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امروزه پنشرفت فن آوری و توسنه ی صنایع و به تبع آن افزایش منزان آلودگی زیست محنطی اشی از فنالنتهای آبزی
پروری ،صننتی ،ک شاورزی ،شهری و کشتنرا ی ،سبب شده است که پژوهش های بوم شناختی به این سمت سوق یابندغ فلزات
سنگنن (از جمله سرب) و تجمع آن ها در بدن موجودات آبزی نز یکی از موارد بسنار مهم است که در سات های اخنر مورد
توجه قرار گرفته است ;(Romeo et al., 1999; Al- Saleh and Shinwari, 2002; Agah et al., 2009; Ganjavi et al., 2010
) Saei- Dehkordi et al., 2010غ خلنج فارس یک دریای نمه بسته و کم عمق می باشد که وضننت گردش و چرخش کند
آب در آن از یک طرا و قرار گرفتن در منرض آلودگی های با منشاء ا سا ی از سوی دیگر ،محنط زیست خلنج فارس را به
یک مخزن طبننی برای آالینده ها تبدیل کرده استغ با توجه به اهمنت بوم شناختی خلنج فارس به عنوان یک اکوسنستم
دریایی تحت فشار ،پژوهش در زمننه تجمع عناصر سنگنن در بدن موجودات دریایی امری الزم و ضروری می باشد
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)(Al- Saleh and Shinwari, 2002; Dugo et al., 2006; Agah et al., 2009; Ganjavi et al., 2010غ تجمع فلزات سنگنن در
بدن موجودات ز ده و ا تقات آن به حلقه های بندی ز جنره های غذایی و در هایت تاثنر فلزات سنگنن در حنات موجودات
آبزی بسنار حائز اهمنت است )(Al- Saleh and Shinwari, 2002; Ganjavi et al., 2010غ سرب ،فراوان ترین عنصر سمی و
سنگنن در محنط زیست می باشدغ همچننن این عنصر از زمان مصرا آن در بنزین از پراکنش بسنار وسننی در سطح جهان
برخوردار شده استغ به طوری که ،از یخ های قطبی تا رسوبات اعماق دریاها اثرات آن را می توان یافتغ در بنشتر سنستم های
آب و خاک ،سرب دارای حرکت کم استغ زیرا حدلنت آن در آب کم می باشد و تمایل زیادی به جذب و تبادت در خاک داردغ
در محنط زیست ،سرب به شدت جذب رسوبات و ذرات خاک می شودغ سرب نز هما ند سایر فلزات سنگنن توسط گناهان،
موجودات آبزی و منکروارگا نسم ها جذب و تجمع داده می شود که به ا حدت آن در محنط بستگی دارد ( Esmaeili Sari,
)2002غ امروزه ،ماهی به عنوان یکی از مهم ترین پروتئنن های حنوا ی متند مطرح شده تا نازهای غذایی را فراهم ساخته و از
سدمت بشر در سراسر جهان حمایت کندغ ماهی دارای کلستروت کم ،مقدار پروتئنن زیاد و اسندهای چرب ارزشمند غنراشباع
می باشدغ بنابراین قرار گرفتن ا سان در منرض مواد شنمنایی مضر ما ند فلزات سنگنن از طریق مصرا غذاهای دریایی
اجتناب اپذیر است )( Ganjavi et al., 2010; Saei- Dehkordi et al., 2010; Storelli et al., 2010غ از مهم ترین روش های
کنترت ،ا تخاب گو ه های مختل ماهی به عنوان شاخص آالینده های فلزی در محنط های آبی می باشد که در این مورد
بافت های مختل ماهنان به منظور بررسی اثرات فنزیولوژیک فلزات سنگنن می توا ند به کار رو د .بنابراین سنجش غلظت
فلزات سنگنن در بافت های بدن ماهی می توا د مقدمه ای برای شناسایی سطح آلودگی اکوسنستم های آبی باشد ( Dugo et
 )al., 2006غ از جمله گو ه های شاخص جهت سنجش منزان آلودگی می توان به ماهی زمنن کن دم واری Platycephalus
 indicusاشاره مود ()Ganjavi et al., 2010; Saei- Dehkordi et al., 2010غ پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثنر منابع
