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  آبزیان پرورش و برداري بهره

 1395 بهار اول، شماره پنجم، جلد
http://japu.gau.ac.ir  

 شناسی خونو  بیوشیمیایی هاي شاخص پبرخی بر دیازینون و یلمت آزینفوس ومسم تأثیر
  (Rutilus rutilus caspicus) کلمه یماه

  
  کتولی خسروي خیراله*

  ایران ،رجک ،هرانت یعیو منابع طب يعلوم کشاورز ردیسپ ،یانو پرورش آبز یرگروه تکث ،دکتري دانشجوي
  03/05/1395: پذیرش تاریخ ؛ 04/04/1395 :دریافت تاریخ

  1چکیده
 سو قرهرود و  گرگان هاي رودخانه در که هستند هایی کش آفتاز جمله  دیازینونو  یلمت آزینفوس  

 پارامترهاي یسموم بر برخ ینحاد ا تحت تأثیراتمطالعه  ینا در. اند شده  گزارشاستان گلستان 
 تعیین از پس مطالعه این دراست.  گرفته قرار یکلمه مورد بررس یماه شناسی خونو  یوشیمیاییب

 حاد تحت هاي غلظت معرض در روز 14 مدت به ماهیان متیل، آزینفوس و دیازینون کشنده غلظت
 تأثیر تحتمطالعه نشان داد که  ینا نتایج. شد انجام 14 و 7 هاي روز در برداري نمونهو  گرفتند قرار

 و) AST( آمینوترانسفراز آسپارتات ،)ALT( آمینوترانسفراز آالنین هاي آنزیم یزاندو آفت کش، م ینا
 یندهدو آال ینب یسهمقا ینداشت. همچن یشبا گروه شاهد افزا یسه) در مقاALP( فسفاتاز آلکالین

 پس از در نتایج، به توجه بابود.  یازینوندر مواجهه با د ها آنزیم ینا یتفعال یشترب یشافزا دهنده نشان
 قرمز کاهش هاي گلبول ینهمچن و هموگلوبین یل،مت آزینفوسو  یازینونبا د قرارگیري معرض

مطالعه مشخص شد که  یندر ا همچنین. نشان داد یشافزا سفید هاي گلبولاما تعداد  یافتند داري معنی
مقدار وزن  ،(MCV) قرمز گلبول متوسط حجم خونی يها شاخص کش آفتدو  ینا تأثیرتحت 

 در(MCHC)  گلبول قرمز ینمتوسط هموگلوب و غلظت ،(MCH) گلبول قرمز یکدر  ینهموگلوب
 یندر دو ا پارامترها ینا ینب یاما اختالف یافتندکاهش  یلمت ینفوسو آز یازینوند هاي غلظتمواجهه با 

تر  یینپا يهاغلظتدر  دیازینونگفت  توان میمطالعه  ینا یجبا توجه به نتا .نداشت وجود کش آفتدو 

                                                             
  Khosravi.kh@ut.ac.ir  :مکاتبه مسئول*
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 حادتحت  هاي غلظت همچنین. دارد بیشتري سمیت وشده  ماهیانحاد در  یتسم یجادباعث ا
 مخرب تأثیرات به منجر باشند، می یزن یعتدر طب ها آنبه غلظت  یککه نزد یلمت ینفوسو آز دیازینون

  . دنشو می کلمه ماهی در یخون پارامترهاياز  یعیدر دامنه وس
  

  استخوانی ماهی ،یخون هاي سلول ي،کبد هاي آنزیم ،کشاورزي سموم: کلیدي هايواژه
  

  مقدمه
در دسترس  يمتعدد هاي کش آفت یر،دهه اخ 3 یط یراندر ا يتوجه به توسعه کشاورز با  

 یزانم ینا يآمده از وزارت جهاد کشاورز دست هاست که بر اساس اطالعات ب قرارگرفتهکشاورزان 
 هایی کش آفت ینب این در ).206 ،ساالنه گزارش( است بوده ها کش آفتاز انواع  یترل 2537371از  یشب

