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ارزیابی خطر فلزات سنگین سرب ،مس و کادمیوم در بافت عضله و پوست بزماهی زرد جامه....

مقدمه
فلزات سنگین از منابع آلودگی انسان ساخت بهطور مداوم وارد
اکوسیستمهای آبی میگردند که بهدلیل سمیت باال ،تجمعپذیری
زیستی ،پایداری طوالنی مدت و همچنین بزرگنمایی زیستی به تهدیدی
جدی در زنجیره غذایی تبدیل شدهاند ( Filaziو همکاران .)2003 ،به
همین دلیل مشاهده و بررسی تجمع زیستی با اندازهگیری پیوسته آنها
در منابع آبی مختلف ،ضرورت پیدا میکند ( Authmanو همکاران،
 .)2015استفاده از موجودات زنده بهعنوان پایشگر و شاخص زیستی
آالیندهها بهخصوص فلزات سنگین کاربرد بسیار زیادی پیدا کرده است
( Al-yousofو همکاران .)2000 ،به همین منظور بافتهای مختلف
آبزیان از جمله پوست و عضله بهطور گستردهای در ارتباط با بررسی
اثرات فیزیولوژیک فلزات سنگین میتوانند مورد استفاده قرار گیرند
( El-moselhyو همکاران .)2014 ،از دالیل ضرورت استفاده از عضله
برای سنجش فلزات سنگین میتوان به باال بودن میزان مصرف آن و
نقش برجسته این بافت در انباشت فلزات سنگین در چرخه غذایی و
انتقال به گونههای دیگر و در نهایت به سطوح باالتر که تغذیه انسانی
باشد ،اشاره کرد ( Boschو همکاران .)2016 ،بزماهی زرد جامه
( )Upeneus sulphureusاز خانواده بزماهیان ( ، )Mullidaeدارای بدن
کشیده ،چهارگوش و اندکی در مقطع فشرده است .چانه دارای  2عدد
سبیلک باریک و بلند است که دارای اندام حسی شیمیایی است و کار
آن کاویدن شن و ماسه بستر برای پیدا کردن غذا است ( Randallو
 ،)2005 ،Kulbikiهمچنین بزماهی زردجامه با دارا بودن سایز کوچک،
نقش مهمی در زنجیره غذایی آبزیان بهخصوص آبزیان بسترزی آبهای
خلیج فارس دارد (ولینسب و همکاران .)1395 ،در زمینه اندازهگیری
فلزات سنگین در ماهیان خلیج فارس مطالعات زیادی صورت گرفته
است .دادخواه و همکاران ( )1397خطر فلزات روی و کادمیوم را در
دو گونه خوراکی کوسه باله سیاه کوچک ( )Carcharhinus limbatusو
ماهی هامور ( )Epinephelus coioidesدر خلیج فارس را مورد ارزیابی
قرار دادند .صادقی و دربازی ( )1395غلظت فلزات سنگین مس ،نیکل
و روی را در  Acanthopleura vaillantiiدر خلیج چابهار مورد بررسی
قرار دادند .تهمتنمقدم ( )1395تجمع زیستی فلزات سنگین سرب،
روی و مس را در بافت عضله و کبد ماهی شانک باله زرد در آبهای
خلیج فارس بررسی کردند .دانشیار و همکاران ( )1395غلظت فلزات
سرب ،نیکل و جیوه را در عضله سه گونه ماهی گل خورک ،ساردین
و شوریده را در خورموسی را مطالعه کردند .اهدافی که در این تحقیق
مورد بررسی واقع گردید ،تعیین غلظت این فلزات در بافت عضله و
پوست بزماهی زردجامه ،مقایسه این غلظتها با استانداردهای ،WHO
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 NHMRC ،UKMAFFو  FAOو ارزیابی ریسک ناشی از مصرف این
آبزی برای مصرفکنندگان بود.

