سال دهم ،شماره  ،2تابستان 1397

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

بررسی تجمع فلزات سنگین در عضله ماهیان کفشک تیزدندان (،)Psettodes erumei
گیش ماهی ( )Carangoides fulvoguttatusو ماهی هوور ( )Thunnus tonggolآبهای بوشهر


امین غالمحسینی :بخش آبزیان ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران



مصطفی اخالقی :بخش آبزیان ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران



پریا اکبری* :گروه شیالت ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ،بندر چابهار ،ایران

 سیاووش سلطانیان:

بخش آبزیان ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران



وحیده نقدسی :بخش آبزیان ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران



محمدسعید فریدونی :بخش آبزیان ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
تاریخ دریافت :اردیبهشت 1396

تاریخ پذیرش :مرداد 1396

چکیده
فلزات سنگین از مهمترین آالیندههای محیط زیست بهشمار میروند که از طریق زنجیره غذایی در بدن آبزیان تجمع مییابند .هدف از این
تحقیق ،اندازه گیری میانگین غلظت فلزات سنگین سرب ،آهن ،روی ،کروم ،نیکل و کادمیوم عضله کفشک تیزدندان (،)Psettodes erumei
گیش ماهی ( )Carangoides fulvoguttatusو ماهی هوور ( )Thunnus tonggolدر بوشهر و مقایسه آن با استاندرد جهانی میباشد 30 .نمونه
از هر ماهی مورد مطالعه ،از صید روزانه صیادان بوشهر تهیه شدند .پس از شست و شو ،بافت عضله خوراکی جداسازی و پس از انجام عملیات
هضم اسیدی ،غلظت فلزات سنگین نمونهها بهوسیله دستگاه جذب اتمی اندازهگیری شد .میانگین غلظت فلزات سنگین روی ،سرب ،کادمیوم،
نیکل ،آهن و کروم در عضله کفشک تیزدندان بهترتیب  15/44±0/33 ،0/36±0/01 ،2/64±0/21 ،3/20±0/10 ،3/11±0/14و
 0/40±0/05میلیگرم بر کیلوگرم ،در عضله گیش ماهی بهترتیب  11/49±0/0 ،32/35±0 ،0/02±0 ،0/33±0/01 ،1/24±0/07و
 0/61±0/06میلیگرم برکیلوگرم و هوور بهترتیب  13/37±0/07 ،0/27±0 ،0/02±0 ،1/82±0/12 ،2/34±0/14و  0/30±0/01میلیگرم
بر کیلوگرم تعیین گردید .تحلیل آماری نتایج ،مبین وجود اختالف معنیدار غلظت عناصر آهن ،روی و سرب در ماهیهای مورد بررسی بود
( .)P>0/05در حالیکه غلظت کروم در بین ماهیهای مختلف معنیدار نبود ( .)P<0/05نتایج مطالعه حاضر بیانگر غلظت پایین فلزات سنگین
روی ،کروم ،آهن و نیکل اندازهگیری شده در عضله ماهیان مورد بررسی شده در مقایسه با استاندارد جهانی است.
کلمات کلیدی :کفشک تیزدندان ،گیش ماهی ،هوور ،فلزات سنگین ،آلودگی زیست محیطی
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولparia.akbary@gmail.com :
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بررسی تجمع فلزات سنگین در عضله ماهیان کفشک تیزدندان ،گیش ماهی و ماهی هوور....

