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چکیده
گسترش آلودگي ترکیبات نیترات ،نیتریت و آمونیوم در آبها مسمویت حاد یا نیمه حادي را در ماهیان بهخصوص بچه ماهیان ایجاد
ميکند و در کوتاه مدت و بلندمدت با توجه به غلظت آن باعث ایجاد اختالل در فعالیتهاي فیزیولوژیک و موجب مرگ و میر ناشناخته
ميشود .سیستم ایمني اغلب آبزیان پرورشي تحت تأثیر این آلودگيها بهخطر ميافتد .اصليترین واکنش سمي نیترات در آب به دلیل
تبدیل عناصر حامل اکسیژن به اشکالي هستند که قادر به حمل اکسیژن نیستند .سمیت نیترات بر حیوانات آبزي از جمله آبزیان زینتي با
افزایش غلظت نیترات و زمان در معرض قرار گرفتن افزایش ميیابد .در مقابل ،سمیت نیترات ممکن است با افزایش اندازه بدن ،افزایش
شوري آب و سازگاري با محیط زیست کاهش یابد .حیوانات آب شیرین بهنظر ميرسد ،حساسیت بیشتري از حیوانات دریایي نسبت به
نیترات دارند .غلظت نیترات درحدود  10میليگرم حداکثر میزان براي آب آشامیدني براساس فدرال آمریکا ميتواند اثرات منفي ،حداقل
در بلندمدت در معرض قرار گرفتن ،بيمهرگان آب شیرین ،ماهي و دوزیستان اثر بگذارد .سطح ایمن زیر این میزان غلظت نیترات براي
محافظت حیوانات آب شیرین حساس به آلودگي نیترات توصیه ميشود .عالوهبراین ،سطح حداکثر  2میليگرم براي محفاظت حساسترین
گونه هاي آب شیرین مناسب خواهد بود .در مورد حیوانات دریایي ،سطح حداکثر  20میليگرم به طور کلي قابل قبول است .با اینحال،
در اوایل مراحل رشد و نمو برخي از بيمهرگان دریایي که به غلظت نیترات پایین سازگار شدهاند ،ممکن است بیشتر در معرض نیترات
قرار گیرند.
کلمات کلیدی :آلودگي آب ،مرگ و میر ،سمیت ،ماهیان ،دوزیستان
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مواد و روش ها
هدف اصلي از این مقاله بررسي مقاالت گذشته راجع به تاثیر
سمي در آب شیرین و آب شور (بيمهرگان ،ماهيها و
دوزیستان) برای ایجاد سطوح مقدماتي امن نیترات در آب برای
زندگي آبزیان است.
آمونیوم و نیتریت و نیترات در غلظتهای باال دارای خاصیت
سمیت حاد در سیستم آبزیپروری ميباشد .نیتریت در واقع
محصول واسطهای حاصل از اکسیداسیون باکتریایي آمونیاک به
نیترات در سیستم آبزیپروری است .این ترکیب نیتروژني دارای
سمیت حاد بر ارگانیسمهای آبزیان و یك پتانسیل جدی و
تهدید آمیز در پرورش ماهیان است (کیوان.)1381 ،
عنصر نیتروژن  0/03درصد از پوسته زمین و گاز نیتروژن
( )NO2بیش از  78درصد از هوای تنفسي ما را تشکیل ميدهد.
