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بررسی تجمع فلزات سنگین کروم و کبالت در بافتهای آبشش ،پوست و عضله ماهی شاهکولی

مقدمه
ماهی از ارزش غذایی بسیار باالیی برخوردار بوده و استفاده از آن
در رژیم غذایی انسان عالوه بر تامین نیازهای تغذیهای بدن در بهبود
وضعیت سالمتی ،جسمی و فکری افراد جامعه نیز موثر است )Rashed
و همکاران .(2001 ،همچنین یکی از اصلیترین منابع تامین پروتئین
برای بشر بهشمار میرود .در سالهای اخیر آلودگی آبها در نتیجه
فعالیتهای انسانی و بهرهبرداری نادرست از منابع موجود در دریاها
پدید آمده است که منجر به مسمومیت آبزیان ازجمله ماهیان میشود.
این آلودگیها میتواند از منابع مختلفی چون فاضالبهای صنعتی و
شیمیایی ،فاضالبهای خانگی ،فعالیتهای کشاورزی ،اکتشاف و
استخراج نفت تامین گردد که هر کدام میتوانند دارای مقادیر مختلفی
از فلزات سنگین باشند و اکوسیستمهای آبی را دستخوش تغییر و
تخریب قرار دهند .تخلیه پسابهای صنعتی و کشاورزی در آبهای
شیرین و دریاها عامل اصلی افزایش مقادیر یونهای سمی فلزات
سنگین ازقبیل کادمیوم ،جیوه ،کروم ،کبالت و سرب است ( Canliو
 .)2003 ،Atliاز آنجائیکه فلزات سنگین بهعنوان یکی از آلودگیهایی
است که در بدن تجمع پیدا میکنند و وجود بیش از حد آنها در بدن
ماهی و انسان موجب بروز عوارض میشوند ،لذا بررسی و تعیین غلظت
فلزات سنگین در بافتهای خوراکی ماهی و مقایسه آنها با
استانداردهای جهانی امری ضروری بوده و ازجمله تدابیر الزم برای
حفظ سالمت بشر میباشد .
ازجمله گونههای با ارزش ماهیان استخوانی دریای خزر ،گونه
 Chalcalburnus chalcoidesمتعلق به خانواده کپورماهیان Cyprinidae
میباشد .این ماهی در تمامی سواحل جنوبی دریای خزر از تاالب انزلی
تا رودخانه گرگانرود دیده میشود تحقیقاتی مشابه بر روی سایر خانوادههای
متعلق به این منطقه صورت گرفته که از میان آنها میتوان به پروژه
بررسی و تعیین میزان فلزات سنگین (جیوه ،کادمیوم ،سرب ،روی و
کبالت) در بافت کبد و عضله ماهیان خوراکی تاالب اشاره کرد (عسکری
ساری و همکاران )1383 ،و بر این اساس اختالف معنیداری بین میزان
تجمع فلزات سنگین در بافتهای مورد بررسی ثبت شد .در مطالعات
 )2010( Fridtidغلظت سرب و کادمیوم در عضالت ماهی شاه کولی
پایینتر از حد مجاز میباشد و به این ترتیب نتیجهگیری میشود که
خطری برای مصرف این ماهیان توسط انسان وجود ندارد .مطالعهای
توسط  )2012( Mesut Uralتحت عنوان سنجش فلزات سنگین مس،
روی ،سلنیوم ،کروم و کادمیوم) در بافتهای ماهی کپور گونه
 Capoeta truttaدر مناطق رودخانه کیبان ترکیه انجام انجام داد که
براساس این مطالعه باالترین سطح فلزات سنگین در بافتهای کبد،
عضله ،آبشش و کلیه ،روی بوده درحالیکه کمترین فلز در بافتهای
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نامبرده کادمیوم بوده است .میزان صید باال،کیفیت مطلوب گوشت و
ارزش اقتصادی باالی این ماهی موجب گردیده بررسی و تحقیق بر
روی این ماهی بهلحاظ بررسی میزان فلزات سنگین در بافتهای عضله،
آبشش و پوست ماهی مذکور مورد توجه قرار گیرد.
در این بررسی ،با تعیین میزان فلزات کروم و کبالت در بافتهای عضله،
آبشش و پوست ماهی شاه کولی و امکان تهدید نسل ماهی و همچنین
احتمال انتقال آلودگیهای یادشده به انسان ،وضعیت سالمت این ماهی
در مناطق مورد مطالعه مشخص گردد .اهداف مورد بررسی در این
تحقیق بهشرح زیر بودند:
تعیین میزان فلزات سنگین کروم و کبالت در بافتهای آبشش،
پوست و عضله ماهی شاه کولی  Chalcalburnus chalcoidesدر دو
منطقه مورد مطالعه ،مقایسه مقادیر بهدست آمده با استانداردهای
جهانی ،مقایسه میزان تجمع فلزات در بافتهای مورد بررسی و مقایسه
میزان تجمع فلزات در بافتهای مورد بررسی در دو منطقه مورد مطالعه.

