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 چکیده

روی تغییرات آسیب شناسیی بافیت  بر این مطالعه به منظور بررسی سمیت آفت کش دیازینون به عنوان یک آالینده اکو سیستم های آبی

در مرکز تکثیر و پرورش ماهییان اسیتاوانی شیهید انییاری در و آگاهی از تغییرات پارامترهای خونی آنها برون ه ماهیان قرهعضله و آبشش بچ

 اسیا  بیر .گرفتنید قیرار بررسیی میورد گیرم 1 تا 9 وزنی میانگین با برونقره ماهی بچه عدد 15 تعداد آزمایش این در انجام گردید. 7932سال 

 به( است لیتر بر گرم میلی 91/7 برابر که) دیازینون سم LC50 از درصد 11 و 15 و 21 هایغلظت معرض در روز 77 مدت به O.E.C.D روش

 بیدون آرام شرایط در) خونگیری جهت. شدند منتقل آزمایشگاه به سپس و گرفته نمونه تیادفی طور به تیمار هر از .گرفتند قرار ساکن صورت

پارامترهیای .شید هپارین ریاته انعقاد ضد حاوی ظرف در و گرفته دمی خون ساقه از لیتری میلی 2 سرنگ از ادهاستف با ،(استر  گونه هر ایجاد

 نمونیه در خیون قرمیز گلبولهای تعداد نتایج حاصله بیانگر آن است که میانگین .شدندخون شناسی با استفاده از روشهای استاندارد اندازه گیری 

 و درصید27،  7تیمیار و درصید 29شیاهد نمونیه در هماتوکرییت ومیزان 12×775 9تیمار و 19×775  2تیمار و 11× 7775تیمار و 17×757 شاهد

 اسیت داده نشیان  دار معنیی  آمیاری آنیالیز را نظیر میورد هماتولوژییک فاکتورهیای  بیین قرابیت و بوده درصد73، 9تیمار و درصد 25، 2تیمار

(P≤0/01)دو در قرمیز گلبولهیای تعیداد اسیت  ممکین یعنیی ،اسیت ارتبیا  هماتوکریت و گلبولی طمتوس حجم و قرمز گلبولهای تعداد . بین 

 بیا و ییا کنید میی فیرق آنهیا هماتوکرییت اینکیه بیدلیل باشد نداشته وجود گلبولی متوسط حجم در تشابه این ولی باشد یکسان ماتلف شرایط

 متوسط حجم میانگین .دهدمی نشان را کاهش گلبولی متوسط حجم جهت این از و شود کاسته هماتوکریت مقدار از قرمز گلبول تعداد افزایش

 هموگلوبین مقدار .بود شاهد گروه در مکعب میکرون 911 حداکثر و 9تیمار در مکعب میکرون  971 حداقل مکعب میکرون حسب بر گلبولی

 مییزان قرمیز گلبولهیای تعداد افزایش که طوری به دارد زقرم گلبولهای تعداد با مستقیمی ارتبا  دیگر موجودات سایر مانند خاویاری ماهیان در

 1 ضیاامت بیا هیابافت نمونه مقاطع و تثبیت بوئن محلول در تیمار، هر در آبشش و عضله هایبافت نمونه .بالعکس و رودمی باال نیز هموگلوبین

 تیاییرات. گرفتنید قیرار مطالعیه میورد نیوری روسکوپمیک توسط و آمیزی رنگ ائوزین-هماتوکسیلین روش از استفاده با و یافته برش میکرون

 تیمارها در را عضالنی های رشته شدن آتروفی و شدن نکروز شدن، واکوئله ادم، شدن، دژنره عضله بافت روی بر دیازینون بافتی شناسی آسیب

 تغیییرات تیرین مهیم از آبششیی هیایتیغیه رسیاختا ریاتن بهم و کلراید سلولهای نکروز آبششی، هایتیغه چسبیدن پرخونی، همچنین. داد نشان

 و یافیت افیزایش داری معنیی طور به سم غلظت افزایش با بافتی شناسی آسیب تغییرات این. بود دیازینون سم تاییر ماهیان تحت در شده مشاهده

 .یافت افزایش سم غلظت میزان افزایش با میر و مرگ میزان

 

 خون، آبشش، عضله  ،نوندیازی، ماهی قره برون ،LC50 :کلیدیکلمات 
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 مقدمه