 یزن یراناز جمله ا یمختلف هاي  کشور یسطح هاي آبدر  یلمت ینفوسدر آز یازینوناز جمله د
 مستقیم غیر یاو  یممستق طور به یاسموم  ینا یقتحق در ).2006 همکاران،و  یقی(شا است شده گزارش

 ین. همچن)2006 همکاران،و  ی(مورف رسانند می یآب هاي محیطخود را به  یذهکش یقو از طر
 یزاندر حال توسعه م هاي کشوردر  خصوص به ي،شده است که با افزاش توسعه کشاورز بینی پیش

 یمیاییش یبترک تغییرات. )2008 همکاران، و یتا(کاو خواهد شد یشترسموم در مزارع ب ینا رهاسازي
 یناز ا یاريمختلف شود. بس یآب هاي محیط اي گونه یبدر ترک ییراتباعث تغ دتوان می یسطح هاي آب
موجود از جمله  یزیولوژیکدر عملکرد ف تغییراتباعث  ها آنمشتق شده از  یباتترک یاو  یباتترک

  . )2010 همکاران، و(سوتا  شود می یمیو آنز یاختالل در عملکرد هورمون
و  یرانمختلف هم در ا یانآبز يرو ها آالینده این ثیراتأت يرو یاديمطالعات ز یر،اخ هاي سال در  

نشان دادن  يبرا یشاخص عنوان به خونی بیوشیمیایی عواملو از  هم در جهان انجام شده است
 زبسکا،(جست  اند کردهسالمت موجودات استفاده  همچنین و محیط در ها آب یآلودگ یتوضع

 یانسالمت آبز یینپا يگسترده مورد برا طور به هایی آنزیمجمله  از. )2007 ،همکاران و پروتاسوویزکیز
 آمینوترانسفراز آالنین هاي آنزیماست،  گرفته قرار یمورد بررس ها آالیندهبا  قرارگرفتهدر معرض 

)ALT(، آمینوترانسفراز آسپارتات )AST (فسفاتاز آلکالین و )ALP (که هم در خون و هم در  است
 یزاندر م ییرتغ صورت بهپاسخ به عوامل آلوده کننده  واقع در. اند گرفته قرار یمورد بررس ها بافت
 یوشیمیاییب هاي نشانگر عنوان به دتوان می ییراتتغ ینکه ا نماید می یداانعکاس پ ها آنزیم یبرخ یتفعال
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آب مورد  یعالمت هشدار زود هنگام از آلودگ عنوان به ینو همچن یانآبز شناسی سمحساس در 
 یسمدر متبابول ینقش مهم ASTو  ALT. )1996 ،همکاران و پتروویک( یرداستفاده قرار بگ
 یکولیزگل یرمس یمآنز ینآخر LDH ینهمچن ،)2006 راو،( کنند می یفاا ها پروتئینو  ها کربروهیداروت

کبد، عضله و  هاي آسیب یصاست که در تشخ هایی آنزیماز  یکیاست و  داران مهرهدر  هوازي بی
  کاربرد دارد.  یانخون در ماه یقاز طر یومیتمسم یزانم یینتع ینآبشش و همچن

 توان می شناسی خونمختلف  پارامترهاي گیري اندازه یان،خون در تمام بدن ماه یانجر هب توجه با  
 )1975 مولکاهی،( باشد مختلف يها آالیندهدر مواجهه با  یانسالمت ماه یتانعکاس دهنده وضع

شاخص  عنوان به یخون پارامترهاياز  یطی،مح یآلودگ میزان ییشپا يدر مطالعات مختلف برا ینهمچن
 هموگلوبین،از جمله  شناسی خونمختلف  عوامل. )2010 ،همکاران و سووتا( است شده استفاده

 متوسط حجم مثل خونی مختلف يها شاخص ینو همچن یدقرمز و سف هاي گلبولتعداد  یت،هماتوکر
و غلظت متوسط  ،(MCH) قرمز گلبول یکدر  ینمقدار وزن هموگلوب ،(MCV) قرمز گلبول

 اي گسترده طور به یطیمح یاز آلودگ یاسترس ناش یابیارز براي(MCHC)  گلبول قرمز ینهموگلوب
  . )2007 ،همکارانو  یدس- (ال اند گرفته قرارمورد استفاده 

