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  استخرهاي آب در سرب و كادميوم سنگين ميزان عناصر بررسي
  شيرازوكرمان اطراف قزل آال در نواحي ماهي پرورش
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  چكيده
 ماده اين ماهي، بدن وارد توانند مي آب طريق از كه روند مي شمار به زيست محيط آالينده مهم عوامل از سنگين فلزات
 قزل آال در نواحي ماهي پرورش استخرهاي آب در سرب و كادميوم سنگين عناصر مطالعه اين در. گردند انسان مغذي
  . گرفت قرار بررسي شيرازوكرمان مورد اطراف

  
   كار روش و مواد
شيراز و  شهر اطراف نواحي در كمان رنگين آالي قزل ماهي پرورش استخرهاي از برداري نمونه حاضر تحقيق جهت

 به حاصل هاي داده گرفتند قرار بررسي مورد سرب و كادميوم نظر از ها نمونه و شد انجام 1391كرمان در آذرماه سال 
 زيست محيط حفاظت سازمان استاندارد مجاز حدود با انتها در و گرفت آماري قرار ارزيابي مورد spss17 افزار نرم كمك
  .گرديد مقايسه

  
  نتايج
 عناصر اين براي شده تعيين استانداردهاي حد در آب شيميايي و فيزيكي پارامترهاي ها، نمونه تمام در كه داد نشان نتايج
همچنين . بود (P≤0.05) حد در داري معني اختالف داراي كادميوم به نسبت سرب سنگين فلز ميانگين مجموع در. بودند

استخرهاي پرورش در نمونه هاي اخذ شده از استان كرمان بيشتر از نمونه هاي آب  سرب و كادميوم سنگين ميزان عناصر
فارس  استان زميني زير آب منابع كننده آلوده احتمالي متغيرهاي وجود با. P≤0.05 ماهي نواحي اطراف شهر شيراز بود

 وكرمان در  شيراز شهر اطراف نواحي در آبزيان پرورش براي استفاده مورد آب حاضر حال در سنگين، فلزات به وكرمان
  .نيستند سنگين فلزات آلودگي معرض

  .شيراز، كرمان كادميوم، سرب، سنگين، فلزات :كليدي واژگان
 

  مقدمه
 11(استفاده از آبزيان به ويژه ماهيان به عنوان بخشي از منابع پروتئيني مورد نياز به دليل برخورداري از كالري و پروتئين باال 

به نحوي كه مطابق آمارهاي موجود، ). 2و1(روبه افزايش است 3-، موادمعدني، ويتامين ها و اسيدهاي چرب امگا%)24تا

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


بيآملي توسعه و پرورش ماهيان سردهمايش  دومين  
شهركرد - 1392 ارديبهشت 11و  10  

 

٣٣٢ 

رسيده است و در  1997كيلوگرم در سال  16ميالدي به حدود 1994كيلوگرم در سال 14مصرف سرانه آبزيان درجهان از
متاسفانه رشد ). 3(افزايش يافته است 1375كيلوگرم در سال5شمسي به بيش از  1357كيلوگرم درسال 1ايران نيز از كمتر از

وتوسعه مراكزمسكوني، تجاري، صنعتي وكشاورزي سبب شده تا زباله هاي شهري، صنعتي وكشاورزي سال سريع جمعيت 
از نكات قابل توجه آلودگي ). 4(به سال افزايش يافته وموجب آلودگي محيط زيست انسان وموجودات آبزي گردد

ندكه برخالف تركيبات آلي ازطريق زيرا فلزات سنگين آالينده هاي پايدارهست. محصوالت آبزي به فلزات سنگين است
ازنتايج مهم پايداري فلزات سنگين وسعت زيستي زياد درزنجيره . زيستي در طبيعت تجزيه نمي شوند فرايندهاي شيميايي يا

