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 آب و ماهی کپورمعمولی سرب در میزان غلظتبررسی 

Cyprinus carpio) ( چغاخورالمللی بینالب در تا 
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 چکیده

های اخیر توجه زیادی خصوص فلزات سنگین، در دهههای زیست محیطی بههای طبیعی با طیف گسترده ای از آالیندهآلودگی اکوسیستم 

تواند میزان باالیی از فلزات سنگین را در خود جذب دلیل بزرگی اندازه بدن و میانگین سنی باالتر میرا به خود جلب کرده است. کپورمعمولی به

تنان توسط این ماهی، امکان تجمع مقادیر باالیی از فلزات سنگین را در رمچیزخواری و استفاده از جانوران کفزی و نچنین رژیم همهنماید. هم

 حاضر، میزان تجمع سرب در عضله ماهی کپور معمولی پژوهش آورده است. درخصوص کبد، کلیه و عضله فراهم ههای مختلف این ماهی باندام

(Cyprinus carpio) 45همراه صیادی به تور نمونه کپورمعمولی توسط 45 ظور، تعدادمنگرفت. بدین قرار بررسی و آب تاالب چغاخورمورد 

از تعیین سن، جنس و وزن هر نمونه ماهی و  برداری گردید. پسبار، نمونهروز یک ۱5هر ۱۳۹5آب در سه ایستگاه در تابستان و بهار  نمونه

 دستگاه اسپکترومتری از استفاده گیری، باماهی بعد از عصارهگیری پارامترهای فیزیکی شیمیایی آب، میزان فلز سرب در هر نمونه آب و اندازه

گرم بر کیلوگرم است که میلی ۲/۰ مانده سرب در عضله ماهی کپورنتایج نشان داد باقی گیری قرار گرفت.گرافیتی مورد اندازه اتمی کوره جذب

تر است ولی با افزایش میزان مصرف کودها و سموم شیمیایی احتمال گرم بر کیلوگرم( پایینمیلی 5/۰از میزان استاندارد سازمان بهداشت جهانی )

حاشیه تاالب، از عوامل ورود پساب ناشی  های کشاورزی گسترده درتدریج میزان آلودگی افزایش یافته و به درجه خطر برسد. وجود فعالیتدارد به

  ه است.از کودها و سموم کشاورزی است که حیات آبزیان را تحت تاثیر قرار داد

 شناختیتاالب چغاخور، چهارمحال بختیاری، ماهی کپورمعمولی، پارامترهای زیست کلمات کلیدی:

  atefehchamani@yahoo.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

هاي وسيله آاليندههاي سطحي بهدر سراسر جهان آلودگي آب       

گير وجود دارد عنوان يك معضل همهزيستي به فيزيكي، شيميايي و

 بار و چشمگيرنسان تأثيرات زيانهاي ابر بسياري از فعاليت توانستهو 

 شهرنشيني (. توسعه2009 و همكاران، Chehregani) گذارد برجاي

 و صنعتي شهري، هايفاضالب انواع از تخليه ناشي آلودگي افزايش و

کاهش کيفيت  و تغيير موجب زباله دفن هايمحل کشاورزي، شيرابه

 همكاران، وSimeonov  ؛1388 و همكاران، )صمدي است شده هاآب

(. بنابراين کنترل مقدار عناصر کمياب سمي و مشخص کردن 2003

(. 1387نيا، )کريمي و هاشم آلودگي آب بسيار الزم و ضروري است

 م،وکادمي سرب، سنگيني نظير فلزات به توانمي هاآالينده اين انواع از

مقدار بسيار کم در طور طبيعي بهکه به کرد نيكل اشارهو  جيوه

 نقش(. 1380)ميرسنجري،  شونديافت مي طبيعيهاي ستماکوسي

ساير  و انسان سالمت بر آن اثرات و زيست محيط در سنگين فلزات

. است بوده پژوهشگران از بسياري توجه مورد زنده همواره موجودات

 در تجزيه ناپذيري و سميت اصيتخ بودن دارا دليلبه سنگين فلزات

و Ekpo شوند )محسوب مي ناكرخط هايآالينده عنوانبه محيط

دليل به چنين(. هم2005همكاران،  و Pourang ؛2008همكاران، 

تغييرات  برابر در مقاومت نيز و مختلف هايدر بافت زيستي نماييبزرگ

 کنندگاني مانند مصرف بدن در چربي هايبافت در تدريجبهك، بيولوژي

)نبوي، شوند عث ميرا با مزمن و حاد هايبيماريو  شده ذخيره انسان

صورت (. سرب يكي از پايدارترين فلزات سنگين است که به1385

 به حدودي تا ترکيبات اين بودن دارد. سمي وجود متعددي ترکيبات

pH  (. 1388پور و همكاران، )طهمورث است وابسته محيطي شرايط و

زا تواند براي انسان مسموميتدر صورت تماس و جذب کافي ميسرب 

سازي، تر از طريق فاضالب کارخانجات باطريسرب که بيش باشد.

گردد، بعد از ورود به بدن جايگزين سازي و غيره وارد آب ميمهمات

ساخت هموگلوبين  در که هم توليد آنزيمي و در شودکلسيم استخوان مي

چنين باعث اختالل در کند. هماختالل ايجاد مي ،خون نقش دارد

و خوني و کليوي  شده و مشكالت استخواني هاي کليويتوليد آنزيم

دنبال خواهد داشت. سرب اثرات منفي زيادي روي نوزادان داشته را به

، Patrick) شودمي آنان ذهني ماندگي عالوه بر خطرات فوق سبب عقب و

 جنس، وزن، طول، سن،ازجمله  هاي موجود زندهويژگي (. 2006

ماندگاري  زمان مدتچنين و هم اکولوژيك نيازهاي اي وتغذيه عادت

 عوامل از آب شيميايي فيزيكي و خواص و سال فصل آبي، محيط در

 هستندموجود زنده گوناگون  هاياندام در سنگين فلزات تجمع در مؤثر

(Demirak ، 2006.) به دادن پاسخ براي هاروش ترينمهم از يكي 

 العهآب مط بيولوژيك و شيميايي فيزيكي، وضعيت سؤاالت دربارة

کنند. خانواده زيست مي آن در که است جانوراني و گياهان مستقيم

 ماهيان هايخانواده ترينبزرگ از يكي (Cyprinidae) کپورماهيان

 200 بيش از و گونه 1700 حداقل شامل و بوده جهان در استخواني

 شوندمي شور يافتلب هايآب ها ورودخانه مصب در که باشدمي جنس

(Abdi ،2010در بين اعضاي اين خانواده، کپور معمولي .) (Cyprinus 

carpio) ايران دهد. کشورخود اختصاص ميترين فراواني را بهبيش 

، FAO) است گرفته قرار جهان هفتم رتبه در کپورمعمولي توليد نظر از

 و محال چهار استان در تاالب ترينبزرگ چغاخور (. تاالب2009

 ورود هاي کشاورزي،زمين و روستاها با نبود مجاورکه  است بختياري

تاالب،  به فصلي هايسيالب ورود چنينهم و کشاورزي هايآب هرز

و  از قبيل نيترات پارامترهاي شيميايي افزايش بر را توجهي قابل تاثير

 هاآن نوسان دامنه افزايش باعث همواره و گذاشته تاالب آب فسفات

 ماهيان، انواع براي را يسخت تشرايط زيس تغييرات . اينشده است

. به کرده است ايجاد در تاالب موجود آبزي پرندگان و آبزي گياهان

 اين به نسبت بااليي تحمل دامنه داراي که تنها موجوداتي دليل همين

 )خانجاني واند داشته را منطقه اين در زيستن توانايي ،بوده تغييرات

د و اظهارنظر کارشناسان (. با توجه به منابع موجو1387 ابراهيمي،

محيط زيست منطقه، از خانواده کپورماهيان تنها چهار گونه کپور 

توفاگ، بيگ هد و آمور در تاالب چغاخور حضور دارند. فيمعمولي، 

سرب در عضله کپور معمولي  غلظتميزان  تعيين هدف از اين تحقيق،

ازه بدن دليل بزرگي اندباشد. کپور معمولي بهميو آب تاالب چغاخور 

تواند ميزان باالتري از فلزات سنگين را جذب و ميانگين سني باالتر مي

چيزخواري و استفاده از جانوران کفزي و چنين رژيم همهنمايد. هم

هاي تنان، امكان تجمع مقادير بااليي از فلزات سنگين را در اندامنرم

د آورخصوص کبد، کليه و عضله فراهم ميهمختلف اين ماهي ب

(Pazooki  ،2012و همكاران .)  

