محیط زیست طبیعی ،مجله منابع طبیعی ایران
دوره  ،70شماره  ،2تابستان 1396
صفحات467-479 :

بررسی فلزات سنگین در موجودات سطوح تروفیکی مختلف
از بخش جنوب غربی دریای خزر
علیرضا میرزاجانی ،1امیر حسین حمیدیان ، 2محمود کرمی
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 1سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزي ،مؤسسة تحقیقات علوم شیالتی کشور،
پژوهشکدة آبزي پروري آبهاي داخلی ،بندر انزلی
 2دانشیار گروه مهندسی محیطزیست ،دانشکدة منابعطبیعی ،دانشگاه تهران
 3استاد گروه مهندسی محیطزیست ،دانشکدة منابعطبیعی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت1394/03/09 :؛ تاریخ تصویب)1396/04/03 :

چکیده
در این مطالعه بزرگنمایی زیستی فلزات سنگین در موجودات از سطوح تروفیک مختلف دریای خزر بررسی گردید .موجوودات فوراوان و سوادن در
سه منطقۀ آستارا ،انزلی و چابکسر مورد بررسوی رورار گرفتنود .سوه گونوۀ بویمهوره شوامم موادرو زپوو تونکتوون  ،Mnemiposis leidyiصود
 ،Cerastoderma glucaumسخت توست  Balanus improvisusو تنج گونۀ ماهی شامم دو گونۀ گاو مواهی دفوزی از جون ،Neogobius
گم آذین ماهی  ،Atherina boyeriشاه دولی  Alburnus chalcoidesو ماهی سفید  Rutilus kutumو تستاندار دریای خوزر Phoca caspica
موجودات مورد مطالعه را تشکیم دادند .مقادیر ایزوتوپهای تایدار دربن  13و نیتروژن  15در اولین مصر دنندگان سه منطقه تفواوت معنویدار
نشان دادند .گونۀ فک دارای باالترین مقدار  δ15Nو سطح تروفوی بوود .غلظوت بیشوتر فلوزات در موادرو زپوو تونکتوون ،صود و سوخت توسوت
اندازهگیری شده درحالیده در عضلۀ ماهیان و فک در حد سنجش دستگاه نبود .بیشترین غلظت دبالت و نیکم در صد و بیشترین غلظوت روی،
استرانسیوم و منگنز در سخت توست سنجش گردید .ضریب همبستگی منفی بین غلظت بیشتر فلزات و سطح تروفی دوه بیوانگر عودم بزرگنموایی
زیستی فلزات در زنجیرۀ مورد مطالعه بود ،مشاهده شده است .نتایج ارزیابیها نشان داد ده مقدار شاخص آلودگی فلزات ( )MPIدر منطقوۀ انزلوی
بیشتر از مناطق آستارا و چابکسر بوده است .نتایج این بررسی ضمن آنکه توانایی برخی گونهها را بهعنوان شواخص زیسوتی در سوطح منطقوهای و
بینالمللی نشان داده ،امکان مقایسۀ میزان آلودگی دریای خزر را نسبت به بسیاری از نقاط دنیا فراهم نموده است.
کلید واژگان :دریای خزر ،فلزات سنگین ،ایزوتوپهای تایدار ،موجودات
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 .1مقدمه
دریای خزر با توجوه بوه مورعیوت جفرافیوایی ،وسوعت،
وجود منوابع رابوم توجوه نفوت و گواز ،وجوود تواال هوا و
خلیجها ،دلتاها و وجود انواع ماهیان ارتصادی و گونوههوای
نادر همچون ماهیان خاویاری و فک خزر ،یکوی از منحصور
بفردترین دریاچوههوای بسوتۀ جهوان محسوو مویشوود.
افزایش جمعیت و توسعۀ صنعتی ،شهری و دشاورزی باعث
ورود آالیندههای آلوی و معودنی بسویاری از جملوه فلوزات
سنگین به این دریا شوده اسوت (.)UNEP/UNDP, 2011
تایش و سنجش آالیندهها همواره مورد توجه عورمنودان
محیط زیست دریای خزر ررار داشته اسوت .اموا بوهخواطر
اهمیت سومت انسانی و امنیوت غواایی ،فلوزات سونگین
طی زمانهای مختلف بیشتر در ماهیان ارتصادی سنجش
شده اسوت .از جملوه بررسویهوای انجوام یافتوه درحووزۀ
جنوبی دریوای خوزر ،مویتووان بوه مطالعوات  Pourangو
همکارانش ( )2005و )2002 ،20072002, ( Sadeghirad
روی ماهیان خاویاری اشاره درد .همچنین برخوی فلوزات
سنگین توسط  Foroughi Fardو همکوارانش ( )2008و
 Shahryariو همکوووووارانش ( )2011( Varedi ،)2010و
 Monsefradو همکووارانش ( )2012در ماهیووان سووفید و
دفال انودازهگیوری شودند .مطالعوۀ  Agusaو همکوارانش
( )2004و بررس وی  Ananو همکووارانش ( )2005تصووویر
داممتری از مقادیر فلزات سنگین را در تعداد بیشوتری از
ماهیان تهیه شده از بخشهای مختلف دریای خوزر اراپوه
داده است.
به منظور تایش آلودگیهای دریای خزر انودازهگیوری
فلزات سنگین در رسوبات حوزۀ جنوبی دریوای خوزر نیوز
انجووام گرفووت دووه در مووتن گووزار هووای هی ودرولوژی و
هیودروبیولوژی دریوای خوزر ( ;Hossieni et al., 1998
 )Laloei, 2001اراپه شوده اسوت .نتوایج سونجش فلوزات
سنگین در رسوبات دریای خزر طی سالهای اخیر توسوط
 de Moraو همکارانش ( )2004و  Sohrabiو همکارانش
( )2010منتشر شده است.

