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چکیده
فلزات سنگین از آالیندههایی هستند که مشکالت عمدهای را برای آبزیان و انسان ایجاد میکنند .این پژوهش در سال  1342بهمنظوور تعیوین
میزان فلزات سنگین نیکل ،سرب ،کادمیوم و روی در عضله ماهیان شوریده ،حلوا سیاه ،شیر و کوتر منطقه چابهار انجام شد .تعداد  49نمونوه
ماهی از صیدگاه بندر چابهار از دو منطقه ساحلی و دریایی تهیه شد .جهت اسوتخرا فلوزات از بافوتهوای موورد مطالعوه ،از روش هضو
مرطوب استفاده شد و تعیین غلظت فلزات سنگین بهوسیله دستگاه جذب اتمی صورت پذیرفت .میزان کادمیوم در ماهی حلوا سیاه (0/0450
میلیگرم در کیلوگرم) نسبت به گونههای دیگر باالتر بود .همچنین پایینترین میزان این عنصر در ماهی شوریده و شیر ( 0/0150میلیگرم در
کیلوگرم) به دست آمد .میزان سرب در ماهی کوتر ( 0/0125میلیگرم در کیلوگرم) نسبت به گونههای دیگر پایینتر بود .میزان نیکل در ماهی
کوتر ( 4/1000میلیگرم در کیلوگرم) نسبت به گونههای دیگر باالتر به دست آمد .پوایینتورین میوزان ایون عنصور در مواهی شویر (0/0150
میلیگرم در کیلوگرم) بود .میزان روی در ماهی کوتر ( 0/5450میلیگرم در کیلوگرم) نسبت به گونههای دیگر باالتر بود .پایینترین میزان این
عنصر در ماهی شیر ( 0/0150میلیگرم در کیلوگرم) مشاهده شد .میزان فلز کادمیوم ،سرب و روی در مقایسه با آستانه استانداردهای جهوانی
سازمان غذا و کشاورزی ،سازمان بهداشت جهانی ،وزارت کشاورزی شیالت انگلستان و انجمن ملی بهداشت و سوالمت اسوترالیا و سوازمان
غذا و داروی امریکا پایینتر بود .غلظت نیکل در عضله ماهی کوتر در مقایسه با استانداردهای جهانی بیشتر به دست آمد .با توجه بوه نتوای ،
میزان فلزات سنگین موجود در عضله ماهیان مورد مطالعه خطری برای مصرف انسان ندارد.
واژههای کلیدی :فلزات سنگین ،ارزیابی خطر ،ماهی ،عضله ،چابهار
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مقدمه
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سالمت انسان بیان میکند ،بهعبارت دیگر به کمک این

فلزات سنگین بوهعنووان یکوی از گوروههوای اصولی

شاخص میتوان آلودگی فلوزات سونگین منطقوه موورد

آالیندههای اکوسیسوت هوای آبوی در ا ور فعالیوتهوای

مطالعه را ارزیابی نمود ( ;Phuc com Tu et al., 2008

طبیعی و نیز بهطور عمده در ا ر فعالیتهای انسانی بوه

 .)Storelli, 2008خطر عبارت است از احتموال ایجواد

محیطهای آبی راه مییابنود (.)Humtsoe et al., 2007

خسارت توسط یک ماده یا یک موقعیت تحت شورایط

پساب واحدهای صنعتی ،کشواورزی ،موواد حاصول از

خاص ارزیابی خطر بهداشتی تخمین تأ یرات بهداشوتی

سوختن سوختهای فسیلی ،فرسایش زمین ،فضووالت

که انسان در مواجوه بوا محویطزیسوت آلووده در حوال

انسانی و دامی و پساب ناشی از پورورش دام ،طیوور و

حاضر و یا در آینده متحمل میشود ،مویباشود .خطور،

آبزیان ،منابع تشکیلدهنده فلزات سنگین در پیکره آبوی

حاصلضرب احتمال وقوع مخاطرات محیط زیست در

هستند ( .)Sekhar et al., 2003فلزات سونگین ممکون

شدت آسیب و خسارت وارده بر جوامع زنده (انسانی،

است در بدن موجودات آبزی از جملوه ماهیوان تجموع

جانوری و گیاهی) و یا محیطهای غیرزنده (آب ،خاک

یابنوود و خطوور بووالقوه بوورای سووالمتی اکوسیسووت و

و هوا) است .مخاطرات محویطزیسوت بوهطوور عموده

موجودات زنده محسوب گردنود .زبالوههوای صونعتی،

توسط فعالیتهای انسوانی و گواهی بوهواسوطه بالیوای

ساختار ژئوشیمیایی زمین و معدن حاوی فلزات نیوز از

طبیعی رخ میدهند.

