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چکيده
زمينه و هدف :فلزات سنگین ،ساختار های پایداری هستند که بخش عمده ای از آالینده های وارد شده به آب های ساحلی را تشکیل می دهند .از آنجا که این عناصر
قاب لیت تجزیه زیستی ندارند ،افزایش غلظت آن ها در محیط زیست دریا می تواند زیان هایی برای سالمت موجودات زنده در بر داشته باشند .در این مطالعه سطح فلزات
سنگین (جیوه ،روی ،مس ،کادمیوم و سرب) در بافت های کبد و ماهیچه گربه کوسه لکه دار در خور موسی سنجش گردید..
روش بررسی :نمونه ها جهت خشک شدن به مدت  84ساعت در داخل آون با دمای  05درجه سانتی گراد قرار داده شدند تا به وزن ثابت برسند .حدود یک گرم از هر
بافت خشک شده توسط ترازوی دیجیتال با دقت  5/550گرم توزین شده و به لولههای شیشهای انتقال یافت .سپس  05میلیلیتر مخلوط اسید نیتریک  50و اسید
سولفوریک با نسبت  0:1تهیهشده از کارخانه مرک آلمان به آنها افزوده شد .پس از خشک کردن و هضم نمونه ها غلظت جیوه آنها به وسیله دستگاه جذب اتمی با روش
بخار سرد اندازه گیری شد .همچنین غلظت بقیه فلزات سنگین با استفاده از دستگاه جذب اتمی سنجش گردید.
يافته ها :به طور کلی غلظت کلیه فلزات در کبد بیش از ماهیچه بود .ترتیب غلظت فلزات در بافت های کبد روی> مس> جیوه> سرب> کادمیوم و در بافت ماهیچه
روی> جیوه> مس می باشد .در بافت ماهیچه غلظت فلزات کادمیوم و سرب زیر حد تشخیص دستگاه بود .مقایسه غلظت فلزات سنگین در بافت های کبد و ماهیچه
نشان داد که بین آن ها اختالف معنی داری وجود دارد ( .)P˂5/50بین غلظت فلز جیوه در بافت های کبد و ماهیچه با وزن و طول گربه کوسه همبستگی مستقیم و
معنی داری وجود دارد ( .)P˂5/50همچنین نتایج نشان داد غلظت جیوه در بافت های کبد و ماهیچه دارای همبستگی و معنا داری است (.)P˂5/50
نتيجه گيری :مقایسه غلظت فلزات در بافت کبد و ماهیچه با استاندارد های مختلف جهانی ،حاکی از آن بود که فقط جیوه باالتر از حد استاندارد می باشد سطح باالی
جیوه در بدن این موجودات احتماال میتواند ناشی از وجود منابع جیوه نظیر صنایع پتروشیمی در منطقه باشد .بنابراین با توجه به نتایج یافت شده از تحقیق حاضر پایش
مداوم و دقیق تر منطقه با استفاده از سایر آبزیان خوراکی قویا توصیه میشود.
واژههای کليدی :فلزات سنگین ،گربه کوسه لکه دار ،جیوه ،خور موسی.

( -*0مسوول مکاتبات) :کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا گرایش آلودگی دریا ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ،ایران.
 -1استادیار گروه زیست شناسی دریا ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ،ایران.
 -3استادیار گروه زیست شناسی دریا ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ،ایران.
 -8استادیار گروه شیمی دریا ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ،ایران.
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Abstract
Background and Objective: In this study, the levels of heavy metals (mercury, zinc, copper, cadmium and lead) were
measured in the liver and muscle tissues of Bamboo Shark in Khor Musa.
Method: To do the process, after drying and digestion of samples, the concentration of mercury samples was measured and it
was found that the level of whole metals in liver was higher than in muscle. The metal concentrations in liver and muscle tissue
were obtained according to the following order Zn> Cu> Hg> Pb> Cd and Zn> Hg> Cu, respectively. The concentration of
two nonessential metals, cadmium and lead, was not detected in muscle. There was a significant difference between the level
of metals in liver and muscle. Also, level of mercury in liver and muscle showed a direct correlation with shark’s weight and
length.
Conclusion: Comparison of metal concentrations in liver and muscle with various world standards indicated that only the level
of mercury is higher than standard limits. High accumulation of mercury in the animal’s body is likely originated from mercury
sources such as petrochemical plants. Hence, considering all the obtained data, it is highly advised to have a constant monitoring
over the aquatic animals, certainly edible ones, existing in the area.
Keywords: Heavy metals, Bamboo Shark, Mercury, Khor Musa.
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مقدمه
پیشرررفت علم و فن آوری ،موجب توسررعه سررریع صررنایع به ویاه در مناطق

