
 :P-ISSN 5626-2588                                                                                                                                  2588-5626شاپای چاپی: 

 :E-ISSN 4147-2538                                             191-185، 1396( 4) 5 یلش                                         2538-4147شاپای الکترونیکی: 

  1396 زمستان /4شیل/ دوره پنجم/ شماره /185

 

 

 

 

 

 

 (Cyprinus carpio) معمولی کپور یماه یخون هایفراسنجهبر  نونییازدسم  یرثأت

 4معلم نژادیدعلی، سع3یلیمالآقاپورقراخ یمجتب ،2آقازاده ییکربال یلوفرن ،*1  اطاقسرا یخان محمد یدام

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل، بابل دانشجوی دکتری بیولوژی دریا، گروه شیالت، 1
 گروه شیالت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل، بابل، شیالت کارشناس ارشد 2

 ، بابلواحد بابلت، گروه شیالت، دانشگاه پیام نور کارشناس شیال 3
 ، بابلواحد بابلدانشگاه آزاد اسالمی  گروه بیوشیمی، شیمی بالینی،بیو یدکتر 4

 bio_kh@yahoo.com *مسئول مکاتبات:

 

 :نوع مقاله

 پژوهشی
 چکیده 

 واقا   یرینشا  که در مجاورت منااب  آ   یاز مزارع کشاورز یاریدر بس یجهت کنترل آفات نبات دیازینون سم استفاده از

 یدر مااه  ونیخا  هاای فراسانجه  یبر رو دیازینون یاثر سم کشاورز یق،تحق یندرا روین. از اباشدیم یجرا یاراند، بسشده

عار   مروز در  45 الای  30به مدت  هایماه یشآزما ین. در افتقرار گر یمورد بررس( Cyprinus Carpio) یکپور معمول

و  یخاون  یدقرماز و ساف   یهاا گلباول  خاونی  هاای فراسانجه  یازان قرار گرفتند سپس م دیازینونمختلف سم  یهاغلظت

خاون   یدساف  یهاا گلباول  یزانسم م یزانشد که با باال رفتن م یدهد یبررس ینقرار گرفت. در ا یمورد بررس یتهماتوکر

شااهده  خاون م  ینقرمز خون و هموگلوب یهاگلبول یزاندر م یمشهود ییراتغت ی. ولیافتشاهد کاهش  مونهنسبت به ن

( داشاته  P<0.05) دارییمعنا  ییارات نسبت به نمونه شااهد تغ  یدسف یهاکه گلبول نشان داد یزن یآمار ی. بررسیدنگرد

نسبت  ینوبقرمز و هموگل یهاگلبول ینفت. همچنیاکاهش  یزن یدسف یهاگلبول یزاندوز سم م یزانم یشو با افزااست 

 (.P>0.05) تنداشته اس یداریمعن ییراتبه نمونه شاهد تغ
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 مقدمه

 ل حشرات درر کنترر وسیعی در کشاورزی و منازل به منظوطو باشد که بههای ارگانونسفری میکشترین آفتیکی از مهم دیازینون

اعی به یاهان زرپاشی بر روی محصوالت و گاز سمپس شود. این سم معموالً خاک، گیاهان و محصوالت زراعی دیگر استفاده می

 خواهد شد های آبیشود و در نهایت، مقادیر زیادی از این سم وارد محیطهای سطحی و زیرزمینی میوارد آ  ،سهولت شسته شده

(Coppage and Math hews 1974 .) 

ان فعالیت  و فقدشود ولی تحت شرایط خاص، پایین بودن دما، رطوبت پایین، قلیائیت باالبه سرعت تجزیه می دیازینوناگرچه 

 (.Eisler,1986بیشتر از نظر زیستی در خاک فعال باقی بماند ) یا ماه شش در حدود تواندمی ای میکروبیتجزیه

ها که در مهرگان، پستانداران، پرندگان و ماهیای از موجودات غیرهدف مانند بیگسترده تواند بر دامنهتوزی  دیازینون در آ  می