آالیند ه دریایی ،فنالنت های آبزی پروری ،جنسنت و فصوت متتاوت بر غلظت عنصر سرب در بافت کبد ماهی زمنن کن دم
واری در سه منطقه منناب ،قشم و بندر خمنر صورت گرفته استغ
مواد و روشها
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در پژوهش کنو ی مو ه برداری از مناطق منناب ،قشم و بندر خمنر در فصل گرم اواخر تنر و اوایل مرداد ماه و در فصل سرد
در اواخر دی ماه و اوایل بهمن ماه ا جام شدغ مو ه برداری در منطقهی منناب با مختصات جغرافنایی  27درجه و  5دقنقهی
شمالی و  56درجه و  48دقنقهی شرقی ،در منطقهی قشم با مختصات جغرافنایی  26درجه و  59دقنقهی شمالی و  56درجه
و  14دقنقهی شرقی و در منطقهی بندر خمنر با مختصات جغرافنایی  26درجه و  56دقنقهی شمالی و  55درجه و 35
دقنقهی شرقی صورت گرفت (در هر فصل از هر ایستگاه  30مو ه جمع آوری شد)غ پس از ا تقات به آزمایشگاه ،مو ه ها تا
زمان ا جام عملنات آزمایشگاهی درون فریزر  -20درجه سا تی گراد ذخنره و گهداری شد دغ پس از عملنات زیست سنجی،
مو ه ها بر روی منز کار که با صتحه پدستنکی پوشا ده و با اسند نتریک رقنق تمنز شده بود قرار گرفت (قبل از شروع کار
تمام ابزار و وسایل مورد استتاده به وسنله اسند نتریک  %5شستشو داده و با آب مقطر دوبار تقطنر آبکشی گردید)
)(Moopam, 1999; Bu- Olayan and Subrahmanyam, 1997غ پس از جداسازی بافت کبد ،جهت خشک مودن مو ه ها و
جلوگنری از تبخنر احتمالی مقادیر فلز سرب از خشک کردن مستقنم در آون خودداری گردیدغ مو ه ها با استتاده از روش
خشک کردن با ا جماد مدت ( )Vacosدر دمای  -40درجه سا تی گراد به مدت  8تا  10ساعت خشک شد دغ به منظور هضم
مو ه ها ابتدا مقدار  0/5گرم از مو ه خشک و پودر شده با استتاده از ترازوی مدت  TE313-Sartoriusساخت آلمان با دقت
 0/001گرم توزین گردیدغ مو ه های توزین شده را درون ویات های مایکروویو مدت  Thosiساخت آمریکا ریخته و پس از
افزودن  7منلی لنتر اسند نتریک غلنظ ( % 65پس از هر بار پودر کردن مو ه ها ،هاون چننی با اسند نتریک  %5شستشو
داده و با آب مقطر دوبار تقطنر کامدً آبکشی شد) و  1منلی لنتر آب اکسنژ ه  ،%30درب ویات ها بسته و در محتظه مخصوص
قرار گرفت و به دستگاه مایکروویو منتقل و طبق دستورالنمل دستگاه اقدام به هضم مو ه ها گردید )(Moopam, 1999غ به
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منظور ا دازه گنری غلظت سرب از روش اسپکتروفتومتری جذب اتمی (AAS) 1استتاده و برای هر مو ه آزمایش سه بار تکرار
و هایتاً منا گنن سه بار سنجش به عنوان مقدار غلظت واقنی فلز مورد ظر ثبت گردیدغ سنجش صحت 2روش در پژوهش
حاضر از طریق ا تخاب چند مو ه تصادفی از سرب در بافت مورد مطالنه و با استتاده از دستگاه پدسمای جتت شده القایی
( 3)ICPعدوه بر دستگاه جذب اتمی ا جام گرفتغ در پایان آزمایش پس از جمع آوری اطدعات ابتدا رمات بودن داده ها با
استتاده از آزمون کولموگروا اسمنر  4مشخص گردیدغ سپس داده ها با استتاده از رم افزار  SPSSسخه  16مورد تجزیه
و تحلنل قرار گرفتندغ مو ه های مختل از ظر غلظت عنصر سرب با استتاده از آ النز واریا س یک طرفه (One- Way
) ANOVAمقایسه گردید دغ جداوت و شکلها با استتاده از رم افزار اکسل ترسنم شدغ سپس جهت مقایسه اختدا منا گنن