به طوري كه درنتيجه اين فرايند مقدار آنها درزنجيره غذايي مي تواند تا چندين برابر مقدارآنها كه در آب . غذايي مي باشد
ماهيان به طورمدام درمعرض فلزات سنگين موجود درآب هاي آلوده قرار ). 5-8(هوا يافت مي شوند، افزايش يابند يا

دارند؛ پذيرش فلزات سنگين توسط ماهي در اكوسيستم ها آبي آلوده متفاوت است وبه احتياجات اكولوژيكي، سوخت 
ماهي درزمان جذب فلزالت، آنهارا . بستگي دارد وساز عوامل ديگري از قبيل شوري، سطح آلودگي آب، غذاو رسوب

در صورتي كه انسان مي تواند از طريق بافت هاي غذايي فلزات راجذب كندكه . دربافت هاي خود جمع آوري مي كند
به نحوي كه اثرات ناشي از مصرف ماهيان آلوده به ). 10و9(اين ميكانيسم منجر به اثرات حاد ومزمن در انسان مي گردد

نفر ازساكنان 43كه درطول آن بيشتر از. در خليج مياماناي ژاپن اتفاق افتاد 1953سنگين در انسان اولين بار در سال فلزات
نفر ديگرهم  700محلي دراثرمصرف ماهي هاي آلوده به فلزات يك كارخانه صنعتي جان خود را ازدست داده و بيش از

ناشي از مصرف غذاهاي آلوده به فلزات سنگين ازجمله كادميوم  مهمترين اثرات سوء )6(معلوليت هاي دائمي پيداكردند
با توجه به اهميت موضوع و آلوده شدن ماهيان . )7(ايجادبيماري ايتااتيا، تخريب كليه وتخريب بافتهاي بيضه مي باشد

 رهاياستخ آب در سرب و كادميوم سنگين ميزان عناصر بررسيتوسط آب آلوده به فلزات سنگين مطالعه حاضرجهت 
  .شيرازوكرمان صورت پذيرفت اطراف قزل آال در نواحي ماهي پرورش

  
  مواد و روش كار

  :نمونه گيري
نمونه 10نمونه از استخرهاي پرورش ماهي نواحي اطراف شيراز و  10استخر پرورش ماهي به ترتيب  20نمونه هاي آب از 

توسط نمونه ( نزديكي كف اسخرهاي پرورش ماهي سانتي متري تا 10از استخرهاي پرورش ماهي نواحي اطراف از عمق 
ميلي ليتر 3نمونه هاي آب جمع آوري شده پس از فيلتراسيون و افزودن . اخذگرديد 1391در آذرماه سال ) گير استوانه اي 

بسته بندي وبه ) جهت تثبيت فلزات سنگين  در نمونه هاي آب(ميلي ليتر حجم نمونه آب 100اسيد سولفوريك به 
  .ه منتقل شدندآزماشگا

  :سنگينتعيين غلضت فلزالت 
، مدل TERMOازنوع (  ICPاز روش  ppbسرب در محدوده  و كادميومجهت اندازه گيري ميزان فلزات سنگين 

ICAP6000 (همزمان ميزان . استفاده گرديدPH ،EC ،DO  وCOD مورد اندازه گيري قرار گرفت.  
  :روش آماري

) Anova(انجام شد؛ واز آناليز واريانس يك طرفه   SPSS17ها به كمك نرم افزاردراين بررسي تجزيه وتحليل داده 
آزمايش مشخص وسپس با استفاده از آزمون دانكل معني دار بودن تفاوت بين  نمونه ها اختالف موجود در بين ميانگين
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 محيط حفاظت سازمان استاندارد مجاز در انتها با حدود .ارزيابي گرديد) P≤0.05(به تفكيك در سطح اعتماد  نمونه ها
 .گرديد مقايسه زيست

  
  نتايج

همچنيننتايج حاصل از . آورده شده است 1در جدول شماره  CODو  PH ،EC ،DOيافته هاي مريوط به اندازه گيري 
سرب از نمونه هاي آب اخذ شده از استخرهاي پرورش ماهي نواحي اطراف  و آزمايشات تعيين فلزات سنگين كادميوم

