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سابقه و هدف :آلودگی به فلزات سنگین در آبها از جدیترین م سائل زی ستمحیطی در سطح جهان ا ست .دریای خزر بزرگترین دریاچه
جهان ،در معرض آالیندههای صنعتی ،ک شاورزی و نفتی قرار گرفته ا ست .از آنجاکه ماهیان بخش بزرگی از رژیم غذایی ان سان را ت شكیل می
دهند ،این فلزات سنگین میتوانند از طریق تغذیه از ماهیان آلوده وارد بدن ان سان شوند .هدف از انجام این پژوهش ،برر سی میزان تجمع پنج
فلز سنگین و سمی سرب ،کادمیوم ،جیوه ،آر سنیک و کروم در بافتهای خوراکی (ع ضله) و غیرخوراکی (کبد و آب شش) ماهی کفال طالیی در
ف صول و مناطق مختلف حو ضه جنوبی دریای خزر بود .همچنین تفاوت در صد این ترکیبات با مقادیر سازمان بهدا شت جهانی و بهدا شت ملی
استرالیا و شورای تحقیقات پزشكی مقایسه شد.
مواد و روشها :به همین منظور نمونههای ماهی کفال طالیی بالغ ،از  11ایســتگاه (شــامل آســتارا ،تالش ،انزلی ،رودســر ،تنكابن ،نوشــهر،
فریدونکنار ،بهشهر ،بندر ترکمن و خواجهنفس) از مناطق مختلف نوار ساحلی نزدیک مكانهای ورود پسابهای شهری ،کشاورزی و صنعتی و
همچنین در کنار اسكلهها و صیدگاههای ماهی تهیه شد .پس از زیستسنجی ،استخراج فلزات از بافتهای مورد نظر به روش هضم با استفاده از
مخلوط اسید و تعیین غلظت به وسیله دستگاه جذب اتمی مجهز به سیستم کوره گرافیتی انجام شد.
نتایج و بحث :نتایج نشان داد میزان تجمع فلزات بین سه بافت معنیدار و به صورت کبد> آبشش > عضله بود .فلزات سنگین اندام هدف خود
را بر ا ساس میزان فعالیت متابولیک آن اندام انتخاب میکنند و بافت ع ضله فعالیت متابولیک کمتری ن سبت به آب شش و کبد دارد .بافت کبد
تمایل به انبا شتگی فلزات سنگین در مقادیر باال را دارد .باال بودن غلظت فلزات در بافت آب شش اولین ن شان آلودگی در آب ا ست؛ و اختالط
عناصــر با مخاط آبشــش ،جابجایی کامل عناصــر از المالی آبشــش ) (lamellaeرا هنگام آماده ســازی بافت برای آزمایش غیرممكن میکند.
همچنین ع ضله مكان اولیه ذخیره فلزات نی ست ،فلزات سنگین ابتدا در کبد ذخیره و سپس به ع ضله منتقل می شوند .میزان تجمع فلزات به
صورت سرب> کادمیوم> کروم> جیوه> آرسنیک بود .میزان تجمع فلزات سنگین بین ایستگاههای پژوهشی ،در بافت عضله متفاوت و معنیدار
بود .علت آن را میتوان تفاوت در منابع آالینده در مناطق نمونهبرداری دانســـت .بهطور کلی میزان تجمع فلزات ســـنگین در ماهیان کفال از
سواحل جنوب غربی به سمت جنوب شرقی افزایش داشت .بر اساس آزمون پیرسون در شاخص وزن ماهی با میزان تجمع فلزات سنگین سرب،
کادمیوم و آرســـنیک ،رابطه رگرســـیون خطی معكوس وجود داشـــت .هیچ ارتباط معنیداری بین میزان تجمع فلزات با طول کل به جز فلز
آرســنیک ،وجود نداشــت .همچنین به جز فلز ســنگین کروم ،بین میزان تجمع فلزات ســنگین ســرب ،کادمیوم ،جیوه و آرســنیک در بافتهای
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ماهی ،رابطه رگرسیون مثبت معنیدار تعیین شد (.)p>1/11
نتیجهگیری :مقایسه تجمع فلزات سنگین در بافت عضله با حد مجاز استانداردهای جهانی ( )WHO/NHMRCجز آرسنیک ،سایر فلزات سرب،
کادمیوم ،جیوه و کروم باالتر از حد مجاز اعالم شــده بود .حداقل میزان جذب و تجمع این فلزات در عضــله ماهی کفال یعنی عضــو خوراکی در
تغذیه مردم است .از آنجاکه تجمع فلزات سنگین مورد بررسی باالتر از حد مجاز استاندارد جهانی است ،نشاندهنده افزایش آلودگی آب دریای
خزر و به دنبال آن آبزیان نسبت به عناصر فوق است.
واژههای کلیدی :محیط زندگی ،فلزات سنگین سمی ،بافتهای خوراکی و غیرخوراکی ،دریای خزر ،کفال طالیی.Liza aurata ،

مقدمه
سختی آب ، pH ،درجه حرارت ،مواد مغذی و زمان ر شد
ماهی در تجم ـ ع ف ـ لزات در باف ـ تهای ب ـ دن موث ـ ر اس ـ ت
( .)Lakshmanan et al., 2009
بررســـی های ز یادی برای ا ندازهگیری غل ظت فلزات
سنگین ماهی کفال طالیی ( )Liza aurataدر سواحل جنوبی
دریای خزر انجام شده است ،میتوان به بررسیهای محققان
ز یادی اشـــاره کرد ( Amini Ranjbar and Sotudehnia,

