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این پژوهش با هدف بررسی غلظت فلزات سنگین مس ،روی و آهن در بافتهای عضله و آبشش سه گونه كاراس طالئی
( ،)Carassius auratusسیاهكولی ( )Vimba persaو زردپر ( )Luciobarbus capitoدر سد منجیل انجام شد .یافتهها نشان داد
كه باالترین میانگین غلظت در بافتها و سه گونه ماهیان مربوط به فلز آهن است .در دو گونه كاراس طالئی و سیاهكولی ،كمترین
و بیشترین میانگین غلظت فلزات مورد مطالعه به ترتیب در بافت عضله و آبشش مشاهده شد .همچنین در گونه زردپر بیشترین
مقادیر روی و آهن در آبشش و كمترین در عضله ،اما برای فلز مس برعکس بود .بافت آبشش بهدلیل آنکه جایگاه متابولیسم
فلزات است ،میتواند شاخص خوبی برای آلودگی توسط فلزات سنگین باشد .مقایسه میزان مس و روی در عضله گونههای كاراس
طالئی ،سیاه كولی و زردپر با استانداردهای جهانی حاكی از پائین بودن غلظت این دو فلز در مقایسه با حد مجاز استانداردهای
جه انی بود .مقایسه میزان آهن در عضله سه گونه از ماهیان سد منجیل استان گیالن با استانداردهای جهانی حاكی از باال بودن
غلظت این فلز در هر سه گونه در مقایسه با استاندارد سازمان غذا و داروی آمریکا ( )FDAو پائین بودن آن در هر سه گونه در
مقایسه با حد مجاز استاندارد سازمان بهداشت جهانی) (WHOبود.

واژههای كلیدی:

سد منجیل ،فلزات سنگین ضروریVimba persa ،Luciobarbus capito ،auratus Carassius ،

مقدمه
مصرف آبزیان به دلیل داشتن تركیات اسید چرب امگا  3و  6همچنین تركیبات آنتی اكسیدانی و پروتئین غنی از اسید
آمینههای ضروری و تركیبات آنتی اكسیدانهای طبیعی از جایگاه ویژهای در ایران و جهان برخوردار است .سازمان خوار و بار
جهانی در سال  2014مصرف ماهیانه  500گرم ماهی را برای هر انسان ضروری دانسته است و این در حالی است كه خطر مصرف
تركیبات سمی نظیر فلزات سنگین از دیرباز یکی از مهمترین دغدغههای تولیدكننندگان و مصرف كنندگان آبزبان بوده است.
ماهی ها از موجودات مهم آبی در زنجیره غذایی هســتند كه در باالی زنجیره غذایی قرار گرفتــهاند ،از اینرو مقادیر باالیی از
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برخی فلزات در بافتهایشان تجمع مییابد قادرند مقادیر باالیی از برخی فلزات را در بافتهایشان تجمع دهند (Mansour
 .)& Sidky, 2002بههمین دلیل میتوانند یکی از مهمترین نمایه ها در سیستم آب شیرین جهت برآورد سطح آلودگی باشند
( .)Rashed, 2001; Van Geast, 2010همچنین ،بهدلیل ارتباط نزدیك بیمهرگان و ماهیان كفزی با رسوبات ،فلزات از طریق
رسوبات آلوده در بدن ماهی تجمع مییابند .این موجودات ارتباط رسوب با سطوح باالتر غذایی را فراهم میكنند .آلودگی فلزات
سنگین در رسوب می تواند بر كیفیت آب ،و نیز در طوالنی مدت بر سالمت بشر و اكوسیستم اثر گذارد

( Fernandes et al.,

.)2007
میزان تأثیر فلزات سنگین بر انسان و آبزیان بستگی به غلظت و نوع عنصر دارد .مقادیر اندک برخی فلزات نظیر آهن،
روی ،كبالت و مس برای فرآیندهای زیستی حیاتی است ،اما ضرورت وجود برخی دیگر مانند كادمیوم ،جیوه و سرب از نقطه نظر
زیستی ناشناخته بوده و حتی مقادیر بسیار كم میتواند باعث بروز مسمومیت گردد (عسکری ساری1388 ،؛

