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ل  مع   س  هتف تن تح ل هت بتفت  ر هتف آبی رت لتر ش ه به تکسس ستم سین د زیتن فلات  تن ، تیت هم تنستن غذتیی بعتییثرید  تز یهم آبایتن

بت ثس ه به  تن  که تف تز آبایتن  سرتکی ت  ستهی نسه .کیی  یی ییت ل تنستن  رنهتیت ل بتالثر غذتیی سطسح به زیستی فهت هچر   ریتن  ر

کیی . تز تید رل،  ر دژلهش حتار غلظت فلات  سین د کت ی م، ن کل،  تز آب  ریتفت ییف ةیتصر سین د رت بس تری اتن بس نشتن  ک اف

ز بتزتر ثهزرتن  ریز ترف   هت به صسر  ثصت فی ت نمسنهشس .  ( بررسی ییLitopenaeus vannameiدتس       ر گسنگ ی نسف یس ل رلف

شز .  هت ثع  د   سا، لزن ل  یس ت آنهتف  سزستتن ل بسشهر بس .  ر تبت ت  هت ص   تستخرهتف درلرشی  ر سستحل تستتن . تید نمسنهش 

 نتزتیج  ست آی .  بت تست ت ه تز  ستنته  ذب تثمی بههتف یربسط به غلظت فلات    ت هسپس بتفت ة له، به رلش ه م ثر، ه م ش  ل 

 ل  یس ت چی د  بستنی ل س  ن تر . هم چی د بت یک ینر هم ریختی، همیتغ رهتف  بت ب د غلظت فلات هت نشتن  ت  که  آنتی ا آیترف  ت ه

فلزات  بزت   ب د غلظت  هت  ذب کر ه بس ن (. ب شتر تز یت ه ن تشتی   ینر  ربترة فلا کت ی م که نرهت ترف  تتز نظر غلظت فلات  ت ت ف یعی

 <بزه صزسر  زیزر بزس ی رلف    ن ا ثجمع فلات    تر نبس (. تینسف   ربترة فلا رلف تید ت ت ف یعیت یشته ه ش  ترف  تت ت ف یعی یک ینر
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 مقدمه .1
 دهند که می تشکیل را انسان غذایی یکی از منابع آبزیان

