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توسعه هر کشور نقش ارزنده دریا نه تنها از لحاظ رشد و        

پوستان، سخت ماهیان، غذایی نظیر بلکه اثرات آن در تامین منابع

با این وجود  باشند.کشاورزی، صنعتی، طبی و دارویی می مصارف

های دریایی تحت فعالیت مخرب انسان رو بسیاری از اکوسیستم

ها باعث له آلودگی آنئتوجهی به مسروند و بیمی به نابودی

ها در معرض مخاطره شود که محیط زیست دریاها و اقیانوسمی

جدی قرار گیرد و صدمات جبران ناپذیری را بر محیط زیست 

کننده حجم های آبی هر روزه، دریافتوارد نماید. بوم سازگان

ها، کشآفت چون فلزات سنگین،هایی هموسیعی از آالینده

های خانگی، صنعتی، ها و مواد آلی ناشی از فاضالبهیدروکربن

معدنی و کشاورزی هستند با وجود چنین شرایطی برآورد اثرات 

های آبی، امری کامالً ضروری است ها بر بوم سازگاناین آالینده

چرا که تغییرات شیمیایی، تعادل بوم سازگان را برهم زده و از 

، Atli و Canli) آوردمی عملبه نعتمما آن درست عملکرد

های آبی است. رشد از منابع غذایی انسانی وابسته به محیط

سریع جمعیت و توسعه مراکز مسکونی، تجاری، صنعتی و 

های شهری، صنعتی و ها و فاضالبکشاورزی سبب شده تا زباله

 محیط آلودگی موجبات و یابند افزایش سال به سال کشاورزی

(. 3231را فراهم آورند )شهریاری،  آبزی موجودات و انسانی زیست

های های اصلی آالیندهعنوان یکی از گروهفلزات سنگین به

طور عمده در های طبیعی و نیز بههای آبی در اثر فعالیتمحیط

 Humtsoeیابند )یهای آبی راه مهای انسانی به محیطفعالیت اثر

 (. پساب واحدهای صنعتی، کشاورزی، حمل و3002 ،و همکاران

های فسیلی، فرسایش زمین، حاصل از سوختن سوخت نقل، مواد

 mv.5908@gmail.com : پست الکترونیکی نویسنده مسئول *

 
 

 

3002؛ Canli و Furness، 3992( و همچنین بخش قابل توجهی  نرمتنان و گیاهان دریایی بر کسی پوشیده نیست. این ذخایر دارای 
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فضوالت انسانی و دامی و پساب ناشی از پرورش دام، منابع 

