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چكيده

آالينده هاي آلي كلره ,تركيباتي با پايداري باال و خطرناك مي باش�ند كه به طور گس�ترده در محيط زيست پراكنده شده اند.
از بين اين تركيبات ،بي فنيل هاي چند كلره ( )PCBsمي توانند براي انس�ان س�رطان زا بوده و بر عملكرد فكري ،سيس�تم
عصبي ،دس�تگاه توليد مثل و سيستم ايمني بدن انسان تاثير گذارند .موجودات آبزي بخصوص ماهيان مسير اصلي ورود اين
تركيبات به بدن انس�ان ش�ناخته مي ش�وند .تحقيق حاضر به بررس�ي تجمع و الگوي پراکندگي  PCBsدر  5گونه از ماهيان
خوراکي جمع آوري ش�ده از تاالب ش�ادگان و تاثير عوامل مختلف بر غلظت اين آالينده ها مي پردازد .تعیین و اندازه گیری
غلظت این آالینده ها در نمونه ها با اس�تفاده از دس�تگاه گازکروماتوگرافی انجام ش�د .نتايج به دس�ت آمده نشان داد كه در
گونه هاي بني ،برزم و کپور ترکيب  PCB - 52در بين ترکيبات  PCBsبيش�ترين مقدار را داش�ته و در آنها به ترتيب برابر
 4/64 ،2/03و 1/92 ng/g wet wtبوده اس�ت .در ش�ـيربت ترکيب  PCB - 28و در شـلج  PCB - 138باالترين مقدار را
داشته و در آنها به ترتيب برابر  4/68و 4/10 ng/g wet wtبوده است .ميانگين غلظت  PCBsدر گونه برزم دارای بیشترین
غلظت بوده (کروس�کال والیس -من ويتني يو) که می تواند مربوط به رژیم گوش�تحواری این گونه باشد .بررسي ها نشان داد
که ميانگين غلظت PCBsدر گروه وزني كمتر از  320گرم ،گروه س�ني بيش از  3س�ال و رژيم غذايي گوشتخوار باالتر ترين
مقدار را داشته است(من ويتني يو).
كلمات كليدي :بي فنيل هاي چند کلره ،تاالب شادگان ،آالينده هاي آلي پايدار ،تجمع زيستي
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Investigation of concentration and pattern of polychlorinated biphenyls (PCBs) distribution in five edible fish
species from Shadegan wetland
By: Morteza Davodi, (Corresponding Author; Tel: +989127548987) A. Esmailisari,Nader Bahramifar,R. Zamani ahmadmahmoudi
Natural Rsources and Marine Sciences Faculty of Tarbiat Modarres University Noor, Mazandaran Province.
Organochlorine contaminants are highly stable and dangerous compounds, which are widespread in the environment.
Among these compounds, polychlorinated biphenyls (PCBs) are carcinogenic for humans and can also affect intellectual
functions and the nervous, immune and reproductive systems. Aquatic organism especially fishes are known to be
main routes for e entrance of these compounds to the humans bodies. This research investigated accumulation and
distribution pattern of PCBs in 5 edible fish species gathered from Shadegan wetland and effects of various factors
on concentration of these contaminants. Determination of concentration of these pollutants in specimens is performed
using Gas Chromatography. Results showed that among PCBs, concentration of PCB-52 was the highest in Barbus
barbulus, Barbus sharpeyi and Cyprino carpio 2.03, 4.64 and 1.92 ng/g wet wt, respectively. In Barbus grypus PCB-28,
had the highest concentration (4.68 ng/g wet wt) and PCB-138 had the predominant pollutant in Aspius vorax (4.10
ng/g wet wt). Mean concentration of PCBs in Barbus barbulus was the highest (Kruskal-wallis- Mann-whitney U),
which can be related to carnivorous diet of this species. Investigation showed that mean concentration of PCBs was
higher in weight group of 0-320 g and in age group of over 3 years and carnivorous diet (Mann-whitney U).
Key words: Polychlorinated biphenyls, Shadegan Wetlands, Persistent Organic pollutant, Bioaccumulation.

