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چکیده
این پژوهش با هدف بررسی اثر فلز سنگین سرب بر رفتارهای زیستی ،تجمعزیستی و تخریب بافتهای هپاتوپانکراس و عضلۀ میگوی
رودخانهای شرقی ) (Macrobrachium nipponenseانجام گرفت .با توجه به مطالعات انجام شده و دامنۀ غلظتی ثبت شدة فلز سنگین سرب در
رودخانههای منتهی به تاالب انزلی ،تحقیق حاضر با چهار تیمار و سه تکرار انجام شد .در این تحقیق ،یک تیمار شاهد (فاقد سرب) و سه تیمارِ فلز
سنگین سرب با غلظتهای  15 ،5و  25میلیگرم در لیتر درنظر گرفته شد و اثرات تحت استرسی تیمارها بهمدت دو ماه بر میگوی رودخانهای
شرقی مو رد بررسی قرار گرفت .در طول تحقیق میگوها روزانه دو بار در حد استاندارد و بهمیزان اشتهاء با پلت غذادهی شدند .براساس نتایج
بهدست آمده ،در تیمارهای غلظتی سرب رفتارهای تولیدمثلی ،پوستاندازی و جفتگیری میگوها متوقف گردید و با افزایش غلظت فلز سنگین
سرب در تیمارها ،میزان تجمعزیستی سرب در بافتهای هپاتوپانکراس و عضله بهطور معنیداری افزایش یافت ( .)p>0/05نتایج بافتشناسی نیز
نشان داد که با افزایش غلظت فلز سنگین سرب در بافت هپاتوپانکراس باعث ایجاد ضایعات بافتی نظیر افزایش فضای بین سلولی ،ایجاد لومنهای
غیرعادی ،مالنیزه شدن و بازسازی سلولهای هپاتوسیت و دفرمه شدن کلی بافت هپاتوپانکراس میگردد .همچنین با افزایش غلظت فلز سنگین
سرب در تیمارها ،در بافت عضله نیز ضایعاتی نظیر موجی شکل شدن میوسینها (رشتههای عضالنی) ،بدشکلی رشتههای عضالنی و ادغام رشتههای
عضالنی شد .یافته های این تحقیق نشان داد که فلز سنگین سرب از نظر رفتارهای زیستی ،باعث اختالل در فعالیتهای تولیدمثلی ،جفتگیری،
پوست اندازی و رشد در میگوها شده و در سطح بدن نیز باعث بروز پاسخهای بافتی حاد میگردد که با توجه به آلودگی رودخانههای محل زیست
این گونه (تاالب انزلی و رودخانههای منتهی به آن) به فلز سنگین سرب ،مدیریت این اکوسیستمهای آبی و جلوگیری از ورود انواع فاضالبهای
تصفیه نشده به این رودخانهها بسیار ضروری است.
کلمات کلیدی :سرب ،میگوی رودخانهای شرقی ) ،(Macrobrachium nipponenseتجمعزیستی ،هپاتوپانکراس
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:
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پوریونس و همکاران

بررسی اثرات فلز سنگین سرب بر تجمعزیستی و تخریب بافتهای هپاتوپانکراس و عضلۀ میگو....