Canli & Atli,

 2002؛ .)Bryan, 1976

مس ،روی و آهن مورد مطالعه در این پژوهش جزء فلزات سنگین ضروری بوده و در غلظتهای پائین برای متابولیسم
طبیعی آبزیان ضروری هستند و میتوانند نقش مثبت یا منفی مهمی را در زندگی انسان ایفا نمایند ( ،)Ghaedi et al., 2009اما
افزایش هر یك از این فلزات اثرات سمی را نیز بهدنبال داشته و ایجاد آالیندگی میكند ( Turkmen & Ciminli, 2007; Turkmen

 .)et al.,2005مس از عناصر ضروری برای سوختوساز ماهیان و نیز یك ریزمغذی برای رژیم غذایی انسان بهشمار میآید ،اما در
غلظتهای باال برای ماهیان ،مادهای به شدت سمی است .مسمومیت ماهیان با این فلز منجر به آسیب سیستم عصبی ،تنفسی،
كبد و سیستم ایمنی ماهی می شود .در اثر این مسمومیت ،ابتال به عالئمی نظیر تیرگی رنگ بدن و شنای نامتعادل در ماهیان
مشاهده میشود و در صورت استمرار تماس ماهیان با غلظتهای باالی مس ،حساسیت آنها به عوامل خارجی از بین رفته و
قادر به حفظ موقعیت طبیعی خود نبوده و سرانجام میمیرند .همچنین این عنصر میتواند باعث بروز مسمومیت در انسان شود.
شناختهشدهترین اختالل متابولیکی حاصل از تجمع مس در انسان بیماری ویلسون 1است كه در آن غلظت سرولوپالسمین 2خون
بهشدت كاهش مییابد .بهعالوه غلظت باالی مس در ماهیان میتواند باعث بروز كمخونی ،بیماریهای استخوانی و بافتهای
پیوندی و نیز تخریب كبد شود (جاللیجعفری و آقازاده مشگی .)1386 ،ماهیان یکی از منابع سرشار و غنی عنصر روی هستند
(WHO,1995؛ والیتزاده ) 1395 ،كه در فرآیندهای زیستی به عنوان محرک یا بازدارنده نقش دارند و بهصورت هموستاتیك
تنظیم میشوند .غلظتهای این عنصر در بافتهای یکسان از گونههای متفاوت ماهیان میتوانند تغییرات زیادی داشته باشند
(جاللیجعفری و آقازاده مشگی1386 ،؛ عسکریساری و والیتزاده .)1393 ،میزان روی برای تجمع طبیعی كلسیم استخوانها،

Wilson
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انتقال دیاكسیدكربن در سلولهای قرمز خون و برای سنتز و متابولسیم پروتئینها و اسیدهای نوكلئیك مورد نیاز است
(والیتزاده .)1395 ،آهن یکی از فراوانترین فلزات در پوسته زمین میباشد .مهمترین نقش عنصر آهن در بدن ماهیان انتقال
اكسیژن در اندامهای تنفسی است ( .)Jahan et al., 2015ماهی مهمترین منبع آهن برای كودكان و بزرگساالن است .كمبود آهن
سبب كمخونی میشود و نقش آن در فعالیتهای بیوشیمیایی بدن نظیر هموگلوبین و سیتوكرومها است (.)McCoy et al., 1995
اهمیت اندازه گیری و سنجش میزان عناصر سنگین در آبزیان به دو مبحث مهم مدیریت و سالمت غذایی انسان باز میگردد
(والیتزاده1395 ،؛ )Romeo et al.,1999; Jordao et al.,2002آسیب به سیستم ایمنی ،تجمع پالكتها ،كمخونی و كاهش
فعالیت بیضه و تخمدان از عالئم مسمومیت با فلز آهن (اطهر و وهورا ،)1386 ،دردهای شکم ،آسیب به سیستم گوارشی و بافت
پوست از عالئم مسمومیت با فلز روی است (قنبری و همکاران.)1395 ،
حسینی و تهامی ،)2012( 1غلظت دو فلز سرب و كادمیوم را در كبد و عضله ماهی سفید دریای خزر در منطقه
محمودآباد و ساری مورد سنجش قرار داده و همزمان مانسرفراد2و همکاران ( )2012غلظت فلزات سنگین مس ،روی ،كادمیوم
و جیوه در كبد و عضله ماهی كلمه در طی فصل مهاجرت این ماهیان در سواحل جنوب شرقی دریای خزر را بررسی نمودند.
رئیسی3و همکاران ( )2014نیز نسبت به بررسی غلظت فلزات سنگین روی ،مس ،سرب و كادمیوم در نمونههای آب ،رسوب و
اندام های مختلف شامل آبشش ،عضله ،كلیه و كبد ماهیان كلمه ،ازون برون ،ماهی سفید و كپور معمولی در خلیج گرگان اقدام
نمودند.
پژوهش هایی كه در زمینه آلودگی فلزات سنگین در بومسازگانهای آبی انجام میشوند ،از دیدگاه سالمت انسان و
بهداشت عمومی بسیار مهم هستند .از طرفی در این پژوهشها حفظ حالت توازن بومسازگانهای آبی بهعنوان هدف ثانویه مدنظر
است .بنابراین این پژوهش به هدف تعیین میزان غلظت فلزات سنگین مس ،روی و آهن در بافتهای عضله و آبشش سه گونه از
ماهیان سد منجیل در استان گیالن صورت گرفت .همچنین برای آگاهی از وضعیت سالمت این ماهیان برای مصرفكنندگان،
میزان جذب این فلزات در بافت خوراكی عضله با استانداردهای جهانی نظیر وزارت كشاورزی ،شیالت و موادغذایی

