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چکیده
این تحقیق با هدف تعیین میزان غلظت فلزات سنگین نیکل و کادمیوم در بافتهاا ضلالو و ک اد مااهگ سنگعاو مع او گ
( )Pomadasys kaakanدر بندر بوشهو در سال  4931انجام پذیوفت .تعداد  02قطعو ماهگ سنگعو مع و گ بو صورت کامالً
تصادفگ از بندر بوشهو توسط صیادان بومگ منطقو صید گودید .بعد از زیعتسنجگ ،بافت ضللو و ک د ن ونوها جداساز و هلم
شی یایگ ن ونوها بو روش  MOOPAMانجام شد و با استفاده از دستگاه جذب ات گ مجهز بو کوره گوافیتگ  VARIANمدل
( )AA 100میزان غلظت فلز نیکل و کادمیوم در بافتها اندازهگیو گودید .بو اساس نتایج بدست آمده میانگین غلظت نیکل
در بافت ضللو و ک د ماهگ سنگعو مع و گ بو توتیب  2/081±2/271و  2/911±2/284میلاگگاوم در کیلاوگوم وزن ک ا
محاس و شد و اکتالف معنگدار را ن ان نداد ( .)p>2/20ه چنین بو اساس نتایج بدست آمده میانگین غلظت کادمیوم در بافت
ضللو و ک د ماهگ سنگعو مع و گ بو توتیب  2/448 ±2/244و  2/490 ±2/204میلگگوم در کیلوگوم وزن ک

محاس و شاد

و اکتالف معنگدار را ن ان داد ( .)p>2/20نتایج این مطا عو ن ان داد کو غلظت فلزات سانگین نیکال و کاادمیوم در بافات
کوراکگ (ضللو) ماهگ سنگعو مع و گ در منطقو مورد مطا عو پایینتو از حد مجااز اساتانداردهاا ساازمان بهداشات جهاانگ
( ،)WHOسازمان جهانگ غذا و ک اورز ( ،)FAOموکز ملگ بهداشت و پزشکگ استوا یا ( ،)NHMRCوزارت ک اورز ،
شیالت و غذا انگلعتان ) UK(MAFFو سازمان غذا و دارو آمویکا ( )FDAبود .ذا استفاده از این گوناو باوا مصاارف
انعانگ م کلگ را از دیدگاه سالمت و بهداشت ض ومگ ایجاد نخواهد کود.
کلمات کلیدی :نیکل ،کادمیوم ،عضله ،کبدPomadasys kaakan ،

* نویسنده مسئول
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مقدمه
امروزه آلودگی اکوسیستمهای آبی به خصوص آلودگی
دریاها از مسائل تهدیدکنندهای است که بشر با آن مواجه
است ( .)Barbieri & Elisangela, 2009خلیج فارس
یک حوضه آبی کم عمق ،با عمق متوسط  53تا  04متر و
مساحتی در حدود  004هزار کیلومتر مربع است (چاکری
و همکاران .)4530 ،زمان تعویض آب در این حوضه بین 5
تا  3سال است که نشان میدهد آالیندهها برای زمان قابل
مالحظهای در خلیج فارس باقی میمانند ( Sheppard et
.)al., 2010
بندر بوشهر در جنوب غربی ایران و حاشیه خلیج فارس
واقع گردیده است (قنبری و همکاران .)4535 ،این بندر
به علت موقعیت جغرافیایی و اقلیمی خاص خود و داشتن
مرز مشترک با خلیج فارس دارای توان اکولوژیک منحصر
به فردی بوده و با توجه به منابع متعدد از جمله نفت ،گاز
و پتروشیمی از لحاظ ایجاد آلودگی خصوصاً فلزات سنگین
حائز اهمیت بسیار باالیی میباشد (.)Ra, 1988
فلزات سنگین به دلیل سمیت باال ،پایداری و عدم
تجزیه زیستی ،بزرگنمایی و تجمع زیستی و نیز جذب
آسان از مهمترین آالیندههای دریایی میباشند (عبادتی و
همکاران )4530 ،که از راه فرآیند ذوب ،استخراج و
احتراق مواد سوختی ،پسابهای صنعتی ،زبالههای شهری،
حمل و نقل و فرآوری مواد نفتی ،نشت اتفاقی و تخلیه آب
توازن کشتیها ،زبالههای اتمی و عوامل طبیعی نظیر
طوفان و گرد و غبار به محیط زیست راه مییابند (کریمی
و همکاران .)4531 ،در پی انتقال این آالیندهها به محیط-
های آبی ،این احتمال وجود دارد که ماهی ،مقادیری از
برخی فلزات سنگین را از راه زنجیره غذایی یا از طریق آب
از محیط جذب نماید ( & Amini Ranjbar
 .)Sotoodenia, 2005اندامهای ماهی در برابر
مسمومیت با فلزات سنگین حساساند و در این میان
عضله به دلیل اینکه نقش مهمی در تغذیه انسان دارد و
کبد به دلیل اینکه عضو اصلی در سوخت و ساز بدن می-
باشد صدمات اصلی را تحمل میکنند ( Stoskopf,
.)1993
فلزات سنگین نیکل و کادمیوم در تقسیمبندی انواع
فلزات سنگین از لحاظ میزان سمیت در رده فلزات دارای
55