هیچیک از مطالعات اشواره شوده در زمینوۀ سونجش
آلودگیهای خزر ،بر تایۀ رویکرد سطح غاایی یوا شوبکۀ
غاایی اسوتوار نبووده و ایون در حوالی اسوت دوه سوایر
موجووودات همچووون بوویمهرگووان و ماهی وان فاروود ارز
تجاری با زیتودۀ باال ،نقشی مهم و تأثیر گاار در سوطوح
بوواالی زنجی ورۀ غوواایی خووزر دارنوود .امووروزه در دنی وا از
موجوداتی مثم جلبکها ،صد ها ،سخت توستان بهطور
گسترده در برنامههای فرا بینی زیستی استفاده میشوود
( Klumpp & Burdon-Jones, 1982; Phillips & Segar,
;1986; Powell & White, 1990; Rainbow, 1995
 )Rainbow et al., 2000, Usero et al., 2005در

حالیده ارزیابی خاصی از توان و دواربرد آنهوا در دریوای
خزر صورت نگرفته اسوت .بوه تبوع فقودان اطوعوات الزم
هیچگونه مطالعهای ده بزرگنموایی زیسوتی فلوزات یعنوی
افزایش غلظت فلزات از سوطوح توایینی بوه رأس زنجیورۀ
غاایی ( )Gray, 2002خزر را نشان دهد ،یافت نمیشود.
امروزه بزرگنمایی زیستی فلزات در طول شبکۀ غاایی
بررسی میشود ده تعیین سطح هر حلقه از شبکه نیز بوا
استفاده از تکنیک ایزوتوپهوای تایودار دوربن و نیتوروژن
میسر شوده اسوت .تجزیوۀ ایزوتووپهوای تایودار ابوزاری
نیرومند برای مطالعۀ روابط غاایی در ادوسیستمهای آبوی
است .در وارع درک مسیر انرژی در یوک زنجیورۀ غواایی
تیچیده از تولیددنندگان اولیه تا مصر دننودگان را مهیوا
نمووووده اسوووت .تلفیوووق ایزوتووووپ تایووودار و آنوووالیز
فلزات سونگین ،بوهعنووان بهتورین مودل شوناخته شوده
( )Vander Zanden & Rasmussen, 1996دوه امکوان
ارزیابی سطح غاایی و انتقال انواع آالینده ها را در مطالعه
بووووووم شناسوووووی ادوسیسوووووتم دریوووووایی فوووووراهم
نمووووده اسوووت ( ;Cabana & Rasmussen, 1996
Vander Zanden & Rasmussen, 1996; Lake et al.,
.)2001; Jardine et al., 2006

فلسفۀ بهرهگیری از ایزوتوپها بر آن اساس استوار است
ده ایزوتوپ نیتروژن بیوانگر سوطح غواایی داخوم زنجیورۀ
غواایی ( )Minagawa & Wada, 1984; Post, 2002و
ایزوتوپ دربن منشاء تقریبی رژیم غواایی از منوابع اولیوۀ

بررسی فلزات سنگین در موجودات سطوح تروفیکی مختلف...

مختلف ( )Le Loc'h et al., 2008را مشخص میدنود .در
این ارتباط هر سطح غاایی تا سطح بعدی افزایش نواچیزی
را در مقادیر ایزوتوتی نشان مویدهود .مقودار ایون افوزایش
برای ایزوتوپ تایدار نیتروژن  %3/4و بورای ایزوتووپ دوربن
تایوودار  %1اراپووه شووده اسووت .بوور ایوون اسوواس داشووتن
ایزوتوپهای نیتروژن و دربن مبنا ضروری است ده توسوط
موجودات تولید دننده یا موجوداتی ده تاپینتورین سوطح
تروفیکووی را دارنوود همچووون ذرات مووواد آلووی ()POM
تعیووین موویشووود ( ;Cabana & Rasmussen, 1996
.)Vander Zanden et al., 2005
در این بررسی ابتدا سنجش فلزات سنگین در تعدادی
از زیستمندان خوزر متعلوق بوه سوطوح غواایی مختلوف
اندازهگیری شده ده در برخی از این گونههوا بورای اولوین
بوا بهورهگیوری از شواخص
بار گزار مویشووند .سو
آلودگی فلزات ،ارزیوابی آلوودگی منواطق مختلوف بخوش
جنو غربی دریای خزر انجام گرفت .برای این منظوور از
غلظت فلزات در تعدادی از گونهها ده بیشوترین فراوانوی
را داشته و سادن در آن مناطق بودند ،استفاده گردیود .در
نهایت ت از سنجش ایزوتوتی و تعیین سوطح تروفیکوی
موجودات ،بزرگنمایی زیستی فلزات و روند تفییر آنها در
طول زنجیرۀ غاایی دریای خزر مورد بررسی ررار گرفت.

