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ارزیابی  LC50فلزات سنگین روی ،مس و جیوه در
ماهی گامبوزیا ()Gambusia holbrooki

واحد کیانی٭ ،1مهرداد فرهنگی ،2نعمتاهلل خراسانی ،3زنده یاد محمّد ابراهیمپور

کاسمانی4

 1دانشجوی کارشناسی ارشد محیطزیست ،دانشگاه تهران
 2استادیار دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 3استاد دانشکده منابعطبیعی ،دانشگاه تهران
 4استادیار دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بیرجند
(تاریخ دریافت1389/10/14 :؛ تاریخ تصویب)1391/10/4 :

چکیده
برخی از فلزات سنگین در غلظتهای پایین ضروریاند؛ امّا در اغلب موارد دارای آثار سمی هستند و با تجمع در اندامهای مختلف موجودات
آبزی باعث آسیب دیدن بافتها و اختالل در رشد و تکثیر آنها میشوند .هدف از این پژوهش بررسی میزان سمی بودن فلزات سنگین روی،
مس و جیوه در محیط آبی با سخختی  350میلخیگخرم در ییتخر کربنخات کلسخی در مخاهی گامبوزیخا ( )Gambusia holbrookiاسخت.
آزمایشهایی در قایب طرحی کامالً تصادفی به وسیله روی ،مس و جیوه به ترتیب با  5 ،5و  6تیمار و هر کدام در  3تکخرار انجخام شخدند.
تحقیق در این پژوهش به شیوه آزمایشگاهی -تحلیلی صورت گرفت .افزایش غلظت کلریخد مخس از  0/31بخه  0/62میلخیگخرم در ییتخر،
افزایش غلظت سویفات روی از  100به  120میلیگرم در ییتر و افزایش غلظت کلرید جیوه از  0/25به  0/5میلیگرم در ییتخر بخهعنخوان
محدوده بحرانی تعیین و در واقع بیشترین حساسیت (از نظر سمی بودن) در این محدوده مشاهده شد .بیشترین مرگ و میخر در  24سخاعت
اول روی داد که این مسئله مبین آثار حاد عناصر مورد مطایعه است .مقادیر  LC50تعیین شده نشان داد کخه در بخین فلخزات روی ،مخس و
جیوه بیشترین سمی بودن به ترتیب مربوط به جیوه ،بعد از آن مس و سرانجام روی بود.

کلید واژهها :روی ،مس ،جیوه ،ماهی گامبوزیا ،LC50 ،سمی بودن.

*نویسنده مسئول:

