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 تجمع زیستی فلزات سنگین )کادمیوم، سرب و نیکل( در خرچنگ شناگر آبی
 (Portunus  pelagicus ) 

 

 
 ایرانزابل،  ،گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل :*نرجس اکاتی 

 ایرانجیرفت،  ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت،تگروه علوم و مهندسی محیط زیس: ملیحه امینی 

 :ایرانبوشهر،  گروه محیط زیست، پژوهشکده خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس، هانا اعتمادی 

 

 1397 اسفندتاریخ پذیرش:            1397 آذر تاریخ دریافت:

 چکیده

سواحل  (Portunus pelagicus) فلزات کادمیوم، سرب و نیکل در بافت عضله خرچنگ شناگر آبیاین تحقیق با هدف تعیین غلظت 

نمونه خرچنگ شناگر آبی به  130طورکلی تعداد خلیج فارس، طی دو فصل زمستان و تابستان در شهرهای بندرعباس و بوشهر انجام گرفت. به

ها صورت گرفت و تعیین غلظت فلزات با ها، هضم شیمیایی نمونهنمونه بافت عضلهبرداری شد. پس از جداسازی صورت کامالً تصادفی نمونه

 استفاده از دستگاه جذب اتمی انجام گردید. توالی غلظت فلزات مورد مطالعه در بافت عضله خرچنگ شناگر آبی در فصول زمستان و تابستان در

 فلز و در فصل تابستان کادمیوم و نیکل در بافت عضله خرچنگ شناگر آبیدست آمد. در فصل زمستان، هر سه بهPb>Ni>Cd صورت شهرها به

تر از شهر چه میزان سرب در بافت عضله خرچنگ شناگر آبی در شهر بوشهر بیشداری را در بین شهرهای مورد مطالعه نشان داد. گرتفاوت معنی

میانگین غلظت فلزات کادمیوم و نیکل در خرچنگ شناگر آبی در فصل تابستان دار نبود. در هر دو شهر، اما این تفاوت معنی ،دست آمدبندرعباس به

چنین میانگین غلظت سرب در بافت عضله گونه خرچنگ شناگر آبی بندرعباس در فصل داری نسبت به فصل زمستان باالتر بود. همطور معنیبه

میانگین غلظت فلزات مورد  دار نبود.اما در بوشهر این تفاوت معنی ،(=01/0pدست آمد )داری باالتر بهطور معنیتابستان نسبت به زمستان به

 تر بودند.پایین US FDAو WHO ،FAOمطالعه در بافت عضله خرچنگ شناگر آبی در فصول تابستان و زمستان در مقایسه با استانداردهای 

  ، فلزات سنگین، خلیج فارس، بندرعباس، بوشهر(Portunus pelagicus)تجمع زیستی، خرچنگ شناگر آبی  کلیدی: کلمات

 Narjes_Okati@yahoo.com* پست الکترونیکی نویسنده مسئول: 
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 مقدمه

