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 Introduction: In this study the distribution and accumulation of diazinon, malathion and 

azinfos methyl in mullet fish Liza aurata, caspian white fish Rutilus frissi kutum and common 

carp fish Cyprinus carpio from five estuaries along the Caspian Sea was investigated. Also, the 

effect of pesticides concentration on the acetylcholinesterase enzyme (AChE) in fish species 

was studies. 

Materials & Methods: Pesticides concentration varied with fish species, sampling station and 

toxin type. 

Result: The results indicate that the pesticides concentration varied from 0.01 to 0.16 mg/kg 

for diazinon, 0.01 to 0.15 mg/kg for malathion and 0.05 to 0.36 mg/kg for azinfos methyl in 

three fish species. There was significant difference between different toxin concentrations in 

fish species, (P < 0.05), and the order of toxic concentrations was as follows: azinfos methyl > 

diazinon > malathion. There was significant difference in toxin concentrations between three 

fish species, and the highest toxins concentrations were absorbed in detritivores fish (L. 

aurata), followed by herbivorous fish (C. carpio) and carnivore fish (R. kutum). The results 

indicate that the AChE enzyme concentration in all estuaries varied from 60.05 to 93.60 ng/ml 

for L. aurata, 91.47 to 95.41 ng/ml for R. frissi kutum and 70.09 to 83.8 ng/ml for C. carpio. 

There was negative correlation between pesticides concentration and acetylcholinesterase 

(AChE) enzyme level in fish species and correlation was (r= − 0.885) for L. aurata, − 0.920 

for R. frissi kutum and (r= − 0.874) C. carpio. 

Conclusion: The results confirmed that toxins bioaccumulation in fish species is strongly 

controlled by habitat and feeding habits. Also, the rsults showed that AChE enzyme activities 

in the fish tissues were gradually inhibited with increase in the organophosphorus pesticides 

concentration. 

Organophosphorus Pesticides Accumulation in Fish Species, South Part of 

the Caspian Sea and effect on the Acetylcholinesterase Enzyme (AChE) 
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میزان سموم آلی فسفره در ماهیان اقتصادی حوضه جنوبی دریای خزر و بررسی اثرات 

 بر نوسانات میزان آنزیم استیل کولین استراز آن
 

 

 *رضا گلشنی

 

 

 ایران، تهران ،سازمان حفاظت محیط زیست ،هامعاونت محیط زیست دریایی و تاالب

 چکیده  کلمات کلیدی

 دیازینون
 ماالتیون
 متیل آزینفوس

 استراز کولین استیل
 ماهی
  خزر دریای

 
 
 

 

 

 

سموم ارگانوفسفره سمومی از طیف گسترده سموم شیمیایی هستند که برای مقابله با آفات در باغات، مزارع کشاورزی و شالیزارها  :مقدمه

گیرند. سموم دیازینون، ماالتیون و آزینفوس متیل ازجمله سموم و در سطح وسیعی در سه استان شمالی کشور مورد استفاده قرار می

ها در بافت عضله سه گونه ماهی پرمصرف حوضه جنوبی دریای خزر )سفید، شاخص و پرمصرف این گروه هستند که میزان غلظت آن

 باشد.ها، مورد مطالعه این تحقیق میها بر نوسانات میزان آنزیم استیل کولین استراز در عضله ماهیکفال و کپور( و بررسی اثرات آن

و از پنج حوضه مصبی گرگانرود، تجن، بابلرود، چالوس و  1397ها در دو فصل تابستان و پاییز سال بردارینمونه ها:مواد و روش

 گیری سموم ارگانوای دریای خزر در ایران را پوشش دهد. برای اندازهلی و حاشیهکه سه استان شماطوریهسفیدرود انجام شده است ب

در شرایط استاندارد و برای سنجش میزان  GC 6890N, AGILENT کروماتوگرافی گاز ها از دستگاهسازی نمونهفسفره بعد از آماده

دست هها و بسازی نمونهنانومتر با استفاده از کیت استاندارد برای آماده 450با طول موج  ELIZAآنزیم استیل کولین استراز از دستگاه 