منابع بالقوه آلودگی فلزات سونگین در اکوسیسوت هوای

تحقیقووات محوودودی در زمینووه ارزیووابی مخوواطرات

آبی بهشمار میروند (.)Turkmen and Ciminli, 2007

فلزات سنگین در آبزیان انجام شده است .در مطالعوهای

عناصر سمی نظیر کادمیوم ،سرب و نیکل از مهو تورین

خطر جیوه ناشی از مصرف ماهی شوریده ( Otolithes

منابع آالینده محیطزیست بهحساب میآینود ( Askary

 .)ruberدر بندر ماهشهر را تعیین نمودند کوه مصورف

 ،)Sary and Velayatzadeh, 2014aکه در بدن انسوان

ماهی شوریده صیدشده از منطقه موورد مطالعوه ممکون

ا رات سمی دارند (.)Esmaili Sari, 2002

است خطراتی برای مصرفکنندگان آسیبپذیرتر ماننود

بهطور کلی اصطالحات و شاخصهای متعددی برای

زنان باردار ،سالخوردگان و کودکان بههمراه داشته باشد

تعیین وضعیت فلزات سنگین در محیطزیسوت و بودن

( .)Mardoukhi et al., 2013در تحقیقوی دیگور خطور

موجووووودات زنووووده نظیوووور غلظووووت زیسووووتی

ناشووی از میووزان جیوووه در موواهی بیووا ()Liza abu

( ،)Bioconcentrationسویبل خطور ( Target Hazard

رودخانه کارون را مطالعه نمودنود کوه شواخص خطور

 ،)Quotientتجمووووع زیسووووتی (،)Bioaccumulation

بیشتر از  )1/1( 1بود که بوراین اسوا

مصورف مواهی

بزرگنمایی زیسوتی ( )Biomagnificationو شواخص

بیا این منطقه خطراتی برای مصورفکننودگان از نظور

خطر ( )HQبهکار میرود ( Chien et al., 2002; Asha

میزان جیوه درمیخواهد داشت و برای حفظ سوالمتی،

 .)et al., 2010شاخص خطر فاکتوری است کوه میوزان

میزان مجاز مصرف آن  22گرم در روز و یک وعده در

خطر فلزات سنگین ناشوی از مصورف ماهیوان را بورای

هفته توصیه میشوود ( .)Cheraghi et al., 2013خطور

12

دوره  ،7شماره  ،2پیاپی  ،22تابستان 6932

بهداشت مواد غذایی

بووالقوه ناشووی از مصوورف اردکموواهی (،)Esox lucius

بلوچستان واقع شده است .این استان  40درصد میوزان

ماهی شاه کولی ( )Chaleaiburnus chaleoideو کپور

صید کشور و  49درصد از صید استانهوای جنووبی را

معمولی ( )Cyprinus carpioحواوی سوه فلوز سورب،

به خود اختصاص داده است .چابهار با ارتفاع  2متور از

کادمیوم و کروم در بومیان حاشیه تاالب انزلی گوزارش

سطح دریا و از نظر مختصات جغرافیایی در  90درجوه

شده است که بیشترین میانگین دوز مصرف روزانوه بوه

و  32دقیقه طول شرقی و  25درجه و  12دقیقه عور

عنصر سرب اختصاص داشت که در گونوه اردکمواهی

شمالی قرار گرفتوه و بوه لحوا موقعیوت جغرافیوایی،

تواالب انزلوی مشواهده گردیود ( Panahandeh et al.,

امکانات ،توانمندیهوای صوید و صویادی ،کشواورزی،

 .)2013ه و چنووین خطوورات جیوووه ناشووی از مصوورف

اقتصادی ،سیاسی و نظامی از اهمیت ویژهای برخووردار

میگوی پا سفید ( ،)Lithopenaeus vannameiمیگووی

است و نزدیک به مدار را السرطان میباشد .در بنودر

سفید هندی ( ،)Fenneropenaeus indicusماهی حلوا

چابهار ازجمله مه ترین تهدیدات محیطزیست میتوان

سووویاه ( )Parastromateus nigerو خرچنووور دراز

به تخلیه آب توازن کشتیها ،روغونموتوور قوای هوا و

( )Astacus leptodactylusنیز بررسی شد که شواخص

شناورها ،آلودگیهای ناشوی از تخلیوه ضوایعات و آب

خطر برای همه گونهها کمتر از  1بهدست آمد ،بنابراین

مخازن شناورها و لن هوای صویادی بوه دریوا در محول

مصرف این غذاهای دریایی خطر جدی بورای سوالمت

اسووکلههووای صوویادی ،پسووابهووای شووهری ،تخلیووه و

مصوورفکننوودگان از نظوور جیوووه محسوووب نموویشووود

بارگیری مواد نفتی ،سوختگیری شناورها ،جابهجوایی

(.)Ahmadi Kordestani et al., 2013

مواد نفتی در دریا ،حوادث و تصادفات کشتیها اشواره

تاکنون مطالعات اندکی با هدف ارزیابی خطر مصرف
ماهیان از نظر فلزات سنگین در دریای عموان و منطقوه

نمود.
 -نمونهبرداری

چابهار انجام یافته است .هدف از این بررسوی ،مطالعوه

بهمنظور بررسی غلظت فلزات سنگین سرب ،نیکول،

غلظت فلزات سنگین نیکل ،روی ،کادمیوم و سورب در

کادمیوم و روی نمونهبرداری از بافتهای عضله نمونوه

عضله ماهیان شوریده ،حلوا سیاه ،شویر و کووتر منطقوه

ماهیان شووریده ،حلووا سویاه ،شویر و کووتر در فصول

چابهار و مقایسه آن با اسوتانداردهای جهوانی و تعیوین

تابستان در دو منطقه سواحلی و دریوایی بنودر چابهوار

میزان دریافت روزانه در بزرگساالن و کودکان از بود.

صورت گرفت .از هرگونه ماهی در هر منطقه  32نمونه
تهیه شد .تهیه نمونههای ساحلی با خریداری از صیادان

مواد و روشها
 -منطقه مورد مطالعه

شهرستان چابهوار بوا وسوعت  4234کیلومترمربوع در
منتهیالیوه جنووب شورقی ایوران در اسوتان سیسوتان و

ساحلی انجام گردیود و کوار تهیوه نمونوههوای دریوایی
توسط لن های مشخص و با حضوور محققوان صوورت
گرفت .برای انتقال نمونهها از چابهار بوه مرکوز اسوتان
سیسووتان و بلوچسووتان (زاهوودان) توسووط ماشووینهووای
مخصوووص شوویالتی کووه دارای سووردخانه و یخچووال
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استاندارد ساخته شد و پ