 وادمر  دیگرر  بر ها فرآورده این برتري غذایی شناسایی با

شرود   مری  افرزوده  هرا  آن مصرر   روز بر روزبه پروتئینی

(Naseri et al., 2005; Askary Sari & 

Velayatzadeh, 2010سرنگین  فلرزا   ،(. در عین حال 

 و هرا  بافر   در هراي آبری را   واردشرده بره اکوسیسر     

 این زیس ی هاي چرخه جریان و در جمع هاي خود اندام

 من قرل  انسان رنهای د باالتر و غذایی سطوح به را مواد

   .(Kheirvar & Dadolahi Sohrab, 2010کنند ) می

که بسریاري   اند پایداري هاي آالینده سنگین فلزا 

زیس ی  نمایی بزرگ خاصی  زنجیرة غذایی ها در از آن

زنجیررة   در هرا  آن مقردار  فراینرد  در ن یجة این و دارند

 افرزای   آب در هرا  آن مقردار  چندین برابرر  تا غذایی

(. Parvaneh, 1992; Askary Sary, 2010) یابرد  مری 

ن یجرة   آبری  هراي  در اکوسیسر    هرا  آالینده این حضور

اسرر   هرراي انسررانی فعالیرر  و طبیعرری فراینرردهاي

(Askary Sari & Velayatzadeh, 2010).  نقرر 

 و سررب  ماننرد کرادمی ،   فلرزا   این از برخی زیس ی

 هراي  غلظ  در ح ی و اس  نشده شناخ ه هنوز جیوه

در حرالی کره    اند، زنده سمی موجودا  براي نیز پایین

 کر   مقرادیر  در آهن روي و مس، ها مانند برخی از آن

 در مهمری  نقر   واند  ضروري آبزیان م ابولیس  براي

 Canli & Atli, 2002; Askaryدارنرد )  انسران  بردن 

Sari & Velayatzadeh, 2010)،  میرزان   چنانچره  امرا

 ،رود فراترر  معینری  حدود زا دالیل گوناگونی به ها آن

بره   زیررا  د،شو می آبزیان اف ادن حیا  مخاطره به باعث

 شرود  می شناخ ی تعادل بوم خوردن ه رب سبب سرع 

 را (اکوسیسر   ) بروم  زیس  زیس ی نابودي موجبا  و

 & Khoshnood, 2006; Kheirvarد )کنر  فرراه  مری  

Dadolahi Sohrab, 2010 .) 

مطالعا  بسریاري   نمحققابه همین دلیل، تاکنون 

دربارة سنج  غلظ  فلزا  سنگین در آب، رسروب  

 دنیرا  مخ لر  هراي آبری    در محیط آبزي موجودا و 

تروان گتر     با این حال هنروز هر  مری   اند.  انجام داده

سررنج  فلررزا  سررنگین  دربررارةتحقیقررا  انرردکی 

مخ لررر  در میگوهرررا، از جملررره گونرررة پاسرررتید   

(Litopenaeus vannamei)، انجرام  ایرران   ویرهه در  به

هراي   منردان محریط   از میان زیسر  انسان، اس .  شده

نرد  ک هرا، بیشر ر میگرو مصرر  مری      آبی، بعد از ماهی

(Kurun et al., 2010 باف .) داراي  هرا میگو خوراکی

 برراي ضروري  ةآمین اسیدهايپروتئین با کیتی  باال، 

و  A ،B6 ،B12 ،C ،D ،Eهراي   وی رامین  ،3امگرا  رشد،

 سردی ،  پ اسری ،  منیرزی ،  آهن، ی ،چون کلس عناصري

 & Smithاسر  )  سرلنی   منگنرز و  مس، روي، فستر،

Guentzel, 2010; Movahed et al., 2013) . همرة با 

بودن و ارتباط  به دلیل کتزياین خواص متید، میگوها 

شرد  در   ي که با بس ر زیس  خرود دارنرد بره   بسیار

 انرد  هاي آب از جملره فلرزا  سرنگین    معرض آالینده

(Cogun et al., 2005; Shahab Moghadam et al., 

شان دلیلی اسر    (. بنابراین محیط رشد و تغذیه2010

ي از عناصر سنگین را از محیط بسیاربراي آنکه میزان 

هراي خرود از جملره بافر       و در بافر   ننددریاف  ک

با توجره بره افرزای      ،رو خوراکی تجمع دهند. از این

هاي انسرانی و   ر فعالی ر اثب سنگین روزافزون فلزا 

چنرین   ، سمی ، هر  هاي آبی سرازیرشدن آن به محیط

لررزوم هررا در آبزیرران و انسرران،    ترريثیرا  سررو  آن 

خصوص دربارة فلزاتی که تاکنون  هاي بیش ر به بررسی

 شود. در این گونه احساس می اند نشدهارزیابی 
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تروان بره پرهوه      مری زمینه در این از تحقیقاتی 

Joseph  وSrivastavac (1992 ) اشرراره کرررد کرره برره

تعیین بار فلزا  سنگین )روي، مرس، کرروم، سررب،    

سراکن   Penaeus indicusنیکل و کادمی ( در میگوي 

چنررین،  پرداخ نررد. هرر   Madrasدر  Ennoreخررور 

Paez-Osuna  وRuiz-Fernfindez (1995 ) عناصرررر

کمیاب )آهن، منگنرز، نیکرل، مرس، کبالر ، کرادمی ،      

 Penaeusدر میگرروي مکزیکرری ) را کررروم و روي(

vannameiهرراي دهانررة رودخانرره و دریررا  ( از محرریط

 Tron-Mayenو  Paez-Osuna. کردنرررردبررسرررری 

غلظ  و توزیع فلزا  سنگین )آهن، منگنرز،   (1996)

