فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

سال یازدهم ،شماره  ،2تابستان 1398

تعیین غلظت آرسنیک در ماهی قزلآالی رنگینکمان ()Oncorhynchus mykiss

و ارزیابی خطر مصرف آن در استان کردستان



هادی تحسینی* :گروه محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران



محسن احمدپور :مرکز پژوهشی حوضه اقلیمی خزر ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران
تاریخ دریافت :آذر 1396

تاریخ پذیرش :اسفند 1396

چکیده
فلز آرسنیک بهعنوان یکی از فلزات سنگین آالینده اکوسیستمهای آبی موجب ایجاد مسمومیت و نگرانی در مصرف ماهی شده است.
پژوهش حاضر با هدف بررسی غلظت فلز آرسنیک در بافت کبد و عضله ،همچنین ارتباط آن با وزن و طول چنگالی ماهی قزلآالی رنگینکمان
( )Oncorhynchus mykissو ارزیابی خطر مصرف آن انجام شد 60 .قطعه ماهی قزلآالی رنگینکمان در دو حوضچه پرورش ماهی واقع در
شهرستانهای سنندج (روستای ننله) و کامیاران (روستای دیوزناو) تهیه گردید (تعداد  30قطعه از هر حوضچه) و پس از هضم اسیدی نمونههای
مذکور ،غلظت فلز آرسنیک بهوسیله دستگاه جذب اتمی مدل  Phonix 986اندازهگیری شد .میانگین غلظت فلز آرسنیک در بافتهای کبد و عضله
بهترتیب  28/16و  15/68میکروگرم برگرم وزن خشک بهدست آمد .تجمع آرسنیک در بافت کبد بیش از بافت عضله مشاهده شد (.)P>0/05
ارتباط نسبتاً قوی بین غلظت این فلز با طول چنگالی و وزن کل داشت ( .)p>0/01همچنین نتایج نشان داد بین حوضچههای شهرستان کامیاران
و سنندج از لحاظ غلظت آرسنیک در بافتهای مورد مطالعه ،تفاوت معنیداری وجود نداشت .با توجه به نتایج محاسبه شاخص خطر برای مصرف
روزانه  25گرم ماهی خطرمصرف وجود دارد و مقدار حداکثر مصرف روزانه مجاز  1/3گرم برای یک فرد بالغ  70کیلوگرمی محاسبه گردید.
با مقایسه غلظتهای اندازهگیری شده این تحقیق با حد مجاز استانداردهای بینالمللی در بافت عضله مشخص شد ،غلظت آرسنیک بیش از
استانداردهای  FAO ،USEPAو  WHOمیباشد.
کلمات کلیدی :آرسنیک ،قزلآالی رنگینکمان ( ،)Oncorhynchus mykissکبد ،عضله
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

haditahsini@yahoo.com
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تحسینی و احمدپور

تعیین غلظت آرسنیک در ماهی قزلآالی رنگینکمان و ارزیابی خطر مصرف آن در....

