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مطالعه برخی شاخصهای خونی ماهی بیاح ( )Liza abuدر دو فصل سرد و گرم بهعنوان
شاخص آلودگی خورموسی در استان خوزستان
حمیده قاسمی ،1رحیم عبدی ،*2عبدالمجید دورقی ،2نگین سالمات،2
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چکیده

کارشناسی ارشد ،گروه زیستشناسی دریا ،دانشكده علوم دریایی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ،خرمشهر -ایران.
گروه زیستشناسی دریا ،دانشكده علوم دریایی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ،خرمشهر -ایران.

دريافت 3 :دیماه 69

پذيرش 52 :آذرماه 66

این مطالعه بهمنظور بررسیی برخیی فاکتورهیای خیونی میاهی بحیا ( )Liza abuدر دو فصی زمسیتان و تابسیتان در خورموسیی در
ایستگاههای پتروشحمی ،غنام ،زنگی ،دورق و پاتح بهعنوان ایستگاههای آلوده و سجافی بهعنوان ایستگاه شاهد انجام گرفت .پی از ییحد
ماهحان با تور ترال تعداد  51قطعه ماهی بحا تقریباً هماندازه جدا گردید .در هر نوبت نمونهبرداری ماهحان توسط یک محلیلحتر عصاره گ
محخک در هر لحتر آب بیهوش شده و بالفایله خونگحری از ورید ساقه دمی با سرنگ هپارینه انجام گرفت ،سپ شاخصها به روشهای
متداول و معمول آزمایشگاهی سنجش شد و محانگحن آنها در دو فص در هر ایستگاه تعححن و تحلح آماری شد .نتیای نشیان داد تعیداد
گلبولهای قرمز و سفحد ،درید هماتوکریت ،محزان هموگلوبحن ،محانگحن حجم یک گلبول قرمز ( ،)MCVمحانگحن هموگلوبحن ییک گلبیول
قرمز ( )MCHو محانگحن درید غلظت هموگلوبحن در یک گلبول قرمز ( )MCHCدر ایستگاههای با آلودگی بحشتر مانند پتروشحمی و غنیام
نسبت به ایستگاه شاهد کاهش معنیدار داشتند؛ همچنحن تغححر فص فقط در ایسیتگاه دورق و پاتحی بیحن نمونیههیای فصی زمسیتان و
تابستان از نظر محزان  MCVاختالف معنیدار وجود داشته است ( .)P>1/11بر اساس مطالعه اخحر محزان آلودگی موجب تغححیر در برخیی
شاخصهای خونی ماهی بحا بهویژه در آلودگیهای باال شده اما تغححر فص دارای تأثحر کمتری در اکثر فاکتورهای اندازهگحریشده بود.
واژههای کلیدی :خون ،بحا  ،خور موسی  ،زمستان و تابستان.

مقدمه
ویژگیهای خونشناسی ماهیهیا یكیی از مهیمتیرین
شواهد مراح فحزیولوژیک آنها و مینعك کننیده ارتبیا
خصویحات اکوسحستم آبی و سالمتی آنهاست بیه همیحن
دلح داشتن دامنه طبحعی شاخصهای خیون ییک میاهی
میتواند بیهعنیوان شیاخص زیسیتی اسیتفاده شیود (.)52
باتوجه به این که هرگونه ماهی الگوی خیونی وییژهای دارد
بررسییی جداگانییه ماهحییان میییتوانیید اطالعییات دقحقییی از
خصویحات فحزیولوژیک آن گونیه خیار را مشیخص کنید
( .)5مطالعه روی ماهیها اغلب به گونیههیای مهیم از نظیر
تجاری محدود گردیده است ،امیا مطالعیات ییورتگرفتیه
روی تابلو خونی در برخی بحماریها نشانگر بیروز تغححیرات

