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 Introduction: This study aimed to measure the concentrations of lead and cadmium in the muscle 

tissue of Solen dactylus oyster in Tiab and Sirik areas located in Hormozgan province.  

Materials & Methods: To conduct this research, in the summer of 2018, 30 Solen dactylus 

oysters were collected from each of the mentioned areas and then bioassay operations were 

performed in the laboratory. Atomic absorption spectrophotometry was used to measure the 

concentration of lead and cadmium. Atomic absorption spectrophotometry was used to measure 

the concentration of lead and cadmium.  

Result: The recorded results for the mean concentrations of lead and cadmium showed that there 

is a significant difference between Tiab and Sirik stations (p≤0.05), And the highest mean 

concentrations of lead and cadmium were observed in oyster muscle tissue of knife handle, lead 

(0.761±0.065) and cadmium (0.506±0.075) in the samples of Tiab station, respectively. The 

results show that factors such as the habitat of Solen dactylus affect the accumulation of heavy 

metals lead and cadmium, so that Tiab station shows higher pollution than Sirik station. On the 

other hand, the amount of these heavy metals in the oyster tissue of the knife handle at Tiab 

station is higher than the standard of the World Health Organization (WHO) and also in the Sirik 

region, the concentration of lead is lower and the concentration of cadmium is higher than the 

WHO.  

Conclusion: It turns out that the consumption of knife oysters both as shrimp food and by humans 

should be accompanied by health considerations. 
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 مقاله پژوهشی  
 

 

 
 

 چاقوئی کادمیوم و سرب در بافت صدف دسته شاملمقایسه و سنجش غلظت فلزات سنگین 

(Von Cosel, 1989)  Solen dactylus تیاب و سیریک( های سواحل استان هرمزگاندر آب( 
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ق تیاب و سیریک در مناط Solen dactylusرب و کادمیوم در بافت عضله صدف های سگیری غلظتهدف این تحقیق اندازه مقدمه: 

 باشد. واقع در استان هرمزگان می

آوری جمع Solen dactylusعدد صدف  30از هر منطقه ذکر شده  1397برای انجام این تحقیق، در فصل تابستان  ها:مواد و روش

 وم از روشب و کادمیگیری غلظت سرمنظور اندازهنجی اقدام گردید. بهسوسپس در آزمایشگاه نسبت به انجام عملیات زیست

 اسپکتروفتومتری جذب اتمی استفاده شد. 

 ف ریک اختالیاب و سیتهای های فلزات سرب و کادمیوم نشان داد که بین ایستگاهنتایج ثبت شده برای میانگین غلظت نتایج:

سرب  دف دسته چاقویی،صترتیب در بافت عضله انگین غلظت سرب و کادمیوم بهترین می(، و بیش≥05/0p) داری وجود داردمعنی

ن آلودگی سرب، چنین میزاهای ایستگاه تیاب مشاهده گردیده، هم( در نمونه0/0±075/506( و کادمیوم )065/761±0/0)

بر روی  (Solen dactylus) ف ملوکدهد که عواملی نظیر زیستگاه صدباشد. از طرفی نتایج نشان میتر مینسبت به کادمیوم بیش

یک نشان ستگاه سیرسبت به ایکه ایستگاه تیاب آلودگی باالتری نطوریباشد بهمیزان تجمع فلزات سنگین سرب و کادمیوم موثر می

 جهانی شتاازمان بهدساندارد تر از استدهد. از طرفی میزان این فلزات سنگین در بافت صدف دسته چاقویی در ایستگاه تیاب بیشمی

(WHOبوده و هم )شدباانی میهداشت جهبتر از سازمان تر وغلظت فلز کادمیوم بیشچنین در منطقه سیریک غلظت فلز سرب کم.  

اشتی حظات بهدباید با مال عنوان غذای میگو و هم توسط انسانرسد مصرف صدف دسته چاقویی هم بهنظر میبه گیری و بحث:نتیجه

  همراه باشد.
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 هقدمم
آلودگی  بر بسته عالوهدریایی نیمهمحیط عنوان یکفارس بهخلیج       

