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چکیده
آفتکش های آلی کلره از انواع آاليندههايی هستند که به علت حالليت باال در چربی و پايداريشان در محيط زيست ،قاادر باه
تجمع در بدن موجودات زنده و انتقال از طريق زنجيرهغذايی میباشند .در تحقيق حاضر ميزان سموم هپتااکلر و هپتااکلر اپوکسايد و
آلدرين در رسوب ،ماکروبنتوز(شيرونوميده) و ماهی کاراس ) ( Carassius carassiusدر فصل بهارسال  ،2931در  8ايستگاه (سه
ايستگاه در غرب ،دو ايستگاه مرکز و سه ايستگاه در شرق ) واقع در غرب تاالب انزلی (بخش آبکنار ) توسط دستگاه کروماتوگرافی
گاز  GC-MSارزيابی شدند .در نمونههای رسوب و مااهی ،سا هپتااکلر اپوکسايد باه ترتيا باا مياانگين  )6/12±2/21( ppbو
( )1/22±1/13بيشترين ميزان را از سموم مورد مطالعه داشتند و در نمونه های بنتوز(شيرونوميده ) باالترين ميانگين را س آلدرين با
ميانگين  )1/26±1/10( ppbبهخود اختصاص داده است .در نمونههای رسوب ،بيشترين تجمع هر سه س هپتاکلر ،هپتاکلر اپوکسيد
و آلدرين در رسوب بخش شرقی آبکنار و در نمونههای ماهی بيشترين تجمع اين سموم در مرکز و شرق آبکنار بوده است .در نمونههای
شيرونوميده بيشترين تجمع س هپتاکلر و آلدرين در غرب و مرکز آبکنار بوده است .روند غلظت سموم مورد بررسی در بخشهاای
مختلف آبکنار بهصورت غرب<مرکز<شرق ارزيابی گرديد .در مقايسه با استانداردهای بين المللی ،ميزان هپتاکلر ،هپتاکلر اپوکسيد و
س آلدرين در رسوبات منطقه مورد مطالعه از استاندارد کشور کانادا )غلظت اثر آستانه) ( )TECباالتر بوده درحالیکه در نمونههای
ماهی ،غلظت هيچ کدام از سموم مورد بررسی بيشتر از ميزان استاندارد اتحاديه اروپا ( EUپارلمان اروپا) نبوده است .غلظات کلياه
سموم در نمونههای بنتوز(شيرونوميده) ازحد استاندارد (حد تعريف غلظت س )  LOQپايينتر بودند .ه چنين اختالف معنیداری در
ميزان س هپتاکلر اپوکسيد در رسوب و هپتاکلر در ماهی و آلدرين در شيرونوميده وجود داشت ( .)p <1/10يافتههای اين تحقيق نشان
میدهد که در زنجيره غذايی (رسوب ،شيرونوميده و ماهی کاراس) ،بزرگ نمايی زيستی صورت گرفته است.

