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چکیده
اين تحقيق بهمنظور سنجش و مقايسه ميزان تجمع فلزات سنگين آهن و روي در بافت عضله ماهي سوکال ()Rachycentron canadum

و ارتباط آن با طول کل ،وزن کل و سن ماهي در آبهاي شمالغربي خليجفارس انجام شد 96 .نمونه ماهي در  6گروه طولي تهيه شد .هضم
شيميايي نمونهها بهروش خشک و سنجش غلظت فلزات سنگين بهروش جذب اتمي انجام گرديد .اختالف بين ميانگينها با کمک آزمون آماري
آناليز واريانس يکطرفه ( )ANOVAو ارتباط معنيدار در سطح  95درصد تعيين شد .ميانگين غلظت فلزات آهن و روي در بافت عضله ماهي
سوکال بهترتيب  25/50±2/78و  9/06±1/23ميليگرم بر کيلوگرم وزن خشک بود ( .)P<0/05باالترين ميزان تجمع فلز آهن در بين گروههاي
طولي مختلف متعلق به گروه  102-110سانتيمتر ( 28/0±21/74ميليگرم بر کيلوگرم) و بيشترين مقدار روي متعلق به گروه طولي بزرگتر
از  127سانتيمتر ( 10/0±27/47ميليگرم بر کيلوگرم) بود .رابطه مثبتي بين عوامل طول کل ،وزن کل و سن با تجمع فلزات آهن و روي برقرار
بود که در سطح معنيداري ديده نشد ( .)P>0/05ميزان روي در عضله ماهي سوکال در مقايسه با آستانه استانداردهاي جهاني سازمان بهداشت
جهاني ( ،)WHOوزارت کشاورزي ـ شيالت انگلستان ( )MAFFو انجمن ملي بهداشت و سالمت استراليا (()NHMRCبهترتيب 50 ،1000
و  100ميليگرم در کيلوگرم) پايينتر بود .ميزان آهن در عضله اين ماهي از حد مجاز استاندارد سازمان غذا و داروي آمريکا ( 5( )FDAميليگرم
در کيلوگرم) باالتر بهدست آمد.
کلمات کلیدی :فلزات سنگين ،بافت عضله ،ماهي سوکال ،خليج فارس
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اندازهگیری فلزات سنگین آهن و روی در عضله ماهی سوکال در گروههای مختلف طولی در....

