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هحبَبِ بْشتی
تاريخ دريافت89/4/8 :

تاريخ پذيزش89/11/20 :

چكيدٌ
سميىٍ ي َدف :ـلشات عٌگیي اس آالیٌدُ ّایی ّغتٌد کِ در اکَعیغتن ّای آتی هؾکالت تغیاری را تزای آتشیاى ٍ در ًْایت تزای اًغااى
ایجاد هی کٌٌد .تحقیق حاضز ،در سهغتاى  ، 1388تِ هٌظَر تعییي ؼلظت ـلشات عٌگیي جیَُ ،عزب ٍ کادهیَم در تاـت ّای عضلِ ،کثاد
ٍ آتؾؼ هاّی تیاُ رٍدخاًِ ّای دس ٍ کارٍى اعتاى خَسعتاى اًجام گزـت.
ريش تزرسی :در ایي تحقیق تِ صَرت تصادـی ً 216وًَِ هاّی تیاُ اس رٍدخاًِ ّای هَرد هغالعِ صید ؽاد .جْات اعاتجزال ـلاشات اس
تاـت ّای هَرد هغالعِ ،اس رٍػ ّضن هزعَب اعتفادُ ؽد ٍ تعییي ؼلظت ـلشات عٌگیي تِ ٍعیلِ دعتگاُ جذب اتوی Perkin Elmer
 4100صَرت پذیزـت .تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّا تِ کوک ًزم اـشار  ٍ SPSS17آسهَى  tاًجاام یاـات کاِ در عاغ هعٌااداری P≤0/05
تعییي گزدید.

 -1داًؼ آهَختِ کارؽٌاعی ارؽد ؽیالت ،داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحد علَم ٍ تحقیقات خَسعتاى ،اَّاس ،ایزاى
 -2داًؾیار گزٍُ ؽیالت ،داًؾکدُ کؾاٍرسی ٍ هٌاتع عثیعی ،داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحد اَّاس ،اَّاس ،ایزاى
 -3اعتادیار گزٍُ ؽیالت ،داًؾکدُ کؾاٍرسی ٍ هٌاتع عثیعی ،داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحد اَّاس ،اَّاس ،ایزاى
 -3اعتادیار گزٍُ ؽیالت ،د داًؾکدُ کؾاٍرسی ٍ هٌاتع عثیعی ،اًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحد علَم ٍ تحقیقات تْزاى ،ایزاى

يافتٍ َا :تاالتزیي ٍ پاییي تزیي ؼلظت کادهیَم ،جیَُ ٍ عزب تِ تزتیة  1/08±0/128 ٍ 0/027±0/002 ،0/540±0/264هیلی گازم در
کیلَگزم ٍ  0/023±0/001 ٍ 0/903±0/037 ،0/346±0/040هیلی گزم در کیلَگزم تَد.
وتيجٍ گيزی :در ایي تحقیق ؼلظت عزب ٍ جیَُ در آتؾؼ ،کثد ٍ عضلِ هاّی تیاُ تیي رٍدخاًِ ّای دس ٍ کاارٍى اخاتالؾ هعٌای داری
ًداؽت ( .)P≥0/05ؼلظت کاادهیَم در عضالِ ٍ آتؾاؼ اخاتالؾ هعٌای داری داؽات ( )P≤0/05اهاا در کثاد اخاتالؾ هعٌای دار ًثاَد
(.)P≥0/05
ياصٌ َای کليدی :جیَُ ،کادهیَم ،عزب ،هاّی تیاُ ،رٍدخاًِ دس ،رٍدخاًِ کارٍى
مقدمٍ
در هیاى ؼذاّا ،هاّیاى تِ عاَر هاداٍم در هعازل ـلاشات

