سنجش فلزات سنگین (سرب ،کادمیوم)در کبد و عضله ماهی سنگسر معمولی Pomadasys kaakan
در بندر عباس(استان هرمزگان)
مهنازسادات صادقی* ،مژگان امتیاز جو و رضوان دقیقی روحی
گروه بیولوژی دریا ،دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
تاریخ پذیرش4030/47/30 :
تاریخ دریافت4031/30/72 :

چکیده
تحقیق حاضر در دو فصل گرم و سرد سال  0931و  0930برای تعیین غلظت دو فلز سرب و کادمیوم در بافت
عضله و کبد ماهی سنگسر معمولی() Pomadasys kaakanصید شده از محدوده بندر عباس انجام شد .نمونه
ها بیومت ری و بافت کبد و عضله جداسازی و توسط روش Microwave digestionآماده و سپس توسط
دستگاه جذب اتمی شعله ای  Varianبا مدل  GTA100میزان تجمع فلزات سنگین در بافت ها اندازگیری
گردید .بر اساس نتایج به دست آمده در دو فصل ،میانگین غلظت سرب و کادمیوم در کبد به ترتیب با
 1/0990±1/1390و  1/1300±1/1100میکروگرم بر گرم و در عضله  1/1093±1/1010و 1/1100±1/1110میکروگرم
بر گرم وزن خشک به دست آمد .میانگین غلظت سرب و کادمیوم در بافت های کبد و عضله تفاوت معنی داری
داشت ( .) P<1/10میانگین غلظت فلزات در بافت های کبد و عضله بین دو فصل تفاوت معنی داری را نشان نداد
( .)P≤1/10ازمقایسه نتایج با حد مجاز سازمان های WHOو  EPAپایین بودن غلظت این فلزات نتیجه گیری
شد.
واژگان کلیدی  :فلزات سنگین،ماهی سنگسر معمولی Pomadasys kaakanبندر عباس
*نگارنده پاسخگوmahnaz_sadat_sadeghi@yahoo.com.au :
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مقدمه
زیستگاه و رژیم غذایی پستانداران و ماهیان دریایی ،آن
ها را به عنوان شاخص هایی ایده ال برای پایش سالمتی
اکوسیستم های آبی تبدیل کرده است (Rashed,
) .2001فلزات سنگین در زیستگاه های دریایی به واسطه
غلظتشان ،در آب ها و رسوبات وجود دارند ( Rainbow,
 .)1985فلزات سنگین از منابع آلودگی انسان ساخت به
طور مداوم وارد سیستم آبی گشته و به دلیل سمیت،
پایداری طوالنی ،تجمع پذیری زیستی و بزرگنمایی
زیستی تهدیدی جدی در زنجیره غذایی می باشند
) .)Negri & Heyward, 2001ماهی ها
اندیکاتورهای خوبی برای نظارت طوالنی مدت بر تجمع
فلزات سنگین در محیط های دریایی هستند( Kraak et
) .)al., 1991میزان عناصر سمی در ماهی ها به سطوح
غلظت این عناصر در غذای آنها ،زیستگاه ماهی ها و
درصد دفع مسمومیت این فلزات از بدن آنها بستگی دارد
) .(Uysal et al., 2008ماهی ها مقادیر عمده ای از
فلزات را در بافت هایشان جمع آوری کرده و از طریق
تغذیه وارد رژیم غذایی و بدن انسان می گردد (مشروفه و
همکاران .)4034 ،مناطق ساحلی خلیج فارس به عنوان
مناطق زادآوری و نوزادگاهی بسیاری از بی مهرگان و
گونه های ماهیان مهم بوده و باید مورد حفاظت قرار
گیرند .خلیج فارس منبعی مهم جهت استحصال منابع
غذایی بوده که طی سالیان اخیر مورد هجوم آالینده های
مختلف قرار گرفته است .به دلیل عمق کم ،چرخش آب،
شوری ،دمای باال که خصوصیات بخش شمالی خلیج
فارس را شکل می دهند ،تاثیر آالینده ها برمحیط آبی،
می بایست بسیار معنا دار باشد( Pourang et al.,
.)2005تحقیقاتی مشابه بر روی سایر گونه های ماهیان
صورت گرفته است که از آن میان به تحقیق شهاب مقدم
و همکاران ( )4033بر روی تجمع فلزات سنگین (آهن،
مس و روی) در بافت عضله ماهی گیش چشم درشت در
خلیج فارس ،صادقی ( )4033روی تعیین برخی از فلزات
سنگین در بافت های کبد ،عضله و گناد ماهی شیر اشاره
نمود .به طورکلی فلزات سنگین به دلیل تاثیر منفی
مختلف بر آبزیان نظیر کاهش رشد ،تغییر رفتار ،تغییرات