ماهییییییان خاوییییییاری از اخیییییایر اقتییییییادی و 

اکوبیولوژییک درییای خیزر بیوده  و درآمید حاصییل از 

صید خاویار آنها پایه و بنیان اقتییادی شییالت اییران را 

دهد. عالوه بر توجیه بیه سیالمتی و بهداشیت تشکیل می

ماهیانی که جهت رها سازی پرورش داده مولدین  و بچه

شییوند، اگییر اییین هییدف را دنبییال کنیییم کییه ماهیییان مییی

خاویییاری را در آبهییای داخلییی سییازگار نمییوده و بییه 

پرورش آن در راستای تولید اقتیادی بپردازیم با عنایت 

به دوره پرورش طوالنی ، باید به بهداشیت و بیماریهیای 

آنها در جهت کنترل تولید توجه ویژه اعمال گردد و نیز 

ات بافتی و فیزیولوژیکی این دسته از جهت بررسی تغییر

ماهییییان کیییه احتمیییاال در اییییر آلودگیهیییای ناشیییی از 

کشاورزی، نفتی و... در طبیعت بوجود می آید، آگاهی 

از تغییرات بافتی و پارامترهای خونی و بیو شییمیایی ایین 

. بیشیتر (Saeidi et al., 2002) ماهییان ضیروری اسیت

شناسیی ماهییان فیتشناسیی و بااطالعات در زمینه خیون

خاویییاری علییم اسییتاوانی بییوده و  در خیییوا ماهیییان

جدیییدی اسییت و گزارشییات محییدودی در اییین زمینییه 

در رابطیه بیا  Karyakinaوجود دارد. مطالعیاتی توسیط 

سلولهای عیبی و گلبولهای سفید در نوروهیپوفیز ماهی 

چالبییاش بییا تامریییزی و نیییز انییدازه گیییری و سیینجش 

تاسیماهیان جیوان انجیام گردییده  فاکتورهای خیونی در

 .(Alyakrinskyaya and Dolgova, 1984)  است

کش ها در کشیاورزی و بیرای کنتیرل امروزه آفت

های آبی و نیز برای حفظ سالمت بشر و آفات در محیط

افزون و بیش از حیوانات به کار می روند اما کاربرد روز

ختیه و ها سالمت بشر را نیز به مااطره انداکشحد آفت

ایرات معکوسی بر موجودات غیر هدف داشته و موجب 

 ,Skry) گییردآلییودگی منییابع آخ و خییاا و هییوا مییی

2012.) 

تیرین ها در حال حاضیر از عمیدهکشسموم و آفت

مییوارد مسییمومیت ماهیییان هسییتند کییه ممکیین اسییت در 

غلظت کم، تاییر مستقیمی روی ماهی نداشته باشند ولیی 

اولیه تکامیل میاهی میویر  در طوالنی مدت روی مراحل

هیا در بیشیتر میوارد کیشخواهند بود. به هر حیال آفیت

شیوند، از ایین رو تحقیقیات منجر به آسیب به ماهیان می

اکولوژیک و بیولوژیک بیرای تعییین اییرات میواد غییر 

طبیعی بر حیات محیط زیست در سال های اخیر افزایش 

 (Tehranifard et al., 2007a).  یافته است

، مازندران و خوزسیتان بیه عنیوان ان های گیالناست

و سیطحی  آیندقطب های بزرگ کشاورزی به شمار می

میلیون هکتار از اراضی کشاورزی این مناطق  1/7بالغ بر 

به کشت انواع محیوالت زراعی آبی  و دیم اختیاا 

میرف مواد دفع آفات نباتی در ایین اسیتان هیا از  دارد.

ردار اسیت. از مجمیوع حیدود میزان بسیار بیاالیی برخیو

تن ماده دفع آفات نبیاتی توزییع شیده در سیط   91555

تن آن در اراضی کشاورزی استان  21555کشور حدود 

های شمالی کشور میورد مییرف کشیاورزان قیرار میی

 ها کش آفت موارد بعضی در که نمود ااعان باید .گیرد

 غیرهیییدف موجییودات روی بیشیییتری ماییرخ ایییرات

 کیه داشیته( آفیات) هیدف موجودات به نسبت( آبزیان)

 و تیر سیریع مییر و مرگ و باالتر حساسیت در خود این

 و خیزر درییایی جنوبی سواحل. است نهفته آبزیان بیشتر

 رود، گرگان سفیدرود، شامل پذیر مهاجر های رودخانه

 بیه ها رودخانه این که باشندمی شفارود و تجن رود، پل

 از اعیم کشیاورزی یعوسی بسییار مزارع با مجاورت دلیل

 سیاله هیر چیای، باغیات و مرکبیات زار، گنیدم شالیزار،

 را کشیاورزی ماتلیف سیموم باقیمانده از زیادی مقادیر
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 تغیییر طرییق از سموم این. کنندمی منتقل خزر دریای به

 ماهییان حتیی و ماهییان بچه مرگ باعث آخ کیفیت در

 Soltani and Khoshbavarد )گردنییمییی بزرگتییر

Rostami, 2007). هیسیتوپاتولوژیک بررسیی تغیییرات 

 در زیسیتی نشیانگرهای عنیوان بیه ای طورگسترده به نیز

 هییا آالینییده معییرض هییای در مییاهی ارزیییابی سییالمت

 بیرای زیر حد کشنده شیمیایی این مواد شود.می استفاده

سیمیت بیاالی آنهیا  سیبب آسییب هیای بیافتی و  ماهی،

 ,.Mario et al) شیودمیی میاهی مییر و میرگ بیه منجر

 در بوده کیه حیاتی های اندام از ها یکی آبشش(. 2010

 بیه تواندمی ماهی باشند. آبششآخ می با مستقیم تما 

زییر حید  اییر آزمیایش بیرای حسیا  عضو یک عنوان

هیا  ارزیابی آالینده در غالبا آبششد. شو استفاده کشنده

 آخ هییای زیسییتگاه همچنییین و دریییایی درمحیییط هییای

 Magar and) گیرنییدبررسییی قییرار مییی شیییرین مییورد

Shaik, 2013.) 

