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چکیده
آلودگی به عناصر سنگین یك مشکل جدی در بعد جهانی است و با توجه به افزایش سرانه مصرف غذاهای دریایی در ایران ،اطمینان از
سالمت این خوراک اهمیت زیادی برای مصرفکنندگان خواهد داشت .از این رو پژوهش حاضر ،با هدف تعیین غلظت برخی فلزات سنگین
سمی در گوشت میگوهای صید شده از سواحل شمالی دریای عمان و ارزیابی خطر سالمت آنها برای مصرفکنندگان صورت گرفت .بدین
منظور ،نمونههای میگو به تعداد  00نمونه از هر ایستگاه (هرمز ،جاسك و چابهار) در دو زمان تهیه شده و به آزمایشگاه منتقل شدند.
آمادهسازی بخشهای خوراکی آنها از طریق هضم مرطوب و سنجش فلزات سنگین (کروم ،سرب ،روی ،کادمیوم و نیکل) از طریق طیف
بینی نشر اتمی ( )AESصورت گرفت .نتایج نشان داد که تفاوت آماری معنیداری بین غلظت کادمیوم در گوشت میگوهای صید شده از بندر
جاسك ( 0/00میکروگرم بر گرم) با میگوهای صید شده از تنگه هرمز ( 0/022میکروگرم بر گرم) و خلیج چابهار ( 0/021میکروگرم بر گرم)
قابل مشاهده است ( .)P>0/00همچنین میگوی سفید هندی بهطور معنیداری دارای باقیمانده کادمیوم بیشتر ( 0/000میکروگرم بر گرم)
نسبت به میگوهای سرتیز ،خنجری و موزی بودهاند ( .)P>0/00با توجه به اینکه کلیه فلزات سنگین مورد سنجش در تحقیق حاضر در
محدوده مجاز رهنمودهای جهانی

(WHO

و  )FAOقرار گرفتهاند و همچنین شاخص

THQ

کل برای گروههای سنی کودکان ( )0/200و

بزرگساالن ( )0/109کمتر از  1بوده است ،با مصرف مداوم و حتی روزانه میگوهای صید شده از این منطقه خطری متوجه مصرف کنندگان
نخواهد بود.
واژههای کلیدی :میگوی دریایی ،فلزات سنگین ،ریسك سالمت ،شاخص خطر هدف ( ،)THQدریای عمان
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نظر به افزایش جمعیت انسانی در کشورهای درحال

فلزات سنگین در نتیجه فرایندهای طبیعی و انسانزاد

توسعه نظیر ایران در سالهای پیش رو ،اتکا به خوراک

در محیط زیست روز به روز در حال گسترش هستند.

دریایی ( )Seafoodبهعنوان منبع پروتئینی مناسب و با

آنها جزء آالیندههای پایدارند و بهعبارت دیگر قابلیت

ظرفیت باال ،گریزناپذیر است .کیفیت کم نظیر این جیره

تجزیه زیستشناختی ندارند ) (de Mora et al., 2004و

غذایی ،بهویژه وجود سطوح باالی امگا  3و سایر

بهسبب سمیت و قابلیتشان برای تجمع در موجودات

اسیدهای چرب اشباع نشده ،سبب شده تا بازار مصرف

زنده ،آلودگی به عناصر سنگین یك مشکل جدی و

آبزیان بهطور روزافزونی گرمتر شود ( Olmedo et al.,

اساسی است ( .)Usero et al., 2005این عناصر فلزی از

 .)2013بر این اساس ،آبزیان دریایی نظیر میگو ،بیش از

نظر سمیت برای موجودات زنده با یکدیگر متفاوتاند،

پیش توانستهاند در سبد غذایی مردم جای خود را باز

بطوریکه برخی از آنها همچون سرب و کادمیوم بسیار

کنند و بدیهی است که اطمینان از سالمت این خوراک

سمی بوده و برخی دیگر نظیر آهن ،مس و روی با

اهمیت زیادی برای مصرفکنندگان بهویژه برای

توجه به اینکه برای انجام فرایندهای زیستی ضروری

گروههای حساس (کودکان ،زنان باردار و شیرده)

هستند ،سمیت اندکی دارند (.)Shahri et al., 2017

خواهد داشت ( Olmedo et al., 2013; Low et al.,

رهاسازی غیرمسئوالنه پسابهای صنعتی حاوی این

 .)2015بدین سبب تاکنون تحقیقات زیادی بر روی

عناصر سنگین به بومسازگآنهای آبی بهویژه سواحل

باقیمانده فلزات سنگین در بخشهای خوراکی

دریا سبب تجمع آنها در رسوبات و سرانجام راهیابی

میگوهای وحشی و پرورشی جنوب کشور و بررسی

به زنجیره غذایی زیستمندان این زیست بومها خواهد

سالمت آنها انجام شده است ( Khoramabadi et al.,

شد ( .)Habibi et al., 2012عناصر سنگین در

2013; Ghasemzadeh et al., 2014; Sheybanifar
and Mirsanjari, 2015; Gholamhosseini et al.,
.)2017

 ،)al., 2015بهعلت تأثیرات سمی آنها در نمونههای

مطالعه وضعیت سالمت گوشت میگوهای پرورشی

بیولوژیکی موجود در زیستگاه ،منجر به تأثیرات

سواحل بوشهر نشان داده است که میزان عناصر سنگین

اکولوژیکی زیادی میشوند ( Cheung and Wong,

باقیمانده در محدوده مجاز سازمان بهداشت جهانی

 .)2006; Bozorgnia et al., 2015به طوریکه این

بوده است ( .)Movahhed et al., 2013گرچه در مورد

عناصر تحت شرایط خاصی میتوانند در بدن آبزیان

میگوی وانامی ،برخی از فلزات سنگین خطرناک برای

تجمع زیستی ( )Bioaccumulationیافته یا در طی

سالمت مصرف کنندگان مانند جیوه نزدیك به حد مجاز

سطوح هرم غذایی باال رفته و دچار بزرگنمایی زیستی

( )Poorbagher et al., 2014و نیکل فراتر از سطح قابل

( )Biomagnificationشوند ( .)Low et al., 2015بنابر

قبول برای مصرف انسانی ( Khoramabadi et al.,

این وجود فلزات سنگین در بیومس یك منطقه میتواند

 )2013اعالم شدهاند .همچنین بررسیها نشان از این

برای مصرف انسانی زیانبار باشد.

