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 و) LT50(میر هاي متفاوت سم تري کلروفن برکنترل زمان مرگ و اثرغلظت

 )Triops cancriformis( درآپوس LC50تعیین 
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 Triops cancriformis، ، آپوسLT50 ،LC50تري کلروفن، :  کلیديلغات

 ةرد از) Triops cancriformis(ی نــام علمــ  آپــوس بــا 

Crustaceaرده  ، زیــرBranchiopoda راســته ،Phyllopoda و 

آبهـاي شـیرین     در  و باشد  می Notosttraca راسته متعلق به زیر  

ــت ــا مخــازن موق ــد ت ــسترش دار ح ــاظ  از. )9( دوســیعی گ لح

جفت یازدهم   بوده و  بند بدن بند  پشتی و  واجد سپر مورفولوژیک  

اي شکل شده که جهـت       ه تبدیل به کپسول پیاله    جنس ماد  پا در 

. گیـرد  مـی  استفاده قرار  نمودن آنها مورد   نگهداري تخمها و بارور   

روي شـکم    بـر   و بخوبی تکامـل یافتـه     این موجود   در پشتی سپر

صفحه . باشد می) Apodus(  آپودوس حاوي خارهاي تیزي به نام    

ــه انتهــاي شــکم در) Anal(ســوپرآنال  ه مــشاهد هــا برخــی گون

طریق  جنسی از و طریق پارتنوژنز دوبه این موجود  ). 6( گردد می

 تولیـد  مقاوم نسبت به شرایط نامساعد     وهاي خفته    سیست تولید

خشک شدن  شده پس از هاي تولید سیستاین  .)2( کند مثل می

لها ذخیره شده ولی جهت داشتن یک تفریخ مناسب         سا توانند می

 دافنـی،  این موجـودات از   ). 8( دارند هفته زمان نیاز   2به حداقل   

حتـی الروهـاي ماهیـان     پـودا، دتریـت و    ناپلی کپـه   شیرونومیده،

تـاکنون مطالعـاتی جهـت       ). 10 و 4( کننـد  خاویاري تغذیـه مـی    

ات فیزیکی، شـیمیایی    زقبیل مبار  کاهش تراکم آپوس از    مبارزه و 

پرورش ماهیان خاویاري    و تحقیقاتی تکثیر  مراکز بیولوژیکی در  و

سـم   ، اثرات استفاده از   تحقیقاین   در). 3  و 1( فته است گر انجام

LT50و LC50 تعیین و میر میزان مرگ ورفتار،  کلروفن بر تري

        . گرفت بررسی قرار آپوس مورد 

پرورش ماهیان   و تکثیر مرکز  روز در  10این تحقیق به مدت     

 مـورد  مـواد  و ابـزار . گرگان انجام گردیـد   سد وشمگیر،   خاویاري  

لیتـري، هـواده، سـم تـري         50آکواریـوم    9 تعداداستفاده شامل   

 متـر،   pH، ترازوي دیجیتال، کـولیس،       درصد 97کلروفن حیوانی   

 تا 10استخرها برداري از  نمونه. بوددماسنج دیجیتالی    و متر اکسی

  و90 ۀدهان ترال با  تور استفاده از  با و آبگیري آنها  ازپس    روز 12

عملیـات  . گرفـت انجـام    روزانـه  طـور ب میلیمتر1اي   چشمه کیسه 

آزمایشگاه  درشت درهاي  آپوس انجام و عرض استخر  تورکشی در 

آزمایش به مدت   . شدندجداسازي   نظر هاي مورد  تعداد و اندازه  با  

، 75/0، 1(براي سطوح مختلف سم    رارکت 4 قالب در  ساعت و  24

 آزمایش زمـان   هر در. انجام پذیرفت  )1/0  و 2/0،  3/0،  4/0،  5/0

