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اندازه گیری و مقایسه فلزات سنگین ( )Fe ،Cu ،Mn ،Znدر ماهی بیاه ()Liza abu
رودخانه های کارون و بهمنشیر استان خوزستان

ابوالفضل عسکری ساری ،1محمد والیت زاده ،* 2محبوبه بهشتی ،3مژگان خدادادی ،4محمد کاظمیان

5

1و .4گروه شیالت دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
 .5گروه شیالت دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
2و .3واحد علوم و تحقیقات خوزستان ،دانشگاه آزاد اسالمی گروه شیالت
چکیده
تحقیق حاضر در زمستان  ، 1399به منظور تعیین غلظت فلزات سنگین منگنز ،مس ،روی و آهن در بافت های
عضله ،کبد و آبشش ماهی بیاه ( )Liza abuرودخانه های کارون و بهمنشیر استان خوزستان انجام گرفت .جهت
استخراج فلزات از بافت های مورد مطالعه از روش هضم شیمیایی مرطوب و تعیین غلظت فلزات سنگین به وسیله
دستگاه جذب اتمی صورت پذیرفت .باالترین غلظت منگنز ،مس ،روی و آهن ،1/429±1/121 ،1/016±1/113
 14/14±1/19 ،11/04±1/41میلی گرم در کیلوگرم و پایین ترین غلظت منگنز ،مس ،روی و آهن ،1/646±1/112
 ،8/04±1/26 ،1/298±1/133و  11/91±1/34میلی گرم در کیلوگرم به دست آمد .میزان غلظت فلزات روی و
منگنز در کبد ،آبشش و عضله در نمونه ماهی بیاه رودخانه کارون اختالف معنی داری با نمونه ای ماهی بهمنشیر
نداشت ) .(P≥1/15میزان مس در کبد و عضله در نمونه های هر دو رودخانه دارای اختالف معنی دار بود )5/50
< .(Pاما میزان مس و در کبد و عضله با آبشش اختالف معنی داری با نمونه ای ماهی بهمنشیر نداشت )1/15

≥ .(Pمیزان آهن در آبشش و کبد نمونه های هر دو رودخانه اختالف معنی داری نداشت ) .(P≥1/15اما در عضله
اختالف معنی داری داشت ). .(P<5/50

واژگان کلیدی :فلزات سنگین ،ماهی بیاه ،کارون ،بهمنشیر ،استان خوزستان
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مقدمه
تعیین آلودگی فلزات سنگین در غذاها ی دریایی برای سالمتی انسان و موجودات دریایی مهم می باشد ( Turkmen

 .)et al.,2008 ; Celik and Oehlenschlager,2005ماهیان به طور مداوم در معرض فلزات سنگین موجود در
آبهای آلوده قرار دارند ،پذیرش فلزات سنگین توسط ماهی در اکوسیستم های آبی آلوده متفاوت است و به احتیاجات
اکولوژیکی ،سوخت و ساز و عوامل دیگری از قبیل شوری ،سطح آلودگی آب ،غذا و رسوب بستگی دارد ( Fidan et

 .)al.,2007 ; Dogan and Yilmaz,2007تجمع فلزات توسط ماهی به مکان ،رفتار تغذیه ای ،سطح غذا ،سن،
اندازه ،زمان ماندگاری فلزات و فعالیت های تنظیمی هموستازی بدن بستگی دارد ( ; Sankar et al., 2006
Marijic and Raspor,2007 ; Tuzen and Soylak,2006 ; Demirezen and Uruc,2006 ; Burger et
 .)al.,2002همچنین اهمیت اندازه گیری و سنجش میزان عناصر سنگین در آبزیان به دو مبحث مهم مدیریت و سالمت

غذایی انسان باز می گردد ( .)Jordao et al.,2002 ; Romeo et al.,1999حضور فلزات سنگین در اکوسیستم های
آبی نتیجه دو منبع آلودگی است ،فرآیندهای طبیعی و فعالیت های انسانی ( 5. )Rico et al.,2007منبع عمده
الودگی های مزبور همواره فعالیت های انسانی می باشد ( .)Pourang et al.,2005فلزات سنگین موجود در زیستگاه
های آبی را می توان با ارزیابی غلظت آنها در آب ،رسوب یا موجودات آبزی بررسی کرد ( Laboy-Nieves and