اي از گسترده فیبا ط يیایهاي درآلودگي آب ر،یاخهاي در دهه       

  لیجهان تبد مشکالت نیترياساس از يکیبه  يطیمحستیز يهاندهیآال

 عنوانخلیج فارس به(. 2011و همکاران،  Kamaruzzaman) است شده

زیستي، منابع لحاظ تنوع دنیا از آبي هاياکوسیستم ترینمهم از یکي

فرد به منحصر هاياکوسیستم در زمرهشیالتي و منابع نفتي غني، 

عوامل مختلفي چون افزایش جمعیت،  شود. از طرفيمحسوب مي

از منابع طبیعي  نادرستو استفاده  ایعتوسعه شهرنشیني، گسترش صن

است این منطقه گردیده  زیستدر محیط شدیدهاي باعث بروز آلودگي

اند این عوامل توانسته کهطوري(. به1391بسطامي، عبدي)حسیني و 

د و بدین ن، آلوده نمایمجاز برابر حد 47را تا نظیر آناکوسیستم بي

آن را با خطر نابودي مواجه سازند.  وابسته به طریق آبزیان و موجودات

و موضوعات  نظامي ،هاي سیاسيتنش و آن در موجود راهبردي حساسیت

هاي محیط زیست دریایي را آلودگيازجمله مهمي  لئاقتصادي، مسا

ترین مناطق قرار داده و خلیج فارس را به یکي از آلودهتأثیر تحت 

فلزات  (.1390نیا، اسفاد و دارابي)نجفي دریایي مبدل نموده است

که شوند محسوب ميداریپا يطیمحستیز يهاندهیآال جزو نیسنگ

به تجمع  لیتما به این دلیلو  را ندارند عتیشدن در طب هیتجز قابلیت

و همکاران،  Saei-Dehkordiدارند ) يرسوبات و جانداران آبز در يستیز

شده  یيغذا رهیتوانند وارد سطوح مختلف زنجيفلزات م نیا(. 2010

افراد بر سالمت  يو اثرات جد ابندیبه بدن انسان راه  قیطر نیابه و 

 تیها در موجودات زنده از اهمندهیآال نیا يکنند. لذا بررس جادیا

(. نقش زیستي برخي 2012و همکاران،  Davidبرخوردار است ) باالیي

از فلزات سنگین مانند کادمیوم، سرب و جیوه در متابولیسم طبیعي 

هاي پایین آبزیان هنوز شناخته نشده است و این فلزات حتي در غلظت

 (.2008و همکاران،  Turkmen)نیز براي موجودات زنده سمي هستند 

ترین اثرات سوء ناشي از مصرف مواد غذایي آلوده به فلز سرب از مهم

محیطي و مرکزي است. کادمیوم  عصبي هاياختالالت در سیستم ایجاد

خستگي استخوان، برونشیت و تخریب  ایتایي، بیماري ایتاي عامل ایجاد

فشارهاي رواني کلیه و  نیکل موجب تغییر در خون و آنزیم و افزایش 

با توجه به اثرات منفي فلزات  (.1395گردد )عبیدي و همکاران،  مي

ها زیستي آن هاي آبي، ضروري است که تجمعسازگانسنگین روي بوم

زیرا این  ،گر مورد مطالعه قرار گیردعنوان پایشهاي کلیدي بهدر گونه

ین ارزیابي چنها شاخصي از گستره زماني و مکاني فرآیندها و همگونه

اثرات نهفته بر سالمت موجودات زنده دیگر در محیط آبي هستند 

(Fernandes  ،2007و همکاران .)تماس دلیل بهزي موجودات کف

مستقیم با رسوبات کف دریا که محل انباشت نهایي فلزات سنگین 

ها در رژیم غذایي توسط انسان، هستند، و از سوي دیگر استفاده آن

هاي فلزي از اکوسیستم دریا به انسان انتقال آالینده نقش مهمي را در

 Portunus(. خرچنگ شناگر آبي )McMurtrie ،2010نمایند )ایفا مي

pelagicus )هاي تجاري در جهان و با پراکندگي گسترده یکي از گونه

 شودمي یکي از ذخایر مهم شیالتي محسوب و خلیج فارس در منطقه

Kamrani)  ،هاي ساحلي و و اغلب درخورها، آب (2010و همکاران

هاي شني و گلي متر و زیستگاه 50منطقه بین جزر و مدي تا عمق 

شود. این گونه داراي مصارف شده در رسوبات یافت مي صورت مخفيبه

هاي توان به استفادهمختلفي است که عالوه بر مصارف خوراکي آن مي

هاي بخش آن در صنایع غذایي، تصفیه فاضالب، داروسازي و

دلیل منبع غني استخراج ترکیبات کیتین و کیتوسان نانوتکنولوژي به

هاي در ایران پژوهش. )1390آن اشاره نمود )دریالعل و همکاران، 

پوستان مختلفي در مورد سنجش میزان عناصر مختلف در بدن سخت

فارس شده است. اغلب مطالعات در ایران در مورد میگوهاي خلیج انجام

و  Pourand ؛1390رفیعي و همکاران،  ؛1391و همکاران، )رضوي 

Amini ،2013و ) ( البسترRaissy  ،بوده است. 2011و همکاران )

