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 سی، تجمع زیستیشناای، نانو سمآلودگی، دوکفه هاي کلیدي:واژه

 

 49-333-5شماره شناسه  طرح تحقیقاتی  منبع یافته:

 زی، محمد فروهر واجارگاه ل قربانی، فاتح معزی، امیر قادرماکبر هدایتی، رسوسیدعلی نویسنده)گان(:

ای آب شیرین مس ناشی از مواجهه بلندمدت در دوکفه مطالعه پیامدهای تجمع زیستی نانوذرات فلزی عنوان:

(Anodonta cygnea)   

 49-333-5 شماره:

 01/8/0345  تاریخ:

 های کوتاهیافته

  علمی
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 هاترین یافتهمهم

نانومتربود. نحوه  058 درصد حجمی ذرات در محلول کلوییدی دارای قطر 45 پراکنش و اندازه نانو ذرات اکسید مس: ◄

طور یکنواخت در ها بهایکفهها یکسان بوده است و تمامی دوایکفهحاوی دو پراکنش نانوذرات اکسید مس در آب مخازن

 مواجهه با نانوذرات مس قرار گرفتند.

روز از مواجهه، تیمار اول و دوم تفاوتی با  7در بررسی اثرات نانوذرات بر نرخ فیلتراسیون بعد گذشت  نرخ فیلتراسیون: ◄

در تیمار سوم نرخ فیلتراسیون در مقایسه با گروه شاهد کاهش چشمگیری داشت. در روز چهاردهم هم عامل  شاهد نداشتند اما

گذار بوده و در تیمار سوم نرخ فیلتراسیون نسبت به تیمارهای اول و دوم و ها بر نرخ فیلتراسیون اثرزمان و هم اثر غلظت

 همچنین گروه شاهد کاهش شدیدتری داشت.

های آبششی به وضوح مشاهده گردید. افزایش ضخامت آبشش: تغییرشکل و اندازه تیغهها: اندامژیک وضعیت هیستولو ◄

های مجاور دیده شد. پا: های آبششی و اتصال تیغهشدگی و گرزی شدن تیغههای اپیتلیال، کوتاهاپیتلیوم و هیپرتروفی سلول

های تارهای عضالنی در قسمتوندی داخلی و همچنین دستههای اپیتلیال بیرونی، بافت پیگسستگی بافتی گسترده در بخش

به همراه گسستگی بافتی گسترده در بافت الزی اپیتلیوم بیرونی این اندام طور گسترده رخ داده بود. جبه: هیپرپتر بهدرونی

 پیوندی داخلی تر مشاهده گردید. 

های آبششی توسط های آب و سطح تیغهآبشش: مسیر کانال ها:وضعیت هیستوپاتولوژیک فراساختاری اندام ◄

صورت کامالً مشخص دیده های رخ داده در اپیتلیوم سطحی بهمسدود یا پوشیده شده بود. پا: تخریب های از بین رفتهبافت

 های شاهد مشاهده گردید. های نمونهخوردگیهای موجود در چینتوجهی با برآمدگیهای قابلکه تفاوتطوریشده به

 توجهی در سطح این اندام مشاهده شد. های قابلرفتگیجبه: تو

و سپس یکسان بود.  دارآبشش: تجمع نانوذرات تا روز چهارم در هر سه تیمار معنی ها:تجمع زیستی نانوذرات در اندام ◄

دیگر سطوح  توجهی از نانوذرات در هر سه تیمار غلظتی مواجهه تجمع یافته بود. پا: مشابه دو اندامجبه: مقادیر قابل

یافته بود و در ادامه مدت مواجهه در تیمارهای توجهی از نانوذره اکسید مس تا روز چهارم با هر سه تیمار غلظتی تجمعقابل

   داری در مقادیر این نانوذره مشاهده نشد.مواجهه تغییر معنی

 

 میت موضوعاه

هاای شایرین و های آلی در سطح جهاانی در آبآالینده های نو ظهور )نانوذرات(، فلزات سنگین وآلودگی ناشی از آالینده

باشد. در این راستا استفاده های کنترلی بسیار ضروری میها و معیارهای دریایی بسیار حائز اهمیت بوده و اعمال سیستممحیط

در مقیاا   ها بر موجودات زناده وهتواند اطالعات مفیدی در رابطه با اثرات سمی این نوع از آالینداندیکاتورهای زیستی میاز 

ها نسبت باه ساایر ایکفهها مفید واقع شود. در این میان دوهای آبی ارائه دهد که کنترل وقوع این آلودگیتر اکوسیستمسیعو

باشند. از طرف دیگر استفاده همزمان از سطوح مختلف می ترها مناسببی جهت پایش آلودگیهای آموجودات ساکن در محیط

عناوان هاایی مشاخص و تغییارات هیساتوپاتولوییا باهعنوان پاسا  فیزیولوییاا انادامها )نرخ فیلتراسیون بهبررسی آسیب

هاای هاای مرباوب باه پاسا دقات ارزیاابی توانادهاا مایایکفهبیومارکرهای بافتی و سلولی( در موجودات شاخصی چون دو

  اکوتوکسیکولوییکی در مباحث آلودگی محیط آبی را دو چندان سازد.
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  ها با نانوذرات اکسید مس.ایفیلتراسیون در روز هفتم از دوره مواجهه دوکفه نرخ -0-9شکل 

 

 
 

  ها با نانوذرات اکسید مس.اینرخ فیلتراسیون در روز چهاردهم از دوره مواجهه دوکفه -2-9شکل 

 



 ؛ 683معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیابان شهید بهشتی، صندوق پستی: 

 65553181، نمابر: 81968-93761کد پستی: 
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  (.B ،Dیافته با نانوذرات )( و مواجههA ،Cهای شاهد )ایرونی آبشش دوکفهتصاویر میکروسکوپ الکت -3-9شکل 

 


