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چکیده
آلودگی محیطهاي آبی به فلزات سنگین و پتانسیل تجمع زیستی این آالیندهها بهعنوان یك خطر جدي از مدتها پیش مورد توجه بوده
است .این آالیندهها در بدن آبزیان تجمع مییابند و سپس از طریق زنجیره غذایی به بدن انسان منتقل میشوند .هدف از این مطالعه تعیین
فلزات سنگین کادمیوم ،سرب ،آرسنیك و جیوه و فلزات آهن و مس در عضله و روغن ماهی سفید ،کفال و کیلکا بود .براي این منظور سه
نمونه ماهی سفید ،کفال پوزه باریك و کیلکاي معمولی از منطقه محمود آباد صید شد .قسمتی از عضله توسط فریز درایر خشك و قسمتی
دیگر بهمنظور استخراج روغن استفاده شد .سپس با استفاده از دستگاه اسپکترومتري جذب اتمی و  Mercury Analyzerمیزان فلزات سنگین
در عضله و روغن ماهی تعیین شد .نتایج بدست آمده در مورد عضله نشان داد که بیشترین میزان جیوه ( ،)1/393±1/110کادمیوم
( ،)1/10±1/111مس ( )1/2111±1/114و آهن ( )2/193±1/231در ماهی سفید و بیشترین میزان سرب ( )1/3143±1/111و آرسنیك
( )1/1042±1/111در ماهی کفال تجمع یافته است .همچنین نتایج نشان داد در بین فلزات مورد مطالعه در روغن ماهی ،بیشترین میزان
مربوط به سرب و جیوه است .بهطور کلی میزان فلزات وارد شده به روغن بسیار کمتر از عضله است .در مجموع میتوان گفت میزان فلزات
سنگین در نمونههاي مورد بررسی پایینتر و یا نزدیك به استانداردهاي جهانی است .بنابراین مصرف آنها براي مصرف کننده مشکلی ایجاد
نمیکند.
واژههاي کلیدي :ماهی سفید ،ماهی کیلکا ،ماهی کفال پوزه باریك ،روغن ماهی ،فلزات سنگین
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مقدمه
آلودگی محیط زیست و خطرات آن مهمترین
مشکالت جوامع و موجودات زنده میباشد (Tabari et

صالحی بوربان و همکاران

آرسنیك یکی ازسمیترین عناصر شناخته شده است و
داراي اثرات جدي بر حیوانات و گیاه و سالمت انسان
است (.)Shah el al.,2010

