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چکیده
آلودگی اکوسیستمهای طبیعی با طیف گسترده ای از آالیندههای زیست محیطی بهخصوص فلزات سنگین ،در دهههای اخیر توجه زیادی
را به خود جلب کرده است .کپورمعمولی بهدلیل بزرگی اندازه بدن و میانگین سنی باالتر میتواند میزان باالیی از فلزات سنگین را در خود جذب
نماید .همچنین رژیم همهچیزخواری و استفاده از جانوران کفزی و نرمتنان توسط این ماهی ،امکان تجمع مقادیر باالیی از فلزات سنگین را در
اندامهای مختلف این ماهی بهخصوص کبد ،کلیه و عضله فراهم آورده است .در پژوهش حاضر ،میزان تجمع سرب در عضله ماهی کپور معمولی
( )Cyprinus carpioو آب تاالب چغاخورمورد بررسی قرار گرفت .بدینمنظور ،تعداد  45نمونه کپورمعمولی توسط تور صیادی بههمراه 45
نمونه آب در سه ایستگاه در تابستان و بهار ۱۳۹5هر  ۱5روز یکبار ،نمونهبرداری گردید .پس از تعیین سن ،جنس و وزن هر نمونه ماهی و
اندازهگیری پارامترهای فیزیکی شیمیایی آب ،میزان فلز سرب در هر نمونه آب و ماهی بعد از عصارهگیری ،با استفاده از دستگاه اسپکترومتری
جذب اتمی کوره گرافیتی مورد اندازهگیری قرار گرفت .نتایج نشان داد باقیمانده سرب در عضله ماهی کپور  ۰/۲میلیگرم بر کیلوگرم است که
از میزان استاندارد سازمان بهداشت جهانی ( ۰/5میلیگرم بر کیلوگرم) پایین تر است ولی با افزایش میزان مصرف کودها و سموم شیمیایی احتمال
دارد بهتدریج میزان آلودگی افزایش یافته و به درجه خطر برسد .وجود فعالیتهای کشاورزی گسترده در حاشیه تاالب ،از عوامل ورود پساب ناشی
از کودها و سموم کشاورزی است که حیات آبزیان را تحت تاثیر قرار داده است.
کلمات کلیدی :تاالب چغاخور ،چهارمحال بختیاری ،ماهی کپورمعمولی ،پارامترهای زیستشناختی
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