سمیت زیاد قرار میگیرند .نیکل یکی از سمیترین مواد
برای انسان است .سردرد ،بیخوابی ،کمحوصلگی ،تهوع،
سرگیجه و استفراغ از عالئم مسمومیت با نیکل است.
کادمیوم نیز از معدود عناصری است که هیچ گونه نقش
ساختمانی در بدن انسان ندارد و حتی در مقادیر بسیار کم
نیز ایجاد مسمومیت میکند و سبب فقر آهن میشود .از
عالئم مسمومیت با کادمیوم میتوان به پروتئینه و قندی
شدن ادرار ،اسید آمینهای شدن اوره ،سرطان پروستات،
سرطان ریه ،اسهال ،تهوع ،استفراغ ،کوتاهی تنفس ،سر-
درد ،تب ،اختالل در عملکرد کلیه ،افزایش فشار خون و
افزایش دفع کلسیم و فسفر و بیماریهای قلبی اشاره کرد
(جاللیجعفری و آقازادهمشگی.)4531 ،
با توجه به اینکه منابع شیالتی بعد از منابع عظیم نفت
و گاز ،دومین منبع طبیعی ارزشمند و تجدید شدنی
بومسازگان خلیج فارس به شمار میرود ،بررسی غلظت
فلزات سنگین در آبزیان این بومسازگان ضروری است.
ماهی سنگسر معمولی ( )Pomadasys kaakanمتعلق
به خانواده ( )Haemulidaeمیباشد که از مهمترین و با
ارزشترین ماهیان تجاری و خوراکی جنوب کشور
محسوب میشود و نقش مهمی در برنامه غذایی انسانی
دارند .این گونه بنتیک بوده و در مناطق صخرهای ،مصب-
ها ،آبهای سواحل و خورهای کم عمق تا عمقهای کمتر
از  53متر زندگی میکنند و از خرچنگهای گرد ،کرمهای
پرتار و سختپوستانی از جمله دوجورپایان و میگوهای
آخوندکی تغذیه میکنند (صادقی.)4534 ،
زیستگاه و رژیم غذایی ماهیان دریاها ،آنها را به عنوان
شاخصهای ایدهآل برای پایش سالمتی اکوسیستمهای
آبی تبدیل کرده است ( ،)Harper et al., 2007زیرا
نمونهبرداری ،آمادهسازی نمونهها و نیز آنالیز شیمیایی آن-
ها سادهتر ،سریعتر و کم هزینهتر میباشد ( Jaffar et
 .)al., 1998در ایران و جهان مطالعات متعددی در زمینه
تعیین فلزات سنگین در آبزیان خصوصاً ماهیان منتشر
شده است که از جمله آنها میتوان به مطالعات محمدی
و همکاران ( ،)4533طراوتی و همکاران (،)4534
عسکریساری و همکاران ( ،)4534مرتضوی و همکاران
( ،)4530خراسانی و همکاران ( ،)4530پذیرا و خسروی-
فرد ( Oymak ،)4530و همکاران ( Malik ،)0443و
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همکاران ( Alkan ،)0444و همکاران ( )0440و
 Ghanbariو همکاران ( )0443اشاره کرد .بنابراین
پژوهشهایی که در زمینه آلودگی فلزات سنگین در
اکوسیستمهای آبی انجام میشوند از دیدگاه سالمت انسان
و بهداشت عمومی بسیار مهم هستند .از طرفی در این
پژوهشها حفظ حالت توازن اکوسستمهای آبی به عنوان
هدف ثانویه مد نظر است .بنابراین این تحقیق با هدف
تعیین میزان غلظت فلزات سنگین نیکل و کادمیوم در
بافتهای عضله و کبد ماهی سنگسر معمولی در بندر
بوشهر و مقایسه آن با استانداردهای جهانی صورت گرفت.
مواد و روشها
این تحقیق در صیدگاه بندر بوشهر (مختصات جغرافیایی
" 03° ،03 ،54عرض شمالی و " 34° ،30' ،33طول
شرقی) که عمدهترین صید آبزیان از این قسمت میباشد،
انجام گرفت (شکل .)4