 بیشترین که باشد می خزر دریاي بومی هاي گونه از یکی  (Rutilus rutilus caspicus)کلمه ماهی  
 زیست سو قره رودخانه در خصوص به و) گلستان استان( خزر دریاي شرقی جنوب در آن جمعیت

 براي خوبی طعمه و داشته قرار غذایی زنجیره اوایل در کلمه ماهی که این دلیل به. )1980 کود،( کند می
 همچنین و دارد بسیاري اکولوژیکی ارزش است، ماهی اردك و سوف خاویاري، مانند باارزشی ماهیان

 دالیل به اخیر هاي سال در .دارد هم اقتصادي ارزش نیز صیادان و نشین ساحل مردم براي ماهی این
 کلمه ماهی ذخایر میزان) تولیدمثلی مهاجرت کاهش ریزي، تخم مناطق آلودگی زیاد، صید( مختلف

 دریاي ها آن ذخایر حفظ و تأمین جهت ایران شیالت سازمان خاطر همین به. است یافته  کاهش شدت به
 منتهی هاي رودخانه به آن رهاسازي و سال در قد انگشت ماهی بچه قطعه میلیون چندین تولید با خزر،

  . است کرده گونه این ذخایر بازسازي به اقدام دریا به
 ،هست يمردم در شمال کشور و استان گلستان کشاورز یاصل ياقتصاد یتفعال که این توجه با  

احتمال ورود  ،سموم یناز ا زیاد استفاده این و باالست استان این در نباتی آفات دفع سموم مصرف
و گرگان رود که محل  سو قره هايرودخانه در که يطور به دهد می یشافزا یآب یطرا به مح ها آن

 يباال هاي غلظت ،هست (Rutilus rutilus caspicus)از جمله کلمه  یاستخوان یانبچه ماه رهاسازي
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و  4/22 یبترت بهسو  قرهدر گرگان رود و  یازینون(سم د است شده  گزارش یلمت ینفوسو آز یازینوند
سو به  قرهگرگان رود و  يها رودخانهدر  یلمت ینفوسغلظت سم آز ینهمچن یتر،گرم بر ل یلیم 74/6
 یماه یتبا توجه به اهم اینبنابر. )2006 ،همکاران و شایقی( )لیتر در گرم میلی 70/14 تقریباً یبترت

سموم  ینا یراتثأتاز  یفقدان اطالعات کاف یو از طرف یستز یطمح ینمردم منطقه و همچن يکلمه برا
 یمطالعه بررس ینهدف از انجام ا خونی، هاي شاخص سایر و شاخص هاي آنزیم از برخی بر

در  یماه ینسالمت ا یتوضع یکلمه، جهت بررس یماه شناسی خونو  یوشیماییمختلف ب هاي فاکتور
  . هست یلمت ینفوسو آز یازینونسموم د یطیمح هاي غلظتمواجهه با 

  
  روش و مواد
 یانماه یرکارگاه تکث از متر یسانت 13±02/1و طول کل  گرم 10±93/0 یوزن میانگینکلمه با  ماهی  

قبل  یشگاهی،آزما یطبا شرا یانماه يسازگار يشد. برا یه) تهیران(استان گلستان، ا یجوالس یاستخوان
و  ییساعت روشنا 14 ینوران یمبا رژ یتريل 1000دو هفته در مخازن  مدت به یانماه یشاز شروع آزما

 7 یژنکه اکس طوري بهشدند  یطور دائم هواده شدند. آب مخازن به ينگهدار یکیساعت تار 10
  بود.  8/7 یزن یدیتهو اس یتردر ل گرم میلی

(تهران،  پرتونور شرکت از درصد >99 خلوص با یلمت ینفوسآز و یازینوند سم :کشنده غلظت تعیین
 يها شد. غلظت انجام OECD1 203شماره  استاندارد اساس بر حاد کشندگی. شد خریداري) ایران
 براي یتردر ل گرم یلیم 30و  20، 10، 5(شاهد)،  0ها استفاده شد شامل  مطالعه از آن ینکه در ا یاسم

