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 فلزات سنگین سرب، مس و کادمیوم در بافت عضله و پوست ارزیابی خطر

 بندر ماهشهر (Upeneus sulphureus)بزماهی زرد جامه  
 
 
 

 

 محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایرانگروه  :ینا میرزاییم 

 ایرانتهرانموسسۀ تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی،  :*نسبیتورج ول ، 

 گروه مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضالب، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست،  :رضا حاجی سیدمحمدشیرازی

 دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران ،واحد علوم و تحقیقات

 

 1398 مهرتاریخ پذیرش:            1398 تیر ت:تاریخ دریاف

 چکیده

 مکانی پایش لزوم کنندگانمصرف سایر به انتقال و آبزیان های بافت در انباشتگی خاصیت زیست، محیط در سنگین فلزات باالی سمیت

 عضله بافت در کادمیوم و مس سرب، گینسن فلزات خطر ارزیابی هدف با 1396 سال زمستان در حاضر مطالعه کند.می ایجاب را هاآن زمانی و

 فصل در شده صید جامه زرد بزماهی نمونه 30 روی بر مطالعه شد. انجام ماهشهر بندر (sulphureus Upeneus) جامه زرد بزماهی پوست و

 تعیین 220spectra rianVa مدل اتمی جذب دستگاه توسط سازیآماده از پس هانمونه گرفت. صورت ماهشهر بندر از ماه( )اسفند زمستان

 شد. انجام اسمیرنوف–کولموگراف و توکی هایآزمون ،2013Excel نمودار ،22SPSS افزارنرم توسط هاداده تحلیل و تجزیه شدند. غلظت

 در و 045/0±037/0 و 510/0±042/0 ،017/0±015/0 ترتیببه پوست در کادمیوم و مس سرب، برای آمده دستبه هایغلظت میانگین

 سه هر غلظت مطالعه، مورد بافت دو هر در بود. کیلوگرم بر گرممیلی 016/0±014/0 و281/0±025/0 ،008/0±004/0  ترتیببه عضله

 دستبه 1 از ترکم فلز سه هر برای HQ ریسک شاخص کهجاآن از بود. ترکم UKMAFF و WHO، FAO،  NHMRC استانداردهای از فلز

 

 

 

 

 t_valinassab@yahoo.com پست الکترونیکی نویسنده مسئول:* 

آمد. بنابراین بزماهی زردجامه از نظر ریسکپذیری خطری ندارد ولی بهدلیل وجود مقادیر مشخص از فلزات باید پارهای از مالحظات لحاظ گردد. 

کلمات کلیدی: آلودگی، پوست، عضله، فلزات سنگین، بزماهی زردجامه  
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 مقدمه
طور مداوم وارد فلزات سنگین از منابع آلودگی انسان ساخت به       

 پذیریتجمع باال، سمیت دلیلبه که ردندگمی آبی هایاکوسیستم

به تهدیدی  زیستی نماییبزرگ چنینو هم مدت طوالنی پایداری زیستی،

(. به 2003و همکاران،  Filazi) اندجدی در زنجیره غذایی تبدیل شده

ها گیری پیوسته آنزیستی با اندازه تجمع دلیل مشاهده و بررسی همین

و همکاران،  Authmanکند )دا میدر منابع آبی مختلف، ضرورت پی

عنوان پایشگر و شاخص زیستی استفاده از موجودات زنده به (.2015

سنگین کاربرد بسیار زیادی پیدا کرده است  خصوص فلزاتها بهآالینده

(Al-yousof  ،به همین منظور بافت2000و همکاران .) های مختلف

در ارتباط با بررسی ای طور گستردهآبزیان از جمله پوست و عضله به

توانند مورد استفاده قرار گیرند اثرات فیزیولوژیک فلزات سنگین می

(El-moselhy  ،از دالیل ضرورت استفاده از عضله 2014و همکاران .)

