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تعیین میزان آلودگی فلزات سنگین (سرب ،نیکل و کادمیوم) در سه نوع ماهی دریای خزر
(منطقه بندر ترکمن)

الهه برزو* ،1اسماعیل زکیپور ،2محمدعلی سحری

3

 1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی ،موسسه آموزش عالی تجن ،قائمشهر 2 ،استادیار گروه علوم و صنایع
غذایی ،موسسه آموزش عالی تجن ،قائمشهر 3 ،استاد گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس
تاریخ دریافت1331/11/11 :؛ تاریخ پذیرش1331/12/11 :
*مسئول مکاتبهzakipour86@gmail.com :

چکیده
این مطالعه با هدف تعیین غلظت فلزات سنگین (کادمیوم ،نیکل و سرب) در  3نوع ماهی دریای خزر شامل کپور
( ،)Cyprinus carpioسفید ( )Rutilus frisii kutumو کفال ( )Liza aurataاستان گلستان با وزنهای مختلف انجام
شد .اندازهگیری غلظت فلزات سنگین با استفاده از دستگاه جذب اتمی صورت گرفت .نمونهبرداری به طور تصادفی
در منطقه چاپاقلی (روستایی در گلستان) و با  3بار تکرار برای هر نمونه انجام شد .میانگین و دامنه غلظت فلزات نیز
برحسب نمونه خشک برای کادمیوم ،نیکل و سرب محاسبه گردید .جهت تعیین میزان آلودگی در ماهیها ،مقادیر به
دست آمده با مقادیر مجاز فلزات در ماهیها مقایسه و درجه آلودگی مشخص شد .نتایج نشان داد در ماهیان کفال،
کپور و سفید به ترتیب ،میزان فلزات سنگین سرب ،2/2933 ،2/3011 ،2/2202 :نیکل 1/8121 ،1/9221 :و 1/0382
و کادمیوم2/8213 ،2/2123 :و  (ppm) 2/9139بوده است .این مقادیر در مقایسه با استاندارد ایران و جهان ،برای دو
فلز سرب و نیکل بسیار بیشتر و برای فلز کادمیوم تا حدودی در محدوده استاندارد میباشد.
واژههای کلیدی :آلودگی ،کپور ،کفال ،سفید ،فلزات سنگین

مقدمه
افزایش بیش از حد جمعیت و صنعتی شدن
جوامع خصوصا از نیمه دوم قرن بیستم باعث
پیدایش مشکالت و مسایل جدید در آلودگی
محیط زیست شده است .از جمله آالیندههایی که
در فاضالب صنایع ،معادن و روان آبهای شهری
و کشاورزی وجود دارد ،میتوان به فلزات سنگین
اشاره کرد .فلزات سنگین به صورت محلول در

آب و خاک وارد شده و باعث آلودگی آبهای
سطحی ،زیرزمینی و خاک گردیدند .همچنین این
فلزات

سبب

برهمزدن

تعادل

اکولوژیک

اکوسیستمهایی میشوند که به آن وارد میگردند
(آنگلیدیس و آلوپی1331 ،؛ باریرو و همکاران،
1339؛ کالبالیرا و همکاران .)2222 ،فلزات سنگین
همیشه در ترکیب طبیعی محیط زیست وجود
داشتند و در شرایط طبیعی ،در غلظتهای پایین
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یافت میشوند اما در اثر فعالیتهای انسانی،

موجودات آبزی از جمله ماهی در محیطهای

مقادیر قابل توجهی از این فلزات وارد محیط

مختلف دنیا ،از جمله ایران صورت گرفته است.

زیست گردیدند .از این رو آلودگی محیطی ناشی

برای مثال ،سعیدی و همکاران ( )2220به بررسی

از فلزات سنگین ،تبدیل به یک مشکل جهانی

میزان غلظت فلزات سنگین کادمیوم ،مس ،منگنز،

شده است .این پدیده به ویژه در محیطهای

نیکل ،سرب ،روی ،کبالت و آهن در ایستگاههای

ساحلی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا این مناطق،

مختلف رودخانه تجن (استان مازندران) در فصل

فلزات سنگین حمل شده به وسیله رودخانهها را

زمستان پرداختند .همچنین تحقیقی توسط الصاق

دریافت مینمایند .در واقع ،فلزات سنگین به طور

( )2211جهت تعیین غلظت عناصر سنگین و

مشترک حاصل فرسایش سنگهای حوضه آبریز

سمی کادمیوم ،سرب ،آرسنیک و جیوه که از

و فعالیتهای انسانی هستند (رجائی و همکاران،

عناصر اجباری قابل سنجش در ماهیان خوراکی

 .)2213سواحل جنوبی دریای خزر نیز از این

توسط سازمان بهداشت جهانی و سازمان

قاعده مستثنی نمیباشند .این آلودگیها از جمله

کشاورزی -غذایی بینالملل است ،انجام شد.

