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تأثیر سطوح مختلف دیازینون (سم ارگانوفسفره) در
شاخصهای تحرک و ساختار ریختشناسی اسپرم مارماهی

دهانگرد خزری ()Caspiomyzon wagneri

 نیما نعمتی مبین :کارشناس ارشد گروه شيالت ،پرديس کشاورزي و منابع طبيعي کرج ،دانشکدۀ منابع طبيعي ،دانشگاه تهران.
 سهیل ایگدری :استاديار گروه شيالت ،پرديس کشاورزي و منابع طبيعي کرج ،دانشکدۀ منابع طبيعي ،دانشگاه تهران
 باقر مجازی امیری :استاد گروه شيالت ،پرديس کشاورزي و منابع طبيعي کرج ،دانشکدۀ منابع طبيعي ،دانشگاه تهران
 هادی پورباقر :استاديار گروه شيالت ،پرديس کشاورزي و منابع طبيعي کرج ،دانشکدۀ منابع طبيعي ،دانشگاه تهران

چکیده
مارماهی دهانگرد خزری ( )Caspiomyzon wagneriاز ماهیان بومی دریای خزر است که برای تخمریزی وارد رودخانههای منتهی به این
دریا میشود؛ در حالی که ،با عوامل تهدیدکنندة فراوانی از جمله سموم ارگانوفسفره مواجه است .ای مطالعه با هند بررسنی تنثییر سنم
دیازینون ،که از عوامل مهم آالیندگی رودخانههای محل تکثیر طبیعی ای گونه است ،در شاخصهای تحرک و ریختشناسی اسنررم این
گونه تا زمان رسیدن اسررم به سطح تخمک صورت گرفت .بدی منظور اسررم ماهیان تحت تثییر غلظتهنای  0 ،1/0 ،1/0 ،1/10 ،1/10و
 0میلیگرم در لیتر دیازینون تا زمان پایان تحرک قرار گرفتند .نتایج ای آزمایش نشنان داد کنه بنا افنزایش غلظنت دینازینون پارامترهنای
حرکتی اسررمها به طور معنیداری کاهش مییابد ( .)P<0.05همچنی مشخص شد ،تخریب ساختار اسررم تحت تثییر دیازینون در زمان 3
دقیقه مواجهه نسبت به تیمار شاهد اختال معنیداری دارد ( )P<0.05که شامل افزایش طول و عرض و سطح سر ،تخریب تاژک ،کاهش
طول تاژک و قطع تاژک است .درصد تخریب اسررم نیز ،با توجه به شاخصهای مختلف ،با افزایش غلظت دیازینون بنه طنور معننیداری
افزایش یافت ( )P<0.05و حداکثر میزان تخریب در غلظت  0میلیگرم در لیتر مشناهده شند کنه بنرای قطنع تناژک  4/4درصند ،کالفنی
شکلشدن و کوتاهشدن تاژک  66/6درصد ،بدشکلی سر ،خمیدگی ،پارگی غشا و تخریب دیوارة سر اسررم  00/3درصند و تخرینب کنل
اسررم  30درصد اندازهگیری شد .بننابرای  ،دینازینون بنه طنور محتمنل منیتوانند بنا ایجناد تنثییرات تخریبنی در فاکتورهنای تحنرک و
ریختشناسی اسررم ،در قابلیت لقاح اسررمها تثییرات نامطلوبی بگذارد و میزان لقاح را به صورت محسوسی کاهش دهد و تهدیند جندی
برای بقای ای گونة نادر به حساب آید.
واژگان کلیدی :تحرک ،دیازینون ،ریختشناسی اسررم ،مارماهی دهانگرد خزری.
 مسئول مکاتبات:

تلف 19396904610 :

Email: Soheil.Eagderi@Ut.ac.ir
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مارمنناهی دهننانگننرد خننزری (

 .1مقدمه
آفتکنشهنای ارگانوفسنفره در دهنة  0901و اواینل
دهة 0991به طور کامل جانشی آفت کش هنای کلنره
شنندند

(et al., 2000

 .)Burkepileاز مزایننای سننموم

ارگانوفسفره نسبت به سموم کلره قابلیت تجمعی کنم
در بافننتهننا و عمننر کوتنناهمنندت در طبیعننت اسننت
(et al., 2001

 .)Svodovaدینازینون از جملنه سنموم

ارگانوفسننفره اسننت کننه در سننطح گسننتردهای در
کشاورزی و حتی امور خانگی برای کنتنرل حشنرات
استفاده می شود .با اینکه بومسازگان های آبی محنل و
هد

استفادة سم دیازینون نیستند ،مطالعنات پایشنی

نشننناندهنننندة شنننواهدی از ح ننور اینن سنننم و
متابولیتهای آن در محیطهای آبی به وینهه آبهنای
سطحی است ( .)Vander Geest et al., 1997دینازینون
مننورد اسننتفاده در زم نی هننای کشنناورزی بننهراحت نی
مننیتواننند شسننته ش نود و وارد آبهننای زیرزمینننی،
سطحی و در نهایت محیط زیست آبزینان شنود و در
گسترة وسیعی از آبزیان غیرهند

از جملنه ماهینان،

پستانداران و بیمهرگان آبزی تثییرات سنویی بگنذارد
(.)Kuivila and Foe, 1995
بیشتر مناطق دشتی اسنتان مازنندران در شنمال
ایننران کشننت فشننردة بننرنج دارننند و از کودهننا و
آفتکش ها برای افنزایش عملکنرد و تولیند اسنتفاده
میکنند .دیازینون از آفتکشهای غالب مورد استفاده
در ای مناطق است که برای مبارزه با کرم ساقهخنوار
برنج به کار میرود