 ها استفاده شد.آمدن اندازه

چنین بررسی وجود همبستگی بین تمامی متغیرها، توسط و هم (>05/0p) داریتفاوت معنیدست آمدن ههای آماری برای ببررسی نتایج:

داد. ماهی کفال ها در فصل تابستان میدست آمده نشان از باال بودن آلودگی نمونهه. نتایج بصورت گرفت SPSSو  Excelافزارهای نرم

های مصبی مورد مطالعه نیز ترین حوضهدر مجموع آلوده .ترین میزان آلودگی به سموم مورد مطالعه را داشتدر مجموع دو فصل نیز بیش

 های بابلرود و تجن بودند. حوضه

 AChEچنین نشان داد که با افزایش میانگین غلظت سموم ارگانوفسفره، میزان آنزیم نتایج حاصل از این تحقیق هم :گیری و بحثنتیجه

دار و معکوس بین متغیرهای میانگین غلظت سموم و میزان آنزیم معنی ها کاهش محسوسی داشته، ارتباط و همبستگی کامالًدر بدن ماهی

AChE های مورد مطالعه برقرار است. در ماهی 
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 قدمهم

فسفره مشتق شده از اسيدهاي فسفريك، پيرو فسفريك، سموم        

فلوئوروفسفريك، ايزومرمتوفسفريك، تيوفسفريك و دي تيونوفسفريك 

هاي مبارزه با آفات هستند. ترين پيشرفتباشند كه در واقع از مهممي

در سطح وسيعي از  كه هستند سمي تركيبات ارگانوفسفره تركيبات

جوار با هاي شمالي همدر استان مزارع كشاورزي و باغات مركبات

و  Golshani) ها بسيار رايج استسواحل جنوبي خزر، استفاده از آن

. اين تركيبات در آب حل شده و سپس مزارع و (2012همکاران، 

 سموم اين از شوند. بسياريپاشي ميباغات با اين آب، آبياري و يا سم

 راه پيدا سطحي هايآب منابع به مختلف طرق به مصرف پس از

 رسندمي هاماهي جملهاز آبزي موجودات به طريق اين از و كنندمي 

 سموم ارگانوفسفره بر جاكهآن از (.1383زاده و همکاران، )ابراهيم

 شوندمي آن فعاليت كاهش موجب گذاشته و تاثير استراز كولين آنزيم

(Altuntas  ،2003و همکاران) با تركيب شدن سم فسفره با آنزيم ،

 كولين استراز ، اين آنزيم به آنزيم فسفريله تبديل و حاصل تقريباً غير

، Mayer) ها وقت الزم است تا هيدروليز شودقابل برگشت بوده و هفته

. سموم ارگانوفسفره )ديازينون، ماالتيون، آزينوفوس متيل( از (1986

 باشند كه پايدار نيستند.هاي آلي( ميهاي آلي )فسفاتدسته آالينده

تر از سموم ارگانوكلره شوند. سميسرعت غيرفعال شده و تجزيه ميبه

. اثر سميت اين سموم روي (2006و همکاران،  Hoffman) باشندمي

كنند اعصاب سمپاتيك بوده و آنزيم استيل كولين استراز را مهار مي

و همکاران،  Hamm) شوندو درنتيجه انتقاالت عصبي دچار اختالل مي

صورت مايع شفاف و يا بلورهاي خالص اين سموم غالباً به . ماده(1998

توانند از طريق تماس پوستي و باشند. اين سموم ميسفيد رنگ مي

درصد  1/0تر از يا از راه تغذيه وارد بدن موجود زنده شوند. حدوداً كم

رسند. بنابراين ميزان هاي مورد استفاده به آفات هدف ميكشاز آفت

زيست شده و منابع آبي و خاكي را ها وارد محيطشكزيادي از آفت

ورود  :شوندها از دو طريق وارد منابع آبي ميكشسازند. آفتآلوده مي

 هاكشآفت غيرمستقيم و ورود آبي هاياكوسيستم ها بهكشآفت مستقيم

 هاي كشاورزياتمسفري و فرسايش حاصل از زمين هايطريق ريزش از

(Ewing ،1999 .) ديازينون،  گيري سه سم پرمصرف اين گروهاندازهبا(

ماالتيون و آزينفوس متيل( در بافت عضله ماهيان اقتصادي شاخص 

 )سفيد، كفال و كپور(، اثرات سموم ارگانو حوضه جنوبي درياي خزر

فسفره بر نوسانات ميزان آنزيم استيل كولين استراز در ماهيان دريايي، 

 مورد مطالعه قرار گرفت.
 

