
 9312 تابستان، 2، شماره پنجمسال                                     پژوهشی محیط زیست جانوری                  –فصلنامه علمی 

95 
 

 Mamarznaji@yahoo.com: پست الکترونیکی نویسنده مسئول *

 

 

های خونی و بیوشیمیایی تاسماهی شیپ اثرات سم آترازین بر برخی شاخص

(Acipenser nudiventris )پرورشی 
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 39431-3343:پستیصندوقرشت، ، تاسماهیان دریای خزر بین المللی موسسه تحقیقات: یایوب یوسفی جورده 

 

 9312اردیبهشت  :تاریخ پذیرش                   9319اسفند  :تاریخ دریافت

 

 چکیده

 Acipenser) بچه تاسماهي شیپقطعه  531 بیوشیمیایي های خوني ودر این پژوهش، اثرات سم آترازین بر برخي شاخص

nudiventris ) میزان .ساعت مورد بررسي قرار گرفت 69طيLC50 - 96h   سطوح. گرم در لیتر تعیین گردیدمیلي 15/33آترازین 

گلیسیرید در برخي میزان تریو ها سطوح كلسترول در همه غلظت(. >11/1P)دار بود دارای اختالف معني هاغلظت برخيآلبومین در 

با افزایش غلظت آترازین و با گذشت زمان ( P<11/1)داری طور معنيههماتوكریت ب. داشت( >11/1P)داری تیمارها اختالف معني

طور هبساعت  24و  32مدت های سفید در تعداد گلبولو های مختلف و با گذشت زمان های قرمز در غلظتگلبول تعداد. افزایش یافت

ها میانگین تغییرات حجم متوسط سلولي با افزایش غلظت سم در برخي زمانو میزان هموگلوبین . كاهش یافت( P<11/1)داری معني

های ای در تیمارها و در زمانمیانگین تغییرات غلظت هموگلوبین ذره. نشان داد (>11/1P)دار اختالف معني متفاوت،و تیمارهای 

با افزایش غلظت آترازین و با گذشت در ها و نوتروفیل ، مونوسیتهاتعداد لنفوسیت. نشان داد( >11/1P)داری مختلف نوسانات معني

تعداد مونوسیت با افزایش غلظت آترازین و با گذشت زمان . افزایش یافت( P<11/1)داری طور معنيهبرخي تیمارها نسبت به شاهد ب

« سمي»ها، سم آترازین برای گونه شیپ جزء مواد كشبراساس جدول سطوح سمیت آفت. افزایش یافت( P<11/1)داری طور معنيهب

 .استفاده كردماهیان این سیب شناسي عنوان ابزار مهمي برای ارزیابي شرایط آتوان از تغییرات پارامترهای فوق بهبندی شده و ميطبقه

 

 LC 50- 96hبیوشیمیایی، های خونی و آترازین، تاسماهی شیپ، شاخص :کلمات کلیدی
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 مقدمه
های عنوان قطبهای گیالن، مازندران و خوزستان بهاستان

مصرف مواد دفع  کهد نآیشمار میبزرگ کشاورزی کشور به

ان بسیار باالیی برخوردار ها از میزآفات نباتی در این استان

تن ماده دفع آفات نباتی توزیع  00333از مجموع حدود . است

تن آن در اراضی کشاورزی  00333شده در سطح کشور حدود 

گیرد های شمالی کشور مورد مصرف کشاورزان قرار میاستان

ها اثرات مخرب کشدر بعضی موارد آفت(. 6031موسوی، )

