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ABSTRACT 
     This study included acute and chronic effects for cypermethrin pesticide in 
Cyprinus carpio . Eight concentration between 0.005 and 0.0007 mg/L was used in 
the acute exposure for 24 to 96 hours to determination of median lethal concentration 
( LC50 ),lethal concentration for the complete number ( LC100 ), non lethal 
concentratin ( LC0 ) and  Safety  concentration (SC ), also behavioral changes was 
used as a standard  of those effects. Whereas two concentration  0.0007 and 0.0008 
mg/L were used in the chronic exposure for 60 days , through it clinical signs 
(behavioral , weight and histological changes ) and histopathological changes were 
used as a standard to observed these effects through the study period. The value of 
LC50 for carp fish were 0.0025 , 0.00231 , 0.00214 , 0.00212 mg/L for 24, 48, 72, 96 
hrs respectively. of exposure to cypermethrin pesticide concentrations respectively . 
The LC100 values for 24 hrs. of exposure were  0.005 mg/L while LC0 values for 24 
hrs. of exposure were 0.0008 mg/L .The safety concentration values were 0.000231, 
0.0003465  mg/L . Behavioral changes were recorded more effects in high 
concentrations than it in low concentrations . The chronic exposure showed no any 
behavioral changes was recorded except on the fifth days at 0.0007 mg concentration 
. Moreover the growth was reduction in each of the concentrations that used and show 
more effect at the second concentration . Histopathological changes were showed 
clearly at some carp members such as : liver , kidney , intestines, spleen and muscle 
that exposed to a pesticide at 0.0008 mg/L concentration only . 
 
 
  التأثیرات الحادة والمزمنة لمبید الحشرات سایبرمثرین  في اسماك الكارب االعتیادي

Cyprinus carpio L.1758  
 
 

  : الخالصة
في اسماك الكارب  سایبرمثرینتضمنت الدراسة  الحالیة التأثیرات السمیة الحادة  والمزمنة لمبید      

لتر / ملغم 0.0007   - 0.005االعتیادي، اذ  استعمل في دراسة التأثیرات الحادة ثمان تراكیز مابین  
والتركیز القاتل لكامل العدد   LC50ساعة واستخدم كل من التركیز القاتل الوسطي    96لمدة 
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LC100   والتركیز غیر القاتلLC0    والتركیز االمینSC   والتغیرات السلوكیة كمعیارٵ للداللة على
 – 0.0008اما في دراسة التأثیرات السمیة المزمنة  التراكمیة  فـقـد استعمل تركیزین  . تلك التأثیرات 

سلوك االسماك والوزن ( دمت االعراض السریریة یومٵ واستخ  60لتر لمدة / ملغم  0.0007
اظھرت النتائج ان التركیز . كمعیارٵ لمالحظة تلك التأثیرات طوال مدة الدراسة )  یجیة سوالتغیرات الن

و  0.00231و  0.0025  على اسماك الكارب االعتیادي كان  سایبرمثرینالمتوسط القاتل لمبید 
ساعة على التوالي، اما التركیز   96و  72و  48و  24لتر خالل  /ملغم   0.00212و  0.00214

لتر فیما كان / غممل  0.0008لتر والتركیز غیر القاتل  /ملغم  0.005القاتل لكامل العدد فقد كان  
لتر، وقد اظھرت النتائج بان التغیرات السلوكیة /ملغم  0.000231و 0.0003465التركیز االمین 
اما في دراسة التأثیرات المزمنة . في التراكیز الواطئة  ھحٵ عند التراكیز العالیة مماعلیكانت اكثر وضو

لتر فقط ، فیما سجل / ملغم  0.0008فلم تسجل أي تغیرات سلوكیة اال في الیوم الخامس عند التركیز  
ني ، وقد ظھرت تأثیرٵ على النمو في كل من التركیزین المستعملین وكان اكثر وضوحٵ عند التركیز الثا

الكبد و الكلى و ( بعض التغیرات النسجیة واضحــة في بعض اعضاء سمــك الكارب االعتیادي 
 .لتر فقط /ملغم  0.0008المعرضة للمبید عند تركیز  ) االمعاء و الطحال والعضالت 

