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چکیده
هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه میزان تجمع فلزات سنگین جیوه ،سرب و کادمیوم در بافتهای عضله ،کبد ومغز گاوماهی
 Neogobius melanostomusدر استان مازندران بودکه در ساری ،بابلسر ،فریدونکنار ،رویان و رامسر در سواحل جنوبی دریای خزر
نمونهبرداری انجام گرفت .در این تحقیق  15نمونه در سالهای  1394-95از این سواحل تهیه شد .آمادهسازی نمونهها براساس روش هضم
مرطوب و اندازهگیری میزان تجمع عناصر غیرضروری با استفاده از دستگاه جذب اتمی ) Atomic absorption (A.A.Sو دستگاه تجزیهگر
جیوه مستقیم  DMA-80انجام شد .نتایج این تحقیق نشان داد ،میانگین غلظت فلز کادمیوم در بافت کبد ،عضله و مغز ،0/33±0/15
 0/28±0/10و  0/19±0/05و میانگین غلظت سرب در بافت کبد ،عضله و مغز  10/5±1/89 ،9/41±1/01و  7±2/18میلیگرم در کیلوگرم
(وزن مرطوب) ،میانگین غلظت جیوه دربافت کبد ،عضله و مغز  85/05±33/10 ،43/10±10/30و  8/24±3/07میکروگرم در کیلوگرم
(وزن مرطوب) بوده است .آنالیز واریانس یکطرفه ( )One way ANOVAنشان داد که بین ایستگاههای مورد بررسی از نظر میانگین غلظت
جیوه در اندام مغز و از نظر میانگین غلظت سرب در اندام عضله اختالف معنیدار آماری مشاهده نگردید ( .)p>0/05بر طبق آنالیز آماری همبستگی
پیرسون ،ارتباط معکوس بین طول استاندارد و تجمع کادمیوم در عضله و کبد مشاهده شد .باالترین میزان تجمع جیوه در بافت عضله بود وکمترین
میزان تجمع در بافت مغز بود و میزان انباشت فلزات سرب و کادمیوم در بافتهای هدف گاوماهی بیشتر از حد مجاز استاندارد و فلز جیوه پایینتر
از حد مجاز استانداردهای ) WHO/FAO/NHMRC/MAFF (UKبوده است.
کلمات کلیدی :کادمیوم ،سرب ،مغز ،گاوماهی  ،Neogobius melanostomusدریای خزر
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

