
 101-115: 1395( 2) 6مجله بوم شناسی آبزیان 

101 

 

                           

 
 بوم شناسی آبزیان مجله

Journal homepage: http://jae.hormozgan.ac.ir 

 

به واسطه  خزر حوضه جنوبی دریای فلزات سرب و کادميوم آلودگی پایش وضعيت

  GISماهی کفال طالیی با استفاده از سيستم 

 2مهرنوش نوروزی، 1مصطفی باقری توانی

 آزاد اسالمی، واحد تنکابن، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تنکابن دانشگاه 1

 ، تنکابنتنکابن واحد اسالمی آزاد دریا، دانشگاه بیولوژی و شیالت گروه  2

 مقاله: نوع

 پژوهشی

 چکيده

)سرب و کادمیوم( حوضه جنوبی  پایش وضیعت آلودگی فلزات سنگین و سمی بررسی حاضر با هدف

 GIS( با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی Liza aurataکفال طالیی ) ماهیواسطه ه دریاي خزر ب

دریاي  درکل نوار ساحلی جنوبایستگاه  10ماهیان بالغ کفال، از آبشش بافت برداري از نمونهباشد. می

پهنه بندي و الگوي پراکنش توزیع، تراکم، جهت ارزیابی فضایی . در دو فصل بهار و پاییز انجام گرفتخزر 

 استفاده شد. GISدر سیستم  *Giو شاخص  مورانآزمون یابی، تابع تراکم کندي، درونات از روش فلز

میکروگرم برگرم و در  23/1و 88/1میزان جذب فلزات سنگین سرب و کادمیوم در فصل بهار به ترتیب 

نشان داد که روند  GISهاي یه و تحلیل نقشهمیکروگرم برگرم بود. تجز 79/0و  42/1فصل پاییز به ترتیب 

صورت نزولی می باشد. الگوي پراکنش فلزات با توجه ه تراکم و تمرکز هر دو فلز از سمت شرق به غرب ب

که نشان دهنده تجمع و نزدیکی اي قوي و داغ است صورت خوشهه ب *Giبه آزمون موران و شاخص

میزان توان این طور بیان نمود که باشد. در نهایت میکدیگر میمناطق آلوده داراي تراکم باال در مجاورت ی

 استانداردهايو در مقایسه با نفس( بسیار باال بود آلودگی مناطق شرقی دریاي خزر )بندرترکمن و خواجه

 باشد. می بین المللی باالتر از حد مجاز

 مقاله: تاریخچه

 02/07/94دریافت: 

 21/12/94اصالح: 

 18/01/95پذیرش: 

 : کلمات کليدی

 تجمع زیستی 

 دریاي خزر

 سنگین فلز

 کفال طالیی
  

 هـمقدم

 از زیسهتی یکهی   تجمهع  ایجهاد  و سهمی  اثهرات  علهت  شود، بهه می آبی اکوسیستم وارد هایی کهآالینده بین فلزات سنگین در

 ههاي  سهوخت  احتهراق  ؛فلهزات  گیآلود ورود عمدة منابع(. De Mora et al., 2004شوند )می محسوب هاآالینده خطرناکترین

  (.Dietz et al., 2000رونهد ) شهمار مهی   بهه  هها  کهش  آفهت  و کودهها  فاضالب، صنعتی، و ات شهريضایع ي،وکا معدن فسیلی،

غیهر   یل اسهتررا  نفهت و نشهت احتمهالی آن، حهواد      متأسفانه طی سالهاي اخیر به دل بزرگترین دریاچۀ جهان، دریاچۀ خزر

ههاي  نولوژیک صنایع فعال در پهنه آبی و ساحلی، ترلیه آب تهوازن کشهتی، عهدم کنتهرل ورود پسهاب     مترقبه و فرآیندهاي تک

 Pakbaz andباشهد ) شههري و پیشهروي غیهر اصهولی خشهکی در دریها، در معهری آلهودگی شهدید مهی          ، صنعتی، کشهاورزي 

Purvakhshroudi, 1995.) فلزات سهنگین  از مقداري است ممکن دریایی هاي محیط به شده ذکر هايآالینده انتقال دنبال به 

 .(Amini Ranjbar and Sotudehnia, 2005شود ) ماهی جذب توسط آب طریق از یا غذایی زنجیره طریق از

 آلهودگی  میهزان  .اسهت  محیط پایش و ارزیابی به نیاز آبی هاي محیط در ها آالینده غلظت و منابع آلودگی، تأثیر تعیین براي 

                                                           
  الکترونیک:نویسنده مسئول، پست  mostafa.bagheri@hotmail.com 

                                                    mostafa.bagheri@toniau.ac.ir 
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 ;Hamed and Emara, 2006) شود تعیین موجودات دریایی و رسوبات آب، آنالیز توسط تواند می ها دهآالین به آبی هاي محیط

Veerasingam et al., 2010 .)رو، الگوي روند  باشند. از اینتر میآب نسبت به انسان حساس در موجود هايبه آلودگی هاماهی

ههاي آبهی   زیستی نسبت به تغییهرات در محهیط   بیواندیکاتور یک انعنو به تواندانباشت و تجمع عناصر در بافت هاي ماهی می

جذب سطحی فلزات در سطح آبشش، به عنهوان  (. ;Agah et al., 2009 Tekin-Özan, 2008; Vinodhini, 2008استفاده شود )

اي جهانی جهت هدبراساس استاندار (. از این رو Hemens and Connell, 1975شود )نرستین نشانگر آلودگی آب، محسوب می

 شود.سنجش وضیعت آلودگی دریا از بافت آبشش ماهی به عنوان شاخص زیستی )بیواندیکاتور( استفاده می

فلزات   .شودمی استفاده کند از آبزیانمی زمان تغییر طول در زیست محیط چگونه اینکه و زیست محیط کیفیت ارزیابی براي 

کنند هاي زیستی نیستند، با تجمع در بدن آبزیان خاصیت سمی پیدا میفعالیتسنگین و سمی سرب و کادمیوم که مورد نیاز 

 و آب خها،،  آلهودگی  وضعیت ارزیابی برايتوانند سالمت مصرف کنندگان را تهدید کنند.  و با ورود به چرخه غذایی انسان می

 مرتبط مشکالت  و مکانی وسعت به دلیل اما است؛ امري ضروري بردارينمونه آلوده، مناطق تعیین و سنگین به فلزات رسوبات

سهامانه اطالعهات جغرافیهایی     از اسهتفاده  آلهودگی،  معری در مناطق و مناطق آلوده تعیین براي شده جمع آوري هاينمونه با

(GISو روش )1هاي زمین آمار ( بسیار مفید استSengupt, 2002 .)اي از ابهزار قدرتمنهد   سیستم اطالعات جغرافیایی، مجموعه

بهه جههت   سیسهتم  این در واقع ی است. عي فضایی از جهان واقهانده، تبدیل و نمایش دادهیراي ذخیره و بازیابی اطالعات درآب

را  از ابزارهایی مانند نقشه برداري استفاده نیازمندبسیاري از مشکالت  در پیشگویی ، توانایی و قابلیت زیادسازي باال قدرت مدل

پایهه گهذاري    ایی، پشتیبانی جهت تصهمیم گیهري  . هدف نهایی یک سیستم اطالعات جغرافی(Makhdoum et al., 2013) دارد

ههاي متفهاوت   دست آوردن اطالعاتی است کهه از ترکیهب الیهه   ه باشد و عملکرد اساسی آن بشده براساس داده هاي مکانی می

