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چکیده
تحقیق حاضر به منظور تعیین غلظت فلزات سنگین سرب ،روي و آرسنیک در عضله دو گونه میگوي وانامي ( Litopenaeus
 )vannameiو میگوي هندي ( )Fenneropenaeus indicusدر سال  9933انجام گرفت .در این تحقیق  9کیلوگرم نمونه میگوي
وانامي از مجتمع پرورش میگوي چوئبده (آبادان) و  9کیلوگرم میگوي سفید هندي از بندر کالهي استان هرمزگان تهیه شد .سنجش
فلزات در عضله نمونه ها ،از روش هضم مرطوب و تعیین غلظت فلزات سنگین به روش جذب اتمي به کمک دستگاه Perkin Elmer
 4100صورت پذیرفت .تجزیه و تحلیل دادهها به کمک نرمافزار  SPSS 17و آنالیز واریانس یکطرفه ( )ANOVAانجام شد .باالترین
غلظت فلزات سنگین مربوط به روي در عضله میگوي هندي به میزان  91/91 ±0/4میليگرم بر کیلوگرم وزن تر بود .همچنین پایین ترین
غلظت فلزات سنگین مربوط به آرسنیک در عضله میگوي وانامي به میزان  0/030 ± 0/004میليگرم بر کیلوگرم وزن تر بود .غلظت
سرب و روي در عضله میگوي وانامي و میگوي سفید هندي اختالف معنيداري داشت ( ،)P < 0/01اما در میزان آرسنیک اختالف
معنيداري مشاهده نشد ( )P < 0/01در این تحقیق میزان سرب ،روي و آرسنیک در مقایسه با آستانه مجاز استانداردهاي جهاني پایینتر
بود.
کلمات کلیدی :فلزات سنگین ،تجمع زیستي ،میگو ،عضله

مقدمه
میگو منبع غني از پروتئین ،انواع ویتامینها (،B1 ،B91 ،A

متخصصان علوم تغذیه ،پزشکي و محیط زیست ميباشد

 )E ،C ،D ،B9و اسید آمینه تریپتوفان (پیشساز ویتامین

[ .]91 ،91سختپوستان گروهي بيمهرگان هستند که

نیاسین ( )B9بوده و از لحاظ مواد معدني نیز غني بوده و

توانایي تجمع فلزات سنگین را در بدن دارند .روي از

داراي آهن ،سلنیوم ،کلسیم ،منیزیم ،پتاسیم ،فسفر ،سدیم،

عناصر ضروري در بدن سختپوستان ميباشد که که نقش

روي ،منگنز فراوان بوده و در بین این مواد معدني کلسیم،

مهمي در متابولیسم و بقاي سلولها و رشد و نمو دارد و

آهن ،روي ،منیزیوم و فسفر میگو نسبت به سایر آبزیان

ميتواند در غلظتهاي باال تجمع یابند [.]49 ،13

بیشتر است .میگو داراي چربي کمي بوده و از چربيهاي

آرسنیک جزء عناصر سمي شناخته شده است اما میزان

امگا  9غني ميباشد [.]40 ،91

سمیت این عنصر به فرم شیمیایي آن بستگي دارد و داراي

فلزات سنگین نظیر سرب ،کادمیوم و جیوه جزء آالینده-

سمیت مالیم ميباشد [ ،]11 ،90فلزي است که در طبیعت

هاي زیست محیطي شناخته شدهاند ،زیرا داراي اثرات

وجود دارد و یکي از خطرناکترین آالیندههاي زیست

سمي ،جهشزا و سرطانزا در بدن موجدات زنده مي-

محیطي محسوب ميگردد [ .]9همچنین این عنصر نقشي

باشند .پایش این فلزات سمي مسأله مهمي براي

در فعل و انفعاالت زیستي در بدن انسان ندارد و بر روي
19
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سیستم قلب و عروق و پوست ،سیستم عصبي مرکزي و

