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  بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین در آبزیان ایران به واسطه آلودگی منابع آب
  

  3آتنا اسماعیلیان،  2*آناهیتا اسماعیلیان، 1احمد جعفري

  1استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان 
  2، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایرانکارشناس ارشد شیمی دریا، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

 3کارشناس ارشد شیمی تجزیه، مدرس دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان
  

   چکیده
کیفیت غذاي مصرفی ارتباط  .یکی از مهمترین نیازهاي بشر امروزي تامین منابع غذایی است

عادات غذایی مردم  تغذیه اي و همچنین توان اقتصادي و مستقیم با سطح آگاهی از مسائل بهداشتی و
توسط پسابهاي  ن منابعع آبی کشور از یکسو و آلودگی ایبهمچنین محدودیت منا .آن کشور دارد

. گردد در بدن آبزیان میسنگین فلزات  گر منجر به تجمعکشاورزي، فعالیتهاي صنعتی از سوي دی
کند بخش مهمی از آلودگی  خطراتی که براي انسان ایجاد میتجمع فلزات سنگین در آبزیان به واسطه 

لذا در این تحقیق بر آن شدیم تا به مروري جامع بر میزان آلودگی  .شود محیط زیست را شامل می
در این تحقیق میزان . کشور بپردازیمشمال و جنوب در آبهاي صید شده در فلزات سنگین در ماهی 

، سرخو و سفید حلوا نیکل در آبزیانی نظیر ماهی کپور، شوریده، و فلزاتی نظیر کروم، کادمیم، سرب
نتایج نشان داد که میزان سرب و نیکل در ماهیها  .مورد بررسی قرار گرفت زمین کن دم نواري

نتایج این مقاله کمک خواهد کرد تا دید . و کادمیم و کروم کمترین مقدار را در ماهیها دارند ینبیشتر
  .ت آلودگی آبزیان در کشور بدست آیدجامعی در مورد وضعی

   .، منابع آبامنیت غذایی، جذب اتمی، ماهی، فلزات سنگین :کلمات کلیدي

  مقدمه
. امروزه آلودگی هاي محیط به خصوص منابع آب مشکالت بسیاري را براي محیط ایجاد کرده است

ترکیبات آلی از طریق هاي پایدار فلزات سنگین هستند که بر خالف  یکی از مهمترین این آالینده
از نتایج مهم پایداري فلزات سنگین، مقدار . شود فرآیندهاي شیمیایی و زیستی در طبیعت تجزیه نمی

راتی که آلودگی آبزیان به واسطه خط). 1379خدابنده،(باشد  زیاد آن در زنجیره غذایی آبزیان و انسان می
 سازد قتصادي آن را بیش از پیش آشکار میکند، اهمیت توجه به آب و ارزش ا براي انسان ایجاد می

  ).1376واردي،(
در خصوص مطالعه تجمع فلزات سنگین در بافتهاي ماهی و آبزیان، با توجه به اهمیت موضوع، 

 کشور در گرفته انجام مطالعات. )2003آتلی و کالنلی، ( تحقیقات وسیعی در جهان انجام گرفته است

 شیرین آب هاي دریاچه در و ماهی پرورشی استخرهاي اهیانم گونه 17 عضله بافت برروي پاکستان
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 همان مقادیر و آب در موجود فلزات مقادیر بین مثبتی و پایدار همبستگی یک که استآن  از حاکی

همچنین مطالعات کالنلی و آتلی  ).1998اشرف و همکاران، ( دارد وجود ماهیان بافت در فلزات
، عادات غذایی، نیازهاي اکولوژیک، غلظت فلزات سنگین در نشان داد که سن، طول، جنسیت) 2003(

آب و رسوب، مدت زمان ماندگاري در محیط آبی، فصل صید و خواص فیزیکی و شیمیایی آب 
  .باشد هاي مختلف ماهی می از عوامل موثر در تجمع فلزات سنگین در اندام) ، سختی و دماpHشوري، (

در تغذیه ) ماکرومغذیها(یکی از منابع غنی از پروتئین  ها ز آنجایی که آبزیان از جمله ماهیا
، لذا الزم است تا سالمت آن از نظر و در ایران نیز منابع صید وسیع وجود دارد انسان به شمار میرود

از آنجایی که در مطالعات انجام گرفته به  .ردعاري بودن از آالینده هاي مختلف مورد بررسی قرار بگی
به مرور جامعی بر میزان آلودگی فلزات  رداخته شده بود، در این پژوهشبررسی یک نوع آبزي پ

