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چکیده
فلزات سنگين از جمله آاليندههايي هستند که به وفور در اثر فعاليتهاي انساني به محيط زيست دريا وارد ميشوند .اين آاليندهها
قابليت تخريب زيستي نداشته و ممکن است ضمن ورود به بدن آبزيان در آنها تجمع نمايند .در اين تحقيق غلظت نيکل ،کادميوم ،روي
و سرب کل در بافتهاي عضله و هپاتوپانکراس ميگوي سفيد  Metapanaeus affinisاندازهگيري شد .به اين منظور نمونههاي ميگو
( 533نمونه خور موسي و  543نمونه بحرکان) توسط تور ترال کف در فصل زمستان سال  2531از  1ايستگاه (خور موسي و بحرکان)
برداشت شد .جهت تعيين غلظت فلزات سنگين ،نمونهها پس از آمادهسازي و خشک شدن هضم شدند .غلظت نيکل ،کادميوم ،روي و
سرب در بافتهاي ميگو با استفاده از روش جذب اتمي اندازهگيري شد .نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد ،اختالف معنيداري بين
ميزان انباشت فلزات در خور موسي و ميزان انباشت فلزات در بحرکان وجود دارد و بيشترين ميزان انباشت فلزات در بافت ميگوي سفيد
در ايستگاه خور موسي مشاهده شد ( )P>3/33مقايسات ميزان غلظت فلزات سنگين مورد ارزيابي در اين تحقيق در ايستگاههاي
مختلف نشان داد ،ميزان تجمع عناصر سنگين در هپاتوپانکراس بيشتر از عضله ميباشد .همچنين ترتيب ميزان غلظت فلزات سنگين
بهصورت روي< سرب< نيکل< کادميوم در هر دو ايستگاه مشاهده شد .ميانگين غلظت فلزات سنگين مورد سنجش در بافت عضله از
استانداردهاي  WHOو  FDAو  Sciortinoو  Ravikumar and Maffدر ايستگاههاي خور موسي و بحرکان کمتر بود.

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

*
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سنجش غلظت فلزات سنگین ( )Ni, Cd, Zn, Pbدر عضله و هپاتوپانکراس میگوی سفید....

مقدمه
در حال حاضر محصوالت دريايي نقش قابل توجهي در
تأمين غذاي مردم جهان دارند و با شناسايي مطلوبيت و برتري
غذايي اين فرآوردهها بر ديگر مواد پروتئيني روز به روز به مصرف
آنها افزوده ميشود (جالليجعفري و آقازادهمشگي .)0836 ،از
نکات قابل توجه آلودگي محصوالت آبزي به فلزات سنگين
ميباشد ،زيرا فلزات سنگين آاليندههاي پايداري هستند که
برخالف ترکيبات آلي از طريق فرآيندهاي شيميايي يا زيستي در
طبيعت تجزيه نميشوند ( )1100 ،Clarkو تغييرات قابل
مالحظهاي در چرخههاي بيوژئوشيميايي ايجاد کرده و هر يک
داراي آثار خاصي در بدن موجودات زنده هستند (شريففاضلي و
همکاران .)0831 ،حضور اين آاليندهها در اکوسيستمهاي آبي
نتيجه فرآيندهاي طبيعي و فعاليتهاي انساني است (،Hamilton
 .)1118اکوسيستمهاي آبي پيوسته مواجه با مشکالت ناشي از
آاليندههايي هستند که از منابع مختلف مانند فاضالبهاي
صنعتي ،پسابهاي کشاورزي و فاضالبهاي شهري وارد آنها
ميشوند .فلزات سنگين همچنين از طريق منابعطبيعي مانند
فعاليتهاي زمينشناسي وارد آب و زنجيرهغذايي ميشوند .فلزات
سنگين بهدليل قابليت تجمع زيستي خطرناک ميباشند (Adedeji
و  .)1100 ،Okochaهمچنين به علت خاصيت پايداري فلزات
سنگين در محيطهاي آبي و تغليظ زيستي اين آاليندهها در
بافتها و استخوانهاي موجودات زنده و بهدليل عدم دفع
بيولوژيک اين عناصر غلظت آنها در زنجيرههاي غذايي به سمت
راس هرم غذايي افزايش يافته و موجب اثرات سمي و بيماريهايي
براي موجودات مصرفکننده باالي هرم غذايي به خصوص انسان
ميشود (عباسزاده.)0831 ،
ميگو يکي از منابع غذايي مهم براي بسياري از حيوانات از
قبيل ماهيها و والها و نيز انسان ميباشد .ميگو غني از کلسيم،
يد و پروتئين است .از آنجاکه ميگوها بهصورت جانوران کفزياند
و داراي تحرک کمي هستند ميتوان از آنها بهعنوان يک
بيوانديکاتور مناسب براي آلودگي ناشي از فلزات سنگين در
تحقيقات مختلف استفاده کرد ( .)1113 ،Yilmazzازجمله
تحقيقات انجام شده در اين خصوص ميتوان به مطالعه مرتضوي
و امينيرنجبر ( )0831بر روي ميگوي سفيد هندي و ميگوي
موزي ،مطلبي ( )0838به روي ميگوي پرورشي سفيد هندي،
سقلي ( )0833در شاه ميگوي بومي خزر و ميگوي سفيد هندي
پرورشي ،رضايي و همکاران ( )0831در رسوبات و عضله ميگوي
سفيد هندي در هرمزگان Javaheri Baboli( ،و ،Velayatzadeh
061

