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  سپاسگزاریھا
یدن بھ یك آنچھ وظیفھ انساني حكم مي كند این است كھ از تمام كساني كھ بھ نحوي در راستاي رس        

ھدف و آرمان مشخص بھ ما كمك مي كنند باید بھ نوعي تشكر و قدرداني كرد و اینجانب نیز برخود مي 
دانم از تمام كساني كھ در انجام این كار تحقیقاتي بنده را یاري نمودند بھ نوعي در این پایان نامھ 

  ن را جبران نخواھد كرد.سپاسگزاري خود را ابراز نمایم ھرچند كھ ذره اي كوچك از زحمات آنا
بھ واسطھ زحمات فراواني كھ در  دكتر مھدی سلطانیجناب آقاي  از استاد ارجمند و فرزانھ        

  تشكر را دارم.  كمال سپاسگزاري و راھنمایي و انجام این پروژه تحقیقاتي براي اینجانب ایفاء نموده اند
کھ زحمات زیادی در راھنمایی و  تر عیسی شریف پوردکو  ابولقاسم کمالیدكتر از جناب آقایان         

  مشاوره این پروژه برای این حقیر کشیده اند نھایت سپاسگزاری و تشکر را دارم.
دکتر حسین و  دکتر حسینعلی خوش باور رستمی،  دکتر مھدی شمساییاز اساتید محترم جناب آقایان 

بنده را از راھنمایھای خویش بھره مند ساختند کھ زحمت داوری پایان نامھ اینجانب را کشیده و   خارا
  نھایت سپاسگزاری و تشکر را دارم.

نیز نھایت سپاسگزاری را  دکتر ھومن رجبیو  دکتر چمنیاز ناظران محترم پژوھشی جناب آقایان 
  دارم.

شتھ کھ برای انجام این پروژه تحقیقاتي كمك شایاني بھ بنده دادكتر محمد رضا ایمانپور از جناب آقاي 
نھایت  نداند و ھماھنگیھای الزم را برای اجرای این پروژه در دانشگاه منابع طبیعی گرگان انجام داد

  سپاسگزاری و تشكر را دارم. 
مسئول محترم آزمایشگاه الندا و جناب آقای دکتر نعیمی کھ در کار بافت  دکتر بھارلوییاز جناب آقای 

مسئول محترم آزمایشگاه بیمارستان میربازل از جناب آقاي  شناسی کمک شایانی بھ اینجانب داشتھ اند و
طالقانی گرگان و سرکار خانم میرخسروی کھ در اندازه گیری فاکتورھای خونی و ھورمونی نھایت 

و جناب آقاي مھندس شاھکار ، از  دکتر عبدی اسالمیبا اینجانب داشتند، از جناب آقای  ھمکاری را
ادالدین شموشكي، مھندس مظاھر جعفرنیا و ابراھیم لشکر بلوکی دوستان عزیزم آقایان مھندس عم

نھایت سپاسگزاری را دارم. ھمچنین تشكر مي كنم از جناب آقایان مھندس پاسندی مدیر کل محترم 
شیالت استان گلستان، مھندس یحیایی معاونت محترم صید اداره کل شیالت استان گلستان کھ در تھیھ و 

  مکاری و ھماھنگیھای الزم را انجام دادند. حمل ماھیان مولد سفید ھ
در پایان از ھمھ عزیزاني كھ در انجام این پروژه تحقیقاتي بھ اینجانب ھمكاري و محبت داشتھ اند و 
نامشان از قلم افتاده است تشكر مي كنم و براي ھمھ آنھا از درگاه باریتعالی آرزوي مؤفقیت و سربلندي 

  مي نمایم.
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  چكیده
انج��ام گردی��د اث��رات س��م دی��ازینون  ١٣٨٨در ای��ن تحقی��ق ک��ھ ب��ھ م��دت س��ھ م��اه و در زمس��تان و بھ��ار س��ال        

درصد) بر روی برخی از فاکتورھ�ای ایمون�و فیزیول�وژی ، بیوش�یمیایی، آنزیم�ی و باف�ت شناس�ی  ٦٠(امولسیون
) و ب��ر اس��اس روش اس��تاندارد  (Staticھ گردی��د. آزمایش��ات ب��ھ ص��ورت س��اكنمول��دین ن��ر م��اھی س��فید مطالع��

TRC,1984  لیت�ر و پارامترھ�اي فیزیكوش�یمیایي آب  ١٨٠شبانھ روز در اکواریومھایی ب�ا حج�م آب ٤٥بھ مدت
 mg/l ، س�ختی ک�ل  =٧pH-٢/٨، سختي كل، اكسیژن محلول و درج�ھ ح�رارت ب�ھ ترتی�ب براب�ر  pHاز جملھ 

(CaCo3)انج�ام گردی�د. درج�ھ س�انتیگراد  ١٥±٢ میل�ی گ�رم در لیت�ر و درج�ھ ح�رارت ٧، اکسیژن ب�االی  ٣٠٠
 ٩٦ط��ي  LC90و  LC10  ،LC50و مق��ادیر میل��ی گ��رم در لیت�ر بدس��ت آم�د  ۴/٠س��م براب�ر  LC5096hمی�زان 

 ١٩٣/٠بھ ترتی�ب براب�ر  (TRC,1984)) ١٠تقسیم بر LC5096hساعت و میزان حداكثر غلظت مجاز (میزان 
ب���ا غلظ���ت  ١تیم���ار  ،تیم���ار: تیم���ار ش���اھد ٤میل���ی گ���رم در لیت���ر بدس���ت آم���د. س���پس  ٠٠٤/٠و  ٨٣١/٠،  ٤/٠،

١٠۶/٠LC1=  ١٥٧/٠با غلظت  ٢، تیمارLC5=  ٠٤/٠با غلظت  ٣و تیمار =MAC value   تھی�ھ و ماھی�ان
 ٣ز تیمارھ�ا ب�ا روز تح�ت ت�اثیر غلظتھ�ای ف�وق ق�رار گرفتن�د بطوریک�ھ ھ�ر ک�دام ا ٤٥مولد سفید نر ب�رای م�دت 

تانک وارد گردیدن�د. نت�ایج ھم�اتولوژی نش�ان داد ک�ھ دی�ازینون  ١٢عدد مولد نر ماھی سفید در داخل  ٣تکرار و 
،  MCV ،MCH، می�زان گلبولھ�ای س�فید ، می�زان گلبولھ�ای قرم�ز ، ھموگل�وبین ، ھماتوکری�ت باع�ث ک�اھش

MCHC ھی��دروژناز، ک��ولین اس��تراز و اف���زایش ، لمفوس��یت ، ھورم��ون تستوس��ترون، آھ��ن، س��دیم، الکت��ات د
میگ�ردد و از ای�ن لح�اظ تف�اوت آس�پارات آمین�و ترانس�فراز  پرولمفوسیت ،کلسترول، آلک�الین فس�فاتاز، آدرن�الین و

اما ھ�یچ تف�اوت معن�ی دار آم�اری در می�زان  )P<0.05(معنی دار آماری بین تیمارھای مورد نظر مشاھده گردید
، کلرای��د، گل��وکز، اوره، اس��یداوریک، ت��ری گلیس��یرید، کلس��یم، آلب��ومین، پ��روتیین مونوس��یت، ائوزینوفی��ل، منی��زیم

نت���ایج ). P>0.05(در ب���ین تیمارھ���ای م���ورد بررس���ی مش���اھده نگردی���د HDLک��ل، ک���ورتیزول، نورآدرن���الین و 
ن بررسیھای آسیب شناسی نشان داد سم دیازینون ھیچ تاثیری در میانگین وزن و طول بدن ماھیان ، میانگین وز

ل�ی باع�ث ک�اھش و). P>0.05(قلب، مغز، طحال ، کبد، کلیھ و شاخص کبدی مولدین نر ماھی سفید نم�ی گ�ذارد 
پرخ�ونی عروق�ی و آم�اس در  ) و ایجاد عوارض�ی از قبی�ل نک�روز ب�افتی،P<0.05وزن گناد و شاخص گنادی (

مت کپس��ول و فیب��روز ، در کلی��ھ، اف��زایش ض��خا نک��روز ، خ��ونریزی و پرخ��ونیکب��د، ک��اھش تع��داد گلومرولھ��ا، 
پرخ��ونی ، اف��زایش ماکروفاژھ��ای آزاد، اف��زایش رس��وب ھموس��یدرین و ض��خیم ش��دن دی��واره ع��روق در طح��ال، 

عروق، آتروفی و افزایش فاص�لھ ب�ین رش�تھای فیب�ری  کاھش اسپرماتیدھا در بیضھ، پرخونی آتروفی، فیبروز و
و ادم ب��ر مغ��ز مول��دین ن��ر م��اھی س��فید  مغ��ز میوک��اردیوم در قل��ب و ک��اھش نورونھ��ا ، پرخ��ونی ع��روق منن��ژ و

  میگردد.
  
مولد نرماھي  بافت شناسی، ھورمونی،-آنزیمی ،بیوشیمیایی خونی،فاکتورھای دیازینون، :كلیديكلمات 
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  مقدمھ 
از خانواده کپور ماھیان،  Rutilus frisii kutum(Kamensky,1901)ماھی سفید با نام علمی       

کی از مھمترین و با ارزش ترین ماھیان استخوانی تجاری و اقتصادی دریای خزر است (فریدپاک، ی
). این ماھی تنھا در دریای خزر وجود دارد و زیستگاه اصلی آن مربوط بھ Holchik, 1995 و ١٣۶۵

). با رسیدن بھ سن ١٣٧۴بخش جنوبی دریای خزر بھ خصوص سواحل ایران می باشد (رضوی صیاد،
غ و فرا رسیدن فصل تولید مثل این ماھیان بھ تدریج از نواحی عمیق دریا بھ سوی نواحی کم عمق و بلو

سواحل دریا حرکت می کنند. ھر چھ میزان رسیدگی جنسی آنھا بیشتر باشد، تمایل بیشتری بھ ساحل و 
ن ماده وارد آب شیرین رودخانھ ھا نشان میدھند. ھنگام مھاجرت معموالً ماھیان نر زودتر از ماھیا

رودخانھ می شوند و تخم ریزی طبیعی در نواحی باال دست رودخانھ صورت می پذیرد. مناسب بودن 
شرایط محیطی، مسیر مھاجرت        در رودخانھ ھا را کوتاھتر می نماید. عمل تخم ریزی در مناطق 

. Kuliev,1997)معموالً در مناطق کم عمق رودخانھ ھا صورت می گیرد( و مناسب زادآوری
رودخانھ ھای شمال ایران بھ علت دارا بودن آب شیرین، محیط مناسبی برای مھاجرت ماھیان دریا 
جھت تکثیر طبیعی، ماھیگیری و نیز یکی از منابع تأمین پروتئین مورد نیاز مردم سواحل دریای خزر 

ی محیط زیست می باشد. از طرفی افزایش روز افزون جمعیت، تقاضای فزاینده مصرف ماھی، آلودگ
آبزیان و صید بی رویھ، موجب کاھش ذخایر ماھیان سفید شده است. لذا برای حفاظت از نسل این 
ماھیان، تکثیر مصنوعی نیز بھ شدت مورد توجھ بسیاری از کارشناسان قرار گرفتھ است. در چند دھھ 

سموم کشاورزی،  اخیر بھ علت استفاده از آب رودخانھ ھا برای کشاورزی و آلودگی آب بھ انواع
فاضالبھای شھری و صنعتی، وجود سدھای انحرافی و پل، رودخانھ ھا برای مھاجرت ماھیان رود 

). امروزه آفت کشھا در کشاورزی و برای کنترل آفات در ١٣٨٢کوچ مناسب نیستند (اللوئی و طبری، 
د اما کاربرد روز جنگلھا و محیط ھای آبی و نیز برای حفظ سالمت بشر و حیوانات بھ کار می رون

افزون و بیش از حد آفت کشھا سالمت بشر را بھ مخاطره انداختھ و اثرات معکوسی بر موجودات غیر 
). استفاده از سموم آفت ١٣٧٨گردد (سکری،ھدف داشتھ و موجب آلودگی منابع آب ، خاک و ھوا می

امری اجتناب ناپذیر است، کش تا زمانی کھ شیوه ھای مبارزه بیولوژیک با آفات گیاھی مرسوم نشود 
بنابراین توصیھ بر این است کھ حداقل از آفت کشھایی با درجھ سمیت و نیمھ عمر کمتر استفاده شود. 
اکوسیستمھای آبی بھ عنوان بزرگترین بخش محیط طبیعی ھمواره با تھدیدھایی نظیر محدودیت ژنتیکی 

ن محیط ھدف و اثر برای سموم آفت کش مد و تنوع زیستی  مواجھ  می باشد. چنین محیط ھایی بھ عنوا
). اما ھنگامی کھ اثرات جانبی آفت کش ھا را در محیط Vandergeest et al ,1997نظر نمی باشد (

زیست بررسی می کنیم باید دانست کھ با سم پاشی محصوالت زراعی، ھیدروسفر، لیتوسفر و اتمسفر 
). از این رو تحقیقات اکولوژیکی و Heath,1990در تماس با این سموم می تواند آلوده شود(

بیولوژیکی برای تعیین اثرات مواد غیر طبیعی بر حیات محیط زیست در سالھای اخیر افزایش یافتھ 
). داده ھای مربوط بھ سمیت ناشی از استعمال آفت کشھا Piri Zirkoohi and Orfog , 1997است(

نوان مبنا و پایھ ای برای سنجش و تعیین و تأثیر آن بر روی موجودات غیر ھدف مثل ماھی بھ ع
). سموم و Gangolli, 1999خطرات اکوتوکسیکولوژیکی آفت کشھا بر روی سیستمھای آبی می باشد(

آفت کشھا در حال حاضر از عمده ترین موارد مسمویت ماھی ھستند کھ ممکن است در غلظت کم، 
ت روی مراحل اولیھ تکامل ماھی موثر تاثیر مستقیمی روی ماھی نداشتھ باشند ولی در طوالنی مد

). ١٣٧۴باشند بھ ھر حال آفت کشھا در بیشتر موارد منجر بھ آسیب ماھیان می شوند(شریف روحانی،
ماھیان یکی از مھمترین موجودات آبزی می باشند کھ بھ علت ارزش اقتصادی و حساسیت در مقابل 
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دلیل جھت انجام آزمایشات زیست سنجی در آالینده ھا از اھمیت خاصی برخوردار ھستند و بھ ھمین 
). حساسیت گونھ ھای مختلف ماھی بھ مواد سمی ١٣۶٩بعد وسیعی از آنھا استفاده می گردد (اوال،

متفاوت متغیر است از این رو آزمایشات سم شناسی بر روی ماھیان مختلف صورت می گیرد 
(Finney,1971). ره است (ھای ارگانوفسفکشدیازینون نیز از نوع آفتRobert and Hutson, 

). این سم جزو سموم تماسی و نفوذی بوده و در مواردی سیستمیک کم دوام است (خانجانی و 1998
). مکانیزم آثار سمی دیازینون ھمانند سایر سموم ارگانوفسفره، موجب مھار شدن ١٣٨٠پورمیرزا ،

). حساسیت ویژه ماھی بھ Hamm et al , 1998کلیھ آنزیمھا بھ ویژه استیل کولین استراز می گردد (
دیازینون تا حدود زیادی بھ قابلیت ھای جذب ؛ مھار استیل کولین استراز و دفع مواد سمی بھ وسیلھ 

). این سم می تواند در غلظتھایی کھ کشندگی ندارد باعث سایر Oh et al , 1991ماھی بستگی دارد (
کردن، کاھش ھماوری و تولید مثل، عدم رشد کافی  اختالالت بیولوژیکی و اکولوژیکی شود مثل: عقیم

در موجودات یا بوجود آمدن نسلھای مریض و ناسالم کھ از این طریق باعث نابودی نسلھای جانداران 
). ویژگی ھای بیوشیمیایی خون بھ عنوان یکی از مھمترین شاخصھای وضعیت ١٣٧٨می گردند (پژند،

). تغییرات پروفیل شیمیایی خون، در واقع بازتاب Edsall,1999فیزیولوژیک ماھی قلمداد می شود (
تغییر در پروسھ متابولیسم و بیوشیمیایی ماھی است کھ بھ طور عمده ناشی از تاثیر آالینده ھا می باشد. 
بررسی کمی فاکتورھای خونی در مراحل اولیھ رشد و نمو ماھیان بھ عنوان یک شاخص مھم وضعیت 

). کھ در تکثیر و پرورش Alyakrinskyay and Dogora, 1984فیزیولوژیک محسوب می گردد(

ماھیان سفید نیز حائز اھمیت است. حدود 
3

2
از اراضی زیر کشت استان گلستان در منطقھ حوزه آبریز  

رودخانھ گرگانرود قرار دارد کھ یکی از مناطق بسیار مھم مصرف انواع سموم دفع آفات نباتی و 
شیمیایی است و یکی از بزرگترین مسائل زیست محیطی در بخش کشاورزی در ارتباط با  کودھای

). از میان سموم ١٣٧٨رودخانھ گرگانرود مصرف زیاد سموم و کودھای کشاورزی می باشد (کیابی،
حشره کشی کھ در استان گلستان مصرف می شود، دیازینون بھ علت مصرف باالیی کھ دارد بھ عنوان 

مایش انتخاب شد. بر اساس اطالعات بدست آمده از سازمان جھاد كشاورزي استان گلستان سم مورد آز
تن بوده است. با توجھ بھ کاھش صید  ٢٣در استان گلستان  ١٣٨١میزان مصرف سم دیازینون در سال

ماھی سفید در سالھای اخیر و عدم وجود رودخانھ ھای مناسب برای تخم ریزی، سازمان شیالت ایران 
م بھ تکثیر مصنوعی و بازسازی ذخایر این ماھی نموده است کھ درحال حاضر مرکزی برای تکثیر اقدا

و بازسازی ذخایر این ماھی تحت عنوان مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماھیان استخوانی سیجوال 
بندرترکمن در استان گلستان وجود دارد کھ ھر سالھ در زمان مھاجرت مولدین این ماھی بھ سواحل 
جھت تخم ریزی در اواخر فصل زمستان و اوایل فصل بھار، صید مولدین نر و ماده در دریا صورت 
گرفتھ و در مرکز سیجوال عمل تکثیر بھ صورت مصنوعی توسط کارشناسان مرکز صورت می 
گیرد. با توجھ بھ مطالب مطروحھ فوق و با توجھ بھ اینکھ اغلب رودخانھ ھای محل مھاجرت، تخم 

ورش اولیھ الروی، ماھیان مھاجر آب شیرین بھ طور خاص در مجاورت اراضی ریزی و پر
کشاورزی مصرف کننده سم دیازینون (حوضھ گرگانرود و محل صید مولدین ماھي سفید ) بھ عنوان 
سم آفت کش قرار داشتند، آثار این سم روی فاکتورھای ھماتولوژیک و بیوشیمیایی خون (نظیر 

، قرمز،گلوكز، پروتئین و...) ، ھورمونھاي تستوسترون، كورتیزول، ھماتوكریت،گلبولھاي سفید
آدرنالین، نورآدرنالین و... تغیرات بافتي در اندامھاي كبد، كلیھ، طحال، قلب، مغز و گناد ماھی مولد نر 
سفید مورد مطالعھ قرار می گیرد. ھمچنین با علم بھ اینکھ تعیین میانھ غلظت كشنده یا برای مطالعات 

 ٩۶یکولوژی ضروری است، ابتدا میزان مذکور در مورد سم دیازینون در این گونھ ماھی طی توکس
ساعت تعیین می شود و بھ موازات این اقدام، آثار رفتاری، ھماتولوژیکی، بیوشیمیایی و بافت شناسي 

  سم دیازینون در طوالنی مدت بر روي مولدین نر ماھي سفید مورد مطالعھ قرار می گیرد. 
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  مشخصات ماھي سفید  -١-١

یك ماھي استخواني م�ي باش�د ك�ھ ب�ھ   Rutilus frisii kutum (Kamensky,1901)ماھي سفید
زندگي در آب نیمھ شور دریاي خزر و تاالبھاي اطراف آن سازگار ش�ده اس�ت . دو ن�ژاد از م�اھي س�فید 

رین  پ�اییزه و بھ�اره م�ي باش�د ن�ژاد پ�اییزه ب�ھ جھ�ت از ب�ین رف�تن بس�ترھاي شناختھ شده كھ ش�امل مھ�اج
 –طبیع��ي تخ��م ری��زي و ص��ید ب��ي روی��ھ و ع��دم تكثی��ر مص��نوعي آن ح��داقل در ح��وزه جن��وبي( مازن��دران

گلستان) صید آن گزارش نشده است ، ھرچند كھ در سواحل گ�یالن (م�رداب انزل�ي) ب�ھ ن�درت ص�ید م�ي 
مي باشد كھ ذخایر ماھي سفید را در ح�وزه جن�وبي تش�كیل م�ي دھ�د . م�اھي س�فید شود . نژاد دوم  بھاره 

در سواحل جنوبي از رودخانھ كورا واقع در جنوب غربي تا رودخانھ اترك واقع در جنوب شرق حوزه 
جنوبي دریاي خزر پراكن�ده اس�ت و ھ�ر س�الھ تخ�م ری�زي م�ي كن�د ك�ھ بیش�تر در م�ورد مھ�اجرین پ�اییزه 

) .بھ طور كلي دو دستھ از ماھیان سفید تخم گذار مشاھده مي ش�ود دس�تھ ١٣۴۵اني ، صادق است (بریم
اول براي تخم ریزي بھ طرف خلیج ھاي باتالقي و نزدیك مصب ھ�اي پوش�یده از ن�ي و عل�ف مھ�اجرت 
مي كنن�د و دس�تھ دوم ب�ھ ط�رف ب�االي رودخان�ھ و من�اطق وی�ژه زاد و ول�د م�اھي آزاد مھ�اجرت ك�رده و 

ي ش��ني وس��نگریزه اي تخ��م ری��زي م��ي كنن��د. دس��تھ اول معم��والً از اواخ��ر پ��اییز ت��ا اوای��ل روي بس��ترھا
مي گویند و ب�ھ ماھی�اني ك�ھ اواس�ط بھ�ار تخ�م  Phytophilousزمستان تخم ریزي مي كنند كھ بھ آن ھا 

گویند كھ بھ خاطر افزایش ص�ید توس�ط دام گس�ترھا و اس�تفاده از دام   (Lithophilous)ریزي مي كنند 
ھایي با چشمھ ھاي غیر اس�تاندارد عم�الً  نس�ل ماھی�ان مھ�اجر زمس�تانھ نزدی�ك ب�ھ انق�راض اس�ت و م�ي 

و آذري  ١٣٧١% ذخ��ایر م��اھي س��فید از ن��وع  بھ��اره اس��ت . (رض��وي ص��یاد،٩٨ت��وان گف��ت ب��یش از 
ع�دد تخ�م در ھ�ر  ٨۶٠٠٠). م�اھي س�فید ج�زء ماھی�ان پ�رتخم ب�وده ك�ھ ب�ھ ط�ور متوس�ط ١٣۵۶تاكامي، 
میلي متر بوده كھ پس از لقاح و جذب آب متورم  ٨/١تا  ٢/١م ریزي مي كند . قطر تخم ھا بین فصل تخ

میلي متر مي رسد . رنگ تخم ھا زرد و چسبناك بوده كھ بھ سنگ ھاي بستر  ١/٣تا  ۵/٢شده و بھ قطر 
م�ي كن�د و ب�ھ رودخانھ مي چسبند در سنین اولیھ از زي شناوران جانوري ( روتیفرھا ، دافني ھا) تغذیھ 

ت��دریج ق��ادر ب��ھ تغذی��ھ از الرو پش��ھ ، الرو حش��رات ، ك��ف زي ھ��ا و حت��ي نرمتن��ان و س��خت پوس��تان و 
بعض��ي از ب��ي مھرگ��ان م��ي ش��ود . ای��ن م��اھي ح��ریص و پرخ��ور و تقریب��اً ھم��ھ چی��ز خ��وار اس��ت .در 

. ای�ن م�اھي در صورتیكھ با فقر غذایي روبھ رو شود حتي قادر است از گیاھان نرم آبزي نیز تغذیھ كند 
س�الگي  ۴سالگي و ماده ھ�ا در  ٣دریا از صدف بیشتر از ھر ماده غذایي دیگر تغذیھ مي كند . نرھا در 

بھ سن بلوغ مي رسند و در شرایطي كھ درج�ھ ح�رارت آب ب�االتر باش�د ، س�ن بل�وغ ی�ك س�ال كمت�ر م�ي 
س�ال م�ي  ۵ت�ا  ٣خم گ�ذاري ب�ین شود . ماھي سفید قادر است تا یازده سالگي تخم ریزي كند ولي عمدتاً ت

  باشد . 
  

  ) (Rutilus frisii kutumسیستماتیك و بیولوژي ماھي سفید   -١-١-١
و  ن�ام  Rutilus frisii kutum (Kamensky,1901)م�اھي س�فید دری�اي خ�زر ب�ا ن�ام علم�ي  

راس�تھ     و ن�ام فارس�ي م�اھي س�فید ، از خ�انواده كپ�ور ماھی�ان و  Southern caspian kutumانگلیس�ي 
و در       Caspian Roachم��ي باش��د ك��ھ در من��ابع علم��ي ب��ھ ن��ام  Rutilusكپ��ور م��اھي ش��كالن و ج��نس 

شناختھ مي شود. رده بندي ماھي سفید دری�اي خزرب�ھ ش�رح زیرم�ي باش�د   kutumكشور روسیھ بھ نام 
(Neleson ,1979) .  

  
Kingdom:Animalia    Infraclass: Neopterygii 
Phylum:Chordata    Order: Cypriniformes  
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Subphylum:Vertebrata   Suborder : Cyprinidea 

Superclass:Gnathostomata      Family : Cyprinidae 

Grade: Pisces    Gennus :Rutilus 

Class:Osteichthyes             Species: Rutilus frisii 

Subclass : Actinopterygii   Subspecies:Rutilus frisii kutum 

 

   (Morphology)سفید ریخت شناسي ماھي   -٢-١-١
این ماھي داراي بدني دوكي و در مقط�ع عرض�ي دای�ره اي ش�كل اس�ت . داراي فلس�ھاي دای�ره اي 

میلیمتر بوده و در ناحیھ س�رفاقد فل�س م�ي باش�د. رن�گ ناحی�ھ  ۶/۵-١٢(سیكلوئید) سفید و سخت بھ قطر 
) .س��ر ، چش��مھا و ش��كاف دھ��اني ١٣۵۶م��اني ، ش��كمي آن روش��ن ت��ر از ناحی��ھ پش��تي آن م��ي باش��د (بری

فل�س  ۵۵-۵٨كوچك مي باشد ، ارتفاع بدن برابر طول سر و یا كمتر از آن است ، در خ�ط ج�انبي واج�د 
م�ي باش�د .  ۶ -۵ی�ا  ۶-۶ی�ا  ۵-۵از زیر برانش تا س�اقھ دم�ي اس�ت . دن�دان حلق�ي ت�ك ردیف�ي ب�ا فرم�ول 

  .(Berg,1948)خصوصیات كلیدي آن بصورت زیر است 
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سرپوش بطور كامل آبششھا را مي پوشاند ، اپیدرم نازك و شفاف و داراي غدد ریز مخاطي است 
كھ سطح بدن ماھي را لغزنده مي سازد و رنگ سفید نقره اي ماھي بھ عل�ت رنگری�زه بلورھ�اي گ�وانین 

ره اي روشن و ناحیھ شكم كمي انحن�ا دارد . م�اھي س�فید داراي س�ھ است و رنگ بدنش تیره و طرفین نق
بالھ فرد و دو جفت بالھ زوج اس�ت ك�ھ بال�ھ دم�ي ھموس�رك ب�وده و بری�دگي ب�ین دو ش�اخھ آن عمی�ق م�ي 
باشد در جلو و طرفین پوزه دو سوراخ بیني كھ ھركدام بھ یك كیسھ بویایي متصل مي شوند ، قرار دارد 

ماھي قوي مي باشد ، صدا نی�ز توس�ط كیس�ھ ش�نا تقوی�ت م�ي ش�ود ، كیس�ھ ش�نا دو  . حس شنوایي در این
و توسط لولھ غشایي كوچك بھ پشت مري متصل  مي شود ( وث�وقي و  (physostomous)قسمتي بوده 
) .ماھی��ان ن��ر داراي ان��دامي كش��یده ان��د و ھنگ��ام مھ��اجرت و تخمری��زي نق��اط س��فید و  ١٣٧٣مس��تجیر ، 

ب�رروي س�ر و ب�دن آنھ�ا دی�ده م�ي ش�ود ك�ھ در اث�ر ش�اخي  (Epitelial Tubercles)برجستھ اي بھ ن�ام 
شدن برخي از سلولھاي پوست بوج�ود م�ي آین�د ( اص�طالحاً م�ي گوین�د م�اھي لب�اس زف�اف ب�ھ ت�ن نم�وده 
اس��ت ) . دھ��ان در م��اھي س��فید ق��دامي تحت��اني ب��وده و در اط��راف دھ��ان س��یبلك ن��دارد . داراي ف��ك ھ��اي 

كھ با جمجمھ ارتباط مفصلي دارند . داراي زب�ان كوچ�ك و ك�م تح�رك م�ي باش�ند و فاق�د متحرك مي باشد 
دندان برروي آرواره ھا مي باشد . داراي مري كوچك ، راست بوده و فاق�د مع�ده م�ي باش�د ك�ھ م�ري ب�ھ 

سانتیمتري كھ انتھاي آن نازك مي شود ، ختم مي گردد و مخرج در جلوي  ٣٠-٣٧یك روده پیچ خورده 
ن شعاع بالھ مخرجي قرار گرفتھ كھ سوراخ دفعي تناسلي و ادراري نیز مي باشد . ان�دامھاي تناس�لي اولی

 ١٣٧٣ماھي سفید در داخل محوطھ شكمي و در ارتباط نزدیك با كلیھ ھا مي باشند( وثوقي و مس�تجیر ، 
ح ش�فافتر و ). رنگ تخم ماھي سفید زرد و نارنجي و در برخي م�وارد س�فید و ب�راق اس�ت و پ�س از لق�ا

بي رنگتر مي گردد . ماھي سفید را مي توان جزء ماھیان پرتخم محسوب نمود ك�ھ تخ�م آنھ�ا ح�داكثر ب�ھ 
  ) .١٣۵۶عدد مي رسد ( آذري تاكامي،  ١٢٧١٢عدد و حداقل بھ  ٣٣٧۶٨
  

  رفتار شناسي و اكولوژي ماھي سفید-٣-١-١
ر حقیق���ي و ی���ك م���اھي یعن���ي از ماھی���ان مھ���اج Diadromousم���اھي س���فید از جمل���ھ ماھی���ان 

Anadromous  مي باشد یعني بیشتر ایام زندگي خود را در آب شور سپري مي كند و براي تولی�د مث�ل
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بھ آب شیرین رودخانھ مھاجرت مي كند . در تمام طول بھار و تابستان و پ�اییز م�اھي س�فید ب�ھ ص�ورت 
از چرخ�ھ پ�اییزه و كاس�تھ  گلھ اي در سواحل كم عمق  جنوبي دریاي خ�زر مش�غول تغذی�ھ م�ي باش�د پ�س

ش��دن درج��ھ ح��رارت س��طح آب دری��ا ، م��اھي س��فید ك��م ك��م س��واحل را ت��رك گفت��ھ و ب��راي س��پري نم��ودن 
زمستان  بھ نقاط عمیق كھ داراي آب گرمتري  مي باشد ، مھاجرت مي كنند. كھ در این زمان در گودال 

لی�ت كمت�ري م�ي باش�ند و احتم�االً مت�ر ب�ھ س�ر م�ي برن�د و داراي فعا ٧٠الي  ٣٠ھاي بستر دریا با عمق 
تغذیھ نمي كنند . پس از سپري شدن زمستان در اوایل اسفند ماه كھ درجھ حرارت سطح آب گ�رم ترش�ده 
و سکون زمستانھ از بین مي رود و با شروع چرخھ بھاره ، ماھي سفید از نق�اط عمی�ق دری�ا ب�ھ منظ�ور 

مي كند ، ماھیاني كھ بھ سن بلوغ رس�یده ان�د  تغذیھ و تكثیر بھ سمت سواحل جنوبي دریاي خزر حركت 
بعد از توقف كوتاه مدت در مناطق ساحلي و تغذیھ كافي از بنتوزھا و تجمع چربي در بافت ھ�اي خ�ود ، 
جھت تخم ریزي بھ رودخانھ ھا مھاجرت مي كنند. در ھنگام مھاجرت ماھي سفید بھ رودخانھ ھ�ا ، تخ�م 

، تخ�م ھ�ا ج�اري و زاد و ول�د در آب ش�یرین  ۵ورود بھ مرحلھ رسیدگي است و با  ۴ھاي آن در مرحلھ 
انجام مي گیرد . بعد از این كھ تخم ھاي بارور ب�ھ ن�وزاد تب�دیل ش�دند و پ�س از ج�ذب كیس�ھ زرده ، بچ�ھ 

) ١٣٧۴ماھیان سریعاً شروع بھ ترك محلھاي تخم ریزي نموده و بھ دریا بازمي گردند (رضوي صیاد، 
.  

  
  اكندگي ماھي سفید انتشار و پر  -۴-١-١

ھزار سال پیش وارد دریاي خزر شده و ام�روزه  ١٠-١٢ماھي سفید پس از دوران یخبندان یعني 
جزء گونھ ھاي خ�اص ای�ن دری�ا محس�وب م�ي گ�ردد . از نظ�ر پی�دایش در ای�ن ح�وزه ، ج�زء گون�ھ ھ�اي 

س�ت . البت�ھ  نیمكره شمالي محسوب مي گردد كھ شرایط و خصوص�یات ب�ومي ای�ن دری�ا را كس�ب ك�رده ا
). در س��واحل ای��ران ، تجم��ع و ١٣٧١وج��ود آن در دریاچ��ھ آرال نی��ز گ��زارش ش��ده اس��ت (ك��ازانچف، 

پراكندگي این ماھي بھ شدت وابستھ بھ شرایط فیزیكي از قبیل درجھ ح�رارت جریانھ�اي دری�ایي و م�واد 
وبي دری�اي خ�زر ). علت وابستگي اكولوژیك این ماھي ، بھ سواحل جن�١٣٧٢غذایي است (غني نژاد ، 

) .این ماھي در رودخانھ اترك و ١٣٧۴وجود رودخانھ ھا و تاالبھاي مناسب مي باشد( رضوي صیاد ، 
  ) . ١٣٧٠ھمین طور در كشور آذربایجان و كمي ھم در دلتاي ولگا مشاھده شده است (بھزادي، 

  
  مھاجرت ماھي سفید  -۵-١-١

گردد و ب�راي تخمری�زي وارد آب ش�یرین رودخان�ھ ماھي سفید یك ماھي نیمھ مھاجر محسوب مي        
م��ي ش��ود ، ول��ي مس��افت زی��ادي را ط��ي نم��ي كن��د و پ��س از تخمری��زي ب��ھ دری��ا ب��ر م��ي گ��ردد . ح��داكثر 

 ١٠-٢٠مھاجرت ماھي سفید در جنوب غربي دریاي خزر از دھم تا بیستم فروردین و در جنوب شرقي 
ي در بقیھ فصول سال در دریا بسر برده و در روز زودتر صورت مي پذیرد . بھ غیر از فصل تخمریز

فصول مختلف با توجھ بھ دماي آب ، م�واد غ�ذایي موج�ود در بس�تر و جریانھ�اي دری�ایي مح�یط خ�ود را 
تغییر مي دھد و مھاجرتھایي در دریا انجام مي دھد . در گردش بھاره با توجھ ب�ھ ش�رایط ج�وي و دم�اي 

از نق��اط عمی��ق ب��ھ س��واحل مھ��اجرت م��ي كن��د . در پ��اییز آب و گ��رم ش��دن ت��دریجي آن از اواخ��ر بھم��ن 
مھاجرتھایي بصورت گلھ اي در امتداد ساحل از غرب بھ شرق و بالعكس مشاھده مي گردد كھ این ام�ر 
بھ جریانھاي دریایي و شرایط جوي بستگي كامل دارد . در اواخر پاییز و اوایل زمستان ، با س�رد ش�دن 

دریا ، ماھي سفید مناطق كم عمق را ترك كرده و بھ مناطق عمی�ق ت�ر الیھ سطحي و الیھ بندي حرارتي 
دریا مھاجرت مي كند . در این زمان تغذیھ و تحرك كمي دارند . گاھي اوقات عمق زمس�تان گ�ذراني ب�ھ 

متر مي رسد . با گرم شدن تدریجي آب در نقاط كم عم�ق ب�ر می�زان مھ�اجرت م�اھي س�فید  ١٠٠بیش از 
یكھ در یك شرایط تقریباً مساعد در اواخر اسفند گلھ ھاي م�اھي س�فید ك�الً ب�ھ س�مت افزوده شده ، بھ طور

ساحل ھج�وم م�ي آورن�د. در ای�ن ھنگ�ام ماھی�ان ب�الغ ب�دنبال تغیی�رات فیزیول�وژیكي حاص�ل از ترش�حات 
ھورمونھاي جنسي بھ علت ایجاد تغییرات اسمزي ، تمایل بیش�تري ب�ھ س�احل و آب ش�یرین رودخان�ھ ھ�ا 
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دھند . مھاجرت بھ رودخانھ ھا تا پایان تخمریزي ( عمدتاً اواخر اردیبھشت ماه ) ادامھ دارد و  نشان مي
ماھیان گروه گروه بھ رودخانھ ھ�اي مس�اعد مھ�اجرت م�ي نماین�د . پ�س از پای�ان مھ�اجرت تولی�د مثل�ي ، 

رده و بھ منظ�ور ماھیان مولدي كھ پس از تخمریزي از دام صیادان در امان مانده اند بھ دریا مراجعت ك
ترمیم قواي از دست رفتھ شروع بھ تغذیھ مي كنند . افزایش درجھ حرارت آب در طي بھار و تابستان ، 
سبب تولیدات غني بنتیك در حوزه جنوبي دریاي خزر مي گردد و این موجودات كفزي ، غذاي مناس�بي 

تان ب��ھ تغذی��ھ م��ي پ��ردازد ( ب��راي م��اھي س��فید ب��ھ ش��مار م��ي رون��د ، ل��ذا ای��ن م��اھي در ط��ي بھ��ار و تابس��
) .از نظ��ر بیولوژی��ك دو ن��وع م��اھي س��فید ب��ا ن��ژاد بھ��اره و پ��اییزه وج��ود دارد ١٣٧۴رض��وي ص��یاد ، 

(Berg,1948) .  
  

  مھاجرین پاییزه  -١-۵-١-١
مھاجرین پاییزه در صورت مساعد بودن ش�رایط ج�وي معم�والً در اواس�ط پ�اییز ( ول�ي عم�دتاً در 

بھ مھاجرت مي نمایند . این گروه معموالً بھ رودخانھ ھایي مھاجرت م�ي كنن�د آخرین ماه پاییز ) شروع 
ك��ھ بس��یار طوی��ل ب��وده و داراي بس��تري ب��ا گیاھ��ان آب��زي باش��د . مھ��اجرین پ��اییزه ك��ھ عم��دتاً گی��اه دوس��ت 

(phitophilus)  ھستند ، برروي گیاھان آبزي تخمریزي مي كنند . مھاجرین پاییزه پس از مھاجرت بھ
تخمریزي و سپري نمودن زمستان در آن مناطق ، در اواخر زمستان و اوایل بھار با گرم ش�دن محلھاي 

  آب تخمریزي نموده و بالفاصلھ بھ دریا بر مي گردند . 
  

  مھاجرین بھاره  -٢-۵-١-١
مھاجرین بھاره در حال حاضر ذخایر عمده دریاي خزر را تشكیل م�ي دھن�د . قس�مت اعظ�م ای�ن          

رودخانھ ھایي مھاجرت مي كنند كھ داراي بس�تر س�نگي ی�ا س�نگالخي اس�ت . ای�ن ن�ژاد عم�دتاً  ماھیان بھ
است . مھاجرین بھاره ، مھاجرت ب�ھ رودخان�ھ ھ�اي ح�وزه جن�وبي دری�اي  (Litophilus)سنگ دوست 

خزر را در آغاز گردش بھاره دریا شروع مي كنند البتھ با توجھ بھ درجھ حرارت آب ابت�دا ب�ھ رودخان�ھ 
ھاي منطقھ مازندران تا اواخر فروردین ماه و ب�ھ رودخان�ھ ھ�اي اس�تان گ�یالن ت�ا اواخ�ر اردیبھش�ت م�اه 
ادامھ م�ي یاب�د ك�ھ ای�ن ام�ر ناش�ي از اخ�تالف دم�ایي در دو اس�تان مربوط�ھ م�ي باش�د ( رض�وي ص�یاد ، 

١٣٧۴ .(  
  

  

  رودخانھ ھایي كھ ماھي سفید جھت  تخمریزي بھ آنھا مھاجرت مي كند  -۶-١-١
مھمت��رین رودخان��ھ ھ��اي واق��ع در س��واحل ش��وروي ك��ھ م��اھي س��فید در ھنگ��ام مھ��اجرت ب��ھ آن           

رودخان��ھ ھ��ا مھ��اجرت م��ي كن��د عبارتن��د از : ت��رك ، آذربایج��ان و تع��دادي نی��ز در دلت��اي رودخان��ھ ولگ��ا 
ود ، مھ��اجرت م��ي كنن��د. مھمت��رین رودخان��ھ ھ��اي اس��تان مازن��دران: ش��یرود ، تج��ن ، تنك��ابن ، باب��ل ر

گھرباران ، الریم ، سردآبرود ، نساء رود و ولي آباد .مھمت�رین رودخان�ھ ھ�اي اس�تان گلس�تان : گرگ�ان 
رود ، شھید رود و سرخ رود و مھمترین رودخانھ ھاي استان گیالن كھ ماھي سفید جھت تخمری�زي ب�ھ 

د، تك�ي، كلف�ا رود، خال�ھ آنھا مھاجرت مي كند عبارتند از: آستارا، چلوند، چوبار، لمیر، حوی�ق ، ش�یرآبا
  ). ١٣٨۴سرا، ناورود، دیناچال، شفارود،  سفید رود، شلمان رود، خشكرود و چابكسر(رسولي ، 

  
   آفت کش ھا -٢ -١

آفت کش ھائي کھ در کشاورزي مصرف مي شوند ھر یک روي موجودات خاصي اثر گذاشتھ و         
اھش عوامل زیستي از قبیل مرگ و میر ). کHamelink ,1991باعث از بین بردن آنھا مي شود (

کاھش رشد و تکثیر ممکن است بھ اکوسیستم ضرر برساند آفت کشھا بصورت محلول یا ذرات معلق 
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ریز در محیط ھاي آبي وارد شده و یا جذب مواد داخل آب مي شوند. زمان دوام آفت کشھا با توجھ بھ 
ر باعث مرگ و میر نشوند بیشتر در بافت ساختمان شیمیایي و شرایط محیطي متناوب است . آفت اگ

ھاي بدن خصوصاً چربي ذخیره مي شوند و از پائین ترین سطح زنجیره غذایي تا باالترین سطح آن 
منتشر مي گردند ، بطوریکھ در بدن موجودات زنده ایجاد بزرگنمایي بیولوژیکي مي نمایند و از ھمین 

ند در غلظت ھایي کھ کشنده نیستند باعث سایر اختالالت طریق نیز انتقال مي یابند . این سموم مي توا
بیولوژیکي ھمچون عقیم نمودن ، کاھش ھم آوري و تولید مثل ، عدم رشد کافي در موجودات یا بھ 
وجود آمدن نسل ھاي ناسالم شده کھ از این طریق سبب نابودي نسل ھاي جانوري مي گردند . بنابراین 

ھي و بي مھرگان آبزي ذخیره مي شوند با انتقال این موجودات توسط وقتي کھ آفت کشھا در ساختار ما
آب عمالً  آفت کشھا بھ شکلي بیولوژیک تغییر مکان داده گسترش مي یابند. بقاء آفت کشھا در آّب 
بستگي بھ ساختمان شیمیایي آفت کش ھا و شرایط محیطي دارد . مطالعات نشان داده است کھ پایداري 

تفاوت است بطوري کھ ارگانوکلره ھا پایداري بیشتري نسبت بھ ارگانوفسفره دارند آفت کشھا کامالً م
)Svoboda et al, 1996(  میزان سمیت اغلب آفت کش ھا نیز بستھ بھ شرایط آب محیط تغییر مي .

