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 برداري و پرورش آبزیان مجله بهره

  1391تابستان  دوم،، شماره اولجلد 
http://japu.gau.ac.ir  

  

  

  هاي از بافت ارگانوفسفره دیازینون بر برخی هاي تحت حاد سم ثیر غلظتأتبررسی 
  Rutilus frisii kutum ماهی سفیدنر مولدین 

  
  ، 3پور فعیسی شری ،2مهدي سلطانی ،1شموشکی نژاد محمد مجید*

  5بهارلوییاکبر   و 4محمدرضا ایمانپور
گره بهداشت و 3 دانشگاه تهران، هاي آبزیان گروه بهداشت و بیماري2 ،واحد بندرگزاسالمی آزاددانشگاه ،گروه شیالت1

، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان گروه شیالتدانشیار 4، موسسه تحقیقات شیالت ایران، يها بیماري
  یشگاه الندا، خیابان ولیعصر، گرگانآزما5

   28/12/90؛ تاریخ پذیرش:18/7/90تاریخ دریافت: 
  1چکیده

هاي  ) از جمله سموم پرمصرف در زمینتجاري درصد 60کش دیازینون (امولسیون  سم حشره
باشد. استفاده از این سموم در بسیاري از موارد باعث ایجاد عوارض شدید در موجودات  کشاورزي می

هاي  بافتسم بر برخی از این اثرات  پژوهشدر این منظور  ینه اگردد. ب دف از جمله ماهی میغیره
و بر اساس روش استاندارد  صورت ساکن به ها آزمایش .مولدین نر ماهی سفید مطالعه گردید

TRC,1984 و پارامترهاي شده لیتر انجام  180 هایی با حجم آب شبانه روز در اکواریوم 45مدت  به
که  ،، سختی کل، اکسیژن محلول و درجه حرارت کنترل گردیدpHر فیزیکوشیمیایی آب از جمله مؤث
، اشباعی بیش =7pH=،  mg/l (Caco3)300TH(total hardness)-2/8 ترتیب در دامنه متوسط به
سم دیازینون روي ماهیان برابر  LC50 96hدر ابتدا  .قرار داشتند =2±15T(oC) و =ppm  7DOاز
 MACهاي تیمار با غلظت 3روز و در  45مدت  ماهیان بهگرم در لیتر تعیین گردید و سپس  یمیل 4/0

value ،LC1، LC5  هاي  نتایج بررسی .گرفتندثیر سم قرار أت تحتتکرار  3با یک شاهد و
ثیري در میانگین وزن و طول بدن ماهیان، میانگین وزن طحال، أشناسی نشان داد سم دیازینون ت آسیب
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لی باعث ایجاد عوارضی از و). P>05/0(گذارد  لیه و شاخص کبدي مولدین نر ماهی سفید نمیکبد، ک
نکروز، خونریزي و ها،  پرخونی عروقی و آماس در کبد، کاهش تعداد گلومرول قبیل نکروز بافتی،

در کلیه، افزایش ضخامت کپسول و فیبروز، پرخونی، افزایش ماکروفاژهاي آزاد، افزایش  پرخونی
  گردد. هموسیدرین و ضخیم شدن دیواره عروق در طحال مولدین نر ماهی سفید می رسوب

  

  سفید ماهی مولد نر ،هیستوپاتولوژي ون،سم ارگانوفسفره دیازین :کلیديهاي  واژه
  

  مقدمه
ترین و  از خانواده کپور ماهیان، یکی از مهم )Rutilus frisii kutum( ماهی سفید با نام علمی

این ماهی تنها . )1995چیک، لهو( هیان استخوانی تجاري و اقتصادي دریاي خزر استترین ما ارزش با
خصوص  در دریاي خزر وجود دارد و زیستگاه اصلی آن مربوط به بخش جنوبی دریاي خزر به

با رسیدن به سن بلوغ و فرا رسیدن فصل تولید مثل این . )1995صیاد،  (رضوي باشد سواحل ایران می
کنند. عمل  از نواحی عمیق دریا به سوي نواحی کم عمق و سواحل دریا حرکت می ماهیان به تدریج