آالیند هایی که قابلیت بزرگ نمایی زیستی دارند ،در سطوح باالتر تغذیه ای با

ساحلی گردیده ا ست که این تو سعه به نوبه خود منجر به ورود مقادیر زیادی

غلظت های به مراتب بیش تری اندازه گیری می شررروند .لذا جانورانی که در

آالینده به اکوسیتم های ساحلی می شود .فلزات سنگین ،ساختار های پایداری

سطوح باالی غذایی قرار گرفته اند برای پایش انین آالینده هایی منا سب تر

هسررتند که بخش عمده ای از آالینده های وارد شررده به آب های سرراحلی را

از سررایر جانوران به نظر می رسررند.گربه کوسرره لکه دار (Chiloscyllium

تشررکیل می دهند .این عناصررر قابلیت تجزیه زیسررتی ندارند بنابراین افزایش

) punctatumیا همان بمبک گربه است که به وفور در خور موسی یافت می

غلظت آن ها در محیط زیست دریا می تواند زیان هایی برای سالمت موجودات

شود .عموما از ماهیان کفزی ،بی مهرگان و سخت پو ستان تغذیه می کند0( .

زنده در بر داشته باشد.

و  .)5با توجه به رفتار شررکار گری ،قرار گرفتن در باالی زنجیره غذایی و عمر

فلزات سنگین به دو د سته ضروری و غیر ضروری تق سیم بندی می شوند.

طوالنی گربه کوسررره های لکه دار ،احتمال دارد آالینده ها در بافت های آن

فلزاتی نظیر مس و روی برای متابولیسم آب زیان ضروری هستند .ولی فلزاتی

تجمع پیدا کند .از آن جایی که این گونه به وسررریله افراد محلی به م ررررف

مانند جیوه ،کادمیوم و سرب نق شی در سی ستم بیولوژیکی موجودات ندارند و

تغذیه می رسد و می تواند سالمت انسان را به خطر اندازد ،لذا گربه کوسه لکه

غیر ضروری مح سوب می شوند .اثرات سمی این گروه از فلزات در هر غلظتی

دار یا بمبک گربه پای شگر منا سبی از و ضعیت فلزات سنگین در اکو سی ستم

ظاهر می شررود و انان اه غلظت آن ها از میزان مشررخ رری فراتر رود ،می

دریایی خور موسی می باشد.

توانند اثرات جبران ناپذیری بر روی آب زیان به جای گذارند0( .و .)1فلزاتی

هدف از این تحقیق مطالعه غلظت فلزات سنگین (جیوه ،سرب ،کادمیوم ،مس

مانند جیوه قابلیت بزرگ نمایی زی ستی دا شته و از یک سطح غذایی به سطح

و روی) در بافت های ماهیچه و کبد گربه کوسررره لکه دار در خور موسررری و

دیگر به سرررعت افزایش یافته که در این حالت جاندارانی مانند انسرران که در

مقای سه آن با ا ستاندارد های جهانی و همچنین همب ستگی آن با وزن و طول

راس هرم غذایی قرار می گیرند ،با شدت بیش تری تهدید می شوند (.)3

گربه کوسه می باشد.