atefehchamani@yahoo.com
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مقدمه
در سراسر جهان آلودگي آبهاي سطحي بهوسيله آاليندههاي
فيزيكي ،شيميايي و زيستي بهعنوان يك معضل همهگير وجود دارد
و توانسته بر بسياري از فعاليتهاي انسان تأثيرات زيانبار و چشمگير
برجاي گذارد ( Chehreganiو همكاران .)2009 ،توسعه شهرنشيني
و افزايش آلودگي ناشي از تخليه انواع فاضالبهاي شهري ،صنعتي و
کشاورزي ،شيرابه محلهاي دفن زباله موجب تغيير و کاهش کيفيت
آبها شده است (صمدي و همكاران1388 ،؛  Simeonovو همكاران،
 .)2003بنابراين کنترل مقدار عناصر کمياب سمي و مشخص کردن
آلودگي آب بسيار الزم و ضروري است (کريمي و هاشمنيا.)1387 ،
از انواع اين آاليندهها ميتوان به فلزات سنگيني نظير سرب ،کادميوم،
جيوه و نيكل اشاره کرد که بهطور طبيعي بهمقدار بسيار کم در
اکوسيستمهاي طبيعي يافت ميشوند (ميرسنجري .)1380 ،نقش
فلزات سنگين در محيط زيست و اثرات آن بر سالمت انسان و ساير
موجودات زنده همواره مورد توجه بسياري از پژوهشگران بوده است.
فلزات سنگين بهدليل دارا بودن ﺧاصيت سميت و تجزيه ناپذيري در
محيط بهعنوان آاليندههاي ﺧطرناك محسوب ميشوند ( Ekpoو
همكاران2008 ،؛  Pourangو همكاران .)2005 ،همچنين بهدليل
بزرگنمايي زيستي در بافتهاي مختلف و نيز مقاومت در برابر تغييرات
بيولوژيك ،بهتدريج در بافتهاي چربي در بدن مصرف کنندگاني مانند
انسان ذﺧيره شده و بيماريهاي حاد و مزمن را باعث ميشوند (نبوي،
 .)1385سرب يكي از پايدارترين فلزات سنگين است که بهصورت
ترکيبات متعددي وجود دارد .سمي بودن اين ترکيبات تا حدودي به
 pHو شرايط محيطي وابسته است (طهمورثپور و همكاران.)1388 ،
سرب در صورت تماس و جذب کافي ميتواند براي انسان مسموميتزا
باشد .سرب که بيشتر از طريق فاضالب کارﺧانجات باطريسازي،
مهماتسازي و غيره وارد آب ميگردد ،بعد از ورود به بدن جايگزين
کلسيم استخوان ميشود و در توليد آنزيمي هم که در ساﺧت هموگلوبين
ﺧون نقش دارد ،اﺧتالل ايجاد ميکند .همچنين باعث اﺧتالل در
توليد آنزيمهاي کليوي شده و مشكالت استخواني و ﺧوني و کليوي
را بهدنبال ﺧواهد داشت .سرب اثرات منفي زيادي روي نوزادان داشته
و عالوه بر ﺧطرات فوق سبب عقب ماندگي ذهني آنان ميشود (،Patrick
 .) 2006ويژگيهاي موجود زنده ازجمله سن ،طول ،وزن ،جنس،
عادت تغذيهاي و نيازهاي اکولوژيك و همچنين مدت زمان ماندگاري
در محيط آبي ،فصل سال و ﺧواص فيزيكي و شيميايي آب از عوامل
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مؤثر در تجمع فلزات سنگين در اندامهاي گوناگون موجود زنده هستند
( .)2006 ، Demirakيكي از مهمترين روشها براي پاسخ دادن به
سؤاالت دربارة وضعيت فيزيكي ،شيميايي و بيولوژيك آب مطالعه
مستقيم گياهان و جانوراني است که در آن زيست ميکنند .ﺧانواده
کپورماهيان ( )Cyprinidaeيكي از بزرگترين ﺧانوادههاي ماهيان
استخواني در جهان بوده و شامل حداقل  1700گونه و بيش از 200
جنس ميباشد که در مصب رودﺧانهها و آبهاي لبشور يافت ميشوند
( .)2010 ،Abdiدر بين اعضاي اين ﺧانواده ،کپور معمولي ( Cyprinus
 )carpioبيشترين فراواني را بهﺧود اﺧتصاص ميدهد .کشور ايران
از نظر توليد کپورمعمولي در رتبه هفتم جهان قرار گرفته است (،FAO
 .)2009تاالب چغاﺧور بزرگترين تاالب در استان چهار محال و
بختياري است که مجاور بودن با روستاها و زمينهاي کشاورزي ،ورود
هرز آبهاي کشاورزي و همچنين ورود سيالبهاي فصلي به تاالب،
تاثير قابل توجهي را بر افزايش پارامترهاي شيميايي از قبيل نيترات و
فسفات آب تاالب گذاشته و همواره باعث افزايش دامنه نوسان آنها
شده است .اين تغييرات شرايط زيست سختي را براي انواع ماهيان،
گياهان آبزي و پرندگان آبزي موجود در تاالب ايجاد کرده است .به
همين دليل تنها موجوداتي که داراي دامنه تحمل بااليي نسبت به اين
تغييرات بوده ،توانايي زيستن در اين منطقه را داشتهاند (ﺧانجاني و
ابراهيمي .)1387 ،با توجه به منابع موجود و اظهارنظر کارشناسان
محيط زيست منطقه ،از ﺧانواده کپورماهيان تنها چهار گونه کپور
معمولي ،فيتوفاگ ،بيگ هد و آمور در تاالب چغاﺧور حضور دارند.
هدف از اين تحقيق ،تعيين ميزان غلظت سرب در عضله کپور معمولي
و آب تاالب چغاﺧور ميباشد .کپور معمولي بهدليل بزرگي اندازه بدن
و ميانگين سني باالتر ميتواند ميزان باالتري از فلزات سنگين را جذب
نمايد .همچنين رژيم همه چيزﺧواري و استفاده از جانوران کفزي و
نرمتنان ،امكان تجمع مقادير بااليي از فلزات سنگين را در اندامهاي
مختلف اين ماهي بهﺧصوص کبد ،کليه و عضله فراهم ميآورد
( Pazookiو همكاران.)2012 ،

