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  ي آال  قزلانماهی بچه هاي خونی کش دیازینون بر رفتار و برخی شاخص ثیر آفتأت
  )Oncorhynchus mykiss(کمان  رنگین

  
  3اله کاظمی رضوان و 2عباسعلی زمینی، 2رودسري زاده حبیب وهاب ،1فر مسعود سعیدي*

مرکز علوم ،  واحد الهیجان،دانشگاه آزاد اسالمی2  ایران،الهیجان، ، واحد الهیجان،دانشگاه آزاد اسالمیآموخته مقطع کارشناسی ارشد، دانش1
  .، ایرانرشت، ن خاویاري دکتر دادمانالمللی ماهیا  انیستیتو تحقیقات بین3  ایران،،بندر چمخاله، شیالتی و فنون دریایی دکتر کیوان

  2/3/1390: ؛ تاریخ پذیرش 23/8/1389: تاریخ دریافت
  چکیده

 در کمان آالي رنگین ماهیان قزل بچهخونی هاي  برخی شاخص دیازینون برکش  آفت ارزیابی اثر منظور این تحقیق به
 در .انجام شد )بندر چمخاله، واحد الهیجان، دانشگاه آزاد اسالمی( لوم شیالتی و فنون دریایی دکتر کیوانمرکز ع

 عدد 10در هر تکرار که  تکرار 3 گروه شاهد با 1 گروه آزمایشی و 3آال در  ماهی قزل  قطعه بچه120مدت یک هفته 
  درصد از75 و 50 ،25هاي  معرض غلظتدر  O.E.C.Dبراساس روش وجود داشت  گرم 3-5ماهی با میانگین وزنی 

LC50 ی که در معرض قرار در ماهیان. قرار گرفتندصورت ساکن  به )است گرم بر لیتر  میلی65/1که برابر ( دیازینون
. شدپریدگی مشاهده  تابی شدید و رنگ ، بیاي دایره ، شناي نیمتعادل فلج عصبی و از دست دادن یمی مانند عال،گرفتند

. افزایش غلظت سم کاهش یافتهاي سفید و قرمز، هماتوکریت و هموگلوبین با   نشان داد که تعداد کل گلبولنتایج
. دار بود ها معنی  با بقیه گروه درصد75 با افزایش غلظت سم افزایش یافت که این افزایش بین گروه MCH میزان

. داري مشاهده نشد  اختالف معنی درصد50و  25هاي   با افزایش غلظت سم افزایش یافت که بین گروهMCVمیزان 
  درصد50 اما میزان لنفوسیت تا گروه . افزایش و سپس کاهش یافت درصد50 که میزان نوتروفیل تا گروه ضمن این

گیري وسیت و لکوسیت پس از قرار در مقادیر اریتردست آمده بهتغییرات .  افزایش یافتدرصد 75 کاهش و در گروه
  .باشد سازي و کاهش ایمنی غیراختصاصی ماهی می روند خون ون ناشی از بروز اختالل دردر معرض سم دیازین

  
  رفتار، هاي خونی شاخص، دیازینون ،کمان ي رنگینآال قزل : کلیديهاي واژه

  
  1مقدمه

ماهیان با کیفیت باال به عوامل محیطی  تولید بچه
زیادي بستگی دارد که یکی از این عوامل که بر 

گذارد سموم  ابتدایی ماهیان تأثیر منفی میمراحل رشد 
هاي  با نیازي که امروزه براي کاهش هزینه. هستند

  ماهیان با کیفیت باال در طول  تولید به تولید بچه
تري نسبت به  سال وجود دارد باید بررسی بیش

ا امروزه ه کش سموم و آفت. ماهیان داشت پرورش بچه

                                                
  m.saeidifar@yahoo.com: مسئول مکاتبه* 

ر ماهیان هستند ترین عوامل ایجاد مسمومیت د از عمده
که از بین هزاران ماده شیمیایی رهاسازي شده 

کم موجب مرگ هاي بسیار  ها حتی در غلظت کش آفت
و  Sanchez-fortun( شوند و میر زیادي می

Barahona ،2005(. تا کش آفت سموم از استفاده 
 گیاهی آفات با مبارزه بیولوژیک هاي شیوه که زمانی

 توصیه بنابراین ذیر استناپ اجتناب امري نشود مرسوم
 هدرج هایی با کش آفت از حداقل که است این بر

هاي  اکوسیستم. شود استفاده تر کم عمر نیمه و سمیت
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با  همواره طبیعی محیط بخش ترین بزرگ عنوان به آبی
 زیستی تنوع و ژنتیکی محدودیتمانند  تهدیدهایی
 عنوان به گرچه هایی محیط چنین. باشد مواجه می

 مدنظر کش آفت سموم اثر براي و دفه محیط
  ).Wilson ،1995و Mansingh ( باشند نمی

شوند  ها از دو طریق وارد منابع آبی می کش آفت
ها در  کش که یکی از طریق کاربرد مستقیم آفت

هاي آبی و دیگري در اثر استفاده غیرمستقیم  اکوسیستم
 از دست آمده بهزش اتمسفري و فرسایش مانند ری