هضم نمونهها از روش مرطوب استفاده شده است که 0/1

محیطي ،کلیهها و سیستم خونساز بدن تاثیرگذار ميباشد

گرم از نمونه در یک بالن  110میلي لیتري ریخته شد و به

و سبب سرطانزایي ميگردد [ .]10 ،41 ،44سرب نیز جزء

آن  11میليلیتر اسید سولفوریک غلیظ 10 ،میليلیتر اسید

فلزات سمي ميباشد که در میان فلزات سنگین بیشترین

نیتریک  0موالر و  9میليلیتر محلول مولیبدات سدیم 1

پراکنش انتشار را دارد و بیشترین اثرات منفي را بر بدن

درصد اضافه شد و چند عدد سنگ جوش براي اینکه

انسان برجاي ميگذارد [ .]99اختالل بیوسنتز هموگلوبین

جوش به طور منظم و یکنواخت صورت گیرد قرار داده

و کم خوني ،افزایش فشار خون ،آسیب به کلیه ،سقط

شد ،سپس نمونه سرد شده و از باالي مبرد به آرامي 10

جنین و نارسي نوزاد ،اختالل سیستم عصبي ،آسیب به

میلي لیتر مخلوط اسید نیتریک غلیظ و اسید پرکلریک

مغز ،ناباروري مردان ،کاهش قدرت یادگیري و اختالالت

غلیظ به نسبت  9:9به نمونه اضافه شد ،سپس مخلوط

رفتاري در کودکان از عوارض منفي افزایش غلظت سرب

حرارت داده شد تا بخار سفید رنگ اسید به طور کامل

در بدن است [ .]43 ،9فلز روي از عناصر ضروري در

محو شد ،مخلوط سرد شده و در حالي که بالن چرخانده

واکنشهاي زیستي ميباشند که بصورت همواستاتیک

ميشد  90میلي لیتر آب مقطر از باالي مبرد به آرامي به

تنظیم ميشود .روي در بدن انسان ،در غلظت باال ،در

آن اضافه شد .با حرارت دادن (حدود  900دقیقه) محلول

پروستات ،استخوان ،عضله و کبد پیدا شده است [.]1

کامال شفافي به دست آمد ،این محلول پس از سرد شدن

در خصوص تجمع فلزات سنگین در آبزیان پرورشي در

به داخل بالن ژوژه  900میليلیتري انتقال داده شد و به

ایران و جهان تحقیقات متعددي انجام گرفته است [،19

حجم رسانده شد [.]99 ،14 ،93

.]93 ،90 ،91 ،94 ،13

همچنین سنجش آرسنیک ،سرب و روي به روش جذب

با توجه به نقش میگو در تغذیه انسان و همچنین اهمیت

اتمي با کمک دستگاه  Perkin Elmer 4100انجام شد.

فلزات سنگین از نظر بهداشت و سالمت در آبزیان ،هدف

روي با سیستم شعله و آرسنیک و سرب با سیستم کوره

این تحقیق اندازهگیري و مقایسه تجمع سرب ،روي و

اندازهگیري شدند .جهت اندازهگیري عناصر مورد نظر

آرسنیک در عضله خوراکي دو گونه میگوي وانامي و

ابتدا به  90میليلیتر محلول هضم شده نمونهها 1 ،میلي

سفید هندي پرورشي بود.

لیتر محلول آمونیم پیرولیدین کاربامات  %1اضافه شده و
به مدت  10دقیقه نمونهها بهم زده شدند تا عناصر به

