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 مقدمه

تر به مواد غذایی و محصوالت افزایش جمعیت و نیاز بیش       

کود و سموم، کشاورزی موجب گردیده تا از طریق استفاده از انواع 

(. Carvalho ،2017تر محصوالت کشاورزی میسر شود )تولید بیش

هایی هستند که ترین فرآوردهها نیز از مهمکشمنظور، انواع آفتبدین

ها را تولید کرده و به شکل روزافزونی مورد استفاده قرار بشر ناگزیر آن

(. 2019، و همکاران Fedrizzi ؛2020 همکاران، و Vasseghian) دهدمی

ویژه بر هاین ترکیبات در کنار اثرات مفید خود، تأثیرات مخربی ب

های طبیعی حساس هستند، به های آبی که ازجمله اکوسیستممحیط

ها پس از استفاده کشاند. زیرا مقادیر باالیی از انواع آفتهمراه داشته

روان شویی و های کشاورزی و دامپروری از طریق فرایند آبدر فعالیت

های زمینخاک فرسایش های زیرسطحی و های سطحی و زهکشآب

که موجب آسیب به های طبیعی راه یافته به اکوسیستمکشاورزی 

و  Bradfordشوند )ساکن آن میمسمومیت آبزیان  کیفیت آب و

دلیل اثرات عمومی و ها بهکش(. بدین ترتیب آفت2018همکاران، 

از قبیل آبزیان( موجب ایجاد مخرب بر سایر موجودات غیرهدف )

؛ خوشنود 2020و همکاران،  Staraآسیب در اکوسیستم خواهد شد )

دلیل خاصیت تجمعی این به(. از طرف دیگر 1394و همکاران، 

ها های آبی و انباشت آنترکیبات و تأثیر بر زنجیره غذایی اکوسیستم

ها، اثرات به آننتیجه تأثیر بر تنوع زیستی وابسته در سطوح باالتر و در

و همکاران،  Pico؛ 2017و همکاران،  Renناپذیری داشته باشد )جبران

منطقه سیستان در شمال استان سیستان و بلوچستان واقع  (.2020

های شده است، که در گذشته و حال حاضر بخش بزرگی از فعالیت

ای کشاورزی و دامپروری استان را به خود اختصاص داده است. به گونه

هکتار است که تحت کشت  46000ه سطح زیر کشت منطقه حداقل ک

و همکاران،  Sardar Shahrekiگیرد )انواع محصوالت زراعی قرار می

های (. بنابراین با توجه به فعالیت2008و همکاران،  Beek؛ 2016

انجام گرفته در منطقه مصرف انواع کودهای شیمیایی و مواد دفع 

های دامی نیز مورد مصرف قرار دفع انگلآفات نباتی و انواع سموم 

تواند مدنظر قرار بگیرد. از طرف دیگر بخش بزرگی از گرفته که می

صورت سنتی و عشایری و در بستر خشک دامپروری این منطقه به

های انگل دفع که به سموم شده آن انجام چنین حاشیههامون و هم تاالب

های کشاورزی نار زمیندامی این بخش نیز بایستی توجه شود. در ک

آب های متعددی نیز موجود بوده که مقادیر باالیی از زهمنطقه زهکش

و  Ghaderiشوند )ها وارد میهای اطراف به آنکشاورزی از زمین

های چند سال اخیر، (. از طرف دیگر، طی خشکسالی2012همکاران، 

پذیرای عنوان مأمن مناسب، مانده در سیستان بههای باقیزهکش

ها به بسیاری از پرندگان و موجودات زنده است. بنابراین ورود آالینده

تواند بر وضعیت سالمت محیط و تنوع زیستی منطقه موثر ها میآن

ترین سموم دفع آفات مورد استفاده در منطقه یکی از مهمباشد. 

