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 1397 آذرتاریخ پذیرش:            1397 شهریور تاریخ دریافت:

 چکیده

اند بسیار رایج استفاده از گالیفوزیت جهت کنترل آفات نباتی در بسیاری از مزارع کشاورزی که در مجاورت منابع آب شیرین واقع شده

های پر مصرف ایران است بر روی ماهی کشمنظور شناسائی تأثیرات فیزیولوژیک گالیفوزیت که یکی از علفرو این تحقیق بهاز این د.باشمی

کش ثیر علفأمنظور تعیین تبهدر مرکز تحقیقات علوم شیالتی و فنون دریایی دکتر کیوان  1390آال پرداخته شده است. این تحقیق در پاییز مولد قزل

، صورت پذیرفت گرم در تحت شرایط کیفی آب ثابت 150-200آال با وزن برخی از فاکتورهای خونی و بافت ماهی قزل روی بر یتزیفوالگ

50، 25معادل گرم/لیتر( )میلی 15 و 10 ،5های با غلظت )سه گروه آزمایشی و یک گروه شاهد با سه تکرار( تایی 30گروه  4ماهیان در قالب 

دما و اکسیژن محلول در آب مورد سنجش  سختی، ،pH مورد استفاده قرار گرفتند. در طول آزمایشات عواملی شامل: Lc5096h زا درصد 75و 

گیری شدند. مدت انجام آزمایش ده روز اندازه ppm 8و اکسیژن  باالی 22±1 گرم در لیتر،میلی 250 ،4/8 تا 7 ترتیب برابرقرار گرفتند که به

شناسی بافتی نیز نشان داد که قرار گرفتن کبد بار انجام گردید. نتایج حاصله از نظر آسیبروز یک 5ها هر هگیری از گرونمونه درنظر گرفته شد و

هایی مانند پرخونی، آتروفی سلولی، رکورد صفراوی، نکروز، تورم ابری و فضای منجر به بروز پدیده و آبشش در مجاورت سم گالیفوزیت

های آبششی های اولیه و ثانویه، چماخی شدن، گرزی شدن، کوتاه شدن تیغهو پرخونی، هیپرپالزی، نکروز، چسبندگی رشته سینوزوئیدی در کبد

 گردد که با گذشت زمان شدت این عالئم افزایش می یابد.ثانویه در بافت آبشش می

  Lc5096h ،شناسیبافت، آالقزل، گالیفوزیت، کشعلف کلیدی: کلمات

 m.mohammadalikhani1982@gmail.com* پست الکترونیکی نویسنده مسئول: 
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 مقدمه

 انکشاورز بین در هاست کهسال سمی هایکشآفت از استفاده       

 ایران کشاورزی تولیدات اصلی استان سه .است یافته رواج ایرانی

 سواحل امتداد در که هستند گلستان و گیالن، مازندران هایاستان

 پنبه مرکبات، برنج، نواحی این اصلی محصوالت .دارند قرار خزر دریای

میلیون هکتار از اراضی کشاورزی  5/1 بربالغ  حیسط .است توتون و

. دارد اختصاص دیم و زراعی محصوالت انواع کشت به این مناطق

 هااستان این در نباتی آفات دفع مواد و شیمیایی کودهای انواع مصرف

 ماده تن 35000 حدود مجموع از. برخورداراست باالیی بسیار میزان از

 در آن تن 25000 حدود کشور سطح در شده توزیع نباتی آفات دفع

کشاورزان قرار  مصرف مورد کشور شمالی هایاستان کشاورزی اراضی

 واردات برای دالر میلیون 125 مبلغ ایران (.1376 موسوی،گیرد )می

 وسیع حجم این اگرچه .است کرده هزینه 2002 سال در کشآفت

 استان سه در آن % 60 اما شود،می توزیع کشور سراسر در کشآفت

 هاکشآفت %25.  شودمی توزیع خزر دریای مجاورت در کشور شمالی

 هایکشآفت از شود.می استفاده برنج تولید در تنهایی ایران به در

 بعضی و شده ممنوع کشورها دیگر در مورد 25 استفاده، مورد معمول

 را هاآن توانآسانی می به هنوز اما است، شده ذاشتهـگ کنار ایران در

 در مزارع هاآن از استفاده و کرد خریداری قاچاق صورتبه سیاه بازار از

 ،و همکاران زادهدارد )واعظ ادامه محصوالت دیگر مرکبات و پنبه، برنج،

 مخرب اثرات هاکشآفت موارد بعضی در که نمود اذعان باید (.1386

 هدف موجودات به نسبت هدف )آبزیان( غیر موجودات روی تریبیش

 و ترسریع میر و مرگ و باالتر حساسیت در خود این که ات( داشتهآف)

