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  (Cynoglossus bilineatus) یکفشک زبان گاو آبشش بافت شناسیآسیبمطالعه 

 استان هرمزگان یساحل یهاآب در
 

 

 313 :صندوق پستیی، سبزوار یمدانشگاه حک یطی،و علوم مح یادانشکده جغراف یست،زیطگروه مح :*عتباتی آزاده

 

 9315 شهریورتاریخ پذیرش:            9315 خردادتاریخ دریافت:  اردکان، یزد

 

         چکیده

ماهی  02پذیر است. در این مطالعه، های محیط، آسیبتماس مستقیم با محیط آب بوده و از این رو نسبت به آالیندهآبشش ماهیان در         

برداری و نمونه استان هرمزگان یساحل هایکنگ و بندرعباس در آببندر هاییستگاهاز ا، 1931گاوی در فصل تابستان سال  بالغ کفشک زبان

اخص شهای آبشش انجام گرفت و بندی آسیبآمیزی، گروهگیری و رنگد. پس از مراحل برشگرفتنرقرا آبشش بافت شناسیآسیب مورد مطالعه

های اندک قرار داشت. در مقابل در آسیب شناسی بافت برای هر ایستگاه محاسبه گردید. در بندرکنگ این شاخص، در محدوده آسیب ییراتتغ

 ی،افتادم ب یجادو ا یهاز غشای پا یتلیوماپ یشامل برآمدگ ییراتتغ یناناپذیر در آبشش مشاهده شد. برگشتایستگاه بندرعباس تغییرات بافتی شدید و 

قان خون، نکروز و احت یسمآنور یتی،ها، نفوذ لوکوسیغهت ییشدن انتهایمجاور، چماغ یهای آبششیغهت یو چسبندگ تلیالییهای اپسلول یپرپالزیه

از جمله  ییطمح زیست زاممکن است اثرات عوامل استرس شده در ایستگاه بندرعباس،های بافتی  مشاهدهین آسیب. علت ابودند یسلول یبو تخر

 ها بوده وآالیندهدر مقابل  یدارند. آبشش بافت حساس ترییشها، شدت بیشگاهمجاورت با اسکله و پاال یلدلبه این شهر،باشد که در  هایندهآال

 یانخصوص ماههب یان،شناسی بافت آبشش ماهآسیب یهایلو تحل یهاستفاده از تجز خاطر ینهمباشد. بهیم یطمح یشجهت پا ینشانگر زیستی مناسب

 .در منطقه باشد یستزیطمح یفیتتر کیقدق یابیارز یبرا یابزار وانعنتواند بهی، مکفزی

 
  

  استان هرمزگان ی،کفشک زبان گاو یماه یستی،ز ی، نشانگرهاآبششبافت  کلمات کلیدی:

 a.atabati@hsu.ac.ir :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
درياي متر و  53با عمق متوسط  عمقفارس يك گستره كمخليج       

ق خشك يا خشك مناطوسيله نواحي نيمههباشد كه باي ميبستهنيمه

هايي كه در حال آالينده. استاحاطه شده، نيمه گرمسيري وگرمسيري

شامل نفت، فلزات سنگين،  ،كنندفارس را تهديد ميحاضر خليج

هاي غيربومي به آلودگي حرارتي، آلودگي ميکروبي، ورود گونه

فارس، افزايش شوري، افزايش كدورت، تغيير در هاي خليجاكوسيستم

از مانورهاي  فارس، آلودگي صوتي ناشيرژيم هيدرولوژيکي خليج

 چنينو هم و مواد آلي مواد غذايينظامي و تردد شناورها، افزايش 

 بودن عمقكم و بسته نيمه. باشندسموم دفع آفات كشاورزي مي

 و ورودي بارندگي از تربيش ميزان تبخير فارس وخليج اكوسيستم

 با و شده آن وارده به هايآالينده ماندگاري موجب آن، به شيرينآب

باالبودن  احتمال خليج فارس، در مختلف هايآالينده منابع به توجه

 ويژهبه آبزيان بدن در آن تجمع و جذب مختلف، هايآالينده ميزان

در  .(1144و همکاران،  Aein Jamshid) است زياد منطقه، ماهيان

هاي ساحلي استان هرمزگان از موقعيت استراتژيکي اين بين، آب

ري تدليل مجاورت با تنگه هرمز اكوسيستم حساسبرخوردار بوده به

 ،هاي آبي جهانترين راهترين و حياتياين تنگه يکي از حساساست. 