 

 هامواد و روش

 محال چهار استان در تاالب ترينبزرگ چغاخور الملليبين تاالب       

 هايگاهذخيره از يكي هكتار 2300 بر بالغ مساحتي داراي بختياري و

 کشوري نظر تقسيمات از. گرددمي منطقه محسوب در مهم اکولوژيكي

 کيلومتري 65 در و بروجن شهرستان از بلداجي بخش در
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 آبي منبع عنوانهاصلي ب چشمه 6 از و دارد قرار شهرستان شهرکرد

 45(. جامعه آماري مورد بررسي شامل 1381)اميني،  بردبهره مي

باشد که توسط ماهيگيران نمونه آب مي 45معمولي و  کپور عدد ماهي

منتقل داري و به آزمايشگاه محلي صيد و در يخدان محتوي يخ نگه

ها از سه ايستگاه واقع در شمال، جنوب و غرب تاالب گرديد. نمونه

براساس نزديكي به محل ورود پساب کشاورزي و پساب مجتمع 

، Team RCالزم به ذکر است که براساس  گردشگري برداشت گرديد.

 حداقل با يبردارنمونه ،يستيمطالعات آمار زانجام  يبرا( 2017)

 و شكافي کالبد از پيش است. دييتا مورد يآماراز نظر  فرد 25 تعداد

گيري وزن، طول، سنجي اوليه شامل اندازهسازي، عمليات زيستآماده

ها و براي جلوگيري از خطا توسط يك ، روي همه نمونهو جنس سن

 شدند داده مقطر شستشو آب با ماهي هاينمونه سپس فرد انجام شد.

 دستورالعمل )طبق گرديد ازيجداس )عضله( هدف هايبافت سپس، و

WEF= Water Environment Federation ،AWWA= American 

Water Works Association  ،APHA= American Public Health 

Association  ،1992.) در دقيقه چند مدتبه هاتوزين، نمونه از قبل 

گردد.  پاك هابافت روي مازاد خون ميزان قرار گرفت تا دماي اتاق

صورت دستي آب به سطح در متريسانتي 30 عمق ازهاي آب نمونه

 5/1 شده کدگذاري و هاي استريلبطري درونبه و شده برداشت

 محفظه در انفعاالت و فعل از جلوگيري جهت. يافتند انتقال ليتري

هاي نمونه  .گرديدند منتقل به آزمايشگاه  يخ مجاورت در و يونوليتي

داري گراد تا رسيدن به وزن ثابت نگهسانتي درجه 70عضله در دماي 

ها پس از خشك شدن، در (. نمونه1389)خيرور و داداللهي،  گرديد

داخل به شده گيرينمونه رطوبت از گرم دو هاون کوبيده شدند. سپس

 جو پن %65اسيدنيتريك مرك  مخلوط ليترميلي 20 و شد ارلن منتقل

ساعت(  12مدت يك شب )به شد، سپس اضافه ليتر آب اکسيژنهميلي

 90 ساعت در دماي 2مدت در زير هود قرار داده شد. اين مخلوط به

 2-5 هاتك نمونهشد. به تك هات پليت گرما داده درگراد درجه سانتي

ساعت در  2مدت درصد اضافه شد و به 30ليتر آب اکسيژنه ميلي

محلول  دند.پليت گرما داده ش در هاتگراد درجه سانتي 85 -90 دماي

 و زمان گذشت از پس سرد شدن آماده فيلترکردن است. شفاف پس از

ليتري ميلي 25 ژوژه بالن در شده سازيآماده محلول ظرف، شدن خنك

 صاف 42 واتمن صافي کاغذ استفاده از تقطير و با دوبار مقطر آب با

جهت اطمينان  .(AOAC، 1980) شد رسانده ليترميلي 25 حجم به و شد

سازي نمونه و عدم دقت عمليات هضم و رفع خطاي ناشي از آمادهاز 

تأثير مواد مصرفي بر غلظت فلز، در هر نوبت از 

غلظت فلز درنظر گرفته شد.  (Blank) عمليات هضم، يك نمونه شاهد

 اتمي کوره جذب نمونه با استفاده از دستگاه اسپكترومتري هر سرب در

و در نهايت  گيرياندازه Furnace AAS Model 67OGمدل  گرافيتي

دست آمده براي هگيري و از مقادير بشاهد اندازه غلظت سرب در نمونه

دست هب %101 تا %96ها کسر گرديد. ميزان ريكاوري نتايج بين نمونه

   آمد.

