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چکیدٌ
ّدف اس اًجام ایي هطالعِ اًداسُ گیزی هیشاى غلظت تزخی اس فلشات سٌگیي در تعدادی اس غذاّای سًدُ هَرد استفادُ در پزٍرش
آتشیاى تَد .تدیي هٌظَر ًوًَِ ّایی اس كزم خًَی ،كزم لجي ،كزم خاكی ،گاهارٍس ،حلزشٍى صزدفدار ،هیگزَی ضیطزِ ای اس
هحیط آتشیاى داخلی ٍ هیگَی ریش خطک دریایی ٍارداتی تْیِ گزدید .پس اس آهادُ ساسی ٍ ّضن ضیویایی ًوًَزِ ّزا ،هیزشاى
جذب اتوی فلشات سٌگیي تا استفادُ اس دستگاُ جذب اتوی هَرد سٌجص قزار گزفت ٍ غلظزت ایزي اٌاصزز تزز اسزاس ٍاحزد
هیکزٍگزم تزگزم ٍسى خطک ًوًَِ ّا ثثت گزدیدً .تایج تدست آهدُ ًطاى داد تیطزتزیي هیزشاى غلظزت فلزشات سزٌگیي در
غذاّای سًدُ هَرد آسهایص تِ ایي تزتیة تَد :آّي ( ،)213/4±10/2كادهین (ً ،)1/15±0/013یکز ( )20/97±3/6در كززم
خاكی؛ رٍی ( ،)105/71±5/8كزٍم ( )19/63±5/3در كزم لجي؛ هس ( )37/34±4/2در هیگَی ضیطزِ ای داخلزی ٍ سززب
( )24/71±4/7در هیگَی ریش خطک دریایی ٍارداتی هطاّدُ گزدید .هقادیز سیاد فلشات سزٌگیي در تزخزی اس غزذاّای سًزدُ
تعییي ضدُ در ایي هطالعِ هوکي است هٌجز تِ تزٍس اثزات هٌفی در سالهت هاّیْا ٍ اًساى ضزَد .تٌزاتزایي پیطزٌْاد هزی ضزَد
حداكثز غلظت هجاس اس ایي اٌاصز تعییي ٍ تِ اٌَاى استاًدارد سالهت تزای ٍاردات غذاّای سًدُ تعزیف گزدد.
کلمات کلیدی :فلسات سنگین ،بي مهرگان آبسي ،غذاي زنده

* ًَیسٌذُ هسئَل
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مقدمٍ
فلشات عٌگیي وِ در اثز فاضالب ّاا ناٌی ،ش ؽاْز ٍ
پغاب ّا وؾاٍرس اًثاؽ ِ،ها ؽاًَ ش در تزاتاز یهش اِ
ؽ ى هماٍم ه تاؽٌ ٍ در ت ى آتش اى یهوا ها اتٌا

اس هیاایط آتش اااى داخلا ٍ هیگااَ ر اش خؾااه در اا
ٍاردای در ا ي ییمیك هَرد تزرع لزار گزفت وِ یا وٌَى
گشارؽ اس آى در وؾَر هٌ،ؾز ًگزد ُ اعت.

