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 چکیده

ویژه در منطقه استان گلستان استفاده های کشاورزی کشور بهکش در باغات و زمینعنوان آفتسم دیازینون، یکی از سمومی است که به 

ها های آنها و متابولیتات پایشی شواهدی از حضور آناین سموم نیستند، اما مطالع استفادهی آبی محل و هدف هاسازگانبومکه ینا باگردد. می

کشنده سم دیازینون تجاری بر آسیب بافت تخمدان ماهی دهد. اثرات دوزهای تحتیمی سطحی را نشان هاآبیژه وبههای آبی یطمحرا در 

تیمار  3در  2/0±05/0ا میانگین وزنی ماهی ماده ب 240روزه مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور  30گورخری نابالغ در مواجهه 

قرار گرفتند. در پایان دوره،  شاهدگرم بر لیتر و تیمار میلی 2/3، و ۶/۱، ۸/0ترتیب  سم دیازینون به 50LC درصد از 20و  ۱0، 5کشنده تحت

ها در د، بافت تخمدان طبیعی و عمده اووسیتبرداری از بافت گناد ماهیان انجام و مقاطع بافتی تهیه شد. نتایج نشان داد که در گروه شاهنمونه

ها درمرحله سوم و انتهای مرحله سوم رسیدگی جنسی گرم بر لیتر اووسیتمیلی ۸/0در تیمار  .ابتدا و انتهای مرحله چهارم رسیدگی جنسی بودند

در  ها عمدتا  اچیز تخمدان مشاهده و اووسیتگرم بر لیتر، رشد نمیلی 2/3و  ۶/۱بوده و تعدادی اووسیت در مرحله دوم مشاهده شد. در تیمار

های آترتیک مشاهده شد. این روند رسیدگی مرحله دوم رسیدگی جنسی قرار داشتند. در این تیمارها هایپرپالزیا در الیه گرانولوزا و فولیکول

گرم بر لیتر( کاهش میلی 2/3ویژه با دوز باال )باشد. اندازه تخمدان در تیمارهای مختلف بهدهنده کاهش رشد اووسیت با افزایش دوز سم مینشان

 چشمگیری نسبت به گروه شاهد نشان داد. 
 

 دیازینون، رسیدگی جنسی، ماهی گورخری کلمات کلیدی:

 roghi_safari@yahoo.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

توسعه کشاورزی در سرتاسر جهان منجر به استفاده روز افزون        

های آبی دنبال آن آلودگی بیش از پیش اکوسیستمها و بهکشاز آفت

پس از چند هفته  ها، معموالًکشگردیده است. آلودگی آب توسط آفت

های سطحی و زهکشی زیر سطحی رخ داده مصرف همراه با رواناب

(Nouri  ،و موجب مرگ2۰۰۰و همکاران ،)ها در اثر آفت میر ماهیو

؛ Wendelaar- Bonga ،۱۹۹۷های اخیر شده است )ها در سالکش

Bagheri ،2۰۰۷ .)ها هستند ها ارگانوفسفرهکشگروه مهمی از حشره

توانند سمیت گیرند و میکه برای مبارزه با آفات مورد استفاده قرار می

و  Shah Muhammadباالیی را برای انسان و جانوران ایجاد کنند )

 (. 2۰۱۴و همکاران،  Anbarkeh؛ 2۰۱۰همکاران، 

ام )نام آیوپاک: ازینون با نها دیترین آنیکی از مهم       
phosphorothioate, INN – DimpylateO,O-Diethyl O-[4-ethyl6-