 

 نتایج
درصد  9/42درصد از نمونه تحقيق ماده و  1/57براساس نتايج،        

درصد از نمونه تحقيق در رده  22/42. باشنداز نمونه تحقيق نر مي

درصد در  67/6ماه ،  13تا  12درصد در رده  20ماه،  12سني زير 

 44/4ماه،  15تا  14درصد در رده سني  11/11ماه و  14تا  13رده 

ماه و باالتر  16درصد در رده  56/15ماه و  16تا  15درصد در رده 

  قرار دارند.
 

متغیرهای مورد بررسیتاندارد : میانگین و انحراف اس1جدول   

 

ميانگين و انحراف استاندارد وزن، طول، پتانسيل  1در جدول        

مواد  ،کل مواد جامد محلول، ذرات جامد، دايت الكتريكيه، هيدروژن

شكل ها آمده است. با توجه به معلق محلول و سرب آب و عضله نمونه

)اندازه  ، ميزان جذب فلز سرب در ماهي کپور ماده با سن و طول1

هاي ماده داراي در ماهي اين اساس، باشد. بربدن( داراي همبستگي مي

يابد. ولي با افزايش سن، ميزان جذب افزايش ميتر، )اندازه( بيش طول

 متغیر انحراف استاندارد میانگین تعداد

 گرم بر ليتر()ميلي سرب عضله 18/0 2/0 45

 وزن )گرم( 40/194 32/710 45

 متر()سانتي طول 51/3 18/35 45

 اسيديته 70/1 51/8 45

45 29/405 9/124 
  هدايت الكتريكي

 متر()ميكروموس بر سانتي

 گرم بر ليتر()ميلي ذرات جامد 28/99 5/319 45

45 81/233 01/105 
 کل مواد جامد محلول 

 گرم بر ليتر()ميلي

45 7/85 3/74 
 مواد معلق محلول 

 )ميلي گرم بر ليتر(

 گرم بر ليتر()ميلي سرب آب 014/0 012/0 45
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تر، با افزايش سن، ميزان جذب کاهش هاي داراي طول کمدر ماهي

تر، )اندازه( کم هاي نر داراي طول، در ماهي2 شكلبا توجه به  يابد.مي

، ميزان 3 شكلبا توجه به  يابد.با افزايش سن، نرخ جذب، افزايش مي

سن، با افزايش وزن، کپور ماده هم هايجذب فلز سرب در ماهي

هاي ماده هم وزن، با افزايش سن، ميزان يابد. در ماهيافزايش مي

هاي جوان داراي وزن زياد، عبارتي ديگر، مادهيابد. بهجذب کاهش مي

ترين تر، کمتر و وزن کمهاي داراي سن بيشترين جذب و مادهبيش

 باشند. ميزان جذب را دارا مي

 
در رابطه با رابطه میان   RSMاز مدل نتایج حاصل  مودارن: 3شکل 

 جذب سرب با سن و وزن در کپور ماهی مادهمیزان 
 

هاي کپور ، ميزان جذب فلز سرب در ماهي4 شكلبا توجه به        

هاي نر يابد. از طرفي در ماهينر هم وزن، با افزايش سن افزايش مي

يابد. با يابد، ميزان جذب افزايش ميسن، هر چه وزن افزايش ميهم

 يابد.افزايش مي افزايش توام سن و وزن، ميزان جذب
 

 
در رابطه با رابطه میان  RSMاز مدل نمودار نتایج حاصل : 4شکل 

 میزان جذب سرب با سن و وزن در کپور ماهی نر
 

، ميزان جذب فلز سرب در ماهي کپور ماده 5 شكلبا توجه به        

هاي در ماهي و شودکم مي زياد، با افزايش طول، ميزان جذب داراي وزن

شود. در تر ميداراي وزن کم با افزايش طول، ميزان جذب بيش ماده

هاي ماده داراي اندازه کم، با افزايش وزن، ميزان جذب افزايش ماهي

 

