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چکیده
اگرچه فلزات سنگین بهطور طبیعی به محیطهای آبی وارد میشوند ،اما سطح آنها بهوسیله فعالیتهای انسانی افزایش مییابد .این آالیندهها
در موجودات آبزی تجمع مییابند و میزان آنها طی زنجیره غذایی افزایش مییابد .وجود این آالیندههای فلزی در ماهیها بهعلت مصرف غذایی
آنها برای انسان از اهمیت ویژهای برخوردار است .از اینرو در این مطالعه تعداد  30قطعه ماهی آترینا از تاالب بینالمللی انزلی در تابستان سال
1392صید و میزان فلزات روی و کادمیوم در بافت عضله آنها با استفاده از دستگاه جذب اتمی تعیین شد .نتایج نشان داد که بین میانگین غلظت
(میکروگرم برگرم وزنتر) فلزات کادمیوم ( )0/08±0/035و روی ( )9/27±1/24در بافت عضله ماهی آترینا اختالف معنیداری وجود داشت
( .)p<0/05میزان  THQبرای هریک از فلزات و نیز  TTHQکمتر از یک بهدست آمد که نشان از عدم وجود خطر برای مصرفکنندگان آن دارد.
مقایسه میزانهای بهدست آمده روی و کادمیوم با استانداردهای بینالمللی حاکی از آن بود که بهطور کلی میزان این فلزات پایینتر از استانداردهای
ارائه شده میباشد .میزان جذب روزانه و هفتگی روی و کادمیوم در اثر مصرف ماهی آترینا پایینتر از میزان توصیه شده توسط  JECFAبود .افراد
بالغ از نظر روی و کادمیوم بهترتیب  2/27و  0/8و افراد نابالغ بهترتیب  0/47و 0/16کیلوگرم در روز میتوانند ،بدون آنکه برای سالمتی آنها
عوارض غیر سرطانزایی داشته باشد از ماهی آترینا استفاده کنند .بهطورکلی بهنظر میرسد میزان فلزات روی و کادمیوم در ماهی آتزینا در محدوده
امن قرار دارد و نیز برای مصرفکنندگان آن خطری را ایجاد نمیکند.
کلمات کلیدی :ماهی آترینا ،کادمیوم ،روی ،تاالب انزلی ،فلزات سنگین
* پست الکترونیکی نویسنده مسئولh.gorjian@umz.ac.ir :
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مقدمه
فلزات سنگين از تهنشستهاي اتمسفري ،هواديدگي ،منابع انساني
و همچنين انتشار صنعتي و معدن كاوي وارد اكوسيستمهاي آبي
ميشوند ( Alamو همكاران .)2002 ،فلزات سنگين با توجه خصوصياتي
ازجمله ثبات شيميايي ،عدم تجزيهپذيري زيستي و قدرت تجمع
پذيري در موجودات زنده ،يكي از معضالت جدي سالمت موجودات و
انسانها بهحساب ميآيند (2015 ،Assubaie؛  Rajaiو همكاران،
 .)2012اين فلزات حتي در غلظتهاي كم نيز ميتوانند وارد زنجيره
غذايي شده ،تجمع پيدا كرده و منجر به خطرات جدي براي محيط
زيست و سالمت شوند ( Tobinو  .)1998 ،Rouxاز بين فلزات سنگين،
كادميوم بهعلت خاصيت سمي فراوان بسيار مورد توجه قرار گرفته
است ،بهطوريكه اين فلز در ميان ده نگراني عمده آژانس ثبت بيماريها
و مواد سمي اياالت متحده آمريكا ( )ATSDRقراردارد (.)2017 ،ATSDR
كادميوم داراي ويژگيهاي مشابهاي با روي ميباشد و اغلب همراه با
سنگ معدن روي با نسبتهاي باال يافت ميشود .ميزان مصرف اين
فلز طي سالهاي اخير افزايش داشته است .كادميوم در تعداد زيادي
از فرآيندهاي صنعتي ازجمله پوشش فوالد در صنايع آبكاري ،بهعنوان
رنگدانه در پالستيکهاي رنگي و انواع رنگها و در باطريها و
رادياتور خودروها كاربرد دارد ( Scoullosو همكاران2012 ،؛  Sigelو
همكاران2013 ،؛  .)2014 ،ICAبهطور طبيعي حدود نيمي از كادميوم
از طريق هوازدگي سنگها وارد رودخانهها ميشود .آتشسوزي
جنگلها و آتشفشانها از ديگر منابع مهم منتشركننده كادميوم
هستند (دهقاني .)1389 ،اين عنصر عمدتاً از راههايي مانند مصرف
غذاهاي دريايي كه كادميوم بااليي دارند ،وارد بدن انسان شده و نهايتاً
در اندامهاي بدن بهخصوص كليهها تجمع مييابد .جانداراني كه در
معرض اين عنصر قرار ميگيرند ،دچار فشارخون باال ،بيماريهاي
كبدي و صدمات مغزي و نخاعي ميشوند (دهقاني .)1389 ،روي از
جمله عناصر فراوان در پوسته زمين ميباشد ،كه بهطور طبيعي از
طريق فرسايش ،گرد و غبار ،آتشسوزي جنگلها بهميزان زيادي وارد
اكوسيستمهاي آبي ميگردد ( Mooreو  .)1984 ،Ramouryحدود 50