((2008) Mendez-Armenta & Castro-Gonzalezش

مًاد ي ريش کار
ًوًَِ ّاا وازم خاًَ ( ،)Chironomid larvaeوازم
عهي ( ،)Tubifex sp.وازم خااو (،)Eisenia foetida
گاهااااارٍط ()Gammarus sp.ش لااااشٍى ناا ا ف ار
)Melanoidesش هیگاااااااَ ؽیؾاااااااِ ا
(sp.
( )Palaemonetes sp.اس آب ّا داخل هاَرد اعا،فادُ
در آتش پزٍر ش هیگَ ؽیؾاِ ا داخلا اس هٌاات آتا
اع،اى فارط دٍر اس پغاب ّا آعَدُ وٌٌ ُ ش ٍ هیگَ ر ش
در ا ٍاردای ( )Metapenaeus sp.یْیِ گزد  .دٍاسدُ
گزم اس ًوًَِ ّا یْیِ ؽ ُ ات،ا ا تاا آب ٍ عابظ تاا آب
همطز دٍ تار یمطیز ؽغ،ؾَ ٍ ًوًَِ ّاا آهاادُ در دهاا
 -20درجِ عاً ،گزاد ًگْا ار ؽا ً  .در سهااى ّمانش
ًوًَِ ّا خ سدُ ؽ ُ تِ ها ت  24عاامت در اًىَتاایَر
 55درجِ عاً ،گزاد خؾه گزد ُ ٍ عبظ ًوًَِ ّاا
خؾه ؽ ُ هَرد ّمن لزار گزف . ٌ،تزا ّمن ًوًَِ ّاا
اس یزویة اعی پزولز ه  ٍ %98اعای ًی،ز اه  %65تاِ
ًغثت  3تِ  7اع،فادُ گزد  .در ا ي رٍػ ات،ا ا  3هان
اعی پزولز ه تا  7هن اعی ًی،ز ه هتلَط ؽا ُ ٍ 1
ع ع اس ا ي یزویة تِ عَعِ ّا فاعىَى ااٍ ًوًَاِ
ّا وِ اس لث ٍسى گیز ؽ ُ تَدً ش اضافِ ؽ  .پاظ اس
آى عَعِ ّا تِ ه ت ال  18عامت در دها  80درجاِ
عاً ،گزاد در تي هار لزار دادُ ؽ ً یاا ؽافاف ؽاًَ .
عبظ یا ه ّفً ِ،وًَِ ّا در تچاا ٍ دهاا  4درجاِ
عاً ،گزاد لاتلیت ًگْ ار داؽ ٌ،در غیاز ا اي ناَرت
تا غ ،هی َ،ات ّز عَعِ یَعط آب د ًَیشُ تِ هن اٍعیِ
ؽا ُ ٍ در
رعاً ُ ؽ ُ ٍعبظ عَعِ تا پارافیلن تغ ِ،تٌ
دهااا ً -20گْاا ار هاا ؽاا ً ).(Fowler, 1986
عٌهؼ غلظت فلشات هَجَد در ًوًَِ ّا یَعاط دعا،گاُ
اعبىَ،فَ،ه،ز جاذب ایوا تاا ؽایلِ )ّاَا  -اعا،یلي)
نَرت گزفات .غلظات ًْاا فلاشات عاٌگیي تاز غاة
هیىزٍگزم تز گزم ٍسى خؾه تِ دعت آه وِ ا ي ٍا تا
یَجِ تِ فاوَ،ر رلیك عاس ٍ ٍسى خؾه ًوًَِ تاا ً،اا ج
ان اس اً اسُ گیز جذب ًَر تِ دعات آها  .در ا اي

ٍ در ً،یهِ غلظت آى ّا در عطَح سًهیزُ غذا تاال ه
رٍد،ً .یهااِ د گااز یهوا س غاا ،ش افااشا ؼ تاایؼ اس ا
پذ زػ غلظت ا ي فلاشات در تافات ّاا تا ى آتش ااى
پزٍرؽ ه تاؽ  .یفاٍت هماد ز فلشات عاٌگیي در آتش ااى
پزٍرؽ در هٌااقك هت،لا هوىاي اعات پیازٍ مَاها
هت،لف هاًٌ ؽزا ط جغزافیا هٌطمِش ؽازا ط هییطا
(اس جولِ پ اچش دهاش هم ار ؽَر ٍ غیزُ )ش ویفیت هٌاات
یاهیي وٌٌ ُ آب نٌا ههاٍر در اؽیِ عَا ش همازرات
دف فاضالب ّا ٍ پغاب ّاا ناٌی ٍ ،وؾااٍرس ش ًاَ
آتش هاَرد هطاعیاِش ًاَ تافات هاَرد آسهاا ؼش ؽازا ط
ه،فاٍت فیاعیت ّا آسها ؾگاّ ٍ غیزُ تاؽ (Gumgum
).et al., 1994