انگلستان4،

انجمن بهداشت ملی و تحقیقات پزشکی استرالیا  5،سازمان بهداشت جهانی 6،سازمان خواروبار جهانی 7و سازمان غذا و دارو
آمریکا8مقایسه شد.

1

Hoseini and Tahami
Monserfrad
3
Raeisi
(4 Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries )MAFF
)5 National Health and Medical Research Council (NHMRC
6
)World Health Organization (WHO
)7 Food and Agriculture Organization (FAO
8
)Food and Drug Administration (FDA
2
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منطقه مطالعاتی
سد سفیدرود یا سد منجیل كه در  80كیلومتری جنوب رشت در شهرستان رودبار و در نزدیکی شهر منجیل واقع شده
است ،این سد كه در محل تالقی دو رود قزل اوزن و شاهرود در نزدیکی شهر منجیل ساخته شده و در سال  1341به بهرهبرداری
رسید و برای تنظیم آب این دو رود برای كشاورزی در دشت گیالن و نیز تولید برق به كار میرود .در این پژوهش سه گونه از
ماهیان سد منجیل مورد بررسی قرار گرفت ،كه شامل  28عدد از گونه زردپر )، (Luciobarbus capito) (Guldenstad, 1773
 48عدد از گونه سیاهكولی ( )Vimba persa) (Linnaeus,1758و  26عدد از گونه كاراس طالئی

)(Carassius auratus

) (Linnaeus,1758بود.