داشت که میگوی سفید هندی موجود در بازار شیراز

محیطهای واجد رسوبات نظیر بندرگاهها ( Kadhum et
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دارای غلظت باالی کادمیوم ،نیکل ،سرب و وانادیوم

کراچی که فراسوی شرقی دریای عمان و بر کرانه

بودند و مصرف آنها باید با احتیاط همراه باشد

دریای عرب واقع است منتشر شد ،غلظت کادمیوم

(.)Kargar et al., 2013; Cheraghi et al., 2014

باالتر از میزان هشدار بود ( .)Kamal et al., 2015از

پژوهشی که بر روی وضعیت آلودگی میگوی سرتیز

اینرو ،تحقیق پیشرو با هدف تعیین غلظت برخی

وحشی صید شده از شمال خلیج فارس به فلزات

فلزات سنگین سمی در گوشت میگوهای وحشی صید

سنگین انجام شد ،نشان داد که میزان فلزات سنگین

شده از سواحل شمالی دریای عمان ،مقایسه با

روی ،مس و کادمیوم سطح باالتری نسبت به میگوی

رهنمودهای جهانی و سرانجام تعیین درجه خطر

وانامی پرورشی (بوشهری) داشتهاند ( Ehsani and

سالمت آنها برای مصرفکنندگان صورت گرفت.

 .)Romiani, 2014بهعالوه ،مشخص شده است که
وجود ترکیبات نفت خام در زیستگاهها ،میتواند روند

مواد و روشها

تجمع زیستی ( )Bioconcentrationبرخی فلزات

 -منطقه مورد مطالعه

سنگین نظیر نیکل و سرب را در گوشت میگوها افزایش
دهد (.)Shamsizadeh et al., 2016

منطقه مورد مطالعه در پژوهش پیشرو ،سواحل
شمالی دریای عمان با نام کهن «مکران» میباشد که با

همانطور که از پیشینه مطالعات مالحظه میشود،

مساحتی در حدود  101.000کیلومترمربع در جنوب

بیشتر تحقیقات مرتبط با باقیمانده فلزات سنگین در

شرق کشور قرار گرفته است .این دریا از سوی باختر و

گوشت میگو ،به حوزه خلیج فارس محدود شده است.

از راه تنگه هرمز به خلیج فارس و از سوی خاور و

در خصوص منطقه مورد مطالعه در این تحقیق (دریای

جنوب به دریای عرب میپیوندد .سواحل شمالی این

عمان) ،پژوهشی نشان داد که غلظت کروم در میگوی

پهنه آبی وابسته به کشورهای ایران و پاکستان و سواحل

سفید هندی صید شده از بندر جاسك بیش از حد مجاز

جنوبی آن وابسته به کشورهای امارات متحده عربی و

مصارف انسانی بوده است؛ این درحالی است که

عمان است (.)Nami and Mohammadpour, 2011

باقیمانده سایر فلزات سنگین در محدوده مجاز سازمان

بهمنظور افزایش دادن قابلیت تعمیم یافتهها ،تعداد 3

بهداشت جهانی تعیین شد ( Gholamhosseini et al.,

ایستگاه

و

 .)2017بهعالوه ،مقادیر بسیار اندک و در محدوده مجاز

راهبردیترین بنادر دریای عمان ،برگزیده شدند که

فلزات سنگین مختلف را در گوشت میگوی سفید

گستردگی آنها بهترتیب از غرب به سوی شرق حوزه

هندی خلیج چابهار ( )Salaramoli et al., 2012و

میباشد (شکل :)1

نمونه

برداری،

بهعنوان

مهمترین

میگوی موزی تنگه هرمز ( Sheybanifar and

(الف) هرمز ( :)27.0593° N, 56.4608° Eاین

 )Mirsanjari, 2015گزارش شده است .از سوی دیگر،

ایستگاه بهعنوان منتهیالیه باختری دریای عمان یکی از

در مقالهای که در مورد آلودگی میگوی دم سرخ

چهار جزیره واقع شده در تنگه هرمز میباشد و به

( )Fenneropenaeus penicillatusصید شده از بندر
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جهت بررسی وضعیت آلودگی جمعیت میگوهای غرب

ارزیابی وضعیت آلودگی جمعیت میگوهای مرکز حوزه

حوزه به فلزات سنگین تعیین شده است.

به فلزات سنگین میباشد.

(ب) بندر جاسك (:)25.3577° N, 57.7857° E

(ج) بندر چابهار ( :)25.2969° N, 60.6459° Eاین

ایستگاه حاضر در مجاورت شرقی تنگه هرمز قرار

ایستگاه مهمترین بندر در شرقیترین نقطه سواحل

گرفته و گذرگاه تاریخی دریای مکران بوده است و

شمالی دریای عمان با مالکیت سیاسی ایران بوده و

درحال حاضر نیز یکی از مناطق راهبردی (استراتژیك)

بهمنظور تعیین وضعیت آلودگی جمعیت میگوهای شرق

جنوب شرقی ایران است .منظور از گزینش این ایستگاه

دریای عمان به فلزات سنگین برگزیده شده است.

