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بررسی تجمع فلزات سنگین مس ،آهن و کبالت در مراحل مختلف رشد
ماهی قزلآالی رنگینکمان ()Oncorhynchus mykiss



میثاق طبیبزاده :دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات خوزستان ،اهواز ،صندوقپستی1111 :



ابوالفضل عسکریساری :گروه شیالت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ،صندوقپستی1111 :



محمد والیتزاده* :باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ،صندوقپستی1111 :
تاریخ دریافت :دی 1312

تاریخ پذیرش :فروردین 1313

چکیده
این تحقیق بهمنظور تعیین و مقایسه میزان تجمع فلزات سنگین آهن ،مس و کبالت در تخم ماهی ،عضله بچهماهی انگشتقد،
ماهی بازاری ،مولدین نر و ماده قزلآالی رنگینکمان ( )Oncorhynchus mykissپرورشی استان لرستان در سال  0931انجام شد.
 57نمونه تخم ماهی ،بچهماهی (فینگرلینگ) ،ماهی بازاری ،مولدین نر و ماده قزلآالی رنگینکمان از  9استخر پرورشی مرکز تکثیر و
پرورش قزل رود بروجرد واقع در استان لرستان تهیه شدند .سنجش غلظت فلزات سنگین بهروش جذب اتمی با دستگاه پرکین المر
( )Perkin Elmer 4100انجام گردید .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS18و بهکمک آنالیز واریانس یکطرفه
( )ANOVAانجام شد .غلظت فلزات سنگین آهن ،کبالت و مس در تخم ماهی قزلآالی رنگینکمان بهترتیب ،1/729±1/160
 1/599±1/072 ،1/29±1/17میلیگرم در کیلوگرم بهدست آمد ( .)P<1/17باالترین و پایینترین میزان تجمع آهن بهترتیب در
کبد مولدین ماده ( 5/97±1/57میلیگرم در کیلوگرم) و عضله بچهماهی ( 1/93±1/107میلیگرم در کیلوگرم) مشاهده گردید.
باالترین و پایینترین میزان تجمع مس بهترتیب در کبد مولدین ماده ( 4/99±1/39میلیگرم در کیلوگرم) و عضله ماهی بازاری
( 1/79±1/07میلیگرم در کیلوگرم) بود .باالترین و پایینترین میزان تجمع کبالت بهترتیب در آبشش مولدین ماده (4/26±1/77
میلیگرم در کیلوگرم) و تخم ماهی ( 1/29±1/17میلیگرم در کیلوگرم) بهدست آمد.
کلمات کلیدی :فلزات سنگین ،تجمع زیستی ،مس ،آهن ،کبالت ،قزلآالی رنگینکمان

* پست الکترونیکی نویسنده مسئولmv.5908@gmail.com :
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والیتزاده و همکاران

بررسی تجمع فلزات سنگین مس ،آهن و کبالت در مراحل مختلف رشد ماهی......