) .al.,2010در میان آالیندههاي زیست محیطی ،فلزات

دریاي خزر بهدلیل فرآیندهاي تکنولوژیك صنایع

خطرناکترین آالیندهها هستند و داراي اثرات زیست

فعال در پهنه آبی و ساحلی ،تخلیه آب توازن کشتی،

محیطی عمدهاي میباشند ).(Mashroofeh et al., 2013

عدم کنترل ورود پسابهاي صنعتی ،کشاورزي و شهري

فلزات سنگین مدت طوالنیست که به عنوان آالیندههاي

و پیشروي غیر اصولی خشکی در دریا ،در معرض

جدي در محیطهاي آبی شناخته شدهاند .در محیطهاي

آلودگی شدید میباشد .(Amini Ranjbar and

آبی ،فلزات سنگین میتوانند بهراحتی در فرم محلول

) Sotoudehnia, 2005آلودگی اکوسیستمهاي دریایی

توسط ارگانیسم گرفته شوند ).)Heidary et al.,2012

درحال تشدید شدن است و ماهیان بهطور مداوم در

باقیماندههاي فلزات سنگین در گوشت ماهی و اثرات

معرض فلزات سنگین موجود در آبهاي آلوده قرار

خطر آن بر سالمت مردم ،یك نگرانی بزرگ براي

دارند .مطالعات فلزات سنگین از نقطه نظر سالمتی و

بهداشت مواد غذایی است ( .)Zarei et al., 2011ماهی

بهداشت و تعیین محدوده مجاز غلظت این عناصر براي

یك منبع مهم پروتئین را براي بسیاري از مردم در

انسان حائز اهمیت است .بنابراین ،با توجه به اهمیت

سراسر جهان تشکیل میدهد ( Burger and Gochfeld

این نوع بررسی در محیطهاي آبی و از آنجایی که ماهی

 .),2005چربیهاي دریایی بهدلیل مزایاي سالمتی

یکی از غذاهاي اصلی در تامین نیازهاي بدن میباشد

حاصل از اسیدهاي چرب اشباع نشده امگا  EPA ،3و

مطالعه حاضر بر روي  3گونه ماهی دریاي خزر و

 ،DHAبسیار مورد توجه قرار گرفتهاند ( Wu and

روغن حاصل از آنها صورت گرفت .هدف از این

 EPA .)Bechtel, 2008و  DHAمواد مورد استفاده در

پژوهش فراهم آوردن دادهها در مورد غلظت فلزات

مکملهاي غذایی ،غذاهاي سالم و محصوالت دارویی

سنگین سرب ،کادمیوم ،آرسنیك ،جیوه و میزان فلزات

میباشند ( .)Mohammadi et al.,2014جیوه یك فلز

آهن و مس در عضالت و روغن ماهی کفال ،کیلکا و

سنگین سمی است که معموال در ماهی و روغن ماهی و

ماهی سفید و ارزیابی خطر احتمالی مرتبط با مصرف آن

مکملهاي روغن ماهی یافت میشود .متیل جیوه

بود.

رایجترین نوع از جیوه آلی است و سمی است .هرکسی
که غذاهاي دریایی را مصرف میکند مقداري متیل جیوه

مواد و روشها

را در بدنش دارد .سرب براي ارگانیسمهاي دریایی

سه گونه ماهی سفید ،کیلکاي معمولی و کفال پوزه

سمی است .از آنجا که ماهی در باالي زنجیره غذایی

باریك در بهمنماه سال  1343از دریاي خزر در منطقه

آبزیان قرار دارد ،در معرض خطر باالیی از تجمع سرب

محمودآباد صید و بالفاصله در کیسههاي پلیاتیلنی قرار

در بافت خود میباشد (.)Watson and Meester, 2014

داده شد و در داخل جعبههاي یخ قرار گرفته و به
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آزمایشگاه منتقل شد .صید نمونهها  3بار و با فاصله

مقطر شسته شد ( .)Alturiqi and Albedair, 2012

زمانی  11روز یكبار انجام شد .یك لیتر آب دریا نیز به

نمونهها از نظر وزن و طول اندازهگیري ،سپس

دلیل محل زندگی ماهی از محل صید نمونههاي ماهی

محتویات شکمی تخلیه و بافت عضله از استخوان

در هر مرحله صید نمونهبرداري گردید .در هر نوبت

جداسازي و در دماي  -10درجه سانتیگراد تا زمان

صید از هر گونه  3عدد ماهی به منظور تعیین فلزات

انجام آزمایش نگهداري شد.

صید شد .نمونهها براي حذف هر گونه آلودگی با آب
جدول ( -)1نتایج حاصل از بیومتري (میانگین±انحراف معیار) سه گونه مورد بررسی
متغیر

ماهی سفید

ماهی کفال

ماهی کیلکا

وزن (گرم)

339±31

211±0/11

4/11±1/03

طول(سانتیمتر)