شکل ( -)1ایستگاههای نمونهبرداری در سواحل شمالی دری ای
عمان (از غرب به شرق)؛ الف) هرمز ،ب) جاسك ،ج) چابهار
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 -نمونه برداری
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درصد) به اسید پرکلریك ( 90درصد) اضافه شده و

جهت بررسی میزان فلزات سنگین باقیمانده در

عملیات حمام  90درجه سلسیوس بهمدت  20ساعت

گوشت میگوهای وحشی سواحل شمالی دریای عمان،

انجام گرفت .محلولهای حاصل شده از کاغذ صافی

نمونهبرداری از ایستگاههای اشاره شده در دو فصل

واتمن  02گذر داده شده و در نهایت با اسید نیتریك 10

زمستان  1360و بهار  1369انجام شد .بدین منظور در

درصد به حجم  20میلیلیتر رسانیده شدند ( Türkmen

مجموع  00نمونه از میگوهای صید شده از هر ایستگاه

 .)et al., 2009نمونههای هضم و رقیق شده ،جهت

تهیه گردید (مجموعاً  120نمونه)؛ بهطوری که نمونهها

سنجش عناصر سنگین به آزمایشگاه مرکزی دانشکده

بهصورت تازه از صیادان گرفته شده و پس از انجماد در

ارسال شدند.

کیسههای حاوی یخ به دانشکده دامپزشکی دانشگاه

 -سنجش فلزات سنگین

شیراز ارسال گردید .تشخیص گونهها براساس کلیدهای

بهمنظور سنجش فلزات سنگین باقیمانده در بافت

شناسایی و ویژگیهای مورفومتریك و مریستیکی

خوراکی میگوها شامل کادمیوم ( ،)Cdسرب ( ،)Pbروی

صورت گرفت ( )FAO, 2014و بر این اساس مشخص

( ،)Znنیکل ( )Niو کروم ( ،)Crاز دستگاه طیف بینی

شد که نمونهها در  0گونه شامل میگوی سرتیز

نشر اتمی (شرکت  Shimadzuمدل  )AA-670استفاده

( ،)Metapenaeus affinisخنجری ( Parapenaeopsis

شده است .نخست محلولهای استاندارد هر فلز با

 ،)styliferaسفید هندی ()Fenneropenaeus indicus

حداقل  9رقت معین به دستگاه تزریق و مقدار قرائت

و موزی ( )Fenneropenaeus merguiensisتقسیمپذیر

شده هر رقت معلوم گردید و بر این اساس ،منحنیهای

هستند.

کالیبراسیون ترسیم شد .پس از آن نمونههای آماده شده

 -آمادهسازی نمونهها

با غلظت نامشخص عناصر سنگین به دستگاه تزریق و

جهت آمادهسازی نمونههای دریافت شده نخست آنها

بر حسب منحنیهای رسم شده ،غلظت هر یك تعیین

در آزمایشگاه بخش بهداشت آبزیان دانشکده

شدند .غلظت حقیقی در وزن نمونه خشك از طریق

دامپزشکی ،شستشو و با نگهداری در یخچال بهمدت 9

معادله پیشنهادی سازمان منطقهای حفاظت از محیط

ساعت یخزدایی شدند .پس از شستشوی میگوها ،از

زیست دریایی ( )2000حاصل شدند که مبتنی بر وزن

بندهای شکمی آنها (که مورد استفاده خوراکی است)

خشك نمونه و حجم رقیقسازی است:

قطعاتی برداشته شده و در آون تنظیم شده با دمای 110
درجه سلسیوس بهطور جداگانه جهت خشك شدن قرار
گرفتند .سپس نمونههای خشك شده در هاون چینی
بهصورت پودر درآمدند و جهت سنجش شیمیایی به
ازای هر گرم نمونه (خشك)  10میلیلیتر محلول اسیدی
با نسبت حجمی  9به  3اسید نیتریك (خلوص 90

که در آن  Cمعادل غلظت عنصر در نمونه جامد بر
حسب میکروگرم بر کیلوگرم؛  Gsبرابر است با غلظت
عنصر در نمونه محلول (خوانده شده توسط دستگاه نشر
اتمی)؛  Vحجم رقت که در اینجا برابر است با 20
میلیلیتر و  Wوزن خشك نمونه ( 1گرم).
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درج شده است؛  )Body weight( BWمیانگین وزن

 -ارزیابی ریسک سالمت

بهمنظور ارزیابی ریسك سالمت این محصوالت

بدن به تفکیك افراد بزرگسال ( 10سال به باال) و

دریایی ،شاخص خطر هدف ( Target hazard

کودکان (زیر  10سال) که برای جامعه ایرانی بهترتیب

 )quotientبهکار گرفته شد که با استفاده از معادله

معادل  90و  00کیلوگرم در نظر گرفته شده است؛ و

اصالح شده ذیل قابل محاسبه میباشد ( Chien et al.,

 )Average time for noncarcinogens( ATnمتوسط

:)2002

زمان (مواجهه) با مواد غیرسرطان زا است برابر با 390
(روز)*( 93/0سال).