شکل :1منطقه مورد مطالعه
Figure 1: Location of the sampling areas.

در مجموع  04قطعه ماهی سنگسر معمولی در سال
 4530از صیدگاه بندر بوشهر به صورت تصادفی توسط تور
ترال به وسیله صیادان بومی منطقه صید گردید .سپس
ماهیها را داخل کیسه پالستیکی قرار داده و کدبندی
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شدند .ماهیان صید شده در یخدان مخصوص نمونهبرداری
محتوی یخ چیده و به آزمایشگاه انتقال یافتند ( Krogh
 .)& Scanes, 1996قبل از کالبد شکافی و آمادهسازی،
نمونههای ماهی با آب مقطر شستشو داده شدند .پس از
گذشت زمان و خروج آب اضافه ،عملیات زیستسنجی
انجام شد ( .)Eboh et al., 2006بعد از این مرحله با
استفاده از چاقو ابتدا سر و دم و اعضای داخلی بدن ماهی
را جدا نموده سپس بافتهای عضله و کبد ماهیها را
جداسازی کرده و مقداری از نمونهها ،به درون ظروف کامالً
تمیز (شستشو داده شده با اسید نیتریک) منتقل گردید و
در آون در حرارت  34درجه سانتیگراد به مدت 43
ساعت قرار داده تا کامالً خشک شود .نمونههای خشک -
شده به درون هاون چینی منتقل گردید تا کامالٌ پودر
شوند .پس از پودر نمودن نمونهها ،برای جلوگیری از جذب
رطوبت هوا در دسیکاتور قرار داده شدند .هضم اسیدی
جهت آزاد کردن کلیه اتصاالت فلز با بافتها صورت
میگیرد .در این ارتباط  4گرم از بافت خشک شده و
یکنواخت را به بشر منتقل کرده و  44میلیلیتر اسید
نیتریک غلیظ جهت هضم محتویات ظروف اضافه و
نمونهها به مدت  54دقیقه در دمای اتاق قرار داده شدند تا
هضم اولیه صورت گیرد .سپس نمونهها در دمای  34درجه
سانتیگراد در اجاق واقع در زیر هود دارای سیستم بخار
حرارت داده شد تا خشک گردد .بعد از سرد شدن و
رسیدن نمونه به دمای محیط ،نمونه را از کاغذ صافی
واتمن  03میلیمتری گذرانده و در داخل بالن ژوژه 03
میلیلیتر انتقال داده و به حجم  03میلیلیتر رسانده شد.
در نهایت نمونهها جهت تزریق به دستگاه به داخل ظروف
پلیاتیلنی دربدار انتقال داده شدند ( MOOPAM,
 .)1999برای اندازهگیری میزان فلزات نیکل و کادمیوم در
تمامی نمونهها از دستگاه جذب اتمی مجهز به کوره
گرافیتی  VARIANمدل ( )AA 100استفاده گردید.
تجزیه و تحلیل دادهها به کمک نرمافزار  SPSSنسخه
( )43انجام شد .سپس با استفاده از آزمون ( One
 )sample kolmogorov smirnov testاز صحت
نرمال بودن دادهها آگاهی حاصل شد .میانگین دادهها به
کمک آزمون  T-testبا یکدیگر مقایسه شدند که وجود یا
عدم وجود اختالف معنیدار در سطح اطمینان  33درصد
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( )p≤4/43در نمودارها تعیین گردید .همچنین در رسم
نمودارها و جداول از نرمافزار  Excelنسخه ()0444
استفاده گردید.

میزان فلزات سنگین نیکل و کادمیوم در بافت کبد بیشتر
از بافت عضله است .روند تغییرات کلی میزان فلزات اندازه-
گیری شده در جدول  0آورده شده است.