کٌد ( .)15هقادیز تزخی اس ایي ـلشات هاًٌد هظ ،رٍی ،آّاي ٍ

عٌگیي هَجَد در آب ّاای آلاَدُ اازار دارًاد .جاذب ـلاشات

 ...در ؼلظت ّاای پااییي تازای هتاتَلیغان آب سیااى ضازٍری

عٌگیي تَعظ هاّی در اکَعیغتن ّاای آتای آلاَدُ هتفااٍت

ّغتٌد ،در حالی کِ ًقاؼ تیَلَصیاک تزخای اس آى ّاا هاًٌاد

اعت ( ٍ )2،1تِ هکاى ،رـتار تؽذیِ ای ،عغ ؼذا ،عي ،اًاداسُ،

جیَُ ،کادهیَم ٍ عازب ٌّاَس ؽاٌاختِ ًؾاادُ اعات ٍ ایااي

سهاى هاًدگاری ـلاشات ٍ ـعالیات ّاای تٌظیوای ّواَعاتاسی

ـلا شات حتی در ؼلظت ّای پاییي ًیاش تازای هَجاَدات سًادُ

تدى تغاتگی دارد (7ااّ .)3وچٌایي اّویات اًاداسُ گیازی ٍ

عوی ّغتٌد ( .)16جیَُ ـلشی خغزًاک اعت کِ در دِّ ّای

عٌجؼ هیشاى عٌاصز عٌگیي در آب سیاى تاِ دٍ هثحام هْان

اخیز ًگزاًی حاصل اس آلَدگی سیغات هحیغای آى در عزاعاز

هدیزیت ٍ عالهت ؼذایی اًغاى تااس های گازدد ( .)9،8حضاَر

دًیا تحم ّای سیادی را هَجة ؽادُ اعات ( ٍ )17تاِ دلیال

ـلااشات عااٌگیي در اکَعیغااتن ّااای آتاای ًتیجااِ دٍ هٌثااع

عویت تااال ٍ تجواع در هَجاَدات آتاشی ،اس خغزًااک تازیي

ـزآیٌدّای عثیعی ٍ ـعالیت ّای اًغاًی اعت کِ هٌثع عوادُ

آالیٌدُ ّای سیغت هحیغی هی تاؽد ( .)13عویت جیَُ عاهل

آى ّا ّواَارُ ـعالیات ّاای اًغااًی های تاؽاد ( .)10ـلاشات

تغاایاری اس هؾااکالت عااالهتی در اًغاااى ؽاادُ اعاات ،ؽاادت

عٌگیي هَجَد در سیغتگاُ ّای دریایی را هی تَاى تاا ارسیااتی

تاثیزات عیغتواتیک ٍ هشهي تاز عیغاتن ّاای هجتلاؿ تادى

ؼلظت آى ّا در آب ،رعَب یا هَجاَدات آتاشی تزرعای کازد

هاًٌد عیغتن اعصاب هزکشی ،گَارػ ٍ تاـت پَعتی ٍ دّااًی

( .)11الثتِ آًالیشّای ؽیویایی آب ٍ رعَب ،عغَح آلَدگی را

در تحقیقات هجتلؿ گشارػ ؽدُ اعات ( .)18در صاَرتی کاِ

هؾجص هی کٌٌد اها تزای ارسیااتی کیفیات تیَلاَصیکی ًاحیاِ

هاّیاى دارای هقادیز تیؼ اس حد هجاس جیاَُ تاؽاٌد ،تیوااری

هَرد هغالعِ کاـی ًیغتٌد ( ،)12تٌْا عیغتن ّای سًادُ ااادر

خغزًاکی تا عَارل عیغتن عصثی هزکشی در اًغاى ظاّز هی

تِ ارسیاتی تاثیزات پیچیدُ آالیٌدُ ّای تاا دعتاازعی سیغاتی

گزدد کِ تِ ًام تیوااری هیٌاهاتاا ( )Minamataخَاًادُ های

هی تاؽٌد ( .)13تزرعی ـلشات عٌگیي در آب سیاى تِ دلیل ایي

ؽَد ( .)19کادهیَم در هاّیاى هغیزّای آًشیوی عاٌتش اعاید

کِ تِ عزعت در تادى آى ّاا جاذب های ؽاَد تغایار هْان ٍ

اعکَرتیک را تحت تاثیز ازار هی دّد (ّ .)20وچٌایي تجواع

