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  :دهيچك

هاي آبشش، ميزان تجمع فلزات سنگين سرب، كادميوم، آهن، روي، نيكل و مس در بافت

بندر  شده از مناطق صيادي صيد (Saurida tumbil)عدد ماهي كيجار  30كبد و عضله 

و مقادير  روش هضم باگرديد. استخراج فلزات سنگين  بررسي 1391هنديجان در فروردين

. باالترين انجام شد Savanta AAمدل  GBCاي دستگاه جذب اتمي شعله به وسيله آنها

بود. ميانگين ميزان تجمع در  Fe>Zn>Cu>Ni>Pb>Cdميزان تجمع به ترتيب مربوط به 

به طوري كه بافت كبد  ،)>05/0Pهاي آبشش، كبد و عضله اختالف معنادار داشت ( بافت

ترين ميزان تجمع را دارا بود. ميزان تجمع فلزات ه پايينباالترين ميزان تجمع و بافت عضل

 و NHMRC, FAO, WHOسنگين در ماهي كيجار بزرگ از حد مجاز استانداردهاي جهاني 

MAFF  رسد مصرف ماهي كيجار بزرگ خطري براي سالمتي  . بنابراين به نظر ميبودتر پايين

  انسان در بر ندارد.

  

  .جانيهندن، يات سنگ، فلزجار بزرگيك كليد واژگان:
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  مقدمه

