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  EDTA (EDTA)آمین ترتا استیک اسید
ماهی قزل  برای ١٣٩٠سال پاییز  در

آالی رنگین کمان در شرایط 
. آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت

آزمایشات و به روش 
ساعت  ٩٦در طی   O.E.C.Dاستاندارد

 ٩٦  LC50ابتدا مقدار. اجنام پذیرفت
برای ماهی قزل آالی  EDTAساعته، 

منونه تعیین  ٢٢٣١رنگین کمان برابر 
سپس ماهیان با میانگین . گردید

سانتی مرت و  ١/٢٤/١٨طولی و وزنی 
١٢ساعت بطور  ٩٦گرم مدت  ٥١

، ٨٠٠(گروه آزمایشی  ۵تصادفی به 
گرم میلی ٢١٠٠و ١٧٠٠، ١٤٠٠، ١١٠٠

و یک گروه  )EDTAسم از در لیرت 
در . تکرار تقسیم شدند ٣شاهد در 

طول دوره آزمایش پارامرتهای فیزیکی 
، اکسیژن pHو شیمیایی آب نظیر 

حملول، سختی و درجه حرارت اندازه 
ها با استفاده از داده. گیری شدند

مورد جتزیه  SPSSبرنامه نرم افزاری 
نتایج . و حتلیل قرار گرفتند

 EDTAمهاتولوژی نشان داد که سم 
تعداد گلبوهلای سفید،  باعث افزایش

و  مونوسیت نوتروفیل، ائوزینوفیل،
مهوگلوبین، مهاتوکریت، لنفوسیت  کاهش

میگردد و از این حلاظ تفاوت معنی 
دار آماری بین تیمارهای مورد نظر 

اما هیچ  )P<0.05( مشاهده گردید
تفاوت معنی دار آماری در تعداد 

 MCV ،MCH  ،MCHCگلبوهلای قرمز ،
در بین تیمارهای مورد بررسی 

نتایج ). P>0.05(مشاهده نگردید 
نشان داد که قرار گرفنت در معرض 

باعث تغییر  EDTA غلظتهای پایین سم
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رنگین کمان و ضعیف شدن سیستم 

نتایج . ایمنی بدن ماهی می گردد
باعث  EDTAبررسی نشان داد که سم 

دن به سالمت ماهی قزل آال آسیب رسان
 .می گردد
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ABSTRACT 
In this study acute toxicity (96h LC50) of EDTA 
has been carried out in laboratory conditions in 
2011 fall for rainbow trout. The experiments 
were conucted for 96h with standard method 
(O.E.C.D). LC50 values of EDTA at 96 h were 
2231 mgl-1, to the rainbow trout. Then, 
individuals with a body weight of 51 ± 12 g and 
length 18.5 ± 2.1 cm were selected for six 
groups (five test group and control group). 
Onchorhynchus mykiss were exposed to 800, 
1100, 1400, 1700 and 2100 mgl-1 of EDTA. 
Fish were exposed for 96 h. The experiments 
periods were controlled water physicochemical 
factors such as: pH, total hardness, dissolved 
oxygen and temperature. For analysis of all data 
SPSS software program was used. Haematology 
results show that exposure to EDTA causes an 
increase in leucocyte count (WBC), notrophil, 
eosinophil, monocyte and a decrease in 
haemoglobin (Hb), haematocrit (HCT) and 
lymphocyte (P<0.05). Also, there are no 
significant effects in erythrocyte count (RBC), 
mean corpuscular volume (MCV), mean 
corpuscular haemoglobin (MCH) and mean 
corpuscular haemoglobin concentration 
(MCHC) (P>0.05). The results showed that 
exposure to low concentrations of EDTA causes 
changes in some haematological parameters of 
rainbow trout and may weaken the fish immune 
system. The results of this research showed that 
toxic EDTA endangers health of 
Onchorhynchus mykiss. 
 