از تزری به دستگاه جوذب

اتمی منحنی کالیبراسیون عناصر رس گردید .پ

از آن

نمونههای آماده شده به دسوتگاه تزریو شود و غلظوت

 -سنجش فلزات سنگین

با توجه به اینکه عضله نقش مهمی در تغذیه انسانها

مورد نظر قرائت گردیود ( Rouessac and Rouessac,

دارد و لزوم اطمینوان از سوالمت آن جهوت مصورف و

.)2007

احتمال ایجاد ا ورات جبورانناپوذیر در بودن انسوانهوا،

 -محاسبه میزان دریافت روزانه

همچنووین سووبب بووروز مسوومومیتهووای حوواد و مووزمن

میووزان دریافووت روزانووه ( )DIاز طریو فرمووول زیوور

میشود ،بههمین علوت عضوله بوهعنووان بافوت هودف

با استاندارد  EPAمورد مقایسوه

انتخاب گردیود .پو

از انتقوال نمونوههوای مواهی بوه

آزمایشگاه ابتدا  5گورم از بافوت عضوله مواهی توسوط

محاسبه گردید و سپ

قورار گرفوت ( Chien et al., 2002; Asha et al.,

.)2010
DI= (Cm× IR) / BW

ترازوی  Acculabalt 224با دقت  0/001گورم تووزین
گردید و بعد از انجام خاکسوترسوازی مقودماتی جهوت
سفید شدن خاکستر نمونه ،نمونوه در کووره الکتریکوی
 FG Muff Furnaceمدل  FMBبوا دموای  550درجوه
سلسیو

قرار گرفت تا خاکستر سوفید مواهی حاصول

شود ( )AOAC, 1995سپ

نمونه بهصوورت انحوالل

در اسید نیتریوک  %1بوا درجوه خلووص  %95آمواده و
همراه با بالنک و استانداردهای کاری به دستگاه جذب
اتمی مدل  Younglin AAS8020سواخت کشوور کوره
جنوبی داده شد و میزان جذب آن اندازهگیوری گردیود.
با استفاده از منحنی کالیبراسیون مقادیر جذب به غلظت
تبدیل و مقدار نهایی گزارش شد .حد تشخیص فلوزات
سرب ،کادمیوم ،نیکل توسط این دستگاه جوذب اتموی
به روش کوره در حد  ppbو برای فلوز روی بوه روش
شعله در حد  ppmبود .در این پژوهش صحت دادههوا
و غلظتهای بهدست آمده با استفاده از روش استاندارد
مرجووع (.)Standard Reference Material; SRM
استفاده شد .برای این کوار ابتودا غلظوتهوای مختلو
فلزات سنگین سرب ،کادمیوم ،نیکل و روی به تعداد 5
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 :)Daily intake( DIمیزان جذب فلز در بدن در روز از
طری مصرف ماهی (میکروگورم در گورم وزن بودن در
روز)
 :)Measured consumption( Cmمیانگین میزان فلوز در
ماهی (میکروگرم در گرم)
 :)Ingestion rate( IRمیزان مصورف مواهی در منطقوه
مورد مطالعه
 :)Body weight( BWوزن بوودن ( 20کیلوووگرم بوورای
بزرگساالن و  10کیلوگرم برای کودکان)
 -روش آزمون آماری

در این پژوهش آزمایشها بهصورت کوامالا تصوادفی
انجام شد .نتای حاصول از ایون تحقیو بوا اسوتفاده از
نرمافوزار آمواری  SPSS17آنوالیز واریوان

یوکطرفوه

( )ANOVAو آزموون آموواری دانکوون ()Duncan test
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .ضریب اطمینان مورد
مطالعه در این تحقی  45درصد ( )p=0/05تعیین شود.
ه چنین جهت رس جوداول و نمودارهوا از نورمافوزار
 Excel 2007استفاده گردید.
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کودکان ه چنین نشاندهنده آن است کوه ایون فلوز در

میانگین میزان فلزات سنگین کادمیوم ،سرب ،نیکل و

ماهی کوتر و شیر بیشترین و ک ترین میزان دریافت را

روی در چهار گونه مورد مطالعوه در منطقوه سواحلی و

داشت .بررسی نتای برای فلز روی نشان مویدهود کوه

دریووایی در جوودول ( )1آمووده اسووت .میووانگین میووزان

فلز روی در ماهی حلوا سیاه کو تورین و بورای مواهی

کادمیوم ،سرب ،نیکل و روی در ماهیوان موورد مطالعوه

کوتر بیشترین میزان دریافت روزانه را داشته است.

در مناط ساحلی و دریایی در فصل تابسوتان اخوتالف

بررسی جودول ( )3نشوان مویدهود کوه میوزان فلوز

معنیداری داشت ( )p>0/05میوزان کوادمیوم در مواهی

کادمیوم در مواهی شووریده کو تورین مقودار دریافوت

حلوا سیاه ( 0/0450میلیگرم در کیلووگرم) نسوبت بوه

روزانووه در کودکووان و بوورای کوووتر بوویشتوورین مقوودار

گونههای دیگر باالتر بود .ه چنین پایینترین میزان این

دریافت روزانه را داشت .در موورد سورب بویشتورین

عنصر در ماهی شوریده و شیر ( 0/0150میلویگورم در

میزان دریافت روزانه برای ماهی حلوا سیاه و شویر بوود

کیلوگرم) بهدست آمود .میوزان سورب در مواهی کووتر

و ماهی کوتر و شوریده ک ترین میزان دریافت روزانوه

( 0/0125میلیگرم در کیلوگرم) نسوبت بوه گونوههوای

را داشت .در مواهی شویر ،فلوز نیکول کو تورین میوزان

دیگر پایینتر بود .میزان نیکل در ماهی کووتر (4/1000

دریافت روزانه و برای ماهی کوتر بیشتورین مقودار را

میلیگرم در کیلوگرم) نسبت به گونههای دیگور بواالتر

نشان میدهد .روی برای ماهی کوتر و ماهی حلوا سیاه

بهدست آمد .پایینترین میزان این عنصر در ماهی شویر

بهترتیب ک ترین و بیشترین میزان دریافوت روزانوه را

( 0/0150میلیگورم در کیلووگرم) بوود .میوزان روی در

نشان میدهد.

