مجله علمی شیالت ایران

سال بیست و هشتم  /شماره 3

(DOI): 10.22092/ISFJ.2019.119104

تاثیر افزودن اتیلن دی آمین تترا استیک اسید به جیره غذایی بر کاهش میزان
عناصر سنگین در گوشت ماهی کپور معمولی ()Cyprinus carpio
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چكیده
در اين مطالعه اثر سطوح مختلف اتیلن دی آمین تترا استیک اسید ( )EDTAدر جیره غذايي و تاثیر آن بر تغییرات میزان
عناصر سنگین كادمیوم ،جیوه ،سرب و آرسنیک در گوشت ماهي كپور معمولي ( )Cyprinus carpioدر يک دوره پرورش
 90روزه مورد بررسي قرار گرفت .اين تحقیق بر اساس طرح كامالً تصادفي شامل  5تیمار (1شاهد) 4 ،3 ،2 ،و  5كه بترتیب
حاوی صفر 300 ،150 ،75 ،و  600میلي گرم در كیلوگرم  EDTAبودند و تحقیق در  6تکرار انجام گرديد .میانگین وزن كل،
طول كل و ارتفاع بدن در بچه ماهیان معرفي شده بترتیب  2/1±0/06گرم 1/96±0/05 ،سانتيمتر و  0/51±0/01سانتيمتر بود.
میانگین غلظت آرسنیک در گوشت ماهي كپور معمولي در تیمارهای مختلف در محدوده  56-84/66میکروگرم بر كیلوگرم به
ثبت رسید .حداكثر غلظت آرسنیک در تیمار  2و كمترين مقدار اين عنصر در تیمار  5بدست آمد و تفاوت معنيداری بین
تیمارها مشاهده نشد ( .) P>0 /05حداكثر و حداقل غلظت جیوه در گوشت ماهي كپور معمولي بترتیب در تیمار 3
( 129/33±2/4میکروگرم بر كیلوگرم) و  112/33±2/02( 4میکروگرم بر كیلوگرم) بدست آمدكه از نظر اين عنصر سنگین
تفاوت معنيداری بین تیمارهای  5 ،4و شاهد با تیمارهای  2و  3مشاهده شد ( .) P>0 /05محدوده تغییرات غلظت سرب در
گوشت ماهیان  192-256میکروگرم بر كیلوگرم اندازهگیری شد .تیمار  4با ساير تیمارها تفاوت معنيداری نشان داد (/05
 .) P>0حداقل و حداكثر میزان غلظت كادمیوم در گوشت ماهي كپور معمولي بترتیب در تیمارهای 106/00±4/72( 2
میکروگرم بر كیلوگرم) و  113/0±4/61( 4میکروگرم بر كیلوگرم) بدست آمد كه تیمار  4با تیمارهای  2 ،1و  5تفاوت
معنيداری را نشان داد (.) P>0 /05
لغات کلیدی ،EDTA :كادميوم ،جيوه ،سرب ،آرسنيك