مقدمه
ورود بیش از حد فلزات سنگین به منابع آبی داخلی و دریایی،
منجر به تجمع این فلزات در اندامهای مختلف آبزیان میگردد و در
صورتیکه میزان این تجمع از حد معینی افزایش یابد ،عالئم مسمومیت
و بهدنبال آن تلفات مشاهده میشود (جاللیجعفرب و آقازادهمشگی،
 .)1390تجمع فلزات سنگین در اندامها و بافتهای مختلف ازجمله
بافت عضالنی ماهی از اهمیت ویژهای برخوردار است ( Begumو
همکاران2009 ،؛  .)2012 ،Robertsیکی از اساسیترین مسائل در
ارتباط با فلزات سنگین عدم تجزیه شدن آنها در بدن میباشد فلزات
سنگین پس از ورود به بدن دیگر از بدن دفع نشده بلکه در بافتهایی
مثل چربی ،عضالت ،استخوانها و مفاصل رسوب کرده و انباشته
میشوند که همین امر موجب بروز بیماریها و عوارض متعددی
میشوند ( Jarupو همکاران .)1998 ،مهمترین اثرات سوء ناشی از
مصرف مواد غذایی آلوده به فلزات سنگین ازجمله کادمیوم ایجاد بیماری
ایتا ایتا و تخریب کلیه ،تخریب بافتهای بیضه میباشد (Shokrzadeh
و  .)2010 ،Saraviکروم موجب ایجاد درماتیتهای پوستی و تحریک
غشای مخاطی ،سرب باعث اختالالت سیستم عصبی محیطی و
مرکزی ،نیکل موجب تغییر در خون و آنزیم و افزایش فشارهای روانی
میگردد ( Razaviو همکاران2012 ،؛  .)2005 ،Shahriariنیکل ازجمله
فلزات پرکاربرد در صنعت میباشد و یکی از ترکیبات کاتالیستی مورد
استفاده در صنایع پتروشیمی است ( Kargarو همکاران.)2011 ،
افزایش غلظت نیکل از حد مجاز استاندرد سازمان بهداشت جهانی ،بر
روی اندامهای مختلف انسان ازجمله ریه ،کلیه و دستگاه گوارشی،
تاثیر سوء میگذارد که میتوان به آلرژی شدید پوستی ،مرگ جنین،
کاهش قدرت سیستم ایمنی بدن ،کاهش وزن و سرطان ریه و
سینوسهای بینی اشاره کرد ( Harikumarو همکاران .)2009 ،عامل
اصلی ورود نیکل به دریاها از طریق رودخانههاست مهمترین منشا
انسانی نیکل در اکوسیستمهای آبی سوختن سوختهای فسیلی،
سنگهای معدنی و فعالیتهای صنعتی گداختن و آبکاری فلزات است
( Harikumarو همکاران2009 ،؛  Spearsو همکاران .)1986 ،قرار
گرفتن موجودات آبزی در معرض رسوبات آلوده به نیکل موجب تاثیرات
شدیدی مانند مرگ و میر ،کاهش رشد و فعالیتهای بازدارنده
تولیدمثل میشود فلز روی از لحاظ زیستی یکی از فلزات معدنی
استثنایی است که در سالمتی عمومی بدن انسان نقش مهمی ایفاء
مینماید (بندانی و همکاران1389 ،؛  .)2012 ،Robertsمسمومیت با
روی به کاهش  pHعروق سرخرگی ،کاهش جذب اکسیژن ،افزایش
ضربان قلب منجر میگردد ( Pourangو همکاران .)2001 ،بیش از
 % 90آهن بدن بهصورت متصل به پروتئینها وجود دارد ،مهمترین
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این پروتئینها هموگلوبین ،ترانسفرین و فرتینین میباشد .در میان
آنزیمهایی که حاوی آهن بوده و یا توسط آن فعال میشوند میتوان
به کاتالز ،پراکسیداز ،فنیل آالنین ،هیدوکسی الز و بسیاری از آنزیمهای
دیگر شامل آنزیمهای چرخه اسیدتریکربوکسیلیک اشاره کرد .مصرف
بلندمدت آهن میتواند منجر به ناراحتیهای تغذیهایی ،کاهش رشد و
کمبود فسفر شود .وجود آهن اضافی در خون انسان باعث ایجاد رسوباتی
میشود که رگهای خونی را مسدود میکند ( Chengو .)2007 ،Gobas
تحقیقات متعددی در زمینه اندازهگیری غلظت فلزات سنگین در
بافت خوراکی ماهیان در محیطهای مختلف دنیا و ازجمله ایران انجام
گردیده است که از آن جمله میتوان به تحقیقی که  Shahriariو
همکاران ( )2005در ارتباط با اندازهگیری مقادیر فلزات سنگین
کادمیوم ،سرب و نیکل در بافت خوراکی ماهی شوریده ( Otolithes
 )ruberو سرخو ( )Lutjanus lemniscatusخلیج فارس اشاره کرد که
مقدار سرب ،کادمیوم ،کروم و نیکل از حداکثر مجاز سازمان بهداشت
جهانی بیشتر بود .عسگریساری و همکاران ( )1389میزان فلزات
سنگین جیوه ،کادمیوم و سرب در عضله ماهی شوریده در بنادر
صیادی آبادان و بندرعباس را مورد بررسی قرار دادند آنها گزارش
کردند که میانگین تجمع فلزات جیوه ،کادمیوم و سرب در بافت عضله
ماهی شوریده بندر عباس باالتر بود و میزان کادمیوم باالتر از حد مجاز
استاندار بهداشت جهانی گزارش شد .ازجمله تحقیقات دیگر میتوان
به مطالعه نبیزاده و پورخباز ( )1392در ماهی زمینکن ( Platycephalus
 )indicusو  Alinejadو همکاران ( )2014بر روی کفشک تیزدندان
( )Psettodes erumeiاشاره نمود.
از آنجاییکه آبهای جنوب کشور ،بهدلیل رفت و آمد نفتکشها
و ورود فاضالبهای شهری و صنعتی در معرض آلودگی هستند و از
طرف دیگر ماهیها نشانگرهای خوبی برای پایش طوالنی مدت تجمع
فلزات سنگین در محیطهای دریایی هستند (شهابمقدم و همکاران،
 ،)1389لذا هدف از این تحقیق ،بررسی برخی فلزات سنگین در عضله
کفشک تیزدندان ،گیشماهی و ماهی هوور شهرستان بوشهر و مقایسه
آن با استانداردهای جهانی میباشد.