کلمات کلیدی :آفتکشهای آلی کلره ،تاالب انزلی ،رسوب ،ماهی ) ،(Carassius carassiusشیرونومیده ،گاز کروماتوگرافی
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مقدمه
رشد جمعیت انسان منجر به رشد صنعت ،افزایش فعالیتهای
کشاورزی و دیگر فعالیتهای انسانی شده است که باعث ورود
آالیندهها به محیط زیست میشود .در میان آالیندههای زیست
محیطی نگرانی اصلی در مورد آالیندههای آلی پایدار میباشد
که به اختصار ) (POPsخوانده میشود (.)7002 ،Sudaryanto
آالیندههای آلی کلردار از جمله ،آفتکشهای ارگانوکلره )(OCPs
مهمترین گروه از آالیندههای آلی پایدار هستند که بهدلیل
ویژگی بزرگنمایی زیستی و اثرات سمی آنها در محیط زیست
باعث نگرانی جهانیان شدهاند (7002 ،Covaci؛ .)7002 ،Law
آفتکشهای آلی کلره در ساختار شیمیایی خود دارای اتم
کربن آلی هستند که با اتمهای مختلف دیگر پیوند یافتهاند.
اکثراً ترکیباتی چربیدوست بوده و در بافتهای بدن جانوران و
خصوصاً انسان تجمع مییابند ،بههمین دلیل دفع سریع آنها از
بدن بهندرت صورت میگیرد .این ترکیبات دارای دامنه سمیت
باال بوده و ترکیباتی پایدار هستند که به کندی متابولیزه میشوند
و مدت زمانی که این ترکیبات در محیط باقی میمانند بسیار
طوالنی است (طالبیجهری6231 ،؛ 7001 ،Sankar؛ ،Grudzyev
 .)6833این ترکیبات به سه گروه اصلی DDT6و ترکیبات آن،
حشرهکشهای سیکلودین (کلردان ،هپتاکلر ،آلدرین ،دیآلدرین،
اندوسولفان و )...و  HCH7و ایزومرهای آن تقسیم میشوند
(داوودی و همکاران6233 ،؛ واکر .)7006 ،حجم باالی فعالیتهای
کشاورزی در شمال کشور و مصرف  10درصد کل آفتکشها
در اطراف تاالب انزلی که یکی از مهمترین اکوسیستمهای ایران
و جهان میباشد ،حفاظت از آن را درمقابل انواع آالیندههای
زیست محیطی از اهمیت ویژهای برخوردار کرده است (،Heidari
.)7002
تاالب انزلی یکی از  60تاالب ارزشمند جهان است که از
سال  6221تحت پوشش کنوانسیون رامسر قرار دارد و دارای 1
حوضچه مشخص شرقی ،مرکزی ،غربی و سیاه کشیم است .این
تاالب مهمترین زایشگاه جنوبی ماهیان دریایی خزر است (موسوی،
 )6236و بهعلت همجواری با شهر انزلی بههمین نام خوانده
میشود (سرتاج و همکاران .)6231 ،ماهیان مسیر اصلی ورود
این آالیندهها به بدن میباشد و رسوبات نیز یکی از مهمترین
مکانها برای تهنشست این سموم در محیطهای آبی و ابزاری قابل
اعتماد برای ارزیابی آلودگی هستند (7001 ،Mora؛ voorspoels
DDT = Dichloro diphenyl trichloroethane
HCH = Hexachlorocyclohexanes
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و همکاران .)7001 ،در دو مطالعه بر روی ماهیان و رسوبات
تاالب انزلی ،در نمونههای دو فصل زمستان و بهار ،در بین
سیکلودینها اندوسولفان و هپتاکلراپوکسید بیشترین و آلدرین
کمترین میزان را دارا بودند و غلظت سموم ارگانوکلره در
مقایسه با  PCBsباالتر بوده است که این حاکی از غالب بودن
فعالیتهای کشاورزی نسبت به فعالیتهای صنعتی در آن حوزه
بوده است (جاودانخرد 6280؛  .)6238بنابراین راه یافتن این
سموم به تاالب انزلی و تجمع آنها در بدن جانوران سبب
افزایش این ترکیبات در چرخه اکولوژیکی تاالب انزلی شده که
این امر عالوه بر سالمت جانداران امنیت و بهداشت غذایی
انسانها را نیز به خطر میاندازد .لذا هدف از این مطالعه ارزیابی
ترکیبات هپتاکلر ،هپتاکلر اپوکسید و آلدرین از سموم ارگانوکلره
در رسوب ،ماکروبنتوز و ماهی کاراس ) (Carassius carassiusو
ارتباط و همبستگی میزان سموم در رسوب ،ماکروبنتوز و ماهی
کاراس میباشد .همچنین غلظت آفتکشها با استانداردهایی
بینالمللی مقایسه شده غلظت آفتکشها در بخشهای مختلف
آبکنار مورد ارزیابی قرار گرفته است.

