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چکیده
سایپرمترین یکی از حشرهکشهای پرکاربرد است .باقیمانده این سم در محیطزیست ممکن است آسیبهای جدی به اکوسیستم
بهویژه جمعیت ماهیها و بیمهرگان آبزی وارد سازد .مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر متقابل استرسزاهای طبیعی نظیر دما و دفعات
غذادهی با حشرهکش سایپرمترین بر بافت آبشش ماهی آفانیوس صوفیا ( )Aphanius sophiaeانجام شد .ماهیان در غلظت صفر (شاهد)
و  2/20میکروگرم بر لیتر سایپرمترین و در متغیرهای محیطی درجهحرارت (11±1و 02±1درجه سانتیگراد) و غذا (دو مرتبه در روز
و هر سه روز یکبار) برای مدت چهارده روز در شرایط آزمایشگاهی نگهداری شدند .هایپرپالزی سلولهای اپیتلیوم راسی المالی ثانویه،
هایپرپالزی سلولهای موکوسی درالمالی اولیه ،اپیتلیال لیفتینگ ،خمیدگی المالی ثانویه ،پوسته پوسته شدن اپیتلیال المالی ثانویه،
هایپرتروفی سلولهای پیالر ،فیوژن ،کوتاهشدگی المالی ثانویه و آنوریسم بیشترین تغییرات هیستوپاتولوژیک مشاهده شده بود .نتایج
نشان داد که سه فاکتور سم ،دما و دفعات غذادهی دارای تأثیر معنیداری بر تخریب بافت آبشش هستند ( .)p>2/22سم و دفعات غذادهی
تأثیر مستقیم و درجهحرارت تأثیر معکوس بر تخریب بافت آبشش از خود نشان دادند ( .)p>2/22استفاده از این گونه برای ارزیابی
سایپرمترین در اکوسیستمهای آبی متاثر از دما و وضعیت تغذیهای است و باید مد نظر قرار گیرد.

کلمات کلیدی :سایپرمترین ،آبشش ،دما ،دفعات غذادهی ،ماهی آفانیوس صوفیا
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مقدمه
استفاده از آفتکشهای مختلف سبب آسیبهای زیادی در
ارگانیسمهای غیرهدف میشود .مشخص شده است که
آفتکشها در غلظت باال سبب کاهش بقا ،رشد ،تولیدمثل و
اثرات قابل رویت بسیاری در ماهیان میشوند ( Rahmanو
همکاران .)0220 ،همچنین این مواد را بهعنوان عوامل سرطانزا
در ماهی و سایر موجودات آبزی در نظر گرفتهاند (،GESAMP
 .)0992باقیمانده این مواد شیمیایی در آب ،رسوبات ،ماهی و
دیگر موجودات زنده آبزی میتواند برای شکارچیان و انسان ایجاد
خطر نماید ( .)0991 ،Bineyاز پایرتروییدهای مصنوعی برای
کنترل آفات مختلف استفاده میشود .استفاده از این سموم دفع
آفات سبب مشکالت مختلف بر رشد آبزیان ( )0220 ،Chinniو
تغییرات هیستوپاتولوژیک و فیزیولوژیک در ماهی میشود
( .)0913 ،Holdenافزایش استفاده از آفتکشها نه تنها در
کنترل حشرات و آفات کمک نکرده بلکه سبب ایجاد آلودگیهای
زیست محیطی بهخصوص در جامعه آبزی شده است (Bradbury
و  .)0999 ،Coastسایپرمترین یکی از شایعترین آالیندهها در
سیستمهای آب شیرین است ( Carriquiribordeو همکاران،
 .)0221پس از اینکه سایپرمترین بهطور مستقیم به محیط
زیست منتشر شد ،عمدتاً بهعنوان رواناب به حوزه آبخیز وارد
میشود ( Marinoو  .)0222 ،Roncoغلظت سایپرمترین در
بیشتر موارد در آبهای سطحی کمتر از یک میکروگرم بر
لیتراست ( Houseو همکاران ،)0991 ،اما تا  0/9میکروگرم بر
لیتر نیز گزارش شده است ( Jaenssonو همکاران .)0221 ،حذف
و متابولیزه شدن سایپرمترین در ماهی قزلآالی رنگین کمان
( )Oncorhynchus mykissبهطور قابل توجهی آهستهتر از
پستانداران و پرندگان است که این ممکن است سمیت باالتر این
ترکیب را در ماهی نسبت به سایر موجودات توضیح دهد
( Bradburyو .)0999 ،Coast
در چند دهه اخیر یکی از روشهای ارزیابی آالیندهها،
ارزیابی زیستی ( )Bioassessmentمیباشد ( Davisو همکاران،
 .)0991در مطالعات سمشناسی موجودات مورد آزمون برای
بهینهسازی عملکرد گروه شاهد تقریباً همیشه در شرایط اپتیمم
(درجهحرارت ،رطوبت ،موادغذایی و  )...قرار میگیرند (Walker
و همکاران ،)0220 ،این در حالی است که موجودات زنده در
محیط طبیعی خود بهندرت شرایط مطلوب را تجربه میکنند و
در بیشتر طول عمر خود مجبور به کنار آمدن با شرایط زیر حد
مطلوب و گاهی اوقات استرسهای شدید هستند .اثر متقابل یک
032