مقدمه
ماهی بخش مهمی از رژیم غذایی انسان را تشکیل میدهد و یک
منبع غنی از پروتئین ،چربی امگا  ،3اسیدها ،ویتامین ،سلنیوم و کلسیم
است ( Boschو همکاران .)2016 ،یکی از ماهیهایی که بهطور گستردهای
در سطح ایران و جهان به مصرف میرسد ،ماهی قزلآالی رنگینکمان
( )Oncorhynchus mykissاست .قزلآالی رنگینکمان یک ماهی سردابی
است که بهدلیل قابلیت انطباق با شرایط مختلف در بسیاری از نقاط
دنیا پرورش مییابد .این ماهی بهدلیل کیفیت باالی گوشت آن ،سهولت
در تکثیر پرورش و یک منبع مهم در تأمین پروتئین از آبهای شیرین،
مورد توجه آبزیپروران قرار گرفته است (عادلی1393 ،؛  Hajebو
همکاران .)2009 ،پراکنش و گستردگی پرورش قزلآال موجب رونق
اقتصادی و اشاعه مصرف آن شده است .ایران با دارا بودن جایگاه سوم
تولید ماهی قزلآال ،همچنین  10/8درصد قزلآالی جهان را تولید
نموده و سهم  0/07درصدی در مقدار صادرات جهانی دارد (عادلی،
 .)1393در ایران حدود  36/5درصد آبزیان پرورشی تولیدی و عرضه
شده را ماهی قزلآال تشکیل میدهد (سالنامه آماری سازمان شیالت
ایران .)1391 ،با توجه به آلودگی محیطهای آبی بهوسیله فلزات سنگین
خطر مصرف آبزیان پرورشی را بهدنبال دارد (عسگریساری و محمدی،
 .)1394فلزات سنگین بهدلیل خاصیت انباشتگی و پایداری زیستی،
یکی از گروههای اصلی آلودگی آب محسوب میشوند .بهطوریکه
محیطهای آبی در معرض غلظتهای مختلف فلزات سنگین قرار دارند.
در میان این فلزات ،آرسنیک و ترکیبات آن در صنعت ،کشاورزی،
دامداری و پزشکی کاربرد فراوان دارد و از آن در ساخت شیشه ،چوب،
حشرهکش ،علفکش و اجزای الکترونیکی و آلیاژ استفاده میشود.
سهم عمده آرسنیک در آبهای طبیعی از تخلیه پساب و فاضالبهای
انسانی است و میزان ورود این فلز به محیطزیست در اثر فرسایش
اندک است ( Al Bakheetو همکاران2013 ،؛  Menareو همکاران،
1986؛  Voigtو 2006 ،Buat؛ عسگریساری و محمدی.)1394 ،
آرسنیک بهعنوان یک ماده سمی برای آبزیان شناخته شده است .اشکال
مختلف آرسنیک (آلی ،غیرآلی ،محلول درآب و محلول در چربی)
تعیینکننده میزان سمیت بیولوژیکی آن است .غلظت آستانه سمیت
جانوران دریایی به نوع گونه و مرحله رشد آن بستگی دارد (ندافی و
همکاران .)1385 ،مصرف ماهی آلوده به فلز آرسنیک اختالالت و
عوارضی را برای انسان بههمراه دارد که میتوان به سرطانزایی ،اختالل
در سیستم عصبی ،اختالل در سیستم خونرسانی ،اختالالت قلبی
عروقی ،آسیبرسانی به کلیه ،پوست و تجمع در بافتها اشاره کرد
( .)2000 ،USEPAمطالعات متعددی در جهان جهت سنجش فلزات
سنگین بهخصوص آرسنیک بر روی ماهیان پرورشی صورت گرفته
است ( Shahو همکاران2009 ،؛  Svobodovaو همکاران2002 ،؛ Mol
242

و همکاران2017 ،؛  Varolو همکاران Mol .)2017 ،و همکاران
( )2017به بررسی خطر غذایی فلزات ،مس ،روی ،آرسنیک ،کادمیوم،
جیوه و سرب در ماهی تون ( )Thunnus thynnusپرداختند .ایشان
دریافتند میزان آرسنیک با میزان مجاز ارائه شده توسط کمیته مشترک
سازمان بهداشت جهانی و سازمان خوار و بار جهانی در محدوده ایمن
قرار داشت .در داخل کشور نیز تحقیقات در زمینه بررسی غلظت فلز
آرسنیک بر روی ماهیان پرورشی بهندرت انجام شده است .که در این
زمینه مطالعه عسگریساری و محمدی ( )1394به بررسی غلظت
آرسنیک در ماهیان پرورشی در اهواز و شهرکرد پرداختند و تفاوت
معنیداری بین غلظت آن در بافت کبد و عضله مشاهده کردندFallah .
و همکاران ( )2011به بررسی غلظت فلزات سنگین ازجمله آرسنیک
در ماهی قزلآالی رنگینکمان پرورشی و وحشی پرداختند .ایشان
دریافتند تفاوت معنیداری در میزان غلظت فلزات سنگین در قزل
آالی پرورشی و وحشی وجود دارد .ماهی قزل آالی رنگینکمان مهم
ترین گونه سرد آبی پرورشی در ایران است که میزان پرورش آن در
سال1393برابر با 246769هزار قطعه بوده است که باالترین میزان
پرورش ماهی ساالنه در کشور را دارد ،عالوه بر این سرانه مصرف ماهی
در کشور  9/2کیلوگرم میباشد (سالنامه آمار شیالت ایران.)1393 ،
بهدلیل توریستپذیر بودن منطقه مورد مطالعه و فعالیتهای کشاورزی
و استفاده از آفتکشها و سموم کشاورزی حاوی ارسنیک ،بیماری
 VHSاز سال  93در مجتمعهای پرورش ماهی مشاهده شده است.
بنابراین بهموازات افزایش مصرف این منابع ،اهمیت بهداشتی و سالمتی
ماهیان نیز بیشتر میگردد و بهعلت فرآیند بیولوژیکی و تجمع زیستی،
تشخیص و اندازهگیری آن اهمیت زیادی دارد .پژوهش حاضر با هدف
بررسی غلظت آرسنیک ،در دو بافت کبد و عضله ماهی قزلآالی رنگین
کمان در دو حوضچه پرورش ماهی واقع در شهرستانهای مریوان و
سنندج که تأمینکننده ماهی مصرفی منطقه هستند ،انجام شده است.

