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 چکیده

 ورود د.باشمی ارزش با دریایی هاياکوسیستم از فارس خلیج
 ساحلی خط در واقع پتروشیمی صنایع از ویژهبه صنعتی فاضالبهاي

 لذا، است. شده منطقه آبزیان گسترده آلودگی به منجر فارس، خلیج
 ماهیان در کبد بافتی ساختار تغییرات بررسی هدف با حاضر مطالعه

 غربی شمال در واقع ،موسی خور از شده يآورجمع بیاح و شوریده
 این بر منطقه يهاآالینده تأثیر احتمال ارزیابی جهت فارس، خلیج

 ایستگاه پنج از ماهی قطعه 50 مطالعه این در گرفت. صورت ماهیان،
 پاتیل و دورق زنگی، غنام، پتروشیمی، شامل موسی خور در

 خور از ،هاگونه از یک هر از قطعه 10 همچنین، شدند. يآورجمع
 مورد يهاایستگاه با مقایسه جهت شاهد ایستگاه عنوانهب سجافی
 در هانمونه کبد، بافت از نمونه اخذ از پس .شد يآورجمع مطالعه

 شناسیبافت مرسوم يهاروش اساس بر و تثبیت درصد 15 فرمالین
 سیتوپالسم، شدن دژنره گرفت. قرار مطالعه مورد کالسیک

 خونی يهاسلول و هموسیدرین رسوب هسته، واکوئوالسیون
 درجه میزان بود. شده مشاهده بافتی تغییرات از شده تخریب
 هر در پاتیل و پتروشیمی يهاایستگاه در آمده دستبه بافتی تغییرات

 سایر از ترپایین و باالتر ترتیب به يدارمعنی طوربه ماهی گونه دو
 بافتی تغییرات شوریده و بیاح ماهی گونه دو هر در بود. هاایستگاه
 کل در داشت. رابطه هاایستگاه آلودگی میزان با کبد، در شده مشاهده

 منطقه آلودگی ارزیابی جهت مناسبی شاخص کبد رسدمی نظربه
  د.باشمی
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Abstract 
The Persian Gulf is valuable marine ecosystem. 
The entrance of industrial waste waters especially 
from the petrochemical industries located in the 
cost line of the Persian Gulf resulted in 
considerable contamination of aquatics lives in this 
region. The present investigation aimed to study 
changes in tissue structure of the liver in Otolithes 
ruber and Liza abu from the Musa creek, situated 
in the north west of the Persian Gulf, to evaluate 
the possible effects of environmental pollutants on 
these fish. In this study, 100 L. abu and O. ruber 
were collected from five sampling sites in Musa 
creek, including Petrochemical, Ghanam, Zangi, 
Douragh and Patil stations. Also, 10 fish/ species 
were collected from Sajafi creek as a control 
station. The samples were taken from the liver and 
were fixed in 15% formalin. Tissue samples were 
then processed using routine histological methods. 
Degeneration of cytoplasm, nucleus vacuolization, 
hemosiderin deposits and destroyed blood cells 
were the most tissue changes observed. The 
amount of Degree of Tissue Changes (DTC) for 
liver of both species was significantly higher and 
lower at the Petrochemical and Patil stations than 
other sites. The structural changes observed in both 
species showed close relation with the level of 
environmental pollution. In conclusion as it seems, 
the liver could be considered as an appropriate 
biomarker to assess the pollution of the region. 
 
Keywords: Musa creek, Environmental pollution, 
Fish, Tissue changes. 
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 مقدمه
 اندام یک دارانمهره دیگر مانند استخوانی ماهیان کبد
 کندمی کنترل را حیاتی اعمال از بسیاري که بوده مهم

 آنابولیسم در ماهی، فیزیولوژي در را بارزي نقش و
 کاتابولیسم و هالیپید ها،کربوهیدرات ها،پروتئین
 گلیکولیز و جنسی هايهورمون دار، نیتروژن ترکیبات

 از بسیاري سازيذخیره مرکز آن بر عالوه کند.می ایفا
-EL-Bakary & EL( است گلیکوژن جمله از مواد

Gammal, 2010.( تولید و خونسازي در کبد 
 & Kim( دارد نقش الروي دوره طی در هاباديآنتی

Sharma 2005.( و مهمترین کبد، همچنین 
 بدن در زائد مواد متابولیسم جهت ارگان تریناصلی

 ).Van Dyk et al., 2007( باشدمی
 شاخص عنوانبه کبد بافت تغییرات از استفاده

 بافت ).Au 2004( است معمول بسیار ماهیان سالمت
 تجمع در مهم بسیار نقش بودن دارا دلیلبه کبد

 مهمترین آنها، زداییسم و دگرگونی زیست سموم،
 متابولیسمی و فیزیولوژیکی هايفرایند انجام در ارگان
 Di Giulio( است هاآالینده با مواجهه زمان در بدن