عمق متوسط  كم عمق، با يك حوضه آبيج فارس يخل

لومتر مربع است. يك 240در حدود  يمتر و مساحت 35- 40

 يالمللنيب يهاهرمز به آبق تنگه ين منطقه از طريا

. (Anon, 1995; Banat et al., 1998)شود  مي متصل

كه  سال است 3- 5ن ين حوضه بيض آب در ايزمان تعو

در  يا زمان قابل مالحظه يها براندهيدهد آال مي نشان

- بخش .(Sheppard, 1993)مانند  مي يج فارس باقيخل

ج فارس به علت عمق كم، چرخش يخل يشمال يها

ر يثأتحت ت يشتريزان بيباال به م يو دما يمحدود، شور

از  يكي. (Saeed et al., 1995)باشد  مي ها ندهيآال

 يطكه  هستند نيها فلزات سنگ دهنيآالن يان يمهمتر

و  يكشاورز يها  ، دفع فاضالبيصنعت يها نديفرآ

ند ذوب يفسفاته، فرآ يه از كودهايرو ي، استفاده بيصنعت

ائد و آب توازن زه مواد ي، تخليو احتراق مواد سوختن

زان آنها يو م اندافتهيست راه يزطيره به محيها و غ يكشت

 ,.Karadede et al) ابدي مي شيدر آب و خاك افزا

 يآب يهاستمين پس از ورود به اكوسيفلزات سنگ .(2003

افته يان تجمع يان از جمله ماهيآبز يها ها و اندام در بافت

ها  يكه ماه شوند. از آنجا مي ييره غذايوارد زنج تاًيو نها

دهند،  مي ليانسان را تشك ييم غذاياز رژ يا بخش عمده

ان آلوده يماه مصرفق ياز طر توانند مي نين فلزات سنگيا

ن در يعناصر سنگ زان جذبي. مشوندوارد بدن انسان 

، يكيط اكولوژيشرا از يتابع انيماه بخصوص و انيآبز

و  يآب، نوع عنصر آبزك يولوژيو ب ييايمي، شيكيزيف

 .(Jaffar et al., 1998)باشد  مي بدن جاندار يولوژيزيف

ن خوزستان استا يجان در جنوب شرقيهند ياديبندر ص

ج يان استان خوزستان از خليد آبزيزان صيقرار دارد، م

 50رآورد شده است كه حدود بتن  15000فارس بالغ بر 

به  يكيباشد. نزد مي يادين بندر صيآن سهم ا درصد

 يها بندر ماهشهر، ورود فاضالب يميسات پتروشيستأ

ق رودخانه زهره به ياز طر يو كشاورز ي، شهريصنعت

ن يبودن رسوبات بستر ا يرس- يلتين سيهمچن بندر ون يا

ژه فلزات يها به و ندهيباالبردن تجمع آال يمنطقه را برا

جار يك يماه (Rounagh, 2008). دكنمي ن مساعديسنگ

كه از  استگوشتخوار  يا گونه  Saurida tumbil،بزرگ

- كف ين ماهيد. اكنمي هياها تغذيپوستان كف درسخت

 ,Sattari) دارد يطوالن تاًو طول عمر نسب استخوار 

م ياز رژ يجار بزرگ بخشيك ياز آنجا كه ماه .(2002

ج فارس و يدهد و در خل مي ليمردم منطقه را تشك ييغذا

به منظور سنجش تجمع  يا مطالعه چگونهيعمان ه يايدر

 بنابراين ،است صورت نگرفته ين ماهين در ايفلزات سنگ

فلزات  يبرخ معزان تجيمن ييبه منظور تعحاضر  مطالعة

جار يك يآبشش، كبد و عضله ماه يها در بافت نيسنگ

سه آن با يو مقا جانيبندر هند ياديص منطقهدر  بزرگ

 يبرا يماهن يااز سالمت  يو آگاه يجهان ياستانداردها

انجام  ييايست دريزطيو حفاظت از مح يمصارف انسان

  است.  شده

  
 جانيبندر هند ياديمنطقه صدر  يبردار منطقه نمونه 1شكل 

  خليج فارس
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  ها مواد و روش

 با و صيادي كشتي از استفاده با ها ماهي از برداري نمونه

بندر  ياديمنطقه ص هاي آب در روبكف ترال تور

 صورت1391 سال نيفرورد در )1(شكل  جانيهند

به صورت  ماهي عدد 30 منظور اين براي. رفتيپذ

 تميز يپالستيك هاي كيسه در وشد  انتخاب يتصادف

 التيش آزمايشگاه به و گرفت قرار يخ پودر حاوي

 فريزر در و منتقل خرمشهر دريايي فنون و علوم دانشگاه

 آزمايشگاه در ها ماهي .شدند نگهداري - ºC20با دماي 

پس  .ندداده شد شستشور يتقط دوبار آب با و تميز كامالً

) بدنوزن  (طول كل و يسنجات زيستياز ثبت خصوص

د. يان جدا گرديآبشش، عضله و كبد ماه يها بافت

 ةدر مطالع (Condition factor)ت يعشاخص وض

