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چکیده
امروزه یکي از مشکالت جدي جوامع بشري ،معضل آلودگي آبها با فلزات سنگین است که از مهترین و خطرناکترین آالیندههاي آبي و
تهدیدي جدي براي سالمت انسان به شمار ميآیند .بر همین اساس در بررسي حاضر با هدف تعیین میزان دو فلز سنگین روي و مس در
عضله میگوي بزرگ آب شیرین ( )Macrobrachium rosenbergiiو بررسي تغییرات بافتي هپاتوپانکراس و آبشش ایجاد شده ناشي از
آنها در طي زمستان  2941اقدام به صید  12نمونه میگوي آب شیرین از رودخانه سیاهرود در استان مازندران ،گردید .نمونه بافت عضله جهت
سنجش فلزات مس و روي و نمونههاي بافت آبشش و هپاتوپانکراس جهت بررسي تغییرات بافتي برداشت شدند .تعیین غلظت فلزات با
استفاده از دستگاه جذب اتمي اسپکتروفتومتر و آنالیز آماري توسط نرمافزار  SPSS 19صورت پذیرفت .میانگین غلظت روي و مس در
عضله میگوها به ترتیب برابر با  2/222 ± 2و  2/587 ± 2/21بدست آمده و نتایج آنالیز واریانس تک نمونهاي نشاندهنده وجود اختالف
معني دار در مقادیر روي و مس است .در بررسي ضریب همبستگي طول و وزن و میانگین مقادیر فلزات روي و مس هیچ رابطه معنيدار بین
این متغ یرها بدست نیامد .همچنین میانگین غلظت روي و مس در عضله میگوها ،کمتر از میزان حد مجاز تعیین شده در غذاهاي دریایي بر
اساس استانداردهاي  NHMRC ،WHOو ) UK(MAFFبوده و بنابراین مصرف میگوهاي مذکور براي سالمت انسان خطرناک نميباشد.
در بررسيهاي آسیب شناسي آبشش ،بوضوح هایپرپالزي سلولهاي اپیتلیال آبشش ،ادم و تورم المالهاي ثانویه بهمراه موکوس فراوان در
سطح آبششها مشاهده گردیده و در هپاتوپانکراس نیز آتروفي سلولها قابل رویت بوده است.
کلمات کلیدی :روي ،مس ،میگوي بزرگ آب شیرین ،آبشش ،هپاتوپانکراس

مقدمه
اهمیت مطالعه فلزات سنگین نسبت به سایر آالیندههایي

گستردهاي از منابع آالینده نظیر فعالیتهاي آتشفشاني،

نظیر آفتکشها و شویندهها از این جهت است که این

فرسایش و توسعه جوامع بشري شامل تخلیه مواد زائد،

عناصر بصورت طبیعي در محیط زیست وجود داشته و در

تخلیه فاضالبهاي صنعتي ،کشاورزي ،خانگي و غیره نیز

مقادیر قابل اندازهگیري در اتمسفر و آبهاي شور و شیرین

وارد محیطهاي آبي ميشوند [ .]22این عناصر آالیندههاي

یافت ميشوند .عالوه بر این فلزات سنگین از طیف

پایداري بوده و از طریق فرآیندهاي شیمیایي و یا زیستي در
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طبیعت تجزیه نميشوند و موجودات زنده نميتوانند با

