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اثر برخی دترژنتها (سورفکتانتهای آنیونی) بر روند رشد جنین ،درصد
چشمزدگی ،ناهنجاریهای جنینی و میزان کورتیزول در قزلآالی رنگینکمان
()Oncorhynchus mykiss
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چکیده
دترژنتهای آنیونی به دلیل پر م صرف بودن ،بخش زیادی از فا ضالبهای خانگی را ت شکیل میدهند .با ورود فا ضالبها به منابع آبی ،این مواد وارد
محیط زی ست آبزیان شده و با کاهش اک سیژن محلول آب و ایجاد ا سترس باعث آ سیبهای جدی به آبزیان از جمله ماهیها می شوند .هدف از این
مطالعه ،د ست یافتن به شاخ صههایی جهت تعیین میزان اثر گذاری این مواد بر روند ر شد جنین ماهی قزلآالی رنگینکمان بود .برای این منظور
تخم و جنین ماهی قزلآالی رنگینکمان در مراحل مختلف از زمان لقاح تا زمان چشم زدگی در معرض دوزهای  1میلیگرم بر لیتر پودر لباسشویی،
0/5میلی گرم بر لیتر مایع ظرفشویی 0/25 ،میلی گرم بر لیتر آب ژاول قرار گرفت و در طول این دوره نمونه برداری انجام شد .تیمارها از نظر دامنه
زمانی ر شد جنینی ،در صد چ شم زدگی ،در صد تلفات ،شکل ظاهری جنین و میزان هورمون کورتیزول تخمها و جنین مورد آزمایش قرار گرفتند.
نتایج به دستتت آمده نشتتان داد که دترژنتها باعث تستتریع زمانی در مراحل رشتتد جنینی ،افزایش درصتتد تلفات ،کاهش درصتتد چشتتمزدگی ،القاء
استرس و افزایش هورمون کورتیزول و ایجاد ناهنجاریهای جنینی میگردند .به طور کلی میتوان اینطور نتیجه گرفت که ورود فاضالبهای خانگی
و صنعتی و متعاقب آن ورود دترژنتها به منابع آبی میتواند باعث اثرات سمی و آسیبهای جبرانناپذیری روی گونههای آبزیان شود.
واژگان کلیدی :قزلآالی رنگین کمان ،شوینده ،دوره جنینی ،سورفکتانت ،ناهنجاری ،کورتیزول

* نویسنده مسئول :باقر مجازی امیری

Email: bmamiri@ut.ac.ir

Journal of Fisheries
Vol. 75, No. 1, spring 2022
pp. 1-16

Effect of some detergents (Anionic surfactants) on embryogenesis,
hatch percentage, larvae abnormalities, and cortisol levels in
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
Maryam Soleimanpour1, Bagher Mojazi Amiri2*, Hamid Farahmand2,
Alireza Mirvaghefi 2, Yasin Dastar3
1. Ph.D student, Department of fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj,Iran
2. Professor, Department of fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3. M.Sc. Department of fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
Received: 02-Mar-2021

Accepted: 14-Oct-2021

Abstract
Anionic detergents make up a large portion of domestic wastewater due to their high consumption. With the
entry of wastewater into water sources, these substances enter the aquatic environment and cause serious
damage to aquatic animals, including fish, by reducing dissolved oxygen in water and causing stress. The aim
of this study was to obtain evidence to determine the effect of these substances on the embryonic growth of
rainbow trout. For this purpose, rainbow trout eggs and embryos were exposed to doses of 1 mg / l of washing
powder, 0.5 mg / l of dishwashing liquid, 0.25 mg of bleach in different stages from fertilization to hatching
and sampling was done during this period. The treatments were tested for embryonic growth time, percentage
of eyeing, percentage of mortality, appearance and cortisol levels of eggs and embryos. The results showed
that detergents accelerate the stages of embryonic development, increase the mortality rate, reduce the
percentage of eyeing, induce stress and increase cortisol and cause fetal abnormalities. In general, it can be
concluded that the entry of domestic and industrial wastewater and subsequently entry of detergents into water
sources can cause toxic effects and irreparable damage to aquatic species.
Key words: Rainbow trout, detergent, embryogenesis, surfactant, abnormality, cortisol.
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اثر برخی دترژنتها (سورفکتانتهای آنیونی) بر...

 .1مقدمه
امروزه شویندههای صنعتی به دلیل مصرف بسیار زیاد ،رها
شدن در منابع آبی و خطر آلودگی برای موجودات آبزی
بسیار مهم اند .از میان دترژنتها ،دترژنتهای آنیونی دارای
بیشترین مصارف خانگی و عمومی هستند ( Dabiri,
 .)1385دترژنتها توسط فاضالب های خانگی و صنعتی
بطور مستقیم یا غیرمستقیم به داخل سیستمهای آبی وارد
شده و باعث آلودگی می گردند (Koner and , 1993
 .)Mullickاگرچه بهطور طبیعی شویندهها ،توسط
باکتریها متحمل تجزیه زیستی میشوند ،اما غلظت باالی
دترژنتها مانع عملکرد مثمر ثمر باکتریها میگردند
( .)Kikodemusz and Dakay, 1981دترژنت ها،
همچنین به دلیل تمایل زیاد جهت قرار گرفتن در سطح،
باعث کاهش میزان تبادل اکسیژن هوا با آبهای سطحی
می شوند ( .)Falahi and Piri, 1377در سالهای اخیر،
میزان غلظت سورفکتانتها در رودخانههای ایران و
مخصوصا در شمال کشور با توجه به ورود فاضالبهای
انسانی به شدت افزایش یافته است به طوری که غلظت آنها
در رودخانه ی سیسنگان ،بابلسر و نوشهر ،به ترتیب
 0/035 ،0/038و  0/036میلی گرم بر لیتر گزارش شده
است (.)Abedini et al., 1385