مواد و روشها
در این تحقیق از آبهای حوضه جنوبی دریای خزر در دو استان
مازندران (منطقه شیرود) و استان گیالن (منطقه تاالب انزلی) صید
ماهی شاه کولی در بهار  1392انجام شددر استان مازندران  14نمونه
و در استان گیالن  15نمونه از مناطق تخلیه صید بهروش تصادفی
تهیه و توسط یونولیتهای محتوی یخ به آزمایشگاه دانشکده علوم و
فنون دریایی تهران منتقل گردیدند پس از انجام عملیات زیستسنجی
(اندازهگیری طول کل ،چنگالی برحسب میلیمتر و وزن کل برحسب
گرم) کالبدشکافی شدند و بافتهای آبشش ،پوست و عضله جدا شد
( .)1999 ،MOOPAMاز روش  Microwave Digestionبرای هضم
نمونهها استفاده شد .در این روش نمونههای بافت ماهی توسط آون با
دمای  80درجه سانتیگراد بهمدت  24ساعت خشك شدند سپس به
اندازه  0/3گرم از نمونهها را به مخلوطی از اسیدنیتریك  65درصد و
آب اکسیژنه  35درصد به نسبت  8سیسی به  2سیسی اضافه گردید
و سپس از طریق دستگاه ماکروویو عمل هضم تکمیل گردید .بعد از
عملیات هضم ،صاف کردن نمونه انجام شد و حجم نمونه از طریق آب
مقطر به  50سیسی رسانده شد و تا تزریق به دستگاه جذب اتمی در
یخچالهای با دمای  4درجه سانتیگراد نگهداری گردید (،MOOPAM
 .)1999دستگاه مورد استفاده در این پروژه  Varianبا مدل GTA 100
بود .اندازهگیری فلزات مورد بررسی به کمك سیستم جذب اتمی کوره
انجام گردید .با توجه به شکل ،شاه کولی دریای خزر در آبهای حوزه
میانی و جنوبی پراکنش داشته و زندگی میکند .در قسمت شمالی
دریا خیلی بهندرت مشاهده میشود.
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جدول :2آنالیز آماری دادههای طولی و وزنی ماهی شاه کولی در
شیرود
متغییر

خطای

تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

14

123

189

163/42

5/27352

14

16/5

79/7

48/43

4/92199

طول چنگالی
(میلیمتر)
وزن کل
(گرم)

استاندارد

بررسی صحت داده های آنالیزشده از طریق :CRM-IAEA 407

شکل :1نقشه پراکنش در منطقه ()1980 ،Kazancheev

جدول :3غلظت فلزات بر اساس CRM

جهت انجام مطالعات آماری از نرمافزار  SPSS 16استفاده گردید
و با استفاده از آزمون کراسکال والیس تفاوت غلظت فلزات در بافتهای
مختلف بررسی شد و همچنین رسم نمودارها توسط نرمافزار 2007
 Excelانجام گرفت .در تحقیق حاضر از آزمون آماری  t-testجهت
مقایسه میانگین میزان فلزات سنگین اندازهگیری شده در بافت عضله
با مقادیر استانداردهای جهانی استفاده گردید.