همکاران [ ]25در سال  1222تجمع زیستي برخي فلزات

فعالیت تجزیهکنندگي و سوخت و سازي ،خود را از اثرات

سنگین از جمله فلزات روي و مس را در میگوي بزرگ آب

سمي آن محافظت کنند .در نتیجه مقادیر آنها در زنجیره

شیرین رودخانه نایجر مورد بررسي قرار دادند .کائود و

غذایي ميتواند تا چندین برابر افزایش یافته و در نهایت به

الداشان [ ]21نیز در همین سال اقدام به بررسي تجمع

انسان منتقل شوند ،مقادیر برخي از فلزات ضروري نظیر

زیستي کادمیوم در گونههاي میگوي بزرگ آب شیرین مزارع

مس ،روي ،آهن و کبالت در غلظتهاي پایین براي

پرورشي مصر نمودند .همچنین حد کشنده فلز سنگین مس

متابولیسم طبیعي آبزیان ضروري هستند و حضور آنها براي

براي پست الروهاي میگوي بزرگ آب شیرین و میگوي

واکنشهاي بیولوژیک حائز اهمیت است ،اما در مقادیر

مونودون در شرایط آب شیرین مورد بررسي قرار داده شده

تحت کشنده قادرند اثرات منفي بر میزان رشد و تولیدمثل

و حد کشنده این فلز براي این دو گونه به ترتیب برابر با

آبزیان بگذارند .بعبارت دیگر آلودگي آب با ترکیبات یا

 9/21و  1/21میليگرم در لیتر بدست آمده است [ .]8عالوه

عناصر فلزي سنگین ،منجر به مسمومیت خوني آبزیان و به

بر این بررسيهاي متعددي در زمینه اثرات هیستوپاتولوژیکي

دنبال آن تلفات مستقیم و یا مسمومیت مزمن و تغییرات

فلزات سنگین بر اندامهاي مختلف میگوهاي آب شیرین

نامحسوس در فیزیولوژي آنها ميشود که نتیجه آن عدم

انجام شده است .از جمله بررسيهایي که در این زمینه بر

توانایي جانور براي ادامه حیات خواهد بود []9 ،2

روي میگوها صورت گرفته ،تحقیق کائود و همکاران در

میگوها اعم از گونههاي ساکن در منابع آب شور و آب

تغییرات بافتي آبشش ،هپاتوپانکراس و عضله میگوي بزرگ

شیرین نقش مهمي را در انتقال انرژي در اکوسیستمها بر

آب شیرین در حضور فلز جیوه بوده است [ .]29همچنین

عهده داشته و از نظر اقتصادي نیز در صنعت شیالت نقش

در تحقیق انجام شده دیگري بر روي میگوي

کلیدي ایفاء مينمایند ،لذا بررسي حضور مواد سمي در این

 Macrobrachium kistnenesisاثرات مقادیر باالي فلزات

گروه از موجودات از جنبه بهداشت و سالمت عمومي انسان

سنگین روي و مس بر عملکرد آبشش و فرآیند تنفس در

بعنوان مصرف کننده ،بسیار حائز اهمیت ميباشد [ .]1بعالوه

میگوهاي مذکور مورد بررسي قرار گرفته است [ .]21یامونا

بررسي میزان فلزات سنگین از طریق موجودات زنده نسبت

و همکاران نیز نسبت به بررسي اثرات جیوه بر بافت آبشش

به آب و رسوب اطالعات قابل فهمتري در مورد وضعیت

و

Macrobrachium

آلودگي یک بدنه آبي ارائه ميدهد .غلظت فلزات در آب و

 malcolmsoniiاقدام نموده [ ]19و سوجیانتو و همکاران

رسوب بطور معمول بسیار کمتر از آن است که بتوان به

در سال  1229آسیبهاي بافتي ایجاد شده در آبشش و

سهولت آن را تشخیص داد و لذا امروزه استفاده از

هپاتوپانکراس گونه  Macrobrachium sintangeseرا در

موجودات زنده بویژه کفزیاني نظیر نرمتنان و سختپوستان

مجاورت فلز کادمیوم مورد بررسي قرار دادند [ .]12همچنین

که پتانسیل باالیي براي تجمع فلزات سنگین و سایر آالینده-

کورئا از مجاورت میگوي  Macrobrachium carcinusبا

ها در خود دارند ،در سطح گستردهاي بعنوان شاخص

فلزات روي و مس ،اختالل در تنفس و دفع آمونیاک را

زیستي فلزات سنگین در محیطهاي آبي کاربرد دارد.