یابد بطوري کھ ممکن است پس از ورود داراي سمیتي شبیھ یا کمتر و یا بیشتر از ترکیب اولي خود 
الً سموم ارگانوکلره و ارگانوفسفره در محیط ھاي آبي با درجھ سختي باال سمیتي کمتر نسبت باشد معمو

). استفاده از ١٣٧١بھ آبھاي با سختي پایین دارند ، ھمچنین پایداري آن ھا نیز متفاوت است (جمیلي،
مومیت ھاي کشھا در حال حاضر بھ میزان زیادي افزایش یافتھ است کھ یکي از عمده ترین مواد مسآفت

ماھي بھ شمار مي آیند . بھ صورتي کھ در غلظت کم تأثیر مستقیمي روي ماھي نداشتھ ولي در 
درازمدت روي مراحل اولیھ تکامل ماھي مؤثر ھستند. با ورود آفت کشھا بھ محیط آبي ، ماده مؤثر و 

شده ، سمیت  فعال آن دچار تغییرات شیمیایي و بیولوژیکي مي شود . در مواردي محصوالت تجزیھ
بیشتري نسبت بھ ماده فعال اصلي براي ماھي دارد . آفت کشھا در بیشتر موارد منجر بھ آسیب در 
ماھي مي شوند . خطرناکترین آنھا فرآورده ھایي ھستند کھ ماده مؤثره آنھا کلروھیدروکربنھا ، ترکیبات 

، شبھ اوره ، تربازینھا و دیازین ھا ، فسفره آلي ، کرباماتھا و تیوکرباماتھا ، مشتقات اسید کربوکسیلیک 
  . )Svoboda et al, 1996(پیرتروئیدھاي مصنوعي ترکیبات فلزي وغیره ھستند 

  
  چرخھ آفت کشھا در محیط آبي  -١- ٢-١
  

  

 اتمسفر

 منابع جاري

 آب

زه آبھاي سطحي 

نشت موادآلوده کننده 

مواد معلق 

 ماھیھا

 گیاھان ریشھ دار رسوبات
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  )١٣٧٦چرخھ آفت کشھا در محیط آبي (صادقي راد،  -١-١-شكل                

  

  م بندي آفت کش ھا تقسی -٢- ٢-١

  
  ارگانوفسفاتھا و...                                                             

  حشره کشھا                       کرباماتھا و...                       
  ارگانوکلرینھا و...                                                            

  بي پریدلز و...                                                                  
  کشھا                           ترکیبات کلروفنرکس و...علف                         

  دي نیتروفنولون و...                                                                 
 
   (HCB)کشھا                                                    ھگزاکلروبنزنآفت  

  ارگانومرکوریل ھا و...                                                                 
  قارچ کشھا                      فتالیمید ھا و...                               

  دي تیوکرباماتھا و...                                                                 
  نرم تن کشھا                               
  جونده کشھا                                
  تنظیم کنندگان رشد                               
  ي چوب ومصالح ساختمانيھانگھدارنده                              

                                      
  )١٣٧٦تقسیم بندي آفت کشھا(صادقي راد، - ٢-١-شكل 

  
  
  
  

  (O.P.Pesticides)آفت کشھاي ارگانوفسفره -١-٢- ٢-١
مکانیسم عملکرد مسمومیت این سموم برروي ماھیھا شبیھ مسمومیت برروي حیوانات خونگرم          

در این مورد عملکرد آنزیمھاي ھیدرولیتیک مخصوصاًٌ◌ استیل کولین ھیدروالز مھار مي میباشد . کھ 
شود . میزان مھار استیل کولین ھیدروالز درماھیان با توجھ بھ ترکیبات ارگانوفسفره متغیر است . 

مي توان این سموم را از درجھ  LC50میزان سمیت این آفت کشھا در ماھي متغیر است و با تعیین 
مي باشد ، آزاد ماھیان نیز بھ  ٠١/٠-ppm١٠٠بندي نمود کھ براي ماھيي سمي تا متوسط تقسیمخیل

سموم ارگانوفسفره فوق العاده حساس مي باشند . عالئم مسمومیت با این نوع آفت کشھا حاکي از تیره 
. حشره  )Svoboda et al, 1996(شدن بدن ماھي و حرکات غیر کنترل شده (نامتعادل) آنھا مي گردد 

کشھاي آلي فسفره در حیوانات تغییرات مورفولوژیکي خاص ایجاد نمي کنند اما مي توانند باعث دي 
میلیناسیون اعصاب سطحي ، فاسد شدن گلبولھاي داخلي شاخي و ھمچنین فاسد شدن ماده سفید طناب 

سفره سموم ).  سموم ف١٣٧٥ستون فقرات شوند کھ این عوارض نوعي فلجي ایجاد  مي کنند (ثنایي،
تماسي ھستند کھ از طریق پوست بھ داخل بدن نفوذ مي کنند و انساني کھ آلوده بھ این دستھ از سموم 
شود داراي اختالل حواس ، سرگیجھ ، تھوع ، اسھال ، استفراغ و در نھایت تشنج و مرگ است بھ 

در محیط ھاي آبي با  ھمین دلیل بھ محض آلودگي پوست باید بدن را شستشو داد . سموم ارگانو فسفره
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درجھ سختي باال سمیتي کمتر نسبت بھ آبھاي با سختي پایین دارند ، ھمچنین پایداري آنھا نیز متفاوت 
  است .

    
  آفت کش ھاي ارگانوفسفره و اثرات آن بروي ماھیان -١-١-٢- ٢-١

ادي از آنزیمھاي مکانیسم عملکرد سمي این ترکیبات در ماھي مانند موجودات خونگرم بود . تعد        
ھیدرولیز کننده بویژه استیل کولین ھیدروالز مھار مي شوند میزان مھار اسیتل کولین ھیدروالز در 
ماھیان با توجھ بھ ترکیب ارگانوفسفره متغیر است . سمیت این آفت کش ھا براي ماھي متغیر است ، از 

LC50 48h ) میلي گرم در لیتر) طبقھ  ١/٠-١٠٠در حد مواد غیرسمي تا متوسط سمي براي ماھي
بندي مي شود .عالئم مشخص مسمومیت با این نوع آفت کش ھا حاکي از تیره شدن بدن ماھي و 
حرکات نامتعادل آنھا مي باشد . در مجموع حشره کشھاي ارگانوآلي فسفر در حیوانات تغییرات 

صاب سطحي ، فاسد شدن مورفولوژیکي خاصي ایجاد نمي کنند اما مي توانند باعث دي میلیناسیون اع
گلبولھاي داخلي شاخي و ھمچنین فاسد شدن ماده سفید طناب ستون فقرات شوند کھ این عوارض نوعي 

  ) .١٣٧٥فلجي ایجاد  مي کنند (نصري تجن،
  

  )O.Pعالئم مشخصھ تاثیرات سموم ارگانوفسفره(
  ق زیر  مي باشد :تأثیرات نیمھ کشنده ترکیبات ارگانوفسفره بر روي ماھیان بھ طری         

  موجب از دست دادن و تعدیل توان فیزیکي ماھي ھا مي شوند . -١   
ایجاد حالتھاي اسکولیوزیس و لوردوزیس اولیھ تغییرات ستون فقرات در راستاي درازا و پھناي  -٢   

  ) . ١٣٧٨ماھي کھ احتماالً از تغییرات کنترل عضالني منتج مي شود (پژند ،
  
  ت محیطي آفت کشھا سرنوشت زیس -٣- ٢-١

آفت کش ھا پس از رھاسازي بھ منابع آبي تغییراتي در آنھا حاصل مي شود کھ این تغییرات           
ممکن است سمیت آنھا را کمتر یا بیشتر کند در مورد بسیاري از علف کش ھا این تغییرات در جھت 

کیب از حشره کش ھاي افزایش سمیت صورت مي گیرد چنانچھ تجربیات نشان مي دھد چندین تر
ارگانوفسفره پس از ورود در آب از ترکیبات اصلي خود سمي تر بوده کھ این مشاھدات خصوصاً در 
ماھي بیشتر صورت گرفتھ است .حرکات آفت کشھا تأثیر از فرایند ھاي مختلط فیزیکي و شیمیایي و 

آفت کشھا مي باشد. وقتي کھ  بیولوژیکي است . فرآیند فیزیکي آن در محیط ھاي آبي انحالل و اختالل
آفت کشھا در ساختار ماھي و حشرات ذخیره شوند با انتقال این موجودات توسط آب عمالً آفت کشھا بھ 
شکلي بیولوژیک تغییر مکان داده گسترش مي یابند . عملکرد محیطي برخي از این آفت کشھا با 

ختاري کھ بعداً باقي مي گذارد تغییر پیدا یونیزاسیون در محلھاي آبي و یا شکل دیگري کھ از پیوند سا
و یک عامل  pHکند . واکنشھاي ھیدرولیزي عموماً از دستھ دوم بوده ، سرعت واکنش شدیداً بھ مي

مھم کھ در تجزیھ محیطي برخي از آفت کش نقش دارند وابستھ است . واکنشھاي اکسید اسیوني زماني 
طبیعي رادیکالھاي آزاد رھاسازي مي کنند وجود داشتھ رخ مي دھد کھ اثرات متقابل موادي کھ بطور 

ھتروتروفیک موجودات ذره بیني فراگیر  کشھا با عملاز آفت) . بعضي ١٣٧٥باشد (نصري تجن،
(ubiquitons) شرایط زیست محیطي مانند غلظت اکسیژن      در محیط ھاي آبي تجزیھ مي شوند

موجودات ذره بیني  و سرعت (نرخ) تجزیھ      و ھمچنین درجھ حرارت بر تعداد    D.Oمحلول 
  Weigman,1988میکروبي آفت کشھا در آبھاي طبیعي تأثیر مي گذارد                             (

Tamim and .(  
  

  نیمھ عمر پایداري آفت کش   -٤- ٢-١
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وکلرین ھاي داراي ھا کامالً متفاوت است مسلماً ارگانکشدھد کھ پایداري آفتمطالعات نشان مي      
کھ یک  D.D.Tپایداري بسیار و ارگانوفسفره ھا از پایداري کمتري برخوردار ھستند بھ عنوان مثال 

وارد شده   D.D.Tسال طول مي کشد تا  ٤ارگانوکلر محسوب مي شود در محیط بسیار پایدار بوده و 
  ) .Kearmeg,1969% سطح اولیھ سم در محیط تجزیھ گردد (٢در محیط بھ مقدار 

  بھ طور کلی استفاده از آفت کشھا باید در کنترل قوانین جامعي با اھداف زیر باشد :

  حفظ سالمت انسانھا ، جانوران و گیاھان -١     
  حفاظت محیط زیست -٢     
  فراھم نمودن روشھاي ایمني موثر انسانھا براي مھار آفت ھا -٣     
  ) .١٣٧٦اي فصلي (صادقي راد،آگاه نمودن عموم از مضرات آفت کشھ -٤     

  
 
  
  
  مطالعات خون شناسي در ماھیان -٣-١

خون حساسترین بافت ب�دن نس�بت ب�ھ تغیی�رات ایج�اد ش�ده در موج�ودات زن�ده ب�وده و در تحقیق�ات 
م��اھي شناس��ي ك��اربرد وس��یعي دارد. پزش��كان در بیش��تر مواق��ع آزمایش��ات كلینیك��ال پ��اتولوژي را ھم��ان 

سرم شناسي) مي دانند . عموماً اعتقاد بر این است كھ كیفیت و خصوصیات ھماتولوژي و یا سرولوژي(
سلولھاي خوني بھ ھمان نسبت كھ تغییرات فیزیولوژیك تاثیر مي پذیرند ، بھ تغییرات آسیب شناس�ي نی�ز 

ھماتولوژي ماھي راه مناسبي براي تشخیص و شناخت بیماریھ�اي  . (Stoskopf,1993)حساس ھستند 
تحقیقات نش�ان م�ي دھ�د ك�ھ كیفی�ت و كمی�ت فاكتورھ�اي خ�وني م�ي توان�د ش�اخص ھ�اي  ماھي مي باشد .

  خوبي براي تشخیص و تعیین سالمت و یا بیماري ماھیان باشند . 
  

  مطالعات بافت شناسی-۴-١
بافت شناسي یكي از شاخھ ھاي عل�م ریخ�ت شناس�ي (مورفول�وژي) اس�ت و از ای�ن عل�م منش�ا گرفت�ھ     

نامیده مي  (Microanatomy)) كالبد شناسي ریز بیني  (Anatomyكالبد شناسي  است و در مقایسھ با
شود. بافت شناسي در حال حاضر بھ عنوان یكي از رشتھ ھ�اي علم�ي ، ب�ھ مطالع�ھ س�اختمانھاي كوچ�ك 

 .M.F.X م��ي پ��ردازد.  (Microtechniqus)ج��انوران و گیاھ��ان ب��ا اس��تفاده از روش��ھاي ری��ز بین��ي
Bichat  کالب��د شناس�ی و جراح��ی دانش�گاه پ��اریس اول�ین جنب��ھ ھ�ای عم��ومی باف�ت شناس��ی اس��تاد علم�ی

حیوانی را بررسی کرده و ارائھ نمود. بھ ھم دلیل او را بھ عنوان پدر علم بافت شناس�ی م�ی شناس�ند. ب�ھ 
دلی��ل اھمی��ت کارھ��ای اولی��ھ بیش��ات باف��ت شناس��ی خیل��ی س��ریع ب��ھ یک��ی از بخش��ھای کالب��د شناس��ی ب��رای 

شتھ ھای پزشکی بھ کار گرفتھ شد در نتیجھ جانورشناسان در تحقیقات بافت شناسی زیست دانشجویان ر
شناسان دریافتند کھ باف�ت شناس�ی ن�ھ تنھ�ا ب�رای مطالع�ھ حال�ت طبیع�ی موج�ود زن�ده بلک�ھ ب�رای مطالع�ھ 
آسیب شناسی نیز مفید است و ادامھ مشخص گردی�د ک�ھ بیم�اری را م�ی ت�وان ب�ر اس�اس تغییرات�ی ک�ھ در 

ح س��لول رخ م��ی دھ��د تش��خیص داد. در گذش��تھ باف��ت شناس��ی حی��وانی ب��ھ ط��ور س��اده و ب��ر اس��اس س��ط
خصوصیات شکل سلولھا و ساختمان ب�دن حیوان�ات توض�یح داده م�ی ش�د. ام�ا اخی�راً ھ�دف اص�لی باف�ت 
شناسی تغییر کرده است و مطالعھ بیشتر بر روی عملکرد بدن در سطح بافتھا متمرکز ش�ده اس�ت و ای�ن 

وض��وح در م��ورد عملک��رد فیزیولوژی��ک آنھ��ا از نظ��ر ارتب��اط س��لولی بح��ث م��ی کن��د. ام��ا در  ام��ر ب��ھ
ھدف اصلی ش�ناخت و تش�خیص بیماریھ�ا    (Histopathology)ھیستوپاتولوژی یا آسیب شناسی بافتی

  ).١٣٧٨از طریق تغییرات مرضی در بافتھا است(پوستي و صدیق مروستي ، 
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  سابقھ تحقیق  - ۵-١
  ھ تحقیق در داخل کشور سابق -١- ۵-١

% و ۵) حش���ره ک���ش دی���ازینون گران���ول LC5096h) می���زان س���میت ح���اد(١٣٧۵نص���ری تج���ن (       
مورد اندازه گیری ق�رار داد و در  Abramis brama% را بر روی ماھی سیم ۶٠دیازینون امولسیون 

ی ک��رد . در نھای��ت ش��کل امولس��یون آن را در ح��د بس��یار س��می و ش��کل گران��ول آن را کم��ی س��می معرف��
س��م  LC5096hدر مرک��ز تحقیق��ات ش��یالت اس��تان گ��یالن انج��ام گرف��ت  ١٣٧۵آزمایش��اتی  ک��ھ در س��ال 

 میل�ی گ�رم در لیت�ر بدس�ت آم�د . ٩/١و  ٣۴/٠دیازینون بر روی ماھی سفید و ماھی فیتوفاگ ب�ھ ترتی�ب 
مرگ و می�ر % را بر ۶٠) سمیت حاد علف کش بوتاکلر و حشره کش دیازینون امولسیون ١٣٧٨پژند (

) مورد آزمایش قرار داد LC5096hبچھ ماھیان قره برون و ازون برون بھ منظور تعیین غلظت کشنده (
كھ از مقایسھ نتایج حاصلھ مشخص گردید کھ تاثیر سم بوتاکلر بر این دو  گونھ از بچھ ماھیان خاویاری 

ن ب��رای بچ��ھ ماھی��ان م��ورد ب��ار ق��وی ت��ر از س��م دی��ازینون اس��ت و ب��ر اس��اس اس��تاندارد س��م دی��ازینو ٢٣
) ١٣٨٠آزمایش در درجھ سمی و سم بوتاکلر در درجھ شدیداً سمی قرار گرفت . پ�ورغالم و ھمك�اران (

میل�ي گ�رم در  ۴و  ٢، ١مطالعھ و بررسي در زمین�ھ غلظ�ت ھ�اي مختل�ف زی�ر ح�د کش�ندگي دی�ازینون (
 ١٢دادن��د. در ابت��دا ماھی��ان  ) گ��رم را  انج��ام٨۵٠± ١۵۵لیت��ر) ب��ر روي م��اھي کپ��ور علفخ��وار ب��ا وزن 

 ٧، ١۵،  ٣٠،  ۴۵درجھ سانتیگراد در معرض سم قرار داده شدند و پس از  ٢٢تا  ١٨ساعت در دماي 
روز، مشخصھ ھاي خون شناسي و بیوشیمیایي در گروھھ�اي آزم�ایش و کنت�رل مقایس�ھ گردیدن�د و  ١و 

میل�ي گ�رم در  ٢و  ۴ي ک�ھ ب�ا می�زان یک روز بعد از تماس ماھي با سم، میزان نوتروفیل در م�اھي ھ�ای
لیتر سم تماس داشتند بطور مشخص بیش�تر ب�ود در حالیک�ھ می�زان لنفوس�یت و مونوس�یت در ماھی�ان در 

(آالن�ین آمینوترانس�فراز)،  ALTمیلي گرم در لیتر سم کمتر بود. ھیچ تف�اوتي در می�زان  ٢و  ١تماس با 
AST  ،(آس���پارات آمینوترانس���فراز)ALP س���فاتاز) و (آلک���الین فLDH  (الکت���ات دھی���دروژناز) وج���ود

در ھم�ھ ماھی�ان گ�روه آزم�ایش  WBCنداشت. ھفت روز پ�س از در تم�اس ب�ودن ماھی�ان ب�ا س�م می�زان 
میلي گ�رم در لیت�ر س�م تم�اس  ١بیشتر از ماھیان گروه کنترل بود در حالیکھ نوتروفیل در ماھیاني کھ با 

میلیگرم در لیتر سم در تماس بودند بیش�تر ب�ود ول�ي نس�بت  ۴ و ٢داده شده بودند نسبت بھ ماھیاني کھ با 
روز پس از تم�اس  ١۵بیشتر بود.  ASTکمتر و میزان  ALPو ALTبھ گروه کنترل کمتر بود. میزان 

بط��ور مش��خص بیش��تر و  WBCکمت��ر ب��ود در حالیک��ھ  ASTو  MCH  ،ALTم��اھي ب��ا س��م می��زان 
RBC س�م، نوتروفی�ل، سي روز پس از تماس ماھی�ان ب�ا . کمتر بودWBC  وRBC  در ماھی�اني ک�ھ ب�ا
) ١٣٨١س�لطانی و خوش�باور رس�تمی (  .میلي گرم در لیتر سم تماس داده شده بودند کمتر ب�ود  ٢میزان 

بررس�ی کردن�د  Acipenser guldenstadtiتاثیر سم دیازینون را بر شاخصھای  خونی ماھی چالباش 
میل��ی گ��رم در لیت��ر محاس��بھ کردن��د و  ٠٩/۶ن گون��ھ ای��ن س��م را ب��رای ای�� LC5096hو ھمچن��ین می��زان 

بھ این نتیجھ رس�یدند  LC5096h ھمچنین با مطالعھ فاکتورھای  خونی ماھیان در معرض سم در غلظت 
،  MCVک���ھ مق���ادیر شاخص���ھای : لكوس���یت ، لمفوس���یت ، اریتروس���یت ، ھماتوکری���ت ، ھموگل���وبین ، 

MCH دیر نوتروفیلھ��ا و منوس��یتھای گ��روه بیش��تر ب��ود. ب��ھ ط��ور معن��ی داری کمت��ر ب��ود در حالیک��ھ مق��ا
) ت���اثیر س���م دی���ازینون را ب���ر شاخص���ھای خ���ونی م���اھی ش���یپ ١٣٨۴خوش���باور رس���تمی و س���لطاني (

Acipenser nudiventris  بررسی کردند و ھمچنین میزانLC5096h  ۶/۴این سم را برای این گون�ھ 
ھ ماھیان گ�روه ھ�ای آزمایش�ی در مقایس�ھ ب�ا میلی گرم در لیتر تعیین کردند . در نھایت مشخص گردید ک

خ��وش ب��اور رس��تمي و  ماھی��ان گ��روه ش��اھد از س��طح ایمن��ی غی��ر اختصاص��ی ض��عیفتری برخوردارن��د .
قطع��ھ م��اھي ازون ب��رون ج��وان  ١٨٠) در پژوھش��کده اکول��وژي دری��اي خ��زر تع��داد ١٣٨۴ھمك��اران (

(Acipenser stellatus)  گ��روه آزمایش��ي و ی��ک گ��روه  ۵گ��روه ( ۶گ��رم در  ٧±١ب��ا می��انگین وزن��ي
و  ۶، ۵، ۴، ٣میلي گرم بر لیتر) در معرض غلظت ھ�اي  ٧و  ٣شاھد) پس از تعیین محدوده کشندگي (

سم دیازینون روي  (LC50)میلي گرم بر لیتر سم دیازینون قرار دادند و میزان متوسط غلظت کشنده  ٧
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ر محسبھ نمودند و از تفاوت معني دار میلي گرم بر لیت ۴٫٩٨ساعت  ٩۶بچھ ماھیان مورد آزمایش طي 
 در گ�روه آزم�ون و ش�اھد RBC, PCV, Hb, MCV, MCH, MCHCمق�ادیر ش�اخص ھ�اي خ�وني 

و بیان داشتند نتایج حاصلھ از شمارش تفریحي لکوسیت، لنفوسیت، نوتروفیل گروه آزمایش�ي خبر دادند 
یي نی�ز مق�ادیر پ�روتیین ک�ل، گل�وکز در بررسي ھاي بیوش�یمیا. و شاھد نشانگر اختالف در آنھا مي باشد

سرم خون در گروه ھاي آزمایشي و شاھد از اختالف معني داري برخوردار بودند. خوش باور رس�تمي 
بعد از تزریق  (Huso huso)تغییرات ھماتولوژي و بیوشیمیایي خون فیل ماھیان  )١٣٨۵و ھمكاران (

كیلوگرم وزن بدن و در معرض قرار گی�ري  میلي گرم بر ٣/٠گلوكان بھ میزان  ( 1-3)داخل صفاقي 
 ١٢٢میل�ي گ�رم در لیت�ر و دم�اي  ۵/١روز) ب�ا س�میت م�زمن دی�ازینون ب�ا غلظ�ت  ۶٣طوالني م�دت (

درجھ سانتیگراد و شرایط كیفي قابل قبول آب مورد مطالعھ قرار دادند . نتایج پروفیل خوني ماھیاني كھ 
كان قرار گرفتند در مقایسھ با ماھیاني كھ بعد از تزری�ق بدون در مجاورت با دیازینون مورد تزریق گلو

گلوكان در معرض دیازینون ق�رار گرفتن�د ، نش�ان داد ك�ھ گلب�ول قرم�ز آن اف�زایش داش�تھ اس�ت ، ام�ا در 
مقادیر ھماتوكریت، ھموگلوبین، میانگین ھموگلوبین گویچھ ھا و میانگین غلظت ھموگل�وبین گویچ�ھ ھ�ا 

در ماھیاني كھ بدون مجاورت با دی�ازینون م�ورد تزری�ق  RBCھمچنین مقدار اختالفي مشاھده نکردند. 
گلوكان قرار گرفتند در مقایسھ با گ�روه ش�اھد (ب�دون ھ�ر گون�ھ درم�ان) ت�ا س�ھ ھفت�ھ اول نمون�ھ ب�رداري 
افزایش داشتھ است، اما دیگر شاخصھاي خ�وني ای�ن دو گ�روه ب�ا ھ�م اخ�تالف نداش�تھ ان�د بع�الوه مق�ادیر 

آلكالین فسفاتاز، آالنین آمنیوترانسفراز و الكتات دھیدروژناز در ماھی�اني ك�ھ فق�ط در مع�رض آنزیمھاي 
روز پ��س از مج��اورت در مقایس��ھ ب��ا تیمارھ��اي  ۴١و ٢١،  ٢٨دی��ازینون ق��رار گرفت��ھ بودن��د بترتی��ب ت��ا 

این آنزیم ھا گلوكان با دیازینون، گلوكان بدون دیازینون و تیمار شاھد باالتر بوده است در حالیكھ سطح 
در تیمار ماھیاني كھ فقط در معرض دیازینون قرار گرفتھ بودند در ادامھ آزمایش پایین تر از تیمارھاي 
دیگر بوده است. ھمچنین میزان این آنزیم ھا در تیمار گلوكان با دیازینون در مقایسھ با تیمار گلوك�ان ت�ا 

ع��د از آن رو ب��ھ ك��اھش نھ��اده اس��ت. روز پ��س از در مع��رض قرارگی��ري اف��زایش داش��تھ اس��ت و ب ٢١
ھمچنین مقادیر پروتیین كل و گلوكز س�رم خ�ون در ماھی�اني ك�ھ بع�د از تزری�ق گلوك�ان در مع�رض س�م 
دی��ازینون ق��رار گرفتن��د، در مقایس��ھ ب��ا تیم��ار گلوك��ان بترتی��ب ك��اھش و اف��زایش داش��تھ اس��ت. می��زان 

در بیشتر ماھیان کمتر بود  LDHو  AST ،ALPھتروسیت بیشتر و میزان لنفوسیت کمتر بود. میزان 
روز پ��س از تم��اس ب��ا س��م  ۴۵در ماھی��ان مش��اھده نش��د. AST. در ص��ورتیکھ ھ��یچ تف��اوتي در می��زان 

WBC  ،میزان و ھتروسیت در ماھیان بیشتر ب�ود در ص�ورتیکھ می�زان لنفوس�یتALT  وALP  کمت�ر
در ماھی�ان در  LDHر و می�زان میل�ي گ�رم در لیت� ۴در ماھیان در تم�اس ب�ا  ASTبود. ھمچنین میزان 

) ابت�دا میان�ھ غلظ�ت كش�نده ١٣٨۵میلي گ�رم در لیت�ر کمت�ر ب�ود . پ�ورغالم و ھمك�اران ( ۴و  ١تماس با 
(LC50)  ساعت در بچھ ماھی�ان كپ�ور علفخ�وار (آم�ور) پ�نج گرم�ي را ان�دازه  ٩۶سم دیازینون در مدت

گردید. سپس اث�رات غلظ�ت تح�ت كش�نده س�م میلي گرم در لیتر تعیین  ١٣/١۵گیري كردند كھ میزان آن 
میلي گرم در لیتر) بر روي بعضي از شاخصھاي خوني و بیوش�یمیاي م�اھي نی�ز مطالع�ھ نمودن�د.  ۶/۵(

، (PCV)، ھماتوكری��ت (RBC)دوازده س��اعت بع��د از مج��اورت ماھیھ��ا ب��ا س��م تع��داد گلبولھ��اي قرم��ز 
رصد لنفوسیتھا و منوس�یتھا ک�اھش یافت�ھ د  ،(WBC)، تعداد گلبولھاي سفید MCHC، (Hb)ھموگلوبین 

و میلوس�یتھا را مش�اھده نمودن�د. ض�منا می�زان  (PMN)در حالیكھ افزایش تعداد سلولھاي چند ھس�تھ اي 
 (LDH)و الكت�ات دھی�دروژناز  (ALP)، آلك�الین فس�فاتاز (AST)آنزیمھاي آسپارتات آمینوترانس�فراز 

زان پروتیین ک�ل و كلس�ترول ك�اھش یافت�ھ ب�ود. ش�ریف کاھش و میزان گلوكز و تریگلسرید افزایش و می
 Ctenopharyngodon) مطالع�ھ ان�دامھای م�اھی كپ�ور غلفخ�واردر  ١٣٨۵پور و ھمکاران در س�ال 

idella)  ص�دمات ش�دید ب�ھ س�اختمان دی�ازینون  كش�نده س�م بع�د از مج�اورت ب�ا غلظتھ�اي مختل�ف تح�ت
خ��وني ع��روق خ��وني، خ��ونریزي، نف��وذ س��لولھاي س��لولھا و بافتھ��اي كلی��ھ، طح��ال و كب��د ب��ھ بص��ورت پر

  آماسي، پیكنوزه شدن ھستھ ھاي سلولي، دژنراسیون واكوئلي و نكرزو عمومي گزارش کردند.
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  سابقھ تحقیق در خارج از کشور  -٢- ۵-١
تغییرات آسیب شناسی بافتی در کبد ، معده ، روده ، کلیھ و آبشش ھا و خون ماھی را کھ توسط         

مورد مطالعھ قرار گرفت این  (Sastry and Sharma, 1980) ایجاد شده بود توسط  دیازینون
میلی گرم در لیتر روی ماھی استخوانی آب شیرین  ٢/٠و  ۴/٠مطالعات در دو غلظت نیمھ کشنده 

Ophiocephalus punctatus  روزه انجام گردید .  ٣٠و  ١۵در طی مدتMontez(1983)  بیان
در بین گونھ ھای مختلف ماھیان متفاوت است و بھ سن ماھی ، جنسیت ، اندازه  کرد کھ سمیت دیازینون

بدن ، شرایط آب و ھوایی و فرمول آفت کش ، خصوصیات شیمیایی محیط و فاکتورھای دیگر بستگی 
) بدترین شکل ناھنجاری ثبت شده در اثر سم دیازینون را Allison and Hermantuz )1987 دارد.

قرات بھ شکل لوردوسیس (انحناء عمودی ستون فقرات ) و اسکولیوسیز(انحناء افقی تغییر شکل ستون ف
ھفتھ کھ در  ١٩بعد از  pimephales promelasستون فقرات ) دانستند این تغییرات در ماھی قنات 

بیان  et al,1979) (Goodmanمیکروگرم در لیتر دیازینون قرار گرفتھ بود مشاھده شد.  ٢/٣معرض 
دیازینون در آب دریاھا یافت نشده است اما در آلودگی ھای مصب رودخانھ ھا کھ از طریق کردند کھ 

پسابھای کشاورزی و شھری وارد می شود ، مشاھده شده است. ھمچنین ثابت کردند کھ کاھش تولید 
مثل و ممانعت از عملکرد آنزیم استیل كولین استراز در ماھیان استخوانی از عوارض قرار گرفتن 

) ثابت کردند کھ در ماھی کپور et al,1990) Tsudaنی مدت در معرض سم دیازینون می باشد. طوال
میکروگرم در لیتر سم دیازینون در  ۴/٢تا  ۵/١) ھنگامی کھ در معرض  Cyprinus carpioمعمولی(

و در جگر   ۵٠، در کلیھ  ١٢ساعت قرار می گیرد ، ضریب تجمع زیستی در عضالت آن  ١۶٨مدت 
 Iqbalساعت کھ ماھی در آب  تمیز قرار گرفت دفع شود.  ٧٢ه کھ تمام این مقدار در مدت بود ۵١

and Mufti )از تخمھای ماھیان آزاد مولد اقیانوس اطلس( ۵٠تا  ٣٠) تنھا بین ١٩٩٢ %Salmo 
salar روز قرار گرفتھ بودند بھ الرو  ٣٠) کھ در معرض غلظت غیر کشنده سم دیازینون بھ مدت

 Keizerد. کاھش رشد و طول کل از تاثیرات سوء سم دیازینون بر روی مراحل جنینی است.تبدیل شدن
et al,1993) (  بیان کردند ماھیانی کھ از لحاظ  طبقھ بندی  در یک خانواده و حتی یک جنس قرار

مرتبھ  ۵دارند نیز در میزان حساسیتشان نسبت بھ دیازینون متفاوتند. گوپی ھا نسبت بھ دیازینون 
ساس تر از ماھی گوره خری ھستند و سمیت دیازینون در گوپی مربوط بھ فعل و انفعاالتی است کھ ح

 Moore) (روی آن صورت می گیرد و در نھایت متابولیت بسیار سمی بھ نام دیازوکسن پدید می آید و
and Waring, 1996  در ماھی آزاد اقیانوس اطلسSalmo salar  کھ در معرض سم دیازینون با

ساعت قرار گرفتھ بود، کاھش میزان ھورمونھای  ١٢٠مدت  میکروگرم در لیتر در ۵/۴تا  ٣/٠لظت غ
بھ این مھم دست یافتند کھ شاخص  et al,1997) (Tsudaجنسی در پالسمای خون را مشاھده کردند . 

 Anguilla) دیازینون در ماھیان مختلف متفاوت است. برای مثال در مارماھی BCFتجمع زیستی (
anguilla  میلی گرم سم دیازینون قرار می گیرد . میزان  ٠۴٢/٠ساعت کھ در معرض  ٩۶بعد از

)BCF کبد (واحد بود.  ٧٧۵واحد و در ماھیچھ  ١٨۵٠Dutta et al,1997) بیان کردند کھ جمعیت (
ماھیان آب شیرین می تواند بھ طور مستقیم در اثر قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض دیازینون با 

 ,Svoboda et al  غلظت چندین صد برابر کمتر از غلظتی کھ منجر بھ مرگ می شود ، از بین برود.
بیان کردند کھ تاثیر سم دیازینون بر روی فاکتورھای خونی در ماھی کپور  بھ صورت کاھش  )(2001

وتروفیلھا و تعداد گلبولھای قرمز و ھموگلوبین، ھماتوکریت ، لکوسیتھا و لفنوسیتھا است ولی تعداد ن
گرانولوسیتھا افزایش می یابد . این تغییرات در تعداد گلبولھای قرمز و سفید بعد از اثر سم دیازینون می 

ساز کلیھ باشد کھ باعث کاھش ایمنی غیر اختصاصی در ماھی  تواند بھ دلیل از بین رفتن بافتھای خون
روی بیوشیمی خون ماھی کپور اثرات سم دیازینون را بر  et al, 2002)  (Luscovaمی شود. 

Cyprinus carpio ) بررسی کردند و میزان تغییرات آنزیمھایی مثل (آالنین آمینوترانسفرازALT ، (
) و ... را LOH) ، الکتات دھیدروژناز (CHE) ، کولین استراز (ASTآسپارات آمینوترانسفراز (

ازینون بر روی بیوشیمی خون ماھی کپور اندازه گیری کردند . نتایج بدست آمده از  مطالعھ اثر سم دی
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سم دیازینون LC50 . بیانگر تاثیر سمی بسیار زیاد این ماده بر روی سیستم عصبی ماھی کپور است 
 ٩۶،٧٢،۴٨،٢۴در زمانھاي )Europeaneel )Anguilla anguillaبر روی مارماھی مھاجر یا 

ساعت سم  ۴٨در مدت  LC50تر ،  میلی گرم در لی ٠٨/٠،  ٠٩/٠،  ١١/٠،  ١۶/٠ساعت بھ ترتیب 
میلی گرم در لیتر ،  ١۴بھ میزان   Channa punctatus% بر روی ماھی ۵دیازینون گرانول 

LC5096h  بر روی  ماھیBlue gill  برابر سمی تر از اثر حاد سم بر روی ماھی  ١٧بھ میزان
fathead minnow   و این میزان در ماھیBlue gill  بھ میزانppm۴۶/در ماھی و  ٠fathead 

minnow  بھ میزانppmمی باشد.  ٨/٧LC5096h  سم دیازینون برای ماھیzebra fish 
)Brachydnio ririo بھ میزان (میلی گرم در لیتر بوده است  ١٢/٢Anderson,2003) .(Rahmi 

& Kenan  اثرات سمیت حاد دیازینون را روی جنین و الرو ماھی کپور معمولی  ٢٠٠٥در سال
)Cyprinus carpio ( میزان ,مورد بررسی قرار دادندLC5096h   این سم را برای الرو ماھی کپور

میلی گرم در لیتر محاسبھ کردند و نشان  ٩٩/٠،  LC50 48hمیلی گرم در لیتر و برای جنین ٥٣/١
و سطوح  ھای ماھی کپور معمولی گردیدهدادند کھ افزایش غلظت دیازینون باعث کاھش ھچ در تخم

-گردد. سمیت حاد آفتداری در میزان تولید مثل ماھی کپور میپایین غلظت دیازینون باعث تاثیر معنی
کش اورگانوفسفره دیازینون و اثرات آن بر روی رفتار و برخی پارامترھای خونی بچھ ماھی انگشت 

بھ میزان  LC50 96hبررسی گردید.  ٢٠٠٦و ھمکاران در سال  Sibelقد گربھ ماھی اروپایی توسط 
لوکوسیت،  میلی گرم در لیتر محاسبھ گردید کھ در طی این مدت میزان اریتروسیت، ١٤٢/٤

و ھمکاران در سال  Elnwishy کاھش داشت. MCHCو  MCV،MCHھموگلوبین، ھماتوکریت، 
 Orechromis() در ماھی تیالپیای نیل AChEاثرات دیازینون روی استیل کولین استراز ( ٢٠٠٧

niloticus(  را مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند دیازینون باعث کاھش فعالیتAChE شود. می
ایمونوتوکسیستی و عملکرد کبد در تیالپیای نیل  بررسی اثرات سم حاد دیازینون بر روی

)Orechromis niloticus(  نشان داد کھ این سم برای ماھی بسیار سمی بوده و میزانppm 
٨٣٠/٧LC50= یین گردید و در این غلظت دیازینون باعث کاھش پاسخ ایمنی سلولی می تع
ارزیابی پاسخ استرس اکسیداسیونی و پتانسیل عصبی دیازینون . (Giro´n-Pe´rez et al,2007)گردد

مورد بررسی  Ozcan Oruc & Ustaتوسط  ٢٠٠٧بر روی بافتھای مختلف ماھی کپور در سال 
روز فعالیت  ٣٠و  ١٥، ٥د کھ غلظتھای زیر حد کشنده دیازینون در طی قرار گرفت. نتایج آنھا نشان دا

و ھمکاران در سال Van Congاستیل کولین استراز را (در بافتھای آبشش و عضلھ) کاھش می دھد. 
کھ در معرض دیازینون قرار داشت  snakeheadپاسخ کولین استراز مغز را در ماھی بالغ  ٢٠٠٨

تایج نشان داد کھ در طوالنی مدت دیازینون موجب کاھش میزان کولین مورد بررسی قرار دادند و ن
اثرات غلظتھای زیر حد کشنده سم دیازینون را  ٢٠٠٨و ھمکاران در سال  Banaeeاستراز می گردد. 

روی فاکتورھای بیوشیمیایی سرم خون ماھی کپور معمولی در دراز مدت، مورد بررسی قرار دادند و 
روز  ٣٠و  ٢٠، ١٠ی زیر حد کشنده سم دیازینون در درازمدت و پس از مشخص کردند کھ غلظتھا

باعث کاھش ھموگلوبین، ھماتوکریت، لوکوسیت، لمفوسیت، مونوسیت، آلکالین فسفاتاز و افزایش 
 TPنوتروفیل و ائوزینوفیل می گردد اما در میزان  ،AST ،LDHگلوکز، آالنین آمینو ترانسفراز، 

،MCV،MCH  وMCHC  ندارد. آنھا نشان دادند کھ غلظتھای پایین دیازینون باعث افزایش تاثیری
 ھمکاران و Adedeji گردد.تنفس از سطح و غلظتھای باالی دیازینون باعث کاھش تنفس از سطح می

اثرات سم دیازینون روی فاکتورھای خونی گربھ ماھی آفریقایی را مورد بررسی قرار  ٢٠٠٩در سال 
میلی گرم در لیتر محاسبھ  ٦/٦م دیازینون را برای گربھ ماھی آفریقایی س  LC50 96hدادند.آنھا 

ساعت کمتر از گروه کنترل بود و  ٩٦پس از  PCVو  RBC ،Hbکردند. نتایج نشان داد کھ مقدار 
داری دار و نوتروفیل، گرانولوسیت، میلوسیت و مونوسیت افزایش معنیمقدار لوکوسیت کاھش معنی

اثرات ناشی از تحت تاثیر  ٢٠٠٩و ھمکاران در سال  Van Congداشتھ است. نسبت بھ گروه کنترل 
 snakehead fish )Channaقرار دادن سم دیازینون بر روی فعالیت آنزیم کولین استراز در ماھی 
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striata بررسی کردند. آنھا البتھ پس از دو ھفتھ قرار دادن ماھی در معرض سم و در غلظتھای (
مشخص کردند کھ پس از این مدت دیازینون  ٣٥/٠یا  ٠٧٩/٠، ٠١٦/٠حد کشنده بسیار پایین و زیر 

با توجھ بھ نتایج بررسیھای صورت گرفتھ توسط محققین و  باعث کاھش آنزیم کولین استراز می گردد.
عدم بررسی اثر سم دیازینون بر ماھی سفید ، در این مطالعھ آثار این سم روی فاکتورھای 

یایی خون (نظیر ھماتوكریت،گلبولھاي سفید، قرمز،گلوكز، پروتئین و...) ، ھماتولوژیک و بیوشیم
ھورمونھاي تستوسترون، كورتیزول، آدرنالین، نورآدرنالین و... تغیرات بافتي در اندامھاي كبد، كلیھ، 

  طحال، قلب، مغز و گناد ماھی مولد نر سفید مورد مطالعھ قرار می گیرد. 
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             ماھی - ١-٢

گرم توسط تعاونیھاي  ٣٣/٦١٣± ٠٦/١٥٧عدد مولد نر ماھی سفید با وزن متوسط  ١٥٠ تعداد     
ال صیادي مستقر در شبھ جزیره میانكالھ و از طریق صید پره در اواخر بھمن و اوایل اسفند ماه س

  استفاده گردید. ١٣٨٨
  
  کیفیت آب  - ٢-٢

، سختي كل، اكسیژن محلول و درجھ حرارت در طول  pHپارامترھاي فیزیكوشیمیایي آب از جملھ      
میلی گرم  ٧، اکسیژن باالی  mg/l (CaCo3)٣٠٠ ، سختی کل  =٧pH-٢/٨آزمایش بھ ترتیب برابر 
  قرار داشتند. ١٥±٢ در لیتر و درجھ حرارت

  
  سم  دیازینون -٣ - ٢ 

% براي كنترل و از بین بردن كرم ساقھ ٥سم حشره كش ارگانوفسفره دیازینون بھ شكل گرانول      
% ٦٠در شالیزارھا بھ كار مي رود و سم دیازینون امولسیون  Chilo supersalisخواربرنج بھ نام 

  ) .١٣٧٥ردد(ثنایي ،گبراي     از بین بردن حشرات مضر در باغھا بھ صورت اسپري استفاده مي
  
  روش کار - ٤-٢

و در سھ مرحلھ در سالن ونیرو(سالن  ١٣٨٨بھمن ماه سال  ١٥ماه از تاریخ  ٣آزمایشات بھ مدت      
آبزی پروری) در دانشگاه منابع طبیعی گرگان انجام گرفت. ماھیان با تانكر مجھز بھ كپسول اكسیژن بھ 

ع طبیعي گرگان (پردیس) منتقل شدند سپس برای سالن ونیرو( بخش آبزي پروري) دانشگاه مناب
سازگار شدن با محیط آزمایش بھ مدت یک ھفتھ در داخل تانکھای پرورشی (ونیرو) نگھداری شدند. 
ھر یک از ونیروھا بھ صورت جداگانھ بھ سیستم ھوادھی مجھز شدند تا سطح اکسیژن آب در حد 

سم کشاورزی  LC50 96hتدا اثرات سمیت حاد استاندارد قرارگیرد. سپس در مرحلھ اول آزمایش اب
عدد  ٣٦% بر روی مولد نر ماھی سفید تعیین گردید كھ بھ ھمین منظور تعداد ٦٠دیازینون امولسیون 

عدد ماھی  ٣تکرار با  ٣تیمار و  ٤از این مولدین نر جدا شده و برای انجام آزمایش تشخیص سمیت در 
عدد ماھی در ھر تیمار ) قرار  ٩ونیرو برای ھر تیمار و  عدد ٣ونیرو ( ١٢در ھر تکرار و در داخل 

تعیین  ٠/٣۴ ppmسم دیازینون در آزمایشات محققین قبلی  LC50 96h داده شدند از آنجاییکھ مقدار 
ساعت  ٢٤. ثبت تلفات ھر تشکیل گردید   ppm ٨/٠و  ۵/٠،  ٣/٠،  ١/٠تیمار با مقدار  ۴شده بود لذا 

ر انجام و ماھیان تلف شده ناشی از سم دیازینون مورد بررسی قرار ساعت) یکبا ٢٤،٤٨،٧٢،٩٦(
گرفتند تا تغییرات ایجاد شده در اثر سم بویژه در بافت ظاھری از جملھ پوست، بالھ ھا، آبشش، چشم 

 بعد از كسب نتایج نھایي اطالعات حاصلھ بر طبق روش آماري .و... مورد تشخیص قرار گیرد
program version 1.5 USEPA, 1985) Probitكھ بھ وسیلھ ( EPA  آمریكا براي تجزیھ و تحلیل

داده ھاي مرگ و میر ناشي از مسمومیت مزمن و حاد ماھیان و سایر آبزیان در آبھاي جاري و ساكن 
،  LC10مورد تجزیھ و تحلیل قرار گرفت و مقادیر  درصد ٩۵طراحي شده است با سطح اطمینان 

LC50  وLC90  ساعت و میزان حداكثر غلظت مجاز (میزان  ٩٦و  ٧٢،  ٤٨،  ٢٤طيLC50 96h 
و درجھ سمیت مشخص شدند. بر اساس آزمایشھاي انجام گرفتھ مقادیر  (TRC,1984)) ١٠تقسیم بر
LC10  ،LC50  وLC90  مولدین نر ماھی سفیدساعت دیازینون بر روي  ٩٦و  ٧٢،  ٤٨،  ٢٤در 
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تیمار: تیمار  ٤ تعداد ١٣٨٨اسفند ماه سال  ١۵از  یشاندازه گیري شدند. سپس در مرحلھ دوم آزما
با غلظت  ٣و تیمار  =١٥٧/٠LC5با غلظت  ٢، تیمار  =١٠۶/٠LC1با غلظت  ١تیمار  ،شاھد
٠٤/٠ =MAC value  روز و تا پایان فروردین  ٤٥تشکیل گردید و ماھیان مولد سفید نر برای مدت

عدد  ١٢الزم بھ ذکر است در این مرحلھ از  ند.تحت تاثیر غلظتھای فوق قرار گرفت ١٣٨٩ماه سال 
روز یکبار استفاده گردید تا ۴ماھیان در تیمارھای مختلف در ھر  آکواریوم ذخیره بھ منظور جابجایی

ھم کیفیت آب شرایط بھتری داشتھ باشد و ھم اینکھ غلظت سم دیازینون در تمام طول دوره ثابت باشد و 
رورز یکبار ماھیان در  ۴م ایجاد نشود کھ بدین منظور در ھر در طی دوره تغییراتی در ترکیب س

در تیمارھای ذخیره شده با کیفیت آب مناسب و غلظتھای مورد نظر سم دیازینون منتقل می شدند. 
مرحلھ سوم آزمایش بعد از طی دوره تحت تاثیر قرار دادن مولدین در معرض سم دیازینون طول کول 

ن نر بوسیلھ تختھ بیومتری و ترازو اندازه گیری و با گرفتن چند عدد ، طول استاندارد و وزن مولدی
فلس از زیر بالھ پشتي تعیین سن انجام و در دفترچھ بیومتری  ثبت گردید و در نھایت  مولدین بیھوش 
شده و سپس با استفاده ازقطع ورید ساقھ دمی خونگیری انجام گرفتھ و در ظرف مخصوص ریختھ شد 

حفظ حاوی یخ قرار داده  شدند سپس لولھ ھای حاوی خون جھت جداسازی سرم در و بالفاصلھ در م
دقیقھ قرار گرفتند در ادامھ فاکتورھای بیوشیمیایی  ٥بھ مدت  ٥٠٠٠آزمایشگاه تحت سانتریفوژ با دور 

خون از جملھ گلوکز ، پروتئین کل ، تستوسترون ، کورتیزول ، تری گلیسرید ، کلسترول و یونھای 
پتاسیم ، کلسیم ، و کلراید اندازه گیری و شمارش افتراقی گلبولھای سفید و قرمز و دیگر سدیم ، 

فاكتورھاي مورد مطالعھ در آزمایشگاه مورد اندازه گیری قرار گرفتند. سپس بھ منظور انجام مطالعات 
ز و گناد از كبد ، كلیھ ، طحال ، قلب ، مغبافت شناسي بالفاصلھ پس از كشتن ماھي قسمتي از اندامھاي 

درصد فیكس گشتھ و در آزمایشگاه ١٠ماھي جداسازي شده و براي مطالعات بافت شناسي در فرمالین 
و  میكروني كھ از آنھا تھیھ گردید براي مطالعات بافت شناسي مورد اسنفاده قرار گرفتند ۵با برشھاي 

یل آماري مورد استفاده قرار در پایان پس از اندازه گیري فاكتورھاي مورد مطالعھ برای تجزیھ و تحل
  گرفتند کھ شرح ھر یک از روشھای مورد استفاده بھ قرار زیر است:

ب���راي ش���مارش گلب���ول ھ���اي قرم���ز ، گلبولھ���اي س���فید ی���ا لكوس���یتھا از روش توص���یھ ش���ده توس���ط 
(Simmons ,1997)  و ب�راي ان�دازه گی�ري ھموگل�وبین از روش س�یان م�ت ھموگل�وبین اس�تفاده گردی�د

). ھمچن�ین فاکتورھ�ای ھماتوكری�ت و ش�اخص ھ�اي گلب�ول قرم�ز ١٣٧٨عامري مھاب�ادي ،  (ضمیمھ) (
  نیز از طریق فرمولھای زیر بدست آمد: 

  
   (fl)حجم متوسط گلبول قرمز برحسب فمتولیتر 

millionRBC

10HCT
VCM

/

(%)
..