ژنتیکی و نیز مرگ و میر و همچنین به سبب سمیت و
تجمع در زنجیره غذایی موجب نگرانی در مصرف ماهی
شده است( صادقی راد و همکاران  )4031،در تحقیق
حاضر ،با توجه به ارزش های اقتصادی و غذایی ماهیان
خلیج فارس طی سال های اخیر و متعاقب آن افزایش
آلودگی با آالینده های مختلف در این منبع غذایی و
همچنین ارزش اقتصادی و غذایی ماهی سنگسر معمولی
 ،pomadasys kaakanعناصر سنگین در بافت عضله
و کبد این ماهی در بندر عباس مورد بررسی و مطالعه
قرار گرفته است.
مواد و روش ها
منطقه مورد بررسی
این تحقیق در محدوده آب های استان هرمزگان در
سواحل بندر عباس صورت گرفت .در طی یک بار نمونه
برداری در دو فصل سرد وگرم ( بهمن ماه4033و مرداد
ماه )4034تعداد  40عدد ماهی سنگسر معمولی
 ، pomadasys kaakanاز مناطق تخلیه صید به
صورت تصادفی تهیه و به آزمایشگاه منتقل و مورد زیست
سنجی قرار گرفتند .برای زیست سنجی شاخص های
طول کل و طول چنگالی با خط کش بیومتری بر حسب
سانتی متر و وزن بدن با ترازوی دیجیتالی اندازگیری شد.
هضم شیمیایی
دو بافت عضله و کبد ماهی سنگسر معمولی
 pomadasys kaakanبا روش Microwave
 digestionمورد هضم قرار گرفتند .نمونه های بافت
توسط آون با دمای  33درجه سانتی گراد به مدت 71
ساعت خشک شدند  3/0 .گرم از نمونه ها به مخلوطی از
نیتریک اسید  50درصد و آب اکسیژنه  00درصد به
نسبت  3میلی لیتر به  7میلی لیتر اضافه و نهایتا با
دستگاه ماکروویو عمل هضم تکمیل گردید .پس از
عملیات هضم و صاف کردن نمونه ،حجم محلول با
استفاده از آب مقطر به  03میلی لیتر رسانیده شد و تا
تزریق به دستگاه جذب اتمی در یخچال و در دمای 1
درجه سانتی گراد نگهداری گردید ).(Moopam,1999
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پس از آماده سازی نمونه ها میزان غلظت عناصر مورد
نظر توسط دستگاه جذب اتمی شعله ای  Varianبا مدل
 GTA100در بافت ها تعیین شد.

نتایج
جدول( ) 4نشان دهنده خالصه نتایج آماری حاصل از
زیست سنجی  03قطعه ماهی سنگسر معمولی در
تحقیق حاضر است.