( تجمع فلزات سنگین سرب و کروم در 1390دریالعل و همکاران )

سواحل استان هرمزگان در شهرستان بندرعباس  در آبي شناگر خرچنگ

گیري ( به اندازه1391) بسطاميو حسیني بررسي نمودند و عبدي

غلظت فلزات سرب، مس، کادمیوم و نیکل در خرچنگ شناگر آبي و 

و  Ventura-Limaهاي بوشهر پرداختند. رسوبات زیستگاه آن در آب

( نیز در مطالعه مشابهي بر روي خرچنگ آبي موجود 2009همکاران )

د. گیري نمودنمیزان آرسنیک را در این گونه اندازه ،در خلیج فارس

Ayas (2013 )ها بر میزان جذب بررسي تأثیرات جنسیت و فصلبه

( pelagicus  Portunus) خرچنگ شناگر آبي عضله بافت در سمي فلزات

هایي که در زمینه پژوهش .شرق دریاي مدیترانه پرداختدر شمال

شوند از دیدگاه سالمت هاي آبي انجام ميها در اکوسیستمآلودگي

عمومي حائز اهمیت هستند. از طرفي دیگر در این انسان و بهداشت 

عنوان هدف هاي آبي بهها حفظ حالت توازن اکوسیستمنوع پژوهش

ثانویه مدنظر است. بنابراین تحقیق حاضر با هدف مقایسه فلزات 

 Portunusسنگین سرب، کادمیوم و نیکل در خرچنگ شناگر آبي )

pelagicus بوشهر، طي دو فصل ( صید شده از شهرهاي بندرعباس و

 زمستان و تابستان انجام گردید.

 

 هامواد و روش
بندرعباس  شهرهاي در فارس خلیج سواحل شامل مطالعه مورد منطقه       

 برداري بههاي نمونه(. در هر شهر ایستگاه1و بوشهر بودند )شکل 

و  شهري هايهاي ورود پساباي تعیین شدند که نزدیک به مکانگونه

هاي بزرگ آبزیان قرار ها و صیدگاهاسکله کنار در چنینهم و صنعتي

برداري از خرچنگ شناگر آبي طي فصل زمستان گرفته باشند. نمونه

)مرداد ماه( با استفاده از  1397)دي ماه( و تابستان  1396
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نمونه خرچنگ شناگر  130تور ترال و گوشگیر انجام و در کل تعداد 

نمونه  34و  33برداري شد که تعداد نمونهصورت کامالً تصادفي آبي به

ترتیب از شهرهاي نمونه در فصل تابستان به 30و  33زمستان،  فصل در

آوري شد. هر نمونه ابتدا در داخل نایلون بندرعباس و بوشهر جمع

در یونولیت که حاوي پودر  صورت جداگانه و سپسپالستیکي تمیز به

به آزمایشگاه انتقال داده شدند و  هانمونه سپس شد. یخ بود، قرار داده

تا زمان انجام آزمایش قرار داده شدند  -C ͦͦ20درون فریزر در دماي

(Okati  وEsmaili-Sari ،2018.) يهايآلودگحذف  جهت شگاهیآزما در 

 يها با آب مقطر شسته شدند. پس از خروج آب اضافنمونه ي،خارج

 تیجنس نییو تع کل(ي )طول کل، عرض کل و وزن ومتریها بنمونه

سنجي خرچنگ آبي نتایج زیست 2و  1گرفت. جداول ها انجام آن

 دهند. شناگر را در فصول زمستان و تابستان نشان مي

 
 

 ( در فصل زمستانPortunus pelagicusسنجی خرچنگ شناگر آبی )نتایج زیست :1جدول

 