  
  : المقدمة 

یعد مبید سایبرمثرین واحد من اھم المبیدات التي تنتمي الى مجموعة البایروثرویدات المصنعة ومن     
اشدھا سمیة ویستعمل في مجال واسع ضد تشكیلة واسعة من الحشرات في الزراعة والصحة العامة 

الذرة   وتربیة الحیوانات ، منھا حشرة االرضة في البیوت والمباني العامة ومن الحنطة وحفار ساق
صنع في عام . ولمكافحة الخضراوات والثمار ومعالجة الحشرات التي تصیب  الحیوانات االلیفة 

م  وھو یستعمل بشكل رئیس على شكل  1977م  وسّوق بوصفھ مادة صناعیة نشطة في عام  1974
,  1(خرى واحیانا على شكل سائل ولھ القابلیة على الخلط مع مبیدات ا  wettableمسحوق قابل للبلل 

وكانت ھذه المجموعة من المبیدات تستعمل لمكافحة االفات المنزلیة داخل البیوت فحسب  بسبب )   2
م  لتكون اكثر ثباتـاً فــــي   1974تحللھــــا السریع بوساطـــــــة الضوء اال انھا طــورت بعــد عــام 

وتصنفھ منظمة الصحة العالمیة  .  ) 5,4,3(الضـــوء وسامــــة للحشرات بتركیزات منخفضة جداً 
، ویصنفھ المكتب   Moderately hazardousضمن القسـم الثالث في  المــواد معتدلة الخطورة  

ضمن   EPAوتصنفھ وكالة حمایة البیئة االمریكیة  ) . 6(االوربي للكیمیائیات ضمن المواد الخطرة 
الســامة جـــدا لالسمــاك كمــا جــاء في دراســـة  القسم الثاني ســــــام باعتدال ، ویعد من الملوثات

في اجنة  سمك ) مجموعة السایبرمثرین(حول التأثیرات الحادة للبیروثرویدات المصنعة )  (8,7
/ مایكرو غرام  0.0001 – 8الكارب االعتیادي ویرقاتھ اذ عرضوھا الى تركیزات مختلفة تتراوح بین 

ك عند التركیزات االوطأ في حین ازدادت اعداد الھالكات كلما زاد لتر فالحظوا ان قسماً قلیالً ھل
   .ساعــــة   96التركیز حتى ھلكت جمیعھــا عند اعلى تركیز في 

 
 السمیة الحادة والسمیة المزمنة

تعرف السمیة الحادة على انھا التغیر الحیاتي او التلف الحاصل بسبب التعرض الى مادة كیمیائیة او    
اما التركیز ).9(فیزیائي یتم التعرض لھ لمرة واحدة او مرات عدة متكررة في مدة زمنیة قصیرة عامل 

فھو تركیز المواد الكیمیائیة الضارة في محلول مائي والذي یمكن ان یقتل ) LC50( المتوسط القاتل 
مزمنة فتعرف على من حیوانات المختبر ، ویعـد مقیاساً للسمیة الحادة للمبیدات ، اما السمیة ال%  50

  )10(انھا تأثر الكائن الحي بتراكیز قلیلة من المادة السامة ألوقات طویلة 
 

   االسماك المستخدمة في التجربة
، اذ ُحصل علیھ من مفاقس التفریخ    .Cyprinus carpio Lاستعمل سمك الكارب االعتیادي      

  ) .كفیات ( ة االصطناعي في منطقـــة الیوسفــیة وبأعمـــــار فتیـــ
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  التعرض الحاد
من سمك التجربة وذلك الختیار %  0 – 100اجریت  تجارب اولیة عدة وبتركیزات تقتل بین      

التراكیز المطلوبة التي تمكننا من معرفة التركیزالنصفي القاتل ، ومن ذلك ُحددت ثمان تركیزات 
الجدول ( اسماك فضال عن مجموعة السیطرة  10مكررات لكل معاملة تطبق كل منھا على   3وبواقع 

سم   60×30×30لتراً من ماء االسالة وترك في االحواض الزجاجیة ذات االبعاد    30، اذ وضع )   1
ساعة للتخلص من الكلور قبل وضع االسماك فیــھ وزود باالوكسجبن بوساطـــة مضخات  72لمدة  