از میان فعالیت های انسان ،صنایع تولیدی بیشترین
ســهم را در ایجاد آلودگی آب دارند و از طرفی تنوا این
نوا آلودگی نیز ب سیار زیاد ا ست .با توجه به ب سته بودن
دریای خزر ،تمامی آالیندههایی که به آن تخلیه می شود
در آن باقی می ما ند .آلودگی های در یای خزر شــــا مل
آلودگی های نفتی ،خانگی ،صنعتی و ک شاورزی می شود
که به دلیل کشــاورزی متراکم در ســواحل دریای خزر و
اســتفاده بیش از حد از این ســموم و نیز ورود فاضــالب
خانگی به این دریا ،آلودگی در دریای خزر بسیار باالست .
یكی از مهم ترین آالیندهها ،فلزات سنگین ا ست که پس
از ورود به اکوســیســتمهای آبی در بافتها و اندامهای
آبزیان و ازجمله ماهیان تجمع یافته و در نهایت وارد
زنجیره غذایی می شــوند .این فلزات به صــورت طبیعی از
راه های متفاوت وارد دریاها می شوند .اما م سلم ا ست که
رشــد و توســعه شــهرهای ســاحلی دریای خزر ،موج
افزایش این فلزات در اثر ف عال یت های صـــنعتی مان ند
افزایش پســـاب ها و ضـــای عات صـــنعتی کار خان جات،
آلودگی های نفتی ،ســموم دفع آفات و غیره شــده اســت.
فلزات ســـنگینی مانند ســـرب ،کادمیوم ،جیوه ،کروم و
آر سنیک که کاربرد زی س تی ندارند ،حتی به میزان ب سیار
اندك قادرند در عملكرد طبیعی بدن آبزیان اختالل ایجاد
کند .ماهی برای سوختو ساز طبیعی ،فلزات ضروری را از
آب ،غذا و یا ر سوبات جذب میکند اما فلزات غیر ضروری
نیز مانند فلزات ضــروری توســط ماهی جذب می شــوند.
این فلزات پتان سیل باالیی برای تغلیظ زی ستی و انبا شت
در ا ندام های گو ناگون ماهی دار ند ( Özparlak et al.,
 .)2012ازآنجا که ماهیها بخش عمده ای از رژیم غذایی
ان سان را ت شكیل می دهند ،این فلزات سنگین می توانند
از طریق تغذیه از ماهیان آلوده وارد بدن انســان شــوند.
پژوهش ها ن شان داده اند که نوا عن صر ،نوا آبزی ،بافت،
خصــوصــیات فیزیولوژیک ماهی ،ویژگی های اکولوژیک و
شرایط محیطی ،خواص فیزیكی و شیمیایی محیط مانند

2005; Taghavi jelodar et al., 2011; Solgi and Esfandi

 .)Sarafraz, 2015از د ی گر پژو هش هــا دربــاره خــا نواده
ک فال ماه یان در دن یا می توان به پژوهش ( Filazi et al.,
 )2003در بررســی تجمع فلزات ســنگین ماهی کفال طالیی
دریای سیاه و سواحــــل ترکیه و بررســــی کفالماهیــــان
( Mugil cephalusو  )Liza ramadaدر یا چه منز له مصـــر
اشاره کرد (.)Bahnasawy et al., 2009
با تو جه به این كه در یای خزر دارای م ناطق
م صبی  ،تاالبی و سواحل مختلف ا ست که در نزدیكی
هر یک از این مناطق منابع آلوده کننده متفاوتی وجود
داد  ،تا کنون پژوهش چ ندانی در مورد تاثیر عوا مل
محیطی بر میزان تجمع پنج فلز ســنگین و ســمی در
بافت های مختلف بدن ماهی ک فال طالیی دریای خزر
انجام نشــده اســت  .از این رو پژوهش حاضــر با هدف
برر سی میزان تجمع پنج فلز سنگین و سمی ( سرب،
کادمیوم ،جیوه ،کروم و آرسنیک) که از عناصر اجباری
سازمان بهدا شت جهانی و سازمان ک شاورزی و غذایی
ســازمان ملل برای ســنجش در ماهیان خوراکی اســت،
در باف ت های عضــله ،کبد و آبشــش ماهی کفال طالیی
در مناطق مختلف دریای خزر و مقایســـه تفاوت های
د ر صــد این ترکیبات در زیســتگاه های مختلف (تاالبی،
مصــبی و غیره) و ارتباط آن با فصــل ،دوره تولید مثل،
محل زندگی و شاخص های زی ست سنجی در سواحل
جنوبی دریای خزر انجام شد.
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نو شهر ،ای ستگاه )51º26'E 36º40'N( 6؛ فریدونکنار ،ای ستگاه
)51º31'E´ 36º41'N( 7؛ بهشـــهر ،ایســـتگــاه 36º52'N( 2
 ،)53º28'Eب ندر ترکمن ،ایســـت گاه  )54º00'E 36º57'N( 9و
خواجهنفس ،ایســـتگاه  )53º00'E 37º00'N( 11در ســـواحل
جنوبی دریای تعیین شــد؛ بهطوری که ایســتگاههای تنكابن،
نوشـــهر و خوا جهنفس در نزدیكی ورودی رود خا نه به در یا
انتخاب شدند تا تأثیر احتمالی نا شی از آب رودخانه بر تجمع
فلزات سنگین را ن شان دهند .دو ای ستگاه بندر ترکمن (تاالب
گمی شان) و بندر انزلی (تاالب انزلی) در نزدیكی مناطق تاالبی
انتخاب شدند .ایستگاههای آستارا ،تالش ،رودسر ،فریدونکنار
و بهشهر در مناطق ساحلی انتخاب شدند (شكل .)1

مواد و روشها
مناطق نمونهبرداری
با توجه به اینكه درصــد بار آلودگی فلزی دریای خزر از
راههای مختلف (رودخانهها ،فا ضالب شهرها و صنایع) ا ست،
پراکنش ای ستگاههای نمونهبرداری به شكلی انتخاب شد که
عمدتاً پیرامون مكانهای ورود پسابهای شهری ،کشاورزی و
صنعتی و همچنین در کنار اسكلهها و صیدگاههای ماهی واقع
شده باشند .بر اساس این ده ایستگاه شامل آستارا ،ایستگاه 1
()48º52'E 38º27'N؛ تالش ،ایســـتگاه )48º58'E 37º49'N( 2؛
انزلی ،ایســتگاه )49º27'E 37º28'N( 3؛ رودســر ،ایســتگاه 4
()50º51'E 37º08'N؛ تنكابن ،ای ستگاه )50º55'E 36º47'N( 2؛

شکل  -5نقشه ایستگاههای پژوهشی حوضه جنوبی دریای خزر.
Fig. 1- Map of research stations of Southern Caspian Sea.

جدول  -5میانگین ( ±انحراف معیار) و نتایج آزمون خصوصیات مرفومتریک ماهی کفال طالیی.
Table 1. Mean (± SD) and the test results of morphometric characteristics of golden gray mullet.

)Weight (g

Station

)Total length (cm
44.95b±5.90

709±313.77bc

Astara

47.43ab±0.96

787.33a±106.63bc

Talesh

52.30a±2.94

1112.16±122.69a

Anzali

50.96a±2.63

906.50±163.24abc

Roudsar

51.86a±5.38

1037±335.70a

Tonekabon

49.80ab±6.15

824.66±327.79abc

Nowshahr

47.86ab±1.96

816±85.40abc

Fereydunkenar

52.93a±5.17

1070.33±416.46a

Behshahr

50.11ab±5.03

924±222.55ab

Bandar-e Torkaman

44.61b3.09

591.33±61.05c

Khajeh Nafas

**

**

Sig.