(at al., 2005

 .)Khazaeeاز جمله

عوامل افنزایش بنیش از حند دینازینون در آبهنای
سطحی و زیرزمینی شمال کشور میتنوان بنه آبیناری
زیاد ،باالبودن حاللیت دیازینون در آب همچنی  ،نوع
خاک و باالبودن مقدار مواد آلی در خاکهنای منطقنه
اشاره کرد (.)Riazi et al., 2001

Caspiomyzon

 )wagneri Kessler, 1870گونة بومی دریای خزر است
که در حوزههای آبرینز شنمالی ،غربنی و جننوبی آن
زیست منیکنند

(2000

 .)Sattari,این مناهی پن

از

رسیدن به س بلوغ برای تخمریزی به رودخانههنا از
جمله رودخانه های حوزة جننوبی درینای خنزر وارد
مننیشننود

(2000

 .)Abdoli,رودکننو ی مارمنناهی

دهانگرد خزری در دو فصنل پناییز و بهنار صنورت
میگیرد (همان) .ای ماهی برای تولیدمثل به باالدست
رودخانننههننا مهنناجرت مننیکننند و در ای ن دوره ،در
نزدیکی سطح بستر ،جایی که شدت جرینان آب بنی
 1/6 - 1/4متر بر یانیه باشد ،حرکت منیکنند .مکنان
تخمریزی مناطق کمعمق رودخانهها با بسنتر شننی و
سنگالخی است و مولدی پ

از تخمریزی میمیرند

(همان) .در سالهای اخیر میزان ذخایر ای مناهی بنه
دالیل مختلف از جمله ساخت سد ،تخریب زیسنتگاه
و آلودگی رودخانه ها کاهش شنمگیری پیندا کنرده
است (.)Close et al., 2002
آگاهی از زیستشناسی اسنررم و نگهنداری آن
فاکتور مهمی در کنترل روشهای لقناح مصننوعی در
پننرورش منناهی و محافظننت از گونننههننای در حننال
انقراض تلقی منیشنود ( .)Alavi et al., 2004بنا این
حال ،مطالعات روی تحرک و ساختار اسررم به تعنداد
اندکی از ماهیان ،به ویهه گونههای اقتصادی از دیدگاه
آبننزیپننروری و گونننههننای مهننم در زیسننتشناسنی
حفاظت ،محدود شده است (.)Ciereszko et al., 2000
نسبت تحرک ،الگوهای رفتاری تحرک ،مندت زمنان
تحرک ،خصوصیات ساختاری و فراسناختاری اسنررم
از مهمتری فاکتورهنای منورد مطالعنه در تحقیقنات
اسنررمشناسنی ماهینان اسنت (

Billard and Cosson,

 .)1992با توجه به اینکه بیشنتر رودخاننههنای محنل

نشریه شیالت ،مجله منابع طبیعی ایران ،دورة  ،66شمارة  ،4زمستان  ،2931صفحه  432تا 404
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مهاجرت مارماهی دهانگرد خزری برای تکثیر طبیعی

نمونهبرداری و خشککنردن مولندی بنا حولنة تمینز،

در حوزة جنوبی درینای خنزر در مجناورت ارا نی

اسررمکشی از آنها از طریق فشاردادن ناحیة شکمی بدون

کشاورزی قرار دارند ،ای نکته مطرح می شود کنه در

بیهوشنی انجنام پنذیرفت ( .)Linhart et al., 1995aبنه

صورتی که منابع آبنی محنل تکثینر طبیعنی مارمناهی

منظور حذ تثییر کیفیت مولدی و در نتیجه اسررم آنها،

دهانگرد خزری به سم دینازینون آلنوده شنوند ،نه

اسررمهنای جمنعآوریشنده از  00نموننه بنرای ایجناد

تثییری در اسررم های آزادشده در آب و بنه دنبنال آن

ذخیرة اولیه بنا یکندیگر مخلنوط شندند ( Alavi et al.,

تولیدمثل طبیعی ای ماهی خواهد گذاشت .از ای رو،

از استحصال ،اسررم مولدی زیستسننجی

ای تحقیق با هد

بررسی تثییر سطوح مختلف سنم

 .)2004پ

شده و مشخصات طولی و وزنی آنها یبت شد.

ارگانوفسننفرة دیننازینون در شنناخصهننای تحننرک و
ساختار مورفولوژیک اسررم مارماهی دهانگرد خزری

 .2.2تهیۀ غلظتهای سم دیازینون

طی دورة تحرک صورت پذیرفت؛ را کنه شنناخت

حشرهکش دیازینون به صورت محلول در زایلنون بنا

تثییر سطوح مختلف سنم منذکور ،در شناخص هنای

خلوص  61درصد از شرکت پرتونار تهیه شند .بنرای

تحرک و ریختشناسی اسررم ،میتواند به درک بهتنر

تهیة غلظت های مختلف ،نخست یک محلول ذخینره

تثییر آالیندههای موجود در جایگاه تخمرینزی کمنک

تهیننه

 )Koprucuو محلننول ذخیننره بننا

کننند و دادههننای الزم را بننرای برنامننههننای منندیریتی

مخلننوطکننردن  01میلننیلیتننر سننم دیننازینون بننا 991

احتمالی فراهم خواهد کرد.