مواد و روش کار

صورت فرم آلي فلزي در محلول کمپلکس شوند و سپس

در این تحقیق  9کیلوگرم نمونه میگوي وانامي از مجتمع

به نمونهها  1میليلیتر متیل ایزوبوتیل کتون اضافه شد و به

پرورش میگوي چوئبده (آبادان) و  9کیلوگرم میگوي

مدت  90دقیقه نمونهها بهم زده شدند و پس از  90دقیقه

سفید هندي از بندر کالهي استان هرمزگان در سال 9933

نمونهها در دور  1100دور در دقیقه سانتریفوژ شدند و

تهیه شد .نمونههاي میگوي به وسیله جعبههاي یونولیت

عناصر مورد نظر به فاز آلي منتقل شدند .پس از تنظیم

حاوي یخ به آزمایشگاه انتقال داده شدند .از هر گونه میگو

کوره و سیستم منبع تولید اشعه کاتدي دستگاه و اپتیمم

 93آنالیز فلزات سنگین انجام گردید .ابتدا پوسته کیتیني و

کردن دستگاه جذب اتمي منحني کالیبراسیون این عناصر

امعا و احشا میگوها از بافت عضله جدا گردید .سپس

به کمک استانداردهاي این عناصر و ماتریکس مدیفایر

نمونههاي عضله به دست آمده را به مدت  910تا 910

پاالدیوم توسط نرمافزار  WinLab 32رسم گردید و

دقیقه در آون با دماي  11درجه سانتيگراد قرار داده تا به

مقدار این عناصر در محلولهاي آماده شده اندازه گیري

وزن ثابت رسیده و سپس از داخل آون خارج شوند .براي

گردید [.]91 ،3
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در این بررسي تجزیه و تحلیل دادهها به کمک نرمافزار

داشت ( ،)P < 0/01اما در میزان آرسنیک اختالف معني-

 SPSS17انجام شد و میانگین دادهها به کمک آنالیز

داري مشاهده نشد ( .)P < 0/01باالترین غلظت فلزات

واریانس یکطرفه ( )ANOVAبا یکدیگر مقایسه شدند

سنگین مربوط به روي در عضله میگوي هندي به میزان

که وجود یا عدم وجود اختالف معنيدار در سطح اطمینان

 91/91 ± 0/4میليگرم بر کیلوگرم وزن تر بود .همچنین

 31تعیین گردید .همچنین در رسم نمودارها و جداول از

پایینترین غلظت فلزات سنگین مربوط به آرسنیک در

نرمافزار  Excel 2007استفاده گردید.

عضله میگوي وانامي به میزان  0/030 ± 0/004میليگرم
بر کیلوگرم وزن تر بود (جدول  .)9همچنین مقایسه

نتایج

فلزات در دو گونه میگوي پرورشي نشان داد باالترین

بر اساس نتایج به دست آمده به کمک آنالیز واریانس

میزان فلزات سرب ،روي و آرسنیک در عضله میگوي

یکطرفه ( )ANOVAغلظت سرب و روي در عضله

هندي بود.

میگوي وانامي و میگوي سفید هندي اختالف معنيداري

جدول9ـ میزان فلزات سنگین در عضله میگوي وانامي و میگوي سفید هندي (میليگرم در کیلوگرم وزن تر)
سرب

