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Abstract 

One of the most important factors that today is 

important with the risks associated of the growing 

industry and technology, is plant pesticides that 

can lead to the destruction of aquatic communities 

in the long times by entering aquatic ecosystems. 

So in current study acute toxicity of butachlor 

poison that is a very common at the agricultural 

plant was studied in 5-7 gr common carp and 

Caspian roach for detection of LC50 at 96 hour. 

Experiment was in static plan and based on the 

OECD standard conducted for 4 days; water 

physicochemical parameters including PH, 

dissolved oxygen and temperature were measured 

that they were in suitable ranges. Based on the 

results, acute toxicity of butachlor on carp and 

Caspian roach were 0.785 and 0.258 mg/l 

respectively and maximum allowable 

concentration MAC value were calculated as 0.078 

and 0.025 mg/l respectively. According to the 

standard for determine of the toxicity of various 

pesticides, butachlor was considered more highly 

toxic for Caspian roach than common carp. 
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 مقدمه

 گلستان و مازندران الن،یگ های استان در آب یآلودگ
 یسطح رایز گردد می مشاهده شتریب كشور برنج تولید
 به منطقه نیا یاراض از هكتار ونیلیم 5/1 بر بالغ

 دارد. اختصاص مید و یزراع محصوالت انواع كشت
 ینبات آفات دفع مواد و ییایمیش یكودها انواع مصرف

 حدود مجموع از است. باال اریبس ها استان نیا در
 سطح در شده عیتوز ینبات آفات دفع مواد تن 35000

 یكشاورز یاراض در آن تن 25000 حدود كشور
 قرار كشاورزان مصرف مورد كشور یشمال یاستانها

 .(Moosavi & Rastegar, 1997) ردیگ یم
 گذارتأثیر عوامل نیتر یاصل جمله از آفات و ها یماریب

 كه یطور به شوند یم محسوب یكاریشال زراعت بر
 همواره ساقه یدگیپوس و بالست یقارچ یها یماریب

 وارد محصول نیا به یا مالحظه قابل خسارات
 از یریشگیپ راه نیتر آسان كه نیا به نظر ند.ینما یم

 از و است ییایمیش مواد از استفاده آفات نیا بروز
 و برنج یكیولوژیزیف اتیخصوص لیدل به گرید یطرف

 آب با میمستق ارتباط در كه آن یغرقاب كشت روش
 یحاو یها باپس از یادیز ریمقاد همواره دارد، قرار

 زاریشال مجاور یآب یها ستمیاكوس به كش آفت سموم
 نسبت ها كش آفت موارد از یبعض در گردند. یم وارد

 بر تری مخرب اثرات ،(آفات) هدف موجودات به
 و باالتر تیحساس كه (انیآبز) هدف ریغ موجودات

 عمده .گذارند می دارند تری عیسر ریوم مرگ
 یجنوب سواحل در ماهیان مهاجرت مسیر های رودخانه

 و تجن پلرود، گرگانرود، درود،یسف شامل خزر یایدر
 با مجاورت لیدل به ها رودخانه نیا .باشد یم شفارود
 ،یكاریشال از اعم یكشاورز عیوس اریبس مزارع

 ریمقاد ساله هر ،یچا یها باغ مركبات، ،یگندمكار
 به را یكشاورز مختلف سموم بقایای از یادیز اریبس
 مرگ باعث توانند می كه كنند می منتقل خزر یایدر

 گردند یم تر بزرگ انیماه یحت و انیماه بچه
(Aslanparviz, 1991). 

 یها گونه نیمهمتر از ییایدر كپور و دیسف انیماه

 به توجه با .ندباش می خزر یایدر انیماه كپور
 و نیتأم جهت در التیش سازمان مستمر یها تالش
 ریتكث با ساله هر خزر یایدر در ها آن ریذخا حفظ

 در قد انگشت یماه بچه عدد ونیلیم چند یمصنوع
 گردد، یم یرهاساز خزر یایدر به یمنته یها رودخانه

 یها سال یط در ها گونه از یبرخ دیص زانیم لكن
 یایگو امر نیا كه است نهاده كاهش به رو ریاخ

 به توجه با است. خزر یایدر در ها آن ریذخا كاهش
 در توانند یم یمختلف عوامل آمده عمل به یها یبررس