 .  تلفات ثبت گردید درصد50 شروع تلفات و

 20 تعـداد  آب اضافه و    لیتر 11 آکواریوم مقدار  به هر  ابتدا در

 مقـدار سـپس   . گرفـت  رارآکواریوم ق  درون هر استخرها   آپوس از 

 بالفاصله تعداد واضافه  )تکرار 4( آکواریوم 4 به آزمایش سم مورد

 هر در ).1 جدول( معرفی گردید  به آکواریوم شاهد   آپوس نیز  20

 شـرایط انجـام آزمـایش مـورد     اکسیژن ثبت تا   و pHمرحله دما،   

 دقت ترازوي دیجیتال با سموم با. )2 جدول(  قرار گیرد کنترل

 

 شرایط مـشابه در    ایجاد به منظور  گرم توزین شده و     میلی 001/0 

گیري  دقت اندازه ه  ب ها آپوسوزن    طول و  ،کاهش خطا  آزمایش و 

هـاي   العمـل  عکـس  مایش مشاهدات رفتاري و    طی مراحل آز   .شد
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 . ثبت گردید آپوس نیز

پس از اضافه نمودن سم، آپوس از نظر رفتاري بسیار ناآرام 

 شده یا خمبود و حرکات سریع نشان داد بطوریکه به طرف شکم 

آنها . نمود  سریع به کف میبرگشتبه سمت سطح آب آمده و 

  و در بسترنداشتهاي سریع و ناآرام د حاالتی عصبی و چرخش

کم در بستر  ت زمان و اثر بیشتر سم، کمبا گذش. گرفتند آرام نمی

 به و مجدداٌکردند  میافتاده و هر چند گاهی به میان آب شنا 

 عمومیت داشت مقادیراین رفتارها براي کلیه . افتادند بستر می

 باال این حرکات تنها چند دقیقه پس از اضافه مقادیرولی در 

 پایین شروع اثر سم تا مقادیرآغاز گردید ولیکن در نمودن سم 

در نهایت با گذشت زمان آپوس . کشید ساعت هم طول مییک

 در کف بستر به پشت افتاده و فقط حرکات برانش و پاها کامالٌ

گونه حرکت در  س عدم هراسالحظه ثبت تلفات بر. دیده شد

لظتهاي نتایج حاصل از واریانس اثر غ. اعضاي بدن تعیین گردید

و ) 5 و 3 جدول(متفاوت سم تري کلروفن بر زمان شروع تلفات 

 آپوس  درLT50 اثر غلظتهاي متفاوت سم تري کلروفن بر

نشان دادند که با افزایش غلظت سم زمان شروع ) 6 و 4جدول(

 درآپوس نیز LT50تلفات کاهش یافته و با افزایش غلظت سم، 

 .یابد کاهش می

 

 هاي مورد مطالعه آپوس طول در هاي وزن و بررسی پارامتر:1 جدول

 میانگین حداکثر حداقل 

 7/10 7/11 54/9 )مترمیلی( طول

 19/39 5/40 36/37 )گرم میلی( وزن

 آزمایش استفاده در  درآکواریومهاي موردpH بررسی میزان دما، اکسیژن و: 2 جدول

 

 میانگین حداکثر حداقل 

 89/18 9/20 15 دما

 36/6 1/7 6 اکسیژن

pH8/8 4/8 59/8 

   

 آپوس در )دقیقه( زمان شروع تلفات غلظتهاي متفاوت سم تري کلروفن بر آنالیز واریانس اثر :3جدول

 

Fvalue میانگین مربعات مجموع مربعات درجه آزادي منابع تغییر

31/114 65/97713 92/586281 6 تیمار **

  78/854 5/17950 21 خطا

   4286/604232 27 کل

 .باشد دار بودن می نشاندهندة معنی: **
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  درآپوسLT50غلظتهاي متفاوت سم تري کلروفن بر واریانس اثر آنالیز :4جدول

 

