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چکیده
در این پژوهش ،میزان غلظت ده فلز (آرسنیک ،آهن ،جیوه ،روی ،سرب ،سلنیوم ،کادمیوم ،مس ،منگنز و نیکل) در بافت عضله  20عدد
ماهی سیاه کولی ( )Vimba vimbaصید شده به وسیله تور پرتابی سالیک از رودخانه سیاه درویشان استان گیالن در تابستان  ،1395توسط
دستگاه طیفسنجی جذب اتمی  Varianمورد مطالعه قرار گرفتند .میزان کمترین و بیشترین تجمع فلزات سنگین بهترتیب :روی ،23/15-19/55
آهن  ،13/41-11/50مس  ،1/80-1/58منگنز  ،1/66-1/45سرب  ،0/67-0/56آرسنیک  ،0/53-0/45سلنیوم  ،0/48-0/39نیکل
 ،0/29-0/26کادمیوم  0/19-0/16و جیوه  0/071-0/059میکروگرم بر گرم وزن خشک ،مشاهده گردید .با توجه به نتایج این مطالعه،
میانگین غلظت تمام فلزات در بافت عضله ماهی سیاه کولی بهجز آرسنیک ( ،)0/490±0/042سرب ( )0/602±0/056و منگنز (،)1/557±0/098
پایینتر از حد مجاز تعیین شده توسط استاندارد جهانی  FAO/WHOبودند.
کلمات کلیدی :فلزات سنگین ،سیاه کولی ،رودخانه سیاه درویشان ،بافت عضله ،تجمع زیستی
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بررسی تجمع فلزات سنگین در بافت عضله ماهی سیاه کولی در رودخانه....