این گاز از مایعسازی هوا یا از گرمکردن تری نیترات سدیم
( )NaN3بهدست ميآید .نیتروژن به اشکال مختلف در طبیعت
وجود دارد .مهمترین ترکیباتي که در ساختار ملکولي آن بهکار
رفته است ،شامل انواع اسیدهای آمینه ،اوره ،آمونیاک (،)NH3
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همزمان با افزایش رشد جمعیت ،صنعت آبزیپروری اهمیت
زیادی یافته است و هزاران مرکز تکثیر و پرورش انواع ماهي گرم
آبي و سردآبي و زینتي در جهان شکل گرفته است .اما کمبود
منابع آبي و استفاده بهینه از این منابع ،سبب آبزی پروری به
صورت مداربسته و نیز با استفاده از پسابهای کشاورزی و چاهها
شده است .صنعت آبزیپروری به رغم این رشد قابل توجه،
همواره با مشکالتي روبرو بوده است که از عمده مشکالت مرگ
و میر ماهیان پرورشي به سبب کاهش کیفیت آب و شرایط
استرسزا مي باشد (پوستي .)1378 ،در سالهای اخیر با توجه
به افزایش عالقهمندی مردم به داشتن ماهیان زینتي در منزل
و محل کار و افزایش طرفداران این ماهیان توجه زیادی به
شرایط نگهداری آنها نشده است .از آنجایيکه در بسیاری موارد
مرگ و میر در سیستمهای مداربسته و آکواریومها و زمان حمل
و نقل ماهیان و استخرهای آبگیری شده با پساب کشاورزی در
شرایط هوازی ناشناخته است و از اهداف تولیدکنندگان رسیدن
به صرفه اقتصادی،کاهش مرگ و میر و تلفات بچه ماهیان ،باال
بردن سرعت رشد و تولید بیشتر است ،در این مطالعه به بررسي
ترکیبات نیتراته ،نیتریتي و آمونیوم که آالیندهای ناشناخته
است ،پرداخته شده است.
امروزه یکي از مهمترین دغدغههای بشریت مسئله افزایش مواد
آالینده در محیط زیست بهخصوص آبها ميباشد که به صورت
فاضالب ،نشت نفت ،پسابهای مواد آلي و معدني کارخانجات،
مواد شیمیایي گوناگون اعم از فلزات ميباشند که موجب
آلودگي آبهای جهان به صورت مختلف ميشوند و اکثراً بدون
هیچ توجهي به آبها رها مي گردند و وارد زنجیره غذایي
اکوسیستمهای آبي شده و مشکلآفرین ميشوند که در تمام
موارد انسان نقش مستقیم و غیر مستقیم را در آن ایفاء ميکند.
صید در طول سالهای متمادی و در قرن حاضر ،کنترل جریان
آب رودخانهها و آلودگي آبهای جاری و زیرزمیني و نابود شدن
دسته جمعي بچه ماهیان و ماهیان نارس بر اثر صید تصادفي
آنها بهوسیله دامهای چشمه ریز ماهیان استخواني و  ...از جمله
این فعالیتها ميباشد ) .(Kwadijk et al.‚2010گسترش این
آلودگيها در آبها مسمویت حاد یا نیمه حادی را در مراکز تکثیر
و پرورش بهخصوص بچه ماهیان ایجاد ميکند و در کوتاهمدت
و بلندمدت با توجه به نوع آالینده و غلظت آن باعث ایجاد

اختالل در فعالیتهای فیزیولوژی و عملکرد سیستم عصبي،
تنفسي ،گوارشي ،خوني و عضله آبزیان ميگردند و حتي موجب
مرگ و میر آنان ميشوند .در واقع ،یك آلودهکننده به عنوان
عاملي است که تغییرات غیر قابل قبول و پیشبیني نشدهای را
بر محیط اطراف ایجاد نموده و باعث اختالل در روند عادی
ميگردد ) .(Hung et al.,1990در محیطهای آبي شایعترین
شکل از نیتروژن غیر آلي شکل یوني ،آمونیوم ( ،)NH4نیتریت
( )NO2و نیترات ( )NO3است .این یونها ممکن است به طور
طبیعي در اکوسیستمهای آبي سطحي و زیرزمیني به عنوان
محصولي از رسوب اتمسفری وجود داشته باشند .انحالل سرشار
از نیتروژن رسوبات زمینشناسي و تثبیت  N2بهوسیله برخي از
پروکاریوتها (بهخصوص سیانو باکتریها) و تجزیه بیولوژیك
مواد آلي صورت ميگیرد .آمونیوم تمایل دارد در یك فرایند دو
مرحلهای به نیترات ،اکسیده شود (صادقي .)1381 ،غلظت
نیترات در آب شیرین و اکوسیستم دریایي بیشتر از غلظت
آمونیوم و نیتریت است ) .(Lavoie et al.‚ 2013بنابراین ،نیاز
به بررسي بیشتر دارد.
