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  :مقدمه
با گسترش آالينده ها در محيط زيست و وابستگي 

ازها، انسان به محيط براي تأمين مواد غذايي و ساير ني
بررسي در مورد انواع آلودگي به خصوص آب ها و ساير 

  توسعه صنايع و افزايش . آبزيان حائز اهميت مي باشد
بي رويه جمعيت شهرها و روستاها و در پي آن توسعه 
مناطق كشاورزي و استفاده از كودها و سموم دفع آفات 
موجب مي گردد تا مقادير زيادي فاضالب هاي صنعتي و 

چنين پساب هاي كشاورزي كه داراي شهري و هم

سنگين هستند  مختلف خصوصاً عناصر تركيبات شيميايي
فلزات سنگين ). 1،2(آبي شوند  اكوسيستم هاي وارد

آالينده هاي پايداري هستند كه از پيامدهاي پايداري آن ها 
بزرگنمايي زيستي در زنجيره غذايي مي باشد؛ به طوري كه 

  ر آن ها در زنجيره غذايي در نتيجه اين فرآيند، مقدا
مي تواند تا چندين برابر مقدار آن ها كه در آب يا هوا 

عناصر سنگين پس از ورود به . يافت مي شود افزايش يابد
اكوسيستم هاي آبي، در بافت ها و اندام هاي آبزيان تجمع 

  :چكيده
وابستگي انسان به محيط براي تأمين مواد غذايي و ها در محيط زيست و  با گسترش آالينده :زمينه و هدف

هدف از . باشد ها و ساير آبزيان حائز اهميت مي خصوص آبه ساير نيازها، بررسي در مورد انواع آلودگي ب
 )V(و واناديوم  )Pb(، سرب )Ni(، نيكل )Cd(اين مطالعه بررسي و تعيين ميزان غلظت فلزات سنگين كادميوم 

  .خوراكي در شهرستان شيراز بوده است )Fenneropenaeus indicus( گوي سفيد هنديدر عضالت و پوست مي
 120با مراجعه به بازار عمده عرضه آبزيان تعداد  1390در پاييز سال در اين مطالعه مقطعي  :بررسي روش
ا ها مطابق ب آماده سازي و آناليز نمونه. ميگو به صورت تصادفي از سطح شهر شيراز تهيه شد نمونه

 مدل )ICP(هاي توصيه شده صورت پذيرفته و ميزان فلزات سنگين با دستگاه نشر اتمي  دستورالعمل
 Varian V10-ES  تعيين و با مقادير توصيه شده استاندارهاي جهانيWHO  وFAO مورد مقايسه قرار گرفت.  

 در بافت عضله ورد مطالعهم هاي نمونهدر  واناديوم و نيكل، سرب، كادميوم عناصر غلظتميانگين  :ها يافته
 كيلوگرم و در پوست در گرم ميلي 61/0±93/0 و 63/1±1/2 ،62/8±25/1، 08/1±45/0 برابر با به ترتيب

ميزان . گرديد گيري اندازه وزن بدن گرم در كيلوگرم ميلي 4/1±45/0 و 6/4±15/7، 53/1±61/7، 38/0±28/1
در عضله ميگو در مقايسه با يكديگر  گو و ميزان نيكلواناديوم در پوست ميو  سرب، كادميوم فلزات سنگين

  .)>05/0P(بيشتر بود 
گيري شده عناصر  نتايج به دست آمده در اين مطالعه بيانگر باالتر بودن ميزان غلظت اندازه :گيري نتيجه

و در نتيجه  WHO/FAOفلزات سنگين در ميگوي سفيد هندي در مقايسه با مقادير توصيه شده استاندارد 
  .بنابراين بايد مصرف اين گونه با احتياط همراه باشد ؛باشد ها به اين عناصر مي لودگي نمونهآ
  

 .فلزات سنگين، ميگوي سفيد هندي، شيراز :هاي كليدي واژه
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ميزان جذب و . يافته و نهايتاً وارد زنجيره غذايي مي شوند
آبزيان تابعي از شرايط اكولوژيك، تجمع عناصر سنگين در 

