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بر آورد آلودگی پایدار فلزات سنگین خلیج فارس از طریق اندازه گیری 

سرب و کادمیوم در بافت عضله ماهی شورت در مناطق میناب ، بندرعباس و 

 هرمز

 
 موسی شیرین خیر، عبدالواحد رحمانی، عبدالحمید هاتفی مهرجردی  ، ناصر کوسج 

 ام نور سیرجانموسی شیرین خیر، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پی

  عبدالواحد رحمانی ،استاد راهنما، دانشگاه هرمزگان            
 عبدالحمید هاتفی مهرجردی ، مشاور، ، دانشگاه پیام نور سیرجان

 ناصر کوسج، مشاور،  دانشگاه هرمزگان         

 چکیده

ندازه گيری سرب و کادميوم بر آورد آلودگی پايدار فلزات سنگين خليج فارس از طريق ا تحقيق اين از هدف

 ماهی نمونه 181 تحقيق اين در در مناطق ميناب ، هرمز و بندرعباس است. 1در بافت عضله ماهی شورت

 ها نمونه سازی آماده شد. تهيه بنادر اين از 1931 سال و تابستان  1931در دو فصل زمستان  شورت

 دستگاه کمک با عناصر غيرضروری معتج ميزان گيری اندازه و گرفت صورت خشک  هضم روش براساس

سرب و کادميوم   تجمع ميزان معيار( انحراف( ميانگين دادند نشان تحقيق اين نتايج شد. انجام اتمی جذب

ميلی گرم در  178/1±11/1و111/1±111/1 در عضله ماهی شورت در بندرعباس در فصل زمستان بترتيب  

ميلی گرم در وزن خشک بود . 138/1±118/1 و 191/1±111/1وزن خشک و در فصل تابستان بترتيب 

 120/1±111/1 سرب و کادميوم  در عضله ماهی شورت در هرمز در فصل زمستان  بترتيب  تجمع ميزان

ميلی  123/1±112/1 و 117/1±111/1ميلی گرم در وزن خشک و در فصل تابستان بترتيب  111/1±12/1و

دميوم  در عضله ماهی شورت در ميناب در فصل زمستان سرب و کا تجمع گرم در وزن خشک بود . ميزان

ميلی گرم در وزن خشک و در فصل تابستان بترتيب  119/1±12/1 و 111/1±112/1 بترتيب

ميلی گرم در وزن خشک بود و با مقادير اين عناصر در بندرعباس و هرمز 131/1±111/1 و119/1±178/1

هر سه منطقه مورد بررسی ميزان عناصر سرب و . همچنين در (( P<0/05 اختالف معنی داری داشت

 باالتر شورت در ميناب  ماهی عضله بافت در عنصر دو هر تجمع کادميوم در فصل تابستان بيشتر بود و ميزان

 FDA ،MAFF ماهی از مقادير مجاز ارائه شده مطابق استاندارد های عضله در کادميوم و سرب  بود. ميزان

، WHO  .پايين تر بود                                                         

 طيف سنجی جذب اتمی، ، کادميوم، خليج فارسسرب، فلزات سنگين، ماهی شورتهای کلیدی:واژه    
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 مقدمه : 

  اصلی تحقیق: موضوعتعریف مساله و بیان 

 
غلظت فلزات  زانيم یرياندازه گ  قير از طرشو یآبها یها ستمياکوس یهايآلودگ یپژوهش بررس نيدر ا           

شورت که در  یباشد. ماه یم قيتحق یاصل موضوع ماهی شورت به نام ینوع آبز کيو سرب در  وميکادم نيسنگ

طعم خوشمزه  نيبرخوردار است عالوه بر ا يیباال يیاز ارزش غذا شود یگفته م  1یبه آن  شورت نقره ا یسيانگل

 نيو ا کند یم یزندگ یبا بستر شن یها جيخورها و خل یدر مناطق کم عمق ساحل یهما نيدارد. ا زيرا ن یا

از  2انيآورد. خانواده شورت ماه یفراهم م انياز آبز گريد یآسان به آن را نسبت به برخ یامکان دسترس طيشرا

محسوب  ايدر کف یها یکيدر نزد یساحل هياز حاش ینيها ساکن یماه نيباشند، ا یم 3یا کرانه انيجمله ماه