 توزیهع براي تعیین  (. این روشFazelnia et al., 2012) آینددست میه هاي مرتلف و با دیدگاه هاي گوناگون بها با روشداده

 و یهابی بهراي درون  اسبمن روش عنوان به همچنین و دارد توان باالیی رسوبات و جانوران آب، خا،، در سنگین فلزات مکانی

 (. Juang et al., 2001; Webster and Burges, 2002است ) پیشنهاد شده هاآالینده پراکنش هاينقشه يتهیه

آب و رسهوبات   سنگین در فلزات غلظت توزیع ، برايGISسیستم  در یابی و زمین آماربراي استفاده از درون متعددي اتمطالع

و  Hosseini(، 2012) و همکهاران  Saeadi (2013 ،)Shahbazi و Jamshidi zanjaniتوان مطالعهات  انجام شده است. از جمله می

در  (،2010)و همکههاران  Saeadi(، 2010)و همکهاران   Akhoundi(، 2011)ران و همکها  Tavakoli mohamadi(، 2011همکهاران ) 

و همکههاران  Balakrishnan(، 2013و همکههاران ) Chandrasekaran(، 2015) و همکههاران Selvamمطالعههات  و داخههل کشههور

(2013 ،)Raj chandar  وRejeesh kumar (2012در خار  کشور ) نام برد. را 

 ,CEPگونه ماهی ) 133ماهی کفال طالیی از جمله  گونه هستند. 100 حدودجنس و  15مشتمل بر  2خانواده کفال ماهیان

دریاي از  3به همراه گونه کفال پوزه باریک 1313تا  1309هاي باشد که نرستین بار طی سال( ساکن در دریاي خزر می2002

در بین ماهیان دلیل وجود ارزش تغذیه اي باال ه ب این ماهی(. Aslan Parviz, 1991سیاه به دریاي خزر معرفی شده است )

 (. Khosrawwi, 1992) شیالتی شمال کشور رقم صید نسبتأ باالیی دارد

هاي انسانی در ساحل دریا، احتمال باال با وجود منابع آالینده مرتلف در سواحل جنوبی دریاي خزر و به طور کلی فعالیت

هاي مرتلف بدن آبزیان، از جمله ی دریاي خزر و جذب و تجمع آنها در قسمتبودن میزان عناصر سنگین در سواحل جنوب

کند. ها امکان کمی نمودن توزیع مکانی غلظت عناصر را فراهم میماهیان تجاري مانند ماهی کفال وجود دارد. این روش

را در زمینه انتراب و یافتن  تواند اطالعات مهمیمناطق آلوده به فلزات سنگین و یا در معری خطر آلودگی میهاي نقشه

ریزي آن قرار دهد. بررسی حاضر با هاي استفاده از ساحل یا پاکسازي مناطق در اختیار برنامهمناطق مناسب جهت کاربري

ه جنوبی دریاي خزر  سنگین و سمی سرب و کادمیوم در حوضهدف ارزیابی پهنه بندي، ترمین تراکم و الگوي پراکنش دو فلز 

یابی توسط سیستم اطالعات هاي درونآبشش ماهی کفال طالیی به عنوان بیواندیکاتور با استفاده از مدل با کمک بافت

                                                           
1 Geostatistic 
2 Mugilidae 
3 Mugil Saliens 
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FAOبا استانداردهاي اتفلز مقایسه مقادیر حاصله از تجمع انجام گردید. در نهایت GISجغرافیایی 
1
,WHO

2
, EC

3
  ،4NHMRC 

  .شد مقایسه

 هاروشمواد و 
 منطقه مورد مطالعه

 پهناي و  کیلومتر 1200 به درازاي کیلومترمربع 43۶000 حدود در وسعتی با دنیا محصور آبی پیکرة بزرگترین رخز دریاي
 طول .قرار دارد 54˚و  50΄تا  4۶˚و  43 ́ و طول شرقی 3۶˚و  33΄تا  47˚و  7 ́ بین عری هاي شمالی کیلومتر 550 تا 220
 است. ایران ساحلی خطوط به آن مربوط کیلومتر 991 حدود در که است کیلومتر ۶379 دریا این ساحلی سراسري خطوط

 بردارینمونه هایایستگاه

دریاي خزر از سازمان نقشه برداري تهیه شد و بر اساس منابع  25000/1هاي مطالعاتی نقشه رقومی ابتدا جهت تعیین ایستگاه

در دریهاي   ماهی کفال طالیهی با توجه به پراکنش ق براساس اهداف این تحقیآلودگی مورد ارزیابی و کنترل قرار گرفت. سپس 

ایستگاه شامل آستارا، تالش، انزلی، رودسر در استان گیالن، تنکابن، نوشهر، فریدونکنار، بهشههر در اسهتان مازنهدران،     10 ،خزر

ظهر گرفتهه شهد    کیلهومتر در ن  700در سواحل ایرانی دریاي خزر به طول تقریبی  خواجه نفس در استان گلستان  بندر ترکمن،

عهدد   ۶0در مجمهو  ها ثبت گشهت.   موقعیت جغرافیایی ایستگاه OREGON 550مدل   GPS(. سپس با کمک دستگاه 1شکل )

هاي مهورد نظهر   شرکت پره از ایستگاه 10از  فصل پاییز )تولیدمثل( و فصل بهار )غیر تولید مثل(ماهی کفال طالیی بالغ، در دو 

سهپس  شیالت دانشهگاه آزاد اسهالمی تنکهابن منتقهل گردیهد.      تحقیقات ( به آزمایشگاه 1:1)به حالت انجماد توسط یخ تهیه و 

 ( ثبت شد.مترسانتیو طول کل ) )گرم(  وزناطالعات زیست سنجی ماهیان شامل 

 سنجش فلزات سنگين
س توسط ابزار آلودگی هاي سطحی و پوستی با آب مورد شستشو قرار گرفت. سپ پاکسازيهاي ماهی به منظور ابتدا نمونه

گرم از بافت آبشش ماهی کفال طالیی جدا شد و توسط ترازوي دیجیتال توزین  10پل، قیچی و پنس(، مقدارلتشریح )اسکا

C دماي با آون در ساعت 48 مدت به شدن خشک. براي هضم بافت آبشش جهت گردید
 انجام منظور شد. به داده قرار °105

 لیترمیلی ۶0سپس و شد ریرته جداگانه هضم هاي تیوپ به داخل شده شکخ بافت آبشش گرم 10 ،شیمیایی هضم عمل

 انجام عمل جهت ساعت 3 زمان حداقل صرف از پس گردید. ها اضافهلوله محتوي به ۶ به 1 نسبت به نیتریک اسید محلول

Cحداکثر در دماي ساعت 5 مدت به نمونه ها اتاق، دماي در مقدماتی هضم
داده  قرار  Heater Digest دستگاه  درون °140

 از یک هر هضم از حاصل محلول ؛هضم شیمیایی عمل انجام جهت ها نمونه سازي آماده موازات به .(Roger, 1994شدند )

 به مقطر آب با سپس ومنتقل  لیتري میلی 25 سنجی هاي حجم بالن به 42با کاغذ فیلتر واتمن شماره پس از عبور  هانمونه

اي اتمی شعله جذب از دستگاه کادمیوم(، )سرب فلزات سنگین غلظت گیرياندازه (. جهتMoopam, 1983رسانده شد ) حجم

هاي استاندارد مصرفی بسته به نو  فلز مورد آنالیز، از استاندارد مادر . تمام محلولشد استفاده  Germany AAS4 Zeissمدل 

(Merck با غلظت )ppm 1000 ( تهیه شدStandard methods USA, 2005.) 