E-mail: kiyanivahed@alumni.ut.ac.ir
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سرآغاز
موجودات زنده به مقادیر بسیار کمی از فلزات سنگین برای ادامخه
رشد و بقا نیاز دارند کخه بخه اصخطالب بخه آنهخا عناصخر کمیخا
می گویند مثل مس ،منگنخز ،موییبخدن ،روی و اگخر ازآن حخداقل
مورد نیاز و ضروری افزایش یابند باعث اخالل در رشد میشخوند
(ثنایی .)1388 ،فلزاتی که چگایی بیشتر از  ،4g/litیا وزن اتمی
بیشخختر از  54g/molدارنخخد بخخهعنخخوان فلخخزات سخخنگین شخخناخته
میشوند ،بنابراین در پژوهش حاضخر مخس و روی فلخز سخنگین
هستند و همچنین عنصر کمیا ویخی جیخوه فقخط فلخز سخنگین
است .با این حال فلخزات سخنگین از جملخه ترکیبخات طبیعخی در
آ ها محسو میشوند و برخی از آنهخا در غلظختهخای پخایین
ضروری هستند ،ویی در اغلب موارد دارای آثار سخمی بخوده و بخا
تجمع در اندامهای مختلف موجودات آبزی باعث آسیب رسخاندن
بخخه بافخختهخخا و اخخختالل در رشخخد و تکثیخخر در آنهخخا مخخیشخخوند
) .(Alkarkhi et al., 2009فلزات سنگین از منابع مختلفی وارد
آ های طبیعی میشوند ،اما عمدهترین راه ورود آنها به منابع آبی
از طریق قرارگیری سنگها و خاکهای هوازده در مسیر آ های
طبیعی است .دیگر منابع ورود فلزات سنگین به آ ها را میتخوان
به فعاییتهای دامپروری ،کشاورزی ،معخدنکخاوی و نیخز بع خی
فعاییتهای صنعتی توسط انسان نسبت داد ) Ochieng et al.,
 .(2007روی ،مس و جیوه بهعنوان منابع آالینده محخیطزیسخت
گسترش زیادی بهصخورتهخای مختلخف در آ هخای شخیرین و
بومسازگانهای آبی دارند ،زیرا از این ترکیبخات افخزونبخر توییخد
وسایل فلزی ،در تویید حشرهکشها ،قارچکشها و حتخی از بخین
بردن جلبکها استفاده بهعمل میآیخد .افخزایش ایخن فلخزات در
بومسازگانهای آبی بهدییل مصرف انسان از غذاهای دریخایی بخه
نگرانی هایی در مورد سالمت انسان منجر شده است ،برای نمونه
روی که باعث از بین رفتن بافتها مخیشخود اگخر از راه دسختگاه
گوارش وارد بدن شود ممکن اسخت باعخث مخرگ شخود (ثنخایی،
 .)1388با توجخه بخه اینکخه انسخان در انتهخای زنجیخره غخذایی
بومسازگانهای آبی قرار دارد ،بنابراین استفاده از منابع آبی سخای
و ضد عفونی شده ،جلوگیری از انتقال عوامل بیمخاریزا و کنتخرل
دای سالمت آبزیان از اهمیت بهسزایی برخخوردار اسخت (شخریف
روحانی 1387 ،به نقل از گنجور) .سمی بودن آالینده از طریخق
آزمایش سنجش زیستی( )1ارزیابی میشود که بهوسیله آن غلظت
الزم برای ایجاد تلفات نیمی از موجودات مورد آزمخایش در یخک
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دوره زمانی مشخص (کوتاه مدت و بلندمدت) تعیین میشود .این
آزمایشها شاخهای از عل س شناسی زیسختی( )2اسخت و وظیفخه
آنها ق اوت درباره توان بایقوه مخواد آالینخده و بررسخی تخثثیرات
زیان بخش ایخن مخواد بخر موجخودات زنخده بخومسخازگانهاسخت
( .)Kamrin, 2000آزمون سمی بودن حاد ،آزمون کوتخاه مخدت
طراحی شده برای اندازه گیری اثر عوامل سمی بر گونههای آبزی
در طخول دوره زنخدگی آنهاسخت ) .(Dural et al., 2005ایخن
آزمون محدوده تحمل موجودات آبزی را نشان میدهد ،پر واضح
است که فلزات سنگین به دییل سمی بخودن و داشختن خاصخیت
تجمعی در بدن موجودات زنخده از اهمیخت زیخادی برخوردارنخد .
) (Akan et al., 2009یکی از راهکارهای مناسب برای بررسی
تخخثثیر ات سخخون ناشخخی از مواجهخخه بخخا فلخخزات سخخنگین اسخختفاده از
مدلهای حیوانی و بهویژه گونههای آبزی است .به همخین دییخل
در این مطایعه از ماهی گامبوزیا بهعنوان مدیی بیویوژیکی استفاده
بهعمل آمد .این ماهی از ایایتهای جنوبی امریکا برای مبارزه بخا
پشه ماالریا (آنوفل) به اروپا و سایر نقخاط دنیخا و از جملخه ایخران
معرفی شد (کیوانی .)1387 ،از زمانی که ارزش مخاهی گامبوزیخا
برای مبارزه با ماالریا شخناخته شخد بخه آ هخای شخیرین داخلخی
بسیاری از کشورها معرفی شد و در حال حاضخر یکخی از ماهیخان
عمخخده در آ هخخای شخخیرین محسخخو مخخیشخخود ( & Garcia
 .)Huffaker, 1979به طورکلی مخاهی الرو خخوار گامبوزیخا در
آ های بخشهای وسیعی از کشور وجود دارد و قادر بخه تحمّخل
دمخخای بخخاال ،سخخختی زیخخاد ،کلرورهخخا ،امخخالب و تعخخداد زیخخادی از
آیودگیهاست ) .(Leyse et al., 2005با وجود این که مطایعات
زیادی در مورد مقاومت گیاهان و جلبخک هخا نسخبت بخه فلخزات
سنگین انجام شده است ،با این حال تحقیقات محدودی در مخورد
میزان مقاومت آبزیان به فلزات سنگین و عناصر کمیا صخورت
گرفته است ) .(Newman, 2005برای نمونه )Ebrahimpour,
 (2010 bسمی بودن حاد ( )LC50فلزات سنگین روی و مس را
در سیاه ماهی) (Capoeta fuscaدر محیطهخای آبخی بخا درجخه
سختی مختلف تعیخین کردنخد و گنجخور ( )1387غلظخت نیمخه
کشنده  96سخاعته داروی میخرکن -اس بخر میگخوی پخا سخفید
( )Litopenaeus vannameiرا بخخرآورد کردنخخد .هخخدف ایخخن
پژوهش ارزیخابی  )3(LC50فلخزات روی ،مخس و جیخوه در مخاهی
گامبوزیا ( )Gambusia holbrookiاست.
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مواد و روشها
در فروردین ماه سال  1388حدود  1000قطعه ماهی گامبوزیخا
از رودخانه ابن حسام شهرستان خوسف (رودخانه فصلی واقخع در
استان خراسان جنوبی) صید شد .استان خراسان جنوبی از یحخا
اقلیمى در موقعیت خشک سرد قرار دارد و اغلب رودخانههای آن
فصلیاند .آ رودخانه ابن حسام به قنخات خوسخف مخیپیونخدد و
همین موضوع موجب شده است ویژگیهای زیستی این رودخانخه
با قنات خوسف مشابه باشد (کیانی و همکاران .)1389 ،ماهیخان
مذکور در ظروف حاوی آ رودخانه بخه آزمایشخگاه منتقخل و بخه
مدت یک هفته در آزمایشگاه نگهداری شدند تا با شخرایط جدیخد
سازگار شوند .در آزمایشگاه برای تامین اکسیژن مورد نیاز مخاهی
ها از هواده با حج هوای ثابت استفاده شد .حج آ موجخود در
آکواریوم ها  40ییتر بود و تعداد  10قطعه ماهی بهطور تصادفی
به هر آکواریوم اختصاص داده شد .سختی آ مورد بررسی 350
میلخخیگخخرم در ییتخخر کربنخخات کلسخخی و میخخانگین وزن مخخاهیهخخا
 0/4±0/1گرم بود .آزمایش ها در قایب طرحی کخامالً تصخادفی
به وسیله روی ،مس و جیوه بهترتیب با  5 ،5و  6تیمخار (جخدول
 )1و هر کدام در  3تکرار بهصورت جداگانه برای هر فلز با حدود
اعتماد  95درصد انجام شد .تراک ماهیان در آکواریومها در حخد
 1گرم در ییتر تنظخی شخد ( .)4()TRC, 1984ایخن آزمخایش در
شرایطی که دمخا ،pH ،اکسخیژن محلخول و کخدورت آ کنتخرل
میشد ،صورت گرفت (جدول  .)2به غیر از  ،pHدمخا و اکسخیژن
محلول که به ترتیب با  pHمتر ،دماسنج و اکسیژن سخنج تعیخین
شدند ،سایر شاخصهای فیزیکو شیمیایی آ بخا دسختگاه 5000
 Palintestتحت شرایط استاندارد آزمایشگاهی اندازهگیری شدند.
سپس آزمایشی اوییه برای تعیین حد باال و پایین غلظت کشخنده
فلزات مذکور در ماهی گامبوزیا صورت گرفت ،به این صورت که
بهطور تصادفی اثر غلظت های مختلف فلزات مخذکور در ماهیخان
بررسی و با استفاده از تصاعد هندسی این محدوده به غلظتهای
مختلف تقسی شد .در ادامه دامنخهای بخا حخداکثر غلظخت 160
میلی گرم در ییتر و حداقل غلظت  80میلخیگخرم در ییتخر بخرای