عامل استرسزا طبیعی و یک ماده سمی میتواند گاهی اوقات
بیشتر از تأثیر یک عامل استرسزا به تنهایی باشد (Holmstrup
و همکاران .)0202 ،بنابراین روشهای ارزیابی خطر بهطور
معمول باید شامل تمامی عوامل عدم قطعیت بهمنظور حصول
اطمینان در تخمین غلظت مواد شیمیایی در محیط باشند تا خطر
ناشی از این مواد را برای موجودات به حداقل برسانند (Chapman
و همکاران .)0999 ،با توجه به اثرات باقیمانده از آفتکشها،
اعضای مهم بدن ممکن است آسیب ببینند ( Rahmanو همکاران،
 .)0220مطالعات هیستوپاتولوژیکی ابزاری حساس برای تشخیص
آثار مواد شیمیایی همراه با بررسی اندامهای ماهی در شرایط
آزمایشگاهی میباشد ( Schwaigerو همکاران .)0991 ،آبشش
اندامی برای تبادل گاز ،تنظیم یونی ،تعادل اسید و باز و دفع
نیتروژن و بهعنوان اولین اندام هدف در برابر آالیندهها در ماهی
است .مطالعات اخیر نشان میدهد ماهیان آفانیوس در ایران از
تنوع باالیی برخوردار هستند ( Blancoو همکاران0221 ،؛ ،Coad
 .)0999این ماهیان یوریهالین ( )Euryhalineو یوریترم
(Frenkel