ضزٍری اعت ،اها تِ دلیل ایي کِ هاّی تجؼ هْوای اس رصیان

کادهیَم هَجاة کااّؼ اًاداسُ کثاد ٍ اس دعات دادى خاایز

ؼذایی اًغاًی هی تاؽاد تغایاری اس هغالعاات آلاَدگی ـلاشات

گلیکَصًی کثد ٍ عضلِ در هاّیاى هی ؽاَد ( .)21هیتَکٌادری

عٌگیي تِ ٍیضُ جیَُ در تاـت ّای هجتلؿ هاّی صَرت گزـتِ

ّا ٍ ؼؾای علَلی هْن تزیي هکااى اختصاصای تازای عاویت

اعت ( .) 14ـلشات عٌگیي اًدام ّدؾ خَد را تز اعااط هیاشاى

کادهیَم ّغتٌد ( )22کِ ایي ـلش هی تَاًد تِ عَر هغاتقین اس

ـعالیت هتاتَلیک آى اًتجاب هی کٌٌد .ایي ًکتِ ،علات تجواع

جذب اکغیضى تَعظ هیتَکٌدری ّا جلاَگیزی کٌاد ٍ عاثة

تیؾتز ـلشات در تاـت ّاایی ًظیاز کلیاِ ،کثاد ٍ آتؾاؼ را در

اـشایؼ ّیدرٍلیش آدًَسیي تازی ـغافات گازدد ( .)21تااثیزات

هقایغِ تا تاـت عضلِ (تا ـعالیت هتاتَلیک پااییي) تفغایز های

کادهیَم تز رٍی هفاصل ٍ اعتجَاى ّا تِ تیواری ایتاای ایتاای
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هعزٍؾ اعت کِ در ًْایت هٌجزتِ هزگ هی ؽَد ( .)23عازب

عٌگ جَػ تزای ایٌکِ جَػ تِ عَر هٌظن ٍ یکٌَاخت

یکی اس چْار ـلشی اعات کاِ تایؼ تازیي عاَارل را تاز رٍی

صَرت گیزد ازار دادُ ؽد ،عپظ ًوًَِ عزد ؽدُ ٍ اس تاالی

عالهتی اًغاى دارد .اختالل تیَعٌتش ّوَگلَتیي ٍ کن خاًَی،

هثزد تِ آراهی  20هیلی لیتز هجلَط اعید ًیتزیک ؼلیظ ٍ

اـشایؼ ـؾار خَى ،آعیة تِ کلیِ ،عقظ جٌیي ٍ ًارعی ًَساد،

اعید پزکلزیک ؼلیظ تِ ًغثت  1:1تِ ًوًَِ اضاـِ ؽد .عپظ

اختالل عیغتن عصثی ،آعیة تِ هؽشً ،اتارٍری هزداى ،کااّؼ

هجلَط حزارت دادُ ؽد تا تجار عفید رًگ اعید تِ عَر کاهل

ادرت یادگیزی ٍ اختالالت رـتاری در کَدکاى اس عَارل هٌفی

هحَ ؽد ،هجلَط عزد ؽدُ ٍ در حالی کِ تالي چزخااًاادُ هی

اـشایؼ ؼلظت عزب در تدى اًغاى اعت (.)24

ؽد  10هیلی لیتز آب هقغز اس تاالی هثزد تِ آراهی تِ آى

تا تَجِ تِ اّویت ـلشات عٌگیي ٍ ایي کِ هاّی تیاُ در

اضاـِ ؽد .تا حزارت دادى (حدٍد  100دایقِ) هحلَل کاهال

هٌغقِ هغالعاتی تجؾی اس رصین ؼذایی هزدم هی تاؽد ،ایي

ؽفاـی تِ دعت آهد ،ایي هحلَل پظ اس عزد ؽدى تِ داخل

تحقیق تا ّدؾ عٌجؼ ٍ هقایغِ ـلشات جیَُ ،عزب ٍ

تالي صٍصُ  100هیلی لیتزی اًتقال دادُ ؽد ٍ تِ حجن رعاًدُ

کادهیَم در اًدام ّای آتؾؼ ،کثد ٍ عضلِ هاّی تیاُ ( Liza

ؽد (28ا.)26

 )abuدر رٍدخاًِ ّای دس ٍ کارٍى در اعتاى خَسعتاى اًجام
گزـت.