مقدمه
توسعۀ صنایع و افزایش بیرویۀ جمعیت شهرها ،روستاها و در پی
آن توسعۀ مناطق کشاورزی ،موجب میگردد تا میزان زیادی فاضالب
شهری ،کشاورزی و صنعتی و همچنین پسابهای کشاورزی که دارای
ترکیبات شیمیایی مختلف مخصوصاً عناصر سنگین است ،وارد
اکوسیستمهای آبی گردد ( Lamansoو همکاران .)1991 ،از میان مواد
آالیندۀ وارد شده به محیط آبی ،فلزات سنگین بهعلت اثرات سمی و
پتانسیل تجمع زیستی ( )Bio-accumulationدر بسیاری از گونههای
آبزی اهمیت زیادی دارند ( Bleninsو  .)1986 ،Pancorboآلودگی
اکوسیستمها به فلزات سنگین میتواند از طریق بررسی آب ،رسوب و
موجودات زنده مورد تأیید قرار گیرد .تجمع باالی فلزات سنگین در
این اجزا میتواند منجر به تغییرات اکولوژیک گردد ( Altindagو
 .)2005 ،Yagitiرسوبات ،مخزنی جهت تجمع فلزات سنگین بهشمار
میروند به گونهای که این فلزات سنگین ممکن است از جایی که منشأ
میگیرند ،در رسوبات ذخیره شوند و از این طریق به زنجیرۀ غذایی در
اکوسیستمهای آبی راه یابند ( Malakootianو همکاران.)2011 ،
آالیندهها و بهخصوص فلزات سنگین پس از ورود به منابع آبی ،باعث
ایجاد اثرات منفی زیادی در اکوسیستم میشوند (.)1998 ،Dumont
در میان این آالیندهها ،فلزات سنگین بهعلت پایداری در چرخههای
بیولوژیکی از اهمیت ویژهای برخوردارند .هرچند برخی از فلزات سنگین
مانند مس ،روی ،آهن و منگنز با غلظت کم در چرخههای بیولوژیکی
آبزیان ضروری هستند ،اما عناصری همچون سرب ،کادمیوم و جیوه
برای آبزیان کامالً سمی هستند ( Canliو همکاران .)2003 ،مطالعات
توکسیکولوژیکی مرتبط با آبزیان نشان میدهد که تخلیۀ فلزات سنگین
به اکوسیستمهای آبی موجب کاهش تنوع زیستی ،رشد و میزان
همآوری در آنها میگردد و درخصوص آبزیان خوراکی ،عالوه بر موارد
فوق ،موجب بروز مخاطراتی برای مصرفکنندگان آنها نیز میشود
( .)2008 ،Golovanovaفلزات سنگین بهطور طبیعی در سطوح مختلف
زمین و آبهای سطحی یافت میشوند ،اگر میزان این فلزات کمی
بیشتر از میزان طبیعی شود ،با توجه به ثبات شیمیایی ،تجزیهپذیری
ضعیف و قابلیت تجمعزیستی در بدن موجودات زنده ،بهسرعت تبدیل
به آالیندهای سمی میشوند .از طرف دیگر ،فلزات سنگین بهدالیل
برشمرده ،مهمترین شکل آلودگی در محیطهای آبی محسوب میشوند
( ،)1999 ،UNEPزیرا آنها آالیندههای پایداریاند که برخالف برخی
از ترکیبات آلی ،از طریق فرآیندهای شیمیایی یا زیستی در طبیعت
تجزیه نمی شوند .از نتایج مهم پایداری فلزات سنگین ،وسعت زیستی
زیاد در زنجیرۀ غذایی است ،بهطوریکه ،در نتیجۀ این فرآیند مقدار
آنها در زنجیرۀ غذایی ممکن است تا چندین برابر مقدار آنها در آب
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یا هوا افزایش یابد ( .)2005 ،Shariariدر دهههای اخیر مصرف آبزیان
هم بهعلت افزایش جمعیت و هم بهعلت رویکرد عمومی به مصرف
غذاهای حاصل از منابع آبزی ،در پی آشکار شدن اهمیت طبی و نقش
آنها در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماریها ،در حال افزایش است
( .)1997 ،Simopoulosدر این میان ،سختپوستان بهعلت رژیم غذایی
همهچیزخواری و شرایط زیست بنتوزی ،از نظر احتمال جذب (تجمع)
فلزات سنگین بیشتر مورد توجهاند ،زیرا آگاهی از سطح فلزات سنگین
موجود در آنها و تعیین میزان مصرفشان میتواند در حفظ سالمت
جامعۀ مصرفکنندگانِ (آبزیان و نهایتاً انسان) این آبزیانِ ارزشمند،
بسیار مفید باشد.
تاالب انزلی و رودخانههای منتهی به آن بهعنوان یکی از مهمترین
اکوسیستمهای آبی در شمال کشور ،در سالهای اخیر همواره تحت
تأثیر افزایش جمعیت و صنعتی شدن شهرهای حاشیۀ خود قرار گرفته
و موقعیت نگران کنندهای از لحاظ میزان انواع آالیندهها دارد .آلودگیهای
وارد شده به اکوسیستمهای آبی نهایتاً منجر به افزایش میزان آالیندههای
آلی و معدنی و بهویژه فلزات سنگین در آب و رسوبات به تبع آن در
آبزیان (مخصوصاً جانداران کفزی همچون سختپوستان و بهویژه میگوها)
خواهد شد .تاالب انزلی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بهدلیل عدم
وجود سیستم تصفیۀ فاضالب شهری ،صنعتی و همچنین ورود مستقیم
پسابهای کشاورزی حاوی کودها و سموم کشاورزی ،در معرض خطر
بوده و میزان تجمع آالیندههای مختلف در آب ،میتواند باال باشد .لذا،
از یک سو ،عناصر سنگین و سمی ،تهدید جدی برای حیات تاالب به
حساب میآید (خسروی و همکاران .)1390 ،از اینرو ،با توجه به ورود
فلزات سنگینِ موجود در بستر اکوسیستمهای آبی به بدن آبزیان (به
ویژه سختپوستان) و تجمع فلزات سنگین و دفع نشدن آنها از بدن
جانداران آبزی که منجر به بروز ناهنجاریها ،بیماریها و نهایتاً حتی
مرگ جاندار آبزی میشود ،ضرورت دارد که این مقوله مورد بررسی
دقیقتر قرار گیرد .بنابراین ،این تحقیق با هدف بررسی اثرات فلز
سنگین سرب ) (Pbبر رفتارهای زیستی و بافتی میگوی رودخانهای
شرقی به عنوان تنها گونۀ بومی میگوی آب شیرین در کشور انجام شد.