 .2مواد و روشها
 .2.1نمونهبرداری و آمادهسازی نمونهها
در ایوون مطالعووه موجووودات فووراوان و سووادن در سووه
منطقۀ آستارا ،انزلی و چابکسر موردبررسوی رورارگرفتنود.
سووه گونووۀ بووی مهووره شووامم مووادرو زپووو تونکتووون
 ،Mnemiposis leidyiصد ،Cerastoderma glucaum
سخت توست  Balanus improvisusو تنج گونوۀ مواهی
شامم دو گونۀ گواو مواهی دفوزی ،Neogobius caspius
 ،N. pallasiگمآذین ماهی  ، Atherina boyeriشاه دولی
 Alburnus chalcoidesو مواهی سوفید Rutilus kutumو
تستاندار دریای خوزر  ،Phoca caspicaموجوودات موورد
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مطالعه را تشکیم دادند.
برای نمونهبرداری از شانه دار تور ،مخروطی با چشومه
 500میکرون استفاده گردید .نمونهها ت از شسته شدن
در دمای  70درجه بوه مودت  48توا  72سواعت خشوک
شدند .با گشت زنی در نواحی ساحلی ،نمونههای صود و
سخت توست به صوورت زنوده جموعآوری شودند .بوازوی
عضونی صد و بافت نرم بارنادلها از سایر بخشها بهویژه
توستۀ آهکی جدا شده و در دمای  70درجه به مودت 24
ساعت خشک شدند .نمونهبورداری از گواو ماهیوان و گوم
آذین ماهی بهوسیلۀ ترههوای چشومه ریوز از بخوشهوای
ساحلی تا عمق  1/5متری هر یک از منواطق انجوام شود.
گونههای ماهی سفید و شاه دولی بهترتیوب بوا رو هوای
ترهدشی ساحلی و دامهای گو گیر و از طریق صویادان
مناطق تهیه شدند .بافت گوشت ماهیوان جودا شوده و در
آون با دمای  70درجه به مدت  24تا  48ساعت خشوک
شدند.
برای تهیۀ نمونههای فک خزری ،گشتزنی در سواحم
انزلی انجوام گرفوت .نمونوههوای گوشوت از فیل ور عقبوی
الشههای بهدست آمده جودا شوده و هماننود نمونوههوای
عضلۀ ماهیان خشک شدند .تمامی نمونههای خشک شده
بوه وسویلۀ هواون توودر شوده و بورای آنوالیز شوویمیایی و
ایزوتوتی آماده شدند.
برای تعیین سطح تروفیک گونهها ،داشتن اولین سطح
یعنی تولید دنندگان ضروری بوده ،به همین دلیم نمونوه
برداری از موواد ریوز آلوی ( )POMانجوام گرفوت .در هور
منطقه  4لیتر آ در اردیبهشت و مرداد  1392بهصورت
دستی از الیۀ  1متری برداشته شد .نمونههای آ توسوط
داغا واتمن ) (GF/Cبا شمارۀ  0/45میکرومتر و با دمک
تمپ خوء فیلتر شودند .داغواهای موادور مرحلوۀ تویش
احتراق را گارانده بودند ،یعنی در دورهای بوا دموای 450
درجه بهمدت  2ساعت ررار داده شده بودنود .نمونوههوای
فیلتر شده در آون با دمای  70درجه بورای مودت  6توا 8
ساعت داموً خشک شدند.
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 .2.2آنالیز شیمیایی
به منظور سنجش فلوزات Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni,