نسبت به موجودات ( آبزیان)دف تری روی موجودات غیرهبیش

داشته که این خود در حساسیت باالتر و مرگ و ( آفات)هدف 

سواحل جنوبی دریای . تر آبزیان نهفته استتر و بیشمیر سریع

 رود، یر شامل سفیدرود، گرگانهای مهاجرپذخزر و رودخانه

دلیل ها بهد که این رودخانهنباشرود، تجن و شفارود میپل

زار، ا مزارع بسیار وسیع کشاورزی اعم از شالیزار، گندممجاورت ب

 باقیماندههای چای، هر ساله مقادیر بسیار زیادی از مرکبات و باغ

این . کنندمیشاورزی را به دریای خزر منتقل سموم مختلف ک

ماهیان و سموم از طریق تغییر در کیفیت آب باعث مرگ بچه

آترازین  (.6033پرویز،  اصالن)گردند تر میحتی ماهیان بزرگ

های رایج در دنیا کشعلف ترینو اصلی ترینیکی از پرمصرف

سال گذشته است که جهت کنترل بسیاری از کشیده  03طی 

  این سمدر ایران، از . شودها استفاده میپهن برگ ها وبرگ

کش در مزارع پنبه، نیشکر، ذرت و غیره در استان عنوان علفهب

ویژه خوزستان استفاده ههای جنوبی کشور بگلستان و استان

ها قطب اصلی پرورش ماهیان گرمابی در شود و این استانمی

  کشی است از گروهآترازین علف. شوندایران محسوب می

آزین که به سرعت توسط ریشه جذب و از طریق آپوپالست تری

شود ولی انتقال چنین از طریق برگ نیز جذب میهم و انتقال

وجود  آترازین در آب آشامیدنی بعضی از مردم. باشدصفر میآن 

در ایران با نام این ماده . باشدمیتر از حد مجاز دارد که بیش

به  WP80%و با فرموالسیون ( Gesaprim)تجاری گزاپریم 

ها اثرات مضری روی کشاستفاده از علف. گرددبازار عرضه می

، Mason) کتونی دارندرغم تغییر زنجیره غذایی پالنماهی علی

در سواحل باتالقی، الرو ماهی ممکن است در معرض . (6996

ها بچه که هر ساله میلیونبه اینبا توجه  .آترازین قرار گیرد

ماهی خاویاری جهت بازسازی این ذخایر با ارزش به رودخانه 

فقدان اطالعات کافی در مورد شود و سفیدرود رهاسازی می

های ایران و از طرفی ی تاسماهیان در آباثرات سم آترازین رو

ویژه غالت و پنبه شمال همصرف زیاد آن در مزارع کشاورزی ب

، تحقیق حاضر با هدف بررسی اهمیت موضوع نظر به کشور و

کش آترازین بر فاکتورهای بیوشیمیایی و خونی اثرات سم علف

 . آن به انجام رسید LC50- 96hبچه تاسماهی شیپ و تعیین 

 

  هاد و روشموا
استفاده عدد آکواریوم  60برای انجام این آزمایشات تعداد 

گیری آبها ساعت قبل از انجام آزمایش آکواریوم 00. گردید

ساعت  91مدت آزمایش . انجام گرفت هوادهیو عملیات  شدند

دقت توزین شده و ماهیان مورد آزمایش به. در نظر گرفته شد

 60م ابتال به بیماری به تعداد پس از اطمینان از سالمتی و عد

ها به بعد از معرفی ماهی .عدد در هر آکواریوم ریخته شد

های مختلف غلظت اسیون،آکواریوم و سپری شدن زمان آداپت

های حاوی ماهی سم بر اساس تیمارهای مورد نظر به آب آکوارم

برای اضافه نمودن سم ابتدا محلول استوک به حجم . اضافه شد

تیمار  0برای آزمایش اثرات آترازین . گردیدیه یک لیتر ته

، ppm00های تیمار بر اساس غلظت 0+3با غلظت شامل شاهد )

