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 چکیده

 هاآالينده اين. شوندمي وارد دريا زيست محيط به انساني هايفعاليت اثر در وفور به که هستند هاييآالينده جمله از سنگين فلزات            

 روي کادميوم، نيکل، غلظت تحقيق اين در. نمايند تجمع هاآن در آبزيان بدن به ورود ضمن است ممکن و نداشته زيستي تخريب قابليت

 ميگو هاينمونه منظور اين به. شد گيرياندازه Metapanaeus affinis ميگوي سفيد هپاتوپانکراس و عضله هايبافت در کل سرب و

( بحرکان و موسي خور) ايستگاه 1 از 2531 سال زمستان فصل در کف ترال تور توسط (بحرکان نمونه 543 و موسي خور نمونه 533)

 و روي کادميوم، نيکل، غلظت. شدند هضم شدن خشک و سازيآماده از پس هانمونه سنگين، فلزات غلظت تعيين جهت. شد برداشت

 بين داريمعني اختالف داد، نشان مطالعه اين از اصلح نتايج. شد گيرياندازه اتمي جذب روش از استفاده با ميگو هايبافت در سرب

 گوي سفيدمي بافت در فلزات انباشت ميزان ترينبيش و دارد وجود بحرکان در فلزات انباشت ميزان و موسي خور در فلزات انباشت ميزان

 هايايستگاه در تحقيق اين در ارزيابي مورد سنگين فلزات غلظت ميزان مقايسات ( P<33/3) شد مشاهده موسي خور ايستگاه در

 سنگين فلزات غلظت ميزان ترتيب چنينهم. باشدمي عضله از ترهپاتوپانکراس بيش در سنگين عناصر تجمع ميزان داد، نشان مختلف

 له ازعض بافت در سنجش مورد سنگين فلزات غلظت ميانگين. شد در هر دو ايستگاه مشاهده کادميوم >نيکل >سرب >روي صورتبه

 .بود ترکم بحرکان و موسي خور هايايستگاه در Ravikumar and Maff و Sciortino و FDA و WHO انداردهاياست

 
 

  خلیج فارس ، میگوی سفید،Metapanaeus affinis فلزات سنگین، کلمات کلیدی:

 ghothbeddiny5002@gmail.com :پست الکترونیکی نويسنده مسئول* 
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 مقدمه
 در توجهي قابل نقش دريايي محصوالت حاضر حال در       

