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چکیده
تاالب بینالمللی زریوار دارای ارزش بومشناختی باالیی بوده و گنجینه ذخایر ژنتیکی است .بنابراین ،ارزیابی آلودگی این
بومسازگان ضروری است که میتواند توسط موجودات آبزی نمایهزیستی مانند ماهی انجام شود .این پژوهش برای بررسی آلودگی ﻓلزات
سنﮕین (سرب ،کادمیوم و روی) در تاالب بینالمللی زریوار توسط سنجش مقادیر آنها در باﻓت عضله ماهی کپورمعمولی
( ،)Cyprinus carpioانجام شد .برای این هدف نمونهبرداری در زمستان  1931صورت پذیرﻓت .پس از زیستسنحی 02نمونه ماهی
صیده شده ،باﻓتهای عضله جداسازی شده و آمادهسازی و آنالیز نمونه ها صورت گرﻓت .غلظت ﻓلزات سنﮕین انتخاب شده در باﻓت
عضله توسط روش هضم اسیدی ) (HNO3:HClO4با کمک دستﮕاه جذب اتمی مدل  HR-CS AASاندازهگیری شد .برای
ﻓراکاﻓت آماری دادهها از نرماﻓزار  SPSSاستفاده شد .میانﮕین غلظت عناصر کادمیوم ،سرب و روی در عضله کپورمعمولی بهترتیب
 2/99 ،2/4و  101/5میکروگرم بر گرم است .یاﻓتهها نشان داد که تفاوت آماری معنیداری بین غلظت ﻓلزات در دو جنس نر و ماده
وجود ندارد .غلظت ﻓلزات در عضله این گونه زیر حدود پیشنهاد شده توسط سازمانهای جهانی بود ،بهغیر از کادمیوم که بیشتر از
حد مجاز  NHMRCبود .بهنظر میرسد که روانابهای کشاورزی و تخلیه ﻓاضالب منبع اصلی انسانی ورود این ﻓلزات سنﮕین سمی
در تاالب بینالمللی زریوار است.

کلمات کلیدی :تاالب بینالمللی زریوار ،کادمیوم ،سرب ،روی ،کپورمعمولی ( ،)Cyprinus carpioپایش
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بررسی سطوح برخی از فلزات سنگین در تاالب بینالمللی زریوار توسط پایش ماهی کپور....

مقدمه
تاالبها همچون زمینهای بینابینی بین سامانههای خشکی
و آبی هستند كه در آنها سفره آب بیشتر روی سطح زمین و
يا نزديك به آن بوده و يا زمینهای پوشیده از آب كمعمقی
هستند كه عمق آب از 6متر تازش نمیكند .تاالب از برجستهترين
بومسازگانهای حیاتی است .اين بومسازگانها بخش مهمی از
تمدن بشری هستند ،بسیاری از نیازهای حیاتی برای زندگی بر
روی زمین مانند آب آشامیدنی ،تصفیه آب ،آب انبار ،شارژ آبهای
زيرزمینی ،كنترل فرسايش و تثبیت خط ساحلی (،Agarwal
 )8002تنها تعدادای از ويژگیهای اين میراثهای طبیعی است
( Prasadو همکاران .)8008 ،پاسداشت و نگهداری اين بدنههای
آبی با توجه به رشد تند جمعیت و افزايش فعالیتهای صنعتی،
كاری بسیار دشوار است .كیفیت منابع آب روز به روز با توجه به
افزايش مداوم مواد شیمیايی نامطلوب رو به وخامت است .با
افزايش نگرانی عمومی در مورد آلودگی محیط زيست پايش،
مديريت و بازسازی آسیبهای محیط زيستی در اين بومسازگانها
ناگزير است .در میان آاليندههای گوناگون آلی و معدنی آب،
يونهای فلزی بهعلت ماهیت غیرقابل تجزيه و سمیت ،خطرناک
و زيانآور هستند ( Karpagavalliو همکاران .)8008 ،در
درازنای چند دهه گذشته ،آلودگی آبهای شیرين با دامنه
گستردهای از آاليندهها به يك زمینه نگران كننده بزرگ تبديل
شده است است .آلودگی اكوسیستمهای آبی به فلزات سنگین
(همچون تاالبها ،درياچهها ،رودخانهها و غیره) نگرش جهانی
ويژهای بهخود جلب كرده است چرا كه نشانههای سوء بر
موجودات و سالمتی انسان دارند ( Palaniappanو ،Karthikeyan
 .)8002فلزات سنگین را ،بهسبب انباشت در بافتهای موجودات
آبزی ،مهمترين شکل آلودگی در محیطهای آبی میدانند (Ashraf
و همکاران .)8006 ،گرچه فلزات سنگین از اجزای كمیاب
طبیعی محیطهای آبی هستند ،اما مقادير آنها در اثر فعالیتهای
صنعتی ،معدنكاوی و كشاورزی افزايش يافته است (،Al-Weher
 .)8002ورود فلزات سنگین به تاالب و يا هر محیط آبی
میتواند ويژگیهای بومسازگانی ،نوع گونههای آبزی ،میزان
تولیدمثل موجودات ،پراكنش آنها ،بقا و روی هم رفته حیات را
بهسبب سمیت و رفتار انباشتپذيری فلزات تغییر دهد (Olaifa
و همکاران )8002b ،و حتی دامنه اثرات آنها در زندگی انسان
نیز به چشم میخورد .موجودات آبزی مانند ماهی غلظت فلزات
را چند برابر بیشتر از مقادير موجود در آب و يا رسوب در بدن
خود انباشت میكنند ( Olaifaو همکاران )8002a ،همچنین
990