در ا زاى ییمیمات ه،ی د تزا ییییي غلظت فلشات
عٌگیي در آتش اى اس جولِ هاّ ّا نَرت گزف ِ،اعت.
ؽْز ار ()1384ش اتطی ٍ ّوىاراى ()1384ش ؽْاب
هم م ٍ ّوىاراى ()1389ش مغگز عار ٍ ّوىاراى
()1389ش پزٍاًِ ٍ ّوىاراى ( ٍ )1390ن ٍق ًیز ٍ
ّوىاراى ()1391ش فلشات عٌگیي را در آتش اى در ا خشر
ا خلیج فارط هَرد تزرع لزار دادُ اً .
ییمیمااای وااِ در سهیٌااِ آعااَدگ فلااشات عااٌگیي در
اوَعیغ،ن ّا آت اًهام ه ؽاًَ اس د ا گاُ عاالهت ٍ
تْ اؽاات موااَه ش فاا ییاااد آى اوَعیغاا،ن ّااا ٍ
جلَگیز اس سٍا س غ ،تِ ٍاعطِ یأثیزات عَء آال ٌ ُ ّا
ائش اّویت اعت (اعاوامیل عاار ش  .)1381تاِ ّوایي
دعی یَجِ هیممیي تِ ییییي هیشاى آعَدگ هٌات هت،ل
آبش ًیَٓ جذب فلشات یَعط آتش اىش یهو س غ ،فلاشات
عٌگیي در تافت ّا هت،ل آتش ااى ٍ اهىااى اعا،فادُ اس
آتش اى تِ مٌَاى ؽاخص ّا س غ ،تز پا ِ پا ؼ آال ٌا ُ
ّا هیطَف ؽ ُ اعت .اس هیاى فلشات عاٌگیي آّايش رٍ ش
عزبش وادهیَمش وزٍمش هظ ٍ ًیى در غذاّا سً ُ هاَرد
اع،فادُ در پزٍرػ آتش اى اس جولِ وزم خًَ ش وازم عهايش
وزم خاو ش گاهارٍطش لشٍى ن ف ارش هیگاَ ؽیؾاِ ا
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پضٍّؼ تزا تزرعا یغییازات هَجاَد در غلظات فلاشات
عٌگیي اً اسُ گیز ؽ ُ اس تزًاهاِ آهاار  ٍ spssآسهاَى
آهار آًاعیش ٍار اًظ ه عاَ ِ ّوازاُ تاا یغات ییمیثا
یَو اع،فادُ ؽ ٍ ً،ا ج تاِ ناَرت هیااًگیي  ±خطاا
هییااار هیاعااثِ ؽ ا ُ ٍ عااطا هیٌاا دار  p<0/05در
ًظزگزف ِ،ؽ .
وتايج
ً،ا ج ان اس اً اسُ گیز فلشات عٌگیي آّيش رٍ ش
عزبشوادهیَمش وزٍمش هظ ٍ ًیى در غذاّا سً ُ هَرد
اع،فادُ در پزٍرػ آتش اى در ج ٍ  1هؾتص ؽ ُ اعت.
هما غِ آهار تیي هیشاى غلظت ّز ه اس مٌانز اً اسُ
گیز ؽ ُ در اًَا غذاّا سً ُ هَرد ًظز تِ ؽزح س ز
نَرت گزفت:
آّي :در تیي غذاّا سً ُ تیؼ یز ي هیشاى آّي اً اسُ
گیز ؽ ُ در تیي ًوًَِ ّا وزم خاو ثثت گزد
( 213/4± 10/2هیىزٍگزم در گزم هادُ خؾه) .هم ار
آّي در تیي عا ز غذاّا سً ُ ارس ات ؽ ُ د گز وِ
ؽاه هیگَ ر ش خؾه ؽ ُ در ا ٍاردای ش هیگَ
ؽیؾِ ا داخل ش لشٍى ن ف دارشگاهارٍطش وزم خاو ش
وزم عهيش وزم خًَ اخ،الف هیٌ دار را ًؾاى داد
(ج ٍ .)1
در وزم
رٍ
تیؾ،ز ي هیشاى
رٍی:
عهي( ٍ )105/71±5/8وو،ز ي هیشاى رٍ در گاهارٍط
( )5/29± 2/6هؾاّ ُ ؽ هیشاى رٍ تیي هیگَ ر ش
خؾه در ا ش هیگَ ؽیؾِ ا داخل ٍ عا ز ًوًَِ ّا
اس ًظز آهار یفاٍت هیٌ دار ًؾاى داد.