مواد و روشها
تهیه و آمادهسازی نمونهها
تعداد  102عدد ماهی از سه گونه كاراس طالئی ،سیاهكولی و زردپر از دریاچه سد منجیل در بهار  1396بهصورت
تصادفی از صید صیادان بهروش تورپره جمعآوری شد .نمونهها در دمای  4درجه سانتیگراد بهوسیله یخدان حاوی یخ به آزمایشگاه
منتقل گردیدند .پس از تهیه نمونهها ،سطح رویی ماهیها بهطور كامل توسط آب دو بار تقطیر جهت رفع انواع آلودگیها شستشو
داده شد .سپس نمونهها در دمای  -20درجه سانتیگراد نگهداری شدند ( .)Staniskiene et al., 2006برای جداسازی بافتها،
ابتدا بافتهای عضله و آبشش برای هر ماهی بهطور جداگانه جداسازی و توسط آون در دمای  105درجه سانتیگراد بهمدت 24
ساعت به طور كامل خشك گردیدند .بافت عضله ماهی قبل و بعد از خشك شدن توزین گردید و میزان رطوبت بافت اندازهگیری
شد .نمونههای خشك شده توسط هاون چینی بهطور كامل پودر گردیدند و سپس در ظروف پلیاتیلنی تا شروع مرحله هضم
نگهداری شدند ).(Zhang et al., 2007
هضم بافتها و سنجش غلظت فلزات سنگین
برای هضم شیمیایی نمونهها 2 ،گرم از بافت عضله و  1گرم از بافت آبشش جداگانه وزن شد؛ سپس برای هضم نمونهها
از مخلوط اسیدنیتریك ( )HNO3و اسید پركلریك ( )HCLO4استفاده گردید .بدینصورت كه هر بافت بهطور جداگانه در بالن
قرار داده شد .سپس به نمونههای بافت عضله  12میلیلیتر اسیدنیتریك ( )HNO3و  3میلیلیتر اسید پركلریك ( )HCLO4و به
نمونههای بافت آبشش  8میلیلیتر اسیدنیتریك ( )HNO3و  2میلیلیتر اسید پركلریك ( )HCLO4اضافه شد .نمونهها با كاغذ
فیلتر واتمن شماره یك فیلتر شد و سپس محلول صاف شده با آب دیونیزه به حجم  25میلیلیتر رسانده شد و داخل تیوپهای
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هضم جداگانه ریخته شد ( .).Lakshmanan et al., 2009سپس برای اندازهگیری غلظت فلزات سنگین ضروری (مس ،روی و
آهن) از دستگاه جذب اتمی شعلهای  Analytik jenaمدل  ContrAA 700استفاده شد.
تجزیه و تحلیل آماری
پس از نرمالسازی ،با استفاده از آزمون كولموگروف اسمیرنوف 1،مقایسه بین میانگینها در دو بافت عضله و آبشش با
استفاده از آزمون ( tمستقل) انجام گرفت و از آزمون واریانس یك طرفه ( )ANOVAبرای بررسی تغییرات فلزات سنگین ضروری
بین سه گونه و مقایسه بین میانگینها با آزمون چنددامنهای دانکن به كمك نرمافزار  SPSSنسخه  22با سطح اطمینان %95
استفاده شد.

نتایج
میانگین غلظت فلزات و خطای استاندارد مربوط به ماهیهای جمعآوری شده از سد منجیل در جدول  1نشان داده
شده است.
جدول  :1غلظت فلزات سنگین و خطای استاندارد در بافتهای عضله و آبشش گونههای مختلف ماهی در سد منجیل استان
گیالن (غلظت بر حسب میلیگرم/كیلوگرم)
گونه

بافت

مس

روی

آهن

كاراس
طالئی

عضله
آبشش

12/12 ± 3/89
16/94 ± 11/77

55/40 ± 2/89
114/79 a± 6/03

b

106/26 ± 12/23
377/77 a± 57/38

سیاهكولی

عضله
آبشش

10/78 ± 2/26
12/54 ± 4/65

27/92 b± 0/68
71/45 a± 3/04

74/63 b± 6/42
312/57 a± 42/57

زردپر

عضله
آبشش

18/74 a± 4/34
6/25 b± 0/65

33/06 b± 1/37
104/34 a± 5/92

77/05 b± 8/02
169/69 a± 14/81

b

طبق نتایج حاصل از آزمون  tمستقل برای دو بافت عضله و آبشش در گونه كپورچه ،اختالف معنیدار برای فلز آهن
مشاهده گردید كه غلظت فلز آهن در آبشش بیشتر از غلظت آن در عضله بوده است .برای فلز روی نیز اختالف معنیدار مشاهده
گردید ،بهطوری كه غلظت روی در بافت آبشش بیشتر از عضله بهدست آمد .اما برای فلز مس اختالف معنیدار مشاهده نشده
است (جدول  .)1بر اساس یافته های برآمده از آزمون tمستقل برای دو بافت عضله و آبشش در گونه زردپر ،میتوان گفت كه
بین میزان غلظت فلز مس دو بافت اختالف معنیداری وجود دارد و در بافت عضله بیشتر از غلظت آن در بافت آبشش است .برای
فلز آهن و روی نیز اختالف معنیداری مشاهده گردید ،بهطوریكه غلظت آنها در بافت آبشش بیشتر از بافت عضله است (جدول

Kolmogorov-Smirnov

1
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 .)1نتایج حاصل از آزمون  tمستقل گونه سیاه كولی برای دو بافت عضله و آبشش نشان داد كه بین میزان غلظت فلز مس دو
بافت اختالف معنیداری وجود نداشت در حالیكه برای فلزات آهن و روی اختالف معنیداری مشاهده شد بهطوریكه غلظت هر
دو فلز در بافت آبشش بیشتر از عضله بهدست آمد (جدول .)1
نتایج تجمع فلزات سنگین در سه گونه

شکل :1مقایسه غلظت فلزات سنگین ضروری در گونههای مختلف ماهیان بومی سد منجیل
*حروف متفاوت نشاندهنده اختالف معنیدار با یکدیگر است.