ساعة لمالحظة حالتھا الصحیة  24وتركت لمدة  ھواء كھربائیة  ثم وزعت االسماك على االحواض
  - 0.005وازالة االسماك غیرالطبیعیة منھا ان وجدت ثـم اضیفت التراكیز الثمانیة المحصورة بین 

، وشملت التجربة ثالثة مكررات لكل تركـیز ودونـت المـالحظات )   (1لتر  الجدول / ملغم  0.0007
 -:ومنھا ُحسب االتي  ساعة  96طــوال مدة التجربة البالغة

 
  التركیز القاتل الوسطي

ساعة من التعرض  96،  72،  48،  24استخرجت قیمة التركیز القاتل لنصف العدد في اثناء      
لتر وتم تحویل عــدد / ملغم ) 0.0007 -0.005( لتركیزات مختلفة من المبید محصورة بین 

، بعدھا یستخرج متوسط ) 11,12(مئویـــة  والموضحة في الھـالكــات لكــل تركــیز الــى نســبة 
، اذ یصمم خط بیاني بین التراكیز على المحور السیني والنسب المئویة LC50التركیز الممیت 

للھالكات  على المحور الصادي ویرسم الخط البیاني بین نقطة التقاطع للمحورین بوصفــھ خطــاً 
وبعد ذلك یتم ) Linear regression  )11 ,13دار الخطــــــــــــي مستقیمـــاً بطریقـــة االنحــــــ

في النسب المئویة للھالكات مع الخط النازل على المحور السیني لیمثل التركیز  50تقاطع الرقم  
 .الممیت لنصف العدد 

  
  یبین تركیزات مبید سایبرمثرین المستعملة على سمك  الكارب  االعتیادي)  1(الجدول 

  لتر/ مبید سایبرمثرین  ملغم   المعامالت
1  0.0007  
2  0.0008  
3  0.0009  
4  0.001  
5  0.002  
6  0.003  
7  0.004  
8  0.005  

control 0  
  

 . LC100التركیز القاتل لكل العدد  
  .ساعة من التعرض    24في اثناء %     100وھو التركیز الذي یسبب نسبة ھالك 

   LC0التركیز غیر القاتل  
  ساعة    24وھو التركیز الذي الیسبب ھالكات في اثناء مدة تعرض 

  Scالتركیز االمین   
التركیز االمین ھو اعلى تركیز للسموم لیس لھ تأثیر واضح بعد تعرض طویل االمد في جیل او عدة 

  - :واستُخرجت قیم التركیزات االمینة بأستعمال المعادلة االتیة ) . 14(اجیال  
LC50 ( 24 hr. ) × 0.3                       -------------------- -----Saftey Concentration=  

 ˟ ) ]48 hr.  (LC50  ) /24 hr.  (LC50 [  
X  : 15(حداُ اعلى   3حداً ادنى و  2معامل االمان ویساوي.(  
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  : التغیرات السلوكیة 

قیست التغیرات السلوكیة لالسماك عن طریق حركات السباحة والتوازن العام للجسم وكذلك التنفس    
  عن طریق حركة الغالصم والحالة العصبیة لالسماك  

یوماً واوزان   60استعمل في التجربة عدد من اسماك الكارب االعتیادي بعمر :التعرض المزمن   
 10سم وقسمت الى ثالث مجامیع تضم كل منھا   10 – 12  وبطول یتراوح بین  2± غم  40متقاربة 

  0.0008لتر والمجموعة الثانیة  لتركیز / ملغم  0.0007اسماك ، عرضت المجموعة االولى لتركیز 
ساعة   48یومٔأ◌ ، وكان الماء یستبدل كل  60لتر والثالثة للسیطرة ، وكانت مدة التعرض  / ملغم 

سماك تغذى بشكل منتظم وبواقع مرة واحدة في الیوم بالعلیقة الخاصة للتخلص من الفضالت وكانت اال
   بأالسماك