و  Sekharدهنده فلزات سنگین در پیکره آبی هستند )تشکیل

 (.3002، همکاران

ارتباط سریع  آبراهی با قابلیت عنوانفارس از دیرباز به خلیج       

قاره آسیا، اروپا و آفریقا بوده  2جهت حمل و نقل کاال بین 

ترین مناطق در تولید نفت و گاز چنین یکی از مهماست. هم

های مربوط و باشد. وجود ذخایر عظیم موجب توسعه فعالیتمی

استخراج، پاالیش، وابسته به نفت مانند اکتشاف، حفاری و 

خطوط انتقال نفت در بستر دریا، بارگیری و حمل و نقل توسط 

تانکرهای غول پیکر و نظیر آن در مناطق ساحلی فالت قاره و 

چنین توسعه مناطق ساحلی و جزیره شده است، که عوامل هم

طور بالقوه منبع آلوده کننده بوده و در شرایط مذکور هر کدام به

طرق مختلف موجب افزایش بارآلودگی منابع کنونی همواره به 

که خلیج آب خلیج فارس و محیط زیست دریایی شده، تا جایی

شود و لزوم حفاظت ترین دریاها محسوب میفارس یکی از آلوده

، و همکاران Al-Yamaniتر باید مد نظر قرار گیرد )از آن بیش

 (. 3992، و همکاران Carpenter؛ 3001

سمی مسئله مهمی برای متخصصان علوم  لزاتپایش این ف       

 Belitz؛ Ozden ،3030) باشدزیست میتغذیه، پزشکی و محیط

 اثرات است ممکن سنگین فلزات . آلودگی(3003، و همکاران

آبی  هایاکوسیستم زیستیتنوع و اکولوژیکی تعادل روی بر مخربی

فلزات چنین (. همNarayanan  ،3003و Vinodhini) باشد داشته

دلیل تاثیرات منفی مختلف بر آبزیان نظیر کاهش سنگین به

 ژنتیکی و نیز مرگ و میر )امینی تغییرات رفتاری، تغییرات رشد،

 چنین به سبب سمیت و تمایل( و هم3231نیا، رنجبر و ستوده

به تجمع در زنجیره غذایی موجب ایجاد نگرانی در مصرف ماهی 

غلظت این فلزات در جهت تعیین گیری گردیده است. لذا اندازه

استانداردهای سالمت عمومی و حفاظت از محیط زیست دریایی 

 باشد. حائز اهمیت می

در ایران مطالعات متعددی در زمینه تجمع فلزات سنگین        

ویژه ماهیان خلیج فارس انجام شده است، از در بدن آبزیان و به

رونق و به مطالعات  توانتحقیقات انجام شده در این زمینه می

ساری (، عسکری3239همکاران ) و مقدمشهاب (،3239) همکاران

پور (، گرجی3233ساری و همکاران )عسکری ،(3239همکاران )

ناصری و  ،(3231سعیدپور و همکاران )(، 3233و همکاران )

داران بسیار زیادی دارد. با توجه به صید این گونه در بنادر طرف

عنوان یک شاخص مختلف صیادی و لزوم وضعیت این ماهی به

این تحقیق بررسی و مقایسه غلظت  فارس، هدف خلیج از ماهیان

فلزات سنگین جیوه، کادمیوم و سرب در عضله ماهی شوریده 

(Otolithes ruberدر بنادر صیادی بوشهر و بندر )  امام خمینی

 ایران در خلیج فارس بود.

نمونه ماهی از بنادر صیادی  13طورکلی در این تحقیق به       

گوشگیر صید گردید. پس امام خمینی توسط تور  بوشهر و بندر

 ها با آب کامالًهای ماهی به آزمایشگاه کلیه نمونهاز انتقال نمونه

شستشو شد. پس از گذشت زمان کافی جهت خروج آب اضافه 

سنجی قرار ها کد گذاری شد و سپس مورد زیستکلیه نمونه

سنجی با گرفتند. طول کل و وزن کل ماهی توسط تخته زیست

گیری اندازه گرم 03/0 با دقت دیجیتال ترازوی و متریمیلی 3 دقت

سنجی و ترازوی دیجیتال پیش از استفاده از تخته زیست .شد

های ماهی بودند توسط ورقه با تماس در که هاآن فلزی سطوح تمام

 330مدت دست آمده را بههای بهنمونه پالستیکی پوشانیده شد.

