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بردن آفات مختلف ممکن است به  ازبین به منظورهای گروه ارگانوفسفره است که پس از استفاده  کش دیازینون یکی از پرکاربردترین آفت
مطالعة حاضر به منظور بررسی تأثیرات  ،آبزیان و در نهایت انسان بگذارد. به همین علت برهای آبی راه یابد و تأثیراتی را  محیط
هماتولوژیک پارامترهای  درکش دیازینون  ام )که قبالً در برخی مناطق تخمین زده شده بودند( از آفت پی پی 5/1و  1، 5/0های  غلظت

ها و  ها، ائوزینوفیل ها، مونوسیت ، لنفوسیتMCV1 ،MCH2 ،MCHC3های سفید،  های قرمز، گلبول )هموگلوبین، هماتوکریت، گلبول
روز و با سه زمان  9در مدت  متر سانتی 00/13 گرم و میانگین طولی 48/15 با میانگین وزنی (Capoeta damascinaهای خون  مونوسیت
در هر سه زمان  ،نسبت به گروه کنترل ،ها در ماهیان در معرض دیازینون در روزهای اول، پنجم و نهم انجام شد. سنجشبرداری  نمونه
ها  های قرمز و لنفوسیت های سفید، تعداد گلبول دار در میزان هموگلوبین، هماتوکریت، تعداد گلبول معنی یدهندة کاهش برداری نشان نمونه
تفاوت  ،با این حال ؛های در معرض دیازینون نسبت به گروه کنترل افزایش یافت داری در گروه ها به صورت معنی اما تعداد نوتروفیل ،بود
توانند بیومارکر  دهد که پارامترهای خونی این ماهی می مشاهده نشد. این مطالعه نشان می MCHCو  MCV ،MCHای در مقادیر  عمده

 شند.مناسبی برای وجود دیازینون در محیط آبی با
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 (Mean corpuscular volume) خون قرمز یها گلبول متوسط حجم .1
 (Mean corpuscular hemoglobin) خون قرمز یها گلبول متوسط نیهموگلوب .2
 (Mean corpuscular hemoglobin concentration) خون قرمز یها گلبول نیهموگلوب متوسط غلظت .3
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 مقدمه. 1
های آبی به یکی از معضالت امرروز   آلودگی اکوسیستم

چررا   ،امع بشری در سراسر جهان تبدیل شده اسرت وج
نرد. افرزایش   ا هرای متنرو    که این منرابع دارای کراربری  

و بره تبرع    (Arjmandi et al., 2010تولیدات کشاورزی )
ها که در برخری منراطق    کش ن افزایش استفاده از آفتآ
 Dehghani et) رسرند  هم مری  میلیون تن در سال 5/2تا 

al., 2011 زیادی در خصوص  های نگرانی بروز(، سبب
 ،هرا  (. ارگانوفسرفره ibidآنها شده اسرت ) تأثیرات سوء 

بره   ،قبرل  ةچنرد دهر   از ،ها کش ای از آفت دستهمنزلة  به
 هرا  هعلت پایداری کمتر در محیط نسبت بره ارگرانوکلر  

بره   ؛(Girón-Pérez et al., 2007ین آنهرا شردند )  نشر جا
گسرترده از   ةآنها سربب اسرتفاد   ةکاربرد ساد ،که طوری

(. دیازینون یکری  Pan and Dutta, 1998آنها شده است )
-Deهاسررت ) هررای گررروه ارگانوفسررفره کررش از آفررت

Blaquière et al., 2000   که دارای مصرار  زیرادی در )
بره   ،ر کشراورزی یر های مختلرف کشراورزی و غ   بخش

از جمله . (ibidاست ) ،بردن آفات گوناگون منظور ازبین
تروان بره اسرتفاده در مرزار  بررن        هرای آن مری   کاربرد
(Kanazawa, 1978 و حتی در بخش صنعت و پزشکی )

(. تحقیقات نشران  Agrahari et al., 2007هم اشاره کرد )
توانند پس از اسرتفاده   ها می کش که این آفت است داده

 ,.Köprücü et alد )نتا چنرد مراه در خراع فعرال باشر     

(. عوامررل مختلفرری از جملرره ت ییرررات فصررل    2006
(Adedeji et al., 2009)، ات دمررا و ت ییرررPH  محرریط
هرا ترأثیر    کرش  توانند روی سمیت و اثرگذاری آفرت  می

