مجله پژوهشهای علوم و فنون دریـایــی/سال ششم/شماره اول/بهار 09

71

اندازه گیری و مقایسه سرب و کادمیوم در عضله و پوست ماهی شانک زردباله)(Acanthopagrus latus
در منطقه صیادی بندر ماهشهر
3

فروغ سنجر ،*1مهران جواهری 2و ابوالفضل عسکری ساری
1و  -2گروه شیالت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان.اهواز ،ایران.
 - 3گروه شیالت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ،اهواز ،ایران.
تاریخ دریافت1330/19/39 :

تاریخ پذیرش1330/12/29:

چکیده

این تحقیق در تابستان  1333به منظور بررسی و مقایسه میزان سرب وکادمیوم در بافت عضله و پوست ماهی
تجاری شانک زرد باله ( )Acanthopagrus latusصید شده از منطقه صیادی بندر ماهشهر انجام شد 11 .نمونه
ماهی شانک زرد باله از منطقه صیادی ماهشهر جمع آوری گردید .پس از انجام زیست سنجی جهت استخراج فلزات
از بافت عضله و پوست ماهیان مورد مطالعه از روش هضم تر استفاده شد و مقادیر سرب و کادمیوم به وسیله دستگاه
جذب اتمی شعله ای  PERKIN ELMER 4100تعیین گردید .میانگین غلظت سرب در بافت عضله و پوست
ماهی شانک زرد باله به ترتیب  3/99±9/32و  1/03±9/31میلی گرم بر کیلوگرم وزن خشک و میانگین غلظت
کادمیوم در عضله و پوست به ترتیب  1/38±9/10و 1/93±9/11بود .نتایج نشان داد میان سرب و کادمیوم موجود در
بافت عضله و پوست ماهی شانک زرد باله اختالف معنی داری وجود دارد ) .(P<0.05از مقایسه نتایج با حد مجاز
سازمان بهداشت جهانی ،WHOانجمن بهداشت ملی و تحقیقات پزشکی استرالیا  ، NHMRCوزارت کشاورزی-
شیالت و غذای انگلستان ) UK(MAFFباال بودن عناصر سرب و کادمیوم نتیجه گردید.
واژگان کلیدی  :سرب  ،کادمیوم  ،شانک زردباله ) ، (Acanthopagrus latusبندر ماهشهر
*مسئول مکاتبهsanjar_f2086@yahoo.com :

مقدمه
امروزه آلودگی محیط به خصوص منابع آب مشکالت بسیاری را در محیط زیست ایجاد کرده است
ورود این مواد آلوده کننده به آب ها و تجمع آنها در آبزیان به واسطه خطراتی که برای انسان ایجاد
می کنند بخش مهمی از آلودگی محیط زیست را شامل می گردند که اهمیت توجه به حفظ منابع آب و
ارزش اقتصادی آن رابیش از پیش آشکار می سازد ( واردی و همکاران.) 1381 ،
از جمله آلوده کنندگانی که به دلیل اثرات سـمی و ایجـاد تجمعـات زیسـتی حـامز اهمیـت مـی باشـند
می توان فلزات سنگین را نام برد  .فلزات سنگین از جمله سرب ،کادمیوم و  ...از عناصر طبیعـی مـی باشـند
که در محیط اطـراف مـا وجـود دارنـد اکنـون مشـخك شـده کـه ایـن عناصـر در زنجیـره غـذایی وارد و
بزرگنمایی بیولوژیک ایجاد می کنند .
سرب از طریق ضایعات صنایع باتری سازی ،سوخت بنزین ،صـنایع رنـ سـازی و برخـی از سـموم دفـع
آفات گیاهی حاوی سر ب ،به خاك و در نهایت به آب ،گیاه و انسـان منتقـل مـی شـود  .اسـتخراج سـرب و
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صنایع وابسته به مصرف سرب دارای سهم مهمـی در آلـودگی هـوا ،آب و غـذا هسـتند ( جاللـی جعفـری و
آقازاده مشگی .) 1331 ،عمده منبع ورودی سرب به محیط زیست ناشـی از فعالیتهـای انسـانی مـی باشـد .
انسان از طریق سرب بیش از هر عنصر دیگری خود و محیط زیست را مسموم کرده و مـی کنـد ( Clark,
. ) 1992

