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اختصاصی و مصونیت در برابر عفونت تجربی با کلرپیریفوس بر ایمنی غیر مسمومیت اثرات

 (Oncorhynchus mykiss)کمان آالی رنگیندر قزل( Aeromonasis) آئرومونازیس
 
 
 
 
 

 گروه شیالت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران :سعید مرادی  

 گروه شیالت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران :توابع*ییکامران رضا  

 

 1398 اردیبهشتتاریخ پذیرش:            1397 بهمن تاریخ دریافت:

 چکیده

یماری در های سطحی هستند که ممکن است موجب افزایش استعداد ابتال به بهای شیمیایی آبهای ارگانوفسفره یکی از آالیندهکشآفت       

کمان در آالی رنگینرو در آزمایش حاضر اثرات مسمومیت تحت حاد کلرپیریفوس بر عملکرد سیستم ایمنی و مقاومت قزلماهیان شوند. از این

دوز  تکرار( شاهد، 3گروه آزمایشی ) 4گرم بین  42ماهی با میانگین وزن  180مواجه با عفونت آئرومونازیس مورد ارزیابی قرار گرفت. تعداد 

 10مدت میکروگرم بر لیتر( تقسیم شدند و به 10میکروگرم بر لیتر( و دوز باالی کلرپیریفوس ) 5میکروگرم بر لیتر(، دوز متوسط ) 5/2پایین )

تزریق وسیله هشناسی و ایمنی انجام شد و ماهیان بهای خونهای فوق قرار گرفتند. در پایان، خونگیری جهت سنجش شاخصروز تحت تاثیر تیمار

شناسی، های خونروز تحت چالش باکتریایی قرار گرفتند. بررسی شاخص 14مدت به Aeromonas hydrophilaدرون صفاقی دوز کشنده 

های خون در ماهیان تحت تیمار های قرمز، هماتوکریت، هموگلوبین و درصد لنفوسیتهای سفید، گلبولدار تعداد گلبولکاهش معنی دهندهنشان

دار ایمونوگلوبیولین تام، لیزوزیم، کمپلمان، های ایمنی خون گواه از کاهش معنی. ارزیابی شاخص(P<05/0)رین دوز کلرپیریفوس بود با باالت

 Aeromonasمیر تجمعی ماهیان در چالش با  و میزان مرگ .(P<05/0)پروتئین کل، آلبومین و گلوبولین در باالترین دوز کلرپیریفوس بود 

hydrophila دار نشان داد رابطه مستقیمی با افزایش دوز کلرپیریفوس نشان داد اما فقط گروه آزمایشی باالترین دوز با گروه شاهد اختالف معنی

(05/0>P)آور بر کلرپیریفوس موجب اثرات زیان شود که افزایش غلظت محیطی. با توجه به نتایج حاصل از این آزمایش، این چنین استنباط می

 .دهدبیماریزا کاهش می هایشود و مقاومت آن را در مواجه با باکتریکمان میآالی رنگینعی قزلسیستم دفا

  ایمنی غیر اختصاصی ،آئرومونازیس ،کمانآالی رنگینقزل ،کلرپیریفوس کلمات کلیدی:

 krtavabe@ut.ac.ir: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

چنین انقراض پروری و همآبزی ازجمله عوامل اصلی مانع توسعه       

های مستقر در یک اکوسیستم طبیعی شیوع بیماریهای آبزی گونه

 (.2014 همکاران، و Dietrich ؛2018 همکاران، و Gobi) هستند عفونی

 ترین عامل محدودعنوان عمدهها بهدر میان عوامل بیماریزا، باکتری

های طبیعی و محیط پرورشی محسوب کننده تولید در اکوسیستم

 متحرک آئرومونادی فونت(. ع1394شوند )اسدی و همکاران، می

های آب شیرین محسوب ترین بیماری باکتریایی ماهیشایع احتماالً

باکتری همیشه حاضر  یک عنوانبه Aeromonas hydrophilaو  شودمی

ترین مشکالت مزارع پرورشی ماهی است طلب، یکی از اصلیو فرصت

(Feckaninova  ،؛ 1390؛ احمدی و همکاران، 2017و همکاران

واکنش  (. توسعه بیماری در آبزیان نتیجه1394گرزاده و همکاران، آهن

روان و همکاران، بین سه عامل بیماریزا، میزبان و محیط است )پاک

(. از همین رو توجه به شرایط محیط زیست ماهی و از بین 1396

های محیطی در جلوگیری از ازجمله آلودگی ،زابردن عوامل استرس

طلب بسیار حائز ها، بویژه عوامل فرصتتوژنبروز بیماری توسط پا

های شدت تحت تأثیر فاضالبهای آبی بهاکوسیستم اهمیت است.

عنوان های شیمیایی بهاند. آالیندهگرفته قرار کشاورزی و شهری صنعتی،

آوری بر کنند و اثرات زیانزا زیستی در آبزیان عمل میعوامل استرس

، هاکشآفت (.2010 همکاران، و Benjam) گذارندمی جای بر هاآن سالمت

منظور افزایش تولید از کشاورزی، به در بخش دلیل استفاده گستردهبه

های بیماری، ازجمله طریق حذف موجودات ناخواسته و کنترل حامل

شوند ترین منابع شیمیایی آالینده محیـط زیسـت محسـوب میمهم

ها، ازجمله رودخانههای سطحی که به طرق مختلف به منابع آب

موجودات غیرهدف ازجمله  شوند و غالباًها وارد میها و تاالبدریاچه

 ؛2011و همکاران،  Banaeeدهند )ماهی و میگو را تحت تاثیر قرار می

Agrahari  ،؛2007و همکاران Yonar، 2013 .)دهد ها نشان میبرآورد

درصد  9/99و  رسنددرصد از این مواد به آفات هدف می 1/0که فقط 

و  Tripathi)یابند زیست راه میمانده به سایر اجزای محیطباقی

Shasmal، 2011.) ها که در حال کشیکی از پرکاربردترین انواع آفت

هستند  شود، سموم ارگانوفسفرهحاضر در بخش کشاورزی استفاده می

جمله پستانداران، پرندگان و آبزیان های غیر هدف، ازکه برای گونه

کلرپیریفوس (. 2014و همکاران،  Yonar)نیز اثرات سمی دارند 

(O,O-diethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate)   