معنیدار در برخی شاخصهای خونی ماهی است به همحن
دلح نحز ضرورت ارائه تابلو مقیادیر طبحعیی شیاخصهیای
خونشناسی و بحوشحمحایی سرم خون در گونههای مختلف
آبزیان مورد تأکحد متخصصان بحماریهای آبزیان است (.)9
از سویی در مطالعات یورتگرفتیه بیر روی شیاخصهیای
خونی گونههای مختلف به اثبیات رسیحده کیه فاکتورهیای
مححطی و برخی فاکتورهای دیگر مث گونه مورد مطالعیه،
از جمله عوام مؤثر بر محزان شاخصهای خونی می باشند
( .)26شاخصهای هماتولوژییک در ماهحیان ممكین اسیت
تحت تأثحر عوام فحزیولوژیكی مانند جن  ،مراح تولحید
مث  ،سن و اندازه تغححر کند ( ،)51این فاکتورها همچنیحن
تحییت تییأثحر عوامیی خییارجی نظحییر فصیی  ،دمییای آب،
کحفحتهای زیستمححطی ،غذا ،استرس ،انواع آلودگیهیا و
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بحماریها دچار تغححر مییشیوند ( .)1بیر اسیاس مطالعیات
مشخص گردیده که میاهی بحیا در منیاط سیاحلی درییا
زیست کرده و وارد مصبها و آب رودخانهها نحز میشود .از
لحاظ رژیم غذایی یک ماهی پوسحدهخوار بوده و معمیوالً از
دیتریتها و موجودات کوچک موجود در شن و گی بسیتر
تغذیه میکند ( .)31همچنحن در سرتاسیر خلیح فیارس و
دریای عمان پراکنده و جزء ماهحیان بسیحار مناسیب بیرای
مصرف غذایی است .بهعلیت رشید سیری و مقیاوم بیودن،
ماهی بحا بهعنوان یک ماهی با ارزش پرورشیی شیناخته
شده است .ماهی بحا دارای بدنی مستطح شك است کیه
بخش قدامی آن نحمهاستوانهای بوده که بخیش خلفیی آن
اندکی فشرده است .رنگ بدن در ناححه پشتی خاکسیتری-
سبز ،در پهلوها و شكم نقرهای ،باله دمی تحره و بقحه بالهها
شفاف است .حداکثر اندازه بدن در حدود  31سانتیمتیر و
بهطور متوسط  21سیانتیمتیر گیزارش گردیید ( 2و .)20
خورموسی بهدلح مجاورت با پر ترددتیرین بنیادر تجیاری
ایران؛ یعنی بندر ماهشهر و بندر امام خمحنیی و همچنیحن
وجود اسكلههای نفتی و مجتم های پتروشحمی و دریافیت
فاضالبهای متعدد شیهری ،یینعتی و کشیاورزی همیواره
تحت فشار بوده و بار آلودگی ایین خیور رونید افزاینیدهای
دارد .با توجه بیه آن کیه منطقیه خورموسیی محی ییحد
بسحاری از ماهحان تجیاری اسیت و ارتبیا تنگیاتنگی بیا
زندگی مردم منطقه دارد حفی سیالمت ایین اکوسحسیتم
میتواند در حف و ارتقای سالمت جامعه نحز گیام میؤثری
باشد .با توجه به آن که در خصور اندازهگحری و سینجش
فاکتورهای خونی گونه مورد مطالعه در ایستگاههای آلیوده
و مقایسه آن نسبت به ایستگاه دور از آلیودگی بیهوییژه در
فصول گرم و سرد تحقحقی انجام نشیده ،ایین پیژوهش بیر
اساس نحیاز و پاسی گیویی بیه مراکیز تحقحقیاتی ،تكثحیر و
پرورش و ینای غذایی یورت گرفته است.
مواد و روش کار
نمونهبرداری پژوهش حاضر ،در دو زمان میرداد و دی
ماه بهمنظور مطالعه در فص گرم و سیرد از  1ایسیتگاه در
خورموسیییی شیییام خورهیییای دورق (مجیییاور کارخانیییه
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کلرآلكحلی) ،پتروشحمی (مجاور ینای پتروشحمی و تخلحیه
فاضالب شهری) ،زنگیی (مجیاور اسیكله ییحد و ییحادی)،
پاتح (مجاور ینای کشتیسازی) و غنام (مجاور اسیكله و
تردد کشتیهای نفتی) (شك  )5یورت گرفت .از هر کدام
از ایستگاههای ذکر شده تعدادی ماهی بیا تیور تیرال ییحد
شد که از این محان  51قطعه ماهی بحا تقریبیاً هیمانیدازه
جدا گردید ،همچنحن همحن تعداد از ماهحان بحیا از خیور
سجافی واق در خور موسی بهعنوان شاهد و دور از آلودگی
( )9برای مقایسه با دیگر ایستگاههای مورد مطالعه جمی -
آوری گردید .پ از هر نوبت نمونهبرداری ماهحیان توسیط
یک محلیلحتر عصاره گ محخک (اییران ،شیرکت آدونیح
گ ی دارو) در هییر لحتییر آب بیییهییوش شییدند و بالفایییله
خونگحری از ورید سیاقه دمیی بیا سیرنگ هپارینیه انجیام
گرفت ( )21برای اندازهگحری محزان هماتوکرییت خیون بیا
روش محكروهماتوکرییییت بیییا لولیییههیییای اسیییتاندارد
محكروهماتوکریت ( )21بهمنظور اندازهگحیری هموگلیوبحن
خییون از روش اسییتاندارد سییحانومت هموگلییوبحن (،)22
شییمارش گلبییوله یای قرمییز و سییفحد از الم نئوبییار ( )1و
شمارش شاخصهای ثانویه خون شام حجم ییک گلبیول
قرمز ،محانگحن هموگلیوبحن ییک گلبیول قرمیز و محیانگحن
درید غلظت هموگلوبحن در یک گلبول قرمز از روابط زییر
اسیتفاده شید (  MCV(ft):29هماتوکرییت نمونیه 51
 RBC /ک نمونه (برحسب محلحیون در  MCHC )mm3
هموگلوبحن (گرم درید)  / 511 هماتوکرییت )MCH(pg
 هموگلوبحن نمونه (گرم درید)  RBC / 51 کی نمونیه
(بر حسب محلحون در .)mm3
دادههای مربو به هر میاهی در ایسیتگاههیای میورد
مطالعییه و در دو فصیی بییهیییورت محییانگحن  ±خطییای
استاندارد بحان شد .برای تعححن نرمیالحتی دادههیا از تسیت
 Shapiro-wilkاستفاده شد .بهمنظور مقایسه شاخصها در
ایستگاههای مختلف و دو فص از آنالحز واریان یکطرفیه
( )one-away ANOVAو نییرمافییزار  SPSSو در یییورت
وجود اختالف معنیدار از پ آزمون  DUNCANاسیتفاده
شد .اختالف در سطح اطمحنان  %61مورد پذیرش و رسیم
نمودارها در فضای  GraphPad Prism 8انجام شد (.)0
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شکل  -1نقشه منطقه مورد مطالعه و ايستگاههای نمونهبرداری.

