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چکیده
این مطالعه به بررسی غلظت سه فلز سرب ،کادمیوم و جیوه در بافت عضله ماهی گوازیم دم رشتهای( )Nemipterus japonicusدر
آبهای شمالغرب خلیج فارس بههمراه برآورد ریسك ناشی از مصرف عضله این ماهی برای انسان میپردازد .فلزات مورد نظر در نمونههای تهیه
شده ( 30نمونه) پس از آمادهسازی و انجام فرآیندهای استخراج و هضم ،با استفاده از دستگاه جذب اتمی مجهز اندازهگیری گردیدند .نتایج نشان
داد میانگین غلظت ( )±SDدر بافت عضله ماهی گوازیم دم رشتهای مربوط به فلزات سرب و جیوه بهترتیب ،1/02±0/026 ، 2/00±0/246
میلیگرم بر کیلوگرم وزن خشك میباشد .باالترین غلظت فلزات سنگین سرب و جیوه در عضله گونه مورد مطالعه بهترتیب  2/40و  1/09و
پایینترین غلظت بهترتیب  1/55و 1/00میلیگرم بر کیلوگرم وزن خشك بهدست آمد و کادمیم قابل جذب در تمام نمونهها کمتر از حد تشخیص
دستگاه بود .فاکتورهای جذب روزانه ) (DIبرای عناصرسرب،کادمیم وجیوه بهترتیب  1/62 ،46/56و  23/74میلیگرم بر شخص در روز و
شاخص ریسك ) (HQبهترتیب  1 ،1و  0/874بهدست آمدند .مقایسه با استانداردهای شاخص نشان میدهد که مقدار سرب در عضله گوازیم دم
رشتهای باالتر از حد مجاز استاندارد سازمان بهداشت جهانی ) (WHOو برابر با سازمان وزارت کشاورزی ،شیالت و غذای انگلستان
) (UKMAFFمیباشد ولی از نظر استاندارد سازمان غذا و داروی آمریکا ) (FDAدر حد مجاز بوده و مقدار جیوه از هر سه استاندارد شاخص در
این تحقیق باالتر بود .با توجه به عدد شاخص ریسك ) ،(HQمصرف ماهی گوازیم دم رشتهای در این منطقه از لحاظ سرب،کادمیم و جیوه
خطری برای مصرف کنندگان نخواهد داشت  .غلظت عناصر سرب و جیوه در دو جنس نر و ماده در ماهی گوازیم دم رشتهای با یکدیگر اختالف
معنیداری نداشت ( ،)p>0/05ولی در مقدار غلظت کادمیوم در جنسهای نر و ماده اختالف معنیداری وجود داشت ( .)p>0/05عالوه بر این
بین غلظت جیوه در عضله ماهی گوازیم دم رشتهای با اندازه (طول کل و طول چنگالی) اختالف معنیداری وجود نداشت ( )p>0/05و بین مقدار
غلظت فلز کادمیم با اندازه (طول کل و طول چنگالی) اختالف معنیداری وجود داشت ( ،)p>0/05برای فلز سرب نیز بین مقدار غلظت فلز و
اندازه طول چنگالی اختالف معنیداری وجود نداشت ( ،)p>0/05اما بین غلظت فلز و طول چنگالی اختالف معنیداری وجود داشت (.)p>0/05
کلمات کلیدی :فلزات سنگین ،گوازیم دم رشته ای  ،جذب روزانه ،شاخص ریسک ،خلیج فارس
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

Taghavi_Lobat@yahoo.com
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خندانیشراهی و همکاران

بررسی تجمع غلظت فلزات سنگین (سرب،کادمیوم و جیوه) در عضله ماهی گوازیم دمرشتهای....

مقدمه
استفاده از منابع خوراكي دریایي بهویژه ماهيان بهعنوان بخشي
از منابع پروتئيني ،بهعلت افزایش جمعيت و نياز روز افزون انسان به
غذا ،افزایش یافته است (اميني و همکاران .)1378 ،پژوهشهایي كه
در زمينه آلودگي فلزات سنگين در اكوسيستمهای آبي انجام ميشوند
از دیدگاه سالمت انسان و بهداشت عمومي بسيار مهم هستند .از
طرفي در این پژوهشها حفظ حالت توازن اكوسيستمهای آبي بهعنوان
هدف ثانویه مدنظر است .بهدنبال انتقال آالیندههای ذكر شده به
محيطهای دریایي این احتمال بهوجود ميآید كه ماهي مقادیری از
برخي فلزات سنگين را از طریق زنجيره غذایي یا از طریق آب از محيط
جذب نماید (اميني و همکاران .)1384 ،مقادیر برخي فلزات مانند
مس ،روی ،آهن و ...در غلظتهای پایين برای متابوليسم آبزیان ضروری
هستند ،درحاليكه نقش بيولوژیک برخي از آنها مانند جيوه،كادميوم
و سرب هنوز شناخته نشده است و این فلزات حتي در غلظتهای
پایين نيز برای موجودات زنده سمي هستند ( Atliو .)2003 ،Canli
جيوه فلزی خطرناک است كه در دهههای اخير نگراني حاصل از
آلودگي زیست محيطي آن درسراسر دنيا بحثهای زیادی را موجب
شده است ( Xiaojieو همکاران .)2008 ،سرب یکي از چهار فلزی
است كه بيشترین عوارض را روی سالمتي انسان دارد (.)1985 ،Berlin
همچنين اثرات سميت كادميم در بدن انسان نيز باعث شده است كه
در سالهای اخير محققين در كشورهای مختلف ،مطالعات بسياری را
در مورد این عنصر انجام دهند .بهدنبال انتقال آالیندههای ذكر شده
به محيطهای دریایي ممکن است مقداری از برخي فلزات سنگين از
طریق زنجيره غذایي یا از طریق آب توسط ماهي جذب شود (اميني
رنجبر و همکاران .)1384،سن ،طول ،وزن ،جنسيت ،عادت تغذیهای،
نيازهای اكولوژیک ،غلظت فلزات سنگين درآب و رسوب ،مدت زمان
ماندگاری ماهي در محيط آبي ،برخي خواص شيميایي آب (شوری،
سختي ،دما ) عوامل موثر در تجمع فلزات سنگين در اندامهای مختلف
ماهي مي باشند ( Demirakو همکاران .)2006 ،آالیندههای آلي و
معدني از جمله عناصر سنگين پس از تجمع در بدن آبزیان و در جریان
چرخههای زیستي به سطوح غذایي باالتر و در نهایت به انسان منتقل
ميشوند .فلزات سنگين بهعلت اثرات سمي ،توان تجمع زیستي در
گونههای مختلف آبزیان و بهدليل وارد شدن به زنجيرههای غذایي از
اهميت ویژهای برخوردار ميباشد ( Filaziو همکاران .)2003 ،در زمينه
اندازهگيری فلزات سنگين در ماهيان خليج فارس ،دریای عمان و دریای
خزر مطالعات زیادی صورت گرفته است ،كه از ميان آنها ميتوان به
تحقيقات صباغكاشاني ( ،)1380در عضله ،كبد ،كليه ،آبشش و تخمدان
ماهي كفال دریای خزر ،مطالعه شریففاضلي و همکاران ( ،)1384در
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بافتهای كبد ،آبشش ،كليه ،تخمدان و عضله ماهي كفال اوراتوس
دریای خزر ،مطالعه امينيرنجبر و ستودهنيا ( ،)1384در عضله ماهي
كفال طالیي ) (Liza aurataو صادقيراد و همکاران ( ،)1384در بافت
عضله و خاویار دوگونه از تاسماهيان دریای خزر اشاره كرد .همچنين
 Pourangو همکاران ( ،)2005به بررسي بافت خوراكي پنج گونه تاس
ماهي حوزه جنوبي دریای خزر Agusa ،و همکاران( ،)2004به بررسي
بافت عضله پنج گونه از ماهيان خاویاری كشورهای مختلف دریای
خزر Anan ،و همکاران( ،)2005به بررسي بافت ماهيان استخواني مناطق
مختلف كشورهای حاشيه دریای خزر ،همچنين  Sabryو همکاران
( )2015به بررسي فلزات سنگين سرب و كادميوم در عضالت خوراكي
 3گونه ماهي تجاری شانک راهراه ،شانک سياه و شهری معمولي و
ارزیابي خطرات احتمالي مرتبط با مصرف انساني در عربستان سعودی
پرداختند Silva .و همکاران ( )2015فلزات سنگين از جمله كادميم،
كروم ،سرب و آالیندههای شيميایي در بافتهای عضالني سيزده گونه
ماهي را مورد ارزیابي قرار دادند نتایج آنها شواهدی از آلودگي كادميم
یا سرب را در دوره زماني مورد مطالعه نشان داد Esteban .و همکاران
( )2015به بررسي فلزات سنگين و عناصر كمياب در عضله ماهي
سيلور ( )Odontesthes bonariensisدر آبهای آرژانتين پرداختند.
نتایج آنها نشان داد كه جمعيت كثيری از ماهيان آلوده به جيوه
بودند .آقای ریاحيخرم و همکاران ( )2015فلزات سنگين سرب و
كادميوم را در بافت قزلآالی رنگينكمان را در مزارع پرورش ماهي
آبهای سرد همدان را مورد بررسي قرار دادند ،نتایج آنها نشان داد
كه غلظت فلزات در محدوده استانداردهای تعيين شده است و مصرف
گوشت قزلآالی رنگينكمان برای انسان بيخطر است.
در پژوهش حاضر ،ماهي گوازیم دم رشتهای (Nemipterus
 )japonicusیکي ازگونههای مهم تجاری ماهيان در آبهای خليج فارس
و دریای عمان ميباشد .این ماهي برای مصرف انساني از گوشت مطلوبي
برخوردار است و درصد قابل مالحظهای از تركيب صيد ترال كف را
تشکيل ميدهد .بهطوریكه در  10-15سال اخير ميزان ذخایر آن
افزایش چشمگيری داشته است (ولينسب .)1392 ،هدف اصلي این
مطالعه تعيين و اندازهگيری تجمع سه فلز سنگين سرب ،كادميوم و
جيوه در عضله ماهي گوازیم دم رشتهای در آبهای شمالغرب خليج
فارس و برآورد ریسک ناشي از مصرف آن است.