 برتري و مطلوبيت شناسايي با و دارند جهان مردم غذاي مينأت

 صرفم به روز به روز پروتئيني مواد ديگر بر هافرآورده اين غذايي

 از .(0836 مشگي،آقازاده و جعفريجاللي) شودمي افزوده هاآن

 سنگين فلزات به آبزي محصوالت آلودگي توجه قابل نکات

 هک هستند پايداري هايآالينده سنگين فلزات زيرا باشد،مي

 در تيزيس يا شيميايي فرآيندهاي طريق از آلي ترکيبات برخالف

 قابل تغييرات  و (Clark ،1100) شوندنمي تجزيه طبيعت

 يک هر و کرده ايجاد بيوژئوشيميايي هايچرخه در ايمالحظه

 و فاضليشريف) هستند زنده موجودات بدن در خاصي آثار داراي

 آبي هاياکوسيستم رد هاآالينده اين حضور .(0831 همکاران،

، Hamiltonاست ) انساني هايفعاليت و طبيعي فرآيندهاي نتيجه

 از ناشي مشکالت با مواجه پيوسته آبي هاياکوسيستم. (1118

 هايفاضالب مانند مختلف منابع از که هستند هاييآالينده

 هاآن وارد شهري هايفاضالب و کشاورزي هايپساب صنعتي،

 ندمان طبيعيمنابع طريق از چنينهم ينسنگ فلزات. شوندمي

 اتفلز شوند.مي غذاييزنجيره و آب وارد شناسيزمين هايفعاليت

 Adedejiباشند )مي خطرناک زيستي تجمع قابليت دليلهب سنگين

 فلزات پايداري خاصيت علت به چنينهم (.Okocha، 1100 و

 رد هاآالينده اين زيستي تغليظ و آبي هايمحيط در سنگين

 دفع عدم دليلبه و زنده موجودات هاياستخوان و هابافت

 سمت به غذايي هايزنجيره در هاآن غلظت عناصر اين بيولوژيک

 هاييبيماري و سمي اثرات موجب و يافته افزايش غذايي هرم راس

 انسان به خصوص غذايي هرم باالي کنندهمصرف موجودات براي

 (. 0831 زاده،عباس) شودمي

 زا حيوانات از بسياري براي مهم غذايي منابع از يکي ميگو       

 م،کلسي از غني ميگو. باشدمي انسان نيز و هاوال و هاماهي قبيل

 نداکفزي جانوران صورتهب هاميگو جاکهآن از. است پروتئين و يد

 يک عنوانبه هاآن از توانمي هستند کمي تحرک داراي و

 رد سنگين فلزات از ناشي آلودگي يبرا مناسب بيوانديکاتور

 ازجمله (.Yilmazz، 1113) کرد استفاده مختلف تحقيقات

 مرتضوي مطالعه به توانمي خصوص اين در شده انجام تحقيقات

 ميگوي و هندي سفيد ميگوي روي بر( 0831) رنجبراميني و

 هندي، سفيد پرورشي ميگوي روي به( 0838) مطلبي موزي،

 هندي سفيد ميگوي و خزر بومي ميگوي هشا در( 0833) سقلي

 ميگوي عضله و رسوبات در( 0831) همکاران و رضايي پرورشي،

،   Velayatzadehو Javaheri Baboli) هرمزگان، در هندي سفيد

 در Fenneropenaeus merguiensis ميگوي روي ( بر1108

 ميگوي روي بر( 0831) همکاران و اعتدالي بندرعباس، سواحل

 دو در( 0831) رومياني و احساني بحرکان، منطقه در سفيد

بوشهر،  و هنديجان منطقه دو در پرورشي وانامي سفيد ميگوي

، پرورشي ميگوهاي خوراکي بافت در( 0831) همکاران و موحد
Penaeus semisulcatus, Litopenaeus vannamei سواحل در 

و  اليدريايي و مطالعه شير هاينمونه با آن مقايسه و بندرعباس

در سايت  L. vannamei( بر روي ميگوي 0831الدين )قطب

 . کرد پرورشي چوئبده آبادان اشاره

 از هاييشاخه) خور داراي که است ايران شهر تنها ماهشهر       

 وسيم خور آن به که باشدمي( شودمي منشعب خشکي به که دريا

 .تاس مهم بسيار اقتصادي و استراتژيک نظر از و شودمي گفته

 در هنديجان شهرستان جنوب کيلومتري 01 بحرکان ساحل

 صيد مهم مناطق از منطقه اين. است شده واقع خوزستان استان

 مارشبه فارس خايج مرغوب ميگوهاي ديگر انواع و صورتي ميگوي

 ايهاسکله و تاسيسات ساخت دريايي، زير هايچاه حفر با. رودمي

 به و شده استخراج منطقه ناي از نفت، از عظيمي حجم متعدد،

 عانوا عبور و سيساتيأت چنين وجود. شودمي صادر دنيا سراسر

 هب را نفتي هايآالينده انواع احتمالي ورود منطقه، در هانفتکش

 غلظت ميزان بررسي به مطالعه اين در .دهدمي افزايش ساحل اين

 و دو بافت عضله در( Ni, Cd, Zn, pb) سنگين فلزات

 و موسي خور در Metapenaeus affinis ميگوي راسهپاتوپانک

 .پرداخته شده است بحرکان سواحل

 

 هاشمواد و رو
 خوزستان استان در واقع نظر مورد منطقه دو در حاضر مطالعه       

 محدوده در خورموسي از بخشي شامل اول منطقه. گرديد انجام

 و °13 16׳ 81״شمالي و °13 13׳ 181״شرقي جفرافيايي مختصات

 جغرافيايي مختصات با بحرکان از بخشي شامل دوم منطقه

. گرديد انجام °13 13 ׳ 311״ شمالي و °13 11 ׳ 183 ״شرقي

 در .شد تعيين GPS دستگاه توسط هاايستگاه تمامي موقعيت

 آن جغرافيايي موقعيت همراه به مناطق مورد مطالعه 0 شکل

 از يک هر رد برداري،نمونه محل انتخاب از پس .است آمده

 رالت تور از استفاده با نظر مورد( بحرکان و خورموسي) هاايستگاه

 .گرفت صورت 0831برداري در پاييز نمونه عمليات

 داده رارق پالستيک در بالفاصله صيد از پس ميگو هاينمونه       

 آن از پس و دارينگه يخ در آزمايشگاه به انتقال هنگام تا و شده

                                                                                       با  فريزر در گيرياندازه و هضم لياتعم شروع زمان تا
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 مطالعه در تحقيق حاضر مورد مناطق جغرافيايي محدوده: 1 شکل