& Hinton, 2008; Fernandes et al., 2008(. 
Camargo & Martinez )2007( همچنین و 

Younis )2013( میکروسکوپی، مطالعات انجام با 
 که ماهیانی کبد بافتی ساختار در را شدیدي تغییرات

 گزارش بود گرفته قرار مختلف هايآالینده معرض در
 نمودند.
 طی که است دریایی هايمحیط از موسی خور

 حاوي هايپساب تخلیه تأثیر تحت شدیداً اخیر هايسال
 قرار سنگین فلزات و شیمیایی مواد قبیل از هاییآلودگی
 پتروشیمی صنایع از زیادي تعداد حضور دلیلهب و داشته

 متفاوت يهاآالینده از زیادي مقدار روزانه آن محدوده در
 به خور این به شده وارد يهاآالینده کند.می دریافت را

 قبیل از آن در موجود آبزي موجودات و اکوسیستم شدت
 تهدید را دارند تجاري و غذایی ارزش که هاماهی

  ).Salamat et al., 2013( نمایدمی
 دریا ساحلی مناطق در )Liza abu( بیاح ماهی

 از و شودمی شیرین آب و هامصب وارد و کرده زیست
 از معموالً و بوده خوارپوسیده ماهی غذایی رژیم لحاظ

 گل و شن در موجود کوچک موجودات و هادیتریت
 گونه این )Satari et al., 2003( کندمی تغذیه بستر

 جزء و پراکنده عمان دریاي و فارس خلیج سراسر در
 و باشدمی غذایی مصرف جهت مناسب بسیار ماهیان

 استفاده مورد خشک و شور منجمد، تازه، صورت به
 بیاح ماهی بودن، مقاوم و سریع علتبه گیرد.می قرار

 شده شناخته پرورشی ارزش با ماهی یک عنوانبه
  ).Salamat et al., 2013( است

 متازترینم از )Otolithes ruber( شوریده ماهی
 بنادر در که باشدمی کشور جنوب در تجاري آبزیان

 طرفداران کشور نقاط تمامی در و شده صید مختلف
 تا ساحلی هايآب در شوریده ماهی دارد. زیادي بسیار
 کف باالي در بیشتر و بردمی سر به متري 40 عمق
 شودمی یافت هارودخانه مصب و سواحل گلی

)Novaluna 1982; Fischer & Bianchi 1984،( 
 را آنها اصلی غذاي و بوده گوشتخوار آنها غذایی رژیم

 پوستان سخت و ماهیان کفال جمله از کوچک ماهیان
 Kamali et( دهندمی تشکیل هامیگو خصوص به

al., 2006.(  
 پر با مجاورت مختلف، صنایع وجود به توجه با 
 بندر و ماهشهر بندر یعنی ایران تجاري بنادر ترینتردد
 هايمجتمع و نفتی هاياسکله وجود و خمینی امام

 از باالیی مقادیر موسی، خور منطقه در پتروشیمی
 سالمت و شده وارد منطقه این هايآب به هاآالینده
 از است. داده قرار تأثیر تحت را منطقه این آبزیان
 شوریده و )L. abu( بیاح ماهیان اینکه دلیلبه طرفی،

)O. ruber،( ارزش با و فارس خلیج بومی ماهیان از 
 پسندي بازار از ایران جنوب در و بوده زیاد غذایی
 نیز ماهیان این مصرف و باشندمی برخوردار باالیی
 تحقیق لذا دارد. جامعه افراد سالمت با مستقیمی رابطه
 تأثیر از ناشی تغییرات بررسی هدف با حاضر

  بیاح ماهیان کبد ساختار بر محیطی هايآالینده
)L. abu( شوریده و )O. ruber( است. گرفته صورت  
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 هاروش و مواد
 و )L. abu( بیاح ماهی قطعه 100 حاضر، تحقیق در

 مشابه وزنی و طولی میانگین با )O. ruber( شوریده
 غنام، پتروشیمی، شامل موسی خور در ایستگاه 5 از

 آبان در پرتابی تور از استفاده با پاتیل و دورق زنگی،
 یک هر از قطعه 10 همچنین شد. يآورجمع1393 ماه
 خور عنوان به سجافی خور از شوریده و بیاح ماهیان از

 نیز مطالعه مورد يهاایستگاه با مقایسه جهت شاهد
 رعایت با ماهیان بردارينمونه از پس شد. يآورجمع

 با آنها وزن و طول ابتدا و شده بیهوش اخالقی موازین
 ترازوي و ترممیلی 1 دقت با بیومتري تخته از استفاده

 سپس شد. گیرياندازه گرم 01/0 دقت با دیجیتال
 شکم دیواره نمودن جدا از پس و شده تشریح ماهیان
 با و شده جدا کبد از مترسانتی 5/0 ابعاد به قطعاتی