های عصبی از طریق باند شدن با آنزیم دیازینون (.Burkepile et al., 2000کنند، تأثیر بگذارند )های آبی زیست میاکوسیستم

 شیل
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دیازینون بسیار متغیر است و به  50LCمقدار  گردد.ین استراز و بلوکه نمودن آن سبب اسپاسم عضالنی در جانوران میلاستیل کو

ممکن است منجر به کاهش مقدار  دیازینونسن، وزن، جنسیت جاندار و شرایط اقلیمی محیط بستگی دارد. دوزهای تحت کشنده 

های آوری اختالل در تغذیه و افت وزن و نیز ناهنجاریمهرگان آبزی و همچنین کاهش توان زادرشد و توان تولید مثل و بقای بی

 (.Elisler, 1986; Dutta and Areuds, 2003شود )ها، دوزیستان، پرندگان و پستانداران میعصبی و رفتاری در ماهی

 الت عصبیوز اختالهای سطحی و قرارگرفتن ماهیان در معر  آن حتی در دوزهاى پایین نه تنها موجب بردیازینون به آ  ورود 

سیستم  ،(Dutta et al,.1997)سیستم ایمنی (، Dutta et al., 1996هایی در آبشش )گردد بلکه سبب بروز ناهنجاریدر ماهیان می

  شود.( نیز می Moore and waring,1996 و اختالل در بروز رفتارهای تولید مثلی ) بویایی

های متأسفانه مصرف بیش از حد این سم در ایران و ورود آن از طریق زهکشی مزارع کشاورزی به ویژه پس از بارش باران به آ 

 ;Shayeghi, 2000) شودبندها و استخرها محسو  مىها و آ تاال ها، ای برای آبزیان رودخانهسطحی خطری جدی و بالقوه

Shayeghi et al., 2008; Sohrabi et al., 2012).) 

ردار اصی برخوعلت ارزش اقتصادی از اهمیت خبه شوند که ترین موجودات آبزی محسو  میاز طرف دیگر ماهیان از جمله مهم

 (. Sharifi, 2002گردد )سنجی در بعد وسیعی از آن استفاده میبوده و به همین دلیل انجام آزمایشات زیست 

رش داده پرو در سراسر دنیاای و به طور گستردهشود میترین ماهیان پرورشی دنیا شناخته ماهی کپور به عنوان یکی از اصلی

 اینمحل پرورش  .شودمیدر مناطق مختلف ایران محسو  مهم های ماهیان پرورشی یکی از گونه . همچنین این گونهشودمی

ا ین مطالعه باشود. بنابراین به خوبی با شرایط آزمایشگاهی، سازگار می است. همچنینهای کشاورزی اغلب در نزدیکی زمین ماهی

 .نجام شدبه عنوان یک عامل، بروی تغییرات پارامترهای خونی در ماهی کپور معمولی ا دیازینونهدف بررسی اثر سم 

 هامواد و روش

های در وزن اهیمعدد  20 تعدادلیتری استفاده شد که در هر تانک  180تانک  18عدد کپور معمولی در  360این تحقیق از  در

ه مدت یک هفته تکرارصورت گرفت. بچه ماهیان جهت سازگاری با شرایط محیط ب 3تیمار با  6گرم استفاده شد که در  45-30

 هایمؤلفهبودند.  تحت کنترل 1طبق جدول فیزیکوشیمیایی آ   هایمؤلفهاین مدت  در طی .نگهداری و مورد تغذیه قرار گرفتند

 به نمایش درآمده است. 1در جدول گیری شده آ  مخازن اندازه

 گیری شده آب مخازناندازه هایمؤلفه: 1جدول

 میزان مؤلفه ردیف

 28-30 گراد(دمای آ  )درجه سانتی 1

 7-5/9 لیتر(اکسیژن محلول )میلی گرم در  2

3 pH 8-5/7 

 <25/0 گرم در لیتر(آمونیاک )میلی 4

72/10 گرم در لیتر(کدورت )میلی 5 ± 19/0  

±350 گرم در لیتر(سختی )میلی 6 2/1  

±24 گرم در لیتر(شوری )میلی 7 04/0  

ش، در طول آزمای .لحاظ گردیدها در آکواریممحاسبه و  2در پنج دوز متفاوت طبق جدول  50LCی با محاسبه دیازینونسم میزان 

ای عمل آمد، سپس نمونه بهخونگیری  هانمونهروز از  45الی  30زمان  طیاز پس حرکات و رفتار ماهیان مورد ارزیابی قرار گرفت. 

