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کلمات کلیدی :فلزات سنگین ،ماهی شوریده ،عضله ،خلیج فارس
نقش ارزنده دریا نه تنها از لحاظ رشد و توسعه هر کشور
بلکه اثرات آن در تامین منابع غذایی نظیر ماهیان ،سختپوستان،
نرمتنان و گیاهان دریایی بر کسی پوشیده نیست .این ذخایر دارای
مصارف کشاورزی ،صنعتی ،طبی و دارویی میباشند .با این وجود
بسیاری از اکوسیستمهای دریایی تحت فعالیت مخرب انسان رو
به نابودی میروند و بیتوجهی به مسئله آلودگی آنها باعث
میشود که محیط زیست دریاها و اقیانوسها در معرض مخاطره
جدی قرار گیرد و صدمات جبران ناپذیری را بر محیط زیست
وارد نماید .بوم سازگانهای آبی هر روزه ،دریافتکننده حجم
وسیعی از آالیندههایی همچون فلزات سنگین ،آفتکشها،
هیدروکربنها و مواد آلی ناشی از فاضالبهای خانگی ،صنعتی،
معدنی و کشاورزی هستند با وجود چنین شرایطی برآورد اثرات
این آالیندهها بر بوم سازگانهای آبی ،امری کامالً ضروری است
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولmv.5908@gmail.com :

چرا که تغییرات شیمیایی ،تعادل بوم سازگان را برهم زده و از
عملکرد درست آن ممانعت بهعمل میآورد ( Canliو ،Atli
3002؛  Canliو  )3992 ،Furnessو همچنین بخش قابل توجهی
از منابع غذایی انسانی وابسته به محیطهای آبی است .رشد
سریع جمعیت و توسعه مراکز مسکونی ،تجاری ،صنعتی و
کشاورزی سبب شده تا زبالهها و فاضالبهای شهری ،صنعتی و
کشاورزی سال به سال افزایش یابند و موجبات آلودگی محیط
زیست انسانی و موجودات آبزی را فراهم آورند (شهریاری.)3231 ،
فلزات سنگین بهعنوان یکی از گروههای اصلی آالیندههای
محیطهای آبی در اثر فعالیتهای طبیعی و نیز بهطور عمده در
اثر فعالیتهای انسانی به محیطهای آبی راه مییابند (Humtsoe
و همکاران .)3002 ،پساب واحدهای صنعتی ،کشاورزی ،حمل و
نقل ،مواد حاصل از سوختن سوختهای فسیلی ،فرسایش زمین،
322

والیتزاده و همکاران

مقایسه غلظت فلزات سنگین جیوه ،کادمیوم ،سرب درعضله ماهی شوریده در بنادر....

این اعضا در تجمع فلزات سنگین است ،میتواند انسان را سریعتر
در معرض آلودگی به این عناصر قرار دهد .بههمین دلیل بهنظر
میرسد عدم استفاده از این اندامها برای حفظ سالمت انسان
منطقیتر باشد ،هرچند که در ایران تقریباً در تمام نقاط کشور
هیچگونه تمایلی به مصرف این بافت (کلیه و کبد آبزیان) بهعنوان
ماده غذایی در مردم وجود ندارد (عسکریساری و همکاران،
 .)3239در این تحقیق میزان جیوه و سرب در عضله ماهی

شوریده در مقایسه با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی
( ،)WHOوزارت کشاورزی ،شیالت و غذای انگلستان (،)MAFF
انجمن بهداشت ملی و تحقیقات پزشکی استرالیا ()NHMRC
پایینتر بود ،میزان کادمیوم در مقایسه با استانداردهای سازمان
بهداشت جهانی ( ،)WHOوزارت کشاورزی ،شیالت و غذای
انگلستان ( ،)MAFFانجمن بهداشت ملی و تحقیقات پزشکی
استرالیا ( )NHMRCباالتر بود (جدول .)3

جدول  :1مقایسه میزان فلزات سنگین جیوه ،کادمیوم و سرب عضله ماهیان شوریده با حد مجاز استاندارهای بینالمللی
(میلیگرم بر کیلوگرم وزن تر)
استانداردها
سازمان بهداشت جهانی ()WHO
سازمان غذا و داروی آمریکا ()FDA
انجمن بهداشت ملی و تحقیقات پزشکی
استرالیا ()NHMRC
وزارت کشاورزی ،شیالت و غذای انگلستان
()UKMAFF
تحقیق حاضر