مقدمه
امروزه در حدود  7000گونه ماهی برای مصارف مختلف انسانی
از قبیل صید و صیادی ،تکثیر و پرورش ،تجارت آکواریومی استفاده
میشود و در حدود  600گونه در لیست گونههای در خطر انقراض
قرار دارد ،درحالیکه تنها برای  1200گونه از ماهیان دنیا ،پارامترهای
رشد که برای مدیریت ذخایر الزم هستند در دسترس میباشد (Froes
و  .)2000 ،Paulyاستفاده از ماهی و سایر انواع آبزیان بهعنوان یکی از
منابع ارزشمند غذایی از دیرباز مورد توجه بشر قرار گرفته است .با ارتقاء
سطح دانش و وقوف به اهمیت و نقش مواد پروتئینی در برنامه غذایی از
یکطرف و نیز با افزایش جمعیت از طرف دیگر میزان تقاضا برای این
ماده غذایی با ارزش بهتدریج افزایش یافته است .ترکیبات متعادل ماهی
از نظر پروتئین ،چربیها ،مواد معدنی و ویتامینها بهنحوی است که امروز
از آن به نام غذایی سالمتی نام برده میشود .دانشمندان علم بیوشیمی،
تغذیه و مصرف ماهی را بهدلیل ارزش کمی و کیفی آن و همچنین برای
برقراری یک رژیم متناسب توصیه مینمایند (ناصری و همکاران1384 ،؛
رضوی شیرازی .)1386 ،مقادیر برخی از فلزات سنگین مانند مس،
روی و آهن در غلظتهای پایین برای متابولیسم آبزیان ضروری میباشند
( Canliو  )2003 ،Atliو در سیستمهای زیستی و زندگی انسان نقش
مثبت و منفی مهمی دارند ( Ghaediو همکاران .)2009 ،زمانیکه
مقادیر عناصر ضروری افزایش مییابد ،میتوانند اثرات سمی مهمی
داشته باشند ( Turkmenو 2007 ،Ciminli؛  Turkmenو همکاران،
 .)2009فلز روی از عناصر ضروری در واکنشهای زیستی میباشند
که بهصورت همواستاتیک تنظیم میشود و غذاهای دریایی منبع
اصلی این عنصر میباشند ( .)1993 ،Stoskopfآهن یکی از اجزاء تشکیل
دهنده هموگلوبین در ماهیان میباشد .میزان آهن مورد نیاز در جیره
غذایی ماهیان حداقل  100میلیگرم بر کیلوگرم غذا توصیح شده
است (جاللیجعفری .)1386 ،کمبود آهن در جیره غذایی ماهیان منجر
به کاهش رشد ،کاهش کارایی غذا ،کاهش هموگلوبین و هماتوکریت،
کاهش آهن پالسما ،ترانسفرین و تعداد گویچههای سرخ خون میگردد
(جاللیجعفری و آقازادهمشگی .)1386 ،پیشرفت تکنولوژی و صنعت
در جهان موجب رفاه ،بهبود و باال رفتن سطح زندگی جوامع بشری
میگردد .توسعه روزافزون صنعت اگرچه مزایای بیشماری را با خود
به ارمغان آورده ولی ضایعات و آالیندههایی را با خود بههمراه میآورد
که ورود این مواد به منابع آبی سبب آلودگی میگردد که زیان ناشی
از آلودگی از طریق صدمات مستقیم نظیر اختالل در عملکرد
اکوسیستمهای طبیعی صورت میگیرد .از انواع این آیندهها میتوان
به فلزات سنگین اشاره کرد که بهطور طبیعی از اجزای تشکیل دهنده
اکوسیستمهای آبی محسوب میگردند .فلزات در رابطه با موجودات
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زنده به سه گروه ضروری ،نیمهضروری و غیرضروری تقسیم میشوند.
بعضی از این عناصر بهعنوان مواد مغذی برای زندگی جانوران و گیاهان
شناخته میشوند و بعضی از آنها مثل مس ،روی و کبالت بهمقدار
کم مورد نیاز میباشند ،اما مقدار زیاد آنها سمی میباشد و برخی نیز
در سیستمهای آنزیمی نقش دارند که به چنین فلزاتی ضروری گفته
میشود .فلزات غیرضروری به تعدادی از این فلزات مثل کادمیوم،
جیوه و سرب گفته میشود که در ردیف زیانآورترین عناصر آالینده
قرار دارند و موجودات ،حتی بهمیزان کم نیز به این عناصر نیز نیازی
ندارند .عناصر غیرضروری نیمهعمر بیولوژیک بیشتری نسبت به عناصر
ضروری دارند لذا در بافتهای موجود زنده ،میتوانند تجمع پیدا کنند
(عسکریساری و والیتزاده1393 ،؛  .)1990 ،Manceارتباط میزان
تجمع فلزات سنگین کادمیوم ،سرب و روی در عضله با طول ماهیان
هامور معمولی ( )Epinephelus coioidesو زمینکن دمنواری
(( )Platycephalus indicusکنعانی )1390 ،تعیین شده است .در
تحقیقی بر روی ماهی خیاطه ( )Alburnoides bipunctatusتجمع فلز
روی در عضله این ماهی با طول ،وزن و سن بررسی شد (حسینزاده
و همکاران .)1391 ،مطالعهای بر روی تاسماهی ایرانی ( Acipenser
 ،)persicusتجمع فلزات سنگین نیکل و وانادیوم با طول اینگونه
انجام گردید (رسولی و همکاران .)1392 ،مطالعاتی در زمینه انباشت
فلزات سرب ،روی و مس با طول و وزن اردک ماهی ( )Esox luciusنیز
گزارش شده است (ابراهیمیسیریزی و همکاران1391 ،؛ Imanpour
 Naminو همکاران .)2011 ،ماهی سوکال یکگونه سطحزی است که
در مناطق گرمسیری و نیمهگرمسیری و آبهای گرم معتدله بهغیر از
شرق آرام و مدیترانه یافت میشود و بیشترین فراوانی را در طول
سواحل اطلس جنوبی ایاالت متحده و شمال خلیج مکزیک دارد .این
ماهی به جهت فشار صید بیرویه ،صید غیرقانونی ،آلودگی ،ورود سموم
شیمیایی مزارع به رودخانهها ،تخریب زیستگاهها و بسترهای تخمریزی
بهطور عمدهای کاهش یافته است ( Benttiو همکاران2003 ،؛ Salari
 Aliabadiو همکاران .)2008 ،این ماهی یکگونه گوشتخوار است
که معموالً از پسماندهای غذایی و ضایعات سپرماهیان در کف دریاها
و خلیجها تغذیه میکند ( Franksو 2002 ،Brown-Peterson؛ Turner
و  )2005 ،Rookerبههمین دلیل احتمال تجمع زیستی فلزات در
اندامهای ماهی سوکال وجود دارد .فلزات روی و آهن جزء عناصر ضروری
بدن ماهیان میباشند که در فعالیتهای متابولیک و حیاتی نقش دارند،
اما تجمع باالی این فلزات در بافتها سبب بیماریزایی و مسمومیت
ماهیان و انسان میشود (عسکریساری و والیتزاده .)1393 ،این تحقیق
بهمنظور سنجش و مقایسه میزان تجمع فلزات سنگـین آهـن و روی
در بافت عضله ماهی سوکال ( )Rachycentron canadumو ارتباط آن
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با طول کل ،وزن کل و سن ماهی در آبهای شمالغربی خلیج فارس
انجام شد.

