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تعیین حد مجاز مصرف علف کش دیورون بر روی بقاء Daphnia magna
مریم فالحی کپورچالی ، 1شورای رهبری 2و مهدی شمسایی

3

1پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی  ،مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات  ،آموزش و ترویج کشاورزی،
بندرانزلی  ،ایران
 2دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
 3گروه شیالت دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران
چکیده
امروزه علف کش دیورون با نام تجاری Karmexو نام شیمییایی N'-(3,4-Dichlorophenyl)-N,N-Dimethylureaجهت

کنترل جلبک های سبز-آبی در استخرهای پرورش ماهیان گرمابی استفاده می شود که اگر در غلظت زیاد استفاده شود ممکن
است منجر به مرگ و میر برخی زئوپالنکتونهای مفید مانند  Daphnia magnaشود .لذا در مطالعه حاضر نرخ مرگ ومیر
زئوپالنکتون  Daphnia magnaتحت تاثیر علف کش دیورون مورد بررسی قرار گرفت .این مطالعه طی  22ساعت در11
تیماراز ارلن مایر های  1111سی سی ویک شاهد در سه تکرار انجام شده است و مقادیر Ec90 , Ec50 , Ec10و حد مجاز
این سم ،برای این زئوپالنکتون به ترتیب 23/42 , 29/23, 11/69و2/923میلی گرم بر لیتر تعیین شدند .طبق نتایج آنالیز
آماری ،همبستگی بین  Probit valueو لگاریتم غلظت در سطح  0.01معنی دار می باشد .سطح سمیت دیورون برای دافنی
ماگنا متوسط می باشد .از نتایج حاضر نتیجه گیری می شود که در صورت استفاده از علف کش دیورون در استخرهای پرورش
ماهیان باید از حد مجاز آن برای دافنی ماگنا یعنی  2/923میلی گرم استفاده شود تا منجر به کاهش یا نابودی این موجودات
که غذای مناسبی برای ماهیان هستند نشود.
کلمات کلیدی ، Daphnia magna :دیورون ،علف کش ،حد مجاز ،بقاء

نویسنده مسئول m_fallahi2011@yahoo.com :
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مقدمه

در بین گروه های زئوپالنکتونی  ،دافنی در مقابل مواد
سمی ،بسیار حساس و آسیبپذیر است به طوری که در
اکوسیستمهای آلوده در مدت زمان کوتاهی از بین میرود.
حذف چنین گونههای مهم و ارزشمندی میتواند باعث
عدم تعادل یک اکوسیستم آبی گشته و طبعاٌ پایداری
سیستم را تهدید نماید) .(Stay et.al., 1989زیرا ،حلقه
مهم زنجیره غذایی در اکوسیستم آبی محسوب شده و
منابع قابل توجهی از غذا را برای بچه ماهیان تشکیل می
دهند .این موجودات چرخه زندگی کوتاه و اندازه کوچکی
دارند ،تولید مثل آنها زیاد است به طوری که به راحتی از
شرایط کشت آزمایشگاهی ،تبعیت میکنند .از طرف دیگر،
به طیف وسیعی از آالینده های آبی حساسند ،از این رو،
جهت ارزیا بی سمیت مواد شیمیایی وپساب ها در آب
های سخت و سبک ،برای تستهای حاد و مزمن بسیار
مورد استفاده قرار میگیرند.(Canton,1978) .
محققین گونه  Daphnia magnaرا از بین دافنی ها برای
بررسیهای سریع فشارهای ناشی از مواد سمی به عنوان
یک شاخص حساس معرفی نموده و این گونه به طور
گستردهای در مطالعات اکوتوکسیکولوژی بهکار می رود
).) Canton,1978
علف کش دیورون از موادی است که در جهت کنترل
پدیده شکوفایی سیانوباکتر ها در محیط پرورشی ماهیان
گرم آبی استفاده می شود( .(FAO ، 1002این ترکیب
یک علف کش با حلقه فنیل اوره است .در کنترل علف
های هرز در مناطق زراعی و همچنین در آکواریوم های
خانگی واستخر ها برای جلوگیری از رشد جلبک و برای
کنترل علف های هرز اطراف ساختمان ها ،خطوط راه آهن
و مسیرهای عبور ومرور کاربرد گسترده ای دارد Field el
) .)al.,1997دیورون همچنین می تواند اثر سمی بر
موجودات غیرهدف هتروتروف مانند مهرگان ،دوزیستان و
ماهی بصورت های مختلف عملی مانند مهار استیل کولین
استراز() Bretaud et al.,2000; Ahmed et al.,2012
و اختالل غدد درون ریز داخلی ( Noguerol et 2009
 ).al., 2006; Orton et al.,و سمیت ایمنی داشته باشد.
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فرمول کلی دیورون  ( C9H10Cl2N2O :شکل  ،) 1وزن
مولکولی آن  233.11 g/moleو نام تجاری آن Karmex
می باشد که یک نوع علف کش رسوبی است با کاربرد
بسیار وسیع ،برای میوه ها و محصوالتی از قبیل فندق،
پنبه ،ذرت ،نعناع ،مارچوبه ،نیشکر که موجب کنترل پهن
برگان و علف های هرز در این مزارع می شود .این علف
کش کاربرد های غیر زراعی نیز داردکه می توان به
استفاده آن در بخش های صنعتی ،اطراف ساختمان ها و
مسیرهای زهکشی و آبیاری اشاره کرد.دیورون همچنین به
عنوان یک جزء اصلی در رنگ های ضد رسوب ،برای
حفاظت قایق ها از صدمات دریایی و همچنین در آکواریوم
های خانگی و استخرها ،برای جلوگیری از رشد جلبک و
برای کنترل علف های هرز اطراف خطوط راه آهن و
مسیرهای عبور و مرور به کار می رود Field el
).)al.,1997

