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سنجش ميزان غلظت فلزات سنگين آرسنيک ،سلنيوم و واناديوم  (As, Se, Vدر آبشش،
عضله و هپاتوپانکراس ميگوي وانامي( )Litopenaeus vannameiدر سايت پرورش
ميگوي چوئبده آبادان
زهرا معلمی ،1نگار قطبالدین* ،2مهرداد محمدیدوست
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چكيده
اين تحقيق به منظور سنجش ميزان فلزات سنگين آرسنيک ،سلنيوم و واناديوم در بافت هاي عضله ،آبشش
و هپاتوپانکراس ميگوي وانامي در سايت پرورش ميگوي وانامي) (Litopenaeus vannameiچوئبده آبادان در
پاييز سال 1394انجام شد .عمليات نمونهبرداري با  3تکرار در هر استخر به وسيلهي تور صيادي صورت پذيرفت و
پس از جداسازي بافتها نمونهها هضم شدند .سپس غلظت فلزات سنگين توسط دستگاه جذب اتمي مشخص
گرديد .بيشترين غلظت فلز سنگين مربوط به ارسنيک و در بافت هپاتوپانکراس ( )5/32±0/008ميلي گرم بر
کيلوگرم بدست آمد .ميانگين غلظت فلز ارسنيک در بافتهاي آبشش و عضله به ترتيب (،4/619±0/130
 ) 3/81 ±0/132ميلي گرم بر کيلوگرم بدست آمد و همچنين مشخص گرديد که در بافتهاي مختلف غلظت
آرسنيک داراي اختالف معنيداري است ( .)p >0/05ميانگين غلظت سلنيوم در بافتهاي هپاتوپانکراس ،آبشش و
عضله به ترتيب ( )2/977±0/010 ، 3/112±0/003 ،3/099±0/007ميلي گرم بر کيلو گرم بدست آمد .همچنين
مشخص گرديد که در بافتهاي مختلف غلظت سلنيوم داراي اختالف معنيداري است ( .)p >0/05ميانگين
غلظت فلز واناديوم در بافتهاي هپاتوپانکراس ،آبشش و عضله به ترتيب (/014،1/969±0/007،2/106±0/014
 )1/806±0ميلي گرم بر کيلوگرم بدست آمد .همچنين مشخص گرديد که در بافت هاي مختلف غلظت واناديوم
داراي اختالف معنيداري است ( .)p >0/05ميزان غلظت فلزات سنگين در بافتهاي هپاتوپانکراس و عضله و
آبشش ميگوي وانامي در سايت پرورش ميگوي چوئبده آبادان از حد مجاز سازمان بهداشت جهاني WHO

پايينتر بود.
کليد واژه :آرسنيک ،سلنيوم ،واناديوم ،ميگوي وانامي( ،)Litopenaeus vannameiسايت پرورش ميگوي
چوئبده آبادان.
تاریخ وصول1396/1/28 :

تاریخ پذیرش1396/6/5 :

 .1کارشناسي ارشد ،گروه شيالت ،پردیس علوم و تحقيقات خوزستان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اهواز ،ایران
*

 . 2دانشيارگروه شيالت ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اهواز ،ایران(نویسنده مسؤول)ghotbeddiny2005@gmail.com