هررا از طررر   کررش آفررت (.Fisher, 1991) داشررته باشررند
 Pan and)یابنرد   مری مختلف به داخرل منرابع آبری راه    

Dutta, 1998کننررد ) ( و آب را آلرروده مرریKanazawa, 

هرای گونراگونی از    ممکن است از راه ،همچنین ؛(1978
 Das and) ونده بره آبزیران نیرز منتقرل شر     جمله ت ذیر 

Mukherjee, 2003 هرایی کره    ( و بدین ترتیب ارگانیسرم
ها نیستند ممکن اسرت در معررض    کش هد  این آفت
  سالمت انسران  و متعاقباً( Rao, 2006) خطر قرار گیرند

(، Das and Mukherjee, 2003را نیز به خطرر بیندازنرد )  
 اهمیت اقتصرادی  اند که آبزیاناز جمله ها  چرا که ماهی

عالوه  ؛(Adhikari et al., 2004) دارندبرای انسان  باالیی
ترین منابع غذایی مورد نیاز  ها یکی از مهم ماهی ،بر این
(. برا توجره بره    Oruç and Usta, 2007) هستندنیز   انسان

 (،Dutta and Meijer, 2003مراهی )  درها  کش تأثیر آفت
کسرررریکولوژی نخسرررتین هررررد  مطالعررررات اکوتو 

آوردن بیومرارکر مناسرب بررای بررسری ایرن       دسرت  به
(. Oliveira-Ribeiro et al., 2006ترررأثیرات اسرررت )
کره فعالیرت آنرزیم اسرتیل      اسرت  تحقیقات نشران داده 
( و De-Blaquière et al., 2000کرررولین اسرررتراز ) 

( Pimpão et al., 2007پارامترهای هماتولوژیرک خرون )  
در  ؛شروند  ار ت ییراتری مری  هرا دچر   کش در اثر این آفت

تواننرد بیومارکرهرای مناسربی     نتیجه این پارامترهرا مری  
 (. بره طروری  Sancho et al., 2000بدین منظور باشرند ) 

ت ییر در فعالیت استیل کولین استراز خرود ممکرن    ،که
ت ذیه و تولیدمثل ماهیان ترأثیر منفری بگرذارد     براست 
(Dutta and Meijer, 2003سنجش پارامتر .) های خون از

این جهت حائز اهمیت اسرت کره عوامرل متعرددی از     
آن  های ویژگیتوانند سبب ت ییر در  ها می  جمله آالینده
حضور خون  به با توجه .(Bahmani et al., 2001شوند )
هایی از بدن که در تماس مسرتقیم برا محریط     در بخش
د از طریق تأثیراتی کره  نتوان ت ییرات محیطی می ،هستند
گذارنررد در خررون نشرران داده شرروند    خررون مرری  در
(Adhikari et al., 2004)پارامترهرررای  ،رو از ایرررن ؛

مناسبی را برای  ای توانند اطالعات پایه هماتولوژیک می
(. Hrubec et al., 2008مطالعات مختلرف فرراهم کننرد )   
دهنردة   توانرد نشران   ت ییر پارامترهای هماتولوژیک مری 
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هرا   ت ییررات بافرت   ،که وریآسیب بافتی نیز باشد به ط
تواند سبب ت ییرات کلی مثرل ت ییرر در رشرد     خود می
پارامترهرررای  ،همچنرررین .(Vosylienė, 1999شرررود )

هماتولوژیک نقش مهمی در تشرخی  بیمراری دارنرد    
(Arnold, 2005   و ت ییررررات برخررری پارامترهرررای )

 ،از جملرره هموگلرروبین و هماتوکریررت ،هماتولوژیررک
ود استرسرور در محریط باشرد    تواند بره علرت وجر    می
(Roche and Bogé, 2000)،       امرا برا توجره بره حضرور

دار در مرراهی سررنجش ایررن  هررای قرمررز هسررته گلبررول
تروان از   گیررد و نمری   دستی انجام می ةپارامترها به شیو
ای استفاده کرد که در موارد انسرانی بره    وسایل پیشرفته

 (. Arnold, 2005روند ) کار می
 ةاز خررررانواد Capoeta damascinaمرررراهی 

Cyprinidae   اسررت کرره پررراکنش وسرریعی در برخرری
(. Asadollah et al., 2011) دارد ییکشررورهای آسرریا