*نویسنده مسئول
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مقدمه
افزایش روز افزون جمعیت و توسعه بیش از حد اسكان انسانها
در حاشیه رودخانه ها ،سواحل و منابع آبی منجر به افزایش
ایجاد مراكز صنعتی و كارخانجات شده است كه بنوبه خود،
رهاسازی ضایعات و فضوالت آلوده كننده به آبها را افزایش
میدهند (آقازاده مشگی .)1380 ،بیتوجهی به مسـله آلودگی
باعث میشود كه محیط زیست دریاها و اقیانوسها در معرض
مخاطره جدی قرار گیرد و صدمات جبرانناپذیری بر محیط
زیست وارد نماید (جاللی جعفری و آقازاده مشگی.)1386 ،
فلزات سنگین از جمله آالیندههای زیست محیطی مهم هستند
كه در اثر فعالیت های طبیعی و به طور عمده در اثر فعالیتهای
انسانی به محیطهای آبی راه مییابند ( Humtsoe et al.,
 .)2007مواجه شدن انسان با بعضی از آنها از طریق آب و مواد
غذایی میتواند مسمویتهای مزمن و گاهی حاد و خطرناكی
ایجاد نمایند كه از جمله میتوان به فلزاتی نظیر سرب ،كادمیوم،
جیوه ،نیكل ،روی ،آلومینیوم ،آرسنیک ،مس ،آهن اشاره كرد
( .)Canli and Atli, 2003; Cornelis et al., 2005آالینده
های موجود در آب ناشی از پسابهای خانگی ،تخلیه پسابهای
شیمیایی ،سموم ،حشرهكشها ،علفكشها ،تخلیه صنعتی
(فلزات سنگین) ،پسابهای رادیواكتیو ،هیدروكربنهای نفتی و
رنگی میباشد .عوارض این آالیندهها بر سالمت انسان به طور
عمده به دنبال در معرض قرار گرفتن مزمن و تدریجی اتفاق می
افتد و عالوه بر مشكالت كبدی ،كلیوی و استخوانی به طور
طبیعی سرطانزا ،جهشزا و آلرژیزا هستند (عسكری ساری و
والیت زاده.)1393 ،
سابقه مصرف سرب به هزاران سال قبل باز میگردد .گستردگی
منابع سرب و فراوانی شاخههای مختلف صنعت در استفاده از
این عنصر در صنعت ،رنگسازی ،پتروشیمی ،مهماتسازی،
صنایع رادیولوژی و پزشكی و عالوه بر موارد مذكور ،استفاده
گسترده آن در بنزین سبب گردیده است تا این عنصر از
پراكنش بسیار باالیی در تمامی اكوسیستمها برخوردار باشد .در
میان عناصر سنگین از نظر كمی سرب بیش از همه در محیط
های آبی پراكنده است (.)Gibbs and Mikiewicz, 1995
عالئم مشخص مسمومیت مزمن سرب شامل تغییرات واضح
خونی با آسیب شدید گلبول های قرمز و سفید ،تغییرات تحلیل
رونده بافتهای پارانشیماتوز و آسیب سیستم عصبی است
(روحانی .)1374 ،آرسنیک در آبهای طبیعی از تخلیه پسابها و
فاضالبهای انسانی سرچشمه میگیرد و میزان ورود این فلز به
محیط زیست در اثر فرسایش طبیعی بسیار كم است .در انسان
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مسمومیت حاد با آرسنیک ،سیستم عصبی مركزی را در بر می
گیرد و مسمومیت مزمن سبب بروز ضعف عمومی در عضالت
و كاهش اشتها میشود ( .)Voigt, 2006مقدار جیوه در بدن
ماهیانی كه در آبهای آلوده به این فلز زندگی میكنند تا چندین
صد برابر بیشتر از غلظت آن در آّب میباشد (اسماعیلی ساری و
همكاران .)1386 ،مسمومیت ماهیان با جیوه از سویی ،موجب
نكروز سلول های پوششی و از سوی دیگر ،افزایش تعداد این
سلولها می شود .ممانعت از فعالیت آدنوزین تری فسفاتاز
سدیمی ـ پتاسیمی در آبشش نیز از دیگر اثرات این مسمومیت
است .همچنین جیوه تاثیر سوء بر تولیدمثل ماهی میگذارد و در
غلظتهای بسیار پایین سبب كاهش قدرت حیاتی
اسپرماتوزوئیدها ،تأثیر منفی در تولید تخمها ،قدرت بقاء
تخمهای لقاح یافته و بچه ماهیان نورس میشود ( Olsson,
 .)1998فلزات از طریق برانشیها یا تغذیه كردن وارد بدن
ماهیان میشوند (بندانی و همكاران .)1389 ،.بنابراین ،وجود
برخی از این مواد در گوشت ماهیان ،صدف ها و  ...پس از
مصرف آنها توسط انسان ،ایجاد ناراحتیهای بسیار شدیدی
میكند كه بایستی از ورود پسابهای صنعتی آلوده به محیط
زیست آبزیان جلوگیری شود (عسكری ساری و والیت زاده،
.)1393
فلزات سنگین با توجه به نقشی كه در چرخههای بیولوژیک
دارند ،به عنوان میكرونوترینتها (آهن ،روی ،مس ،منگنز،
كبالت و مولیبدن) یا یک عامل سمی (جیوه ،سرب ،روی،
كروم ،نیكل ،نقره و كادمیوم) مورد توجه می باشند .فلزات
سنگین ممكن است در اثر عوامل طبیعی مانند فرسایش خاک،
سیالب ،چرخش آب اقیانوس و دریا یا عوامل مصنوعی از جمله
ورود فاضالبهای صنعتی و انسانی ،نشت نفت و گاز وارد
اكوسیستمهای آبی شوند (فركیان و همكاران .)1392 ،آلودگی
آبزیان با فلزات سنگین خسارات جبران ناپذیری بر جوامع
انسانی برجای می گذارد (گرجیپور و همكاران .)1388 ،برخی
از فلزات سنگین مانند جیوه ،كادمیوم ،سرب ،سلنیوم و آرسنیک
با افزایش در بدن ماهیان در دراز مدت ممكن است تا حدی
برای آنها قابل تحمل باشد ،اما مصرف این ماهیان ممكن است
موجب آسیبهای شدید و حتی مرگ و میر در انسان شود
(جاللی جعفری و آقازاده مشگی .)1386 ،بر اساس اعالم
استانداردهای جهانی در ماهیان حداكثر میزان غلظت جیوه ppm
 ،0/5كادمیوم  1/5میكروگرم بر لیتر و سرب  1 ppmپیشنهاد
شده است .حداكثر میزان قابل تحمل این فلزات در بدن انسان
به  0/2میلی گرم متیل جیوه یا  0/3میلی گرم جیوه كل7 ،
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میلی گرم بر كیلوگرم كادمیوم و  3میلی گرم سرب در یک