 قبل ساعت 24 از. بود یلمت ینفوسآز يبرا یتردر ل گرم میلی 60و  30، 20، 10 (شاهد)، 0 و دیازینون
 قطع ماهیان غذادهی مطالعه این در ماهیان قرارگیري معرض در هنگام همچنین و آزمایش شروع از

 100 محتوي فایبرگالس مخزن هر به ماهی 10 و شد گرفته نظر در غلظت هر براي تکرار سه. گردید
 سپس و گردید ثبت 96 و 72، 48، 24 ساعات در ماهیان تلفات. گردید اضافه تصادفی صورت به آب

 همکاران،و  یی(بنا محاسبه شد Probit یزبا استفاده از آنال 2درصد 50 کشنده غلظت. گردیدند خارج
2011(.  

                                                             
1- Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 
2- Lethal Concentration (LC50) 
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 یلمت ینفوسو آز دیازینون کشنده تحت غلظت عنوان به کشنده، غلظت درصد 20 :گذاري معرض در
زمان در  در گرفتند قرار معرض در روز 14 مدت به یانکلمه در نظر گرفته شد و ماه یماه يبرا

 یضدرصد از آب مخازن روزانه تعو 20تحت حاد  يها در مواجهه با غلظت یانماه یريمعرض قرارگ
  محاسبه و دوباره به مخازن اضافه شد.  یضیشدند و غلظت سم تعو

با استفاده از  یانمنظور، ماه ینا يبرا گرفت انجام روز 14 و 7 هاي  روز در برداري نمونه :برداري نمونه
 به آغشته هاي سرنگ باو سپس کشته شدند. سپس  هوش یب یخکعصاره گل م یتردر ل گرم یلیم 100
خون جهت استحصال پالسما، در  هاي نمونهشد و سپس  برداري نمونه یماه خونه انعقاد ضد ماده

 سازي جدااز  پس .شد داده قرار دقیقه 15 مدت به یقهدور در دق 4000با سرعت  یفوژدستگاه سانتر
  شدند.  ينگهدار گراد یدرجه سانت -80 يمربوطه در دما یشاتزمان انجام آزما تاپالسما 
 یتبا استفاده از ک ALP و ALT، AST هاي آنزیم گیري اندازه :شناسی خونو  آنزیمی سنجش

 AST هاي آنزیم یتفعال سطحصورت گرفت.  یزراتوآناال یستگاهو با استفاده از د یمیش یستشرکت ز
نانومتر،  340در طول موج  +NADآن به  یلو تبد NADPHمطالعه بر اساس مصرف  یندر ا ALTو 

ALP ییننانومتر تع 450و فسفات و در طول موج  یروفنولفسفات به نت یتروفنیلن یلبرا اساس تبد 
  شد. 
. )1992 سود، و یا(روس شدند گیري اندازهبر اساس روش هماستومتر  یدقرمز و سف هاي گلبول  

 ین. همچن)1946 درابکین،( شد گیري اندازه یکروهماتوکریتبا استفاده از روش م ینهموگلوب
 نلسون،( شد محاسبه زیر هاي  فرمولاساس  بر MCHCو  MCV، MCHمثل  یخون يها شاخص

1983(.  
1- MCV= 	(%)

	( 	× 	 	× 	)
× 100 

2- MCH= 	( / )
	( 	× 	 	× 	)

× 100 

3- MCHC= 	( / )
	(%)

× 100 
 

 آزمایش از نمونه در همگنی حالت ایجاد براي وتحلیل، تجزیه انجام از قبل :آماري تحلیل و  تجزیه
 ANOVA آماري آنالیز از استفاده با ها داده وتحلیل یهاستفاده شد. تجز 1اسمیرنوف -کلموگروف

                                                             
1- Kolmogorov-Smirnov 
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 درصد 5 احتمال سطح در دانکن آزمون از دار معنی اختالفات بررسی جهت و گرفت انجام طرفه یک
  .شد استفاده

  
  نتایج

 دیازینون حاد غلظت)، 1(جدول  است مشخص کشنده غلظت تعیین نتایج از که طور همان  
 در لیتر در گرم میلی 78/10 به، 24 ساعت در 6/25 از که  طوري به کرد پیدا کاهش زمان باگذشت

