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دیازینون، فاکتورهای خونی، تشخیص افتراقی ،(Rutilus frisii kutum)ماهی سفید::کلمات کلیدی کلمات کلیدی 

 

حضور مزارع کشاورزی  ها،کشبا استفاده روزافزون از آفت

 گر، در نهایت حیات موجودات آبزی ومنابع آبی درکنار یکدی

کنندگان عنوان یکی از مصرفانسان به و خطر خواهد افتادبه

رو شناخت  این از. بزرگ از این منابع دچار خسران خواهد شد

 سیستم فیزیولوژیک و آبی سموم و تأثیر آن بر اکوسیستم

کننده انرژی حائز عنوان یکی از منابع مهم تأمینآبزیان به

باالخص در  تریبیشهای بررسی مطالعات و. استاهمیت 

هایی های مهم کشور که وجود چنین آالیندهها و رودخانهتاالب

 یا عدم باروری و حتی مرگ و در نهایت سبب تغییر جنسیت و

 5/0تر از کم .مورد نیاز است میر موجودات آبزی خواهد شد

 از  رسند و میزان زیادیکش به آفات هدف میدرصد از آفت

 ها وارد محیط زیست شده و منابع آبی و خاکی را آلوده آن

سموم با نابودی گیاهان باعث از بین بردن  (.51)سازندمی

طور غیرمستقیم و باعث نابودی ماهیان به طورزنجیره غذایی به

  (.51) گردندمستقیم می

ترین موارد ها در حال حاضر از عمدهکشسموم و آفت

ستند که ممکن است در غلظت کم تأثیر مسمومیت ماهی ه

مستقیمی روی ماهی نداشته ولی در طوالنی مدت روی مراحل 

 ها درکشبه هر حال آفت. اولیه تکامل ماهی مؤثر خواهند بود

 و کودها(. 7)شوند موارد منجر به آسیب به ماهیان می تربیش

 محصوالت افزایش موجب اگرچه آفات دفع شیمیایی مواد

 پرندگان نابودی موجب حال عین در ولی اند،شده کشاورزی

 . (50)گردندمی هاآب و غذایی مواد آلودگی و هاماهی

 طوربه اسپری حالت مانند هاکشآفت از استفاده هایتکنیک

  naiemefekri@gmail.com: پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 از مختلفی هایبخش داخلبه را هاآن سطحی،نیمه یا سطحی

 زیست متقابل تأثیرات و کرده هدایت محیطیزیست منابع

از این رو تحقیقات (. 7) گرددمی حاصل متفاوتی یطیمح

حیات  رطبیعی براکولوژیک و بیولوژیک برای تعیین اثر مواد غی

 (.50)های اخیر افزایش داشته است محیط زیست در سال

ها و کشهای مربوط به سمیت ناشی از کاربرد آفتداده 

بنا و عنوان متأثیرات آن برروی موجودات غیرهدف مثل ماهی به

 پایه برای سنجش و تعیین خطرات اکوتوکسیکولوژیکی 

ماهیان یکی از .  (51) ها بر روی سیستم آبی می باشدکشآفت

علت ارزش اقتصادی و باشند که بهترین موجودات آبزی میمهم

هستند ها از اهمیت خاصی برخوردار حساسیت در مقابل آالینده

سنجی در مقیاس های زیستهمین دلیل جهت آزمایشو به

 هایحساسیت گونه(. 5)شود ها استفاده میوسیعی از آن

مختلف ماهی به مواد سمی متفاوت، متغیر است از این رو 

 گیردشناسی بر روی ماهیان مختلف صورت میهای سمآزمایش

که ( 55)است  ارگانوفسفره هایکشآفت نوع از دیازینون .(50)