92/3±1/21

21/2±1/02

3/1±1/12

 آمادهسازي نمونه و آنالیز -استخراج روغن ماهی

 -خشک کردن بافت عضله ماهی

بهمنظور خشك کردن نمونهها از فریزدرایر استفاده

حدود  111گرم عضله ماهی با مخلوطی از 111

شد .از هر نمونه عضله ماهی  gr 21وزن و در

میلیلیتر کلروفرم و  211میلیلیتر متانول براي  1دقیقه

پلیتهاي جداگانه قرار داده شد .روي پلیتها با فویل

در یك مخلوطکن همگن شدند .مجددا یك حجم

پوشانده شد و به مدت  29ساعت در دماي  -13درجه

کلروفرم ( 111میلیلیتر) و یك حجم آب مقطر (111

سانتیگراد در فریزر قرار گرفت سپس در شرایط خال

میلیلیتر) به مخلوط اضافه شده و به مدت  1دقیقه

 1/11بار قرار داده شد ( Nasrollahzadeh Saravi et

مخلوط گردید .نمونههاي همگن شده با کاغذ صافی

.)al.,2013

واتمن  NO.1در قیف بوخنر با مکش خفیف فیلتر

 -هضم عضله ماهی براي اندازهگیري فلزات سنگین

شدند Filterate .جمعآوري شده و به قیف جدا کننده

(کادمیوم ،سرب ،آرسنیک) و آهن و مس

براي تفکیك فازها منتقل گردید .فاز حاوي متانول و

براي هضم نمونه از مایکروویو ( )Ethos 1استفاده

روغن جداسازي شد و بهمنظور جداسازي روغن به

شد .براي این منظور 1 ،گرم پودر عضله ماهی3 ،

تبخیرکننده دوار تحت خال منتقل شد و در دماي 11

میلیلیتر  )%11( HNO3و  1میلیلیتر  )%31( H2O2در

درجه سانتیگراد ،فشار  mbar 333طی 11دقیقه حالل

وسلهاي مایکروویو ( )Ethos 1ریخته و بهمدت 31

جداسازي گردید .سپس روغن استخراج شده در فریزر

دقیقه در دماي  211درجه سانتیگراد قرار داده شد.

نگهداري شد (.)Khoddami et al.,2009

سپس نمونههاي هضم شده با آب مقطر به حجم 21
میلیلیتر رسانده شد (.)Anonymous, 2014a
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 -هضم روغن ماهی براي اندازهگیري فلزات سنگین

فلز سمی در ماهی سفید ( )1/393±1/110و کمترین

(کادمیوم ،سرب ،آرسنیک) و آهن و مس

مقدار آن در ماهی کیلکا ( )1/191±1/113بود (نمودار

براي هضم نمونه از مایکروویو ( )Ethos 1استفاده

 .)1مقایسه مقادیر جیوه در عضله گونههاي مورد

شد .براي این منظور 1/1 ،گرم روغن ماهی 3 ،میلیلیتر

بررسی با استانداردهاي جهانی مانندmg/kg( FDA :

 )%11( HNO3و  1میلیلیتر  )%31( H2O2در وسلهاي

 )1/1 mg/kg( WHO ،)1/1–1/1و mg/kg( FAO

مایکروویو ریخته و بهمدت  31دقیقه در دماي 211

 )1/1نشان داد که میزان جیوه در عضله هر سه گونه

درجه سانتیگراد قرار داده شد (.)Anonymous, 2014b

ماهی مورد بررسی پایینتر از مقدار استاندارد میباشد.

 -تعیین فلزات سنگین (کادمیوم ،سرب ،آرسنیک) ،آهن

بنابراین مصرف این ماهیها از نظر جیوه مشکلی را

و مس در عضله و روغن ماهی

براي مصرف کننده فراهم نمیآورد .در خصوص روغن

نمونههاي هضم شده عضله و روغن ماهی براي

بیشترین مقدار فلز جیوه بهترتیب در روغن ماهی کفال

اندازهگیري فلزات مورد نظر در دستگاه اسپکترومتري

( ،)1/111±1/112سفید ( )1/113±1/113و کیلکا

) A.A (Spectr AA-200قرار داده شد ( Hussein and

( )1/1114±1/1111بهدست آمد (نمودار .)1

.)Khaled, 2014

 -اندازهگیري فلز جیوه در عضله و روغن ماهی

براي تعیین جیوه ،پودر عضله خشك شده (1/1
گرم) با ترازوي دقیق وزن شد 1/1 .میکرولیتر نمونه
روغن ماهی نیز با سمپلر برداشته شد و در ظروف
مخصوص دستگاه ریخته شد .مستقیما به داخل دستگاه
) Mercury Analyzer (DMA-80معرفی شده و میزان
فلز جیوه اندازهگیري شد (.)Anonymous, 2014c