ها نشان داده است که در مناطق پرراکنش ایرن    بررسی
کرش دیرازینون بره     ماهی و سایر کپورماهیان از آفرت 

از آنجا که طبق  .شود توجهی استفاده می درخورمیزان 
کرش   لی مشخ  شده است که این آفرت مطالعات قب

پارامترهرررای خرررونی   دردارای ترررأثیرات مخربررری  
بنرابراین، بررسری    ،(Banaee et al., 2008هاست ) ماهی

پارامترهای خونی ماهی مرورد مطالعره    درتأثیرات آن 
کنرد و دارای ارز    که از حشرات آبرزی ت ذیره مری   

 ,Abdoliصید ورزشی و ترا حردی اقتصرادی اسرت )    

چرا که این ماهی به علرت   ،ئز اهمیت است( حا2000
پرذیری   بودن ممکن است در صورت آسریب  خوراکی

 مشکالتی را برای انسان یا سایر موجودات ایجاد کند.

 ها مواد و روش. 2
کرش دیرازینون برا نرام تجراری       در این بررسی از آفرت 

BASUDIN 50EC که شامل O,O-Diethyl O-[4-methyl-

6- (propan-2-yl) pyrimidin-2-yl] phosphorothioate  

برا   Capoeta damascinaاسرت و از مراهی آب شریرین    
 00/13 گرررم و میررانگین طررولی 48/15 میررانگین وزنرری

کیلرومتری   20کردان در  ةصیدشده از رودخان ،متر سانتی
 برا صید  استفاده شد. ماهیان پس از ،کرج در مرکز ایران

 ،های مجهز به هرواده  تانک باالکتروشوکر با ولتاژ پایین، 
برره آزمایشررگاه منتقررل شرردند و در آزمایشررگاه پررس از 

 2لیتری منتقل و به مردت   18های  دمایی به آکواریوم هم
شرایط آزمایشگاه سازگار شدند. طی این مردت   اهفته ب

ماهیان یکسان  همةشرایط دمایی، نوری و اکسیژن برای 
برار برا غرذای بیومرار ت ذیره       یکها روزی  ود و ماهیب
 ،هرای ماهیران   شدند. روزانه آب موجود در آکواریوم می

مانرده و   به منظور جلوگیری از تجمع مواد غرذایی براقی  
سراعت   84با آب شیری که به مدت  ،مواد دفعی ماهیان

شد. پارامترهای آب طری   میکلرزدایی شده بود تعویض 
 TDS= 120 و pH=7 ، 0.5± 22.5 ایرن دوره شرامل دمرا    

 بودند.
شسرته   هرا کرامالً   پس از پایان این دوره، تانرک 
ساعت قبرل از   84 ؛شدند و برای آزمایش آماده شدند

ماهیان متوقرف شرد و پرس از     ةشرو  آزمایش، ت ذی
های آزمایشی با آب شیری که هوادهی  اینکه آکواریوم

 ها به آنها وارد شدند. شده بود پر شدند ماهی
میزان مشرخ  دیرازینون بره میرزان مناسرب آب      

های  . غلظتشوندهای مورد نیاز تهیه  اضافه شد تا غلظت
ام  پرری پرری 5/1و  1، 5/0مررورد اسررتفاده در ایررن آزمررایش 

ازینون در لیتر بودند و یک گروه نیز که فاقد دیرازینون  دی
 LC50 ةشاهد در نظر گرفته شد. امکان محاسب منزلة بود به

مورد نظرر برر اسراس بیشرترین       وجود نداشت و غلظت
شرده در اولرین روز پرس از اسرپری      میزان سرم گرزار   

کررده  ( تعیرین  Arjmandi et al., 2010) الًبکه قر  ،دیازینون
ام( و مقرادیر کمترر و    پری  پری  18/1تخاب شرد ) ان بودند،

 .شدندبیشتر از این غلظت در این آزمایش استفاده 
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تیمار آزمایشی و یک تیمار شراهد   3آزمایش با 
روز طول کشید  9انجام گرفت. این آزمایش به مدت 

ها در روزهای اول، پنجم و نهم پرس از   گیری و نمونه
مرایش هرر   آغاز آزمایش انجام گرفتند. طری مردت آز  

بره منظرور حفری میرزان سرم و       ،ها روز آب آکواریوم
تعویض و میزان  کردن مواد دفعی ماهیان، کامالً خارج