هاي   کشاورزي و همچنین نفوذ فاضالبهاي زمین
 یابند صنعتی و کشاورزي است که به منابع آبی راه می

)Pirizitkoohi  وOrdog، 1997(.  
طور  کشی ارگانوفسفره است که به دیازینون آفت

وسیعی در کشاورزي و منازل براي کنترل حشرات 
هاي کشاورزي شامل  اسپري. گیرد مورد استفاده قرار می

 این سم بعد از استفاده. دیازینون هستندصد در 90-85
هاي  هاي سطحی و از آنجا به آب به راحتی به آب

هاي آبی در   و سرانجام وارد محیطشدهعمقی شسته 
و  Dutta ؛Saglam ،2003( دشو تر می بعد وسیع

Meijer ،2003.( 

هاي آبی توسط دیازینون این  دلیل تخریب محیط
دي از موجودات زنده تعداد زیااست که این سم روي 

داران، پستانداران، پرندگان و   مانند مهرههدفغیر
؛ Hinton ،2000و  Ham( گذارد ها تأثیر می ماهی

Burkepile ،2000 و همکاران.(  
هاي کمتر از  غلظت گرفتن ماهیان در معرض قرار

LC50 دیازینون روي سیستم عصبی از طریق توقف 
و  Dutta( گذارد یکولین استراز تأثیر م فعالیت استیل

Arends ،2003( .افزایش زمان قرارگیري ضمن در 
در معرض سم مقاومت ماهی را کاهش داده و به سم 

ثیرات مخرب روي أفرصت بیشتري براي گذاشتن ت
  ).1991 و همکاران، Oh (دهد ماهی قرار می

نفوذ دیازینون به مایع میان بافتی بدن روي ظرفیت 
 گذاشت و موجب سوق تولیدمثل ماهی تأثیر خواهد

شان  سمت کاهش و کوچک شدن جمعیت ها به یافتن آن
  .)Dutta ،2005 و Maxwell( شود می

هاي   خونی در بسیاري از زمینههاي بررسی شاخص
پروري و پرورش ماهی و در عرصه  ی آبزياتتحقیق

عنوان شاخص مناسب براي   شناسی و پایش زیستی به سم
ی و فیزیولوژیکی و نشان دادن تغییرات پاتولوژیک

  ).2009 و همکاران، Adedeji (رود شمار می ها به بیماري
هایی است که  عنوان یک بافت داراي ویژگی خون به

اولین ویژگی خون . کند ها متمایز می سایر بافت آن را از
 .دست آوردن آن است هعنوان یک بافت، سهولت ب به

 بافت هاي متعدد از این دومین ویژگی توانایی برداشت
که  طوري  به، بودن خون استبارزمین ویژگی و سو

تأثیر  ها را تحت هایی که سایر بافت بسیاري از بیماري
دهند   آثار خود را در خون نشان می،اند قرار داده

ترین بافت بدن  خون حساس). 1378مهابادي،  عامري(
نسبت به تغییرات ایجاد شده در موجودات زنده است 

عموماً . شناسی کاربرد وسیعی دارد یو در تحقیقات ماه
خصوصیات  ها و این است که کیفیت اعتقاد بر

هاي خونی به همان نسبت که از تغییرات  سلول
پذیرند، نسبت به تغییرات  فیزیولوژیک تأثیر می

  ).Stoskopf، 1993( حساس هستند شناسی نیز آسیب
Svoboda ثیر سم دیازینون أت )2001 (همکاران و

ي خونی ماهی کپور معمولی را بررسی ها بر شاخص
 تغییرات برخی عوامل هماتولوژي و بیوشیمیایی .کردند

پس از مجاورت  )Huso huso (ماهیان سرم خون فیل
و باوررستمی  مدت با سم دیازینون توسط خوش طوالنی

هاي خونی ماهی   مشخصه.بررسی شد) 1385 (همکاران
بعد ) Ctenopharygondon idella (خوار کپور علف
 نیز مورد بررسی قرار با سم ارگانوفسفره از تماس

 همچنین .)1380 ،پورغالم و همکاران( گرفته است
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اثر دیازینون بر ) 1381 (باوررستمی سلطانی و خوش
ماهی  هاي خونی و بیوشیمیایی تاس برخی شاخص

  را)Acipeneser guldenstadti ()چالباش (روس
  .اندداده قرار آزمایشمورد 

آال  وجه به افزایش روزافزون پرورش ماهیان قزلبا ت
و ارزش اقتصادي و حساسیت باالي این ماهی 

 پژوهش این خصوص در مراحل ابتدایی زندگی، به
بررسی اثر سم دیازینون بر پارامترهاي خونی در براي 

  .انجام شدکمان  آالي رنگی ماهیان قزل بچه
  

  ها روشمواد و 
 عدد 120عداد ، تپژوهشن ـراي ایـمنظور اج به

مرکز گرم از  1-2 یوزنمیانگین آال با   قزلماهی بچه
 به 1388 ماه  در تنکابن در بهمنتکثیر ماهیان سرد آبی