گزارش نموده است [.]5

تحقیقات متعددي در زمینه بررسي حضور فلزات سنگین در

در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت تجاري میگوي برزگ

میگوهاي آب شیرین انجام گرفته است .چنانچه نسوفور و

آب شیرین جهت مصارف انساني و اهمیت این سخت
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میگوي
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پوست بعنوان شاخص زیستي فلزات سنگین ،نسبت به

پس از قرار گرفتن بروي الم با استفاده از هماتوکسین-

تعیین میزان غلظت دو فلز مس و روي در عضله میگوي

ائوزین رنگآمیزي و تثبیت گردیدند [ .]19تجزیه و تحلیل

برزگ آب شیرین ()Macrobracium rosenbergii

دادهها به کمک نرمافزار  SPSSویرایش  24انجام شده و

رودخانه سیاهرود اقدام گردیده و اثرات هیستوپاتولوژیکي

میانگینها به کمک آنالیز  T-testبا یکدیگر مقایسه و وجود

فلزات مذکور بر اندامهاي آبشش و هپاتوپانکراس میگوها

یا عدم وجود اختالف معنيدار در سطح  47درصد

مورد ارزیابي قرار گرفته است.

( )P>2/27تعیین گردید.

مواد و روش کار

نتایج

تعداد  12میگوي بزرگ آب شیرین ( Macrobrachium

در طي این بررسي تعداد کل  12نمونه میگوي آب شیرین

 )rosenbergiiاز رودخانه سیاهرود قائمشهر در طي

با میانگین طولي  9±2/1سانتيمتر و میانگین وزني 9/1±2/1

زمستان  2941بوسیله ابزار صید ساچوک صید شده و همراه

مورد بررسي قرار گرفتند .میانگین روي اندازه گیري شده در

با پودر یخ ،بستهبندي و سریعاً به آزمایشگاه ارسال شدند .در

عضله میگوهاي مورد بررسي برابر با  2/5872±2/21میلي-

آزمایشگاه ،میگوها با آب شتشو داده شده و مورد بیومتري

گرم در کیلوگرم وزن خشک برآورد شده در حالي که

قرار گرفته و نتایج بیومتري در جدولهاي تهیه شده ثبت

میانگین مس بدست آمده در عضالت  2/2222±2/22میلي-

گردید .براي برداشت نمونه عضله ،قسمت انتهایي (شکم)

گرم در کیلوگرم وزن خشک ميباشد (جدول  .)2نمودار

میگو جدا شده و عضله بطور کامل از آن خارج و در ظروف

مقایسه میانگین مس و روي بدست آمده از عضله میگوهاي

مخصوص همراه برچسب محتوي مشخصات کامل میگوي

مورد بررسي در شکل  2ارائه شده است .ضریب همبستگي

مورد بررسي ،در دماي  -12درجه سانتیگراد فریزر گردید.

متغیرهاي بیومتري طول و وزن با میزان فلزات سنگین روي

هضم نمونهها بر اساس روش  ]9[ APHAو FAO/SIDA

و مس عضله میگوها بیشتر از آماره کاي اسکوئر ()2/27

[ ]4انجام شده و سپس مقادیر فلزات سنگین نمونهها به

بدست آمده و نشان ميدهد که هیچگونه رابطه معنيداري

وسیله دستگاه جذب اتمي اسپکتروفتومتر مدل M series

بین طول و وزن میگوها با غلظت دو فلز سنگین روي و

مورد سنجش قرار گرفت [ .]11براي تهیه نمونههاي بافتي،

مس در عضله وجود ندارد (شکل  .)1نتایج آزمون آنالیز

اندامهاي آبشش و هپاتوپانکراس از میگوي تازه در اسرع

واریانس ( )t-testتک نمونهاي با فاصله اطمینان  %47براي

وقت ،بوسیله اسکالپل و قیچي بریده و در ظرف حاوي

دو فلز روي و مس انجام گردید .با توجه به سطح معناداري

فرمالین  %22نگهداري و به منظور تهیه نمونه جهت انجام

بدست آمده که کوچکتر از سطح آزمون ( )α=2/27است و

بررسي هیستوپاتولوژیکي به آزمایشگاه آسیبشناسي منتقل

با  47درصد اطمینان ميتوان اظهار نمود که بین میانگین

شدند .براي تهیه اسالیدهاي بافتي ،بر اساس روشهاي

میزان روي و مس بدست آمده با میانگین کل جامعه اختالف

استاندارد اقدام به آبگیري ،شفاف سازي ،پارافینه شدن،

معنيداري وجود دارد (جدول  .)1همچنین در نمونههاي

قالبگیري ،برش و رنگآمیزي نمونهها گردید (جهت آماده-

بافت آبشش میگوهاي مورد بررسي بوضوح هایپرپالزي

سازي بافت از دستگاه اتوتکنیکون ( )Leciaاستفاده شده

سلولهاي اپیتلیال آبشش ،ادم و تورم المهاي ثانویه مشاهده

است) .نمونههاي بافتي قالبگیري شده در پارافین توسط

گردید (شکل  9و  .)9بعالوه مقادیر قابل توجهي موکوس

دستگاه میکروتوم به ضخامت  7میکرون برش داده شده و

در سطح سلولهاي آبششي دیده شده است.
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در هپاتوپانکراس نیز آتروفي سلولها و دژنرسانس چربي