The different letters show the significance of the difference between the means.
;NS) Not significant p˃0.05; **) Significant is 0.01 level
*) Significant is 0.05 level
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باالتربودن شـــاخص های وزن و طول کل در منطقه
انزلی احتماال به دلیل ورود آب های مغذی تاالب ،به منطقه
انزلی و افزایش مواد مغذی در آبهای منطقه اســـت .تاالب
انزلی در د هه های اخیر به ع لت افزایش م قدار آالی نده ها و
ورود غیرمجاز فا ضالبهای صنعتی و ک شاورزی تغذیهگرا و
مزوتروفیک شــده و دارای تولید اولیه باالیی اســت .بنابراین،
باالتر بودن شــــاخص های وزن و طول در منط قه انزلی
قا بلتوج یه اســــت (.)Akbarzadeh and Arbabi, 2011
کمترین شـــاخص های طول کل و وزن در ماه یان منط قه
خواجهنفس بهدست آمد .با توجه به اینكه منطقه خواجهنفس
پیش از مصـــ گر گانرود قرار دارد ،جر یان کمتری از مواد
م غذی به این منط قه وارد میشـــود و فقیر بودن آب های
منطقه از مواد م غذی میتواند دلیل کمتر بودن طول و وزن
ماهیها باشد.

زیستسنجی
نمونهها به حالت انجماد توسط یخ ( )1:1به آزمایشگاه
تحقیقات شیالت دان شگاه آزاد ا سالمی تنكابن منتقل شد.
پس از شستوشو در آزمایشگاه توسط آب مقطر ،شاخصهای
زی ست سنجی ماهیان شامل وزن بر ح س گرم به و سیله
ترازو و طول کل بر ح س سانتیمتر به و سیله تخته مدرج
اندازهگیری شد.
اندازهگیری غلطت فلزات سنگین
نمونههای ماهی برای زدوده شدن آلودگیهای سطحی
و پوستی با آب شستو شو شدند .سپس توسط ابزار تشریح
(ا سكالپل ،قیچی و پنس) ،مقدار  11گرم از هر بافت (ع ضله،
پوســت و آبشــش) ماهیان برای انجام عمل هضــم شــیمیایی
جدا شد و توسط ترازوی دیجیتال توزین شد هر بافت بهطور
جداگانه در بالن قرار داده شد و سپس  21سیسی آب مقطر
 H2O2و  21سی سی اسید نیتریک به آن اضافه شد .نمونهها
با کاغذ فیلتر واتمن شــماره یک فیلتر شــد و ســپس محلول
صاف شده با آب دیونیزه به حجم حدود  2سی سی ر سانده
شـــد و دا خل تیو های هضـــم جدا گا نه ریخ ته شـــد
( .)Lakshmanan et al., 2009سپس برای اندازهگیری غلظت
فلزات سنگین ( )Pb, Cd, Hg, Cr, Asاز دستگاه جذب اتمی
شــعلهای مدل  Germany AAS4 Zeissمجهز به ســیســتم
کوره گرافیتی استفاده شد (.)Moopam, 1983

نتایج تجمع فلزات سنگین بین سه بافت
نتایج بررســـی تجمع فلز پنج ســـنگین در ســـه بافت
عضله ،کبد و آبشش نشان داد (جدول  )2میزان تجمع فلزات
در بافتها متفاوت ا ست و به صورت کبد > آب شش > ع ضله
و میزان تجمع فلزات به صــورت ســرب> کادمیوم> کروم>
جیوه> آرســنیک اســت .بر اســاس نتایج آزمون ANOVA
تفاوت در تجمع فلزات ســنگین بین ســه بافت معنیدار بود
(.)p>1/12
نتایج حا صل از این برر سی ن شان داد که میزان تجمع
فلزات ســنگین ســرب ،کادمیوم ،جیوه ،کروم و آرســنیک با
حداقل  92درصــد اطمینان در ســه بافت ماهی کفال طالیی
بهصــورت کبد ،آبشــش و عضــله بود و اختالف مقادیر تجمع
فلزات در بافت عضــله با ســایر بافتها در ســطح  99درصــد
معنیدار اســـت .بهطور کلی ،میزان تجمع فلزات مختلف در
بافت ها به نقش فیزیولوژیک آنها بســـتگی دارد .با توجه به
اینكه اندام های کبد و آبشـــش ،بافت های فعال متابولیكی
هســتند ،تجمع فلزات در این بافتها نســبت به بافت عضــله
بی شتر ا ست ( Al-Yousuf et al., 2000; Carvalho et al.,
 .)2005نتایج پژوهش روی کفال خاکستری در شمال شرقی
دریای مدیترانه ( ،)Filazi et al., 2003ماهی کفال پشت سبز
( ،)Askary Sary, 2010( )Liza dussumieriکفــال طالیی
دریــای خــزر ( ;Amini Ranjbar and Sotudehnia, 2005

آنالیز آماری
داده ها برای تجزیه وتحلیل پس از نرمال ســـازی ،با
استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف از آزمون واریانس
یکطرفه  ANOVAو مقایســـه بین میانگین ها با آزمون
دانكن به کمک نرمافزار  SPSS18و برای رســم نمودار نیز
از نرمافزار EXCEL 2007در سطح اطمینان  % 92استفاده
شد.
نتایج و بحث

نتایج زیستسنجی بین ایستگاههای نمونهبرداری
نتایج برر سی شاخص زی ست سنجی بین ای ستگاههای
نمونهبرداری (جدول  )2نشان داد که میانگین بیشترین وزن
و طول کل در ب ندر انزلی و کمترین آن در خوا جهنفس بود
(شكل  3و  .)4بر اساس نتایج آزمون  ANOVAشاخصهای
وزن و طول کل بین ایســـت گاه های مختلف معنیدار بود
(.)p>1/12

Taghavi jelodar et al., 2011; Solgi and Esfandi
 )Sarafraz, 2015و سایر کفالماهیان ( Bahnasawy et al.,

 )2009مشابه بررسی حاضر بود.
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جدول  -2میانگین (±انحراف معیار) و نتایج آزمون تجمع فلزات سنگین (میکروگرم برگرم) در بین سه بافت.
Table 2. The mean (± SD) and test results accumulate heavy metals (µg/g) of the three tissues.