مقدمه
ماهی سیاه کولی ( )Vimba vimbaگونهای رودکوچ ،متعلق به
خانواده کپورماهیان ( )Cyprinidaeاست و بومی دریای خزر میباشد
که در حدود  2تا  4سالگی بالغ شده و برای انجام تخمریزی به مناطق
باالدست رودخانههای دریای خزر مهاجرت مینماید و بین  100تا
 300هزار تخم میگذارد (ستاری و همکاران1383 ،؛  Abdoliو
 .)2009 ،Naderiسیاه کولی ازجمله گونههای با ارزش شیالتی محسوب
شده و دارای گوشت مطلوب و لذیذی میباشد ( )1998 ،Coadکه
در نواحی ساحلی و رودخانههای منتهی به دریای خزر بهویژه در
استان گیالن تمایل زیادی به مصرف آن وجود دارد .میزان صید مجاز
این گونه در طول سال های اخیر در حوزه جنوبی دریای خزر از 185
تن در سال  1382به  23تن در سال  1393کاهش یافت (Esmaeili
و همکاران ،)2015 ،بهطوریکه اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت
( )IUCNاین ماهی را در لیست گونههای نیازمند حفاظت قرار داده
است ( Kiabiو همکاران )1999 ،که یکی از دالیل مهم کاهش جمعیت
آنها عالوه بر فشار صیادی ،آلودگی محیطهای آبی و تغییرات عمده
در عوامل شیمیایی آب زیستگاه این گونه میباشد که نتیجه آن کاهش
ذخایر ماهی سیاه کولی است ( Esmaeliو همکاران .)2015 ،ازجمله
رودخانههای محل زیست سیاه کولی در حوزه جنوبی دریای خزر،
رودخانه سیاه درویشان می باشد که از رودخانههای مهم تاالب انزلی
و دریای خزر است که از سرشاخههای گشترودخان ،نظر آالت ،حیدر
آالت و قلعه رودخان نشأت میگیرد ( Ghaderiو همکاران.)2001 ،
میزان سطح حوزه آبی این رودخانه  290/5کیلومتر مربع ،طول آبراهه
اصلی  45کیلومتر ،شیب متوسط  3/2و دبی متوسط ساالنه  6/37متر
مکعب در ثانیه است که در سالهای گذشته بهدلیل دخالتهای انسانی
نظیر فعالیتهای کشاورزی و دامپروری ،ورود فاضالبهای صنعتی و
خانگی و ...ترکیب عناصر آب این رودخانه را با تغییرات عمدهای مواجه
ساخته است ( Ghafouriو همکاران .)2010 ،برخی از این عناصر،
هرچند به مقدار بسیار کم ،برای انجام فرآیندهای طبیعی فیزیولوژیك
آبزیان الزم و ضروری هستند ،اما زمانیکه میزان غلظت آنها در محیط
زیست از حد مجاز باالتر برود و یا بهطور مداوم وارد محل زندگی ماهیان
شوند ،ماهیها با جذب آنها از روشهای مستقیم و یا غیرمستقیم و
همچنین تجمع این عناصر در بافتهای مهمی مانند ماهیچه ،کبد،
کلیه و ...دچار مسمومیتهای مزمن میگردند و در صورت ادامه این
روند ،عالئم ظاهری ویژه این نوع مسمومیتها را بروز میدهند (،Järup
2003؛  Castroو  .)2008 ،Mendezبههمین دلیل مشاهده و بررسی
تجمع این عناصر با اندازهگیری پیوسته آنها در منابع آبی متفاوت،
ضرورت مییابد .از مهمترین روشهای ارزیابی ،گزینش گونههای مختلف
ماهیان بهعنوان نشانگر زیستی عناصر مختلف در محیطهای آبی میباشد
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( Authmanو همکاران2015 ،؛  Łuczyńskaو همکاران )2018 ،که
در این ارتباط بافتهای مختلف ماهیان بهطور گستردهای بهمنظور
بررسی اثرات فیزیولوژیك فلزات سنگین میتوانند مورد استفاده قرار
گیرند ( El-Moselhyو همکاران .)2014 ،از همین جهت با افزایش
گسترده فعالیتهای انسانی در نواحی حاشیه رودخانهها و در نتیجه
احتمال آلوده شدن این منابع آبی به فلزات سنگین ( Islamو همکاران،
 ،)2015همچنین با توجه بهمیزان مصرف باالی عضله ماهی و نقش
مهمی که این بافت در قرارگیری فلزات سنگین در چرخه زیستی به
وسیله مصرف آن توسط دیگر گونههای زنجیره غذایی (بزرگنمایی
بیولوژیك) و در نهایت انتقال به سطوح باالتر این زنجیره (تغذیه
انسانی) دارد ( Boschو همکاران ،)2016 ،لزوم بررسی تجمع این
فلزات در عضله گونه مورد پژوهش ،احساس گردید .از مطالعاتی که
در این زمینه بر روی گونههای متفاوت ماهی انجام گرفته است میتوان
به پژوهشهای واردی و همکاران ( )1391بر ماهی سفید در دریای خزر،
نصرالهزادهساروی و همکاران ( )1392و همچنین  Sirajو همکاران
( )2018روی کپور معمولی ،اشاره نمود .بنابراین در این مطالعه جهت
مشاهده ترکیب فلزات سنگین بافت عضله در ماهی سیاه کولی بهعنوان
یکی از ماهیان پر مصرف و مشاهده میزان سالمت آن برای مصارف
انسانی ،مورد بررسی قرار گرفته است.