است که برای کنترل آفات درختان  های ارگانوفسفرهکشیکی از آفت

زای چهارپایان نیز طور برای مقابله با آفات بیماریمیوه، غالت و همین

 موجب کشآفت این (.1396نژاد، زاده و رضایی)فرمان شوداستفاده می

 پاراسمپاتیک و سمپاتیک سیناپسی هایپایانه در استرازکولین آنزیم مهار

 هایسیناپس در کولین استیل عصبی دهنده انتقال تجمع که شودمی

. دارد پی در را کولینرژیک هایگیرنده حد از بیش تحریک و عصبی

 اسفندیار) باشدمی مرکزی عصبی سیستم در ختاللا رخداد، این حاصل

 آبزیان بر ارگانوفسفره سموم آورزیان اثرات البته(. 1395 همکاران، و

 غیر تاثیرات از وسیعی طیف بلکه شود،نمی محدود مذکور موارد به

 هاکشآفت از دسته این برای مختلف محققین توسط نیز کولینرژیک

اثراتی  مثال عنوانبه (.2013 ن،همکارا و Deb) است شده گزارش

 اکسیدانیآنتی هایآنزیم فعالیت افزایش اکسیداتیو، استرس بروز چونهم

 در اختالل ،(1395) همکاران و توسط اسفندیار های کبدیآنزیم و

 و استرادیول بتا -17 فعالیت در تغییر طریق از ریزدرون غدد سیستم

 محور در فیدبکی تغییر و یاستروژنشبه عملکرد واسطههب کورتیزول

 آسیب Can (2011،) و Dogan توسط هیپوفیز -هیپوتاالموس

 توسط فارسانی آبشش و کبد بافت در DNA شکستگی و ژنوتوکسیک

 عروق، پرخونی چونهم عالئمی بافتی با ، صدمات(1395) همکاران و

 دژنراسیون ها،هپاتوسیت شدن واکوئله ها،سینوزوئید پرخونی

 و توسط فرخی کبد بافت در هاهسته شدن پیکنوزه و هاهپاتوسیت

 هایکشآفت تاثیرات کهاین وجود با است. شده گزارش (1394) همکاران

 مورد گسترده طوربه مختلف محققین توسط هاماهی بر ارگانوفسفره

 به هاماهی حساسیت بر هاآن اثرگذاری اما است، گرفته قرار ارزیابی

 به کلرپیریفوس مصرف .است گرفته قرار توجه دمور ندرتبه بیماری،

 محیط حفاظت آژانس توسط هدف، غیر جوامع بر آن مضر اثرات علت

که مقدار مصرف آن رغم اینعلی اما است، شده محدود آمریکا زیست

 مصرف براساس گزارشات موجود میزان ولی نیست مشخص طور دقیقبه

 عسکری و نقشبندی) ستباال چنانهم توسعه حال در کشورهای در آن

 باشدمی مصرفپر هایکشآفت از یکی نیز ایران درو  (1396 حصنی،

 هایآب هوا، کلرپیریفوس، از زیاد استفاده(. 1388 همکاران، و خدادادی)

 آلودگی و کندمی آلوده را باران آب و هادریاچه ها،رودخانه زیرزمینی،

 و رفیعیان) شودمی تیاف نیز استفاده محل کیلومتری 24 تا حاصل

 در کلرپیریفوس غلظت که دهدمی نشان هایافته(. 1395 همکاران،

 آبی هایبدنه در آن از مستقیم استفاده اثر در هادریاچه و هارودخانه

 با تیمار تحت مزارع کشاورزی پساب ورود یا و هاپشه کنترل جهت

 مناطق برخی رد رسد. البتهمی لیتر بر میکروگرم 3/4 تا کشآفت این

 بر میکروگرم 8/10 تا سطحی هایآب در کشآفت این غلظت دنیا

کارکرد  (.2017 همکاران، و Zhang) شده است داده نشان نیز لیتر

های زیست درست سیستم ایمنی ماهیان در زمان مواجه با چالش

 تواند موجبمیاختالل در سیستم ایمنی بسیار مهم است زیرا  محیطی

و مرگ و میر ماهیان شود  های عفونیبیماریاد ابتال به استعدافزایش 

(Gobi  ،؛ 2018و همکارانShelley  ،2012و همکاران.) به توجه با 

 تغییرات تاثیر تحت مداوم طوربه ماهیان ایمنی سیستم که این
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 ناخواسته تغییر گونه هر و گیردمی قرار محیطی ناخواسته و ایدوره

 خطربه را ماهی سالمت مزمن یا حاد سترسا صورتبه تواندمی محیطی

 آبزیان ایمنی سیستم بر سموم اثرگذاری توان ارزیابی سبب بدین اندازد،

 هدف با هاآن کاربرد سازیمحدود و مصرف مجاز حد از آگاهی جهت

 امری آبزیان منابع از حفاظت برای اعتماد قابل معیارهای به رسیدن

تغییرات در ( 2014و همکاران ) Dietrichبه نقل از . باشدمی ضروری

سلولی  عملکرد ایمنیبررسی تواند از طریق عملکرد سیستم ایمنی می

های ذاتی مانند پروتئین یو عملکرد اجزای دفاع سنجش تراکمیا  و

چنین آزمون چالش مقاومت میزبان در هم .سنجش شود ضدمیکروبی

رد سیستم ایمنی که ترین ارزیابی عملکعنوان گویاها، بهبرابر پاتوژن

دهد سنجش قرار می سطح تمامیت موجود مورد پاسـخ ایمنی کل را در

با توجه به  (.2002و همکاران،  Kollnerباشد )نیز بسیار کارآمد می

های خسارات زیست محیطی و اقتصادی که در ارتباط با بروز بیماری

ت ماهی زیسعفونی در آبزیان وجود دارد و لزوم توجه به شرایط محیط

در کنار دو عامل موثر دیگر در بروز بیماری )پاتوژن و میزبان(، در این 

 عنوان یک آالیندهکلرپیریفوس بهکش ارگانوفسفرهآزمایش اثرات آفت

اختصاصی و چالش های سطحی بر عملکرد ایمنی غیرشیمیایی آب

( Oncorhynchus mykiss) کمانرنگین آالیقزل باکتریایی در ماهی

 همکاران، و Hebb) پروریآبزی صنعت در پرتولید ماهیان از یکی عنوانبه

 مورد ارزیابی قرار گرفت. (2003

 

 هامواد و روش

کلیه مراحل پرورش و تغذیه  تهیه ماهی و شرایط نگهداری:       