هفته اعالم شده است (اسماعیلی ساری.)1381 ،
اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (Ethylene diamine tetra-
 )acetic acidمعروف  ،EDTAنوعی تركیب چنگالی
( )Chelating agentاست كه در تغذیه انسانی از آن برای
افزودن به بعضی غذاها به منظور باند شدن با مواد معدنی كم نیاز
كه عامل توسعه رنگ و طعم نامناسب هستند ،استفاده میشود.
همچنین ممكن است به طور خوراكی یا تزریقی مصرف گردد
تا با بعضی مواد معدنی كم نیاز تركیب شود و آنها را از بدن
توسط ادرار یا مدفوع خارج كند .این تركیب میتواند با كلسیم،
مس ،آهن ،روی و سایر فلزات سنگین تركیب چنگالی تشكیل
دهد و از واكنش آنها با سایر تركیبات ممانعت كند .تركیب
 EDTAبه عنوان حذف كننده موثر فلزات سنگین شناخته شده
است ( .)Licop, 1988 ; Shalaby, 2007تعداد زیادی از
نمکهای  EDTAموجود است .تمام این نمکها خاصیت
چنگالی دارند و بسیاری از آنها به عنوان مواد افزودنی به غذاها
مصرف میشود EDTA .و نمکهای آن موجب تثبیت و
نگهداری رنگ ،تازگی یا طعم روغنها ،چربیها ،میوهها،
سبزیها ،ماهی ،فرآوردههای شیر ،محصوالت گوشتی و
مكملهای ویتامینی میشوند (.)Nowack, 1996
بنابراین ،اهداف تحقیق شامل بررسی مقادیر مختلف  EDTAدر
جیره غذایی و اثر آن بر رشد و بقاء ماهی كپور معمولی و
بررسی مقادیر مختلف  EDTAدر جیره غذایی و اثر آن بر
میزان كاهش عناصر سنگین كادمیوم ،سرب ،جیوه و آرسنیک
میباشد.
مواد و روش كار
محل انجام تحقیق
در تحقیق حاضر از ماهی كپور معمولی به دلیل ارزش اقتصادی
و عالقه ساكنان بومی استان خوزستان و كشورهای همجوار به
مصرف این ماهی استفاده گردید .پس از تهیه  480قطعه بچه
ماهی كپور معمولی  2/1±0/06گرمی از كارگاه آبزی گستران
امروز واقع در شهرستان شوشتر ،ماهیان به صورت بستهبندی
شده به آزمایشكاه دانشكده كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
آزاد اسالمی واحد اهواز منتقل شدند.
اندام مورد مطالعه
با توجه به سایر مطالعات انجام شده در این زمینه ،گوشت ماهی
به عنوان بافت هدف در این پژوهش انتخاب شد .از مهمترین
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دالیل انتخاب گوشت ماهی این است كه مورد مصرف انسان
برای تغذیه است و معموالً استانداردها برای مصرف به غلظت
فلزات در این بافت ارتباط بیشتری دارد.
تهیه جیرههای آزمایشی
در این پژوهش جیره غذایی پایه ماهیان ،غذای پلت شركت فرا
دانه با اندازه  1/7±0/2میلیمتر دارای میزان پروتئین 38-41
درصد ،چربی  4-8درصد ،فیبر  3-6درصد ،خاكستر 7-11
درصد ،رطوبت  5-11درصد و انرژی  4000كیلوكالری بر
كیلوگرم بود .به جیره غذایی بچه ماهیان كپور معمولی در چهار
غلظت  300 ،150 ،75و  600میلی گرم در كیلوگرم و غلظت
صفر به عنوان گروه شاهد ( EDTAساخت شركت Van
 Iperenكشور هلند) افزوده شد ( EDTAدر آب رقیق شده و
جیره غذایی به صورت خمیر در آورده می شود و پس از
افزودن  EDTAبه صورت پلت در می آید) .به منظور غلظت
در سنجش  EDTAابتدا  2گرم از این ماده با ترازوی دیجیتال
با دقت  0/001گرم وزن تعیین شد و پس از آن در  2لیتر آب
مقطر حل شد ،سپس از این محلول به مقدار مورد نیاز جهت
افزودن  EDTAبه جیره استفاده گردید .برای مثال 75 ،میلی
لیتر از این محلول به یک كیلوگرم جیره اضافه شده و غلظت
 EDTAدر جیره  75میلی گرم در كیلوگرم انجام شد
(.)Shackelford et al, 2004
شرح آزمایش
این تحقیق بر اساس طرح كامالً تصادفی شامل  5تیمار ،3 ،2 ،1
 4و ( 5شاهد 300 ،150 ،75 ،و  600میلی گرم در كیلوگرم
 )EDTAو  6تكرار انجام گردید .بچه ماهیان كپور معمولی به
پنج گروه  28قطعه ای تقسیم شدند كه هر گروه در یک تانک
 80لیتری رهاسازی شدند .در ابتدای دوره  30قطعه ماهی به طور
تصادفی انتخاب و پس از بیومتری (زیست سنجی) جهت اندازه
گیری میزان عناصر سنگین شامل كادمیوم ،سرب ،جیوه و
آرسنیک به آزمایشگاه منتقل شدند .در آزمایشگاه ماهیان به 10
گروه سه تایی تقسیم و نمونه های سه تایی با هم چرخ شدند و
یک نمونه مخلوط بدست آمد .دوره پرورش  90روز درنظر
گرفته شد .ماهیان طی شبانه روز  8نوبت و با توجه به اشتهای
ماهی و در مجموع تا حد سیر شدن ( 3درصد وزن بدن) تغذیه
شدند و  30روز یک بار پس از بیهوشی ماهیان بیومتری (زیست
سنجی) شامل طول كل ،ارتفاع استاندارد و وزن كل با كمک
خط كش  Tبا دقت  1میلی متر و ترازوی دیجیتال با دقت
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 0/001گرم انجام گرفت .در پایان دوره ماهیان هر تانک صید
شده و بعد از بیومتری شامل وزن ،طول كل و طول استاندارد
جهت آنالیز عناصر سنگین به آزمایشگاه كیمیا پژوه البرز واقع
در شهركرد ارسال شدند كه در آزمایشگاه ،ماهیان آزمایشی
مربوط به هر تیمار به گروه های سه تایی تقسیم شدند و پس از
مخلوط نمودن گوشت میزان عناصر سنگین در نمونه های
مخلوط مربوط به هر تیمار ( 6تكرار) اندازهگیری شد
( .)MOOPAM, 1999میزان رشد و بقاء طبق فرمولهای ذیل
محاسبه شدند (:)Taati et al., 2011
 × 10تعداد كل ماهیان /تعداد ماهیان مرده= میزان مرگ و میر به درصد