دانشگاه ( مرکز علوم شیالتی و فنون دریایی دکتر کیوان
) ر چمخالهبند واقع در  واحد الهیجانآزاد اسالمی
منظور  بهوان  4مدت یک ماه در   و بهمنتقل گردید

و نگهداري  ،ها سازگاري ماهیان براي انجام آزمایش
اساس معیارهاي براي انجام آزمایش که بر. تغذیه شدند
O.E.C.D )2001 (عدد 12 از تعداد ،صورت پذیرفت 

 لیتر از 20با  یکهر اي استفاده شد که  آکواریوم شیشه
گیري  آب ورودي به سالن مرکز تحقیقات چمخاله آب

هاي فیزیکی و شیمیایی آب  میانگین فاکتور.شدند
  . آمده است1در جدول محیط آزمایش 

  
 میانگین فاکتورهاي فیزیکی و شیمیایی آب محیط آزمایش -1جدول 

  دما
  )گراد درجه سانتی(

  اکسیژن محلول
  )گرم در لیتر میلی(

  سختی کل
 pH  )گرم در لیتر میلی(

  هدایت الکتریکی
  )موس در لیتر میلی(

9 -12  7 -9  210  5/7  15/2  
  

 انجام) Static (صورت ساکن  بهها آزمایش
 محلول آزمایش در طول انجام طوري که، بهپذیرفت

  .ماند آزمایش تغییر نکرده و کامالً ثابت می
 یکمدت حداقل   ماهیان بههدف از نگهداري

هفته قبل از شروع آزمایش در مخزن، سازگار نمودن 
 استفاده ها با کیفیت آبی بود که براي آزمایش مورد آن

 در این مدت مرگ و که در صورتی وگرفت  میقرار 
درصد جمعیت ماهیان  10تر از  ماهیان بیش میر بچه

درصد  5-10شود، اگر بین  ها استفاده نمی  از آنباشد
تر از  شود و اگر کم  افزوده میسازگاري به زمان اشدب

ها   جمعیت ماهیان مناسب بوده و از آناشدبدرصد  5
در این آزمایش در طول دوره . شود استفاده می

 ساعت قبل از 24. نشد تلفاتی مشاهده سازگاري
 قبل از شده و قطع  به ماهیانشروع آزمایش غذادهی

ها با   ساعت آب آکواریوم24مدت  شروع آزمایش به

که  زمانیپس از این مرحله و . ندپمپ هوا هوادهی شد
 ، به رسیدند)  گرم3-5 (آل به وزن ایدهماهیان 

 10که در هر آکواریوم  طوري  به.شدندآکواریوم منتقل 
  .عدد ماهی قرار گرفت

پس از سازگار شدن ماهیان اقدام به اضافه کردن 
اندارد با  براي این منظور یک محلول است.شدسم 

تهیه این براي  (گردیدگرم در لیتر تهیه   میلی1 غلظت
لیتر آب   میلی1000لیتر از سم در   میلی67/1 محلول

که غلظتی از سم  سپس با توجه به این). شدمقطر حل 
ماهیان و  ن که باعث مرگ نیمی از جمعیت بچهدیازینو

 باشد گرم بر لیتر می  میلی65/1شود برابر  آال می قزل
)Aydin و Köprücü ،2005(،اساس فرمول  بر

C1V1=C2V2  درصد از غلظت 75 و 50 ،25میزان 
 و 5/27 و 7/13  بارترتیب براب کشنده دیازینون که به

 .شداضافه  ها  از محلول پایه به آکواریوم،بود 25/41
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 تکرار به همراه 3 هر تیمار در  تیمار و3 در ها آزمایش
  .شاهد براي هر تیمار انجام پذیرفتیک 

 هفته 1 پس ازها  ماهیبراي مطالعات هماتولوژي از 
دمی   قطع ساقهبا ،در معرض سم قرار گرفته بودندکه 
خون . عمل آمد گیري به خونها  احیه دمی آناز ن

  و آغشته به هپارین ریختهویالاستحصال شده داخل 
در آزمایشگاه بالفاصله .  شدبه آزمایشگاه منتقل

  .تهیه شدهاي خونی  گسترش
هاي قرمز در  تعداد گلبول: هاي قرمز شمارش گلبول

 با استفاده از الم مکعب حجم خونمتر  میلییک
 شد محاسبه 1رابطه ز طریق اهموسیتومتر و 

)Simons ،1997(.  
10000NRBC                                  : 1رابطه    

N =مربع کوچک الم هموسیتومتر 5هاي قرمز در  مجموع گلبول 
  .40نمایی  با درشت

  
هاي سفید در  تعداد گلبول: هاي سفید شمارش گلبول

فاده از الم با استمکعب حجم خون متر میلییک 
  محاسبه گردید2رابطه از طریق هموسیتومتر و 

)Simons ،1997(.  
500NWBC                                       :2رابطه    

N =مربع کوچک الم هموسیتومتر 4 در سفیدهاي  مجموع گلبول 
  .40نمایی  با درشت

براي تشخیص : هاي سفید شمارش افتراقی گلبول
 تهیه و خونیهاي   گسترشهاي سفید، قی گلبولافترا

.  به روش دوالمی انجام گرفتها شمارش آن
)Simons ،1997(.  

