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 Introduction: Diazinon organophosphate toxin by affecting on non-target organisms, cause 

changes in blood indicator count. The aim of this study was to evaluate the effect of vitamin 

B6 (pyridoxine) on the hematological indicators of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in 

the treatment of diazinon toxicity.  

Materials & Methods: A total of 120 fish (75.31±0.24 g) were fed on a basal diet for 2 

weeks to acclimatize the laboratory condition, then they were fed with diet containing B6 

in 2 treatments of 5 and 10 mg B6 per kg of food and a control treatment (with commercial 

diet) for 3 weeks. Treatments of vitamin B6 were exposed to 0.12 mg/l diazinon toxic for 

10 days. The hematological indicator was measured at the end of days 1, 5 and 10.  

Results: The lowest RBC and MCH were observed in 5 mg B6-diazinon treatment 

compared to control (p<0.05). The effect of time on reduction of RBC was significant in all 

days (p<0.05). Indicators of RBC, HB, HCT, MCH and MCV and lymphocyte percentage 

on day 10 showed a higher amount compared to the fifth day (p<0.05). The fifth day showed 

the highest WBC relative to the first day (p<0.05).  

Conclusion: The results showed that vitamin B6 at the level of 10 mg was able to prevent 

the negative effects of diazinon on fish and show improved hematologic function, especially 

red blood cells, leukocytes and lymphocytes, by treating the toxin with increasing time 

during the tenth day.  
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کمان آالی رنگینشناسی ماهی قزلهای خونبر شاخص B6تأثیر ویتامین 

(Oncorhynchus mykiss )در مواجهه با سم دیازینون 
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هدف از  شود.ا میهونی آنخهای سم ارگانوفسفره دیازینون با تأثیر روی موجودات غیرهدفی نظیر ماهیان باعث تغییر شاخص مقدمه: 

( Oncorhynchus mykiss)کمان آالی رنگینماهی قزل شناسیهای خونشاخص کسین( بر)پیریدو B6این مطالعه بررسی تأثیر ویتامین 

 در مواجهه با سم دیازینون بود. 

 B6و سپس با جیره حاوی  هفته 2مدت گرم با جیره غذایی پایه به 31/75±24/0قطعه ماهی با میانگین وزنی  120 ها:مواد و روش

ند. تیمارهای هفته تغذیه شد 3ی غذایی تجاری( ط شاهد )با جیره ای هر کیلوگرم غذا( و یک تیمارازبه B6گرم میلی 10و  5تیمار  2در 

، 1سی در پایان روزهای شناروز مواجه شدند. سنجش شاخص خون 10مدت گرم در لیتر دیازینون بهمیلی 12/0با غلظت  B6ویتامین 

 انجام شد.  10و  5

اهش ک(. اثر زمان بر >05/0pیازینون در مقایسه با تیمار شاهد مشاهده شد )د-B6گرم میلی 5در تیمار  MCHو  RBCترین کم نتایج:

RBC در تمام روزها معنی( 05/0دار بودp<شاخص .) هایRBC ،HB ،HCT ،MCH  وMCV ز دهم و درصد لنفوسیت در رو

 (. >05/0pوز یکم نشان داد )را نسبت به ر WBCین تر(. روز پنجم بیش>05/0pتری را در مقایسه با روز پنجم نشان داد )میزان بیش

شاخص  کند و بهبود جلوگیری ماهی منفی دیازینون بر تأثیرات گرم توانست ازمیلی 10در سطح  B6درنتیجه ویتامین  گیری و بحث:نتیجه

 زمان طی روز دهم نشان دهد.  های قرمز، لوکوسیت و لنفوسیت تیمارهای مواجه شده با سم را با افزایشویژه گلبولشناسی بهخون
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 قدمهم
( پایریمینیل-6-متیل4-ایزوپروپیل-2)-oاتیلدی-o-o] دیازینون       

و اثرات تماسی،  PS3O2N21H12Cفسفوروتیوایت[ با فرمول مولکولی، 

ترین سموم مصرف (. یکی از پر1روی آبزیان است ) گوارشی و تنفسی

ان میوه، سبزیجات و مزارع پاشی درختدر کشاورزی )سم ارگانوفسفره

های ارگانوفسفره باال بوده و از کش(. سمیت حشره2برنج( است )

ها در کشورهای در ترین عوامل مرگ و میر ناشی از مسمومیتمهم

ها پس از استفاده، در طی کش(. این حشره3باشند )حال توسعه می

طح گیاهان های فصلی، از ساز بارش باران حد و یا بعد آبیاری بیش از

یابند های سطحی و زیرزمینی راه میشوند و به آبمی و خاک شسته

تواند تهدیدی جدی کننده آبی می. آلودگی این منابع تأمین(5، 4)