 گیرد ها صورت می عمق رودخانه در مناطق کم معمول طور  به و ریزي در مناطق مناسب زادآوري تخم
علت دارا بودن آب شیرین، محیط مناسبی براي مهاجرت  هاي شمال ایران به رودخانه. )1997کولیو، (

 یکی از منابع تأمین پروتئین موردباشد، از سوي دیگر  میماهیگیري  و ریا جهت تکثیر طبیعیماهیان د
افزون جمعیت، تقاضاي فزاینده مصرف باشد. از طرفی افزایش روز نیاز مردم سواحل دریاي خزر می

در  اهش ذخایر ماهیان سفید شده است.رویه، موجب ک ماهی، آلودگی محیط زیست آبزیان و صید بی
ها براي کشاورزي و آلودگی آب به انواع سموم  ند دهه اخیر به علت استفاده از آب رودخانهچ

ها براي مهاجرت  پل، رودخانه و وجود سدهاي انحرافی و هاي شهري و صنعتی کشاورزي، فاضالب
ها و  ها در کشاورزي و براي کنترل آفات در جنگل کش امروزه آفت. ماهیان رود کوچ مناسب نیستند

اما کاربرد روزافزون و بیش از  .روند کار می هاي آبی و نیز براي حفظ سالمت بشر و حیوانات به یطمح
ها سالمت بشر را به مخاطره انداخته و اثرات معکوسی بر موجودات غیرهدف داشته و  کش حد آفت

ترین  بزرگ عنوان هاي آبی به اکوسیستم .)1997، کولیو( گردد، خاك و هوا میدگی منابع آبموجب آلو
باشد. چنین  مواجه می بخش محیط طبیعی همواره با تهدیدهایی نظیر محدودیت ژنتیکی و تنوع زیستی

که اثرات  اما هنگامی. باشد کش مدنظر نمی عنوان محیط هدف و اثر براي سموم آفت هایی به محیط
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محصوالت زراعی،  پاشی کنیم باید دانست که با سم ها را در محیط زیست بررسی می کش جانبی آفت
رو  از این. )1990 هیت،( تواند آلوده شود در تماس با این سموم می نیز هیدروسفر، لیتوسفر و اتمسفر

تحقیقات اکولوژیکی و بیولوژیکی براي تعیین اثرات مواد غیرطبیعی بر حیات محیط زیست در 
  ).1997پیري زیرکوهی و اورفوگ، ( هاي اخیر افزایش یافته است سال

ها و تأثیر آن روي موجودات غیرهدف مثل  کش هاي مربوط به سمیت ناشی از استعمال آفت داده
ها بر روي  کش اي براي سنجش و تعیین خطرات اکوتوکسیکولوژیکی آفت عنوان مبنا و پایه ماهی به

  ).1999ولی، گان( باشد هاي آبی می سیستماکو
تواند  این سم می ).1998وبرت و هاتسون، ر( هاي ارگانوفسفره استکشدیازینون نیز از نوع آفت

هایی که کشندگی ندارد باعث اختالالت بیولوژیکی و اکولوژیکی مثل: عقیم کردن، کاهش  در غلظت
 شده وهاي مریض و ناسالم  وجود آمدن نسل هرشد کافی در موجودات یا ب نبودهماوري و تولید مثل، 

حدود . )1399، گانولی( ددهاي جانداران گر ق باعث نابودي نسلاز این طری
3
از اراضی زیرکشت  2

گلستان در منطقه حوزه آبریز رودخانه گرگانرود قرار دارد که یکی از مناطق بسیار مهم مصرف  استان
ترین مسائل زیست محیطی در  یکی از بزرگ آفات نباتی و کودهاي شیمیایی است.انواع سموم دفع 

 باشد رتباط با رودخانه گرگانرود مصرف زیاد سموم و کودهاي کشاورزي میبخش کشاورزي در ا
علت  شود، دیازینون به کشی که در استان گلستان مصرف می از میان سموم حشره. )1999(کیابی، 

دست آمده از  هعنوان سم مورد آزمایش انتخاب شد. بر اساس اطالعات ب مصرف باالیی که دارد به
 23در استان گلستان  1381 استان گلستان میزان مصرف سم دیازینون در سال سازمان جهاد کشاورزي