نتایج
در این تحقیق بافت عضله و کبد  04قطعه ماهی سنگسر
معمولی با میانگین وزنی  154/0گرم و میانگین طولی
 50/0سانتیمتر جهت تعیین میزان غلظت فلزات سنگین
نیکل و کادمیوم مورد نمونهبرداری قرار گرفتند ،طول و
وزن نمونه ها به تفکیک و بصورت میانگین در جداول  4و
 0آورده شده است .نتایج نشان داد که کمترین و بیشترین
میزان تجمع فلز نیکل در بافت عضله ماهی سنگسر
معمولی برابر با  4/435و  4/003میلیگرم در کیلوگرم
وزن خشک و در بافت کبد نیز به ترتیب  4/040و 4/035
میلیگرم در کیلوگرم وزن خشک میباشد .بر اساس نتایج
آماری به دست آمده میانگین و انحراف از معیار با فاصله
اطمینان در سطح  33درصد برای فلز نیکل در بافت عضله
برابر با  4/030 ±4/450میلیگرم در کیلوگرم وزن خشک
و در بافت کبد به میزان  4/500 ±4/434میلیگرم در
کیلوگرم وزن خشک اندازهگیری گردید .بر اساس آزمون
 T-testانجام پذیرفته بین میزان فلز نیکل در بافتهای
عضله و کبد ماهی سنگسر معمولی در بندر بوشهر اختالف
معنیداری وجود نداشت (( )p>4/43شکل  .)0همچنین
نتایج نشان داد که کمترین و بیشترین میزان فلز کادمیوم
در بافت عضله به ترتیب  4/440و  4/403میلیگرم در
کیلوگرم وزن خشک و در بافت کبد نیز به ترتیب 4/444
و  4/453میلیگرم در کیلوگرم وزن خشک میباشد .بر
اساس نتایج آماری به دست آمده میانگین و انحراف از
معیار با فاصله اطمینان در سطح  33درصد برای فلز
کادمیوم در بافت عضله برابر  4/443 ±4/444میلی گرم
در کیلوگرم وزن خشک و در بافت کبد نیز به مقدار
 4/450±4/404میلی گرم در کیلوگرم وزن خشک اندازه-
گیری گردید .بر اساس آزمون  T-testانجام پذیرفته بین
میزان فلز کادمیوم در بافتهای عضله و کبد ماهی سنگسر
معمولی در بندر بوشهر اختالف معنیداری وجود داشت
(()p<4/43شکل .)5
آنچه که از نتایج این تحقیق بر میآید این است که

جدول :1نتایج زیستسنجی ماهی سنگسر معمولی در بندر
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بوشهر ()N=02
Table 1: Biometric results of Pomadasys kaakan
)in Bushehr seaport (N=20
طول کل ()cm
وزن کل ()gr
ردیف
4
0
5
0
3
1
5
3
3
44
44
40
45
40
43
41
45
43
43
04

53
53/3
00
53/3
55
04
04
50/3
03/3
03
50/3
50/3
03
03/3
53
50/3
50
03/3
03
04/3

303
500
4453
354
345
4440
354
341
004
515
330
141
005
553
543
305
353
534
004
4400

جدول :0خالصه نتایج زیستسنجی ماهی سنگسر معمولی در
بندر بوشهر ()N=02
Table 2: Biometric results of Pomadasys kaakan
)in Bushehr seaport (N=20
انحراف
متغیرها

میانگین

معیار

حداقل

حداکثر

()SD
وزن کل
(گرم)
طول کل
(سانتیمتر)

154/0

030/4

515

4440

50/0

0/1

03

00
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شکل :0مقایسه میزان فلز نیکل در بافت عضله و کبد ماهی سنگسر معمولی در بندر بوشهر
Figure 2: Comparison of Ni in muscle and liver tissues of Pomadasys kaakan in Bushehr seaport.

شکل : 3مقایسه میزان فلز کادمیوم در بافت عضله و کبد ماهی سنگسر معمولی در بندر بوشهر
Figure 3: Comparison of Cd in muscle and liver tissues of Pomadasys kaakan in Bushehr seaport.