 
RSM از مدل نتایج حاصل  نمودار: 1 شکل

در رابطه با میزان جذب سرب با  

 طول و سن در کپور ماهی ماده
 

 
در رابطه با میزان جذب سرب با  RSMاز مدل نمودار نتایج حاصل : 2شکل 

 طول و سن در کپور ماهی نر
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هاي ماده داراي اندازه زياد، افزايش وزن تاثير يابد ولي در ماهيمي

هاي داراي ترين جذب را ماهيميزان جذب سرب ندارد. بيش زيادي در

هاي داراي اندازه ترين ميزان جذب را ماهيو وزن زياد و کماندازه کم 

هاي نر داراي وزن ، در ماهي6شكل با توجه به  زياد و وزن کم دارند.

يابد. براساس نتايج کم، با افزايش طول ميزان جذب فلز افزايش مي

اي، ميانگين غلظت سرب در عضله ماهي از ميزان آزمون تي تك نمونه

گرم بر کيلوگرم( ميلي 5/0سازمان بهداشت جهاني ) غلظت استاندارد

گرم ميلي 01/0ميانگين غلظت سرب در آب )  .(>05/0P) تر استکم

 بر ليتر( نيز در مقايسه با استاندارد آب مناسب براي حيات آبزيان

 تر است. گرم بر ليتر( کمميلي 05/0)

 

 بحث
 2/0) ميانگين غلظت سرب در بافت عضله ماهي تاالب چغاخور       

ر از حد استاندارد سازمان بهداشت جهاني تپايين گرم/کيلوگرم(ميلي

ميزان تجمع و است.  گرم/کيلوگرم(ميلي 5/0)براي مصرف غذايي 

تر از ساير مراتب کمناچيز و به ذخيره فلز سرب در بافت عضله بسيار

و احتمال آلودگي فلز  بودهها ها ازجمله بافت کبد، کليه و آبششبافت

بوده و با ادامه روند ار باالتر سرب در کبد و آبشش اين ماهيان بسي

مانده اين فلز در ماهيان به مرز خطر نزديك شده که فعلي ميزان باقي

خواهد داشت.  دنبالهکنندگان بماهيان و مصرف براي شماريبي عوارض

چنين ورود تدريجي سرب به محيط تاالب منجر به تجمع آن مواد هم

دن ماهي کپور و تغديه آن چيزخوار بودر بستر شده و با توجه به همه

پوستان، نوزاد حشرات و حتي ها، سختاز موجودات ريز بستر آب، کرم

فضوالت حيواني و گياهي، الشه حيوانات، تخم ماهيان و ...... همين 

عنوان يك هشدار تلقي گردد. مقدار سرب در حال حاضر هم توانسته به

، سبب از بين ميزان فراتر از حد کشندهافزايش غلظت فلز سرب به

هاي مختلف ماهي ازجمله آبشش و ايجاد تاثيرات رفتن کارايي بافت

براساس نتايج  (.1388همكاران،  رئيسي وشود )ميغيرقابل بازگشت 

تري کپور ماده داراي طول زياد، ماهي که داراي سن بيش بين دو ماهي

تري را جذب کرده است ولي بين دو ماهي باشد، ميزان سرب بيشمي

داري در ميزان جذب با تفاوت پور ماده داراي طول کم، تفاوت معنيک

ترتيب در جنس ماده ماهي کپور شود. بديندر سن، مشاهده نمي

تواند با ميزان تر ميهاي داراي اندازه بزرگافزايش سن فقط در ماهي

توان جذب فلز سرب داراي همبستگي مثبت باشد که بالطبع اين را مي

 تجمع خاصيت و ماهي قرارگيري معرض در نزما افزايش به

(Bioaccumulation) و تمرکزپذيري (Bioconcentration)  سرب در

موجودات زنده مرتبط دانست. از طرفي بين دو ماهي ماده داراي وزن 

تر سرب تري است، داراي غلظت کمزياد، ماهي که داراي طول بيش

اراي وزن کم، ماهي چنين بين دو ماهي ماده دباشد. همدر عضله مي

باشد. بدين تري در عضله ميتر، حاوي سرب بيشداراي طول بيش

هاي داراي وزن کم، طول با ميزان جذب فلز سرب ترتيب، تنها در ماده

باشد. بين دو ماهي کپور ماده با سن يكسان، مي مثبت همبستگي داراي

که باشد تر ميتري دارد داراي غلظت سرب بيشماهي که وزن بيش

تر ماهي سنگين وزن تر و تغذيه بيشدليل بيوماس بيشبالطبع به

باشد. منتهي بين دو ماهي کپور ماده با وزن يكسان، در ماهي که مي

 