 هامواد وروش
تحقيق حاضر، پنج حوضه مصبي بزرگ  مطالعاتي در هايمحدوده       

ترتيب از هاي ورودي حوضه جنوبي درياي خزر كه بهو مهم رودخانه

غرب شامل گرگانرود، تجن، بابلرود، چالوس و سفيدرود مطابق  شرق به
نحوي انتخاب شدند كه هر سه استان شمالي كشور را به به ،1شکل 

 .نوعي پوشش دهند

ها در دو فصل تابستان و پائيز و از سه گونه ماهي بردارينمونه       

جنوبي درياي خزر و از هر حوضه مصبي انجام  شاخص اقتصادي حوضه

         گرفت. 

(، Liza aurata) كفال طاليي؛ شامل :های مورد مطالعهگونه       

در  (Cyprinus carpio) كپور خزر(، Rutilus frissi kutum) سفيد خزر

قطعه ماهي از هر گونه، در هر حوضه مصبي و در هر  9مجموع تعداد 

هاي هر سه گونه ترتيب مجموع تعداد نمونهفصل تهيه شد و بدين

هاي ها از پرههعدد رسيد. تمامي نمون 135ماهي در هر فصل به 

 جوار با محدوده مورد مطالعه تهيه شد.( همBeach Seineساحلي )

هاي نمونهها: گیری سموم فسفره در ماهیروش اندازه       

آوري شده پس از انتقال به آزمايشگاه بيومتري شده و طول و جمع

درجه   -80گيري گرديد و در فريزر دقت اندازهها بهوزن كل نمونه

گيري از داري شده و براي انجام آزمايشات ابتدا فلسنگهگراد سانتي

ها و جداسازي بافت از پوست صورت گرفت و پس از خالي كردن ماهي

منظور احشاء مقدار دقيق آن توزين و به دستگاه فريز دراير به امعاء و

ها انتقال پيدا كرد و سپس توسط آسياب پودر شده كردن نمونه خشك

گرديد و در ظروف مخصوص قرار گرفته و در نهايت به مرحله  و توزين

نمونه وزن شده به ظروف  .(Helrick ،2000) استخراج انتقال يافتند

و به آن مقداري سولفات سديم  گرديدآزمايشگاهي مناسب منتقل 

دقيقه بر  30مدت هليتر اتردوپترول اضافه و بميلي 100بدون آب و 

هم زدن را بر روي بلندر هتوان عمل ب)ميروي شيکر مخلوط گرديد 

عبور داده  سپس محلول از صافي دقيقه انجام داد(. 5مدت با دور باال به

، Helrick) خشك گرديد ،استفاده از دستگاه تبخير در خالءشد و با 

شده مرحله استخراج مانده خشكسازي باقيبراي عمل خالص .(2000

 

 
 برداریهای مصبی مورد مطالعه و نمونهنقشه شماتیک حوضه :1شکل 
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اي نموده و سپس به ستون شيشه حلليتر اتردوپترول ميلي 15-20 در