آنالیز آماری
برای انجام مطالعات آماری از نرم افزار SPSS 15
استفاده و رسم نمودارها توسط نرم افزار Excel 2007
انجام گرفت.
جدول -4شاخص های طولی و وزنی ماهی سنگسر معمولی در آب های استان هرمزگان در سال 4033و n=03 4034

متغیر

تعداد

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

طول چنگالی(سانتی متر)

03

01/33

00/33

17/33

1/10

وزن(گرم)

03

543/33

4053/33

4443/03

753/03

بر اساس نتایج میانگین طول چنگالی 17/33 ±1/10
سانتی متر و میانگین وزن4443/03± 753/03گرم در
کل نمونه ها به دست آمد.

جدول شماره ( )7میزان سرب و کادمیوم را در کبد و
عضله ماهی سنگسر را در فصل زمستان و جدول شماره
( )0در فصل تابستان نمایش می دهد.

جدول -7میانگین غلظت فلزات سنگین بر حسب میکروگرم بر گرم وزن خشک در بافت های کبد و عضله ماهی سنگسر معمولی در
آب های استان هرمزگان در زمستان n=40 ،4033

بافت
کبد
عضله

فلز

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

سرب
کادمیوم
سرب

3/3303
3/3305
3/3031

3/4005
3/3015
3/3020

3/4032
3/3700
3/3101

3/3704
3/3323
3/3433

کادمیوم

3/3304

3/3300

3/3314

3/3332

جدول -0میانگین غلظت فلزات سنگین بر حسب میکروگرم بر گرم وزن خشک در بافت های کبد و عضله ماهی سنگسر معمولی در
آب های استان هرمزگان در تابستان n=40 ،4034

بافت
کبد
عضله

فلز

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

سرب

3/4340

3/4052

3/4054

3/3777

کادمیوم

3/3447

3/3003

3/3723

3/3353

سرب

3/3045

3/3025

3/3111

3/3435

کادمیوم

3/3300

3/3307

3/3314

3/3335
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جدول شماره ( )1میانگین کادمیوم و سرب را در عضله و
کبد ماهی سنگسر نشان می دهد .بیشترین میزان سرب
در بافت کبد برابر  3/4005میکروگرم بر گرم وزن خشک
با میانگین  3/4032میکرو گرم بر گرم تعیین شد و میزان

آن در بافت کبد با افزایش طول چنگالی و وزن ،افزایش
نشان داد .بیشترین میزان سرب در بافت عضله برابر
3/3020میکروگرم بر گرم وزن خشک با میانگین
 3/3101میکرو گرم برگرم تعیین شد و میزان آن با
افزایش وزن افزایش یافت (جدول .)1

جدول -1میانگین کل غ لظت فلزات سنگین بر حسب میکروگرم بر گرم وزن خشک در بافت های کبد و عضله ماهی سنگسر معمولی
در آب های استان هرمزگان در کلn=03 ،

بافت

فلز

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

سرب

3/3303

3/4052

3/4001

3/3701

کبد

عضله

کادمیوم

3/3305

3/3003

3/3700

3/3322

سرب

3/3031

3/3025

3/3103

3/3435

کادمیوم

3/3304

3/3300

3/3314

3/3332

بیشترین میزان کادمیوم در بافت کبد برابر3/3015
میکروگرم بر گرم وزن خشک با میانگین 3/3700میکرو
گرم بر گرم ثبت شد (جدول  )1و همبستگی معنی داری
بین غلظت کادمیوم با عوامل بیومتریک بدست نیامد.
بیشترین میزان کادمیوم در بافت عضله3/3300میکروگرم
بر گرم وزن خشک با میانگین 3/3314میکرو گرم بر گرم
تعیین شد و همبستگی معنی داری بین کادمیوم با عوامل
بیومتریک وجود نداشت.

بر اساس آزمون  ، Kruskal-wallisمیزان غلظت
سرب و کادمیوم در بافت های کبد و عضله نمونه های
ماهی سنگسر تفاوت معنی داری وجود داشت)3/30
> .)Pدر شکل شماره ( )4تغییر غلظت سرب و در شکل
شماره( )7تغییر غلظت کادمیوم در بافت های کبد و
عضله ماهی سنگسر معمولی نمایش داده شده است.

