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  92-314-86 :شماره

  24/6/1393   :تاریخ

وصیات بیوشیمیایی و هورمونی پالسما در ماهی کلمه دریـاي  اثر مسمومیت حاد منگنز بر بافت آبشش و خص     :عنوان
  )Rutilus rutilus caspicus(خزر 

  پور مرتضی حسینی، ملیکا قلیچاکبر هدایتی، سید علیسید :گاننویسند

   92-314-86  شماره شناسهبا  یقاتی طرح تحق:افتهیمنبع 
 

  یت، شیمی بالینی، هورمون، آنزیممنگنز، ماهی کلمه دریاي خزر، مسموم : کلیديهاي واژه

  ها ترین یافته مهم
  گرم بر لیتر است  میلی17/297 ساعت در ماهی کلمه دریاي خزر 96غلظت کشنده منگنز در مدت . 

 شود  در ماهیان آزمایشی می آبششیهاي  باعث بروز آسیب، ساعت96مدت  قرار گرفتن ماهیان در معرض منگنز به. 

  در ماهیان عث تغییرات بیوشیمیایی در پالسما با، ساعت96مدت  معرض منگنز به قرار گرفتن ماهیان در 
 .شود آزمایشی می

 باعث تغییر در فعالیت آنزیمی در پالسماي ماهیان ، ساعت96مدت  قرار گرفتن ماهیان در معرض منگنز به 
 .شود آزمایشی می

 شود ت هورمونی در ماهیان آزمایشی می باعث تغییرا، ساعت96مدت  قرار گرفتن ماهیان در معرض منگنز به.  

    علمیهاي کوتاه یافته

Administrator
Untitled
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  )شرح مساله(مقدمه 
هایی مواجه هستند که از منابع مختلف مانند  هاي آبی، پیوسته با مشکالت ناشی از آالینده اکوسیستم

فلزات سنگین، (ها این آالینده. شوندها میهاي شهري وارد آنکشاورزي و فاضالب هاي بهاي صنعتی، پسآ فاضالب
آلودگی آب . گردندها رها میهاي آبی زیان آور بوده و به آببراي سیستم زیستی محیط) هاي نفتیسموم و فرآورده

توانند باعث بروز مشکالت فردي آبزیان ها میآالینده. شودبه مواد سمی باعث بروز مشکالت مختلف در آبزیان می
 مشکالت به جامعه آبزیان منتقل شده و در نهایت اکولوژي آن گونه را تغییر شوند و در صورت تداوم آلودگی، این

. اثرات سمی منگنز در ماهیان بسیار کم مطالعه شده است. شوداین تغییرات باعث کاهش شانس بقاء می. دهد می
اثر منگنز . اندودهبیشتر مطالعات روي مسمومیت منگنز در ماهی، به مساله بروز استرس اکسیداتیو در ماهی اشاره نم

تواند  لذا مطالعه این موارد می. بر بیوشیمی عمومی ماهی و نیز بافت آبشش آن مورد مطالعه قرار نگرفته است
  .  دهدراطالعات خوبی در اختیار محققین قرا

  اهمیت موضوع
دریاي خزر، با توجه به اهمیت ماهی کلمه در تغذیه مردم شمال ایران، در خطر بودن جمعیت این ماهی در 

آلودگی دریاي خزر به منگنز و مطالعات اندکی که در خصوص مسمومیت منگنز در ماهیان انجام شده است، بررسی 
 . تواند ارزشمند باشد میایی، هورمونی و آنزیمی ماهی کلمه مییاثرات منگنز بر بافت آبشش و خصوصیات بیوش
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  )ستنداتر مها، جداول و سای مشتمل بر شکل(اطالعات تکمیلی 
  . گرم بر لیتر است  میلی17/297 ساعت در ماهی کلمه دریاي خزر 96غلظت کشنده منگنز در مدت 

 

  

  