 )Conde,2001البته آنالیزهای شیمیایی آب و رسوب ،سطوح آلودگی را مشخص می کنند اما برای ارزیابی کیفیت
بیولوژیکی ناحیه مورد مطالعه کافی نیستند ( )Fernandez and Berias,2001تنها سیستم های زنده قادر به
ارزیابی تاثیرات پیچیده آالینده های با دسترسی زیستی می باشند (.)Agah et al.,2007
فلزات سنگین اندام هدف خود را بر اساس میزان فعالیت متابولیک آن انتخاب می کنند .این نکته ،علت تجمع بیشتر
فلزات در بافت هایی نظیر کلیه ،کبد و آبشش ها را در مقایسه با بافت عضله (با فعالیت متابولیک پایین) تفسیر می
نماید ( .)Filazi et al.,2003مقادیر برخی از این فلزات مانند مس ،روی ،آهن و  ...در غلظت های پایین برای
متابولیسم آبزیان ضروری هستند ( )Canli and Atli,2003و نقش مثبت و منفی مهمی را در زندگی انسان دارند
( ،)Ghaedi et al.,2006 ; Ghaedi et al.,2007 ; Ghaedi et al.,2008 ; Ghaedi et al.,2009همچنین
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زمانی که مقادیر فلزات ضروری افزایش یابد می توانند اثرات سمی داشته باشند ( ; Turkmen et al.,2008

.)Turkmen and Ciminli,2007
فلزات روی و مس بر ا ساس مقادیرشان در فرآیندهای زیستی ایفای نقش می کنند (محرک یا بازدارنده)
( )Anderson and Morel,1975این فلزات از جمله عناصر ضروری در واکنش های زیستی می باشند و به صورت
هموستاتیک تنظیم می شوند .غلظت های این عناصر در بافت های یکسان از گونه های متفاوت می توانند تغییرات
زیادی داشته باشند ( .)Wagemann and Muir,1984غذاهای دریایی منبع اصلی روی و مس هستند
(.)WHO,1995
ماهی مهم ترین منبع آهن برای کودکان و بزرگساالن می باشد ،و کمبود این عنصر سبب کم خونی می گردد
( . )Institute of Medicine,2003کاربرد بیشتر آن در فعالیت های بیوشیمیایی بدن (هموگلوبین و سیتوکروم ها
و )....می باشد ،اما باال بودن میزان آهن نتایج ناگواری همچون بیماری هموکروماتوزیس ( )Haemokrematosisرا
در پی خواهد داشت ( .)McCoy et al.,1995 ; USEPA,1997بطور معمول منگنز نسبت به آهن سمیت کمتری
برای ماهی دارد و عالئم مسمومیت با این عنصر بی قراری و عدم تعادل شناگری است (.)Van-Duijn,2000
با توجه به اینکه ماهی بیاه در منطقه مطالعه سهمی در غذای مصرفی مردم دارد  ،این تحقیق با هدف سنجش و مقایسه فلزات
مس ،روی ،آهن و منگنز در اندام های آبشش ،کبد و عضله ماهی بیاه ( )Liza abuدر رودخانه های بهمنشیر و کارون در
استان خوزستان انجام شد.