شکل -4میانگین غلظت سرب در بافت های کبد و عضله ماهی سنگسر معمولی در آب های استان هرمزگان ( )4034-4033
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شکل -7میانگین غلظت کادمیوم در بافت های کبد و عضله ماهی سنگسر معمولی در آب های استان هرمزگان ( )4034-4033

نتایج تست  Mann-Whitney uو  T-testنشان می
دهد میانگین غلظت فلزات سرب و کادمیوم بین دو فصل
تفاوت معنی داری ندارد ).)P≤ 3/30
بحث و نتیجه گیری
بر اساس نتایج مطالعه ی حاضر ،میانگین غلظت فلزات
سرب و کادمیوم در بافت های کبد و عضله ماهی سنگسر
معمولی تفاوت معنی داری داشتند()P>3/30
(شکل4و .)7نتایج آماری حاصل از اندازگیری غلظت
فلزات سرب و کادمیوم در نمونه های ماهی سنگسر
معمولی نشان می دهد که میزان این فلزات در بافت کبد
بیشتر از عضله می باشد .اختالف غلظت فلزات سنگین در
بافت های گوناگون ماهیان می تواند ناشی از قابلیت
تشکیل پیوند فلزی برخی فلزات در پروتئین هایی
نظیرمتالوتیونین ها باشد .همچنین تفاوت نیازهای
اکولوژیک و فعالیت های متابولیک ماهیان میتواند عامل
مهم دیگر تلقی شود) .(Canil et at., 2003فلزات
سنگین اندام هدف خود را براساس میزان فعالیت
متابولیک آن انتخاب میکنند (Pouring et al.,
) ،2005این نکته علت تجمع بیشتر فلزات در بافت هایی
نظیرکبد را در مقایسه با بافت عضله(بافعالیت متابولیک
پایین) تفسیر می نماید .با توجه به اینکه این بافت ها

جایگاه متابولیسم فلزات هستند ،کبد می تواند به عنوان
شاخصی مناسب برای آلودگی آب توسط فلزات سنگین
مطرح باشد ،مطالعات نشان داده است که بین غلظت
فلزات در کبد و غلظت فلزات موجود در محیط زیست
همبستگی وجو د دارد
).)Bu-Olayan, 1996; Filazi et al., 2003
مشابه نتایج تحقیق حاضر ،نتایج عریان و همکاران در
سال 4033در حوزه شمالی خلیج فارس بر میزان تجمع
فلزات سنگین (نیکل ،سرب ،کادمیوم و وانادیوم) در بافت
عضله ماهی حلوا سفید نشان داد که میانگین غلظت
فلزات سنگین سرب و کادمیوم در بافت عضله ماهی کمتر
از بافت کبد بوده است.
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که غلظت فلزات در بافت
های مطالعه شده در دو فصل تابستان و زمستان تفاوت
معنی دار نداشته است( جدول های  7و .)0معموال در
فصل تابستان به دلیل افزایش دما فعالیت متابولیک
افزایش یافته و سبب افزایش جذب فلزات سنگین می
شود ) (Olsson, 1998لیکن این مساله با نتایج مطالعه
حاضر مطابقت ندارد Chouba .و همکاران نیز در سال
 7332طی مطالعه ای به بررسی میزان فلزات سنگین
جیوه ،کادمیوم و سرب در ماهی Mugil cephalus
پرداخته و نشان دادند که تفاوت معنی داری بین دو فصل
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خوزستان را بین دو فصل معنی دار گزارش نمودند.
تفاوت در نتایج بدست آمده در تحقیق حاضر با مطالعات
اشاره شده می تواند به دلیل اندازه های متفاوت ماهیان
بررسی شده ،تفاوت های گونه ای ماهیان و مدت زمان در
معرض آلودگی قرار گرفتن آنها باشد .مطالعات متعددی
درباره فلزات سنگین در ایران و دنیا انجام شده است ،در
جدول شماره ( )0مقایسه میانگین غلظت فلزات سنگین
در بافت عضله و کبد ماهی ها در نقاط مختلف دنیا با
مطالعه حاضر ارائه شده است.