 )1108بر روي ميگوي  Fenneropenaeus merguiensisدر
سواحل بندرعباس ،اعتدالي و همکاران ( )0831بر روي ميگوي
سفيد در منطقه بحرکان ،احساني و رومياني ( )0831در دو
ميگوي سفيد وانامي پرورشي در دو منطقه هنديجان و بوشهر،
موحد و همکاران ( )0831در بافت خوراکي ميگوهاي پرورشي،
 Penaeus semisulcatus, Litopenaeus vannameiدر سواحل
بندرعباس و مقايسه آن با نمونههاي دريايي و مطالعه شيرالي و
قطبالدين ( )0831بر روي ميگوي  L. vannameiدر سايت
پرورشي چوئبده آبادان اشاره کرد.
ماهشهر تنها شهر ايران است که داراي خور (شاخههايي از
دريا که به خشکي منشعب ميشود) ميباشد که به آن خور موسي
گفته ميشود و از نظر استراتژيک و اقتصادي بسيار مهم است.
ساحل بحرکان  01کيلومتري جنوب شهرستان هنديجان در
استان خوزستان واقع شده است .اين منطقه از مناطق مهم صيد
ميگوي صورتي و انواع ديگر ميگوهاي مرغوب خايج فارس بهشمار
ميرود .با حفر چاههاي زير دريايي ،ساخت تاسيسات و اسکلههاي
متعدد ،حجم عظيمي از نفت ،از اين منطقه استخراج شده و به
سراسر دنيا صادر ميشود .وجود چنين تأسيساتي و عبور انواع
نفتکشها در منطقه ،ورود احتمالي انواع آاليندههاي نفتي را به
اين ساحل افزايش ميدهد .در اين مطالعه به بررسي ميزان غلظت
فلزات سنگين ( )Ni, Cd, Zn, pbدر دو بافت عضله و
هپاتوپانکراس ميگوي  Metapenaeus affinisدر خور موسي و
سواحل بحرکان پرداخته شده است.

مواد و روشها
مطالعه حاضر در دو منطقه مورد نظر واقع در استان خوزستان
انجام گرديد .منطقه اول شامل بخشي از خورموسي در محدوده
مختصات جفرافيايي شرقي״ 181׳ 13° 13و شمالي״ 81׳ 13° 16و
منطقه دوم شامل بخشي از بحرکان با مختصات جغرافيايي
شرقي״  183׳  13° 11و شمالي ״ 311׳  13° 13انجام گرديد.
موقعيت تمامي ايستگاهها توسط دستگاه  GPSتعيين شد .در
شکل  0مناطق مورد مطالعه به همراه موقعيت جغرافيايي آن
آمده است .پس از انتخاب محل نمونهبرداري ،در هر يک از
ايستگاهها (خورموسي و بحرکان) مورد نظر با استفاده از تور ترال
عمليات نمونهبرداري در پاييز  0831صورت گرفت.
نمونههاي ميگو پس از صيد بالفاصله در پالستيک قرار داده
شده و تا هنگام انتقال به آزمايشگاه در يخ نگهداري و پس از آن
تا زمان شروع عمليات هضم و اندازهگيري در فريزر با
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شکل  :1محدوده جغرافيايي مناطق مورد مطالعه در تحقيق حاضر