ُدرس سلوك االسماك عن طریق مراقبة حركاتھا داخل االحواض وكذلك حركة : التغیرات السلوكیة    
غطاء الغالصم والتوازن العام للجسم واتجاه السباحة ودونت المالحظات منذ الیوم االول للتعرض 

  انتھاء التجربةوحتى 
 15و  5قیست اوزان االسماك قبل التعرض للمبید ، وقیست بعد التعرض عند االیام : التأثیر في النمو 

  یوماً من بدایة التعرض السمي المزمن للمبید وحتى نھایتھ   60و  45و  30و 
اخذت اجزاء من الكبد والكلى واالمعاء والطحال والعضالت  لالسماك المعرضة : التغیرات النسجیة   

ساعة ، ثم حضرت الشرائح  24لمدة   %10لتر، وحفظت في مادة الفورمالین بتركیز /ملغم 2للتركیز 
 paraffin وصب علیھا شمع البرافین  Histokinate، اذ مــررت بجھـازالتمریر ) 16(بأتباع طریقة 

wax    مایكرومیتر بوساطة جھاز المشراح الدوار   5وقطعت بسمكmicrotome    Rotary  ثم بعد
ذلك صبغت الشرائح بالھیماتوكسلین واالیوسین وفحصت تحت المجھر الضوئي المركب نوع 

Olympus CH3   وُصورت الشرائح المجھریة  بأستعمال مجھر ضوئي نوع ،Olympus   مزود
  تصویر ومربوطة بجھاز حاسوب بكامیرا

 Analysis of variance    ُحللت البیانات بأستعمـال طریقــــة تحلیل التباین : التحلیل االحصائي   
test )ANOVA  ( للتوصل الى معنویـة المعــامالت المختلفـة على وفــق التصمــــــــیم

واختـبرت الـــفروق المعنویـة  CRD(Complete Randomized Design(العـــــــشوائي الكامل 
مـع   Duncans  multiple range testبین متوسطات العوامـل المدروسـة على وفـق اختـباردنكن  

تحت مستوى       LSD(Least Significant Differences(استعمـال اقــل الفـــروق المعنویــة 
 SAS (Statistical Analysis( ، واستخدم البرنامج االحصائي ) P ) (17>  0.05(  االحتمالـیـة 
System  لتحلیل البیانات 

  
  الـنتائــــــــج

  التعرض الحاد 
نتائج السمیة لمبید سایبرمثرین على سمك الكارب ) 2( یبین الجدول  التركیز المتوسط القاتل     

ســاعـــــة  وقد ُحدد التركیز المتوســط    96ة االعتیادي عند تعریضھــا الى تراكیز مختلفـــة لمــــد
ســـــاعـــــة وكــــــانت      96 و 72  و 48 و 24 للمــبید  للمــــدد       LC50القـــاتل  
( لتر علــى التوالي ، كمـــا فــي / ملغم   0.0025 , 0.00231 , 0.00214   , 0.00212النتائـــــــج

  ). 1 الشكل
  لتر/ملغم  0.005وكان )     LC100( وقد جرى تحدید التركیز القاتل للعدد الكامل   -
  لتر/ملغم 0.0008كان   و     (LC0 )وُحدد التركیز غیر القاتل   -
 0.000231لتر  كحد اعلى  و/ملغم 0.0003465فقد ُحددت قیمتة وكانت    SCاما التركیز االمین    -

  لتر حداً ادنى/ملغم
 

  رات السلوكیةالتغی
ظھرت التغیرات السلوكیة للتعرض السمي الحاد لمبیـــــد سایبرمثرین على سمــــــك  الكارب     

لتر  اذ لوحــظ فیھــا  زیادة نشاط / ملغم  0.005 االعتیادي  بعد مرور نصف  ساعة عند التركیز  
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االسماك متمثلة بزیادة سرعة السباحــة وكذلك السباحـــة غیر المنتظمة  مع سرعة  حركة  الغطـاء 
الغلصمي والصعود نحو  سطح الماء واالرتطـــام بجوانب الحوض ، ولوحظت زیادة  افرازات  