هماتوکریت با استفاده از : PCV یا HCTهماتوکریت 
 به این ،شدگیري  هاي میکروهماتوکریت اندازه لوله

هاي میکروهماتوکریت در شیارهاي   لولهترتیب که
 هماتوکریت مدلو میکروژیمخصوص در سانتریف

Hettich  دادن   پس از قرار.قرار گرفتندساخت آلمان
هاي مویینه  سرپوش محفظه، براي تعیین هماتوکریت لوله

 دور در دقیقه 14000 دقیقه با سرعت 5مدت  به
وژ، میزان یدر پایان عمل سانتریف. وژ شدندیسانتریف

کش  حسب درصد با خط هماتوکریت بر
  .ردیدمیکروهماتوکریت تعیین گ

گیري هموگلوبین به روش  اندازه): Hb (هموگلوبین
  .شرح زیر انجام شد مت هموگلوبین به  سیان

وفتومتر با محلول درآبکین شاهد صفر ردستگاه اسپکت
گیري جذب نوري محتویات  شده و سپس براي اندازه

.  نانومتر تنظیم شد540-546ها، دستگاه با طول موج  لوله
 محاسبه میزان برايي دستگاه قدار قرائت شده از روم

حسب  هموگلوبین با منحنی استاندارد مقایسه شد و بر
  .دست آمد هلیتر ب  میلی100گرم در 

از طریق رابطه ) MCV1 (ها میانگین حجم گویچه
  .)Stoskopf، 1993(دست آمد  به3

 : 3رابطه 
                                 RBC

10HctMCV 
  

  

MCV =)لیترفمتو() fL( ،Hct= هماتوکریت )درصد( ،RBC =
  ).عدد × l /106 (هاي قرمز تعداد کل گلبول

نیز از ) MCH2( ها بین گویچهومیانگین هموگل
  .)Stoskopf، 1993(دست آمد  به4طریق رابطه 

:4رابطه 
                                   RBC

10HbMCH 
  

  

MCH) =وگرمپیک( )Pgr( ،Hb = هموگلوبین) گرم در
  .)gr/dl( )لیتر دسی

 )MCHC( ها بین گویچهومیانگین غلظت هموگل
  .)Stoskopf، 1993 (دست آمد به5از طریق رابطه 

:5رابطه 
                               Hct

100HbMCHC 
  

  

MCHC) =لیتر گرم در دسی() gr/dl(.  
  

براي بررسی نرمال  ها دادهتجزیه و تحلیل منظور  به

                                                
   حجم متوسط گلبولی-1
  هموگلوبین متوسط گلبولی -2
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ها در تیمارهاي مختلف از تست  بودن توزیع داده
 بودن دار  اسمیرنوف و بررسی معنی-کلموگراف

اساس تیمارهاي آماري هر یک از فاکتورها براختالف 
  وANOVAطرفه  مختلف از آزمون واریانس یک

. استفاده شدها از آزمون فیشر   براي مقایسه میانگین
 افزار ملیل اطالعات با استفاده از نرتجزیه و تح

SPSS 13 شدانجام .  
  

  نتایج
ثیر سم بر أهاي ت  آزمایشتمامطی انجام در 

گونه تلفاتی در ماهیان  ماهیان، هیچ فاکتورهاي خونی بچه
گروه شاهد مشاهده نشد و همچنین میزان اکسیژن در 

  . اشباع تنزل پیدا نکرددرصد 60 از ها  آزمایشهمه
پس از قرار ین عالیم رفتاري در ماهیان تر شایع

و   عصبی بود فلجسندرومگرفتن در معرض دیازینون 
 دایره و با افزایش غلظت سم ماهیان دچار شناي نیم

  .ستون فقرات شدندانحناي 
ثیر سم دیازینون بر أهاي ت نتایج آزمایش

  :بودشرح زیر  ماهیان به هاي خونی در بچه شاخص
در ماهیان شاهد و  RBC هاي  آزمایشنتایج

نشان  LC50  درصد از میزان75و  50 ،25تیمارهاي 
. باشد مربوط به تیمار شاهد می ترین میانگین  بیشدهد می
طرفه بین تیمارهاي  اساس آزمون آنالیز واریانس یکبر

دار  اختالف معنی  ماهیان،RBC نظر مورد بررسی از
 خون ماهیان مورد RBC و میزان آماري وجود دارد

العه پس از قرار گرفتن در مقابل سم دیازینون در مط
دیازینون روي  کاسته شده و) >05/0P (سطح احتمال

  .)2جدول ( ثیر کاهشی داشته استأ تاین پارامتر خونی
 در ماهیان شاهد و WBC هاي  آزمایشنتایج

نشان  LC50  درصد از میزان75و  50 ،25تیمارهاي 
تیمار شاهد ترین میانگین مربوط به  دهد بیش می
طرفه بین  اساس آزمون آنالیز واریانس یکبر. باشد می

اختالف  ماهیان، WBCتیمارهاي مورد بررسی از نظر 
خون  WBCدار آماري وجود دارد و میزان  معنی