طبق نتایج تجزیه واریانس یكطرفه ( )ANOVAمیتوان گفت كه بین میانگین میزان غلظت فلزات مس ،آهن و روی
در گونه های مختلف اختالف معنیداری در ســـطح  0/05وجود دارد .طبق آزمون چ نددام نهای دانکن1برای فلز مس میتوان
گفت كه میانگینهای گونه سیاهكولی و زردپر با هم برابرند .همچنین طبق نتایج بهدست آمده میتوان گفت كه گونه كپورچه با
دو گونه دیگر در سطح معنیدار  0/05اختالف دارد .طبق نتایج برای فلز آهن میتوان گفت كه میانگینهای گونههای سیاهكولی
و كاراس طالئی با هم برابرند و گونه زردپر در ســـطح معنیداری  0/05با دو گونه اختالف دارد .برای فلز روی نیز میتوان گفت
كه میانگینهای  2گونه ،كپورچه و زردپر با هم برابرند .و گونه ســـیاهكولی بهطور معنیدار  0/05با دو گونه دیگر اختالف دارد
(شکل .)1

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش اندام عضله ماهی به نسبت نقش مهم در تغذیه انسان و لزوم اطمینان از سالمت آن برای مصرف ،آبشش
بهدلیل نقش آن در تنفس و تعادل اسمزی ،بهعنوان اندامهای هدف انتخاب شدند .با توجه به نتایج بهدست آمده میتوان بیان
كرد كه میزان عناصر ضروری به عوامل متعددی بستگی دارد .فلزاتی نظیر آهن ،روی و مس در شرایط متفاوت محیطی از راههای
مختلف جذب بدن ماهی میشوند .مهمترین علل وجود اختالف تجمع فلزات سنگین در اندامهای مختلف به عوامل محیطی،
Duncan’s multiple range test

1

مجله علمی  -پژوهشی دانشگاه الزهرا(س) /زیست شناسی كاربردی

دوره سی و یکم ،شماره  ،3پاییز 1398

45

شرایط بوم شناختی ،سن ،جنس ،اندازه ،چرخه زندگی ،عادت غذایی ،فصل صید ،فراسنجههای فیزیکی و شیمیایی آب و
فعالیتهای متابولیکی اندام بستگی دارد.
نتایج این پژوهش نشان داد كه غلظت آهن در سه گونه ماهیان سد منجیل بیشتر از روی و مس است .توزیع غلظت
فلزات بهترتیب زیر میباشد :مس< روی< آهن .باال بودن میزان عنصر آهن در بافت آبشش ممکن است بهدلیل عملکرد
فیزیولوژیك ویژه این اندام در تنفس و تعادل اسمزی باشد (Heath,1987؛ مکتبی و رومیانی1395 ،؛ جاوید گلشنآباد و همکاران،
 .)1394همچنین نتایج این پژوهش نشان داد میانگین غلظت فلزات سنگین در دو گونه كاراس طالئی و سیاهكولی در بافت عضله
كمترین مقدار و آبشش بیشترین مقدار است .همچنین میانگین غلظت فلزات سنگین ضروری روی و آهن در گونه زردپر در بافت
عضله حداقل و آبشش حداكثر است و برای فلز مس در بافت عضله بیشتر از بافت آبشش است.
بیشترین غلظت در بافت آبشش ،مربوط به فلز آهن و بیشترین تجمع عناصر آهن و روی نیز مربوط به بافت آبشش بود
كه این امر توسط پژوهشهای دیگر هم تأیید میشود (; Bahnasawy et al., 2009; Calza et al., 2004 ; et al.,2009 ;Ossana