 .3پژوهشکده آبزيپروري جنوب کشور ،مؤسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور ،سازمان تحقيقات آموزش و ترویج کشاورزي،
اهواز ،ایران
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 -1مقدمه
اکوسيستمهاي آبي پيوسته مواجه با مشکالت ناشي ازآاليندههايي هستند که از منابع مختلف مانند
فاضالبهاي صنعتي ،پسابهاي کشاورزي و فاضالبهاي شهري وارد آنها ميشوند .فلزات سنگين،
سموم و فرآوردههاي نفتي براي محيطهاي آبي بيگانه و زيانآور بوده و اکثراً بدون هيچ تصفيهاي به آب
رها ميشوند) (Demirak et al., 2006منبع اصلي آلودگيهاي فلزات سنگين در اقيانوسها آلودهکننده-
هاي ناشي از فعاليتهاي انساني است ( .)Hamiton et al., 2003فلزات سنگين همچنين از طريق منابع
طبيعي مانند فعاليتهاي زمينشناسي وارد آب و زنجيره غذايي ميشوند .فلزات سنگين بدليل قابليت
تجمع زيستي خطرناک ميباشند ) (Adedeji et al., 2011همچنين به علت خاصيت پايداري فلزات
سنگين در محيطهاي آبي و تغليظ زيستي اين آاليندهها در بافتها و استخوانهاي موجودات زنده و به
دليل عدم دفع بيولوژيکي اين عناصر غلظت آنها در زنجيرههاي غذايي به سمت رأس هرم غذايي افزايش
يافته و موجب اثرات سمي و بيماري براي موجودات مصرفکننده باالي هرم غذايي بخصوص انسان مي-
شود .غلظت فلزات سنگين در بافت موجودات آبزي منعکسکننده غلظت اين فلزات در محيط آبي است
( .)Yilmaz et al., 2007بيشتر ترکيبات فلزي يا يونهاي آنها در بافتهاي بدن به ويژه کبد ،کليه،
آبشش ،طحال ،قلب و استخوان تجمع مييابند .نمک فلزات سنگين به طور طبيعي و يا از راه فاضالب
هاي صنعتي وارد منابع آب پرورش آبزيان ميشود و باعث بروز ضايعات در آبشش و ساير اندامهاي آبزيان
ميگردد .به دنبال چنين ضايعاتي در آبشش ،عفونتهاي باکتريايي باعث مرگ و مير آبزيان به ويژه
ماهيان پرورشي آب شيرين در استخرها ميگردد (.)Ismaili et al., 2002; Jalali et al., 2007
ميگو يکي از منابع غذايي مهم براي بسياري از حيوانات از قبيل ماهيها و والها ميباشد .ميگو غني
از کلسيم ،يد و پروتئين است .از آنجا که ميگو ها بصورت جانوران کفزي اند و داراي تحرک کمي هستند
ميتوان از آنها بعنوان يک بيوانديکاتور مناسب براي آلودگي ناشي از فلزات سنگين در تحقيقات مختلف
استفاده کرد .تاکنون مطالعات زيادي در خصوص سنجش فلزات سنگين بر روي ماهي و ميگو انجام شده
است که از جمله مطالعات اخير ميتوان به مطالعه رفيعي و همکاران ( )1390بر روي غلظت جيوه ميگوي
سفيد در دو ايستگاه خور موسي و ليفه– بوسيف؛ يحياوي و همکاران (  ) 2012به بررسي غلظت فلزات
سنگين ( )Fe, Hg, Pb, Cdدر دو ميگوي تجاري سفيد و موزي در تنگه هرمزگان؛ اعتدالي و همکاران
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( )1391در سنجش ميزان غلظت فلزات سنگين ( )Ni,Cd,Zn,Feدر بافت اندامهاي مختلف ميگوي
سفيد ( )Metapenaeus affinisدر بحرکان؛ شيرالي و همکاران (  )1392به بررسي ميزان فلزات سنگين
( )Ni,Cd,Zn,Feدر ميگوي وانامي ( )Litopenaeus vannameiدر سايت پرورش ميگوي چوئبده
آبادان؛ رومياني و احساني ( )1392به مطالعه فلزات سنگين در ميگوي سفيد وانامي پرورشي در دو منطقه
هنديجان و بوشهر در دو اندام پوست و عضله؛ موحد و همکاران ( )1392در بررسي غلظت فلزات سنگين
در بافت خوراکي ميگوهاي پرورشي  Penaeus semisulcatasو  Litopenaeus vannameiدر
سواحل بندر عباس و مقايسه آن با نمونههاي دريايي؛ بهادري و همکاران ( )1393در بررسي ميزان فلزات
سنگين ( )Ni,Cd,Zn,Feدر  Metapenaeus affinisدر خوريات ماهشهر بحرکان و مطالعه جواهري و
همکاران ( ) 2013بر روي ميگوي  Femeropenaeus merguiensisدرسواحل بندر عباس در سنجش
غلظت فلزات سنگين  Cd ، As ،Hgو  Pdاشاره کرد.
آبگيري سايت پرورش ميگوي چوئبده آبادان از رودخانه بهمنشير ميباشد .در حال حاضر 289
استخرفعال مي باشد .به علت مجاورت دهانه بهمنشير با خوريات ماهشهر که از پرترددترين بنادر تجاري
ايران است و نيزاستقرار مراکز صنعتي همواره گذرگاه بسياري از کشتيهاي تجاري و نفتکشها است که
خود موجبات ورود حجم عظيمي از آالينده ها بخصوص فلزات سنگين را به همراه دارد .تاکنون مطالعهاي
بر روي سنجش فلزات آرسنيک ،سلنيوم و واناديوم در ميگوي وانامي )(Litopenaeus vannamei