در بافر  میگوهراي    را نیکل، مرس، کرادمی  و روي(  

( از سواحل Penaeus vannameiوحشی و پرورشی )

 Yangو  Wu. کردنرردیررین شررمال غربرری مکزیرر  تع

غلظ  فلزا  سنگین )سرب، کبال ، کادمی ، ( 2011)

هراي   در بافر   را کروم، مرس، آهرن، منگنرز و روي(   

 Litopenaeusعضله، پوس ه و کبرد میگروي سرتید )   

vannamei پرروري   ( در اندازة برداش ی از منابع آبرزي

فشرده و وحشی تعیین کردند. در ایران نیرز موحرد و   

 سرنگین )سررب،   فلرزا   غلظ  (1392)همکاران  

 خروراکی  بافر   در را جیروه(  و مرس  روي، کرادمی ، 

 Litopenaeus)گونرة   دریرایی و پرورشری   میگوهاي

vannamei،) هراي سرواحل    از آب شرده  برداري نمونه

 .کردند تعیین ،اس ان بوشهر )خلیج فارس(

فلزا  سنگین کادمی ، نیکرل،   در پهوه  حاضر

 Litopenaeusپاسرتید )  روي در گونة میگويمس و 

vannamei) که بخشی از رژی  شده اس  گیري  اندازه

میگوي پاستید . دهد ایران را تشکیل می ةغذایی جامع

این . اس پنائیده  ةاز خانواد و کتزي کار شب يجانور

هرراي آب گرررم و شررور یررا میگوهرراي  گونرره از گونرره

هاي اقیانوس آرام و غررب   بومی آبو  اس  اي حاره

اکرروادور، برزیررل، مکزیرر ، ، پرررو، ي التررینامریکررا

 به دلیرل مزایراي   اس ، امامریکاي جنوبی و مرکزي ا

اسر    یاف ره  ان قرال  جهران  نقراط همرة   توجه بره  قابل

(Wyban & Sweeney, 1994; Wyban et al., 

1995; Nosratpur et al., 2012 از نظرر   هرا  (. پنائیرده

پوسر ان کوچر ،    خوارند و سرخ   تغذیه ذاتاً گوش 

امررا در  ،کننررد ناجورپایرران و پرترراران را شررکار مرری 

هرا غرذاي دسر ی داده     هاي پرورشری بره آن   حوضچه

معدنی رژی  غرذایی   چند در ترکیب مواد هر. شود می

میگو روي، مس، آهن، منگنز، کبال ، و دیگر فلرزا   

)معدنی یا آلی( براي حیوانا  آبزي به ررین رشرد را   

 ،(N.R.C., 1993; Wu & Yang, 2011د )ردر پی دا

اما اطالعا  اندکی دربارة نیازهاي غذایی معدنی ایرن  

 Cheng et al., 2005; Wangاس  ) در دس رس میگو

et al., 2006; Wu & Yang, 2011)بنابراین در حال  ؛

حاضر مخلوط مرواد معردنی ممکرن اسر  مطلروب      

نباشد و برخی عناصر ک  و بعضی زیاد باشد. فلرزا   

میگرو جرذب    برا اضافی در رژی  غذایی ممکن اس  

هاي حیوانی تجمع یابند یا اگر هض   و در باف  وندش

سطح شوند. اگر  به آب یا رسوبا  پراکنده می ،نشوند

 ی برراي طراتاخر مفلز باف  افزای  یابد، ممکن اس  

 ,Wu & Yang)در پری داشر ه باشرد    سالم ی انسران  

 دهد.  نمایی از این گونه را نشان می 1 شکل (.2011

 
  میگوی پاسفید. 1 شکل

(Ictioterm.es) Litopenaeus vannamei  

http://www.abebooks.com/author/James+A.+Wyban/10322127/?cm_sp=det-_-plp-_-author
http://www.ictioterm.es1/
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 ها . مواد و روش2
ها به صور  تصادفی از مرکز پخ  اصلی  تهیة نمونه