Keywords: Acute toxicity, EDTA, 
Haematological, Onchorhynchus mykiss  
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  مقدمھ

انسان تولید کننده 

آالینده های متعدد و 

متنوعی است که خبش اعظم 

این مواد بطور مستقیم و 

غیر مستقیم به حمیط های 

خبشی . آبی وارد می گردد

ا مانند اغلب از آالینده ه

مواد آلی طی فرایندهای 

زیستی جتزیه می گردد ولی 

بعضی مواد در مقابل جتزیه 

مقاوم بوده و مدت زیادی 

در حمیط های آبی باقی می 

سیستم های آبی . مانند

پیوسته مواجه با مشکالت 

ها هستند ناشی از آالینده

که از منابع خمتلف صنعتی، 

پساب های کشاورزی و 

هری اکثرا های شفاضالب

بدون هیچگونه تصفیه ای 

. وارد آب می گردند

- ها یکی از آالیندهشوینده

های مهم بوده و توسط 

ها به آهبای ساحلی، فاضالب

رودخانه ها و سایر منابع 

آبی بطور مستقیم و غیر 

. مستقیم وارد می شوند

های مصنوعی امروزه شوینده

به دلیل مصرف زیادشان 

بسیار مهم بوده و 

ات آبزی را با خطر موجود

. آالیندگی مواجه می سازند

ها ممکن است این شوینده

ها جتزیه شوند توسط باکرتی

های باال ممکن اما در غلظت

است باکرتی نتواند نقش 

خود را ایفا کند، زیرا 

ها های زیاد شویندهغلظت

های باکرتی مانع عمل آنزیم

 Shasavani and(شود  می

Movaseghi, 2003 .(دي لناتی 

 (EDTA)اسید استیک ترتا آمین

 در که است شیمیایی ماده یک 

 مورد ها شوینده ساختار

 این .گیرد می قرار استفاده

 داراي خود ساختمان در ماده

 پیوند ایجاد براي موضع شش

 این می رسد نظر به و است

 از با برخی بتواند ترکیب

 کمپلکس و کرده رسوب ذرات

 ینا که آجنایی از .دهد تشکیل

 مورد ها شوینده در ماده

 می می گیرد قرار استفاده

 زیست حمیط و آب وارد تواند

 بر خمربی اثرات و شود

 ماهی مجله از آبزي جانوران
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 که رنگین کمان آالي قزل

است،  آبی سرد ماهی نوعی

 به با توجه .داشته باشد

 هاي اکوسیستم برخی اینکه

 ورود معرض در ایران آبی

 هاي دهشوین و ها آالینده

 هستند نیاز صنعتی و خانگی

 این تاثیر بررسی به مربم

 موجودات روي بر ها آالینده

بطور  .گردد می احساس آبزي

کلی مسیت یک آالینده از 

طریق سنجش زیستی ارزیابی 

می گردد که بوسیله آن 

غلظت الزم جهت ایجاد 

تلفات نیمی از موجودات 

مورد آزمایش در یک دوره 

ه مدت و کوتا(زمانی مشخص 

. معلوم می شود) بلند مدت

این آزمایشات شاخه ای از 

بوده و   Ecotoxicologyعلم 

وظیفه آن قضاوت درباره 

توان بالقوه مواد آالینده 

و بررسی تاثیرات زیان خبش 

این مواد بر اکوسیستم  و 

 موجود زنده می باشد

)Kardovani, 1994 .( ماهیها

یكي از مهمرتین موجودات 

شند كه به علت آبزي مي با

ارزش اقتصادي و حساسیت 

در مقابل آالینده ها از 

امهیت خاصي برخوردار 

هستند و به مهني دلیل جهت 

اجنام آزمایشهاي زیست 

سنجي در بعد وسیعي از 

آا استفاده مي گردد 

)Ola, 1990 .( حساسیت گونه

هاي خمتلف ماهیان به مواد 

مسي متغیري است از این رو 

یشهاي سم ضروري است آزما

شناسي براي ماهیان خمتلف 

 . (Finney, 1971)صورت گريد 

 رنگین آالي قزل ماهی    

علمی  نام با کمان

Oncorhynchus mykiss از یکی 

 است پرورشی ماهیان مهمرتین

 دنیا متام در بطورگسرتده که

 سازگار اصوال و شده پراکنده

پرورش . شیرین است آب به

در  کمان رنگین آالي قزل ماهی

مناطق کوهستانی و در 

جماورت رودخانه ها سرد و 

پر آب صورت می پذیرد که 

یکی از مکاای مهم ورود 

مواد آالینده و شوینده 

های خانگی و صنعتی می 

 ورود این شوینده. باشند
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و آالینده های خمتلف به 