مواد و روشها
با توجه به اهميت خوراكي ماهي گوازیم ،اندازهگيری و سنجش
و بررسي انواع آالیندهها از جمله فلزات سنگين كه از ميان آنها در
این تحقيق سه فلز سنگين (سرب ،كادميم و جيوه) كه بيشترین
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فراواني را در سيستمهای آبي دارا ميباشند از اهميت خاصي برخوردار
ميباشد (دبيری .)1385 ،بههمين منظور تعيين ميزان غلظت فلزات
سنگين و برآورد سيبل خطر باالخص در بافت خوراكي آن و همچنين
مقایسه با مطالعات اخير و استانداردهای جهاني حائز اهميت ميباشد.
در این مطالعه تعداد  30عدد ماهي از آبهای استان بوشهر ،شمال
خليج فارس بهصورت تصادفي (13عدد نر و 17عدد ماده) در سال
 1394تهيه گردید.
آمادهسازی نمونهها :نمونهها پس از جمعآوری درون جعبههای
یونوليت حاوی یخ به آزمایشگاه آالیندهها در پژوهشکده ميگوی بوشهر
منتقل شدند .نمونهها در آزمایشگاه پس از قرار دادن درون كيسههای
پالستيکي استریل مجزا ،كدگذاری شدند .سپس با استفاده از تخته
زیستسنجي طول كل و طول چنگالي برحسب سانتيمتر اندازهگيری
و با ترازوی دیجيتال در حد گرم توزین شدند و از ناحيه سر شکاف
داده شده و تعيين سن گردیدند ( .)1999 ،Moopamپس از زیست
سنجي از عضله ماهي با تيغه اسکالپل نمونهبرداری صورت گرفت و
بعد آنها را درون دستگاه فریز درایر جهت خشک شدن قرار داده شد.
هضم نمونهها و آنالیز دستگاهی جهت تعیین میزان فلزات
سنگین :نمونههای ماهي بهروش فریز درایر خشک و سپس جهت
مراحل هضم به آزمایشگاه منتقل شد .برای اندازهگيری سرب و كادميم،
از هر نمونه آمادهسازی شده بهمقدار  0/3گرم توزین و درون ویال
ریخته و با افزودن  4سيسي نيتریک اسيد بهمدت یکساعت در دمای
آزمایشگاه رها شده ،سپس درون هات پليت در دمای  90درجه
سانتيگراد بهمدت  3ساعت عمل هضم انجام گردید .برای اندازهگيری
جيوه ،مقدار  0/3گرم نمونه خشک شده توزین و درون ویال ریخته،
سپس  45ميليگرم ( 0/045گرم) اكسيد وانادیم ( (V2O5افزوده گردید.
در ادامه  5سيسي نيتریک اسيد اضافه و بهمدت یک شب در دمای اتاق
قرار داده شد و سپس برای عمل هضم در دمای 90درجه سانتيگراد به
مدت  3ساعت درون هات پليت قرار گرفت .آنگاه پس از خنک شدن
نمونه با افزودن  20ميليليتر آب مقطر و  1ميليليتر دی كرومات
پتاسيم ( 2درصد) به حجم نهایي 50ميليليتر رسانده شد (،Moopam
 .)1999تمامي فلزات با دستگاه جذب اتمي مدل Thermo,Electron
 Corporation AA Serio Systemبا المپ زمينه دوتریم آناليز گردیدند.
فلزات  Cd,Pbبا كوره گرافيتي و جيوه  Hgبا بخارات سرد اتمي ( Cold
 )Vapourتعيين غلظت گردید (.)2005 ،APHA
روش آنالیز آماری :در این مطالعه دو گروه از متغيرها یعني
متغير مستقل (نمونهها) و متغير وابسته (كليه پارامترهای زیستي و
فلزات سنگين مورد مطالعه) درنظر گرفته شدند .پس از زیستسنجي،
ميانگين سه فلز ( )Pb,Cd,Hgبا استانداردهای جهاني(،FDA،WHO
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 )UKMAFFمقایسه گردیدند .تجزیه و تحليل دادهها با نرمافزار
( SPSS )Version15انجام و با آزمون شاپيرو-ویلک ()Shapiro-Wilk
و كولموگراف-اسميرنف ( )Kolmogorov-Smirnovو رسم نمودار Q-Q
نرمال بودن ( )Sig>0/05آن تایيد شد .ميانگين نمونهها به كمک
آزمون آماری با یکدیگر مقایسه شد تا وجود و عدم وجود اختالف
معنيدار تعيين گردد ( Siapatisو همکاران .)2008 ،بنابراین برای
تجزیه و تحليل آماری از آزمونهای پارامتریک ()ANOVA, T-test
استفاده گردید .برای ثبت اطالعات و كالسهبندی دادهها نرمافزار اكسل
 2010مورد استفاده قرار گرفت.
روش محاسبه برآورد ریسک ناشی از مصرف :ميزان خطر
پذیری (ریسک) ناشي از مصرف ماهي گوازیم دم رشتهای توسط
فرمولهای ( )1و ( )2و ( ) 3بهشرح ذیل محاسبه گردید:
فرمول شماره ( :)1ميزان جذب فلز سنگين در بدن در روز از طریق
مصرف ماهي (ميليگرم بر شخص در روز) را نشان ميدهد.
DI=FIRC