 تجزیه و تحلیل آماريتجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS

انجام شد .بهمنظور مقایسه میانگینها نیز ،از آنالیز
( )ANOVAواریانس یكطرفه و آزمون تعقیبی Tukey

استفاده شد.

یافتهها
نتایج حاصل از تعیین میزان جیوه در عضله
نمونههاي مورد بررسی نشان داد که بیشترین مقدار این
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بیشترین مقدار فلز سرب بهترتیب در عضله ماهی
کفال ( ،)1/3143±1/111کیلکا ( )1/2313±1/111و
سفید ( )1/2943±1/123مشاهده گردید (نمودار .)2
مقایسه مقادیر سرب در عضله گونههاي مورد مطالعه با
استانداردهاي جهانی مانند FDA ،)1/1 mg/kg( WHO

(،)1/1 mg/kg

National Health and Medical

،)1/1 mg/kg( Research Council) NHMRC
 )2 mg/kg( UK,MAFFنشان داد که میزان فلز سرب
در عضله هر سه گونه ماهی پایینتر از استانداردهاي
جهانی بود ،به استثناي استاندارد  ECکه میزان سرب در
عضله هر سه گونه ماهی مورد بررسی باالتر از حد
مجاز این استاندارد ( )1/2 mg/kgبهدست آمد.
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نمودار ( - )1میانگین مقدار فلز جیوه در عضله و روغن سه گونه ماهی مورد بررسی در سه مرحله صید ()mg/kg

اگرچه بیشترین مقدار فلز سرب بهترتیب در روغن

اما نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد که از نظر میزان

ماهی کیلکا ( ،)1/1429±1/119کفال ()1/134±1/113

فلز سرب بین روغن ماهیان مورد بررسی تفاوت آماري

و سفید ( )1/1030±1/110مشاهده گردید (نمودار )2

معنیداري وجود ندارد.

نمودار ( -)2میانگین مقدار فلز سرب در عضله و روغن سه گونه ماهی مورد بررسی در سه مرحله صید ()mg/kg
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بیشترین مقدار فلز کادمیوم بهترتیب در عضله

هر سه گونه ماهی مورد مطالعه از استاندارد NHMRC

ماهی سفید ( ،)1/10±1/111کیلکا ( )1/1192±1/1191و کفال

و  ECباالتر ولی نسبت بهسایر استانداردهاي مورد

( )1/11±1/111و در روغن ماهی کفال (،)1/191±1/112

بررسی پایینتر است .با توجه به اینکه میزان کادمیوم در

کیلکا( )1/1312±1/112و سفید( )1/12±1/111مشاهده شد

هر سه گونه نسبت به دو استاندارد  NHMRCو EC

(نمودار  .) 3مقایسه مقادیر کادمیوم بدست آمده در

باالتر است ،بهنظر میرسد در مورد اثرات مصرف آن

عضله هر سه گونه با استانداردهاي جهانی مانندWHO :

نیاز به بررسیهاي بیشتر است.

(،)1/3 mg/kg( FAO ،)1 mg/kg( FDA ،)1/1 mg/kg
)1/2 mg/kg( UK, MAFF ،)1/11 mg/kg( NHMRC
و  )1/11 mg/kg( ECنشان داد که میزان فلز کادمیوم در

نمودار( - )3میانگین مقدار فلز کادمیوم در عضله و روغن سه گونه ماهی مورد بررسی در سه مرحله صید ()mg/kg