ماهیان مورد مطالعه پس از قرار گرفتن در مقابل سم 
کاسته شده است ) >05/0P(دیازینون در سطح احتمال 

ثیر کاهشی داشته أمتر خونی تاین پارا دیازینون روي و
  .)3جدول ( است

ت در ماهیان شاهد و  هماتوکریهاي  آزمایشنتایج
نشان  LC50  درصد از میزان75و  50 ،25تیمارهاي 

ترین میانگین مربوط به تیمار شاهد  دهد بیش می
طرفه بین  اساس آزمون آنالیز واریانس یک بر.باشد می

 ،هماتوکریتشاخص ر نظتیمارهاي مورد بررسی از 
دار آماري وجود دارد و میزان  اختالف معنی

هماتوکریت خون ماهیان مورد مطالعه پس از قرار 
 گرفتن در مقابل سم دیازینون در سطح احتمال

)05/0P< (دیازینون روي این پارامتر کاسته شده و 
  .)4جدول ( ثیر کاهشی داشته استأخونی ت

 ماهیان شاهد و ین در هموگلوبگیري اندازه نتایج
نشان  LC50 درصد از میزان 75و  50 ،25تیمارهاي 

ترین میانگین مربوط به تیمار شاهد  دهد بیش می
طرفه بین  اساس آزمون آنالیز واریانس یکبر. باشد می

 ،هموگلوبینشاخص  نظر تیمارهاي مورد بررسی از
دار آماري وجود دارد و میزان  اختالف معنی

 مورد مطالعه پس از قرار هموگلوبین خون ماهیان
گرفتن در مقابل سم دیازینون در سطح احتمال 

)05/0P< (امتر  دیازینون روي این پارکاسته شده و
  .)5جدول ( ثیر کاهشی داشته استأخونی ت

هد و در ماهیان شا MCH گیري اندازه نتایج
نشان  LC50 درصد از میزان 75و  50 ،25تیمارهاي 

  درصد75 مربوط به تیمار ترین میانگین  بیشدهد می
رفه بین ط اساس آزمون آنالیز واریانس یکبر. باشد می

 ،MCH  شاخصنظرتیمارهاي مورد بررسی از 
 درصد با بقیه 75دار آماري بین تیمار  اختالف معنی
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تیمارها وجود دارد و ماهیان مورد مطالعه پس از قرار 
گرفتن در مقابل سم دیازینون در سطح احتمال 

)05/0P<( 75 این پارامتر جز در تیمار  وقرار دارند 
گیري  ثیر چشمأمارها ت غلظت سم در بقیه تیدرصد

  .)6جدول ( نداشته است
در ماهیان شاهد و  MCHC گیري اندازه نتایج

نشان نیز  LC50 درصد از میزان 75و  50 ،25تیمارهاي 
طرفه بین  اساس آزمون آنالیز واریانس یککه بر دهد می

 ،MCHCنظر از هد و بقیه تیمارها  شاتیمارهاي
 مشاهده نشده است و ماهیان دار آماري اختالف معنی

مورد مطالعه پس از قرار گرفتن در مقابل سم دیازینون 
 دیازینون روي این و بوده )<05/0P( در سطح احتمال

  .)7جدول (نداشته است گیري  چشمثیر أپارامتر خونی ت
شاهد و در ماهیان  MCV گیري  اندازهنتایج

نشان  LC50  درصد از میزان75و  50 ،25تیمارهاي 
. باشد  می درصد75ترین میانگین مربوط به  بیش دهد می

اساس آزمون آنالیز واریانس نتایج نشان دادند که بر
  درصد75در تیمارهاي شاهد و  MCVطرفه بین  یک

و دیازینون  گردد دار آماري مشاهده می اختالف معنی
اما بین . ثیر افزایشی داشته استأ خونی تروي این پارامتر

MCVدار   درصد اختالف معنی50 و 25هاي   در غلظت
  .)8جدول ( )<05/0P (گردد آماري مشاهده نمی

در ماهیان شاهد و ها   نوتروفیلشمارشنتایج 
نشان  LC50 درصد از میزان 75و  50 ،25تیمارهاي 

  درصد50ترین میانگین مربوط به  دهد بیش می
اساس آزمون آنالیز نتایج نشان دادند که بر. اشدب می

طرفه بین تیمارهاي مورد بررسی از نظر  واریانس یک
وجود دارد دار آماري  اختالف معنی ،نوتروفیل ماهیان

 گیري چشمثیر أ دیازینون روي این پارامتر خونی تو
درصد یک  50و  25 يکه در تیمارها داشته است

ولی با  فیل مشاهده شدروند افزایشی در میزان نوترو
 یک کاهش درصد 75افزایش سم دیازینون در تیمار 

  .)9جدول ( شود میگیر دیده  چشم
ت در ماهیان شاهد و  لنفوسیگیري اندازهدر نهایت 

نشان  LC50 درصد از میزان 75و  50 ،25تیمارهاي 
شاهد تیمار  ترین میانگین مربوط به  بیشداد که