 ( در فصل تابستانPortunus pelagicusسنجی خرچنگ شناگر آبی )نتایج زیست :2جدول

 تعداد جنسیت شهر
 ±متر(میانگین طول )سانتی

 انحراف استاندارد

 ±متر(میانگین عرض )سانتی

 انحراف استاندارد

انحراف  ±میانگین وزن )گرم(

 استاندارد

 بندرعباس
 10/98±42/11 12/11±68/0 30/5±78/0 18 نر

 62/89±64/12 85/9±79/0 20/5±51/0 16 ماده

 بوشهر
 56/109±36/4 97/11±04/1 35/6±58/0 17 نر

 49/102±39/7 82/11±85/0 67/5±60/0 12 ماده

ي انجام شد. بافت تالیجید يترازو استفاده از ها بانمونه نیتوز       

هاي جدا شده عضله خرچنگ شناگر آبي جداسازي و وزن گردید. بافت

مدت به  -Cͦͦ40با دمايجهت خشک شدن درون دستگاه فریز درایر 

هاي خشک شده توزین گردید ساعت قرار داده شدند. دوباره نمونه 10

شده توسط هاي خشکها محاسبه شد. سپس نمونهو درصد رطوبت آن

ها از هاون چیني آزمایشگاهي پودر شدند. جهت هضم شیمیایي نمونه

گیري اندازه (.2006و همکاران،  Eboh) مرطوب استفاده شد هضم روش

سنج جذب طیففلزات کادمیوم، سرب و نیکل با استفاده از دستگاه 

بهینه کردن دستگاه  جهت گردید. انجام  919Unicam مدل (AAS) ياتم

هاي جذب اتمي منحني کالیبراسیون براي هر فلز با استفاده از محلول

هاي تمامي محلول ذکر است گردید.الزم به استاندارد آماده شده، ترسیم

استاندارد مصرفي بسته به نوع فلز مورد آنالیز، از استاندارد مرک 

(Merck آلمان با غلظت )گرم بر لیتر تهیه گردید. جهت میلي 1000

 % 10ها، دست آمده از نمونهههاي ببررسي قابلیت تکرارپذیري غلظت

درصد  5/2تا  05/0آنالیز شدند و ضریب تغییرات بین  ها سه بارنمونه از

دست آمد که قابل قبول است. حد تشخیص دستگاه براي فلزات هب

گرم میلي 001/0و  003/0، 008/0ترتیب کادمیوم، سرب و نیکل به

)نسخه  SPSSافزار هاي آماري از نرمبر لیتر بود. جهت انجام آزمون

آزمون ها با استفاده از استفاده شد. بررسي نرمال بودن داده( 16

با  گردید. انجام (Kolmogrove-Smirnove) اسمیرنوف-کلموگروف

ها ، اختالف میانگین%95سطح اطمینان  درمستقل  T آزمون استفاده از

دار درنظر گرفته شد. عنوان تفاوت معنيبه P<05/0مشخص و مقدار 

 استفاده گردید. 2013اکسل افزار جهت رسم نمودارها از نرم

 
 نقشه منطقه مورد مطالعه در سواحل خلیج فارس :1شکل 

 تعداد جنسیت شهر
 ±متر(میانگین طول )سانتی

 انحراف استاندارد

 ±متر(میانگین عرض )سانتی

 انحراف استاندارد

انحراف  ±میانگین وزن )گرم(

 استاندارد

 بندرعباس
 66/84±23/2 54/10±43/0 89/4±62/0 18 نر

 84/82±21/11 56/9±82/0 78/4±61/0 15 ماده

 بوشهر
 35/105±11/9 15/11±18/1 97/5±55/0 16 نر

 02/98±12/8 88/10±90/0 61/5±66/0 18 ماده
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  نتایج

