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چکیده:
آلودگی محیطزیست دریایی به واسطه اثرات سمی فلزات سنگین میتواند سبب بروز مشکالتی گردد .از طرفی امکان بزرگنمایی
زیستی و راهیابی این فلزات از طریق زنجیره غذایی ،سالمت آبزیان و انسان را تهدید مینماید .در این تحقیق غلظت چهار فلز سرب،
مس ،نیکل و کادمیوم موجود در بافت عضله ماهی هوور صید شده در سواحل جزیره قشم اندازهگیری شد .نمونهها بر اساس روش
هضم استاندارد آماده سازی شدند و اندازهگیری میزان تجمع فلزات سنگین با کمک دستگاه جذب اتمی صورت گرفت .نتایج
حاصل نشان داد بیشترین مقدار فلزات سنگین مربوط به عنصر مس با غلظت  3/05میلیگرم در کیلوگرم وزن خشک و کمترین
مقدار مربوط به عنصر نیکل با میانگین غلظت  0/45میلی گرم در کیلوگرم وزن خشک میباشد .میانگین انحراف معیار غلظت سرب،
نیکل ،کادمیوم و مس و به ترتیب  0/63±0/29 ،1/15±0/34 ،1/01±0/31و  2/16±1/08میلیگرم در کیلوگرم وزن خشک میباشد.
علیرغم اینکه غلظت برخی از فلزات سنگین اندازهگیری شده در مقایسه با استانداردهای بهداشتی کمتر است ،در عین حال آلودگی
روز افزون خلیج فارس میتواند تهدیدی برای آبزیان محسوب شود.
کلمات کلیدی :ماهی هوور ،Thunnus tonggol ،بزرگنمایی بیولوژیک ،فلزات سنگین.

* نویسنده مسئول
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 .1مقدمه
فلزات سنگین به عنوان یکی از گروههای اصلی آالینده
های محیط آبی در اثر فرآیندهای طبیعی و به صورت عمده
در اثر فعالیتهای انسانی به محیطهای آبی راه مییابند (.)27
تخلیه فلزات سنگین به اکوسیستمهای آبی موجب کاهش
تنوع زیستی در این اکوسیستمهای میشود ( .)25فلزات
سنگین به طور طبیعی در سطوح مختلف زمین و آبهای
سطحی یافت میشوند و در صورتیکه میزان این فلزات کمی
بیشتر از میزان طبیعی شود ،با توجه به ثبات شیمیایی ،تجزیه
پذیری ضعیف و قابلیت تجمع زیستی در بدن موجودات
زنده ،به سرعت تبدیل به آالیندهای سمی میشوند (.)34،40
فاضالبهای صنعتی ،کشاورزی و شهری ،پسماندهای
صنعتی ،کشاورزی و پسماندهای خطرناک ،حمل و نقل
دریایی و کشتیرانی ،فرسایش زمین ،نزوالت جوی منابع

بررسی و تعیین میزان غلظت فلزات ...

مرتبط با آبزیان نشان میدهد که تخلیة فلزات سنگین به
اکوسیستمهای آبی موجب کاهش تنوع زیستی ،همچنین
رشد و میزان هم اوری در آنها میشود .در خصوص آبزیان
خوراکی ،عالوه بر موارد برشمرده شده ،مصرف این آبزیان
موجب بروز مخاطراتی برای مصرفکنندگان آنها نیز میشود
(.)25
فلزات سنگین به طور گستردهای بر سالمت انسان و
آبزیان تأثیر گذار هستند .اثرات کادمیوم بر کلیهها و استخوان
ها به اثبات رسیده است .جذب سرب مشکالتی را بر سیستم
اعصاب مرکزی ،آسیبهای کلیوی ،ناتوانی جنسی و کم
خونی میشود .نیکل مسمومیتهای آیاتروژنیک را ایجاد
میکند و جذب بیش از حد مجاز سرب آسیبهایی را به
سیستم عصب مرکزی و تغییرات نکروتیک کبدی و کلیوی
وارد میسازد (.)1

تشکیل دهنده فلزات سنگین در پیکره آبی هستند ( .)44با

در ایران تحقیقات متعددی در زمینه تجمع فلزات سنگین

انتقال این آالیندهها به محیطهای دریایی ،احتمال جذب و

در بدن آبزیان و بویژه ماهیان خلیج فارس انجام شده است.