ی دامی هامنظور کنترل کنهبهویژه هسیستان، سم آبامکتین است که ب

سم  .شودسبزیجات و گیاهان جالیزی استفاده میچنین آفات مو ه

 % 8/1  صورت امولسیونبه Vertimec مک تجاری ورتی آبامکتین با نام

EC این سم از طریق استخراج مواد از  گیرد.مورد استفاده قرار می

تهیه شده و عملکرد آن  Streptomyces avermitilisباکتری خاکزی 

ها ها و فلج و مرگ آناز طریق تأثیر بر سیستم عصبی حشرات و کنه

تواند موثر چنین از طریق گوارشی و تماسی نیز میاست. این سم هم

و همکاران،  Gharalari) طریق دارای سمیت زیاد استاین از  بوده و

(. بنابراین الزم است اثرات این سم 2020و همکاران،  Radi؛ 2009

پوستانی است بر آبزیان مورد بررسی قرار بگیرد. آرتمیا ازجمله سخت

کار گرفته شناسی آزمایشگاهی بهطور وسیع در مطالعات سمکه به

؛ 2016و همکاران،  Libralato؛ 2006و همکاران،  Nunesشود )می

Marta  ،؛ 2020و همکارانSuman  ،این سخت 2020و همکاران .)

کنندگان اولیه در سطح زنجیره غذایی بوده و جزء پوست، از مصرف

منابع اولیه غذایی در تغذیه آبزیان محسوب شده و پایه غذایی سایر 

با شوری  هایآب شود. آرتمیا درمی موجودات ازجمله پرندگان محسوب

تر از بی از ذرات کمباال زیست کرده و از طریق فیلتر کردن غیرانتخا

کند. آرتمیا متعلق به شاخه بندپایان رده میکرومتر تغذیه می 50

پوششان خانواده پایان و راسته بیپوستان و زیر رده آبششسخت

Branchiothidae  و جنسArtemia که  هاییاست. ازجمله قابلیت

شناسی و بررسی آثر پوست در مطالعات سمموجب انتخاب این سخت

و اکولوژی  بیولوژی کافی نسبت به شناخت شود،های مختلف میآالینده

موجود، اندازه کوچک و تکثیر سریع آن است. قابلیت استفاده از 

های خشک آرتمیا نیز این موجود را برای این دسته از مطالعات سیست

چنین در مقایسه با سایر موجودات دارای مناسب نموده است هم

تر اهی پایینی بوده و زمان اجرای آزمون نیز کوتاههای آزمایشگهزینه

؛ 2011و همکاران،  Kokkali؛ 2016و همکاران،  Libralatoاست )

با توجه به عدم وجود اطالعات (. بنابراین 1397شادی و همکاران، 

کافی در مورد اثر سم آبامکتین بر موجودات آبزی، در این تحقیق به 

کش مورد استفاده در منطقه آفت منظور بررسی اثرات احتمالی این

بررسی  Artemia urmianaسیستان، اثر سمیت آبامکتین بر گونه 

های حداکثر غلظت مجاز این سم در گروه چنین حساسیت وهم گردید.

 پوست تعیین گردید.مختلف سنی این سخت

 

 هامواد و روش

ویژه در هکه سم آبامکتین در منطقه سیستان ببا توجه به این      

های اطراف تاالب هامون مصرف کشاورزی منطقه و دامداری هایزمین
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المللی شود، تحقیق حاضر، در آزمایشگاه پژوهشکده تاالب بینمی

 هامون واقع در شهرستان زابل انجام شد.