ppm0/03 ،ppm0 ،ppm633 ) در نظر گرفته شد و سپس

 مورد نظرهای وسیله استوانه مدرج به اندازه غلظتمحلول سم به

ابدالی و )شد  ریختههای حاوی ماهی برداشته و به آکواریوم

ای برای ماهیان آزمایش تغذیه دورهطی (. 6096همکاران، 

 بررسیساعت یک بار  00مرگ و میر ماهیان هر . صورت نگرفت

تلف ماهیان . طور جداگانه ثبت گردیدو برای هر آکواریوم به

 ناشی ازبه دقت بررسی شده و عالئم ظاهری ایجاد شده  شده

با استفاده  ساعت LC50 - 91ن امیز. گردیدتاثیرات سم ثبت 

محاسبه  61ورژن  SPSSو برنامه تحت  Probitافزار نرم از

سرنگ هپارینه شده از زیر ساقه  با استفاده ازگیری خون. گردید

شمارش  ،گسترش خونیتهیه پس از  .انجام شد ماهیاندمی 

های خونی توسط دستگاه شمارنده دستی و افتراقی سلول

به روش  توکریتدرصد هما .میکروسکوپ نوری انجام شد

دستگاه  پالسما با استفاده از. گیری شدوهماتوکریت اندازهمیکر

دقیقه جداسازی  63دور به مدت  0333سانتریفوژ با سرعت 

، گلیسریدتریهای بیوشیمیایی از قبیل کلسترول، شاخص .گردید

 گیریاندازه اسپکتروفتومتریروش کل و گلوکز به پروتئین، آلبومین

منظور ها از آمار توصیفی بهآنالیز آماری داده جهت انجام .شد

و غیره مربوط به ( ±SE ) تعیین میانگین، خطای استاندارد

 های خونی و بیوشیمیایی از آزمون تجزیه واریانس شاخص

های مورد بررسی به طرفه و آزمون دانکن بر اساس شاخصیک

درصد بین  0دار در سطح خطاهای منظور معرفی اختالف معنی
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منظور مقایسه بین دو میانگین از به. تیمارها استفاده گردید

ها از داده نوع نتعییجهت . استفاده گردید T - testروش 

در نهایت اطالعات . اسمیرنوف استفاده شد -آزمون کلموگروف

  Excelافزارها وارد نرمهای مخصوص ثبت و دادهحاصل در فرم

استفاده  SPSS افزاراز نرمها گردید و برای تجزیه و تحلیل داده

 . شد

 

 نتایج 
 تغییرات ظاهری و رفتاری -الف 

حالت گلی  .ترشح موکوس افزایش یافت ،بعد از معرفی سم

ها دیده دلیل تحرک و تجمع مالنوسیترنگ زیر سطح بدن به

. مشاهده گردیدانحنای ستون فقرات و فلج عصبی در ماهی . شد

بدن نیز در مشاهدات وجود ای و تیرگی سطح شنای نیم دایره

 . تشدید گردیدها آن تنفسو سرعت  متورمها آنال ماهی. دارد

 

 های بیوشیمیایینتایج حاصل از شاخص -ب

های مشابه با افزایش غلظت سم در زمانکل میزان پروتئین 

 (. 6 شکل)کاهش یافت ( >30/3P)داری طور معنیهب
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 در دوزهای مختلف سم آترازین کل ین تغییرات میزان پروتئنمودار  :1شکل 

 .دار استحروف نامشابه بیانگر وجود اختالف معنی. ساعت زنده ماندند 91گرم در لیتر تا میلی 00غلظت تیمار شاهد و ماهیان فقط  ،*

 

گرم در میلی 03حداقل و حداکثر میزان آلبومین در غلظت 

که دارای مشاهده گردید  04و  00ترتیب در ساعت لیتر در به

گذشت  ها و بادر اغلب زمان(. >30/3P)دار بود اختالف معنی

های مختلف نسب به تیمار زمان سطوح آلبومین در غلظت

 (.0 شکل)نشان داد ( >30/3P)دار شاهد اختالف معنی
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 لبومین در دوزهای مختلف سم آترازینآتغییرات میزان نمودار  :2شکل 

 .دار استحروف نامشابه بیانگر وجود اختالف معنی. ساعت زنده ماندند 91گرم در لیتر تا میلی 00لظت غتیمار شاهد و ماهیان فقط  ،*

 

طوور  هها و با گذشت زمان بسطوح کلسترول در همه غلظت

 داری نسبت به شاهد روند نزولی داشت و دارای اختالف معنی

 

 (.0 شکل( )>30/3P)داری بود معنی
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 ات میزان کلسترول در دوزهای مختلف سم آترازینتغییردار مون :3شکل 

 .دار استحروف نامشابه بیانگر وجود اختالف معنی. ساعت زنده ماندند 91گرم در لیتر تا میلی 00غلظت تیمار شاهد و ماهیان فقط  ،*

 

گورم در  میلوی  03گلیسیرید در غلظوت  ترین میزان تریکم

 خی تیمارها اختالف لیتر مشاهده گردید که نسبت به شاهد و بر

 (.0 شکل)داشت ( >30/3P)داری معنی
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 گلیسرید در دوزهای مختلف سم آترازینتغییرات میزان ترینمودار  :4شکل 

 .دار استحروف نامشابه بیانگر وجود اختالف معنی. ساعت زنده ماندند 91گرم در لیتر تا میلی 00غلظت تیمار شاهد و ماهیان فقط  ،*

 

 

سواعت فاقود    00هوا در زموان   کز در همه غلظتسطوح گلو

 04کوه در زموان    دار با تیمار شاهد بود، درحوالی اختالف معنی

داری کواهش یافوت   طوور معنوی  های بواالتر بوه  ساعت در غلظت

(30/3P<( ) 0شکل.) 
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 وکز در دوزهای مختلف سم آترازینتغییرات میزان گلنمودار  :5شکل 