انباشته شدن برخی از فلزات سنگین در بافت آبزیان وجود

از جمله این تحقیقات میتوان به مطالعات ناصری و همکاران

دارد ( ،)24زیرا آنها آالیندههای پایداریاند که برخالف

( ،)1384سعیدپور و همکاران ( ،)1386عسکری ساری و

برخی از ترکیبات آلی ،از طریق فرایندهای شیمیایی یا زیستی

همکاران ( ،)1389رونق و همکاران ( ،)1389شهاب مقدم و

در طبیعت تجزیه نمیشوند ( .)43پایش این فلزات سمی مسئله

همکاران ( ،)1389والیت زاده و همکاران ( ،)1389عسکری

مهمی برای متخصصان علوم تغذیه ،پزشکی و محیط زیست

ساری و همکاران ( )1391و پورباقری و همکاران ()1393

میباشد ( .)29از آنجایی که این آبزیان در بخشهای مختلف

اشاره نمود( .)2،5،6،8،11،10،14،15همچنین در پژوهشی

زنجیرهٔ غذایی قرار میگیرند ،منجر به تجمع بیشتر فلزات در

در خلیج فارس غلظت فلزات سنگین سرب ،کادمیوم و نیکل

حلقههای باالتر زنجیرههای غذایی میشوند و از طرفی تغذیهٔ

در بافت خوراکی ماهی شوریده به ترتیب  0/064 ،0/48و

انسان از چنین موجوداتی باعث انتقال غلظتهای باالیی از

 0/48میکروگرم بر گرم و در ماهی سرخو  0/063 ،0/442و

فلزات سنگین به بافتهای مختلف بدن آن میشود (.)34

 0/322میکروگرم بر گرم در واحد وزن خشک اندازهگیری

از طرف دیگر ،در دهههای اخیر مصرف آبزیان هم به علت

شد ( .)9مطالعات دیگری نیز در آبزیان سایر مناطق انجام

افزایش جمعیت و هم به علت رویکرد عمومی به مصرف

شده است .به عنوان مثال در چین میزان کادمیوم و سرب در

غذاهای حاصل از منابع آبزی ،در پی آشکار شدن اهمیت

ماهی  Ctenopharyngodon idellusرا به ترتیب 0/21

طبی و نقش آنها در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماریهای،

و  0/045میلی گرم بر کیلوگرم در واحد وزنتر گزارش شده

در حال افزایش است ( .)43،37مطالعات توکسیکولوژیکی

است ( .)14در منطقهٔ شمالی مدیترانه ،غلظت سرب و کادمیوم
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در بافت خوراکی ماهی کفال  ،Mugil cephalusبه ترتیب

عضله ماهی با ترازوی دیجیتالی با دقت  0/01توزین و در

 5/32 ±2/33و  0/66±0/08میکروگرم بر گرم در واحد وزن

درون آون در دمای  70درجهٔ سانتیگراد قرار داده شد تا به

خشک ( )21و میزان کادمیوم در بافت ماهی شهری گوش

وزن ثابت برسد .سپس بافتهای خشک توسط هاون چینی

قرمز  Letherinus lentjanسواحل غربی امارات متحده

پودر و یک گرم از هر نمونه درون لولههای هضم ریخته و

عربی  0/11± 0/02میکروگرم بر گرم در واحد وزن خشک

به آن  5میلیلیتر اسید نیتریک غلیظ ( 65درصد) اضافه شد.