منظور بررسی اثر سم در این مطالعه به: تفریخ سیست آرتمیا       

آبامکتین بر آبزیان سطح پایین زنجیره غذایی، تست سمیت این سم 

منظور، تفریخ بررسی گردید. بدین A. urmianaدر سنین مختلف 

( انجام شد. بر 2001و همکاران ) Sorgeloosروش آرتمیا به سیست

 30(، زمان مناسب تفریخ سیست 2014) Artoxkitهای طبق یافته

بل از تست سمیت است. بنابراین تفریخ سیست آرتمیا در ساعت ق

های پالستیکی )زوک( انجام شد. جهت تفریخ، این زمان و در مخروط

، 35یک گرم از سیست خالص در شرایط معمول استاندارد )شوری 

pH  2000گراد و شدت نور درجه سانتی 29، دمای آب 8/7برابر Lux 

ساعت تفریخ شدند.  24مدت بههمراه هوادهی( در یک لیتر آب به

ها های تازه خارج شده از سیستپس از انجام فرایند تفریخ، ناپلیوس

و تجمع در سطح بشر توسط پیپت  روش نورگرایی یا فتوتروپی مثبتبه

های آرتمیا (. ناپلئوسArtoxkit ،2014آوری گردیدند )پاستور جمع

اعت پس از تفریخ س 8که معموالً  Iپس از گذراندن مرحله اینستار 

 Mohiseniشدند ) بار در روز تغذیه 3نان  گیرد، توسط مخمرصورت می

 (. 2016و همکاران، 

برای انجام کار، از سم تجاری آبامکتین : آزمون سمیت سنجی       

که برخی از مطالعات انجام جاییموجود در بازار استفاده شد. از آن

ویژه ههای آبزی باز گونهاند که حساسیت بسیاری شده نشان داده

ها در سنین مختلف متفاوت است پوستان در برابر آالیندهسخت

(Libralato  ،؛  2016و همکارانBustos-Obregon  وVargas ،2010 ؛

های (، در نتیجه این مطالعه در گروه1388محیسنی و همکاران، 

 انجام A. urmiana ساعته و بالغ 48ساعته،  24ناپلی مختلف سنی 

کش آبامکین براساس روش استاندارد حشره 50LC شد. تعیین سمیت

202 O.E.C.D و به( صورت ساکنstatic انجام شد. درجه حرارت )

با شوری  5/7نیز برابر  pHگراد و درجه سانتی 25آب در طول آزمایش 

گرم بر لیتر ثابت نگه داشته شد. جهت انجام کار، محلول میلی 35

های مورد استفاده در این آزمایش، از رقیق غلظتمادر تهیه و سایر 

منظور تعیین دامنه موثر آزمایش، بهدست آمدند. سازی محلول مادر به

ابتدا آزمایشات مقدماتی انجام و با توجه به حساسیت باالی سخت 

بررسی در حد میکروگرم برلیتر انتخاب  های موردپوست به سم، غلظت

روش تصاعد حسابی متوالی از سم بههای ترتیب، غلظتشدند. بدین

تیمار به همراه  6های سنی در برای تمامی گروهدرنظر گرفته شد. 

 5/2و  2، 5/1، 1، 5/0، 25/0های یک تیمار شاهد بدون سم غلظت

ها تکرار در نظر گرفته شد. هر یک از غلظت 3میکروگرم در لیتر و با 

ها ریخته شدند. برای دیششدن از محلول مادر در پتری ساختهپس از 

عدد اضافه شد. فرایند بررسی سمیت به  20هر گروه آزمایش تعداد 

براساس استانداردهای صورت عدم تعویض آب و بدون غذادهی )

