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 Acanthopagrus( و شانک زرد باله )Liza abuماهی بیاح )مقایسه میزان تجمع زیستی فلزات سنگین 

latus)  تابستان و زمستانرودخانه بهمنشیر در فصول 
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 چکیده

با هدف تعیین و مقايسه میزان فلزات سنگین جیوه، کادمیوم، سرب، کبالت و واناديوم  1939اين تحقیق در سال     

( رودخانه بهمنشیر در فصل Acanthopagrus latusو شانک زرد باله )( Liza abuدر عضله دو گونه ماهي بیاح )

 Perkin Elmer 4100تابستان و زمستان انجام شد. سنجش فلزات سنگین به روش جذب اتمي و با کمک دستگاه 

لیز آنالیز گرديد و میانگین تیمارها به کمک آنا  SPSS17ها به کمک نرم افزار صورت گرفت. تجزيه و تحلیل داده

باالترين میزان جیوه، کادمیوم و نتايج نشان داد  ( با يکديگر مقايسه شدند.ANOVA One-wayواريانس يکطرفه )

کبالت در ماهي شانک زرد باله در فصل تابستان بود. باالترين میزان سرب در ماهي بیاح در فصل تابستان و باالترين 

تان به دست آمد. پايین ترين میزان جیوه، سرب و کبالت در غلظت واناديوم در ماهي شانک زرد باله در فصل زمس

ماهي بیاح در فصل زمستان سنجش شد. همچنین پايین ترين میزان کادمیوم و واناديوم در ماهي بیاح در فصل 

 میزان جیوه و واناديوم در عضله ماهي بیاح و شانک زرد باله در مقايسه با آستانه مجاز استانداردهایتابستان بود. 

جهاني پايین تر بود، اما میزان سرب و کادمیوم باالتر از حد مجاز استانداردها به دست آمد. به طور کلي میزان جیوه، 

در دو گونه مورد مطالعه در فصل تابستان باالتر از زمستان به دست آمد، اما غلظت واناديوم و کادمیوم سرب، کبالت 

 در فصل زمستان باالتر از تابستان بود.
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 قدمه.م1

 Acanthopagrusماهي شانک زرد باله با نام علمي    

latus ( متعلق به خانواده شانک ماهیانSparidae و )

از گونه های تجاری و بومي خلیج فارس مي باشد. 

اين گونه رودکوچ است و وارد مصب رودخانه های 

منتهي به خلیج فارس نظیر کارون و بهمنشیر مي 

 Lizaماهي بیاح با نام علمي  (.sadeghi ,2002شود )

abu ( متعلق به خانواده کفال ماهیانMugilidae )

بومي رودخانه ها و تاالب های استان خوزستان مي 

 باشد که در رودخانه بهمنشیر نیز شناسايي شده است

(eskandary et al.,2000)   رودخانه بهمنشیر در

شهرستان آبادان يکي از اکوسیستم های حیاتي و 

ستان خوزستان مي باشد که آب خروجي آن به مهم ا

خلیج فارس وارد مي شود و دارای گونه های متعددی 

 velayatzadeاز ماهیان آب شیرين و دريايي است )

and najafi,2014 که دو گونه شانک زرد باله و بیاح )

در رودخانه بهمنشیر بعنوان ماهیان غالب اين 

 (.eskandari et al.,2000رودخانه شناسايي شده اند )

رودخانه ها به عنوان يکي از مهمترين اکوسیستم 

های آبي جهت مصارف انساني و ساير موجودات زنده 

در معرض آلودگي های زيست محیطي متعددی 

فلزات سنگین به عنوان يکي از گروه های هستند. 

اصلي آالينده ها، از راه های مختلف نظیر پساب های 

های صنعتي و شهری و کشاورزی و فاضالب 

بیمارستاني وارد رودخانه ها مي شوند و خسارات 

جبران ناپذيری را بر موجودات زنده از جمله انسان 

 Askari sary and برجای مي گذارند )

velayatzade,2015 ؛Turkmen and Ciminli, 

های سمي در  ترين آالينده يکي از خطرناک (.2007

محیط زيست موجودات زنده فلزات سنگین هستند 

های حاد و مزمن  که سبب بروز مسمومیت و بیماری

 Askari sary and )شوند  در انسان مي

velayatzade,2014.)  عوارض اين آالينده ها بر

سالمت انسان به طور عمده به دنبال در معرض قرار 

وم و تدريجي اتفاق مي افتد و عالوه بر گرفتن مدا

مشکالت کبدی، کلیوی و استخواني بطور بالقوه 

 Bahnasawyسرطان زا، جهش زا و آلرژی زا هستند )

et al., 2011 ; Bellassoued et al., 2013 .) 