های سطحی و ورزی وارد آبمعموالً از طریق زهکش مزارع کشا

 خون به بیوشیمیایی هایویژگی .(55)گرددحتی زیرزمینی می

 ماهی فیزیولوژیک وضعیت هایترین شاخصمهم از یکی عنوان

طالعه اثر توان به مکه از این جمله می (.55) شودمی قلمداد

ماهی های خونی و بیوشیمیایی تاسدیازینون بر برخی شاخص

 توسط سلطانی و (Acipener guldentadit)روسی چالباش 

 تأثیر دیازینون در خصوصیات و( 5135)باوررستمی خوش

 بیوشیمیایی پالسمای خون ماهی کپورمعمولی

(Cyprinus  carpio) (51 ) و تأثیر دیازینون روی پارامترهای

 ماهی افریقاییخونی ماهی پرورشی و وحشی گربه

(Ctaris  gariepinus ) (3) اشاره کرد . 

هدف از این مطالعه  بررسی فاکتورهای خونی و شمارش 

سفید تحت تأثیر سم های سفید خون ماهیافتراقی گلبول

 .باشددیازینون و مقایسه آن با گروه شاهد می

ماهی عدد بچه 550منظور اجرای این تحقیق، تعداد به

گرمی از استخر واقع در مرکز تکثیر و  55 ±5سفید با وزن  

تگاه تحقیقاتی شیالتی سفیدرود صید کرده و به پرورش ایس

 500وان  55سالن واقع در همان مرکز منتقل گردیده و در

لیتری فایبرگالس که از قبل شستشو و ضد عفونی گردیده 

منظور مدت یک هفته بهسپس به. داری شدندبودند نگه

صورت ساکن آزمایشات به. سازگاری با کیفیت آب تغذیه شدند

(Static) بود که در آن محلول آزمایش(Stock)  در طول انجام

غلظت یک  برای تهیه هر. آزمایش تغییر نکرده و کامالً ثابت بود

 5برای این منظور  . گرم در لیتر تهیه گردیداستوک یک میلی

 .(9)لیتر از آب مقطر حل شد میلی 5000لیتر از سم در میلی

  LC50درصد از  71و  51،10میزان  c1v1=c2v2براساس فرمول 

دیازینون را محاسبه کرده و توسط ( لیتر گرم درمیلی 11/0)

این . پیپت مدرج برداشته و به وان حاوی ماهی اضافه گردید

و در قالب یک طرح   OECDآزمایش براساس دستورالعمل

ضمناً در  ،تکرار  انجام پذیرفت 1تیمار و  1کامالً تصادفی در 

روز در  7مدت ها بهماهی. گردیدتیمار شاهد هیچ سمی اضافه ن

هوشی با پودر گل میخک، معرض سم قرار گرفته و پس از بی

گیری از طریق سوراخ کردن سرخرگ یا سیاهرگ دمی خون

 .ها صورت گرفتآن

خون به  (WBC)و سفید  (RBC)های قرمز شمارش سلول

و  (HCT)مقدار هماتوکریت  .روش هموسیتومتری انجام گرفت

ترتیب به روش میکرو هماتوکریت و به (Hb)وبین غلظت هموگل

جهت شمارش افتراقی . سیانومت هموگلوبین سنجش گردید

های سفید پس از تهیه گسترش مناسب از خون، گلبول

گسترش تهیه شده . آمیزی شدها با روش گیمسا رنگگسترش

میکروسکوپ شمارش افتراقی و  500نمایی عدسی با بزرگ

در هر گسترش . های سفید انجام شدبولبررسی مورفولوژی گل

. صورت درصد بیان گردیدعدد گلبول سفید شمارش و به 500

های قرمز خون نظیر حجم متوسط های مهم سلولشاخص

 ، غلظت متوسط هموگلوبین در گلبول قرمز(MCV)گلبولی

(MCH) و تغییرات غلظت متوسط هموگلوبین گلبول قرمز 

(MCHC) (.51) ای زیر تعیین گردیدهنیز مطابق با فرمول 

 