 یهمراه با ماه شتريکنند. با آغاز فصل گرما ب یم یآن زندگ یمتر 11 بأيسطح و تقر نيب یشوند که در عمق یم

 یطوفان ايکه در یآنها معموأل در مواقع ديشوند. مقدار ص یم ديکوچک ص یها جيها در خورها و خل گويو م اهيب

 یم هير بستر رودخانه ها از کرمها و سخت پوستان کوچک تغذگوشتخوار بوده و د یماه نيرود. ا یاست باالتر م

  .رديگی مشتا صورت م یسنت یانتظار ديمعموأل با استفاده از قالب و ص یماه نيا ديکنند. روش ص

 

 سابقه و پیشینه تحقیقات انجام شده در این زمینه

گونه  ینادهاپوست وگ وسرب درعضله،ی کل،کروم،رويکه درخصوص غلظت آهن،مس،ن يیها یبررس

Mugil  cephalus  وTrachurus mediterraneus که  نشان داد شد،انجام  هيدر ترک هياسکندر جيدرخل

 یاريدهد در بس یباشد و مطالعات انجام شده نشان م یاز پوست و گنادها م شتريغلظت عناصر فوق در عضله ب

 رييامر سبب تغ نيشده و هم ايدرون آب در هب يیايميش یفاضالب ها هيتخل شيباعث افزا عيازکشورها، رشد صنا

و  انيدر بافت ماه نياز جمله فلزات سنگ يیايميازعناصر ش یآن تجمع برخ جهيو در نت طيمح ستميدراکوس

 .[1] دينما یم یدگرگونرا دستخوش  یستيتنوع ز تيصدف شده و در نها

 یبوم شناخت های طيدر مح نيغلظت فلزات سنگ نييتعبرای   زيريدر شهر ن تحقيقاتی که بر اساس

 ندهيعوامل آال نيرا از مهمتر نيفلزات سنگ، ديبختگان انجام گرد اچهيمختلف منحصراً در آب و رسوبات در

                                                 
1
 Silver Sillago 

2
 Sillaginidae 

3
 Littoral Fishes 
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صورت گرفته است. بعد از  اچهيدر یدر قسمت شمال ستگاهيا 11از  یبر شمرده است. نمونه بردار یطيمح ستيز

 یبه روش جذب اتم Cd, Zn, Pb, Cu, Fe, Ni, Co, Cr نيغلظت فلزات سنگ زانمي ها نمونه یآماده ساز

 يیآن در حد باال نيفلزات سنگ زانيکه م کند یمشخص م یشناخت نيو زم یآمار لي. تحلديمشخص گرد

است.  وستهيانجام گرفته به وقوع پ بيو تخر انهکنار و مجاور رودخ شيبه سبب فرسا شيافزا نيکه ا باشد یم

 اچهيدر یآلودگ عينقش را در توز نيانسان ساخت مهمتر عيو صنا یقانون ريغ یتصنع یوجود واحدها نيهمچن

 هياست که از حاش ینتيز های و سنگ تيوجود معادن کروم هايآلودگ نيعوامل موثر بر ا نياز مهمتر یکيدارند. 

    .[2] کنند یبرداشت م اچهيدر یشمال

 

 زمان نمونه برداری و تعداد نمونه ها 

طی دو مرحله و در دو فصل سرد   Sillago sihama شورت یماهی ماه نمونه برداری ازدر اين پژوهش 

( برای اندازه گيری ميزان سرب و کاادميم  1931( و تابستان )تير ماه 1931و گرم سال يعنی زمستان )بهمن ماه 

صل از هر ايستگاه در بافت عضله ی اين گونه  انجام گرفت. پس از مشخص نمودن سه ايستگاه مورد نظر، در هر ف

مااهی   31نمونه از ماهی شورت نمونه برداری صورت گرفت، بطوريکه در هر فصل از هار ساه ايساتگاه     91تعداد 

 شورت بصورت تصادفی جمع آوری گرديد. یماهگونه  181شورت و در مجموع هر دو فصل تعداد 

 

                         نتایج                                                          

ميانگين ) انحراف معيار( طول استاندارد و وزن کل بدن ماهيان شورت  ميناب بترتيب در فصل زمستان   

71/8±01/1و  سانتيمتر 31/8±11/1 و در فصل تابستان معادل گرم27/1±91/1و سانتيمتر22/0±71/1معادل

رد و وزن کل ماهيان شورت  هرمز بترتيب در فصل زمستان ميانگين ) انحراف معيار( طول استانداگرم بود . 