با آب مقطر دو بار تقطير به حجم  11ميليليتر رسانده شد
( .)0333 ،Moopamدر پايان محلول جهت قرائت بهوسيله دستگاه
جذب اتمي مدل PG Instrument PG -331آماده شد .در دستگاه
از هر نمونه سه بار قرائت شده و ميانگين آن ثبت گرديد .نتايج
براساس آناليز واريانس يکطرفه و دوطرفه براي مقايسه بين فلزات
در بافتهاي مختلف و در ايستگاههاي مختلف و با استفاده از
نرمافزار  SPSS 03مورد آناليز قرار گرفته است .وجود يا عدم
وجود اختالف معنيدار در سطح اطمينان  )p<1/11( 31%تعيين
گرديد .در رسم نمودارها و جداول از نرمافزار Excel 1113
استفاده شد.

دماي  -11درجه سانتيگراد نگهداري شدند .در اين مطالعه بافت
نرم عضله و هپاتوپانکراس ميگوهاي صيد شده مورد آزمايش قرار
گرفتند .در آزمايشگاه ابتدا ميگوهاي هر ايستگاه را جدا قرار داده
و بهطور دقيق با ترازوي ديجيتال با دقت ( 1/10گرم) توزين و با
کوليس طول کاراپاس با دقت ( 1/0ميليمتر) اندازه گرفته شد.
بعد از جدا کردن بافت عضله و هپاتوپانکراس ميگوهاي هر دسته
( 1نمونه براي هر ايستگاه) ،آنها را در ظروفي که از کاغذ
آلومينيومي از قبل آماده شده بود ،گذاشته و بهمدت  31ساعت
در آون با دماي  61درجه قرار داده شد .نمونهها را پس از گذشت
13 ،11و  31ساعت توزين و پس از رسيدن به وزن ثابت از داخل
آون خارج شدند .سپس نمونههاي خشک شده در هاون چيني
قرار داده و خرد کرده بهطوريکه بهصورت پودر درآمدند و جهت
هضم شيميايي آماده شدند .به منظور هضم شيميايي نمونهها
ابتدا با توجه به وزن خشک هر نمونه ،مقدار  1/1گرم از آن در
ارلن ماير  011ميليليتري ريخته شد .سپس به هر نمونه  1سي-
سي اسيدنيتريک غليظ اضافه و دهانه آن با ورقه آلومنيومي
پوشانده شد و بهمدت  11ساعت نگه داشته شد .سپس از محلول
 8به  0اسيدکلريدريک به اسيد نيتريک بهمقدار  01ميليليتر
اضافه نموده و ظروف را بهمدت  1ساعت بر روي هيتر در دماي
 31درجه قرار داده و محلول حاصل را از کاغذ صافي عبور داده و

نتایج
نتايج حاصل از زيستسنجي ميگو از ايستگاههاي مورد
مطالعه در جدول  0نشان داده شده است .در اين جدول ميانگين
وزن و طول بهترتيب بر حسب گرم و سانتيمتر محاسبه شده
است .ميانگين وزني ميگوها در ايستگاههاي خورموسي و بحرکان
بهترتيب  1/13±8/11و  6/11±8/00و ميانگين طولي کاراپاس
ميگوها در ايستگاههاي خورموسي و بحرکان بهترتيب
 1/11±1/11و  1/11±1/68بهدست آمد.