سرة :تیؾ،ز ي هم ار عزب در هیگَ ر ش خؾه
در ا ( ٍ )24/7± 4/7ون یز ي هم ار عزب در هیگَ
ؽیؾِا ( )0/02± 0/001لات هؾاّ ُ تَد.
مبدهین :تیؾ،ز ي هیشاى وادهین در وزم خاو
( ٍ )1/15±0/013وو،ز ي هیشاى آى در هیگَ ؽیؾِ ا
داخل ( )0/003±0/001د ُ ؽ وِ تا هیشاى وادهین
اً اسُ گیز ؽ ُ در هیگَ ر ش خؾه در ا ٍاردای ش
لشٍى ن ف دارش گاهارٍطش وزم خًَ ٍ وزم عهي یفاٍت
هیٌ دار ًؾاى داد.
مرٍم :وزٍم در وزم عهي دارا تیؾ،ز ي هیشاى
( ٍ )19/63±5/3در لشٍى ن ف دار وو،ز ي هیشاى(0/01
 )1/8±را دارا تَد .هم ار وزٍم در هیگَ ر ش در ا ش
هیگَ ؽیؾِ ا داخل ش گاهارٍط داخل ش وزم عهي ٍ
وزم خًَ اس ًظز آهار اخ،الف هیٌ دار داؽت.
هس :تیؾ،ز ي هیشاى هظ در هیگَ ؽیؾِ ا
داخل ( ٍ )37/34±4/2ونیز ي هیشاى آى در لشٍى
ن ف دار ( )1/9±0/9د ُ ؽ وِ تا هیشاى هظ در عا ز
غذاّا سً ُ اس ًظز آهار اخ،الف هیٌ دار را ًؾاى
داد.
ًینل :هم ار ًیى در ّوِ غذاّا سً ُ هَرد آسها ؼ
اخ،الف هیٌ دار را تا ّن ًؾاى داد .تیؾ،ز ي هیشاى آى
در وزم خاو ( ٍ )20/97± 4/7ون یز ي آى در گاهارٍط
( )1/03±0/038هؾاّ ُ ؽ .
ً،ا ج ان اس اً اسُ گیز فلشات آّيشعزبش رٍ ش
وزٍمش وادهینش هظ ًٍیى در غذاّا سً ُ هَرد اع،فادُ
در آتش اى در ج ٍ ً 1ؾاى دادُ ؽ ُ اعت.

جذٍل  :1هیبًگیي ثِ ّوراُ خطبی استبًذارد ( )Mean ±SEهقبدیر فلسات سنٌگیي هختلن

(هیننرٍگنرم در ّنر گنرم هنبدُ خ نل)

درًوًَِّبی ّبی هَرد آزهبیش
Table 1: Mean with standard error of different heavy metals (microgram/ gram of dry weight) in the
examined samples
هیگَی ریس
هیگَی شی ِ ای
حلسٍى صذف
گبهبرٍس
خ ل دریبیي
مرم خبمي
مرم لجي
مرم خًَي
عٌبصر
داخلي
دار
داخلي
ٍارداتي
آّي
رٍ
عزب