درصد كاربرد صنعتي روي براي اهداف گالوانيزه كردن و باقي ميزان
آن براي ساير فرآيندها ازجمله آلياژ برنج و يا ساير آلياژهاي مرتبط با
روي ،تاير وسايل نقليه موتوري و محصوالت آرايشي ميباشد (،Alloway
 .)2012روي در غلظتهاي پائين ،از عناصر ضروري جهت متابوليسم
موجودات زنده بوده اما در غلظتهاي بيش از حد مجاز ،حيات موجودات
آبزي را بهمخاطره مياندازد .تاالبها ،اراضي حد واسط بين اكوسيستمهاي
خشكي و آبي ميباشند ،كه فراهمكننده كاالها و خدمات بسياري از
جمله كنترل سيل ،حفظ كيفيت آب ،زيستگاه حيات وحش و كنترل
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فرسايش خاك هستند ( Sugumaranو همكاران .)2004 ،از جمله
تاالبهاي مهم ايران تاالب بينالمللي انزلي ميباشد كه در جنوب
درياي خزر واقع شده و در رديف تاالبهاي تحت كنوانسيون رامسر
ميباشد .اين تاالب هم اكنون در ليست قرمز مونترو قرار دارد .از منابع
عمده آالينده تاالب انزلي ميتوان از شهرها ،صنايع ،فعاليتهاي تجاري،
معادن ،فعاليتهاي كشاورزي و آلودگيهاي بيمارستاني نام برد
(جمالزاده .)1377 ،آلودگي اين تاالب به آاليندههاي مختلف از جمله
فلزات سنگين منجر به آلودگي آبزيان آن ازجمله ماهيان بهعنوان
يكي از مهمترين منابع تامين پروتئين انسانها شده است .فلزات
سنگين موجود در ماهيها از طريق زنجيره غذايي وارد بدن ساكنين
منطقه ميشود .با توجه به نياز انسان به اين منبع غذايي پايش مستمر
سالمت آنها اهميت مييابد .ماهي آترينا ازجمله ماهيهاي تاالب
انزلي ميباشد كه توسط ساكنين منطقه مورد مصرف قرار ميگيرد.
بنابراين اين ماهي بهعنوان يكي از راههاي در معرض قرارگيري مصرف
كنندگان آن به فلزات سنگين ازجمله كادميوم و روي ميباشد .با
توجه به وجود فلزات سنگين در اين ماهي و اهميت اين فلزات در
تجمع زيستي در بدن مصرفكنندگان آن و ريسک غذايي ناشي از آن
بررسي ميزان فلزات در اين ماهي ضروري بهنظر ميرسد .همچنين
نتايج حاصل از ميزان فلزات در بدن اين ماهي ميتواند معياري براي
ميزان سالمت اين اكوسيستم آبي درنظر گرفته شود .از اينرو هدف
از مطالعه حاضر تعيين ميزان فلزات كادميوم و روي در بافت عضله
ماهي آترينا ( )Atherina boyeriدر تاالب بينالمللي انزلي ،مقايسه آن
با استانداردهاي بينالمللي و در نهايت ارزيابي خطر غذايي ناشي از
مصرف آن براي مصرفكنندگان بوده است.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :تاالب انزلي يكي از مهمترين تاالبهاي
ايران و جهان بوده كه از نظر اقتصادي و محيط زيستي حائز اهميت
فراواني است .اين تاالب از پسروي آب درياي خزر بهجا مانده و سطح
آب آن در ارتباط مستقيم با درياي خزر ميباشد .اين تاالب داراي
چهار حوضچه اصلي بوده و بيش از  10رودخانه پيش از ورود به دريا
به آن منتهي مي شوند .تاالب انزلي مكان زيست و پرورشگاه انواع
ماهيان ،پرندگان مهاجر و بومي ،خزندگان ،دوزيستان ،حشرات ،گياهان
و ساير موجودات آبزي مي باشد (وليپور و حقيقي.)1378 ،
نمونهبرداری و آمادهسازی نمونهها :ماهي آترينا اصوالً آبهاي
ساحلي و مصبي را ترجيح ميدهد و در يک دامنه وسيع شوري از آب
شيرين تا شوري باال زندگي ميكند (عبدلي و نادري .)1387 ،در فصل
تابستان سال  1392با مجوز رسمي از سازمان شيالت تعداد
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 30قطعه ماهي آترينا از تاالب بينالمللي انزلي از  3ايستگاه بهترتيب
با مختصات 37°29'56'' :شمالي و '' 49° 19'19شرقي (ايستگاه يک)،
'' 37°27'01شمالي و '' 49°24'06شرقي (ايستگاه دو)37°24'55'' ،
شمالي و '' 49°27'09شرقي (ايستگاه سه) نمونه برداري شد .ماهيها
پس از صيد ،زيستسنجي شده و توسط ترازوي ديجيتال با دقت (0/01
گرم) وزن شدند .نمونههاي ماهي قبل از كالبد شكافي با آب مقطر
بهخوبي شستشو داده شدند .سپس نمونههاي بافت عضله بهوسيله
تيغه اسكالپل بهدقت جدا وكدگذاري شدند و تا زمان شروع آناليز در
دماي منهاي  20درجه سانتيگراد مورد نگهداري قرار گرفتند.