وزن اولیه -وزن ثانویه = افزایش وزن

آمادهسازی نمونهها
برای هضم نمونهها از روش مرطوب استفاده شد ( AOAC,
 .)1995ابتدا  0/5گرم از نمونه در یک بالن  250میلی لیتری
ریخته شده و به آن  25میلی لیتر اسید سولفوریک غلیظ (ساخت
شركت مرک آلمان) 20 ،میلی لیتر اسید نیتریک  7موالر
(ساخت شركت مرک آلمان) و  1میلی لیتر محلول مولیبدات
سدیم  2درصد (ساخت شركت مرک آلمان) اضافه شد و چند
عدد سنگ جوش به منظور انجام جوش منظم و یكنواخت ،در
آن قرار داده شد .بالن به یک مبرد مجهز گردید و مخلوط به
مدت یک ساعت در حالیكه عمل رفالكس انجام میشود ،توسط
اجاق برقی ( )Heating Mantleدر زیر هود حرارت داده شد.
سپس نمونه ،سرد شده و از باالی مبرد به آرامی  20میلی لیتر
مخلوط اسید نیتریک غلیظ و اسید پر كلریک غلیظ به نسبت
( 1:1ساخت شركت مرک آلمان) اضافه شد و در حالیكه
جریان آب سرد قطع شده بود ،مخلوط حرارت داده شد تا بخار
سفید رنگ اسید به طور كامل محو شود و مخلوط سرد گردد و
در حالیكه بالن چرخانده میشد 10 ،میلی لیتر آب مقطر از باالی
مبرد به آرامی به آن اضافه شد .با حرارت دادن (حدود 100
دقیقه) محلول كامالً شفافی بدست آمد .این محلول پس از سرد
شدن به داخل بالن ژوژه  100میلی لیتری انتقال داده شده و به
حجم رسانده شد (.)Farkas et al., 2000
سنجش عناصر
جهت اندازه گیری عناصر آرسنیک ،سرب و كادمیوم مورد نظر
ابتدا به  10میلی لیتر از محلول هضم شده نمونهها 5 ،میلیلیتر
محلول آمونیوم پیرولیدین كاربامات  5درصد (ساخت شركت
4
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مرک آلمان) اضافه شده و به مدت  20دقیقه نمونه ها شیكر
شدند تا عناصر به صورت فرم آلی فلزی در محلول تركیب
شوند .سپس به نمونهها  2میلی لیتر متیل ایزو بوتیل كتون
(ساخت شركت مرک آلمان) افزوده گردید و به مدت 30
دقیقه نمونه ها شیكر شده و پس از  10دقیقه نمونه ها در دور
 2500دور در دقیقه با سانتریفوژ مدل ( Labofugeساخت
شركت  Heraeus sepatchكشور آلمان) سانتریفوژ شده و
عناصر مورد نظر به فاز آلی منتقل شدند .پس از تنظیم كوره و
سیستم المپ تخلیه بدون الكترود دستگاه ( Electroless
 )Discharge Lampو بهینه سازی دستگاه جذب اتمی مدل
( 4100ساخت شركت پركین المر كشور آمریكا) منحنی
كالیبراسیون این عناصر به كمک استانداردهای این عناصر و
مادیریكس مودیفایر پالدیم توسط نرم افزار  Win Lab 32رسم
گردید و مقدار این عناصر در محلولهای آماده شده اندازهگیری
گردید (.)Ahmad and Shuhaimi-Othman, 2010
اندازه گیری جیوه
سیستم هیدرید بر دستگاه جذب اتمی نصب و تنظیم شده و
دستگاه جذب اتمی به كمک محلولهای استاندارد به حالت
اپتیمم تنظیم گردید .منحنی كالیبراسیون جیوه توسط نرم افزار
 Win Lab 32ترسیم شده و مقدار جیوه در 5میلی لیتر از
محلول آماده شده قرائت و در مقدار  0/5گرم نمونه محاسبه و
سپس به صورت  ppbگزارش گردید ( Ahmad and
.)Shuhaimi-Othman, 2010
روش آماری
ال تصادفی ( =CRD
این آزمایش در قالب طرح كام ً
 )Completely Randomized Designانجام شد و تجزیه و
تحلیل دادهها به كمک نرمافزار  SPSS17به روش آنالیز
واریانس یكطرفه ( )ANOVA one wayانجام شد .میانگین
دادهها به كمک آزمون دانكن ( Duncan Multiple Rang
 )Testsبا یكدیگر مقایسه شدند كه وجود یا فقدان اختالف
معنیدار در سطح اطمینان  95درصد ( )P=0.05تعیین گردید.
همچنین در رسم نمودارها و جداول از نرم افزار Excel2007
استفاده شد.
نتایج
نتایج حاصل از بیومتری ماهیان در تیمارهای مختلف در جدول
 1ارائه شده است .در این جدول میانگین وزن بر حسب گرم،
طول كل و ارتفاع بدن بر حسب سانتیمتر محاسبه گردیده است.
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میانگین وزن كل ،طول كل و ارتفاع بدن اولیه در بچه ماهیان
معرفی شده بترتیب  2/1±0/06گرم 1/96±0/05 ،سانتیمتر و
 0/51±0/01سانتیمتر بدست آمد .میزان بقاء و بازماندگی در
كلیه تیمارها  100درصد برآورد گردید .جدول  2آنالیز مربوط
به اندازه گیری عناصر آرسنیک ،جیوه ،سرب وكادمیوم را در
تیمارهای مختلف حاوی  EDTAنشان میدهد.
میانگین غلظت آرسنیک در تیمارهای مختلف در محدوده
 56-84/66میكروگرم بر كیلوگرم به ثبت رسید .حداكثر و
حداقل غلظت آرسنیک در تیمار  2و  5بدست آمد ،اما اختالف
تفاوت در تیمارها مشاهده نشد ( .) P>0 /05تغییرات غلظت
آرسنیک در گوشت بچه ماهیان كپور معمولی در تیمارها
یكنواخت نبود (شكل .)1