قطعره   24تهران انجام پرذیرف  و   محصوال  شیالتی

هرا صرید    در اوزان بازاري خریداري شد. ایرن نمونره  

هرراي  اسرر خرهاي پرررورگ میگررو در سررواحل اسرر ان

ها پس از تهیه از برازار،   خوزس ان و بوشهر بود. نمونه

 تمیز قرارگرف ، در داخل چندین کیسة فریزري کامالً

به طوري که با محیط خارج در تماس نباشد. سرسس،  

هاي یونولی  حاوي  با دق  و به طور مرتب در جعبه

هراي پرودر یرخ و     پودر یخ به صور  ترکیبی از الیره 

هاي میگو گذاش ه شد و طی مرد  حردوداً دو    نمونه

 ساع  به آزمایشگاه ان قال یاف . 

 -18یرزر در دمراي   ها در فر پس از آن همة نمونه

ها منجمد شرد   گراد تا زمان انجام آزمای  درجة سان ی

(Saei-Dehkordi et al., 2010  سسس دوازده ساع .)

ها از فریزر به یخچرال   ها، نمونه قبل از شروع آزمای 

ان قال یاف  تا فرایند انجمادزدایی صور  پذیرد. بعد 

شرو  و خوبی با آب مقطر شس  ها به از آن تمامی نمونه

کننردة   جرذب  خارجی ذرا  و لزج داده شد تا پوش 

شردن،   شرود. بعرد از آبچر     بدن دفع سطح از فلزا 

ها برا اسر تاده از کرولیس )برا      نمونهکل طول نخس  

اده از تبرا اسر    هرا  م ر( و وزن کل نمونره  میلی 1دق  

 .گررم( تعیرین شرد    001/0)با دقر   دیجی ال ترازوي 

برودن مجراهراي   برا توجره بره دارا   هرا   نمونره جنسی  

اي یرا فقردان    بر پی  از جت  پاهاي اول سرینه  اسسرم

(. Wickins & O’C. Lee, 2002شرد ) ها مشخص  آن

 هرراي زائررد، پررس از جداسررازي و تمیزکررردن قسررم 

وشرو داده شرد ترا ذرا      ها با آب مقطر شسر   نمونه

خارجی، که در روند کار بره آن چسربیده برود، جردا     

نروار گوارشری در    شردن، نخسر    شود. بعد از آبچ 

سطح پش ی و نوار عصبی در سطح شرکمی از بافر    

باف  عضرلة   از گرم 5 الی 4مقدار عضله و بعد از آن 

ها با چاقوي پالسر یکی جردا و وزن    هر ی  از نمونه

دق  محاسبه شد و بعرد از آن درون   دقیق هر نمونه به

لی رري قرارگرفر  و بره      میلی 50اتیلنی  هاي پلی بطري

لی ر اسید نی ری  غلیظ اضرافه   میلی 30ود هر ی  حد

 دلیرل  بره  عضرله  هراي  بافر   معمرول  طرور  بره  شرد. 