رودخانه هایی مثل 

رودخانه هراز در مشال 

کشور که اصلی ترین نقطه 

قزل آالی پرورش ماهی 

رنگین کمان در کشور می 

باشد می تواند اثرات 

جالب توجهی بر حیات این 

 . ماهی بگذارد

تغییرات پروفیل     

شیمیایی خون، در واقع 

بازتاب تغییر در پروسه 

متابولیسم و بیوشیمیایی 

ماهی است که به طور عمده 

ناشی از تاثیر آالینده ها 

ها می آالینده. می باشد

لظتهایی که توانند در غ

کشندگی ندارد باعث سایر 

اختالالت بیولوژیکی و 

عقیم : اکولوژیکی مثل

کردن، کاهش مهاوری و 

تولید مثل، عدم رشد کافی 

در موجودات یا بوجود 

آمدن نسلهای مریض و 

ناسامل شوند که از این 

طریق باعث نابودی نسلهای 

جانداران می گردند 

)Pajand, 1999.( 

ه با توجه به اینک   

ایی مبنی تاکنون مطالعه

بر روی   EDTA بر اثر سم

ماهی قزل آالی رنگین کمان 

در کشور و در دنیا گزارش 

نشده است اجنام مطالعه 

حاضر ضروری به نظر می 

لذا در این حتقیق . رسید

ابتدا میزان مسیت حاد 

)Acute toxicity( ،EDTA   بر

روی ماهی قزل آالی رنگین 

ت کمان با هدف تعیین غلظ

 ٩٦در % ٥٠کشنده آن برای

ساعت و مشخص منودن حمدوده 

کشندگی صورت پذیرفته و 

در ادامه اثر غلظتهای حتت 

کشنده این سم بر 

فاکتورهای خونی و سیستم 

ایمنی بدن مورد بررسی 

 . قرار گرفت

 
  ھامواد و روش
 روش حتقیق

این حتقیق در پاییز     

و در شرایط  ١٣٩٠سال 

. یرفتآزمایشگاهی اجنام پذ

 EDTAماده مورد آزمایش 

اتیلن دی آمین ترتا (
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از کمپانی ) استیک اسید