شکل  : 1نمایی از فرمول ساختاری دیورون

دیورون موجب نابودی گیاهان از طریق ممانعت حرکت
الکترون ها در فتوتیسم  (PSII) IIمی گردد .به طور قابل
توجهی اکسید شدن پذیرنده الکترون اول ()Qaرا مسدود
می سازد و با ایجادکاهش در تغییر پذیری فلور سانس
( )Fvموجب انتشار حداقل فلورسانس می گردد .بنابراین
این ترکیب مانع تولید اکسیژن و انجام فرایند فتوسنتز
می شود).) Bonnemoy,et.al.,2001
اثرات آفت کش ها بر جامعه جلبکی می تواند تأثیراتی را
بر ساختار و کارکرد اکوسیستم مربوطه داشته باشد ،از
جمله آنها کاهش تولید اکسیژن و تقلیل تولیدات اولیه
خواهد بود .در تعیین این اثرات شناسایی کلروفیل ،a
نقش مؤثری دارد ،هر چند که به شیوه های مختلفی مهار

فصلنامه علوم آبزی پروری پیشرفته

رشد را انتظار داریم.) Koppen and Spliid,1998( .
در این راستا طی مطالعاتی که  Taqunqsberو همکاران
(  )1642انجام داده اند ،برای دافنی ماگنا بر اساس عدم
تحرک  ،سمیت علف کش دیورون را(  ) Ec90طی 29
ساعت  24میلی گرم بر لیتر برآورد کرد .
 ) 2111 ( Tonkopiiطی مطالعاتی  Ec50 ،های مربووط
بوووه سوووموم مووواالتیون ) ، (Malathionدیپتووورکس
) DFP ، (Dipterexو  DDVPرا کووووووه از سووووووموم
ارگانوفسفره می باشند  ،برای دافنی ماگنا به ترتیب معادل
 1/11124 ، 1/132 ، 1/1122 ، 1/120میلی گرم در لیتر
تعیین نمود  .این آزمایش بوا دافنوی هوای دو روزه ،در آب
دکلره شده و در دمای  21  Cو  10انجام شده است .
کش
علف
سمیت
)،
2112( Chevre
)  dinitrophenolـ  4و  ( 2را بروی بقا ی دافنی ماگنا
محاسبه کرد که  Ec50برای بقا  1/23میلی گرم در لیتر
و غلظت غیر مؤثر ) ) NOECبرای بقا  1/12میلی گرم
در لیتر بدست آمد.
برطبق گزارشات سازمان جهانی  FAOدر سال 2111
در مورد کنترل بلوم جلبکی مضر در استخر پرورش
ماهیان گرم آبی دو ماده دیورون و سیمازین پیشنهاد شده
است .لذا هدف از تحقیق حاضر استفاده از غلظتی از
دیورون است که منجر به مرگ و میر دافنی ماگنا بعنوان
یکی از جنس های زئوپالنکتونی مفید برای استخرهای
پرورش ماهیان نشود.
تحقیق حاضر به بررسی اثر سم علف کش دیورون در
شرایط آزمایشگاهی بر روی نرخ مرگ ومیر
) (Daphina Mangaمی پردازد تا با محاسبه مقادیر
 Ec90 ,Ec50 , Ec10و حد مجاز این سم ،مقادیر موثر
در بروز مرگ و میر در این زئوپالنکتون را مشخص سازد.
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ذخیره اولیه دافنی ها از آزمایشگاه بیوتکنولوژی جلبک از
پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی ایران ،تهیه
گردید .محیط کشت دافنی ها  3،بار در هفته تعویض شده
و تراکم کشت معموالً پایین تر از  11عدد دافنی در لیتر
است .دافنی ها روزی یک بار به وسیله جلبک کلرال
) (Chlorella valgarisتغذیه می شدند و آکواریوم های
حاوی دافنی ماگنا ،در داخل آزمایشگاه در درجه حرارت
 2 2  1درجه سانتی گراد و با رژیم نوری  12ساعت
روشنایی و  12ساعت تاریکی در شدت نور  1111لوکس
قرار داده شدند (.)Piri and Ordog ،1997
جهت برآورد نرخ مرگ و میر دافنی ماگنا ،در این آزمایش
از قسمت اول دستورالعمل ) (TRC, 1984استفاده شده
است  .طبق این روش باید از دافنی ماگنایی که کمتر از
 22ساعت عمر دارد  ،استفاده شود .یک روز قبل از شروع
آزمایش به منظور هم دمایی و سازگاری با شرایط جدید ،
تعداد مورد نیاز از دافنی های ریز و هم اندازه را از
آکواریوم ها توسط پی پت برداشت کرده و داخل یک بشر
بزرگ  ،حاوی آب چاه ،قرار داده و از این زمان به بعد،
تغذیه آنها نیز قطع گردید ،مشخصات آب چاه در جدول
شماره  1آورده شده است .در این آزمایش برای قراردادن
دافنی ماگنا در معرض سم دیورون از روش ساکن
(  ) Staticاستفاده شده است .بنابراین در طی انجام کار،
محلول آزمایش تعویض نگردید.
مدت زمان انجام آزمایش  22ساعت بود و  11تیمار برای
این آزمایش در نظر گرفته شد .این تیمارها شامل ارلن
های 1111میلی لیتری حاوی آب چاه بوده که در هرکدام
به تعداد  11عدد ،بچه دافنی قرار داده شد .برای پایین
آوردن خطای آزمایشات ،برای هر تیمار  3،تکرار همچنین
برای اطمینان از فراهم بودن شرایط محیطی مناسب در
طی انجام آزمایشات ،برای هر تکرار یک شا هد در نظر
گرفته شد .
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جدول : 1پارامترهای فيزیکی و شيميایی آب چاه

 1111سی سی آب مقطر حل گردیدPiri and 1997( .