بحث
توسعه صنایع و مناطق کشاورزی ،افزایش بیرویه جمعیت،
استفاده از سموم دفع آفات و کودها موجب شده تا
آلودگیهای نفتی ،فاضالبهای صنعتی و شهری و نیز
پسابهای کشاورزی دارای فلزات سنگین وارد اکوسیستم-
های آبی شوند (عسکریساری و همکاران .)a4533 ،فلزات
سنگین پس از ورود به اکوسیستمهای آبی در بدن آبزیان
تجمع مییابند و در جریان چرخههای زیستی به سطوح
غذایی باالتر و در نهایت انسان منتقل میشوند .از آنجایی
که یکی از مهمترین راههای در معرض قرار گرفتن انسان
با فلزات سنگین دریافت این عناصر از طریق منابع غذایی
میباشد .لذا ارزیابی و کنترل میزان آلودگی اقالم مختلف
غذا و شناسایی منابع آالینده ،تعدیل یا حذف آن تاثیر

قابل مالحظهای بر سالمت و طول عمر انسان خواهد
داشت (جاللیجعفری و آقازادهمشگی .)4531 ،در مطالعه
حاضر بافت کبد (با فعالیت متابولیک باال) و بافت عضله (با
فعالیت متابولیک پایین) به عنوان اندام هدف انتخاب
شدند.
در این تحقیق بین میزان کادمیوم در عضله و کبد ماهی
سنگسر معمولی با یکدیگر اختالف معنیداری وجود داشت
( ،)p<0.05اما بین میزان نیکل در عضله و کبد ماهی
سنگسر معمولی با یکدیگر اختالف معنیداری وجود
نداشت ( .)p>0.05الگوی تجمع فلزات سنگین در ماهی
سنگسر معمولی به صورت  Ni>Cdبدست آمد .همچنین
نتایج نشان داد که میزان غلظت نیکل و کادمیوم در بافت
کبد بیشتر از بافت عضله بود .به طور کلی آبشش ،کلیه و
55
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کبد عمدهترین راههای جذب این فلزات به بدن ماهیان
میباشند ( )Newman & Unger, 2003و معموالً
بافت عضله دارای پایینترین مقادیر فلزات سنگین در
ماهیان میباشد ( .)Al-Yousuf et al., 2000فلزات
سنگین اندام هدف خود را بر اساس میزان فعالیتهای
متابولیک انتخاب میکنند ،این نکته علت تجمع زیاد
فلزات سنگین در بافتهایی نظیر کبد را در مقایسه با
بافت عضله تفسیر میکند (.)Filazi et al., 2003
فلزات نیکل و کادمیوم به طور گستردهای در محیط زیست
پراکنده میباشند و مقادیر زیاد آنها مسمومکننده می-
باشد ( .)Mello, 2003این عناصر از طریق فاضالب
کارخانههای آبکاری فلزات ،سوزاندن زبالهها ،سوختهای
فسیلی ،پساب حاصل از پاالیشگاهها و میدانهای نفتی،
فاضالبهای شهری و صنعتی ،تردد کشتیها ،نفتکشها
و لنجها ،استفاده از لجن و کود در کشاورزی وارد محیط
زیست میشوند (.)De Astudillo et al., 2005
صدوقنیری و همکاران ( )4533در مطالعهای به
بررسی میزان فلزات سنگین کادمیوم و نیکل در بافت
عضله و کبد ماهی صبور ( )Tenualosa ilishaدر
شمال غرب خلیج فارس پرداختند .نتایج نشان داد که
میانگین میزان فلز کادمیوم و نیکل در بافت عضله به
ترتیب  4/443و  0/440میکروگرم در گرم وزن خشک و
در بافت کبد به ترتیب  4/304و  0/540میکروگرم در گرم
وزن خشک بود .بین میزان نیکل و کادمیوم در بافتهای
عضله و کبد با یکدیگر اختالف معنیداری وجود داشت
( )p<0.05و میزان کادمیوم و نیکل در بافت کبد باالتر از
عضله بود .بندانی و همکاران ( )4533در مطالعهای به
بررسی سطح فلز سنگین کادمیوم بافت عضله و کبد ماهی
کپور ( )Cyprinus carpioسواحل استان گلستان
پرداختند .نتایج نشان داد که میانگین میزان غلظت فلز
کادمیوم در بافت عضله  ppb 53و در بافت کبد 05/3
 ppbبود .بین میزان کادمیوم در بافتهای عضله و کبد با
یکدیگر اختالف معنیداری وجود نداشت ( )p>0.05و
میزان کادمیوم در بافت کبد باالتر از عضله بود .عسکری-
ساری و همکاران ( )b 4533در مطالعهای به بررسی
میزان فلزات سنگین کادمیوم و نیکل در بافتهای عضله و
کبد ماهی گطان ( )Barbus xanthopterusرودخانه
56