 کننردگان  مصرر   سرالم   ردتريثیر   برودن و  خوراکی

 سرنج   براي آبزي خوراکی باف  زندة هر ترین مه 

 ,Eislerشرود )  می یاف ه محسوب فلزا  تجمع غلظ 

خرروبی بسرر ه شررد و  هررا برره . سررسس در بطررري(2006

سراع    ی مد   تر به هض  سریع به منظور ها نمونه

گراد قرارگرف .  درجة سان ی 105 آون در دماي داخل

هرا از آون اجرازه داده شرد ترا      پس از خرروج نمونره  

بعرد   ةها در دمراي اتراس سررد شرود. در مرحلر      نمونه

 صرافی  کاغذ از اس تاده با ایجادشده هاي سوسسانسیون

   و( صرا Whatman, England) 42واتمن شرمارة  

 40برره  دوبررار تقطیرررحجرر  محلررول بررا افررزودن آب 

هرا    بطرري  در گیرري  انردازه  زمران  ترا  د ویرس لی ر میلی

 غلظر   ،(. درنهایر  AOAC, 2000) شرد  نگهداري

 دسر گاه  ها برا اسر تاده از   عناصر در هر ی  از نمونه

( Perkin Elmer, USAاتمری )  جرذب  اسسک روف وم ر

صلی، چهرار نمونرة   هاي ا زمان با نمونه قرائ  شد. ه 

خطرا( آمراده شرد.     ارزیرابی  منظور شاهد یا کن رل )به

چنررین، همررة وسررایل و برررو  قبررل از انجررام   هرر 

ساع  در حمام اسیدي اسید نی ریر    48ها،  آزمای 

%( قرارگرف . سسس، برا آب دوبرار تقطیرر    10غلیظ )

 ,.Sobhanardakani et alوشو و خش  شرد )  شس 

2011 .) 
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افرزار آمراري    هرا از نررم   ل دادهوتحلیر  براي تجزیه

SPSS 19 بررسری   برراي ده شرد. در هرر گونره    ااس ت

وجود ارتباط برین طرول یرا وزن برا غلظر  فلرزا        

چنین بررسی ارتباط میان غلظر  فلرزا     ه  ،سنگین

بسرر گی پیرسررون  سررنگین بررا یکرردیگر از آزمررون هرر 

اس تاده شد. براي بررسی رابطرة جنسری  برا غلظر      

هرا از نظرر غلظر      بین نرها و مراده  فلزا  )اینکه آیا

( آزمرون  ؟دار وجرود دارد  افلزا  سنگین اخ ال  معن

واریرانس   ةچنرین تجزیر   . هر  رفر  تی مس قل به کار 

طرفه براي آزمون اخ ال  غلظ  فلرزا  در هرر    ی 

دار،  اگونه اس تاده شد. در صور  پیداشدن اخ ال  معن

کرار  هراي جت ری بره     یاف ن اخ ال براي آزمون دانکن 

طور در هر گونه براي مقایسة غلظر  هرر    همین .رف 

اي به کرار   فلز با مقادیر اس اندارد، آزمون تی ی  نمونه

 -بررودن )از طریررق آزمررون کولمرروگر   نرمررالرفرر . 

هرا )از طریرق آزمرون     برودن داده  اسمیرنو ( و همگرن 

. سرطح  شرد هراي فروس بررسری     لیون( پی  از آزمرون 

 رصد در نظر گرف ه شد.  د 5داري در این مطالعه  امعن

 نتایج .3

سرنجی )محاسربة طرول کرل و وزن کرل       ن ایج زیس 

و غلظ  فلزا  سرنگین مرورد    1ها( در جدول  نمونه

 2مطالعه در باف  عضلة میگروي پاسرتید در جردول    

 آورده شده اس . 

ی   بین غلظ  هیچن ایج این مطالعه نشان داد که 

 کرل ول طر  و م غیرهاي ریخ ری وزن کرل   با از فلزا 

طرور برین    . همرین (<05/0P) نردارد گی وجود بس  ه 

گی نبررود بسرر  هرر یرر  از فلررزا  بررا یکرردیگر  هرریچ

(05/0P>) . نر و ماده از نظرر غلظر     جنسی دو در

اري دیرده  د انر اخر ال  مع  نیکل، مرس و روي فلزا  

ایرن اخر ال     کرادمی   فلز دربارةاما  ،(<05/0Pنشد )

ی  از فلرزا    یچهبین غلظ   (.>05/0P)ار بود د نامع

 ار وجررود نداشرر د نررانیررز اخرر ال  مع بررا یکرردیگر

(05/0P>.)      روند تجمع فلرزا  در بافر  عضرله بره

 .کادمی  <نیکل <مس <صور  زیر بود: روي

 