ماهیان در کارگاه بهداشت و بیماری آبزیان واقع در دانشکده منابع 

کمان رنگین آالیماهیان قزلشد. بچه انجام )کرج( تهران دانشگاه طبیعی

از روستای برغان واقع در استان البرز تهیه گردید  گرم 42±4با وزن 

 جدید محیطی شرایط با سازگاری منظوربه کارگاه، به انتقال از و پس

 تجاری غذای با مدت این طی در که شدند، داریهفته نگه دو مدتبه

 شرکت غذای ساخت) 2FFT پرواری یشکمان مرحله پرنگین آالیقزل

 درصد 14 خام، پروتئین درصد 43 حدود ایران؛ شهرکرد، فرادانه، آبزیان

درصد،  11درصد، خاکستر حداکثر  4چربی خام، فیبر خام حداکثر 

 در نوبت دو درصد( طی 1درصد، فسفر حداقل  11رطوبت حداکثر 

شدند.  ذیهتغ بدن وزن %2 میزان به 19:00 و 7:00 ساعت راس روز

 طوربه آزمایش شروع سازگارسازی، ماهیان جهت دوره پایان از پس

 قطعه 15 تانک هر) شدند توزیع فایبرگالسی تانک 12 در تصادفی

 گرفتند. قرار گوناگون تیمارهای تاثیر تحت و( ماهی

امولسیون  مایع صورتبه استفاده مورد کلرپیریفوس آزمایش: طرح        

( Agroxirساخت شرکت اکسیر کشاورزی ) %8/40شونده با خلوص 

 آالی رنگینماهی قزل 180تهیه گردید. جهت شروع آزمایش تعداد 

 4لیتری در قالب  200مخزن  12گرم بین  42کمان با متوسط وزن 

تکرار تقسیم شدند. تیمارهای آزمایشی عبارت از گروه شاهد  3تیمار با 

میکروگرم بر لیتر  5/2) 1میکروگرم بر لیتر کلرپیریفوس(، گروه  0)

 3میکروگرم بر لیتر کلرپیریفوس( و گروه  5) 2کلرپیریفوس(، گروه 

های مورد آزمایش میکروگرم بر لیتر کلرپیریفوس( بودند. غلظت 10)

روز )طول  10از کلرپیریفوس طوری انتخاب شدند که در طی مدت 

آالی مدت زمان قرارگیری ماهیان در معرض کلرپیریفوس( برای قزل

خواربار و گزارش سازمان کشنده باشند. براساس کمان تحترنگین

متوسط دوز کشنده کلرپیریفوس برای ( 2015) کشاورزی ملل متحد

میکروگرم بر لیتر عنوان  24ساعت  96کمان در مدت قزل آالی رنگین

درصد از حجم آب  %20گردیده است. در طی مدت آزمایش روزانه 

ساخته شده از قبل که غلظت کلرپیریفوس  مخازن، با محلول ذخیره

 لحاظ در آب آن با تیمار آزمایشی متناظر برابر بود تعویض گردید. از

 با که دارد پایایی روز 10 حدود استفاده مورد کشآفت کارنس، دوره

 آب فیزیکوشیمیایی شرایط اثرات لحاظبه. است برابر آزمایش دوره

  .شوند سم اثر سازیخنثی باعث که نبودند ایمحدوده در نیز،

 سنجش هایروش       

 5آزمایش تعداد  روزه 10پس از اتمام دوره  گیری از خون:نمونه

 گل پودر لیتر بر گرممیلی 200ماهی از هر مخزن آزمایش در محلول 

 یاز ساقه دم یرگیکامل خون یهوشیاز ب سگرفتند و پ قرار میخک

 انجام شد.هپارین  و آغشته به یتریلیلیم 2 لیاستر هایتوسط سرنگ

های هپارینه جهت ی استحصال شده به میکروتیوبهانمونهقسمتی از 

های سفید، هموگلوبین، های قرمز، تعداد گلبولسنجش تعداد گلبول

های سفید خون انتقال داده شد هماتوکریت و شمارش افتراقی گلبول

گراد و لخته یانتدرجه س 4 یدر دما دارینگه ساعت 6 از پس و مابقی

درجه  4 یدر دما قهیدق 7مدت دور به 3000شدن کامل، با سرعت 

توسط سمپلر از )سرم(  فوقانی هیشد، سپس ال وژیفیگراد سانتریسانت

 . شد برداشته هانمونه یرو

های قرمز شمارش میزان گلبول شناسی:های خونسنجش شاخص

الم  وسیلههزی خون و بساهای سفید خون با استفاده از رقیقو گلبول

و همکاران،  Dorafshan؛ Rehulka، 2000) انجام شد هموسیتومتر

های خون آغشته به منظور تعیین هماتوکریت خون، نمونهبه (.2008

دور در دقیقه تحت  3000دقیقه با سرعت  5مدت هپارین به

سانتریفیوژ قرار گرفتند تا جداسازی سرم و هماتوکریت صورت پذیرد. 

کش هماتوکریت محاسبه صورت درصدی با خطهماتوکریت به سپس

روش گلوبین بهوهمگیری . اندازه(1383گردید )جاللی و خواجه، 

و همکاران،  Feldman)انجام گرفت  گلوبینوهم استاندارد سیانومت
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های سفید خون ابتدا گسترش شمارش افتراقی گلبول جهت(. 2000

با متانول،  و تثبیتز خشک شدن الم پس ا .خونی روی الم تهیه گردید

های سفید گلبول افتراقی و شمارش گردید آمیزیرنگ گیمسا رنگ با الم

 (. 1996و همکاران،  Houston)خون در زیر میکروسکوپ انجام گرفت 

سنجش پروتئین کل با استفاده از کیت  های ایمنی:سنجش شاخص

سنجی با استفاده رنگ -روش بیورهبه ایران کشور ساخت Bionik بیونیک

 گیری شدنانومتر اندازه 540از دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 