محدوده آبی خور موسی واقع در شمال غرب خلیج فارس در استان خوزستان
به دلیل حضور صنایع مختلف از جمله پتروشیمی ،شیالت ،بنادر و کشتی رانی

روش بررسی

و تا سی سات نفتی از اهمیت ویاه ای برخوردار ا ست .مطالعات ن شان داده که

خور مو سی کانال طویل و عمیقی ا ست که از خلیج فارس من شعب شده ،در

آب ،ر سوب این منطقه به فلزات سنگین و به خ وص جیوه آلوده می با شند

ساحل شمالی خلیج فارس و جنوب ا ستان خوز ستان واقع ا ست .پهنای دهانه

( .)8با توجه به سمیت جیوه ،قابلیت بزرگ نمایی زی ستی و وجود آلودگی در

آن  3۳تا 85کیلومتر ،طول از دهانه تا بندر امام خمینی  ۰5کیلومتر و تا بندر

منطقه می تواند خطر بالقوه ای برای م رف کنندگان شیالتی به ویاه ماهیان

ماهشهر  015کیلومتر ،عمق  15تا  05مترمی باشد.

محسررروب گردد .به همین دلیل الزم اسرررت برای اطمینان از سرررالمتی ،این
محدوده آبی مورد پایش مداوم و منظم قرار گیرد.

شکل -1منطقه مورد مطالعه
Figure 1- The study area

نمونه برداری در زمستان  03۰0صورت پذیرفت .با استفاده از تور ترال 00عدد

منتقل شدند .مراحل زیست سنجی و جداسازی بافتها انجام گرفت و تا زمان

گربه کو سه لکه دار با میانگین طولی  1۳/8±۳/1سانتی متر و میانگین وزنی

آنالیز در فریزر  -15درجه سانتی گراد نگه داری شدند.

 108 /1±45/8گرم با استفاده از تور ترال صید شدند .نمونهها پس از صید در

قبل از ه ضم کردن ،ابتدا نمونههای بافت از فریزر خارج و در دمای آزمای شگاه

یخدان قرار داده شده و به آزمای شگاه دان شگاه علوم و فنون دریایی خرم شهر

یخ آنها ذوب گردید .سپس برای خ شک کردن ،نمونهها به مدت  84ساعت
در داخل آون با دمای  05درجه سانتی گراد قرار داده شدند تا به وزن ثابت

022

هاشمی و همکاران

علوم و تکنولوژی محيط زيست ،ويژه نامه 1221

بر سند ( .)۳کلیه و سایل مورد ا ستفاده و شی شهآالت به مدت  18ساعت در

نرمالیتی داده ها با اسرررتفاده از تسرررت  Shapiro-wilkو از آزمون آنالیز

ا سید نیتریک  5/50جهت ا سید شویی قرار داده شدند و سپس با ا ستفاده از

وار یانس یک طر فه و پس از آزمون  Tukeyبه منظور بررسررری اختالف

آب دو بار تقطیر شستشو شدند.

معنادار ی محتوای فلزات سنگین در بافت های مختلف کو سه ها انجام گرفت.

حدود یک گرم از هر بافت خشک شده توسط ترازوی دیجیتال با دقت 5/550

همچنین برای برر سی همب ستگی بین وزن و طول کو سه ها با محتوای فلزات

گرم توزین شررده و به لولههای شرریشررهای انتقال یافت .سررپس  05میلیلیتر

سنگین از آزمون همبستگی پیرسون در سطح  5/۰۰استفاده شد.

مخلوط اسید نیتریک  50و اسید سولفوریک با نسبت  0:1تهیه شده از کارخانه

غلظت فلزات سنگین (جیوه ،سرب ،مس ،روی و کادمیوم ) در بافتهای کبد و

مرک آلمان به آنها افزوده شررد .به منظور هضررم جیوه عالوه بر مخلوط فو

ماهیچه گربه کو سه لکه دار صید شده از خور مو سی بر ح سب میکرو گرم بر

همزمان  00میلیلیتر پتاسریم پرمنگنات  5/50جهت تسرهیل اکسریداسریون

گرم وزن خشرررک برای هر نمو نه و م یانگین آن ها به صرررورت ( انحراف

نمونهها ا ضافه گردید ( .)۳نمونهها برای مدت  3ساعت بر روی هات پلیت با

معیار±میانگین) برای هر فلز به تفکیک در جدول  0درج شده است.