CF= W/TL  100*فرمول باحاضر 
در  د.شمحاسبه  3

باشد. يطول كل م TLوزن بدن و  Wن فرمول يا

 24به مدت  ºC90 يبافت درون آون در دما يها نمونه

خشك شده با استفاده  يها ساعت قرار داده شدند. بافت

 1 انجام مرحله هضم يپودر شدند. برا ينيون چهاز ا

د يتر اسيليليم 10با  هها همرا كدام از بافت گرم از هر

 Hot plateدستگاه  ين لوله هضم روروظ ديك غليترين

ها به مدت  ) قرار داده شدند. سپس بافتيي(هضم گرما

ساعت  3درجه و سپس به مدت  40 يساعت در دما 1

 د. محلوليهضم گرد Hot plate يرو ºC140 يدر دما

متر كرويم 42لتر واتمن يحاصل با استفاده از كاغذ ف

تر يليليم 50 ر به حجميو با آب دو بار تقط صاف شد

 و كامل زدن هم پس از .(Yap et al., 2002) ديرس

دستگاه  وسيلهبه آمده دست به محلول شدن كنواختي

 Savanta AAمدل  GBC يا شعله ياتمجذب 

به منظور كنترل . شد يريگ ا اندازهيساخت كشور استرال

ش استاندارد استفاده ياز روش افزاز، يت روش آناليفيك

به نمونه  يل عدم دسترسيحاضر به دل . در مطالعةشد

د. يگرد هيته يمحلول استاندارد، CRMاستاندارد 

ك ي، ن منظور استفاده شديكه به ا محلول استانداردي

تر نسبت به تمام فلزات مورد يگرم بر ليليم 50محلول 

 1ش استاندارد يمطالعه بوده است كه به منظور تحقق افزا

 ةن محلول به نمونيتر از ايليليم 1تر، يگرم بر ليليم

) قبل از ها نمونهاز  يكيهضم شده (متعلق به  ةعضل

پس از اتمام مراحل  شد.صاف كردن اضافه  ةمرحل

حاصل از آن با دستگاه جذب  جينمونه، نتا يساز آماده

ج حاصل از همان يشد و با نتا يبررس يا شعله ياتم

گرفت.   سه قراريش استاندارد مورد مقاينمونه بدون افزا

ها  چون مزاحمت يب مشخص شد كه عواملين ترتيبه ا

ر يثأشده، ت يساز آماده يها نمونه يبافت يها يدگيچيو پ

كار  ج حاصل از روش بهيصحت نتا يرو يچندان

حد  .نان استيها قابل اطم شده ندارند و داده گرفته

از آن  يگنال ناشيت است كه سياز آنال يص، غلظتيتشخ

باشد.  ) (Blankسه برابر انحراف استاندارد شاهد

تمام مواد مورد  يكه حاواست  يمحلول شاهد محلول

ش. يمورد آزما تفاده در روش است به جز خود نمونةاس

 Limit of ص به صورت يشخفرمول محاسبه حد ت

detection= 3Sb ن فرموليدر ا .باشد مي Sb  انحراف

. در است بار تكرار 10محلول شاهد پس از استاندارد 

كل، ي، نيآهن، رو يص برايمطالعه حاضر حد تشخ

، 069/0، 061/0ب برابر يوم به ترتيمس، سرب و كادم

تر يگرم بر ليليم 002/0و  003/0، 009/0، 008/0

 16 نسخه SPSS ياز نرم افزار آمار .ديگرد يريگ زهاندا

ها استفاده شد. در ابتدا  ل دادهيه و تحليبه منظور تجز

 Kolmogorov - Smirnovها با استفاده از آزمون  داده

جه حاصل ين نتيمورد تست نرمال بودن قرار گرفتند و ا

منظور بهباشند.  مي مربوطه نرمال يها داده تمامشد كه 
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مختلف از  يها ن در بافتيتجمع فلزات سنگسه يمقا

،  (One- Way ANOVA)ك طرفهيانس يآزمون وار

 >05/0Pداري ادر سطح معن Tukeyپس آزمون س

   .دياستفاده گرد

  

  جيانت

-تزيس ود يص جار بزرگيك يماه عدد 30تعداد  كل در

 بدنطول كل و وزن  اريو انحراف مع نيانگيم. شدند سنجي

متر يسانت 2/29±74/7ب يبه ترت انين ماهيا) 1 (جدول

 برابر ين ماهيترطول بزرگ د.يثبت گرد گرم 227±2/180و

 طولي با يماه ترينكوچك و گرم 579 وزن و متريسانت 46

 ±ن (يانگيم د.يثبت گرد گرم 73متر و وزن يسانت 5/20 برابر

ن يغلظت فلزات سنگ)، حداكثر و حداقل اريانحراف مع

زرگ (غلظت بر حسب جار بيك يماه يهادربافت

آورده شده  2 كروگرم بر گرم وزن خشك) در جدوليم

باالترين غلظت مربوط به فلز  2 با توجه به جدول است.