ماهی کوتر ( 0/5450میلیگرم در کیلوگرم) نسوبت بوه

با توجه به مقوادیر بوهدسوت آموده از تجموع فلوزات

گونههای دیگر باالتر بود .پایینترین میزان ایون عنصور

سونگین در گونوههووای موورد مطالعووه و مقایسوه آن بووا

در ماهی شیر ( 0/0150میلیگرم در کیلوگرم) مشواهده

استانداردهای جهانی ،غلظت نیکل در مواهی کووتر کوه

شد .میوزان ایون عنصور در مواهی شویر در نمونوههوای

نسبت به استانداردهای جهوانی بیشوتر بوهدسوت آمود،

سوواحلی بووه میووزان  0/0150میلوویگوورم در کیلوووگرم

بنووابراین نیکوول موجووود در ایوون موواهی ممکوون اسووت

پایینترین میزان را داشت (جدول .)1

مشکالتی را در مصرفکنندگان ایجاد نماید .میزان فلوز

بررسی جدول ( )2نشان میدهد کوه مقودار دریافوت

کوووادمیوم ،سووورب و روی در مقایسوووه بوووا آسوووتانه

روزانه فلز کادمیوم در مواهی صیدشوده در سواحل ،در

استانداردهای جهانی سازمان غذا و کشاورزی ،سوازمان

ماهی حلوا سیاه در بزرگساالن بیشتر است .در کودکوان

بهداشت جهانی ،وزارت کشاورزی -شیالت انگلسوتان

نیز بیشترین دریافت روزانه نیز بورای فلوز کوادمیوم ،در

و انجمن ملی بهداشت و سالمت استرالیا و سازمان غذا

ماهی کوتر در فصل تابستان بود .مقایسه فلوز نیکول در

و داروی آمریکا پایینتر بود (جدول .)4

14

شهری و همکاران

بررسی و مقایسه غلظت فلزات سنگین در عضله ماهیان

جدول ( -)1غلظت فلزات سنگین (کادمیوم ،سرب ،نیکل و روی) در عضله ماهیان خلی چابهار (میلیگرم در کیلوگرم)
گونه ماهی

منطقه

شوریده

ساحلی

a

دریایی

b

ساحلی

c

دریایی

d

0/0400±0/03

ساحلی

b

0/0150±0/00

دریایی

b

0/0150±0/00

ساحلی

a

0/0250±0/01

دریایی

a

0/0250±0/01

حلوا سیاه
شیر
کوتر

کادمیوم
0/0250±0/01
0/0150±0/00
0/0540±0/02

نیکل

سرب
a

0/0250±0/01

a

0/0250±0/01

a

0/0250±0/01

b
a

0/0250±0/01

b
c

0/0150±0/00
0/0150±0/01

a

e

0/0150±0/00

0/0250±0/01

0/0150±0/00

d
f

0/1925±0/02

0/0500±0/02

d

0/0125±0/00

b

0/2525±0/42

b
c

روی

0/0250±0/01

4/1000±2/03

g

1/5520±2/94

a

0/300±0/04

b

0/225±0/04

c

0/3900±0/03

a

0/2450±0/14

d
e
f

0/0150±0/00

0/0125±0/00

0/3025±0/00

g

0/5450±0/25

 :g ،f ،e ،d ،c ،b ،aحروف غیرهمنام در هر ستون اختالف معنیدار را نشان میدهد (.)p>0/05
جدول ( -)2مقدار دریافت روزانه فلز کادمیوم ،سرب ،نیکل و روی در ماهیان مورد مطالعه ساحلی در فصل تابستان در بزرگساالن
و کودکان (برحسب )mg/kg/day
گروه جامعه

بزرگساالن

کودکان

کادمیوم

سرب

نیکل

روی

گونه ماهی
شوریده

2/2×10ˉ9

2/2×10ˉ9

1/0×10ˉ4

2/2×10ˉ5

حلوا سیاه

5

ˉ1/2×10

9

ˉ2/2×10

5

ˉ1/2×10

5

ˉ0/2×10

شیر

9

ˉ4/0×10

9

ˉ2/2×10

9

ˉ4/0×10

9

ˉ4/0×10

کوتر

9

ˉ2/2×10

9

ˉ4/0×10

3

ˉ1/3×10

5

ˉ0/4×10

شوریده

ˉ1/24×10

4

ˉ5/10×10

4

ˉ9/12×10

5

ˉ5/1×10

5

ˉ5/1×10

حلوا سیاه

5

ˉ0/5×10

5

ˉ5/1×10

5

ˉ0/5×10

شیر

5

ˉ3/4×10

5

ˉ5/1×10

5

ˉ3/4×10

کوتر

5

ˉ5/1×10

5

ˉ3/4×10

ˉ4/49×10

3

3

5
4

ˉ3/4×10

ˉ9/24×10

جدول ( -)3مقدار دریافت روزانه فلز کادمیوم ،سرب ،نیکل و روی در ماهیان مورد مطالعه دریایی در فصل تابستان در بزرگساالن
کودکان (برحسب )mg/kg/day
گروه جامعه

بزرگساالن

کودکان

12

کادمیوم

سرب

نیکل

روی

گونه ماهی
شوریده

4/05×10ˉ9

2/20×10ˉ9

3/00×10ˉ5

9/0×10ˉ5

حلوا سیاه

9

ˉ4/21×10

9

ˉ4/05×10

9

ˉ2/20×10

5

ˉ2/2×10

شیر

9

ˉ4/05×10

9

ˉ4/05×10

9

ˉ2/20×10

9

ˉ4/05×10

کوتر

9

ˉ2/20×10

9

ˉ4/05×10

ˉ5/5×10

4

ˉ1/33×10

ˉ2/22×10

4

ˉ4/29×10

5

5

ˉ3/4×10

5

ˉ9/0×10

حلوا سیاه

5

ˉ9/0×10

5

ˉ3/4×10

5

ˉ5/1×10

شیر

5

ˉ3/4×10

5

ˉ3/4×10

5

ˉ5/1×10

کوتر

5

ˉ5/1×10

5

ˉ3/4×10

ˉ3/41×10

شوریده

4

4

4

ˉ5/1×10

5

ˉ3/4×10

4

ˉ4/35×10
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جدول ( -)4مقایسه میزان فلزات سنگین با حد مجاز استانداردهای بینالمللی فلزات سنگین در عضله ماهیان مورد مطالعه ()mg/Kg
استانداردها