نوری  ةشد. دور میسم مورد نظر دوباره به آنها اضافه 
سراعت تراریکی طری ایرن      12ساعت روشنایی و  12
پارامترهررا در ایررن   همررةش اعمررال شررد و  یآزمررا
طری مردت آزمرایش، مشرابه یکردیگر و       ،ها آکواریوم

 بدون ت ییر بودند.
کرردن آنهرا در    پس از صرید ماهیران و بیهرو    

 ةسراق  ةمحلول پودر گل میخرک، خرونگیری از ناحیر   
سری آغشرته بره     سری  1هرای   سررن   برا دمی ماهیران  

EDTA
شرمار    بره منظرور  به عمرل آمرد و خرون     1

هرای حراوی    پارامترهای هماتولوژیک به میکروتیروب 
منتقل و در یخ نگهداری شرد   EDTAضد انعقاد  ةماد
(Desai and Parikh, 2012.) 

پارامترهرررای  ،پرررس از اتمرررام خرررونگیری  
RBCهماتولوژیررررک خررررون شررررامل    

2 ،3WBC ،
 MCHC و MCV ،MCHهماتوکریررت، هموگلرروبین،  

هرای   شمار  افتراقی گلبول ،همچنین ند؛سنجش شد
سررفید شررامل نوتروفیررل، لنفوسرریت، مونوسرریت و    

 .(Banaee et al., 2008وفیل نیز صورت گرفت )ائوزین
آوردن میزان هموگلوبین از رو   دست به برای

(1946 )Drabkin   آوردن  دسرت  استفاده شد و بررای بره
خرون   .Cyriac et al(1989هماتوکریرت طبرق رو  )  

سانتریفیوژ  ،سپس ؛آغشته به هپارین شد های لولهوارد 

                                                                       
 دیاس تترا نیآم ید لنیات. 1
 (Red blood cell) خون قرمز یها گلبول. 2
 (White blood cell) خون دیسف یها گلبول. 3

گرفرت و  صرورت   12000دقیقه و با دور  5به مدت 
مقررادیر هماتوکریررت قرائررت شررد. برررای شررمار    

( از الم WBCهرا )  ( و لوکوسریت RBCها ) اریتروسیت
هرایم اسرتفاده شرد     ةکنند هموسیتومتر و محلول رقیق

(Desai and Parikh, 2012  و تعررداد آنهررا در هررر )
، MCH ةبه منظور محاسرب  ،متر بیان شد. همچنین میلی

MCV  وMCHC ( 2008) ةشررد هررای ارائرره از فرمررول
Greer et al. .استفاده شد 

هرای سرفید    به منظور شمار  تفریقری گلبرول  
ک قطره خون روی الم قرار داده شرد و یرک   یخون، 

 1شرده بره مردت     الم تهیره  ،گستر  تهیه شد سرپس 
دقیقره در   30دقیقه در معرض هوا خشک و به مدت 

آمیرزی   شد و پرس از آن رنر    ثابت درصد 90اتانول 
آمیزی از گیمسا استفاده  به منظور رن صورت گرفت. 
 ،سرپس  ؛دقیقه به طول انجامیرد  30شد که این فرآیند 
های سفید در زیر میکروسکوپ انجام  شمار  گلبول

 (.Khoshbavar-Rostami et al., 2006شد )
 One-Wayآنررالیز آمرراری بررر اسرراس رو    

ANOVA      و بر اساس نتای  تسرت تروکی و برا دقرت 
P ≤0.05 افزار  ه از نرمبا استفادSPSS 16   انجام گرفرت

 2010اکسرل  افزار  نیز از نرم ها گرا و به منظور رسم 
 (.Banaee et al., 2008استفاده شد )

 نتایج. 3
 ت ییرات ایجادشده در پارامترهای هماتولوژیک ماهیانِ

 5/1و  1، 5/0هررای  قرارگرفترره در معرررض غلظررت  
روز در  9کرش دیرازینون بره مردت      ام از آفرت  پی پی

انرد. پارامترهرای    نشران داده شرده   12تا  1نمودارهای 
 WBC، هموگلوبین، هماتوکریت و RBCهماتولوژیک 
های در معررض دیرازینون نسربت بره گرروه       در گروه

گیرری دارای کراهش    شاهد در هرر سره زمران نمونره    
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دز  ه(. در واقررع هررر چرر P≤0.05داری بودنررد ) معنرری
، هموگلروبین،  RBCکش افزایش یافرت، مقرادیر    فتآ