مواد و روشها
حدود  400قطعه میگوی رودخانهای شرقی با میانگین وزنی
 2/0±63/3گرم از رودخانۀ سیاه درویشان (واقع در استان گیالن و یکی
از رودخانههای منتهی به تاالب انزلی) صید گردیدند و به کارگاه تکثیر
و پرورش آبزیان دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج) انتقال
داده شدند .میگوهای صید شده بهمنظور سازگاری با شرایط محیطی
جدید بهمدت یک هفته در مخازن  1000لیتری فایبرگالسی نگهداری
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شدند و بهمنظور تأمین اکسیژن در حد اشباع ،هوادهی توسط پمپ
هواده و سنگ هوا صورت پذیرفت .همچنین بهمنظور تأمین دمای
مناسب آب ( 1±26درجۀ سانتیگراد) برای میگوها ،از بخاریهای
ترموستاتدار استفاده گردید.
تیمارهای تحقیق :پس از چیدمان و راهاندازی مخازن اصلی تیمارها،
چهار تیمار با غلظتهای مختلف فلز سنگین سرب در سه تکرار طراحی
گردید .هر تیمار شامل  3مخزن  80لیتری فایبرگالسی بود که همۀ
مخازن بهطور یکسان در حدود  67لیتر آبگیری شدند و سطح آب
مخازن در طول دورۀ آزمایش همواره ثابت نگه داشته شد .در هر مخزن
هشت قطعه میگو قرار داده شد .تیمار شاهد بدون فلز سنگینِ سرب
بود و غلظت تیمارهای دیگر بهترتیب  15 ،5و  25میلیگرم در لیتر
بود که بهمدت دو ماه مورد آزمایش قرار گرفتند ،غلظتهای اعمال
شده در تیمارها براساس تحقیق اقبالیشمسآباد و همکاران ()1389
و دامنۀ غلظتی فلز سنگین سرب در رودخانۀ سفیدرود بوده است .در
طول دورۀ آزمایش بهمنظور عدم برهم خوردن نسبت غلظت فلز سنگینِ
موجود در تیمارها ،هیچگونه تعویض آبی صورت نمیگرفت و تیمارها
روزانه بهمیزان حدود پنج درصد وزن زیتودۀ میگوها در دو وعدۀ صبح
و عصر با غذای میگو ساخت شرکت فرادانۀ شهرکرد تغذیه میشدند و
به خاطر استحکام نسبتاً باالی غذای میگو و وارفتگی دیرتر در آب،
تقریباً تمامی غذا مورد استفادۀ میگوها قرار میگرفت و این امر در
حفظ کیفیت آب مخزن در طول تحقیق ،اهمیت زیادی داشت .میانگین
دمای مخازن تیمارها  26±1درجه سانتیگراد بود و در طول تحقیق
رفتارهای تولیدمثلی ،پوستاندازی و جفتگیری میگوها بهطور روزانه
مورد مشاهده و پایش قرار گرفت.
جمعآوری و نمونهگیری از تیمارها :در پایان دورۀ تحقیق به
منظور بررسی اثر فلز سنگین سرب بر تیمارهای آزمایشی ،میگوها از
دو جنبه مورد نمونهگیری قرار گرفتند ،لذا یکبار از تیمارها (یک میگو
از هر مخزن) بهطور تصادفی بهمنظور مطالعات بافتشناسی (بررسی
اثر تخریبی فلز سنگین سرب بر بافتهای عضله و هپاتوپانکراس میگوها
یا همان بررسی کیفی) نمونهگیری شدند و بار دیگر از تیمارها یک
میگو از هر مخزن بهطور تصادفی بهمنظور بررسی میزان تجمع و
انباشتگی فلز سنگین سرب در بافتهای عضله و هپاتوپانکراس میگوها
(بررسی کمّی) نمونهگیری انجام گرفت.
بافتشناسی (بررسی کیفی) :بهمنظور جداسازی بافتهای
عضله و هپاتوپانکراس ،ابتدا به کمک پنس و قیچی آزمایشگاهی پوستۀ
خارجی میگوها بهصورت دستی جدا گردید .پس از پوستهزدایی ،بافتهای
مورد نظر با دقت از پیکرۀ میگوها جداسازی و استخراج گردید و سپس
هر یک از بافتهای جدا شده بهصورت جداگانه در محلول بوئن قرار
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داده شد و فیکس گردیدند و سپس نمونهها جهت تهیۀ مقاطع بافتی
به آزمایشگاه بافتشناسی بیمارستان امام خمینی شهر کرج منتقل
شدند .جهت تهیۀ مقاطع بافتی از روش پوستی ( )1386استفاده شد.
تجمعزیستی (بررسی کمّی) :بهمنظور بررسی میزان تجمع فلز
سنگین سرب در بافتهای مورد نظر که بر حسب میکروگرم در گرم
وزن خشک بافت مربوطه است ،از روش هضم اسیدی استفاده شد :ابتدا
طول کل ،وزن کل ،طول کاراپاس ،وزن مرطوب هپاتوپانکراس و وزن
مرطوب عضلۀ میگوها قبل از جداسازیِ بافتهای مورد نظر اندازهگیری
شد و سپس بافتهای مورد نظر جهت خشک شدن بهمدت  24ساعت
در دمای  65درجه سانتیگراد در آون قرار داده شد .سپس نمونههای
خشک شده با استفاده از ترازوی دیجیتال اندازهگیری گردیدند و بعد
از آن با استفاده از هاون چینی کوبیده شدند و بهصورت پودر در آمدند
( Hashmiو همکاران .)2002 ،جهت انجام عمل هضم نمونههای پودر
شده ،درون ارلنهای کوچک ،بافت پودر شده با  10میلیلیتر اسید
نیتریک غلیظ مخلوط گردید .سپس این محلول روی هیتر برقی با
دمای  100درجه سانتیگراد منتقل و تا نزدیک خشک شدن تبخیر
شد .سپس  5میلیلیتر اسید نیتریک  %10اضافه شد .سپس محلول در
دمای آزمایشگاه سرد شده و با آب مقطر دو بار تقطیر به حجم 25
میلیلیتر رسانده شد و در نهایت از کاغذ صافی واتمن شماره  42عبور
داده شد .پس از آن محلولهای آماده شده تا زمان اندازهگیریِ غلظت
فلزات سنگین در یخچال ( 4درجه سانتیگراد) نگهداری شدند (دادالهی
سهراب و همکاران .)1387 ،اندازهگیری غلظت فلزات سنگین موجود
در عصارههای بافتی بهدست آمده ،توسط دستگاه جذب اتمی (مدل
 Analyst 700شرکت  PerkinElmerکشور آمریکا) انجام شد.
شاخص درصد افزایش وزن بدن :درصد افزایش وزن بدن
عبارت است از نسبت وزن نهایی منهای وزن اولیه تقسیم بر وزن اولیه
ضرب در  Khan( 100و .)2007 ،Abidi
WG% = [(W2 – W1) / W1] × 100