 ظروف درون ي،بردارنمونه ایستگاه و ماهی نام ذکر
 فرمالین ثبوت محلول حاوي و داردرب بردارينمونه

  شدند. داده قرار 15%
 پاساژ دستگاه از استفاده با بافت آوري عمل مراحل

 ،)RX-11B, tissue tek rotary, Japan( مدل بافتی
 تحقیقات آزمایشگاه در شدهبنديزمان برنامه تحت
 تثبیت هايبافت گیريآب گرفت. صورت شناسیبافت
 ,.Oliveira Ribeiro et al( %15 فرمالین در شده

 و 90 ،80 ،70( الکل افزایشی هايسري در )2002
 از پس بافتی يهانمونه و انجام درصد)100

 از سپس شدند. پارافینه گزیلول، توسط سازيشفاف
 توسط مترمیکرو 5 ضخامت با مقاطعی هانمونه

 ,LEICA-RM2245( مدل میکروتوم دستگاه
Germany( و هماتوکسیلین رنگ از استفاده با و تهیه 

 ,Bancroft & Gamble( گردید آمیزيرنگ ائوزین
 از استفاده با سپس شدهآمیزيرنگ مقاطع ).2002

 DinoLite لنز به مجهز المپیوس نوري میکروسکوپ
 تصاویر و شد مشاهده Dino capture افزارنرم و

 شد. تهیه مختلف هايبزرگنمایی با مناسب
منظور ارزیابی نتایج پاتولوژیک، تغییرات به

شده در بافت کبد هر دو هیستوپاتولوژیکی مشاهده

شده توسط بندي انجامگونه ماهی بر اساس رده
Camargo & Martinez )2007 از درجه صفر تا (

 ): 1بندي شدند (جدول سه دسته
 رت نگرفته است.هیچ گونه تغییرات بافتی صو )0
تغییرات بافتی اندك: تغییراتی با شدت و وسعت  )1

سازي و ترمیم بوده و بافت زمحدود و جزئی که قابل با
عملکرد طبیعی خود را با بهبود شرایط محیطی باز 

 یابد.می
تغییرات بافتی متوسط: تغییراتی شدیدتر که  )2

کنند. این تغییرات عملکرد طبیعی بافت رامتاثر می
اگرچه برگشت پذیر هستند، اما اگر محدوه وسیعی از 
بافت را درگیر کرده باشند و یا این که شرایط آلودگی 

توانند به تغییرات محیط همچنان ثابت باقی بماند، می
 شدیدي منجر شوند. 

ها تغییرات بافتی شدید: تغییراتی که ترمیم آن )3
ست. پذیر نیحتی در صورت بهبود شرایط محیطی، امکان

 DTC (Degree of(سپس مقدار درجه تغییرات بافتی (
Tissue Change با استفاده از فرمول زیر محاسبه (

 ):Camargo & Martinez 2007گردید (
DTC= (1xSI) + (10xSII) + (100xSIII). 

 
مراحل تغییرات بافتی و  ΙΙΙو  Ι  ،ΙΙدر این فرمول 

S دهد. تعداد تغییرات بافتی هر مرحله را نشان می
دهنده عملکرد طبیعی نشان 10تا 0بین  DTCمقدار 

دهنده آسیب اندك به و کم به نشان 20-11اندام ، 
دهنده تغییرات متوسط نشان 50-21اندام مورد نظر، 

دهنده آسیب شدید در اندام و نشان 50-100اندام، 
ناپذیر به اندام دهنده آسیب برگشتنشان 100بیشتر از 

 ).Camargo & Martine 2007( باشدمی
در  DTCهاي مربوط به درجه تغییرات بافتی  داده

هاي مورد هر دو گونه ماهی بیاح و شوریده در ایستگاه
خطاي استاندارد بیان شد.  ±صورت میانگین همطالعه ب

 Shapiro-wilkها از تست براي تعیین نرمالیتی داده
 ها در هر ماهی دراستفاده شد و جهت مقایسه شاخص

-oneهاي مختلف از آنالیز واریانس یکطرفه (ایستگاه
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away ANOVAافزار ) و نرمSPSS  استفاده و در
دار، از پس آزمون صورت وجود اختالف معنی

DUNCAN ها براي مقایسه دو به دو ایستگاه
مورد  %95استفاده شد. و اختالف در سطح اطمینان 

پذیرش قرار گرفت. سپس رسم نمودارها در فضاي 
Microsoft Exel 2010 .انجام شد 

 
 نتایج
کبد جدا شده از ماهیان شوریده و بیاح  هاي بافتنمونه

هاي خور سجافی داراي ساختاري طبیعی بودند. سلول
هاي چندوجهی با هسته کروي ساختار صورتبهکبدي 

