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چکیده
این تحقیق به منظور بررسی غلظت فلزات سنگین روی ،مس ،کادمیوم و آهن در بافت پوست ،عضله ،آبشش و گناد شگ ماهی
( )Alosa braschnikowiدر نواحی جنوبی دریای خزر(بابلسر) در سال  3131به اجرا در آمد .بدین منظور  07قطعه نمونه ماهی در دو
فصل پاییز و زمستان بهصورت تصادفی از پرههای صید تهیه و مورد زیستسنجی قرار گرفتند .پس از هضم نمونهها ،غلظت فلزات توسط
دستگاه جذب اتمی شعله اندازهگیری شد .نتایج نشان داد ،که کمترین میانگین غلظت فلزات در بافت عضله بود .همچنین بیشترین
میانگین غلظت آهن ،روی و کادمیوم در بافت گناد و بیش ترین میانگین غلظت فلز مس در بافت پوست وجود داشت .ترتیب غلظت
فلزات بهصورت روی> آهن> مس> کادمیوم بود .اختالف معنیدار بین آهن و روی در بافتهای عضله ،آبشش ،پوست و گناد وجود
داشت ( .)p>7/70بهعالوه فلز روی در عضله و گناد معنیدار ( )p>7/70اما در پوست و گناد معنیدار نبود ( .)p<7/70همچنین
کادمیوم در بافت عضله و آبشش دارای اختالف معنیدار ،ولی در بافتهای عضله و گناد اختالف معنیدار نداشت .مقادیر فلزات
بهدستآمده در مقایسه با استانداردهای جهانی  UK WHO, FAOنشان داد که مقدار روی در بافت پوست و گناد از استانداردهای
) FAO ,UK (MAFFبیشتر بود و مقدار غلظت کادمیوم در تمام بافتها از میزان استانداردها باالتر بود.
کلمات کلیدی :شگ ماهی ،فلزات سنگین ،آهن ،روی ،مس ،کادمیوم

* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

taghavi55@yahoo.com
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بررسی فلزات سنگین (روی ،مس ،کادمیوم و آهن) در بافتهای مختلف شگ ماهی....