که در آن  )Exposure frequency( EFrیا تواتر
مواجهه برابر گرفته شد با  390روز سال؛  EDtکه دوره

شکل ساده شده معادله فوق ،بهعنوان میزان دریافت
روزانه به شرح ذیل است (:)Shahri et al., 2017

مواجهه ( )Exposure durationرا نشان میدهد و برابر
با امید به زندگی مصرف کننده ایرانی معادل  93/0سال

 )Daily intake( DIبرابر با میزان دریافت روزانه

در نظر گرفته شده است؛ )Food ingestion rate( FIR

عنصر سنگین از طریق مصرف میگو برحسب میکروگرم

میزان مصرف میگو در منطقه مورد مطالعه (ایران) بر

بر گرم وزن بدن در روز؛ Measured ( Cm

حسب گرم در روز ،بر این اساس که سرانه مصرف

 )concentrationکه نشانه میانگین غلظت اندازهگیری

غذاهای دریایی  0/0کیلوگرم (در سال) و مصرف میگو

شده در بافت خوراکی میگو (بر حسب میکروگرم بر

حدود  20درصد این مقدار میباشد ( Hakimemehr,

گرم)؛  )Ingestion rate( IRهمانطور که اشاره شد

)824/2011؛  Cمیانگین غلظت ()Concentration

میزان مصرف روزانه میگو در ایران برابر با  0/90گرم

باقیمانده عنصر سنگین در بافت خوراکی میگو (بر

در روز (جامعه هدف مصرف کنندگان ایرانی در نظر

حسب میکروگرم بر گرم)؛ و در قسمت مخرج کسر این

گرفته شده است)؛ و میانگین وزن بدن ( )BWبه

معادله نیز  )Reference dose( RfDoدز مرجع که برای

تفکیك بزرگساالن و کودکان بهترتیب معادل  90و 00

هر عنصر سمی متفاوت بوده و در جدول ( )1مقادیر آن

کیلوگرم.

جدول ( -)1مقدار دز مرجع بر حسب میلیگرم بر کیلوگرم در روز برای فلزات سنگین مختلف ()USEPA, 2000; Chien et al., 2002
عنصر سنگین
دز مرجع ()RfDo
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 -آنالیز آماری

یافتهها

جهت مقایسه غلظت عناصر سنگین با مقادیر مندرج
در رهنمودهای جهانی ( WHOو  )FAOاز آزمون تی

 باقیمانده فلزات سنگین در میگوهای دریای عمان (آمارتوصیفی)

تك نمونهای ( )One sample t-testبهره گرفته شد.

نتایج حاصل از آمار توصیفی دادههای تحقیق نشان

همچنین مقادیر حاصل شده از ایستگاهها (هرمز،

داد که مقدار باقیمانده عناصر کروم ،سرب ،روی،

جاسك و چابهار) و همچنین گونههای مختلف ،از

کادمیوم و نیکل بهترتیب با میانگینهای ،0/022 ،0/392

طریق آنالیز واریانس یكطرفه ( )One way ANOVAو

 0/002 ،2/91و  0/200میکروگرم بر گرم وزن خشك

آزمون تعقیبی دانکن ( )Duncanبا یکدیگر مقایسه

ثبت شدند (جدول .)2

شدند .کلیه محاسبات آمار توصیفی و استنباطی در
محیط  SPSS 16.0صورت گرفت.
جدول ( -)2آمار توصیفی میزان فلزات سنگین سنجیده شده (بر حسب میکروگرم بر گرم وزن خشك)
شاخصهای آماری

عنصر سنگین
تعداد

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

کمینه

بیشینه

کروم

120

0/392

0/909

160

0/01

1/0

سرب

120

0/022

0/002

6/6

0/01

0/10

روی

120

2/91

0/910

29/0

1/6

3/6

کادمیوم

120

0/002

0/031

90/9

0/02

0/00

نیکل

120

0/200

0/212

09/0

0/01

0/00

 -مقایسه باقیمانده فلزات در گوشت میگوها با

غلظت تمامی عناصر مورد سنجش بهطور معنیداری

رهنمودهای جهانی

( )P>0/00کمتر از حد مجاز بوده (جدول  )3و

مقایسه مقادیر فلزات سنگین باقیمانده در گوشت

میگوهای صید شده از این منطقه ،از نظر باقیمانده این

میگوهای صید شده از سواحل شمالی دریای عمان با

عناصر سنگین از سالمت قابل قبولی برخوردار هستند.

رهنمودهای سازمان بهداشت جهانی ( )WHOو سازمان
خواروبار و کشاورزی ملل متحد ( )FAOنشان داد که

00

غالمحسینی و همکاران

عناصر سنگین در میگوهای سواحل شمالی دریای عمان

جدول ( -)3نتایج مقایسه آماری میزان فلزات سنگین میگوهای دریای عمان با رهنمودهای جهانی
عنصر

مقدار استاندارد

تفاوت میانگین از استاندارد

(قسمت در میلیون)

(قسمت در میلیون)

آماره

t

df

P-Value

فاصله اطمینان ()%59
حد پائینی

حد باالیی

)Cr (ppm

)FAO, 1983( 30

-26/930

-102/01

116

0/000

-30/396

-20/069

)Pb (ppm

)WHO, 1989( 0/0

-0/009

-20/606

116

0/000

-0/002

-0/362

)Zn (ppm

)FAO, 1983( 30

-29/36

-63/019

116

0/000

-20/103

-29/939

)Cd (ppm

)WHO, 1989( 0/0

-0/000

-30/900

116

0/000

-0/061

-0/020

)Ni (ppm

)FAO/WHO, 1989( 10

-6/900

-112/90

116

0/000

-6/699

-6/032

 -مقایسه ایستگاهها از منظر آلودگی میگوها به فلزات

میگوهای صید شده از ایستگاه مختلف در سواحل

سنگین

شمالی دریای عمان (چابهار ،جاسك و هرمز) در جدول

نتایج آنالیز واریانس باقیمانده فلزات سنگین شامل

( )0نمایش داده شده است.