سال دوازدهم ،شماره  ،3پاییز 1399

)1991؛ پخت و پز اثري را بر آاليندهها ندارد ()2015 ،MHMEI؛
متوسط عمر و وزن افراد بالغ بهترتيب  72سال و  70كيلوگرم در نظر
گرفته شد ( .)2013 ،JECFAمدل بهكار رفته بهمنظور برآورد THQ
به شرحي كه در ادامه آمده است ،بود:
(THQ = (EF × ED × MS × C) / (RfDo × BW × AT) × 10-3 :)1
در اين مدل  THQبرآورد سيبل خطر هدف EF ،بسامد در معرض
قرارگيري ( 365روز در سال) ED ،ميزان در معرض قرارگيري (72
سال) MS ،نرخ خوردن غذا (گرم در روز) C ،ميزان فلزات روي و
كادميوم در ماهي برحسب ميليگرم بر كيلوگرم RfDo ،دز مرجع از
راه دهان (بهترتيب  0/001و  0/3ميليگرم بر كيلوگرم در روز براي
فلزات كادميوم و روي ( BW،)2000 ،EPAميانگين وزن افراد بالغ
( 70كيلوگرم) ( AT ،)2000 ،EPAزمان در معرض قرارگيري (365
روز در سال × تعداد سالهاي در معرض قرار گيري ( 72سال) است.
تخمین جذب روزانه ( )EDIو هفتگی ( )EWIفلزات کادمیوم
و روی توسط افراد مصرفکننده :با استفاده از رابطههاي  2و 3

شکل  :1موقعیت جغرافیایی تاالب بینالمللی انزلی و نقاط نمونهبرداری

بهمنظور آمادهسازي نمونهها ،ميزان  1گرم از بافت عضله هر
يک از ماهيها بهدقت وزن (وزن تر) شده و در ارلن ماير  50ميلي
ليتري قرار داده شدند .سپس ميزان  4/5ميليليتر اسيد نيتريک (65
درصد) به هر نمونه اضافه گرديد .نمونهها در طول شب در آزمايشگاه
قرار گرفتند ،تا به آهستگي هضم شوند .روز بعد  1/5ميليليتر اسيد
پر كلريک ( 72درصد) به نمونهها اضافه شد .سپس نمونهها روي حمام
شن در دماي  150درجه سانتيگراد بهمدت  6ساعت قرار داده شدند
تا كامالً هضم شوند .پس از هضم ،نمونهها در هواي محيط قرار داده
شد تا سرد شوند .در نهايت با استفاده از آب ديونيزه نمونهها را به
حجم  25ميليليتر رسانده و توسط كاغذ صافي واتمن ( 0/45ميكرو
متر) فيلتر شدند ( .)1983 ،FAOمحلول استاندارد هر فلز از محلول
 1000ppmآن فلز تهيه شد .ميزان ريكاوري بين  94الي  101درصد
بهدست آمد .اندازهگيري غلظت فلزات مورد مطالعه با استفاده از
دستگاه جذب اتمي  Scientific Equipment GBSانجام شد.
 :)Target Hazard Quotients( THQبهمنظور برآورد سيبل
خطر هدف از روش پيشنهادي آژانس حفاظت محيط زيست آمريكا
استفاده شد ( .)1989 ،USEPAهمچنين مواردي كه در ادامه آورده
شده است بهعنوان پيش فرض درنظر گرفته شد :ميزان سرب وارد شده،
برابر با ميزان جذب شده آن در بدن ميباشد ( Cooperو همكاران،