ها روی کشحشره سردآبی باشد. تأثیرات تکثیر و پرورش ماهیان برای

های بیوشیمیایی، فیزیولوژی و رفتاری کار بردن روشماهیان با به

(. این ماده سمی در محیط آبی و بدن 6گیرد )رد بررسی قرار میمو

شکسته و سمیت را در موجودات زنده  Diazoxonموجودات زنده به 

(. مکانیسم اثرات سمی دیازینون همانند سایر 7شود )سبب می

ویژه استیل کولین ها بهها موجب مهار شدن کلیه آنزیمکشحشره

ی سمپاتیک و پاراسمپاتیک و در نتیجه های سیناپساستراز در پایانه

های عصبی و تحریک تجمع نوروترنسمیتر استیل کولین در سیناپس

، 8های کولینرژیک نیکوتنی و موسکارینی است )بیش از حد گیرنده

آنزیم استیل کولین  دیازینون محدود به مهار سمی . از طرفی اثرات(9

های کولینرژیک، گیرنده حد تحریک بیش از دنبالنبوده بلکه به استراز

های آزاد و مختل نمودن باعث آسیب غشاهای سلولی، تولید رادیکال

پی اختالل سیستم  در (.10، 3شوند )اکسیدانی بدن میسیستم آنتی

رود اکسیدانی تعادل بین تولید و حذف رادیکال آزاد از بین میآنتی

اکسیداتیو، شود و با افزایش استرس و استرس اکسیداتیو را سبب می

و تخلیه  شده آزاد تخلیه هایسازی رادیکالخنثی اصلی عامل گلوتاتیون

افزایش  دنبال(. به11) دارد دنبالرا به آزاد هایرادیکال میزان آن افزایش

بدن داریم.  در را اکسیدانآنتی هایآنزیم کمبود آزاد، هایرادیکال غلظت

ها موجب ویتامین مانند میغیرآنزی هایاکسیدانآنتی جا مصرفدر این

های عنوان راهکاری در جهت حذف رادیکالافزایش توانایی بدن و به

زا ها جزء مواد مغذی غیر انرژی(. ویتامین12شود )آزاد محسوب می

های فیزیولوژیکی متعددی در بدن هستند. ماهیان در جیره با نقش

آن نیستند.  به سنتز قادر و یا اصالً دارند کمی در سنتز ویتامین توانایی

ماهیان مقادیر الزم و کافی ویتامین  جیره غذایی الزم است در بنابراین

پیریدوکسین  فسفات–5 پیریدوکسال کوآنزیم (.13شود ) گرفته درنظر

آمینه است. ماهیان  اصلی در متابولیسم اسیدهای ( آنزیمB6 )ویتامین

 ی دارند و بهویژه در اوایل زندگتمایل زیادی به خوردن گوشت به

سرعت عالئم کمبود پیریدوکسین به شکل مشکالت عصبی )شامل 

نمایند که العاده( بروز میتشنج، شنای غیرعادی و حساسیت فوق

شناسی خون هایشاخص (.14هاست )واسط سنتز حد ناشی از کاهش

منظور ارزیابی سمیت زیستی هستند که به های شاخصیکی از گروه

شناسی ت سالمت سیستم ایمنی و آسیب بافتها، وضعیکشحشره

های . شاخص(16، 15) شودمی ها استفادهآن زنده از هایدر ارگانیسم

محیطی، شاخص  عوامل بودن به تغییرات دلیل حساسشناسی بهخون

(. عالوه بر 17شوند )زیستی محسوب می قابل اعتمادی جهت ارزیابی

شرایط فیزیولوژیکی  مورد مناسبی در اطالعات شناسیخون شاخص این

با سه  B6. مشتقات ویتامین (19، 18)کنند ها فراهم میارگانیسم

سنتز گلوتاتیون  تحریک اکسیژن، فعال هایشامل، ترکیب با گونه روش

های آزاد را از های آزاد با گلوتاتیون، رادیکالو عدم ترکیب رادیکال

یر سم ارگانوفسفره تأث (. تحقیقات زیادی در زمینه14برند )بین می

ها و ها در جیره غذایی آندیازینون روی ماهیان و تأثیر ویتامین

بهبود شرایط زیستی ماهیان مواجه شده با سم انجام شده است و 

 دیازینون بر رفتار و برخی کشقبیل، تأثیر آفت هایی ازبررسی توانمی

 Oncorhynchus) کمانرنگین آالیقزل ماهیانبچه شناسیخون شاخص

mykiss( )20( ماهی کپورمعمولی ،)Cyprinus carpio( )21 بچه ،)

ماهی سیم دریای (، بچهRutilus caspius( )22ماهی کلمه ترکمنی )

( Rutilus kutumسفید ) ماهی نر جنس و (Abramis brama( )23) خزر

هایی از قبیل، ها بررسی( را نام برد. در ارتباط با تأثیر ویتامین24)

های ویتامین در مقابل سمیت دیازینون از جمله، لیکوپن و کملاثر م

بر بهبود برخی پارامترهای خونی و بیوشیمیایی تیالپیا  Eویتامین 

 E(، ویتامین 25( توسط )Oreochromis mossambicusموزامبیک )

 آالی رنگینقزل ماهیانبچه شناسیخون رشد و تغییرات هایشاخص بر

بر فعالیت  C، سلنیوم و Eهای ویتامین ل(، مکم26کمان توسط )

آالی اکسیدانی و شاخص پراکسیداسیون لیپید قزلدفاعی و آنتی

و اثر محافظتی  (27) دیازینون حاد تحت غلظت با مواجهه در کمانرنگین

شناسی و و برخی تغییرات خون DNAبر تخریب  Eبالقوه ویتامین 

(. تاکنون 28گرفت ) رارق آزمایش مورد صحرایی موش خون بیوشیمیایی

بر پارامترهای  B6ای در زمینه بررسی اثر محافظتی ویتامین مطالعه

تر جا که بیشمواجهه با سم انجام نشده است. و از آن خونی ماهی در

مصرفی  سموم پر پرورشی، حاوی استفاده مزارع سطحی مورد آبی منابع

محسوب  سم عرضم در ماهیان برای جدی خطر و باشندمی دیازینون مثل

شود و با توجه به افزایش روز افزون پرورش ماهی در مناطق می

های سرد و پر آب و ارزش اقتصادی و در مجاورت رودخانه کوهستانی

خصوص در مراحل ابتدایی زندگی، و حساسیت باالی این ماهی به

های بر شاخص B6بنابراین این مطالعه با هدف بررسی تاثیر ویتامین 
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کمان در مواجهه با سم دیازینون آالی رنگینی ماهی قزلشناسخون

 انجام شد.
 

 هاروشمواد و 
با آال قطعه ماهی قزل 120برای انجام این پژوهش، تعداد        

گرم از یک مزرعه خصوصی پرورش  31/75±24/0 یوزن یانگینم

گروه شیالت دانشکده  آبزیان هایخریداری و به کارگاه بیماری ماهیان

دمایی، جهت از هم شدند. پس دادهتهران انتقال  طبیعی دانشگاه بعانم

غذادهی  هفته 2مدت به تجاری فرموله با جیرهماهیان  سازگاری،

صورت تصادفی به قالب یک طرح کامالًدر شدند. سپس ماهیان 

 5تیمار  2در  B6)جیره حاوی ویتامین  تیمار 4اساس  فاکتوریل، بر

هر کیلوگرم غذا( و یک تیمار شاهد )جیره  ازایگرم بهمیلی 10و 

 100در مخازن تایی 12های گروه در تکرار 3 با تجاری فرموله(

داری شدند. با توجه به میانگین وزن و طول ماهیان لیتری نگه

متر تهیه شد. ( میلی5-5/4گیری شده جیره غذایی در سایز )اندازه

کیب تقریبی با تر 1جیره غذایی از شرکت بهپرور طبق جدول 

 GE( و 2/110(، خاکستر )4/91(، لیپید خام )2/453پروتئین خام )

ژول بر کیلوگرم( خریداری شد. قبل از غذادهی روزانه، میلی 71/20)