42/40±2/8a
85/12±0/5a
a
1/03±0/003

b

60/26±3/4
b
105/71±5/8
b
4/48±1/1

213/4 ±10/2c
84/28±0/5a
a
1/56±0/5

94/2±1/5d
5/29±2/6 c
c
0/37±0/001

31/77±1/5e
19/96±3/1d
d
0/46±0/001

71/22±1f
31/02 ±0/8e
e
0/02±0/001

163/22 ±7/7g
64/07 ±6/7f
f
24/71±4/7
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اداهِ جذٍل :1
وادهین
وزٍم
هظ
ً یى

0/42±0/01a
9/20±0/6a
11/77±2a
a
3/2±0/01

زٍف هؾاتِ در ّز رد

0/53±0/014b
19/63±5/3b
8/73±1/9b
2/23±0/088b

1/15 ±0/013c
2/9±0/5c
8/04±2/3b
c
20/97±3/6

ًؾاى دٌّ ُ م م اخ،الف هیٌ دار تیي هیشاى فلشات عٌگیي در ًوًَِ ّا ه تاؽٌ .

بحث
در عا ّا اخیز تِ دعی هؾىالت عاخ،ار ش اللیو ش
ه ز  ٍ ،س غت هییط هؾىالت ًاؽ اس تیوار ْا در
وؾَر افشا ؼ اف ٍ ِ،در ً،یهِ مَارض ًاؽ اس تالیواً ُ
ّا فلشات عٌگیي ًیش تارسیز ؽ ُ اعت .عاسهاى
داهبشؽى وؾَر هَ،ع تْ اؽت ٍ تیوار ْا آتش اى در
وؾَر ضوي اجزا تزًاهِ هل پا ؼ ٍ هزالثت اس
تیوار ْا آتش اى ّز عاعِ ال ام تِ پا ؼ تالیواً ُ ّا
دارٍئ ش عوَم ارگاًَفغفزُ ٍ ارگاًَولزُش فلشات عٌگیي ٍ
رًگ ّا (اس جولِ هاالؽیت گز ي) در هاّیاى عزد آت ش
گزهات ٍ هیگَ ه ًوا (مث ش .)1395
در ا ي ییمیك یفاٍت هیٌ دار در هیشاى آّيش در
وزم خاو ش وزم عهي ٍوزم خًَ هؾاّ ُ ؽ وِ هیشاى
آّي در وزم خاو تیؾ،ز تَدّ .ز عِ وزم خاو ش عهي ٍ
خًَ در ت ى خَد دارا ّوَگلَتیي ه تاؽٌ  .در اً اسُ
گیز اًهام گزف ِ،در ا ي ییمیك هیشاى آّي در وزم
خاو تِ قَر هیٌ دار اس وزم خًَ ٍ عهي تیؾ،ز اعت
وِ ه یَاى اظْار ًوَد وِ وزم خاو یَاًا س اد در
یهو س غ ،آّي دارد ٍ تِ ّویي دعی تزا تزرع
هیشاى آعَدگ تِ فلشات عٌگیي هَرد اع،فادُ لزار ه
گیزد .هیشاى آّي هیگَ ر ش در ا ٍاردای تِ قَر هیٌ
دار تیؾ،ز اس گاهارٍط ٍ هیگَ ؽیؾِ ا داخل ه
تاؽ ٍ وو،ز ي هیشاى آّي در لشٍى ن ف دار هؾاّ ُ
گزد .
هیشاى فلش عٌگیي رٍ در هیگَ ر ش در ا ٍاردای
ٍ هیگَ ؽیؾِ ا داخل یفاٍت هیٌ دار تا ّن
داؽ ٍ ٌ،هیشاى آى در هیگَ ر ش در ا تیؾ،ز تَد.
تیالٍُ هیشاى رٍ در هیگَ ّا تیؾ،ز اس لشٍى ٍ گاهارٍط
تَد اها هیشاى رٍ در وزم خاو ٍ وزم خًَ تا وزم عهي
یفاٍت هیٌ دار دارد .هیشاى رٍ در وزم عهي تیؾ،ز اس
وزم خاو ٍ وزم خًَ اً اسُگیز ؽ ُ اعت .ا ي ً،ا ج
01