مقدمه
نقش فلزات سنگین در محیط زیست و اثرات آن بر سالمت
انسان و موجودات همواره مورد توجه بسیاری از پژوهشگران بوده
است .فلزات سنگین بهدﻟیﻞ دارا بودن ﺧواص سمیت و
تجزیهناپذیری در محیط بهعنوان آالیندههای ﺧﻄرناك محسوب
میشوند ( Ekpoو همکاران8001 ،؛  Pourangو همکاران.)8005 ،
رشد و توسﻌه فﻌاﻟیتهای شﻬری و ﺻنﻌﺘی در ﻃی ﭼند دهه اﺧیر
منجر به آﻟودﮔی محیطزیست به فلزات سنگین شده است
بهﻃوریکه یکی از تﻬدیدهای جدی زیستمحیﻄی ﺣال ﺣاﺿر
دنیا ،آﻟودﮔیهای آبی به فلزات سنگین میباشد ( Oguzieو
8002 ،Izevbigie؛ محمدنبیزاده و همکاران )8121 ،میزان
جذب و تجمﻊ عناﺻر سنگین در آبزیان و ﺧصوﺻاً ماهیان تابﻌی
از شرایط بومشناﺧﺘی ،فیزیکی ،شیمیایی و زیسﺘی آب ،نوع عنصر
آبزی و فیزیوﻟوژی بدن جاندار میباشد ( Jaffarو همکاران،
 .)8221عادات تغذیهای ،نیازهای اکوﻟوژیﻚ ﻏلﻈت ،فلزات
سنگین در آب و رسوب مدت زمان ،ماندﮔاری ماهی در محـیط
آبی فصﻞ ،ﺻید و ﺧواص فیزیکی و شیمیایی آب ،pH ،شوری
سﺨﺘی و دما از عوامﻞ مﺆثر در تجمﻊ فلزات سنگین در اندامهای
مﺨﺘلﻒ ماهی میباشند ( Canliو  .)8001 ،Atliاین فلزات
بهﺻورت ترکیب با آنزیمها و پروتئینهای ﺣامﻞ وارد یاﺧﺘهها
شده و به این شکﻞ بر فﻌاﻟیت سلول اثر مینمایند
( Mohammadnabizadehو همکاران .)8088 ،فلزات سنگین
هم ﭼنین جایگزین دیگر امالح و مواد مﻌدنی مورد نیاز در بدن
میﮔردند .بهﻃورکلی اﺧﺘالالت عصبی ،انواع سرﻃانها ،فقر مواد
مغذی ،برهم ﺧوردن تﻌادل هورمونها ،اﺧﺘالالت تنفسی و قلبی
عروقی ،آسیب به کبد ،عفونتهای ویروسی مزمن ،کاهش آسﺘانه
تحمﻞ بدن ،اﺧﺘالل در عملکرد آنزیمها ،ناباروری ،کمﺧونی،
ﺿﻌیﻒشدن سیسﺘم ایمنی بدن ،پوکی اسﺘﺨوان و در موارد ﺣاد،
مرگ از نﺘایج اثرات ورود فلزات سنگین به بدن انسان میباشد
( Youngو 8221 ،Bilos؛  Voogtو همکاران8210 ،؛ محمدنبی-
زاده و همکاران .)8121 ،فلزات سنگین از ﻃریق اندامهای مﺨﺘلﻒ
میتواند به بدن ماهیها راه پیدا کند ( Olaifaو همکاران،
 .)8002این عناﺻر بهدﻟیﻞ تأثیرات منفی مﺨﺘلـﻒ نﻈیر کاهش
رشد ،تغییر رفﺘار ،تغییرات ژنﺘیکی و نیز مرگ و میر در آبزیان
(عریان و همکاران8112 ،؛ ﺻادقیراد و امینی رنجبر )8112 ،و