جدول  :1زيستسنجي ميگوي  M. affinisدر ايستگاههاي مطالعه حاضر
ايستگاه

تعداد نمونه

تعداد نر

تعداد ماده

خورموسي
بحرکان

811
811

016
31

113
116

ميانگين طول
کاراپاس(سانتيمتر)
1/11±1/11
1/11±1/68

ميانگين وزن(گرم)
1/13±8/11
6/11±8/00
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حاصل از اين مطالعه نشان داد ،غلظت روي موجود در
هپاتوپانکراس ميگويهاي صيد شده در ايستگاههاي خورموسي و
بحرکان با نسبت غلظت روي ذخيره شده در عضله خوراکي
ميگوي حاضر در ايستگاههاي مشابه اختالف معنيداري دارد
(.)p<1/11
همچنين ميزان سرب بهصورت معنيداري در هپاتوپانکراس ميگوي
 M. affinisصيد شده در ايستگاههاي خورموسي و بحرکان نسبت
به عضله خوراکي اختالف معنيداري از خود نشان دادند
( .)p<1/11ميزان نيکل موجود در عضله خوراکي ميگويهاي M.
 affinisصيد شده از ايستگاه بحرکان نسبت به ساير موارد در
تحقيق نسبت بهصورت معنيداري کمتر بود ( .)p<1/11نتايج
ارزيابي ميزان غلظت کادميوم در ميگوي سفيد ايستگاههاي
خورموسي و بحرکان نشان داد ،ميزان کادميوم موجود در عضله
اين ميگو بحرکان ،اختالف معنيداري با ميزان کادميوم موجود
در هپاتوپانکراس ميگوي  M. affinisصيد شده در خورموسي دارد
(.)p<1/11

نتايج حاصل از ارزيابي ميزان غلظت عنصر روي در
هپاتوپانکراس ميگوي  M. affinisنشان داد ،ميزان تجمع فلز روي
در هپاتوپانکراس ميگوي  M . affinisدر ايستگاه خورموسي نسبت
به ايستگاه بحرکان بيشتر است .همچنين ميزان تجمع عنصر
روي در عضله خوراکي ميگوي  M .affinisدر ايستگاه خورموسي
نسبت به ايستگاه بحرکان ميزان بيشتري داشت .نتايج حاصل از
ارزيابي ميزان تجمع فلز سنگين سرب در هپاتوپانکراس و عضله
ميگوي  M .affinisنيز نشان داد ،ميزان غلظت سرب در ايستگاه
خورموسي نسبت به ايستگاه بحرکان ميزان بيشتري را بهخود
اختصاص داده است .همچنين با توجه به نتايج ارزيابي غلظت
نيکل در هپاتوپانکراس و عضله ميگوي M .affinisدر ايستگاه
خورموسي و بحرکان ميتوان اظهار داشت ،ميزان تجمع فلز روي
در ميگوي  M .affinisدر ايستگاه خورموسي بيشتر بوده است.
ميزان کادميوم موجود در هپاتوپانکراس و عضله ميگوي M .affinis
نيز در ايستگاه خورموسي نسبت به ايستگاه بحرکان بيشتر
گزارش گرديد .نتايج حاصل از ارزيابي روابط غلظت فلزات سنگين
روي ،سرب ،نيکل و کادميوم در جدول  1ارايه گرديده است .نتايج

جدول :2ارزيابي روابطه معني داري عناصر سنگين در بخش مختلف ميگو در ايستگاههاي خورموسي و بحرکان (ميليگرم بر کيلوگرم)
هپاتوپانکراس
فلزات سنگين /مناطق

خورموسي

نمونه برداري
روي

عضله خوراکي

13/333±8/31

a

بحرکان
a

b

13/131±1/33

b

0/313±1/831

b

0/181±1/81

b

1/311±1/03

c

1/011±1/11

a

8/330±1/36

a

8/310±1/03

نيکل

a

1/383±1/83

a

0/313±1/13

a

0/083±1/03

کادميوم

a

1/300±1/03

ab

1/661±1/08

bc

1/816±1/13

سرب

روند کلي ميزان انباشت عناصر سنگين در بافتهاي مختلف
در تمام بافتهاي مورد مطالعه در ايستگاههاي موجود
روي> سرب> نيکل> کادميوم است.