که در آن  ،WG%درصد افزایش وزن بدن ،W2 ،وزن نهایی ) (gو ،W1
وزن ابتدایی ) (gمیباشد.
درصد بازماندگی ،از تقسیم تعداد میگوهای زنده مانده در هر تیمار بر
تعداد کل میگوهای هر تیمار (تعداد ثابت هشت میگو در هر تیمار در
ابتدای دوره) ضرب در  100بهدست آمد.
تجزیه و تحلیل دادهها :دادهها با نرمافزار  SPSSنسخۀ  22و با
استفاده از آنالیز یکطرفه واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
سطح معنیدار آماری در سطح اطمینان  95درصد درنظر گرفته شده
و جهت مقایسه میانگینها از آزمون دانکن استفاده شد.
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نتایج
شاخص رشد و زندهمانی :در طول دورۀ آزمایش که بهمدت دو
ماه میگوها در مواجهه با غلظتهای مختلف فلز سنگین سرب قرار
داشتند ،فعالیتهای زیستی تخمریزی و جفتگیری در تیمارهای حاوی
فلز سنگین متوقف گردید و فقط در تیمار شاهد رفتار جفتگیری
مشاهده گردید ،اما در این تیمار نیز بهخاطر عدم اتصال کالف تخمها
به پاهای شنای مولدین ماده ،در عمل فعالیت تولیدمثلی متوقف گردید.
همچنین کمترین تلفات مربوط به تیمار شاهد (تیمار فاقد سرب) (چهار
قطعه میگو در مجمو ِع سه تکرارِ تیمار شاهد) و بیشترین تلفات مربوط
به تیمارهای غلظتی  15 ،5و  25میلیگرم در لیتر (هر تیمار بهطور
مساوی  5قطعه میگو در مجموعِ سه تکرارِ هر تیمار) بود .همچنین در
پایان دوره ،میانگین درصد افزایش وزن بدن ) (WGتیمارها هم مورد
اندازهگیری قرار گرفت که در جدول  1ارائه شده است.