جیوه به عنوان يک آالينده  ،در میان فلزات سنگین

جهاني مطرح شده است و از ديگر فلزات سمي تر 

 (.Meucci et al., 2009 ; Niazi et al, 2009ست )ا
يکي از چهار فلزی است که بیشترين عوارض را  ،سرب

(. کادمیوم Berlin, 1985بر روی سالمتي انسان دارد )

ثرات سمي آن در ، انیز جزء فلزات سمي مي باشد

بدن انسان باعث شده است که در سال های اخیر 

مطالعات بسیاری را محققین در کشورهای مختلف، 

 ; Agah et al., 2009در مورد اين عنصر انجام دهند )

Ahmad and Shuhaimi-Othman, 2010.)  واناديوم

در جلبک ها، گیاهان، بي مهرگان، ماهیان و بسیاری 

از گونه ها يافت مي شود و تجمع زيستي و 

 ؛  Esmaili sary,2002بزرگنمايي زيستي دارد )

Askarii sary and velayatzade,2014 .) کبالت يکي

از عناصر ضروری در بدن موجودات زنده مي باشد، اما 

يابد و سبب مسمومیت  در غلظت های باال تجمع مي

 (.Tabib zadeh et al.,2014مي شود )

اين تحقیق با هدف سنجش و مقايسه فلزات سنگین 

جیوه، کادمیوم، سرب، کبالت و واناديوم در عضله دو 

( و شانک زرد باله Liza abuیاح )گونه ماهي ب

(Acanthopagrus latus رودخانه بهمنشیر در فصل )

 تابستان و زمستان انجام شد.

 

 هامواد و روش . 2

 مشخصات منطقه مورد مطالعه

کیلومتر، در  02رودخانه بهمنشیر به طول تقريبا    

منتهي الیه جنوب غربي ايران و در استان خوزستان 

دقیقه  01درجه تا  92در حد فاصل عرض جغرافیايي 

دقیقه تا  19درجه و  00شمالي و طول جغرافیايي 

دقیقه شرقي، واقع گرديده است.  09درجه و  00

کیلومتر مي  02طول رودخانه بهمنشیر در حدود 

باشد که از محل اتصال کارون به حفار و بهمنشیر 

 شروع مي شود و تا دهانه خلیج فارس ادامه مي يابد.
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 نمونه برداری

در تحقیق حاضر در فصول تابستان و زمستان سال    

ک زرد باله به نمونه ماهي بیاح و شان 102، 1939

صورت کامال تصادفي از بندر چوئبده به وسیله 

تورهای گوشگیر رودخانه ای توسط صیادان بومي 

نمونه در  92منطقه تهیه شد. به طور کلي از هر گونه 

هر فصل تهیه شد که در اين تحقیق جهت نمونه 

برداری ماهیان اندازه، وزن، سن و جنسیت ماهیان 

غالبیت دو گونه در فصل  درنظر گرفته نشد و بیشتر

تابستان و زمستان در رودخانه بهمنشیر و روش و نوع 

زيست شناسي و اکولوژيک اين دو گونه جهت مطالعه 

 مدنظر بود.