فلزات سنگین
جیوه

کادمیوم

سرب

منابع

0/3
0/3-0/5

0/3
3

0/5
5

3990 ، WHO
 Chenو 3003 ،Chen

3

0/05

3/5

 Chenو 3003 ،Chen

-

0/3

3

3995 ، MAFF

0/01

0/32-0/33

0/29-0/11

بهطورکلی آبششها ،کلیه و کبد عمدهترین راههای جذب
این فلزات به بدن ماهیان میباشند ( Newmanو )3002 ،Unger
که جذب فلز کادمیوم از طریق آبششها بسیار بیشتر از جذب
از طریق لوله گوارشی صورت میگیرد .معموالً بافت عضله دارای
پایینترین مقادیر فلزات سنگین در ماهیان میباشد و این
عناصر در بافتهایی نظیر کلیه ،کبد و آبششها تجمع مینمایند
( Filaziو همکاران3002 ،؛  Al-Yousufو همکاران.)3000 ،
میزان جیوه در اعضای داخلی بدن ماهی کمی بیشتر از بافت
عضله است (صادقیراد .)3225 ،عسکریساری ( )3233میزان
فلزات سنگین جیوه ،کادمیوم و سرب را در عضله ،کبد و آبشش
دو گونه شیربت و بیاه رودخانههای کارون و کرخه مطالعه نمود
که غلظت فلز سرب در اندامهای مختلف دو گونه در دو رودخانه
نسبت به سایر عناصر بیشتر میباشد .همچنین غلظت عناصر
سنگین در آبشش و کبد نسبت به عضله باالتر میباشد .عسکری
ساری و همکاران ( )3239میزان جیوه را در عضله دو گونه
گلخورک ( )Periophthalmus waltoniو کفشک زبان گاوی
( )Cynoglossus arelدو منطقه صیادی بندر امام خمینی و
بندرعباس مطالعه نمودند که میزان جیوه در هردو گونه در دو
منطقه صیادی مورد مطالعه باالتر از حد مجاز استاندارد سازمان
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بهداشت جهانی بود .در بررسی ناصری و همکاران ()3231
میزان جیوه ،کادمیوم و سرب در بافتهای غیر خوراکی باالتر از
بافت خوراکی عضله بود که در آبشش و امعا و احشا ماهیان بالغ
کفال پشت سبز ( )Liza dussumieriباالتر از عضله بود .همچنین
میزان کادمیوم و سرب در ماهی  Sciaena umbraدر کبد باالتر
از عضله بهدست آمد ( Turkmenو همکاران .)3009 ،در بررسی
شریففاضلی و همکاران ( )3231بر روی کفال طالیی ( Liza
 )auratusمیزان سرب در کبد و آبشش باالتر از عضله بود.
میزان کادمیوم و سرب در بافتهای ماهیان بنی ،شیربت ،گطان،
حمری و شلج تاالب هورالعظیم کمتر از آستانه استاندارهای
جهانی بود (فاطمی و حمیدی .)3239 ،همچنین در بررسی
فلزات سنگین در شش گونه ماهیان دریای مدیترانه میزان
سرب و کادمیوم در کبد باالتر از عضله بود ( Canliو )3002 ،Atli
که بررسیهای ذکر شده با نتایج این تحقیق هماهنگی دارند.
مطالعهای بر روی کفشک گرد ( )Euryglossa orientalisو
کفشک تیز دندان ( )Psettodes erumeiدر دو منطقه صیادی
بندرعباس و بندرلنگه مشخص نمود که میزان غلظت جیوه،
سرب ،کادمیوم در عضله هر دو گونه مذکور در دو منطقه
صیادی باالتر از استاندارد بهداشت جهانی ( 0/5میلیگرم بر
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کیلوگرم) میباشد که نشان از آلودگی منطقه خلیج فارس دارد و
بیانگر این مطلب است که با بررسی حاضر هماهنگی کامل دارد
و بررسی را تایید میکند .براساس نتایج بین میزان کادمیوم و سرب
در ماهیچه ماهیان در ایستگاههای مختلف اختالف معنیداری
مشاهده نشد .میزان این فلزات در مقایسه با حد آستانه مجاز
استانداردهای آمریکا و اروپا باالتر بود (سعیدپور و همکاران،
 .)3231نتایج مطالعات بر روی ماهی کفشک زبان گاوی
( )Cynoglossus arelو گلخورک ()Periophthalmus waltoni
(عسکریساری و همکاران ،)3239 ،هامور معمولی ( Epinephelus
( )coiodesگرجیپور و همکاران ،)3233 ،شانک زرد باله
( )Acanthopagrus latusو زمینکن دم نواری ( Platycephalus
( )indicusسنجر و همکاران ،)3233 ،سنگسر (،)Pomadasys sp.
شوریده ( ،)Otolithes ruberهامور (،)Epinephelus tauvina
زمینکن ( )Platycephalus sp.و حلواسفید ()Pampus argenteus
( Agahو همکاران ،)3009 ،کفشک گرد ()Euryglossa orientalis
و کفشک تیز دندان (( )Psettodes erumeiسعیدپور و همکاران،