كروماتوگرافي حاوي سولفات سديم انيدر، سيليکاژل و فلوئوروزيل 

منتقل و با باز كردن شير خروجي ستون اجازه داده شد كه حالل تا 

 ليتر باالي سطح محتويات ستون مايع خارج شود درميلي 5/0سقف 

مانده از ليك باقيليتر مخلوط اتردوپترول و اتراتيميلي 150ادامه با 

ستون خارج گرديد، محلول را توسط دستگاه تقطير در خالء تغليظ 

ليتر ميلي 2مقدار مانده خشك در حالل اترودوپترول بهنموده و باقي

در اين مرحله، نمونه براي تزريق به (. Helrick ،2000) حل گرديد

مانده اقيتوان بآماده بوده و يا مي (G.C)دستگاه گاز كروماتوگرافي 

خشك را در مقاديري حالل در سه نوبت حل كرده و در يك بالن ژوژه 

ليتري به حجم رسانده سپس به دستگاه گاز كروماتوگرافي ميلي 10

با  GC 6890N, AGILENTتزريق نمود. دستگاه گاز كروماتوگرافي 

گراد و دتکتور اختصاصي سموم فسفره درجه سانتي 250دماي تزريق 

(TSD) چنين هم و 4×1010-حساسيت  و گراددرجه سانتي 280اي با دم

گراد، كاليبره شده و آماده دريافت نمونه درجه سانتي 230ستون  دماي

اول شناسايي  كروماتوگرافي در مرحله گاز كار با دستگاه چون اساس بود.

ي سازي استانداردهاباشد، با آمادهها و سپس تعيين مقدار ميپيك

با غلظت مشخص در مرحله اول با تزريق حالل و سموم مورد نظر 

ها را مشخص نموده سپس سپس تزريق استانداردها مکان پيك

 .(Helrick ،2000) هاي آماده شده به دستگاه تزريق گرديدنمونه

جهت آناليز  گیری آنزیم استیل کولین استراز:روش اندازه       

به بافت ماهي بافر فسفات ها استفاده گرديد. ماهي از بافت AChE آنزيم

ها در دستگاه سانتريفيوژ آن ثابت بماند. نمونه  pH سالين اضافه شد تا

 20مدت گراد بهدرجه سانتي 4دور در دماي  5000دار با يخچال

دقت جدا گرديد و جهت دقيقه قرار گرفتند. مايع هموژن شده رويي به

شد. براي سنجش  دارينگه گرادسانتي درجه -80دماي  در آناليز مجدداً

هاي ميزان آنزيم استيل كولين استراز محلول استاندارد را در غلظت

 50سازي نموده وليتر رقيقنانوگرم بر ميلي 0و  4،8،16،32، 64

-streptomycinاز  ميکروليتر 50 همراهبه را استاندارد محلول از ميکروليتر

HRP،40   ،ميکروليتر از  10ميکروليتر از نمونهAChE antibodies  و 

اي خانه 96هاي را داخل پليت streptavidin-HRPميکروليتر از  50

و در داده شد به آرامي تکان شده و روي پليت پوشانده تزريق كرده و 

را  washing solution. گرفتدقيقه قرار  60مدت درجه به 37دماي 

ت را به . كاور روي پليشد آماده ،بار رقيق كرده و براي شستشو 20

بار  5 ،آرامي برداشته محلول رويي را خالي كرده و با محلول شستشو

ميکروليتر  50تا اثري از محلول در آن باقي نماند. داده شدشستشو 

Chromogen solution A  ميکرو ليتر  50سپس  ،گرديدبه پليت اضافه

به آرامي تکان  شد وبه پليت اضافه  Chromogen solution Bديگر از 

تغيير رنگ قرار  يبرا 37دقيقه در انکوباتور  10مدت و به داده شد

 شدبه آن اضافه  Stop Solutionميکروليتر  50. در مرحله آخر گرفت

سپس در  .د(ارنگ از آبي به زرد اتفاق افت تا واكنش پايان پذيرد )تغيير

قرائت   ELISA ،ODنانومتر با دستگاه 450 موج طول در دقيقه 10 مدت

 .گرديدها محاسبه در نهايت با توجه به معادله خط، غلظت نمونه. شد

طرفه ها از آزمون آناليز واريانس يكجهت تجزيه و تحليل داده      

(One-Way ANOVAبراي بررسي وجود تفاوت معني ) دار و آزمون

 همبستگي وجود بررسي براي (Pearson Correlation) پيرسون همبستگي

)غلظت سموم در سه گونه ماهي و ميزان آنزيم  بين تمامي متغيرها

AChE) افزارهاي مصبي مورد مطالعه توسط نرم هايدر محدودهExcel 

 تحت ويندوز استفاده شد.  SPSSو 

 