هاي مشخص و سیتوپالسم بزرگ و روشن و هستک
به شکل  هاياسیدوفیلی مشاهده گردید. هپاتوسیت

صفحات مرکزي با آرایش شعاعی پیرامون یک ورید 
مرکزي دیده شدند سطح خارجی کبد نیز توسط یک 
کپسول از جنس بافت همبند پوشانده شده بود 

 ). A(شکل
هاي کبدي جدا شده از ماهیان شوریده و در نمونه

برداري تغییرات هاي نمونهبیاح در ایستگاه
توان به ه شد که میهیستوپاتولوژیکی متعددي مشاهد

هاي خونی تخریب نکروز، رسوب هموسیدرین و سلول
شده، تجمعات مالنوماکروفاژي، جانبی شدن هسته 
اشاره نمود. ضایعات مشاهده شده در کبد ماهیان بیاح 

 آورده شده است. 2و شوریده در جدول 
محاسبه شده براي کبد ماهیان در  DTCمقدار 

 قابل مشاهده است. 4شکل  هاي مختلف درایستگاه
 

 
 سجافی پتروشیمی، زنگی، دورق، پاتیل، غنام، بردارينمونه هايایستگاه و خورموسی منطقه نقشه .1 شکل

 
 تغییرات :ΙΙ باشند؛می ترمیم قابل که اندك بافتی تغییرات :Camargo & Martine, 2007.( Ι( کبد بافتی تغییرات بنديدسته .1 جدول

 باشند.می ترمیم قابل غیر که شدید بافتی تغییرات :ΙΙΙ کنند؛می ثرأمت را بافت طبیعی عملکرد که متوسط بافتی
 تغییرات بافتی کبد مرحله آسیب

Ι 
هاي با اشکال نامنظم و غیرعادي، هیپرتروفی ها، هیپرتروفی سلولی، هستهنامنظم و غیرعادي شدن شکل هپاتوسیت

ها، جانبی شدن هسته، التهاب بافتی، نفوذ لوکوسیتی، اتساع سینوزوئیدها، اتساع فضاي هسته، واکوئوله شدن هپاتوسیت
 تورم ابري شکلدیس، 

ΙΙ 
شدگی، هیالینه احتقان خون، افزایش تجمعات مالنوماکروفاژي، واکوئوله شدن هسته، دژنره شدن سیتوپالسم، چرب

 شدن، خونریزي، پیکنوز شدن هسته، رکود صفراء
ΙΙΙ دژنره شدن هسته، نکروز 
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 يبردارنمونه يهاایستگاه در شوریده و بیاح ماهیان کبد در شده مشاهده ضایعات .2 جدول
 شوریده ماهی هیستوپاتولوژیکی تغییرات بیاح ماهی هیستوپاتولوژیکی تغییرات هاایستگاه

 تجمعات پیکنوز، شده،تخریب خونی يهاسلول و هموسیدرین رسوب پتروشیمی
 )B-2 (شکل هسته شدن واکوئوله هسته، شدن جانبی مالنوماکروفاژي،

 تجمعات شده،تخریب خونی يهاسلول و هموسیدرین رسوب
 هسته شدن جانبی پیکنوز، هپاتوسیت، شدن واکوئوله مالنوماکروفاژي،

 )B-3 (شکل
 شدن واکوئوله شده،تخریب خونی يهاسلول و هموسیدرین رسوب غنام

 )C-3 (شکل هسته شدن جانبی پیکنوز، هپاتوسیت، شدن واکوئوله )C-2 (شکل هپاتوسیت دژنراسیون دیس، فضاي اتساع ،هپاتوسیت

 دژنراسیون مالنوماکروفاژي، تجمعات ،هپاتوسیت شدن واکوئوله زنگی
 )D-2 (شکل پیکنوز ها،هپاتوسیت

 تجمعات شده،تخریب خونی يهاسلول و هموسیدرین رسوب   رسوب
 )D-3 (شکل هسته شدن جانبی مالنوماکروفاژي،

-تخریب خونی يهاسلول و هموسیدرین رسوب ها،هپاتوسیت دژنراسیون )E-3 (شکل شدهتخریب خونی يهاسلول و هموسیدرین رسوب دورق
 )E-3 (شکل هپاتوسیت شدن واکوئوله هسته، شدن جانبی شده،

 پاتیل
 

 هسته شدن واکوئوله هموسیدرین، رسوب مالنوماکروفاژي، تجمعات
 )F-3 (شکل شدهتخریب خونی يهاسلول و هموسیدرین رسوب )F-2 (شکل

 شاهد
 )A-3 (شکل شدهتخریب خونی يهاسلول و هموسیدرین رسوب )A-2 (شکل مالنوماکروفاژي تجمعات هموسیدرین، رسوب (سجافی)