بحث
در بافتهاي مختلف مورد مطالعه در ميگوي سفيد در
خورموسي و سواحل بحرکان عبارت است از روي> سرب>
نيکل> کادميوم باالترين ميزان مربوط به روي و کمترين آن
مربوط به کادميوم ميباشد .در مطالعه سقلي ( )0833بر روي
شاه ميگوي درياي خزر و ميگوي سفيد هندي پرورشي مشخص
شد که بين  1عنصر سرب و جيوه و کادميوم و روي ،بيشترين
061

خورموسي

11/116±6/16

بحرکان
b

03/088±1/10

ميزان مربوط به فلز روي و کمترين مقدار مربوط به فلز جيوه
است .در مطالعه رضايي و همکاران ( )0831بر روي رسوبات و
عضله ميگوي سفيد هندي در هرمزگان مشخص شد که بين
عناصر  Cd ،Crو  ،Znعنصر روي بيشترين ميزان و عنصر کرم و
سرب داراي کمترين ميزان است .در مطالعه اعتدالي و همکاران
( )0831بر روي ميگوي سفيد در سواحل بحرکان و خوريات
موسي مشخص شد که ميزان عنصر روي در مقايسه با ساير عناصر
(آهن ،کادميوم و نيکل) باالتر بوده و کادميوم و نيکل در نمونهها
يافت نشد .در مطالعه احساني و رومياني ( )0831بر روي ميگوي
سفيد و ميگوي وانامي پرورشي در دو منطقه هنديجان و بوشهر
ميزان فلزات سنگين بهصورت روي> مس> سرب> کادميوم به-
دست آمد.
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روي در مقادير اندک براي آبزيان ضروري است و بهعنوان
کاتاليزور در ساختار اکژانزيمهاي فعال در سوخت و ساز فعاالنه
نقش دارند .بيشتر تحقيقات در زمينه فلزات سنگين حاکي از
آن است که ميزان روي در بين فلزات سنگين ،داراي باالترين
ميزان ميباشد (Adedejiو1100 ،Okocha؛ واليتزاده 0833،؛
 Duralو همکاران .)1116 ،ميزان روي در مطالعه حاضر در
مقايسه با استانداردهاي جهاني (جدول  )1پايينتر ميباشد.
کادميوم و نيکل فلزات بسيار سمي هستند که هيچگونه عملکرد
زيستي در بدن موجودات زنده اعم از ماهيان و انسان ندارند
( .)0331 ،Merianميزان نيکل در مطالعه حاضر نيز در مقايسه
به استانداردهاي جهاني (جدول  )1پايينتر است.
تفاوتهاي موجود در ميزان فلزات در گونههاي مختلف
ميگو در مطالعات مختلف ميتواند مربوط به شرايط جغرافيايي،
شرايط محيطي ،کيفيت منابع تأمينکننده آب ،صنايع مجاور در
حاشيه ساحلي ،مقررات دفع فاضالبها و پسابهاي صنعتي و
کشاورزي ،نوع گونه مورد مطالعه ،نوع بافت مورد آزمايش و نوع
فلز باشد .در مجموع با توجه به قرار گرفتن خورموسي در باالترين
قسمت شمالغربي خليجفارس و با توجه به خالف جهت
عقربههاي ساعت بودن جريان آب در خليج فارس تمرکز
آاليندهها در اين منطقه افزايش مييابد و از سوي ديگر قرار
گرفتن پتروشيمي ماهشهر در خوريات ماهشهر و ورود پسابهاي
آن به اين مجموعه آبي و تردد زياد کشتيهاي نفتکش و گازبر
سبب افزايش آاليندههاي مختلف به اين خور شده و همان طورکه
در نتايج نيز مشخص است ،ميزان آاليندهها در اين منطقه به-
مراتب باالتر از سواحل بحرکان بهدست آمده است .وجود برخي
از اين تفاوتها در غلظت عنصر روي احتماالً ميتواند به منطقه
زيست نمونهها ،اندازه ،سن ،جنسيت ،گونه مورد بررسي و تا
حدودي نيز به روشهاي متفاوت هضم شيميايي نمونهها مربوط
باشد .با اين حال نتايج اين تحقيق با مطالعات  Pourangو
همکاران ( )1111کامالً همخواني دارد.
در مطالعه حاضر ميزان سرب در ايستگاه خورموسي بيش
از ايستگاه بحرکان گزارش گرديد .ميتوان منشا وجود سرب را
در بنزين شناورها و قايقها نسبت دارد .فعاليت ماهيگيران ،هم
در رودخانه و هم در منطقه بحرکان و فعاليتهاي مربوط به
استخراج و حمل نفت ميتواند از عوامل آلودگي منطقه به فلز
سرب باشد .بهعالوه وقوع جريانهاي فراچاهنده و افزايش تبخير
ميتواند از داليل احتمالي افزايش غلظت سرب باشد.