(Koller و Kaplan، 1984؛ Young، 2001 .)آلبومین پالسمای  غلظت

خون نیز با استفاده از کیت آزمایشی ساخت شرکت پارس آزمون ایران 

 و Burits) شد سنجشنانومتر  546با روش فتومتریک در طول موج 

Ashwood، 1999؛ Thomas، 1998 .)پالسما گلوبولین میزان سنجش 

 ایمونوگلوبولین سنجش. آمد دستهب کل پروتئین از آلبومین کسر با نیز

و  Siwiskiتوسط  شده داده شرح روش از استفاده با سرم تام

Anderson (1993 و )Amar ( اندازه2000و همکاران ) .گیری شد

 ،1 آلفا شامل که شوندمی تقسیم تریکوچک اجزای به هاگلوبولین

 جز هاایمونوگوبولین و باشندمی گاماگلوبولین و 2 بتا ،1 بتا ،2 آلفا

لیتر نمونه سرم با میلی 1/0طور خالصه به. باشندمی هاگاماگلوبولین

مخلوط شد و سپس  %12اتیلن گلیکول لیتر محلول پلیمیلی 1/0

دن ملکول ایمونوگلوبولین انکوباسیون ساعت برای پایین آور 2مدت به

درجه  4دور در  5000سانتریفیوژ در  توسط شد. رسوب ایمونوگلوبولین

گیری اندازه فوقانی محلول در کل برداشت شد. مقدار پروتئین گرادسانتی

لیتر بیان گردید. گرم در هر میلیصورت میلیشد و ایـمونوگلوبولین به

سنجی در طول موج تفاده از روش طیفسنجش لیزوزیم سرم نیز با اس

نانومتر انجام شد. ابتدا دستگاه اسپکتروفتومتر با استفاده از بافر  670

لیتر میلی 1/57 سپس شد. تنظیم صفر روی عنوان بالنکسدیم به فسفات

گرم میلی Micrococcus lysodeikticus (375/0سوسپانسیون باکتری 

 250( با pH 2/6موالر با  05/0لیتر از بافر فسفات سدیم در میلی

 180و  15های سرم مخلوط و جذب نوری پس از میکرولیتر از نمونه

فعالیت (. 1990و همکاران،  Ellisشد ) سنجی قرائتروش طیفثانیه به

همولیتیک با استفاده از گلبول قرمز گوسفندی  کمپلمان سرم به شیوه

 (.1992و همکاران،  Yanoگیری شد )اندازه

باکتریایی  پاتوژن عنوانبه Aeromonas hydrophila بیماری: چالش       

بیماری مورد استفاده  شیرین جهت آزمون چالشمعمول در ماهیان آب

روزه آزمایش و انجام خونگیری تعداد  10قرار گرفت. در پایان دوره 

تزریق درون صفاقی دوز کشنده  وسیلههب ماهی از هر گروه آزمایشی 30

as hydrophilaAeromon ( 710 که واحد تشکیل کلنی بر میلی )لیتر

( تعیین شد تحت چالش 2010و همکاران ) LaPatraتوسط  قبالً

هر گروه آزمایشی  میر ماهیان در و باکتریایی قرار گرفتند و میزان مرگ

روز پس از چالش شمارش شد و درصد بقا با استفاده از فرمول  14تا 

 نرخ بقا )%( =                                           زیر محاسبه گردید:
تزریق شده )تعداد اولیه ماهیان ÷ تعداد نهایی ماهیان زنده مانده(  × 100 

 سازی آن جهت تزریق درون صفاقی:کشت باکتری و آماده      

 رنگین آالیقزل ماهی از Aeromonas hydrophila باکتری اولیه منبع

منظور کشت به. گردید برداشت باکتری این توسط شده بیمار کمان

شرکت مرک آلمان( طبق  TSBباکتری، محیط کشت مایع )مدل 

گرم از پودر برای یک لیتر آب مقطر( درون  30دستورالعمل مصرف )

 121اتمسفر در دمای  5/1دقیقه در فشار  15مدت ارلن تهیه شد و به

ارلن حاوی محیط  گراد اتوکالو گردید. پس از خروجدرجه سانتی

 Aeromonasدما شدن آن با محیط، باکتری کشت از اتوکالو و هم

hydrophila  به محیط کشت تلقیح شد و درون انکوباتور شیکردار در

گذاری شد. ساعت گرمخانه 24مدت گراد بهدرجه سانتی 28دمای 

ساعت انکوباسیون و مشاهده کدورت، محتویات ارلن به  24پس از 

دور سانتریفیوژ گردید، فاز مایع خارج  3000یقه با سرعت دق 10مدت 

طی سه  بافر فسفات استریلتوسط محلول  یرسوب جامد باکترشد و 

(. Firuzbakhsh، 2015 و Amirkhani) دیگرد شستشو و برداشت مرحله

گیری سنجی اندازهباکتری در محلول نهایی توسط روش طیف غلظت

لیـتر واحد کلنی بر میلی 710 غلظتشد. تراکم باکتری تا رسیدن به 

لیتر از این سوسپانسیون باکتریایی میلی 1/0شد و میزان  یسازقیرق

 صورت داخل صفاقی به ماهیان تزریق گردید.به

انحراف  ±صورت میانگینبه هاداده تمامتجزیه و تحلیل آماری:       

زمایشی با های آتفاوت میان گروه گروه بیان شده است. معیار برای هر

 دلیلپیوسته به ANOVA طرفهکی انسیوار زیآزمون آنال استفاده از

دیگر با آزمون دانکن یک با هاآن مقایسه جهت هامیانگین جفت کم تعداد

جهت چنین همقرار گرفت.  یبررس مورد (P<05/0) داریسطح معنی در

 SPSS زندویافزار تحت واز نرم ،یآمار هایلیو تحل هیانجام تمام تجز

 گردید.استفاده  24نسخه 
 

 نتایج
روز قرارگیری ماهیان در  10پس از  شناسی:های خونشاخص       

شناسی های خونکشنده کلرپیریفوس، شاخصهای تحتمعرض دوز

(. تعداد 1سنجش قرار گرفت )جدول  کمان موردآالی رنگینماهی قزل

ترین دوز کلرپیریفوس تحت تیمار با باال ماهیان در خون قرمز هایگلبول

. (P<05/0)داری کاهش یافت طور معنیدر مقایسه با گروه شاهد به

های سفید خون نشان داد که قرارگیری ماهیان سنجش تعداد گلبول

ها را های متوسط و باالی کلرپیریفوس تعداد این سلولدر معرض دوز

. (P<05/0)دهد داری کاهش میطور معنیدر مقایسه با گروه شاهد به
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چنین درصد هماتوکریت خون، با قرارگیری ماهیان در معرض هم

طور های متوسط و باالی کلرپیریفوس در مقایسه با گروه شاهد بهدوز

در ماهیان  خون هموگلوبین محتوای .(P<05/0) کاهش یافت داریمعنی

تحت تیمار با کلرپیریفوس کاهش یافت و گروه در معرض باالترین 

. (P<05/0)دار نشان داد وس با گروه شاهد اختالف معنیدوز کلرپیریف

داد که درصد نوتروفیل های سفید خون نشان شمارش افتراقی گلبول

متوسط و باالی کلرپیریفوس در مقایسه  دوز معرض در هایگروه در خون

. برعکس (P<05/0)یابد داری افزایش میطور معنیبا گروه شاهد به

های در معرض دوز های خون در گروهفوسیتها، درصد لننوتروفیل

. (P<05/0)داری کاهش یافت معنی طوربه کلرپیریفوس و باالی متوسط

داری بین گونه اختالف معنیهای خون هیچدرصد مونوسیت محاسبه

 .(P>05/0)های آزمایش نشان نداد یک از گروههیچ
 

کمانآالی رنگینشناسی ماهی قزلهای خوناثرات مسمومیت تجربی با کلرپیریفوس بر شاخص :1جدول   

 .(P<05/0)هاست ردار بین تیمادهنده وجود اختالف معنینشان ردیفحروف متفاوت در هر  معیار( ارائه شده است. انحراف ±)میانگین صورت مقادیر به         

 