 

 تباف مطالعه اين در. شدند دارينگه گراددرجه سانتي -11دماي 

 رارق آزمايش مورد شده صيد ميگوهاي توپانکراسهپا و عضله نرم

 ادهد قرار جدا را ايستگاه هر ميگوهاي ابتدا آزمايشگاه گرفتند. در

 با و توزين( گرم 10/1) دقت با ديجيتال ترازوي با دقيق طورهب و

. شد گرفته اندازه( مترميلي 0/1) دقت با کاراپاس طول کوليس

ته دس هر ميگوهاي توپانکراسهپا  و عضله بافت کردن جدا از بعد

 کاغذ از که ظروفي در را هاآن نمونه براي هر ايستگاه(، 1)

 ساعت 31 مدتبه و گذاشته بود، شده آماده قبل از آلومينيومي

 گذشت از پس را هانمونه. ه شدداد قرار درجه 61 دماي با آون در

 داخل از ثابت وزن به رسيدن از پس و توزين ساعت 31 و13 ،11

 چيني هاون در شده خشک هاينمونه سپس. شدند خارج ونآ

 جهت و درآمدند پودر صورتبه کهطوريهب کرده خرد و داده قرار

 اهنمونه شيميايي هضم منظور به. شدند آماده شيميايي هضم

 در آن از گرم 1/1 مقدار نمونه، هر خشک وزن به توجه با ابتدا

-سي 1 نمونه هر به پسس. شد ريخته ليتريميلي 011 ماير ارلن

 آلومنيومي ورقه با آن دهانه و اضافه غليظ اسيدنيتريک سي

 محلول از سپس. شد داشته نگه ساعت 11 مدتبه و شد پوشانده

 ليترميلي 01 مقداربه نيتريک اسيد به اسيدکلريدريک 0 به 8

 دماي در هيتر روي بر ساعت 1 مدتبه را ظروف و نموده اضافه

 و داده عبور صافي کاغذ از را حاصل محلول و هادد قرار درجه 31

 شد رسانده ليترميلي 11 حجم به تقطير بار دو مقطر آب با

(Moopam ،0333.) هدستگا وسيلهبه قرائت جهت محلول پايان در 

 دستگاه در. شد آماده PG Instrument PG -331مدل اتمي جذب

 ايجنت. گرديد ثبت آن ميانگين و شده قرائت بار سه نمونه هر از

 فلزات بين مقايسه براي دوطرفه طرفه ويک واريانس آناليز براساس

 از استفاده با و مختلف هايايستگاه در و مختلف هايبافت در

 عدم يا وجود. است گرفته قرار آناليز مورد  SPSS 03 افزارنرم

 تعيين (>11/1p) 31% اطمينان سطح در دارمعني اختالف وجود

 Excel 1113 افزارنرم از جداول و نمودارها سمر در. گرديد

 شد. استفاده

 

          نتایج

 مورد هايايستگاه از ميگو سنجيزيست از حاصل نتايج       

 ميانگين جدول اين در. است شده داده نشان 0 جدول در مطالعه

 هشد متر محاسبهسانتي و گرم حسب بر ترتيببه طول و وزن

 انبحرک و خورموسي هايايستگاه در يگوهام وزني ميانگين. است

 کاراپاس طولي ميانگين و 11/6±00/8 و 13/1±11/8 ترتيببه

 ترتيببه بحرکان و خورموسي هايايستگاه در ميگوها

 .آمد دستهب 11/1±68/1 و 11/1±11/1

 

 حاضر مطالعه هايايستگاه در M. affinis ميگوي سنجي: زيست1 جدول

 ميانگين وزن)گرم(
يانگين طول م

 (مترسانتيکاراپاس)
 ايستگاه تعداد نمونه تعداد نر تعداد ماده

 خورموسي 811 016 113 11/1±11/1 11/8±13/1

 بحرکان 811 31 116 68/1±11/1 00/8±11/6
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 در روي عنصر غلظت ميزان ارزيابي از حاصل نتايج       