گزارش شده است (.)19

سپس لولهها به مدت  20دقیقه بر روی هات پلیت در دمای

تن ماهیان جزو ماهیان پرمصرف میباشند .تون ماهیان
از ماهیان مهم اقتصادی و با ارزش از نظر صید صنعتی در
آبهای جهان به شمار میروند .این آبزیان به طور وسیعی در
آبهای دریاهای معتدله و گرمسیری از جمله در اقیانوسهای
آرام ،اطلس و هند ،دریای مدیترانه و دریای سیاه یافت شوند
( .)23ماهی هوور از گونههای مهم و با ارزش اقتصادی خلیج
فارس و دریای عمان است که صید ساالنه آن در ایران به دهها
هزارتن میرسد .این تحقیق به منظور بررسی غلظت فلزات
سنگین در بافت عضله ماهی  Thunnus tonggolصید
شده در اطراف جزیره قشم توسط صیادان محلی میپردازد.

 .2مواد و روشها

 40درجه سانتیگراد و به مدت  3ساعت در دمای  140درجه
سانتیگراد قرار داده شد .پس از هضم ،محلول نمونهها به وسیله
کاغذ صافی واتمن  42میکرون صاف گردید .محلول صاف
شده در بالن ژوژه  25میلیلیتری ریخته و با آب دو بار تقطیر
به حجم رسانده شد ( .)16به منظور کاهش خطاهای ناشی
از ناخالصیهای حالل به کار رفته ،نمونههای شاهد نیز به
طور جداگانه و در همان شرایط و با همان نسبت اسید و آب
تهیه شد ( .)36پس از کالیبره کردن دستگاه با محلولهای
استاندارد ،غلظت فلزات سنگین در نمونههای تهیه شده اندازه
گیری شد .مقادیر غلظت محلولها با استفاده از معادله ( )1به
مقدار غلظت واقعی بر حسب وزن خشک برای عناصر تبدیل
شد (.)33

این مطالعه که از نوع مطالعات توصیفی تحلیلی است،

معادله ()1

به منظور بررسی غلظت فلزات سنگین سرب ،مس ،نیکل و
کادمیوم در بافت عضله ماهی ( )Thunnus tonggolانجام

 : Crغلظت عنصر بر حسب میکروگرم بر گرم

شده است .منطقه مورد مطالعه سواحل جنوبی و مناطق شیب

 : Ciغلظت عنصر بر حسب میکروگرم بر لیتر

دراز ،صلخ ،سوزا و رمچاه جزیره قشم میباشد .ابتدا تعداد

 : Vحجم نهایی نمونه بر حسب میلیلیتر

 43عدد ماهی در سال  1386به صورت کام ً
ال تصادفی از

 : mوزن خشک نمونه بر حسب گرم

صیادان منطقه تهیه شد .نمونههای تهیه شده درون کیسههای
پلی اتیلنی و فالسک محتوی یخ قرار داده و به آزمایشگاه
منتقل گردیدند .کلیه نمونهها کد گذاری و سپس با دقت 1
سانتیمتر و  0/1کیلوگرم مورد زیست سنجی قرار گرفت.
سپس جداسازی بافت عضله با استفاده از کارد استیلی مطابق
استاندارد  UNEPانجام شد (.)39،40
پس از آمادهسازی ظروف آزمایشگاهی ،مقداری از بافت

Cr=(Ci*V)/m

برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار  SPSSاستفاده
شد .برای تعیین نرمال بودن دادهها از آزمون Kolmogrov-
 Smirnovو از آزمون ضریب همبستگی برای مقایسه
معناداری نتایج و مقایسه آن با استانداردهای جهانی و از نسخهٔ

 2010نرم افزار  Excelبرای رسم نمودارها و جداول استفاده
شد.
27

بررسی و تعیین میزان غلظت فلزات ...