و  .)0222 ،Gorenآفانیوس

( )Eurythermمیباشند
صوفیا بومی ایران است و در رودخانهها و استخرهایی با پوشش
گیاهان آبزی زندگی میکند (عبدلی .)0319 ،آنها همچنین
درجات مختلف آلودگی با مواد آلی و غیرآلی و کاهش سطح
اکسیژن آب را تحمل کنند ( Frenkelو  .)0222 ،Gorenاین
ماهیان دارای اندازه کوچک میباشند و این تطابق ،آنها را قادر
به تحمل شرایط فیزیکی و شیمیایی متنوع مینماید .عادات
غذایی آنها با توجه به دسترسی به مواد غذایی در زیستگاههای
مختلف تغییر میکند ،آنها از سختپوستان ،حشرات آبزی و
نرمتنان و گیاهان تغذیه میکنند ( Alcarazو ،Garcia-Berthou
 .)0221ماهیان آفانیوس تنها جنس خانواده کپور ماهیان
دنداندار ( )Cyprinodontidaeدر ایران میباشند ()0999 ،Coad
که در تحقیقات ،بسیار مورد استفاده قرار میگیرند .با توجه به
پراکنش وسیع ،این گونه میتواند بهعنوان اندیکاتوری برای وجود
آفتکشها بهکار رود.
درجهحرارت از عوامل مهمی است که بر میزان سمیت
آالیندهها تأثیرگذار است ( ،)0992 ،Spragueو بهطور خاص
نشانداده شده است که سمیت پایرتروییدها میتواند به درجه
حرارت آب بستگی داشته باشد ( .)0999 ،Hayaهمچنین دفعات
غذادهی نیز ممکن است میزان سمیت آالیندهها را تغییر دهد،
بنابراین اثرات ترکیبی این عوامل میتواند بر بقا وتولیدمثل موفق
این گونه موثر باشد .اگر تغییر شرایط مذکور سبب تغییر در پاسخ
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این ماهی در معرض سایپرمترین گردد در هنگام ارزیابی مواد
آالینده توسط این موجود ،باید شرایط دمایی و دفعات غذادهی
نیز حتماً مورد توجه قرار گیرند .تمرکز مطالعه حاضر بر تعامل
بین عوامل استرسزای طبیعی مثل دما و دفعات غذادهی با
حشرهکش سایپرمترین در ماهی آفانیوس صوفیا ( )A. sophiaeبا
تاکید بر تغییرات هیستوپاتولوژیک در بافت آبشش میباشد .در
صورتیکه بررسی نتایج نشان دهد این ماهی در شرایط مختلف،
دارای پاسخ متفاوت به سم میباشد استفاده از آن بهعنوان
اندیکاتور سبب ایجاد خطا در مطالعات میگردد.

مواد و روشها
 022عدد ماهی آفانیوس صوفیا ( )A. sophiaeاز رودخانه
شور اشتهارد ( 32°22’ Nو  )20°9’ Eتهیه گردید .این ماهیان
در دو آکواریوم  02لیتری حاوی آب کلرزدایی شده با دمای
 03±0درجه سانتیگراد برای مدت یک هفته در محیط
آزمایشگاه نگهداری شدند .ماهیان در طول دوره سازگاری با