سال هشتم ،شماره  ،3پاییز 9315

نتايج اين تحقيق نشان داد ،ميزان نيکل در ايستگاه
خورموسي بيش از ايستگاه بحرکان در هپاتوپانکراس و عضله
خوراکي ميگوي  M. affinisانباشت کرده است .با توجه به افزايش
ميزان نيکل در بافت ميگوي  M. affinisنسبت به ساير مطالعات
صورت گرفته ميتواند اظهار داشت ،از آنجاييکه فلز نيکل
ازجمله عناصر نشاندهنده آلودگي نفتي محسوب ميشود ،از اين
رو افزايش ميزان اين عنصر نسبت به مطالعات گذشته ،ميتواند
نشاندهنده افزايش ميزان اين آالينده در ناحيه باشد.
ميزان کادميوم در اين مطالعه نسبت به ساير عناصر ميزان
کمتري داشت .با اينحال بيشترين ميزان در هپاتوپانکراس
ميگوي  M. affinisدر ايستگاه خورموسي مشاهده گرديد .نتايج
مطالعات صفاهيه و محمدي نيز مبين اين مسئله بود که در
ايستگاه بحرکان ميزان غلظت کادميوم در مقايسه با ساير فلزات
از مقدار کمتري برخوردار است .کادميوم از فلزات غيرضروري
براي بدن موجودات بوده و داراي منشأ انساني است .غلظت
کادميوم در مناطق کم عمق بندرعباس (اعماق صفر تا  1متري)،
که در نزديکي کانونهاي آلودگي ناشي از فعاليتهاي اجتماعي
منطقه بودند ،بيشتر از مناطق عميقتر که داراي فاصله بيشتري
از کانون آلودگيها قرار داشتهاند ،بوده است (صفاهيه و محمدي،
.)0833
در مطالعه اعتدالي و همکاران ( )0831بر روي ميگوي
سفيد در منطقه بحرکان نيز روي بيشترين ميزان را در بين
فلزات سنگين مورد مطالعه ( Ni ،Fe ،Znو  )Cdبهخود اختصاص
داد و نيکل و کادميوم در هيچ نمونهاي مشاهده نشد .در مطالعه
 Javaheri Baboliو  )1108 ( Velayatzadehدر سواحل بندر
عباس بر روي گونه  Fenneropenaeus mergaieasisميزان
کادميوم بهمقدار کم ( )1/031±1/116بهدست آمد.
مسير عمده جذب نيکل و روي از آبشش ميباشد که بهطور
عمده نيز در اين اندام تجمع ميکند .مسير جذب و مکانيسم
انتقال آنها به بدن ميگو به عوامل مختلف وابسته است که شکل
شيميايي فلز (يوني يا نمکهاي آنها) در تعيين اين مسير بسيار
مهم است (جالليجعفري و آقازادهمشگي .)0836 ،جذب فلز
کادميوم از طريق آبششها بسيار بيشتر از جذب از طريق لوله
گوارش است .معموالً بافت عضله داراي پايينترين مقادير فلزات
سنگين در آبزيان است و اين عناصر در بافتهايي مانند کليه،
کبد و آبشش بيشتر تجمع ميکنند .پايين بودن تجمع فلزات
سنگين در بافت عضله ،ممکن است بهدليل پايين بودن ميزان
پروتئينهاي باند شونده با فلزات سنگين باشد .بهنظر ميرسد
961
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سنجش غلظت فلزات سنگین ( )Ni, Cd, Zn, Pbدر عضله و هپاتوپانکراس میگوی سفید....