ميزان جذب روزانه و هفتگي سرب در اثر مصرف ماهي آترينا توسط افراد
مصرف كننده بهدست آمد .در مطالعه حاضر سرانه مصرف ماهي 14
كيلوگرم در سال ( 38گرم در روز) درنظر گرفته شد (يعقوبزاده.)1392 ،
EDI = C × MSD / BW
رابطه ()2
EWI = C × MSW / BW
رابطه ()3
در اين رابطهها EDI ،ميزان جذب روزانه كادميوم و روي توسط بدن،
 EWIميزان جذب هفتگي كادميوم و روي توسط بدن C ،غلظت بهدست
آمده فلزات كادميوم و روي در ماهي آترينا MSD ،ميزان مصرف ماهي
برحسب گرم در روز MSW ،ميزان مصرف ماهي برحسب گرم در هفته
و  BWوزن افراد مصرف كننده (70كيلوگرم براي افراد بالغ) ميباشد.
تعیین حدمجاز مصرف ماهی آترینا :حد مجاز مصرف ماهي
آترينا برحسب كيلوگرم در روز براساس روش پيشنهادي آژانس حفاظت
محيط زيست آمريكا و مطابق رابطه  4تعيين شد:
CRlim = RfDo × BW / Cm
رابطه ()4
در اين رابطه  CRlimحد مجاز مصرف ماهي (كيلوگرم در روز) RfDo ،دز
مرجع (ميكروگرم بر گرم وزن بدن در روز) BW ،وزن افراد مصرف كننده
(بهترتيب  70و  14/5كيلوگرم براي افراد بالغ و كودكان) و  Cmميزان
فلزات كادميوم و روي در بافت عضله ماهي (ميكروگرم بر گرم) ميباشد.
به منظور محاسبه تعداد وعدههاي مجاز مصرف ماهي آترينا در
ماه از رابطه ( )5استفاده شد:
CRmm = CRlim × T / MS
رابطه ()5
در اين رابطه  CRmmحداكثر ميزان مجاز مصرف ماهي آترينا (وعده
در ماه) CRlim ،حد مجاز مصرف ماهي آترينا (كيلوگرم در روز)MS ،
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سینکاکریمی و همکاران

ميزان مصرف ماهي در هر وعده ( 0/227كيلوگرم) و  Tتعداد روزهاي
هر ماه ( 30/44روز در ماه) ميباشد (.)2000 ،EPA
آنالیزهای آماری :آناليزهاي آماري دادهها با استفاده از نرمافزار
( SPSSنسخه  )22صورت پذيرفت .نرمال بودن دادهها با استفاده از
آزمون كولموگروف-اسميرنوف مورد بررسي قرار گرفت .دادهها توزيع
نرمال داشتند .بررسي اختالف تجمع فلزات كادميوم و روي با يكديگر
در بافت عضله مورد مطالعه با استفاده از آزمون تي تست ()T-Test
صورت گرفت .بررسي همبستگي فلزات با يكديگر نيز در بافت عضله
با استفاده از آزمون همبستگي پيرسون انجام پذيرفت.

