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" مقاله پژوهشی"  

 

  ماهی  خونی هایشاخص برخی بر( رونستار)  اگزادیازون  کشعلف اثرات

 (Hypophthalmicthys molitrix)  فیتوفاگ

 

 2حالجیان علی ،*2جوردهی یوسفی ایوب ، 1ابدالی سورنا ، 1دراج مهدیه

 ، تهران، ایراناسالمی دآزا دانشگاه، شمال  تهران  واحد، دریایی فنون  و علوم دانشکده ، دریا بیولوژی   گروه  -1

   کشاورزی ترویج و آموزش  تحقیقات، سازمان کشور، شیالتی  علوم  تحقیقات مؤسسه خزر، دریای تاسماهیان المللی بین تحقیقات  انستیتو  -2

(AREEO)، ،ایران رشت 
 

 4/5/1401 تاریخ پذیرش:                                      17/2/1401 تاریخ دریافت:

 

 چکیده

انتخابی اگزادیازون علف      علفاست    کش  کنترل  منظور  به  می که  استفاده  کشاورزی  در  هرز  تحقیقهای  این  از  هدف    تعیین   ،شود. 

وزن  فیتوفاگ پرورشی با    ماهی   270تعداد  بعد از سازگاری     بود.ای خونی ماهی فیتوفاگ  هشاخصبرخی    برکش اگزادیازون  اثرات علف

سم های  شدند. غلظت  معرفی   ،داشتند  رالیتر    200هایی که هر یک ظرفیت  به مخزنمتر  سانتی   13±1ط  سمتول  طو  و   گرم  100تا    50متوسط  

نمونهمیلی   10و    5  مخازندر  اگزادیازون   بود.  لیتر  در  سیاهرگ دمی خون  اری  بردگرم  با    ماهی   3  از  تیمار  )هر  تیمار  هر  به    3از  تکرار( 

و   ناآرام شدندای ماهیان  بعد از معرفی سم بطور قابل مالحظهبر اساس نتایج حاصل،    فت.ساعت صورت گر  72  طی صورت کامالً تصادفی  

-شاخص نتایج    د. یعنی دم آنها قرمز و تحلیل رفته بود.تغییرات بالینی مشاهده ش  بتدریجآمدند و در ساعات بعدی  برای تنفس روی آب می 

داشت داری  رها اختالف معنی در تیمار شاهد با سایر تیما  داد گلبول قرمزو هموگلوبین و تعهماتوکریت    میزاننشان داد که    های خونی 

(05/0>p).  تیمارها اختالف    سایر  بین شاهد و سفید  های  و تعداد گلبول  میانگین هموگلوبین گلبول قرمز  ،میانگین غلظت هموگلوبین خون

)داری  معنی  نداد  نوتروفیل  (.p>05/0نشان  مونوسیت،  لنفوسیت،  معنی در    ائوزینوفیل،  اختالف  تیمارها  سایر  با  شاهد  داشت  داری  تیمار 

(05/0>p).  ،آن بر ماهی   ت حادر سمیاث داری تغییر داد که بیانگر  های خونی ماهی را بطور معنی برخی شاخصسم اگزادیازون    بطورکلی 

  باشد.می  فیتوفاگ

 

(  Hypophthalmicthys molitrix) فیتوفاگ خونی، هایشاخص اگزادیازون، کلمات کلیدی:

 
  youb2222002@yahoo.comA: مکاتبات دارعهده *
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 مقدمه 

و        کشاورزی  در  تکنولوژی  روزافزون  توسعه 

افزایش مصرف  افزایش تولید در واحد سطح سبب  

و   گیاهی  آفات  با  مبارزه  جهت  کشاورزی  سموم 

بیمار است.  سایر  شده  علفیها  اهداف  کشاز  با  ها 

از   که  شود  می  استفاده  کشاورزی  در  مختلف 

های هرز  با علفمهمترین موارد مصرف آنها مبارزه  

کشباشد.  می آفتعلف  از  ای  دسته  ها  کش ها 

 ,.Cerdeira et alهستند که در جهان کاربرد دارند )

2004 .) 

علف انتخابیاگزادیازون  است  تماسی    -  کشی 

ثبت رسیده است  1350که در سال   اگزادیازون    .به 

های هرز مزارع برنج در  برای کنترل علف  به عنوان  

کش در مناطق شمال  رود. این علفایران به کار می

می قرار  استفاده  مورد  همچن کشور  و  ین  گیرد 

آنزیم  باز بازدارنده  و  فتوسنتز  عمل  دارنده 

باشد و متعلق به گروه ورفیرینوژن اکسیداز میپپروتو

 (. WWW.Gyahcovp.irباشد )اکسادیازول می

قابل   گیاه  برگ  و  ریشه  توسط  اگزادیازون 

در   حرکت  با  و  بوده  بخش جذب  به  های  آوندها 

می انتقال  رونستار دیگر  آن  تجاری  نام    یابد. 