M.C.V  

M.C.H =  

M.C.H.C =  
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 ها از آزمونمنظور بررسی توزیع نرمال دادهبه

Kolmogorov-smirnov در صورت نرمال بودن . استفاده شد

ها در تیمارها از آزمون منظور مقایسه آماری بین گروهها بهداده

و پس از انجام   (Oneway ANOVA)طرفه واریانس یکآنالیز 

در  Test of Homogeneity test of variances آزمون

ها با دار جهت مقایسه میانگین گروهصورت وجود اختالف معنی

یکدیگر از آزمون دانکن استفاده شد و در صورت نرمال نبودن 

  Kruskal Wallisها جهت مقایسه تیمارها از آزمون داده

 . استفاده شده است

شناسی، خون ماهی سفید مورد مطالعه در هر دو نتایج خون

مقادیر . نشان داده شده است 7 نمودار گروه شاهد و آزمون در

در گروه آزمون نسبت  Hb ،HCT ،MCHCهای خونی شاخص

 نتایج  .(>P 05/0)داری داشت به گروه شاهد کاهش معنی

بیانگر  7لوبین در نمودار دست آمده در مقایسه میزان هموگهب

نسبت  b51/0± 91/1درصد با میانگین  LC50   55این است که

گونه اختالف هیچ b11/0± 51/1 به گروه شاهد با میانگین

ترتیب درصد به 15و  LC50 50داری نداشته، اما مقادیر معنی

دار با اختالف معنی a50/0± 11/1 و a59/0± 51/1 با میانگین 

 .دهدنشان می درصد LC 50 55یمار گروه شاهد و ت

بیانگر این  5 نمودار گیری شده درمیزان هماتوکریت اندازه 

ترتیب دیازینون به  LC50درصد  15و  50، 55است که تیمار 

 11/10 ± 0/ 19  و a17/0± 11/10،a  11/0± 50/59با میانگین

 b71/7± همگی از لحاظ هماتوکریت با گروه شاهد با میانگین

ولی در بین تیمارها  (>P 05/0)دار داشته اختالف معنی 11/11

 .(>P 05/0) شودداری دیده نمیگونه اختالف معنیهیچ

بیانگر این است که  1 نمودار در  MCHCمیانگین میزان 

بیش از  b59/5± 11/71 با میانگین LC50  درصد از  55دز 

 ترتیب بادرصد و شاهد به 15/50سایر دزها بوده و با دز 

 a 11 /7 ± 51/71 وa70/5 ± 71/75، a51/7 ± 51/71میانگین 

  15و  50دزهای . (>P 05/0)است دار داشتهاختالف معنی

 .انددار نداشتهدرصد با شاهد اختالف معنی

 

 

  

 ±SE ماتوکریت شاهد با تیمارهای مختلفمقایسه میانگین میزان ه - 2نمودار ±SE مقایسه میانگین میزان هموگلوبین شاهد با تیمارهای مختلف - 1نمودار
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 ±SE شاهد با تیمارهای مختلف MCHCمقایسه میانگین میزان  -3نمودار

 

 

 داری در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد از اختالف معنی  RBC  ،MCH،MCVآمده است، میزان 7طور که در جدولهمان

 .(>P 05/0) برخوردار نبودند

 

 

 های مختلفدر شاهد و تیمار RBC- MCV- MCHمیانگین  -1جدول 

 میانگین ±خطای استاندارد  تیمار فاکتور

 (RBC) ( mm3)قرمز یهاتعداد کل گلبول

 7150000 ± 750171/ 90 شاهد

 00/7171111 ± 101715/ 10 درصد 55دز 

 7191500 ± 10/751751 درصد 50دز 

 7150000 ± 70/151150 درصد 15دز 

 (MCV) (fl)یولحجم متوسط گلب

 10/790 ± 1/ 11 شاهد

 15/710 ± 15/1 درصد 55دز 

 11/711 ± 55/1 درصد 50دز 

 11/711 ± 17/9 درصد 15دز 

در گلبتتتول  نیغلظتتتت متوستتتط هموگتتتوب  

 (Pg) (MCH)قرمز

 71/55 ±5/ 51 شاهد

 11/51 ± 51/1 درصد 55دز 

 97/57 ± 11/1 درصد 50دز 

 15/55 ± 57/1 درصد 15دز 

 