روي
99/1 ± 0/91a

a

0/191 ± 0/091

آرسنیک
0/030 ± 0/004

میگوي وانامي

91/91 ± 0/4b

0/111 ± 0/099b

0/901 ± 0/001b

میگوي سفید هندي

99/1

0/101

0/031

حداقل

91/1

0/104

0/991

حداکثر

a

حروف متفاوت در هر ستون اختالف معنيدار را نشان ميدهد ()P< 0/01

بحث
در این تحقیق میزان سرب در عضله میگوي سفید هنـدي

setiferu

باالتر از میگوي وانامي بود ( .)P < 0/01میزان سـرب در

 0/930-0/190 Parapenaus longirostrisمیليگرم

عضله دو گونه مورد مطالعه در مقایسه با آستانه اسـتاندارد

در کیلوگرم [ ]91بود .پایین بودن تجمع فلزات سنگین در

سازمان بهداشـت جهـاني ( 0/1میلـيگـرم در کیلـوگرم)،

بافت عضله ،ممکـن اسـت بـه دلیـل پـایین بـودن میـزان

وزارت کشاورزي ــ شـیالت انگلسـتان ( 1میلـيگـرم در

پروتئینهاي باند شونده با فلزات سـنگین باشـد [ .]90بـه

کیلوگرم) و انجمن ملي بهداشت و سـالمت اسـترالیا (9/1

نظر ميرسد ،بافت عضله بـه عنـوان محـل اصـلي تجمـع

میليگرم در کیلوگرم) پایین تر بود (جدول .)1میزان سرب

فلزات سنگین قلمداد نميشود [.]40

در میگــوي ببــري ســبز ()Penaeus Semisulcatus

در این تحقیق میزان روي در عضله میگوي سفید هندي

 ،]90[ 0/013میگوي ،]94[ 0/013 Penaeus notialis

باالتر از میگوي وانامي بود ( .)P>0/01میزان روي در

میگـــوي ببـــري ســـبز  ،]10[ 9/9میگـــوي مونـــودون

عضله دو گونه مورد مطالعه در مقایسه با آستانه استاندارد

 ،]19[ 91/91 )Penaeusمیگــــــوي

سازمان بهداشت جهاني ( 9000میليگرم در کیلوگرم)،

 ،]11[ 99/3 Penaeus monocerosمیگـــوي آبـــي

وزارت کشاورزي ـ شیالت انگلستان ( 10میليگرم در

 ،]10[ 1/9 )Litopenaeusمیگــــوي

کیلوگرم) و انجمن ملي بهداشت و سالمت استرالیا (910

(monodon
(stylirostris
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 ،]41[ 0/09 Penaeusمیگـــــــــوي
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میليگرم در کیلوگرم) پایینتر بود (جدول .)1میزان روي

در این تحقیق میزان آرسنیک در عضله میگوي هندي

در میگوي مونودون (9934/13 )Penaeus monodon

باالتر از میگوي وانامي بود .میزان آرسنیک در عضله

[ ]19و  ،]91[ 99/09میگوي 91/0 Penaeus notialis

میگوي هندي و وانامي در مقایسه با آستان مجاز

[ ]94و میگوي موزي  40/1میليگرم در کیلوگرم []90

استانداردهاي کشور سنگاپور و مالزي ،استاندارد سازمان

بود .همچنین میزان مس در میگوي مونودون ( Penaeus

غذاي نیوزلند و استرالیا و انجمن ملي بهداشت و سالمت

 ،]91[ 9/11 )monodonمیگوي ببري سبز ،]10[ 1/4

استرالیا ( 9میليگرم در کیلوگرم) پایینتر بود .میزان

میگوي  ]94[ 4/39 Penaeus notialisو میگوي موزي

آرسنیک در میگوي موزي  ]41[ 90/94و در میگوي

Parapenaus

 0/111-0/913 Parapenaus longirostrisمیلي

 99/03-90/00 longirostrisمیليگرم در کیلوگرم []91

گرم در کیلوگرم بود [ ]91که با نتایج این تحقیق

بود .میزان تجمع عناصر ضروري و فلزات سنگین در

همخواني ندارد.

 ]90[ 90/31و  ،]93[ 3/9میگوي

اندامهاي مختلف سختپوستان به خصوصیات زیستي
مانند جنسیت و اندازه موجود زنده بستگي دارد.
جدول 1ـ مقایسه میزان آرسنیک ،سرب و روي در مقایسه با استانداردهاي جهاني (میليگرم در کیلوگرم وزن تر)
منابع

آرسنیک

روي

سرب

استانداردهاي بین المللي

43

-

9000

0/1

سازمان بهداشت جهاني

93

1

910

9/1

انجمن ملي بهداشت و سالمت استرالیا

99،49

1

-

-

استاندارد سازمان غذا نیوزلند و استرالیا

99

9

10

1

وزارت کشاورزي -شیالت انگلستان

11،91

9

-

-

استاندارد کشور سنگاپور و مالزي

11،91

1

-

-

کشور هنگ کنگ و اتحادیه اروپا

0/101-0/104 99/1-91/1 0/031-0/991

تحقیق حاضر

نتیجهگیری

منابع

با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق میزان سرب،

 -9اسماعیلي ساري ،ع .9939 .آالیندهها ،بهداشت و

روي و آرسنیک در عضله دو گونه میگوي پرورشي سفید

استاندارد محیط زیست .انتشارات نقش مهر .چاپ اول.

هندي و وانامي در مقایسه با آستانه مجاز استانداردهاي

 010صفحه.

بینالمللي پایینتر بود و جهت تغذیه انساني مشکلي ایجاد

1ـ امیني رنجبر ،غ .و علیزاده ،م .9903 .اندازهگیري مقادیر

نميکنند .توصیه ميشود مطالعات تکمیلي سایر فلزات

فلزات سنگین ( )Cr, Zn, Cd, Cu, Pbدر سه گونه از

سنگین در عضله و اندامهاي دیگر مانند هپاتوپانکراس،

کپورماهیان پرورشي .مجله پژوهش و سازندگي ،شماره

پوسته کیتیني و امعا و احشا این دو گونه میگوي پرورشي

 ،41صفحات .941-943

صورت گیرد.
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