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 چکیده
 منطقه سه در Metapenaeus affinis سرتیز میگوی عضله بافت در مس و آهن روی، نیکل، سرب، فلزات میزان بررسی به رضحا تحقیق
 و تابستان فصل دو طول در مطالعه مورد منطقه سه در سرتیز میگوی نمونه 108در  .است پرداخته آنها اهمیت دلیل به هرمزگان استان

 و شدن درپو شدن، خشک از بعدو  دش جدا عضله بافت ،سنجیزیست از پس و منتقل مایشگاهآز به هانمونه شد. انجام بردارینمونه زمستان
 تحقیق از اصلح نتایج گرفتند. قرار گیریاندازه مورد اتمی جذب دستگاه توسط مطالعه مورد عناصر غلظت میزان تعیینبرای  شیمیایی هضم
 )قشم: همطالع مورد مناطق بین سرتیز میگوی عضله بافت در ترتیب به مس و آهن روی، نیکل، سرب، عناصر غلظت لحاظ از که داد نشان

 ،45/8 ±89/8 ،810/8 ±881/8 :خمیر بندر گرم، بر میکروگرم 659/8±81/8و 1/8±13/10 ،0/8±55/61 ،80/8±91/8 ،881/8±824/8

و  89/13 ±0/8 ،58/39 ±1/8 ،38/8± 86/8 ،813/8 ±881/8 پل بندر و گرم بر میکروگرم 501/8 ±82/8و  45/15 0/8± ،3/58 1/8±
 هم و تابستان فصل در هم کهطوریه ب (.(p<0.05 داشت وجود داریمعنی اختالف آماری لحاظ از گرم( بر میکروگرم 495/8 83/8±

 بافت در فلزات غلظت مقایسه .است دیگر منطقه دو از بیشتر قشم منطقه در سرتیز میگوی عضله بافت در مطالعه مورد عناصر غلظت زمستان
 ارزیابی است. EPA وFAO, WHO  استانداردهای از کمتر مطالعه مورد فلزات غلظت که داد نشان استاندارد مقادیر با سرتیز میگوی عضله
 برای خطری مطالعه مورد فلزات نظر از فعلی مصرف میزان با آبزی این مصرف که است بوده آن دهندهنشان میگو مصرف غذایی خطر

 .ندارد آن کنندگانمصرف
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 سرآغاز
 مزارع افزون روز گسترش و مختلف صنایع توسعه جمعیت، افزایش

 به مختلف هایآالینده از باالیی حجم ورود سبب کشاورزی

 به شده وارد هایآالینده میان از .است شده آبی هایمحیط
 پتانسیل و سمی اثرات علت به سنگین فلزات آبی، هایاکوسیستم

 ودگیآل .هستند توجه مورد آبزی، هایگونه در زیستی تجمع باالی
 آب، یسبرر با توانمی را هاآالینده انواع به آبی هایاکوسیستم

 فلزات تجمع داد قرار بررسی مورد آبزی موجودات و رسوبات
 لوژیکیاکو تغییرات به منجر تواندمی اجزا این از یک هر در سنگین

 از یکی فارسخلیج (Lamanso et al., 1991). شود جدی
 گاهزیست عنوان به که آیدمی شمار به جهان هایخلیج ترینبزرگ

 .است برخوردار ایویژه اهمیت از آبزی موجودات از بسیاری
 هایسال طی فارس خلیج سواحل در مستقر صنایع هایفعالیت

 هایآب به فلزی هایآالینده ورود عوامل مهمترین از یکی اخیر
 از دیگری هایفعالیت .(Naseri et al., 2005) است منطقه این

 پسماندهای از ناشی هایآلودگی و کشتیرانی کشاورزی، جمله
 ستا خلیج این هایآب کنندهآلوده منابع ترینعمده از نیز شهری

 بیشتر که آن در ساکن آبزیان از بسیاری جمعیت نابودی سبب که
 Kheirvar and) است شده باشندمی تجاری هایگونه از

Dadolahi , 2010). ،یدجد هایفراورده تولید و تکنولوژی توسعه 
 رد بهداشت و کشاورزی صنعت، در نیاز مورد شیمیایی متنوع و

 با هک طوری به یافته گسترش ایفزاینده صورت به اخیر هایدهه
 ورود کشاورزی، و صنعتی هایفعالیت جمعیت، افزایش
 آلودگی و یافته افزایش محیط به معدنی و آلی هایآالینده
 مورد فمختل شیمیایی مواد و صنایع پیشرفت اثر در زیستمحیط
 است شده واقع المللیبین بهداشتی نهادهای و هاسازمان توجه