بررسییی سییمیت آفییت کییش هییدف از اییین تحقیییق 

دیازینون به عنوان یک آالینده اکو سیستم های آبیی بیر 

روی تغییرات آسیب شناسی بافت عضله و آبشیش بچیه 

و آگاهی از تغییرات پارامترهای خیونی  ماهیان قره برون

 .آنها بوده است
 

 هامواد و روش
سییم حشییره کییش دیییازینون بییا فرمییول شیییمیایی 

PS 2N3O21H12C  بوده و در کشیاورزی در دفیع آفیات

برنج، میوه، نیشکر و گیاهان زینتی و غییره مییرف میی 

به مقیدار  7337شود. حد آستانه مجاز دیازینون در سال 

میلی گرم در یک متر مکعب هوا تعیین شده اسیت.  7/5

ت در میلیییون قسییم 11/5حیید قابییل تحمییل آن را در 

تعدادی از محییوالت بیرای تعیدادی از سیبزیها تعییین 

 (Sanaee, 1997).  کرده اند

قطعیه  بچیه میاهی قیره  15در این مطالعیه از تعیداد 

برون استفاده شد. بچیه ماهییان میورد بررسیی عمیدتا در 

کیرم و  291سالگی بوده و میانگین وزن آنها  2-7سنین 

نید. پیس از نگهیداری سانتی متر بود 9/77میانگین طول 

 شید استفاده رودخانه آخ )از آنها در شرایط آخ شیرین

 عملیییات میورد آزمییایش شیروع از قبییل سیاعت 27 کیه

روز و سیازگاری 75 مدت گرفت( به قرار دهی اکسیژن

 .شیدند آمیاده آزمایشیات انجیام آنها با این شرایط برای

 از قبیل سیاعت 27 هیا آکواریوم برای شده استفاده آخ

و پارامترهیای  گردییده دهیی اکسییژن آزمیایش شیروع

 مییزان و 1تیا1 برابیر pH مویر فیزیکو شیمیایی آخ نظیر

میلیی  1) هیوا اشباعی درصد 11 محلول حداقل اکسیژن

( و سیاتی درجه سانتی گراد 21 ±7) ( ، دماگرم در لیتر

( تحیت میلی گرم در لیتر کریبنات کلسییم  9275کل   )

 (.7)جدول کنترل بودند

  آکوارییوم عیدد 7 تعداد آزمایشات این انجام یبرا

بچیه  1در هر آکوارییوم تعیداد  .شد برده لیتری بکار 25

ماهی قره برون قرار داده شد. گروه اول بعنیوان شیاهد و 

 Lc50درصید  21گروه دوم از سم دییازینون بیا غلظیت 

 Lc50 96 درصید 15 غلظیت ساعته ، گروه سیوم بیا 31

 Lc50 96 درصیید 11 ظییتغل ،گییروه چهییارم بییا سییاعته

با سه تکرار انجام شد. سپس بیا اسیتفاده از روش  ساعته،

آماری، میانگین و انحراف معیار کلیه اطالعات محاسیبه 

گردییید و بییرای مقایسییه نتییایج بدسییت آمییده از برنامییه 

Excel .استفاده شد 

سیم دییازینون کیه  Lc50با توجه به غلظت کشینده 

باشد. غلظت سم در این  میلی گرم بر لیتر می 91/7برابر 

سییم دیییازینون  Lc50درصیید از  11و  15، 21آزمییایش 
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 211/9،  73/2،  531/7بیرون بیه ترتییب برای  ماهی قره

 کیه روز 77 از بعید گرم در لیتر در نظر گرفته شید.میلی

 قیرار متفیاوت غلظیت با دیازینون سم معرض در ماهیان

 و فتیهگر نمونیه تییادفی طیور بیه تیمیار هیر از ،گرفتند

جهیت خیونگیری )در  شدند. منتقل آزمایشگاه به سپس

شرایط آرام بدون ایجاد هر گونه استر (، با اسیتفاده از 

لیتری از ساقه دمی )یک سانتی متر پیایین میلی 2سرنگ 

 درجیه( 71تر از باله مارجی ناحیه ساقه دمیی بیا زاوییه 

-215خون گرفته و در ظرف حاوی ضد انعقاد هپارین )

لیتر خیون( د بین المللی هپارین به ازای هر میلیواح 255

شیید. نمونیه هیای خییون در شیرایط سیرما بییه ریاتیه میی

آزمایشگاه منتقل و به طور سریع آزمایشیات میورد نظیر 

 انجام پذیرفت.