و  سانتيمتر 11/8±12/2معادل  و در فصل تابستان گرم11/0±97/9و  سانتيمتر 11/8±17/1معادل 

ميانگين ) انحراف معيار( طول استاندارد و وزن کل ماهيان شورت  بندر عباس بترتيب در  گرم بود .71/2±91/3

و  سانتيمتر 91/8±11/1 و در فصل تابستان گرم11/3±11/9و سانتيمتر71/8±81/1فصل زمستان معادل

ميناب ، شورت عضله ماهياندرسربوکادميومسنگينفلزاتتجمعگرم معادل بود . ميزان11/2±11/3

سرب و کادميوم  در عضله معيار( انحراف ±ميانگين). (p<0/11)معنی داری داشت اختالفبندرعباسهرمز و

ميکرو گرم بر گرم در  178/1±11/1 و 111/1±111/1 ماهی شورت در بندرعباس در فصل زمستان بترتيب  

ميکرو گرم بر گرم در وزن خشک بود . 138/1±118/1 و 191/1±111/1وزن خشک و در فصل تابستان بترتيب 
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 سرب و کادميوم  در عضله ماهی شورت در هرمز در فصل زمستان  بترتيب  تجمع ميزان
 

و  117/1±111/1ميکرو گرم بر گرم در وزن خشک و در فصل تابستان بترتيب  111/1±12/1و111/1±120/1

سرب و کادميوم در عضله ماهی شورت در  تجمع ميکروگرم بر گرم در وزن خشک بود . ميزان 112/1±123/1

خشک و در فصل ميکرو گرم بر گرم در وزن  119/1±12/1 و111/1±112/1 ميناب در فصل زمستان بترتيب

ميکروگرم بر گرم در وزن خشک بود و با مقادير اين عناصر در  131/1±111/1 و178/1±119/1تابستان بترتيب 

 .(p<0/11) بندرعباس و هرمز اختالف معنی داری داشت

                                                                                         بحث

 در شورت ماهی ی عضله دربافت و کادميوم سرب سنگين فلزات که داد نشان پژوهش اين از حاصل نتايج         

معنی  و مثبت همبستگی کل( ضريب وزن و کل بدن)طول اندازه با ميناب و هرمز بندرعباس، منطقه ی سه

 سرب و کادميوم  ان عناصرميز ) بدن وزن و کل طول( بدن اندازه افزايش با می دهد به طوری که نشان را داری

 .می يابد افزايش نيز ماهی بدن در

گونه  دو کبد و عضله بافتهای در کادميوم و سنگين سرب فلزات تجمع ميزان بررسی با  همکاران و نبوی

 اندازه و فلزات غلظت بين که نشان دادند عباس بندر و لنگه بندر سواحل در گرد و دندان تيز کفشک ماهی ی

 وزن و طول باافزايش که معنی بدين می دهد، نشان آماری لحاظ از معنی داری بدن(ارتباط وزن و )طول بدن

 [.9] .می يابد افزايش نيز آلودگی شدت بدن

 شورت با ماهی در سرب و کادميوم  غلظت که می دهد نشان حاضر وپژوهش تحقيق از حاصل نتايج

 .داد شورت نسبت ماهی تغذيه ای عادت به می توان را رابطه که اين می يابد افزايش ماهی وزن و طول افزايش

درنزديک سواحل است که از کرم ها و سخت پوستان کف دريا تغذيه  چابک و پرتحرك  ماهيان از شورت ماهی

می کند. از سوی ديگر غلظت عناصر سرب و کادميوم در مناطق مختلف مورد مطالعه با هم متفاوت بود و بين 

شده در ميناب با مقادير اندازه گيری شده در بندر عباس و هرمز  و اختالف معناداری وجود مقادير اندازه گيری 

 سرب، عناصر غلظت در معنی داری اختالف که داد نشانبررسی هايی که در تاالب چی کو انجام گرفت داشت. 