مقدمه
آلودگی آب با ترکیبات یا عناصر فلز سنگین ،منجر به
مسمومیت خونی ماهیان (توکسمی) و بهدنبال آن ،تلفات
مستقیم و یا مسمومیت مزمن و تغییرات ظریف در فیزیولوژی
ماهیان می شود که نتیجه آن عدم توانایی جانور برای ادامه
حیات خواهد بود (اسماعیلیساری .)1831 ،فلزات سنگین
بهعنوان یکی از گروههای اصلی آالیندههای محیطهای آبی در
اثر فعالیتهای طبیعی و نیز بهطور عمده در اثر فعالیتهای
انسانی به محیطهای آبی راه مییابند ( Humtsoeو همکاران،
 . )7002پساب واحدهای صنعتی ،کشاورزی ،حمل و نقل ،مواد
حاصل از سوختن سوختهای فسیلی ،فرسایش زمین ،فضوالت
انسانی و دامی و پساب ناشی از پرورش دام ،منابع تشکیلدهنده
فلزات سنگین در پیکره آبی هستند ( Sekharو همکاران،
 .)7008پایش فلزات سنگین مسئله مهمی برای متخصصان
علوم تغذیه ،پزشکی و محیط زیست میباشد (.)7010 ،Ozden
بیشتر اندامهای ماهی در برابر مسمومیت با فلزات سنگین
حساس هستند ،در این تحقیق بافت عضله ماهی به نسبت نقش
مهم در تغذیه انسان و لزوم اطمینان از سالمت آن جهت
مصرف ،بهعنوان اندام هدف انتخاب شد (عسکریساری و
والیتزاده .)1831 ،غلظتهای بسیار زیاد فلزات در آب روند
رشد و نمو را در ماهیان به تاخیر میاندازد و ممکن است باعث
بروز تغییراتی در اندازه و طول ماهی میشود .تکامل ماهیان
به وسیله وجود عناصر فلزات سنگین در آب تحت تاثیر قرار
میگیرد بهویژه در مراحل اولیه زندگی مانند زمان تفریخ،
مراحل تکامل الروی و رشد نوجوانی ،که این مراحل بسیار
حساستر از مرحله بلوغ هستند ( .)1132 ،Heathمطالعه
پیرامون فلزات سنگین بهخصوص در محیطهای آبی و آبزیان در
سطح جهان بهطور بسیار گستردهای صورت گرفته است.
بسیاری از فلزات بهطور طبیعی در اکوسیستمهای آبی وجود
دارن د که تعدادی از این فلزات مانند آهن در بقاء موجودات
نقش حائز اهمیتی را ایفا مینمایند ،درحالیکه بقیه عناصر نظیر
سرب ،جیوه ،کادمیوم هیچگونه هدف بیولوژیکی سودمندی را
دنبال نمینمایند به گونهای که غلظت این فلزات سمی تجمع
یافته و بهطور پیوسته روند صعودی را طی میکند
( Tuzenو 7002 ،Soylak؛  Celikو ،Oehlenschlager
 . )7002این فلزات جایگزین دیگر امالح و مواد معدنی مورد نیاز
بدن گردیده که یکی از اساسیترین مسائل مرتبط با آنها ،عدم
متابولیزه شدنشان در بدن میباشد .در واقع فلزات سنگین پس
788

از ورود به بدن دیگر از بدن دفع نشده و با آنزیمهای درونی
ترکیب و مانع از عمل آنها میگردد (اسماعیلی ساری.)1831 ،
اگر مقدار فلزات سنگین بیش از حد استاندارد باشد پس از
مدتی عوارض آن آشکار گردیده و باعث بروز اختالل در
شبکههای غذایی و بهطورکلی آبزیان میشود ( Canliو ،Atli
 .)7008ماهی قزلآالی رنگینکمان یکی از گونههای تجاری
ایران محسوب میشود که در استانهای لرستان ،کهگیلویه و
بویراحمد ،کردستان ،کرمانشاه ،چهارمحال و بختیاری پرورش
داده میشود .این ماهی در حال حاضر یکی از گونههای مهم
پرورشی جهان بهحساب میآید بهطوریکه تولید این ماهی از
 222812تن در سال  7000به  922731در سال  7003افزایش
یافته و هفدهمین گونه مهم پرورشی آبزیان از نظر تولید
میباشد ( .)7010 ،FAOماهی قزلآالی رنگینکمان در ایران
بهدلیل طعم و مزه مناسب و مطلوب دارای طرفداران بسیاری
میباشد ،بهطوریکه در سال  1833بهمیزان  28227تن تولید
گردید .همچنین میزان  111213تن بچهماهی قزلآالی
رنگینکمان در کشور تکثیر و تولید شد (سالنامه آماری شیالت
ایران .)1810 ،استان لرستان از جمله استانهای غیرساحلی
است که دارای  8081رشته چشمه ،بیش از  8790حلقه چاه
عمیق و نیمه عمیق 1972 ،رشته قنات و  7290کیلومتر مسیر
رودخانه و آبراهه میباشد که این امکانات استان را دارای قابلیت
و چشمانداز تولید  78هزار تن گوشت ماهی در آینده نموده
است .در حال حاضر میزان تولید گوشت ماهی در استان بیش
از  9900تن در سال میباشد که رتبه اول تولید ماهیان
سردآبی را در بین استانهای غیرساحلی از آن خود نموده است.
با توجه به اینکه استان لرستان مقام اول تولید ماهی قزلآال را
در میان استانهای غیرساحلی دارد و حتی تولید خود را به
استانهای دیگر ارسال میکند .اندازهگیری و کنترل فلزات
سنگین مس ،آهن و کبالت در ماهیان پرورشی مرکز تکثیر و
پرورش قزل رود بروجرد که یکی از بزرگترین مراکز تکثیر و
پرورش استان لرستان است ،ضمن اطمینان از کیفیت محصوالت
غذایی ،از بروز خطرات انسانی پیشگیری میکند ،لذا با اندازهگیری
فلزات سنگین در سنین مختلف این ماهی میتوان اطالعاتی را
در مورد زمان و سن عرضه ماهی به بازار بهدست آورد.