مواد و روشها
در این تحقیق نمونهبرداری از  3ایستگاه (سه ایستگاه در
غرب ،دو ایستگاه مرکز و سه ایستگاه شرق) واقع در منطقه غرب
تاالب انزلی (آبکنار) در فصل بهار  6287انجام گرفت .موقعیت
جغرافیایی ایستگاهها بهکمک دستگاه  GPSثبت گردید (شکل .)6
نمونهبرداری با سه بار تکرار از ماکروبنتوز و نیز رسوبات سطحی از
عمق  2سانتیمتر با استفاده از دستگاه گرب صورت گرفت و سپس
از الک  0/2میلیمتری برای جداسازی ماکروبنتوزها استفاده شد و
نمونه برداری از ماهی کاراس با استفاده از تور ماشک یا سالیک
صورت گرفت و اطالعات زیستسنجی آنها (متوسط طول بدن
ماهیان  60/70سانتیمتر و متوسط وزن بدن ماهیان  11/22گرم)
ثبت و سپس نمونهها در شرایط خنک و درون یخدان حاوی یخ به
آزمایشگاه انتقال داده شد .الزم به ذکر است که در هر ایستگاه
اسیدیته آب توسط  pH Meterو هدایت الکتریکی آب و دما توسط
دستگاه  EC Meterهمزمان با نمونهبرداری انجام شد.
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شکل  :1موقعیت جغرافیایی ایستگاههای نمونهبرداری در غرب تاالب انزلی ،بهار 1931

آنالیز نمونهها :آنالیز سموم ارگانوکلره در نمونههای رسوب،
ماهی و بنتوز با روش  )6888( MOOPAMو بهوسیله دستگاه
کروماتوگرافی گازی جرمی مدل  ،GC 7890Nشرکت سازنده
 Agiltneو محصول کشور آمریکا با دتکتور مدلMS 5975C،
عمل یونیزاسیون بهروش )Electron Ionization( EI ،و مجهز به
ستون کاپیالری  HP-5MSبه طول  20متر و قطرستون 0/72
میلیمتر و ضخامت فیلم  0/72میکرومتر انجام گرفته است.

نرمال کردن آنها وجود نداشت ،برای مقایسۀ کلی دادهها به
منظور بررسی اختالف معنیدار در میزان سم ،آزمون ناپارامتریک
 Kruskal–Wallisمورد استفاده قرار گرفت و برای مقایسۀ میانگینها
از آزمون من ویتنی یو استفاده شد .بهمنظور محاسبه ضریب
همبستگی ،در صورت نرمال نبودن دادهها از آزمون همبستگی
ناپارامتریک اسپیرمن و در صورت نرمال بودن دادهها از آزمون
همبستگی پیرسون استفاده گردید است.

روش تجزیه و تحلیل آماری :تجزیه و تحلیل آماری با
نرمافزار  (Version20)SPSSانجام گردید .بهمنظور بررسی اختالف
معنیدار در مقدار سموم مورد نظر در ایستگاههای مختلف از
آزمون  One Way ANOVAاستفاده گردید .در صورت نرمال
بودن دادهها ابتدا توسط آزمون  Shapiro-Wilkمورد بررسی
قرار گرفت و در صورت نرمال نبودن توسط روش لگاریتمی
نرمال گردیدند .در مواردی که دادهها نرمال نبود ،یا امکان