نوع عنصر و آبزي و فيزيولوژي  شيميايي و بيولوژيك آب،
مسموميت با فلزات سنگين در ). 2- 4(مي باشد  بدن جاندار

آبزيان با عالئمي نظير از دست رفتن توانايي توليد مثل، 
تغيير شكل اسكلت، تغييرات در فاكتورهاي خوني، افزايش 

فوني و باالخره مرگ همراه است كه حساسيت به عوامل ع
ممكن است به دليل صدمات وارده به سيستم ايمني آبزي 

  هاي عفوني،  عالوه بر بيماريبنابراين ). 5(باشد 
فلزات سنگين، مواد آلي و  هاي سموم كشاورزي، باقيمانده

 هاي مطرح بوده و ضروري غير آلي نيز در آبزيان از چالش
  .نظر قرار گيرند است كه از نظر بهداشتي مد

ترين عناصر سنگين براي تغذيه انساني  از خطرناك
كادميوم در صورت ورود ). 6(باشند  سرب و كادميوم مي

تواند وارد زنجيره غذايي و  هاي آبي مي به بوم سازگان
كادميوم قادر  .موجبات مسموميت آبزيان را فراهم نمايد

است كه به طرز جبران ناپذيري صدمات كليوي به 
همچنين غلظت غير مجاز كادميوم  ؛بزرگساالن وارد نمايد

غلظت . گردد هاي شديد گوارشي مي باعث بروز بيماري
كشنده حاد خوراكي كادميوم براي انسان ثبت نشده است 

 عمده. گرم مي باشد ولي مقدار آن حدود چند صد ميلي

 هاي فعاليت از ناشي محيط زيست به ورودي سرب منبع
 عنصر هر از بيش سرب از طريق نسانا .باشد مي انساني
 .كند مي و كرده مسموم را محيط زيست و خود ديگري
؛ گيرند مي قرار سرب معرض در مختلف منابع از ها انسان
 ظهور دريايي و غذاهاي طريق از آلودگي مسئله، اين اما

سرب هيچگونه . كند نمي پنهان را آن از اشين خطرات
هاي  اي كه در غلظت به گونه عملكرد مثبتي در بدن نداشته

پايين سبب كاهش فعاليت آنزيم پروفوبيلينوژن سنتتاز و در 
هاي باال سبب عقب ماندگي ذهني در كودكان، كم  غلظت

كبدي و سيستم ايمني  - خوني، اختالل شنوايي، كليوي
بدن، كاهش وزن هنگام تولد، سقط جنين و زايمان پيش از 

در خون و ادرار از وجود سرب ). 7،8(گردد  موعد مي
. )9(باشد  هاي آلودگي به اين عنصر مي نشانه ترين رايج

باشد و يكي  نيكل از جمله فلزات پركاربرد در صنعت مي

از تركيبات كاتاليستي مورد استفاده در صنايع پتروشيمي 
هاي  ها و آب افزايش غلظت نيكل در پساب. است

جمله ريه، هاي مختلف انسان از  آشاميدني، بر روي اندام
توان  گذارد كه مي كليه و دستگاه گوارشي، تأثير سوء مي

هاي شديد پوستي، مرگ جنين، كاهش قدرت  به آلرژي
  سيستم ايمني بدن، كاهش وزن و سرطان ريه و 

واناديوم به صورت طبيعي به  .هاي بيني، اشاره كرد سينوس
حد نوسان . درصد در پوسته زمين وجود دارد 015/0مقدار 
ميكروگرم  100تا  2/0هاي آب شيرين بين  ر محيطآن د

ميكروگرم  29تا  2/0هاي دريايي بين  در ليتر و در محيط
توان  از عوارض واناديوم مي. شود در ليتر تخمين زده مي