(propan-2-yl)pyrimidin-2-yl] کشاورزی  در وسیعی طورهب که باشدمی

منظور کنترل حشرات در خاک، گیاهان، میوه و محصوالت و منازل به

کش ارگانوفسفره غیر شود. ظاهر این حشرهزراعی دیگر استفاده می

سیستمیک بسته به خلوص آن متفاوت و در دما و فشار استاندارد 

اما در اثر حرارت باال حساس به تشکیل  ،باشدپایدار می محیط نسبتاً

طورکه (. همان2۰۰۹و همکاران،  Fattahiاست )گاز سدیم فسفین 

ای گسترده سطح در سم ارگانوفسفره که عنوان یکشد دیازینون به گفته

 ،شودکشاورزی و حتی امور خانگی برای کنترل حشرات استفاده می در

سم دیازینون نیستند،  استفاده هدف و محل آبی هایسازگانکه بومبا این

های آن در دی از حضور این سم و متابولیتاما مطالعات پایشی شواه

 Van Der) دهندهای سطحی را نشان میویژه آبهای آبی بهمحیط

Geest کشاورزی  هایزمین در استفاده مورد دیازینون (.۱۹۹۷ همکاران، و

های زیرزمینی، سطحی و در تواند شسته شود و وارد آبراحتی میبه

وسیعی از آبزیان غیرهدف  گسترهآبزیان شود و در  زیست نهایت محیط

 Kuivilaمهرگان آبزی تاثیر گذارد )ازجمله ماهیان، پستانداران و بی

عنوان یک مهارکننده استیل (. عملکرد دیازینون بهFoe ،۱۹۹5و 

های عصبی استیل کولین کولین استراز، از طریق باند شدن با آنزیم

گردد. ر جانوران میاستراز و بلوکه نمودن آن سبب اسپاسم عضالنی د

باشد و به سن، وزن و جنسیت دیازینون بسیار متغیر می 5۰LC مقدار

(. 2۰۱۴و همکاران،  Maliji) دارد بستگی محیط موجود و شرایط اقلیمی

کشنده دیازینون ممکن است منجر به کاهش رشد و دوزهای تحت

چنین کاهش توان مهرگان آبزی و همتوان تولیدمثلی و بقای بی

لیدمثلی، تاخیر در بلوغ جنسی، اختالل در تغذیه و افت وزن بدن تو

ها، دوزیستان، پرندگان های عصبی و رفتاری در ماهیو نیز ناهنجاری

 (. Arends ،2۰۰۳و  Dutta؛ Eisler ،۱۹8۶و پستانداران شود )

ها و تولید اووسیت نقش مهمی در تخمدان که با سنتز هورمون       

هایی است که تحت تاثیر برعهده دارد، یکی از اندام عملکرد تولیدمثلی

سم دیازینون موجب  (.2۰۱۰و همکاران،  Johari) گیرداین سم قرار می

های کاهش قطر تخمدان شده و با ایجاد بافت نکروز میزان فولیکول

که با کاهش سطح استرادیول، دهد و یا اینآترتیک را افزایش می

 (. Dutta ،2۰۰5و  Maxwellکند )میهای بالغ را تخریب اووسیت

تواند تقسیم میتوزی را در مراحل اولیه تقسیم چنین این سم  میهم

ها اسکلت سلولی را از سلولی کاهش داده و با تخریب میکروفالمنت

و همکاران،  Pesandoتاثیر منفی گذارد ) DNAبین برد و بر سنتز 

های مهم زیست انی(. لذا تاثیر این سموم بر آبزیان از نگر2۰۰۳

رود. اطالعات ساختار و عملکرد تخمدان ماهیان شمار میمحیطی به

های آوری و مراحل مختلف تخمک گذاری در تخمداناستخوانی جمع

 (. Groman ،۱۹8۳طور دقیق توصیف شده است )طبیعی به

تاکنون تحقیقات مختلفی بر روی اختالالت تخمدان آبزیان به        

ها صورت گرفته است اما در مورد کشفتن در معرض آفتعلت قرار گر

آسیب بافت تخمدان ماهی گورخری تحت دوزهای  روی دیازینون اثرات

مورد بررسی یافت نشده است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی  

هیستوپاتولوژی بافت تخمدان ماهی گورخری در مواجهه با دوزهای 

 کشنده دیازینون انجام شد. تحت

 

 هامواد و روش
ماه از مرکز تکثیر و  2بچه ماهیان گورخری ماده با سن حدود        

پرورش ماهیان زینتی شصت کال گرگان خریداری و به مرکز تحقیقات 

پروری شهید فضلی برآبادی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع آبزی