کروم ،سرب ،روی ،کادمیوم و نیکل در گوشت
جدول ( -)0نتایج تحلیل واریانس باقیمانده فلزات سنگین باقی مانده در گوشت میگوهای صید شده از ایستگاههای مختلف
عنصر سنگین

کروم

سرب

روی

کادمیوم

نیکل

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین

سطح محاسبه

متغیر

()SS

()df

مربعات ()MS

شده ()F

بین گروهی

0/620

2

درون گروهی

1/093

119

0/090

کل

2/063

116

0/020

بین گروهی

0/000

2

درون گروهی

0/000

119

0/000

کل

0/010

116

0/002

بین گروهی

1/069

2

درون گروهی

1/002

119

0/006

کل

2/096

116

0/060

بین گروهی

0/000

2

درون گروهی

0/000

119

0/002

کل

0/000

116

0/000

بین گروهی

0/123

2

درون گروهی

0/102

119

0/091

کل

0/220

116

0/030

0/099

2/031

1/111

293/0

1/960

سطح معنیدار ()P

0/001

0/239

0/039

0/000

0/309

بر اساس جدول ( ،)0یك تفاوت معنیدار بین ایستگاهها در فلز کادمیوم باقیمانده در گوش ت میگ و وج ود دارد ( .)P>0/00ام ا اخ تالف آم اری ب ین
ایستگاهها در مورد عناصر سنگین کروم ،سرب ،روی و نیکل معنیدار نبود.
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نمودار ( -)1نتایج مقایسه میانگینهای کادمیوم باقیمانده در گوشت میگوهای صید شده از ایستگاه های مختلف،
 aو  :bاختالف بین میانگین کادمیوم در ایستگاههای مختلف معنیدار میباشد (.)P>0/00

نمودار ( )1نتایج آزمون تعقیبی دانکن را در مورد فلز

( .)P>0/00اما تفاوت آماری بین میگوهای صید شده از

سنگین کادمیوم باقیمانده در گوشت میگوهای صید

دو ایستگاه اخیر ،معنیدار نبود.

شده از ایستگاههای مختلف ،نشان داده است.

 -مقایسه گونههای میگو از منظر تجمع زیستی فلزات

به استناد نمودار ( ،)1تفاوت آماری معنیدار بین

سنگین

غلظت کادمیوم در گوشت میگوهای صید شده از بندر

آنالیز واریانس دادههای تجمع زیستی فلزات سنگین

جاسك ( 0/00میکروگرم بر گرم) با میگوهای صید شده

در گونههای مختلف میگو (سفید سرتیز ،خنجری ،سفید

از تنگه هرمز ( 0/022میکروگرم بر گرم) و خلیج

هندی ،موزی) که از سواحل شمالی دریای عمان صید

چابهار ( 0/021میکروگرم بر گرم) قابل مشاهده است

شدهاند ،در جدول ( )0بهصورت ذبل نشان داده شده
است.

01

غالمحسینی و همکاران

عناصر سنگین در میگوهای سواحل شمالی دریای عمان

جدول ( -)0نتایج تحلیل واریانس یاقیمانده فلزات سنگین باقیمانده در گوشت گونههای مختلف میگو
عنصر سنگین

کروم

سرب

روی

کادمیوم

نیکل

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

سطح محاسبه شده

سطح معنیدار

متغیر

()SS

()df

()MS

()F

()P

بین گروهی

9/02

3

درون گروهی

0/93

119

1/00

کل

10/10

116

2/19

بین گروهی

0/119

3

درون گروهی

0/300

119

0/03

کل

0/009

116

0/00

بین گروهی

0/00

3

درون گروهی

0/20

119

0/02

کل

0/30

116

0/03

بین گروهی

3/99

3

درون گروهی

03/09

119

0/09

کل

09/23

116

10/02

بین گروهی

0/320

3

درون گروهی

0/106

119

0/31

کل

0/09

116

0/20

0/16

0/61

0/00

31/90

0/19

0/00

0/00

0/06

/000

0/16

بر اساس جدول ( ،)0در تجمع زیستی عناصر

گونههای مختلف میگو حاکی از این بود که میگوی

سنگین کروم ( )Crو کادمیوم ( )Cdتفاوت معنیداری

سفید هندی و سفید سرتیز بهطور معنیداری بهترتیب

بین گونههای مختلف میگو وجود دارد ( ،)P>0/00اما

دارای باقیمانده کادمیوم بیشتر و باقیمانده کروم کمتری

در مورد سایر فلزات چنین اختالف آماری مشاهده

نسبت به سایر گونهها هستند (.)P>0/00

نمیشود.
بدین ترتیب نتایج آزمون دانکن (نمودار  )2برای
فلزات سنگین کادمیوم و کروم باقیمانده در گوشت
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نمودار ( -)2نتایج مقایسه میانگینهای فلزات سنگین (کادمیوم و کروم) باقیمان ده در گوش ت گون هه ای مختل ف
میگو؛
 aو  :bاختالف بین میانگین کادمیوم در گونههای میگو معنیدار میباشد ( A ،)P>0/00و  :Bاختالف بین می انگین
کروم در گونههای میگو معنیدار است ()P>0/00

 -ارزیابی خطر سالمت میگوهای سواحل شمالی دریای

دو فلز سنگین باشد که از مقدار شاخص باالتری نسبت

عمان

به کادمیوم ( 0/9 10-3و )6/9 10-3برخوردار بودند.