انسان ها از منابع مختلف در معرض سرب قرار می گیرند  .امـا ایـن مسـئله آلـودگی از طریـق غـذاهای
دریـایی و ظهــور خطــرات ناشــی از آن را پنهـان نمــی کنــد  .حــد مجـاز مصــرف هفتگــی Provisional
) 9 / 3 Tolerable Weekly Intake (PTWIمیلی گرم سرب بـرای افـراد بـال بـه وسـیله یـک کمیتـه
مرکب از کارشناسان  FAOو  WHOپیشنهاد شده است  .این مقدار برای افزودنـی هـای مـواد غـذایی در

سال  1082پیشنهاد شد  .این مقدار حدودا برابر  039میکرو گرم در روز است ( . ) FAO/ WHO, 1989
کادمیوم به طور یکنواخت در پوسته زمین یافت می شود اما ترکیبات معدنی آن تنها در مناطق
ویژه ای از جهان یافت می شوند ،سن معدن روی دارای مقادیر قابل توجهی کادمیوم است  .تولید
کادمیوم در اواخر قرن نوزدهم به صورت محصول جانبی در استخراج روی آغاز گردید  .استفاده از این فلز
در قرن اخیر ،افزایش یافته است ( اسماعیلی ساری .) 1331 ،کادمیوم در محیط های آبی عموم ا ً به صورت
یون هایی با بار مثبت و به دو نوع معدنی و آلی وجود دارد ( سبزعلیزاده و خلفه نیلساز.) 1388 ،
جذب کادمیوم در حیوانات و انسان باعث بروز انواعی از اثرات س می می گردد ( به طور مثال هپاتیت،
شکستگی استخوان و تراتوژنیک ) .این اثرات عموم ا ً در غلظت های باالتر از رژیم غذایی رخ می دهد .
سازمان جهانی بهداشت ،سازمان غذا و کشاورزی )  ( WHO/FAOحداکثر میزان قابل تحمل جذب

هفتگی کادمیوم را  8میلی گرم بر کیلوگرم ( در حدود  19میکروگرم در روز ) تعیین کرده اند . FDA
حداکثر میزان جذب قابل تحمل روزانه را به میزان  11میکروگرم در روز پیشنهاد کرده است ( اسماعیلی