 ها به برونشيت، پنوموني، آنمي و آسيب رساني به كليه
  .اشاره كرد

هايي كه در زمينه آلودگي فلزات سنگين  پژوهش
شوند از ديدگاه سالمت انسان و  زيان انجام ميدر آب

هدف اصلي از اين قبيل . بهداشت عمومي بسيار مهم هستند
ها پيشگيري از ابتالي انسان به امراض و عوارض  بررسي

گوناگون ناشي از استفاده غذايي از آبزيان آلوده به فلزات 
از طرفي در اين پژوهش حفظ حالت توازن . سنگين است
  .اي آبي به عنوان هدف ثانويه مدنظر استه اكوسيستم

مطالعات متعددي توسط محققين مختلف جهت 
گيري غلظت فلزات سنگين در موجودات آبزي در  اندازه
هاي مختلف دنيا و از جمله ايران انجام گرديده  محيط
در تحقيقاتي كه صادقي راد و همكاران در مورد . است

رب و جيوه حضور فلزات سنگين روي، مس، كادميوم، س
در بافت عضله و خاويار دو گونه تاسماهي ايراني و ازون 
برون در حوضه جنوبي درياي خزر انجام دادند، ميزان دو 

تر از حد مجاز تعيين شده براي  فلز كادميوم و سرب پايين
بلوينز و پانكوربو  ).10(گيري گرديد  سالمت انسان اندازه

كادميوم، مس، آرسنيك،  به ارزيابي غلظت فلزات سنگين
هاي  سرب، منگنز، جيوه و روي در ماهيچه ماهيان سيستم

آبي در شرق ايالت تنسي اقدام نمودند، نتايج تحقيق بيانگر 
هاي بااليي از كادميوم، منگنز و جيوه در  آن بود كه غلظت

اي  هاي آبي ديده شد، به گونه ماهيچه ماهيان اين سيستم
سازمان غذاي اياالت  كه غلظت جيوه باالتر از استاندارد
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متحده بوده است همچنين غلظت ساير عناصر در ماهيچه 
  .)11( ماهيان پايين بوده است

با توجه به مصرف ميگو به عنوان يك ماده غذايي 
دريايي هدف از اين مطالعه بررسي و تعيين ميزان غلظت 

و  )Pb(، سرب )Ni(، نيكل )Cd(فلزات سنگين كادميوم 
الت ميگوي سفيد هندي خوراكي در در عض )V(واناديوم 

  .شهرستان شيراز بوده است
  

  :روش بررسي
هاي ميگوي  در اين مطالعه مقطعي، براي تهيه نمونه

با مراجعه  1390هاي مهر، آبان و آذر  مورد مطالعه در ماه
به بازار اصلي فروش محصوالت آبزي در سطح شهر شيراز 

ايي قرار هاي عمده عرضه و فروش ميگو مورد شناس مكان
مين نتايج تحقيق به كل سطح شهر اين أگرفته سپس براي ت

  گذاري گرديده و در نهايت از طريق  ها شماره مكان
با توجه به شرايط عرضه . مكان انتخاب شد 3قرعه كشي 

كيلوگرم ميگو خريداري  1محصوالت از هر مكان مقدار 
سپس ميگوهاي سفيد هندي با استفاده از كليدهاي . گرديد

ناسايي از ميگوهاي خريداري شده شناسايي و جداسازي ش
براي تعيين حجم نمونه براي برآورد ميزان فلزات . گرديدند

سنگين در ميگوي مصرفي از رابطه زير استفاده شده است 
)12(:  

2

22 )(

d

pqt
n 

 
n =حجم نمونه  
t = مقدارt  درصد برابر  95استيودنت كه در سطح اطمينان

  .شدمي با 96/1
P =در اين . مقدار نسبت مشاهده شده در جامعه است

  .در نظر گرفته شده است 5/0تحقيق برابر 
q =درصد افرادي كه فاقد آن صفت در جامعه هستند  
)q= 1-p(.  
d =در اين تحقيق . مقدار اشتباه مجاز يا خطاي مطلق است