مواد و روشها
در فصل بهار تعداد  96نمونه ماهی از اسکله صیادی ثامن آبادان
و بحرکان هندیجان در استان خوزستان تهیه شد .اسکله صیادی
بحرکان بزرگترین اسکله صیادی ایران در  13کیلومتری جنوبشرقی
شهر هندیجان واقع شده است که صیادان میتوانند انواع ماهی و گونههای
دریایی را صید کنند .اسکله صیادی ثامن در شهرستان آبادان در 48
درجه و  17دقیقه طول شرقی و  30درجه و  19دقیقه عرض شمالی
واقع گردیده است .این اسکله صیادی دارای  119فروند قایق و 91
فروند لنج میباشد که صید خود را در این اسکله تخلیه میکنند
(جهانگیری و همکاران .)1396 ،پس از انتقال ماهیان به آزمایشگاه،
نمونهها کدگذاری و سپس زیستسنجی شدند توزین نمونهها بهوسیله
ترازوی دیجیتالی با دقت  1گرم صورت گرفت ،زیستسنجی نمونهها
نیز با یک خطکش ساده زیستسنجی انجام شد .پس از این مرحله
جداسازی بافت عضله توسط تیغهای از جنس استیل صورت گرفت.
تعیین سن ماهی سوکال با استفاده از سنگریزههای شنوایی (اتولیت)
انجام شد .برای ماهی سوکال ( )Rachycentron canadumدر  6گروه
سنی  <10و  >2 ،2-4 ،4-6 ،6-8 ،8-10سال و گروههای طولی
>127و  75< ،75-102 ،102-110 ،110-123،123-127سانتیمتر
تعیین شد ( Franksو  .)2002 ،Brown-Petersonهر گروه سنی شامل
 16عدد ماهی ،به  4گروه  4تایی تقسیم و عضالت از قسمتهای
مختلف جداسازی شد ،با یکدیگر مخلوط گردید و یک نمونه مرکب
بهدست آمدکه تعداد نمونههای مرکب هر گروه سنی  4عدد شد
( .)1999 ،Moopamبافتهای بهدست آمده پس از توزین در پتریدیش
(شیشه ساعت) قرار گرفتند تا در مرحله بعد برای خشک کردن در آون
قرار گیرد .تمامی نمونههای بهدست آمده بهمدت  60تا  150دقیقه
در آون با دمای  65درجه سانتیگراد قرار گرفت تا به وزن ثابت رسیده
و سپس از داخل آون خارج شد .برای هضم نمونهها از روش مرطوب
استفاده شد ( Farkasو همکاران .)2000 ،جهت اندازهگیری عناصر مورد
نظر ابتدا به  10میلیلیتر محلول هضم شده نمونهها 5 ،میلیلیتر محلول
آمونیوم پیرولیدن کاربامات  %5اضافه شده و بهمدت  20دقیقه نمونهها
شیکر شدند تا عناصر بهصورت فرم آلی فلزی در محلول کمپلکس شوند
و سپس به نمونهها  2میلیلیتر متیلایزو بوتیل کتون اضافه شد و
بهمدت  30دقیقه نمونهها شیکر شدند و پس از  10دقیقه نمونهها در
دور  2500دور در دقیقه سانتریفوژ شدند و عناصر مورد نظر به فاز
آلی منتقل شدند .پس از تنظیم کوره و سیستم  EDLدستگاه و
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اپتیمم کردن دستگاه جذب اتمی مدل  Perkin Elmer 4100منحنی
کالیبراسیون این عناصر به کمک استانداردهای این عناصر و ماتریکس
مودیفایر پالدیم توسط نرمافزار  WinLab32رسم گردید و مقدار این عناصر
در محلولهای آماده شده اندازهگیری گردید .در این تحقیق آزمایشها
بهصورت کامالً تصادفی ( )CRD=Completely Randomized Designانجام
شد .نتایج حاصل از این تحقیق با استفاده از نرمافزار  SPSS20و آزمون
آماری آنالیز واریانس یکطرفه ( ،)ANOVAهمچنین آنالیز همبستگی
و رگرسیون ( )Regressionمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .ضریب
اطمینان مطالعه  95درصد ( )P=0/05تعیین شد .همچنین جهت
رسم جداول و نمودارها از نرمافزار  Excel 2007استفاده گردید.

نتایج
نتایج حاصل از زیستسنجی ماهی سوکال تهیه شده از اسکله
صیادی بحرکان بندرهندیجان و آبادان در جدول  1نشان داده شده
است .در این جدول میانگین طول کل ،وزن کل ماهیان و سن به
ترتیب بر حسب سانتیمتر ،گرم و سال محاسبه شده است .در جدول
 2گروه های طولی و سنی ماهی سوکال مشخص شده است و براساس
آنها کدگذاری شدهاند.
جدول  :1زيستسنجي ماهي سوکال ( )Rachycentron canadumصید
شده از اسکله بنادر آبادان و بحرکان
منطقه مورد
مطالعه
بنادر صیادی
هندیجان و
آبادان

طول کل

وزن کل

سن

(سانتيمتر)

(گرم)

(سال)

بیشینه

167

43200

<10

کمینه

58

1800

<1

میانگین

27/36±108/26

10158/20±11797/29

5/90±3/55

پارامتر

جدول  :2گروههای طولي و سني ماهي سوکال ( Rachycentron

 )canadumصید شده از اسکله بنادر صیادی آبادان و بحرکان
گروه طولي (سانتيمتر)

گروه سني (سال)