 ،Zn, Srمیزان  0/2تا  0/5گرم از نمونههای توودر شوده
وارد مراحم هضم شیمیایی با اسید نیتریک غلوی  %65و
تردلریک  %70شدند .بر حسوب گونوههوای موود بررسوی
تعداد  3تا  8نمونه از هر منطقه هضم شدند .تعداد افرادی
ده تشکیم دهندۀ هر نمونۀ هضوم شوده بودنود ،متفواوت
بودند به-طوریده برای نمونههای بزرگ ماهی و فک ،هور
نمونه هضم یافته بیانگر یک فرد بوده در حالیده در مورد
شانهدار یا بارنادم هر نمونه هضم شده شاخص  100فورد
بودند .نمونههای هضم شده و شفا ت از حجم رسوانی
( 10سوویسووی) بووا دسووتگاه  ICP-OESرراپووت شوودند.
آمادهسازی و اسوتخرا نمونوههوا بور اسواس رو هوای
اسوتاندارد ( )Eaton et al., 2005انجوام توایرفت .بورای
محاسبۀ شاخص آلودگی فلزات ( )MPIهر یک از منواطق،
از موجوووداتی دووه دامن وۀ حردتووی محوودودتری داشووتند
استفاده شد .بورای ایون منظوور غلظوت فلوزات در مواهی
سفید ،شاه دولی و فک خزری وارد محاسبات نشدند.
برای مقایسه و آزمون تفواوت معنویدار بوودن مقوادیر
فلزات بین مناطق ،ابتدا دادهها با لگاریتم ن ر نرموال شوده
س با آنالیز واریوان یکطرفوه  One way ANOVAو
آزمون زو میانگینهای تودی و دانکن مقایسه شدند.
 .2.3آنالیز ایزوتوپی
یک میلیگرم از نمونههای تودر شوده در رووطیهوای
رلع توزین شوده و بورای آنوالیز ایزوتووتی بوه آزمایشوگاه
ایزوتوتی دانشگاه دیوی ایالت دالیفرنیای دشوور آمریکوا
ارسال شدند .آمادهسازی نمونوه بوا اسوتفاده از رو هوای
مندر در برخی مقاالت ( ;Vander Zanden et al., 1997
;McKinney et al., 2002; Sherwood & Rose, 2005
 )Le Loc'h et al., 2008انجام گرفت .در آزمایشگاه سنجش

ایزوتوووتی ت و از احتووراق دامووم نمونووههووا ،محتوووای دووربن،
نیتروژن ،نسبتهای ایزوتوتی دربن و نیتروژن با دستگاه مو
اسوو کت )(20-20 mass spectrometer, PDZEuropa

تعیین گردید .مقادیر ایزوتوپ دربن بر اساس مقودار اسوتاندارد
بووینالمللووی  (Vienna PeeDee Belemnite) V-PDBو
ایزوتووپ نیتوروژن بور اسوواس مقودار اسوتاندارد نیتووروژن
اتمسفر بیان شده است.
بوورای محاسووبۀ سووطح غوواایی ( )TLاز رابطووۀ ذیووم
استفاده شود دوه در آن ایزوتووپ نیتوروژن مبنوای موواد
ذرهای آلی ( )POMبوده است .در این رابطوه ضوریب 3/4
مقدار تفییر ایزوتوپ نیتروژن تایدار هر سوطح نسوبت بوه
سوطح بعودی اسوت ( ;Cabana & Rasmussen, 1996
& Vander Zanden et al., 1999, Vander Zanden
.)Rasmussen, 2001

() 1

+1

𝑀𝑂𝑃𝑁 δ15 𝑁𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟 −δ15
3.4

= )𝑀𝑂𝑃(𝐿𝑇

برای آنالیز ایزوتوتی مواد معلق ریز ،نمونههای رسوو
یافتوووه و دووواموً خشوووک روی فیلتووور بووور اسووواس
رو دارهووای موجووود ( ;Perga & Gerdeaux, 2006
 )Le Loc'h et al., 2008; Mincks et al., 2008در
رطعات  6میلیمتری در د سولهای رلع ررار داده شدند.
مقایسۀ آماری مقادیر ایزوتوتی نیز همانند رو اراپوه
شده در آنالیز شیمیایی انجام گرفت.

 .3نتایج
مورعیووت  POMو موجووودات مووورد بررسووی در سووه
منطقۀ آستارا ،انزلی و چابکسور بور اسواس ایزوتووپهوای
دربن و نیتروژن در شکمهای 1و  2نشان دادهشودهاسوت.
مقووادیر ایزوتوووپهووای  POMدووه بووهعنوووان مبنووا در
تولیددنندگان شناخته شودهانود دارای ترادنودگی بسویار
زیاد بود .مقدار ایزوتوپ نیتروژن تایدار مبنا از  3/1تا 3/9
و دربن تایدار مبنا از  -23/6تا  -22/5در مناطق مختلوف
متفیر بوده است و تفاوت معنیدار ( )P=0.5بین منواطق
برای هر دو نوع ایزوتوپ مشاهده نشده است (شکم  .)1بر
اساس معیار اولین مصور دننوده ( )C. glucaumضومن
داشتن انحرا معیار دمتور ،هور دو ایزوتووپ در منواطق
مختلف تفاوت معنویدار ( )P<0.05نشوان دادنود .نسوبت

بررسی فلزات سنگین در موجودات سطوح تروفیکی مختلف...