. هتیه شد  Merckمرک آملان

ماهیان جوان مورد آزمایش 

با با میانگین طولی و 

سانتی مرت  ١/٢٤/١٨وزنی 

گرم از مزرعه  ١٢٥١و 

پرورش ماهی هتیه و در 

کوتاهرتین زمان ممکن در 

خمزن جمهز به کپسول اکسیژن 

ه حمل اجنام آزمایشات ب

ماهیان پس . منتقل شدند

از ورود به آزمایشگاه 

برای آداپته شدن با 

روز  ٥شرایط جدید به مدت 

در تانک پرورشی نگهداری 

شدند و سپس به 

آکواریومهای آماده شده 

برای اجنام آزمایش وارد 

های در آکواریوم. گردیدند

ساعت قبل  ٢٤تعیین شده 

لیرت  ٣٠از آزمایش تا حجم 

آبگیری شده و با نصب 

هواده که شاخه اصلی آن 

به پمپ مرکزی هوا متصل 

بود به مدت چند ساعت 

هوادهی گردیده تا گازهای 

مضر از آب خارج شده و 

 . مواد مضر رسوب مناید

میزان مرگ و میر     

عدد ماهی در  ١٠(ماهی ها 

و رفتار ماهی ) هر تکرار

های مورد آزمایش در 

، ١٢، ٨ ،٦، ٤، ٢ساعات 

ساعت به ثبت  ٩٦و  ٧٢، ٢٤

  LC50ابتدا مقدار . رسید

برای  EDTAساعته،  ٩٦

ماهی قزل آالی رنگین کمان 

. تعیین گردید ٢٢٣١برابر 

سپس ماهیان بطور تصادفی 

گروه آزمایشی و یک  ٥به 

تکرار  ٣گروه شاهد و در 

ماهیان قزل . تقسیم شدند

آالی رنگین کمان به مدت 

غلظت ساعت در معرض  ٩٦

، ١٤٠٠، ١١٠٠، ٨٠٠های 

گرم در میلی ٢١٠٠و ١٧٠٠

 EDTAسم از  (ppm)لیرت

در این . قرار گرفتند

های ذکر حتقیق دستورالعمل

 ,TRC)و  Finney , 1971شده 

  .اعمال گردید 1(1984
 

  پارامرتهای کیفی آب

در متام مدت آزمایش     

فاکتورهای فیزیکی و 

                                                
1. Toxicology Research concentration 
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شیمیایی آب مورد بررسی 

تند، بطوریکه در قرار گرف

درجه  ١٥ساعت دمای آب  ٩٦

سانتیگراد، اکسیژن حملول 

در حد اشباع، سختی آب 

 pHمیلی گرم در لیرت،  ٢٧٣

و دوره روشنایی  ٨برابر  

 ١٠ساعت و تاریکی  ١٤

ضمن اینکه در . ساعت بود

طول دوره آزمایش غذادهی 

 . قطع گردید

 

گیری فاکتورهای اندازه

 خونی

ره حتت بعد از طی دو    

تاثیر قرار دادن ماهیان 

در معرض سم ماهیان با 

میلی گرم در لیرت  ٢٠٠

عصاره گل میخک بیهوش شده 

سپس بیومرتی ماهیان اجنام 

سپس از قطع ورید . پذیرفت

ساقه دمی خونگیری اجنام 

گرفته و در ادامه 

فاکتورهای خونی توسط 

دستگاههای خمتلف در 

آزمایشگاه مورد اندازه 

براي . گرفتندگیری قرار 

مشارش گلبول هاي قرمز، 

گلبوهلاي سفید یا 

لكوسیتها از روش توصیه 

و  (Simmons ,1997)شده توسط 

براي اندازه گريي مهوگلوبني 

از روش سیان مت مهوگلوبني 

 Ameri(استفاده گردید 

Mahabadi, 1999( . مهچنین

فاکتورهای مهاتوكریت و 

شاخص هاي گلبول قرمز نیز 

هلای زیر از طریق فرمو

 : بدست آمد

حجم متوسط گلبول قرمز 

  (fl)برحسب فمتولیرت 

millionRBC
10HCTVCM

/
(%).. 

 

غلظت متوسط مهوگلوبني 
   (pg)گلبويل برحسب پیكوگرم 

millionRBC
grHbHCM

/
10%)(.. 

 

غلظت متوسط مهوگلوبني 
گلبوهلاي قرمز بر حسب 

 درصد 

HCT
HbCHCM 100... 

 

برای مشارش افرتاقي گلبول  

اي سفید پس از هتیه گسرتش ه

مناسب از خون، گسرتش ها 

با روش گیمسا رنگ آمیزي 

 .شد

 آنالیز آماری

 كلیه حتلیل و جتزیه براي    

 SPSS افـزار نرم ها ازداده
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و براي رسم منودارها از  13

