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  چکیذه
کپَر  هاّی ظرهیهقاٍهت هَکَظی ٍ  ّایبر شاخص هتقابل ظطَح هختلف شَریّذف از پصٍّش حاضر بررظی تأثیر 

کپَر  بچِ هاّی قطعِ 200 بَد. بر ایي اظاض تعذاد کلریپریفَض آفت کشبا در رٍیارٍیی  (Cyprinus carpio)هعوَلی 
ٍ  ppt  8ی، شَرppt 4 شَری صفر، شَریگرم در چْار تیوار ٍ ّر تیوار با ظِ تکرار شاهل:  20هعوَلی با هیاًگیي ٍزًی 

کلریپریفَض با  آفت کشدر هجاٍرت رٍز  4هذت بِیک گرٍُ  . ظپطقرار گرفتٌذرٍز  7هذت  تَزیع ٍ بِ ppt 12 شَری
 ppm کلریپریفَض با غلظت تحت حاد آفت کشرٍز در هجاٍرت  7بِ هذت  گرٍُ دٍمٍ  گرفتِقرار  ppm 100 غلظت حاد

دارای اثرات کشٌذگی با ظویت شذیذ ٍ  ًاهطلَب فیسیَلَشیک ٍ آفت کش کِ اظترض شَری ًشاى داد ًتایج  قرار گرفتٌذ. 10
تیوارّای آزهایشی بر هیساى ظرم ًشاى داد کِ  ّای بیَشیویایی هَکَض ٍ. ًتایج بررظی شاخصٌذباش بر هاّی کپَر هعوَلی هی

ALT داریتاثیر هعٌی گلَکس ظرم غلظت ٍ ظرم ٍ ظرم، آلبَهیي هَکَضٍزین لیس ،ظرم (00/0p< ).بٌذی ًتایج  جوع دارد
 ّای بیَشیویایی،شاخص، ّای حیاتیفعالیتبر  هخربی اثر ریفَضکلریپ آفت کشتحقیق حاضر ًشاى داد کِ اظترض شَری ٍ 

  دارد.ظیعتن ایوٌی  هاّی کپَر هعوَلی  ٍ  ّای کبذیآًسین
 

 شناسیسم های خونی،، شاخصیمقاومت موکوس ،کلریپریفوس آفت کش ،یکپورمعمول :لغات کلیذی
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 مقذمه
کلزیپزیفَط ثب ًبم تدبری دٍرعجبى ٍ فزهَالعیَى 

40.8%EC ُس گزٍُ اعیغتویک کؾی غیزکؼ ٍ کٌِحؾز
اعت ٍ اثزات هعزی هبًٌذ هغوَهیت، قَی  ارگبًَفغفزُ
ّبی حیبتی  عیغتن ایوٌی، فیشیَلَصی ٍ فؼبلیت اختالل در

اختالل در  عجتتَاًذ آثشیبى دارد. کلزیپزیفَط هی
هبّی را  فیشیَلَصیکٍ ؽزایػ هبّی ؽَد  حیبتیعیغتن 

ٍ ّوکبراى، ًیبسی حغي ًتبج ) تحت تبثیز قزار دّذًیش 
کلزیپزیفَط در هبّیبى  آفت کؼتَاًبیی تحول  .(1393

حفظ تؼبدل در در ؽَری آة ثبؽذ. هختلف یکغبى ًوی
اصؽالح تٌظین اعوشی دخبلت در  )َّهَعتبسی(، ثذى

هبیؼبت هکبًیغن حفظ َّهَعتبسی  ،تٌظین اعوشیدارد. 
درًٍی ثذى اعت کِ هغئَل کٌتزل اعوَالریتِ یب 

. (Varsamos et al., 2005) ثبؽذفؾبراعوشی پالعوب هی
تٌظین  ّب هؼیبری اس ًحَُچگًَگی تغییزات ایي ؽبخص

فؾبر اعوشی هبّیبى ٍ ػبهلی خْت ارسیبثی چگًَگی 
 ,.Moustakas et al (عتتحول تٌؼ ؽَری در آًْب

ػولکزدی کِ ثِ تحول عؽَح هؼیي ؽَری ٍ در  2004)
ثِ  ،گزددّبی هختلف هٌدز هیهبّی در هحیػ ءًْبیت ثقب
در هقبثلِ ثب ؽَری ٍ ثِ ظزفیت آًْب در  هبّیبىتَاًبیی 

  تٌظین اعوشی ٍاثغتِ اعت.
اس ردُ هبّیبى  (Cyprinus carpio) کپَر هؼوَلی

 هبّیبىی کپَراعتخَاًی ٍ هتؼلق ثِ خبًَادُ
(Cyprinidae) ًَِّبی هْن اعتخزّبی  اعت ٍ یکی اس گ

 25-30حذٍد ؽبهل گزم آثی اعت کِ پزٍرؽی هبّیبى 
)هصجبح ٍ  ثبؽذ هیکل هبّیبى پزٍرؽی در ّز دٍرُ  درصذ

ارسػ اقتصبدی ٍ  دلیلثِ  کپَر هبّیبى (.1395، ّوکبراى
ٍ  ًذّب اس اّویت خبصی ثزخَردارحغبعیت در ثزاثز آالیٌذُ