(Altindag et al., 2005). تولید امنش از نظر صرف آالینده مواد 
 تمامی در جوی نزوالت و آبی هایجریان و باد توسط مصرف، و

 متفاوتی هایپتانسیل از کامل، تجزیه زمان تا و یافته انتشار اکوسفر
 از زنده موجودات به بهداشتی ثیراتات و سازیذخیره تجمع، در

 هایتماکوسیس آلودگی پایش ،بنابراین .است برخوردار انسان جمله
 یزیستمحیط حفاظت هدف با که است ایعمده فعالیتهای از آبی

 توانمی هاآالینده این انواع از(Hamidi, 2010). گیردمی صورت
 اجزای از طبیعی طور به که کرد اشاره سنگین فلزات به

 فلزات .دشونمی محسوب آبی هایاکوسیستم دهندهتشکیل
 دنش مواجه که هستند زیستمحیط هایآالینده جمله از سنگین

 تواندمی غذایی مواد و آب طریق از آنها از بعضی با انسان
 ایجاد را خطرناکی حاد در برخی موارد و مزمن هایمسمویت

 لزاتف مانند انسانی امنش با هاآالینده ورود گذشته دهه در .نمایند
 تهیاف افزایش زیادی مقدار به آبی، هایمحیط داخل به سنگین

 هب آبی هایمحیط حیات برای جدی خطر یک عنوان به که است
 وارد وسیع، مقیاس یک در سنگین فلزات .آیندمی شمار

 به سنگین فلزات این ورود میزان .شوندمی زیستمحیط
 رایندهایف وسیله به که است میزانی از فراتر بسیار زیست،محیط
 رد سنگین فلزات تجمع بنابراین .شوندمی برداشت طبیعی
 یعیطب طور به آبی هایسیستم .است مالحظه قابل زیستمحیط

 .(Mohammadi, 2011) هستند فلزات این نهایی هکننددریافت
 هب احتمال این دریایی، هایمحیط به هاآالینده انتقال دنبال به

 یقطر از را سنگین فلزات برخی از مقادیری ماهی که آیدمی وجود
 Amini) نماید جذب محیط از آب طریق از یا غذایی هزنجیر

Ranjbar et al., 2005.) ،عادت جنس، وزن، طول، سن 
 و آب در سنگین فلزات غلظت اکولوژیک، نیازهای ای،تغذیه

 و صید فصل آبی، محیط در ماهی ماندگاری زمان مدت رسوب،
 عتجم در ثروم عوامل از (دما و سختی شوری،) آب شیمیایی خواص
 Demirak et) هستند ماهی مختلف هایاندام در سنگین فلزات

al., 2006.) و آهن روی، نیکل، سرب، جمله از سنگین فلزات 
 نماییبزرگ و پذیریتجمع خاصیت از برخورداری دلیل به مس

 در تمقاوم نیز و پذیریتجزیه عدم و مختلف هایبافت در زیستی
 رخهچ در قادرند محیط به ورود از پس بیولوژیک تغییرات برابر

 در چربی هایبافت در تدریج به و داده ادامه خود حرکت به حیات
 جبمو راه این از و شده ذخیره انسان مانند کنندگانیمصرف بدن
 ,Khoshnood) شوند موجودات در مزمن و حاد هایبیماری بروز

 هب آلوده غذایی مواد مصرف از ناشی سوء اثرات ترینمهم (.2006
 صبیع هایسیستم اختالالت ایجاد سرب جمله از سنگین فلزات

 شامل گوارشی اختالالت سبب روی است. مرکزی -محیطی
 و عصبی اختالالت و سردرد ،تب دهان، خشکی استفراغ، تهوع،

 باقی اآنه در یا کند برخورد بدن هایبافت با اگر نیز آهن؛تنفسی
؛ کیهشب آماس و مشیمیه در مشکالتی ملتحمه، ورم سبب بماند،
 و روانی فشارهای افزایش و آنزیم ،خون در تغییر موجب نیکل

 Ghaedi) شودمی ژنتیکی اختالالت موجب نیز مس با مسمومیت

et al., 2007.) فارس خلیج اقتصادی و ارزش با آبزیان از میگوها 
 .ارندبرخورد باالیی بسیار غذایی ارزش از که هستند عمان دریای و



