتیکالزول و متیل تیوفانات استتت .تری ستتیکالزول
یک ارچکش استتتت که برای درمان بیماری بالستتتت در
شتتانیزارها استتت اده میشتتود( ;Padovani et al., 2006

 .)Pandit and Rani., 2019تری سیکالزول مادهای سمی
استتتت و استتتت اده از آن میتواند خطرات آنودگی محیط
زی ستی به همراه دا شته با شد و مگجر به بروز اثرات م ضر
در گونههای غیر هدف آبزی شود ( ;Sancho et al., 2009
 .)Padovani et al., 2006تری ستتیکالزول به گوان یک
آنودهکگگدهی محیط زی ست شگاخته می شود و از پایداری
بازیی در محیط برخوردار استتتت .طبق م طان عات تری
ستتتیکالزول ممکن استتتت بیش از  11ماه در خاک با ی
بماند و بالفا صله تو سط پو ست و غ شاهای مخاطی جذب
شود( .)Jeong et al., 2012تحقیقات مختلف اثرات سوء
این ستتتم را بر روی آنزیمهای کبدی مانگد ستتتیتوکرومها
تأیید کرده استتتت که میتواند مگجر به تغییر در فعانیت
ا ین آ نز یمهتتا و ت حریتتک و ت ک ث یر ستتت لو نی شتتتود
( Pandit .)Rowshanaie et al., 2015و  )2019( Raniدر
تحقیقی بیان کردند رار گرفتن در معرض تری سیکالزول
در غل ظت های ت حت کشتتت گده با ث تغییرات شتتتد ید
فتتا ک تورهتتای ب یوشتتتت ی میتتا یی ستتتترم در متتا هی
 Channa punctatusمیشتتتود و ب قای این ماهی را در
زیستگاه طبیعی آنها مختل میکگد.
تیوفانات متیل یکی دیگر از ترکیبات سم وی ستا ارچ
کشی سیستمیک با طیف اثر گسترده است که میتواند به

شیالت ،مجله مگابع طبیعی ایران ،دوره  ،74شماره  ،3پاییز 1400

438

طور مؤثّری از بیماریهای محصوزت کشاورزی جلوگیری
ک گد ،به همین خاطر در صتتتگ عت کشتتتاورزی کاربرد
گستردهای دارد ( .)Jia et al., 2020تیوفانات متیل پ از
ا ست اده به راحتی میتواند به محیط زی ست آبزیان مگتقل
شتتتود و با ث بروز آنودگی در محیط زیستتتتت گردد
(.)Singh et al., 2007
با وجود ایگ که گزارشتتتتاتی از میزان غل ظت نی مه
ک شگدگی هر یک از دو ارچکش تری سیکالزول و متیل
تیوفتتانتتات در موجودات آبزی وجود دارد ،ونی در مورد
م حدوده کشتتت گدگی ،اثرات و غل ظت نی مه کشتتت گدگی
ارچکش ویستتتا در موجودات آبزی هیچ تحقیقی گزارش
نشتتتده استتتت .پژوهش حاضتتتر برای اونین بار محدوده
ک شگدگی و غلظت نیمه ک شگدگی سم وی ستا را در ماهی
آمور مورد بررستتی رار داده استتت .در این پژوهش غلظت

نیمه کشگدگی سم ویستا در ماهی آمور  31/28میلیگرم
در نیتر در مدت  96ستتتا ت به دستتتت آمد .این مطانعه
نشتتتان داد مقدار غلظت کشتتتگدگی ارچکش ویستتتتا با
افزایش مدت زمان کاهش پیدا کرد و هرچه زمان آزمایش
افزایش یافت ،غلظت پایینتری از ارچکش وی ستا سبب
تل ات ماهی ها شتتتد .با توجه به ایگکه درجه ستتتمیت
آفتکشها با ا ست اده از میزان غلظت نیمه ک شگدگی 96
ستتتتا تتته آ نهتتا مشتتتت خص میشتتتتود (جتتدول )4
( ،)Louis et al., 1996; Safahieh et al., 2018نتتتایج
حاص تل از این پژوهش نشتتان میدهد ارچکش ویستتتا با
میزان غلظت نیمه کشتتگدگی 96ستتا ته  31/28میلیگرم
در نیتر ،برای ب چه ماهی های آمور مورد آز مایش از در جه
کمی سمی برخوردار میباشد.

