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  ها ترین یافته مهم
، آماس، بهم  پرخونی وچسبندگی المالي ثانویه، شکستگی المالهاها منجر به تغییرات بافتی  آالینده ◄

ماهیان کلمه و سفید و هاي قرمز در بافت آبشش  بولخوردگی المالهاي ثانویه، چماقی شدن و نفوذ گل جوش
  .شوند میهاي میگوي وانامی و آرتمیا و دافنی گونه

 آماس داخل ،شکل تغییرهاي کبدي و   نکروز سلول،افزایش فضاي سینوزوئید منجر به تغییرات بافتی ها آالینده◄
در بافت کبد  و کبد چرب آوردگی آب، ئیدورم سینوزو ،خونریزي، هاي کبدي تحلیل سلول،  و هایپرتروفیسلولی

  .شوند هاي میگوي وانامی و آرتمیا و دافنی می ماهیان کلمه و سفید و گونه

 ماهیان کلمه ها، عملکردهاي فیزیولوژیکی و رفتارهاي ها اثرات تخریبی بیشتري بر بافت هاي باالتر آالینده  غلظت◄
  .داردهاي میگوي وانامی و آرتمیا و دافنی  و سفید و گونه

  شناسی، آبزیان شناسی، سمیت کشنده، آسیب سم : کلیديهاي واژه

  91- 306-20شماره شناسه با  یقاتیطرح تحق :افتهیمنبع 
 

  ، محسن خلیلینی، زهرا غفاري، مریم شریفیانجعفري، رسول قربا.. .ا ولیاکبر هدایتی،  علیسید :گاننویسند

عنوان  بهمیگو، آرتمیا و دافنی معرفی د و کلمه و بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک آبشش و کبد ماهی سفی :عنوان
  هاي نفتی ها و هیدروکربن زات سنگین، سموم کشاورزي، شوینده فلودگی سمیت کشنده آل در مطالعهمدل زیستی

  91-306- 20 :شماره
 30/10/1392 :تاریخ

    علمیهاي کوتاه یافته

computer
persian
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  اهمیت موضوع
زیان و نیز انسان اي در تغذیه آب هاي میگو و آرتمیا و دافنی نقش غذایی عمده ماهیان کلمه و سفید و نیز گونه

بزیان و نفوذ هاي آ ها عالوه بر تغییرات رفتاري، فیزیولوژیکی و بافت شناختی با رسوب و تجمع در بافت آالینده. دارند
 براي جلوگیري از این اثرات مخرب. ندا هاي باالتر زنجیره غذایی، امنیت غذایی انسان را به مخاطره انداخته به رده

 .شود ها به منابع آبی پیشنهاد می منظور کاهش ورود آالینده محیطی به  راهکارهاي مناسب زیستارایه

  )شرح مساله(مقدمه 
هاي  اي از غلظت با تعیین دامنه) 2012 و 2011، 2010هدایتی و همکاران، (اساس مطالعات قبلی ابتدا بر

سولفات مس، سایبرمترین، دلتامترین، دیازینون،  روي، کلرید کادمیوم، کلرید جیوه، کلرید سرب، سولفات
سید کلر، بوتاکلر، نانو سیلور و نانو دستی، نفت خام و نفت گاز، اندوسولفان، گازوئیل، هینوزان، پرتیال شوینده

، 24هاي  در زمانو ماهیان کلمه و سفید  هاي میگو، آرتمیا و دافنی منظور تعیین سمیت کشنده تلفات گونه به
و با  زمایش جداگانه طراحی خواهد شدبا توجه به میزان سمیت کشنده آ. شدند ساعت محاسبه 96 و 72، 48

 مورد بررسی قرار  ماهیانشناسی بافتی ها، برخی پارامترهاي آسیب هاي تحت کشنده این آالینده القاي غلظت
کشنده  هاي تحت سپس با توجه به میزان سمیت کشنده آزمایش جداگانه طراحی شد و با القاي غلظت. گرفت

  . این آبزیان مورد بررسی قرار گرفتشناسی ونها، برخی پارامترهاي خاین آالینده

.  
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  )ایر مستنداتها، جداول و س ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 

  

  
 

  

  
  