آزمایشی و شاهد نشان  هایدر گروهنتایج شمارش افتراقی 

دهد که مقادیر مونوسیت در تیمارها نسبت به گروه شاهد از می

اما بر عکس در  . (>P 05/0)خوردار بودند داری برکاهش معنی

داری نسبت به گروه شاهد میزان نوتروفیل تیمارها افزایش معنی

 . (>P 05/0)مشاهده شد 
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 ±SE مقایسه میانگین میزان مونوسیت خون شاهد با تیمارهای مختلف -4نمودار

 

 ±SE مقایسه میانگین میزان نوتروفیل شاهد با تیمارهای مختلف -5نمودار

 

نشان داده  1ماهیان در نمودارمیزان مونوسیت خون بچه

ترتیب با به  LC50درصد از 75و  50، 55شود که دزهای می

 ± a 10 /11وa 10/51± 11/971، a 17/15± 17/911میانگین

 باشد و با شاهد با میانگیندارای یک روند کاهشی می 95/951
b15 /11 ± 77/117 اند دار داشتهاختالف معنی(05/0 P<)  و

 .درصد مشاهده شد 75های سفید در دز  ترین میزان گلبولکم

 افزایش تدریجی میزان نوتروفیل با 5با توجه به نمودار 

   LC50درصد  75و  50شود، در دز فزایش دز سم مشاهده میا

 95/771 ± 70/919و  17/159 ± 79/557با میانگین 

با میانگین    LC50درصد  55دار با گروه شاهد و اختالف معنی

 دیده  99/101 ± 77/ 51و 11/511 ± 15/ 15ترتیب هب

 . شودمی

دار نبود مقادیر لنفوسیت، گلبول سفید و ائوزینوفیل معنی

(05/0 P<). 

 

 

 ائوزینوفیل و گلبول سفید در شاهد و تیمارهای مختلف میانگین لنفوسیت، -2جدول 

 میانگین ±خطای استاندارد  تیمار فاکتور

 (mm3)های سفیدگلبول

(WBC) 

91000± 5501/ 15 شاهد  

17/99911 ±5111/ 07 درصد 55دز   

50/90015 ± 11/5111 درصد 50دز   

90000 ± 11/9597 درصد 75دز   

 (mm3)لنفوسیت

11/95191 ± 5115/ 15 شاهد  

99/90191 ± 5151/ 51 درصد 55دز   

55/1109 ± 51/5557 درصد 50دز   

11/1011 ± 11/9951 درصد 75دز   

 (mm3)ائوزینوفیل

  00/55 ± 97/ 17 شاهد

55/10 ±11/11 درصد 55دز   

 0 درصد 50دز 

17/91 ±17/91 درصد 75دز   
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شوند که های فسفره به کلیه سمومی اطالق میکشحشره

در این گروه، سموم با . در ترکیب خود دارای فسفر هستند

خاصیت تماسی، گوارشی نفوذی، تدخینی وسیستمیک وجود 

ترکیبات  فسفره از نظر ساختمان شیمیایی و نحوه اثر . دارند

شبیه به گازهای عصبی گروه فسفروهالید و فسفروسیانید 

کش هستند که سموم آفت تریناز مهمترکیبات فسفره . هستند

 ترینگیرند و بیشطور گسترده مورد استفاده قرار میامروزه به

 (. 1)کش دارند مصرف را در بین ترکیبات آفت

 دوست بوده و بهطورکلی چربیترکیبات ارگانوفسفره به

راحتی از طریق پوست، آبشش و سیستم گوارش جذب شده و 

مانعت از و در اثر م (52)کنند مغز عبور می از سد خون و

تواند موجب ایجاد استراز در ماهیان میکولینفعالیت استیل

تغذیه،  تغیراتی در الگوی رفتاری، اختالالت شدید در رشد و

ها شود کاهش نرخ بقا و بروز اختالفات رفتاری در تولیدمثل آن

(66.) 