 عمده خزر دریای جنوبی سواحل در .است نهفته آبزیان تربیش

 تجن، پلرود، گرگانرود، سفیدرود، شامل مهاجرپذیر هایرودخانه

 بسیار مزارع با مجاورت دلیلبه هارودخانه این که باشندمی شفارود

 هر چای، هایباغ و مرکبات زار،گندم شالیزار، از اعم کشاورزی وسیع

 به را مختلف کشاورزی سموم ماندهباقی از زیادی بسیار مقادیر ساله

 آب کیفیت در تغییر طریق از سموم این .کنندمی منتقل خزر دریای

 ،موسویگردند )می تربزرگ ماهیان حتی و ماهیانبچه مرگ باعث

ریز شدن آبیاری مزارع و سر ن،شست وشوی سموم توسط بارا (.1376

آبزیان  های آبی باعث تاثیرات بر رویو اکو سیستم هاسموم به رودخانه

های سیستم روی با تأثیر بر الف( صورت: دو این تأثیرات به که گشته است

طور به ب( شوند.طور مستقیم باعث مرگ و میر آبزیان میبه عصبی،

های غذایی موجود ازی در زنجیرهغیرمستقیم تاثیر بر روندهای غذا س

 مرگ و از این طریق باعث ایجاد کاهش رشد و نهایتاً گشته است و

 گردد.میر ماهی می

ماهی و آبزیان  گاهی سبب مرگ و میر مستقم اگرچه ممکن است       

جذب در  تواند با ورود به سیستم بدن موجود زنده ونگردد ولی می

ثیرات فیزیولوژیک ازجمله تغییر تاته و های داخلی گشاندام ها وبافت

امروزه  گردد. پوست و.... کبد، ها،مثل آبشش معرض در هایبافت در

های تکثیر و  کارگاه اصلی گونه صورتکمان بهرنگین آالیقزل ماهی

تر نقاط جهان درآمده است. ایران نیز سردآبی در بیش پرورش ماهیان

آالی ماهی قزل پرورش .برخوردار استای در این زمینه از جایگاه ویژه

معتدل  هایهای اقتصادی ممتاز در آبکمان ازجمله فعالیترنگین

پرورش این  ،آید و در مقایسه با ماهی آزاد اقیانوس اطلسمی شمارهب

 قزل .تر استتر و زمان رسیدن آن به وزن بازاری کوتاهماهی آسان

عنوان که به ه آزادماهیان استن گونه از خانوادتیکمان نخسرنگین آالی

دو نوع از این ماهیان از  1880از سال غذای انسان پرورش یافت. 

امریکای شمالی به سایر نقاط دنیا انتقال یافتند که عبارتند از ماهی 

 ،باشدمی (Potamodromous) رودرو کمان که یک ماهیرنگین آالیقزل

دهد. انجام می شیرینآبدر  را های تولیدمثلی خودیعنی تمام مهاجرت

ریزی کند. دوره تخمزندگی می شمال امریکا سواحل غربی این ماهی در

هزار  1-5ها بین های آخر زمستان تا اواخر بهار و تعداد تخماز ماه

متر طول دارند سانتی 15که هنگامی ماهیان تقریباًعدد است. بچه

که یکی از  باشندعدد لکه تیره رنگ روی بدن می 11-12دارای 

 است که فقط در Salmo Shastaباشد. گونه دیگر ها میمشخصات آن

(. 1381 )وثوقی و مستجیر، کندجویبارهای سیری نوادا زندگی می

آالی کمان و قزلآالی رنگیندر مورد خصوصیات قزل که مشاهداتی

آالی رنگین خال قرمز انجام گرفته است، بیانگر این نکته است که قزل

آال قزل کند.آالی خال قرمز را از محل خویش دور میقزل کمان،

ن محلول در کمان در مقابل تغییرات درجه حرارت آب و اکسیژرنگین

آالی خال قرمز نسبت به که قزلصورتیآب زیاد حساس نیست در

چنین نوسانات مواد غذایی حساسیت خاصی تغییرات یاد شده و هم

بومی  این ماهی (.1381 تجیر،دهد )وثوقی و مساز خود نشان می

باشد که در شمال اقیانوس آرام از کالیفرنیا مناطقی از اقیانوس آرام می

 Kamchatkaشروع و تا آالسکا و در جنوب اقیانوس آرام از شبه جزیره 

این ماهی در اصل  ادامه دارد. Okhotskaه دریای زشروع و تا حو

شرقی آرام ذخایر و شمالغربی سازگار با آب شیرین است اما در شمال

شان مشابه با شود. این ذخایر چرخه زندگییافت می آن آنادروموس

 را در اقیانوس شاناز زندگی ها بخشیباشد. آنماهی آزاد اطلس می

 ها باز ها و رودخانهریزی به دریاچهکنند اما برای تخممی سپری

ها سپری و دریاچهها گردند و مراحل الروی تا جوانی را در رودخانهمی

مین غذای أدر حال حاضر این ماهی سهم با ارزشی در ت کنند.می

ای هستند های اشباع نشدهها غنی از چربیانسان دارد، زیرا این ماهی

(. در حال 1380 ،زانفروکه وجودشان در غذای سالم ضروری است )فر

ه که درحال توسع دهدمیآال اساس صنعتی را تشکیل حاضر ماهی قزل

ویژه در کشورهایی که قادر به تدارك شرایط و هاست و اهمیت آن ب
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شیرین یا شور برای پرورش آن هستند در حال مهیا کردن محیط آب

ترین سموم ارگانوفسفره گالیفوزیت یکی از کاربردی افزایش است.