عٌدی در سیغت ّبی ت آسهبیؼخْاس آًْب ّویي دلیل  ثِ
ثزرعی  ،ّذف تحقیق حبظز. گزددی اعتفبدُ هیثؼذ ٍعیؼ

ٍ  یهَکَع ّبی تبثیز عؽَح هختلف ؽَری ثز ؽبخص
 آفت کؼهبّی کپَر هؼوَلی در هَاخِْ ثب  ثیَؽویبیی

کلزیپزیفَط در  آفت کؼثزرعی آلَدگی ٍ  کلزیپزیفَط
ًگزاًی  ثِ ػلتظزٍرت تحقیق  ثَد.عؽَح هختلف ؽَری 

اعت.  ّب در صٌؼت کؾبٍرسیکؼرٍیِ آفتاس اعتفبدُ ثی
 دلیل ثِ کِّبیی اعت کؼزیفَط خشء آفتعن کلزیپ سیزا

 در خبک تَاًٌذ هی هبُ 1-2هذت ثِ ،عبختبر ؽیویبیی

آة  ثِ خبک ّبی الیِ ؼزیق ٍ اس ثوبًٌذ ثبقی تدشیِ ثذٍى
سیغت،  هحیػ ثزای ٍ کٌٌذ پیذا راُ سیزسهیٌی ّبی عفزُ

 .ثبؽٌذ آثشیبى ٍ عالهت اًغبى هعز
 

 هامواد و روش
پزٍری ؽْیذ   آثشی در عبلي 1397 در پبییشایي تحقیق 

داًؾکذُ ؽیالت داًؾگبُ ػلَم کؾبٍرسی ٍ  آثبدیثز فعلی
 پضٍّؼ اثتذا تؼذاد ایي در هٌبثغ ؼجیؼی گزگبى اًدبم ؽذ.

زم گ 20±4ٍسًی  هیبًگیيکپَر هؼوَلی ثب  ثچِ هبّی 250
ٍعیلِ ِ اس هزاکش تکثیز ٍ پزٍرػ ثخؼ خصَصی تْیِ ٍ ث

م آة ٍ هبثقی اکغیضى، ثِ ّبی حبٍی یک عَپالعتیک
عپظ  .عبلي ًٍیزٍ ؽْیذ فعلی ثزآثبدی اًتقبل یبفتٌذ

 10هبّیبى خْت عبسگبری ثب ؽزایػ آسهبیؾگبُ ثِ هذت 
 ّبی ًٍیزٍ ًگْذاری ؽذًذ.رٍس درٍاى

ثٌذر تزکوي، تْیِ آة دریب اس خلیح گزگبى در عَاحل 
 ٍ ثَعیلِ تبًکز دٍرتز اس عبحل کِ آلَدگی در آى کوتز ثَد

دعتگبُ  ثبؽَری آة هذکَر  آة ثِ هزکش هٌتقل ؽذ. لحو
عبخت Atago رفزاکتَهتز چؾوی ) اًدبم ؽذ عٌحؽَری
هٌظَر پز کزدى ًٍیزٍ، ثب ثِپیؼ اس ؽزٍع آسهبیؼ  .صاپي(

هحبعجِ ًغجت هیشاى هَرد ًیبس اس ایي آة ٍ آة ؽیزیي 
ّبی هَرد عبسی خْت تْیِ عبیز ؽَریالسم ثزای هخلَغ

در عبلي آثشی پزٍری  آة ؽیزیي ثبعبسی ول رقیقًظز، ػ
عپظ ثب دعتگبُ  .صَرت پذیزفتؽْیذ  فعلی ثزآثبدی 

- ّبی تْیِ ؽذُ ثزرعی ؽذ تب ثِعٌح صحت ؽَریؽَری
ؼَر دقیق هؽبثق ثب ؽَری در ًظز گزفتِ ؽذُ ثزای 

   .(Moustakas et al., 2004) آسهبیؼ ثبؽذ
 

 تیوبر بٌذی آزهبیش
( ثب اعتفبدُ اس هٌبثغ هٌتؾزُ LC50) 1حبد غلظت کؾٌذگی

 ;1388 ؽوَؽکی ٍ ؽبّکبر، هحوذًضاد) قجلی اًتخبة ؽذ
ًیبسی ٍ ّوکبراى، حغي ًتبج  ;1392ّذایتی ٍ ّوکبراى 

ؽذ. ثب   آسهبیؼ عویت تحت کؾٌذُ اًدبم(. عپظ 1393
رٍسُ صَرت  7تَخِ ثِ ایٌکِ آسهبیؼ تحت حبد در دٍرُ 

( ٍ ثب تَخِ ثِ سهبى 1392وکبراى ّذایتی ٍ ّگزفتِ اعت )

                                                 
1
 Median Lethal Concentration (LC50) 
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عویت  درصذ اس غلظت 15در هؼزض ثَدى هبّی، اًتخبة 
قؽؼِ هبّی کپَر ثِ صَرت تصبدفی  84کؾٌذُ اًدبم ؽذ. 