مقدمه

ب��ي فنيل هاي چند كل��ره )PCBs( 1گروهي از مواد آلي س��نتزي
با پايداري و چگالي باالبوده و فعاليت ش��يميايي آنها كم مي باش��د .اين
آالين��ده ها جز آالينده هاي آلي پايدار 2که به اختصار  POPsناميده مي
ش��وند قرار دارند .ترکيب��ات  PCBsداراي مقاومت الكتريكي كم ،ميزان
حالليت پايين درآب  ،چربي دوس��تي باال و فش��ار بخار كم هستند كه با
افزايش تعداد اتم كلر ،فش��ار بخار و حالليت در آب كم ش��ده و ( Kow
نس��بت حاللیت ماده آلی در اکتانول به حاللیت ماده آلی در آب) افزايش
مي يابد ( .)2001 .Walkerميزان كلره شدن اين تركيبات بين 21-68
درصد بوده و فرمول عمومي آنها به صورت  C12H10-nClnاست .بر حسب
تعداد اتم كلر ( 1تا  )10و نحوه جايگزيني اتم کلر بـر روي حلـقه بنزني بي
فنيل در مجـموع  209ايـزومر تشـكيل مي دهند (2004 ,Roos؛Smith
و  .) 2002 ,Gongolliتركيبات  PCBsدر ترانسفورماتورها و خازن ها،
روغن هاي هيـدروليك ،روغـن هاي روان كـننده و المپ هاي فلورسـانت
و کارخان��ه هاي توليد کاالهايي نظير پالس��تيک اس��تفاده مي ش��ـوند
( Fuو  .)2005 ,Wuبـ��راي چنــدي��ن دهــ��ه ترکيـب��ات PCBs
به بطور وس��يعي مـورد اس��تفاده ق��رار گرفتند و از طريق پس��ـاب ايـن
کارخانه هـا وارد محيـط زيـس��ـت ش��ـدنـد (2004 ,Roos؛ Smithو
 ) 2002 ,.Gongolliب��ر طب��ق نظر اتحاديه اروپا از بين  209تركيب7 ،
تركيب آن به عنوان تركيب ش��اخص در ارزيابي آلودگي  PCBsدر دريا،
رودخانه ها و بويژه مناطق س��احلي نظير بنادر و خـورها ش��ـناخته مي
شـوند كه شامل  -4،2،4/تري كـلرو بي فنيـل (-2،2/،5،5/ ،)PCB - 28
تت��را كلرو ب��ي فنيـ��ل ( -2،2/،5،5،4/ ،)PCB - 52پنتا كلرو بي فنيل
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( PCB-( 101و  -3،2/،4،4/،5پنت��ا كل��رو ب��ي فني��ل (،)-PCB 118
 -2،2/،4،4،3/،5/هگـزا كـلرو ب��ي فنيل(-2،2/،4،4/،5،5/ ،)-138PCB
هگـزا كـلرو ب��ي فنيـ��ل ( )153-PCBو  -2،2/،4،4،3/،5،5/هپتا كلرو
ب��ي فني��ل ( )-180PCBهس��تند و در اكثـ��ر مطالعات��ي ك��ه بر روي
موجـ��ودات آبزي صـورت گـرفته ،انـدازه گيـري ش��ـده اند ( Smithو
 Riede 2002 ,.Gongolliو هم��کاران  .)2002ب��ا ورود آالينده هاي
آلي به محيط هاي آبي معموال اين تركيبات در س��ـه فـاز آب ،رسـوبات
و موجـ��ودات زنـده پـراكنـده مي ش��وند  Panditو همکاران .))2006
مـيـ��زان زيـادي از ايـ��ن آالينـده ها در ماهيان ب��ه عنوان يـك گونـه
متـعلق بــه س��ـطوح باالي زنجي��ره غذايي ،تجمع مي يابد ( Sankarو
همکاران  Karadede ;2006و همکاران  .)2004ماهيان يك ش��اخص
مناس��ب براي ارزيابي آلودگي آلی محيط هاي آبي هس��تند زيرا فعاليت
آنزيم مونواكس��يژناز در ماهيان پائين بوده و توانايي آنها براي متابوليسم
ای��ن آالينده ه��ا كاه��ش م��ي یاب��د( .)2007 ,.Zhou et alهمچنين
ماهيان آالينده ها را هم به صـورت مس��تقيم از آب و هم از طريق رژيم
غذاي��ي دريافت نموده و در باف��ت هاي خود تغليظ م��ي كنند .بنابراين
براي ارزيابي انتقال آالينده ها از طريق زنجيره غذايي و بررس��ي فرآيند
بزرگنمايي زيس��تي 3مناسب هس��تند ( Zhouو همکاران  .)2008طي
فرآيند بزرگنمايي زيستي غلظت اين تركيبات در ماهي تا  1ميليون بار از
آب هاي احاطه كننده آنها بيشتر مي شود ( .Moonو همکاران .)2006
اين آالينده ها به علت مقاومت در برابر تجزيه براي س��ـال هاي طـوالني
در محـيط زيسـت باقي مي مانند .اين ويژگي ها به همراه چربي دوستي
ب��اال ،منـجر به تجـمع در بافـت هاي چـرب��ي موجودات زنـده و افزايش