مولفه مورد استفاده

<75
75-102
102-110
110-123
123-127
>127

<2
2-4
4-6
6-8
8-10
>10

a
b
c
d
e
f

نتایج این تحقیق نشان داد ،میانگین و انحراف معیار غلظت فلزات
آهن و روی بهترتیب  25/50±2/78و  9/06±1/23میلیگرم بر کیلوگرم
وزن خشک نمونهها بود .بیشترین میزان تجمع فلزات سنگین در
بافت عضالنی ماهی سوکال مربوط به فلز آهن و کمترین مقدار تجمع
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مربوط به فلز روی بود .براساس نتایج بهدست آمده در این تحقیق غلظت
آهن باالتر از مقادیر روی در بافت عضله ماهی سوکال بهدست آمد.
باالترین میزان تجمع آهن در عضله ماهی سوکال مربوط به گروه طولی
 cو پایینترین میزان آهن در گروه طولی  aبود .در رابطه با غلظت فلز
آهن بین گروه طولی  aبا گروه  bو گروه طولی  cبا گروههای  e ،dو
 ،fهمچنین بین گروه طولی  dبا  eو  fو نیز بین گروه طولی  eبا گروه
طولی  fاختالف معنیداری وجود نداشت ( .)P>0/05بین سایر گروههای
طولی اختالف معنیداری وجود داشت ( .)P<0/05مقایسه غلظت فلز
آهن در بافت عضالنی ماهی سوکال در شکل  1نشان داده شده است.
مقایسه غلظت فلز روی در بافت عضله ماهی سوکال نتایج این تحقیق
نشان داد ،بیشترین و کمترین میزان تجمع فلز روی در بافت عضله،
بهترتیب مربوط به گروه طولی  fو  cبوده است .اختالف معنیداری
بین گروههای طولی مختلف دیده نشد ( .)P>0/05مقادیر اندازهگیری
شده فلز روی به تفکیک گروههای طولی مختلف در بافت عضالنی
ماهی سوکال در شکل  2نشان داده شده است.

از رابطه غلظت آهن و طول کل ماهی معادله  Y=0/079 X+16/87و
 R2=0/61بهدست آمد که دارای همبستگی مثبت و  61درصد است،
به این معنی که  61درصد متغیر وابسته غلظـت عنصر آهن توسط
متغیر مستقل طول کل ماهی تعریف میشود .میزان تجمع فلز آهن در
بافت عضله ماهی رابطه معنیداری با عامل طول کل نداشت ()P>0/05
(شکل  .)3از رابطه غلظت آهن و وزن کل ماهی معادله
 Y=0/0002 X+23/71و  R2=0/30بهدست آمد که دارای همبستگی
مثبت و  30درصد است به این معنی که  30درصد متغیر وابسته غلظت
عنصر آهن توسط متغیر مستقل وزن کل ماهی تعریف میشود .میزان
تجمع فلز آهن در بافت عضله ماهی رابطه معنیداری با عامل وزن کل
نداشت (( )P>0/05شکل  .)4از رابطه غلظت آهن و سن ماهی معادله
 Y=0/585X+22/05و  R2=0/55بهدست آمد که دارای همبستگی
مثبت و  55درصد است به این معنی که  55درصد متغیر وابسته غلظت
عنصر آهن توسط متغیر مستقل سن ماهی تعریف میشود .میزان تجمع
فلز آهن در بافت عضله ماهی رابطه معنیداری با عامل سن نداشت
(( )P>0/05شکل .)5

شکل  :1مقايسه غلظت فلز آهن در بافت عضله ماهي سوکال
(  )Rachycentron canadumبنادر آبادان و بحرکان به تفکیک گروههای
طولي (حروف غیرهمنام اختالف معنیداری را نشان میدهد ())P<0/05

شکل  :3ارتباط غلظت آهن در عضله با طول کل ماهي سوکال
( )Rachycentron canadumبنادر آبادان و بحرکان

شکل  :2مقايسه غلظت فلز روی در بافت عضله ماهي سوکال
( )Rachycentron canadumبنادر آبادان و بحرکان به تفکیک گروههای
طولي (حروف غیرهمنام اختالف معنیداری را نشان میدهد ())P<0/05
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شکل  :4ارتباط غلظت آهن در عضله با وزن ماهي سوکال ( Rachycentron

 )canadumبنادر آبادان و بحرکان
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شکل  :5ارتباط غلظت آهن در عضله با سن ماهي سوکال

شکل  :7ارتباط غلظت روی در عضله با وزن ماهي سوکال

( )Rachycentron canadumبنادر آبادان و بحرکان

( )Rachycentron canadumبنادر آبادان و بحرکان

از رابطه غلظت روی و طول کل ماهی معادله  Y=0/009X+7/98و
 R2=0/04بهدست آمد که دارای همبستگی مثبت و  4درصد است به
این معنی که  4درصد متغیر وابسته غلظـت عنصر روی توسط متغیر
مستقل طول کل ماهی تعریف میشود میزان تجمع فلز روی در بافت
عضله ماهی رابطه معنیداری با عامل طول کل نداشت ()P>0/05
(شکل  .)6از رابطه غلظت روی و وزن کل ماهی معادله
.