                                                           
1 Food and Agriculture Organisation 
2 World Health Organization 
3 European Commision Regulation 
4 National Health and Medical Research Council 
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 ه جنوبی دریاي خزرضمرتصات جغرافیایی ایستگاه هاي نمونه برداري ماهیان در حو .1 شکل

 آماریآناليز 

و مقایسهه بهین    ANOVA( و آزمهون واریهانس یهک طرفهه     t-testمسهتقل، )  tها از آزمون پهارامتري  تحلیل داده براي تجزیه و 

   % استفاده گردید. 95در سطح اطمینان  SPSS 18ها با آزمون دانکن به کمک نرم افزار میانگین

 GISسيستم اطالعات جغرافيایی  ارزیابی

بروي نقشه پایه رقهومی    Arc GIS 10با کمک نرم افزار  GISسیستم اطالعات جغرافیایی  از جهت ارزیابی تجمع فلزات سنگین

معادلهه   (IDW) 3کریجینه   -ین آمارمدل زم 2دهی عکس فاصلهروش وزنو  (1)معادله  1توسط دو روش درونیابی دریاي خزر

 (.Asakere, 2008; Kang Tssung, 2004) ( استفاده شد2)

 
       (1معادله )                                                  

( موسهوم اسهت   4)موزون است. این رویه تعیین ارزش کمی براي نقاط نامعلوم به نام میانگین وزنی siهاي  وزن wiاین رابطه در 

(Balaji and Upmanu, 1998 .) 

      
        (2معادله )    

iمقدار اندازه گیري شده در موقعیت   z(si) در این رابطه
th  است وλi     وزن مقدار اندازه گیهري شهده در موقعیهتi

th   .اسهتS0 

 (.Fazelnia et al., 2012باشهد )  تابعی از فاصلۀ بین آنهها مهی   λi و گیري شده یا معلومتعداد نقاط اندازه Nبینی و موقعیت پیش

ههزار پیکسهل    30که با استفاده از فنون تبدیل نزدیک به  است جهت تهیه نقشه تراکم نیاز به تبدیل نقشه رستري به وکتوري

                                                           
1  Interpolation 
2  Inverse Distance Wighted (IDW) 
3  Kriging 
4 Weighted average interpolation 
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 اتفضایی توزیهع مکهانی ایهن فلهز     به نقطه تبدیل گردید تا بتوان ضمن تهیه نقشه تراکم، به واکاويات بندي فلزدر نقشه پهنه

جههت واکهاوي   ( و Kalantari et al., 2009) کرنهل تراکم  آزموناز  فلزات سنگین ترمین تراکمترسیم نقشه  جهت گردد. اقدام

همبسهتگی   شهاخص خهود  شهاخص مهوران و   از  سهنگین  اتتوزیع فلهز  (اي، پراکنده و تصادفیخوشه) الگوي پراکنش و فضایی

 . است ریبه شرح ز( 3معادله )موران  شاخص .گردیداستفاده   1هاي داغلکهیا  ر()جی استا *Giفضایی 
   

                (3معادله )  

I = ي؛ ا هیناح يدر واحدها ینسب اي یافاصله ریمتغ بیضرn  =(. میزان غلظت فلزاتوزن )شامل  ،ياهیناح يتعداد واحدها

براساس  *Gi شاخص است. ریمتغ ( و )عدم تعادل(مثبت ییتعامل فضا) 1 تای( منف ییتعامل فضا) -1 نیموران ب بیضر

دست آمده از آزمون موران میزان تمرکز فلزات را در نقاط مرتلف با ه ( بz-score( و با توجه به نمره استاندارد )1جدول )

 (.Fazelnia et al., 2012) تقابل ارزیابی اس (4معادله )صورت ه بکند و توجه به الگوي پراکنش مشرص می

      (4معادله )     

 باشد.برابر با تعداد کل عارضه ها می nو  Xو  Wوزن فضایی بین عارضه   X+WXiمقدار خصیصه براي عارضه  jX رابطهدر این 

 
 طبقه بندي نمره استاندارد در تحلیل نو  پراکنش داده هاي مکان محور . 1جدول 

 نو  الگوي پراکنش فضایی (p-value) سطح معناداري (z-score) نداردنمره استا

 سرد -سرد -خوشه اي قوي 01/0 ˂ - 58/2

 سرد -سرد -خوشه اي متوسط 05/0 -58/2 -( -9۶/1)

 سرد -سرد -خوشه اي ضعیف 10/0 -9۶/1 -( -۶5/1)

 توزیع ناموزون -تصادفی - -۶5/1 - ۶5/1

 داغ -داغ -فخوشه اي ضعی 10/0 ۶5/1 -9۶/1

 داغ -داغ -خوشه اي متوسط 05/0 9۶/1 - 58/2

 داغ -داغ -خوشه اي قوي 01/0 ˃ 58/2

 جـنتای
 هاتوصيف آماری داده

در  طول کلو  کمترین وزنو  نشان داد که میانگین بیشترین برداريهاي نمونهسنجی بین ایستگاهنتایج بررسی شاخص زیست

و  متهر( بهود  سانتی 33/42و  گرم 19۶/574) نفسخواجهمتر( و سانتی ۶۶/53و  گرم ۶۶/1071انزلی )بندر فصل بهار به ترتیب

براسهاس   .متر( بودسانتی 83/39گرم و  33/427متر( و آستارا )سانتی ۶3/5۶گرم و  33/1335در فصل پاییز به ترتیب بهشهر )

دار بهود   ل کل بهین ایسهتگاه ههاي مرتلهف معنهی     طو وهاي وزن هاي مطالعاتی شاخصدر بین ایستگاه ANOVAنتایج آزمون 

(05/0>P.) 

که میهزان جهذب فلهز سهنگین      ( نشان داد2)جدول  برداريهاي نمونهبین ایستگاهغلظت فلز سرب و کادمیوم در نتایج بررسی 

 انزلیو بنهدر  منطقه بندرترکمنو کمترین مقدار به ترتیب در بیشترین سرب در بافت آبشش ماهی کفال طالیی در فصل بهار ، 

و بیشهترین   . همچنین میزان جذب فلز سنگین کادمیوم نیز در فصل بههار  رودسر بود ونطقه بندرترکمن در م فصل پاییزدر و 

در منطقهه  میهزان   و کمتهرین بیشهترین  نیهز   . در فصل پاییزمنطقه آستارا و نوشهر بود و در منطقه بندرترکمنکمترین مقدار 

                                                           
1  tohstoh 
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دار بهود  معنهی  بهرداري هاي نمونهه بین ایستگاه این اختالف ANOVAاساس نتایج آزمون بر. که بود منطقه آستاراو  بندرترکمن

(05/0>P.)   طی بررسی میانگین غلظت دو فلز سرب و کادمیوم در فصول مرتلف نتایج آزمهونt-test     نشهان داد کهه بیشهترین

 . (P<05/0)ار بود دمیزان غلظت هر دو فلز در فصل بهار دیده شد و این اختالف نیز معنی

 هاي مطالعاتیایستگاه بین تجمع فلزات سرب و کادمیوم )میکروگرم برگرم( ( معیار انحراف ±میانگین ). 2جدول