  .درصد در نظر گرفته شده است 5مقدار خطا 
ي نمونه كه بر اساس با توجه به حجم محاسبات

با در نظر گرفتن احتمال  .عدد محاسبه گرديد 96فرمول 

درصد به  25ها مقدار  خطا در تشخيص اوليه گونه و جنس
 120حجم محاسباتي اضافه گرديده و در مجموع تعداد 

نمونه كامالً سالم ميگو در يونوليت حاوي يخ پودر شده 
به آزمايشگاه  بسته بندي و براي تعيين غلظت فلزات سنگين

دانشكده علوم پايه دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان انتقال 
پس از تعيين دقيق جنسيت و سنجش زيستي اوليه  .داده شد

  شامل وزن كل، طول كاراپاس، طول بدن، طول
) Abdominal length=ABD( ها در  و وزن عضله، نمونه

 نگهداري شدند تا مرحله انجماد - c20°فريزر با دماي 
پس از عمليات مذكور و . خشك را پشت سر گذارند

ها با آب مقطر شست و شو داده شدند  آماده سازي، نمونه
تا پوشش لزج و ذرات خارجي جذب كننده فلزات از 

  سپس جداسازي پوست و عضله . سطح بدن دفع شود
هاي جدا شده به طور مجزا  بافت. ها صورت گرفت نمونه

. پلي اتيلني قرار داده شدند هاي همراه با برچسب در كيسه
گيري و آلودگي  به منظور به حداقل رساندن خطا در اندازه

  به فلزات سنگين تمامي ظروف آزمايشگاهي ابتدا توسط 
ساعت داخل ظرف  24مواد شوينده شسته و به مدت 

درصد قرار داده شدند و قبل از  15محتوي اسيد نيتريك 
 ته و خشك شدنداستفاده با آب مقطر دوبار تقطير شس

 70ساعت در دماي  72ها در آون به مدت  نمونه). 13(
هاي  در اين مرحله نمونه. درجه سانتيگراد خشك شدند

خشك به وسيله هاون چيني پودر شدند، به منظور 
ها پس از هر بار  جلوگيري از ايجاد خطا در آناليز نمونه

سپس . استفاده، هاون چيني به دقت شسته و خشك شد
هاي پالستيكي  هاي پودر شده درون قوطي نمونهتمام 

ريخته و نوع بافت و كد نمونه را بر روي برچسب روي هر 
قوطي نوشته و درب آن محكم بسته شد تا از ورود رطوبت 

ها از الك شماره  آنگاه نمونه. به درون آن جلوگيري شود
رد شدند، از هر نمونه به ميزان يك گرم ماده خشك  24

 1سپس به هر  ؛شرهاي پلي اتيلني قرار دادهتوزين و در ب
. اضافه شد %60ليتر اسيد نيتريك  ميلي 5ها  گرم از نمونه

بشرهاي پلي اتيلني را در حمام بن ماري با درجه حرارت 
اي  درجه سانتيگراد قرار داديم تا زماني كه حالت ژله 100

عمليات هضم كامل گشته است در غير اين . پيدا كردند
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سپس . ها اسيد نيتريك اضافه نمود به نمونه صورت بايد
، whatman 40محلول حاصل با استفاده از كاغذ صافي 

ميلي ليتر صاف گرديده و  25قيف پلي اتيلني و بالن ژوژه 
ميلي ليتر  25درصد به حجم  4در نهايت با اسيد نيتريك 

هاي هضم شده، در كنار  عالوه بر نمونه .)14( رسانيده شد
ها در حمام بن ماري يك نمونه شاهد نيز  مونههر سري از ن
  از پس  .هاي مورد بررسي تهيه گرديد همانند نمونه

گيري  جهت تعيين و اندازه ها نمونه سازي و هضم آماده
شامل سرب، كادميوم، نيكل و  غلظت فلزات سنگين

زمايشگاه آ اتمي به نشر جهت تزريق به دستگاه واناديوم،
 ،هاي استاندارد اساس دستورالعمل و بر ندانتقال داده شد