استفاده شده در آزمایش دافنی ها

.)Ordog,
در مرحله بعد  11عدد دافنی به هر ظرف  1111سی سی
که حاوی غلظت مشخصی برای هر تیمار بود اضافه شدند.
پس از گذشت  22ساعت  ،تعداد دافنی های مرده بر
اساس عدم تحرک شان ،شناسائی شده و این مقادیردر
تیمارهای هر تکرار ،شمارش و ثبت گردید .در طول
آزمایش پارامترهای مهم فیزیکی ،شیمیایی و
فیزیکوشیمیایی آب آکواریوم ،نظیر درجه حرارت ،اکسیژن
محلول آب  ، pH ،سختی و هدایت الکتریکی اندازه گیری
شدند (.)Piri and Ordog, 1997

پارامتر

میزان

درجه حرارت آب ( سانتیگراد )
شفافیت ( سانتیمتر )
اکسیژن محلول( میلی گرم بر لیتر)

20
21
2/2

 ( BOD5میلی گرم بر لیتر )

2/2

pH
 ( CO3-میلی گرم بر لیتر )  ( HCO3میلی گرم بر لیتر )قلیائیت تام ( میلی گرم بر لیتر )
سختی کل ( میلی گرم بر لیتر )
کلسیم ( میلی گرم بر لیتر )
منیزیم ( میلی گرم بر لیتر )
یون کلر( میلی گرم بر لیتر )
شوری( گرم بر لیتر )
هدایت الکتریکی (میکروزیمنس بر سانتیمتر

0/32
21
239
249
011
19/32
64/2
3111
9
2/0

از آنجا که زئوپالنکتون ها در برابر سموم علف کش
نسبت به فیتوپالنکتون ها از مقاومت بیشتری برخوردارند.
در انتخاب مقدار غلظتی از دیورون که دافنی در معرض
آن قرار داده شده از سطوح سمیت متوسط علف کش ها
استفاده گردید .بدین منظور محدوده ای از رده  Cاز
جدول سطوح سمیت علف کش های مختلف (جدول)2
برای دافنی ماگنا در نظر گرفته شد این مقادیر پس از
محاسبه غلظت های لگاریتمی برای هر تیمار بر روی
دافنی اعمال شد و پس از  1بار تکرار آزمایش محدوده
موثر  11 - 22میلی گرم در لیتر که دارای تاثیر گذاری
 11تا  61درصدی دیورون بر روی دافنی ماگنا بود تعیین
گردید.تیمار ها ی 1تا  11به ترتیب حاوی 16 ، 14 ، 11
 32 ، 31 ، 20 ، 29 ، 22 ، 21 ،و  22میلی گرم
بر لیتر بودند .در ابتدای آزمایشات محلول علف کش
دیورون در مقادیر انتخاب شده فوق الذکر در آب مقطر
تهیه شد به این صورت که ابتدا مقادیر مربوط به هر
تیماربه وسیله ترازوی دیجیتالی توزین شد و سپس در
4

جدول :2سطوح سميت علف كش های مختلف
سطح

میزان

سمیت

A

 500 Mg / L

B

100  500 Mg / L

C

10  100 Mg / L

D

1  9 Mg / L

E

1 Mg / L

غیر سمی
کمی سمی
سمی متوسط
سمی
خیلی سمی

)(Wasserweschadstoff-Katalog,1975

تجزیه و تحلیل اطالعات ثبت شده نیز با استفاده از نرم
افزارهای آماری  ( Excellنسخه  )2114و SPSS
( نسخه  ) 14انجام شد .جهت مقایسه درصد تلفات بین
تیمارهای ازمایش از ازمون من – ویتنی و بررسی
همبستگی بین  Probit valueو لگاریتم غلظت از
رگرسیون ساده نرم افزار  SPSSاستفاده شد.
نتایج

شاخص های Ecبرای دافنی ،بر مبنای مرگ همراه با عدم
تحرک  ،تعیین شده است .در این آزمایش ،تأثیر مقادیر
غلظتی  Ec90و  Ec50و  ، Ec10بر میزان مرگ و میر دافنی
ماگنا تعیین گردید( جدول . ) 3
شاخص های Ec50برای دافنی ،بر مبنای مرگ همراه با
عدم تحرک  ،تعیین شده است .در این آزمایش ،مقادیر
غلظتی  Ec90و  Ec50و  ، Ec10بر میزان مرگ و میر دافنی
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ماگنا بر اساس شمارش دافنی های مرده تعیین گردید .با
توجه به اینکه داده های درصد تلفات ،دارای توزیع نرمال
نمی باشند ( آزمون  .) Shapiro wilk'sبنابراین از آزمون
کروسکال  -والیس جهت مقایسه درصد تلفات بین