 سنجی  نتایج زیست .1جدول 

 انحرا  معیار میانگین حداکثر حداقل م غیر

 687/0 717/14 5/15 1/12 م ر( طول کل )میلی

 427/2 195/19 455/22 228/10 (وزن کل )گرم

 
 میگوی پاسفید )میکروگرم در گرم وزن تر(ة غلظت فلزات سنگین مورد مطالعه در بافت عضلنتایج  .2جدول 

 انحرا  معیار میانگین حداکثر حداقل م غیرفلز                      

 187/0 191/1 431/1 654/0 کادمی 

 783/0 702/6 882/7 046/5 نیکل

 295/1 639/7 594/10 583/5 مس

 935/1 702/16 546/19 293/13 روي
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 ( گرم در)میکروگرم میگوی پاسفید ة عضلت فبادر مورد مطالعه غلظت فلزات سنگین میانگین نتایج ة مقایس .3جدول 

 با سایر مطالعات و استانداردها

 روي مس نیکل میومکاد م غیرمرجع                                                  

Joseph & Srivastavac, 1992* 27/1 78/1 50/60 00/126 

Paez-Osuna & Ruiz-Fernfindez, 1995* 33/0±57/0 49/0±30/1 90/5±3/23 80/18±6/60 

Paez-Osuna & Tron-Mayen, 1996* ND** 
ND 00/1±85/18 00/7±00/55 

Wu & Yang, 2011* ND - 36/8±26/24 74/118±56/171 

Movahed et al., 2013* 33/0±8/9 - 03/0±36/0 02/0±35/1 

WHO (Pourang et al., 2004) 2/0 - 10 1000 

NHMRC (Pourang et al., 2004)
 05/0 - 10 150 

MAFF (Pourang et al., 2004) 2/0 - 20 50 

FDA (Movahed et al., 2013) 1 *70 30 40 

 1/0 - 20 50 (Movahed et al., 2013مؤسسة اس اندارد ملی ایران )

 62/16±94/1 63/7±30/1 41/6±78/0 16/1±19/0 مطالعة حاضر )میگوي پاستید(

 15/63±33/7 72/28±86/4 89/26±98/2 68/4±71/0 (*مطالعة حاضر )میگوي پاستید

 .  اس  ها بر اساس وزن تر و سایر داده ها بر اساس وزن خش  * این داده

 **Non detected 

 گیری نتیجه بحث و. 4
حاضر با مقادیر اس اندارد و ة ن ایج مطالع 3در جدول 

 ن ایج سایر تحقیقا  مشابه مقایسه شده اس .

م غیرهراي   برا  غلظر  فلرزا    بسر گی  دربارة ه 

و Paez-Osuna ، ن ایج ایرن تحقیرق برا ن رایج     ریخ ی

Ruiz-Fernfindez (1995 همخررروانی نداشررر . در )

ة مثب  و با نیکل رابطة منتری  آنجا اندازه با روي رابط

ترر نسرب  بره     داش  و میگوهاي برا انردازة کوچر    

هرراي برراالتري از نیکررل جررذب  ترهررا غلظرر  بررزرگ

کردند، اما دربارة روي برعکس بود و میگوهاي برا   می

 دادند. تر روي بیش ري را تجمع می اندازة بزرگ

بسر گی فلرزا  برا یکردیگر بررخال        ن ایج هر  

Ruiz-Fernfindez (1995 ) و Paez-Osunaپررهوه  

( بررود. در تحقیررق  1992) Srivastavacو  Josephو 

بس گی لگاری می دیده شرد و   اول بین روي با مس ه 

بسر گی   در پهوه  دوم بین روي و کادمی  با مس ه 

 وجود داش . 