اقتصادي اين تنگه در چند دهه اخير  اهميت استراتژيکي وبوده و 

عنوان منطقه هدف انتخاب همين دليل بهو به استتر گرديدهبيش

 (.Michael Reynolds ،4995گرديد )
 ياگسترده ييايجغراف انتشار انيماهدر بين جانوران دريايي،        

 يهاپاسخ القاء به منجر ها،آن هايبافت در هاندهيآال تجمع و داشته

 را يديمف اطالعات كه شوديم يمختلف ييايميوشيب و يکيولوژيزيف

 متسال زين و ايدر ستيزطيمح در سالمت يكل تيوضع با ارتباط در

نشانگر زيستي انتخاب (. Roberts ،1141)دهد يم ارائه موجود، خود

زبان گاوي ماهي كفشك آبشششده در اين پژوهش بافت 

Cynoglossus bilineatus  ترين مهماز جمله باشد. كفشك ماهيان مي

هاي نزديك سواحل بوده و ماهيان جوان ماهيان پهن تجاري آب

ا هكنند كه عمق آنانتخاب مي عنوان نوزادگاه خودمناطق مصبي را به

اين ماهي  (.4991و همکاران،  de Astarloa) متر است 5تر از كم

و براساس مطالعات  بودهفارس در خليج مطلوبپراكندگي داراي 

هاي ساحلي در محدوده آب( 4516) نسيستماتيك ياسمي و همکارا

، Yasemi) در تمام مناطق وجود دارد استان هرمزگانايران در 

كند و نشانگر مناسبي از رسوبات گلي تغذيه مي اين ماهي، (.1111

 باشد. با توجه به زيستگاه اين ماهيان و جهت اثرات آالينده مي

، ارتباط زيادي با كفزيمهره چنين نحوه تغذيه از جانوران بيهم

در محيط  هاآن آاليندههاي موجود در بستر داشته و گيرنده آالينده

وده و ب تحرکكم ماهي تقريباًند. از طرف ديگر كفشكباشدريايي مي

 پايش زيستيعنوان گونه مناسب جهت به اين ترتيب اين ماهي به

 (. 1112و همکاران،  Stefano) شودشناخته مي

دفع مواد  يم اسمزي،براي تبادل گاز، تنظ ياندام ي،آبشش ماه       

ساختار  دليلاين اندام، به باشد.ميو باز  يداس ظيمدار و تنيتروژنزائد ن

رار ها قيندهآال يرتحت تاث طور مستقيمهآناتوميك خاصي كه دارد، ب

 هاي فيزيولوژيکيفعاليت(. 1143و همکاران،  Sweidan)يرد گيم

واد زائد م و دفع و باز يداس يمتنظ يوني، ظيم)تنفس، تن نظير آبشش

 هر در اختالل و بوده موجود ضروري ياتبراي ادامه ح، داريتروژنن

 طور دائمهب آبششي شود. اپيتليوممي آن مرگ به منجر هاآن از يك

 محلول هايآالينده جذب از مسيرهاي يکي و بوده محيط با تماس در

 تنفسي، اپيتليوم به آسيبي گونه هر كه است بديهي .باشدمي آب در

(. 1141و همکاران،  Giarratanoاندازد )مي خطر به ماهي را تنفس

 به منجر ها، اگرچهآبشش خون در و آب بين ميکرومتري چند فاصله

 آبشش بافت ولي در مقابل گردد،ها ميمويرگ در گاز تبادل تسهيل

 در سمي مواد محيطي قرار داده و حضور تغييرات انواع معرض در را

 هاآبشش فيزيولوژيك عملکرد و بافتي در ساختار باعث تغيير محيط

و همکاران،   Abdel-Moneim؛1146و همکاران،  Fonseca) گرددمي

 يانبر ماه يامطالعه (.1141و همکاران،  Minghetti ؛1143