کارون پرداختند .نتایج نشان داد که میانگین میزان فلز
کادمیوم و نیکل در بافت عضله به ترتیب  4/13و 4/41
میلیگرم در کیلوگرم وزن خشک و در بافت کبد به ترتیب
 4/30و  4/54میلیگرم در کیلوگرم وزن خشک بود .بین
میزان تجمع نیکل و کادمیوم در بافتهای عضله و کبد
اختالف معنیداری وجود داشت ( )p<0.05و میزان
کادمیوم و نیکل در بافت کبد باالتر از عضله بود .صادقی و
همکاران ( )a 4534در مطالعهای به بررسی تجمع فلزات
سنگین کادمیوم و نیکل در بافت عضله و کبد ماهی
حلواسیاه ( )Parastromateus nigerدر آبهای
استان هرمزگان (بندرعباس) پرداختند .نتایج نشان داد که
میانگین میزان فلز کادمیوم و نیکل در بافت عضله به
ترتیب  4/404و  4/500میکروگرم در گرم وزن خشک و
در بافت کبد به ترتیب  4/013و  4/133میکروگرم در گرم
وزن خشک بود .بین میزان تجمع نیکل و کادمیوم در
بافتهای عضله و کبد اختالف معنیداری وجود داشت
( )p<0.05و میزان کادمیوم و نیکل در بافت کبد باالتر از
عضله بود .صادقی و همکاران ( )b 4534در مطالعهای به
بررسی تجمع فلزات سنگین کادمیوم و نیکل در بافت
عضله و کبد ماهی قباد ( Scomberomorus
 )guttatusدر آبهای استان هرمزگان (بندرعباس)
پرداختند .نتایج نشان داد که میانگین میزان فلز کادمیوم
و نیکل در بافت عضله به ترتیب  4/45و  4/01میکروگرم
در گرم وزن خشک و در بافت کبد به ترتیب  4/53و 4/3
میکروگرم در گرم وزن خشک بود .بین میزان تجمع نیکل
و کادمیوم در بافتهای عضله و کبد اختالف معنیداری
وجود داشت ( )p<0.05و میزان کادمیوم و نیکل در بافت
کبد باالتر از عضله بود .صدوقنیری و همکاران ( )4534در
مطالعهای به بررسی کمی فلز کادمیوم در بافت عضله و
کبد ماهی کفشک ( )Euryglossa orientalisدر آب-
های شمال خلیج فارس (هندیجان و دیلم) پرداختند.
نتایج نشان داد که میانگین میزان فلز کادمیوم در بافت
عضله در بندر هندیجان و بندر دیلم به ترتیب  4/5و 4/03
میکروگرم در گرم وزن خشک و در بافت کبد به ترتیب
 0/44و  4/05میکروگرم در گرم وزن خشک بود .بین
میزان کادمیوم در بافتهای عضله و کبد در دو منطقه با
یکدیگر اختالف معنیداری وجود داشت ( )p<0.05و