As

Cr

Hg

Cd

pb

Station

Tissue

0.11bc±0.2
0.06de±0.03
0.03e±0.01
0.05de±0.03
0.11bc±0.02
0.13ab±0.03
0.06de±0.02
0.14ab±0.03
0.09cd±0.03
0.15a±0.03
**
0.30b±0.03
0.15de±0.03
0.11e±0.02
0.16de±0.03
0.28bc±0.03
0.24c±0.04
0.17d±0.06
0.31b±0.06
0.24c±0.05
0.50a±0.05
**
0.22b±0.04
0.10e±0.03
0.07e±0.01
0.09e±0.04
0.19bc±0.04
0.16cd±0.03
0.12de±0.04
0.19bc±0.04
0.16cd±0.03
0.29a±0.05
**

0.42gh±0.07
0.55ef±0.03
0.70bc±0.03
0.59de±0.03
0.40h±0.1
0.79a±0.06
0.73ab±0.04
0.42gh±0.07
0.49fg±0.04
0.65cd±0.05
**
bc
1.43 ±0.15
1.46bc±0.16
1.63a±0.21
1.65a±0.09
1.47bc±0.08
1.54ab±0.11
1.36cd±0.09
1.20e±0.05
1.23de±0.04
1.41bc±0.04
**
0.77e±0.33
1.06bc±0.07
1.17b±0.12
1.14b±0.04
0.96cd±0.03
1.32a±0.04
1.16b±0.08
0.55f±0.04
0.80e±0.03
0.89de±0.05
**

0.25ab±0.04
0.09f±0.02
0.18cde±0.05
0.30a±0.07
0.20bcd±0.03
0.22bc±0.06
0.13ef±0.02
0.23bc±0.04
0.15def±0.03
0.25abc±0.07
**
0.81a±0.07
0.53de±0.07
0.68c±0.09
0.76ab±0.07
0.51e±0.03
0.75abc±0.08
0.6d±0.03
0.71bc±0.04
0.55de±0.03
0.42f±0.03
**
0.62a±0.12
0.44cd±0.09
0.49bc±0.07
0.55ab±014
0.29e±0.03
0.57ab±0.1
0.46bc±0.04
0.60a±0.03
0.34de±0.04
0.39cd±0.03
**

0.51bc±0.24
0.67bc±0.27
0.43c±0.25
0.65bc±0.27
0.63bc±0.24
0.54bc±0.23
0.58bc±0.27
0.79abc±0.36
0.87ab±0.41
1.12b±0.26
**
bc
1.11 ±0.29
1.26abc±0.28
0.90c±0.42
1.24abc±0.29
1.12bc±0.26
1.13bc±0.23
1.17abc±0.25
1.21abc±0.53
1.43ab±0.59
1.68a±0.36
**
0.64c±0.21
1.06ab±0.17
0.94abc±0.22
1.04ab±0.33
1.10ab±0.19
0.83ab±0.06
0.97bc±0.25
1.07abc±0.42
1.25ab±0.33
1.19a±0.29
**

1.42cde±0.27
1.49cde±0.2
1.18e±0.18
1.66bcd±0.33
1.64bcd±0.19
1.38ed±0.27
1.78abcde±0.02
1.82abc±0.43
2ab±0.36
2.12a±0.5
**
cd
2.18 ±0.29
1.99a±0.14
2.04cd±0.14
2.48bc±0.42
2.26bcd±0.36
2.07cd±0.27
2.10cd±0.41
2.46bcd±0.54
2.7ab±0.48
3.02a±0.24
**
1.47c±0.13
1.38c±0.19
1.33c±0.15
1.53c±0.45
1.59bc±0.16
1.46c±0.16
1.67bc±0.23
1.93ab±0.29
2.24a±0.47
1.89b±0.24
**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Muscle
Sig.

Liver

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sig.

Gills

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sig.

The different letters show the significance of the difference between the means.
;NS) Not significant p˃0.05; **) Significant is 0.01 level
*) Significant is 0.05 level

بافت کبد از بافتهای متابولیكی مهمی اســـت که در
فعل و انفعاالت بدن و مســمومیتزدایی مواد نقش بســزایی
دارد .چرا کــه کبــد عالوه بر ت ج مع و ذ خ یره ف لزات،
ســـمیتزدایی و توزیع مجدد به بافت ،محلی برای بررســـی

میرســـد باال بودن غلظت فلزات در بافت آبشـــش به علت
اختالط عناصــر با مخاط آبشــش اســت که جابهجایی کامل
عناصــر از المالی آبشــش را هنگام آماده ســازی بافت برای
آزمــایش غیر ممكن می کنــد ( Varanasi and Markey,

تاثیرات پاتولوژیكی آلودگی به فلزات ســـنگین و انت قال
آالیندهها در ماهی اســت .نتایج بســیاری از پژوهشها نشــان
میدهد که بافت کبد تمایل به انباشــتگی فلزات ســنگین در
مقادیر باال را دارد ( .)Yilmaz, 2005جذب ســـطحی فلزات
بهوسیله سطح آبشش ،اولین نشان برای آلودگی در آب است؛
دفع بسیاری از فلزات مانند جیوه ،آرسنیک و سرب از طریق
آبششها ،صفراوی (روده) و ترشح موکوس رخ میدهد .بهنظر

 .)1978معموال بافت عضـــله دارای پایینترین تجمع فلزات
سنگین نسبت به بافتهایی مانند کلیه ،کبد و آبشش ماهیان
اســت .فلزات ســنگین اندام هدف خود را بر اســاس میزان
فعالیت متابولیک آن انتخاب میکنند و این نكته ،علت تجمع
بی شتر فلزات در بافتهایی نظیر کبد ،کلیه و آب ششها را در
مقایســه با بافت ماهیچه (با فعالیت متابولیک پایین) تفســیر
میکند ( .)Filazi et al., 2003همچنین عضـــله مكان اولیه
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ذخیره این فلزات نی ست ،فلزات سنگین ابتدا در کبد ذخیره

ای ستگاههای پژوه شی ،میزان تجمع فلزات سنگین در بافت

و سپس به عضله منتقل میشوند (.)Beheshti, 2011
طبق اســتاندارد ســازمان بهداشــت جهانی ()WHO
حد مجاز مصــرف فلزات ســنگین ســرب ،کادمیوم ،جیوه،
کروم و آر سنیک برای م صرف ان سان را ،1/1 ،1/2 ،1/41
 1/1 ،1/2م ی كرو گرم بر گرم (  ،)WHO, 1996ا ن ج من
بهداشت ملی و تحقیقات پزشكی استرالیا ( )NHMRCحد
مجاز مصــرف ســرب ،کادمیوم و جیوه را 1/2 ،1/12 ،1/2
میكروگرم بر گرم (  ، )Tuzen, 2009و وزارت کشـــاورزی،
شــیالت و غذای انگلســتان ( )MAFFحد مجاز مصــرف را
 1/2 ،1/2 ،1/2میكروگرم بر گرم اعالم کرده اســــت
(  .)MAFF, 1995حد مجاز مصـــرف فلز کروم بر اســـاس

ک بد مت فاوت و معنیدار اســـت ( .)p>1/12ن تایج م یانگین
تجمع فلزات سنگین بافت آب شش ماهی ن شان داد ،بی شترین
و کمترین میزان تجمع فلز سرب به ترتی در بندر ترکمن و
انزلی ،فلز کادمیوم در آ ستارا و نو شهر ،فلز جیوه در آ ستارا و
تنكابن ،فلز کروم در تالش و بهشـــهر ،و فلز آرســـنیک در
خواجهنفس و رود سر ا ست .بر اساس نتایج آزمون ANOVA
در بین ایستگاههای پژوهشی ،میزان تجمع فلزات سنگین در
بافت کبد متفاوت و معنیدار ا ست ( .)P>1/12شكلهای 2
تا  ،6م یانگین غل ظت فلزات مورد بررســـی در با فت ها و
ای ستگاههای پژوه شی و مقای سه با ا ستاندارد  WHOرا ن شان
میدهد.