محاسبه شاخص خطر هدف ( )THQحاکی از این

 THQکل برای بزرگساالن و کودکان بهترتیب برابر با

بود که بیشترین مقدار این شاخص برابر با 0/9 10-2

 0/109و  0/200محاسبه گردید .مقدار دریافت روزانه

(بزرگساالن) و ( 1/0 10-1کودکان) مربوط به فلز سرب

( )DIعناصر فلزی مورد بررسی مجموعاً برابر با 0/201

بوده است .نیکل نیز از نظر ریسك بهداشتی با مقدار

و  0/036میکروگرم بر گرم وزن بدن در روز بهترتیب

شاخص  0/0 10-2و  6/0 10-2بهترتیب برای

برای گروههای سنی بزرگساالن و کودکان بهدست آمد

بزرگساالن و کودکان ،در مقام دوم ایستاد .بنا براین

(جدول .)9

احتمال خطر ناشی از مصرف ممکن است متوجه این
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عناصر سنگین در میگوهای سواحل شمالی دریای عمان

جدول ( -)9نتایج ارزیابی ریسك سالمت میگوهای صید شده از دریای عمان نسبت به فلزات سنگین
گروه سنی

بزرگساالن

کروم ()Cr

9/01 10-0

سرب ()Pb

-2
-0

2/0 10-2
-2

3/0 10

0/9 10

-1

روی ()Zn

0/0 10

1/9 10

کادمیوم ()Cd

0/9 10-3

2/0 10-3

نیکل ()Ni

0/0 10-2

1/9 10-2

مجموع (∑)

-1

کروم ()Cr

-3

-1

1/00 10
1/00 10

-1

2/01 10

-

-2

0/2 10

-2

سرب ()Pb

1/0 10

9/09 10

روی ()Zn

1/01 10-3

3/03 10-1

کادمیوم ()Cd

6/9 10-3

0/0 10-3

-2

-2

نیکل ()Ni
مجموع (∑)

6/0 10

-1

2/00 10

بحث و نتیجهگیری

Mg.g-1 BW per Day

کودکان

عنصر سنگین

شاخص خطر هدف ()THQ

واحد

دریافت روزانه ()DI

واحد

2/0 10

-1

0/36 10

سفید هندی خلیج فارس (بندر ماهشهر) با ارقام  33/2و

تحقیق حاضر ارزیابی ریسك سالمت میگوهای صید

 0/000میکروگرم بر گرم وزن خشك بهترتیب برای

شده از سواحل ایرانی دریای عمان را نسبت به

روی و کادمیوم ( ،)Poorbagher et al., 2014داشت.

باقیمانده فلزات سنگین را مورد نظر قرار داده است .بر

گرچه میزان فلزات نامبرده برای اولی  10برابر و برای

این اساس غلظت این فلزات در بخش خوراکی

دومی  10برابر مقادیر حاصل شده در مورد میگوهای

(عضالت شکمی) این جانوران آبزی مورد سنجش واقع

ال
دریای عمان بودند که با توجه به اکوسیستم کام ً

شده و ریسك سالمت ناشی از مصرف انسانی آنها

متفاوت نواحی مورد بررسی و بهویژه نیمه بسته بودن

بهوسیله دو شاخص شامل شاخص خطر هدف ()THQ

خلیج فارس در نتیجه آلودگی بیشتر آن نسبت به دریای

و دریافت روزانه ( )DIمورد بررسی قرار گرفته است.

عمان ( )Movahhed et al., 2013دور از ذهن

نتایج حاصل از اندازهگیری و آنالیز شیمیایی عضله

نمیباشد .مقادیر مربوط به فلزات سرب و کادمیوم

میگوها نشان داد که میانگین باقیمانده عناصر کروم،

سازگاری باالیی با نتایج سایر تحقیقات داشت؛ بهطوری

سرب ،روی ،کادمیوم و نیکل بهترتیب برابر ،0/392

که مقدار این دو فلز در گوشت میگوی سفید هندی

 0/002 ،2/91 ،0/022و  0/200میکروگرم بر گرم وزن

منطقه چابهار بهترتیب برابر با  0/000و 0/103

خشك بودند .بنابراین عناصر روی و کادمیوم بهترتیب

میکروگرم بر گرم گزارش شده است ( Salaramoli et

بیشترین و کمترین غلظت را دارا بودند و این بخش از

 .)al., 2012اینکه کادمیوم میزان تجمع زیستی کمتری

نتایج تشابه تامی با پژوهش انجام شده بر روی میگوی

داشته نشان دهنده این است که در رسوبات زیستگاه
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میگوها نیز میزان کادمیوم بسیار اندک است زیرا با توجه