، طرفه آنالیز واریانس یکبا توجه به آزمون . باشد می
تیمارهاي مورد بررسی اختالف لنفوسیت و بین 
 25که در تیمارهاي گردد  مشاهده میدار آماري  معنی

رخ  در میزان لنفوسیت کاهشی  درصد یک روند50و 
 75 ازینون در تیمار ولی با افزایش سم دی.دهدمی

و دیازینون  گیر دیده شد چشم  یک افزایشدرصد
  داشته استگیري چشمثیر أخونی ت امترروي این پار

  .)10جدول (
  

  )2R=813/0(مکعب متر حسب میلی برآالي قرار گرفته در معرض سم دیازینون  ماهیان قزل بچههاي قرمز   میانگین تعداد گلبولمقایسه - 2 جدول
  پارامترها

 تیمارها
± SD هاي قرمز تعداد گلبول حداقل  هاي قرمز تعداد گلبول حداکثر هاي قرمز تعداد گلبول میانگین 

 a165000±1150000 1450000 963000 شاهد

 b390000±89700  950000 835000  درصد25

 c42000±640000 872000 625000  درصد50

 d42000±640000 740000 600000  درصد75

  .باشد دار آماري می حروف کوچک انگلیسی نمایانگر وجود یا نبود اختالف معنی
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  )2R=879/0 (مکعبمتر حسب میلی برآالي قرار گرفته در معرض سم دیازینون  ماهیان قزل بچههاي سفید  مقایسه میانگین تعداد گلبول - 3 جدول
  پارامترها

 تیمارها
± SD  هاي قرمز تعداد گلبول حداقل  هاي قرمز تعداد گلبول حداکثر هاي قرمز تعداد گلبولمیانگین 

 a1060±12720 14500 10800 شاهد

 b860±9840 11200 8300  درصد25

 c1200±73600 9300 5300  درصد50

  d660±6100 7000 4900  درصد75
  .باشد دار آماري می حروف کوچک انگلیسی نمایانگر وجود یا نبود اختالف معنی

  
  )2R=812/0 (سب درصدح برآالي قرار گرفته در معرض سم دیازینون  ماهیان قزل بچهمقایسه میانگین درصد هماتوکریت  -4جدول 

  پارامترها
 تیمارها

± SD  درصد هماتوکریت حداقل  درصد هماتوکریت حداکثر درصد هماتوکریتمیانگین 

 a9/3±7/40 48 36 شاهد

 b3/1±1/34 36 31  درصد25

 c2±8/29 34 27  درصد50

 d1/2±4/26 30 24  درصد75

  .باشد دار آماري می حروف کوچک انگلیسی نمایانگر وجود یا نبود اختالف معنی
  

  )2R=854/0( حسب درصد برآالي قرار گرفته در معرض سم دیازینون  ماهیان قزل بچههموگلوبین  مقایسه میانگین درصد -5 جدول
  پارامترها

 تیمارها
± SD  درصد هموگلوبین حداقل  درصد هموگلوبین حداکثر درصد هموگلوبینمیانگین 

 a58/0±2/7 4/8 4/6 شاهد

 b29/0±8/5  2/6 5  درصد25

 c37/0±1/5 5/5 3/4  درصد50

 d34/0±7/4 7/5 4/4  درصد75

  .باشد دار آماري می حروف کوچک انگلیسی نمایانگر وجود یا نبود اختالف معنی
  

  )2R=498/0( حسب پیکوگرم برآالي قرار گرفته در معرض سم دیازینون  ماهیان قزل بچه MCHمقایسه میانگین  -6 جدول
  پارامترها

 یمارهات
± SD  میانگینMCH حداکثر MCH  حداقل MCH 

 b1/5±6/63 5/68 5/55 شاهد

 b7/2±5/64 4/69 8/59  درصد25

 b4±7/66 72 6/59  درصد50

 a3±73 6/76 1/68  درصد75

  .باشد دار آماري می حروف کوچک انگلیسی نمایانگر وجود یا نبود اختالف معنی
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  )2R=218/0( لیتر حسب گرم بر دسی برآالي قرار گرفته در معرض سم دیازینون  ماهیان قزل بچه MCHCمقایسه میانگین  -7 جدول
  پارامترها

 تیمارها
± SD  میانگینMCHC حداکثر MCHC  حداقل MCHC 

 a1/5±6/63 8/18 17 شاهد

 a7/2±5/64 7/18 1/15  درصد25

 a4±7/66 6/17 8/15  درصد50

 a3±73 5/19 5/15  درصد75

  .باشد دار آماري می انگلیسی نمایانگر وجود یا نبود اختالف معنیحروف کوچک 
  

  )2R=392/0( حسب فمتولیتر برآالي قرار گرفته در معرض سم دیازینون  ماهیان قزل بچه MCVمقایسه میانگین  -8 جدول
  پارامترها