اســـتاندارد فائو  1میكرو گرم بر گرم اعالم شـــده اســـت.
مقایسه میانگین میزان عناصر سنگین در تحقیق حاضر با
استاندارد پیشنهاد شده توسط سازمان بهداشت جهانی در
مورد میزان م جاز عنصـــر آرســـن یک برای آبز یان (1/1
میكروگرم بر گرم) بیانگر ســالم بودن نســبی ماهی کفال
طالیی و احتماال عدم آلودگی شــدید این ماهی به عنصــر
آرســـنیک اســـت ،به ویژه که حداقل میزان جذب و تجمع
این عناصــر در عضــله ماهی کفال یعنی عضــو خوراکی در
تغذیه مردم اســت .از آنجاکه تجمع تمامی فلزات ســنگین
مورد بررســی باالتر از ح د مجاز اســتاندارد جهانی اســت،

مقای سه نتایج پژوهش حا ضر ن شان میدهد که غلظت
فلزات ســنگین در ماهیان ســواحل اســتان گلســتان (بخش
شرقی دریای خزر) و سواحل استان مازندران (بخش مرکزی
دریای خزر) و گیالن (بخش غربی دریای خزر) در نوســـان
اســت .علت آن را میتوان تفاوت در منابع آالینده در مناطق
نمونــهبرداری دانســــت .مــاننــد ورود مقــادیر متفــاوت از
فاضــالبهای شــهری ،صــنعتی و کشــاورزی (بهدلیل کشــت
پراکنده برنج و تولید فا ضالبهای آلوده به سموم و کودهای
شـــیم یایی) از ســـا حل به دریا ،تردد مت فاوت و پراک نده
نفتكشها ،ک شتیهای تجاری و قایقهای تفریحی ،همچنین

بهطور قطع ن شاندهنده آلودگی باالی آب دریای خزر و به
دنبال آن آبزیان نسبت به عناصر فوق است.

ورود مواد آلی و معدنی از سواحل شمالی به سمت سواحل
جنوبی دریای خزر.
براســاس این نتایج ،غلظت فلزات ســنگین ســرب،
کادمیوم و آر سنیک در آبهای جنوب شرقی دریای خزر
در ایستگاههای خواجهنفس ،بندر ترکمن و بهشهر باالتر از
قســـمت های جنوب مرکز و جنوب غربی دریای خزر بود.
این مناطق از جمله شـــهرهای شـــمالی هســـتند که به
سی ستم ت صفیه فا ضالب خانگی مجهز نی ستند و فا ضالب
شــهری بدون تصــفیه وارد دریای خزر میشــود .به عبارت
دیگر یكی از دالیل آلودگی دریای خزر در این ســـواحل،
دپوی غیراصـــولی و غیرب هداشـــتی پســـ ما ند ها در این

ن تایج تجمع فلزات سنننگین بین ایسننت گاه های
نمونهبرداری
نتایج میانگین تجمع فلزات ســنگین (جدول  )2بافت
ع ضله ماهی ن شان داد که بی شترین و کمترین تجمع فلزات
ســرب ،کادمیوم و آرســنیک به ترتی در خواجهنفس و بندر
انزلی ،فلز جیوه در رودســر و تالش و فلز کروم در نوشــهر و
تنكــابن بود .بر اســــاس نتــایج آزمون  ANOVAدر بین
ای ستگاههای پژوه شی ،میزان تجمع فلزات سنگین در بافت
عضــله متفاوت و معنیدار اســت ( .)p>1/12نتایج میانگین
تجمع فلزات سنگین بافت کبد ماهی ن شان داد که بی شترین
تجمع فلزات سرب ،کادمیوم ،جیوه و آرسنیک در خواجهنفس
و کمترین مقدار سرب در تالش ،جیوه در آ ستارا ،کادمیوم و
آرســنیک بندرانزلی اســت .همچنین در بررســی تجمع فلز
کروم بیشترین و کمترین مقدار به ترتی در رودسر و بهشهر
بهدســـت آ مد .بر اســـاس ن تایج آزمون  ANOVAدر بین

شــهرهاســت .متاســفانه عالوه بر این مشــكل ،در تمامی
ســـواحل مورد پژوهش ورود فاضـــالب انســـانی (حضـــور
گرد شگران) ،وجود صنایع مختلف در حو ضههای آبریز به
دریای خزر از جمله عللی اســت که باعت تشــدید آلودگی
دریای خزر می شـــود .از آنجاکه بســـیاری از این صـــنایع
سیستم تصفیه مناسبی ندارند ،موج ورود پساب صنعتی
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حاوی فلزات سنگین به آب دریا می شوند .افزون بر این،

در پـژوهـش ( ،) Taghavi jelodar et al., 2011

جریانهای آبی دریای خزر که در جهت عكس عقربههای
ســاعت و از شــمال غرب به جنوب و جنوب غرب دریای
خزر و از غرب به شــرق این دریا در حال حرکت هســتند
میتواننــد آالینــدههــای معــدنی و آلی گونــاگون مــاننـد
آلودگیهای نفتی را از سواحل شمالی و سواحل ک شور
آذربایجان وارد سواحل جنوبی دریایی خزر و آبهای ایران
کنند (.)Pazooki et al., 2009
مهم ترین دالیل باال بودن غلظت سرب در سواحل
جنوبی در یایی خزر را می توان وجود صـــ نایع مختلف
(مانند صنایع دریایی بزرگ ،ا ستفاده از رنگهای صنعتی
شــامل ضــدزنگ به عنوان جلبککش و ماده پوشــشــی