کادمیوم، سرب و نیکل در بافت عضله میانگین غلظت فلزات        

بوشهر  و بندرعباس شهرهاي (Portunus pelagicus) آبي شناگر خرچنگ

آورده شده است. میانگین غلظت فلزات  3در فصل زمستان در جدول 

کادمیوم، سرب و نیکل در فصل زمستان در عضله خرچنگ شناگر 

(. 3بود )جدول داري در بوشهر باالتر از بندرعباس طور معنيآبي به

گونه خرچنگ عضله بافت در و نیکل سرب کادمیوم، فلزات غلظت میانگین

مورد مطالعه در فصل تابستان در شهرهاي بندرعباس و بوشهر در 

ارائه شده است. توالي غلظت فلزات مورد مطالعه در بافت  4جدول 

در فصول زمستان و  (Portunus pelagicusعضله خرچنگ شناگر آبي)

دست هب  Pb>Ni>Cd صورتبه شهرهاي بندرعباس و بوشهر تابستان در

میزان فلزات کادمیوم و نیکل در فصل تابستان بین شهرهاي  آمد.

داري را نشان داد. گر چه میزان سرب بندرعباس و بوشهر تفاوت معني

تر از شهر در بافت عضله خرچنگ شناگر آبي در شهر بوشهر بیش

( نبود p= 16/0دار )اما این تفاوت معني ،دست آمدهبندرعباس ب

(. در بررسي تأثیر فصل بر غلظت فلزات مورد نظر، در هر دو 4)جدول 

طور شهر میانگین غلظت فلزات کادمیوم و نیکل در فصل تابستان به

(. میانگین 3و 2هاي فصل زمستان باالتر بود )شکل به نسبت داريمعني

نگ شناگر آبي بندرعباس در گونه خرچ غلظت سرب در بافت عضله

اما در  ،(=01/0pدست آمد )هداري باالتر بطور معنيفصل تابستان به

 (. 4( نبود )شکل =47/0pدار )بوشهر این تفاوت معني
 

 ( در فصل زمستانPortunus pelagicusدر بافت عضله خرچنگ شناگر آبی ) (گرم بر گرم وزن خشکمیانگین و محدوده غلظت فلزات مورد مطالعه )میلی :3جدول

*مقدار  حداقل حداکثر انحراف استاندارد میانگین تعداد شهر فلز مورد مطالعه
p 

 کادمیوم
 030/0 008/0 006/0 019/0 33 بندرعباس

 012/0 041/0 005/0 024/0 34 بوشهر 001/0

 سرب
 03/0 34/0 080/0 160/0 33 بندرعباس

002/0 
 01/0 41/0 118/0 238/0 34 بوشهر

 نیکل
 01/0 17/0 038/0 065/0 33 بندرعباس

001/0> 
 04/0 21/0 041/0 125/0 34 بوشهر

 *p داري: سطح معني 
 

 ( در فصل تابستانPortunus pelagicusدر بافت عضله خرچنگ شناگر آبی ) (گرم بر گرم وزن خشکمیانگین و محدوده غلظت فلزات مورد مطالعه )میلی :4جدول

 p*مقدار حداقل حداکثر انحراف استاندارد میانگین تعداد شهر فلز مورد مطالعه

 کادمیوم
 010/0 42/0 008/0 025/0 33 بندرعباس

001/0> 
 018/0 080/0 010/0 042/0 30 بوشهر

 سرب
 04/0 45/0 111/0 218/0 33 بندرعباس

16/0 
 04/0 52/0 118/0 259/0 30 بوشهر

 نیکل
 03/0 14/0 027/0 083/0 33 بندرعباس

001/0> 
 25/0 30/0 010/0 16/0 30 بوشهر

 *p داري: سطح معني 
 

 

 

 
عضله  بافت در (خشک وزن گرم بر گرم)میلی غلظت کادمیوم میانگین مقایسه :2 شکل

 شهرهای مورد مطالعهدر  فصل به باتوجه (Portunus pelagicus) آبی شناگر خرچنگ

در بافت عضله  (گرم بر گرم وزن خشکمقایسه میانگین غلظت نیکل )میلی :3شکل  

 ( با توجه به فصل در شهرهای مورد مطالعهPortunus pelagicusخرچنگ شناگر آبی )
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  حثب