های نتایج حاصل از سنجش شاخصایمنی خون:  هایشاخص       

های دوز معرض که قرارگیری ماهیان در ان دادنش (2 خون )جدول ایمنی

ایمونوگلوبولین خون  دارمعنی کاهش ریفوس موجبـکلرپی کشنده تحت

)باالترین دوز کلرپیریفوس( در مقایسه با  3ماهیان مربوط به گروه 

. فعالیت لیزوزیم خون نیز با قرارگیری (P<05/0)شود گروه شاهد می

یافت، اما فقط اختالف بین دو  ماهیان در معرض کلرپیریفوس کاهش

. (P<05/0)دار بود گروه شاهد و باالترین دوز کلرپیریفوس معنی

های در معرض دوز متوسط و باالی فعالیت کمپلمان خون در گروه

داری کاهش یافت کلرپیریفوس در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی

(05/0>P)زان پروتئین ماهیان در معرض کلرپیریفوس می . با قرارگیری

کل خون در مقایسه با گروه شاهد کاهش یافت، اما فقط با گروه 

. (P<05/0)دار داشت دوز کلرپیریفوس اختالف معنی باالترین آزمایشی

های آزمایشی دوز متوسط و باالی میزان آلبومین خون نیز در گروه

داری کاهش یافت طور معنیریفوس در مقایسه با گروه شاهد بهکلرپی

(05/0>P) ،با قرارگیری ماهیان در معرض باالترین دوز کلرپیریفوس .

داری طور معنیمقایسه با گروه شاهد به خون ماهیان در گلوبولین میزان

 .(P<05/0)کاهش یافت 

 

کمانآالی رنگینهای ایمنی غیر اختصاصی خون ماهی قزلاثرات مسمومیت تجربی با کلرپیریفوس بر شاخص :2جدول   

هاشاخص  3 2 1 شاهد 

لیتر(گرم بر میلیایمونوگلوبولین )میلی  26/3 ± 2/00b 23/3 ± 3/78ab 21 ± 2/64ab 19 ± 3/60a 

لیتر(لیزوزیم )واحد بر میلی  121 ± 9/16b 114 ± 6/11ab 115 ± 9/84ab 101 ± 7/09a 

لیتر(کمپلمان )واحد بر میلی  315 ± 19/22b 291 ± 17/58ab 261 ± 26/50a 268 ± 17/68a 

 0/20b 4/94 ± 0/15b 4/76 ± 0/22b 3/94 ± 0/28a ± 4/89 پروتئین کل )گرم بر دسی لیتر(

 0/1b 2/11 ± 0/19b 1/81 ± 0/11a 1/80 ± 0/15a ± 2/13 آلبومین )گرم بر دسی لیتر(

 0/21b 2/83 ± 0/11b 2/95 ± 0/28b 2/14 ± 0/43a ± 2/76 گلوبولین )گرم بر دسی لیتر(
 

 .(P<05/0)هاست ردار بین تیمادهنده وجود اختالف معنینشان ردیفحروف متفاوت در هر  معیار( ارائه شده است. انحراف ±)میانگین صورت مقادیر به         

میانگین درصد  دهندهنشان 1 شکل آزمون چالش باکتریایی:       

های آزمایش در طی روزهای تلفات تجمعی ماهیان مربوط به گروه

باشد. می Aeromonas hydrophilaمختلف پس از چالش باکتریایی با 

ترین نرخ مرگ و میر تجمعی در گروه آزمایشی کم

ترین نرخ مرگ و میر تجمعی و بیش درصد 33/53±77/5 با میزان شاهد

 66/76±77/5)دوز باالی کلرپیریفوس( با میزان  3در گروه آزمایشی 

گروه آزمایشی  آماری، لحاظبه گردید. ثبت چالش پس از 14روز  در درصد

پس از  14در روز  1کلرپیریفوس با گروه شاهد و گروه  دوز باالی

هاشاخص  3 2 1 شاهد 

 0/025b 1/28 ± 0/040ab 1/27 ± 0/072ab 1/24 ± 0/079a ± 1/38 گلبول قرمز خون )106×(

 0/8c 41/08 ± 1/9bc 40/56 ± 1/67b 37/58 ± 1/22a ± 43/71 گلبول سفید خون )103×(

 1/63c 39/81 ± 1/35cb 36/99 ± 2/25ab 35/75 ± 2/39a ± 41/51 هماتوکریت )%(

 1/60b 10/06 ± 0/82ab 9/80 ± 1/35ab 8/43 ± 0/42a ± 11/72 هموگلوبین )گرم بر دسی لیتر(

 2/64a 21 ± 3/00a 29 ± 4/58b 34 ± 2/64b ± 18 نوتروفیل )%(

 4/58b 75 ± 3/60b 64 ± 4/36a 60 ± 1/00a ± 76 لنفوسیت )%(

 2/08a 4 ± 1/00a 7 ± 1/00a 6 ± 2/64a ± 6/3 مونوسیت )%(
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دار نشان داد اختالف معنی Aeromonas hydrophilaچالش با 

(05/0>P.) 

 