 فصل پاییز فصل بهار 

 کادمیوم سرب کادمیوم سرب ایستگاه

±02/0 آستارا
g*59/1 0۶/0±

f83/0 02/0±
d3۶/1 05/0±

d45/0 

±01/0 تالش
h53/1 09/0de21/1 15/0±

ef23/1 03/0±
ab91/0 

±02/0 بندرانزلی
i47/1 05/0±

e14/1 01/0±
ef20/1 09/0±

c75/0 

±02/0 رودسر
d95/1 05/0±

bc34/1 01/0±
g11/1 09/0±

c74/0 

±03/0 تنکابن
f74/1 07/0±

cd27/1 02/0±
c45/1 07/0±

ab93/0 

±01/0 نوشهر
g۶2/1 05/0±

f84/0 02/0±
de31/1 07/0±

bc81/0 

±01/0 فریدونکنار
e88/1 09/0±

de2/1 03/0±
c45/1 05/0±

c75/0 

±03/0 بهشهر
b19/2 0۶/0±

ab4۶/1 04/0±
b۶۶/1 04/0±

c۶9/0 

±03/0 بندرترکمن
b۶8/2 0۶/0±

a55/1 02/0±
a81/1 05/0±

a95/0 

±02/0 نفسخواجه
c12/2 08/0±

ab45/1 03/0±
b۶7/1 07/0±

ab93/0 

 79/0±15/0 42/1±22/0 23/1±24/0 88/1±3۶/0 کل
Sig. 001/0 001/0 001/0 001/0 

 .  باشدها میدار بودن بین میانگینمتفاوت بودن حروف نشان از معنی (*

 

 های پهنه بندی فلزات سنگين ـج نقشهنتای

 GISهاي گردید و در نهایت در قالب نقشه یها وارد سیستم اطالعات جغرافیایه پس از تجزیه و تحلیل نتایج آماري فلزات، داد

هاي نقشه طبق .است شدهنشان داده  3و  2هاي بندي فلز سرب در دو فصل بهار و پاییز در شکلهنهترسیم شد. نقشه پ

حوالی  دریاي خزرقسمت ترین در شرقی بیشترین تجمع فلز سرب در دو فصل بهار و پاییزفلز سرب  ،بندي ترسیم شده پهنه

در حوالی ایستگاه رودسر  طوري کهه بشود ر کاسته میبه سمت غرب دریاي خزآن شدت مقدار بود که از ترکمن بندرایستگاه 

بیشترین در فصل بهار  هاي پهنه بندي ترسیم شده فلز کادمیومبررسی نقشه طبق همچنین. رسدخود می حدبه کمترین 

شترین ایستگاه بندرترکمن و کمترین تجمع حوالی ایستگاه آستارا و نوشهر بود. در فصل پاییز بیحوالی  کادمیومتجمع فلز 

تجمع حوالی ایستگاه تنکابن و بندرترکمن و حد فاصل ایستگاه تنکابن تا نوشهر و کمترین تجمع حوالی ایستگاه آستارا بود. 

میکروگرم بر گرم منطقه را تحت پوشش قرار داده است که در این رابطه روند شرقی  8/0تا  7/0بیشترین مقدار تجمع در پهنه 

هاي پهنه بندي فلز کادمیوم در دو نقشه 5و  4هاي افزایش تجمع فلز کادمیم نداشته است. شکلیا غربی تأثیري در کاهش یا 

 فصل بهار و پاییز نشان داده است.

 نتایج نقشه های تخمين تراکم فلزات سنگين

فلز سرب  که بیشترین ترمین تراکم نشان داد  7و  ۶هاي ترسیم شده براي فلز سرب در شکلهاي ترمین تراکم بررسی نقشه

واحد در واحد سطح در منطقه بندر ترکمن ترمین زده شد.  1800در فصل پاییز در شرقی ترین نوار جنوبی دریاي خزر با 

واحد در  1400همچنین در محدوده اي کوچک در حوالی ایستگاه تنکابن و حد فاصل ایستگاه رودسر تا تالش کمترین مقدار، 

ترین نوار جنوبی دریاي خزر و کمترین تراکم در غربی ترین نوار م در فصل بهار در شرقیواحد سطح متراکم بود. بیشترین تراک

 نشان داد  9و  8هاي ترسیم شده براي فلز کادمیوم شکلبررسی نقشه هاي ترمین تراکم جنوبی دریاي خزر ترمین زده شد. 

حوالی نفس بیشترین تراکم و خواجهبهشهر تا  نوار جنوبی دریاي خزر حد فاصل ایستگاهقسمت ترین شرقیکه در فصل بهار، 
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کادمیم از سمت غرب به شرق نوار  تراکمافزایش این امر حاکی از  ترمین زده شد.فلز  تراکمایستگاه نوشهر و آستارا کمترین 

ی ایستگاه در حوالمقدار تراکم بندرترکمن و کمترین  . در فصل پاییز بیشترین تراکم در ایستگاهباشدجنوبی دریاي خزر می

 شده است. دیدهآستارا 
 

   
 پهنه بندي فلز سرب در فصل پاییزنقشه  .3شکل پهنه بندي فلز سرب در فصل بهار                                   نقشه  .2شکل 

 

 
 لز کادمیوم در فصل پاییزپهنه بندي فنقشه  .5شکل                   پهنه بندي فلز کادمیوم در فصل بهار          نقشه  .4شکل 

 

   
 ترمین تراکم فلز سرب در فصل پاییز        نقشه  .7شکل                       ترمین تراکم فلز سرب در فصل بهار       نقشه  .۶شکل 
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 م فلز کادمیوم در فصل پاییز        ترمین تراکنقشه  .9شکل                      ترمین تراکم فلز کادمیوم در فصل بهار      نقشه  .8شکل 

  نتایج نقشه های الگوی پراکنش فلزات سنگين

( 3جدول در هر دو فصل بهار و پاییز ) نتایج حاصل از کاربرد شاخص موران در خصوص توزیع فضایی توزیع فضایی فلز سرب

نمره  مقدار هبا توجه ببود.  1۶/219و  39/129( به ترتیب Z-Scoreو نمره استانداراد ) 1 ضریب شاخص موراندر خصوص 

با نتیجه  درو در مقایسه  بود( =58/2EI) بزرگتر از مقدار مورد انتظار( =.01/0sig سطح اطمینان)محاسبه شده  استاندارد

نواحی داراي تمرکز در مجاورت  ،ايخوشهپراکنش  يتوجه به الگو با شود.تأیید می (1)جدول اي و ضریب مورانخوشهالگوي 

زیرا هر چه ضریب باشند. صورت پراکنده میه ؛ نواحی داراي تمرکز پایین فلز بو بالعکس باشنددیگر قرار دارند و همسایه مییک

باشد بر توزیع کامالً  1تمایل داشته باشد نشان از تمرکز باالتر دارد. از طرف دیگر چنانچه ضریب موران  1به سمت عدد 

شود و به به سمت صفر پیش می رود از درجۀ معنادار بودن آن کاسته می 1هرچه از عدد  .معنادار مکانی و فضایی داللت دارد

باشد. با مقایسۀ این وضعیت با ضریب موران به صورت کامالً ناموزون و پراکنده می -1یابد. در عدد سمت تصادفی سوق می

هاي پراکنش فضایی فلز سرب در دو فصل در شکل. نقشه الگوي اي استمعنادار و خوشه ،توان گفت که توزیع فضایی فلزمی

در ارزیابی توزیع  *Giنتایج به کارگیري آزمون  است. شدهنشان داده 13و  12هاي و شاخص موران نیز در شکل 11و  10

تا  نفسخواجههاي هترین مناطق نوار جنوبی دریاي خزر حد فاصل ایستگاشرقیدر فصل پاییز نشان داد که فضایی فلز سرب 

داراي توزیع  حد فاصل ایستگاه تالش تا بندرانزلی .است )تمرکز باالي سرب( بوده اي قوي و داغبهشهر داراي توزیع خوشه