;Ozturk et al.,2009جاوید گلشنآباد و همکاران .)1394 ،آبششها میتوانند فلزات سنگین را در تماس مستقیم از آب و
غیرمستقیم از مواد غذایی جذب نمایند و محلهایی برای جذب یونهای موجود در آب بوده و این میتواند بر سطوح فلزات تأثیر
بگذارد .سلولهای اپیتلیال آبشش سبب مبادالت فلزات با محیط خارج گردیده (1999 ,.Ay et al؛ ریگی و پاكزادتوچایی،)1394 ،
بدینترتیب فلزات با موكوس آبششها تشکیل كمپلکس داده و این خروج فلزات از بافت را تقریباً غیرممکن ساخته و باعث تجمع
فلزات در آبشش میشود (Bahnasawy et al.,2009؛ ریگی و پاكزادتوچایی .)1394 ،در مطالعاتی كه توسط پاكزادتوچایی1و
همکاران ()2013؛ تقویجلودار2و همکاران ()2011؛ كماروزمن 3و همکاران ()2010؛ فالحنژادآستانی و همکاران ()1395؛ جاوید
گلشنآباد و همکاران)1394( ،؛ محمدنبیزاده و پورخباز ()1392؛ پدرامژرف و همکاران ()1391؛ عسکریساری و همکاران
()1391؛ بهشتی و همکاران ()1391؛ الصاق ()1389؛ ناصری و رضایی ( )1387انجام گرفت ،كمترین مقدار غلظت فلزات را در
بافت عضله در مقایسه با سایر بافتها از قبیل كبد و كلیه و آبشش نشان دادند.
وجود تفاوت معنیدار در بین میزان غلظت عناصر سنگین در گونههای مختلف میتواند بهدلیل كاربرد مدیریتی مختلف،
شرایط محیطی ،تخلیهی فاضالبها ،وجود كارخانههای صنعتی و فعالیتهای آبزیپروری در منطقه مطالعاتی باشد .تركمن4و
همکاران ( ،) 2005بیان كردند كه غلظت فلزات سنگین در عضله ماهی با توجه به منطقهای كه ماهی صید شده است و با توجه
به گونه ماهی می تواند بسیار متنوع و متغیر باشد .همچنین نشان دادند كه بین غلظت فلزات سنگین گونههای مختلف ماهیان
در مناطق مختلف نمونهبرداری با یکدیگر اختالف معنیداری وجود دارد.
1
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Taghavijelodar
3
Kamaruzzaman
4
Turkmen
2
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نتایج به دست آمده در هر پژوهشی در كنار استانداردها اعتبار پیدا می كند .مقایسه میزان فلزات سنگین مس و روی
در عضله گونههای كاراس طالئی ،سیاهكولی و زردپر منطقه مورد مطالعه با استانداردهای جهانی حاكی از پائین بودن غلظت این
دو فلز در مقایسه با آستانه تمامی استانداردهای جهانی است .مقایسه میزان آهن در عضله ماهی كاراس طالئی ،سیاهكولی و
زردپر سد منجیل استان گیالن با استانداردهای جهانی حاكی از باال بودن غلظت این فلز در هر سه گونه در مقایسه با آستانه
استاندارد سازمان غذا و دارو آمریکا ( ) FDAو پائین بودن آن در هر سه گونه در مقایسه با حد مجاز استاندارد  WHOاست .از
این رو در این پژوهش ،با توجه به باال بودن میزان آهن در بافت عضالت ماهیان ،در مقایسه با استاندارد جهانی  FDAو نیز باال
بودن میزان این فلز در بافت عضله گونه كاراس طالئی در مقایسه با استاندارد ملی ایران (كه برای فلز آهن15 :؛ مس 20 :و روی:
 50در نظر گرفته شده است) ،پیشنهاد میشود كه استفاده از این سه گونه ماهی در این منطقه ،با مراقبتهای الزم انجام گیرد.
همچنین جهت حصول اطمینان از سالمت مصرف سایر آبزیان ،باید پایشهای مداوم تمامی آالیندههای محیطی در آب ،رسوب
و آبزیان سد منجیل ،صورت پذیرد و به جهت كنترل منابع آالینده نیز مدیریت مناسب اتخاذ گردد ،تا ذخایر آبزیان كه بهعنوان
یکی از مهمترین منابع پروتئینی بهحساب میآیند ،دچار صدمات كمتری شوند.
جدول  :2مقایسه غلظتهای فلزات سنگین مس ،روی و آهن در بافت عضله سه گونه از ماهیان سد منجیل با استانداردهای
بینالمللی (میلیگرم در كیلوگرم وزن تر)
استانداردها