همﭼنین به سبب سمیت و تمایﻞ به تجمﻊ در زنجیره ﻏذایی
ماهی موجب ایجاد نگرانی در مصرف ﮔردیدهاند ،ﻟذا اندازهﮔیری
ﻏلﻈت این فلزات در جﻬت تﻌیین اسﺘانداردهای سالمت عمومی
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و ﺣفاﻇت از محیط زیست دریایی ﺣاﺋز اهمیت است (عریان و
همکاران8112 ،؛ ﺧرمآبادی و همکاران8128 ،؛  Useroو
همکاران.)8005 ،
ماهیها یکی از مﻬمترین و بزرگترین ﮔروههای مﻬرهداران
در اکوسیسﺘمهای آبی محسوب میشوند (محمدنبیزاده و
همکاران8121 ،؛  Oguzieو 8002 ،Izevbigie؛  Vinodhiniو
همکاران .)8001 ،ماهیها در محﻞ زیست ﺧود توانایی ﮔریز از
این آﻟودﮔیها را نداشﺘه و سبب آﻟودﮔی زنجیره ﻏذایی نیز
میشود ( Olaifaو همکاران .)8002 ،از اینرو ماهیان بهعنوان
یﻚ شاﺧص زیسﺘی تحت تأثیر آﻟودﮔی در اکوسیسﺘمهای آبی
محسوب میشوند و بهعنوان یﻚ منبﻊ ﻏذایی منﻌکس کننده
تأثیرات بﻬداشﺘی برای انسان میباشد ( Farkasو همکاران،
8008؛ .)8008 ،Rashed
مﻄاﻟﻌات مﺘﻌددی توسط محققین بر روی ماهیان ﺻورت
ﮔرفﺘه است .بهﻃور مثال در پژوهشی توسط  TaghaviJelodarو
همکاران ( )8088ﻏلﻈت فلزات سنگین آهن ،مس ،روی،
کادمیوم ،نیکﻞ ،کروم ،سرب و روی را در بافت کبد آبشش و
ماهیچه ماهی کفال ﻃالیی ( )Liza aurataکه از قسمت جنوبی
دریای ﺧزر جمﻊآوری شده بودند ،اندازهﮔیری کردند .ﻏلﻈت
فلزات مس ،کادمیوم ،آهن ،و روی در ماهیچه<آبشش<کبد بود
درﺣاﻟیکه ﻏلﻈت نیکﻞ ،کروم و سرب در ماهیچه<کبد< آبشش
بهدست آمدند .در مﻄاﻟﻌهای دیگر توسط  Dobaradaranو
همکاران ( )8080بر روی دو ﮔونه ماهیان ( king mackerelو
 )Tigertooth croakerﺧلیجفارس انجام ﮔرفت مقدار ﻏلﻈت
کادمیوم ،مس ،نیکﻞ و سرب در دو بافت عضله و پوست مقدار
فلزات در پوست بیشتر از عضله در هر دو ماهی بهدست آمد .اما
تا بهﺣال مﻄاﻟﻌهای درﺧصوص تجمﻊ فلزات سنگین در شگ
ماهیان دریای ﺧزر ﺻورت نگرفﺘه است.
هدف از این تحقیق تﻌیین تجمﻊ فلزات سنگین روی ،مس،
کادمیوم و آهن در بافتهای پوست ،عضله ،آبشش و ﮔناد شگ
ماهی ( )A.braschnikowiدر نواﺣی جنوبی دریای ﺧزر (بابلسر)
میباشد .این ماهی که یکی از  5ﮔونههای جنس  ،Alosaﺧانواده
 Clupeideaو از ماهیان پالژیﻚ و مﻬاجر دریای ﺧزر است ،به اجرا
در آمد.