 ها با تراکمهفته سازگاری ماهی 2طبیعی گرگان منتقل شد. پس از 

لیتر از آن  25لیتری که  25۰ای عدد در هر آکواریوم شیشه ۴5

تکرار رهاسازی شدند.  ۳تیمار و  ۴طور تصادفی در آبگیری شده بود به

 2۶ها از سنگ هوا و تنظیم دمای آب در منظور هوادهی آکواریومبه

بود.  ۳/8آب  pHگراد از هیتر برقی استفاده شد. میانگین درجه سانتی

ها از غذای بیومار )فرانسه( استفاده شد که مقدار آن ه ماهیبرای تغذی

نوبت  ۶الی  5درصد میانگین وزنی ماهی محاسبه و در  ۳ -۴براساس 

طور روزانه غذادهی شدند. در روز اول شروع آزمایش، تزریق سم به

درصد از آب  ۹۰بار تا حدود ساعت یک ۴8درون آب انجام شد و هر 

برای سم دیازینون  5۰LCتجدید شد. میزان آکواریوم تعویض و سم 

لیتر )درویشی  گرم برمیلی۱۶ها، در آکواریوم 5۰LCپس از انجام تست 

 2۰و  ۱۰، 5، ۰و همکاران، منتشر نشده( درنظر گرفته شد که میزان 

گرم میلی 2/۳، و ۶/۱، 8/۰، ۰ترتیب مورد نظر که به 5۰LCدرصد از 

روز  ۳۰ها استفاده شد. پس از بر لیتر محاسبه شدند، برای تیمار

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Nonproprietary_Name
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طور تصادفی از هماهی ب  ۶مواجهه با دیازینون و پایان دوره آزمایش

گرم بر لیتر  5/۰هر تیمارها صید و با استفاده از پودر گل میخک 

ی و تعیین مرحله شناسبافتهوش و کشته شدند. جهت مطالعات بی

ی از بردارنمونهاز تیمارها در انتهای دوره  هرکدامرسیدگی جنسی در 

شده در یتتثبهای گناد گناد انجام و در فرمالین فیکس شد. بافت

یری گ% منتقل شد. سپس آب ۷۰ ساعت به الکل 2۴ پس از %۱۰فرمالین

( انجام و در ادامه در %۱۰۰و  ۱۰۰، ۹۰، 8۰، ۷۰با افزایش اتانول )

 زایلن وارد شدند. تمامی این مراحل توسط دستگاه پاساژ بافت تحت

ها سپس با پارافین صورت گرفت. بافت کار یناشده برای یف تعربرنامه 

گیری و تک قالبهای تیشیو( بر روی قالبC˚58-5۶)دمای ذوب 

ینِ با پارافهای (. از قالب2۰۰۷و همکاران،  Fernandes) پارافینه شدند

تهیه میکرومتر  5 ضخامت باهایی استفاده از دستگاه میکروتوم برش

( C˚۶۰ساعت در آون ) 5/۰مدت ز قرار دادن بر روی الم، بهو پس ا

ها پس قرار داده شد تا پارافین اضافه از روی بافت حذف شود. نمونه

های کاهشی وسیله سریزدایی و جایگزینی آن با زایلن بهاز پارافین

های دهی مجدد و با استفاده از محلول( آب۷۰و ۹۰، ۱۰۰اتانول )