 روي لزف تجمع ميزان داد، نشان M. affinis ميگوي هپاتوپانکراس

 نسبت خورموسي ايستگاه در M . affinis ميگوي هپاتوپانکراس در

 صرعن تجمع ميزان چنينهم. است تربيش بحرکان ايستگاه به

 خورموسي ايستگاه در M .affinis ميگوي خوراکي عضله در روي

 از اصلح نتايج. داشت تريبيش ميزان بحرکان ايستگاه به نسبت

 ضلهع و هپاتوپانکراس در سرب گينسن فلز تجمع ميزان ارزيابي

 ايستگاه در سرب غلظت ميزان داد، نشان نيز M .affinis ميگوي

 خودهب را تريبيش ميزان بحرکان ايستگاه به نسبت خورموسي

 غلظت ارزيابي  نتايج به توجه با چنينهم. است داده اختصاص

 ايستگاه در M .affinis ميگوي عضله و هپاتوپانکراس در نيکل

 روي فلز تجمع ميزان داشت، اظهار توانمي بحرکان و ورموسيخ

 .است بوده تربيش خورموسي ايستگاه در M .affinis ميگوي در

 M .affinis ميگوي عضله و هپاتوپانکراس در موجود کادميوم ميزان

 ترشبي بحرکان ايستگاه به نسبت خورموسي ايستگاه در نيز

 ينسنگ فلزات غلظت روابط ابيارزي از حاصل نتايج .گرديد گزارش

 نتايج. است گرديده ارايه 1 جدول در کادميوم و نيکل سرب، روي،

 در موجود روي غلظت داد، نشان مطالعه اين از حاصل

 و خورموسي هايايستگاه در شده صيد هايميگوي هپاتوپانکراس

 خوراکي عضله در شده ذخيره روي غلظت نسبت با بحرکان

 دارد داريمعني اختالف مشابه هايگاهايست در حاضر ميگوي

(11/1p<.)  

ميگوي  هپاتوپانکراس در داريمعني صورتبه سرب ميزان چنينهم

M. affinis هاي خورموسي و بحرکان نسبت صيد شده در ايستگاه

 داري از خود نشان دادندبه عضله خوراکي اختالف معني

(11/1p<). هاي ويميزان نيکل موجود در عضله خوراکي ميگM. 

affinis  صيد شده از ايستگاه بحرکان نسبت به ساير موارد در

نتايج  .(>11/1p) تر بودداري کمصورت معنيتحقيق نسبت به

 هايايستگاه سفيدارزيابي ميزان غلظت کادميوم در ميگوي 

خورموسي و بحرکان نشان داد، ميزان کادميوم موجود در عضله 

داري با ميزان کادميوم موجود يبحرکان، اختالف معن وميگاين 

 دارد خورموسيصيد شده در  M. affinisدر هپاتوپانکراس ميگوي 

(11/1p<). 

 
 (رمکيلوگ بر گرمميلي) بحرکان و خورموسي هايايستگاه در ميگو مختلف بخش در سنگين عناصر داري معني روابطه ارزيابي :2جدول

 

/ مناطق فلزات سنگين

 نمونه برداري

 عضله خوراکي کراسهپاتوپان

 بحرکان خورموسي بحرکان خورموسي

 a 31/8±333/13 a 16/6±116/11 b 33/1±131/13 b 10/1±088/03 روي

 a 36/1±330/8 a 03/1±310/8 b 831/1±313/0 b 81/1±181/0 سرب

 a 83/1±383/1 a 13/1±313/0 a 03/1±083/0 b 03/1±311/1 نيکل

 a 03/1±300/1 ab 08/1±661/1 bc 13/1±816/1 c 11/1±011/1 کادميوم
    

لف هاي مختسنگين در بافت عناصر ميزان انباشت کلي روند       

 هاي موجود هاي مورد مطالعه در ايستگاهدر تمام بافت

 است. کادميوم <نيکل <سرب <روي

        

   بحث

 در سفيد ميگوي در مطالعه مورد مختلف هايبافت در       

 <سرب <روي از است عبارت بحرکان سواحل و خورموسي

 نآ ترينکم و روي به مربوط ميزان باالترين کادميوم <نيکل

 روي بر (0833) سقلي مطالعه در .باشدمي کادميوم به مربوط

 مشخص پرورشي هندي سفيد ميگوي و خزر درياي ميگوي شاه

 ترينبيش روي، و کادميوم و جيوه و سرب عنصر 1 بين که شد

 فلز جيوه به مربوط مقدار ترينکم و فلز روي به مربوط انميز

 و رسوبات روي ( بر0831) همکاران و رضايي مطالعه در .است

 بين که شد مشخص هرمزگان در هندي سفيد ميگوي عضله

 و کرم عنصر و ميزان ترينبيش روي عنصر ،Zn و Cr، Cd عناصر

 ي و همکاراناعتدال مطالعه در. است ميزان ترينکم داراي سرب

در سواحل بحرکان و خوريات  سفيد ميگوي روي بر (0831)