نتایج
نتایج نشان داد که ،بیشترین مقدار میانگین سم
ارگانوکلره در رسوبات ایستگاههای مورد مطالعه متعلق به
هپتاکلر اپوکسید  )1/06±1/17( ppbبوده است .دیگر سموم
مورد بررسی در این تحقیق یعنی آلدرین و هپتاکلر با مقدار
میانگین  )7/21±7/21( ppbو  )7/21±7/60( ppbدررتبه دوم و
989
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سوم قرار داشتند .مقدار میانگین سموم ارگانوکلره آلدرین،
هپتاکلراپوکسید و هپتاکلر موجود در بافت ماهی در مجموع
ایستگاههای مورد مطالعه در تحقیق حاضر بهترتیب
 )0/16±0/08( ppb ،)0/71±0/62( ppbو )0/62±0/01( ppb
میباشد که در این بین سم هپتاکلراپوکسید بیشترین میزان را
بهخود اختصاص داده است .همچنین مقدار سموم ارگانوکلره
هپتاکلر و آلدرین اندازهگیری شده در نمونههای ماکروبنتوز

(شیرونومیده) در ایستگاههای مورد مطالعه بهترتیب با میانگین
 )0/66±0/03( ppbو  )0/61±0/02( ppbپایین بودند که
بیشترین مقدار مربوط به سم آلدرین بود .غلظت سم هپتاکلر
اپوکسید در نمونههای شیرونومیده کمتر از حد شناسایی دستگاه
( )>6 ppbبوده است .غلظت هر کدام از این سموم در شکل7
آمده است.

شکل  : 1غلظت سموم کشاورزی ارگانوکلره در رسوبات ،ماهی و بنتوز (شیرونومید) در کلیه ایستگاههای
مورد مطالعه برحسب نانوگرم بر گرم وزن تر در بخش غربی تاالب انزلی (آبکنار) در بهار 1931

مقایسه سموم هپتاکلر ،هپتاکلراپوکسید و آلدرین در
بین ایستگاهها :براساس شکل  2میزان غلظت هر یک از سموم
هپتاکلر ،هپتاکلر اپوکسید و آلدرین را در نمونههای رسوبات نشان
داده شده است .بهطورکلی هر سه سم هپتاکلر ،هپتاکلراپوکسید و
آلدرین در نمونههای رسوب در بخش شرقی (ایستگاه  ،)3بهترتیب
با غلظت میانگین  )8/86±6/13( ppb ،(1/18±6/13( ppbو ppb
( )2/27±0/87بیشترین مقدار را داشتند .کمترین مقدار سم
هپتاکلر با غلظت میانگین  )0/38±0/12( ppbدر ایستگاه  7و
سموم هپتاکلراپوکسید و آلدرین بهترتیب با میانگین ppb
( ،)0/71±0/62( ppb ،)0/61±0/06در ایستگاه  6مشاهده گردیده
است.
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نتایج آزمون  ،One Way ANOVAتنها سم هپتاکلراپوکسید در
نمونههای رسوبات ،حاکی از وجود اختالف معنیدار در ایستگاههای
مختلف بود ( .)p<0/02سموم هپتاکلر ،هپتاکلراپوکسید و آلدرین
تنها در بافت عضله نمونههای ماهی مربوط به ایستگاههای 2 ،2 ،2
(مرکز و شرق آبکنار) بهترتیب با میانگین غلظت (،)0/62±0/02
( ppb )0/77±0/03( ،)0/16±0/062مشاهده گردید ولی در بیشتر
ایستگاهها میزان سموم کمتر از حد شناسایی دستگاه ()>6 ppb
بود (شکل.) 1
نتایج آزمون  ،One Way ANOVAتنها اختالف معنیدار در
مقدار سم هپتاکلر در نمونههای ماهی ایستگاههای مختلف بود
(.)p<0/02
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شکل :9میزان سموم هپتاکلر ،هپتاکلراپوکسید و آلدرین در نمونههای رسوب  8ایستگاه مورد مطالعه بر حسب نانوگرم بر گرم در بخش غربی تاالب
انزلی (آبکنار) در بهار 1931
حروف متفاوت نشاندهنده وجود اختالف معنیدار بین ایستگاههای مختلف در میزان سم است ()p<0/02

شکل :4میزان سموم هپتاکلر ،هپتاکلراپوکسید و آلدرین در نمونههای عضله ماهی  8ایستگاه مورد مطالعه برحسب نانوگرم بر گرم در
بخش غربی تاالب انزلی (آبکنار) در بهار 1931