مواد و روشها
نمونهبرداری در منﻄقه بابلسر با موقﻌیت ﻃول و عرض
جغرافیایی بهترتیب  58/502105و  10/582051انجام ﮔرفت.
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تﻌداد  50قﻄﻌه ماهی بهﺻورت تصادفی در فصﻞ پاییز و زمسﺘان،
 8121از پرههای ﺻید که در محدوده مورد نﻈر قرار داشﺘند تﻬیه
و مورد زیستسنجی قرار ﮔرفﺘند .سپس از هر قﻄﻌه ماهی نمونه
بافت عضله ،آبشش ،ﮔناد و پوست جدا ﮔردید و در بسﺘههای
مشﺨص برای عمﻞ هضم آماده ﮔردید (جاوید و همکاران.)8122 ،
هضم نمونهها :هضم نمونهها از روش هضم ﺧشﻚ ،در
آزمایشگاه سالمت آسا (وابسﺘه به سازمان اسﺘاندارد) انجام شد.
جﻬت انجام هضم نمونهها ابﺘدا مقدار  8تا  5ﮔرم از نمونهها را در
کوره با دمای  550درجه سانﺘیﮔراد بهمدت  5ساعت قرار داده
تا نمونهها بهﺣاﻟت ﺧاکسﺘر در بیایند .سپس به هر یﻚ از نمونهها
80سیسی  0 ،HCLموالر اﺿافه کرده و زیر هود تا ﺧشﻚ شدن
کامﻞ روی هیﺘر قرار داده شد و پس از ﺧنﻚشدن کروزه80 ،
سیسی  0/8 ،HNO1نرمال اﺿافه شد و تا به جوش آمدن روی
هیﺘر قرار ﮔرفت بﻌد از به جوش آمدن نمونهها را از کاﻏذ ﺻافی
 28میکرون عبور داده و با  0/8 ،HNO1نرمال در باﻟن ژوژه 50
سیسی به ﺣجم رسانده شد و محلول آماده اندازهﮔیری درون
ﻇروف اسﺘریﻞ مﺨصوص ،جمﻊ ﮔردید (AOAC official 222/88
8222 ،Method؛8251 ،Iso 1155؛ .)8211 ،Iso 0001
برای تﻬیه محلولهای اسﺘاندارد فلزات ذکر شده از
نمﻚهای نیﺘرات ﺧاﻟص مربوط به شرکت مرك آﻟمان اسﺘفاده
ﮔردید ،که پس از رسم منحنی کاﻟیبراسیون ،توسط دسﺘگاه جذب
اتمی شﻌله ( )FAASساﺧت شرکت  Analytikjenaمدل AA200
میزان ﻏلﻈت هر فلز بهدست آمد .برای تجزیه تحلیﻞ دادهها از
نرمافزار  SPSS82 ،Ecxelو آزمون آماری Mann-Whitneyاسﺘفاده
شده است.
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پوست و ﮔناد مﻌنیدار نمیباشد .اﺧﺘالف ﻏلﻈت کادمیوم در بافت
عضله و آبشش اﺧﺘالف مﻌنیداری داشت اما در بافتهای عضله
و ﮔناد مﻌنیدار نمیباشد .در مورد فلز مس اﺧﺘالف ﻏلﻈت در
عضله و ﮔناد مﻌنیدار بوده ،اما در بافتهای عضله و آبشش
مﻌنیدار نبوده است .ﻏلﻈت فلزات سنگین آهن و روی به تفکیﻚ
فصول (پاییز و زمسﺘان) ،در هر دو فصﻞ دارای اﺧﺘالف مﻌنیداری
بوده ( )p>0/05اما برای عناﺻر مس و کادمیوم اﺧﺘالف
مﻌنیداری مشاهده نشد (.)p<0/05
میانگین ،ﺣداقﻞ و ﺣداکثر ﻏلﻈت فلزات در بافتهای
مﺨﺘلﻒ در جدول  8آمده است .ﻃبق نﺘایج بهدستآمده ،در کﻞ
باالترین ﻏلﻈت مربوط به عنصر روی ( 15/00±10/08میکروﮔرم
بر ﮔرم وزن ﺧشﻚ) در بین تمامی بافتها مشاهده ﮔردید .ترتیب
زیر برای عناﺻر در بافتهای مﺨﺘلﻒ بهدست آمد:
روی> آهن> مس> کادمیوم
در مورد تمامی فلزات کمترین مقدار در بافت عضله مشاهده
ﮔردید .در مورد آهن ،روی و کادمیوم بیشترین میانگین ﻏلﻈت
در بافت ﮔناد مشاهده ﮔردید ترتیب ﻏلﻈت برای عنصر آهن
ﮔناد>آبشش>پوست>عضله و برای روی و کادمیوم ترتیب
ﮔناد>پوست>آبشش>عضله بهدست آمد .بیشترین میانگین
ﻏلﻈت عنصر مس در بافت پوست مشاهده ﮔردید .ترتیب ﻏلﻈتها
در مورد عنصر مس در بافتهای مﺨﺘلﻒ بهﺻورت پوست> ﮔناد>
آبشش> عضله میباشد.