بیوفیزیکي  ماهیت بسته،نیمه و عمقکم دریاي عنوانبه فارس،خلیج       

اي است که مدت زمان تعویض کامل آب آن و دینامیکي آن به گونه

این امر حضور مواد آالینده را براي کشد که سال طول مي 3-5بین 

نماید تري در نواحي عمیق خلیج فارس توجیه ميمدت زمان بیش

(ROPME، 1999 .) از طرفي عملیات اکتشاف، استخراج و انتقال مواد

دلیل دارا بودن نفتي در خلیج فارس، عالوه بر آلودگي مستقیم، به

محدوده دریایي  زیادي فلزات سنگین، موجب آلودگي شیمیایي مقادیر

 Karadede-Akin) این خلیج و خطر براي حیات آبزیان آن شده است

مقایسه میانگین غلظت  (.2003و همکاران،  Filazi  ؛Unly،  2007 و

فلزات کادمیوم، سرب و نیکل در بافت عضله خرچنگ شناگر آبي 

(Portunus pelagicus)  در فصول زمستان و تابستان در شهرهاي

نشان  US FDA و WHO ،FAOبندرعباس و بوشهر با استانداردهاي 

تر از حدود مجاز اعالم شده توسط که میانگین این فلزات پایین دهدمي

 و همکاران Clemente(. در مطالعه 5هاي جهاني است )جدول سازمان

 ،در کشور فیلیپین ( روي خرچنگ شناگر آبي در خلیج مانیل2018)

تر از استانداردهاي میزان فلزات سرب، کروم، کادمیوم و جیوه پایین

دست آمده در این هالمللي گزارش شده است که مشابه نتیجه ببین

 تحقیق است.

 

در فصول مورد مطالعه با  (Portunus pelagicusخرچنگ شناگر آبی )( در بافت عضله Ni و Cd ،Pbمقایسه میانگین غلظت فلزات سنگین ) :5جدول 

 گرم بر گرم وزن خشک(میلیحسب استانداردهای جهانی مختلف )بر

 منبع Cd Pb Ni استانداردها و بافت عضله خرچنگ
1WHO 2/0 5/0 2/0 Shulkin  و Persley ،2003 

2FAO 57/0 1 5/0 Shulkin  و Persley ،2003 

3US FDA 1 7/1 8/0 Han   ،1998و همکاران 

 خرچنگ شناگر آبي

 بندرعباس
 06/0 16/0 019/0 زمستان

 مطالعه حاضر
 08/0 21/0 025/0 تابستان

 بوشهر
 12/0 23/0 024/0 زمستان

 16/0 25/0 042/0 تابستان
                   1WHO: World Health Organization 
                    2FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations 
                    3US FDA: USA Food and Drug Administration 

 