  

  
    (pg)غلظت متوسط ھموگلوبین گلبولي برحسب پیكوگرم 

millionRBC

10grHb
HCM

/

%)(
..


  

  متوسط ھموگلوبین گلبولھاي قرمز بر حسب درصد غلظت 

HCT

Hb
CHCM

100
...


  

  
برای شمارش افتراقي گلبول ھ�اي س�فید پ�س از تھی�ھ گس�ترش مناس�ب از خ�ون ، گس�ترش ھ�ا ب�ا روش  

گیمسا رنگ آمیزي شد . برای اندازه گیری فاکتورھای بیوشیمیایی پس جدا سازی سرم خون ماھیان در 
دقیق��ھ س��رم جداس��ازی ش��ده س��پس ب��رای تعی��ین مق��ادیر  ۵دور در م��دت  ۵٠٠٠ژ ب��ا دس��تگاه س��انتریفیو
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ق��رار داده ش��د و مق��ادیر ھ��ر ک��دام از فاکتورھ��ا  Persige 24Iبیوش��یمیایی در دس��تگاه اتوآن��الیزر م��دل 
بوسیلھ دستگاه تعیین گردید. ب�رای ان�دازه گی�ری فاکتورھ�ای آنزیم�ی و ھورم�ونی پ�س ج�دا س�ازی س�رم 

و ب�رای ان�دازه گی�ری ھورم�ون آدرن�الین و   ElISAو بھ روش Anthos2020ز دستگاه خون ماھیان ا
اس�تفاده گردی�د. ب�رای مطالع�ات باف�ت شناس�ی   Stat faxم�دل  ElISA readerنورآدرن�الین از دس�تگاه 

پ��س از پای��ان دوره آزم��ایش ان��دامھای قل��ب، کب��د، کلی��ھ، طح��ال، بیض��ھ و مغ��ز ماھی��ان م��ورد آزم��ایش 
درص���د ف���یکس گردی���ده و در آزمایش���گاه بوس���یلھ ١٠از م���رگ ج���دا ش���ده و در فرم���الین  بالفاص���لھ پ���س

میکرون�ی از آنھ�ا تھی�ھ گردی�ده و ب�ھ روش ھماتوکس�یلین و ائ�وزین  ۵برشھای   Shandon 315دستگاه
رنگ آمیزی گردیدند تا برای آسیبھای بافتی ناشی از اثر سم در زیر میکروسکوپ نوری مورد بررسی 

  قرار گیرند.
 
 
 
  
  گیري و حجم نمونھ جامعھ آماري، روش نمونھ -٥- ٢

جامعھ آماری مورد استفاده از مجموعھ ماھیان مھاجر مولد نر ماھی سفید بھ ساحل و صید شده        
در تور پره تعاونیھای صیادی استان گلستان مستقر در شبھ جزیره میانکالھ بوده کھ بھ طور تصادفی 

وزنی مختلف جدا شده و برای انجام آزمایشات مورد استفاده قرار عدد ماھی در اندازه ھای  ٣٦
بر نمونھ برداری و خونگیری شد تا =n)  ٣۶(گردفتند. پس از پایان آزمایش از تمام جامعھ آماری

اساس روش آزمون میانگین ھا اختالف معنی دار بین فاکتورھای مورد بررسی در بین تیمارھای 
  مختلف مشخص گردد .

  
  ھا ھا و ابزار تجزیھ و تحلیل داده روش -٦- ٢

بعدازكسب نتایج نھایي اطالعات حاصلھ بر طبق  LC50در مرحلھ اول آزمایش برای تعیین        
آمریكا براي   EPA) كھ بھ وسیلھprogram version 1.5 USEPA, 1985) Probitروش آماري

ماھیان و سایر آبزیان در آبھاي  تجزیھ و تحلیل داده ھاي مرگ و میر ناشي از مسمومیت مزمن و حاد
مورد تجزیھ و تحلیل قرار گرفتھ و  درصد ٩۵جاري و ساكن طراحي شده است با سطح اطمینان 

ساعت و میزان حداكثر غلظت مجاز  ٩٦و  ٧٢،  ٤٨،  ٢٤طي  LC90و  LC10  ،LC50مقادیر 
ایان آزمایش ھم در پو درجھ سمیت مشخص شدند.  (TRC,1984)) ١٠تقسیم بر  LC50 96h(میزان 

تجزیھ و تحلیل داده ھای بدست آمده از اندازه گیری فاکتورھای خونی و ھورمونی مختلف مورد 
تیمار ، از طریق آنالیز واریانس و آزمون چند دامنھ ای دانکن و توسط نرم افزارھای  ۴بررسی از ھر 

رد آزمایش از لحاظ انجام شد تا مشخص شود کھ آیا در تیمارھای مو Excelو  SPSSکامپیوتری 
فاکتورھای مورد بررسی اختالف معنی داری وجود دارد یا خیر کھ تا بتوان بر اساس آن نتایج آزمایش 

و  SPSS 13 افزار نرم ھا از داده كلیھ تحلیل و تجزیھ براي . و تحقیق صورت گرفتھ را تفسیر نمود
 بودن نرمال از اطمینان ابتدا جھت ھا هگردید. داد استفاده Excel 2003براي رسم نمودارھا از برنامھ 

در صورت نرمال سپس   شد بررسي )Kolmogorov-Smirnov( اسمیرنوف -کلموگروفآزمون  با
در سطح ) Oneway ANOVAطرفھ ( یك واریانس تجزیھ از استفاده بابودن داده ھاي مورد بررسي 

 ) گروھھاDuncanزمون دانكن  (آ با سپس مشخص و میانگینھا كلي بین اختالف ابتدا % ٩۵اطمینان 
–گردیدند و در مواقعي كھ داده ھا نرمال نبودند، از آزمون ناپارامتري كروسكال تفكیك یكدیگر از

براي  )Mann-Whitney(ویتني–جھت مقایسھ تیمارھا، و از آزمون من)Kruskal-Wallis(والیس 
 مقایسھ جفتي بین تیمارھا استفاده شد.
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  نتایج تعیین سمیت -١-٣

مول�دین ن�ر پس از انجام آزمایشھاي ابتدایي بھ منظور ی�افتن مح�دوده غلظ�ت س�م دی�ازینون ب�ر روي      
میل��ي گ��رم در لیت��ر تعی��ین گردی��د. آنگ��اه ب��ر اس��اس  ١ت��ا  ٢/٠س��رانجام مح��دوده غلظتھ��اي  م��اھی س��فید

س�اعت دی�ازینون  ٩٦و  ٧٢،  ٤٨،  ٢٤در  LC90و  LC10  ،LC50ق�ادیر آزمایشھاي انج�ام گرفت�ھ م
مول�دین این سم ب�ر روي   LC5096hاندازه گیري شدند كھ بر این اساس  مولدین نر ماھی سفیدبر روي 

ای�ن س�م نی�ز  (MAC value)) و حداكثر غلظت مجاز ١-٣میلي گرم در لیتر(جدول ٤/٠نر ماھی سفید 
س�اعت نش�ان م�ي  ٩۶در  LC50محاسبھ گردید. نتایج بدست آمده ب�راي مق�دار میلي گرم در لیتر  ٠٤/٠

ب�ا اف�زایش س�اعات آزم�ایش ك�اھش یافت�ھ اس�ت بعب�ارت دیگ�ر ھ�ر چق�در س�اعات  LC50دھد ك�ھ می�زان 
درص�د از جمعی�ت ماھی�ان تل�ف ش�وند و  ۵٠آزمایش افزایش مي یابد غلظت كمتري از سم الزم است ت�ا 

س�اعت م�ي باش�د(جدول  ٩۶در پای�ان  LC50یھ آزمایش ھم�واره بیش�تر از در ساعات اول LC50مقدار 
١-٣( .  
  

 ساعت ٩٦ ساعت ٧٢ ساعت ٤٨ ساعت ٢٤ (mg/l )غلظت  نام سم

 دیازینون

LC10 ١٩٣/٠ ٤٤٦/٠ ٥٣٣/٠ ٥٥٩/٠  

LC50 ٨  ٢٣٢/١۴٧٨٣/٠  ٧/٠  ۴/٠  

LC90 ٣  ٧١٣/٢۴۶/٣٧  ١۵/٨٣١/٠  ١  

ساعت بر روي مولدین نر ماھی سفید ٩۶در طي  غلظتھاي كشنده سم دیازینون -١-٣جدول   

 

  نتایج بیومتری مولدین نر ماھی سفید -٢-٣
گرم ،  ٣٣/٦١٣± ٠٦/١٥٧میانگین و انحراف معیار وزن بدن ماھیان بررسی شده برابر می باشد با  -

  گرم. ٩٨٠و ٤٤٠حداقل و حداکثر وزن بدن بترتیب برابر می باشد با 
س�انتیمتر،  ١٨/٤٢±٦٨/٣طول کل ماھیان بررس�ی ش�ده براب�ر م�ی باش�د ب�ا میانگین و انحراف معیار  -

  سانتیمتر. ٥٣و  ٣٧حداقل و حداکثر طول کل بترتیب برابر می باشد با 
 ٤٨/٣٦±٤٢/٣می��انگین و انح��راف معی��ار ط��ول اس��تاندارد ماھی��ان بررس��ی ش��ده براب��ر م��ی باش��د ب��ا  -

  سانتیمتر. ٤٧و  ٣٢ی باشد با سانتیمتر، حداقل و حداکثر طول کل بترتیب برابر م
س�ال، ح�داقل و  ٤٢/٣±٦١٤/٠میانگین و انحراف معیار سن ماھیان بررس�ی ش�ده براب�ر م�ی باش�د ب�ا  -

  سال. ٥و  ٣حداکثر سن ماھیان بترتیب برابر می باشد با 
  
  وزن  -١-٢-٣

اده ھ�اي وزن ماھی�ان با توجھ بھ اینكھ دآمده است  ١-٣نمودار نتایج مربوط بھ وزن بدن ماھیان در       
اس��میرنوف) بن��ابراین از آزم��ون آن��الیز واری��انس  -کلم��وگروفداراي توزی��ع نرم��ال م��ي باش��ند (آزم��ون 

  یكطرفھ جھت مقایسھ وزن بدن ماھیان بین تیمارھاي مختلف استفاده گردید کھ :
م با حداقل و گر ٣/۵۶٣±۶/۶١میانگین و انحراف معیار وزن ماھیان در تیمار اول برابر مي باشد با  -

  گرم. ۶٣٠و ۴۵٠حداكثر
گرم با ح�داقل  ٢/۶٢٢±۴/١۶٣میانگین و انحراف معیار وزن ماھیان در تیمار دوم برابر مي باشد با  -

  گرم. ٩٢٠و ۴۴٠و حداكثر
گرم ب�ا ح�داقل  ٧٠۵±٠٣/٢۴۴میانگین و انحراف معیار وزن ماھیان در تیمار سوم برابر مي باشد با  -

  .گرم ٩٨٠و ۴٧٠و حداكثر



٣٤ 
 

گ��رم ب��ا  ٣/۵٩٣±٩/١۴۵می��انگین و انح��راف معی��ار وزن ماھی��ان در تیم��ار ش��اھد براب��ر م��ي باش��د ب��ا  -
  گرم. ٩٧٠و  ۵٠٠حداقل و حداكثر

انجام گرفتھ مشخص گردی�د ك�ھ ب�ین تیمارھ�اي م�ورد بررس�ي آنالیز واریانس یكطرفھ با توجھ بھ آزمون 
-٣نم�ودار )( P>0.05ي مش�اھده نم�ي گ�ردد(از نظر میانگین وزن بدن ماھیان اخ�تالف معن�ي دار آم�ار

١.(  
( F (3,29) =  1.048             Sig. =  0.386  ) 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  میانگین تغییرات وزن بدن ماھیان در تیمارھای مختلف(گرم) -١-٣نمودار                 
  و =١٥٧/٠LC5با غلظت  ٢، تیمار  =١٠۶/٠LC1با غلظت  ١(تیمار 

  )MAC value= ٠٤/٠ظت با غل ٣تیمار  
  طول کل  -٢-٢-٣

با توجھ بھ اینكھ داده ھاي طول ک�ل  آمده است ٢-٣نمودار بدن ماھیان در  طول کلنتایج مربوط بھ       
اس��میرنوف) بن��ابراین از آزم��ون آن��الیز  -کلم��وگروف ماھی��ان داراي توزی��ع نرم��ال م��ي باش��ند( آزم��ون 

  بین تیمارھاي مختلف استفاده گردید کھ: واریانس یكطرفھ جھت مقایسھ طول کل ماھیان
با حداقل و ح�داكثر  ٧٨/۴٠±٣٩/١در تیمار اول برابر مي باشد با طول کل میانگین و انحراف معیار  -

  سانتیمتر. ۴٢و  ٣٨
با حداقل و ح�داكثر  ۴۴/۴٢±٣۶/۴در تیمار دوم برابر مي باشد با طول کل میانگین و انحراف معیار  -

  سانتیمتر. ۴٩و  ٣٧
با حداقل و حداكثر  ٨٣/۴٢±٧٩/۴در تیمار سوم برابر مي باشد با طول کل میانگین و انحراف معیار  -

  سانتیمتر. ۵١و  ٣٨
ب��ا ح��داقل و  ٨٩/۴٢±٩۵/٣در تیم��ار ش��اھد براب��ر م��ي باش��د ب��ا ط��ول ک��ل می��انگین و انح��راف معی��ار  -

  سانتیمتر. ۵٣و   ۴٠حداكثر
انجام گرفتھ مشخص گردید كھ بین تیمارھاي مورد بررسي از  آنالیز واریانس یكطرفھباتوجھ بھ آزمون 

  ).٢-٣نمودار )( P>0.05ماھیان اختالف معني دار آماري مشاھده نمي گردد(طول کل نظر میانگین 
( F (3,29) =  0.603             Sig. =  0.618  ) 
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  (سانتی متر)در تیمارھای مختلف میانگین تغییرات طول کل بدن ماھیان -٢- ٣نمودار   
  و =١٥٧/٠LC5با غلظت  ٢، تیمار  =١٠۶/٠LC1با غلظت  ١(تیمار  

  )MAC value= ٠٤/٠با غلظت  ٣تیمار  
  طول استاندارد    -٣-٢-٣

ب�ا توج�ھ ب�ھ اینك�ھ داده ھ�اي  آم�ده اس�ت ٣-٣نم�ودار ب�دن ماھی�ان در  طول اس�تانداردنتایج مربوط بھ      
بن��ابراین از آزم��ون  .اس��میرنوف) -کلم��وگروفراي توزی��ع نرم��ال م��ي باش��ند(آزمون داط��ول اس��تاندارد 

  آنالیز واریانس یكطرفھ جھت مقایسھ طول استاندارد ماھیان بین تیمارھاي مختلف استفاده گردید کھ:
ب�ا ح�داقل و  ١١/٣۵±٢٧/١در تیمار اول برابر م�ي باش�د ب�ا طول استاندارد میانگین و انحراف معیار  -

  سانتیمتر . ٣۶و  ٣٢ثرحداك
ب�ا ح�داقل و  ۵۶/٣۶±٠٧/۴در تیمار دوم برابر م�ي باش�د ب�ا طول استاندارد میانگین و انحراف معیار  -

  سانتیمتر .  ۴٣و  ٣٢حداكثر
ب�ا ح�داقل و  ٠/٣٧±٢٩/۴در تیم�ار س�وم براب�ر م�ي باش�د ب�ا  طول استانداردمیانگین و انحراف معیار  -

  سانتیمتر . ۴۴و  ٣٢حداكثر 
ب�ا ح�داقل و  ۴۴/٣٧±٧١/٣در تیمار شاھد برابر مي باشد با طول استاندارد میانگین و انحراف معیار  -

  سانتیمتر. ۴٧و  ٣۵حداكثر
انجام گرفتھ مشخص گردید كھ بین تیمارھاي مورد بررسي از آنالیز واریانس یكطرفھ باتوجھ بھ آزمون 

-٣نمودار)( P>0.05اري مشاھده نمي گردد (ماھیان اختالف معني دار آمطول استاندارد نظر میانگین 
٣.(  

( F (3,29) =  0.749             Sig. =  0.532  )  
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  میانگین تغییرات طول استاندارد بدن ماھیان در تیمارھای مختلف(سانتی متر) -٣-٣نمودار            
  و =١٥٧/٠LC5با غلظت  ٢، تیمار  =١٠۶/٠LC1با غلظت  ١(تیمار 

  )MAC value= ٠٤/٠با غلظت  ٣تیمار  
  وزن گناد  -۴-٢-٣

 گن�ادب�ا توج�ھ ب�ھ اینك�ھ داده ھ�اي وزن  آم�ده اس�ت ۴-٣نم�ودار ماھی�ان در گناد نتایج مربوط بھ وزن      
اس��میرنوف) بن��ابراین از آزم��ون آن��الیز  -کلم��وگروفماھی��ان داراي توزی��ع نرم��ال م��ي باش��ند ( آزم��ون 

  ت مقایسھ وزن گناد ماھیان بین تیمارھاي مختلف استفاده گردید کھ:واریانس یكطرفھ جھ
ب�ا ح�داقل و  ۴/٣± ۶/٠ماھی�ان در تیم�ار اول براب�ر م�ي باش�د ب�ا گن�اد میانگین و انح�راف معی�ار وزن  -

  گرم.  ٩۴/٣و  ١۵/٢حداكثر 
ب�ا ح�داقل و  ۵١/٣±٢۵/١ماھیان در تیمار دوم برابر مي باش�د ب�ا گناد میانگین و انحراف معیار وزن  -

  گرم. ۶١/۵و  ٠۴/٢حداكثر 
ب�ا ح�داقل و  ١/٣±۶۶/٠ماھیان در تیمار س�وم براب�ر م�ي باش�د ب�ا گناد میانگین و انحراف معیار وزن  -

  گرم. ٩۶/٣و  ٢۵/٢حداكثر 
با ح�داقل و  ٢۵/۴±۴۵/٠ماھیان در تیمار شاھد برابر مي باشد با گناد میانگین و انحراف معیار وزن  -

  گرم. ٩٨/۴و  ۶۵/٣حداكثر 
انجام گرفتھ مشخص گردی�د ك�ھ ب�ین تیمارھ�اي م�ورد بررس�ي آنالیز واریانس یكطرفھ با توجھ بھ آزمون 

  ) .P>0.05ماھیان اختالف معني دار آماري مشاھده نمي گردد(گناد از نظر میانگین وزن 
( F (3,29) =  2.914             Sig. =  0.051  ) 

اختالف معني دار آماري مشاھده   ٣نشان مي دھد كھ بین تیمار شاھد و تیمار اما آرمون چند دامنھ دانكن
. با توجھ بھ این نتایج می توان گفت کھ افزایش غلظت سم دیازینون باعث ک�اھش )۴-٣نمودارمي گردد(

  ) . ۴-٣نمودار وزن گناد و تحلیل رفتن آن در ماھیان مولد نر سفید گردیده است( 
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  میانگین تغییرات وزن گناد ماھیان در تیمارھای مختلف (گرم) -۴-٣نمودار               
  و =١٥٧/٠LC5با غلظت  ٢، تیمار  =١٠۶/٠LC1با غلظت  ١(تیمار 

  )MAC value= ٠٤/٠با غلظت  ٣تیمار  
 

 
  وزن کبد  -۵-٢-٣

ھ ب��ھ اینك��ھ داده ھ��اي وزن کب��د ب��ا توج�� آم��ده اس��ت ۵-٣نم��ودار ماھی��ان در  کب��دنت��ایج مرب��وط ب��ھ وزن     
اس��میرنوف) بن��ابراین از آزم��ون آن��الیز  -کلم��وگروفماھی��ان داراي توزی��ع نرم��ال م��ي باش��ند ( آزم��ون 

  ماھیان بین تیمارھاي مختلف استفاده گردید کھ:کبد  واریانس یكطرفھ جھت مقایسھ وزن 
ب�ا ح�داقل و  ٧١/۴±۵٨/١باش�د ب�ا ماھیان در تیمار اول براب�ر م�ي  کبدمیانگین و انحراف معیار وزن  -

  گرم.  ٨٣/٧و  ٠۶/٣حداكثر 
ب�ا ح�داقل و  ۵۵/۵±۶٢/١ماھیان در تیمار دوم براب�ر م�ي باش�د ب�ا  کبدمیانگین و انحراف معیار وزن  -

  گرم. ٨۴/٧و  ٩٨/٢حداكثر
قل و با ح�دا  ٧٧/۴± ٧۴/١ماھیان در تیمار سوم برابر مي باشد با  کبدمیانگین و انحراف معیار وزن  -

  گرم. ۵٣/٧و  ٣١/٢حداكثر 
ب�ا ح�داقل و  ۵۵/۵±٨٩/٢ماھیان در تیمار شاھد برابر مي باشد ب�ا  کبدمیانگین و انحراف معیار وزن  -

  گرم. ۶١/١١و  ۴۴/١حداكثر 
انجام گرفتھ مشخص گردی�د ك�ھ ب�ین تیمارھ�اي م�ورد بررس�ي آنالیز واریانس یكطرفھ با توجھ بھ آزمون 

-٣نم�ودار ) ( P>0.05ماھیان اختالف معني دار آماري مش�اھده نم�ي گ�ردد ( دکباز نظر میانگین وزن 
۵.(( F (3,29) =  0.427             Sig. =  0.735  )  
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  میانگین تغییرات وزن کبد در تیمارھای مختلف (گرم) -۵-٣نمودار                      
  و =١٥٧/٠LC5ا غلظت ب ٢، تیمار  =١٠۶/٠LC1با غلظت  ١(تیمار 

  )MAC value= ٠٤/٠با غلظت  ٣تیمار  
  
  وزن کلیھ  -۶-٢-٣

ب�ا توج�ھ ب�ھ اینك�ھ داده ھ�اي وزن کلی�ھ  آم�ده اس�ت ۶-٣نم�ودار ماھیان در کلیھ نتایج مربوط بھ وزن      
اس��میرنوف) بن��ابراین از آزم��ون آن��الیز  -کلم��وگروفماھی��ان داراي توزی��ع نرم��ال م��ي باش��ند (آزم��ون 

  ماھیان بین تیمارھاي مختلف استفاده گردید کھ:کلیھ نس یكطرفھ جھت مقایسھ وزن واریا
ب�ا ح�داقل و   ٨٢/٣±۴۵/٠ماھیان در تیمار اول برابر مي باشد با  کلیھمیانگین و انحراف معیار وزن  -

  گرم. ۵٣/۴و  ٣٨/٣حداكثر 
ب�ا ح�داقل و  ٢۵/۴±٩٨/١ش�د ب�ا ماھیان در تیمار دوم برابر مي با کلیھمیانگین و انحراف معیار وزن  -

  گرم. ٣۴/٧و  ٣٩/١حداكثر 
ب�ا ح�داقل و  ٧٢/۴±٨٩/١ماھیان در تیمار سوم برابر مي باشد ب�ا  کلیھمیانگین و انحراف معیار وزن  -

  گرم. ٣٣/٨و  ٣۵/٣حداكثر 
ل و با ح�داق ٣٨/۴±۶٨/١ماھیان در تیمار شاھد برابر مي باشد با  کلیھمیانگین و انحراف معیار وزن  -

  گرم. ٢/٨و  ٧/٢حداكثر 
انجام گرفتھ مشخص گردی�د ك�ھ ب�ین تیمارھ�اي م�ورد بررس�ي آنالیز واریانس یكطرفھ با توجھ بھ آزمون 

-٣نم�ودار ) ( P>0.05ماھیان اختالف معني دار آماري مش�اھده نم�ي گ�ردد( کلیھاز نظر میانگین وزن 
۶.(  

( F (3,29) =  0.412             Sig. =  0.746  ) 
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  (گرم)میانگین تغییرات وزن کلیھ ماھیان در تیمارھای مختلف -۶-٣نمودار                
  و =١٥٧/٠LC5با غلظت  ٢، تیمار  =١٠۶/٠LC1با غلظت  ١(تیمار 

  )MAC value= ٠٤/٠با غلظت  ٣تیمار  
 
  وزن طحال  -٧-٢-٣

است با توجھ بھ اینكھ داده ھاي وزن طحال  هآمد ٧-٣نمودار ماھیان در طحال نتایج مربوط بھ وزن      
اس��میرنوف) بن��ابراین از آزم��ون آن���الیز  -کلم��وگروفماھی��ان داراي توزی��ع نرم��ال م��ي باش���ند(آزمون 

  ماھیان بین تیمارھاي مختلف استفاده گردید کھ:طحال  واریانس یكطرفھ جھت مقایسھ وزن 
ب�ا ح�داقل  ٩١/٠±١٩/٠اول برابر مي باشد ب�ا  ماھیان در تیمار  طحالمیانگین و انحراف معیار وزن  -

  گرم. ٢/١و  ۶١/٠و حداكثر
با حداقل  ٩٩٧/٠± ٢۴/٠ماھیان در تیمار دوم برابر مي باشد با  طحالمیانگین و انحراف معیار وزن  -

  گرم. ٣٣/١و ٧/٠و حداكثر 
ب�ا ح�داقل  ٠٨/١±٧٨/٠ماھیان در تیمار سوم برابر مي باشد ب�ا  طحالمیانگین و انحراف معیار وزن  -

  گرم. ۵٩/٢و  ۵۵/٠و حداكثر 
با حداقل  ١۶/١± ۵۶/٠ماھیان در تیمار شاھد برابر مي باشد با  طحالمیانگین و انحراف معیار وزن  -

  گرم. ۵٧/٢و  ٧٣/٠و حداكثر 
انجام گرفتھ مشخص گردی�د ك�ھ ب�ین تیمارھ�اي م�ورد بررس�ي آنالیز واریانس یكطرفھ با توجھ بھ آزمون 

-٣نم�ودار)(P>0.05ماھیان اختالف معني دار آماري مشاھده نم�ي گ�ردد ( طحالیانگین وزن از نظر م
٧.(  

( F (3,29) =  0.458             Sig. =  0.713  )  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  (گرم)میانگین تغییرات وزن طحال ماھیان در تیمارھای مختلف -٧-٣نمودار             
  و =١٥٧/٠LC5با غلظت  ٢یمار ، ت =١٠۶/٠LC1با غلظت  ١(تیمار 

  )MAC value= ٠٤/٠با غلظت  ٣تیمار  
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٤٠ 
 

  وزن مغز  -٨-٢-٣
اس�ت ب�ا توج�ھ ب�ھ اینك�ھ داده ھ�اي وزن مغ�ز  آم�ده ٨-٣نم�ودار ماھیان در مغز نتایج مربوط بھ وزن      

اس��میرنوف) بن��ابراین از آزم��ون آن���الیز  -کلم��وگروفماھی��ان داراي توزی��ع نرم��ال م��ي باش���ند(آزمون 
  ماھیان بین تیمارھاي مختلف استفاده گردید کھ: اریانس یكطرفھ جھت مقایسھ وزن مغزو
ب�ا ح�داقل و  ۴٩/٠± ٠۶/٠ماھیان در تیمار اول برابر مي باشد با  مغزمیانگین و انحراف معیار وزن  -

  گرم. ۵٨/٠و  ٣٨/٠حداكثر 
ب�ا ح�داقل  ۵٢/٠±  ٠۶/٠باشد ب�ا ماھیان در تیمار دوم برابر مي   مغزمیانگین و انحراف معیار وزن  -

  گرم. ۵٩/٠و  ۴۴/٠و حداكثر 
با حداقل و  ۵١/٠± ٠۵/٠ماھیان در تیمار سوم برابر مي باشد با  مغزمیانگین و انحراف معیار وزن  -

  گرم. ۵٩/٠و ۴۵/٠حداكثر
داقل ب�ا ح� ۵٢/٠±  ٠٧/٠ماھیان در تیمار شاھد برابر مي باشد با  مغزمیانگین و انحراف معیار وزن  -

  گرم. ۶٧/٠و  ۴٣/٠و حداكثر
انجام گرفتھ مشخص گردی�د ك�ھ ب�ین تیمارھ�اي م�ورد بررس�ي آنالیز واریانس یكطرفھ با توجھ بھ آزمون 

-٣نم�ودار ) ( P>0.05ماھیان اختالف معني دار آماري مش�اھده نم�ي گ�ردد( مغزاز نظر میانگین وزن 
٨.(  

( F (3,29) =  0.614             Sig. =  0.611  )  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  (گرم)میانگین تغییرات وزن مغز ماھیان در تیمارھای مختلف -٨-٣نمودار                
  و =١٥٧/٠LC5با غلظت  ٢، تیمار  =١٠۶/٠LC1با غلظت  ١(تیمار 

  )MAC value= ٠٤/٠با غلظت  ٣تیمار  
 
  وزن قلب  -٩-٢-٣

اس�ت ب�ا توج�ھ ب�ھ اینك�ھ داده ھ�اي وزن قل�ب  آم�ده ٩-٣نم�ودار ماھی�ان در قلب نتایج مربوط بھ وزن      
اس��میرنوف) بن��ابراین از آزم��ون آن��الیز  -کلم��وگروفماھی��ان داراي توزی��ع نرم��ال م��ي باش��ند (آزم��ون 

  ماھیان بین تیمارھاي مختلف استفاده گردید کھ:قلب  واریانس یكطرفھ جھت مقایسھ وزن 
ب�ا ح�داقل و  ١٨/١±  ١/٠اول برابر م�ي باش�د ب�ا  ماھیان در تیمار قلبمیانگین و انحراف معیار وزن  -

  گرم. ۴/١و  ٠۴/١حداكثر 
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٤١ 
 

با ح�داقل و  ٢٨/١±  ۴٢/٠ماھیان در تیمار دوم برابر مي باشد با  قلبمیانگین و انحراف معیار وزن  -
  گرم. ٩/١و ٧٩/٠حداكثر 

ب�ا ح�داقل و  ٣/١±  ۴۶/٠ماھیان در تیمار سوم برابر مي باشد ب�ا  قلبمیانگین و انحراف معیار وزن  -
  گرم. ٠٢/٢و  ٨۵/٠حداكثر 

ب�ا ح�داقل  ١١/١±  ۴٣/٠ماھیان در تیمار شاھد برابر مي باشد ب�ا  قلبمیانگین و انحراف معیار وزن  -
 گرم. ٠۵/٢و  ۵٨/٠و حداكثر 

انجام گرفتھ مشخص گردی�د ك�ھ ب�ین تیمارھ�اي م�ورد بررس�ي آنالیز واریانس یكطرفھ با توجھ بھ آزمون 
-٣نمودار ) ( P>0.05ماھیان اختالف معني دار آماري مشاھده نمي گردد (  قلبمیانگین وزن از نظر 

٩. (  
( F (3,29) =  0.444             Sig. =  0.723  ) 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  (گرم)میانگین تغییرات وزن قلب ماھیان در تیمارھای مختلف - ٩-٣نمودار 

  و =١٥٧/٠LC5با غلظت  ٢، تیمار  =١٠۶/٠LC1با غلظت  ١(تیمار 
  )MAC value= ٠٤/٠با غلظت  ٣تیمار  

 
 
  شاخص گنادی  -١٠-٢-٣

اس��ت ب��ا توج��ھ ب��ھ اینك��ھ داده ھ��اي  آم��ده ١٠-٣نم��ودار ماھی��ان در  ش��اخص گن��ادينت��ایج مرب��وط ب��ھ      
اسمیرنوف) بنابراین از آزمون آنالیز  -کلموگروفداراي توزیع نرمال مي باشند (آزمون  شاخص گنادي

  بین تیمارھاي مختلف استفاده گردید کھ: ریانس یكطرفھ جھت مقایسھ شاخص گناديوا
ب�ا ح�داقل و  ۶/٠± ٠٧٧/٠در تیم�ار اول براب�ر م�ي باش�د ب�ا  شاخص گن�اديمیانگین و انحراف معیار  -

  .٧۴/٠و  ۴٨/٠حداكثر  
ب�ا ح�داقل و  ۵۶/٠± ١٣/٠در تیم�ار دوم براب�ر م�ي باش�د ب�ا  شاخص گن�اديمیانگین و انحراف معیار  -

  .٧۶/٠و  ٣٧/٠حداكثر  
ب�ا ح�داقل و  ۴٨/٠±  ١۶/٠در تیمار سوم برابر م�ي باش�د ب�ا  شاخص گناديمیانگین و انحراف معیار  -

  .۶٨/٠و  ٢۴/٠حداكثر  
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٤٢ 
 

ب�ا ح�داقل و  ٧۴/٠±١٣/٠در تیمار ش�اھد براب�ر م�ي باش�د ب�ا  شاخص گناديمیانگین و انحراف معیار  -
  . ٩۴/٠و ۴٧/٠حداكثر  

انجام گرفتھ مشخص گردی�د ك�ھ ب�ین تیمارھ�اي م�ورد بررس�ي آنالیز واریانس یكطرفھ توجھ بھ آزمون با 
  ).P<0.05اختالف معني دار آماري مشاھده مي گردد( شاخص گنادياز نظر میانگین 

( F (3,29) =  5.791             Sig. =  0.003  ) 
ذی�ل بص�ورت دو ب�ھ دو (جفت�ي) از نظ�ر می�انگین  بیان مي كند كھ بین تیمارھايچند دامنھ دانكن آزمون 

  ).١١-٣نموداراختالف مشاھده مي گردد( شاخص گنادي
  )٣تیمار–۴)      (تیمار٢تیمار –۴)     (تیمار١تیمار –۴(تیمار

در  ش�اخص گن�ادیبا توجھ بھ ای�ن نت�ایج م�ی ت�وان گف�ت ک�ھ اف�زایش غلظ�ت س�م دی�ازینون باع�ث ک�اھش 
در ماھی�ان ش�اھد ک�ھ تح�ت ت�اثیر  شاخص گن�ادید بطوریکھ بیشترین میزان ماھیان مولد نر سفید می شو

م�ی  ٣در باالترین غلظت سم در تیم�ار  میزان شاخص گنادیھیچ غلظتی از سم قرار نداشتند و کمترین 
 ).١٠-٣نمودارباشد(

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
  میانگین تغییرات شاخص گنادی ماھیان در تیمارھای مختلف -١٠-٣نمودار 
  و =١٥٧/٠LC5با غلظت  ٢، تیمار  =١٠۶/٠LC1با غلظت  ١ر (تیما

  )MAC value= ٠٤/٠با غلظت  ٣تیمار  
 

  شاخص کبدی  -١١-٢-٣
شاخص است با توجھ بھ اینكھ داده ھاي  آمده ١١-٣نمودار ماھیان در شاخص کبدي نتایج مربوط بھ      

بن��ابراین از آزم��ون آن���الیز . اس��میرنوف) -کلم��وگروفداراي توزی��ع نرم��ال م��ي باش��ند(آزمون  گن��ادي
  بین تیمارھاي مختلف استفاده گردید کھ: واریانس یكطرفھ جھت مقایسھ شاخص كبدي

ب�ا ح�داقل و   ٨٣/٠± ٢٣/٠در تیم�ار اول براب�ر م�ي باش�د ب�ا  شاخص كب�ديمیانگین و انحراف معیار  -
  . ٣۵/١و  ۶۵/٠حداكثر  

ب��ا ح��داقل و  ٩٢/٠±٢٧/٠م براب��ر م��ي باش��د ب��ا در تیم��ار دو ش��اخص كب��ديمی�انگین و انح��راف معی��ار  -
  . ۴۴/١و  ۶٢/٠حداكثر  

ب��ا ح��داقل و  ۶٩/٠±٢/٠در تیم��ار س��وم براب��ر م��ي باش��د ب��ا  ش��اخص كب��ديمی��انگین و انح��راف معی��ار  -
  .٩۴/٠و  ۴۵/٠حداكثر  
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٤٣ 
 

ب��ا ح��داقل و  ٩/٠±٣١/٠در تیم��ار ش�اھد براب��ر م�ي باش��د ب�ا  ش��اخص كب�ديمی�انگین و انح��راف معی�ار  -
  .٢/١و  ٢٧/٠اكثر  حد

انجام گرفتھ مشخص گردید كھ بین تیمارھاي مورد بررسي از آنالیز واریانس یكطرفھ باتوجھ بھ آزمون 
  ).١١-٣نمودار ) ( P>0.05اختالف معني دار آماري مشاھده نمي گردد ( شاخص كبدينظر میانگین 

( F (3,29) =  1.041             Sig. =  0.389  ) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  میانگین تغییرات شاخص کبدی ماھیان در تیمارھای مختلف -١١-٣نمودار 

  و =١٥٧/٠LC5با غلظت  ٢، تیمار  =١٠۶/٠LC1با غلظت  ١(تیمار 
  )MAC value= ٠٤/٠با غلظت  ٣تیمار  

  
  
  
  

  نتایج مطالعات ھماتولوژی-٣- ٣
  گلبولھای قرمز -١-٣-٣

داراي   گلبولھای قرمزاست با توجھ بھ اینكھ داده ھاي آمده  ١٢-٣نتایج گلبولھای قرمز در نمودار      
اسمیرنوف) بنابراین از آزمون آنالیز واریانس یكطرفھ  -کلموگروفتوزیع نرمال مي باشند (آزمون 

  جھت مقایسھ تعداد گلبولھای قرمز  بین تیمارھاي مختلف استفاده گردید کھ:
با ح�داقل  ۶/١±  ١٩/٠تیمار اول برابر مي باشد با در  تعداد گلبولھای قرمزمیانگین و انحراف معیار  -

  .) 3mm (در میلیمتر مکعب خونمیلیون  ٨۵/١و  ٢٣/١و حداكثر 
ب��ا  ۴٧/١±  ٠٧/٠در تیم��ار دوم براب��ر م��ي باش��د ب��ا  تع��داد گلبولھ��ای قرم��زمی��انگین و انح��راف معی��ار  -

  .) 3mm (ر مکعب خون در میلیمت میلیون ۵۴/١و  ٣٧/١حداقل و حداكثر 
با حداقل  ٣٢/١±  ١/٠در تیمار سوم برابر مي باشد با  تعداد گلبولھای قرمزمیانگین و انحراف معیار  -

  .) 3mm (در میلیمتر مکعب خون  میلیون ۴٢/١و  ١٢/١و حداكثر
ب��ا  ۶/١±  ٠۵/٠در تیم��ار ش��اھد براب��ر م��ي باش��د ب��ا  تع��داد گلبولھ��ای قرم��زمی��انگین و انح��راف معی��ار  -

  .) 3mm (در میلیمتر مکعب خون  میلیون ۶۶/١و  ۵٢/١حداقل و حداكثر 
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٤٤ 
 

انجام گرفتھ مشخص گردی�د ك�ھ ب�ین تیمارھ�اي م�ورد بررس�ي آنالیز واریانس یكطرفھ با توجھ بھ آزمون 
  ).P<0.05ف معني دار آماري مشاھده مي گردد (اختال تعداد گلبولھای قرمزاز نظر میانگین 

( F (3,29) =  8.708             Sig. =  0.000  ) 
بیان مي كند كھ بین تیمارھاي ذیل بصورت دو بھ دو (جفتي) از نظر میانگین چند دامنھ دانكن و آزمون 