(پژوهشوسازندگی)

بررسی غلظت و الگوی ...

غلظ��ت آنه��ا در ط��ول زنجيره غذايي مي ش��ود كه م��ي توانند خطرات
زيادي براي س�لامـتي اكوسيستم ،حيـات وحش و انسـان ايجـاد كننـد
( Peruginiو همکاران  Naso 2004و همکاران  .)2005تاالب شادگان
در اس��تان خوزس��تان به عنوان يكي از بزرگترين تاالب هاي ايران است
(شکل  .)1اين تاالب جنوب غربي ايران در ابتداي خليج فارس در مختصات
جغرافيايي ' 30 o-50تا ' 31 o-00درجه شمالي و ' 48 o-20تا '49 o -20
درجه طول ش��رقي واقع شده است (مهندسین مش��اور .)1381 ،ماهيان
جزء مهمترين جانوران تاالب شادگان هستند كه در تامين غذاي جمعيت
س��اكن منطق��ه و جمعيت كثير پرن��دگان ماهيخوار نقش حساس��ي ايفا
م��ي نمايند .در بخش ه��اي مختلـف تاالب ،ماهـيان آب هاي ش��يرين
و آب ش��ور زندگ��ي مي كنند .اي��ن تاالب يك��ي از بزرگترين تاالب هاي
اي��ران بوده كه خطرات زيادي آنرا تهديد مي كند .مطالعات بس��يار كمي
در م��ورد حض��ور  PCBsدر ايران و بخصوص در جنوب كش��ور بر روي
ماهيان خوراكي صورت گرفته است .هدف از اين تحقيق ارزيابي سطوح و
الگوی پراکندگی  PCBsدر تاالب ش��ادگان با استفاده از ماهي به عنوان
يك شاخص بيولوژيك اس��ت .همچنین در اين مطالعه سعي شد  5گونه
از ماهيان خواركي انتخاب ش��ود تا سالمت غذاي مصرفي ساكنين منطقه
نیز ارزيابي شود.

مواد و روش ها

جهت انجام تحقيق در مجموع  70نمونه متعلق به  5گونه از ماهيان
خوراكي بني ( ،)Barbus sharpeyiش��يربت (،)Barbus gerypus

کپ��ور ( ،)Cyprinus carpioب��رزم ( ،)Barbus barbulusش��لج
(( )Aspius voraxاز هر گونه 14نمونه) تاالب ش��ادگان واقع در استان
خوزس��تان در طول آبان ماه  1386به صورت مستقيم توسط ماهيگيران
محل��ي جمع آوري ش��د .نمونه ها پس از جم��ع آوری در یونولیت حاوی
یخ قرار داده ش��ده و به آزمایشگاه انتقال داده شد .نمونه ها تا زمان آماده
س��ازی در دمای  -20درجه س��انتیگراد نگهداری ش��دند .نمونه برداري
فق��ط از باف��ت عضله ماهي صورت گرفت ،زيرا اين قس��مت مورد مصرف
مردم است.
ب��راي تعيين بی فنيل های چن��د کلره در بافت ماهي از روش به كار
برده شده توسط ( Covaciو همکاران  )2006به شرح زیر استفاده شد.
 10گرم از بافت عضله ماهي جدا و به طور کامل آسياب گردید .سپس با
نمك سولفات سديم خشك شده در دماي  120درجه سانتيگراد با نسبت
وزني  1به  3مخلوط و به مدت سه تا چهار ساعت نگه داشته شد .سپس
 15ميكروليتر محلول  1/00 mg/lاس��تاندارد داخلي شامل PCB-143
به هر نمونه اضافه ش��د .اس��تخراج نمونه ها با  100ميل��ي ليتر مخلوط
اس��تون /نرمال هگزان با نسبت ( )1:3بادستگاه سوكسیله و به مدت  5تا
 6ساعت انجام گرفت.
محلول اس��تخراج ش��ده را با دس��تگاه روتاري با پمپ خال به حجم
 12ميل��ي ليتر رس��انده كه  2ميلي ليتر از آن ب��راي تعيين چربي و 10
ميلي ليتر باقيمانده براي تصفیه و جداس��ازی س��موم مورد استفاده قرار
گرفت .چربي موجود در  2ميلي ليتر نمونه از روش وزن س��نجي تعيين
ش��د .نمونه استخراج ش��ده از ستون س��يلكاژل عبور داده شده و سپس