ن رایج اخرر ال  غلظرر  فلرزا  سررنگین بررین دو   

و ا ه نرها کادمی  را بیش ر از مادهجنسی  نشان داد که 

. ایرن  کرده بودنرد را به ی  اندازه جذب  ا فلزسایر 

-Ruizو   Paez-Osunaهرراي ن ررایج تقریبرراً بررا یاف رره

Fernfindez (1995 )  آن مطالعره نیرز   همسو برود. در

کردام از فلرزا     بین دو جنسی  از نظر غلظر  هریچ  

 Paez-Osunaاما با ن ایج پهوه  ،سنگین اخ ال  نبود

وانی نداشر . در آنجرا   ( همخ1996) Tron-Mayenو  

و روي نیکرل  جنسری  برراي    دوداري در  ااخ ال  معن

این فلزا  را بیش ر از نرها  يها هر دو وجود دارد. ماده

دادند که این اح ماالً به رژی  غرذایی مربروط    تجمع می

 .  (Paez-Osuna & Tron-Mayen, 1996اس  )
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غلظ  فلرزا  مخ لر    بین دار  ااخ ال  معن نبود

-Ruizو   Paez-Osunaةایج مطالعررررن رررر مشررررابه

Fernfindez (1995 ) نیررز  هررا  بررود. در بررسرری آن

قابرل تشرخیص در    فلرزا  میانگین غلظ  هر ی  از 

 باف  عضله به طور مشخصی اخ ال  نداش .

مشررابه الگرروي تجمررع فلررزا  در بافرر  عضررله 

و   Movahedبرره جررز مطالعررةهرراي سررابق  پررهوه 

ي تجمررع برره ( بررود. در آنجررا الگررو2013همکرراران )

بود که دلیل آن اح ماالً مس  <روي  <صور  کادمی 

بره   کشراورزي ی و صرنع   شرهري،  هاي فاضالب ورود

سرر  دریا داخررل بررههمررراه بررار زیررادي از کررادمی  

(Movahed et al., 2013  در سایر تحقیقا .)  عناصرر

مغذي در مقادیر باالتري نسب  به عناصر سمی تجمع 

 . یاف ه بود

 فلزا فلزاتی مانند روي و مس که با توجه به این

 اند پوس ان دریایی ضروري در فیزیولوژي تنتس سخ 

(Balkas et al., 1982; Joseph & Srivastavac, 

غیرضرروري   فلزا مح مل اس  که بیش ر از ، (1992

مررس روي و . ندشرروجررذب نیکررل و کررادمی  ماننررد 

 ;N.R.C., 1993اي براي رشد آبزیران )  نیازهاي تغذیه

Wu & Yang, 2011) انرد.  و براي م ابولیس  ضروري 

پایران نقر     کننرده برراي ده   تنظری   يفلز منزلة مس به

ترروجهی دارد. سررطوح برراالي مررس  بیوشرریمیایی قابررل

در تولیرد   فلزممکن اس  مربوط به نق  اساسی این 

تنتسری اسر  و در    یباشرد کره پروتئینر    1هموسیانین

 Tahonشود ) تنان به اکسیهن م صل می بندپایان و نرم

et al., 1988; Brouwer et al., 2002; Lee & 

Shiau, 2002; Mackeviciene, 2002; Phuc Cam 

Tu et al., 2008; Kurun et al., 2010   بره نظرر .)