  اختالف مشاھده مي گردد.                تعداد گلبولھای قرمز
  ) ٣تیمار  –)     (تیمار شاھد  ٣تیمار  – ٢)     (تیمار  ٣مار تی – ١(تیمار 

با توجھ بھ این نتایج می توان گفت کھ افزایش غلظت سم دیازینون باعث کاھش تعداد گلبولھای قرمز در 
ماھیان مولد نر سفید می شود بطوریکھ بیشترین تعداد گلبولھ�ای قرم�ز در ماھی�ان ش�اھد ک�ھ تح�ت ت�اثیر 

م�ی  ٣ز سم قرار نداشتند و کمترین تعداد گلبولھای قرمز در باالترین غلظت س�م در تیم�ار ھیچ غلظتی ا
  ) .١٢-٣نمودار باشد ( 

  
  
  
  
  
 

            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ) ١٠۶ / 3mm (میانگین تغییرات تعداد گلبولھای قرمز ماھیان در تیمارھای مختلف -١٢-٣نمودار    
  و =١٥٧/٠LC5با غلظت  ٢، تیمار  =١٠۶/٠LC1لظت با غ ١(تیمار 

  )MAC value= ٠٤/٠با غلظت  ٣تیمار  
 
  (Hb)ھموگلوبین  -٢-٣-٣

آم��ده اس��ت ب��ا توج��ھ ب��ھ اینك��ھ داده ھ��اي حاص��ل از ش���مارش   ١٣-٣نت��ایج ھموگل��وبین در نم��ودار      
ین از آزم�ون آن�الیز اس�میرنوف) بن�ابرا-کلم�وگروفداراي توزی�ع نرم�ال م�ي باش�ند (آزم�ون  ھموگلوبین

  واریانس یكطرفھ جھت مقایسھ ھموگلوبین  بین تیمارھاي مختلف استفاده گردید کھ:
ب��ا ح��داقل و  ۵/١۶±  ٩٣/٠در تیم��ار اول براب��ر م��ي باش��د ب��ا ھموگل��وبین می��انگین و انح��راف معی��ار  -

  . ) g/dl (گرم در دسی لیتر ٣/١٨و  ٠/١۵حداكثر
ب��ا ح��داقل و  ٣۴/١۵±  ٨١/١در تیم��ار دوم براب��ر م��ي باش��د ب��ا بین ھموگل��ومی��انگین و انح��راف معی��ار  -

  . ) g/dl (گرم در دسی لیتر ٠/١٨و ٣/١٢حداكثر  
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٤٥ 
 

ب�ا ح�داقل و   ۵۵/١۴±  ۶٧/١در تیم�ار س�وم براب�ر م�ي باش�د ب�ا ھموگلوبین میانگین و انحراف معیار  -
  . ) g/dl (گرم در دسی لیتر ٠/١۶و ٠/١٢حداكثر

ب��ا ح��داقل و  ۵۶/١٧±  ۵/١در تیم��ار ش��اھد براب�ر م��ي باش��د ب�ا ھموگل�وبین عی��ار می�انگین و انح��راف م -
  .) g/dl (گرم در دسی لیتر ٧/٢٠و  ٣/١۵حداكثر  

انجام گرفتھ مشخص گردید كھ بین تیمارھاي مورد بررسي از آنالیز واریانس یكطرفھ باتوجھ بھ آزمون 
  ) .P<0.05مي گردد (اختالف معني دار آماري مشاھده ھموگلوبین نظر میانگین 

( F (3,29) =  5.970             Sig. =  0.003  ) 
بی��ان م��ي كن��د ك��ھ ب��ین تیمارھ��اي ذی��ل بص��ورت دو ب��ھ دو (جفت��ي) از نظ��ر چن��د دامن��ھ دانك��ن و آزم��ون  

  اختالف مشاھده مي گردد.ھموگلوبین میانگین 
  ) ٣تیمار  – ١تیمار )       ( ٢تیمار  –)       (تیمار شاھد  ٣تیمار  –(تیمار شاھد 

با توج�ھ ب�ھ ای�ن نت�ایج م�ی ت�وان گف�ت ک�ھ اف�زایش غلظ�ت س�م دی�ازینون باع�ث ک�اھش ھموگل�وبین در     
ماھیان مولد نر سفید می شود بطوریکھ بیشترین ھموگلوبین در ماھیان شاھد کھ تحت تاثیر ھیچ غلظت�ی 

  ).١٣-٣نمودار می باشد(  ٣در تیمار از سم قرار نداشتند و کمترین ھموگلوبین در باالترین غلظت سم 
  

       
  
  
  
  
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 

  ) g/dl (ماھیان در تیمارھای مختلف ھموگلوبینشمارش میانگین تغییرات  -١٣-٣نمودار       
  و =١٥٧/٠LC5با غلظت  ٢، تیمار  =١٠۶/٠LC1با غلظت  ١(تیمار 

  )MAC value= ٠٤/٠با غلظت  ٣تیمار  
 
   (PCV) ھماتوکریت  -٣-٣-٣

داراي توزی�ع ھماتوکری�ت آمده است با توجھ بھ اینكھ داده ھ�اي  ١۴-٣در نمودار  ھماتوکریتنتایج       
بن�ابراین از آزم�ون آن�الیز واری�انس یكطرف�ھ جھ�ت  .اس�میرنوف) -کلم�وگروفنرمال مي باشند (آزم�ون 

  بین تیمارھاي مختلف استفاده گردید کھ: مقایسھ ھماتوکریت 
ب��ا ح��داقل و  ۶٧/۵۶±٢٨/٧در تیم��ار اول براب��ر م��ي باش��د ب��ا ھماتوکری��ت معی��ار می��انگین و انح��راف  -

  درصد. ۶٧و  ۴٢حداكثر   
ب��ا ح��داقل و  ٨٩/۴٩± ٩٣/٢در تیم��ار دوم براب��ر م��ي باش��د ب��ا  ھماتوکری��تمی��انگین و انح��راف معی��ار  -

  درصد. ۵۵و ۴۵حداكثر  
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٤٦ 
 

ب�ا ح��داقل و  ٣٣/۵١±٣٣/٣باش�د ب�ا  در تیم�ار س��وم براب�ر م�ي ھماتوکری�تمی�انگین و انح�راف معی�ار  -
  درصد. ۵٢و  ۴۵حداكثر 

ب�ا ح�داقل و  ٨٩/۵٩±۴٩/۵در تیم�ار ش�اھد براب�ر م�ي باش�د ب�ا  ھماتوکری�تمیانگین و انحراف معی�ار  -
  درصد. ۶٨و  ۴٩حداكثر  

انجام گرفتھ مشخص گردی�د ك�ھ ب�ین تیمارھ�اي م�ورد بررس�ي آنالیز واریانس یكطرفھ با توجھ بھ آزمون 
  ).P<0.05اختالف معني دار آماري مشاھده مي گردد( ھماتوکریتر میانگین از نظ

( F (3,29) =  6.412             Sig. =  0.000  ) 
بی��ان م��ي كن�د ك��ھ ب��ین تیمارھ�اي ذی��ل بص��ورت دو ب�ھ دو ( جفت��ي ) از نظ��ر چن��د دامن��ھ دانك�ن و آزم�ون  

    اختالف مشاھده مي گردد.              ھماتوکریتمیانگین 
  )٣تیمار –١)     (تیمار٢تیمار  –١)     (تیمار٣تیمار –)    (تیمار شاھد٢تیمار –(تیمار شاھد

با توجھ بھ ای�ن نت�ایج م�ی ت�وان گف�ت ک�ھ اف�زایش غلظ�ت س�م دی�ازینون باع�ث ک�اھش ھماتوکری�ت در     
یر ھیچ غلظتی ماھیان مولد نر سفید می شود بطوریکھ بیشترین ھماتوکریت در ماھیان شاھد کھ تحت تاث

) ١۴-٣نمودار می باشد (  ٣از سم قرار نداشتند و کمترین ھماتوکریت در باالترین غلظت سم در تیمار 
.  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

  (درصد)ماھیان در تیمارھای مختلفھماتوکریت خون میانگین تغییرات  -١۴-٣نمودار 
  و =١٥٧/٠LC5با غلظت  ٢، تیمار  =١٠۶/٠LC1با غلظت  ١(تیمار 

  )MAC value= ٠٤/٠با غلظت  ٣تیمار  
  
  

   ) (MCVحجم متوسط گلبولی -۴-٣-٣
داراي توزی�ع نرم�ال   MCVآمده اس�ت ب�ا توج�ھ ب�ھ اینك�ھ داده ھ�اي  ١۵-٣در نمودار  MCVنتایج      

اس�میرنوف) بن��ابراین از آزم�ون آن�الیز واری��انس یكطرف�ھ جھ�ت مقایس��ھ -کلم�وگروفم�ي باش�ند (آزم��ون 
MCV  ي مختلف استفاده گردید کھ:بین تیمارھا  

با حداقل و حداكثر   ٧/٣٨۵±  ۵/٣٩در تیمار اول برابر مي باشد با  MCVمیانگین و انحراف معیار -
  .(fl)فمتولیتر ۵/۴۵۶و  ٣٢١/۴
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٤٧ 
 

با ح�داقل و ح�داكثر   ٨/٣۴٠±  ۵/٢٢در تیمار دوم برابر مي باشد با  MCVمیانگین و انحراف معیار -
  .(fl)فمتولیتر ۵/٣٧٣و  ١/٢٩۶
با حداقل و ح�داكثر   ٧/٣١۵±  ۴/۴۶در تیمار سوم برابر مي باشد با  MCVمیانگین و انحراف معیار -
  .(fl)فمتولیتر ۴/٣٩٨و  ١/٢٧٩
با حداقل و حداكثر   ۶/۴١٠±  ۴/٣۵در تیمار شاھد برابر مي باشد با  MCVمیانگین و انحراف معیار -
  . (fl)فمتولیتر ۵/۴۵۶و  ٧/٣۵٠

انجام گرفتھ مشخص گردید كھ بین تیمارھاي مورد بررسي از آنالیز واریانس یكطرفھ مون باتوجھ بھ آز
  ) .P<0.05اختالف معني دار آماري مشاھده مي گردد( MCVنظر میانگین

(F (3,29) =10.948 Sig.=0.000) 
میانگین بیان مي كند كھ بین تیمارھاي ذیل بصورت دو بھ دو (جفتي) از نظر چند دامنھ دانكن و آزمون 

MCV                 .اختالف مشاھده مي گردد  
  )٢تیمار –١)      (تیمار٣تیمار –١)       (تیمار٢تیمار  –)     (تیمار شاھد٣تیمار –(تیمار شاھد

در ماھی�ان  MCVبا توجھ بھ این نتایج می توان گفت کھ افزایش غلظت س�م دی�ازینون باع�ث ک�اھش     
در ماھی�ان ش�اھد ک�ھ تح�ت ت�اثیر ھ�یچ غلظت�ی از س�م  MCVک�ھ بیش�ترین مولد نر سفید می ش�ود بطوری

  ) .١۵-٣نمودار می باشد (  ٣در باالترین غلظت سم در تیمار  MCVقرار نداشتند و کمترین 
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 

   (fl)ماھیان در تیمارھای مختلف خون  MCVمیانگین تغییرات  -١۵-٣نمودار 
  و =١٥٧/٠LC5با غلظت  ٢، تیمار  =١٠۶/٠LC1با غلظت  ١(تیمار 

  )MAC value= ٠٤/٠با غلظت  ٣تیمار  
  

   (MCH) ھموگلوبین داخل گلبولی  -۵-٣-٣
داراي توزی�ع نرم�ال  MCHآمده اس�ت ب�ا توج�ھ ب�ھ اینك�ھ داده ھ�اي  ١۶-٣در نمودار  MCHنتایج       

انس یكطرف�ھ جھ�ت مقایس�ھ اس�میرنوف) بن�ابراین از آزم�ون آن�الیز واری� -کلم�وگروفمي باشند (آزم�ون 
MCH  :بین تیمارھاي مختلف استفاده گردید کھ  

ب�ا ح�داقل و ح�داكثر   ٧/١٢٩±٩/١٢در تیمار اول برابر مي باشد ب�ا  MCHمیانگین و انحراف معیار  -
  .(pg)پیکو گرم  ٢/١۵٢و  ١/١٠٧
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٤٨ 
 

ح�داقل و ح�داكثر ب�ا  ٨/١١٣±  ۵/٧در تیمار دوم برابر مي باش�د ب�ا  MCHمیانگین و انحراف معیار  -
  .(pg)پیکو گرم  ٧/١٢۴و   ٧/٩٨
با حداقل و ح�داكثر  ٣/١٠۴±٣/١۶در تیمار سوم  برابر مي باشد با  MCHمیانگین و انحراف معیار  -
  .(pg)پیکو گرم  ۵۶/١٣٢و  ٨٨/۶
با حداقل و حداكثر   ٢/١٣۶±۴/١٣در تیمار  شاھد برابر مي باشد با  MCHمیانگین و انحراف معیار  -
  . (pg)پیکو گرم  ٢/١۵٢و  ١/١١۶

انجام گرفتھ مشخص گردی�د ك�ھ ب�ین تیمارھ�اي م�ورد بررس�ي آنالیز واریانس یكطرفھ با توجھ بھ آزمون 
  ).P<0.05اختالف معني دار ي مشاھده مي گردد(  MCHاز نظر 

(F (3,29) =10.317 Sig. = 0.000  ) 
اختالف  MCHذیل بصورت دو بھ دو از نظر بیان مي كند كھ بین تیمارھاي چند دامنھ دانکن و آزمون 

  .مشاھده مي گردد
  )٣تیمار –١)    ( تیمار٢تیمار –١)    (تیمار٢تیمار –)    (تیمار شاھد٣تیمار –(تیمار شاھد

در ماھی�ان  MCHبا توجھ بھ این نتایج می توان گفت کھ افزایش غلظت س�م دی�ازینون باع�ث ک�اھش     
  ).١۶ -٣نمودارمولد نر سفید می شود (

  
  
  
 
 
 
  
  
  
 
 
 
  
  
 

   (pg)در تیمارھای مختلفخون ماھیان  MCHمیانگین تغییرات  -١۶-٣نمودار 
  و =١٥٧/٠LC5با غلظت  ٢، تیمار  =١٠۶/٠LC1با غلظت  ١(تیمار 

  )MAC value= ٠٤/٠با غلظت  ٣تیمار  
  
  
  
  

   (MCHC)غلظت ھموگلوبین داخل گلبولی  -۶-٣-٣
داراي توزی��ع  MCHCآم��ده اس��ت ب��ا توج��ھ ب��ھ اینك��ھ داده ھ��اي  ١٧-٣در نم��ودار  MCHCنت��ایج       

وال�یس  -اسمیرنوف) بنابراین از آزمون ناپارامتری�ک کروس�کال -کلموگروفنرمال نمي باشند (آزمون 
  بین تیمارھاي مختلف استفاده گردید کھ:  MCHCجھت مقایسھ 
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٤٩ 
 

ب���ا ح���داقل و  ١٣/٣٣± ۶/٠در تیم���ار اول براب���ر م���ي باش���د ب���ا  MCHCمی���انگین و انح���راف معی���ار  -
  درصد. ۵٨/٣٣و  ۵۴/٣١حداكثر

با حداقل و حداكثر   ٨٩/٣٢±٧۶/٠در تیمار دوم برابر مي باشد با  MCHCمیانگین و انحراف معیار  -
  درصد. ٢٨/٣٣و  ٣٠/٩۵

ب��ا ح��داقل و  ٨٢/٣٢±۴١/٠در تیم��ار س��وم براب��ر م��ي باش��د ب��ا  MCHCمی��انگین و انح��راف معی��ار  -
  درصد . ٣٣/٣٣و  ٣٣/٣٢حداكثر 

ب��ا ح��داقل و  ۵۵/٣٣±١٧/٠در تیم��ار  ش��اھد براب��ر م��ي باش��د ب��ا  MCHCمی��انگین و انح��راف معی��ار  -
  درصد . ٨١/٣٣و  ٣٣/٣٣حداكثر 

 MCHCمشخص گردید كھ ب�ین تیمارھ�اي م�ورد بررس�ي از نظ�ر والیس  -کروسکالباتوجھ بھ آزمون 
  ). P<0.05اختالف معني داري مشاھده مي گردد (

 (Chi-Square=18.358 df=3 Sig. =  0.000  ) 
بی�ان م�ي كن�د ك�ھ ب�ین تیمارھ�اي ذی�ل بص�ورت دو ب�ھ دو (جفت�ي) از نظ�ر ف�اکتور ویتن�ی  –م�نو آزمون 
MCHC .اختالف مشاھده مي گردد   

  ) ٣تیمار  –)     (تیمار شاھد٢تیمار –)    (تیمار شاھد١تیمار –(تیمار شاھد
در ماھیان  MCHCت کھ افزایش غلظت سم دیازینون باعث کاھش با توجھ بھ این نتایج می توان گف    

  ).١٧ -٣نمودارمولد نر سفید می (
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
 
 
 
  
  
  

  )(درصدخون ماھیان در تیمارھای مختلف MCHCمیانگین تغییرات  -١٧-٣نمودار 
  و =١٥٧/٠LC5با غلظت  ٢، تیمار  =١٠۶/٠LC1با غلظت  ١(تیمار 

  )MAC value= ٠٤/٠با غلظت  ٣تیمار  
  
  

  (WBC)گلبولھای سفید -٧-٣-٣
داراي  گلبولھ�ای س�فیدآم�ده اس�ت ب�ا توج�ھ ب�ھ اینك�ھ داده ھ�اي  ١٨-٣در نم�ودار  گلبولھای سفیدنتایج      

اس��میرنوف) بن��ابراین از آزم��ون آن��الیز واری��انس یكطرف��ھ  -کلم��وگروفتوزی��ع نرم��ال م��ي باش��ند(آزمون 
  ھاي مختلف استفاده گردید کھ:جھت مقایسھ تعداد گلبولھای سفید بین تیمار
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٥٠ 
 

ب�ا  ٢٩١٠٠±  ۴/۶٩٣۵در تیمار اول برابر مي باشد با  تعداد گلبولھای سفیدمیانگین و انحراف معیار  -
  .) 3mm (در میلیمتر مکعب خون ٣٨۵٠٠و ١٧٨٠٠حداقل و حداكثر 

 ٢٢/١٨٧٢٢±٨/۶٣١٧رابر مي باشد با در تیمار دوم ب تعداد گلبولھای سفیدمیانگین و انحراف معیار  -
  .) 3mm (در میلیمتر مکعب خون ٢٩٨٠٠و ١١٠٠٠با حداقل و حداكثر 

 ٣٣/١٢٧٣٣±١/١٩۵۴در تیمار سوم برابر مي باشد با  تعداد گلبولھای سفیدمیانگین و انحراف معیار  -
  .) 3mm (در میلیمتر مکعب خون١۵٨٠٠و ١٠٣٠٠با حداقل و حداكثر

 ١/٣٢۶١١±٨/۴٨٢۵در تیمار شاھد برابر مي باشد ب�ا  تعداد گلبولھای سفیدمیانگین و انحراف معیار  -
  .) 3mm (در میلیمتر مکعب خون ۴٢۵٠٠و  ٢۶٨٠٠با حداقل و حداكثر 
اي م��ورد بررس��ي از نظ��ر مش��خص گردی��د ك��ھ ب��ین تیمارھ��آن��الیز واری��انس یكطرف��ھ باتوج��ھ ب��ھ آزم��ون 

  ).P<0.05اختالف معني دار آماري مشاھده مي گردد( گلبولھای سفید
(F (3,29) =20.318  Sig. =0.000) 

 گلبولھ�ای س�فیدبیان مي كند كھ بین تیمارھاي ذیل بص�ورت دو ب�ھ دو از نظ�ر چند دامنھ دانكن و آزمون 
  . اختالف مشاھده مي گردد

  )٣تیمار –)  (تیمار شاھد٢تیمار –)  (تیمار شاھد٣یمارت –١)  (تیمار٢تیمار–١(تیمار

با توجھ بھ این نتایج می توان گفت کھ افزایش غلظت سم دیازینون باعث کاھش تعداد گلبولھای س�فید در 
  ) .١٨-٣نمودار ماھیان مولد نر سفید می شود ( 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  

  ) 3mm (فید ماھیان در تیمارھای مختلفمیانگین تغییرات تعداد گلبولھای س -١٨-٣نمودار       
  و =١٥٧/٠LC5با غلظت  ٢، تیمار  =١٠۶/٠LC1با غلظت  ١(تیمار 

  )MAC value= ٠٤/٠با غلظت  ٣تیمار  
  
  

  پرولمفوسیت -٨-٣-٣
توزیع داراي پرولمفوسیت  آمده است با توجھ بھ اینكھ داده ھاي ١٩-٣در نمودار  پرولمفوسیتنتایج      

اس��میرنوف) بن��ابراین از آزم��ون آن��الیز واری��انس یكطرف��ھ جھ��ت  -کلم��وگروفنرم��ال م��ي باش��ند(آزمون 
  بین تیمارھاي مختلف استفاده گردید کھ: مقایسھ پرولمفوسیت
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ب��ا ح��داقل و   ١١/٨±٠۵/۴در تیم��ار اول براب��ر م��ي باش��د ب��ا پرولمفوس��یت  می��انگین و انح��راف معی��ار -
  .درصد ١۵و ۴حداكثر

ب��ا ح��داقل و  ١١±۵٩/۵در تیم��ار دوم براب��ر م��ي باش��د ب��ا پرولمفوس��یت  انگین و انح��راف معی��ارمی�� -
  .درصد ٢٠و ۴حداكثر

ب��ا ح��داقل و  ٨٣/١۴±۶/١در تیم��ار س��وم براب��ر م��ي باش��د ب��ا  پرولمفوس��یت می��انگین و انح��راف معی��ار -
  .درصد ١٧و١٣حداكثر

ب�ا ح�داقل و  ٢٢/٨±۴۴/٢اب�ر م�ي باش�د ب�ا در تیم�ار ش�اھد بر پرولمفوس�یت میانگین و انح�راف معی�ار -
  .درصد  ١١و  ۵حداكثر

انجام گرفتھ مشخص گردید كھ بین تیمارھاي مورد بررسي از آنالیز واریانس یكطرفھ باتوجھ بھ آزمون 
  ) .P<0.05اختالف معني دار آماري مشاھده مي گردد ( پرولمفوسیتنظر میانگین 

( F (3,29) =  4.578             Sig. =  0.010  ) 
بی��ان م��ي كن�د ك��ھ ب��ین تیمارھ�اي ذی��ل بص��ورت دو ب�ھ دو ( جفت��ي ) از نظ��ر چن��د دامن��ھ دانك�ن و آزم�ون  

  اختالف مشاھده مي گردد.  پرولمفوسیتمیانگین 
  ) ٣تیمار  –)       (تیمار شاھد  ٣تیمار  – ١(تیمار 

در  پرولمفوس�یتباع�ث اف�زایش  با توجھ بھ این نتایج می توان گفت کھ اف�زایش غلظ�ت س�م دی�ازینون    
  ) .١٩ -٣نمودار ماھیان مولد نر سفید می شود ( 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

  )درصد(میانگین تغییرات پرولمفوسیت ماھیان در تیمارھای مختلف -١٩-٣نمودار 
  و =١٥٧/٠LC5با غلظت  ٢، تیمار  =١٠۶/٠LC1با غلظت  ١(تیمار 

  )MAC value= ٠٤/٠با غلظت  ٣تیمار  
  
  
  

  لمفوسیت  -٩-٣-٣
داراي توزیع نرمال  لمفوسیت آمده است  با توجھ بھ اینكھ داده ھاي ٢٠-٣در نمودار  لمفوسیتنتایج      

اس�میرنوف) بن�ابراین از آزم�ون آن�الیز واری�انس یكطرف�ھ جھ�ت مقایس�ھ  -کلم�وگروفمي باشند (آزم�ون 
  بین تیمارھاي مختلف استفاده گردید کھ: لمفوسیت
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ب���ا ح���داقل  ٨٩/٩١±۶٩/٣در تیم���ار اول برابرم���ي باش���د ب���ا  لمفوس���یت راف معی���ارمی���انگین و انح��� -
  .درصد ٩۶و ٨۵وحداكثر

ب���ا ح���داقل  ٨٩/٨٨±٢۶/۵در تیم���ار دوم براب���ر م���ي باش���دبا  لمفوس���یت می���انگین وانح���راف معی���ار -
  .درصد ٩۶و ٨٣وحداكثر

ب���ا ح���داقل و  ٣٣/٨٣±٩٧/١در تیمارس���وم برابرم���ي باش���د ب���ا لمفوس���یت می���انگین و انح���راف معی���ار -
  .درصد ٨۵و ٨٠حداكثر

با حداقل و حداكثر   ٩٠±  ۵۴/٣در تیمار  شاھد برابر مي باشد با لمفوسیت میانگین و انحراف معیار  -
  .درصد ٩۵و  ٨۶

انجام گرفتھ مشخص گردید كھ بین تیمارھاي مورد بررسي از آنالیز واریانس یكطرفھ باتوجھ بھ آزمون 
  ) .P<0.05الف معني دار آماري مشاھده مي گردد(اخت لمفوسیت نظر میانگین 

( F (3,29) =  7.298             Sig. =  0.001  ) 
بی��ان م��ي كن�د ك��ھ ب��ین تیمارھ�اي ذی��ل بص��ورت دو ب�ھ دو ( جفت��ي ) از نظ��ر چن��د دامن��ھ دانك�ن و آزم�ون  

  اختالف مشاھده مي گردد. لمفوسیت  میانگین 
  ) ٣تیمار  – ٢)    (تیمار ٣تیمار  – ١)    (تیمار ٣تیمار  –تیمار شاھد(

در ماھی�ان  لمفوسیتبا توجھ بھ این نتایج می توان گفت کھ افزایش غلظت سم دیازینون باعث کاھش     
  ) .٢٠ -٣نمودار مولد نر سفید می شود ( 

  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
 

 
 
 
 
 

  )درصد(میانگین تغییرات لمفوسیت ماھیان در تیمارھای مختلف -٢٠-٣نمودار 
  و =١٥٧/٠LC5با غلظت  ٢، تیمار  =١٠۶/٠LC1با غلظت  ١ (تیمار

  )MAC value= ٠٤/٠با غلظت  ٣تیمار  
  
  

   مونوسیت -١٠-٣-٣
داراي توزی�ع مونوس�یت آم�ده اس�ت  ب�ا توج�ھ ب�ھ اینك�ھ داده ھ�اي  ٢١-٣در نم�ودار  مونوس�یتنتایج       

ن�الیز واری�انس یكطرف�ھ جھ�ت اس�میرنوف) بن�ابراین از آزم�ون آ -کلم�وگروفنرمال م�ي باش�ند (آزم�ون 
  مقایسھ مونوسیت بین تیمارھاي مختلف استفاده گردید کھ:
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 ٠ب�ا ح�داقل و ح�داكثر ٠/١±٨٧/٠در تیمار اول برابر مي باشد با مونوسیت میانگین و انحراف معیار  -
  .درصد ٢و
 ٠ل و ح�داكثرب�ا ح�داق ٢٢/١±٢/١در تیمار دوم برابر مي باشد با  مونوسیتمیانگین و انحراف معیار  -
  .درصد ٣و
 ٠ب�ا ح�داقل و ح�داكثر ۶٧/١±٢/١در تیمار سوم برابرمي باشد با  مونوسیتمیانگین و انحراف معیار  -
  .درصد ٣و
ب��ا ح��داقل و  ٧٨/٠± ٨٣/٠در تیمارش��اھد براب��ر م��ي باش��د ب��ا  مونوس��یت می��انگین و انح��راف معی��ار -

  .درصد ٢و  ٠حداكثر
انجام گرفتھ مشخص گردید كھ بین تیمارھاي مورد بررسي از طرفھ آنالیز واریانس یكباتوجھ بھ آزمون 

  ) .P>0.05اختالف معني دار آماري مشاھده نمي گردد ( Moنظر میانگین 
( F (3,29) =  0.975             Sig. =  0.418  ) 

  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  ) درصد(میانگین تغییرات مونوسیت در تیمارھای مختلف -٢١-٣نمودار 
  و =١٥٧/٠LC5با غلظت  ٢، تیمار  =١٠۶/٠LC1با غلظت  ١ (تیمار

  )MAC value= ٠٤/٠با غلظت  ٣تیمار  
   ائوزینوفیل -١١-٣-٣

داراي توزی�ع  ائوزینوفی�لآمده اس�ت ب�ا توج�ھ ب�ھ اینك�ھ داده ھ�اي  ٢٢-٣در نمودار  ائوزینوفیلنتایج       
وال�یس  -زمون ناپارامتریک  کروسکال اسمیرنوف) بنابراین از آ -کلموگروفنرمال نمي باشند(آزمون 

  جھت مقایسھ ائوزینوفیل بین تیمارھاي مختلف استفاده گردید کھ:
ب��ا ح��داقل و  ١١/٠±٣٣/٠در تیم��ار اول براب��ر م��ي باش��د ب��ا  ائوزینوفی��لمی��انگین و انح��راف معی��ار  -

  .درصد ١و ٠حداكثر
ب��ا ح��داقل و  ٢٢/٠±۴۴/٠اش��د ب��ا در تیم��ار دوم براب��ر م��ي ب ائوزینوفی��لمی��انگین و انح��راف معی��ار  -

  . درصد ١و ٠حداكثر
 ٠با حداقل و حداكثر ۵/٠±۵۵/٠در تیمار سوم برابر مي باشد با  ائوزینوفیل میانگین و انحراف معیار -
  .درصد ١و
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ب��ا ح��داقل و  ١١/٠± ٣٣/٠در تیم��ار ش��اھد براب��ر م��ي باش��د ب��ا  ائوزینوفی��لمی��انگین و انح��راف معی��ار  -
  . درصد ١و  ٠حداكثر 

انجام گرفتھ مشخص گردید كھ بین تیمارھاي مورد بررسي از نظر والیس -کروسکالبا توجھ بھ آزمون 
  ) .٢٢-٣نمودار ) ( P>0.05اختالف معني دار آماري مشاھده نمي گردد ( ائوزینوفیلفاکتور 

( Chi-Square =  3.956            df = 3             Sig. =  0.266  ) 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
  )درصد(میانگین تغییرات ائوزینوفیل در تیمارھای مختلف -٢٢-٣نمودار 
  و =١٥٧/٠LC5با غلظت  ٢، تیمار  =١٠۶/٠LC1با غلظت  ١(تیمار 

  )MAC value= ٠٤/٠با غلظت  ٣تیمار  
  نتایج مطالعات بیوشیمیایی سرم خون -۴-٣
  ) Mgمنیزیم( -١-۴-٣

داراي توزی�ع نرم�ال م�ي  منی�زیما توجھ بھ اینكھ داده ھ�اي آمده است ب ٢٣-٣در نمودار  منیزیمنتایج      
 اسمیرنوف) بنابراین از آزمون آنالیز واریانس یكطرفھ جھت مقایس�ھ منی�زیم -کلموگروفباشند (آزمون 

  بین تیمارھاي مختلف استفاده گردید کھ:
  ١/۴حداقل و حداكثر با ٧۴/۴±۵۶/٠در تیمار اول برابر مي باشد با  منیزیمو انحراف معیار  میانگین -

  . (mg/dl) میلی گرم در دسی لیتر  ٨/۵و   
و  ۴ب�ا ح�داقل و ح�داكثر ١٢/۵±۶٩/٠در تیمار دوم برابر مي باشد با منیزیممیانگین و انحراف معیار  -
  .(mg/dl) میلی گرم در دسی لیتر  ۶/١
ب���ا ح���داقل و  ٢٢/۵±٩۴/٠در تیم���ار س���وم  براب���ر م���ي باش���د ب���ا  منی���زیممی���انگین و انح���راف معی���ار  -

  .(mg/dl) میلی گرم در دسی لیتر  ۶/ ٢و    ٣/۴حداكثر
ب�ا ح�داقل و ح�داكثر  ۶٢/۴±٣٩/٠در تیمار ش�اھد براب�ر م�ي باش�د ب�ا  منیزیممیانگین و انحراف معیار  -
  .(mg/dl) میلی گرم در دسی لیتر  ١/۵و    ۴/١

دید كھ بین تیمارھاي مورد بررسي از انجام گرفتھ مشخص گرآنالیز واریانس یكطرفھ باتوجھ بھ آزمون 
  ) .٢٣-٣نمودار ) ( P>0.05اختالف معني دار آماري مشاھده نمي گردد ( منیزیمنظر میانگین 

( F (3,29) =  1.609             Sig. =  0.209  ) 
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  (mg/dl) میانگین تغییرات منیزیم در تیمارھای مختلف -٢٣-٣نمودار 
  و =١٥٧/٠LC5با غلظت  ٢، تیمار  =١٠۶/٠LC1لظت با غ ١(تیمار 

  )MAC value= ٠٤/٠با غلظت  ٣تیمار  
   (Cl)کلراید -٢-۴-٣

داراي توزی�ع نرم�ال م�ي   کلرای�دآمده است با توجھ بھ اینكھ داده ھاي  ٢۴-٣در نمودار  کلرایدنتایج      
 انس یكطرفھ جھ�ت مقایس�ھ کلرای�داسمیرنوف) بنابراین از آزمون آنالیز واری -کلموگروفباشند( آزمون 

  بین تیمارھاي مختلف استفاده گردید کھ:
ب�ا ح�داقل و ح�داكثر  ٣٣/١١۵±٠/٣در تیم�ار اول براب�ر م�ي باش�د ب�ا کلرای�دمیانگین و انحراف معیار  -

  . (MEQ/L)میلی اکی واالن در لیتر  ١١٩و ١٠٩
ب�ا ح�داقل و ح�داكثر  ۴۴/١١٣±٣۵/٢با  در تیمار دوم برابر مي باشد کلرایدمیانگین و انحراف معیار  -

  .(MEQ/L)میلی اکی واالن در لیتر  ١١۶و  ١٠٩
ب�ا ح�داقل و ح�داكثر  ۵/١١٧±۶٢/٣در تیمار سوم برابر م�ي باش�د ب�ا  کلرایدمیانگین و انحراف معیار  -

  .  (MEQ/L)میلی اکی واالن در لیتر ١٢٢و  ١١۴
ب�ا ح�داقل و ح�داكثر  ٠/١١۵±٣٢/٣برابر مي باشد ب�ا در تیمار شاھد  کلرایدمیانگین و انحراف معیار  -

  . (MEQ/L)میلی اکی واالن در لیتر  ١٢٠و ١١١
انجام گرفتھ مشخص گردی�د ك�ھ ب�ین تیمارھ�اي م�ورد بررس�ي آنالیز واریانس یكطرفھ با توجھ بھ آزمون 

  ) .٢۴-٣نمودار ) ( P>0.05اختالف معني دار آماري مشاھده نمي گردد (  کلرایداز نظر میانگین 
( F (3,29) =  2.143             Sig. =  0.116  )  
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   (MEQ/L)میانگین تغییرات کلراید در تیمارھای مختلف -٢۴-٣نمودار  
  و =١٥٧/٠LC5با غلظت  ٢، تیمار  =١٠۶/٠LC1با غلظت  ١(تیمار 

  )MAC value= ٠٤/٠با غلظت  ٣تیمار  
  (Na)سدیم  -٣-۴-٣

داراي توزی�ع نرم�ال م�ي س�دیم آم�ده اس�ت ب�ا توج�ھ ب�ھ اینك�ھ داده ھ�اي  ٢۵-٣در نمودار  سدیمتایج ن      
اسمیرنوف) بن�ابراین از آزم�ون آن�الیز واری�انس یكطرف�ھ جھ�ت مقایس�ھ س�دیم -کلموگروفباشند (آزمون 

  بین تیمارھاي مختلف استفاده گردید کھ:
  ب�ا ح�داقل و ح�داكثر  ٠/١۴١±٣۵/٣اب�ر م�ي باش�د ب�ا در تیم�ار اول برس�دیم  میانگین و انح�راف معی�ار -
  . (MEQ/L)میلی اکی واالن در لیتر ١۴۶و  ١٣۵ 
  ب�ا ح�داقل و ح�داكثر ٢٢/١۴٢±٣٩/٢در تیمار دوم براب�ر م�ي باش�د ب�ا  سدیممیانگین و انحراف معیار  -
  . (MEQ/L)میلی اکی واالن در لیتر ١۴۵و  ١٣٨ 
  ب�ا ح�داقل و ح�داكثر ٨٣/١٣۴±٣٢/٢مار سوم برابر مي باش�د ب�ا در تی سدیممیانگین و انحراف معیار  -
  . (MEQ/L)میلی اکی واالن در لیتر ١٣٨و  ١٣٢ 
  با حداقل و ح�داكثر ٨٩/١٣۶±٩٣/٢در تیمار  شاھد برابر مي باشد با  سدیممیانگین و انحراف معیار  -
  . (MEQ/L)میلی اکی واالن در لیتر ١۴٢و  ١٣٣  

انجام گرفتھ مشخص گردی�د ك�ھ ب�ین تیمارھ�اي م�ورد بررس�ي ز واریانس یكطرفھ آنالیبا توجھ بھ آزمون 
  ).P<0.05اختالف معني دار آماري مشاھده مي گردد ( سدیماز نظر 

( F (3,29) =11.429  Sig. =0.000)  
اخ�تالف  س�دیمبیان مي كند كھ بین تیمارھ�اي ذی�ل بص�ورت دو ب�ھ دو از نظ�ر چند دامنھ دانكن و آزمون 

  مي گردد.مشاھده 
  )٣تیمار –٢تیمار شاھد)    (تیمار -٢تیمار شاھد)   (تیمار -  ١)   (تیمار ٣تیمار –١(تیمار

در  س�دیم ک�اھش می�زانبا توجھ بھ این نت�ایج م�ی ت�وان گف�ت ک�ھ اف�زایش غلظ�ت س�م دی�ازینون باع�ث     
  ) .٢۵ -٣نمودارماھیان مولد نر سفید می شود (
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  ) میلی اکی واالن در لیتر( میانگین تغییرات سدیم در تیمارھای مختلف -٢۵-٣نمودار 
  و =١٥٧/٠LC5با غلظت  ٢، تیمار  =١٠۶/٠LC1با غلظت  ١(تیمار 

  )MAC value= ٠٤/٠با غلظت  ٣تیمار  
 

  گلوکز -۴-۴-٣
رم�ال م�ي داراي توزی�ع نگل�وکز آمده است با توجھ بھ اینك�ھ داده ھ�اي  ٢۶-٣در نمودار  گلوکزنتایج      

اسمیرنوف) بنابراین از آزمون آنالیز واریانس یكطرفھ جھ�ت مقایس�ھ گل�وکز   -کلموگروفباشند (آزمون 
  بین تیمارھاي مختلف استفاده گردید کھ:

  ب�ا ح�داقل و ح�داكثر  ٩/١٢۵±  ٨/٣۵در تیمار اول برابر مي باشد با گلوکز میانگین و انحراف معیار  -
  .(mg/dl) یتر میلی گرم در دسی ل ١٨٨و  ٧۵ 
  ب�ا ح�داقل و ح�داكثر ١٠٩±  ۴/٣۴در تیم�ار دوم براب�ر م�ي باش�د ب�ا گل�وکز میانگین و انحراف معی�ار  -
  .(mg/dl) میلی گرم در دسی لیتر  ١٧۵و  ٧٧ 
  با ح�داقل و ح�داكثر ٢/١٢٧±  ۶/٣٨در تیمار سوم برابر مي باشد با گلوکز میانگین و انحراف معیار  -
  .(mg/dl) در دسی لیتر میلی گرم  ٢٠٢و  ٩۴ 
ب���ا ح���داقل و  ٣/٩٢±  ۵/٢١در تیم���ار ش���اھد براب���ر م���ي باش���د ب���ا گلوکز می���انگین و انح���راف معی���ار -

  .(mg/dl) میلی گرم در دسی لیتر  ١۴۴و     ٧١حداكثر
انجام گرفتھ مشخص گردی�د ك�ھ ب�ین تیمارھ�اي م�ورد بررس�ي آنالیز واریانس یكطرفھ با توجھ بھ آزمون 

  ).٢۶-٣نمودار ) ( P>0.05اختالف معني دار آماري مشاھده نمي گردد (گلوکز  از نظر میانگین 
( F (3,29) =  2.089             Sig. =  0.123  ) 
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   (mg/dl)لف میانگین تغییرات گلوکز در تیمارھای مخت ٢۶-٣نمودار 
  و =١٥٧/٠LC5با غلظت  ٢، تیمار  =١٠۶/٠LC1با غلظت  ١(تیمار 

  )MAC value= ٠٤/٠با غلظت  ٣تیمار  
 

 
  اوره  -۴-۵-٣

داراي توزیع نرمال مي باشند اوره آمده است با توجھ بھ اینكھ داده ھاي  ٢٧-٣در نمودار  اورهنتایج      
زم�ون آن�الیز واری�انس یكطرف�ھ جھ�ت مقایس�ھ اوره  ب�ین اس�میرنوف) بن�ابراین از آ -کلموگروف(آزمون 

  تیمارھاي مختلف استفاده گردید کھ:
  ب�ا ح�داقل و ح�داكثر  ۶٧/٢۵±  ٩٢/۴در تیمار اول براب�ر م�ي باش�د ب�ا اوره  میانگین و انحراف معیار -
  .(mg/dl) میلی گرم در دسی لیتر  ٨٨/٣۶و ۶٨/١٩ 
  ب�ا ح�داقل و ح�داكثر  ٢/٢٧±  ٨۴/٢دوم  براب�ر م�ي باش�د ب�ا  در تیم�اراوره میانگین و انحراف معیار  -
  .(mg/dl) میلی گرم در دسی لیتر  ٨٨/٣١و  ٨٢/٢۴ 
  با حداقل و حداكثر ٩۴/٢٢±  ٩٨/٨در تیمار  سوم  برابر مي باشد با اوره میانگین و انحراف معیار   -
  .(mg/dl) میلی گرم در دسی لیتر  ٠٣/٣١و  ۶/۴٢ 
ب�ا ح�داقل و ح�داكثر   ٧٣/٢٢±  ٢٧/٣در تیمار شاھد برابر مي باشد ب�ا اوره ف معیار میانگین و انحرا -

   .(mg/dl) میلی گرم در دسی لیتر  ٧٢/٢٩و  ١٩/٠۴
انجام گرفتھ مشخص گردید كھ بین تیمارھاي مورد بررسي از آنالیز واریانس یكطرفھ باتوجھ بھ آزمون 

  ) .٢٧-٣نمودار ) ( P>0.05مي گردد (نھده اختالف معني دار آماري مشااوره  نظر میانگین 
( F (3,29) =  1.526             Sig. =  0.229  )  
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    (mg/dl)میانگین تغییرات اوره در تیمارھای مختلف  -٢٧-٣نمودار 
  و =١٥٧/٠LC5با غلظت  ٢، تیمار  =١٠۶/٠LC1با غلظت  ١(تیمار 

  )MAC value= ٠٤/٠با غلظت  ٣تیمار  
 

  اسید اوریك  -۴-۶-٣
داراي توزی�ع نرم�ال اوره آمده است با توجھ بھ اینك�ھ داده ھ�اي  ٢٨-٣در نمودار  اسیداوریكنتایج        

اس�میرنوف) بن�ابراین از آزم�ون آن�الیز واری�انس یكطرف�ھ جھ�ت مقایس�ھ  -کلم�وگروفمي باشند (آزم�ون 
  کھ:اسید اوریك  بین تیمارھاي مختلف استفاده گردید 

  ب�ا ح�داقل و ح�داكثر  ٩٣/٠±٢/٠در تیمار اول برابر مي باشد ب�ا اسیداوریك  میانگین و انحراف معیار -
  .(mg/dl) میلی گرم در دسی لیتر  ٢٢/١و  ۶٨/٠ 
  با حداقل و ح�داكثر ٧۶/٠±٠٨/٠در تیمار دوم برابر مي باشد با اسیداوریك میانگین و انحراف معیار  -
  .(mg/dl) در دسی لیتر میلی گرم  ٨٨/٠و  ٠/۶۴ 
/  ب��ا ح��داقل و ٩٩٨±٣۴/٠ب��ا در تیم��ار س��وم براب��ر م��ي باش��د اس��یداوریك می��انگین و انح��راف معی��ار  -

  .(mg/dl) میلی گرم در دسی لیتر  ۶/١و  ٧٢/٠ حداكثر
ب��ا ح��داقل و  ٧٨/٠±٢٧/٠در تیم��ار ش��اھد براب��ر م��ي باش��د ب��ا اس��یداوریك می��انگین و انح��راف معی��ار  -

  .(mg/dl) میلی گرم در دسی لیتر  ۴/١و  ۵٨/٠حداكثر  
انجام گرفتھ مشخص گردی�د ك�ھ ب�ین تیمارھ�اي م�ورد بررس�ي آنالیز واریانس یكطرفھ با توجھ بھ آزمون 