شکل  -1موقعيت منطقه مورد مطالعه ,تاالب شادگان ،استان خوزستان
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س��تون به وس��يله  25ميلي ليتر مخلوط نرمال هگزان /دي كلرو -متان
به نسبت( )2:3شست و شو داده شد .محلول جمع آوري شده به وسيله
دستگاه روتاري با پمپ خال تا حدود  10ميلي ليتر تغليظ و سپس توسط
جري��ان ماليمي از گاز نيتروژن حالل آن تا حد خش��كي تبخير گردید و
در نهايت به آن  100ميكروليتر نرمال اكتان اضافه ش��د .براي شناس��ايي
و ان��دازه گي��ري  PCBsي��ک ميكروليت��ر از محلول نهايي به دس��تگاه
كروماتوگراف گازي ( )GCش��ركت  ،Daniم��دل  GC 1000مجهز به
س��تون موئینه  0/5mm, 0/25μm × Optima 5/60mو آشكارس��از
 ECD4تزريق گردید .دماي آشكارس��از  300درجه س��انتيگراد و دماي
محل تزريق 250درجه س��انتيگراد برنامه ريزي شد .از گاز هليوم با درجه
خلوص  99/999درصد و سرعت جريان  2 ml/minبه عنوان گاز حامل
و گاز نيتروژن با خلوص  99/999درصد و سرعت جريان  40 ml/minبه
عنوان گاز كمكي استفاده شد .به منظور تجزيه و تحليل آماري از نرم افزار
 SPSS ver 15اس��تفاده ش��د .برای مقایس��ه غلظ��ت  PCBsکل بین
گون��ه ها و رژیم های غذای��ی مختلف ابتدا تابعيت داده ها از توزيع نرمال
به وسيله آزمون شاپيرو ويلكس بررسي شد به علت نرمال نبودن داده ها
براي مقايس��ه كلي از آزمون غيرپارامتريک کروس��کال واليس و از آزمون
من ويتني يو براي مقايسه دو به دو گونه ها و رژیم های غذایی استفاده
ش��د .به منظ��ور ارزيابي ميزان  PCBsدر گروه هاي وزني و س��ني ابتدا
نرم��ال بودن داده ها با اس��تفاده از آزمون كولموگروف اس��ميرنوف مورد
بررس��ي قرار گرفت و سپس به علت نرمال نبودن داده ها از آزمـون من
ويتني يو براي مقايس��ه بين گروه هاي س��ني و وزني استفاده شد .سطح
مـعن��ی داری برای آزمون های آماری ( )P > 0/05در نظر گرفته ش��ده
است.