(Ronstar) (1381، باغستانی و باشد )زندمی . 

یک    هایشاخصگیری  اندازه عنوان  به  خونی 

تغییرات   زیستی  ارزیابی  جهت  تشخیصی  ابزار 

پاتوفیزیولوژیکی حاد و مزمن از قبیل تغذیه، کیفیت  

دارند   کاربرد  بیماری  و   ,.De pedro et al) آب 

2005 .) 

وابسته   پارامترهای  و  هماتوکریت  درصد 

کم   یخونای  ه شاخص تشخیص  در  جهت  خونی 

وابسته   بیماری  و  سن  تغذیه،  به  که  هستند  ماهیان 

 ;Tavares – Dias and Moraes, 2007)   باشدمی

Satheeshkumar et al., 2010.)  

(،  MCV)  میانگین حجم یاخته قرمز  هایشاخص

و میانگین   (MCH)  ن یاخته قرمزهموگلوبی میانگین  

به  ته  ابس عوامل و(  MCHC)  غلظت هموگلوبین خون

درصد هماتوکریت و غلظت  ،  های قرمزتعداد یاخته 

بوده خون  هستند.   ، هموگلوبین  آنها  تغییرات  تابع 

تغذیه محیطی   و   سن   ،ایوضعیت     شرایط 

تغییرات   به  پاسخگویی  اصلی  فاکتورهای 

یاختهشاخص می  خونیهای  های  ماهیان    باشند در 

(Bani & Haghi Vayghan, 2011 .) 

و   هایشاخص گیری  هدازان   بیوشیمیایی 

به  تواند  می  خون  یک  فیزیولوژیک    شاخص عنوان 

 Holye et)  شناسی و پایش زیستی بکار روددر سم

al., 2007; Carvalho and Ferrnandes, 2006; 

Xiaoyan et al., 2009; Cavas et al., 2005).   

می پارامترها  این  سطوح  و  میزان  در  تواند تغییر 

های ماهیان به تغییرات در محیط  اسخ ه پکنندمنعکس 

   (.Satheeskumar et al., 2010) زندگی آنها باشد

پارامترهای هماتولوژیک در ماهیان ممکن است  

ت عوامل  أتحت  همچنین  و  فیزیولوژیکی  عوامل  ثیر 

ها، غذا و  رس است   ،فصل خارجی از جمله دمای آب،

آلودگی شوندانواع  تغییر  دچار   ,Sandstorm)  ها، 

1989; Oshode et al., 2008; Alen, 1989; 

Javed, 2003 .) 

فیتوفاگ  Hypophthalmicthys)  ماهی 

molitrix)  مهم از  گونهیکی  پرورشی  ترین  های 

می گرمابی  رشد    .باشدماهیان  واسطه  به  گونه  این 

های ت لذیذ از گونهسریع، قابلیت سازگاری و گوش

می شمار  به  گرمابی  ماهیان  ترکیب  در    رود غالب 

 . (1375 ،ظری)ن
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 لیتر آب

 غلظت                                             

 درصد خلوص 

که اطالعات کافی در مورد اثر علف از آنجایی

ندارد   وجود  فیتوفاگ  گونه  روی  اگزادیازون  کش 

به   توجه  با  علف  وجود و  مزارع این  آب  در  کش 

( آن  از  ناشی  مشکالت  و  جعفری  جاللی  پرورشی 

با هدف    ،(1386  ،آقازاده مشکیو   تعییناین مطالعه 

برخی بر  ون  کش اگزادیازاثرات فیزیولوژیکی علف

سیتولوژیکی خون ماهی فیتوفاگ به    هایشاخص از  

 انجام رسید.