سپس نمونه بیافتی از آبشیش و عضیالت تیمارهیا و 

شاهد جداشده و پیس از تثییت مقیاطع بیافتی  تهییه و بیا 

ائیوزین رنیگ آمییزی و پیس از مونتیه  –هماتوکسیلین 

 مجهیز کیه Motic میکروسکوپ کردن روی الم توسط

 .قرارگرفتنید بررسیی میورد دوربیین عکیس گرفتیه و به

مراحل تهیه بافت براسا  پروتکیل اسیتاندارد از کتیاخ 

Fish pathology ( انجیییام شیییده اسیییتGenten, 

Terwinghe and Danguy 2009.) 

سییط محلییول بییوئن رحلییه اول : فیییکس کییردن توم

. مرحله دوم : آبگیری در چند ظیرف الکیل بیا شدانجام 

میدت  توقیف بافتهیا در  .درجات صعودی قیرار گرفیت

الکل های فوق برای ظرف اول یکساعت و برای ظیرف 

ساعت در نظر گرفتیه شیود، میی تیوان بیه  2الکل مطلق 

مرحلیه  .جای دو ظرف الکل مطلق یک ظرف بکار بیرد

هایی استفاده فاف کردن از محلولبرای ش :شفاف سازی

که بتواند الکل موجود در بافیت را خیارن نمیوده و  شد

 9تیا  2 کیردیماز گزیلیل اسیتفاده  شفافیت به آن بدهید.

 7ظرف گزیلل گذاشته و حیداقل زمیان شیفاف کیردن 

ساعت در نظر گرفته شد، سه مرحله فوق توسط دستگاه 

 شدن نرم برای :پارافینه کردن بافت .گرفتزیر صورت 

 نرم پارافین خالص و کلروفرم مالو  در ها، آنهانمونه

بافیت بیه آرامیی از گزیلیل  .قیرار زییر قرارگرفتنید و به

. حیداقل گرفیتخارن شیده و در پیارافین میذاخ قیرار 

 توسیط دسیتگاه گییریقالیب .بودساعت م 7زمان الزم 

Embedding برش زدن بافیت ییا مقطیع گرفتصورت .

بییا اسییتفاده از میکروتییوم دوار،  گیییری: دراییین مرحلییه

میکیرون تهییه گردیدنید.  1برشهای بیافتی بیه ضیاامت 

صورت الیه نازکی از پارافین حیاوی بافیت بودنید را بیا  

سییط  شیییبدار  اسییتفاده از قلییم موهییای نییازا از رو یییه

درجیه 91. شناوری در آخ گیرم )شدمیکروتوم برداشته 

وتییوم سییانتیگراد( حمییام بافییت، کییه درمجییاورت میکر

قرارداده شد تا چین وچروا بافتهای تهییه شیده از بیین 

گذاشیته و در درجیه  725سپس  سیبد را در فیور  بروند.

. این نکته قابل اکر اسیت کیه رو گذاشتیمدقیقه  25-75

تییا شییماره  کییردیمالم هییا را بییا قلییم المییا  نامگییذاری 

گییذاری هییای روی الم پییاا نشییود .رنییگ آمیییزی: 

ه با هماتوکسیلین و ائوزین رنیگ برشهای بافتی تهیه شد

 (Hung et al., 1990). آمیزی شدند

 
برخی از متغیرهای فیزیکی و شیمیایی آخ مورد استفاده : 7جدول

 طی انجام آزمایشها

 
از ساقه  (Heil, 2004) خونگیری بر اسا  پروتکل

 دمی انجام گرفت.

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

54
5.

13
97

.1
2.

3.
5.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

qu
de

v.
lia

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             4 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223545.1397.12.3.5.3
https://aqudev.liau.ac.ir/article-1-388-en.html


 729 ......کشندگی سم دیازینون بر پارامترهای  حد زیر تاییر

 

 آزمایشات خون شناسی عبارت بودند از:

 ز خونگیری زمیان انعقیاد بیا زمان انعقاد خون: پس ا

 استفاده از کرونومتر اندازه گیری شد.

  هماتوکریت: برای انیدازه گییری همیاتو کرییت از

 روش میکرو هماتوکریت استفاده شد.

  هموگلییوبین: بییرای انییدازه گیییری هموگلییوبین از

روش سیان مت هموگلوبین و با استفاده از دسیتگاه 

 اسپکترو فتومتر اندازه گیری شد.

 ان: بییرای انییدازه گیییری سییدیمان از روش سییدیم

 وسترگرین استفاده شد.