تیمارهای مختلف استفاده گردید .نتایج استفاده از این
آزمون نشان داد که بین تیمارهای مورد بررسی از نظر
درصد تلفات اختالف کامال معنی دار وجود
داشت(.)P<0.01

جدول  :3مقادیر مؤثر سم دیورون بروی مرگ و مير»«Daphnia magna

واحد :میلی گرم بر لیتر

مقادیر به میلی گرم بر لیتر

) MAC value (EC50/10

Ec10

Ec50

Ec90

علف کش دیورون

2/923

11/69

29/23

23/42

همبستگی بین  Probit valueو لگاریتم غلظت برابر می باشد با :
) n =11

با توجه به محاسبات باال مشخص می گردد که
همبستگی در سطح  0.01معنی دار می باشد.بین فاکتور

sig. = 0.000

( r = 0.93

 Probit valueو لگاریتم غلظت رابطه رگرسیون خطی
زیر(شکل  )2برقرار می باشد(.)P<0.01

شکل  :2معادله خط و ضریب همبستگی و را بطه لگاریتمی غلظت با سطوح  P.Vدرتأثير علف كش دیورون بر نرخ مرگ و
مير»«Daphnia magna

مقایسه مقادیر شاخص های  ECبرای نرخ مرگ و میر  Daphnia magnaدر شکل  3آمده است .
50
40

30
20

10
0
EC90

EC50

EC10

شکل  :3مقایسه مقادیر بدست آمده شاخص های  ECبرای نرخ مرگ و مير» «Daphnia magnaدر حضور دیورون
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آزمون من – ویتنی تشان داد که بین تیمارهای ذیل
بصورت جفتی از نظر درصد تلفات اختالف معنی دار
آماری وجود داشت.

) ( 2-8 ) ( 2-9 ) ( 2-10 ) ( 2-11 ) ( 3-5) ( 3-6
)( 3-7) ( 3-8 ) ( 3-9 ) ( 3-10 ) ( 3-11 ) ( 4-5
) ( 4-6 ) ( 4-7) ( 4-8 ) ( 4-9 ) ( 4-10 ) ( 4-11
) ( 5- 11 ) ( 6-11 ) (7-11 ) ( 8-11 ) ( 9-11
)( 10-11

)0- 2 ) ( 0-3 ) ( 0-4 ) ( 0-5) ( 0-6 ) ( 0-7
) 0-8 ) ( 0-9 ) ( 0-10 ) ( 0-11 ) ( 1-3 ) ( 1-4
) 1-5) ( 1-6 ) ( 1-7) ( 1-8 ) ( 1-9 ) ( 1-10
)1-11 ) ( 2-3 ) ( 2-4 ) ( 2-5) ( 2-6 ) ( 2-7

(
(
(
(

نتایج بررسی ها نشان داد که با افزایش غلظت دیورون
درصد تلفات نیز زیادتر شده است ( شکل ) 2