 

 ها مواد و روش

تحقیق     تابستان    این  بخش   1394در  در 

بیوشیمی   و  بین   مؤسسه فیزیولوژی  المللی  تحقیقات 

خزر    تاسماهیان انجام  دریای  مطالعه    .رسیدبه  برای 

گرم در  میلی  10و    5های  اثرات آالیندگی در غلظت 

تعداد    لیتر طول    ماهی  270روی  با  جوان  فیتوفاگ 

متوسط  سانتی  13±1متوسط   وزن  و   100تا    50متر 

ماهیان گرمابی کوئی کارپ    گرم پرورش  مرکز  از 

تهران رشت خریداری  کیلومت   10واقع در   ری جاده 

به   دریای  بین تحقیقات  ستیتوناو  تاسماهیان  المللی 

پس از    .خزر رشت واقع در جاده سنگر منتقل شدند

در    ،سازگاری نظر  مورد  تیمارهای  براساس  ماهیان 

)بد  200حاوی    زنامخ چاه  و لیتر آب  ون خروجی 

هوادهی(    مجهز تعداد  و  به  مخزن  هر  ماهی    12در 

گردیدفیتوفاگ   مجموع    .معرفی  شامل    3در  تیمار 

-میلی  10و    5  های ارهای با غلظتیمت  وتیمار شاهد  

گرم در لیتر و هر تیمار با سه بار تکرار در نظر گرفته  

 شد. 

فرمول  از  مخازن  به  وارده  سموم  میزان  تعیین    برای 

 ( 1378استفاده شد )پژند، 

   

.


= 10  (x)میزان سم  000

گیری از ماهیان در گروه شاهد و تیمارهای  خون

گرم به صورت کاماًل تصادفی به تعداد  لیی م  10و    0

با    ماهی  3 تیمار  هر  در  مخزن  هر  با   3از  تکرار 

میلی لیتر از    2های هپارینه با حجم  استفاده از سرنگ

( تا  Caudal veinسیاهرگ  مخرجی  باله  زیر  از  و   )

شد  96 انجام  از   .ساعت  خونگیری  از    ماهیان،   پس 

با دوز   به مدت   3000استفاده از دستگاه سانتریفیوژ 

همکاران،    10 و  )کاظمی  گردید  تهیه  پالسما  دقیقه 

گلبول1389 شمارش  جهت  کمک (.  به  قرمز  های 

( شمارش  Hiemکننده هایم )مالنژور و محلول رقیق

لنز   با  هموستیومتر  الم  توسط  دو  هر  توسط    40در 

شد انجام  نوری    Maheswaran et)  میکروسکوپ 

al., 2008.)   

شد گل مارر  افتراقی  از  ش  سفید  ماهی  بول  هر 

خونی   گسترش  تهیه  گردید.   3جهت  تهیه  الم 

های تهیه شده بعد از تثبیت با محلول رنگی  گسترش

سپس با    ،آمیزیدقیقه رنگ  20به مدت    %10گیمسا  

گردید خشک  و  شستشو  لنز    ه،آب  توسط    40و 

گرفت   قرار  مطالعه  مورد  نوری  میکروسکوپ 

 (.1389، )کاظمی و همکاران

اندا دستگاه  زهبرای  هماتوکریت  درصد  گیری 

به   و  گرفت  قرار  استفاده  مورد  میکروهماتوکریت 

سرعت    5مدت   با  دقیقه    7000دقیقه  در  دور 
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استفاده   با  هماتوکریت  درصد  و  گردید.  سانتریفوژ 

 های مخصوص خوانده شد. کش از خط

سنجی و  غلظت هموگلوبین خون به روش رنگ

هموگلوبین   اس وسی به  جذب  دستگاه  پکتروفتومتر  له 

)شرکت  6505-77)مدل    )Jenway    ساخت

موج   طول  با  آزمون  پارس  کیت  و   540انگلیس( 

حسب   بر  هموگلوبین  مقدار  و  گردید.  ثبت  نانومتر 

)کاظمی و همکاران،    شدلیتر محاسبه  گرم در دسی

 ,MCH, MCHC)های قرمز  (. شاخص یاخته1389

MCV)  ی اندازه  توصیف  برای  میزان  هاختکه  و  ها 

آنها  هم میوگلوبین  کار  شمارش  به  از  و  رود 

به دست  یاخته های قرمز هموگلوبین و هماتوکریت 

 Penev)  محاسبه گردید  زیر  از طریق روابط  ،آیدمی

et al., 2007.)   

 
 

و   حداقل  بیان  برای  توصیفی  و  عمومی  آمار 

حداکثر میانگین / انحراف معیار/ واریانس و خطای  

ی خونی مورد استفاده  اهوط به شاخص مربرد  استاندا

ثبت و برای    Excelها در نرم افزار  داده  .قرار گرفت

داده بودن  نرمال  وضعیت  آزمون  بررسی  از  ها 

با   -)کولموگروف و  شد  گرفته  بهره  اسمیرنوف( 

نرم از  آماری  استفاده  و    SPSSافزار  ویندوز  تحت 

طرفه  یک  واریانس  آنالیز  روش  به  آماری    آنالیز 

(One- way Anova)    صورت به  نتایج  و  انجام 

Mean±SE    ،همکاران و  )پورغالم  گردید  ارائه 

1389 ) 