ّوچٌیي عٌجؼ جیَُ ،عزب ٍ کادهیَم تِ رٍػ جذب
اتوی تا کوک دعتگاُ  Perkin Elmer 4100اًجام یاـت
( .)30،29جیَُ تا عیغتن ّیثزید ٍ عزب ٍ کادهیَم تا عیغتن

مًاد ي ريش َا

کَرُ اًداسُ گیزی ؽد .جْت اًداسُ گیزی عٌاصز هَرد ًظز اتتدا

ً 216وًَِ هاّی تیاُ در سهغتاى  1388تَعظ صیاداى

تِ  10هیلی لیتز هحلَل ّضن ؽدُ ًوًَِ ّا 5 ،هیلی لیتز

هحلی تِ ٍعیلِ تَرّای عٌتی صید هاّی تیاُ تْیِ ؽدًد.

هحلَل آهًَین پیزٍلیدیي کارتاهات  %5اضاـِ ؽدُ ٍ تِ هدت

ًوًَِ تزداری هاّی تیاُ اس رٍدخاًِ دس اس پاییي دعت ؽْزعتاى

 20دایقِ ًوًَِ ّا تْن سدُ ؽدًد تا عٌاصز تِ صَرت ـزم آلی

دسـَل ٍ ًوًَِ تزداری رٍدخاًِ کارٍى اس پاییي دعت ؽْزعتاى

ـلشی در هحلَل کوپلکظ ؽًَد ٍ عپظ تِ ًوًَِ ّا  2هیلی

اَّاس اًجام گزـت (ًقؾِ  .)1هاّیاى صید ؽدُ تِ ٍعیلِ جعثِ

لیتز هتیل ایشٍتَتیل کتَى اضاـِ ؽد ٍ تِ هدت  30دایقِ

ّای یًََلیت حاٍی یخ تِ آسهایؾگاُ کیویا پضٍُ الثزس در

ًوًَِ ّا تْن سدُ ؽدًد ٍ پظ اس  10دایقِ ًوًَِ ّا در دٍر

ؽْزکزد اًتقال دادُ ؽدًد .پظ اس سیغت عٌجی هاّیاى ،تاـت

 2500دٍر در دایقِ عاًتزیفَص ٍ عٌاصز هَرد ًظز تِ ـاس آلی

عضلِ ،کثد ٍ آتؾؼ ًوًَِ ّا جدا گزدید ٍ اس هاّیاى هَرد

هٌتقل ؽد .پظ اس تٌظین کَرُ ٍ عیغتن ( EDLهٌثع تَلید

هغالعِ ًوًَِ هزکة تْیِ ؽد .در ایي تحقیق  72تکزار ٍجَد

اؽعِ کاتدی) دعتگاُ ٍ اپتیون کزدى دعتگاُ جذب اتوی

داؽت کِ تاـت ّای هَردًظز ّز  3عدد هاّی را تا یکدیگز

هٌحٌی کالیثزاعیَى ایي عٌاصز تِ کوک اعتاًدارد ّای ایي

هجلَط ًوَدُ ٍ یک ًوًَِ هزکة تِ دعت آهد (ً .)25وًَِ

عٌاصز ٍ هاتزیکظ هدیفایز پاالدین تَعظ ًزم اـشار WinLab

ّای تِ دعت آهدُ را تِ هدت  120تا  150دایقِ در آٍى تا

 32رعن گزدید ٍ هقدار ایي عٌاصز در هحلَل ّای آهادُ ؽدُ

دهای  65درجِ عاًتی گزاد ازار داد تا تِ ٍسى ثاتت رعیدُ ٍ

اًداسُ گیزی ؽد.