که معموالً از طریق زهکش مزارع کشاورزی  شده در ایران است شناخته

 و همکاران،  (Sabra گرددحتی زیرزمینی می و یسطح هایوارد آب

ساحلی  های سطحی،در مطالعاتی که اخیراً در بسیاری از آب .(2015

های مناطق شهری مناطق مختلف وحتی پساب تصفیه خانه مصبی و

مقادیر قابل توجهی از این سموم  جهان ازجمله ایران صورت گرفته،

توان وجود آن جمله می که از( U.S. EPA ،2005) گزارش شده است

 های شمالیدر زهکش شالیزارهای مناطق مختلف استان گالیفوزیت

سیستمیکی  کشعلف .(2010 و همکاران،  (Khodadadiکرد اشاره

صورت پاشیدن روی ههای هرز بباشد که پس از سبز شدن علفمی

ها وسیله برگهکش بعلف این. گرددها مصرف میآن های هواییقسمت

همراه شیره گیاهی های هوایی جذب و از طریق آوندها بهیر اندامو سا

های های هرز انتقال یافته و باعث از بین رفتن علفهای علفبه قسمت

)نمک  از گروه اسیدفسفونیک کشیعلف گالیفوزیت، .گرددهرز می

نازك برگ و  کنترل کلیه گیاهان هرز که برای ایزوپروپیل آمین( است

زراعی غیر و های زراعیدر باغات و زمین (اله و چندسالهسیک (برگ پهن

 براساس. شودمی فرموله %SL)41) بآ در حل قابل مایع صورتبه

دریافتی از اداره جهادکشاورزی استان گیالن سم رانداپ  آمار و اطالعات

 درخواست رتن به استان وارد و بناب 100 میزانبه 1376 تا 1370 سال از

 میزانبه 1385 تا 1380 از سال گرفت.می قرار مصرف مورد کشاورزان

به بعد خرید سم رانداپ  1385 سال تن رسیده است و از 70ی ال 60

 بنا به ای خارج شد.صورت آزاد و از حالت یارانههبرای کشاورزان ب

 35 میزانبه بعد به 1385 درخواست کشاورزان میزان مصرف از سال

ن دلیل آن را هزینه آزاد آن برای تواتن رسیده است و می 50 تا

داری در حرارت سال نگه 2ماده تجارتی آن پس از  کشاورزان دانست.

رود، نمک محلول آن در از بین می درصد 5گراد تا یتدرجه سان 60

اثر تماس با فوالد گوانیز و یا بدون پوشش ممکن است واکنش داده و 

درجه  25شود. در آب زا است تولید میگاز هیدروژن که بسیار آتش

راحتی هشود )امالح آمین و فلزات قلیایی بمیزان یک درصد حل میبه

های آن غیرقابل تبخیر )فشار و نمک گالیفوزیت ).شوددر آب حل می

بخار گالیفوزیت عمالً صفر است( و در مقابل نور و هوا پایدار است. 

و در صورت  دشوها تجزیه میترکیب در خاك توسط میکروارگانیزم این

حاصل تجزیه  .دهدتماس با خاك به سرعت خواص خود را از دست می

مانده کربن، آب، نیترات و فسفات است، بنابراین باقیاکسیدآن دی

ورت صهفوزیت بگالی .کاشت نمود اقدام به توانمی از مصرف و پس ندارد

ر ها مؤثهای هرز و درختچهعلف و روی تمام غیرانتخابی عمل نموده

را هم از بین  شده تثبیت و یافته های هرز دائمی رشداست. حتی علف

ساله های هرز یکعلف همیشه برای. (2015، و همکاران (Sabra بردمی

ترین هرز دائمی و قدیمی بیش هایعلف تر و برایجوان باید مقدار کم

 سیت در از بینگالیفو مقدار سم مورد استفاده قرار گیرد. کارایی باالی

مثل ریزوم و ریشه گیاهان دائمی زمانی است  های زیرزمینیبردن اندام

دهی باشد. در زمان که کاربرد آن در پایان رشد رویشی و آغاز گل

های هرز شاداب و در حال رشد فعال بوده و مصرف سم بایستی علف

پاشی آبیاری صورت گیرد. بهتر است قبل از سم شرایط گرم و خشک در

های سبز شت که ذرات این سم روی شاخ و برگ، قسمتباید توجه دا

واسطه بادبردگی( پاشیده هگیاه و پا جوش درختان و مزارع مجاور )ب

ورزی پاشی و عملیات خاكچنین مدت زمان بین عمل سمنشود. هم

های وسیله شیره گیاه به اندامهب گالیفوزیت .حداقل باید پنج روز باشد

این . شودیشه، استولون و غده( منتقل میهای هرز )رزمینی علفزیر

ساله و برگ و پهن برگ یک های هرز نازكترکیب برای کنترل علف

های ها، مزارع نیشکر، زمینتاکستان باغات میوه و مرکبات، در سالهچند

های ها و کانالزراعی پس از برداشت محصول، اراضی غیر زراعی، جوی

 درصد سولفات آمونیم خاصیت علف 2افزودن . شودآبیاری استفاده می

انباشتگی  برای کمی رانداپ پتانسیل .دهدمی را افزایش گالیفوزیت کشی

به بازار معرفی  1971های آبزی را دارد رانداپ در سال های آبدر اندام

 (.Canadian Council of Ministers of the Environment ،1999) شد
 

 
 تجاری موجود در بازار: تصویری از گالیفوزیت 1شکل 

 

 هامواد و روش
درجه   (1987) همکاران و  Serviziتوسط شده انجام تحقیقات طبق       

معادل  کمان راآالی رنگینسمیت سم گالیفوزیت برای ماهی قزل

ppm26-8=h96 50Lc آالی قطعه ماهی قزل 180تعداد دست آوردند.هب

به مرکز تحقیقات علوم شیالتی  کمان نر از کارگاه دوهزار تنکابنرنگین

و فنون دریایی دکتر کیوان واقع در بندر چمخاله انتقال یافتند و جهت 

 های فیزیکومدت پنج روز در آب مطلوب از لحاظ فاکتورهآداپتاسیون ب

ها پس از وان بار در روز غذادهی شدند.شیمیایی آب رهاسازی و یک
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مداوم و بستن خروجی جهت  لیتر و هوادهی 400میزان آبگیری به

سی از سم توسط پیپت سی 100انجام آزمایشات آماده شدند. ابتدا 

داخل  و بعد از تعیین وزن مخصوص سم، شدوزن  داخل بشر ریخته،

رمول زیر ده شد و توسط فزهم هیک لیتر آب مقطر ریخته خوب ب

:                          دمدست آهمیزان غلظت سمی را که برای هر تیمار مورد نیاز است، ب
   2V2=C1V1C 

 10، لیتر گرم برمیلی 5های غلظت گروه تیماری به 3 این آزمایشات در

سم رانداپ در مقایسه  50Lcگرم بر لیتر از میلی 15گرم بر لیتر و میلی

برای هر تیمار سه تکرار درنظر گرفته  با گروه شاهد صورت پذیرفت.