مواد و روش ها
در این تحقیق غلظت فلزات منگنز ،روی ،مس و آهن در بافت های عضله ،کبد و آبشش ماهی بیاه رودخانه های
بهمنشیر و کارون استان خوزستان بررسی شد 216 .نمونه ماهی بیاه صید شده با تور های سنتی توسط صیادان
محلی تهیه شدند .ماهیان صید شده در جعبه های یونولیتی حاوی یخ به" آزمایشگاه کیمیا پژوه البرز" در شهرکرد
انتقال داده شدند .پس از زیست سنجی ماهیان ،بافت عضله ،کبد و آبشش نمونه ها جدا گردید و از ماهیان مورد
مطالعه نمونه مرکب تهیه شد .بافت های موردنظر هر  3عدد ماهی را با یکدیگر مخلوط نموده و یک نمونه مرکب به
دست آمد (.)MOOPAM,1999
نمونه های به دست آمده را به مدت  121تا  151دقیقه در آون با دمای  65درجه سانتیگراد قرار داده تا به وزن
ثابت رسیده و سپس از داخل آون خارج شدند .برای هضم نمونه ها از روش مرطوب استفاده شد 1/5.گرم از هر
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نمونه در یک بالن  251میلی لیتر ریخته شده و به آن  25میلی لیتر اسید سولفوریک غلیظ 21 ،میلی لیتر اسید
نیتریک  0موالر و  1میلی لیتر محلول مولیبدات سدیم  2درصد اضافه شد و چند عدد سنگ جوش را برای اینکه
جوش به طور منظم و یکنواخت صورت گیرد قرار داده شد .سپس نمونه ها سرد شده و از باالی مبرد ،به آرامی مقدار
 21میلی لیتر مخلوط اسید نیتریک غلیظ و اسید پرکلریک غلیظ به نسبت  1:1به نمونه اضافه شد .در ادامه ،مخلوط
تا محو کامل بخارات سفید رنگ اسید حرارت داده شد .مخلوط سرد شده و در حالی که بالن چرخانده می شد 11
میلی لیتر آب مقطر از باالی مبرد به آرامی به آن اضافه گردید .با حرارت دادن نمونه ها (حدود  111دقیقه) محلول
کامال شفافی به دست آمد ،این محلول پس از سرد شدن به داخل بالن ژوژه  111میلی لیتر انتقال داده شد و به
حجم رسانده شد (.)Kalay et al.,1997 ; Eboh et al.,2005 ; Okoye,1991
سپس میزان مس ،روی ،منگنز و آهن به روش جذب اتمی با سیستم شعله ،به کمک دستگاه Perkin Elmer

 4100سنجش گردید ( .)Ahmad and Shuhaimi-Othman,2010 ; Olowu et al.,2010جهت اندازگیری
عناصر مورد نظر ابتدا به  11میلی لیتر محلول هضم شده نمونه ها 5 ،میلی لیتر محلول آمونیم پیرولیدین کاربامات
5درصد اضافه شده و به مدت  21دقیقه نمونه ها به هم زده شدند تا عناصر به صورت فرم آلی فلزی در محلول
کمپلکس شوند و سپس به نمونه ها  2میلی لیتر متیل ایزوبوتیل کتون اضافه شد و به مدت  31دقیقه نمونه ها به
هم زده شدند و پس از  11دقیقه نمونه ها در دور  2511دور در دقیقه سانتریفوژ شدند و عناصر مورد نظر به فاز آلی
منتقل شدند .پس از تنظیم کوره و سیستم ( EDLمنبع تولید اشعه کاتدی) دستگاه و اپتیمم کردن دستگاه جذب
اتمی منحنی کالیبراسیون این عناصر به کمک استانداردهای این عناصر توسط نرم افزار  Win Lab 32رسم گردید
و مقدار این عناصر اندازگیری گردید.
تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار  SPSS17انجام شد و میانگین تیمارها به کمک آنالیز  t-testبا یکدیگر
مقایسه شدند که وجود یا عدم وجود اختالف معنی دار در سطح  5درصد تعیین گردید .همچنین جهت رسم
نمودارها و جداول از نرم افزار  Excel 2007استفاده گردید.