 هضم شیمیایی  

ماهیان به وسیله جعبه های يونولیتي حاوی پودر    

يخ به آزمايشگاه انتقال داده شدند و در آزمايشگاه 

دا گرديد. سپس نمونه های بافت عضله نمونه ها ج

دقیقه در آون با  112تا  102بدست آمده را به مدت 

درجه سلسیوس قرار داده تا به وزن ثابت  01دمای 

رسیدند و سپس از داخل آون خارج شدند. برای هضم 

 ,ROPME)گرديدنمونه ها از روش مرطوب استفاده 

گرم از نمونه در يک  1/2(. به اين صورت که 1999

میلي  01میلي لیتر ريخته شد و به آن  012بالن 

میلي لیتر نیتريک  02لیتر سولفوريک اسید غلیظ، 

میلي لیتر محلول سديم مولیبدات  1موالر و  0اسید 

درصد اضافه گرديد و از سنگ جوش برای  0

يکنواختي جوشیدن استفاده شد، دمای نمونه پايین 

لوط میلي لیتر مخ 02آمده و از باالی مبرد به آرامي 

نیتريک اسید غلیظ و پرکلريک اسید غلیظ به نسبت 

به نمونه اضافه شد، سپس مخلوط حرارت داده  1:1

شد تا بخارات سفید رنگ اسید بطور کامل محو 

گرديد، مخلوط سرد شده و در حالي که بالن 

میلي لیتر آب مقطر از باالی  12چرخانده مي شد 

رت دادن مبرد به آرامي به آن اضافه گرديد. با حرا

دقیقه محلول کامال شفافي بدست آمد،  122حدود 

اين محلول پس از سرد شدن به بالن حجم سنجي 

میلي لیتر منتقل گرديده و به حجم رسانده شد  122

(Eboh et al., 2006 ; Kalay et al., 2003 .) 

 (Pb ،Cd ،V ،Coاندازه گیری فلزات سنگین )

سنجش فلزات سنگین مورد مطالعه به روش جذب    

اتمي و سیستم کوره گرافیتي با کمک دستگاه 

Perkin Elmer 4100  انجام شد. حد تشخیص فلزات

توسط اين دستگاه جذب اتمي به روش کوره در حد 

µg/mL   برابر  1222بود که دارای دقت حدود

سیستم شعله مي باشد. جهت اندازه گیری کادمیوم، 

میلي لیتر محلول  12واناديوم و کبالت ابتدا به سرب، 

میلي لیتر محلول آمونیم  1هضم شده نمونه ها، 

 02% اضافه گرديد و به مدت 1پیرولیدين کاربامات 

دقیقه نمونه ها بهم زده شدند تا عناصر به صورت فرم 

آلي فلزی در محلول کمپلکس شوند و سپس به نمونه 

ل کتون اضافه گرديد و میلي لیتر متیل ايزوبوتی 0ها 

دقیقه نمونه ها بهم زده شدند و پس از  92به مدت 

دور در دقیقه  0122دقیقه نمونه ها در دور  12

سانتريفوژ شدند و عناصر مورد نظر به فاز آلي انتقال 

 EDLپیدا کردند. پس از تنظیم کوره و سیستم 

)منبع تولید اشعه کاتدی( دستگاه و بهینه کردن 

اتمي منحني کالیبراسیون اين عناصر دستگاه جذب 

به کمک استاندارد های اين عناصر و بافت مديفاير 

رسم گرديد و   WinLab 32پاالديم توسط نرم افزار

مقدار اين عناصر در محلول های آماده شده اندازه 

 ,Ahmad and Shuhaimi-Othmanگیری گرديد )

2010 ; Olowu et al., 2010.) 

 اندازه گیری جیوه

سنجش جیوه به روش جذب اتمي و سیستم    

انجام  Perkin Elmer 4100هیدريد با کمک دستگاه 

شد. حد تشخیص جیوه توسط اين دستگاه جذب 

بود که دارای دقت حدود   µg/mLاتمي در حد 

برابر سیستم شعله و کوره مي باشد. پس از  1222

)منبع تولید اشعه کاتدی(  EDLتنظیم سیستم 

کردن دستگاه جذب اتمي منحني  دستگاه و بهینه

کالیبراسیون جیوه به کمک استانداردهای اين عنصر 

  WinLab32و بافت مديفاير پاالديم توسط نرم افزار
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رسم و مقدار جیوه در محلول های آماده شده اندازه 

 ,Ahmad and Shuhaimi-Othmanگیری گرديد )

2010; Olowu et al., 2010.) 

 

 

 تجزیه و تحلیل آماری

  SPSS17تجزيه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار   

انجام شد و میانگین تیمارها به کمک آنالیز واريانس 

( با يکديگر مقايسه ANOVA One-wayيکطرفه )

شدند که وجود يا عدم وجود اختالف معني دار در 

( تعیین گرديد. همچنین در P=0.05درصد ) 1سطح 

 Excel 2007ار رسم نمودارها و جداول از نرم افز

 استفاده گرديد.