reza_edalat_60@yahoo.com
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مقدمه
فلزات سنگين بهعنوان يكي از گروههاي اصلي آاليندههاي
محيطهاي آبي در اثر فرآيندهاي طبيعي و نيز بهطور عمده در اثر
فعاليتهاي انساني به محيطهاي آبي راه مييابند (اسماعيليساري و
همكاران .)1381 ،پساب واحدهاي صنعتي ،كشاورزي ،حمل و نقل
مواد حاصل از سوختن سوختهاي فسيلي ،فرسايش زمين ،فضوالت
انساني و دامي و پساب ناشي از پرورش دام ،منابع تشكيلدهنده فلزات
سنگين در پيكره آبي هستند (عسكريساري و همكاران.)1388 ،
پايش اين فلزات سمي مسئله مهمي براي متخصصان علوم تغذيه،
پزشكي و محيط زيست ميباشد ( Belitzو همكاران2010 ،؛ ،Ozan
 .)2001همچنين فلزات سنگين بهدليل تاثيرات منفي مختلف بر
آبزيان مانند كاهش رشد ،تغييرات رفتاري و ژنتيكي و نيز مرگ و مير
(امينيرنجبر و ستودهنيا )1384 ،و همچنين به سبب سميت و تمايل
به تجمع در زنجيره غذايي موجب ايجاد نگراني در مصرف ماهي
گرديده است .لذا اندازهگيري غلظت اين فلزات در جهت تعيين
استانداردهاي سالمت عمومي و حفاظت از محيط زيست دريايي حائز
اهميت ميباشد .فلزات سنگين موجود در زيستگاههاي دريايي را
ميتوان با ارزيابي غلظت آنها در آب ،رسوب يا موجودات آبزي بررسي
كرد .البته آناليزهاي شيميايي آب و رسوب ،سطح آلودگي را مشخص
ميكنند اما براي ارزيابي كيفيت بيولوژيكي ناحيه مورد مطالعه كافي
نيستند .تنها سيستمهاي زنده قادر به ارزيابي تاثيرات پيچيده
آاليندههاي با دسترسي زيستي ميباشند .بررسي فلزات سنگين در
آب زياد بهدليل اين كه به سرعت در بدن آنها جذب ميشود بسيار
مهم و ضروري است ،اما بهدليل اين كه ماهي بخش مهمي از رژيم
غذايي انساني است ،بسياري از مطالعات آلودگي فلزات سنگين بهويژه
جيوه در بافتهاي مختلف ماهي صورت گرفته است .فلزات سنگين
اندام هدف خود را براساس ميزان فعاليت متابوليک آن انتخاب ميكنند
(امينيرنجبر و همكاران .)1393 ،درصورتيكه ماهيان داراي مقادير
بيش از حد مجاز جيوه باشند ،بيماري خطرناكي با عوارض سيستم
عصبي مركزي در انسان ظاهر ميگردد كه به نام بيماري مينا ماتا
خوانده ميشود (واليتزاده و همكاران .)1389 ،كادميوم در ماهيان
مسيرهاي آنزيمي سنتز اسيد اسكوربيک را تحت تاثير قرار ميدهد و
هم چنين تجمع كادميوم موجب كاهش اندازه كبد و از دست دادن
ذخاير گليكوژني كبد و عضله در ماهيان ميشود كه اين فلز ميتواند
بهطور مستقيم از جذب اكسيژن توسط ميتوكندريها جلوگيري
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ميكند و سبب افزايش هيدروليز آدنوزينتريفسفات ميشود تاثيرات
كادميوم بر روي مفاصل و استخوانها به بيماري ايتاي ايتاي معروف
است كه منجر به مرگ ميشود (نوذري و همكاران .)1384 ،سرب
جزو چهار فلزي است كه بيشترين عوارض را بر روي انسان دارد.
اختالف بيوسنتز هموگلوبين و كم خوني ،افزايش فشار خون ،آسيب
به كليه ،سقط جنين ،نا باروري مردان از عوارض منفي افزايش غلظت
سرب در بدن انسان است (فروغي و همكاران .)1386 ،با توجه به
اهميت فلزات سنگين و گاوماهي  Neogobius melanostomusكه در
منطقه مطالعاتي بخشي از رژيم غذايي فک دريايي و ماهيان خاوياري
و اردک ماهي و سوف ميباشد (صادقيراد و همكاران .)1384 ،اين
تحقيق با هدف سنجش و مقايسه فلزات كادميوم ،سرب و جيوه در
اندامهاي عضله ،كبد و مغز گاوماهي  Neogobius melanostomusدر
سواحل درياي خزر در استان مازندران انجام گرفت.