 .دار استحروف نامشابه بیانگر وجود اختالف معنی. ساعت زنده ماندند 91گرم در لیتر تا میلی 00غلظت تیمار شاهد و ماهیان فقط  ،*

 



 9312 تابستان، 2، شماره پنجمسال                                     پژوهشی محیط زیست جانوری                  –فصلنامه علمی 

06 
 

 های سیتولوژیکنتایج شاخص -ج

 با افزایش غلظت ( P<30/3)داری طور معنیههماتوکریت ب

 

 (.1 شکل)آترازین و با گذشت زمان افزایش یافت 
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 های مختلف آترازینتوکریت در غلظتتغییرات میزان همانمودار  :6شکل 

 .دار استحروف نامشابه بیانگر وجود اختالف معنی. ساعت زنده ماندند 91گرم در لیتر تا میلی 00غلظت تیمار شاهد و ماهیان فقط  ،*

 

 

 در ( P<30/3)داری طور معنیههای قرمز بتعداد گلبول

 

 

 (.3شکل )های مختلف و با گذشت زمان کاهش یافتغلظت
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 های مختلف آترازینهای قرمز در غلظتتغییرات سطوح گلبولنمودار  :7شکل 

 .دار استحروف نامشابه بیانگر وجود اختالف معنی. ساعت زنده ماندند 91گرم در لیتر تا میلی 00غلظت تیمار شاهد و ماهیان فقط  ،*

 

 

 در  (P<30/3) داریطور معنیههای سفید بتعداد گلبول
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  متفاوتی( P< 30/3)دار نوسانات معنی ،ن هموگلوبینمیزا
 

 (.9شکل )های مختلف نشان داد ها و زماندر را در غلظت
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 های مختلف آترازینتغییرات میزان هموگلوبین در غلظتنمودار  :9شکل 

 .دار استه بیانگر وجود اختالف معنیحروف نامشاب. ساعت زنده ماندند 91گرم در لیتر تا میلی 00غلظت تیمار شاهد و ماهیان فقط  ،*

 

با افزایش  (MCV) میانگین تغییرات حجم متوسط سلولی

 اختالفمتفاوت، ها و تیمارهای غلظت سم در برخی زمان

میانگین تغییرات غلظت . نشان داد( >30/3P)دار معنی

در تیمارهای مورد مطالعه و در  (MCHC) ایهموگلوبین ذره

 .نشان داد( >30/3P)داری نات معنیهای مختلف نوسازمان

ساعت  00در زمان ( MCH)ای میزان متوسط هموگلوبین ذره

 داری نشان دادبین اغلب تیمارها نسبت به شاهد افزایش معنی

(30/3P< .)گرم در لیتر میلی 00که در تیمار با غلظت  در حالی

 .(6جدول ) ساعت کاهش یافت 91در زمان 

 

 ساعت 96طی  آترازین مختلف هایغلظتخون در  قرمزهای گلبول هایشاخص رات میزانتغییمیانگین  :1جدول 