لیتز  100لیتزی ثب حدن  400هخشى فبیجزگالط 12در 
قزار گزفتٌذ. آسهبیؼ عویت تحت کؾٌذُ ثز خالف 

د ٍ ثَ 1آسهبیؼ کؾٌذگی حبد ثِ صَرت تدذیذ پذیز
ّب صَرت درصذ حدن تبًک 50تؼَیط آة ؽَر رٍساًِ 

ّب  گزفتِ ٍ پظ اس تؼَیط آة تدذیذ غلظت آالیٌذُ
ؽذ ٍ سیغت عٌدی در اثتذای  هحبعجِ ٍ ثِ هخبسى اظبفِ 

آسهبیؼ صَرت گزفتِ ٍ َّادّی ثِ ؼَر هٌظن اًدبم ؽذ 
دّی کِ  ّبی غذا (. در ًَثت1392ّذایتی ٍ ّوکبراى، )

قؽغ  دّی هَقتبً ذ ٍسى ثذى هبّی ثَد، َّادرص 5/1رٍساًِ 
ثب دعتگبُ قبثل حول pH . ؽذٍ عپظ هدذدا ثزقزار هی

کؾَر آلوبى( ٍ اکغیضى  Sartorius)هذل  pHعٌدؼ 
هحلَل ثب دعتگبُ دیدیتبل اًذاسُ گیزی اکغیضى )هذل 

Lutron DO-5510 )ثِ ؼَر رٍساًِ اًذاسُ کؾَر تبیَاى
-pH 6/7گزاد،  عبًتی درخِ 21-19گیزی ؽذ )دهبی آة 

8/7.)  
در هدوَع آسهبیؼ در عِ هزحلِ اًدبم ؽذ. در هزحلِ اٍل 

، 1تیوبر ؽَری ؽبهل: ؽَری صفز )تیوبر  4آسهبیؼ 
( ٍ 3)تیوبر  ppt  8(، ؽَری2)تیوبر  ppt 4ؽبّذ(، ؽَری 

تکزار قزار   3ٍ ّز تیوبر ثب  (4)تیوبر  ppt 12ؽَری  
خولِ درخِ حزارت،  گزفتٌذ. ثزرعی پبراهتزّبی آة اس

pH عختی کل، اکغیضى هحلَل اًدبم  ؽذ. در پبیبى ّن ،
کل(، ّبی ثیَؽیویبیی )گلَکش ٍ پزٍتئیياس هبّیبى ؽبخص

ٍ ALT, AST ) ّبی کجذیهَکَط،عزم خًَی، آًشین
ALP لیشٍسین ثزرعی ؽذ. در هزحلِ دٍم آسهبیؼ ٍ )

 رٍس در 4ؽَر ثِ هذت ّبی هختلف آةهبّیبى غلظت
آفت کؼ کلزیپزیفَط  ppm 150هدبٍرت غلظت حبد 

هزحلِ اٍل  ّبی توبهی آسهبیؼ قزار گزفتٌذ ٍ هدذداً
صَرت گزفت. در ًْبیت در هزحلِ عَم آسهبیؼ هبّیبى 

رٍس در هدبٍرت  7ؽَر ثِ هذت  ّبی هختلف آةغلظت
آفت کؼ کلزیپزیفَط قزار  ppm 15غلظت تحت حبد 

هزحلِ اٍل اًدبم  ّبی توبهی آسهبیؼ گزفتِ ٍ هدذداً
 گزفت. 

 

                                                 
1
 Renewal  

 گیری خَى
 پزٍرػ دٍرُ پبیبى گیزی فبکتَرّبی خًَی، درخْت اًذاسُ

 دفغ هٌظَر ثِ عبػت 24 هذت ثِ هبّیبى غذادّی

اس  خًَگیزی ػولیبت ٍ قؽغ گَارػ هبّیبى لَلِ هحتَیبت
 ثِ ثب اعتفبدُ اس عزًگ اس عبقِ دهی ػذد هبّی 7ّز تیوبر 

، کل پزٍتئیي( ثیَؽیویبیی یّبثزرعی ؽبخص هٌظَر
آلکبلیي  کجذی ؽبهل ّبیآًشین ،)گلَکش ٍ آلجَهیي
 آعپبرتبت ،3آهیٌَتزاًغفزاس آالًیي ،2فغفبتبس

 در عزم ٍ هَکَط لیشٍسین گیزی اًذاسُ  ٍ  4آهیٌَتزاًغفزاس

گیزی . اًذاسُ(Haschek et al., 2010) ؽذ گزفتِاًدبم 
ثب  کجذی ٍ لیشٍسینّبی ، آًشینّبی ثیَؽیویبیی ؽبخص

 اًغبًی ؽزکت پبرط آسهَى تدبری ّبیتاعتفبدُ اس کی
    . ؽذ اًدبم

 
  آٍری هَکَس پَستجوع

 (Subramanianّب ثز اعبط رٍػ هَکَط پَعت هبّی

(et al., 2007 آٍری ؽذ. پظ اس ثیَْؽی ثب پَدر گل خوغ
 قؽؼِ هبّی ثِ 3گزم در لیتز( اس ّز تبًک هیلی 5هیخک )