کاهش مواد مغذی در دسترس میتواند باعث تخلیه زود
هنگام کیسه زرده و شروع زودرس تغذیه خارجی در زمان
نارسی دستگاه گوارش و نیزاختالل بینایی در الرو گردد
(.)Hampel et al., 2004
دترژنتها میتوانند در سطوح مختلف زیستی بر آبزیان
اثرات سوء بگذارند .برای ماهیهایی که در آب رودخانه
تخمریزی میکنند در دوره رشد جنینی ، 2این تاثیرات
میتواند در سطح بافت و یا اختالل هورمونی اتفاق افتد که
مهمترین آنها تغییر هورمون کورتیزول و هورمون استرس
است.
کورتیکواستروئیدها ،به ویژه کورتیزول ،در نتیجه واکنش-
های استرس فیزیولوژیکی ماهیها ترشح میشوند
) .(Falahatkar et al., 2012غلظت باالی کورتیزول در
تخم ممکن است ناشی از استرس وارد شده به ماهیهای
ماده در طی ویتلوژنز باشد ( Auperin and Geslin,
 .)2008استرس و یا تحریک کورتیزول تاثیر قابل توجهی
بر سیستم ایمنی بدن دارد و به خوبی مشخص شده که
سبب ایجاد تغییراتی در پاسخهای ایمنی ماهیان و
همچنین سبب افزایش حساسیت پذیری به پاتوژنهای
طبیعی و کاهش مقاومت در برابر بیماری میشود
) .(Pruett, 2003; Tort, 2011ماهیانی که در معرض
دترژنتهای آنیونی قرار میگیرند ،به دلیل جذب اکسیژن
توسط این دترژنتها و باکتریهای تجزیه کننده ،دچار
کمبود اکسیژن و استرس میشوند ( Arianfar et al.,
 .)1394از جمله اثرات استرس می توان از عواملی همچون
کاهش ایمنی ،افزایش حساسیت به بیماریها ،کاهش
کیفیت تخم و اسپرماتوکریت و کاهش رشد را نام برد

طبقهبندی سورفکتانتها بستگی به الکترولیتهای تشکیل
دهنده آنها دارد که بر اساس گروه قطبی هیدروفیلیک،
آنها را (آنیونی ،کاتیونی ،غیریونی و آمفوتریک بودن) می
نامند .در ایران بیش از  90درصد سورفکتانتهای مصرفی
در دترژنتهای آنیونی از نوع الکیل بنزن سولفانات خطی
هستند ( .)Yamini, 1371آلکیل بنزن سولفوناتهای
خطی 1از مهمترین اجزای دترژنتهای آنیونی هستند که
در محیط ،تولید یونهای منفی میکنند LAS .در
دترژنتهای خانگی مانند پودر لباسشویی و مایع ظرفشویی
و سایر دترژنتهای خانگی به کار رفته است LAS .در
کیسه زرده الرو ،جریان خون را کاهش میدهد و به دلیل
ماهیت لیپوفیلیک خود ترکیب و ظاهر آن را تغییر میدهد.

 .)Iwama et al., 1997گلوکز ،کورتیزول و کلرید پالسما
چند متغیر فیزیولوژیکی هستند که به عوامل استرسزا
پاسخ داده و به عنوان شاخص استرس عمل میکنند
(.)Pickering, 1981
از جمله اثر نامطلوب دترژنت ها برای ماهیها چه در سطح
جنینی چه در سطح الروی ،ناهنجاری بدنی است.

1

2

LAS= Linear Alkylbenzene sulfonates

(; ; Campbell et al., 1992،; Pickering, 1981
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ناهنجاریهای اسکلتی از مشکالت رایج در تفریخگاههای
ماهیان است که می تواند رشد و نمو ،بقاء و نهایتا ارزش
بازاری محصول را تحت تأثیر قرار دهد (Divanach et
) .al., 1996; Boglione et al., 2001این ناهنجاریها
میتوانند با استرس ،شرایط محیطی ،ژنتیک ،فاکتورهای
تغذیهای ،مواد سمی ،و دمای باال در طی انکوباسیون تخم
مرتبط باشند )(Cahu et al., 2003; Lall et al., 2007
با توجه به حساسیت باالی جنین ماهی نسبت به
سورفکتانتهای آنیونی ،بزرگترین مشکلی که جنین در
مواجهه با این مواد با آن رو به رو می شود ،کاهش درصد
چشمزدگی و تفریخ و نهایتا درصد تلفات باال است
(.)Vaughen and Egmond, 2010

ماهیان رودکوچ (آنادروموس) از جمله آزاد ماهیان برای
تخمریزی و رشد مرحله الروی تا رسیدن به بجه ماهی به
بسیاری از رودخانههای شمال ایران وارد می شوند ،لذا
دانستن اثر این مواد بخصوص تاثیر دترژنتها در روند
تخمریزی و تکامل جنینی و مرحله الروی دارای اهمیت
است .با توجه به مسائل مطرح شده ،در این تحقیق مطالعه
اثر مزمن و یا حاد دترژنتها ،شامل پودر لباسشویی ،مایع
ظرفشویی و آب ژاول بر ماهی قزل آالی رنگین کمان به
عنوان مهمترین ماهی پرورشی در ایران و تشابه با ماهی
آزاد دریای خزربه عنوان یکی از ماهیان کوچ رو یا
آنادروموس مورد بررسی قرار گرفت.

 .2مواد و روشها
 .2.1تهیه و آداپتاسیون تخمها
هزار عدد تخم ماهی قزلآالی رنگینک مان از کار گاه
تکثیر و پرورش شتترکت آبزی نگین شتتایان فریدونشتتهر
(استتتان اصتتفهان) تهیه و به آزمایشتتگاه فیزیولوژی گروه
شیالت پردیس ک شاورزی و منابع طبیعی دان شگاه تهران
انتقال داده شتتد ،تخمها پس از هم دمایی به انکوباتورهای
ساخته شده در آزمایشگاه انتقال داده شدند.