زمستان و تابستان وجود نداشته است.مطالعات دیگر نتایج
متفاوتی داشتند مانند  Zhangو  Yiدر سال،7347
میزان فلزات سنگین( )Zn, Pb, Hg, Cu, Cr ,Cdرا
در هفت گونه ماهی بر اساس سایز و موقعیت آن در
رودخانه  Yangtzeبررسی کرده و تفاوت معنی دار بین
میزان فلزات سنگین سنجش شده در دو فصل تابستان و
زمستان بدست آوردند .مشابه تحقیق اشاره شده ،عسگری
ساری و همکاران در سال  4033تفاوت میزان تجمع
فلزات سنگین جیوه ،سرب و کادمیوم در ماهی بیاه
( )Lizaabuدر رودخانه های کارون و بهمنشیر استان

جدول -0مقایسه میانگین غلظت های فلزات سنگین در بافت های کبد و عضله ماهی در نقاط مختلف دنیا
( میکروگرم برگرم وزن خشک)

گونه

سرب

کادمیوم

منبع

مکان

 Pomadasys furcatusعضله
 Atycephalus sp.عضله
عضله
Epinephelus
 Otolithes ruberعضله
Prastormateus nigerکبد

3/333
3/332
3/330
3/331
0/5

3/337
3/330
3/3370
3/337
7/5

Agah,2009
Agah, 2009
Agah, 2009
Agah, 2009
O'shea & Sai, 2009

خلیج فارس
خلیج فارس
خلیج فارس
خلیج فارس
استرالیا

 Prastormateus nigerعضله

1/110

3/7

Zodape et al., 2011

آمستردام

Pampus argenteusعضله

1/110

3/340

عضله
Otolithes sp.
 Scombero morus sp.کنسرو
Lutjanus sp.عضله

3/13
3/3055
3/117
33/3233
3/404323
3/301143

3/351
3/3770
3/350
3/3354
3/343532
3/330232

Agah, 2009
شهریاری4031 ،

خلیج فارس

Lethrimus nebulosus
 Pomadasys kaakanکبد
 Pomadasys kaakanعضله

مقایسه میانگین غلظت فلزات سنگین بدست آمده در
عضله و کبد ماهی سنگسر در تحقیق حاضر با
استانداردهای جهانی ) (WHO, EPAنشان داد که در
هر دو بافت ،غلظت فلزهای بررسی شده پایین تر از
استانداردهای اشاره شده بود (جدول .)5مطالعه
 Dobaradaranو همکاران ( )7343نیز نشان داد که

Emami khansari, 2005
شهریاری4031 ،
Demora, 2009
مطالعه حاضر
مطالعه حاضر

خلیج فارس
خلیج فارس
خلیج عمان
خلیج فارس
خلیج فارس

فلزات سنگین ( نیکل ،کادمیوم و مس) در دوگونه ماهی
قباد و شوریده در منطقه بوشهر در حد مجاز بوده است
که با مطالعه حاضر مطابقت دارد .در جدول شماره()5
میانگین غلظت فلزهای سنگین سرب و کادمیوم در
تحقیق حاضر با استانداردهای جهانی مقایسه شده است.
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جدول -5مقایسه میانگین نتایج پژوهش حاضر با حداکثر قابل قبول جهانی سرب و کادمیوم در ماهی
بر حسب میکروگرم برگرم وزن خشک