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سمیت نیترات بر بيمهرگان آبزی با افزایش غلظت نیترات و
افزایش زمان قرار گرفتن در معرض افزایش ميیابد .در مقابل،
سمیت نیترات با افزایش اندازه بدن و شوری آب کاهش ميیابد
).(Hamlin ‚2005
به طور کلي ،بهنظر ميرسد که بيمهرگان آب شیرین حساسیت
بیشتری به نیترات نسبت به بيمهرگان دریایي دارند .به عنوان
یك نتیجه احتمالي ،شوری آب ميتواند در تحمل بيمهرگان
آبزی به یونهای نیترات تاثیر داشته باشد .بههرحال ،برخي از
بيمهرگان دریایي در مراحل اولیه زندگي ممکن است بسیار
حساس به سمیت نیترات باشند ).(Roberts‚2001
 Rubinو  )1977( Elmaraghyپس از بررسي سمیت حاد
 Kno3بر گوپي ( )Poecilia reticulatusمحاسبه ،48 ،24
 72و  96ساعت  LC50مقادیر 267،219،199و 191میلي گرم
 NO3-N/lرا بهدست آورد.
 Teunenو همکاران ( )2021مطرح کرد که در خرچنگهایي
که به مدت هفت روز در معرض غلظت نیترات  14میليگرم /l
 NO3- Nقرار گرفتند ،نفوذ پذیری برانشي کمي به نیترات
نشان دادند .این جذب جزئي نیترات بهنظر مجهول ميرسد،
غلظت نیترات موجود در همولنف بسیار پایینتر از غلظت
نیترات در محیط است .عالوهبراین ،قرار گرفتن در معرض
نیترات تغییرات قابل توجهي در کلرید همولنف ،غلظت سدیم
یا پتاسیم بهوجود نميآورد و کاتیونهای دو ظرفیتي و آنیونها،
اسمواللیته خارج سلولي و غلظت اسید آمینه را القاء نميکند
).(Negm ,2015
در پرورش ماهیان زینتي که به طور متراکم صورت ميگیرد در
مواردی از قبیل استفاده از منابع آبي با کوددهي بیش از حد،
ورود فاضالب شهری و صنعتي به منابع آب زیر زمیني ،آلودگي
آب به آمونیاک ممکن است باعث تلفات شدید ماهیان شود .در
ارتباط با ضایعات پاتولوژیك آمونیاک در ماهي و تاثیرات
آمونیاک بر آنزیمهای سرمي و فاکتورهای خوني ماهي تحقیقاتي
صورت گرفته است .سلولهای بدن دارای آنزیمهای مختلفي
ميباشند که در متابولیسم و فعالیتهای اختصاصي آن سلولها
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).(Kwadijk et al.‚ 2010

Nitrosamines
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مونوکسید نیتروژن ( ،)NOنیتریت ( ،)-NO2نیترات (-NO3
) ،اکسید نیتروس ( ،)N2Oپنتااکسید نیتروژن ( )N2O5و تری
کلرید نیتروژن ( )NCl3ميباشد .فرم آلي نیتروژن از تجزیه
بافت گیاهان و حیوانات بهوجود ميآید .نیتروژن بخش اساسي
ساختمان اسیدهای آمینه را تشکیل ميدهد که باعث
شکلگیری بافت پروتئیني جانداران ميشود.
در اثر تجزیه پروتئینها (نیتروژن آلي) ،یون آمونیوم ()+NH4
حاصل ميشود که این ترکیب طي فرآیند بیولوژیك
نیتریفیکاسیون 1که یك فرآیند دو مرحلهای است ،ابتدا بهوسیله
باکتریهای نیتروزومانس به نیتریت ( )-NO2و سپس بهوسیله
نیتروباکترها ،نیتریت به نیترات ( )NO3اکسید ميشود .البته
مقداری نیتروژن نیز از طریق تثبیت نیتروژن هوا از طریق
باکتریها و تخلیه الکتریکي ابرها به صورت اکسید دی نیتروژن
( )NO2و اکسید نیتروژن ( )NOبه خاک اضافه ميشود.