 δ15Nدر دیگووور مصووور
بهترتیب در آستارا ،انزلی و چابکسر بیشوتر بووده اسوت و
شانه دار  M.leidyiنیز در آستارا بیشتر از دو منطقۀ دیگر
بوده است .تفاوت معنیداری بوین ایزوتووپ نیتوروژن 15
گونۀ ماهی مشاهده نشد و گونۀ فوک دریوای خوزر دارای
باالترین  δ15Nبوده است (شکم  .)2در نگاه دلی مقوادیر
دربن  13موجودات مورد بررسی بوهترتیوب بوا بیشوترین
مقدار در چابکسر ،آستارا و انزلی طبقهبنودی شوده اسوت.
دامنۀ ایزوتووپ دوربن تایودار  13در گونوۀ شواه دوولی از
 -23/0تا  -20/4متفیر بوده ده بسویار وسویعتور از سوایر
گونهها بوده است (شکم  .)2سطح تروفوی محاسوبه شوده
در صد و فک خزری دارای دمترین و بیشوترین مقودار
(بهترتیب  1/4و  )4بوده است (جدول .)1
نتایج آنالیز شیمیایی نمونههوا نشوان داد دوه بیشوتر
فلووزات در مووادرو زپووو تونکتووون  M. leidyiو بنتوزهووای
 C. glucaumو  B. improvisesرابم انودازهگیوری بووده
درحالیده غلظت بسویاری از فلوزات در عضولۀ ماهیوان و
فک در حد سنجش دستگاه نبووده و در دمتورین درصود
نمونهها اندازهگیری شود (جودول  .)1طوی ایون بررسوی
بیشترین غلظت دبالوت و نیکوم در صود C. glucaum
بهویژه در ناحیۀ انزلی مشاهده شد (جودول  ،1شوکم .)3
مقدار دادمیوم اندازهگیوری شوده در ایون گونوه از ناحیوۀ
انزلی تفاوت معنویدار بوا دو منطقوۀ دیگور داشوته اسوت
دننووودۀ اولیوووه B.improvises
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(جدول  .)2بیشترین غلظوت روی ،استرانسویوم و منگنوز
در ناحیووۀ انزلووی و در سووخت توسووت B. improvisus
سنجش گردید .همچنین این گونه دارای بیشترین مقادیر
م در منطقۀ آستارا بووده اسوت (جودول  ،1شوکم .)3
گونوۀ موواهی  A. boyeriاز منوواطق مختلووف در برخووی از
فلزات همچون  Sr ،Mn ،Crو  Znتفاوت معنی دار نشوان
دادند .همچنین مواهی سوفید  R. kutumدر مقوادیر ،Cu
 Mnو  Znدر بعضی مناطق با یکودیگر تفواوت معنویدار
نشان دادند (جدول .)2
عناصردادمیوم و نیکم در تعداد معدودی از نمونههوای
فک خزری (بهترتیوب در  3و  1نمونوه) سونجش گردیود.
مقادیر بعضی فلزات همچون آلومنیوم ،م  ،روی و منگنز
در بارنادم بیشتراز ماهیان مورد بررسی سونجش گردیود.
مقدار بسیاری از فلزات در عضولۀ صود تو از بارنادوم
فراوانترین بودند (شکم  .)3مقودار میوانگین استرانسویوم
در فک خزری تقریباً مشابه ماهی سفید بوده در حالیدوه
بسیار دمتر از بی مهرگوان حتوی ماهیوان موورد بررسوی،
سنجش شده است (جدول  .)1نتایج ارزیابیهوا نشوان داد
ده مقدار شاخص آلودگی فلزات ( )MPIاز  2/6توا 19/75
برای مناطق و برحسوب موجوودات مختلوف متفیور بووده
اسووت .مقوودار میووانگین آن در منطق وۀ انزلووی در حوود 10
محاسووبه گردیوود دووه بیشووتر از منوواطق آسووتارا ( )8/8و
چابکسر ( )6/7بوده است (شکم .)4

شکل .1موقعیت تولیدکنندگان ( )POMبر اساس ایزوتوپهای پایدار کربن  13و نیتروژن  15در مناطق مختلف
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شکل  .2موقعیت موجودات مورد بررسی بر اساس ایزوتوپهای پایدار کربن  13و نیتروژن  15در مناطق مختلف

جدول  .1میانگین غلظت فلزات (میکرو گرم در گرم وزن خشک) در گونههای مورد بررسی از بخش جنوب غربی دریای خزر طی سال 1392
(تعداد نمونههایی که در آنالیز فلزات قرائت شدند ،برحسب درصد ارائه شده است)
TLPOM