که نشان دهنده  ،فریدونکنار نیز توزیع تصادفی بوددر مناطق رودسر تا  باشد.می)تمرکز پایین سرب(  اي قوي و سردخوشه

   از این توزیع تصادفی پیروي ایستگاه قرار دارددو این در حد فاصل که تگاه نوشهر ایس باشد.میپراکنش فضایی ناموزون 

 کند.)تمرکز پایین سرب( پیروي می اي متوسط سردکند و توزیع در آنجا از روند خوشهنمی

در خصوص ( 3جدول )  دو فصل بهار و پاییزنتایج حاصل از کاربرد شاخص موران در خصوص توزیع فضایی فلز کادمیم در 

بود. با توجه به مقدار  13/218و  77/218( به ترتیب Z-Scoreو نمره استانداراد ) 99/0و  1به ترتیب ضریب شاخص موران 

الگوي نتیجه  درکه بود ( =58/2EI) بزرگتر از مقدار مورد انتظار( =.01/0sig سطح اطمیناننمره استاندارد محاسبه شده )

نواحی داراي تمرکز در مجاورت  ،ايخوشهپراکنش  يتوجه به الگو با تأیید می شود. (1)جدول اي و ضریب مورانخوشه

باشند. نقشه الگوي صورت پراکنده میه ؛ نواحی داراي تمرکز پایین فلز بو بالعکس باشندیکدیگر قرار دارند و همسایه می

نشان داده شده 17و  1۶هاي در شکل و شاخص موران نیز 15و  14هاي پراکنش فضایی فلز کادمیوم در دو فصل در شکل

حد فاصل ایستگاه بهشهر تا خواجه نفس داد که در فصل بهار نشان  مودر ارزیابی توزیع فضایی فلز کادمی *Giآزمون  است.

 اي قوي و سردداراي توزیع خوشه حوالی ایستگاه نوشهر و آستارا و( تمرکز باالي کادمیوم) اي قوي و  داغداراي توزیع خوشه

که نشان دهنده  هبود تالش تا تنکابن و حوالی فریدونکنار نیز توزیع تصادفی هايدر ایستگاه. باشد( میکادمیوم پایین تمرکز)

تالش، تنکابن و بندرترکمن  هاي حوالی ایستگاهباشد. در فصل پاییز زمان تولید مثل کفال ماهیان میپراکنش فضایی ناموزون 

)تمرکز  اي قوي و سردحوالی ایستگاه آستارا داراي توزیع خوشه و)تمرکز باالي کادمیم(  اغاي قوي و دداراي توزیع خوشه
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باشد و در مناطق وسیعی از نوار جنوبی دریاي خزر و حد فاصل ایستگاه بندر انزلی تا رودسر و نوشهر تا می م(وپایین کادمی

 باشد.میناموزون که نشان دهنده پراکنش فضایی ه است بهشهر نیز توزیع تصادفی بود

 نتایج کلی آزمون شاخص موران دو فلز سرب و کادمیوم بین دو فصل در دریاي خزر .3 جدول
 پاییز بهار

 کادمیوم سرب کادمیوم سرب 
Moran

’
s Index 1 1 1 99/0 

Z-Score 39/219 77/218 1۶/219 13/218 
p-value 00/0 00/0 00/0 00/0 

 خوشه اي خوشه اي خوشه اي خوشه اي الگوي پراکنش

 داغ -داغ -قوي داغ -داغ -قوي داغ -داغ -قوي داغ -داغ -قوي نو  الگو

 

 
 اي فلز سرب در فصل پاییزپراکنش خوشهنقشه . 11شکل                       اي  فلز سرب در فصل بهار    پراکنش خوشهنقشه . 10شکل 
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 اي فلز کادمیوم در فصل پاییز        پراکنش خوشهنقشه  . 15شکل              اي  فلز کادمیوم در فصل بهار      پراکنش خوشهنقشه  .14شکل      

                            
 در فصل پاییزکادمیوم شاخص موران فلز  .17شکل                            در فصل بهار         کادمیوم شاخص موران فلز  .1۶شکل                 

 بحث 

گیرند تمایل دارند که آنرا به صورت مستقیم از محیط محیط آبی قرار میهنگامی که ماهیان در معری سطوح باالیی از فلز در 

شوند ها و پوست یا از راه مواد غذایی خورده شده یا آب نوشیده شده وارد بدن ماهی میجذب کنند. فلزات از راه آبشش

(Kotze et al., 1997 ،از طرف دیگر مقدار انباشت زیستی یک فلز تحت تاثیر عوامل محیطی ) زیستی و ژنتیکی منجر به تفاوت

(. وجود میزان باالي فلزات Kotze et al., 1999شود )ها و مناطق میها، فصلدر انباشت زیستی فلز بین افراد مرتلف، نو  بافت

 Khalil andباشد )ها ناشی از اختالط عناصر با مراط آبشش و عدم جابجایی کامل از المالها میسنگین در آبشش

Faragallah, 2008 .) 

در   GISهاي پهنه بندي، ترمین تراکم و الگوي پراکنش ترسیم شده در سیستم براساس نتایج مطالعه حاضر، و بررسی نقشه

دو فصل بهار و پاییز میزان غلظت دو فلز سنگین سرب و کادمیوم در ماهیان جنوب شرقی دریاي خزر )بندرترکمن( باالتر از 

آلودگی  قطع طور به عناصر سنگین زیاد تجمع این باشد.غربی دریاي خزر )رودسر، آستارا( میقسمتهاي جنوب مرکز و جنوب 

  دهد. خزر را نسبت به عناصر فوق به وضوح نشان می دریاي آب باالي

وي غلظت فلزات سنگین در رسوبات سواحل دریاي خزر، دفع مستقیم فاضالب ر( بر2007) Lakanو  Zanganeطبق تحقیقات 

مرتلف به خصوص صنایع چرم گامیش تپه و همچنین مراکز صنعتی بندرترکمن را به عنوان منابع اصلی آالینده فلز صنایع 

در مطالعه فلزات سنگین در  ،Bazrafshan (1994)طبق تحقیقات خزر اعالم کردند. همچنین  يسرب در نواحی شرقی دریا

بیشترین درصد  ابل نکا تا صیدگاه خواجه نفس(، اعالم کردندهاي ساحلی مقجنوب شرقی دریاي خزر )آبآب و بستر سواحل 

وارد می شوند. حضور منابع آلوده کننده فلزي  ودخانه ها، فاضالب شهرها و صنایعهاي ربار آلودگی فلزي در این مناطق از راه

ف جهت عقربه هاي ، کاهش سرعت جریان مرالآذربایجاناز سمت کشور  (TPHنفتی ) هیدروکربنهايدر این مناطق، ورود 
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 ,Stephen) آلودگی در مناطق شرقی دریاي خزر باشد يتواند دالیلی بر شدت باالساعت آب دریا و عدم پرش آالینده ها می

2002). Amini Ranjbar   وSotudehnia (2005)وي کفال ماهیان، علت باال بودن غلظت فلز سرب در ربراي  ، طی مطالعه

هاي ونکنار( را ناشی از ساختار زمین شناسی منطقه یا وجود منابع آالینده حاصل از فعالیتمناطق شرقی دریاي خزر )فرید

انسانی نظیر ترلیه فاضالبهاي شهري، صنعتی و کشاورزي از ساحل به دریا، تردد قایق هاي صیادي، تفریحی و تجاري و 

ورود فلز سرب به دریاي  ي خزر اعالم کردند.همچنین ورود مواد آلی و معدنی از سواحل شمالی به سمت سواحل جنوبی دریا