 اصرعن ساير با مقايسه در روي عنصر ميزان که شد موسي مشخص

 هانهنمو در نيکل و کادميوم و بوده باالتر( نيکل و کادميوم آهن،)

 ميگوي روي ( بر0831رومياني ) و احساني مطالعه در نشد. يافت

 ربوشه و هنديجان منطقه دو در پرورشي ميگوي وانامي و سفيد

-هب کادميوم <سرب <مس <روي صورتبه سنگين فلزات ميزان

 .آمد دست
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 عنوانبه و است ضروري آبزيان براي اندک مقادير در روي       

 فعاالنه ساز و سوخت در فعال هاياکژانزيم ساختار در کاتاليزور

 از يحاک سنگين فلزات زمينه در تحقيقات تردارند. بيش نقش

 باالترين داراي ،سنگين فلزات بين در روي ميزان که است آن

 ؛0833، زادهواليت؛ Okocha ،1100وAdedeji) باشدمي ميزان

Dural  ،در حاضر مطالعه در روي ميزان(. 1116و همکاران 

. باشدمي ترپايين( 1 جدول) جهاني استانداردهاي با مقايسه

 ملکردع گونههيچ که هستند سمي اربسي فلزات نيکل و کادميوم

 ندارند انسان و ماهيان از اعم زنده موجودات بدن در زيستي

(Merian ،0331.) مقايسه در نيز حاضر مطالعه در نيکل ميزان 

  .است ترپايين( 1 جدول) جهاني استانداردهاي به
 مختلف هايگونه در فلزات ميزان در موجود هايتفاوت       

 ي،جغرافياي شرايط به مربوط تواندمي لعات مختلفميگو در مطا

 در مجاور صنايع آب، کنندهتأمين منابع کيفيت محيطي، شرايط

 و صنعتي هايپساب و هافاضالب دفع مقررات ساحلي، حاشيه

 نوع و آزمايش مورد بافت نوع مطالعه، مورد گونه نوع کشاورزي،

ن رموسي در باالتريدر مجموع با توجه به قرار گرفتن خو .باشد فلز

فارس و با توجه به خالف جهت غربي خليجقسمت شمال

هاي ساعت بودن جريان آب در خليج فارس تمرکز عقربه

يابد و از سوي ديگر قرار ميها در اين منطقه افزايش آالينده

هاي ماهشهر در خوريات ماهشهر و ورود پساب پتروشيمي گرفتن

هاي نفتکش و گازبر آن به اين مجموعه آبي و تردد زياد کشتي

ه طورک هاي مختلف به اين خور شده و همانسبب افزايش آالينده

-ها در اين منطقه بهدر نتايج نيز مشخص است، ميزان آالينده

وجود برخي دست آمده است. همراتب باالتر از سواحل بحرکان ب

 تواند به منطقهميها در غلظت عنصر روي احتماالً از اين تفاوت

ها، اندازه، سن، جنسيت، گونه مورد بررسي و تا زيست نمونه

ها مربوط هاي متفاوت هضم شيميايي نمونهحدودي نيز به روش

 وPourang  مطالعات با تحقيق اين نتايج حال اين باشد. با

 .دارد خوانيهم کامالً( 1111) همکاران

در مطالعه حاضر ميزان سرب در ايستگاه خورموسي بيش        

توان منشا وجود سرب را مياز ايستگاه بحرکان گزارش گرديد. 