 .2.2آماده سازی و اجرای آزمایش

هر انکوباتور شتتامل یک مخزن  40لیتری و یک ستتبد
به گنجایش  11لیتر بود .آب از مخزن توستتتط یک پمپ
آب ( Resun 1100چین) به سبد میر سید و تو سط یک
شلنگ از آن خارج می شد و به صورت چرخ شی به داخل
مخزن بازمیگشتتتت ،انکوباتورها به صتتتورت  24ستتتاعته
هوادهی میشدند ).(Khatooni et al., 2013
تخمها در دمای  13درجه ستتانتیگراد 7 pH ،تا 7/5و
اک سیژن محلول  7/5تا  9میلی گرم بر لیتر و سرعت آب
 8/3لیتر بر دقیقه در  4تیمار کنترل ،پودر لباستتشتتویی،
مایع ظرفشویی و آب ژاول با  3تکرار در نظر گرفته شدند.
در هر تکرار  83و در هر تی مار  249عدد تخم قرار داده
شدند .پس از سه روز آداپتا سیون ،محلولهای دترژنت به
تیمارها ا ضافه شدند .با توجه به نتایج تحقیقات پی شین و
دوز کشتتتنده ) (LC50دترژنت ها ،محلول های دترژنت به
صورت  1میلیگرم بر لیتر پودر لباسشویی (سافتلن)0/5 ،
میلیگرم بر لیتر مایع ظرفشتتتویی ( خاکستتتتر) و 0/25
میلیگرم بر لیتر آب ژاول (وایتکس) بوده استتتت .تی مار
صفر یا تیمار کنترل دترژنتی دریافت نکرد.

 .2.3نمونهبرداری
لقاح به صورت خ شک با ا ستفاده از  2مولد ماده و 4
مولد نر انجام شد به طوری که ا سپرم  4ماهی نر مجموعا
به تخم های هر یک از دو ماهی ماده به میزان مستتتاوی
اضافه گردید .روز اول پس از لقاح  12عدد تخم از هر یک
از تیمارها به صورت ت صادفی بردا شته شد که  8عدد از
آنها در  2پالستتتت یک ز یپدار داخل یک ورقه آلومینیوم
ج هت ا ندازهگیری کورتیزول در نیتروژن مایع قرار داده
شتتدند و ستتپس به فریزر  -80درجه ستتانتیگراد منتقل
شدند 4 .عدد دیگر تخمها نیز در دو بطری کوچک حاوی
فرمالین  %10جهت برر سی ناهنجاریها قرار داده شدند و
پس از دو هفته به محلول اتانول  70در صد منتقل شدند.
از روز سوم ،نمونهبرداری به صورت یک روز در میان انجام
شد (.)Knight., 1963
تلفات هر انکوباتور به صورت روزانه جمعآوری و تعداد
آن ها یادداشتتتتت شتتتتد و تخم های دارای تغییرات و

اثر برخی دترژنتها (سورفکتانتهای آنیونی) بر...

ناهنجاریهای ظاهری در صورت وجود فیکس شد و پس
از عکسبرداری دستتتتتتهبنتتدی و ثبتتت گردی تد .پس از
چ شمزدگی تخمهای باقیمانده ،تعداد آنها ثبت گردید و
نمونههای آنها جهت بررستتتی ناهنجاریها و اندازهگیری
کورتیزول برداشته شد.

 .2.4آماده سااازی نمونهها برای ساانجش مراحل
رشد جنین و ناهنجاریها
پس از اتمام مراحل نمونهبرداری تمام نمونه هایی که
پس از فیکس کردن درفر مالین  %10در ال کل  %70قرار
داشتتتند به آزمایشتتگاه شتتیالت منتقل و جهت مشتتاهده
مرا حل رشتتتتد جنینی و تغییرات و ناهن جاری ها زیر
میکروستتکو ( LEICA DMEهلند) با بزرگنمایی 40 x
برر سی شدند و مراحل ر شد جنینها به شکل تو صیفی و
اندازهگیری چشتتمی ثبت گردید .در نهایت زمان دقیق هر
مرحله رشتتتد و ناهنجاریهای نمونهها مشتتتخص گردید
(.)Ignatieva, 1991

 .2.5سنجش میزان کورتیزول
نمو نه های مربوط به مرا حل موروال ،گاستتتتروال و
چشمزدگی از میان نمونههای موجود در فریزر  -80درجه
ستتتانتیگراد جهت آماده ستتتازی برای اندازهگیری میزان
کورتیزول به آزمایشتتگاه فرآوری گروه شتتیالت دانشتتکده
منابع طبیعی دان شگاه تهران منتقل شدند .ابتدا تخمها در
گروههای ستتهتایی که هر کدام مربوط به یک تکرار از یک
تی مار در یک مرح له بود ند با دستتتت گاه هموژ نایزر
)( IKA T25 digital ultra turrax (3800 rpmآلمتتان)
هموژنایز شدند به این صورت که هر سه تخم در  1ب شر
 50میلیلیتری قرار داده شدند و به آنها  1میلیلیتر آب
مقطر دوبار تقطیر شتتده ( )DDWاضتتافه شتتد و پس از
هموژنایز شدن توسط دستگاه به لوله آزمایش انتقال داده
شتدند و با دستتگاه ورتکس )KMC-1300V (1800 rpm
( Vision Scientificکره جنوبی) بتته متتدت  30ثتتانیتته
مخلوط شدند پس از آن به آنها  2میلیلیتر دی اتیل اتر
ا ضافه شد و مجددا به مدت  30ثانیه با د ستگاه ورتکس
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مخلوط شدند سپس به میکروتیوبهای  1/5میلیلیتری
انتقال داده شتتدند و بالفاصتتله با دستتتگاه ستتانتریفیوژ
( Part Azmaایران) به مدت پنج دقیقه در دمای  4درجه
ستتانتیگراد با دور  g 2100ستتانتریفیوژ گردیدند .محلول
حاوی اتر که با ستتانتریفیوژ جدا شتتده بود به میکروتیوب
دیگری با حجم  1/5میلیلیتر انتقال داده شتتتد و به مدت
 20ثانیه در نیتروژن مایع قرار داده شد .سپس مایع حاوی
اتر که یخ نزده بود از آن جدا شد و در لوله آزمایش ریخته
شتتتد و تا روز بعد زیر هود قرار گرفت .روز بعد به هر لوله
آزمایش  20میکرولیتر محلول  PBSاضتتافه شتتد و محلول
به د ست آمده در میکروتیوب  1/5میلیلیتری ریخته شد
و در فریزر  -80درجتته ستتتتانتیگراد قرار داده شتتتتد
( .)Li et al., 2010در کل  36نمو نه از این مرا حل به
دستتتتت آ مد که پس از انج ماد در فریزر  -80در جه
سانتیگراد به آزمای شگاه جهت اندازهگیری میزان هورمون
کورتیزول منت قل شتتتد ( .)Li et al., 2010ا ندازهگیری
م یزان هور مون کور ت یزول بتتا روش  ELISAو کی تت
( Monobindایاالت متحده آمریکا) انجام شد.