مواد و روشها
تاالب بينالمللي چغاﺧور بزرگترين تاالب در استان چهار محال
و بختياري داراي مساحتي بالغ بر  2300هكتار يكي از ذﺧيرهگاههاي
اکولوژيكي مهم در منطقه محسوب ميگردد .از نظر تقسيمات کشوري
در بخش بلداجي از شهرستان بروجن و در  65کيلومتري
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شهرستان شهرکرد قرار دارد و از  6چشمه اصلي بهعنوان منبع آبي
بهره ميبرد (اميني .)1381 ،جامعه آماري مورد بررسي شامل 45
عدد ماهي کپور معمولي و  45نمونه آب ميباشد که توسط ماهيگيران
محلي صيد و در يخدان محتوي يخ نگهداري و به آزمايشگاه منتقل
گرديد .نمونهها از سه ايستگاه واقع در شمال ،جنوب و غرب تاالب
براساس نزديكي به محل ورود پساب کشاورزي و پساب مجتمع
گردشگري برداشت گرديد .الزم به ذکر است که براساس ،Team RC
( )2017براي انجام مطالعات آمار زيستي ،نمونهبرداري با حداقل
تعداد  25فرد از نظر آماري مورد تاييد است .پيش از کالبد شكافي و
آمادهسازي ،عمليات زيستسنجي اوليه شامل اندازهگيري وزن ،طول،
سن و جنس ،روي همه نمونهها و براي جلوگيري از ﺧطا توسط يك
فرد انجام شد .سپس نمونههاي ماهي با آب مقطر شستشو داده شدند
و سپس ،بافتهاي هدف (عضله) جداسازي گرديد (طبق دستورالعمل
AWWA= American ،WEF= Water Environment Federation
APHA= American Public Health ،Water Works Association
 .)1992 ،Associationقبل از توزين ،نمونهها بهمدت چند دقيقه در
دماي اتاق قرار گرفت تا ميزان ﺧون مازاد روي بافتها پاك گردد.
نمونههاي آب از عمق  30سانتيمتري در سطح آب بهصورت دستي
برداشت شده و بهدرون بطريهاي استريل و کدگذاري شده 1/5
ليتري انتقال يافتند .جهت جلوگيري از فعل و انفعاالت در محفظه
يونوليتي و در مجاورت يخ به آزمايشگاه منتقل گرديدند .نمونههاي
عضله در دماي  70درجه سانتيگراد تا رسيدن به وزن ثابت نگهداري
گرديد (ﺧيرور و داداللهي .)1389 ،نمونهها پس از ﺧشك شدن ،در
هاون کوبيده شدند .سپس دو گرم از نمونه رطوبتگيري شده بهداﺧل
ارلن منتقل شد و  20ميليليتر مخلوط اسيدنيتريك مرك  %65و پنج
ميليليتر آب اکسيژنه اضافه شد ،سپس بهمدت يك شب ( 12ساعت)
در زير هود قرار داده شد .اين مخلوط بهمدت  2ساعت در دماي 90
درجه سانتيگراد در هات پليت گرما داده شد .به تكتك نمونهها 2-5
ميليليتر آب اکسيژنه  30درصد اضافه شد و بهمدت  2ساعت در
دماي  85 -90درجه سانتيگراد در هات پليت گرما داده شدند .محلول
شفاف پس از سرد شدن آماده فيلترکردن است .پس از گذشت زمان و
ﺧنك شدن ظرف ،محلول آمادهسازي شده در بالن ژوژه  25ميليليتري
با آب مقطر دوبار تقطير و با استفاده از کاغذ صافي واتمن  42صاف
شد و به حجم  25ميليليتر رسانده شد ( .)1980 ،AOACجهت اطمينان
از دقت عمليات هضم و رفع ﺧطاي ناشي از آمادهسازي نمونه و عدم
تأثير مواد مصرفي بر غلظت فلز ،در هر نوبت از

سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1397
عمليات هضم ،يك نمونه شاهد ( )Blankدرنظر گرفته شد .غلظت فلز
سرب در هر نمونه با استفاده از دستگاه اسپكترومتري جذب اتمي کوره
گرافيتي مدل  Furnace AAS Model 67OGاندازهگيري و در نهايت
غلظت سرب در نمونه شاهد اندازهگيري و از مقادير بهدست آمده براي
نمونهها کسر گرديد .ميزان ريكاوري نتايج بين  %96تا  %101بهدست
آمد.

