تاثیر فصول گرم و سرد بر تجمع نیکل ،کادمیوم و سرب در عضله ماهی شانک زرد باله ( Acanthopagrus
 )latusو زمین کن دم نواری ( )Platycephalus indicusدریای عمان (چابهار)
زاده2

الهام شهری *1و محمد والیت
 .1گروه آلودگی های محیط زیست ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران
 .2باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز
تاریخ پذیرش69/20/19 :
تاریخ دریافت69/21/22 :
چکیده
تحقیق حاضر در سال  2931به منظور تعیین غلظت فلزات سنگین نیکل ،سرب و کادمیوم در عضله ماهی شانک زرد باله
( )Acanthopagrus latusو زمین کن دم نواری ( )Platycephalus indicusدریای عمان (خلیج چابهار) در فصول
بهار ،تابستان و پاییز انجام شد .در این تحقیق  84نمونه ماهی از دریای عمان (خلیج چابهار) از دو منطقه ساحلی و
دریایی صید شد .برای استخراج فلزات از بافتهای مورد مطالعه ،از روش هضم مرطوب استفاده شد و تعیین غلظت فلزات
سنگین به وسیله دستگاه جذب اتمی  Younglin AAS8020صورت پذیرفت .باالترین میزان کادمیوم ،سرب و نیکل در
عضله ماهی زمین کن دم نواری به ترتیب  2/280±2/21 ،2/251±2/21و  2/094±2/39میلی گرم در کیلوگرم بود .پایین
ترین میزان کادمیوم ،سرب و نیکل در عضله ماهی شانک زرد باله  2/222±2/22 ،2/223±2/22و  2/899±2/21میلی گرم در
کیلوگرم به دست آمد .میانگین میزان کادمیوم ،سرب و نیکل در دو گونه ماهی در منطقه ساحلی باالتر از نواحی دریایی
بود .میانگین میزان فلزات سنگین مورد مطالع ه در عضله دو گونه ماهی شانک زرد باله و زمین کن دم نواری صید شده در
فصل تابستان باالتر از فصول بهار و پاییز به دست آمد .میزان فلز نیکل در عضله دو گونه ماهی مورد مطالعه نسبت به
فلزات کادمیوم و سرب در عضله باالتر بود .مقادیر فلزات کادمیوم و سرب در عضله ماهی زمین کن دم نواری در مناطق
ساحلی و دریایی در سه فصل بهار ،تابستان و پاییز باالتر از ماهی شانک زرد باله به دست آمد ،اما میزان نیکل در عضله
ماهی شانک زرد باله باالتر از ماهی زمین کن دم نواری بود .میزان فلزات کادمیوم و سرب در مقایسه با آستانه
استانداردهای جهانی سازمان غذا و کشاورزی ( ،)FAOسازمان بهداشت جهانی ( ،)WHOوزارت کشاورزی ـ شیالت
انگلستان ( )UKMAFFو انجمن ملی بهداشت و سالمت استرالیا ( )NHMRCو سازمان غذا و داروی امریکا ()FDA
پایینتر بود ،اما مقادیر نیکل باالتر به دست آمد.
واژگان کلیدی :فلزات سنگین ،ماهی ،عضله ،چابهار ،دریای عمان
*نگارنده پاسخگوe_shahri59@yahoo.com :
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مقدمه
اکوسیستم های آبی به ویژه دریاها و خطوط ساحلی آن ها در
معرض آلودگی های محیط زیستی مختلفی نظیر ترکیبات آلی،
ترکیبات نفتی ،سموم علف کش ،آفت کش و فلزات سنگین
هستند که در اثر فعالیتهای طبیعی و نیز به طور عمده در اثر
فعالیتهای انسانی به محیط های آبی راه مییابند (Dogan-
Saglamtimur and Kumbur, 2010; Coulibaly et
 .)al., 2012فلزات سنگین آالینده هایی هستند که برای
اکوسیستم های آبی و آبزیان خطرناک محسوب می شوند .در
این میان ماهیان گروهی از آبزیان هستند که با افزایش آالینده
ها در محیط زیست آبی ،آن ها را از مسیرهای مختلف بدن
جذب نموده و در اندام های عضله ،کبد ،کلیه ،پوست و
استخوان تجمع می یایند (اسماعیلی ساری و همکاران1039 ،؛
عسکری ساری و والیت زاده.)1060 ،
عناصر سمی نظیر جیوه ،آرسنیک ،کادمیوم ،سرب و نیکل از
مهمترین منابع آالینده محیطزیست به حساب میآیند که در
بدن انسان اثرات سمی دارند و سبب انواع بیماریها میشوند
( .)Miloskovic and Simic, 2015برخی فلزات سنگین
نظیر مس ،روی ،آهن و منگنز برای بدن انسان ضروری هستند،
اما چنانچه مقادیر آن ها بیش از حد گردد ،سمیت آن ها بیشتر
شده و مشکالتی را ایجاد می کنند (والیت زاده و همکاران،
1060؛  .)Qin et al., 2015پساب واحدهای صنعتی،
کشاورزی ،حمل و نقل ،مواد حاصل از سوختن سوختهای
فسیلی ،فرسایش زمین ،فضوالت انسانی و دامی و پساب ناشی
از پرورش دام ،زبالههای صنعتی ،ساختار ژئوشیمیایی زمین و
معادن حاوی فلزات سنگین ،از منابع بالقوه آلودگی این آالینده-
ها در اکوسیستمهای آبی به شمار می روند ( Asha et al.,
.)2010; Ananth et al., 2014; Derrag et al., 2014
دریای عمان در جنوب کشور در جنوب استان سیستان و
بلوچستان به وسعت  92216کیلومتر مربع قرار دارد .این دریا
از شمال به آبریز دریاچه هامون و کوههای مکران ،از شرق به
کشور پاکستان و از غرب به استانهای کرمان و هرمزگان
محدود می گردد .دریای عمان یکی از اکوسیستمهای آبی
مهم منطقه میباشد که با ذخایر گیاهی و جانوری غنی از
تنوع ژنتیکی ،به عنوان یکی از منابع مهم محیطزیست با
بیشترین تنوع زیستی در حوزه قاره آسیا تلقی میگردد
( .)Valinasab, 1994; Valinasab, 1995این دریا
مانند خلیجفارس دارای گونههای متعددی از ماهیان میباشد
که دارای ارزش تجاری و صیادی هستند .چهار گونه ماهی

