
شيميايي خون ماهي از متداول  چکیده:  صورت بروز آلودگي   پارامترهاي بيو ستند كه در  تحت تاثير قرار  ترين عواملي ه

رغم منع مصرف در  باشند كه علي كش كشاورزي در كل جهان مي ترين سموم آفت سموم ارگانوفسفره پرمصرف   . گيرندمي

شورهاي جهان همچنان به    سياري از ك سترده ب ستفاده قرار مي   در  طور گ شمال ايران مورد ا ترين اثر گيرد. مهممزارع برنج 

ست  شد.  ها بر موجودات غير هدف ميآن تاثيرسموم مربوط به   محيطي اين زي شتر از  ويژه ماهيآبزي، به موجوداتبا ها بي

صورت به ورزي و باغهاي كشازمين آملجا كه در شهرستان از آن باشند.معرض مسموميت با سموم مي   ساير موجودات در 

شي    دوره سمپا شرب   از طرفيو  شده اي  ستاها آب  شتر از آب نيز  مردم رو شت   گردد،مين مياهاي زيرزميني تبي احتمال ن

كش ده اين آفتنحاضممر به بررسممي سممميت كشمم پژوهشرو در ها وجود دارد. از اينبه داخل اين چاهكشمماورزي سممموم 

ست   خهاي آبي، پرداسازگان هاي بوم آالينده عنوان يکي ازبه شده ا سي باقي  پژوهش . هدف از اينته  شره برر  كشمانده ح

پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي از   كمان بوده است.  آالي رنگينقزل بر پارامترهاي خوني ماهي و تاثير اين سم  ديازينون

 ١396از پاييز فصل  ٤طي  قه دشت هرازدر منطايستگاه  ١0نمونه آب از  ١٢0. در اين پژوهش باشد مينوع مقطعي تحليلي 

مه جممع  ١397تا تابستان  مده سمموم     آوري و ب ارگانوفسفره با استفاده از روش گازكروماتوگرافي و  منظمور سمنجش باقيمان

 قرار گرفتند. مطالعهمورد خون  گيري پروتئين كل و گلوكزاندازه ها شامل و پارامترهاي خوني آن HPLCوسيله دستگاه   به

شره باقي ،ا توجه به نتايج آناليزب ستگاه در  كش ديازينونمانده ح شده   همه اي شخص  ش  هاي م شترين  طوريد بهديده  كه بي

شره ميزان باقي ستگاه كچب بوده كه به     مانده ح ستان و پاييز در اي صل تاب شد.  مي ppm 893/0و  9٢3/0ترتيب كش در ف با

البته الزم به توضيح است كه مقادير سموم     .ميزان سم تقريبا صفر بوده است   باشد كه  كمترين ميزان مربوط به فصل بهار مي 

شده در نمونه    شاهده  شور آلمان و    تر از حدهاي آب پايينم ستاندارد ك ستاندارد  ا شماره   ا . نتايج مربوط به بود ١0٥3ملي 

طور تان، ميزان پروتئين كل بهكش در فصممل تابسمم مانده حشممرهدهد كه با افزايش ميزان باقيپارامترهاي خوني نشممان مي

گيرند  ها قرار مي كشتوان به نقص كبد ماهياني كه در مجاورت آفت        داري كاهش يافته كه اين كاهش پروتئين را مي     معني

شي از    داري افزايش يافت كه اين افزايش ميزان گلوكز را ميطور معنيارتباط داد و ميزان گلوكز خون به سترس نا توان به ا

توجه به اثرات متعدد ديازينون بر پارامترهاي   باقرارگيري اين موجودات در مقابل سمممم ديازينون نسمممبت داد.    در معرض

سم در آب  ست ماهيان در آب    شمال  هايخوني و غلظت اين  شور و همچنين محل زي نظر خزر به هاي منتهي به دريايك

ويژه لذا لزوم انديشيدن تمهيداتي در اين خصوص به   .دهد ثير قرارارا تحت ت انرسد سم ديازينون قادر است بقاي ماهي   مي

اطمينان بيشممتر از حفس سمم متي   هاي كشمماورزي برايمنظور اسممتفاده صممحيح و اصممولي از نهاده آموزش كشمماورزان به

 د.رسنظر ميكنندگان بيش از پيش ضروري بهمصرف

 