های گرم توزین و داخل ظرف 1/0غذایی توسط ترازو با دقت  جیره

میزان شد. غذادهی بهداری میدار در جای خنک نگهپالستیکی درب

، 7صورت دستی و در سه نوبت در طی ساعات د وزن بدن بهدرص 3

مکمل ویتامینی  حاوی فقط پایه، هایجیره (.26) گردید انجام 18و  12

مقادیر مورد  B6حاوی ویتامین  تهیه جیره در ساختار جیره بودند. در

ازای هر گرم بهمیلی 10-15کمان آالی رنگینبرای قزل B6نیاز 

(. ابتدا مقادیر ویتامین توسط ترازو با 29) کیلوگرم وزن بدن است

گرم، با در نظر گرفتن مقدار جیره روزانه توزین شدند. در  1/0دقت 

سی آب حل شد و سی 10مرحله بعد مقدار ویتامین توزین شده در 

ها، مقداری روغن کانوال به از پلت B6منظور جدا نشدن ویتامین به

صورت اسپری روی سپس بهاضافه شد و  B6محلول آب و ویتامین 

بر  B6ها پخش شد. روش مخلوط کردن جیره با ویتامین سطح پلت

 (. 30( بود )Oil coatingسازی )پوشاساس روش روغن 

 

 غذایی تجاری فرموله شرکت بهپرور : فرموالسیون جیره غذایی )گرم بر کیلوگرم ماده خشک( و ترکیبات تقریبی جیره1جدول 

 CMC مواد معدنی ویتامین روغن ماهی روغن سویا نشاسته ذرت کنجاله سویا هیآرد ما عناصر غذایی

 20 30 30 1/23 8/48 213 180 455 مقدار
         

درصد آماده شد.  60در این مطالعه دیازینون به شکل امولسیون 

انجام گرفت.  لیتر دیازینون گرم برمیلی 12/0غلظت  تهیه بعد مرحله در

درصدی آب مخازن، میزان سم خارج شده در  50یض با توجه به تعو

شد. با افزوده می آب مخازن به روزانه طوربه و محاسبه آب، تعویض حین

در طی و همکاران،  Banaeeگزارش شده توسط  50LCمیزان توجه به

 باشدگرم در لیتر میمیلی 17/1( 92/0-43/1ساعته که ) 96مدت 

گرم دیازینون، در هر میلی 12/0 کار برده شدهه، میزان دوز ب(21)

تیمار  3(. ماهیان براساس طرح آزمایشی در 31لیتر آب مخازن بود )

)پیریدوکسین(  B6 ویتامین حاوی غذایی جیره با هفته 3 مدتبه آزمایشی

ازای هر کیلوگرم وزن غذای گرم بهمیلی 10و  5با دوز صفر )شاهد(، 

روز  10مدت ی آزمایشی بهها(. سپس، گروه14تغذیه شدند ) ماهیان

 10و  5، 1در مجاورت سم دیازینون قرار گرفتند. در پایان روزهای 

توسط ماهی انتخاب و حداقل سه تا پنج  طور تصادفیاز هر تیمار به

گرم در میلی 200با غلظت  Mehrabiروش گل میخک به پودر محلول

 5/1زان می. خونگیری به(32) هوش شدنددقیقه بی 10مدت لیتر به

، از ورید ساقه دمی توسط سرنگ و همکاران  Ruaneروشسی بهسی

سی سی 5/1 هایتیوپ ها بهو نمونه شد انجام استریل سیسی 2 هپارینه

گیری . اندازه(33) گیری به آزمایشگاه انتقال داده شدندبرای اندازه

صورت روزانه صورت گرفت. مخازن، به فیزیکوشیمیایی آب فاکتورهای

توسط  C° 5/0±57/16 ،pHکه، دمای آب توسط دماسنج طوریهب

، اکسیژن محلول با دستگاه 6/7±04/0سنج قابل حمل  pHدستگاه 

گرم بر لیتر و شوری میلی 34/8±25/0گیری اکسیژن دیجیتال اندازه

چنین جهت حفظ کیفیت ( بود. همppt) 3/0سنج با دستگاه شوری

رده نشده سیفون و تعویض آب آب و خروج مواد زائد، غذاهای خو

ساعت روشنایی و  14صورت گرفت. شرایط نوری بهروزانه انجام می

 ساعت تاریکی بود. 10

، با Haghighiهای قرمز و سفید براساس روش شمارش گلبول 

رمول طبق ف خون لیتر از حجمیک میلی الم هماسیتومتر در استفاده از

 RBC= N × 10000                (:                34) زیر محاسبه شد

N با  مربع کوچک الم هماتوسیتومتر 5های سفید در = مجموع گلبول

 40درشت نمایی 
WBC= N × 500  

N ر مربع کوچک الم هماتوسیتومت 5های سفید در = مجموع گلبول

 40با درشت نمایی 

متر مکعب(، )میلی WBCهای سفید خون گلبول افتراقی شمارش

، Simonsها براساس روش خونی شمارش آن هایگسترش هتهی از پس
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( بر HCTدرصد هماتوکریت ) .(35) از طریق دو المی انجام گرفت

 5مدت موئینه هماتوکریت به های، توسط لولهHaghighiاساس روش 

 . در پایان(34) دقیقه سانتریفیوژ شدند دور در 5000سرعت  با دقیقه

میکروهماتوکریت  کشخط سطتو درصد برحسب هماتوکریت میزان

، Haghighiروش لیتر( بهدسی بر )گرم HB هموگلوبین .شد گیریاندازه

صورت کلرومتریک وسیله کیت مخصوص شرکت پارس آزمون و بهبه

 JENWAY نانومتر در دستگاه اسپکتوفتومتر )مدل 540موج  با طول

گاه برای دست از روی شده قرائت گیری شد. مقدارانگلیس( اندازه 6305

هموگلوبین با منحنی استاندارد مقایسه شد و برحسب  میزان محاسبه

 MCV گلبولی حجم متوسط (.30آمد ) دستلیتر بهمیلی 100گرم در 

( و MCH)فمتولیتر(، متوسط میزان هموگلوبین در هر سلول خونی )

های قرمز متوسط غلظت هموگلوبین موجود در واحد حجمی سلول

دست به زیر هایفرمول ، طبقStoskopfس روش ( براساMCHC) خون

 MCHC = Hb × 10/Hct:                                        (36) آمد
 MCV = Hct × 10/RBC (million)                          
 MCH = Hb × 10/RBC (million) 

ها با داده پس از نرمال بودن: هاتجزیه و تحلیل آماری داده       

أثیر تیمارهای مختلف آزمایشی ، تKolmogronov-Smirnovآزمون 

ای هاخصها بر هریک از شبرداری و تأثیر متقابل آنو روزهای نمونه

ده استفا General linear modelمتغیره  یک از آزمون شده، گیریاندازه

( و Tow-way ANOVAچنین، از آنالیز واریانس دوطرفه )شد. هم

گین برای بررسی تفاوت میان 05/0سطح  در دانکن ایدامنه چند نآزمو

ده تفابرداری اسبا انحراف معیار تیمارهای مختلف در هر روز نمونه

 SPSS افزاریآماری با استفاده از بسته نرم تجزیه و تحلیلگردید. 