 .2.6تجزیه و تحلیل آماری داده ها
نتایج حا صل از این مطالعه جهت ثبت اولیه دادهها در
نرم افزار  excel 2013ثبت گرد ید و طراحی نمودارها نیز
با همین نرم افزار انجام شتتد .دادهها با آزمون کولموگروف
اسمیرنوف نرمال سازی شد .برای تحلیل دادهها ،از تجزیه
واریانس یک طرفه ) (One-way ANOVAبا استتتتفاده از
نرمافزار  spssانجام شتتتد .مقایستتته م یانگین تی مارهای
مختلف ( با ستتتطح معنیداری  )p<0/05با آزمون دانکن
انجام شد.

 .3نتایج
 .3.1بررسی دامنه زمانی رشد جنین ماهی قزلآال
در جدول  1و نمودار  1زمان مرا حل مختلف رشتتتد
جنین در تیمارهای مختلف ن شان داده شده ا ست .ر شد
تیمارهای پودر لبا س شویی  ،مایع ظرف شویی و آب ژاول از
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از آن به ترتیب تیمارهای مایع ظرفشویی در  ،101/5پودر
لباسشویی در  116و کنترل در 130/5درجه روز به مرحله
گاستتتروال رس تیدند .در مرحله چشتتمزدگی نیز همین این
روند ادامه داشتتتت و تیمار آب ژاول در 101/5درجه روز،
تیمار مایع ظرفشویی در ،130/5تیمار پودر لباسشویی در
 145و تیمتتار کنترل در  159/5درجتته بتته مرحلتتهی
چشتتتمزدگی رستتتیدند .اختالف بین زمان چشتتتمزدگی
تیمارها در سطح ) (p<0/05معنیدار است.

تیمار کنترل ستتریعتر بوده و با آن در ستتطح )(p<0/05

اختالف م عنیدار دارد .ب ین زمتتان مرحلتته موروال در
تی مار های پودر ل باستتتشتتتویی (72/5در جه روز) و مایع
ظرفشتتویی ( 72/5درجه روز) اختالف معنیدار مشتتاهده
نشتتتد اما زمان آنها با تیمار آب ژاول ( 58درجه روز) در
ستتتطح ) ( p<0/05اختالف معنیدار دارد .در مرحلتته
گا ستروال بین تمام تیمارها در سطح ) (p<0/05اختالف
معنیدار وجود دارد ،به این صتتورت که تیمار آب ژاول در
 87درجه روز زودتر از سایرین به این مرحله ر سید و پس

شکل  -1نمودار مقایسه دامنه زمانی رشد تیمارها (میانگین ±خطای استاندارد)
تصاویر :عکس جنین در زیر لوپ (زیرین) و شکل شماتیک جنین (باالی آن)

جدول  -1دامنه زمانی رشد جنین (درجه-روز) در تیمارهای مختلف (میانگین±خطای استاندارد)
تیمارها

آب ژاول

مایع ظرفشویی

پودر لباسشویی

کنترل

تقسیم اولیه

14/5±0

14/5±0

14/5±0

14/5±0

موروال

58±4

گاستروال

87 ± 0/3

چشمزدگی

101/5 ± 0/2

مراحل رشد

72/5 ±9/1

c

±1/1 72/5

b

101/5 ± 0/7

d

d

 .3.2درصد چشمزدگی در تیمارهای مختلف

b

130/5 ± 0/8

a

b

159/5 ± 0/8

a

c

116±3

c

145±2

130/5 ± 1/8

b

87 ± 0/6

a

در نمودار شتتتکل  2م یانگین درصتتتد چشتتتمزدگی
تیمارهای مختلف با یکدیگر مقایستته شتتده استتت .تیمار

7
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کنترل با 87/40درصتتتد بیشتتتترین و تی مار آب ژاول با
39/84در صد کمترین در صد چ شمزدگی را دارند .در این
میان بین درصتتد چشتتمزدگی تیمار کنترل با تیمار پودر
لبا س شویی ( )%62/06اختالف معنی دار م شاهده ن شد اما
با تی مار های آب ژاول و مایع ظرفشتتتویی ( )%50/12در

ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح
) (p<0/05اختالف معنیدار دارد .تیمار پودر لباستتشتتویی
همچنین با تیمارهای آب ژاول و مایع ظرفشتتویی اختالف
معنیدار ندارد و بین تیمارهای آب ژاول و مایع ظرفشویی
هم اختالف معنیدار مشاهده نشد.