عناصر سنگین ،پس از ورود به اکوسیستمهای

مطالعه دیگری نیز توسط اوریان و همکاران

آبی ،در بافتها و اندامهای آبزیان تجمع یافته و

( )2211برای بررسی تجمع فلزات سنگین

نهایتا وارد زنجیره غذایی میشوند .میزان جذب و

وانادیوم ،نیکل ،کادمیوم و سرب در بافت عضله

تجمع عناصر سنگین در آبزیان به ویژه در ماهیان،

ماهی حلوا سفید در حوزه شمالی خلیج فارس

تابعی از شرایط اکولوژیکی ،فیزیکی ،شیمیایی و

صورت پذیرفت .پورنگ و همکاران ( )2229نیز

بیولوژیک آب ،نوع عنصر ،آبزی و فیزیولوژی

مقادیر تجمع فلزات سنگین سرب ،وانادیوم،

بدن جاندار میباشد (جعفر و همکاران.)1331 ،

کادمیوم و نیکل را در  3گونه از ماهیان منطقه

فلزات سنگین به دلیل تاثیرات منفی مختلف نظیر

شمالی خلیج فارس مورد اندازهگیری قرار دادند.

کاهش رشد ،تغییر رفتار ،تغییرات ژنتیکی و نیز

با وجود افزایش فعالیتهای انسانی ،احتمال باال

مرگ و میر در آبزیان و همچنین به سبب سمیت و

رفتن میزان فلزات سنگین و در نتیجه آلودگی

تمایل به تجمع در زنجیره غذایی موجب ایجاد

ماهیان وجود دارد؛ لذا برای روشن شدن این

نگرانی در مصرف ماهی گردیدند (کاالی و

موضوع ،در این تحقیق به بررسی میزان سه نوع

بویس)2223 ،؛ لذا اندازهگیری غلظت این فلزات

فلز در سه نوع ماهی پرمصرف دریای خزر

به منظور تعیین استانداردهای سالمت عمومی و

پرداخته شد.

حفاظت از محیط زیست دریایی حائز اهمیت
است .مطالعات متعددی توسط محققین مختلف
جهت اندازهگیری غلظت فلزات سنگین در

مواد و روشها
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آمادهسازی نمونهها :به منظور بررسی غلظت

نمونههای محلول حاصل از هضم شیمیایی ،از

عناصر سنگین سرب ( ،)Pbنیکل ( )Niو کادمیوم

دستگاه جذب اتمی شعلهای ( Varianمدل

( )Cdدر عضالت سه نوع ماهی سفید ( Rutilus

 ،FF240آمریکا) استفاده گردید.

 ،)frisii kutumکپور ( )Cyprinus carpioو کفال
( ،)Liza aurataتعداد  20نمونه ( 3نمونه از هر

اندازهگیری سایر ترکیبات :میزان پروتئین،
کربوهیدرات و چربی موجود در ماهیان مورد نظر