 به آزمایشگاه منتقل گردید.  آن هایفراسنجهبرای بررسی  خون
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 های مختلفتیمارهای سم در : غلظت2جدول 

 غلظت سم تیمار

  شاهد 1

2 lµ 17 

3   lµ 34 

4 lµ 56 

5 lµ 85 

6 lµ 113 

 آمارى تحلیل

استفاده شد و جهت  ver 20  SPSSتصادفی صورت پذیرفت که برای آنالیز آماری آن از نرم افزار آزمایش حاضر در قالب طرح کامالً

درصاد   5ها در ساط   دادهداری بین وجود اختالف معنی با( و ANOVA) طرفه یک واریانسآنالیز  زها اداده آماری تحلیل و تجزیه

 استفاده شد.Excel   2013های مربوطه نیز از نرم افزاربرای رسم گراف آزمون دانکن مورد استفاده قرار گرفت.

 نتایج

تکرار  سهدیازینون بر روی ماهیان کپورمعمولی پس از انجام آزمایشات و  سمتحت تاثیر  گلبول سفید خون میانگین میزان تغییرات

 .به نمایش درآمده است 1و شکل   3در جدول و میانگین آن 

 های مورد مطالعهمیزان گلبول سفید شمارش شده در نمونه: 3جدول

 میزان گلبول سفید تیمار

 49800a )شاهد( 1

2 27000b 

3 26000b 

4 18500c 

5 14500c 

6 12500c 

 

  
 های مورد مطالعهمیزان گلبول سفید شمارش شده در نمونه: 1شکل 
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به  پنجمیزان آن در تیمار کمترین م ولیتر در میلی 85/1×510در تیمار شاهد به میزان با توجه به نتایج بیشترین میزان گلبول قرمز

 (.2نمودار و  4)جدول  مشاهده شد لیتردر میلی 54/1×510میزان 
 

 (RBC×1000000) های مورد مطالعهنمونه: میانگین میزان گلبول قرمز در 4جدول

 (RBC×1000000)میزان گلبول قرمز تیمار

 85/1 )شاهد( 1

2 58/1 

3 55/1 

4 5/1 

5 45/1 

6 5/1 

 

 

 های مورد مطالعهمیزان گلبول قرمز در نمونه: 2شکل 

یزان آن در تیمار شاهد و کمترین م 3/8( 0±/1)کریت در تیمار ششم به میزان بیشترین میزان هماتوایج بدست آمده با توجه به نت

 (.3و نمودار  5بدست آمد )جدول  89/7( 0±/3به میزان )

 های مورد مطالعهمیزان هماتوکریت نمونه: میانگین 5جدول 

 میزان هماتوکریت تیمار

 89/7b( ±3/0) )شاهد( 1

2 (1/0± )1/8ab 

3 (2/0± )85/7b 

4 (4/0± )95/7ab 

5 (2/0± )5/8a 

6 (1/0± )3/8ab 
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 های مورد مطالعهدر نمونه هماتوکریت: میزان 3شکل 

 بحث
ها، ه مناب  مختلف آبی هم چون رودخانههای شهری جاری سم دیازینون بهای سطحی و فاضال نفوذ زهکش مزارع کشاورزی، روان آ 

ای از تواند بر طیف گستردههای فصلی میه ویژه پس از بارش بارانها و مزارع پرورش ماهی و دیگر آبزیان بانبندآ ها، ها، دریاچهتاال 

ها و کنند، تاثیر بگذارد و حتی موجب مرگ و میر بسیارى از آنهای آبی زیست میها، که در این اکوسیستمموجودات غیر هدف نظیر ماهی