                                                      
1. Haemocyanin 

پایران،   ویرهه ده  بره  ،پوسر ان  برخی سرخ  در رسد  می

غلظ  نسب اً ثاب  مرس در کرل بردن بری  از دامنرة      

 باشدیط زیس  دس رس در مح دروسیع مس محلول 

(Phuc Cam Tu et al., 2008 .)هراي روي   الب ه، داده

ممکرن اسر  برا فراهمری زیسر ی فلرزا         و مس باال

 شررح داده شرود   مصر  ک  فلزا نسب  به  پرمصر 

هراي   هراي آبری حراوي غلظر      محیط ةکنند منعکسیا 

زیرا ایرن فلرزا  مسر قیماً از     باشد، مسباالي روي و 

ی محرریط حیرروان گرف رره آب، رسرروبا  و رژیرر  غررذای

   (.Canli & Atli, 2003; Wu & Yang, 2011) اند شده

شرده برا ن رایج     گیرري  مقایسة غلظ  فلزا  اندازه

سایر تحقیقا  نشان داد که غلظر  کرادمی  کم رر از    

( و بیشرر ر از 2013و همکرراران )  Movahedمطالعررة

ها بود. غلظ  نیکل نیرز از ن رایج سرایر     سایر پهوه 

ار باالتر به دس  آمد. دربرارة فلرز مرس    مطالعا  بسی

  Movahedشده بسیار بیش ر از مطالعة گیري غلظ  اندازه

طررور برراالتر از تحقیررق  ( و همررین2013و همکرراران )

Paez-Osuna  وTron-Mayen (1996 اما در حدود ،)

ها بود. غلظ  فلز روي نیز از مطالعرا    سایر پهوه 

Joseph  وSrivastavac (1992 و )Wu و Yang 

و همکرراران   Movahed( بیشرر ر، و از تحقیررق2011)

 ها بود.  ( کم ر و در حدود سایر پهوه 2013)

بررده در   ناممقایسة غلظ  فلزا  با اس انداردهاي 

نیکرل، مرس و   عناصرر  نشان داد که غلظر    3جدول 

ایرن  بنرابراین   اسر ؛  اسر اندارد مقرادیر  روي کم ر از 

سررالم ی جرردي بررراي   يتهدیررد منزلررة بررهفلررزا  

 تريثیرا  با ایرن حرال،    .کنندگان مطرح نیس  مصر 

توان  کنندگان منظ  نمی سو  تجمعی را دربارة مصر 

دربارة فلز کادمی  غلظ  بری  از   ،اما .نادیده انگاش 

 هراي  فاضرالب  ةگس رد . ورودبود تمامی اس انداردها
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 و اسر خراج  هراي  صنع ی )مجموعه کارخانره  شهري،

 داخل به کشاورزي هاي و پساب نت ی( میعانا  تولید

کرادمی    میزان افزای  اصلی از دالیل اس  ممکن دریا

و   Movahedمیگرو باشرد. در مطالعرة    هایرن گونر   در

نیز سطح فلرز کرادمی  از اسر اندارد     (2013) همکاران

WHO  .در عنصر این میزان افزای  بنابراین،باالتر بود 

 لری راهکارهراي عم  بایرد و  اسر   کننرده  نگران میگو

 Movahed et) شود ارائه آن منابع کاه  براي مناسب

al., 2013 .)ن ررایج  برره توجرره بررا، برره طررور کلرری

 افزای  تولید رةدربا اخیر هاي سال در که هایی پهوه 

 و مراهی  میگرو  جملره  از دریایی محصوال  کیتی  و

 ,.Mohammadi Ashnani et alاس  ) پذیرف ه انجام

2008; Mokhtar et al., 2009; Movahed et al., 

 شرود  می پیشنهاد ،حاضر تحقیق گیري ن یجهو  (2013

ژئوشریمیایی   وضعی  ةزمین در بیش ري هاي که بررسی

 نت ری،  میعانرا   شریمیایی،  مرواد منراطق مخ لر  )  

 و هرا  کر   نتر   مررور  و عبرور  ناشی از هاي آلودگی

 زنردگی  وضرعی   تغییر چنین و ه  تجاري هاي کش ی

 و شود انجام (ها آن زایی ودگیو آل دریایی هاي جلب 

 و شرهري  دفعری  مرواد  و ها پساببا  ها آلودگی مقدار

 تولیردي  هاي کارخانه از حاصل ،هاي صنع ی فاضالب

 اي ارزیابی دوره به صور  منطقههر  در ،شهرها داخل

 .(Movahed et al., 2013شود )
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