 

 نتایج. 3

میانگین پارامترهای زيست سنجي شامل طول کل،    

طول استاندارد و وزن ماهي بیاح و شانک زرد باله در 

 آمده است. 1جدول 

 
 . بیومتری ماهي بیاح و شانک زرد باله رودخانه بهمنشیر1جدول 

 فصل زمستان فصل تابستان 

 شانک زرد باله بیاح شانک زرد باله بیاح پارامترهای زيستي

 39/11±01/2 01/10±01/2 12±00/2 00/10±91/2 طول کل )سانتیمتر(

 00/12±00/2 00/19±90/2 1/0±00/2 33/19±00/2 طول استاندارد )سانتیمتر(

 0/03±90/1 01/11±11/0 00±00/1 10/11±30/0 وزن )گرم(

 

میانگین میزان فلزات سنگین جیوه، سرب، کبالت، 

آمده است. غلظت  0واناديوم و کادمیوم در جدول 

جیوه، سرب، کادمیوم و واناديوم در عضله ماهي 

شانک زرد باله و بیاح در دو فصل تابستان و زمستان 

(. میزان کبالت P<21/2اختالف معني داری داشت )

مورد مطالعه اختالف معني داری نداشت  در دو گونه

(21/2<P فقط میزان اين فلز در ماهي شانک زرد ،)

باله در فصل تابستان با ساير موارد مطالعه اختالف 

(. باالترين میزان جیوه، P<21/2معني داری داشت )

کادمیوم و کبالت در ماهي شانک زرد باله در فصل 

اهي بیاح در تابستان بود. باالترين میزان سرب در م

فصل تابستان و باالترين غلظت واناديوم در ماهي 

شانک زرد باله در فصل زمستان به دست آمد. پايین 

ترين میزان جیوه، سرب و کبالت در ماهي بیاح در 

فصل زمستان سنجش شد. همچنین پايین ترين 

میزان کادمیوم و واناديوم در ماهي بیاح در فصل 

 (.1و  0، 9 ،0، 1تابستان بود )نمودار 

 
. میانگین میزان فلزات سنگین )میلي گرم در کیلوگرم( در عضله ماهي بیاح و شانک زرد باله رودخانه بهمنشیردر دو فصل 0جدول 

 تابستان و زمستان

 فصل زمستان فصل تابستان 

 شانک زرد باله بیاح شانک زرد باله بیاح فلزات سنگین

 جیوه
a223/2±000/2 

a220/2±009/2 
b220/2±203/2 

b221/2±231/2 

 سرب
a101/2±323/1 

b231/2±000/2 
c220/2±130/2 

c220/2±020/2 

 کبالت
a223/2±200/2 

b220/2±101/2 
a210/2±203/2 

a221/2±211/2 

 واناديوم
a220/2±210/2 

b220/2±120/2 
c210/2±110/2 

d211/2±002/2 

 کادمیوم
a220/2±210/2 

b200/2±109/2 
c220/2±200/2 

d220/2±230/2 

 (.P<0.05( در هر رديف اختالف معني دار را نشان مي دهد )a,bحروف متفاوت )       
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تابستان و . مقايسه میزان جیوه )میلي گرم در کیلوگرم( در عضله ماهي بیاح و شانک زرد باله رودخانه بهمنشیردر دو فصل 1نمودار 

 ((P<0.05زمستان )حروف متفاوت در ستون ها اختالف معني دار را نشان مي دهد )

 

 
. مقايسه میزان سرب )میلي گرم در کیلوگرم( در عضله ماهي بیاح و شانک زرد باله رودخانه بهمنشیردر دو فصل تابستان و 0نمودار 

 ((P<0.05ستون ها اختالف معني دار را نشان مي دهد )زمستان )حروف متفاوت در 

 

 
. مقايسه میزان کبالت )میلي گرم در کیلوگرم( در عضله ماهي بیاح و شانک زرد باله رودخانه بهمنشیردر دو فصل تابستان و 9نمودار 

 ((P<0.05نشان مي دهد )زمستان )حروف متفاوت در ستون ها اختالف معني دار را 
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. مقايسه میزان واناديوم )میلي گرم در کیلوگرم( در عضله ماهي بیاح و شانک زرد باله رودخانه بهمنشیردر دو فصل تابستان و 0نمودار 