شکل :1تغییرات میانگین ( ±SDمیانگین) تجمع فلز سنگین سرب در
بافت عضله ) (µg/g dry weightمیگوی رودخانهای شرقی
حروف غیرمشابه اختالف معنیدار آماری را نشان میدهد.

جدول  :1درصد بازماندگی و میزان رشد میگوها در طول دورۀ
آزمایش
تیمارها

درصد بازماندگی

*WG

تیمار شاهد سرب
تیمار سرب  5میلیگرم در لیتر
تیمار سرب  15میلیگرم در لیتر
تیمار سرب  25میلیگرم در لیتر

%80

42/16±9/7
37/38±18/25
28/38±13/39
31/04±23/83

* درصد افزایش وزن بدن

%76
%76
%76

)(Weight Gain

الزم به ذکر است که در طول دورۀ آزمایش که بهمدت دو ماه
میگوها در مواجهه با غلظتهای مختلف فلز سنگین سرب قرار داشتند،
فعالیتها و رفتارهای تولیدمثلی ،پوستاندازی و جفتگیری میگوها
در تمام دورۀ آزمایش بهطور روزانه مورد مشاهده و پایش قرار گرفت
که طبق مشاهدات روزانه ،رفتارهای تولیدمثلی ،پوستاندازی و جفتگیری
میگوها متوقف گردیدند.
تجمعزیستی سرب در بافتهای هپاتوپانکراس و عضله :نتایج
میزان تجمعزیستی غلظتهای مختلف فلز سنگین سرب در بافتهای
عضله و هپاتوپانکراس میگوها در شکلهای  1و  2آمده است .با توجه
به نتایج ،مشاهده میشود که با افزایش غلظت فلزات سنگین ،میزان
تجمعزیستی و انباشتگی فلز سنگین سرب در هر دو بافت (عضله و
هپاتوپانکراس) با افزایش غلظت افزایش یافته است (.)p>0/05
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شکل :2تغییرات میانگین ( ±SDمیانگین) تجمع فلز سنگین سرب
در بافت هپاتوپانکراس ) (µg/g dry weightمیگوی رودخانهای شرقی
حروف غیرمشابه اختالف معنیدار آماری را نشان میدهد.

اثرات هیستوپاتولوژیک یا بافتشناسی (بررسی کیفی)
بافت عضله :نتایج حاصل از بررسی تأثیر غلظتهای مختلف فلز
سنگین سرب بر بافت عضلۀ میگوها (شکل  )3نشان داد که در گروه
شاهد هیچگونه آسیب بافتی مشاهده نشد ،اما در سایر تیمارها اثرات
مخرب بافتی مشاهده شد که بارزترین آنها موجی شکل شدن میوسینها
(رشتههای عضالنی) ،پارگی برخی میوسینها و همچنین ادغام موضعی
برخی میوسینها بود.

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

سال دهم ،شماره  ،3پاییز 1397

شکل  :3تصویر میکروسکوپ نوری ساختار بافت عضلۀ میگوها در تیمار سرب ( .)H&E×10الف :تیمار شاهد .ب :تیمار  5میلیگرم در لیتر
(موجی شکل شدن رشتههای عضالنی-پیکانهای سیاه) .پ :تیمار  15میلیگرم در لیتر (موجی شکل شدن رشتههای عضالنی -پیکانهای
سیاه) .ت :تیمار  25میلیگرم در لیتر (پارگی رشتههای عضالنی-پیکانهای سیاه؛ ادغام رشتههای عضالنی-دایره)