شده مجدداً یهتههای آمیزی شدند. بافتزین رنگهماتوکسیلین و ائو

در این  مورداستفادهتا خشک شوند. تمامی مواد  شدهمنتقلبه آون 

 هیستوفلوید چسب از استفاده با یتنها در بود. مرک شرکت محصول مراحل

 و همکاران، Fantaشده المل چسبانده شد )یهتههای بر روی الم

میکروسکوپ  توسط شدهیهته هایبافت اسالیدهای سپس (.2۰۰۳

شناسی دانشکده ( آزمایشگاه ماهی۱۰۰TS اینورت )مدل نیکون

قرار گرفت و سپس با استفاده از  مطالعه موردزیست شیالت و محیط

( X۱۰نمایی )هایی با بزرگها عکسمیکروسکوپ اینورت، از نمونه

 کیفی بررسی گردید.     صورتبهها تهیه شد و عکس
 

 نتایج
گونه مرگ روز مواجهه با سم دیازینون هیچ ۳۰در پایان دوره و        

و میری در تیمارها مشاهده نشد. کاهش اشتها و عدم تعادل ازجمله 

عالئم رفتاری مشاهده شده در تیمارهای با دوز باال بود. در بررسی 

ترین عالئم مشاهده شده کاهش چشمگیر اندازه بافتی تخمدان مهم

گرم بر لیتر( میلی 2/۳ویژه با دوز باال )های مختلف بهتخمدان در تیمار

تر ها، بیشجنسی اووسیت رسیدگی در بررسی شاهد بود. به گروه نسبت

( که در معرض سم قرار نگرفته بودند ۱های گروه شاهد )شکل اووسیت

که در ابتدا و انتهای مرحله چهارم رسیدگی جنسی بودند، درصورتی

رسیدگی جنسی قرار  تردر مراحل پایین مختلفتیمارهای  هایاووسیت

ها در مرحله ( اووسیت2گرم بر لیتر )شکل میلی 8/۰داشتند. در تیمار 

تر ( بیش۳گرم بر لیتر )شکل میلی ۶/۱دوم و سوم رسیدگی، تیمار 

( ۴گرم بر لیتر )شکل میلی 2/۳ها در مرحله دوم و در تیمار اووسیت

دایی رسیدگی جنسی خود قرار داشتند. ها در مراحل ابتاکثر اووسیت

دهنده کاهش ها در تیمارهای مختلف نشاناین روند رسیدگی اووسیت

چنین در دوزهای باشد. همرشد اووسیت نسبت به افزایش دوز سم می

های آترتیک و هایپرپالزیا در الیه گرانولوزا نیز مشاهده باال فولیکول

شاهد طبیعی بوده و رشد شد در صورتی که بافت تخمدان در گروه 

 خوبی را داشته است.
 

 
هار چ: گروه شاهد. بافت تخمدان طبیعی. عمده اووسیت ها در مرحله ۱شکل 

 و انتهای مرحله چهار رسیدگی جنسی
 

 
 گرم بر لیتر دیازینون در ماهی گورخری. رشدمیلی ۸/۰: تیمار 2شکل

لش سیاه(، وجود ها در مرحله سوم و انتهای مرحله سوم )فاووسیت

 ها در مرحله دوم و وجود اووگونیا )فلش آبی(اووسیت

 
گرم بر لیتر دیازینون در ماهی گورخری. میلی ۶/۱: تیمار 3شکل 

در  ها عمدتاًرشد ناچیز و کاهش اندازه تخمدان، رشد اووسیت

مرحله دوم رسیدگی جنسی )فلش سیاه(، هایپرپالزیا در الیه 

 های آترتیک )فلش سبز(و و جود فولیکول گرانولوزا )فلش آبی(
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گرم بر لیتر دیازینون در ماهی گورخری. میلی 2/3: تیمار 4شکل

ها در مراحل ابتدایی رشد کاهش چشمگیر اندازه تخمدان، اووسیت

ً در مرحله دوم رسیدگی جنسی(، وجود فولیکول های )عمدتا

 وزا )فلش آبی(آترتیک )فلش سیاه( و هایپرپالزیا در الیه گرانول

 

 بحث
شمار آمیز تولیدمثل ماهی بهکیفیت آب عامل مهمی در موفقیت       

علت مواد شیمیایی ارگانوفسفره یا رود. هنگامی که کیفیت آب بهمی

کند، ساختار بافت شناختی حیات های دیگر تغییر میسایر آالینده

نایی تجمع در گیرد. سم دیازینون تواشدت تحت تاثیر قرار میآبزی به

و همکاران،  Sapozhnikovaبافت ماهیچه، کبد، گناد و آبشش را دارد )