نتایج

فلز

CRM

غلظت محاسبه شده

کروم
کبالت

0/0-67/79
0/0-09/11

0/68
0/10

با توحه به نتایج تست کولموگوروف -اسمیرنوف و شاپیرو ویلك
) (Kolmogorov-Smirnov-Shapiro-Wilkتوزیع دادهها بهجز کروم در
آبشش و عضله نرمال نبوده ،لذا برای آنالیز آماری دادهها از تستهای
ناپارامتریك استفاده گردیده و برای کروم در آبشش و عضله از T-test
استفاده شد.

جدول :1آنالیز آماری دادههای طولی و وزنی ماهی شاه کولی درتاالب
انزلی-سال 1392
متغیر

طول چنگالی
(میلیمتر)
وزن کل
(گرم)

خطای

تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

15

145

175

156/26

2/36536

15

32/1

51/5

38/36

1/41339

استاندارد

جدول : 4میانگین غلظت فلزات سنگین بر حسب میکروگرم بر گرم وزن خشک در بافتهای عضله ،آبشش و پوست ماهی شاه کولی در تاالب
انزلی (سال )1392
بافت

فلز

تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

خطای استاندارد

عضله

کروم
کبالت
کروم
کبالت
کروم
کبالت

15
15
15
15
15
15

0/42
0/0
1/23
0/0
0/60
0/0

1/22
0/77
3/42
2/12
2/05
1/09

0/6460
0/2700
1/9507
0/6133
1/0740
0/3353

0/06197
0/05653
0/15733
0/17944
0/09479
0/09508

آبشش
پوست
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جدول : 5میانگین غلضت فلزات سنگین بر حسب میکروگرم بر گرم وزن خشک در بافتهای عضله ،آبشش و پوست ماهی شاه کولی در شیرود
(سال )1392
بافت

فلز

تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

خطای استاندارد

عضله

کروم
کبالت
کروم
کبالت
کروم
کبالت

14
14
14
14
14
14

0/26
0/0
0/24
0/0
0/80
0/0

0/98
0/91
3/62
0/60
4/22
0/57

0/5829
0/1679
1/7443
0/1457
1/4457
0/0964

0/05929
0/07713
0/23161
0/05615
0/24453
0/04740

آبشش
پوست

مقایسه میانگین غلظت فلزات در بافتهای عضله ،پوست
و آبشش ماهی شاهکولی :براساس آزمون  Kruskal-Walisمیانگین
غلظت کبالت در بافتهای مورد بررسی در هر کدام از استانهای گیالن
و مازندران تفاوت معنیداری ندارد (( ،)p>0/05شکلهای  4و  )5و
همچنین براساس این آزمون میانگین غلظت کروم بین بافتهای
آبشش ،پوست و عضله در این استانها تفاوت معنیداری دارد
((،)p<0/05شکلهای  2و .)3

1
0/5
0
عضله

پوست

آبشش

شکل  :4نمودار میانگین غلظت کبالت  ±خطای استاندارد در
بافتهای آبشش ،پوست و عضله ماهی شاه کولی در تاالب انزلی
سا ل 1392
0/3
0/2
0/1

شکل  :2نمودار میانگین غلظت کروم  ±خطای استاندارد در
بافتهای آبشش ،پوست و عضله ماهی شاه کولی در تاالب انزلی
سا ل 1392

0

عضله

پوست

آبشش

شکل  :5نمودار میانگین غلظت کبالت  ±خطای استاندارد در
بافتهای آبشش ،پوست و عضله ماهی شاه کولی در شیرود سال
1392

شکل :3نمودار میانگین غلظت کروم  ±خطای استاندارد در
بافتهای آبشش ،پوست و عضله ماهی شاه کولی در شیرود سا ل
1392
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مقایسه میانگین غلضت فلزات سنگین بین دو منطقه:
براساس نتایج تست ( Mann-Whitney Uجدول )6میانگین غلظت فلزات
بین دو منطقه تاالب انزلی و شیرود تفاوت معنیداری را نشان نمیدهد
( .)p>0/05کبالت در بافتهای عضله ،پوست و آبشش و همچنین کروم
در پوست بین دو منطقه تاالب انزلی و شیرود تفاوت معنیداری را نشان
نمیدهد ( .)p>0/05براساس نتیجه ( T-testجدول  ) 6میانگین غلظت
کروم در آبشش و عضله بین دو منطقه تاالب انزلی و شیرود تفاوت
معنیداری را نشان نداد (.)p>0/05
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چدول : 6مقایسه میانگین غلظت فلزات سنگین بین تاالب انزلی و شیرود در سال 91
بافت
عضله
آبشش
پوست