 ((P<0.05زمستان )حروف متفاوت در ستون ها اختالف معني دار را نشان مي دهد )

 

 
. مقايسه میزان کادمیوم )میلي گرم در کیلوگرم( در عضله ماهي بیاح و شانک زرد باله رودخانه بهمنشیردر دو فصل تابستان و 1نمودار 

 ((P<0.05زمستان )حروف متفاوت در ستون ها اختالف معني دار را نشان مي دهد )

 

میزان واناديوم و جیوه در عضله ماهي بیاح و مقايسه 

شانک زرد باله رودخانه بهمنشیر با استانداردهای 

جهاني حاکي از پايین بودن غلظت اين فلزات سنگین 

در مقايسه با آستانه استانداردهای جهاني سازمان غذا 

، سازمان 1و داروی امريکا، سازمان غذا و کشاورزی

زی ـ شیالت ، وزارت کشاور0بهداشت جهاني

 0و انجمن ملي بهداشت و سالمت استرالیا 9انگلستان

                                                           
1
- FAO (Food and Agriculture Organization) 

2
- WHO (Word Health Organization) 

3
- UKMAFF (Ministry of Agriculture, 

Fisheries & Food (UK)) 
4
- NHMRC (National Health & Medical 

Research Council (Australia)) 

بود. میزان سرب در مقايسه با حد مجاز سازمان 

بهداشت جهاني، سازمان غذا و کشاورزی و انجمن 

ملي بهداشت و سالمت استرالیا باالتر بود، اما در 

مقايسه با وزارت کشاورزی ـ شیالت انگلستان، 

سازمان غذا و داروی امريکا سازمان غذا و کشاورزی و 

پايین تر بود. میزان کادمیوم نیز در مقايسه با 

استانداردهای وزارت کشاورزی ـ شیالت انگلستان و 

انجمن ملي بهداشت و سالمت استرالیا باالتر بود، اما 

در مقايسه با استانداردهای سازمان بهداشت جهاني، 

امريکا سازمان غذا و کشاورزی و سازمان غذا و داروی 

 (.9پايین تر بود )جدول
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 . مقايسه حد مجاز و استانداردهای بین المللي فلزات سنگین در عضله ماهیان  )میلي گرم در کیلوگرم(9جدول 

 فلزات

 استانداردها

 کادمیوم سرب واناديوم جیوه

 1/2 1/2 1/2 0/2 (WHOسازمان بهداشت جهاني )

 1 - 1 1 (FDAداروی آمريکا )سازمان غذا و 

 9/2 - 0 20/2 (MAFFوزات شیالت و کشاورزی انگلستان )

 1/1 - 1/1 21/2 (NHMRCمرکز ملي بهداشت و پزشکي استرالیا )

 1/2 - 1/2 1/2 (FAOسازمان جهاني غذا و کشاورزی )

 210/2-200/2 130/2-323/1 210/2-110/2 203/2-000/2 ماهي بیاح )تحقیق حاضر(

 230/2-109/2 020/2-000/2 120/2-002/2 231/2-009/2 ماهي شانک )تحقیق حاضر(

 

 و نتیجه گیری بحث. 4

در اين تحقیق میزان جیوه در هر دو فصل تابستان    

و زمستان در عضله ماهي شانک زرد باله باالتر از 

معموالً میزان جیوه در ماهي بیاح به دست آمد. 

بیشتر از بافت عضله اعضای داخلي بدن ماهي کمي 

؛  Askari sary and velayatzade,2015است )

Alonso et al., 2004.)  به عنوان مثال جیوه در عدم

حضور روی و مس در کبد با مقادير بااليي تجمع مي 

پايین بودن تجمع زيستي فلزات  (.Heath, 1987يابد )

سنگین در بافت عضله در نتیجه تطابق فیزيولوژيک 

محیط اطراف همزمان با رشد ماهي است که ماهي با 

تواند در حذف يا خنثي سازی عناصر اين امر مي

 ,.Majnoni et alسنگین در بافت عضله مؤثر باشد )

2013; Levengood et al., 2014.)  همچنین میزان

فلز در عضله دو گونه مورد مطالعه در فصل  اين

در فصل تابستان  تابستان باالتر از فصل زمستان بود.