دچار کاهش شردیدتری نسربت    WBCهماتوکریت و 
در روز نهم و در گروهی  MCHبه گروه کنترل شدند. 
ام دیرازینون برود    پری  پری  5/1که در معررض غلظرت   

در  MCVداری را نشان داد. در روز اول،  افزایش معنی
ام  پری  پری  1و  5/0هایی که در معررض دزهرای    گروه

داری نسبت به گروه کنترل افزایش  بودند به طور معنی
هایی که در روزهای پنجم و نهرم   اما در بررسی ،یافت

در  MCVداری برین میرزان    انجام شد ت ییررات معنری  
تیمارهای در معرض سم و گروه کنترل مشاهده نشد. 

MCHC آزمررایش فاقررد ت ییرررات عمررده بررود    یطرر
(P≥0.05.) 

 
 . روز 9 مدت به کنترل گروه و نونیازید معرض در قرارگرفته Capoeta damascina یماه( WBC) نیهموگلوب زانیم .1 نمودار

 .است SE mean براساس نمودار

 

 
 .روز 9 مدت به کنترل گروه و نونیازید معرض در قرارگرفته Capoeta damascina یماه( RBC) نیهموگلوب زانیم .2 نمودار

 .است SE mean براساس نمودار 
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 . روز 9 مدت به کنترل گروه و نونیازید معرض در قرارگرفته Capoeta damascina یماه( Hb) نیهموگلوب زانیم .3 نمودار

 .است SE mean اساس بر نمودار
 

 
  و نونیازید معرض در قرارگرفته Capoeta damascina ماهي (Hct) تیهماتوکر زانیم .4 نمودار

 .است SE mean اساس بر نمودار. روز 9 مدت به کنترل گروه
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 . روز 9 مدت به کنترل گروه و نونیازید معرض در قرارگرفته Capoeta damascina يماه در MCV زانیم .5 نمودار

 .است SE mean اساس بر نمودار
 

 
 .روز 9 مدت به کنترل گروه و نونیازید معرض در قرارگرفته Capoeta damascina یماه در MCH زانیم .6 نمودار

 .است SE mean اساس بر نمودار
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 . روز 9 مدت به کنترل گروه و نونیازید  معرض در قرارگرفته Capoeta damascina یماه در MCHC زانیم .7 نمودار

 .است SE mean اساس بر نمودار

 
های سفید خرون،   پس از شمار  افتراقی گلبول

داری در تعرداد   ها هیچ ت ییر معنری  کدام از زمان در هیچ
های قرارگرفته در  ها در گروه ها و ائوزینوفیل مونوسیت

معرض دیازینون نسبت به گروه کنترل مشراهده نشرد،   
گیری به صرورت   ها در هر بار نمونه اما تعداد لنفوسیت

گرروه کنتررل دارای کراهش برود.      داری نسبت به معنی

برردین صررورت کرره بررا افررزایش دز دیررازینون تعررداد   
ها، تعرداد   بر خال  لنفوسیت ؛ها کاهش یافت لنفوسیت
هرای   گیرری در گرروه   دفعات نمونه همةها در  نوتروفیل

در معرررض دیررازینون نسرربت برره گررروه کنترررل دارای 
اد با افزایش دز دیرازینون، تعرد   ،دار بود و افزایش معنی
 ها نیز افزایش یافت. نوتروفیل

 

 
 . روز 9 مدت به کنترل گروه و نونیازید  معرض در قرارگرفته Capoeta damascina لینوتروف درصد .8 نمودار

 .است SE mean اساس بر نمودار
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 . روز 9 مدت به کنترل گروه و نونیازید  معرض در قرارگرفته Capoeta damascina تیلنفوس درصد .9 نمودار

 .است SE mean اساس بر نمودار
 

 
 نمودار. روز 9 مدت به کنترل گروه و نونیازید  معرض در قرارگرفته Capoeta damascina تیمونوس درصد .11 نمودار

 .است SE mean اساس بر 
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 . روز 9 مدت به کنترل گروه و نونیازید معرض در قرارگرفته Capoeta damascina لینوفیائوز درصد .11 نمودار

 .است SE mean اساس بر نمودار

 

 گیری و نتیجه بحث. 4
هررای قرمررز خررون، هموگلرروبین و     تعررداد گلبررول 

کش نسربت بره    هماتوکریت در ماهیان در معرض آفت
داری بودند کره ایرن برا     گروه شاهد دارای کاهش معنی