 =DIمي زان جذب فلز سنگين در بدن در روز از طریق مصرف ماهي
(ميليگرم بر شخص در روز) =FIR ،ميزان مصرف ماهي در منطقه مورد
مطالعه (گرم بر شخص در روز) =C ،ميانگين غلظت فلز سنگين در
ماهي (ميليگرم بر كيلوگرم وزن خشک)
این فرمول ميزان جذب روزانه ( )Daily Intakeفلزات سنگين
سرب ،كادميوم و جيوه ناشي از مصرف ماهي را با در نظر گرفتن
ميانگين غلظت این عناصر در ماهي مورد مطالعه (گوازیم دم رشته ای
 )Nemipterus japonicusو سرانه مصرف ماهي دركشور بهازای هر نفر
8/5كيلوگرم در سال ميباشد محاسبه مينماید .با كمک این فرمول
ميتوان با توجه به غلظت آالینده در ماهي یا فرآوردههای دریایي با
كاهش ميزان مصرف آن تعداد ورود و جذب ماده آالینده به بدن را تا
حد استاندارد یعني مقداری كه هيچگونه اثر منفي قابل مشاهدهای
نداشته باشدكاهش داد .همچنين با كمک این فرمول ميزان جذب
روزانه و هفتگي قابل قبول آالینده یا ميزان تماس روزانه انسان با
آالینده بهدليل مصرف ماهيان آلوده را ميتوان محاسبه كرد (حسيني
و همکاران.)1390 ،
فرمول شماره ( :)2حداكثر ميزان مجاز مصرف در روز (گرم در روز) را
نشان ميدهد.
CRlim=(RFD × BW ) / CM

 =CRlimحداكثر ميزان مجاز مصرف در روز (گرم در روز) =RFD ،دوز
مرجع یا مجموع مجاز جذب روزانه آالینده (ميليگرم بر كيلوگرم)،
 =BWوزن بدن(70كيلوگرم برای یک فرد بالغ) =CM ،ميزان فلز
سنگين در ماهي (ميليگرم بر كيلوگرم)

185

بررسی تجمع غلظت فلزات سنگین (سرب،کادمیوم و جیوه) در عضله ماهی گوازیم دمرشتهای....

خندانیشراهی و همکاران

ميزان مجاز مصرف روزانه ماهي( )CRlimبا توجه به مقدار فلز سنگين
اندازهگيری شده در عضله ماهي ،از طریق این فرمول كه توسط آژانس
حفاظت محيطزیست آمریکا پيشنهاد شده محاسبه ميگردد (حسيني
و همکاران .)1390،ميزان  )Reference dose ( RFDیا دوز مرجع یا
مجموع مجاز جذب روزانه آالینده برای سرب،كادميوم و جيوه بهترتيب
 0/0001 ،0/001 ،0/025ميليگرم بر كيلوگرم در روز مي باشد ( US
.)1999 ،Agency
فرمول شماره  :3شاخص ریسک
HQ=(MTCC × CR / BW ) / RFD

 =HQشاخص ریسک (بدون واحد) =MTCC ،ميانگين غلظت آالینده
اندازهگيری شده در ماهي (ميليگرم بر كيلوگرم) =CR ،حداكثر ميزان
مجاز مصرف در روز (گرم در روز) =BW ،وزن بدن ( 70كيلوگرم برای
یک فرد بالغ) =RFD ،دوز مرجع یا مجموع مجاز جذب روزانه آالینده
(ميليگرم بر كيلوگرم)

ارزیابي خطر برای سالمت ،طبق فرمول ارائه شده براساس
شاخص خطر  HQبيان ميشود .شاخص ریسک  HQعبارت است از
نسبت دوز تعيين شده آالینده (ميانگين غلظت آالینده اندازهگيری
شده در نمونه) به سطح دوز مرجع ( )RFDآالینده اگر این نسبت كمتر
از یک باشد نشاندهنده آن است كه مصرف ماهي اثر مضری برای
سالمتي مصرفكننده نخواهد داشت (حسيني و همکاران.)1390،

نتایج
جدول  1و شکل  1نتایج حاصل از مقایسه ميانگين متغيرهای
مورد مطالعه اندازهگيری شده در ماهي گوازیم دم رشتهای در شمال
غرب خليجفارس را نشان ميدهند .در شکل  1حداقل±حداكثر ميانگين
غلظت سرب ( 2/06±1/85پيپيام) و جيوه( 1/03±1/01پيپيبي)
ميباشد همچنين مالحظه گردید كه ميزان كادميم در تمام نمونهها
از عدد حد تشخيص دستگاه ( )0/1پایينتر ميباشد.

جدول :1مقایسه میانگین متغیرهای مورد مطالعه در ماهی گوازیم دم رشتهای
طول چنگالی

طول کل

وزن کل

سرب

کادمیوم

جیوه

تعداد

FL

TL

W

Pb

Cd

Hg

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

(گرم)

(پی پی ام)

(پی پی ام)

(پی پی بی)

17
13
30

19/4
18/8
19/1

21/5
20/7
21/2

152/2
127/4
141/5

2/06
1/85
2

0/07
0/08
0/07

1/01
1/03
1/02

متغیر

نمونه
ماده
نر
نر و ماده

2

0/07

0/08

2/00
1/50

1/01

1/00

غلظت

1/02

1/03

1/85

2/06

2/50

0/50

0/07

0/00
سرب)(ppm

جیوه)(ppb
کادمیوم)(ppm
ماده
نر
نر و ماده
شکل :1مقایسه میانگین غلظت فلزات سنگین در ماهی گوازیم دم رشتهای