مواد و روشها
در اين تحقيق  15نمونه گاو ماهي Neogobius melanostomus

در سالهاي 94و  1395از سواحل استان مازندران توسط تورهاي پره
صيادان ماهيان استخواني صيد گرديد (شكل .)1پس از انتقال نمونههاي
ماهي به آزمايشگاه كليه نمونهها كدگذاري شدند و سپس مورد زيست
سنجي قرارگرفتند .طول كل و طول استاندارد وزن كل ماهي بهوسيله
تخته زيستسنجي با دقت  1ميليمتر و ترازوي ديجيتال با دقت
 0/01گرم اندازهگيري شد (شكلهاي  2و  .)3عضله ماهيان بهوسيله
چاقوي پالستيكي بهمنظور تعيين ميزان فلزات سنگين در بافت مغز،
عضله و كبد گاوماهي ابتدا نمونهها را از انجماد درآورده سپس درون
پتري ديشهايي كه قبالً توسط اسيدنيتريک  %50شسته شده ،انتقال
داده شد ( Ebohو همكاران2006 ،؛  Kalayو  .)2003 ،Bevisبراي
هضم نمونهها از روش سنجش ميزان تجمع عناصر غيرضروري جيوه،
سرب و كادميوم بهروش جذب اتمي با كمک دستگاه آناليز دستگاهي
نمونهها توسط دستگاه جرم اتمي ( Atomic absorption (A.A.Sانجام
شد و جيوه با دستگاه تجزيهگر جيوه مستقيم  DMA-80انجام شد.
براي اندازهگيري عناصر مورد نظر ابتدا نمونههاي وزن شده كبد ،عضله
و مغز را بهمقدار  1گرم بهدقت توزين كرده و بشر  100ميليليتري
ريخته و مقدار  10ميليليتر اسيدنيتريک غليظ توسط پيپت به نمونهها
اضافه شده و  2ميليليتر آب اكسيژنه نيز به نمونه اضافه گرديد و سپس
در زير هود روي هيتر در دماي  90درجه سانتيگراد بهمدت  2ساعت
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حرارت داده شدند تا هضم بهطور كامل انجام شود .سپس توسط آب
مقطر حجم نمونههاي درون بالن ژوژه توسط كاغذ صافي به حجم 25
ميليليتر رسانده شد و بهمدت  24ساعت در درون يخچال در دماي
 4درجه سانتيگراد نگهداري شدند ( .)1999 ،Mooanتمامي نمونههاي
محلول توسط قيف شيشهاي و كاغذ صافي ،صاف شدند تا محلول شفافي
بهدست آيد به بالن ژوژه منتقل شد و به حجم رسانده شد و به بخش
آزمايشگاه تخصصي اسپكتروفتومتري براي سنجش فلزات سنگين توسط
دستگاه جرم اتمي انتقال داده شدند .تجزيه و تحليل دادهها از نرمافزار
 SPSS 22و براي رسم نمودارها از برنامه  Excel 2010استفاده گرديد.
در صورت نرمال بودن توزيع دادههاي مورد بررسي با استفاده از آزمون
تجزيه واريانس يکطرفه  One Way ANOVAدر سطح اطمينان %95
ابتدا اختالف كلي بين دادهها مشخص و سپس با آزمون توكي ()Tukey
گروهها از يكديگر تفكيک گرديدند و در صورت نرمال نبودن دادهها،
آزمون ناپارامتري كروس كالواليس  Wallis – Kruskalاستفاده گرديد.
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بيشترين ميزان تجمع سرب در بافت كبد ميباشد و كمترين ميزان
تجمع كادميوم در بافت عضله ميباشد .بيشترين ميزان تجمع جيوه
در بافت عضله ميباشد و كمترين ميزان تجمع در بافت مغز ميباشد
ميزان انباشت فلزات سرب و كادميوم در بافتهاي گاوماهي بيشتر
و در فلز جيوه پايينتر از حد مجاز استانداردهاي WHO/FAO/NHMRC
 MAFF (UK)/ميباشد.

شکل  :2نمودار میانگین طول کل ،طول استاندارد

Neogobius melanostomus

در ایستگاههای مورد مطالعه

شکل  :1ایستگاههای نمونهبرداری در دریای خزر

نتایج
باالترين ميانگين طول كل و طول استاندارد و وزن گاوماهي
 Neogobius melanostomusبهترتيب معادل  28/63سانتيمتر و 23/78
سانتيمتر و  305گرم بود (شكلهاي  2و  .)3باالترين مقداركادميوم
در بافت كبد در ايستگاه بابلسر  0/ 33 ppmو باالترين مقدار سرب
در بافت عضله در ايستگاه بابلسر  10/5 ppmو باالترين مقدار جيوه
در بافت مغز در ايستگاه فرح آباد  85/61 ppbبود (شكلهاي  5 ،4و
 .)6كم ترين آلودگي از نظر فلز سرب و كادميوم مربوط به ايستگاه
رامسر ميباشد و كمترين آلودگي فلز جيوه مربوط به ايستگاه فريدون
كنار و بيشترين آلودگي مربوط به ايستگاه فرح آباد ميباشد.