 برداری گسترده از ذخایربهره علتسایر دریاها، به معمول و متداول در

عظیم نفتی در فالت قاره و نقل و انتقاالت فراوان مواد نفتی توسط 

طح کیلومترمربع از س هر ها، میزان بار آلودگی تحمیل شده برنفتکش

باشد و آلودگی حاصل از این خلیج بیش از مقدار متوسط جهانی می

درصد کل آلودگی  86حمل و نقل مواد نفتی در خلیج فارس حدود 

خاص اقلیمی  شرایط علته(. ب1) زده شده استخلیج تخمین این نفتی

های جریانات آبی خلیج و سایر عوامل محدودکننده باعث و ویژگی

ها، مواد دگی دوچندان گردد. از میان آالیندهتخریب و آلو شده شدت

های پایدار( مانند فلزات سنگین که آالینده غیرقابل تجزیه )آالینده

آلودگی دریا متمرکز  عنوان پتانسیلهو گل و الی و لجن ب در رسوبات

شده و در عین حال در بافت و بدن آبزیان تجمع و تغلیظ یافته و با 

ها و عوارض سوئی شدید انسان مصرف آبزیان موجب مسمومیت

ها، دومین رده ای از نظر تعداد گونههای دوکفه(. صدف2) گرددمی

باشد که دارای انتشار جغرافیایی زیادی در دریاها و تنان مینرم

باشند. این موجودات از بهترین های آب شور و شیرین میدریاچه

فته و شمار رمحیطی در دریا بههای سنجش پایش زیستشاخص

 بر وجود آلودگی یا سایر شرایط غیر ها داللتبرخی از آن فقدان

دلیل ذخیره مواد سمی باشد. این آبزیان بهمحیطی میطبیعی زیست

زیست در بدن خود، کمک شایانی به پایش وارد شده به محیط

کنند، محققین جهت بررسی اثرات مواد آالینده نفتی و شیمیایی می

های بومی و تغییرات کمی و کیفی گونه و پراکنش عالوه بر این، تنوع

های غیر بومی میتوانند در تفسیر و احیانا وجود و یا عدم وجود گونه

(. افزایش روز افزون 3طور موثری کمک نمایند )شرایط آلودگی به

جمعیت انسان و صنعتی شدن نواحی ساحلی منجر به رهاسازی 

ساحلی  اکوسیستم حلی و درنهایتسا نواحی ها بهگوناگون آالینده انواع

های محیط زیست ترین آالیندهگردد. فلزات سنگین یکی از مهممی

دلیل پایداری طوالنی مدت، سمیت باال و دریایی می باشند، که به

 اندتوجه بسیاری از دانشمندان قرار گرفته مورد زیستی تجمع تمایل به

های آبی به اکوسیستمطبیعی و غیرطبیعی  هایاین فلزات از راه(. 4)

 های آتشفشانی، آتشهای طبیعی عبارتند از فعالیتیابند راهراه می

های ها و رسوبات. راههای طبیعی، هوازدگی و فرسایش سنگسوزی

های شهری باشد که شامل فاضالبهای انسانی میفعالیت غیرطبیعی

استفاده  و کاویمعدن هایفعالیت فسیلی، هایسوخت سوزاندن صنایع، و

کشاورزی است. این فلزات پس از وورود به اکوسیستم آبی  کودهای از

(. مقادیری 5قادرند در داخل رسوبات و بدن موجودات تجمع یابند )

شوند، دفع می مختلف آبزیان هایاز ورود به اندام سنگین پس از فلزات

ف مختل هایبافت تجزیه بودن در غیرقابل علتدفع به صورت عدم اما در

موارد روند این تجمع برگشت  یابند. در بسیاری از اینتجزیه می هاآن

های تر فلزات در حلقهناپذیر بوده، در نتیجه منجر به تجمع بیش

شوند. تغذیه انسان از چنین موجوداتی های غذایی میباالتر زنجیره

شود های باالیی از فلزات سنگین به بدن مینیز باعث انتقال غلظت

صورت است به های آبی ممکنسنگین وارد شده به محیط لزات(. ف6)

های محلول در آب باشند و یا توسط پیوندهای سست سولفیدی یون

گردند و رسوب کنند  آب متصل ستون معلق موجود در یا آلی به ذرات

شیمیایی رسوبات، نوع ترکیبات  تجمع فلزات به ساختار که میزان (7)

اری عناصر، شرایط فیزیک و شیمیایی گذموجود در آب، نرخ رسوب

های فیزیک ویژگی چنین)یونی، کمپلکسی و ذرات معلق( و هم هاآن

ها و غلظت اکسیژن ، وجود تجمع دهندهpHو شیمیایی آب از نظر 

که عناصر  قبیل سرب و کادمیوم (. عناصری از8) محلول بستگی دارد

ر عملکرد طبیعی میزان بسیار اندک قادرند دزیستی ندارند، حتی به

روی  نمایند. رسوب فلز سرب بر ایجاد ها اختاللایبدن ازجمله دوکفه

دلیل فیلترخوار بودن موجود، ها بهایویژه دوکفهههای آبزیان بآبشش

چنین شود. این فلز همها میهای حیاتی آنمانع از انجام فعالیت

ها اید دوکفهبافتی و کاهش میزان رش تواند باعث ایجاد اختالالتمی

نوع  این اهمیت به توجه با (. بنابراین،9و جنین این موجودات شوند )