امکان بررسي آسیبهاي بافتي ایجاد شده ناشي از هر فلز

قابل مشاهده بودند .قابل ذکر است که با توجه به آلوده بودن

بطور مجزا میسر نبوده است.

میگوهاي مورد بررسي به دو فلز مس و روي بطور همزمان
جدول 2ـ آنالیز آماري مقادیر فلزات سنگین مس و روي در عضله میگوي بزرگ آب شیرین رودخانه سیاهرود
فلز سنگین

دامنه

حداقل

حداکثر

مجموع

روی

2/15

2/17

2/41

97/52

2/5872

مس

2/25

2/42

2/28

12/11

2/2222

انحراف استاندارد

واریانس

میانگین
2/22599

2/25594

2/221

2/22451

2/9919

2/221

مقادیر برحسب میليگرم در کیلوگرم وزن خشک

جدول 1ـ آنالیز واریانس ( )T-testتک نمونهاي فلزات سنگین مس و روي در عضله میگوي بزرگ آب شیرین رودخانه سیاهرود
سطح معنیداری

تفاوت میانگین نمونه و

فلز سنگین

آماره

روی

229/221

2/222

مس

229/121

2/222

فاصله اطمینان %59

دو طرفه آزمون

مفدارآزمون

حد پایین

حد باال

2/58722

2/5985

2/8129

2/22222

2/4421

2/2929

شکل 2ـ مقایسه میانگین مقادیر مس و روي در عضله میگوي بزرگ آب شیرین رودخانه سیاهرود در طي زمستان 2941
(برحسب میليگرم در کیلوگرم وزن خشک)
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شکل 1ـ روابط بین غلظت فلزات سنگین مس و روي عضله با طول و وزن میگوي بزرگ آب شیرین رودخانه سیاهرود در طي زمستان 2941

شکل 9ـ هیپرپالزي سلولهاي آبشش میگوي بزرگ آب شیرین

شکل 9ـ واکوئله شدن هپاتوپانکراس میگوي بزرگ آب شیرین

رودخانه سیاهرود در سال 2941

رودخانه سیاهرود در سال 2941
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بحث
مختلف نشان داده است که هپاتوپانکراس بیشترین میزان

فلزات سنگین روي و مس ،جزء عناصر ضروري براي

فلزات را در خود ذخیره کرده و پس از آن آبششها و

موجودات زنده بشمار آمده و مقادیر مناسب آنها براي رشد

عضالت قرار دارند [ .]24بنابراین این احتمال وجود دارد که

و تکامل میگوهاي پرورشي در آب شیرین بر اساس FAO

مقادیر فلزات مذکور در سایر بافتهایي نظیر هپاتوپانکراس

[ ]22به ترتیب برابر با  2/1و  2/21میليگرم در لیتر است و

و آبشش بیش از این مقدار باشد که ناشي از ورود مقادیر

زمانیکه مقادیر این عناصر از این حد فراتر رود ،باعث بروز

باالیي از فلزات سنگین از طریق پسابهاي صنعتي و شهري

مسمومیت در میگوها ميشود .این موضوع در مورد فلز مس

و روستایي حاوي فلزات سنگین به رودخانه سیاهرود است.

اهمیت بیشتري دارد ،این عنصر در مقادیر اندک نیز ميتواند

در ضمن فعالیتهاي صیادي و کشاورزي نیز منبع دیگر

باعث ایجاد مسمومیت شود.

آلودگي فلزات سنگین در منطقه ميباشند.