تخمين  THQبراي فلزات روي و كادميوم و همچنين  THQكل،
كمتر از يک بهدست آمد (جدول  .)4بهمنظور ارزيابي پتانسيل خطر
مصرف آترينا در تاالب بينالمللي انزلي ،محاسبات مربوط بهميزان جذب
روزانه و هفتگي براي انسانهاي بالغ و نيز افراد نابالغ محاسبه گرديد
و اين ميزان با ميزانهاي استاندارد توصيه شده توسط كميته مشترك
سازمان بهداشت جهاني و سازمان خواروبار جهاني ( ،)JECFAمقايسه
شد (جدول  .)5نتايج محاسبات تعيين حد مجاز مصرف ماهي آترينا
از نظر فلزات روي و كادميوم براي افراد بالغ و نابالغ و همچنين نتايج
نرخ مجاز و تعداد وعدههاي مجاز مصرف در جدول  6نشان داده شد.
جدول  :4تخمین THQو  TTHQدر اثر مصرف ماهی آترینا در تاالب
بینالمللی انزلی

نتایج
نتايج حاصل از زيستسنجي ماهي آترينا در جدول  1ارائه شده
است .طول كل (سانتيمتر) ،طول استاندارد (سانتيمتر) و وزن (گرم)
ماهي مورد مطالعه بهترتيب  7/36±1/1 ،9/14±1/03و 8/28±0/99
بهدست آمد.
جدول  :1نتایج حاصل از زیستسنجی ماهی آترینا
انحراف معیار

متغیر

 ±میانگین

طول كل (سانتيمتر)
طول استاندارد (سانتيمتر)
وزن (گرم)

9/14±1/03
7/36±1/1
8/28±0/99

بزرگساالن
كودكان

روی

کادمیوم

TTHQ

0/017
0/048

0/08
0/23

0/064
0/31

جدول  :5تخمین جذب روزانه و هفتگی فلزات کادمیوم و روی در
اثر مصرف ماهی آترینا توسط مصرفکنندگان آن در تاالب انزلی
فلز

*PTWI

PTWIb

PTDIc

EDId

EWIe

حداقل

حداکثر

كادميوم

7

490

70

0/048

0/33

7/15
5/27
6/85

10/5
8/80
9/5

روي

7000

490000

70000

5/03

35/22

ميانگين غلظت فلزات روي و كادميوم در بافت عضله ماهي
آترينا برحسب ميكروگرم بر گرم وزن تر در جدول  2نشان داده شد.
ميانگين غلظت (ميكروگرم بر گرم) فلز روي ( )9/27±1/24در بافت عضله
ماهي آترينا بيشتر از ميانگين غلظت فلز كادميوم ( )0/0±088/035بود
(جدول .)p<0/05( )2نتايج آزمون همبستگي پيرسون (جدول )3
نشان داد كه همبستگي معنيداري بين غلظت روي و كادميوم در
بافت عضله ماهي مورد مطالعه وجود نداشت (.)p<0/05

* ميزان جذب مجاز قابل تحمل موقت هفتگي )(PTWI

بهازاي هركيلوگرم از وزن بدن (.)JECFA 2013
** ميزان مصرف روزانه ماهي در حوزه جنوبي درياي مازندران توسط افراد مصرف
كننده بهازاي هر فرد  38گرم درنظر گرفته شد.
 PTWI =bبراي افرد بالغ با وزن متوسط 70كيلوگرم ،برحسب ميكروگرم در هفته
براي يک فرد  70كيلوگرمي.
 =cميزان جذب مجاز قابل تحمل روزانه موقت ) ،(PTDIبرحسب ميكروگرم در روز
براي يک فرد  70كيلوگرمي.
 =dتخمين جذب روزانه بر حسب ميكروگرم در روز براي فرد  70كيلوگرمي.
 =eتخمين جذب هفتگي بر حسب ميكروگرم در روز براي فرد  70كيلوگرمي.

جدول  : 6میزانهای حد مجاز و نرخ مجاز مصرف ماهی آترینا برای
بزرگساالن و کودکان در تاالب انزلی

جدول  :2میانگین غلظت روی و کادمیوم در بافت عضله ماهی
آترینا بر حسب میکروگرم بر گرم وزن تر (میانگین ±انحراف معیار)
تعداد

روی

کادمیوم

30

9/27±1/24

0/088±0/035

بر حسب ميكروگرم در هفته

( CRlimگرم در روز)
فلزات
كادميوم
روي

بزرگساالن
0/80
2/27

كودكان
0/16
0/47

( CRmmوعده در ماه)
بزرگساالن
107/28
303/78

كودكان
22/1
62/93

جدول  :3بررسی همبستگی بین فلزات روی و کادمیوم در بافت

بحث

عضله ماهی آترینا

170

فلزات

r

p value

روي و كادميوم

0/334

0/346

آلودگي اكوسيستمهاي آبي به فلزات سنگين يكي از مشكالت
عمده جهاني ميباشد كه با توجه به فعاليتهاي مختلف صنعتي و
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فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