مواد و روشها
محدودههای مطالعاتی شامل دو حوضچه پرورش ماهی است که
در دو روستای ننله در شهرستان سنندج و دیوزناو در شهرستان کامیاران
واقعشدهاند .روستای ننله در  47◦ 1′1/59″طول شرقی و 35◦ 22/10′32″
عرض شمالی (حوضچه  )1واقع شده و روستای دیوناو در 46◦ 31′12/55″
طول شرقی و  35◦ 6′ 41/5″عرض شمالی (حوضچه  )2قرار دارد .حوضچه
ننله از رودخانه یا سد قشالق سنندج و حوضچه دیوزناو از رودخانه
سیروان تأمین میگردد که در مابین شهر کامیاران و اورمانات واقع شده
است .مجتمع پرورش ماهی پالنگان (شامل محدوده مطالعاتی)  54مزرعه
داشته و ساالنه بیش از هزار تن ماهی قزلآال در این مزارع تولید
میشود (خبرگزاری ایرنا.)1393 ،
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تعداد  30قطعه ماهی قزلآالی رنگینکمان بهصورت تصادفی از
هر حوضچه ماهی برداشت شد .نمونهها پس از انتقال به آزمایشگاه
ابتدا با آب دیونیزه شستوشو و سپس طول چنگالی و وزن ماهیها
بهترتیب بهوسیله تخته زیستسنجی با دقت  1میلیمتر و ترازوی
دیجیتال با دقت  1گرم اندازهگیری شدند .مقدار  20گرم از هر دو
بافت کبد و عضله (عضله سفید ساقه دمی ماهی) از نمونههای ماهی
جدا و در آون با دمای  150درجه سانتیگراد بهمدت  24ساعت خیس
گردید .سپس نمونههای تر شده به دستگاه دسیکاتور انتقال داده و
پس از رسیدن به وزن ثابت در هاون چینی تا زمان پودر شدن کامل
سائیده شدند .سپس  0/5گرم (وزن تر) از نمونه کامالً پودر شده ماهی
را با افزودن  5میلیلیتر اسیدنیتریک غلیظ ( )HNO3تا دمای 140
درجه سانتیگراد در حمام التراسونیک حرارت داده شدند تا محلولی
کامالً شفاف برای اندازهگیری فلز آرسنیک بهدست آید ( Voegborlo
و  .)2007 ،Akagiسوسپانسیونهای ایجاد شده را با استفاده از کاغذ
صافی واتمن  42میکرومتر صاف و محلول صاف شده را به یک بالن
مدرج منتقل و به حجم  50میلیلیتر رسانده شدند .برای اندازهگیری
فلز آرسنیک محلول یکنواخت بهدست آمده بهمقدار  10میکروگرم در
لیتر به دستگاه جذب اتمی مدل  Phonix 986تزریق و غلظت فلزات
مورد نظر بهروش کوره کرافیتی برحسب میلیگرم بر گرم وزن تر
اندازهگیری شدند و محلول استاندارد از محلول  1000 ppmفلز
آرسنیک تهیه شد .حداکثر تعداد محلول استاندارد  5محلول است که
حاوی غلظتهای مشخصی از فلز مورد نظر است که در این آزمایش
از  3محلول استاندارد استفاده شد .بعد از کالیبره کردن دستگاه با