با توجه به اينکه سرعت تجزيه بسیار باالست، معموال 

موجودات آبزی پس از مرگ در کف تجزيه شده و 

باعث افزايش غلظت عناصر موجود در بدن خود در 

ر سنگین حاشیه کف مي شود و باعث افزايش عناص

 Abdel-Baky etدر تابستان در ماهیان مي گردد )

al., 2011 ; Kotze et al.,1999 ; Ali and Abdel-

Satar,2005.)  در مطالعه ای ديگر، دامنه میزان جیوه

( Acanthopagrus latusدر ماهي شانک زرد باله )

گزارش شده میلي گرم بر کیلوگرم  10/2ـ100/2

(. همچنین میزان Dehkordi-Saeiet al., 2010است )

جیوه در ماهي شانک زرد باله و صبیتي خور موسي به 

تعیین میلي گرم بر کیلوگرم  100/1و  001/2ترتیب 

میزان  .(Mortazavi and Sharifian, 2011گرديد )

اين فلز در عضله ماهي بیاح رودخانه بهمنشیر و 

میلي گرم بر  200/2و  200/2کارون به ترتیب 

 Askari sary etکیلوگرم گزارش شده است )

al.,2011 همچنین میزان جیوه در اين گونه در .)

و  00/2رودخانه کارون و بندر ماهشهر به ترتیب 

لي گرم بر کیلوگرم گزارش شده است می 00/0

(Fatahi pour et al.,2015;cheraghi et al.,2014 )

شرايط  که با نتايج اين تحقیق همخواني ندارد.

فیزيکي و شیمیايي آب، خصوصیات اکولوژی و زيست 

شناسي اين ماهي و روش سنجش فلزات سنگین علت 

تفاوت میزان جیوه در ماهي بیاح در مطالعات مختلف 

 ست.ا

میزان سرب در عضله ماهي بیاح در فصل تابستان 

احتماال باالتر از ماهي شانک زرد باله به دست آمد. 

دلیل تجمع باالتر اين فلز در ماهي بیاح اين است که 

اين گونه بومي رودخانه بهمنشیر است و با توجه به 

ورود فضالب های شهری و روستايي و پساب حاصل 

اين رودخانه میزان سرب  از کشاورزی اراضي اطراف

همچنین به  در ماهي بیاح باالتر به دست آمده است.

د به علت افزايش شديد رشد و وزن در سنظر مي ر

پايان فصل پايیز و با توجه به اينکه سرعت جذب 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653513014926
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saei-Dehkordi%20SS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20667462
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فلزاتي نظیر سرب در عضله کاهش مي يابد و افزايش 

تجمع به سمت بافت های چرب، اين فلز در عضله 

صول سرد نظیر زمستان کمترين مقدار را ماهیان در ف

 ; Bahnasawy et al., 2011نشان مي دهد )

Bellassoued et al., 2013.)  مهمترين منابع ورود

سرب به آب های ساحلي در بندر چابهار وجود لنج ها 

و کشتي های صیادی و تجاری فراوان و صنايع 

 Askari sary,2015;Esmaili)مختلف مي باشد 

sary,2002) میانگین میزان سرب در عضله ماهي بیاح

، 39/2رودخانه بهمنشیر، کارون و دز به ترتیب 

 Velayatمیلي گرم در کیلوگرم ) 329/2و  309/2

zade et al.,2014 و در ماهي شانک زرد باله منطقه )

میلي گرم در کیلوگرم  220/9صیادی ماهشهر 

(Kazemian et al.,2009 و بندر بوشهر )20/2-00/2 

 Hosseinkhezri andمیلي گرم در کیلوگرم )

Tashkhourian, 2011 .گزارش شده است ) 

در هر دو فصل تابستان و زمستان در میزان کادمیوم 

عضله ماهي شانک زرد باله باالتر از ماهي بیاح به 

میزان اين فلز در ماهي شانک زرد باله در دست آمد. 

باالتر از فصل تابستان بود و در ماهي فصل زمستان 

بیاح در فصل تابستان باالتر از فصل زمستان سنجش 

های مختلف با تجمع فلزات سنگین در گونه شد.

