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Abstract
Heavy metals are the important pollution which
there is in the aquatic ecosystems. Today, with
advances in technology have increased the
pollution therefore it is important to assessment
the risks. The aim of this study was acute toxicity
effects of mercury chloride, lead chloride and zinc
chloride in silver carp fish. In this study there
were 5 treatments for lead chloride and mercury
chloride and 6 treatments for zinc chloride. The
average lethal concentration (LC50) of these
insecticides on fish within 96 hours was
determined using probit analysis. Toxicity tests at
96 hours, 100% mortality shown at 1 mg per liter
concentration for mercuric chloride and 60 mg per
liter concentration for lead chloride and zinc
chloride. LC50 96h was for mercuric chloride
0.55±0.63, Lead chloride 39.9±0.76 and Zinc
chloride on 41.1±0.20. Based on this it was
concluded that mercury chloride more toxic to
silver carp fish compare to lead and zinc chloride
so we should prevent the entrance of such
substances, specific mercury, to the aquatic
ecosystems.
Keywords: ercury chloride, lead chloride, zinc
chloride, LC50 96h, Silver Carp
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چکیده
فلزات سنگین از مهمترین آلودگیهای موجود اکوسیستمهای آبی
 امروزه با پیشرفت تکنولوژی این آلودگیها.محسوب میشوند
افزایش یافتهاند بههمین جهت ارزیابی خطرات آنها ضروری
، هدف از این مطالعه بررسی اثرات حاد سموم کلرید جیوه.میباشد
 در این.کلرید سرب و کلرید روی در ماهی کپور نقرهای بوده است
 تیمار برای6  تیمار برای کلریدهای جیوه و سرب و5 بررسی
LC50  میزان متوسط غلظت کشنده.کلرید روی در نظر گرفته شد
 ساعت با36 این سموم بر روی بچه ماهیان مورد آزمایش طی
 تستهای سمیت در مدت.روش آنالیز آماری پروبیت تعیین گردید
1  درصد تلفات را برای کلرید جیوه در غلظت133 ، ساعت36
 میلیگرم63  کلرید سرب و کلرید روی در غلظت،میلیگرم بر لیتر
،3/55 ±3/63  برای کلرید جیوهLC50 96h .بر لیتر را نشان دادند
. میباشد41/1±3/23  و برای کلرید روی33/3±3/66 کلرید سرب
که از ارقام بهدست آمده این نتیجه گرفته شد که کلرید جیوه
سمیت بیشتری برای کپور ماهیان نقرهای نسبت به کلرید سرب و
کلرید روی دارد و میبایست از ورود فلزات سنگین بهویژه کلرید
.جیوه به محیطهای طبیعی جلوگیری شود
LC50 ، کلرید روی، کلرید سرب، کلرید جیوه:واژههای کلیدی
. کپور نقرهای،96h
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مقدمه
امروزه با توسعه صنایع و کارخانجات و افزایش
بیرویه جمعیت در شهرها و همچنین توسعه مناطق
کشاورزی مقادیر زیادی از پسابهای شهری ،صنعتی
و کشاورزی که حاوی ترکیبات شیمیایی بهویژه
عناصر سنگین هستند وارد محیطهای آبی میگردد
( Wicker and Gantt, 1994 ;Plaskett and
 .)Potter, 1979پس از ورود این عناصر به
محیطهای آبی ،در اندامها و بافتهای جانداران آبزی
انباشته میشوند و در نهایت وارد زنجیره غذایی
میگردند .میزان انباشتگی و همچنین جذب فلزات
سنگین در آبزیان تحت تأثیر شرایط فیزیکی،
شیمیایی ،بیولوژیک و اکولوژیک محیط آبی قرار دارد
( Jaffar et al., 1998; Wicker and Gantt,
;1994; Forstner and Wittman, 1979
 .)Plaskett and Potter, 1979فلزات سنگین مس

( ،)Cuروی ( ،)Znکادمیوم ( ،)Cdجیوه ( ،)Hgسرب
( )Pbو نیکل ( )Niبیشترین فلزات سنگین موجود در
اکوسیستمهای آبی هستند که در مقادیر بیش از حد
آستانه ،سمی میباشند .روی و مس در غلظتهای
پایین ضروری میباشند ( Jalali and Aghazadeh
 .)Meshki, 2006اگر فلزات سنگین بیش از
استانداردهای تعریف شده در محیطهای آبی وجود
داشته باشند سبب رخ دادن بسیاری از مسائل و
مشکالت زیست محیطی در اکوسیستمها میگردند.
این فلزات باعث تغییراتی در پارامترهای خونی
میگردند و همچنین مانع سنتز  DNAشده و در
فرایند تولید اسپرم در ماهیها اختالل ایجاد میکنند
(.)Jalali and Aghazadeh Meshki, 2006
در زمینه آلودگی فلزات سنگین در محیطهای آبی
تحقیقات متعددی صورت گرفته است که از نظر
سالمت انسان و بهداشت عمومی بسیار با اهمیت
میباشند .از سوی دیگر هدف ثانویه این تخقیقات
نگهداری حالت تعادل اکوسیستمهای آبی میباشد
( .)Dadallahi et al., 2009ماهی کپور نقرهای در