0/02 ±0/002d
0/87±0/035d
29/07±4/2c
1/03±0/038d

0/11 ±0/001e
1/8±0/10e
1/9±0/9d
1/2±0/039e

0/003 ±0/001f
4/28±0/52f
37/34±4/2e
2/04±0/3f

0/02 ±0/002d
4/47±0/67f
14/66±2/1f
g
1/23±0/19

تا ً،ا ج ییمیك اًهام ؽ ُ لثل وِ هیشاى رٍ در گًَِ
ّا هت،ل وزم خاو را تیؾ،ز اس وزم عهي گشارػ
ًوَدُ اعت هطاتمت دارد).(Morgan & Morgan, 1988
غلظت عزب در هیگَ ر ش خؾه در ا ٍاردای س اد
تَد ( 24 /71هیىزٍگزم) .ه یَاى تیاى ًوَد وِ هیگَّا
وِ تِ مٌَاى غذا سً ُ ٍارد ه ؽًَ ا اس ات ،ا ٍرٍدش
تِ عزب دارً وِ ًاؽ اس فیاعیت لا ك
آعَدگ ؽ
ّا تٌش ي عَسشوارخاًِ ّاش آعَدگ ّا نٌی ،ش فیاعیت
ّا نی ٍ نیاد ٍ آعَدگ ّا ؽ ًف ،داًغت ا
ق فزآ ٌ تغ ِ،تٌ ّا گًَاگَى آعَدُ تِ ا ي فلش همز
ه گزدً  .قثك افّ ِ،ا تَیٌز ٍ ّوىاراى ( )1978هیشاى
عزب هَجَد در عتت پَع،اى آتش  0/2هیىزٍگزم تزگزم
ٍسى خؾه اعت .افّ ِ،ا ییمیك اضز هیشاى عزب در
هیگَ ٍ عتت پَع،اى آتش هَرد هطاعیِ را تا ّویي هیشاى
ًؾاى ه دّ .
در ا ي ییمیك هیشاى وادهین در وزم خاو تا وزم
خًَ ٍ عهي یفاٍت هیٌ دار دارً ت ي نَرت وِ
وادهین در وزم خاو تِ قَر هیٌ دار تیؾ،ز اس وزم
خًَ ٍ وزم عهي اعت وِ ا ي هَضَ را ه یَاى ت عی
یَاًا وزم خاو در اًثاؽ،گ س غ ،وادهین داًغت.
هیشاى وادهین هؾاّ ُ ؽ ُ درهیگَّاش لشٍى ٍ گاهارٍط
یفاٍت هیٌ دار تا ّن ً اؽ ٍ ِ،هیشاى آى لات یَجِ
ًثَد .وادهیَم فلش غیز ضزٍر اعت عیىي ه یَاً در
غلظت ّا ون عثة عویت هَجَدات آتش ؽَد .هطاعیِ
اًهام ؽ ُ تا اع،فادُ اس غلظت ّا ون در هاّ هٌهز تِ
یغییز در ؽى علَعْا خًَ ٍ هی َ،ات آًْا ٍ در ً،یهِ
ون خًَ هاّ ؽ ُ اعت ).(Witeska et al., 2011
وادهیَم تیٌَاى ى اس آعَدُ وٌٌ ُ یز ي فلشات عٌگیي
در اوَعیغ،ن تامث ضی در زوتش رف،ارّا غیز ماد
ٍ یغییزات فیش َعَص ى ش ّیغَ،پایَعَض ى در هَجَدات
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آتش