انباشت فلزات در بافت ماهی وابسته به غلظت ،مدت زمان
تماس و همچنین عوامل ديگر مانند شوری ،دما ،سختی و
سوخت و ساز بدن موجود است .هنگامیكه فلزات سنگین در
بدن موجود آبزی انباشته میشوند توانايی جابجايی به سطوح
باالی زنجیره غذايی را دارند .گوشتخواران باالی زنجیره غذايی،
ازجمله انسان ،از طريق مواد غذايی آلوده به فلزات سنگین
بهويژه ماهی مقادير چند برابر بیشتر را دريافت میكنند كه
بهدرستی بزرگنمايی زيستی روی میدهد ( Nwaniو همکاران،
 .)8000بنابراين ،فلزات سنگین به زنجیره غذايی راه يافته و
برای سالمتی مصرفكنندگان ايجاد تهديد میكنند .برخی فلزات
سنگین مانند مس ،كبالت ،روی ،آهن و منگنز در مقادير كم
برای فعالیت آنزيمی و بسیاری از فرآيندهای زيستی ضروری
هستند ولی فلزات ديگر مانند سرب و كادمیوم نقش زيستی
شناخته شدهای برای بدن موجودات زنده نداشته و تا جايیكه
در غلظتهای كم هم سمی هستند اگرچه فلزات ضروری نیز در
غلظت باال سمی هستند ( .)8000 ،Saniپژوهشهايی در داخل
و خارج كشور در مورد اين گونه انجام شده است كه تنها به
چند مورد آنها اشاره میشود .رحیمی و رئیسی ( )0821به
تعیین میزان سرب و كادمیم در گوشت ماهیان از جمله كپور
معمولی صید شده تاالب چغاخور استان چهار محال و بختیاری
پرداختند .همچنین بندانی و همکاران ( )0822سطح فلزات
سنگینی مانند سرب ،كادمیوم ،كروم و روی را در بافت عضله و
كبد ماهی كپورمعمولی سواحل استان گلستان بررسی كردند.
 Panahandehو همکاران ( )8002مقادير فلزات سنگین را در
آب ،رسوب و بافت كپورمعمولی تاالب انزلی بررسی كردند.
و همکاران ( )8001پژوهشی در زمینه انباشت فلزات سنگین در
گونههای مختلف ماهی و كپورمعمولی درياچه تیهو (چین)
انجام دادند .بنابراين ،پايش فلزات سنگین در محیطهای آبی
توسط آب ،رسوب و زياگان مهم است .ماهی بهطور گسترده
برای پايش زيستی تغییر در سطوح آاليندههای محیطی ناشی
از منابع انسانی استفاده شده است چرا كه ماهی نقش نخستین
سامانه هشدار دهنده را دارد ( Wangو همکاران.)8008 ،
بنابراين ،گونههای ماهی بهعنوان يکی از برجستهترين نمايهها،
در بومسازگانهای آب شیرين ،برای برآورد میزان آلودگی فلزات
درنظر گرفته شدهاند ( Hosseini Alhashemiو همکاران.)8008 ،
تاالب زريوار يکی از بزرگترين درياچههای آب شیرين جهان
بهشمار میآيد .پیدايش درياچه به دوران سوم زمینشناسی
برمیگردد .وسعت درياچه زريوار بهدلیل تغییرات حجم آبی در
فصول گوناگون متغیر میباشد .درياچه تاالبی زريوار
Chi
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جزو اندک درياچههای آب شیرين ايران ،با زيباترين جاذبههای
گردشگری غرب كشور ،بهشمار میآيد (ابراهیمپور و محمدزاده،
 .)0828تاالب زريوار از دسته تاالبهای ارزشمند ثبت شده در
كنوانسیون بینالمللی رامسر است كه در غرب ايران و در استان
كردستان جاگرفته است .اين تاالب بهسبب شرايط ويژه بومشناسی
از ارزش ويژهای برخوردار بوده و جايگاه زيست و تولیدمثل بسیاری
از گیاهان ،ماهیها (جدول  )0و پرندگان میباشد .دادههای كمی
در مورد سطوح آاليندها در گونههای ماهی آب شیرين بهويژه
برای درياچه زريوار وجود دارد .يافتههای اين پژوهش دادههايی
در زمینه سطوح پايه فلزات در گونه كپورمعمولی اين تاالب
فراهم میآورد كه به پايش كیفیت محیط زيست و سالمت
موجودات زنده ساكن اكوسیستم تاالب كمك میكند.