ها، فاظالب هاي صنعتی و شهري، کودهاي تواند ناشی از ترکیبات نفتی، تردد، نشت و ترلیه آب توازن نفتکشخزر می

سازي وخته شناورها، صنایع غذایی و رهاشیمیایی و حیوانی، صنایع آبکاري و تجهیزات الکترونیکی، روغن هاي مستعمل و س

سواحل جنوبی  در مرتلف مرصوصاً صنایع دریایی وجود صنایع ،میان این در ها باشد.ها و شناوراز رن  بدنه کشتی سرب

به عنوان مهمترین دالیل آلودگی با فلز سرب  را می توان انوا  فلزات سنگین حاوي صنعتی هاي پساب و ترلیه دریاي خزر

 .(Esmaili Sari, 2002; Sardashti, 2012برشمرد )

ها در کشها و علفاستفاده از کودهاي شیمیایی، قارچکش همیت کشاورزي هستنداز آنجایی که مناطق مورد مطالعه، داراي ا 

شستشوي خا، مزار  در  باد و وزش وسیلهه هاي کشاورزي غالباً پس از مصرف کود بمزار  بسیار باال می باشد. نشت پساب

با توجه به  گردد.وند و در نتیجه به آلوده نمودن آب دریا و در پی آن ماهیان منجر میاثر بارش باران وارد رودخانه ها می ش

 توان غلظت باالي کادمیوم در ماهیان مورد نظر راهاي شیمیایی و سموم کشاورزي میداستفاده وسیع از کادمیوم در انوا  کو

نسبت غلظت فلزات سنگین در ماهیان مورد  مطالعه در (. نتایج بررسی حاضر نشان داد، Elsagh, 2010این امر نسبت داد ) به

خزر( در نوسان است.  دریاي غربی گیالن )برش مازندران و استان خزر( و سواحل دریاي شرقی گلستان )برش استان سواحل

ه اورزي )بویژه کشه الب شهري، صنعتی و ب، ورود مقادیر متفاوت از فاضعلت این تفاوت ها را می توان وجود منابع آالینده

هاي آلوده به سموم و کود شیمیایی( از ساحل به دریا، تردد متفاوت و پراکنده بتولید فاضالدلیل کشت پراکنده برنج و 

نفتکش ها، کشتی هاي تجاري و قایق هاي تفریحی و همچنین تفاوت ورود مواد آلی و معدنی به مناطق مرتلف سواحل 

 جنوبی دریاي خزر دانست. 

ه جنوبی دریاي خزر به ترتیب  ضحو وم در آبشش ماهی کفال طالیی درقدار جذب فلز سنگین سرب و کادمیطور کلی مه ب

هاي مرتلف ماهیان و مطالعه حاضر با سایر مطالعات انجام شده بر روي گونهمقایسه میکروگرم برگرم بود. نتایج  01/1، ۶5/1

 آلودگی که میزاننشان داد  مطالعه حاضرمقایسه  نتیجهاست. نشان داده شده  4همچنین با استاندارهاي جهانی در جدول 

است.  سازمان بهداشت جهانی دسنگین کادمیوم و سرب بسیار قابل توجه و بیشتر از سطح استاندار عناصر به ماهیانکفال 

نسبت کفال ماهیان عناصر در این تجمع میزان که اهیان سایر مناطق دیگر نشان داد کفال ماهیان با ممقایسه نتیجه همچنین 

  Solea lascaris، شانک زرد باله خاکستري، کفال بیاه، زمین کن و شورت، کپور معمولی و ماهی سفید، سیاه ماهی، :به ماهیان

 Scomberesox saurus ،Sardina pilchardus ،Trigla cuculus ،Atherina hepsetus ،Sparusباالتر و نسبت به ماهیان: 

auratus ،تر بوده است.تري و کفال طالیی پایینخاکس کفال  

هاي پژوهش حاضر اطالعات مناسبی را در مورد توزیع و تجمع غلظت فلزات سنگین و سمی کادمیوم و سرب در کل نوار یافته

ر تواند در فرآیندهاي ارزیابی و پایش آلودگی فلزات سنگین ماهی کفال طالیی دکند که میساحلی جنوبی دریاي خزر ارائه می

چرخه تولید مثلی، منابع آلوده  نظیر فصل، عواملی که دهدمی نشان کنونی پژوهش آبهاي جنوبی دریاي خزر مفید باشد. نتایج

 GISهاي فلز سنگین و سمی سرب و کادمیوم مؤثر بوده است. با توجه به تجزیه و تحلیل نقشه میزان تجمع دو روي کننده، بر

به سمت غرب آن شدت مقدار ه است به طوري که از سمت شرق به غرب به صورت نزولی بود روند تراکم و تمرکز هر دو فلز از

توان این طور بیان نمود میزان در نهایت می شود و این مناطق در مجاورت یکدیگر قرار گرفته اند.دریاي خزر کاسته می

المللی باالتر از  بین استانداردهايدر  مقایسه با  آلودگی مناطق شرقی دریاي خزر )بندرترکمن و خواجه نفس( بسیار باال بوده، و

 کشاورزي هاي رهاسازي زهاب و کشاورزي برش در صنایع نشده تصفیه هاي فاضالب از رویه استفاده بیباشد. می حد مجاز

 عناصر ینا مقدار درازمدت، در تا گرددموجب می گردشگري هاي تر طرح مهم همه از و خزر دریاي به منتهی هاي رودخانه به

 جدي تهدید مورد را مردم سالمت و یابد تجمیع منطقه این ماهیان بافت در نتیجه در افزایش یافته و دریا از برش آب این در
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شود عالوه بر پایش ساالنه فلزات سنگین و سموم کشاورزي در زیست بوم دریاي خزر و مشرص نمودن پیشنهاد می .دهد قرار

ترین منابع آلوده کننده حوضه آبریز دریاي خزر نیز شناسایی گردد و با همکاري درون وضه؛ اصلیروند و نو  آلودگی در این ح

هایی نظیر محیط زیست، شیالت، پژوهشکده اکولوژي دریاي خزر، مرکز اقیانوس شناسی دریاي خزر و و برون سازمانی ارگان

 ا میزان آلودگی به حد مجاز کاهش یابد.آزمایشگاه تحقیقات شیالت تمامی منابع را تحت نظارت قرار دهند ت

 هاي مرتلفمقایسه مقدار جذب فلز سنگین سرب و کادمیوم )میکروگرم بر گرم( در بافت آبشش بین گونه .4جدول 

 منبع کادمیوم سرب منطقه مورد مطالعه ماهی

 128/0* 02۶/0* رودخانه دز 1ماهی بیاه
Velaayatzade et al., (2014) 

 037/0* 028/0* خانه کارونرود ماهی بیاه 

 منطقه 2ماهی زمین کن

 حرا شده حفاظت

15/0 15/0 
Mohamad nabizade and Purkhabaz, (2013) 

 07/0 05/0  3ماهی شورت

 4سفیدماهی 
 دریاي خزرشرق 

31/1 3/0 
Elsagh, (2010) 

 4/0 2/0 5کپور معمولیماهی 

 Mansoori et al., (2010) 17/0 - قنات بیرجند ۶سیاه ماهی
 Stancheva et al., (2013) 031/0* 08/0* دریاي سیاه 7کفال خاکستري
 Taghavi jelodar et al., (2011) 9/0 ۶1/3 دریاي خزر )مازندران( کفال طالیی
 Husseini Khezri et al., (2010) 19/0 ۶1/0 خلیج فارس  8شانک زردباله