 امروزه كه یعامل نیمهمتر اما باشند لیدخ امر نیا
 نموده جلب خود به را یعلم محافل توجه نیشتریب

 روزافزون شیافزا ژهیو به ستیز طیمح یآلودگ
 مختلف باتیترك یحاو یصنعت یها فاضالب

 یها كش آفت و یسم فلزات داریپا یها ندهیآال
 و یصنعت توسعه یراستا در كه است یكشاورز

 از مقدار چه كه سؤال نیا اما  دارد. قرار بشر شرفتیپ
 به را انیآبز اتیح تواند می سموم و عناصر نیا غلظت

 دارد قرار نیمحقق بررسی مورد اندازد مخاطره
(Alinejad, 2004.) پر از یكی ها كش علف بین از 

 فرمول كه دباش می كلر بوتا كش علف ها آن مصرفترین
 N-(Boutaxymethyl) – 2 Chloro آن شیمیایی

2.6-diethyl Acetanilide است (Roy, 2002.) 
 در بخصوص هرز یها علف با مبارزه یبرا بوتاكلر

 یرو بر شتریب سم نیا شود یم استفاده زارهایشال
 و (Echinochloa cros) برگ پهن هرز یها علف

(Saggittaria pigmaea) و (Alisma 

canaliculatum) اخیر سالهای طی در است. مؤثر 
 استان آفات با مبارزه تیریمد اعالم طبق سم نیا
 استان نیزارع نیب در را مصرف نیشتریب النیگ
 با (.Lashidani et al., 2008است) داشته النیگ

 كپور یرو بر كش علف نیا اثرات نكهیا به توجه
 در لذا ،است نگرفته قرار یبررس مورد رانیا در انیماه

 به كه بوتاكلر كش علف سم حاد تیسم قیتحق نیا
 استفاده كشور شمالی یها استان در یادیز مقدار

 سفید ماهی و دریایی كپور ماهیان بچه یرو دشو می



 35 ... ییایكپور در یبوتاكلر بر ماه كش علف تیسم سهیمقافروهر واجارگاه و هدایتی:  

 درصد 50 كشنده غلظت نییتع هدف با خزر دریای
 ساعت 96 در مجاز غلظت حداكثر و كش علف نیا

 .دیگرد مطالعه شیآزما مورد های گونه یبرا
 
 هاروش و مواد

 126 و دریایی كپور ماهی قطعه 126 تحقیق این در
 جهت هفته دو مدت به خزر دریای سفید ماهی قطعه

 12 شدند. نگهداری آكواریوم، محیطی شرایط با سازگاری
 علوم دانشگاه آكواریوم سالن در لیتری 100 آكواریوم عدد

 نظر در طرح انجام برای گرگان طبیعی منابع و كشاورزی
 ها، آكواریوم سازی آماده و ضدعفونی از بعد شد. گرفته

 آزمایش دوره طول در گرفت. صورت ها آن آبگیری
 شامل كه شد گیری اندازه آب فیزیكوشیمیایی فاكتورهای

-30/8 (pH) اچ پی گراد، سانتی درجه 17±1 آب دمای
 و لیتر در %67 - %69 محلول: اكسیژن غلظت ،22/8

 بود. لیتر در كلسیم كربنات گرممیلی 210 آب: سختی
 استاندارد روش از بوتاكلر سمیت تعیین برای

O.E.C.D 203 شماره راهنمای (Static-constant 

test condition) شد استفاده (APHA, 1992.) 
 این در بوتاكلر سمیت بررسی مورد در اطالعاتی ازآنجاكه

 آزمایشات انجام به اقدام ابتدا نبود، موجود ها گونه
 حدود آوردن دست به جهت كوچک سطح در مقدماتی

 و گردید ماهیان از گونه هر در ماده این كشنده غلظت
 از متوالی های غلظت اطالعات این اساس بر سپس
 كه طوری به شد، گرفته نظر در گونه هر برای بوتاكلر
 در كشنده غیر غلظت و تلفات %100 ایجادكننده غلظت

 های غلظت از یک هر گیرد. قرار ها غلظت این بین
 به مجهز آكواریوم هر گردید. ایجاد تكرار سه در بوتاكلر
 در آب فیزیكوشیمیایی شرایط و بوده هوادهی سیستم