ساری. ) 1331 ،
ناحیه صیادی ماهشهر یکی از صیدگاه های مهم در استان خوزستان مـی باشـد و بـه دلیـل تـردد زیـاد
کشتی ها ،وجود شهرهای صنعتی و صنایع متعدد از قبیل صـنایع پتروشـیمی در سـواحل خلـیج فـار و
ناحیه صیادی ماهشهر این منطقه مـی توانـد در معـرض آالینـده هـای متعـددی اعـم از فلـزات سـنگین و
آالینده های نفتی قرار گیرد .
با توجه به اهمیت زیربخش شیالت و آبزیان به عنوان تأمین کننده بخشی از پروتئین مورد نیـاز مـردم
و کسب درآمدهای ارزی برای کشور ،همچنین نقش مهم ماهی شانک زرد باله در اقتصـاد شـیالتی و عـدم
انجام مطالعات کافی در ایران در خصوص اطمینان از سالمت مصرف این ماهیـان از جنبـه بررسـی میـزان
آالینده های مختلف از جمله فلزات سنگین در بافت عضله و پوست این ماهیان در تحقیـق حاضـر نسـبت
به اندازه گیری غلظت فلزات سرب و کادمیوم درماهیان شانک زردباله (  ) Acanthopagrus latusمبادرت
گردیده است .
مواد و روش کار
این تحقیق بر روی شانک زرد باله )  ( Acanthopagrus latusدر تابستان  1333انجام شده است .
تعداد  11عدد از ماهی شانک زرد باله از صیدگاه بندر ماهشهر تهیه شد  .منطقه صیادی ماهشهر شامل
بندر ماهشهر و سر بندر بوده و بندر ماهشهر در جنوب شرقی استان خوزستان و در  89کیلو متری
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آبادان قرار دارد  .ماهیان جمع آوری شده در آزمایشگاه کامال تمیز و با آب دیونیزه شستشو داده شدند .
طول کل و طول استاندارد ماهیان مورد مطالعه توسط تخته بیومتری و وزن آنها توسط ترازوی دیجیتال
با دقت  1گرم مورد سنجش قرار گرفت  .پس از انجام زیست سنجی حدود  29الی  39گرم از بافت عضله
از قسمت خلفی باله سینه ای و پوست برداشت گردیده و برای خشک شدن در داخل آون ( دمای 191
درجه سانتی گراد ) به مدت  03ساعت گذاشته شدند  .سپس نمونه ها به دسیکاتور انتقال یافته و پس از
رسیدن به وزن ثابت در هاون چینی تا پودر شدن کامل ساییده شدند  1 .گرم از نمونه کامال پودر شده
بافت ماهیان به داخل تیوب های هضم ریخته شد و  1میلی لیتر محلول اسید نیتریک به نسبت  1به 1
به محتوای لوله ها اضافه گردید  .پس از صرف حداقل زمان  3ساعت جهت انجام هضم مقدماتی در دمای
اتاق ،نمونه ها به مدت  1ساعت در دمای حداکثر  109درجه سانتی گراد درون دستگاه هیتر دایجست
قرارداده شدند  .به موازات آماده سازی نمو نه جهت انجام عمل هضم شیمیایی نمونه شاهد نیز به طور
جداگانه تهیه گردید  .محلول شفاف حاصل از هضم هر یک از نمونه ها به بالن های حجم سنجی 19
میلی لیتری منتقل و با آب مقطر به حجم رسانده شدند ) . ( MOOPAM, 1993
برای اندازه گیری فلزهای سرب و کادمیوم در نمونه های حاصل از هضم شـیمیایی ،از دسـتگاه جـذب
اتمی شعله ای مدل  PERKIN ELMER4100استفاده گردید  .الزم به ذکر اسـت تمـامی محلـول هـای
استاندارد مصرفی بسته به نوع فلز مورد آنالیز ،از اسـتاندارد مـادر (  ) Merckبـا غلظـت  ppm1000تهیـه
شد  .تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار  SPSSانجام شد و میانگین تیمارها به کمک آزمون  Tبـا
یکدیگر مقایسه شد و وجود یا عدم وجود اختالف معنی دار در سطح  01درصد (  ) P<0.05تعیین گردید .

نتایج

نتایج مربوط به پارامترهای زیست سنجی به تفکیک در جدول (  ) 1ارامه شده است .
جدول  -1میانگین بیومتری ماهیان بندر ماهشهر
گونه موردنظر

ماهی شانک زردباله

طول استاندارد )(cm

18/03±8/81

طول کل )(cm

21/10±3/08

وزن )(gr

332/21±218/09

براسا جدول (  ) 1میانگین وزنی ماهی شانک  332 / 21 ± 218 / 09گرم بـود  .در ضـمن میـانگین طـول
کل ماهی شانک  21 / 10 ± 3 / 08سانتی متر به دست آمد  .با توجه به جدول (  ) 2میانگین غلظـت سـرب در
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عضله و پوست ماهیان شانک زرد باله اختالف معنی داری داشت (  . ) P<0.05به طوریکه میـانگین غلظـت
سرب در عضله و پوست ماهی شانک زرد باله به ترتیب  3/99±9/32و  1/03±9/31میلی گرم بر کیلـوگرم وزن
خشک تعیین گردید  .میانگین غلظت کادمیوم در عضله و پوست ماهیان شانک زرد بالـه اخـتالف معنـی
داری داشت (  ( . ) P<0.05شکل . ) 1