نتایج
براساس تجزیه و تحلیﻞ انجامشده بین میزان تجمﻊ فلزات
سنگین آهن و روی در بافتهای عضله ،آبشش ،پوست و ﮔناد
اﺧﺘالف مﻌنیداری وجود دارد ( )p>0/05اما مس و کادمیوم در
این بافتها دارای اﺧﺘالف مﻌنیداری نمیباشد (.)p<0/05
همﭼنین نﺘایج آزمون آماری  Mann-Whitney Uنشان دادند،
فلزات آهن ،روی ،مس و کادمیوم در بافتهای پوست و عضله
دارای اﺧﺘالف مﻌنیداری میباشد ( )p>0/05اما آهن در بافت
پوست و آبشش دارای اﺧﺘالف مﻌنیداری نمیباشد (.)p<0/05
اﺧﺘالف ﻏلﻈت روی در عضله و ﮔناد مﻌنیدار اما اﺧﺘالف آن در
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جدول  :1غلظت فلزات سنگین در بافتهای مختلف(میکروگرم برگرم وزن خشک)
بافتهای مورد نظر
پوست

انحراف مﻌیار

عضله

انحراف مﻌیار

آهن

روی

کادمیوم

مس

میانگین

88/15
88/18
8/28
11/01
82/80
85/85
0/15
08/00

52/55
81/15
2/81
802/21
5/08
0/51
1/20
85/21

8/82
8/82
0/20
5/21
8/25
0/22
0/11
8/88

1/50
8/25
8/12
88/01
8/21
8/82
0/12
5/80

میانگین

81/85
5/81
80/51
12/01
15/22
1/52
88/28
21/22
85/82
81/15
8/28
08/02

80/88
1/20
1/50
10/52
01/22
80/51
21/18
21/05
15/00
10/08
1/20
802/21

8/88
0/55
8/18
1/02
8/20
8/81
8/50
1/50
8/88
8/15
0/11
1/50

1/02
8/55
0/12
80/21
8/21
8/28
8/18
5/20
8/28
8/81
0/12
88/01

ﺣداقﻞ
ﺣداکثر
میانگین
ﺣداقﻞ
ﺣداکثر
آبشش

انحراف مﻌیار
ﺣداقﻞ
ﺣداکثر
میانگین

ﮔناد

انحراف مﻌیار
ﺣداقﻞ
ﺣداکثر
میانگین

کﻞ عناﺻر

انحراف مﻌیار
ﺣداقﻞ
ﺣداکثر

بحث
دریایﺧزر دریای بسﺘهای است که آب آن از ﻃریق 810
رودﺧانه تأمین میشود .ﻟذا آالیندههای ﺧﻄرناك و سمی
همﭼون فلزات سنگین بهعلت نشت از ﺣوﺿههای ﺻنﻌﺘی ساﺣلی
و دور از ساﺣﻞ و همﭼنین عوامﻞ ﻃبیﻌی مانند ریزشهای جوی
(ﮔرد و ﻏبارهای ﺣاوی فلزات سنگین ناشی از فرسایش ﺧاكها
و ﺻﺨرهها) ،در این دریا تجمﻊ مییابد ،که این امر ﺧود از دالیﻞ
عمده آﻟودﮔی ارﮔانیسمهای زنده بهﺧصوص ماهیها میباشد.
بیشتر اندامهای ماهیان در برابر مسمومیت با فلزات سنگین
ﺣساسند .فلزات سنگین پس از ورود به بدن در اندامهای مﺨﺘلﻒ
توزیﻊ میشوند .میزان این انﺘشار در اندامها به عواملی مانند نیاز
ﻏذایی بدن به عنصر مورد نﻈر و تمایﻞ به دفﻊ فلز و تغییراتی که
به فلز وارد شده در سلولها رخ میدهد ،بسﺘگی دارد (Beheshti
و همکاران8088 ،؛  .)8215 ،Heathمﻄاﻟﻌات آزمایشگاهی
مشﺨص کردهاند که تجمﻊ فلزات سنگین در بافتهای ماهیان به
ﻏلﻈت فلزات در آب و رسوبات و مدت زمان در مﻌرض قرارﮔیری
آنها ،و فاکﺘورهای زیست محیﻄی دیگر بسﺘگی دارد ( Zhangو
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 .)8088 ،Yiبسیاری از مﻄاﻟﻌات انجام شده بر روی ﻏلﻈت فلزات
سنگین نشان میدهد که فلزات ممکن است در قسمتهای
مﺨﺘلﻒ بدن ماهی با ﻏلﻈتهای مﺘفاوت تمرکز داشﺘه باشد
( .)8081 ،Pakzadtochahiهمانﻃور که در مﻄاﻟﻌه ﺣاﺿر
مشاهده ﮔردید ،بیشترین ﻏلﻈت در بین بافتها ،مربوط به فلز
روی میباشد .روی بهعنوان یﻚ عنصر ﺿروری مﻄرح است اما
مصرف ﻃوالنی مدت دوزهای باال میتواند منجر به عوارض
جسمی نﻈیر ﺧسﺘگی و سرﮔیجه شود.
پس از بررسی تجمﻊ فلزات سنگین مشﺨص ﮔردید که
اﻟگوی تجمﻊ فلزات در بافتهای شگ ماهی ()A. braschnikowi
بهﺻورت روی>آهن>مس>کادمیوم میباشد .اﻟگوی تجمﻊ فلزات
در ماهی شبه شوریده در مﻄاﻟﻌه فرهادی و همکاران ()8128
آهن>روی>مس>نیکﻞ>سرب>کادمیوم بهدست آمد .این اﻟگو
در مﻄاﻟﻌه ( )8001 ،Rounaghبر روی ماهی کفشﻚ در سواﺣﻞ
هندیجان نیز بهﺻورت آهن>مس>نیکﻞ>سرب>کادمیوم است،
که با مﻄاﻟﻌه ﺣاﺿر تفاوت دارد .درﺣاﻟیکه این اﻟگو در مﻄاﻟﻌه
( )8005 ،AminiRanjbarدر ماهی کفال ﻃالیی ()Mugil auratus