مواد و روشها
تهیه و آماده سازی نمونه ها :جهت انجام این مطالعه ،تعداد
 20نمونه ماهی سیاه کولی ( )Vimba vimbaدر تابستان سال  1395با
اندازههای مختلف از رودخانه سیاه درویشان (طول و عرض جغرافیایی
 49°30شرقی؛  37°25شمالی ،ارتفاع از سطح دریا  -15متر ،صومعه
سرا ،گیالن ،ایران؛ شکل  )1بهصورت تصادفی با تور پرتابی (سالیك،
اندازه چشمه  10میلیمتر ،قطر دهانه  3متر) صید و بهوسیله یخدان
یونولیتی دارای پودر یخ به محل آزمایشگاه منتقل شدند .ماهیها در
ابتدا توسط آب دوبار تقطیر شستشو گردیدند تا آلودگیها ،پوشش
لزج و ذرات خارجی جذبکننده فلزات ،از الیه سطحی آنها رفع شود
و سپس مورد زیستسنجی قرار گرفتند .وزن ماهیها با ترازوی دیجیتال
 )Germany ،Göttingen ،CPA Series( Sartoriusبا دقت  0/01گرم
و طول آنها بهوسیله کولیس Takatsu- ،series 503-501 ( Mitutoyo
 )Japan ،kuبا دقت  0/1میلیمتر اندازهگیری و نتایج بهدست آمده ،در
جدول ثبت گردید .سپس بخشهای اضافی نمونهها (شامل پوست،
استخوان ،امعا و احشاء و  )...توسط تیغه استریل جدا و قسمت عضله،
بهطور کامل از آن خارج گردید .نمونه بافتهای عضله ،بستهبندی و
شمارهگذاری شد و در دستگاه خشك کن انجمادی ،VaCo 5( Zirbus
 )Germany ،Bad Grundتحت دمای  -50درجه سانتیگراد
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بهمدت  10-9ساعت ،کامالً خشك گردیدند .نمونه بافتهای خشك شده،
به وسیله هاون چینی آزمایشگاهی بهطور کامل پودر و سپس با
 10 HNO3درصد و آب دیونیزه ( Dwکیمیا تهران اسید ،تهران،
ایران) شسته شدند ( Authmanو همکاران2015 ،؛  Łuczyńskaو
همکاران2018 ،؛  Sirajو همکاران.)2018 ،

شکل  :1نقشه موقعیت جغرافیایی محل جمعآوری ماهی سیاه کولی از
رودخانه سیاه درویشان (صومعهسرا ،استان گیالن ،ایران)

هضم شیمیایی بافتها :برای هضم نمونه بافت عضله ماهیها
از روش هضم بسته ( )Closed vesselبهره گرفته شد که در ابتدا  1گرم
از بافت نمونه خشك شده ،بهوسیله ترازوی ،ED Series( Sartorius
 )Germany ،Göttingenبا دقت  0/001گرم توزین و بهداخل لولههای
دستگاه هضمکننده مایکروویو )USA ،Matthews ،MARS 5( CEM
ریخته شد .سپس  9میلیلیتر  HNO3خالص ،%65( Merck Millipore
 )USA ،Billericaبه لولهها اضافه و نمونهها در دمای  180درجه
سانتیگراد هضم گردیدند .به نمونههای کامالً هضم شده ،فرصت داده
شد تا در دمای اتاق (حدود  23درجه سانتیگراد) خنك شوند و پس از
عبور از کاغذ صافی  40 Whatman®( Sigma-AldrichمیکرونSt. ،
 )USA ،Louisبا انتقال به بالن درجهبندی شده بهوسیله آب فوق
خالص به حجم  50میلیلیتر رسانده شد .سپس تا شروع مرحله سنجش
غلظت فلزات سنگین ،در ظروف پلیپروپیلن®،series -2126( Nalgene
 )USA ،Rochesterنگهداری گردیدند ( Authmanو همکاران2015 ،؛
 Łuczyńskaو همکاران2018 ،؛  Sirajو همکاران.)2018 ،
سنجش میزان غلظت فلزات سنگین :نمونه های آماده شده،
پس از بههم زدن و یکنواخت شدن برای اندازهگیری غلظت فلزات
سنگین مورد مطالعه ،به دستگاه طیفسنجی جذب اتمی ( Atomic
 )absorption spectroscopyتزریق شدند .اندازهگیری غلظت فلزات
( )Fe ،Cu ،Mn ،Znبا روش شعلـه ( )Acetylene-airبه کمك دستگاه
 )USA ،Palo Alto ،280 FS(Varianو عناصر ()Se ،Ni ،As ،Cd ،Pb
بهروش کوره گرافیتی با دستگاه ،Palo Alto ،280Z/120GT( Varian
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 )USAو جیوه ( )Hgبا روش بخار سرد ( )Cv-AASبهوسیله
( )USA ،Palo Alto،VGA-77انجام پذیرفت .به جهت ارزیابی صحت
روش کار ،اطمینان از روش آمادهسازی و استخراج فلزات از نمونههای
بافت عضله ماهیها ،از روش افزایش استاندارد ()Standard addition
نمونه استاندارد مرجع ( )CRMsبافت صدف اویستر SRM® 1566b
(® )USA ،Gaithersburg ،NISTاستفاده و آزمایش هر نمونه سه
مرتبه تکرار (میانگین  ±انحراف معیار) شد و درصد بازیابی فلزات ،مورد
ارزیابی قرار گرفت ( Authmanو همکاران2015 ،؛  Łuczyńskaو
همکاران2018 ،؛  Sirajو همکاران.)2018 ،
Varian