نتايج
بر اساس نمودار  ، 5نتای حایی از شیمارش تعیداد
گلبول قرمز در ماهی بحا در دو فص مشخص گردید کیه
بحشترین مقدار آن در ایستگاه شاهد و کمتیرین مقیدار آن

در ایستگاه پتروشحمی بهدسیت آمیده ،بیهطیوریکیه بیحن
نمونههای دو فص فقط در ایستگاه شاهد اختالف معنیدار
مشاهده شد و این محزان در نمونههای فص گرم بحشیتر از
فص سرد بود (( )P>1/11نمودار).

نمودار  -1شمارش تعداد گلبولهای قرمز برحسب محلحون در mm3از ایستگاههای مختلف در فصول گرم و سرد در ماهی بحا  .عالمتهای
متفاوت نشاندهنده اختالف معنیداری در سطح ( )P>1/11است.

همچنحن مطاب نمیودار  2نتیای حایی از شیمارش
تعییداد گلبییول سییفحد در نمونییههییای مییاهی بحییا در
ایستگاههای مختلف در هیر دو فصی بیهییورت ایسیتگاه

شاهد بحشترین و در ایسیتگاه پتروشیحمی کمتیرین مقیدار
گزارش گردید ،ولی در هر ایستگاه بحن نمونههیا بیا تغححیر
فصیی اخییتالف معنیییداری مشییاهده نشیید (نمییودار .)2
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نمودار  -2شمارش تعداد گلبولهای سفحد برحسب محلحون در mm3از ایستگاههای مختلف در فصول گرم و سرد در ماهی بحا .
عالمتهای متفاوت نشاندهنده اختالف معنیداری در سطح ( )P>1/11است.

نتای حایی از انیدازهگحیری محیزان هماتوکرییت در
ایستگاهها مختلف در دو فص گرم و سرد بهجز پتروشحمی

و غنام در سیایر ایسیتگاههیا اخیتالف معنییدار نشیان داد
(( )P>1/11نمودار .)3

نمودار  -3محزان هماتوکریت در ایستگاههای مختلف در فصول گرم و سرد در ماهی بحا  .عالمتهای متفاوت نشاندهنده اختالف
معنیداری در سطح ( )P>1/11است.