گرم وزن خشك) و  گرم برميكرو 166آهن در بافت كبد (

ترين غلظت مربوط به فلز كادميوم در بافت كبد پايين

 ةعدر مطال باشد.ميكروگرم بر گرم وزن خشك) مي 19/0(

، سرب، يفلزات آهن، رو يت برايفيج كنترل كيحاضر نتا

 و 97،  99، 101، 108 ، 89ب يكل به ترتين وم، مس ويكادم

ك يانس يواربراساس آزمون  .شدمحاسبه  درصد 105

جار يك ين مختلف در ماهيفلزات سنگ زان تجمعيمطرفه 

). >05/0P( بود دارااختالف معن يمتفاوت و دارا بزرگ

زان يمن يترمربوط به فلز آهن و كم زان تجمعيمن يباالتر

براساس آزمون  باشد. مي وميمربوط به فلز كادم تجمع

به جز ن يفلزات سنگتمام  زان تجمعيم ك طرفهيانس يوار

اختالف  يآبشش، كبد و عضله دارا يهابافتدر كل ين

ب يبه ترت زان تجمعيمن يباالتر). >05/0P(باشند  مي دارامعن

 3جدول  .ديمشاهده گردكبد، آبشش و عضله  يهابافت در

ن در يتجمع فلزات سنگ (R)رسون يپ يب همبستگيضر

طول كل  در ارتباط باجار بزرگ يك يبافت عضله ماه

(cm) بدن، وزن (g) دهد.يت را نشان ميو شاخص وضع 

رابطه مثبت در ارتباط با اندازه ماهي و  3 با توجه به جدول

و رابطه منفي ميان تجمع  تجمع فلزات آهن، نيكل، سرب

ماهي در بافت عضله وجود دارد،  اندازهفلز مس با افزايش 

اما اين رابطه براي ). <05/0P( نيستند دارااما اين روابط معن

به  3در جدول  ).>05/0P( استدار افلز روي مثبت و معن

 يوم در بافت عضله ماهيص فلز كادميل عدم تشخيدل

ن فلز در يا يرسون برايپ يب همبستگيجار بزرگ ضريك

سه تجمع يمقا 4در جدول  د.يبافت عضله محاصبه نگرد

 يهاجار بزرگ با استاندارديك ين در عضله ماهيفلزات سنگ

در مطالعه  د.يكنيو مطالعات مشابه را مشاهده م يجهان

تر از حد پايين هاغلظت فلزات در تمام نمونه حاضر

 Doraghiو  Rounagh ةمطالع .استجهاني  هاياستاندارد

ده در منطقه يكفشك و شبه شور يماه يب بر رويبه ترت

مشابه  يجان صورت گرفته است كه از نظر مكانيهند

در  Pourmonikhباشد. مطالعه يمطالعه حاضر م

با كفشك صورت گرفته است.  يماه يو بر رو يخورموس

تجمع  مطالعة يصورت گرفته بر رو يوهاتوجه به جستج

 يبرا يمستند ةجار بزرگ، مطالعيك ياهن در ميفلزات سنگ

افت يحاضر در كشور و خارج كشور  ةسه با مطالعيمقا

 نشد.

  انيماهطول كل و وزن بدن ن يانگيم 1 جدول

  )1391ج فارس (يخل-جانيبندر هند

 حداقل حداكثر
 ±±±±انحراف معيار 

 ميانگين

 متغير

 (Cm)طول كل  74/7±2/29 5/20 46

 (g) وزن بدن 2/180±227 73 579
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  ماهي كيجار بزرگ مختلف هايگين در بافتغلظت فلزات سنميانگين، حداكثر و حداقل  2جدول 

 (غلظت برحسب ميكروگرم بر گرم وزن خشك)

 غلظت آهن روي سرب كادميوم مس نيكل
بافت 

 ماهي

9/4  4/4  ND 47/0  حداكثر 146 111 

3/3 آبشش  9/0  ND 38/0  حداقل 99 80 

8/0±1/4 a 8/1±8/2 b 
ND

 05/0±4/0 b 3/14±3/93 b
 61/19±4/122 b

 ميانگين 

8/4  22 24/0  92/0  حداكثر 166 152 

19/0 12 3 كبد  77/0  حداقل 121 116 

6/0±8/3 ab
 2/5±19 a

 02/0±2/0  1/0±8/0 a
 3/18±8/132 a

 21/22±1/147 a
 ميانگين 

6/2  74/0  ND ND 24 52 حداكثر 

6/1 عضله  62/0  ND ND 14 31 حداقل 

5/0±3/2 b
 06/0±7/0 c

 ND ND 8/5±7/18 c
 02/10±9/40 c

 ميانگين 

  

  ،(cm)تجمع فلزات سنگين در بافت عضله ماهي كيجار بزرگ با طول كل  (R)ضريب همبستگي پيرسون  3جدول 

 و شاخص وضعيت (g) وزن بدن

 متغير داده ها آهن روي مس نيكل سرب

281/0 392/0 195/0- 
*817/0 236/0 R طول كل 

196/0 351/0 123/0- 
*766/0 1/0 R وزن بدن 

124/0 366/0 158/0- 655/0 053/0 R شاخص وضعيت 

  

  مقايسه تجمع فلزات سنگين در عضله ماهي كيجار بزرگ با استانداردهاي جهاني و مطالعات مشابه 4جدول 

  برحسب ميكروگرم بر گرم وزن خشك

 ماهيان يبرخ هاي جهاني و عضله استاندارد سرب كادميوم نيكل مس آهن روي

1000 - 10 - 2/0 - WHO 

50 - 10 - 05/0 5/1 NHMRC 

50 - 20 - 2/0 2 UK(MAFF) 