تعاش مع االسماك  ،  وبعد مرور ساعتین  لوحظت  العالمات العصبیة على االسمــــاك متمثلة  باالر
المیل  للبقاء في القاع  ، ولوحظت حاالت انقالب االسماك على الظھر او الجوانب  حتى  ھلك العدد 

لتر فقــد ظھرت التغیرات نفسھا ولكن  / ملغم  0.004 ساعة  ،   امـا في التركیز     24كلھ في مدة 
ساعة  وبدأت  التأثیرات       48 ساعـات  ولم ینفق العدد كلــھ  اال بعــد مـرور     3 – 4بعد  مرور

لتر، فقد لوحظت بعض / ملغم   0.0008تقــل  مــــع انخفـــــاض التراكیز حتى وصــلت الى الـتركیز 
    0.0007اما التركیز  االخیر .  التأثیرات البسیطة في كون االسماك  كانت  تعاني  من  الخمول 

یرات  سلوكیة  ،  وبشكل عام  كانت التغیرات السلوكیة تزداد لتر   فـلــم  تظـھـر عنــده أیة  تغ/ملغم
 .بزیادة التركیز

  
النسب المئویة لھالك اسماك الكارب المعرضة لتركیزات مختلفة من مبید سایبرمثرین في  فترة )  2( الجدول 

  ساعة )   96 و 72 و 48 و 24 ( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المجموعة
  عدد

  االسماك
  

  التركیز
  لتر/ ملغم 

  
  ساعة24

  
  ساعة     48

  
  ساعة 72

  
  ساعة96

Control  10 0 0 0  0 0  
  1  10  0.0007 0 0  0  0 

2  
  

10  0.0008 0 0 0 0 
3  10  

 
0.0009  0 10 20 20  

  4  
  

10 0.001  20 30 40 40 
5 

  
10  0.002 50  60  60 60 

6 10 
 

0.003 70 70 80 90 
7 
  

10  0.004 90  100 -  - 
8  

  
10 0.005 100 -   --  -  - 
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قیم التركیز المتوسط القاتل لمبید سایبرمثرین على سمك الكارب  االعتیادي )   1( الشكل 

  ساعة  96و 72و48 و 24 في  
 
 
 

  التعرض المزمن
  التغیرات السلوكیة    

لتر  /ملغم  0.0008لوحظت  التغیرات  السلوكـــیة  لمبـید سایبرمثرین  في الیــــوم  الثالــــث  عند  التركیز      
، فقد  لوحظ انخفاض في مستوى نشاط االسماك عن طریق میلھا للبقاء اكثر  االوقات ساكنة  في  قاع  الحوض  

لتر   فلـــم  /ملغم 0.0007اما المجموعـــة المعرضة للتركیز  . فقـــدان  الشھـــیة   ،  كذلك  لوحظ  علیھــــا
  . یطرأ علیھـــا أي تغییر في سلوكھـــا  بالقیاس الــى مجموعة السیطرة 

 
  التأثیر في النمو         

لتر  بعد االسبوع  / ملغم   0.0007 , 0.0008لوحظت تغیرات في اوزان االسماك المعرضة للتركیزین     
واظھرت نتائج التحلیل االحصائي وجـــود فروق معنویة على مستوى  االوقات  عــند .  االول  من التعرض 

في حین لــم  تالحــظ  أیــة فــروق معنویــــــة للتركیزین المستعملین عند مستوى     0.05مستوى معنویـــة  
 ) 3الجدول . (  0.05معنویة  

 

LC50 = 0.00231     

LC50 = 0.00212  

LC50 = 0.0025 

LC50 = 0.00214  



ة ل ج ҒƃӨƾǂ م Ƶǚ ¤ǛǊүǄƵǄƾƲҚƵǚǃ ӨƶҰƺƵǚ32 ơƀҰƵǚ¤ )(A  əӨƞƵǚ13.¤2014       التأثیرات الحادة والمزمنة لمبید الحشرات سایبرمثرین   
 Cyprinus carpio  في اسماك الكارب االعتیادي                                                                                     

L.1758                                                                                                                          
                

462 
 

السماك التعرض السمي المزمن في اوقات مختلفة وتراكیز مختلفة ) غرام( معدالت االوزان )    3( الجدول 
  .من مبید سایبرمثرین 