میزان فلزات ســنگین ســرب ،کادمیو م و کروم در ماهی
ک فال طالیی در ســـوا حل جنوبی دریای خزر در با فت
عضـــله به ترتی  1 / 74 ، 1 / 32 ،1 / 2میكروگرم بر گرم،
در بافت آب شش  1 / 99 ، 1 / 91 ،3 / 61میكروگرم برگرم و
در بافت کبد  1 / 92 ،1 / 17 ،2 / 6میكروگرم بر گرم اعالم
شد که در محدوده پژوهش حا ضر ا ست  .م شابه آن در
بررســی تجمع فلزات ســنگین ســرب و کادمیوم  1 / 321و
 2 / 33میكروگرم بر گرم در بافت عضــله اعالم کردند که
باالتر از حد مجاز اســـتانداردهای جهانی بود ( Amini
 .) Ranjbar and Sotudehnia, 2005علت آن را نا شی از
ســاختار زمین شــناســی منطقه یا وجود منابع آالینده

محافظ چوب) در منطقه و تخلیه پســابهای صــنعتی
دان ست .دالیل باال بودن غلظت کادمیوم ،ا ستفاده و سیع
از آن در انواا کودهای فســـفاته مصـــنوعی و ســـموم
کشــاورزی اســت .دالیل آلودگی به فلز جیوه اســتفاده از
جیوه و ترکیبات آن در قارچکش هاســت .فرآیند تصــفیه
فا ضالب ،سوخت نفت وگاز ،رنگ سازی ،کاغذ و صنایع
ســلولزی ،نیز ممكن اســت جیوه را در آب منتشــر کند.
آرســـن یک و ترکی بات آن به عنوان آ فتکش ،عل ف کش،
حشــره کش و آلیا ژ های مختلف ب ه کار می روند ( Esmaili
 .)Sari, 2002با توجه به اینكه مناطق بررسی شده ،دارای

حا صل از فعالیته ای ان سانی و همچنین ورود مواد آلی
و معدنی از ســواحل شــمالی به ســمت ســواحل جنوبی
دریای خزر اعالم کردند .محققان طی پژوهشـــی میزان
فلزات ســـنگین کادمیوم و کروم در بافت عضـــله ماهی
کفال طالیی بندر انزلی را پایین تر از اســتاندارد جهانی
ا عالم کردنــد (  .) Pazooki et al., 2009د ر پژو هش
دیگری میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم را 1 / 172
و  1 / 67میكروگرم بر گرم در بافت عضـــله ماهی کفال
طالیی ب ه دست آوردند ( Solgi and Esfandi Sarafraz,
 .) 2015پژوهش مشـــابهی ،میزان جذب فلز ســـرب در

اهمیت کشــاورزی با تراکم کشــت های مختلف هســتند،
پس از ا ستفاده از کودهای شیمیایی ،سموم ک شاورزی،
قارچکش و علفکش در مزارا ب ه وســـی له وزش باد،
شــســت و شــوی خاك مزارا در اثر بارش باران و نشــت
پ ساب های ک شاورزی وارد رودخانهها می شوند و بقیه آن،
درهنگام انهدام زباله های حاصـــل از تولید کود توســـط
شــرکت های تولید کننده وارد آب های ســطحی می شــود.
کروم در کارخانه های تولید فوالد ،چرم و نساجی استفاده
می شود .برخی از این کارخانجات مانند ن ساجی به شهر
تقریبا غیر فعال هســتند .کاهش معنی دار میزان کروم در
بافت های ماهیان این منطقه مشــهود اســت (جدول .)2

بافت آبشـــش ماهی کفال راه راه (  ) Mugil cephalusرا
 2 / 32میكروگرم بر گرم اعالم کردند که باالتر از پژوهش
حا ضر بود (  .) Canli and Atli, 2003پژوهش دیگر روی
ســایر ماهیان دریای خزر ،تجمع فلز ســنگین کادمیوم
در عضــله ماهی ســفید و کپور معمولی جنوب مرکزی
در یای خزر را به ترت ی  1 / 21 ± 1 / 31و 1 / 32 ± 1 / 41
میكروگرم بر گرم و بیشـــت ر از میزان مجاز اعالم شـــده
برآورد کرد (  .) Elsagh, 2010ه مانطور که مشــــا هده
می شود تفاوت در نتایج این پژوهش در مقایسه با نتایج
بررسی های مشابه دیده می شود .علت آن احتماال تفاوت
منابع آالینده در مناطق نمونه برداری اســـت  .همچنین

ورود پ ساب حاوی کروم  6از کارخانجات ن ساجی ا ستان
گیالن در منط قه انزلی و کار گاه های کو چک و بزرگ
ن ساجی و چرم سازی در نوار ساحلی دریای خزر ب هویژه
در اطراف حاشـــ یه رود خانه چالوس ،عامل مهمی برای
ورود آالینده ها به منطقه نوشــهر و ســایر مناطق اطراف
است که به آلودگی آب دریا و در پی آن آلودگی ماهیان
منجر می شود ( .)Elsagh, 2010

می تواند ت حت تاثیر عوامل مختلفی از جمله شـــرایط
جغرافیایی ،محیطی ،ف صل نمونه برداری و کیفیت منابع
تامینکننده آب ،صــنایع مجاور در حاشــیه ســواحل و
مقررات دفع پساب،گونه ماهی ،بافتهای مورد آزمایش،
شــرایط متفاوت فعالیتهای آزمایشــگاهی (روشهای
متفاوت ه ضم شیمیایی نمونه ها) و غیره با شد ( APHA
.)AWWA WEF, 1992
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.WHO  میانگین غلظت سرب در بافتها و ایستگاههای مورد بررسی و مقایسه با استاندارد-2 شکل
Fig. 2- The mean concentration of lead in tissues and stations were studied and compared with WHO standard.

.WHO  میانگین غلظت کادمیوم در بافتها و ایستگاههای مورد بررسی و مقایسه با استاندارد-3 شکل
Fig. 3- The mean concentration of cadmium in tissues and stations were studied and compared with WHO standard .

.WHO  میانگین غلظت جیوه در بافتها و ایستگاههای مورد بررسی و مقایسه با استاندارد-4 شکل
Fig. 4- The mean concentration of mercury in tissues and stations were studied and compared with WHO standard .
5331  پاییز،3 شماره، دوره چهاردهم،فصلنامه علوم محیطی
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شکل  -1میانگین غلظت کروم در بافتها و ایستگاههای مورد بررسی و مقایسه با استاندارد .WHO
Fig. 5- The mean concentration of chromium in tissues and stations were studied and compared with WHO standard .

شکل  -6میانگین غلظت آرسنیک در بافتها و ایستگاههای مورد بررسی و مقایسه با استاندارد .WHO
Fig. 6- The mean concentration of arsenic in tissues and stations were studied and compared with WHO standard.