تجزیه و تحلیل آماری :در ابتدا برای تعیین نرمال بودن پراکنش
دادههای بهدست آمده ،از آزمون آماری ()Kolmogorov–Smirnov
استفاده گردید و مقایسه میانگین دادهها ،با تحلیل واریانس یكطرفه
( )One-way ANOVAبهکمك نرمافزار North ،IBM( SPSS v 22
 )USA ،Castleانجام گرفت .سپس در صورت اختالف معنیدار ،برای
جدا نمودن گروههای نامشابه از آزمون  Tukeyدر سطح اطمینان 95
درصد ( )P<0/05استفاده شد .نتایج بهدست آمده از این مطالعه
بهوسیله آزمون آنالیز واریانس تكنمونهای ( )One-Sample T-Testبا
استانداردهای پیشنهاد شده توسط سازمانهای معتبر بینالمللی ،مقایسه
گردیدند .در نهایت برای ترسیم جـداول از نرمافزار Excel 2013
( )USA ،Redmond ،Microsoftبهرهگرفته و دادهها براساس میکروگرم
بر گرم وزن خشك (میانگین ±انحراف معیار) ( )μg g–1d.w.بیان شده
است ( Authmanو همکاران2015 ،؛  Łuczyńskaو همکاران2018 ،؛
 Sirajو همکاران.)2018 ،

نتایج
در ابتدای این پژوهش تعداد کل  20عدد ماهی سیاه کولی ( V.

 )vimbaجمعآوری شده از رودخانهسیاه درویشان ،مورد بررسی قرار
گرفتند .نتایج بهدست آمده از زیستسنجی آنها در جدول  1نشان
داده شده است که براساس آن ،ماهیهای مورد مطالعه دارای میانگین
طولی  17/31±1/42سانتیمتر و میانگین وزنی  60/51±3/50گرم بودند.
جدول :1نتایج حاصل از زیستسنجی ماهی سیاه کولی در رودخانه
سیاه درویشان
متغییرها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

طول کل (سانتیمتر)
وزن کل (گرم)

20
20

17/31
60/51

1/42
3/50

14/77
58/63

20/12
73/86

همانگونه که قبلتر اشاره گردید ،جهت آگاهی یافتن از میزان
اطمینان روشهای انجام شده و استخراج فلزات از بافت عضله ماهیها،
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از روش افزایش استاندارد نمونه مرجع بافت صدف اویسترSRM® 1566b

استفاده شد که نتایج حاصله ،در جدول  2بیان شده است .براساس
دادهها ،میزان بازیابی فلزات مورد مطالعه بین  86تا  101درصد بهدست

آمد .بیشترین درصد بازیابی متعلق به فلز آهن و کمترین درصد مربوط
به منگنز بود که نشان داد روشهای استفاده شده برای مشخص نمودن
غلظت فلزات ،از صحت و اطمینان الزم برخوردار است.

جدول  :2مقایسه بین مقادیر اندازه گیری شده غلظت فلزات سنگین با مقادیر تایید شده (میکروگرم بر گرم وزن خشک) در استاندارد مرجع
®( 1566b SRMبافت صدف اویستر)
تنظیمات دستگاه
عنصر
آرسنیك )(As
آهن )(Fe
جیوه )(Hg
روی )(Zn
سرب )(Pb
سلنیوم )(Se
کادمیوم )(Cd
مس)(Cu
منگنز )(Mn
نیکل)(Ni

(بافت صدف اویستر) SRM®1566 b

طول موج (نانومتر)

عرض شکافت (نانومتر)