نشت فاضالبهای صنعتي و شهری ،چاههای جاذب
فاضالبهای خانگي ،تخلیه غیربهداشتي فاضالب در سطح
زمین ،دفع غیربهداشتي کودهای حیواني ،استفاده بيرویه از
کودهای نیتروژني در مزارع و باغات کشاورزی و محلهای تجمع
و نگهداری زبالهها و گورستانها از مهمترین عوامل تهدیدکننده
آبهای زیرزمیني ميباشد (کیوان.)1381 ،
در سیستمهای مداربسته نیترات باعث اکسیدشدن آهن دو
ظرفیتي موجود در هموگلوبین گلبولهای قرمز خون ،به آهن
سه ظرفیتي ميشود و آنرا به متهموگلوبین تبدیل ميکند .این
ترکیب ظرفیت اکسیژنرساني بسیار کمتری نسبت به
هموگلوبین خون دارد .مشکل دیگر در رابطه با یون نیتریت
ميباشد .نیتریت پایدار نميباشد و بهسرعت اکسید شده و به
نیترات تبدیل ميشود .این یون با آمینها یا آمیدها واکنش داده
و نیتروزوآمینها 2را تشکیل ميدهد .ترکیبات نیتریت و نیترات
عالوه بر آب ميتواند از طریق مواد غذایي و سایر منابع بهوسیله
بدن دریافت شود .طبق استاندارد شماره  1053موسسه
استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران ویرایش  5مورخه
 1388/12/11میزان نیتریت سه میليگرم در لیتر مي باشد.
نیترات در غلظتهای باال دارای خاصیت سمیت حاد در سیستم
آبزیپروری ميباشد .نیترات در واقع محصول نهایي از
اکسیداسیون باکتریایي آمونیاک در سیستم آبزیپروری است.
Nitrification

این ترکیب نیتروژني دارای سمیت حاد بر ارگانیسمهای آبزیان
و یك پتانسیل جدی و تهدید آمیز در پرورش ماهیان است
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نتایج
وجود نیترات باال در آکواریومها و سیستمهای مدار بسته باعث
ایجاد استرس در ماهیان و حرکات و شنای نامنظم گردیده که
در نتیجه موجب افزایش آدرنالین ،نورآدرنالین ميگردد و این
افزایش نیترات باعث کاهش ایمني و کاهش تمایل ماهي به غذا
ميشود که خود عاملي برای مستعد شدن ماهي به بیماریهای
مختلف ميباشد ) .(Lavoie et al.‚2013گاهي خونریزیهای
روی پوست بهخصوص در ناحیه اسکاتها دیده ميشود.
آبششها به شدت پرخون بوده و ممکن است خونریزی در آنها
مشاهده شود .ترشح مخاط بر آبششها نیز افزایش ميیابد که
به دلیل تجمع خون در بافت آبشش است ).(Stoskopf‚1993
در این حالت انقباضات و اسپاسمهای عضالني پدید ميآید و
نهایتاً ماهي به پهلو ميافتد و دهان و سرپوش آبششي در بعضي
از ماهیان به دلیل اسپاسم شدید باز ميمانند .به دنبال آن
یکسری حرکات تشنجي شدید اتفاق ميافتد که نهایت ًا منجر به
مرگ ميشود .در ماهیان رنگینتر ،پوست ماهي رنگپریده شده
و با مقادیر زیادی مخاط پوشیده ميشود که در مواجهه با سم
بروز پیدا ميکند .با اطالعات ارائه شده در این بررسي ،نیترات
تخلیه شده از منابع انساني ،ممکن است خطر زیست محیطي
جدی را برای حیوانات آبزی دربر داشته باشد .در واقع ،به عنوان
یك نتیجه از آلودگي نیتروژن ،غلظت نیترات در آبهای سطحي
ميتواند بیش از میزان  25میليگرم  NO3-N/lباشد .اغلب
دارندگان آکواریوم گمان ميبرند که گیاهان فقط به منظور
تزیین و دکراسیون آکواریوم ميباشند .بنابراین ،به اشتباه
گیاهان مصنوعي را جایگزین گیاهان زنده ميکنند .عدهای دیگر
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نیز نقش گیاهان را تنها در تولید اکسیژن ميدانند .در نتیجه،
سعي ميکنند از طریق تهویه بهتر ،کمبود آن را جبران نمایند.