 Y=5E-0/05X+8/51و  R2=0/14بهدست آمد که دارای همبستگی
مثبت و  14درصد است به این معنی که  14درصد متغیر وابسته غلظت
عنصر روی توسط متغیر مستقل وزن کل ماهی تعریف میشود .میزان
تجمع فلز روی در بافت عضله ماهی رابطه معنیداری با عامل وزن
کل نداشت (( )P>0/05شکل  .)7از رابطه غلظت روی و سن ماهی

شکل  :8ارتباط غلظت روی در عضله با سن ماهي سوکال
( )Rachycentron canadumبنادر آبادان و بحرکان

معادله  Y=0/828X+8/57و  R2=0/05بهدست آمد که دارای همبستگی
مثبت و  5درصد است به این معنی که  5درصد متغیر وابسته غلظت
عنصر روی توسط متغیر مستقل سن ماهی تعریف میشود .میزان
تجمع روی در بافت عضله ماهی رابطه معنیداری با عامل سن نداشت
(( )P>0/05شکل .)8

شکل  :6ارتباط غلظت روی در عضله با طول کل ماهي سوکال
( )Rachycentron canadumبنادر آبادان و بحرکان

بحث
در این تحقیق میزان فلز آهن  25/50میلیگرم بر کیلوگرم وزن
خشک نمونهها بود .باالترین میزان تجمع آهن در عضله ماهی سوکال
مربوط به گروه طولی  102-110سانتیمتر ( )cو پایینترین میزان آهن
در گروه طولی کمتر از  75سانتیمتر ( )aبهدست آمد .در رابطه با غلظت
فلز آهن بین گروه طولی کمتر از  75سانتیمتر با گروه 75-102
سانتیمتر و گروه طولی  102-110با گروههای 123-127، 110-123
و بیشتر از  127سانتیمتر ،همچنین بین گروه طولی  110-123با
 127-123و بیشتر از  127سانتیمتر و نیز بین گروه طولی 123-127
با گروه طولی بیشتر از  127سانتیمتر اختالف معنیداری وجود نداشت
( .)P>0/05بین سایر گروههای طولی اختالف معنیداری وجود داشت
( .)P<0/05درمورد فلز آهن با افزایش طول و سن ماهی سوکال میزان
تجمع افزایش نداشت و تجمع آهن روند نامنظمی داشت .آهن بهعنوان
جزیی از آنزیمها و رنگدانههای تنفسی درگیر در اکسیداسیون بافتی
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و برای انتقال اکسیژن و الکترون در بدن ضروری است (اسماعیلی
ساری1381 ،؛ جاللیجعفری و آقازادهمشگی .)1386 ،میزان آهن در
عضله سپر ماهی چهارگوش ( )Himantura gerrardiو گیش چشم
درشت ( )Selar crumenophthalmusآبهای سواحل استان هرمزگان
بهترتیب  74/78و  25/07میکروگرم بر گرم وزن خشک گزارش شده
است (شهابمقدم و همکاران .)1389 ،غلظت آهن در عضله ماهی
بیاه ( 11/81 )Liza abuمیلیگرم در کیلوگرم (عسکریساری و همکاران،
 ،)1389کفال خاکستری ( 0/03 )Mugil cephalusمیلیگرم در
کیلوگرم ( Ubaluaو همکاران ،)2007 ،گربهماهی  8/4میلیگرم در
کیلوگرم ( Olowuو همکاران )2010 ،و در عضله میش ماهی
( 16/541 )Argyrosomus hololepidotusمیلیگرم در کیلوگرم وزن
خشک گزارش شده است (بهمنی .)1392 ،فلزاتی نظیر آهن و منگنز
در شرایط متفاوت محیطی از راههای مختلف جذب بدن ماهی میشوند.
سطوح مختلف بدن ماهی که در تماس با محیط قرار دارند ممکن
است محلی برای انتقال ،رسوب و تجمع فلزات سنگین باشند ،این
سطوح شامل پوست ،کبد ،کلیه ،استخوان ،روده و آبشش است .مسیر
جذب فلزات و مکانیسم انتقال آنها به بدن ماهی به عوامل مختلفی
وابسته است که شکل شیمیایی فلز (یونی یا نمکهای آنها) در تعیین
این مسیر بسیار مهم است (جاللیجعفری و آقازادهمشگی1386 ،؛
عسکریساری و والیتزاده .)1393 ،در این تحقیق میزان فلز روی
 9/06میلیگرم بر کیلوگرم وزن خشک نمونهها بود .بیشترین و
کمترین میزان تجمع فلز روی در بافت عضله ،بهترتیب مربوط به گروه
طولی بیشتر از  127سانتیمتر ( )fو  )c( 102-110سانتیمتر بوده
است .در رابطه با غلظت فلز بین گروههای طولی اختالف معنیداری
بین گروههای طولی وجود نداشت ( .)P>0/05تجمع فلز روی هم
مانند آهن با افزایش طول و سن ماهی ارتباطی نداشت .معموالً بافت
عضله دارای پایینترین مقادیر فلزات سنگین در ماهیان میباشد (Al-
 Yousufو همکاران .)2000 ،پایین بودن تجمع زیستی فلزات سنگین
در بافت عضله در نتیجه تطابق فیزیولوژیک ماهی با محیط اطراف
همزمان با رشد ماهی است که این امر میتواند در حذف یا خنثیسازی
عناصر سنگین در بافت عضله مؤثر باشد .همچنین نتایج برخی از
مطالعات حاکی از آن است که در بافت عضله و کبد ماهیان پروتئینهای
متالوتیونین مسئول حذف و خنثیسازی عناصر سنگین و آثار سمی
آنها میباشند ( .)1987 ،Heathهمچنین این فرضیه با درصد پایین
چربی بافت ماهیان جوان مورد تایید قرار گرفته است (.)1974 ،Shulman