مقایسه غلظت فلزات با استانداردهای جهانی در نمونهها:
شکلهای  6 ،5 ،4 ،3 ، 2و  7بهترتيب بهمقایسه غلظت سرب و جيوه
اندازهگيری شده در بافت عضله ماهي گوازیم دم رشتهای با استانداردهای
شاخص در این تحقيق ميپردازند .از آنجاكه در هيچیک از نمونههای
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اندازهگيری شده در بافت عضله ماهي در تحقيق حاضر ،فلز سنگين
كادميم مشاهده نشد و ميزان آن در دستگاه جذب اتمي پایينتر از
حد تشخيص دستگاه ( )0/1بود نشاندهنده آن است كه منطقه مورد
مطالعه از نظر آلودگي به فلز كادميم مشکلي ندارد و ميزان آن بسيار
پایينتر از استانداردهای جهاني ميباشد.
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2

2/06

1/85
1/5

1/5

2/50
2/00

1/5

1/50

غلظت

1/00
0/50
0/00
ماده
سرب)(ppm

نر
جنس
WHO
شکل :2بررسی غلظت سرب درنمونهها طبق استاندارد WHO

نر و ماده

5

5

6

5

۴
1/85

غلظت

2

2/06

2
0

نر جنس
سرب)(ppm
FDA
شکل :3بررسی غلظت سرب در نمونهها طبق استاندارد FDA

نر و ماده

ماده

2/06
2

2

2

2

2/10
2/00

1/85

1/80

غلظت

1/۹0

1/70
نر و ماده

نر

جنس

سرب)(ppm
UKMAFF
شکل :4بررسی غلظت سرب در نمونهها طبق استاندارد UKMAFF

ماده

1/50
1/03

1/02
0/5

0/5

0/50

غلظت

0/5

1/01

1/00

0/00
نر و ماده

WHO

جیوه)(ppb

نر جنس

ماده

شکل :5بررسی غلظت جیوه در نمونهها طبق استاندارد WHO
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1/0۴

1/03

1/03

1/02

1/02

1/01
1

1

1/00
0/۹۹

غلظت

1

1/01

0/۹8
نر و ماده

نر

جنس

 FDAجیوه)(ppb
شکل :6بررسی غلظت جیوه در نمونهها طبق استاندارد FDA

ماده
1/0۴

1/03

1/03

1/02
1/01
1

1/01
1/00

غلظت

1

1

1/02

0/۹۹
0/۹8
نر و ماده

UKMAFF

جیوه)(ppb

نر

جنس

ماده

شکل :7بررسی غلظت جیوه در نمونهها طبق استاندارد UKMAFF

بررسی نتایج در تحلیلهای آماری :بهمنظور بررسي وجود یا
عدم وجود اختالف معنيدار بين تجمع فلزات مورد نظر در عضله با
پارامترهای زیستي از آزمون ناپارامتری كروسکال واليس و تجزیه
واریانس یکطرفه ( )One-way ANOVAاستفاده شد .نتایج نشان داد
كه بين غلظت فلزات سرب و جيوه با پارامترهای زیستي (جنس ،طول
كل و طول چنگالي) اختالف معنيداری وجود ندارد( .)Sig >0/05در
پارامتر زیستي طول كل برای فلز سرب عدد ( )Sig<0/05و بيانگر
وجود اختالف معنيدار بين غلظت فلز سرب و اندازه طول كل در گونه
مورد نظر ميباشد .نتایج تست ( )One-way ANOVAبرای فلز كادميم
و پارامترهای زیستي (جنس ،طول كل و طول چنگالي) نشان داد كه

بين غلظت این فلز و پارامترهای زیستي اختالف معنيدار وجود دارد
( .)Sig<0/05جدول  2به مقایسه پارامترهای زیستي ماهي (طول چنگالي،
طول كل ،وزن و سن) در دو جنس نر و ماده ميپردازد.
توصیف آماری غلظت فلزات در بافت عضله ماهی گوازیم
دم رشتهای ( :)Nemipterus japonicusجداول 3تا  5توصيف آماری
غلظت فلزات سنگين سرب و جيوه وكادميم را در بافت عضله ماهي
مورد مطالعه نشان داده است .توضيح اینكه در جدول مربوطه
واحدهای اندازهگيری عناصر سرب و كادميم بر حسب پيپيام و جيوه
برحسب پيپيبي ميباشد.

جدول :2مقایسه پارامترهای زیستسنجی (میانگین ±انحراف معیار)در دو جنس نر و ماده ماهی گوازیم دم رشتهای
تعداد کل)n=30(-
ماده)n=17(- Femal/
نر)n=13( - Male/
متغییر
19/4±1/2
19/4±4/6
18/3±8/8
طول چنگالي( - FL/سانتي متر)
21/4±2/9
21/5±5/3
20/4±7/3
طول كل( - TL/سانتي متر)
جنسیت
نر
ماده
نر و ماده

جدول :3آمار توصیفی سرب (پیپیام) به تفکیک جنس در ماهی گوازیم دم رشتهای
انحراف معیار
میانگین
دامنه
بیشترین
کمترین
تعداد نمونه
0/237
1/85
0/60
2/15
1/55
9
0/224
2/06
0/80
2/40
1/60
21
0/246
2/00
0/85
2/40
1/55
30

خطای استاندارد
0/079
0/050
0/045

جنسیت
نر
ماده
نر و ماده

جدول :4آمار توصیفی جیوه (پیپیبی) به تفکیک جنس در ماهی گوازیم دم رشتهای
انحراف معیار
میانگین
دامنه
بیشترین
کمترین
تعداد نمونه
0/037
1/03
0/09
1/09
1/00
9
0/017
1/01
0/06
1/06
1/00
21
0/026
1/02
0/09
1/09
1/00
30

خطای استاندارد
0/012
0/004
0/005
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جنسیت
نر
ماده
نر و ماده

جدول :5آمار توصیفی کادمیم (پیپیام) به تفکیک جنس در ماهی گوازیم دم رشتهای
انحراف معیار
میانگین
دامنه
بیشترین
کمترین
تعداد نمونه
0/012
0/08
0/04
0/10
0/06
9
0/008
0/07
0/03
0/09
0/06
21
0/011
0/07
0/04
0/10
0/06
30