شکل  -2نمودار مقایسه میانگین درصد چشم زدگی (میانگین ±خطای استاندارد)درصد چشم زدگی
مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

sig

بین گروهی

3776/6

3

1258/8

6/6

0/015

درون گروهی

1524/4

8

190/5

-

-

کل

5301/1

11

-

-

-

 .3.3ناهنجاریهای جنینی در تیمارها
جدول  4نشتتتان دهنده داده های انواع ناهنجاریها و
درصتتد آنها در تیمارهاستتت .در ناهنجاری نوع اول ستتطح
تخمها به شتتکل کنگرهای و ناهموار در میآید ،از این نوع
ناهنجاری در تیمار کنترل و مایع ظرفشویی مشاهده نشد
و درصتتتد آن در تی مار آب ژاول 3/38درصتتتد بود این
ناهنجاری بی شتر در تیمار پودر لبا سشویی مشاهده شد و
درصتتد آن 11/32درصتتد بود .در ناهنجاری نوع دوم نقاط
ستتتیاه رنگ روی تخمها دیده میشتتتد .این ناهنجاری در
تمام تیمارها به جز تیمار مایع ظرفشتتویی مشتتاهده شتتد.
بی شترین در صد آن متعلق به تیمار پودر لبا س شویی برابر
 14/51درصدبود و کمترین درصد آن متعلق به تیمار آب

ژاول بود که  % 2/63از این ناهنجاری داشتتت .درصتتد این
ناهنجاری که تنها ناهنجاری موجود در تی مار کنترل بود،
در این تیمار برابر 4/21در صد بود .در ناهنجاری نوع سوم
جنین چشتتمزده در داخل تخم ستتاختار خود را از دستتت
میدهد و تخم بدون این که شتتتفافیت خود را از دستتتت
بدهد سفید می شود .این ناهنجاری به میزان  4/56درصد
در تیمار مایع ظرفشویی و  8/93درصد در تیمار آب ژاول
مشاهده شد .ناهنجاری نوع چهارم فقط در تیمار آب ژاول
با درصد نسبتا باال مشاهده شد در این ناهنجاری جنین با
این که به وجود میآ ید و از بین نمیرود ،ا ندازه بستتت یار
کوچکی دارد .درصد این ناهنجاری در تیمار آب ژاول برابر
 24/52درصد بود.
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جدول  -4درصد و شکل انواع ناهنجاری در تیمارها (درصد ،میانگین خطای ±استاندارد)
درصد ناهنجاری در
تیمار شاهد

درصد ناهنجاری در تیمار
پودر لباسشویی

درصد ناهنجاری در تیمار
مایع ظرفشویی

درصد ناهنجاری در تیمار
آب ژاول

0

11/32 ± 3/37

0

3/38 ± 0/02

2

4/21 ± 0/02

14/51 ± 3/37

0

2/63 ± 0/02

3

0

0

14/56 ± 0/06

8/93 ± 0/02

4

0

0

0

24/52 ± 0/02

ردیف

شکل ناهنجاری

1

نمودار شتتکل  3نشتتاندهنده درصتتد ناهنجاریهای
جنینی در تیمارهای مختلف استتتت .بیشتتتترین درصتتتد
ناهنجاری با 39/46در صد مربوط به تیمار آب ژاول ا ست
که با در صد ناهنجاری سایر تیمارها در سطح )(p<0/05
اختالف معنیدار دارد .پس از آن بیشتتتترین درصتتتتد
ناهنجاری متعلق به تیمار مایع ظرف شویی با 27/80در صد
استتتت که تفاوت چندانی با درصتتتد ناهنجاری تیمار پودر
لبا س شویی ( )%25/83ندارد و اختالف بین آنها معنیدار
نیستتتت اما هر دو تی مار با تی مارهای آب ژاول و کنترل
( )4%/21در ستتتطح ) (p<0/05اختالف معنیدار دار ند.
تیمار کنترل کمترین درصتتد ناهنجاری را دارد و با ستتایر
تیمارها در سطح ( )p<0/05اختالف معنیدار دارد.

 .3.4درصد تلفات در تیمارها
در نمودار شتتکل  4میانگین درصتتد تلفات تیمارها در
زمان های مختلف  58درجه روز 72/5 1،درجه روز101/5 ،

درجه روز130/5 ،درجه روز و  159/5درجه روز با یکدیگر
مقای سه شدند .تیمار آب ژاول در  130/5و  159/5درجه
روز در مرحله الروی بود .بی شترین درصد تلفات مربوط به
تی مار آب ژاول با  %41/02بود و پس از آن تی مار مایع
ظرفشتتویی با  %20/57و پودر لباستتشتتویی با  %21/70به
ترتیب دارای بیشترین تلفات بودند و تیمار کنترل با 9/00
در صدکمترین در صد تلفات را دا شت .در صد تلفات تیمار
آب ژاول با تیمارهای مایع ظرفشتتویی و پودر لباستتشتتویی
اختالف معنیدار نداشتتتت اما با تی مار کنترل در ستتتطح
( )p<0/05دارای ا خ تالف م ع نیدار بود .ت یمتتار متتا یع
ظرفشتتویی نیز با تیمارهای آب ژاول و پودر لباستتشتتویی
اختالف معنیدار نداشتتتت اما با تی مار کنترل در ستتتطح
( )p<0/05دارای اختالف معنیدار بود .تی مار کنترل با
تیمار پودر لباستتتشتتتویی اختالف معنیدار نداشتتتت اما با
تیمارهای آب ژاول و مایع ظرف شویی در سطح ()p<0/05
دارای اختالف معنیدار بود .تیمار پودر لبا س شویی از نظر
Degree-day

1

9
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درصد تلفات با هیچ تیماری اختالف معنیدار نداشت.

شکل  -3نمودار مقایسه درصد ناهنجاری در تیمارها (میانگین ±خطای استاندارد)
ناهنجاری

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

sig

بین گروهی

1944/1

3

648/03

219/5

0/000

درون گروهی

23/6

8

2/95

-

-

کل

1967/7

11

-

-

-

شکل  -4نمودار مقایسه میانگین درصد تجمعی تلفات تیمارها بر حسب درجه روز (میانگین ±خطای استاندارد)
مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

sig

درصد تلفات
بین گروهی

1660/5

3

553/5

4/66

0/036

درون گروهی

948/7

8

118/6

-

-

کل

2609/3

11

-

-

-
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در نمودار  5درصتتتد تلفات تیمارها در مراحل مختلف
رشد با یکدیگر مقای سه شده است .در مرحله تقسیم اولیه
تلفات تمام تیمارها صتتفر بود .در مرحله موروال بیشتتترین
تلفات در تیمار مایع ظرف شویی ( )%6/40و کمترین تلفات
در تی مار آب ژاول ( )%2/22مشتتتاهده شتتتد .در مرحله

گاستتتروال تیمار پودر لباستتشتتویی با  %13/13بیشتتترین
در صد تلفات را دا شت و کمترین در صد تلفات مربوط به
تی مار کنترل با  %8/63بود .در مرح له چشتتتمزدگی نیز
تیمار مایع ظرف شویی بی شترین در صد تلفات ( )%21/39و
تیمار کنترل ( )%9/00کمترین درصد تلفات را داشتند.