  (MCV) میانگین حجم متوسط سلولی
 (درصد)غلظت 

 (ساعت)زمان 

91 30 04 00  

4/6 ± 30/664a
 4/6 ± 30/664a

 4/6 ± 30/664a
 4/6 ± 30/664a

 (شاهد) 3 

9/60 ± 06/609b
 4/66 ± 40/660a

 6/04 ± 00/600a
 6/0 ± 690b

 00 

- - 0/16 ± 600b
 0/90 ± 9/090c

 0/03 

- - 6/60 ± 040c
 0/60 ± 06/030b

 03 

- - 66/0 ± 00/610ab
 0/6 ± 90/069b

 633 

  (MCH)میانگین هموگلوبین ذره ای 

0/6 ± 01/63a
 0/6 ± 01/63a

 0/6 ± 01/63a
 0/6 ± 01/63a

 (شاهد) 3 

9/6 ± 0/61a
 0/9 ± 01/09b

 0/1 ± 0/06b
 0 ± 01/06b

 00 

- - 4/3 ± 0/01ab
 0/4 ± 43/04b

 0/03 

- - 0/0 ± 11/03ab
 

b 0/0 ± 61/00 03 

- - 0/0 ± 00/00ab
 6/6± 01/06b

 633 

  (MCHC) میانگین غلظت هموگلوبین ذره ای

0/6 ± 01/69b
 0/6 ± 01/69a

 0/6 ± 01/69ab
 0/6 ± 01/69ab

 (شاهد) 3 

6/3 ± 61/66a
 9/4 ± 6/00a

  C 0/0 ± 03/03 6/0 ± 00/61b
 00 

- - 0/3 ± 10/60a
 9/6 ± 60a

 0/03 

- - 6 ± 60a
 6/6 ± 66/63b

 03 

- - 0/3 ± 0/63b
 0/3 ± 63/69ab

 633 
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 هالکوسیت نتایج شمارش افتراقی -د
ها با افزایش غلظت و گذشت زمان در برخی تعداد نوتروفیل

نسبت بوه تیموار شواهد    ( P< 30/3) داریتمیارها افزایش معنی

 03سواعت در غلظوت    91حداقل میزان آن در زمان . نشان داد

ها بوا افوزایش   تتعداد لنفوسی .گرم در لیتر مشاهده گردیدمیلی

غلظت آترازین و با گذشت زمان در برخوی تیمارهوا نسوبت بوه     

تعوداد   .افوزایش یافوت  ( P< 30/3)داری طوور معنوی  هشواهد بو  

سواعت بوا افوزایش غلظوت      04و  00هوای  ائوزینوفیل در زموان 

 آترازین و با گذشت زمان در برخوی تیمارهوا نسوبت بوه شواهد      

تعداد مونوسویت بوا    .افتافزایش ی( P<30/3)داری طور معنیهب

داری طوور معنوی  هافزایش غلظت آترازین و با گذشوت زموان بو   

(30/3 >P ) (.0جدول )افزایش یافت 

 

 ساعت 96های مختلف سم آترازین طی ها در مجاورت غلظتهای افتراقی لکوسیتتغییرات شاخص :2جدول 

 (درصد)لنفوسیت 
 (درصد)غلظت 

 (ساعت)زمان 

91 30 04 00  

1/3 ± 00/03a
 1/3 ± 00/03a

 1/3 ± 00/03a
 1/3 ± 00/03a

 (شاهد) 3 

4/6 ± 11/30b
 0/6 ± 30b

 0/0 ± 11/13ab
 3/0 ± 00/11a

 00 

- - 3/3 ± 40b
 9/6 ± 11/33b

 0/03 

- - 6 ± 40b
 4/0 ± 00/16a

 03 

- - 6/6 ± 30ab
 0/6 ± 00/10a

 633 

  (درصد)ائوزینوفیل 

1/3 ± 0a
 1/3 ± 0a

 1/3 ± 0a
 1/3 ± 0a

 (شاهد) 3 

0/6 ± 06/0a
 0/6 ± 0a

 0/6 ± 10/0ab
 0/3 ± 11/1ab

 00 

- - 3/3 ± 3a
b

 0/0 ± 00/9b
 0/03 

- - 1/3 ± 11/1b
 

ab 4/6 ± 4 03 

- - 9/3 ± 00/63c
 0/0 ± 11/63b 633 

  (درصد)نوتوفیل 

0/3 ± 60a
 0/3 ± 60a

 0/3 ± 60b
 00/3 ± 60b

 (شاهد) 3 

0 ± 60a
 1/0 ± 1/60a

 
 C 0 ± 61 9/0 ± 11/60b

 00 

- - 0/3 ± 11/0a
 6 ± 4a

 0/03 

- - 3 ± 0a
 1/0 ± 11/60b

 03 

- - 0/0 ± 00/63b
 0/6 ± 00/03c

 633 

  (درصد)مونوسیت 

0/3 ± 11/63b
 3/6 ± 11/63b

 1/3 ± 11/63c
 1/3 ± 11/63b

 (شاهد) 3 

1/0 ± 00/3a
 1/0 ± 00/3a

 1/6 ± 11/63c
 9/0 ± 10/63b

 00 
 - 0/3 ± 4b

 1/3 ± 63/63b
 0/03 

 - 0/3 ± 00/0a
 1/3 ± 00/4a

b
 03 

 - 3/3 ± 1ab
 1/3 ± 11/1a

 633 
های مختلف در غلظتدار نامشابه بیانگر وجود اختالف معنیحروف . ساعت زنده ماندند 91گرم در لیتر تا میلی 00غلظت  تیمار شاهد و تیمار باماهیان فقط ، *

 .است

 