 كادميوم به نسبت سرب سنگين فلز ميانگين كه داد نشان آناليز آماري. ديده مي شود  2شيراز و كرمان در جدول شماره 
در نمونه هاي اخذ شده از  سرب و كادميوم سنگين همچنين ميزان عناصر. بود (P≤0.05) حد در داري معني اختالف داراي

درمقايسه نتايج . P≤0.05 پرورش ماهي نواحي اطراف شهر شيراز بوداستان كرمان بيشتر از نمونه هاي آب استخرهاي 
وكرمان   شيراز شهر اطراف نواحي در آبزيان پرورش براي استفاده مورد آب حاضر حال حاصل با استاندارد هاي جهاني در

  .نيستند سنگين فلزات آلودگي معرض در
  

  استخرهاي موردبررسينتايج حاصل از خصوصيات فيزيكوشيميايي آب :1جدول شماره 
COD 

( mg/lit) 
DO 

( mg/lit) 
EC 

( µmos/cm) PH نمونه هاي آب استخرهاي 

± 23/4 
10/1 

± 8/9 
0/3 

± 995 
481/1 

± 7/5 
0/15 

 فارس

± 25/3 
10/5 

± 9/2 
0/72 

± 1009 
483/16 

± 7/9 
0/2 

 كرمان

 
  ppbميزان فلزات سنگين، كادميوم و سرب درآب استخرهاي مورد بررسي برحسب : 2جدول شماره

EPA 
( MCL) WHO  نوع فلز سنگين فارس  كرمان  

15 50 ± *33/51 
0/1 

± 20/31 
0/21 

 سرب

5 5 ± *1/51 
0/2 

± 0/7 
0/12 

 كادميوم

  .مي باشدP≤0.05نشانه وجوداختالف معني دار در سطح  *
WHO:سازمان بهداشت جهاني. ،EPA سازمان محيط زيست آمريكا )MCL( حداكثرآلودگي  

  
  بحث

فلزات سنگين نه تنها تهديدي براي ماهي ها به شمار مي روند، بلكه براي مصرف  1989در سال  Abelبراساس نظريه 
كادميوم (كنندگان از غذاهاي دريايي آلوده به فلزات نيز خطر بزرگي محسوب مي شوند، فلزات سنگين مورد بررسي 

نتايج حاصل از ). 15و14و9و7(گذارد هر دو جرء عناصر سمي بوده و اثرات سوئي را بر مصرف كنندگان برجا مي) وسرب
اين پژوهش نشان دادكه ميانگين غلظت فلزات سنگين كادميوم وسرب در كليه استخرهاي موردبررسي كمترازحداستاندارد 

نسبت به بررسي غلظت فلزات  2007باسما ياقي . P≤0.05 و ميانگين غلظت فلز سنگين سرب بيشتر از كادميوم بود. است
چاه شخصي منطقه باتياني عمان اقدام نمود كه نتيجه حاصل از آن نشان دهنده افزايش بيش از حد  364سنگين  در آب 

علت آلودگي فعاليت هاي صنعتي منطقه وتخريب برخي صخره هاي . درصد اين چاه ها بود 80استاندارد سرب وكروم در 
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من وهمكاران نسبت اندازه گيري آرسنيك و جوهانا بوچ 2007درسال ). 11(منطقه به علت شرايط آب وهوايي شناخته شد
نمونه  131در اين مطالعه . كيلومتر مربع اقدام نمودند 3700منگنز درمنابع آب زير زميني بنگالدش با وسعتي برابر 

درصد  48ميكروگرم درليتر بود وغلظت آن در  1340تا 1درمجموع محدوده غلظت آرسنيك . موردآزمايش قرار گرفت
اكر وهمكاران نسبت به سنجش فلزات سنگين مس،  2006در سال ). 12(بود كه بيشتر از حد مجاز بود 10ر از نمونه ها باالت