سرب

کادمیوم

نیکل

روی

سازمان بهداشت جهانی ( ) WHO

0/5

0/2

0/5

1000

سازمان غذا و داروی آمریکا ( ) FDA

5

2

0/5

-

وزات شیالت و کشاورزی انگلستان ( ) MAFF

2

0/2

-

50

مرکز ملی بهداشت و پزشکی استرالیا ( ) NHMRC

1/5

0 / 05

-

150

سازمان جهانی غذا و کشاورزی ()FAO

0/5

-

-

30

ماهی شیر

0/03

0/02

0/02

0/14

ماهی شوریده

0/03

0/02

0/35

0/25

ماهی حلوا سیاه

0/03

0/04

0/03

0/22

ماهی کوتر

0/02

0/03

2/52

0/39

بحث و نتیجهگیری
میانگین میزان کوادمیوم در ماهیوان موورد مطالعوه در

خزر بهترتیب  0/321میلیگورم بور کیلووگرم ( Amini

مناط سواحلی و دریوایی اخوتالف معنویداری داشوت

 ،)Ranjbar and Sotoudehnia, 2005عضووله کفووال

( )p>0/05میزان این عنصر در ماهی کووتر نسوبت بوه

خاکستری دریای مدیترانه  0/99میلیگرم بور کیلووگرم

گونههای دیگر باالتر بود .ه چنوین میوزان کوادمیوم در

( 15 ،)Canli and Alti, 2003گونوه مواهی در کشوور

ماهی شوریده در نمونههای دریایی پایینترین میوزان را

مووالزی  0/20میلوویگوورم بوور کیلوووگرم ( Ahmad and

داشت .میوانگین فلوز کوادمیوم در بافوت عضوله مواهی

 )Shuhaimi-Othman, 2010و  5گونه ماهیان سنگسور

شوریده ( )Otolithes ruberدر بنادر صویادی آبوادان و

( ،)Pomadasys sp.شووووریده (،)Otolithes ruber

بووهترتیووب  0/250و  0/224میلوویگوورم در

هامور معموولی ( ،)Epinephelus coioidesزموینکون

کیلووگرم گوزارش شوده اسوت ( Askary Sary et al.,

( )Platycephalus sp.و حلووووا سوووفید ( Pampus

 .)2012مطالعهای میوزان تجموع کوادمیوم را در عضوله

 )argenteusخلی فار

 0/0004-0/0494میکروگورم

ماهی کیجار ( )Saurida tumbilصید شوده از سوواحل

بور گورم گوزارش شوده اسوت (.)Agah et al., 2009

بنوودر هنوودیجان غیرقابوول تشووخیص تعیووین نمودنوود

ه چنین باالترین میزان کادمیوم در ماهیان دریای سویاه

( .)Farhadi et al., 2013میووزان کووادمیوم در عضووله

بهترتیب  0/02میکروگرم بر گرم بهدست آمد ( Tuzen,

ماهیوووان شوووورت ( )Sillago sihamaو زمووینکووون

.)2009

بنوودرعبا

بهترتیوب -0/5

در این پژوهش میانگین میزان سرب در ماهیان موورد

( )Platycephalus indicusخلی فار

 0/43و  0/22-0/34میکروگرم بر گورم گوزارش شوده

مطالعه در مناط ساحلی و دریایی اختالف معنویداری

اسوت ( Mohammad Nabzadeh and Pour Khabaz,

داشووت ( )p>0/05میووزان ایوون عنصوور در موواهی شوویر،

 .)2013میزان کادمیوم در عضوله کفوال طالیوی دریوای

شوریده و حلوا سفید نسبت به گونههوای دیگور بواالتر
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بود .ه چنین میزان سرب در ماهی کوتر در نمونههوای

 )guttatusو شوویر ()Scomberomorus commerson

دریایی پایینترین میزان را داشت .یکوی از فاکتورهوای

بهترتیوب  0/40 ،0/42و  0/52میلویگورم در کیلووگرم

تأ یرگذار بر میزان تجمع فلزات سنگین در ماهیان فصل

تعیین شده است ( Askary Sary and Velayatzadeh,

و تغییرات فصلی مویباشود ( ;Hantoush et al., 2012

 .)2014bمیزان سرب در چهوار گونوه ماهیوان تجواری

 .)Derrag et al., 2014در ماهیان گوشتخوار یکی از

خلی فار

 0/0000-0/021میکروگرم بر گرم گزارش

مهوو توورین راههووای ورود عناصوور سوونگین تغذیووه از

شده است ( .)Agah et al., 2009باالترین میزان سورب

جانداران ردههای پایینتر در زنجیره غوذایی مویباشود.