سویفات روی بهدست آمد ،که بخه  5غلظخت شخامل ،140 ،80
 140 ،100و 160میلخخیگخخرم در ییتخخر تقسخخی شخد .همچنخخین
دامنهای با حداکثر غلظت  2/5میلیگرم در ییتر و حداقل غلظخت
 0/16میلیگرم در ییتر برای کلرید مس بهدست آمد ،کخه بخه 5
غلظت شامل  1/25 ،0/62 ،0/31 ،0/16و  2/5میلیگرم در
ییتر تقسی شد .سرانجام دامنهای با حداکثر غلظت  2میلخیگخرم
در ییتر و حداقل غلظت  0/062میلیگرم در ییتخر بخرای کلریخد
جیوه ) (Ebrahimpour et al., 2010 aبهدست آمد ،که بخه 6
غلظت شامل  1 ،0/5 ،0/25 ،0/125 ،0/625و  2میلیگخرم
در ییتر تقسی شد LC50 .که معموالً برای مواد محلخول اسختفاده
مخخیشخخود ( ،)Vincent, 2010بخخا روش  )5(EPAدر نخخرمافخخزار
 Probit analysis programمحاسخبه شخد ( EPA Probit
.Analysis, (2009
(روش استاندارد  EPAو برنامخه نخرمافخزاری Probit analysis
) .(Vincent, 2010) )program (1.5این برنامخه بخا دریافخت
تعداد ماهیان مورد آزمایش و غلظت عناصر استفاده شد ،حد بخاال
و حد پایین  LC50را با سطح اعتماد  95درصخد اراهخه مخیدهخد.
شکل ( )1به صورت شخماتیک طریقخه محاسخبه  LC50را نشخان
می دهد .روش تحقیق در این پژوهش بخه شخیوه آزمایشخگاهی-
تحلیلی بود و رس نمودار نیز با اسختفاده از نخرمافخزار )version
 Sigmaplot (11انجام شد.