جدول - 4درجهبندی سمیت آفتکشها ()Louis et al., 1996; Safahieh., 2018
درجه سمیت

غلظت نیمهکشگدگی
(میلیگرم در نیتر)

نسبتاً سمی
کمی سمی
متوسط سمی
خیلی سمی
شدیداً سمی

100
100-10
10-1
0/1-1
0/1

مروری بر مطانعات پیشتتتین نشتتتان میدهد که میزان
غل ظت نی مه کشتتت گدگی  96ستتتتا ته ارچکش های
تریسیکالزول و تیوفانات متیل با توجه به جدول  4از درجه
کمی ستتتمی برای آبزیان مورد مطانعه برخوردار بودهاند .به
گوان مثال در مطانعهای بر روی ستتتمیت حاد ناشتتتی از
تریستتیکالزول در ماهی  C. punctatusمقدار غلظت نیمه
کشگدگی تریسیکالزول در مدت  96سا ت 25 ،میلیگرم
در نیتر محاستتتبه شتتتد ( .)Pandit and Rani., 2019در
پژوهش  Sanchoو هم کاران ( )2009م قدار غل ظت نی مه
کشتتگدگی تری ستتیکالزول در ماهی زبرا (،)Danio rerio
 14/19میلیگرم در نیتر در مدت  96ستتتا ت ،گزارش
گردید ( Qiu .)Sancho et al., 2009و همکاران ()2019

مقدار غلظت نیمه کشتتگدگی تریستتیکالزول را در ماهی
زبرا ( )D. rerioدر مدت  96ستتتا ت 27/3 ،میلیگرم در
نیتر ا الم کردند.
در پژوهشی دیگر بر روی ماهی زبرا ( )D. rerioمیزان
غلظت نیمه کشگدگی تیوفانات متیل در مدت  72سا ت،
 50/45میلیگرم در نیتر به دست آمد (.)Jia et al., 2020
مقدار غلظت نیمه کشتتتگدگی تیوفانات متیل در روتی ر
( 34 )Brachionus plicatilisمیلیگرم در نیتر ،در آرتمیا
( 69 )Atremia fransiscanaمیلیگرم در نیتر و در دافگی
( 23/5 )Daphnia magnaمیلی گرم در نیتر گزارش شده
است (.)Kyriakopoulou et al., 2009
همچگین مقدار غلظت نیمه کشگدگی  96سا ته برخی

تعیین غلظت نیمه کشگدگی ( )LC50ارچکش ویستا...

دیگر از ارچ کشهای پرکاربرد مانگد هیگوزان (ادی گ وس)
در ماهی ستتت ید دریای خزر ( )Rutilus frisii Kutumو
کلمه ( )Rutilus rutilus caspicusبه ترتیب  3/61و 2/88
میلیگرم در نیتر ( )Shahbazi Naserabad et al., 2015به
دست آمد .در مطانعهای دیگر مقدار غلظت نیمه کشگدگی
ارچکش هیگوزان در ماهی طالیی ()Carassius Auratus
در مدت  96ستتتا ت 4/02 ،میلیگرم در نیتر ا الم شتتتد
( .)Naserabad et al., 2015غلظت نیمه کشتتتگدگی 96
ستتتتا ته ارچکش تبوکو نازول در ماهی ک ور معمونی
( 2/37 )Cyprinus carpioمتتیتتلتتیگتترم در نتتیتتتتتر
( )Toni et al., 2011و در متتاهتتی ک ت تتور متتریتتگتتال
( 7/2 )Cirrhinus mrigalaمیلیگرم در نیتر گزارش شد
که نشتتتان میدهد غلظت نیمه کشتتتگدگی  96ستتتا ته
ارچکش هیگوزان و تبوکونازول در ماهیهای مورد مطانعه
از سمیت متوسط برخوردار بودند.
با توجه به نتایج حاصتتل از این مطانعه میتوان نتیجه
گرفت ارچکش ویستا از درجه کمی سمی برای ماهیهای
آمور مورد مطانعه برخوردار می باشتتتد .اما به دنیل تاثیر
مطلوب سم ویستا در کگترل بیماری بالست و مصرف زیاد
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آن در مزارع برنج و در نتیجه امکان راهیابی این ستتتم به
بومسامانههای آبی و در معرض رارگرفتن موجودات آبزی،
مصرف بی رویه و بیش از حد مجاز این سم میتواند اثرات
نامطلوبی را در موجودات آبزی به دنبال دا شته با شد .زیرا
همانطور که نتایج این مطانعه نشتتتان داد افزایش غلظت
ارچکش ویستا و افزایش زمان در معرض رارگیری با آن،
با ث افزایش تل ات و مرگ و میر در ماهی های مورد
مطانعه گردید.
در نهایت پیشگهاد میشود با توجه به ت اوت حساسیت
گونههای مختلف آبزیان نسبت به سموم آفتکش ،سمیت
حاد و میزان غلظت نیمه کشتتگدگی ستتم ویستتتا در دیگر
گونههای آبزیان مورد بررسی رار گیرد .همچگین با توجه
بتته کتتاربرد گستتتترده آفتتتکشهتتای مختلف در مزارع
ک شاورزی و ایگکه تأثیر ب سیاری از آفتکشهای کاربردی
در موجودات آبزی مورد بررسی رار نگرفته است و داشتن
اطال ات کافی در مورد میزان مصتتترف م جاز آن امری
ضروری ا ست ،سمیت حاد و مقدار مجاز م صرف آنها در
آبزیان مورد مطانعه و بررسی رار گیرد.
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