Oligosarcus hepsetus ،Hypostomus auroguttatus  وGeophagus 

brasiliensis انجام دادند و  يلبرز يشرقواقع در جنوب يادر رودخانه

 ترينشيپرداختند. ب يانماه ينشناسي بافت آبشش اآسيب يبه بررس

از  بود كه يسمو آنور يتيلکوس ذشده در آبشش، نفومشاهده يبآس

 يعيطب يهايتكننده فعالبرگشت و مختل يرقابلغ يهايبجمله آس

و  Fonseca(. 1141و همکاران،  Nascimento)باشند يآبشش م

عنوان سيستمي جهت را به هاي بافتي آبشش( آسيب1146همکاران )

تشخيص آلودگي آب و نشانگر زيستي مناسب معرفي كردند 

(Fonseca  ،به 4594(. سليماني و همکاران )1146و همکاران )

تاثير تحت Liza Abuشناسي بافت آبشش ماهي بياح آسيب بررسي

 شده در آبششآلودگي خور موسي پرداختند. تغييرات بافتي مشاهده

ي، اهاي اپيتليومي، ادم تيغهي و هيپرپالزي سلولشامل هيپرتروف

شناسي بافت در ايستگاه ها بود و شاخص آسيبچسبندگي تيغه

يماني تر بود )سلها بيشداري از ساير ايستگاهطور معنيپتروشيمي به

 كه داد نشان گذشته (. به اين ترتيب، نتايج تحقيقات4595و همکاران، 

 ينيبشيپتواند ابزار مناسبي جهت مي آبشش بافتي هايآسيب بررسي

 تيعنوان نشانگر زيسو اين بافت به باشد يآب يطدر مح يندهحضور آال

 هدف در اين مطالعه انتخاب گرديد.
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 هاروشو مواد 
 in vivoدر قالب مطالعه محيطي  تحقيقاين  :بردارینمونه       

منطقه از مناطق حساس  1صورت زنده از قطعه ماهي به 11انجام شد. 

 از 94در فصل تابستان سال فارس و در معرض آلودگي نفتي خليج

برداري جهت نمونه (عباسبندرو  كنگبندراستان هرمزگان ) مناطق

 برداريصيد ماهي ترال كف بود. در هر بار نمونه آوري شدند. ابزارجمع

هوش و سپس بي درصد 4/1فنوكسي اتانول -1استفاده از ماهيان با 

ا ر سرپوش آبششيابتدا آبشش، برداري از تشريح شدند. براي نمونه

سه كمان آبششي از هر كمان قسمت  هر سمتسپس از  ،جدا كرده

ن روبا ذكر نام منطقه و شماره هر ماهي، د مياني آن را جدا كرده و

 شد. دار مجزا حاوي فيکساتيو بوئن قرار دادهاي دربظروف شيشه

 

 
زبان گاوی در  یکفشک ماه یبردارنمونههای یستگاه: ا1شکل 

 استان هرمزگان

 
منظور مطالعه با ميکروسکوپ ها بهنمونه: تهیه مقاطع بافتی       

هوشي و تشريح در محلول بوئن تثبيت شده نوري بالفاصله بعد از بي

ها ساعت با توجه به اندازه نمونه وارد سريال الکل 41-11و بعد از 

به مراحل بعدي درجه جهت انجام  21شده و در نهايت داخل الکل 

 داري شدند. سپس ساير مراحل آبگيري، شفافتر نگهمدت طوالني

هايي برش پارافينه هاياز قالب سپس گرفت. انجام شدن و پارافينه سازي

ائوزين  -ميکرومتر تهيه و با روش هماتوكسيلن 3/1با ضخامت 

(H&E) شدندآميزي رنگ (Bancroft  وGamble ،11111) در انتها .