چین و آبهای معتدل مشاهده میشود .در صنعت
آبزیپروری بهعنوان یک ماهی پرورشی به آبهای
معتدل آسیا ،اروپا و آمریکا معرفی شده است .در ایران
ماهی فیتوفاگ در سیستم کشت توام  15درصد از
ترکیب گونههای کشت توأم را بهخود اختصاص
میدهد .ماهی کپور نقرهای با اسم علمی
( )Hypophthalmichthys molitrixبسیار شبیه
ماهی کپور سرگنده میباشد اما در اندازه کیل شکمی
که تا باله مخرجی توسعه یافته است با بیگ هد اختالف
دارد و فاقد لکههای سیاه رنگی است که در بیگ هد
مشاهده میشود ( Robinson and Buchanan,
 .)1988اشکال بالغ این ماهیان فیتوپالنکتون و دتریت
مصرف میکنند و بهدلیل عدم رقابت غذایی بیگ هد
با ماهی کپور علفخوار با این ماهیان پرورش داده
میشود بهطوریکه در مدیریت پرورش برای بهبود و
اصالح کیفیت آب از آن استفاده مینمایند ( Herodek
.)et al., 1989; Smith, 1989
با توجه به اهمیت این ماهیان که از منابع غذایی
مهم برای انسان میباشند و با توجه به آلودگی محیط
زیست این ماهیان بهویژه افزایش روز افزون
فاضالبها و پسابهای صنعتی که حاوی آالینده-
های فلزات سنگین و سموم کشاورزی میباشند،
تحقیقات گستردهای در زمینه فلزات سنگین صورت
گرفته است .برای تعیین میزان خطرات این فلزات
باید مشخص شود چه غلظتی از این فلزات برای این
ماهیان خطرناک است لذا در این تحقیق سمیت حاد
فلزات سنگین جیوه ،سرب و روی بهدلیل اینکه
مقادیر قابل مالحظهای از آنها در فاضالبها و
پسابهای صنعتی وجود دارد با هدف تعیین غلظت
کشنده ( )LC50 96hو همچنین تعیین حداکثر
غلظت مجاز این سموم محاسبه گردید.
مواد و روشها
این تحقیق در مرکز آبزیپروری شهید ناصر فضلی
برآبادی گروه شیالت انجام شد .در این تحقیق از بچه
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ماهیان کپور نقرهای با میانگین وزنی  95±5گرم برای
مشخص کردن آثار سمیت حاد فلزات سنگین کلرید
جیوه ،سرب و روی استفاده شد .بچه ماهیان از یک
مزرعه پرورش ماهیان گرمابی در شهر گنبد خریداری و
به بخش ونیرو این مرکز انتقال داده شدند تا برای انجام
آزمایشات مربوطه مورد استفاده قرار گیرند .بهمنظور
آداپتاسیون بچه ماهیان با شرایط جدید آنها بهمدت
یک هفته در داخل تانکهای فایبرگالس  255لیتری
نگهداری شدند .در مدت آداپتاسیون ماهیان روزانه غذا-
دهی شدند 92 .ساعت قبل از شروع آزمایشات از دادن
غذا به بچه ماهیان خودداری شد تا از آلودگی محیط
جلوگیری شود ( .)Javadi, 1999برای دستیابی به
نتیجه بهتر میبایست حتیالمقدور شرایط فیزیکی و
شیمیایی را کنترل نموده تا در طول آزمایش ثابت باشد
و تنها غلظتهای مختلف این سموم عامل متغیر و
تعیین کننده باشد (  .)Di Gilio et al., 2008میانگین
دما ،pH ،اکسیژن محلول و سختی آب به ترتیب برابر با
 92±5درجه سانتیگراد 2/91 ،5/51 ،میلیگرم بر لیتر و
 931±9/5میلیگرم بر لیتر کربنات کلسیم بود .پس از
تعیین محدوده کشندگی و تعیین غلظتهای کلرید
جیوه ،کلرید سرب و کلرید روی ،آزمایش  LC50در این
محدوده صورت گرفت .ماهیان در  1تیمار برای کلرید
جیوه (صفر )5/55 ،5/15 ،5/95 ،5/51 ،و کلرید سرب
(صفر )595 ،05 ،51 ،9 ،و  0تیمار برای کلرید روی
(صفر )05 ،25 ،95 ،55،1 ،میلیگرم بر لیتر در
غلظتهای مختلف این سموم قرار داده شدند .این
آزمایشات در  9تکرار انجام شد و یک تیمار شاهد نیز در
نظر گرفته شد .تمامی ماهیان بهمدت  2شبانهروز (30
ساعت) تحت تأثیر غلظتهای مورد نظر قرار گرفتند .در
فواصل زمانی 59 ،22 ،92و  30ساعت میزان تلفات
آنها محاسبه شد ( .)Hedayati et al., 2010در
پایان آزمایش پس از محاسبه تعداد تلفات ،دادههای
آزمایش با استفاده از روش آماری آنالیز پروبیت ( probit
 )analysisو نرم افزار SPSSمورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت ( .)Finney, 1990در روش پروبیت لگاریتم
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غلظتها در محور  Xو مقادیر پروبیت درصد تلفات در
محور  Yقرار میگیرد .مقادیر،LC30 ،LC10 ،LC1
 LC99 ،LC90 ،LC70 ،LC50توسط جدولهای
پروبیت ،تلفات پروبیت و رگرسیون محاسبه گردید.
نتایج
تأثیر غلظتهای مختلف کلرید جیوه ،کلرید سرب و
کلرید روی در طی زمانهای مختلف در معرضگذاری
بهترتیب در جدولهای  9 ،5و  9آورده شده است و
براساس روش آماری پروبیت آنالیز میزان  LC50در
طی مدت  30ساعت محاسبه شد ( Soltani and
.)Khosbavar Rostami, 2002
در پایان این پروژه بر اساس نتایج حاصل از
جدولهای  9 ،5و  9و همچنین استفاده از نرم افزار
پروبیت آنالیز مقادیر ،LC50 ،LC30 ،LC10 ،LC1
 LC99 ،LC90 ،LC70کلرید جیوه ،کلرید سرب و
کلرید روی در طی مدت زمان  59 ،22 ،92و 30
ساعت محاسبه شد که به ترتیب در جدولهای 1 ،2
و  0آورده شده است.
جدول  .1تعداد تلفات کپور نقرهای در مدت در معرضگذاری
حاد در برابر کلرید جیوه( n= 95( )Hgcl2برای هر غلظت)
غلظت
()mg/L
شاهد
5/51
5/95
5/15
5/55