دمای  ۰5درجه قرار داده شرردند .پس از انجام عملیات هضررم ،نمونهها از کاغذ

غل ظت روی در دو با فت ک بد و ماهی چه به ترت یب  1۰/8±3/0و 15/8±0/3

صافی  81میکرون عبور داد شدند و در نهایت با آب دوبار تقطیر به حجم 10

میکروگرم بر گرم بود .محتوای مس در بافت های کبد و ماهیچه از روی کم تر

میلیلیتر رسانیده شدند.

و به ترت یب م عادل  5/4± 5/۳و  1/0±5/0میکروگرم بر گرم بود .از م یان

فلزات سرب ،کادمیوم ،مس و روی با استفاده از دستگاه جذب اتمی مخ وص

فلزات غیر ضروری غلظت جیوه به میزان قابل توجهی باال و در بافت های کبد

فلزات سنگین مدل  SAVANTAسنجش گردید .برای اندازه گیری جیوه،

و ماهی چه به ترت یب  8/4±5/34و  1/۰±5/11میکروگرم بر گرم بود .این در

نمونههای هضم شده به ظرف واکنش که حاوی  0میلیلیتر محلول کلرید قلع

حالی ا ست که غلظت دو فلز غیر ضروری کادمیوم و سرب گربه کو سه مورد

 5/505بود ا ضافه و پس از واکنش کامل ،بخارهای جیوه تولید شده تو سط گاز

مطالعه نسبت به سایر عناصر بسیار کم بود .در واقع مقدار این عناصر در بافت

نیتروژن با سرعت جریان  055 ml/minاز محلول خارج شده و به سمت سل

ماهیچه از حد میزان تشرررخیص دسرررتگاه پایین تر بود ،ولی در بافت کبد با

اندازهگیری هدایت شرد .میزان جذب جیوه توسرط دسرتگاه جذب اتمی مدل

اندکی افزایش به ترتیب برابر  5/55±5/51و  5/5۳±5/50میکرو گرم بر گرم

 Unicamساخت انگل ستان در طول موج  103/۳نانومتر با ا ستفاده از شیوه

بود .مقای سه غلظت فلزات سنگین در بافت های کبد و ماهیچه ن شان داد که

بخار سرد اندازه گیری شد .کلیه اندازه گیری ها در شرایط بهینه تو صیه شده

بین آن ها اختالف معنی داری وجود دارد (( )P˂5/50شکل.)1

کارخانه سازنده انجام گرفت.
جدول  -1غلظت فلزات (جيوه ،سرب ،مس ،روی و کادميوم) بر حسب ميکروگرم بر گرم وزن خشک در بافت های کبد و ماهيچه
در گربه کوسه لکه دار در خور موسی
Table 1- The concentration of heavy metals (mercury, lead, copper, zinc and cadmium) in terms of micrograms per gram dry weight
in liver and muscle tissue stain cat sharks in Khor Musa.

بافت

Zn

Cu

Hg

Cd

Pb

کبد

3/0±1۰/8

5/4± 5/۳

8/4±5/34

5/55±5/51

5/5۳±5/50

ماهيچه

15/8±0/3

5/0±1/0

5/11±1/۰

nd

nd

 :ndغیر قابل تشخیص

شکل  -0مقايسه غلظت فلزات (الف :جيوه ،ب :روی ج :مس) در بافت های ماهيچه و کبد؛ عالمت ستاره بيانگر اختالف معناداری می باشد.
Figure 2- Comparison of metal concentrations (a: mercury, b: Zn c: Cu) in muscle and liver tissues, the asterisk represents the
.difference is significant
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بین غلظت فلز جیوه در بافت های کبد و ماهیچه با وزن و طول گربه کوسررره

( ( .)P˃5/50شررکل .)3همچنین نتایج نشرران داد غلظت جیوه در بافت های

همبسررتگی مسررتقیم و معنی داری وجود دارد ( .)P˂5/50در حالی که دیگر

کبد و ماهیچه از همبسرررتگی و معنا داری برخوردار می باشرررند ()P˂5/50

فلزات نظیر مس و روی این همبسرررتگی را با وزن و طول نشررران نداد ند

(شکل .)8

شکل  -2همبستگی محتوای جيوه در کبد و ماهيچه با وزن و طول (الف :همبستگی بين جيوه در کبد با وزن ،ب :همبستگی بين جيوه در ماهيچه با
وزن ،ج :همبستگی بين جيوه در کبد با طول و د :همبستگی بين جيوه در ماهيچه با طول)
Figure 3- Correlation mercury content in the liver and muscles with weight and length (a: correlation between mercury in liver
weight, b: the correlation between mercury in muscle weight, c: and d: the correlation between mercury in the liver, with the
)correlation between mercury in muscle length