برای مقایسه غلظت فلزات در عضله با استانداردهای جهاني از
آزمون  One-SampleT-testاستفاده شد .نتایج آزمون نشان داد كه بين
غلظت سرب در بافت عضله ماهي گوازیم دم رشتهای با استانداردهای
 )t = -66/816( FDA ،)t=11/094( WHOو )t = -0/036( UKMAFF
اختالف معنيداری وجود دارد و بيشترین اختالف ميانگين مشاهده
شده در جدول  T-testبرای فلز سرب با استاندارد  WHOبود
(.)WHO: 0/49837 < UKMAFF: -0/00163< FDA:-3/00163
همچنين بين غلظت جيوه نيز در بافت عضله ماهي گوازیم دم رشتهای
با استانداردهای  FDA ،)t =109/708( WHOو )t =3/126( UKMAFF
اختالف معنيداری وجود داشت و اختالف استاندارد  WHOاز دو استاندارد
دیگر بيشتر بود (0/51467< UKMAFF:0/01467FDA=:0/01467
 .)WHO:برای كادميم نيز مقدار غلظت آن در بافت عضله ماهي با
استانداردهای  WHOو  )t = -65/712( UKMAFFو FDA
( )t = -483/043اختالف معنيداری دارد و اختالف استاندارد WHO
و  UKMAFFاز استاندارد دیگر (:-0/12597 < FDA: -0/92597
 )WHO: - 0/12597 = UKMAFFبيشتر ميباشند .در نتيجه
براساس اختالف ميانگين مشاهده شده در جداول  T-testبرای سرب
و جيوه نشان داد كه بهطوركلي ميزان آلودگي عنصر سنگين جيوه
بيشتر از سطح استانداردهای سازمان غذا و داروی آمریکا ( )FDAو
ميزان آلودگي عنصر سرب بيشتر از استاندارد سازمان بهداشت جهاني
( )WHOو برابر با استاندارد وزارت كشاورزی ،شيالت و غذای انگلستان
( )UKMAFFبرای آبزیان ميباشد .جذب روزانه فلز سنگين به بدن از
طریق مصرف ماهي طبق فرمول  1برای فلزات مورد مطالعه با در نظر
گرفتن ميانگين غلظت ( )Cاین عناصر در ماهي (برای سرب ،كادميم
وجيوه بهترتيب 1/02 ،0/07 ،2/00ميليگرم بر كيلوگرم وزن خشک)
و ميانگين ماهي مصرفي ( )FIRتوسط افراد جامعه (بهازای هر نفر در
محل
آبهای سواحل
بوشهر
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كشور)  8/5كيلوگرم در سال و یا بهعبارت دیگر  23/28گرم بر شخص
در روز محاسبه شد .مقدار جذب روزانه ( )DIبرای سرب ،كادميم و
جيوه بهترتيب  23/74 ،1/62 ،46/56ميليگرم بر شخص در روز
بهدست آمد .حد مجاز مصرف روزانه ماهي با توجه به ميزان فلز
سنگين اندازهگيری شده در بخش خوراكي آن (عضله) از طریق
فرمول 2كه توسط آژانس حفاظت محيط زیست آمریکا پيشنهاد شده
محاسبه گردید .ميزان فلز سنگين در ماهي ( )CMبرای عناصر سرب،
كادميم و جيوه بهترتيب  1/02 ،0/07 ،2/00ميليگرم بر كيلوگرم وزن
خشک بود .شایان ذكر است كه وزن بدن نيز برای یک فرد بالغ70 ،
كيلوگرم درنظر گرفته شد .ميزان  RFDیا دوز مرجع یا مجموع مجاز
جذب روزانه آالینده برای سرب،كادميم و جيوه بهترتيب ،0/025
 0/0001 ،0/001ميليگرم بر كيلوگرم در روز لحاظ گردید )،EPA
 .)2005محاسبات نشان داد كه حد مجاز مصرف روزانه ماهي گوازیم
دم رشتهای بهترتيب برای عناصر سرب،كادميوم و جيوه 1/00 ،0/875
 0/006 ،گرم در روز ميباشد .ارزیابي ریسک براساس شاخص خطر
 HQطبق فرمول  3بيان گردید .شاخص ریسک  HQبهترتيب برای
سرب ،كادميم ،جيوه  1 ،1و  0/874بهدست آمد .برای اثبات فرضيه
سوم این تحقيق به مقایسه جدول  6نتایج ارزیابي ریسک ناشي از
مصرف ماهي گوازیم دم رشتهای در شمال غرب خليج فارس را كه
توسط فرمولهای  2 ،1و  3برآورد گردیده است با جدول ( 7استاندارد
فلزات سنگين در غذاهای دریایي) پرداخته شده است .از این مقایسه
استنباط ميشود كه هر یک از فلزات مورد مطالعه (سرب،كادميم و
جيوه) كه ميزان غلظت آن از استانداردهای شاخص در این تحقيق
( )WHO-FDA-UKMAFFباالتر شده است جذب روزانه ( )DIآن نيز
از حد مجاز تعيين شده توسط  EPAباالتر ميباشد.

جدول :6نتایج ارزیابی ریسک مصرف ماهی گوازیم دم رشتهای شمالغرب خلیج فارس
حد مجاز
جذب روزانه فلز
غلظت فلز
مصرف روزانه ماهی
در عضله ماهی از طریق مصرف ماهی (میلیگرم
متغیر
گونه
(گرم بر شخص در روز)
بر کیلوگرم وزن خشک)
()ppm, ppb
0/875
46/56
2/00
سرب
ماهي
1/00
1/62
0/07
كادميوم
گوازیم دم رشتهای
0/006
23/74
1/02
جيوه

بحث
آلودگي محيطهای آبي به فلزات سنگين بهعنوان یک خطر جدی
از مدتها قبل شناسایي گردیده است .داشتن

خطای استاندارد
0/004
0/002
0/002

شاخص
ریسک
(واحد ندارد)
1
1
0/874

اطالعات در مورد غلظت فلزات سنگين در ماهي از هر دو جنبه
مدیریت طبيعي و سالمت انساني حائز اهميت است .مسموميت این
فلزات عموماً شامل مغز و كليه ميگردد ولي دیگر عوارض هم رخ
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( US

خواهد داد و برخي از فلزات قادر به ایجاد سرطان ميباشند
 .)1999 ،Agencyدر این مطالعه غلظت سه فلز سرب ،كادميم و جيوه
در بافت عضله ماهي گوازیم دم رشتهای در سواحل آبهای شمالغرب
خليج فارس بهصورت تصادفي تهيه گردید مورد بررسي قرار گرفت.
در مطالعه حاضر بيشترین ميزان تجمع فلزات سنگين بهترتيب
مربوط به عنصر سرب و جيوه بوده و غلظت كادميم از حد تشخيص
دستگاه پایينتر ميباشد .صدوقنيری و همکاران ( )1389در تحقيق
خود كه در دهانه رود اروند در شمال غرب خليج فارس انجام گردید
دریافتند كه انحراف معيار و ميانگين غلظت كادميم و سرب اندازهگيری
شده در عضله ماهي صبور بهترتيب  0/119±0/034و 1/013±0/027
ميکروگرم برگرم (وزن خشک) بوده است .نتایج حاصل بيانگر این است
كه غلظت این فلزات از مقدار مجاز استاندارد سازمان جهاني بهداشت
( )WHOكمتر بوده است (صدوق نيری و همکاران .)1389 ،همچنين
صادقي و همکاران ( )1392در تحقيقي كه در آبهای استان هرمزگان
(بندرعباس) داشتند مشاهده نمودند كه ميانگين غلظت كادميم و
سرب از حد استاندارد تعيين شده توسط سازمان كشاورزی ،شيالت و
غذایي انگلستان ( )UKMAFFو سازمان بهداشت جهاني ()WHO
پایينتر ميباشد (صادقي و همکاران .)1392 ،انحراف معيار و ميانگين
غلظت كادميم و سرب بهترتيب برابر  0/0041 ± 0/0007و
 0/0±0439/1061ميکروگرم بر گرم (وزن خشک) در عضله ماهي
سنگسر معمولي مشاهده شد .بنابراین با استناد به تحقيقات دیگران و
نتایج بهدست آمده در تحقيق حاضر ميتوان اذعان داشت كه سواحل
خليج فارس مشکلي از لحاظ آلوده بودن به كادميم ندارد .نتایج آزمون
ناپارامتری كروسکال واليس برای فلز سرب با پارامترهای زیستي
(جنس ،طول كل ،طول چنگالي) نشان ميدهد و گویای آن است كه
بين غلظت فلز (سرب) با پارامترهای زیستي (جنس و طول چنگالي)
اختالف معنيداری وجود ندارد .بنابراین جنس و طول چنگالي در

