چکیده :پارامترهاي بيو شيميايي خون ماهي از متداولترين عواملي ه ستند كه در صورت بروز آلودگي تحت تاثير قرار
ميگيرند .سموم ارگانوفسفره پرمصرفترين سموم آفتكش كشاورزي در كل جهان ميباشند كه عليرغم منع مصرف در
ب سياري از ك شورهاي جهان همچنان بهطور گ سترده در مزارع برنج شمال ايران مورد ا ستفاده قرار ميگيرد .مهمترين اثر
زي ست محيطي اين سموم مربوط به تاثير آنها بر موجودات غير هدف ميبا شد .موجودات آبزي ،بهويژه ماهيها بي شتر از
ساير موجودات در معرض مسموميت با سموم ميباشند .از آنجا كه در شهرستان آمل زمينهاي كشاورزي و باغ بهصورت
دورهاي سمپا شي شده و از طرفي آب شرب مردم رو ستاها نيز بي شتر از آبهاي زيرزميني تامين ميگردد ،احتمال ن شت
سممموم كشمماورزي به داخل اين چاهها وجود دارد .از اينرو در پژوهش حاضممر به بررسممي سممميت كش منده اين آفتكش
بهعنوان يکي از آاليندههاي بوم سازگانهاي آبي ،پرداخته شده ا ست .هدف از اين پژوهش برر سي باقيمانده ح شرهكش
ديازينون و تاثير اين سم بر پارامترهاي خوني ماهي قزلآالي رنگينكمان بوده است .پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي از
نوع مقطعي تحليلي ميباشد .در اين پژوهش  ١٢0نمونه آب از  ١0ايستگاه در منطقه دشت هراز طي  ٤فصل از پاييز ١396
تا تابستان  ١397جم معآوري و ب مهمنظ مور س منجش باقيمان مده س مموم ارگانوفسفره با استفاده از روش گازكروماتوگرافي و
بهوسيله دستگاه  HPLCو پارامترهاي خوني آنها شامل اندازهگيري پروتئين كل و گلوكز خون مورد مطالعه قرار گرفتند.
با توجه به نتايج آناليز ،باقيمانده ح شرهكش ديازينون در همه اي ستگاههاي م شخص شده ديده شد بهطوريكه بي شترين
ميزان باقيمانده ح شره كش در ف صل تاب ستان و پاييز در اي ستگاه كچب بوده كه بهترتيب  0/9٢3و  ppm 0/893ميبا شد.
كمترين ميزان مربوط به فصل بهار ميباشد كه ميزان سم تقريبا صفر بوده است .البته الزم به توضيح است كه مقادير سموم
م شاهده شده در نمونههاي آب پايينتر از حد ا ستاندارد ك شور آلمان و ا ستاندارد ملي شماره  ١0٥3بود .نتايج مربوط به
پارامترهاي خوني نشممان ميدهد كه با افزايش ميزان باقيمانده حشممرهكش در فصممل تابسممتان ،ميزان پروتئين كل بهطور
معنيداري كاهش يافته كه اين كاهش پروتئين را مي توان به نقص كبد ماهياني كه در مجاورت آفتكش ها قرار ميگيرند
ارتباط داد و ميزان گلوكز خون بهطور معنيداري افزايش يافت كه اين افزايش ميزان گلوكز را ميتوان به ا سترس نا شي از
در معرض قرارگيري اين موجودات در مقابل سمممم ديازينون نسمممبت داد .با توجه به اثرات متعدد ديازينون بر پارامترهاي
خوني و غلظت اين سم در آبهاي شمال ك شور و همچنين محل زي ست ماهيان در آبهاي منتهي به درياي خزر بهنظر
ميرسد سم ديازينون قادر است بقاي ماهيان را تحت تاثير قرار دهد .لذا لزوم انديشيدن تمهيداتي در اين خصوص بهويژه
آموزش كشمماورزان بهمنظور اسممتفاده صممحيح و اصممولي از نهادههاي كشمماورزي براي اطمينان بيشممتر از حفس سمم متي
مصرفكنندگان بيش از پيش ضروري بهنظر ميرسد.