 استفاده مورد روش به توجه با بود. مشابه ها آكواریوم تمام
(Static-renewal test condition) از جلوگیری برای 

 نگهداری نیز و ماهی دفعی آلی مواد و ها متابولیت اثر
 مخازن تمام آب اولیه، غلظت حد در بوتاكلر غلظت
 تعویض بوتاكلر غلظت همان حاوی آب با روزانه

 سرپوش حركت فاقد و حركت بی های ماهی گردید. می

 گردیدند. می خارج آب از و شده محسوب مرده آبششی،
 انجام ساعت 96 مدت طی روزانه صورت به تلفات ثبت
 ,LC10, LC20تعیین به اقدام تلفات، ثبت از بعد و شد

LC30, LC40, LC50, LC60, LC70, LC80, LC90, . 
LC95 افزارنرم از استفاده با ساعت 96 و 72 ،48 ،24 در 
 و مجاز غلظت حداكثر میزان نهایت در گردید. پروبیت

 گردید. مشخص سمیت درجه
 
 نتایج

 كپور بر بوتاكلر كشندگی محدوده تعیین از پس
 مختلف غلظت 5 در (LC50) حاد سمیت تست ،دریایی

 نتایج و گردید انجام تكرار 3 در و شاهد همراه به
 ساعت 96 و 72 ،48 ،24 هایزمان طی در میرو مرگ
  1 جدول در كه گونه همان (.1 جدول) شدند گیری اندازه

 .نشد مشاهده تلفاتی شاهد تیمار در دشو می مشاهده
 

 حاد سمیت تست در دریایی كپور میر و مرگ میزان .1 جدول
(LC50 96h) بوتاكلر كش علف 

 تظغل
(mg/l) 

 تعداد
24 

 ساعت
48 

 ساعت
72 

 ساعت
96 

 ساعت
00/1 21 1 5 13 15 
05/1 21 1 6 12 18 
10/1 21 1 6 13 21 
15/1 21 2 12 15 21 
20/1 21 7 18 21 21 

 0 0 0 0 21 شاهد
 

 با دریایی كپور مجاورت از حاصل تلفات تعیین از پس
 نتایج آنالیز با ساعت، 96 در بوتاكلر افزایشی های غلظت
 این در بوتاكلر سمیت تخمین پروبیت افزار نرم بوسیله
 (.2 )جدول آمد دست هب %95 اطمینان با ماهی

ماهی  بر بوتاكلر كشندگی محدوده تعیین از پس
 5 در (LC50) حاد سمیت تست ،سفید دریای خزر

 انجام تكرار 3 در و شاهد همراه به مختلف غلظت
 ،48 ،24 های زمان طی در ومیرمرگ نتایج و گردید

 (.3 جدول) شدند گیری اندازه ساعت 96 و 72
 تیمار در دشو می مشاهده  جدول نیا در كه گونه همان
 .نشد مشاهده تلفاتی شاهد
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ت حاصل از مجاورت ماهی سفید تلفا تعیین از پس
 96های افزایشی بوتاكلر در  غلظت با دریای خزر

تخمین  پروبیت افزار نرم بوسیله نتایج آنالیز با ساعت،
 دست هب %95 اطمینان با ماهی این درسمیت بوتاكلر 

 (.4 )جدول آمد

 
 ساعت 96 مدت طی بوتاكلر سم كشندۀ هایغلظت .2 جدول

 دریایی كپور ماهی در

 ماده نام
LC / 

 ساعت

24 
 ساعت

48 
 ساعت

72 
 ساعت

96 
 ساعت

 
 
 

 بوتاكلر

LC1 - - - - 

LC10 985/0 767/0 622/0 477/0 

LC30 300/1 977/0 815/0 659/0 

LC50 519/1 122/1 949/0 785/0 

LC70 737/1 268/1 083/1 911/0 

LC90 053/2 478/1 276/1 093/1 

 LC95 204/2 579/1 369/1 180/1 

 
 تست در خزر دریای سفید ماهی میر و مرگ میزان .3 جدول

 بوتاكلر كش علف (LC50 96h) حاد سمیت

 تغلظ
(mg/l) 

 تعداد
24 

 ساعت
48 

 ساعت
72 

 ساعت
96 

 ساعت
11/0 21 0 0 3 5 
22/0 21 3 7 7 11 
33/0 21 4 5 14 19 
00/1 21 3 4 20 21 
66/1 21 3 7 21 21 