محلول استاندارد نمونههای اصلی به دستگاه تزریق شدند .هر یک از
نمونهها سه بار توسط دستگاه مکیده شد که هربار میزان غلظت فلز
در نمونه ثبت شد .پس از میانگینگیری فلز توسط اتمهای عنصر مورد
نظر پس از تزریق نمونه بهداخل کوره توسط دستگاه داده شد .سپس
از روش منحنی درجهبندی براساس ترتیب استانداردها و قرائت میزان
جذب آنها کالیبراسیون انجام شد .سپس از روی درجه خوانده شده
و با مراجعه به منحنی استاندارد رسم شده بهروش حداقل مربعات،
غلظت جسم مجهول مشخص شد .در نهایت میزان ریکاوری فلز آرسنیک
 86درصد بهدست آمد .تجزیهوتحلیل آماری دادهها با استفاده از نرمافزار
 SPSSنسخه  20انجام پذیرفت .ابتدا تبعیت دادهها از توزیع نرمال
توسط آزمون کلموگروف -اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفت .با توجه
به اینکه دادهها از توزیع نرمال پیرونی کردند بهمنظور مقایسه غلظت
آرسنیک در کبد و عضله و مقایسه غلظت این فلز در دو حوضچه
پرورش ماهی از آزمون تی -مستقل استفاده شد .همچنین جهت بررسی
ارتباط میان غلظت فلز آرسنیک با طول چنگالی و طول بدن از شاخص
همبستگی پیرسون استفاده شد .برای محاسبه شاخص خطر ()HQ
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ابتدا باید مصرف روزانه محاسبه شود .مصرف روزانه ( )ADDبا استفاده
از روش آژانس حفاظت محیطزیست آمریکا ( )2005 ،USEPAاز رابطه
ADD = Cm *DCfish / BW
زیر محاسبه میشود:
طبق رابطه فوق  :ADDمصرف روزانه بر حسب میکروگرم بر گرم در
روز :Cm ،میانگین فلز سنگین بر حسب میکروگرم برگرم:DCfish ،
مصرف روزانه بر حسب گرم در روز ( 25گرم در روز)(سالنامه شیالت
ایران :BW ،)1393 ،میانگین وزن بدن افراد بر حسب کیلوگرم (70
کیلوگرم برای یک فرد بالغ و  14کیلوگرم برای کودکان) میباشد.
شاخص خطر ( )HQبا استفاده از رابطه زیر محاسبه میشود که طبق
آن اگر بیش از یک باشد خطر مصرف وجود دارد و اگر کمتر از یک
HQ = ADD / RFD
باشد ،خطر وجود ندارد:
مقدار در مواجهه ( )RFDبرای فلز آرسنیک طبق استاندارد USEPA
( 0/0003 )2005میلیگرم بر کیلوگرم در روز میباشد .مقدار مجاز
مصرف روزانه ماهی با توجه بهمیزان فلز آرسنیک در مطالعه حاضر از
CR = (RFD*BW) / Cm
رابطه زیر محاسبه میشود:
طبق رابطه فوق  :CRحداکثر میزان مجاز مصرف در روز بر حسب گرم
در روز :Cm ،میانگین غلظت فلز مورد مطالعه برحسب میکروگرم بر
گرم میباشد.