شکل  :3نمودار میانگین وزن گاوماهی  Neogobius melanostomusدر
ایستگاههای مورد مطالعه
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بحث

شکل  :4نمودار میانگین غلظت فلز کادمیوم دربافت عضله ،کبد و مغز گاوماهی در
 Neogobius melanostomusدریای خزر در ایستگاههای مورد مطالعه برحسب میلیگرم بر
کیلوگرم (وزن مرطوب)

شکل  :5نمودار میانگین غلظت فلز سرب در بافت عضله ،کبد و مغز گاوماهی در
 Neogobius melanostomusدریای خزر در ایستگاههای مورد مطالعه برحسب میلیگرم بر
کیلوگرم (وزن مرطوب)

شکل  :6نمودار میانگین غلظت فلز جیوه در بافت عضله ،کبد و مغز گاوماهی در
 Neogobius melanostomusدریای خزر در ایستگاههای مورد مطالعه برحسب میکروگرم
بر کیلوگرم (وزن مرطوب)
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بر طبق آناليز آماري همبستگي پيرسون ( ،)p˂0/01ارتباط
معكوس بين وزن و طول استاندارد و تجمع كادميوم در عضله و
كبد مشاهده شد .بررسي همبستگي بين وزن و طول استاندارد
ماهي  Neogobius melanostomusبا غلظت فلز سرب بررسي
همبستگي بين طول استاندارد ماهيان و وزن آنها با ميزان تجمع
فلز سرب در بافتهاي كبد ،مغز و عضله نشان داد كه ارتباط
معنيدار معكوس بين مولفههاي طول استاندارد و وزن با ميزان
تجمع اين فلز در بافتهاي كبد ،عضله ماهي وجود دارد هرچند
ارتباطي بين تجمع اين فلز در بافت مغز با طول استاندارد و وزن
ماهي مشاهده نگرديد .بررسي همبستگي بين وزن و طول استاندارد
ماهي ( )Neogobius melanostomusبا غلظت فلز جيوه بررسي
همبستگي بين طول استاندارد ماهيان و وزن آنها با ميزان تجمع
فلز جيوه در بافتهاي كبد ،مغز و عضله نشان داد كه ارتباط
معنيداري بين مولفههاي طول استاندارد و وزن ماهي با تجمع
فلز جيوه در بافتهاي مورد مطالعه مشاهده نشد .ورود فلز سرب
حاصل از فعاليتهاي انساني نظير پسابهاي شهري ،صنعتي و
كشاورزي از ساحل به دريا ،تردد قايقهاي صيادي ،تفريحي و
تجاري و تركيبات نفتي ،همچنين ورود مواد آلي و معدني از
سواحل شمالي به سمت سواحل جنوبي درياي خزر ،آب توازن
نفتكشها ،صنايع آبكاري و تجهيزات الكترونيكي ،ميتوان غلظت
باالي سرب در ماهيان را به اين امر نسبت دادEsmaili Sari .
( )2012و  )2002( Sardashtiنتايج ميانگين غلظت فلزات سنگين
بهدست آمده با ساير مطالعات صورت گرفته با فرض اينكه درصد
رطوبت در بافتهاي عضله و كبد و مغز حدود  %80ميباشد
غلظتهاي بهدست آمده كه بر حسب وزن مرطوب بوده پس از
تبديل به غلظت برحسب وزن خشک بهترتيب زير خواهد بود.
مهريآسيا و همكاران ( )1392به بررسي سنجش غلظت فلزات
سنگين (سرب،كادميوم و جيوه) درعضله ماهي كفال پوزه باريک
 Liza saliensو ارزيابي خطر ناشي از مصرف آن را در سواحل
مازندران پرداختند و نتيجه گرفتند كه مقدار سرب در عضله باالتر
از حد مجاز  WHOو  )UK) MAFFميباشد .ولي از نظر استاندارد
( )FDAدر حد مجاز و مقدار جيوه از هر سه استاندارد تحقيق
بسيار باالتر بود .نتايج بهدست آمده در اين تحقيق ميانگين غلظت
سه فلز در بافت عضله گاو ماهي ( Neogobius
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 )melanostomusمورد بررسي قرار گرفت مقدار سرب در عضله در