 کمان قرار داده شد.آالی رنگینماهی قزل عدد 8شد و داخل هر وان 

 شناسیروش کار بافت

آال از هر ماهی قزلعدد بچه 3در این بررسی از  :برداری بافتنمونه

خونگیری شده بودند،  بار(روز یک 5)هر  شده معین هایدر زمان که تیمار

اری دعدد از ماهیان نگه 3 تعداد نیز شاهد برداریبرای نمونه شد. استفاده

شیرین استفاده شد. برای هر ماهی دومین کمان آبششی شده در آب

دارنده، فیکس عنوان نگهچپ بریده و در محلول بوئن به سمتآبشش  از

های کلیه نیز از بخش میانی کلیه تهیه شدند و هر کدام به شد. نمونه

ها سپس قرار داده شدند. نمونه بوئن حاوی صورت جداگانه در ظروف

انستیتو تحقیقات  بیوشیمی و فیزیولوژی بخش شناسیبافت یشگاهبه آزما

 آوری بافت منتقل شدند.عمل دادمان جهت المللی ماهیان خاویاریبین

های بافتی پس برای تهیه اسالیدهای بافتی نمونه :آوری بافتعمل

گیری، برش، سازی، پارافینه، قالبشفاف از فیکس از مراحل آبگیری،

 بهمنی،)کاظمی و  شرح زیر عبور داده شدندنته بهآمیزی و مورنگ

1377.) 

این مرحله عبارت است از گرفتن آب از بافت و : آبگیری مرحله

، 80، 70، 50های جای آب. در این مرحله از الکلجایگزینی الکل به

 شرح زیر استفاده گردید:بوتانل به -1درجه و الکل  96

 مدت نیم ساعتدرجه به 50عبور نمونه بافت از الکل 

 مدت نیم ساعتدرجه به 70عبور نمونه بافت از الکل 

 مدت نیم ساعتدرجه به 80عبور نمونه بافت از الکل 

 مدت نیم ساعتدرجه به 96عبور نمونه بافت از الکل  

 مدت نیم ساعتدرجه به 96عبور مجدد نمونه بافت از الکل 

 ساعتمدت یک بوتانل به -1عبور نمونه بافت از الکل 

 مدت یک ساعتبوتانل به -1عبور مجدد نمونه بافت از الکل 

این مرحله عبارت است از جایگزینی کلروفرم : سازیمرحله شفاف

 قرار زیر بود:جای الکل و جذب چربی بافت که بهبه

 مدت نیم ساعتعبور نمونه بافت از کلروفرم به

 مدت نیم ساعتعبور مجدد نمونه بافت از کلروفرم به

ها در مخلوط کلروفرم و برای نرم شدن، نمونه: ارافینه کردن بافتپ

 : شرح زیر قرار گرفتندپارافین خالص نرم و به

قرار دادن نمونه بافت در مخلوط کلروفرم و پارافین خالص نرم به  -

 گراددرجه سانتی 37نسبت یک به یک در انکوباتور 

 56و تمیز در انکوباتور قرار دادن نمونه بافت در پارافین خالص نرم  -

 مدت یک ساعتگراد در دو مرحله و هر مرحله بهدرجه سانتی

های ویژه قرار ها در داخل قالبدر این مرحله نمونه بافت: گیریقالب

پس از سرد شدن . مذاب پوشانده شدند از پارافین گرفتند و با استفاده

ی بافتی آماده هانمونه، بافت جهت تهیه برش های پارافینی حاویقالب

های کاغذی های حاوی نمونه بافت از قالبشد. در این مرحله پارافین

از اطراف  های اضافهحد امکان پارافین از اسکالپر تا جدا و با استفاده

حاوی نمونه بافت روی  پارافینی هایو در نهایت قالب ها بریدهنمونه

ه بافت روی های چوبی سوار شدند. مشخصات مربوط به هر نمونپایک

 ها یادداشت گردید.پایک

 leitz)مدل  دوار میکروتوم از استفاده با مرحله این در: هابرش زدن نمونه

,1512,Germany،) تهیه گردیدند.  میکرون 7 ضخامت به بافتی هایبرش

صورت الیه نازکی از پارافین حاوی های بافتی برش زده که بهسریال

دار موهای نازك از روی سطح شیب بافت بودند با استفاده از قلم

گراد( موجود درجه سانتی 37میکروتوم برداشته شد و در آب گرم )

، که در مجاورت میکروتوم قرار داده شد heaterکننده در دستگاه گرم

تا چین و چروك اسالیدهای تهیه شده از بین بروند. پس از آن، با 

شده و الیه نازکی از ژالتین  ها کامالَ تمیزکه قبالَ سطح آن استفاده از 

آوری جمع گرم آب بودند، از شده روی آن مالیده و خشک عنوان چسببه

شدند. در این مرحله نیز اطالعات مربوط به هر نمونه بافت توسط بر 

های حاوی اسالیدهای برش ها یادداشت گردید. این المروی الم چسب

 خشک تا داده شدندساعت در انکوباتور قرار 24مدت داده شده، به

جهت بررسی میکروسکوپی تهیه گردید  الم دو بافتی نمونه هر از شوند.