مواد و روشها
اين درياچه با ارتفاع  0820متر از سطح دريا ،در 8
كیلومتری شمالغربی شهرستان مريوان استان كردستان در بین
طول شرقی  26درجه و 8دقیقه تا  26درجه و  00دقیقه وعرض
شمالی  83درجه و  80دقیقه و  83درجه و  81دقیقه جاگرفته
است (ابراهیمپور و محمدزاده .)0828 ،زمینشناسی منطقه
بیشتر سنگهای آهکی دگرگونی شده بوده و درياچه بههمراه
رشته كوههای پوشیده از درختان بلوط پیرامون آن در زون
سنندج -سیرجان ،بین رشته كوههای زاگرس شمالغرب ايران،
قرار میگیرد .درياچه زريوار بر روی رسوبات كواترنری قرار گرفته
و بیشترين عمق آن  1متر و میانگین عمق آن  8متر میباشد.
در نهايت تاالب زريوار با بخشی از جنگلهای زاگرس شمالی
است كه نه تنها از ديدگاه حفاظت آب و خاک ،جلوگیری از
فرسايش و ايجاد آب و هوای مناسب دارای ارزش بااليی است
بلکه به علت وجود جاذبه آبی درياچه زريوار و نزديکی با مرز
باشماق ،زريوار از نظر اكوتوريسم نیز بسیار چشمگیر است
(رشیدی و همکاران( )0822 ،شکل .)0
در اين پژوهش  80نمونه ماهی (  00نر و  2ماده) كپور
معمولی ( )cyprinus carpioدر فصل زمستان  0820از تاالب
زريوار به شیوه تصادفی و در اندازههای تصادفی توسط صیادان
محلی بهوسیله تورهای سنتی صید شد .نمونهها در ظروف
پالستیکی حاوی يخ به آزمايشگاه محیط زيست دانشگاه مالير
منتقل شدند .سپس در آزمايشگاه نمونههای ماهی چند بار با
آب ديونیزه برای زدودن آلودگیهای خارجی شسته شدند .پس
از گذشت زمان و خروج آب اضافی نمونهها ،زيستسنجی آنها
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صورت گرفت ( Ebohو همکاران .)8006 ،تعیین جنسیت از
روی گنادها انجام شد .پس از اين گام جداسازی بافتهای عضله
توسط تیغهای از جنس استیل ضدزنگ صورت گرفت .كالبدشکافی
نمونهها از قسمت باالی بدن ماهی صورت گرفت و برداشت
بافت عضله از قسمتی از عضله در بخش بااليی بدن استفاده
گرديد .نمونههای عضله تا انجام آزمايشهای بعدی در سردخانه
در دمای  –80°نگهداری شدند .سپس مقدار  80الی  80گرم از
عضله آنها را جدا كرده و در آون با دمای  20درجه سانتیگراد
بهمدت  22ساعت قرار داده شد .در اين مرحله نمونهها پس از
رسیدن به وزن ثابت در هاون چینی تا پودرشدن كامل سائیده
و خرد شدند و بهمیزان  0گرم از هر نمونه توسط ترازو وزن شد
و به آنها به نسبت  2:0اسیدنیتريك ( 62درصد) و اسیدپركلريك
( 60درصد) مرک آلمان اضافه شد .سپس در دستگاه هضم
كننده ابتدا در دمای  20درجه سانتیگراد بهمدت  0ساعت و
سپس در دمای  020درجه سانتیگراد بهمدت  8ساعت عمل
هضم صورت گرفت .در مرحله بعد با استفاده از كاغذ صافی
واتمن شماره  28فیلتر شده و حجم محلول صاف شده توسط
آب مقطر به  83میلیلیتر رسانیده شد نمونه در اين شرايط
آماده تزريق به دستگاه جذب اتمی میباشد ( Yapو همکاران،
 .)8008همچنین همزمان با نمونههای اصلی ،برای كنترل خطا
نمونههای شاهد نیز با هر سری از نمونهها آمادهسازی شده و نیز
همه وسايل و ظروف قبل از انجام آزمايشها با اسیدنیتريك
اسیدشويی شدند و پیش از شروع كار بهخوبی با آب مقطر
شستشو داده شدند .سنجش نمونههای سرب و كادمیم توسط
جذب اتمی بهروش كوره گرافیتی و برای عنصر روی توسط
جذب اتمی بهروش شعله توسط دستگاه  HR-CS AASانجام
شد ( Harkabusováو همکاران.)8008 ،
در اين تحقیق دادهها بهكمك آمار توصیفی و استنباطی تحلیل
شدند .فراكافت آماری يافتهها با نرمافزار  SPSSويرايش 80
انجام شد .ابتدا به بررسی نرمال بودن دادهها پرداخته شد كه
برای اين هدف از آزمون شاپیرويلك استفاده شد (Maceda-Veiga
و همکاران .)8008 ،سپس آزمونهای من ويتنی-يو و آزمون تی
مستقل و همبستگی پیرسون بهتريتب برای مقايسه فلزات در
دو جنس و همبستگی فلزات با وزن ماهی صورت گرفت
( Maceda-Veigaو همکاران .)8008 ،همچنین برای رسم
نمودارها نرمافزار اكسل  8001استفاده شد.
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شكل  :1نقشه منطقه مورد مطالعه