 گرفت.انجام  20نسخه 
 

 نتایج
تری طرفه اثر قویاز تجزیه واریانس دو Fزمان، براساس ارزش        

مقایسه با غلظت نشان داد. براساس  شناسی درخون بر میزان شاخص

پنجم با اختالف  در روز WBC ترین میزانبیش داریمعنی نتایج آزمون

چنین ( هم>05/0p)داری در مقایسه با روز یکم نشان داده شد معنی

را بدون  WBCدیازینون باالترین سطح -B6گرم میلی 10تیمار 

ترین (. بیش<05/0p)داری با سایر تیمارها نشان داد ختالف معنیا

داری در مقایسه با میزان درصد لنفوسیت روز دهم با اختالف معنی

میزان شاخص  ترینبیش چنینهم .(>05/0p)نشان داده شد  پنجم روز

 10داری با سایر تیمارها در تیمار لنفوسیت، بدون اختالف معنی

میزان درصد  ترین(. بیش<05/0p)شد  نون نتیجهدیازی-B6گرم میلی

دیازینون در روز پنجم بین -B6گرم میلی 10مونوسیت را در تیمار 

(. نتایج <05/0p)دار نبود معنیتیمارها نشان داد. ولی این اختالف 

را در  نوتروفیل درصد ترین میزانکم داریدست آمده از آزمون معنیبه

داری اختالف معنی در روز دهم بدون زینوندیا-B6 گرممیلی 10 تیمار

شناسی شاخص خون تغییر (. نتایج<05/0p)با سایر تیمارها نشان داد 

 نشان داده شده است. 2جدول ترتیب در های سفید خون بهگلبول

از تجزیه  F(، زمان، براساس ارزش RBCهای قرمز خون )سلول

تایج نشان داد. ن شناسیخون شاخص تری برواریانس دوطرفه اثر قوی

ف با اختال RBCترین میزان داری کمدست آمده از آزمون معنیبه

چنین هم (>05/0p) داد نشان داری با سایر روزها را در روز پنجممعنی

اخص را با اختالف ترین میزان شدیازینون کم-B6گرم میلی 5تیمار 

یزان م ترین(. کم>05/0p)داری با تیمار شاهد نشان داده شد معنی

HB اهده دهم و یکم مش داری با روزهایمعنی روز پنجم با اختالف در

 گرممیلی 5ترین میزان این شاخص در تیمار ( و کم>05/0p)شد 

B6-ه اری با سایر تیمارها نشان دادددیازینون بدون اختالف معنی

ف در روز پنجم با اختال HCTترین میزان درصد (. کم<05/0p)شد 

 چنین( هم>05/0p)روزهای دهم و یکم مشاهده شد  داری بامعنی

یازینون نشان د-B6گرم میلی 10تیمار  شاخص در میزان این ترینکم

 داری بین تیمارها مشاهده نشدداده شد ولی هیچ اختالف معنی

(05/0p>.) ترین میزان داری بیشحاصل از آزمون معنی نتایجMCH 

(. >05/0p)ز پنجم نشان داد داری با رواختالف معنی 10را در روز 

الف ترین میزان شاخص در تیمار دیازینون اختدر بین تیمارها کم

مون از آز حاصل نتایج (.>05/0p) مشاهده شد شاهد داری با تیمارمعنی

اری دبا اختالف معنی 10 را در روز MCV ترین میزانداری بیشمعنی

زان ترین میکم (. در بین تیمارها>05/0p)با روز پنجم نشان داد 

ایر داری با سکه اختالف معنی در تیمار دیازینون مشاهده شد شاخص

داری دست آمده از آزمون معنی(. نتایج به<05/0p)تیمارها نداشت 

ون اختالف بد دیازینون-B6 گرممیلی 5 را تیمار MCHC میزان ترینکم

فزایش اچنین با (. هم<05/0p)داری با سایر تیمارها نشان داد معنی

یش زمان تا روز دهم میزان شاخص افزایش نشان داد ولی این افزا

ای هشناسی گلبولخون (. نتایج تغییر شاخص<05/0p)نبود  دارمعنی

 نشان داده شده است. 3جدول ترتیب در قرمز خون به
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هه با سم در مواج B6 یتامینمختلف و هایشده با غلظت هیکمان تغذینرنگ یآالقزل یماه یدسف هایگلبول شناسیخون شاخص ییرتغ :2جدول 
 روز 10و  5، 1 هایدر زمان یازینوند

 تیمار

 هاشاخص
 شاهد

گرم در لیتر میلی 12/0
 دیازینون

 +6Bگرم میلی 5
 گرم در لیتر دیازینونمیلی 12/0

 +6Bگرم میلی 10
 گرم در لیتر دیازینونمیلی 12/0

  WBC (متر مکعبسفید )میلی گلبول
 b84/901 ± 66/13266 b11/737 ± 66/12766 b16/2905 ± 00/11500 b75/550 ± 33/14033 روز یکم

 a33/1724 ± 33/16733 a16/1457 ± 33/12033 a20/6894 ± 00/17300 a75/2645 ± 00/18400 روز پنجم
 ab56/2602 ± 66/16066 ab90/4209 ± 33/15533 ab16/945 ± 66/13466 ab02/1222 ± 33/14133 روز دهم

 Lymphocyte  لنفوسیت )درصد( 
 ab52/1 ± 66/84 ab29/5 ± 00/85 ab05/3 ±66/86 ab51/3 ± 33/85 روز یکم

 b51/2 ± 66/86 b42/6 ± 33/83 b78/3 ± 66/79 b02/6 ± 33/86 روز پنجم
 a21/3 ± 33/86 a30/2 ± 66/87 a51/2 ± 33/89 a00/3 ± 00/89 روز دهم

  Monocyte  )درصد(مونوسیت 
 00/9 ± 00/3 66/4 ± 15/1 00/4 ± 00/1 33/6 ± 52/1 روز یکم

 00/5 ± 00/2 33/9 ± 08/2 00/7 ± 64/2 66/5 ± 52/1 روز پنجم

 66/5 ± 52/1 33/4 ± 57/0 66/5 ± 78/3 66/5 ± 08/2 روز دهم
  Neutrophil  نوتروفیل )درصد(