 حثب
در مطالعه حاضر، یک آزمون چالش باکتریایی توام با بررسی        

های وضعیت سالمت عمومی جهت ارزیابی اثرات ای از نشانگرمجموعه

 آالی رنگینریفوس بر عملکرد سیستم ایمنی ماهی قزلآور کلرپیزیان

شناسی های خونکه شاخصجاییاستفاده قرار گرفت. از آن کمان مورد

شوند، در های شیمیایی آب دچار تغییر و تحول میدر پاسخ به تنش

شناخت اثرات سموم بر وضعیت فیزیولوژی و سالمت عمومی ماهی 

 ،Martinezو  Modesto ؛2018اران، و همک Galal) هستند کارآمد بسیار

گونه تلفاتی در طول دوران مواجه ماهیان با کلرپیریفوس هیچ(. 2010

انتخاب صحیح  دهندهدر بین ماهیان مشاهده نشد، که خود نشان

دست آمده هایشی بود. نتایج بـهای آزمکشنده برای گروههای تحتدوز

، حاکی از کاهش شناسی ماهیانهای خوناز ارزیابی آماری شاخص

و محتوای هموگلوبین  هماتوکریت مقدار قرمز، هایگلبول تعداد دارمعنی

ترین سطح از های در معرض کلرپیریفوس بود. کمخون در گروه

های مذکور در گروه آزمایشی باالترین دوز کلرپیریفوس شاخص

های مذکور با مشاهده گردید که ارتباط مستقیم بین کاهش شاخص

داد. نتایج مطالعات دیگری افزایش دوز کلرپیریفوس را نشان می

(Ahmadi  ،؛2014و همکاران Yonar 2014 همکاران، و، Narra  و

های فوق، پیرو قرارگیری در کاهش شاخص نیز( 2015همکاران، 

دهند. کاهش های ارگانوفسفره در ماهی را نشان میکشمعرض آفت

قرمز، میزان هماتوکریت و محتوای هموگلوبین به های تعداد گلبول

اختصاصی ماهیان کاهش ایمنی غیر دهندهمستقیم نشانطور غیر

سازی،  تنظیم اسمزی دلیل اختالل در فرایند خونتواند بهاست و می

و  Abhijithهای قرمز خون باشد )و یا افزایش سرعت تخریب گلبول

این موارد بقا  همه که( 2003 و همکاران، Jenkins، 2012همکاران، 

های اندازند. سنجش تعداد گلبولو سالمت ماهیان را به خطر می

 دار این شاخص در نتیجهکاهش معنی دهندهسفید خون نیز نشان

قرارگیری ماهیان در معرض کلرپیریفوس بود و با افزایش دوز 

ن دوز که در باالتریطوریمستقیم نشان داد، به کلرپیریفوس رابطه

های سفید خون مشاهده گردید. با ترین تعداد گلبولکلرپیریفوس کم

ها در سیستم ایمنی بدن، کاهش میزان توجه به نقش مهم این سلول

مناسب سیستم دفاعی در برابر عوامل ها موجب تضعیف و فعالیت ناآن

های گلبول افتراقی شمارش (.1392 )فوقانی و همکاران، شودمی زابیماری

های خون دار درصد نوتروفیلافزایش معنی دهندهفید خون نشانس

در دوزهای متوسط و باالی کلرپیریفوس در مقایسه با گروه شاهد بود. 

ها با دارا بودن آنزیم میلوپراکسیداز نقش مهمی در فعالیت نوتروفیل

های دفاعی خونی شناخته ترین فراینددارند و یکی از مهم خواریبیگانه

 علت افزایش فعالیت بیگانهتواند بهها میند. بنابراین افزایش آنشومی

ها دور از انتظار خواری باشد و تحت شرایط آلودگی افزایش میزان آن

های د لنفوسیتـدرص حاسبها م(. ام1393اران، نیست )نوریان و همک

 با تیمار تحت ماهیان در آن دارمعنی کاهش دهندهنشان خون

اختصاصی را تشکیل ها مرکزیت دفاع غیرس بود. لنفوسیتکلرپیریفو

های های التهابی در گردش خون، ارگاندهند و در طی واکنشمی

ابراین (. بن1395و همکاران،  )جادی شوندها دیده میلنفی و دیگر بافت

اختصاصی است. دفاع غیر سیستمکاهش توان  دهندهانها نشش آنکاه

های سفید خون در آزمایش ارش افتراقی گلبولنتایجی مشابه از شم

که قرارگیری طوریدست آمد بهه( ب1391فر و همکاران )سعیدی

ش ـوجب کاهـون مـازینـکش دیکمان در معرض آفتآالی رنگینقزل

 های خون شد. ها و افزایش نوتروفیلدار لنفوسیتمعنی

، عوامل بادیحضور پپتیدهای مختلف نظیر لیزوزیم، آنتی       

عنوان خط دفاعی اولیه کمپلمان و عوامل دیگر لیتیک در سرم خون به

های عفونی و تقویت سیستم ایمنی بیماری مهمی در پیشگیری از نقش

ها (. ایمونوگلوبولین1396اختصاصی دارند )اکبری و یونسی، غیر

باشند که نقش مهمی در های خون میای از گلیکوپروتئیندسته

کنند و کاهش سطح های عفونی باکتریایی ایفا مییماریمقابله با ب

ضعف در عملکرد سیستم ایمنی است  دهندهها نشانفعالیت آن

(. در آزمایش حاضر سطح ایمونوگلوبولین سرم خون 1396)ربیعی، 

در ماهیان تحت تیمار با کلرپیریفوس در مقایسه با گروه شاهد کاهش 

دوز کلرپیریفوس( با گروه شاهد )باالترین  3یافت و گروه آزمایشی 

( نیز 2013) Yonar دار نشان داد. مطالعهاختالف معنی

 
کمان طی آالی رنگینمیزان مرگ و میر تجمعی ماهی قزل نمودار: 1شکل 

 1. شاهد، گروه Aeromonas hydrophilaروز پس از چالش با باکتری  14

 3غلظت متوسط کلرپیریفوس، گروه  2غلظت پایین کلرپیریفوس، گروه 

 غلظت باالی کلرپیریفوس.
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که طوریهای آزمایش حاضر در پی داشت، بهسو با یافتهنتایجی هم

دار کشنده ماالتیون در کپور معمولی موجب کاهش معنیسمیت تحت

 سطح ایمونوگلوبولین تام خون در مقایسه با گروه شاهد شد. 

سان ایج حاصل از سنجش سطوح خونی لیزوزیم نیز الگویی یکنت       

چه که برای ایمونوگلوبولین مشاهده شد نشان داد و کاهش با آن

دار سطح این آنزیم در باالترین دوز کلرپیریفوس مشهود بود. معنی

( نیز مهار این آنزیم در ماهیان 2014و همکاران ) Ahmadi مطالعه

صورت وابسته به دوز و دیازینون به کشمعرض آفتقرار گرفته در 

نماید. لیزوزیم کش را تائید میگیری در معرض آفتمدت زمان قرار

 باشد که موجب تخریب دیوارهباکتریایی مییک آنزیم با فعالیت ضد

شود. افزایش ها میهای باکتریایی و نابودی آنپپتیدوگلیکانی سلول

 Panigrahiازی سیستم ایمنی همراه است )سسطوح این آنزیم با فعال

دار فعالیت لیزوزیم در سرم بنابراین کاهش معنی(. 2005و همکاران، 

خون ماهیان قرار گرفته در معرض کلرپیریفوس نشان دهنده ناتوانی 

 سیستم ایمنی در برابر عوامل باکتریایی است.