میلی لیتر آب مقطنر تهینه شند (غلظنت )0111 ppm؛

(et al., 2006

سر  ،با رقینقکنردن محلنول ذخینره بنا آب مقطنر،

 .2مواد و روش کار
مطالعة حا نر در فصنل تولیندمثل طبیعنی مارمناهی

غلظتهای  1/0 ،1/0 ،1/10 ،1/10و  0میلنیگنرم در
لیتننر تهیننه شنند (

Banaee et al., 2011; Fadakar

دهانگرد خزری در اردیبهشت  0391انجام پنذیرفت.

.)Masouleh et al., 2011

محنننل نموننننهبنننرداری و مطالعنننات مربنننوط بنننه

 .3.2سنجش شاخصهای تحرک اسپرم

مطالعات مربوط به تثییر دیازینون در تحرک اسررم در
ریخت شناسی اسررم در آزمایشنگاه بیولنوژی آبزینان
دانشکدة منابع طبیعنی دانشنگاه تهنران و آزمایشنگاه
میکروسکوپ الکترونی دانشنکدة مهندسنی معندن و
متالورژی دانشگاه امیرکبیر انجام پذیرفت.

کل تحرک اسررمها و درصد اسررمهای متحرکاند که
با کمک میکروسکوپ نوری و دوربنی دیجیتنال 04
مگاپیکسل ( )Canon, IXUS 210بنه روش نیمنهکمنی
ارزیابی شدند ( .)Alavi et al., 2004برای تعیی مندت

 .1.2نمونهبرداری
از تعداد  00مارماهی دهانگرد خزری نر کامالً رسنیده،
که در حال مهاجرت به سمت باالدست رودخانة شیرود
(واقع در شهرستان تنکاب ) برای تولیدمثل طبیعی بودند،
نمونننهبننرداری صننورت گرفننت .بالفاصننله پنن

شاخصهای مورد بررسی در ای تحقیق شامل مندت

از

زمان تحرک ،یک میکرولیتر از نمونة اسررمی روی الم
مستقر در زیر میکروسکوپ ریخته شد و هم زمان 49
میکرولیتر آب مقطر (برای تیمار شاهد) و غلظت های
مختلننف سننم دیننازینون بننه آن افننزوده شنند .زمننان
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بالفاصله ،و تا زمانی کنه  99 - 90درصند اسنررمهنا

تهیه شد .برای آمادهسازی نمونهها برای میکروسنکوپ

متوقف شدند ،با زمانسنج دیجیتال یبت شد و بهمنزلة

الکترونننی ،در مرحلننة نخسننت اسننررمهننا و مننواد

Alavi

شندند و کاغنذ

طول دورة تحرک اسررمها در نظر گرفته شند (

et al., 2004; Cosson et al., 1999; Linhart et al.,
 .)1995bدر سنجش درصد اسررمهای متحرک ،مطابق

دستورالعملهای  lileyو همکاران ( )6116و

Fadakar

 Masoulehو همکاران ( ،)6100برای بررسنی کیفینت
اسررمها مدت زمانی که  91درصند 01 ،درصند و 61
درصد اسررم ها ،در تیمارهای مختلف ،تحرک خود را
حفظ کرده بودنند نینز یبنت شند .در این روش ،بنا
استفاده از الم هموسیتومتر ،درصد اسررم های متحرک
با توجه به مندت زمنان سنرری شنده یبنت و نسنبت
اسررمهای متحرک به غیرمتحرک محاسبه شد.

 .4.2بررسی ریختشناسی اسپرم
هد

از انجامدادن ای آزمایش بررسی تغییراتی است

کننه سننم دیننازینون در سنناختار اسننررم ،از زمننان
اسررمریزی ماهی تا رسیدن اسررم به سنطح تخمنک،
در محیط رودخانه ایجاد میکند .اسررم ها به مندت 3
دقیقه تحت تثییر غلظت های مختلف دیازینون (صفر،
 1/0 ،1/0 ،1/10 ،1/10و  0میلننیگننرم در لیتننر) قننرار
گرفتند .سر  ،اسررم ها در محلول گلوتار آلدهید 6/0
درصد در  1/0موالر فسفات بنافر در دمنای  4درجنة
سانتی گراد به مدت  49ساعت تثبیت شدند تنا بنرای
بررسننی بننا میکروسننکوپ نننوری و میکروسننکوپ
الکترونی  SEMآماده شوند (.)Psenicka et al., 2007a
برای بررسی نمونه ها بنا میکروسنکوپ ننوری،
گسترشهای اسررمی روی الم تهیه و با تولوئیدن بلو 0
درصد رنگآمیزی شدند .با میکروسکوپ نوری مجهنز
بننه لنننز شننمی میکرومتننردار و دوربنی دیجیتننال 04
مگاپیکسننل (IXUS 210

 )Canon,از گسننترشهننای

اسررمی عک هایی با بزرگ نمایی  3111 - 0111برابر

تثبیتکننده با فیلترهای کاغذی صنا

صافی ،با فسنفات بنافر  1/0منوالر حناوی  01درصند
سوکوروز 3 ،مرتبه در دمنای  4درجنة سنانتیگنراد بنا
فواصل زمانی  0سناعت شسنته شند .در مرحلنة بعند،
نمونهها با محلول اسمیوم تتراکساید  4درصد به مندت
 6ساعت در  4درجة سانتیگراد شسته شندند .سنر ،
با استفاده از غلظتهای مختلنف محلنول اسنتون (،31
 90 ،91 ،01 ،01و  011درصنند) بننه منندت  00دقیقننه
آبگیری شدند .پ