تحقیقات نشان ميدهد که اثر گیاهان در داخل آکواریومها
بهمراتب مهمتر از موارد مذکور ميباشد .آمونیاک یکي از
ترکیبات ازته است که از ماهیان دفع ميشود که حتي
غلظتهای ناچیز آن هم سمي و خطرناک است .همواره
مسمومیتهای آمونیاکي از عوامل مرگ و میر دسته جمعي
ماهیان بوده است .آمونیاک حاصل از مواد دفعي بهوسیله
باکتریهای مفید که در بیروفیلترها و حتي فیلترهای زیر شني
زندگي ميکنند ،جذب شده و در نهایت به نیترات تبدیل
ميشود .گیاهان زنده داخل آکواریوم قادر به جذب نیترات
هستند و بهنوعي آب را تصفیه ميکنند .از سوی دیگر ،این موارد
همانند کودها باعث افزایش رشد و نمو گیاهان ميشوند.
باالرفتن نیترات عاملي مهم در رشد ناخواسته جلبكهاست.
سطوح نیترات به میزان کم تا  ،ppm10باعث رشد جلبكها
ميشود .رشد جلبك در تانكهایي که بهتازگي راهاندازی
شدهاند ،معموالً به دلیل باال بودن نیترات است .هرچند گیاهان
نیترات را مصرف ميکنند ،اما اگر میزان نیترات سریعتر از
توانایي مصرف گیاهان باال رود ،رشد جلبكها در نهایت سبب
از بین رفتن گیاهان ميشود .بر خالف آمونیاک و نیتریت،
باکتریهای از بین برنده نیترات ،به محیطهای پر از اکسیژن
عالقهای ندارند .بنابراین ،فیلترهای معمولي پناهگاه خوبي برای
باکتریهای از بین برنده نیترات نیستند .هرچند فیلترهای
مخصوصي وجود دارند که نیترات آب را از بین ميبرند ،اما
قیمت آنها در مقایسه با فیلترهای معمولي باال است .در انتها
شایان ذکر است که بهترین کار پیشگیری از بروز مسمومیت
است .اقداماتي برای پایین نگهداشتن نیترات آب از جمله تمیز
نگه داشتن تانكها و غذادهي به اندازه و تعویض آب منظم و
استفاده از گیاه طبیعي وجود دارد.

بحث
حاللیت نیترات در آب باالست ،لذا هوادهي در خروج نیترات
آب نقش ندارد .غلظت نیترات در آب تحت تاثیر  ،pHسطوح
اکسیژن محلول ،شوری ،گونه جانوری ،سن و سایز ماهي و تراکم
ماهیان و همچنین میزان تغذیه است (صادقي .)1381 ،ماهیان
نسبت به تحریکات و استرس خارجي بهشدت واکنش نشان داده
و سعي ميکنند از سطح آب بیرون بپرند که بهنظر ميرسد به
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نقش دارند .هنگامي که سلولها دچار ضایعه شدند ،غشاء سلولي
آنها قادر به نگهداری این آنزیمها نخواهد بود ،لذا این آنزیمها
به مایع میان بافت و از آنجا به خون وارد ميشوند.