نتایج
براساس نتايج 57/1 ،درصد از نمونه تحقيق ماده و  42/9درصد
از نمونه تحقيق نر ميباشند 42/22 .درصد از نمونه تحقيق در رده
سني زير  12ماه 20 ،درصد در رده  12تا  13ماه  6/67 ،درصد در
رده  13تا  14ماه و  11/11درصد در رده سني  14تا  15ماه4/44 ،
درصد در رده  15تا  16ماه و  15/56درصد در رده  16ماه و باالتر
قرار دارند.
جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای مورد بررسی
متغیر

انحراف استاندارد

میانگین

تعداد

سرب عضله (ميليگرم بر ليتر)
وزن (گرم)
طول (سانتيمتر)
اسيديته
هدايت الكتريكي
(ميكروموس بر سانتيمتر)

0/18
194/40
3/51
1/70

0/2
710/32
35/18
8/51

45
45
45
45

124/9

405/29

45

99/28

319/5

45

105/01

233/81

45

74/3

85/7

45

0/014

0/012

45

ذرات جامد (ميليگرم بر ليتر)
کل مواد جامد محلول
(ميليگرم بر ليتر)
مواد معلق محلول
(ميلي گرم بر ليتر)
سرب آب (ميليگرم بر ليتر)

در جدول  1ميانگين و انحراف استاندارد وزن ،طول ،پتانسيل
هيدروژن ،هدايت الكتريكي ،ذرات جامد ،کل مواد جامد محلول ،مواد
معلق محلول و سرب آب و عضله نمونهها آمده است .با توجه به شكل
 ، 1ميزان جذب فلز سرب در ماهي کپور ماده با سن و طول (اندازه
بدن) داراي همبستگي ميباشد .بر اين اساس ،در ماهيهاي ماده داراي
طول (اندازه) بيشتر ،با افزايش سن ،ميزان جذب افزايش مييابد .ولي
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در ماهيهاي داراي طول کمتر ،با افزايش سن ،ميزان جذب کاهش
مييابد .با توجه به شكل  ،2در ماهيهاي نر داراي طول (اندازه) کمتر،
با افزايش سن ،نرخ جذب ،افزايش مييابد .با توجه به شكل  ،3ميزان
جذب فلز سرب در ماهيهاي کپور ماده همسن ،با افزايش وزن،
افزايش مييابد .در ماهيهاي ماده هم وزن ،با افزايش سن ،ميزان
جذب کاهش مييابد .بهعبارتي ديگر ،مادههاي جوان داراي وزن زياد،
بيشترين جذب و مادههاي داراي سن بيشتر و وزن کمتر ،کمترين
ميزان جذب را دارا ميباشند.

شکل  :3نمودار نتایج حاصل از مدل  RSMدر رابطه با رابطه میان
میزان جذب سرب با سن و وزن در کپور ماهی ماده

با توجه به شكل  ،4ميزان جذب فلز سرب در ماهيهاي کپور
نر هم وزن ،با افزايش سن افزايش مييابد .از طرفي در ماهيهاي نر
همسن ،هر چه وزن افزايش مييابد ،ميزان جذب افزايش مييابد .با
افزايش توام سن و وزن ،ميزان جذب افزايش مييابد.