از قراردادن اسررمها در ینک قطعنه

فویننل آلومینیننومی صننیقل دادهشننده بننه ابعنناد 0×0
سانتیمتر ،با دستگاه اسروترکوتر به مندت  01یانینه بنا
حدود  31نانومتر طال پوشانده شدند (
2005; 2007

Psenicka et al.,

 .)Ebrahimi,از همننننة تیمارهننننا بننننا

میکروسکوپ الکتروننی  SEMفیلینر

(مندل ،XL-30

ساخت هلند) با بزرگنماییهای مختلف از حالتهای
طبیعی و غیرطبیعی اسررم عک

تهیه شد.

 .5.2تجزیه و تحلیل ریختشناختی اسپرمها
تصاویر اسررم های تهیهشده با میکروسکوپ های نوری
و الکترونی با کمک نرمافزار  Imagejبررسنی شندند و
شاخصهایی که در تنوان بارورکننندگی اسنررم نقنش
بیشتری ایفا میکنند ،سنجش شدند .ای شاخصها بنه
علت نیاز به تطابق اسررم با میکروپیل و ارتباط مسنتقیم
با تحرک اسررم انتخناب شندند کنه عبنارت بودنند از:
طننول سننر ( ،)Lعننرض سننر ( ،)Wسننطح سننر (،)A
شننناخص

کشنننیدگی سنننر (Elongation= 100×(L-

 ،))w)/(L+Wشنناخص بی ننیواری سننر (

=Elipticity

 ،)W/Lطول تناژک ( ،)Ltدرصند قطنع تناژک ،درصند
تخریب سر ،درصد تخریب تناژک و درصند تخرینب
کل ( .)Hidialgo et al., 2005شاخصهای تخریب سنر
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شامل بزرگشدن سر ،کو کشندن سنر ،بدشنکلی در

درصد اسررمها متحنرکانند ،بنی تیمنارهنای 0 - 1/0

سر (سر شالقی ،سوزنی ،گرزیشکل) ،وجود دو سنر،

میلیگرم در لیتر همچنی  ،بنی تیمنارهنای 1/0 - 1/10

پارگی غشای سر و شاخصهای تخریب تناژک شنامل

میلننیگننرم در لیتننر اخننتال معنننیدار مشنناهده نشنند

قطننع تنناژک ،کوتنناهشنندن و پ نیچخننوردگی تنناژک و

( .)P>0.05در مدت زمانی کنه همنة اسنررمهنا متوقنف
معنیداری بنی

شاخصهای تخریب کل شامل درصد تخرینب سنر

میشوند ( 0-1درصد تحرک) ،اختال

درصد تخریب تاژک بودند (.)Brito, 2007

تمامی تیمارهنا مشناهده شند ( .)P<0.05بنه عنالوه ،در
زمانی که  01درصد اسررمها متحرکاند ،بی تیمارهنای

 .6.2تجزیه و تحلیل آماری

 1/10و  1/0میلیگرم در لیتر همچننی  ،بنی تیمارهنای

دادههننا بننا نننرمافننزار  SPSSتجزیننه و تحلیننل شنندند.

 1/0و  1/0میلیگرم در لیتر و بنی تیمنارهنای  1/0و 0

نرمالبودن دادهها با آزمون کولمنوگرو -اسنمیرنو

میلننیگننرم در لیتننر اخننتال معنننیدار وجننود نداشننت

از آزمون همگ بنودن وارینان هنا،

( .)P>0.05فواصنل زمنانی کنه اسنررمهنا از  91درصنند

بررسی شد .پ

برای مشخصکردن تفاوت معننیداری در تیمارهنای

تحرک به  0-1درصد تحرک میرسند ،با افزایش غلظت

یکطرفنه ()ANOVA

دیازینون کاهش یافت؛ بنه طنوری کنه ،در غلظنت 01

و ،در صننورت معنننیداربننودن تفنناوتهننا ،از آزمننون

میلیگرم در لیتر فاصلة بی درصدهای مختلنف تحنرک

نددامنننهای دانکنن بننرای مقایسننة میننانگی هننا در

به حداقل مقدار خود رسید .تحلیل همبستگی پیرسنون،

تیمارهننای مختلننف اسننتفاده شنند .معنننیداربننودن

بی غلظتهای مختلف دیازینون و مدت زمنان تحنرک

اختالفننات آمنناری در سننطح  0درصنند تعیننی ش ند.

اسررم ،یک رابطة معنیدار و منفی در سطح  0درصد در

مورد بررسی از آنالیز واریان

نمودارها با نرمافزار  EXCELو  SPSSرسم شدند.

 91درصد (** 01 ،)r= 1/040درصند (**،)r= 1/609

 .3نتایج

از اسررمهای متحرک نشان میدهد.