 میدان مورد مطالعه قرار گرفت. 10طور متوسط که روی هر الم به

ائوزین بود که -هماتوکسیلن کار رفته روشآمیزی بهرنگ: آمیزیرنگ

 قرار زیر است:مراحل انجام آن به

 دقیقه 3-5مدت فت از گزیلول در دو مرحله بهعبور الم حاوی نمونه با

 ثانیه 10مدت درجه به 100عبور الم حاوی نمونه بافت از الکل 

 دقیقه 3-5مدت درجه به 100عبور الم حاوی نمونه بافت از الکل

 ثانیه 10مدت درجه به 96الم حاوی نمونه بافت از الکل عبور

 ثانیه 10مدت هب درجه 80حاوی نمونه بافت از الکل عبور الم

 ثانیه 10مدت درجه به 70الم حاوی نمونه بافت از الکل عبور

 دقیقه 1-2مدتشوی الم حاوی نمونه بافت با آب جاری بهوشست

 دقیقه 5-7مدت الم حاوی نمونه بافت از رنگ هماتوکسیلن بهعبور

 دقیقه 1-2مدت شوی الم حاوی نمونه بافت با آب جاری بهوشست
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 ثانیه 1مدت به % 1م حاوی نمونه بافت از اسید کلریدریک  عبور ال

 دقیقه 1-2مدت شستشوی الم حاوی نمونه بافت با آب جاری به

 ثانیه 3-4مدت عبور الم حاوی نمونه بافت از کربنات لیتیم به

 دقیقه 1-2مدت شستشوی الم حاوی نمونه بافت با آب جاری به

 ثانیه 10مدت ئوزین بهعبور الم حاوی نمونه بافت از رنگ ا

 ثانیه 10مدت درجه به 70عبور الم حاوی نمونه بافت از الکل 

 ثانیه 10مدت درجه به 80عبور الم حاوی نمونه بافت از الکل 

 ثانیه 10مدت درجه به 96عبور الم حاوی نمونه بافت از الکل 

 ثانیه 10مدت درجه به 100عبور الم حاوی نمونه بافت از الکل 

 دقیقه 1مدت الم حاوی نمونه بافت از گزیلول بهعبور 

 دقیقه 5مدت عبور الم  حاوی نمونه بافت از گزیلول به

ها از گزیلول، برای خشک شدن در هوای پس از خارج کردن تمام الم

ها آزاد قرار داده گرفتند. در نهایت با استفاده از چسب کانادا بالزام المل

 رسی میکروسکوپی آماده شدندها چسبانده و برای برروی الم

  میکروسکوپی بررسی  مرحله  کار  آخر  رحلهـم :میکروسکوپی بررسی

که مجهز به  Motic های آماده شده توسط میکروسکوپباشد. الممی

 دوربین است مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نرمال در نهایت جهت بررسی  :روش تجزیه و تحلیل اطالعات       

و بررسی  Shapiro-Wilkتیمارهای مختلف از آزمون  در داده توزیع بودن

دار آماری هر یک از فاکتورها براساس یا عدم وجود اختالف معنی وجود

ها از آزمون آنالیز واریانس دلیل نرمال بودن دادهتیمارهای مختلف به

صورت دو ها با یکدیگر بهو برای مقایسه میانگین ANOVAطرفه یک

دست آوردن ارتباط رگرسیونی هن توکی و دانکن و برای ببه دو از آزمو

از رگرسیون خطی استفاده  Probit valueبین فاکتور لگاریتم غلظت 

ها از آزمون ها جهت مقایسه تیمارو در صورت نرمال نبودن داده گردید

Kruskal Wallis ها از آزمون منظور مقایسه بین گروهو بهMann-

Whitney هت محاسبات آماری نظیر میانگین، انحراف استفاده شد. ج

و جهت رسم نمودارها از   SPSSافزار معیار و مقایسه میانگین از نرم

 استفاده گردید.  Excelافزار نرم

 

  نتایج
نتایج آزمایشات میانگین شاخص کبدی )مرحله دوم( در        

 بر :50LCاز میزان  %75و  %50، %25ماهیان شاهد و تیمارهای 

منظور به) Oneway Anova ( طرفهیکس آزمون تجزیه واریانس اسا

در ها ماهیان بین شاهد و تیمارمقایسه میانگین شاخص کبدی بچه

اما میانگین (. <05/0P) دار آماری مشاهده نشدمعنی دوم اختالفهفته 

تر از شاهد و  کاهش یافته و کم  75و  50زهای ودر د شاخص کبدی

 .بوده است 25تیمار 

 
 

 

 )مرحله دوم( نمودار آزمایشات میانگین شاخص کبدی: 2شکل 
 

مرحله(  دو )مقایسه میانگین شاخص کبدی آزمایشات نتایج       

 :50LCاز میزان  %75و  %50،  %25در ماهیان شاهد و تیمارهای 

منظور مقایسه میزان به Independent Samples T- Test آزمون براساس

ها در ماهیان مورد بررسی شاهد و تیماربچه خوندر  شاخص کبدی

آماری مشاهده  دارمعنی اختالف و دوم( اول )هفته بردارینمونه دو مرحله

 (. <05/0P) نشد
 

برداری مرحله آال در نمونهماهیان قزل در آبشش بافت نتایج       

 باشد:  صورت زیر مییج این بررسی بهنتا اول:

برداری نمونه در اول تیمار در آالقزل ماهیان در آبشش بافت نتایج

 د.نباشهای بافت آبشش سالم و بدون عارضه میسلول مرحله اول:

با افزایش  اول: مرحله دوم تیمار در آالقزل آبشش ماهی نتایج بافت

ایجاد سم بر ساختار  یانگروی بافت آبشش بر غلظت سم گالیفوزیت بر

)زیاد(، هیپرپالزی  تأثیر فیزیولوژیک مثل پرخونی کهطوریبه بوده بافت

های های ثانویه )زیاد(، نکروز سلولی )کم(، تورم رشتهو چسبندگی تیغ

های ثانویه و گرزی )کم(، چماقی شدن )کم(، کوتاه شدن رشته اولیه

 )کم( مشاهده شد. شدن

افزایش  با :اول مرحله سوم تیمار در آالقزل هیما آبشش نتایج بافت

  بافت ساختار بر  سم ایجاد بیانگر بافت آبشش ویر بر گالیفوزیت سم غلظت

)زیاد(، هیپرپالزی و  تأثیر فیزیولوژیک مثل پرخونی کهطوریبه بوده

 
 )مقایسه( نمودار آزمایشات میانگین شاخص کبدی: 3شکل 
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 هایتورم رشته های ثانویه )زیاد(، نکروز سلولی )زیاد(،چسبندگی تیغ

 )کم( مشاهده شد. شدن )کم( و گرزی شدن ماقیچ  )کم(، اولیه
 

 
 1A (20x ،H&E) بافت آبشش تیمار اول: 4شکل 

 

 
(،  N)مشاهده نکروز سلولی) دومبافت آبشش تیمار : 5شکل 

در آبشش  (Clچماقی شدن رشته ها ) (Sتورم رشته آبششی )

 (A2 )20H&E,x تیمار
 

 
 (، پرخونیHهیپرپالزی)مشاهده ) سوم تیمار آبشش بافت :6 شکل

(Hy( تورم رشته آبششی ،)Sو چسبندگی رشته )( هایLF)  در

 (A )10x ،H&E 3آبشش تیمار 

با  آال در تیمار چهارم مرحله اول:نتایج بافت آبشش ماهی قزل

ایجاد سم  وی بافت آبشش بیانگرر افزایش غلظت سم گالیفوزیت بر

)زیاد(،  پرخونی زیولوژیک مثلکه تأثیر فیطوریبر ساختار بافت بوده به

های ثانویه )زیاد(، نکروز سلولی )زیاد( و هیپرپالزی و چسبندگی تیغ

 چماقی شدن )زیاد( مشاهده شد.
 

 
( H)مشاهده هیپرپالزی) بافت آبشش تیمار چهارم :7 شکل

در آبشش تیمار  (CLها )( و چماقی شدن رشتهNنکروز سلولی)

4 A)10x،H&E) 
 

 مرحله دوم:برداری نمونهدر  آالقزل ماهی آبشش بافت جنتای       

برداری نمونهآال در تیمار اول در نتایج بافت آبشش ماهی قزل

 باشد:صورت زیر مینتایج بررسی تیمار اول آبشش به مرحله دوم:

 د.نباشهای بافت آبشش سالم و بدون عارضه میسلول
 

 
 B (20H&E,x) 1 اولبافت آبشش تیمار : 8شکل 

 

با  مرحله دوم: دوم تیمار آال درآبشش ماهی قزل نتایج بافت       

 ایجاد سم وی بافت آبشش بیانگرر افزایش غلظت سم گالیفوزیت بر

)زیاد(،  پرخونی تأثیر فیزیولوژیک مثل کهطوریبه بوده بافت ساختار بر

، تورم نکروز سلولی )کم( )زیاد(، ثانویه هایهیپرپالزی و چسبندگی تیغ
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های ثانویه  )کم(، چماقی شدن )کم(، کوتاه شدن رشته های اولیهرشته

 )کم( مشاهده شد. و گرزی شدن
 

 
( و Hمشاهده هیپرپالزی)) بافت آبشش تیمار دوم: 9شکل 

 B(10x ،H&E)  2در تیمار  (CL) چماقی شدن رشته های آبششی
 

ایجاد  آبشش بیانگر بافت ویر بر  گالیفوزیت سم غلظت با افزایش       

 پرخونی که تأثیر فیزیولوژیک مثلطوریبر ساختار بافت بوده به سم

 نکروز سلولی )زیاد(، های ثانویهچسبندگی تیغ )زیاد( هیپرپالزی )زیاد(،

)کم(  )کم(، چماقی شدن و گرزی شدن های اولیه)زیاد(، تورم رشته

 مشاهده شد.
 

 
ده هیپرپالزیریِّ.نکروز )مشاه بافت آبشش تیمار سوم: 10شکل 

 B (10x،H&E) 3در تیمار  (CL( و تورم رشته آبششی )Nسلولی)
 

 تیمار چهارم مرحله دوم: در آالقزل ماهی آبشش نتایج بافت       

ایجاد سم  وی بافت آبشش بیانگرر با افزایش غلظت سم گالیفوزیت بر

)زیاد(،  پرخونی که تأثیر فیزیولوژیک مثلطوریبوده به بر ساختار بافت

)زیاد(  ثانویه )زیاد(، نکروز سلولی هایتیغ چسبندگی )زیاد( هیپرپالزی

باشد که شدت عارضه آبشش از تیمار الزم به توضیح می مشاهده شد.