در بررسي حاضر میزان غلظت فلز روي در عضله میگوها

بعالوه جاندارن آبزي واجد اسکلت خارجي ،قادرند مقادیر

( 2/5872±2/21قسمت در میلیون) اندکي بیشتر از میزان فلز

قابل توجهي از فلزات تجمع یافته در بدن خود را از طریق

مس ( 2/2222±2/22قسمت در میلیون) بدست آمده است

فرآیند پوست اندازي دفع نمایند که بدین ترتیب فرضیه باال

( .)Zn > Cuاین موضوع ميتواند بواسطه نیاز بیشتر بدن

بودن مقادیر آالیندههاي فلزات سنگین تقویت ميگردد.

به عنصر روي باشد .البته باید اشاره نمود که حضور این دو

بعالوه غلظت فلز روي در عضله میگوهاي این بررسي به

فلز در بافت عضله میگوها عمدتاً بواسطه عادتهاي تغذیه-

مراتب بیشتر از فلز مس بدست آمده است (.)Zn > Cu

اي این گروه از آبزیان است .فلزات سنگین پس از ورود به

علت بیشتر بودن مقادیر روي نسبت به مس ميتواند بواسطه

یک منبع آبي به تدریج در بستر آن به اشکال مختلف معدني

بیشتر بودن نیاز زیستي میگوها به این عنصر باشد ،بعالوه بر

(جامد) ،به رسوبات دانه ریز و یا بقایاي موادآلي جذب

اساس نظر بویدن و همکاران [ ]7غلظت فلز روي قادر است

سطحي ميشوند ،عليرغم این ممکن است از طریق

بیش از حد تنظیم میگوها افزایش یابد.

فرآیندهاي شیمیایي ،فیزیکي و یا زیستي مجدداً بصورت

فلز روي به عنوان یک عنصر ضروري نقشهاي متفاوت

آزاد در محیط درآمده و در موجودات آبزي از جمله بي-

زیستي در آبزیان ایفاء مينماید که از آن جمله ميتوان به

مهرگان کفزي تجمع زیستي یابند .بيمهرگان مذکور غذاي

حضور آن بعنوان یک ترکیب ضروري در بیش از 82

ترجیحي سخت پوستاني نظیر میگوي بزرگ آب شیرین

متالوآنزیم اشاره نمود .همچنین این عنصر به عنوان فعال-

هستند ،بدین ترتیب فلزات سنگین به میگوهاي آب شیرین

کننده در بسیاري از سیستمهاي آنزیمي حضور داشته و در

انتقال یافته و در طي مسیر زنجیره غذایي دائماً بر میزان آنها

متابولیسم لیپیدها ،پروتئینها و کربوهیدارتها بویژه در سنتز

افزوده ميگردد .عالوه بر این جانداران آبزي قادرند فلزات

و متابولیسم اسیدهاي آمینه و پروتیئنها یک ترکیب فعال به

سنگین را به روشهاي مختلفي از جمله بلع ذرات معلق در

شمار ميآید .مس نیز یک ترکیب ضروري در برخي

آب ،بلع غذا و جذب در بافتها در خود ذخیره نمایند و

متالوآنزیمها و هموسیانین سختپوستان است .هموسیانین

فرآیند دفع نیز از طریق تغییر شکل زیستي و فرآیندهاي

یک پروتئین بزرگ حاوي مس است که در نقل و انتقال

ترشحي رخ ميدهد .الگوي تجمع فلزات در بافتهاي

اکسیژن در همولنف سختپوستان ایفاي نقش مينماید.

مختلف میگوهاي آب شیرین متفاوت است .بررسيهاي
6
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در مجاورت جیوه بعنوان آالینده در محیطهاي آبي مد نظر