منطقه

کروم

کبالت

تاالب انزلی
شیرود
تاالب انزلی
شیرود
تاالب انزلی
شیرود

t=0/734

Mann-Whitney U=74/5

p=0/469

p=0/174

t=0/746

Mann-Whitney U=69

p=0/462

p=0/095

Mann-Whitney U=78/5

Mann-Whitney U=64/5

p=0/247

p=0/053

بحث
نتایج آماری حاصل از تحقیقات بهعمل آمده در تاالب انزلی و
شیرود این مطلب را مشخص میکند که میانگین غلظت فلزات سنگین
در بافتهای مختلف ماهی با یکدیگر متفاوت است .اختالف غلظت
فلزات سنگین در بافتهای گوناگون ماهیان میتواند ناشی از قابلیت
تشکیل پیوند فلزی برخی فلزات در پروتئینهایی نظیر متالوتیونینها
باشد .همچنین تفاوت نیازهای اکولوژیك و فعالیتهای متابولیك
ماهیان میتواند عامل مهم دیگر تلقی شود ( Canliو 2003 ،Atli؛
 .)1989 ،Viarengoفلزات سنگین اندام هدف خود را براساس میزان
فعالیت متابولیك آن انتخاب میکنند ( Pouarangو همکاران.)2005 ،
این نکته علت تجمع بیشتر فلزات در بافتهایی نظیر آبشش ،را در
مقایسه با بافت پوست و عضله تفسیر مینماید .در مطالعه حاضر ،بافتهای
آبشش ،پوست و عضله ماهی شاه کولی مورد بررسی قرار گرفته است
در کل براساس اعداد بهدست آمده از مجموع دو منطقه نمونهبرداری،
میانگین غلظت فلزات کروم و کبالت بر حسب میکروگرم بر گرم
اندازهگیری شد و مقادیر آنها در بافت آبشش بیشتر از پوست و عضله
ثبت گردید .در مطالعهای که عسکریساری و همکاران ( )1383تحت
عنوان بررسی و تعیین میزان فلزات سنگین (جیوه ،کادمیوم ،سرب،
روی و کبالت) در ماهیان خوراکی تاالب انزلی انجام دادند ،اختالف
معنیداری بین میزان تجمع فلزات سنگین ثبت نمودند .صادقیراد
( )1383در مطالعهای که بر روی مقایسه تجمع فلزات سنگین (روی،
مس ،کادمیوم ،سرب و جیوه) در بافت عضله و خاویار دو گونه تاسماهی
ایرانی و ازونبرون حوضه جنوبی دریای خزر انجام داد ،گزارش شد که
با توجه به استانداردهای موجود جهت مصرف انسانی غلظت فلزات فوق
در بافت ماهیچه پایینتر از حد مجاز ثبت گردیده است .در مطالعهای
که سعیدی ( ،)1391بر روی آلودگی فلزات سنگین در ماهی و آبهای
جمعآوری شده سواحل گرگان دریای خزر انجام داد ،متوسط میزان
سرب در نمونههای آب و ماهی بهطور قابل توجهی باالتر از کادمیوم و
کروم بود .مقادیر فلزات مورد بررسی در آبهای جمعآوری شده از تاالب

گمیشان باالتر از سایتهای دیگر بود .غلظت فلزات در نمونهها و آب
پائینتر از حد مجاز بوده است ،که با نتیجه مطالعه حاضر بهجز کروم
در عضله مغایرت دارد.
جدول :7حداکثر غلظتهای مجاز فلزات سنگین کروم و کبالت در
ماهی جهت مصرف (اسماعیلیساری)1381 ،
استانداردها
FAO
WHO