حداكثر و حداقل غلظت جیوه بترتیب در تیمار 3
( 129/33±2/4میكروگرم بر كیلوگرم) و 112/33±2/02( 4
میكروگرم بر كیلوگرم) بدست آمد .مقایسه تیمارها نشان داد
كه تفاوت معنیداری بین تیمارهای  5 ،4و شاهد با تیمارهای 2
و  3وجود دارد (( )P>0 /05شكل  .)2محدوده تغییرات غلظت
سرب در گوشت ماهی كپور معمولی  192-256میكروگرم بر
كیلوگرم اندازهگیری شد .تفاوت معنیداری در تیمار  4با سایر
تیمارها مشاهده شد ( .) P>0 /05حداكثر و حداقل میزان
غلظت سرب در تیمارهای  2و  4مشاهده شد (شكل .)3
حداقل و حداكثر میزان غلظت كادمیوم بترتیب در تیمار 2
( 106/00±4/72میكروگرم بر كیلوگرم) و تیمار 4
( 113/0±4/61میكروگرم بر كیلوگرم) بدست آمد .بین تیمار 4
با تیمارهای  2 ،1و  5تفاوت معنیداری مشاهده نشد () P>0 /05
(شكل .)4

جدول  :1مقادیر شاخص های رشد (وزن ،ارتفاع بدن و طول كل) در ماهی كپور معمولی ( )Cyprinus carpioدر تیمارهای مختلف
 EDTAطی دوره پرورش ( 90روز)
Table 1: Growth indices (weight, body height and total length) in Cyprinus carpio in different treatments of EDTA
during breeding (90 days).
ابتدای دوره
غلظت EDTA

تیمارها

(میلی گرم در
كیلوگرم)

تیمار 1

شاهد (بدون )EDTA

تیمار 2

75

تیمار 3

150

تیمار 4

300

تیمار 5

600

شاخص های
رشد

وزن كل()g
طول كل()cm
ارتفاع بدن()cm
وزن كل()g
طول كل()cm
ارتفاع بدن()cm
وزن كل()g
طول كل()cm
ارتفاع بدن()cm
وزن كل()g
طول كل()cm
ارتفاع بدن()cm
وزن كل()g
طول كل()cm
ارتفاع بدن()cm

پرورش
()Mean±SD
2/10 ± 0/06
1/96± 0/05
0/51± 0/01
2/1 ± 0/06
1/96± 0/05
0/51± 0/01
2/1 ± 0/06
1/96± 0/05
0/51± 0/01
2/1 ± 0/06
1/96± 0/05
0/51± 0/01
2/1 ± 0/06
1/96± 0/05
0/51± 0/01

روز 30

روز 60

روز 90

()Mean±SD

()Mean±SD

()Mean±SD

5/37± 0/13
2/58 ± 0/05
0/78 ± 0/02
5/22± 0/05
2/54± 0/06
0/81± 0/06
5/12± 0/05
2/54± 0/04
0/78± 0/02
4/99± 0/06
2/54± 0/06
0/82± 0/03
4/85± 0/05
2/56± 0/03
0/83± 0/01

7/88± 0/08
3/88± 0/08
1/16± 0/04
7/85± 0/08
3/88± 0/08
1/14± 0/04
7/69± 0/08
3/82± 0/06
1/19± 0/03
7/51± 0/07
3/88± 0/07
1/22± 0/03
7/2± 0/08
3/84± 0/06
1/23± 0/03

15/74± 0/16
7/76± 0/16
2/34± 0/08
15/65± 0/17
7/76± 0/16
2/26± 0/08
15/99± 0/35
7/66± 0/13
2/36± 0/06
14/99± 0/19
7/79± 0/13
2/45± 0/06
14/52± 0/15
7/7± 0/09
2/51± 0/04
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) در تیمارهایCyprinus carpio(  میانگین غلظت عناصر سنگین (میکروگرم بر كیلوگرم) در عضله در ماهی كپور معمولی:2 جدول
) روز90(  (میلی گرم بر كیلوگرم) طی دوره پرورشEDTA مختلف
Table 2: Average concentration of heavy metals (μg/kg) in muscle of Cyprinus carpio in different treatments of EDTA
during breeding (90 days).
آرسنیك
جیوه
سرب
كادمیوم
EDTA غلظت
تیمارها

78/33±1/45a
84/66±1/76a
79/66±1/12 a
82/33±1/45a
56/00±2/35a

118/00±1/73a
128/00±2/30b
129/33±2/41b
112/33±2/02a
116/66±2/66a

222/33±8/87a
201/33±6/56a
223/00±8/32a
243/66±7/88b
234/66±0/88a

108/33±4/91ab
96/33±3/17a
106/00±4/72a
113/0±4/61b
109/00±0/57a

)EDTA شاهد (بدون
75
150
300
600

1 تیمار
2 تیمار
3 تیمار
4 تیمار
5 تیمار

) P>0 /05( حروف غیر همنام در هر ستون تفاوت معنیدار را نشان می دهد
Apart same letters in each column indicate significant differences (P <0.05).

