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چکیده
این تحقیق بهمنظور بررسی تجمع فلزات سنگین (سرب ،نیکل ،مس ،آهن و روی) در بافتهای عضله ،آبشش ،کبد و کلیه
ماهی ( )Schizothorax zarudnyiچاه نیمههای سیستان انجام شد .پس از نمونهبرداری ،آمادهسازی هریک از بافتها و هضم
توسط اسید نیتریک ،غلظت هر یک از فلزات بر حسب میکروگرم بر گرم وزن خشک با استفاده از دستگاه جذب اتمی  Konicمدل
 NOVAA300اندازهگیری شد .نتایج این مطالعه نشان داد که بین تجمع فلزات سنگین در بافتهای مختلف ماهی سفیدک سیستان
اختالف معنیداری وجود دارد ( .)p<5/50روند تجمع فلزات سنگین در بافتهای مختلف این گونه بهصورت Fe>Zn>Cu>Pb>Ni

است .همچنین نتایج نشان داد که میزان تجمع فلزات سرب ،نیکل و مس در بافت خوراکی عضله از حد مجاز استانداردهای جهانی
 UKMAF ،EPA ،FEPA ،FDA،WHOو  NHMRCباالتر است .همچنین فلز روی نیز از حد مجاز استانداردهای جهانی
بهجز  NHMRCباالتر است که قطعاً غلظت باالیی از این فلزات در بافت ،حیات ماهی و سالمتی انسان را با تهدید مواجه خواهد کرد.

کلمات کلیدی :فلزات سنگین ،ماهی سفیدک (،)Schizothorax zarudnyiچاه نیمههای سیستان

171
* پست الکترونیکی نویسنده مسئولMahin.rigi2012@yahoo.com :

ریگی و پاکزادتوچایی

بررسی تجمع فلزات سنگین (سرب ،نیکل ،مس ،آهن و روی) در ماهی سفیدک....

مقدمه
توسعه صنایع و افزایش بیرویه جمعیت شهرها و روستاها
و در پی آن توسعه مناطق کشاورزی و استفاده از کودها و
سموم دفع آفات موجب گشته است تا مقادیر زیادی فاضالبهای
صنعتی و شهری و همچنین پسابهای کشاورزی که دارای
ترکیبات شیمیایی مختلف هستند وارد اکوسیستمهای آبی
شوند ( Wickerو  .)4991 ،Ganttیکی از آالیندهها ،فلزات
سنگین بوده که پس از ورود به اکوسیستمهای آبی در بافتها و
اندامهای آبزیان از جمله ماهیان تجمع یافته و نهایتاً وارد
زنجیره غذایی میگردند .از آنجاییکه ماهی بخش عمدهای از
رژیم غذایی انسان را تشکیل میدهد ،فلزات سنگین میتوانند از
طریق تغذیه از ماهیان آلوده وارد بدن انسان گردند .بنابراین
تاثیر تجمع فلزات سنگین بر زنجیرههای غذایی ارگانیسمهای
آبزیان ،با بههمراه داشتن آسیبهای اکولوژیکی ،رفتاری،
فیزیولوژیکی ،متابولیکی ماهیان و در معرض خطر انداختن
سالمت انسانها در سالهای اخیر بیشترین توجه را بهدنبال
داشتهاند ( Palaniappanو  .)9009 ،Karthikeyanفلزاتی
مثل منگنز ،مس ،روی ،آهن در غلظتهای پایین برای فعالیتهای
متابولیکی و بیولوژیکی موجودات زنده مورد نیاز است و برای
حفظ متابولیسم بدن انسان نیز ضروری میباشند اما این فلزات
در غلظتهای باال منجر به مسمومیت میشوند بنابراین محدوده
باریکی بین ضرورت و سمیت آنها وجود دارد ( Chenو
همکاران .)9002 ،فلزاتی مانند سرب حتی در سطوح پایین نیز
سمی میباشند ( Tepeو همکاران Karadede .)9002 ،و همکاران
( )9001میزان فلزات سنگین (روی ،نیکل ،مولیبدن ،منگنز،
آهن ،مس و کبالت) را در ماهی کفال ( )Liza abuو گربه ماهی
( )Silurus triostegusدر دریاچه  Ataturk Damترکیه
اندازهگیری کردند .مقدار فلزات در بافت ماهیچه هر دو گونه کم
بود و در آبشش و کبد بیشتر از بافت ماهیچه بود .میزان کبالت
و مولیبدن در بافتهای تمامی ماهیان و میزان نیکل در بافتهای
ماهی کفال در حداقل بود Cornish .و همکاران (،)9002
میزان فلزات سنگین (روی ،نیکل ،منگنز ،سرب ،مس ،کروم،
نقره و کادمیوم) را در بافت عضله ،طحال و کبد کوسه بمبو
( )Chiloscyllium plagiosumآبهای جنوبی هنگکنگ
چین اندازهگیری کردند که میزان تجمع این فلزات در بافتهای
مختلف متفاوت بود بهطوریکه بیشترین میزان فلزات نقره و
کادمیوم در کبد و بیشترین میزان فلزات مس و منگنز در
طحال مشاهده گردید و میزان فلزات نیکل و سرب در تمام
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بافتها در حداقل بود .مخازن آبی چاه نیمه ،در حال حاضر تنها
منبع تامینکننده آب در منطقه سیستان هستند .همچنین
منبع اصلی مخازن چاهنیمه ،رود هیرمند بوده که از کشور
افغانستان سرچشمه گرفته و از وضعیت سالمت این منابع و
مسیر جریان رودخانه در زمینه فلزات سنگین اطالعات دقیقی
موجود نیست .ماهی سفیدک سیستان دارای پراکنش مناسبی
در منابع آبی چاه نیمهها میباشد این ماهی توسط صیادان صید
میشود و مورد مصرف قرار میگیرد .بنابراین با بررسی غلظت
فلزات سنگین در بافتهای این ماهی میتوان به وضعیت پاکی
آب منطقه پی برد .بر این اساس تجمع فلزات سنگین ،Ni ،Cu
 Zn ،Pbو  Feدر بافت کبد ،کلیه ،آبشش و عضله ماهی
سفیدک سیستان بررسی شد.