 
ماهیان بیاح و شوریده نشان داد،  DTCبررسی 

در هر دو گونه ماهیان  DTCبیشترین میزان شاخص 
بیاح و شوریده مربوط به ایستگاه پتروشیمی و غنام 

مربوط به  DTCباشد و کمترین سطح میانگین می
 باشد. ماهیان ایستگاه پاتیل می

ترتیب پس از ایستگاه غنام بیشترین میزان شاخص به
DTC هاي زنگی، دورق و پاتیل در ماهیان بیاح ایستگاه

هاي پتروشیمی و غنام و یستگاهمشاهده شد. میان ا
هاي زنگی، دورق و پاتیل اختالف همچنین بین ایستگاه

در  DTC). شاخص <05/0Pداري وجود نداشت (معنی
ماهیان شوریده نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان 

در ماهیان شوریده  DTCداد، بیشترین میزان شاخص 
 به ایستگاه هاي پتروشیمی و غنام مربوطپس از ایستگاه

در ماهیان صید شده از  DTCزنگی بود و میان میزان 
فاوت دورق و پاتیل با ایستگاه شاهد ت هايایستگاه

). البته، بین <05/0Pداري وجود نداشت (معنی
هاي پتروشیمی با غنام و همچنین غنام با زنگی ایستگاه

  ).<05/0Pداري مشاهده نشد (نیز اختالف معنی
همچنین بر اساس نتایج حاصل از تحقیق حاضر، 

هاي ماهیان شوریده در ایستگاه DTCمیانگین شاخص 
داري به ترتیب طور معنیزنگی و دورق از ماهیان بیاح به

ها ). ولی در سایر ایستگاه>05/0Pکمتر بود ( بیشتر و
میان ماهیان بیاح و شوریده همان ایستگاه اختالف 

 ). <05/0P( داري مشاهده نشدمعنی

 گیريبحث و نتیجه
 کبد ماهی نقش مهمی در عملکردهاي حیاتی بدن 

کند و ارگان اصلی براي تجمع، زیست ایفا می
باشد ها در ماهی میدگرگونی، و دفع آالینده

)Triebskorn et al., 1994; Triebskorn et al., 
). به همین دلیل، استفاده از تغییرات بافتی کبد 1997

عنوان شاخص سالمت ماهیان بسیار معمول است به
)A, 2004 .( 

در تحقیق حاضر، عوارض پاتولوژیک بافت کبد دو 
هاي شوریده تحت تأثیر آالینده گونه ماهی بیاح و

محیطی منطقه خور موسی مورد بررسی قرار گرفت. از 
توان، ها میشده در برخی از ایستگاهعوارض مشاهده

ته، نکروز، مالنوماکروفاژي خونریزي، جانبی شدن هس
-Velkovaو واکوئوالسیون را نام برد. در مطالعه 

Jordanoska &  ostoski )2005 روي ماهی (
Barbus meridionalis petenyi  ضایعاتی نظیر

 .Ogundiran et al. ریزي و نکروز گزارش شدخون
دلیل عدم تواند به) بیان نمودند نکروز می2010(

هاي کبدي ر بازسازي و تولید سلولتوانایی ماهیان د
زدایی از ظرفیت جدید و بیشتر بودن فرایند سم

 .Kakkar et alهمچنین  زدایی کبد باشد.سم
خونریزي در بافت را نتیجه اختالل عروق ) 2011(

از  اي از آسیب فیزیکی شدید حاصلخونی و نشانه
 تأثیر آالینده معرفی نمودند.
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 رسوب پتروشیمی: ایستگاه )B سیاه). (پیکان هموسیدرین رسوب سیاه)، (سرپیکان مالنوماکروفاژي تجمعات شاهد: ایستگاه )A .2 شکل

 واکوئوله سیاه)، (مربع هسته شدن جانبی سفید)، (پیکان مالنوماکروفاژي تجمعات سیاه)، (دایره پیکنوز سفید)، پیکان (سر هموسیدرین
 شدن واکوئوله سیاه)، خمیده (پیکان شدهتخریب خونی يهاسلول و هموسیدرین رسوب غنام: ایستگاه )C سیاه). (پیکان هسته شدن

 تجمعات سفید)، (پیکان هاهپاتوسیت شدن واکوئوله زنگی: ایستگاه )D سفید). (پیکان دیس فضاي اتساع سیاه)، (سرپیکان هپاتوسیت
 يهاسلول و هموسیدرین رسوب دورق: ایستگاه )E سیاه). (دایره پیکنوز مربع)،( هپاتوسیت دژنراسیون سیاه)، (پیکان مالنوماکروفاژي