) در تیمارهای مختلفCyprinus carpio(  مقایسه میانگین غلظت آرسنیك (میکروگرم بر كیلوگرم) در گوشت ماهی كپور معمولی:1 شکل
.) P>0 /05(  روز) (حروف غیرهمنام تفاوت معنی دار را نشان میدهد90(  (میلی گرم بر كیلوگرم) طی دوره پرورشEDTA حاوی
Figure 1: Comparison of mean arsenic concentration (μg/kg) in meat of Cyprinus carpio in in different treatments of
EDTA (mg/Kg) during breeding (90 days) (Apart same letters in each column indicate significant differences (P<0.05).

) در تیمارهای مختلفCyprinus carpio(  مقایسه میانگین غلظت جیوه (میکروگرم بر كیلوگرم) در گوشت ماهی كپور معمولی:2 شکل
.) P>0 /05( روز (حروف غیرهمنام اختالف معنی دار را نشان می دهد90  (میلی گرم بر كیلوگرم) طی دوره پرورشEDTA حاوی
Figure 2: Comparison of mean mercury concentration (μg/kg) in meat of Cyprinus carpio in in different treatments of
EDTA (mg/Kg) during breeding (90 days)(Apart same letters in each column indicate significant differences (P <0.05).
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شکل  :3مقایسه میانگین غلظت سرب (میکروگرم بر كیلوگرم) در گوشت ماهی كپور معمولی ( )Cyprinus carpioدر تیمارهای مختلف
حاوی ( EDTAمیلی گرم بر كیلوگرم) طی دوره پرورش  90روز (حروف غیرهمنام اختالف معنی دار را نشان می دهد(.) P>0 /05
Figure 3: Comparison of mean lead concentration (μg/kg) in meat of Cyprinus carpio in in different treatments of
EDTA (mg/Kg) during breeding (90 days) (Apart same letters in each column indicate significant differences (P<0.05).

شکل  :4مقایسه میانگین غلظت كادمیوم (میلی گرم بر كیلوگرم) در گوشت ماهی كپور معمولی ( )Cyprinus carpioدر تیمارهای مختلف
حاوی ( EDTAمیلی گرم بر كیلوگرم) طی دوره پرورش  90روز (حروف غیرهمنام اختالف معنی دار را نشان می دهد(.) P>0 /05
Figure 4: Comparison of mean cadmium concentration (μg/kg) in meat of Cyprinus carpio in in different treatments of
EDTA (mg/Kg) during breeding (90 days) (Apart same letters in each column indicate significant differences
))(P<0.05

بحث
در این تحقیق فلز سرب در میان عناصر سنگین اندازهگیری
شده در گوشت ماهی كپور معمولی بیشترین غلظت را بخود
اختصاص داده است .نتایج مطالعات بسیاری از پژوهشگران بر
ماهیان ،)Al-Yousuf et al., 2000( Lethrinus lentjan
شوریده (( )Otolithes ruberعسکری ساری و همکاران،
 )1391و ماهی كفال طالیی (( )Mugil auratusامینی رنجبر
و ستوده نیا )1384 ،با نتایج این تحقیق مبنی بر باال بودن فلز
سرب در مقایسه با جیوه ،كادمیوم و آرسنیک همخوانی دارد.