 درصد 50 حاد غلظت. شد مشاهده متیل آزینفوس مورد در نیز مشابهی روند. رسید 96 ساعت
 78/10و  02/12 ،12/16 ،6/25برابر بود با  ترتیب بهساعت  96و  72، 48، 24 يها در زمان ،یازینوند
و  62/29، 4/35، 32/49برابر بود با  ترتیب به یلمت ینفوسآز يبرا ها غلظت ینا یتر،در ل گرم یلیم

  .لیتر در گرم میلی 12/20
  

 یماه يبرا ساعت 96 و 72، 48، 24 هاي زمان در متیل آزینفوس و دیازینون درصد 50 کشنده غلظت -1 جدول
  .(Rutilus rutilus caspicus)کلمه 

  ساعت 96  ساعت 72  ساعت 48  ساعت 24  (mg/l) غلظت  سم نام
  LC10  24/31  12/23  94/18  83/15  
  LC50 32/49  4/35  62/29  12/20  متیل آزینفوس
  LC90  39/58  12/41  02/34  17/27  
  LC10  78/16  56/11  98/9  41/7  

  LC50 6/25  12/16  02/12  78/10  دیازینون
  LC90  58/37  15/23  91/19  85/16  

  
 متیل آزینفوس و دیازینونتحت حاد  هاي غلظت تأثیرمشخص است، تحت  یجنتا ازکه  طور همان  

) >05/0p( کردند یداپ یشبا گروه شاهد افزا یسهدر مقا ALPو  ALT، AST هاي آنزیم یتفعال میزان
با  قرارگرفتهدر معرض  یاندر ماه ها آنزیم یتفعال یزانسموم، م تأثیرتحت  ین). همچن1(شکل 
 قرارگیري،روز در معرض  14که پس از  طوري بههم اختالف داشت،  با متیل آزینفوس و دیازینون

 ینالف). همچن -1(شکل  )>05/0p( هست یلمت ینفوساز آز یشترب یازینوندر د ALT یتفعال یزانم
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در معرض  یانروز، در ماه 14و  7 هاي زمآن در ها آنزیم یتفعال یزانم ALPو  AST هاي آنزیمدر 
  ب، پ).  -1بود (شکل  یلمت ینفوساز آز یشترب یازینونبا د قرارگرفته

  
 غلظت با گرفته قراردر معرض  (Rutilus rutilus caspicus)کلمه  یدر ماه شناسی خون عوامل تغییرات -2 جدول

  .متیل آزینفوس و دیازینونتحت حاد 

  شناسی عوامل خون
زمان در 

  گذاري (روز) معرض

  کش نوع آفت

  آزینفوس متیل شاهد
 گرم در لیتر) میلی 4(

  دیازینون 
 گرم در لیتر) میلی 2(

 یدسف يها گلبول تعداد
(1000/cu mm ) 

7  a26/0±58/3  b25/0±56/6  b37/0±89/5  

  14  a95/0±73/3  b64/0±87/6  b15/0±39/6  
قرمز  يها گلبول تعداد

(million /cu mm )  
7  b037/0±745/0  a024/0±560/0  a057/0±489/0  

  14  b048/0±812/0  a089/0±642/0  a092/0±550/0  
  7  b25/0±53/9  a32/0±89/4  a42/0±01/5 (g/dl) هموگلوبین
  14  b36/0±16/8  a21/0±39/5  a45/0±43/5  
MCV (fl) 7  b24/15±53/205  a54/16±31/92  a34/8±31/92  
 14  b94/32±57/186  a16/14±47/99  a28/11±26/108  

MCH (picograms) 7  b47/6±12/84  b52/8±19/76  a22/7±13/68  
 14  b11/9±51/91  ab73/9±42/84  a42/5±32/73  
MCHC (g/dl) 7  b25/5±53/38  ab18/3±78/27  ab16/2±15/29  

 14  b12/4±74/36  ab13/4±38/29  a81/4±42/27  
  ).>05/0P( است بودن دارمعنی نشانه مشترك غیر التین حروف ردیف هر در
  