كشاورزي در حال تشديد است .اين فلزات بهدليل سميت تهديدي
براي انسان و محيط زيست محسوب ميشوند ( Ceribasiو ،Yetis
 .)2001درياي خزر با توجه به فرآيندهاي تكنولوژيک صنايع فعال در
پهنههاي آبي و ساحلي ،تخليه آب توازن كشتيها ،عدم كنترل ورود
پساب واحدهاي صنعتي ،كشاورزي و شهري و پيشروي غيراصولي
خشكي در دريا در معرض آلودگيهاي مختلف ميباشد ( Amini
 Ranjbarو  .)2005 ،Sotodehniaماهيها بهعنوان يكي از موجودات
زنده مهم اين پهنه آبي در معرض اين آاليندههاي مختلف قرار
ميگيرند .هنگامي كه ماهيها در محيط آبي در معرض فلزات قرار
ميگيرند ،آنها را بهطور مستقيم از طريق پوست و يا از طريق مصرف
آب آلوده و مواد غذايي از محيط جذب ميكنند ( Nusseyو همكاران،
 .)2000از آنجاييكه محصوالت دريايي ازجمله ماهيها در سبد
غذايي مردم نواحي ساحلي شمال كشور و نيز ساير مصرفكنندگان
آن نقش با اهميتي دارند ،بنابراين تعيين و مقايسه ميزان فلزات
سنگين ازجمله روي و كادميوم در اين آبزيان با استانداردهاي ملي و
بينالمللي مختلف اجتنابناپذير ميباشد .مقايسه ميانگين غلظت
فلزات روي و كادميوم بهدست آمده در ماهي آترينا در مطالعه حاضر
با استانداردهاي ملي و بينالمللي موجود حاكي از آن بود كه غلظت
كادميوم در اين گونه از استاندارد تعيين شده توسط كشور استراليا
( )NHMRCتجاوز كرد اما از استانداردهاي تعيين شده توسط
سازمانهاي بهداشت جهاني و خواربار و كشاورزي ملل متحد ،وزارت
شيالت و كشاورزي ،كشورهاي انگلستان و نيوزلند پايينتر بود (جدول
 .)7پايينتر از حد مجاز بودن غلظت فلزات در بافت عضله ماهي آترينا
با توجه استانداردهاي جهاني نشان از آلودگي كم اين گونه از ماهي از
نظر دو فلز روي و كادميوم در تاالب بينالمللي انزلي دارد (Roesijadi
و  ،)1994 ،Robinsonكه دليل آن ميتواند ناچيز بودن اين فلز در
منابع غذائي اين ماهي و نيز عملكرد مكانيسمهاي تنظيمي باشد كه
در حذف يا خنثي سازي عناصر سنگين در بافت عضله مؤثر ميباشند.
نتايج مطالعات حاكي از آن است كه در بافتهاي عضله و كبد ماهيان
برخي مكانيسمهاي سلولي ازجمله پروتئينهاي متالوتيونين مسئول
حذف و خنثيسازي عناصر سنگين و آثار سمي آنها ميباشند (،Health
 .)1987از آنجاييكه آاليندههاي محيطهاي آبي پس از ورود به بدن
موجودات ،از طريق زنجيره غذايي به انسان منتقل ميشوند ،بررسي
ميزان جذب و تجمع آنها بسيار مهم ميباشد (شريففاضلي و همكاران،
 .)1384بهنظر ميرسد مهمترين راه ورود فلزات به بدن براي اكثر
افراد از طريق تغذيه باشد و راههاي ديگر ازجمله تماس پوستي نقش
كمتري دارند ( Loutfyو همكاران .)2006 ،بنابراين در مطالعه حاضر
بهعلت نقش مهم بافت عضله ماهي در تغذيه انسان ،ميزان جذب
آاليندهها از طريق مصرف آن مورد مطالعه قرار

سال دوازدهم ،شماره  ،3پاییز 1399

گرفت .بررسي ميزان جذب روزانه و هفتگي فلزات روي و كادميوم در
مطالعه حاضر در اثر مصرف ماهيآترينا نشان داد كه اين ميزان پايينتر
از ميزان جذب روزانه و هفتگي مجاز تعيين شده اين فلزات توسط
متخصصان افزودنيهاي مواد غذايي كميته مشترك سازمان بهداشت
جهاني و سازمان خوار و بار جهاني ( )JECFAبود (جدول .)5
جدول :7مقایسه غلظت آالیندهها در بافت عضله ماهی آترینا
(میکرو گرم بر گرم وزن تر) با برخی از استانداردهای موجود
استانداردها