  تن بوده است.
مطالعات زیادي در خصوص اثر سم دیازینون بر روي بافت ماهیان صورت نگرفته است اما در 

بعد از مجاورت  )Ctenopharyngodon idella( کپور غلفخوارهاي ماهی  انداماي که بر روي  مطالعه
ها و  صدمات شدید به ساختمان سلولدیازینون صورت گرفت،  کشنده سم هاي مختلف تحت با غلظت

هاي آماسی،  صورت پرخونی عروق خونی، خونریزي، نفوذ سلول ههاي کلیه، طحال و کبد ب بافت
و  روبرت( گزارش گردیدلی و نکرزو عمومی ئهاي سلولی، دژنراسیون واکو پیکنوزه شدن هسته

 اي گزارش نگردید. ا در خصوص اثرات این سم بر روي ماهی سفید تاکنون مطاله. ام)1998، هاتسون
ریزي و پرورش  هاي محل مهاجرت، تخم رودخانه بیشترکه  و با توجه به این باالبا توجه به مطالب 
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کننده سم  طور خاص در مجاورت اراضی کشاورزي مصرف اولیه الروي، ماهیان مهاجر آب شیرین به
کش قرار داشتند، آثار  عنوان سم آفت رود و محل صید مولدین ماهی سفید) بهه گرگاندیازینون (حوض

سفید مورد مطالعه قرار ماهی نر  ینطحال مولد و هاي کبد، کلیه این سم روي تغیرات بافتی در اندام
  .گرفت

  
  ها و روش مواد

با تانکر مجهز به کپسول ) (شبه جزیره میانکالهسفید پس از صید از دریا  مولد ماهیان پژوهشدر این 
نابع طبیعی گرگان منتقل دانشگاه م دانشکده شیالت و محیط زیست پروري آبزيسالن اکسیژن به 

هاي پرورشی  مدت یک هفته در داخل تانک سپس براي سازگار شدن با محیط آزمایش به .دندگردی
تا سطح  هوادهی مجهز شدهجداگانه به سیستم صورت  (ونیرو) نگهداري شدند. هر یک از ونیروها به

سم  LC50 96hگیرد. در مرحله اول آزمایش ابتدا اثرات سمیت حاد  اکسیژن آب در حد استاندارد قرار
همین منظور  . بهبر روي مولد نر ماهی سفید تعیین گردید درصد 60کشاورزي دیازینون امولسیون 

 متر سانتی 18/42±68/3و طول کل گرم  33/613±06/157با وزن متوسط  مولدین نر عدد از 36تعداد 
عدد ماهی در هر تکرار قرار داده  3تکرار با  3تیمار و  4براي انجام آزمایش تشخیص سمیت در 

بار انجام و ماهیان تلف شده ناشی از سم  ساعت) یک 24،48،72،96ساعت ( 24ثبت تلفات هر  .شدند
ویژه در بافت ظاهري از جمله  هدر اثر سم بدیازینون مورد بررسی قرار گرفتند تا تغییرات ایجاد شده 

دست  بهکسب نتایج نهایی اطالعات  از بعد .ها، آبشش، چشم و... مورد تشخیص قرار گیرد پوست، باله
 EPA وسیله ) که بهprogram version 1.5 USEPA, 1985) Probit  بر طبق روش آماري آمده

اشی از مسمومیت مزمن و حاد ماهیان و سایر آبزیان میر ن و هاي مرگ آمریکا براي تجزیه و تحلیل داده
و تحلیل قرار  تجزیه مورد درصد 95هاي جاري و ساکن طراحی شده است با سطح اطمینان  در آب
غلظت مجاز  بیشترینمیزان و ساعت  96و  72، 48 ،24 طی LC90 و LC10، LC50 و مقادیرگرفت 
 .دشدنمشخص  در ساعات مختلف سمیتیزان م و) TRC, 1984( )10 بر تقسیم LC50 96h(میزان 

با غلظت  2، تیمار =106/0LC1با غلظت  1تیمار  ،تیمار: تیمار شاهد 4 تعدادبعدي سپس در مرحله 
157/0LC5=  04/0با غلظت  3و تیمار =MAC value  تشکیل گردید و ماهیان مولد سفید نر براي