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری
در دریای ﺧزر بهﺻورت روی>سرب>مس>کادمیوم میباشد که
مشابه مﻄاﻟﻌه ﺣاﺿر میباشد.
ممکن است تفاوت در اﻟگوی تجمﻊ فلزات سنگین در
مﻄاﻟﻌات باال میتواند ناشی از تفاوت در ﻏلﻈت ﺧود عناﺻر در
محیطهای آبی باشد .اﺧﺘالف در مرﺣله رشد ،عادات ﻏذایی و نوع
رفﺘار ماهی میتواند از عوامﻞ دیگر تأثیرﮔذار در اﻟگوی تجمﻊ
فلزات در ماهیان باشد ( Duralو همکاران8000 ،؛  Bilosetو
همکاران.)8221 ،
در مﻄاﻟﻌه ﺣاﺿر کمترین مقدار فلزات آهن ،روی ،مس و
کادمیوم در بافت عضله بهدست آمد در پژوهشی که توسط Dural
و همکاران ( )8000تجمﻊ فلزات سنگین در بافتهای مﺨﺘلﻒ
ازجمله ماهیچه ماهیان ( Dicentrarchus labrax, Mugil
 )cephalus, Sparus aurataدر تاالب  Camlikدر ترکیه
پرداﺧﺘند نشان دادند که تمامی فلزات در بافت ماهیچه کمترین
میزان تجمﻊ را داشﺘند با توجه به اسﺘانداردهای  FAOو
مﻌیارهای ترکیه ﻏلﻈت تمامی فلزات در بافت ماهیچه پایینتر از
ﺣد مجاز اعالم شده بود .در مﻄاﻟﻌاتی که توسط Pakzadtochahi
()8081؛  Taghavijelodarو همکاران ()8088؛ Kamaruzzaman
و همکاران ()8080؛ جاوید و همکاران ()8122؛ محمدنبیزاده و
پورﺧباز ()8128؛ پدرامژرف و همکاران ()8128؛ عسگری ساری
و همکاران ()8128؛ اﻟصاق ()8112؛ ناﺻری و همکاران ()8112
انجام ﮔرفت کمترین مقدار ﻏلﻈت فلزات را در بافت عضله نشان
دادند .ﻃبق نﺘایج ﺣاﺻﻞ از پژوهش فﺘاحاﻟجنان نجﻒآبادی
( )8111در مورد عناﺻر مس ،روی ،آهن و کادمیوم در بافت کبد
و عضله دو ﮔونه از ماهیان شوریده ( )Otolithes ruberو کفشﻚ
تیزدندان ) (Dsettodes rumeiدر سواﺣﻞ شمالﻏربی ﺧلیج فارس
انجام داد ،در دو اندام دو ﮔونه آهن>روی>مس>کادمیوم بود که
با نﺘایج این پژوهش مﻄابقت دارد .که علت باال بودن آهن را
میتوان کاربرد بیشتر آهن در فﻌاﻟیت بیوشیمیایی دانست .در
مﻄاﻟﻌهای که توسط  Dobaradaranو همکاران ( )8080بر روی دو
ﮔونه ماهی ﺧلیجفارس در بوشﻬر انجام شد ،ﻏلﻈت مس در عضله
بیشتر از کادمیوم بود که با نﺘایج ﺣاﺿر مﻄابقت دارد .ازآن-
جاییکه بافت عضله نقش مﻬمی در تغذیه انسان ایفا میکند،
بهعنوان بافت هدف انﺘﺨاب شد .در پژوهشی دیگر توسط Ozturk
و همکاران ( )8002بر روی ماهی ( )Cyprinus carpioانجام
ﮔردید مقدار تمام فلزات در بافت عضله کمتر از بافتهای دیگر
بهدست آمد .پوست بهعنوان اوﻟین و وسیﻊترین بافت که در تماس
با آب و منابﻊ آالینده دارد بهعنوان هدفی دیگر برای مﻄاﻟﻌه
انﺘﺨاب ﮔردید .در این مﻄاﻟﻌه ترتیب ﻏلﻈت فلزات