 استفاده  Excel 2003برنامه

 ابتدا جهت هاداده .گردید

 بـا  بودن نرمال از اطمینان

 بررسـي  Shapiro-wilk آزمـون 

در صورت نرمال سپس  .ندشد

هاي مورد بودن توزیع داده

 ازآزمون استفاده بابررسي 

طرفـه   یـك  واریـانس  جتزیـه 

)Oneway ANOVA(  ــطح در س

 اختالف ابتدا % ٩۵اطمینان 

 مشـخص و  هامیانگني كلي بني

ــپس ــا س ــون  ب ــن  آزم دانک

)Duncan  (ــروه ــاگ  از ه

گردیدنـد و   تفكیـك  یكدیگر

ــواقعي ــه داده در م ــا ك ه

نرمال نبودند، از آزمـون  

والیس –ناپارامرتي كروسكال

)Kruskal-Wallis ( جهت مقایسه

–تیمارها، و از آزمون من

بـراي   )Mann-Whitney(ویتين 

مقایسه جفيت بـني تیمارهـا   

 .استفاده شد

 

  نتایج

براساس نتایج بدست     

 EDTA سم LC50 آمده مقدار

 ٢٢٣١ساعت برابر  ٩٦در 

جدول (در لیرت  میلی گرم

آن ، حداکثر غلظت جماز )١

(MATC value)1  برابر ppm 

و مقدار حداقل  ٢٢٣.١

غلظت مؤثر این سم 

)٢(LOEC) (ppm براي  ٢٠٠٠

 ماهی قزل آالی رنگین کمان

نتایج بدست . حماسبه گردید

در  LC50آمده براي مقدار 

ساعت نشان مي دهد كه  ٩۶

با افزایش  LC50میزان 

كاهش یافته ساعات آزمایش 

است بعبارت دیگر هر چقدر 

ساعات آزمایش افزایش مي 

 EDTAبد غلظت كمرتي از ای

درصد از  ۵٠الزم است تا 

مجعیت ماهی قزل آالی رنگین 

کمان تلف شوند و مقدار 

LC50  در ساعات اولیه

آزمایش مهواره بیشرت از 

LC50  ساعت ٩۶در پایان 

.باشدمي

                                                
1. Maximum Allowable Effect Concentration. 

2. Lowest observed effect concentration . 
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ماهی قزل آالی رنگین بر روي  EDTAسم  غلظتهاي كشنده .١ل جدو
 کمان

  

 ) غلظت سم نام
mg/l) 

 ساعت ٩٦ ساعت ٧٢ ساعت ٤٨ ساعت ٢٤

EDTA 
LC10 ١٧٧٨ ١٨٠٣ ١٨٤٧ ١٩٢٠ 
LC50 ٢۵٢٢٣١ ٢٢٧١ ٢٣٣٣ ٣٩ 
LC90 ٣١۵٢ ٢٧١٨ ٢٩١٩ ٩۶۴٨ 

 
      

نتایج حاصل از بررسی  

فاکتورهای خونی ماهیان 

آالی مورد آزمایش نشان قزل

که در میزان تعداد  داد

، (WBC)گلبوهلای سفید 

لنفوسیت، نوتروفیل، 

، مونوسیت ائوزینوفیل،

و  (Hb)موگلوبین

، خون  (HCT)مهاتوکریت

ماهیان در بین تیمارهای 

خمتلف اختالف معنی دار 

- آماری مشاهده می

اما نتایج . )p<0.05(گردد

حاصل از مشارش تعداد 

، (RBC)گلبوهلای قرمز 

MCV  ،MCH ،MCHC  خون

ماهیان مورد آزمایش نشان 

داد که در بین تیمارهای 

خمتلف هیچگونه اختالف معنی 

 گردددار آماری مشاهده منی

)p>0.05)(نتایج ). ٢جدول

مهاتولوژی نشان داد که سم 

EDTA تعداد  باعث افزایش

گلبوهلای سفید، نوتروفیل، 

و  مونوسیت ائوزینوفیل،

مهوگلوبین،  کاهش

مهاتوکریت، لنفوسیت 

میگردد، اما هیچ تاثیری 

در تعداد گلبوهلای 

 MCV ،MCH  ،MCHCقرمز،

خون ماهی قزل آالی رنگین 

 .کمان ندارد
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آالی رنگین کمان مقدار متوسط فاکتورهای خونی ماهی قزل  .٢ جدول
 در تیمارهای خمتلف 