 دربرارة که  ،.Kavitha et al( 2010مانند )ی نتای  تحقیقات
( در معررض آرسرنات انجرام    Catla catla) کپور هندی

 ، کرره دربررارة.Köprücü et al (2006) همچنررین ،شررد
( در معرررض Silurus glanisمرراهی اروپررایی )  گربرره

کراهش   ةدیازینون انجرام شرد، مطابقرت دارد. مشراهد    
تواند ناشی از مرر  آنهرا در    قرمز می های گلبولتعداد 

البتره   ؛(Kudirat-Adeyemo, 2007معرض آالینده باشد )
 Oreochromis دربرارة  Lopez (1995) ةبر اساس مطالعر 

niloticus،    به منظور بررسی تعیرین اثررpH ر سرمیت  د
توانرد   شردن خرون نیرز مری     کادمیوم، بیان شد که رقیرق 

قرمز خون باشرد.  های  عاملی برای کاهش تعداد گلبول
اسرتیل کرولین    کره  بیان کرد Coetzee (1996، )همچنین
تواند از طریق اختالل در استیل کولین باعر    استراز می

ممکرن   وهای قرمرز شرود    تأثیر منفی در ساختار گلبول
ل دیگرری نیرز   علرفتن آنها شود. البته  است سبب ازبین

کره از   اسرت  شرده  های قرمرز ککرر   برای کاهش گلبول
های قرمز در آبشرش   توان به تجمع گلبول آنها می ةجمل

ماهیان در معرض استرس ناشی از آالینده اشراره کررد   
 Narainشرود )  که سبب کاهش تعداد آنها در خون مری 

and Srivastava, 1989 شرده   (. در نتیجه کاهش مشراهده
تواند در اثر هر کردام از عوامرل براال     در این مطالعه می
ی سفید )لوکوپنیرا( در مطالعرات   ها باشد. کاهش گلبول

 Khoshbavar-Rostami etفراوانی گزار  شده اسرت ) 

al., 2006; Köprücü et al., 2006  هرای   (. تعرداد گلبرول
های در معرض دیرازینون   سفید در این مطالعه در گروه

بررداری   نسبت به گروه شاهد در هر سره زمران نمونره   
ابه نترای   دار بود که ایرن نترای  مشر    دارای کاهش معنی
از مطالعة اثرر   .Banaee et al (2008) تحقیقاتی است که

 .Köprücü et al(2006)و  Cyprinus carpio دردیازینون 
برره دسررت  Silurus glanis دراز مطالعررة اثررر دیررازینون 

برا   کره،  بیان کردند Ololade and Oginni( 2010) آورند.
هرای سرفید کلیره     توجه به اینکه محل سراخت گلبرول  

توانرد سربب    ت، تأثیر یا تجمع آالینده در کلیره مری  اس
یکری از   ،بنرابراین  ؛اختالل در فرآیند ساخت آنها شرود 

 های سفید در این تحقیق را احتماالً دالیل کاهش گلبول



 421تا  933، صفحه 2931، زمستان 4، شمارة 66نشریه شیالت، مجله منابع طبیعی ایران، دورة  409
  

 Remyla etامرا   ،بتوان به تخریب بافت کلیه نسربت داد 

al. (2008) های سفید را در مراهی   افزایش تعداد گلبول
کره   ندکرد بیانو گزار  ر معرض استرس قرارگرفته د

ه هر سیستم ایمنی خود را در مواج استموجود توانسته 
برا ایرن    ؛شرایط سازگار شود ابا آالینده تقویت کند و ب

کره کراهش    نرد بیران کرد  .Kavitha et al (2010) حرال، 
در معرررض  Catla catlaهررای سررفید در مرراهی  گلبررول

هرای   گلبرول شردن  ن آرسنات ممکن است ناشی از برال  
های خونسراز در ارگانیسرم در معررض     سفید در بافت

آالینررده باشررد. میررزان هموگلرروبین در ایررن مطالعرره در 
های در معرض دیازینون نسبت بره گرروه شراهد     گروه

تحقیقری   ةدار بود که این امر با نتیج دارای کاهش معنی
بره   ،Cyprinus carpio دربارة .Svoboda et al (2001) که

هرای هماتولوژیرک در معررض     یین شراخ  منظور تع
 Singh and (2010) انجام دادند مطابقت دارد. ،دیازینون