پارامترهای به دست آمده از آزمون توکی در سطح آماری  95درصد استتاده شدغ
نتایـج
تایج حاصل از آ النز واریا س یک طرفه شان داد که از لحاظ غلظت عنصر سرب در بافت کبد ماهی زمنن کن دم واری در
فصوت زمستان و تابستان بنن مناطق منناب ،قشم و بندرخمنر اختدا مننی دار آماری وجود دارد ()P<0/05غ در مورد غلظت
عنصر سرب در فصل زمستان بنن منطقه منناب با مناطق قشم و بندرخمنر اختدا مننی دار مشاهده شد ( )P<0/05و منطقه
قشم نز با بندر خمنر اختدا مننی دار داشت (( )P<0/05شکل )1غ تایج حاصل از تحقنق کنو ی حاکی از آن است که از
لحاظ غلظت عنصر سرب در کبد ماهی زمنن کن دم واری ،منطقه بندر خمنر منزان باالتری را سبت به مناطق قشم و
منناب دارد ()P<0/05غ از لحاظ غلظت عنصر سرب در کبد ماهی زمنن کن دم واری بنن مناطق منناب ،قشم و بندرخمنر در
فصل تابستان اختدا مننی دار آماری وجود دارد (( )P<0/05شکل )2غ تایج شان داد که از ظر غلظت عنصر سرب در
منطقه منناب با قشم و بندرخمنر اختدا مننی دار وجود داشت ( )P<0/05و منطقه قشم نز با بندر خمنر اختدا مننی دار
شان داد () P<0/05غ در فصل تابستان منطقه قشم بنشترین غلظت عنصر سرب را در کبد ماهی زمنن کن دم واری سبت به
مناطق بندر خمنر و منناب داشت ()P <0/05غ از لحاظ غلظت عنصر سرب در بافت کبد ماهی زمنن کن دم واری در سه
منطقه منناب ،قشم و بندر خمنر بنن جنس های ر و ماده اختدا مننی دار آماری وجود داشت (( )P>0/05شکلهای  3و
)4غ تایج حاصل از پژوهش های حاضر شان داد که به طور کلی غلظت عنصر سرب در بافت کبد جنس ر سبت به جنس
ماده منزان باالتری داشت ،هر چند این اختدا مننی دار بود ()P >0/05غ
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تایج حا صل از پژوهش کنو ی شان داد که در فصل زمستان از لحاظ غلظت عنصر سرب در بافت کبد ماهی زمنن کن دم
واری بنن مناطق منناب ،بندرخمنر و قشم اختدا مننی دار آماری وجود داردغ  Romeoو همکاران ( )1999با بررسی توزیع
فلزات سنگنن در گو ه های مختل ماهی در آبهای ساحلی منطقه  Mauritaniaدر فرا سه شان داد د که غلظت عناصر
کادمنوم ،مس ،روی و جنوه در عضله گو ه های احنه سطح زی سبت به گو ه های ک زی کمتر استغ  )2002( Chenشان
داد که اختدا مننی داری در غلظت عناصر سرب ،کادمنوم ،جنوه ،قره ،مس و آهن در مو ه های مناطق مختل تاالب چی-
کو وجود داردغ  Fabrisو همکاران ( ) 2006شان داد د که غلظت فلزات سنگنن مثل آرسننک ،سرب و جنوه در ماهی زمنن
کن  Platycephalus bassenisو البستر  Jasus edwardsisو آبالو ی  Haliotis rubraبه مکا ی که ماهی در آن زیست می کند
بستگی دارد و بنن غلظت عناصر در این گو ه ها در مناطق مختل آبهای ساحل ویکتوریا در استرالنا تتاوت مننی دار مشاهده
شد ولی یک الگو و رو د ثابت در بنن مناطق در غلظت فلزات سنگنن وجود داشتغ وجود تتاوت مننی دار در بنن منزان
غلظت عناصر سنگنن در گو ه های مختل و در مناطق مختل می توا د به دلنل کاربرد مدیریتی مختل  ،شرایط محنطی،
تخلنه فاضدب ها ،وجود کارخا ه های صننتی و فنالنت های آبزی پروری در مناطق باشد ( ;Forstner and Wittmann, 1983
 Wong .)Phillips, 1992; Gaspic et al., 2002; I- Hsun et al., 2005و همکاران ( )2000با بررسی منزان فلزات کادمنوم،
سرب ،مس و روی بر روی گو ه  Perna viridisدر منطقه هنگ کنگ شان داد که بنن غلظت تمامی عناصر ذکر شده به غنر