سرب از کادميوم در پوست بيشتر از عضله است و تفاوت معنيدار
آماري دارد (.)p<1/11
از آنجاييکه رسوبات جايگاه مناسبي براي به دام انداختن
فلزات سنگين هستند و ميگوها بر روي اين رسوبات تغذيه
ميکنند پس تعجبآور نيست که تجمع آنها در بافتهاي
مختلف ديده ميشود .سختپوستان بهدليل تجمع زيستي فلزات
سنگين در خود ميتوانند بهعنوان يک شاخص زيستي در منطقه
مورد مطالعه محسوب گردند.
ميزان فلزات سنگين کادميوم ،نيکل ،روي و سرب در تمام
نمونهها کمتر از تمام استانداردهاي موجود در جدول  8شامل
استاندارد جهاني ،سازمان بهداشت جهاني ،سازمان غذا و داروي
آمريکا ،وزارت کشاورزي -شيالت انگلستان و انجمن ملي بهداشت
و سالمت استراليا بوده است .استانداردهاي جهاني موجود در
سطح بينالمللي براي حد مجاز غلظت فلزات سنگين با توجه به
ميزان مصرف فرآوردههاي دريايي بيان ميگردد.
همانطورکه از جدول  8مشهود است ميزان فلزات سرب،
نيکل ،روي و کادميوم پايينتر از حدود مجاز استانداردهاي جهاني
هستند .در اين ميان الزم به ذکر است اگرچه ميزان عناصر
سنگين مورد مطالعه در اين تحقيق از حد استاندارد کمتر است،
اما بهنظر ميرسد ،عدم کنترل آلودگيهاي موثر در افزايش ميزان
فلزات سنگين ميتواند در آيندهاي نزديک شرايط موجود را خطر
آفرين نمايد.

بافت عضله بهعنوان محل اصلي تجمع فلزات سنگين قلمداد
نميشود .در مطالعه رضوي و همکاران ( )0830در عضله و پوست
ميگوي سفيد هندي در خليج فارس (بحرکان) بر روي فلزات
سرب ،جيوه و کادميوم مشخص شد که ميزان فلزات سنگين در
عضله ميگو پايينتر از پوست است .در مطالعه اعتدالي و همکاران
( )0831بر روي ميگوي سفيد در بافت عضله ،آبشش و
هپاتوپانکراس در منطقه بحرکان مشخص شد که ميزان آهن و
روي در هپاتوپانکراس بيشتر از ساير بافتهاست.
در شمال خليج فارس تجمع فلزات کادميوم ،مس ،روي،
نيکل و سرب توسط ( Abdolahzadehو همکاران )1108 ،مطالعه
شد که نتايج نشان داد که هپاتوپانکراس ميگو بيشتر از بقيه
بافتها در تجمع فلزات سنگين نقش دارد .در مطالعه آنها فلز
روي در هپاتوپانکراس گونه  M. affinisبيشتر از فلز مس و نيکل
گزارش شد .آنها اعالم کردند که تفاوت در غلظت فلزات مربوط
به گونه ،اندام و محل نمونهگيري بستگي دارد .در مطالعه  Wuو
 )1111(Chenبر روي ميگوي  Litopenneus vannameiنشان
داده شد که فلزات سنگين کادميوم و روي در بافتهاي سخت و
ماهيچهها بيشتر تجمع ميکنند.
تفاوت در عادات غذايي آبزيان ميتواند منجر به سطوح
مختلف فلزات سنگين در بافتهاي آنها شود .تحقيقات نشان از
آن دارد که در ميگوها ميزان تجمع کادميوم در عضله پايين است.
رضوي و همکاران ( )0830گزارش کردند که در منطقه بحرکان
براي ميگوي سفيد هندي ( )Fenneropenaeus indicusميزان
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