نتایج این مقاله کمک خواهد کرد تا دید جامعی در  .سنگین در چند نوع ماهی پرداخته خواهد شد
  .مورد وضعیت آلودگی آبزیان در کشور بدست آید

  مواد و روشها 
هاي کادمیم، کروم،  ي آزمایشگاهی مربوط به آالیندهها ها در ماهی، داده به منظور بررسی میزان آالینده

خالصه اي از این  )1(جدول . سرب و نیکل که از مقاالت مختلف استخراج شده مورد استفاده قرار گرفت
  .دهد ها را نشان می داده

  مشخصات آزمایشات مورد استفاده -1جدول
پژوهشگر محل صید فلز  نام ماهی ردیف

بندانی و همکاران، 1389 تاالب گمیشان و خلیج گرگان   Cr, Cd, Pb کپور 1
عریان و همکاران،   1389 حوزه شمالی خلیج فارس Ni, Cd, Pb (Pampus rgenteuss)حلوا سفید 2
بابایی و همکاران،  1380 استان گیالن  (تاالب انزلی) Cd, Cr کپور 3

شهریاري،  1384 خلیج فارس Cr, Cd, Pb, Ni شوریده 4
شهریاري،  1384 خلیج فارس Cr, Cd, Pb, Ni سرخو 5

سنجر و همکاران،  1388 منطقه صیادي بندر ماهشهر Cd, Pb زمین کن دم نواري 6
  

  

 با و تمیز کامالً آزمایشگاه در را مرحله هر در شده آوري جمع هاي ماهیدر کلیه مقاالت مورد استفاده، 
 در و نموده وزن را آن مصرف قابل گوشت از گرم 30 الی 20 مقدار سپس. شد هداد شستو دیونیزه آب

ها پودر شده  شد سپس نمونه نگهداري ساعت 44 مدت به )گراد سانتی درجه 105 دماي( گرمخانه داخل
سپس غلظت . ی گراد حرارت داده تا محلول شفاف حاصل شوددرجه سانت 140و با اسید نیتریک غلیظ تا 

 SPSSبا استفاده از نرم افزار . محلول حاصل بعد از به حجم رساندن با دستگاه جذب اتمی خوانده شد
با توجه به  .میزان معنا دار بودن اختالفات مورد بررسی قرار گرفت ANOVAو  T-testتوسط روش 

 کروم، کادمیم، سربمرور حاضر، به بررسی آالیندگی فلزات سنگین نظیر  نتایج بدست آمده از مقاالت در
  .هاي مختلف در نقاط مختلف کشور پرداخته خواهد شد در ماهی نیکل و
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  نتایج و بحث
در عضله ماهیهاي مختلف را به همراه نیکل، کروم، سرب و کادمیم نتایج غلظت فلزات سنگین ) 2(جدول 
با توجه به جدول مشاهده می شود که آلوده ترین محل مربوط به  .استاندارد آنها نشان می دهدمقادیر 

شود که غلظت سرب و کادمیم در ماهی زمین کن دم نواري بسیار باالتر از حد استاندارد  بندر ماهشهر می
زیادي با  باشد که فاصله می 4660و  11650غلظت سرب و کادمیم در این ماهی به ترتیب . می باشد

دومین مکان آلوده مربوط به ماهی کپور انزلی پرورش یافته در مزارع برنج . مقادیر استاندارد آن دارد
علت غلظت باالي آالینده . باشد می 1220و  831به ترتیب غلظت کادمیم و کروم در این ماهی . باشد می

از سموم و کودهاي کشاورزي در مزارع  توان به آلوده بودن آب کشاورزي و استفاده ها در این ماهی را می
باشند به غیر  فلزات سنگین در ماهیهاي حلوا سفید، شوریده و سرخو در حد استاندارد می .برنج نسبت داد

  .باشد بیش از حد استاندارد می 2340از نیکل که با غلظت 
  غلظت فلزات سنگین در انواع ماهی -2جدول 

  )ppb(فلز سنگین   نوع ماهی
  نیکل کروم سرب  کادمیم

 --- 62 79  39 کپور گرگان
 2340 --- 390 90 حلوا سفید خلیج فارس

 --- 1220 --- 831 کپور انزلی
  284 62 480 65 شوریده خلیج فارس
  322 333 442 63 سرخو خلیج فارس