شکل  -5نمودار مقایسه میانگین درصد تجمعی تلفات تیمارها بر حسب مراحل رشد (میانگین ±خطای استاندارد)

 .3.5میزان هورمون کورتیزول تخم در تیمارهای
مختلف
در جدول  5و نمودار شکل  6میزان هورمون کورتیزول
تیمارهای مختلف در مراحل ر شد جنین ن شان داده شده
استتت .به طور کلی میزان هورمون کورتیزول در تیمار آب
ژاول از ستتتایر تی مارها بیشتتتتر بود و میزان آن در تی مار

کنترل از ستتتایر تی مارها کمتر بود .بعد از آب ژاول تی مار
پودر لباستتتشتتتویی و بعد از آن تی مار مایع ظرفشتتتویی
بیشتتترین میزان هورمون کورتیزول را نشتتان دادند .همه
تیمارها درستتطح ) (p<0/05با یکدیگر اختالف معنیدار
داشتتتتند اما بین مراحل مختلف رشتتتد هر تیمار اختالف
معنیداری مشاهده نشد.

جدول  -5میزان هورمون کورتیزول (نانوگرم بر لیتر) در تیمارهای مختلف (میانگین ±خطای استاندارد)
تیمارها

کنترل

پودر لباسشویی

مایع ظرفشویی

آب ژاول

موروال

3/89 ± 0/06d

9/4 ± 0/4b

7/94 ± 0/11c

11/3 ± 0/4a

گاستروال

3/74 ± 0/03d

11/57 ± 0/06b

10/34 ± 0/08c

13/48 ± 0/11a

چشمزدگی

3/52 ± 0/05d

9/7 ± 0/06b

9/47 ± 0/08c

12/89 ± 0/08a

مراحل رشد
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شکل -6نمودار مقایسه میزان کورتیزول (نانوگرم بر لیتر) در تیمارهای مختلف (میانگین ±خطای استاندارد)
کورتیزول

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

sig

بین گروهی

87/5

3

28/2

347/56

0/000

درون گروهی

0/67

8

0/08

-

-

کل

88/18

11

-

-

-

 .4بحث و نتیجه گیری نهایی
در این پژوهش اثرات دترژنتهای آنیونی شتتامل پودر
لبا س شویی ،مایع ظرف شویی و آب ژول روی مراحل ر شد
جنینی ماهی قزلآالی رنگینکمان مورد تجز یه و تحل یل
قرار گرفت همچنین هورمون کورتیزول به عنوان شتتاخص
استرس ناشی از در معرض قرارگیری اندازهگیری شد.
اولین مبحثی که مورد برر سی قرار گرفت دامنه زمانی
رشتتد جنینی بوده استتت که در این بررستتی تستتریع در
مراحل رشتتد جنین تحت تاثیر دترژنتها مشتتاهده شتتد.
وجود ستترعت بخش تیدن به خارج شتتدن جنین از پوستتته
تخم را بی شتر میتوان به استرس ناشی از کمبود اکسیژن
در داخل تخم به علت جذب اکستتیژن توستتط دترژنتها
ن سبت داد .خروج زود هنگام الرو از تخم ماهی در مطالعه
کهنستتال نودهی و همکاران ( )1394در اثر نانوذرات نقره
بر روند رشد جنین تاس ماهی ایرانی مشاهده شد که علت
آن اثر استتترس داخلی تشتتخیص داده شتتد .میتوان این
گونه ب یان کرد که دترژنت ها باعث استتتترس داخلی در

جنین ایجاد می شوند و جنین علیرغم نر سیدن به تکامل
کا مل برای ر هایی از شتتترایط استتتترسزای درون تخم
زودهنگام تفریخ میگردد .در مطالعه حاضتتتر ،تیماری که
در معرض آب ژاول بود کمترین دام نه ز مانی رشتتتد را
نستتتبت به تی مار کنترل ثبت کرد و پس از آن به ترت یب
تیمارهای مایع ظرفشویی و پودر لباسشویی کاهش معنی
داری را در دامنه زمانی رشتتتد گزارش کردند .ماهیانی که
در معرض دترژ نت های آنیونی قرار میگیرند بعلت جذب
اکستتتیژن توستتتط این دترژ نت ها و به دنبال آن کاهش
اکسیژن محلول آب باعث ایجاد استرس و کمبود اکسیژن
میشتتود ( .)Arianfar, et al., 2015جذب ستتورفکتانت
احتماال انتشار اکسیژن را کاهش میدهد و با تغییراتی که
ا یجتتاد می کنتتد متتانع از جتتذب اکستتت یژن میشتتتود
(.)Swedmark, et al., 1971
درصتتتتد تلفتتات مربوط بتته تیمتتارهتتای در معرض
دترژنتهای آنیونی در مطالعه حاضتتتر به ترتیب برای آب
ژاول و پس از آن مایع ظرفشتتتویی و پودر لباستتتشتتتویی
افزایش معنیداری را نسبت به تیمار شاهد داشتند که این