در ماهیان دریای سیاه بهترتیب  0/35میکروگرم بر گرم

تغذیه شدید بهعلوت خخیوره چربوی و انورژی در بودن

بهدست آمود ( .)Tuzen, 2009ایون تفواوت در مقوادیر

معموالا در فصل تابستان اتفاق مویافتود از آنجواییکوه

فلزات سنگین گونههای مختل

بوه رفتارهوای غوذایی،

ماهی شویر گونوهای گوشوتخووار اسوت ( Sadeghi,

سن ،اندازه و طول ماهی و محل زنودگی بسوتگی دارد

ورود

( Al-Yosuf et al., 2000; Mormedo and Davies,

 ،)2001; Sattari et al., 2003تغذیه زیاد باعو

فلز سرب به بدن شده و غلظت ایون عنصور در عضوله

2001; Canli and Alti, 2003; Watanabe et al.,
.)2003

افزایش مییابد (.)Bellassoued et al., 2013
میانگین فلز سرب در بافت عضله ماهی شووریده در
بنادر صیادی آبوادان و بنودرعبا

بوهترتیوب  0/930و

 0/990میلوویگوورم در کیلوووگرم گووزارش شووده اسووت
( )Askary Sary et al., 2012در بافت عضله سه گونه
ماهی دریایی کپور ( ،)Cyprinus carpioکفوال طالیوی
( )Liza auratusو موواهی سووفید ( Rutilus frisii

 )kuttomنیز  0/50 ،0/41و  0/49میلیگرم در کیلوگرم
تعیین شده است ( Askary Sary and Velayatzadeh,

 .)2013میووزان تجمووع سوورب در عضووله موواهی کیجووار
صیدشده از سواحل بندر هنودیجان غیرقابول تشوخیص
برآورد شود )Farhadi et al., 2013( .میوزان سورب در
عضله ماهیان شورت و زمینکن خلی فار

بوهترتیوب

 0/50-0/23و  0/94-0/29میکروگرم بر گورم گوزارش
شووده اسووت ( Mohammad Nabzadeh and Pour

 .)Khabaz, 2013میانگین میزان سرب در عضله ماهیان
شوریده ( ،)Otolithes ruberقبواد ( Scomberomorus

14

در این پژوهش میانگین میزان نیکل در ماهیان موورد
مطالعه در مناط ساحلی و دریایی اختالف معنویداری
داشت ( )p>0/05میزان این عنصور در مواهی کووتر در
نمونههای ساحلی نسبت به گونههای دیگر بواالتر بوود.
ه چنین میزان نیکل در ماهی شیر در نمونههای دریایی
و ساحلی پایینتورین میوزان را داشوت .غلظوت بواالی
نیکل اصوالا ناشی از منابع انسانی مانند تردد کشوتیهوا،
قای ها ،نفتکشها و نفت خام است.
از آنجایی کوه در بنودر چابهوار ،تخلیوه و بوارگیری
توسط کشتیها و نفتکشها صورت میگیورد ،انتظوار
میرود وجود نیکل در این مکوان ناشوی از نفوت خوام
باشد ( El-Safy and Al-Ghannam, 1996; Nwani et

 .)al., 2010; Coulibaly et al., 2012مسویر جوذب و
مکانیس انتقال آنها به بدن مواهی بوه عوامول مختلو
وابسته است که شکل شیمیایی فلز (یونی یا نمکهوای
آنها) در تعیین این مسویر بسویار مهو اسوت ( Jalali
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 .)Jafari and Aghazadeh Meshgi, 2007علووت

 )2003و معموالا بافت عضله دارای پایینتورین مقوادیر

بوا

فلزات سنگین در ماهیان میباشد ( Al-Yousuf et al.,

توجه بوه شورایط اکولوژیوک ،زیسوتی و فعالیوتهوای

 .)2000پایین بودن تجموع زیسوتی فلوزات سونگین در

متابولیکی متفاوت است و به محل زندگی ،سطح غوذا،

بافت عضله در نتیجه تطاب فیزیولوژیک ماهی با محیط

فصل نمونهبرداری ،زمان مانودگاری فلوزات سونگین و

اطراف ه زمان با رشد ماهی است که این امر میتوانود

فعالیتهای تنظیمی هموستازی بدن ماهی نیوز بسوتگی

در حذف یا خنثیسازی عناصر سنگین در بافت عضوله

دارد ( Al-Yosuf et al., 2000; Canli and Alti,

مؤ ر باشد .ه چنین نتای برخی از مطالعوات حواکی از

 .)2003ه چنین روش سنجش فلزات سونگین و نووع

آن است که در بافت عضله و کبد ماهیان پروتئینهوای

نیز در نتوای گوزارش

متالوتیونین مسئول حذف و خنثیسازی عناصر سونگین

شوده مویتوانود تأ یرگوذار باشود ( Askary Sary and

و آ ار سمی آنها میباشوند ( )Heath, 1987تحقیقوات

 .)Velayatzadeh, 2014aمیوانگین غلظوت نیکول در

متعدد در زمینه میوزان فلوز روی در انودامهوای ماهیوان

بافت خوراکی ماهی سرخو و شوریده بهترتیوب 0/322

تجمع غلظت باال را در کبد نسبت به عضله تأیید نموده

و  0/40میلیگرم در کیلوگرم وزن خشک ( Shahriary,

است ( Glushankova and Pashkova, 1992; Dixson

 ،)2005در عضووله و کبووود موواهی هوووامور معموووولی

.)et al., 1996; Laimanso et al., 1999

اختالف تجمع فلزات سنگین در تحقیقات مختلو

دستگاههای جذب اتمی مختل

( 0/44 )Epinephelus coiodesو  1/31میکروگورم بور

میزان روی در عضوله مواهی هوامور معموولی خوور

گرم وزن خشک ( ،)Gorji Pour et al., 2009در عضله

موسی (بندر ماهشهر) بوه ترتیوب  29/01میلویگورم در

کفشووووک گوووورد (14/40 )Euryglossa orientalis

کیلووگرم ( )Askary Sary et al., 2009و در عضوله

میکروگورم بور گورم وزن خشوک ( Parvaneh et al.,

سپر ماهی چهارگوش ( )Himantura gerrardiو گیش

 ،)2011ماهی سرخو و شوریده بهترتیوب  0/32و 0/20

چش درشوت ( )Selar crumenophthalmusآبهوای

میلووویگووورم در کیلووووگرم ( Pourmoghadas and

سووواحل اسووتان هرمزگووان بووهترتیووب  025/44و 2/31

 )Shahriary, 2010گزارش شده است.