 0 0 0 0 21 شاهد

 
 ساعت 96 مدت طی بوتاكلر سم كشندۀ هایغلظت .4جدول 

 خزر دریای سفید ماهی در

 ماده نام
LC / 

 ساعت
24 

 ساعت

48 
 ساعت

72 
 ساعت

96 
 ساعت

 
 
 

 بوتاكلر

LC1 - - - - 

LC10 911/0 147/0 021/0 - 

LC30 041/3 163/1 210/0 110/0 

LC50 516/4 866/1 342/0 258/0 

LC70 991/5 570/2 473/0 406/0 

LC90 121/8 586/3 663/0 620/0 

 LC95 142/9 073/4 754/0 723/0 

 

 گیرینتیجه و بحث

 آفات كنترل برای دنیا در وسیعی سطح در ها كش علف
 شهری آفات با مبارزه و كشاورزی محصوالت در نباتی

 محیطی زیست اثر بیشترین گیرند. می قرار استفاده مورد
 ماهیان ویژه به هدف غیر موجودات بر آن اثرات سم این
 فاكتورهای با آبی های محیط در سمیت میزان باشد. می

 توان اندازه، سن، همچون متعددی زیستی غیر و زیستی
 ای، گونه درون و ای گونه بین های تفاوت و سازگاری

 اكثر در است. مستقیم ارتباط در حرارت درجه و شوری
 پذیری آسیب ماهیان، آزاد مانند حساس یها گونه موارد،

 كپور مثل مقاوم یها گونه با مقایسه در را بیشتری
 از یاریبس در (.Mance, 1990) دهند می نشان ماهیان

 از بتوان كه بود نیا هدف ها آالینده تأثیر از ریاخ مطالعات
 را یبرآورد ها ندهیآال سمی رشیپذ قابل غلظت ممیماكز

 یشیآزما یها طیمح در قاتیتحق نیا شتریب ند.ینما انیب
 برای MCTC محاسبه با تا گرفت انجام شده یطراح

 به ها آن یزندگ مختلف مراحل در  مختلف ماهیان
 کیولوژیزیف یها پاسخ و موجود یها العمل عكس مطالعه

  (.Heath & Alan, 1990) شود پرداخته آن
 با مسمومیت ساعت 96 طول در آزمایش این در

 شاهد گروه ماهیان در تلفاتی گونه هیچ بوتاكلر سم
 مقدار كه داد نشان حاضر تحقیق و نگردید مشاهده

LC50-96h و دریایی كپور ماهیان بچه برای سم این 
 258/0 و 785/0 ترتیب به خزر دریای سفید ماهی
 خزر دریای سفید ماهی دباش می لیتر در گرم میلی

 تر حساس بوتاكلر سم به دریایی كپور به نسبت
 كه داد نشان حاضر بررسی دیگر طرفی از و دباش می

 سمیت سم، دوز افزایش و مجاورت زمان افزایش با
 كه داد نشان همچنین نتایج یابد. می افزایش بوتاكلر

 سم از كمتری غلظت یابد می افزایش زمان چقدر هر
 .گردد ماهیان در ومیر مرگ ایجاد باعث تا است الزم

 های غلظت برابر در ماهیان بچه رفتار و هاحالت
 های غلظت در كه طوری هب بود متفاوت سم، مختلف

 نداده نشان محسوس العمل عكس ماهیان، بچه پایین
 تعادل عدم سستی، و حالی بی دچار زمان گذشت با اما
 عكس باال، های غلظت در و شدند مارپیچی شنای و

 جایی تا داده نشان خود از تند حركات و سریع العمل
 افتادند می آكواریوم كف در حال بی و شده خسته كه



 37 ... ییایكپور در یبوتاكلر بر ماه كش علف تیسم سهیمقافروهر واجارگاه و هدایتی:  

 و مغز سیستم در اختالالت تواند می آن دلیل كه
 است سموم اثر ترین اساسی از كه باشد اعصاب

(Mohammadnejad Shamooshaki, 2005.) 
 برون قره ماهیان بر بوتاكلر كشنده سمیت بررسی

(Acipenser persicus) برون ازون و (Acipenser 

stellatus) توسط Pajand et al. (2003) داد نشان 
 07/0 و 44/0 ترتیببه سم این كشنده غلظت كه
 ماهی در بوتاكلر كشندگی اثر تعیین مطالعه در د.باش می