 66/5 ± 05/3 66/8 ± 05/3 00/11 ± 58/4 00/9 ± 00/3 روز یکم

 66/8 ± 04/4 00/11 ± 58/4 66/9 ± 78/3 66/7 ± 08/2 روز پنجم
 33/5 ± 52/1 33/6 ± 08/2 66/6 ± 52/1 00/8 ± 00/3 روز دهم

 باشد.( میp<05/0ا سم در سطح )بدار طی زمان مواجهه ( در هر ستون بیانگر اختالف معنیa, bباشند. حروف کوچک متفاوت )انحراف معیار سه تکرار می ±های جدول بیانگر میانگین داده
 

جهه با سم در موا B6 یتامینمختلف  و یهاشده با غلظت یهکمان تغذینرنگ یآالقزل یقرمز ماه یهاگلبول یشناسشاخص خون ییرتغ :3جدول 
 روز 10و  5، 1 یهادر زمان یازینوند

 تیمار        

 هاشاخص
 شاهد

12/0   
 ر لیتر دیازینونگرم دمیلی

 +6Bگرم میلی 5
 گرم در لیتر دیازینونمیلی  12/0

 +6Bگرم میلی 10
 گرم در لیتر دیازینونمیلی 12/0

 RBCمیکرولیتر(  /610قرمز ) گلبول

 Aa15/0 ± 63/4 ABa51/0 ± 16/5 Ba70/0 ± 56/4 ABa52/0 ± 60/4 روز یکم
 Ac25/0 ± 53/4 ABc70/0 ± 56/3 Bc32/0 ± 56/3 ABc20/0 ± 26/3 روز پنجم
 Ab15/0 ± 33/4 ABb51/0 ± 36/4 ABb15/0 ± 93/3 ABb50/0 ± 73/4 روز دهم

  HB  لیتر(هموگلوبین )گرم بر دسی
 a20/1 ± 36/14 a83/2 ± 66/15 a08/3 ± 03/14 a05/1 ± 76/14 روز یکم
 b85/2 ± 36/15 b45/3 ± 96/9 b25/2 ± 86/10 b18/1 ± 96/8 روز پنجم

 a71/1 ± 23/15 a55/2 ± 70/13 a96/0 ± 53/13 a75/0 ± 26/15 وز دهمر
  HTCهماتوکریت )درصد(

 a51/2 ± 33/42 a66/8 ± 00/48 a96/8 ± 33/43 a51/3 ± 33/45 روز یکم
 b60/9 ± 66/46 b40/10 ± 66/31 b80/6 ± 66/32 b88/2 ± 33/26 روز پنجم

 a00/6 ± 00/46 a76/7 ± 66/40 a75/0 ± 66/42 a57/0 ± 66/42 روز دهم
  MCH )پیکوگرم( متوسط هموگلوبین گلبولی

 Aab64/2 ± 00/31 Bab05/3 ± 33/30 ABab51/2 ± 66/30 ABab08/2 ± 33/32 روز یکم
 Ab50/4 ± 66/33 Bb44/4 ± 00/27 ABb78/3 ± 33/30 ABb78/2 ± 50/27 روز پنجم

 Aa61/3 ± 16/34 Ba75/2 ± 16/31 ABa08/2 ± 33/34 ABa02/2 ± 16/32 روز دهم
  MCV فمتولیتر( ) متوسط حجم گلبولی

 ab53/5 ± 16/88 ab73/8 ± 66/92 ab50/7 ± 33/94 ab16/4 ± 66/98 روز یکم
 b20/20 ± 33/97 b71/13 ± 83/86 b44/11 ± 83/90 b76/6 ± 50/80 روز پنجم
 a50/12 ± 66/95 a46/7 ± 50/92 a04/4 ± 66/108 a03/5 ± 66/94 روز دهم

  MCHC لیتر() گرم بر دسی سط هموگلوبین داخل گلبول قرمزمتو

 66/32 ± 57/0 33/32 ± 57/0 66/32 ± 57/0 00/34 ± 64/2 روز یکم
 00/34 ± 00/1 40/33 ± 52/0 66/31 ± 21/3 00/33 ± 00/1 روز پنجم

 33/34 ± 57/0 00/32 ± 00/2 66/33 ± 57/0 16/33 ± 04/1 روز دهم
باشد. ( میp<05/0دار بین تیمارها در سطح )در هر ردیف نشان دهنده اختالف معنی (A, Bباشند. حروف بزرگ متفاوت )انحراف معیار سه تکرار می ±های جدول بیانگر میانگین دهدا

 باشد.( میp<05/0دار طی زمان مواجهه با سم در سطح )( در هر ستون بیانگر اختالف معنیa, b, cحروف کوچک متفاوت )
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 بحث
شاخصی مناسب در تعیین سالمت موجود زنده است و در خون       

شناسی ماهیانی های خونتشخیص اثرات سمیت بر تغییرات شاخص

مطالعه  این (. در37کند )می مهمی ایفا اند نقشمعرض سم بوده که در

چنین مدت زمان قرار گرفتن ماهیان در و هم B6اثر غلظت ویتامین 

شناسی شامل تغییراتی بود خون هایرض سم دیازینون بر شاخصمع

دومین  دهندهنشان داد. بروز این تغییرات نشان تریکه زمان اثر قوی

در مطالعه  (.38سطح پاسخ ماهی به عوامل تحریک کننده است )

قرمز، هموگلوبین و هماتوکریت در مواجهه  گلبول هایحاضر، شاخص

تر ار شاهد کاهش نشان دادند. میزان کمبا سم در مقایسه با تیم

دیازینون در مقایسه با تیمار -B6گرم میلی 5گلبول قرمز در تیمار 

شناسی خون پارامترهای تغییرات تری برشد. زمان، اثر بیش دیده شاهد

ترین کاهش در روز پنجم مشاهده شد. که بیشطورینشان داد به

تواند روز پنجم میشناسی در های خونعلت سیر کاهشی شاخص

تر سم روی ماهی و فرصت تأثیرگذاری بیش مرتبط با کاهش مقاومت

ساز باعث تشدید های خونماهی باشد و در صورت تجمع در اندام

شناسی در روز دهم های خون(. شاخص39شود )اثرات منفی سم می

به سطحی نزدیک به روز یکم رسیدند. محققین علت افزایش مجدد 

های فیزیولوژیک با افزایش زمان در ارتباط با سازگاری ها راشاخص

ماهی در گذشت زمان و در نتیجه کاهش اثر سمیت گزارش دادند 

های قرمز در طول زمان در مقایسه با چنین کاهش گلبول(. هم40)