میکروگرم بور گورم وزن خشوک گوزارش شوده اسوت

در این پژوهش میانگین میزان روی در ماهیان موورد

( .)Shahab Moghadam et al., 2010در مطالعووهای

مطالعه در مناط ساحلی و دریایی اختالف معنویداری

غلظت روی در عضله ماهی قوزلآالی رنگوینکموان و

داشت ( )p>0/05میزان این عنصور در مواهی کووتر در

کپور پرورشی  0/32و  0/15میلیگرم در کیلووگرم وزن

نمونههای ساحلی نسبت به گونههای دیگر بواالتر بوود.

خشک و میزان تجمع روی در عضوله مواهی قوزلآالی

ه چنین میزان روی در ماهی شیر در نمونههای دریایی

رنگینکمان باالتر از کپور معمولی گزارش شوده اسوت

و ساحلی پوایینتورین میوزان را داشوت .بوهطوور کلوی

( .)Askary Sary and Velayatzadeh, 2011میوانگین

آبششها ،کلیه و کبد عمدهترین راههای جوذب فلوزات

غلظت فلزات سونگین روی در بافوت خووراکی مواهی

بوه بودن ماهیوان مویباشوند ( Newman and Unger,

سفید  24/42میکروگرم بر گرم وزن خشک نمونه و در
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ماهی کپور معمولی بهترتیب  30/20میکروگرم بر گورم

به جیوه باالتر بود .ه چنوین در بوین  21گونوه ،مواهی

وزن خشک ماهی گزارش شده است (.)Elsagh, 2012

کفشوک گورد ( )Euryglossa orientalisخلوی فوار

مقدار جذب روزانه فاکتوری است که بورای بررسوی

باالترین میزان جیوه ( 5/91میلویگورم در کیلووگرم) را

میزان جذب فلزات و دیگر آالیندهها با توجوه بوه وزن

داشت که محدودیت شدید مصورف را بورای کودکوان،

بدن بهکار برده میشود ( ;Phuc com Tu et al., 2008

زنان باردار و گوروههوای حسوا

ایجواد کورده اسوت

 .)Storelli, 2008با در نظر گرفتن سرانه مصرف مواهی

( .)Esmaili Sari et al., 2011میانگین غلظت کوادمیوم

در ایران به مقدار  9/50کیلوگرم در سال و متوسط وزن

در عضووله موواهی شوویربت (0/05 )Barbus grypus

بزرگسوواالن و کودکووان بووهترتیووب  20و  10کیلوووگرم

میکروگرم بر گرم وزن تور ( 2/44میکروگورم بور گورم

( .)Iranian Fisheries Organization, 2013نتای ایون

وزن خشک) بود که این میزان پایینتر از حد استاندارد

پژوهش نشان داد که بواالترین میوزان فلوزات دریافوت

تعیینشده توسط سازمانهای معتبر جهانی مانند WHO

روزانه در نمونههای منطقوه سواحلی در موورد فلوزات

و  FAOمیباشد .شاخص خطر کمتر از  )0/39( 1بوود

کووادمیوم ،نیکوول و روی در موواهی کوووتر در کودکووان

که بر این اسا

مصرف ماهی شیربت این منطقه خطور

محاسبه شد .ک ترین میزان فلزات کادمیوم و نیکول نیوز

حادی برای مصرفکنندگان از نظور میوزان کوادمیوم در

در موواهی شوویر و عنصوور روی در موواهی شوووریده در

پی نخواهد داشت و برای حفظ سوالمتی ،میوزان مجواز

بزرگساالن مشاهده شد .در مورد فلز سرب نیز ک ترین

مصرف آن  02گرم در روز توصیه میشود ( Cheraghi

میزان دریافت روزانه در ماهی کوتر در بزرگساالن بود.

 .)et al., 2012ه چنین غلظت فلزات بهدست آمده در

در نمونههای دریایی باالترین میزان دریافت روزانوه در

مقایسه با استانداردهای جهانی در دو گونه اردکمواهی

مورد نیکل و روی مربوط به مواهی کووتر ،کوادمیوم در

( )Esox luciusو کپوور معموولی ()Cyprinus carpio

ماهی کووتر و حلووا و سورب مواهی شویر و حلووا در

مقدار سرب بهترتیب  0/31 ،0/51میکروگرم بر گورم از

کودکان محاسبه شد .ه چنین پایینترین میزان دریافت

استاندارد سازمان بهداشت جهانی بیشتر بهدست آمود و

روزانه در نمونههای دریایی در فلزات کادمیوم ،نیکل و

این در حالی است کوه محتووای دو عنصور کوادمیوم و

روی بهترتیوب در شووریده ،شویر و حلووا و در موورد

کروم در بافت عضله مقادیری پایینتر از حد اسوتاندارد

سرب در ماهیان شوریده و کوتر بهدست آمد.

را نشوان داد ،هو چنوین بور طبو نتوای گوزارششوده

در بررسی فلزات سنگین منگنز ،کادمیوم ،م  ،آهون

بیشترین میانگین مقدار مصرف روزانه به عنصور سورب

و روی در دو گونووه موواهی حلوووا سووفید و شوووریده

اختصاص داشت که در گونه اردکماهی تواالب انزلوی

شواخص خطور کمتور از  1گوزارش

مشاهده گردید ( .)Panahandeh et al., 2013میوانگین

شده است ( .)Mortazavi et al., 2013ه چنین میوزان

غلظت جیوه در عضوله مواهی بیوا (0/29 )Liza abu

جیوه در  21گونه ماهی خلوی فوار  ،دریوای خوزر و

میکروگرم بر گرم وزن تور ( 0/25میکروگورم بور گورم

تاالب انزلی تعیین شد که آلودگی ماهیان تواالب انزلوی

وزن خشک) بود که این میزان پایینتر از حد استاندارد

سواحل بندرعبا
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تعیینشده توسط سازمانهای معتبر جهانی مانند ،FAO