 10اتیلٌی حبٍی ّبی پلیَرت خذاگبًِ درٍى کیغِص
ٍ پظ  گزفتٌذهیلی هَالر قزار  50لیتز کلزیذ عذین هیلی

دقیقِ ثچِ هبّیبى اس کیغِ خبرج ٍ ثِ تؾتی ثب  3اس 
دّی هٌبعت هٌتقل ؽذًذ. هخلَغ هَکَط ٍ اکغیضى

 15ّبی فبلکَى آٍری ؽذُ را درٍى لَلِکلزیذ عذین خوغ
 g×1500دقیقِ ثب دٍر  10ریختِ ٍ ثِ هذت لیتز هیلی

عبًتزیفیَص ؽذ ٍ عَپزًبتبًت خذا ؽذُ )هَکَط( در 
ّبی ثیؾتز ریختِ ٍ خْت ثزرعی ml 5/1ّبی هیکزٍتیَح

آًبلیش  گزاد ًگْذاری ؽذ.درخِ عبًتی 80در فزیشر هٌفی 
دعتگبُ  ثب ALT ،AST  ٍALPّبی کجذی ؽبهل آًشین

 دیذ.اعپکتزٍفتَهتز اًدبم گز
 

 تجسیِ ٍ تحلیل آهبری
خْت تؼییي عویت کؾٌذُ، اؼالػبت حبصلِ ثب اعتفبدُ اس 

ٍ ثب اًدبم آسهَى پزٍثیت هحبعجِ ؽذ.  SPSS 20ًزم افشار
 رعن ؽذ. 2010ّب در ثزًبهِ اکغل  ٌیي ًوَدارچّو

                                                 
2
 ALP 

3
 ALT 

4
 AST 
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ؽٌبعی ثب اعتفبدُ اس  ّبی خَى اؼالػبت حبصل اس آًبلیش
ذا ًزهبل ثَدى ٍ صَرت گزفت. اثت SPSS 20افشار  ًزم

 دٍ ANOVAثب اًدبم آسهَى ّب ثزرعی ؽذ ٍ  ّوگٌی دادُ
( هَرد تدشیِ >05/0pدرصذ ) 5ؼزفِ در عؽح هؼٌبداری 

 بل آهبری قزار گزفت. ّوِ ًتبیح ثذعت آهذُ ثٍ تحلی
 . ارائِ ؽذًذاًحزاف هؼیبر  ±هیبًگیي 

 
 نتایج 

ًؾبى داد کِ تیوبرّبی آسهبیؾی ثز  ALTّبی عٌدؼ
کِ  داری داؽت ثؽَریتبثیز هؼٌی عزمALT  هیشاى

ثب  ّبیهَکَط در تیوبر ALTثیؾتزیي هیشاى افشایؼ 
 150 آفت کؼهیلی گزم ثز لیتز ٍ  12ٍ 4ؽَری 

تیوبر ثب  تزیي هیشاى درکن ٍ ثَدُهیکزٍگزم ثز لیتز 
 هؾبّذُ گزدیذ کؼ آفتگزم ثز لیتز ٍ ثذٍى  هیلی 4ؽَری

 12 ٍ 8ٍ ؽَری ( در تیوبرّبی آة ؽیزیي )ؽبّذ ٍ
 داؽتِ یکغبًی هیشاى کؼ آفتٍ ثذٍى  گزم ثز لیتز هیلی
  (.1 )ؽکل( >05/0p)  اعت

 
 

 

پَر هعوَلی در تیوبرّبی ک سرم هبّیAlT  هیساى :1شکل 

حرٍف اًگلیسی هتفبٍت  .کلریپریفَسشَری بب سطَح هختلف 

 %  هی ببشذ.5بیبًگر هعٌی داری تیوبرّب در سطح 
Figure 1: AlT levels of common carp in different 

salinity treatments with different levels of 

chlorpyrifos pesticide. Different English letters 

indicate the significance of the treatments at the 5% 

level. 

 

ًؾبى داد کِ تیوبرّبی آسهبیؾی ثز هیشاى  AST عٌدؼ
AST  ذاؽت ثؽَریکِ ثیؾتزیي ً  داریٌیتبثیز هؼعزم

گزم ثز  هیلی 12 ٍ 4 ؽَریهزثَغ ثِ تیوبر  هیشاى افشایؼ
ٍ کوتزیي هیشاى هزثَغ ثِ تیوبر  آفت کؼ ثذٍى لیتز ٍ

 15 آفت کؼگزم ثز لیتز  ٍ هیلی 12آة ؽیزیي ٍ ؽَری 
 (.2 )ؽکل (p>05/0) گزدیذهؾبّذُ  هیکزٍگزم ثز لیتز

 

 

بب  شَریپَر هعوَلی در تیوبرّبی ک سرم هبّی AST: 2شکل 

. عذم ًوبیش حرٍف اًگلیسی کلریپریفَسسطَح هختلف 

 .%  هی ببشذ5بیبًگر عذم هعٌی داری تیوبرّب در سطح 
Figure 2: AST levels of common carp in different 

salinity treatments with different levels of 

chlorpyrifos pesticide. No letters indicate that the 

treatments are not significant at the 5% level. 