( انجام شد. O.E.C.D 202موجود جهت انجام تست سمیت در آرتمیا 

ساعت، تعداد آرتمیای مرده در هر ظرف ثبت شده  24پس از گذشت  

درصد 10پذیرش کنترل زیر مارش از لوپ استفاده گردید. برای شو 

 10پس از  مرگ و میر بود و تعیین تلفات نیز براساس عدم تحرک

 (. 2014و همکاران،  Zolkifiنظر گرفته شد )ثانیه مشاهده مداوم در

های سنی مختلف و با توجه در پایان آزمایش سمیت و مقایسه گروه

ساعته در دامنه غلظت تعیین  24لی به عدم مرگ و میر در گروه ناپ

، 625/0های باالتر شده، برای این گروه سنی آزمایش سمیت با غلظت

انجام شد. سپس نتایج  میکروگرم بر لیتر  10و  5/7، 5، 5/2، 25/1

 Probit Program Analysisدست آمده با استفاده از روش آماری به

زیه و تحلیل برای تج EPA( که توسط USEPA ،1985) 5/1نسخه 

های مرگ و میر ناشی از مسمویت حاد و مزمن طراحی شده داده

بعد از ثبت تلفات، درصد تحلیل شد.  95است، با سطح اطمینان 

 گردید تعیین 10LC،15LC،50LC،85LC،90LC،95LC ،99LC مقادیر

حداکثر غلظت مجاز  50LCبراساس نتایج . (1397شادی و همکاران، )

 11/0، 47/0ترتیب برابر و بالغ به 48، 24های سنی این سم برای گروه

ترتیب که میزان حداکثر آمد. بدین دستلیتر به در میکروگرم 073/0و  

ساعت  24دست آمده از نتایج در طی به LC 50غلظت مجاز )میزان 

منظور مقایسه بین حساسیت چنین بهتعیین شد(. هم 10تقسیم بر 

افزار مقایسه بین نتایج به کمک نرم هر گروه سنی به سم آبامکتین،

SPSS  ها، نرمال بودن داده حصول اطمینان از بررسی و پس از 16نسخه

درصد، با استفاده از پس آزمون توکی  5داری نتایج در سطح معنی

 استفاده شد. excelافزار بررسی شد. برای رسم نمودارها نیز از نرم

 

 نتایج
محدوده کشندگی  یافتن منظورابتدایی بههای آزمایش از انجام پس      

، آزمایش نهایی A. urmianaهای مختلف سنی سم آبامکتین بر گروه

ساعته و گروه بالغ ادامه یافت. میانگین  48و 24های مختلف در گروه

های مختلف آبامکتین، نشان داد که تیمارهای مورد بررسی با غلظت

داری کاهش ه شکل معنیین سم تراکم تیمارها ببا افزایش غلظت ا

 های ابتدایی، با مقایسهترتیب که در بررسی. بدین(p<05/0یافت )

ترین تراکم های بررسی شده بیشبین تیمار شاهد و هر یک از گروه

 5/2ترین تراکم مربوط به تیمار بالغ و با غلظت در تیمار شاهد و کم

های مختلف سنی درصد تلفات گروه 1میکروگرم بر لیتر بود. جدول 

A. urmiana دهد. براساس نتایج به را در برابر سم آبامکتین نشان می

داری دست آمده با افزایش غلظت سم، میزان مرگ و میر افزایش معنی
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چنین نتایج حاصل از مقایسه آماری بین حساسیت نشان داد. هم

 کار رفتههای بههای مختلف سنی در مواجهه با هر یک از غلظتگروه

 طوریهب .(p<05/0) داری را نسبت به سن گونه نشان داداختالف معنی

های مختلف که با افزایش سن پس از تفریخ، میزان حساسیت گروه

حساسیت  ترینبیش مقایسات از آمده دستبه نتایج براساس یافت. افزایش

ساعته در مقایسه با گروه بالغ،  48دست آمد. گروه در گروه بالغ به

داری، در که با کاهش معنیتری بود. درحالیحساسیت پاییندارای 

ساعته  24ترین میزان حساسیت در گروه مقایسه با دو گروه دیگر، کم

های در گروه Probit program. نتایج حاصل از (p<05/0دست آمد )به

آورده شده است. بر  2ساعته و گروه بالغ در جدول  48و  24سنی 

 15/1ساعته  48، 72/4ساعته  24برای گروه  LC 50طبق این نتایج 

دست دست آمد. با توجه به نتایج بهمیکروگرم بر لیتر به 726/0و بالغ 

، میزان 2 جدول براساس یافت. کاهش سن، با افزایش LC 50آمده، میزان 

دهد افراد بالغ شیب خط نیز با افزایش سن، افزایش یافته که نشان می

 های سنی هستند.نسبت به سایر گروهدارای حساسیت باالتری 

 
 های سنی مختلف: مقایسه میانگین درصد تلفات گروه1جدول 

 A. urmiana )در سطوح مختلف سم آبامکتین )میکروگرم بر لیتر 

های هر غلظت است دار بین گروهدهنده اختالف معنی* حروف التین مختلف، نشان

(05/0>p). 