مجله علمی شیالت ایران

میزان کادمیوم در بافت کبد باالتر از عضله بود .فرهادی و
همکاران ( )4530در مطالعهای به بررسی غلظت فلزات
سنگین کادمیوم و نیکل در بافت عضله و کبد ماهی کیجار
بزرگ ( )Saurida tumbilدر بندر هندیجان پرداختند.
نتایج نشان داد که میانگین میزان فلزات کادمیوم و نیکل
در بافت عضله به ترتیب ( Ndکمتر از حد تشخیص
دستگاه) و  0/5و در بافت کبد به ترتیب  4/0و 5/3
میکروگرم در گرم وزن خشک بود .در این مطالعه غلظت
فلزات کادمیوم و نیکل در بافت عضله اختالف معنیداری
داشت ( .)p<0.05به طوری که بافت کبد باالترین و بافت
عضله پایینترین میزان تجمع را دارا بود .چاکری و
همکاران ( )4530در مطالعهای به بررسی کمی فلز
کادمیوم در بافت عضله و کبد ماهی طالل
( )Euryglossa orientalisدر آبهای خلیج فارس
(بندر لنگه ،هرمز ،هنگام ،کالهی) پرداختند .نتایج نشان
داد که از لحاظ عنصر کادمیوم در عضله و کبد ماهی طالل
در بین مناطق اختالف معنیداری وجود داشت
( )p<0.05و میزان کادمیوم در بافت کبد باالتر از عضله
بود .علت اختالف تجمع فلزات سنگین در تحقیقات
مختلف با توجه به شرایط اکولوژیک ،زیستی و فعالیتهای
متابولیکی متفاوت است و به محل زندگی ،رفتار تغذیهای،
سطح غذا ،سن ،اندازه ،زمان ماندگاری فلزات سنگین و
فعالیتهای تنظیمی همئوستازی بدن ماهی بستگی دارد
( .)Canli & Atli, 2003همچنین روش سنجش فلزات
سنگین و دستگاههای جذب اتمی مختلف نیز در نتایج
گزارش شده میتواند تاثیر گذار باشد (عسکریساری و
والیتزاده .)4530 ،در ارتباط با پایین بودن میزان فلزات
سنگین نیکل و کادمیوم تحقیقات نشان داد که بیشترین
میزان این فلزات در آبششها سپس فلسها و استخوانها
تجمع مییابد ( .)Al-Weher, 2008همچنین در
بررسیهای دیگر تایید شده است که کادمیوم و نیکل در
اندامهای مختلفی ذخیره میشوند ،اما مکان اصلی ذخیره
آن در موجودات آبزی عالوه بر کبد و کلیه ،بیشتر پوست،
آبشش و استخوانها میباشد ( & Van Aardt
 ،)Endmann, 2004که میتواند دلیل اصلی پایینبودن
این فلزات در این مطالعه باشد .همچنین قابل ذکر است
که کادمیوم و نیکل از جمله عناصری است که ماهیان
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احتماالً قادر به تنظیم آن هستند بر اساس نظر
 )4353( Bremnerحذف کادمیوم و نیکل از طریق
آبششها و همچنین از راه کبدی -صفراوی در روده رخ
میدهد و ترشح موکوس وسیله مهمی برای کاهش غلظت
این عناصر در ماهی محسوب میشود ( Raeisi et al.,
.)2014; Monserfrad et al., 2012
نتایج به دست آمده در هر تحقیقی در کنار استانداردها
اعتبار پیدا میکند .مقایسه نتایج به دست آمده از اندازه-
گیری غلظت فلزات سنگین با آستانه استانداردهای بین-
المللی سازمان بهداشت جهانی ( ، )WHOسازمان جهانی
غذا و کشاورزی ( ،)FAOمرکز ملی بهداشت و پزشکی
استرالیا ( ، )NHMRCوزارت کشاورزی ،شیالت و غذای
انگلستان ) UK(MAFFو سازمان غذا و دارو آمریکا
( )FDAنشان داد که میزان نیکل و کادمیوم از حد مجاز
کمتر است و هیچ گونه مشکلی برای مصارف انسانی ایجاد
نمیکند (جدول  .)5همچنین پیشنهاد میگردد تا پایش-
های مداوم تمامی آالیندههای محیطی در آب ،رسوب و
آبزیان خلیج فارس صورت گرفته و با شناسایی دقیق منابع
آالینده اقدام به کنترل این منابع گردد تا لزوم اطمینان از
سالمت جهت مصرف سایر آبزیان ایجاد گردد.
جدول :3مقایسه غلظتهای فلزات سنگین نیکل و کادمیوم در
بافت عضله ماهی سنگسر معمولی با استانداردها (میلیگرم در
کیلوگرم وزن خشک)
Table 3: Comparison of the concentration of Ni
and Cd in muscle tissue of Pomadasys kaakan
)with standards (mg/kg dry weight
استانداردها

نیکل

کادمیوم

منابع

سازمان بهداشت جهانی
()WHO
سازمان جهانی غذا و کشاورزی
()FAO
مرکز ملی بهداشت و پزشکی
استرالیا ()NHMRC
وزارت کشاورزی ،شیالت و
غذای انگلستان
(UK)MAFF
سازمان غذا و دارو آمریکا
()FDA
Pomadasys kaakan