توان به باال بودن میزان مصرف آن و برای سنجش فلزات سنگین می

ی و نقش برجسته این بافت در انباشت فلزات سنگین در چرخه غذای

های دیگر و در نهایت به سطوح باالتر که تغذیه انسانی انتقال به گونه

بزماهی زرد جامه  (.2016و همکاران،  Boschباشد، اشاره کرد )

(Upeneus sulphureus( از خانواده بزماهیان )Mullidae)  ، دارای بدن

عدد  2انه دارای چهارگوش و اندکی در مقطع فشرده است. چ کشیده،

که دارای اندام حسی شیمیایی است و کار  باریک و بلند استسبیلک 

 و  Randall) آن کاویدن شن و ماسه بستر برای پیدا کردن غذا است

Kulbiki ،2005)، سایز کوچک،  چنین بزماهی زردجامه با دارا بودنهم

های خصوص آبزیان بسترزی آبدر زنجیره غذایی آبزیان به مهمی نقش

گیری در زمینه اندازه (.1395 همکاران،نسب و یخلیج فارس دارد )ول

فلزات سنگین در ماهیان خلیج فارس مطالعات زیادی صورت گرفته 

روی و کادمیوم را در  ( خطر فلزات1397همکاران )دادخواه و  است.

( و Carcharhinus limbatus) کوچک سیاه باله کوسه خوراکی گونه دو

در خلیج فارس را مورد ارزیابی  (Epinephelus coioidesماهی هامور )

ت فلزات سنگین مس، نیکل ( غلظ1395صادقی و دربازی )قرار دادند. 

در خلیج چابهار مورد بررسی  Acanthopleura vaillantiiو روی را در 

سنگین سرب،  ( تجمع زیستی فلزات1395مقدم )تهمتنقرار دادند. 

های زرد در آب روی و مس را در بافت عضله و کبد ماهی شانک باله

غلظت فلزات  (1395و همکاران ) دانشیارخلیج فارس بررسی کردند. 

سرب، نیکل و جیوه را در عضله سه گونه ماهی گل خورک، ساردین 

اهدافی که در این تحقیق  .و شوریده را در خورموسی را مطالعه کردند

مورد بررسی واقع گردید، تعیین غلظت این فلزات در بافت عضله و 

، WHOها با استانداردهای ت بزماهی زردجامه، مقایسه این غلظتپوس

UKMAFF ،NHMRC  وFAO  و ارزیابی ریسک ناشی از مصرف این

 کنندگان بود.آبزی برای مصرف

 

 هامواد و روش

نمونه  30در این مطالعه، تعداد  ها:سازی نمونههیه و آمادهت       

هر ماهش صید ترال از بندرروش ماهی زرد جامه در فصل زمستان بهزب

 13درجه و  49که در جنوب استان خوزستان با طول جغرافیایی 

واقع شمالی دقیقه  33درجه و  30و عرض جغرافیایی شرقی دقیقه 

نتقل مبه آزمایشگاه پایانه محیط پاک تهران گردید و شده، جمع آوری 

اده سنجی قرار گرفتند. طول کل و طول چنگالی با استفو مورد زیست

قت متر و وزن با ترازو با دبر حسب سانتی 01/0کش با دقت از خط

سنجی، گیری شد. پس از عملیات زیستاندازهبر حسب گرم   001/0

رای بصورت گرفت.  برداریباله پشتی نمونه و عضله واقع در زیر از پوست

وزین ها هریک به تفکیک توسط ترازوی دیجیتال تتعیین وزن تر نمونه

 .(Moopam ،1999) درجه خشک شدند 70 ون آون با دمایردسپس  و

ها، جهت انجام مراحل هضم نمونه ها:هضم شیمیایی نمونه       

 لوله آزمایشهای خشک شده توزین و درون گرم از نمونه 3/0مقدار 

یک ساعت  مدتبه اسیدنیتریک سیسی 4 ، سپس با افزودنندشد ریخته

و در نهایت عمل عضم بر روی هات پلیت  هدمای آزمایشگاه رها شد در

، Moopam) ساعت انجام گرفت 3مدت گراد بهسانتی درجه 90 دمای در

1999). 

های نمونه فلزات سنگین: میزان تعیین جهت آنالیزدستگاهی       

 اتمی مدل دست آمده پس از همگن شدن با دستگاه جذببه

220Spectra varian  ساخت کشور آمریکا با حد تشخیصppb 1  آنالیز

 (.2002و همکاران،  Svobodovaگردیدند )

 22ورژن  SPSSزار افها با نرمتجزیه و تحلیل داده آنالیز آماری:       

استفاده شد. تعیین تفاوت  2013Excel ، و برای رسم نمودارها ازانجام

کمک آزمون توکی و تعیین توزیع ها بهداری دادهنیدار و غیرمعمعنی

 Kolmogrov- smirnovکمک آزمون ها بهنرمال یا غیرنرمال بودن داده

 انجام شد.