  
فاکتورهای 

تیمار/خونی
(ppm) 

 شاهد ٢١٠٠ ١٧٠٠  ١۴٠٠  ١١٠٠  ٨٠٠

  گلبول قرمز

) 3mm /١٠۶ ( 

a٠۴٧٩/٠±
٧٠٣٢/٠   

a٠٢۴۵/٠±
۶٧٨۶/٠    

a۴۴۵۵/٠±
٩١٧٣/٠   

a٠٣٩٩/٠±
۶٧۵٩/٠    

a٠٠٣٢/٠±۶٧۴٢/
٠    

a٠۴٨۴/٠±
٨٠١٧/٠   

 مهوگلوبین
گرم در دسی (

 )لیرت

a  ۵۵/٠ ± 
٠۴/٧    

a  ٢۵/٠ ± 
٨٢/۶    

a ٢٢/٠ ± 
٠۶/٧    

ab  ۴۶/٠ ± 
٢/٧    

a  ١٢/٠ ± 
٧٣/۶    

b  ۴٨/٠ ± 
١٢/٨    

 مهاتوکریت
 )درصد(

c۴۶/٠ ± 
٧۶/٢٢    

b  ٢٨/١ ± 
٧/٢٠    

b۶٢/٠ ± 
٨٢/١٩    

ab ۴٩/٠ ± 
٢٧/١٩    

a  ١٧/٠ ± 
٨/١٨    

d 
٢٨±٢٣/٠/

٢۴    

) MCV 
 )فمتولیرت

a٩١/١۴±٠٩
/٢٨٨    

a٩۴/٩ ± 
١۶/٢٩٢    

a ۴٢/٨ 
±٩٩/٢٨٩   

a  ٣۴/۴ 
±٠١/٢٨۶   

a ۴٢٢/٢٨٠±٨/١   a 
۵/٨±۵٩/

٢٩٠    

MCH 
 )پیکوگرم(

a٢۴/٠٠±١۴
/١٠٠    

a ٨٩/٠± 
۴٩/١٠٠    

a 
١٨±٣٢/٠/

١٠١    

a  ٢۵/٠± 
۴٢/١٠١    

a ٣۵/٩±٠۴/١٠٠   a۶۶/٠±۴٧/
١٠١    

MCHC )درصد( a 
۵١٣±٧/١/

٣۴    

a 
١۴/١±۴٣/٣۴   

a١/١ ± 
٩١/٣۴    

a  ۴۵/٠ ± 
۴٧/٣۵    

a  ٠٧۵/٠ ± 
٠٢/٣۶    

a٨۴/٠ 
±٨٧/٣۴   

گلبول 

3mmسفید ) ( 

b١۶/٣٣۶±
٧۵۶٠    

b٨٧/٣٨٩±
٧٨٠٠    

b٩۵/۵٠۶ 
±٧۴٢٠    

c  ٢۶/۴۵٨ 
±٨٨٠٠    

d۶٩/۶٣٣±٨٠/
١٢٧٣٣    

a۶٧/٨٣±
۵٣٢٠    

لنفوسیت 
 )درصد(

b  ٨۴/٠ ± 
٨/٨٩    

b  ۴١/١ ± 
٩٠    

b  ٧١/٠ ± 
٩٠    

ab  ٨٩ ± ٠   a  ۵٨/٠± 
٣٣/٨٨    

c ٨۴/٠± 
٨/٩٢ 

نوتروفیل 
 )درصد(

b  ١/١ ± 
٨/٩    

b ١٧/١ ± 
٨٣/٩    

b  ۵۵/٠ ± 
۴/٩    

b  ۵٨/٠ ± 
٣٣/ 

b  ١۶/١± 
٣٣/١٠    

a ٨۴/٠ ± 
٢/٧    

ائوزینوفیل 
 )درصد(

abc  ۵۵/٠ 
± ۴/٠    

ab۴١/٠ ± 
١٧/٠    

bc  ۵۵/٠ ± 
۶/٠ 

bc  ۵٨/٠± 
۶٧/٠    

c  ١ ± ٠    a  ٠ ± ٠ 

 مونوسیت
 )درصد(

a  ٠ ± ٠   a  ٠ ± ٠   a  ٠ ± ٠   a  ٠ ± ٠   a  ۵٨/٠ ± 
٣٣/٠    

b  ٠ ± ٠ 

حروف التین غیر مشرتک نشاندهنده معنی دار بودن بین تیمارها می 
 .(P<0.05)باشد
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  بحث