188/98
259/94
253/71
231/86
220/35
196/02
214/44
327/39
257/61
231/60

0/5
0/2
0/5
0/7
0/7
1/0
0/7
0/7
0/2
0/2

دادههای حاصل از اندازهگیری فلزات سنگین بافت عضله در جدول
 3قرار داده شده است .همانگونه که از نتایج جدول مشخص است،
میانگین  ±انحراف معیار فلزات مورد بررسی بهترتیب با روی
 ،21/363±1/786آهن  ،12/524±0/963مس  ،1/686±0/119منگنز
 ،1/557±0/098سرب  ،0/602±0/056آرسنیك ،0/490±0/042
سلنیوم  ،0/447±0/044نیکل  ،0/276±0/019کادمیوم 0/178±0/016
و جیوه  0/066±0/006میکروگرم بر گرم وزن خشك بهدست آمد که
فلزهای روی با  23/15میکروگرم بر گرم ،بیشترین و جیوه با 0/059

مقادیر اندازهگیری شده
(میکروگرم بر گرم)
6/93 ± 0/51
206/41 ± 4/20
0/0540 ± 0/002
1312 ± 39
0/281 ± 0/02
1/98 ± 0/11
2/36 ± 0/21
67/83 ± 2/01
15/93 ± 0/03
0/99 ± 0/03

مقادیر تایید شده
(میکروگرم بر گرم)
7/65 ± 0/65
205/8 ± 6/8
0/0571 ± 0/0013
1424 ± 46
0/308 ± 0/002
2/06 ± 0/15
2/48 ± 0/08
71/6 ± 1/6
18/5 ± 0/2
1/04 ± 0/09

میزان بازیابی
(درصد)
90
101
94
94
91
94
95
93
86
96

میکروگرم بر گرم ،کمترین میزان تجمع فلزات سنگین را در بافت
عضله ماهی مورد مطالعه از خود نشان دادند .همچنین با مقایسه
میزان غلظت فلزات با آستانه مجاز استاندارد جهانی سازمان خواربار و
کشاورزی ملل متحد/سازمان بهداشت جهانی ( ،)FAO/WHOمیانگین
تجمع فلزهای آرسنیك ،سرب و منگنز در بافت خوراکی عضله سیاه
کولی بیشتر از حد مجاز اندازهگیری شده بود درحالیکه میزان باقی
عناصر ،کمتر از استاندارد جهانی بودند.

جدول  : 3مقایسه غلظت فلزات سنگین (میکروگرم بر گرم وزن خشک) بافت عضله ماهی سیاه کولی با مقدار آستانه مجاز استاندارد جهانی
میزان تجمع
عنصر
آرسنیك )(As
آهن )(Fe
جیوه )(Hg
روی)(Zn
سرب )(Pb
سلنیوم )(Se
کادمیوم )(Cd
مس )(Cu
منگنز )(Mn
نیکل)(Ni

206

میانگین
(میکروگرم بر گرم)
0/490
12/524
0/066
21/363
0/602
0/447
0/178
1/686
1/557
0/276

انحراف معیار
0/042
0/963
0/006
1/786
0/056
0/044
0/016
0/119
0/098
0/019

محدوده (میکروگرم بر گرم وزن خشک)
انحراف معیار نسبی
(درصد)
8/66
7/69
9/30
8/42
9/29
9/91
8/20
6/99
6/28
7/07