شکل  :1نمودار نتایج حاصل از مدل  RSMدر رابطه با میزان جذب سرب با
طول و سن در کپور ماهی ماده

شکل  :4نمودار نتایج حاصل از مدل  RSMدر رابطه با رابطه میان
میزان جذب سرب با سن و وزن در کپور ماهی نر

شکل  :2نمودار نتایج حاصل از مدل  RSMدر رابطه با میزان جذب سرب با
طول و سن در کپور ماهی نر
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با توجه به شكل  ،5ميزان جذب فلز سرب در ماهي کپور ماده
داراي وزن زياد ،با افزايش طول ،ميزان جذب کم ميشود و در ماهيهاي
ماده داراي وزن کم با افزايش طول ،ميزان جذب بيشتر ميشود .در
ماهي هاي ماده داراي اندازه کم ،با افزايش وزن ،ميزان جذب افزايش
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مييابد ولي در ماهيهاي ماده داراي اندازه زياد ،افزايش وزن تاثير
زيادي در ميزان جذب سرب ندارد .بيشترين جذب را ماهيهاي داراي
اندازه کم و وزن زياد و کمترين ميزان جذب را ماهيهاي داراي اندازه
زياد و وزن کم دارند .با توجه به شكل  ،6در ماهيهاي نر داراي وزن
کم ،با افزايش طول ميزان جذب فلز افزايش مييابد .براساس نتايج
آزمون تي تك نمونهاي ،ميانگين غلظت سرب در عضله ماهي از ميزان
غلظت استاندارد سازمان بهداشت جهاني ( 0/5ميليگرم بر کيلوگرم)
کمتر است ( .)P<0/05ميانگين غلظت سرب در آب (  0/01ميليگرم
بر ليتر) نيز در مقايسه با استاندارد آب مناسب براي حيات آبزيان
( 0/05ميليگرم بر ليتر) کمتر است.

شکل  :5نمودار نتایج حاصل از مدل  RSMدر رابطه با رابطه میان میزان
جذب سرب با طول و وزن در ماهی کپور ماده