92
(ساعت)
5
5
5
5
51

تعداد تلفات
59
22
(ساعت) (ساعت)
5
5
5
5
5
5
0
9
95
55

30
(ساعت)
5
5
2
5
95

بر اساس این جدولها میزان غلظت کشنده
سموم کلرید جیوه ،کلرید سرب و سولفات روی در
مدت  2روز متوالی( 30ساعت) برای  15درصد از
ماهیان کپور نقرهای بهترتیب  93/3 ،5/11و 25/5
میلیگرم بر لیتر و حداکثر غلظت مجاز این سموم
بهترتیب  9/33 ،5/511و  2/55محاسبه شد.
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جدول .2تعداد تلفات کپور نقرهای در مدت در معرضگذاری
حاد در برابر کلرید سرب ( n= 95( )PbCl2برای هر غلظت)
غلظت

تعداد تلفات

()mg/L

92
(ساعت)

22
(ساعت)

59
(ساعت)

30
(ساعت)

شاهد
9
51
05
595

5
5
5
9
55

5
5
5
5
53

5
5
5
50
95

5
5
5
95
95

جدول .3تعدادتلفات کپور نقرهای در مدت در معرض گذاری
حاد در برابر کلرید روی ( n=95برای هر غلظت)
غلظت

تعداد تلفات

()mg/L

92
(ساعت)

22
(ساعت)

59
(ساعت)

30
(ساعت)

شاهد
1
55
95
25
05

5
5
5
5
5
2

5
5
5
5
2
3

5
5
5
5
5
50

5
5
5
5
55
95

جدول  .4غلظتهای کشنده ) (LC1-99کلرید جیوه ( ( )HgCl2انحراف معیار ±میانگین) در فاصله زمانی ( 92-30ساعت) در کپور نقرهای