سال هشتم ،شماره  ،4زمستان 9315
بهﺻورت روی> آهن>مس> کادمیوم بهدست آمد و همﭼنین
باالترین میزان فلز مس ( 1/50±8/25میکروﮔرم بر ﮔرم وزن
ﺧشﻚ) در بافت پوست مشاهده ﮔردید .ﻃبق نﺘایج ﺣاﺻﻞ از
پژوهش  Dobaradaranو همکاران ( )8080انجام دادند ﻏلﻈت
فلزات سنگین سرب ،نیکﻞ ،مس و کادمیوم در بافتهای عضله و
پوست دو ﮔونه ماهی ﺧلیجفارس در بوشﻬر اندازهﮔیری شد ﻏلﻈت
کادمیوم در پوست بیشتر از عضله بهدست آمد که با مﻄاﻟﻌه
ﺣاﺿر مﻄابقت دارد .آبشش یکی از اوﻟین راههای جذب فلزات
سنگین به بدن ماهیان میباشد در مﻄاﻟﻌه ﺣاﺿر ترتیب ﻏلﻈت
فلزات در بافت آبشش به ترتیب آهن>روی>مس>کادمیوم
میباشد ( Newmanو  .)8001 ،Ungerدر مﻄاﻟﻌهای که توسط
 Ozturkو همکاران ( )8002بر روی ماهی ()Cyprinus carpio
در مورد فلزات مﺨﺘلﻒ در بافتهای مﺨﺘلﻒ انجام ﮔرفت مقدار
فلزات کادمیوم ،مس و آهن در بافت آبشش بهترتیب ،0/85±0/82
 801/5±800/2 ،1/22±0/051میکروﮔرم بر ﮔرم وزن ﺧشﻚ به-
دست آمد که مقدار مس و آهن از تحقیق ﺣاﺿر بیشتر بود .اما
در تحقیق ﺣاﺿر مقدار کادمیوم در بافت آبشش بیشتر میباشد.
در پژوهشی که توسط جاوید و همکاران ( )8121بر روی ماهی
کلمه ( )Rutilus rutilus caspicusانجام دادند مقدار فلزات آهن،
روی ،مس و کادمیوم در بافت آبشش بهترتیب ،8021/21
 0/05 ،51/2 ،812/85میکروﮔرم بر ﮔرم وزن ﺧشﻚ بهدست آمد
که از نﺘایج ﺣاﺿر بیشتر میباشد که میتوان این تفاوت را ،تفاوت
در ﻏلﻈت فلزات در منﻄقه نمونهبرداری دانست.
ﻏلﻈت کﻞ عناﺻر ﺿروری در ﮔناد ماهیان نر بیشتر از
ماهیان ماده بهدست آمد و همﭼنین بیشترین ﻏلﻈت فلزات آهن،
روی و کادمیوم در بافت ﮔناد مشاهده ﮔردید و در بافت ﮔناد
بیشترین مقدار مربوط به فلز روی میباشد که با پژوهش جاوید
و همکاران ( )8121که بر روی بافتهای مﺨﺘلﻒ ماهی کلمه
انجام ﮔرفت و ﻃبق نﺘایج ﻏلﻈت روی بیشترین مقدار را در بافت
ﮔناد به نسبت بافتهای دیگر دارا بود ،مﻄابقت دارد .درﺣاﻟیکه
نﺘایج ﺣاﺻﻞ از پژوهش  Yilmazو  )8005( Yilmazبر روی
بافتهای مﺨﺘلﻒ ماهی  Penaeus semisculcatusانجام پذیرفت
با نﺘایج ﺣاﺿر مﺘفاوت است .ﻏلﻈت عناﺻر در ﮔناد نر و ماده به
مرﺣله رسیدﮔی جنسی همبسﺘگی دارد .مﺘابوﻟیسم فلزات ﺿروری
در تﺨمدانها وابسﺘگی شدیدی به ﭼرﺧه جنسی دارد .ﻃی مدت
تقسیم سلوﻟی سلولهای جنسی (میوز) جذب مواد مغذی در
تﺨمدانها افزایش مییابد که این امر در ابﺘدا با کاهش و
رقیقشدﮔی عناﺻر همراه است (جاوید و همکاران .)8121 ،در
767