اولین نشانه که غلظت نسبتاً کم نیترات در آب ممکن است بر
ماهي مضر باشد توسط  Rubinو )1977( Elmaraghy
بهدست آمد .آنها گزارش کردند که بچه ماهي قزل آالی رنگین
کمان که در معرض  5-6میليگرم  NO3-N/lبرای چند روز
قرار داشت ،افزایش سطح خون از فریهموگلوبین نشان داده
شد ،تغییرات در خون محیطي و آسیب مراکز خونساز و آسیب
کبد است.

مقایسه تأثیرات ترکیبات نیتراته ،نیتریتی و ...

آبزیان زینتی

مدت نیترات بر ماهیان انگشت قد ( 50-76میليمتر طول) از
 I. punctatusدر  26 ،22و  30درجه سانتيگراد ،محاسبه 96
ساعت  ،LC50میزان  1423 ،1355و  1400میليگرم در لیتر
بهدست آمد که سمیت حاد نیترات بر  I. punctatusرا مستقل
از درجه حرارت آب بیان کردند.
 Tilakو همکاران ( )2002با استفاده از سیستم ثابت و مستمر،
در  24ساعت  LC50میزان  1565و  1484میليگرم در لیتر
برای کپور بزرگ هند  Catla catlaبیان کردند که نسبت به
تاسماهي ازون برون مقاومتر است .شایان ذکر است ،تحقیقات
گوناگون مطالعه شده حساسیت گونههای مختلف آبزیان را در
برابر نیترات در شرایط بهینه نشان ميدهد ،بدین معني که در
صورت مساعد و اپتیمال بودن شرایط زیست محیطي ،توان
ماهیان در تحمل غلظتهای باالی نیترات در کوتاهمدت افزایش
ميیابد .در شرایط پرورشي ممکن است مقادیر کمتر نیترات نیز
باعث تلفات شود ،زیرا بعضي فاکتورهای دیگر مانند مواد محلول
و سمي ( ،H2Sمتان) و نیز شرایط نامساعد از قبیل باال بودن
دمای آب یا کمبود اکسیژن محلول ميتوانند اثرات نیترات را
تشدید کرده و ماهي را نسبت به اثرات نیترات حساستر کنند.
از سویي ،در صورتيکه ماهي در معرض عوامل نامساعد مختلف
از قبیل آلودگي انگلي و سوء مدیریت پرورشي باشد ،به
مسمومیت حساستر است .بنابراین ،ميتوان عنوان نمود
فاکتورهای بیولوژیك (گونه ماهي و سن ماهیان) و فاکتورهای
زیست محیطي (دما ،pH ،اکسیژن ،دی اکسید کربن و  )...قادر
به تحت تاثیر قرار دادن سمیت نیترات و حساسیت ماهیان
نسبت به آن است .با وجود اینکه عوامل مختلفي ميتوانند باعث
بروز عوارض در کبد و کلیه شوند اما با توجه به اینکه ماهيهای
مورد استفاده در ابتدای آزمایش به ظاهر سالم بوده و دچار
مشکل انگلي نیز نبودهاند .از سویي ،این ضایعات و تلفات نیز در
گروه شاهد مشاهده نشد .بنابراین ،نتیجه گرفته ميشود
مسمویت حاد با آمونیوم و نیتریت و نیترات ميتواند باعث
ضایعات حاد در کبد و کلیه ماهیان شود .ضایعات در کلیه
ماهیان تلف شده بسیار شدید بوده و در کبد نسبتاً عوارض
کمتری مشاهده شد .بنابراین ،اختالل در دفع مواد زائد و عدم
تعادل اسمزی مناسب ميتواند عامل اصلي تلفات بچه ماهیان
باشد.