 بحث 
ها در محیط آبی و ترین ارگانیزمی از گستردهها یکماهی 

حساس به آلودگی محیطی هستند که ممکن است به تاثیرات 

. های آبی واکنش نشان دهندهای محیطبیولوژیکی آلودگی

نظارت بر پارامترهای خونی سلولی و غیرسلولی امکان تشخیص 

 حساسیت  .کندها را فراهم میکشهای سمیت علفنشانه

مختلف ماهی به مواد سمی متفاوت است به  هایگونه
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شناسی روی ماهیان مختلف صورت دلیل آزمایش سمهمین 

های ه دوز سم و گونهمیت آترازین در ماهی وابسته بس. گیردمی

گرم بر لیتر میلی 00و  0آوری حدود بین ت مرگماهی، با غلظ

تاثیر غلظت تحت کشنده . (0330و همکاران،  Elia) باشدمی

 Cyprinus)گرم بر لیتر آترازین در کپور معمولی  633

carpio ) باعث افزایش گلوکز و کاهش در غلظت پروتئین و

 گرددها میکلسترول و کاهش گلیکوژن در کبد و ماهیچه

(Gluth و Hanke ،6940). کمان آالی رنگیندر ماهی قزل

(Oncorhynchus mykiss ) بین )دوز حد مسمومیت آترازین

های کلیه، سبب تاثیرات مختلفی بر لوله( گرم بر لیتر 613و  63

هم تکثیر، شبکه آندوپالسمیک، میتوکندری و لیزوزوم، و به

تجمع . (6990و همکاران،  Oulmi) ریختگی شبکه گلژی شد

 03( Tilapia sparrmanii)زیستی آترازین در کبد تیالپیا 

گرم بر لیتر و میلی 61ساعت در معرض  30، بعد از گرم بر گرم

 Du) بود( همان دوز در ساعت 30گرم بر گرم، بعد از  03)در کبد 

preez  و van Vuren ،6990) . 633ماهی سالمون در معرض 

 60تا  63گرم بر لیتر آترازین دچار کاهش مصرف غذا بعد از 

 Acetylتغییر رفتار نتیجه کاهش فعالیت این روز شد که 

Cholinesterase باشدمی (Hossein  ،6991و همکاران) .