من ويتنی-يو برای عنصر روی و آزمون تی مستقل برای عناصر
سرب و كادمیوم صورت گرفت .هدف از اين آزمون مقايسه
میانگین عنصر روی ،سرب و كادمیوم بین دو جنس نر و ماده
كپورمعمولی ( )Cyprinus carpioتاالب زريوار بود كه يافتههای
آن در اشکال  8و  8آمده است .باتوجه به اين شکلها هیچگونه
تفاوت آماری در دو جنس نر و ماده كپور معمولی ( Cyprinus
 )carpioدر تاالب زريوار از نظر مقادير فلزات سنگین وجود ندارد.
آزمون همبستگی پیرسون بین فلزات سنگین (سرب ،روی
و كادمیوم) و وزن كپورمعمولی ( )Cyprinus carpioدرجدول 2
نشان داده شده است .با توجه به يافتههای اين آزمون هیچگونه
همبستگی معنیدار بین فلزات مختلف مشاهده نشده همچنین
بین فلزات سنگین و وزن ماهی نیز هیچگونه همبستگی وجود
ندارد.

نتایج
جدول  8مقادير آمارههای توصیفی فلزات سنگین در بافت
عضله كپورمعمولی در تاالب زريوار را گزارش میدهد .براساس
يافتههای اين جدول كمترين مقدار عناصر سرب ،كادمیوم و روی
بهترتیب  0/82 ،0/02و  66/23میکروگرم برگرم ،بیشترين
مقدار اين عناصر بهترتیب  222/13 ،0/22 ،0/32میکروگرم برگرم
و نیز میانگین عناصر بهترتیب  0/20±0/082 ،0/88±0/0022و
 081/3022±80/28میکروگرم برگرم است .درادامه يافتههای
آزمون شاپیرو -ويلك برای بررسی نرمال بودن دادهها درجدول
 8نشان داده شده است با توجه به يافتههای اين جدول سرب و
كادمیوم از توزيع نرمال برخوردار بوده حال آنكه دادههای عنصر
روی از توزيع نرمال تبعیت نمیكنند ( .)p<0/00همچنین مقايسه
هر سه فلزات سنگین در دو جنس نر و ماده با استفاده از آزمون

جدول  : 1فهرست ماهيان بررسي شده (بومي و معرفي شده) تاالب زريوار ( جاللي و همكاران) 1831 ،
خانوادة كپور ماهیان
كپور معمولی
كپور علفخوار
كپورنقره ای
سیا ماهی
آمور نما
شاه كولی
كاراس

Family : Cyprinidae
)Cyprinus carpio (Linnaeus, 0123

(
(

Ctenopharyngodon idella (Valenciennes in Cuvier Valenciennes, 0222

Hypophthalmichthys molitrix ( Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 0222

(

Capoeta damascina (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 0228

(

Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 0228
Chalcalburnus sp.