میانگی وزنی ماهیان نر  99/03±00/06گرم و مینانگی

طولی آنها  30/99±6/60سانتیمتر بود .مینانگی مندت
زمانی که  61 ،01 ،91و  0-1درصد اسررمها در معرض
آب مقطر و سطوح مختلنف دینازینون قندرت تحنرک
داشتند ،در شکل  0نشان داده شده است .ای زمان برای

گروه شاهد به ترتیب برابر بنا ،000/4±0/0 ،96/4±4/3

 041/4±0/0و  094/9±4/9یبت شد .به عبنارت دیگنر،
در زمان  090یانیه تحرک اسررمها کنامالً متوقنف شند.
مقایسننة زمننانهننایی کننه  61 ،01 ،91و  0-1درصنند از
اسررمها در تیمارهای مختلف قندرت تحنرک داشنتند،
نشاندهندة افزایش سطوح معنیداری بی تیمارها از 91
درصد به  0-1درصد است (شکل  .)0در زمانی کنه 91

 61درصد (** 0-1 ،)r= 1/691درصد (**)r= 1/603
میننانگی طننول سننر اسننررم در تیمننار شنناهد

 0/10±1/63میکرون یبت شد .نتایج نشان داد کنه بنا
در معرض قرارگرفت اسررمها به مدت  3دقیقه تحت
تثییر سم دیازینون تغییراتی در طنول سنر اسنررم هنا
ایجاد میشود (شکل .)6Aآزمون دانک نشان میدهد
افزایش غلظت دیازینون از  1به  0میلنیگنرم در لیتنر
سبب افنزایش طنول سنر اسنررم منیشنود ،ولنی در
غلظت های  1/0 - 1/10میلی گنرم در لیتنر دینازینون
ای تغییرات در طنول سنر اسنررمهنا معننیدار نبنود
( .)P>0.05با افزایش غلظت به  1/0و  0میلیگنرم در
لیتر طول سر اسررم نسبت بنه تیمنار شناهد افنزایش
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معننننیداری نشنننان داد ( )P<0.05و در غلظنننت 0

عرض سر در غلظتهای  1/0 ،1/10و  0میلنیگنرم در

میلیگرم در لیتر طول سر اسررم نسبت به غلظتهنای

لیتر اختال

معنیداری نسبت به تیمنار شناهد نداشنت

کمتر به طور معنی داری افزایش پیندا کنرد (.)P<0.05

( .)P>0.05همچنی  ،بی غلظتهای  0 - 1/10میلیگرم

تحلیل همبسنتگی پیرسنون بنی طنول سنر اسنررم و

در لیتر اختال معنیداری مشاهده نشند ( ،)P>0.05امنا

غلظننتهننای مختلننف دیننازینون ،در زمننان  3دقیقننه

در غلظت انتهایی نسبت به تیمار شاهد و سایر غلظتها

مواجهننه ،رابطننة مثبننت و معنننیداری را در سننطح 0

افزایش معنیداری در عرض سنر اسنررم مشناهده شند

درصد (** )r= 1/604نشان میدهد.

میانگی عرض سر اسررم در نموننههنای شناهد

( .)P<0.05تحلیل همبستگی پیرسنون بنی عنرض سنر
اسررم و غلظتهای مختلف دیازینون ،در زمان  3دقیقنه

 0/19±1/06سنجش شد .سم دیازینون در غلظت هنای

مواجهه ،رابطة مثبت و معنیداری را در سطح  0درصند

مختلف ،در زمان  3دقیقه مواجهه ،سبب ایجاد تغیینرات

(  )r= 1/604نشان داد.

**

نامنظمی در عرض سر اسررم شد (شکل  .)6Bتغیینرات

شکل  .1درصد اسپرمهای متحرك و زمان کل تحرك اسپرم مارماهی دهانگرد خزری تحت تماس با غلظتهای مختلف دیازینون
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شکل  )A( .2میانگین طول سر اسپرم )B( ،میانگین عرض سر اسپرم )C( ،میانگین سطح سر اسپرم و ( )Dمیانگین طول تاژك اسپرم
تحت تأثیر غلظتهای مختلف دیازینون در زمان  3دقیقه مواجهه (.)n=1221

شکل  )A( .3شاخص بیضیواری سر اسپرم ( )Ellipticity=W/Lو ( )Bمیانگین درصد کشیدگی سر اسپرم
(  )Elongation=100×(L-W)/(L+W%تحت تأثیر غلظتهای مختلف دیازینون
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.شکل  .4درصد تخریب اسپرم در تماس با غلظتهای مختلف دیازینون به مدت  3دقیقه

میننانگی سننطح سننر اسننررم در تیمننار شنناهد

همچنی  1/0 ،و  0معنی دار نبود ( .)P>0.05در غلظت

 6/16±1/94یبت شند .آزمنون دانکن نشنان داد کنه

انتهایی سم دیازینون ،سطح سر نسبت به تیمار شناهد

قرارگرفت در معرض غلظتهای مختلنف دینازینون،

و سننایر غلظننتهننا افننزایش معنننیداری را نشننان داد

در زمان  3دقیقه مواجهه ،سنبب افنزایش سنطح سنر

(شکل  .)6Cتحلیل همبستگی پیرسون بی سطح سنر

اسررم میشود (شکل  .)6Cای افزایش در تیمارهنای

اسررم و غلظت هنای مختلنف دینازینون ،در زمنان 3

 0 ،1/0 ،1/10و  0نسبت به تیمار شاهد معنیدار بنود

دقیقه مواجهه ،رابطة مثبت و معنیداری را در سطح 0

( ،)P<0.05اما اختال

بنی غلظنتهنای  1/10و 1/0

درصد (** )r= 1/391نشان میدهد.