 542  ...و ارزیابی ریسک خطربرای مصارف انسانی  Metapenaeus affinisمیگوی سرتیز  عضله در بررسی برخی فلزات سنگین

 تا 29 اعماق بین دریاها عمق کم هایآب در میگوها طورکلیه ب
 بیشتر و متری15 تا 18 اعماق بین فارس خلیج در و متری 108

 ای و )خوریات( هامصب دلتاها، تاثیر تحت که مناطقی در اوقات
 شن زا ترکیبی یا گلی به طور معمول آنها بستر و هستند هامرداب

 آنها ینا بر عالوه کنند.می زندگی باشد، آلی مواد از غنی که گلی و
 شور لب های آب در بیش و کم را خود زندگی چرخه از بخشی

 فیدس میگوی پنائیده، میگوی مهم هایگونه از یکی گذرانند.می
Metapenaeus affinis 23 میگو گوشت پروتئین میزان .است-

 هایآب در اقتصادی مهم آبزیان از یکی میگو است. درصد 10
 , Asadi and Dehgani Poshtrooei) است کشور جنوب

1996).  
 هنآ ی،رو ،نیکل ،سرب فلزات غلظت بررسی هدف با مطالعه این

 در بردارینمونه مناطق از شده آوریجمع میگوهای در مس و
 و فوق فلزات زیستی پایش شاخص عنوان به هرمزگان استان

 و تابستان فصل دو در زیستی تجمع میزان مقایسه همچنین
 ینا به توجه با طرفی از شد. انجام مناطق، این سواحل در زمستان

 میزان دارد، خوراکی مصرف مطالعه مورد مناطق در گونه این که
 یزن کنندگانمصرف برای ماهیان این مصرف از ناشی روزانه جذب

 .آمد دسته ب
 

 پژوهش روش
 گرفت ورتص شکلی به بردارینمونه هایایستگاه پراکنش و تعیین

 و صنعتی و شهری هایپساب ورود هایمکان پیرامون بیشتر که
 دهش واقع آبزیان بزرگ هایصیدگاه و هااسکله کنار در همچنین

 حرا ایهجنگل در برداری نمونه ایستگاه سه اساس این بر باشند.
 اهم )بهمن زمستان فصل در میگو از بردارینمونه .شد تعیین
 مورد منطقه سه در (1314 ماه )مرداد تابستان فصل و (1314
 و شمالی 26 233/55׳جغرافیایی موقعیت با خمیر بندر) مطالعه

 054/46׳جغرافیایی موقعیت با طبل -قشم شرقی، 55 808/35׳
 جغرافیایی موقعیت با پلبندر و شرقی 55 492/43׳ و شمالی 26
 (.1 )شکل شد انجام شرقی 55 358/45׳ و شمالی 26 895/51׳

 

 
 هرمزگان استان در برداری نمونه مناطق (:1) شکل

 

 108 در کل) میگو عدد 38 منطقه هر در و فصل هر در منظوربدین
 تورهای) مشتا سنتی تورهای وسیلهه ب تصادفی صورته ب نمونه(

 یزریفر کیسه داخل دقت با نمونه هر .دش صید (ثابت گوشگیر
 ینب شد، چیده بردارینمونه مخصوص یخدان داخل در تمیز، کامال

 اهآزمایشگ به هانمونه سپس و ریخته یخ پودر هانمونه از ردیف هر
 عملیات انجام زمان تا -C0 28دمای در و فریزر درون و شده منتقل

 .(Ruangsomboom et al., 2006)شدند نگهداری آزمایشگاهی
 یگوم عضله بافت جداسازی ،هانمونه سنجیزیست عملیات از پس

 آنالیز برای که UNEP سازمان پیشنهادی روش از استفاده با
 وصیهت فلزی عناصر از بعضی گیریاندازه منظور به آبزی هایهنمون
 و هانمونه شدن خشک برای سپس گرفت. صورت بود شده

 آهن ی،رو ،نیکل ،سرب فلزات مقادیر احتمالی تبخیر از جلوگیری
 شد خودداری آون در مستقیم کردن خشک از مس و

(MOOPAM,1999). زفری دستگاه در میگوها عضله هایبافت 

 ساعت 18 تا 0 مدته ب – C0 48دمای با (VaCo 5)مدل درایر
 گرم5/8 .شدند پودر آزمایشگاهی چینی هاون کمک به و خشک
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 ویال به و گرم( 881/8 دقت با سارتریوس )ترازوی توزین بافت از
 اسید لیتر میلی 9 یافت. انتقال (ETHOS 1 )مدل مایکروویو