 اصلی غذاهای از که آبزیان یکیجاییآن از و آبی هایمحیط در بررسی

 هدف با 1397سال  در حاضر مطالعه. باشدبدن می نیازهای تامین در

 لظتغ دارای سنگین سرب و کادمیوم که فلزات زیستی بررسی تجمع

صدف  خوراکی بافت در باشند،می آبی هایدر سیستم باالیی فراوانی و

 دست به هایداده مقایسه چنینهم است. شده انجام فارس خلیج ملوک

 استانداردهای و شده انجام با مطالعات صدف ملوک بافت در آمده

 .باشدمی مقاله این دیگر از اهداف جهانی

 

 هامواد  و روش
اضر در دو ایستگاه از استان هرمزگان سواحل تیاب مطالعه ح       

مدی  و سواحل بین جزر طول شهرستان میناب و سواحل سیریک، در

ها محل زیست صدف مورد مطالعه انجام شد. مبنای انتخاب ایستگاه

ها، منطقه بود. نام و موقعیت جغرافیایی هر ایستگاه پوشش چنینهم و

شده  ذکر 1 جدول ها درآن انجام درحال  در هایعمده فعالیت چنینهم

برداری های نمونهدهنده موقعیت ایستگاهنشان 2و  1 هایشکل است.

 باشد.تیاب و سیریک می های سواحلدهنده ایستگاهنشان 3و شکل 

  S. dactylus)صدف دسته چاقوئی(  های ملوکبرداری از صدفنمونه

رستان میناب مدی شه و در زمان جزر کامل در سواحل بین جزر

صورت به 1397)سواحل تیاب( و سیریک در اواخر مرداد ماه سال 
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های ها از سیخبرداری از صدفتصادفی انجام شد. جهت نمونه

 30طور تصادفی فوالدی مقاوم به زنگ استفاده شد. از هر منطقه به

متری رسوبات جهت سنجش فلزات سانتی 100تا  70صدف از عمق 

دریا شستشو  برداری با آبمحل نمونه ها درنمونه استفاده شد. سنگین

دار که بر روی هر های نایلونی برچسبداده شد. سپس در کیسه

برداری ذکر شده بود، استفاده شد. برچسب نام نمونه و تاریخ نمونه

های صدف در یونولیت درون یخبندان حاوی یخ به آزمایشگاه نمونه

 (.10منتقل شد )
  

 

های های مورد مطالعه و فعالیتموقعیت جغرافیایی ایستگاه: 1جدول  

 عمده انسانی هر ایستگاه در شهرستان میناب و سیریک

 های انسانیفعالیت موقعیت جغرافیایی نام ایستگاه

 شهرستان میناب

 )خور چاخا( تیاب

292284E 

564235N 

تردد شناورهای صیادی، 

تجاری و نفتکش، پهلوگیری 

صید و صیادی، انواع شناورها، 

 های شهری.فاضالب

 شهرستان سیریک

 خور پاچور

572347 E  

262380N 

های انسانی، صید و فعالیت

های صیادی، توریسم،  فاضالب

 شهری
 

ها )برداشت خارجی صدف کردن سطح از پاک در آزمایشگاه پس       

 زائد( توسط آب دریای فیلتر شده و در موجودات مزاحم و مواد

ها تا بار تقطیر فیلتر شدند. پس از آن نمونه وسط آب دونهایت ت

گراد در آزمایشگاه رجه سانتید -20زمان شروع آزمایش در دمای 

ها به (. پس از انتقال نمونه11داری شدند )دانشگاه هرمزگان نگه

 شکمی -)طول صدف(، طول پشتی خلفی -آزمایشگاه طول قدامی

متر انجام پذیرفت. میلی 02/0 )عرض صدف( توسط کولیس با دقت

 یتال)وزن توده نرم احشایی( با ترازوی دیج وزن کل و وزن تر صدف

سنجی زیست مورد نمونه 60 کل در و پذیرفت انجام گرممیلی 1/0 دقت با

 ر دادههای صدف نیز ابتدا در دمای آزمایشگاه قراقرار گرفتند. نمونه

ط توس طور کاملها بهذوب شوند، سپس بافت نرم آن شدند، تا کامالً

 درجه آون 70ساعت در دمای  48مدت پنس از پوسته جدا شد و به

وسیله بهها (. پس از آن نمونه12شوند ) خشک شد، تا کامالً قرار داده

 اونهها، هاون چینی پودر گردید. )پس از هر بار پودر کردن نمونه

یر بار تقطمقطر دو شد و با آب شستشو داده %50 با اسیدنیتریک چینی

ضم هو در ظروف پلی اتیلنی تا آغاز مرحله آبکشی گردید(  کامالً

رم گ 5/0 صدف بافت نرم منظور هضم(. به13) داری شدندنگه شیمیایی

ر لیتمیلی 10بالن ریخته شد، سپس از هر نمونه وزن شد و درون 

(، به آن افزوده شد و سپس Merkدرصد  65اسیدنیتریک غلیظ )