مواد و روشها
این تحقیق در سال  1810بهمنظور سنجش برخی فلزات
سنگین در ماهی قزلآالی رنگینکمان انجام شد .در این
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پژوهش  19نمونه با میانگین  81/88گرم از تخم ماهی19 ،
نمونه بچهماهی (فینگرلینگ) و  19نمونه ماهی پرواری (بشقابی)
قزلآالی رنگینکمان از  8استخر پرورشی مرکز تکثیر و پرورش
قزل رود بروجرد واقع در استان لرستان تهیه شدند .پس از
نمونه برداری ،ماهیان در جعبه های یونولیت ،یخ پوشی شده به
آزمایشگاه جهت عملیات آزمایشگاهی و آنالیز انتقال یافتند.
ابتدا زیستسنجی ماهیان شامل طول کل ،طول استاندارد و
وزن انجام و ثبت گردید .توزین نمونهها بهوسیله ترازوی
دیجیتال با دقت  0/01گرم و خصوصیات طولی ماهیان بهوسیله
خطکش ساده انجام شد.
سپس کالبدشکافی اندامهای عضله ،کبد و آبشش نمونهها
با اسکالپل استریل شده صورت گرفت .برای برداشت بافت عضله
از قسمتی از عضله در بخش باالیی بدن (زیر باله پشتی)
استفاده شد .بافتهای بهدست آمده پس از توزین در پتریدیش
قرار گرفتند تا در مرحله بعد برای خشک کردن در آون قرار
گیرند .تمامی نمونههای بهدست آمده بهمدت  20تا  190دقیقه
در آون با دمای  29درجه سانتیگراد قرار گرفت تا به وزن ثابت
رسیده و سپس از داخل آون خارج شد .برای هضم نمونهها از
روش مرطوب استفاده شد ( Ebohو همکاران.)7002 ،
فلزات سنگین بهروش جذب اتمی با دستگاه جذب اتمی
مدل پرکین المر  )Perkin Elmer 4100( 2100ساخت کشور
امریکا مجهز به سیستم شعله ،سیستم کوره گرافیتی سنجش
شدند .جهت اندازهگیری کبالت و مس مورد نظر ابتدا به 10
میلیلیتر محلول هضم شده نمونهها 9 ،میلیلیتر محلول آمونیوم
پیرولیدین کاربامات  %9اضافه شده و بهمدت  70دقیقه نمونهها
شیکر شدند تا عناصر بهصورت فرم آلی فلزی در محلول کمپلکس
شوند و سپس به نمونهها  7میلیلیتر متیل ایزو بوتیل کتون
اضافه شد و بهمدت  80دقیقه نمونهها شیکر شدند و پس از 10
دقیقه نمونهها 7900 ،دور در دقیقه سانتریفوژ شدند و عناصر
مورد نظر به فاز آلی منتقل شدند .پس از تنظیم کوره و سیستم
 EDLدستگاه و بهینه کردن دستگاه جذب اتمی مدل Perkin
 Elmer 4100منحنی کالیبراسیون این عناصر بهکمک
استانداردهای این عناصر و مادیریکس مودیفایر پالدیم توسط
نرمافزار  WinLab32رسم گردید و مقدار این عناصر در
محلولهای آماده شده اندازهگیری گردید .جهت سنجش آهن،
دستگاه جذب اتمی مجهز به سیستم شعله با استفاده از محلول
استاندارد به حالت بهینه تنظیم گردید .منحنی کالیبراسیون
بهروش افزایش استاندارد برای هر یک از عناصر بهکمک نرمافزار
 WinLab32دستگاه ترسیم گردید و مقدار عناصر
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مورد نظر بر میلیگرم بر گرم اندازهگیری گردید ( Ahmadو
7010 ،Othman Shuhaimi؛  Olowuو همکاران.)7010 ،
در این تحقیق آزمایشها بهصورت کامالً تصادفی انجام
شد .نتایج حاصل از این تحقیق با استفاده از نرمافزار آماری
 SPSS18و آنالیز واریانس یکطرفه ( )ANOVAو آزمون دانکن
( )Duncan testمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .ضریب
اطمینان مطالعه  19درصد ( )P=0/09تعیین شد .همچنین
جهت رسم جداول و نمودارها از نرمافزار  Excel 2007استفاده
گردید.