گونه) ،در پاییز سال 1333در استان گلستان منطقه

نیز اندازهگیری شد .اندازهگیری پروتئین به روش

چاپاقلی توسط صیادان صید شدند .نمونههای

کلدال با استفاده از دستگاه مربوطه (Kjeldtherm

تهیه شده پس از قرار گرفتن در فالسک محتوی

مدل  ،Vap 40آلمان) و چربی به روش سوکسله

یخ ،بالفاصله به آزمایشگاه منتقل گردیدند .در

با استفاده از دستگاه مناسب ( Soxtecمدل

آزمایثگاه پس از شستشوی نمونهها با آب مقطر،

 ،SE416آلمان) انجام گرفت (جیمز.)1331 ،

اندازهگیری وزن و انجام عمل تعیین جنسیت،

اندازهگیری کربوهیدرات هم به روش فهلینگ

نسبت به جدا کردن بافت عضله آنها جهت انجام

صورت پذیرفت (انجمن شیمی تجزیه آمریکا،1

هضم شیمیایی اقدام گردید .بافت عضله تهیه

 .)2221کلیه مواد شیمیایی از نوع معرفهای

شده از نمونههای مورد مطالعه پس از توزین،

تجزیهای ،با مارک شرکت مرک (آلمان) مورد

جهت خشک شدن ،به مدت  91ساعت در آون با

استفاده قرار گرفت .آزمایشات در قالب طرح

دمای  121درجه سانتیگراد قرار گرفتند .سپس به

فاکتوریل کامل  3*3*3به صورت کامال تصادفی

منظور انجام عمل هضم شیمیایی ،میزان  1گرم از

با سه تکرار انجام شد .جهت تجزیه و تحلیل

هر یک از نمونههای خشک شده به داخل

آماری دادهها از نرم افزار  SPSSنسخه  18و برای

تیوپهای هضم جداگانه ریخته شد و  8میلیلیتر

سنجش معنادار بودن آنها از آزمون تحلیل

محلول اسید نیتریک به نسبت  1به  8به محتوای

واریانس یک طرفه استفاده گردید .رسم نمودارها

لولهها اضافه گردید .پس از گذشت حداقل زمان

نیز توسط نرم افزار  Excelنسخه  2212صورت

 3ساعت ،جهت انجام عمل هضم مقدماتی در

پذیرفت.

دمای اتاق ،نمونهها به مدت  1ساعت در دمای
حداکثر  192درجه سانتیگراد درون دستگاه هیتر
هضم قرار داده شدند .محلول شفاف حاصل از
هضم هر یک از نمونهها ،به بالنهای حجمسنجی
 21میلیلیتری منتقل و با آب مقطر به حجم

نتایج و بحث

اندازهگیری غلظت فلزات سنگین (سرب ،نیکل

و کادمیوم) :مقادیر اندازهگیری شده غلظت
عناصر سنگین سرب ،کادمیوم و نیکل در عضله

رسانده شدند (موپم .)1313 ،آنگاه جهت اندازه-
گیری غلظت فلزات (سرب ،نیکل و کادمیوم) در

- AOAC

1
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سه نوع ماهی کفال ،سفید و کپور در جدول ()1

آمده است.

جدول  -1غلظت فلزات سنگین در ماهیهای کفال ،کپور و سفید مورد آزمایش
کادمیوم ()ppm
نیکل ()ppm
سرب ()ppm
نوع ماهی
کفال

9/942±0/868 a

1/499±0/828 b

0/910±0/101 c

سفید

9/901±0/882 a

1/126±0/684 a

0/4824±0/112 b

کپور

1/619±0/682 a

9/219±0/888 a

0/608±0/942 a

جدول  -2میزان ترکیبات مختلف در بافت ماهیهای کفال ،کپور و سفید مورد آزمایش
خاکستر ()%
کربوهیدرات ()%
چربی ()%
پروتیین ()%
رطوبت ()%
نوع ماهی
کفال

16/116±0/122

12/201±1/288

1/604±0/908

9/128±0/818

1/626±0/946

کپور

11/411±0/418

90/211±0/228

1/222±0/148

2/212±0/802

1/209±0/902

سفید

18/211±0/488

90/986±0/282

1/214±0/949

2/468±0/842

1/408±0/219

میانگین غلظت عناصر سنگین کادمیوم ،سرب و

صورت مقابل به دست آمد :سرب> نیکل>

نیکل در ماهی کفال به ترتیب 2/2202 ،2/2123

کادمیوم .مطالعات آماری با فرض نرمال بودن

و  ،ppm 1/9221در ماهی سفید به ترتیب

دادهها انجام گرفت و نتایج در سطح اطمینان %31

 2/2933 ،2/9139و  ppm 1/0382و در ماهی

برای مقایسه میانگین عناصر سنگین کادمیوم،

کپور نیز  2/3011 ،2/8213و  ppm 1/0382به

سرب و نیکل در ماهی کفال ،سفید و کپور بدین

2

صورت بود که میزان عنصر سرب در هر سه نوع

مقایسه شد .میزان مجاز اعالم شده توسط سازمان

ماهی تفاوت معنیداری نداشت ( )p>2/21اما

برای فلز کادمیوم و سرب به ترتیب  2/12و 2/12

روند غلظت این عنصر در ماهی کپور ،افزایشی و

میکروگرم بر گرم (سازمان بهداشت جهانی،

در ماهی سفید ،کاهشی بوده است .میزان فلز

دست آمد و با حد مجاز سازمان بهداشت جهانی

 )1310و برای نیکل  2/31میلیگرم بر

نیکل نیز در دو ماهی کپور و سفید تفاوت معنی-

کیلوگرم(فیالزی و همکاران )2223 ،میباشد.