شکل . 4تصویر میکروسکوپ نوری ساختار بافت هپاتوپانکراس میگوها در تیمار سرب ( .)H&E×10الف :تیمار شاهد .ب :تیمار  5میلی-
گرم در لیتر (شروع افزایش فضاهای بین سلولی-دایره) .پ :تیمار  15میلیگرم در لیتر (دفرمه شدن کلی بافت-پیکانهای سیاه؛ ایجاد
لومنهای غیر عادی-دایره) .ت :تیمار  25میلیگرم در لیتر (بازسازی و مالنیزه شدن سلولها-پیکانهای سیاه).
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بحث
در هر اکوسیستم آبی ،کفزیان ارتباط مهمی را در زنجیرۀ غذایی
مناطق نزدیک به بستر را تشکیل میدهند ( Riberioو همکاران.)2013 ،
مواد موجود در رسوبات بهوسیلۀ ارگانیسمهای کفزی جذب میشوند و
تحت عمل دو پدیدۀ زیستیِ تجمع زیستی و بزرگنمایی زیستی در
زنجیره و شبکۀ غذایی تشدید میگردند که منجر به تغییرات اساسی
برای اکوسیستمهای آبی میشود که ممکن است سالمت انسان را تحت
شعاع قرار دهد ( Pletteو همکاران1999 ،؛  Malferrariو همکاران،
2009؛  Guو همکاران2012 ،؛  Teuchiesو همکاران2012 ،؛ Riberio
و همکاران .)2013 ،در مطالعۀ حاضر با افزایش غلظت فلز سنگین سرب،
میزان تجمعزیستی آن در هر دو بافت عضله و هپاتوپانکراس میگوها
روند افزایشی داشته است که این افزایش از لحاظ آماری معنیدار بوده
که مشاهدات بافتی نیز این روند تأثیرگذاری را تأیید میکنند .از آن
جاییکه این تحقیق به نوعی شبیهسازی شرایط بستر میگوها در طبیعت
است (از لحاظ تجمع و رسوب آالیندهها و فلزات سنگین در بستر
اکوسیستمهای آبی) ،لذا دلیل افزایش تجمعزیستی و انباشتگی سرب
در بدن میگوها میتواند به این دلیل باشد که چون این آبزیان کفزی
هستند و بیشتر فعالیتهای زیسنی را در بستر (کف) سپری میکنند
و غذا را نیز در بستر محیط آبی جستجو مینمایند ،لذا انتظار میرود
که با افزایش غلظت فلز سنگین مذکور ،میزان ورود (چه از راه پیکرۀ
آبی و چه از راه رسوبات و غذاهای آلوده به فلزات) و تجمع فلزات
سنگین در بدن آنها افزایش یابد .در اکثر نقاط دنیا نیز با توجه به
اهمیت معضل فلزات سنگین ،کارهای مشابهای با این تحقیق درخصوص
سنجش میزان فلزات سنگین در بافتهای مختلف بهخصوص بافتهای
خوراکی آبزیان چه ماهیها چه سختپوستان ،چه در آبهای شور و
چه آبهای شیرین و سایر اکوسیستمهای آبی صورت پذیرفته است.
در تحقیقی که اسود و همکاران ( )1390روی سنجش و مقایسۀ غلظت
کادمیوم در بافت عضله و هپاتوپانکراس ماهی مرکب ببری ( Sepia
 )pharaonisو اسکوئید هندی ( )Uroteuthis duvauceliخلیج فارس
انجام دادند ،نتایج نشان داد که غلظت کادمیوم در هر دو گونه بهصورت
معنیداری در هپاتوپانکراس بیشتر از عضله بوده است و بیشترین
غلظت کادمیوم نیز در هپاتوپانکراس ماهی مرکب مشاهده شد که علت
آن را به کفزی بودن این گونه نسبت دادند که با نتایج تحقیق حاضر
مطابقت داشت .بهعبارت دیگر ،دلیل تشابه نتایج این تحقیق با تحقیق
حاضر ،بهنظر میرسد که ناشی از کفزی بودن گونههای مورد مطالعۀ
آنان و گونۀ مورد مطالعۀ تحقیق حاضر میباشد .در تحقیقی دیگر،
صادقی و همکاران ( )1390مطالعهای در ارتباط با بررسی تجمع برخی
فلزات سنگین (سرب ،کادمیوم و نیکل) در بافتهای کبد و عضلۀ ماهی
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حلوا سیاه در آبهای استان هرمزگان انجام دادند .ثبت حداکثر مقادیر
بهدست آمده از این سه فلز در بافتهای مورد بررسی آنها از این ماهی
نشانگر عدم وجود این فلزات در غلظتهای بیش از حد مجاز استانداردهای
آژانس حفاظت محیطزیست (  Environmental Protection Agencyیا