 نتایج
 ترينتابستان و پاييز، آلوده دو فصل دست آمده ازهمجموع نتايج ب در    

آزينفوس متيل( ماهي ماهي به سموم فسفره )ديازينون، ماالتيون و 

داري با دو گونه ديگر باشد كه به لحاظ آماري اختالف معنيكفال مي

 (.2)شکل ( >05/0p) دهدنشان مي
 

 
نمودار میانگین غلظت سموم در سه گونه ماهی مورد  :2شکل 

گرم بر میلی مطالعه در مجموع دو فصل تابستان و پاییز )برحسب

 وزن خشک نمونه( کیلوگرم
 

هاي مطالعاتي گيري شده در عضله ماهيان حوضهمقادير سموم اندازه

ترين ميزان آلودگي به سموم را در خود نشان بابلرود و تجن نيز بيش

هاي ديگر داري با حوضهدهند كه به لحاظ آماري نيز اختالف معنيمي

دست آمده از سموم، هباالترين غلظت ب (.3)شکل ( >05/0p) دارند

باشد كه به لحاظ آماري سم ارگانوفسفره آزينفوس متيل ميمربوط به 

 (.4)شکل ( >05/0p) دهدنشان مي داري با دو سم ديگراختالف معني

ها )سفيد، كفال و كپور( غلظت آلودگي ماهي ميانگين مقايسه چنينهم

به سموم ارگانوفسفره مورد مطالعه بين دو فصل، نشان از آلودگي 

 (.5)شکل  داردتر فصل تابستان بيش
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دست آمده به هغلظت ب ميانگين ديازينون باالترين درخصوص سم       

نمونه ماهي كفال حوضه مطالعاتي بابلرود در فصل تابستان و با غلظت 

وزن خشك نمونه مربوط است. باالترين  گرم بر كيلوگرمميلي 27/0

دست آمده از سم ماالتيون مربوط است به نمونه هميانگين غلظت ب

ماهي كفال حوضه رودخانه تجن در فصل تابستان و با غلظتي معادل 

خصوص سم آزينفوس در و نمونه خشك وزن كيلوگرم گرم برميلي 19/0

شود به نمونه دست آمده مربوط ميهمتيل باالترين ميانگين غلظت ب

گرم بر ميلي 28/1ماهي كفال حوضه مصبي بابلرود با غلظتي معادل 

از طرفي باالترين مقدار ميانگين غلظت  وزن خشك نمونه. كيلوگرم

هاي مورد مطالعه در مجموع در ماهي AChEدست آمده از آنزيم هب

  (.6)شکل  دو فصل، مربوط است به ماهي سفيد
 

 

 در  AChEنمودار مقایسه میانگین غلظت آنزیم  :6شکل 

 لیتر(های مورد مطالعه )بر حسب نانوگرم بر میلینمونه
 

ميانگين غلظت  بين همبستگي از آزمون آمده دستهنتايج ب بررسي       

يك همبستگي  موارد همه در مطالعه ماهي مورد عضله سه گونه سموم در

همبستگي  (.1)جدول ( >01/0p) دهددار و مثبت را نشان ميمعني

كولين استراز در بافت عضله بين ميانگين غلظت سموم وآنزيم استيل

، >01/0p) دهدماهي سفيد يك همبستگي قوي و منفي را نشان مي

885/0r: -) ماهي كفال نيز اين ارتباط يك ارتباط كامالً . درخصوص 

همبستگي بين ميانگين  .(-:01/0p<، 920/0r) باشدقوي و معکوس مي

غلظت مجموع سموم مورد مطالعه و آنزيم استيل كولين استراز در 

، >01/0p) دهدماهي كپور يك همبستگي قوي و منفي را نشان مي

874/0r: -)  (.1)جدول 
 

( بین میانگین غلظت سموم در سه گونه rهمبستگی ) :1جدول 

 ماهی مورد مطالعه

 

Mean 

Rutilus.f     
Pearson 

Correlation 

Mean 

Liza.a           
Pearson 

Correlation 

Mean 

Cyprinus.c   
Pearson 

Correlation 

Mean Rutilus.f     
Pearson 

Correlation 

1 0/470 ** 0/389 ** 

Mean Liza.a           
Pearson 

Correlation 

 1 0/311 ** 

Mean Cyprinus.c   
Pearson 

Correlation 
  1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
های سه گونه نمودار میانگین مجموع غلظت سموم در نمونه :3شکل 