جذب سرب در نمونههای آناليز شده نقشي ندارند به این علت كه در
هریک از آنها عدد  Sig >0/05ميباشد .در حالي كه در پارامتر
زیستي طول كل ،عدد Sig<0/05و بيانگر وجود اختالف معنيدار بين
غلظت فلز سرب و اندازه طول كل در گونه مورد نظر ميباشد .همچنين
نتایج آزمون ناپارامتری كروسکال واليس برای فلز جيوه با پارامترهای
زیستي (جنس ،طول كل ،طول چنگالي) نشان ميدهد كه بين غلظت
فلز (جيوه) با پارامترهای زیستي (جنس ،طول كل ،طول چنگالي)
اختالف معنيداری وجود ندارد .بنابراین جنس ،طول كل و طول
چنگالي در جذب جيوه در نمونههای آناليز شده نقشي ندارند به این
علت كه در هریک از آنها عدد  Sig>0/05ميباشد.
در نتایج تست  One-way ANOVAبرای فلز كادميم و پارامترهای
زیستي (جنس ،طول كل ،طول چنگالي) مالحظه گردید كه بين غلظت
فلز (كادميم) با پارامترهای زیستي فوق اختالف معنيدار وجود دارد.
بنابراین طول چنگالي ،طول كل و جنس در جذب كادميم در نمونههای
آناليز شده نقش دارند به این علت كه در هر سه آنها عدد Sig<0/05
ميباشد .در جدول  2كه به مقایسه پارامترهای زیستي ماهي در دو
جنس نر و ماده پرداخته بود مالحظه شد كه ميانگين طول چنگالي،
ميانگين طول كل و ميانگين وزن كل در ماهيهای ماده بيشتر از
ماهيهای نر ميباشد .برای اثبات یا رد فرضيه اول تحقيق حاضر در
جدول  7مالحظه ميگردد كه ميزان سرب در تحقيق حاضر
(2/00پيپيام) باالتر از حد مجاز استاندارد سازمان بهداشت جهاني
( )WHOو برابر با حد مجاز استاندارد وزارت كشاورزی ،شيالت و غذای
انگلستان ( )UKMAFFميباشد ولي طبق استاندارد سازمان غذا و داروی
آمریکا ( )FDAدر حد مجاز ميباشد و ميزان جيوه (1/02پيپيبي) از
هر سه استاندارد شاخص در این تحقيق بسيار باالتر ميباشد در نتيجه
فرضيه اول تحقيق حاضر در مورد فلزات سرب و جيوه رد و در مورد
فلز كادميم اثبات ميگردد.

جدول  :7مقایسه بین غلظت فلزات سنگین در تحقیق حاضر با میزان استاندارد فلزات سنگین در غذاهای دریایی
استانداردها

جیوه (پیپیبی)

کادمیوم (پیپیام)

سرب (پیپیام)

منابع

سازمان بهداشت جهاني()WHO
سازمان غذا و داروی آمریکا()FDA
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انگلستان ()UKMAFF
()n=30
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 Ruelleو 1994 ،Henry؛  Chenو 2001 ،Chen
1991 ،Merian؛  Bashkinو 1999 ،Radojevic؛ ،MAFF
1995
تحقيق حاضر 1394

ميزان فلزات سنگين آهن ،جيوه ،روی و مس در بافت عضله دو
گونه سپرماهي چهارگوش وگيش چشم درشت خليج فارس در سال
 1387اندازهگيری شد كه غلظت جيوه حاصل از سنجش فلزات مذكور،
از بافت عضله ماهي گوازیم دم رشتهای سواحل بوشهر كمتر ميباشد.
190

ميانگين فلزات در بافت عضله دو گونه سپرماهي چهارگوش و گيش
چشم بهترتيب آهن  74/78و  ،25/07جيوه 0/77و ،0/20روی
 875/99و  15/54و مس  3/50و  2/31ميکروگرم بر گرم (وزن
خشک) بود (شهابمقدم و همکاران .)1389،در تحقيقي دیگر كه در

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

مورد غلظت كادميم ،سرب ،مس ،كبالت و نيکل روی ماهي صبور در
شمالغرب خليج فارس انجام گرفت ،ميانگين غلظت این فلزات بهترتيب
 0/867، 2/309، 1/013، 0/119و  4/004ميکروگرم بر گرم وزن
خشک بهدست آمده است كه ميزان سرب ماهي مورد مطالعه در تحقيق
حاضر از آن بيشتر و ميزان كادميم از آن كمتر است (صادقي و
همکاران .)1392 ،براساس مطالعات  Rayنيز ميانگين ميزان سرب در
عضله و كبد ماهي آزاد اطلس رودخانه ميراميچي كانادا بهترتيب
 67/36و  5/1ميليگرم در كيلوگرم بوده است كه این مقادیر از نتایج
حاصل از تحقيق حاضر در مورد عضله ماهي گوازیم دم رشتهای
سواحل بوشهر باالتر ميباشد ( Rayو همکاران .)1990 ،مقایسه نتایج
پژوهش حاضر با سایر مطالعات در خليج فارس نشان ميدهد كه
نسبت غلظت فلزات سنگين در ماهي مورد مطالعه با ماهيان دیگر
موجود در آن در نوسان است .غلظت باالی سرب ميتواند ناشي از
تركيبات نفتي ،تردد ،نشت و تخليه آب توازن نفتکشها ،كشتيهای
تجاری ،فاضالبهای صنعتي و شهری ،كودهای شيميایي و حيواني،
صنایع آبکاری و تجهيزات الکترونيکي ،روغنهای مستعمل و سوخته
شناورها ،صنایع غذایي و رهاسازی سرب از رنگ بدنه كشتيها و
شناورها باشد .فعاليتهای انساني نيز بيشترین آلودگي و تخریب را
وارد ميسازند كه شامل شيرابه زبالهها و تخليه فاضالبهای شهری،
صنعتي و كشاورزی از ساحل به دریا ميباشد (الصاق .)1389،عالوه بر
اینها باال بودن غلظت سرب ميتواند ناشي از تمایل این فلز به تجمع
در بافتهای پرتحرک آبزیان نيز باشد (دادالهي .)1387،در این تحقيق
با توجه به اینكه ميانگين ماهي مصرفي( )FIRتوسط افراد (بهازای هر
نفر در كشور)  8/5كيلوگرم در سال است (دفتر طرح و برنامه سازمان
شيالت ایران ،)1393،بنابراین مصرف روزانه ماهي برای هر فرد در
كشور  23/28گرم ميباشد لذا مقدار سرب ،كادميم و جيوهای كه از
طریق مصرف ماهي گوازیم دم رشتهای در كشور بهطور روزانه جذب
بدن ميشود بهترتيب  1/62 ،46/56و  23/74ميليگرم بر شخص در
روز برای یک فرد بالغ با وزن  70كيلوگرم ميباشد.
 EPAحد مجاز ميزان جذب روزانه ( )PTDIسرب ،كادميم و جيوه
را بهترتيب  0/1 ،1 ،25ميکروگرم بر كيلوگرم وزن بدن اعالم كرده
است (حسيني و همکاران )1390،كه برابر با  0/001 ،0/025و
 0/0001ميليگرم بر كيلوگرم ميباشد .بنابراین طبق فرضيه سوم این
تحقيق نتيجه ميشود كه بين غلظت فلزات و ميزان جذب روزانه ارتباط
مستقيم وجود دارد .حد مجاز مصرف روزانه ( )CRlimماهي گوازیم
دمرشتهای برای عناصر سرب ،كادميم و جيوه بهترتيب ،1/00 ،0/875
 0/006گرم در روز محاسبه شد .بنابراین شاخص خطر ( )HQبرای
سرب ،كادميم ،جيوه بهترتيب  1،1و  0/874بهدست آمد .در مطالعه
حاضر برآورد جذب روزانه ،حد مجاز مصرف روزانه