شامل شیر ،شوریده ،کوتر و حلوا سیاه ارزش تغذیهای باالیی
در بین مردم سواحل استان سیستان و بلوچستان دارند و جزء
پرطرفدارانترین ماهیان دریای عمان میباشند .سواحل چابهار
به دالیلی مانند وجود منابع غنی طبیعی و اکوسیستم های
خاصی نظیر آبسنگ های مرجانی ،اکوسیستم های غنی
صخرهای و زیستگاه های الکپشت های دریایی جزء مناطق
حساس دریایی به حساب میآیند که دارای ارزش حفاظتی
باالیی بوده و فعالیت های گسترده تجاری در مجاورت آنها
انجام میشود .در بخش دریایی به دلیل خاصیت خودپاالیی
دریا احتماال کاهش اثر فلزات سنگین وجود دارد ،اما تشکیالت
زمینشناسی و بافت صخرهای نوار ساحلی دریای عمان تا حد
شیب قارهای ،سنگهای رسوبی و آذرینی است که دارای کانی
های حاوی فلزی سنگین می باشد که قابلیت تحقیق و بررسی
در خصوص وجود فلزات سنگین را در ماهیان این منطقه مهیا
کرده است .همچنین ورود فاضالب شهری ،تخلیه آب توازن
کشتیها و گاهی ورود نفت به منطقه ساحلی و فعالیتهای
صنعتی در نوار ساحلی و حداکثر شیب فالت قاره ،به عالوه
عبور مدار راس السرطان ( 22درجه) که گرمای شدیدی را بر
محیط آبی دریای عمان ایجاد کرده است ،سبب شده است تا
دو منطقه دریایی و ساحلی برای انجام تحقیق انتخاب گردد.
این عوامل تشدید کننده آلودگی و کمبود اکسیژن محیط در
نوار ساحلی برای فعالیتهای آبزیان می باشد که بعضا پدیده
کشند قرمز را نیز ایجاد مینماید و نتیجه آن مرگومیر
جلبکهای سبز می باشد که این آلودگی مواد مغذی می-
باشد که خود با سایر آلودگیها مشکالتی را برای آبزیان ایجاد
می کند .از جمله مهمترین تهدیدات زیست محیطی بندر
چابهار میتوان به تخلیه آب توازن کشتیها ،روغن موتور
قایقها و شناورها ،آلودگیهای ناشی از تخلیه ضایعات و زباله
های شناورها و لنجهای صیادی ،پساب های شهری ،تخلیه و
بارگیری مواد نفتی ،سوخت گیری شناورها ،جابهجایی مواد
نفتی در دریا ،حوادث و تصادفات کشتیها اشاره نمود.
تحقیقات و مطالعات متعددی در زمینه تعیین غلظت فلزات
سنگین در ماهیان ایران انجام شده است .غلظت فلزات سنگین
گزارش شده در مطالعات متعدد نشان داده که ممکن است این
آالیندهها خطراتی برای سالمتی مصرفکنندگان آسیبپذیرتر
مانند زنان باردار ،جنین و کودکان به همراه داشته باشد
(والیت زاده و عبدالهی 1036،؛ والیت زاده و طبیب
زاده 1062،؛ اسماعیلی ساری و همکاران 1062،؛ حسینی و
همکاران 1062،؛ چراغی و همکاران 1061،؛ احمدی
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کردستانی و همکاران 1062،؛ مردوخی و همکاران 1062،؛
چراغی و همکاران 1062،؛ پناهنده و همکاران 1062،؛ والیت
زاده و همکاران )1060،که این مسئله فلزات سنگین را در
زمره خطرناکترین سموم قرار داده است (اسماعیلی
ساری 1031،؛ عسکری ساری و والیت زاده.)1060،
با توجه به اینکه عضله نقش مهمی در تغذیه انسانها دارد و
اطمینان از سالمت آن جهت مصرف در بدن انسانها ضروری
است ،همچنین فلزات سنگین سبب بروز مسمومیتهای حاد و
مزمن می شود ،به همین علت عضله به عنوان بافت هدف
انتخاب گردید .همچنین این تحقیق با هدف به منظور تعیین
غلظت فلزات سنگین نیکل ،سرب و کادمیوم در عضله ماهی
شانک زرد باله ( )Acanthopagrus latusو زمین کن دم
نواری ( )Platycephalus indicusو مقایسه با
استانداردهای جهانی در دو منطقه ساحلی و دریایی خلیج
چابهار در دریای عمان در فصول بهار ،تابستان و پاییز انجام
شد.
مواد و روش ها
شهرستان چابهار با وسعت  6306کیلومتر مربع در منتهی
الیه جنوب شرقی ایران در استان سیستان و بلوچستان واقع شده
است .این شهرستان با ارتفاع  3متر از سطح دریا و از نظر
مختصات جغرافیایی در  92درجه و  03دقیقه طول شرقی و 22
درجه و  13دقیقه عرض شمالی قرار گرفته و به لحاظ موقعیت
جغرافیایی و امکانات و توانمندیهای بالقوه صید و صیادی و
کشاورزی ،اقتصادی ،سیاسی و نظامی از اهمیت ویژهای برخوردار