 دوربينهاي بافتي به كمك ميکروسکوپ نوري مجهز به اساليد

مورد  DINO CAPTUREافزار كمك نرمبه DINO LITEچشمي 

  مطالعه قرار گرفتند.

 Histopathologiy ) بافت شناسیآسیب ییراتتغ شاخص یینتع 

alternation index:) يآسيب شناسي بافت ييراتتغ يجنتا يابيارز 

و  Poleksicبندي رتبهبراساس  يانماه آبشش شده در بافتمشاهده

 يزو آنال يكم يمنظور بررس( انجام شد و سپس به4991) همکاران

 دانجام ش بنديدرجه يرز رتصوبراساس شدت به يك،پاتولوژ يجنتا

(Poleksic 4991، و همکاران.) 

 آبشش در حالت نرمال بود و آسيبي مشاهده نشد. (:0بدون آسیب )

د كه هستن ييراتيشامل تغ ياندك يبافت ييراتتغ(: I) آسیب خفیف

د خود را با بهبو يعيبوده و بافت عملکرد طب يمو ترم بازسازي قابل

 کيكوچ هايمحدود به بخش ييراتتغ ين. ايابديباز م يطيمح يطشرا

 از بافت هستند.

ه ك هستند ييراتيمتوسط شامل تغ يبافت ييراتتغ(: II) آسیب

 ين. ادهندتاثير قرار ميتحتبافت را  يعيو عملکرد طب يدتر بودهشد

 افتاز ب يعيهستند، اما اگر محدوده وس يرپذبرگشت ييرات اگرچهتغ

 ابتث چنانهم يطمح يآلودگ يطشرا كهينا ياكرده باشند و  يردرگ را

 منجر شوند. يديشد يييراتتوانند به تغيبماند، م يباق

ند كه هست ييراتيشامل تغ يدشد يبافت ييراتتغ (:IIIآسیب شدید )

 .ستين يرپذامکان  يطي،مح يطدر صورت بهبود شرا حتي هاآن يمترم

 .هر بافت استفاده شد HAI يينجهت تع يرزمعادله 

 HAI = (4×SI) + (41×SII) + (411× SIII) (                   4معادله )          

تعداد  Sمراحل تغييرات بافتي و  IIIو  I ،IIدر اين معادله،        

تا  1بين  HAIدهد. مقدار هاي بافت در هر مرحله را نشان ميآسيب

دهنده نشان 11تا  44دهنده شرايط نرمال در بافت، بين نشان 41

دهنده تغييرات نشان 31تا  14آسيب اندک به اندام مورد نظر، بين 

دهنده آسيب برگشت ناپذير اندام نشان 411تر از متوسط اندام و بيش

شناسي بافت آبشش هاي آسيباي آسيبخالصه 4باشد. جدول مي

 دهدبندي براساس شدت آسيب وارده را نشان ميماهي و رتبه

(Poleksic  ،4991و همکاران.) 
 

: تغییرات Iشناسی بافت آبشش. مرحله : تغییرات آسیب1جدول 

: تغییرات III: تغییرات بافتی متوسط، مرحله IIبافتی اندک، مرحله 

 بافتی شدید 

 شناسی بافت آبششتغییرات آسیب مرحله آسیب

I 

ا، ههيترتروفي و هيپرپالزي آبششي، چسبندگي تيغه

مدگي آاي، برهاي تيغهاحتقان خون، انبساط مويرگ

 تيها، نفوذ لوكوسيشدن تيغهآبششي، كوتاهاپيتليوم 

II 

اي، هيپرتروفي و خونريزي، جداشدن اپيتليوم تيغه

هيپرپالزي و  يپرتروفيههاي موكوسي، سلول هيپرپالزي

 هاي كلرايدسلول

III آنوريسم، نکروز و تخريب سلولي، تالنژيکتازي 
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 نتایج 