شکل  )A( .1شکل طبیعی اسپرم در مارماهی دهانگرد خزری .میکروسکوپ الکترونی ( )B( ،)1555Xافزایش طول سر در اسپرمهای
قرارگرفته در معرض  1میلیگرم در لیتر دیازینون به مدت  3دقیقه (.)1555X
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شکل  )A( .6شکل طبیعی اسپرم در مارماهی دهانگرد خزری .میکروسکوپ نوری ( )1215Xو ( )Bاسپرمهای قرارگرفته در معرض 1
میلیگرم در لیتر دیازینون در زمان  3دقیقه ) (aافزایش طول سر (b) ،پیچخوردگی خفیف تاژك (c) ،گرزی شکلشدن انتهای سر اسپرم.
میکروسکوپ نوری ( )1215Xو رنگآمیزی تولوئیدن بلو

شننناخصهنننای کشن نیدگی سنننر (شننناخص

 00/3±4/0میکرومتر یبت شد .با قرارگرفت اسررمهنا

بی ننیواری و درصنند کش نیدگی) در زمننان  3دقیقننه

تحت تثییر غلظتهای مختلف دیازینون طنول تناژک

مواجهه تحت تنثییر غلظنتهنای مختلنف دینازینون

کاهش مییابد (شکل  .)6Dای کاهش در غلظتهای

تغییرات نامنظمی را نشان میدهد (شکل  .)3هیچ یک

 1/10و  1/10میلیگرم در لیتر نسبت به تیمنار شناهد

از غلظتها با تیمار شاهد ،از نظر درصد کشنیدگی و

معنی دار نبود ( ،)P>0.05اما در غلظنت هنای بنیش از

معنننیداری را نشننان

 1/0میلیگرم در لیتنر نسنبت بنه تیمنار شناهد دارای

شنناخص بی ننیواری ،اخننتال

معنیدار بود (( )P<0.05شکل  .)6Dکمتنری

ندادننند ()P<0.05؛ بننه عبننارت دیگننر ،تحننت تننثییر

اختال

غلظتهای مختلف دیازینون در طنول و عنرض سنر

طول تاژک در غلظتهنای  0و  0میلنیگنرم در لیتنر

اسررمها به یک نسبت تغییر ایجاد شده اسنت ،امنا در

مشاهده شد.

بی غلظت های مختلف ،درصد کشیدگی در تیمنار 0

در مقایسة بی میزان تخرینب سنر (خمیندگی،

میلیگرم در لیتر نسبت به تیمار  1/10و  0میلنیگنرم

گرزیشکلشدن ،ایجاد موج در دیواره ،پارگی غشا و

در لیتر به طور معنیداری افزایش مییابد .بنابرای  ،در

سایر بدشنکلی هنا) و تناژک (پنیچخنوردگی و قطنع

غلظت  0میلیگرم در لیتر ،نسبت به غلظتهای 1/10

کامننل) ،تنناژک نسننبت بننه سننر از مقاومننت بیشننتری

و  0میلیگرم در لیتنر ،ننر افنزایش طنول بیشنتر از

برخوردار است و درصد تخریب در سر اسررم بیشنتر

افزایش عرض است .تحلیل هم بسنتگی پیرسنون ،در

است (شنکلهنای  4و  .)6شنکل  4درصند تخرینب

زمننان  3دقیقننه مواجهننه ،بنی غلظننتهننای مختلننف

اسررم مارماهی دهانگرد را در مواجهه با غلظتهنای

دیازینون و درصد کشیدگی ( )r= 1/149و شناخص

مختلف دینازینون در زمنان  3دقیقنه مواجهنه نشنان

بی ننیواری ( )r= 1/140رابطننة معنننیداری نشننان

میدهد .درصد قطع تاژک تا غلظت  1/0میلیگنرم در

نمیدهد.

لیتر صفر است و با افزایش غلظت تا  0میلنیگنرم در

میانگی طول تاژک اسنررمهنا در تیمنار شناهد

لیتر درصد قطع تناژک بنه طنور معننیداری افنزایش
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مییابد ( .)P<0.05به طوری که ،در غلظت  0میلیگرم

آالینندههنا قنرار گینرد ( .)Kime et al., 1996آلنودگی

در لیتر ،درصد قطع تاژک به  4/46درصند منیرسند.

منابع آبی ،به خصوص برای آن دسته از ماهینانی کنه

سم دیازینون در سر اسررم تثییرات تخریبنی بیشنتری

برای افزایش نسل خود فقط بنه تولیندمثل طبیعنی در

نسبت به قطنع تناژک نشنان داد .بنه طنوری کنه ،در

زیستگاههای طبیعی خویش وابستهاند ،نقنش بسنزایی

غلظت  1/10میلیگرم در لیتنر تخرینب سنر بنه 6/0

در کاهش جمعیت و در معرض خطر قراردادن بقنای

درصد میرسد که نسنبت بنه تیمنار شناهد اخنتال

گونهای بازی میکند

معنیداری را نشان داد ( .)P<0.05حداکثر تخریب سر

ای رو ،تحقیقاتی که بنه بررسنی تنثییر آالینندههنا در

( 00/4درصد) در غلظت  0میلیگرم در لیتنر مشناهد

تولیدمثل طبیعی ای گونه ماهیان میپردازد ،میتوانند

شد ،اما بی غلظتهای  0 ،0و  1/0میلیگرم در لیتنر

نقننش بسننزایی در شناسننایی عوامننل تهدیدکننننده و

از نظر تخریب سر اختال

معنیداری مشناهده نشند

(2007

 .)Abdelmeguid et al.,از

پیشگیری از خطر انقراض آنها داشته باشد.