درصد،  00/03هموگلوبین  درصد، 63/10تعداد گلبول قرمز 

درصد در مقایسه با گروه  30/64درصد و پروتئین  34/1گلوکز 

درصد  30/0های سفید درحالی که گلبول. کاهش داشتشاهد 

 ین در تفریخبرای ارزیابی تاثیر سمیت آتراز. افزایش داشت
Mmummichog 

(Fundulus heteroclitus) 0، 3)ها را در معرض آترازین آن ،

پروتئین کل بدن و . استفاده گردید (میکروگرم بر لیتر 033، 03

تغییرات در متابولیسم . ساعت کاهش یافت 91چربی بعد از 

 شود و گیری میعنوان گلوکز پالسما اندازهکربوهیدرات به

کار هعنوان یک شاخص استرسی معمول در ماهی بهتواند بمی

کاهش در سطوح گلوکز سرم پس از مجاورت با سموم به . رود

رسد که ناشی از شرایط هیپوکسی باشد که منجر به نظر می

 Hosseinعالوههب. شودمصرف زیاد کربوهیدرات ذخیره شده می

، خاطر نشان کردند که کاهش در جذب (6991)و همکاران  

تواند ت آترازین میر ماهی قرار گرفته در مجاورت سمیغذا د

غلظت . دلیل دیگری بر کاهش سطوح گلوکز پالسما باشد

پروتئین سرم خون ماهی عنوان یک شاخص وضعیت سالمت 

، گزارش (0330)و همکاران   Das.رودکار میهها بعمومی آن

تر ممکن است مصرف پروتئین را کرد که تقاضای انرژی بیش

 .شوندد کند، فرایندی که پروتئین را به انرژی تبدیل میتشدی

هم خوردن تعادل به. یابدپروتئین سرم کاهش می ،بنابراین

آسیب کلیه سبب . خونی شاخص مهمی از آسیب کلیه است

شود و نیز ممکن است افزایش ترشح کلیوی پروتئین خون می

. قد شودمنجر به کاهش پروتئین سرم در ماهیان انگشت

Hossein  گزارش دادند که کاهش (6991)و همکاران ،

( Oreochromis niloticus) نیل رود پروتئین کل در گونه تیالپیای

گلوبولین  کاهش دلیلدر اصل به Chrysichthyes auratusو 

است که بیانگر اثرات سمیت آترازین بر سیستم ایمنی این 

  ماهی در مطالعه حاضر کاهش پروتئین پالسما. ماهیان بود

دلیل اثرات سمی این ناشی از سمیت مزمن آترازین به تواندمی

 .باشدسم بر طحال، کبد و کلیه می

Ramesh  اثرات سمت حاد آترازین بر (0339)و همکاران ،

را ( Cyprinus carpio)فاکتورهای خونی ماهی کپورمعمولی 

ای خونی مورد مطالعه قرار دادند و دریافتند که سطوح پارامتره

 Gluth.پذیرفت آترازین اثر سمیت از داریمعنی طورمطالعه به مورد

، دریافتند که گونه کپور قرار گرفته در Hanke (6940)و 

ساعت کاهش  30مدت ترازین بهگرم در لیتر آ 633مجاورت 

های پروتئین پالسمای خون را نشان داد داری در غلظتمعنی

 .ن تحت تیمار بودسازی خون در ماهیادلیل اثر رقیقکه به

. های استروئیدی استساز همه هورمونکلسترول ماده پیش

کاهش میزان کلسترول ممکن است مربوط به مصرف آن جهت 

تولید کورتیزول ناشی از استرس ایجاد شده توسط سم آترازین 

ها ای چربی و منبع اصلی چربیشکل ذخیره گلیسیریدتری .باشد

 گلیسیریدتریکاهش میزان . رداست که در جریان خون وجود دا

تواند ناشی های باالی سم آترازین میمای خون در غلظتپالس

دستگاه های باالتر سم بر از اختالل ایجاد شده توسط غلظت

های مربوطه و برهم خوردن تعادل گوارش، کبد و آنزیم

هورمونی و اختالل در متابولیسم طبیعی در ماهیان مورد 

قرمز و  گلبولمقادیر باالی  .(Robinson ،6993) مطالعه باشد

غلظت هموگلوبین خون پاسخی به افزایش تقاضای سوخت و 

قرمز خون بیانگر های گلبولافزایش تعداد . ساز در بدن است

تقاضای باالی نیاز اکسیژنی برای دستیابی به اکسیژن بیشتر 

؛ 0366و همکاران،   Zhou) باشدجهت سوخت و ساز باالتر می

Stathiskumar  ،طور هب سطوح هماتوکریت. (0366و همکاران

با افزایش غلظت آترازین و با گذشت ( P<30/3)داری معنی

دلیل افزایش حجم کاذب ناشی از تورم زمان افزایش یافت که به

لقاء شده و رهاسازی کاتکول های قرمز ناشی از استرس اگلبول

. (0330اران، و همک Beyea) ها در اثر سمیت آترازین بودآمین

های قرمز و میزان هموگلوبین با افزایش تعداد گلبول
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-بر آن سمغلظت آترازین کاهش یافت که ناشی از اثرات مخرب 