ه بدرجه  140ساعت و در دمای مدت یکدرجه به 4 ابتدا در دمای

ز ها پس از عبور دادن اهضم گردیدند. نمونه مدت سه ساعت کامالً

ط ( در زیر هود توس15×10و ابعاد  42کاغذ صافی واتمن )شماره 

لیتر رسانده شدند و درون ظرف میلی 25آب دوبار تقطیر به حجم 

 ندی شددارآنالیز فلزات نگهدار در دمای یخچال تا زمان اتیلنپلی

اتمی  سنگین توسط دستگاه جذب غلظت فلزات سپس سنجش(. 12)

 با سه بار تکرار برای هر نمونه F Savant AAمدل  GBCبا شعله 

 صورت گرفت.
 

 
 برداری خور چاخا در سواحل تیاب مینابموقعیت منطقه نمونه: 1شکل

 

 
 برداری خور پاچور در سواحل سیریکموقعیت منطقه نمونه :2شکل 

 

 
 )خور چاخا( برداریهای نمونهایستگاه: 3شکل 
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 نتایج

ومتری در و انحراف معیار پارامترهای بینتایج حاصل از محاسبه       

 2جدول در  اب و سیریکهای تیدر ایستگاه Solen dactylusصدف 

 آورده شده است.
 

های در ایستگاه Solen dactylusصدف بیومتری  پارامترهای  :2جدول 

 (SD±Mean) تیاب و سیریک

 

ن مقادیر تریترین و کمدر میان پارامترهای مورد مطالعه، بیش       

در هر دو ایستگاه سیریک و تیاب به   Solen dactylusعرض صدف 

با این  (،4متر بوده است )شکلسانتی 3/1و  2طور مشابه ترتیب و به

ین ب داریاختالف معنی vanvitniمستقل  هایحال نتایج آزمون نمونه

 دهدهای عرض صدف در دو ایستگاه مورد مطالعه نشان میداده

(05/0p≤به .) ری آوهای جمعنمونه صدف در ای که مقادیر عرضگونه

 باشد.از ایستگاه تیاب میشده از ایستگاه سیریک باالتر 
 

 
تیاب  هایدر ایستگاه Solen dactylusمیانگین عرض صدف  :4شکل 

 و سیریک
دار مقدر ایستگاه تیاب به Solen dactylusترین طول صدف کم       

ر متر دسانتی 10میزان ترین طول صدف بهمتر و بیشسانتی 3/7

 هاینهنمو آزمون نتایج (.5 )شکل شد گیریاندازه سیریک ایستگاه

های دو مونهداری بین طول صدف در ناختالف معنی t-testمستقل 

  (.≥05/0p) دهدایستگاه سیریک و تیاب نشان نمی
 

 
های تیاب و در ایستگاه Solen dactylusمیانگین طول صدف  :5شکل

 سیریک
 

ی صدف هان نمونهگیری شده در میاماکزیمم وزن عضله اندازه       

Solen dactylus 11 ر این پارامتترین گرم در ایستگاه سیریک و کم

. بررسی (6گیری شد )شکل گرم اندازه 4مقدار در ایستگاه تیاب و به

 اکی ازحمستقل من ویتنی های با آزمون نمونه های این پارامترداده

رد اه موستگگیری شده در دو ایهای اندازهدار بین دادهاختالف معنی

در  Solen dactylusصدف ای که وزن عضله باشد، به گونهمطالعه می

 تاس ایستگاه سیریک دارای مقادیر باالتری نسبت به ایستگاه تیاب

(05/0p≤ .)  
 

 
های در ایستگاه Solen dactylusتن یانگین وزن عضله نرمم :6شکل 

 تیاب و سیریک
 

ه به های صدف مورد مطالعترین وزن کل در میان نمونهیشب       

اه ترین وزن کل در ایستگگرم در ایستگاه سیریک و کم 15میزان 

شابه با م طور(. به7گیری گردید )شکلگرم اندازه 6مقدار تیاب و به

الف های وزن کل در دو ایستگاه اختپارامتر وزن عضله، بین داده

ی االتربای که ایستگاه سیریک مقادیر ، به گونهدار وجود داردمعنی

   (. ≥05/0p)نسبت به ایستگاه تیاب دارد 
 

 ایستگاه

 عرض صدف

 تننرم

 متر()سانتی

 طول صدف

 تننرم 

 متر()سانتی

 وزن عضله

 تننرم 

 )گرم(

 وزن کل

 تن نرم 

 )گرم(

 90/11±689/1 27/8±258/1 12/9±447/0 82/1±158/0 سیریک 

 70/8±465/1 97/5±091/1 31/8±428/0 59/1±179/0 تیاب
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های در ایستگاه Solen dactylus تنمیانگین وزن کل نرم :7شکل