حاصل از تعيين ميزان غلظت عناصر فلزات  هاي خام داده
  مدل )ICP( نشر اتميوسيله دستگاه ه سنگين ب

 Varian V10-ES  ،گرديدتهيه ساخت كشور استراليا .
ها براي  ماري، با توجه به حجم نمونهآپيش از انجام آناليز 

 ويلك - ون آماري شاپيروها از آزم تعيين نرمال بودن داده

)Shapiro-Wilk(  استفاده شد و سپس براي مقايسه اختالف
مستقل و همچنين  t ها از آزمون آماري دار بودن دادهي معن

جهت مقايسه ميانگين غلظت فلزات سنگين مورد ارزيابي 
گونه مورد ارزيابي با حد استاندارد  و پوسته در بافت ماهيچه

. استفاده شد one-sample T-testجهاني از آزمون آماري 

 ها به كمك نرم افزار در اين بررسي تجزيه و تحليل داده
SPSS  انجام شد 18نسخه.  

  
  :ها يافته

هاي ميگوي  نتايج حاصل از زيست سنجي نمونه
سفيد هندي نشان داد، ميانگين و انحراف معيار طول كل، 

به ترتيب طول كاراپاس، طول ناحيه شكمي و وزن ميگوها 
 1/17±5/4ميليمتر و  06/5±3/65، 04/5±9/21، 4/8±8/136

  .بودگرم 
گيري شده نشان  بررسي ميزان فلزات سنگين اندازه

  داد كه ميزان غلظت فلزات سرب و واناديوم در پوسته 
هاي مورد بررسي بيشتر از عضله و ميزان تجمع نيكل  نمونه

  هاي مورد بررسي  در بافت عضله بيشتر از پوست نمونه
  مقايسه ميزان فلزات سنگين ). P>05/0(ي باشد م

دهد  گيري شده با استاندارهاي بين المللي نشان مي اندازه
واناديوم برآورد شده در عضله و  نيكل و كه ميزان كادميوم،

پوسته ميگوهاي سفيد هندي از استانداردهاي جهاني بيشتر 
همچنين ميزان سرب در پوسته ميگوهاي مورد . باشد مي
ي از استانداردهاي جهاني بيشتر بوده است و تنها ميزان بررس

جدول (كمتر است  UKسرب در عضله ميگو از استاندارد 
  .)1شماره

 
بافت عضله و پوست ميگوي سفيد هندي و  گيري شده در ميانگين غلظت فلزات سنگين اندازه: 1 جدول شماره

  مقايسه با حداكثر مقادير استانداردهاي جهاني

  )منابع(استانداردهاي جهاني  *بافت  پيراسنجه
 WHO/FAO پوست عضله

)15(  
UK )16(  NHMRC 

)17(  
  08/1a  38/0±28/1a  2/0  2/0  05/0±45/0  كادميوم
  -  -  62/8a  53/1±61/7b  38/0±25/1  نيكل
  63/1a  6/4±15/7b  5/0  2  5/1±1/2  سرب

  -  -  61/0a  45/0±4/1b  5/0±93/0  واناديوم
حروف غير مشابه در . ارائه شده اند mg/kgد؛ همه داده ها بر حسب نمي باش انحراف معيار ±نميانگي داده ها به صورت*

  .)P>05/0( باشد مستقل مي tدر آزمون % 95دار در سطح ي هر پيراسنجه بيانگر اختالف معن
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  :بحث
داشتن اطالعات در مورد غلظت فلزات 
سنگين در آبزيان از دو جنبه مديريت طبيعي و 

  تحقيقات و . اني حائز اهميت استسالمت انس
هاي مختلف نشان داده است كه تجمع فلزات  بررسي

هاي فلزات در  در يك بافت عمدتاً وابسته به غلظت
ها  آب و مدت زماني است كه موجود در معرض آن

گيرد، برخي عوامل محيطي همچنين نيازهاي  قرار مي
اكولوژيكي، جنسيت و اندازه در آبزيان دريايي به 