 )EPAو سازمان بهداشت جهانی جهت مصرف انسانی بوده است که
ممکن است این امر ناشی از کفزی نبودن ماهی مورد مطالعه باشد که
نتایج آنها تا حدودی از منظر مبحث عمق حضور گونۀ مورد نظرشان
(کفزی بودن یا نبودن گونۀ مورد نظر که در بحث میزان تجمع رسوبات
آلوده تأثیرگذار است) و همچنین میزان آلودگی زیستگاه مورد مطالعه
مغایر با تحقیق حاضر است .همچنین در مطالعهای دیگر ،پورباقر و
همکاران ( )1392مطالعهای روی مقدار فلزات سنگین در عضلۀ میگوی
سفید هندی انجام دادند که مقایسۀ نتایج با حد مجاز تعیین شدۀ
سازمان بهداشت جهانی درخصوص فلزات سنگین در آبزیان نشان داد
که بهجز نیکل ،تمامی فلزات مورد مطالعه کمتر از حد مجاز تعیین شد
هستند ،اما با توجه به آنکه برخی فلزات سنگین بسیار خطرناک برای
سالمت مصرفکنندگان (مانند جیوه) نزدیک به حد مجاز اعالم شدهاند،
بهمنظور ارزیابی دقیقتر مخاطرات ناشی از ورود بیش از حد چنین
فلزاتی به بدن مصرفکننده ،باید سایر منابع دریافت و تعداد دفعات
مصرف گونۀ مذکور نیز بررسی شود که تحقیق این تیم از لحاظ بررسی
میزان تجمع فلزات سنگین در بافت عضله بهعنوان یکی از منابع تأمین
پروتئین برای انسان با تحقیق اخیر مشابهت دارد .همچنین دلیل پایین
بودن میزان غلظت فلزات سنگین مورد مطالعۀ آنان نسبت به حد مجاز
و استانداردهای جهانی میتواند ناشی از سن ،گونه ،جنسیت ،موقعیت
جغرافیایی اکوسیستم مورد مطالعۀ و غیره باشد .در تحقیقی که موحد
و همکاران ( )1392روی غلظت فلزات سنگین در بافت خوراکی میگوهای
نمونهبرداری شده از آبهای سواحل استان بوشهر انجام دادند ،نتایج
تحقیق نشان داد که غلظت فلزات سنگین روی ،مس و جیوه از
استانداردهای گزارش شده توسط سازمان بهداشت جهانی کمتر بوده
و نگرانکننده نمیباشد .هرچند میانگین غلظت سرب و کادمیوم در
هر دو نوع دریایی و پرورشی از حداکثر مجاز برای مصارف انسانی باالتر
بوده و نیاز به بررسی و حساسیت بیشتری دارد .نتایج مطالعهشان
پیشنهاد میکند که باید اقدامات الزم جهت پیشگیری از آلودگی آبهای
سواحل دریای بوشهر توسط مقامات مسئول صورت پذیرد که در این
زمینه همراستا و مشابه با تحقیق حاضر است که یکی از اهداف انجام
تحقیق اخیر نیز بیان کردن بحث پیشگیری از آلوده کردن و کاستن
مقادیر ورودی منابع آالینده نظیر فلزات سنگین به اکوسیستمهای آبی
مجاور شهرها است که این مقوله خود نیازمند مباحث مدیریت آالیندهها
میباشد .همچنین در مطالعهای که لکزایی و همکاران ( )1394بر روی
سنجش فلزات سنگین (سرب ،کادمیوم ،روی و مس) در بافت
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کبد و عضلۀ ماهی کفال طالیی در دو منطقۀ حوضۀ جنوبغربی دریای
خزر (کیاشهر و تالش) انجام دادند ،نتایج حکایت از آن داشت که غلظت
سرب و کادمیوم در ماهیان منطقۀ کیاشهر بیشتر از منطقۀ تالش بوده
و غلظت روی و مس در ماهیان منطقۀ تالش بیشتر بوده است .تجمع
فلزات سنگین در هر دو منطقه در بافت کبد نسبت به بافت عضالنی
دارای مقادیر بیشتری بوده است که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت
دارد و مؤید هم هستند .بهعبارت بهتر دلیل تجمع زیستی فلزات سنگین
در بافت کبد نسبت به بافت عضله ،به نظر میرسد که ناشی از نقش
مستقیم و اولیۀ کبد (در سختپوستان ،هپاتوپانکراس) در متابولیسم
بدن باشد؛ لذا احتمال میرود که در آبزیان میزان تجمع زیستی در
بافت کبد (هپاتوپانکراس) نسبت به بافت عضله بیشتر باشد .از منظر