12

نتایج هم سو با پژوه شی که  Basseyو همکاران در سال
 2017در زمینه ستتتمیت دترژنتهای آنیونی انجام دادند
بود .آنها دریافتند که درصتتتد تلفات در دامنه  4تا % 64
متغیر بود .همچنین درصتتتد تل فات هر تی مار در مرا حل
مختلف رشتتد نیز اندازه گیری شتتد و اینطور نتیجه گرفته
شد که با توجه به اینکه برخی دترژنتها دامنه زمانی رشد
را کوتاه میکنند ،باعث میشتتتوند درصتتتد تلفات در هر
مرحله کمتر باشد اما در روز یکسان با سایر تیمارها درصد
تلفات باالتری از خود نشان میدهند.
 Odeyو همکاران در ستتال  2018مطالعهای در زمینه
پاسخ رشدی ماهی تیالپیای نیل به حضور دترژنتها انجام
دادند که نشان داد هر چه غلظت ماده دترژنت باالتر باشد
نرخ رشتتتد کمتر میشتتتود و همچنین نرخ بازماندگی هم
کاهش مییابد که در مطالعه حاضر این موضوع تایید شد.
از مطالعه حا ضر و سایر مطالعات انجام شده میتوان
پیش بینی کرد که به علت تغییر فیزیولوژ یک داخل تخم
در معرض دترژنتها از جمله استتتترس ،خروج زود هنگام
الروها در حالیکه هنوز اندامها به اندازه کافی رشتتتد نکرده
اند و بنابر این نمی توانند وظائفی زی ستی خود را بدرستی
ان جام ده ند ،میزان ناهن جاری و ستتتپس تل فات الرو ها
افزایش مییابد.
مورد بعدی که در مطالعه حاضر مطرح شد این بود که
تخمهایی که تحت تاثیر دترژنتها هستند در صورت زنده
ماندن بدون مشکل به مرحله چشمزدگی میرسند .بدیهی
ا ست که هر چه غلظت دترژنتها باالتر با شد در صد مرگ
و میر باالتر میرود و در نتیجه در صد چ شمزدگی تخمها
پایین میآ ید Egmond ،و  )2010( Vaughanدر مطالعه
خود به نتایجی دست یافتند که تایید کننده نتایج مطالعه
حاضر است.
نتایج مطالعه انجام شتتده نشتتان داد که تیمارهای در
معرض دترژ نت های آب ژاول ،مایع ظرفشتتتویی و پودر
لبا س شویی به ترتیب دارای بی شترین در صد تلفات ن سبت
به تیمار کنترل بودند .در مطالعه حاضتتر تیمارهای که در
معرض دترجنتها قرار گرفتند در مقای سه با تیمار شاهد
زودتر مراحل رشتتد جنینی (موروال ،گاستتتروال و چشتتم
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زدگی) راطی کردنتتد کتته این میتوانتتد بختتاطر کمبود
اکسیژن باشد .به طور کلی در تیمار مایع سفیدکننده (آب
ژاول) مراحل زودتر صتتورت گرفت که علت اصتتلی آن را
میتوان به فورموال سیون این ماده یا طول زنجیره آن ربط
داد ،چرا که مایع ستتتف ید کننده به علت داشتتتتن مواد
اکستتیده قوی موجب ایجاد شتترایط استتترستتی شتتدید
میگردد.
یتتکتتی از بتتزرگتتتتتریتتن مشتتتتتکتتالتتتی کتته
EDC( Endocrine Disrupting Chemicalsهتتا) بتترای
ماهیها چه در ستتطح جنینی چه در ستتطح الروی ایجاد
میکند ناهنجاری استتتت .دترژنتها هم به عنوان یک نوع
 EDCاز این قاعده مستتتثنی نیستتتند .در مطالعه حاضتتر
چهتتار شتتتکتتل نتتاهنجتتاری در جنین متتاهی قزلآالی
رنگینکمان تحت تاثیر دترژنت مشتتاهده شتتد .مورد اول
تخمهایی با سطح ناهموار و کنگرهای شکل بود ،مورد دوم
ایجاد لکههای سیاه روی تخم بود ،مورد سوم از بین رفتن
بافت جنین در داخل تخم و مورد چهارم کوچک شتتتدن
بیش از حد جنین بود که درصتتتد آن ها با توجه به نوع
دترژ نت مت فاوت بود .دترژ نت ها تن ها در ماهی ها ای جاد
ناهنجاری نمیکنند بلکه بر پستتتانداران و ستتایر جانداران
هم چنین تاثیری دارند Abra .و همکاران در ستتال 2016
اثر دترژ نت ها را بر روی موش بررستتتی کرد ند و ای جاد
ناهنجاری را در آن تایید کردند .آنها پیشتتتنهاد دادند که
این ناهنجاری به خاطر اثر مخرب دترژنتها بر هستتتتهی
ستتلولها و  DNAاستتت Dettlaff .و همکاران در ستتال
 1993ناهنجاریهای جنینی ناشی از وجود نانو ذرات نقره
را به این شکل تو صیف کرد که تیمارها دارای تق سیمات
نامتعادل از لحاظ شتتتکل و تعداد هستتتتند و همچنین
مواردی از خم یدگی دم و بدن ،کوتاهی طول بدن و عدم
تشکیل کامل چشم گزارش شد.
هورمون کورتیزول ی تک فتتاکتور بستتتی تار مهم برای
ستتنجش میزان استتترس در موجودات استتت .دترژنتها با
کاهش اکس تیژن آب و نامستتاعد کردن شتترایط تخم باعث
ایجاد استرس زیادی در تخم ماهی میشوند و این استرس
باعث باال رفتن میزان هورمون کورتیزول میشود.
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نتایج این مطالعه نشتتتان داد که تخم ماهی قزلآالی
رنگینک مان در مرا حل مختلف جنینی که ت حت تاثیر
ا سترس نا شی از ح ضور دترژنتها در محیط قرار گرفتند
پاستتتخ کورتیزولی داشتتتتند بدین گونه که در تیماری که
تخمها تحت تاثیر آب ژاول بودند بیشتتترین میزان افزایش
معنی دار غلظت کورتیزول ن سبت به تیمار کنترل رخ داد.
این رو ند در محیط های حاوی مایع ظرفشتتتوئی و پودر
لباستتتشتتتوئی البته با حدت کمتری ادامه یافت .افزایش
کورتیزول همانگونه که مطرح شتتتد به نظر می رستتتد با
کاهش اکسیژن محیط و استرس ناشی آز آن توسط خود
جنین انجام شده باشد .و آن هم به ماهیت سه ماده مورد
استتتفاده با درجه ستتمیت باالتر در آب ژاول و به ترتیب،
مایع ظرفشوئی و پودر لباسشوئی باشد .پاسخ فیزیولوژیکی
ماهی به عوا مل استتتترس زای محیطی از جم له مواد
شیمیایی و سموم به صورت پا سخ اولیه شامل تحریک
محور هیپو تاالموس-هیپوفیز -غده بی نابینی (1)HPIکه
منجر به آزادستتتتازی هورمون های کورتیکوستتتتروئ یدی
میشود ،درنظر گرفته میشود (.)Donaldson, 1981
همچنین از جنبه مراحل رشتتد ،هر چند تفاوت معنی
داری بین ستتته مرح له مختلف رشتتتد جنینی (موروال،
گاستروال و چشم زدگی) در تولید کورتیزول به چشم نمی
خورد اما در مرحله گا ستروال میزان پا سخ کورتیزول ارقام
باالتری را نشتتتان می دهند .به نظر میرستتتد که پس از
مرحله گا ستروال به دلیل آداپتا سیون تخم ن سبت به عامل
استرسزا ،در چشمزدگی میزان کورتیزول کاهش مییابد.
البته تائید این موضوع نیاز به آزمایشات کمکی دارد.
در مطتتالعتته ) (Birceanu et al., 2015تخم متتاهی
قزلآال در معرض  BPAقرار گرفت که باعث ایجاد استرس
و به دنبال آن باال رفتن ستتتطح کورتیزول در تخم و الرو
این ماهی شد.
کورتیزول در تخمک لقاح نیافته بستتیاری از ماهیان از
جمله ماهیان خاویاری گزارش شده است ( de Jesus and
 .)Hirano, 1992این یافته ها ب یان میکنند که کورتیزول
در تخمک و تخم ،منشأ مادری داشته و فعالیت آن موجب
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تنظیم رشتتد و نمو جنین میشتتود .بعد از لقاح میزان آن
کاهش پ یدا میک ند ا ما در اواخر دوران جنینی افزایش
می یا بد .این رو ند در تاس ماهی ستتتف ید Acipenser
 transmontanusنیز مشاهده شده و بنظر میرسد که این
افزایش نا شی از تولید کورتیزول تو سط خود جنین با شد
( .)Simontacchi et al., 2009همچن ین بتتا در معرض
ا سترس (قرار گرفتن در آب متالطم) قرار گرفتن جنین و
الرو تاس ماهی ستتتف ید ،ت فاوت معنی داری در ستتتطح
کورتیزول در این دو مرحلتته گزارش نشتتتتده استتتتت
( .)Simontacchi et al., 2009کورتیزول تخم های بارور
در محدوده طبیعی به طور چشتتمگیری بر ریتمهای بدنی
جنین از جمله دامنه رشد سلولهای غیرجنسی ،انقباضات
میوزی و ضربان قلب تاثیر میگذارد .به طور شگفتانگیز،
اگر چه کورتیزول دورهای بودن ر شد سلول را تحت تاثیر
قرار مید هد ا ما بر نرخ رشتتتد تاثیر نمی گذارد .م طال عه
 MCcormickو هم کاران ( )2002نشتتتان مید هد که
کورتیزول در تخم نقشتتتی کلیدی در تعیین دامنه رشتتتد
جنین ای فا میک ند .از آن جا که عوا مل مرگ و میر الروی
اغلب برای اندازه کوچک و ر شد آه سته انتخابی ه ستند،
تاثیری که کورتیزول بر روی رشتتتد جنین دارد ،ممکن
است پیامدهای مهمی برای بقای الروی داشته باشد.
در مطالعه  Nazeriو همکاران ( )2019مشتتاهده شتتد
که جنین تاس ماهی ایرانی در مقابل تنش قرارگیری در
معرض ستتم دیازینون پاستتخ استتترس تی نشتتان میدهد و
غلظت کورتیزول آن افزایش می یابد ،البته این افزایش در
مراحل بعد از هچ تخم بیشتراست.
در مطالعه ای سطح پاسخ استرسی کورتیزول تخم در
ر شد جنینی تاس ماهی ایرانی که تو سط  Falahatkarو
همکاران در سال  2014انجام شد ،سطح کورتیزول تخم
در پا سخ به ا سترس محیطی تغییری نکرد و این نتایج در
تضاد با نتایج مطالعه حاضر است.