  ) .٢٨-٣نمودار ) ( P>0.05اختالف معني دار آماري مشاھده نمي گردد (اسیداوریك از نظر میانگین 
( F (3,29) =  19.32             Sig. =  0.146  )  
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    میلی گرم در دسی لیتر)( میانگین تغییرات اسیداوریك در تیمارھای مختلف -٢٨-٣نمودار 
  و =١٥٧/٠LC5با غلظت  ٢، تیمار  =١٠۶/٠LC1با غلظت  ١(تیمار 

  )MAC value= ٠٤/٠با غلظت  ٣تیمار  
   

   (TG) تري گلیسیرید  -٧-۴-٣
داراي ت�ري گلیس�یرید  آمده است با توجھ ب�ھ اینك�ھ داده ھ�اي  ٢٩-٣در نمودار  سیریدتري گلینتایج        

اس��میرنوف) بن��ابراین از آزم��ون آن��الیز واری��انس یكطرف��ھ  -کلم��وگروفتوزی��ع نرم��ال م��ي باش��ند(آزمون 
  جھت مقایسھ تري گلیسیرید بین تیمارھاي مختلف استفاده گردید کھ:

ب�ا ح�داقل  ٠/۶٧± ۶٧/۴۵در تیم�ار اول براب�ر م�ي باش�د ب�ا س�یرید ت�ري گلیمیانگین و انح�راف معی�ار  -
  وح����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������داكثر

  .(mg/dl) میلی گرم در دسی لیتر  ٢۴۶و  ٩۴ 
ب�ا ح�داقل  ٣٣/١۵۴±۴٢/۴٧ي باش�د ب�ا درتیم�ار دوم براب�ر م� تري گلیسیریدمیانگین و انحراف معیار  -

  وداكث��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ر   
  .(mg/dl) میلی گرم در دسی لیتر  ٢۴٣و ٨۴

ب�ا ح�داقل و  ۵/١۶٣±۶٨/٢۴در تیمار سوم برابرمي باش�د ب�ا تري گلیسیرید انحراف معیار میانگین و  -
  داكث�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ر

 .(mg/dl) میلی گرم در دسی لیتر  ١٩١و١٢۴ 
با حداقل ٨٩/١۶٨±  ۴٣/٣٨در تیمار شاھد برابر مي باشد با تري گلیسیرید میانگین و انحراف معیار  -

  . (mg/dl)میلی گرم در دسی لیتر  ٢٣٨و  ١١١و حداكثر 
انجام گرفتھ مشخص گردید كھ بین تیمارھاي مورد بررسي از آنالیز واریانس یكطرفھ باتوجھ بھ آزمون 

  ).٢٩-٣نمودار ) (P>0.05اختالف معني دار آماري مشاھده نمي گردد (تري گلیسیرید نظر میانگین 
( F (3,29) =  0.22             Sig. =  0.882  ) 
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   (mg/dl)میانگین تغییرات تري گلیسیرید در تیمارھای مختلف  -٢٩-٣نمودار  
  و =١٥٧/٠LC5با غلظت  ٢، تیمار  =١٠۶/٠LC1با غلظت  ١(تیمار 

  )MAC value= ٠٤/٠با غلظت  ٣تیمار  
 

  كلسترول  -٨-۴-٣
راي توزیع نرم�ال داكلسترول آمده است با توجھ بھ اینكھ داده ھاي  ٣٠-٣در نمودار  كلسترولنتایج      

اس��میرنوف) بن��ابراین از آزم��ون آن��الیز واری��انس یكطرف��ھ جھ��ت مقایس��ھ -کلم��وگروفم��ي باش��ند(آزمون 
  كلسترول بین تیمارھاي مختلف استفاده گردید کھ:

ب�ا ح�داقل و  ۵۶/٣١٨±  ٣٨/۶٣در تیم�ار اول براب�ر م�ي باش�د ب�ا كلسترول  میانگین و انحراف معیار -
  ح�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������داكثر 

  .(mg/dl) لی گرم در دسی لیتر می ۴٠٧و  ١٩٢ 
  با ح�داقل و ح�داكثر ٣۴٠±٠٣/۶٩در تیمار دوم برابر مي باشد با كلسترول میانگین و انحراف معیار  -

  .(mg/dl) میلی گرم در دسی لیتر  ۴٢٣و  ٢١٨
ب�ا ح�داقل و  ٣٣/٣۵٠±  ٢۴/٩۵در تیمار سوم براب�ر م�ي باش�د ب�ا كلسترول میانگین و انحراف معیار  -

  ح�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������داكثر
  .(mg/dl) میلی گرم در دسی لیتر ۵٠٩و  ٢۵١ 
ب�ا ح�داقل و  ۴۴/٢۶٧±  ٠۴/۶۴در تیمار شاھد برابر مي باش�د ب�ا كلسترول میانگین و انحراف معیار  -

  .(mg/dl) میلی گرم در دسی لیتر  ٣٧٨و  ١٨٢حداكثر 
مورد بررسي از  انجام گرفتھ مشخص گردید كھ بین تیمارھايآنالیز واریانس یكطرفھ باتوجھ بھ آزمون 

  ).P>0.05اختالف معني دار آماري مشاھده نمي گردد(كلسترول نظر میانگین 
( F (3,29) =  2.184             Sig. =  0.111  ) 

اختالف معني دار آماري مش�اھده  ٣اما آرمون چند دامنھ دانكن نشان مي دھد كھ بین تیمار شاھد و تیمار
  ).٣٠-٣نمودار مي گردد( 

 
 
 

0

40

80

120

160

200

240

اول دوم سوم  شاهد

تیمار

ید 
سر

گلی
 

ي
تر



٦٢ 
 

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   (mg/dl)میانگین تغییرات كلسترول در تیمارھای مختلف  -٣٠-٣نمودار               
  و =١٥٧/٠LC5با غلظت  ٢، تیمار  =١٠۶/٠LC1با غلظت  ١(تیمار 

  )MAC value= ٠٤/٠با غلظت  ٣تیمار  
  
   (Ca)كلسیم  -٩-۴-٣

داراي توزی�ع نرم�ال م�ي كلس�یم ینك�ھ داده ھ�اي آمده است ب�ا توج�ھ ب�ھ ا ٣١-٣در نمودار  کلسیمنتایج      
اسمیرنوف) بنابراین از آزمون آنالیز واریانس یكطرفھ جھت مقایس�ھ كلس�یم  -کلموگروفباشند ( آزمون 

  بین تیمارھاي مختلف استفاده گردید کھ:
  ثر ب�ا ح�داقل و ح�داك ٩۴/١١±۵٣/٠در تیم�ار اول براب�ر م�ي باش�د ب�ا كلسیم میانگین و انحراف معیار  -
  .(mg/dl) میلی گرم در دسی لیتر  ٨/١٢و  ١١ 
  ب�ا ح�داقل و ح�داكثر ١٧/١٢±٨٣/٠در تیم�ار دوم براب�ر م�ي باش�د ب�ا كلس�یم میانگین و انحراف معیار  -
  .(mg/dl) میلی گرم در دسی لیتر  ١/١٣و ١٠/۵
  قل و ح�داكثرب�ا ح�دا ٣۵/١٢±۶٢/٠در تیمار سوم براب�ر م�ي باش�د ب�ا كلسیم میانگین و انحراف معیار  -
  .(mg/dl) میلی گرم در دسی لیتر  ١/١٣و ١١/۵ 
ب�ا ح�داقل و ح�داكثر  ٢/١٢±۵١/٠در تیم�ار ش�اھد براب�ر م�ي باش�د ب�ا كلسیم میانگین و انحراف معیار  -
  . (mg/dl)میلی گرم در دسی لیتر  ٨/١٢و  ١/١١

تیمارھ�اي م�ورد بررس�ي  انجام گرفتھ مشخص گردی�د ك�ھ ب�ینآنالیز واریانس یكطرفھ با توجھ بھ آزمون 
  ).٣١-٣نمودار ) ( P>0.05اختالف معني دار آماري مشاھده نمي گردد(كلسیم  از نظر میانگین 

( F (3,29) =  0.53             Sig. =  0.665  ) 
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  (mg/dl) میانگین تغییرات كلسیم در تیمارھای مختلف -٣١-٣نمودار 
  و =١٥٧/٠LC5با غلظت  ٢، تیمار  =١٠۶/٠LC1با غلظت  ١(تیمار 

  )MAC value= ٠٤/٠با غلظت  ٣تیمار  
 

   Fe)آھن ( -١٠-۴-٣
داراي توزیع نرمال مي باش�ند    آھن آمده است با توجھ بھ اینكھ داده ھاي  ٣٢-٣در نمودار  آھننتایج       

ھ جھ�ت مقایس�ھ آھ�ن ب�ین بن�ابراین از آزم�ون آن�الیز واری�انس یكطرف� .اس�میرنوف) -کلم�وگروف(آزمون 
  تیمارھاي مختلف استفاده گردید کھ:

  ب��ا ح��داقل و ح��داكثر  ١١/٨۴±١٨در تیم��ار اول براب��ر م��ي باش��د ب��ا آھ��ن  می��انگین و انح��راف معی��ار -
  .(micg/dl)میکروگرم در دسی لیتر  ١٢٠و  ۶١ 
  ح�داقل و ح�داكثر ب�ا ٢٢/٧٢±٨٣/١۵در تیم�ار دوم براب�ر م�ي باش�د ب�ا آھ�ن میانگین و انحراف معیار  -

  .(micg/dl)میکروگرم در دسی لیتر  ١٠٢و   ۴٧
  ب�ا ح�داقل و ح�داكثر ٠/٣۶±٣٢/١۵در تیم�ار س�وم براب�ر م�ي باش�د ب�ا آھ�ن میانگین و انحراف معی�ار  -

  .(micg/dl)میکروگرم در دسی لیتر  ٧٠و  ١٨
با حداقل و ح�داكثر  ۶٧/١٧٠±۶٣/۶٠در تیمار شاھد برابر مي باشد با آھن میانگین و انحراف معیار  -

  .(micg/dl)میکروگرم در دسی لیتر ٢٧٠و  ١٠١
انجام گرفتھ مشخص گردید كھ بین تیمارھاي مورد بررسي از آنالیز واریانس یكطرفھ باتوجھ بھ آزمون 

  P<0.05.((F (3,29)= 24.598اخ��تالف معن��ي دار آم��اري مش��اھده م��ي گ��ردد (آھ��ن  نظ��ر می��انگین 
Sig.=0.000) 

بیان مي كند كھ بین تیمارھاي ذیل بصورت دو بھ دو (جفتي) از نظر میانگین ند دامنھ دانكن چو آزمون 
  اختالف مشاھده مي گردد.              آھن 

تیمار  - ٢) (تیمار ٣تیمار  -١تیمار شاھد)  (تیمار–٣تیمار شاھد) (تیمار -٢تیمار شاھد) (تیمار -١(تیمار
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در  آھ�ن ک�اھش می�زانی ت�وان گف�ت ک�ھ اف�زایش غلظ�ت س�م دی�ازینون باع�ث با توجھ ب�ھ ای�ن نت�ایج م�    
در ماھیان شاھد کھ تحت تاثیر ھیچ غلظت�ی  آھنماھیان مولد نر سفید می شود بطوریکھ بیشترین میزان 

 ) .٣٢ -٣نمودارمی باشد ( ٣در باالترین غلظت سم در تیمار  آھناز سم قرار نداشتند و کمترین میزان 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  (micg/dl)میانگین تغییرات آھن در تیمارھای مختلف  -٣٢-٣نمودار 
  و =١٥٧/٠LC5با غلظت  ٢، تیمار  =١٠۶/٠LC1با غلظت  ١(تیمار 

 )MAC value= ٠٤/٠با غلظت  ٣تیمار  
 
 
 

  (TP)پروتئین کل   -١١-۴-٣
داراي توزی�ع پ�روتیین ک�ل اي آمده است با توجھ بھ اینكھ داده ھ� ٣٣-٣در نمودار  پروتیین کلنتایج       

اس�میرنوف). بن�ابراین از آزم�ون آن�الیز واری�انس یكطرف�ھ جھ�ت  -کلم�وگروفنرمال مي باشند (آزم�ون 
  مقایسھ پروتیین کل بین تیمارھاي مختلف استفاده گردید کھ:

ب��ا ح��داقل و   ٩١/٣±۵٢/٠در تیم��ار اول براب��ر م��ي باش��د ب��ا پ��روتیین ک��ل  می��انگین و انح��راف معی��ار -
  ح�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������داكثر 

  .(mg/dl)میلی گرم در دسی لیتر ۶/۴و  ٨/٢ 
  با حداقل و حداكثر ٣١/۴±۴١/٠در تیمار دوم برابر مي باشد باپروتیین کل میانگین و انحراف معیار  -
  .(mg/dl)میلی گرم در دسی لیتر ٩/۴و  ٨/٣
ب��ا ح��داقل و  ٧٢/٣±٢٧/١در تیم��ار س��وم براب��ر م��ي باش��د ب��ا پ��روتیین ک��ل  می��انگین و انح��راف معی��ار -

  ح�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������داكثر
  .(mg/dl)میلی گرم در دسی لیتر ۵و  ١/۴
با حداقل و حداكثر  ٢/۴±٣٧/٠در تیمار شاھد برابر مي باشد با پروتیین کل میانگین و انحراف معیار  -
  .(mg/dl)میلی گرم در دسی لیتر ١/۵و  ٧/٣

تیمارھ�اي م�ورد بررس�ي  انجام گرفتھ مشخص گردی�د ك�ھ ب�ینآنالیز واریانس یكطرفھ با توجھ بھ آزمون 
  ).٣٣-٣نمودار) (P>0.05اختالف معني دار آماري مشاھده نمي گردد(پروتیین کل از نظر میانگین 
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( F (3,29) =  1.261            Sig. =  0.306  )  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 

  (mg/dl)در تیمارھای مختلف  میانگین تغییرات پروتیین کل -٣٣-٣نمودار 
  و =١٥٧/٠LC5با غلظت  ٢، تیمار  =١٠۶/٠LC1با غلظت  ١(تیمار 

  )MAC value= ٠٤/٠با غلظت  ٣تیمار  
  (Alb) آلبومین -١٢-۴-٣

داراي توزی�ع نرم�ال آلب�ومین آمده است  با توجھ ب�ھ اینك�ھ داده ھ�اي  ٣۴-٣در نمودار  آلبومیننتایج       
ری�انس یكطرف�ھ جھ�ت مقایس�ھ اس�میرنوف) بن�ابراین از آزم�ون آن�الیز وا -کلم�وگروفمي باشند (آزم�ون 

  آلبومین  بین تیمارھاي مختلف استفاده گردید کھ:
  ب�ا ح�داقل و ح�داكثر  ١٨/١±١۵/٠در تیمار اول  برابر م�ي باش�د ب�ا آلبومین  میانگین و انحراف معیار -
  .(g/dl)گرم در دسی لیتر  ۵/١و  ١ 
  ب�ا ح�داقل و ح�داكثر ٢٩/١±٢٩/٠ب�ا در تیم�ار دوم براب�ر م�ي باش�د  آلب�ومینمیانگین و انحراف معیار  -
  .(g/dl)گرم در دسی لیتر  ۵/١و  ١/١
  ب�ا ح�داقل و ح�داكثر ٣٢/١±١٧/٠در تیمار سوم  برابر مي باش�د ب�ا  آلبومین میانگین و انحراف معیار -
  .(g/dl)گرم در دسی لیتر  ۵/١و  ١/١
 ١با حداقل و حداكثر  ٣٨/١±٢۶/٠در تیمار شاھد برابر مي باشد با  آلبومینمیانگین و انحراف معیار  -

  . (g/dl)گرم در دسی لیتر  ٩/١و 
انجام گرفتھ مشخص گردی�د ك�ھ ب�ین تیمارھ�اي م�ورد بررس�ي آنالیز واریانس یكطرفھ با توجھ بھ آزمون 

  ).٣۴-٣نمودار ) ( P>0.05اختالف معني دار آماري مشاھده نمي گردد ( آلبومیناز نظر میانگین 
( F (3,29) =  1.629            Sig. =  0.204  ) 
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  (g/dl)میانگین تغییرات آلبومین در تیمارھای مختلف  – ٣۴-٣نمودار                
  و =١٥٧/٠LC5با غلظت  ٢، تیمار  =١٠۶/٠LC1با غلظت  ١(تیمار 

  )MAC value= ٠٤/٠با غلظت  ٣تیمار  
  
  
  

٣-۴-١٣- (high density lipoprotein) HDL  
داراي توزیع نرم�ال م�ي  HDLآمده است با توجھ بھ اینكھ داده ھاي  ٣۵-٣در نمودار  HDLنتایج       

  HDLاسمیرنوف) بنابراین از آزمون آنالیز واریانس یكطرفھ جھ�ت مقایس�ھ  -کلموگروفباشند (آزمون 
  بین تیمارھاي مختلف استفاده گردید کھ:

  با ح�داقل و ح�داكثر  ٢٢/٧١±١٣/١٠تیمار اول برابر مي باشد با در  HDL میانگین و انحراف معیار -
  .(mg/dl) میلی گرم در دسی لیتر  ٨٩و  ۶١ 
  ب�ا ح�داقل و ح�داكثر ٨٩/٧۴±٢/١٣در تیمار دوم برابر م�ي باش�د ب�ا  HDLمیانگین و انحراف معیار  -

  .(mg/dl) میلی گرم در دسی لیتر  ٩١و  ۵٨
  ب�ا ح�داقل و ح�داكثر ١٧/٧۶±۵۶/٩تیمار سوم برابر مي باش�د ب�ا  در HDLمیانگین و انحراف معیار  -
  .(mg/dl) میلی گرم در دسی لیتر  ٩٣و  ۶٧ 
ب�ا ح�داقل و ح�داكثر  ٣٣/٧٢±۵/١٠در تیمار شاھد برابر مي باشد با  HDLمیانگین و انحراف معیار  -

  .(mg/dl) میلی گرم در دسی لیتر  ٩١و ۵٨
انجام گرفتھ مشخص گردی�د ك�ھ ب�ین تیمارھ�اي م�ورد بررس�ي یكطرفھ آنالیز واریانس با توجھ بھ آزمون 

  ).٣۵-٣نمودار) ( P>0.05اختالف معني دار آماري مشاھده نمي گردد (  HDLاز نظر میانگین 
( F (3,29) =  0.323             Sig. =  0.809  )  
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  (mg/dl) در تیمارھای مختلف HDLمیانگین تغییرات  -٣۵-٣نمودار 
  و =١٥٧/٠LC5با غلظت  ٢، تیمار  =١٠۶/٠LC1با غلظت  ١(تیمار 

  )MAC value= ٠٤/٠با غلظت  ٣تیمار  
  
  
  

  نتایج مطالعات ھورمونی  و آنزیمی -۵-٣
  ھورمون کورتیزول  -١-۵-٣

داراي  ک�ورتیزولھ�اي  آمده است با توجھ بھ اینكھ داده ٣۶-٣در نمودار  کورتیزولنتایج ھورمون       
اس�میرنوف) بن�ابراین از آزم�ون آن�الیز واری�انس یكطرف�ھ -کلم�وگروفتوزیع نرم�ال م�ي باش�ند (آزم�ون 

  جھت مقایسھ کورتیزول بین تیمارھاي مختلف استفاده گردید کھ:
ب��ا ح��داقل و  ٣٣/۵٢±٣۶/٢۶در تیم��ار اول براب��ر م��ي باش��د ب��ا  ک��ورتیزولمی��انگین و انح��راف معی��ار  -

  .(ng/ml)نانوگرم در میلی لیتر  ٩٠و  ٢٠ر حداكث
ب��ا ح��داقل و  ٧١/۴٩±٧١/٢٣در تیم��ار دوم براب��ر م��ي باش��د ب��ا  ک��ورتیزولمی��انگین و انح��راف معی��ار  -

  .(ng/ml)نانوگرم در میلی لیتر  ٨۴و  ۴/١٣حداكثر 
داقل و ب�ا ح� ١٧/٣٣± ١٧/٢٨در تیمار سوم براب�ر م�ي باش�د ب�ا   کورتیزولمیانگین و انحراف معیار  -

  .(ng/ml)نانوگرم در میلی لیتر  ٨٩و  ١۴حداكثر 
ب�ا ح�داقل و  ٠٨/٣۵± ١۶/٢٠در تیمار شاھد براب�ر م�ي باش�د ب�ا  کورتیزولمیانگین و انحراف معیار  -

  .(ng/ml)نانوگرم در میلی لیتر  ٨٣و  ١۶حداكثر 
یمارھ�اي م�ورد بررس�ي انجام گرفتھ مشخص گردی�د ك�ھ ب�ین تآنالیز واریانس یكطرفھ با توجھ بھ آزمون 

  ) .٣۶-٣نمودار ) ( P>0.05اختالف معني دار آماري مشاھده نمي گردد ( کورتیزولاز نظر میانگین 
( F (3,29) =  1.303             Sig. =  0.292  ) 
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  (ng/ml)در تیمارھای مختلف  کورتیزولمیانگین تغییرات ھورمون  -٣٦-٣جدول 
  و =١٥٧/٠LC5با غلظت  ٢، تیمار  =١٠۶/٠LC1ت با غلظ ١(تیمار 

  )MAC value= ٠٤/٠با غلظت  ٣تیمار  
  
  

  تستوسترونھورمون  -٢-۵-٣
ھورم��ون آم��ده اس��ت ب��ا توج��ھ ب��ھ اینك��ھ داده ھ��اي  ٣٧-٣نت��ایج ھورم��ون تستوس��ترون در نم��ودار      

این از آزم�ون آن�الیز اس�میرنوف) بن�ابر -کلم�وگروفداراي توزیع نرمال مي باشند (آزمون تستوسترون 
  واریانس یكطرفھ جھت مقایسھ تستوسترون بین تیمارھاي مختلف استفاده گردید کھ:

ب��ا ح��داقل و  ١١/١±١١/٠در تیم��ار اول براب��ر م��ي باش��د ب��ا تستوس��ترون  می��انگین و انح��راف معی��ار -
  .(ng/ml)نانوگرم در میلی لیتر ٢۴/١و  ٩۶/٠حداكثر  

ب��ا ح��داقل و  ٩٣/٠±٢۵/٠در تیم��ار دوم براب��ر م��ي باش��د ب��ا وس��ترون تستمی��انگین و انح��راف معی��ار  -
  .(ng/ml)نانوگرم در میلی لیتر ٢/١و  ۵۴/٠حداكثر 

ب��ا ح��داقل و  ٨۴/٠±١۶/٠در تیم��ار س��وم براب��ر م��ي باش��د ب��ا تستوس��ترون می��انگین و انح��راف معی��ار  -
  .(ng/ml)نانوگرم در میلی لیتر ٠٣/١و  ۵٨/٠حداكثر 

ب��ا ح��داقل و  ۶٢/١±۴٣/٠در تیم��ار ش��اھد براب��ر م��ي باش��د ب��ا تستوس��ترون ف معی��ار می��انگین و انح��را -
  . (ng/ml)نانوگرم در میلی لیتر  ۴١/٢و ٩٩/٠حداكثر  

انجام گرفتھ مشخص گردی�د ك�ھ ب�ین تیمارھ�اي م�ورد بررس�ي آنالیز واریانس یكطرفھ با توجھ بھ آزمون 
  )P<0.05مشاھده مي گردد. ( اختالف معني دار آماريتستوسترون  از نظر میانگین 

( F (3,29) =  13.001             Sig. =  0.000  ) 
بیان مي كند كھ بین تیمارھاي ذیل بصورت دو بھ دو (جفتي) از نظر میانگین چند دامنھ دانكن و آزمون 

  اختالف مشاھده مي گردد.               تستوسترون 
  ) ٣تیمار  –)        (تیمار شاھد  ٢تیمار  –ر شاھد )           (تیما ١تیمار  –(تیمار شاھد 

ھورم��ون   ک��اھش می��زانب��ا توج��ھ ب��ھ ای��ن نت��ایج م��ی ت��وان گف��ت ک��ھ اف��زایش غلظ��ت س��م دی��ازینون باع��ث 
در ماھیان شاھد کھ  تستوستروندر ماھیان مولد نر سفید می شود بطوریکھ بیشترین میزان  تستوسترون
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در ب�االترین غلظ�ت س�م در  تستوس�ترونداش�تند و کمت�رین می�زان تحت تاثیر ھ�یچ غلظت�ی از س�م ق�رار ن
  ) .٣٧ -٣نمودارمی باشد ( ٣تیمار 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  (ng/ml)میانگین تغییرات ھورمون تستوسترون در تیمارھای مختلف  -٣٧-٣نمودار 
  و =١٥٧/٠LC5با غلظت  ٢، تیمار  =١٠۶/٠LC1با غلظت  ١(تیمار 

  )MAC value =٠٤/٠با غلظت  ٣تیمار  
  

  آدرنالین  ھورمون -٣-۵-٣
ھورم�ون آدرن�الین آمده است با توجھ ب�ھ اینك�ھ داده ھ�اي  ٣٨-٣در نمودار آدرنالین  ھورموننتایج        

اس��میرنوف) بن��ابراین از آزم��ون آن��الیز واری��انس  -کلم��وگروفداراي توزی��ع نرم��ال م��ي باش��ند(آزمون 
  اي مختلف استفاده گردید کھ:یكطرفھ جھت مقایسھ آدرنالین  بین تیمارھ

ب�ا ح�داقل و  ٢۵/١٢±٣/۶در تیمار اول برابر مي باشد با آدرنالین  ھورمون میانگین و انحراف معیار -
  .(pgr/ml)پیکو گرم در میلی لیتر  ٨٢/٢٧و  ٢۴/۶حداكثر 

حداقل و با  ٩۵/١٢±۵٩/٣در تیمار دوم برابر مي باشد با ھورمون آدرنالین میانگین و انحراف معیار  -
  .(pgr/ml)پیکو گرم در میلی لیتر  ٨١/١٨و  ۴۵/٧حداكثر 

ب�ا ح�داقل  ٣٧/١٣±۶٨/٣در تیمار سوم برابر مي باشد با آدرنالین  ھورمون میانگین و انحراف معیار -
  .(pgr/ml)پیکو گرم در میلی لیتر  ٣۵/٢٠و  ۴۵/٩و حداكثر 

ب�ا ح�داقل  ٢٩/٨±٩٧/٢اھد برابر م�ي باش�د ب�ا در تیمار شھورمون آدرنالین میانگین و انحراف معیار  -
  . (pgr/ml)پیکو گرم در میلی لیتر  ٩۶/١١و  ٣۶/٢وحداكثر 

انجام گرفتھ مشخص گردی�د ك�ھ ب�ین تیمارھ�اي م�ورد بررس�ي آنالیز واریانس یكطرفھ با توجھ بھ آزمون 
  ) .P>0.05اختالف معني دار آماري مشاھده نمي گردد (آدرنالین از نظر میانگین 

( F (3,29) =  2.374             Sig. =  0.091  ) 
اختالف معني دار آماري مش�اھده  ٣اما آرمون چند دامنھ دانكن نشان مي دھد كھ بین تیمار شاھد و تیمار

 اف�زایش می�زانمي گردد کھ با توجھ بھ این نتایج می توان گفت ک�ھ اف�زایش غلظ�ت س�م دی�ازینون باع�ث 
در آدرن�الین ان مول�د ن�ر س�فید م�ی ش�ود بطوریک�ھ کمت�رین می�زان ھورم�ون در ماھی� آدرن�الینھورمون  
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در ب�االترین  آدرن�الینماھیان ش�اھد ک�ھ تح�ت ت�اثیر ھ�یچ غلظت�ی از س�م ق�رار نداش�تند و بیش�ترین می�زان 
  ) .٣٨ -٣نمودارمی باشد ( ٣غلظت سم در تیمار 

  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 

  (pgr/ml)ن در تیمارھای مختلف میانگین تغییرات ھورمون آدرنالی -٣٨-٣نمودار 
  و =١٥٧/٠LC5با غلظت  ٢، تیمار  =١٠۶/٠LC1با غلظت  ١(تیمار 

  )MAC value= ٠٤/٠با غلظت  ٣تیمار  
  

  ھورمون  نورآدرنالین  -۵-۴-٣
نورآدرن��الین آم��ده اس��ت ب��ا توج��ھ ب��ھ اینك��ھ داده ھ��اي  ٣٩-٣در نم��ودار ھورم��ون نورآدرن��الین نت��ایج      

اس��میرنوف) بن��ابراین از آزم��ون آن��الیز واری��انس  -کلم��وگروفال م��ي باش��ند(آزمون داراي توزی��ع نرم��
  یكطرفھ جھت مقایسھ نورآدرنالین بین تیمارھاي مختلف استفاده گردید.

ب��ا  ١١/٣۴±٢٨/۶در تیم��ار اول براب�ر م�ي باش��د ب�ا ھورم�ون نورآدرن�الین می�انگین و انح�راف معی��ار  -
  .(pgr/ml)گرم در میلی لیتر  پیکو ۴۶/۴٠و  ١١/٢۴حداقل و حداكثر 

ب�ا  ٨٩/٣١±۴٣/٨در تیم�ار دوم  براب�ر م�ي باش�د ب�ا ھورم�ون نورآدرن�الین میانگین و انحراف معی�ار  -
  .(pgr/ml)پیکو گرم در میلی لیتر  ٣٣/۴١و ٣٣/١۴حداقل و حداكثر 

ب�ا  ۶٢/٣١±۶۶/١٢در تیمار سوم براب�ر م�ي باش�د ب�ا نورآدرنالین  ھورمون میانگین و انحراف معیار -
  .(pgr/ml)پیکو گرم در میلی لیتر  ٣٣/۴۵و  ٩۵/٨حداقل و حداكثر 

ب��ا  ٩/٢۴±٣٧/۶در تیم��ار ش�اھد براب�ر م��ي باش�د ب�ا ھورم�ون نورآدرن�الین می�انگین و انح�راف معی��ار  -
  .(pgr/ml)پیکو گرم در میلی لیتر  ٨٣/٣۶و  ٧٩/١۴حداقل وحداكثر 

انجام گرفتھ مشخص گردی�د ك�ھ ب�ین تیمارھ�اي م�ورد بررس�ي  آنالیز واریانس یكطرفھبا توجھ بھ آزمون 
نمودار ) ( P>0.05اختالف معني دار آماري مشاھده نمي گردد (ھورمون نورآدرنالین از نظر میانگین 

٣٩-٣.(  
( F (3,29) =  2.040             Sig. =  0.13  ) 
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   (pgr/ml)رآدرنالین در تیمارھای مختلف میانگین تغییرات ھورمون نو -٣٩-٣نمودار 
  و =١٥٧/٠LC5با غلظت  ٢، تیمار  =١٠۶/٠LC1با غلظت  ١(تیمار 

  )MAC value= ٠٤/٠با غلظت  ٣تیمار  
 

  (ALP)آنزیم آلکالین فسفاتاز -۵-۵-٣
س�فاتاز آمده اس�ت ب�ا توج�ھ ب�ھ اینك�ھ داده ھ�اي آلک�الین ف ۴٠-٣نتایج آنزیم آلکالین فسفاتاز در نمودار      

اس��میرنوف) بن��ابراین از آزم��ون آن��الیز واری��انس  -کلم��وگروفداراي توزی��ع نرم��ال م��ي باش��ند (آزم��ون 
  بین تیمارھاي مختلف استفاده گردید کھ:آلکالین فسفاتاز یكطرفھ جھت مقایسھ 

ل ب�ا ح�داق ٣٣/٢٠٣±۵٢/۵٠میانگین و انحراف معیار آلکالین فسفاتاز در تیمار اول برابر مي باشد با  -
  .(Iu/l)واحد بین المللی در لیتر ٢٨٧و  ١١۶و حداكثر 

ب�ا ح�داقل  ٧٨/٢٢۵±۴٣/۴۴میانگین و انحراف معیار آلکالین فسفاتاز در تیمار دوم برابر مي باشد با  -
  .(Iu/l)واحد بین المللی در لیتر  ٢٧۵و ١۴٩و حداكثر 

با حداقل و  ۵/٢٨٠±۶١/۴١ي باشد با میانگین و انحراف معیار آلکالین فسفاتاز در تیمار سوم برابر م -
  .(Iu/l)واحد بین المللی در لیتر  ٣۴۵و  ٢٢٧حداكثر

با حداقل  ٣٣/١٨١±٢٨/۵۵میانگین و انحراف معیار آلکالین فسفاتاز در تیمار شاھد برابر مي باشد با  -
  .(Iu/l)واحد بین المللی در لیتر  ٢۵٨و  ١٠٧و حداكثر 

انجام گرفتھ مشخص گردید كھ بین تیمارھاي مورد بررسي از یكطرفھ  آنالیز واریانسباتوجھ بھ آزمون 
  ) .P<0.05نظر میانگین آلکالین فسفاتاز  اختالف معني دار آماري مشاھده مي گردد (

( F (3,29) =  5.301             Sig. =  0.005  ) 
دو ( جفت��ي ) از نظ��ر بی��ان م��ي كن�د ك��ھ ب��ین تیمارھ�اي ذی��ل بص��ورت دو ب�ھ چن��د دامن��ھ دانك�ن و آزم�ون  

–٣) (تیم�ار١تیم�ار  –٣ش�اھد)  (تیم�ار –٣(تیم�ارمیانگین آلکالین فس�فاتاز  اخ�تالف مش�اھده م�ي گ�ردد. 
  )٢تیمار 

با توجھ بھ نتایج بدست آمده مشخص می گ�ردد ک�ھ ب�ا اف�زایش غلظ�ت س�م دی�ازینون مق�دار آن�زیم آلک�الین 
  ).۴٠-٣ابد (نمودارفسفاتاز در دراز مدت در خون ماھی سفید افزایش می ی
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  (Iu/l)میانگین تغییرات آنزیم آلکالین فسفاتاز در تیمارھای مختلف  -۴٠-٣نمودار         

  و =١٥٧/٠LC5با غلظت  ٢، تیمار  =١٠۶/٠LC1با غلظت  ١(تیمار 
  )MAC value= ٠٤/٠با غلظت  ٣تیمار  

  
  

  (LDH)  آنزیم الکتات دھیدروژناز -۵-۶-٣
آم�ده اس�ت ب�ا توج�ھ ب�ھ اینك�ھ داده ھ�اي الکت�ات  ۴١-٣الکتات دھیدروژناز در نم�ودار  نتایج آنزیم         

اسمیرنوف ) بن�ابراین از آزم�ون آن�الیز  -کلموگروفدھیدروژناز داراي توزیع نرمال مي باشند (آزمون 
  بین تیمارھاي مختلف استفاده گردید کھ: الکتات دھیدروژنازواریانس یكطرفھ جھت مقایسھ 

 ۴۴/١٨٣۵±۴٧/٢۴١در تیمار اول براب�ر م�ي باش�د ب�ا  ن و انحراف معیار الکتات دھیدروژنازمیانگی -
  .(Iu/l)واحد بین المللی در لیتر  ٢١۴١و  ١۴۵٩با حداقل و حداكثر 

با  ١١/١۵۶۴±۴۶/٢٧۵در تیمار دوم برابر مي باشد با  میانگین و انحراف معیار الکتات دھیدروژناز -
  .(Iu/l)واحد بین المللی در لیتر  ٢١٣١و  ١٠۶١حداقل و حداكثر  

 ٣٣/١١٧۵±٣۴/١٨٧میانگین و انحراف معیار الکتات دھیدروژناز در تیمار سوم برابر م�ي باش�د ب�ا  -
  .(Iu/l)واحد بین المللی در لیتر  ١٣۴٩و  ٨۶۵با حداقل و حداكثر 

با  ۶٧/١٨٧٩±١/۴۴١با  میانگین و انحراف معیار الکتات دھیدروژناز در تیمار شاھد برابر مي باشد -
  .(Iu/l)واحد بین المللی در لیتر  ٢۴٠٩و  ١٢٨٩حداقل و حداكثر  
انجام گرفتھ مشخص گردید كھ بین تیمارھاي مورد بررسي از آنالیز واریانس یكطرفھ باتوجھ بھ آزمون 

  ).P<0.05اختالف معني دار آماري مشاھده مي گردد ( نظر میانگین الکتات دھیدروژناز
( F (3,29) =  7.587             Sig. =  0.001  ) 

بی��ان م��ي كن��د ك��ھ ب��ین تیمارھ��اي ذی��ل بص��ورت دو ب��ھ دو (جفت��ي) از نظ��ر چن��د دامن��ھ دانك��ن و آزم��ون  
  میانگین الکتات دھیدروژناز اختالف مشاھده مي گردد.

  شاھد) –٣)      (تیمار١تیمار – ٣(تیمار
الکت�ات  ک�اھش می�زانف�زایش غلظ�ت س�م دی�ازینون باع�ث با توج�ھ ب�ھ ای�ن نت�ایج م�ی ت�وان گف�ت ک�ھ ا    

در ماھی�ان  الکتات دھی�دروژنازدر ماھیان مولد نر سفید می شود بطوریکھ بیشترین میزان  دھیدروژناز
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در ب�االترین  الکت�ات دھی�دروژنازشاھد کھ تحت تاثیر ھیچ غلظتی از سم قرار نداشتند و کمت�رین می�زان 
  ).۴١ -٣نمودارمی باشد( ٣غلظت سم در تیمار 

 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

  
  (Iu/l)در تیمارھای مختلف  الکتات دھیدروژنازمیانگین تغییرات  -۴١-٣نمودار 

  و =١٥٧/٠LC5با غلظت  ٢، تیمار  =١٠۶/٠LC1با غلظت  ١(تیمار 
  )MAC value= ٠٤/٠با غلظت  ٣تیمار  

  
  (CHeS) کولین استراز  آنزیم -٧-۵-٣

آن��زیم ک��ولین آم��ده اس��ت ب��ا توج��ھ ب��ھ اینك��ھ داده ھ��اي  ۴٢-٣در نم��ودار راز ک��ولین اس��تنت��ایج آن��زیم        
اس��میرنوف) بن��ابراین از آزم��ون آن��الیز  -کلم��وگروفداراي توزی��ع نرم��ال م��ي باش��ند (آزم��ون اس��تراز 

  واریانس یكطرفھ جھت مقایسھ آنزیم کولین استراز  بین تیمارھاي مختلف استفاده گردید کھ:
ب�ا ح�داقل  ٢/١٣۵٨±١/٢٣٣در تیم�ار اول براب�ر م�ي باش�د ب�اکولین استراز یار میانگین و انحراف مع -

  وح����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������داكثر 
  .(Iu/l)واحد بین المللی در لیتر  ١۶٨٢و  ١٠۵٠ 
ب�ا ح�داقل و  ۶/۵٨٧±٢/١١٧در تیمار دوم برابر مي باش�د ب�ا کولین استراز  میانگین و انحراف معیار -

  ح�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������داكثر
  .(Iu/l)واحد بین المللی در لیتر  ٧۵٠و ۴۴٠ 
ب�ا ح�داقل  ۵/۴۵٧±٩/١٨٠در تیم�ار س�وم براب�ر م�ي باش�د ب�ا کولین استراز میانگین و انحراف معیار  -

  وح����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������داكثر
  .(Iu/l)واحد بین المللی در لیتر  ٧٣۶و  ٣٠٣ 
ب��ا  ٧/۴۶١۶±٨/٢۵٣٣در تیم��ار ش��اھد براب��ر م��ي باش��د ب��ا ک��ولین اس��تراز می��انگین و انح��راف معی��ار  -

  .(Iu/l)واحد بین المللی در لیتر  ٨٢٠٩و  ١٨۵٨حداقل و حداكثر 
انجام گرفتھ مشخص گردی�د ك�ھ ب�ین تیمارھ�اي م�ورد بررس�ي آنالیز واریانس یكطرفھ با توجھ بھ آزمون 

  ).P<0.05اختالف معني دار آماري مشاھده مي گردد (آنزیم کولین استراز از نظر میانگین 
( F (3,29) =  18.026             Sig. =  0.000  ) 

بیان مي كند كھ بین تیمارھاي ذیل بصورت دو بھ دو (جفتي) از نظر میانگین چند دامنھ دانكن آزمون  و
  اختالف مشاھده مي گردد.               آنزیم کولین استراز 
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  تیمار شاھد) – ٣تیمار شاھد)         (تیمار- ٢تیمار شاھد)         (تیمار -١(تیمار
آن�زیم ک�ولین  ک�اھش می�زانوان گفت کھ اف�زایش غلظ�ت س�م دی�ازینون باع�ث . با توجھ بھ این نتایج می ت

در ماھیان ش�اھد آنزیم کولین استراز در ماھیان مولد نر سفید می شود بطوریکھ بیشترین میزان استراز 
در ب�االترین غلظ�ت  آنزیم کولین استرازکھ تحت تاثیر ھیچ غلظتی از سم قرار نداشتند و کمترین میزان 

  ).۴٢ -٣نمودارمی باشد ( ٣یمار سم در ت
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 

  (Iu/l) میانگین تغییرات آنزیم کولین استراز در تیمارھای مختلف -۴٢-٣نمودار 
  و =١٥٧/٠LC5با غلظت  ٢، تیمار  =١٠۶/٠LC1با غلظت  ١(تیمار 

  )MAC value= ٠٤/٠با غلظت  ٣تیمار  
 
   (AST)آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز -٨-۵-٣
ب��ا توج��ھ ب��ھ اینك��ھ داده ھ��اي  آم��ده اس��ت ۴٣-٣نت��ایج آن��زیم آس��پارتات آمینوترانس��فراز در نم��ودار        

اس�میرنوف) بن�ابراین از  -کلم�وگروفداراي توزیع نرمال م�ي باش�ند(آزمون   آسپارتات آمینوترانسفراز
ي مختل�ف اس�تفاده ب�ین تیمارھ�ا آس�پارتات آمینوترانس�فرازآزمون آنالیز واری�انس یكطرف�ھ جھ�ت مقایس�ھ 

  گردید کھ:
  ب�ا ح�داقل و ح�داكثر  ۶٧/٩٨±۶۴/۴٣در تیمار اول برابر مي باشد با  ASTمیانگین و انحراف معیار  -
  .(Iu/l)واحد بین المللی در لیتر  ١۶٨و   ٣۵ 
ب��ا ح��داقل و  ۶٧/١١١±  ٢٩/۵٩در تیم��ار دوم براب��ر م��ي باش��د ب��ا  ASTمی��انگین و انح��راف معی��ار  -

  ح�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������داكثر
  .(Iu/l)واحد بین المللی در لیتر  ١٩٠و  ٣٩

ب��ا ح��داقل و  ٨٣/١٨١±  ۵۴/٣۶در تیم��ار س��وم براب��ر م��ي باش��د ب��ا  ASTمی��انگین و انح��راف معی��ار  -
  ح�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������داكثر

  .(Iu/l)واحد بین المللی در لیتر  ٢٣٠و ١١٩
ب��ا ح��داقل و  ١١/۴٩±  ۵٢/٢۶در تیم��ار  ش��اھد براب��ر م��ي باش��د ب��ا  ASTمی��انگین و انح��راف معی��ار  -
  .(Iu/l)واحد بین المللی در لیتر  ٨٠و ٢٠داكثر  ح
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مش��خص گردی��د ك��ھ ب��ین تیمارھ��اي م��ورد بررس��ي از نظ��ر آن��الیز واری��انس یكطرف��ھ باتوج��ھ ب��ھ آزم��ون 
 =.P<0.05( .(F (3,29) =11.158      Sigاختالف معني دار آماري مشاھده مي گردد( ASTمیانگین 
0.000)  

كن�د ك��ھ ب��ین تیمارھ�اي ذی��ل بص��ورت دو ب�ھ دو ( جفت��ي ) از نظ��ر بی��ان م��ي چن��د دامن��ھ دانك�ن و آزم�ون  
  اختالف مشاھده مي گردد.                 میانگین آسپارتات آمینوترانسفراز

تیم��ار  -١تیم�ار ش��اھد) (تیم��ار - ٢تیم��ار ش��اھد) (تیم��ار –٣) (تیم�ار٢تیم��ار -٣) (تیم��ار١تیم��ار -٣(تیم�ار
  شاھد)  

ھورم�ون  اف�زایش می�زانن گف�ت ک�ھ اف�زایش غلظ�ت س�م دی�ازینون باع�ث .  با توجھ بھ این نتایج می ت�وا
آس�پارتات ھورمون آسپارتات آمینوترانسفراز در ماھیان مولد نر سفید می شود بطوریکھ کمترین میزان 

آمینوترانس��فراز در ماھی��ان ش��اھد ک��ھ تح��ت ت��اثیر ھ��یچ غلظت��ی از س��م ق��رار نداش��تند و بیش��ترین می��زان 
  ).۴٣ -٣نمودارمی باشد ( ٣نوترانسفراز در باالترین غلظت سم در تیمار آسپارتات آمیھورمون 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  (Iu/l) در تیمارھای مختلف آسپارتات آمینوترانسفرازمیانگین تغییرات  -۴٣-٣نمودار 
  و =١٥٧/٠LC5با غلظت  ٢، تیمار  =١٠۶/٠LC1با غلظت  ١(تیمار 

  )MAC value= ٠٤/٠با غلظت  ٣تیمار  
 

   آسیب شناسی نتایج مطالعات -۶-٣
  کبد -١-۶-٣

نتایج حاصل از بررسی اثرات سم دیازینون بر روی کبد ماھی سفید نشان داد ک�ھ در ب�ین تیمارھ�ای      
، پرخ��ونی ع��روق (Haemorrhage)، خ��ونریزی(Necrosis) مختل��ف نک��روز ک��انونی و سرتاس��ری

 و (Inflammation)، آم��اس (Fibrosis)، فیب��روز  Vascular Congestion) (خ��ونی و لنف��اوی
). ۴-٣ت�ا ٢-٣و اش�کال ٢-٣بوجود آمده اس�ت(جدول  ) Hepatocytes Atrophy ( آتروفی ھپاتوسیتھا

ک�ھ تح�ت ت�اثیر مق�دار غلظ�ت بیش�تری از س�م ق�رار  ٣بطوریکھ بیشترین مقدار اثرات یاد ش�ده در تیم�ار 
ظ�ت پ�ایینتری از س�م ق�رار گرفت�ھ بودن�د دی�ده کھ تحت تاثیر غل ١گرفتھ بودند و کمترین اثرات در تیمار 

مشخص می گردد ھرچھ غلظت سم دی�ازینون اف�زایش م�ی یاب�د  ٢-٣می شود کھ ھمانطور کھ در جدول 
اثرات فوق در بافت کبد مولدین نر ماھی س�فید ش�دیدتر م�ی گ�ردد. ھمچن�ین از نت�ایج حاص�ل از بررس�ی 
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یدترین اث�رات ای�ن س�م ب�ر کب�د مول�دین ن�ر م�اھی اثرات سم دیازینون مشخص گردید کھ ب�ارزترین و ش�د
پرخونی عروقی و آم�اس م�ی باش�د بطوریک�ھ ھ�ر چ�ھ غلظ�ت س�م اف�زایش م�ی یاب�د  ، نکروز بافتی سفید

 اثرات شدیدتر می گردد. 
  