مواد و روشها
تعداد  90قطعه ماهی سفیدک سیستان با میانگین وزنی
( 295/2±992/2گرم) و میانگین طولی ( 33/22±1/14سانتیمتر)
با کمک صیادان محلی با تور پره و گوشگیر از مخازن چاه نیمه
صید شدند .سپس نمونهها طبق شرایط استاندارد در کیسههای
پالستیکی و جعبه یخ به آزمایشگاه پژوهشکده تاالب هامون
منتقل شدند .پس از اندازهگیری شامل وزن کل و طول کل،
نمونههای ماهی ،با آب مقطر شستشو داده شدند .تمام نمونههای
عضله از عمق پوست و از قسمت راست بدن ماهیان تهیه گردید
و بافتهای آبشش ،کبد و کلیه ماهیان نیز برای انجام عملیات
هضم برداشت شد و سپس تمام نمونههای بافت در دمای 52
درجه سانتیگراد تا رسیدن به وزن ثابت نگهداری شدند
(4992 ،Berman؛ .)4923 ،Method
هضم بافتها و سنجش غلظت فلزات سنگین :برای
عمل هضم ،از هرکدام از بافتها حدود یک گرم توسط ترازوی
دیجیتال وزن گردید و به هر یک از نمونهها  40میلیلیتر
اسیدنیتریک خالص غلیظ مارک  Merkآلمان اضافه شد سپس
در دمای اتاق بهمدت  91ساعت قرار داده شد .پس از هضم
اولیه بر روی حمام بن ماری با درجه حرارت  400درجه سانتیگراد
تا نزدیک خشک شدن قرار داده شد و بعد از سرد شدن به آن
اسیدنیتریک  ٪40اضافه شد ،نمونههای هضم شده با استفاده از
آب دو بار تقطیر و رساندن به حجم  20میلیلیتر توسط کاغذ
صافی واتمن  19میکرون فیلتر شدند ( .)2سپس غلظت هر یک
از فلزات توسط دستگاه جذب اتمی  Konicمدل NOVAA300
بر حسب میکروگرم بر گرم وزن خشک اندازهگیری گردیدند.
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تجزیه و تحلیل آماری :برای مقایسه غلظت فلزات