 تعداد متیل، آزینفوس و دیازینونبا  قرارگیريداد پس از در معرض  نشانمطالعه  ینا نتایج  
 اما )>05/0p( کردند یداپ یشبا هر دو سم افزا قرارگرفتهدر معرض  یاندر ماه یدسف هاي گلبول

). <05/0p( )2وجود ندارد (جدول  یلمت ینفوسو آز یازینوند ینب ینشان داد که اختالف ها آن ییراتتغ
 ینهموگلوب ینقرمز و همچن هاي گلبولتعداد  سموم، با قرارگیرينشان داد که پس از در معرض  نتایج
 داري معنیاختالف  ها آالیندهخود  یناما ب )>05/0p( یافتگروه شاهد کاهش  ماهیانبا  مقایسهدر 

نشان داد  MCHCو  MCV، MCH یخون هاي شاخص ییراتتغ ینهمچن ).>05/0p( نشد مشاهده
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 شاهد گروه با مقایسه در متیل، آزینفوس و دیازینون با قرارگیريروز از در معرض  14و  7که پس از 
اختالف  یچ، ه7در روز  MCHمطالعه نشان داد به استثناء  ینا یجنتا ).>05/0p( یافت کاهش
  ).<05/0p( نداشت وجود سم دو بین داري معنی

  

 

 



 خیراله خسروي کتولی
 

65 

 
در  (Rutilus rutilus caspicus) کلمه یدر در ماه ALPو  ALT، AST هايآنزیم ییراتتغ -پ) -(الف 1 شکل

  .متیل آزینفوس و دیازینونبا غلظت تحت حاد  قرارگرفتهمعرض 
  

  بحث
 آزینفوس و دیازینونتحت حاد سموم دفع آفات  هاي غلظت ثیراتأت یمطالعه بررس یناز ا هدف  
 یماه شناسی خونو  یوشیمیاییب هاي پامتر یبر برخ ی،سطح هاي آبسموم موجود در  عنوان به ،متیل

 50غلظت کشنده  یزانبا گذشتن زمان م کش آفتهر دو  درمطالعه نشان داد که  ینا نتایجکلمه بود. 
گذارش  96مقدار در ساعت  ینو کمتر 24مقدار در ساعت  یشترینکه ب يطور به یافتدرصد کاهش 

از  یشترب ندیازینو سمیت میزان)، 1(جدول  است مشخص ثرؤم هاي غلظتاز  که طور همانشد. 
. کند میخود را اعمال  کشندگی ثیراتأت تري پایین هاي غلظتدر  واقع درو  هست یلمت ینفوسآز

 شده محاسبه مختلف مطالعات رد ماهیان مختلف هاي گونه يبرا یلمت ینفوسو آز یازینونحاد د غلظت
 ،)2007 همکاران، و آروف؛ 2004 همکاران، و فراري؛ 2004 همکاران، و گونگا؛ 1990 شارما،( است

(آروف و همکاران،  غلظت این بر محیطی همچنین و سنی اي، گونه یطشرا گذاري تأثیراما با توجه 
تحت حاد بر  هاي غلظتساعته محاسبه شد و  96درصد و  50غلظت حاد  یزمطالعه ن یندر ا ،)2007

   . یدنداساس آن انتخاب گرد
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مختلف از جمله  هاي بافتدر  (ALT)ترانسفراز  ینوام ینو آالن (AST)ترانسفار  ینوآم آسپارتات  
 باتاچاریا( وجود دارد یانقرمز ماه هاي گلبولپانکراس، طحال و  یه،کل ی،اسکلت هاي  ماهیچهکبد، قلب، 

تجمع  یشترینو ب شود می یافت ها سلول یتوکندريدر قسمت م یمآنز ینا معموالً. )2008 همکاران، و
در  ها آن رهاسازيمنجر به  ها، آنزیم ینا يحاو هاي بافتبه  یبآس بنابرایندر بافت کبد دارند.  یزرا ن

 به توجه با. )1996 ،همکاران و پتروویک( شود میدر پالسما  ها آنسطح  ایشخون و به دنبال آن افز
از اثرات  ناشی یازیونو د یلمت ینفوسدر مواجهه با آز ها آنزیم ینا یرمقاد یشافزا احتماالً ضوع،مو این