شکل  :4ميزان درصد افزایش تلفات » «Daphnia magnaدر حضور دیورون

بحث

شاخص  Ec10برای دافنی ماگنا 11/69،میلی گرم در لیتر
بدست آمد که حاکی از سمیت متوسط علف کش دیورون
،بوورای ایوون موجووود اسووت و در رده  Cاز جوودول سووطوح
سمیت علف کش هوای مختلوف قورار دارد .نموودار خوط
رگرسیونی غلظت های تاثیر گذار علوف کوش دیوورون ،در
تیمارهای زئوپالنکتون دافنی ماگنا مشخص کرد که با بواال
بردن غلظت دیورون در تیمار ها ،نرخ مرگ ومیر با سویری
صعودی افزایش می یابد .ارلن شاهد در دافنی ماگنا هوی
تلفاتی را در بر نداشت اما از تیموار شوماره  ، 1در حضوور
 11میلی گرم بر لیتر دیورون ،نرخ مرگ ومیر  3/33درصد
تعیین شد که با باال بردن غلظت دیوورون در تیموار هوای
نهایی ،این میزان نیز افزایش یافت.
از سوی دیگر ،پایین ترین غلظتی که می تواند در بروز
مرگ ومیر در دافنی ماگنا موثر باشد( ،) MAC value
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 2/923میلی گرم بر لیتر از علف کش دیورون بوده است .در
این بررسی شاخص  Ec90نیز  23/42میلی گرم بر
لیتربدست آمده است .این نتیجه با نتایج مطالعات
 Taqunqsberو همکاران(  ،) 1642که سمیت دیورون را
بر اساس عدم تحرک برای این موجود ،طی  29ساعت 24
میلی گرم بر لیتر برآورد کردند بسیار نزدیک است.
 Fojut et al.,2010سمیت حاد دیورون را بر روی دافنی
ماگنا طی  22ساعت و دافنی پولکس طی  1روز بررسی
نمود و بیان نمود که مقادیر  Lc50به ترتیب  12و
14/6میلی گرم در لیتر است.
سازمان جهانی فائو( )FAOدر سال  ، 2111طی گزارشی،
در زمینه مدیریت استخر های آبزی پروری ،اعالم کرد که
می توان ،بلوم جلبکی در این استخر ها را عالوه بر مصرف
سولفات مس ،با اضافه کردن دوز های مشخصی از برخی
سموم علف کش،از جمله دیورون کنترل نمود .