های خونی پارامترهای بسیار مهمی برای ارزیابی شاخص

باشند و با گونه، سن، چرخه بلوغ میشرایط فیزیولوژیکی ماهی 

پارامترهای  (.61) کندها تغییر میجنسی مولدین و بیماری

های ای را در مورد واکنششناسی اطالعات گستردهخون

فیزیولوژیک در مقابله با تغییرات محیط خارج در اختیار 

دست آمده در این هبا توجه به نتایج ب. دندهمحققین قرار می

دار در ایسه با نتایج دیگر محقیقن اختالفات معنیتحقیق و مق

کاهش . گرددبرخی پارامترها نسبت به سایر نتایج مشاهده می

و تعداد  (Hb)هموگلوبین  ،(HCT)دار مقدار هماتوکریت معنی

 در ماهیان تحت تیمار سم (RBC)های قرمز خون سلول

اسخ ترین پدیازینون در مقایسه با ماهیان گروه شاهد از مهم

 کاهش تعداد . خونی مشاهده شده در این آزمایش است

های های قرمز خونی و مقدار هموگلوبین یکی از شاخصسلول

های آزاد ایجاد شده رادیکال. باشدخونی در جانوران میبارز کم

های سیستم سیتوکروم در طی متابولیسم دیازینون توسط آنزیم

P450 ب غیراشباعسبب تخریب اکسیداسیونی اسیدهای چر 

. شوندهای قرمز میموجود در ساختار غشای گلبول

 های قرمز خونی پراکسیداسیون لیپیدی در غشای سلول

های قرمز خونی و کاهش عامل از بین رفتن گلبول ترینمهم

 (.51) باشدها میتعداد آن

تواند در پی کاهش مقدار هموگلوبین و هماتوکریت، می

  های قرمز،قرمز، تخریب گلبولهای کاهش و اندازه گلبول

نتایج  (.61) خونی و مسمومیت رخ دهدریزی داخلی، کمخون

 (Ctenopharyngondon  idella) ی درماهی کپورعلفخوارامشابه

که در معرض  (Acipesner guldenstadit)ماهی روسی و تاس

 (. 2)دیازینون قرار داشتند گزارش شده است 

ط هموگلوبین گلبول قرمز دار غلظت متوسکاهش معنی 

(MCHC) های و تغییر در شاخص(MCV)  و(MCH)  

دهنده بروز اختالل در عملکرد طحال، کبد، تواند نشانمی

و همکاران   Koprucu(.61) خونی باشدمسمومیت و کم

ای در مورد اثرات سمی دیازینون روی رفتار و مطالعه( 5001)

 (Silurus glanis) اییماهی اروپبعضی پارامترهای خونی گربه

های همولیز گلبول. انجام دادند و به نتایج مشابهی دست یافتند

ها، کاهش قرمز در نتیجه پراکسیداسیون لیپیدی غشای آن

دار هموگلوبین و هماتوکریت خون و تغییر غلظت معنی

های خونی سلول قرمز خون ماهی تحت تیمار سم، شاخص

اثر مسمومیت با دیازینون  خونی ماهی درممکن است نشانه کم

مخاطره اندازد ها را بهتواند بقا و سالمت آنباشد و این امر می

(5.) 