سال نهم ،شماره  ،4زمستان 1396

و شاخص ریسک فلزات سنگين سرب ،كادميم و جيوه ناشي از مصرف
ماهي گوازیم دم رشتهای در آبهای شمالغرب خليج فارس انجام
گرفت .نتایج تحقيق حاضر نشان ميدهد اگرچه ميانگين غلظت فلزات
سنگين سرب و جيوه در ماهي مورد مطالعه بيشتر از حد برخي
استانداردهای بينالمللي شاخص در این تحقيق بود و ميانگين غلظت
كادميم نيز كمتر از حد تشخيص دستگاه بود اما عدد شاخص ریسک
در محاسبه برای جيوه كمتر از یک بهدست آمد كه از لحاظ ریسک-
پذیری خطری برای مصرف كنندگان نخواهد داشت و برای سرب و
كادميم نيز برابر با یک بود كه مصرفكنندگان خود را در مرز خطر
قرار ميدهد اما بهدليل خاصيت تجمعپذیری كادميم در بدن،
درخصوص مصرف تعداد وعدههای یاد شده بهویژه برای زنان باردار و
كودكان كه حساسيت بيشتری دارند (چراغي و همکاران )1391،باید
پاره ای از مالحظات برای این دو عنصر رعایت شود و قابل ذكر است
اگر نتيجه حاصل شده بيشتر از یک بود (بهبيان دیگر ميزان جذب
روزانه بيشتر از دوز مرجع باشد) نشاندهنده آن است كه مصرف آبزی
اثر حاد و مضری بر روی سالمتي مصرف كنندگان از جمله انسان دارد
(حسيني و همکاران .)1390،در نتيجه ميزان مجاز مصرف برای حفظ
سالمتي از لحاظ سرب ،كادميم و جيوه بهترتيب 1/00 ،0/875و 0/006
گرم در روز و  7 ،6/125و 0/042گرم در هفته توصيه ميشود.

منابع
.1

امینیرنجبر ،غ .و علیزاده ،م .1378 ،.اندازهگيری مقادیر فلزات
سنگين ( ) Cr,Zn,Cu,Pb,Cdدر سه گونه از كپور ماهيان پرورشي.
پژوهش و سازندگي .شماره  ،40صفحات  41تا .42

.2

امینیرنجبر ،غ .و ستودهنیا ،ف .1384 ،.تجمع فلزات سنگين
در بافت كبد و عضله ماهي كفال طالیي ( )Lizzie auratusدریای خزر
در ارتباط با برخي مشخصات بيومتریک (طول استاندارد ،وزن ،سن،
جنسيت) .مجله علمي شيالت ایران .شماره  ،3صفحات  56تا .61

.3

الصاق ،ا .1389 ،.تعيين برخي فلزات سنگين و عضله ماهي سفيد
( )Rutilus frisii kutumو كپور معمولي ( )Cyprinus carpioدر جنوب
مركزی دریای خزر .نشریه دامپزشکي .شماره  ،89صفحات  22تا .35

.4

چراغی ،م.؛ اسپرغم ،ا .و نوریائی ،م.ح .1391 ،.ارزیابي ریسک
كادميوم ناشي از مصرف ماهي شيربت ( )Barbus grypusرودخانه
اروند .فصلنامه اكوبيولوژی تاالب .دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز.
سال  ،4شماره  ،13صفحات  37تا .49

.5

حسینی ،س.م.؛ میرغفاری ،ن.؛ محبوبیصوفیانی ،ن .و حسینی،
س.و .1390 ،.ارزیابي ریسک جيوه ناشي از مصرف ماهي سفيد دریای
خزر ( )Rutilus frisii kutumدر استان مازندران .نشریه شيالت ،مجله
منابع طبيعي ایران .دوره  ، 64شماره ،3صفحات  74تا .81

191

....کادمیوم و جیوه) در عضله ماهی گوازیم دمرشتهای،بررسی تجمع غلظت فلزات سنگین (سرب
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