است .شهرستانهای چابهار و کنارک با داشتن  11اسکله تخلیه
صید از جایگاه ویژهای در صنعت صید و صیادی برخوردار هستند،
به طوری که ساالنه بیش از  132هزار تن از انواع ماهیان در این
اسکلهها تخلیه میشوند و این استان  92درصد میزان صید کشور
و  99درصد از صید استانهای جنوبی را به خود اختصاص داده
است.
نمونهبرداری از ماهیان شانک زرد باله و زمین کن دم نواری در
فصل بهار ،تابستان و پاییز در دو منطقه ساحلی (صیادان بومی
سواحل بندر چابهار) و دریایی (کشتیهای صیادی آبهای
دریایی) بندر چابهار صورت گرفت .نمونه برداری ماهیان در
مناطق ساحلی از بندر شهید بهشتی با مختصات جغرافیایی
 25°18'28.6"N 60°36'51.5"Eو در نواحی دریایی در
مختصات جغرافیایی 25°17'41.7"N 60°32'07.1"E
انجام شد (شکل  .)1از هر گونه ماهی در هر منطقه  12نمونه
تهیه شد .به عبارت دیگر از هر گونه ماهی  29نمونه در هر
فصل تهیه گردید .تهیه نمونههای ساحلی با خریداری از
صیادان ساحلی انجام گردید و تهیه نمونههای دریایی توسط
لنجهای مشخص و با حضور محققان صورت گرفت .نمونههای
دریایی از کشتیهای صیادی که در آبهای دریایی دور از
ساحل تهیه شدند .برای انتقال نمونهها از چابهار به مرکز
استان سیستان و بلوچستان (زاهدان) توسط ماشینهای
مخصوص شیالتی که دارای سردخانه و یخچال میباشند انجام
گرفت که دمای نگهداری ماهیان  -12درجه سانتیگراد بود
(.)ROPME, 1999