جدول( :)1تیمارها و غلظتهای فلزات سنگین مورد استفاده در این آزمایش
تیمار
ZnSo4
CuCl2
HgCl2

غلظت (میلیگرم در لیتر)
80
0/16
0/625

100
0/31
0/125

120
0/62
0/25

140
1/25
0/5

160
2/5

-

1

2

-

60

پژوهشهای محیطزیست ،سال  ،3شماره  ،6پاییز و زمستان 1391

یافتهها
خصوصیات فیزیکی -شیمیایی آ ها در میزان سمی بودن فلزات
سنگین تثثیر بهسزایی دارند .با توجه به جخدول ( )2آ رودخانخه
توانخایی بیشخختری نسخبت بخخه آ محخیط آزمخخایش در نگهخخداری
ترکیبات حاوی نیتروژن داشته ،به طوری کخه میخزان آمونیخاک و

نیتریت آن تقریباً  7برابر آ محیط آزمایش بود .سختی کل آ
رودخانه تقریباً  2/5برابر سختی کل آ محیط آزمایش بود ویی
میزان کلر آن نصف آ محیط آزمایش اندازهگیری شد .همچنین
برای جلوگیری از ایجخاد تخنش در مخاهی هخا دمخای آ محخیط
آزمایش نزدیک به دمای آ رودخانه نگه داشته شد (جدول .)2

جدول (:)2خصوصیات فیزیکی -شیمیایی آبهای مورد مطالعه (میانگین  ±انحراف معیار)
منبع آب
شاخصها
سختی کل (میلیگرم در ییتر)
کلسی (میلیگرم در ییتر)
منیزی (میلیگرم در ییتر)
آمونیاک (میلیگرم در ییتر)
نیتریت (میلیگرم در ییتر)
 cl2کلر (میلیگرم در ییتر) بهصورت
اکسیژن محلول (میلیگرم در ییتر)
دما (درجه سانتیگراد)
pH

مرگ و میر در  24سخاعت اول را مخیتخوان بخه علخت خاصخیت
تجمعی زیستی فلزات مخورد مطایعخه در بخدن مخاهی نسخبت داد.
همچنین با افزایش غلظت س  ،میزان تغییرات مرگ و میر ماهی
در اثر فلزات روی (شکل  ،)2مس (شکل  )3و جیخوه (شخکل )4
افزایش یافت.
در جدول ( Lc50 )3کلرید مس ،سویفات روی و کلریخد جیخوه در
ماهی گامبوزیا اراهه شده است .بیشترین میخزان مخرگ و میخر در
کلیه تیمارها در  24ساعت اول روی داد که این مسئله مبین آثار
حاد عناصر مورد مطایعه است.