گرم بر میلی )برحسبهای مصبی مورد مطالعه ماهی در حوضه

 وزن خشک نمونه( کیلوگرم
 

 
 ها در نمودار میانگین غلظت سموم در عضله ماهی :4شکل 

گرم بر میلی )برحسبهای مطالعاتی و در مجموع دو فصل حوضه

 وزن خشک نمونه( کیلوگرم
 

 

نمودار مقایسه میانگین غلظت سموم در سه گونه ماهی  :5 شکل

گرم بر میلی )برحسبمورد مطالعه در دو فصل تابستان و پاییز 

 وزن خشک نمونه( کیلوگرم
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( بین میانگین غلظت سموم در سه گونه rهمبستگی ) :2جدول 

 آنهاماهی مورد مطالعه و میزان آنزیم استیل کولین استراز در 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

  حثب
رسد كه باالتر بودن ميزان آلودگي به سموم نظر ميچنين به       

مطالعه در فصل تابستان ارتباط  مصبي مورد هايارگانوفسفره در حوضه

خصوص )به فصل سموم در اين تر اينتواند با مصرف بيشمي مستقيمي

 اواسط تيرماه( داشته باشد. اواسط تيرماه و اواخر اسفند ماه معموالً 

هاي ارگانوفسفره در باغات كشكارگيري آفتهزمان مناسبي براي ب

مزارع برنج، بيست روز تا يك  خصوص درهو ب و مزارع برنج بوده مركبات

پاشي )كه از مرداد تا شهريورماه است( سم ماه قبل از زمان برداشت

 (.1389محيطي استان مازندران، صورت مي گيرد )سند توسعه زيست

دو گونه ديگر را شايد بتوان به نوع  تر بودن ماهي كفال به نسبتآلوده

خواري( و محدوده زندگي آن كه يك ماهي تغذيه اين گونه )ديتريت

تواند اين گونه را كه اين ويژگي ميطورياي است، دانست. بهكرانه

كفال يك  ها قرار دهد. ماهيمعرض رويارويي با انواع آلودگي تر دربيش

صياد، )رضوي باشدخواري ميتماهي دريايي و رژيم غذايي آن ديتري

(. از طرفي با رسيدن به سن بلوغ و فرا رسيدن فصل توليدمثل، 1369

تدريج از نواحي عميق دريا به ماهيان رودكوچ )مانند ماهي سفيد( به

ها كنند تا خود را به رودخانهنواحي كم عمق و سواحل دريا حركت مي

 رودخانه صورت پذيردريزي طبيعي در نواحي باالدست رسانده و تخم

(Kuliev ،1997) بنابراين شايد پايين بودن آلودگي ماهي سفيد به .