شکل  -2همبستگی غلظت جيوه در کبد و ماهيچه
Figure 4- The correlation between mercury concentration in the liver and muscles

يافته ها
با توجه به جدول  0مشررراهده شرررد که غلظت کلیه فلزات روی ،مس ،جیوه،

آلودگی کم این فلزات در محیط دان ستLicata .و همکاران در سال 1550

کادمیوم و سررررب در بافت کبد بیش تر از ماهیچه بوده و ترتیب آن در بافت

غلظررت فلزات سرررنگین را در گونرره ( )Thunnus thynnusدر تنگرره

های کبد روی> مس> جیوه> سرب> کادمیوم و در بافت ماهیچه به صورت

 MESSINAمورد برر سی قرار دادند و مقادیری از سرب و کادمیوم در بافت

روی> جیوه> مس می باشد.

ماهیچه گونه یاد شده مشاهده نکردند ( .)۳که با یافته تحقیق حاضر همخوانی

کبد آب زیان مهم ترین عضررو آنان در سررمیت زدایی آالینده ها به خ رروص

دارد .مقایسرره غلظت فلزات در بافت کبد و ماهیچه با اسررتاندارد های مختلف

فلزات سنگین می با شد ( .)4به نظر می ر سد باالتر بودن غلظت فلزاتی نظیر

جهانی ،حاکی از آن اسرررت که فقط جیوه باالتر از حد اسرررتاندارد می باشرررد

مس ،روی و جیوه در بافت کبد نسررربت به بافت ماهیچه ناشررری از عملکرد

(جدول  .)1وجود مقادیر باالی مس و روی در بافت کبد و ماهیچه را می توان

متابولیک این اندام در سررمیت زدایی و دفع آالینده ها باشررد Jezierska .و

نیاز ضروری گربه کوسه به آن دانست .در حالی که جیوه از فلزات غیر ضروری

همکاران ( )1555نیز تجمع فلزات در بافت کبد را ناشررری از عملکرد این اندام

بوده و هیچ نقشی در سیستم بیوولوژیکی موجود ندارد .این از نظر سم شناسی

در نقش سرررمیت زدایی می دانند ( .)۰فلزاتی مانند سررررب و کادمیوم مقادیر

محیطی یک خطر جدی برای م رف کننده محسوب می شود.

کمی را در بافت های کبد و ماهیچه نشررران دادند .که می توان علت آن را
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جدول -0مقايسه غلظت فلزات سنگين در گربه کوسه لکه دار با استاندارد های جهانی

Table 2- Compares the concentration of heavy metals in the cat shark foul line with international standards

استاندارد ها

Zn

Cu

Hg

Cd

Pb

منبع

WHO, 1985

35

35

5/0

5/0

5/0

()05

FAO, 1983

35

35

5/0

5/0

5/0

()05

5/0

0

()00

Saudi Arabia

5/0

1

()01

EC1

5/50

5/0

()01

بافت ماهیچه

15/8

1/0

1/۰

nd

nd

تحقیق حاضر

بافت کبد

1۰/8

5/4

8/4

5/55

5/5۳

تحقیق حاضر
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 :ndغیر قابل تشخیص

همچنین نتایج این مطالعه با سایر پاوهش های صورت گرفته در مورد سایر

تفاوت در نوع تغذیه و سایر ویاگی های زیستی و تفاوت در زمان نمونه برداری

گونه های ماهی موجود در خور موسرری یا دیگر نقاط جهان جدول شررماره 3

می تواند دلیل کاهش غلظت فلزات سنگین در گربه کو سه لکه دار با شد .این

مورد مقای سه قرار گرفته ا ست .همان گونه که از جدول  3ا ستنباط می شود

درحالی است که نوع گونه ،وضعیت اکولوژیکی ،نوع تغذیه ،سن و اندازه موجود

غلظت فلزات (مس ،کادمیوم و سرررب) در بافت کبد در گربه کوسرره لکه دار با

نیز موثر می باشند .همچنین نتایج اکثر مطالعات ،غلظت باالتر از حد استاندارد

ماهی ب یاح  Liza abuکه در ه مان منط قه توسرررط ن تایج  Safahieaو

برای جیوه در گونه های مورد بررسی نشان دادند.