مس

روی

آهن

منابع

)UK (MAFF

20
10
30
30
2/42
2/16
3/75

50
150
100
50
40
11/08
5/58
6/61

100
0/5
21/25
14/93
15/41

MAFF, 1995

NHMRC
WHO
FAO
FDA

كاراس طالئی
سیاهكولی
زردپر

Darmono & Denton, 1990
WHO, 1989؛WHO, 1995
Sciortino & Ravikumar, 1999
FDA, 2011

پژوهش حاضر
پژوهش حاضر
پژوهش حاضر

در جدول  3میانگین فلزات سنگین در مطالعات انجام شده در سایر ماهیان با پژوهش حاضر مقایسه شده است .در این
پژوهش مقایسه تجمع فلزات مس ،آهن و روی در ماهیان مناطق مختلف با گزارشات سایر پژوهشگران مشخص شد كه این فلزات
در بافت آبشش ماهیان بیشتر تجمع مییابند و مانند سایر فلزات مقادیر آنها متفاوت میباشد .بافت آبشش در انتقال و دریافت
اكسیژن از محیط پیرامون نقش مهمی داشته و نیاز به غلظت باالیی از خون دارد ،كه بهدنبال آن نیاز باالیی به فلزات ضروری
است .بنابراین افزایش غلظت فلزات ضروری میتواند ناشی از نیاز این بافت به این فلزات باشد (پاكزادتوچایی .)1392 ،بررسیها
همچنین نشان میدهد كه هر تغییری كه در میزان تجمع فلز در بافتهای ماهی اتفاق میافتد ،میتواند از عوامل مختلفی مثل
وبژگی خود فلز ،بافت و اندام هدف ،جنسیت ،وزن و سن ماهی ،عادات غذایی ،مدت زمان در معرض فلز بودن ،خصوصیات
بومشناختی و شرایط محیطی و همچنین ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی محیط تأثیر ببیند

(; Chi et al, 2007; Agah et al.,2007
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 .)Dalman et al., 2006با توجه به نتایج به دست آمده میتوان گفت كه عوامل مختلفی میتوانند در میزان تجمع فلزات در بین
بافتهای مختلف دست داشته باشند .همچنین میتوان بیان كرد كه میزان عناصر ضروری به عوامل متعددی بستگی دارد .فلزاتی
نظیر مس ،روی و آهن در شرایط متفاوت محیطی از راههای مختلف جذب بدن ماهی میشوند .سطوح مختلف بدن ماهی كه در
تماس با محیط قرار دارند ممکن است محلی یرای انتقال ،رسوب و تجمع فلزات سنگین یاشند ،این سطوح شامل پوست ،كبد،
كلیه ،استخوان ،روده و آبشش است .مقایسه میزان غلظت فلز آهن در عضله ماهیان سیاهكولی و زردپر سد منجیل استان گیالن
حاكی از پائین بودن غلظت این فلز در هر دو گونه ذكر شده و حاكی از باالتر بودن آن در بافت عضله گونه كاراس طالئی در
مقایسه با آستانه استاندارد ملی ایران است .بنابراین با توجه به باال بودن میزان آهن در گونه كاراس طالئی میتوان نتیجه گرفت
كه ت ا حدی استفاده از این گونه در این مناطق خطرناک بوده و بایستی با احتیاط بیشتری مصرف شود و نیز با توجه به نقش و
اهمیت عضله ماهی در تغذیه انسانی پیشنهاد می شود كه مدیریت بیشتر و بهتری در جهت كنترل منابع آالینده صورت گیرد تا
ذخایر آبزیان كه به عنوان یکی از مناب ع مهم پروتئینی است ،دچار صدمات كمتری ناشی از عوامل آالینده شوند .با توجه به یافت
شدن آالینده در بدن این ماهی پیشنهاد میگردد كه نمونهبرداری زمانی و مکانی بیشتری در سرتاسر دریاچه سد منجیل انجام
پذیرد و بر پایه نتایج بهدست آمده میزان مجاز مصرف هفتگی ماهی كاراس طالئی تعیین گردد .همچنین ،پیشنهاد میگردد در
زمینه عناصر ضروری دیگر در منطقه مطالعاتی نیز باید تحقیقات بیشتری انجام گردد.
جدول  :3مقایسه غلظتهای فلزات سنگین مس ،روی و آهن در بافت عضله و آبشش سه گونه از ماهیان سد منجیل با سایر
مطالعات انجام شده
فلز