گراد قرار داده تا سانتیدرجه  15دقیقه در آون با دمای  350تا 

به وزن ثابت رسیده و سپس از داخل آون خارج شوند. برای 

گرم  5/0ها از روش مرطوب استفاده شده است که هضم نمونه

 35ریخته شد و به آن  لیتریمیلی 350از نمونه در یک بالن 

 2اسیدنیتریک  لیترمیلی 30اسیدسولفوریک غلیظ،  لیترمیلی

درصد اضافه شد  3محلول مولیبدات سدیم  ترلیمیلی 3موالر و 

و یکنواخت  منظم طوربه جوش کهاین برای جوش سنگ عدد چند و

صورت گیرد قرار داده شد، سپس نمونه سرد شده و از باالی 

مخلوط اسیدنیتریک غلیظ و اسید  لیترمیلی 30مبرد به آرامی 

به نمونه اضافه شد، سپس مخلوط  3:3پرکلریک غلیظ به نسبت 

طور کامل محو شد، حرارت داده شد تا بخار سفید رنگ اسید به

 لیترمیلی 30 شدکه بالن چرخانده میدرحالی شده و مخلوط سرد

آب مقطر از باالی مبرد به آرامی به آن اضافه شد. با حرارت 

دست آمد، این شفافی به دقیقه( محلول کامالً 300دن )حدود دا

 لیتریمیلی 300داخل بالن ژوژه محلول پس از سرد شدن به

؛ 3001، و همکاران Eboh)و به حجم رسانده شد  منتقل شد

Kalay  وBevis ،3002 ؛Okoye ،3993 .) جیوه، سرب سنجش

. جیوه با سیستم هیدرید و سرب و کادمیوم با انجام شد 1300

گیری عناصر مورد هجهت اندازگیری شدند. سیستم کوره اندازه

Perkin Elmer  و کادمیوم بهروش جذب اتمی با کمک دستگاه و همکاران )3239(، موسوی و همکاران )3239( ، والیتزاده و 

نظر ابتدا به 30 میلیلیتر محلول هضم شده نمونهها، 5 میلی  همکاران )3231( اشاره نمود. 

لیتر محلول آمونیم پیرولیدین کاربامات 5% اضافه شده و به         ماهی شوریده از ممتازترین آبزیان تجاری در جنوب کشور 

مدت 30 دقیقه نمونهها بههم زده شدند تا عناصر به  میباشد که در بنادر مختلف صید شده و در تمامی نقاط کشور 
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صورت فرم آلی فلزی در محلول کمپلکس شوند و سپس به 

مدت لیتر متیل ایزوبوتیل کتون اضافه شد و بهمیلی 3ها نمونه

ها دقیقه نمونه 30شدند و پس از  هم زدههبها دقیقه نمونه 20

شدند و عناصر مورد نظر  ژدور در دقیقه سانتریفو 3500در دور 

 EDLفاز آلی منتقل شدند. پس از تنظیم کوره و سیستم به 

)منبع تولید اشعه کاتدی( دستگاه و اپتیمم کردن دستگاه 

کمک  عناصر به این کالیبراسیون جذب اتمی منحنی

استانداردهای این عناصر و ماتریکس مدیفایر پاالدیم توسط 

در  رسم گردید و مقدار این عناصر  23WinLab افزارنرم

-Shuhaimi و Ahmad) گیری گردیدههای آماده شده اندازمحلول

Othman، 3030؛ Olowu 3030، همکاران و.) 
  افزارکمک نرمها بهتجزیه و تحلیل داده تحقیقدر این        

32 SPSS اسمیرنف -کولموگراف کمک آزمونها بهداده .انجام شد

یکدیگر مقایسه  با tآزمون کمک به هادادهمیانگین نرمال شدند. 

اطمینان دار در سطح وجود اختالف معنی شدند که وجود یا عدم

95 (05/0P= تعیین گردید. در رسم نمودارها و جداول از نرم )

 استفاده گردید. Excel 3002 افزار

، طول کل و وزن ماهیان شوریده میانگین طول استاندارد       

 52/23±3/0متر، سانتی 02/33±5/0ترتیب بندر امام خمینی به

چنین میانگین طول گرم بود. هم 39/211±92/21متر، سانتی

ترتیب استاندارد، طول کل و وزن ماهیان شوریده بندر بوشهر به

 50/232±03/15 ،مترسانتی 29/22±9/0 ،مترسانتی 9/0±02/39

گرم بود. میزان فلزات سنگین کادمیوم و سرب در عضله ماهیان 

 داشت داریمعنی اختالف خمینی بندرامام و بوشهر شوریده

(05/0P<،) نداشت داریمعنی جیوه اختالف اما میزان (05/0P> .)