بیشترین میزان سموم هپتاکلر و آلدرین در نمونههای
ماکروبنتوز (شیرونومیده) بهترتیب در ایستگاههای  2و ( 1غرب
و مرکز آبکنار) با میانگین ppb ،)0/66±0/07( ppb
( )0/70±0/07مشاهده گردید .برطبق نتایج آزمون One Way

 ،ANOVAتنها اختالف معنیدار در مقدار سم آلدرین در
نمونههای ماکروبنتوز (شیرونومیده) ایستگاههای مختلف بود،
(( )p<0/02شکل .) 2
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شکل : 5میزان سموم هپتاکلر ،هپتاکلر اپوکسید و آلدرین در نمونههای ماکروبنتوز (شیرونومیده)  8ایستگاه مورد مطالعه بر حسب
نانوگرم بر گرم در بخش غربی تاالب انزلی (آبکنار) در بهار 1931

بحث
در این تحقیق ،در نمونه رسوبات ،حداکثر میزان هپتاکلر،
هپتاکلراپوکسید و آلدرین در منطقه شرقی (ایستگاه  )3و بهترتیب
 )8/86±6/13( ،)1/18±6/13( ppbو ( )2/27±0/87گزارش
شد .کمترین میزان هپتاکلر در ایستگاه ( 7ایستگاه غربی)
( )0/38±0/12و کمترین میزان هپتاکلراپوکسید و آلدرین در
ایستگاه  6و بهترتیب ( )0/61±0/06و (  )0/71±0/62بهدست
آمد (شکل  .)2با ذکر این مطلب که بخش شرقی منطقه آبکنار
(ایستگاه  )3در دهانۀ رودخانه قرار دارد و ورودیها به این
منطقه نسبت به منطقه مرکز و غرب آبکنار بیشتر است
(جاودانخرد )6238 ،و همچنین همه ساله مقدار زیادی آفتکش
از طرق مختلف به محیط راه پیدا می کنند و تاالب انزلی توسط
 72رودخانه اصلی و فرعی تغذیه میشود که  27درصد آن به
بخش مرکزی کل تاالب انزلی ،که بیشترین میزان ورودی است
میریزد (طالبیجهرمی ،)6280 ،ورود پسابهای کشاورزی و
شهری و همچنین رسوبگذاری بیش از حد مواد رسوبی سبب
کاهش عمق آب تاالب و انواع آلودگی میشود (بهروزیراد،
.)6232
انباشتگی مقدار زیادی مواد رسوبی از زمینهای کشاورزی
اطراف در این ایستگاه عالوه بر کاهش عمق احتماالً دلیلی بر
افزایش سموم ارگانوکلره در بخش شرقی (ایستگاه  ) 3بوده
است .از سوی دیگر پایداری و جابهجایی آفتکشها در داخل
رسوب اهمیت خاصی دارد .کلوئیدها در خاک و رسوبات بهعلت
اندازه کوچک و افزایش نسبت سطح به حجمشان از نظر جذب
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ترکیبات اهمیت دارند .مولکولهای ترکیبات آلی از جمله
آفتکشها برای جذب شدن در سطح کلوئیدهای خاک و رسوبات
با آب رقابت میکنند و ترکیبات آبگریز با پیوند محکمی جذب
کلوئیدها میشوند در نتیجه در خاک و رسوبات بدون تحرک و
جابهجایی خواهند بود (طالبیجهرمی .)6280 ،احتماالً وجود
مواد کلوئیدی بیشتر درمنطقه شرقی ،دلیلی دیگر در خصوص
افزایش سموم در این منطقه است .بعضی حشرهکشهای آلی
کلره ،یا متابولیتهای پایدار آنها ،نیمه عمرهای زیستی بسیار
طوالنی و پایداری بسیار زیاد در محیط زیست دارند.
هپتاکلراپوکسید متابولیت پایدارهپتاکلر است با این وجود
توانایی ماندگاری بیشتری در محیط داشته است (واکر.)7006 ،
تحقیق حاضر بیانگر باال بودن غلظت میانگینی سم
هپتاکلر اپوکسید نسبت به سم هپتاکلر در تمام ایستگاهها بهغیر
از ایستگاه  6میباشد .بهطورکلی میتوان بیان کرد سم هپتاکلر
در طبیعت در اثر واکنش اکسیداسیون در فرایند تجزیه حلقههای
آروماتیک به هپتاکلر اپوکسید که ایزومری با پایداری باال و
سمیت بیشتر است تبدیل میشود (رخشانی6231 ،؛ اسماعیلی
ساری .)6236 ،تقریباً در قسمت جنوبی تاالب غربی روستایی
به نام گرکان واقع است که طبق آمار اداره کشاورزی انزلی
دارای زمینهای برنجکاری ،صیفیکاری و ...است و توسط رود
گرکان رودبار (که این رودخانه از جنگل می گذرد) ،از طریق
سه انشعاب شیله سر-کچلک و صافخاله ،با تاالب غرب (آبکنار)
در ارتباط است (طویلی .)6232 ،باتوجه به مطالب گفته شده،
بخشی از آالیندههای کشاورزی این روستا توسط این سه
انشعاب وارد بخش غربی تاالب انزلی (آبکنار) میگردد .احتماالً