آب رودخانه

آب محیط آزمایش

1200±50
7±176
5±173
0/1±79/0
0/01±05/0
0/02±1/0
0/2±6/7
0/2±9/12
0/1±82/7

10±350
4±52
3±45
0/02±1/0
0/001±007/0
0/06±2/0
0/2±6/8
0/3±13/6
0/2±75/7

شکل ( :)3روند مرگ و میر ماهی گامبوزیا بر اثر فلز مس

شکل ( :)4روند مرگ و میر ماهی گامبوزیا بر اثر فلز جیوه
شکل ( :)2روند مرگ و میر ماهی گامبوزیا بر اثر فلز روی

با گذشت زمان میزان  Lc50فلزات سنگین مورد مطایعخه کخاهش
یافت .باالترین میزان  Lc50و در واقع کمتخرین سخمی بخودن در
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ارزیابی  LC50فلزات سنگین روی ،مس و جیوه در ماهی گامبوزیا ()Gambusia holbrooki

جدول ( Lc50 :)3سولفات روی ،کلرید مس و کلرید جیوه در ماهی
زمان (ساعت)

گامبوزیا*

( Lc50میلیگرم در لیتر)
ZnSo4

CuCl2

HgCl2

(2/54 )0/89-4/59
(1/13 )0/89-1/52

(**0/56 )0/2-16
(0/41 )0/0-35/48

(135/8 )128/6-136/7
24
(126/4 )120/3-132/9
48
()116/9-121/9
(0/84 )0/67-1/06
72
122/95
()115/89-127/4
(0/65 )0/54-0/79
96
121/6
* دادهها با حدود اعتماد  95درصد اراهه شده اند.
** دادههای داخل پرانتز دامنه تغییرات را نشان می دهند.

بین فلزات سنگین مورد مطایعه مربوط به فلز روی در  24ساعت
اول بود .همچنین کمترین میزان  Lc50و در واقع بیشترین سمی
بودن نیز به فلز جیوه در ساعت  96تعلق داشت.
آزمون سمی بودن حاد ،محدوده تحمل موجودات آبزی را نشخان
میدهد .پر واضح است که توجخه بخه فلخزات سخنگین بخه دییخل
خاصیت تجمعی آنها در بدن موجودات زنخده از اهمیخت بسخزایی
برخوردار است .در شکل ( LC50 )5سویفات روی ،کلرید مخس و
کلرید جیوه در طول زمان مقایسه شده است .این نمودار بخخوبی
اختالف سمی بودن روی در مقایسخه بخا مخس و جیخوه را نشخان
میدهد.

شکل ( :)5مقایسه  LC50سولفات روی ،کلریدمس و کلرید
جیوه در طول زمان در ماهی گامبوزیا

بحث و نتیجه گیری
مقایسه شاخصهای فیزیکی -شیمیایی رودخانهها و ویژگیهخای
زیستی آن منعکس کننده کیفیت آ آنهاست).(Davies, 2001
بیشتر بودن غلظت نیتروژن آ رودخانه به آ محیط آزمایش را
میتوان به واکنشهای زیستی -شیمیایی ( بهویژه آمونیاک دفخع