 نمونه به % 38 اکسیژنه آب لیتر میلی 1 و %65 غلیظ نیتریک
 اهنمونه هضم از پس گرفت، قرار هضم مورد ماکروویو در و افزوده

 آنها یواقع شیمیایی غلظت و تزریق، اتمی جذب دستگاه به را آنها
 شرو اساس بر نمونه شیمیایی هضم مراحل کلیه .شد محاسبه

 از هاداده تحلیل و تجزیه در .است MOOPAM قبول مورد
 نمودارها و هاولجد رسم برای و 11 نسخه SPSS آماری افزارنرم

 طریق از هاداده بودن نرمال شد. استفاده 2889 اکسل افزارنرم از
 رد فلزات غلظت مقایسه برای و اسمیرنوف -کولموگرف آزمون

 وجود صورت در و ANOVA آزمون از مختلف مناطق بین
 لظتغ مقایسه برای شد. استفاده توکی آزمون از دار،معنی اختالف

 ناداریمع سطح .شد استفاده تی آزمون از نیز ،هااستاندارد با فلزات
  شد. گرفته نظر در درصد 5 مطالعه این در
 برآورد نتوامی میگو عضله در سنگین فلز غلظت میزان داشتن با

 یارزیاب منظور به زد. تخمین را روزانه مصرف از ناشی خطر میزان
 میزان به مربوط هایهمحاسب ،آبزی این مصرف خطر پتانسیل

 هفته در ماهی این از وعده یک مصرف ازای به (1)روزانه جذب
 با میزان این و شد محاسبه کیلوگرمی 98 بالغ انسان یک برای
 مقدار میزان واقع در .شد مقایسه EPA سازمان (2)رفرنس دوز مقدار

 معرض در مقدار از تخمین یک آالینده یک برای رفرنس دوز
 وریط به است انسانی جمعیت توسط آالینده آن روزانه قرارگیری

 افتدری میزان .نگذارد برجای سوئی اثر هیچ فرد حیات طول در که
 غذایی ادمو مصرف میزان به کامل بستگی افراد توسط سمی فلزات
 یک آبزی این مصرف میزان اساس این بر دارد. فلزات این حاوی

 برای (g220) معادل اونس هشت نیز وعده هر مقدار و هفته در بار
 یزانم اساس این بر و شد گرفته نظر در کیلوگرمی 98 بالغ فرد یک

  .شد محاسبه فلزات از یک هر برای روزانه جذب

    𝐸𝐷𝐼 =
(C ×FIRD)

BW
 

 توسط سنگین فلزات روزانه جذب میزان EDI(3) فرمول، این در
 ،مصرفی غذایی ماده یا ماهی در موردنظر فلز غلظت میزان C بدن،

DFIR(4) حدود ماهی )برای روز در گرم حسب بر غذا مصرف میزان 
 است کیلوگرم( 98) بدن وزن BW شد(، گرفته نظر در گرم 21

(Burger and Gochfeld.2005.) 
 

 هاداده تحلیل
 مورد مناطق در میگو عضله بافت در فلزات از یک هر غلظت
 از اصلح نتایج شد. بررسی زمستان و تابستان فصول در و مطالعه
 ،روی نیکل، سرب، عناصر غلظت لحاظ از که داد نشان تحقیق

 دربن ،)طبل( قشم مناطق بین میگو عضله بافت در مس و آهن
 آماری اختالف زمستان و تابستان فصول در پل بندر و خمیر
 بر (.4 و3 ،2 ،1)نمودارهای ((p<0.05 شتدا وجود داریمعنی

 کل،نی سرب، عناصر غلظت نظر از توکی، تعقیبی آزمون اساس
 بندر و خمیر بندر با قشم منطقه میگوهای در مس و آهن روی،

 از کهطوریه ب (.p<0.05) شد مشاهده داریمعنی اختالف پل
 لهعض بافت در مس و آهن روی، نیکل، سرب، عناصر غلظت لحاظ
 را تریباال میزان قشم منطقه زمستان و تابستان فصول در میگو

 اختالف دارای و داشت پل بندر و خمیر بندر مناطق به نسبت
  .(p<0.05) بود آماری دارمعنی