محل نمونه برداری ساحلی

محل نمونه برداری دریایی

شکل  -1موقعیت جغرافیایی خلیج چابهار و محدوده نمونه برداری ماهیان
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پس از انتقال نمونه های ماهی به آزمایشگاه ابتدا  2گرم از
بافت تر عضله ماهی توسط ترازوی دیجیتال Acculabalt
 224با دقت  2/221گرم توزین گردید و بعد از انجام
خاکسترسازی مقدماتی جهت سفید شدن خاکستر نمونه،
نمونه در کوره الکتریکی  FG Muff Furnaceمدل FMB
با دمای  222درجه سلسیوس قرار گرفت تا خاکستر سفید
ماهی حاصل شود .سپس نمونه به صورت محلول در نیتریک
اسید  1درصد با درجه خلوص  %92آماده و همراه با نمونه
شاهد و استانداردهای مرجع به دستگاه جذب اتمی
مدل  Younglin AAS8020ساخت کشور کره داده شد و
میزان جذب آن اندازهگیری گردید .با استفاده از منحنی
کالیبراسیون مقادیر جذب به غلظت تبدیل و مقدار نهایی
گزارش شد .حد تشخیص این دستگاه جذب اتمی برای
سنجش فلزات مورد مطالعه در حد  ppbبود .در این پژوهش
برای دستیابی به غلظت مورد نظر فلز از استاندارد مرجع
( )Standard Reference Materials; SRMاستفاده
شد .برای این کار ابتدا غلظت های مختلف استاندارد فلزات
سنگین به تعداد  2استاندارد ساخته شد و پس از تزریق به
دستگاه جذب اتمی منحنی کالیبراسیون عناصر رسم گردید.
پس از آن نمونه های آماده شده به دستگاه تزریق شد و
غلظت مورد نظر قرائت گردیدRouessac and ( .
.)Rouessac, 2007

آنالیز آماری
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS
 v.17انجام شد که میانگین داده ها به کمک آنالیز واریانس
دوطرفه ( )ANOVAو آزمون آماری دانکن ( Duncan
 )testبا یکدیگر مقایسه شدند که وجود یا عدم وجود اختالف
معنی دار در سطح اطمینان  62درصد ( )P=0.05تعیین
گردید .بررسی نرمال بودن و همگنی داده ها به کمک آزمون
کولموگراف ـ اسمیرنف صورت پذیرفت .برای اطمینان از روش
کار سنجش فلزات سنگین از مواد و روشهای استاندارد
( )CRMsاستفاده گردید .همچنین جهت رسم جداول و
نمودارها از نرم افزار  Excel 2007استفاده گردید.
نتایج
میانگین زیستسنجی شامل طول کل ،طول استاندارد و وزن
ماهیان مورد مطالعه در جدول  1آمده است.