توالي غلظت فلزات مورد مطالعه در بافت عضله خرچنگ شناگر        

در فصول زمستان و تابستان در شهرهاي  (Portunus pelagicus) آبي

دست آمد. این روند نشان هب  Pb>Ni>Cdصورتبندرعباس و بوشهر به

تري است. باالتر بودن غلظت دهد که فلز سرب داراي تجمع بیشمي

تواند ناشي از باالتر بودن غلظت آن در سرب نسبت به سایر فلزات مي

دهنده دسترسي دیگر نشاندر رسوبات باشد و از سوي  خصوصاً و محیط

باال بودن غلظت زیستي باالتر آن نسبت به دو فلز دیگر باشد. دلیل 

دلیل تراکم باالي صنایع و فلز سرب نسبت به فلزات دیگر احتماالٌ به

محیط هاي شهري و صنعتي تخلیه شده به مقدار باالتر سرب در پساب

 است. ضمناً از دیگر دالیل باال بودن غلظت فلز آبي

هاي توان به وجود کارخانه کشتي سازي و استفاده از رنگسرب مي

هاي ساحلي به آب صنعت پساب این ها و تخلیهبراي بدنه کشتي صنعتي

تواند از اشاره کرد. استفاده از سرب در صنعت پاالیش نفت نیز مي

چنین با توجه به دیگر دالیل افزایش این عنصر در منطقه باشد. هم

که سرب بنزین و انتشار آن در هوا پس از احتراق و اینوجود سرب در 

کند، ورود رسوبات حاوي سرب توسط به سرعت روي خاک رسوب مي

تواند از دیگر دالیل افزایش باشد ها به خلیج فارس نیز ميرودخانه

( 1392امداد دادور و همکاران ) (.1389ساري و همکاران، )عسکري
 Ocypodeبافت عضله خرچنگ روح ) توالی غلظت فلزات سنگین را در

saratanصورت( در سواحل چابهار بهHg> Pb> Cr> Ni> Cd> Co  

 
در بافت عضله   (خشکگرم بر گرم وزن : مقایسه میانگین غلظت سرب )میلی4شکل 

 ( با توجه به فصل در شهرهای مورد مطالعهPortunus pelagicusخرچنگ شناگر آبی )
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 است. دست آمده در این تحقیق مشابههدست آوردند که با نتایج ببه

میانگین غلظت هر سه فلز در بافت عضله گونه مورد مطالعه در فصل 

چنین بندرعباس بود. همداري باالتر از طور معنيزمستان در بوشهر به

در فصل تابستان نیز گرچه میانگین هر سه فلز در بافت عضله گونه 

میانگین غلظت اما تنها  ،مورد نظر در بوشهر باالتر از بندرعباس بود

دار بود. علت ( معنيp<001/0و نیکل ) (p<001/0فلزات کادمیوم )

به بندرعباس  باالتر بودن آلودگي به این فلزات در منطقه بوشهر نسبت

هاي تر در این منطقه است. رودخانهاحتماالً حضور منابع آلودگي بیش

بزرگي مانند کارون، کرخه، زهره، اروند، حله، مند و غیره به بخش 

 شمالي خلیج فارس وارد شده و بار آلودگي زیادي به آن تحمیل 

ورود فلزات سنگین در مناطق مختلف  (.ROPME، 1999)نمایند مي

دلیل کاربرد مدیریتي متفاوت، شرایط محیط، تخلیه واند بهتمي

پروري هاي آبزيهاي صنعتي و فعالیتها، وجود کارخانهفاضالب

 (. 2006و همکاران،  Fabris متفاوت باشد )

در بافت عضله خرچنگ،  در بررسي تأثیر فصل بر غلظت فلزات       

نیکل در بافت عضله در هر دو شهر میانگین غلظت فلزات کادمیوم و 

داري نسبت به فصل طور معنيتابستان به خرچنگ شناگر آبي در فصل

زمستان باالتر بود. در هر دو شهر میانگین غلظت سرب در بافت عضله 

اما  ،گونه خرچنگ شناگر آبي در فصل تابستان باالتر از زمستان بود

دار ياین تفاوت تنها در مورد خرچنگ شناگر آبي در بندرعباس معن

تر بودن غلظت فلزات در بافت (. شاید بتوان علت کم=01/0pبود )

در فصل زمستان  (Portunus plagicus) عضله خرچنگ شناگر آبي

تر در تر، خواب زمستاني و کمدلیل تغذیه کمنسبت به تابستان را به

دسترس بودن مواد غذایي در فصل زمستان نسبت به فصل تابستان 

( همانند Portunus plagicus) خرچنگ شناگر آبياین گونه دانست. 