 

 
بزماهی زرد جامه صید شده از بندر ماهشهر: 1 شکل  
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 رمولف بقط سالمت، برای خطر ارزیابیشاخص ریسک:  بررسی       

 QH ریسک شاخص شود.می نبیا HQ خطر شاخص براساس ذیل

 آالینده لظتغ )میانگین الیندهآ شده تعیین دوز سبتن از است عبارت

 اگر آالینده. (RFD) مرجع دوز سطح هب نمونه( رد شده گیریاندازه

 اثر اهیم مصرف هک است نآ دهندهنشان اشدب 1 از ترکم نسبت این

 همکاران، و )حسینی داشت نخواهد ندهکنمصرف سالمتی برای مضری

4139):                              RFD / R/BW)C CC*(MT = HQ 

HQ: واحد( بدون) ریسک شاخص، MTCC: آالینده ظتغل یانگینم 

 وزر در مصرف جازم میزان داکثرح :CR ،اهیم در شده گیری اندازه

 جذب جازم مجموع ای مرجع وزد :RFD ،بدن وزن :BW ،روز( در )گرم

 کیلوگرم(×گرم)میلی  آالینده روزانه

              

 نتایج

نمونه  30در آغاز این مطالعه، تعداد  ها:سنجی نمونهزیست       

غربی خلیج فارس )بندر شمالآوری شده از بزماهی زرد جامه جمع

طور خالصه میانگین سنجی قرار گرفتند. بهمورد زیست ماهشهر(

مورد نظر در این مطالعه که شامل طول سنجی زیستهای شاخص

  آورده شده است. 1 در جدول کل، طول چنگالی و وزن بود،

های پوست و عضله: سنگین در بافت مقایسه غلظت فلزات       
نتایج حاصل از  1شکل  و 2 جدول با توجه به نتایج مشاهده شده در

ست که غلظت فلز مس در پوست ا مقایسه صورت گرفته حاکی از آن

 281/0 ±025/0 در عضله با میانگین و 510/0±042/0 ماهی با میانگین

گیری چنین غلظت فلزات سنگین اندازهاز سایرین بود و هم تربیش

طور تفاوت د، همیندست آمتر از عضله بهشده در بافت پوست بیش

های فلزات در بافت پوست و عضله وجود دارد داری میان غلظتیمعن

 (.>05/0P) مشخص شده است aو  bبا حروف  1در شکل که 

 مطالعه مورد متغیرهای ینمیانگ مقایسه از حاصل نتایج :1 جدول

 ماهشهر بندر در جامه زرد بزماهی در شده گیریاندازه

 

های فلزات سنگین در بافت پوست و : میانگین غلظت2 جدول

 گرم برکیلوگرمعضله برحسب میلی

 

      

 

ماهیچه و پوست در مطالعه مورد های نمونه روی شده مشاهده سنگین فلزات غلظت در نرمال توزیع بررسی :3 جدول

با  :جهانی استانداردهای با سنگین لزاتف غلظت مقایسه       

مشاهده شد که میانگین غلظت  4 نتایج حاصل شده در جدول به توجه

های پوست و عضله از هرسه فلزات سرب، مس و کادمیوم در بافت

توجه به استفاده با  5 لطبق جدو تر بود.مورد بررسی کم هایاستاندارد

تفاوت میان استانداردها و در راستای بررسی  از آزمون تحلیل واریانس

داری یکه تفاوت معن دست آمدنتیجه به دست آمده، اینفلزات به میزان

 شود.می میان پارامترهای مورد آزمون استباط

 
 میانگین حداکثر حداقل تعداد

 انحراف

 معیار از

 811/15 386/72 069/99 341/47 30 )گرم( وزن

 012/1 463/13 210/15 723/11 30 تر(م)سانتی کل طول

 004/1 753/11 212/13 208/10 30 متر(سانتی) چنگالی طول

 (Cuکادمیوم ) (Cuمس ) (Pbسرب ) 

 016/0 ± 014/0 281/0 ± 025/0 008/0 ± 004/0 عضله

 045/0 ± 037/0 510/0 ± 042/0 017/0 ± 015/0 پوست

 

 