مطالعه . (0366و همکاران،  Zhou) ها و متابولیسم بدن بود

زای کمان که در شرایط استرسآالی رنگینروی خون قزل

میزان هماتوکریت و سازگاری قرار گرفته بود، نشان داد که 

( سازگاری با یک محیط جدید)زا هموگلوبین در شرایط استرس

قرمز و در گلبول باالتر بود و این عامل سبب افزایش حجم 

و همکاران،  Gabriel) نتیجه افزایش درصد هماتوکریت شود

جایی که افزایش درصد هماتوکریت ماهیان در از آن. (0333

قرمز گلبول از افزایش حجم زا، نخست ناشی شرایط استرس

است، بنابراین همواره ارتباط مستقیمی ( نه افزایش تعداد)خون 

بین درصد هماتوکریت و غلظت هموگلوبین خون برقرار نخواهد 

باعث ( مانند سم آترازین)استرس ناشی از هر عامل . بود

قرمز های گلبولها و تحریک و بسیج کوالمینآزادسازی کات

و در نتیجه ( گیردمعموالً با تأخیر صورت می که)خون از طحال 

 (0330و همکاران،  Bia) گرددقرمز میهای گلبولمتورم شدن 

-جدید را به سمت خون رهاسازی میقرمز های گلبولو طحال، 

قرمز خون، های گلبولکند، این پدیده سبب افزایش تعداد 

درصد هماتوکریت و غلظت هموگلوبین و همه این تغییرات 

افزایش ظرفیت حمل اکسیژن محلول خون در تنظیم  سبب

 گرددزا میذخیره تقاضای منابع اکسیژن در شرایط استرس

(Ajani ،0334) .داری با طور معنیههای سفید بتعداد گلبول

دلیل استرس ناشی از سمیت آن افزایش غلظت آترازین و به

ترین این تحقیق فراواندر . (Ajani ،0334) افزایش یافت

شدت تحت هفراوانی این یاخته ب. ، یاخته لنفوسیت بودلکوسیت

 . باشدتاثیر مواد آالینده محیطی می

و  Katarious) طوری که با وجود مواد سمی و داروییهب

ها در تنظیم لکوسیت .یابدشدت کاهش میبه (0330همکاران، 

ها در پاسخ به ک نقش دارند و تعداد آنیعملکرد ایمنولوژ

تواند ناشی از ها میافزایش تعداد آن. یابدفزایش میاسترس ا

 های لنفوئیدی باشدها از بافتافزایش تولید لنفوسیت

(Johansson-Sjobeck و Larsson ،6934) . هالنفوسیتتعداد 

با افزایش غلظت آترازین و با گذشت زمان در برخی تیمارها 

. فتکاهش یا( P< 30/3)داری طور معنیهنسبت به شاهد ب

های که سلول Bهای نوع تعداد لنفوسیت کاهش آترازین سبب

، (0363)و همکاران  Luiz .گردید، باشندمیسیستم ایمنی 

 اینقرهماهی بیان داشند که آترازین پاسخ ایمنی طبیعی در گربه

را کاهش داد و سبب تحریک ایمنی غیراختصاصی بدن و در 

های خود وز بیمارینظمی در سیستم ایمنی و سبب برنتیجه بی

لف دیگری نشان داده است تمطالعات مخ. ایمنی شد

بدن و  که آترازین سبب مختل شدن سیستم ایمنی نرمال

و  Maria) شودهای باال میافزایش خطر عفونت در غلظت

 ساس نتایج این تحقیق مشخص شد کهراب. (6941همکاران، 

ن حتی در شیپ در معرض سم آترازی هیانتاسمابچه  قرار گرفتن

ساعت، بر روی تعداد زیادی از  91پس از  ppm 00 غلظت

ها تاثیر فاکتورهای هماتولوژیکی و بیوشیمیایی و خونی آن

های پایین برای بچه آترازین حتی در غلظت ی بودنسمبیانگر 

رویه این سم بنابراین، باید از استفاده بی. باشدماهیان شیپ می

های هرز خودداری بردن علف در مصارف کشاورزی برای از بین

تا  شودتر استفاده کرد و از سموم کم خطرتر و با پایداری کم

 . تر کوشیدماهیان با ارزش بیشاین بتوان در راه حفظ ذخایر 
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Abstract 
In this study, the effects of the Atrazine were studied on some blood biochemistry 

parameters in 135Acipenser nudiventris during a 96 hours period. These examinations were 

made by 4 treatments and each treatment repeated these exams three times with a blank. The 

amount of LC50-96h of Atrazine was estimated 32.01 mg per liter. Albumin showed 

significant difference at some concentrations (P<0.05). The Cholesterol level in all 

concentrations showed significant decrease in comparison with the blank in time. The 

Triglyceride had its minimum amount in the concentration of 37 mg per liter, which had a 

significant difference with respect to the blank and some other treatments (P<0.05). 

Hematocrit percent increased meaningfully with the increase of the Atrazine concentration, 

and the red blood cells (RBC) decreased meaningfully in different treatments. Hemoglobin 

showed meaningful tolerance in different times and concentrations. Changes in the average 

cellular volume had a meaningful difference with the increase of the Atrazine dose and in 

different treatments and times. The average changes in the hemoglobin corpuscular showed a 

meaningful difference in different treatments and different times. The average of corpuscular 

hemoglobin in 24 hours had a meaningful increase in the most of the treatment in comparison 

with the blank. Neutrophils have increased meaningfully with the increase of concentration 

and with passing time. Lymphocytes have increased meaningfully with the increase of the 

Atrazine concentration in comparison to the blank. The monocytes have increased 

meaningfully in time and with the increase of the Atrazine concentration.  According to the 

table of the toxicity levels, Atrazine is considered as ‘toxic’ for Acipenser nudiventris and we 

can use the changes in the desired parameters as tools in analyzing the status in the 

pathobiology of fishes. 
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