جدول  -1میانگین زیستسنجی (طول کل ،طول استاندارد و وزن) ماهی شانک زرد باله و زمین کن دم نواری خلیج چابهار
گونه ماهی

تعداد نمونه

طول کل (میلی

طول استاندارد (میلی متر)

وزن (گرم)

متر)
شانک زرد باله

 29قطعه

029/92±16/92

092/22±22/22

262/29±12/92

زمین کن دم

 29قطعه

062/99±21/32

061/22±29/12

291/22±02/12

نواری
باالترین میزان کادمیوم ،سرب و نیکل در عضله ماهی زمین
کن دم نواری به ترتیب  2/293±2/22 ،2/222±2/22و
 1/393±2/69میلی گرم در کیلوگرم بود .پایین ترین میزان
کادمیوم ،سرب و نیکل در عضله ماهی شانک زرد باله
 2/212±2/21 ،2/216±2/21و  2/999±2/22میلی گرم در
کیلوگرم به دست آمد .میانگین میزان کادمیوم ،سرب و نیکل
در دو گونه ماهی در منطقه ساحلی باالتر از نواحی دریایی بود.
میانگین میزان فلزات سنگین مورد مطالعه در عضله دو گونه

ماهی شان ک زرد باله و زمین کن دم نواری صید شده در فصل
تابستان باالتر از فصول بهار و پاییز به دست آمد .میزان فلز
نیکل در عضله دو گونه ماهی مورد مطالعه نسبت به فلزات
کادمیوم و سرب در عضله باالتر بود .مقادیر فلزات کادمیوم و
سرب در عضله ماهی زمین کن دم نواری در مناطق ساحلی و
دریایی در سه فصل بهار ،تابستان و پاییز باالتر از ماهی شانک
زرد باله به دست آمد ،اما میزان نیکل در عضله ماهی شانک
زرد باله باالتر از ماهی زمین کن دم نواری بود (جدول .)2
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میانگین میزان کادمیوم ،سرب و نیکل در عضله ماهیان به
ترتیب  2/229±2/21 ،2/203±2/22و  2/302±2/19میلی

گرم در کیلوگرم به دست آمد.

جدول  -2غلظت فلزات سنگین (کادمیوم ،سرب ،نیکل) در عضله ماهیان مورد مطالعه در دو منطقه دریایی و ساحلی خلیج چابهار
(دریای عمان) (میلیگرم در کیلوگرم)
فصول
بهار

تابستان

پاییز

گونه ماهی

منطقه

کادمیوم

سرب

نیکل

زمین کن دم

ساحلی

2/252±2/21a

2/294±2/21a

2/553±2/21a

نواری

دریایی

2/280±2/21b

2/298±2/22b

2/515±2/29b

شانک زرد باله

ساحلی

2/294±2/22c

2/223±2/22c

2/335±2/21c

دریایی

2/214±2/22d

2/221±2/22d

2/444±2/22d

زمین کن دم

ساحلی

2/251±2/21e

2/280±2/21e

2/942±2/28e

نواری

دریایی

2/252±2/29a

2/281±2/29f

2/922±2/22f

شانک زرد باله

ساحلی

2/285±2/21b

2/215±2/22g

2/094±2/39g

دریایی

2/281±2/22f

2/211±2/22h

2/559±2/00h

زمین کن دم

ساحلی

2/299±2/21c

2/214±2/22g

2/834±2/21i

نواری

دریایی

2/292±2/21g

2/211±2/22h

2/899±2/21j

شانک زرد باله

ساحلی

2/211±2/22h

2/225±2/22d

2/081±2/22k

دریایی

2/223±2/22i

2/222±2/22d

2/021±2/20l

حروف غیرهمنام اختالف معنیدار را نشان میدهد
()P<0.05
با توجه به مقادیر به دست آمده از تجمع فلزات سنگین در
گونههای مورد مطالعه در این تحقیق و مقایسه آن با
استانداردهای جهانی غلظت فلز سنگین نیکل در عضله ماهی
شانک زرد باله و زمین کن دم نواری که از گونه های پرمصرف
ماهیان منطقه چابهار میباشد نسبت به استانداردهای جهانی
بیشتر میباشد ،بنابراین ماهیان مذکور نسبت به سمیت نیکل

ممکن است مشکالتی را در مصرفکنندگان ایجاد نماید .میزان
فلزات کادمیوم و سرب در مقایسه با آستانه استانداردهای
جهانی سازمان غذا و کشاورزی ( ،)FAOسازمان بهداشت
جهانی ( ،)WHOوزارت کشاورزی ـ شیالت انگلستان
( )UKMAFFو انجمن ملی بهداشت و سالمت استرالیا
( )NHMRCو سازمان غذا و داروی امریکا ( )FDAپایینتر
بود (جدول .)0
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جدول  -0مقایسه فلزات سنگین با حد مجاز استانداردهای بین المللی در عضله ماهیان (میلیگرم در کیلوگرم)
فلزات