 
ًؾبى داد کِ تیوبرّبی آسهبیؾی ثز  هَکَط ALP ثزرعی
 ؼَریِ ذاؽت ثً  داریتبثیز هؼٌی هَکَط ALP هیشاى 

 4تیوبر ؽَری هزثَغ ثِ  کِ ثیؾتزیي هیشاى افشایؼ
ؾبّذُ ه ثز لیتز گزمهیکزٍ 15 کؼ آفتگزم ثز لیتز ٍ  هیلی

 (.3 )ؽکل  (p>05/0) ؽذ

 

کپَر هعوَلی در تیوبرّبی  هَکَس هبّی ALPهیساى : 3شکل 

. عذم ًوبیش حرٍف کلریپریفَسبب سطَح هختلف  شَری

%  هی 5اًگلیسی بیبًگر عذم هعٌی داری تیوبرّب در سطح 

 ببشذ.
Figure 3: ALP levels of common carp in different 

salinity treatments with different levels of 

chlorpyrifos pesticide. No letters indicate that the 

treatments are not significant at the 5% level. 

 
ًؾبى داد کِ تیوبرّبی آسهبیؾی ثز  عزم ALP عٌدؼ
کِ  ؼَریِ ذاؽت ثً داریتبثیز هؼٌی عزم ALP هیشاى 

 12ر ؽَری هزثَغ ثِ تیوب ثیؾتزیي هیشاى افشایؼ
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ٍ  هیکزٍگزم ثز لیتز 150 کؼ آفتگزم ثز لیتز ٍ  هیلی
هیکزٍگزم  15 کؼ آفتگزم ثز لیتز ٍ  هیلی 4تیوبر ؽَری 

 (.4)ؽکل  (p>05/0) ؽذهؾبّذُ  ثز لیتز
 

 

 

بب  شَریکپَر هعوَلی در تیوبرّبی  سرم هبّی ALP: 4شکل 

. عذم ًوبیش حرٍف اًگلیسی کلریپریفَسسطَح هختلف 

 ببشذ. %  هی5ذم هعٌی داری تیوبرّب در سطح بیبًگر ع
Figure 4: Serum ALP levels of common carp in 

different salinity treatments with different levels of 

chlorpyrifos pesticide. No letters indicate that the 

treatments are not significant at the 5% level. 

 
ى لیشٍسین د کِ تیوبرّبی آسهبیؾی ثز هیشاًؾبى داًتبیح 

هیشاى  کوتزیي داؽت ثؽَریکِ داریهَکَط تبثیز هؼٌی
گزم ثز لیتز در هیلی 12ثب ؽَری  لیشٍسین هَکَط در تیوبر

آة تزیي هیشاى در ثیؾ ٍهیکزٍگزم ثز لیتز  150 آفت کؼ
ثب  ٍ در تیوبرّبی هؾبّذُ گزدیذ آفت کؼؽیزیي ٍ ثذٍى 

یکغبى  آفت کؼٍ ثذٍى  گزم ثز لیتزیلیه 12 ٍ 8 ؽَری
 (.5 )ؽکل (>05/0p) ثَدُ اعت

ًؾبى داد کِ تیوبرّبی آسهبیؾی ثز هیشاى  ًتبیح ّوچٌیي
 کِ ؼَریِ داؽت ث داریتبثیز هؼٌی عزملیشٍسین 

 ّبی ثبدر تیوبر عزمثیؾتزیي هیشاى افشایؼ لیشٍسین 
بر آة تیوتزیي هیشاى در کن ٍگزم ثز لیتز  هیلی 12ؽَری 

ٍ عپظ در  هؾبّذُ گزدیذ آفت کؼؽیزیي ٍ ثذٍى 
 15 کؼ آفتٍ  (کؼ آفتتیوبرّبی ؽبّذ )ثذٍى 

تزتیت ثب افشایؼ غلظت ؽَری ًوَدار ِ ث هیکزٍگزم ثز لیتز
 (.6)ؽکل (>05/0p)حبلت صؼَدی داؽتِ اعت 

 

 

کپَر هعوَلی در  لیسٍزین هَکَس هبّیهیساى : 5شکل 

. حرٍف کلریپریفَسبب سطَح هختلف  شَریتیوبرّبی 

%  5اًگلیسی هتفبٍت بیبًگر هعٌی داری تیوبرّب در سطح 

 ببشذ. هی
Figure 5: Mucus Lysozim levels of common carp in 

different salinity treatments with different levels of 

chlorpyrifos pesticide. Different English letters 

indicate the significance of the treatments at the 5% 

level. 

 

 

کپَر هعوَلی در تیوبرّبی  لیسٍزین سرم هبّیهیساى : 6شکل 

حرٍف اًگلیسی هتفبٍت  .کلریپریفَسبب سطَح هختلف  شَری

 %  هی ببشذ.5بیبًگر هعٌی داری تیوبرّب در سطح 
Figure 6: Serum Lysozim levels of common carp in 

different salinity treatments with different levels of 

chlorpyrifos pesticide. Different English letters 

indicate the significance of the treatments at the 5% 

level. 