عپظ اس داخل آٍى خارل ؽًَد .تزای ّضن ًوًَِ ّا اس رٍػ

در ایي تزرعی تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّا تِ کوک ًزم

هزعَب اعتفادُ ؽدُ اعت کِ  0/5گزم اس ًوًَِ در یک تالي

اـشار  SPSS17اًجام گزـت ٍ هیاًگیي تیوارّا تِ کوک

 250هیلی لیتزی ریجتِ ؽد ٍ تِ آى  25هیلی لیتز اعید

آسهَى  tتا یکدیگز هقایغِ ؽد کِ عغ هعٌی داری P≤0/05

عَلفَریک ؼلیظ 20 ،هیلی لیتز اعید ًیتزیک  7هَالر ٍ 1

تعییي گزدیدّ .وچٌیي در رعن ًوَدارّا ٍ جداٍل اس ًزم اـشار

هیلی لیتز هحلَل هَلیثدات عدین  %2اضاـِ ؽد ٍ چٌد عدد

 Excelاعتفادُ ؽد.
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وقطٍ  -1محل ومًوٍ تزداری ماَی تياٌ در ريدخاوٍ کارين ي دس

ياليت سادٌ ي َمكاران
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ٍ  1/08±0/128هیلی گزم تز کیلَگزم ٍسى خؾک تِ دعت

يافتٍ َا
تز اعاط ًتایج تِ دعت آهدُ تِ کوک آسهَى  tؼلظت

آهدّ .وچٌیي پاییي تزیي ؼلظت عزب ٍ جیَُ در عضلِ هاّی

عزب ٍ جیَُ در آتؾؼ ،کثد ٍ عضلِ تیاُ تیي رٍدخاًِ ّای دس

دس تِ تزتیة  0/023±0/001 ٍ 0/903±0/037هیلی گزم تز

ٍ کارٍى اختالؾ هعٌی داری ًداؽت ( .)P≥0/05ؼلظت

کیلَگزم ٍسى خؾک ٍ پاییي تزیي ؼلظت کادهیَم در کثد

کادهیَم در عضلِ ٍ آتؾؼ اختالؾ هعٌی داری داؽت

هاّی دس تِ هیشاى  0/346±0/040هیلی گزم تز کیلَگزم ٍسى

( )P≤0/05اها در کثد اختالؾ هعٌی دار ًثَد ( .)P≥0/05تا

خؾک تِ دعت آهد.

تَجِ تِ جدٍل  2تاالتزیي ؼلظت کادهیَم ،جیَُ ٍ عزب در
آتؾؼ هاّی کارٍى تِ تزتیة 0/027±0/002 ،0/540±0/264

جديل  -1سيست سىجی ماَی تياٌ ريدخاوٍ دس ي کارين
پارامتزَا
طًل کل()cm

طًل استاودارد ()cm

يسن ()g

رٍدخاًِ دس

21/16±0/82

17/94±0/91

119/77±21/03

رٍدخاًِ کارٍى

16/33±1/17

14/05±1/26

47/77±12/01

ماَی تياح

جديل  -2غلظت فلشات سىگيه در اودام َای ماَی تياٌ تز حسة ميلی گزم تز کيلًگزم
فلشات

ريدخاوٍ

کادميًم

جيًٌ

سزب

اودام َا

دس

کارٍى

کثد

0/346±0/040

0/025±0/001

0/923±0/030

عضلِ

0/348±0/031

0/023±0/001

0/903±0/037

آتؾؼ

0/363±0/028

0/025±0/001

0/935±0/037

کثد

0/523±0/035

0/026±0/002

1/03±0/132

عضلِ

0/494±0/021

0/024±0/001

0/973±0/147

آتؾؼ

0/540±0/026

0/027±0/002

1/08±0/128

هیشاى ـلشات جیَُ ،کادهیَم ٍ عزب در اًدام ّای هاّی تیاُ

هیشاى هی تاؽد .هقایغِ هیشاى ـلشات عٌگیي در اًدام ّای

رٍدخاًِ کارٍى تاالتز اس رٍدخاًِ دس هی تاؽد .ؼلظت ّز عِ ـلش

هاّیاى ًوًَِ تزداری عثارت اعت اس :عزب < کادهیَم <جیَُ

هَرد هغالعِ در آتؾؼ هاّی تیاُ تاالتز اس کثد ٍ عضلِ هی

(ًوَدار .)1،2،3

تاؽدّ .وچٌیي هقادیز ایي ـلشات در عضلِ دارای کن تزیي
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0.035
0.03
0.025
کثد