  سیاه)، پیکان (سر هموسیدرین رسوب سفید)، (پیکان مالنوماکروفاژي تجمعات پاتیل: ایستگاه) F سیاه). خمیده (پیکان شدهتخریب خونی
 ).H&E; × 2900( B  ؛C ؛ D ؛ F )؛H&E; × 290( A  )؛H&E; × 725( A, B, C. D. E. E سیاه). (پیکان هسته شدن واکوئوله
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 رسوب پتروشیمی: ایستگاه )B سیاه) (سرپیکان شدهتخریب خونی يهاسلول و هموسیدرین رسوب شاهد: ایستگاه )A .3 شکل

 هپاتوسیت شدن واکوئوله سیاه)، (سرپیکان مالنوماکروفاژي تجمعات پهن)، سیاه (پیکان شدهتخریب خونی يهاسلول و هموسیدرین
 سیاه)، (پیکان هپاتوسیت شدن واکوئوله غنام: ایستگاه )C، سیاه) (دایره هسته شدن جانبی سیاه)، (مربع پیکنوز باریک)، سیاه (پیکان

 (مربع هسته شدن جانبی سفید)، (پیکان مالنوماکروفاژي تجمعات زنگی: ایستگاه )D سیاه). (مربع هسته شدن جانبی سیاه)، (دایره پیکنوز
 سیاه)، خمیده (پیکان شدهتخریب خونی يهاسلول و هموسیدرین رسوب سیاه)، ( هاهپاتوسیت دژنراسیون دورق: ایستگاه )E سیاه).

 خونی يهاسلول و هموسیدرین رسوب پاتیل: ایستگاه F.سیاه). (سرپیکان هپاتوسیت شدن واکوئوله سیاه)، (دایره هسته شدن جانبی
 ).H&E; × 2900( B; C; D; E; F  )؛H&E; × 725( A, B, C. D. E. A سیاه) (سرپیکان شدهتخریب

 

 
 مختلف يهاایستگاه شوریده و بیاح ماهیان کبد )DTC( سلولی تغییرات درجه شاخص نمودار .4 شکل
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Chavan & Muley )2014( اثر مطالعه در 
 Cirrhinus ماهی آبشش و کبد بر سنگین فلزات

mrigala مشاهده کبد بافت در را شدید تغییرات 
 نکروز سلولی، ساختار دادن دست از شامل که کردند
 هايسلول در چربی تجمع و کبدي يهاسلول

 اختالالتی نیز )Fanta et al. )2003 بود. پارانشیمی
 واکوئوله کبدي، يهاسلول اشکال شدن نامنظم شامل
 ماهی در را جانبی موقعیت در هسته سیتوپالسم، شدن

Corydoras paleatus siluriform با مواجهه در 
 بیان نتایج بررسی با و نمود گزارش هافسفر ارگانو
 نوعی است ممکن واکوئوالسیون ایجاد که کردند

 به پاسخ در هاهپاتوسیت توسط جبرانی مکانیسم
 دلیل به که باشد محیط در موجود استرس وضعیت

 سنتز مهار به منجر و داده رخ زیاد انرژي به ماهی نیاز
 هايواکوئل تشکیل (براي چربی تجمع و پروتئین
 همچنین شود.می الزم انرژي ایجاد جهت چربی)

Marigomez et al. )2006( کبد روي مطالعه در 
 ماهی و Merluccius merluccius ماهی

Engraulis encrasicolus نشت با مواجهه اثر در 
 یکسال) از بیش گذشت پی (در نفت از فراوانی مقادیر

 هیپرتروفی همچون عوارضی وجود ،Biscay خلیج در
 هسته شدن شکلی چند پیکنوز، نکروز، هسته، و سلول

 تجمع و کبد بافت التهاب و آتروفی ها،هپاتوسیت
 Oliveira کردند. مشاهده را مالنوماکروفاژها

Ribeiro et al. )2002( که کردند عنوان نیز 
 زمان مدت و آالینده غلظت با پاتولوژیکی هايآسیب

 در دارد. مستقیم ارتباط آالینده معرض در گیري قرار
 Channa  ماهی کبد هیستوپاتولوژي تغییرات بررسی

punctatus توسط فسیلی هاي سوخت با تیمارشده  
Kakkar et al. )2011( افزایش که نمودند بیان 

 بر داللت احتماالً مالنوماکروفاژي مراکز تراکم
 به پاسخ در ايتغذیه فقدان و متابولیسمی اختالالت

 در کبد، در موجود مالنوماکروفاژِ مراکز دارد. هاآالینده
 همراهبه اریتروسیت تعدادي از اولیه مراحل

 تشکیل پیگمانتاسیون مختلف درجات با ماکروفاژهایی
 ایجاد را مرزي ناحیه سست همبند بافت یک و شده
 سخت الیه هايسلول از تعدادي سپس .کندمی

 بعد مراحل در و کرده احاطه را مرکز لنفوسیتی
 ته عالوهبه و شده تیره ايفزاینده طوربه ماکروفاژها