 
 داریتبثیز هؼٌی عزم آلجَهیيهیشاى  تیوبرّبی آسهبیؾی ثز

 داری ٌیهؼ ثیؾتزیي هیشاى افشایؼ داؽت ثؽَریکِ
ٍ  گزم ثز لیتزهیلی 8 ٍ 4ثب ؽَری ّبی در تیوبر آلجَهیي

در ٍ  هؾبّذُ گزدیذ هیکزٍگزم ثز لیتز 150 کؼ آفت
 15 کؼ آفت( ٍ کؼ آفتتیوبرّبی ؽبّذ )ثذٍى 

ؽَری  گزم ثز لیتز هیلی 4 ٍ 0 غلظت درهیکزٍگزم ثز لیتز 
 ثَدُ اعت یکغبىًغجت ثِ تیوبرػ  ًوَدار ّز تقزیجبً

(05/0p<) (.7)ؽکل 
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کپَر هعوَلی در تیوبرّبی  آلبَهیي سرم هبّیهیساى : 7شکل

حرٍف اًگلیسی هتفبٍت  .کلریپریفَسبب سطَح هختلف  شَری

 %  هی ببشذ.5بیبًگر هعٌی داری تیوبرّب در سطح 
Figure 7: Serum Albumin levels of common carp in different 

salinity treatments with different levels of chlorpyrifos 

pesticide. Different English letters indicate the significance of 

the treatments at the 5% level. 
 

داری تبثیز هؼٌی عزم گلَکش غلظتتیوبرّبی آسهبیؾی ثز 
گلَکش عزم در  غلظتثب تَخِ ثِ ًوَدار ثیؾتزیي  .داؽت
 ، کؼ آفتثذٍى  ٍ  ز لیتزگزم ثهیلی 8ثب ؽَری  ّبیتیوبر

هیکزٍگزم ثز  150 کؼ آفت گزم ثز لیتز ٍهیلی 12ؽَری 
گزم ثز هیلی 12در ؽَری  غلظتکوتزیي ٍ  اعت  لیتز

 عبیزثَدُ اعت ٍ در  هیکزٍگزم ثز لیتز 15 کؼ آفتلیتز ٍ 
 اعتؽذُ هؾبّذُ حبلت یکغبى  حذٍداًتیوبرّب 

(05/0p<) (.8 )ؽکل 
 

 
 

 کپَر هعوَلی در تیوبرّبی هختلف  کس هبّیگلَهیساى  :8شکل

. حرٍف اًگلیسی هتفبٍت کلریپریفَسبب سطَح هختلف  شَری

 %  هی ببشذ.5بیبًگر هعٌی داری تیوبرّب در سطح 
Figure 8: Glucose levels of common carp in different salinity 

treatments with different levels of chlorpyrifos pesticide. 

Different English letters indicate the significance of the 

treatments at the 5% level. 
 

کِ  ذاؽتً داری تبثیز هؼٌی کلپزٍتئیيهیشاى ّوچٌیي 
هیلی گزم ثز لیتز ٍ  12ثیؾتزیي هیشاى در تیوبر ؽَری 

  (p>05/0) ؽذ هؾبّذُهیکزٍگزم ثز لیتز  15 کؼ آفت
 (.9 )ؽکل

 

 

کپَر هعوَلی در تیوبرّبی کل هبّی پرٍتئیيهیساى  :9شکل 

. عذم ًوبیش کلریپریفَسی بب سطَح هختلف رشَ هختلف 

%  5حرٍف اًگلیسی بیبًگر عذم هعٌی داری تیوبرّب در سطح 

 هی ببشذ.

Figure 9: Total Protein levels of common carp in 

different salinity treatments with different levels of 

chlorpyrifos pesticide. No letters indicate that the 

treatments are not significant at the 5% level. 

 
  بحث

ٍ لیشٍسین هَکَط ٍ ALT تیوبرّبی آسهبیؾی ثز هیشاى 
( >05/0pداری )عزم، آلجَهیي ٍ گلَکش عزم  تبثیز هؼٌی

  ALTهیشاى افشایؼ  کِ ثیؾتزیي ؼَریِ ث داؽت
گزم ثز لیتز ٍ  هیلی 12 ٍ 4کَط در تیوبرّبی ثب ؽَری هَ

ٍ کوتزیي هیشاى در  ثَدُهیکزٍگزم ثز لیتز  150 کؼ آفت
 آفت کؼهیلی گزم ثز لیتز ٍ ثذٍى  4تیوبر ثب ؽَری 

ٍ در تیوبرّبی آة ؽیزیي )ؽبّذ(  هؾبّذُ گزدیذ ٍ
 کؼ آفتگزم ثز لیتز ٍ ثذٍى هیلی 12 ٍ 8 ّبی ؽَری
هبّیبى توبط  ،در تحقیقی هؾبثِ. داؽت یکغبىحبلت 

داری در کلزپیزیفَط افشایؼ هؼٌی کؼ آفتیبفتِ ثب 
ّبی ثبالی ًؾبى دادًذ ٍ در غلظتALT فؼبلیت