بهطورکلی در گونههای با سایز کوچک و متوسط ،افزایش اندازه بدن و
رشد ماهی اغلب تاثیر چندانی بر روی افزایش تجمع فلزات سنگین در
بافتهای ماهی ندارد ( Hugettو همکاران.)2001 ،
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در مطالعات متعددی میزان تجمع فلز روی در عضله ماهیان
گزارش شده است ( Jezierskaو 2001 ،Witeska؛  Agahو همکاران،
 .)2009میزان روی در عضله ماهی هامور معمولی ( Epinephelus
 )coiodesخورموسی (بندرماهشهر) بهترتیب  26/01میلیگرم در
کیلوگرم گزارش شده است (عسکریساری و همکاران .)1388 ،میزان
روی در عضله سپر ماهی چهارگوش ( )Himantura gerrardiو گیش
چشم درشت ( )Selar crumenophthalmusآبهای سواحل استان
هرمزگان بهترتیب  875/99و  2/31میکروگرم بر گرم وزن خشک
گزارش شده است (شهابمقدم و همکاران .)1389 ،در مطالعهای
غلظت روی در عضله ماهی قزلآالی رنگینکمان و کپورپرورشی 0/37
و  0/15میلیگرم در کیلوگرم وزن خشک گزارش شده است (عسکری
ساری و والیتزاده .)1390 ،میانگین غلظت روی در عضله میش ماهی
( 16/541 )Argyrosomus hololepidotusمیلی گرم در کیلوگرم وزن
خشک گزارش شده است (بهمنی .)1392 ،علت اختالف تجمع فلز
روی در تحقیقات مختلف با توجه به شرایط اکولوژیک و زیستی و
فعالیتهای متابولیکی ( Canliو  )2003 ،Atliمتفاوت است و به محل
زندگی ،رفتار تغذیهای ( Laimansoو همکاران ،)1999 ،سطح غذا،
سن ،اندازه ( Al-Yousufو همکاران ،)2000 ،زمان ماندگاری فلزات
سنگین و فعالیتهای تنظیمی همئوستازی بدن ماهی نیز بستگی دارد
(عسکریساری و والیتزاده .)1393 ،همچنین روش سنجش فلزات
سنگین و دستگاههای جذب اتمی مختلف نیز در نتایج گزارش شده
میتواند تأثیرگذار باشد.
میزان روی در عضله ماهی سوکال در مقایسه با آستانه استانداردهای
جهانی سازمان بهداشت جهانی ( ،)WHOوزارت کشاورزی ـ شیالت
انگلستان ( )MAFFو انجمن ملی بهداشت و سالمت استرالیا ()NHMRC
(بهترتیب  50 ،1000و  100میلیگرم در کیلوگرم) پایینتر بود.
میزان آهن در عضله این ماهی از حد مجاز استاندارد سازمان غذا و
داروی آمریکا ( 5( )FDAمیلیگرم در کیلوگرم) باالتر بهدست آمد.
در این تحقیق غلظت فلزات آهن و روی با فاکتورهای زیستی
طول کل ،وزن و سن این ماهی ارتباط معنیداری نداشت (.)P>0/05
میزان تجمع فلزات آهن و روی با افزایش طول بدن تاثیری بر تجمع
این فلزات نداشت .مطالعات زیادی در زمینه رابطه بین تجمع فلزات
و طول ،سن و وزن ماهی صورت گرفته است ( Storelliو همکاران،
2002؛  Licataو همکاران2005 ،؛  Agahو همکاران2009 ،؛
 Bervoetsو همکاران .)2009 ،میزان تجمع فلز آهن در هر شش گروه
طولی بررسی شده بیش از فلز روی بود .همچنین بیشترین میزان
تجمع فلزات سنگین در بافت عضالنی ماهی سوکال در گروه طولی c
مربوط به فلز آهن بود .آهن چهارمین عنصر فراوان در پوسته زمین
است (عسکریساری و والیتزاده )1393 ،که جزء عناصر
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ضروری بدن ماهیان است و در آنزیمها و رنگدانههای تنفسی درگیر
در اکسیداسیون بافتی و برای انتقال اکسیژن و الکترون نقش مهمی
دارد (جعفرزادهحقیقی و فرهنگ1385 ،؛ جاللیجعفری و آقازاده
مشگی .)1386 ،بیشتر تحقیقات در زمینه فلزات سنگین حاکی از
آن است که میزان آهن در بین فلزات سنگین دارای باالترین میباشد
که با نتایج این تحقیق هماهنگی دارد (عسکریساری و همکاران،
1389؛ ناصری و همکاران1384 ،؛ شهابمقدم و همکاران1389 ،؛
 Duralو همکاران2006 ،؛  Turkmenو همکاران2009 ،؛ Turkmen
و همکاران .)2010 ،تحقیقات نشان داده که میان فلزات سنگین
سرب ،کادمیوم و روی با طول ماهی هامور معمولی ارتباط مثبت و
معنیداری وجود ندارد ( ،)P>0/05همچنین ارتباط معنیداری بین
فلزات کادمیوم و روی با طول ماهی زمینکن دم نواری وجود ندارد
( ،)P>0/05اما بین فلز سرب با طول این گونه ارتباط معنیداری
گزارش شده است (( )P<0/05کنعانی .)1390،همچنین نتایج گزارش
شده ناصری و همکاران ( )1384بر روی گونه کفال پشت سبز ،امینی
رنجبر و ستودهنیا ( )1384بر روی کفال طالیی نیز همبستگی مثبت
و معنیداری در تجمع فلزات در بافت عضله با طول ماهیان را تایید
میکند .از سوی دیگر نتایج تعدادی از مطالعات نشان داده که با
افزایش وزن ،طول و سن ماهیان میزان تجمع فلزات سنگین کاهش