اطع مق يکروسکوپيدر مطالعه م: شناسی بافتنتایج آسیب       

زبان گاوي در ايستگاه كفشك يماه آبشش هايشده از نمونهيهته

 ياناهم يگرمشابه د الگويي و يعي، آبشش داراي ساختار طبكنگبندر

و  يصورت عمود بر كمان آبششي بههاي آبششبود. رشته ياستخوان

ها مشاهده ها و در هر دو سطح آنرشته بر عمود يهاي آبششيغهت

اي هسلول شدنواكوئله مانند پذيربرگشت هايآسيب .(A1 )شکل شديم

 (. B1اپيتليومي و هايپرپالزي خفيف ديده شد )شکل 

های بافتی در آبشش . بافت آبشش در ایستگاه بندرعباس. آسیبFو  C ،D ،Eبافت آبشش در ایستگاه بندرکنگ، قسمت  Bو  Aقسمت  :2شکل  

الی )سرپیکان یتلیهای اپسلول یپرپالزیهشدن )ستاره سیاه(، واکوئله ی )پیکان دو سر سیاه(،ادم بافت یجادو ا یهغشای پا زا یتلیوماپ یشامل برآمدگ

 یسمآنور ،یتی )سرپیکان سفید(، نفوذ لوکوس)پیکان سفید( هایغهت ییشدن انتهایچماغ، )پیکان سیاه( مجاور یهای آبششیغهت یو چسبندگ سیاه(

  µ00، مقیاس H&Eباشد. ی )دایره سیاه(، اتساع تیغه )پیکان دوسر سفید( میسلول یب، نکروز و تخر )ستاره سفید( و احتقان خون

 

 يستگاها در يي راشدت باالبا  يکيپاتولوژ ييراتبافت آبشش، تغ       

غشاي  از يتليوماپ يشامل برآمدگ ييراتتغ ينبندرعباس نشان داد. ا

 يندگو چسب يتلياليهاي اپسلول يپرپالزيه ي،ادم بافت يجادو ا يهپا

 تي،يها، نفوذ لوكوسيغهت ييشدن انتها يچماغ مجاور، يآبشش هاييغهت

اتساع  ينچنو هم يسلول يبنکروز و تخر ون،و احتقان خ يسمآنور

 آورده شده Fو  C ،D ،Eقسمت  1آبشش بودند كه در شکل  يهايغهت

 است.

 Histopathologiy) بافت شناسیآسیب ییراتتغ شاخص یینتع

alternation index:) شده در  يجادا يكپاتولوژ ييراتبا توجه به تغ

مورد هاي يستگاها رد زبان گاويكفشك يانماه آبشش هاينمونه

ز با استفاده ا يماه ينآبشش ا يكولوژتپا تغييرات شاخص مطالعه،

نشان  1در دو ايستگاه محاسبه گرديد كه نتايج آن در شکل  4معادله 

آبشش شاخص در اين  يرمقاد كهاين با توجه به  است.داده شده

 برداري، متفاوت بودهنمونههاي يستگاهدر ا زبان گاوييان كفشكماه

شناسي بافت را نشان بندي شاخص آسيبكه رده 4جدول و براساس 

ه شد يجادا يكپاتولوژ هايآسيبگرفت كه  نتيجه توانيم دهد،مي

ننده كمختل و يمقابل ترميرغ هايآسيباز نوع  بندرعباس، يستگاهدر ا

ر شده د يك ايجادپاتولوژ ييراتباشد. تغياندام م يعيعملکرد طب

در  يكه اختالل ير بودهپذبرگشت يعاتاز نوع ضا بندركنگ يستگاها

 (.5)شکل  كنندينم يجادآبشش ا يعيطب يتفعال



 9316 تابستان، 2، شماره نهمسال                                                                 پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 

361 
 

 
شناسی بافت آبشش میانگین شاخص تغییرات آسیب: 3شکل 

 برداریهای نمونهزبان گاوی در ایستگاهماهی کفشک

 