(0/36 )0/0-22/59
(0/36 )0/0-22/59

شده توسط آبزیان موجود در رودخانه) نسخبت داد کخه منجخر بخه
تویید ترکیبات نیتروژن دار در این منابع آبی مخیشخود .مطایعخات
نشان داده است که نوسان ترکیبات نیتروژندار از فصل پاییز بخه
زمستان است و با شروع فصل بهار به طور نسبی ثابت مخیشخود
(مهدوی و همکاران .)1389 ،باال بودن سخختی آ رودخانخه را
میتوان به تبخیر باالی آ در منطقه مخورد مطایعخه نسخبت داد.
خصوصیات فیزیکو شیمیایی در میزان سمی بودن فلزات سنگین
تثثیر بهسزایی دارند .مطایعات مشابه در این زمینه نشخان دادهانخد
که میزان مرگ و میر مخاهی گامبوزیخا در آ بخا درجخه سخختی
 350میلی گرم در ییتر برای فلز روی با میزان مرگ و میر ماهی
گامبوزیا در آ با درجه سختی  25میلیگرم در ییتخر بخرای فلخز
مس برابر است ) .(Hoseinzade et al., 2010همچنین هر چه
سختی آ بیشتر باشد سمی بودن فلزات سنگین افزایش مییابد،
یعنی سختی آ و سمی بودن فلخزات سخنگین رابطخه معکخوس
نسبت به ه دارند ) .(Hoseinzade et al., 2010عخاملی کخه
بیشتر در ارزیابی سمی بودن مواد شخیمیایی اهمیخت دارد غلظخت
آستانه و شیب منحنی غلظت -واکنش است (.)Kamrin, 2000
بنابراین پایین بودن مرگ و میر در  24ساعت اول را میتوان به
علت خاصیت تجمعی زیستی فلزات مورد مطایعه در بخدن مخاهی
نسبت داد ،چرا که با گذشت زمان مرگ و میر افزایش مییافخت.
با استناد به یافتههای این پژوهش برای سویفات روی با افخزایش
غلظت از  100به  120میلیگرم در ییتر مرگ و میر از  5درصد
به  50درصد افزایش یافت (شکل )2؛ همچنین برای کلرید مس
با افزایش غلظت از  0/31به  0/62میلیگخرم در ییتخر ،میخزان
مرگ و میر از  10درصد به  50درصد افزایش یافت (شخکل )3؛
سرانجام برای کلرید جیوه با افخزایش غلظخت از  0/25بخه 0/5
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میلی گرم در ییتر میزان مخرگ و میخر در مخاهی گامبوزیخا از 20
درصد به  70درصد افزایش یافت (شکل .)4بنخابراین مخیتخوان
نتیجه گرفت که افزایش غلظت سویفات روی از  100بخه 120
میلیگرم در ییتر ،افزایش غلظت کلرید مس از  0/31بخه 0/62
میلیگرم در ییتر و افزایش غلظت کلرید جیوه از  0/25بخه 0/5
میلیگرم در ییتر محدوده بحرانی محسخو مخیشخود و در واقخع
بیشترین حساسیت (از نظر سمی بودن) در ایخن محخدوده مشخاهده
شد .در مورد فلز روی با  1/2برابر شدن میزان غلظت ،کشخندگی
 10برابر ،در مورد مس با  2برابر شدن میزان غلظت ،کشخندگی
 5برابر شد و در مورد فلز جیوه )(Ebrahimpour et al., 2010 a
نیز با  2برابر شدن میزان غلظت ،شدت کشندگی تخا  3/5برابخر
افزایش یافت .در این بین حساسترین محدوده افخزایش غلظخت
محدوده روی بود ویی از نظر سمی بخودن (کشخندگی در سخطوب
پایین غلظت) فلز جیوه در بین فلزهای مورد مطایعه سخمیتخرین
شناخته شد .در شکل ( )5کالسهبندی سخمی بخودن بخه روشخنی
مشخص میشود ،دادهها مؤید آن است که در غلظتهای پخایین
فلز جیوه خاصیت سمی بیشتری دارد .با توجه به جخدول ( )3نیخز
مشاهده میشود که بیشترین میزان تلفات در اثخر فلخز جیخوه ر
داد .بنابراین ترتیب سمی بودن عبارت است از.Hg<<Cu<Zn :
نتایج حاکی از آن است که با گذشخت زمخان میخزان  LC50سخیر
نزویی دارد که نشاندهنده آسیب پذیری مخاهی مخورد مطایعخه در
روزهای اوییه در مواجهه با فلزات مذکور است .با توجه به میخزان
 LC50کلرید مس ،سویفات روی و کلرید جیوه در ماهی گامبوزیخا
میتوان به سمی بودن باالی این فلخزات و بخه طخورکلی فلخزات
سنگین پی برد .این مطلب با توجخه بخه تبعخات و پخراکنش زیخاد
فلزات سنگین در محیطزیست (طبیعی و انسانی) مبخین نیخاز بخه
مطایعه بیشتر در مورد فلخزات سخنگین ،بخهویخژه در محخیطهخای
حسخخاس اسخخت .م خؤثرترین راهکخخار بخخرای جلخخوگیری از آیخخودگی
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محیط زیست به وسیله فلزات سنگین پیشگیری از آیخودگی منخابع
آبی است .برای نمونه با بازیافت فلزات سنگین از فاضال ناشخی
از صنایع و دیگر منابع آالینده میتخوان افخزون بخر جلخوگیری از
آیودگی آ و خخاک در اثخر انتشخار فلخزات مخذکور ،هزینخه دفخع
فاضخال را تخا میخزان  10برابخر کخاهش داد ) Sethu et al.,
 .(2005سرانجام بخا توجخه بخه اینکخه ایخن پخژوهش مطایعخهای
مقدماتی (در شرایط آزمایشگاهی) است پیشخنهاد مخیشخود ایخن
گونه تحقیقات در محیطهای طبیعی به منظور دستیابی به نتخایج
مستندتر انجام شود.
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Ecotoxicology
Concentration Lethal 50%
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