منابع
WHO
WHO
EPA
کبد Pomadasys kaakan
عضله Pomadasys kaakan

سرب
......
......
1
3/404323
3/301143

بررسی داده ها بیانگر همبستگی مثبت معنی دار بین
تجمع سرب در بافت عضله ماهی سنگسر با وزن ماهی و
همچنین همبستگی مثبت معنی دار بین سرب با طول و
وزن در بافت کبد ماهی است ()P>3/30که معرف
افزایش جذب فلز سرب با افزایش سایز ماهی می باشد.
سن ،طول ،وزن ،جنسیت ،عادات تغذیه ای ،نیاز
اکولوژیک ،غلظت فلزات سنگین در آب و رسوب مدت
زمان ماندگاری ماهی در محیط آبی ،فصل صید و ویژگی
های فیزیکی و شیمیایی آب ( شوری ،اسیدیته ،سخنگر
آن می باشد کهتی و دما) از عوامل موثر در تجمع فلزات
سنگین در اندام های مختلف ماهی می باشد & (Canli

کادمیوم
7
3/7
3.7
3/343532
3/330232

منبع
Biney & Ameyibor, 1992
Pourang et al., 2005
Ashraf, 2004
مطالعه حاضر
مطالعه حاضر

) .Atli, 2003مشابه نتایج تحقیق حاضر ،مطالعات
متعددی مانند صادقی ( ،)4033قندچی( )4034و بهره
مند ( )4033نشان داده است که همبستگی مثبت معنی
دار بین طول چنگالی با وزن و تجمع فلزهای سنگین در
بافت کبد و عضله ماهیان وجود دارد.
در نهایت می توان نتیجه گیری کرد که علی رغم تجمع
سرب و کادمیوم در بافت های عضله و کبد ماهی سنگسر
معمولی در بندرعباس ( هرمزگان سال  ،) 34-33میزان
آنها در مقایسه با استانداردهای WHOو  EPAپایین تر
از حد مجاز بوده است و از این نظر مشکلی برای تغذیه
نداشتند.

منابع
بهره مند ،ب4033.تعیین میزان فلزات سنگین ( سررب ،
کادمیوم و نیکل) در بافت عضرله وکبرد مراهی حلروا
سیاه در بندر عباس (اسرتان هرمزگران) .پایران نامره
کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحرد تهرران
شمال.
شهاب مقدم ،ف ،.اسماعیلی ساری ،ع ،.ولری نسرب ،ت .و
کررریم آبررادی ،م . 4033 .مقایسرره تجمررع فلررزات
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)(Himantura gerrardiو گیش چشم درشت
)(Selar crumenophthalmusخلریج فرارس.
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کررادمیوم ٬کررروم ٬سرررب و نیکررل در بافررت خرروراکی

ماهیان شوریده و سرخو در خلیج فارس .مجله علمی
دانشگاه علوم پزشکی گرگان.50-52 :2)7( ،
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هرمزگان ( خلیج فرارس) .رسراله دکتررا ،دانشرگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران .ایران.
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Heavy metal (Pb,Cd) levels in muscle and liver of Pomadasys kakaan in
Hormozgan province (Bandar abbas)
Sadeghi*, M., Emtiazju, M. & Daghighi Rohi, R.
Dept. of Marine Biology, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University,
Tehran North Branch

Abstract
This study was carried out to determine the heavy metal content ( Pb and Cd) in muscle and
liver tissues of Pomadasys kakaan in Bandar Abbas during winter 2011 and summer 2012.
After biometry of the fish, muscle and liver tissues were separated. The amount of Pb and
Cd were measured by atomic absorption spectroscopy (Varian model GTA 100). Based on
the results, the average concentration of Pb and Cd in liver tissues were observed to be
0.1334±0.0234 and 0.0255±0.0077 µg/g respectively and in muscle tissues 0.0439±0.0106
and 0.0041±0.0007 µg/g, respectively. The difference between the average concentration of
Pb and Cd in liver and muscle tissues is significant (P≤0.05). Average accumulation of Pb
and Cd in liver and muscle tissues were not difference significantly between two seasons
(P>0/05). The comparison of the results with permissible limits of WHO and EPA showed
that the concentrations of these metals are low.
Keywords: Heavy metals, Pomadasys kakaan , Bandar Abbas
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