های سفید، مقادیر لنفوسیت و تغییر در تعداد گلبول

دار ها و افزایش معنیدار مونوسیتائوزینوفیل، کاهش معنی

ها در پی مسمومیت با داروها و دیگر مواد شیمیایی نوتروفیل

  (.61)از تضعیف سیستم ایمنی و نکروز بافتی است حاکی 

Svobda  سمیت دراعالم کردند،  5006و همکاران در سال 

 و ، لنفوسیت (WBC)لکوسیت میزان کاهش دیازینون حاد

 دیده (Cyprinus carpio) معمولی  درکپور نوتروفیل افزایش

 کاهش از ناشی تواندمی ایمنی غیراختصاصی کاهش. شودمی

 که باشد ماهیانی نوتروفیل افزایش و لکوسیت، لنفوسیت تعداد

 .اندگرفته قرار هاکشآفت حاد معرض سمیت در

 پاتوژن ثانویه عوامل آسانی در برابربه ماهیان گونه این 

 این گونه مورد در ویژههب این موضوع. شوندبیمار می و مستعد

 از دریا، هب ماهیبچه هامیلیون ساله هر علت رهاسازیبه ماهیان

 هایمحل آلودگی صورت در زیرا است خاصی برخوردار اهمیت

 ،حاد تحت یا مزمن هایمسمومیت ایجاد ماهیان وبچه رهاسازی

 شودمی فراهم ثانویه عوامل تهاجم از ناشی باالی زمینة تلفات
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 رودخانه در کشآفت سه مقدار تحقیقی که در تعیین در(. 1)

رشت انجام شد به این نتایج  آشامیدنی شهر آب و سفیدرود

 ماهانه میانگین حداکثر سال دوم ماه سه دست یافتند که در

 ppbمقدار به و ماه شهریور مربوط به دیازینون کشآفت غلظت

 به و ماه تیر به مربوط آن ماهانه میانگین حداقل و است  430

 در کهاین دلیلبه دیازینون کشحشره .است ppb 001/0مقدار 

مصرف  برنج خوارساقه کرم با مبارزه جهت صل کشاورزیف اواسط

 سپس گیری شد،اندازه بهار از تربیش تابستان فصل در شود،می

و این افزایش سم ( 2) یافت کاهش تدریجبه زمستان سمت به

ماهیان است که از ماهیان اقتصادی مصادف با رهاسازی این بچه

زیادی  شوند و این موضوع از اهمیتکشور محسوب می

رویه گردد از مصرف بیبنابراین توصیه می. باشدبرخوردار می

انواع سموم فسفره خودداری شده و در صورت استفاده به دوره 

های آبی توجه گردد و یا از پایداری این سموم در اکوسیستم

سمومی استفاده شود که پایدار نبوده و در مدت کوتاهی اثرات 

توجه به اثرات سوء استفاده از سموم با . ها از بین برودسمی آن

ها کنترل شده و در گردد، مصرف آنکشاورزی توصیه می

ین بردن های مبارزه بیولوژیک برای از بصورت امکان از روش

 .آفات نباتی استفاده شود

 

 یردانو قد تشکر

از کلیه همکاران بخش تکثیر و پرورش ایستگاه تحقیقاتی 

اند این تحقیق یاری نمودهشیالتی سفیدرود که در انجام 

 . گرددصمیمانه سپاسگزاری می
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Abstract 
Effects of Diazinon poisoning on some of hematological factors of white fish were studied in Sefid rood 

Fisheries research station in the summer of 1390. One hundred twenty fish were designed in 3 treatments and 4 

replicates. Based on literature LC50 of the toxin, 25, 50 and 75 percent of the lethal concentration of Diazinon 

60% were considered for this experiment. Blood factors such as hematocrit, hemoglobin, monocytes, and MCHC 

in fish exposed to the poison showed significant differences compared to controls (P<0.05). These changes could 

be indicating of spleen and liver malfunction that lead to anemia. The amount of neutrophil in experimental 

groups was higher than the control group (P <0/05). No significant difference in terms of MCV, MCH, 

lymphocytes, and eosinophils was observed (p>0/05). 
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