 
 )میکروگرم بر لیتر( A. urmianaهای مختلف آبامکین در گروههای کشنده سم : غلظت2جدول 

 Slop±SE محدوده اطمینان میکروگرم بر لیتر سطح کشندگی گروه سنی

 ساعته 24ناپلی 

10 LC 64/1 72/1 – 32/0 

46/0±78/2 

 

15 LC 00/2 42/3 – 87/0 

50 LC 72/4 42/7 – 22/3 

85 LC 11/11 23/12 – 64/7 

90 LC 60/13 80/13 – 34/9 

95LC 36/18 34/23 – 49/12 

99 LC 23/32 60 – 60/21 

 ساعته 48ناپلی 

10 LC 548/0 81/0 - 18/0 

03/1±4 

15 LC 631/0 89/0 - 24/0 

50 LC 146/1 42/1 - 74/0 

85 LC 080/2 11/3 - 68/1 

90 LC 40/2 03/4 - 90/1 

95LC 951/2 99/5 - 24/2 

99 LC 367/4 95/12 - 97/2 

 بالغ

10 LC 219/0 37/0 -060 /0 

49/0±34/5 

15 LC 275/0 44/0 - 10/0 

50 LC 726/0 98/0 - 45/0 

85 LC 917/1 13/3 - 42/1 

90 LC 41/2 42/4 - 73/1 

95LC 38/3 510/7 - 28/2 

99 LC 41/6 90/20 - 71/3 

گرم بر بندی سمیت ترکیبات براساس مقدار میلیمعموالً دسته       

توان دست آمده در مطالعه حاضر، میلیتر بوده که با مقایسه مقادیر به

شدت سمی عنوان کرد که سم آبامکتین برای سنین مختلف آرتمیا به

شدت پوست، بهآبی این سختهای بوده و در صورت ورود به محیط

 (. 3خطرناک خواهد بود )جدول 

 

25/0 شاهد   5/0  1 5/1 2 5/2  

 c 0 b5 b10 b10 b15 b20 5 ساعته 24ناپلی 

 b10 b30 b45 a60 a85 a100 10 ساعته 48ناپلی 

 a25 a40 a55 a70 a90 a100 5 بالغ

   (DOI): 10.22034/AEJ.2020.129615   
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 های مختلف کشتعیین سمیت حشره :3جدول

 ( 1388)محمدنژاد شموشکی و شاهکار، 

50LC درجه سمیت 

 سمیتقریباً غیر گرم در لیترمیلی >100

 سمیت کم گرم در لیترمیلی 10 – 100

 سمیت متوسط گرم در لیترمیلی 10-1

 سمیت زیاد گرم در لیترمیلی 1-1/0

 سمیت خیلی زیاد گرم در لیترمیلی <1/0

 

 بحث 

های آبی تحت محیط مختلف، هایکشمصرف آفت دلیلامروزه به       

گیرند. ورود این ترکیبات از طریق ها قرار میتأثیر اثرات منفی آن

کاهش تنوع زیستی، تأثیر بر زنجیره و شبکه غذایی، کاهش دسترسی 

تواند ها میها و تجمع انواع آالیندهغذایی در این محیط هایبه نوترینت

و  Alishahiبر موجودات زنده و حتی انسان تأثیر منفی بگذارد )