نتایج
زیستسنجی نمونههای تخم ماهی ،بچهماهی و ماهی
بازاری قزلآالی رنگینکمان شامل بیشینه و کمینه و همچنین
میانگین و انحراف معیار وزن ،طول کل و طول استاندارد در
جدول  1آمده است .میانگین وزن ،طول کل و طول استاندارد
در ماهی بازاری بهترتیب  878/88±12/22گرم87/28±1/79 ،
و  71/38±1/91سانتیمتر بود .همچنین میانگین وزن ،طول
کل و طول استاندارد در بچهماهی قزلآالی رنگینکمان
 179±79گرم 1/2±0/28 ،و  3/92±0/29سانتیمتر بود .بیشینه
و کمینه مجموع تخم استحصالی ماهی مورد مطالعه بهترتیب
 27و  82گرم بود .غلظت فلزات سنگین آهن ،کبالت و مس در
تخم ماهی قزلآالی رنگینکمان بهترتیب ،0/978±0/021
 0/288±0/197 ،0/78±0/09میلیگرم در کیلوگرم بهدست
آمد (( )P<0/09شکل.)1
جدول  :1نتایج زیست سنجی ماهی قزلآالی رنگینکمان در
مراحل مختلف رشد
مرحله
رشد
تخم
ماهی
بچه
ماهی
ماهی
بازاری

پارامتر

طول کل
(سانتیمتر)

طولاستاندارد
(سانتیمتر)

وزن (گرم)

بیشینه

-

-

27

کمینه

-

-

82

میانگین

-

-

81/88±8/09

بیشینه

10/7

1

100

کمینه

1/2

3/1

190

میانگین

1/2 ±0/28

3/92±0/29

179±79

بیشینه

88/2

80/1

820

کمینه

81/7

73

817

میانگین

87/28±1/79

71/38±1/91

878/88±12/22
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شکل  :1نمودار میزان فلزات سنگین آهن ،مس و کبالت (میلیگرم در کیلوگرم) در تخم ماهی قزلآالی رنگینکمان ()Oncorhynchus mykiss

میزان فلزات آهن ،مس و کبالت در تخم ماهی ،عضله بچه
ماهی ،ماهی بازاری ،مولدین نر و مولدین ماده ماهی قزلآالی
رنگینکمان اختالف معنیداری وجود داشت ( .)P<0/09میزان
عنصر آهن در کبد بچهماهی ،ماهی بازاری ،مولدین نر و ماده
باالتر از عضله و آبشش بهدست آمد .باالترین و پایینترین میزان
تجمع آهن بهترتیب در کبد مولدین ماده ( 2/89±0/29میلیگرم
در کیلوگرم) و عضله بچهماهی ( 0/81±0/019میلیگرم در
کیلوگرم) مشاهده گردید .عنصر آهن در کبد و آبشش مولدین
ماده و در عضله ماهی بازاری نسبت به سایر مراحل رشد باالتر
بود .میزان عنصر مس در کبد بچهماهی ،ماهی بازاری ،مولدین
نر و ماده باالتر از عضله و آبشش بهدست آمد .باالترین و پایینترین
میزان تجمع مس بهترتیب در کبد مولدین ماده (2/88±0/38

میلیگرم در کیلوگرم) و عضله ماهی بازاری ( 0/98±0/19میلیگرم

در کیلوگرم) بود .عنصر مس در کبد مولدین ماده ،آبشش
ماهی بازاری و عضله مولدین نر نسبت به سایر مراحل رشد
باالتر بود.
میزان عنصر کبالت در آبشش بچهماهی ،ماهی بازاری،
مولدین نر و ماده باالتر از عضله و کبد بهدست آمد .باالترین و
پایینترین میزان تجمع کبالت بهترتیب در آبشش مولدین ماده
( 2/72±0/99میلیگرم در کیلوگرم) و تخم ماهی (0/78±0/09
میلیگرم در کیلوگرم) بهدست آمد .عنصر کبالت در عضله ،کبد
و آبشش بچهماهی نسبت به سایر مراحل رشد باالتر بود
(جدول.)7

جدول  :2میانگین غلظت فلزات سنگین در اندامهای بچهماهی ،ماهی بازاری و مولدین ماهی قزلآالی رنگینکمان ()mean±SD
اندامها