 
 در گرم( بر )میکروگرم مس و سرب کل،ین صراعن معیار( از انحراف ±)میانگین سهیمقا :(1) نمودار

 تابستان فصل در پل بندر و ریخم بندر قشم، مناطق در سرتیز میگوی عضله
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  در گرم( بر )میکروگرم روی و آهن صراعن معیار( از انحراف ±)میانگین سهیمقا :(2) نمودار

 تابستان فصل در پل بندر و ریخم بندر قشم، مناطق در سرتیز میگوی عضله

 
  در گرم( بر )میکروگرم مس و سرب کل،ین صراعن معیار( از انحراف ±)میانگین سهیمقا :(3) نمودار

 زمستان فصل در پل بندر و ریخم بندر قشم، مناطق در سرتیز میگوی عضله

 
  در گرم( بر )میکروگرم روی و آهن صراعن معیار( از انحراف ±)میانگین سهیمقا :(4) نمودار

 زمستان فصل در پل بندر و ریخم بندر قشم، مناطق در سرتیز میگوی عضله
 

 بافت در مس و آهن روی، نیکل، سرب، عناصر غلظت لحاظ از
 فصول بین پل بندر و خمیر بندر قشم، منطقه سه در میگو عضله

 داشت وجود داریمعنی اختالف آماری لحاظ از زمستان و تابستان
(p<0.05). تمامی در که است آن دهندهنشان نتایج کهطوریه ب 

 ب،سر نیکل،) سنگین فلزات غلظت میزان مطالعه مورد مناطق
 ستا زمستان فصل از بیشتر تابستان فصل در (مس و آهن روی،

 (.1 جدول)
 

28/36 19/25 15/01

69/9

52/3
42/31

قشم بندرخمیر بندرپل

رم
 گ

 بر
م 

گر
رو

یک
م

مناطق مورد مطالعه

آهن روی

8/811 8/815 8/818

8/91

8/48

8/22

8/551
8/495

8/356

قشم بندرخمیر بندرپل

رم
 گ

 بر
م 

گر
رو

یک
م

مناطق مورد مطالعه

سرب نیکل مس

19/51
13/65

18/33

55/4
40/3

32/9

قشم بندرخمیر بندرپل

رم
ر گ

م ب
گر

رو
یک

م

مناطق مورد مطالعه

آهن روی



 0911بهار و تابستان ، 01 ، شماره01 زیست، سالهای محیطپژوهش  521

 

 ممیکروگر) مس و آهن روی، سرب، نیکل، عناصر مقادیر معیار( از انحراف ±)میانگین مقایسه از حاصل نتایج :(1) جدول

 =n)33(، زمستان و تابستان فصول در پل بندر و خمیر بندر قشم، مناطق در میگو عضله در (برگرم

 منطقه

 فلز

 پلبندر بندرخمیر  )طبل(قشم

 زمستان
Mean±SD 

 تابستان

Mean±SD 

 زمستان

Mean±SD 

 تابستان

Mean±SD 

 زمستان

Mean±SD 

 تابستان

Mean±SD 

 31/8±82/8 22/8±86/8 51/8±85/8 48/8±82/8 00/8±84/8 91/8±84/8 نیکل

 816/8±883/8 818/8±882/8 821/8±881/8 815/8±882/8 821/8±885/8 811/8±884/8 سرب

 31/42±31/1 98/32±10/1 38/52±89/1 3/40±80/1 9/69±21/1 4/55±00/1 روی

 01/15±29/8 33/18±28/8 25/19±21/8 65/13±41/8 36/28±28/8 51/19±10/8 آهن

 515/8±825/8 356/8±86/8 600/8±812/8 495/8±82/8 963/8±823/8 551/8±84/8 مس
 

 مقادیر مطالعه مورد مناطق در (4و  3 ،2) جداول اساس بر همچنین
 استاندارد دوز از ترپایین روزانه جذب میزان برای شده محاسبه
 یک مصرف دهدمی نشان موضوع این که است EPA سازمان

 چهی بهداشتی نظر از هفته در آبزی این از گرم( 220 )معادل وعده
 ندارد. بالغ کنندهمصرف یک برای ممنوعیتی

 

  ازای در افراد توسط سنگین فلزات (Daily intake) روزانه جذب هایهمحاسب :(2) جدول

 (طبل -قشم )منطقه کیلوگرمی 03 شخص یک برای هفته در مصرف وعده یک
 هانمونه در فلزات غلظت فلز

 g/gµ تر وزن

 دریک(µg/kg/day) فلزات میزان

 گرم(222 )معادل غذایی وعده

  روزانه جذب میزان
(µg/kg/day) 