 (.Burkepile at al., 2000آنها گردد )تجم  زیستی این سم در بدن 

ی سبب شد تا این شود. قابلیت انحالل این سم در چربها میها، پوست و سیستم گوارشی به راحتی وارد بدن ماهیدیازینون از طریق آبشش

سم دیازینون ها در معر  ماهیساعت از قرار گرفتن  24ر از سم به راحتی از ساختار فسفولپیدی غشاهای زیستی عبور نماید و در طی کمت

های مختلف بدن تجم  رسد و در بافتط  مشابه غلظت این سم در محیط میهای مختلف بدن به ویژه خون به سغلظت این سم در بافت

ن است در گردد ولی بخشی از آن نیز ممکزدایی در کبد از بدن دف  میه به بدن پس از سمای از سم وارد شدعمده بخشیابد. اگر چه می

 .(Dutta and Areuds, 2003) های مختلف بدن از جمله غددجنسی تجم  یابدبافت

، بخش قابل توجهی از انرژی دریافتی از طریق غذا را صرف برقراری هموستازی و حفظ تعادل ز قرار گرفتن در معر  یک آالیندهها پس اماهی

ها و همچنین ز سوی دیگر کاهش اشتهای این ماهینماید . اورود سم به بدن خود میفیزیولوژیکی خود در جهت مقابله با پیامدهای ناخواسته 

ودن فعالیت استیل کولین یر در توانایی دریافتن و گرفتن غذا ناشی از تاثیر سم دیازینون بر عوامل بویایی و چشایی و نیز بلوکه نمیایجاد تغ

 (.Sohrabi et al., 2012گردد )ها میاهیخامت وضعیت فیزیولوژیکی این ماز نیز موجب تشدید واستر

بود. در این تیمارها عالئم مرگ ماهی  113lµ و 85با غلظت سموم  6و  5 تیمارهایترین تلفات مربوط به نشان داده که بیش مطالعهنتایج این 

های مختلف رسد ظهور زخمنظر میبه  های پراکنده روی سط  بدن ظاهر شد.سط  بدن و زخمتیرگی  از دست دادن تعادل شنا،  به صورت

 کاهش میزانبا  باشد.های سفید خونی ز کاهش گلبولسیستم ایمنی ماهی و ناشی اتاثیر سم دیازینون بر روی  به دلیل روی سط  بدن

زای متعدد ماریبا عوامل بی بدناعث درگیری برا از دست داده و  ها پاتوژن توان مقابله باخون سیستم دفاعی ماهی  در های سفیدگلبول

 گردد. می

ترین یابد و با کاهش سیستم ایمنی بدن مستعد بیماری در برابر کوچکفید خون سیستم ایمنی بدن کاهش میهای سدر واق  با کاهش گلبول

فات نباتی به آ شود پس از مصرف هرگونه سم دف میدیگر توصیه  نتایجشود . لذا با توجه زا و در نهایت منجر به مرگ میعوامل بیماری

 های نزدیک به مزارع کشاورزی توجه شود. زیرا در غیر اینمحیطی و احتمال نابودی آبزیان ساکن در بوم سازگانپیامدهای مخر  زیست

 ها باشیم.های بومی و نیز تجاری در نتیجه اختالل در فیزیولوژی آنصورت بایستی شاهد تشدید روند نابودی ماهی

 منابع
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Abstract 
The use of diazinon to control pest infestations is very common in many agricultural fields adjacent to fresh water 

sources. Therefore, in this research, the effect of diazinon farming poison on blood parameters in common carp 

(Cyprinus carpio) was investigated. In this experiment, the fish were exposed to various concentrations of diazonone 

for 30 to 45 days. Then, the blood and blood parameters of blood and blood hematocrit were measured. In this study, 

as the amount of venom increased, white blood cell count decreased compared to the control sample. However, there 

were no apparent signs of red blood cell and hemoglobin levels. A statistically significant correlation was found 

between white blood cells and control samples (P<0.05). By increasing the dose of venom, white blood cells also 

decreased. In addition, the red blood cells and hemoglobin did not have significant difference with the control 

sample (P>0.05).  
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