بر اساس نمودار  0نتای حای از انیدازهگحیری محیزان
هموگلوبحن در فص سرد بحن ایستگاه غنام و پتروشحمی و
همچنحن پاتح و شاهد اختالف معنیدار مشاهده نشد ولی
سایر ایستگاهها با هم اختالف معنیدار داشیتند (.)P>1/11
در فص گرم بحن تمام ایستگاهها اختالف معنییدار وجیود
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داشته ()P>1/11اما در هر ایستگاه در فصی سیرد و گیرم
اختالف معنیدار نداشت ،بهجز ایستگاه شیاهد کیه محیزان
هموگلوبحن در نمونههای فص گرم بحشیتر از فصی سیرد
گزارش گردید (نمودار .)0
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نمودار  -4محزان هموگلوبحن بر حسب گرم بر دسیلحتر در ایستگاههای مختلف در فصول گرم و سرد در ماهی بحا  .عالمتهای متفاوت
نشاندهنده اختالف معنیداری در سطح ( )P>1/11است.

مطاب نمودار  1نتای حای از محیزان  MCVدر هیر
دو فص در ایستگاه شاهد بحشترین و ایستگاه پتروشیحمی
کمترین مقدار بود؛ بهطوریکیه فقیط در ایسیتگاه دورق و
پاتح بحن نمونههای فص سرد و گرم از نظر محزان MCV

اخییتالف معنیییدار وجییود داشییت ( )P>1/11و در سییایر
ایستگاهها اختالف معنیدار بحن نمونههای دو فص وجیود
نداشت (نمودار .)1

نمودار  -5محزان  MCVبر حسب فمتولحتر در ایستگاههای مختلف در فصول گرم و سرد در ماهی بحا  .عالمتهای متفاوت نشاندهنده
اختالف معنیداری در سطح ( )P>1/11است.

همچنییحن مطییاب نمییودار  9نتییای حایی از محییزان
 MCHنمونههای ماهی بحا در فصول گرم و سیرد بیهجیز
ایسییتگاه پتروشییحمی ،غنییام و زنگییی کییه بییا هییم اخییتالف
معنیدار نداشتند ،اما در سایر ایستگاهها اختالف معنییدار

مشیییاهده شییید ( .)P>1/11محیییزان  MCHدر ایسیییتگاه
پتروشحمی و غنیام کمتیرین مقیدار و بحشیترین مقیدار در
ایستگاههای پاتح و شاهد مشاهده شد (نمودار .)1
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نمودار  -9میزان  MCHبر حسب پیکوگرم در ايستگاههای مختلف در فصول گرم و سرد در ماهی بیاح .عالمتهای متفاوت نشاندهنده
اختالف معنیداری در سطح ( )P>./.5است.

نتای حای از محزان  MCHCمطاب نمودار  1در دو
فص مشخص کرد که در هر ایستگاه بحن نمونههای فصی
سرد و گرم اختالف معنییداری وجیود نداشیته و فقیط در

ایستگاه شاهد محزان  MCHCدر نمونههای فص گرم بیه-
طور مشهودی باالتر از فص سرد گیزارش گردیید (نمیودار
.)1

نمودار  -0محزان  MCHبر حسب پحكوگرم در ایستگاههای مختلف در فصول گرم و سرد در ماهی بحا  .عالمتهای متفاوت نشاندهنده
اختالف معنیداری در سطح ( )P>1/11است.

بحث
استفاده از تغححرات فاکتورهای خیون در آبزییان بیه-
عنوان نشانهای از استرس ،اطالعیات ارزشیمندی در میورد
واکنشهای فحزیولیوژیكی بیدن در برابیر تغححیرات شیرایط
مححطییی آشییكار میییکنیید ( .)3داشییتن اطییالع از محییزان
04