 در گرم میلی 21/1 غلظت ،(Abramis brama) سیم
 ,Jazebnikoo) آمد دست هب بوتاكلر LC50 عنوان به لیتر

1996.) Gholami Sabet (2002) كشنده سمیت 
 Astacus) شیرین آب میگوی شاه در را بوتاكلر

leptodactylus magna) 0019/0 لیتر در گرم میلی 
 سایر با حاضر تحقیق نتایج مقایسه كرد. محاسبه
 تری مناسب مقاومت ها ماهی كه داد نشان محققین

 از پس نیز ماهیان بین از و داشته آبزیان سایر به نسبت
 از حاضر تحقیق در مطالعه مورد دریایی كپور سیم، ماهی

 سفید ماهی هرچند بود، برخوردار مناسبی نسبتا مقاومت
 بوتاكلر به زیادی حساسیت بررسی مورد خزر دریای
 مورد بایست می گونه این ذخایر بازسازی امور در و داشته
 گیرد. قرار توجه

 Mohammadnejad Shamooshaki مطالعه در

et al. (2010) كش علف كشنده غلظت تعیین برای 
 خزر، دریای سفید گرمی 3 تا 1 ماهی بچه روی رانداپ
 این LC50 میزان كه شد مشخص دریایی كپور و كلمه
 و كلمه خزر، دریای سفید ماهیان بچه روی كش علف
 در گرم میلی 7716 و 7728 ،5189 ترتیب به دریایی كپور
 كش علف كه داد نشان آنها مطالعات نتایج و است لیتر

 كپور و كلمه خزر، دریای سفید ماهیان بچه برای رانداپ
 این از حاصل نتایج مقایسه از است. سمی غیر دریایی

 كش علف كه دریافت توان می حاضر مطالعه و تحقیق
 سم كه درحالی است خطرناک بسیار آبزیان برای بوتاكلر
 Ahmad است. خطر بی تقریباً آبزیان برای رانداب

(2011) LC50-96h معمولی كپور ماهی (Cyprinus 

carpio) 76/9 دیازینون،  ارگانوفسفره سم معرض در را 
 بوتاكلر سم با مقایسه در كه كرد گزارش لیتر در گرم میلی

 Mestres & Mestres همچنین، .دارد كمتری سمیت

 آال قزل برای را دلتامترین LC50-96h مقادیر (1992)
(Salmo gairdneri،) معمولی كپور (Cyprinus 

carpio) موزامبیک تیالپیای و (Sarotherodon 

mossambica) گرم میلی 50/3 و 84/1 ،39/0 ترتیب به 
 در بوتاكلر سم با مقایسه در كه كردند گزارش لیتر بر

 از باشد. می كمتری سمیت دارای مذكور، های گونه
 شده انجام های پژوهش دیگر با مطالعه این نتایج مقایسه

 نسبت بیشتری سمیت از بوتاكلر سم كه دریافت توان می
 و است برخوردار كشاورزی مزارع در رایج سموم بقیه به

 دارد. آبزیان روی بر بیشتری مخرب اثرات
 سمی اثرات بوتاكلر سم آمده دست هب نتایج براساس

 درجه از و داشته بررسی مورد ماهیان بر شدیدی نسبتاً
 د.شو می بندی طبقه شدید نسبتاً سمیت درجه با سموم

 دریایی كپور كه داد نشان ماهیان حساسیت بررسی
 دارای خزر دریای سفید ماهی و داشته بیشتری مقاومت

 توجه با  و است داشته بوتاكلر سم به بیشتری حساسیت
 و دریایی كپور در بوتاكلر سم كشنده غلظت ریمقاد به

 مزارع غالب كش علف كه افتیدر توان یم دیسف یماه
 گردد. یمنیا ستمیس  در مخرب اثرات جادیا موجب برنج

 یها رودخانه در سم نیا ریمقاد از یشیپا مطالعات لذا
 كپور مهاجرت تیوضع به توجه با  خزر یایدر به یمنته

 كش علف نیا مصرف یهمزمان و دیسف یماه و دریایی
  ابد.ی یم ضرورت شیپ از شیب یشمال های استان در
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