 بزماهی ضلهع و پوست هایبافت ینب فلزات لظتغ میانگین مقایسه نمودار :1 شکل

 هالظتغ میان داریمعن تفاوتوجود دهدهننشان b و a )حروف ماهشهر هایآب در جامه زرد

 باشند(میعضله و پوست بافت در
  

  مس، عضله سرب، عضله کادمیوم، پوست مس، پوست سرب، پوست کادمیوم، عضله
 تعداد 30 30 30 30 30 30
016/0 017/0 510/0 045/0 008/0 281/0 Normal parameters 

a.b 
میانگین

014/0 015/0 420/0 037/0 009/0 250/0 SD 

187/0 188/0 234/0 186/0 211/0 248/0
Most extreme 

difference 

absolute 
187/0 188/0 234/0 186/0 211/0 248/0 Positive 
136/0- 147/0- 141/0- 122/0- 189/0- 189/0- negative 

187/0 188/0 234/0 186/0 211/0 248/0 آماره آزمون
009/0 008/0 000/0 010/0 002/0 000/0  دارییسطح معن
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 المللیبین استانداردهای با حاضر مطالعه هایغلظت مقایسه :4جدول

5 جدول شده انجام هایگیرینمونه و استانداردها میان تفاوت بررسی راستای در واریانس تحلیل آزمون

 

 

 

 
 