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دلیل عدم تعادل اسمزی باشد و لذا این نظریه با نتایج تحقیق
حاضر برابری ميکند چون از عالئم اولیه مسمویت حاد با نیترات
در ماهیان تحقیق حاضر بي قراری ،نفس نفس زدن در سطح
آب ،شنا در سطح آب بوده است Knepp .و )1973( Arkin
گزارش کردند که گربه ماهي کانال  Ictalurus punctatusبه
طور کلي بعد از وارد شدن استرس ناشي از افزیش نیترات در
محیط ماهیان به سمت کف متمایل و پراکنش آنها کاهش
ميیابد ،سپس با افزایش غلظت نیترات به سطوح باالتر مهاجرت
ميکنند که با نشانههای تیره شدن رنگ پوست بدن ،بروز
حاالت عصبي ،بلعیدن هوا از سطح ،شنای سریع در غلظتهایي
باالی نیترات ،شدت تنفس و باز و بسته شدن سریع سرپوش
آبششي و نهایتاً مرگ ماهي همراه است .بروز این حاالت در
نتیجه آسیب وارده بر آبششهاست .تحقیق مذکور مطالب عنوان
شده را تایید ميکند که ناشي از عدم دفع مواد و عدم جذب
اکسیژن از آبششها است Yang .و همکاران( (2019گزارش
کرده است که  LC50در  96ساعت مقادیر نیترات آب برای قزل
آالی رنگین کمان  Oncorhynchus mykissو ماهي آزاد
چینوک  Oncorhynchus tshawytschaبه میزان 1355
و 1310میليگرم در لیتر است .قرار گرفتن در معرض نیترات
در این بررسي باعث تخریب بافت اپیتلیوم آبشش مانند
همجوشي المال و ادم در مقایسه با گروه شاهد مختلف گردید.
برای محاسبه  LC50ابتدا یك بررسي اولیه صورت گرفت تا
محدودهای که در آن تلفات اولیه اتفاق ميافتد ،بهدست آید.
سپس میزان  LC50در  24ساعت برای بچه تاسماهي ازون برون
 909/7434میليگرم در لیتر نیترات کل بهدست آمد .این مقدار
در مقایسه با حد تحمل ماهي کپور ماهي هندی که میزان
 LC50آن در  24ساعت 1484میليگرم در لیتر نیترات کل
بهدست آمده بود Teunen.و همکاران ( )2021در بررسي
سمیت حاد نیترات بر میگوهای خانواده پناییده میزان LC50
در 48ساعت را به اندازه  3400میليگرم در لیتر در ppt 28
آب دریا بیان کرد که بیانگر مقاومت باالی میگوها نسبت به
تاسماهي ازون برون در مواجه با نیترات است .کنپ و همکاران
( )1973گزارش دادهاند که گربه ماهي کانال Ictalurus
 punctatusقادر به تحمل غلظت نیترات  90میليگرم در لیتر
بدون تاثیر بر فعالیت رشد و تغذیه پس از قرار گرفتن طي 164
روز بوده است Yang .و همکاران ( )2019ارزیابي سمیت کوتاه
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Abstract
Open pollution compounds such as nitrate, nitrite and ammonium acute or semi-acute water
poisoning, especially juveniles’ fish create a short-term and long-term depending on the concentration
impairs physiological activities and cause of death is unknown. Most affected by the contamination
of farmed fish, their immune system is compromised. The main toxic reactions due to the conversion
of nitrates in the water carry oxygen to the forms that are not capable of carrying oxygen. Nitrate
toxicity on aquatic animals by increasing the concentration and exposure time increases. In contrast,
nitrate toxicity may be associated with increasing body size, increase in water salinity, and reduced
environmental sustainability. Fresh water animals seem to be more sensitive to nitrate is marine
animals. Nitrate concentrations around 10 mg (maximum for drinking water according to Federal
America) can have negative effects, at least in the long term exposure, freshwater invertebrates, fish
and amphibians influence. Safe area under the concentration of nitrate to protect freshwater animals
susceptible to nitrate contamination is recommended. In addition, the maximum level of 2 mg to
protect the most sensitive freshwater species would be appropriate. In the case of marine animals, the
maximum level of 20 mg is generally acceptable. However, in the early developmental stages of some
marine invertebrates that have adapted well to the low nitrate concentration, may be more susceptible
to nitrate are sensitive to freshwater invertebrates.
Keywords: Water pollution, Mortality, Toxicity, Fish, Amphibians