(

خانواده كپور ماهیان دنداندار
گامبوزيا آفینیس
خانواده ماستاسمبلیده
مارماهی خاردار
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Carassius auratus (Linnaeus, 0132
Family: Poecilidae

(

Gambusia affinis (Baird & Girard, 0238
Family : Mastacembelidae

)Mastacembelus mastacembelus (Banks and Solander in Russel
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جدول  :1آمارههای توصيفي فلزات سنگين (ميكروگرم بر گرم وزن خشک در عضله) و وزن کپورمعمولي تاالب زريوار
کمترين

بيشترين

ميانگين

انحراف استاندارد

اشتباه معيار

کشيدگي

چولگي

روی

222/13

222/13

081/38

20/2

80/22

06/810

8/222

سرب

0/02

0/32

0/88

0/08

0/08

-0/336

0/803

کادميوم

0/82

0/22

0/2

0/02

0/002

0/001

0/202

وزن

818

228

822/23

21/23

00/10

0/02

-0/80

جدول :8نتايج آزمون نرماليتي برای داههای فلزات سنگين
سطح معنيداری

درجه آزادی

آماره

روی

0/000

80

0/22

سرب

0/82

80

0/22

کادميوم

0/21

80

0/26

جدول  :4نتايج آزمون همبستگي (پيرسون) بين فلزات سنگين و وزن
وزن

کادميوم

سرب

روی

سرب

-0/82
-0/82

-0/08
0/03

0/82
0

0

کادميوم

-0/8

0

وزن

0

روی

سرب
کادميوم
ماده

غلظت (ميكروگرم/گرم)

۰/۶۰
۰/۵۰
۰/4۰
۰/8۰
۰/2۰
۰/1۰
۰/۰۰
نر
جنسيت

شكل :2مقايسه غلظت فلزات سنگين (سرب و کادميوم) در دو جنس نر و ماده کپورمعمولي

روی
ماده

غلظت (ميكروگرم/گرم)

8۰۰
2۵۰
2۰۰
1۵۰
1۰۰
۵۰
۰
نر
جنسيت
شكل :8مقايسه غلظت روی در دو جنس نر و ماده کپورمعمولي
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سلگی و خاتونی

بحث
ماهی بهطوركلی يکی از منابع اصلی پروتئین برای انسان و
نمايه زيستی سودمندی برای تعیین آلودگی فلزات سنگین در
اكوسیستمهای آبی است .ماهی برای اين كه شاخص خوبی
باشد ،افزون بر اينكه ديرزی و بومی باشد ،بايستی پايش پیوسته
آن حضور آاليندهها را نشان داده و نیز نمونهگیری آن آسان
باشد  .ماهی فلزات را از طريق زنجیره غذايی و آب در بدن خود
انباشته میكند .فلزات از سه راه وارد بدن ماهی میشوند (از راه
دستگاه گوارش ،آبشش و سطح بدن) غلظت فلزات سنگین در
ماهی به عوامل گوناگون همچون نیازهای اكولوژيکی ،اندازه و
سن افراد ،چرخه زندگی و تاريخ زندگی ،عادات غذايی ،فصل
صید و پارامترهای فیزيکی و شیمیايی آب بستگی دارد (Basyigit
و  .)8008 ،Tekin-Ozanدر زمینه انباشت فلزات سنگین در
بافتهای گوناگون ماهی پژوهشهای بسیاری انجام شده كه
نشان میدهد يك فلز ممکن است انباشت بیشتری در يك اندام
ويژه داشته باشد .بهعنوان نمونه  Chiو همکاران ( )8001در
مطالعه روی چند گونه ماهی دريافتند كه مس و كادمیوم در
كبد ،سرب در تمام اندامهای ماهی ،كروم بهطور عمده در
پوست و غدد تناسلی و روی در گنادها بیشترين انباشت را
دارند .بیشتر تحقیقها نشان دادهاند كه میزان فلزات سنگین
در كبد كپورمعمولی بیشتر از عضله است (Sobhan Ardakani
و 8002 ،Jafari؛  Yanchevaو همکاران8002 ،؛ بندانی و همکاران،
0822؛  Chiو همکاران8001 ،؛  Erdoğrulو  )8001 ،Erbilirبا
اينحال نظر به اين كه بافت عضله ماهی نقش مهمی در تغذيه
انسان دارد و نیز در پايش معمول آلودگی فلزی از بافت عضله