بیشترین مقدار فلز آرسنیك به ترتیب در عضله

که میزان فلز آرسنیك در هر سه گونه ماهی پایینتر از

ماهی کفال ( ،)1/1042±1/111سفید ( )1/102±1/111و

استاندارد هاي جهانی بود .بیشترین مقدار فلز آرسنیك

کیلکا ( )1/1120±1/119بود (نمودار .)9مقایسه مقادیر

در روغن ماهی کیلکا ( )1/1213±1/11دیده شد و

آرسنیك بدست آمده با استانداردهاي جهانی مانند:

میزان آن در ماهیهاي سفید ( )1/1113±1/11و کفال

 )1/9 mg/kg( FAO ،)1/3 mg/kg( EPAو EC

برابر بود (نمودار )9

( )2 mg/kgنشان داد
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نمودار ( -)4میانگین مقدار فلز آرسنیك در عضله و روغن سه گونه ماهی مورد بررسی در سه مرحله صید ()mg/kg

اگرچه بیشترین مقدار فلز مس بهترتیب در عضله

در عضله هر سه گونه با استانداردهاي جهانی مانند:

ماهی سفید ( ،)1/2111±1/11کفال ( )1/0111±1/13و

 )11 mg/kg( NHMRC ،)11 mg/kg( WHOو UK,

کیلکا ( )1/19±1/121بدست آمد (نمودار  )1اما میزان

 )21 mg/kg( MAFFنشان داد که میزان فلز مس در

این فلز در روغن ماهیان مورد بررسی پایینتر از حد

عضله هر سه گونه ماهی پایینتر از استانداردهاي

تشخیص دستگاه بود .مقایسه مقادیر مس بدست آمده

جهانی بود.

نمودار ( -)5میانگین مقدار فلز مس در عضله سه گونه ماهی مورد بررسی در سه مرحله صید ()mg/kg

75

صالحی بوربان و همکاران

بررسی میزان فلزات سنگین در عضله و روغن ماهی سفید ،کیلکاي معمولی ...

نمودار ( -)6میانگین مقدار فلز آهن در عضله وروغن سه گونه ماهی مورد بررسی در سه مرحله صید ()mg/kg

طبق نتایج بدست آمده بیشترین میزان فلز آهن هم

بوده و از لحاظ بهداشتی بسیار نگرانکننده است و نیاز

در عضله و هم در روغن بهترتیب در ماهیان سفید،

به بررسی و نظارت بیشتري در این زمینه وجود دارد.

کیلکا و کفال دیده شد (نمودار.)1

میزان کادمیوم نیز از میزان استاندارد  WHOبیشتر بود.
سایر فلزات پایینتر از حد استاندارد قرار داشت.

در مقایسه با استانداردهاي مطرح شده مقدار سرب
در آب دریاي خزر از حد استاندارد  WHOبیشتر

جدول( -)2مقادیر استاندارد فلزات سنگین در آبهاي طبیعی بر حسب

mg/l

استاندارد

جیوه

سرب

کادمیوم

آرسنیک

آهن

مس

W.H.O, 1984

-

1/11

1/11

-

1/1

1/1

آمریکاEPA

1/1

-

-

-

-

-

نمونه آزمایش شده

1/1111

1/21

1/119

˂1/11

1/113

1/113

بحث و نتیجهگیري

محسوب میشود .بین سه گونه ماهی مورد مطالعه،

بررسیها نشان داده است که در حیواناتی که در

کیلکا در زنجیره غذایی در سطح پایینتر قرار دارد.

سطح باالتر زنجیره غذایی قرار دارند نسبت به

نتایج بدست آمده از این تحقیق این مطلب را تایید

حیوانات سطح پایینتر زنجیره ،تجمع جیوه بیشتر است

میکند زیرا میزان جیوه در کیلکا کمتر بود .متیل جیوه

( .)Ndanu,1998بین سه گونه مورد مطالعه کیلکا

پس از عبور از غشاي سلولی ترجیحاً به مولکولهایی

بهعنوان یك مصرف کننده اصلی زئوپالنکتون و از

از قبیل پروتئینها و آمینواسیدها حاوي گروه - SH

سوي دیگر بهعنوان طعمه ماهیان شکارچی دریاي خزر

متصل شده و سپس میتواند در فاز آبی سلول جابجا
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شود .نتایج برخی از محققین نشان دادهاند بیش از 41

) ،2010که در مقایسه با میزان سرب بهدست آمده در

درصد جیوه جذب شده در بافت گوشتی تجمع

این مطالعه ،در هر سه ماهی مورد مطالعه پایینتر بود.