ها و شرايط بیواکولوژی متفاوت توجه به زيستگاه آن

پروری و صنايع های صنعتي نظیر آبزیاست. فعالیت

های آب های شهری و روستايي بهديگر و ورود پساب

تواند سبب افزايش میزان کادمیوم گردد ساحلي مي

(Derrag et al., 2014, Hantoush et al., 2012 .)

دهد که هر تغییری که در میزان ها نشان ميبررسي

تواند از افتد ميهای ماهي اتفاق ميتجمع فلز در بافت

عوامل مختلفي مثل ويژگي خود فلز، بافت اندام 

و سن ماهي، عادات غذايي، هدف، جنسیت، وزن 

مدت زمان در معرض فلز بودن، خصوصیات بوم 

های شناختي و شرايط محیطي و همچنین ويژگي

زيست تاثیرپذير باشد فیزيکي و شیمیايي محیط

(Askari sary and velayatzade.,2014;Esmaili 

sary., 2011.)  میانگین میزان کادمیوم در عضله ماهي

، 090/2ر، کارون و دز به ترتیب بیاح رودخانه بهمنشی

میلي گرم در کیلوگرم و در ماهي  900/2و  030/2

میلي  00/1شانک زرد باله منطقه صیادی ماهشهر 

( و بندر Kazemian et al.,2009گرم در کیلوگرم )

میلي گرم در کیلوگرم  21/2-10/2بوشهر 

(Hosseinkhezri and Tashkhourian, 2011 )

 گزارش شده است.

میزان واناديوم در هر دو فصل تابستان و زمستان در 

عضله ماهي شانک زرد باله باالتر از ماهي بیاح به 

با توجه به اينکه ماهي شانک گونه دريازی دست آمد. 

مي باشد و به رودخانه بهمنشیر مهاجرت مي کند، 

مي توان بیان نمود که آلودگي های حاصل از نفت و 

نج ها و شناورها سبب مشتقات نفتي نظیر سوخت ل

 تحقیقات از افزايش واناديوم مي گردد. بسیاری

 بیان کردند، اما را نفت واناديوم اصلي منشأ گذشته،

 پساب ها، شامل تخلیه فاضالب فلز اين ديگر منابع

های فسیلي  سوخت سوزاندن صنعتي، و خانگي های

 نفت سنگ زغال سنگ، خام، نفت در است. واناديوم

 خاک مناطقي که در آن میزان همچنیندارد.  وجود

 بیشتر دارد، قرار شیمیايي و پتروشیمي های مجتمع

 Askari sary and؛ Mashroofeh et al.,2012است )

velayatzade.,2014 .) همچنین میزان اين فلز در

عضله دو گونه مورد مطالعه در فصل زمستان باالتر از 

سه گونه  میزان واناديوم در عضله فصل تابستان بود.

(، هامور معمولي Otolithes ruberماهي شوريده )

(Epinephelus coioides( و حلوا سفید )Pampus 

argenteus ( خلیج فارس )بندر لنگه( به ترتیب

میلي گرم در کیلوگرم  03/00و  09/90، 00/19

(. همچنین Oriian et al.,2006گزارش شده است )

گونه کفشک میزان اين عنصر در عضله دو گونه دو 

( و کفشک تیز دندان Euryglossa orientalisگرد )

(Psettodes erumei سواحل بندرعباس به ترتیب )

میلي گرم در کیلوگرم و در سواحل  00/1و  03/1

میلي گرم در کیلوگرم تعیین  00/1و  01/1بندر لنگه 

( که با نتايج اين Khoshnood,2006شده است )

 تحقیق هم خواني ندارد.
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ين تحقیق میزان کبالت در هر دو فصل تابستان و در ا

زمستان در عضله ماهي شانک زرد باله باالتر از ماهي 

بیاح به دست آمد. همچنین میزان اين فلز در عضله 

دو گونه مورد مطالعه در فصل تابستان باالتر از فصل 

کبالت از فلزاتي است که در صنعت  زمستان بود.

یزور کاربرد دارد و معموال پااليش نفت به عنوان کاتال

در مناطقي که فعالیت های نفتي انجام مي شود 

کبالت عنصر ضروری است  مقاديری يافت مي شود.