گونه

Sr
208/5
67/1
%100

Fe
11
8/6
%100

Zn
21/7
6/1
%100

Ni
0/69
0/29
%43

Mn
1/2
1/1
%71

Cu
5/5
7/4
%86

Cr
0/9
0/6
%57

Co
1/20
0
%7

Cd

Al
6/7
3/6
%100

2/5
0/2
11

میانگین
انحرا معیار
تعداد نمونه

Mnemiposis leidyi

76/4
26/5
%100

599/2
465/2
%100

54/6
14/6
%100

13/7
5/54
%95

15/9
8/6
%100

8/4
5/3
%100

1/2
0/5
%70

1/32
0/45
%85

0/31
0/16
%20

396/7
297/9
%100

1/4
0/2
10

میانگین
انحرا معیار
تعداد نمونه

Cerastoderma glucaum

474/5
71/8
%100

1028
253
%100

362/8
77/8
%100

1/46
0/32
%75

46/6
5/8
%100

33/2
5/2
%100

1/7
0/6
%62

1/02
0
%25

0/60
0/09
%25

618/8
211/2
%100

1/9
0/5
15

میانگین
انحرا معیار
تعداد نمونه

Balanus improvisus

54/5
21/4
%100

22/6
29/5
%100

101/6
41/9
%100

0/7
0/24
%14

5/2
4
%100

1/6
1/8
%78

2/9
4/12
%57

3/1
1/7
%100

2/8
0/2
10

میانگین
انحرا معیار
تعداد نمونه

Atherina boyeri

181/5
74/2
%100

10/4
6/61
%50

39/1
15/2
%100

5/2
2/6
%86

1/4
1/3
%48

6/1
8/1
%52

7/7
4/1
%61

2/9
0/1
11

میانگین
انحرا معیار
تعداد نمونه

Neogobius spp

8/6
3/7
%100

2/7
3/1
%91

19/2
9/6
%100

0/74
0/6
%87

0/5
0/7
%100

1/4
0/3
%12

2/1
1/9
%12

3/2
0/3
11

میانگین
انحرا معیار
تعداد نمونه

Rutilus kutum

18/4
19/7
%100

32/2
53/7
%91

30/9
20/3
%100

0/67
0/35
%12

1/7
2/7
%100

1/2
1/4
%88

0/6
0/3
%18

0/48
0
%6

6/0
8
%72

2/9
0/2
7

میانگین
انحرا معیار
تعداد نمونه

Alburnus chalcoides

8/7
7/2
%75

774/4
586/1
%100

155/6
177/7
%100

0/07
0/21
%10

19/8
18/1
%100

14/2
15/7
%100

½
1/1

1/37
3/50
%30

153/2
273/1
%75

4
0/2
8

میانگین
انحرا معیار
تعداد نمونه

Phoca caspica

0/33
18

*-0/6
104

TLPOM
تعداد نمونه

*-0/62
135

*-0/45
110

*-0/43
167

*-0/61
44

*0/51
153

%50
*0/37
153

-0/11
59

0/06
24

ضریب همبستگی Spearman
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بررسی فلزات سنگین در موجودات سطوح تروفیکی مختلف...
جدول  .2وجود تفاوت معنیدار غلظت فلزات در بین سه منطقه بر حسب موجودات مورد بررسی
فلز

گونه

مقدار F

سطح معنی دار

وجود تفاوت معنی دار

Al

Balanus improvisus

17/50

0/01

آستارا با دو منطقۀ دیگر

Balanus improvisus

10/11

0/02

آستارا با انزلی

Alburnus chalcoides

12/7

0/004

انزلی با دو منطقۀ دیگر

Cerastoderma glucaum

315/4

0/04

انزلی با دو منطقۀ دیگر

Atherina boyeri

12/76

0/01

انزلی با دو منطقۀ دیگر

Neogobius sp

20/23

0

انزلی با دو منطقۀ دیگر

Cerastoderma glucaum

6/21

0/01

آستارا با انزلی

Balanus improvisus

26/30

0

آستارا با چابکسر

Rutilus kutum

26/98

0

تفاوت معنیدار درهر سه منطقه

Atherina boyeri

131/2

0

تفاوت معنیدار درهر سه منطقه

Rutilus kutum

7/96

0/004

انزلی با چابکسر

Atherina boyeri

23/88

0/01

آستارا با دو منطقۀ دیگر

Cerastoderma glucaum

5/80

0/01

انزلی با چابکسر

Atherina boyeri

10/44

0

آستارا با چابکسر

Rutilus kutum

13/73

0/0001

انزلی با دو منطقۀ دیگر

Fe
Cd
Cr
Ni
Cu
Mn
Sr
Zn

شکل  .3غلظت (برحسب لگاریتم نپر میگرو گرم در گرم وزن خشک)
فلزات در گونههای مورد بررسی از مناطق مختلف بخش جنوب غربی دریای خزر
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شکل  .4مقدار شاخص  MPIبر اساس غلظت فلزات سنگین در موجودات ساکن مناطق مورد بررسی
(آنتنک خطای استاندارد است)

 .4بحث و نتیجهگیری
غلظت باالی فلزات در دودفهایها و بارنادوم (جودول
 ،)1در دنار تورادنش جفرافیوایی وسویع B. improvises
( )Newman & Abbott, 1980و (Nikula C. glucaum
) ،& Väinölä, 2003حکایت از توان باالی این موجودات
بهعنوان بیواندیکاتور فلزات داشته ،هرچند انجام مطالعوات
تکمیلی تر برای ررارگیری آنهوا در برناموه هوای تایشوی
(Phillips & Segar, 1986, Rainbow & White, 1989,
) Boening, 1999ضروری است.

در این بررسی با اعمال رو ساده و متوداول ،نتیجوۀ
بسیار مطلوبی از آنالیز فلوزات در  M. leidyiگرفتوه شوده
است .این موضوع از آن نظر اهمیت دارد ده مویتووان بوا
ادامۀ آنالیزها در نمونههای بیشوتر و مودلسوازی ،غلظوت
فلزات را در آ نشان داد .در حال حاضر بوا تکنیوکهوا و
دستگاههای آنالیزی متداول ،نتایج سنجش فلزات در ادثر
نمونههای آ دریای خزر بهصورت " دمتر از حد سنجش
دستگاه" اراپه شدهاند .از طر دیگر با توجه بوه گسوترده
بودن ترادنش  M. leidyiدر نقاط مختلف دنیا ،مویتووان
داربرد آن را بهعنوان گونهای مناسب در فرا بینی زیسوتی
بیشتر مورد بررسی ررار داد.