 

 

 

 

 نتایج 

اس نتایج حاصل، بر  گلبول  اس  های سفید  تعداد کل 

اگزادیازون   سم  با  مواجهه  در  فیتوفاگ  ماهی  خون 

گذشت   از  سایساعت    72پس  با  شاهد  تیمار    ر در 

معنی  اختالف   .(<05/0p)  اشتدنداری  تیمارها 

نوتروفیلهای  هختیا تعداد   و    ،لنفوسیت،  ائوزینوفیل 

درخون    مونوسیت فیتوفاگ  با    ماهی  شاهد  تیمار 

از  س پس  تیمارها  سم  همواج   ساعت  72ایر  با  ه 

( >05/0p)  داری نشان دادتغییرات معنی  اگزادیازون

سلولی    .(1جدول  ) متوسط  حجم  تغییرات  میانگین 

(MCV)   خون هموگلوبین  غلظت  میانگین    و 

(MCHC)  ین هموگلوبین گلبول قرمز خون یانگ و م  

(MCH)  و    در معنیسایر  شاهد  اختالف  -تیمارها 

 . (2جدول ) (<05/0p) ندادنشان داری 

ساعت   72پس از  ماهیان    (RBC)تعداد گلبول قرمز  

سایر    مواجهه با  شاهد  تیمار  در  اگزادیازون  سم  با 

معنی اختالف  تعداد    .داشتداری  تیمارها  حداقل 

هر   (عدد     13800000  20000)  قرمزگلبول   در 

غلظت  میلی در  خون  مکعب  سم  گرم  میلی  10لیتر 

زماندیازینون   آنها    72  در  تعداد  و حداکثر  ساعت 

تیمار   با    شاهددر  در عدد  1806700  ±  35000برابر 

میلی گردید.  هر  مشاهده  و  لیتر  هماتوکریت  میزان 
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تیمارها اختالف   با سایر  تیمار شاهد   . (2جدول )  (>05/0p) نشان دادی دارمعنیهموگلوبین در 

 

 ساعت 72پس از  اگزادیازون سم مواجهه بای سفید خون ماهی فیتوفاگ در هاو شمارش افتراقی گلبولکل تعداد تغییرات  :1جدول 

 تیمارها

 خونی  شاخص تیمار شاهد  گرم در لیترمیلی  5غلظت  گرم در لیترمیلی  10غلظت 

5966±850/49 a 5366±1193/03 a 4866 ±1677/29 a های سفید گلبول (3N/mm)    

63/00 ±1 a 61/33 ±1/52 a 61/33 ±1/52 a نفوسیت )%(ل 

31/00±2/08 b 24/33 ±0/33 a 24/33 ±0/33 a  )%( نوتروفیل 

0/33±0/57 a 0/66 ±0/57 a 0/33 ±0/57 a  ائوزینوفیل)%( 

2/00±1/00 a 4/00 ±1/00 a 4/00 ±2/00 a   منوسیت)%( 

 ( p<05/0ارهای مشخص شده با حروف مختلف، اختالف معنی داری با یکدیگر دارند )یمت 

 ساعت  72پس از  های خونی وابسته به گلبول قرمز در ماهی فیتوفاگ در مواجهه با سم اگزادیازونتغییرات شاخص: 2جدول 

 تیمارها

 ونی شاخص خ تیمار شاهد  گرم در لیترمیلی  5غلظت  گرم در لیترمیلی  10غلظت 

1380000±20000 ab 1560000±30000 bc 1806700±35000 d های قرمز گلبول(3N/mm)   

29±1 a 30 ±2 a 38±2 b )%( هماتوکریت 

5/26 ±0/25 a 6 ±0/10 b 7/10 ±0/10 d هموگلوبین (gr/dl) 

210 ±6 a 209±2 a 213 ±2 a (fl) MCV 

40 ±2 a 39 ±1a 40±2 a MCH (pg) 

20±2 a 19±1 a 19±2a MCHC (gr/dl) 

 (p<05/0تیمارهای مشخص شده با حروف مختلف، اختالف معنی داری با یکدیگر دارند )
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 بحث 

اگزادیازون   کشنده سم  تحت  اثرات  مطالعه  این  در 

بالینی   بر شاخصو    عالئم  خونی برخی  ماهیان  بچه  های 

   .گیری شدساعت اندازه 72، 48، 24 طیفیتوفاگ 

ها  وفیل و مونوسیت ننوتروفیل، ائوزی   تعداد لنفوسیت،

نشان  داری  معنیرات  در تیمار شاهد با سایر تیمارها تغیی 

)  .نداد همکاران  و  افزایش  داشتند    انی ب  ،(1397عمادی 

اثرات منفی بر شاخص  دوز های رشد  سم اگسادیارژیل 

کپور به همراه داشت  تبدیل مواد غذایی ماهی    و ضریب

سازی موجود را تشریح  و که خود روند سمیت و خون 

روندمی این  که  تحقیق    با  کند  مورد  سم  سمیت  اثر 

   تطبیق دارد.