سال هفتم ،شماره  ،3پاییز 9314

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

آلدرین در مطالعه حاضر نسبت به تحقیق ذکر شده در سال
 ، 6238افزایش پیدا کرده و فراتر از حد استاندارد کانادا شده
است .در واقع همانگونه که نتایج نشان میدهد ،وجود زمینهای
کشاورزی باالترین تاثیر را در میزان سم هپتاکلر ،هپتاکلر
اپوکسید و آلدرین استفاده شده دارد که با یافتهها و نتیجهگیری
کشاورزی فرد و همکاران ( )6231در رسوبات سواحل جنوبی
دریای خزر Mora ،و همکاران ( )7001بر روی رسوبات سواحل
دریای خزر و  Adeboyejoو همکاران ( )7066در رسوبات تاالب
نیجریه مطابقت نشان میدهد.

دلیل بیشتر بودن سم هپتاکلر نسبت به سم هپتاکلر اپوکسید
در ایستگاه  6در مقایسه با سایر ایستگاهها ،علیرغم منع مصرف
سم هپتاکلر در سال  ،6833استفاده آن به تازگی در این خطه
بوده باشد .میزان کل سموم ارگانوکلره مورد مطالعه در تحقیق
حاضر برای سم هپتاکلر  ،)7/21±7/60( ppbبرای سم هپتاکلر
اپوکسید  )1/06±1/17( ppbو برای سم آلدرین ppb
( )7/21±7/21بهدست آمد که از استاندارد بین المللی کانادا
 TECباالتر بودهاند (جدول  .)6در مقایسه با مقدار سم هپتاکلر
اپوکسید در تحقیق جاودانخرد و همکاران ( )6238نیز همچنان
به مقدار زیاد و فراتر از حد استاندارد کانادا بوده است .میزان سم

جدول  :1مقایسه مقادیر بهدست آمده در تحقیق حاضر با استانداردهای بین المللی
(1119 ،Skretting Australia Residue Monitoring؛  Wasswaو همکاران1111 ،؛  Gorniو )1114 ،Weber
نتایج تحقیق حاضر
Ppb
)(min±SD