0.02

ع لٍ

0.015

تطص

0.01
0.005

0
دس

کارين

ومًدار -1مقايسٍ غلظت فلش جيًٌ در اودام َای ماَی تياٌ تز حسة ميلی گزم تزکيلًگزم

ومًدار -2مقايسٍ غلظت فلش کادميًم در اودام َای ماَی تياٌ تز حسة ميلی گزم تز کيلًگزم
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1.4
1.2
1
0.8

کثد
ع لٍ

0.6

تطص

0.4

0.2
0
دس

کارين

ومًدار -3مقايسٍ غلظت فلش سزب در اودام َای ماَی تياٌ تز حسة ميلی گزم تز کيلًگزم

تحث ي وتيجٍ گيزی
تز اعاط ًتایج ایي تحقیق هیشاى جیَُ در آتؾؼ ،کثد ٍ

( )Chalcalburnus chalcalburnusتاالب اًشلی تِ

عضلِ تیي هاّی تیاُ رٍدخاًِ کارٍى ٍ دس اختالؾ هعٌی داری

تزتیة در کلیِ ٍ عضلِ تعییي کزدًد ( .)34تا تَجِ تِ ایي کِ

ًداؽت ( ٍ ) P≥0/05ؼلظت جیَُ پاییي تز اس حد آعتاًِ

هیشاى جیَُ در آتؾؼ ،کثد ٍ عضلِ هاّی تیاُ کن تز اس آعتاًِ

اعتاًداردّای جْاًی  FAO ٍ FDA ،WHOتِ دعت آهد.

اعتاًداردّای جْاًی تَد ٍ تِ دلیل ایي کِ ًوًَِ تزداری در

ّوچٌیي هیشاى جیَُ در عضلِ هاّی تیاُ کن تز اس کثد ٍ

ـصل سهغتاى صَرت گزـت ،هی تَاى چٌیي تَجیِ ًوَد کِ

آتؾؼ تَد ٍ تاالتزیي هیشاى ایي عٌصز در آتؾؼ تِ دعت آهد.