داری با یکدیگر نداشتند ( )p>2/21اما نسبت به

فراوانی این عناصر در سه نوع ماهی مذکور به

ماهی کفال ،مقادیر باالتری را نشان دادند .در
مورد فلز کادمیوم ،مقدار آن در هر سه نوع ماهی

- WHO

2

معنیدار بوده است ( .)p>2/21به طوری که
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غلظت آن در ماهی کپور ،بیشترین و در ماهی در
ماهی کفال ،کمترین به دست آمد .میزان پروتئین،
چربی و کربوهیدرات در ماهیان مورد نظر نیز در
جدول ( )2آمده است.

a

b

c

21.5
21
20.5
20
19.5
19

رابطه کادمیوم با نوع ماهی :بر اساس نتایج
مندرج شکل ( ،)1بیشترین میزان کادمیوم در
ماهی کپور و کمترین مقدار آن در ماهی کفال
مشاهده شد و تفاوتها در سطح اطمینان  %31در
هر سه نوع ماهی معنیدار بوده است (.)p>2/21
این امر احتماال به علت باالتر بودن میزان پروتئین
در بافت ماهی کپور میباشد که سبب شده مقدار
جذب این عنصر سنگین در بافت پروتئینی بیشتر
گردد (کانلی و آلتی .)2223 ،همچنین مطالعات
قبلی یکی از علل وجود بیشتر میزان کادمیوم در
ماهی کپور را بزرگی بدن آن بیان مینماید
(رحیمی و رئیسی .)1310 ،در واقع تفاوت در

شکل  -2میزان پروتئین موجود در  3نوع ماهی

غلظت فلز کادمیوم در بافت عضله ماهی کفال،
کپور و سفید در این تحقیق به ترتیب ،2/2123
 2/8213و  )ppm( 2/9139به دست آمد که از
میزان استاندارد سازمان بهداشت جهانی (2/12
 )ppmفراتر رفته ،به جز در مورد ماهی کفال که
تا حدودی در محدوده مجاز استاندارد قرار
گرفته است .باید توجه داشت که مقدار غلظت
فلز کادمیوم در ماهی کفال ،در مقایسه با تحقیق

انجام شده توسط امینی رنجبر و ستودهنیا )(1319

مقدار کادمیوم موجود در  3نوع ماهی را میتوان

کمتر بوده اما در دو ماهی کپور و سفید ،در

شکل ( )2کامال مشخص است.

در حالی که از مقدار مذکور در تحقیق کانلی و

به تفاوت در مقدار پروتئین آنها نسبت داد که در

مقایسه با تحقیق الصاق ) (2211بیشتر شده است،
آلتی ( )2223کمتر گردید .همچنین در تحقیق

0.8

a

0.6

b
c

0.4
0.2
0

ابطحی و همکاران ( )2221میزان غلظت فلز
کادمیوم در سرم خون تاس ماهی ایرانی نسبت به
فلزات دیگر کمتر بوده است .دورال و همکاران
( )2228نیز بیان نمود که میزان تجمع کادمیوم به

طور معمول کمتر از میزان تجمع سایر فلزات می-

باشد که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد.
شکل  -1میزان کادمیوم موجود در  3نوع ماهی مورد
آزمایش

مطالعات نشان داده که حداکثر تجمع و ذخیره

فلزات سنگین در ماهیان کفزیخوار ،پالنکتون-

خوار و گوشتخواران پالژیک رخ میدهد ،از این
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رو گونههای کفزی بیشتر در معرض آلودگی با

a

فلزات سنگین میباشند .در واقع کپور به علت

2.4
a

2.3

a

تغذیه از جانوران کفزی ،تجمع باالتری از

2.2
2.1

کادمیوم را در بافتهای خود داشته است (رحیمی
و رئیسی1310 ،؛ کریشنامورتی و نیر.)1333 ،

رابطه سرب با نوع ماهی :بر اساس آزمایشهای
انجام شده و شکل ( ،)3میزان غلظت فلز سرب
در ماهی کپور ،بیشترین و در ماهی سفید ،کمترین
مقدار را دارا بود اما اختالف میان ماهیان از نظر
آماری در سطح اطمینان  %31معنیدار نبوده است
( .)p>2/21میزان فلز سرب در ماهیهای کفال،
کپور و سفید تحقیق حاضر به ترتیب برابر با
 2/3011 ،2/2202و  )ppm( 2/2933به دست
آمد که در مقایسه با استاندارد جهانی از حد مجاز
( )ppm 2/3بسیار فراتر رفته و در مقایسه با