 
رابطه میان میزان  در رابطه با  RSMاز مدلنمودار نتایج حاصل : 5شکل 

 جذب سرب با طول و وزن در ماهی کپور ماده
 

 
در رابطه با رابطه میان میزان  RSMاز مدل نمودار نتایج حاصل : 6شکل 

 جذب سرب با طول و وزن در ماهی کپور نر
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تري از فلز سرب در عضله تجمع يافته تري دارد ميزان کمسن بيش

رود به دفع تدريجي سرب از بدن با افزايش سن است که احتمال مي

طرفي، فلزات سنگين اندام هدف خود را براساس  مرتبط باشد. از

کنند. بدين معني که هرچه ميزان فعاليت متابوليك آن انتخاب مي

تر تر باشد، تجمع سرب در آن بيشفعاليت متابوليك اندام هدف بيش

نظير کبد،  هاييتر فلزات در بافتخواهد بود. اين نكته علت تجمع بيش

)با فعاليت متابوليك  با بافت ماهيچهها را در مقايسه کليه و آبشش

جاکه فعاليت از آن .(2003و همكاران،  Filaziنمايد )پايين( تفسير مي

باشد، صورت طبيعي بيش از ماهي مسن ميمتابوليك ماهي جوان به

تدريجي غلظت سرب در عضله با افزايش سن، قابل توجيه است  کاهش

(Elder  وCollins ،1991 .) در نقطه مقابل، جنس نر ماهي کپور داراي

هاي متفاوت در ميزان جذب فلز سرب و پارامترهاي تاثيرگذار ويژگي

اساس نتايج، بين دو ماهي کپور نر که داراي اندازه باشد. بربر آن مي

تري از فلز تري دارد مقادير بيشکوچك هستند، ماهي که سن بيش

ين بين دو ماهي کپور نر چنسرب را در عضله جذب کرده است. هم

تري از فلز سرب تري دارند غلظت بيشهم وزن، هر کدام که سن بيش

هاي نر داراي سن همين ترتيب، در ماهيرا در عضله نشان دادند. به

تري سرب در عضله تري دارند مقدار بيشيكسان، هرکدام وزن بيش

که طول اند. از طرفي بين دو ماهي داراي وزن کم، ماهي جذب کرده

 نتايج مطالعات تري جذب کرده است.تري دارد سرب بيشبيش

Al-Yousuf غلظت  ( نشان داد جنس و اندازه بر2000) و همكاران

 دليل هاآن موثر بوده است. زماهي گوش قرم فلزات سنگين در گونه

اختالف  در جنس ماده نسبت به جنس نر را فلزات غلظت بودن باال

 -450pهاي فعال پروتئين و سيتوکروم سايتها و تعداد هورمون در

که بر  Ayse (2003،)دانستند. نتايج مطالعات جنس نر و ماده  بين

ماهي سيم دريايي  و ( Mugil cephalus) راه روي دو گونه کفال راه

، مشخص نمود که بين غلظت هانجام داد (Sparus aurata) سرطاليي

هاي ب و روي در بافتفلزات سنگين آهن، مس، نيكل، کروم، سر

)طول کل و وزن بدن( ارتباط مثبت و  ماهيچه، پوست و با اندازه بدن

 Atliو   Canilداشته است و در تحقيقي ديگر توسطداري وجود معني

گونه  6که در مورد ارتباط بين سطوح فلزات سنگين و اندازه  (،2003)