سرب

کادمیوم

نیکل

منابع

استانداردها
سازمان بهداشت جهانی

2/5

2/1

2/5

WHO,1996

سازمان غذا و داروی آمریکا

5

1

2/5

وزات شیالت و کشاورزی انگلستان

1

2/1

-

Chen and
Chen,2001
MAFF,1995

2/5

2 / 25

-

سازمان جهانی غذا و کشاورزی

2/5

-

-

ماهی زمین کن دم نواری ـ شانک زرد

2/219

2/294

2/491

مرکز ملی بهداشت و پزشکی
استرالیا

Tuzen,2009
Chen and
Chen,2001
تحقیق حاضر

باله
بحث و نتیجه گیری
میزان کادمیوم و سرب در منطقه ساحلی در ماهیان باالتر از
منطقه دریایی بود .در بخش دریایی به دلیل خاصیت
خودپاالیی دریا احتماال کاهش اثر فلزات سنگین وجود دارد،
اما تشکیالت زمینشناسی و بافت صخرهای نوار ساحلی دریای
عمان تا حد شیب قارهای ،سنگهای رسوبی و آذرینی است
که دارای کانی های حاوی فلزی سنگین می باشد .همچنین
احتماال علت این است که در خطوط ساحلی بندر چابهار
فعالیتهای کشتیرانی جهت صیادی و توسعه اقتصادی منطقه
انجام میشود .فعالیتهای صنعتی نظیر آبزیپروری و صنایع
دیگر و ورود پسابهای شهری و روستایی به آبهای ساحلی
میتواند سبب افزایش میزان کادمیوم در منطقه ساحلی گردد.
در سواحل چابهار نیز مانند سایر اکوسیستمهای دریایی تجمع
فلزات سنگین در گونههای مختلف با توجه به زیستگاه آنها و
شرایط بیواکولوژی متفاوت است .مهمترین منابع ورود سرب
به آب ها ی ساحلی در بندر چابهار وجود لنج ها و کشتی های
صیادی و تجاری فراوان و صنایع مختلف می باشد.
فلز کادمیوم در بافت عضله ماهی شوریده ( Otolithes
 )ruberدر بنادر صیادی آبادان و بندرعباس به ترتیب 2/222
و  2/236میلیگرم در کیلوگرم گزارش شده است (عسکری
ساری و همکاران .)1061،فرهادی و همکاران ( )1062نیز
میزان تجمع کادمیوم و سرب را در عضله ماهی کیجار
( )Saurida tumbilصید شده از سواحل بندر هندیجان را
غیرقابل تشخیص تعیین نمودند .میزان کادمیوم در عضله
ماهیان شورت ( )Sillago sihamaو زمینکن