مواد و روشها
تهیه و آمادهسازی نمونهها :در این مطالعه ،تعداد  30نمونه
بزماهی زرد جامه در فصل زمستان بهروش صید ترال از بندر ماهشهر
که در جنوب استان خوزستان با طول جغرافیایی  49درجه و 13
دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  30درجه و  33دقیقه شمالی واقع
شده ،جمع آوری گردید و به آزمایشگاه پایانه محیط پاک تهران منتقل
و مورد زیستسنجی قرار گرفتند .طول کل و طول چنگالی با استفاده
از خطکش با دقت  0/01بر حسب سانتیمتر و وزن با ترازو با دقت
 0/001بر حسب گرم اندازهگیری شد .پس از عملیات زیستسنجی،
از پوست و عضله واقع در زیر باله پشتی نمونهبرداری صورت گرفت .برای
تعیین وزن تر نمونهها هریک به تفکیک توسط ترازوی دیجیتال توزین
و سپس درون آون با دمای  70درجه خشک شدند (.)1999 ،Moopam

شکل  :1بزماهی زرد جامه صید شده از بندر ماهشهر

هضم شیمیایی نمونهها :جهت انجام مراحل هضم نمونهها،
مقدار  0/3گرم از نمونههای خشک شده توزین و درون لوله آزمایش
ریخته شدند ،سپس با افزودن  4سیسی اسیدنیتریک بهمدت یک ساعت
در دمای آزمایشگاه رها شده و در نهایت عمل عضم بر روی هات پلیت
در دمای  90درجه سانتیگراد بهمدت  3ساعت انجام گرفت (،Moopam
.)1999
آنالیزدستگاهی جهت تعیین میزان فلزات سنگین :نمونههای
بهدست آمده پس از همگن شدن با دستگاه جذب اتمی مدل
 Spectra varian220ساخت کشور آمریکا با حد تشخیص  1 ppbآنالیز
گردیدند ( Svobodovaو همکاران.)2002 ،
آنالیز آماری :تجزیه و تحلیل دادهها با نرمافزار  SPSSورژن 22
انجام ،و برای رسم نمودارها از  Excel2013استفاده شد .تعیین تفاوت
معنیدار و غیرمعنیداری دادهها بهکمک آزمون توکی و تعیین توزیع
نرمال یا غیرنرمال بودن دادهها بهکمک آزمون Kolmogrov- smirnov
انجام شد.
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بررسی شاخص ریسک :ارزیابی خطر برای سالمت ،طبق فرمول
ذیل براساس شاخص خطر  HQبیان میشود .شاخص ریسک
عبارت است از نسبت دوز تعیین شده آالینده (میانگین غلظت آالینده
اندازهگیری شده در نمونه) به سطح دوز مرجع ( )RFDآالینده .اگر
این نسبت کمتر از  1باشد نشاندهنده آن است که مصرف ماهی اثر
مضری برای سالمتی مصرفکننده نخواهد داشت (حسینی و همکاران،
HQ = (MTCC* CR/BW) / RFD
:)1394
 :HQشاخص ریسک (بدون واحد) :MTCC ،میانگین غلظت آالینده
اندازه گیری شده در ماهی :CR ،حداکثر میزان مجاز مصرف در روز
(گرم در روز) :BW ،وزن بدن :RFD ،دوز مرجع یا مجموع مجاز جذب
روزانه آالینده (میلیگرم×کیلوگرم)

جدول  :1نتایج حاصل از مقایسه میانگین متغیرهای مورد مطالعه
اندازهگیری شده در بزماهی زرد جامه در بندر ماهشهر

HQ

وزن (گرم)
طول کل (سانتیمتر)
طول چنگالی (سانتیمتر)

تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

30
30
30

47/341
11/723
10/208

99/069
15/210
13/212

72/386
13/463
11/753

انحراف
از معیار
15/811
1/012
1/004

جدول  :2میانگین غلظتهای فلزات سنگین در بافت پوست و
عضله برحسب میلیگرم برکیلوگرم
عضله
پوست