 تیاب و سیریک
 

ن های مستقل من ویتنی برای میانگینتایج آزمون نمونه       

های دهد که بین ایستگاهفلزات سرب و کادمیوم نشان می هایغلظت

ای ه(، به گون≥05/0pداری وجود دارد )تیاب و سیریک اختالف معنی

گاه یستکه مقادیر فلز سرب و کادمیوم در ایستگاه تیاب باالتر از ا

 (.  9و  8های و شکل 3باشد )جدولسیریک می
 

 Solenصدف  میانگین غلظت فلزات سنگین در بافت :3جدول 

dactylus های تیاب و سیریک در ایستگاه (SD±Mean) 

 ایستگاه
 (Pb) سرب

 )میکروگرم بر گرم(

 (Cd) کادمیوم

 )میکروگرم بر گرم(

 251/0±033/0 379/0±083/0 سیریک

 506/0±075/0 761/0±065/0 تیاب

 

 
در  Solen dactylus غلظت فلز سرب در بافت صدف میانگین :8شکل

 های تیاب و سیریکایستگاه
 (≥05/0p باشنددار میمعنی اختالف ها با حروف غیر مشابه، دارای)ستون 

 
 Solen dactylusمیانگین غلظت فلز کادمیوم در بافت صدف  :9شکل

 های تیاب و سیریکدر ایستگاه
 (≥05/0pباشند دار میمعنی اختالف دارای ها با حروف غیر مشابه،)ستون

 

این  خطر تجمع فلزات سنگین درمنظور ارزیابی چنین بههم       

ه ایستحقیق، این مقادیر با استانداردهای موجود در این زمینه مق

ود شد. در مورد مقایسه غلظت فلزات سنگین با استانداردهای موج

 های مختلف،ها و دولتهیچ منبع واحدی وجود ندارد و سازمان

ن تعیی غذایی ها در موادآالینده غلظت این متنوعی برای استانداردهای

له ی ازجمهای مختلفوسیله سازمانزمینه به اند. اطالعات در اینکرده

WHO ،FDA وFAO  در جدول  استانداردها که این شودمی آوریجمع

 شده است. آورده 4
 

)بافت صدف دسته چاقویی(  رضنتایج تحقیق حا مقایسه: 4جدول 

 المللی  برحسب میکروگرم بر گرمبا حد آستانه استانداردهای بین

 استانداردها

 کادمیوم

)میکروگرم 

 بر گرم(

 سرب

)میکروگرم 

 بر گرم(

 منبع

سازمان بهداشت 

 (WHO) جهانی
1/0 5/0 14 

سازمان غذا و داروی 

 (FDA) آمریکا
1 7/1 15 

سازمان جهانی غذا و 

 (FAO) زیکشاور
5/0 2 14 

 761/0 506/0 منطقه تیاب
تحقیق 

 حاضر

 379/0 251/0 منطقه سیریک
تحقیق 

 حاضر
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 بحث 
هایی هستند که از های آبی تحت فشار ورود آالیندهاکوسیستم       