شکل  :6نمودار نتایج حاصل از مدل  RSMدر رابطه با رابطه میان میزان
جذب سرب با طول و وزن در ماهی کپور نر
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بحث
ميانگين غلظت سرب در بافت عضله ماهي تاالب چغاﺧور (0/2
ميليگرم/کيلوگرم) پايينتر از حد استاندارد سازمان بهداشت جهاني
براي مصرف غذايي ( 0/5ميليگرم/کيلوگرم) است .ميزان تجمع و
ذﺧيره فلز سرب در بافت عضله بسيار ناچيز و بهمراتب کمتر از ساير
بافتها ازجمله بافت کبد ،کليه و آبششها بوده و احتمال آلودگي فلز
سرب در کبد و آبشش اين ماهيان بسيار باالتر بوده و با ادامه روند
فعلي ميزان باقيمانده اين فلز در ماهيان به مرز ﺧطر نزديك شده که
عوارض بيشماري براي ماهيان و مصرفکنندگان بهدنبال ﺧواهد داشت.
همچنين ورود تدريجي سرب به محيط تاالب منجر به تجمع آن مواد
در بستر شده و با توجه به همهچيزﺧوار بودن ماهي کپور و تغديه آن
از موجودات ريز بستر آب ،کرمها ،سختپوستان ،نوزاد حشرات و حتي
فضوالت حيواني و گياهي ،الشه حيوانات ،تخم ماهيان و  ......همين
مقدار سرب در حال حاضر هم توانسته بهعنوان يك هشدار تلقي گردد.
افزايش غلظت فلز سرب بهميزان فراتر از حد کشنده ،سبب از بين
رفتن کارايي بافتهاي مختلف ماهي ازجمله آبشش و ايجاد تاثيرات
غيرقابل بازگشت ميشود (رئيسي و همكاران .)1388 ،براساس نتايج
بين دو ماهي کپور ماده داراي طول زياد ،ماهي که داراي سن بيشتري
ميباشد ،ميزان سرب بيشتري را جذب کرده است ولي بين دو ماهي
کپور ماده داراي طول کم ،تفاوت معنيداري در ميزان جذب با تفاوت
در سن ،مشاهده نميشود .بدينترتيب در جنس ماده ماهي کپور
افزايش سن فقط در ماهيهاي داراي اندازه بزرگتر ميتواند با ميزان
جذب فلز سرب داراي همبستگي مثبت باشد که بالطبع اين را ميتوان
به افزايش زمان در معرض قرارگيري ماهي و ﺧاصيت تجمع
( )Bioaccumulationو تمرکزپذيري ( )Bioconcentrationسرب در
موجودات زنده مرتبط دانست .از طرفي بين دو ماهي ماده داراي وزن
زياد ،ماهي که داراي طول بيشتري است ،داراي غلظت کمتر سرب
در عضله ميباشد .همچنين بين دو ماهي ماده داراي وزن کم ،ماهي
داراي طول بيشتر ،حاوي سرب بيشتري در عضله ميباشد .بدين
ترتيب ،تنها در مادههاي داراي وزن کم ،طول با ميزان جذب فلز سرب
داراي همبستگي مثبت ميباشد .بين دو ماهي کپور ماده با سن يكسان،
ماهي که وزن بيشتري دارد داراي غلظت سرب بيشتر ميباشد که
بالطبع بهدليل بيوماس بيشتر و تغذيه بيشتر ماهي سنگين وزن
ميباشد .منتهي بين دو ماهي کپور ماده با وزن يكسان ،در ماهي که
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سن بيشتري دارد ميزان کمتري از فلز سرب در عضله تجمع يافته
است که احتمال ميرود به دفع تدريجي سرب از بدن با افزايش سن
مرتبط باشد .از طرفي ،فلزات سنگين اندام هدف ﺧود را براساس
ميزان فعاليت متابوليك آن انتخاب ميکنند .بدين معني که هرچه
فعاليت متابوليك اندام هدف بيشتر باشد ،تجمع سرب در آن بيشتر
ﺧواهد بود .اين نكته علت تجمع بيشتر فلزات در بافتهايي نظير کبد،
کليه و آبششها را در مقايسه با بافت ماهيچه (با فعاليت متابوليك
پايين) تفسير مينمايد ( Filaziو همكاران .)2003 ،از آنجاکه فعاليت
متابوليك ماهي جوان بهصورت طبيعي بيش از ماهي مسن ميباشد،
کاهش تدريجي غلظت سرب در عضله با افزايش سن ،قابل توجيه است
( Elderو  .)1991 ،Collinsدر نقطه مقابل ،جنس نر ماهي کپور داراي
ويژگيهاي متفاوت در ميزان جذب فلز سرب و پارامترهاي تاثيرگذار
بر آن ميباشد .بر اساس نتايج ،بين دو ماهي کپور نر که داراي اندازه
کوچك هستند ،ماهي که سن بيشتري دارد مقادير بيشتري از فلز
سرب را در عضله جذب کرده است .همچنين بين دو ماهي کپور نر
هم وزن ،هر کدام که سن بيشتري دارند غلظت بيشتري از فلز سرب
را در عضله نشان دادند .بههمين ترتيب ،در ماهيهاي نر داراي سن
يكسان ،هرکدام وزن بيشتري دارند مقدار بيشتري سرب در عضله
جذب کردهاند .از طرفي بين دو ماهي داراي وزن کم ،ماهي که طول
بيشتري دارد سرب بيشتري جذب کرده است .نتايج مطالعات
 Al-Yousufو همكاران ( )2000نشان داد جنس و اندازه بر غلظت
فلزات سنگين در گونه ماهي گوش قرمز موثر بوده است .آنها دليل
باال بودن غلظت فلزات در جنس ماده نسبت به جنس نر را اﺧتالف
در هورمونها و تعداد سايتهاي فعال پروتئين و سيتوکروم p-450
بين جنس نر و ماده دانستند .نتايج مطالعات  ،)2003( Ayseکه بر
روي دو گونه کفال راه راه (  )Mugil cephalusو ماهي سيم دريايي
سرطاليي ( )Sparus aurataانجام داده ،مشخص نمود که بين غلظت
فلزات سنگين آهن ،مس ،نيكل ،کروم ،سرب و روي در بافتهاي
ماهيچه ،پوست و با اندازه بدن (طول کل و وزن بدن) ارتباط مثبت و
معنيداري وجود داشته است و در تحقيقي ديگر توسط  Canilو Atli
( ،)2003که در مورد ارتباط بين سطوح فلزات سنگين و اندازه  6گونه