تواند بر هوموستازی، تولیدمثل، رشد و یا ( و از این طریق می2۰۰۴

(. هر چند 2۰۰۹و همکاران،  Abadinرفتار ماهیان تاثیر بگذارد )

زدایی در کبد از بخش عمده این سم وارد شده به بدن از طریق سم

های شود ولی بخشی از آن نیز ممکن است در بافتبدن دفع می

های سلول بر جنسی تجمع پیدا کرده و با تاثیر مختلف بدن ازجمله غدد

غدد جنسی سبب بروز ضعف و کاهش توان تولیدمثلی در آبزیان گردد 

(Fattahi  ،؛ 2۰۱۰و همکارانYilmaz  ،2۰۱2و همکاران.) 

تخمدان ماهی گورخری در اثر مواجهه  مطالعه انجام شده روی       

های دهنده پیدایش آسیبهای مختلف دیازینون نشانبا غلظت

باشد که این آسیب با افزایش هیستوپاتولوژیکی در بافت تخمدان می

چنین افزایش مدت زمان تماس هم نمایان شده،تر غلظت سم بیش

لولی وارد های سبافت تخمدان با سم دیازینون نیز تغییرات و آسیب

شده بر بافت را تشدید کرده است. کاهش اندازه تخمدان و کاهش 

 2/۳ویژه در گروه تیمار ها بهرشد و مرحله رسیدگی جنسی اووسیت

ترین عالئم مشاهده شده گرم بر لیتر نسبت به گروه شاهد از مهممیلی

باشد. در گروه شاهد بافت تخمدان حالت طبیعی در این آزمایش می

جنسی خود  رسیدگی چهارم ها در ابتدا و انتهای مرحلهو اووسیت داشته

شود. در نمی مشاهده دیگر حالت در تیمارهای این کههستند درصورتی

چنین تیمارهای با دوز سم باال، هایپرپالزیا در الیه گرانولوزا و هم

شود. پدیده آترزیا یک فرآیند کنترل های آترزیا نیز مشاهده میسلول

مونی و فاسد کننده طبیعی است که برای توصیف شکست و شده هور

شود و آترزیای فولیکولی یک ها استفاده میدوباره جذب شدن گامت

داران های تخمدانی مهرهشود فولیکولمی سبب که است تخریبی فرآیند

گذاری حذف شوند پارچگی خود را از دست داده و پیش از تخمکیک

(Santos  ،2۰۰8و همکاران .) بنابراین وقوع آترزیا یا دژنره شدن

سازی ممکن است از نظر زرده های در مرحلهاووسیت در اغلب تخمک

هایی که دچار باشد، اما افزایش تعداد اووسیت طبیعی امری فیزیولوژیک

تواند شوند، در شرایط نامساعد محیطی و فیزیولوژیکی میآترزیا می

(. ۱۳88)بنایی و همکاران، شمار آید عنوان یک شاخص زیستی بهبه

ها کشهای ناشی از آفتتوان نتیجه گرفت که آسیببا این وجود می

های از آنزیم ناشی وسیله اتولیزهو ب دارد به دوز و یا زمان مواجهه بستگی

 شود. سلولی خود و یا تحلیل سریع ناشی اثر مستقیم سموم ایجاد می

ن تاثیرگذاری سم دیازیون بر مطالعات زیادی در رابطه با میزا       

ها تاثیر مخرب این آن وضعیت تولیدمثلی ماهیان انجام شده که همه

و همکاران  Duttaاند. سم بر پیشرفت فرآیند تولیدمثلی را تایید کرده

کشنده دیازینون مواجهه با دوزهای تحت ساعت 2۴ تنها پس از (۱۹۹2)