مواد و روشها
تعداد  30نمونه ماهی کفشک تیزدندان ،گیشماهی و ماهی
هوور بهطور تصادفی از شهرستان بوشهر جمعآوری شد .سپس نمونهها
خوب شسته شد و فلس آنها جدا گردید و  100گرم از عضله پشتی
هر ماهی را وزن کرده و از آن  25گرم ،درداخل فور در حرارت بین
 65درجه سانتیگراد گذاشته تا کامالً خشک شود (.)2004 ،FAO
کلیه وسایل مورد استفاده بهمدت  24ساعت در مجاورت اسید نیتریم
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 5درصد قرار گرفت و سپس دو بار با آب مقطر شسته و مورد استفاده
قرار گرفت .ابتدا بوتههای چینی بهمدت  2ساعت در آون با دمای 135
درجه سانتیگراد قرار گرفت سپس نمونهها در درون بوتههای چینی
قرار گرفتند و بر روی اجاق سوزانده شدند تا دودهای حاصله خارج
شوند سپس ظروف حاوی نمونهها به کوره سرد منتقل و دما بهآرامی
تا  500درجهسانتیگراد باال برده شد .نمونههای خاکستر شده را از
کوره خارج کرده و پس از سرد شدن بهمنظور عاری نمودن از کربن
به آنها  2میلیلیتر اسیدنیتریک غلیظ اضافه شد و بر روی صفحه
داغ با دمای مالیم اسید تبخیر شد تا غلیان نکند .مجدد نمونهها را به
کوره سرد منتقل کرده و دمای کوره بهآرامی تا  500درجه سانتیگراد
به همان روش قبل افزایش یافت .دمای کوره بهمدت یکساعت ثابت
نگه داشته شد .سپس ظروف نمونهها از کوره بیرون آورده شد و پس
از سرد شدن به آنها  2میلیلیتر اسیدنیتریک غلیظ اضافه شد و پس
از تبخیر بر روی صفحه داغ ،مجددا در کوره با دمای  500درجه
سانتیگراد بهمدت  1ساعت گذاشته شد و این عمل تا زمانیکه نمونهها
عاری از کربن و سفید شوند تکرار شد .به نمونههای سفید شده 10
میلیلیتر اسیدکلریدریک  1نرمال اضافه شد و روی صفحه داغ با دمای
پایین بهمدت  10دقیقه حرارت داده تا خاکستر در اسید حل گردد.
محلول به بالن ژوژه  25میلیلیتری انتقال داده شد و پس از سرد
شدن با اسیدکلریدریک  1نرمال به حجم رسانده شد .در نهایت ،نمونهها
برای سنجش با دستگاه جذب اتمی آماده شدند .قبل از شروع قرائت
نمونهها ،ابتدا استانداردهای هر فلز با غلظتهای مشخص از قبل تهیه
شده و به دستگاه تزریق شد و منحنی استاندارد هر فلز با ضریب
رگرسیون آن بهدست آمد ( Spearsو همکاران.)1986 ،
آنالیز آماری :دادهها با آزمون کالموگروف اسمیرنوف نرمالسنجی
شدند پس از آن مقایسه میانگین فلزات سنگین در ماهی کفشک تیز
دندان ،گیشماهی و ماهی هوور با آزمون واریانس یکطرفه ( One Way
 )ANOVAو مقایسه میانگین فلزات سنگین با معیار استاندارد سازمان
بهداشت جهانی ( )WHOبا آزمون  One- Sample t- testبا استفاده از
نرمافزار  16 SPSSمورد آنالیز قرار گرفتند .وجود یا عدم وجود اختالف
معنیدار در سطح اطمینان  95درصد ( )P>0/05تعیین گردید .در
رسم نمودارها و جدولها از نرمافزار  2007 Excelاستفاده شد.