نسبت دو گونه ديگر در اين تحقيق را عالوه بر نوع تغذيه آن كه 

( را بتوان به نوع حضور اين 1374صياد، )رضوي چيزخوار استهمه

در مواجهه تر كم كرده و تر دريا ترددهاي عميققسمت كه غالباً در ماهي

هاي ريزي به حوضهباشد و تنها در زمان تخمها ميبا منشاء آلودگي

اي چنين در مطالعهكند، دانست. همها مهاجرت ميمصبي و رودخانه

هاي اقتصادي حوضه كه ميزان غلظت سموم ارگانوفسفره را در ماهي

ترين ميزان آلودگي جنوبي درياي خزر مورد بررسي قرارداده بود، بيش

(. 1387پور و همکاران، مربوط به ماهي كفال عنوان شده است )غالمي

از فهرست  شدن آن متيل با وجود حذف سم آزينفوس غلظت باالتر بودن

( را نسبت به دو سم ديگر شايد 1389سموم مجاز ايران )موسوي، 

تر بودن چنين طوالنيبتوان به دوز مصرف، تعدد دفعات مصرف و هم

)سند  ر آن در محيط و روي محصوالت زراعي دانستتاثر و دوام بيش

ارتباط همبستگي  بررسي (.1389 مازندران، استان محيطيزيست توسعه

ميان ميانگين غلظت سموم مورد مطالعه و ميزان ميانگين آنزيم 

AChE هاي سه گونه ماهي، نشان از يك ارتباط كامالً در مجموع نمونه 

كه باالرفتن طوري. به(- :01/0p< ،82/0r) دار داردمعکوس و معني

در بافت  AChEميزان ميانگين غلظت سموم، با كاهش ميزان آنزيم 

 AChEاي، مهار آنزيم چه در مطالعهها همراه است. چنانعضله ماهي

عنوان يك نشانگر زيستي براي ها و ديگر حيوانات را بهدر بافت ماهي

ها در محيط، بيان كارباماتها و نشان دادن استفاده از ارگانوفسفره

. ماهي سفيد مورد مطالعه اين (2007و همکاران،  Oliveira) كندمي

آلودگي را به سموم فسفره  ترينمجموع كم كه درتحقيق با توجه به اين

ترين ميزان ميانگين نسبت به دو گونه ديگر داشته است، داراي بيش

(. بنابراين در 6ل )شک باشدگيري شده مياندازه AChEغلظت آنزيم 

مصبي مورد مطالعه  هايماهي حوضه ترينعنوان آلودهكفال كه به ماهي

 AChEترين ميزان آنزيم توان كمآيد، ميحساب ميتحقيق حاضر به

مختلف ديگري  مطالعات در توانيافته را مي اين را يافت. شده گيرياندازه

خصوص بررسي ي دراكه در مطالعهطوريوضوح مشاهده كرد بهنيز به

دريايي و پرورشي  انواع سفيد در مغز ماهي استراز دركولين فعاليت آنزيم

مشخص گرديد كه ميزان آلودگي به سموم ارگانوفسفره در نوع دريايي 

تر از نوع پرورشي بوده و كاهش فعاليت اين آنزيم در نوع پرورشي كم

 (.1383 زاده و همکاران،)ابراهيم باشدتر ميماهي سفيد بيش

 

Mean AChE   

-0/885 ** Mean Rutilus.f     Pearson Correlation   

-0/920 ** Mean Liza.a           Pearson Correlation   

-0/874 ** Mean Cyprinus.c   Pearson Correlation 

 
 ماهی عضله بافت در AChE غلظت آنزیم میانگین نمودار :7 شکل

 (لیتر میلی بر نانوگرم حسب بر)سفید 
 

 
کفال  ماهی عضله بافت در AChE غلظت آنزیم میانگین نمودار :8شکل 

 (لیتر میلی بر نانوگرم حسب بر)
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ترين در تحقيقات صورت گرفته توسط محققين ديگر، بيش       

هاي انجام گرفته، تحت تاثير سم ديازينون بر فعاليت آنزيم بررسي

باشد كه در همه مطالعات صورت گرفته برروي كپور مي كولين استراز 

فعاليت اين آنزيم گزارش شده است ماهيان و نيز ساير ماهيان كاهش 

توان به كاهش مقدار اين آنزيم در سرم خون ماهي كه از آن جمله مي

ميان ميانگين  .(2002و همکاران،  O¨zcan Oruc) كپور اشاره كرد

هاي مورد مطالعه، حوضه مصبي بابلرود و تجن با ديگر آلودگي حوضه

دهد مي داري را نشانكامال معني مطالعه وجود اختالف مورد هايحوضه

(05/0p<)دهنده آلودگي باالي دو حوضه بابلرود و تجن . اين نشان

رسد يك ارتباط نظر ميهاي مصبي ديگر است كه بهنسبت به حوضه

و نسبت منطقي با گستردگي باغات و شاليزارهاي موجود در حوالي و 

هاي مصبي مورد هاي منتهي به حوضهمجاورت هر يك از رودخانه

طوركه در بازديدهاي ميداني نيز طالعه، وجود داشته باشد. همانم

و شاليزارها در  ويژه مركبات(،همشاهده شد ميزان گستردگي باغات )ب

هاي تر از حوضهمراتب بيشهاي بابلرود و تجن بهباالدست رودخانه

 خورد.ديگر به چشم مي
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