سال هفتم ،شماره  ،4زمستان 9314

 )3231و کفال خاکستری ( Ubaluaو همکاران )3002 ،در
مقایسه با مقادیر این تحقیق متفاوت بود و همخوانی نداشت
(جدول .)3اکتشاف ،استخراج و انتقال مواد نفتی در خلیج فارس،
عالوه بر آلودگی مستقیم خود ،بهعلت دارا بودن مقادیر زیادی
فلزات سنگین از جمله سرب و کادمیوم ،موجب آلودگی شیمیایی
محدوده دریایی این خلیج و حیات آبزیان را فراهم کرده است
( Karadede-Akinو همکاران3002 ،؛  Filaziو همکاران؛ Al-
 Yousufو همکاران .)3000 ،هرگونه تغییر در روند جذب و
تجمع عناصر سنگین در ماهی میتواند بهدلیل تاثیرگذاری
عوامل مختلفی از قبیل نوع عنصر ،نوع آبزی ،بافت ،جنسیت،
وزن و سن آبزی (ماهیان جوان قدرت جذب باالیی دارند)،
عادات غذایی ،خصوصیات فیزیولوژیک ماهی ،ویژگیهای
اکولوژیک و شرایط محیطی و همچنین خواص فیزیکی و
شیمیایی محیط از قبیل سختی آب ،pH ،درجه حرارت ،مواد
مغذی و زمان رشد ماهی باشد ( Dixonو همکاران3991 ،؛
 Fuhrerو همکاران.)3991 ،

جدول  :2مقایسه میزان فلزات سنگین جیوه ،کادمیوم و سرب عضله ماهیان شوریده با نتایج تحقیقات ماهیان خلیج فارس در ایران
(میلیگرم در کیلوگرم)
گونه ماهی

نام علمی

جیوه

کادمیوم

سرب

منابع

شوریده
سرخو
کفشک زبان گاوی
گلخورک
کفشک گرد
کفشک تیز دندان
سپر ماهی چهارگوش
گیش چشمدرشت
هامور معمولی
کفشک گرد
سنگسر
زمینکن
شوریده
حلوا سفید
هامور
شانک زرد باله
زمینکن دم نواری
شوریده

Otolithes ruber

-

0/011
0/012
25/91
23/31
0/32
21
3
2
3
32
3/5
3/23
1/11
0/32-0/33

0/13
0/233
91/32
55/12
3/39
39/2
9
2
1
3
5
3/91
33/55
0/29-0/11

شهریاری3231 ،
شهریاری3231 ،
عسکریساری و همکاران3239 ،
عسکریساری و همکاران3239 ،
سعیدپور و همکاران3231 ،
سعیدپور و همکاران3231 ،
شهابمقدم و همکاران3239 ،
شهابمقدم و همکاران3239 ،
گرجیپور و همکاران3233 ،
رونق و همکاران3239 ،
 Agahو همکاران3009 ،
 Agahو همکاران3009 ،
 Agahو همکاران3009 ،
 Agahو همکاران3009 ،
 Agahو همکاران3009 ،
سنجر و همکاران3233 ،
سنجر و همکاران3233 ،
تحقیق حاضر