دلیل افت دمایي ماهیان و موجودات خونسرد تابع محیط بوده و به سایر

تر در زمستان، این موجودات نیز دچار رخوت و سستي شده و کم

تر دهند بیشهاي خود خارج گشته و ترجیح ميجهت تغذیه از النه

(. از 2017و همکاران،  Koosejبمانند )هاي خود باقي ها در النهزمان

خواب زمستاني هستند و با شروع ها داراي نیمهتر خرچنگطرفي بیش

اندازي ها، شروع به تحرک، خوردن و پوستفصل گرما و گرم شدن آب

هاي کنند. از مطالعاتي که در مورد تأثیر فصل بر روي برخي از گونهمي

(، 2010و همکاران ) Mendilلعات توان به مطاآبزیان انجام گرفته مي

Dural (  و 2007و همکاران )Wong  ( اشاره نمود 2000و همکاران )

که بیان داشتند در بدن موجودات آبزي غلظت فلزات سنگین در فصل 

 (2004و همکاران ) Szeferتابستان نسبت به فصول دیگر باالتر است. 

در بدن موجود آبزي  بر غلظت فلزات توانندها ميبیان داشتند که فصل

توانند در نتیجه چرخه بیولوژیکي داخلي ها ميتأثیر گذارند. این تفاوت

موجود زنده یا تفاوت در دسترسي زیستي فلزات در محیط باشد. دما، 

تواند سبب افزایش غلطت فلزات در تابستان دسترسي غذایي و آب مي

زارش نمودند ( گ2012و همکاران )  Hosseiniنسبت به زمستان باشد. 

هاي مختلف خرچنگ شناگر آبي در فصل که غلظت جیوه در بافت

جاکه خرچنگ شناگر از آن تابستان در مقایسه با زمستان باالتر است.

هاي آبي از موجودات مهم در حفظ تعادل زنجیره غذایي اکوسیستم

هاي مهم تجاري در جهان است، آگاهي از میزان دریایي و از گونه

طورکلي نتایج این رود. بهشمار ميدر آن یک امر ضروري به هاآالینده

زیستي فلزات برداري و فصل در تجمعتحقیق نشان داد که مکان نمونه

گذار بافت عضله خرچنگ شناگر آبي تأثیرکادمیوم، سرب و نیکل در 

که غلظت فلزات کادمیوم، سرب و نیکل در بافت عضله طورياست. به

چنین بوشهر باالتر از شهر بندرعباس بود. هم خرچنگ شناگر آبي شهر

تجمع فلزات در بافت عضله خرچنگ شناگر آبي در فصل تابستان 

نسبت به فصل زمستان باالتر بود. بنابراین مطالعات مکرر جهت پایش 

فلزات سنگین در این مناطق در حفظ سالمت افراد بومي منطقه که 

اصلي در رژیم غذایي خود استفاده عنوان یکي از غذاهاي از این گونه به

تواند بسیار مؤثر باشد. در این تحقیق، میزان غلظت فلزات مي کنند،مي

سرب و نیکل در بافت عضله خرچنگ شناگر آبي در شهرهاي  کادمیوم،

تر از حدود استانداردهاي جهاني است که بندرعباس و بوشهر پایین

چنین خود گونه و هم دهد این مناطق از نظر آلودگي براينشان مي

جایي اما از آن ،ساز نیستکننده آن مشکلبراي سالمت افراد مصرف

زي است، وجود مقادیر کم فلزات سنگین نیز در آن که این گونه کف

تواند دلیل بر حضور مواد آالینده در محیط باشد که ممکن است مي

تي اتفاق نمایي زیسها در زنجیره غذایي پدیده بزرگهنگام انتقال آن

 کننده خواهد بود. فتد که نگرانابی

 

 تشکر و قدردانی
این تحقیق  مختلف مراحل در کهکساني کلیه از زحمات نویسندگان       

هاي این تحقیق از محل پژوهانه هزینهنمایند. یاري رساندند، تشکر مي

 دانشگاه زابلمعاونت پژوهشي  طرفاز  -9618UOZ-GR-146 با کد

 است.درنظر گرفته شده 
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(Pb،Cu،Cd ،Ni )در خرچنگ شناگر آبي (Portunus pelagicus و )
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