میانگین فلزات جیوه، کادمیوم و سرب در عضله ماهیان شوریده 

 29/0±053/0 و 32/0±022/0 ،01/0±002/0 ترتیببه بندربوشهر

میانگین فلزات جیوه، چنین کیلوگرم وزن تر بود. هم در گرممیلی

 کادمیوم و سرب در عضله ماهیان شوریده بندرامام خمینی 

گرم میلی 11/0±011/0و  33/0±025/0 ،01/0±003/0 ترتیببه

دهد که غلظت فلزات در کیلوگرم وزن تر بود. نتایج نشان می

سنگین سرب و کادمیوم مورد مطالعه در عضله ماهیان شوریده 

 (.3 شکلخمینی باالتر بود )صید شده از بندرامام 

 

 
 خلیج فارس  ( بوشهر و بندرامام خمینیOtolithes ruberنمودار مقایسه غلظت فلزات سنگین در عضله ماهیان شوریده ): 1شکل 

 گرم در کیلوگرم وزن تر()میلی

 

المللی برای حد استانداردهای جهانی موجود در سطح بین       

های دریایی مجاز غلظت جیوه با توجه به میزان مصرف فرآورده

صیادی  مناطق مطالعه در های موردگونه کهاین بیان گردد.می بیان

آلوده از آلودگی باالیی برخوردارند، اگر غیرممکن نباشد بسیار 

دشوار است، زیرا غلظت باالی عناصر در کنار میزان مصرف 

ای از مشکالت تواند سبب ایجاد پارههای دریایی میباالی فرآوده

دلیل هایی نظیر کبد و کلیه بهبا این وجود مصرف اندام. شود

ها، که در نتیجه توانایی باالی ن در آنغلظت باالی عناصر سنگی
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تر تواند انسان را سریعفلزات سنگین است، می تجمع اعضا در این

نظر همین دلیل بهدر معرض آلودگی به این عناصر قرار دهد. به

ها برای حفظ سالمت انسان رسد عدم استفاده از این انداممی

تمام نقاط کشور در  تقریباً ایرانتر باشد، هرچند که در منطقی

عنوان به )کلیه و کبد آبزیان( تمایلی به مصرف این بافت گونههیچ

ساری و همکاران، )عسکری ماده غذایی در مردم وجود ندارد

(. در این تحقیق میزان جیوه و سرب در عضله ماهی 3239

شوریده در مقایسه با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی 

(WHO ،وزارت کشاورزی ،)( شیالت و غذای انگلستانMAFF ،)

( NHMRCانجمن بهداشت ملی و تحقیقات پزشکی استرالیا )

تر بود، میزان کادمیوم در مقایسه با استانداردهای سازمان پایین

(، وزارت کشاورزی، شیالت و غذای WHOبهداشت جهانی )

(، انجمن بهداشت ملی و تحقیقات پزشکی MAFFانگلستان )

 (. 3باالتر بود )جدول ( NHMRCاسترالیا )

 

 المللی مقایسه میزان فلزات سنگین جیوه، کادمیوم و سرب عضله ماهیان شوریده با حد مجاز استاندارهای بین :1جدول 

 گرم بر کیلوگرم وزن تر()میلی

 استانداردها
  فلزات سنگین

 سرب کادمیوم جیوه منابع

 3/0 3/0 5/0 WHO  ،3990 (WHOبهداشت جهانی )سازمان 

 Chen  ،3003و  5/0-3/0 3 5 Chen (FDAسازمان غذا و داروی آمریکا )

انجمن بهداشت ملی و تحقیقات پزشکی 

 (NHMRCاسترالیا )
3 05/0 5/3 Chen  وChen  ،3003 

وزارت کشاورزی، شیالت و غذای انگلستان 

(UKMAFF) 
- 3/0 3 MAFF  ،3995 

  29/0-11/0 32/0-33/0 01/0 تحقیق حاضر

     

های جذب ترین راهها، کلیه و کبد عمدهطورکلی آبششبه       

( Unger ،3002و  Newman) باشندبدن ماهیان می این فلزات به

تر از جذب ها بسیار بیشکه جذب فلز کادمیوم از طریق آبشش

بافت عضله دارای  گیرد. معموالًلوله گوارشی صورت می از طریق

باشد و این ترین مقادیر فلزات سنگین در ماهیان میپایین

نمایند ها تجمع میهایی نظیر کلیه، کبد و آبششبافت عناصر در

(Filazi ؛ 3002، و همکارانAl-Yousuf 3000، و همکاران .)