فصلنامه علوم آبزی پروری پیشرفته

الزم به ذکر است جمعیت سیانوباکتری ها در این
وضعیت توسط دیاتومه ها ،جایگزین شده بودند .در مورد
زئو پالنکتون ها ،ناپلی های کوپه پودا رو به کاهش رفته و
جمعیت روتیفر ها افزایش پیدا کردند.
در زمینه تاثیراتی که آفت کش ها در جوامع زئوپالنکتونی
ایجاد میکنند Dayو همکارانش در سال1642تغییرات
جمعیتی در جامعه زئوپالنکتونی را پس از کاربرد مواد
شیمیایی ،بررسی و تحلیل کرده اند و عنوان نمودند وقتی
کالدوسرهای غالب ،بر اثر کاربرد این مواد ،از بین می روند
جمعیت روتیفر ها جایگزین دافنی ها شده و غالب
می گردند.
 Taqunqsberدر سال  ،1642برای دافنی ماگنا ،سمیت
علف کش دیورون را بر اساس عدم تحرک برای این
موجود ،طی  29ساعت  24میلی گرم بر لیتر برآورد کرد .
این مقدار با نتایج حاصل از این مطالعه که طی آزمایش
 22ساعت بدست آمده ،همخوانی زیادی دارد و نشان
می دهد هر چه مدت زمان آزمایش افزایش یابد میزان
غلظت بیشتری برای تاثیرگذاری مورد نظر الزم است.
 Tankopiiدر سال  ، 2111به تاثیر سموم حشره کش
ماالتیون و دیپترکس و  DEPو DDVPکه از سموم
ارگانو فسفره هستند بر روی دافنی ماگناپرداخت.طی این
آزمایش برای هر کدام ،غلظت هایی به ترتیب معادل
1/132 ،1/1122، 1/120و  1/11124میلی گرم در لیتر
برای دافنی ماگنا تعیین گردید.
 Chevreدر سال  ،2112سمیت علف کش
)  dinitrophenolو  2و  ( 2بر روی بقا ی دافنی ماگنا
محاسبه شد که  Ec50برای بقاء میلی گرم بر لیتر  1/23و
غلظت غیر مؤثر ) ) NOECبرای بقاء  1/12میلی گرم در
لیتر بدست آمد .
 Tonkoppiiدر سال  2111سمیت حشره کش های از
خانواده ارگانوفسفره به نام های پاراتیون ،دیپترکس ،
 DDVP ، DFPرا مورد بررسی قرار داد و  Ec50ها را به
ترتیب  1/11124 ، 1/132 ، 1/1122 ، 1/1131 :میلی
گرم در لیتر به دست آورد .این نتایج  ،نشان می دهد که
این حشره کش ها سمیت فوق العاده ای برای دافنی ماگنا
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دارند واین زئوپالنکتون در برابر آنها بسیار حساس است .با
مقایسه نتایج موجود با تحقیق حاضر از علف کش دیورون
در می یابیم که حساسیت زئوپالنکتون ها نسبت به علف
کش ها در مقایسه با حشره کش ها بسیار اندک است.
 Kerstingو همکارانش در سال  1641تاثیرعلف کش
دیورون بر روی فراوانی جمعیت و وضعیت عمومی تولید
مثل در دافنی ماگنا را  ،مورد مطالعه قرار دادند .در بررسی
فراوانی که طی  3هفته ،به روش استاتیک ،انجام شد
شاخص NOECبرای جمعیت ماده های بالغ  2میلی گرم
بر لیتر تعیین گردید .این میزان  1/2- 1/11میلی گرم بر
لیتر بین شده است .
( ) Adema, 1640در آزمایشی به روش استاتیک دافنی
پولکس را در معرض دیورون قرار دادند.این مطالعه به
منظور بررسی وضعیت تولید مثلی در این زئوپالنکتون،
طی  4روز و بر اساس شمارش ماده های بالغ ،انجام شد
که در آن شاخص  2111 ، NOECمیکرو گرم برآورد
گردید.
در بررسی انجام شده توسط() Shcherban,1642