گرم وزن خشک بهدست آمد .همچنین روند تجمع فلز Zn

آزمون ANOVA One way

بهصورت عضله>کلیه>آبشش>کبد بود .روند تجمع فلز  Niدر
بین بافتهای مختلف بهصورت کلیه (>)0/02±0/02کبد
(>)0/453 ± 0/02عضله (>)9/33±0/99آبشش ()3/32±0/05
بهدست آمد .غلظت فلز  Pbدر بافتهای عضله ،کلیه ،آبشش و کبد
بهترتیب  2/20±0/42 ،5/49±0/92 ،5/12±0/91و2/55 ±0/42
میکروگرم بر گرم وزن خشک بهدست آمد و روند تجمع این فلز
در بین بافتهای مختلف ماهی بهصورت کبد>آبشش>کلیه>عضله
بهدست آمد .میانگین غلظت فلز  Feو روند تجمع آن بهصورت عضله
(>(949/13±4/90آبشش(>)923/3±4/53کلیه()292/09±3/13
>کبد( )212/3±9/19بهدست آمد.

سنگین در بین بافتهای مختلف از
استفاده و در صورت وجود اختالف معنیدار گروههای متفاوت
توسط پس از آزمون  Tukeyمشخص گردیدند.

نتایج
میانگین غلظت فلزات سنگین  Pb ،Cu ،Fe ،Znو  Niدر
بافتهای کبد ،کلیه ،آبشش و عضله ماهی سفیدک در جدول 4
آورده شده است .نتایج حاصل از آنالیز واریانس نشان داد که
غلظت فلزات سنگین در بین بافتهای مختلف اختالف معنیداری
دارد ( .)p<0/02باالترین غلظت فلز  Cuدر بافت کبد و کمترین
مقدار آن در آبشش مشاهده شد .روند تجمع فلز  Cuبهصورت
آبشش> کلیه>عضله>کبد بهدست آمد .میانگین غلظت فلز Zn
در بافتهای عضله ،آبشش ،کبد و کلیه بهترتیب ،439/2 ±4/43
 329/4±4/23 ،939/2±9/00و  423/2±4/92میکروگرم بر

جدول  :1میانگین و انحراف معیار غلظت فلزات سنگین در بافتهای مختلف ماهی سفیدک سیستان
فلزات سنگین

کلیه

کبد

آبشش

عضله

Ni

0/02 ± 0/02d

0/45 ± 0/02c

3/32 ± 0/05a

9/33 ± 0/99b

Pb

5/49 ± 0/92b

0/55 ± 0/42c

2/20 ± 0/42c

5/12 ± 0/91a

Cu

34/22 ± 0/12c

19/10 ± 0/91a

92/53 ± 4/94d

10/22 ± 0/11b

Fe

292/09 ± 3/13

212/3 ± 9/19

923/3 ± 4/53

949/1 ± 4/90

Zn

b

423/2 ± 4/92c

a

329/45 ± 4/23a

c

939/2 ± 9/00b

d

439/2 ± 4/43d

حروف انگلیسی مختلف نشاندهنده وجود اختالف معنیداری در سطح  %2میباشد.

بحث
نتایج حاصلل از ایلن مطالعله ( جلدول  )4نشلان داد کله
باالترین غلظت نیکل در آبشش وجود دارد .براساس مطالعلهای
کله بلر روی گربلهمللاهی  Clarris batrachusانجلام گرفللت،
مشخص گردید که فلز نیکل تمایل به تجملع در بافلت آبشلش
دارد و چنین تمایلی بلرای تجملع فللز نیکلل در بافلت آبشلش
گربهماهی نسبت به بافلت کبلدی آن نیلز گلزار شلده اسلت
( Rayو همکاران )4990 ،که با مطالعه حاضر هلمخلوانی دارد.
آبششها میتوانند فلزات سنگین را در تماس مسلتقیم از آب و
غیرمستقیم از مواد غذایی جذب نمایند و محلهایی برای جذب
یونهای موجود در آب بوده و این میتوانلد بلر سلطوح فللزات
تاثیر بگذارد .سلولهای اپیتلیال آبشش سبب مبادالت فلزات بلا