- - 30 - 5/0 5/0 FAO 

- - 68/1 4/2 19/0 61/2 Rounagh, 2008 (ماهي كفشك) 

- 81/21 93/10 74/1 93/0 75/3 Doraghi, 2008 شوريده) (ماهي شبه 

- - 78/1 39/2 16/0 65/1 Pourmonikh, 2010 (ماهي كفشك) 

8/5±18 9/40 7/0 5/0±3/2 ND ND (مطالعه حاضر) ماهي كيجار بزرگ 
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  بحث

 كه گرديد مشخص سنگين فلزات تجمع بررسي از پس

جار بزرگ به يك يماه يهابافت در فلزات تجمع الگوي

 يالگوباشد.  مي  Fe>Zn>Cu≥Ni>Pb>Cdصورت

 Doraghiمطالعه ده در يرشبه شو يتجمع فلزات در ماه

به صورت  جانيهندسواحل در  2008در سال 

Fe>Cu>Ni>Pb>Cd ن الگو در مطالعه يا. ديثبت گرد

(Rounagh, 2008) كفشك در سواحل  يماه يبر رو

(در  است Fe>Cu>Ni>Pb>Cdز به صورت ينجان يهند

. )نشدندسنجش  يفلز رو Rounaghو  Doraghiمطالعه 

گو در ن اليا(Pourmonikh, 2010)  براساس مطالعه

 يقه خور موسده در منطياح، كفشك و شبه شوريان بيماه

 (در مطالعه باشد مي Cu>Pb>Ni> Cdبه صورت 

Pourmonikh ن ي. اسنجش نشدند) يفلزات آهن و رو

ن در يتجمع فلزات سنگ يبا الگو قوف ةالگو در سه مطالع

 درن الگو يكه ا يدر حال حاضر مشابهت دارند ةمطالع

 ييكفال طال يدر ماه Amini Ranjbar, 2005مطالعه 

(Mugil auratus) خزر به صورت  يايدر درZn 

>Pb>Cu >Cd عةو در مطال Fazeli et al., 2005)( در 

 باشد مي Zn>Pb>Niخزر به صورت  يايدر ييكفال طال

  .باشند مي حاضر متفاوت ةكه با مطالع

تفاوت در الگوي تجمع فلزات در  ممكن است

تفاوت در غلظت خود عنصر در ناشي از  باال مطالعات

تجمع فلزات در  يها در الگوتفاوتباشد.  يط آبيمح

- گونه يفرد يهااز تفاوت يناش احتماالً مطالعات مختلف

و  ي، مكان زندگيكيو متابول يكيولوژيزيف يها، تفاوتيا

 Bilos et( باشد مي هان گونهيا يوه زندگيطور ش نيهم

al., 1998(و نوع  ييد، عادت غذادر مرحله رش . اختالف

 يرگذار در الگويثأگر تيدتواند از عوامل  مي يرفتار ماه

  (Dural et al., 2006).ان باشد يدر ماه تجمع فلزات

 Doraghi وRounagh وم، ين كادميتجمع فلزات سنگ

 دهيشبه شور يماه دركل و كبالت را يسرب، مس، آهن، ن

زان يمه ك كردندان يمورد سنجش قرار دادند و ب و كفشك

 هاين ماهيوم و سرب در بافت عضله ايعناصر كادم تجمع

كه در  يدر حال. است باالتر يجهان ياز حد استاندارها

در تمام  سنگين زاتتمام فلمطالعه حاضر ميزان تجمع 

ماهي كيجار بزرگ منطقه صيادي بندر هنديجان  يهانمونه

ه به با توج .بود تر نييپا استاندارهاي جهاني مجاز حد از

اد در يگر و تفاوت زيكديمناطق مورد مطالعه به  يكينزد

وم در مطالعه ين سرب و كادميزان تجمع فلزات سنگيم

كه عامل تفاوت در  ممكن استحاضر با مطالعات فوق 

وم در مطالعه حاضر با ين سرب و كادميتجمع فلزات سنگ

باشد.   يا فاوت گونهت Rounaghو  Doraghiمطالعه 

Ikem  يهايژگيكه و نددكران يب) 2003(و همكاران 

ل يت آب از عوامل دخيفيو ك يفلز، گونه ماه ييايميوشيب

ان يماه يهان در بافتيره فلزات سنگيزان تجمع و ذخيدر م

عالوه بر ن يفلزات سنگ زان تجمعيم .شوند مي محسوب

مورد ز يان نيكبد و آبشش ماه يهابافت عضله در بافت

نكه كبد و آبشش يل ايبه دل( ندرار گرفتسنجش و مطالعه ق

ن يها همچنن اندامي، ا)دارندن يل به تجمع فلزات سنگيتما

در معرض  يماهقرارگرفتن  براي يمناسب ينشانگرها

سم و سوخت يرا كه محل متابوليباشند، ز مين يفلزات سنگ

. )(Jezierska and Witeska, 2001 هستند يو ساز فلز

آب با فلزات  يآلودگ براي يمناسب ةكنندسمنعك اغلبكبد 

. بافت آبشش )(Jezierska and Witeska, 2001 است

از  يجهت آگاه يتواند به عنوان شاخص مناسب مي زين

موجود در  يفلز يهاونيرا يز ،آب مطرح باشد يآلودگ

م به يها با اتصال كلسد آبششيكلرا يهاسلول وسيلهبهآب 

 يهاپمپ يهاه محلا انتقال بيرفعال يصورت انتشار غ

). (Jezierska and Witeska, 2001 شوند مي جذب يوني
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 دهد مي نشان ماهي متفاوت هايگونه در تحقيقات مختلف

