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  مقدمه

نشان می دهد بسیاري از جانداران آبزي مقدار قابل توجهی از ترکیبات شـیمیایی سـنتزي و طبیعـی را بـه عنـوان بـرهم زننـده هـاي          شواهد
 ,.Hiramatsu et al)دریافت می کنند که می توانند تهدیدکننده سالمت دستگاه تولیدمثلی جمعیت ماهیـان باشـند   (EDCs)اندوکرینی 

اکثر زمین هاي کشاورزي در مسیر رودخانه ها واقع شدند، زهاب آلوده شده توسط آفت کش ها می تواند بر تولید . با توجه به این که   (2006
بـه   .(Esmaily, 2002)مثل و خصوصیات فیزیولوژیکی ماهی هایی که براي تخم ریزي به رودخانه ها مهاجرت مـی کننـد تأثیرگـذار باشـد     

وان یک مدل با ارزش جهت بررسی اثرات ترکیبات برهم زننده اندوکرینی ماننـد آفـت کـش هـا     همین دلیل سیستم تولید مثلی ماهیان به عن
 علفهاي با مبارزه جهت پرمصرف کشاورزي سموم ماچتی ازجمله کش سم بوتاکلر یا علف  .(Nicolas, 1999) مورد توجه قرار گرفته است.

بوتاکلر بر اختالالت اندوکرینی مراحل  مدت اثر بلند بررسی مطالعه به  این ). در1387(خارا و همکاران،  در استان گیالن است  برنج مزارع هرز
رسیدگی تخمک با استفاده از مشاهدات بافت شناسی تخمدان بعنوان در دسترس ترین شاخص زیستی میزان اثر آالینـده هـا پرداختـه شـده     

  است.
  

  مواد و روش کار
از یکی از استخرهاي پرورشی حومه رشـت انجـام گرفـت و نمونـه هـاي        1391هی حوض در مرداد جهت انجام این مطالعه، نمونه گیري از ما

لیتري حاوي آب چاه درآزمایشـگاه بیولـوژي دریـا دانشـکده      70) به آکواریوم هاي cm23/2±14/19و طول  g47/31±97/100 ماهی (وزن 
ا با شرایط آزمایشگاهی به آکواریوم منتقل شدند. تعداد نمونه ها در هر آکواریوم علوم پایه دانشگاه گیالن انتقال یافتند. بعد از سازگاري نمونه ه

 pH)  و С˚2±20قطعه و آب آکواریوم ها هر سه روز یکبار تعویض و ماهی ها توسط غذاي آماده تغذیه می شدند. طی دوره آزمایش دما ( 12
روز به آکواریوم حاوي ماهی حوض اضافه گردیـد. الزم بـذکر    15طی مدت   μl/l 0.28هر روز کنترل شدند. در این آزمایش بوتاکلر به میزان 

هاي بافتی تخمدان است که همزمان با تعویض آب، هر سه روز یکبار، مقدار فوق مجددا به محیط آکواریومی اضافه می شدند. به منظور  بررسی
% 70به الکـل   یمراحل بافت شناس سایر سپس نمونه ها تا انجام دید. گرکس یساعت ف 48تا  24و در محلول بوئن به مدت  شد برداشته ماهی

از  کـرون یم 6با ضخامت  ییبرش ها گیري)البنفوذ پارافین، ق پس از انجام مراحل معمول بافت شناسی (آبگیري، شفاف سازي،. دیمنتقل گرد
با استفاده از میکروسکوپ نوري بررسی و به کمـک دوربـین    هاي تهیه شدهاسالید .ائوزین رنگ آمیزي شد-هماتوکسیلین روش تهیه و بابافت 

همچنین مطالعـات آمـاري از طریـق شـمارش      عکسبرداري شد.از مقاطع بافتی تخمدان شاهد و ضایعات ایجاد شده در تیمار بوتاکلر دیجیتال 
هـاي موجـود در مراحـل اصـلی تخمـدانی       اووسیت در هریک از تخمدان هاي شاهد و تیمار  بوتاکلر و محاسبه میانگین درصد اووسیت 1200

  انجام شد.  SPSS 18.0آنالیز و رسم نمودار توسط نرم افزار  گردید. (نابالغ، ابتداي بلوغ و پیشرفته بلوغ) و در حال زوال انجام
  