LC1
LC10
LC30
LC50
LC70
LC90
LC99

غلظت (میلیگرم بر لیتر)
(22ساعت)
( 92ساعت)
5/99± 5 /25
5/02±5/52
5/25± 5 /25
5/55±5/52
5/09± 5 /25
5/20±5/52
5/51± 5 /25
5/39±5/52
5/25± 5 /25
5/33± 5/52
5/59± 5 /25
5/52±5/52
5/95±5/25
5/95±5/ 52

(فاصله اطمینان  31درصد)
( 30ساعت)
( 59ساعت)
5/59± 5/09
5/95± 5/99
5/90± 5/09
5/29± 5/99
5/29± 5/09
5/15± 5/99
5/11± 5/09
5/11± 5/99
5/05 ± 5/09
5/05± 5/99
5/22± 5/09
5/03± 5/99
5/52 ±5/09
5/25±5/99

جدول  .5غلظتهای کشنده ) (LC1-99کلرید سرب ( ( )PbCl2انحراف معیار ±میانگین) در فاصله زمانی ( 92-30ساعت) در کپور نقرهای

LC1
LC10
LC30
LC50
LC70
LC90
LC99

غلظت (میلی گرم بر لیتر)
(22ساعت)
( 92ساعت)
55/5± 5/25
95/9±5/52
29/3± 5/25
11/0±5/52
05/9± 5/25
50/5±5/52
29/9± 5/25
35/2±5/52
33/1± 5/25
552/0±5/52
599/2± 5/25
591/5±5/52
511/5± 5/25
519/2±5/52

فاصله اطمینان  31درصد
( 30ساعت)
( 59ساعت)
90/0± 5/50
95/0±5/92
99/0± 5/50
25/9±5/92
90/3± 5/50
05/9±5/92
93/3± 5/50
22/3±5/92
29/3± 5/50
12/9±5/92
25/9± 5/50
13/0±5/92
19/5± 5/50
55/3±5/92