 

  ٣تیمار  ٢تیمار  ١تیمار  شاھد  اثرات سم
  شدید  متوسط  کم  منفی  نکروز بافتی
  متوسط  کم  کم منفی  خونریزی

  شدید  متوسط  کم منفی  یپرخونی عروق
  متوسط  کم  منفی منفی  فیبروز 

  شدید  شدید  کم منفی  آماس    
  متوسط  کم  منفی منفی  آتروفی ھپاتوسیتھا

  اثرات سم دیازینون بر سلولھای بافت کبد مولدین نر ماھی سفید -٢-٣جدول 
  
  

  
   (H&E,x 165)حالت نرمال بافت کبد ماھیان تیمار شاھد  - ١-٣-شکل
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  (H&E,x 165)نکروز کانونی بافت کبد ماھیان  - ٢-٣-شکل

  

 
  (H&E,x 165)نکروز سرتاسری بافت کبد ماھیان  - ٣-٣-شکل

  

A 
 

A 
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  (H&E,x 165))و پرخونی (خط نشانھ) در بافت کبد ماھیان Aنکروز (  - ۴-٣-شکل

  
 

  کلیھ -٢-۶-٣
شان داد کھ در بین تیمارھ�ای نتایج حاصل از بررسی اثرات سم دیازینون بر روی کلیھ ماھی سفید ن     

ختل����ف از لح����اظ تع����داد گلومرولھ����ا ، ض����خیم ش����دن کپس����ول گل����ومرولی، چروکی����دگی گلومرولھ����ا م
(Shrinkage)  فیبروز بافت بینابینی(Interstital Fibrosis)  دژنراسیون لولھ ھای ادراری ، اتساع ،

-٣و  ۶-٣و اش�کال ٣-٣ول بوجود آمده است (جدنکروز ، خونریزی و پرخونی ،  فضای کپسول بومن
کھ تحت تاثیر مقدار غلظت بیشتری از سم قرار  ٣). بطوریکھ بیشترین مقدار اثرات یاد شده در تیمار ٧

کھ تحت تاثیر غلظ�ت پ�ایینتری از س�م ق�رار گرفت�ھ بودن�د دی�ده  ١گرفتھ بودند و کمترین اثرات در تیمار 
چھ غلظت سم دی�ازینون اف�زایش م�ی یاب�د مشخص می گردد ھر ٣-٣می شود کھ ھمانطور کھ در جدول 

اثرات فوق در بافت کلیھ مولدین نر ماھی سفید شدیدتر م�ی گ�ردد. ھمچن�ین از نت�ایج حاص�ل از بررس�ی 
اثرات سم دیازینون مشخص گردید کھ بارزترین و ش�دیدترین اث�رات ای�ن س�م ب�ر کلی�ھ مول�دین ن�ر م�اھی 

،  لول�ھ ھ�ای ادراری ، اتس�اع فض�ای کپس�ول ب�ومن دژنراس�یوننک�روز ، سفید کاھش تع�داد گلومرولھ�ا، 
  می باشد. کھ با افزایش غلظت سم در تیمارھای مختلف اثرات شدیدتر می گردد. خونریزی و پرخونی

  
  
  
  
  
  
  
  
  

A 
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  ٣تیمار  ٢تیمار  ١تیمار  شاھد  اثرات سم
  +++  ++  +  عادی  کاھش تعداد گلومرولھا

  ++  +  + عادی  افزایش ضخامت کپسول گلومرولی
  شدید  متوسط  کم منفی  اسیون لولھ ھای ادراریدژنر

  کم  منفی  منفی منفی  فیبروز بافت بینابینی 
  ++++  ++  + منفی  نکروز بافتی

  ++  +  + منفی  خونریزی و پرخونی
  +++  ++  +  عادی  چروکیدگی گلومرولھا

  +++  ++  +  عادی  اتساع فضای کپسول بومن
  کلیھ مولدین نر ماھی سفیداثرات سم دیازینون بر سلولھای بافت  -٣-٣جدول 

 
  (H&E,x 165)حالت نرمال بافت کلیھ ماھیان تیمار شاھد- ۵-٣-شکل
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) ، چروکیدگی B)، اتساع فضای کپسول بومن (Aدژنراسیون لولھ ھای ادراری ( - ۶-٣-شکل

 H&E,x))، خونریزی و پرخونی (خط نشانھ) بافت کلیھ ماھیان D) ، نکروز  (Cگلومرولھا (
412) 

 
) ، چروکیدگی B)، اتساع فضای کپسول بومن (Aدژنراسیون لولھ ھای ادراری ( - ٧-٣-شکل

 H&E,x))، خونریزی و پرخونی (خط نشانھ) بافت کلیھ ماھیان D) ، نکروز  (Cگلومرولھا (
412) 
 
  
  
 

A 
 

C 
 

B 
 

D 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
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  طحال -٣-۶-٣
اد ک��ھ در ب��ین نت��ایج حاص��ل از بررس��ی اث��رات س��م دی��ازینون ب��ر روی طح��ال م��اھی س��فید نش��ان د     

ختل���ف س���م دی���ازینون باع���ث اف���زایش ض���خامت کپس���ول و فیب���روز ،  پرخ���ونی ، اف���زایش تیمارھ���ای م
 ۴-٣ماکروفاژھای آزاد، افزایش رسوب ھموسیدرین و ضخیم شدن دی�واره ع�روق گردی�ده اس�ت(جدول 

قدار غلظ�ت کھ تحت تاثیر م ٣). بطوریکھ بیشترین مقدار اثرات یاد شده در تیمار ١١-٣تا ٩-٣و اشکال
کھ تحت تاثیر غلظت پایینتری از سم قرار  ١بیشتری از سم قرار گرفتھ بودند و کمترین اثرات در تیمار 

مشخص می گردد ھرچھ غلظت س�م دی�ازینون  ۴-٣گرفتھ بودند دیده می شود کھ ھمانطور کھ در جدول 
  گردد.  افزایش می یابد اثرات فوق در بافت طحال مولدین نر ماھی سفید شدیدتر می

  
  
  
  

  ٣تیمار  ٢تیمار  ١تیمار  شاھد  اثرات سم
  +++  ++  ++  عادی  افزایش ضخامت کپسول و فیبروز

  +++  ++  ++ عادی  افزایش ماکروفاژھای آزاد
  +++  ++  ++ عادی  افزایش رسوب ھموسیدرین
  +++  ++  ++ عادی  ضخیم شدن دیواره عروق

  +++  ++  + عادی  پرخونی 
  ن بر سلولھای بافت طحال مولدین نر ماھی سفیداثرات سم دیازینو -٤-٣جدول 

  

  
  (H&E,x 165)حالت نرمال در بافت طحال ماھیان شاھد - ٨-٣-شکل
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) و رسوب ھموسیدرین (خط نشانھ) در بافت B) ، ضخیم شدن کپسول (Aپرخونی ( - ٩-٣-شکل

  (H&E,x 165)طحال ماھیان 
  

  
) و رسوب ھموسیدرین (خط نشانھ) در Bھای آزاد () ، افزایش ماکروفاژAپرخونی ( -١٠-٣-شکل

  (H&E,x 412)بافت طحال ماھیان 

B 
 

A 
 

A 
 

B 
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  (H&E,x 165)ضخیم شدن کپسول (خط نشانھ) در بافت طحال ماھیان  -١١-٣-شکل

  
  بیضھ -۶-۴-٣

نتایج حاصل از بررسی اثرات س�م دی�ازینون ب�ر روی بیض�ھ ھ�ای م�اھی س�فید نش�ان داد ک�ھ در ب�ین      
-٣و ش�کل ۵-٣ختلف آتروفی ، فیب�روز ، نک�روز و ک�اھش اس�پرم بوج�ود آم�ده اس�ت(جدول تیمارھای م

ک�ھ تح�ت ت�اثیر مق�دار غلظ�ت بیش�تری از س�م  ٣). بطوریکھ بیشترین مقدار اثرات یاد ش�ده در تیم�ار ١٣
کھ تحت تاثیر غلظت پ�ایینتری از س�م ق�رار گرفت�ھ بودن�د  ١قرار گرفتھ بودند و کمترین اثرات در تیمار 

مشخص می گردد ھرچھ غلظت سم دی�ازینون اف�زایش م�ی  ۵-٣یده می شود کھ ھمانطور کھ در جدول د
یابد اثرات فوق در باف�ت بیض�ھ مول�دین ن�ر م�اھی س�فید ش�دیدتر م�ی گ�ردد. ھمچن�ین از نت�ایج حاص�ل از 

نر بررسی اثرات سم دیازینون مشخص گردید کھ بارزترین و شدیدترین اثرات این سم بر بیضھ مولدین 
ماھی سفید آتروفی نکروز و فیبروز می باشد. ضمن اینکھ مشخص گردید کھ سم دیازنون ھیچ اثری در 

  سلولھای سرتولی ندارد.
  
  
  
  
 

  ٣تیمار  ٢تیمار  ١تیمار  شاھد  اثرات سم
 شدید  شدید  کم  منفی   آتروفی

 شدید  کم  منفی منفی  فیبروز

  کامل  ناقص  ناقص عادی  کاھش اسپرم
  +++  ++  + عادی  نکروز

  اثرات سم دیازینون بر سلولھای بافت بیضھ مولدین نر ماھی سفید -٥-٣جدول 
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  (H&E,x 412)حالت نرمال بافت بیضھ ماھیان تیمار شاھد  -١٢-٣-شکل

  
  

  
نکروز (خط  ) وC) ، کاھش اسپرماتیدھا (B( )، آتروفیAفیبروز بافت بینابینی ( -١٣-٣-شکل

 (H&E,x 412)نشانھ) در بافت بیضھ ماھیان 

A 
 

B 
 

C 
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  قلب -۶-۵-٣
س�م دی�ازینون ھ�یچ نتایج حاصل از بررسی اثرات سم دی�ازینون ب�ر روی قل�ب م�اھی س�فید نش�ان داد      

ختل��ف در مقایس��ھ ب��ا در ب��ین تیمارھ�ای م نداش��تھ اس�ت ام��ا (Endocardium)تغییرات�ی در ان��دوکاردیوم 
و  (Epicardium)یوم ، اپ�����ی ک�����ارد(Myocardium) گ�����روه ش�����اھد تغییرات�����ی در  میوک�����اردیوم

). بطوریک�ھ بیش�ترین ١۵-٣و  ١۴-٣و اش�کال ۶-٣قل�ب بوج�ود آورده اس�ت (ج�دول  (Vessels)عروق
کھ تحت تاثیر مقدار غلظت بیشتری از سم قرار گرفتھ بودند و کمت�رین  ٣مقدار اثرات یاد شده در تیمار 

ودند دیده می شود کھ ھمانطور ک�ھ کھ تحت تاثیر غلظت پایینتری از سم قرار گرفتھ ب ١اثرات در تیمار 
مشخص می گردد ھرچھ غلظت سم دیازینون افزایش می یابد اث�رات ف�وق در باف�ت قل�ب  ۶-٣در جدول 

مول��دین ن��ر م��اھی س��فید ش��دیدتر م��ی گ��ردد. ھمچن��ین از نت��ایج حاص��ل از بررس��ی اث��رات س��م دی��ازینون 
ع�روق،  دین نر ماھی س�فید پرخ�ونیمشخص گردید کھ بارزترین و شدیدترین اثرات این سم بر قلب مول
  آتروفی و افزایش فاصلھ بین رشتھای فیبری میوکاردیوم می باشد. 

  
  
 

  ٣تیمار  ٢تیمار  ١تیمار  شاھد  اثرات سم
 بدون تغییرات بدون تغییرات  بدون تغییرات  عادی  اندوکاردیوم

  ++  +  + عادی  افزایش فاصلھ بین رشتھای فیبری میوکاردیوم
 + +  + عادی  کاردیومز اپیضخیم شدن و فیبرو

 ++ ++  ++ عادی  پرخونی عروق

  ++  +  +  عادی  آتروفی
  اثرات سم دیازینون بر سلولھای بافت قلب مولدین نر ماھی سفید -٦-٣جدول 

  

  
) و افزایش فاصلھ بین رشتھ ھای عضالنی (خط نشانھ) در B)، آتروفی(Aپرخونی (-١۴-٣-شکل

  (H&E,x 165)بافت قلب ماھیان 

A 
 B 
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) ،پرخونی (خط نشانھ) و افزایش فاصلھ B)، ضخیم شدن اپی کاردیوم (Aآتروفی ( -١۵-٣-شکل

  (H&E,x 165)بین رشتھ ھای عضالنی در بافت قلب ماھیان 
  

  مغز -۶-۴-٣
در ب�ین سم دیازینون نتایج حاصل از بررسی اثرات سم دیازینون بر روی مغز ماھی سفید نشان داد      

 (Edema)و ادم ف تغییرات��ی از قبی��ل ک��اھش نورونھ��ا ، پرخ��ونی ع��روق منن��ژ و مغ��زختل��تیمارھ��ای م
ک�ھ  ٣). بطوریکھ بیشترین مقدار اث�رات ی�اد ش�ده در تیم�ار ١٧-٣و شکل ٧-٣بوجود آورده است(جدول 

ک�ھ تح�ت ت�اثیر  ١تحت تاثیر مقدار غلظت بیشتری از سم قرار گرفت�ھ بودن�د و کمت�رین اث�رات در تیم�ار 
مش�خص م�ی  ٧-٣نتری از س�م ق�رار گرفت�ھ بودن�د دی�ده م�ی ش�ود ک�ھ ھم�انطور ک�ھ در ج�دول غلظت پایی

گردد بارزترین و شدیدترین اث�رات ای�ن س�م ب�ر مغ�ز مول�دین ن�ر م�اھی س�فید پرخ�ونی ع�روق و ادم م�ی 
  باشد.

  
  ٣تیمار  ٢تیمار  ١تیمار  شاھد  اثرات سم

  کم  کم  عادی عادی  کاھش نورونھا
  ++  +  + عادی  پرخونی عروق

  +  کم  کم منفی  ادم
  اثرات سم دیازینون بر سلولھای بافت مغز مولدین نر ماھی سفید -٧-٣جدول 

 

A 
 B 
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  (H&E,x 66)حالت نرمال بافت مغز ماھیان تیمار شاھد -١۶-٣-شکل

 
  

  
  (H&E,x 165)) در بافت مغز ماھیانAپرخونی عروق (خط نشانھ) و ادم (-١٧-٣-شکل

  

A 
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 فصل چھارم

  بحث ونتیجھ گیري
Discussion  
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  بحث و نتیجھ گیری:
  سمیت حاد-١-۴

 ٤/٠مول�دین ن�ر م�اھی س�فید س�م دی�ازینون ب�ر روي   LC5096h برا اساس نتایج بدست آمده میزان      
میلي گرم در لیتر محاسبھ  ٠٤/٠این سم نیز  (MAC value)میلي گرم در لیتر و حداكثر غلظت مجاز 

ب�ا اف�زایش  LC50ساعت نشان م�ي دھ�د ك�ھ می�زان  ٩۶در  LC50دست آمده براي مقدار گردید. نتایج ب
س��اعات آزم��ایش ك��اھش یافت��ھ اس��ت بعب��ارت دیگ��ر ھ��ر چق��در س��اعات آزم��ایش اف��زایش م��ي یاب��د غلظ��ت 

در س�اعات اولی�ھ  LC50درصد از جمعی�ت ماھی�ان تل�ف ش�وند و مق�دار  ۵٠كمتري از سم الزم است تا 
نت�ایج بررس�ی آزمایش�ات  س�اعت م�ي باش�د. ھمچن�ین در ٩۶در پای�ان  LC50ر از آزمایش ھمواره بیش�ت

در مرک�ز تحقیق�ات ش�یالت اس�تان  ١٣٧۵صورت گرفتھ توسط محققین دیگر در آزمایشاتی ک�ھ در س�ال 
و  ٣۴/٠سم دیازینون ب�ر روی م�اھی س�فید و م�اھی فیتوف�اگ ب�ھ ترتی�ب  LC50 96hگیالن انجام گرفت 

ک�ھ در ای�ن آزم�ایش نی�ز نتیج�ھ تقریب�اً مش�ابھ و  )١٣٧٥(نص�ري تج�ن ،ر بدست آمدمیلی گرم در لیت ٩/١
LC50 96h  میلی گرم در لیتر محاس�بھ گردی�د. ۴/٠سم دیازینون بر روی ماھی سفید برابر LC5096h  

محاس�بھ گردی�د. پ�ورغالم  )١٣٧٥میلي گرم در لیتر(نصري تجن ، ١/٨سم دیازینون بر روي ماھي سیم
ساعت در بچھ ماھیان كپور علفخوار (آمور) پنج  ٩۶سم دیازینون در مدت  LC50) ١٣٨۵و ھمكاران (

 ٢٠٠٥در س����ال  Rahmi and Kenan میل����ي گ����رم در لیت����ر تعی����ین کردن����د. ١٣/١۵گرم����ي را 
  LC50 48hمیلی گرم در لیتر و برای جن�ین ٥٣/١این سم را برای الرو ماھی کپور   LC5096hمیزان

 LC50در سایر تحقیقات انجام شده بر روي ماھیان خاوی�اري گرم در لیتر محاسبھ کردند.  میلی ٩٩/٠،
96h  میل�ي گ�رم در لیت�ر و ب�راي ازون ب�رون  ٣٨/٤سم دی�ازینون ب�راي تاس�ماھي ایران�ي ی�ا ق�ره ب�رون
میل�ی  ۶/٠٩ (Acipenser guldenstadti)، م�اھی چالب�اش  )١٣٧٨میلي گرم در لیتر (پژن�د ،  ٥٤/٢

میل�ي گ�رم در لیتر(محم�د  ٣٦/٠و ب�راي م�اھي ش�یپ )١٣٨١در لیتر (سلطانی و خوشباور رستمی،گرم 
 Europeaneelس���م دی���ازینون ب���ر روی مارم���اھی مھ���اجر ی���ا  LC50محاس���بھ گردی���د. )١٣٨٤ن���ژاد ،

)Anguilla anguilla( ٠٨/٠،  ٠٩/٠،  ١١/٠، ١۶/٠ساعت بھ ترتی�ب  ٩۶،٧٢،۴٨،٢۴در زمانھاي 
 Channa% ب�ر روی م�اھی ۵س�اعت س�م دی�ازینون گران�ول  ۴٨در مدت  LC50، میلی گرم در لیتر 

punctatus   میلی گرم در لیتر ،  ١۴بھ میزانLC50 96h  ب�ر روی  م�اھیBlue gill  ١٧ب�ھ می�زان 
بھ  Blue gillو این میزان در ماھی   fathead minnowبرابر سمی تر از اثر حاد سم بر روی ماھی 

س��م  LC50 96hم��ی باش��د.  ppm٨/٧ب��ھ می��زان  fathead minnowم��اھی و در  ٠/ppm۴۶می��زان 
میل�ی گ�رم در لیت�ر ب�وده  ١٢/٢) ب�ھ می�زان zebra fish )Brachydnio ririoدی�ازینون ب�رای م�اھی 

و ھمک�اران  Sibelسم دیازینون بر بچھ ماھی انگشت قد گربھ ماھی اروپ�ایی توس�ط  LC50 96h است.
 Orechromis(در تیالپی�ای نی�ل یلی گ�رم در لیت�ر محاس�بھ گردی�د. م ١٤٢/٤بھ میزان  ٢٠٠٦در سال 

niloticus(  نی��ز س��میت دی��ازینون براب��رppm ٨٣٠/٧LC50= تعی��ین گردی��دGiro´n- Pe´rez et 
al,2007) ( . Adedeji٢٠٠٩در س�ال  ھمک�اران و LC50 96h   س�م دی�ازینون را ب�رای گرب�ھ م�اھی

بیان کرد کھ س�میت دی�ازینون  ١٩٨٣در سال  Montez کردند.میلی گرم در لیتر محاسبھ  ٦/٦آفریقایی 
در بین گونھ ھای مختل�ف ماھی�ان متف�اوت اس�ت و ب�ھ س�ن م�اھی ، جنس�یت ، ان�دازه ب�دن ، ش�رایط آب و 

 Allison ھوایی و فرمول آفت ک�ش ، خصوص�یات ش�یمیایی مح�یط و فاکتورھ�ای دیگ�ر بس�تگی دارد .
and Hermantuz )1987نجاری ثبت شده در اثر سم دیازینون را تغییر شکل ستون ) بدترین شکل ناھ

فقرات بھ شکل لوردوسیس (انحن�اء عم�ودی س�تون فق�رات ) و اسکولیوس�یز(انحناء افق�ی س�تون فق�رات) 
 ٢/٣ھفتھ کھ در معرض  ١٩بعد از   pimephales promelasدانستند کھ این تغییرات در ماھی قنات 

رفتھ بود مشاھده شد کھ در ای�ن تحقی�ق نی�ز ای�ن تغیی�رات در ماھی�ان میکروگرم در لیتر دیازینون قرار گ
بیان کردند کھ دیازینون در آب دریاھا یافت نشده  et al,1979) (Goodmanمولد سفید مشاھده کردید. 
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است اما در آلودگی ھای مصب رودخانھ ھا کھ از طریق پسابھای کشاورزی و شھری وارد م�ی ش�ود ، 
) بیان کردند ماھیانی کھ از لحاظ  طبقھ بندی در یک خانواده  (Keizer et al,1993مشاھده شده است. 

و حتی یک جنس قرار دارند نیز در میزان حساسیتشان نسبت بھ دیازینون متفاوتن�د. گ�وپی ھ�ا نس�بت ب�ھ 
مرتبھ حساس تر از ماھی گوره خری ھستند و سمیت دیازینون در گ�وپی مرب�وط ب�ھ فع�ل و  ۵دیازینون 

تی است کھ روی آن صورت می گیرد و در نھای�ت متابولی�ت بس�یار س�می ب�ھ ن�ام دیازوکس�ن پدی�د انفعاال
 آیدمی

نتایج حاصل از این تحقیق و مقایسھ آن با آزمایشات  دیگر محققین در نھای�ت نش�ان داد ك�ھ از در نھایت 
 >فیت�و ف�اگ  >>الرو کپ�ور  > Blue gillس�فید  >ش�یپ  >ب�ھ ترتی�ب " مارم�اھي حساسیتنظر میزان 

Zebra fish <  گرب�ھ م�اھی آفریق�ایی  چالب�اش >ق�ره ب�رون گرب�ھ م�اھی اروپ�ایی>  >ازون ب�رون<< 
Fathead minnow < سیم  >تیالپیای نیل< Channa   punctatus آم�ور" م�ي باش�د از حساس�یت <

حش��ره تعی��ین س��میت  -١-۴ھمچن��ین ب��ا توج��ھ ب��ھ ج��دول ب��االتري در مقاب��ل س��م دی��ازینون برخوردارن��د .
) س�م دی�ازینون از نظ�ر ١٣٧۶(پی�ري و ھمك�اران ،Pesticide Dictionary  (1993)كش�ھاي مختل�ف

ھمچنین حاالت و رفتار ماھیان در براب�ر  سمیت براي ماھي سفید دراي سمیت زیاد  محسوب مي گردد.
غلظ��ت ھ��اي مختل��ف س��م نی��ز در ط��ول م��دت آزم��ایش بررس��ي گردی��د ، ب��ھ گون��ھ اي ك��ھ در آزم��ایش ب��ا 

لظتھاي باالي این سم مولدین نر م�اھي س�فید س�ریعاً عك�س العم�ل نش�ان داده و ب�ا حرك�ات تن�د و س�ریع غ
دائماً در جنبش بوده تا جایي كھ خستھ شده و بي حال در كف تانکھای پرورشی مي افتادند. درحالیكھ در 

ج دچ�ار سس�تي م�ي غلظت ھاي پائین ماھیان در ساعات اولیھ عكس العمل محسوسي نداشتند اما بھ تدری
گردیدن��د ، اخ��تالل در سیس��تم مغ��ز و اعص��اب ك��ھ اساس��ي ت��رین اث��ر س��موم اس��ت ب��ا ع��دم تع��ادل و ش��ناي 
مارپیچي ماھیان مشھود بود و از عالئم ظاھري ایجاد شده در ماھیان مي توان بھ انحناي ستون فقرات ، 

احی�ھ س�ینھ اي و ش�كمي اش�اره بیرون زدگي چشم از حدقھ (اگزوفتالمي) ، خونریزي در ناحیھ آبشش و ن
) ، میرزای��ي ١٣٨٢،١٣٨٤)، ش��ریف پ��ور و ھمک��اران (١٣٧٥نم��ود ك��ھ نت��ایج مش��ابھ توس��ط زمین��ي (

روي س�ایر  Mance(1990)و  Barak(1990)) ، ١٣٨٤)، محم�د ن�ژاد (١٣٨٣)، علي نژاد (١٣٨٣(
 ماھیان نیز گزارش گردیده است.

  
LC50 درجھ سمیت  

  یباً غیر سميتقر  میلي گرم در لیتر< ١٠٠
  سمیت كم  میلي گرم در لیتر ١٠ -١٠٠
  سمیت متوسط  میلي گرم در لیتر ١ -١٠

  سمیت زیاد  میلي گرم در لیتر ١/٠ -١
  سمیت خیلي زیاد  میلي گرم در لیتر > ١/٠

  Pesticide Dictionary  (1993)تعیین سمیت حشره كشھاي مختلف -١-۴جدول
 
  فاکتورھای خونی-٢-۴

ل از این مطالعھ نشان می دھد کھ دیازینون در دراز مدت تغییراتی بر روی فاکتورھای نتایج حاص     
ایمونوفیزیولوژیک ماھی سفید نر می گذارد بطوریکھ بر اساس نتایج ھماتولوژی بدست آمده مشخص 
گردید کھ افزایش غلظت سم دیازینون در دراز مدت باعث کاھش میزان گلبولھای قرمز، گلبولھای 

، لمفوسیت و افزایش پرولمفوسیت میگردد MCV  ،MCH ،MCHCموگلوبین، ھماتوکریت،سفید، ھ
  اما ھیچ تاثیر معنی داری در میزان مونوسیت و ائوزینوفیل مولدین نر ماھی سفید نمی گذارد.

در خصوص مطالعات صورت گرفتھ ناشی از اثر س�م دی�ازینون ب�ر روی فاکتورھ�ای خ�ونی م�اھی      
مطالعھ ای در ایران و در دنیا گزارش نشده است و تحقیق حاض�ر از ای�ن لح�اظ ب�رای سفید تاکنون ھیچ 

اولین بار می باشد اما در سایر تحقیقات صورت گرفتھ توسط محقق�ین دیگ�ر ناش�ی از اث�ر س�م دی�ازینون 
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ب��ر روی کپ��ور ماھی��ان ک��اھش می��زان گلبولھ��ای قرم��ز، گلبولھ��ای س��فید، ھموگل��وبین، ھماتوکری��ت و 
) ، م�اھی کپ�ور علفخ�وار ١٣٨٠گرم�ی (پ�ورغالم و ھمك�اران،  ٨۵٠ر ماھی کپور علفخوار لمفوسیت د

 Goodman et al,1979.,Sastry)) و در ماھی کپور معمولی ١٣٨۵گرمی (پورغالم و ھمكاران، ۵
and Sharma,1980., Hamm et al,1998). گزارش گردید کھ با تحقیق حاضر ھمسو بود. ھمچن�ین

) ١٣٨٠گرمی (پورغالم و ھمكاران،  ٨۵٠در ماھی کپور علفخوار  MCV  ،MCH ،MCHCکاھش
) گ��زارش گردی��د ک��ھ ب��ا مطالع��ھ حاض��ر ١٣٨۵گرم��ی (پ��ورغالم و ھمك��اران، ۵، م��اھی کپ��ور علفخ��وار 

 (Svoboda et al,2001.,Banaee et al,2008)ھمس��ویی داش��ت ام��ا در م��اھی کپ��ور معم��ولی 
سو نبود. در مورد افزایش پرولمفوسیت در ھیچ مطالعھ ھیچگونھ تغییری نداشت کھ با تحقیق حاضر ھم

ای نتایجی از بررسی میزان تغییرات آن ارائھ نشد اما در مورد میزان تغییرات مونوسیت و ائوزینوفیل 
از ک��اھش مونوس��یت در در م��اھی کپ��ور  ١٣٨٠ناش��ی از س��م دی��ازینون پ��ورغالم و ھمك��اران در س��ال 

در ماھی کپور معم�ولی خب�ر دادن�د ک�ھ ب�ا  ٢٠٠٨ران در سال و ھمکا Banaeeگرمی و  ٨۵٠علفخوار 
  نتایج این تحقیق ھمسویی نداشت.
در م�اھی از اث�ر س�م دی�ازینون سایر ماھیان نیز نتایج مشابھی بر روی در سایر تحقیقات صورت گرفتھ 

) ، ١٣٨۴) ، م��اھی ش��یپ ( خوش��باور رس��تمی و س��لطاني،١٣٨١س��لطانی و خوش��باور رس��تمی،چالباش(
) ، فی�ل م�اھی (خ�وش ب�اور رس�تمي و ١٣٨۴ازون برون جوان (خوش باور رستمي و ھمكاران،  ماھي

گرب��ھ م��اھی  ، (Sibel et al , 2006)م��اھی انگش��ت ق��د گرب��ھ م��اھی اروپ��ایی ) ، ١٣٨۵ھمك��اران ،
می��زان گلبولھ��ای قرم��ز، گلبولھ��ای س��فید، ب��ھ ص��ورت ک��اھش  (Adedeji et al, 2009) آفریق��ایی

گ���زارش گردی���د ام���ا در م���ورد  ، لمفوس���یتMCV  ،MCH ،MCHC، کری���تھموگل���وبین، ھماتو
س�لطانی و (پرولمفوسیت ، مونوسیت و ائوزینوفیل نتایج مشابھی گزارش نگردید فق�ط در م�اھی چالب�اش

افزایش مونوسیت گزارش  (Adedeji et al, 2009) گربھ ماھی آفریقایی) و ١٣٨١خوشباور رستمی،
  نداشت. گردید کھ با تحقیق حاضر ھمسویی

کاھش گلبولھای قرمز و ھموگلوبین نشان دھنده کم خونی یا خونریزی شدید است. ھموگلوبین پایین در 
. افزایش تعداد گلبولھای سفید در (Hisa and Connie,1998)حیوانات عموماً بھ معنی کم خونی است 

مکن است در بیماریھای ابتدا بھ معنی قرار گرفتن بدن در معرض عفونت است. تعداد گلبولھای سفید م
مشخص کاھش یا افزایش یابد. کاھش گلبولھای سفید می تواند بھ دلیل عدم عملکرد بافتھای خون ساز 

نوع سلول سفید(لمفوسیت،  ۵از قبیل کلیھ ، طحال و یا بیماریھای عفونی خاص باشد. 
ش متفاوتی را در مقابلھ مونوسیت،نوتروفیل، ائوزینوفیل و بازوفیل) در بدن وجود دارد کھ ھر کدام نق

با ارگانیزمھای خارجی بازی می کنند. کاھش تعداد لمفوسیت بھ دلیل نقص در سیستم ایمنی بدن می 
تغییرات در سطوح گلبولھلی سفید و قرمز می تواند نشانھ کم خونی و  . (Banaee et al,2008) باشد

ی توانند باعث کاھش لمفوسیت ھا در نقص در سیستم ایمنی بدن باشد. مواد سمی از قبیل دیازینون م
 . (Banaee et al,2008)بدن شوند. کم خونی می تواند بوسیلھ آسیبھای کبد ، کلیھ و طحال باشد

تغییرات در تعداد گلبولھای قرمز و سفید بعد از اثر سم دیازینون می تواند بھ دلیل از بین رفتن بافتھای 
 Svoboda et)ر اختصاصی در ماھی می شودساز کلیھ باشد کھ باعث کاھش ایمنی غی خون

al,2001) .  
در نتیجھ ب�ا توج�ھ ب�ھ نت�ایج ای�ن تحقی�ق و تحقیق�ات ص�ورت گرفت�ھ توس�ط محقق�ین دیگ�ر ب�ر روی کپ�ور 
ماھیان و نیز سایر ماھیان می توان گفت کھ س�م دی�ازینون باع�ث ک�م خ�ونی ، ک�اھش می�زان فاکتورھ�ای 

بھ دلی�ل از ب�ین رف�تن  یان می گردد کھ این تغییرات می تواندخونی و ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن ماھ
ساز از قبیل کلیھ ، طحال و کبد باشد کھ با توجھ بھ نت�ایج مطالع�ات باف�ت شناس�ی ص�ورت  بافتھای خون

گرفتھ و آسیبھای ناشی از اثر دیازینون بر روی کلیھ طحال و کب�د م�اھی س�فید در ای�ن تحقی�ق م�ی ت�وان 
نمود ضمن اینکھ کاھش ھموگلوبین خون ھم می تواند بھ دلیل ک�اھش آھ�ن خ�ون باش�د این مسئلھ را بیان 

  کھ در این تحقیق مقدار آھن خون در اثر سم دیازینون کاھش یافتھ بود .
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  فاکتورھای بیوشیمیایی  -٣-۴

 نتایج حاصل از بررسی نشان داد کھ دیازینون بر روی برخی از فاکتورھای بیوشیمیایی سرم خون      
می�زان س�دیم و آھ�ن و اف�زایش و افزایش غلظ�ت س�م دی�ازینون باع�ث ک�اھش ماھی سفید نر تاثیر گذاشتھ 

ام�ا ھ�یچ ت�اثیری در مق�دار منی�زیم، کلرای�د، گل�وکز، اوره ، در ماھیان مولد ن�ر س�فید م�ی ش�ود  کلسترول
  گذارد.  ماھی سفید نر نمی HDLاسیداوریک، تری گلیسیرید، کلسیم، پروتیین کل ، آلبومین و 

در م�ورد اث�رات س��م دی�ازینون ب�ر روی فاکتورھ��ای بیوش�یمیایی س�رم خ��ون در ماھی�ان تحقیق�ات زی��ادی 
ص��ورت نگرفت��ھ اس��ت و بیش��تر تحقیق��ات ص��ورت گرفت��ھ در م��ورد چن��د ف��اکتور مھ��م از جمل��ھ گل��وکز ، 

گرفت�ھ  پروتیین کل، تری گلیسیرید و کلسترول ب�وده اس�ت ک�ھ ب�ر ای�ن اس�اس در س�ایر تحقیق�ات ص�ورت
توسط محققین دیگ�ر ناش�ی از اث�ر س�م دی�ازینون ب�ر روی کپ�ور ماھی�ان م�ی ت�وان ب�ھ اف�زایش گل�وکز در 

، اف��زایش ت��ری  (Banaee et al,2008)) و م��اھی کپ��ور ١٣٨٠م��اھی آم��ور (پ��ورغالم و ھمك��اران،
تیین ک�ل ) ، عدم تغییر در میزان پ�رو١٣٨٠گلیسیرید و  کلسترول در ماھی آمور (پورغالم و ھمكاران،

، کاھش پروتیین کل در ماھی آمور  (Banaee et al,2008., Luscova et al, 2002)در ماھی کپور
و ھمچن�ین ک�اھش کلس�یم و  Luscova) (et al, 2002 ) و  م�اھی کپ�ور١٣٨٠(پ�ورغالم و ھمك�اران،

ک�اھش ب�ھ غی�ر از   اش�اره ک�رد ک�ھ ھیچک�دام از نت�ایج et al, 2002) (Luscova س�دیم در م�اھی کپ�ور
سدیم با این تحقیق ھمسویی نداشت و ھیچ تغییری در میزان گلوکز ، ت�ری گلیس�یرید ، کلس�یم و پ�روتیین 

  کل ایجاد نشد و میزان سدیم کاھش و کلسترول ھم افزایش یافتھ بود.
م�اھي ازون ب�رون (خ�وش در تحقیقات صورت گرفتھ بر روی سایر ماھیان نی�ز مق�دار پ�روتیین ک�ل در 

در اث�ر س�م  )١٣٨۵خ�وش ب�اور رس�تمي و ھمك�اران ،فی�ل م�اھي () و ١٣٨۴ھمك�اران،  باور رس�تمي و
م�اھي دیازینون کاھش یافتھ بود کھ در این تحقیق تغییرات�ی نداش�ت . ھمچن�ین اف�زایش می�زان گل�وکز در 

و  (Ceron et al,1997)) و م�ار م�اھی معم�ولی١٣٨۴ازون برون (خ�وش ب�اور رس�تمي و ھمك�اران، 
نیز گزارش ش�ده ب�ود ک�ھ ب�ا نت�ایج  )١٣٨۵خوش باور رستمي و ھمكاران ،فیل ماھي ( نیز کاھش آن در

 این تحقیق ھمخوانی نداشت.
سدیم یون کاتیونی مایعات خارج سلولی است و از طریق اغذیھ مختلف و یا بھ صورت نمک طعام بھ 

یایی خون و مایعات بدن وارد می شود . دفع سدیم بیشتر از طریق کلیھ ھا انجام می گیرد. خاصیت قل
بدن ارتباط بھ یونھای سدیم دارد. یکی از دالیل کمبود سدیم در بدن می تواند بھ دلیل از دست رفتن آن 

) کھ بنابراین میتوان گفت کھ کاھش سدیم بدن می تواند از یک ١٣٧٧از طریق کلیھ ھا باشد(محمدیھا، 
روز) و از طرف دیگر شاید  ۴۵زمایش (طرف بھ کاھش میل بھ غذا و عدم تغذیھ ماھی در طی دوره آ

بھ دلیل آسیب کلیھ ھا در اثر سم دیازینون باشد کھ باعث از دست رفتن سدیم از بدن و کاھش آن در 
ماھی سفید می گردد بھ طوریکھ نتایج مطالعات آسیب شناسی ھم آسیب دیدن کلیھ ھای ماھی سفید 

  .توسط سم دیازینون را در این تحقیق تایید می نماید
اھمیت آھن در بدن در کنار اکسیژن می باشد و در انتقال اکسیژن در تنفس سلول و نیز در ساختمان 
ھموگلوبین کاربرد دارد. کمبود آھن با کاھش آھن سرم و ھموگلوبین خون ھمراه است و در نارسایی 

و آسیب کبد می  کبد و بیماریھای عغونی و سرطانھا مقدار آھن کاھش می یابد کھ بھ دلیل از بین رفتن
). کھ با توجھ بھ نتایج تحقیقات ١٣٧٧باشد ضمن اینکھ از طریق کلیھ ھا ھم دفع می شود(محمدیھا، 

آسیب شناسی این تحقیق و مطالعات دیگر محققین می توان گفت کھ کاھش آھن سرم خون ماھیان سفید 
ھ و دفع آن از بدن بوسیلھ می تواند ھم بھ دلیل آسیب کبد و عدم سنتز آھن و ھم بھ دلیل آسیب کلی

    دیازینون باشد .
کلسترول در ساختمان غشای سلول ھمراه فسفولیپیدھا شرکت دارد. کلسترول در بدن توسط بافتھای 
مختلف مانند روده ، غدد فوق کلیوی ، بیضھ ، تخمدان ، بافت عصبی و بویژه سلولھای کبد ساختھ می 

، سن و حاالت مختلف فیزیولوژی تغییر می کند. در  شود. میزان کلسترول در بدن نسبت بھ جنس
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بیماریھای کبدی ابتدا میزان کلسترول پالسما افزایش یافتھ و سپس کاھش می یابد . در انسداد مجاری 
). ١٣٧٧صفراوی بھ دلیل عدم خروج کلسترول از کبد میزان کلسترول پالسما زیاد می شود(محمدیھا، 

فتھ مقدار سم بسیار پایین بوده و ماھی در طوالنی مدت تحت تاثیر از آنجایی کھ در تحقیق صورت گر
سم قرار گرفتھ افزایش کلسترول ماھی سفید در این تحقیق را می توان بھ مراحل ابتدایی آسیب کبد 

  نسبت داد.
  