 ظت آهن ومشخص نمودند که بين غل ند،اي انجام دادماهي مديترانه

)طول و وزن بدن( در آبشش، کبد و ماهيچه و نيز در مورد  اندازه بدن

 وجود دارد. کادميوم و سرب با طول ماهي يك همبستگي مثبت 

که بر روي دو گونه  ايهبا مطالعAyse (2003 )چنين نتايج تحقيق هم

 Sparus) سرطاليي دريايي سيم ماهي و (Mugil cephalus) راهکفال راه

aurata)  ،انجام داد، مشخص نمود که بين غلظت فلزات سنگين آهن

هاي ماهيچه، پوست و با اندازه مس، نيكل، کروم، سرب و روي در بافت

که  داري وجود دارد)طول کل و وزن بدن( ارتباط مثبت و معني بدن

 خواني دارد. با نتايج اين تحقيق هم

( 2015)  انو همكار Schönاي ديگر، توسط مين طور مطالعهه       

سرب، جيوه، توزيع و تجمع وابسته به سن براي فلزات سنگين که روي 

 ماهي اروپاييگربه و معمولي ماهيهاي کپوربافت در و آرسنيك کادميوم

(Sylurus glanis)  نشان  گرفت، انجاماز مخزن آب بوسني و هرزگوين

هاي تفلزات سنگين در باف تجمع مثبت خطي با سن براي رابطه داد که

و  Agah که پژوهشيدر  وجود دارد. و گربه ماهي معموليماهي  کپور

ديلم و  -گونه ماهي در مناطق آبادان 141بر روي (، 2009) همكاران

عنصر فلزي در ماهيچه و  16گيري غلظت نيروگاه بوشهر براي اندازه

تجمع فلزات سنگين  که نتايج نشان داد ،کبد اين ماهيان انجام دادند

عكس در ماهيان و بر باشدميتر تر( بيش)مسن تراهيان بزرگدر م

با  (،1385) نبوي و همكاران. تر استجوان تجمع فلزات سنگين کم

هاي بررسي ميزان تجمع فلزات سنگين سرب و کادميوم در بافت

 کفشك ماهي تيز دندان و گرد در سواحل بندر عضله و کبد دو گونه

که بين غلظت فلزات و اندازه بدن )طول عباس نشان دادند لنگه و بندر

معني که با افزايش بدينوجود دارد. آماري  دارارتباط معني و وزن بدن(

 .يابدطول و وزن بدن شدت آلودگي نيز افزايش مي

 از ماهي گونهدو  عضله در فلز غلظت سيربرنتايج حاصل از        

 يعزتو( و 2014و همكاران ) Royشرقي برزيل توسط بجنو ساحل

 Atobateleتوسط ماهي هاي مختلف اندام در بسر و هجيو م،ميودکا

( با نتايج حاصل از اين تحقيق مطابقت دارد. نتايج 2015) Olutonaو 

( نيز رابطه مستقيم عوامل ريخت 1396حاصل از پاکزاد و همكاران )

 Cyprinus) معمولي رکپوشناسي با ميزان تجمع فلزات سنگين در 

carpio )در بررسي  (،1387) داداللهي و همكاران کرده است. را تاييد

سنجي با تجمع فلزات سنگين در بافت ارتباط برخي مشخصات زيست

در رودخانه اروندرود  (Barbus grypus) عضله و آبشش ماهي شيربت

به اين نتيجه رسيدند که رابطه خطي مستقيم بين ميزان تجمع فلزات 

در بافت عضله و آبشش ماهي کادميوم و سرب با طول و وزن کل 

در جهت  اي(، مطالعه1388) همكاران رئيسي ووجود دارد.  شيربت

 ماهيان کپور از گونه چهار گوشت در کادميم و سرب ميزان تعيين

 با آن رابطه بررسي و بختياري و محالچهار استان بهشت آباد رودخانه

با افزايش سن اد د نشان آماري بررسي ماهي را انجام دادند. گونه و سن

ماهيان ميزان تجمع هر دو فلز سرب و کادميوم در عضله 
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يابد. اختالف در گونه ماهي، عادات و رفتارهاي ماهيان افزايش مي

سزايي در ميزان اي و بيولوژيكي گونه و الگوي پراکندگي، تاثير بهتغذيه

با چنين نتايج اين تحقيق هم ماهيان دارند. تجمع اين فلزات در بافت

(، 2003) و همكاران Farkas (،2002) همكاران و Gaspic نتايج مطالعات

Gungordu  و  Ozmen (2011ناصري و همكاران ،)  (1384 ،)Agah 

 (، رييسي و همكاران1387(، داداللهي و همكاران )2009)  و همكاران

( 1392) (، کوسج و همكاران1384) نيارنجبر و ستوده(، اميني1388)

 ( مطابقت دارد. 1392) زاده و پورخبازبينو محمد

که ميزان تجمع سرب در عضله ماهي و در آب تاالب رغم اينعلي       

ولي با افزايش ميزان مصرف کودها و تر از استاندارد است چغاخور کم

تدريج ميزان آلودگي افزايش يافته و سموم شيميايي احتمال دارد به

در حاشيه گسترده اورزي هاي کشوجود فعاليت به درجه خطر برسد.