دافنی  Scapholebris mucronataطی  31روز در
معرض دیورون قرار گرفت و میزان تاثیرگذاری بر روی
وضعیت تولید مثلی را در این دافنی  11میکرو گرم بر
لیتر به دست آمد.
 Taqunqsberدر سال  1642شاخص  Ec50دیورون را
برای آرتمیا  Artemia salinaبه روش استاتیک طی 22
ساعت  12میلی گرم بر لیتر بدست آورد که نشان دهنده
سمیت متوسط این علف کش برای موجود فوق الذکر و
حساسیت بیشتر آرتمیا نسبت به دافنی ماگنا ،در برابر
دیورون می باشد.
 Remyو همکارانش در سال  2116طی مطالعه ای بیان
کردند که تولید و فراوانی باکتریوپالنکتون ها به شدت
تحت تأثیر حضور یا عدم حضور علف کش دیورون قرار
دارد .به طوری که تأثیرات منفی فراوانی را در پایداری
باکتریوپالنکتون ها داشته و موجب افزایش قابل توجه
تلفات در این جوامع شده است .عالوه بر این ،حضور این
ترکیب ،به طور قابل توجهی بر روی چرخه نیتروژنی
7
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باکتری ها تاثیرگذار بوده ،بر پدیده نیتریفیکاسیون به
شدت تأثیر منفی داشته است و تولیدات آن ها در حضور
دیورون کاهش یافته است.
 Gerald and Perschbacherدر سال ، 2112تاثیر
دیورون را بر روی جمعیت های پالنکتونی استخر های
پرورش ماهی مطالعه کردند .این تحقیق برای تعیین اثرات
مضر احتمالی بر روی پالنکتون های استخر و تغییرات
بحرانی در کیفیت آب  ،در 12استخر یک هکتاری که به
صورت یک محیط  mesocosmeاز پرورش Carassius
 auratusتعبیه شده بود ،صورت پذیرفت .نمونه برداری ها
هر  22تا  20ساعت به صورت هفتگی ،تا زمانی ادامه
داشت که سطوح اکسیژن در تیمار ها ،نسبت به شاهد ،به
سطح اختالف معنی داری رسید .در این تحقیق دیورون
هم به صورت پودری 1/2کیلو گرم در هکتار و هم به
صورت امولسیون 1/191کیلوگرم در هکتار مورد استفاده
قرار گرفت .به استثنای دیورون دیگر علف کش های مورد
استفاده هی اثر قابل اندازه گیری رابرروی پالنکتون های
استخر نداشتند .اما متعاقب کارکرد دیورون به صورت
امولسیون در هفته سوم آزمایش ،سطوح کلروفیلی و
فعالیت های فتوسنتزی ،به طور معنی داری ،در سیانو
باکتر ها کاهش پیدا کرد .جمعیت زئوپالنکتون های کوپه
پودا در سطوح بالغ و ناپلی ،در طول  2هفته کاهش یافته،
در حالی که تعداد روتیفر ها در طو ل هفته های سوم و
چهارم افزایش پیدا کردند .در این آزمایش تأثیر مهم
مصرف دیورون ،کاهش سطوح اکسیژن محلول بوده که با
استفاده از ظرفیت های باال و کافی هواده دهی استخر بر
طرف گردیده است .
 Kerstingو همکارانش (  )1641تاثیرعلف کش دیورون
بر روی فراوانی جمعیت و وضعیت عمومی تولید مثل در
دافنی ماگنا را مورد مطالعه قرار دادند .در بررسی فراوانی
که طی  3هفته ،به روش استاتیک ،انجام شد
شاخص (observed effect concentration no(NOEc
برای جمعیت ماده های بالغ  2میلی گرم بر لیتر تعیین
گردید .در ارزیابی وضعیت تولید مثلی به روش
 ،Renewalاین میزان  1/2- 1/11میلی گرم بر لیتر بیان