روی

کادمیوم

منبع

WHO

1000
50
50
150
40
1000-40
9/27

0/2
0/3
0/2
0/05
1
0/5-5/2
0/088

1996 ،WHO
1983 ،FAO
1986 ،Maher
1986 ،Maher
 Darmonoو 1990 ،Denton
 Radojeviو 1999 ،Bashkin
مطالعه حاضر

FAO
)U.K (MAFF
NHMRC
New Zealand
Australia

در زمينه مطالعه حاضر سينكاكريمي و همكاران ( )1396و
يعقوبزاده و همكاران ( )1392در بررسي ميزان جذب فلزات سنگين
در اثر مصرف ماهي توسط مصرفكنندگان آن در سواحل جنوبي
درياي خزر به نتايج مشابهاي دست پيدا كردند .برآورد سيبل خطر
هدف اغلب بهمنظور برآورد خطر ناشي از فلزات سنگين در اثر مصرف
محصوالت دريايي مورد بررسي قرار ميگيرد .اين شاخص بيانگر
نسبت بين ميزان جذب آاليندهها و دز مرجع مجاز آنها ميباشد كه
شدت خطر را نشان ميدهد ( Harmanescuو همكاران .)2011 ،در
مطالعه حاضر برآورد سيبل خطر هدف در اثر مصرف ماهي آترينا كمتر
از يک بهدست آمد كه حاكي از آن است كه ميزان جذب فلزات روي
و كادميوم توسط افراد مصرفكننده در اثر مصرف ماهي آترينا كمتر
از ميزاني بوده است كه براي سالمتي آنها را تهديد كند (.)2000 ،EPA
ميزان مجاز مصرف روزانه ( )CRlimو تعداد وعدههاي مجاز مصرف
( )CRmmحداكثر ميزاني است كه يک فرد ميتواند بدون آنكه براي او
خطري داشته باشد از يک فرآورده غذايي مصرف كند (.)2000 ،EPA
مطالعه حاضر نشان داد كه افراد بالغ و كودكان از نظر فلز روي
بهترتيب  2/27و  0/47كيلوگرم در روز و از نظر فلز كادميوم بهترتيب
 0/8و  0/16كيلوگرم در روز ،همچنين افراد بالغ و كودكان از نظر فلز
روي بهترتيب  303/28و  62/93وعده در ماه و از نظر فلز كادميوم
بهترتيب  107/28و  22/1وعده در ماه ميتوانند از ماهي آترينا
استفاده كنند بدون آنكه براي سالمتي آنها خطري داشته باشد.
مقايسه ميزان فلزات روي و كادميوم در ماهي آتريناي مطالعه حاضر
با ساير مطالعات انجام شده در تاالب انزلي نشان داد كه ميزان اين
171
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بررسی میزان روی و کادمیوم در ماهی آترینا صید شده از تاالب بینالمللی انزلی

سینکاکریمی و همکاران

فلزات در ماهي آترينا پايينتر از ميزان مشاهده شده در ماهيهاي
كاراس ،سيم ،شاهكولي ،اردكماهي ،كپورمعمولي ،سوفحاجي طرخان،
كپور علفخوار بود (جدول  .)8اين تفاوت ميتواند ناشي از تاثير
استراتژي تغذيه و سطح غذايي باشد .مطالعات مختلف نشان دادهاند
كه ماهياني كه در انتهاي زنجيره غذايي قرار دارند نسبت به آنهايي
كه در سطوح پايينتري قرار دارند ميزان بيشتري از فلزات سنگين

را در خود تجمع ميدهند ،زيرا اين ماهيان از جانداراني كه داراي
ميزان تجمع بيشتري از فلزات سنگين هستند تغذيه ميكنند
(جعفرزادهحقيقي و فرهنگ .)1385 ،همچنين مطالعات مختلف نشان
دادهاند كه ماهياني كه از كفزيان بستر تغذيه ميكنند ،ميتوانند ميزان
زيادي از فلزات را در خود تجمع دهند (اميدپور و همكاران.)1396 ،

جدول  :8مقایسه نتایج بهدست آمده از مطالعه حاضر با سایر مطالعات صورت گرفته در تاالب انزلی
روی