استاندارد جهانی

کمینه

بیشینه

FAO/WHO

0/45
11/50
0/059
19/55
0/56
0/39
0/16
1/58
1/45
0/26

0/53
13/41
0/071
23/15
0/67
0/48
0/19
1/80
1/66
0/29

0/05
100
0/5
1000
0/5
1
0/2
30
0/05
0/4

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

بحث
فلزات سنگین ،عناصر پایدار و غیرقابل تجزیهای هستند که به
مرور در بافتهای مختلف آبزیان همانند عضله ،استخوان ،پوست و ...
تجمع مییابند و به همین طریق در طول حلقههای زنجیره غذایی با
مصرف بهوسیله دیگر گونهها انتقال مییابند ( Ahalyaو همکاران.)2003 ،
ازجمله مهمترین بافتهای ماهیان که نقش عمدهای در تغذیه انسانی
دارد ،بافت عضله بوده ( Carvalhoو همکاران )2005 ،که بیشتر مطالعات
صورت گرفته بر روی تعیین میزان تجمع فلزات سنگین در بدن
ماهیان به بررسی این بافت پرداخته شده است ( Azamanو همکاران،
 .)2015زیرا بهلحاظ نقش در سالمت غذایی مصرفکنندگان ،دارای
اهمیت باالیی میباشد ( Castilhosو همکاران .)2006 ،بههمین دلیل
در این مطالعه ،عضله که یکی از ارزشمندترین بخشهای خوراکی
ماهیها محسوب میگردد بهعنوان بافت هدف آزمایش ،انتخاب گردید.
در جدول  4مقایسه نوع ترتیب تجمع عناصر فلزی در پژوهش کنونی
با سایر تحقیقات صورت گرفته بر گونههای متفاوت خانواده کپورماهیان
در مناطق مختلف جهان ،نشان داده شده است که براساس آن فلز
روی و سپس فلز آهن ،بیشترین میزان غلظت را در بافت عضله ماهی
سیاه کولی دارد که با مطالعات  Canbekو همکاران ( )2007روی سیاه
ماهی ( )C. capoetaرودخانه  Porsukکشور ترکیه Uysal ،و همکاران
( )2009بر گونه ماهی سفید رودخانهای ( )S. cephalusدریاچه پشت
سد  Enneدر ترکیه و همچنین  Kaçarو همکاران ( )2017روی ماهی
شیربت ( )B. grypusدریاچه  Batmanشهر دیاربکر ترکیه ،همخوانی
داشت .درحالیکه با آزمایش  Uysalو همکاران ( )2009بر اندازهگیری
فلزات سنگین بافت عضله مروارید ماهی ( )A. alburnusجمعآوری شده
از دریاچه شهر  Kütahyaترکیه ،تفاوت داشت زیرا ترتیب توالی فلزات
سنگین در مطالعه آنها بهصورت  Fe>Znمشاهده گردید .علت تجمع
باالی عنصر روی ،نشانگر نقش برجسته آن (با مقادیر اندک) در
عملکردهای متابولیسمی ماهیان (بهعنوان کاتالیزگر در فرآیندهای
سوخت و ساز انرژی ،کاهش سمیت عنصر کادمیوم در حضور فلز روی
و ،)...فراوانی پراکنش این فلز در محیطهای طبیعی و درنهایت میزان
دفع آهسته آن از بافتهای بدن ،است ( Leungو همکاران.)2014 ،
همچنین فلز آهن بهعنوان پرکاربردترین عنصر در صنایع و فعالیتهای
انسانی شناخته میشود و دهمین عنصر دارای بیشترین میزان فراوانی
با منشأ طبیعی بوده که عموماً  0/005درصد وزن بدن ماهیان را تشکیل
می دهد .این عنصر همانند فلز روی به مقدار کم برای عملکرد مطلوب
فعالیتهای حیاتی ماهیها ضروری بوده (دارای نقش در ساختار
هموگلوبین ماهیان) و عالئم کمبود آن شامل کمخونی میکروسیستیك
و هیپوکرومیك است که موجب کاهش اندازه و حجم گلبولهای قرمز