چنین هم ،اختصاصیغیر ایمنی در اساسی شنق انـکمپلم ستمـسی       

(. شامل 1392دارد )خارا و همکاران،  Bهای سازی لنفوسیتفعال

ی از ـف وسیعـنوع پروتئین مختلف است که توسط طی 20بیش از 

های اپیتلیال مجرای ها، ماکروفاژها و سلولجمله هپاتوسیتها ازسلول

شوند. این سیستم توان تشخیص سریع و اپسونیزه گوارشی تولید می

های اختصاصی یا تری جهت فاگوسیتوز از طریق فاگوسیتکردن باک

ها دارد، ها از طریق اختالل در غشاء آناز بین بردن مستقیم آن

 هاپذیر بودن در برابر پاتوژنآسیب دهندهها نشانبنابراین کاهش آن

های سرم در گروه کمپلمان فعالیت (.2014 ،و همکاران Ahmadiست )ا

الی کلرپیریفوس در مقایسه با گروه شاهد در معرض دوز متوسط و با

داری کاهش یافت که حاکی از کاهش توان و ضعف طور معنیبه

های عملکردی سیستم ایمنی جهت مقابله با عوامل پاتوژن در گروه

 باشد.یاد شده می

ای سلول و اسید های هستهها با پروتئینجایی که آالیندهاز آن       

گذارند، بنابراین ر سنتز پروتئین اثر میدهند و بها واکنش مینوکلئیک

های آور تنشاثرات زیان تشخیص جهت خون، هایپروتئین سطح ارزیابی

باشند ها بر ماهی، بسیار کارآمد میمحیطی و آلودگی آبزیست

(Harabawy  وIbrahim، 2014 .) پروتئین کل سرم شاخصی کارآمد

مهر و همکاران، یباشد )عطایدر تشخیص عملکرد سیستم ایمنی می

های خون عنوان دو جزء اصلی پروتئین(. آلبومین و گلوبولین به1393

ل برخی ـل و نقـزی و حمـها در تنظیم فشار اسمهستند که آلبومین

زا نقش دارند، اما های دروناز مواد شیمیایی خارجی و متابولیت

می در تر از آلبومین هستند و نقش مهها یک پروتئین بزرگگلوبولین

های ایمونولوژیک سیستم ایمنی بدن و واکنش

(. در آزمایش حاضر سطح پروتئین کل، 1396، دارند )اکبری و یونسی

رین دوز ـآلبومین و گلوبولین خون در ماهیان تحت تیمار با باالت

داری کاهش یافت. طور معنیکلرپیریفوس در مقایسه با گروه شاهد به

ح پروتئین تام و گلوبولین دست آمده از سطهبنابراین طبق نتایج ب

خون، ارتباط مستقیم بین ضعف عملکردی سیستم ایمنی ماهیان  سرم

 باشد.با افزایش غلظت محیطی کلرپیریفوس مشهود می

ترین عنوان گویاها بهپاتوژن برابر در مقاومت میزبان چالش آزمایش       

پاسخ چرا که  ،شودنظر گرفته میارزیابی عملکرد سیستم ایمنی در

دهد ایمنی کل را در سطح تمامیت موجود مورد سنجش قرار می

(Kollner  ،2002و همکاران.) در آزمایش حاضر پس از اتمام دوره 

وس ریفرپیهای مختلف کلقرارگیری ماهیان در معرض دوز روزه 10

مورد  Aeromonas hydrophilaریایی وژن باکتاتـپ هوسیلهان بماهی

چالش مشخص  روزه 14 لش قرار گرفتند که پس از طی دورهچا

های قرار گرفته در میر تجمعی ماهیان در گروه و گردید میزان مرگ

یابد و شاهد صورت وابسته به دوز افزایش میمعرض کلرپیریفوس به

میر تجمعی ماهیان در گروه آزمایشی باالترین  و ترین نرخ مرگبیش

ف ــتضعی دهـدهندست آمده نشانهنتایج ب دوز کلرپیریفوس بودیم.

کمان و افزایش استعداد ابتال آالی رنگینعملکرد سیستم ایمنی قزل

های تحت یری در معرض دوزـر قرارگـهای عفونی در اثبه بیماری

 باشد.کشنده کلرپیریفوس می

طور مداوم در معرض ماهی در محیط زیست طبیعی خود به       

 از معمول شرایط گیرد. تحتطلب قرار میو فرصتزا عوامل بیماری

 از مهاجم عوامل مقابل در ذاتی ایمنی سیستم سازوکارهای طریق

کند اما سرکوب سیستم ایمنی توسط عوامل می محافظت خود

ها و مرگ و تواند موجب افزایش استعداد ابتال به بیماریشیمیایی می

حیطی و اقتصادی در های جدی زیست مپیامد شود که نتیجتاًر ـمی

 پی دارد. با توجه به گزارشات متعدد از آلودگی منابع آبی توسط 

ویژه سموم ارگانوفسفره، در این آزمایش ههای کشاورزی بکشآفت

عنوان یکی از سموم پرکاربرد کشاورزی بر اثرات کلرپیریفوس به

 کمان در برابر پاتوژن باکتریاییآالی رنگینعملکرد سیستم ایمنی قزل

Aeromonas hydrophila  مورد ارزیابی قرار گرفت و مشاهده گردید

طور وابسته به کش بهکه قرارگیری در معرض سمیت حاد این آفت

آالی و مقاومت باکتریایی را در قزل تواند عملکرد سیستم ایمنیدوز می

دست آمده از هطور بالقوه کاهش دهد. طبق نتایج بکمان بهرنگین

اختصاصی، باالترین عوامل ایمنی غیر و شناسیخون یهاشاخص ارزیابی

بار جدی بر سالمت عمومی و دوز کلرپیریفوس موجب اثرات زیان

بستگی مثبت مشاهده شده شود و همایمنی غیر اختصاصی ماهیان می

های فوق و میزان مرگ و میر ماهیان در چالش با بین پارامتر

Aeromonas hydrophila کوب ایمنی توسط این خوبی اثرات سربه
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گیری از خسارات منظور پیشابراین بهننماید. بکش را تائید میآفت