تغححرات در هماتولوژی ماهی میتواند ابیزار کیاربردی بیه-
منظور پحشبحنی سطح تهدید آالینیده موجیود در محیحط
باشد .وجود هر گونه عام استرسزا در مححط بهخیوبی در
مورفولوژی و پراکنش سلولهای خونی قاب ردیابی اسیت.
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دهنده وجود یک بحماری و یا قرار گرفتن در معیر
شحمحایی باشد (.)51
اکتشاف ،استخراج و انتقال مواد نفتی در خلح فارس،
عالوه بر آلودگی مستقحم خود ،بیهعلیت دارا بیودن مقیادیر
زیادی فلزات سنگحن از جملیه سیرب و کیادمحوم ،موجیب
آلودگی شیحمحایی محیدوده درییایی ایین خلیح و ححیات
آبزیان را فراهم کرده است .در این پژوهش نتای بیهدسیت
آمده نشیان داد کیه محیزان هموگلیوبحن و هماتوکرییت در
ایستگاه پتروشحمی بهدلح نزدیكی به ینای نفت و گیاز و
غنام بهدلح مجاورت با اسكله و تردد کشیتیهیای نفتیی
بهطور معنیدار از ایسیتگاههیای دیگیر کمتیر بیوده اسیت.
پژوهشگران گزارش کردند که غلظتهای کشینده و تحیت
کشنده حشرهکشها و فلزات سنگحن معموالً سبب کیاهش
شاخصهای خونی میشوند .با توجه به مجیاورت ایسیتگاه
پتروشحمی با کارخانجات کلرآلكالی و یینای پتروشیحمی،
محزان زیادی از پسابهای متعل به این کارخانجات به این
بخش از خورموسی تخلحیه شیده و بنیابراین عامی اییلی
آلودگی خورموسی در ایین منطقیه بیه حسیاب مییآینید.
 Bastamiو همكاران در سال 2150باالترین محزان آلودگی
آب و رسوب خورموسی را به فلز جحوه نسبت میدهند کیه
در ایستگاه پتروشحمی دیده شد ،همچنحن بحشترین محزان
غلظت فلز سنگحن ایستگاه غنام را سرب ( )pbاعالم کردند
( Safahieh .)9و همكاران در سال 2153بحشیترین مقیدار
فلییزات سیینگحن همچییون نحكیی ( )Niو آهیین ( )Feرا در
ایستگاه غنام گزارش و منشأ آنهیا را پایانیههیای نفتیی و
تردد کشتیهای نفتی اعالم کردند ( .)29بیرای متابولحسیم
طبحعی ماهی فلزات ضروری بایید از آب ،غیذا ییا رسیوبات
جذب شوند .از همیحن طریی هیم فلیزات سینگحن و غحیر
ضییروری را جییذب و در بافییتهایشییان ذخحییره میییکننیید.
پژوهشها آزمایشگاهی و محدانی نشیان دادنید کیه تجمی
فلزات سنگحن در بافیت عمیدتاً بیه غلظیت فلیزات در آب،
مدت زمان در معر فلزات قرار گرفتن بستگی دارد .بیه-
علییت وجییود فلییزات سیینگحن در رسییوبات و آبهییای اییین
ایستگاه ،کاهش محیزان هموگلیوبحن و هماتوکرییت وRBC
منطقی به نظر مییرسید Dehghan Madiseh .و همكیاران
در سال  2116مقیادیر زییادی از فلیزات سینگحن مختلیف
بییهویییژه روی ( )Znو جحییوه ( )Hgرا در رسییوبات ایسییتگاه
دورق گزارش کردند ،همچنحن گیزارش کردنید کیه سیطح