استفاده از آرتمیا و غذای بایومار مورد تغذیه قرار گرفتند 92 .عدد
ماهی سالم جهت معرفی به آکواریومهای آزمایش انتخاب
گردیدند .برای این مطالعه  9آکواریوم شیشهای  02لیتری مجهز
به سیستم هوادهی و بخاریهای برقی مورد استفاده قرار گرفت.
به هر آکواریوم  02ماهی بهطور تصادفی تخصیص داده شد .سه
فاکتور در آزمایش وجود داشت )0( :دما با دو سطح  01±0و
 02±0درجه سانتیگراد )0( ،نوبتهای غذادهی که سطح اول
غذای بایومار دانه ریز هر روز در دو نوبت صبح و عصر و سطح
دوم غذای بایومار دانه ریز هر سه روز یکبار فقط در نوبت صبح
و ( )3سم سایپرمترین با دو سطح ( 2شاهد) و  2/20میکروگرم
بر لیتر ( 0دما ×  0نوبت غذادهی ×  0غلظت سم) .سطح صفر
میکروگرم بر لیتر سم سایپرمترین ،باتوجه به طرح آزمایش ،در
نیمی از آکواریومها وجود داشت و بهعنوان شاهد در نظرگرفته
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شد .آزمایش با سه تکرار انجام شد به این ترتیب که خود ماهی
بهعنوان تکرار در نظر گرفته شد .از اینرو از  02ماهی موجود در
هر آکواریوم  3عدد مورد استفاده قرار گرفت .غلظت 2/20
میکروگرم بر لیتر سایپرمترین با حل کردن مقدار مناسب در آب
و با درنظر گرفتن درصد ماده موثره آن تهیه گردید .آزمایش در
مدت  01روز انجام گردید .تناوب دوره نوری در طول دوره
آزمایش مشابه شرایط بیرون آزمایشگاه یعنی  02ساعت تاریکی
و  01ساعت روشنایی بود .همچنین آب آکواریومها هر  01ساعت
یکبار تعویض شد و تیمارهای آزمایشی مجددا برقرار گردیدند.
پس از پایان مدت نگهداری ،آبشش ماهیان مورد مطالعه
استخراج و در محلول بوئن تثبیت شد .در مرحله بعد بافتهای
مذکور در پارافین قرار گرفت و پس از آن برشهایی به ضخامت
 2میکرومتر تهیه گردید .برای رنگآمیزی از روش هماتوکسیلین
و ائوزین استفاده شد ( )0999 ،Kanekoو سرانجام بافتهای
مورد نظر توسط میکروسکوپ نوری و نرمافزار
مورد بررسی قرار گرفتند .در این آزمایش همه آسیبهای وارد
شده بر آبشش مورد بررسی قرار گرفت و شدت تخریب رتبهدهی
و به  2مرحله تقسیم شد ،به این ترتیب که با افزایش آسیب ماهی
رتبه باالتری را به خود اختصاص داد (جدول  .)0کلیه آنالیزها با
استفاده از نرمافزار  R 3.2.0انجام گردید ( Rahmanو همکاران،
 .)0220تجزیه بهروش  ANOVAسه طرفه رتبهبندی شده
( )Rankedبرای ارزیابی اثر سم ،غذا و درجه حرارت استفاده شد.
Dino capture 0