 شیاخص هیای گلبولهیای قرمیز ) های خونیاندیس

 خون(:

 حجم متوسط گلبولی (M.C.V)      بیا واحید فمتیولیتر
MCV=HCT×10/RBC           

  غلظت متوسیط هموگلیوبین در ییک گلبیول قرمیز

(M.C.H)  گیرم   پیکو واحد باMCH=HB×100 

/RBC  

 قرمییز هییایگلبییول در هموگلییوبین متوسییط ظییتغل  

(M.C.H.C )درصیییییید واحیییییید بییییییا  

MCHC=HB×100/HCT 

 های قرمز با استفاده از پیپت مالنژور شمارش گلبول

 قرمز و الم هموسیتومتر انجام شد.

 پیپییت از اسییتفاده بییا هییای سییفید شییمارش گلبییول 

 شد. انجام هموسیتومتر الم سفید و مالنژور

نگین و انحییراف معیییار کلیییه آنییالیز آمییاری: میییا

اطالعیییات محاسیییبه گردیییید و بیییرای مقایسیییه نتیییایج 

 استفاده شد. SPSSبدسترآمده از برنامه 

 

 نتایج

هییای قرمییز مییاهی ، بیضییی شییکل و دارای گلبییول

سیتوپالسم صورتی رنگ بیوده و هسیته آنهیا نییز بیضیی 

شکل و تقریبا در مرکز گلبول قرار دارد. هسته ها اغلیب 

 اتین پر تراکم بوده و بازوفیلیک می باشند.دارای کروم

نتایج پارامترهای خونی در گروه شیاهد و تیمیار هیا  

در جداول زیر آمده است )در همه جداول اعداد باالیی 

در هر کادر میانگین و انحیراف معییار و دو عیدد پیایین 

 مینیمم و ماکزیمم هستند(.

سفید، مقادیر هموگلوبین ، هماتوکریت و پارامترهای خونی در گروه شاهد و تیمارهای  : میانگین و دامنه تعداد گلبولهای قرمز،2جدول 

 ماتلف
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 بطور کلی می توان نتیجه گرفیت کیه در خییوا 

چسبیدن تیغیه سم دیازینون  LC50درصد  21آبشش در 

جدا ، جمع شدن سلولهای خونی ،ادم ، های آبششی بهم

بهم خیوردن  ، پارگی غشاء پایه ،شدن اپی تلیوم آبششی

 15که با افزایش غلظت سم بیه  می گردد سلولهای پیالر

 ، درصیید افییزایش انییدازه و نکییروز سییلولهای کلراییید

جدا شدن غشیاء  ، یکدیگره چسبیدن تیغه های آبششی ب

بییدون ریاییتن ، پایییه و پییاره شییدن اپییی تلیییوم  آبششییی

 در نهایت بیا افیزایش مشاهده می گردد سلولهای خونی

بهیم ریایتن  ،درصید نکیروز شیدید 11بیه  غلظت سیم 

 .شدساختار تیغه های آبششی مشاهده 

 
آبشش شاهد، کامالً طبیعی بوده است با بزرگنمایی  :7شکل 

400x 

 تیغه آبششی یانویه (2)فیالمنت آبششی  (1)

 
ازدیاد سلولهای اپیتلیوم فیالمنت های ابششی ماهی قره : 2شکل 

افزایش تعداد  (3)سم دیازینون  21/5برون تیمار شده با غلظت 

افزایش تعداد   (4)سلولهای اپیتلیوم پوشاننده تیغه های آبششی 

 400xبزرگنمایی  سلولها  درتیغه آبششی اولیه

 
بشش یانویه نکروز در تیغه های آ (8)دژنره شدن و  (7) :9شکل

سم دیازینون بزرگنمایی    1/5ت ماهی قره برون تیمار شده با غلظ
400x 

 
برش طولی عضله ماهی قره برون )نمونه  :7شکل 

 1000xشاهد(بزرگنمایی 

 برش طولی میوفیبریل (10)خطو  عرضی تیره وروشن   (9)

 
تحت تاییر غلظت  رشته های  عضالنی آتروفی  (18) :1شکل 

 1000xزینون بزرگنمایی دیاسم  11/5

بیییرون از نظیییر تغیییییرات رفتیییاری در ماهییییان قیییره

شیامل تییره شیدن پوسیت، بیاد مشاهداتی که انجام شید 

کردن چشم ها، فرسودگی کناره هیای بالیه، بیاد کیردن 

شیکم بیه همیراه پییدایش میایع آبکیی و زرد روشیین در 

حالت گیجی دارای رفتاری بود و از نظر محوطه شکمی 
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،  شنا کردن میاهی در سیط  بیا شیکم بیاد در شنا کردن

باز و بسیته شیدن سیریع تیر و کرده و سر به طرف پایین 

 را داشتند. هاآبشش

 تیمیار عضیله و بیود طبیعی شاهد نمونه نیز عضله در

 بییا.  گردییید عضییالنی هییایرشییته ادم درصییددچار 21

 کیه گردید مشاهده بیشتری عوارض سم غلظت افزایش

  هییایرشییته شییدن واکوئلییه و شییدن دژنییره دچییار بافییت

 درصیید 11 تیمییار عضییله در نهایییت در. شیید عضییالنی

LC50 عضیالنی  هیایرشته نکروز دچار سم تاییر تحت  

 بود شده عضالنی  هایرشته آتروفی و
 

مشاهده حااتت و رفتاار هاای ماهیاان در 

   :آزمایش

سم دییازینون بچیه ماهییان  Lc50از  %21در غلظت 

مل محسیو  نداشیتند امیا بیه در ساعات اولیه عکس الع

 تدریج دچار سستی می گردیدند.