ها نسبت دارد. فعاليت ماهيگيران، هم در بنزين شناورها و قايق

هاي مربوط به در رودخانه و هم در منطقه بحرکان و فعاليت

تواند از عوامل آلودگي منطقه به فلز مينفت استخراج و حمل 

هاي فراچاهنده و افزايش تبخير عالوه وقوع جريانسرب باشد. به

 .تواند از داليل احتمالي افزايش غلظت سرب باشدمي

نتايج اين تحقيق نشان داد، ميزان نيکل در ايستگاه        

 هلخورموسي بيش از ايستگاه بحرکان در هپاتوپانکراس و عض

انباشت کرده است. با توجه به افزايش  M. affinisخوراکي ميگوي 

نسبت به ساير مطالعات  M. affinisميزان نيکل در بافت ميگوي 

که فلز نيکل جاييتواند اظهار داشت، از آنميصورت گرفته 

شود، از اين ميآلودگي نفتي محسوب  دهندهازجمله عناصر نشان

واند تمينصر نسبت به مطالعات گذشته، رو افزايش ميزان اين ع

 .دهنده افزايش ميزان اين آالينده در ناحيه باشدنشان

ميزان کادميوم در اين مطالعه نسبت به ساير عناصر ميزان        

ترين ميزان در هپاتوپانکراس حال بيشتري داشت. با اينکم

يج نتا در ايستگاه خورموسي مشاهده گرديد. M. affinisميگوي 

مطالعات صفاهيه و محمدي نيز مبين اين مسئله بود که در 

ايستگاه بحرکان ميزان غلظت کادميوم در مقايسه با ساير فلزات 

تري برخوردار است. کادميوم از فلزات غيرضروري از مقدار کم

براي بدن موجودات بوده و داراي منشأ انساني است. غلظت 

متري(،  1صفر تا  عماق)ا کادميوم در مناطق کم عمق بندرعباس

هاي اجتماعي دگي ناشي از فعاليتوهاي آلکه در نزديکي کانون

تري تر که داراي فاصله بيشاز مناطق عميق تربيش بودند، منطقه

 )صفاهيه و محمدي، است اند، بودهها قرار داشتهاز کانون آلودگي

0833.)  

ميگوي ( بر روي 0831در مطالعه اعتدالي و همکاران )       

ترين ميزان را در بين سفيد در منطقه بحرکان نيز روي بيش

خود اختصاص ( بهCdو  Zn،Fe ، Niفلزات سنگين مورد مطالعه )

 مطالعه دراي مشاهده نشد. داد و نيکل و کادميوم در هيچ نمونه

Javaheri Baboli  و Velayatzadeh (1108در ) بندر سواحل 

 ميزان Fenneropenaeus mergaieasis گونه روي بر عباس

 .آمد دستهب( 031/1±116/1) کم مقداربه کادميوم

 طوربه که باشدمي آبشش از روي و نيکل جذب عمده مسير       

 مکانيسم و جذب مسير .کندمي تجمع اندام اين در نيز عمده

 کلش که است وابسته مختلف عوامل به ميگو بدن به هاآن انتقال

 بسيار مسير اين تعيين در( هاآن هاينمک يا يوني) فلز شيميايي

 فلز جذب(. 0836 ،مشگيآقازاده و جعفريجاللي) است مهم

 لوله طريق از از جذب تربيش بسيار هاآبشش طريق از کادميوم

 زاتفل مقادير ترينپايين داراي عضله بافت معموالً. است گوارش

 يه،کل انندم هاييبافت در عناصر اين و است آبزيان در سنگين

 لزاتف تجمع بودن کنند. پايينمي تجمع تربيش آبشش و کبد

 يزانم بودن پايين دليلبه است ممکن عضله، بافت در سنگين

 رسدمي نظربه .باشد سنگين فلزات با شونده باند هايپروتئين



 ....در عضله و هپاتوپانکراس میگوی سفید( Ni, Cd, Zn, Pb)سنجش غلظت فلزات سنگین                      الدین و بهادریقطب

061 
 

 دقلمدا سنگين فلزات تجمع اصلي محل عنوانبه عضله بافت

 پوست و عضله در( 0830) مکارانه و رضوي مطالعه در. شودنمي

 فلزات روي بر( بحرکان) فارس خليج در هندي سفيد ميگوي

 رد سنگين فلزات ميزان که شد مشخص کادميوم و جيوه سرب،

 ارانهمک و اعتدالي مطالعه در .است پوست از ترپايين ميگو عضله

 و آبشش عضله، بافت در سفيد ميگوي روي بر( 0831)