نتایج روابط بین شننا

ســنگین ســرب ،کادمیوم ،جیوه و آرســنیک در بافت های
ماهی ،رابطه رگرســیون مثبت معنیدار تعیین شــد .آمار
پیر سون ن شان می دهد که این رابطه کامال معنیدار ا ست
( .) p>1/12اما در میزان تجمع فلز سـنگین کروم با سـایر
فلزات هیچ گو نه راب طه معنی داری مشــــا هده نشــــد
(.)p<1/12
در بحت اثر شاخصهای زی ست سنجی ماهی بر میزان
تجمع فلزات ســنگین محققان مختلف ،نظرات متفاوتی را در
مورد گونههای ماهیان مختلف بیان داشتهاند .اگرچه بسیاری
از آنها تایید کردهاند که با افزایش شاخصهای زی ست سنجی
ماهی ،میزان تجمع فلزات ســـنگین بافت کاهش مییابد؛ در
برخی موارد عنوان شــده اســت که با افزایش آن تغییری در
میزان تجمع فلزات سنگین بافت ماهی رخ نمیدهد.

های زیسننتی و تجمع فلزات

سنگین بافت
برای مشـــ خص کردن رابطــه ه مبســـ تگی ب ین
شـــاخص های زیســـتی با میزان تجمع فلزات ســـنگین
بافت های ماهی کفال طالیی از آزمون همب ستگی پیر سون
استفاده شد (جدول  .) 3طبق این نتایج ،بین وزن ماهی با
میزان تجمع فلزات ســنگین ســرب ،کادمیوم و آرســنیک،
رابطه رگرســیون خطی معكوس برقرار اســت (،)p>1/11
بدین معنی که با افزایش وزن بدن ماهی ،میزان تجمع
فلزات سرب ،کادمیوم و آر سنیک بدن کاهش مییابد .اما
طبق ن تایج بهدســـت آ مده بین طول کل ماهی با میزان
تجمع فلزات ســنگین بافت عضــله ماهی ،رابطه معنیدار
وجود ندارد ( .)p<1/12همچنین بین میزان تجمع فلزات
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جدول -3نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین میزان جذب فلزات سه بافت با وزن و طول کل ماهی کفال طالیی.
Table 3. Pearson correlation test between the absorption and the total length and Weight of golden gray mullet in three tissues.
As

1

**0.924

Total length

1

-0.238

*-0.267

pb

1

**0.878

-0.232

*-0.290

Cd

1

**0.458

**0.407

-0.141

-0.189

Hg

1

0.057

0.114

0.035

-0.131

-0.205

Cr

0.034

**0.511

**0.689

**0.615

-0.222

*-0.271

As

1

Weight

1

**0.924

Total length

1

0.220

*-0.282

pb

1

**0.837

0.252

*-0.307

Cd

1

-0.010

-0.064

0.067

0.028

Hg

1

**0.433

0.184

0.066

0.037

0.025

Cr

-0.202

-0.217

**0.562

**0.678

*-0.288

*-0.310

As

1

Weight

1

**0.924

Total length

1

-0.093

-0.119

pb

1

**0.783

-0.008

-0.042

Cd

1

-0.002

0.072

-0.037

-0.064

Hg

1

0.100

0.026

-0.317

0.073

0.009

Cr

**-0.358

0.093

**0.371

**0.548

**-0.340

**-0.332

As

*) Significant is 0.05 level

ن تایج این پژوهش نشـــان داد که هیچ گو نه ارت باط
معنیداری بین شـــاخص طول کل با میزان تجمع فلزات در
بافت عضله وجود ندارد (جدول  .)3بهنظر میرسد که ظرفیت
بدن در تنظیم غلظت فلزات و فعالیت اندازه بدن و فاکتورهای
وابســـته ،تاثیر ناچیزی دارد یا هیچ تاثیری بر تجمع فلزات
ســـنگین ندار ند ( .)Pourang et al., 2005پژوهش تعیین
غلطت فلز ســـرب در  4گونه ماهی (کاد ،ماکرل ،لیماند و
حلوا) نشـــان داد که بین اندازه ماهی و میزان تجمع فلزات
سنگین رابطه معنیداری وجود ندارد (.)Henry et al., 2004
پژوهش درباره ماهی کفال طالیی ن شاندهنده وجود
راب طه رگرســـیونی خطی مث بت بین طول بدن با غل طت
کادمیوم و رگرســـیونی خطی منفی با غلظت ســـرب بود
(  .)Amini Ranjbar and Sotudehnia, 2005دل یل آن را
سـنگین بودن این عنصـر و تمایل به تهنشـینی در سـطح یا
داخل رسوبات یا تبدیل شدن به شكل غیرفعال بیان کردند.
ن تایج پژوهش دیگری در ک فال طالیی ،رگرســـیونی خطی
منفی بین طول بدن با غلظت غلطت کروم و کادمیوم ن شان
دادنــد ( .)Pazooki et al., 2009پژوهش دیگری دربــاره
گونهای از کپور ماهیان ( )L. umbratusنشــان داد که بین