						
دهقانی و همکاران

جدول  :1فراوانی و فراوانی نسبی طولی مشاهدات

 .3نتایج

نمونه

پس از انجام آزمون Kolmogrov-smirnovمشاهده
شد که دادهها از توزیع نرمال برخودار میباشند(.)P<0.05
جدول  1فراوانی و فراوانی نسبی طول ماهیان مورد مطالعه را
نشان میدهد .همانگونه که مشاهده میشود بیشترین فراوانی

فراوانی تجمعی

فراوانی نسبی

فراوانی نسبی

)درصد(

معتبر (درصد)

)درصد(

فراوانی

طول
cm

21

21

21

9

50-55

به اندازه  66-70سانتیمتر است .در جدول  2نیز فراوانی و

49

28

28

12

56-60

70

21

21

9

61-65

فراوانی نسبی وزن نمونههای ماهی را نشان میدهد.

77

7

7

3

66-70

91

14

14

6

71-75

100

9

9

4

76-80

100

100

100
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مربوط به اندازه  56-60سانتیمتر و کمترین فراوانی مربوط

نتایج آزمون  One-Way Anovaنشان داد مقادیر
اندازهگیری شد ٔه غلظت فلزات سنگین در بافت عضله ماهی
 Thunnus tonggolبا وزن و طول ماهی رابطه کام ً
ال
معنی داری دارد (جدول  .)3میانگین غلظت سرب 1/01
میلیگرم بر کیلوگرم وزن خشک ،میانگین غلظت مس 2/15
میلیگرم بر کیلوگرم وزن خشک ،میانگین غلظت نیکل
 1/15میلیگرم بر کیلوگرم وزن خشک و میانگین غلظت

پیوند فیزیکی موجود در جاذب با رنگ راکتیوبلو4

جدول  :2فراوانی و فراوانی نسبی وزنی مشاهدات
نمونه

کادمیوم  0/63میلیگرم بر کیلوگرم وزن خشک اندازهگیری
شد .مقادیر حداقل ،حداکثر و انحراف معیار فزات سنگین
اندازهگیری شده در جدول  4و نمودار  1میانگین مقادیر را
نشان میدهد .ترتیب غلظت فلزات سنگین اندازهگیری شده
ماهی  Thunnus tonggolبه ترتیب ذیل میباشد:
Cu>Ni>Pb>Cd

نمودار :1میانگین غلظت فلزات سنگین سرب ،کادمیوم،
نیـــکل و مس در بافت عضـــــــله ماهی تن
()Thunnus tonggol

28

فراوانی تجمعی

فراوانی نسبی

فراوانی

)درصد(

معتبر(درصد)

نسبی(درصد)

فراوانی

وزن
Kg

12

12

12

5

3/5-3/9

28

16

16

7

4/0-4/4

47

19

19

8

4/5-4/9

67

21

21

9

5/0-5/4

81

14

14

6

5/5-5/9

95

14

14

6

6/0-6/4

100

5

5

2

6/5-6/9

100

100

100
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جدول  :3ضریب نتایج آزمون  One-Way Anovaغلظت فلزات سنگین در مقایسه با وزن و طول ماهیان
F

Sig

مس

نیکل

کادمیوم

سرب

0/000

31/475

13/507

15/172

8/991

0/000

35/936

18/001

16/413

6/614

df

متغیر

5

طول

37
6

وزن

36

جدول  :4غلظت فلزات سنگین سرب ،کادمیوم ،نیکل و مس در بافت عضله ماهی هوور ()Thunus tonggol
نوع فلز

میانگین غلظت ±انحراف معیار

حداقل غلظت

حداکثر غلظت

()mg/kg dry weight
سرب

31/0±01/1

58/0

18/2

کادمیوم

29/0±63/0

45/0

97/0

نیکل

34/0±15/1

87/0

34/1

مس

08/1±16/2

76/1

05/3

 .4بحث
فلزات سنگین جزو مهمترین آالیندههای اکوسیستمهای
دریایی و ساحلی محسوب میشود .مطالعات انجام شده نشان
میدهد سن ،طول ( ،)21عادات غذایی ،نیازهای اکولوژیک
و زیستگاه ( ،)38غلظت فلزات سنگین در آب و رسوبات
( ،)32و ویژگیهای فیزیکو شیمیایی آب و نوع بعلت دارا
بودن مقادیر زیادی فلزات سنگین از جمله سرب و کادمیوم،
موجب آلودگی شیمیایی محدوده دریایی این خلیج و حیات
آبزیان را فراهم کرده است ( .)19،24،29نتایج این تحقیق
نشان داد غلظت فلزات سنگین مس ،کادمیوم ،نیکل و سرب
در ماهی هوور بدین ترتیب است ،Cu>Ni>Pb>Cd :که