 آبشش و كبد در سنگين غلظت عناصركه در اكثر مطالعات 

 دارمعنا اختالف يداراآنها  با و باشد مي عضله از بيشتر

 زان تجمعيمن يانگياختالف در م .)(Pourang, 1995 است

 مختلف، احتماالً يهان در بافتيك از فلزات سنگيهر 

ك و يولوژيزياز تفاوت در عملكرد ف يتواند ناش مي

 ,.Dural et alها باشد ك از بافتيهر  يسم سلوليمتابول

ن در يفلزات سنگ زان تجمعيمتفاوت ن يهمچن). (2006

دن بو رياز متغ يتواند ناش مي انيگون ماهگونا يهابافت

 يفلز يوندهاينه غلبه بر پين در زميتوان فلزات سنگ

ا يازها يها باشد. تفاوت ننيونير متالوتيها نظنيپروتئ

تواند به عنوان  مي انيك ماهيمتابول يهاتيك و فعالياكولوژ

  .(Canli and Atli, 2003) شود يتلق يگريعامل مهم د

Doraghi ن مختلف را در يفلزات سنگ زان تجمعيم  

ده مورد يشبه شور يآبشش، كبد و عضله ماه يهافتبا

 يبافت كبد دارا ايشانمطالعه  در قرار داد كه يبررس

زان يمن يترنييپا يو بافت عضله دارا زان تجمعيمن يشتريب

 زان تجمعيم )2007( و همكاران Turkmen بود. تجمع

وم، كبالت، كروم، مس، آهن، منگنز، ين كادميفلزات سنگ

زده عضله و كبد دوا يهارا در بافت يروكل، سرب و ين

ن ييه تعيترانه تركيمرمره، اژه و مد ياهاياز در يگونه ماه

فلزات در  زان تجمعيمن يباالتر ايشاندر مطالعه  .كردند

در بافت عضله مشاهده  زان تجمعيمن يترنييبافت كبد و پا

ن يهمچن .بقت داردج مطالعه حاضر مطايبا نتا د كهيگرد

تمام در را  زان تجمعيمن يشترين نمودند كه آهن بايب شانيا

 يآهن داراز يدر مطالعه حاضر ن ست.ان دارايماه يهابافت

  .بود زان تجمعيمن يانگيمن يباالتر

Dural )2007( وم و يكادم زان تجمعيمد كه كران يب

 ر فلزاتيسا زان تجمعيمكبالت به طور معمول كمتر از 

وم نسبت به يجمع فلز كادمز تيدر مطالعه حاضر ن .باشد مي

 فلز زان تجمعيم مطالعهاين در . بودگر فلزات كمتر يد

و سرب در بافت عضله  و آبشش وم در بافت عضلهيكادم

 ياشعله يكه توسط دستگاه جذب اتم ندكم بود يبه حد

كل موجود در يون نيآبشش مكان جذب  .ندشدن ييشناسا

شتر ين فلز بيزان ايم يآب يهاطيمحهستند و هرچه در آب 

رد و يگ مي صورتبه سرعت آن باشد عمل جذب و تجمع 

گر مشاهده شود در بافت يد يهانكه در بافتيقبل از ا

ك نشانگر يتواند  مي شود. بافت آبشش مي دهيآبشش د

 Jezierska and كل باشديآب به ن يآلودگ يمناسب برا

Witeska, 2001)( .Uysal  و همكاران)زان يم )2008

را  (Co, Cr, Ni, Fe, Mn, Zn, Cu)ن يات سنگتجمع فلز

ان مهاجر و ياز ماه يدر بافت عضله، پوست و آبشش برخ

 يايمختلف كفال را در آنتال يهاك به كف مانند گونهينزد

 ايشانق يج حاصل از تحقيقرار داد. نتا يه مورد بررسيترك

در بافت آبشش و ن تجمع را يشتريبكل ينشان داد كه ن

ز يحاضر ن ةدر مطالع .دارددر بافت عضله را تجمع ن يكمتر

زان آن در بافت ين ميتركل در آبشش و كميزان نين ميشتريب