ايستگاه بابلسر باالتر از حد مجاز استاندارد جهاني ،)UK) MAFF،WHO
 FDAو  FAOميباشد و باالترين مقدار جيوه در عضله گاو ماهي در
ايستگاه رامسر و از نظر استاندارد  WHOو  FDA ،)UK) MAFFو
سازمان  FAOپايينتر ميباشد .محمديان و همكاران ( )1391به بررسي
غلظت فلزات سنگين سرب و كادميوم در عضله و كبد ماهيان كپور
 Cyprinus carpioدر سواحل تنكابن پرداختند و نتايج نشان داد كه
غلظت عنصر سرب در بافت عضله و كبد ماهيهاي كپور باالتر از حد
مجاز سازمان بهداشت جهاني بوده ولي در مقايسه با حد مجاز FDA
پايينتر از ميزان مجاز اعالم شده بود ميزان غلظت عنصر كادميوم در
بافت عضله ماهي كفال پايينتر از حد مجاز  WHOبوده ولي ميزان
غلظت اين عنصر در كبد ماهي كپور بيشتر از حد مجاز اين سازمان
اندازهگيري شد نتايج يافتههاي اين پروژه نشان داد كه غلظت سرب
در بافت عضله و كبد گاو ماهي باالتر از حد مجاز استانداردهاي جهاني
بوده است ولي غلظت كادميوم در بافت عضله و كبد گاوماهي Neogobius
 melanostomusتا حدودي پايينتر از حد مجاز استانداردهاي جهاني
 FDAميباشد .بنداني و همكاران ( )1389به بررسي فلزات سنگين
سرب ،كادميوم ،كروم و روي در بافت عضله و كبد Cyprinus carpio
ماهي كپور در سواحل استان گلستان پرداختند .نتايج بهدست آمده در
اين تحقيق ،ميزان غلظت فلزات سنگين در بافت كبد و عضله باالتر
حد مجاز استاندارد جهاني بود كه با تحقيق اخير مطابقت دارد .محمدي
و همكاران ( )1389ميزان كادميوم و سرب را در عضله و كبد ماهي
شيربت ( (Barbus grypusدر رودخانه دز ،پرداختند بيشترين ميزان
تجمع فلزات سنگين كادميوم و سرب در كبد ماهي شيربت بود و در
بافت عضله در مقايسه با كبد پايينتر بود كه با تحقيق اخير مطابقت
دارد .در تحقيق خدابنده و همكاران ( )1379در سواحل شرقي خزر
(استان گلستان ) ميانگين غلظت فلزات كادميوم و سرب در گاوماهي
سواحل جنوبي خزر از فريدونكنار تا نوشهر بهترتيب  694/1و65/3
 ppmوزن خشک از غلظت كادميوم و سرب در ماهي مورد مطالعه در
تحقيق حاضر باالتر است كه علت تمام اين تفاوتها را ميتوان منابع
آالينده متفاوت در استانهاي گيالن ،مازندران و ازجمله ورود مقادير
متفاوت از فاضالبهاي شهري ،صنعتي و بهويژه كشاورزي (بهدليل
كشت پراكنده برنج و توليد فاضالبهاي آلوده به سموم و كودهاي
شيميايي) از ساحل به دريا ،تردد متفاوت و پراكنده نفتكشها ،كشتيهاي
تجاري و قايقهاي تفريحي و همچنين تفاوت ورود مواد آلي و معدني
به منابع آبي اين مناطق دانست.

سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1397

تشکر و قدردانی
ضمن تشكر از استاد گرانقدر جناب آقاي دكتر ماشينچيان (استاديار
دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات تهران) ،جناب آقاي دكتر
رامين (مدير گروه مطالعات آبهاي داخلي موسسه تحقيقات علوم
شيالتي كشور) سركار خانم دكتر محبي (كارشناس پژوهشي موسسه
تحقيقات علوم شيالتي كشور) ،جناب آقاي مهندس محسنيان (كارشناس
آزمايشگاه دانشگاه ازاد اسالمي واحد علوم تحقيقات تهران).
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