 )1987( Heathاظهار میدارد كه از لحاظ كمیت و كیفیت بین
سه عنصر جیوه ،كادمیوم و سرب در گوشت ماهیان رابطه سرب
< كادمیوم < جیوه برقرار است.
در بررسی اثر  EDTAبر رشد بچه ماهی كپور معمولی مشاهده
شد كه میانگین وزن ،طول كل و ارتفاع بدن در تیمارهای با
غلظتهای مختلف تفاوت معنیداری را در شاخصها نشان نداد.
 EDTAاز جمله تركیباتی است كه جهت ته نشین شدن مواد
معلق در آب استفاده میشود .از سویی ،با توجه به خاصیت
كلیت سازی  EDTAبسیاری از فلزات سنگین ته نشین می
7
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شوند كه باعث بهبود شرایط محیطی و از سویی ،سبب بهبود
شرایط ایمنی در آبزیان می گردد ( .)Shalaby, 2007نتایج
این تحقیق نشان داد كه استفاده از  EDTAدر غلظتهای
متفاوت تاثیر مثبت یا منفی بر رشد و بقاء ندارد ( .) P>0 /05از
آنجایی كه  EDTAمعموالً با عناصر معدنی خاصیت باند شدن
دارد و تغییری بر رشد و در تركیبات آلی جیره (پروتئین و
چربی) ایجاد نمیكند ،تاثیر خاصی بر رشد و بقاء ماهی ندارد و
تنها سیستم ایمنی را تحت تاثیر قرار میدهد .نتایج حاصل از
تحقیقات  Jamesو همکاران ( )1998بر ماهی تیالپیا
( )Oreochromis niloticusنشان داد كه استفاده از EDTA
بر رشد ماهی تاثیری ندارد كه با نتایج این تحقیق همخوانی
داشت ،اما نتایج  )1988( Licopدر استفاده از  EDTAدر
جیره ناپلی میگوی مونودون ( )Penaeus monodonنشان
دادند كه با استفاده از  EDTAشرایط كیفی آب بهبود یافته و
بقاء و ماندگاری ناپلی افزایش مییابد ،اما با توجه به اینکه در
كلیه تیمارهای این تحقیق بقاء  100درصد بود ،بنابراین
تغییری در نرخ بقاء مشاهده نشد كه با مطالعات اخیر همخوانی
ندارد (.)Licop, 1988
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد پایینترین غلظت آرسنیک
در گوشت ماهی كپور معمولی مربوط به تیمار با غلظت 600
میلی گرم بر كیلوگرم  EDTAبود ،هرچند كه بین تیمارهای
مختلف اختالف معنیداری ایجاد نمیكند و روند منظمی با
افزایش  EDTAدر جیره غذایی در كاهش آرسنیک در گوشت
ماهی وجود ندارد .علت كاهش غلظت آرسنیک در بافت عضله
در ماهیانی مثل ماهی تیالپیا ( )Oreochromis niloticusكه
با جیره هایی با  EDTAبیشتر تغذیه نمودند ،احتماالً مربوط به
تركیب  EDTAبا آرسنیک موجود در جیره باشد كه تولید
كلیت آرسنیک نموده و قابل جذب از روده توسط ماهی نمی
باشد و آرسنیک موجود در جیره همراه مدفوع از بدن ماهی
دفع میگردد ( .)Shalaby, 2007علت پایین بودن میزان
آرسنیک در عضله ماهی مورد تحقیق احتماالً به به علت ناتوانی
جذب كلیت ارسنیک توسط روده در این ماهی میباشد.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد كه افزایش  EDTAدر جیره
غذایی تاثیر معنی داری بر كاهش عنصر جیوه در گوشت ماهی
ندارد .از آنجایی كه جیوه از جمله عناصری است كه تمایل به
تركیب با مواد آلی دارد ،بسرعت متیله میشود و امکان تركیب
با  EDTAو عدم جذب توسط دیواره روده را از دست می دهد
( .)Shalaby, 2007از سویی ،قسمت عمده جیوه از طریق
آبشش و پوست بدن ماهی جذب میگردد ( Canli and Atli,
8
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 .)2003بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت كه تغییرات  EDTAدر
جیره غذایی جهت كاهش جیوه تاثیر چندانی بر غلظت جیوه در
گوشت ماهی نخواهد گذاشت .معموالً میزان جیوه در اعضای
داخلی بدن ماهی كمی بیشتر از بافت عضله است (صادقی راد،
.)1373
در این مطالعه افزایش  EDTAدر جیره غذایی تاثیر معنیداری
بر كاهش عنصر سرب نداشت ،اما غلظت  300میلی گرم بر
كیلوگرم  EDTAسبب افزایش غلظت سرب در گوشت ماهی
كپور معمولی شد .قسمت عمده سرب از طریق آبشش های
ماهی جذب میگردد ( .)Shalaby, 2007وجود  EDTAدر
جیره غذایی باعث سادهتر شدن رسوب عناصر سنگین در
گوشت ماهی میشود و احتماالً علت باال رفتن غلظت سرب در
گوشت ماهی مربوط به این موضوع میباشد .تحقیقات
 )1980( Muramotoبر كاهش سمیت سرب به كمک EDTA
در ماهی قزل آال نشان داد و بیان كرد كه افزایش میزان
 EDTAدر آب روند منظمی در كاهش سرب در گوشت ماهی
ایجاد نمیكند .همچنین  )1997( Kimmelنشان داد كه
میزان  EDTAدر جیره غذایی ماهی قزل آالی رنگین كمان
تاثیری بر كاهش میزان سرب در گوشت این ماهی ندارد.
در این پژوهش افزایش  EDTAدر جیره غذایی تاثیر
معنیداری بر كاهش غلظت كادمیوم در گوشت ماهی كپور
معمولی ندشت و افزایش غلظت  EDTAدر جیره غذایی روند
منظمی در كاهش میزان كادمیوم بوجود نمیآورد .كادمیوم از
جمله عناصر سمی است كه در طبیعت همراه سنگ معدن روی
مانند سولفید و كربنات میباشد و اغلب در محیط آبی به
صورت محلول قرار میگیرد .از سویی ،كادمیوم مانند جیوه
تمایل شدیدی به تركیب با مواد آلی دارد .بنابراین ،قبل از
كلیت سازی با  EDTAبا تركیبات آلی مانند اتیل زانتات
پتاسیم و تركیبات آروماتیک تركیب می شود و در نتیجه
افزایش  EDTAدر جیره غذایی تاثیر چندانی به كاهش
كادمیوم در گوشت ماهی ندارد ( Karuppasamy et al.,
 .)2005از سوی دیگر ،در تیمار  600میلی گرم بر كیلوگرم
 ،EDTAسبب افزایش غلظت كادمیوم در گوشت ماهی كپور
معمولی گردید .پروتئینهای متالوتیونین مسئول حذف و
خنثی سازی عناصر سنگین و آثار سمی آنها می باشند .غلظت
فلزات سنگین موجود در عضله ماهی كمتر از كبد است ،چون
عضله مکان اولیه ذخیره این فلزات نمیباشد ،فلزات سنگین
ابتدا در كبد ذخیره شده و سپس به عضله منتقل میشوند
(جاللی جعفری و آقازاده مشگی1386 ،؛ اسماعیلی ساری و
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 )1980( Muramotoبر كاهش سمیت كادمیوم به كمک
 EDTAدر ماهی قزل آالی زنگین كمان نشان داد كه افزایش
میزان  EDTAدر آب روند منظمی در كاهش كادمیوم در
گوشت ماهی ایجاد نمیكند كه با نتایج این تحقیق همخوانی
دارد.
نتایج بدست آمده در مطالعه حاضر نشان داد كه غلظت عناصر
سرب ،جیوه ،كادمیوم و آرسنیک در گوشت ماهیان كپور تغذیه
شده با جیرههای مختلف  EDTAاز حد آستانه WHO
( FDA ،)1985و سایر استانداردهای بینالمللی پایینتر بود
(جدول .)3