مییابد ) .Gharaei et al., 2009دالیل ذکر شده

این تفاوت ممکن است بهدلیل تفاوت در زمان

میتواند علت میزان پایین جیوه در روغن ماهی هر سه

نمونهبرداري و همچنین محل نمونهبرداري باشد.

گونه مورد مطالعه نسبت به عضله باشد .مقایسه نتایج

در مطالعهاي که کالنی و همکاران بر روي کفال

حاصل از بررسی جیوه با نتایج مطالعهاي که بر روي 2

پوزه باریك در تاالب گمیشان انجام دادند ،میزان سرب

گونه ماهی خلیج فارس ) (croaker mackerelانجام

 11/10 mg/kgبدست آمده که بسیار بیشتر از

گرفت ،نشان داد میزان جیوه در دو ماهی سفید و کفال

استانداردهاي جهانی (تقریبا  1برابر بیشتر) بود .البته

مورد مطالعه بیشتر از نتایج کار آنها بود و میزان جیوه

این مقدار میانگین عنصر در فصول گرم سال(بهار و

در کیلکا با نتایج کار خشنود و همکاران مطابقت داشت

تابستان) بود (میزان سرب در نمونهها در دامنه µg/g

( .)Khoshnoud et al., 2011در مطالعه دیگري در

 11-1/1وزن تر بود ) .(Kalani et al., 2014این مقدار

خلیج  ،Khomseمیزان جیوه در کفال پوزه باریك

بسیار بیشتر از میزان سرب بدست آمده در ماهی کفال

 1/111 mg/kgبهدست آمد که با مقادیر حاصله در

و دیگر گونهها در مطالعه حاضر بود .باتوجه به نتایج،

ماهی کفال این مطالعه مطابقت داشت ( Metwally and

ممکن است فصل نمونهبرداري در میزان فلز تاثیرگذار

 .)Fouad, 2008یکی از دالیل مصرف ماهی روغن آن

بوده باشد .عالوهبر این محل نمونهبرداري و میزان

به ویژه حضور اسیدهاي چرب خانواده امگا  3در آن

آلودگی محیط نیز در میزان فلز تاثیرگذار میباشد .در

میباشد ،از طرف دیگر جیوه ریسك ابتال به تصلب

مطالعهاي در خلیج گرگان ،میزان فلز سرب در ماهی

شرایین و بیماريهاي عروقی کرونر را افزایش میدهد،

کفال  mg/kg 1/110بود ) (Shahryari et al., 2010که

بنابراین از آنجا که میزان جیوه در روغن ماهی کمتر از

پایینتر از مقدار بهدست آمده در ماهی کفال مطالعه

میزان جیوه در عضله ماهی است ،مصرف روغن ماهی

حاضر بود .همچنین میزان سرب در ماهی سفید

میتواند با اطمینان بیشتري صورت پذیرد.

 1/10 mg/kgتعیین شد که در مقایسه با ماهی سفید

سرب از نظر انتشار ،گستردهترین عنصر سنگین و

مطالعه حاضر پایینتر بود.