Srivastava    بیرران کردنررد کرره کرراهش هموگلرروبین و
هرای   کاهش تعداد گلبول سببتواند به  هماتوکریت می

های  قرمز باشد. از آنجا که هموگلوبین در داخل گلبول
 درتوانرد   مز میهای قر قرمز است پس اختالالت گلبول

تواند  کاهش هموگلوبین می ،آن تأثیر بگذارد. برای مثال
 Ololade andشردن گلبرول قرمرز باشرد )     ناشی از پاره

Oginni, 2010هررای قرمررز  آسرریب گلبررول ،(. بنررابراین
ن مطالعره  یر های قرمز در ا تواند علت کاهش گلبول می

 تواند از طریق خون خود را به باشد، چرا که آالینده می
رساند و ممکن است در آنها تجمرع  بهای مختلف  اندام
(. البته با توجه بره کراهش   Adeyemo et al., 2011کند )

 (2002) ای کرره شررده در مطالعرره هموگلرروبین مشرراهده
Affonso et al.   دربرارةColossoma macropomum  بره 

، اسرترس  دادنرد د انجرام  یسرولف  تأثیرات یبررس منظور
تروان   در زمان آزمایش را نیرز مری   نشدن ناشی از ت ذیه

کرد. کاهش  بیانعلتی برای ت ییر در میزان هموگلوبین 

مراهی خواهرد گذاشرت     درهموگلوبین تأثیرات منفری  
 سببها به  چرا که منجر به کاهش انرژی تولیدی بافت

مناسرب  نارسرانی   کاهش نرخ متابولیک ناشی از اکسیژن
ت نیز به مانند (. هماتوکریAhmad et al., 1995شود ) می

های در معرض دیرازینون نسربت    هموگلوبین، در گروه
 ای بود به طوری که به گروه کنترل، دارای کاهش عمده

(2008) Banaee et al. عرواملی کره سربب    نرد بیان کرد ،
نرد کره   ا شروند همران عرواملی    شدن هماتوکریت می کم

شروند   های قرمز مری  یا تعداد گلبول اندازهسبب کاهش 
ای توانررایی ایجرراد ایررن تررأثیرات را در  ینرردهو اگررر آال
داشته باشرد، هماتوکریرت    یهای قرمز ارگانیسم گلبول

توانرد در   ابد و سنجش آن مری ی خون آن نیز کاهش می
نیرز   Gill and Pant (1987) ثر باشد.ؤتشخی  بیماری م

هرای   انردام  ةشرد  های ساخته بیان کردند که میزان سلول
هررای قرمررز، در تعیررین میررزان     گلبررول ةتولیدکننررد

تروان کراهش    هماتوکریت تأثیر مستقیم دارند، پس مری 
هماتوکریررت در ایررن مطالعرره را برره کرراهش تعررداد    

قرمز نسربت داد   های گلبولهای قرمز یا انقباض  گلبول
(Narain and Srivastava, 1989کاهش مشاهد .) شده در  ه

 مطالعرة  ه بره ها در این مطالعه برا توجر   تعداد لنفوسیت
(1996)Barnhoorn  تواند به تحریک سیستم دفراعی   می

البته افزایش ترشح کورتیکول در  بدن نسبت داده شود،
اسرتروئیدی   یهرا  که یکی از هورمرون  ،شرایط استرس

تواند علت احتمرالی دیگرری بررای ایرن      نیز می ،است
بررا بررسرری   .Mazon et al( 2002) کرراهش باشررد. 

 ،Prochilodus scrofaیرک مراهی   پارامترهرای هماتولوژ 
پس از قرارگیرری در معررض مرس، بیران کردنرد کره       

. انرد  آالینرده  ةدهندة تأثیر ثانویر  ها نشان کاهش لنفوسیت
هرا فاگوسریتوز عامرل خرارجی اسرت       نوتروفیل ةوظیف
(Barnhoorn, 1996) ،        کره برا توجره بره ایرن نکتره کره

ر های بافتی و در نتیجره افرزایش فعالیرت آنهرا د     آسیب
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 Mazon etتواند علت افزایش آنها قلمداد شود ) بدن می

al., 2002هرا   که علت افزایش نوتروفیل گفتتوان  ( می
ناشری از آسریب    )نوتروفیلیا( در ایرن مطالعره احتمراالً   

 بافتی است.
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