3.5
3.0

ppm

2.5
سرب

2.0

کادمیوم

1.5
1.0
0.5
0.0
عضله

پوست

شکل  -1میانگین غلظت سرب و کـادمیوم (  ) mg/kg/dwدرعضـله و پوسـت مـاهی شـانک زرد
باله منطقه صیادی بندر ماهشهر
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جدول  -2میانگین (  (Mean ± SEغلظت سرب و کادمیوم (  ) mg/kg/dwدر عضله و پوست ماهی شـانک
زرد باله منطقه صیادی بندر ماهشهر در مقایسه با استانداردهای جهانی
بافت

سرب

کادمیوم

پوست

1/03±9/31

1/93±9/11

عضله

3/99±9/32

1/38±9/10

استاندارد WHO

9/1

9/2

NHMRC

9/91

1/1

)UK(MAFF

2/9

9/2

جدول  -3میانگین غلظت سرب و کادمیوم (  ) mg/kg/dwدر عضله و پوست ماهی شانک زرد بالـه منطقـه
صیادی بندر ماهشهر

کادمیوم

سرب
عضله

پوست

عضله

پوست

2/44

1/84

1/6

0/48

2/06

1/22

1/22

0/47

2/32

1/32

1/41

0/47

2/21

2/24

1/43

1/12

8/07

2/01

2/83

1/74

بیشترین میزان سرب درپوست و عضله شانک زردباله به ترتیب  3 / 91و  0 / 91و کمتـرین مقـدار سـرب
به ترتیب  1 / 22و  2 / 91میلی گرم بر کیلوگرم وزن خشک بود  .بیشترین میزان کادمیوم درپوست و عضـله
شانک زردباله به ترتیب  1 / 18و  2 / 00و کمترین مقدار آن به ترتیب  9 / 81و  1 / 32میلی گرم بر کیلـوگرم
وزن خشک بود ( جدول . ) 3
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بحث و نتیجه گیری
در مطالعه حاضر ،بافت عضله و پوست ماهی ،به سبب نقش مهم در تغذیه انسان و لزوم اطمینان از
سالمت آن ،مورد بررسی قرار گرفته است  .با توجه به نتایج این مطالعه میانگین غلظت سرب در عضله و
پوست ماهی شانک زرد باله  3/99±9/32و  1/03±9/31میلی گرم بر کیلوگرم وزن خشک بود  .مقایسه غلظت
سرب در بافت عضله و پوست ماهی شانک زردباله منطقه صیادی بندر ماهشهر مشخك نمود که بین
بافت های مذکور از نظر میانگین غلظت سرب اختالف معنی داری وجود دارد ) .(P<0.05نتایج این
تحقیق حاکی از آن است که میزان فلزات سرب در بافت عضله بیش از بافت پوست می باشد .

نتایج عسکری ساری و همکاران (  ) 1331بر روی ماهی هامور معمولی ) ( Epinephelus coiodes
خلیج فار نشان داد که میانگین غلظت فلز سرب در عضله ماهی  3 / 31 ± 9 / 01بوده است  .میزان غلظت
سرب در تحقیق ذکر شده در مقایسه با ماهی شانک زرد باله در بررسی حاضر و استاندارد  NHMRCو
 UKباالتر می باشد .
سرب یک نوروتوکسین است که باعث بروز نقایك رفتاری در مهره داران می شود و می تواند سبب