 تیمارها
± SD  میانگینMCV حداکثر MCV  حداقل MCV 

 b31±9/356  7/394 9/314 شاهد

 ab19±8/380 3/402 351 رصد د25

 ab3/24±391 432 5/355  درصد50

 a6/24±5/411 8/453 3/383  درصد75

  .باشد دار آماري می حروف کوچک انگلیسی نمایانگر وجود یا نبود اختالف معنی
  

  )2R=72/0( برحسب درصدآالي قرار گرفته در معرض سم دیازینون  ماهیان قزل بچهمقایسه میانگین نوتروفیل  -9 جدول
  پارامترها

 تیمارها
± SD  نوتروفیل حداقل  نوتروفیل حداکثر نوتروفیلمیانگین 

 c8/4±1/16 26 10 شاهد

 b4±8/32  40 27  درصد25

 a9/7±4/41 55 27  درصد50

 d3/4±5/26 35 20  درصد75

  .باشد دار آماري می حروف کوچک انگلیسی نمایانگر وجود یا نبود اختالف معنی
  

  )2R=74/0( آالي قرار گرفته در معرض سم دیازینون برحسب درصد ماهیان قزل بچهمقایسه میانگین لنفوسیت  - 10 جدول
  دامنه میانگین

 تیمارها
± SD  لنفوسیت حداقل  لنفوسیت حداکثر لنفوسیتمیانگین 

 a5/4±8/82 88 73 شاهد

 b3/4±8/64 73 58  درصد25

 c7/7±58  72 45  درصد50

 d7/3±3/72 77 65  درصد75

  .باشد دار آماري می حروف کوچک انگلیسی نمایانگر وجود یا نبود اختالف معنی
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  گیري و نتیجهبحث
ي آال قزلان ماهی بچه در دیازینونسم  زایی مسمومیت

 برخی نیز و بالینی رفتار بر آن تأثیر با همراه کمان رنگین
ک ی طی. گرفت قرار مطالعه مورد خونی فاکتورهاي

 تلفاتی گونه هیچ دیازینون با زایی مسمومیت یشآزما هفته
 .نشد مشاهده شاهد گروه ماهیان  در این پژوهشدر

 آزمون و شاهد گروه دو هر در اکسیژن میزان همچنین
طبیعی در  غیرترین عالیم رفتاري شایع .نکرد پیدا تنزل

 عصبی بود و ماهیان بالفاصله پس از م فلجو سندرماهیان
با افزایش   وتابی شدید شدند چار بیتن در سم دقرار گرف

 ستون انحناي دایره و غلظت سم ماهیان دچار شناي نیم
هاي دیگر محققان  فقرات شدند که این موارد در گزارش

 و Svoboda ؛1381، انی و خوشباوررستمیسلط(
  .استنیز ذکر شده ) 2001 ،نهمکارا
اختالل ) 2003( و همکاران Svobodaطبق نتایج  بر

، کاهش حرکات بدن، حرکت و سکونت در تنفس
صورت پرش  ماهیان در کف، حرکات تشنجی ناگهانی به

اي و سپس رسیدن  از سطح آب و حرکت در مسیر دایره
دوباره به حالت سکون از عوارض مسمومیت حاد 

  .باشد  میماهیان کپور با سم دلتامترین بچه
و  Alison  انجام شده توسطهاي پژوهش

Hermantaz )1987 ( بدترین شکل نشان داد
تون فقرات  تغییر شکل سنابهنجاري در اثر سم دیازینون

 )انحناء عمودي ستون فقرات(به شکل لردوسیس 
 .است )ء افقی ستون فقراتانحنا(اسکولیو سیز 

 در آال قزل ماهیان هماتولوژیکی عمده تغییرات
 ارد صورت کاهش معنی دیازینون به سمیت مقابل

)05/0P< (بین وهموگل، سفید، هاي قرمز ولتعداد گلب
که  ضمن این. و هماتوکریت نسبت به گروه شاهد بود

 ذکر شایان. افزایش داشتند MCV و MCHمیزان 
 کاهش دقیق هاي مکانیسم یا مکانیسم که این

 .است نامشخص ذکر شده در باال خونی فاکتورهاي

 بر سم مستقیم تأثیر از ناشی تغییرات نوع این احتماالً
 علت. باشد می طحال و کلیه ساز خون هاي بافت

 عمل از ناشی تواند می نوتروفیلی، احتمالی
 در باشد میزبان دفاعی هاي سلول خواري بیگانه
 سیستم دره عمدطور  به ماهی هاي لنفوسیت که حالی
سلطانی و ( باشد می مؤثر مایعی ایمنی
، و همکاران Luskova ؛1381، رستمیباور خوش
 سایر و مطالعه این نتایج به توجه با بنابراین .)2003

 گیري نتیجه چنین توان می اشاره مورد قبلی مطالعات
 سیستم تضعیف موجب هعمدطور  به دیازینون که کرد

 شمارش  در.شود می آال قزل غیراختصاصی ایمنی
 سمیت معرض در آال  قزل ماهیان لکوسیت تفریقی

ا تا ه لنفوسیت تعداد در داري یمعن کاهش دیازینون
 تعداد در داري یمعن افزایش و درصد 50غلظت 
شد که این  مشاهده درصد 50تا غلظت  ها نوتروفیل