نتايج حاكي از آن بود كه غلظت اين فلزات در آب . اقدام نمود Mytilu spكادميوم و سرب در آب هاي سطحي منطقه 
ولي غلضت مس و . رمحدوده پايين تري قرار داردهاي هاي سطحي در زمان هاي متفاوت متغيير است و غلظت كادميوم د

 وجودلذا با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش مي توان نتيجه گرفت    ).13(سرب درنمونه برداري اوليه باالتر بود
 مورد آب حاضر حال در سنگين، فلزات به فارس وكرمان استان زميني زير آب منابع كننده آلوده احتمالي متغيرهاي

لذا مصرف  .نيستند سنگين فلزات آلودگي معرض وكرمان در  شيراز شهر اطراف نواحي در آبزيان پرورش براي دهاستفا
  .ماهي قزل آالي پرورشي با اطمينان از آلوده نبودن به فلزات سنگين در مناطق مورد بررسي پيشنهاد مي گردد

  
  منابع

1- Amini ranjabar, Q., Alizadeh, M., heavy metals vakues measurement, cd, pb, cu, zn, in three carp fish 
species of fish breeding. Research and construction number 40, 41, and 42. 1999: 146-149[In Farsi]. 
2- Mirsenji,M., study of heavy metal pollution effects (mercury and zink) on Caspian sea aquaculture. 4th 
environmental national conference, yazd medical school, 2001,: 745-736[In Farsi]. 
3- Jafari,MM., fish and fish oil function in human nutrition, standard journal, number 123, 12nd 
year2001,: 25-27[In Farsi]. 
۴-F.A.O. pollution, a universal issue in industry , translator; Skash,M.R., IRAN company press, 1982,: 
136-138[In Farsi]. 
5- Jill C.M., Hoseph J.P.M. and Stephan D.S., Metals. In: Wallace A. (2001). Hayes, principles and 
Methods of Toxicology, 4th ed. Taylor and francis, philiadelphia, pp:469-683. 
6-Arbi, k., sea pollution. Translators; mohammadi, M.A., dashtaki,Z., nasgho naghsh press. 2000.42-
38[In Farsi]. 
٧- International labor organization, encyclopedia of occupational, health, and safety, third volume, 
translation by deputy of work relation regulation, islmic culture and education press. 2001, 2932-2939[In 
Farsi]. 
8-Jaffar, M., Ashraf, M. and Rasoal, A., 1998. Heavy metal contents in some selected local freshwater 
fish and relevant waters. Pakistan Journal of Scientific and Industrial Research, Vol. 31, No. 3, PP.189-
193. 
9-Sankar, T.V., Zynudheen, A.A., Anandan, R. and Nair, P.G.C., 2006. Distribution of organochlorine 
pesticides and heavy metal residues in fish and shellfish from Calicut region, Kerala, India. Chemosphere, 
65: 583- 590. 
10-Dogan, M. and Yilmaz, A.B., 2007. Heavy metals in water and in tissues of himri(Carasobarbus 
luteus) from Orontes (Asi) River Turkey. Environ. Monit. Assess., 53: 161 16. 
 
11-Johana  B.  Measurement  of  arsenic  and manganese  in  underground water  sources in bangladesh 
Cambodia. Water Research, 2007;36: 1211-1218. 
 
12-Johana  B.  Measurement  of  arsenic  and manganese  in  underground water  sources in Bangladesh 
Cambodia. Water Research, 2007;36: 1211-1218. 
 
13-ferank  MK.  Household  water  quality. Local  virginia  cooperative  Extension Offoce.1998; 34: 5-7. 
 
14-Radojevic, M. and Bashkin, V.N., 1999. Practical Environmental Analysis. The Royal  Society of 
Chemistry, U.K., 466pp. 
 
15- Berlin, M., 1985. Handbook of the toxicology of metals.  Elsevier  Science  Publishers,  London, 
UK. 2nd Editors, 2:376-405 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