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خون میگردد ( Uysalو همکاران2008 ،؛  Dhanakumarو همکاران،
2015؛  Rakocevicو همکاران .)2018 ،میزان عناصر مس و منگنز
در مطالعه حاضر ،پس از روی و آهن قرار داشتند که با پژوهش Uysal
و همکاران ( )2009بر اندازهگیری غلظت این فلزات در ماهی کاراس
( )C. carassiusو  Köseو همکاران ( )2015مطابقت داشت ولی با
آزمایش فرهادی و یاوری ( )1392روی گونه ( )C. damascinaدر
رودخانه سزار استان لرستان مخالف بود .با توجه به نقش مهمی که
این دو عنصر کمیاب ،بهویژه فلز مس که در فرآیندهای سوخت و
سازی ،تنفسی ،تشکیل برخی رنگدانههای پوست و عملکرد مناسب
متالوآنزیمها دارد ( Tepeو همکاران2008 ،؛ 2009 ،Tuzen؛
 Spanopoulosو همکاران ،)2017 ،میزان غلظت باالی آن در بدن
ماهیان را توجیه میکند .با این وجود در مطالعه اخیر میزان تجمع
فلزات سنگین روی ،آهن و مس پایینتر از استاندارد پیشنهاد شده
بینالمللی بود ،درحالیکه غلظت فلز منگنز در بافت عضله سیاه کولی،
باالتر از این حدمجاز استاندارد نشان داد .ترتیب تجمع عناصر سمی و
غیرضروری سرب ،آرسنیك ،نیکل ،کادمیوم و جیوه در پژوهش کنونی
پس از فلزات ضروری روی ،آهن و مس و عنصر کمیاب نیمهضروری
منگنز قرار داشتند که پژوهش اخیر با برخی مطالعات انجام شده
همچون واردی و همکاران ( Anan ،)1391و همکاران ( )2005بر
روی ماهی سفید دریای خزر ( )R. kutumو همچنین  Sirajو همکاران
( )2018بر کپورمعمولی ( )C. carpioدر کشور پاکستان همخوانی داشت.
پایینتر بودن غلظت این عناصر در بافت عضله ،نشاندهنده عدم نیاز
زیستیگونه مورد مطالعه به عناصر مذکور است که عمدتاً میزان تجمع
آنها را در بافت ماهیان ،شرایط خارجی همانند آالیندههای محیطی
تعیین میکند ( Makedonskiو همکاران .)2017 ،این عناصر عموماً
حاصل فعالیتها انسانی شامل صنایع کشاورزی ،دامپروری ،پزشکی،
باقیمانده سوختهای فسیلی ،پسابهای حاصل از حشرهکشها،
آفتکشها و کودهای شیمیایی مورد استفاده در فعالیتهای کشاورزی،
فاضالبهای شهری و ترکیبات آلیاژهای بهکار رفته در تجهیزات
الکترونیکی به محیطهای آبی است ( Duruibeو همکاران2007 ،؛
 Mooreو 2012 ،Ramamoorthy؛  )2013 ،Allowayکه در نتیجه،
تولید آنها توسط عوامل انسانی باالتر از منشأ طبیعی میباشد و تجمع
بیش از حد آنها موجب عوارض نامطلوبی همچون کاهش رشد ،توقف
فعالیتهای تولیدمثلی و مرگ و میر شدید میگردد (.)2012 ،Mance
نتایج بهدست آمده در پژوهش حاضر نشان داد که میزان غلظت تمام
فلزات سنگین مورد بررسی بهجز منگنز ،آرسنیك و سرب در بافت
خوراکی عضله ماهی سیاه کولی در رودخانه سیاه درویشان واقع در
استان گیالن ،پایینتر از آستانه مجاز استاندارد تعیین شده توسط
 FAO/WHOبود .درحالیکه باال بودن تجمع این سه عنصر نسبت به
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بررسی تجمع فلزات سنگین در بافت عضله ماهی سیاه کولی در رودخانه....