نوع ماهی
*

منبع

کادمیوم
*

كاراس ()Carassius carassius
سيم ()Abramis brama

10/48
*16/71

0/17
*0/19

پناهنده و مروتي1397 ،
پناهنده و مروتي1397 ،

شاه كولي ()Chalcalburnus chalcoides

*11/43

*0/1

پناهنده و مروتي1397 ،

كپور معمولي ()Cyprinus carpio
اردك ماهي ()Esox lucius
سوف حاجي طرخان )Perca fluviatilis
كاراس ()Carassius sauratus
اردك ماهي ()Esox lucius
اردك ماهي ()Esox lucius
اردك ماهي ()Esox lucius
اردك ماهي ()Esox lucius
كپور معمولي ()Cyprinus carpio
شاه كولي()Chaleaiburnus chaleoide
سيم ()Abramis brama
كاراس ()Carassius carassius
كپور علفخوار ()Ctenopharyngodon idella
سوف حاجي طرخان ()Perca fluviatilis
كاراس ()Carassius gibelio
اردك ماهي ()Esox lucius

*18/31
*26/34
17/25
*51/516
*22/36
90/17
5/37
----------*4/09
*6/90
*20/8
*24/95

*0/16
*0/23
0/37
*0/056
*0/076
0/27
0/058
*0/23
*0/16
*0/10
*0/19
*0/17
*0/05
*0/01
*0/25
*0/215

پناهنده و مروتي1397 ،
پناهنده و مروتي1397 ،
نوروزي1396 ،
خاني پور و همكاران1395 ،
احمدي و همكاران1394 ،
ابراهيمي سيريزي و همكاران1391 ،
 Adelو همكاران2016 ،
 Mansouriو همكاران2013 ،
 Mansouriو همكاران2013 ،
 Mansouriو همكاران2013 ،
 Mansouriو همكاران2013 ،
 Mansouriو همكاران2013 ،
 Baramaki Yazdiو همكاران2012 ،
 Baramaki Yazdiو همكاران2012 ،
 Ebrahimpourو همكاران2011 ،
 Ebrahimpourو همكاران2011 ،

آترینا ()Atherina boyeri

9/27

0/088

مطالعه حاضر

*بر اساس ميكروگرم بر گرم وزن خشک

به طور كلي در مطالعه حاضر ميزان فلزات روي و كادميوم در
بافت عضله ماهي آترينا پايينتر از ميزانهاي مجاز ارائه شده براي اين
فلزات بود كه نشان از عدم وجود خطر از نظر اين فلزات بود .مطابق
نتايج مطالعه حاضر افراد بالغ و نابالغ از نظر فلزات روي و كادميوم
ميتوانند ميزان زيادي از ماهي آترينا را مورد مصرف قرار دهند بدون
آنكه براي سالمتي آنها مشكالتي ايجاد شود .البته الزم به ذكر
ميباشد كه اين نتيجهگيري تنها براساس ميزان فلزات روي و كادميوم
در ماهي آترينا مورد تخمين قرار گرفته است .از آنجاييكه در اين
ماهي آاليندههاي ديگر نيز وجود دارند و نيز افراد در طول روز مواد

172

غذايي ديگري را نيز مورد استفاده قرار ميدهند بنابراين بايد در
مصرف اين ماهي جانب احتياط بيشتري را رعايت نمود.
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Abstract
Although heavy metals naturally occur in the aquatic environment, but their level elevating
by human activities. These contaminants concentrate in the aquatic organisms and their
concentrations increase throughout the food chain. The presence of heavy metals in fish is
important to humans because of food consumption. Therefore, in this study, 30 Atherina boyeri
were collected from Anzali International Wetland in the summer of 2013 and the concentrations
of zinc (Zn) and cadmium (Cd) in their muscle tissues were determined using atomic absorption
spectrometry. The results showed there was a significant difference between the mean
concentrations (µg/g) of Cd (0.08± 0.035) and Zn (9.27±1.24) in the muscle tissue of A. boyeri
(p<0.05). Target hazard quotient levels for each metal as well as TTHQ were lower than
one, indicating that consumers would not experience health risks. In general, comparing the
concentrations of Zn and Cd with international standards indicated that the levels of these metals
were lower than the standards. Daily and weekly intake of Zn and Cd by the consumption of A.
boyeri were lower than the acceptable intake recommended by the JECFA. In stand of Zn and
Cd, adults can consume 2.27 and 0.8 kg/day and children 0.47 and 0.16 kg/day, respectively,
without causing any non-carcinogenic health effects. In general, there appears to be little risk of
exposure to metals associated with the consumption of A. boyeri for consumers.
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