عدد  12است در این مرحله از  یادآوريزم به ال قرار گرفتند. باالهاي  ثیر غلظتأت روز تحت 45مدت 
بار استفاده گردید تا  روز یک 4ماهیان در تیمارهاي مختلف در هر  جایی همنظور جاب آکواریوم ذخیره به
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که غلظت سم دیازینون در تمام طول دوره ثابت  هم کیفیت آب شرایط بهتري داشته باشد و هم این
بار ماهیان  روز یک 4ین منظور در هر ه ایب سم ایجاد نشود که بباشد و در طی دوره تغییراتی در ترک

در شدند.  هاي مورد نظر سم دیازینون منتقل می در تیمارهاي ذخیره شده با کیفیت آب مناسب و غلظت
 هاي هبراي مطالع سپس سنجی شدند. روزه ماهیان زیست 45بعد از طی دوره پایان آزمایش و 

 10طحال ماهیان بالفاصله پس از مرگ جدا شده و در فرمالین  و کلیههاي کبد،  شناسی اندام بافت
میکرونی از آنها  5هاي  برش  Shandon 315وسیله دستگاه هدرصد فیکس گردیده و در آزمایشگاه ب

هاي بافتی ناشی از  آمیزي گردیدند تا براي آسیب تهیه گردیده و به روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگ
هاي بافتی از مقایسه  براي بررسی آسیب روسکوپ نوري مورد بررسی قرار گیرند.اثر سم در زیر میک

وسله  هو بهاي ایجاد شده تشخیص  هاي شاهد و نیز منابع موجود آسیب هاي مورد نظر با نمونه بافت
  .)1995هولچیک، ( مجهز به دوربین عکس برداري صورت پذیرفتمیکروسکوپ 

  
  نتایج

 96و  90، 50، 10سم دیازینون در ساعت هاي  )LCکشنده (غلظت  دست آمده هبر اساس نتایج ب
حداکثر گرم در لیتر و  میلی 831/0و  4/0، 193/0 ترتیب برابر بهمولدین نر ماهی سفید  رويساعت 

نتایج . )1(جدول  محاسبه گردیدگرم در لیتر  میلی 04/0 نیز سم این )MAC value( غلظت مجاز
بر اساس  ،آمده است 2 ي ماهیان در جدولکبدو شاخص  طحالزن ، وکلیه، وزن کبدبررسی وزن 

کبد، وزن کلیه، وزن ثیري در میانگین وزن أنتایج مشخص گردید که افزایش غلظت سم دیازینون ت
داري در بین  ماهیان در تیمارهاي مختلف نداشته و از این لحاظ تفاوت معنیطحال و شاخص کبدي 

داري در میانگین وزن  که هیچ تفاوت معنی ). ضمن این<05/0P( تیمارهاي مورد بررسی وجود نداشت
  ).<05/0P( وجود نداشتنیز و طول کل ماهیان در تیمارهاي مورد بررسی 

  
  مولدین نر ماهی سفیدبر روي  ساعت 96در طی دیازینون  سم هاي کشنده غلظت -1 جدول

 ساعت 96 ساعت 72 ساعت 48 ساعت mg/l( 24( غلظت سم نام

 وندیازین
LC10 559/0 533/0 446/0 193/0  
LC50 232/1  847/0  783/0  4/0  
LC90 713/2  346/1  375/1  831/0  
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  سم دیازینون هاي مختلف بدن مولدین نر ماهی سفید در تیمارهاي مختلف نتایج بررسی میانگین وزن اندام -2 جدول
  3 تیمار  2 تیمار  1 تیمار  شاهد  فاکتورهاي مورد بررسی

  705±03/244  2/622±4/163  3/563±6/61 3/593±9/145  (گرم) وزن
  83/42±79/4  44/42±36/4  78/40±39/1 89/42±95/3  متر) (سانتی طول کل
  77/4 ±74/1  55/5±62/1  71/4±58/1 55/5±89/2  (گرم) کبدوزن 
  72/4±89/1  25/4±98/1  82/3±45/0 38/4±68/1  (گرم) کلیهوزن 

  08/1±78/0  997/0 ±24/0  91/0±19/0 16/1 ±56/0  (گرم) طحال وزن
  69/0±2/0  92/0±27/0  83/0 ±23/0 9/0±31/0  کبديشاخص 