با تحقیقات  Jitarو همکاران( )2015در آبزیان مورد مطالعه
در دریای سیاه مطابقت دارد(.)28
مقدار کادمیوم اندازهگیری شده در این تحقیق از مقادیر
اندازهگیری شده توسط  Hosseiniو همکاران( )2015در
چهار گونه Liza abu ,Euryglossa orientalis,
 Otolithes ruberو  Psettodes erumeiبیشتر (،)26
در حالی که در مقایسه با مقادیر اندازهگیری شده توسط
سعیدپور و همکاران ( )6در کفشک گرد و سنجر و همکاران
( )7در زمین کن دم نواری کمتر است .پورباقری و همکاران
مقدار مس را در میگوی سفید هندی  18/9میلیگرم در
کیلوگرم وزن خشک گزارش نمودند ( )2که بیشتر از مقدار
29
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تحقیق حاضر با  2/16میلیگرم در کیلوگرم وزن خشک

هوور مسقطی به ترتیب  3/71و  1/71گزارش نمودند (.)20

است .به عالوه مقادیر مس اندازهگیری شده با مقادیر ارائه

تفاوت مقدار فلزات سنگین در بین گونهها و همچنین فلزات

شده توسط خیرور و دادالهی در گونه شیربت با mg/kg

مختلف میتواند ناشی از تفاوت اکولوژیک آبزیان ،تغذیه و

 )4(2/68و لکزایی و همکاران ( ،)13در گونه کفال طالیی

رژیم غذایی ،اختالف در میزان جذب و بزرگنمایی

( )2/524 mg/kgهم خوانی دارد( .)4همچنین مقدار سرب

بیولوژیک فلزات سنگین ،شرایط فیزیکو شیمیایی آب و

اندازهگیری شده در سنگسر و حلوا سفید توسط Agah

تفاوت در زیستگاه آبزیان میباشد ( 34 ،39و .)29

و همکاران( )2009به مراتب بیشتر از تحقیق کنونی است
( ،)17در حالی که مقادیر اندازه گیری شده در گونه هامور
معمولی( ،)12شوریده و حلوا سفید ( )3و کفال طالیی ()13
با مقادیر این تحقیق در حد و هم میباشد .همچنین این مقدار
در مقایسه با مقدار اندازه گیری شده در سرخو( )9و شوریده
( )10کمتر است.
مقدار نیکل در تحقیق کنونی با  1/15میلیگرم در
کیلوگرم کمتر از مقادیر اندازهگیری شده توسط Hosseini
و همکاران ( )2015در چهار گونه از ماهیان خلیج فارس
است در حالی که این مقدار بیشتر از مقدار اندازهگیری شده
در گونه شیربت ( )4و میگوی سفید هندی ( )2میباشد.
 Ahmedو همکاران حداکثر غلظت نیکل و سرب را در
ماهی هوور صید شده بین سالهای  2006تا  2011به ترتیب
 0/35و  0/27میکرگرم در گرم وزن خشک اندازهگیری
نمودند که کمتر از مقادیر اندازهگیری شده در تحقیق
کنونی میباشد ،در صورتی که غلظتهای کادمیوم و مس
بیشتر تعیین شده است ( Asmah .)18و  Bineyمقدار
کادمیوم و مس میلیگرم بر کیلوگرم وزن خشـــــــک را در
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مقایسه نتایج حاصل از اندازهگیری غلظت فلزات سنگین
در بافت عضله ماهی تن در مقایسه با استانداردهای جهانی
نشان میدهد مقادیر مس در نسبت به استانداردهای WHO,
 FDA, US EPA, NHMRC, UK MAFFو
 ROPMEکمتر است .همچنین میانگین سرب با  1/01میلی
گرم برکیلوگرم وزن خشک نیز در مقایسه با استانداردهای
دیگر کمتر میباشد.
میانگین کادمیوم با  0/63میلیگرم برکیلوگرم وزن
خشک کمتر از استاندارد  FDAو در مقایسه با استانداردهای
 WHO, US EPA, UK MAFFبیشتر است .در
خصوص نیکل نیز میانگین اندازهگیری شده بیشتر از مقادیر
مجاز در  WHO, US EPAمیباشد (جدول  .)6با توجه به
سمیت اغلب فلزات سنگین و تفاوت غلظت برخی از فلزات
سنگین در مطالعه کنونی در مقایسه با استانداردهای جهانی و
مطالعات مشابه در کشورهای دیگر ،الزم است اندازه گیریها
خصوصاً در آبزیانی که مصرف خوراکی باالیی دارند به
صورت مستمر صورت گیرد.