سالمت مصرف کنندگان بهویژه گروههای حساس نظیر

به نرخ جذب باالی این فلز نسبت به متالوتیونین

مادران باردار و شیرده گردد .همچنین در راستای نتایج

همولنف ،در صورت باال بودن میزان این فلز در محیط

تحقیق اخیر ،اعالم شده که میگوی سفید هندی موجود

زیست مقدار تجمع یافته افزایش خواهد یافت ( Ehsani

در بازار شهر شیراز ،دارای غلظت باالی فلزات سنگین

.)et al., 2015

مختلف شامل کادمیوم ،نیکل ،سرب و وانادیوم بوده که

مقایسه مقادیر فلزات سنگین باقیمانده در گوشت

باالتر از میزان حد مجاز استانداردهای  WHOو FAO

میگوهای صید شده از سواحل شمالی دریای عمان با

هستند ( Kargar et al., 2013; Cheraghi et al.,

رهنمودهای سازمان بهداشت جهانی ( )WHOو سازمان

 .)2014از نتایج این پژوهشها و مقایسه با نتایج تحقیق

خواروبار و کشاورزی ملل متحد ( )FAOنشان داد که

پیشرو ،میتوان اینگونه استنباط کرد که میگوهای

غلظت تمامی عناصر مورد سنجش در محدوده مجاز

زیستمند در سواحل شمالی خلیج فارس (وحشی و

قرار داشته و میگوهای صید شده از این منطقه ،از نظر

پرورشی) با توجه به وجود آلودگی نفتی در منطقه

باقیمانده این عناصر سنگین از سالمت قابل قبولی

ممکن است ریسك سالمت باالتری در مصرف انسانی

برخوردار هستند .این تحقیق با یافتههای تحقیقی که بر

نسبت به میگوهای سواحل شمالی دریای عمان داشته

روی میزان عناصر سنگین باقیمانده در گوشت

باشند؛ این مسئله بهویژه در مورد فلزاتی نظیر نیکل،

میگوهای پرورشی ( )Movahhed et al., 2013و

وانادیوم و سرب که در ترکیبات نفتی وجود دارند

حاصل از صید روزانه میگوی موزی ( Sheybanifar

( )Shamsizadeh et al., 2016افزایش مییابد.

 )and Mirsanjari, 2015انجام شد ،توافق داشت.

به استناد نتایج تحقیق حاضر ،میزان باقیمانده فلزات

بهعالوه ،تحقیقی نشان داد که غلظت فلزات سنگین (از

کروم ،سرب ،روی و نیکل در گوشت میگوهای صید

جمله جیوه) در میگوی سفید هندی و وانامی پرورشی

شده از مناطق چابهار ،جاسك و هرمز ،فاقد تفاوت

در سواحل جنوبی ایران در محدوده مجاز سازمآنهای

آماری معنیدار با یکدیگر بوده است .اما تفاوت آماری

جهانی مختلف بوده و مصرف آن نمیتواند مشکالت

معنی دار ( )P>0/00بین غلظت کادمیوم در گوشت

بهداشتی برای مصرف کنندگان ایجاد نماید ( Ahmadi

میگوهای صید شده از بندر جاسك ( 0/00میکروگرم

 .)Kordestani et al., 2013گرچه بهصورت متناقضی

بر گرم) با میگوهای صید شده از تنگه هرمز (0/022

در سایر گزارشها ،ذکر شده که میزان باقیمانده جیوه

میکروگرم بر گرم) و خلیج چابهار ( 0/021میکروگرم

در گونه وانامی نزدیك به آستانه مجاز بوده و میزان فلز

بر گرم) قابل مشاهده است .بهعبارت دیگر میگوهای

نیکل نیز فراتر از حد قابل قبول است ،بنابر این مصرف

بندر جاسك مقادیر بیشتری کادمیوم را در بدن خود

مکرر و بلند مدت میگوهای منطقه ماهشهر

ذخیره نمودهاند و در واقع به دلیل بیشتر بودن این فلز

( )Poorbagher et al., 2014و بوشهر ( Khoramabadi

در منطقه اشاره شده ،این جانوران قابلیت تبدیل زیستی

 )et al., 2013میتواند منجر به بروز مشکالتی برای

( )Biotransformationو دفع ( )Excretionکمتری ( de
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 )Mora et al., 2004; Metian et al., 2010نسبت به

نمونه میگوی سفید هندی بهعنوان یك گونه مهاجر

میگوهای دو منطقه دیگر داشتهاند .هرچند باید این را

( )Wanderingبسترهای لجنی را نسبت به سواحل شنی

در نظر داشت که در تمامی ایستگاههای مورد مطالعه،

ترجیح میدهد ( ،)Pillai, 2015با توجه به تجمع بیشتر

باقیمانده فلزات سنگین مختلف در حد مجاز

آالیندهها در این نوع بسترها در معرض آلودگی و تجمع

رهنمودهای جهانی بودهاند .در تحقیق مشابهی که

زیستی بیشتری قرار میگیرد .بهعالوه نرخ جذب عناصر

پیشتر در مورد وضعیت آلودگی فلزی میگوهای تنگه

فلزی در بدن میگوهای زیستمند در این بسترها که

هرمز صورت گرفته بود ،نیز مقدار باقیمانده عنصر

وابسته به الگوهای دز-پاسخ است ،تحت تأثیر

کروم در ناحیه جاسك بیشتر از سایر مناطق سنجیده شد

ویژگیهای مکانی زیستگاههاست ( Nascimento et al.,

( .)Gholamhosseini et al., 2017بنابر این بهنظر

 .)2017از نقطه نظر تفاوت فصلی ،باقیمانده عناصر

میرسد توسعه منطقه جاسك از طریق حمل و نقل

سنگین در بدن میگوهای منطقه مورد مطالعه در فصل

دریایی کشتیها و نفتکشها ،بتواند بر روی وضعیت

بهار بیش از زمستان مشاهده گردید .این مسئله میتواند

آلودگی این منطقه اثرگذار باشد.