سرب ()Pb

مس ()Cu

کادمیوم ()Cu

0/008 ± 0/004
0/017 ± 0/015

0/281 ± 0/025
0/510 ± 0/042

0/016 ± 0/014
0/045 ± 0/037

نتایج
زیستسنجی نمونهها :در آغاز این مطالعه ،تعداد  30نمونه
بزماهی زرد جامه جمعآوری شده از شمالغربی خلیج فارس (بندر
ماهشهر) مورد زیستسنجی قرار گرفتند .بهطور خالصه میانگین
شاخصهای زیستسنجی مورد نظر در این مطالعه که شامل طول
کل ،طول چنگالی و وزن بود ،در جدول  1آورده شده است.
مقایسه غلظت فلزات سنگین در بافتهای پوست و عضله:
با توجه به نتایج مشاهده شده در جدول  2و شکل  1نتایج حاصل از
مقایسه صورت گرفته حاکی از آن است که غلظت فلز مس در پوست
ماهی با میانگین  0/510±0/042و در عضله با میانگین 0/281±0/025
بیشتر از سایرین بود و همچنین غلظت فلزات سنگین اندازهگیری
شده در بافت پوست بیشتر از عضله بهدست آمد ،همینطور تفاوت
معنیداری میان غلظتهای فلزات در بافت پوست و عضله وجود دارد
که در شکل  1با حروف  bو  aمشخص شده است (.)P<0/05

شکل  :1نمودار مقایسه میانگین غلظت فلزات بین بافتهای پوست و عضله بزماهی
زرد جامه در آبهای ماهشهر (حروف  aو  bنشاندهنده وجودتفاوت معنیدار میان غلظتها
در بافت پوست و عضلهمیباشند)

جدول  :3بررسی توزیع نرمال در غلظت فلزات سنگین مشاهده شده روی نمونه های مورد مطالعه در پوست و ماهیچه
سرب ،پوست
مس ،پوست
کادمیوم ،پوست
سرب ،عضله
مس ،عضله
30
30
30
30
30
تعداد
0/017
0/510
0/045
0/008
0/281
Normal parameters
میانگین
a.b
0/015
0/420
0/037
0/009
0/250
SD
0/188
0/234
0/186
0/211
0/248
absolute
Most extreme
0/188
0/234
0/186
0/211
0/248
Positive
difference
-0/147
-0/141
-0/122
-0/189
-0/189
negative
0/188
0/234
0/186
0/211
0/248
آماره آزمون
0/008
0/000
0/010
0/002
0/000
سطح معنیداری

مقایسه غلظت فلزات سنگین با استانداردهای جهانی :با
توجه به نتایج حاصل شده در جدول  4مشاهده شد که میانگین غلظت
هرسه فلزات سرب ،مس و کادمیوم در بافتهای پوست و عضله از
استانداردهای مورد بررسی کمتر بود .طبق جدول  5با توجه به استفاده

کادمیوم ،عضله
30
0/016
0/014
0/187
0/187
-0/136
0/187
0/009

از آزمون تحلیل واریانس در راستای بررسی تفاوت میان استانداردها و
میزان فلزات بهدست آمده ،این نتیجه بهدست آمد که تفاوت معنیداری
میان پارامترهای مورد آزمون استباط میشود.
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جدول :4مقایسه غلظتهای مطالعه حاضر با استانداردهای بینالمللی
استانداردها

سرب

مس

کادمیوم

( WHOسازمان بهداشت جهانی)
( FAOسازمان خواروبار و کشاورزی جهانی)
( UKMAFFوزارت کشاورزی ،شیالت و غذای انگلستان)
( NHMRCانجمن بهداشت ملی و تحقیقات پزشکی استرالیا)

0/3
2
2
1/5

10
20
20
10

0/2
0/3
0/2
0/5

پوست 0/017 ± 0/015
عضله 0/008 ± 0/004

پوست 0/510 ± 0/042
عضله 0/281 ± 0/025

پوست 0/045 ± 0/037
عضله 0/016 ± 0/014

مطالعه حاضر

جدول  5آزمون تحلیل واریانس در راستای بررسی تفاوت میان استانداردها و نمونهگیریهای انجام شده 
Source of Variation

SS

df

MS

F

P-value

F crit

Between Groups

365/882
389/239
755/121

2
15
17

182/941
25/949

7/049

0/006

3/682

Within Groups
Total

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

گونه

شمالغرب
خلیج فارس
(بندرماهشهر)