ها و تا های قرمز در اثر آالیندهعلت مرگ گلبولتواند بهروز یکم، می

(. سطح 41های سفید ماهی باشد )ولحدودی مرتبط با کاهش گلب

تواند مرتبط با اثر های مذکور در تیمار دیازینون میباالی شاخص

استرسی سم و افزایش فعالیت تنفسی ماهی باشد. به این ترتیب که 

اولین واکنش  ها درکشآفت استرسی نظیر مواجهه با عوامل ماهیان در

طحال شده  قرمز نظیر هایهای تولیدکننده گلبولسبب تحریک اندام

شوند های خونی به جریان خون میو باعث افزایش رهاسازی گلبول

های قرمز، افزایش هموگلوبین در دنبال افزایش تعداد گلبول(. به42)

 افزایش و اکسیژن انتقالی عامل عنوانبه قرمز هایگلبول داخل

گیرد قرمز شکل می گلبول جهت افزایش اندازه یا تعداد هماتوکریت به

های آبششی جهت رفع نیاز تنفسی، ( و در پی تجمع در سلول43)

های قرمز در جریان خون سبب کاهش تعداد و یا تغییر اندازه گلبول

دیازینون -B6(. 44شود )خونی می ماهی دچار کم عبارتیو به شودمی

های قرمز نشان گلبول کاهش تری درکم مقادیر در مقایسه با دیازینون

روی تیمارها دقیق مشخص  B6بته مکانیسم اثر محافظتی داد. ال

های رفتاری ماهیان در معرض سم ترین شاخصنیست، ولی از مهم

حساسیت  افزایش و عصبی شنای اکسیژنی، نیاز افزایش دنبالبه دیازینون

اثر استرس  و همکاران، Saberi (.45به شرایط استرسی محیط است )

های نوروگلیای سلول در گلوتاتیون میزان بردیازینون  از ناشی اکسیداتیو

را مورد بررسی قرار  B6و میان کنش آن با ویتامین  U373MG رده

که دیازینون احتماالً  رسیدند مطالعه به این نتیجه . در این(46) دادند

های سلول استرس اکسیداتیو و کاهش میزان گلوتاتیون، برای با ایجاد

درمانی  صورت پیشبه B6 ویتامین است و تجویز سمی U373MG رده

تواند اثر محافظتی نموده و از کاهش گلوتاتیون و یا پس درمانی می

چنین با توجه سلولی ناشی از دیازینون جلوگیری نماید. هم نیز مرگ

اکسیدانی های آزاد و اختالل سیستم آنتیبه توانایی تولید رادیکال

عنوان یک ات اخیر بهدر مطالع B6توسط دیازینون، نقش ویتامین 

( Cercospora nicotianaحذف کننده قوی اکسیژن منفرد در قارچ )

که در برابر  B6(. مکانیسم دقیق توسط ویتامین 47نشان داده شد )

نماید در دسترس نیست. با این وجود استرس اکسیداتیو مقابله می

ن در ویتامی پیریدین و حلقه OH، 2NH حضور که با پیشنهاد شده است

B6 (. در تطابق 48) کند اکسیدانی آن کمکپتانسیل آنتی تواند بهمی

روی کاهش استرس اکسیداتیو در مطالعه  B6با نتایج اثر ویتامین 

. (27) اشاره داشت و همکاران Mirvaghefiگزارش  توان بهحاضر، می

دیگر ماهیان  ها بر رویکشآفت از با استفاده قبالً مشابهی هایآزمایش

، اثرات استرس را Smithو Casillas انجام گرفته است ازجمله  دیگر

آالی رنگین کمان را بررسی نمودند و نشان دادند که روی ماهی قزل

های قرمز خون و در نتیجه استرس به هر دلیلی افزایش گلبول

که با نتایج تحقیق ( 49)شود هموگلوبین و هماتوکریت را سبب می

، و همکاران Koprocuنتایج تحقیقات  حاضر مطابقت دارد. همچنین

شده با سم دیازینون  ( مواجهSilurus glanisماهی اروپایی )روی گربه

شاخص  و همکاران، تغییرات Vani .(1) حاضر مطابقت دارد با تحقیق

( و Catla catlaقد کاتال )شناسی و بیوشیمیایی ماهی انگشتخون

را بررسی نمودند و  Cن چنین بهبود جیره غذایی با مکمل ویتامیهم

مقدار هموگلوبین و هماتوکریت در طول  رسیدند کاهش به این نتیجه

گلبول قرمز، اختالل در تنظیم اسمزی و سنتز  در ارتباط با مهار زمان

های های قرمز در اندامدلیل افزایش تخریب گلبولهموگلوبین به

  کند.یید میو نتایج تحقیق حاضر این نتایج را تأ( 50)ساز است خون

روی  Eو همکاران، اثر محافظتی ویتامین  Venessدیگری  در مطالعه

و بیوشیمیایی  شناسیخون هایشاخص برخی و تغییرات DNA تخریب

صحرایی را بررسی نمودند و نشان دادند با افزایش زمان، مقدار  موش

در تیمارهای  کاهش یافت و این کاهش تمام تیمارها در قرمز هایگلبول

که با تحقیق حاضر مطابقت نشان داد. ( 28)دار بود حاوی سم معنی

تیالپیا  قرمز، هموگلوبین و هماتوکریت ماهی هایگلبول مقادیر افزایش

لیکوپن/دیازینون در مقایسه با سایر /Eتیمارهای حاوی ویتامین  را در

دلیل اثرات استرسی تواند بهتیمارها گزارش نمودند. این مغایرت می



 Journal of Animal Environment, Vol. 14, No. 1, Spring 2022                1401، بهار 1، شماره 14زیست جانوری، سال فصلنامه علمی محیط

215 

توان به مطالعات ینون روی ماهی باشد و علت این عملکرد را میدیاز

و همکاران،  Nilson داد. ارجاع تحقیق این تطابق با نتایج در زیر محققین

( نیز گزارش دادند Gadus morhuaدر بررسی خود روی ماهی کاد )