  نتایج و بحث
 1200در تخمـدان شـاهد از   پس از انجام آزمایش و بررسی میکروسکوپی الم هاي تهیه شده از مقاطع مختلف تخمدانی نتایج نشـان داد کـه   

پـیش هسـته   ٪14.5پـیش هسـته اولیـه،     ٪30.5ابتـدایی،   ٪18در مرحله ي نابـالغ (  درصدي اووسیت ها  63اووسیت شمارش شده اکثریت 
اووسیت از تیمار بوتـاکلر نشـان داد    1200شمارش حالیکه  در در مرحله بلوغ کامل قرارگرفته ٪7ابتداي بلوغ و   در مرحله ٪19.3پیشرفته)، 

زرده  ٪18.1واکوئـل قشـري و    ٪15.3درصد اووسیت ها در مرحله ابتـداي بلـوغ (    4/33درصد اووسیت ها در مرحله نابالغ و  5/32که 
درصدي اووسیت هاي درحـال زوال (آترتیـک) در تیمـار     19.7در مرحله بلوغ کامل قرارگرفته است.  وجود  ٪14.4سازي کامل) و 

درصدي آن در تیمار شاهد قابل توجه بود.  براساس بررسی آماري تعداد اووسیت هـاي قـرار گرفتـه در     3.8بوتاکلر نسبت به میزان 
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بوتاکلر تفاوت معناداري نشان می دهـد. ایـن تفـاوت در اووسـیت هـاي       پیش هسته اولیه در تخمدان شاهد نسبت به تیمارمرحله 
در تیمار بوتاکلر عوارض بافتی متعددي شامل چسبندگی فولیکول هاي تخمدانی، بـه   ).1درحال زوال نیز قابل مشاهده است( شکل

ون کشیدگی پروتوپالسـم و نیـز   درون کشیدگی سیتوپالسم اووسیت ها، وجود اووسیت هاي بدون هسته، تجمع پروتوپالسم ، به در
   ).2از عمده عوارض قابل ذکر بود (شکل  اووسیت هاي درحال زوال

 .تاسـ  گرفتـه  صـورت  آبـزي  جانوران آنها بر اثرات و آبی اکوسیستمهاي در کشاورزي میزان سموم به راجع جهان در مختلف مطالعات تاکنون
توانایی تأثیر بر سیستم نورواندوکرینی مهره داران را که تنظیم کننده فرآیندهاي حیـاتی  بسیاري از ترکیبات شیمیایی تولید شده در قرن اخیر 

داراي ترکیـب شـیمیایی نزدیـک بـه      ، بوتـاکلر  (Hiramatsuet et al., 2006)مانند، رشد، متابولیسم و تولید مثل می باشد را دارا هسـتند 
.  بررسـی  (Lasheidaniet al., 2008)استروژن ها می باشد، به طوري که می تواند بر سیستم تولید مثلی ماهیان اثرات مخربی داشته باشد 

فیت تخم هـا در طـول   ها می تواند میزان استروئیدهاي جنسی را تغییر دهد و از این طریق بر کی EDCها نشان داده که قرارگیري در معرض 
رها سبب باالرفتن ندر  µg/L100 با غلطت  این ترکیبدرمطالعه اثر بوتاکلر بر ماهی گورخري نر و ماده مشخص شد که  .گامتوژنز تاثیر گذارد

یش رو در مطالعـه پـ   .(Chang et al, 2013)سطح ویتلوژنین در پالسماي خون شده درحالیکه در ماده ها تفاوت معنـاداري مشـاهده نشـد    
ثر شـبه  تعداد اووسیت هاي وارد شده به مرحله زرده سازي یا ابتداي بلوغ در تیمار بوتاکلر نسبت به شاهد افزایش یافته که می تواند مربوط به ا

و  استروژنی بوتاکلر در تولید زرده باشد. همچنین مشخص شد که این ترکیب سبب کاهش نرخ باروري، کاهش تعداد تخم ها در هر تخم ریـزي 
. از این رو وجود اووسیت هاي با اشکال غیر نرمال بـویژه مشـاهده تعـداد    (Chang et al, 2013)نیز کاهش وقوع عمل تخم ریزي می گردد 

یش بیشتر اووسیت هاي در حال زوال در این مطالعه نیز می تواند حاکی از اثر نامطلوب آالینده بوتاکلر بـر عملکـرد انـدام تولیـدمثلی در گلـدف     
   باشد.
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