  يندهاي تأثيرگذار بر تجمع فلزات در آنوان فرع
بر اساس ). 18(اند  هاي آبزيان شناخته شده بافت

ميزان  شود كه نتايج اين تحقيق اينگونه استنباط مي
گيري شده در  غلظت و سطح فلزات سنگين اندازه
خوراكي مورد  پوسته و عضله ميگوي سفيد هندي

اي از نظر تجمع دار مصرف در شهرستان شيراز
بررسي ميزان فلزات . اختالف معني داري هستند

گيري شده بيانگر آن است كه ميزان  سنگين اندازه
هاي  غلظت فلزات سرب و واناديوم در پوسته نمونه

مورد بررسي بيشتر از عضله و ميزان تجمع نيكل در 
هاي مورد بررسي  بافت عضله بيشتر از پوست نمونه

ميزان فلزات سنگين از سويي ديگر مقايسه  .بوده است
  گيري شده با استاندارهاي بين المللي نشان  اندازه
واناديوم برآورد  نيكل و دهد كه ميزان كادميوم، مي

شده در عضله و پوسته ميگوهاي سفيد هندي از 
همچنين ميزان . باشد استانداردهاي جهاني بيشتر مي

سرب در پوسته ميگوهاي مورد بررسي از 
بيشتر بوده است و تنها ميزان استانداردهاي جهاني 

كمتر بوده  UKسرب در عضله ميگو از استاندارد 
مقايسه نتايج حاصل  در بين فلزات مورد بررسي. است

از اين تحقيق با مطالعه انجام شده توسط دادار و پيغان 
گيري شده فلزات  كه مقادير اندازه 1389در سال 

در سنگين سرب و كادميوم را در ميگوي سفيد هندي 
منطقه مهم صيادي خليج فارس شامل بندر بوشهر،  4

مورد مطالعه قرار  بندر ديلم، بندر ماهشهر و آبادان

داده است نشان داد كه ميزان سرب به ترتيب در اين 
و  54/2±59/0، 190/0±005/0، 33/0±10/0مناطق برابر با 

گرم در  ميلي(در گرم  ميكروگرم 023/0±59/0
و ميزان كادميوم در هر چهار ايستگاه بسيار ) كيلوگرم

، در )19(جزيي و ميانگين آن در حد صفر بوده است 
هاي اين تحقيق با  گردد كه يافته نتيجه مشاهده مي

همخواني نداشته و ) 1389(نتايج تحقيق دادار و پيغان 
گيري شده در اين تحقيق بيشتر  مقادير فلزات اندازه

و  Tabindaاز سويي ديگر در مطالعه  .بوده است
ميالدي بر روي ميگوي سفيد  2010همكاران در سال 

، Cdدر پاكستان مقدار  Keti Bunderهندي در منطقه 
Pb  وNi  و  101/0±01/0، 024/0±04/0به ترتيب
گزارش شده است  ميكروگرم در گرم 08/0±157/0

 گيري شده در اين تحقيق كه از مقادير اندازه) 20(
آملي و همكاران  در تحقيق ساالر. تر بوده است پايين

گيري شده كادميوم و  مقادير اندازه 2012در سال 
سرب در ميگوي سفيد هندي مورد مطالعه در منطقه 

 9/153±00/72و  6/5±9/3چابهار به ترتيب معادل 
كه با ) 21(گزارش شده است  ميكروگرم در كيلوگرم

  چنين در تحقيقهم .تحقيق حاضر همخواني ندارد
Bahar Yilmaz   ميزان تجمع فلز كرم  2005در سال

از جنوب   Sparus auratusدر بافت عضله و پوست
و  86/0±38/0در تركيه به ترتيب  Iskenderumخليج 

 ميكروگرم در گرم گزارش شده است 33/0±93/0
با توجه به اينكه ميگو در طول زندگي خود  ).22(