های اخیر توجه زیادی شوند، در دههها وارد میمنابع متعددی به آن

 به یافتن دست است. شده زیست محیط به هاآالینده ورود این به افزایش

گیری و اندازه محیط زیستی پایش جهت ترهزینه کم و ترآسان هاییروش

شود و ای مانند فلزات سـنگین که وارد محیط میمیزان مواد آالینده

این قبیل  اصلی موجوادات زنده را دارند از اهداف تجمع در بدن توانایی

جهان است. در  دریایی ترین مناطقمهم ازمطالعات است. خلیج فارس 

حفاظت از محیط  ایسازمان منطقه عنوان ، سازمانی تحت1979سال 

د که تاکنون مطالعات بسیاری کیل شتشROPME) ) زیست دریایی

ترین دریا انجام داده است. از مهم در زمینه آب، رسوبات و آبزیان این

غلظت  ابیشود، ارزیمی امسازمان انج ط اینساله توس همه که مطالعاتی

واقع فلزات  در از آبزیان است. برخی آب، رسوبات و در سنگین در فلزات

ر غیرضروری برای ره عناصمیوم در زمدسنگینی مانند، سـرب و کا

ها ممکن است به شوند و مقادیر نسبتأ کم آنتنان محسوب مینرم

های صدفزدایی در بدن آبزیان باشد. های سمدلیل وجود مکانیسم

رای های زیستی مناسب بعنوان شاخصای از لحاظ علمی بهدوکفه

ها ایگیرند. دوکفهپایش زیستی آلودگی آب مورد استفاده قرار می

وسیع، فراوانی، ریزه  جغرافیایی خاطر برخی فاکتورها مانند پراکنشبه

خوار بودن، توانایی تحمل باال نسبت به تغییرات محیطی، جمعیـت 

اندازه مناسب، سازگار بودن با شرایط جدید، توانایی مطالعه در ثابت، 

گونه مطالعات رای اینبی بمکان و محیط آزمایشگاهی، گونه مناس

از  Solen dactylusاست. در این پژوهش پارامترهای بیومتری صدف 

های وزن کل حاصل جمله، عرض، طول، وزن عضله و در نهایت داده

سرب و کادمیوم بررسی  سنگین فلزات میزان یگیراندازه ها جهتاز آن

شد. مهم است بدانیم با توجه به مطالعات کمی که در منطقه و بر 

گونه مورد مطالعه صورت گرفته است، مقایسه مستقیم مطالعات  روی

دلیل متفاوت بودن نوع گونه، روش کار و قبلی با مطالعه حاضر به

و انحراف حاصل از محاسبه نتایج  .ایستگاه متفاوت کار سختی است

های در ایستگاه Solen dactylusبیومتری در صدف  معیار پارامترهای

های عرض داری بین دادهنشان داد که اختالف معنی تیاب و سیریک

ای که مقادیر به گونه صدف در دو ایستگاه مورد مطالعه وجود دارد،

از یک باالتر شده از ایستگاه سیر آوریجمع هایصدف، در نمونه عرض

ها طول صدف، بررسی باشد. اما در رابطه با بیومتریایستگاه تیاب می

های دو داری بین طول صدف در نمونهاختالف معنینشان داد که 

دست آمده در رابطه با هنتایج ب ایستگاه سیریک و تیاب وجود ندارد.

های دار بین دادهوزن عضله در صدف هر دو ایستگاه اختالف معنی

 Solenصدف ای که وزن عضله گیری شده را نشان داد، به گونهاندازه

dactylus سیریک دارای مقادیر باالتری نسبت به ایستگاه  در ایستگاه

های صدف، بین داده بیومتری نهایت در رابطه با مطالعه . درتیاب است

ای که دار وجود دارد، به گونهوزن کل در دو ایستگاه اختالف معنی

طورکلی به دارد. تیاب نسبت به ایستگاه سیریک مقادیر باالتری اهایستگ

سه عامل، تفاوت در میل ترکیبی، تفاوت میزان تجمع درون سلولی 

ر های ایجاد تغییو قابلیت )های جذب یا دفعفلزات )متاثر از سیستم

زنده دخیل  موجودات بدن در فلزات هایدر ویژگی مطلوب، بندیورتص

که الگوی  است آن دهندهنشان محققین تحقیقات نتایج الًباشند. اصومی

های جذب و دفع جانوران به سرعت هایسنگین در بافت تجمع فلزات

ر بستگی دارد. با بزرگ شدن ابعاد بدن در ورد نظها در بافت مآن

 )تر)مسن ترو در آبزیان بزرگ حجم بهسطح  نسبت ها، کاهشایدوکفه

که هر دو  شودیک )سوخت و ساز( دیده میهای متابولکاهش فعالیت

عامل مزبور منجر به کاهش میزان جذب فلزات با افزایش ابعاد بدن 

ه که ب مختلف حاکی از آن است گردد. البته نتایج تحقیقاتآبزیان می

باشند می دخیل رابطه در این متنوعی هایمکانیسم هاایویژه در دوکفه

ممکن است منجر به کاهش یا افزایش فلز  گونه و نوع که بسته به نوع

البته  و یا عدم تغییر میزان تجمع فلزات با افزایش ابعاد بدن گـردد.