نتایج
غلظت فلزات مورد سنجش در بافت های نمونه های ماهی بیاه گونه Liza abuدر دو رودخانه کادرون وبهمنشیر
با یکدیگر مقایسه شد که بر اساس ان غلظت فلزات روی و منگنز در کبد ،آبشش و عضله اختالف معنی داری نداشت
) .(P≥1/15اما مس در کبد و عضله اختالف معنی داری را نشان داد ) .(P<5/15همچنین در آبشش اختالف
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معنی داری مشاهده نشد ) .(P≥1/15آهن در آبشش و کبد اختالف معنی داری نداشت ) .(P≥1/15اما بررسی این
فلز در عضله ماهیان دو رودخانه مذکور اختالف معنی داری را نشان داد ).(P<5/50
در جدول(  )1میانگین و انحراف معیار زیست سنجی ماهیان بیاه مورد مطالعه کارون و بهمنشیر آمده است .به طور کلی طول
استاندارد ،طول کل و وزن ماهیان مورد مطالعه در رودخانه بهمنشیر باالتر از رودخانه کارون بود (جدول .)1

همچنین با توجه به جدول(  )2باالترین و پایین ترین میزان غلظت منگنز ،مس ،روی و آهن به ترتیب آبشش نمونه
ماهی کارون ( ،)1/016±1/113عضله نمونه ماهی کارون ( ،)1/646±1/112آبشش نمونه ماهی کارون
( ،)1/429±1/121عضله نمونه ماهی بهمنشیر ( ،)1/298±1/133آبشش ماهی کارون ( ،)11/04±1/41عضله ماهی
بهمنشیر ( ،)8/04±1/26آبشش ماهی نمونه کارون ( )14/14±1/19و عضله نمونه ماهی بهمنشیر ()11/91±1/34
میلی گرم در کیلوگرم به دست آمد.
جدول -1نتایج زیست سنجی ماهی بیاه گونه  Liza abuرودخانه های کارون و بهمنشیر (میانگین1311،)SD±

محل صید

طول کل ()cm

طول استاندارد ()cm

وزن ()g

رودخانه کارون

16/33±1/10

14/15±1/26

40/00±12/11

رودخانه بهمنشیر

18/00±1/90

16/44±1/99

114±8/84

جدول  -2میزان تجمع فلزات سنگین در اندام های ماهی بیاه گونه Liza abuدر رود خانه کارون و
بهمنشیر (میانگین )SD±بر حسب 1311،ppm

فلزات
محل صید

کارون

منگنز

مس

روی

آهن

اندام ها
کبد

1/600±1/110

1/384±1/126

11/28±1/21

13/55±1/11

عضله

1/646±1/112

1/355±1/126

11/01±1/45

13/19±1/21

آبشش

1/016±1/113

1/429±1/121

11/04±1/41

14/14±1/19

کبد

1/660±1/164

1/329±1/135

11/31±1/56

12/56±1/61
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عضله

1/640±1/160

1/298±1/133

8/04±1/26

11/91±1/34

آبشش

1/686±1/164

1/368±1/138

11/62±1/66

13/10±1/90

در این تحقیق مشاهده شد که در عضله ،کبد و آبشش ماهی بیاه رودخانه های مورد مطالعه میزان آهن و روی باالتر
از مس و منگنز بود .همچنین مقایسه فلزات منگنز ،مس ،روی و آهن در بافت های مورد مطالعه ماهی بیاه نشان داد
که باالترین میزان تجمع چهار فلز مورد نظر در آبشش ماهی بیاه در رودخانه کارون بود (شکل ها ی 1،2و.)3
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2
0
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شکل.1نمودار مقایسه غلظت فلزات سنگین در بافت عضله ماهی بیاه گونه ( Liza abuمیلی گرم در لیتر)1311،
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شکل-2نمودار مقایسه غلظت فلزات سنگین در بافت کبد ماهی بیاه گونه( Liza abuمیلی گرم در لیتر)1311،
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شکل-3نمودار مقایسه غلظت فلزات سنگین در بافت آبشش ماهی بیاه گونه 1311،)ppm( Liza abu