استفاده میشود ،برای اطمینان از سالم بودن آن در اين پژوهش
مورد بررسی قرارگرفت .میزان اندازهگیری شده غلظت فلزات
سنگین براساس جدول  3نشان میدهد كه از استانداردهای
جهانی نظیر ( NHMRC ،WHOمقادير كادمیوم از اين
استاندارد بیشتر است) FDA ،MAFF ،و چند كشور مانند
استرالیا ،نیوزيلند ،آلمان و سوئیس كمتر است ( Tabariو
همکاران8000 ،؛  Pourangو همکاران8002 ،؛ .)0226 ،Maher
در جدول  6مقايسه با ساير پژوهشها كه در گونه كپورمعمولی
صورت گرفته انجام شده است .رویهم رفته اين سه فلز به
نسبت از مقادير بااليی برخوردار هستند.
در اين پژوهش مقادير زيادی از روی مشاهده شد ولی با
اين وجود از هیچيك از استانداردهای جهانی مانند ،WHO
 (MAFF) UK ،NFA ،FDA ،FAOو غیره بیشتر نبود .عنصر
روی در مقايسه با اكثر پژوهش بیشتر است بهجز در مورد مطالعه
نصرالهزاده ساروی ( )0828كه مقادير روی را در عضله كپورمعمولی
 023میکروگرم بر گرم بهدست آورد .روی در بدن مهرهداران
تحت شرايط طبیعی بهمیزان فراوان يافت میشود ( Thompsonو
همکاران .)8008 ،افزايش غلظت روی در اكوسیستمهای آبی
میتواند بر اثر تخلیه پسابهای صنعتی و رسوب روی از طريق
اتمسفر ،شستشوی فاضالبهای محلی و مواد زائد فعالیتهای
معدنی ،آفتكشها و فرآيندهای گالوانیزاسیون باشد .بنابراين در
آبهای با سختی كم ،سمیت فلزات سنگین افزايش پیدا میكند
( Yimو  .)8006 ،Kimتیپ آب درياچه بیكربنات كلسیك و از نظر
سختی جزء آبهای سخت است (ابراهیمپور و محمدزاده.)0820 ،

جدول  :۵مقايسه غلظت فلزات در بافت خوراکي (ميكرو گرم بر گرم وزن تر)بر اساس استانداردهای گوناگون
استانداردها
WHO
FAO
NHMRC
FDA
NFA
)U.K (MAFF
New Zealand
Australia
Germany
Swiss

تاالب زريوار
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کادميوم

سرب

روی

مرجع

0/8
0/8
0/03
8
0/8
0/8
0
3/3-0/8
0/3
0
0/02

0/8
8
0/3
3
8
8
0/3
0/0
0/06

0000
30
030
83
30
20
0000-20
83/23

 Tabariو همکاران8000 ،
0228 ،FAO
0226 ،Maher
 Pourangو همکاران8002 ،
0220 ،Darmono
0226 ،Maher
0228 ،Maher
 Radojeviو 8006 ،Bashkin
0220 ،Merian
0228 ،Nauen
پژوهش حاضر
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جدول :۶مقايسه فلزات سنگين (ميكروگرم  /گرم وزن خشک) در عضله کپورمعمولي با پژوهشهای ديگر
گونه
Cyprinus carpio
Cyprinus carpio
Carasius auratus
Cyprinus carpio
Hipophthalmichthys molitrix
Cyprinus carpio
Cyprinus carpio

 Cyprinus carpioمنطقه جنوبی دريای خزر
 Cyprinus carpioسواحل گلستان
 Cyprinus carpioتاالب زريوار


روی

کادميوم

سرب

مرجع

88/0
83
080
02/8
18/8
88/23
023
8/81
081/38

0/8
0/08
0/00
0/06
0/88
0/02
*
0/08
0/2

0/8
0/01
0/82
0/36
0/82
0/21
0/08
*
0/01
0/88

 Mendilو همکاران8002 ،
 Chiو همکاران8001 ،
 Chiو همکاران8001 ،
 Panahandehو همکاران8002 ،
پاكزادتوچايی0828 ،
بابائی و خداپرست0820 ،
رحیمی و رئیسی0821 ،
نصرالهزاده ساروی0828 ،
بندانی و همکاران0823 ،
پژوهش حاضر