 در یابد.می افزایش آنها در هاپیگمان شدن نشین
 ايقهوه رنگ به ماکروفاژها از بسیاري پیشرفته مراحل

 غیرقابل کامالً لنفوسیتی الیه کهيطوربه آمده در تیره
 تعدادي توسط مرکزي بخش عوض در و شده رویت

 شودمی اشغال شده پیکنوز هسته با اریتروست
)Deivasigamani 2007.(  

 پاتولوژیک تغییرات بیشترین که داد نشان نتایج
 پتروشیمی ایستگاه شوریده و بیاح ماهیان به مربوط

 بافت )DTC( بافتی تغییرات درجه میانگین و بوده
 سایر نسبت يدارمعنی طوربه ایستگاه این در کبد

 .05/0P<.( Salamat et al( بود بیشتر هاایستگاه
 کبد بافت پاتولوژیک تغییرات بررسی در )2013(

 و )Achanthopagrus latus( باله زرد شانک ماهی
 به پاسخ در موسی خور در )Liza abu( بیاح

 از را تغییرات میزان بیشترین پتروشیمی، هايآالینده
 گزارش پتروشیمی ایستگاه بیاح ماهی کبد بافت

 خور حاشیه در پتروشیمی عظیم صنایع وجود نمودند.
 خمینی، امام بندر پتروشیمی کارخانه جمله از موسی
 کارخانه نیز و ... و کارون مارون، پتروشیمی صنایع

 دارد)، قرار کارخانجات این مجاورت در (که کلرآلکالی
 این هايآب به خود هايپساب ورود با روزانه که

 حجم ورود به منجر پتروشیمی ایستگاه ویژهبه منطقه
 ترکیبات و سنگین فلزات جمله از هاآالینده از باالیی
 انواع و ايحلقه چند آروماتیک ترکیبات نظیر نفتی
 ;Azimi et al., 2013( شوندمی هاآب این به هافنل

Safahieh et al., 2013،( بافتی تغییرات وجود 
 در ویژهبه حاضر مطالعه مورد ماهیان کبد در فراوان

 Safahieh .رسدمی نظربه منطقی پتروشیمی ایستگاه
et al. )2013( و جیوه میزان بیشترین Safahieh et 
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al. )2011( چند آروماتیک ترکیبات میزان بیشترین 
 گیري اندازه پتروشیمی ایستگاه هايآب در را ايحلقه

  نمودند.
 و بیاح ماهی دو در DTC مقدار حاضر تحقیق در

 247 و 255 ترتیب به پتروشیمی ایستگاه در شوریده
 Camargo & Martinez بنديتقسیم اساس بر بود.

 آسیبدهنده نشان 100 از بیشتر DTC مقدار )2007(
 بهبود صورت در حتی که بوده اندام به ناپذیربرگشت
 بنابراین، نیست. پذیرامکان آنها ترمیم محیطی، شرایط

 از شده صید ماهیان کبد DTC میزان بودن باال
 به توجه با و حاضر تحقیق در پتروشیمی ایستگاه

 يهاآالینده میزان با ارتباط در پیشین تحقیقات
 بودن پایین بر داللت ایستگاه، این هايآب در مختلف
 دارد. منطقه این آب کیفیت

 DTC مقدار بیشترین پتروشیمی، ایستگاه از پس
 شده اخذ کبدي يهانمونه به مربوط بافتی تغییرات و
 ایستگاه از شده يآورجمع بیاح و شوریده ماهیان از

 به نزدیکی باري، و نفتی هايکشتی تردد بود. غنام،
 عوامل از کشتیرانی و بنادر و پتروشیمی مجتمع
 Dehghan( شوندمی محسوب ایستگاه این آالینده

Madiseh et al., 2009.( Safahieh et al. 
 نیکل همچون سنگین فلزات مقدار بیشترین )2013(
)Ni( آهن و )Fe( و نموده گزارش غنام، ایستگاه در را 

 نفتی هايکشتی تردد و نفتی ي هاپایانه را آنها منشاء
 بیاح ماهیان کبد DTC میزان بودن باال کردند. اعالم

 بر داللت نیز )176 و 196( غنام ایستگاه شوریده و
 دارد. ایستگاه این آب پایین کیفیت

 شوریده ماهیان کبد هاينمونه DTC مقدار
 يدارمعنی طوربه زنگی ایستگاه از شده يآورجمع

 05/0P>.( Dehghan( بود بیاح ماهیان از بیشتر
Madiseh et al. )2009( در را سنگین فلزات سطح 

 را عناصر بیشترین و کرده اعالم متوسط ایستگاه این
 اعالم )Pb( سرب و )Cd( کادمیوم ایستگاه این در