 سازمان (RFDرفرنس) دوز
EPA (µg/kg/day) 

Ni 915/8 26/101  348/8 28 
Pb 824/8 492/5  818/8 25 
Cu 659/8 1/153  201/8 48 
Zn 55/61 4/14833 39/26 388 
Fe 135/10 10/4319 11/0 588 

 

  ازای در سنگین فلزات (Daily intake) روزانه جذب هایهمحاسب :(3) جدول

 خمیر( بندر )منطقه کیلوگرمی 03 شخص یک برای هفته در مصرف وعده یک
 هانمونه در فلزات غلظت فلز

 g/gµ تر وزن

 دریک(µg/kg/day) فلزات میزان

 گرم(222 )معادل غذایی وعده

 روزانه جذب میزان
(µg/kg/day) 

 سازمان (RFDرفرنس) دوز
EPA (µg/kg/day) 

Ni 455/8 94/183 115/8 28 
Pb 810/8 184/4 889/8 25 
Cu 501/8 502/132 241/8 48 
Zn 3/58 4/11460 55/21 388 
Fe 45/15 6/3522 621/6 588 

 

 گیرینتیجه و بحث
 زیستی عتجم پتانسیل و سنگین فلزات به آبی هایمحیط آلودگی

 توجه مورد پیش هامدت از جدی خطر یک عنوان به هاآالینده این
 انآبزی بدن در آبی هایمحیط در هاآالینده این .است گرفته قرار

 نانسا بدن به غذایی زنجیره طریق از سپس و یابندمی تجمع

 گذشته، هایدهه در .(Fazeli et al., 2005) شوندمی منتقل
 به نجرم شهری توسعه و متمرکز کشاورزی شدن، صنعتی تاثیرات

 است شده دریایی هایاکوسیستم در آلودگی جدی مشکالت
(Bellas et al., 2005). توسط شده انجام پژوهش در 
(Moselhy et L., 2014)، یرو )مس، نیسنگ زاتـفل غلظت،  
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  ازای در سنگین فلزات (Daily intake) روزانه جذب هایهمحاسب :(4) جدول

 (پل بندر )منطقه کیلوگرمی 03 شخص یک برای هفته در مصرف وعده یک
 هانمونه در فلزات غلظت فلز

 g/gµتر وزن

 دریک(µg/kg/day) فلزات میزان

 گرم(222 )معادل غذایی وعده

 روزانه جذب میزان
(µg/kg/day) 

 سازمان (RFDرفرنس) دوز
EPA (µg/kg/day) 

Ni 385/8 54/61 138/8 28 
Pb 813/8 164/2 885/8 25 
Cu 495/8 41/180 283/8 48 
Zn 58/39 14/0551 89/16 388 
Fe 89/13 16/2191 681/5 588 

 
 از گونه چهارده عضالت و آبشش کبد، در منگنز( و آهن سرب،

 یاصل منطقه سه از شده یآورجمع کیپالژ و یکفز انیماه
 د.ش یریگاندازه )مصر( سرخ یایدر در سوئز( و غردقه ن،ی)شالت

 یهاگونه انیم در یتوجه قابل طور به نینگس فلزات سطوح
 یهاگونه نیب فلزات تجمع بود. متفاوت هااندام و یماه مختلف
 شانن را یراتییتغ مشابه یهاگونه نیب نیهمچن و یماه مختلف

 نندما خاص یعوامل ریتاث تحت فلزات، جذب در راتییتغ نیا داد.
 فلزات تغلظ ،یطورکل به باشند.یم گونه و ییایجغراف عیتوز سن،
 تاندارداس از ترنییپا ابیتقر مطالعه مورد مناطق داخل در شده ثبت
 سنگین عناصر تجمع ارزیابی به ،(Naseri, 2005) .بود یجهان
 در کادمیوم و سرب جیوه، منگنز، ،منیزیم روی، مس، آهن،
 سواحل سبز پشت کفال ماهی غیرخوراکی و خوراکی هایبافت

 لظتغ که است آن دهندهنشان تحقیق این نتایج پرداخت. بوشهر
 ضلهع بافت به نسبت احشاء و امعاء و آبشش بافت در عناصر این