  فاکتورھای ھورمونی و آنزیمی  -۴-۴

می��زان باع��ث ک��اھش راز م��دت دی��ازینون در د اف��زایش غلظ��ت س��منت��ایج ای��ن مطالع��ھ نش��ان داد ک��ھ      
، آن��زیم ک��ولین اس��تراز و اف��زایش ھورم��ون  (LDH)ھورم��ون تستوس��ترون، آن��زیم الکت��ات دھی��دروژناز

در ماھی�ان مول�د ن�ر  (AST) آس�پارات آمینوترانس�فرازو آن�زیم  (ALP)آدرنالین، آن�زیم آلک�الین فس�فاتاز
نغییرات نورآدرن��الین نم��ی گ��ذارد. می��زان ھورمونھ��ای ک��ورتیزول وس��فید م��ی ش��ود ام��ا ھ��یچ ت��اثیری در 

بیوشیمیایی خون بازگوکننده تغییرات در متابولیسم و فرایندھای بیوشیمیایی موجودات زنده است ک�ھ در 
نتیج�ھ اث�رات آالین�ده ھ��ای مختل�ف م�ی توان�د باش��د. پاس�خ بیوش�یمیایی عم�ده ب��ھ اث�ر دی�ازینون در ماھی��ان 

 Sastry and)ھ ک����ولین اس����تراز م����ی باش����دجل����وگیری از فعال����ت یکس����ری از آنزیمھ����ا از جمل����
Sharma,1980., Hamm et al,1998) . ترکیب�ات ارگانوفس�فره باع�ث جل�وگیری از فعالی�ت ک�ولین

استراز می گردند و اندازه گیری فعالت کولین استراز می تواند بھ عنوان روش�ی ب�رای تش�خیص وج�ود 
زمان تماس با ارگانوفسفات ھا زیاد باشد  . اگر (Zinkl et al, 1987)آفت کشھا در محیطھای آبی باشد

استیل کولین باعث انقباض ماھیچھ ھا و ترشح آدرنالین از غده آدرنال می شود و بی قراری نیز مشاھده 
. در تحقیق��ات ص��ورت گرفت��ھ توس��ط محقق��ین دیگ��ر  (Ciesieslski and Loomis,1994)م��ی گ��ردد

ون بر فعالیت آنزیم کولین استراز می باشد کھ در بیشترین برسیھای صورت گرفتھ تحت تاثیر سم دیازین
ھمھ مطالعات صورت گرفتھ بر روی کپور ماھیان و نیز سایر ماھیان کاھش فعالیت این آن�زیم گ�زارش 

 ,.et al, 2002گردیده است کھ از آن جملھ می توان بھ کاھش مقدار آنزیم کولین استراز در ماھی کپور 
Ozcan Oruc and Usta, 2007 ) (Luscova    ماھی تیالپی�ای نی�ل ،et al, 2007) (Elnwishy  

اش�اره ک�رد ک�ھ در   ,snakehead et al, 2008., Van Cong, 2009 ) (Van Cong et alو ماھی 
نھایت ب�ا توج�ھ ب�ھ نت�ایج ای�ن تحقی�ق و مطالع�ات دیگ�ر محقق�ین م�ی ت�وان اینط�ور بی�ان ک�رد ک�ھ یک�ی از 

 ان کاھش فعالیت آنزیم کولین استراز می باشد .  بارزترین اثرات دیازینون بر ماھی
نشان دھنده سالمتی و بیماری در موجود  LDHو  ALP  ،ASTتغییرات کمی و کیفی آنزیمھایی مثل 

ساعت می باشد و مثالً در  ۵٠حدود  LDHو  ASTمی باشد. نیمھ عمر این آنزیمھا متفاوت می باشد. 
در  LDHو AST). ١٣٧٧ر آنھا زیاد می شود( محمدیھا،ضایعات قلبی تا زمان معینی در خون مقدا

قلب ، کبد ، کلیھ ، عضالت اسکلتی ، طحال ، آبشش ، سلولھای قرمز خون و بافت مغز وجود دارند. 
بھ داخل خون آزاد می شود AST در ھنگام بیماری یا صدمھ دیدن این بافتھا و تخریب سلولھا بویژه کبد

د بھ تعداد سلولھایی کھ در اثر بیماری یا صدمھ تحت تاثیر قرار گرفتھ و مقدار آن مستقیماً بستگی دار
. آزادسازی آنزیمھای پالسما می تواند بوسیلھ آسیبھای  (Pagana and Kathleen Deska,1998)اند

افزایش بسیاری از آنزیمھا در پالسما می تواند بھ و  (Banaee et al,2008)کبد ، کلیھ و طحال باشد
  .(Banaee et al,2008)بدی باشددلیل نکروز ک

AST  نقش تامین کننده اسیدھای آمینھ ضروری و غیر ضروری برای بافتھای بدن را دارد و در بیشتر
اعضای بدن موجود می باشد و در بیماریھای قلب و عروق و بیماریھای عضالنی مقدار آن افزایش می 

و س�رم زی�اد اس�ت و ھرگ�اه ای�ن بافتھ�ا دچ��ار یاب�د . در قل�ب ، کب�د ، عض�الت اس�تخوانی ، کلی�ھ ، طح�ال 
م�ی باش�د.  ۵٠٠ضایعاتی شوند میزان آن افزایش می یابد. در ناراحتیھای کب�دی اف�زایش آن�زیم کمت�ر از 

در  ).١٣٧٧تعیین مقدار این آن�زیم ب�رای تش�خیص بیماریھ�ای کب�دی کم�ک م�وثری م�ی باش�د( محم�دیھا،
در پالس��ما  AST). اف��زایش فعال��ت ١٣٧٧محم��دیھا، زی��اد م��ی ش��ود ( ASTبیماریھ��ای ح��اد کب��د مق��دار 
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ممکن است بھ دلیل آسیبھای کبد باش�د ک�ھ در نتیج�ھ باع�ث آزادس�ازی ای�ن آن�زیم داخ�ل س�لولی و اف�زایش 
نت�ایج فعال�ت آن�زیم آس�پارات آمینوترانس�فراز . (Venkateswara,2006)پالسما م�ی باش�د  ASTسطح 

در ماھی سفید افزایش یافتھ بود با نتایج محققین دیگر متف�اوت تحت تاثیر سم دیازینون کھ در این تحقیق 
 Banaee et)) ، م��اھی کپ��ور ١٣٨۵ب��ود بطوریک��ھ در م��اھی کپ��ور علفخوار(پ��ورغالم و ھمك��اران،

al,2008) ) م�اھی کپ�ور علفخ�وار ) اف�زایش ، در ١٣٨۵خ�وش ب�اور رس�تمي و ھمك�اران ،و فیل م�اھی
 Luscova) (et al, 2002مطالع�ھ دیگ�ری در م�اھی کپ�ور در ) کاھش و ١٣٨٠(پورغالم و ھمكاران،

بدون تغییر باقی مانده بود. کھ با توجھ بھ نتایج تحقیقات صورت گرفتھ می توان گف�ت ک�ھ اف�زایش آن�زیم 
آسپارات آمینوترانسفراز در ماھی سفید بھ دلیل آسیب رسیدن بھ بافت کبد ماھی توسط دیازنون می باشد 

ب شناس�ی کب�د نی�ز ای�ن مس�ئلھ را تایی�د مینمای�د.از آنج�ایی ک�ھ آف�ت کش�ھا در کب�د کھ نتایج بررسیھای آسی
جذب می شوند و ساخت و ساز تمام آنزیمھای بیوش�یمییایی مث�ل آلک�الین فس�فاتاز در داخ�ل کب�د ص�ورت 
م��ی گی��رد در نتیج��ھ ان��دازه گی��ری فعالی��ت آلک��الین فس��فاتاز س��رم ب��ھ ص��ورت عم��ومی میتوان��د ب��ھ عن��وان 

. آلک�الین (Poet et al,2003) ی عملکرد کبد در مقایسھ با سموم مورد اس�تفاده ق�رار گی�ردشاخصی برا
در کبد بوس�یلھ س�لولھای پوشش�ی و مج�اری کوچ�ک ص�فراوی تولی�د م�ی ش�ود. آلک�الین فس�فاتاز  فسفاتاز

 ALP. مق�دار  (Pagana and Kathleen Deska,1998)آنزیمی است کھ در تمام بدن یافت می ش�ود
نتایج فعالت آنزیم  ). اما١٣٧٧ریھای کبدی و استخوانی در سرم خون افزایش می یابد( محمدیھا،در بیما

آلک��الین فس��فاتاز تح��ت ت��اثیر س��م دی��ازینون ک��ھ در ای��ن تحقی��ق در م��اھی س��فید اف��زایش یافت��ھ ب��ود ب��ا نت��ایج 
وش ب�اور خ�، فی�ل م�اھی ( (Banaee et al,2008)محققین دیگر متفاوت بود بطوریکھ در ماھی کپ�ور 

ک�اھش  Channa punctatus (Sastry and Sharma,1980)) و م�اھی ١٣٨۵رستمي و ھمك�اران ،
بدون تغیی�ر ب�اقی مان�ده ب�ود. در نھای�ت  et al, 2002) (Luscovaو در مطالعھ دیگری در ماھی کپور 

م�اھی س�فید  با توجھ بھ نتایج تحقیقات صورت گرفتھ می توان گفت کھ افزایش آنزیم آلک�الین فس�فاتاز در
بھ دلیل آسیب رسیدن بھ بافت کبد ماھی توسط دیازنون می باشد کھ نت�ایج بررس�یھای آس�یب شناس�ی کب�د 

  نیز این مسئلھ را تایید مینماید.
LDH  ، آنزیمی است کھ الکتات را بھ پیروات کاتالیز می کن�د و در تم�ام نس�وج پراکن�ده اس�ت. در کلی�ھ

). ھمچن�ین ١٣٧٧از می�زان آن در دیگ�ر نس�وج اس�ت ( محم�دیھا،کب�د و عض�الت مق�دار ای�ن آن�زیم ب�یش 
استفاده می شود برای تعیین آسیبھای بافتی و ھمچنین بھ عنوان یکی کمک در تشخیص ک�م  LDHتست 

ھمچنین برای بررس�ی  LDH. (Khazarriinia et al,1379)خونی و بیماریھای آبشش و کبد می باشد
تخریب مفرط سلولی بھ عنوان نمونھ در آسیب کب�د م�ورد اس�تفاده آسیبھای کبد، انواع خاص کم خونی و 

. بعضی از آفت کشھا از قبیل ارگانوفس�فره  (Pagana and Kathleen Deska,1998)قرار می گیرد
در .  (El-Demerdash et al,2001)ھا ق�ادر ب�ھ جل�وگیری از فعالی�ت الکت�ات دھی�دروژناز م�ی باش�ند

نزیم الکتات دھیدروژناز توس�ط محقیق�ین دیگ�ر ک�اھش ای�ن آن�زیم در مطالعات صورت گرفتھ بر فعالت آ
،  Luscova) (et al, 2002) ، ماھی کپور معم�ولی ١٣٨۵ماھی کپور علفخوار(پورغالم و ھمكاران،

 Channa punctatus (Sastry andم�اھی و ) ١٣٨۵خ�وش ب�اور رس�تمي و ھمك�اران ،فی�ل م�اھی (
Sharma,1980)   تحقیق ھمسویی داشت اما اشاره کرد کھ با اینBanaee ٢٠٠٨و ھمکاران در س�ال 

در  ١٩٩٧و ھمک�اران در س�ال  Ceronدر م�اھی کپ�ور و  از افزایش میزان آن�زیم الکت�ات دھی�دروژناز
با توجھ بھ نتایج تحقیقات ص�ورت گرفت�ھ م�ی ت�وان خبر داند کھ با این تحقیق ھمسویی نداشت. مارماھی 

در ماھی سفید بھ دلیل آسیب رسیدن بھ باف�ت کب�د م�اھی توس�ط روژناز الکتات دھیدگفت کھ کاھش آنزیم 
م�ی  و در نھای�ت دیازنون می باشد کھ نتایج بررسیھای آسیب شناسی کبد نیز ای�ن مس�ئلھ را تایی�د مینمای�د

  ماھیان می گردد.  الکتات دھیدروژناز در توان اینطور بیان کرد کھ دیازینون باعث کاھش آنزیم 
بیضھ ھا سنتز می شود و در رشد اندامھای جنسی و بلوغ نقش دارد. کمکاری بیضھ ھا تستوسترون در 

). کھ کاھش ھورمون تستوسترون در ماھی ١٣٧٧( محمدیھا،موجب اختالل سنتز تستوسترون می شود
می تواند بھ دلیل آسیب رسیدن بھ بیضھ ھا توسط دیازینون باشد کھ با توجھ بھ برسیھای آسیب شناسی 
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نورآدرنالین و آدرنالین از قسمت مرکزی یا مغزی غدد فوق کلیوی این مسئلھ را بیان نمود. می توان
ترشح می شوند و برای مقابلھ و مقاومت در برابر شوکھای عصبی کوتاه اثر و یا طوالنی اثر ضروری 
 می باشند. ھرگاه جاندار با خطر ناگھانی روبھ رو شود و عکس العملھایی باصطالح جنگ و گریز
الزم باشد این اعمال مستلزم ھماھنگی سریع، گسترده و بسیار پیچیده ای در افزایش فعالیت 
اندامھایی(مغز ، عضالت ، قلب ، کبد و ...) است کھ دارای نقش مھم و حیاتی در مقابلھ با خطر می 

ریان باشند کھ آدرنالین ھورمون اصلی است و در قسمت مرکزی غدد فوق کلیوی سنتز می شود و از ج
آدرنالین پس از ترشح با پیوند ضعیف با آلبومین از  )١٣٧٧( محمدیھا،خون بھ بافت ھدف می رسد

. اگر زمان تماس با )١٣٧٧( محمدیھا، مسیر پالسما بھ کبد رفتھ و از آنجا بھ عضالت راه می یابد
ز غده آدرنال می ارگانوفسفات ھا زیاد باشد استیل کولین باعث انقباض ماھیچھ ھا و ترشح آدرنالین ا

. کھ با توجھ بھ نتایج  (Ciesieslski and Loomis,1994)شود و بی قراری نیز مشاھده می گردد
بررسیھای بافت شناسی و نیز سمیت حاد کھ عالیم بی تابی ، ضطراب ھمراه با حرکات عصبی در 

ا بھ این دالیل نسبت داد. ماھیان سفید تحت تاثیر سم دیازینون مشاھده گردید می توان افزایش آدرنالین ر
آدرنالین ، نورآدرنالین ، تستوسترون و ھورمونھای  میزانمن اینکھ در خصوص اثر دیازینون بر .

  کورتیزول ھیچ مطالعھ ایی در ماھیان یافت نشد.
  

  بافت شناسی -٥-٤    
در می�انگین بر اساس نتایج بدست آمده از این مطالع�ھ مش�خص گردی�د س�م دی�ازینون ھ�یچ ت�اثیری         

وزن و طول بدن ماھیان ، میانگین وزن قلب، مغز، طحال ،کبد، کلیھ و شاخص کبدی مولدین ن�ر م�اھی 
اما باعث کاھش وزن گناد ماھیان و شاخص گنادی گردید کھ ای�ن ام�ر م�ی توان�د ناش�ی  .سفید نمی گذارد

یھای آسیب شناسی نشان داد از تحلیل رفتن آن در اثر افزایش غلظت سم باشد. اما نتایج حاصل از بررس
پرخونی عروق�ی و آم�اس در کب�د، ک�اھش  سم دیازینون باعث ایجاد عوارضی از قبیل نکروز بافتی،کھ 

در کلیھ، افزایش ضخامت کپسول و فیبروز ، پرخ�ونی  نکروز ، خونریزی و پرخونیتعداد گلومرولھا، 
ش��دن دی��واره ع��روق در طح��ال، ، اف��زایش ماکروفاژھ��ای آزاد، اف��زایش رس��وب ھموس��یدرین و ض��خیم 

عروق، آتروفی و افزایش فاصلھ بین رشتھای  کاھش اسپرماتیدھا در بیضھ، پرخونی آتروفی، فیبروز و
و ادم ب�ر مغ�ز مول�دین ن�ر  فیبری میوکاردیوم در قلب و ک�اھش نورونھ�ا ، پرخ�ونی ع�روق منن�ژ و مغ�ز

یابد اثرات فوق دراندامھای مولدین ن�ر ماھی سفید میگردد. کھ ھرچقدر غلظت سم دیازینون افزایش می 
ماھی سفید شدیدتر می گردد. نتایج بررس�یھای آس�یب شناس�ی ناش�ی از اث�ر س�م دی�ازینون در مول�دین ن�ر 
ماھی سفید در نھایت نشان داد کھ سم دیازینون حتی در کمت�رین مق�دار در تم�ام ان�دامھای م�ورد مطالع�ھ 

در کبد، کلیھ، طحال، بیضھ، مغ�ز و قل�ب م�اھی س�فید میگ�ردد  تاثیر گذاشتھ و باعث ایجاد آسیبھای بافتی
کھ بیشترین تاثیر بر روی کبد، کلیھ، طحال و بیض�ھ و کمت�رین ت�اثرات ب�ر روی مغ�ز و قل�ب م�ی باش�د. 
درتحقیقات صورت گرفتھ توسط محققین دیگر ب�ر روی کپ�ور ماھی�ان ش�ریف پ�ور و ھمک�اران در س�ال 

پ�ر  (Cyprinus carpio)م آندوسولفان در ماھی کپور معم�ولیدر بررسی غلظت ھاي باالي س ١٣٨۴
خوني و نكروز بافت كلیوي ھمراه ب�ا اف�زایش س�لول ھ�اي آماس�ي در باف�ت بین�ابیني كلی�ھ، پرخ�وني و ت�ا 

مطالع�ھ در  ١٣٨۵حدي نك�روز س�لول ھ�اي كب�دي را مش�اھده کردن�د. ش�ریف پ�ور و ھمک�اران در س�ال 
بعد از مجاورت با غلظتھاي مختلف   (Ctenopharyngodon idella) اندامھای ماھی كپور غلفخوار

صدمات ش�دید ب�ھ س�اختمان س�لولھا و بافتھ�اي كلی�ھ، طح�ال و كب�د ب�ھ بص�ورت دیازینون  كشنده سم تحت
پرخوني عروق خوني، خونریزي، نفوذ سلولھاي آماسي، پیكنوزه شدن ھس�تھ ھ�اي س�لولي، دژنراس�یون 

کردند کھ با نتیج حاصل از این بررسی ھمخوانی داشت. ھمچن�ین  واكوئلي و نكرزو عمومي را گزارش
بی�ان کردن�د  ١٣٨٢در مطالعات صورت گرفتھ بر روی سایر ماھی�ان ش�ریف پ�ور و ھمک�اران در س�ال 

س�اعت) باع�ث ایج�اد پرخ�ونی و نک�روز باف�ت کلی�وی، ٩۶کھ سم آندوسولفان در بررس�یھی کوت�اه م�دت(
 Huso)دی و ت�ا ان�دازه ای نک�روز کب�دی در بچ�ھ فی�ل ماھی�ان پرخونی عروق، دژنرسانس سلولھای کب
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huso)   می گردد ک�ھ اث�رات ی�اد ش�ده بج�ز دژنرس�انس س�لولھای کب�دی در ماھی�ان س�فید تح�ت ت�اثیر س�م
 Urdanetaدیازینون مشاھده گردید. نکروز کبدی و کلیوی ناشی از سم آندوسولفان و آلدرین نیز توسط 

اھیان پرورش�ی و نی�ز تغیی�رات دیس�تروفیک کلی�ھ و کب�د ب�ر اث�ر س�موم در م ١٩٨٧و ھمکاران در سال 
  گزارش گردید.  ١٣٨٠ارگانوکلره توسط غفاری و شریف پور در سال 

        Montez(1983)  بیان کرد کھ سمیت دیازینون در بین گونھ ھای مختلف ماھیان متفاوت اس�ت و
یی و فرم�ول آف�ت ک�ش ، خصوص�یات ش�یمیایی بھ سن ماھی ، جنسیت ، ان�دازه ب�دن ، ش�رایط آب و ھ�وا

بیان کردند کھ کاھش تولید مث�ل در  et al,1979) (Goodmanمحیط و فاکتورھای دیگر بستگی دارد .
باش�د ک�ھ در ای�ن ماھیان استخوانی از عوارض قرار گرفتن طوالنی م�دت در مع�رض س�م دی�ازینون م�ی

 Iqbal andھی�ان مول�د س�فید مش�اھده گردی�د. تحقیق نی�ز تحلی�ل رف�تن گنادھ�ای جنسی(بیض�ھ ھ�ا) در ما
Mufti(1992)  از تخمھ��ای ماھی��ان آزاد مول��د اقی��انوس اطل��س ۵٠ت��ا  ٣٠بی��ان کردن��د ک��ھ تنھ��ا ب��ین %

(Salmo salar)  روز قرار گرفتھ بودند ب�ھ  ٣٠کھ در معرض غلظت غیر کشنده سم دیازینون بھ مدت
ول ک��ل از ت�اثیرات س��وء س�م دی��ازینون ب��ر روی الرو تب�دیل ش��دند و اظھ�ار داش��تند ک�ھ ک��اھش رش��د و ط�

اثرات س�میت ح�اد دی�ازینون را روی جن�ین  ٢٠٠٥در سال  Rahmi and Kenanمراحل جنینی است. 
ک�ھ اف�زایش  م�ورد بررس�ی ق�رار دادن�د بی�ان کردن�د) Cyprinus carpioو الرو ماھی کپ�ور معم�ولی (

م��ولی گردی��ده و س��طوح پ��ایین غلظ��ت ھ��ای م��اھی کپ��ور معغلظ��ت دی��ازینون باع��ث ک��اھش ھ��چ در تخ��م
  گردد.داری در میزان تولید مثل ماھی کپور میدیازینون باعث تاثیر معنی

   
  نتیجھ گیری کلی

در نتیجھ می توان این طور بیان ک�رد ک�ھ س�م دی�ازینون ج�زو س�موم دارای س�میت زی�اد ب�رای م�اھی     
اھش وزن گناد، ش�اخص گن�ادی، ک�اھش سفید محسوب گردیده و در طوالنی مدت باعث تحلیل رفتن و ک

، گلبولھای س�فید ، آھ�ن ، MCV  ،MCH ،MCHCمیزان گلبولھای قرمز ، ھموگلوبین ، ھماتوکریت،
سدیم،تستوسترون ، الکت�ات دھی�دروژناز و ک�ولین اس�تراز و اف�زایش پرولمفوس�یت ، کلس�ترول، آلک�الین 

ا ھیچ تاثیری در میزان مونوسیت، ائوزینوفیل ، میگردد امآسپارات آمینو ترانسفراز  فسفاتاز، آدرنالین و
،  HDLمنی��زیم، کلرای��د، گل��وکز، اوره، اس��یداوریک، ت��ری گلیس��یرید، کلس��یم، آلب��ومین، پ��روتیین ک��ل، 

کورتیزول، نورآدرنالین و وزن قلب، کبد، کلیھ، مغ�ز ، طح�ال و ش�اخص کب�دی مول�دین ن�ر م�اھی س�فید 
پرخونی عروقی و آماس در کبد، کاھش  قبیل نکروز بافتی، عوارضی ازنمی گذارد. و نیز باعث ایجاد 

در کلی���ھ، اف���زایش ض���خامت کپس���ول و فیب���روز ،   نک���روز ، خ���ونریزی و پرخ���ونیتع���داد گلومرولھ���ا، 
پرخ��ونی ، اف��زایش ماکروفاژھ��ای آزاد، اف��زایش رس��وب ھموس��یدرین و ض��خیم ش��دن دی��واره ع��روق در 

ع��روق، آتروف��ی و اف��زایش فاص��لھ ب��ین  ھ، پرخ��ونیک��اھش اس��پرم در بیض�� طح��ال، آتروف��ی، فیب��روز و
و ادم ب��ر مغ��ز  رش��تھای فیب��ری میوک��اردیوم در قل��ب و ک��اھش نورونھ��ا ، پرخ��ونی ع��روق منن��ژ و مغ��ز

مولدین نر ماھی سفید میگردد . در پای�ان ب�ا توج�ھ ب�ھ ایج�اد ع�وارض کل�ی از قبی�ل ک�م خ�ونی ، ض�عیف 
م خون و آسیب رساندن بھ ان�دامھای مھ�م و حس�اس ب�دن شدن سیستم ایمنی بدن ، تغییرات بیوشیمایی سر

  ماھیان توسط دیازینون باید مصرف آن در مزارع کشاورزی محدود گردد. 
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  :  (Suggestions)پیشنھادات 
فلزات سنگین، سموم كشاورزي،  LC5096hـ انجام تحقیقات گسترده در زمینھ تعیین سمیت حاد  ١

آالینده ھاي منابع آبي جھت دستیابي بھ غلظت ھاي مجاز آنھا در تعیین آالینده ھاي نفتي و سایر 
  استانداردھاي كیفي آب .

ـ انجام تحقیقات گسترده در زمینھ تعیین سمیت حاد تركیبات چند فلزي و ھمچنین فلز با آالینده ھاي  ٢
و تضعیف كنندگي   (Synergism)نفتي ، سموم و غیره و مطالعھ اثرات تشدیدكنندگي

(Antagonism) . آنھا بر اثرات یكدیگر روي آبزیان  
ـ بافت شناسي یا آنالیز بافتي و تعیین میزان تأثیر و تخریب غلظت ھاي مختلف فلزات سنگین و سموم  ٣

كشاورزي روي بافت ھاي مختلف آبزیان با افزایش زمان ماندگاري بچھ ماھیان در محلول ھاي فلزات 
  ت تعیین سمیت حاد .سنگین ھمزمان با انجام آزمایشا

ـ انجام تحقیقات در شرایط آزمایشگاھي نزدیك بھ شرایط طبیعي مثل آب جاري تا استانداردھاي  ٤
  جھاني تعیین شده واقعي تر باشند.

ـ منظور قرار دادن مالحظات زیست محیطي در برنامھ ریزي و طراحي توسعھ پایدار و اعمال  ٥
  بر فعالیت صنایع .  (Monitoring)مدیریت و كنترل مستمر 

آزمایشات گسترده و متنوع از فلزات سنگین و سموم کشاورزی و دیگر سموم رای�ج ب�ر روی حی�ات  -٦
  و سایر آبزیان. اھیھام
  و سایر آبزیان. اھیھابررسی اثرات سموم و آالینده ھا بر روی تولید مثل م -٧
  اھیھا.ی و ھماتولوژی آبزیان و مبررسی اثرات سموم و آالینده ھا در تغییرات بافتی ، ھورمون -٨
با توجھ بھ اھمیت ذخایر ماھي سفید در ح�وزه جن�وبي دری�اي خ�زر الزمس�ت ك�ھ تحقیق�اتي ج�امع در  -٩

  زمینھ خون شناسي ماھي سفید توسط موسسھ تحقیقات شیالت ایران انجام شود . 
ش�تر ای�ن آزمایش�ات بھ دلیل عدم وجود مراكز تخصصي مطالعات ھورموني ماھی�ان در كش�ور ، بی -١٠

در مراك��ز آزم��ایش خ��ون انس��ان انج��ام م��ي ش��ود ك��ھ بھت��ر اس��ت اینگون��ھ تحقیق��ات در مراك��ز تخصص��ي 
  تر و مساعدتري بدست آید. فیزیولوژي آبزیان انجام گردد تا نتایج دقیق

بررسی اثرات سموم و آالینده ھای مختل�ف رای�ج در کش�ور در غلظتھ�ای بس�یار پ�ایین در ط�والنی  -١١
  اھیھا.و اثرات آن در تغییرات بافتی ، ھورمونی و ھماتولوژی آبزیان و م مدت
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  ی و عملیاتی):ھا و اصطالحات فني و تخصصی (بھ صورت مفھوم تعریف واژه
: ھر ماده اي كھ بھ محیط طبیعي وارد و باعث عدم ثبات ، بي نظمي و  (Pollutant)ـآالینده  ١

 خسارت بھ اكوسیستم شود ( اعم از سیستمھاي فیزیكي و یا موجودات زنده ) را آالینده اطالق كنند .
ھ مواد ناپاك و غیر خالص : آغشتگي ھر ماده پاك و خالصي ب (Cantaminant)ـ ماده آلوده كننده  ٢

  را گویند (ممكن است در اثر فعالتھاي طبیعي ھم باشد) .
: ماده یا تركیبي كھ باعث بروز یك پاسخ یا عكس العمل معكوس و یا منفي  (Toxicant)ماده سمي  ـ  ٣

ھم ھاي زنده شده و بھ ساختار یا فعالیت موجودات آسیب رسانده و موجبات مرگ آنھا را فرا در سیستم
  آورد . مي
موجودات زنده كھ  : بھ مفھوم تجمع آالینده ھا در بدن (Bioaccumulation)ـ تجمع یا تغلیظ زیستي  ۴

بیشتر از محیط پیرامون آنھا (آب یا رسوب) باشد . بطوریكھ اغلب موجودات زنده قادر بھ جذب و 
یش از غلظت آن در محیط خواھند تغلیظ آالینده ھا در بدن خود بوده و غلظت    آن را در بدن خود بھ ب

  ) .; Bodou and Ribeeyre, 1990 ; Dallinger , 1987 ١٣٧٣رساند (پورنگ ، 
: بھ مفھوم افزایش تصاعدي غلظت آالینده ھا در یك  (Bioamplification)ـ بزرگنمایي زیستي  ٥

ماده شیمیایي بھ زنجیره غذایي بھ ترتیب افزایش سطوح غذایي مي باشد . بھ نحوي كھ پس از ورود 
داخل بدن موجود زنده ، میزان دفع آن كمتر از جذب باشد ماده مذكور بھ تدریج در بدن جانداران 

  ) .١٣٧٦سطوح غذایي باالتر افزایش خواھد یافت (واردي ، 
: بھ مفھوم تقلیل غلظت آالینده ھا بھ ترتیب كاھش سطوح  (Biopurification)ـ پاالیش زیستي  ٦

زنجیره غذایي مي باشد . این اصطالح داراي مفھومي در مقابل بزرگنمایي مي باشد . غذایي در یك 
بعنوان مثال ماھیان گوشتخوار نسبت بھ  آبزیان سطوح باالتري حاوي مقادیر كمتري از فلزات سنگین 

  . (Gerhardi , 1990)مثل سرب ھستند 
صفات فیزیكي یا شیمیایي اوضاع  كننده : ارگانیسمي كھ منعكس (Bioandicator)ـ شاخص زیستي  ٧

اكولوژیك یك اكوسیستم آبي است كھ مي تواند ماھي ، حشرات آبزي ، جلبك و یا گیاه باشد و سالمت یا 
آلودگي یك رودخانھ ، نھر ، دریاچھ ، تاالب یا مصب خاص را روشن مي نماید . این ارگانیسم ھا كھ بھ 

واقع اثرات زیست محیطي پنھان اكوسیستم را نشان مي اندیكاتور بیولوژیك نیز نامیده مي شوند در 
 (Periphyton)) . بعنوان مثال غلظت فلزات سنگین در پریفیتونھا ١٣٨١دھند (اسماعیل ساري ،

اغلب بعنوان شاخص وجود فلزات سنگین در نھرھا در نظر گرفتھ  مي شوند و بعلت نقش مھمي كھ در 
د بعنوان یك حلقھ مھم در انتقال فلزات سنگین بھ سطوح غذایي انتقال انرژي در اكوسیستم ھاي آبي دارن

  . (Clements , 1991)باالتر مطرح مي باشند 
: در این حالت ماده سمي یكباره بھ مقدار نسبتاً زیاد باموجود زنده  (Acute toxicity)ـ سمیت حاد  ٨

  ) .١٣٧٥ثنائي ، تماس پیدا مي كند و داراي عوارض و عالیم مسمومیت شدید و سریع است (
: در حالت مزمن ماده سمي بھ مقدار كم و جزئي در دفعات  (Chronic toxicity)ـ سمیت مزمن  ٩

متعدد و در طول زمان طوالني بھ موجود زنده رسیده و آثار و عالئم آن نیز بھ كندي و پس از گذشت 
  ) .١٣٧٥زمان نسبتا طوالني ظاھر مي گردد (ثنائي، 

: آزمایشاتي كھ طي آن سمیت حاد یك ماده آالینده مورد  (Bioassay)حیاتي ـ تست عیارگیري  ١٠
گیرد بطوریكھ موجود زنده مورد نظر در معرض غلظتھاي مختلف ماده سمي  ارزیابي قرار مي

قرارگرفتھ و اثرات حاد آن در زمانھاي معین مشاھده و ثبت مي گردد . این واژه در واقع ھمان تعیین 
  ) .١٣٧١كاش، سمیت حاد است (اس

: در این روش موجود زنده در معرض ماده سمي قرار داده مي  (Static Tests)ـ آزمایشات ساكن  ١١
  شود و در طول آزمایش محیط آزمایش ساكن بوده و تغییر  نمي كند .

: در این روش محیط و تركیب آزمایش بطور  (Flow – Trough Tests)ـ آزمایشات جاري  ١٢
  ود . این سیستم بیشتر از روش ھاي دیگر شبیھ بھ شرایط محیط طبیعي است .مرتب تعویض مي ش
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: گروھي از موجودات زنده مورد آزمایش كھ در شرایط یكسان ولي بدون تماس  (Blank)ـ شاھد  ١٣
با ماده سمي مورد آزمایش یا ھر آالینده دیگر نگھداري گردیده تا از عدم تأثیر عوامل محیطي درمرگ 

  دات مورد آزمایش اطمینان حاصل  گردد .و میر موجو
درصد  ٥٠: غلظتي از ماده سمي مورد آزمایش كھ بتواند  ١(LC 50)درصد  ٥٠ـ غلظت كشنده  ١٤

از جمعیت موجود زنده مورد آزمایش را در مدت زمان مشخص و از یك راه معین بھ ھالكت برساند 
  اسبھ مي گردد .مح (ppm)كھ در محیط ھاي آبي بر حسب میلي گرم در لیتر 

نماید  درصد) را مشخص مي١٠الي  ١:كسري ازمیزان غلظت ( (MAC)٢ـ حداكثر غلظت مجاز  ١٥
ساعت)  ٩٦تا  ٤٨درصد از تعداد موجود مورد آزمایش را در یك دوره زماني كوتاه ثابت ( ٥٠كھ 

  نابود مي كند.
كمترین تأثیرات در مرگ  : غلظتي از ماده سمي كھ باعث ایجاد 1(LOEC)ـ حداقل غلظت مؤثر  ١٦

  در نظر مي گیرند . LC10و میر موجودات زنده مورد آزمایش مي گردد و معموال برابر با 
: غلظتي از ماده سمي كھ سبب بروز ھیچگونھ تأثیري در مرگ و  2(NOEC)ـ غلظت غیر مؤثر  ١٧

ھمان حداكثر را  (NOEC)میر موجودات زنده مورد آزمایش نمي گردد . مقدار غلظت غیر مؤثر 
  .(Finney, 1971)غلظت مجاز در نظر مي گیرند 

بافت شناسي یكي از شاخھ ھاي علم ریخت شناسي (مورفولوژي) است و از این علم  بافت شناسي: -١٨
) كالب����د شناس����ي ری����ز بین����ي  (Anatomyمنش����ا گرفت����ھ اس����ت و در مقایس����ھ ب����ا كالب����د شناس����ي 

(Microanatomy)  در حال حاضر بھ عنوان یكي از رشتھ ھ�اي علم�ي ، نامیده مي شود. بافت شناسي
  (Microtechniqus)بھ مطالعھ ساختمانھاي كوچك جانوران و گیاھان با استفاده از روشھاي ریز بیني

  ).١٣٧٨مي پردازد(پوستي و صدیق مروستي ، 
اخل ای است کھ در آن تعداد و حجم سلول ھا و اندامکھای دآتروفی عارضھ :(Atrophy)آتروفی -١٩

سلولی و سر انجام بافت و اندام مربوطھ کوچک میگردد. آتروفی در اثر کمبود مواد غذایی مورد نیاز 
  ).١٣٧٨سلول بھ طور ناحیھ ای و یا بھ علت تاثیر سموم بھ وجود می آید(پوستي و صدیق مروستي ، 

متری دارند و نکروز ضایعھ ای است کھ در آن سلولھا و بافتھا فعالیت ک :(Necrosis)نکروز -٢٠
حتی گاھی می میرند. ھستھ سلولھای نکروزه دچار تغییراتی نظیر افزایش کروماتوز، پیکنوز، 
کاریولیز و کاریوکسی می شود. سیتوپالسم این سلولھا نیز متاثر شده و معموالً یکنواخت می گردد و با 

(پوستي تھ و جذب می شوندائوزین کامالً رنگ یکنواختی می گیرد. سلولھای نکروزه عاقبت از بین رف
  ).١٣٧٨و صدیق مروستي ، 

تورم یا آماس واکنش دفاعی و حفاظتی در حیوان زنده است، کھ بھ  :(Inflamation)آماس -٢١
ھنگام تحریک توسط عوامل فیزیکی ویا شیمیایی و ھمچنین زمانی کھ انگل بافتھا را بھ طور موضعی 

یار شدید و حاد، نکروز، تورم ابری و آتروفی سلولھا شدیداً آلوده کنند رخ می دھد. در موارد بس
  ).١٣٧٨(پوستي و صدیق مروستي ، مشاھده می گردد

  
   (RBC)شمارش گلبول ھاي قرمز   

براي شمارش گلبول ھاي قرمز ی�ا اریتروس�یتھا ب�ا اس�تفاده از پیپ�ت مالن�ژور قرم�ز و م�اده رقی�ق 
تر شمارش گردید . جھ�ت ش�مارش گلبولھ�اي قرم�ز كننده ریس ، خون را رقیق نموده و با الم ھموسیتوم

ابتدا لولھ حاوي خون را ك�امالً تك�ان داده ت�ا خ�ون  یكنواخ�ت ش�ود و س�پس ب�ا اس�تفاده از پیپ�ت مالن�ژور 
از خون پر نموده ، س�پس خ�ون اط�راف پیپ�ت را ب�ھ  ۵/٠مخصوص شمارش گلبول ھاي قرمز تا درجھ 

پ�ر م�ي كن�یم ك�ھ  ١٠١و محلول رقیق كننده ری�س را ت�ا درج�ھ  وسیلھ پارچھ تمیز یا گاز كامالً پاك كرده 
                                                 

1 . Lethal concentration 50% 
2 . Maximum allowable concentration . 
1 ..Lowest observed  effect concentration . 
2 . No observed effect concentration . 
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در نتیجھ رقت بھ دست مي آید . پیپت را بین انگشت نشانھ از یك طرف و انگشت شست از طرف دیگر 
ثانیھ بھ آرامي در جھ�ات مختل�ف حرك�ت م�ي دھ�یم ت�ا محل�ول رقی�ق كنن�ده ب�ا خ�ون   ٣٠گرفتھ در حدود 

رش بالفاصلھ انجام نپذیرد و پیپت كن�ار گذاش�تھ ش�ود در موق�ع ش�مارش كامالً مخلوط شود . چنانچھ شما
بھ طور اتوماتیك نیز مي توان انجام داد  Shakerدوباره مخلوط كردن باید تكرار گردد . این عمل را با 

. چند قطره اول را دور ریختھ و سپس یك قطره را روي الم نئوبار در حالي ك�ھ الم�ل مخص�وص روي 
ب��ا تم��اس ن��وك مالن��ژور از كن��ار فض��اي ب��ین الم و الم��ل ق��رار داده و پ��س از ثاب��ت ش��دن آن م��ي باش��د ، 

ت��ایي الم نئوب��ار  ١۶خان��ھ  ٢۵ت��ایي از  ١۶خان��ھ  ۵گلب��ول ھ��اي قرم��ز را در  ۴٠س��لولھا ب��ا بزرگنم��ایي 
ضرب نموده ت�ا تع�داد گلبولھ�اي قرم�ز در واح�د حج�م ی�ك میل�ي مت�ر مكع�ب  ١٠٠٠٠شمارش و در عدد 

فرم�ول زیرجھ�ت محاس�بھ تع�داد گلبولھ�اي قرم�ز دری�ك میل�ي .  (Simmons ,1997)ت آی�د خون بھ دس
  متر مكعب از خون استفاده مي شود : 

مجم�وع تع�داد گلبولھ�اي ×  ۵× ١٠×٢٠٠تعداد گلبول ھاي قرمز در یك میل�ي مت�ر مكع�ب خ�ون=

  مربع كوچك  ۵قرمز شمارش شده در

رقت خون در محلول رقیق كننده = 
200

1
  

مربع =  ۵مساحت 
5

1
  میلي متر مربع  

ارتفاع ھر مربع = 
10

1
  میلي متر مربع  

  یا بھ  طور خالصھ : 

مجموع تعداد گلبولھاي قرم�ز ×  ٠٠٠/١٠تعداد گلبول ھاي قرمز در یك میلي متر مكعب خون = 
  مربع كوچك  ۵شمارش شده در 

  
  
  
  
  
  

  
  

   (WBC)شمارش گلبول ھاي سفید 
براي شمارش گلبولھاي سفید یا لكوسیتھا از پیپت مالنژور سفید و م�اده رقی�ق كنن�ده ری�س اس�تفاده 
شد . جھت شمارش گلبولھاي سفید، نیز بھ ھمان ترتیبي كھ در مورد گلبول ھاي قرمز توض�یح داده ش�ده 

از محل�ول  ١١از خ�ون و ت�ا درج�ھ  ۵/٠را ت�ا  درج�ھ عمل مي شود و در این مورد پیپت مالنژور سفید 

كننده ریس پركرده كھ بدین ترتیب رقت رقیق
20

1
بھ دست مي آید . براي محاسبھ گلبولھاي سفید ، تعداد  

ض���رب م���ي ش���ود  ۵٠ك���نج الم ش���مارش ش���ده و در ع���دد  ۴ت���ایي در  ١۶مرب���ع ب���زرگ  ۴گلبولھ���ا در 
(Simmons ,1997)  .  

تعداد گلبولھاي شمارش شده در ×  ٢٠×١٠تعداد گلبول ھاي سفید در یك میلي متر مكعب خون = 
 ۴  مربع  ۴

 قرمزقرمزپیپت مالنژور  -1-شکل

 پیپت مالنژور سفید -2- شکل
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 =رقت خون در محلول رقیق كننده 
20

1
  

  میلي متر مربع  ١ =مساحت ھر مربع 

 =ارتفاع ھر مربع 
10

1
  میلي متر مربع  

  ۴ =تعداد مربع شمارش شده 
  یا بھ  طور خالصھ : 

مجموع تعداد گلبولھاي سفید شمارش شده ×  ۵٠=تعداد گلبول ھاي سفید در یك میلي متر مكعب خون 

  مربع  ۴در

  تركیبات محلول ریس 

  گرم ١                 (Brilliant cresyl Blue)رنگ برلیانت كرزیل بلو  -١

  گرم  ٣/٣١                سیترات سدیم  -٢

میل�����������ي  ١٠                 %٣٧فرمالین  -٣

  لیتر

  میلي لیتر  ١٠٠٠                آب مقطر  -۴

  
  

  الم نئوبار -٣-شكل
  

A  . در قسمت طرفي الم كھ شامل سطح افقي آزاد است  
B  . منطقھ مدرج شامل دو قسمت كھ توسط شیاري از ھم جدا شده است  

C,C  پایھ ھاي مخصوص ثابت شدن المل        
.D  المل سنگي  
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 WBC(W)و  RBC(R)ي مخصوص شمارش مربع ھا -۴-شكل
  
  
  

   (Hb)اندازه گیري ھموگلوبین 
براي اندازه گیري ھموگلوبین از روش سیان مت ھموگلوبین استفاده ش�د. ب�راي انج�ام آزم�ایش از 
كی��ت ان��دازه گی��ري ھموگل��وبین س��اخت كارخان��ھ زیس��ت ش��یمي اس��تفاده ش��د. ب��ا اس��تفاده از ھموگل��وبین 

میل��ي گ��رم تھی��ھ و ب��ا اس��تفاده از كی��ت م��ذكور و دس��تگاه  ٢٠-١۵-١٠-۵اس��تاندارد غلظ��ت ھ��اي مختل��ف 
اسپكتروفتومتر منحني استاندارد رسم گردید . نمونھ ھاي مورد آزمایش را با روش كیت ف�وق س�نجیده و 
با استفاده از منحني استاندارد نتایج حاصلھ بدست آمده و موارد ارزیابي قرار گرفت . الزم بھ ذكر است 

خ�ون را ب�ا پیپ�ت مخص�وص  ٢/٠ mlمیل�ي گ�رم در دس�ي لیت�ر م�ي باش�د .  ٢٠كیت م�ذكور ت�ا كھ دامنھ 
س�ي س�ي محل�ول  ش�ماره ی�ك كی�ت (  ۵ھموگلوبین (پیپت سالي ) كش�یده و در لول�ھ م�ورد نظ�ر ریخت�ھ و 

دقیقھ در دماي اتاق ق�رار م�ي  ١٠درابكین) را بھ آن اضافھ كرده و خوب تكان داده و مخلوط مي كنیم و 
یم تا محلول درابكین بھ گلبول قرمز اجازه لیز شدن بدھد كھ در این حالت جدار گلبول قرمز پاره شده دھ

ن�انومتر  ۵۴٠و ھموگلوبین  بھ داخل محلول درابكین آزاد شود . سپس در اسپكترو فتومتر با طول موج 
ھموگل�وبین محاس�بھ م�ي را یادداشت م�ي نم�اییم و ب�ا اس�تفاده از منحن�ي اس�تاندارد مق�ادیر  ODخوانده و 

خوان��ده ش��ده را  ODش��ود . در عم��ل ب��راي اس��تفاده از منحن��ي اس��تاندارد ابت��دا در محورعم��ودي مق��دار 
مشخص مي كنیم بھ وسیلھ خط افق�ي مح�ل تالق�ي آن ب�ھ منحن�ي اس�تاندارد مش�خص م�ي ش�ود . ح�ال اگ�ر 

لیتر مش�خص م�ي ش�ود(  خطي عمود بر محور افقي رسم كنیم ، مقدار ھموگلوبین برحسب گرم در دسي
  ). ١٣٧٨عامري مھابادي ، 

   
   (HCT)اندازه گیري ھماتوكریت 

تعیین حجم گلبول قرمز در حجم معیني از خون برحسب درصد را گویند .لولھ میكروھماتوكری�ت 

را تا 
3

2
ج نگ�ھ داش�تن  از خون پر كرده ( با قرار دادن  لولھ میكروھماتوكریت در وی�ال خ�ون و كم�ي ك� 

آن خون براساس خاصیت مویینگي باال مي آید ) و پس از مسدود نمودن  سرلولھ با خمیر ھماتوكریت ، 
دقیق��ھ س��انتریفیوژ ش��د . س��پس می��زان  ۵در دقیق��ھ ب��ھ م��دت  ١٣۵٠٠لول��ھ در دس��تگاه س��انتریفیوژ ب��ا دور 

لولھ ھماتوكری�ت را  ھماتوكریت با خط كش مخصوص برحسب درصد قرائت گردید . براي این منظور
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در شیار خط كش ھماتوكریت قرار داده و انتھاي پاییني ستون گلبولھاي قرمز را درست از باالي خمی�ر 
ھماتوكریت با خط صفر تنظیم كرده و قسمت باالي لولھ را كھ در پالسماي خ�ون ب�ا خ�ط مش�كي م�ورب 

ا با س�طح ب�االي گلبولھ�اي قرم�ز مي باشد ، میزان نموده ، سپس خط سفید متحرك میاني ر ١٠٠كھ عدد 
تنظیم و درصد حجم گلبولھاي قرمز از روي ستون مدرج خوانده شد . پ�س از ان�دازه گی�ري فاكتورھ�اي 
خوني با استفاده از اعداد بھ دست آمده و روابط ریاضي مي ت�وان ش�اخص ھ�اي خ�وني زی�ر را محاس�بھ 

  نمود : 
  

  شاخص ھاي گلبول قرمز 
اي توص�یف ان�دازه گلب�ول ھ�ا و می�زان ھموگل�وبین آنھ�ا  ب�ھ ك�ار م�ي شاخص ھاي گلبول قرمز بر

رود و از شمارش گلبول ھاي قرمز ، غلظت ھموگلوبین و ھماتوكریت بھ دست مي آیند . ش�اخص ھ�اي 
گلبول قرمز در مشخص كردن خصوصیات مرفولوژیك ك�م خ�وني ھ�ا مفی�د ھس�تند ( ع�امري مھاب�ادي ، 

١٣٧٨ .(  
  

   (MCV)گلبولي  اندازه گیري حجم متوسط
Mean Corpuscular Volume  

بیان مي ش�ود و ب�ا اس�تفاده از  (fl)عبارت است از حجم متوسط گلبول قرمز كھ برحسب فمتولیتر 
  رابطھ زیر بھ دست مي آید . 

millionRBC

10HCT
VCM

/

(%)
..