سمی در محیط زیست بوده و به میزان زیاد در

در مطالعه حاضر میانگین فلز سرب در ماهی کفال

محیطهاي آبی یافت میشود .این فلز سنگین در

نسبت به دو گونه دیگر بیشتر است (نمودار  )3که

صورت جذب از طریق غذا ،براي مصرفکنندگان

بهنظر میرسد دلیل آن قرار گرفتن ماهی کفال در

بسیار سمی میباشد) .(Najm et al., 2014در مطالعه

سطوح باالي آب دریا باشد زیرا آلودگیهاي محیطی و

طبري و همکاران در تاالب گمیشان و ساحل گرگان

فاضالبهاي صنعتی و شهري در مناطق مذکور بیشتر

که بر روي ماهی سفید انجام شد ،میزان فلز سرب

است .با توجه به میزان باالي سرب در آب و با توجه

 1/144-1/130mg/kgبهدست آمد

(Tabari et al.,

به اینکه میزان سرب در عضله ماهی نسبت به استاندارد
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 ECباالتر بود بهنظر میرسد که میزان سرب در این

داده است که ماهی یکی از مهمترین رژیمهاي غذایی

منطقه با گذشت زمان مشکل آفرین شود.

در این رابطه است ( .)Saei-Dehkordi et al.,2010در

مقایسه میزان کادمیوم با نتایج پژوهشی در منطقه

مطالعه الصاق که بر روي ماهی سفید در چند منطقه

خلیج فارس نشان داد که میزان کادمیوم در نمونههاي

انجام

سفید

دریاي خزر باالتر است .علت میتواند مرتبط با

محمودآباد 1/13 µg/gبهدست آمد ) (Elsagh, 2010که

خصوصیات هیدروگرافیك منحصربهفرد دریاي خزر

از مقدار بهدست آمده در گونههاي مورد مطالعه در این

باشد ،بدین ترتیب که بهدلیل محصور بودن دریاي

آزمون باالتر بود .از آنجا که میزان آرسنیك نسبت به

خزر ،زمان ماندگاري آالیندههاي مختلف ورودي بسیار

مطالعه الصاق کاهش یافته است میتوان به این نتیجه

طوالنی است ،به گونهاي که تصفیه آالیندهها به کندي

رسید که تالش براي کاهش میزان آرسنیك در منطقه

صورت میگیرد ،به همین دلیل ،دریاي خزر از نظر

محمودآباد موثر بوده است.

شد.

میزان

آرسنیك

در

ماهی

اکولوژیك موقعیت حساس و آسیبپذیري دارد

مس جزء عناصر ضروري است .با این حال

) .(Yaghobzadeh et al., 2014در مطالعهاي که بر

بهعنوان خطر بالقوهاي درنظر گرفته میشود که میتواند

روي ماهی سفید دریاي خزر انجام شد میزان فلز

سالمت انسان و حیوان را به خطر اندازد ( Yilmaz et

کادمیوم  1/110 -1/12 mg/kgبهدست آمد (Tabari et

 .)al., 2007در تحقیقی میزان مس بر روي  2گونه

) al., 2010که با میزان کادمیوم در این مطالعه ،در

ماهی خلیج فارس بررسی شد ( Khoshnoud et al.,

ماهی سفید ،کفال و کیلکا تفاوت چندانی نداشت .در

 )2011و میزان مس بیشتر از مطالعه حاضر پایینتر

مطالعهاي که بر روي ماهی تن انجام شد ،میزان فلز

برآورد شد .این تفاوت در میزان مس ممکن است به

کادمیوم  1/112 mg/kgتعیین شد ( Hussein and

دلیل تفاوت در نوع گونههاي مورد آزمون ،دماي آب،

 )Khaled, 2014که از نتایج حاصل از این مطالعه

محل نمونهبرداري و عادات تغذیهاي گونه باشد.

پایینتر است .از آنجا که یکی از منابع اصلی ورود فلز

آهن در بسیاري از سنگها و خاك مناطق مختلف

کادمیوم به محیطهاي آبی پسابهاي کشاورزي حاوي

از جمله خاكهاي رسی بهوفور یافت میشود .این

کودهاي فسفاته هستند ،ممکن است که میزان

عنصر بسته بهخواص شیمیایی خاك منطقه و سایر

پسابهاي وارد شده به منطقه مورد مطالعه در تحقیق

ترکیباتی که در مسیر جریان آب قرار دارند ،بهمیزان

حسین و همکاران کمتر بوده باشد.