   ریسک: شاخص بررسی
 جدول 6: نتایج ارزیابی ریسک مصرف بزماهی زرد جامه

HQ CRlim EDI محل گونه متغیر غلظت فلز 

0/001 5/21 007/0 
 عضله سرب 008/0

 زردجامه بزماهی

 شمالغرب 

خلیج فارس 

 )بندرماهشهر(

 پوست سرب 017/0

005/0 07/7 214/0 
 عضله مس 281/0

 پوست مس 051/0

0/016 2/25 016/0 
 عضله کادمیوم 016/0

 پوست کادمیوم 504/0



 بحث 

فلزات سنگین با دارا بودن خاصیت پایداری و تجزیه ناپذیری، با        

، پوست، استخوان ازجمله آبزی موجودات های مختلفدر بافت زمان مرور

یابند و از این مسیر وارد زنجیره غذایی شده و به عضله و ... تجمع می

 Ahalyaد )نگردمصرف توسط سایر گونه ها منتقل میسطوح باالتر و 

در مطالعه حاضر عضله که یکی از ارزشمندترین  (.2003و همکاران، 

، Shahidiو  Venugopal) شودها محسوب میهای خوراکی ماهیبخش

ها ایفا ها و دیگر گونهای در زنجیره غذایی انسانش عمده( و نق1996

ای است که الیه که اولین و پوست (2007و همکاران،  Birungi) کندمی

های عنوان اندامگیرد، بههای محیط پیرامون قرار میدر برابر آلودگی

توجه به نتایج این تحقیق، مقایسه غلظت عناصر  هدف انتخاب شدند. با

و کادمیوم در بافت پوست و عضله نشان داد که از بین سرب، مس 

(. >05/0p) دارد وجود دارییمعن اختالف میانگین نظر از مذکور هایبافت

آید این است که میزان غلظت فلزات سرب، مس چه از نتایج بر میآن

تر از عضله است. در هر دو بافت عضله و کادمیوم در بافت پوست بیش

، WHOدست آمده از استانداردهای های بهو پوست میزان غلظت

UKMAFF ،NHMRC  وFAO تر است. نتایج تحقیق حاضر با کم

روی ماهی طالل در  ( بر1394همکاران )نتایج تحقیقات چاکری و 

ماهی  بر روی کفشک (1394) حسینی و همکارانفارس،  های خلیجآب

ه ماهی گون 7( بر روی 2017) Peychevaو  Lubomir استان بوشهر، 

 5( بر روی 2008و همکاران ) Uysalبلغاری در شمال دریای سیاه و 

 ماهشهر بندر ترکیه مشابهت دارد. Beymelekماهی در تاالب  گونه

 گلوگاه یک همانند پتروشیمی صنعتی واحدهای راراستق دلیلبه

 دستیابی که است کرده عمل ایران گاز و نفت مناطق در استراتژیک

 از بیش را صنعتی واحدهای خوراک و اولیه مواد گاز، و نفت منابع به

 منابع ترینبزرگ عنوانبه پتروشیمی صنایع نماید.می تسهیل پیش

 عمده محیطیزیست مشکالت .شودمی محسوب زیست محیط آالینده

 زیست استانداردهای و ضوابط رعایت عدم شرایط در ویژهبه صنایع این

 زیستی طبیعت و داشته همراه به را آمیزمخاطره پیامدهای محیطی،

 ،Rooney) نماید می اختالل دچار را وحش حیات نیز و انسانی جوامع

سطه وجود این وااکتشاف، استخراج و انتقال مواد نفتی به .(2005

علت دارا بودن مقادیر صنایع در منطقه، عالوه بر آلودگی مستقیم، به

سنگین ازجمله سرب و کادمیوم موجب آلودگی  زیادی فلزات

 کادمیوم مس سرب استانداردها

WHO 2/0 10 3/0 جهانی( بهداشت )سازمان 

FAO 3/0 20 2 جهانی( کشاورزی و خواروبار )سازمان 

UKMAFF 2/0 20 2 انگلستان( غذای و شیالت کشاورزی، )وزارت 

NHMRC 5/0 10 5/1  استرالیا( پزشکی تحقیقات و ملی بهداشت )انجمن 

 حاضر مطالعه
 017/0 ± 015/0  پوست

 008/0 ± 004/0 عضله

 510/0 ± 042/0 پوست

 812/0 ± 025/0 عضله

 045/0 ± 037/0 پوست

 016/0 ± 014/0 عضله
    

Source of Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 882/365 2 941/182 049/7 006/0 682/3 

Within Groups 239/389 15 949/25    

Total 121/755 17     
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 Filaziآبزیان شده است ) خلیج فارس و حیات دریایی محدوده شیمیایی

تواند (. سرب یکی از ترکیبات مهم نفت است که می2003و همکاران، 

که در تحقیق حاضر  (Rooney، 2005) دهنده آلودگی نفتی باشدنشان

دست آمد گرم بر کیلوگرم بهمیلی 008/0میانگین غلظت آن در عضله 

( بر روی ماهی شوریده در 1392هش خراسانی و همکاران )وو در پژ

دست آمد و در پژوهش به میکروگرم بر گرم 447/0بندر ماهشهر 

روی ماهی شبه شوریده از منطقه  بر (1391) صفاهیه و همکاران

که از  دست آمدگرم بر کیلوگرم بهمیلی 27/4خورموسی در خوزستان 

( با 2005و همکاران ) Pourangتر بود. نتایج تحقیق حاضر بیش

( در شمال خلیج Epinephelu scoioidesای بر روی ماهی )مطالعه

رکیلوگرم گرم بمیلی 11/0و  32/2را فارس، غلظت سرب و کادمیوم 

دست آوردند که در تحقیق حاضر میزان سرب در بافت عضله و به

میزان کادمیوم در بافت عضله و پوست به  ،017/0 و 008/0پوست 

تفاوت در  دست آمد.بهگرم بر کیلوگرم میلی 045/0و  016/0 ترتیب

گیری شده در ماهیان مختلف به عوامل متعددی ازجمله مقادیر اندازه

ها ارتباط دارد، یست آنززه ماهی، رژیم غذایی و محیط گونه و اندا

توانند در میزان تجمع فلزات سنگین تاثیرگذار زیرا این عوامل می

. فلزات سنگین اندام هدف خود (1392، و همکاران باشند )خراسانی

کنند، این نکته های متابولیک آن انتخاب میرا براساس میزان فعالیت

ت عضله )با فعالیت متابولیک پایین( تفسیر علت تجمع پایین در باف

 خون، به شده وارد سنگین فلزات(. 2003و همکاران،  Filazi) نمایدمی

 مس مثال برای شوند.می حمل پروتئین به یافته اتصال یا آزاد صورتبه

 بسیاری دهد.می تشکیل پیوند پالسما سرولوپالسمین با پستانداران در

 این کمکبه سنگین فلزات ،یابندمی اتصال آمینواسیدها به فلزات از

 محیطی خون به آبشش اطراف خون از ها،پروتئین با شیمیایی اتصال

پایین بودن  (.1385 مشگی،آقازاده جعفرزاده،)جاللی گردندمی منتقل

ها در به توانایی آن بررسی احتماالً ماهی مورد سطح غلظت کادمیوم در

ها مالتوپروتئین کادمیوم به با اتصال هاهیما است، مربوط کادمیوم تنظیم

کنند ها را دفع میها آنبه شکل متالونین از طریق موکوس آبشش

(Vas  ،عنصر مس و سرب در صنایع پتروشیمی . )1993و همکاران

شوند. فاضالب میزان زیادی استفاده میکاربردهای زیادی دارند و به

مس برخوردار  و کلرید سرب اک، مس،ازته، آمونی آلودگی مواد بار ها ازآن

تواند قادیر سرب و مس میم وجود دلیل همینبه (1389ملماسی، ) است

 به صنایع پتروشیمی مربوط باشد.
 