شده است.
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 )1609( Mayer and Ellersieckنیز در مطالعه ای،
 Ec500برای نرخ مرگ و میر  Gammarus fasciatusرا
 2میلی گرم بر لیتر گزارش دادند که نشان گر سمیت
دیورون طی  22ساعت می باشد و در مقایسه با نتایج
حاضر مشخص می کند که دافنی ماگنا در برابر دیورون
نسبت به گاماروس حساسیت کمتری از خود نشان
می دهد و مقاوم تر است.
بطور کلی طبق نتایج حاصله سطح سمیت دیورون بر روی
مرگ و میر دافنی ماگنا در حد متوسط بوده و پیشنهاد
می گردد که با توجه به حد مجاز بدست آمده در این
مطالعه بررسی بر روی سایر میکروجلبک ها و جنس های
زئوپالنکتونی نیز صورت پذیرد تا بتوان در مورد استفاده از
این علف کش جهت حذف میکروجلبک های سمی تصمیم
گیری مناسبی نمود.
توصیه ترویجی

با توجه به نتایج حاصله در صورت استفاده از علف کش
دیورون جهت حذف میکروجلبک های سمی در
استخرهای پرورش ماهیان ،باید از حد مجاز آن برای
دافنی ماگنا یعنی  2/923میلی گرم استفاده شود تا منجر
به کاهش یا نابودی این موجودات که غذای مناسبی برای
ماهیان هستند نشود .با توجه به سمیت متوسط دیورون
برای دافنی ماگنا لزوما نباید از سموم علف کشی مانند
دیورون در استخرهای پرورش ماهیان گرمابی جهت
کنترل شکوفایی جلبکی مضر بسنده شود بلکه می بایست
روش های کنترل بیو لوژیکی در جهت کنترل جمعیت
فیتو پالنکتون در نظر گرفت تا حد امکان از کاربرد سموم
علف کش در استخر پرورش ماهی اجتناب گردد.
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Abstract
The effect of the phenyl urea herbicide Diuron on mortality rate of Daphnia magna was investigated.
The study was conducted in 10 treatments and one control in 3 repeats. After application During 24h.
Ec10 , Ec50, Ec90 values and MAC value were determined .Results showed these values of the
herbicide ranged 15.96 mg/l,26.43 mg/l,43.74 mg/l,2.643 mg/l respectively. According to statistical
analysis, the correlation between Probit value and logarithm of concentration at 0.01 is significant .
The Diuron thus, toxic level for Daphnia magna is estimated average Based on the results. It seems
that using Diuron in the fish culturing pools, should be about 2.643 mg/l not to decrease or eliminate
the microorganisms which are a suitable food for fish.
Keywords: Daphnia magna, Diuron, Herbicide, MAC value, Survival
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