فلزات سنگین
مراحل رشد

عضله

کبد

آبشش

722

آهن
(میلیگرم در کیلوگرم)

کبالت

مس
(میلیگرم در کیلوگرم)

(میلیگرم در کیلوگرم)

بچه ماهی

0/81±0/019

0/92±0/09

0/28±0/78

ماهی بازاری

1/27±0/1a

0/98±0/19a

0/18±0/19a

a

a

a

مولدین نر

0/28±0/097

a

0/38±0/09

7/02±0/82

مولدین ماده

0/21±0/02a

0/92±0/19a

7/7±0/1a

بچه ماهی

7/82±0/72b

7±0/12b

0/2±0/72b

ماهی بازاری

b

2/17±0/19

7/28±0/7

1/12±0/7

مولدین نر

2/98±0/32b

2/80±0/29b

8/2±0/2b

مولدین ماده

2/89±0/29b

2/88±0/38b

8/3±0/97b

بچه ماهی

1/92±0/79c

1/22±0/9c

1/18±0/19c

ماهی بازاری

c

1/3±0/82

c

7/82±0/87

مولدین نر

c

9/22±0/21

1/1±0/7

c

8/32±0/22

مولدین ماده

2/09±0/31c

1/72±0/19c

a

2/32±0/98

b

c

c

a

b

2/72±0/99c
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بحث
در این تحقیق میزان تجمع فلزات آهن و مس در مراحل
مختلف رشد دارای روند نامنظمی بودند ،اما عنصر کبالت با
افزایش سن ماهیان تجمع بیشتری داشته است .در تحقیقی بر
روی ماهیان کپور یک ساله تا سه ساله میانگین میزان سرب در
ماهیان یک ساله  121/12میکروگرم در کیلوگرم بوده که در
ماهیان سه ساله به  122/19میکروگرم در کیلوگرم افزایش
یافته است .این مسئله در مورد کادمیوم نیز صادق است
بهطوریکه میزان کادمیوم در ماهیان یک ساله از 21/92
میکروگرم در کیلوگرم به  32/29میکروگرم در کیلوگرم افزایش
یافته است که با افزایش سن ماهیان میزان تجمع دو فلز سرب و
کادمیوم در عضله ماهیان افزایش نشان داد (رییسی و همکاران،
 .)1833تجمع 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 دفع نماید،
تجمع فلزات در بافتهای ماهیان ادامه مییابد (.)1132 ،Heath
برخی محققیق تجمع کمتری از فلزات را با افزایش سن ماهیان
ارائه نمودهاند (امینیرنجبر و ستودهنیا1832 ،؛  Canliو ،Atli
7008؛  Farkasو همکاران .)7000 ،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 به مراتب بیشتر از ماهیان مسنتر میباشد.
بنابراین تجمع فلزات در ماهیان جوانتر (با طول کمتر) بیشتر
است ( Canliو  .)7008 ،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 (.)7001 ،Rashed
همچنین بهدلیل کاهش جیره غذایی ماهی با افزایش سن میزان
فلزات در بدن آن پائینتر بوده است ( Farkasو همکاران،
 )1132( Heath .)7000بیان میکند که تکامل ماهیان بهوسیله
وجود فلزات سنگین در آب تحت تاثیر قرار میگیرد بهویژه در
مراحل اولیه زندگی مانند زمان تفریخ ،مراحل تکامل الروی و