اتفاقدوست و عالفنویریان

حد مجاز پیشنهاد شده ،بیانگر لزوم توجه به احتمال ورود منابع تولید
کننده این آالیندهها همچون پسابهای سموم کشاورزی ،علفکشها،
حشرهکشها و باقیمانده ناشی از سوختهای فسیلی مورد استفاده در
فعالیتهای صنعتی به محیطزیست گونه مذکور است .بنابراین نیازمند

بررسیهای دورهای بیشتر و درنتیجه شناخت بهتر منابع ورودی و
تولیدی آنها در جهت کنترل و درنهایت جلوگیری از نفوذ چنین عوامل
آلودهکنندهای به محل زیست این گونه میباشد.

جدول  : 4مقایسه بین ترتیب غلظت فلزات سنگین موجود در بافت عضله ماهی سیاه کولی با سایر گونههای خانواده کپور ماهیان از نواحی مختلف جهان
گونه

ترتیب

ناحیه مورد مطالعه

منبع

Rutilus frisii kutum

Zn>Ni>Cu>Pb>Hg>Cd

سواحل فرح آباد ساری ،دریای خزر ،ایران
رودخانه سزار ،لرستان ،ایران
کل سواحل جنوبی ،دریای خزر ،ایران
کل سواحل جنوبی ،دریای خزر ،ایران
رودخانه  ،Eskişehir ،Porsukترکیه
رودخانه  ،Eskişehir ،Porsukترکیه
دریاچه سد  ،Adıyaman ،Atatürkترکیه
دریاچه سد  ،Kütahya ،Enneترکیه
دریاچه سد  ،Kütahya ،Enneترکیه
دریاچه سد  ،Kütahya ،Enneترکیه
دریاچه سد  ،Kütahya ،Enneترکیه
تاالب شادگان ،خوزستان ،ایران
تاالب شادگان ،خوزستان ،ایران
تاالب شادگان ،خوزستان ،ایران
رودخانه  ،Eskişehir ،Porsukترکیه
رودخانه  ،Eskişehir ،Porsukترکیه
رودخانه  ،Eskişehir ،Porsukترکیه
رودخانه  ،Eskişehir ،Porsukترکیه
دریاچه سد  ،Batmanدیاربکر ،ترکیه
رودخانه  ،Tersakanترکیه
رودخانه  ،Khyber Pakhtunkhwa ،Kabulپاکستان

واردی و همکاران ()1391
فرهادی و یاوری ()1392
نصراله زاده ساروی و همکاران ()1392
 Ananو همکاران ()2005
 Canbekو همکاران ()2007
 Canbekو همکاران ()2007
 Oymakو همکاران ()2009
 Uysalو همکاران ()2009
 Uysalو همکاران ()2009
 Uysalو همکاران ()2009
 Uysalو همکاران ()2009
 Alhashemiو همکاران ()2012
 Alhashemiو همکاران ()2012
 Alhashemiو همکاران ()2012
 Köseو همکاران ()2015
 Köseو همکاران ()2015
 Köseو همکاران ()2015
 Köseو همکاران ()2015
 Kaçarو همکاران ()2017
 Şaşiو همکاران ()2017
 Sirajو همکاران ()2018

رودخانه سیاه درویشان ،صومعهسرا ،ایران

مطالعه حاضر

Capoeta damascina

Fe>Zn>Pb>Ni>Cu>Cd

Cyprinus carpio

Zn>Cu>Hg>Cd>Ni>Pb

Rutilus frisii kutum

Zn>Se>Cu>Mn>Hg>Pb>Cd>Ni

Barbus plebejus

Zn>Fe>Ni>Mn>Pb>Cu>Cd

Capoeta capoeta

Zn>Fe>Ni>Mn>Cu>Pb>Cd

Barbus grypus

Fe>Zn>Pb>Cu>Mn>Ni

Carassius carassius

Zn>Fe>Cu>Mn>Cd

Chondrostoma nasus

Fe>Zn>Ni>Cu>Cd

Squalius cephalus

Zn>Fe>Ni>Cu>Mn>Cd

Alburnus alburnus

Fe>Zn>Cd

Barbus grypus

Zn>Pb>Ni>Cu>Mn>Cd

Barbus sharpeyi

Zn>Pb>Cu>Mn>Ni>Cd

Cyprinus carpio

Zn>Pb>Cu>Ni>Mn>Cd

Barbus tauricus

Zn>Ni>Cu>Mn

Capoeta baliki

Zn>Ni>Cu>Mn

Carassius gibelio

Zn>Ni>Cu>Mn>As>Pb

Capoeta sieboldii

Zn>Cu>Mn>Ni

Barbus grypus

Zn>Fe>Mn>Cu

Squalius fellowesii

Zn>Cu>Mn>Pb>Cd

Cyprinus carpio

Zn>Fe>Ni>Cu>Pb>Mn>Cd>Hg

Vimba vimba

Zn>Fe>Cu>Mn>Pb>As>Se>Ni>Cd>Hg

حوزه ( )Cyprinus carpioایرانی دریای خزر (سال  .)1389مجله
دانشگاه علوم پزشکی مازندران .شماره  ،103صفحات  33تا .44
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