درصید در همیان سیاعات  11و  15هیای غلظتدر 

اولیه تغییرات حاالت رفتاری ماهی شیروع شید از جملیه 

اییین تغییییرات مییی تییوان بییه اخییتالل در سیسییتم مغییز و 

عدم تعیادل و  واعیاخ که اساسی ترین ایر سموم است 

 شاره کرد.ا شنای مارپیچی بچه ماهیان

عبارتنید از: عالئم ظاهری ایجاد شده در بچه ماهیان 

-فرسودگی کنیاره ،تیره شدن پوست،باد کردن چشم ها

باد کردن شکم به همراه پیدایش مایع آبکی و ، های باله

حالیت ی به از نظر رفتارو زرد روشن در محوطه شکمی 

شنا کردن ماهی در سط  با شیکم ، گیجی در شنا کردن

باز و بسته شدن سریع تیر ، و سر به طرف پایینباد کرده 

درصید عیالوه بیر  11ها اشاره کرد که در غلظت آبشش

این تغییرات  ماا  فراوان روی سط  بیدن، بیاز و بسیته 

واکنش شدید بیه  وها شدن سریعتر سرپوش های آبشش

 .محرا های بیرونی هم دیده شد

 
مرگ و میر  مقایسه ایر تیمارهای ماتلف دیازینون روی :1شکل

 بچه ماهی قره برون

 

 بحث
تولید بچه میاهی ماهییان بیا کیفییت بیاال بیه عوامیل 

محیطییی زیییادی بسییتگی دارد کییه یکییی از اییین عوامییل 

بر مراحیل رشید ابتیدائی ماهییان سیموم تاییرگذار منفی 

های تولیید هستند. با نیازی که امروزه برای کاهش هزینه

در طیول سیال وجیود به تولید بچه ماهیان با کیفیت بیاال 

دارد باید بررسی بیشتری نسبت به پیرورش بچیه ماهییان 

تیرین هیا امیروزه از عمیدهکیشانجام داد. سموم وآفیت

عوامیل ایجییاد مسیمومیت در ماهیییان هسیتند کییه از بییین 

هیا حتیی کشهزاران ماده شیمیایی رها سازی شده آفت

-های بسیار کم موجب مرگ و میر زیادی میدر غلظت

 (.Sanches-Fortun and Barahona, 2005د )شون

بر اسا  نتایج بدست آمیده مییزان غلظیت کشینده 

 15ساعت( برای  31روز متوالی ) 7سم دیازینون در طی 

میلی 37/5کولی گرمی سیاه 2تا  7درصد از بچه ماهیان 

( این MAC valueگرم در لیتر و حداکثر غلظت مجاز )

نییز خوانیده میی( NOECسم که به عبارتی غیر میویر ) 

همچنین حیداقل . باشدگرم در لیتر میمیلی5537/5شود 

گیردد، اطالق می LC10 96hکه به  LOECغلظت مویر

گییرم در لیتییر محاسییبه گردییید. در سییایر میلییی 5131/5

تحقیقات انجام شده بر روی ماهییان در اییران تیا کنیون 
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ایین  بافیت این سیم روی ایرات  هیچ مطالعه ای بر روی

آن تعییین شیده  Lc50و فقیط  نجام نگرفته اسیتماهی ا

 Rutilusاین سم بیر روی کلمیه ) LC50 96hاما  ،است

rutilus caspicus  گرم در لیتر تعیین میلی 17/72( برابر

 Mohammadnejad Shamoshaki and) شیده اسیت

Shahkar, 2009)   گیرم میلیی 91/5و برای ماهی شیی

زمایشیاتی کیه در همچنیین در آ .در لیتر محاسبه گردیید

در مرکییز تحقیقییات شیییالت ایییران انجییام  7911سییال 

سم دیازینون بر روی ماهی سیفید و  LC50 96hگرفت 

میلی گیرم در لیتیر  3/7و  97/5ماهی فیتوفاگ به ترتیب 

سیم دییازینون بیر روی میاهی سییم  LC50بدست آمد. 