 --- --- 11650 4660 زمین کن دم نواري ماهشهر

  380 200  500  200  مقادیر استاندارد
  کادمیم

 غلظت کادمیم نشان می دهد که بیشترین غلظت مربوط به ماهی زمین کن دم نواري ماهشهر میرسی بر
ماهیهاي سرخو،  .پس از آن ماهی کپور انزلی و حلوا سفید خلیج فارس در رده هاي بعدي قرار دارند .باشد

  .آنها موجود نیستشوریده و کپور گرگان در حد استاندار بوده و هیچ گونه آلودگی نسبت به کادمیم در 
  سرب

و ماهی . در مورد سرب به ترتیب ماهیهاي زمین کن دم نواري، شوریده و سرخو بیشترین آلودگی را دارند
  .حلوا سفید و کپور گرگان داراي کمترین آلودگی سرب را دارند

  و نیکل کروم
رتبه  333ا غلظت سرخوي خلیج فارس ب و پس از آن آلوده ترین ماهی 1220هی کپور انزلی با غلظت ما

رتبه  322و  2340حلواي سفید و سرخوي خلیج فارس به ترتیب با  .بعدي را به خود اختصاص می دهد
  . اول و دوم در آلودگی به نیکل را دارند

  :نتیجه گیري
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  بررسی ماهیهاي مختلف در نقاط مختلف کشور نشان داد که
سرب و کادمیم در ماهی زمین کن آلوده ترین محل مربوط به بندر ماهشهر می شود که غلظت  •

 .دم نواري آن بسیار باالتر از حد استاندارد است
توان  سئله را میاین م. ماهی کپور انزلی پرورش یافته در مزارع برنج دومین رتبه آلودگی را دارد •

  .به آلوده بودن آب کشاورزي و استفاده از سموم و کودهاي کشاورزي در مزارع برنج نسبت داد
  :منابع
، 29تجمع فلزات سنگین در رسوبات و دریاي خزر، آّب و فاضالب، شماره . 1379، .خدابنده، ص ]1[

 42-19صص 
مرکز تحقیقات . سنگین در رودخانه چالوس بررسی و تعیین میزان فلزات.  1376، .ا.واردي، س. ]2[

 .صفحه 60. استان مازندران شیالتی
[3] Calnli M. and Atli G., 2003. The relationships between heavy metal (Cd, Cr, Cu, Fe, 

Pb, Zn) levels and the size of six Mediterranean fish species. Environment Pollution, 
121:129-136. 

[4] Ashraf , M . Jaffar , M. 1998 Correlation between same selected trace metal 
concentrations in six species of fish from the Arabian Sea . Bull Environ. Contam.n 
toxical, 41 (1) 86 - 93 . 

سطح فلزات سنگین . 1389، .و نظري، ح. ، شکر زاده، م.، یلقی، س.، رستمی، ح.بندانی، ح  ]5[
، مجله در بافت عضله و کبد ماهی کپور سواحل استان گلستان) سرب، کادمیم، کروم و روي(

 .10- 1، صص 4ه ، شمار19علمی شیالت ایران، سال 
 خلیج شمالی حوزه در نفتی آلودگی اثرات بررسی .1389، م، خانی قریب ،، م تاتینا ،، ش عریان  ]6[

 ماهی ي عضله بافت در )انادیوم و کادمیوم سرب، نیکل،( سنگین فلزات تجمع میزان بر فارس
 .68-61،صص 4، اقیانوس شناسی، سال اول، شماره حلوا سفید

 فلزات آلودگی وضعیت بررسی .1380 .دوست، م وطن عابدینی، ع و ح، ، خداپرست بابائی، ه، ]7[
 و برنج توام کشت مزارع در کپور ماهی ( Cu , Zn , Fe , Cd , Cr ) عضله بافت درسنگین 
 .4-1، صص 2، شماره 19مجله علمی شیالت ایران، سال گیالن،  استان - ماهی

 و سرب( سنگین فلزات مقایسه و گیري زهاندا. 1389. ساري، ا عسکري و. ،جواهري، م.سنجر،ف ]8[
 علمی ماهشهر، مجله بندر صیادي نواري منطقه دم کن زمین ماهی پوست و عضله در )کادمیوم
 46-35چهارم، صص  شماره اول، دریا، سال بیولوژي پژوهشی

 بافت در نیکل و سرب کادمیوم،کروم، سنگین فلزات مقادیر گیري اندازه. 1382، .شهریاري، ع ]9[
 پزشکی علوم دانشگاه علمی مجله، 1382 سال در فارس خلیج سرخو و شوریده ماهیان کیخورا

 .67-65، صص 2هفتم، شماره  گرگان، دوره
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