ه

ؽَد ) ;Sikorska & Wolnicki, 2006

.(Atabati et al., 2015
هیشاى وزٍم در هیگَ در ا ٍاردای ٍ هیگَ
ؽیؾِا داخل اس ًظز آهار یفاٍت هیٌ دار ً اؽٌ،
اها هیشاى آى در هیگَّا تا گاهارٍط ٍ لشٍى هیٌ دار
تَد .تِ قَر ىِ وزٍم در هیگَّا ٍاردای ٍ داخل تِ قَر
هیٌ دار تیؼ یز اس لشٍى ٍ گاهارٍط ه تاؽ ّ .ویي
فلش در لشٍى تِ قَر هیٌ دار تیؼ یز اس گاهارٍط
اعت .وزم عهي ٍ وزم خًَ تِ قَر هیٌ دار وزٍم
تیؼ یز ًغثت تِ وزم خاو دارً وِ در هٌاقك تا
ؽا ًَ،اى اس وزم خاو تِ مٌَاى
هیشاى آعَدگ ؽ
ؽاخص تیَعَص ى تزا ارس ات هیشاى وزٍم اع،فادُ وزد.
هیشاى هظ در هیگَ ؽیؾِ ا داخل تِ قَر هیٌ
دار اس هیگَ در ا ٍاردای تیؾ،ز اعت اها در
گاهارٍط تِ قَر هیٌ دار اس هیگَ داخل وو،ز ٍ اس
هیگَ ٍاردای تیؾ،ز اعت .هیشاى هظ در لشٍى ّن تِ
قَرهیٌ دار اس هیگَّا ٍاردای ش داخل ٍ گاهارٍط
ون یز ه تاؽ  .هیشاى هظ در عتت پَع،اى در ا را
 3-2هیل گزم تزویلَگزم ٍسى خؾه گشارػ وزدُاً
) .(Zakeu & Schmalenbach, 2006هیشاى هظ را اس
 1/6یا  4/7هیل گزم تزویلَگزم ٍسى خؾه گشارػ وزدُ
اً وِ ا ي هیشاى تغیارون یز اس عطا هظ اً اسُ گزفِ،
ؽ ُ در وزم عهي در ا ي هطاعیِ ه تاؽ )Kaonga et
.(al., 2010

هیشاى ًیى در هیگَ در ا ٍاردای ش هیگَ
داخل ش گاهارٍط داخل ٍ لشٍى یفاٍت هیٌ دار تا ّن
دارً  .وزم خاو تیؾ،ز ي هیشاى ًیى را در ا ي هطاعیِ
ًؾاى دارد .هیشا ى ًیى را در هیگَ ٍ عتت پَع،اى
در ا  0/6 -1هیىزٍگزم تز گزم ٍسى خؾه گشارػ
وزدُاً  (Zakeu & Schmalenbach, 2006).ا ي در
اع اعت وِ هیشاى ّا هَرد اً اسُ گیز ؽ ُ در ا ي
هطاعیِ هیشاى تیؾ،ز اس ًیى را ًؾاى ه دّ  .وزم
خًَ ش خاو ٍ عهي اخ،الف هیٌ دار در هیشاى ًیى
هَجَد دارً اها هیشاى آى در وزم خاو تغیار افشا ؼ
اف ِ،اعت وِ تا یَجِ تِ ا ي ه یَاى تزا ًیى ّن وزم
خاو را ؽاخص تیَعَص ى هٌاعث داًغت.