 تجمع و جذب در ماهیان طول و وزن بین همچنین است. بیشتر
 ( ,Chen .شد مشاهده داریمعنی اختالف سنگین عناصر برخی

 سرب، عناصر غلظت در داریمعنی اختالف که داد نشان ،2002)
 مختلف مناطق هاینمونه در آهن و مس نقره، جیوه، کادمیوم،

 مناطقی در که کرد بیان همچنین او داشت. وجود کو -چی تاالب
 رعناص بود شیرین آب ورودی یا فاضالب از هاآالینده منشا که

 که حالی در داشتند، حضور محیط در بیشتر مس و جیوه کادمیوم،
 غلظت برویم تاالب ورودی و دهانه از دور مناطق سمت به چه هر

 با ،(Dural ET AL., 2007) د.نیابمی کاهش عناصر این

 در ینسنگ فلزات غلظت بین که دادند نشان گوناگون هایآزمایش
 ،مصر خلیج فارس، )خلیج مختلف مناطق در آبزی موجودات بدن

 و انیااسپ آتالنتیک جنوب در نمکی هایمرداب اسکندریون، خلیج
 دما، ل:مث متفاوت محیطی شرایط دلیل به کالیفرنیا( هایتاالب

 اختالف صنعتی هایفعالیت وجود و .... و نور و pH شوری،
 بودن باال دالیل مهمترین از طورکلیه ب دارد. وجود داریمعنی

 در میگو عضله در مس و آهن روی، نیکل، سرب، فلزات غلظت
 ختلفم صنایع وجود پل ربند و خمیر بندر به نسبت قشم منطقه

 سازیقایق سازی،لنج هایکارگاه ،قشم روی و سرب شرکت)
 در (ینگورز گاز و نفت پاالیش صنعت و پروریآبزی فایبرگالس،

 در شناورها و هاکشتی آمیزیرنگ از شده رها مس سواحل، کنار
 برای استفاده مورد ترکیبات در مس عنصر قشم، سازیلنج مجتمع
 خانگی و شهری هایپساب در همچنین و شناورها و هاکشتی
 هایقایق حد از بیش تردد ،(Zhou et al., 2007) دارد وجود

 )حاوی سرخ خاك معدن ،بنزین( در نیکل و سرب )وجود موتوری
 هایآب به شهری و صنعتی هایپساب تخلیه و فراوان( آهن

 اتفلز انواع خود در هاپساب این که باشدمی منطقه این ساحلی
 نای و دارند را مس و آهن روی، نیکل، سرب، خصوصه ب سنگین

 قشم منطقه در مطالعه مورد فلزات غلظت افزایش سبب امر
 بر یمبن حاضر پژوهش از حاصل نتایج با فوق موارد کلیه شود.می

 در مس و آهن روی، نیکل، سرب، عناصر غلظت بودن بیشتر
 خوانیهم پل بندر و خمیر بندر مناطق به نسبت قشم منطقه

  دارد. مناسبی
 تغلظ بین که داد نشان کنونی پژوهش و نتایج دیگر طرف از

 در مطالعه مورد مناطق در مس و آهن روی، نیکل، سرب، عناصر
 لحاظ زا میگو عضله بافت در زمستان به نسبت تابستان فصل
 ( ,.Celechovska et al .دارد وجود داریمعنی اختالف آماری

 ماهی نوعی در آرسنیک غلظت بررسی در 2011)
Oncorhynchus mykiss غلظت که دریافتند سال یک طول در 

 ونهگ این عضله بافت در دما، کاهش با زمستان فصل در آرسنیک
 فلزات تجمع برسی با (Daryalal et al., 2011) یابد.می کاهش
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 Portunus آبی شناور خرچنگ در کروم و سرب سنگین

Pelagicus بندرعباس( )شهرستان هرمزگان استان سواحل در 
 ربس سنگین عناصر تجمع و جذب میزان بیشترین که داد نشان

 در نرم بافت و رسوب هاینمونه در بردارینمونه طول در کروم و
 ینا علت که است بوده تابستان فصل در بردارینمونه دوره طول

 فلزات كتحر بر فیزیکوشیمیایی فاکتورهای مستقیم تاثیر امر
 ( ,.Dural et al است. جانوری بافت و رسوب آب، در سنگین

 نشان Sparus aurata ماهی در گوناگون هایآزمایش با ،2007)
 ختلفم فصول در سرب و کادمیوم سنگین فلزات غلظت که دادند