نتایج
نتایج نشان داد غلظت فلز آرسنیک بین دو بافت کبد و عضله دارای
تفاوت معنیداری بود ( .)p>0/05بهطوریکه غلظت این فلز در بافت
کبد بیشتر از بافت عضله ماهی قزلآالی رنگینکمان بود (جدول .)1
جدول :1غلظت آرسنیک در بافت عضله و کبد ماهی قزلآال رنگین
کمان با استفاده از آزمون تی مستقل(میکروگرم برگرم وزن تر)
بافت

حداکثر

حداقل

میانگین ±انحراف معیار

کبد
عضله

50/12
22/32

12/33
11/04

28/16 ±8/24a
15/68 ±2/76b

حروف انگلیسی متفاوت در ستون نشانه تفاوت معنیداری در سطح  0/05است.

نتایج آزمون همبستگی بین غلظت فلزات سنگین هر بافت با طول
چنگالی و وزن کل در جدول  2نشان داده شده است .به این ترتیب،
رابطه بین طول چنگالی و وزن کل با غلظت فلز آرسنیک در هر دو
بافت کبد و عضله همبستگی قوی و مثبتی وجود دارد (.)p=0/0001
جدول :2نتایج تحلیل همبستگی پیرسون بین غلظت فلزات
سنگین هر بافت با طول چنگالی (میلیمتر) و وزن کل (گرم)
فلز

بافت

آرسنیک

کبد
عضله

وزن کل

طول چنگالی
R

P_Value

r

P_Value

**0/524
**0/474

0/0001
0/0001

**0/697
**0/559

0/0001
0/0001

**همبستگی در سطح  0/01معنیدار است.
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تحسینی و احمدپور

همچنین نتایج حاصل از مقایسه غلظت فلز آرسنیک در اندامهای
مورد مطالعه بین دو حوضچه پرورش ماهی نشان داد ،میزان فلز مورد
مطالعه در کبد و عضله ماهی قزلآالی رنگینکمان بین دو حوضچه پرورش
ماهی فاقد تفاوت معنیدار بود (جدول  .)3با توجه به نتایج مربوط به
محاسبه شاخص خطر ،این شاخص با مقدار  18/6برای بزرگساالن (70
کیلوگرم) و  93/33برای کودکان (14کیلوگرم) ،بیان میدارد که برای
استفاده  25گرم در روز ماهی قزلآالی رنگینکمان که بهعنوان میانگین
مصرفی (سالنامه آماری شیالت ایران )1393 ،تعیین شده در منطقه
مورد مطالعه خطر مصرف وجود دارد .طبق نتایج مقدار حداکثر مصرف
مجاز روزانه  1/3گرم برای بزرگساالن و برای کودکان  0/27گرم محاسبه
شد (جدول  .)4مقایسه غلظت آرسنیک در تحقیق حاضر با استانداردهای
بینالمللی سازمان بهداشت جهانی ( ،)1996 ،WHOآژانس حفاظت

محیطزیست ایاالت متحده ( )2000 ،USEPAو سازمان خواروبار
کشاورزی ( )2000، FAOنشان میدهد ،که غلظت فلز مذکور بیش
از حد مجاز استانداردهای بین المللی است .همچنین در مقایسه با سایر
تحقیقات در این زمینه تفاوت قابل توجهی وجود دارد (جدول .)5
جدول  :3غلظت فلز آرسنیک در بافتهای کبد و عضله به تفکیک
حوضچه پرورش ماهی با استفاده از آزمون تی مستقل (میکروگرم
بر گرم وزن تر)
مکان
حوضچه پرورش ماهی 1
حوضچه پرورش ماهی 2

کبد (میانگین±

عضله (میانگین±

انحراف معیار)

انحراف معیار)

38/27 ±10/33
28/95 ±5/49

16/07 ±2/63
15/29 ±2/87

جدول  : 4مقادیر شاخص خطر و حداکثر میزان مجاز مصرف مجاز روزانه ماهی قزلآالی رنگینکمان
رده سنی
بزرگساالن(70کیلوگرمی)
کودکان(14کیلوگرمی)