Solea lascaris  39/0 98/2 ترکیه -اسکندریه Yılmaz et al., (2010) 
 Dural et al., (2007) 02/0 12/3 ترکیه کفال خاکستري

Sparus auratus 

 شمال شرق مدیترانه

31/13 79/1 

Canli and Atli, (2003) 

Atherina hepsetus 37/12 85/1 

 08/2 95/8 کفال خاکستري

Trigla cuculus 81/12 25/2 

Sardina pilchardus 99/8 5۶/1 

Scomberesox saurus 25/1۶ 55/2 

 مطالعه حاضر 01/1 ۶5/1 دریا خزره جنوبی ضحو  طالیی کفال

WHO - 5/0 1/0 WHO, (1987) 

FAO - 5/0 5/0 FAO, (1983) 

EC - 4/0-2/0 1/0-05/0 EC, (2001) 

NHMRC - 02/0 02/0 NHMRC, (1987) 

U.K(MAFF) - 2/0 02/0 Collings et al., (1996) 

 ( اطالعات در دسترس نسیت.-گرم برکیلوگرم.  *( بر حسب میلی

 تشکر و قدردانی

این پژوهش در آزمایشگاه تحقیقات شیالت و با حمایت مالی باشگاه پژوهشگران جوان و نربگهان دانشهگاه آزاد اسهالمی واحهد     

خانم مهندس شقایق قدرتی و خانم مهندس آمنه امیر تنکابن انجام پذیرفت. از تمامی عزیزان که در انجام این پژوهش به ویژه 

 گردد.جنتی تشکر و قدردانی می

                                                           
1  Liza abu 
2 Platycephalus indicus 
3  Sillago sihama 
4  Rutilusfresii kutum 
5  Cyprinus carpio 
6  Capoeta fusca 
7  Mugil cephalus 
8  Acanthopagrus latus 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

e.
ho

rm
oz

ga
n.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            12 / 15

http://jae.hormozgan.ac.ir/article-1-281-fa.html


 ...فلزات سرب و کادمیوم  آلودگی پایش وضعیت نوروزیو  باقری توانی

 

113 

 منابـع
Agah, H., Leermakers, M., Elskens, M., Fatemi, M.R., Baeyens, W. 2009. Accumulation of trace 

metals in the muscle and liver tissues of five fish species from the Persian Gulf. Environmental 

Monitoring and Assessment. 157(1-4): 499-514. 

Akhoundi, L., Nazari, A., Nagha'ea, M. 2010. Qualitative zoning of the Ghomroud River using 

geographic information system (GIS). National conference on water with the approach of clean 

water at the University of Water and Power Industry (Shahid Abbaspour), 11-12 March. 8. (in 

Persian) 

Amini Ranjbar, Gh., Sotudehnia, F. 2005. Investigation of heavy metals accumulation in muscle 

tissue of (Mugil auratus) in relation to standard length weight age and sex. Iranian Scientific 

Fisheries Journal. 14: 1-18. (in Persian) 

Asakere, H. 2008. The application of Kriging method in interpolating rainfall; case study: 

interpolation of rainfall on December 17 1996, Iran Zamin. Iranian Journal of Geography and 

Development. 12: 25-42. (in Persian) 

Aslan Parviz, H. 1991. The Caspian Sea Mullet, Aquatic scientific-research monthly. 14: 15-26. (in 

Persian) 

Balaji, R.O., Upmanu, L. 1998. Locally weighted polynomial estimation of spatial precipitation. 

Journal of Geographic Information and Decision Analysis. 2(2): 44-51.  

Balakrishnan, A., Ramu, A., Murugesan, A. 2013. Spatial distribution of heavy metal concentration in 

groundwater in and around palk strait sea shore area using gis techniques. International Journal of 

Innovative Research in Science, Engineering and Technology. 2(12): 7650-7656. 

Bazrafshan, A. 1994. Exploring physical and chemical parameters and oil pollution in the eastern part 

of the Caspian Sea (prior to oil well drilling), MSc. thesis. Islamic Azad University, North Tehran 

Branch. (in Persian) 

Canli, M., Atli, G. 2003. The Relationships between heavy metals (Cd, Cr, Fe, Pb, Zn) level and the 

six of Mediterranean fish species. Environmental Pollution. 121(1): 129-136. 

CEP (Caspian Environment Program). 2002.  

Chandrasekaran, A., Mukesh, M.V., Anantharaman, P., Tamilselvi, M., Muthukumarasamy, R., 

Manivel, T., Rajmohan, R. 2013. Trace Metal Concentration in Sediments of Tamirabarani River 

in relationships with physico chemical characteristics -a study using gis application. International 

Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering. 3(2): 9-15. 

Collings, S.E., Johnson, M.S., Llouh, R.T. 1996. Metal Contamination of angler-caugh fish from the 

Mersey Estuary. Marine Environmental Research. (3): 281-297.  

Dietz, R., Riget, F., Cleeman, M., Aarkrog, A., Johansen, P., Hansen, J.C. 2000. Comparison of 

contaminants from different trophic levels and ecosystems. The Science of the Total 

Environment. (245): 221-231. 

De Mora, S., Sheikholeslami, M.R., Wyse, E., Azemard, S., Cassi, R. 2004. An assessment of metal 

contamination in coastal sediment of the Caspian Sea. Marine Pollution Bulletin. (48): 61-77. 

Dural, M., Göksu, M.Z.L., Özak, A.A. 2007. Investigation of heavy metal levels in economically 

important fish species captured from the Tuzla lagoon. Food Chemistry. 102: 415-421. 

EC. European Commision Regulation. 2001. Official Journal of the European Communities. 1.77/1, 

No 466/2001. 

Elsagh, A. 2010. Determination of some heavy metals in (Rutilus frisii kutum) and (Cyprinus carpio) 

fillet from south Caspian Sea. Veterinary Journal (Pajouhesh & Sazandegi). 89: 33-44. (in 

Persian) 

Esmaili Sari, A. 2002. Pollution Health and environmental standards. University Press, Tarbiat 

Modares. pp. 174-176, 235-355. (in Persian) 

FAO. 1983. Compilation of legal limits for hazardous substances in fish and fishery products. Food 

and Agriculture Organisation (FAO) Fishery Circular. (464): 5-100. 

Fazelnia, Gh., Hakimdoost, Y., Belyani, Y. 2012. Comprehensive Manual for GIS Use Model in 

urban, rural and environmental planning. Azadpeyma Publication. 251 p. (in Persian). 

Hamed. H.A., Emera, A.M. 2006. Marine molluscs as biomonitors for heavy metal levels in the Gulf 

of suez, Red Sea. Journal Mar Syst. (60): 220-234. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

e.
ho

rm
oz

ga
n.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            13 / 15

http://jae.hormozgan.ac.ir/article-1-281-fa.html


 1395، پاییـز 2، شماره 6مجله بوم شناسی آبزیان                                 دوره  دانشگاه هرمزگان

 

114 

Hemens, J., Connell, A.D. 1975. Richards Bay: Southern bay conservation area. CSIR/ NIWR 

Progress Report No. 29 CSIR, Durban, South Africa. 

Hosseini, S.M., Mirghaffari, N., Mahboobi soofiani, N., Khodakarami, L. 2011. Evaluation of 

mercury contamination in the caspian sea’s sediment by gis and geostatistic. Journal of Natural 

Environment. 64(2): 169-183. (in Persian) 

Husseini Khezri, P., Tashkhorian, J., Kavianiu, A. 2012. The relationship between heavy metals (pb, 

Cd, Hg) and size of fishing four fish specimen caught in the Persian Gulf (Boushehr's waters). 

Conference on Health and Safety of Food Stuff. (in Persian). 