تر مشاهده گردید ولی از لحاظ شدت آسیب بیش 4به سمت تیمار  1

ارض چندان اختالفی دیده نشده است و تنها عو Bو  Aبین تیمارهای 

کمی  Aنسبت  Bپرخونی، هیپرپالزی و نکروز سلولی در تیمارهای 

 تر بوده است.بیش
 

 
(و Nمشاهده نکروز سلولی)) بافت آبشش تیمار چهارم: 11شکل 

 (B20 x ،H&E ( 4( در آبشش تیمار Sتورم رشته آبششی)
 

  اول:  مرحله بردارینمونه در آالقزل ماهیان در کبد بافت نتایج       
 باشد:صورت زیر مینتایج این بررسی به

تنها  آال در تیمار اول مرحله اول:نتایج بافت کبد ماهی قزل       

 های کبدی سالم.کمی پرخونی دیده شده است. سلول
 

 
در کبد  (Hyمشاهده پرخونی )) بافت کبد تیمار اول : 12شکل 

 (A20H&E,x ( 1تیمار 
 

با  آال در تیمار دوم مرحله اول:لماهی قز نتایج بافت کبد       

افزایش غلظت سم تنها کمی پرخونی و نکروز سلولی دیده شده است. 

 های کبدی سالم.سلول

با  مرحله اول:آال در تیمار سوم ماهی قزل نتایج بافت کبد       

افزایش غلظت سم آتروفی، پرخونی، تورم ابری و رکورد صفراوی خیلی 

 کم دیده شده است.
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(، نکروز Hy) مشاهده پرخونی) بافت کبد تیمار دوم: 13 کلش

 (A40H&E,x (2( در کبد تیمار CS) ( و تورم ابریN) سلولی
 

 
مشاهده پرخونی در کبد تیمار ) بافت کبد تیمار سوم: 14شکل 

3A ) 40H&E,X) 
 

با  چهارم مرحله اول: آال در تیمارنتایج بافت کبدماهی قزل       

)زیاد(، تورم ابری، نکروز سلولی  پرخونی )کم(، آتروفی سم ظتغل افزایش

 .و رکورد صفراوی کم دیده شده است
 

 
(، نکروز Hy) مشاهده پرخونی) بافت کبد تیمار چهارم: 15شکل 

 (A40H&E,x ( 4در کبد تیمار  (CSو تورم ابری ) (Nسلول )

ری مرحله برداآال در نمونهنتایج بافت کبد در ماهیان قزل       

 باشد: صورت زیر مینتایج این بررسی به: دوم

تنها  آال در تیمار اول مرحله دوم:نتایج بافت کبد ماهی قزل       

 های کبدی سالم.کمی پرخونی دیده شده است. سلول
 

 
 B(20H&E,x))1) بافت کبد تیمار اول: 16شکل 

 

با  مرحله دوم: آال در تیمار دومنتایج بافت کبد ماهی قزل       

 افزایش غلظت سم پرخونی و خونریزی دیده شده است.
 

 
(، نکروز Hy) مشاهده پرخونی) بافت کبد تیمار دوم: 17شکل 

 (B40H&E,x (2کبد تیمار  ( درCS) ( و تورم ابریN) سلولی
 

با  آال در تیمار سوم مرحله دوم:نتایج بافت کبد ماهی قزل       

تر تیمار قبلی بیش 2)نسبت به  سینوزوئیدیافزایش غلظت سم فضای 

بوده است(، پرخونی، تورم ابری، نکروز سلولی، رکورد صفراوی، دیده 

 شده است.

با  آال در تیمار چهارم مرحله دوم:نتایج بافت کبد ماهی قزل

 افزایش سم پرخونی )زیاد(، نکروز سلولی زیاد دیده شده است.
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و  (Nشاهده نکروز سلول )م) بافت کبد تیمار سوم: 18شکل 

 (3B ) 100H&E,xدر کبد تیمار (CSتورم ابری )
 

 
( و نکروز Hy) مشاهده پرخونی) تیمار چهارم دبافت کب: 19شکل 

 B(20 H&E,x) 4در کبد تیمار  (Nسلول )

 