همکاران .)1386 ،مطالعات  Iranshahiو همکاران ( )2011بر
ماهی آنجل ( )Pterophyllum scalare schultzeنشان داد
كه  EDTAباعث كاهش كادمیوم در برخی اندام ها مثل كبد و
كلیه میگردد ،اما در كاهش كادمیوم در گشت ماهی تفاوت
معنی داری ایجاد نمیكند كه با نتایج این تحقیق همخوانی
دارد .نتایج حاصل از  Moshtaghieو همکاران ( )1994و
 Karuppasamyو همکاران ( )2005نشان داد كه تاثیر
 EDTAبیشتر بر كاهش آهن و سایر عناصر سنگین در بافت
خون و پالسمای خون میباشد ،اما در بافتهای پروتئینی
پیوندی مانند گوشت ماهی ،تركیبات متالوتیونینی سبب كاهش
غلظت عناصر میشود .همچنین نتایج حاصل از مطالعه

جدول  :3مقایسه حداكثر مقادیر استاندارد فلزات سنگین در عضله ماهیان (میلی گرم بر كیلوگرم)
مراجع استانداردها

Table 3: Comparison of Maximum Heavy Metals in Fish Muscle (mg/kg).
آرسنیك
كادمیوم
جیوه
سرب

سازمان بهداشت جهانی ()WHO
سازمان غذا و داروی آمریکا ()FDA

0/5
_

0/1
0/1-0/5

0/2
2

_
_

وزات غذا ،شیالت و كشاورزی انگلستان ()MAFF

2

_

0/2

_

مركز ملی بهداشت و پزشکی استرالیا ()NHMRC

1/5

1

0/05

1

0/2-0/24

0/11-0/13

0/2-0/24

0/05-0/08

گوشت كپور معمولی

به طور كلی ،با توجه به نتایج بدست آمده استفاده از EDTA

در جیره تاثیر منفی بر رشد و بقاء ماهی كپور معمولی نداشت.
همچنین  EDTAموجود در جیره غذایی تاثیری بر كاهش
غلظت عناصر سنگین گوشت ماهی كپور معمولی نداشت.
باالترین غلظت بین عناصر سمی سرب ،جیوه ،كادمیوم و
آرسنیک در عضله ماهی كپور معمولی مربوط به فلز سرب بود.
هر گونه تغییر در روند جذب و تجمع عناصر سنگین در ماهی
میتواند به دلیل تاثیرگذاری عوامل مختلفی از قبیل نوع عنصر،
نوع آبزی ،بافت ،جنسیت ،وزن و سن آبزی (ماهیان جوان قدرت
جذب باالیی دارند) ،عادات غذایی ،خصوصیات فیزیولوژیک
ماهی ،ویژگیهای اكولوژیک و شرایط محیطی و همچنین
خواص فیزیکی و شیمیایی محیط (سختی آب pH ،و درجه
حرارت) ،مواد مغذی و زمان رشد ماهی باشد .پیشنهاد می
گردد در خصوص غلظت سایر فلزات سنگین نظیر مس ،روی،
نیکل و وانادیوم در سایر آبزیان پرورشی بررسیهای همه
جانبهای صورت گیرد .برنامههای اثر بخشی  EDTAدر آبزیان
پرورشی در طرحهای بینالمللی و استفاده از تجارب كشورهای
موفق نیز مدنظر قرار گیرد .همچنین با توجه به عدم تاثیر
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Abstract
In this study the effects of various amounts of dietary EDTA (ethylene di amine tetra-acetic
acid) supplementation on the amounts of cadmium, mercury, lead and arsenic were evaluated
over a growing period of 90 days. This research was conducted according to completely
randomized design with 5 treatments including 1(control), 2, 3, 4 and 5 containing different
EDTA concentration of 75, 150, 300 and 600 ppm, respectively and 6 replicates. The average
concentration of arsenic ranged from total weight, total length and body height in fingerling
fishes were 2.1±0.06 g, 1.96±0.05 and 0.51±0.01 cm, respectively. The average concentration
of arsenic ranged from 56 to 84.66 µg/kg in different treatments. The highest and lowest
concentration of arsenic were observed in treatment 2 and 5 were significantly different
among various treatments (P>0.05).The highest and the lowest concentration of mercury were
observed in treatment 3 (129.33±2.4 µg/kg) and 4 (112.±332.02 µg/kg), respectively. The
amounts of mercury in treatment 1, 4 and 5 were significantly different from treatments 2
and 3(P<0.05). Lead concentration ranged from 192 to 256 µg/kg, in which the treatment 4
showed a significantly different as compared to the other (P<0.05). The lowest and the highest
concentration of cadmium were observed in treatments 2 (106.00±4.72 µg/kg) and 4
(113.0±4.61 µg/kg), respectively. The concentration of cadmium in treatment4 was a
significantly different from treatments 1, 2 and5 (P<0.05).
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