نتایج
نتایج حاصل میانگین غلظت فلزات سنگین در ماهی کفشک
تیزدندان ،گیشماهی و ماهیهوور در جدول  1آورده شده است .غلظت
فلزات آهن ،روی و سرب در بین ماهیهای مورد بررسی اختالف
معنیداری را با هم نشان دادند ( .)P>0/05بیشترین میزان فلزات

سال دهم ،شماره  ،2تابستان 1397

آهن ،روی و سرب در ماهی کفشک تیزدندان مشاهده شد .درحالیکه
میزان فلز کروم در بین ماهیهای مورد بررسی اختالف معنیداری را
نشان ندادند ( .)P<0/05بیشترین میزان فلز کادمیوم در ماهی کفشک
تیزدندان مشاهده شد که اختالف معنیداری را با دو ماهی دیگر نشان
داد ( .)P>0/05کمترین میزان نیکل در ماهی هوور مشاهده درحالیکه
بین ماهی کفشک تیزدندان و گیش ماهی این اختالف از نظر میزان
نیکل معنیدار نبود (.)P<0/05
جدول :1میانگین و انحراف معیار غلظت فلزات سنگین مورد بررسی در
ماهی کفشک تیزدندان ،هوور و گیش ماهی بوشهر (میلیگرم بر کیلوگرم)

فلزات

ماهی کفشک

سنگین

تیز دندان

آهن
روی
کادمیوم
کروم
سرب
نیکل

15/44±0/33 c
3/11±0/14 c
2/64±0/21 b
0/40±0/05 a
3/20±0/10 c
0/36±0/01 b

ماهی هوور

گیش ماهی

13/37±0/07 b
2/34±0/14 b
0/02±0/0 a
0/30±0/01 a
1/82±0/12 b
0/27±0/0 a

11/49±0/32 a
1/24±0/07 a
0/02±0/0 a
0/61±0/06 a
0/33±0/01 a
0/35±0/04 b

حروف نامشابه در هر ردیف نشاندهنده اختالف معنیدار بین ماهیهای مورد بررسی
است (.)P>0/05