برای اینمنظور از پکیج  Kloke( Rfitو )0200 ،McKean
استفاده گردید .در هر یک از اثرات متقابل معنیدار ،تفاوت بین
هر یک از دو سطح یک فاکتور در ترکیبی از سطوح فاکتورهای
دیگر ( )0991 ،Underwoodبا آزمون  Exact Mann-Whitneyبا
استفاده از پکیج  )0221 ،Hothorn( coinسنجیده شد و خطای
نوع اول توسط تنظیم بونفرونی ()Bonferroni adjustment
( Quinnو  )0220 ،Keoughتصحیح گردید.

جدول  : 1رتبه بندی تغییرات هیستوپاتولوژیکی مشاهده شده در تیمارهای مختلف
رتبه تخریب بافت

تغییرات هیستوپاتولوژیکی

0
0
3

آبشش دارای حالت طبیعی میباشد
هایپرپالزی سلولهای راسی المالی ثانویه ،اپیتلیال لیفتینگ المالی ثانویه
هایپرپالزی سلول های راسی المالی ثانویه ،اپیتلیال لیفتینگ المالی ثانویه ،هایپرپالزی سلولهای موکوسی در المالی اولیه،
انحنا المالی ثانویه
اپیتلیال لیفتینگ المالی ثانویه ،خمیدگی المالی ثانویه ،هایپرپالزی سلولهای موکوسی در المالی اولیه ،پوسته پوسته شدن
اپیتلیال المالی ثانویه ،هایپرتروفی سلول های پیالر ،واکوئله شدن در پایه المالی اولیه و فیوژن
خمیدگی ،فیوژن ،کوتاه شدگی المالی ثانویه ،آنئوریسم و تخریب وسیع بافت آبشش
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نتایج
آبشش ماهیان در شرایط عدم حضور سم ،غذادهی دو مرتبه
در روز و دمای  02درجه سانتیگراد دارای حالت طبیعی بود و
سلول های اپیتلیال ،المالهای ثانویه و المالی اولیه تغییراتی را
نشان ندادند (شکل -0الف) .بیشترین تغییرات در زمان عدم
حضور سم ،غذادهی دو مرتبه در روز و دمای  01درجه سانتیگراد
پس از گذشت چهارده روز شامل هایپرپالزی سلولهای راسی
المالی ثانویه (شکل-0ب) و اپیتلیال لیفتینگ (شکل -0ج) بود.
تغییرات در زمان عدم حضور سم ،غذادهی هر سه روز یکبار و
دمای  02درجه سانتیگراد پس از چهارده روز شامل هایپرپالزی
سلولهای راسی المالی ثانویه (شکل -0ب) و اپیتلیال لیفتینگ
(شکل -0ج) بود .در زمان عدم حضور سم ،غذادهی هر سه روز
یکبار و دمای  01درجه سانتیگراد ،هایپرپالزی سلولهای راسی
المالی ثانویه (شکل -0ب) ،اپیتلیال لیفتینگ (شکل -0ج) و
انحنای المالی ثانویه (شکل -0ج) مشاهده شد.
تغییرات بافت آبشش در شرایط حضور سم ،غذادهی دو
مرتبه در روز و دمای  02درجه سانتیگراد شامل هایپرپالزی
سلولهای موکوسی در المالی اولیه (شکل  -0ب) ،پوسته پوسته
شدن اپیتلیال ثانویه (شکل -0د) ،هایپرتروفی سلولهای پیالر
(شکل -0د) ،فیوژن (شکل -0د) ،آنوریسم (شکل -0ه) و تخریب
وسیع بافت آبشش (شکل -0ز) بود .تغییرات مشاهده شده در
آبشش در حضور سم ،غذادهی دو مرتبه در روز و دمای  01درجه

سانتیگراد شامل هایپرپالزی المالی ثانویه (شکل -0ب)،
خمیدگی المالی ثانویه (شکل -0ج) ،فیوژن (شکل -0د) ،پوسته
پوسته شدن اپیتلیال المالی ثانویه (شکل -0د) و هایپرتروفی
سلولهای پیالر (شکل -0د) بود .آبشش ماهی گورخری صوفیا
در شرایط سمی ،غذادهی هر سه روز یکبار و دمای  02درجه
سانتیگراد پس از چهارده روز هایپرپالزی المالی ثانویه (شکل
-0ب) ،اپیتلیال لیفتینگ در المالی ثانویه (شکل -0ج)،
خمیدگی (شکل -0ج) و هایپرپالزی سلولهای موکوسی در
المالی اولیه (شکل -0ب) از خود نشان داد .تغییرات آبشش در
شرایط سمی ،غذادهی هر سه روز یکبار و دمای  01درجه
سانتیگراد شامل اپیتلیال لیفتینگ المالی ثانویه (شکل -0ج) و
خمیدگی المالی ثانویه (شکل -0ج) بود.
تجزیه واریانس سه طرفه رتبهبندی شده نیز برای ارزیابی
اثر سم ،دفعات غذادهی و درجه حرارت بر روی رتبه تخریب
آبشش انجام شد .آنالیز آماری نشان داد که این سه فاکتور ،دارای
تاثیر معنیداری بر تخریب بافت آبشش هستند (جدول  .)0سم
و دفعات غذادهی تاثیر مستقیم و درجه حرارت تاثیر معکوس بر
تخریب بافت آبشش از خود نشان دادند (شکل  .)0آنالیز بیشتر
اثر مقابل معنیدار شده (جدول  )0با استفاده از Exact Mann-
 Whitneyبههمراه تصحیح بونفرونی برای یافتن تفاوت بین سطوح
یک فاکتور در ترکیبی از سطوح فاکتورهای دیگر منتج به یافتن
اختالف معنیداری نشد.