که معموالً، ارتباط جایی، از آنو همکاران Hédouinطبق تحقیق 

ها وجود دارد و ایفلزات در دوکفه داری بین اندازه بدن و تجمعمعنی

و نسبت  بدن متابولیکی به نیازهای توجه با مختلف هایها با اندازهصدف

. در (16) کنندسطح به حجم میزان متفاوتی از فلزات را انباشته می

نشان  فلزات سرب و کادمیوم نتایج هایغلظت میانگین رابطه با بررسی

وجود دارد،  داریمعنی تیاب و سیریک اختالف هایبین ایستگاه که داد

یوم در ایستگاه تیاب باالتر از ای که مقادیر فلز سرب و کادمبه گونه

باشد. با توجه به نزدیک بودن نسبی موقعیت دو ایستگاه سیریک می

بودن منابع انتشار عناصر مورد نظر در  برداری، مشترکایستگاه نمونه

عناصر در ایستگاه تیاب  میزان تجمع تر بودنها، بیشایستگاه محدوده

تر در این ایستگاه نده بیشهای آالیدلیل وجود کانونتوان بهرا می

وجود استخرهای پرورش میگو،  دلیلتواند بهارتباط داد. این امر می

های لنج پهلوگیری جهت ، وجود اسکلهمیگو و ماهی هایسردخانه وجود

سوختگیری  جهت بنزین پمپ وجود سازی،لنج هایکارگاه وجود تجاری،

گسترش  همراهبه یتجمع و رشد شهرنشینی توسعه دریایی، نقلیه وسایل

های صنعتی، کشاورزی و اقتصادی در محدوده تیاب دانست فعالیت

ها و آثار منفی بر شرایط کیفی تاالب از که، سبب ورود انواع آالینده

از اجزای  شد. کادمیوم یکی خواهد آبزیان و دیگر هاصدف جمله تاثیر بر

قی از جهان مناط و در باشدمی های فسفاتهسنگ دهندهتشکیل طبیعی

ها باشد. میزان این فلز در بین سایر فلز هایی از سنگکه شامل الیه

غلظت  ،و همکاران Cheggor(. 17یابد )ای میافزایش قابل مالحطه

 باالیی از کادمیوم را در مناطقی نزدیک به کارخانجات تولید اسید



 Journal of Animal Environment, Vol. 13, No. 4, Winter 2022               1400 زمستان، 4، شماره 13زیست جانوری، سال فصلنامه علمی محیط

281 

یوم منابع کادم دیگر .(18) آوردند دستگچ به سنگ فسفریک و کارخانه

چنین هم کنند،می استفاده حرارتی هایکه از پروسه صنایعی نزدیکی در

سیمان که این مواد را در  آوریدر مناطق نزدیک به کارخانجات عمل

 ،ای که توسط عبدالوندمطالعه در (.17) دارد وجود کنند،می پراکنده هوا

هرمز فلز نیکل، وانادیوم، سرب و کادمیوم در جزایر قشم و  4بر روی 

انجام شد. غلظت  Sacostrea cucullataای صخره با استفاده از صدف

های درگهان و اسکله فجر جز ایستگاهها بهکادمیوم در همه ایستگاه

. با توجه (19) داری نشان نداددر فصل زمستان با هم اختالف معنی

های فراوانی از سنگ به خاکشناسی جزایر قشم و هرمز و وجود الیه

غلظت کادمیوم موجود در  مک در خاک این جزایر احتماالًگچ و ن

طبیعی این عنصر باشد،  ناشی از غلظت های مختلفبافت نرم ایستگاه

چنین وجود کارخانجات طوال در شهر قشم و هم صنعتی شهرک وجود

(، امکان آلودگی هوا در این منطقه و 20سیمان در این شهرک )