فلزات سنگحن را در رسوبات و آب خور پاتح کمتر از حید
استاندارد اندازهگحری و وجود جرییان آب ورودی زییاد بیه
این ایستگاه را عام باالتر بودن کحفحیت آب ایین ایسیتگاه
ذکر کردند ( .)51محزان هماتوکرییت در میاهی بیا تفیاوت
فصی تحییت تیأثحر قییرار نگرفییت کییه در نتییای حایی از
پژوهش های سایر پژوهشگران روی گونیههیای دیگیر و در
سایر مناط هیمخیوانی دارد ( .)6گونیه عامی مهمیی در
تغححر هماتوکریت است ( )55بهطوریکه در ایین پیژوهش
محزان هماتوکریت در بحا در فص سرد در ایستگاه شیاهد
و غنام و در فص گرم در ایستگاههای غنام ،پاتح و شیاهد
اختالف معنیدار مشاهده گردید .ماهی بحا بسترزی است
و احتماالً آلودگی رسوبات این ایسیتگاه نسیبت بیه آب آن
بیاالتر اسیت .بیر اسیاس پیژوهشهیای انجیام گرفتیه روی
گونههای مختلف بهترین شاخص خونی برای استرسهیای
زیستمححطی هموگلوبحن خون ماهحان تشخحص داده شد
( .)23فلییزات سیینگحن از قبح ی کییروم ،کییادمحم و سییرب
میتوانند خصویحات هموگلوبحن را تغححیر دهنید؛ بیه ایین
یورت که موجب کاهش مح هموگلوبحن بهمنظور اتصیال
به اکسحژن مییشیوند .ایین امیر سیبب شیكننده شیدن و
نفوذپذیری بحشترگلبولهای قرمز شده و در نهاییت سیبب
تغححر شك و آسحب دیدن سلول میشود ( .)21بر اسیاس
پیژوهشهیای  Sahaو  Kavirajدر سیال  2116مشیخص
گردید که بیا کیاهش محیزان اکسیحژن محلیول آب محیزان
هموگلوبحن افزایش مییابد ( .)26از سویی انحیاللپیذیری
گازها در فص گرم کاهش پحدا میکند ،پ منطقی اسیت
که این محزان در فص گرم بحشتر شود (.)51
محزان هموگلوبحن میاهی بحیا در ایسیتگاه شیاهد در
فص گرم نسبت به فص سرد بهطور معنیدار بیاالتر بیود.
احتماالً به این دلح کیه میاهی بحیا بسیترزی بیوده و در
بستر نحاز به هموگلوبحن بحشتر اسیت؛ زییرا در فصی گیرم
انحاللپذیری گازها کمتر میشود و نحاز اکسحژن مخصویاً
در عم بحشتر میشود .بر اسیاس نتیای محیزان  RBCدر
ایستگاه پتروشحمی نسبت به ایستگاه پاتح و شیاهد در دو
فص کمتر بود .این یافته با توجه به دالیلی که در باال ذکر
شد منطقی به نظر میرسید ،ولیی بیحن سیایر ایسیتگاههیا
اختالف معنیدار مشاهده نشد اینگونه به نظر میرسد کیه
شمارش گلبول قرمز در اثر آلودگی خحلی تحت تأثحر قیرار
نگرفته است ،همچنحن محیزان RBCدر نمونیههیای میاهی
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بحا در فص گرم نسبت به فص سرد بیاالتر بیود .در ایین
مطالعه محزان  MCVو  MCHدر ایستگاههای پتروشحمی و
غنام کاهش معنیدار نشیان داد و ایین محیزان در ایسیتگاه
پاتح و شاهد بحشیتر بیود .کیاهش محیزان  MCVو MCH
نشان میدهد که ماهی تحت استرس ناشی از مواد آالینده
قرار دارد که سبب آسحبهیای بیافتی شیده اسیت .وجیود
درید باالی گلبولهای قرمز نابالغ نحز ممكین اسیت علیت
کاهش  MCVو  MCHخون باشید ()53؛ همچنیحن علیت
این کاهش میتواند ناشی از کیمخیونی و کیاهش انیدازه و
تعداد گلبولهای قرمز خون و هماتوکریت و مختی شیدن
سنتز هموگلیوبحن و تغححیر خصوییحات آن در اثیر فلیزات
سیینگحن باشیید ( .)50یییک پییژوهش مقییدار  MCHCدر
ماهحانی که تحت القای آالیندهها قرار داشتند کیمخیونی و
بهدلح تغححر شك  ،انیدازه و محتیوی هموگلیوبحن گبیول
قرمز ،گزارش گردیده است ( .)59تعداد گلبولهیای قرمیز،
درید هماتوکریت و محتوی هموگلیوبحن خیون در میاهی
تحالپحای نح که به مدت  31روز تحیت القیای فلیز کیروم
قرار گرفته بود ،سنجش گردیده و نتیای حیاکی از کیاهش
معنیدار در تعداد گلبول قرمز ،درید هماتوکریت و محیزان
هموگلوبحن در مقایسه با گیروه کنتیرل بیوده اسیت (.)59
مطالعه پروفای گلبولهای سفحد خون ابیزار مفحیدی بیه-
منظور بررسی وضعحت فحزیولوژیكی موجودات اسیت؛ زییرا
محزان آنهیا بیا اسیترس تغححیر مییکنید .عملكیرد اییلی
گلبولهای سفحد مبارزه با عفونیت و پاسی هیای ایمنیی و
شمارش آنها نقیش مهمیی در ارزییابی وضیعحت سیالمت
ماهی دارد ( .)56همانطیور کیه از نتیای بیهدسیت آمیده