سال بیست ي ضص/ضمارٌ2

در عا ّا گذؽ ِ،یَجِ تِ آال ٌ ُ ّا هییط س غ،
افشا ؼ اف ِ،اعت .تِ ّویي هٌظَر ییمیمات ٍعیی تِ
هٌظَر ییییي هم ار ٍ ًَ فلشات عٌگیي در آتش اى هت،ل
در اوَعیغ،ن ّا گًَاگَى اًهام ؽ ُ اعت ٍ
اع،اً اردّا هٌَ،م تزا آب آؽاهی ً ش هیصَالت
وؾاٍرس ٍ ؽیالی تزا فلشات هت،ل در وؾَرّا
گًَاگَى ییییي ؽ ُ اعت (اعوامیل عار ش  .)1381ا ي
ییمیك اً اسُ گیز هیشاى غلظت فلشات عٌگیي در
یی اد اس غذاّا سً ُ هَرد اع،فادُ در پزٍرػ آتش اى
تزرع ًوَد وِ یَنیِ ه گزدد اوثز غلظت ههاس اس
ا ي مٌانز ت عت آه ُ اس ا ي ییمیك تِ مٌَاى اع،اً ارد
عالهت تزا ٍاردات غذاّا سً ُ ییز ؽَد.
آعَدُ ؽ ى آب ٍ خان تِ فلشات عٌگیي ًاؽ اس
فیاعیت ّا نٌی ،ش اس هْو،ز ي خطزای اعت وِ
اوَعیغ،ن ّا قثیی ٍ اًغاى را یْ ه وٌ  .تِ دعی
م م یهش ِ پذ ز ش ا ي فلشات تِ را  ،ه یَاًٌ تِ ت ى
هَجَدات یغذ ِ وٌٌ ُ اس هزای آعَدُ راُ اتٌ  .در تزرع
هیشاى فلشات عٌگیي در تافْ،ا وث ٍ ولیِ گاٍ ٍ
گَعفٌ اى وؾ،ار ؽ ُ در ؽْز ّو اى هیاًگیي غلظت
عزب تِ یزییة 21/1±3/3ش ٍ 28/1±3/39
17/05±5/17ش  ٍ 14/34±4/62وادهیَم 0/14±0/02ش
0/21±0/4 ٍ 0/93 ±0/13ش  1/93±0/41هیل گزم در
ویلَگزم تَد وِ غلظت عزب در یواه ًوًَِ ّا ٍ
وادهیَم در تافت ولیِ گاٍ ٍ ولیِ گَعفٌ اس
اع،اً اردّا جْاً گشارػ ؽ ُ تیؾ،ز تَد وِ ًیاسهٌ
در ا ي سهیٌِ اعت ٍ آّي
یَجِ تْ اؽ،
101/99±8/42ش 199/28±18/94 ٍ 116/15±6/97ش
 173/29±12/08وِ هیشاى آى در تافت وث ٍ تافت
ههاس تیؾ،ز تَدُ اعت (تاسرگاً
ولیِ گَعفٌ اس
گیالً ش .)1395
تزا ییمیمات تیؾ،ز پیؾٌْاد ه ؽَد اً اسُ گیز
ّن سهاى غلظت فلشات عٌگیي در آب ٍ هیگَّا هت،ل
اًهام گیزد ّوچٌیي اً اسُ گیز غلظت فلشات عٌگیي در
آتش اى (تِ ٍ ضُ اًَا پزٍرؽ ) وِ اس ا ي هَجَدات سً ُ
یغذ ِ ه وٌٌ ًیش نَرت پذ زد.
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Abstract
The aim of the current investigation was to determine the concentration of some heavy metals
in a number of aquatic invertebraes commnly used as live feed in aquaculture. For this goal,
samples of blood worm, sludge worm, earthworm, gammarus, shelled snail, freshwater ghost
shrimp and tiny marine shrimp were prepared from aquatic environment or from imported live
feeds. Samples were digested chemically and the atomic absorption were recorded as µg/g dry
weight. Results showed that the highest level of heavy metals concentration were detected in
live feeds as follows: iron (213.4±10.2), cadmium (1.15±0.013) and nickel (20.97±3.6) in
earthworm; zinc (105.71±5.8), chrome (19.63±5.3) in sludge worm; copper (37.34±4.2) in
freshwater ghost shrimp and lead (24.71±4.7) in tiny marine shrimp respectively. It is
proposed that high rates of heavy metals detected in some of live feeds in the present study
may eventually have a severe negative impact on fish and human health conditions.
Therefore, it is suggested that upper limit concentration of these elements be defined as an
import health standard for every permission of importation of live feeds.
Keywords: Heavy metals, Aquatic invertebrates, Live feed
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