ؼلظت جیَُ در ـصَل تاراًی تِ دلیل تزایق آلَدگی کن تز

تیؼ تز ـلشات عٌگیي در تاـت ّایی ًظیز کلیِ ،کثد ٍ آتؾؼ

اعت (.)35

ّا تجوع هی ًوایٌد ٍ در تاـت عضلِ پاییي تز ّغتٌد (.)15

در ایي تحقیق هیشاى کادهیَم در عضلِ ٍ آتؾؼ هاّی

ؽْاب هقدم ٍ ّوکاراى ( )1388هیاًگیي ؼلظت جیَُ در تاـت

تیاُ اختالؾ هعٌی داری داؽت ( )P≤0/05اها در کثد اختالؾ

عضلِ گزتِ هاّی تشرگ (0/41 )Arius thalassinus

هعٌی داری ًداؽت (ّ .)P≥0/05وچٌیي هیشاى عزب در

هیکزٍگزم تز گزم عٌجؼ ًوَدًد کِ پاییي تز اس اعتاًداردّای

عضلِ ،آتؾؼ ٍ کثد اختالؾ هعٌی داری ًداؽت ( .)P≥0/05تز

تیي الوللی تَد (ّ ٍ Farkas .)31وکاراى ( )2000ؼلظت

اعاط ًتایج ایي تحقیق تاالتزیي هیشاى کادهیَم ٍ عزب در

جیَُ را در عِ گًَِ هار هاّی ،اردک هاّی ٍ هاّی عین

آتؾؼ هؾاّدُ ؽد .هیشاى عزب در تزخی اس ًوًَِ ّا تاالتز اس

دریاچِ تاالتَى هجارعتاى تزرعی ًوَدًد کِ اختالؾ هعٌی

اعتاًداردّای جْاًی تَد .در تزرعی رضایی ٍ ّوکاراى

داری ًداؽت ( ٍ )P≥0/05هیشاى جیَُ در آتؾؼ ٍ کثد تاالتز

( )1384هیشاى جیَُ ،کادهیَم ٍ عزب در تاـت ّاب ؼیز

اس عضلِ تَد ( .)32صادای راد ٍ ّوکاراى ( )1384هیشاى جیَُ

خَراکی تاالتز اس تاـت خَراکی عضلِ تَد کِ در آتؾؼ ٍ اهعا ٍ

را در عضلِ ٍ خاٍیار دٍ گًَِ تاط هاّی ایزاًی ٍ اسٍى تزٍى

احؾای هاّیاى تالػ کفال پؾت عثش ()Liza dussumieri

پاییي تز اس حد آعتاًِ اعتاًداردّای جْاًی جْت هصزؾ

تاالتز اس عضلِ تَد (ّ .)36وچٌیي هیشاى کادهیَم ٍ عزب در

اًغاًی هؾجص کزدًد (ٍ .)33الفقاری ٍ ّوکاراى ()1385

هاّی  Sciaena umbraدر کثد تاالتز اس عضلِ تِ دعت آهد

تاالتزیي ٍ پاییي تزیي هیشاى جیَُ را در هاّی ؽاُ کَلی

( .)37در تزرعی ـاضلی ٍ ّوکاراى ( )1384تز رٍی کفال
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) هیشاى عزب در کثد ٍ آتؾؼ تاالتزLiza auratus( عالیی
 ّوچٌیي در تزرعی ـلشات عٌگیي در ؽؼ.)38( اس عضلِ تَد
گًَِ هاّیاى دریای هدیتزاًِ هیشاى عزب ٍ کادهیَم در کثد
) کِ تزرعی ّای کز ؽدُ تا ًتایج ایي16( تاالتز اس عضلِ تَد
 هیشاى کادهیَم ٍ عزب در عضلِ کفال.تحقیق ّواٌّگی دارًد
 در،)39( 2/337 ٍ 0/321 ppm عالیی دریای خشر تِ تزتیة
ٍ 0/66±0/08 ppm ًِعضلِ کفال خاکغتزی دریای هدیتزا
 در کؾَرchini ِ گًَِ هاّی دریاچ15  در،)16( 5/32±2/33
) ٍ در29( 0/45±0/024 ٍ0/28±0/020 mgKg-1 هالشی
ٍ 0/0004 ا0/0469 µgg-1 چْار گًَِ هاّیاى خلیج ـارط
)2009( Tuzen  ّوچٌیي در تزرعی.)40( 0/0008 ا0/021
ُ کادهیَم ٍ عزب در هاّیاى دریای عیا،َُتاالتزیي هیشاى جی
ٍ0/87±0/07 ، هیکزٍگزم تز کیلَگزم84±5 تِ تزتیة
 در عال.)41(  هیکزٍگزم تز گزم تِ دعت آهد0/35±0/03
 در تزرعی ـلشات عٌگیي در هاّی کفال خاکغتزی در2007
ٍ0/01±0/02 َُ در ًیجزیِ هیشاى عزب ٍ جیAba ًِرٍدخا
.)42(  هیکزٍگزم تز گزم تِ دعت آهد0/01±0/04
تا تَجِ تِ ًتایج ایي تحقیق تاال تَدى هیشاى عزب در
هاّی تیاُ رٍدخاًِ کارٍى تِ دلیل ٍجَد هٌاتع آالیٌدُ حاصل اس
ـعالیت ّای اًغاًی ٍ صٌایع هجتلؿ هَجَد ٍ تجلیِ پغاب ّای
ُ آتؾؼ ّا ٍ رٍد. هی تاؽد،صٌعتی کِ حاٍی ـلش عزب ّغتٌد
عودُ تزیي راُ ّای جذب ایي ـلشات تِ تدى هاّیاى هی تاؽٌد
 ) کِ جذب ـلش کادهیَم اس عزیق آتؾؼ ّا تغیار تیؾتز اس20(
جذب اس عزیق لَلِ گَارؽی صَرت هی گیزد ٍ هعوَال تاـت
عضلِ دارای پاییي تزیي هقادیز ـلشات عٌگیي در هاّیاى هی
 ّوچٌیي هعوَال هیشاى جیَُ در اعضای داخلی تدى.)43( تاؽد
.)44( هاّی کوی تیؾتز اس تاـت عضلِ اعت
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