بحث و نتیجه گیری
بر اساس نتایج به دست آمده غلظت فلزات مس ،روی و منگنز در آبشش از عضله و کبد ماهی بیاه در رودخانه های
کارون و بهمنشیر باالتر بود .همچنین در این بررسی مشاهده شد که میزان عناصر مورد مطالعه در بافت کبد ماهی
بیاه دو رودخانه باالتر از عضله بود .در بررسی رضایی و همکاران در سال  1394در بافت های خوراکی و غیر خوراکی
ماهی کفال پشت سبز ( )Liza dussumieriمیزان عناصر آهن ،مس ،روی ،منیزیم ،منگنز در بافت های غیر
خوراکی باالتر از بافت عضله بود .در مطالعه دیگر غلظت فلزات روی ،مس و آهن در ماهی  Sciaena umbraدر کبد
باالتر از عضله به دست آمد ( .)Turkmen et al.,2008در مطالعه شریف فاضلی و همکاران میزان روی در تخمدان،
کبد ،کلیه و آبشش باالتر از عضله به دست آمد (شریف فاضلی و همکاران .)1394 ،غلظت مس ،روی و آهن در کبد
و آبشش ماهی  Mugil cephalusبیشتر از عضله به دست آمد ( .)Canli and Atli,2003بر اساس یافته های
 Agahو همکاران ( )2119بر روی  5گونه از ماهیان خلیج فارس مشخص شد که تجمع زیستی فلزات سنگین در
کبد بیشتر از عضله می باشد ( McCoy .)Agah et al.,2008و همکاران  1995میزان عنصر روی امعا و احشا را
چندین برابر عضله گزارش نمودند .همچنین تحقیقات انجام شده در نقاط مختلف جهان بیشترین میزان تجمع روی
را در کبد تایید نموده اند ( Dixson et al.,1996 ; Laimanso et al.,1999 ; Glushankova and

 Sing .)Pashkova,1992و (1978) Fernsتجمع منگنز را در عضله ماهی را بسیار ناچیز می دانند که نتایج
این بررسی ها با نتایج به دست آمده در این تحقیق هماهنگی کامل دارد.
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بر اساس نتایج به دست آمده غلظت فلزات مس ،روی و منگنز در کبد ،آبشش و عضله ماهی بیاح در رودخانه دز یا
کارون و بهمنشیر اختالف معنی داری نداشت ) .(P≥1/15آهن در آبشش و کبد اختالف معنی داری نداشت )1/15
≥ .(Pاما در عضله اختالف معنی داری داشت ) .(P<5/50نتایج غلظت فلزات سنگین در  3گونه Anguila

 Liza auratus ، anguilaو  Solea vulgarisدر ناحیه شمالی خلیج آکوبا در دریای سرخ در  11گونه ماهی نشان
داد که مقادیر آنها در عضله و کبد این ماهیان اختالف معنی داری نداشت ( )Abu Hilal and Ismail,2008که با
این تحقیق هماهنگی دارد اما در بررسی فلزات سنگین در ماهیان دریاچه  Chiniدر کشور مالزی غلظت مس و روی
در گونه های ماهیان مورد مطالعه اختالف معنی داری داشت ).(P<5/50

(Ahmad and Shuhaimi-

 .)Othman,2010همچنین بر اساس بررسی صادقی راد و همکاران در سال  ،1394میانگین روی در عضله و خاویار
ماهی ازون برون و تاس ماهی ایرانی اختالف معنی داری وجود داشت ) .(P< 5/50در بررسی میزان عناصر سنگین
در گونه های  Trachurus mediterraneusو  Mugil cephalusتوسط  ،)2003( Yilmazمیزان روی در عضله
ماهی  Mugil cephalusبرابر  39/23 14/09میلی گرم در کیلوگرم و در گناد این ماهی  56میلی گرم در
کیلوگرم به دست آمد که بین عضله و گناد اختالف معنی داری وجود داشت  ،که نتایج بررسی های اخیر با نتایج
این تحقیق متفاوت بود.
در مطالعه ای میزان روی و مس در  15گونه از ماهیان دریاچه  Chiniدر مالزی به ترتیب 4/46±1/151 mgKg-1
و  1/46±1/123بود ( .)Ahmad and Shuhaimi-Othman,2010غلظت مس و روی در ماهی Tilapia
 niloticaدر دریاچه ناصر در مصر به ترتیب  1/26 ppmو  ،)Rashed,2001( 1/63در ماهی Mugil cephalus