  باشند.انحراف معیار می ±ها به صورت میانگین داده*
  

از بررسی اثرات سم دیازینون بر روي کبد ماهی سفید نشان داد که در بین  دست آمده بهنتایج 
، 4، فیبروز3، پرخونی عروق خونی و لنفاوي2نریزي، خو1و سرتاسرياي  منطقهتیمارهاي مختلف نکروز 

که بیشترین مقدار  طوري ه). ب1 و شکل 3 (جدول وجود آمده است هب 6ها آتروفی هپاتوسیت و 5آماس
ثیر مقدار غلظت بیشتري از سم قرار گرفته بودند و کمترین اثرات أت که تحت 3اثرات یاد شده در تیمار 

طور که در  شود که همان تري از سم قرار گرفته بودند دیده می ثیر غلظت پایینأت که تحت 1در تیمار 
در بافت کبد مولدین  باالیابد اثرات  چه غلظت سم دیازینون افزایش می گردد هر مشخص می 2جدول 

از بررسی اثرات سم دیازینون مشخص  دست آمده بهچنین از نتایج  گردد. هم نر ماهی سفید شدیدتر می
پرخونی  نکروز بافتی، ،که بارزترین و شدیدترین اثرات این سم بر کبد مولدین نر ماهی سفیدگردید 

  گردد. شدیدتر می باال یابد اثرات که هر چه غلظت سم افزایش می طوري هب ،باشد عروقی و آماس می
  

                                                
1- Necrosis 
2- Haemorrhage 
3- Vascular Congestion 
4- Fibrosis  
5- Inflammation  
6- Hepatocytes Atrophy 
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  هاي بافت کبد مولدین نر ماهی سفید اثرات سم دیازینون بر سلول -3 جدول
  3 تیمار  2 تیمار  1 تیمار  شاهد  اثرات سم

  +++  ++  +  -   نکروز بافتی
  ++  +  + -   خونریزي

  +++  ++  + -   پرخونی عروقی
  ++  +  -  -   فیبروز 

  +++  +++  + -   آماس    
  ++  +  -  -   ها آتروفی هپاتوسیت

  

  
  

  (H&E, x 165)و پرخونی (خط نشانه) در بافت کبد ماهیان  )Aنکروز ( -1 شکل
  

ز بررسی اثرات سم دیازینون بر روي کلیه ماهی سفید نشان داد که در بین ا دست آمده بهنتایج 
ها، ضخیم شدن کپسول گلومرولی، چروکیدگی  تعداد گلومرول تغییراتی از قبیل کاهشختلف تیمارهاي م

A 
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نکروز، ، ادراري، اتساع فضاي کپسول بومن هاي ، دژنراسیون سلول2فیبروز بافت بینابینی 1ها گلومرول
که بیشترین مقدار اثرات یاد  طوري ه). ب2 و شکل 4وجود آمده است (جدول  هبو پرخونی خونریزي 

ثیر مقدار غلظت بیشتري از سم قرار گرفته بودند و کمترین اثرات در تیمار أت که تحت 3شده در تیمار 
 4جدول طور که در  که همان ،شود تري از سم قرار گرفته بودند دیده می ثیر غلظت پایینأت که تحت 1

در بافت کلیه مولدین نر  باالاثرات  ،یابد چه غلظت سم دیازینون افزایش می هر ،گردد مشخص می
از بررسی اثرات سم دیازینون مشخص دست آمده  بهچنین از نتایج  گردد. هم ماهی سفید شدیدتر می

تعداد  که بارزترین و شدیدترین اثرات این سم بر کلیه مولدین نر ماهی سفید کاهش ،گردید
که با افزایش غلظت سم در تیمارهاي مختلف اثرات  باشد می نکروز، خونریزي و پرخونیها،  گلومرول

  گردد. شدیدتر می
  

  هاي بافت کلیه مولدین نر ماهی سفید اثرات سم دیازینون بر سلول -4 جدول
  3 تیمار  2 تیمار  1 تیمار  شاهد  اثرات سم