 مناطقی در مچنينه. دارد وجود کو چی تاالب مختلف نمونه های مناطق در آهن و مس نقره، جيوه، کادميوم،

  محيط در بيشتر مس و جيوه کادميوم، عناصر بود شيرين آب ورودی يا فاضالب از آالينده ها منشاء که

 کاهش عناصر اين غلظت برويم، ورودی تاالب و دهانه از دور مناطق به سمت هرچه که حالی در حضورداشتند،

گونه  به توجه با و است شده صيد ماهی که قه ایمنط به توجه با ماهی عضله در سنگين فلزات غلظت .می يابد

سنگين  عناصر غلظت در به سزايی تاثير آبزی موجود زيستگاه باشد. متغير و متنوع بسيار می تواند ماهی ی
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 سنگين فلزات ميزان از کمتر می کنند زيست آبهای خليج در که موجوداتی در سنگين فلزات به طوری که دارد،

 [.1و1] دارند حضور و مصبها خليج ها ورودی و ساحلی آبهای در که است بدن موجوداتی در

 تجمع به فلزات اين تمايل از می تواند ماهيچه بافت در فلزات اين غلظت بودن باال که داشت نظر در بايد

بطور کلی از مهمترين داليل باال بودن غلظت فلزات سرب و کادميوم در آبزيان باشد.  پرتحرك بافت های در

وجود سردخانه  ،یو جنوب یشمال ابيدر ت گويپرورش م یها تيساوجود  کودهای کشاورزی قه ی بندرتيابمنط

و  یلنج ساز یمتر، وجود کارگاهها 81بطول  یتجار یلنج ها یريوجود اسکله جهت پهلو گ گو،يو م یماه یها

در کنار سواحل می  يی صنايع مختلفايدر هيلقن ليوسا یريجهت سوخت گ نيو وجود پمپ بنز یساز قيقا

 باشد. 

تحقيق حاضر نشان می دهد ميزان طول و وزن بدن ماهی شورت در فصل زمستان بيشتر از فصل 

 فاقد مکانهای در هم تابستان، فصل در سنگين فلزات اغلب غلظت در بدن موجودات آبزی،تابستان می باشد. 

 روی بر که تحقيقی با تر است .  عبدلیصنعتی هستند بيش فعاليتهای دارای که مناطقی در هم و آلودگی

 آوردن بدست با داد، انجام هرمزگان و بوشهر استان در والتونی گل خورك ماهی زيست شناختی خصوصيات

 تابستان در ماهی نوع اين و است زمستان از بيشتر تابستان فصل در غذايی تنوع که داد نشان شانون شاخص

 بر مبنی حاضر پژوهش از حاصل نتايج با فوق موارد کليه .است دارا را يیغذا تنوع کمترين درزمستان و بيشترين

دارد و می توان گفت عوامل  همخوانی مناسبی تابستان فصل در کادميوم و سرب عناصر غلظت بودن بيشتر

 و جنسيت ماهيان تأثيری مختلفی نظير فصل ، منطقه، زيستگاه ماهی بر ميزان تجمع فلزات سنگين تأثير گذارند

 خليج مختلف مناطق در صنعتی و شهری،نفتی فعاليتهای از ناشی آلودگيهای وبر  ميزان فلزات سنگين ندارد 

 شورت ماهی سرب و کادميوم در عناصر تجمع روند بر متفاوت فصول طی عباس ،هرمز و ميناب( )بندر فارس

 [.0] باشند می موثر

م شده توسط سازمان ها ی استاندارد بين المللی و ( مقايسه ای بين مقادير استاندارد اعال3-9در جدول )

مقادير اندازه گيری شده در تحقيق حاضر صورت گرفته که نشان می دهد ميزان سرب و کادميوم اندازه گيری 

شده در ماهی شورت  در تمام مناطق اندازه گيری) بندرعباس، ميناب و هرمز ( کمتر از مقادير مجاز استاندارد 

می  شيالت و غذای انگلستانوزارت کشاورزی، و  (FDAآمريکا )دارویوغذاسازمان ، جهانیبهداشتسازمان 

 باشد. 

 تحقیق شورت ماهیان عضله سرب و کادمیوم سنگین فلزات میزان مقایسه (:3-1) جدول

 ) کیلوگرم بر گرم میلی( المللی استاندارهای بین مجاز حد با حاضر

 منابع سربک استاندارد
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