عليرغم این ،فلزات مذکور در مقادیر باال باعث مسمومیت

قرار گیرد .در بررسي حاضر نیز در آبشش میگوهایي که

و ایجاد آسیب در عملکرد طبیعي اندامي حیاتي میگوها مي-

آلودگي به فلزات سنگین مس و روي را نشان داده بودند،

شود .بررسيهاي متعددي در زمینه اثرات فلزات سنگین

بوضوح هایپرپالزي سلولهاي اپیتلیال آبشش ،ادم و تورم

مختلف بر عملکرد و اثرات هیستوپاتولوژیکي آنها بر اندام-

المالهاي ثانویه قابل مشاهده بود .همچنین مقادیر قابل

هاي مختلف آبزیان اعم از ماهي یا سخت پوستان انجام

توجهي موکوس در سطح سلولهاي آبششي دیده شده و در

گرفته است .از جمله بررسيهایي که در این زمینه بروي

هپاتوپانکراس نیز آتروفي سلولها و دژنرسانس چربي

میگوها انجام شده ،تحقیق یامونا و همکاران [ ]19است ،آنها

چشمگیر بود (شکل  .)1نتایج مشابهي نیز در تحقیق انجام

اثرات جیوه بر میگوي

Macrobrachium

شده توسط سوجیانتو و همکاران [ ]12بروي گونه

 malcolmsoniiمورد بررسي قرار داده و تغییرات ساختاري

 ،Macrobrachium sintangeseدر مجاورت کادمیم

از قبیل اتساع را در سلولهاي اندامهاي آبشش و

بدست آمده است .آنها آسیبهاي بافتي قابل توجهي در

هپاتوپانکراس گزارش نمودند .آنها بیان داشتند که تغییرات

بافت آبشش و هپاتوپانکراس میگوها گزارش نمودند.

فراساختاري در آبشش و هپاتوپانکراس میگوهاي مورد

تغییرات ساختاري ایجاد شده در آبشش میگوها ميتواند بر

بررسي قادر است بر روند حیاتي این اندامها اثر داشته و

روند تنفس اثر گذاشته و آنرا با اختالل مواجه نماید که در

بنابراین ميتواند بعنوان شاخصي براي تغییرات ایجاد شده

نهایت به مرگ منجر ميشود .بررسي اثرات فلزات سنگین

این بررسي وارد مناطق مصبي (محل ورود رودخانه

بر نماي هیستوپاتولوژي و عملکرد اندامهاي حیاتي

سیاهرود به دریاي خزر) شوند امکان افزایش مسمومیت با

میگوهاي بزرگ آب شیرین مستلزم انجام آزمایشات کنترل

فلزات مس و روي وجود داشته و ميتواند منجر به تلفات

شده در شرایط آزمایشگاهي است .در این شرایط است که

آنها در غلظتهاي کم فلزات مذکور گردد .بر اساس نظر لوید

ميتوان اثرات فلزات سنگین را در غلظتهاي متفاوت و

[ ]27میزان حاللیت فلزات سنگین در شوري باال نسبت به

تحت شرایط محیطي متفاوت (شوري و  )...مورد بررسي

آبهاي شیرین کاهش ميیابد ،اما حضور دو فلز سنگین

قرار داد .همچنین بررسي سایر فلزات سنگین غیر ضروري

روي و مس در مجاورت یکدیگر اثرات سمي آنها را افزایش

از جمله؛ کادمیم ،جیوه و سرب که از اهمیت بهداشتي ویژه-

ميدهد .چنانچه در بررسي انجام شده بر روي اثرات فلزات

اي برخوردارند در شرایط زیستي خاص ایران و تحقیق در

سنگین بر میگوي  ،Litopenaeus vannameiنشان داده

مورد اثرات آنها بر عملکرد اندامهاي حیاتي و آسیبهاي

شد که ترکیب مقادیر جزیي آالیندهها در آبهاي شور که

بافتي ایجاد شده به درک بهتري از وجود تفاوتها کمک

ممکن است به تنهایي اثرات سمي نداشته باشند ،ميتواند

مينماید.پاسخ میگوها در برابر فلزات سنگین مختلف

خطرات مضاعفي ایجاد نماید .به عبارت دیگر برخي فلزات

بستگي به نوع فلز سنگین حاضر در محیط داشته و اثرات

سنگین در مجاورت سایر فلزات اثرات شدیدتري دارند

آنها بدون شک بستگي به عوامل فیزیکي و شیمیایي محیط

[ .]22در تحقیق انجام شده دیگري حد کشنده فلز مس براي

از جمله دما ،شوري و اکسیژن محلول و نیز گونه میگو ،سن

پست الروهاي  Penaeus monodonدر شرایط شوري

و شرایط فیزیولوژیکي ،تغذیه و مراحل پوستاندازي

 1±1/1میليگرم در لیتر (معادل شوري آب شیرین) 1/21

میگوها دارد ،لذا در شرایطي که میگوهاي بزرگ آب شیرین

میليگرم در لیتر بدست آمده [ ،]8این در حالي است که
7

گونه

بررسي غلظت فلزات سنگین مس…..