در  ینقش مهم ALTو  AST هاي آنزیم .هست ها آنزیم ینا يحاو هاي بافتسموم بر  ینمخرب ا
 دخالت دارند یز) نALP( فسفاتاز ینآلکال یددر تول یقطر یندارند و از ا ینپروتئ یهروند تجز

در  یادينقش ز ها آنزیم ینهست که ا ینا دهنده نشانموضوع  این. )1996و همکاران،  یک(پتروو
در  ALTو  AST هاي آنزیم افزایش( ).2006(رائو،  )دارند گلوکوژنز فرآیند در آمینه هاي اسیدمصرف 

 ماهی گربه ،)Oreochromis mossambicus( یالپیات یماه ،(H. fossilis)اشلمبو  یخون ماه
 ها آالینده تأثیر تحت (C. punctatus) يسرمار یماه ینو همچن (C. batrachus) یقاییآفر

؛ 2005 همکاران، و پلنیولو؛ 2003 همکاران، و در ون؛ 1980 شارما، و ري(ساست است شده گزارش
 هاکلیهمخاط رود،  ي،صفراو يمجار یومتل یاست که در اپ یمیآنز ALP. )2007 ،همکاران و اگراهري
انتظار داشت که  توان می یم،آنز ینتوجه به محل تجمع ا با. شود می یافت يکبد هاي سلول ینو همچن

و  گراهري(ا کند پیدا تجمع خون در و شود خارج خود تجمع محل از آنزیم این ،ها آالینده تأثیر تحت
 احتماالً یشین،انجام نگرفت، اما بر اساس مطالعات پ یبافت یمطالعه، بررس ین. در ا)2007همکاران، 

 است شده خون در آنزیم این سطح افزایش باعث صفراوي مجاري انسداد و کبد به وارده هايآسیب
 ،Rhamdia quelen یاندر ماه ALP یمآنز افزایش. )2009 کاویراج، و ساها؛ 2008 ساد، و سید - (ال

 در ترتیب به (Channa punctatus) سرماهی ماهی و ،(H. fossilis) اشلمبو ،(O. niloticus) تیالپیا
(رام و  کردند یداپ یشافزا جیوه به آغشته کش قارچو  سیپرمترین ین،دلتامتر یپرمترین،س تماس با

   .)2008 ،یراج؛ ساها و کاو2008و ساد،  یدس -ال؛ 2007 همکاران، و بورگس؛ 1987 ساتیانسام،
 وتحلیل تجزیهاست و  یطیمح هاي استرسنشان دادن  يبرا ها شاخص یناز بهتر یکی خون  

بر سالمت  ها آالینده شناسی سماثرات  یبررس يبرا اي گسترده طور به یاندر آبز شناسی خون پارامترهاي
در معرض  یاندر ماه ینهموگلوب کاهش. )2010 همکاران، و یتا(کاو است شده استفاده یانآبز

قرمز  هاي سلولغشاء  یبتخر ینو همچن سازي خون ینداختالل در فرآ خاطر بهممکن است  قرارگرفته
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از سموم،  یقرمز با توجه به استرس ناش هاي گلبول یشترب یلتحل .)1997 ،همکاران و سووبودوا( هست
. )2008 ،همکاران و سیکپرا -ي(کور باشد شده یاندر ماه هموگلوبین بیشترممکن است باعث کاهش 

تحت حاد  هاي غلظتبا  یانماه قرارگیريهنگام در معرض  ینهموگلوب یزانکاهش م پژوهش ینا  در
 هاي گلبولکاهش تعداد  قرمز باشد. هاي گلبول انقباض خاطر بهممکن است  متیل ینفوسآز و یازینوند

 یلمت ینفوسو آز یازینونحاد و تحت حاد د هاي غلظتبا  قرارگرفتهدر معرض  یانقرمز در ماه
به بافت آبشش  یبآس ینو همچن ياسمز یمتنظ یبسموم باعث تخر یناست که ا ینا دهنده نشان