غیرقابل تشخیص

فاكتورهای شیمیايی آب شامل غلظت اكسیژن،pH ،
سختی و دمای آب سمیت روی را تغییر میدهد .دمای باال نیز
سمیت فلز روی را افزايش میدهد .درحالیكه افزايش قلیايیت،
سختی و تركیبات آلی آب میتوانند سبب كاهش كشندگی حاد
ناشی از مسمومیت روی شود ( Gulو همکاران .)8002 ،در میان
فلزات سنگین از نظر كمی ،بیش از همه سرب در محیطهای آبی
پراكنده است .سرب از عناصری است كه ضريب جذب بااليی از
طريق تنفس برخوردار است (عسکری ساری.)0822 ،
میانگین غلظت سرب در اين مطالعه ( 0/88میکروگرم بر
گرم) بود كه كمتر از نتايج  Mendilو همکاران (،)8002
 Panahandehو همکاران ( ،)8002بابائی و خداپرست ()0820
است و از ساير پژوهشها مانند بندانی و همکاران ()0823
رحیمی و رئیسی ( )0821و ساير پژوهشها باالتر است و از
استانداردهايی چون  NHMRCبرابر با  0/3و (MAFF) UK
برابر با  8میکروگرم بر گرم كمتر است .میزان قابل تحمل سرب
برای آبزيان  80میلیگرم بر كیلوگرم میباشد كه بیانگر عدم
آلودگی شديد اين ماهی به عنصر سرب است ،كه كمترين میزان
جذب و انباشت اين عنصر در عضله ماهی كپورمعمولی تاالب
زريوار  0/02میباشد كه اين امر میتواند گويای اطمینان از
سالمت نسبی اين ماهی باشد .میانگین غلظت كادمیوم در اين
مطالعه  0/826میلیگرم بر كیلوگرم بهدست آمده كه كادمیوم
در ماهی كپورمعمولی در تاالب زريوار هم مقادير به نسبت
بااليی دارد و از همه پژوهشهای ذكر شده در جدول  6بیشتر
است .در مقايسه با استانداردهای ،NFA ،FDA ،FAO،WHO
 (MAFF) UKو از همه كشورهای ذكر شده در جدول پايینتراست
اما از استاندارد  NHMRCبیشتر میباشد.