سايت پرورش ميگوي چوئبده آبادان انجام نشده لذا در اين مطالعه به بررسي آنها پرداخته شده است.
 -2مواد و روشها
نمونه برداري از ميگوي وانامي در سايت پرورش ميگوي چوئبده آبادان جهت اندازهگيري غلظت
فلزات سنگين آرسنيک ،سلنيوم و واناديوم در شهريور ماه  1394صورت گرفت .نمونهبرداري از يک مزرعه
به تعداد 60ميگو براي تهيه  10نمونه از  3بافت با استفاده از ساچوک صورت گرفت .نمونهها بالفاصله
داخل يونوليت حاوي يخ قرار داده شدند و از سايت پرورش ميگوي چوئبده آبادان به آزمايشگاه دانشگاه
آزاد اهواز انتقال يافت .سپس نمونهها با استفاده از ترازوي ديجيتال با دقت ( 0/01گرم) وزن شده و با
کوليس طول کاراپاس با دقت ( 0/1ميلي متر) اندازه گرفته شد .بعد از جدا کردن بافت عضله و آبشش و
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هپاتوپانکراس ميگوهاي هر دسته ،آنها را در ظروفي که از کاغذ آلومينيومي از قبل آماده شده بود ،گذاشته
و به مدت  72ساعت در آون با دماي  65درجه قرار داده شد .نمونهها را پس از گذشت 48 ،24و 72
ساعت توزين کرده و پس از رسيدن به وزن ثابت از داخل آون خارج کرديم .سپس نمونههاي خشک شده
در هاون چيني قرار داده و خرد کرده بطوريکه بصورت پودر درآمدند و جهت هضم شيميايي آماده شدند.
به منظور هضم شيميايي نمونهها ابتدا با توجه به وزن خشک هر نمونه ،مقدار  0/5گرم از آن در ارلن ماير
 100ميلي ليتري ريخته شد .سپس به هر نمونه  5سي سي اسيد نيتريک غليظ اضافه و دهانه آن با ورقه
آلومنيومي پوشانده شد و به مدت  24ساعت نگه داشته شد .سپس از محلول  3به  1اسيد کلريدريک به
اسيد نيتريک به مقدار  10ميلي ليتر اضافه نموده و ظروف را به مدت  4ساعت بر روي هيتر در دماي 85
درجه قرار داده و محلول حاصل را از کاغذ صافي عبور داده و با آب مقطر دو بار تقطير به حجم  50ميلي
ليتر رسانده شد ( .)Moopam, 1999در پايان محلول جهت قرائت به وسيله دستگاه جذب اتمي مدل
 800AAs perkin elmerآماده شد .در دستگاه از هر نمونه سه بار قرائت شده و ميانگين آن ثبت
گرديد .نتايج بر اساس آناليز واريانس يک طرفه ،با استفاده از نرم افزار  SPSS 17مورد آناليز قرار گرفت.
وجود يا عدم وجود اختالف معني دار در سطح اطمينان  .)p >0/05( 95%تعيين گرديد .در رسم نمودارها و
جداول از نرم افزار Excel 2007استفاده شده است.
 -3نتایج
نتايج حاصل از زيستسنجي ميگو از استخرهاي مورد مطالعه در جدول  1نشان داده شده است .در
اين جدول ميانگين وزن ،طول به ترتيب بر حسب گرم و سانتيمتر محاسبه شده است .ميانگين وزني
ميگوها  15/1± 0/01و ميانگين طول کاراپاس ميگوها  4/5± 0/01بدست آمد.
جدول .1زیستسنجی ميگوی وانامی ( )Litopenaeus vannameiسایت پرورش ميگوی
چوئبده آبادان 1394
ميگوي وانامي