 محدودسازيقرمز،  هاي گلبولکاهش تعداد  یلدال یگرد از. است شده قرارگرفته معرض در هیانما
. )2007 همکاران،و  سید- (ال هستشده  قرارگرفتهدر معرض  یاندر ماه ها سلول ینا یدتول

و با  ،کنند مینقش  یفايا گرفته قرار ضدر معر یاندر ماه یمنیا هاي فعالیتدر کنترل  یدسف هاي گلبول
از خود نشان  یشتريب یتفعال یماه یمنیا یستمگفت س توان می ،ها گلبول ینتعداد ا یشتوجه به افزا

 ،طورکلی به. اند شده غیراختصاصی یمنیا یستمس یکباعث تحر شده یادسموم  واقع درو  دهد می
 افتد میاتفاق  ها آالیندهموجودات زنده با  قرارگیريقرمز پس از در معرض  هاي گلبولتعداد  یشافزا
حجم  خونی يها شاخص یازینونبا د ییاروپا ماهی گربه گزاري معرض. در )2007 سا، و سید-(ال

و غلظت متوسط  ،(MCH)گلبول قرمز  یکدر  ینمقدار وزن هموگلوب ،(MCV)متوسط گلبول قرمز 
 ،همکاران و کپروکو( داشتند کاهش شاهد گروه با مقایسه در(MCHC) گلبول قرمز  ینهموگلوب

 قراردر معرض  تیمارهايخون در  يها شاخص یزمطالعه، در مطالعه حاضر ن ین. مشابه با ا)2006
مطالعه،  یندر ا یدسف هاي گلبولتعداد  افزایشکردند.  یدابا گروه شاهد کاهش پ یسهدر مقا گرفته

 زبسکا،(جست  باشد قرارگرفتهدر معرض  یاندر ماه MCV يبرا یپاسخ عنوان به دتوان می
از  یناش دتوان میمطالعه  یندر ا MCHو  MCVکاهش  همچنین. )2007 ،همکاران و پروتاسوویزکیز

 احتماالًمطالعه  یندر ا MCHC یزانکاهش م همچنین. )1975 فلچر،( قرمز باشد هاي گلبولانقباض 
که  یگريد یلدل همچنین ،)1982 ،میکو( سموم باشد تأثیرتحت  ینهموگلوب یدتول کاهش خاطر به

که در  هست یژندهد، انقباض گلبول قرمز و به دنبال آن کاهش حمل اکس یحرا توض ییرتغ ینا دتوان می
  . )1995 ،همکاران و ناسی( شود می MCHCادامه منجر به کاهش 

  

  بندي جمع
 دیازینون یکلمه با سموم دفع آفات نبات یانماه قرارگیريمطالعه نشان داد که در معرض  ینا نتایج  

 ییرات. تغشود می ها آندر  شناسی خونو  یوشیمیاییب پارامترهاي دار معنی تغییرباعث  متیل آزینفوس و
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و  هستسموم  ینا یینپا هاي غلظتکلمه نسبت به  یبودن ماه پذیر آسیب دهنده نشان پارامترها ینا
 معرض در ماهیان روي بیشتري مخرب ثیرأت دیازینون سم که گفت توانمی نتایج به توجه با همچنین

 رودخانهدر  متیل آزینفوس و دیازینون سموم حاد تحت هايغلظت که  آنجایی از. داشت گرفته قرار
 است شده  گزارش ،هست یزکلمه ن یانبچه ماه رهاسازيکه محل  و گرگان رود استان گلستان سو قره

کلمه تحت  یماه یزیولوژیکمختلف ف فرآیندهاي یبتخر دهنده نشانمطالعه که  ینا یجو با توجه به نتا
 .هستسموم  این ازحد بیش کارگیري بهبه در خصوص  یشتربه توجه ب یازن ،هستسموم  ینا تأثیر

 مطالعاتمطالعه،  ینمورد استفاده در ا هايآالینده ثیراتأت بهتر هرچه بررسی يبرا شودمی یشنهادپ
 وضعیت بتوان تريدقیق اطالعات باانجام شود تا  یعیطب یطشده در مح يسازرها یانماه يرو یگريد

  . کرد بررسی سموم این غلظت با مواجه در را ماهیان
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