 و آهن ميزان که شد مشخص بحرکان طقهمن در هپاتوپانکراس

 .هاستبافت ساير از تربيش هپاتوپانکراس در روي

 روي، مس، کادميوم، فلزات تجمع فارس خليج شمال در       

 مطالعه( 1108و همکاران،  Abdolahzadeh) توسط سرب و نيکل

 بقيه از تربيش ميگو هپاتوپانکراس داد که نشان نتايج که شد

 فلز هاآن مطالعه در. دارد نقش سنگين فلزات تجمع در هابافت

 نيکل و مس فلز از تربيش M. affinis گونه هپاتوپانکراس در روي

 مربوط فلزات غلظت در تفاوت که کردند اعالم هاآن. شد گزارش

 و Wu مطالعه در .بستگي دارد گيرينمونه محل و اندام گونه، به

Chen (1111بر ) ميگوي روي Litopenneus vannamei نشان 

 و سخت هايبافت در روي و کادميوم سنگين فلزات که شد داده

 .کنندمي تجمع تربيش هاماهيچه

 سطوح منجر به تواندمي آبزيان غذايي عادات در تفاوت       

 از نشان تحقيقات شود. هاآن هايبافت در سنگين فلزات مختلف

. تاس پايين عضله در مکادميو تجمع ميزان ميگوها در که دارد آن

 بحرکان منطقه در که کردند گزارش( 0830) همکاران و رضوي

 ميزان( Fenneropenaeus indicus) هندي سفيد ميگوي براي

 داريمعن تفاوت و است عضله از تربيش پوست در کادميوم از سرب

 .(>11/1p) دارد آماري

 انداختن دام به براي مناسبي جايگاه رسوبات کهجاييآن از       

  تغذيه رسوبات اين روي بر ميگوها و هستند سنگين فلزات

 هايبافت در هاآن تجمع که نيست آورتعجب پس کنندمي

 لزاتف زيستي تجمع دليلبه پوستانسخت. شودمي ديده مختلف

 طقهمن در زيستي شاخص يک عنوانبه توانندمي خود در سنگين

 . گردند محسوب مطالعه مورد

ام در تم و سرب روي ،ميزان فلزات سنگين کادميوم، نيکل       

شامل  8از تمام استانداردهاي موجود در جدول  ترها کمنمونه

استاندارد جهاني، سازمان بهداشت جهاني، سازمان غذا و داروي 

شيالت انگلستان و انجمن ملي بهداشت  -آمريکا، وزارت کشاورزي

داردهاي جهاني موجود در و سالمت استراليا بوده است. استان

المللي براي حد مجاز غلظت فلزات سنگين با توجه به سطح بين

 گردد.ميهاي دريايي بيان ميزان مصرف فرآورده

سرب،  فلزات ميزان است مشهود 8 جدول از طورکههمان

 يجهان استانداردهاي مجاز حدود از ترپايين کادميوم و روي نيکل،

چه ميزان عناصر به ذکر است اگر در اين ميان الزم. هستند

ت، تر اسسنگين مورد مطالعه در اين تحقيق از حد استاندارد کم

هاي موثر در افزايش ميزان رسد، عدم کنترل آلودگيمينظر اما به

اي نزديک شرايط موجود را خطر تواند در آيندهميفلزات سنگين 

 آفرين نمايد.

 

 گرم بر کيلوگرم وزن خشک(پوستان با حدود استانداردهاي جهاني ) ميليدر سخت : مقايسه ميزان فلزات سنگين3جدول 

 منابع سرب نيکل کادميوم روي استانداردها

 WHO  (0331) 1/1 83/1 1/1 011 سازمان بهداشت جهاني

 Sciortino and ravikumar  (0330) 8/1  1 11 سازمان خوار و بار جهاني

 FDA(1100) 1 0 0 ـــــ سازمان غذا و داروي آمريکا

 Darmono and denton  (0331) 1/0  11/1 011 انجمن بهداشت مالي و تحقيقات پزشکي استراليا

 MAFF (0331) 1 ـــــ 1/1 11 وزارت کشاورزي، شيالت و غذايي انگلستان

  منابع

اي ميزان بررسي مقايسه .1332احساني، ج. و رومياني، ل.،  .1

ي، مس، کادميوم و سرب( در عضله و تجمع فلزات سنگين )رو

( و Litopenaeus vannameiپوست ميگوي وانامي پرورشي )

( استان خوزستان. Metapenaeus affinisميگوي سفيد بومي )

 صفحه. 13طرح دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي واحد آبادان، 

. 1332 ،.ن الدين،قطب و .م روزبهاني،محمدي ؛.پ اعتدالي، .2

 بافت در( Ni,Cd,Zn,Fe) سنگين فلزات غلظت ميزان سنجش

 در( Metapenaeus affinis) سفيد ميگوي مختلف هاياندام

 واحد اسالمي آزاد دانشگاه ارشد،کارشناسي نامهپايان. بحرکان،

 .صفحه 30. خوزستان تحقيقات و علوم
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مسموميت  .1331 ،مشگي، م.آقازاده و جعفري، ب.جاللي .3