Lutjanus lemniscatus
Cynoglossus arel
Periophthalmus waltoni
Euryglossa orientalis
Psettodes erumei
Himantura gerradi
Selar crumenophthalmus
Epinephelus coiodes
Euryglossa orientalis
Pomadasys sp.
Platycephalus sp.
Otolithes rubber
Pampus argenteus
Epinephelus tauvina
Acanthopagrus latus
Platycephalus indicus
Otolithes rubber

0/22
0/30
0/01

بهطورکلی میزان کادمیوم و سرب در عضله ماهیان شوریده
صید شده در سواحل بندرامام خمینی باالتر از عضله ماهیان

شوریده بندربوشهر بود .بهطورکلی مهمترین علت باال بودن غلظت
فلز سرب و کادمیوم در منطقه صیادی بندرامام خمینی بهدلیل
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تراکم باالی صنایع و حجم بیشتر پسابهای شهری و صنعتی
تخلیه شده به دریا است .در ضمن از دیگر دالیل باال بودن
غلظت فلز سرب و کادمیوم در بندرامام خمینی میتوان بهوجود
کارخانه کشتیسازی در ساحل این منطقه و استفاده از رنگهای
صنعتی برای بدنه کشتیها و تخلیه پساب این صنعت به آبهای
ساحلی اشاره کرد .همچنین استفاده از سرب در صنعت پاالیش
نفت نیز میتواند از دیگر دالیل افزایش این عنصر در منطقه
باشد .همچنین با توجه بهوجود سرب در بنزین و انتشار آن در
هوا پس از احتراق و اینکه سرب به سرعت بر روی خاک رسوب
میکند ،ورود رسوبات حاوی سرب توسط رودخانهها به خلیج
فارس نیز میتواند از دیگر دالیل افزایش باشد .همچنین آلودگی
در منطقه صیادی بندرامام خمینی ناشی از تردد کشتیها نیز
میباشد (عسکریساری و همکاران3239 ،؛ سعیدپور و همکاران،
3231؛ خشنود.)3235 ،

.1

اندازه گیری و مقایسه فلزات سنگین سرب و کادمیوم در عضله
و پوست ماهی زمینکن دم نواری منطقه صیادی ماهشهر.
مجله بیولوژی دریا .دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز .سال ،3
شماره ،1صفحات  25تا .11
.1

.7

سنگین در بافت عضله ماهی کفال طالیی ()Mugil auratus
دریای خزر در ارتباط با برخی مشخصات بیومتریک (طول
استاندارد ،وزن ،سن و جنسیت) .مجله علمی شیالت ایران.
سال  ،31شماره  ،2صفحات  3تا .33
.2

عضله سپرماهی چهارگوش و گیش چشم درشت خلیج فارس.
مجله علمی شیالت ایران .سال  ،32شماره ،3صفحات  35تا
.91

.8

.1

.11

.11

در بافت ماهیچه دو گونه از کفشک ماهیان سواحل استان
هرمزگان .مجله پژوهشهای علوم و فنون دریایی .سال ،3
شماره  ،1صفحات  13تا .23
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عسکریساری ،ا.؛ فرهنگنیا ،م .و بازترابی ،م.1833 ،.
اندازهگیری و مقایسه سرب ،روی و مس در عضله و کبد هامور
معمولی ( .)Epinephelus coiodesمجله تاالب .سال  ،3شماره
 ،3صفحات  303تا .301

.12

عسکریساری ،ا.؛ والیتزاده ،م .و محمدی ،م.1831 ،.
میزان عنصر جیوه در دو گونه ماهی کفشک زبان گاوی و گل
خورک در دو منطقه صیادی بندر امام خمینی و بندرعباس.
مجله علمی شیالت دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر .سال
 ،1شماره  ،3صفحات  53تا .51

سعیدپور ،ب.؛ نبوی ،س.م.ب.؛ صدیقمرتضوی ،م .و
خشنود ،ر .1831 ،.مقایسه غلظت فلزات سرب و کادمیوم

عسکریساری ،ا .1833 ،.بررسی عناصر سنگین سرب،
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