محیط خلار گردیلده ( Ayو همکلاران )4999 ،بلدین ترتیلب
فلزات با موکوس آبششها تشکیل کمپلکس داده و ایلن خلرو
فلزات از بافت را تقریباً غیرممکن ساخته و باعث تجملع فللزات
در آبشللش مللیشللود ( Bahnasawyو همکللاران .)9009 ،در
تحقیق حاضر باالترین غلظت روی در بافت کبد مشاهده گردید
و در مطالعهای که روی قزلآال انجام شلده بلود میلزان روی در
کبد بیشتر از عضله بوده و میلزان سلرب در عضلله بلاالتر بلود
(( )p<0/02عسکریساری و والیتزاده )4390 ،که با نتایج این
تحقیق همخوانی دارد .همچنلین میلزان روی در عضلله و کبلد
ماهی هامور معمولی بلهترتیلب  95/04±4/93و 11/25±2/02
میلیگرم در کیلوگرم بود که بین میلزان روی در عضلله و کبلد
اختالف معنیداری وجود داشلت (( )p<0/02عسلکریسلاری و
همکاران )4322 ،که با نتایج این تحقیق همخوانی دارد .در این
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ریگی و پاکزادتوچایی

بررسی تجمع فلزات سنگین (سرب ،نیکل ،مس ،آهن و روی) در ماهی سفیدک....