  

  
   (MCH)اندازه گیري میزان ھموگلوبین داخل گلبولي 

Mean Corpuscular Hemoglobin  
ت متوسط ھموگلوبین گلبولي عبارت است از وزن متوسط ھموگل�وبین موج�ود در ی�ك گلب�ول غلظ

  بیان مي شودو با استفاده از رابطھ زیر بھ دست مي آید .   (pg)قرمز كھ برحسب پیكوگرم 

millionRBC

10grHb
HCM

/

%)(
..


  

   (MCHC)اندازه گیري غلظت ھموگلوبین داخل گلبولي 
Mean Corpuscular Hemogloin Concentration 

غلظ��ت متوس��ط ھموگل��وبین گلبولھ��اي قرم��ز عب��ارت اس��ت از درص��د غلظ��ت ھموگل��وبین در ت��وده 
  گلبولھاي قرمز كھ با استفاده از رابطھ زیر بھ دست آمده و برحسب درصد بیان مي شود .

HCT

Hb
CHCM

100
...


  

  
  تھیھ گسترش خوني و رنگ آمیزي گیمسا 

    (Differential cell count)فید شمارش افتراقي گلبول ھاي س
جھت ش�مارش افتراق�ي گلب�ول ھ�اي س�فید پ�س از تھی�ھ گس�ترش مناس�ب از خ�ون ، گس�ترش ھ�ا ب�ا 
روش گیمس��ا رن��گ آمی��زي ش��د . ب��راي تھی��ھ گس��ترش ی��ك قط��ره خ��ون ح��اوي ھپ��ارین را ب��ھ وس��یلھ لول��ھ 

ي لب�ھ ك�امالً ص�افي م�ي باش�د و میكروھماتوكریت در انتھاي الم قرار داده و با كمك الم دیگري ك�ھ دارا
درج�ھ ب�ا قط�ره خ�ون درس�ت ك�رده پ�س از اینك�ھ  ۴۵ت�ا  ٣٠نقش پخش كننده دارد ، زاوی�ھ اي در ح�دود 

قطره خون در این زاویھ بین دو الم بھ طور یكنواخت پخش شد ، الم پخش كننده را با سرعتي یكنواخت 
ای�د بالفاص�لھ الم را ب�ا تك�ان دادن در ھ�وا ی�ا بدون  قطع حركت بھ جلو مي بریم . بعد از تھی�ھ گس�ترش ب
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گذاش��تن در حال��ت س��اكن در مع��رض ھ��وا خش��ك نم��ود و س��پس ب��ا م��داد روي قس��مت ض��خیم لب��ھ پ��اییني 

گسترش خون شماره گذاري كرده و بھ وسیلھ متانول ف�یكس نم�وده وب�ا گیمس�ا ب�ا رق�ت 
10

1
 ١۵ب�ھ م�دت  

دقیقھ المھا را ب�ا آب شس�تھ و ب�ا گذاش�تن روي تخت�ھ الم  ١۵نھایت پس از دقیقھ رنگ آمیزي كرده و در 
خشك نموده و برچسب زده و سپس با ریختن یك قطره روغن ایمرسیون روي قسمت ن�ازكتر گس�ترش ، 

میكروس�كوپ ش��مارش افتراق��ي و بررس�ي مورفول��وژي گلبولھ��ای  ١٠٠تھی�ھ ش��ده ب�ا بزرگنم��ایي عدس��ی 
  عدد گلبول سفید شمارش و بھ صورت درصد بیان گردید . ١٠٠رش سفید انجام شد . در ھر گست

  
  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

مراحل تھیھ گسترش خوني-۵-شكل  
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Estimated LC/EC Values and Confidence Limits 

 
Exposure           95% Confidence Limits 

Point              Conc.              Lower       Upper 
 

LC/EC  1.00         0.106            0.006           0.196 
LC/EC  5.00         0.157            0.020           0.253 
LC/EC 10.00         0.193            0.036           0.293 
LC/EC 15.00         0.222            0.054           0.325 
LC/EC 50.00         0.400            0.243           0.618 
LC/EC 85.00         0.722            0.501           2.582 
LC/EC 90.00         0.831            0.559           3.854 
LC/EC 95.00         1.021            0.648           7.062 
LC/EC 99.00         1.506            0.840          22.437 

 

  ساعت ٩۶غلظتھای مختلف سم دیازینون بر روی مولد نر ماھی سفید در طی  -١-جدول 
  (میلی گرم در لیتر) 

  
  
  
  
 
 
  
  
  

گرم)در تیمارھای مختلف(وزن ماھیان  -٢جدول   

  

± انحراف معیار   تیمار
  میانگین

  حداکثر  حداقل

  ۴٢  ٣٨  ٧٨/۴٠±٣٩/١  تیمار اول
  ۴٩  ٣٧  ۴۴/۴٢±٣۶/۴  تیمار دوم
  ۵١  ٣٨  ٨٣/۴٢±٧٩/۴  تیمار سوم

  ۵٣  ۴٠  ٨٩/۴٢±٩۵/٣  شاھد
یان در تیمارھای مختلف(سانتی متر)طول کل بدن ماھ-٣- جدول   

  

  
± انحراف معیار   تیمار

  میانگین
  حداکثر  حداقل

  ٣۶  ٣٢  ١١/٣۵±٢٧/١  تیمار اول
  ۴٣  ٣٢  ۵۶/٣۶±٠٧/۴  تیمار دوم
  ۴۴  ٣٢  ٠/٣٧±٢٩/۴  تیمار سوم

  ۴٧  ٣۵  ۴۴/٣٧±٧١/٣  شاھد
  طول استاندارد در تیمارھای مختلف(سانتی متر)-٤- جدول 

± انحراف معیار   تیمار
  میانگین

  حداکثر  حداقل

  ۶٣٠  ۴۵٠  ٣/۵۶٣±۶/۶١  تیمار اول
  ٩٢٠  ۴۴٠  ٢/۶٢٢±۴/١۶٣  تیمار دوم
  ٩٨٠  ۴٧٠  ٧٠۵±٠٣/٢۴۴  تیمار سوم

  ٩٧٠  ۵٠٠  ٣/۵٩٣±٩/١۴۵  شاھد



١١٦ 
 

  
  
  
 
 
  
  
  

  در تیمارھای مختلف(گرم)ماھیان گناد وزن  -٥- جدول 
  

± انحراف معیار   تیمار
  میانگین

  حداکثر  حداقل

  ٨٣/٧  ٠۶/٣  ٧١/۴±۵٨/١  تیمار اول
  ٨۴/٧  ٩٨/٢  ۵۵/۵±۶٢/١  تیمار دوم
  ۵٣/٧  ٣١/٢  ٧٧/۴±٧۴/١  تیمار سوم

  ۶١/١١  ۴۴/١  ۵۵/۵±٨٩/٢  شاھد
  در تیمارھای مختلف(گرم)ماھیان  کبدوزن  -٦- جدول 

  
± انحراف معیار   تیمار

  میانگین
  حداکثر  حداقل

  ۵٣/۴  ٣٨/٣  ٨٢/٣±۴۵/٠  تیمار اول
  ٣۴/٧  ٣٩/١  ٢۵/۴±٩٨/١  تیمار دوم

  ٣٣/٨  ٣۵/٣  ٧٢/۴±٨٩/١  یمار سومت
  ٢/٨  ٧/٢  ٣٨/۴±۶٨/١  شاھد

  در تیمارھای مختلف(گرم)ماھیان  کلیھوزن  -٧- جدول 
± انحراف معیار   تیمار

  میانگین
  حداکثر  حداقل

  ٢/١  ۶١/٠  ٩١/٠±١٩/٠  تیمار اول
  ٣٣/١  ٧/٠  ٩٩٧/٠±٢۴/٠  تیمار دوم
  ۵٩/٢  ۵۵/٠  ٠٨/١±٧٨/٠  تیمار سوم

  ۵٧/٢  ٧٣/٠  ١۶/١±۵۶/٠  شاھد
  در تیمارھای مختلف(گرم)ماھیان  طحالوزن  -٨- جدول 

± انحراف معیار   تیمار
  میانگین

  حداکثر  حداقل

  ۵٨/٠  ٣٨/٠  ۴٩/٠±  ٠۶/٠  تیمار اول
  ۵٩/٠  ۴۴/٠  ۵٢/٠±  ٠۶/٠  تیمار دوم
  ۵٩/٠  ۴۵/٠  ۵١/٠±   ٠۵/٠  تیمار سوم

  ۶٧/٠  ۴٣/٠  ۵٢/٠±  ٠٧/٠  شاھد
  ارھای مختلف(گرم)در تیمماھیان  مغزوزن  -٩- جدول 

  

 ±انحراف معیار   تیمار
  میانگین

  حداکثر  حداقل

  ٩۴/٣  ١۵/٢  ۴/٣±۶/٠  تیمار اول
  ۶١/۵  ٠۴/٢  ۵١/٣±٢۵/١  تیمار دوم
  ٩۶/٣  ٢۵/٢  ١/٣±۶۶/٠  تیمار سوم

  ٩٨/۴  ۶۵/٣  ٢۵/۴±۴۵/٠  شاھد



١١٧ 
 

± انحراف معیار   تیمار
  میانگین

  حداکثر  حداقل

  ۴/١  ٠۴/١  ١٨/١±  ١/٠  تیمار اول
  ٩/١  ٧٩/٠  ٢٨/١±  ۴٢/٠  تیمار دوم
  ٠٢/٢  ٨۵/٠  ٣/١±   ۴۶/٠  تیمار سوم

  ٠۵/٢  ۵٨/٠  ١١/١±  ۴٣/٠  شاھد
  در تیمارھای مختلف(گرم)ماھیان  قلبوزن  -١٠-جدول                         

  
  
  
  
  

  
  
  

  در تیمارھای مختلفشاخص گنادی ماھیان  -١١- جدول 
  
  
  
  
  
 
 

    در تیمارھای مختلفشاخص کبدی ماھیان  -١٢- جدول   
 

  تیمار
± انحراف معیار 

  میانگین
  حداکثر  حداقل

  ٨۵/١  ٢٣/١  ۶/١±  ١٩/٠  تیمار اول
  ۵۴/١  ٣٧/١  ۴٧/١±  ٠٧/٠  تیمار دوم
  ۴٢/١  ١٢/١  ٣٢/١±  ١/٠  تیمار سوم

  ۶۶/١  ۵٢/١  ۶/١±  ٠۵/٠  شاھد
)نتایج حاصل از شمارش تعداد گلبولھای قرمز در تیمارھای مختلف  -١٣-جدول          3mm )  

  
± انحراف معیار   تیمار

  میانگین
  حداکثر  حداقل

  ٣/١٨  ١۵  ۵/١۶±  ٩٣/٠  تیمار اول
  ١٨  ٣/١٢  ٣۴/١۵±  ٨١/١  تیمار دوم
  ١۶  ١٢  ۵۵/١۴±  ۶٧/١  تیمار سوم

  ٧/٢٠  ٣/١۵  ۵۶/١٧±  ۵/١  شاھد
( g/dl) در تیمارھای مختلف ھموگلوبین نتایج حاصل از شمارش  - ١۴- جدول    

  حداکثر  حداقل± انحراف معیار   تیمار

± انحراف معیار   تیمار
  میانگین

  حداکثر  حداقل

  ٧۴/٠  ۴٨/٠  ۶/٠±٠٧٧/٠  تیمار اول
  ٧۶/٠  ٣٧/٠  ۵۶/٠± ١٣/٠  تیمار دوم
  ۶٨/٠  ٢۴/٠  ۴٨/٠±١۶/٠  تیمار سوم

  ٩۴/٠  ۴٧/٠  ٧۴/٠±١٣/٠  شاھد

  کثرحدا  حداقل  میانگین±انحراف معیار   تیمار
  ٣۵/١  ۶۵/٠     ٨٣/٠±٢٣/٠  تیمار اول
  ۴۴/١  ۶٢/٠     ٩٢/٠± ٢٧/٠  تیمار دوم
  ٩۴/٠  ۴۵/٠     ۶٩/٠±٢/٠  تیمار سوم

  ٢/١  ٢٧/٠     ٩/٠±٣١/٠  شاھد



١١٨ 
 

  میانگین
  ۶٧  ۴٢  ۶٧/۵۶±  ٢٨/٧  تیمار اول

  ۵۵  ۴۵  ٨٩/۴٩±  ٩٣/٢  دومتیمار 
  ۵٢  ۴۵     ٣٣/۵١±  ٣٣/٣  تیمار سوم

  ۶٨  ۴٩  ٨٩/۵٩±  ۴٩/۵  شاھد
  (درصد)در تیمارھای مختلفخون  ھماتوکریت نتایج حاصل از شمارش  -١٥- جدول 

  حداکثر  حداقل  میانگین± انحراف معیار   تیمار
  ۵/۴۵۶  ۴/٣٢١  ٧/٣٨۵±  ۵/٣٩  تیمار اول
  ۵/٣٧٣  ١/٢٩۶  ٨/٣۴٠±  ۵/٢٢  تیمار دوم
  ۴/٣٩٨  ١/٢٧٩  ٧/٣١۵±  ۴/۴۶  تیمار سوم

  ۵/۴۵۶  ٧/٣۵٠  ۶/۴١٠±  ۴/٣۵  شاھد
  (fl) در تیمارھای مختلفخون ماھیان  MCV نتایج حاصل از شمارش  -١٦- جدول 

  (pg)خون ماھیان در تیمارھای مختلف MCH نتایج حاصل از شمارش  -١٧- جدول 

  (درصد) در تیمارھای مختلف MCHC نتایج حاصل از شمارش  -١٨- جدول 
  
    
  
  
  
  

  )  (3mmنتایج حاصل از شمارش تعداد گلبولھای سفید در تیمارھای مختلف  - ١٩- ول جد
  حداکثر  حداقل  میانگین± انحراف معیار  تیمار

  ١۵  ۴  ١١/٨±٠۵/۴  تیمار اول
  ٢٠  ۴  ١١±۵٩/۵  تیمار دوم
  ١٧  ١٣  ٨٣/١۴±۶/١  تیمار سوم

  ١١  ۵  ٢٢/٨±۴۴/٢  شاھد
 )درصد( در تیمارھای مختلف پرولمفوسیت نتایج حاصل از شمارش -٢٠- جدول 

 

  حداکثر  حداقل  میانگین± انحراف معیار   تیمار
  ٢/١۵٢  ١/١٠٧  ٧/١٢٩±  ٩/١٢  تیمار اول
  ٧/١٢٧  ٧/٩٨  ٨/١١٣±  ۵/٧  تیمار دوم
  ۵۶/١٣٢  ۶/٨٨  ٣/١٠۴±  ٣/١۶  تیمار سوم

  ٢/١۵٢  ١/١١۶  ٢/١٣۶±  ۴/١٣  شاھد

  حداکثر  حداقل  میانگین± انحراف معیار   تیمار
  ۵٨/٣٣  ۵۴/٣١  ١٣/٣٣±  ۶/٠  تیمار اول
  ٢٨/٣٣  ٩۵/٣٠  ٨٩/٣٢±  ٧۶/٠  تیمار دوم

  ٣٣/٣٣  ٣٣/٣٢  ٨٢/٣٢±  ۴١/٠  ر سومتیما
  ٨١/٣٣  ٣٣/٣٣  ۵۵/٣٣±  ١٧/٠  شاھد

  حداکثر  حداقل  میانگین± انحراف معیار  تیمار
  ٣٨۵٠٠  ١٧٨٠٠     ٢٩١٠٠± ۴/۶٩٣۵  تیمار اول
  ٢٩٨٠٠  ١١٠٠٠  ٢٢/١٨٧٢٢±٨/۶٣١٧  تیمار دوم
  ١۵٨٠٠  ١٠٣٠٠  ٣٣/١٢٧٣٣±١/١٩۵۴  تیمار سوم

  ۴٢۵٠٠  ٢۶٨٠٠  ١/٣٢۶١١±٨/۴٨٢۵  شاھد



١١٩ 
 

± انحراف معیار   تیمار
  میانگین

  حداکثر  حداقل

  ٩۶  ٨۵  ٨٩/٩١±  ۶٩/٣  تیمار اول
  ٩۶  ٨٣  ٨٩/٨٨±  ٢۶/۵  تیمار دوم
  ٨۵  ٨٠  ٣٣/٨٣±  ٩٧/١  تیمار سوم

  ٩۵  ٨۶  ٩٠±  ۵۴/٣  شاھد
   )درصد(مقدار لمفوسیت در تیمارھای مختلف  -٢١- جدول 

± انحراف معیار   تیمار
  میانگین

  حداکثر  حداقل

  ٢  ٠  ٠/١±   ٨٧/٠  تیمار اول
  ٣  ٠  ٢٢/١±  ٢/١  تیمار دوم
  ٣  ٠  ۶٧/١±  ٢/١  تیمار سوم

  ٢  ٠  ٧٨/٠±  ٨٣/٠  شاھد
  )درصد(در تیمارھای مختلف مونوسیتمقدار  -٢٢- جدول 

± انحراف معیار   تیمار
  میانگین

  حداکثر  حداقل

  ١  ٠  ١١/٠±  ٣٣/٠  تیمار اول
  ١  ٠  ٢٢/٠±  ۴۴/٠  تیمار دوم
  ١  ٠  ۵/٠±  ۵۵/٠  تیمار سوم

  ١  ٠  ١١/٠±  ٣٣/٠  شاھد
   )درصد(در تیمارھای مختلف ائوزینوفیلمقدار  -٢٣- جدول 

  
 

  حداکثر  حداقل  میانگین± انحراف معیار   تیمار
  ٨/۵  ١/۴  ٧۴/۴±  ۵۶/٠  تیمار اول
  ١/۶  ۴  ١٢/۵±  ۶٩/٠  تیمار دوم
  ٢/۶  ٣/۴  ٢٢/۵±  ٩۴/٠  تیمار سوم

  ١/۵  ١/۴  ۶٢/۴±  ٣٩/٠  شاھد
(میلی گرم در دسی لیتر) درتیمارھای مختلف مقدار -٢۴-جدول منیزیم   

  حداکثر  حداقل  میانگین± انحراف معیار   تیمار
  ١١٩  ١٠٩  ٣٣/١١۵±  ٠/٣  تیمار اول
  ١١۶  ١٠٩  ۴۴/١١٣±  ٣۵/٢  تیمار دوم
  ١٢٢  ١١۴  ۵/١١٧±  ۶٢/٣  تیمار سوم

  ١٢٠  ١١١  ٠/١١۵±  ٣٢/٣  شاھد
  میلی اکی واالن در لیتر)مقدار کلراید در تیمارھای مختلف ( -٢۵-جدول                

  
  
  
  



١٢٠ 
 

  حداکثر  حداقل  میانگین± انحراف معیار   تیمار
  ١۴۶  ١٣۵  ٠/١۴١±  ٣۵/٣  تیمار اول
  ١۴۵  ١٣٨  ٢٢/١۴٢±  ٣٩/٢  تیمار دوم
  ١٣٨  ١٣٢  ٨٣/١٣۴±  ٣٢/٢  تیمار سوم

  ١۴٢  ١٣٣  ٨٩/١٣۶±  ٩٣/٢  شاھد
  ( میلی اکی واالن در لیتر)مقدارسدیم در تیمارھای مختلف -٢٦- جدول 

  حداکثر  حداقل  میانگین± انحراف معیار   تیمار
  ١٨٨  ٧۵  ٩/١٢۵±  ٨/٣۵  تیمار اول
  ١٧۵  ٧٧  ١٠٩±  ۴/٣۴  تیمار دوم
  ٢٠٢  ٩۴  ٢/١٢٧±  ۶/٣٨  تیمار سوم

  ١۴۴  ٧١  ٣/٩٢±  ۵/٢١  شاھد
  (میلی گرم در دسی لیتر)  مقدار گلوکز در تیمارھای مختلف -٢٧- جدول 

  
  

± انحراف معیار   تیمار 
  میانگین

  حداکثر  حداقل

  ٨٨/٣۶  ۶٨/١٩  ۶٧/٢۵±  ٩٢/۴  تیمار اول
  ٨٨/٣١  ٨٢/٢۴  ٢/٢٧±  ٨۴/٢  تیمار دوم
  ٠٣/٣١  ۴٢/۶  ٩۴/٢٢±  ٩٨/٨  تیمار سوم

  ٧٢/٢٩  ٠۴/١٩  ٧٣/٢٢±  ٢٧/٣  شاھد
 )(میلی گرم در دسی لیتر مقدار اوره در تیمارھای مختلف -٢٨- جدول 

± انحراف معیار   تیمار
  میانگین

  حداکثر  حداقل

  ٢٢/١  ۶٨/٠  ٩٣/٠±  ٢/٠  تیمار اول
  ٨٨/٠  ۶۴/٠  ٧۶/٠±  ٠٨/٠  تیمار دوم
  ۶/١  ٧٢/٠  ٩٩٨/٠±  ٣۴/٠  تیمار سوم

  ۴/١  ۵٨/٠  ٧٨/٠±  ٢٧/٠  شاھد
مقدار -٢٩-جدول     میلی گرم در دسی لیتر)( اسیداوریك در تیمارھای مختلف  

± انحراف معیار   تیمار
  میانگین

  حداکثر  حداقل

  ٢۴۶  ٩۴  ٠/١۶٧±  ۶٧/۴۵  تیمار اول
  ٢۴٣  ٨۴  ٣٣/١۵۴±  ۴٢/۴٧  تیمار دوم
  ١٩١  ١٢۴  ۵/١۶٣±  ۶٨/٢۴  تیمار سوم

  ٢٣٨  ١١١  ٨٩/١۶٨±   ۴٣/٣٨  شاھد
 (میلی گرم در دسی لیتر) مقدار تري گلیسیرید در تیمارھای مختلف -٣٠-جدول

 
 
 
 



١٢١ 
 

± انحراف معیار   تیمار
  میانگین

  حداکثر  حداقل

  ۴٠٧  ١٩٢    ۵۶/٣١٨±٣٨/۶٣  تیمار اول
  ۴٢٣  ٢١٨    ٣۴٠±٠٣/۶٩  تیمار دوم
  ۵٠٩  ٢۵١    ٣٣/٣۵٠±٢۴/٩۵  تیمار سوم

  ٣٧٨  ١٨٢    ۴۴/٢۶٧±٠۴/۶۴  شاھد
  (میلی گرم در دسی لیتر) ول در تیمارھای مختلفمقدار كلستر -٣١-جدول

 

  حداکثر  حداقل  میانگین± انحراف معیار   تیمار
  ٨/١٢  ١١  ٩۴/١١±  ۵٣/٠  تیمار اول
  ١/١٣  ۵/١٠  ١٧/١٢±  ٨٣/٠  تیمار دوم
  ١/١٣  ۵/١١  ٣۵/١٢±  ۶٢/٠  تیمار سوم

  ٨/١٢  ١/١١  ٢/١٢±   ۵١/٠  شاھد
 (میلی گرم در دسی لیتر)رھای مختلف میانگین تغییرات کلسیم در تیما -٣٢- جدول 

  حداکثر  حداقل  میانگین± انحراف معیار  تیمار
  ١٢٠  ۶١  ١١/٨۴±١٨  تیمار اول
  ١٠٢  ۴٧  ٢٢/٧٢±٨٣/١۵  تیمار دوم
  ٧٠  ١٨  ٠/٣۶±٣٢/١۵  تیمار سوم

  ٢٧٠  ١٠١  ۶٧/١٧٠±۶٣/۶٠  شاھد
 (میکروگرم در دسی لیتر)آھن در تیمارھای مختلف  مقدار -٣٣- جدول 

  حداکثر  حداقل  میانگین± نحراف معیار ا  تیمار
  ۶/۴  ٨/٢  ٩١/٣±  ۵٢/٠  تیمار اول
  ٩/۴  ٨/٣  ٣١/۴±  ۴١/٠  تیمار دوم
  ۵  ۴/١  ٧٢/٣±  ٢٧/١  تیمار سوم

  ١/۵  ٧/٣  ٢/۴±   ٣٧/٠  شاھد
 میلی گرم در دسی لیتر)در تیمارھای مختلف( پروتیین کل  مقدار -٣٤- جدول 

  حداکثر  حداقل  میانگین± انحراف معیار   تیمار
  ۵/١  ١  ١٨/١±  ١۵/٠  تیمار اول
  ۵/١  ١/١  ٢٩/١±  ٢٩/٠  تیمار دوم
  ۵/١  ١/١  ٣٢/١±  ١٧/٠  تیمار سوم

  ٩/١  ١  ٣٨/١±   ٢۶/٠  شاھد
  (گرم در دسی لیتر) آلبومین در تیمارھای مختلف مقدار -٣٥-جدول

  حداکثر  حداقل  میانگین± انحراف معیار   تیمار
  ٨٩  ۶١  ٢٢/٧١±  ١٣/١٠  تیمار اول
  ٩١  ۵٨  ٨٩/٧۴±  ٢/١٣  تیمار دوم
  ٩٣  ۶٧  ١٧/٧۶±  ۵۶/٩  تیمار سوم

  ٩١  ۵٨  ٣٣/٧٢±   ۵/١٠  شاھد



١٢٢ 
 

(میلی گرم در دسی لیتر  در تیمارھای مختلف  

( HDL مقدار  -٣۶-جدول  

  حداکثر  حداقل  میانگین± انحراف معیار   تیمار
  ٩٠  ٢٠  ٣٣/۵٢±  ٣۶/٢۶  تیمار اول
  ٨۴  ۴/١٣  ٧١/۴٩±  ٧١/٢٣  تیمار دوم
  ٨٩  ١۴  ١٧/٣٣±  ١٧/٢٨  تیمار سوم

  ٨٣  ١۶  ٠٨/٣۵±  ١۶/٢٠  شاھد
 نانو گرم در میلی لیتر)مقدار ھورمون کورتیزول در تیمارھای مختلف ( -٣٧-جدول

  حداکثر  حداقل  میانگین± انحراف معیار  تیمار

  ٢۴/١  ٩۶/٠  ١١/١±١١/٠  تیمار اول

  ٢/١  ۵۴/٠  ٩٣/٠±٢۵/٠  تیمار دوم

  ٠٣/١  ۵٨/٠  ٨۴/٠±١۶/٠  تیمار سوم

  ۴١/٢  ٩٩/٠  ۶٢/١±۴٣/٠  شاھد

  (نانوگرم در میلی لیتر) مقدار ھورمون تستوسترون در تیمارھای مختلف -٣٨-جدول
 

  حداکثر  حداقل  میانگین± انحراف معیار   تیمار
  ٨٢/٢٧  ٢۴/۶  ٢۵/١٢±  ٣/۶  تیمار اول
  ٨١/١٨  ۴۵/٧  ٩۵/١٢±  ۵٩/٣  تیمار دوم
  ٣۵/٢٠  ۴۵/٩  ٣٧/١٣±  ۶٨/٣  تیمار سوم

  ٩۶/١١  ٣۶/٢  ٢٩/٨±  ٩٧/٢  اھدش
  (پیکو گرم در میلی لیتر)مقدار ھورمون آدرنالین در تیمارھای مختلف -٣٩-جدول

  
  حداکثر  حداقل  میانگین± انحراف معیار   تیمار

  ۴۶/۴٠  ١١/٢۴  ١١/٣۴±  ٢٨/۶  تیمار اول
  ٣٣/۴١  ٣٣/١۴  ٨٩/٣١±  ۴٣/٨  تیمار دوم
  ٣٣/۴۵  ٩۵/٨  ۶٢/٣١±  ۶۶/١٢  تیمار سوم

  ٨٣/٣۶  ٧٩/١۴  ٩/٢۴±  ٣٧/۶  شاھد
 (پیکو گرم در میلی لیتر) مقدار نورآدرنالین در تیمارھای مختلف -٤٠-جدول

  حداکثر  حداقل  میانگین± انحراف معیار   تیمار
  ٢٨٧  ١١۶  ٣٣/٢٠٣±۵٢/۵٠  تیمار اول
  ٢٧۵  ١۴٨  ٧٨/٢٢۵ ±۴٣/۴۴  تیمار دوم
  ٣۴۵  ٢٢٧  ۵/٢٨٠±۶١/۴١  تیمار سوم

  ٢۵٨  ١٠٧  ٣٣/١٨١±٢٨/۵۵  شاھد
 (واحد بین المللی در لیتر ) در تیمارھای مختلفآلکالین فسفاتاز  مقدار آنزیم  -٤١-جدول

  
  
 



١٢٣ 
 

  حداکثر  حداقل  میانگین± انحراف معیار   تیمار
  ٢١۴١  ١۴۵٩  ۴۴/١٨٣۵±  ۴٧/٢۴١  تیمار اول
  ٢١٣١  ١٠۶١     ١١/١۵۶۴±  ۴۶/٢٧۵  تیمار دوم
  ١٣۴٩  ٨۶۵  ٣٣/١١٧۵±  ٣۴/١٨٧  تیمار سوم

  ٢۴٠٩  ١٢٨٩  ۶٧/١٨٧٩±  ١/۴۴١  شاھد
 واحد بین المللی در لیتر) در تیمارھای مختلف( LDHمقدار آنزیم  -۴٢-جدول

  حداکثر  حداقل  میانگین± انحراف معیار   تیمار
  ١۶٨٢  ١٠۵٠  ٢/١٣۵٨±  ١/٢٣٣  تیمار اول
  ٧۵٠  ۴۴٠  ۶/۵٨٧±  ٢/١١٧  تیمار دوم
  ٧٣۶  ٣٠٣  ۵/۴۵٧±  ٩/١٨٠  تیمار سوم

  ٨٢٠٩  ١٨۵٨  ٧/۴۶١۶±  ٨/٢۵٣٣  شاھد
  (واحد بین المللی در لیتر)مقدار آنزیم کولین استراز در تیمارھای مختلف -٤٣-جدول

  
  حداکثر  حداقل  میانگین± انحراف معیار   تیمار

  ١۶٨  ٣۵  ۶٧/٩٨±  ۶۴/۴٣  تیمار اول
  ١٩٠  ٣٩  ۶٧/١١١±  ٢٩/۵٩  تیمار دوم
  ٢٣٠  ١١٩  ٨٣/١٨١±  ۵۴/٣۶  تیمار سوم

  ٨٠  ٢٠  ١١/۴٩±   ۵٢/٢۶  شاھد
 (واحد بین المللی در لیتر) در تیمارھای مختلف ASTمقدار آنزیم  -٤٤-جدول

  
  
  
  



١٢٤ 
 

 P-value شاھد ٣تیمار ٢تیمار  ١تیمار  فاکتورھای خونی

) 3mm /١٠۶ RBC(  b ١٩/٠±۶/١  b ٠٧/٠±۴٧/١  a ٣٢/١±١/٠  b ٠۵/٠±۶/٠٠٠/٠  ١  

Hb(g/dl)   bc ٩٣/٠±۵/١۶  ab ٣±٨١/١۴/١۵  a ۶٧/١±۵۵/١۴  c ۵/١±۵۶/٠٠٣/٠  ١٧  

) HCT درصد(   bc ٢٨/٧ ±۶٧/۵۶  a ٨٩±٩٣/٢/۴٩  ab ٣٣±٣٣/٣/۵١  c ۴٩/۵±٨٩/۵٠٠١/٠  ٩  
 MCV (fl)  b ۵/٧/٣٨± ٣٩۵  a ۵/٨/٣± ٢٢۴٠  a ۴/۴۶±٧/٣١۵  b ۴/٣۵±۶/۴٠٠٠/٠  ١٠  

(pg)  MCH  b ٧/١٢٩±٩/١٢  a ۵/٨/١١٣±٧  a ٣/١۶±٣/١٠۴  b ۴/٢/١٣±١٣۶  ٠٠٠/٠  
 MCHC د(درص(  a ۶/١٣/٣٣±٠  a ٧۶/٨٩/٣٢±٠  a ۴٨٢/٣٢± ١/٠  b ١٧/٠±۵۵/٠٠٠/٠  ٣٣  

WBC ( 3mm  )  b ۶/١١/٣٣٨١١±٩٩٠١  a ٨/۶٢٢/١٨٧٢٢±٣١٧  a ١/١٩۵۴±٣٣/١٢٧٣٣  b ٨/۴٨٢۵±١/٣٢۶٠٠٠/٠  ١١  

  ٠١/٠  ٢٢/٨±٢/٨٣/١۴  a ۴۴±١/b ۶  ۵±١١/ab ۵٩  ٠۵/۴±١١/٨ a  )(درصدپرولمفوسیت
  ٠٠١/٠  ٩٠±٣/b ۵۴  ٣٣/٨٣±٩٧/١ a  ٢۶/۵±٨٩/٨٨ b  ٨٩/٩١±b ۶٩/٣  درصد)لمفوسیت (
  ۴١٨/٠  ٧٨/٠±٨٣/٠ a  ٢/١±۶٧/١ a  ٢٢/١±٢/١ a  ٠/١±٨٧/٠ a  (درصد)مونوسیت 
  ٠/٢۶۶  ١١/٠±٣٣/٠ a  ٠/٠±۵/a ۵۵  ٢٢/٠±٠/a ۴۴  ١١/٠±٣٣/٠ a  (درصد)ائوزینوفیل 

  ٠٠٠/٠  ٨٩/١٣۶±  ٩٣/٢ ٨٣/١٣۴  a±  ٣٢/٢ a  ٢٢/١۴٢±  ٣٩/٢ b   ٠/١۴١±  ٣/٣۵  b  (MEQ/L) سدیم
  ٠/٠۶۵    ٢۶٧/٠۴/۶۴±۴۴ a    ٩۵±٣٣/٣۵٠/٢۴ ab    ٣۴٠±۶٩/٠٣ b    ٣١٨/۶٣±۵۶/٣٨ ab  (mg/dl)کلسترول

  ٠٠٠/٠  ±۶٧/١٧٠   ۶٠/٠/٣۶  c ۶٣±  ٣٢/١۵ a  ٢٢/٧٢±  ٨٣/١۵ ١١/٨۴  b±  ١٨ b (micg/dl)آھن 
  ٢٠٩/٠  ۴/±۶٢  ٣٩/٠ ۵  a/٢٢±  ٠/٩۴ ۵  a/١٢±  ٧۴/۴  a ۶٩/٠±  ٠/Mg  (  a ۵۶منیزیم(

  ٠/١١۶  ٠/١١۵±  ٣٢/٣ ab  ١١٧/±۵  b ۶٢/٣  ١١٣/±۴۴  ٢/٣۵ ٣٣/١١۵  a±  ٠/٣ ab (MEQ/L) کلراید
  ١٢٣/٠  ٣/٩٢±  ٢١/a ۵  ٢/١٢٧±  ٣٨/a ۶  ١٠٩±  ٣۴/٩/١٢۵  a ۴±  ٨/٣۵ a (mg/dl)گلوکز
  ٢٢٩/٠  ٧٣/٢٢±  ٢٧/٣ a  ٢٢/٩۴±  ٩٨/٨ a  ٢/٢٧±  ٢/٨۴ ۴  ±۶٧/٢۵  a/٩٢ a  (mg/dl) اوره

  ٠/١۴۶  ٧٨/٠±  ٢٧/٠ a  ٩٩٨/٠±  ٠/٣۴ a  ٠/٧۶±  ٠٨/٠ a  ٩٣/٠±  ٢/٠ a (mg/dl)اسیداوریک
  ٨٨٢/٠  ٨٩/١۶٨±   a ۴٣/٣٨  ١۶٣/٣٣/١۵۴  a ۶٨/٢۴  ±۵±  ۴٧/a ۴٢  ٠/١۶٧±  ۴۵/a ۶٧ (mg/dl)تریگلیسیرید

  ٠/۶۶۵  ٢/١٢±   a ۵١/٠  ١٢/٣۵±  a ۶٢/٠  ١٧/١٢±  ٨٣/٠ a  ١١/٩۴±  a ۵٣/٠  (mg/dl)کلسیم
  ٠/٣٠۶  ۴/٢±   ٣٧/٠ a  ٧٢/٣±  ٢٧/١ ۴  a/٣١±  a ۴١/٠  ٩١/٣±  a ۵٢/٠  (mg/dl)روتیین کلپ

HDL(mg/dl) a ٢٢/٧١±  ١٣/١٠  a ٨٩/٧±  ٢/١٣۴  a ۵۶/١٧/٧±  ٩۶  a ۵/٨٠٩/٠  ٣٣/٧٢±   ١٠  
  ٠/٢٠۴  ٣٨/١±   ٠/٢۶ a  ٣٢/١±  ١٧/٠ a  ٢٩/١±  ٢٩/٠ a  ١٨/١±  ٠/١۵ a  (g/dl)آلبومین

  ٠٠٠/٠  ±۶٢/١  b ۴٣/٠  ٠/٨۴±  ٠/١۶ a  ٩٣/٠±  ٠/٢۵ a  ١١/١±  ١١/٠ a (ng/ml)تستوسترون
  ٢٩٢/٠  ٠٨/٣۵±  ٢٠/١۶ a  ١٧/٣٣±  ١٧/٢٨ a  ۴٩/٧١±  ٧١/٢٣ a  ۵٢/٣٣±  ٢۶/٣۶ a  (ng/ml)کورتیزول



١٢٥ 
 

 P-value شاھد ٣تیمار ٢تیمار  ١تیمار  فاکتورھای خونی
  ٠٩١/٠  ٢٩/٨±٩٧/٢ a  ٣٧/١٣±  b ۶٨/٣  ١٢/٩۵±  ab ۵٩/٣  ١٢/٢۵±  ۶/٣ ab (pgr/ml)آدرنالین

  ١٣/٠  ٩/٢۴±  ۶/٣٧ a  ±۶٢/٣١  ١٢/a ۶۶  ٨٩/٣١±  ١١/٣۴  a ۴٣/٨±  ۶/٢٨ a  (pgr/ml)نور آدرنالین
  ٠/٠٠۵  ۵۵±٣٣/١٨١/٢٨ a  ٢٨٠/۴١±۵/٧٨/٢٢۵  b ۶١ ۴۴±/a ۴٣  ٣٣/٢٠٣±۵٠/a ۵٢ (Iu/l)آلکالین فسفاتاز

  ٠٠١/٠  ±۶٧/١٨٧٩  ۴۴١/١ ٣٣/١١٧۵  b± ١٨٧/٣۴ ١١/١۵۶۴   a±  ٢٧۵/١٨٣۵  b ۴۶/±۴۴  b ۴٧/٢۴١ (Iu/l)الکتات دھیدروژناز
  ٠٠٠/٠  ۴۶١۶/٧±٨/٢۵٣٣ b  ٩/١٨٠±۵/۴۵٧ a  ٢/١١٧±۶/۵٨٧ a  ٢/١٣۵٨±١/٢٣٣ a (Iu/l)کولین استراز

  ٠٠٠/٠  ۴٩/١١±   a ۵٢/٢۶  ٨٣/١٨١±  ٣۶/c ۵۴  ±۶٧/١١١  ۵٩/٢٩ b  ±۶٧/٩٨  b ۶۴/۴٣ (Iu/l)آسپارات امینو ترانسفراز

   می مولدین نر ماھی سفید در تیمارھای مختلفمقدار متوسط فاکتورھای خونی ، بیوشیمیایی، ھورمونی و آنزی -۴۵-جدول

).    >٠۵/٠Pحروف التین غیر مشترک نشاندھنده معنی دار بودن می باشد(
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  صید ماھی سفید توسط صیادان تعاونی صیادی در خلیج میانکالھ-١-شکل

  
  

  
  

  
  آماده سازی تانکھای محل آزمایش-٢-شکل
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  ر سم دیازینون در نمونھ ای از ماھیان سفید نر انحراف ستون فقرات ناشی از تاثی -٣-شکل

  
  
  
  

  
  خونگیری از ناحیھ دمی ماھیان سفید نر  -۴-شکل
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Effect of organophosphate, diazinon on some immunophysiological, 
haematological and histological variable of Rutilus frisii kutum 

(Kamensky,1901) 
 

Abstract 
    The acute toxicity and effects of diazinon on some haematological parameters of 
kutum (Rutilus frisii kutum, Kamensky, 1901) weighing 613.33 g ± 157.06 g were 
studied under static water quality conditions at 15 °C ± 2 ºC in winter and spring 
2009. The effective physical and chemical parameters of water were pH= 7-8.2, 
dh= 300 mg/L (caco3), DO= 7 ppm and T= 15 °C±2 ºC. The first test was primarily 
to determine the effects of acute toxicity (LC5096 h) of the agricultural toxicant 
diazinon (emulsion 60%) on kutum male brood stocks. For this purpose, 4 
treatments were used to test toxicity; each treatment was repeated in 3 tanks with 9 
fish per treatment and with 180 litres water capacity. After obtaining the final 
results, the information was analysed statistically with Probit version 1.5 (USEPA, 
1985), and we determined the LC10, LC50 and LC90 values at 24 hours, 48 hours, 
72 hours and 96 hours; the maximum allowable concentration value (LC5096 h 
divided by 10) (TRC, 1984); and the degree of toxicity. The second stage of testing 
consists of four treatments: LC0= 0 as experimental treatment, treatment A with a 
concentration of LC1= 0.107 mg/L, treatment B with concentration of LC5= 0.157 
mg/L, treatment C with concentration of MAC value= 0.04 mg/L. Male brood 
stocks of kutum were treated with these concentrations for 45 days. Experiments 
were carried out under static conditions based on the standard TRC, 1984 method 
over 45 days. Our results show that long-term exposure to diazinon causes a 
decrease in the erythrocyte count (RBC), haemoglobin (Hb), haematocrit (PCV), 
mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular haemoglobin (MCH), mean 
corpuscular haemoglobin concentration (MCHC), leucocyte count (WBC), 
lymphocyte, testosterone, iron (Fe), sodium (Na), lactate dehydrogenase (LDH), 
and cholinesterase (CHeS). In addition, diazinon also causes an increase in 
prolymphocyte, aspartate aminotransferase (AST), cholesterol, alkaline 
phosphatase (ALP) and adrenaline (P<0.05). There are no significant effects on 
monocyte, eosinophil, magnesium (Mg), chloride (Cl), glucose (BS), urea (BUN), 
uric acid (U.A), triglyceride (TG), calcium (Ca), albumin (Alb), total protein (TP), 
cortisol, noradrenaline and high density lipoprotein (HDL) levels in kutum male 
brood stocks (P>0.05). Pathology results showed toxin diazinon no effect on 
average weight and fish body length, the average weight of heart, brain, spleen, 
liver, kidney and liver index  but caueses decrease of gonad weigth and gonad 
index and also, cause complications of tissue necrosis, vascular congestion, 
inflammation in the liver, a sharp reduction in the number of glomeruli, necrosis, 
vascular congestion and haemorage in the kidney, capsule thickening and fibrosis, 
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atrophy, vascular congestion, macrophages release increased, increasing sediment 
Hemosiderine  and thickening  of  artery walls in the spleen, atrophy, fibrosis and 
necrosis in testis , vascular congestion, increased distance between the 
myocardium and fibrous string in heart and neuronal loss, vascular congestion and 
edema in the brain of kutum male brood stocks.  
 
Key words: Acute toxicity, diazinon, haematological, biochemical, 
histopathology, Rutilus frisii kutum 
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