نتایج حاصل از این     

مطالعه نشان می دهد که 

غلظتهای غیر در  EDTAسم 

تغییراتی بر روی  کشنده،

فاکتورهای 

نوفیزیولوژیک ماهی ایمو

می  آالی رنگین کمانقزل

بطوریکه بر اساس  ،گذارد

نتایج مهاتولوژی بدست 

آمده مشخص گردید که 

 EDTAسم افزایش غلظت 

تعداد  افزایشباعث 

گلبوهلای سفید، نوتروفیل، 

و  مونوسیت ائوزینوفیل،

مهوگلوبین،  کاهش

مهاتوکریت، لنفوسیت 

میگردد اما هیچ تاثیر 

اری در تعداد معنی دار آم

 MCV ،MCHگلبوهلای قرمز ،

 ،MCHC  خون ماهی قزل آال

مهانطور که در  .منی گذارد

مشاهده می گردد  ١جدول 

هر چقدر مقدار غلظت سم 

EDTA  افزایش می یابد

اثرات سم بر فاکتورهای 

خونی ماهی نیز تشدید می 

گردد به طوریکه با 

افزایش میزان غلظت سم 

ریت کاهش مهوگلوبین، مهاتوک

و لنفوسیت خون ماهی قزل 

میلی  ٢١٠٠آال در تیمار 

گرم در لیرت بسیار بیشرت 

میلی گرم در لیرت  ٨٠٠از 

مهچنین افزایش . می باشد

تعداد گلبوهلای سفید خون 

نیز با افزایش غلظت سم 

 .افزایش می یابد

در خصوص مطالعات     

صورت گرفته ناشی از اثر 

بر روی  EDTAسم 

قزل ماهی فاکتورهای خونی 

تاکنون هیچ مطالعه ای  آال

 یافتدر ایران و در دنیا 

 .نشده است

اما در سایر حتقیقات     

صورت گرفته توسط حمققین 

اثرات مسوم و آالینده های 

خمتلف بر تغییرات 

فاکتورهای خونی و ضعیف 

شدن سیستم ایمنی بدن 

ماهیان خمتلف به اثبات 

رسیده است که به عنوان 

به اثر سم مثال می توان 

که از مسوم دیازینون 

متداول کشاورزی مورد 
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استفاده در استاای مشالی 