کاهش بقا ،نرخ رشد ،میزان یادگیری و متابولیسم شود ) . ( Eisler, 1985, Karadede, 2000
وجود  ppm 50سرب در موجودات آبزی مورد تغذیه جانوران شکارچی و مقادیر کمتر از -9 / 1 ppm

 9 / 1در غذا سبب ایجاد نقایك و مشکالت در یادگیری برخی مهره داران می شود ) .( Eisler, 1985
مقادیرکادمیوم بدست آمده در بافت عضله و پوست ماهی مورد بررسی نشان دهنده وجود تفاوت معنی
دار در بافت های مختلف می باشد (  .) P<0.05میانگین این فلز درعضله  1/38±9/10و در بافت پوست
 1/93±9/11می باشد  .در بررسی  Francaو همکاران( )2991میزان سرب و کادمیوم در ماهی Solea
 senegalensisبه ترتیب 2/0 ±9/8و  9/0 ±9/1میکروگرم برگرم وزن خشک بدست آمد میزان سرب و کادمیوم در
این گونه اختالف معنی داری داشت (.)P≤0.05
 Turkmenو همکاران (  ) 2990تجمع فلزات سنگین را بر روی سه گونه ماهی اقتصادی دریای
مدیترانه به نام های  Saurida undosquamis, Sparus aurataو  Mullus barbatusبررسی نمودند .
نتایج مشخك نمود محدوده فلز کادمیوم در این ماهیان  9 / 91 -0 / 11و سرب  9 / 90 -1 / 01میلی گرم بر
کیلوگرم وزن خشک بود  .اختالف معنی داری بین میزان فلزات در گونه های مختلف وجود
داشت )  ( P<0.01همچنین گزارش نمودند که مصرف قسمت های خوراکی این ماهیان برای سالمت

انسان مشکلی ایجاد نمی کند .
میزان کادمیوم در ماهیان اقیانو هند  9 / 91 -9 / 08میلی گرم بر کیلوگرم وزن خشک گزارش شده
که کمتر از میزان آلودگی در تحقیق حاضر می باشد (  .) CIFA, 1992فلزات ضروری برای متابولیسم
طبیعی ماهی بایستی ازآب ،غذا یا رسوبات جذب شوند  .ازهمین طریق هم فلزات سنگین و غیر ضروری را
جذب و در بافت هایشان ذخیره می کنند  .تحقیقات آزمایشگاهی و میدانی نشان داده است که تجمع
فلزات سنگین در بافت ها عمدتا به غلظت فلزات در آب و مدت زمان در معرض قرار گرفتن بستگی دارد .
عوامل محیطی دیگر نیز مانند شوری ،پ هاش ،سختی و درجه حرارت نقش مهمی در میزان تجمع
فلزات سنگین ایفا می کنند ( Heath, 1987, Langston, 1990, Bryan & Langston, 1992,
& Canli & Furness, 1993b, Roesijadi & Robinson, 1994, Kalay et al., 1999, Kalay
.) Canli, 2000
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نتایج این تحقیق حاکی از آن است که میزان فلزات کادمیوم در بافت عضله بیش از پوست می باشد .
با بررسی های آماری با استفاده از آزمون  Tاختالف معنی دا ری بین غلظت سرب و کادمیوم تجمع یافته
در بافت پوست و عضله ماهیان مورد بررسی بدست آمد  .نتایج بیانگر این است که میزان دریافت و جذب
عناصر سنگین توسط ماهیان در بافت عضله بیشتر از پوست می باشد  .این مسئله به دلیل تفاوت در
ساختار و نوع بافت پوست و عضله می باشد  .میزان تجمع فلزات سنگین در بافت ها و اندام های مختلف
به نقش فیزیولوژی آن ها بستگی دارد  .الیه حفاطتی اپی تلیوم در قسمت خارجی پوست به طور موثری
مانع نفوذ فلزات سنگین به درون پوست می شود  .به همین دلیل پوست قابلیت کمتری را در نفوذ و
جذب فلزات سنگین در مقایسه با عضله دارد ) . (Fernandes et al., 2007
در مطالعه ای که توسط  Uysalو همکاران (  ) 2993انجام شد میزان عناصر سنگین مس ،منگنز،
نیکل ،کرم ،کبالت و برن در بافت عضله  ،پوست و آبشش  1گونه ماهی در تاالب  Beymelekترکیه
اندازه گیری و نتایج با هم مقایسه شد  .تفاوت معنی داری در میزان تجمع فلزات سنگین مورد بررسی
میان گونه ها و بافت ها ی مختلف وجود داشت  .همچنین میزان عناصر سنگین اندازه گیری شده در
پوست کمتر از عضله بود  .به عنوان نمونه میزان منیزیم در عضله ماهی  Lithognathus mormyrusاز
خانواده شانک ماهیان  390 / 29و در پوست  211 / 19میلی گرم بر کیلوگرم وزن تر بود و تفاوت معنی
داری بین این دو بافت وجود داشت که با نتایج تحقیق حاضر کامال همخوانی دارد  .در بررسی های
مختلف به خوبی مشخك شده است که میزان فعالیت های متابولیکی بافت های مختلف یکی از مهم
ترین عوامل در میزان تجمع فلزات سنگین در بافت های متفاوت جانوران دریایی می باشد (Heath,
 1987, Langston, 1990, Roesijadi & Robinson, 1994).عالوه بر این ثابت شده است که
فعالیت های متابولیکی در افراد جوان به طور معمول بیش از افراد پیر می باشد  .بنابراین تجمع فلزات به