 Tehranifard et al., 2007aر )میلیی گیرم در لیتی 7/1

and b) ، LC50 سییم دیییازینون بییر روی مییاهی مهییاجر 

(Anguilla anguilla در زمانهیای )31و  12،   71،  27 

میلی گیرم  51/5و 53/5،  77/5،  71/5ساعت به ترتیب 

 1دیازینون گرانول  ،ساعت 71در مدت  LC50در لیتر، 

 77به مییزان  Channa punctatusدرصد بر روی ماهی 

بیر روی میاهی  LC50 96h .باشیدمییگرم در لیتر میلی

blue gill تر از ایر این حاد سم بیر برابر سمی 71به میزان

و ایین مییزان در میاهی  Fathead minnowروی میاهی 

blue  gill  به میزانppm71/5 بیه  گیورخریو در میاهی

 Banaee et) گرم در لیتیر بیوده اسیتمیلی 72/2میزان 

al., 2013.) نیه بنابراین در مقایسه از نظیر حساسییت گو

 "های ماتلف ماهیان در برابر سم دیازینون بیه صیورت 

فیتوفیییاگ  >Blue gill>شیییی  >سیییفید  >مارمیییاهی 

<Zebra fish<  قییره بییرون  >ازون بییرون<Fathead 

minnow<  کلمییه >سیییم<Channapunctatus<  سیییاه

هیای کیشچنین تعیین سمیت حشیرهکولی می باشد. هم

کیولی دارای اهماتلف سم دیازینون برای بچه ماهیان سی

 .گرددسمی خیلی زیاد محسوخ می

همچنین حاالت و رفتار بچه ماهیان در برابر غلظیت 

های ماتلف سیم نییز در طیول میدت آزمیایش بررسیی 

هیای بیاالی ای که در آزمایش با غلظتگردید، به گونه

العمیل کیولی سیریعا عکیسبچه ماهیان سییاه ،این سموم

تا جایی که خسته شده نشان داده و مدام در جنبش بوده 

و حیاالتی مشیابه  افتادندحال در کف آکواریوم میو بی

. در حیالی کیه در بیرون دییده شیدبه این در ماهیان قیره

-عکیس های پایین بچه ماهیان در سیاعات اولییه غلظت

-العمل محسو  نداشتند اما به تدریج دچار سسیتی میی

-اختالل در سیستم مغز و اعیاخ کیه اساسیی .گردیدند

ترین ایر سموم است با عدم تعادل و شنای مارپیچی بچه 

ماهیان مشهود بود و از عالئم ظاهری ایجاد شده در بچه 

تییوان بییه بیییرون زدگییی چشییم از حدقییه ماهیییان مییی

)اگزوفتالمی(، خونریزی در ناحییه آبشیش اشیاره نمیود 

 Mohammadnejadط )کیییه نتیییایج مشیییابه توسییی

Shamoshaki & Shahkar, 2009 .)Barak  وMason 

روی سیایر ماهییان نییز گیزارش گردییده  7335در سال 

بیرون مشیاهداتی کیه انجیام شید و در ماهییان قیره است

شامل تیره شدن پوست، باد کردن چشم هیا، فرسیودگی 

کناره های باله، باد کردن شکم به همیراه پییدایش میایع 

بییود و از نظییر آبکییی و زرد روشیین در محوطییه شییکمی 

کردن اکیردن، شیینلیت گیجییی در شیناحادارای رفتیاری 

و ماهی در سط  با شکم باد کرده و سر به طیرف پیایین 

 را داشتند. هاتر آبششباز و بسته شدن سریع

هیای قرمیز درصید اهمیت آگاهی از تعیداد گلبیول

هماتوکریییت میییزان هموگلییوبین ماهیییان شییاید بیییش از 

. (Lindalva et al., 2013)مرفولییوژی آنهییا باشیید 

نتایج بدست آمده در این بررسی میانگین تعداد  براسا 

 7تیمیارو  17×775های قرمز خون در نمونه شاهد گلبول

 و 11×775 میلیییی گیییرم در لیترسیییم دییییازینون(531/7)
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و  19×775 (دیازینون لیتر سم در گرممیلی 73/2) 2تیمار

 12×775 (دییازینون لیترسم در گرممیلی 211/9) 9تیمار

 7تیمارو درصد  29در نمونه شاهد و میزان هماتوکریت

 ودرصیید   27میلییی گییرم در لیترسییم دیییازینون(531/7)