  التركیز
 
  الوقت

0.0007  
  لتر/ملغم

  
  
  لتر/ملغم

0.0008  
  المعدالت  لتر/ملغم

 BAC    41.5  42  41  قبل التعرض
  
  

43 46  44.5    A 

  BA        42.5 45 40  یوم  15

 BDC     39.5 40  39  یوم  30

 DC        37.5 38  37  یوم  45

 D         36.5 37 36  یوم  60

   A  41.333          A       39.333  المعدالت
  

 ) .     ≥ P 0.05 (  االحرف المختلفة تعني وجود فروق معنویة 
   

 
  التغیرات النسجیة   

اظھرت النتائج وجود بعض التغیرات النسجیة  في اعضاء سمـك الكارب االعتیادي  المعرضة للمبید تحت 
  .لتر وكمایأتي /ملغم  0.0008تركیز  

  الكبد 1- 
 احتقان الورید المركزي الكبدي مع نخر في بعض المناطق فیما تبین وجود تنكس دھني في خالیا الكبد مع نزف

  ). 2الشكل ( في نسیج الكبد 
  الكلیة   2-

فرط في نسیج الخالیا المبطنة للنبیبات الكلویة با الضافة الى وجود تجمع للخالیا االلتھابیة في النسیج بین 
  ) . 3الشكل ( النبیبات معظمھا خالیا لمفیة وبالعـــم كبیرة 

   االمعاء   3-
   .)  4الشكل ( في عدد الخالیا الكأسیة مع نخر في نسیج االمعاء 

  الطحال    - 4
تنخر في بعض المناطق فضال عن وجود نزف وتحــــلل خالیا الــــدم ،  نفـــــاذ  الخالیا  باالضافة الى تجمع 

  ) . 5الشكل ( الخالیا االلتھابیة مع وجود الھیموسدرین منتشر بین خالیا النسیج 
  العضالت    5- 

  .)6الشكل(فیة وقلیل من البالعم الكبیرة  تجمع الخالیا االلتھابیة بین الیاف نسیــج العضـالت والخالیا اللم
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  التغیرات النسجیة الحاصلة في نسیج الكبد لسمك الكارب االعتبادي المعرض لمبید سایبرمثرین

  
  نسیج الكلیة لسمك الكارب االعتبادي المعرض لمبید سایبرمثرین

 
   التغیرلت النسجیة الحاصلة في نسیج االمعاء لسمك الكارب االعتبادي المعرض لمبید سایبرمثرین
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التغیرات النسجیة الحاصلة في نسیج الكبد لسمك الكارب االعتبادي المعرض لمبید سایبرمثرین) 2(الشكل
  

  

نسیج الكلیة لسمك الكارب االعتبادي المعرض لمبید سایبرمثرینالتغیرات النسجسة الحاصلة في ) 3(الشكل
  

التغیرلت النسجیة الحاصلة في نسیج االمعاء لسمك الكارب االعتبادي المعرض لمبید سایبرمثرین) 4(الشكل 
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  .سایبرمثرین التغیرلت النسجیة الحاصلة في نسیج الطحال لسمك الكارب االعتبادي المعرض لمبید 

  
التغیرلت النسجیة الحاصلة في نسیج ال لسمك الكارب االعتبادي المعرض لمبید سایبرمثرین 

جدا من خالل االرقام الواطئة    اظھرت نتائج الدراسة الحالیة ان مبید سایبرمثرین سام جداً لسمك الكارب
تشیر الى ذلك كما  والتيً لتركیز المتوسط القاتل والتركیز القاتل لكامل العدد والتركیز غیر القاتل ، 

وظھرت السمیة واضحة  عن طریق التغیرات السلوكیة الواضحة جداً في حیوانات التجربة في اثناء التعرض 
ن في اسماك الكارب الفضي تمثلت في الى حدوث تأثیرات واضحة جدا لمبید سایبرمثری

حیث لوحظ الحركة غیر الطبیعیة للغالصم كما كانت 
وتحدث كل ھذه حركات السباحة غیر منتظمة وعدم السیطرة على اتزان الجسم بالشكل الطبیعي السماك التجربة 