ساز و از  هاي خون دلیل تخریب بافت تواند به میامر 
 دلیل افزایش غلظت ها به دست رفتن توان دفاعی آن

زمان قرار گرفتن در مدت  و افزایش  درصد75به 
) 1991 ، همکارانو Oh (که چنان. معرض سم باشد

گذار در مسمومیت ثیرأیکی از عوامل تکه بیان کردند 
که ماهی در معرض غلظت  هنگامی.  زمان است،آبزیان

ثابتی از سم باشد، به مرور زمان هم مقاومت ماهی 
رود و هم سم فرصت بیشتري براي  تحلیل می

 در که اینضمن  .کند  روي ماهی پیدا میگذاريثیرأت
هاي ماهی نیز باعث  بافتدر مواردي تجمع سم 

  .شود ثیر سوء آن بر بدن ماهی میأافزایش ت
شناسی  فرآیندهاي آسیب) Krylov )1998 بنا به نظر

طور  توان این خون ماهیان در اثر مسومیت را می
 افزایش غلظت هموگلوبین در خون بندي کرد که تقسیم

عنوان اولین پاسخ این موجودات به مسمومیت  ماهیان به
، کاهش واد سمی است و متعاقب این افزایشمبا 

تدریجی هموگلوبین تا رسیدن به غلظت کمتر از نرمال 
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  .دهد رخ می
Hafeez و Khattak) 1996 (ثیر ماالتیون أ تدر

به این نتایج  Cyprinion wabosoni'' '' بر گونه
سموم ارگانوفسفره موجب تغییراتی دست یافتند که 
ث کاهش فعالیت بافت شوند که باع در بدن ماهی می

خونی در  اولیه و در نتیجه آن موجب کم ساز خون
  .شود ماهی می

Svoboda دار  ینکاهش مع )2001( و همکاران
کاهش درصد و (هاي سفید و لنفوپنی  تعداد گلبول

هاي  و گرانوله شدن گلبول) ها تعداد کل لنفوسیت
نوتروفیل را از عوارض قرار گرفتن  افزایش سفید و

  .هیان کپور در معرض سم دیازینون دانستندما بچه
Svoboda م دلتامترون سثیر أت )2003 (و همکاران

 .هی کپور بررسی کردندهاي خونی ما شاخصرا روي 
) یار سمیبس( سم دلتامترون با عنوان پژوهشدر این 

بندي شد و علت تغییرات در  براي ماهیان طبقه
ماهیانی پالسماي خون هاي قرمز و پروتئین کل  گلبول

کشنده این سم قرار گرفتند که در معرض غلظت غیر
ساز کلیه و بافت سنتزکننده  را آسیب دیدن بافت خون

  .پروتئین دانست
اثر سم ) 1384(همکاران  رستمی وباور خوش

هاي خونی ماهی خاویاري  دیازینون روي شاخص
 مقادیر  براساس نتایج که کردندبررسی  رابرون اوزون

، MCHC ،MCH ،MCV ،Hb هاي خونی شاخص
PCV و RBC آزمایش تفاوت  گروه شاهد و در

شمارش   ازدست آمده بهنتایج . داري داشتند یمعن

تفریقی لکوسیت و لنفوسیت و نوتروفیل گروه آزمایشی 
  .بودها  دار در آن اختالف معنی و شاهد نشانگر
Köprücü اي روي  مطالعه) 2006 (همکاران و

 هاي شاخص  ازبعضی رفتار واثرات سم دیازینون روي 
انجام  )Silurus glanis( ماهی اروپایی خونی گربه

مقایسه با گروه  ها نشان داد در نتایج آزمایش آن. دادند
داري   معنیورط ثیر حاد دیازینون بهأشاهد ماهی بعد از ت

 ،بینو هموگل، لوکوسیت،کاهش در اریتروسیت
.  را نشان دادMCHC و MCV، MCH ،هماتوکریت

مجموع این مطالعه نشان داد یک ارتباط منفی بین  در
معرض قرارگیري با  زمان در پارامترهاي خونی و
جز میزان   بهها پژوهشنتایج این  .دیازینون وجود دارد

MCV و  MCH باشد  میاین پژوهشمشابه نتایج .
 ایمنی کاهش بر دلیلی لکوسیت میزان در کاهش

 سمیت معرض در که است ماهیانی در غیراختصاصی
  .گیرند می قرار حاد

گیري نمود که  توان چنین نتیجه در مجموع می
 کاهش از ناشی تواند می غیراختصاصی ایمنی کاهش
 ماهیانی نوتروفیل افزایش و لنفوسیت لکوسیت، تعداد
 قرار ها کش آفت حاد سمیت معرض در که باشد
 ثانویه عوامل به آسانی به ماهیان گونه این. اند گرفته

 در ویژه هب موضوع این. شوند می بیمار و مستعد توژنپا
 است برخوردار خاصی اهمیت از آال قزل ماهیان مورد
 و ماهیان بچه پرورش هاي مکان آلودگی صورت در زیرا

 تلفات هزمین حاد تحت یا مزمن هاي مسمومیت ایجاد
  .شود می فراهم ثانویه عوامل تهاجم از ناشی باالي
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