و  USFDAاسووت .بنووابراین مصوورف موواهی شوووریده

 WHO ،EPAو  USFDAموویباشوود .شوواخص خطوور

صیدشده از منطقه مورد مطالعه ممکون اسوت خطراتوی

مصورف مواهی

برای سالمتی مصرفکنندگان آسیبپذیرتر ماننود زنوان

بیا این منطقه خطراتی برای مصورفکننودگان از نظور

باردار ،سالخوردگان و کودکوان بوههموراه داشوته باشود

میزان جیوه در پی خواهد داشت و برای حفظ سالمتی،

( .)Mardoukhi et al., 2013بررسیها نشان مویدهود

میزان مجاز مصرف آن  22گرم در روز و یک وعده در

که هر تغییری که در میوزان تجموع فلوز در بافوتهوای

هفته توصیه میشود (.)Cheraghi et al., 2013

ماهی اتفاق میافتد مویتوانود از عوامول مختلفوی مثول

بیشتر از  )1/1( 1بود که بر این اسوا

میانگین غلظوت جیووه در عضوله میگووی پوا سوفید

ویژگی خود فلز ،بافت انودام هودف ،جنسویت ،وزن و

( ،)Lithopenaeus vannameiمیگوووی سووفید هنوودی

سن ماهی ،عادات غذایی ،مودتزموان در معور

فلوز

( ،)Fenneropenaeus indicusمووواهی حلووووا سووویاه

بودن ،خصوصویات بوومشوناختی و شورایط محیطوی و

( )Parastromateus nigerو خرچنر دراز ( Astacus

ه چنین ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی محویطزیسوت

 )leptodactylusبوووهترتیوووب  0/331 ،0/349 ،0/323و

تأ یرپذیر باشود ( Esmaili Sari, 2002; Askary Sary

 0/113میکروگرم بر گرم محاسوبه شود کوه در حودود

.)and Velayatzadeh, 2014a

مقادیر استانداردهای اعوالم شوده توسوط سوازمانهوای

بوهطوورکلی در ایوون پوژوهش میووزان تجموع فلووزات

جهانی نظیور  WHO ،FAOو  USFDAبوود .شواخص

سنگین در عضله ماهیان سواحلی بیشوتر از نمونوههوای

خطر برای همه گونهها ک تر از یک بهدست آمد ،بنوابر

دریایی بوده که در ماهی کوتر باالترین غلظت عناصر و

این مصرف ایون غوذاهای دریوایی خطور جودی بورای

پ

از آن در ماهی حلوا سیاه ،شوریده و شیر بهترتیوب

سالمت مصرفکنندگان ازنظور میوزان جیووه محسووب

غلظووتهووای پووایینتوور مشوواهده شوود .لووذا موواهی شوویر

نموویشووود (.)Ahmadi Kordestani, et al., 2013

سوال تورین گونوه و مواهی کووتر از نظور نیکول آلووده

میووانگین غلظووت جیوووه در عضووله موواهی شوووریده

محسوب میشوند ،اما از نظر مقدار مصرفی برای انسان

( )Otolithes ruberبندر ماهشهر  0/354میکروگرم بور

خطر بهداشتی را بهدنبوال ندارنود .بوا توجوه بوه نتوای

گرم است که این میزان ک تور از حود اسوتاندارد اعوالم

بهدستآمده در جوداول ( )2و ( )3و مقایسوه آنهوا بوا

شووده از سوووی  WHOو  ،USFDAامووا بیشووتر از حوود

جوودول ( )5مالحظووه گردیوود ،میووزان فلووزات سوونگین

اسووتاندارد اعووالم شووده از سوووی  MAFFو USEPA

موجود در عضله ماهیان مورد مطالعه هیچگونه خطوری

است.

برای مصرف انسان در بر ندارد.

شاخص خطر بیشتر از  1محاسبه گردیود .هو چنوین
محاسبات نشان داد که جذب روزانه و هفتگی جیوه بوا
توجه به میزان سرانه مصرف هر ایرانی کمتور از مقوادیر
راهنمای ارائه شده ( PTWIو  )PTDIاز سووی WHO

تعارض منافع
نویسندگان هیچ گونوه تعوار

منوافعی بورای اعوالم

ندارند.
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Abstract
Heavy metals are among the pollutants which create major problems both for aquatics and humans.
During 2013, the concentration of Nickle, Cadmium, Lead and Zinc was assessed in the muscle of
Otolithes ruber, Parastromateus niger, Scomberomorus commerson and Sphyraena jello. Ninety six
samples were obtained from the coastal and sea regions of Chabahar. Metals were extracted from the
tissues using wet digestion method and concentration of the heavy metals was measured by atomic
absorption spectrophotometer. Concentration of Cd in Parastromateus niger was higher (0.0450 mg/Kg)
than other species. Meanwhile, the lowest concentration of these elements was found in Otolithes ruber
and Scomberomorus commerson (0.0150 mg/Kg). Concentration of Pb in Sphyraena jello (0.0125
mg/Kg) was lower than other species. Concentration of Ni in Sphyraena jello (4.1800 mg/Kg) was higher
than other species. Moreover, the lowest concentration (0.0150 mg/Kg) of Ni was estimated in
Scomberomorus commerson. Concentration of Zn in Sphyraena jello (0.5450 mg/Kg) was higher than
other species. The lowest Concentration of heavy metals was determined in Scomberomorus commerson
(0.0150 mg/Kg). Concentration of Cd, Pb and Zn was lower than the limit approved by FAO, WHO,
UKMAFF, NHMRC and FDA. However, the concentration of Ni was higher than international
standards. It was concluded that the amount of heavy metals in muscle tissue of the tested fishes were
low enough to pose a hazard to the consumers.
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