مشاهده  Heteropneustes fossilisتجمع سیتوپالسمی را در ماهی 

پس از مواجهه با  Lebistes reticulatusکردند. در تخمدان ماهی 

dimethoate باشد، آسیب کش ارگانوفسفریک میکه یک ماده حشره

تر شدن دیواره تخمدان و پیدایش فضاها هسته درون تخمک، نازک

که ماهی آب شیرین هنگامی (.۱۹۹2همکاران،  و Ramana) شد مشاهده

Colisa lalia کشنده کاربوفوران در معرض دوزهای متوسط و تحت

های آترتیک مشاهده در بافت تخمدان تعداد زیادی فولیکول گرفت قرار

و  Karpagaganapathy)تر بودند های بالغ کمکه تخمکشد درحالی

Sukumar ،۱۹۹2 .)Dutta  وMaxwell (2۰۰۳ نیز اثرات تحت )

را  Lepomis macrochirusاهی کشنده سم دیازینون بر تخمدان م

بررسی کردند. آسیب شدید المالهای شفاف، افزایش فضای داخل 

هفته  ۳فولیکولی، سیتوپالسم واژینال و نکروز در سیتوپالسم پس از 

هفته مواجهه  ۳چنین پس از مواجهه در این ماهی مشاهده شد. هم

های یکولشکسته شد و تعداد قابل توجهی فول فرسوده و تخمدان دیواره

های آترتیک شده آترتیک در تخمدان وجود داشت. افزایش اووسیت

ها ماهی گورخری شد. آن مشاهده نیز (2۰۰۳) همکاران و Koç مطالعه در

روز مواجهه  5کش دالتمترین قرار دادند که پس از را در معرض حشره

ها از بین رفته و رشد خوبی نکردند. در تخمدان ماهی کپور تخمک

کشنده دیازینون قرار گرفته های تحتی که در معرض غلظتمعمول

چنین های آترزی شده و همروز مواجهه افزایش اووسیت ۳۰ بود پس از

تر های دژنره شده مشاهده شد. اندازه کوچکافزایش فاگوسیتوز سلول

ویژه در گروه تیمار های تحت تیمار با سم بهو تحلیل تخمدان در ماهی

لیتر نسبت به گروه شاهد از دیگر عالئم  میکروگرم بر ۱2۰
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( 2۰۱۴و همکاران ) Yu (.۱۳88 ،همکاران و )بنایی باشدمی شده مشاهده

کاهش تولید تخمک، PBDE در ماهی گورخری پس از مواجهه با 

میزان پروتئین تخمک و تغییرات رشد گنادی را مشاهده کردند. در 

رات در مرحله رشد ( نیز تغیی۶2۰۱و همکاران ) Kwonبررسی بافتی 

فولیکول پس از مواجهه ماهی گورخری با میکروسیستین مشاهده 

شد. مواجهه ماهی گورخری با باریم کلرید منجر به کاهش چشمگیر 

تولید تخمک همراه با کاهش اندازه گناد )شاخص گنادوسوماتیک( 

های در تعداد و یا اندازه سلول تغییر نتیجه تواندکاهش می که این گردید

 (.2۰۱۶و همکاران،  Kwonهای زاینده باشد )سرتولی و سلول

در مطالعه حاضر کاهش رشد غدد جنسی و تخمدان و افزایش        

ها آسیب بافت تخمدان با افزایش دوز مشاهده شد. مواجهه شدن ماهی

سزایی در کاهش انرژی هتواند تاثیر ببا سمومی نظیر دیازینون می

ها کامل غدد جنسی بگذارد. در واقع، ماهیرشد و ت یافته جهت تخصص

پس از قرار گرفتن در معرض یک آالینده، بخش قابل توجهی از انرژی 

دریافتی از طریق غذا را صرف برقراری هوموستازی و حفظ تعادل 

فیزیولوژیکی خود در جهت مقابله با پیامدهای ناخواسته ورود سم به 

ها و اشتهای این ماهینمایند. از سویی دیگر کاهش بدن خود می

چنین ایجاد تغییر در توانایی یافتن و گرفتن غذا ناشی از تاثیر سم هم

دیازینون بر حواس بویایی و چشایی و نیز بلوکه نمودن فعالیت استیل 

کولین استراز نیز موجب افزایش وخامت وضعیت فیزیولوژیکی این 

 شود. ها میماهی
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