مشخص گردید تعداد گلبولهیای سیفحد در ایسیتگاههیای
آلوده پتروشحمی و غنام کمتر از ایسیتگاههیای بیا آلیودگی
کمتر بود .محزان گلبیولهیای سیفحد در ایسیتگاه پاتحی و
شاهد بحشتر از سایر ایستگاهها بود .این کاهش ممكن است
ناشی از بروز اختالل در رونید خیونسیازی و بیهدنبیال آن
کاهش یا تضعحف سحسیتم ایمنیی غحیر اختصاییی میاهی
باشد ( .)56کاهش تعداد برخیی از گلبیولهیای سیفحد در
مطالعهی اثر سم دیازینون روی شاخصهای خیونی میاهی
خاویاری ازون برون  Acipenser stellatusگزارش گردییده
و بحان شده که تغححر فص روی تعداد گلبیولهیای سیفحد
مؤثر نحست ( .)9در مطالعه اخحر شمارش گلبولهای سفحد
نشان داد که درید آن بیهوییژه لنفوسیحتهیا در ایسیتگاه
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پتروشحمی و غنام کمتیرین مقیدار و در ایسیتگاه پاتحی و
شاهد بحشترین محزان بیود؛ زییرا کارخانیههیای کلرآلكیالی
جحوه معدنی را بیهعنیوان پسیماند وارد محیحطهیای آبیی
میکنند ( .)25جحوه معدنی حاللحت کمی در آب دارد و با
توجه به آن که جن بستر خورموسی از نیوع رس اسیت،
جحوه تخلحیه شیده بیه محیحط (دارای بیار مثبیت) بیا رس
(دارای بار منفی) تشكح کمیپلك پاییدار مییدهید و در
سطح بستر تهنشحن میگردد .با توجه به این موارد کیاهش
برخی از موارد گلبولهای سفحد در ایسیتگاه پتروشیحمی و
غنام با توجه به آلودگی زیاد این ایستگاهها منطقی است و
به نظیر مییرسید فلیزات سینگحن موجیب کیاهش تولحید
سلولهای خونی میشوند .از ویژگیهای ایستگاه نفیتكش،
ورود مقادیر زیادی آالینیدههیای نفتیی و فلیزات از جملیه
فلزات سینگحن بیه آبهیای مجیاور اسیت؛ علیت افیزایش
آلودگی در ایسیتگاههیای میورد مطالعیه در فصی گیرم را
نزدیكی ایستگاهها به کارگاه کشیتیسیازی ،افیزایش تیردد
کشتیها بهویژه نفتكشها میدانند ( .)51در ایین مطالعیه
گلبولهای سفحد در ایستگاه پتروشحمی و غنیام بحشیترین
محزان و در ایستگاه پاتح و شاهد کمترین محزان مشیخص
شد ( Pourgholam .)26و همكاران در سال  2119اثیرات
غلظتهای تحت کشنده دیازینون را بر ماهی کپیور علیف-
خییوار مطالعییه و کییاهش معنیییدار درییید لنفوسییحتهییا و
مونوسحتها را در مقایسه بیا گیروه شیاهد گیزارش کردنید
(.)21
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Summary
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This study was conducted to investigate some blood factors of Liza abu in two winter and summer
seasons in Musa creek at Petrochemi, Ghanam, Zangi, Douragh, Patil as contaminated stations, and
Sajafi as a control station. After catching fish by trawling, 10 pieces of fish were removed almost
equally. In each turn, fish samples were anesthetized with 1ml of clove extract per liter of water and
blood samples were taken immediately from the caudal vein using a heparinized syringe. Then, the
parameters were measured by conventional laboratory methods. The mean of parameters were
determined in two seasons at each station and analyzed statistically. Results showed that the number of
white and red blood cells, hematocrit percentage, hemoglobin amount, mean corpuscular volume
(MCV), mean corpuscular hemoglobin (MCH) and mean corpuscular hemoglobin concentration
(MCHC) in more pollution stations such as Petrochemi and Ghannam were significantly reduced
compared to the control station (P<0.05). There was also a significant difference between Douragh and
Patil stations in winter and summer seasons. According to a recent study, high contamination caused
some changes in some blood parameters of fish, but the change of seasons had less effect on most of
the measured factors.
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