Fvalue میانگین مربعات مجموع مربعات درجه آزادي منابع تغییر

5/1101 226/1479936 35/8879617 6 تیمار **

  464/1343 75/28212 21 خطا

   107/8907830 27 کل

 .باشد دار بودن می نشاندهندة معنی: **

 زمان شروع تلفات درآپوس غلظتهاي متفاوت سم تري کلروفن بر مقایسه اثر :5جدول

 درآپوس LT50غلظتهاي متفاوت سم تري کلروفن بر مقایسه اثر :6 جدول

معضالت استخرهاي پرورش بچه ماهیان خاویاري  یکی از

طرق مختلف  که از (وس استمزاحمی به نام آپ وجود موجود

 نهایت اختالل دردر نظیر رقابت غذایی، انتقال انگلی، صیادي و 

شرایط زیستی استخرها، در روند رشد و تکامل بچه ماهیان 

 جهت مبارزه شیمیایی .)7 و 5( کنند خاویاري اختالل ایجاد می

 است که یمناسب مقدارانتخاب  نکات مهم یکی ازآپوس  با

  بازگشت استخرو سازدممکن کمترین زمان  در راتلفات  حداکثر

 به شرایط عادي در) زمان کشت و تکثیر پارتنوژنز دافنی(

پرورش بچه ماهیان  درکه  چرا کوتاهترین مدت انجام گیرد

زمان  تا لحظه آبگیري استخر خاویاري طول دوره پرورش از

  روز50 تا 45فقط  به دریارهاسازي بچه ماهیان  تخلیه و

معرفی  با آبگیري زپس ا  روز25 تا 20طی استخر هر. شدبا می

 شدههفته اول بازسازي   به استخرها دره غذاي زنددافنی بعنوان

 این هنگام در. نمایند جمعیت اولیه دافنی شروع به تکثیر می و

گرم به استخرها   میلی100وزن حدود بچه ماهیان خاویاري با

 از. کنند تغذیه می) هچلینگ( نوزادان دافنی از معرفی شده و

آبگیري سیستهاي آپوس   ساعت پس از48 سوي دیگر

دوره ). 3( گردد یمشاهده مآب  ناپلی آنها در  شده وگشایی تخم

طول   روز بسته به دما18 تا 16حدود  بلوغ آپوس کوتاه بوده و

 بایست اوالٌ لذا می .نماید سیست می تولیدسپس  و کشد می

  زمانی راثانیاٌ و) 4( بلوغ انجام داده قبل از آپوس را مبارزه با

 حداکثر سیست آپوس به گشایی تخمکه احتمال انتخاب کرد 

 تا 12 سم زنی حدوداٌتا  گردد پیشنهاد میاین رو  از. باشد مقدار

 در حدوداٌها  آپوسکه  یعنی هنگامیآبگیري  ازپس  روز 15

 غلظت سم

)ppm( 

1/0 2/0 3/0 4/0 5/0 75/0 1 

زمان شروع تلفات 

 )دقیقه(

43/36±75/468 a8/38±75/424 b33/46±25/340 c06/57±75/246 d11/44±177 e07/10±75/78 f55/22±25/88 f

غلظت سم 

)ppm( 

1/0 2/0 3/0 4/0 5/0 75/1 1 

LT50 
a99/32±1588 b29/35±5/1351 c6/28±1241 d34/32±75/441 e44/16±5/331 f9/11±5/178 f 23/69±5/185 
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 . باشند، انجام شود  روزگی می13 تا 10سنین 