  در نتيجه يكي از  .شدبا داراي پوست اندازي مي
هاي دفع در بدن ميگو براي از بين بردن فلزات  راه

اما پوست اندازي ؛ باشد سنگين پوست اندازي مي
مانع از كم شدن تجمع فلزات در پوست نشده و در 
اين تحقيق مشخص گرديد كه ميزان تجمع فلزات 

شايد . سنگين سرب و واناديوم در پوست بيشتر است
ن مسئله اين باشد كه گاهي اوقات از داليل مهم اي

 توانند جايگزين برخي عناصر در فلزات سنگين مي
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توانند جايگزين كلسيم  مثالً مي، بدن موجود شوند
  با توجه به اينكه پوست ميگو داراي كلسيم . شوند
. باشد، شايد اين قضيه توجيهي بر اين مطلب باشد مي

  ار هاي كلسيم قر اين فلزات در جايگاه و گذرگاه
  طور مداوم ه گيرند و با توجه به اينكه ميگو ب مي

لذا پوست اندازي سبب  ؛كند پوست اندازي مي
  .شود كاهش در ميزان غلظت اين فلزات نمي

  
  :گيري نتيجه

  دست آمده در اين مطالعه نشان ه نتايج ب
دهد كه ميانگين فلزات سنگين مورد بررسي در  مي

يراز باالتر از ميگوي سفيد هندي خوراكي شهرستان ش
 ؛قرار دارند WHO/FAOحداكثر مجاز استانداردهاي 

ا بايد با مالحظات بهداشتي همراه ه مصرف آنلذا 
  .باشد

  
  :يو قدردان رتشك

اجرا شده در پايان نامه اين مقاله برگرفته از 
هاي  و با حمايت همداندانشگاه آزاد اسالمي واحد 

وسيله از باشد، بدين مي همدانمعاونت پژوهشي واحد 
همكاري مسئولين محترم اين واحد دانشگاهي تشكر 

همچنين از سركار خانم محرري  .گردد و قدرداني مي
مسئول آزمايشگاه علوم پايه جهت همكاري بي 

دليل ه دريغشان و همچنين سركار خانم فرج پور ب
همكاري در جمع آوري نمونه ها نهايت تشكر و 
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Background and aims: A study about all kinds of pollutions, especially water and other 
aquacultures is necessary with the spread of contaminants in the environment and the human 
relationship to the environment for supplying food and other needs. The aim of this study was to 
determine concentration of heavy metals, Cadmium (Cd), Nickel (Ni), Lead (Pb) and Vanadium 
(V), in muscle tissues and skin of edible Indian prawn (Fenneropenaeus indicus) sold in Shiraz 
city. 
Methods: In this cross-sectional study, 120 Indian prawns were collected by referring to the 
main aquatic supply market in Shiraz in the fall of 2011. The preparation and analysis of samples 
conducted in accordance with the recommended instructions and the amount of heavy metals 
detected with atomic publishing (ICP) set in Varian V10-ES model and compared with the 
recommended values of global standards WHO and FAO. Data were analyzed using independent 
t-test. 
Results: The concentration means of Cd, Ni, Pb and V in the studied samples of the muscles and 
tissues were 1.08±0.45, 8.62±1.25, 1.63±2.1, and 0.61±0.93 mg/kg and in the skins were 
1.28±0.38, 7.61±1.53, 7.15±4.6, 1.4±0.45 mg/kg, respectively. The results of the analyzed data 
with t-test showed that the rate of Cd, Pb and V in the skin of sample was more than muscles, 
while Ni in the muscle was more than in skin (P<0.05). In this study, concentration levels of 
metals of Cd, Pb and V in the skin, and Ni in tissues of shrimp were above compared to each 
other (P<0.05). 
Conclusion: Based on these results, edible Indian prawns in Shiraz city were infected with high 
concentrations of Cd, Ni, Pd and V compared with Standards of WHO/FAO (P<0.05). So, 
consumption of these species should be cautious. 
 
Keywords: Heavy metals, Indian prawn, Shiraz. 