)  زنجانی         همکاران  علف  دریافتند(،  1396و  -که 

اگزادیازن   آسیب  کش  قرمز ولگلب   DNAسبب  های 

معمولی  ها()اریتروسیت  ماهی کپور  از    در    روز   30پس 

  سیستم   در  ذاتی  هایتفاوت  به  تواندمیاین    گردید.

  قرمز   یهاگلبول   در   تغییرات  یا   و  آنزیم  کننده  ترمیم

ای  .شود  داده   نسبت برای  با  زیادی  مطالعات  وجود،  ن 

 اثبات این فرضیه مورد نیاز است.  

  در   گرفتن   قرار   مانند  زااسترس  عامل  یک  به   پاسخ  در      

  جبران   برای  تالش  در  هاماهی  آفات،  دفع  سموم  معرض

  استرس،   با  مقابله  نتیجه  در   و  اآنه  به  شده  تحمیل  چالش

-می  خونریزی  و  شیمیاییبیو  تغییرات  سری  یک  دچار

مشابهی  (.Wendelaar-Bonga, 1997)  شوند  ،بطور 

  در   ماهیان  یخون   هایشاخص  در  توجهی  قابل  تغییرات

 .شد مشاهده مطالعه  این  در اکسادازون معرض

Saravanan   اثرات   ارزیابی   با  ،(2017)  همکاران   و  

  غلظت   لیتر  بر  میکروگرم  50  و  5  ،5/5  د حا  سمیت

  ساعت،   96  مدت  به   معمولی  کپور  یماه   دراگزادیازون  

  توجه   قابل  کاهش   باعث  کش علف  این   که  نددریافت 

RBC ،  Hb  و  Hct  که  حالی  در  .شودمی،  MCV ،  

MCH، WBC  بود باالتر تیمار تحت گروه در  . 

  به   تواندمی  مطالعه  این   در  Hb  و  RBC ،  Hctکاهش    

  ظرفیت   که  شود  داده  توضیح  جبرانی  پاسخ  یک  نوانع

  و  دهدمی کاهش  گاز انتقال حفظ  برای  را اکسیژن حمل

  در   گاز  تبادل  برای  آب  خون  صددر  تغییر  دهنده  نشان

می المال   در   شده  مشاهده  تغییر  همچنین،   .باشدغشای 

  پتانسیل   دهنده  نشان  حاضر  مطالعه  در  WBC  سطح

زادیازون  اگ  فعالیت  همچنین  و  کشعلف   سمی  ایمنی

  قرار   هدف  را  هالکوسیت زادیازون  اگ  زیرا  .است  آن

و     Ajoni  (.Ahmadivand et al., 2015  )  است  داده

دادند  (،  2015)همکاران   افزایش  نشان  با    غلظت که 

ماهی گربه  در    ( Clarias gariepinus)   اگزادیازون 

که اثرات منفی این سم    یافتکاهش  وزن  و  رشد  میزان  

 دهد. را نشان می

  که   دهدمی   نشان  مطالعه  این  خالصه، طور  به       

  و   است  سمی  بسیار  ماهی  هایاندام  برایاگزادیازون  

-می   یخون  هایشاخص  در  توجهی  قابل  تغییرات  باعث

  زایی جهش  پتانسیل  دهنده نشان  همچنین   و  شود

در   است،   فیتوفاگ  زقرم  گلبول  هایسلول  اگزادیازون 

 آن   بالقوه  یرتأثبا توجه به    آن  از  استفاده  دهدمی  نشان  که

-روشن   برای.  شود  کنترل  دقت   با  آبزی باید  جانوران  بر

  الزم   بیشتری  مطالعات  ماهیان آن  سمی  اثرات  شدن

  و   مثل  تولید  ویژه  به  ماهی،  بیولوژیکی  پارامترهای.  است

است  بدن  ایمنی  سیستم نیاز  این   .مورد  بایستی    ،رواز 

در   دقیق  ارزیابی  با  را  مشابه  سموم  و  سم  این  مصرف 

های کشاورزی استفاده کرد که کمترین آسیب را  یط مح

 .به آبزیان مهم پرورشی برساند
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