APHA (American Public Health Association). 2005.
Standard Methods for the Examination of Water and Waste
Water. American Public Health Association.
Berlin, M., 1985. Handbook of the toxicology of metals.
Elsevier Science Publishers, London, UK. 2 Editors. Vol. 2,
pp: 376-405.
Biney, C.A. and Ameyibor, E., 1992. Trace metal
concentrations in the pink shrimp Penaeus notialis, from the
coast of Ghana, Water, Air Soil Pollution. Vol. 63, pp: 273-279.
Chen, Y.C. and Chen, M.H., 2001. Heavy metal
concentration in nine species of fishes caught in coastal water
off Ann-Ping. S.W. Taiwan. Journal of Food and Drug
Analysis. Vol. 9, pp: 107-114.
Canli, M. and Atli, G., 2003. The relationships between
heavy metal (cd, cr, cu, fe, pb, zn) levels and the size of six
Mediterranean fish species, Enviroment. Pollution. Vol. 121,
pp: 129-136.
Demirak, A.; Yilmaz, F.; Tuna, A.L. and Ozdemir,
N., 2006. Heavy metals in water, sediment and tissues of
Leuciscus cephalus from a stream in southwestern Turkey.
Chemosohere. Vol. 63, No. 9, pp: 1451-1458.
Silva, E.; Viana, Z.C.V.; Souza, N.F.A.; Korn, M.G.A.
and Santos, V.L.C.S., 2015. Assessment of essential
elements and chemical contaminants in thirteen fish species
from the Bay Aratu, Bahia, Brasil. pp: 1519-1590.
Esteban, A.; Nahuel, F.S.; Alejandra, V.V.; Walter, G.
and Alicia, F.C., 2015. Heavy metals and trace elements in
muscle of silverside (Odontesthesbonariensis) and water
from different environments Argentina): aquaticpollution and
consumption effect approach. pp: 102-108.
EPA. 2005. Risk-Based Concentration Table, April, 2005.
U.S. EPA, Region 3, Philadelphia, PA.
Filazi, A.; Baskaya, R. and Kum, C., 2003. Metal
concentration in tissues of the Black Sea fish Lizzia auratus
from Sinop-Icliman, Turkey. Human & Experimental
Toxicology. Vol. 22, pp: 85-87.
Moopam. 1999. Manual of Oceanographic Observation and
Pollutant Analysis Methods.
Madany, I.M.; Wahab, A.A.A. and Al-Alawi, Z., 1996.
Trace metals concentrations in marine organisms from the
coastal areas of Bahrain, Arabian Gulf, Water, Air Soil
Pollution. Vol. 91, pp: 233-248.
Merian, E., 1991, Metals and Their Compounds in the
Environment Occurrence, Analysis and Biological
Relevance. VCH, Weinheim.
MAFF. 1995. Monitoring and surveillance of nonradioactive contaminant in the aquatic environment and
activities regulating the disposal of water at sea, 1993.
Directorate of Fisheries Research, Lowesttoft.
Pourang, N.; Tanabe, S.; Rezvani, S. and Dennis,
J.H., 2005. Trace elements accumulation in edible tissues of
five sturgeon species from the Caspian Sea. Environ Monit
Assess. Vol. 100, No. 1-3, pp: 89-108.
Reyahi Khoram, M.; Setayesh Shiri, F. and Chraghi,
M., 2015. Study of the heavy metals (Cd and Pb) content in
the tissues of rainbow trouts from Hamedan coldwater fish
farms. pp: 858-869.
Ray, D.; Banerjee, S.K. and Chatterjee, M., 1990.
Bioaccumulation of Nickle and Vanadium in tissues of the cat
fish (Clarias batrachus). Journal of Inorganic Biochemistry.
Vol. 36, No. 3, pp: 169-173.
Ruelle, R. and Henry, C., 1994. Life history observation and
contaminant evalation of pallid sturgeon. Final report. U.S.
Fish and Wildlife Service Region 6. Contaminants program.
Radojevic, M. and Bashkin, V.N., 1999. Practical
Environmental Analysis. The Royal Society of Chemistry,
U.K. 466 p.
Sabry, M. and Ahmed, A., 2015. Heavy metal and trace
element contents in edible muscle of three commercial fish
species, and assessment of possible risks associated with their
human consumption in Saudi Arabia. pp: 271-278.
Siapatis, A.; Giannoulaki, M.; Valavanis, V.D.; Palialexis,
A.; Schismenou, E.; Machias, A. and Somarakis, S., 2008.
Modelling potential habitat of the invasive ctenophore
Mnemiopsis leidyi in Aegean Sea. Hydrobiologia. Vol. 612,
pp: 281-295.
US Agency for Toxic Substances and Disease
Registry. 1999. Lead.Toxicological profiles. Atlanta:
Centers for Disease Control and Prevention. PB/99/166704.
Xiaojie, L.; Jinping, C.; Yuling, S.; Shunichi, H.; Li, W.;
Zheng, L.; Mineshi, S. and Yuanyuan, L., 2008. Mercury
concentration in hair samples from Chinese people in coastal
cities. J. Enviro. Sci. Vol. 20, pp: 1258-1262.

خندانیشراهی و همکاران

.) صوت، خاک، آب، آلودگي محيط زیست (هوا.1385 ،. م،دبیری

.6

. صفحه171 . نشر اتحاد،ویرایش جدید
 ارتباط.1387 ،. ن، و خیرور.ب.م. س،؛ نبوی.ع. س،دادالهی

.7

برخي مشخصات زیستسنجي با تجمع فلزات سنگين در بافت عضله
 مجله.) در رودخانه اروندرودBarbus grypus( و آبشش ماهي شيربت
.147  تا134  صفحات،4 شماره،17  سال.علمي شيالت ایران
 كتابچه آمار.1393 .دفترطرح و برنامه سازمان شیالت ایران

.8

. صفحه97 . انتشارات سازمان شيالت ایران.صيد شيالت ایران
.1384 ،. آ، و صباغکاشانی. ب،؛ ابطحی. م،شریففاضلی

.9

 نيکل و روی در بافتهای ماهي،سنجش تجمع فلزات سنگين سرب
 مجله علمي.) سواحل جنوبي دریای خزرLizzie auratus( كفال طالیي
.23  تا11  صفحات،1 شماره،14  سال.شيالت ایران
 و کریم. ت،؛ ولینسب. ع،؛ اسماعیلیساری. ف،شهابمقدم

.10

 مقایسه تجمع فلزات سنگين در عضله سپرماهي.1389 ،. م،آبادی
Selar ( ) و گيش چشم درشتHimantura gerrardi(چهارگوش
 سال. مجله علمي شيالت ایران.) خليج فارسcrumenophthalmus
.28  تا19  صفحات،2  شماره،19

 تعيين ميزان برخي فلزات سنگين در.1380 ،. آ،صباغکاشانی

.11

 درLiza aurata آبشش و تخمدان ماهي كفال،كليه، كبد،عضله
 دانشکده منابع. پایاننامه كارشناسيارشد.سواحل جنوبي دریای خزر
. صفحه74 . دانشگاه تربيت مدرس.طبيعي و علوم دریایي
،. ه، و جوشیده. ع،؛ ارشد. غ،؛ امینیرنجبر. م،صادقیراد

.12

، سرب، كادميوم، مس، مقایسه تجمع فلزات سنگين (روی.1384
Acipenser ( جيوه) در بافت عضله و خاویار دو گونه تاسماهي ایراني

) در حوضه جنوبي دریایAcipenser stellatus( ) و ازون برونpersicus
.96  تا87  صفحات،3 شماره،14  سال. مجله علمي شيالت ایران.خزر
،؛ محبوبیصوفیانی. ا،؛ رجبزاده. ی،؛ نیکپور. ع،صدوقنیری

.13

، نيکل، اندازهگيری فلزات سنگين كادميوم.1389 ،. ر، و احمدی.ن

،Tenualosa ilisha، مس و سرب در بافتهای ماهي صبور،كبالت
 مجله علوم.درشمال غرب خليج فارس و رابطه آن با طول و وزن
.36  تا25  صفحات،1  شماره،1  سال.آبزیان
 تعيين.1392 ،. ر، و دقیقیروچی. م،؛ امتیازجو. م،صادقی

.14

( در بافتهای كبد و عضله ماهي سنگسرPb,Cd) ميزان فلزات سنگين
) در آبهای استان هرمزگان (بندرPomadasys kaakan(معمولي
 محيط زیست و، همایش ملي مهندسي ومدیریت كشاورزی.)عباس
.منابع طبيعي پایدار
دریای، فرهنگ جامع اسامي ماهيان خليجفارس.1392 ،. ت،ولینسب

.15

. صفحه225 . انتشارات موج سبز.عمان و دریای خزر و حوضه آبریز
16. Agusa, T.; Kainito, T.; Tanabe, S.; Pourkazemi, M. and
17.

Aubrey, D.G., 2004. Concentrations of trace elements in
muscle of sturgeons in the Caspian Sea. Mar Pollut Bull.
Vol. 49, No. 9-10, pp: 789-800.
Anan, Y.; Kunito, T.; Tanabe, S.; Mitrofanov, I. and
Aubrey, D.G., 2005. Trace element accumulation in fishes
collected from coastal waters of the Caspian Sea. Mar Pollut
Bull. Vol. 51, No. 8-12, pp: 882-888.

192