مطالعه باالترین غلظت روی در بافت کبد و کمترین غلظلت آن
در عضللله مشللاهده شللد .کلله ایللن نتیجلله بللا نتللایج  Cogunو
همکاران ( )9005و  )9002( Ashrafمبنی بر نقلش مهلم فللز
روی بهعنوان فعالکننده آنزیمهای متعدد در کبد و اینکه روی
یک عنصر ضروری بوده و بنابراین بافت ماهی غلظت این فللز را
با هموستازی ،در یک محدوده خاص نگه میدارد ،مطابقت دارد.
باال بودن میزان فلزات در کبد ملیتوانلد بلهدلیلل تمایلل
باالی فلزات به واکنش با کربوکسلیالت اکسلیژن ،گلروه آمینلو،
نیتروژن یا سولفور موجود در متالوتیونین بافت کبد باشلد (Al-
 Yousufو همکاران .)9000 ،از طرفی تجمع زیسلتی فللز روی
بهدلیل وجود متالوآنزیمهای روی و آنزیمهای پروتئین  Zn2+که
تشکیل حلقههای پایدار ترکیب پنج یا شش غشایی ملیدهنلد،
باشد ( Schriverو  .)4991 ،Atkinsدر مقابل میزان دفلع روی
نسبت به میزان تجمع زیستی آن بسیار آهسته ملیباشلد (Al-
 Yousufو همکاران .)9000 ،نتایج تحقیق حاضر نشلاندهنلده
باالتر بودن غلظت فلز سرب در عضله ماهی سلفیدک سیسلتان
بوده است .باال بودن غلظت سرب در بافت عضله میتواند ناشلی
از تمایل این فلز به تجمع در بافتهای پر تحرک آبزیلان باشلد
(یعقوبزاده .)4320 ،نتایج تحقیلق حاضلر نشلاندهنلده بلاالتر
بودن غلظت فلز سرب در عضله ماهی سلفیدک سیسلتان بلوده
است .همچنین نتلایج تحقیقلات مشلابه روی میلزان سلرب در
عضله دو گونه کفشک ماهیان سلواحل هرمزگلان (یعقلوبزاده،
 )4320کپور دریایی ،کفال طالیی و ماهی سلفید دریلای خلزر
(سعیدپور و همکاران .)4325 ،سرب در عضله و کبلد شلوریده،
هامور معمولی و حلوا سفید خلیج فارس (شهریاری و همکاران،
 )4329نشان داده کله تجملع فللزات سلنگین در بافلت عضلله
بیشتر است و با نتایج این تحقیق هملاهنگی دارد وللی میلزان
سرب در عضله و کبد ماهی هامور معمولی بهترتیب2/22±0/95
و  5/05±4/29میلیگرم در کیلوگرم بود که بین میزان سرب در
عضللله و کبللد اخللتالف معنللیداری وجللود نداشللت ()p<0/02
(عسکریساری و همکلاران )4322 ،کله عللت اخلتالف تجملع
فلزات سنگین در اندامهای مختلف ماهیان با توجله بله شلرایط
اکولوژیکی و زیستی و فعالیلتهلای متلابولیکی متفلاوت اسلت
( Canliو  )9009 ،Atliو بلله محللل زنللدگی ،رفتللار تغذیللهای،
سطوح غذایی ،سن ،انلدازه ،زملان مانلدگاری فللزات سلنگین و
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فعالیتهای متابولیکی تنظیمی هموستازی بدن ملاهی بسلتگی
دارد ( Demirezenو .)9005 ،Uruc
براسلاس نظریله  )4929( Viarengoتوانللایی موجللودات
برای جذب ،تجمع ،برداشت یا سمزدایی فلزات سنگین بلهطلور
اساسی با هم فرق میکند .گونههایی که دارای مقادیر مشخصی
از متالوتیونینها و لیزوزومها باشند میتوانند سمیت این فللزات
را از بین ببرند .بر این اساس نتایج بهدست آمده یکلی از دالیلل
احتمالی نوسانات تجمع این فلزات در گونههای مختلف ماهی را
میتوان به این امر نسبت داد .در این تحقیق بیشتلرین غلظلت
فلز مس ( 19/10±0/91میکروگرم بر گرم) در بافت کبد بهدست
آمد .همچنین  Rashedو همکاران ( )9004در بررسلی غلظلت
فلز مس در بافتهای مختللف  Tilapiaکله از دریاچله Nasser
صید شده بود ،به نتیجه مشابهی دسلت یافتنلد .آنهلا افلزایش
غلظت مس در بافت کبد را ناشی از نیاز این بافت به فللز ملس
عنوان کردند .باالترین غلظلت فللز آهلن در بافلت کبلد ملاهی
سفیدک سیستان مشاهده شد که باال بودن فلز آهلن ملیتوانلد
بهدلیل کاربرد بیشتر این فلز در فعالیتهای بیوشیمیایی و نیلز
نقش مهم آن در سنتز خون باشد ( Rouxو .)9000 ،Conand
آهن در موجودات زنده در پروتئینهلایی از قبیلل هموگللوبین،
میوگلوبین و همچنین در پروتئینهایی مانند فریتین که نقشهای
مهللم فیزیولللوژیکی را در بللدن ایفللا مللیکننللد ،وجللود دارد
( Erdogrulو  .)9002 ،Erbilirباال بودن غلظلت فللزات آهلن،
روی و مس نسبت به فلزات سمی بهدلیل نقلش مهملی کله در
فرایندهای آنزیمی و تنفسی حیوانات آبزی دارنلد عنلوان شلده
است ( Duralو همکاران.)9005 ،
بافت عضله ماهی مهمترین بخش خوراکی است که میتواند
بهطور مستقیم بر روی سالمتی انسان اثر بگذارد بنابراین بیشترین
حد مجاز غلظت فلزات سنگین برای این بافت تعیین گردیده
است .براساس مقایسه غلظت فلزات اندازهگیری شده با استانداردهای
موجود (جدول  )9غلظت فلزات سرب ،نیکل و مس و روی (به جز
استاندارد  )NHMRCاز حد مجاز بیشتر است درصورتیکه
غلظت فلز آهن پایینتر از حد مجاز استانداردهای جهانی
میباشد که غلظت باالیی از این فلزات در بافتها ،حیات ماهی
و سالمتی انسان را با تهدید مواجه خواهد کرد.

سال هفتم ،شماره  ،1بهار 1314

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

جدول  :2مقایسه غلظت فلزات سنگین ( میکروگرم بر گرم وزن تر) در بافت عضله با استانداردهای موجود
استاندارد
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مطالعه حاضر

انجمن بهداشت ملی و تحقیقات
پزشکی استرالیا () NHMRC
وزارت کشاورزی -شیالت و غذای
انگلستان (( UKMAFF
(FEPA)Florida Emergency
Preparedness Association
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