 راخی دهه در ایران در محققان سایر مطالعات نتایج خالصه :7 جدول



دست آمده در این پژوهش نشان داد که میزان غلظت نتایج به       

سنگین مورد مطالعه در بافت خوراکی و پوست فلزات تمام فلزات 

بزماهی زردجامه صید شده از بندر ماهشهر واقع در استان خوزستان 

مورد بررسی بود. نتایج  شده توسط استانداردهای تعیینحد  تر ازپایین

آورده شده  6صرف بزماهی زرد جامه در جدول مارزیابی ریسک 

 1تر از کمر سه فلز برای ه HQکه شاخص ریسک جااست، از آن

پذیری خطری زرد جامه از لحاظ ریسک دست آمد بنابراین بزماهیبه

خصوص مصرف دلیل وجود مقادیر مشخص از فلزات درندارد ولی به

های دیگر در طی زنجیره غذایی و در طور انتقال به ماهیآن و همین

 ای ازخصوص زنان باردار و کودکان باید پارهنهایت به انسان به

 مالحظات لحاظ گردد.

 

 منابع

 روی سرب، سنگین فلزات زیستی تجمع .1395 ،ح. مقدم،تهمتن .1

 سواحل هایآب در زرد باله شانک ماهی کبد و عضله بافت در مس و

 کاربردی. شناسیماهی هایپژوهش نشریه .فارس خلیح شمال در دیلم

 .57 تا 43 صفحات ،1شماره ،4 دوره

 مسمومیت .1385 ،م. ،مشگیآقازاده و ب. جعفری،جاللی .2

 عمومی. بهداشت در آن اهمیت و آب سنگین فلزات اثر در ماهیان

 اول. چاپ کتاب. مان انتشارات

 .1394 ،ن. آقاجاری، و ا. کامرانی، ؛م.م. سجادی، ؛ر. چاکری، .3

 ماهی کبد و عضله هایبافت در کادمیوم و سرب غلظت میزان تعیین

 علمی مجله فارس. خلیج هایآب در (kanagutra Rastrelliger) طالل

 .124 تا 115 صفحات ،2 شماره ،24 سال ایران. شیالت

 مکان ماهی نام ردیف
 فلزسنگین

 منبع
 کادمیوم مس سرب

 9413 همکاران، و چاکری 001/0  - 002/0 فارس جخلی طالل ماهی 1

 1392 همکاران، و خراسانی 250/0 103/25 447/0 ماهشهر بندر شوریده ماهی 2

 1389 سهراب،دادالهی و خیرور - 68/2 - اروندرود شیربت ماهی 3

 3911 همکاران، و ساریعسکری 279/0 - 668/0 بندرعباس و آبادان صیادی بنادر شوریده ماهی 4

 1389 همکاران، و نیریصدوق 119/0 309/2 013/1 فارس خلیج غربشمال صبور ماهی 5

 ماهشهر بندر جامه زرد بزماهی 6
 008/0  هعضل

 017/0 تپوس

281/0 

510/0 

016/0 

045/0 
 1396 حاضر، تحقیق
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 ،ن.س. نبوی، و ر. گلشنی، ؛م.س. باقرنبوی، ؛م. حسینی، .4

 کادمیوم( و کبالت مس، نیکل، )سرب، سنگین فلزات آلودگی .1394

Psettodes ) ماهی کفشک ماهیچه و کبد هایبافت و رسوب در

erumei) جانوری. هایپژوهش نشریه فارس. خلیج بوشهر، ستانا در 

 .449 تا 441 صفحات ،4 شماره ،24 دوره

. و و.حسینی، س ؛پورباقر، ه. ؛م..حسینی،س ؛خراسانی، ن. .5

شوریده  ماهی در سنگین فلزات برخی گیریاندازه .1392 ،افالکی، ف.

Otolithes ruber زیست)مطالعه موردی بندر ماهشهر(. نشریه محیط 

 .190تا  181صفحات ، 66طبیعی. مجله منابع طبیعی ایران. دوره 

غلظت فلزات سنگین  .1389 ،، ع.سهراب، ن. و دادالهییرورخ .6

علوم و ( در اروندرود. Brbus grypusدر رسوبات و ماهی شیربت )

  .131تا  123صفحات  ،2، شماره 12دوره  تکنولوژی محیط زیست.