بزماهی زردجامه

متغیر

غلظت فلز

سرب عضله
سرب پوست
مس عضله
مس پوست
کادمیوم عضله

0/008
0/017
0/281
0/510
0/016

کادمیوم پوست

0/045

EDI

0/007

CRlim

21/5

HQ

0/001

0/214

7/07

0/005

0/016

2/25

0/016



بحث
فلزات سنگین با دارا بودن خاصیت پایداری و تجزیه ناپذیری ،با
مرور زمان در بافتهای مختلف موجودات آبزی ازجمله پوست ،استخوان،
عضله و  ...تجمع مییابند و از این مسیر وارد زنجیره غذایی شده و به
سطوح باالتر و مصرف توسط سایر گونه ها منتقل میگردند (Ahalya
و همکاران .)2003 ،در مطالعه حاضر عضله که یکی از ارزشمندترین
بخشهای خوراکی ماهیها محسوب میشود ( Venugopalو ،Shahidi
 )1996و نقش عمدهای در زنجیره غذایی انسانها و دیگر گونهها ایفا
میکند ( Birungiو همکاران )2007 ،و پوست که اولین الیهای است که
در برابر آلودگیهای محیط پیرامون قرار میگیرد ،بهعنوان اندامهای
هدف انتخاب شدند .با توجه به نتایج این تحقیق ،مقایسه غلظت عناصر
سرب ،مس و کادمیوم در بافت پوست و عضله نشان داد که از بین
بافتهای مذکور از نظر میانگین اختالف معنیداری وجود دارد (.)p<0/05
آنچه از نتایج بر میآید این است که میزان غلظت فلزات سرب ،مس
و کادمیوم در بافت پوست بیشتر از عضله است .در هر دو بافت عضله
و پوست میزان غلظتهای بهدست آمده از استانداردهای ،WHO
142

 NHMRC ،UKMAFFو  FAOکمتر است .نتایج تحقیق حاضر با
نتایج تحقیقات چاکری و همکاران ( )1394بر روی ماهی طالل در
آبهای خلیج فارس ،حسینی و همکاران ( )1394بر روی کفشک ماهی
استان بوشهر Lubomir ،و  )2017( Peychevaبر روی  7گونه ماهی
بلغاری در شمال دریای سیاه و  Uysalو همکاران ( )2008بر روی 5
گونه ماهی در تاالب  Beymelekترکیه مشابهت دارد .بندر ماهشهر
بهدلیل استقرار واحدهای صنعتی پتروشیمی همانند یک گلوگاه
استراتژیک در مناطق نفت و گاز ایران عمل کرده است که دستیابی
به منابع نفت و گاز ،مواد اولیه و خوراک واحدهای صنعتی را بیش از
پیش تسهیل مینماید .صنایع پتروشیمی بهعنوان بزرگترین منابع
آالینده محیط زیست محسوب میشود .مشکالت زیستمحیطی عمده
این صنایع بهویژه در شرایط عدم رعایت ضوابط و استانداردهای زیست
محیطی ،پیامدهای مخاطرهآمیز را به همراه داشته و طبیعت زیستی
جوامع انسانی و نیز حیات وحش را دچار اختالل می نماید (،Rooney
 .)2005اکتشاف ،استخراج و انتقال مواد نفتی بهواسطه وجود این
صنایع در منطقه ،عالوه بر آلودگی مستقیم ،بهعلت دارا بودن مقادیر
زیادی فلزات سنگین ازجمله سرب و کادمیوم موجب آلودگی
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باشند (خراسانی و همکاران .)1392 ،فلزات سنگین اندام هدف خود
را براساس میزان فعالیتهای متابولیک آن انتخاب میکنند ،این نکته
علت تجمع پایین در بافت عضله (با فعالیت متابولیک پایین) تفسیر
مینماید ( Filaziو همکاران .)2003 ،فلزات سنگین وارد شده به خون،
بهصورت آزاد یا اتصال یافته به پروتئین حمل میشوند .برای مثال مس
در پستانداران با سرولوپالسمین پالسما پیوند تشکیل میدهد .بسیاری
از فلزات به آمینواسیدها اتصال مییابند ،فلزات سنگین بهکمک این
اتصال شیمیایی با پروتئینها ،از خون اطراف آبشش به خون محیطی
منتقل میگردند (جاللیجعفرزاده ،آقازادهمشگی .)1385 ،پایین بودن
سطح غلظت کادمیوم در ماهی مورد بررسی احتماالً به توانایی آنها در
تنظیم کادمیوم مربوط است ،ماهیها با اتصال کادمیوم به مالتوپروتئینها
به شکل متالونین از طریق موکوس آبششها آنها را دفع میکنند
( Vasو همکاران .(1993 ،عنصر مس و سرب در صنایع پتروشیمی
کاربردهای زیادی دارند و بهمیزان زیادی استفاده میشوند .فاضالب
آنها از بار آلودگی مواد ازته ،آمونیاک ،مس ،سرب و کلرید مس برخوردار
است (ملماسی )1389 ،بههمین دلیل وجود مقادیر سرب و مس میتواند
به صنایع پتروشیمی مربوط باشد.