 .گين آب و اهميت آن در بهداشت عموميماهيان در اثر فلزات سن

 صفحه. 081انتشارات مان کتاب، چاپ اول، 

 .1334 ،.ا نادري، افشار وع.  عابدي، ؛.م ناصري، ؛.م رضايي، .4

 منيزيم، روي، مس، آهن،( عناصر سنگين برخي مقادير سنجش

 خوراکيغير و خوراکي هايبافت در )کادميوم و سرب جيوه، منگنز،

 مجله .بوشهر سواحل (Liza dussumieri) بزس پشت کفال ماهي

 .63تا  13 صفحات ،1 و 3 شماره ،1 سال ايران، دريايي علوم

 سنگين فلزات از برخي ظت   غل بررسي .1333،.م سقلي، .5

 هندي سفيد ميگوي عضله بافت در روي و سرب جيوه، کادميوم،

 استان) کالهي منطقه و( گلستان استان) گميشان منطقه

 .31تا  33 صفحات. خزر درياي گويمي و( هرمزگان

 .1334، .آ کاشاني، صباغ و. ب ابطحي، ؛.م فاضلي،شريف .1

 هايبافت در روي و نيکل سرب، سنگين فلزات تجمع سنجش

 علمي مجله خزر، درياي جنوبي سواحل (Liza aurata) کفال ماهي

 .33تا   61 صفحات ،0 شماره ،1 سال ايران، شيالت

 سنگين فلزات غلظت .1334 ،.ن ن،الديقطب و .شيرالي، ب .7

(Ni, Cd, Zn) وانامي ميگوي هپاتوپانکراس و عضله آبشش، در 

(Litopenaeus vannamei )چوئبده ميگوي پرورش سايت در 

 شماره ،6 سال .دريا شناسيزيست پژوهشي-علمي مجله.  آبادان

 .31تا   61 صفحات ،11

لزات تغييرات فصلي ف .1333صفاهيه، ع. و محمدي، م.،  .3

سنگين )کادميوم، سرب و مس( در رسوبات بين جزرو مدي 

، 8، شماره 3ساحل بحرکان. مجله علوم و فنون دريايي. سال 

 . 86تا  13صفحات 

هاي مناطق جزر و مدي بررسي خرچنگ. 1374زاده، ا.، عباس .3

 31 ارشد. دانشگاه تهران.نامه کارشناسيسواحل بوشهر. پايان

 صفحه.

 گيري اندازه و بررسي .1332 ،.غ.ر رنجبر،ينيام و م. مرتضوي، .11

 تحقيقات مرکز. فارس خليج ميگوي در سنگين و سمي فلزات

 سومين زيست، محيط حفاظت عمان، سازمان درياي شيالتي

  .زيست محيط بهداشت کشوري همايش

 و جيوه سنگين فلزات بررسي .1333 ،. مغانجويي، عمطلبي .11

 علمي مجله. ايران در هندي سفيد پرورشي ميگوي در سرب

 .066تا   013 صفحات ،08 سال ايران. شيالت

 ؛.ص اکبرزاده، ؛.ر حسيني،حاجي ؛.و.ع دهقان، ؛.ع موحد، .12

 ؛.م.م محمدي، ؛.م بهابادي،نفيسي ؛.ع.ع بودي،زنده

 .1332 ،.د پور،ايران و. ع اهلل،حفظ ؛.ف پاکدل، ؛.ن حاجيان،

 هنمون ميگوهاي کيخورا بافت در سنگين فلزات غلظت بررسي

 .جنوب طب فصلنامه. بوشهر استان سواحل هايآب از شده برداري

 .011تا  013 صفحات ،1 شماره ،06 سال

 رد سنگين فلزات تجمع ارزيابي و بررسي. 1333 ،.م زاده،واليت .13

. انزلي تاالب و خزر درياي فارس، خليج آبزيان و رسوبات آب،

 و علوم واحد اسالمي دآزا دانشگاه. ارشدکارشناسي سمينار

 .صفحه 11. خوزستان تحقيقات
14. Abdolahzadeh Monikh, F.; Maryamabadi, A.; Savari, A. 

and Ghanemi, K., 2113. Heavy metals concentration in 

sediment, shrimp and two fish species from the northwest 

Persian Gulf. Journal of Toxicology and Industrial Health. 

Vol. 11, No. 01. 

15. Adedeji, O.B. and Okocha, R.C., 2111. Assessment Level 
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