میزان فلز آهن ،روی ،سرب ،کادمیوم ،کروم و نیکل از نظر حد مجاز
استاندارد بهداشت جهانی بهترتیب  10 ،0/2 ،0/5 ،100 ،100و 0/38
میلیگرم بر کیلوگرم گزارش شد ( Shokrzadehو  .)2010 ،Saraviکه
نتایج حاصله نشان داد که میزان سرب در ماهی کفشک تیزدندان و
ماهیهوور باالتر از حد مجاز استاندارد جهانی است ( .)P>0/05همچنین
میزان کادمیوم در ماهی کفشک تیزدندان باالتر از حد مجاز استاندارد
بهداشت جهانی بود ( .)P>0/05ولی در بقیه فلزات برای ماهی مورد
بررسی این میزان پایینتر از حد استاندارد بود.

بحث
حضور فلزات سنگین در اکوسیستمهای آبی منجر به تجمع این
فلزات در موجودات آبزی شده و از طریق زنجیره غذایی به انسان
منتقل میشود ( .)2005 ،Shahriariبندانی و همکاران ( )1389بیان
نمودند که تراکم غلظت فلزات سنگین در بدن موجودات آبزی بستگی
به خصوصیات شیمی منطقه و رفتار تغذیهای دارد .غلظت هر یک از
فلزات سنگین در بافتهای مختلف بدن ماهی متفاوت است (بندانی
و همکاران .)1389 ،نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بیشترین
میزان فلز کادمیوم ،آهن ،روی و سرب در ماهی کفشک تیزدندان
مشاهده شد و کمترین میزان فلز آهن ،روی و سرب در گیشماهی
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بررسی تجمع فلزات سنگین در عضله ماهیان کفشک تیزدندان ،گیش ماهی و ماهی هوور....