 بحث
باعث  يآلودگ يهابه استرس يولوژيکيو ب يکياكولوژ يهاپاسخ       

 خوردن سپس باعث برهمو شده  يدر سطح مولکول ييراتتغ

كند. يرا مختل م يتحت سلول يندهايو فرآ شده يکيژنت يکپارچگي

را  ييغذا يهايرهنجزشود و ياز فرد به اجتماع منتقل م ييراتتغ ينا

ان تويم ،شود ييدر سطح فرد شناسا ييراتتغ يناگر ا كند.يآلوده م

و بنابراين در  نمود يريجلوگ يرپذو جبران نا يعوس يهاياز آلودگ

 هاي جانوري شيوهشناسي بافت در بافتسطح فرد، تغييرات آسيب

 Lawrence) هاي محيطي استبيني استرسجهت پيش مناسبي بسيار

هاي داخلي و شناسي در اثر محرکتغييرات بافت(. 1115و همکاران، 

در سطح شود كه در هر صورت در نتيجه آشفتگي خارجي ايجاد مي

ناسي شدهد. بنابراين بررسي بافتمولکولي سازماندهي زيستي رخ مي

صورت كامل وضعيت سالمت ماهي را يك شاخص جامع است كه به

ا هكند و پارامترهاي بيولوژيکي قادرند حضور سمي آاليندهمي مشخص

 ؛1141و همکاران،  Santos) را در محيط زيست جانور، مشخص كنند

Stentiford  1115همکاران، و).  
 ياست كه در ابتدا ساختار و سازماندهصورت بدين محيط ارزيابي       

شود، سپس هر يمطالعه م هاي شاخص مانند آبششبافت يعيطب

را  يستز يطمح يتو وضع يندهآال يكتواند حضور يم ييرگونه تغ

  يبافت ييراتو مشاهده تغ يشناسبافت يهايبررس. مشخص كند

 يطمح در يندهحضور آال يكننده برا ينيبيشيك فاكتور پتواند يم

 (.1141و همکاران،  Abdel-Moneim) باشد يآب

ي ها، ترشح موكوس، جداشدگ)تکثير سلول آبشش بافتي تغييرات       

( در جهت و تشکيل واكوئل و هاپرتروفي liftingتليوم يا اليه اپي

هاي آبششي به بدن از طريق سلول مواد آاليندهجلوگيري از ورود 

و همکاران،  Minghetti ؛1146و همکاران،  Fonseca) ماهي است

و همکاران،  Flores-Lopes ؛1141، و همکاران Nascimento ؛1141

في و هايپرترو هاسلول تکثير شدگي،جدا نيز، حاضر مطالعه در كه (1144

 در آبشش ماهيان ايستگاه بندرعباس ديده شد.

دو ايستگاه كنگ است كه در  ييهايبآس زا يپرتروفيها ياادم        

 (1146) و همکاران Fonseca يهايبررس .بندرعباس مشاهده گرديد و

. ادنشان دآبشش را  يومتليرا در اپ يپژوهش جداشدگ ينمانند ا يزن

 يبه بدن ماه يندهشده در جهت كاهش ورود آالمشاهده ييراتتمام تغ

 . شوديم يجادا

از  يهثانو ي الماليهاشدن رأس رشته يشدن و چماق متسع       

حالت  يندر ا باشد،يم ماهي وارد به بافت آبشش يهايبآس يناول

و حضور مواد  يدآيصورت ادم درمبه ي ثانويهالمال تليومياپ يهال

 ادلتب كاهش يجهآبشش و در نت يدكاهش سطح مف يميايي موجبش

و  Fracácio ؛1143و همکاران،  Sweidan)ي شوند م آبشش يگاز

اين آسيب در ايستگاه بندرعباس  نيز حاضر مطالعه در (.1115 همکاران،

 با شدت و تکرار زيادي مشاهده شد. 