1993 ،Stoskopf

فلز

کروم

کبالت

*0/2
*1
------ *0/2
------ **0/05

*میکروگرم بر گرم وزن خشك**میلیگرم بر لیتر

براساس آزمون  Mann-Whitney Uمیانگین غلظت فلزات بین
دو منطقه تفاوت معنیداری را نشان نمیدهد ( .)p>0/05کبالت در
بافتهای عضله ،پوست و آبشش و همچنین کروم در پوست بین دو
منطقه تفاوت معنیداری را نشان نمیدهد ( .)p>0/05نتیجه T-test
نشان داد که میانگین غلظت کروم در آبشش و عضله بین دو منطقه
تفاوت معنیداری را نشان نمیدهد ( .)p>0/05براساس آزمون
 Kruskal-Walisمیانگین غلظت کبالت در بافتهای مورد بررسی در
هر کدام از تاالب انزلی و شیرود تفاوت معنیداری ندارد (،)p>0/05
(شکلهای  4و  )5و همچنین براساس این آزمون میانگین غلظت کروم
بین بافتهای آبشش ،پوست و عضله در این استانها تفاوت معنیداری
دارد ( ()p<0/05شکلهای  2و .)3
براساس مطالعه حاضر پراکنش فلزات مورد بررسی در بافتهای
عضله ،آبشش و پوست بهترتیب زیر است:
عضله < پوست < آبشش میزان تراکم این فلزات به سمت بافت آبشش
افزایش یافته (جداول  8و  )9و این افزایش غلظت فلزات سنگین شاید
بهدلیل باال بودن نقش فعالیتهای باالی فیزیولوژیکی در ماهی باشد.
مطالعات نشان داده است که اندامهای هدف نظیر کبد و آبشش از
فعالترین اندامها در تجمع فلزات سنگین در ماهی میباشد و فلزات
سنگین اندام هدف خود را براساس میزان فعالیت متابولیك آن انتخاب
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در گرم وزن تر ماهی در منطقه گزارش کردهاند ،که با توجه به تجمع
بیشتر کروم در آبشش نسبت به عضله با نتیجه مطالعه حاضر مطابقت
دارد Karadede .و همکاران ( )2004توزیع برخی فلزات سنگین در سه
اندام مختلف ماهی کفال و گربهماهی  Liza abuو Silurus triostegus
در سد دریاچه آتاتورک واقع در فرات ترکیه را مورد بررسی قرار دادند.
تجمع فلزی در کبد و آبشش ماهیان در مقایسه با مقدار فلزات در
عضالت کامالً بیشتر بوده است ،که با نتیجه مطالعه حاضر مطابقت
دارد .غلظت فلزات کبالت ،مس ،آهن ،منگنز ،نیکل و روی که در
عضالت ماهی مشخص گردیده کمتر از محدودههای مجاز اعالم شده
از سوی سازمان خوار و بار جهانی فائو میباشد ،که با نتیجه مطالعه
حاضر در منطقه شیرود مطابقت دارد Demirak .و همکاران ()2006
غلظت فلزات سنگین کادمیوم ،کروم ،مس ،سرب و روی در آب و
رسوبات کف و بافتهای عضالت و آبشش ماهیLeuciscus cephalus
در حوضه یاتاگان (جنوبغربی ترکیه) که محل یك نیروگاه حرارتی
میباشد را اندازهگیری نمودند غلظت کادمیوم ،سرب ،روی و کروم در
آبششها بیش از عضالت بوده است که با نتیجه مطالعه حاضر مطابقت
دارد PrabhuDassBatvari .و همکاران ( ،)2008میزان کادمیوم ،کروم
و روی را در بافتهای کبد ،آبشش و ماهیچه دو گونه ماهی
) )Carangoidel malabaricus, Belone stronglurusرا بررسی کردند
و نتایج میانگین کادمیوم در بافتهای کبد ،آبشش و ماهیچه بهترتیب
برابر با  0/5 ،0/5و  0/02و برای کروم برابر با 0/2 ،0/3و  0/02و برای
روی برابر با 0/2 ،0/3و 0/08میلیگرم در گرم گزارش نمودهاند ،که با
توجه به تجمع بیشتر کروم در آبشش نسبت به عضله با نتیجه مطالعه
حاضر مطابقت دارد.
در مطالعهای که  Ebrahimpourو  ،)2011( Porkhabbazبر روی
تجمع فلزات سنگین در برخی گونههای آبشیرین ( Carassiu sgibelio
 )Esox luciusانزلی انجام دادند ،میزان فلزات در بافتهای مختلف ماهیان
بهصورت زیر گزارش شد که با نتیجه مطالعه حاضر مطابقت دارد:
کبد>کلیه>آبشش>روده>عضله