Cu

Fe

گونه ماهی

منطقه مورد مطالعه

كلمه ()Rutilus rutilus caspicus
شگماهی ()Alosa braschnikowi
سنگسر معمولی ( )Pomadasys kaakan
ماهی قباد ( )Scomberomorus guttatus
( Cipirus carpioكپور معمولی)
Marine fish
كاراس طالئی
سیاهكولی
زردپر

نواحی جنوبی دریای خزر
نواحی جنوبی دریای خزر(بابلسر)
بندر بوشهر
بندر بوشهر
آتالنتیك جنوبی (اسپانیا)
Bangladesh
سد منجیل
سد منجیل
سد منجیل

كلمه ()Rutilus rutilus caspicus
شگماهی ()Alosa braschnikowi
سنگسر معمولی ( )Pomadasys kaakan
ماهی قباد (Scomberomorus guttatus
( Cipirus carpioكپور معمولی)
Marine fish
كاراس طالئی

نواحی جنوبی دریای خزر
نواحی جنوبی دریای خزر(بابلسر)
بندر بوشهر
بندر بوشهر
آتالنتیك جنوبی (اسپانیا)
Bangladesh
سد منجیل

بافتهای مورد مطالعه

منابع

عضله

آبشش

94/1
93/1

78/4
04/3
900/9
87/9
94/16
54/12
25/6

جاویدگلشنآباد و همکاران1394 ،
فالحنژادآستانی و همکاران1395 ،
قنبری و همکاران1396 ،
عبیدی و پذیرا1397 ،
Zeynali et al.,2009
Baki et al.,2018
پژوهش حاضر
پژوهش حاضر
پژوهش حاضر

47/1098
15/28
59/3
400/4
77/377
57/312
69/169

جاویدگلشنآباد و همکاران1394 ،
فالحنژادآستانی و همکاران1395 ،
قنبری و همکاران1396 ،
عبیدی و پذیرا1397 ،
Zeynali et al.,2009
Baki et al.,2018
پژوهش حاضر

620/7
21/7
95/16
32/6
12/12
78/10
74/18

07/39
26/14
07/3
620/2
9/473
6/38
26/10
6
63/74
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سیاهكولی
زردپر

سد منجیل
سد منجیل

05/77

كلمه ()Rutilus rutilus caspicus
شگماهی ()Alosa braschnikowi
سنگسر معمولی ( )Pomadasys kaakan
ماهی قباد (Scomberomorus guttatus
( Cipirus carpioكپور معمولی)
Marine fish
كاراس طالئی
سیاهكولی
زردپر

نواحی جنوبی دریای خزر
نواحی جنوبی دریای خزر(بابلسر)
بندر بوشهر
بندر بوشهر
آتالنتیك جنوبی (اسپانیا)
Bangladesh
سد منجیل
سد منجیل
سد منجیل

64/39
02/7

15/189
12/20

710/2
5
05/36
9
98/41
5
40/55
92/27
06/33

740/34
79/114
45/71
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Abstract1
This research was conducted to investigate the concentration of heavy metals of copper, zinc and iron in
muscle and gill tissues of Carassius auratus, Vimba persa and Luciobarbus capito in Manjil dam. The results
showed that the highest mean metal concentration in the tissues and the three fish species belonged to iron. In both
Carassius auratus and Vimba persa, the lowest and highest mean concentrations of the studied metals were
observed in muscle and gill tissue, respectively. In Luciobarbus capito, the highest levels of zinc and iron in the
gills and the lowest in the muscle were recorded, and for the copper metal were in reverse. However, Gill tissue
can be a good indicator of heavy metal contamination since it is the location of metal metabolism. Comparison of
copper and zinc in the muscles of the species of Carassius auratus, Vimba persa and Luciobarbus capito, with
global standards indicated the lower concentration of these metals compared to the global standards. Muscle tissue
iron content of the three species of Manjil Dam Lake was high compared to the standard threshold of the American
Food and Drug Administration (FDA) and low in all three species compared to the World Health Organization
(WHO) standard.
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