جدول  :5مقایسه میزان فلزات سنگین سرب ،کادمیوم ،نیکل و مس در بافت عضله ماهی تن ( )Thunnus tonggolدر تحقیق حاضر با نتایج سایر تحقیقات (میلی گرم بر کیلوگرم

نیکل
-

سرب
0/48
94/87
1/19
9
8
11/55
16/42
0/66
3/71
1/89
1/52
0/441

کادمیوم
0/064
35/44
0/23
2
13
4/66
2/83
0/27
0/405
0/58
0/48
0/109
0/05
0/17
0/23-0/71
1/71
0/63

مس
0/68
2/68
0/058
18/9
2/524
6/99
14/25-22/35
3/71
2/16

منطقه مطالعه
بندرعباس
بندرعباس
بندرعباس
بندرهندیجان
خلیج فارس
خلیج فارس
بندرماهشهر
اروند رود
بندرعباس
بندر ماهشهر
خرمشهر
خرمشهر
کیاشهر و تالش
خلیج فارس
خلیج فارس
دریای عرب
غنا ،جنوب آفریقا
قشم

نام علمی

Lutjanus lemniscatus

Cynoglossus arel

Euryglossa orientalis

Epinephelus coiodes

Pomadasys sp .

Pampus argenteus

Platycephalus indicus

Barbus grypus

Otolithes rubber

Fennerpenaeus indicus

Otolithes rubber

Pampus argenteus

Liza auratus

Liza aba

Psettodes erumei

Thunus tonggol

Skipjack Tuna

Thunnus tonggol

گونه ماهی

سرخو

كفشك زبان گاوي

كفشك گرد

هامور معمولي

سنگسر

حلوا سفيد

زمين كن دم نواري

شیربت

شوريده

میگوی سفید هندی

شوریده

حلوا سفید

کفال طالیی

بیاح

کفشک تیزدندان

هوور

هوور مسقطی

هوور

وزن خشک)
منابع
شهریاری1384 ،
عسکری ساری وهمکاران1389،
سعيدپور و همكاران1386 ،
گرجي پور و همكاران1388،
0/77
0/663
2/2
0/48
-

0/75
0/55
0/18-0/27
0/42
1/01

Asmah and Biney, 2014

Ahmed et al., 2015

Hosini et al., 2015

Hosini et al., 2015

Agah et al., 2009

Agah et al., 2009

سنجر و همكاران1388 ،
خیرور و دادالهی1389،
عسکری ساری وهمکاران1391،
پورباقر و همکاران1393 ،
خزایی و همکاران1392 ،
خزایی و همکاران1392 ،
لکزایی و همکاران1394 ،