سه شاخص  افزایش از استرس، ناشی آدنرژیکی هورمون عصبی تحریکات

RBC، PCV  وHB چنینهم .(51) شوندمی را سبب Jaddi  ،و همکاران

های مختلف غلظت در کشنده دیازینونسمیت تحت خود اثر مطالعه در

روز  14مدت بر برخی پارامترهای خونی ماهی سیم دریای خزر را به

 14و  7بررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند پس از مدت زمان 

های قرمز، نون، مقادیر گلبولروز در معرض قرارگیری با سم دیازی

با  ( که23) دار نشان دادندهموگلوبین و هماتوکریت کاهش معنی

های قرمز با افزایش زمان مطابقت کاهش گلبول تنها در حاضر، مطالعه

و  Ibrahimچنین در مغایرت با نتایج این تحقیق، نشان داد. هم

Banaee (25و هم ) چنینBansal  وDalela (52اثر ،) واد شیمیایی م

شناسی ماهی را مورد بررسی قرار دادند و به روی پارامترهای خون

آلدرین، کلروان،  شیمیایی مثل سری از موادرسیدند که یک نتیجه این

در  RBCو   HB،PCVمتاسیستوکس، مس و ازون باعث افزایش 

شوند و دسته دیگر مثل کادمیوم، سرب، جیوه، روی و ماهیان می

شوند. البته خونی میو کم RBCو  HB ،HTCکاهش  ماالتیون باعث

شود که های نام برده میاسترس در صورتی باعث افزایش شاخص

شوند. در مطالعه حاضر با وجود  حاد وارد محیط شیمیایی در دوز مواد

غلظت تحت حاد سم دیازینون اثر استرسی سم روی تیمار دیازینون 

بیان کردند دیازینون حتی دیده شد. در تأیید این وضعیت محققین 

طریق توقف  ماهیان از عصبی کشنده روی سیستمهای تحتدر غلظت

(. در رابطه با هموگلوبین 7فعالیت استیل کولین استراز مؤثر است )

متوسط میزان  (،MCV) قرمز هایسلول حجم خون، سه شاخص موجود

( و متوسط غلظت هموگلوبین MCHدر هر سلول خونی ) هموگلوبین

گردد مطرح می (MCHC) خون قرمز هایسلول حجمی جود در واحدمو

(53 .)MCHC  شاخص مناسبی برای بررسی میزان حمل اکسیژن

های مذکور بین تیمارها است. در تحقیق حاضر در مقایسه شاخص

ترین در تیمار دیازینون در مقایسه با تیمار شاهد کم MCHفقط 

دیگر تیمارهای  شاخص در دو و داد داری نشانصورت معنیمیزان را به

B6-در بررسی  دادند. شاهد نشان تری به گروهدیازینون مقادیر نزدیک

را فقط در  MCVو  MCHهای دار شاخصتأثیر زمان کاهش معنی

، MCVروز پنجم نشان داد. مکانیسم دقیق تغییرات شاخص خونی 

MCH  وMCHC  مشخص نیست و احتماالً این تغییرات ناشی از

(. 54ساز کلیه و طحال باشد )های خونمستقیم سم بر بافت تأثیر

 Banaeeو  Ibrahimدر مشابهت با نتایج تحقیق حاضر، در گزارش 

در تیمارهای  MCHCو  MCH، MCV شناسیخون (، پارامترهای25)

 14لیکوپن/دیازینون هم بین تیمارها و هم در گذر زمان از /Eحاوی 

و همکاران، در بررسی  Nourianند. روز افزایش نشان داد 28روز به 

آالی رنگین شناسی ماهی قزلتأثیر سم دیازینون بر پارامترهای خون

و با نتایج تحقیق ( 31)را گزارش دادند  MCHو  MCV کمان افزایش

های و همکاران،کاهش در شاخص Jaddiحاضر مطابقت نشان داد. 

سم دیازینون روز مواجهه با  14و  7مذکور را با پس از مدت زمان 

دار نبود و نتایج معنی MCV. البته این کاهش در (23) نشان دادند

این محققین با نتایج تحقیق حاضر مغایرت نشان داد. در مغایرت با 

، با بررسی تأثیر سم دیازینون Girginو  Dorucuنتایج این تحقیق، 

 (Silurus glanisماهی اروپایی )شناسی گربهبر روی پارامترهای خون

. (55) را گزارش دادند MCHCو  MCV ،MCHافزایش محتوای 

Kopruku  و همکاران، در مطالعه خود اثرات سم دیازینون روی رفتار

ماهی اروپایی را بررسی و به شناسی گربهو برخی از پارامترهای خون

 این نتیجه رسیدند که ماهیان بعد از تأثیر غلظت حاد دیازینون به

های قرمز(، لوکوسیت میزان اریتروسیت )گلبولدر  داریصورت معنی

 MCHCو  MCV ،MCH هماتوکریت، هموگلوبین، سفید(، های)گلبول

جز در مقادیر با نتایج تحقیق حاضر به( که 1)کاهش نشان دادند 

MCV ،MCH  وMCHC در ارتباط  تواندمی مغایرت علت دارد. مغایرت

باشد و در واقع شدت  ماهیان به مواد سمی بودن حساسیت با متفاوت

عواملی چون  متغیر است و تابع های مختلفگونه دیازینون بین سمیت

بدن، شرایط اقلیمی، ترکیب شیمیایی سم، شیمی  سن، جنس، اندازه

. در بررسی (56 ،55زیست، غلظت سم و سایر فاکتورها باشد ) محیط

، لنفوسیت، WBCهای بر شاخص B6حاضر بهبودی اثر محافظتی 

داری بین تیمارها را فقط در تیمار وفیل و مونوسیت تفاوت معنینوتر

ترین نشان داد. بیش WBCدیازینون در شاخص -B6گرم میلی 10

ترین میزان میزان لنفوسیت در روز دهم نسبت به روز پنجم و بیش

WBC داری در مقایسه با روز یکم مشاهده شد. با اختالف معنی

علت تحریک سیستم دفاعی بدن و کاهش لنفوسیت در روز پنجم به

های استروئیدی در شرایط دیگری ترشح کورتیکول یکی از هورمون

های سفید خون تحت تأثیر عوامل (. تعداد گلبول57استرسی است )

(. 52استرسی و بیماری ممکن است کاهش یا افزایش نشان دهد )

فته قرار گر ماهیان خون را در های سفیدمحققین افزایش سطح گلبول

در معرض استرس به سبب توانایی ماهی در تقویت سیستم ایمنی 

(. محققین 17سمی بیان نمودند ) خود و سازگاری با شرایط محیطی

جریان  به خون و آزادسازی آن از طحال های سفیدگلبول علت افزایش

خون را در ارتباط با مکانیسم دفاعی بدن در مقابل عامل استرس 

شاخص خونی ممکن است از طریق تحریک  بیان نمودند. تغییرات

سازی و یا اختالل در سوخت و ساز بدن در اثر مواجهه با سم خون

، و همکاران  Veness. در شباهت با نتایج این تحقیق(58، 56) باشد

شناسی و محتوای بر بهبود پارامترهای خون Eاثر محافظتی ویتامین 
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دیازینون -Eازینون و های سفید در مقایسه با گروه شاهد، دیگلبول