در معرض قرار دادن ارگانیسمهای آبزی در برابر فلزات سنگین و ایجاد
تیمارهای تنشی فلزات سنگین Shuhaimi-Osman ،و همکاران ()2011
مطالعهای روی حساسیت میگوی Macrobrachium lanchesteri
نسبت به فلزات سنگین انجام دادند .در این مطالعه ،میگوهای بالغ به
مدت چهار روز در شرایط آزمایشگاهی در غلظتهای مختلف فلزات
سنگین مس ،کادمیوم ،روی و سرب قرار گرفتند .نتایج حاکی از آن
بود که غلظتهای فلز مس ،کادمیوم ،روی و سرب در این میگو افزایش
یافته بود .هم چنین نتایج حاکی از آن بود که فلز کادمیوم برای این
میگو بسیار سمی بوده است که نتایجشان مطابق با تحقیق حاضر
میباشد ،بهعبارت بهتر در تحقیق آنان نیز دلیل روند افزایشی تجمع
زیستی میتواند کفزی بودن گونۀ مورد مطالعۀشان همانند گونۀ این
تحقیق باشد .همچنین در مطالعهای که  Olgunogluو همکاران ()2015
در ارتباط با غلظت فلزات سنگین (سرب ،کادمیوم ،مس ،روی و آهن)
در میگوی بزرگ قرمز ) (Aristaeomorpha foliaceaاز دریای مدیترانه
انجام دادند ،نتایج نشان داد که غلظت فلزات سنگین در هپاتوپانکراس
میگوها بیشتر از میزان آن در بافت عضله بوده است که نتایج آنان با
تحقیق حاضر مطابقت دارد ،بهعبارت بهتر دلیل تجمع زیستی فلزات
سنگین در بافت کبد نسبت به بافت عضله ،بهنظر میرسد که ناشی از
نقش مستقیم و اولیۀ کبد در متابولیسم بدن باشد ،که در آبزیان میزان
تجمع زیستی در بافت کبد (هپاتوپانکراس) نسبت به بافت عضله بیشتر
میباشد .بهنظر میرسد که کفزی بودن یا نبودن گونۀ مورد مطالعه
میتواند عاملی باشد که باعث افزایش بروز ناهنجاریها و پاسخهای
بافتی مختلف ناشی از فلزات سنگین در جانداران کفزی نسبت به جانداران
غیرکفزی گردد .همچنین در مبحث زیادتر بودن میزان تجمع زیستی
در بافتهای هپاتوپانکراس سختپوستان نسبت به عضلۀ آنان میتوان
بیان داشت که این امر بهدلیل نقش مستقیم و جایگاه اولیه و اصلیِ
بافت هپاتوپانکراس در متابولیسم کلی بدن سختپوستان باشد که باعث
آن میشود که متابولیتها و به طبع آن مواد شیمیایی
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خارجی نظیر فلزات سنگین بیشتری نسبت به بافت عضله در آن
تجمع نمایند.
همانند سایر مطالعات مشابه درخصوص مبحث تجمعزیستی و
آثار آن بر اندامهای مختلف آبزیان ،این تحقیق بر روی گونۀ میگوی
آب شیرین  M. nipponenseانجام شد که میزان تجمعزیستی و آثار
تخریبی فلز سنگین سرب در بافت هپاتوپانکراس میگوها نسبت به بافت
عضله بیشتر بود .براساس نتایج بهدست آمده ،در تیمارهای غلظتی
سرب رفتارهای تولیدمثلی ،پوستاندازی و جفتگیری میگوها متوقف
گردید و با افزایش غلظت فلز سنگین سرب در تیمارها ،میزان تجمع
زیستی سرب در بافتهای هپاتوپانکراس و عضله بهطور معنیداری افزایش
یافت .نتایج بافتشناسی نیز نشان داد که با افزایش غلظت فلز سنگین
سرب در بافت هپاتوپانکراس باعث بروز ناهنجاریها و آسیبهای بافتی
مختلفی در بافتهای هپاتوپانکراس و عضله گردید .یافتههای این
تحقیق نشان داد که فلز سنگین سرب از نظر رفتارهای زیستی ،باعث
اختالل در فعالیتهای تولیدمثلی ،جفتگیری ،پوستاندازی و رشد در
میگوها شده و در سطح بدن نیز باعث بروز پاسخهای بافتی حاد
میگردد که با توجه به آلودگی رودخانههای محل زیست این گونه
(تاالب انزلی و رودخانههای حوزۀ آبریز آن) به فلز سنگین سرب،
مدیریت این اکوسیستمهای آبی و جلوگیری از ورود انواع فاضالبهای
تصفیه نشده به این رودخانهها بسیار ضروری است.
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