طور حتم در افراد جوانتر بیش از افراد مسن می باشد ( Elder & Collins, 1991, Douben, 1989,
Canli & Furness, 1993b, Nussey et al., 2000, Widianarko et al, 2000).
 Stavrosو همکاران (  ) 2998میزان سرب و کادمیوم را در پوست bottlenose dolphins (Tursips

) truncatusدر سواحل جنوبی اطلس به ترتیب  9 / 10 ± 9 / 11و  9 / 91 ± 9 / 98میکروگرم برگرم وزن تر
اندازه گیری کردند  .در بررسی دیگری میزان سرب در پوست  Tursips truncatesدر اقیانو

اطلس

غربی  1 / 2 ± 3 / 1میکروگرم برکیلوگرم وزن تر بدست آمد )  .( Frodello et al., 2002در بررسی Bryan

و همکاران میزان سرب درپوس ت  9 / 911 ± 9 / 981 T.trucatusو کادمیوم  9 / 993 ± 9 / 993میکرو گرم
برگرم وزن تر اندازه گیری شد  .مقایسه مقادیر بدست آمده حاصل از آنالیز پوست با نتایج آنالیز کبد در
تحقیق  Beckو همکاران مشخك نمود اختالف معنی داری بین بافت ها و مناطق مختلف مورد بررسی
وجود دارد همچنین اعداد به دست آمده کمتر از میزان تجمع یافته در بافت کبد بود که با نتایج بررسی
ما هماهنگی دارد  .به نظر می رسد مکان های مختلف جغرافیایی عامل مهمی در میزان تجمع عناصر
کم مقدار در بافت پوست می باشد ). (Frodello & Marchand, 2001, Kunito et al., 2002
به طور کلی و براسا غلظت های به دست آمده و آنالیزهای انجام شده مشخك شد ،میزان سرب و
کادمیوم تجمع یافته درعضله و پوست ماهی شانک زرد باله منطقه صیادی بندر ماهشهر باالتر از حد
مجاز استانداردهای  NHMRC ، WHOو )  UK(MAAFFمی باشد  .آلودگی باالی این منطقه به نظر
می رسد ناشی از تخلیه فاضالب و پساب صنعتی صنایع پتروشیمی باشد که بالطبع بر مصرف کنندگان
این فرآورده ها نیز اثرات سوء خواهد داشت .
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