مییابد (امینیرنجبر و ستودهنیا1384 ،؛  Canliو 2003 ،Atli؛
 Farkasو همکاران )2000 ،میزان فلزاتی که در متابولیسم ماهیان
نقش دارند با افزایش سن کاهش مییابند .فعالیتهای متابولیکی نقش
مهمی در تجمع فلزات سنگین در اندامهای مختلف ماهیان دارند ضمن
آنکه فعالیتهای متابولیکی ماهیان با سن کمتر بهمراتب بیشتر از
ماهیان مسنتر میباشد .بنابراین تجمع فلزات در ماهیان جوان تر (با
طول کمتر) بیشتر است ( Canliو  .)2003 ،Atliدلیل دیگر این که
اگر میزان جذب عناصر از طریق غذا و آب برابر با میزان انتشار و دفع
آن عناصر به منابع از بدن ماهی باشد ،میزان عناصر با افزایش سن
ثابت خواهد ماند لذا با افزایش سن و رشد ماهی فلزات قابلیت جذب
کمتری پیدا نموده ضمن آنکه یونهای فلزات از طریق فلسهای
ماهی با آب تبادل داشته و احتماالً به کاهش جذب عناصر در بافتهای
ماهی منجر خواهد شد ( .)2001 ،Rashedدلیل دیگر این است که
به دلیل کاهش جیره غذایی ماهی با افزایش سن آن میزان فلزات در
بدن آن پایینتر بوده است ( Farkasو همکاران .)2003 ،بهطورکلی
کاهش تجمع فلزات سنگین در بافتهای مختلف ماهیان با افزایش
طول نسبت مستقیم داشته و احتماالً ناشی از کاهش سطح به حجم
در نمونههای بزرگتر است .موجودات آبزی کوچکتر در راه سوخت
و ساز بیشتری در مقایسه با موجودات بزرگتر بوده و فلزات سنگین
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را سریعتر جذب میکنند (عسکریساری و والیتزاده .)1393 ،در
این تحقیق میزان تجمع روی و آهن در عضله ماهی سوکال با افزایش
سن روند صعودی نداشت و رابطه مستقیمی و مثبت مشاهده نشد.
در عضله میش ماهی ( )Argyrosomus hololepidotusنیز تجمع فلزات
آهن و روی با افزایش سن روندی صعودی نداشت و نامنظم بود،
بهطوریکه میزان فلزات آهن و روی در میش ماهیان کمتر از  2سال
باالتر از ماهیان  8- 10ساله گزارش شده است (بهمنی )1392 ،که
با نتایج این تحقیق همخوانی دارد .سن ،طول ،وزن ،جنسیت ،عادت
تغذیهای ،نیازهای اکولوژیک ،غلظت فلزات سنگین در آب و رسوب،
مدت زمان ماندگاری ماهی در محیط آبی ،فصل صید و خواص شیمیایی
آب (شوری ،سختی ،دما) از عوامل موثر در تجمع فلزات سنگین در
اندامهای مختلف ماهی میباشند ( Demirakو همکاران .)2006 ،در
تحقیقی بر روی ماهیان کپور یکساله تا سهساله میانگین میزان سرب
در ماهیان یکساله  149/96میکروگرم در کیلوگرم بوده که در ماهیان
سهساله به  167/95میکرو گرم در کیلوگرم افزایش یافته است .این
مسئله در مورد کادمیوم نیز صادق است بهطوریکه میزان کادمیوم
در ماهیان یکساله از  69/54میکروگرم در کیلوگرم به 86/75
میکروگرم در کیلوگرم افزایش یافته است که با افزایش سن ماهیان
میزان تجمع دو فلز سرب و کادمیم درعضله ماهیان افزایش نشان داد
(رییسی و همکاران .)1388 ،تجمع فلزات بعد از یک سن مشخص به
یک وضعیت ثابت میرسد .رقیقسازی غلظت فلزات سنگین از بافتها
در طی رشد و یا کاهش فعالیت متابولیکی در طی افزایش سن انجام
میشود .اگر غلظت فلزات در آب آنقدر زیاد باشد که ماهی نتواند با
رقیقسازی و کاهش غلظت آن را رفع نماید ،تجمع فلزات در بافتهای
ماهیان ادامه مییابد (اسماعیلیساری و همکاران1386 ،؛ عسکریساری
و والیتزاده .)1393 ،ناصری و همکاران ( )1384با ارزیابی تجمع
فلزات سنگین آهن ،مس ،روی ،منیزیم ،منگنز ،جیوه ،سرب و کادمیوم
در بافتهای خوراکی و غیرخوراکی ماهی کفال پشت سبز ( Liza
 )dussumieriسواحل بوشهر نشان دادند که بین وزن و طول ماهیان
در جذب و تجمع برخی عناصر سنگین اختالف معنیداری مشاهده
میگردد .سعیدپور و همکاران ( )1386با بررسی میزان تجمع فلزات
سنگین سرب و کادمیوم در بافت عضله دو گونه کفشک ماهیتیزدندان
( )Psettodes erumeiو گرد ( )Euryglossa orientalisدر سواحل
بندر لنگه و بندر عباس نشان دادند که بین غلظت فلزات و انـدازه بـدن
(طول و وزن) ارتباط معنیداری از لحاظ آماری نشان میدهد ،بدین
معنی که با افزایش طول و وزن بدن شدت آلودگی نیز افزایش مییابد.
دادالهیسهراب و همکاران ( )1387نشان دادند که رابطه خطی مستقیم
بین میزان تجمع فلزات کادمیوم و سرب با طول و وزن کل در بافت
عضله و آبشش ماهی شیربت ( )Barbus grypusوجود دارد .در
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اندازهگیری فلزات سنگین آهن و روی در عضله ماهی سوکال در گروههای مختلف طولی در....