از طریق  E. مکانیسم ویتامین (28) طور قابل توجهی باالتر بودبه

های غیراشباع و لیپیدهای غشایی سازی پراکسیداسیون چربیخنثی

، Banaeeو  Ibrahim(. در مطالعه 59) گزارش شد آزاد با مهار اکسیژن

ی بر کاهش اثرات مخرب سم دیازینون رو E-اثر محافظتی لیکوپن

کمان و حفظ سطح مطلوب آالی رنگینشناسی قزلپارامترهای خون

چنین در این مطالعه تیمارهای . هم(25) مقادیر خونی گزارش شد

های داری محتوای باالیی در درصد شاخصصورت معنیدیازینون به

مونوسیت، نوتروفیل و ائوزینوفیل نشان دادند و با نتایج تحقیق 

و همکاران،  Mohammadnejad Shamoshaki داد. نشان مطابقت حاضر

 4/0ساعت با غلظت کشنده  96مدت اثر مواجهه با سم دیازینون به

گرم بر لیتر را روی مولدین نر ماهی سفید بررسی نمودند و به میلی

شناسی ماهی تحت تأثیر اثرات های خوناین نتیجه رسیدند شاخص

های سفید و لمنفی دیازینون قرار گرفت و کاهش محتوای گلبو

و مطابق با نتایج تحقیق حاضر ( 24)لنفوسیت خون را گزارش دادند 

های باشد. در بررسی تأثیر مدت زمان، شاخصدر تیمار دیازینون می

کاهشی نشان  -مونوسیت و نوتروفیل با افزایش زمان روند افزایشی

ترین سطح را خارجی بیش دادند. نوتروفیل با وظیفه فاگوسیتوز عامل

ر تیمار دیازینون در روز پنجم نشان داد. مکانیسم عمل فاگوسیتوز د

از طریق آنزیم منحصر به فرد میلوپراکسیداز در پی تولید رادیکال 

( و علت 54، هالیدها و اسیدهای هیپوهالیک است )2O2Hاکسیداتیو 

ساز گزارش نمودند. در های خوناین افزایش را در نتیجه آسیب اندام

های شدید مانند نارسایی کلیه باعث و بیماری واقع مسمومیت

 Saeedi(. در مطابقت با نتایج تحقیق، 60شوند )نوتروفیلی شدن می

Far ،ها را در ارتباط لنفوسیت افزایش و هالنفوسیت کاهش و همکاران

شناسی های خونبا اثرات سمی دیازینون بر رفتار و برخی شاخص

 Svobodaچنین هم .(20) نمودند بیان کمانرنگین آالیقزل ماهیانبچه

های سفید، درصد لنفوسیت خون، دار گلبولمعنی و همکاران، کاهش

ماهیان های سفید و افزایش نوتروفیل را در بچهگرانوله شدن گلبول

و  Jaddi .(61) کپور مواجهه شده با سم دیازینون گزارش نمودند

های سفید، بولروز کاهش گل 14و  7همکاران، طی گذشت زمان به 

دار نوتروفیل را گزارش نمودند و علت این لنفوسیت و افزایش معنی

کاهش را ضعف سیستم ایمنی بدن ماهی و مستعد شدن به عوامل 

در  .با نتایج تحقیق حاضر مغایرت داشتکه  (23) زا دانستندبیماری

داری هیچ تفاوت معنی خون مونوسیت حاضر، میزان مطابقت با تحقیق

و همکاران، در مطالعه خود تأثیر  Saeedi Farچنین نداد. همنشان 

ماهیان شناسی بچهخون هایشاخص سم دیازینون را بر رفتار و برخی

 کمان بررسی نمودند که نتایج نشان داد تغییرات آالی رنگینقزل

های اریتروسیت و لوکوسیت پس از مواجهه وجود آمده در شاخصبه

سازی و کاهش ز بروز اختالل در روند خونبا سم دیازینون ناشی ا

این تحقیق  مشابهت با نتایج . در(20) ماهی است غیراختصاصی ایمنی

در مجموع با  (.63، 13 ،62های دیگری ارائه شده است )گزارش

توان توجه به نتایج حاصل از این پژوهش و نتایج سایر محققین می

و غیرمستقیمی بر کش دیازینون اثرات زیانبار مستقیم گفت آفت

 گذارد.می آبزیان شناسیخون هایشاخص و آبی هایاکوسیستم

گرم بر لیتر، اثر سمی خود را با میلی 12/0دیازینون در غلظت 

های دنبال آن افزایش محتوای گلبولافزایش نیاز تنفسی ماهی و به

قرمز خون، هموگلوبین و هماتوکریت در تیمار حاوی سم نشان داد. 

نتیجه  های قرمز که درتر محتوای گلبولور زمان، کاهش بیشمر و به

دنبال های آبششی را سبب شد. بههای خونی در سلولتجمع گلبول

های سفید خون مشاهده شد. با توجه به این تغییر، افزایش گلبول

ها در بدن ماهیان، تیمارهای های فیزیولوژیک متعدد ویتامیننقش

B6-های های ایمنی )محتوای گلبولخصدیازینون در عملکرد شا

سفید خون، لنفوسیت، مونوسیت و نوتروفیل( حتی بهتر از تیمار 

در تیمار  MCHCو  MCH ،MCVشاهد نقش نشان دادند. حجم 

تری با تیمار شاهد نشان داد. زمان دیازینون مقدار نزدیک-B6حاوی 

ان شناسی را در روز دهم نشهای خونتری بر بهبود شاخصاثر قوی

شناسی های خونشاخص منفی بین کننده ارتباطداد که در واقع بیان

خصوص در به B6و اثرات سمی دیازینون است. درنتیجه ویتامین 

دیازینون توانست از تأثیرات منفی دیازینون -B6گرم میلی 10سطح 

ویژه شناسی بههای خونبر ماهی جلوگیری کند و بهبود شاخص

یت و لنفوسیت تیمارهای مواجه شده با سم های قرمز، لوکوسگلبول

شود کنترل را با افزایش زمان طی روز دهم نشان دهد. پیشنهاد می

تر روند استفاده از سموم ارگانوفسفره و یا حداقل جایگزینی مناسب

کار رود تا عواقب بقایای آن در ذخایر هجای این سم در مزارع بهب

 ترین حد برسد.آبی به کم
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