شکل  :1تغییرات بافت آبشش در ماهی گورخری صوفیا .شکل الف :A .سلولهای اپیتلیال :B ،المالهای ثانویه و  :Cالمالی اولیه .شکل ب :A .خمیدگی المال
ثانویه :B ،هایپرپالزی سلولهای راسی المال ثانویه :C ،هایپرپالزی سلولهای موکوسی در المال اولیه .شکل ج :A .خمیدگی المال ثانویه :B ،اپیتلیال لیفتینگ.
شکل د :A .فیوژن :B ،پوسته پوسته شدن اپیتلیال المالی ثانویه :C ،هایپرتروفی سلولهای پیالر .شکل ه :A .آنوریسم :B ،کوتاه شدگی المالی ثانویه.
شکل و :A .واکوئله شدن در پایه المالی اولیه .شکل ز .تخریب وسیع بافت آبشش
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شکل  :2نمودار تخریب بافت آبشش در الف) غلظتهای سم صفر و  2/22میکروگرم بر لیتر ،ب) سطوح درجه حرارت  11و  22درجه
سانتیگراد ،ج) سطوح غذادهی هر سه روز یکبار و روزی دو مرتبه
جدول  :2تجزیه واریانس سه طرفه رتبهبندی شده برای ارزیابی غلظت سم ،دفعات غذادهی و درجهحرارت آب بر رتبه تخریب بافت
آبشش در سطح α = 2/22
منبع تغییرات

درجه آزادی

میانگینRD1

آماره ()F

احتمال معنیداری
*3/23×02-03

سم
غذا

0

01/33

000/32

0

0/01

9/20

*-3

1/09×02

درجه حرارت

0

0/01

9/20

*-3

1/09×02

سم × غذا

0

2/09

0/22

2/01

سم × درجه حرارت

0

2/09

0/22

2/01

غذا × درجه حرارت

0

2/09

0/22

2/01

سم × غذا ×درجه حرارت

0

0/01

9/23

*1/01×02-3

distance

0Rank-based

عالمت * در ستون آخر نشاندهنده وجود تآثیر معنیدار میباشد.

بحث
تأثیر عوامل استرسزای طبیعی و سموم شیمیایی برهم،
میتواند در سطوح مختلف رخ دهد .خواص فیزیکی و شیمیایی
خاک ،آب و هوا بر دسترسی زیستی سموم تاثیرگذار است ،به این
معنی که یک ماده سمی در شرایط مختلف اثرات متفاوت خواهد
داشت ( Newmanو  .)0223 ،Ungerبههمین ترتیب ،شرایط
فیزیکی (بهعنوان مثال دما) و یا وضعیت تغذیه ممکن است
سمیت آالیندهها را تحت تاثیر قرار دهد .در مطالعه حاضر بررسی
ارزیابی اثر سم ،دفعات غذادهی و درجه حرارت برروی رتبه
تخریب آبشش ماهی آفانیوس نشان داد که این سه فاکتور ،دارای
تاثیر معنیداری بر تخریب این بافت هستند .آسیبهای مشاهده
شده در بافت آبشش شامل هایپرپالزی سلولهای راسی المالی

ثانویه ،اپیتلیال لیفتینگ ،هایپرپالزی سلولهای موکوسی در
المالی اولیه ،خمیدگی المالی ثانویه ،هایپرتروفی سلولهای
پیالر ،پوستهپوسته شدن المالی ثانویه ،فیوژن ،کوتاه شدگی
المالی ثانویه و آنوریسم بود .یافتههای مشابهی در آبشش ماهیان
مختلف در معرض سموم پایرتروئید مشاهده شده است .از این
مطالعات میتوان به آلودگی ماهی کپورمعمولی ()Cyprinus carpio
با دلتامترین ( )0221 ،Cengizو تغییرات هیستوپاتولوژیکی آبشش
در ماهی گوپی ( )Lebistes reticulatusدر معرض سایپرمترین
( Caliskanو همکاران )0223 ،را نام برد .در این مطالعه هایپرپالزی
سلولهای راسی المالی ثانویه ،شایعترین ناهنجاری مورفولوژیکی
بود .هایپرپالزی ممکن است بهعنوان یک مکانیسم دفاعی منجر
به کاهش سطح تنفسی و افزایش فاصله انتشار سم در خون شود
(.)0221 ،Cengiz
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بررسی اثرات دما و دفعات غذادهی بر تاثیر سایپرمترین در بافت آبشش ماهی آفانیوس صوفیا