)اعفٌذیبری ٍ  کلزپیزیفَط فؼبلیت آًشین افشایؼ داؽت
  (.1395ّوکبراى، 

 12در تیوبر ثب ؽَری هیشاى لیشٍسین هَکَط  وتزیيک
هیکزٍگزم ثز لیتز ٍ  150 کؼ فتآگزم ثز لیتز در هیلی

هؾبّذُ  کؼ آفتآة ؽیزیي ٍ ثذٍى هیشاى در  ثیؾتزیي
گزم ثز لیتز ٍ هیلی 12 ٍ 8ثبؽَری  ٍ در تیوبرّبی گزدیذ
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ػَاهل هحیؽی )فصل،   .یکغبى ثَدُ اعت کؼ آفتثذٍى 
ؽَری، درخِ حزارت، تزاکن(، ػَاهل فیشیَلَصیک )گًَِ 

ثزداری،  ، سهبى ًوًَِای( هبّی، عي، خٌظ، ٍظؼیت تغذیِ
ّبی چگًَگی تْیِ ًوًَِ، دقت ٍ حغبعیت رٍػ

ّبی هَکَط تَاًٌذ ثز فؼبلیت پبراهتزگیزی هی اًذاسُ
 ثیؾتزیي (.(Giacomello et al., 2006 تبثیزگذار ثبؽٌذ
 12ؽَری  لیشٍسین عزم در تیوبرّبی ثبهیشاى افشایؼ 

 تزیيکنٍ  کؼ آفتدر توبم عؽَح  گزم ثز لیتز ٍ هیلی
هؾبّذُ  کؼ آفتهیشاى در تیوبر آة ؽیزیي ٍ ثذٍى 

( ٍ کؼ آفتتیوبرّبی ؽبّذ )ثذٍى گزدیذ ٍ عپظ در 
غلظت  هیکزٍگزم ثز لیتز ثتزتیت ثب افشایؼ 15 کؼ آفت

لیشٍسین در . داؽتِ اعت ًوَدار حبلت صؼَدی ؽَری
ّب ٍخَد دارد. هَکَط، ثبفت لٌفَئیذ ٍ عزم ثیؾتز گًَِ

زٍثی ثب ٍسى هَلکَلی پبییي بکتَرّبی آًتی هیکّب فلیشٍسین
ّبی هثجت را تخزیت ّبی علَلی ثبکتزیکِ دیَارُ ّغتٌذ

زآیٌذ فبگَعیتَس را تَاًٌذ فآًْب ّوچٌیي هی .کٌٌذهی
 (.(Yano, 1996افشایؼ دٌّذ 

در تیوبرّبی ثب  عزم آلجَهیيهیشاى افشایؼ  ثیؾتزیي
هیکزٍگزم  150 کؼ تآفگزم ثز لیتز ٍ هیلی 8 ٍ 4ؽَری 

کِ ثب افشایؼ غلظت ؽَری ٍ  ثز لیتز هؾبّذُ گزدیذ
ٍ در تیوبرّبی  ِکؼ آلجَهیي عزم ًیش افشایؼ داؽت آفت

هیکزٍگزم ثز لیتز  15 کؼ آفت( ٍ کؼ آفتؽبّذ )ثذٍى 
ٍ  حبلت یکغبى داؽتثب افشایؼ غلظت ؽَری ًوَدار 

ؽَری گلَکش عزم در تیوبرّبی ثب غلظت هیشاى  ثیؾتزیي
 12،  ؽَری کؼ آفتگزم ثز لیتز ٍ  ثذٍى هیلی 8

هیکزٍگزم ثز لیتز  150 کؼ آفت غلظت گزم ثز لیتز ٍ هیلی
گزم ثز هیلی 12ؽَری در  غلظت گلَکش اعت  ٍ کوتزیي

 عبیزهیکزٍگزم ثز لیتز ثَد ٍ در  15 کؼ آفتلیتز ٍ 
ثب افشایؼ  .گزدیذهؾبّذُ  یکغبًی حذٍداًصَرت تیوبرّب ثِ

کلزیپزیفَط، افشایؼ هؼٌی داری در  کؼ تآفغلظت 
غلظت گلَکش ًؾبى دادُ ؽذ ٍ عپظ در پبیبى آسهبیؼ اس 

، )ًقؾجٌذی ٍ ػغکزی هیشاى غلظت گلَکش کبعتِ ؽذ
1395.)  