استاندارد کانادا
)TEC (ppb

استاندارد اتحادیه
) (ppmاروپا

)LOQ (ppb

رسوب

هپتاکلر
هپتاکلر اپوکسید

7/21±7/60
1/06±1/17

6
7/12

-

ماهی کاراس

آلدرین
هپتاکلر
هپتاکلر اپوکسید

7/21±7/21
0/62±0/01
0/16±0/08

7
-

0/06
0/06

-

آلدرین

0/71±0/62

-

0/07

-

هپتاکلر

0/66±0/07

-

-

0/2

هپتاکلر اپوکسید

ND

-

-

0/1

آلدرین

0/70±0/07

-

-

0/1

شیرونومید

-

-

TEC = Threshold effect concentration
LOQ = Limit of Quantification

در خصوص نمونههای ماهی ،بیشترین میزان سموم
هپتاکلر ،هپتاکلر اپوکسید و آلدرین بهترتیب در ایستگاههای ،2
( 2 ،2مرکز و شرق آبکنار) و با غلظت ،)0/62±0/02( ppb
( )0/77±0/03( ،)0/16±0/062و کمترین میزان پایینتر از
حد شناسایی دستگاه ( ،)>6ppbدر بیشتر ایستگاهها بوده است
(شکل .)1بهطورکلی ماهیان بهعلت متحرک بودن در یک نقطه
ساکن نبوده و دارای حرکت به نواحی مختلف هستند (Upadhi
و  .)7067 ،Wokomaهمچنین ماهی کاراس دارای قدرت
تحمل قابل مالحظه و گونهای با قابلیت همهچیزخواری است و
عالوه بر تغذیه از کفزیانی چون الرو شیرونومیده ،از زئوپالنکتون،
فیتوپالنکتون ،الروماهیان و سختپوستان نیز تغذیه میکند
(باقری و همکاران6238 ،؛ عبدلی و نادری .)6232 ،بنابراین
احتماالً در تحقیق حاضر ماهی کاراس بهعلت متحرک بودن و

بهعلت همهچیزخوار بودن ،در مسیر حرکت خود تا ایستگاههای
ذکر شده ،در قسمتهای دیگر نیز به تغذیه پرداخته و از اینرو
از موادغذایی آلوده به سموم نیز تغذیه کرده باشد و سپس وارد
این منطقه شده است .از سوی دیگر رسوبات بهعنوان یک
مخزن برای آالیندههای پایدار عمل میکنند (طالبیجهرمی،
 )6231با تعلیق دوباره رسوبات در اثر تالطم آب و عبور ذرات
معلق از آبشش ماهی ممکن است دسترسی بیولوژیکی آفتکشها
افزایش یابد و چون این سموم چربیدوست هستند ،انباشتگی
آنها در بافت ماهی میتواند افزایش یابد ( Kafilzadehو
همکاران7060 ،؛ واکر.)7006 ،
در تحقیق حاضر در نمونههای ماهی سموم هپتاکلر،
هپتاکلراپوکسید و آلدرین بهترتیب ،)0/62±0/01( ppb
 )0/16±0/08( ppbو  )0/71±0/62( ppbبهدست آمد که در
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مقایسه با استاندارد اتحادیه اروپا کمتر بودهاند (جدول .)6
بهطور مشابه در تحقیق انجام شده توسط جاودانخرد و همکاران
( )6280برروی ماهی کاراس در تاالب انزلی ،مقدار سموم
هپتاکلر اپوکسید و آلدرین پایین تر از حد استاندارد اروپا بودند.
همچنین در تحقیق واعظ زاده و همکاران ( )6232بر روی
ماهی کپور (هم خانواده با ماهی کاراس) در شهر انزلی ،مقدار
سم هپتاکلر با میانگین  ،0/222 ppmبیشترین میزان سموم
اندازهگیری شده را بهخود اختصاص داده است .درحالیکه در
تحقیق حاضر در نمونه ماهی در تاالب غرب (آبکنار) ،سم
هپتاکلر با میانگین  0/00062 ppmمقدار کمتری از تحقیق
مذکور داشته است.
حداکثر میزان سموم هپتاکلر و آلدرین در نمونههای بنتوز
(شیرونومیده) بهترتیب در ایستگاههای  2و  ( 1غرب و مرکز
آبکنار) با میانگین )0/70±0/07( ppb ،)0/66±0/07( ppb
مشاهده گردید (شکل  .)2در تحقیق حاضر ،خانواده شیرونومیده
از راستۀ دیپترا ،گروه غالب و تنها فون ماکروبنتیکی بهدست
آمده در نمونهبرداریها در منطقۀ تاالب غرب (آبکنار) را تشکیل
دادهاند .مشابه نتایج پژوهش حاضر ،قریبخانی و تابینا ()6232
بیان کردند ،ورود فاضالبهای کشاورزی و شهری ،سبب ایجاد
آلودگی و کاهش توان بنتوزی در منطقه شده است .الرو
شیرونومیده نیز بهدلیل قدرت تحمل باالیی که در شرایط
افزایش آلودگی دارد ،موجود غالب و شاخص آلودگی در منطقه
محسوب میشود (طالبیجهرمی )6231 ،با توجه به این که الرو
شیرونومیده در اواسط بهار بهتدریج بهطرف باالی گیاهان
ماکروفیت متمایل میشوند و از آنجا که اطراف تاالب بهطور
متوسط پوشیده از گیاهان آبزی است ،امکان تخم گذاری برای
الرو حشرات مخصوصاً خانواده شیرونومیده را در البهالی
گیاهان فراهم میکند ،که این موضوع سبب مهاجرت عمودی
الروها از رسوبات کف به طرف سطح آب میباشد (صلواتیان،
6280؛  .)6887 ،Kornijowبدینترتیب تراکم الروهای
شیرونومیده در رسوبات بستر میتواند کم شود .با مقایسه نتایج
تحقیق حاضر درخصوص سموم هپتاکلر و آلدرین موجود در
نمونه شیرونومیده با استاندارد ( LOQحد تعریف غلظت سم)،
مقادیر سموم از حد مجاز استاندارد ذکر شده کمتر است (جدول
.)6
بنابراین تجمع زیستی ترکیبات ارگانوکلره در طبقات
پائین زنجیرهغذایی مانند بنتوزها و بعد از آن در طبقات غذایی
باالتر نشان میدهد که ترکیبات ارگانوکلره قادرند بهدلیل
خاصیت هیدروفوبی ،در چربی بدن موجودات زنده تجمع و چند
981