جدول .6غلظتهای کشنده ) (LC1-99کلرید روی ( ( )ZnCl2انحراف معیار ±میانگین) در فاصله زمانی ( )92-30ساعت در کپور نقرهای
فاصله اطمینان  31درصد
غلظت (میلی گرم برلیتر)
( 30ساعت)
( 59ساعت)
(22ساعت)
( 92ساعت)
LC1
95/0±5/95
55/5±5/59
95/2±5/59
22/3±5/90
LC10
99/5±5/95
99/2± 5/59
93/9±5/59
12/5±5/90
LC30
92/5±5/95
29/9± 5/59
19/2±5/59
02/5±5/90
LC50
25/5±5/95
15/0±5/59
09/5±5/59
03/9±5/90
LC70
22/5±5/95
12/5±5/59
55/5±5/59
59/3±5/90
LC90
22/1±5/95
02/5±5/59
22/2±5/59
25/0±5/90
LC99
12/0±5/95
29/1±5/59
559/2±5/59
23/2±5/90
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بحث و نتیجهگیری
در سالهای اخیر آلودگی محیطهای طبیعی و آبی از
عمدهترین مشکالت دنیای رو به پیشرفت میباشد
سیستمهای آبی همواره با مشکالت ناشی از آلودگی
مواجه هستند که از منابع متفاوتی مانند فاضالبهای
صنعتی ،پسابهای کشاورزی و فاضالبهای شهری
وارد آنها میشوند (.)Yacuob and Gad, 2012
مطالعات آزمایشگاهی میتواند بیانگر خطر باالی
سموم در محیطهای آبی باشند .دادهها و اطالعات
حاصل از آزمایشات سمشناسی در علم
اکوتوکسیکولوژی نمایانگر تأثیرات وارد شده از سوی
این سموم بر جمعیت ماهیان آب شیرین است
) .(Francisco et al., 1994بهطور کلی عوامل
متعددی بر نتایج آزمایشات سمیت تأثیرگذار میباشد
که از این عوامل میتوان به خصوصیات آب و
ویژگیهای زیستی گونههای آزمایشی اشاره کرد.
بنابراین در زمان انجام تستهای سمیت حاد الزم
است که با استفاده از روشهای آزمایش استاندارد
متغیرهای خارجی و تصادفی را بهحداقل برسانیم.
همچنین باید از سالم بودن گونههای مورد آزمایش
اطمینان کسب کنیم و آنها را بهطور تصادفی توزیع
نماییم (.)Sharyaati Feizabadi, 2001
طی مدت  30ساعت در کلیه آزمایشات سمیت
حاد هیچ گونه تلفاتی در ماهیان گروه شاهد مشاهده
نشد .نتایج حاصل از آزمایشات تأثیر انفرادی فلزات
سنگین جیوه ،سرب و روی بر بدن بچه کپور ماهیان
نقرهای نشاندهنده مؤثر بودن غلظتهای  5/9تا 5
میلیگرم بر لیتر برای کلرید جیوه ،غلظتهای  51تا
 595میلیگرم بر لیتر برای کلرید سرب و غلظتهای
95تا  05میلیگرم بر لیتر برای کلرید روی بر میزان
تلفات کپور ماهیان نقرهای میباشد .کلرید جیوه،
کلرید سرب و کلرید روی بهترتیب در غلظتهای
 93/3 ،5/11و  25/5میلیگرم بر لیتر سبب مرگ
ومیر  15درصد در مدت زمان  30ساعت شدند .بر
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اساس نتایج بهدست آمده در مدت  30ساعت ،با
افزایش ساعات آزمایش مقدار دوز پایینتری از این
سموم سبب تلفات  15درصد در ماهیان میگردد،
یعنی همواره میزان  LC50در  92ساعت نخست
آزمایش بیشتر از این میزان در  30ساعت پایان
آزمایش است زیرا به مرور زمان مقاومت بدن ماهی
کم میشود و سم فرصت تأثیرگذاری بیشتری دارد
(.)Sharifpour et al., 2003
تحقیقات مشابهی بر روی سم کلرید جیوه در بچه
ماهیان قزلآالیرنگینکمان ،المپری ( WHO,
 ،)1989سرچرب مینو )(Pimephale promelas
( )Snarski & Olson 1982صورت گرفته است و
میزان  LC50ین ماهیان در مدت  30ساعت بهترتیب
 5/552 ،5/522 ،5/529میلیگرم بر لیتر میباشد،
همچنین مقدار  LC50 96hبرای کپور نقرهای 5/11
میلیگرم بر لیتر محاسبه شد .این مقادیر دامنه
مشابهی از سمیت را در ماهیان آب شیرین نشان
میدهند .از مقایسه مقادیر بهدست آمده این نتیجه
گرفته شد که ماهیان مذکور از لحاظ حساسیت
بهترتیب زیر میباشند:
قزلآالیرنگینکمان> المپری > ماهی سرچرب
مینو >کپور نقرهای.
تحقیقات مشابه دیگری در مورد تعیین مقدار
 LC50فلز سرب در مدت  30ساعت بر بچه ماهیان
انگشت قد فیتوفاگ و آمور صورت گرفته است و
مقادیر  LC50در این ماهیان بهترتیب  15/22و 59/9
میلیگرم بر لیتر در  30ساعت تعیین شد ( Zamini,
 .)1996در حالیکه میزان  LC50این فلز در
قزلآالیرنگینکمان  3تا  50ماهه 5/291 ،میلیگرم
بر لیتر گزارش شده است ( .)Mance, 1990با توجه
به اینکه این مقدار برای کپور نقرهای 93/3
میلیگرم بر لیتر محاسبه شده است ،میتوان گفت
کپور ماهیان مقاومت بیشتری در برابر فلز سرب در
مقایسه با آزادماهیان دارند.

5931  تابستان، پیاپی هفدهم، شماره اول، سال پنجم،مجله علمی ـ پژوهشی زیستشناسی جانوری تجربی

 با توجه به نتایج.کلرید سرب و کلرید روی است
حاصل از این تحقیق توصیه میگردد که تا حد امکان
باید از ورود فلزات سنگین بهخصوص جیوه و
.مشتقات آن به محیطهای آبی طبیعی جلوگیری شود
سپاسگزاری
از مسئولین محترم مرکز تحقیقات آبزیپروری شهید
ناصر فضلی برآبادی گروه شیالت بهدلیل در اختیار
. تشکر و قدردانی میگردد،قرار دادن امکانات الزم
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نتایج بهدست آمده از این تحقیق نشان داد میزان
 کلرید سرب و کلرید روی، کلرید جیوهLC50 96h
25/5±5/95 ،93/3±5/50 ،5/11±5/09 بهترتیب
) و0  و1 ،2 میلیگرم بر لیتر میباشد (جدولهای
میزان حداکثر غلظت مجاز این سموم بهترتیب
. میلیگرم بر لیتر محاسبه شد2/55  و9/33 ،5/511
بر طبق این مقادیر کلرید جیوه سمیت بیشتری برای
 آن درLC50  زیرا مقدار،کپور ماهیان نقرهای دارد
 ساعت کمتر از مقادیر بهدست آمده برای30 طی
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