نتايج

نم��ودار 1الگوي متفاوتي از ميزان تجمع  7ترکيب ش��اخص PCBs
در  5گونه از ماهيان تاالب ش��ادگان را نشان مي دهد .در گونه هاي بني،
ب��رزم و کپور ترکيب  PCB -52بيش��ترين مي��زان را به خود اختصاص
مي ده��د و ميانگين غلظت آن به ترتيب  4/64 ،2/03و ng/g wet wt
 1/92مي باشد .در شيربت  PCB - 28برابر  4/68 ng/g wet wtو در
ش��لج  PCB - 138برابر  4/1 ng/g wet wtبيشترين غلظت را دارند.
در ش��ـيربت و شـلج مقدار  PCB - 101به ترتیب برابر ng/g wet wt
 ،0/2 ،0/156در کپور  PCB - 153برابر ، 0/06 ng/g wet wtدر بني
 0/09 PCB-118 ng/g wet wtو در ب��رزم  PCB - 180برابر ng/g
 0/32 wet wtبوده که داراي کمترين غلظت هستند.
در اين مطالعه براي مقايسه بين گونه ها از مجموع  7ترکيب شاخص
اندازه گيري ش��ده ( PCBsکل) اس��تفاده گرديد .نتايج به دس��ت آمده
اختالف گونه ها (کروس��کال والیس -من ويتني يو) را در ميزان PCBs
کل نش��ان مي ده��د (نمودار  .)2ب��ا توجه به نمودار بيش��ترين ميانگين
 PCBsکل در گـون��ه بـرزم براب��ر  9/7 ng/g wet wtو بعـد از آن در
گون��ه ش��يـربت  ،7/2 ng/g wet wtش��لـج  ،6/ 8 ng/g wet wtو
بنـ��ي  3/5 ng/g wet wtو کمـترين ميـزان آن در گـونه کـپور ng/g
 3/4 wet wtبوده است .در مقايسه بين گروه هاي وزني و سني از لحاظ
مي��زان  PCBsکل بين دو گروه وزني و س��ني تف��اوت معني دار آماري
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مشاهده نشد(من ويتني يو) .گروه وزني كمتر از  320گرم با  PCBsکل
به میزان 6/07 ng/g wet wtنس��بت به گ��روه وزني بيش از 320گرم
( )4/83 ng/g wet wtداراي غلظ��ت باالتري بود (نمودار  3الف) .نتايج
نش��ان داد که گروه سني بيش از  3س��ال با  PCBsکل به میزان ng/g
 5/88 wet wtداراي غلظت بيش��تري نس��بت به گروه سني کمتر از 3
سال ( )5/07 ng/g wet wtاست (نمودار  3ب).
بررسي ميانگين غلظت بي فنيل هاي چند کلره در رژيم هاي غذايي
نش��ان مي دهد رژيم گوش��ت خواري داراي غلظت بيش��تري از مجموع
 )7/36 PCBs (ng/g wet wtنس��بت به رژيم غذايي گياه خوار و همه
چيز خوار اس��ت .رژيم غذايي همه چيزخ��واري ()4/71 ng/g wet wt
نيز نس��بت به رژي��م غذايي گياه خ��واري( )3/52 ng/g wet wtداراي
غلظت بيش��تري از اين ترکيبات مي باشد (کروسکال والیس -من ويتني
يو)(نمودار .)4

بحث و نتيجه گيري

بررسي ميانگين غلظت  PCBsكل در گونه ها و رژيم هاي غذايي
نتايج اي��ن مطالعه در مورد غلـظت  PCBsکل نش��ان داد که رژيم
گوش��تخواري داراي بيش��ترين غلظت اس��ـت که اين نتايج همس��ـو با
مطالعــ��ه ( Nasoو هم��کاران  Sethajintanin 2004( ،)2005و
هم��کاران  )2004و ( Peruginiو هم��کاران  )2004اس��ت .اين گروه
از آالين��ده ه��ا ط��ي فرآيند بزرگ نمايي زيس��تي 5غلظتش��ان در طول
زنجي��ره غذايي افزايش مي يابد و انتظار مي رود ميزان بيش��تري از اين
آالينده ها در گونه هايي كه در انتهاي زنجيره غذايي هستند تجمع يابد.
گونه هاي برزم و ش��لج ،گونه هايي گوش��تخوار ب��وده و در راس زنجيره
غذايي قرار دارند و غلظت بيش��تري از اين آالينده ها را نش��ان مي دهند
( Nasoو همکاران 2005؛  Sethajintaninو همکاران .)2004
همچني��ن اي��ن گروه از آالينده ها تركيبات چربي دوس��ت هس��تند
و بيش��تر در باف��ت هاي چرب موج��ودات زنده تجمع پي��دا مي كنند و
مي��زان چربي يكي از مهمترين عوامل تاثير گ��ذار در تجمع اين گروه از
آالينده ها هس��تند و گونه هايي كه داراي ميزان بيش��تري چربي باشند
توانايي بيش��تري براي تجم��ع اين آالينده ها در بافت ه��اي خود دارند.
ش��لج بيش��ترين ميزان چربي ( 4/88درصد) را در بي��ن گونه هاي مورد
مطالعه دارد و اين مي تواند داليلي براي بيش��تر بودن ميزان اين گروه از
آالينده ها در اين دو گونه در مقايسه با ديگر گونه ها باشد.
بررسي ميانگين غلظت  PCBsکل در گروه هاي وزني و سني