كل در يدر مطالعه حاضر تجمع ن، ديعضله سنجش گرد

- يدار نمان اختالف معنيشتر از كبد بود اما ايبافت آبشش ب

) 2008و همكاران ( Uysal ةكه در مطالع ي، درحالباشد

    به نظر  3جدول  با توجه به .دار بودانن اختالف معيا

و تجمع  يماه اندازهرابطه مثبت در ارتباط با رسد كه يم

ان تجمع فلز مس يم يمنفكل، سرب و رابطه يفلزات آهن، ن

هرچند ، وجود دارد در بافت عضله يماه اندازهش يبا افزا

امر ن يا). >05/0P( نداشت يدارامعن اختالف ابطور نيا

را  يدارارابطه مثبت و معن ،يفلز روتجمع  كهد بو يدر حال

به ش طول كل و وزن بدن يبا افزاجار بزرگ يان كيدر ماه

د كران يب 2005در سال  05/0P< .(Guo( ش گذاشتينما

در  يماه اندازهدر بافت عضله با  يكه تجمع فلز رو

 باشد.يمثبت م رابطة يداراانوس آرام ياق ين ماهيچند
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 اندازهان يمثبت م ارتباطكه  دندكران يباز مطالعات  يبرخ

وجود دارد در بافت عضله ن يو تجمع فلزات سنگ يماه
.(Al-Yousef et al., 2000, Karadede et al., 2003) 

ان داشتند كه يبمطالعات از  يكه برخ ستا ين در حاليا

بافت عضله در ن در يان تجمع فلزات سنگيم يمنف رابطة

 ,Canli and Atli) وجود دارد انيماه باط با اندازهارت

2003, Farkas et al., 2003). ها ممكن ن تفاوتيعلت ا

به  ،باشد مورد مطالعه يهاگونهدر از تفاوت  ياست ناش

 دارد. يشترياز به مطالعات بين موضوع نيرسد اينظر م

 ين در بافت عضله ماهيتمام فلزات سنگ ن تجمعيانگيم

به لذا  ،استتر نييپا ينجار بزرگ از حد استاندارد جهايك

 يسالمت يبرا يخطر ين ماهيمصرف ارسد  مي نظر

  مصرف كنندگان ندارد. 
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Abstract: Accumulation of heavy metals (Pb, Cd, Fe, Z, Ni, Cu) in gill, liver 

and muscle of 30 individuals of greater lizardfish (Saurida tumbil), collected 

from Hendijan fishing area in April 2012, was assessed.  Metals were 

extracted by digestion method and their levels were measured by atomic 

absorption spectrophotometr (AAS- model GBC Savanta AA ). Levels of 

the heavy metals from maximal to minimal were Fe>Zn>Cu>Ni>Pb>Cd. 

Mean of heavy metals accumulation in gill, liver and muscle were 

significantly different (P<0.05), being highest in the liver and lowest in 

muscle. According to the result, accumulated heavy metals in greater 

lizardfish were lower than the international standard of WHO, FAO, 

NHMRC, UK (MAFF). So, it is seems that Greater lizardfish consumption 

don’t have any danger to human health. 
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