مقادير باالی اين فلزات بیشك مرتبط با كاربریهای
اطراف تاالب است .پژوهشهای صورت گرفته نشان میدهند كه
در اثر فعالیتهای مرتبط با كشاورزی در اطراف درياچـه بهويژه
در بخشهای شمالی ،شرقی و غربی تاالب (رواناب سطحی) و
اسـتفاده از كودهای گونـاگون ،فضوالت دامی و سـموم آفـتكـش،
مقـدار زيـادی آالينده وارد درياچه میشود .افزون بر اين ديگر
عوامل آالينده همچون فاضالب شهری و روستايی تصفیه نشده
و زبالههای جامد برجستهترين عامل آلودگی تاالب بهشمارمیآيند
(ابراهیمپور و محمدزاده0828 ،؛  Ghaderiو .)8006 ،Ghafouri
كودهای فسفره شامل مقادير چشمگیری كادمیوم و در رتبه
بعدی ساير فلزات مانند سرب هستند كه وارد خاک شده و به
سادگی توسط شويش و روانابهای كشاورزی میتواند وارد تاالب
شود كه بهدلیل سمیت باال و حاللیت زياد در آب ،يك آالينده
خطرناک است ( Tugو  .)8000 ،Dumanهمچنین وجود فلزات
سنگین در كودهای نیتروژنی ازجمله اوره ،نیترات آمونیوم و
نیترات كلسیم گزارش شده است كه محدوده بین  0تا 8000
میکروگرم بر گرم دارند ( Sharifinia .)8000 ،Shereneو همکاران
( )8002در ارزيابی كیفیفت آب درياچه زريوار ،در میان
پارمترهای مختلف (نیترات ،نیتريت ،ارتوفسفات ،آهن و شوری)
بیشترين مقدار را برای نیترات بهدست آوردند كه استفاده از
كودهای ازته در زمینهای كشاورزی و خروجی فاضالبهای
خانگی را سبب افزايش محتوای نیترات تاالب دانستهاند .ورود
پساب حاوی كود و مواد زائد دامی در فصل بارندگی از طرف
روســتاهای ضلع غربــی نیز ممکن است سبب آلودگی تاالب
به فلزات شود .كودهای حیوانی نیز كودهای آلی هستند كه
سبب آلودگی خاک به فلزات سنگین میشوند ( Lupascunو
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همکاران .)8001 ،در اينجا مقادير باالی روی ممکن است
بهدلیل كاربرد كودهای شیمايی و حیوانی در زمینهای كشاورزی
و نتیجه شويش آن به تاالب باشد كه به شکل آشکار مقادير
زياد روی در بافت عضله ماهی كپورمعمولی تاالب مشاهده
میشود .از طرفی يافتههای حاصل از بررسیهای انجام شده
توسط رفیعی و همکاران ( )0828در اين منطقه نشان میدهد
كه رسوبات درياچه زريوار از نظر دانهسنجی ،بیشتر در زمره
رسوبات ريزدانه بوده و بافت آن اغلب در محدوده گل ماسهای
قرار میگیرد و همچنین رسوبات منطقه مورد مطالعه دارای
درصد بااليی از ماده آلی است و افزايش مقدار ماده آلی میتواند
بر مقدار تمركز عناصر سنگین بیفزايد.
بنابراين با نگرش به اينكه كپورمعمولی يك ماهی
همهچیزخوار بوده و از بیمهرگان كفزی ،مواد خرده ريز بستر و
مواد گیاهی تغذيه میكند و رویهم رفته غذاهای كف را بیشتر
میپسندد به آسانی در معرض اين آاليندهها قرا گرفته است و
مقاديركم و بیش باال در آن خود گويای اين مسئله است (Ayas
و همکاران .)8001 ،يافتههای  Yousafzaiو همکاران ()8000
نشان میدهد كه در زيستگاههای طبیعی ماهیهای همهچیزخوار
فلزات سنگین را بیشتر از ماهیهای گوشتخوار انباشت میكنند.
در پژوهش رفیعی و همکاران ( )0828در رسوبات بستر درياچه
زريوار آلودگی فلزی مشاهده نگرديده است اما در اين پژوهش
مقادير بیشتری در عضله ماهی مشاهده شد كه نشان میدهد
ماهی میتواند مقادير چند برابر از يك االينده را در بدن خود
ذخیره كند و میتواند نمايه زيستی خوبی برای ارزيابی سالمت
تاالب و گونههای آن باشد .دستاوردهای اين تحقیق نشان داد
كه فلزات موجود در تاالب توسط ماهی از طريق غذا ،آب و
رسوب جذب شدهاند و به نسبت مقادير بااليی از فلزات در بدن
ماهی انباشت پیدا كردهاند .بهطوركلی جذب فلزات سنگین از
آب ،غذا و رسوب (برای موجودات كفزی) رخ میدهد با اين
حال ،جذب فلز از آب بسیار بیشتر از جذب از رسوب است.
البته بايد تاكید كرد ،كه جذب فلز از آب آلوده و مواد غذايی
ممکن است در رابطه با نیازهای بومشناسی ،سوخت و ساز بدن
و درجه آلودگی آب ،مواد غذايی و رسوب و همچنین عوامل
ديگر مانند شوری ،درجه حرارت و همکنش عوامل متفاوت
است ( Yousufو همکاران.)8008 ،
رویهم رفته يافتهها نشان داد كه غلظت كادمیوم در
عضله اين گونه از استاندارد  NHMRCبیشتر است .درحالیكه
غلضت سرب و روی در بافت عضله اين گونه از هیچكدام يك از
استانداردها باالتر نبود .بنابراين در حال حاظر از نظر مصرف اين
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گونه خطری انسان را تهديد نمیكند لیکن با افزايش روز افزون
استفاده از كودهای شیمیايی كه مقادير باالی كادمیوم در عضله
اين گونه شايد مرتبط با استفاده از اين نهاده باشد ،ممکن است
اين مقادير در آينده نزديك از استانداردها تخطی كند .همچنین
وجود منابع آالينده در اين منطقه ،ورود فاضالبهای شهری،
كشاورزی ،تردد بیشتر قايقهای تفريحی میتواند موجب افزايش
سرب گردد ،از طرفی وضعیت زمینشناسی و ژئومورفولوژيك و
وجود فعالیتهای كشاورزی در پی آن فرسايش و انحالل بیشتر
عنصر روی را سبب میشود.
در ادامه پیشنهاد میگردد ساير فلزات سنگین و سمی در
گونه ( )cyprinus carpioبررسی گردد .همچنین میزان فلزات
سنگین و ديگر آاليندههای آلی در گونههای ديگر ماهی موجود
در تاالب زريوار و نیز در بخشهای گوناگون ديگر مانند آب و
گیاه بررسی شوند .همچنین سنجش میزان فلزات سنگین در
رسوبات كف تاالب انجام شود و اندامهای ديگر ماهی (كبد،
كلیه ،آبشش و غیره) مورد آزمايش واقع گردند.

تشکر و قدرداني
اين پژوهش با حمايت مالی دانشگاه مالير انجام شده است.
نويسندگان اين مقاله ،مراتب سپاس خود را از دانشگاه مالير كه
امکانات اجرايی اين تحقیق را فراهم آورد ابراز میدارند.
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