تعداد نمونه

طول کاراپاس
(سانتيمتر)

وزن(گرم)

حداقل
حداکثر
ميانگين

60
60

4/7
4/2
4/5±0/01

10/3
18/8
15/1±0/01
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نتايج حاصل از اندازهگيري غلظت فلزات سنگين در جدول  2آمده است .همانطور که مشاهده مي-
شود ميزان فلز آرسنيک در هر سه بافت بيشترين ميزان و فلز واناديوم کمترين ميزان را به خود اختصاص
داده است .بر اساس نتايج بدست آمده در مطالعه حاضر ميزان غلظت فلز آرسنيک در بافت هپاتوپانکراس
به طور معني داري( )p>0/05بيشتر از ميزان آن در بافتهاي آبشش و عضله بدست آمده است .کمترين
ميزان آن در بافت عضله مشاهده شد .همچنين غلظت اين فلز در دو بافت ديگر عضله و آبشش نيز با هم
اختالف معني دار را نشان مي دهد( .)p>0/05بيشترين ميزان غلظت فلز سلنيم در بافتهاي آبشش و
هپاتوپانکراس بدست آمد که مقدار آن در اين دو بافت اختالف معنيدار را نشان نميدهد (.)p<0/05
کمترين ميزان سلنيوم در بافت عضله مشاهده شد .غلظت اين فلز در بافت عضله با دو بافت ديگر اختالف
معنيدار را نشان ميدهد ( .)p>0/05بر اساس نتايج بدستآمده در مطالعه حاضر ميزان غلظت فلز
واناديوم در بافت هپاتوپانکراس به طور معنيداري( )p>0/05بيشتر از ميزان آن در بافتهاي آبشش و
عضله بدست آمده است .کمترين ميزان آن در بافت عضله مشاهده شد .همچنين غلظت اين فلز در دو
بافت ديگر عضله و آبشش نيز با هم اختالف معنيدار را نشان ميدهد(.)p>0/05
جدول .2ميزان غلظت فلزات سنگين(بر حسب ميلی گرم بر کيلو گرم وزن خشک)در بافت های مختلف
ميگوی وانامی در سایت چوئبده آبادان 1394
هپاتوپانکراس

فلز
آرسنيک

Aa

5/32±0/008

سلنيم

Ab

3/099±0/007

واناديم

Ac

2/106±0/014

آبشش
Ca

4/619±0/130

Ab

3/112±0/003

Bc

1/969±0/007

عضله
3/81±0/132 Ba
Bb

2/977±0/010

±0/014 Cc

1/806

حروف بزرگ غير هم نام نشاندهندهی اختالف آماری معنیدار هر فلز در سه بافت و حروف کوچک غير همنام
نشاندهنده اختالف آماری سه فلز در یک بافت میباشد(.)p>0/05

همان طور که در جدول  3مشاهده مي شود فلز آرسنيک بيشترين ميزان و فلز واناديوم کمترين ميزان
را در هر سه بافت به خود اختصاص دادهاند.
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جدول  .3روند کلی تغييرات غلظت فلزات سنگين در بافت های مختلف ميگوی وانامی
( )Litopenaeus vannameiدر سایت چوئبده آبادان 1394
غلظت

بافت

آرسنيک>سلنيوم>واناديوم

آبشش

آرسنيک>سلنيوم>واناديوم

هپاتوپانکراس

آرسنيک>سلنيوم>واناديم

عضله

 -4بحث
ميگو از نظر مقايسهاي نسبت به ساير غذاهايي که پروتئين زيادي دارند ،نظير گوشت ماهي و گروه
ماکيان ،کالري کمتري دارد .فلزات سنگين در بافتهاي آبزياني مانند ماهيان و ميگوها يافت ميشوند که
در نتيجه تجمع زيستي است که باعث ميشود غلظت اين مواد در سطوح زنجيره ي غذايي باالتر رود.
نتيجه ي ديگر تجمع زيستي اين است که غلظت مواد شيميايي در بافتهاي بدن از محدوده و ظرفيت
پذيرش آن فراتر ميرود (.)Jalali Jafari et al., 2005