مشاهده شد .این موضوع نشان میدهد که محل زیست ماهی نیز از
عوامل تاثیرگذار است .شهاب مقدم و همکاران ( )1389بیان کردند
که غلظت فلزات سنگین در عضالت ماهیان سطحیزی از کفزیها
کمتر است .از آنجاییکه ماهی کفشک تیزدندان از ماهیان کفزی
است و بهنظر میرسد گوشتخوار باشد لذا خطر افزایش تجمع فلزات
سنگین در این ماهی افزایش مییابد (صادقی .)1380،میزان سرب در
ماهی کفشک تیزدندان و ماهی هوور باالتر از حد مجاز استاندارد جهانی
( 0/5میلیگرم بر کیلوگرم) گزارش شد .این موضوع نشان میدهد که
سرب بدون شک بیشترین مقادیر را در میان فلزات سنگین محیط
زیست بهخود اختصاص داده است ،چرا که گستردگی منابع سرب و
تنوع صنایع مختلف در استفاده از این عنصر در رنگسازی،
پتروشیمی ،رادیولوژی و پژشکی و بیش از همه در بنزین و مصرف
باالی آن در جهان سبب پراکنش باالی این عنصر در تمامی
اکوسیستمها شده است (عسگریساری .)1388 ،در تحقیق پروانه و
همکاران ( )1390غلظت سرب بافت عضله ماهی کفشک گرد
( )Euryglossa orientalisپایینتر از استانداردهای جهانی بود که این
نتایج مشابه تحقیقات قبلی دیگر در سایر آبزیان است .در تحقیقی که
بر روی ماهی شیربت ( )Barbus gyrpusو بیاح ( )Liza abuانجام شد،
باالترین غلظت مربوط به فلز سرب بود که براساس نظر  Raufو
همکاران ( )2009احتماالً علت این امر تمایل این فلز به بافتهای
پرتحرک نظیر عضله ماهی است .درخصوص فلز سرب نیز گزارش شده
که در عضله ماهیها تجمع یافته و اتصال آن با موکوس ،نقش مهم
در تجمع و دفع آن دارد (جاللیجعفری و آقازادهمشگی.)1385 ،
محدوده تحمل فلزاتی نظیر سرب و کادمیوم بسیار ناچیز است
(عسگریساری و همکاران .)1389 ،این فلزات برای انسان بسیار سمی
محسوب میشوند .از طرفی کادمیوم قادر است بهطرز جبران ناپذیری
صدمات کلیوی به بزرگساالن وارد آورد .همچنین غلظت غیرمجاز
کادمیوم باعث بروز بیماریهای گوارشی میشود (بندانی و همکاران،
 .)1389مقادیر غیرمجاز کروم نیز میتواند منجر به تخریب کلیه ،کبد،
دستگاه عصبی ،تنفسی و پوست شود و ناهنجاریهای کروموزومی نیز
ایجاد کند .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که کمترین غلظت
عناصر آهن ،سرب و روی در گیشماهی مشاهده شد که این موضوع
نشان میدهد که ماهیان منطقه اپیپالژیک یا نریتیکی همانند ماهی
هوور بیشتر در مواجهه با آالیندهها قرار دارند .روی ازجمله موادی
است که بهعنوان میکرونوترینت در غذای موجودات و آبزیان نقش
دارد که براساس مقادیر خود در فرآیندهای زیستی ایفای نقش میکند
(محرک یا بازدارنده) .طبیعتاً غلظت این عنصر در بافتهای مشابه از
گونههای مختلف تغییرات زیادی را نشان میدهد (صادقی.)1380 ،
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درکل نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین میزان فلز آهن،
روی ،سرب و کادمیوم در کفشک تیزدندان مشاهده شد لذا کفشک
ماهیان تیزدندان بهلحاظ کفزی بودن و تماس با ترکیبات رسوبی
میتوانند بهعنوان شاخص زیستی در بررسی اکوسیستم و برخی عناصر
خطر آفرین موجود در آب مطرح گردد و به رغم فعالیتهای نفتی،
صنعتی و غیره وضعیت سالمتی ماهیان سطحیزی همچون ماهی
هوور و گیش ماهی بهلحاظ فلزات سنگین آهن ،روی ،کروم ،نیکل و
کادمیوم در شرایط مطلوبی قرار داشت .البته هر گونه تغییر در روند
جذب و تجمع عناصر سنگین در ماهی میتواند بهدلیل تاثیرگذاری
عوامل مختلفی از قبیل نوع عنصر ،نوع آبزی ،بافت جنسیت ،وزن و
سن آبزی ،عادات غذایی ،خصوصیات فیزیولوژیک ماهی و ویژگیهای
اکولوژیک و شرایط محیطی باشد (فاضلی و همکاران1384 ،؛ Razavi
و همکاران .)2012 ،درخصوص فلز کروم و کادمیوم در تحقیقی که
توسط  Raufو همکاران ( )2009بر روی  3گونه کپور انجام شد ،دو
عضوی که حداقل غلظت این دو فلز را نشان دادند ،بافت ماهیچه و
آبشش بودهاند و کبد باالترین غلظت را داشته است .از طرفی کروم از
حاللیت پایینتری در آب نسبت به عناصر دیگر برخوردار است
(بندانی و همکاران .)1389،کمترین تجمع فلز در عضله سه ماهی مورد
بررسی در این تحقیق ،مربوط به کادمیوم بود که این موضوع نشان
میدهد که تجمع کادمیوم در عضله پایینترین مقادیر را نشان میدهد
(عسگریساری و همکاران1389 ،؛  Abu Hilalو .)2008 ،Ismail
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