کومار [ ]29حد کشنده فلزات مس و روي براي پست

میانگین فلزات سنگین روي و مس بدست آمده از عضالت

الروهاي همین گونه (میگوي مونودون) در شرایط شوري

میگوي آب شیرین رودخانه سیاهرود در بررسي حاضر با

 18222میليگرم در لیتر (معادل شوري آب دریا) به ترتیب

مقادیر غلظت مجاز روي و مس در غذاهاي دریایي جهت

برابر با  1/91و  2/11میليگرم در لیتر بدست آورده است.

مصرف انساني بر اساس استاندارد سازمان بهداشت جهاني

مقایسه این دو بررسي نشان ميدهد ،میگوهاي مونودون

( ،)WHOانجمن بهداشت ملي و تحقیقات پزشکي استرالیا

ساکن در آب شیرین قادر بودهاند غلظتهاي باالتري از

( )NHMRCو وزارت کشاورزي ،شیالت و غذاي

فلزات سنگین را نسبت به آب شور تحمل کنند و این

انگلستان ( )UK MAFFبر حسب میکروگرم در گرم وزن

اختالف در مقادیر حد کشنده ميتواند بواسطه اثر مستقیم

تر (جدول  )9مورد مقایسه قرار گرفته است.

شوري آب بر میزان مسمومیت با این دو فلز باشد.
جدول 9ـ حداکثر غلظتهاي مجاز فلزات سنگین مس ،سرب و کادمیوم در غذاهاي دریایي برحسب میکروگرم در گرم وزن تر []4
Zn

Cu

استانداردها

2222

22

WHO

272

22

NHMRC

72

12

)UK (MAFF

نتیجهگیری
با توجه به اینکه غلظت فلزات سنگین روي و مس در

بررسي وجود فلزات سنگین در آبزیان مورد مصرف انساني

بررسي حاضر بر اساس میليگرم در کیلوگرم وزن خشک

از جنبه سالمتي و نقش آبزیان بویژه سختپوستان به عنوان

بدست آمده ،غلظت فلزات مذکور در واحد وزن تر کاهش

شاخص زیستمحیطي ،انجام بررسيهاي گستردهتر و

یافته و بر همین اساس ميتوان اظهار نمود که مقادیر فلزات

مستمر در مورد غلظت فلزات سنگین مختلف در میگوهاي

مذکور در تحقیق حاضر به مراتب کمتر از مقادیر مجاز

آب شیرین منطقه پیشنهاد ميگردد.

استاندارد جهاني فلزات سنگین در غذاهاي دریایي بوده و

تقدیر و تشکر

بنابراین مصرف گوشت این گروه از آبزیان رودخانه

بدین وسیله از زحمات جناب آقاي مهندس کیابي ریاست

سیاهرود براي انسان خطرناک نميباشد .عليرغم آن با توجه

محترم وقت محیط زیست قائمشهر و جناب آقاي مهندس

به افزایش روند بيرویه ورود آالیندهها به منابع آبي از جمله

حمزه بزرگنیا کارشناس محیط زیست قائمشهر که در امر

رودخانه سیاهرود پیوسته خطر افزایش تجمع زیستي فلزات

نمونهبرداري و صید میگوهاي مورد بررسي همکاري الزم

سنگین در میگوهاي آب شیرین وجود داشته که در نتیجه

را مبذول داشتهاند ،کمال تشکر و قدرداني ميگردد.

مصرف آنها ميتواند منجر به بروز عوارض ناشي از مصرف
فلزات سنگین در انسان گردد .لذا با در نظر گرفتن لزوم
8

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان،49  تابستان، شماره چهارم، سال هفتم،فصلنامه علمي ـ پژوهشي زیستشناسي جانوري

9- FAO/SIDA (1986), Manual of methods in
aquatic environmental research part 9.
Analysis of metals and organochlorines in
fish. Food and Agricultural Organization/
Swedish
International
Development
Cooperation Agency, 212: 21-33.
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