ای کشنده این ترکیبات، ه(. لذا اهمیت تعیین غلظت2016همکاران، 

ترین فاکتورهایی که در ارتباط با تعیین دور از ذهن نیست. یکی از مهم

 50LCگیرد، تعیین میزان اثرات مخرب سموم مختلف مدنظر قرار می

آن است. این شاخص، مقدار عددی غلظتی از سم یا ماده شیمیایی 

درصد  50تواند در طی زمان معینی موجب مرگ ای است که میویژه

(. 2019و همکاران،  Ghadersarbaziاز جمعیت مورد آزمایش شود )

کاربردی  آزمایشگاهی روش نیز یک آرتمیا، پوستسخت کشندگی آزمون

شود جهت بررسی سمیت محیطی ترکیبات مختلف محسوب می

(Libralato  ،2016و همکاران.) ترین پوست از مهمسخت چنین اینهم

شود. درنتیجه مراکز پرورش آبزیان محسوب میمنابع تغذیه دستی در 

های مختلف بر این موجود الزامی است. تعیین سالمت آن و اثر آالینده

لذا مطالعه حاضر با هدف ارزیابی میزان سمیت حاد آبامکتین بر آرتمیا 

ویژه در سنین مختلف این آبزی انجام شد. در ادامه میزان درجه هب

دست آمد.  براساس نتایج این فاکتور بهسمیت آبامکتین نیز براساس 

های گروه در ساعت 24گذشت  از کشنده بعد دست آمده میزان غلظتبه

دست آمد. میکروگرم بر لیتر به 726/0و  15/1، 72/4ترتیب مختلف به

های مورد منظور تعیین حداکثر غلظت مجاز در محیطچنین بههم

تقسیم بر  50LCده در دست آمبررسی برای موجود مدنظر، غلظت به

خواهد شد. لذا حداکثر غلظت مجاز و یا غلظت غیرموثر نیز به  10

های میکروگرم بر لیتر برای گروه 073/0، و 115/0، 472/0ترتیب 

 گیری شد. از آناندازهساعته و آرتمیای بالغ  48ساعته و  24ناپلی 

بر که تاکنون اطالعات دقیقی درخصوص اثر سمیت آبامکتین  جایی

تواند در ارتباط با ویژه آرتمیا موجود نیست، نتایج حاضر میهآبزیان ب

های منطقه سیستان موثر باشد. بررسی گیری استفاده از سم درتصمیم

مختلف نشان داده است که آرتمیا در مقایسه با سایر آبزیان دارای 

ند شرایط سخت مان تواندها بوده و میمقاومت باالتری نسبت به آالینده

گرم بر لیتر(، گرمای باال، تابش 5 -250تغییرات شدید غلظت نمک )

 6-35مقدار زیاد اشعه فرابنفش، حتی اکسیژن پایین و دمای متغیر )

؛ 2016و همکاران،  Libralato( را تحمل کند )گراددرجه سانتی

Tanguay  ،پوست در مقایسه چنین این سخت(. هم2004و همکاران

 طوریهدارای مقاومت باالتری نسبت به سموم است. ببا سایر آبزیان، 

( عنوان کردند که در مقایسه با اثر 2016و همکاران ) Mohiseniکه 

 
 

 
 

 
های سنی کشندگی در گروه -مقایسه برازش مقادیر غلظت :1شکل 

 A. urmianaمختلف 

   (DOI): 10.22034/AEJ.2020.129615   
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تر از روتیفر برابر کم 4کادمیم بر ناپلی آرتمیا، میزان حساسیت آن 

( در بررسی اثر 2005و همکاران ) Svenssonچنین دست آمد. همبه

پوست دارای نشان دادند که این سخت A. salinaها بر شیرابه لندفیل

مقاومت باالیی در برابر ترکیبات آلی، فنولی و فلزات سنگین است. با 

این وجود، حسسیت باالی آرتمیا نسبت به سم آبامکتین در مطالعه 

تواند دلیل مهمی بر خطرساز رغم مقاوم بودن موجود، میحاضر، علی

های آبی برای سایر آبزیان حیطبودن ورود احتمالی این آالینده به م

 باشد. 