 گزارش )Abdollahpoor )2010 طرفی از نمودند.
 رسوبات در جیوه مانند ییهاآالینده غلظت میزان نمود

 زیاد ایستگاه این هايآب در و کم بسیار زنگی خور
 بررسی در هم )Babadi )2011 است. بوده

 خورهاي رسوبات در موجود جیوه مانند يهاآالینده
 که نمود اعالم و یافت دست مشابهی نتایج به مختلف
 این آب از کمتر زنگی خور رسوبات در جیوه غلظت

 که بوده خوار تدیتری ماهی بیاح ماهی است. خور
 شوریده ماهی کهدرحالی کند،می زندگی بستر نزدیک

 زندگی آب ستون در که بوده گوشتخوار ماهی یک
 آبی داشتن با زنگی ایستگاه در دلیل همین به کند.می

 ماهیان کبد DTC بودن باالتر آن، رسوبات از تر آلوده
 نظربه منطقی بیاح ماهیان با مقایسه در شوریده

 در نیز )Salamat et al. )2013 همچنین .رسدمی
 کلیه، و آبشش بافت پاتولوژیک تغییرات بر ايمطالعه
 موسی، خور مختلف هايایستگاه آلودگی از ناشی
 در بافتی ضایعات میزان کمترین که کردند اعالم
 خور به مربوط است، خوار پوده و کفزي که بیاح ماهی
 کلی غلظت بودن پاییندهنده نشان که باشدمی زنگی

  د.باشمی خورها این رسوبات در هاآالینده
 ماهیان از شده جدا کبد هاينمونه DTC میزان

 طوربه دورق ایستگاه از شده يآورجمع )5/71( بیاح
 ایستگاه این )37( شوریده ماهیان از بیش يدارمعنی

 .05/0P<.( Dehghan Madiseh et al( بود
 به مختلف سنگین فلزات از زیادي مقادیر )2009(

 خور این رسوبات در را )Hg( جیوه و )Zn( روي ویژه
 این آب در هاآالینده میزان کهدرحالی نمودند. گزارش
 است. آن رسوبات از کمتر منطقه

 مورد ماهی گونه دو هر کبد DTC مقدار کمترین
 مقادیر با که شد گیرياندازه پاتیل ایستگاه در مطالعه
DTC تفاوت شاهد ایستگاه در شدهگیرياندازه 
 .Dehghan Madiseh et al .نداشت يدارمعنی

 این آب و رسوبات در را سنگین فلزات سطح )2009(
 بنا نمودند. گیري اندازه استاندارد حد از کمتر ایستگاه

 )Dehghan Madiseh et al. )2009 گزارشات بر
 باالتر را ایستگاه این به زیاد ورودي آب جریان وجود
 نمودند. ذکر ایستگاه این آب کیفیت بودن
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 توانمی حاضر تحقیق نتایج بنديجمع با
 بافتی تغییرات بیشترین که نمود گیرينتیجه

 بوط مر مطالعه، مورد گونه دو هر کبد در شدهمشاهده
 بود پتروشیمی ایستگاه از شده يآورجمع ماهیان به
 اطراف در پتروشیمی گسترده صنایع وجود دلیلبه که
 متعدد، شهرهاي به نزدیکی همچنین و ایستگاه این

 دریافت را فراوانی شهري و صنعتی هايفاضالب
 زیادي حجم معرض در منطقه این آبزیان لذا، کند.می

 ویژه(به آلی هايیندهالآ انواع به آلوده هايپساب از
 ند.باشمی سنگین) (فلزات معدنی و نفتی) يهاآالینده

 ماهیان در بافتی، ضایعات کمترین همچنین،
 به بنا که شد مشاهده پاتیل ایستگاه از شدهيآورجمع

 در مختلف يهاآالینده سطح گرفته صورت تحقیقات

 استاندارد حد از کمتر ایستگاه این آب و رسوبات
 کبد بافت در ایجادشده ضایعات طرفی، از د.باشمی

 با تحقیق این در شدهمطالعه شوریده و بیاح ماهیان
 منابع و جغرافیایی شرایط و ماهی گونه بیولوژي
 در است. ارتباط در مختلف يهاایستگاه آلودگی
 هايایستگاه در تغییرات بیشترین حاضر مطالعه
 و کفزي ماهی که بود بیاح ماهی به مربوط مختلف

 توجه با لذا، کند.می تغذیه رسوبات از و بوده خوارپوده
 آب، با مقایسه در رسوبات در هاآالینده عمده تجمع به

 تأثیر تحت و بوده خطر معرض در بیشتر ماهی این
 نظربه دلیل، همین به .گیردمی قرار محیطی آلودگی

 زیستی نشانگر عنوانهب بیاح ماهی از استفاده رسدمی
 است. مناسب آبی، زیست محیط پایش جهت مناسب
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