 ها در فصل زمستان وجود دارد.رشانتقال آن به آب دریا از طریق با

Cravo جهت  تنان از بافت سخت خوددریافتند که نرم ،و همکاران

سنگین  چنین فلزاتسنگین سمی و غیرضروری و هم فلزات زداییسم

 کنندکنند، استفاده میمیاز حد در بافت نرم تجمع که بیش ضروری

(21) .Farlane تجمع فلزات  که درخصوص هاییبا بررسی ،و همکاران

انجام  Pinctata imbricateمس، سرب و نیکل در پوسته و بافت نرم 

دادند، دریافتند که تجمع فلزات در پوسته و بافت نرم روند مشابهی 

سخت  بافت در فلزات سازیرقیق که میزانحالی(. در22) کندمی را طی

زیست شامل فعالیت باشد از منابع اصلی سرب در محیطتر میکم

باشد. کاوی، فرآیندهای ذوب و تصفیه سرب و دیگر فلزات میدنمع

 M. galoprovincials صدف روی بر ،و همکاران Szefera که تحقیقی در

نرم و سخت این صدف  کادمیوم، سرب و روی را در بافت فلزات غلظت

ها دریافتند ارزیابی قرار دادند، آن غربی مالزی مورد در امتداد سواحل

. (23) یابندمیراحتی در پوسته تجمع سرب و روی به که کادمیوم،

کادمیوم و سرب در پوسته نسبت به غلظت این فلزات در بافت  میزان

حال غلظت فلز روی در بافت نرم دارای غلظت  نرم باالتر بود. در عین

باالتری بود. منابع اصلی سرب در محیط زیست شامل ناشی شدن از 

ذوب و تصفیه سرب و  هایوی، و فعالیتکاهای معدنسرب از فعالیت

برداری افت که اثر محل نمونهیدر، Maanan (.17) باشدمی فلزات دیگر

تر از دار در غلظت فلزات سنگین قابل مالحظهمعنیدر ایجاد اختالف

سنگین نیکل،  فلزات غلظت ،Maanan. (17) باشدمی فصلی تغییرات اثر

 داد و غلظت ارزیابی قرار تلف موردمنطقه مخ و کادمیوم را در دو سرب

 ترتیببه  Oualidiaالگون در Oyster در را فوق سنگین فلزات

Ni>Cd>Pb  و در الگونSidimoussa ترتیب بهNi>Pb>Cd  محاسبه

چنین باالترین غلظت فلزات را در بافت نرم صدف در فصل کرد و هم

 در ار فلزات غلظت ترینبیش ،Maanan .(24) آورد دستبه گرم

آورد و های نزدیک به مناطق مسکونی و صنعتی بدستایستگاه

دست آورد که از مناطق ههایی بترین غلظت را برای ایستگاهپایین

دار بین فصول مختلف برای معنی فاصله داشتند وی اختالف مسکونی

. ورود فلز سرب (24) دست آوردهب Oysterغلظت فلزات سنگین در 

نشت و تخلیه  تردد، ند ناشی از ترکیبات نفتی،توابه خلیج فارس می

شیمیایی  کودهای صنعتی و شهری، هایفاضالب ها،توازن نفتکش آب

های مستعمل روغن آبکاری و تجهیزات الکترونیکی، صنایع و حیوانی،

ها کشتی بدنه سرب از رنگ غذایی و رهاسازی صنایع شناورها، سوخت و

های پساب مختلف و تخلیه د صنایعدر این میان وجو و شناورها باشد.

ترین دالیل عنوان مهمتوان بهفلزات سنگین را می حاوی انواع صنعتی

سرب یکی از فلزات  (. عالوه بر این،25) رشمردبآلودگی با فلز سرب 

توقف  تردد، دلیلو به ها نیز هستشناورها و قایق دهنده بنزینتشکیل

ها وارد ب ناشی از سوخت آنمقدار زیادی از پسا زیاد این وسایل،

توان گفت که این پژوهش می با توجه به نتایج (.14شود )محیط می

دسته چاقویی بر روی میزان تجمع فلزات  صدف نظیر زیستگاه عواملی

طوری که ایستگاه تیاب هباشد، بسنگین سرب و کادمیوم موثر می

نظر ین بهچنآلودگی باالتری نسبت به ایستگاه سیریک نشان داد. هم

های مورد مطالعه از نظر میزان سرب، سطح باالتری رسد ایستگاهمی

که میزان این دارند. البته این تحقیق نشان داد نسبت به کادمیوم 

تر فلزات سنگین در بافت صدف دسته چاقویی در ایستگاه تیاب بیش

چنین در ( بوده و همWHO) از استاندارد سازمان بهداشت جهانی

تر تر و غلظت فلز کادمیوم بیشریک غلظت فلز سرب کممنطقه سی

 رسدنظر میباشد، بنابراین به( میWHO) از سازمان بهداشت جهانی

غذای میگو و هم توسط انسان  عنوانهم به چاقویی دسته صدف مصرف

حال، پیدایش و وجود با این باید با مالحظات بهداشتی همراه باشد.

 توان چنینمی طورکلیهکننده است. بآلودگی در این محیط نگران

 حاصل هایآالینده ازجمله مختلف هایآالینده ورود که کرد گیرینتیجه

 هایتلیفعا هرمزگان، استان موجود در صنایع کشاورزی، و پروریآبزی از

های شهری که در های فسیلی، فاضالبنظیر قاچاق سوخت انسانی

شود، موجب پدید آمدن میها به خلیج فارس وارد نهایت پساب آن

سنگین پس از ورود به  گردد. فلزاتآلودگی فلزات سنگین در آب می

های چرخه جریان و در یابدآبزیان تجمع می در بدن آبی هایاکوسیستم

شود. از زیستی به سطوح غذایی باالتر و در نهایت انسان منتقل می

گرفتن انسان با های در معرض قرار ترین راهکه یکی از مهمجاییآن

باشد، فلزات سنگین دریافت این عناصر از طریق منابع غذایی می

 چاقویی در تغذیه دسته توجه به نقش و اهمیت بافت صدف بنابراین با

کنترل  تری در جهتمیگو و نهایت انسان، باید مدیریت بهتر و بیش

ابع عنوان یکی از منآبزیان که به گیرد تا ذخایر آالینده صورت منابع

 تری گردد.مهم پروتئین است دچار صدمات کم
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