در  50LC( غلظت 1388در مطالعه محسینی و همکاران )       

و  63/9ترتیب ساعت، به 24ساعته پس از گذشت  48و  24آرتمیای 

چنین در این بررسی میزان دست آمد. همگرم در لیتر بهمیلی 83/1

و  Taylorتر بود. های کم نسبت به زیاد، بیشنسبی تلفات در غلظت

دند که ا( نشان د1388( و محسینی و همکاران )1998همکاران )

مرور سم را تجمع خواری بهدلیل پالیدههای پایین بهآرتمیا در غلظت

دلیل های باال بهداده که موجب مرگ موجود گشته است و در غلظت

خواری موجود کاهش یافته که باعث کاهش اثرات منفی سم پالیده

که در بررسی اخیر، تقریباً ات به نسبت غلظت خواهد بود. درحالیتلف

متناسب با افزایش غلظت سم، مرگ و میر نیز اتفاق افتاد که این 

تواند ناشی از کم دلیل سمیت باالی آبامکتین، میمسأله در ابتدا به

ها بوده و دامنه تغییرات اندک غلظت بودن دامنه غلظت سم در گروه

ها، اثر متفاوتی داشته باشد. از طرف مقایسه با سایر بررسیتواند در می

ترین اثر سم بر موجود دیگر اختالل در سیستم مغز و اعصاب که مهم

دهنده فعالیت طبیعی موجود از تواند از عوامل کاهشزنده است، می

های مختلف مرگ و میر متناسب جمله تغذیه بوده در نتیجه در غلظت

. بنابراین با کاهش میزان شناوری، درنتیجه با غلظت مشاهده شود

( در 2012و همکاران ) Guoکاهش دریافت مواد غذایی اتفاق بیافتد. 

متوات نشان دادند که از عوامل موثر بررسی اثرات سم ارگانوفسفره دی

تواند کاهش شناوری موجود و درنتیجه بر مرگ روتیفر در برابر سم می

ها عنوان کردند که هرچند تاکنون آن کاهش یافتن مواد غذایی باشد.

دلیل اصلی تأثیر سم بر شناوری شناخته شده نیست، اما دلیل 

 Acetylcholineserase اثر بر جلوگیری تولید آنزیم تواندمی آن احتمالی

(ACHEدر بافت )  .های عصبی باشد 

های مختلف نشان داده شده که حساسیت موجودات در بررسی       

 Amoateyمحیط متفاوت بوده ) هایمختلف نسبت به آالیندهسنین  در

( که این مسأله در 2019و همکاران،  Chiarelli؛  Baawian ،2019و 

(. 1388دست آمده است )محیسنی و همکاران، ارتباط با آرتمیا نیز به

ساعته  48ساعته به  24در برسی اخیر، با افزایش سن از گروه ناپلی 

یت به سم روند افزایشی داشته است. علت افزایش و بالغ، میزان حساس

میزان تلفات در این دو گروه، افزایش وابستگی غذایی به محیط در 

ساعته است. علت این امر، افزایش میزان دریافت  24مقایسه با ناپلی 

که خواری است. درحالیآب حاوی سم از محیط از طریق فرایند پالیده

تری ه زرده متکی بوده و به نسبت سم کمساعته، تنها به کیس 24ناپلی 

چنین (. همShabanpour ،2004و  Kamaliکند )از محیط دریافت می

نیز  Probitبا بررسی میزان افزایش سن، شیب خط ناشی از آنالیز 

 24ساعته و بالغ در مقایسه با گروه  48های افزایش مقدار را در گروه

های ند تأییدی بر حساسیت گروهتوانتیجه نیز می ساعته نشان داد. این

ساعته باشد. محیسنی و همکاران  48و  24باالتر نسبت به ناپلی 

های مختلف ناپلی تازه ( نیز با بررسی سم دیازینون در گروه1388)