ناشی از این باشد که در فصل زمستان سکون بیشتری

پژوهشهای پیشین نشان دادهاند که تفاوتهای بین

در زیستگاههای آبی وجود داشته و گردشهای بهاری

گونهای بر تجمع زیستی فلزات سنگین مؤثر است

آغاز نشده است ،بنابراین ته نشست حاوی فلزات امکان

(.)Cheung and Wong, 2006; Metian et al., 2010

ورود کمتری به ستون آب خواهد داشت ( Olmedo et

به طوریکه میگوی سرتیز وحشی سواحل بوشهر نسبت

.)al., 2003

به میگوی وانامی همین منطقه از تجمع فلزات روی،

شاخص خطر هدف ( )THQبرای نخستین بار

مس و کادمیوم بیشتری برخوردار بود ( Ehsani and

توسط آژانس حفاظت از محیط زیست ایاالت متحده

 .)Romiani, 2014مقادیر باقیمانده فلزات سنگین

آمریکا مورد استفاده قرار گرفت و هم اکنون بهصورت

مختلف در بدن میگوی سفید هندی نیز بیشتر از

گستردهای بهمنظور ارزیابی ریسك سالمت مواد غذایی

میگوهای ببری سبز و پا سفید غربی (وانامی) بوده است

بهویژه غذاهای دریایی نسبت به آالیندههای محیطی،

( .)Poorbagher et al., 2014این نتایج مطابقت زیادی

مورد بهرهبرداری قرار میگیرند (.)USEPA, 2000

با یافتههای پیش رو دارد؛ بهطوری میگوی سفید هندی

نتایج تحقیق نشان از این داشت که سرب و سپس نیکل

بهطور معنیداری دارای باقیمانده کادمیوم بیشتر و

بهترتیب با مقادیر ( 0/9 10-2بزرگساالن)1/0 10-1 ،

میگوی سفید سرتیز بهطور معنیداری دارای باقیمانده

(کودکان) و ( 0/0 10-2بزرگساالن) و 6/0 10-2

کروم کمتر ،نسبت به سایر گونهها (خنجری و موزی)

(کودکان) بیشتر کمیت را در میان فلزات سنگین مورد

هستند .بهنظر میرسد که این تفاوتهای گونهای

سنجش ،کسب نمودند .حد آستانه خطر نسبت به

میتواند ناشی از اکومورفوتیپ هر گونه باشد

مصرف یك ماده غذایی در واقع مرز عدد  1در محاسبه

( ،)Ghasemzadeh et al ., 2014بهطوری که برای

شاخص  THQاست .با توجه به اینکه میگوهای صید
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شده از سواحل عمان همگی فاصله زیادی تا  1دارند،

است ،با مصرف مداوم و حتی روزانه میگوهای صید

بنابراین از نظر این شاخص ،سالمت این غذای دریایی

شده از این منطقه خطری متوجه مصرف کنندگان

مورد تأیید قرار میگیرد THQ .کل آالیندههای مورد

نخواهد بود .بنابراین با توجه به کیفیت باالی مواد

بررسی در تحقیق پیش رو برای بزرگساالن و کودکان

مغذی موجود در میگوها و سایر آبزیان دریایی مصرف

بهترتیب برابر با  0/109و  0/200محاسبه گردید و نشان

آنها با اطمینان از اینکه از چه منطقهای بهدست آمدهاند،

دهنده این است که با توجه به جثه کوچکتر و وزن

توصیه میشود .همچنین بهنظر میرسد که بندر جاسك

کمتر کودکان (زیر  10سال) در مقایسه با بزرگساالن

بهعنوان یك منطقه راهبردی که از نظر تجاری نیز در

خطر بیشتری آنها را تهدید نموده و از حساسیت

برنامههای توسعه مورد توجه است ،مستعد آلودگی به

باالتری برخوردار هستند .گرچه میزان کل این شاخص

فلزات سنگین بوده و در پی آن تجمع زیستی در آبزیان

نیز کمتر از  1بوده خطر قابل تشخیصی متوجه مصرف

دریایی و زیستمندان ساحلی قابل پیش بینی است؛ پس

کنندگان نخواهد بود .بهعالوه ،مقدار دریافت روزانه

الزم است پیش از هر اقدامی با محوریت توسعه منطقه،

( )DIعناصر فلزی مورد بررسی مجموعاً برابر با 0/201

ارزیابیهای زیست محیطی الزم با رعایت استانداردهای

و  0/036میکروگرم بر گرم وزن بدن در روز بهترتیب

علمی صورت گیرد.

برای گروههای سنی برگساالن و کودکان بهدست آمد.
بهعنوان یك نتیجهگیری ،با توجه به اینکه کلیه
فلزات سنگین مورد سنجش در تحقیق حاضر در
محدوده مجاز رهنمودهای جهانی ( WHOو )FAO

تعارض منافع
نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی برای اعالم
ندارند.

قرار گرفتهاند و همچنین شاخص  THQکل برای
گروههای سنی کودکان و بزرگساالن کمتر از  1بوده
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Abstract
Heavy metals contamination is one of the most serious problems around the world and regarding
increasing trend of the tendency than seafood consuming in Iran, assurance to the health of this food
would be important for consumers. Accordingly, the present study has been done in order to an
assessment of some toxic metals concentration in the captured shrimps from the northern coasts of Oman
Sea and investigating of their health risk for the eaters. So, 40 samples were prepared at two times from
each station (Hormoz, Jask, and Chabahar) and were transported to the laboratory. Preparing of their
edible parts and measuring of heavy metals (Cr, Pb, Zn, Cd, and Ni) have been accomplished via wet
digestion method and atomic emission spectroscopy (AES), respectively. Results showed that a
significant difference between cadmium concentrations of shrimps captured from Jask port (0.08 µg.g-1)
with Strait of Hormuz (0.022 µg.g-1) and Chabahar Bay (0.021 µg.g-1) samples has been observed
(P<0.05). Also, white Indian shrimp (Fenneropenaeus indicus) had significantly more residuals of
cadmium (0.448 µg.g-1) than other species including Jinga (Metapenaeus affinis), kiddi
(Parapenaeopsis stylifera), and banana shrimp (F. merguiensis) (P<0.05). According to all of the
measured metals were placed in allowable range of WHO and FAO standards, and total THQ for
Children (0.258) and adults (0.147) were less than 1, consumers couldn’t be prone through continuous
and even daily consumption of the captured shrimps from this area.
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