تأثیر المبید على الجھاز العصبي المركزي الحساس وكذلك یعمل من خالل التأثیر 
وجدت اقل من الحدود المسموح بھا  للمبید في البیئة 

ا یؤكد ذلك  ان ، وم) 1(بحیث التشكل خطورة سوى على االطفال لتأثرھم بالتراكیز الواطئة جداً من المبید 
نسبة الى   1/125لمبید سایرمثرین في السمك یساوي 

جزء یتراكم منھ جزء واحد في السمك   125
  0.95لسمك التراوت  LC50لسمك الماء العذب اذ یبلغ  

LC50  0.00475  وتشیر .  لتر /مایكروغرام
LC50    للمبید على سمك الكارب یتراوح بین
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التغیرلت النسجیة الحاصلة في نسیج الطحال لسمك الكارب االعتبادي المعرض لمبید ) 5(الشكل
 

.
التغیرلت النسجیة الحاصلة في نسیج ال لسمك الكارب االعتبادي المعرض لمبید سایبرمثرین ) 6(الشكل     

  عضالت
  

  المنا قشة 
  التعرض الحاد 

اظھرت نتائج الدراسة الحالیة ان مبید سایبرمثرین سام جداً لسمك الكارب    
لتركیز المتوسط القاتل والتركیز القاتل لكامل العدد والتركیز غیر القاتل ، ل تسجلوالتي 

وظھرت السمیة واضحة  عن طریق التغیرات السلوكیة الواضحة جداً في حیوانات التجربة في اثناء التعرض 
الى حدوث تأثیرات واضحة جدا لمبید سایبرمثری) 18(حث اشار الحاد ، 

حیث لوحظ الحركة غیر الطبیعیة للغالصم كما كانت , تغیرات سلوكیة واضحة تزداد بازدیاد التراكیز للمبید 
حركات السباحة غیر منتظمة وعدم السیطرة على اتزان الجسم بالشكل الطبیعي السماك التجربة 

تأثیر المبید على الجھاز العصبي المركزي الحساس وكذلك یعمل من خالل التأثیر التغیرات السلوكیة من خالل 
للمبید في البیئة ان تقدیرات التراكم عند التعرض  .على كمیة الھرمونات 

بحیث التشكل خطورة سوى على االطفال لتأثرھم بالتراكیز الواطئة جداً من المبید 
لمبید سایرمثرین في السمك یساوي   Bioaccumulation factorعامل التراكم الحیاتي  

 125التركیز الموجود في الماء ، بمعنى اخر اذا كان التركیز في الماء 
لسمك الماء العذب اذ یبلغ  ، على الرغم من ذلك فأن ھذا المبید سام جداً ) 19(

LC50لتر، كما انھ سام لالفقریات مثل الروبیان اذ یبلغ  /مایكروغرام 
LC50عبر تقاریرھا بأن   20)(منظمة الزراعة والغذاء العالمیة 
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لمبیدي تریبون وسومیســدین في سمكـــة    LC50بان  ) 21( وجاء في دراسة  . لتر /ملغم  0.003 – 0.0009
لتر على التوالي ، كما كانت التغیرات السلوكیة في /ملغم  0.024،    0.184الكـــارب االعتیـــادي ھــــــــــو  

التغذیة وسرعة التنفس وعدم سمك الكارب واضحة عند التعرض الحاد منھا الشد العصبي واالمتناع عن 
السیطرة على الحركة والحركات العشوائیة وكانت العالمات تزداد وضوحاً بازدیاد التركیز، علماً ان المبید 

حول السمیة الحادة لمبید الفاسایبرمثرین   22)(وجاء في دراسة . ینتمي الى مجموعة المبیدات البیروثرویدیة 
لتر ، كما وقد /مایكروغرام  0.001كان  Oreochromis niloticas L. , Tilapiaعلى السمك من نوع  

 .لوحظت التغیرات السلوكیة عند التعرض الحاد بوضوح 
  

  التعرض المزمن 
اظھرت نتائج الدراسة الحالیة ان لمبید سایبرمثرین عند التراكیز الواطئة تأثیر في انخفاض اوزان االسماك    