  +++  ++  +  -   ها کاهش تعداد گلومرول
  ++  +  + -   یش ضخامت کپسول گلومرولیافزا

  +++  ++  + -   هاي ادراري دژنراسیون سلول
  +  -   -  -   فیبروز بافت بینابینی 

  ++++  ++  + -   نکروز بافتی
  ++  +  + -   خونریزي و پرخونی
  +++  ++  +  -   ها ل چروکیدگی گلومرو

 +++ ++ + -   اتساع فضاي کپسول بومن
  

                                                
1- Shrinkage 
2- Interstital Fibrosis 
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)، نکروز  Cها ( )، چروکیدگی گلومرولB)، اتساع فضاي کپسول بومن (Aي ادراري (ها دژنراسیون لوله -2 شکل
)Dخونریزي و پرخونی (خط نشانه) بافت کلیه ماهیان ،( )H&E, x 412(  

  
از بررسی اثرات سم دیازینون بر روي طحال ماهی سفید نشان داد که در بین  دست آمده بهنتایج 

فزایش ضخامت کپسول و فیبروز، پرخونی، افزایش ختلف سم دیازینون باعث اتیمارهاي م
و  5 (جدول ماکروفاژهاي آزاد، افزایش رسوب هموسیدرین و ضخیم شدن دیواره عروق گردیده است

که تحت  1در تیمار  هاو کمترین اثر 3یاد شده در تیمار  هايکه بیشترین مقدار اثر طوري ه). ب3 شکل
مشخص  5 طور که در جدول همان .شود بودند دیده می تري از سم قرار گرفته ثیر غلظت پایینأت

ین نر ماهی سفید در بافت طحال مولد باالیابد اثرات  چه غلظت سم دیازینون افزایش می گردد هر می
  گردد. شدیدتر می

  

A 
 

B 
 

C 
 

D 
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  هاي بافت طحال مولدین نر ماهی سفید اثرات سم دیازینون بر سلول -5 جدول
  3 تیمار  2 تیمار  1 تیمار  شاهد  اثرات سم

  +++  ++  ++ -   افزایش ضخامت کپسول و فیبروز
  +++  ++  ++ -   افزایش ماکروفاژهاي آزاد

  +++  ++  ++ -   افزایش رسوب هموسیدرین
  +++  ++  ++ -   ضخیم شدن دیواره عروق

  +++  ++  + -   پرخونی
  
  

  
  

  ) و رسوب هموسیدرین (خط نشانه) در B)، ضخیم شدن کپسول (Aپرخونی ( -3 شکل
  )H&E,x 165( ماهیان بافت طحال

  

B 
 

A 
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  گیري بحث و نتیجه
ثیري در میانگین أدست آمده از این مطالعه مشخص گردید سم دیازینون هیچ ت هبر اساس نتایج ب

و شاخص کبدي مولدین نر ماهی سفید  ، طحالوزن و طول بدن ماهیان، میانگین وزن کبد، کلیه
سم دیازینون باعث ایجاد سی نشان داد که شنا هاي آسیب از بررسیدست آمده  بهنتایج  .گذارد نمی

نکروز، ها،  پرخونی عروقی و آماس در کبد، کاهش تعداد گلومرول عوارضی از قبیل نکروز بافتی،
در کلیه، افزایش ضخامت کپسول و فیبروز، پرخونی، افزایش ماکروفاژهاي آزاد،  خونریزي و پرخونی

گردد.  در طحال مولدین نر ماهی سفید می افزایش رسوب هموسیدرین و ضخیم شدن دیواره عروق
هاي مولدین نر ماهی سفید  اندام در باالیابد اثرات  چقدر غلظت سم دیازینون افزایش می هرالبته 

یازینون در مولدین نر ماهی سفید شناسی ناشی از اثر سم د هاي آسیب گردد. نتایج بررسی شدیدتر می
ثیر گذاشته و باعث أهاي مورد مطالعه ت مقدار در تمام اندامنشان داد که سم دیازینون حتی در کمترین 

  .گردد طحال ماهی سفید می و هاي بافتی در کبد، کلیه ایجاد آسیب
در  ،بر روي کپور ماهیان ها کش در مورد اثر آفت ن دیگراتحقیقات صورت گرفته توسط محقق در

پرخونی  )Cyprinus carpio( معمولیباالي سم آندوسولفان در ماهی کپور کشنده و هاي  بررسی غلظت
هاي آماسی در بافت بینابینی کلیه، پرخونی و تا حدي  و نکروز بافت کلیوي همراه با افزایش سلول

ه نیز چنین نتایجی در اثر سم عمطالاین که در  )1997، کولیو( گزارش گردیدهاي کبدي  نکروز سلول
 خوار لفعکپور هاي ماهی  انداممطالعه در  دیازینون در ماهی سفید مشاهده گردید.