در مطالعه حاضر در زمان عدم حضور سم بررسی بافتها
نشان داد که بیشترین آسیبها برای گروهی از ماهیان بود که
در دمای  01درجه سانتیگراد نگهداری شدند .این در حالی است
که بهطور معمول ،افزایش دما سبب کاهش ویسکوزیته آب
میگردد و این موضوع کاهش مقاومت آبشش و عمل تهویه را به
دنبال دارد ،به این ترتیب در این زمان افزایش میزان تهویه برای
جبران کاهش انحالل اکسیژن در آب ضروری است (،Hughes
 .)0913با این حال نتایج این مطالعه بیانگر آن است که دمای
پایین سبب آسیب بیشتر به ماهی آفانیوس صوفیا میگردد و
این نتیجه میتواند نشاندهنده حساسیت کمتر این ماهی به
افزایش دما و نگهداری در محیطهای گرم باشد .در درجهحرارت
پایین هایپرپالزی سلولهای راسی المالی ثانویه و اپیتلیال لیفتینگ
از آسیبهای اصلی بودند .سلولهای آبشش عمدتا از المالی اولیه
بهوجود آمده اند ،این سلولها میتوانند در لبه المال ثانویه تجمع
کرده و حالت چماقی شکل به تیغهها دهند (.)0220 ،Roberts
در نتیجه این تغییرات میتواند سبب افزایش فاصله انتشار از آب
به مویرگها و اختالل در انتشار اکسیژن شود ( Bhagwantو
.)0220 ،Elahee
بررسی نتایج نشان داد که دو نوبت غذادهی در روز برای
ماهی آفانیوس صوفیا سبب تخریب بافت آبشش این ماهی شد.
میزان تخریب در این زمان ،با کاهش دما افزایش یافت .احتماالً
بهدلیل اینکه با کاهش دما سرعت سوخت و ساز موجود کم
میشود ( )0222 ،Buentelloو در این حالت افزایش غذا و تجمع
آن در آکواریوم سبب آلودگی آب و تشدید شرایط کاهش اکسیژن
میگردد ( Koskelaو همکاران )0991 ،و درنهایت آبشش دچار
آسیب خواهد شد .با توجه به این نتایج ،حضور این ماهی در
محیطهای یوتروفیک میتواند تخریب بیشتری را برای سم
سایپرمترین نشان دهد.
در پژوهش حاضر بررسی آسیبهای وارد شده بر بافت
آبشش نشان داد در زمان حضور سم درصورتیکه غذادهی ماهیان
دو مرتبه در روز باشد ،افزایش دما سبب افزایش سمیت سایپرمترین
میگردد .در رابطه با تاثیر متقابل فاکتورهای محیطی با سموم
شیمیایی ،پژوهشگران متعددی از این فرضیه که افزایش دما
بیش از محدوده قابل تحمل ارگانیسم مورد نظر بهطور بالقوه
سبب افزایش سمیت مواد مضر میشود حمایت میکنند
( Heugensو همکاران0220 ،؛  Van Wezelو .)0999 ،Jonker
بهدلیل الگوی فصلی مصرف آفتکشها در طول ماههای تابستان
و قرارگیری در معرض استرس حرارتی ،سمیت آفتکشها در
031