همکاران در سال  1500مورد مطالعه قرار گرفته ا ست ،کم تر می با شد (.)8
جدول  -2مقايسه غلظت فلزات سنگين گونه های مختلف ماهی در منطقه خور موسی و ساير نقاط جهان با مطالعه حاضر
Table 3- Compares the different species of fish concentrations of heavy metals in the region and the rest of
The world Khor Musa with study

بافت

کبد

ماهیچه

گونه

مکان

روی

مس

جیوه

کادمیوم

سرب

منبع

Dicentrarchus labrax

ترکیه

-

5/5۰

-

5/0۰

0/۳1

()03

Sparus aurata

ترکیه

-

1/53

-

5/0۰

0/4۳

()08

Thunnus thynnus

دریااه میسینا

8/8۳

04/80

0/44

0/0۰

5/30

()۳

Liza abu

خور موسی

5/۳5

3/58

()8

Delphinus delphis

انگلستان

0۰0

31

33۳

0/10

5/05

()00

Delphinus delphis

سواحل برزیل

004

1۳/۳

13

1/00

5/55

()05

Chiloscyllium
punctatum

خور موسی

1۰/8

5/4

8/4

5/55

5/5۳

تحقیق حاضر

Dicentrarchus labrax

ترکیه

-

5/15

-

5/54

5/85

()03

Sparus aurata

ترکیه

-

5/41

-

5/05

1/88

()08

Thunnus thynnus

دریااه میسینا

35/31

0/00

3/53

nd

nd

()۳

Liza abu

خور موسی

-

0/۳3

-

5/15

1/08

()8

Solea elongata

خلیج فارس

-

-

-

5/5۳1

1/83

()0۳

Psettodes erumeei

خلیج فارس

-

-

-

5/05

1/5۰

()0۳

Delphinus delphis

سواحل کره جنوبی

03/0

0/۰3

1/۰4

1/34

5/05

()04

Chiloscyllium
punctatum

خور موسی

15/8

1/0

1/۰

nd

nd

تحقیق حاضر

31/44

1- Turkish Environmental Guidelines, 1988
2- European Communities

تجمع زيستی فلزات سنگين در ماهيچه و کبد گربه ....
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نتایج ن شان داد که بین سطح جیوه در بافتهای کبد و ماهیچه با طول و وزن

گردد .سطح باالی جیوه در بدن این موجودات احتماال میتواند نا شی از وجود

گربه کو سه لکهدار همب ستگی م ستقیم و معناداری وجود دارد .درحالیکه این

منابع جیوه نظیر صنایع پترو شیمی در منطقه با شد .بنابراین با توجه به نتایج

همبسررتگی برای دیگر فلزات همچون روی ،مس مشرراهده نشررد (شررکل .)3

یافت شده از تحقیق حا ضر پایش مداوم و دقیق تر منطقه با ا ستفاده از سایر

همبسرررتگی باال برای غلظت جیوه با وزن و طول میتواند به دلیل خاصررریت

آب زیان به خ وص آب زیان خوراکی قویا توصیه میشود.

تجمع جیوه و تنبل بودن و عدم تحرک زیاد گربه کوسه لکهدار باشد .فلز جیوه
به علت تمایل زیاد به تجمع در اربی و واب ستگی آن به گروههای سولفیدریل

منابع
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 هومن رجبی، عباس ا سماعیل ساری، سید عبدالمجید مو سوی-0۰
"برر سی.)034۰(  عبدالرحیم پذیرا، صابر وطن دو ست،ا سالمی
 باله و عضررله) کوسرره، کلیه،میزان جیوه در اهار عضررو (طحال
) در سواحلCarcharhinus dussumieri( ماهی اانه سفید
.1 شماره،8  دوره. مجله شیالت."استان بوشهر