متفاوت بودن غلظت در گونههای مختلف به این دلیم
میتواند باشد ده این موجودات در جا و تجموع فلوزات
از منابع مختلفی مثم آ یا غاا استفاده نمایند .بهعبوارت
دیگر نوعی ارتباط تفایهای و غلظت فلوزات در موجوودات
دیوووده مووویشوووود .موجووووداتی همچوووون ،M. leidyi
 Balanus improvisusو  A. boyeriده از مواد معلوق و
زپوتونکتون تفایه میدنند ،مقادیر باالی  Srو  Znرا در
مقایسه با  Cuو  Mnدارا بودنود .غلظوت مو و روی در
 M. leidyiدر حدی بوده ده در موجودات ژالتینوی دیگور
) (Romeo et al., 1987گوزار شوده اسوت .موجووداتی
مثووم  C. glucaumو  B. improvisesدووه بیشووتر بووا
ادوسیسوووتم بسوووتر در ارتبووواط هسوووتند دارای  Alو Fe
بیشتری بودند .همچنین باال بودن غلظت نیکوم و دبالوت
در  C. glucaumطی این مطالعه مویتوانود در ارتبواط بوا
غلظت باالی فلزات مادور در این بخوش از بسوتر دریوای
خووزر باشوود دووه بیشووتر دارای منشوواء طبیعووی هسووتند
) .(de Mora et al., 2004در برخوووی مطالعوووات
) ،(Usero et al., 2005; Maanan, 2008غلظت فلوزات در
دودفهایها با غلظت فلزات در رسو همبستگی داشته اسوت.
همچنین مقادیر باالی غلظت دروم در رسو نوواحی جنووبی
خوزر )(de Mora et al., 2004; Sohrabi et al., 2010

بررسی فلزات سنگین در موجودات سطوح تروفیکی مختلف...

شوواید بتوانوود غلظووت بوواالی ایوون فلووز در موواهی دفووزی
 Neogobiusرا تفسیر نماید.
مقایسۀ مقادیر سنجش شدۀ فلزات در فک دریای خزر
بووا مطالعووات گاشووته ( ;Watanabe et al., 2002
 )Ikemoto et al., 2004افزایش حدوداً  20برابری منگنز،
 4برابری مو و  2/5برابوری استرانسویوم را نشوان داده،
ضمن آنکه آهن ،روی و نیکوم تفییور چنودانی نداشوتند.
دادمیوم نیز در ادثر نمونهها غیر رابم سونجش ()> 0/01
بود .مقایسۀ غلظت فلزات در فک دریای خزر با فوکهوای
سووایر منوواطق ( )Watanabe et al., 2002بوواالتر بووودن
غلظت منگنز ،استرانسیوم و تایینتر بوودن غلظوت آهون و
م را نشان داده است .میزان آهن در فُوک خوزر دمتور از
فُک بایکال گزار گردیده ،چرا ده فُوک بایکوال توا اعمواق
زیادتری غوض درده و نیاز به غلظت آهن بیشوتری نسوبت
به فُک خزر دارد .فوک خوزر هماننود گونوههوای شویرهای
دریوووایی ،فُوووک بنووودری و فُوووک خادسوووتری در زمووورۀ
تجمعدنندگان جیوه محسو میشود .مقادیر اندک فلوزات
سنگین بهویژه دادمیوم در فُک دریای خزر با مقادیر انودک
فلزات مادور در رژیم غاایی آنها یعنی ماهیان دلمه رابوم
تفسیر است (.)Watanabe et al., 2002
داهش مقادیر فلزات در ماهیوان مویتوانود بوا تواالیش
آنها توسط اندامهایی همچون دبد و دلیه در ارتباط باشد.
به-طوریده در مطالعوات ربلوی ;(Pourang et al., 2005
)Kojadinovic et al., 2007; Mashroofeh et al., 2013

غلظت این عناصر در بافت دبد و دلیه چندین برابر عضله
بوده است اما دورۀ زمانی جایگزینی  δ15Nدر عضله خیلی
طوالنیتر ازسایر اندامهوا بووده و بوه هموین دلیوم نمایوۀ
بهتووووری از رژیووووم غوووواایی در یووووک دورۀ طوووووالنی
محسوو مویگوردد ( ;Cabana & Rasmussen, 1996
.)Vander Zanden & Rasmussen, 1996
شیب منفوی و معنویدار تفییورات غلظوت بسویاری از
فلزات با سطح تروفی (جودول  )1بودان معنوی اسوت دوه
بزرگنمایی رخ نداده است .بزرگنمایی فلزات ،بوهنودرت در
چرخووۀ غوواایی ادوسیسووتمهووای دریووایی رؤیووت شووده
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بو وهطووووریدوووه  )2002( Grayهمچنوووین  Jardineو
همکارانش ( )2006از مرور منابع متعودد تنهوا بوه مووارد
بسیار انددی از بزرگنمایی فلزات برخورد نمودند .در بوین
ماهیان بررسی شده از چرخۀ غواایی دریوایی در سرتاسور
دنیا نیز همبستگی مثبت معنیداری بین غلظت فلوزات و
 δ15Nیافووت نشووده اسووت ( ;Campbell et al., 2005
;Asante et al., 2008; Ikemoto et al., 2008
 .)Zhang & Wang, 2012البتوه مطالعوۀ  Yoshinagaو

