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 چکیده

هایی می باشد که به دلیل مجاورت با صنایع مختلف و عدم توجه کافی به مسائل خوریات ماهشهر از جمله اکوسیستم
اهمیت این خورها نه تنها از لحاظ وجود . هاي منفی تکنولوژي مدرن گردیده استزیست محیطی دستخوش جنبه

 پیشین مطالعات  . باشدارزش اکولوژیک خوریات منطقه میهاي پتروشیمی، بلکه به دلیل تأسیسات بندري و مجتمع
باالتر از  را و میزان آن هجیوه بودفلز به  منطقهآلودگی این  نشانگرمنطقه  بر آب، رسوب و آبزیان درانجام شده 

که یکی از ماهیان بومی منطقه است ) pamous argenteus( حلوا سفیدماهی . اندنمودهعالم ااستانداردهاي جهانی 
از آنجا که  .پذیردعالوه بر صید مستقیم از دریا و مصرف توسط مردم محلی، تکثیر و پرورش آن نیز در منطقه صورت می

این ماهی در منطقه مورد مطالعه در معرض آلودگی جیوه قرار دارد و این آلودگی در صورت مصرف ماهیان قابل انتقال 
هاي مختلف ماهی حلوا سفید در هی از غلظت جیوه در آب، رسوب و بافتباشد، این مطالعه به منظور آگابه انسان می

. هاي مختلف در تجمع جیوه و شناسایی اندام هدف براي این فلز صورت گرفتمنطقه خور موسی و مقایسه قابلیت بافت
از . صورت گرفت 1391در این مطالعه، نمونه برداري از آب، رسوب و ماهی خورهاي جعفري، احمدي و غنام در مهر ماه 

ها در پس از هضم نمونه. قطعه ماهی حلواسفید برداشت گردید 10ي رسوب و نمونه 9ي آب، نمونه 6هر خور مجموعاً 
استفاده از دستگاه  بابافتهاي عضله، کبد، استخوان و پوست ماهی ها نمونه هاي آب، رسوب و آزمایشگاه، محتوي جیوه 

 يدر محدوده آبمیانگین غلظت جیوه در نتایج این مطالعه نشان داد که . یري شدجذب اتمی و روش بخار سرد اندازه گ
میانگین غلظت جیوه در . استبیشتر جیوه در آب نیز از حد مخاطره آمیز بوده که  بر لیتر میکروگرم 13/10-21/6

ي جیوه. جیوه نشان می دهدمنطقه را به آلودگی  که میکروگرم بر گرم قرار داشت 25/0-39/0در محدوده نیز رسوبات 
که باالتر از حد  قرار داشت وزن خشک وزن میکروگرم بر گرم 67/0-11/2در محدوده  نیز در بافت عضله بدست آمده

هاي مختلف ماهیان حلواسفید صید شده از خوریات ماهشهر بطور کلی غلظت جیوه در بافت. بود مجاز جیوه در عضله
 دهدرخ می هاي کبد و عضله در بافت جیوهتجمع باالي داد که پوست بود و نشان می ≥استخوان >عضله >کبد: بصورت 

 هااین بافتهاي خونی، درصد باالي آب، و خصوصیات بیوشیمیایی و عملکردي گستردگی باالي رگاحتماالً دلیل آن  که
مستقیم و  ،و تجمع آن در ماهیان حلواسفید صید شده از خوریات و رسوب همبستگی بین غلظت جیوه در آب .باشدمی

 ).p>05/0(معنی دار بود 

 تجمع زیستی، جیوه، ماهی حلوا سفید، خوریات ماهشهر، خلیج فارس :واژگان کلیدي
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