ميزان فلزات سنگين در بافت هاي مختلف مورد مطالعه در ميگوي وانامي عبارت است از آرسنيک>
سلنيوم > واناديوم باالترين ميزان مربوط به آرسنيک و کمترين آن مربوط به واناديوم مي باشد .در
مطالعه  Rattanachongkiatو همکاران ( )2004ميزان فلز آرسنيک در چند گونه ماهي و سخت پوستان
و رسوبات را اندازه گرفتند .در مطالعه آنها ميزان اين فلز در ماهي و سخت پوستان باالتر از mg/g17

وزن خشک بدست آمد .در مطالعه رومياني و شريف پور ( )1393به بررسي غلظت فلزات سنگين (بررسي
غلظت فلزات سنگين جيوه ،سرب ،آرسنيک و کادميوم در بافت آبشش و عضله طوطي ماهي زردپولک
( )Scarus ghobbanدر شمال خليج فارس پرداختند .ترتيب غلظت فلزات به صورت سرب
>کادميوم>آرسنيک>جيوه به دست آمد .همچنين ميزان غلظت فلزات در آبشش بيشتر از عضله بدست
آمد )2010( Ozden .به بررسي غلظت فلزات سنگين در ميگوي ( )Parapenaus longirostrisدر
درياي مرمره پرداخت.
در مطالعه ايشان غلظت فلزات سلنيوم  0/007-0/098 mg/kgو آرسنيک 0/081-0/249 mg/kg
در اين گونه به دست آمد .در مطالعه  Javaheri Baboliو  Velayatzadehدر سال ( ) 2013بر روي
ميگوي ) (Merguiensis femeropenaeusدر سواحل بندر عباس ترتيب غلظت فلزات سنگين به
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صورت  Hg < As < Cd < Pdبدست آمد .در مطالعه مغداني و همکاران ( )2015به مطالعه فلزات
سرب ،واناديوم ،نيکل و سلنيوم بافت عضله ماهي (  )Brachirus orientalisدر آبهاي بوشهر پرداختند.
در مطالعه آنها ميزان غلظت فلزات سرب ،نيکل و سلنيوم از استانداردهاي جهاني  FAOو  WHOباالتر
به دست آمد .آرسنيک يک فلز سنگين کامالً شناخته شده است که ميتواند منجر به مرگ آبزيان گردد.
غلظت باال و خطرناک آرسنيک غيرآلي که در حال حاضر در آبهاي سطحي موجود است ،احتمال تغيرات
ژنتيکي در ماهيها را افزايش ميدهد ( .)Stanely, 1992نتايج بيانشده تفاوتهاي موجود در ميزان
فلزات در گونههاي مختلف ميگو ميتواند مربوط به شرايط جغرافيايي ،شرايط محيطي ،کيفيت منابع
تأمين کننده آب ،صنايع مجاور در حاشيه ساحلي مقررات دفع فاضالب ها و پساب هاي صنعتي و
کشاورزي نوع گونه مورد مطالعه ،نوع بافت مورد آزمايش و نوع فلز ميباشد .در مطالعه حاضر با توجه به
اينکه آبگيري استخرهاي پرورشي سايت پرورش ميگوي چوئبده آبادان از بهمنشير ميباشد و در ناحيهي
مصب قرار گرفته است لذا ميزان آلودگي آن در مقايسه با آب خليج فارس بسيار پايينتر است.
در مطالعه حاضر ترتيب ميزان فلزات آرسنيک در بافت هاي مختلف به صورت هپاتوپانکراس <
آبشش <عضله بدست آمد و ميزان فلز سلنيوم به صورت آبشش< هپاتوپانکراس < عضله بدست آمد و
ميزان فلز واناديوم به صورت هپاتوپانکراس < آبشش <عضله به دست آمد .جذب فلزات سنگين به طور
عمده از سطح اندام هاي بدن آبزيان) سطح مورد تماس با محيط اطراف ( رخ ميدهد .اين مسيرها
شامل آبشش ،پوست ،بالهها و روده است که در ميان آنها سهم آبشش بيش از مسيرهاي ديگر است و
سلولهاي کلرايد در اين اندام داراي مهمترين نقش هستند ( .)Flik et al., 1985پايينبودن تجمع
فلزات سنگين در بافت عضله ،ممکن است به دليل پايينبودن ميزان پروتئينهاي باند شونده با فلزات