       Flores-Lopes در بررسي بافتي آبشش  (1144) و همکاران

هاي آب Cyanocharax alburnusو  Astyanax fasciatusماهيان 

هاي بافتي را گزارش فركانس بااليي از آسيبصنعتي شده گيوبا، 

در  HAI هاي بافتي ودر بررسي حاضر نيز ميزان آسيبكردند و 

ا قرار هايستگاه بندرعباس كه در مجاورت تاسيسات نفتي و پااليشگاه

 تر از ايستگاه بندر كنگ مشاهده شد.دارد، بيش

 يرپالزيهاپ يدشد هاييباز آس يکيبندرعباس،  يستگاهدر ا       

 مجاور المال، كاهش يهاسلول يرتکث يب،آس ينبافت آبشش بود. در ا

روند حالت،  ينا يشدنبال دارد كه با افزاالمالها را به ينب يفضا

 وGovindasamy ) آيديم وجودهب آبشش بافت در خوردگيجوش

 يكولوژتپا ييراتتغ يباال يوعمطالعه حاضر ش در (.1141همکاران، 

 ريتر نظبا استرس كم يدر بافت آبشش گزارش شد. هر چند در نواح

 يتاللكه موجب اخ يرناپذبرگشت يعهبندركنگ بافت آبشش بدون ضا

 هاييبآس ي. گزارش شد، ولشونديآبشش نم يعيطب يتدر فعال

 يهايبنوع آس زبندرعباس، ا يستگاهشده در ا يجادا يكپاتولوژ

 يرظ. نباشدياندام م يعيعملکرد طبه كنندو مختل يمقابل ترميرغ

 .نشان داده شده است يزن ينمحقق يرسا هاييافتهدر  يجينتا ينچن

       Nascimento ( در مطالعه1141و همکاران )از  يبر برخ اي

 يشناسيبآس يبه بررس يل،برز يشرقجنوب در واقع ايرودخانه يانماه

 در هشدمشاهده يبآس ترينيشپرداختند. ب يانماه ينبافت آبشش ا

 رقابليغ هاييببود كه ازجمله آس يسمو آنور لکوسيتي نفوذ آبشش،
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 ير ماه. دباشنديآبشش م يعيطب هايفعاليت كنندهبرگشت و مختل

 ييت باالبا شد يبآس ينبندرعباس ا يستگاهدر ا يزن گاوي زبانكفشك

 وجود داشت.

در مطالعه حاضر، ميزان شاخص آسيب بافتي در آبشش ماهيان        

اني و سليمايستگاه بندرعباس از ايستگاه كنگ باالتر گزارش شد. 

شناسي بافت آبشش ماهي بياح ( به بررسي آسيب4594همکاران )

Liza Abu تاثير آلودگي خورموسي پرداختند. تغييرات بافتي تحت

هاي وفي و هيپرپالزي سلولشده در آبشش شامل هيپرتر مشاهده

ناسي شها بود و شاخص آسيبتيغه اي، چسبندگيتيغه تليومي، ادماپي

ا هداري از ساير ايستگاهطور معنيدر ايستگاه پتروشيمي به بافت

تر بود. ايستگاه پتروشيمي خورموسي از نظر مواجهه با آلودگي بيش

 اشت.حاضر نيز وجود د مطالعه با مشابهي نتايج و بوده بندرعباس به شبيه

ماهي است و هر نوع تخريب نظير جداشدگي  تنفسي بافت آبشش       

هاي آبششي، هيپرتروفي تليوم، نکروزيس و كاهش فيالمنتاپي

هاي آبششي و هيپرپالزي سطح اپيتليوم تنفسي المال باعث فيالمنت

 ين،بنابراشود. رساني و صدمات جبران ناپذير ميكاهش اكسيژن

ها بوده و نشانگر زيستي آبشش بافت حساسي در مقابل آالينده

دست آمده در كار حاضر به يجنتاباشد. مناسبي جهت پايش محيط مي

 يهاز تجز همين خاطر استفادهخوبي نشان داد. بههنيز اين موضوع را ب

خصوص ماهيان هآبشش ماهيان، بشناسي بافت آسيب يهايلو تحل

 يطحم يفيتتر كيقدق ارزيابي يبرا يعنوان ابزارتواند بهيمكفزي، 

 مورد يستزيطنظارت بر مح هاي برنامه باشد و در در منطقه يستز
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