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در کشور بررسی نشان میدهد که در دراز  مطالعات بر روی وضعیت آلودگي آبزيان به فلزات سنگین

مدت با تجمع زیستی عناصر آالینده و فوق سمی در  بافت آبزیان  به خصوص ماهیان )به دلیل وارد 

شدن در  زنجیره غذایی( می تواند سالمت و بهداشت  مصرف کنندگان را به مخاطره انداخته و 

ی گردد. درجدول تناوبی به آن سبب بروز انواع بیماریهای خونی ، عصبی و حتی ژنتیک

تعدادازعناصرکه وزن اتمی باالئی  داشته ودردرجه حرارت اتاق خاصیت فلزی دارندفلزسنگین 

فلزات با تركیبات ضروري بدن از قبیل اكسیژن، گوگرد و ازت به صورت گروههايي از  اطالق میشود.

بیشتر تركیبات ضروري بدن از جمله نمايند. پیوند برقرار مي COOHو  S-S   ،SH  ،OH  ،COOقبیل

باشند به همین دلیل به عنوان سموم انزیمی ها  داراي چنین گروههايي  ميها و پروتئینآنزيم

ها و اختالل در سنتز تركیبات ضروري  بدن عمل می کنند در نتیجه موجب وقفه فعالیت آنزيم

 ند:شوند.فلزات بسته به میزان سمیت به سه دسته تقسیم میشومي

 فلزات دارای سمیت مالیم -1

 فلزات دارای سمیت زیاد -2

 فلزات دارای سمیت شدید -3

از منابع ورود فلزات سنگین به اکوسیستم های آبی می توان به تأسیسات صنعتی، فاضالب های 

شاورزی ) قارچ کش کسوخت های فسیلی  و ضایعات شهری، فعالیت های  ، حاصل از دفن زباله

های بذر(، کارخانه های داروسازی، سنگهای آذین و سنگهای فسفاته، صنایع  ها ونگهدارنده

 اشاره کرد. بارانهای اسیدی و خاکهای اسیدی پالستیک سازی ،

 تغییرات کمی و کیفی در تجمع زیستی آالینده ها به چند عامل بستگی دارد:

 فاکتورهای حیاتی، فاکتورهای فیزیولوژیکی، فاکتورهای غیرحیاتی

 لزات در ماهیها از سه مسیر صورت می گیرد: پوست، برانشی ها، دستگاه گوارشجذب ف

مکانیسم جذب در آبزیان تابع شکل شیمیایی فلز در آب است و توسط دو مکانیزم فعال و غیر فعال 

شکل یونی عناصر به سهولت بیشتری بوسیله ماهی جذب می همچنین صورت می گیرد. و

ات سنگین از جاذب های آلی و معدنی و بیوجاذب ها استفاده می . برای پاالیش و حذف فلزشوند

شود که امروز بیو جاذب ها به خاطر هزینه کمتر، دسترسی زیاد به این مواد ، عدم نیاز به فرآیند 

بنابراین ماهیها به عنوان یک شاخص زیستی مناسب برای   تولید پیچیده حائز اهمیت می باشند.

اکوسیستم های آبی استفاده می شوند، چرا که در باالی زنجیره غذایی بوده و به عنوان یک 

منبع غذایی منعکس کننده تاثیرات بهداشتی برای انسان می باشددر نتیجه مطالعه اندام های 

ت اکوسسیستم های آبی استفاده شود. تراکم مختلف ماهیان می تواند برای ارزیابی بهداش

باالی فلزات به ندرت در بافت ماهیچه یافت می شود وقتی این وضعیت بروز می کند نشان می 

دهد که درجه باالیی از آلودگی در محیط اتفاق افتاده است.استفاده از کودهای فسفاته استاندارد 

فاده بی رویه از سموم و آفت کش ها، رعایت با درصد کادمیوم پایین در امور کشاورزی، عدم است

فاصله مناسب بین مناطق روستایی، مناطق دامپروری و کشاورزی با تاالبها و رودخانه ها و مراکز 

 .بار آلوگی فلزات پیشنهاد می گرددپرورش جهت کاهش 