بر اس��اس بررسي هاي انجام شده همبستگي معني داري بين غلظت
( PCBsکل) و س��ن و وزن نمونه ها به دست نيامد .در مورد گروه وزني,
گروه كمتر از  320گرم و در مورد گروه سني ,گروه بيش از  3سال داراي
غلظت بيشتري هستند.
اصوال انتظار مي رود كه با افزايش وزن و طول ماهي غلظت اين گروه
از آالينده ها در نمونه ها افزايش يابد اما مشاهده شد كه گروه وزني كمتر
از  320گ��رم داراي غلظت باالتري اس��ت .عدم برقراري همبس��تگي بين
وزن و سن ،با ميزان  PCBsکل در نمونه ها مي تواند به دليل تعداد كم
نمونه ها در هر گونه باشد.

(پژوهشوسازندگی)

بررسی غلظت و الگوی ...

نمودار  -1غلظت ترکيبات  PCBsدر  5گونه از ماهيان تاالب شادگان

نمودار  -2مقايسه غلظت  PCBsکل در بافت عضله ماهيان (ميانگين  ±انحراف معيار)

(پژوهشوسازندگی)
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نمودار  -3مقايسه غلظت بي فنيل هاي چند کلره شاخص در (الف) گروه هاي وزني و (ب) گروهای سني

نمودار  -4مقايسه غلظت  PCBsکل در رژيم هاي غذايي
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مقایسه غلظت های به دست آمده با استاندارد های موجود

PCBs  تركيب6 در كش��ور آلمان حداكث��ر غلظت باقيمانده ب��راي
 حداكثرPCB -153  وPCB- 138  براي تركيبات.تعيين ش��ده اس��ت
 است در حاليكه براي تركيبات100 ng/g wet wt غلظت باقيمانده مجاز
 اي��ن ح��د مجازPCB-180  وPCB- 101 ،PCB - 52 ،PCB - 28
.)2006  و همکارانCoelhan(  مي باش��د80 ng/g wet wt در حدود
NAS- )1972(  اس��تانداردPCBs ديگر اس��تاندارد تعيين ش��ده براي
 ب��وده و در مطالعات مختلف از500 ng/g wet wt  اس��ت ك��هNAE
 به عنوان1400 ng/g wet wt  همچنين غلظت.آن اس��تفاده مي ش��ود
محدوديت تحمل براي مصرف انس��ان در مورد ماهيان آب هاي ش��يرين
 مشاهده مي ش��ود ميزان به دست آمده از.در آلمان تعيين ش��ده اس��ت
 البته. از هيچ يك از استاندارد هاي تعيين شده تجاوز نمي كند،نمونه ها
وجود هر میزان از این آالینده ها در محیط زیس��ت منطقه مناسب نبوده
و بایستی س��عی در کاهش ورود این آالینده ها به محیط زیست منحصر
.به فرد تاالب شادگان گردد
اي��ن مطالع��ه اولين تحقيقي اس��ت که به بررس��ي ب��ي فنيل هاي
 بهتر اس��ت با انجام.چند کلره در ماهيان جنوب کش��ور پرداخته اس��ت
 اطالعات بيش��تري در مورد غلظت اين,تحقيقات بيش��تر در اي��ن زمينه
گروه از آالينده ها در محيط زيست منطقه و منابع توليد كننده و الگوي
 بخصوص.پراكندگي آنها در اجزاي مختلف محيط زيست به دست آوريم
ماهيان و موجودات خوارکي که به طور مس��تقيم مورد مصرف س��اکنين
منطق��ه هس��تند و آلودگي ماهيان به اين دس��ته از آالين��ده ها به طور
 هر چند غلظت.مس��تقيم س�لامت س��اکنين را تحت تاثير قرار مي دهد
اين گروه از آالينده ها در ماهيان منطقه مورد مطالعه پايين بوده و خطر
 همچنين پيشنهاد مي شود.جدي براي س��اکنين منطقه ايجاد نمي کند
مطالعاتي در مورد اين گروه از آالينده ها در ماهيان دريايي انجام گيرد تا
.تفاوت محيط زيست هاي گوناگون مورد بررسي قرار گيرد
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