تر از بافت بیشمیزان جیوه در اعضای داخلی بدن ماهی کمی 

( میزان 3233ساری )عسکری(. 3225راد، عضله است )صادقی

فلزات سنگین جیوه، کادمیوم و سرب را در عضله، کبد و آبشش 

های کارون و کرخه مطالعه نمود دو گونه شیربت و بیاه رودخانه

های مختلف دو گونه در دو رودخانه که غلظت فلز سرب در اندام

چنین غلظت عناصر باشد. همتر میبیشنسبت به سایر عناصر 

عسکری باشد. سنگین در آبشش و کبد نسبت به عضله باالتر می

 ( میزان جیوه را در عضله دو گونه 3239ساری و همکاران )

( و کفشک زبان گاوی Periophthalmus waltoniخورک )گل

(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 

 (3231)و همکاران  ناصریدر بررسی بهداشت جهانی بود. 

غیر خوراکی باالتر از  یهامیزان جیوه، کادمیوم و سرب در بافت

و امعا و احشا ماهیان بالغ بافت خوراکی عضله بود که در آبشش 

چنین ( باالتر از عضله بود. همLiza dussumieri) سبز کفال پشت

در کبد باالتر  Sciaena umbraمیزان کادمیوم و سرب در ماهی 

در بررسی  (.3009، و همکاران Turkmen)دست آمد از عضله به

 Liza) طالیی کفال روی بر (3231) همکاران و فاضلیشریف

auratus)  .میزان سرب در کبد و آبشش باالتر از عضله بود

های ماهیان بنی، شیربت، گطان، کادمیوم و سرب در بافت میزان

تر از آستانه استاندارهای حمری و شلج تاالب هورالعظیم کم

چنین در بررسی (. هم3239 جهانی بود )فاطمی و حمیدی،

ن فلزات سنگین در شش گونه ماهیان دریای مدیترانه میزا

( Atli، 3002 و Canli) باالتر از عضله بود کبد سرب و کادمیوم در

 های ذکر شده با نتایج این تحقیق هماهنگی دارند. که بررسی
و  (Euryglossa orientalis) ای بر روی کفشک گردمطالعه       

در دو منطقه صیادی  (Psettodes erumei) کفشک تیز دندان

، نمود که میزان غلظت جیوهلنگه مشخص عباس و بندربندر

در عضله هر دو گونه مذکور در دو منطقه سرب، کادمیوم 

گرم بر میلی 5/0صیادی باالتر از استاندارد بهداشت جهانی )
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فارس دارد و  که نشان از آلودگی منطقه خلیج باشدمی کیلوگرم(

بیانگر این مطلب است که با بررسی حاضر هماهنگی کامل دارد 

سرب  کادمیوم و میزان نتایج بین براساس .کندمی اییدت را و بررسی

داری های مختلف اختالف معنیدر ماهیچه ماهیان در ایستگاه

مشاهده نشد. میزان این فلزات در مقایسه با حد آستانه مجاز 

سعیدپور و همکاران، ) استانداردهای آمریکا و اروپا باالتر بود

ک زبان گاوی نتایج مطالعات بر روی ماهی کفش (.3231

(Cynoglossus arelو گل )( خورکPeriophthalmus waltoni )

 Epinephelusهامور معمولی ) (،3239 همکاران، و ساری)عسکری

coiodes) باله  زرد شانک (،3233 همکاران، و پور)گرجی

(Acanthopagrus latusو زمین )( کن دم نواریPlatycephalus 

indicus)  ،سنگسر (،3233)سنجر و همکاران (Pomadasys sp.،) 

 (،Epinephelus tauvina(، هامور )Otolithes  ruberشوریده )

 (Pampus argenteus) حلواسفید و (.Platycephalus sp) کنزمین

(Agah 3009 ،همکاران و،) گرد کفشک (Euryglossa orientalis) 