بر روی کشور می باشد 

 به صورت کپور ماهیان

کاهش میزان مهوگلوبین، 

مهاتوکریت و لنفوسیت در 

 ٨۵٠ماهی کپور علفخوار 

، )Porgholam et al., 2001(گرمی 

گرمی ۵ماهی کپور علفخوار 

)Porgholam et al., 2006( و  ،

 در ماهی کپور معمولی

Sastry and Sharma, 1980) Hamm 

et al., 1998; (Goodman et al., 

که با  اشاره کرد ;1979

در  .حتقیق حاضر مهسو بود

سایر حتقیقات صورت گرفته 

سایر ماهیان نیز بر روی 

متفاوتی از حتقیق نتایج 

اثر سم دیازینون  حاضر در

 Sotani and( چالباشدر ماهی 

Khoshbavar-Rostami, 2002 ( ،

-Khoshbavar(ماهی شیپ 

Rostami and Sotani, 2005( ،

ماهي ازون برون جوان 

)Khoshbavar-Rostami et al., 

، فیل ماهی )2004

)Khoshbavar-Rostami et al., 

ماهی انگشت قد ، )2005

 Sibel(گربه ماهی اروپایی 

et al., 2006(،  گربه ماهی

 ,.Adedeji et al) آفریقایی

میزان به صورت کاهش  (2009

گلبوهلای قرمز، گلبوهلای 

سفید، مهوگلوبین، 

، MCV  ،MCH، مهاتوکریت

MCHCگزارش  ، لنفوسیت

در مورد فقط  کهگردید 

 مهوگلوبین، مهاتوکریت کاهش

نتایج مشاهبی  و لنفوسیت

در  مهچنین. گزارش گردید

 Sotani and(ماهی چالباش

Khoshbavar-Rostami, 2002(  و

 گربه ماهی آفریقایی

(Adedeji et al., 2009)  افزایش

مونوسیت گزارش گردید که 

با حتقیق حاضر مهسویی 

 .داشت

کاهش گلبوهلای قرمز و     

مهوگلوبین نشان دهنده کم 

خونی یا خونریزی شدید 

مهوگلوبین پایین در . است

حیوانات عمومًا به معنی 

 Hisa and) کم خونی است

Connie,1998) که در حتقیق ،

جاری نیز کاهش مهوگلوبین 
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در خون ماهی قزل آالی 

رنگین کمان پس از جماورت 

 . مشاهده گردیدEDTA با سم

افزایش تعداد     

گلبوهلای سفید در ابتدا 

به معنی قرار گرفنت بدن 

 در معرض عفونت است

(Bannaee et al., 2008) که به ،

نظر می رسد با توجه به 

ساعته در  ٩۶دوره کم و 

معرض قرار گرفنت ماهی در 

جماورت سم مورد آزمایش، 

افزایش تعداد گلبوهلای 

سفید مشاهده شده در حتقیق 

جاری ناشی از مهین مسئله 

 نوع سلول سفید ۵ .باشد

لنفوسیت، (

مونوسیت،نوتروفیل، 

) ائوزینوفیل و بازوفیل

در بدن وجود دارد که هر 

کدام نقش متفاوتی را در 

رگانیزمهای مقابله با ا

. خارجی بازی می کنند

کاهش تعداد لنفوسیت به 

دلیل نقص در سیستم ایمنی 

 ,.Bannaee et al)بدن می باشد

تغییرات در سطوح  .(2008

ی سفید و قرمز می اگلبوهل

تواند نشانه کم خونی و 

نقص در سیستم ایمنی بدن 

مواد مسی می توانند . باشد

فوسیت ها در نباعث کاهش ل

 ,.Bannaee et al)بدن شوند

، که در حتقیق جاری (2008

نیز این کاهش در خون 

ماهی قزل آالی رنگین کمان 

در اثر جماورت با سم 

کم خونی . مشاهده گردید

می تواند بوسیله آسیبهای 

 کبد، کلیه و طحال باشد

(Bannaee et al., 2008). 

تغییرات در تعداد 

گلبوهلای قرمز و سفید بعد 

 EDTA  سم جماورت بااز 

می تواند به دلیل از بین 

ساز  رفنت بافتهای خون

کلیه باشد که باعث کاهش 

ایمنی غیر اختصاصی در 

 ,.Svoboda et al)ماهی می شود 

در نتیجه با توجه  .(2001

به نتایج این حتقیق و 

حتقیقات صورت گرفته توسط 

حمققین دیگر بر روی کپور 

ماهیان و نیز سایر 

ماهیان می توان گفت که 

باعث کم خونی،  EDTAم س
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کاهش میزان فاکتورهای 

خونی و ضعیف شدن سیستم 

قرل آالی   ایمنی بدن ماهی

می گردد که  رنگین کمان

به  این تغییرات می تواند

دلیل از بین رفنت بافتهای 

ساز از قبیل کلیه،  خون

 .طحال و کبد باشد

 

 سپاسگزاری

از جناب آقاي مهنـدس      

صــفت كــه در فرشــاد مــاهی

یه حتلیل آماري كار بـه  جتز

ما یاري رسـاندند، ایـت   

سپاســـگزاري و تشـــكر را 

 .دارمي
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