همکارانش ( )1992نشان داد دوه  δ15Nبوا غلظوت آهون،
م و روی بهشکم معنیداری همبستگی دارد .انتظار بور
آن است ده فلزات ضروری همچون روی ،غلظت ثوابتی را
در موجودات داشته باشند و بهخاطر همین تنظیم مقودار
آنها صورت میگیورد .موجوودات دفوزی فلوز روی را بوه
نسووبتی دووه در رسووو وجووود دارد جووا موویدننوود
).(Gray, 2002
استرانسیوم بیشوتر خصوصویات شوبیه دلسویم را دارا
بوده و در استخوانهوا و دیگور بافوتهوای دارای دلسویم
تجمع میدند .در نمونۀ ماهیوان موورد بررسوی بوا انودازۀ
دوچک یا متوسط مثوم گواو ماهیوان و گومآذیون مواهی
جداسازی همۀ استخوانها هنگام آمادهسازی غیور ممکون
بوووده ،بنووابراین غلظووت بوواالتری از استرانسوویوم در آنهووا
نسبت به ماهی سفید یا فک خزر مشاهده شده است.
در این بررسی مقادیر اندک و باالی  δ15Nدر ارتباط با
عادات غاایی دفزیخواری و ماهیخواری تعریف میشود.
همانطور ده گفته شود ،شواه دوولی  A. chalcoidesزپوو
تونکتونخوار بوده در حالیدوه مواهی سوفید R. kutum
بنتوزخوار محسو میشوود؛ اموا در ایون بررسوی سوطح
غاایی شاه دولی نسبتاً باالتر از مواهی سوفید بووده اسوت
(جدول  .)1ماهی سفید مهواجرت طووالنیتوری داشوته و
بیشتر از شاه دولی حردوت مویدنود در حوالیدوه شواه
دووولی بیشووتر در بخووشهووای سوواحلی تفایووه دوورده و
نشانههای ایزوتوتی آن برحسب شرایط یوتروفی سواحم و
منابع تفایهای آن متنوعتر شده اسوت .تفییورات  δ15Nدر
ارتباط با منواطق مختلوف دریوایی و شورایط یووتروفی در
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 مقادیر بیشتری از فلزاتB. improvises  وC. glaucum
 این مقایسوه.در مقایسه با این مطالعه سنجش شده است
نشان میدهد ده دریای خوزر ازنظور آلوودگی بوه فلوزات
 توایش. هنوز آلوده محسو نمیشود،نسبت به سایر نقاط
آلودگیهای دریای خزر طی سالهای آینده با اسوتفاده از
موجودات مادور تیشنهاد مویگوردد دوه در ایون ارتبواط
حلقه های تایینی زنجیرۀ غاایی اهمیت بیشتری داشته و
رادر خواهند بود روند تفییورات آلوودگی فلوزات را نشوان
.دهند

 تقدیر و تشکر.5
بدین وسیله از آرای ددتر بارری بهخاطر دمکشوان در
 همچنین از آروای.نمونهبرداری از شانهدار تشکر میگردد
 بهترتیوبJoy Matthews ددتر جول حسن و خانم ددتر
بهخاطر دمکشان در سونجش فلوزات سونگین و سونجش
.ایزوتوتی نمونهها س اسگزاریم
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Cabana & Rasmussen, 1996; ( مطالعووات دیگوور

) نیوزMartinetto et al., 2006, Asante et al., 2008
 همچنین متنوع بودن نشانههای ایزوتوتی،بیان شده است
) تشوریح شوده2002(  و همکارانشHobson دفزیان در
.است
 مکانهای نمونهبرداری بهوسیلۀ منابع تونش،دراین بررسی
 شوهری و صونعتی تحوت،زایی همچون فاضو های روستایی
 بیشتر این آالیندههای آلی از طریق تواال انزلوی.تأثیر هستند
و رودخانۀ سفید رود با بیشترین حوزۀ آبخیز در شومال دشوور
 هماننوود.وارد بخووش جنووو غربووی دریووای خووزر موویشوووند
Cabana & Rasmussen, 1996; ( بررسوویهووای دیگوور
 تیشبینی میگردد ده مقادیر،)Martinetto et al., 2006
 مصوور دننوودگان اولیووه و دیگوور موجووودات نووواحیδ15N
.ساحلی با افزایش یوتریفیکاسیون افزایش یابد
بر اساس مطالعوات انجوام یافتوه در سوایر نقواط دنیوا
Szefer & Szefer, 1985; Rainbow, 1987; (
) بهویژه روی گونوههوایMachreki-Ajmi et al., 2011
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