42/15
44/45
0/18-0/35
1/15

تحقیق حاضر
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جدول  :6مقایسه میزان فلزات سنگین سرب ،کادمیوم ،نیکل و مس در بافت عضله ماهی تن ( )Thunnus tonggolتحقیق
حاضر با حد مجاز استانداردهای بین المللی (میلی گرم بر کیلوگرم وزن خشک)
استانداردها

مس

کادمیوم

سرب

نیکل

منابع

سازمان بهداشت جهاني()WHO

10

0/2

1/5

0/05

Pourang et al., 2005

سازمان غذا و داروي آمريكا()FDA

20

1/0

5

-

Chen & Chen, 2001

USEPA

120

0/2

4

1

Mishra et al., 2007

ROPME

0/05-19/5

0/01-0/75

0/01-1/28

10

0/2

2

2/16

0/63

1/01

وزارت كشاورزي ،شيالت و غذاي
انگلستان()UK MAFF
تحقیق حاضر

منابع
 -1اسماعیلی ساری ،ع .1381 .آالیندهها ،بهداشت و
استاندارد در محیط زیست .انتشارات نقش مهر 769 ،ص.
 -2پورباقری ،ه ،.حسینی ،س.و ،.خراسانی ،ن ،.حسینی،
س.م .و دلفیه ،پ .1393 .مقدار فــــلزات سنگین در عضلة
میگوی سفــــــید هندی()Fenneropenaeus indicus
نشریه شیالت .مجله منابع طبیعی ایران.13-24 :)1( 67 .
 -3خزایی ،س ،.احمدی آلکویی ز .و شهریاریم.1392 .
بررسی غلظت فلزات سرب ،نیکل و کادمیوم در ماهیان.
 -4مصرفی شهرستان خرمشهر .مجلهٔ علمی پزشکی
جندی شاپور.409-418 :12 .
 -5خیرور ،ن .و دادالهی ،س .1389 .غلظت فلزات
سنگین در رسوبات و ماهی شیربت ()Barbus grypus
در اروندرود علوم و تکنولوژی محیط زیست .دوره :)2( .12
.123-131
 -6رونق ،م.ت ،.سواری ،ا ،.پاپهن ،ف ،.نیکپور ،ی،.
ذواقرنین ،ح ،.صفاهیه ،ع .و ساالرآبادی ،م.ع .1389 .بررسی
32

0/01-0/75

ROPME, 1999
MAFF, 1995

1/15

--

میزان فلزات سنگین (کادمیوم ،سرب و نیکل) در بافت عضله،
آبشش و کبد ماهی کفشک در سواحل دیلم و هندیجان.
مجله علوم و فنون دریایی.13-25 :)1(9 .
 -7سعیدپور ،ب ،.نبوی ،س.م.ب ،.صدیق مرتضوی ،م.
و خشنود ،ر .1386 .مقایسه غلظت فلزات سرب و کادمیوم
در بافت ماهیچه دو گونه از کفشک ماهیان سواحل استان
هرمزگان .مجله پژوهشهای علوم و فنون دریایی-71 :)4(2 .
.61
 -8سنجر ،ف ،.جواهری ،م .و عسکری ساری ،ا1388 .
 .اندازهگیری و مقایسه فلزات سنگین سرب و کادمیوم در
عضله و پوست ماهی زمین کن دم نواری منطقه صیادی
ماهشهر .مجله بیولوژی دریا.35-46 :)4(1 .
 -9شهاب مقدم ،ف ،.اسماعیلی ساری ،ع ،.ولی نسب،
ت .و کریم آبادی ،م .1389 .مقایسه تجمع فلزات سنگین
در عضله سپر ماهی چهارگوش و گیش چشم درشت خلیج
فارس .مجله علمی شیالت ایران.85-94: )2(13 .
 -10شهریاری ،ع .1384 .اندازهگیری مقادیر فلزات

مجله آبزیان و شیالت
سنگین کادمیوم ،کروم ،سرب و نیکل در بافت خوراکی
ماهیان شوریده و سرخو خلیج فارس در سال  .1382مجله
علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان .دوره هفتم .شماره .2
صفحات  65تا .67
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