شمال غربی دریای مدیترانه به ترتیب  4/41±1/60 ppmو  )Canli and Atli,2002( 30/38±6/99و در ماهی
 Liza abuدر دریاچه اتاتورک درترکیه به ترتیب  1/36±1/01 ppmو  0/04±5/11به دست آمد ( Karadede et

 .)al.,2003در مطالعه انجام شده توسط  Al-Yousufو همکاران ) (2000غلظت فلزات روی ،مس و منگنز در
عضله گونه ای ماهی از خانواده ماهیان پهلو نقره ای ( )Lethrinidaeدر منطقه خلیج فارس مشخص گردید که
ماهیان ماده جاذب غلظت های بیشتری از عناصر مورد مطالعه می باشند .میزان عناصر آهن ،روی ،مس و منگنز در
ماهی  Mugil cephalusدر رودخانه Abaدر نیجریه به ترتیب مقادیر  1/14±1/61 ،1/5±1/9 ،1/13±1/12و
 1/11±1/14میکروگرم بر گرم به دست آمد ( .)Ubalua et al.,2007همچنین میزان روی در عضله ماهی آب
شیرین قطب شمال  16/89-10/09میلی گرم بر کیلوگرم ( )Dixson et al., 1996و در ماهیان رودخانه پاملیکو
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 8/14-23/2میلی گرم بر کیلوگرم به دست آمد ( .)Wicker and Gantt,1994میزان فلز روی و مس در عضله
کفال طالیی دریای خزر 14/338 ppmو  1/886به دست آمد (امینی رنجبر و ستوده نیا .)1394 ،دادالهی و
همکاران در سال  1390میزان فلز مس را در بافت عضله و آبشش ماهی شیربت رودخانه اروند رود به ترتیب
 2/98±1/89و  6/80±3/80میکروگرم بر گرم به دست آوردند (دادالهی و همکاران .)1390 ،در مطالعه ای میزان
آهن و روی در گربه ماهی به ترتیب  9/41و  1/85میکروگرم بر گرم به دست آمد (.)Olowu et al.,2010
فهرست منابع
امینی رنجبر ،غ.ر و ستوده نیا ،ف .1394 .تجمع فلزات سنگین در بافت عضله ماهی کفال طالیی ( Mugil

 )auratusدریای خزر در ارتباط با برخی مشخصات بیومتریک (طول استاندارد ،وزن ،سن و جنسیت) .مجله
علمی شیالت ایران19 :)3(14 ،ـ .1
دادالهی سهراب ،ع؛ نبوی ،سید م ب و خیرور ،ن .1390 .ارتباط برخی مشخصات زیست سنجی با تجمع فلزات
سنگین در بافت عضله و آبشش ماهی شیربت ( )Barbus grypusدر رودخانه اروند رود .مجله علمی شیالت
ایران34 :)4(10 ،ـ .20
رضایی ،م؛ ناصری ،م؛ عابدی ،ع و افشار نادری ،ا .1394 .سنجش مقادیر برخی عناصر سنگین (آهن ،مس ،روی،
منیزیم ،منگنز ،جیوه ،سرب و کادمیوم) در بافت های خوراکی و غیر خوراکی ماهی کفال پشت سبز ( Liza

 )dussumieriسواحل بوشهر .مجله علوم دریایی ایران3(4 ،و 60 :)4ـ .58
صادقی راد ،م؛ امینی رنجبر ،غ ر؛ ارشد ،عما و جوشیده ،ه .1394 .مقایسه تجمع فلزات سنگین (روی ،مس ،کادمیوم،
سرب و جیوه) در بافت عضله و خاویار دو گونه تاسماهی ایرانی و ازون برون حوضه جنوبی دریای خزر .مجله
علمی شیالت ایران111 :)3(14 ،ـ .08
شریف فاضلی ،م؛ ابطحی ،ب و صباغ کاشانی ،آ .1394 .سنجش تجمع فلزات سنگین سرب ،نیکل و روی در بافت
های ماهی کفال طالیی سواحل جنوبی دریای خزر .مجله علمی شیالت ایران09 :)1(14 ،ـ .65
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