 )سعیدپور و همکاران، (Psettodes erumei) و کفشک تیز دندان

( در 3002، و همکاران Ubalua( و کفال خاکستری )3231

خوانی نداشت مقایسه با مقادیر این تحقیق متفاوت بود و هم

 خلیج فارس، در نفتی مواد انتقال و استخراج اکتشاف،(. 3)جدول

 زیادی مقادیر دارا بودن علتبه خود، مستقیم آلودگی بر عالوه

 شیمیایی آلودگی موجب و کادمیوم، سرب جمله از سنگین فلزات

 است کرده فراهم را آبزیان حیات و خلیج دریایی این محدوده

(Karadede-Akin ؛ 3002، و همکاران Filazi ؛ و همکارانAl-

Yousuf هرگونه تغییر در روند جذب و 3000، و همکاران .)

دلیل تاثیرگذاری تواند بهتجمع عناصر سنگین در ماهی می

نوع عنصر، نوع آبزی، بافت، جنسیت، عوامل مختلفی از قبیل 

وزن و سن آبزی )ماهیان جوان قدرت جذب باالیی دارند(، 

های عادات غذایی، خصوصیات فیزیولوژیک ماهی، ویژگی

اکولوژیک و شرایط محیطی و همچنین خواص فیزیکی و 

، درجه حرارت، مواد pHشیمیایی محیط از قبیل سختی آب، 

؛ 3991، و همکاران Dixon) مغذی و زمان رشد ماهی باشد

Fuhrer 3991، و همکاران.) 

 
مقایسه میزان فلزات سنگین جیوه، کادمیوم و سرب عضله ماهیان شوریده با  نتایج تحقیقات ماهیان خلیج فارس در ایران : 2جدول 

 گرم در کیلوگرم()میلی

 منابع سرب کادمیوم جیوه نام علمی گونه ماهی

 3231شهریاری،  Otolithes  ruber - 011/0 13/0 شوریده

 3231شهریاری،  Lutjanus lemniscatus - 012/0 233/0 سرخو

 3239ساری و همکاران،  عسکری - -  Cynoglossus arel کفشک زبان گاوی

 3239ساری و همکاران، عسکری - -  Periophthalmus waltoni خورکگل

 3231سعیدپور و همکاران،  Euryglossa orientalis - 91/25 32/91 کفشک گرد

 3231سعیدپور و همکاران،  Psettodes erumei - 31/23 12/55 کفشک تیز دندان

 3239مقدم و همکاران، شهاب - - Himantura gerradi 22/0 سپر ماهی چهارگوش

 3239مقدم و همکاران، شهاب - - Selar crumenophthalmus 30/0 درشتگیش چشم

 3233پور و همکاران، گرجی Epinephelus coiodes - 32/0 39/3 هامور معمولی

 3239رونق و همکاران،  Euryglossa orientalis - 21 2/39 کفشک گرد

 3009، و همکاران Pomadasys sp. - 3 9 Agah سنگسر

 3009، و همکاران Platycephalus sp. - 2 2 Agah کنزمین

 3009، و همکاران Otolithes rubber - 3 1 Agah شوریده

 3009، و همکاران Pampus argenteus - 32 3 Agah حلوا سفید

 3009، و همکاران Epinephelus tauvina - 5/3 5 Agah هامور

 3233سنجر و همکاران،  Acanthopagrus latus - 23/3 91/3 شانک زرد باله

 3233سنجر و همکاران،  Platycephalus indicus - 11/1 55/33 کن دم نواریزمین

 تحقیق حاضر Otolithes rubber 01/0 33/0-32/0 11/0-29/0 شوریده

کادمیوم و سرب در عضله ماهیان شوریده  میزان طورکلیبه       

عضله ماهیان صید شده در سواحل بندرامام خمینی باالتر از 

بودن غلظت  باال علت ترینطورکلی مهمبه بود. شوریده بندربوشهر

دلیل فلز سرب و کادمیوم در منطقه صیادی بندرامام خمینی به
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های شهری و صنعتی تر پسابتراکم باالی صنایع و حجم بیش