برابر شوند و با توجه به نتایج حاصله در ایستگاههای مختلف در
منطقه آبکنار در بحث زنجیرهغذایی و بزرگنمایی زیستی سموم
مورد مطالعه ،میتوان بیان کرد که میانگین غلظت سم هپتاکلر،
هپتاکلراپوکسید و آلدرین تجمع یافته در عضله ماهی کاراس
نسبت به میانگین غلظت این سموم در الرو شیرونومیده بیشتر
بوده است .یافتههای این تحقیق نشان میدهد که در زنجیره
غذایی (رسوب ،شیرونومیده و ماهی کاراس) ،بزرگنمایی زیستی
صورت میگیرد .یافتههای تحقیق حاضر با نتایج  Wangو
همکاران ( )7008که نشاندهنده بزرگنمایی زیستی آفتکشهای
ارگانوکلره در ماهی رودخانه  Taihoدر چین میباشد ،مطابقت
نشان میدهد .بنابراین با مقایسه نتایج تحقیق حاضر با مطالعات
گذشته در سالهای  6238 ،6232و  6280میتوان بیان کرد
که سم هپتاکلر و هپتاکلراپوکسید ،همچنان دررسوبات تاالب
انزلی بهمقدار زیاد وجود دارند و مقدار سم آلدرین در رسوبات
تاالب انزلی نسبت به گذشته افزایش داشته است .همچنین
مقدار سموم هپتاکلر و هپتاکلراپوکسید در ماهیان تحقیق حاضر
نسبت به گذشته کمتر بوده و سم آلدرین در ماهیان مقدار
تقریباً برابری نسبت به تحقیقات گذشته داشته است.
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