میکنند .غلظت فلزات سنگین در آبشش منعکسکننده غلظت فلزات
در منبع آب محل زندگی ماهی بوده ،درصورتیکه کبد ماهی نشان
دهنده میزان تجمع و ذخیره فلزات میباشد ( Kalayو همکاران،
.)1999
همچنین کمپلکس فلزات سنگین با سطح مخاط آبشش و عدم
حذف آن در بین المال ،از عوامل مؤثر بر میزان کلی تجمع فلزات در
بافت آبشش میباشد ،از اینرو غلظت باالیی از فلزات در این بافتها
حیات ماهی را با تهدید مواجهه خواهد کرد ( Canliو .)2003 ،Atli
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که میانگین غلظت فلز کروم و
کبالت در تاالب انزلی برطبق استاندارد  FAOدر بافتهای آبشش و
پوست باالتر از حد مجاز بوده است .میانگین غلظت فلز کروم در استان
مازندران براساس این استاندارد در بافتهای آبشش و پوست باالتر از
حد مجاز ثبت گردید .درحالیکه مقدار کروم و کبالت در عضله در همه
بافتها در شیرود در مقایسه با استاندارد  FAOپائینتر از حد مجاز
بوده که بیانگر سالم بودن نسبی این ماهی و احتماالً عدم آلودگی این
ماهی به فلزات مذکور میباشد .بهویژه که حداقل میزان جذب و تجمع
این عناصر در ماهیچه که عضو مصرفی در تغذیه بعضی از اهالی منطقه
است .بافت ماهیچه از نظر فعالیتهای متابولیکی ،از فعالیت پایینتری
نسبت به کبد و آبشش برخوردار بوده ،ولیکن هرگونه تغییر در روند
جذب و تجمع زیستی فلزات سنگین در ماهی میتواند بهدلیل عوامل
مختلفی نظیر نوع فلز ،نوع آبزی ،بافت ،وزن و سن آبزی و شرایط
محیطی صوت بگیرد .از طرف دیگر پوست دارای کمترین میزان غلظت
فلزات در خود بوده است ،زیرا این بافت در مقایسه با بافتهای دیگر
همچون کبد و آبشش ،کمتر فلزات را در خود تجمع میدهد (،Wong
.)2001
 Sekarو همکاران ( ،)2003میزان کادمیوم ،کروم و روی در
بافتهای کبد ،آبشش و ماهیچه ماهیان ( Carangoidel malabaricus
 )Belone stronglurusبهترتیب 0/37 ،0/22و  0/11برای کادمیوم،
 30 ،19و  11برای کروم و  100 ،80و  41برای روی برحسب میلیگرم

جدول : 8مقایسه میانگین فلزکروم در مطالعات انجام شده در گونه Capoeta fuscaدر چهار منطقه از قناتهای بیرجند با بررسی حاضر (میکروگرم بر گرم)
گونه

آبشش

پوست

عضله

منبع -منطقه

Capoeta fusca

0/28
0/29
0/29
0/29
1/74
1/95

0/15
0/17
0/17
0/15
1/44
1/07

0/23
0/20
0/20
0/18
0/58
0/64

منصوری-1389 ،مهدی آباد
منصوری-1389 ،نوکند
منصوری1389 ،حاجی آباد
منصوری -1389 ،اشکفتو
مطالعه حاضر در شیرود
مطالعه حاضر گیالن تاالب انزلی

Capoeta fusca
Capoeta fusca
Capoeta fusca
Chalcalburnus chalcoides
Chalcalburnus chalcoides
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 در چهار منطقه از قناتهای بیرجند با بررسی حاضر)میکروگرم برCapoeta fusca  مقایسه میانگین فلزکبالت در مطالعات انجام شده در گونه:9جدول
 منطقه-منبع

عضله

پوست

0/19
0/22
02/20
0/18
0/16

0/15
0/10
0/12
0/08
0/09

0/23
0/17
0/21
0/21
0/14

مطالعه حاضر در تاالب انزلی

0/27

0/33

0/61
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