تخلیه شده به دریا است. در ضمن از دیگر دالیل باال بودن 

وجود توان بهم در بندرامام خمینی میغلظت فلز سرب و کادمیو

های سازی در ساحل این منطقه و استفاده از رنگکشتی کارخانه

های ها و تخلیه پساب این صنعت به آببرای بدنه کشتی صنعتی

چنین استفاده از سرب در صنعت پاالیش ساحلی اشاره کرد. هم

طقه تواند از دیگر دالیل افزایش این عنصر در مننفت نیز می

 وجود سرب در بنزین و انتشار آن درچنین با توجه بهباشد. هم

که سرب به سرعت بر روی خاک رسوب هوا پس از احتراق و این

ها به خلیج کند، ورود رسوبات حاوی سرب توسط رودخانهمی

چنین آلودگی تواند از دیگر دالیل افزایش باشد. هممی فارس نیز

ها نیز نی ناشی از تردد کشتیدر منطقه صیادی بندرامام خمی

سعیدپور و همکاران، ؛ 3239ساری و همکاران، عسکری) باشدمی

 (.3235خشنود، ؛ 3231

 

 منابع
تجمع فلزات  .1831نیا، ف.، رنجبر، غ. و ستودهامینی .1

( Mugil auratusسنگین در بافت عضله ماهی کفال طالیی )

)طول دریای خزر در ارتباط با برخی مشخصات بیومتریک 

 .استاندارد، وزن، سن و جنسیت(. مجله علمی شیالت ایران

 . 33تا  3، صفحات 2، شماره 31سال 

بررسی تجمع فلزات سنگین جیوه،  .1831خشنود، ر.،  .2

کادمیوم، سرب، نیکل، و وانادیوم در دو گونه کفشک ماهیان 

ارشد علوم محیط نامه کارشناسیبندرعباس و بندرلنگه. پایان

گاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان. زیست، دانش

 صفحه. 332

 ؛پور، ی.نیک ؛پاپهن، ف. ؛سواری، ا. ؛رونق، م.ت. .8

 .1833صفاهیه، ع. و ساالرآبادی، م.ع.،  ؛ذواقرنین، ح.

بافت  در سنگین)کادمیوم، سرب و نیکل( میزان فلزات بررسی

 (Euryglossa orientalisکفشک ) ماهی عضله، آبشش و کبد

سال  .هندیجان. مجله علوم و فنون دریایی سواحل دیلم و در

 .35تا  32، صفحات 3، شماره 9

مرتضوی، م. و صدیق ؛نبوی، س.م.ب. ؛سعیدپور، ب. .1

مقایسه غلظت فلزات سرب و کادمیوم . 1831خشنود، ر.، 

در بافت ماهیچه دو گونه از کفشک ماهیان سواحل استان 

، 3سال  .و فنون دریاییهای علوم هرمزگان. مجله پژوهش

 .23تا  13، صفحات 1شماره 

 .1833ساری، ا.، جواهری، م. و عسکری ؛سنجر، ف. .1

گیری و مقایسه فلزات سنگین سرب و کادمیوم در عضله اندازه

کن دم نواری منطقه صیادی ماهشهر. و پوست ماهی زمین

، 3سال اهواز.  دانشگاه آزاد اسالمی واحد .مجله بیولوژی دریا

 .11تا  25، صفحات 1ارهشم

 .1831کاشانی، ا.، ابطحی، ب. و صباغ ؛فاضلی، م.شریف .1

های سنجش تجمع فلزات سنگین سرب، نیکل و روی در اندام

( سواحل جنوبی دریای خزر. Liza aurataماهی کفال طالیی )

تا  15، صفحات 3، شماره 31سال  .مجله علمی شیالت ایران

23 . 

نسب، ت. و ولی ؛ساری، ع.اسماعیلی ؛مقدم، ف.شهاب .7

مقایسه تجمع فلزات سنگین در . 1831آبادی، م.، کریم

عضله سپرماهی چهارگوش و گیش چشم درشت خلیج فارس. 