درجه حرارتهای باالتر از حد بهینه در مطالعات متعددی مورد
بررسی قرار گرفته است Baer ،و همکاران ( )0220بیان کردند
که  LC22پروفنوفوس در  91ساعت برای ماهی مینو ( Pimephales
 )promelasبا افزایش دما کاهش مییابد .این نتیجه توسط Howe
و همکاران ( )0991برای ماهی قزلآالی رنگینکمان
( )Oncorhynchus mykissنیز تکرار شد .این در حالی است که
 Scheilو  )0229( kohlerرابطهای بین افزایش دما و سمیت
کلروپریفوس و ایمیداکلوپرید در مراحل جنینی ماهی گورخری
( )Danio rerioنیافتند ( Scheilو  .)0229 ،Kohlerدر مقابل
نتایج باال )0222( Talent ،گزارش کرد سمیت پایروترین برای
مارمولک آبی ( )Anolis carolinensisدر دمای باال کمتر است.
وی برای توضیح یافتههای خود دلیل اصلی تنوع سمیت سموم
پایرتروئید برای موجودات خونسرد را ،حساسیت زیاد سلولهای
عصبی به تحریک در دمای کمتر در نتیجه افزایش انتقال سدیم
در کانالهای سدیمی دانست ( .)0222 ،Talentطبق نتایج
بهدست آمده حاصل از مقایسه میزان تخریب بافتهای آبشش در
این مطالعه ،افزایش درجه حرارت در زمان حضور سایپرمترین در
آب سبب افزایش سمیت آن برای ماهی آفانیوس صوفیا
( )A. sophiaeمیشود.
از طرف دیگر کاهش اکسیژن محلول در آب بهدلیل افزایش
دما و دفعات غذادهی میتواند دلیلی بر افزایش آسیبهای وارد
شده بر آبشش باشد ،سوخت وساز موجودات خونسرد مثل ماهی
با افزایش دما بیشتر میشود ،بنابراین نیاز به اکسیژن در آنها
افزایش یافته و از سوی دیگر در دماهای باال حاللیت اکسیژن در
آب کاهش مییابد ( .)0910 ،Mortimerهمچنین در این حالت
جذب مواد سمی توسط ارگانیسم بهدلیل حاللیت بهتر ،افزایش
انتشار و یا جذب فعال این مواد از طریق آبششها و یا سطح بدن
( Heugensو همکاران )0220 ،بهتر صورت میگیرد و در این
شرایط مسلماً بافت آبشش دچار آسیب خواهد شد .به این ترتیب
اثر سمی یک ماده در موجود زنده ممکن است با افزایش دما و
کاهش اکسیژن شدت یابد Ferreira .و همکاران ( )0229تاثیر
اکسیژن محلول و سمیت کاربندازیم را در کالدوسر دافنی
( )Daphnia magnaمورد بررسی قرار دادند ،نتایج نشان داد
سمیت این آفتکش با کاهش سطوح اکسیژن افزایش مییابد.
نتیجه مشابه نیز توسط  Hanazatoو  )0992( Dadsonبا قرار
دادن کالدوسر ( )Daphnia pulexدر معرض کارباریل و کاهش
سطح اکسیژن محلول بهدست آمد .به این ترتیب کاهش اکسیژن
میتواند سمیت سایپرمترین را افزایش دهد.
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 دما،با توجه به نتایج حاصل از اثرات متقابل سایپرمترین
و دفعات غذادهی بر تغییرات بافت آبشش در ماهی آفانیوس
 در هنگام حضور سم در آب افزایش دما،صوفیا میتوان بیان کرد
 با ذکر اینکه،و دفعات غذایی میتواند برای این ماهی مضر باشد
 از.عوامل محیطی دیگر نیز ممکن است در این رابطه موثر باشند
اینرو در مطالعاتی که اثر سایپرمترین در اکوسیستمهای مختلف
با استفاده از اثرات هیستوپاتولوژیک آفانیوس صوفیا مورد بررسی
 دما و وضعیت تغذیهای این گونه بر سمیت،قرار میگیرد
سایپرمترین و ارزیابی زیستی بهعمل آمده تاثیرگذار خواهد بود و
 استفاده ار بافتهای دیگر نظیر کبد برای.باید مد نظر قرار گیرد
ارزیابی این سم با استفاده از آفانیوس صوفیا برای مطالعات آتی
.پیشنهاد میشود
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