Hypothalamic- pituitary- interrenal
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 به طور کلی میتوان اینطور.و غل ظت آن متغیر استتتت
نتیجه گرفت که ورود فاضتتتالبهای خانگی و صتتتنعتی و
مت عا قب آن ورود دترژ نت ها به م نابع آبی میتوا ند با عث
اثرات ستتمی و آستتیبهای جبرانناپذیری روی گونههای
 به خصوص در ماهی آزاد دریای خزر که یکی،آبزیان شود
از گونههای ارزشمند و بومی کشور ماست و در این مطالعه
از ماهی قزلآالی رنگینک مان به عنوان جایگزین آن
.استفاده شد
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 نتیجه گیری نهایی.5
نتایج به دستتت آمده حاکی از این موضتتوع استتت که
 افزایش درصد،دترژنتها باعث تسریع مراحل رشد جنینی
 القاء ا سترس و افزایش، کاهش در صد چ شمزدگی،تلفات
هورمون کورتیزول و ایجاد ناهنجاری های جنینی از جمله
 از بین رفتن، ایجاد لکه روی تخم،تغییر شتتکل کلی تخم
با فت جنین و کو چک شتتتدن جنین در ماهی قزلآالی
 که این اثرات با توجه به نوع دترژنت،رنگینکمان میشوند
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