سال هفتم ،شماره  ،1بهار 1314

رشد نوجوانی ،که این مراحل بسیار حساستر از مرحله بلوغ
هستند.
میزان آهن در کبد ماهیان باالتر از عضله و آبشش بود.
تحقیقات متعددی در زمینه فلزات سنگین تجمع میزان آهن را
در اندامهای ماهیان ارائه نمودهاند (عسکریساری و همکاران،
1831؛ والیتزاده و همکاران1831 ،؛  Turkmenو همکاران،
7010؛  Turkmenو همکاران7001 ،؛  Duralو همکاران،
 ،)7002که علت این است که آهن بهعنوان بخشی از آنزیمها و
رنگدانههای تنفسی درگیر در اکسیداسیون بافتی و برای انتقال
اکسیژن و الکترون در بدن ضروری است (جاللیجعفری و
آقازادهمشگی1832 ،؛ جعفرزادهحقیقی و فرهنگ.)1839 ،
میانگین غلظت آهن در بافت عضله ماهی گتان ( Barbus
 9/72 )xanthopterusمیلیگرم بر کیلوگرم و باربوس راجانورم
( 8/12 )Barbus rajanorum mystaceusمیلیگرم بر
کیلوگرم ( Alhasو همکاران )7001 ،و در بافت عضله گونه
ماهی گریپوس ( )Tor grypusاز دریاچه سد آتاتورك 10/12
میلیگرم بر کیلوگرم ( Oymakو همکاران )7001 ،گزارش شده
است .میانگین غلظت آهن در بافت عضله ،کبد و آبشش ماهی
بیاه ( 17/92 ،11/31 )Liza abuو  18/02میلیگرم در کیلوگرم
تعیین شده است (عسکریساری و همکاران.)1831 ،
میزان کبالت در آبشش ماهیان باالتر از عضله و کبد
بهدست آمد .این عنصر یکی از عناصر ضروری بدن ماهیان
میباشد که مطالعات بسیار محدودی در زمینه میزان این عنصر
در اندامهای ماهیان انجام شده است ،اما نکته جالب توجه در
مورد کبالت این است که در بدن موجودات زنده نقشهای
متعددی نظیر رفع کمخونی ،بیوسنتز اسیدهای چرب ،بیوسنتز
هموگلوبین و تولید گلبول قرمز ،کوآنزیم بنیانهای تک کربن،
ویتامین کوبال آمین ،کربوکسیالسیون پیروات و متابولیسم
سیستین دارد (اطمینانراد و مذهب.)1838 ،
میزان مس نیز در کبد ماهیان مورد آزمایش باالتر از عضله
و آبشش بهدست آمد .اهمیت مس در تغذیه ماهیان بهخوبی
مشخص نشده است ،اما بهنظر میرسد که میزان پایین مس در
یک رژیم غذایی باعث انتقال مس از مهره به ماهیچه میشود تا
نیاز ماهیچه به مس تامین گردد (صادقیراد و همکاران.)1832 ،
برخی ماهیان بهویژه ماهیان سردآبی میتوانند کمبود مس و
برخی عناصر معدنی دیگر را بدون نشان دادن عالیم خاصی از
کمبود به جز کاهش رشد برای مدت طوالنی تحمل کنند.
کاهش در سوپر اکسید دیسموتاز و سیتوکرم اکسیداز در گربه
ماهی روگاهی تغذیه شده به جیره فاقد میزان کافی مس
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گزارش شده است ( Gatelinو  .)1132 ،Wilsonغلظت مس
در ماهی  Tilapia niloticaدر دریاچه  Nasserمصر بهترتیب
 0/72میلیگرم در کیلوگرم ( ،)7001 ،Rashedدر ماهی کفال
خاکستری ( )Mugil cephalusشمالغربی دریای مدیترانه
بهترتیب  2/21میلیگرم در کیلوگرم ( Canliو  )7008 ،Atliو
در ماهی بیاه ( )Liza abuدر دریاچه سد آتاتورك ترکیه 1/82
میلیگرم در کیلوگرم گزارش شده است ( Karadedeو همکاران،
 .)7002در مطالعهای غلظت مس در عضله گونهای ماهی از
خانواده  Lethrinidaeدر منطقه خلیج فارس مشخص گردید
که ماهیان ماده جاذب غلظتهای بیشتری از این عنصر میباشند
( Al-Yousufو همکاران .)7000 ،میزان عناصر مس در ماهی
کفال خاکستری در رودخانه  ABAنیجریه  0/12میکروگرم بر
گرم تعیین شده است ( Ubaluaو همکاران .)7002 ،میزان فلز
مس در عضله کفال طالیی دریای خزر  0/11میلیگرم در
کیلوگرم (امینیرنجبر و ستودهنیا )1832 ،و در عضله و آبشش
ماهی شیربت رودخانه اروند رود بهترتیب  7/31و 2/12
میکروگرم بر گرم گزارش نمودند (دادالهی و همکاران.)1832 ،
میزان تجمع و ذخیره فلزات سنگین در بافتهای مختلف ماهیان
به ویژگیهای بیوشیمیایی فلز نیز بستگی دارد ( Farkasو همکاران،
 .)7000همچنین بین تجمع فلزات در بافتهای مختلف با گونه
ماهی نیز رابطه وجود دارد ( )7008 ،Haungکه ممکن است
مرتبط با عادات غذایی آنها و ظرفیت تجمع زیستی (Bio
 )concentration Capacityهر گونه باشد ( Farkasو همکاران،
.)7000
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