 متفاوت هایاندام در فلزات این تجمع همچنین و بوده متفاوت
 فلزات بیشتر غلظت آبزی موجودات بدن در باشد.می مختلف
 در مه و آلودگی بدون هایمکان در هم تابستان فصل در سنگین
 است بیشتر هستند صنعتی هایفعالیت دارای که مناطقی

(Mendil et al., 2010). غلظت افزایش فاکتورهای دیگر از 
 ربیشت که است آب شوری مس و آهن روی، نیکل، سرب، فلزات

 انزمست فصل در دریا آب کهطوریه ب است جوی تغییرات تابع
 ابطهر وجود دارد. را شوری مقدار بیشترین تابستان در و کمترین
 شوری ما،د افزایش با که است این مبین شوری و دما بین مستقیم

 در واه دمای تابستان فصل در که این به توجه با رود.می باال نیز
 رسد،می نیز گرادسانتی درجه 45 به مردادماه در روزها ترینگرم

 زایشاف نیز شوری میزان و شده بیشتر تبخیر میزان نتیجه در
ه ب الس فصول از برخی در که این دلیله ب فارس خلیج یابد.می

 هایبآ دیگر و عمان دریای آب نفوذ تاثیر تحت تابستان خصوص
 لزاتف از بعضی شوری تغییرات اثر در گیردمی قرار آن به ورودی
 .(Karbassi, 2000) کنندمی رسوب ترسریع و داده انعقاد تشکیل
 محیط دمای تابع خونسرد موجودات و ماهیان سایر همانند میگوها

 دچار نیز موجودات این زمستان، در دمایی افت دلیل به و بوده
 خارج خود هایازالنه تغذیه برای کمتر و شده سستی و رخوت
 مانندب باقی خود هایالنه در یبیشتر زمان دهندمی ترجیح و گشته

(Caran, 1943). خواب نیمه دارای میگوها بیشتر طرفی از 
 و ماگر فصل شدن شروع با و هستند. زمستان طول در زمستانی

 کنند.می خوردن همچنین و خزیدن به شروع آنها ها،آب شدن گرم
 کنند،می تغذیه کمتر زمستان در که این دلیل به احتماال هامیگو

 علته ب زمستان در چون و خورندمی بیشتری غذای پاییز فصل در
 مینه یابد،می کاهش نیز بدن ساز و سوخت بدنی، فعالیت کاهش
 ددهنمی انجام زمستان فصل در که محدودی صید با غذا مقدار
 کمتر، یتفعال دلیل به .است کافی برایشان زمستان در زندگی برای
 ذاییغ مواد بودن دسترس در کمتر و زمستانی خواب و کمتر تغذیه

 در نگینس فلزات غلظت تابستان فصل به نسبت زمستان فصل در
 .است بیشتر زمستان به نسبت تابستان فصل

 خطر میزان و ورود میزان برآورد بار اولین برای حاضر مطالعه در
 ومیگ در مس و آهن روی، سرب، نیکل، سنگین فلزات از ناشی
 داد نشان فلزات روزانه ورود میزان برآورد تمام نتایج .گرفت انجام

 متوجه آبزی گونه این مصرف اثر در خطری گونه هیچ که
 فلزات ومیگ در که داشت توجه باید البته .نیست کنندگانمصرف
 آروماتیکپلی مانند آلی هایآالینده و جیوه قبیل از دیگری مختلف

 دیانمتص که است ضروری ،بنابراین .یابدمی تجمع هیدروکربن
 رسیبر هاسازمان دیگر و بهداشت وزارت قبیل از ایران در سالمتی
 مختلف هایگروه در خطر میزان برآورد زمینه در جامعی
 انمیز و دنده انجام باردار زنان و کودکان جمله از کنندگانمصرف
 رفپرمص ماهیان در سالیانه غیر و زاسرطان سنگین فلزات تجمع

 هایآالینده که این دلیل به .دنده قرار بررسی موردرا  تجاری و
 پتروشیمی، صنایع از حاصل هایآالینده جمله از مختلف
 وارد فارسخلیج به شهری هایفاضالب کشاورزی، هایفعالیت

 نسانا تغذیه در آبزیان عضله اهمیت و نقش به توجه با و شوندمی
 منابع کنترل جهت در موثرتری و بهتر مدیریت که است الزم

 گیرد. صورت آالینده
 

 هایادداشت
1. Daily intake 
2. RfD 
3. Estimated Daily Intake 
4. Food Ingestion Rate 
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