 .مي باشد B12که در بدن ماهیان جزء اصلي ويتامین 

(Askari sary and velayatzade.,2014;Esmaili 

sary., 2011 ( میزان کبالت در عضله ماهي بیاح

(Liza abuدر )  ،خورهای غزاله، جعفری، زنگي

احمدی و غنام منطقه صیادی ماهشهر در فصل 

زمستان باالتر از تابستان گزارش شده است 

(Safahieh et al., 2011 همچنین میزان کبالت در .)

 11/3عضله ماهي شانک زرد باله رودخانه اروند رود 

(Al-Khafaji, 2005 و )میلي گرم در کیلوگرم  9/10

(Al-Saad et al., 1997 تعیین شده است که با نتايج )

اين تحقیق هم خواني ندارد. میزان اين فلز در عضله 

ماهي شانک زرد باله آب های دريايي کشور عراق 

میلي گرم در کیلوگرم گزارش شده است که در  30/3

فصل تابستان نسبت به ساير فصول باالتر تعیین 

ختالف علت ا(. Al-Najare et al., 2013گرديد )

تجمع فلزات سنگین در تحقیقات مختلف با توجه به 

های متابولیکي شرايط اکولوژيک و زيستي و فعالیت

ای، سطح متفاوت است و به محل زندگي، رفتار تغذيه

برداری، زمان ماندگاری غذا، سن، اندازه و فصل نمونه

های تنظیمي همئوستازی فلزات سنگین و فعالیت

 ;Yi and Zhang, 2012ارد )بدن ماهي نیز بستگي د

Razavi et al., 2014 همچنین روش سنجش فلزات .)

های جذب اتمي مختلف نیز در سنگین و دستگاه

 Askariتواند تاثیرگذار باشد )نتايج گزارش شده مي

sary and velayat zade,2014.) 

با توجه به نتايج به دست آمده مي توان بیان کرد که 

ین به عوامل متعددی بستگي میزان تجمع فلزات سنگ

دارد. يکي از فاکتورهای تاثیر گذار نوع گونه ماهي و 

شرايط زندگي آن مي باشد. يکي از فاکتورهای تاثیر 

گذار بر میزان تجمع فلزات سنگین در ماهیان فصل و 

تغییرات فصلي مي باشد ماهي بیاح گونه ای آب 

 شیرين است که در رودخانه زندگي مي کند اما ماهي

شانک زرد باله گونه ای دريازی مي باشد که به مصب 

رودخانه بهمنشیر مهاجرت مي کند. همچنین اين دو 

گونه از نظر رژيم غذايي نیز با يکديگر متفاوت هستند 

که اين تفاوت ها مي تواند در تجمع فلزات سنگین در 

عضله اين دو گونه ماهي تاثیر به سزايي داشته باشد. 

پروری و صنايع ديگر و نظیر آبزی های صنعتيفعالیت

های ساحلي های شهری و روستايي به آبورود پساب

مي تواند سبب افزايش میزان فلزات سنگین در 

همچنین وجود صنايع  رودخانه بهمنشیر گردد.

مختلف و ترکیبات نفتي در سواحل استان خوزستان 

سبب تجمع معني دار فلزات سنگین در ماهیان مي 

  شود. 
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Abstract 

The study in 1393 to determine the heavy metals mercury , cadmium , lead , cobalt and 

vanadium in the muscles of two species Liza abu (Liza abu) and yellow fin seabream 

(Acanthopagrus latus) Bahmanshir River was conducted in summer and winter . Amounts of 

heavy metals by atomic absorption spectrophotometry Perkin Elmer 4100 took place with the 

help of devices.Analysis of the data was analyzed with the help of software SPSS17 help of 

means and analysis of variance (ANOVA One-way) were compared with each other . The 

results showed that the highest levels of mercury , cadmium and cobalt in Yellowfin 

Seabream in the summer.The highest level of lead in Liza abu in summer and in winter the 

highest concentration of vanadium in Yellowfin Seabream , respectively. The lowest 

mercury, lead and cobalt were measured in Liza abu in winter . Also the lowest amount of 

cadmium and vanadium in Liza abu in summer. The mercury and vanadium in muscle Liza 

abu and yellow fin seabream was lower compared to the threshold of global standards ,But 

the amount of lead and cadmium were higher than the standard limit . In general, the amount 

of mercury, lead, cobalt andcadmium  in both species was in summer than winter , but the 

concentration of vanadium in winter than summer . 
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