;**) Significant is 0.01 level

Gills

1

1

Weight

Liver

1

pb

Muscle

1

Cr

Hg

Cd

Toutal

Weight

;NS) Not significant p˃0.05

طول بدن با غلطت کروم و ســرب رگرســیونی منفی وجود
دارد .نتایج ارائه شـــده بین طول بدن با غلظت کادمیوم در
گونه های مختلف مانند ماهی ســـرطال (،)Sparus aurata
کفال خاک ستری و ساردین رگر سیونی خطی مثبت ،ماهی
ســیم و ماهی ســفید رگرســیونی خطی منفی نشــان دادند
( . )Canli and Atli, 2003همچنین در ماهی چه دو گو نه
گر به ماهی آب شـــیرین ( Clarias gariepinusو Labeo
 )umbratusاز رودخــانــه ( Olifantsآ فر یقــای ج نو بی)
رگرسیونی منفی بین غلظت سرب و طول بدن گزارش شده
است (  .)Coetzee et al., 2002بررسی غلظت فلزات سنگین
کادمیوم و سرب در شاهماهی ( ) Mullus barbatusو ماهی
هیک ( )Merluccius merlucciusنشان داد رابطه رگرسیون
معنیدار بین غلظت عناصر ذکر شده با وزن و طول کل بدن
ماهی وجود دارد ( .)Gašpić et al., 2002ب نابراین بهنظر
می ر سد این روابط برای همه ماهیان عمومیت ندارد و حتی
در یک گونه ماهی ممكن ا ست با توجه به شرایط محیطی
تغییر کند .با توجه به یافته های این بررســـی بین وزن با
تجمع فلزات ســنگین رابطه رگرســیون خطی منفی برقرار
است (جدول .)3
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بهطور کلی ،در ماهیان بزرگتر ،ن سبت سطح به حجم
بدن کاهش مییابد و بنابراین جذب سطحی و همچنین دفع
فلزات در نمونههای کوچکتر بی شتر ا ست .از آنجاکه ماهیان
جوان فعالیت سوختو سازی بی شتری به ازاء هر گرم از وزن
بدن نسبت به ماهیان بزرگتر دارند ،بنابراین نسبت به ماهیان
مسـنتر فلزات را از طریق غذا و آب سـریعتر جذب میکنند
( .)Pazooki et al., 2009از این رو ،میزان تجمع فلزات در
بافت عضله ماهی با افزایش وزن کاهش مییابد.
پی شتر م شابه این نتایج تو سط ب سیاری از پژوه شگران
گزارش شـــده اســـت .بررســـی بافت های خوراکی  2گونه
تاسماهی دریای خزر ،ن شان داد که فقط فلز کادمیوم با وزن
همبســتگی منفی دارد .اما درمورد فلز کروم با افزایش اندازه
رابطه خا صی قابلتعریف نبوده ا ست .بنابراین نتایج متفاوتی
بین پژوهش ها وجود دارد و گاهی حتی ن تایج م خالف در
تحقیقات متفاوت دیده شده است .بررسی حاضر نشان دادکه
رابطه رگرسیونی مثبت بین فلزات کادمیوم ،جیوه و آرسنیک
با فلز سرب؛ همچنین فلز جیوه و آر سنیک با فلز کادمیوم؛ و
فلز آرســنیک با جیوه وجود دارد .علت آن میتواند همانندی
زیاد ویژگیهای فیزیکوشیمیایی بین عناصر باشد .همچنین
به علت م سیرهای بیو شیمیایی م شابه ،در برخی از جانوران
باشد ( .)Pourang et al., 2005البته ممكن است نشاندهنده
یكسان بودن منابع آلودگی و شدت باالی آلودگی باشد.

نتیجهگیری
نتایج پژوهش کنونی نشــان میدهد که شــاخص
طول کل در ماهی کفال طالیی روی غلظت عناصر سرب،
کادمیوم ،جیوه ،کروم و آرســـنیک در بافت عضـــله این
ماهی بی تاثیر اسـت؛ اما وزن بر میزان تجمع این عنا صر
تـاثیر منفی و معنی دار دارد کـه بـا توجـه بـه نتـایج
تحقیقات پیشــین ،می تواند در گونه های مختلف ماهی یا
حتی در یک گونه متغیر باشـــد .همچنین ،میزان تجمع
فلزات ســنگین ســرب ،کادمیوم ،جیوه ،کروم و آرسـنیک
در بافت ها و اندام ه ای مختلف ماهی ک فال طالیی باالتر
از میزان مجاز اســتانداردهای جهانی اســت .چنین امری
در دراز مدت منجر به کاهش توان تول یدمثلی آبز یان،
م شكالت تنف سی و ع صبی و غیره می شود و با توجه به
انباشــت زیســتی آن در بدن موجودات و انتقال آنها به
مصــرف کنندگان بعدی از جمله انســان می تواند عوارض
جبران نشدنی را ایجاد کند .
سپاسگزاری
این تحقیق در قال طرح پژوه شی با حمایت دان شگاه
آزاد ا سالمی واحد تنكابن و در آزمای شگاه تحقیقات شیالت
انجام شـــد .از تمامی عزیزان که در انجام این پژوهش یاری
کردند تشكر و قدردانی میشود.
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Introduction: Heavy metal pollution of water is one of the most serious environmental problems in the world and the
Caspian Sea, the largest lake in the world, is exposed to high levels of industrial, agricultural and oil pollutants. Fish
species are the ultimate consumer in the food pyramid in aquatic ecosystems. Since the fish form a large part of the
human diet, heavy metals enter the human body through contaminated fish. This study was conducted to measure the
concentration of five heavy metals, including lead, cadmium, mercury, arsenic, and chrome in the edible tissues
(muscle) and non-edible tissue (liver and gill) of the gray mullet, Liza aurata and its seasons and living environment
in the southern coast of the Caspian Sea. and also to compare their amounts with World Health Organization,
Australian National Health and Medical Research Council, Food and Drug Administration standards.
Materials and methods: A total of 100 adult golden gray mullet were caught from 10 sites (Including Astara, Talesh,
Anzali, Rudsar, Tonekabon, Nowshahr, Fereydunkenar, Behshahr, Bandar-e Torkaman and Hojanepes) in various
coastal areas near inflows of urban, agricultural and industrial waste water and along the waterfront and fishing areas.
After biometry, metals were extracted from the tissue using a mixture of acid digestion and determination was
conducted by graphite furnace atomic absorption system.
Results and discussion: The results showed that the metal accumulation in tissue was different and significant, the
concentration of the metals in the three tissues was as follows: liver>gill>muscle. Heavy metals choose their target
organ based on its metabolic activity and this explains the reason why more metals accumulate in tissues such as the
liver and gills compared to muscle tissue (with low metabolic activity). Liver tissue tends to be high in accumulation
of heavy metals. The high concentration of metals in the context of the gills, is the first sign of contamination in the
water. Mixing elements with gill mucus, full transposition of the lamella gill elements when preparing tissue for testing
impossible to screw???. Metal concentrations in muscle are lower than those in liver because muscle is not the first
storage place for these metals; heavy metals are first stored in the liver and then transferred to the muscle. Metal
accumulation was as Pb> Cd> Cr> Hg> As. The study of heavy metals between stations, in muscle tissue was
significantly different. This may be due to differences in pollutant sources in sampling areas. The accumulation of
heavy metals increases from the southwest to the southeast coast. According to the Pearson test, there was the
significant negative linear relationship between the Pb, Cd and As accumulation tissues by weight. Except for arsenic,
there was no significant correlation between the metals with any total length. Moreover, there was a positive
relationship (p<0.01) between the Pb, cd, Hg and As concentrations, with the exception of Cr.
Conclusion: comparison of the data obtained for muscle tissue with the global standard level (WHO /NHMRC)
showed that the concentration of the heavy metals Pb, Cr, Cd, Hg was higher than the global standard level, except
for As. The least metal absorption and accumulation is in the muscle of mullet that is a source of human nutrition,
followed by aquatic to the above elements. Since the concentration of the heavy metals tested above was higher than
the global standard, this reflects the increasing water pollution of the Caspian Sea
Keywords: Living environment, Toxic Heavy Metals, Edible and non-Edible Tissues, Caspian Sea, Liza aurata.
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