ها، توجه به کیفیت زیست محیطی و اقتصادی ناشی از بروز بیماری

 .منابع آبی مورد استفاده در امر پرورش بسیار حائز اهمیت است
 

 منابع

 شریف ؛.ر پیغان، ؛.م آبادی،نجف قربانپور ؛.م آهنگرزاده، .1

نقش آئروموناس هیدروفیال در  .1394 ،.م سلطانی، و. م روحانی،

های باکتریایی کپور ماهیان پرورشی استان خوزستان. سمیسپتی

 .16تا  5، صفحات 3، شماره 11دوره  .مجله دامپزشکی ایران

 .1390 ،.م موسوی، و. م بنایی، ؛.ع میرواقفی، ؛.ك احمدی، .2

ب شناسی بافتی ناشی از آئروموناس مطالعه فاکتورهای خونی و آسی

در قزل آالی رنگین کمان   (Aeromonas hydrophila) هیدروفیال

(Oncorhynchus mykiss) 64. شیالت )مجله منابع طبیعی(. دوره ،

 .227تا  217، صفحات 3شماره 

 بتوندی، و. م ذاکری، ؛.م.س موسوی، ؛.ن زنگویی، ؛.ط اسدی، .3

 Zingiber)صاره الکلی زنجبیلمیکروبی عاثرات ضد .1394 ،.ز

officinale) هایپژوهش زای آبزیان.های بیماریبر برخی باکتری 

 .67تا  59، صفحات 2، شماره 3ماهی شناسی کاربردی. دوره 

تاثیر مکمل غذایی کیتوزان بر  .1396 ،.آ یونسی، و. پ اکبری، .4

ل شناسی، بیوشیمی سرم خون و ایمنی ذاتی ماهی کفارشد، خون

مجله تحقیقات دامپزشکی و (. Mugil cephalus)خاکستری 

 .203تا  194، صفحات 3، شماره 30 های بیولوژیک. دورهفرآورده

 خلیلی،جانی و. ح رحمانی، ؛.ف فیروزبخش، ؛.ف اسفندیار، .5

های تحت کشنده کلرپیریفوس بر بررسی اثرات غلظت .1395 ،.خ

استرس اکسیداتیو های های سرمی و برخی شاخصفعالیت آنزیم

، 69دوره  .شیالت (. مجلهCyprinus carpio)ماهی کپور معمولی 

 .307تا  229، صفحات 3شماره 

های مروری بر مکانیسم .1396 ،.آرش اکبرزاده، و. س روان،پاك .6

زایی باکتری آئروموناس هیدروفیال در آبزیان و مولکولی بیماری

مجله  ر مقابله با آن.بیوتیک تتراسایکلین دچگونگی عملکرد آنتی

 .9تا  1، صفحات 4، شماره 6شناسی آبزیان. دوره بوم

 ؛.سهراب دژندیان، ؛.ع نیا،موحدی ؛.ع صفاهیه، ؛.ع جادی، .7

کشنده سمیت تحت مطالعه .1395 ،.س.ر هاشمی، و. ع حالجیان،

ماهی کش ارگانوفسفره دیازینون بر برخی پارامترهای خونی بچهآفت

، 1، شماره 71دوره  .مجله تحقیقات دامپزشکیسیم دریای خزر. 

 .25تا  17صفحات 

بررسی  .1392 ،.م رهبر، و. م قیاسی، ؛.و محمدزاده، ؛.ح خارا، .8

آالی برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی و سرمی خون ماهیان قزل

  پروری.آبزی توسعه مجله .فاقد و واجد عفونت باکتریایی کمانرنگین

 .23تا  17، صفحات 2، شماره 7دوره 

 رسانی،اله ،.ر ملکی، ؛.ع رحمانی، ؛.م صمدی، ؛.م خدادادی، .9

کش مانده سموم آفتررسی غلظت باقیب .1388 ،.ر شهیدی، و. ع

فسفره و کاربامات در منابع تامین آب آشامیدنی شهر همدان  ارگانو

، 4، شماره 2وره . نشریه سالمت و محیط زیست. د1386در سال 

 .257تا  250صفحات 

 مفاهیم ها وروش .1383 ،.غ خواجه، و. م جاللی،راضی .10

 شهید دانشگاه انتشارات دامپزشکی. هایتکنسین برای شناسیخون

 .هصفح 190. چمران

 و. ح کاظمی، ؛.م شوندی، ؛.ع.م آموزگار، ؛.ش رفیعیان، .11

 ای ارگانوهکشارزیابی تجزیه زیستی آفت .1397 ،.م بامروت،

شناسی . مجله زیستدوستهای نمکفسفاته توسط باکتری

 .17تا  1 ، صفحات25، شماره 7ها. دوره میکروارگانیسم

 کاظمی، و. ع زمینی، ؛.ح رودسری،زادهوهاب ؛.م فر،سعیدی .12

های کش دیازینون بر رفتار و برخی شاخصتاثیر آفت .1391 ،.ر

(. Oncorhynchus mykiss) کمانرنگینآالی خونی بچه ماهیان قزل

 .106تا  95صفحات ،1 شماره ،6 دوره. شیالت مجله

-سیاهیوسفی و. م امتیازجو، ؛.پ باقری، ؛.ب مهر،عطایی .13

ورا بر تغییرات میزان گیاه آلوئه بررسی اثر .1393 ،.س کلرودی،

پروتئین کل و شمارش تفریقی  IgGو  IgM ،IgAهای ایمونوگلوبولین

 Oncorhynchus)کمان آالی رنگینهای سفید ماهی قزلگلبول

mykissشناسی جانوران(. دوره های جانوری )زیست(. مجله پژوهش

 .99تا  89، صفحات 1، شماره 27

 ؛.ن بین،ندیمیزارع ا.؛.ع.س هدایتی، ؛.ح فارسانی،غفاری .14

بررسی تاثیر  .1395 ،.س ناصرآباد،شهبازی و. س پور، عزیز

شناسی خون شنده سم ماالتیون بر پارامترهایکهای تحتغلظت

 نشریه .(Oncorhynchus mykiss) کمانآالی رنگینماهی قزل

 .9تا  1، صفحات 7، شماره 27دوره . شناسی اقیانوس

 و. ع ماشینچیان، ؛.م شهیدی، ؛.ش جمیلی، ؛.ف فرخی، .15

ت و کش ماالتیون بر بافبررسی تاثیر حشره .1394 ،.غ وثوقی،

 Rutilus rutilus)ر های کبدی ماهی کلمه دریای خزآنزیم

caspicus). صفحات ،4 شماره ،24دوره ایران. شیالت علمی مجله 

 .126 تا 117

های کشجذب آفت .1396 ،.ح نژاد،رضایی و. د زاده،فرمان .16

های بور نیترید دوپه پاراتیون و کلرپیریفوس با نانولوله فسفره اورگانو

، 12دوره  .شیمى کاربردىمجله یک مطالعه نظری.  ،هنشده با آ

 .232تا  215، صفحات 44شماره 

اثر  .1392 ،.س بیان، حق و. م مهرجان،شمسایی ؛.ا فوقانی، .17

کمان آالی رنگینسم آفالتوکسین بر پارامترهای خونی قزل

(Oncorhynchud mykiss مجله .) تجدیدتحقیقات منابع طبیعی 

 .56 تا 45 صفحات ،4 شماره ،4 دوره. شونده
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 تاثیر سم ارگانو .1396 ،.م حصنی،عسکری و. ن نقشبندی، .18

های تیروییدی ماهی کپور فسفره کلرپیریفوس بر تغییرات هورمون

فیزیولوژی و نشریه  (.Ctenopharyngodon idellus) علفخوار

 .34تا  19، صفحات 2، شماره 5. دوره بیوتکنولوژی آبزیان

تاثیر  .1393 ،.م محمدنژادشموشکی، و. ه شجیعی، ؛.م ریان،نو .19

کمان آالی رنگینسم دیازینون بر روی فاکتورهای خونی ماهی قزل

(Oncorhynchus mykissمجله زیست .) 7شناسی جانوری. دوره ،
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