از کادمنوم و مس در فصوت تابستان و زمستان اختدا مننی دار وجود داردغ بررسی غلظت عنصر کادمنوم در کبد گو ه های
 Liza macrolepis ،Acanthopagrus berdaو  Valamugil cunnesiusدر دو منطقه متتاوت دارای آلودگی و فاقد آلودگی در
تو س و یوگسدوی شان داد که غلظت این عنصر در مناطق مختل تتاوت مننی دار دارد ()Chen, 2002غ  Turkmenو
همکاران ( ) 2005بنان کرد د که غلظت فلزات سنگنن در عضله ماهی با توجه به منطقه ای که ماهی صند شده است و با
توجه به گو ه ماهی می توا د بسنار متنوع و متغنر باشد ،همچننن شان داد د که غلظت فلزات سنگنن گو ه های مختل
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ماهنان در مناطق متتاوت مو ه برداری با یکدیگر اختدا مننی دار داردغ  Fabrisو همکاران ( )2006شان داد د که در اکثر
موارد در ماهی زمنن کن  P. bassenisو البستر  J. edwardsisو آبالون  H. rubraبنن غلظت عناصر در بدن موجود و در
جنس های ر و ماده ماهی اختدا مننی دار وجود داردغ تحقنقات حاکی از آن است که ،جنسنت موجود آبزی در غلظت
عناصر در بافت های کبد ،عضله و آبشش بی تأثنر می باشد ( I- Hsun et al., 2005; Burger et al., 2007; Dimari et al.,
)2008غ  Gaspicو همکاران ( ) 2002با بررسی غلظت سرب و کادمنوم در بافت های کبد و عضله دو گو ه ماهی هنک اروپایی
 Merluccius merlucciusو کتات قرمز  Mullus barbatusدر دریای آدریاتنک شان داد د که بنن غلظت عنصر سرب و
کادمنوم در کبد و عضله ماهنان مذکور در جنس ر و ماده اختدا مننی دار آماری وجود داردغ  Turkmenو همکاران
( ) 2005بنان کرد د که عامل جنسنت در منزان تجمع فلزات سنگنن در موجودات دریایی بی تأثنر می باشدغ تایج پژوهش
کنو ی شان داد که غلظت عنصر سرب در ماهی زمنن کن دم واری در فصل تابستان در منطقه قشم باالترین مقدار را شان
می دهد در حالی که در فصل زمستان منطقه بندر خمنر بنشترین غلظت سرب را سبت به منطقه قشم داردغ عنصر سرب
یکی از ترکنبات مه م تت می باشد ،بنابراین منزان باالی آن در محنط به دلنل فنالنت های تتی استغ عدوه بر این منا گنن
دمای منطقه قشم در فصل تابستان بنشتر از مناطق بندر خمنر و منناب می باشد ،در فصل تابستان درجه حرارت درگرم ترین
روزها ممکن است به  50درجه سا تی گراد نز برسد ،در تنجه منزان تبخنر در این منطقه افزایش می یابدغ از آ جایی که
غلظت عنصر سرب با منزان شوری همبستگی مثبت دارد ،احتماال یکی دیگر از عوامل افزایش سرب در فصل تابستان در ماهی
زمنن کن دم واری منزان شوری در منطقه قشم استغ با توجه به اینکه در پژوهش های پنشنن به تأثنر به سزای بار دگی در
افزایش منزان فلزات در فصل زمستان اشاره شده است ( )Saei- Dehkordi et al., 2010و با توجه به موارد ذکر شده شاید
بتوان دلنل افزایش منزان عنصر سرب در ماهی زمنن کن دم واری در منطقه بندر خمنر را به آبشویی از مناطق صننتی
زدیک به آن در تنجه بار دگی در فصل زمستان سبت دادغ با توجه به تایج پژوهش کنو ی می توان گتت که آلودگی های
اشی از فنالنت های تتی ،صننتی و شهری در مناطق مختل احنه خلنج فارس (منناب ،بندرخمنر و قشم) طی فصوت
متتاوت بر رو د تجمع عنصر سرب در بافت کبد ماهی زمنن کن دم واری مؤثر می باشدغ
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