ارزیابی خطر  .1397 ،. و مرتضوی، ث.چمنی، ع ؛دادخواه، پ.  .7

گونه ماهی خوراکی کوسه باله  عناصر سرب، کادمیوم و روی در دو

 Epinephelusهامور ) ماهی و (Carcharhinus limbatus) کوچک سیاه

coioides) ه در خلیج فارس. فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط. دور

 .93تا  85 اتصفح ،2شماره  ،4

بررسی غلظت . 1395 ،پور، ا. و قنواتی، ن.پناه ؛دانشیار، ح.  .8

سرب، نیکل و جیوه در پساب و عضله سه گونه ماهی گل خورک، 

اکوبیولوژی تاالب. دوره ساردین و شوریده در خورموسی. فصلنامه 

 .68تا  59صفحات  ،29شماره  ،8

 سنگین فلزات غلظت بررسی .1395 ،م. دربازی، و پ. صادقی، .9

 چابهار. خلیج سواحل vaillantii Acanthopleura در ویر و نیکل مس،

 .123 تا 115 صفحات ،3 شماره ،6 دوره آبزیان. شناسیبوم نشریه

 صوفیانی،محبوبی ؛ا. زاده،رجب ؛ی. نیکپور، ؛ع. نیری،صدوق .10

 نیکل، کادمیوم، سنگین فلزات گیریاندازه .1389 ،ر. احمدی، و ن.

 (ilisha Tenualosa) صبور ماهی هایبافت در سرب و مس کبالت،

 علوم نشریه وزن. و طول با آن رابطه و فارس خلیج غربشمال در

  .87 تا 73 صفحات ،1شماره ،1 دوره آبزیان.

 یاوری، .و عم. آبادی،علیساالری ؛ح. ذوالقرنین، ؛ع. صفاهیه، .11

 شبه ماهی هایبافت در آهن و مس کادمیوم، تجمع .1388 ،و.

 نشریه .فارس خلیج شمالی سواحل در )elangeriib Johnius( شوریده

 .8 تا 1 صفحه ،3 شماره ،3 دوره شیالت.

 زاده،والیت و ث. محجوب، ؛م. بابلی،جواهری ؛ا. ساری،عسگری .12

 عضله در کادمیوم( و سرب )جیوه، سنگین فلزات میزان .1139 ،م.

 شیالت علمی مجله بندرعباس. و آبادان صیادی بنادر در شوریده ماهی

 .106 تا 99 صفحات ،3شماره ،21 سال ایران.

 مقدم،جعفریان و م.س. منوری، ؛ع.س. جوزی، ؛س. ملماسی، .13

 تولیدکننده پتروشیمی صنایع محیطیزیست اثرات بررسی .1389 ،ا.

PTA-PET   مجله ماهشهر(. اقتصادی ویژه منطقه موردی: )مطالعه 

  .81 ات 73 صفحات ،4 شماره ،8 دوره زیست. محیط و انسان

روش مساحت تعیین توده زیستی کفزیان به .1395 ،نسب، ت.ولی .14

های خلیج فارس و دریای عمان. گزارش نهایی چاروب بشره در آب
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Abstract 
The high toxicity of heavy metals in the environment, the accumulation in aquatic tissues 

and the transmission to other consumers necessitates their local and temporal monitoring. The 

aim of this study in winter of 2017 was to risk assessment of heavy metals (Lead, Copper and 

Cadmium) in muscle tissue and skin of Upeneus sulphureus in Mahshahr port. This study was 

conducted on 30 samples of Upeneus sulphureus from the Mahshahr port in winter (March). 

These samples after the preparation were determined by atomic absorption Spectra varian 220. 

The data were analyzed by SPSS22, Excel2013, Tukey and Kolmogrov-Smirnov tests. The mean 

concentration of Lead, Copper and Cadmium in skin was 0.017±0.015, 0.510±0.042  

and 0.045±0.037 and in muscle 0.008±0.004, 0.281±0.025 and 0.016±0.014 (mg/kg). In both 

studied tissue, the concentration of all metals in muscle tissue and skin of Upeneus sulphureus 

was lower than the standards. Since the HQ risk index was lower than 1 for all three metals, 

therefore this fish is not to be risky. But due to the presence of certain amounts of heavy metals, 

there must be some consideration. 
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