روش مبارزه  سم تري کلروفن در رابطه با استفاده از در

سیاهکل  تحقیق مقطعی مرکز گزارش موجود تنهاشیمیایی 

چندین  گزارش دراین  در .باشد می) پور مرحوم یوسف( رشت

که بازگشت  نتایج نشان داد واستفاده  ppm5/0 مقدار از استخر

تحقیق  رد. استشده انجام  زیاد تاخیر با به حالت طبیعی استخر

جهت پوشش آماري نتایج  75/0 و ppm1 مقادیر از حاضر

جهت مقایسه نتایج  ppm5/0 مقدار از پاشی و  باالي سممقادیر

. سیاهکل استفاده گردید ا گزارش میدانی مرکزآزمایشگاهی ب

 وبوده بخشی باال   داراي اثر مذکورمقادیرکه   دادنتایج نشان

LC50  حالی است که رفع این در اما باشد ساعته می 5 داکثرح 

و  2/0، 3/0، 4/0 پیشنهادي مقادیرنتایج . سم طوالنی است ثرا

. کند می  ساعت تغییر27 تا 7 حدود  ازLC50که  داد نشان 1/0

 ضعف اثر تواند بیانگر  میLC50توجه به اینکه افزایش زمان  با

استخرها  مطالعه میدانی در که در بود توان امیدوار می سم باشد

زمان کوتاهتري انجام گیرد که  در وبوده  تر زگشت مطلوببا

این زمینه  ات بیشتري درمستلزم تحقیق دستیابی به این امر

 LC50و LT50در 75/0، 1/0 مقادیر، میان نتایج بنابر. باشد می

زمان شروع تلفات  و )P>0,05( شتهندا دار وجود تفاوت معنی

 باهمچنین . )6 و 5ول جدا( است مشابه  تلفات تقریباٌ درصد50و

 2/0 و 3/0 ، 4/0میان جداول،  این توجه به نتایج بدست آمده در

 در 1/0 و 2/0 مقادیراما میان ) P<0,05( بوده دار تفاوت معنی

LC50 و LT50مشاهده نشد يدار  تفاوت معنی )P>0,05(از  و 

 نظر هم از اما ندارد ودجو  مذکورمقادیری میان فاوتآنجایی که ت

 1/0 مقدار استفاده ازطبیعت  سم در ورودکاهش  هزینه وکاهش 

پایه پیشنهادي مقدار بعنوان  مقداراین بنابراین . باشد ارجح می

استخرهاي تازه آبگیري شده معرفی  آپوس در مبارزه با در

تحت  آزمایشگاه و  در،بدیهی است نتایح این آزمایشات. گردد می

 نتایج دراین  فاده ازاست در وی بدست آمده شرایط دمایی خاص

آبیوتیک عوامل  استخرها دما، شرایط محیط، منبع آبگیري و

به  نیازپیشنهادي  مقدار این سم با استفاده از دخیل بوده و دیگر

 . داردي تحقیقات بیشتر
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Abstract 

With regard to the importance of recovery time in rearing ponds of live food for fish 

following a chemical treatment/ this study was carried out to investigate the effects of 

different concentrations of Trichlorophen (Diptrex, 97% animal) on the control of mortality 

time (LT50) and determination of LC50 within 24h in 10-day grown Apus (Triops 

cancriformis) as an unwanted species in ponds. In doing so, Trichlorophen were obtained in 

different concentrations of 1, 0,75, 0,5, 0,4, 0,3, ٠٫٢ and ٠٫١ppm and their efficacies on the 

start time of mortality and time to LC٥٠ were studied in Apus. Results indicated that Apus 

were killed significantly (P<٠٫٠٥) more rapidly in ١ and ٠٫٧٥ppm than other treatments. 

Also, the least time until LC٥٠ was observed in ١ppm (P<٠٫٠٥). In this study, ٥٠٪ of 

mortality was obtained in ٠٫١ and ٠٫٢ppm within ٢٦ and ٢٢٫٥h, respectively. 

Conclusively, ٠٫١ppm was considered to be used as LC٥٠ for Apus species in order to 

achieve the average rate of mortality (٥٠٪) with the lowest expenditure in the use of this 

chemicals and particularly rapidly recovery time in treated ponds.   
 

* Corresponding author's email: Darvish_٦٠@yahoo.com