لم تصل الى حد الموت وھذا یتفق مع عدد من الدراسات في ادناه ، حیث كما اظھر تغیرات سلوكیة ونسجیة 
  في سمك الكارب االعتیادي عندما عرضھ الى تركیز ان لمبید سایبرمثرین تأثیرات مھمة   )22(اشار  

، اذ انخفضت اعداد كریات الدم الحمر وصغر حجمھا ، وحصلت زیادة في ) لتر /مایكروغرام 29(  واطيء 
لوكوز في الدم ونقص في كمیة بروتین الكلى وزیادة كمیة الزالل ، وقد لوحظت تغیرات نسجیة واضحة نسبة الك

في دراستھ حول بعض التغیرات الفسلجیة والنسجیة الناجمة عن سمیة )  24(واكد  . في الكبد والكلى والغالصم 
ار السمك  وكباره ویقلل عدد مبید الدیازینون في سمكة البعوض  بانة یؤدي الى انخفاض االوزان في صغ

 . ، واحدث تغیرات نسجیة في  الغالصم و الكبد و الكلى    Fertilizationالوالدات ولھ تأثیر في االخصاب  
في دراستھا حول التغیرات المرضیة والخلویة الوراثیة في اسماك الكارب والجرذان البیض )  25( وقد اشارت  

السومسدین ومتبقیاتھ بان تعرض السمك للمبید قد ادى الى انخفاض اوزانھا الناجمة عن التأثیر السمي لمبید 
حول تأثیر مبید الدانتول في سمك الكارب االعتیادي )  26(وجاء في دراسة  . واحدث تغیرات سلوكیة واضحة 

ن بانة یؤدي الى تغیرات سلوكیة عند التراكیز الحادة والمزمنة وشوھدت تغیرات نسیجیة مرضیة في كل م
في حین . الغالصم والكبد والطحال والدماغ والقلب واالمعاء والعضالت  وكانت اكثر شدة في التعرض المزمن 

في دراستھم حول تقدیر بقایا مبید الدانتول في سمك الكارب االعتیادي بوساطة جھاز ) 27(الحظ   
في ) 27(واشار . في عضالت السمك  الكروماتوغرافي الغازي السائل بأنھ یتراكم بشكل قلیل في الجرع المزمنة

المحتملة لمبید الفنفالیریت على سمك الكارب االعتیادي بأنھ ) التراكمیة( دراستھم حول التأثیرات السمیة المزمنة 
لتر ، وكذلك ظھر انخفاض في معدالت اعداد /ملغم 0.01یؤدي الى انخفاض معنوي في اوزانھا عند تركیز 

تركیز الھیموكلوبین والنسبة المئویة لحجم الخالیا المرصوصة مع ارتفاع سرعة خالیا الدم الحمر والبیض و
ترسیب خالیا الدم الحمر  ان التعرض للتراكیز الواطئة لمدة طویلة من مبید سایبرمثرین یؤدي الى تغیرات 

ى ان تعرض ال 28 )(سلوكیة واضحة ولھ تأثیر في النمــو ،  ویؤدي الى تغیرات نسجیة ، اذ اشار الباحثون 
بعض انواع الحشرات من ثنائیة االجنحة لجرع من مبید سایبرمثرین یظھر علیھا بعض التغیرات مثل قلة اعداد 
البیض  وطول عمر البلوغ ، وھو سبب اختالالً في كمیة الھرمونات ولھ تأثیر في المسالك االیضیة وكلھا ذات 

حول تأثیر مبید سایبرمثرین في الجرذان عند تعرضھا الى  في دراستھم  29) (وقد اشار . تأتیر مباشر في النمو 
وفي . بعض التراكیز الواطئة اذ انھا  احدثت تغییرات نسیجیة واضحة في الكبد مقارنة مع مجموعة السیطرة 

ي حول سمیة مبید سایبرمثرین في االنسان اثبتا ان لھذا المبید تأثیر سام ف  30)(دراسة مختبریة قام بھا  الباحثان 
 .الخالیا اللمفــیة وان التغیرات الحــاصلــة فیھــا كانت واضحـــــــــــــة جــداً 
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