 
 

ثٌذی ًتبیح تحقیق حبظز ًؾبى داد کِ اعتزط  خوغ
 کؼآفت هبًٌذ ارگبًَفغفزُ کؾبٍرسی ؽَری ٍ عوَم

افشایؼ اعتزط  ک ًظیزلَصیفیشیَ هخزة اثز کلزپیزیفَط
ّبی کجذی، ّبی ثیَؽیویبیی، آًشینؽبخصثز تبثیز  ٍ

کِ ایي  داردن ایوٌی  ثز هبّی کپَر هؼوَلی عیغت
عالهت  تؼییي ؽبخص سیغتی ػٌَاى ثِتَاًذ هی ّب ؽبخص

 ًتبیح اختالف ٍثبؽٌذ  داؽتِ کبرثزد آثی ّبی اکَعیغتن

 ٍ ًضاد اختالف اس یًبؽ احتوبالً هؽبلؼبت هختلف تغییزات
رصین غذایی )کویت ٍ کیفیت غذا،  هبّی، هبّی، ٍسى گًَِ

ّب ٍ هَاد تؾکیل دٌّذُ خیزُ، هٌبثغ پزٍتئیٌی، ٍیتبهیي
 عوی، هبدُ ثب هَاخِْ سهبى ٍ هقذار ّبی رؽذ(هحزک

تبثیز  هیشاى ثؼالٍُ، .بؽذث هی آة ؽیویبیی ٍ ؽزایػ فیشیکی
تبثیز  تحت تَاًذیه هبّی اس گًَِ یک در عن ٍ ؽَری

 .گیزد قزار هحیؽی ٍ فزدی هختلف ػَاهل
 

 منابع
جبًی ٍ رحوبًی، ح.  ،فیرٍزبخش، ف. ،، ف.یاسفٌذیبرِ

تحت  ّبیغلظت اثزات ثزرعی .1395 ،خلیلی، خ.
 ٍ ّبی عزهی آًشین فؼبلیت ثز کلزپیزیفَط کؾٌذُ

 کپَر هبّی اکغیذاتیَ اعتزط ّبیؽبخص ثزخی

 ؼجیؼی هٌبثغ هدلِ. (Cyprinus carpio)هؼوَلی 

 .307-299(: 3)69ایزاى. 
 ،ّذایتی، ع.ٍ ایوبى پَر، م.  ،ًیبزی، ا. حسي ًتبج

تؼییي عویت کؾٌذُ آفت کؼ کلزیپزیفَط  .1393
( Carasius auratus)در هبّی کبراط ؼالیی 

ٍهقبیغِ هیشاى عویت آى ثب عبیز عوَم ارگبًَفغفزُ. 
 .1-12(: 4)3ثْزُ ثزداری ٍ پزٍرػ آثشیبى. 

ٍ عبذالْی، ح.  ،اهیری، ة.هجبزی ،هْر، ة.عطبئی
ثزرعی تغییزات تؼذاد ٍ اًذاسُ  .1385 ،هیرٍاقفی، ع.

ّبی کلزایذ آثؾؾی ٍ هیشاى تلفبت ثچِ آساد علَل
 Salmo trutta caspius) هبّیبى دریبی خشر

Kessler, 1877ّبی ( ثب اٍساى گًَبگَى در ؽَری
-119(: 3)15ؽیالت ایزاى. هختلف آة. هدلِ ػلوی 

127. 
 .1388 ،ع. شبّکبر،  . ٍم شوَشکی، هحوذًژاد

 کؼحؾزُ( 50Lc h96) کؾٌذُ غلظت تؼییي
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 کلوِ هبّی ثچِ رٍی ثز دیبسیٌَى ٍ کلزپیزیفَط

(Rutilus rutilus caspicus)   .ِؽیالت ػلوی هدل 
 .73-78(: 4)3. ایزاى

 ،آ. هوبٌی،ٍ  غ. ،خَاجِ ،ق. ی،هحوذ ،م. هصببح،
 یغهب یَؽیویبییٍ ث یشیکیف یبتخصَص یثزرع .1395

 (Cyprinus carpio) یکپَر هؼوَل یهبّ یهٌ
پزٍرؽی اعتبى خَسعتبى در فصل سهغتبى، هدلِ 

  .109-117(: 4)12داهپشؽکی ایزاى. 
تبثیز عن  .1396 ،عسکری، م. ٍ ًقشبٌذی، ى.

 خًَی ّبی ؽبخص ارگبًَفغفزُ کلزیپزیفَط ثز ثزخی

 ؽٌبعیهبّی ّبیپضٍّؼ ػلفخَار. ًؾزیِ رکپَ هبّی

 .146-133(: 3)5کبرثزدی. 

 .1392، قبدری، ف. ٍ جْبى بخشی، ع. ،ّذایتی، ع.
عن ؽٌبعی ٍ آثشیبى. اًتؾبرات داًؾگبُ ػلَم کؾبٍرسی 
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Abstract 

The objective of this study was to investigate the interaction of salinity levels on the 

characteristics of mucus and serum indices of common carp (Cyprinus carpio) in exposure to 

chlorpyrifos pesticide. 250 common carp with an average weight of 20 g were distributed in 

four treatments each with three replicates including: salinity 0, 4, 8 and 12 ppt and were 

distributed for 7 days. Then one group was placed for 4 days in exposure to pesticide with an 

acute concentration of 150 ppm and the second group was placed for 7 days in the with sub-

acute concentration of 15 ppm. The results showed that salinity stress has lethal effects with 

severe and adverse physiological toxicity on common carp. The results of a study of mucus 

and serum biochemical indices showed that ALT enzyme had significant effect on serum 

ALT, serum and mucus lysosomes, serum albumin and serum glucose (p<0.05). Eventually it 

was shown that salinity and pesticide stress have a detrimental effect on vital activities, 

biochemical indices, liver enzymes and immune system of common carp. 
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