فالحنژادآستانی و همکاران

بررسی فلزات سنگین (روی ،مس ،کادمیوم و آهن) در بافتهای مختلف شگ ماهی....

نشاندهنده این امر میباشد.

نﺘایج ﺣاﺿر مقدار فلزات در فصﻞ زمسﺘان کمتر از فصﻞ پاییز
است و همﭼنین در جنس ماده کمتر از جنس نر است که

جدول  :2استانداردهای بینالمللی برای فلزات سنگین میکروگرم بر گرم وزن خشک
فلزات سنگین
استانداردها
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Cu

Cd

WHO

-

800
50
50

80
80
80

0/8
0/1
0/8

FAO
)UK(MAFF

نﺘایج ﺣاﺻﻞ از این پژوهش در بافتهای مﺨﺘلﻒ و مقایسه
با مقادیر اسﺘاندارد بیناﻟمللی (جدول )8نشان میدهد که مقدار
میانگین روی در بافت پوست و ﮔناد از اسﺘانداردهای FAO
(جاوید و همکاران )8122 ،و ( Ukجاوید و همکاران)8122 ،
بیشتر بود ،اما در بافت عضله و آبشش ،میانگین روی کمتر از
اسﺘانداردهای جﻬانی بود .میانگین مس در تمام بافتها از
اسﺘانداردها کمتر بهدست آمد و در مورد کادمیوم میانگین ﻏلﻈت
آن در تمام بافتها از اسﺘانداردهای بﻬداشت جﻬانی FAO
( )WHOو  UKباالتر بهدست آمد .با توجه به اینکه ﻏلﻈت باالی
فلزات سنگین باعث بروز مشکالت عدیدهای
همﭼون نقص ایمنی ،مشکالت ﮔوارشی ،ناراﺣﺘیهای قلبی ،و
افزایش فشار ﺧون و ﻏیره میشود و با توجه به سمی بودن
کادمیوم در بافتهای مﺨﺘلﻒ ،بهﺧصوص در بافت عضله مصرف
این ماهی توﺻیه نمیﮔردد.
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