( )Platycephalus indicusخلیجفارس به ترتیب -2/2
 2/90و  2/22-2/06میکروگرم بر گرم گزارش شده است
(محمد نبی زاده و پورخباز .)1062 ،میانگین فلز سرب در
بافت عضله ماهی شوریده ( )Otolithes ruberدر بنادر
صیادی آبادان و بندرعباس به ترتیب  2/903و  2/993میلی-
گرم در کیلوگرم گزارش شده است (عسکری ساری و
همکاران .)1061 ،میزان سرب در عضله ماهیان شورت
( )Sillago sihamaو زمینکن ( Platycephalus
 )indicusخلیجفارس به ترتیب  2/23-2/30و 2/96-2/39
میکروگرم بر گرم گزارش شده است (محمد نبی زاده و
پورخباز .)1062 ،میانگین میزان سرب در عضله ماهیان
شوریده ( ،)Otolithes ruberقباد ( Scomberomorus
 )guttatusو شیر ( )Scomberomorus commersonبه
ترتیب  2/92 ،2/93و  2/22میلیگرم در کیلوگرم گزارش شده
است (.)Askary Sary and Velayatzadeh, 2014
علت اختالف تجمع فلزات سنگین در تحقیقات مختلف با
توجه به شرایط اکولوژیک و زیستی و فعالیتهای متابولیکی
متفاوت است و به محل زندگی ،رفتار تغذیهای ،سطح غذا،
سن ،اندازه و فصل نمونهبرداری ،زمان ماندگاری فلزات سنگین
و فعالیتهای تنظیمی همئوستازی بدن ماهی نیز بستگی دارد
(.)Yi and Zhang, 2012; Razavi et al., 2014
همچنین روش سنجش فلزات سنگین و دستگاههای جذب
اتمی مختلف نیز در نتایج گزارش شده میتواند تاثیرگذار باشد
(عسکری ساری و والیت زاده.)1060 ،
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میزان نیکل در عضله ماهی شانک زرد باله و زمین کن دم
نواری در مناطق ساحلی باالتر از منطقه دریایی بود .غلظت
باالی نیکل معموال ناشی از منابع انسانی مانند تردد کشتیها،
قایقها ،نفتکشها و نفت خام است ( Nwani et al.,
 .)2010; Coulibaly et al., 2012از آنجایی که در بندر
چابهار تخلیه و بارگیری توسط کشتیها و نفتکشها صورت
میگیرد انتظار میرود وجود نیکل در این مکان ناشی از نفت
خام باشد .میانگین غلظت نیکل در بافت خوراکی ماهی سرخو
و شوریده به ترتیب  2/022و  2/93میلی گرم در کیلوگرم
وزن خشک (شهریاری ،)1039 ،در عضله و کبد ماهی هامور
معمولی ( 2/69 )Epinephelus coiodesو 1/01
میکروگرم بر گرم وزن خشک (گرجی پور و همکاران،)1033 ،
در عضله کفشک گرد (19/93 )Euryglossa orientalis
میکروگرم بر گرم وزن خشک (پروانه و همکاران،)1062 ،
ماهی سرخو و شوریده به ترتیب  2/02و  2/23میلی گرم در
کیلوگرم (پورمقدس و شهریاری )1036 ،گزارش شده است.
بررسیها نشان میدهد که هر تغییری که در میزان تجمع فلز
در بافتهای ماهی اتفاق میافتد میتواند از عوامل مختلفی
مثل ویژگی خود فلز ،بافت اندام هدف ،جنسیت ،وزن و سن
ماهی ،عادات غذایی ،مدت زمان در معرض فلز بودن،
خصوصیات بوم شناختی و شرایط محیطی و همچنین ویژگی-
های فیزیکی و شیمیایی محیطزیست تاثیرپذیر باشد
(اسماعیلی ساری و همکاران1039 ،؛ اسماعیلی ساری و
همکاران1062 ،؛ عسکری ساری و والیت زاده.)1060 ،
یکی از فاکتورهای تاثیرگذار بر میزان تجمع فلزات سنگین در
ماهیان فصل و تغییرات فصلی می باشد .در فصل تابستان با
توجه به اینکه سرعت تجزیه بسیار باالست معموال موجودات
آبزی پس از مرگ در کف تجزیه شده و باعث افزایش غلظت
عناصر موجود در بدن خود شده و باعث افزایش عناصر سنگین
در تابستان در آبزیان می گردد ،همچنین به دلیل اینکه آب
جابه جایی کمی دارد در تابستان روی موجودات سطح زی و
میان زی نیز تاثیرگذار است ( ;Derrag et al., 2014
 .)Hantoush et al., 2012به نظر می رسد به علت
افز ایش شدید رشد و وزن در پایان فصل پاییز و با توجه به
اینکه سرعت جذب فلزاتی نظیر سرب در عضله کاهش می
یابد و افزایش تجمع به سمت بافت های چرب ،این فلز در
عضله ماهیان در پاییز کمترین مقدار را نشان می دهد