مطالعهای بر روی ماهی گل خورک ( )Periophthalmus waltoniبنادر
صیادی استان هرمزگان گزارش شده است که میزان تجمع غلظت فلز
سرب با طول و وزن این گونه ارتباط مستقیم و همبستگی معنیداری
دارد ،بهطوریکه با افزایش طول و وزن بدن ماهی گل خورک میزان
عنصر سرب افزایش یافته است (کوسج و همکاران .)1392 ،با توجه
به اینکه ماهی سوکال رژیم غذایی گوشتخواری دارد (صادقی1380 ،؛
ستاری و همکاران )1382 ،میتوان رابطه تجمع فلزات سنگین با افزایش
طول و وزن بدن را با عادات غذایی این گونه نسبت داد .در مورد ماهی
گل خورک در خلیج فارس نیز رژیم غذایی گوشتخواری و رابطه آن
با افزایش طول و وزن بدن و افزایش تجمع فلز سرب تایید شده است
(کوسج و همکاران .)1392 ،عوامل زیادی ازجمله رژیم غذایی ،زیستگاه،
جنسیت ،طول بدن ،سن ،و نوع بافت در توزیع فلزات بین بافتهای
مختلف موثر است ( Farkasو همکاران2001 ،؛  Farkasو همکاران،
2003؛  Agahو همکاران2009 ،؛  Mendilو همکاران.)2010 ،
مطالعات متعددی نیز اثبات نمودهاند که بین تجمع فلزات
سنگین با فاکتورهای زیستی طول ،وزن و سن در ماهیان ارتباط
معنیداری وجود ندارد .میزان تجمع فلزات سنگین کادمیوم ،سرب و
روی در عضله با طول ماهی هامور معمولی ()Epinephelus coioides
ارتباط معنیداری وجود ندارد .همچنین درمورد ماهی زمینکن دم
نواری ( )Platycephalus indicusمیزان کادمیوم و روی با طول این
گونه همبستگی مثبت و معنیداری مشاهده نشد (کنعانی.)1390 ،
در تحقیقی بر روی ماهی خیاطه ( )Alburnoides bipunctatusتجمـع
فلز روی در عضله این ماهی با طول ،وزن و سن ارتباط معنیداری
نداشت (حسینزاده و همکاران .)1391 ،مطالعهای بر روی تاسماهی
ایرانی (  )Acipenser persicusنشان داد که بین تجمع فلزات سنگین
نیکل و وانادیوم با طول این گونه همبستگی معنیداری وجود ندارد
(رسولی و همکاران .)1392 ،مطالعات بر روی اردک ماهی ()Esox lucius
نیز نشان داده که بین فلزات سرب ،روی و مس با طول و وزن (ابراهیمی
سیریزی و همکاران ،)1391 ،سرب با وزن بدن ( Imanpour Naminو
همکاران )2011 ،همبستگی معنیداری وجود ندارد .همچنین بین
غلظت فلزات سنگین سرب ،کادمیوم ،کروم و نیکل در عضله دو گونه
ماهی شورت ( )Sillago sihamaو زمینکن ()Platycephalus indicus
با عوامل زیستی طول ،وزن و سن همبستگی منفی معنیداری گزارش
شده است (محمدنبیزاده و پورخباز .)1392 ،همبستگی منفی بین
فاکتورهای فیزیکی و میزان تجمع یک فلز به اثر رقیقسازی نسبی
میزان چربی بافتها مربوط میشود .این فرضیه همچنین با درصد
پایین چربی بافت ماهیان جوان مورد تأیید قرار گرفت (،Shulman
1974؛  Weatherleyو  .)1987 ،Gillاین همبستگی معکوس در
مطالعه حاضر ممکن است بهدلیل باالتر بودن متابولیسم فعال در
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ماهیان جوان نسبت به ماهیان بالغ و مسن تر باشد .همچنین با توجه
به رابطه مستقیم نرخ متابولیک در آبزیان و نرخ جذب آلودگی ،انباشتگی
فلزات سنگین در افراد جوانتر ،باالتر تفسیر میگردد ( Canliو ،Atli
 .)2003بنابراین میتوان نتیجه گرفت که فرضیه تجمع باالی عناصر
در ماهیان بزرگتر (طول و سن) ،در این مطالعه صدق نمیکند.
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