)Ctenopharyngodon idella (دیازینون  کشنده سم هاي مختلف تحت بعد از مجاورت با غلظت
صورت پرخونی عروق خونی،  بههاي کلیه، طحال و کبد  ها و بافت صدمات شدید به ساختمان سلول

لی و نکرزو ئسیون واکوهاي سلولی، دژنرا هاي آماسی، پیکنوزه شدن هسته خونریزي، نفوذ سلول
چنین در مطالعات  هم .خوانی داشت از این بررسی همدست آمده  هبیج اکه با نتدید رگگزارش عمومی 

ساعت) باعث  96( ي کوتاه مدتاه صورت گرفته بر روي سایر ماهیان سم آندوسولفان در بررسی
اي نکروز  کبدي و تا اندازههاي  ایجاد پرخونی و نکروز بافت کلیوي، پرخونی عروق، دژنرسانس سلول

جز  هکه اثرات یاد شده ب) 1998روبرت و همکاران، ( گردد می )Huso huso(کبدي در بچه فیل ماهیان 
ثیر سم دیازینون مشاهده گردید. نکروز کبدي و أت هاي کبدي در ماهیان سفید تحت دژنرسانس سلول

و نیز تغییرات دیستروفیک کلیه و کبد بر  کلیوي ناشی از سم آندوسولفان و آلدرین در ماهیان پرورشی
دست آمده  هببه هر حال با نتایج  ).1998، روبرت( گزارش گردیدن اتوسط محققاثر سموم ارگانوکلره 



1391تابستان ) 2)، شماره (1برداري و پرورش آبزیان ( مجله بهره  
 

 94

هاي بسیار  گردد که که سم دیازینون حتی در غلظت ن مشخص میااز این بررسی و نتایج دیگر محقق
هاي مختلف بدن ماهی گردیده و در نهایت  اندن به اندامتواند باعث آسیب رس  پایین و در درازمدت می

  ماهیان گردد.نسل باعث از بین رفتن 
  

  سپاسگزاري
کل محترم شیالت استان گلستان، جناب آقاي  پاسندي مدیراز جناب آقاي مهندس وسیله  بدین

ی کمک اهمهندس یحیایی معاونت محترم صید اداره کل شیالت استان گلستان که در تهیه و انتقال م
هاي  و تهیه المآزمایشگاهی  مطالعاتمیربازل و سرکار خانم عامري که در  از جناب آقاينمودند، 

  هایت سپاسگزاري و تشکر را داریم.ن ،دنمودن به ما یاري بافتی
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Abstract1 
In this study the effects of toxic pesticide, Diazinon (60% emulsion) on the 

some tissues male brood stocks of (Rutilus frisii kutum, Kamensky, 1901) were 
studied. The test was studied under static water quality conditions at 15°C±2ºC 
during winter and spring of 2009. The effectiveness of water physical and chemical 
parameters of water were pH=7-8.2, dh=300mg/L (Caco3), DO=7ppm and 
T=15±2ºC. LC50 96h of diazinon was determined according to 0.4 mg/L and the 
fishes were exposed to the toxin with 3 concentrations, MAC value, LC1, LC5, and 
a control with three replicates for 45 days. Pathological results showed that 
diazinon had no effect on the average weight and body length, the average weight 
of spleen, liver, kidney and liver  index, however diazinon exposure caused 
complications such as tissue necrosis, vascular congestion, inflammation in the 
liver, a sharp reduction in the number of glomeruli, necrosis, vascular congestion 
and haemorage in the kidney, capsule thickening and fibrosis, atrophy, vascular 
congestion, macrophages release increase, sediment hemosiderine increase and 
thickening of artery walls in the spleen of kutum male brood stocks. 
 
Keywords: Diazinon; Histopathology; Rutilus frisii kutum 
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