ماهي مديترانهاي انجام دادند ،مشخص نمودند که بين غلظت آهن و
اندازه بدن (طول و وزن بدن) در آبشش ،کبد و ماهيچه و نيز در مورد
کادميوم و سرب با طول ماهي يك همبستگي مثبت وجود دارد.
همچنين نتايج تحقيق  )2003( Ayseبا مطالعهاي که بر روي دو گونه
کفال راهراه ( )Mugil cephalusو ماهي سيم دريايي سرطاليي ( Sparus
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 )aurataانجام داد ،مشخص نمود که بين غلظت فلزات سنگين آهن،
مس ،نيكل ،کروم ،سرب و روي در بافتهاي ماهيچه ،پوست و با اندازه
بدن (طول کل و وزن بدن) ارتباط مثبت و معنيداري وجود دارد که
با نتايج اين تحقيق همﺧواني دارد.
همين طور مطالعهاي ديگر ،توسط  Schönو همكاران ( )2015
که روي توزيع و تجمع وابسته به سن براي فلزات سنگين سرب ،جيوه،
کادميوم و آرسنيك در بافتهاي کپورماهي معمولي و گربهماهي اروپايي
( )Sylurus glanisاز مخزن آب بوسني و هرزگوين انجام گرفت ،نشان
داد که رابطه مثبت ﺧطي با سن براي تجمع فلزات سنگين در بافتهاي
کپور ماهي معمولي و گربه ماهي وجود دارد .در پژوهشي که  Agahو
همكاران ( ،)2009بر روي  141گونه ماهي در مناطق آبادان -ديلم و
نيروگاه بوشهر براي اندازهگيري غلظت  16عنصر فلزي در ماهيچه و
کبد اين ماهيان انجام دادند ،نتايج نشان داد که تجمع فلزات سنگين
در ماهيان بزرگتر (مسنتر) بيشتر ميباشد و برعكس در ماهيان
جوان تجمع فلزات سنگين کمتر است .نبوي و همكاران ( ،)1385با
بررسي ميزان تجمع فلزات سنگين سرب و کادميوم در بافتهاي
عضله و کبد دو گونه کفشك ماهي تيز دندان و گرد در سواحل بندر
لنگه و بندرعباس نشان دادند که بين غلظت فلزات و اندازه بدن (طول
و وزن بدن) ارتباط معنيدار آماري وجود دارد .بدينمعني که با افزايش
طول و وزن بدن شدت آلودگي نيز افزايش مييابد.
نتايج حاصل از بررسي غلظت فلز در عضله دو گونه ماهي از
ساحل جنوبشرقي برزيل توسط  Royو همكاران ( )2014و توزيع
کادميوم ،جيوه و سرب در اندامهاي مختلف ماهي توسط Atobatele
و  )2015( Olutonaبا نتايج حاصل از اين تحقيق مطابقت دارد .نتايج
حاصل از پاکزاد و همكاران ( )1396نيز رابطه مستقيم عوامل ريخت
شناسي با ميزان تجمع فلزات سنگين در کپور معمولي ( Cyprinus
 )carpioرا تاييد کرده است .داداللهي و همكاران ( ،)1387در بررسي
ارتباط برﺧي مشخصات زيستسنجي با تجمع فلزات سنگين در بافت
عضله و آبشش ماهي شيربت ( )Barbus grypusدر رودﺧانه اروندرود
به اين نتيجه رسيدند که رابطه ﺧطي مستقيم بين ميزان تجمع فلزات
کادميوم و سرب با طول و وزن کل در بافت عضله و آبشش ماهي
شيربت وجود دارد .رئيسي و همكاران ( ،)1388مطالعهاي در جهت
تعيين ميزان سرب و کادميم در گوشت چهار گونه از کپور ماهيان
رودﺧانه بهشت آباد استان چهارمحال و بختياري و بررسي رابطه آن با
سن و گونه ماهي را انجام دادند .بررسي آماري نشان داد با افزايش سن
ماهيان ميزان تجمع هر دو فلز سرب و کادميوم در عضله
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ماهيان افزايش مييابد .اﺧتالف در گونه ماهي ،عادات و رفتارهاي
تغذيهاي و بيولوژيكي گونه و الگوي پراکندگي ،تاثير بهسزايي در ميزان
تجمع اين فلزات در بافت ماهيان دارند .همچنين نتايج اين تحقيق با
نتايج مطالعات  Gaspicو همكاران ( Farkas ،)2002و همكاران (،)2003
 Gungorduو  ،)2011( Ozmenناصري و همكاران ( Agah ،)1384
و همكاران (  ،)2009داداللهي و همكاران ( ،)1387رييسي و همكاران
( ،)1388امينيرنجبر و ستودهنيا ( ،)1384کوسج و همكاران ()1392
و محمدنبيزاده و پورﺧباز ( )1392مطابقت دارد.
عليرغم اينکه ميزان تجمع سرب در عضله ماهي و در آب تاالب
چغاﺧور کمتر از استاندارد است ولي با افزايش ميزان مصرف کودها و
سموم شيميايي احتمال دارد بهتدريج ميزان آلودگي افزايش يافته و
به درجه ﺧطر برسد .وجود فعاليتهاي کشاورزي گسترده در حاشيه
تاالب ،از عوامل ورود پساب ناشي از کودها و سموم کشاورزي است
که حيات آبزيان را تحت تاثير قرار داده است .بهعنوان مثال ،کودهاي
فسفره حاوي کادميوم و برﺧي فلزات سنگين ديگر نظير نيكل ،سرب
و جيوه است .سرب نقش مهمي را در مسموميت انسان و آبزيان ايفا
کرده و بهصورت ترکيب با آنزيمها و پروتئينهاي حامل ،وارد ياﺧتهها
شده و اثر مخرب ﺧود را بر فعاليت سلول اعمال مينمايد (رئيسي و
همكاران .)1388 ،در ساليان اﺧير بهدنبال تغييرات بنيادي در ميزان
مجاز فلزات سنگين در محيط زيست ،تقاضا براي کودهاي عاري از
سرب و کادميوم و يا با ميزان کم اين عنصر افزايش يافته است .اين
عامل همراه با افزايش چند برابري قيمت کودهاي شيميايي در سالهاي
اﺧير ميتواند نويدي براي کاهش استفاده بيرويه از آنها در آينده باشد.
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و محيط زيست.
کوسج  ،ن.؛ رحمانی ،ع.؛ کامرانی ،ا.؛ و طاهریزاده ،م.ح .و