شیمیایی محدوده دریایی خلیج فارس و حیات آبزیان شده است (Filazi

و همکاران .)2003 ،سرب یکی از ترکیبات مهم نفت است که میتواند
نشاندهنده آلودگی نفتی باشد ( )2005 ،Rooneyکه در تحقیق حاضر
میانگین غلظت آن در عضله  0/008میلیگرم بر کیلوگرم بهدست آمد
و در پژوهش خراسانی و همکاران ( )1392بر روی ماهی شوریده در
بندر ماهشهر  0/447میکروگرم بر گرم بهدست آمد و در پژوهش
صفاهیه و همکاران ( )1391بر روی ماهی شبه شوریده از منطقه
خورموسی در خوزستان  4/27میلیگرم بر کیلوگرم بهدست آمد که از
نتایج تحقیق حاضر بیشتر بود Pourang .و همکاران ( )2005با
مطالعهای بر روی ماهی ( )Epinephelu scoioidesدر شمال خلیج
فارس ،غلظت سرب و کادمیوم را  2/32و  0/11میلیگرم برکیلوگرم
بهدست آوردند که در تحقیق حاضر میزان سرب در بافت عضله و
پوست  0/008و  ،0/017میزان کادمیوم در بافت عضله و پوست به
ترتیب  0/016و  0/045میلیگرم بر کیلوگرم بهدست آمد .تفاوت در
مقادیر اندازهگیری شده در ماهیان مختلف به عوامل متعددی ازجمله
گونه و اندازه ماهی ،رژیم غذایی و محیط زیست آنها ارتباط دارد،
زیرا این عوامل میتوانند در میزان تجمع فلزات سنگین تاثیرگذار

جدول  :7خالصه نتایج مطالعات سایر محققان در ایران در دهه اخیر
فلزسنگین

ردیف

نام ماهی

مکان

1
2
3

ماهی طالل
ماهی شوریده
ماهی شیربت

خلیج فارس
بندر ماهشهر
اروندرود

0/020
0/447
-

4
5

ماهی شوریده
ماهی صبور

بنادر صیادی آبادان و بندرعباس
شمالغرب خلیج فارس

6

بزماهی زرد جامه

بندر ماهشهر

0/668
1/013
عضله 0/008
پوست 0/017

منبع

سرب

مس

کادمیوم

25/310

0/010
0/250
-

چاکری و همکاران1394 ،
خراسانی و همکاران1392 ،
خیرور و دادالهیسهراب1389 ،

0/279
0/119
0/016
0/045

عسکریساری و همکاران1391 ،
صدوقنیری و همکاران1389 ،

2/68
2/309
0/281
0/510

تحقیق حاضر1396 ،



نتایج بهدست آمده در این پژوهش نشان داد که میزان غلظت
فلزات تمام فلزات سنگین مورد مطالعه در بافت خوراکی و پوست
بزماهی زردجامه صید شده از بندر ماهشهر واقع در استان خوزستان
پایینتر از حد تعیین شده توسط استانداردهای مورد بررسی بود .نتایج
ارزیابی ریسک مصرف بزماهی زرد جامه در جدول  6آورده شده
است ،از آنجاکه شاخص ریسک  HQبرای هر سه فلز کمتر از 1
بهدست آمد بنابراین بزماهی زرد جامه از لحاظ ریسکپذیری خطری
ندارد ولی بهدلیل وجود مقادیر مشخص از فلزات درخصوص مصرف
آن و همینطور انتقال به ماهیهای دیگر در طی زنجیره غذایی و در
نهایت به انسان بهخصوص زنان باردار و کودکان باید پارهای از
مالحظات لحاظ گردد.
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