تا  35، صفحات 3، شماره32سال  .مجله علمی شیالت ایران

91. 

گیری مقادیر فلزات سنگین اندازه  .1831شهریاری،  ع.،   .3

و نیکل در بافت خوراکی ماهیان  کادمیوم، کروم، سرب

. مجله علمی 3233شوریده و سرخو خلیج فارس در سال 

  15، صفحات 3، شماره 2دوره  .دانشگاه علوم پزشکی گرگان

 .12تا  

بررسی و تعیین میزان فلزات سنگین  .1871راد، م.، صادقی .1

در چند گونه ماهیان خوراکی تاالب انزلی. مجله علمی شیالت 

 . 31تا  3، صفحات 1، شماره 5سال  .ایران

بررسی عناصر سنگین سرب،  .1833ساری، ا.، عسکری .11

های جیوه و کادمیوم در ماهیان بومی شیربت و بیاه رودخانه

دانشگاه  .کارون و کرخه در فصل زمستان. مجله بیولوژی دریا

تا  95، صفحات 1، شماره 3سال اهواز.  آزاد اسالمی واحد

303 . 

 .1833نیا، م. و بازترابی، م.، فرهنگ ؛ساری، ا.عسکری .11

گیری و مقایسه سرب، روی و مس در عضله و کبد هامور اندازه

، شماره 3سال  .(. مجله تاالبEpinephelus coiodesمعمولی )

 .301تا  303، صفحات 3

 .1831زاده، م. و محمدی، م.، والیت ؛ساری، ا.عسکری .12

میزان عنصر جیوه در دو گونه ماهی کفشک زبان گاوی و گل 

خورک در دو منطقه صیادی بندر امام خمینی و بندرعباس. 

سال  .آزادشهر دانشگاه آزاد اسالمی واحد مجله علمی شیالت

 . 51تا  53، صفحات 3، شماره 1

بررسی و سنجش  .1831فاطمی، س.م.ر. و حمیدی، ز.،  .18

رب در عضله برخی ماهیان فلزات سنگین کادمیوم و س

دانشگاه آزاد  خوراکی تاالب هورالعظیم. مجله علمی شیالت

 .  300تا  95، صفحات 3، شماره 1سال  .آزادشهر اسالمی واحد
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حسینی، ا.ر. و بیتا، س.،  ؛نیری، ع.صدوق ؛پور، ع.گرجی .11

های بررسی تجمع برخی فلزات سنگین در بافت. 1833

هامور معمولی. مجله علمی شیالت عضله، کبد و آبشش ماهی 

 .303تا  303، صفحات 3، شماره 33سال  .ایران

عابدی، ع. و افشارنادری، ا.،  ؛رضایی، م. ؛ناصری، م. .11

. سنجش مقادیر برخی عناصر سنگین )آهن، مس، 1831

های روی، منیزیم، منگنز، جیوه، سرب و کادمیوم( در بافت

 Liza) خوراکی و غیرخوراکی ماهی کفال پشت سبز

dussumieri1دوره  .( سواحل بوشهر. مجله علوم دریایی ایران ،

 .12تا  59، صفحات 1و2شماره 

 ؛اسالمی، ه.رجبی ؛ساری، ع.اسماعیلی ؛موسوی، س.ع. .11

بررسی میزان جیوه . 1831دوست، ص. و پذیرا، ع.، وطن

در چهار عضو طحال، کلیه، باله و عضله کوسه ماهی چانه 

 ایران. شیالتعلمی تان بوشهر. مجله سفید در سواحل اس

 .33تا  9، صفحات 3، شماره1سال 

حسینی،  ؛بهشتی، م. ؛ساری، ا.عسکری ؛زاده، م.والیت .17

بررسی و مقایسه تجمع فلزات  .1831م. و محجوب، ث.، 

سنگین در کنسرو ماهی تون شهرهای شوشتر، اصفهان و 

 اهواز. واحد. دانشگاه آزاد اسالمی همدان. مجله بیولوژی دریا

 . 21تا  23، صفحات 3، شماره 3سال 
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