 25 (دیییازینون لیتییر سییم در گییرم میلییی 73/2) 2تیمییار

 لیترسیییم در گیییرم میلیییی 211/9) 9تیمیییارو  درصییید

درصیید بییوده و قرابییت بییین  فاکتورهییای 73(دیییازینون

هماتولوژیک مورد نظر را آنالیز آماری معنیی دار نشیان 

هییای قرمییز و حجییم بییین بییین تعییداد گلبییول .داده اسییت

متوسط گلبولی و هماتوکریت ارتبا  است یعنی ممکین 

هییای قرمییز در دو شییرایط ماتلییف اسییت تعییداد گلبییول

ولی این تشیابه در حجیم متوسیط گلبیولی  ،یکسان باشد

بدلیل اینکه هماتوکرییت آنهیا فیرق  .وجود نداشته باشد

گلبییول قرمییز از مقییدار کنیید ویییا بییا افییزایش تعییداد مییی

هماتوکریت کاسته شودو از ایین جهیت حجیم متوسیط 

دهد. میانگین حجیم متوسیط گلبولی کاهش را نشان می

میکیرون   971گلبولی بر حسب میکرون مکعب حداقل 

 لیترسیییم در گیییرممیلیییی 211/9) 9مکعیییب در تیمیییار

گییروه  میکییرون مکعییب در 911و حییداکثر  (دیییازینون

وگلوبین در ماهیان خاوییاری ماننید شاهد بود. مقدار هم

   سییایر موجییودات دیگییر ارتبییا  مسییتقیمی بییا تعییداد 

هییای قرمییز دارد بییه طییوری کییه افییزایش تعییداد گلبییول

رود و های قرمیز مییزان هموگلیوبین نییز بیاال مییگلبول

 بالعکس. 

بعید از  هیای قیزل آالی رنگیین کمیانبافتمطالعه 

سم دیازینون مجاورت با غلظتهای ماتلف تحت کشنده 

 با اسیتفاده از میکروسیکوپ نیوری و الکترونیی توسیط

Banaee  نشان داد که این سم  2579و همکاران در سال

موجب صدمات شیدید بیه سیاختمان سیلولها و بافتهیای 

کلیه، طحال و کبد شده که به صیورت پرخیونی عیروق 

خییونی ، خییونریزی ، نفییوا سییلولهای آماسییی، پیکنییوزه 

، دژنراسییون واکیویلی و نکیرزو شدن هسته های سلولی

همچنین در آبششها هیپیرپالزی  .عمومی مشاهده گردید

و چسبندگی تیغه های یانویه به هم، جدا شیدن و افتیادن 

بافت پوششی از الیه پایه دیده شد که مشابه همیین کیار 

 .ندبود و ایرات مشابهی را مشاهده نمود

ایر دیازینون بر برخیی شاخییهای خیونی و  مطالعه

 Acipeneser) بیوشیمیایی تیا  میاهی رو  )چالبیاش(
guldenstadti توسییییط ) Soltani  وKhoshbavar 

Rostami  مورد بررسی قرارگرفت کیه از  2551در سال

 ،نظر بالینی ماهیان مسموم ابتدا دچیار فلجیی، بیی حیالی

حرکات انقباضی و از دست دادن تعادل شیده سیپس بیه 

یم چرخشیی و حرکیات پهلو قرار گرفته و دچار شنای نی

گردیدند. اینگونه ماهیان سپس دچار تیرگی ناگهانی می

طی فاصله کوتیاهی  پوست و اشکال تنفسی شده و بعضاً

شیدند، کیه در رونید پس از بروز ایین عالییم تلیف میی

انجام کار با دیازینون روی ماهی سیاه کیولی هیم بیشیتر 

 این عالئم مشاهده گردید.

ون بر برخی پارامترهای بررسی ایرات سمیت دیازین

 Acipenserولوژیکی بچییه تاسییماهیان ایرانییی )تهمییا

persicusتوسط )  Padash Badamchi  و همکیاران در

در رودخانییه سییفید رود از نظییر بییالینی در  2553سییال 

ساعت عالئیم زییر ظیاهر  72ماهیان مواجه با سم پس از 

گردید: وجود ماا  فراوان روی سط  بدن ، شنای نییم 

ی، باز و بسته شدن سریعتر سرپوش هیای آبشیش چرخش

هییا، واکیینش شییدید بییه محییرا هییای بیرونییی، کییه دو 

عالمییت بییاز و بسییته شییدن سییریعتر آبششییی و شیینای 

چرخشی در همیین سیاعات در دییازینون بیر روی سییاه 

 کولی در این تحقیق نیز مشاهده گردید.
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Koprucu  مطالعییه ای  2551و همکییاران در سییال

ییییازینون روی رفتیییار و بعضیییی روی اییییرات سیییم د

 Silurusپارامترهییای خییونی گربییه مییاهی اروپییایی )

glanisتعییداد ماهیییان مییرده بییه طییور  .( انجییام دادنیید

میلیی گیرم  17تیا  2چشمگیری در واکنش به غلظتهیای 

بییا افییزایش و , بییر لیتییر دیییازینون افییزایش یافتییه بودنیید

 31غلظتهای دیازینون در طی در معیرض قرارگییری در 

عت تعداد ماهیان مرده بیه طیرز چشیمگیری افیزایش سا

یافتنتد کیه در ایین پیروژه نییز بیه توجیه بیه نمودارهیا و 

جداول با افزایش غلظت سم دیازینون ایین تلفیات نیر  

 .نماییم و نتیجه مشابهی را داشتیمصعودی را مشاهده می
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