است از عوامل ورود پساب ناشي از کودها و سموم کشاورزي  تاالب،

کودهاي عنوان مثال، به داده است.آبزيان را تحت تاثير قرار  حياتکه 

کادميوم و برخي فلزات سنگين ديگر نظير نيكل، سرب  حاويفسفره 

ايفا  نسرب نقش مهمي را در مسموميت انسان و آبزيا است.و جيوه 

ها وارد ياخته ،هاي حاملها و پروتئينصورت ترکيب با آنزيمکرده و به

و  رئيسينمايد )ميشده و اثر مخرب خود را بر فعاليت سلول اعمال 

دنبال تغييرات بنيادي در ميزان در ساليان اخير به(. 1388همكاران، 

در محيط زيست، تقاضا براي کودهاي عاري از  فلزات سنگينمجاز 

ت. اين يا با ميزان کم اين عنصر افزايش يافته اس کادميوم وسرب و 

هاي سال در شيميايي کودهاي عامل همراه با افزايش چند برابري قيمت

 ها در آينده باشد.آن رويه ازبي کاهش استفاده تواند نويدي برايمي اخير

 

  منابع
 نسنگي فلزات تجمع .1384 .،ف، نیاستوده . وغ، رنجبرامینی .1

 مشخصات برخي با ارتباط در خزر درياي کفال ماهي عضله بافت در

 شيالت علمي مجله جنسيت(. و سن وزن، استاندارد، )طول بيومتريك

 .18تا  1فحات ص ،3 شماره ،14 سال .ايران

. و بختياري استان چهارمحال جهانگردي راهنماي .1381ح.، امینی،  .2

 .13تا  12ات صفح .سازمان ايرانگردي و جهانگردي

 اريتأثيرگذ انميز .1396پور، ع.، چمنی، ع. و بسالت ؛پاکزاد، م. .3

 بر شناسييختر يهايژگيو و آب شيميايي و فيزيكي يمترهاراپا

 (. نشريهCyprinus carpio) معمولي رکپو در مميودکا تجمع انميز

 حدوا سالميا آزاد هنشگادا وريپر يبزآ توسعه در نوين يهاآوريفن

 .82تا  71 صفحات، 1شماره ، 11 لسار. شهآزاد

 کشاورزي هايپساب نقش .1387 ،ع. ،ابراهیمی و .م ،خانجانی .4

بختياري.  و چهارمحال استان در چغاخور تاالب آب آلودگي ميزان بر

 دانشگاه .1387اسفند  14-1 .ايران هايتاالب ملي همايش اولين

 .صفحه 8 اهواز. واحد اسالمي آزاد

 غلظت .1389م.،  ،ثقیلی سهراب، ع. وداداللهی ؛ور، ن.خیر .5

 تسوباها و رجلبك در مس و بسر م،ميودکا ،نيكل سنگين اتفلز

 مجله (.لنگه ربند و سعباربند) نهرمزگا نستاا ساحلي مناطق

 .42تا  31 صفحات ،1ره شما، 20 لساان. يرا تشيال

 برخي طارتبا .1387 ،.ن.ر، خیرو و .م ،نبوی ؛.س ،دادالهی .6

 و عضله بافت در فلزات سنگين تجمع با سنجيزيست مشخصات

 مجله .رود اروند رودخانه در( Barbus grypusشيربت ) ماهي آبشش

 .34تا  24، صفحات 4، شماره 17سال  .ايران شيالت علمي

 سرب ميزان تعيين .1388.، ا ،رحیمی. و م ،انصاری ؛.م ،رئیسی .7

 آبادبهشت نهرودخا ماهيانرکپو از گونه چهار گوشت در کادميم و
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