( .)P>0.05همچنی  ،بی تیمار  1/0و  1/0میلیگرم در

دیازینون از جمله سمومی است کنه بنه علنت

لیتر درصد تخریب سر به صورت معنیداری افنزایش

کاربرد باالی آن به فراوانی به محیطهای آبی راه پیندا

مییابد ( .)P<0.05درصد تخریب کنل از تیمنار 1/10

کرده و تثییرات تخریبی زیادی روی تولیدمثل ماهینان

میلی گنرم در لیتنر نسنبت بنه تیمنار شناهد افنزایش

داشته است .برای مثال،

در سال  6114بینان

معنننیداری را نشننان مننیدهنند ( ،)P<0.05امننا بننی

کرد که با قرارگرفت اسررم و تخمنک مناهی قنزلآال

غلظت های  1/0تا  0اختال

معنی دار مشناهده نشند

(mykiss

Moorow

 )Oncorhynchusدر معرض  1/10میلنیگنرم

( .)P>0.05حننداکثر مقنندار درصنند تخریننب کننل 30

در لیتر دیازینون ،به مدت  6دقیقه ،میزان بقنا از لقناح

درصد در تیمنار  0میلنیگنرم در لیتنر مشناهده شند.

تا شمزدگی به مینزان  60درصند کناهش منییابند.

تحلیل همبستگی پیرسون در زمان  3دقیقه مواجهه بنا

کاهش وزن بی ه ،ازبی رفت مجاری اسررمبر و بافت

سم دیازینون رابطة مثبت و معنیداری را در سنطح 0

بینابینی ،دژننرهشندن سنلول هنای الیندیگ ،آتروفنی

درصد بی غلظتهای مختلف با درصد تخرینب سنر

سلول های بافت بی ه ،کو کشدن قطر سنلول هنای

(** )r=1/009و درصنند قطننع تنناژک (**)r= 1/003

ژرمینال و کاهش تحرک ،افزایش ناهنجناری و منرگ

نشان میدهد .همچنی  ،رابطة مثبنت و معننیداری را

اسررم از تثییرات منفی دیازینون در ماهیهنا گنزارش

در سطح  0درصد بی غلظتهای مختلف دیازینون با

شده است ( .)Larkin and Tjeerdema, 2000از آنجا که

درصد تخریب تاژک (* )r=1/039و درصند تخرینب
کل (* )r= 1/491نشان میدهد.

 .4بحث و نتیجهگیری
آلودگی منابع آبی سبب بروز مشکالت فزاینندهای در
تولیدمثل ماهیان شده است ،زیرا بازده لقاح که وابسته
به کیفیت تخمک و اسررم است ،میتواند تحت تنثییر

سموم ارگانوفسفره عوامل آلکیلهکننده دارند ،بنابرای ،
بع ی از مطالعات حاکی از آن است کنه عامنلهنای
آلکیله کننده در فرآینند اسنررماتوژنزی

اینر دارنند و

سنناختار کرومنناتی اسننررم را از طریننق باندشنندن بننا
پروتننامی و  DNAتغییننر مننیدهننند و نهایت ناً باع ن
دژنرهشدن آن میشوند (.)Evenson and Jost, 2000
نتایج ای تحقیق نشان داد که سنم دینازینون در
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غلظتهنای مختلنف سنبب کناهش درصند و مندت

کاهش محسوسی میتواند تا حند زینادی در مینزان

تحرک اسررم مارماهی دهانگرد خزری منیشنود و بنا

کاهش لقاح مؤیر باشد .در مطالعنات انجنامشنده در

افزایش غلظت ،ای کاهش با شدت بیشنتری صنورت

مورد تثییرات سم دیازینون در اسررم ماهینان اشنارة

میپذیرد .به طوری که ،اسنررمهنای تحنت تمناب بنا

مسننتقیمی بننه ننی تننثییری نشننده اسننت؛ در این

غلظت  0میلیگرم در لیتنر دینازینون کمتنر از  0یانینه

مطالعات گزارش ها به طنور کلنی مبننی بنر کناهش

دارای تحرک بودند که این حرکنت نینز بنه صنورت

تولید و کیفیت اسررم (کاهش مدت زمنان تحنرک و

پاندولی بنود و تحنرک پنیشرونندهای در آن مشناهده

( Burkepile et

نمیشد .پ

درصد اسررمهای متحرک) بوده است

از مدت کوتاهی ،اسررمهای تحت تماب

 ،6100نیز به بررسی تثییر دینازینون در تحنرک اسنررم

al., 2000; Ducolomb et al., 2009; Dutta and
Meijer, 2003; El-Aziz et al., 1994; Fadakar
Masouleh et al., 2011; Larkin and Tjeerdema,
.)2000

مطننابق نتننایج اینن تحقیننق ،افننزایش غلظننت

 )Rutilusپرداختنند و نشنان

دیازینون در زمان  3دقیقنه سنبب افنزایش انندازة سنر

دادننند کننه افننزایش غلظننت دیننازینون تننا غلظننت 1/0

(طول ،عرض و سطح) اسنررم بنه جنز شناخصهنای

میلیگرم در لیتر سبب کناهش مندت زمنان تحنرک و

کشیدگی سر میشود .به خصوص در تیمار  0میلیگرم

درصد اسررمهای متحرک ماهی سفید میشود.