تحقیق امینی رنجبر و ستودهنیا ) ،(1319این
مقدار در دو ماهی کپور و سفید به مقدار جزیی
کمتر شده است ،در حالی که در مورد ماهی کفال،
میزان سرب نسبت به پژوهش فاضلی و همکاران

( )1319افزایش یافته است .البته در تحقیقی دیگر

که توسط الصاق ) (2211انجام شد ،این مقدار
تقریبا نزدیک به حد مجاز بود .قابل ذکر است که

شکل  -3میزان سرب موجود در  3نوع ماهی

رابطه نیکل با نوع ماهی :میزان نیکل با توجه به
یافتههای شکل ( )9در ماهی سفید ،بیشترین و در
ماهی کفال ،کمترین مقدار به دست آمد .میزان
غلظت نیکل در مقایسه با میزان استاندارد جهانی
( ،)ppm 2/31بسیار بیشتر میباشد (فیالزی و
همکاران .)2223 ،تفاوت مقدار نیکل در  3نوع
ماهی احتماال ناشی از مجموع بافتهای
کربوهیدرات ،چربی و پروتئین است که مجموع

آنها در دو ماهی کپور و سفید از کفال بیشتر می-
باشد .به طوری که مجموع سه بافت موردنظر به
ترتیب ،در ماهی سفید ،21/8331% :ماهی کپور:
 21/8328%و در ماهی کفال 29/3233% :بوده
است (شکلهای  1 ،2و  .)8باید توجه کرد
غلظت فلز نیکل در تحقیق حاضر ،در مقایسه با
مطالعه فاضلی و همکاران ( )1319کمتر گردید.

نتایج تحقیق حاضر ،از مقادیر به دست آمده
توسط صباغ کاشانی ( )1311و نیز کانلی و آلتی
( )2223کمتر بوده است ،در حالی که از نتایج
پژوهش یوسرو و همکاران ( )2223بیشتر گردید.

ab

bc

c

2
1.5

1
0.5
0

شکل  -4میزان نیکل موجود در  3نوع ماهی
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a

b

c

3

اما این اثر در میزان سرب و نیکل از نظر آماری

2

تفاوت معنادار را نشان نداد ( .)p>2/21همان

1

طور که ذکر شد بیشترین میزان کادمیوم در ماهی

0

کپور (رحیمی و رئیسی )1310 ،و کمترین مقدار
آن در ماهی کفال به دست آمد (شکل  .)1در
ادامه با توجه به شکل ( )0میتوان اعالم نمود که

شکل  -5میزان چربی موجود در  3نوع ماهی

میزان جذب فلز کادمیوم ارتباط نزدیک و
مستقیمی با وزن ماهیان دارد .به طوری که در هر

a

a

 3نوع ماهی ،باالترین مقدار عنصر کادمیوم در

4
3
2
1
0

b

ماهی با بیشترین وزن یعنی  1/1کیلوگرمی
مشاهده شد .در واقع افزایش وزن هر نوع از
ماهیان این تحقیق منجر به افزایش حضور
کادمیوم در آنها گردیده است .از این رو با درنظر

شکل  -6میزان کربوهیدرات موجود در  3نوع ماهی

گرفتن هر دو فاکتور موثر نوع و وزن ماهی،
وجود بیشترین مقدار کادمیوم در ماهی کپور 1/1

اثر متقابل وزن و نوع ماهی :اثر متقابل وزن و

کیلوگرمی و کمترین میزان آن در ماهی کفال 2/1

نوع ماهی فقط از لحاظ میزان کادمیوم در بافت

کیلوگرمی قابل مشاهده است.

ماهیها معنادار بوده است (( )p<2/21شکل )0

a
b

b
d

c
ef

d

de

f

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

شکل  -7اثر متقابل وزن و نوع ماهیهای مورد آزمایش با کادمیوم
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نتیجهگیری
میزان فلزات سنگین با افزایش وزن در هر  3نوع
ماهی افزایش یافت .ماهیها اغلب با افزایش سن،
اندازه و مدت زمان قرارگیری در معرض آلودگی،
تجمع بیشتری از فلزات را نشان میدهند .مقدار
فلزات در ماهیهای این مطالعه از میزان استاندارد

باالتر یود که آلودگی ماهیها و دریا را میرساند.
بررسی میزان فلزات در ماهیهای این تحقیق
نشان داد که میزان آلودگی در ماهی کپور بیشتر از
 2نوع ماهی دیگر است .تفاوت میزان  3نوع فلز
در ماهیهای مورد مطالعه ناشی از میزان ترکیبات،
نوع تغذیه و میزان آلودگی محیط زندگی میباشد.
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