4/3

4/0

Madany et al.,
1996

-

4/3

Dural et al.,
2007

-

4/3

Pourang et al.,
2004

-

4/0

& Mormede
Davies, 2001

4

4

Pourang et al.,
2004

4/030

4/443

مطالعه حاضر
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و نظری ،ح .1331 ،.سطح فلزات سنگین سرب،
کادمیوم ،کروم و روی در بافت کبد و عضله ماهی
کپور معمولی ( )Cyprinus carpioسواحل استان
گلستان .مجله علمی شیالت ایران.43)0(: 4-44 ،
پذیرا ،ع.ا .و خسرویفرد ،ا .1311 ،.مقایسه تجمع
زیستی فلزات سنگین نیکل و کادمیوم در بافت عضله
دو گونه ماهی شیر ( Scomberomorus
 )commersonو قباد ( Scomberomorus
 )guttatusدر بندر بوشهر .مجله زیستشناسی دریا،
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سنگین در ماهی شوریده (،)Otolithes ruber
مطالعه موردی بندر ماهشهر .نشریه محیط زیست
طبیعی.11)0(: 434-434 ،
صادقی ،س.ن .1332 ،.ویژگیهای زیستی و ریخت-
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بهرهمند ،ب .a 1312 ،.بررسی تجمع برخی فلزات
سنگین (سرب ،کادمیوم و نیکل) در بافتهای کبد و
عضله ماهی حلواه سیاه ( Parastromateus
 )nigerدر آبهای استان هرمزگان (بندرعباس).
مجله زیستشناسی دریا.5)44(: 05-03 ،
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( )Scomberomorus guttatusدر بندرعباس
(استان هرمزگان) .مجله زیستشناسی دریا13-54 ،
.5)40(:
صدوقنیری ،ع ،.رونق ،م.ت .و احمدی ،ر.1311 ،.
بررسی کمی فلزات سنگین در بافت عضله ،کبد و
آبشش ماهی کفشک گرد ( Euryglossa
 )orientalisدر آبهای شمال خلیج فارس .مجله
علمی شیالت ایران.04)4(: 405-414 ،
صدوقنیری ،ع ،.نیکپور ،ی ،.رجبزاده ،ا ،.محبوبی
صوفیایی ،ن .و احمدی ،ر .1331 ،.اندازهگیری
فلزات سنگین کادمیوم ،نیکل ،کبالت ،مس و سرب
در بافتهای ماهی صبور ( )Tenualosa ilishaدر
شمال غرب خلیج فارس و رابطه آن با طول و وزن.
مجله علوم آبزیان.4)4(: 14-50 ،
طراوتی ،س ،.عسکریساری ،ا .و جواهری بابلی ،م،.
 .1311بررسی و مقایسه فلز کادمیوم در اندامهای
مختلف ماهی بنی وحشی ()Barbus sharpeyi
(تاالب شادگان) و پرورشی (مجتمع پرورش ماهی
آزادگان) .مجله اکوبیولوژی تاالب.5)44(: 03-53 ،
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Abstract
The aim of this study was to determine the concentrations of heavy metals Nickel and
Cadmium in muscle and liver tissues of Pomadasys kaakan in Bushehr seaport during 2015.
20 samples of Pomadasys kaakan were caught completely at random from Bushehr seaport by
the area local fishermen should be omitted. After biometry of the samples, the muscle and
liver tissues of the samples were separated and chemical digestion of the samples was done by
MOOPAM, then Nickel and Cadmium accumulation levels in tissues were measured using
Graphite furnace atomic absorption instrument (VARIAN AA 100). Based on the obtained
results the mean concentrations of Nickel in muscle and liver tissues of Pomadasys kaakan
were calculated 0.284 ±0.074 and 0.344±0.081 mg/kg dry weight respectively and showed
that there were no significant differences (p>0.05). Moreover, based on the obtained results
the mean concentrations of Cadmium in muscle and liver tissues of Pomadasys kaakan were
calculated 0.118±0.011 and 0.132±0.021 mg/kg dry weight respectively and showed that there
were significant differences (p<0.05). The results of this study revealed that the Nickel and
Cadmium metals concentration in edible tissues (muscle) of Pomadasys kaakan in study
station are lower than the levels permitted within the standards of WHO, FAO, NHMRC,
UK(MAFF) and FDA. So the use of these species for human consumption from the
perspective of public health will not create a problem.
Keywords: Nickel, Cadmium, Muscle, Liver, Pomadasys kaakan
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