  حثب

راحتی از دوست بوده و بهطورکلی چربیهترکیبات اورگانوفسفره ب       

سیستم گوارش جذب شده و از سر خون و  آبشش و ،طریق پوست

و در اثر ممانعت از فعالیت استیل  (Vale ،1998) کندمغز عبور می

در الگوی رفتاری  تغییراتی ایجاد موجب تواندمی استراز در ماهیان کولین

نرخ بقا و بروز اختالالت رفتاری  کاهش ،در رشد و تغذیه شدید اختالالت

از سوی دیگر مغز  (.Arend، 2003و  Dutta) شودها در تولیدمثل آن

مقادیر قابل توجهی ، اکسیدانها واجد مقادیر بسیار اندکی آنتیماهی

چنین لیپیدهای غیراشباع قابل هم کاتاکول آمین قابل اکسیداسیون و

که این امر موجب  (2006 و همکاران،Song ) باشنداکسیداسیون می

های اکسایشی نسبت به آسیب هافتبا دیگر با مقایسه بافت در یا این شده

 هایشاخص ترینمهم از باشد. پذیرترآسیب لیپیدی پراکسیداسیون از ناشی

توان به بروز رفتاری ماهیانی که در معرض سم رانداپ قرار داشتند می

افزایش حساسیت به شرایط ، متعادلشنای نا، رفتارهای غیرطبیعی

ا در سطح آب اشاره شن افزایش ضربات سرپوش آبششی و، محیطی

مشابه این رفتار  گردید. و گذشت زمان تشدید که با افزایش غلظت کرد

( 2003 و همکاران، Poecilia reticulata )Viran گوپیدر ماهیان 

 (2006 و همکاران،  (Silurus glanis  Koprucu  گربه ماهی اروپایی

ستفاده ا اند گزارش شده است.که در معرض سموم مختلف قرار داشته

سموم  شناسی بافتی در مطالعات و ارزیابی تأثیرهای آسیباز شاخص

 خوردار استشناسی محیطی برای در سمبر روی آبزیان از جایگاه ویژه

Rabitto) ،؛2005 و همکاران Poleksic ،و امروزه ( 1999 و همکاران

ها دهمطلوب آالینعنوان یک ابزار حائز اهمیت در بررسی پیامدهای نابه

ترین مهم از یکی هاماهی آبشش شود.می محسوب هاماهی سالمت بر روی

تغییر  ها قرار دارد.در تماس با آالینده مستقیم طورکه به هایی استاندام

خوبی گویای این های تحت تیمار رانداپ بهساختاری در آبشش ماهی

ه آبشش شدت عارض که داد نشان شناسینتایج آزمایشات بافت امر است.

ولی از لحاظ شدت آسیب  شدهتر بیش 4به سمت تیمار  1از تیمار 

چندان اختالفی دیده نشده  مرحله دومو  مرحله اولبین تیمارهای 

است و تنها عوارض پرخونی، هیپرپالزی و نکروز سلولی در تیمارهای 

تغییرات ساختاری  تر بوده است.کمی بیش اول مرحله نسبت دوم مرحله

 آبشش به هایپرپالزی های تحت تیمار دیازینون اعم ازاهیدر آبشش م

های دیگر ماهی حد موکوس در المالها و افزایش بیش از م چسبیدگیه

 Poleksic) های دیگر نیز مشاهده شده استتحت تیمار سموم آالینده

تر بیش مرحله اول های کبدی در تیمارتعداد سلول .(Karan، 1999 و

ولی فضای سینوزوئیدی  بوده است. بردارینمونه دوم مرحله هایتیمار از

برداری مرحله اول نمونهنسبت به تیمارهای  مرحله دومهای در تیمار

( مرحله)در هر دو  4به سمت تیمار  1تر بوده. عارضه از تیمار بیش

تر از سالم برداری مرحله اولنمونهشد. کبد تیمارهای تر دیده میبیش

طورکلی کبد ماهیان سالم و عارضه هبوده است. ب وممرحله دتیمارهای 

ترین صدمه در آبشش ها داشته است و بیشتری نسبت به آبششکم

ثیرات سم أت (2011همکاران ) وHued  این ماهیان دیده شده است.

 (Anablepidae, Cyprinodontiformes) رانداپ را روی آبشش و کلیه

وضوح هبافتی را ب تغییرات و ردندجنسی ماهی نر آن کار ک هایو فعالیت

جنسی نر برای تمایل لقاح کاهش  هایچنین فعالیتمکردند ه مشاهده

پارامترهای  بر را رانداپ سم ثیراتأت (2010) همکاران و Charlen .کرد پیدا

 و  Wanneeکرد. کار Rhamdia quelenبافت گونه ماهی  استرس و

کش گلی فسات پ یک علفاثرات آسیب بافتی راندا( 2001) همکاران

. را بررسی کرد  Nile tilapia (Oreochromis niloticus)بر ماهی

Servizi و Martens (1987) های کشمسمومیت شدید علفGarlon, 

Roundup 4 های را برگونهSalmon, Daphnia, and Trout  را مورد

 سموم h9650LC تعین در مورد (1383)نژاد بررسی قرار دادند. علی

کش رانداپ روی دو گونه کش هینوزان و علفقارچ کش ریجنت،حشره
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گیری کلی در یک نتیجه .برون کار کردبرون و قرهماهی خاویاری ازون

خصوص براساس نتایج این تحقیق و سایر مطالعات انجام گرفته در

توان گفت که این سم تأثیر سم گالیفوزیت بر ماهی و سایر آبزیان می

آال ماهیان قزلچنین بچهن خصوصاً ماهیان، سمی بوده و همبرای آبزیا

در بافت آبشش نیز عالئمی  ضمناً و بوده حساس گالیفوزیت نسبت به سم

های تیغه چسبندگی ،نکروز سلولی ،، پرخونیریزیخون ،نظیر هیپرپالزی

آبشش و در بافت کبد نیز عالئمی نظیر  های اولیه، تورم رشتهثانویه

با اهداف  که کندریزی را ایجاد میخونی و خونپر ،، رکود صفراویآتروفی

گیری کرد که توان نتیجهمی چنینو هم باشدسو میاین تحقیق هم

العمل و ضایعات ناشی از این سم در آبزیان به عواملی میزان عکس

، شرایط کیفی آب مانند ، وضعیت فیزیولوژی بدن آبزی، گونهسن مانند

 ،میرزا)خانجانی و پور و سختی کل بستگی دارد pH، حرارت درجه

قدر درجه سختی آب باال باشد از میزان ههر چ، عنوان مثالبه (1384

گردد در پایان پیشنهاد می .شودکاسته می (گالیفوزیت) سمیت این سم

های اخصدت بر روی شموم در درازتأثیرات سم گالیفوزیت و سایر سم

بر روی سنین مختلف ماهی قزل  ،های بدنو بر روی سایر بافت خونی

 مورد مطالعه قرار گیرد. آال
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