 ساعته به نتایج مشابهی دست یافتند.  48و   24تفریخ شده، 

دست آمده از میزان سمیت آبامکتین در ، نتایج به4در جدول        

A. urmiana  با مطالعات مشابه مقایسه شد. این مقایسه نشان داد که

گروه مورد بررسی دارای سمیت بسیار باالتری  3سم آبامکتین در هر 

نسبت به ترکیبات بررسی شده در مطالعات مشابه است. این مقایسه 

های این سم به محیط دهنده خطرناک بودن ورود احتمالینیز نشان

ویژه در منطقه حساس سیستان از نظر اکولوژیکی و بیولوژیکی هآبی ب

 است. 
 

 گرم بر لیتر()میلی Artemia ( سموم مختلف در جنس50LCسمیت حاد ) :4جدول 

 منبع بالغ ساعته 48ناپلی  ساعته 24 ناپلی گونه –ترکیب 

 2015و همکاران،   A. salina 27/23 -  Shaalaدیورین 

 1388محیسنی و همکاران،  - A. urmiana 63/9 84/1دیازینون 

 2016و همکاران،   A. urmiana 08/79 - - Mohiseni –کادمیم 

 2016و همکاران،   A. urmiana 87/29 - - Mohiseni -مس 
2،4-dichlorophenoxy acetic acid 

(2،4-DCPA) 
A. franciscana 

- - 38/73 Rahnama   ،2018و همکاران 

 2018و همکاران،   A. franciscana - - 73/13 Rahnama -پاراکوات 

 2018و همکاران،   A. franciscana - - 6/0 Rahnama -تری فلورالین 

Glyphosate  - A. franciscana - - 67/3 Rahnama   ،2018و همکاران 

 مطالعه حاضر A. urmiana 00472/0 00115/0 00726/0 –آبامکتین 

   (DOI): 10.22034/AEJ.2020.129615   
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زایش سمیت دهنده افدست آمده از تحقیق حاضر نشاننتایج به       

ترین اثر همراه افزایش سن موجود بوده و بیشآبامکتین در آرتمیا به

دلیل وابستگی بهتواند سمیت آبامکتین در گروه بالغ اتفاق افتاد که می

ها باشد. در مقایسه با نتایج موجود به محیط در مقایسه با سایر گروه

موجود سایر سموم، از سمیت باالتری برخوردار بوده و شدیداً برای 

خطرناک است. لذا، بایستی استفاده از این سم محدود به مناطق  آبزیان

میزان سمیت که جاییچنین از آنخشک و دور از منابع آبی شود. هم

ترکیبات مختلف در شرایط طبیعی محیط ممکن است تاحدودی 

متفاوت باشد، الزم است سمیت آبامکتین در آرتمیا در محیط طبیعی 

 نیز بررسی شود. 
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Abstract 
 The increasing of using pesticides are the major threat to natural ecosystems and 

organisms. Accordingly, the aquatic organisms especially Artemia sp are being used in 

determining the lethal and legislation concentration of these compounds. The present study was 

carried out to investigate the lethal effect of Abamektin pesticide which is used in Sistan area for 

agriculture and domestic activities, on nauplii 24, 48h and adult Artemia urmiana. This study 

was also focused to evaluate the effects of Abamektin toxicity on stages of A. urmiana. The 

lethal concentration including LC10, LC15, LC50, LC85, LC90, LC95 and LC99 were determined 

with Probit analysis program for three groups of A. urmiana after 24 hours exposure and 

conducting a range definitive Abamektin in static process according to O.P.D.C 202 protocol. 

Results showed the highest mortality rate was observed for adults in comparing to 24h nauplii 

and the adults were higher sensitive in comparing to other groups. The LC50 amounts were 

determined 4.72, 1.15 and 0.726 µg/l for 24h, 48h nauplii and adult respectively. These results 

indicate that Abamektin is a very high environmental toxic substance. 
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