امینیرنجبر ،غ .و ستودهنیا ،ف .1384 ،.تجمع فلزات سنگين

علینیا ،م .1392 ،.بررسي ميزان ارتباط طول بدن با ميزان تجمع

در بافت عضله ماهي کفال درياي ﺧزر در ارتباط با برﺧي مشخصات
بيومتريك (طول استاندارد ،وزن ،سن و جنسيت) .مجله علمي شيالت
ايران .سال  ،14شماره  ،3صفحات  1تا .18

سرب در ماهي گلخورك والتوني( )Periophthalmus waltoniدر شمال
ﺧليج فارس .اقيانوسشناسي .سال  ،4شماره  ،15صفحات  1تا .9
.12

محمدنبیزاده ،س .و پورخباز ،ع .1392،.بررسي تجمع فلزات

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

سنگين کادميوم و نيكل در بافتهاي ماهي زمينکن ( Platycephalus

سازمان ايرانگردي و جهانگردي .صفحات  12تا .13

 )indicusدر تاالب حرا .علوم و مهندسي محيط زيست .سال ،1
شماره  ،1صفحات  11تا .18

پاکزاد ،م.؛ چمنی ،ع .و بسالتپور ،ع .1396 ،.ميزان تأثيرگذاري
پارامترهاي فيزيكي و شيميايي آب و ويژگيهاي ريختشناسي بر
ميزان تجمع کادميوم در کپور معمولي ( .)Cyprinus carpioنشريه
فنآوريهاي نوين در توسعه آبزي پروري دانشگاه آزاد اسالمي واحد
آزادشهر .سال  ،11شماره  ،1صفحات  71تا .82

.13

محوریحبیبآبادی ،ع .1377 ،.اندازهگيري و مقايسه فلزات
سنگين در بافتهاي ماهي شوريده .پاياننامه کارشناسيارشد.
دانشگاه شهيد چمران .دانشكده علوم دريايي و اقيانوسي.
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