در لیتر ای افزایش محسوبتر است .در زمان  3دقیقه

با  0میلیگرم در لیتر دیازینون بنه تنودهای لختنهماننند
تبدیل شدند Fadakar Masouleh .و همکناران ،در سنال
ماهی سنفید (frisii kutum

همچنی  ،نتایج ای آزمایش نشنان داد کنه بنا

مواجهه با غلظتهای مختلف سم دیازینون قطع تناژک

افزایش غلظت دیازینون در زمانی که فقط  61درصد

در اسررمها ،حتی در بیشتری غلظت ،کمتر از  0درصد

اسررم ها متحرک اند ،نسبت به زمانی کنه  91درصند

مشاهده شد و در غلظتهای کمتر از  1/0میلیگنرم در

معنی داری بی تیمارهنا

لیتر ،به جز ند مورد ،قطع تناژک مشناهده نشند ،امنا

بیشتر است .ای امر نشان می دهد کنه دینازینون ،در

عمنندة تخریننب تنناژک در اینن زمننان بننه صننورت

زمانهای ابتدایی مواجهه با اسررم ،تنثییر کمتنری در

پیچخوردگی و کوتاهشدن مشاهده شد .به طنوری کنه،

طول دورة تحرک آن دارد ،اما با گذشت زمانی اندک

از غلظت  0 - 1/0میلیگرم در لیتر  60درصد اسررمها

ایر دینازینون د ر کناهش طنول دورة تحنرک بیشنتر

دارای تاژک تخریبیافته بودند .همچنی  ،خمیدگی سر

می شود؛ به طوری که ،در زمان هایی که  61درصد و

و ازبی رفت غشا در غلظتهای بیش از  0میلیگرم در

کمتر از  0درصد اسررمها متحرک میمانند ،اخنتال

لیتر دیازینون در زمان  3دقیقه مواجهه بنا غلظنتهنای

معنی دار بی غلظت های مختلف دینازینون شندیدتر

مختلف سم دیازینون به طور معنیداری افنزایش یافتنه

می شود .ننی تنثییر کاهشنی ای حتنی در کمتنری

بننود .تحقیقننات دیگننر نیننز نشننان داد کننه در معننرض

غلظت روی فعالیت جنبشی اسررم شنمگیر اسنت،

قرارگرفت اسررم تحت تنثییر آالینندههنای مختلنف از

به طوری که ،در غلظت  1/10میلنی گنرم در لیتنر از

جمله دیازینون سبب ایجاد تغیینر در طنول ،عنرض و

دیازینون فعالیت  91درصد از اسررم ها از  040یانینه

سنطح سنر

اسنررم منیشنود ( Larkin and Tjeerdema,

به  90یانیه تقلیل مییابند؛ بندیهی اسنت کنه ننی

 .)2000محقق نان ترکیبننات ارگانوفسننفره را در حالننت

اسررمها متحرک اند ،اختال
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 in-vivoو in-vitroبهمنزلة یک موتاژن میشناسند و بنر

اسررم کرورماهی شامل پارگی دیوارة سنلولی در ناحینة

آناند که دیازینون موجب کاهش بقا و تحرک اسررم و

سر اسررم ،قطع کامل دم و حالت ابری یا کال

پنبهای

افزایش ناهنجاری های مورفولوژیکی در اسررم می شود

سر اسررم مشناهده منیشنود Van Look and Kime .در

( .)El-Aziz et al., 1994همچنی  ،گنزارش شنده اسنت

سال  6113گزارش دادند که غلظتهای مختلف جینوه

که دیازینون از طریق کاهش ترکیبات پروتئینی و تغیینر

سننبب افننزایش طننول و عننرض اسننررم گلنندفننیش

در ساختار کروماتی سلولها سبب ایجاد ناهنجاری در

( ،)Carrasius auratusهماننند تنثییر دینازینون در این

اسررم میشود (.)Psenicka et al., 2007b

تحقیق ،شده است.

تغییننر در اننندازههننای سننر اسننررم تحننت تننثییر

نتایج ای تحقیق نشان داد که با افزایش غلظت

آالیندههای دیگر نیز گزارش شده اسنت Ebrahimi .در

سم دیازینون تحرک اسررم با شدت بیشتری کاهش و

سال  6114نشان داد که در معرض قرارگنرفت اسنررم

میزان تثییر در مورفولوژی افزایش مییابد .حتنی اگنر

 )Cyprinusدر معرض  01میلیگرم

اینن تغییننر اننندازه و ریخننت اسننررم در تحننرک آن

سبب تغییرات شدید ریخنتشنناختی

تثییرگذار نباشند و اسنررم بتوانند خنود را بنه سنطح

شامل بزرگشدن سر اسررم تا هار برابر اندازة طبیعی،

تخمک برساند ،شکل تغییریافتة اسررم و منطبقنبنودن

قطع ارتباط دم با ناحیة سر و تغیینر شنکل سنر اسنررم

آن با میکروپیل تخمنک منیتوانند تنثییر بسنزایی در

خواهد شد؛ همچننی  ،بینان کنرد کنه در غلظنت 011

کاهش لقاح داشته باشد.

ماهی

کرور (carpio

در لیتر فلز م

میلیگرم در لیتر فلز من

تغیینرات ریختنی حنادتر در
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