( Bahnasawy et al., 2011; Bellassoued et al.,
 .)2013احتماال یکی از دالیل تجمع فلزات سنگین در فصل
بهار به علت گردش آب و آزادسازی و ورود عناصر سنگین از
کف به داخل ستون آب و جذب آن توسط آبزیان می باشد.
معموال بیشترین تجمع در آب روی سطح رسوبات می باشد
که با جریان های بهاری و پاییزی به ستون آب آزاد می شود و
توسط ماهی جذب در نتیجه غلظت فلز در بافت را تحت تاثیر
قرار می دهد ( Nwani et al., 2010; Coulibaly et
 .)al., 2012پایین بودن تجمع زیستی فلزات سنگین در
بافت عضله در نتیجه تطابق فیزیولوژیک ماهی با محیط اطراف
همزمان با رشد ماهی است که این امر میتواند در حذف یا
خنثی سازی عناصر سنگین در بافت عضله مؤثر باشد
( Majnoni et al., 2013; Levengood et al.,
.)2014
در این تحقیق میانگین میزان نیکل در ماهیان مورد مطالعه در
مقایسه با استانداردهای جهانی باالتر بود .همچنین با توجه به
میزان سرب و کادمیوم می توان بیان نمود که سواحل چابهار
دارای آلودگی های متعددی است .مناطق صنعتی چابهار
دارای کارخانه و کارگاههایی میباشد که به طور عمده با دریا و
فرآورده های دریایی در ارتباط میباشند .فعالیتهای دریایی
این کارخانهها و پساب و زبالههای آنها میتواند به دریا و
سواحل اثر سوء برساند .منابع ایجاد کننده آلودگیهای دریایی
سواحل چابهار شامل منطقه صنعتی چابهار ،اسکلهها ،مناطق
تکثیر و پرورش آبزیان ،مناطق شهری ،محل دفن زبالههای
شهری و آب شیرین کنها میباشند .از میان منابع اشاره شده،
وجود آلودگیهای نفتی قابل توجه در اسکلهها و محل تجمع
لنجها از بروز یک حادثه زیست محیطی مخرب خبر میدهد
که متاسفانه در حال افزایش میباشد .چابهار دارای مناطق
صنعتی شامل پسابندر ،بریس ،نگور ،رمین ،شهرک صنعتی
چابهار ،ناحیه کارگاهی و دهکده صنعتی منطقه آزاد است .از
جمله موارد دیگری که در آلودگی دریا و سواحل آن تاثیرگذار
میباشد ،کارگاههای تکثیر و پرورش آبزیان است که از چند
طریق اثرات خود را اعمال میکنند ،از طریق معرفی گونههای
جدید غیربومی به منطقه و از طریق کودها و داروهایی که به
استخرها داده میشوند .بنابراین پیشنهاد میگردد با توجه به
مطالب فوق مطالعات جامع و تکمیلی در خصوص تجمع فلزات
سنگین در آبزیان سواحل چابهار انجام شود.
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احمدی کردستانی ،ز ،.حمیدیان ،ا.ح ،.حسینی ،س .و و
اشرفی ،س .1062 .ارزیابی ریسک جیوه ناشی از
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Abstract
This study was done in order to determine the concentration of heavy metals Nickle,
Cadmium and Lead in the muscle of Acanthopagrus latus and Platycephalus indicus from
Oman Sea (Chabahar Bay) in spring, summer and fall of 2013. In this study 48 samples of
fishes were obtained from coastal and marine regions of Oman Sea (Chabahar Bay). Metals
were extracted from the tissues using wet digestion method and concentration of heavy metals
were measured by Younglin AAS8020 Atomic Absorption Spectrophotometer. The highest
concentration of Cd, Pb and Ni were found in the muscle of Platycephalus indicus which were
0.052±0.02, 0.047±0.02 and 1.768±0.96 mg kg-1. The lowest concentration of Cd, Pb and Ni
were obtained in the muscle of Acanthopagrus latus which were 0.019±0.01, 0.010±0.01 and
0.466±0.02 mg kg-1. Concentration of Cd, Pb and Ni in the two fishes from coastal zone was
higher than marine area. Concentration of heavy metals in the muscle of Acanthopagrus latus
and Platycephalus indicus in summer was higher than spring and fall. Concentration of Ni in
the two fishes was higher than Cd and Pb. Concentration of Cd and Pb in the muscle of
Platycephalus indicus from coastal and marine zone in spring, summer and fall was higher
than Acanthopagrus latus, but concentration of Ni in the muscle of Acanthopagrus latus was
higher than Platycephalus indicus. Concentration of Cd and Pb was lower in comparison with
levels recommended by FAO, WHO, UKMAFF, NHMRC and FDA, but concentration of Ni
was higher in comparison with international standards.
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