متفاوتی حضور دارد .طبق مطالعات ( Langston and

آرسنیك بهعنوان یك شبه فلز یکی از سمیترین

 )Spence, 1995یکی از عوامل موثر در تراکم فلزات

عناصر براي سالمت انسان و حیوان است که باعث

در بدن ماهی رژیم غذایی آن است .(Bandani et al.,

اثرات بیولوژیك مضر و سمی مانند انواع مختلف

) 2011بنابراین شاید تفاوت میزان فلزات در مطالعه

سرطان میشود .مطالعات انجام شده در رابطه با

حاضر به دلیل تفاوت در رژیم غذایی ماهیان مورد

آرسنیك رژیمهاي غذایی در کشورهاي مختلف نشان

مطالعه باشد .میزان فلزات سنگین در روغن استخراج
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 تفاوت گونهها در تجمع فلزات.تاثیر قرار میدهد

شده از عضله ماهیان بسیار کمتر از میزان فلزات در

سنگین میتواند با رفتار و عادات غذایی گونهها در

 ممکن است علت میزان کمتر فلزات در.عضالت بود

 با توجه به این.)Eneji et al., 2011( ارتباط باشد

روغن به دلیل اتصال فلزات به پروتئینها و

مطلب تفاوت مقادیر بدست آمده در این آزمون با

آمینواسیدهاي داراي گروه سولفیدي باشد که باعث

.نتایج سایر محققین قابل توجیه است

 بهطور کلی دربین.ورود فلزات به فاز آبی میگردد

بهطور کلی میزان فلزات سنگین در نمونههاي مورد

فلزات سنگین مورد بررسی میانگین سرب در عضله و

بررسی پایینتر و یا نزدیك به استانداردهاي جهانی

 پس از سرب باالترین.روغن از سایر فلزات بیشتر بود

 بنابراین براي مصرف کننده مشکلی ایجاد.است

 این امر احتماال.میزان فلز وارد شده بهروغن جیوه بود

 ولی از آنجا که میزان سرب و کادمیوم به ویژه.نمیکند

با توجه بهتوانایی متیله شدن جیوه و سرب به تترامتیل

 ممکن است میزان این،سرب در آب دریا باال بود

، سن ماهی.)Ndanu, 1998( سرب و متیل جیوه است

.فلزات در بدن ماهیان به مرور افزایش یابد

محتواي چربی و عادات و رفتار تغذیهاي از عوامل
مهمی است که تجمع فلزات سنگین در ماهی را تحت
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Abstract
Heavy metal pollution in marine environments and the potential for bioaccumulation of contaminants
have been considered as a serious threat for a long time. These contaminants accumulate in fish body and
then transferred through the food chain to humans. The aim of this study was to determine the heavy
metals cadmium, lead, arsenic, mercury and copper and iron metals in muscle and fish oil (Rutilus frisii
kutum ،Clupeonella cultriventris ،Liza saliens). Three samples of Rutilus frisii kutum ،Clupeonella
cultriventris and Liza saliens were caught in Mahmoud Abad area. One part of the muscle was dried by
freeze drying method and another part was used to extract the oil. Then, using the atomic absorption
spectrometric and Mercury Analyzer heavy metals concentrations were determined in muscle and fish
oil. The results of muscle showed the highest accumulation of mercury (0.347±0.018), cadmium
(0.08±0.001), copper (1.2156±0.059) and iron (2.643±0.231) in Rutilus frisii kutum and the highest level
of lead (0.3593±0.015) and arsenic (0.0892±0.001) in Liza saliens. Moreover, in the fish oils samples,
lead and mercury had the highest concentrations. The heavy metals in the samples were lower than or
close to international standards. Therefore, their use does not pose a health problem for the consumers.
Keywords: Rutilus frisii kutum, Clupeonella cultriventris, Liza saliens, Fish oil, Heavy metal
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