سنگين باشد ( .)Allen-gill and martynov, 1995به نظر ميرسد بافت عضله به عنوان محل اصلي
تجمع فلزات سنگين قلمداد نميشود(.)Romeo et al., 1999
اعتدالي و همکاران ( )1392بر روي ميگوي سفيد در بافت عضله ،آبشش و هپاتوپانکراس در منطقه
بحرکان مشخص شد که ميزان آهن و روي در هپاتوپانکراس بيشتراز ساير بافت هاست که با مطالعه
حاضر همخواني دارد.
در مطالعه  Wuو  )2004( shenبر روي ميگوي)  (Litopenneus vannameiنشان داده شد که
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فلزات سنگين کادميوم و روي در بافت سخت و ماهيچهها بيشتر تجمع ميکنند .از آنجايي که رسوبات
جايگاه مناسبي براي به دامانداختن فلزات سنگين هستند و ميگوها بر روي اين رسوبات تغذيه ميکنند
پس تعجبآور نيست که تجمع آنها در بافتهاي مختلف ديده ميشود .سختپوستان بدليل تجمع
زيستي فلزات سنگين در خود ميتوانند به عنوان يک شاخص زيستي در منطقه مورد مطالعه محسوب
گردند.
قسمتهاي مختلف بدن ميگو داراي عناصر مختلف سازنده ميباشد و هر کدام از عناصر تمايل
خاصي براي اتصال به فلز خاصي را دارا ميباشند .بنابراين طبق الگوي تجمع فلزات در بافتهاي
مختلف موجود زنده متفاوت است.
ميزان فلزات سنگين آرسنيک و واناديوم در تمام نمونهها کمتر از تمام استانداردهاي موجود در جدول
 4بوده است .استانداردهاي جهاني موجود در سطح بينالمللي براي حد مجاز غلظتت فلتزات ستنگين بتا
توجه به ميزان مصرف فرآورده هاي دريايي بيان مي گردد .براساس استتاندارد ( AAFCO )1999ميتزان
غلظت فلز سلنيوم در رنج  ppm 5-500جز فلزات با سميت باال تقسيم ميشود .همچنين فلز واناديوم بتا
غلظت  ppm 100-1000در دسته فلزات سمي و آرسنيک با غلظتت  ppm 500-2000در دستته فلتزات
نسبتاً سمي قرار ميگيرد.
در مطالعه حاضر ميتزان ستلنيوم پتايينتتر از استتادارد ( AAFCO )1999متيباشتد ولتي از ميتزان
استاندارد  FAOبيشتر بدست آمده است .با توجه به اينکه ميزان اين فلتز در مطالعتات قبلتي پتايينتتر از
استاندارد جهاني ميباشد احتمال خطا در اين آزمون امکانپذير ميباشد لذا تکرار سنجش غلظتهاي فلتز
در مطالعات آينده پيشنهاد ميشود.
جدول  .4مقایسه ميزان فلزات سنگين در سختپوستان با حدود استانداردهای جهانی
) ميلیگرم بر کيلوگرم(
آرسنيک

سلنيوم

واناديوم

منابع

-

-

0/5
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71

... سنجش میزان غلظت فلزات سنگین

 مشهود است ميزان فلزات آرسنيک و واناديوم پايينتر از حدود مجاز4 همانطور که در جدول
استانداردهاي جهاني هستند دليل آن ميتواند دور بودن از مناطق آلوده مانند صنايع پتروشيمي و نفتي
.باشد
همچنين از ديگر عوامل آلودهنبودن ميگوي پرورشي در اين منطقه و دوربودن از فاضالبهاي ورودي
.به آب و آبگيري استخر تحت تأثير رودخانه بهمنشير است
از طرف ديگر ميگو يک موجود کفزي مي باشد و تغذيه آن بيشتر به صورت همه چيزخواري ميباشد
و ميگوي پرورشي به دليل استفاده از غذاي دستي بر خالف ميگوي وحشي کمتر در معرض آلودگي قرار
.ميگيرند
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