Jamshidi Zanjani, A., Saeadi, M. 2013. Assessing pollution and qualitative zoning of surface 

sediments of Anzali lagoon based on indices for measuring heavy metal pollution. Ecology. 4:  

157-170. (in Persian) 

Juang, K.W., Lee, D.Y., Ellsworth, T.R. 2001. Using rank-order geostatistics for spatial interpolation 

of highly skewed data in heavy metal contaminated site. Journal of Environmental Quality. 30: 

894-903. 

Kalantari, M., Ghezelbash, S., Jabari, K. 2009. Spatial analysis of urban delinquency using Kernel 

density estimation model; case study: offences of mischief and conflicts in the city of Zanjan. 

Journal of Security and Social Order Strategic Studies. 3: 73-100. (in Persian) 

Kang Tssung, C. 2004. Introduction to geographic information system. 2
nd

 edition, McGraw Hill. 109 

p. 

Khalil, M., Faragallah, H. 2008. The distribution of some leachable and total heavy metals in core 

sediments of Manzala lagoon. Egyptian Journal of Aquatic Research. 34(1): 1-11.34.  

Khosrawwi Rad, S. 1992. Co-culture of Chinese Carp fish with Mullet, Organization of Researches 

and Education Publication Mazandaran Province. 50 p. (in Persian) 

Kotze, P.J. 1997. Aspects of water quality, metal contamination of sediment and fish in the Olifants 

River, Mpumalanga’, Rand Afrikaans University, South Africa. 157 p. 

Kotze, P.J., Du Preez, H.H., Vuren van, J.H.J. 1999. Bioaccumulation of Copper and Zinc in 

(Oreochromis mossamicus) and (Clarias gariepinus), from the Olifants River, Mpumalanga, 

South Africa. 12 p. 

Makhdoum, M., Darvish Sefat, A.A., Jafarzade, H. Makhdoum, A. 2013. Assessing and planning of 

the environment by GIS. University of Tehran's Publication, 204 p. (in Persian) 

Mansoori, B., Ebrahimpur, M. Baba'ea, H. 2010. Determining level of heavy metals in various 

(Capoeta fusca) tissues in the central part of the aqueduct of Birjand. Journal of Veterinary. 89: 

46-52. (in Persian) 

Mohamad Nabizade, S., Purkhabaz, A. 2013. Biological detection of heavy metals in the tissues of 

(Sillago sihama) and (Platycephalus indicus) in the Mangrove Biosphere Reserve. Journal of 

Iranian Veterinary. 9(1): 64-75. (in Persian) 

Moopam. 1983. Manual of oceanographic observation and pollution analysis. Regeonal Organization 

for the Protection of Marine Environment (ROPME). Mormede. 

NHMRC, National Health and Medical Research Council. 1987. National food standard A12: Metals 

and contaminants in food. Canberra, Australia Australian Government Publishing Services. 

Pakbaz, M., Purvakhshroudi, S.Z. 1995. Protecting the Caspian Sea environment, sustainable 

development and productivity, Aquatic Scientific-Research Monthly. 9: 20-26. (in Persian)  

Raj chandar, P., Rejeesh kumar, P. 2012. Mapping and analysis of marine pollution in tuticorin 

coastal area using remote sensing and GIS. International Journal of Advanced Remote Sensing 

and GIS. 1(1): 34-48. 

Roger, N.R. 1994. Environmental Analysis. John Wiley and Sons, New York, USA. 263 p. 

Saeadi, M., Abesi, A., Jamshidi, A. 2010. Heavy metal pollution and oil pollutants in surface 

sediments in the eastern part of the Caspian Sea using available indicators. Ecology. 53: 21-38. (in 

Persian) 

Sardashti, H. 2012. Environment Analytical Chemistry. University of Tehran Publictaion. 304 p. (in 

Persian) 

Selvam, S., Venkatramanan, S., Singaraja, C. 2015. A GIS-based assessment of water quality 

pollution indices for heavy metal contamination in Tuticorin Corporation, Tamilnadu, India. 

Arabian Journal of Geosciences. 8(12): 10611-10623. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

e.
ho

rm
oz

ga
n.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            14 / 15

http://jae.hormozgan.ac.ir/article-1-281-fa.html


 ...فلزات سرب و کادمیوم  آلودگی پایش وضعیت نوروزیو  باقری توانی

 

115 

Sengupta, A.K. 2002. Environmental separation of heavy metals. engineered processes. CRC Press. 

Boca Raton, Florida, USA. 400 p. 

Stancheva, M., Makedonski, L., Petrova, E. 2013. Determination of heavy metals (pb, Cd, As, Hg) in 

black sea grey mullet (mugil cephalus). Bulgarian Journal of Agricultural Science. 19(1): 30-34. 

Standard methods for the examination of water and waste water. USA 2005. 100-200 p. 

Stephen, M., Sheikholeslami, M. 2002. Final report: interpretation of Caspian Sea sediment data. 

Suez, Red Sea. Journal of Marine Systems. (60): 220-234. 

Tavakoli Mohamadi, M., Khodadadi, A., Partani, S., Marzban, M. 2011. Examining heavy metal 

sources of contamination in Zanjan Province using GIS, Conference on Earth sciences. 30, (in 

Persian) 

Tekin-Özan, S., Kir, I. 2008. Seasonal variations of heavy metals in some organs of carp (Cyprinus 

carpio L., 1758) from Beyşehir Lake (Turkey). Environmental Monitoring and Assessment. 

138(1): 201-206. 

Taghavi jelodar, H., Sharifzadeh Baei, M., Najafpour, Sh., Fazli, H. 2011. The Comparison of Heavy 

Metals Concentrations in Different Organs of (Liza aurata) Inhabiting in Southern Part of 

Caspian Sea. World Applied Science Journal. (14): 96-100. 

Veerasingam, S., Raja, P., Venkatachalapathy, R., Mohan, R. Sutharsan, P. 2010. Distribution of 

petroleum hydrocarbon concentration in coastal sediment along Tamilnadu Coast, India. 

Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. 5(2): 5-8. 

Velaayatzade, M., Asgari Sari, A., Khodadadi, M., Kazemina, M., Beheshti, M. 2014. Measurement 

and comparison of density of mercury, lead and cadmium in Liza abu in Karoon and Dez rivers in 

Khuzestan province. Journal of Environmental Sciences and Technology. 3: 51-61. (in Persian). 

Vinodhini, R., Narayanan, M. 2008. Bioaccumulation of heavy metals in organs of fresh water fish 

(Cyprinus carpio) Common carp. International Journal of Environmental Science and Technology. 

(5): 179-182. 

Webster, R., Burges, T.M. 2002. Optimal interpolation and isarithmic mapping of soil properties 

iiichanging drift and universal kriging. Journal of Soil Science. (31): 505-524. 

WHO/FAO expert consultation. 1987. Setting environmental standards guidelines for decision 

making. Geneva. 

Yilmaz, A.B., Sangun, M.K., Yagclyogclu, D., Turan, C. 2010. Metals (major, essential to non-

essential) composition of the different tissues of three demersal species from Iskenderun Bay, 

Turkey. Food Chemistry. 123: 410-415. 

Zangane, P., Lakan, K. 2007. The concentration of heavy metals in surface sediments of the Caspian 

Sea in Iran. Journal of Water and Wastewater. 63: 1-12. (in Persian) 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

e.
ho

rm
oz

ga
n.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            15 / 15

http://www.springer.com/environment/journal/13762
http://jae.hormozgan.ac.ir/article-1-281-fa.html
http://www.tcpdf.org