میانگین غلظت فلز در عضله
برحسب میکروگرم بر گرم
15/68
15/68

مصرف روزانه ( )ADDبرحسب
میکروگرم بر گرم در روز
0/0056
0/028

شاخص خطر
()HQ
18/6
93/33

حداکثر مصرف مجاز روزانه ()CR
بر حسب گرم
1/3
0/27

جدول  : 5مقایسه غلظت فلز آرسنیک در کبد و عضله ماهیان با استاندارهای بین المللی و مطالعات دیگر(میکروگرم بر گرم)
نوع ماهی
 Tilapia mossambicusتیالپیا موزامبیکی
 Coregonus clupeaformisکپور نقره ای
 Oncorhynchus mykissقزلآالی رنگینکمان
 Oncorhynchus mykissقزلآالی رنگینکمان
 Oncorhynchus mykissقزلآالی رنگینکمان
 Oncorhynchus mykissقزلآالی رنگینکمان

کبد
9
1/07
0/26
3/54
28/16

بحث
با افزایش تقاضا برای مصرف ماهیهای پرورشی بررسی سالمت
آنها اهمیت زیادی دارد .در مطالعه حاضر غلظت فلز آرسنیک بهدلیل
اهمیت سمیت و سرطانزایی آن در دو بافت کبد و عضله ماهی قزل
آالی رنگینکمان پرورشی مورد بررسی قرار گرفت .میان غلظت این فلز
در دو حوضچه پرورش ماهی تفاوت معنیداری وجود نداشت .با توجه
به اینکه نوع ماهی و شرایط تغذیهای و اکولوژیکی در این حوضچهها
یکسان بوده ،این امر میتواند توجیهی در معنیدار نبودن تفاوت حوضچهها
باشد .در مطالعات محققان دالیلی برای معنیدار بودن غلظت فلزات
سنگین عنوان کردهاند که میتوان به شرایط محیطی ،کیفیت آب ،نوع
ماهی ،بافتهای مورد بررسی و روشهای متفاوت آزمایشگاه اشاره
نمود (میرسنجری و همکاران .)1380 ،بافت کبد شاخص مناسبی برای
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عضله
0/01
1/2
0/1
2/3
0/77
2/32
0/22
0/93
15/68

منبع
1996 ،WHO
2000 ،USEPA
2000 ،FAO
 Shahو همکاران2009 ،
 De Rosemondو همکاران2008 ،
 Harkabusovaو همکاران2009 ،
عسگریساری و محمدی1394 ،
 Fallahو همکاران2011 ،
تحقیق حاضر

در معرض قرار گرفتن طوالنی با فلزات سنگین محسوب میشود ،زیرا
این بافت محل متابولیسم فلزات است که میتواند نشانگر مناسبی برای
آلودگی با فلزات سنگین استفاده شود .بافت عضله نیز بهدلیل نقش
مهمی که در تغذیه انسان دارد و لزوم اطمینان از سالمت آن مورد
بررسی قرار میگیرد (والیتزاده و همکاران .)1392 ،نتایج نشان داد،
غلظت این فلز بین دو بافت کبد و عضله دارای تفاوت معنیداری بود
( .)P<0/05بهطوریکه غلظت آرسنیک در بافت کبد بیش از بافت عضله
مشاهده شد .توانایی موجودات جهت جذب ،تجمع و سمزدایی متفاوت
است .یکی از اصلیترین مسئله در ارتباط با فلزات سنگین عدم متابولیزه
شدن آنها در بدن است .بهطورکلی تفاوت غلظت فلزات در بافتهای
مختلف ماهی میتواند ناشی از تفاوت توان فلزات در غلبه بر پیوندهای
فلزی پروتئین نظیر متالوتیوندینها باشد .گونههایی که دارای مقادیر
مشخصی از متالوتیوندینها باشند میتوانند سمیت این

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

فلزات را از بین ببرند ( Raoو  .)2000 ،Padmajaاین پروتئین غلظت
باالیی در کبد برخوردار است ( senو  .)2007 ،Semizفلزات سنگین
اندام هدف خود را براساس میزان فعالیت متابولیک آن انتخاب می-
کنند .کبد جانوران مهمترین محل انجام فرآیندهای سمزدایی و محل
اصلی تغییر شکل زیستی فلزات است .این اندام عمدتاً در معرض فلزات
سنگین قرار دارد و این مواد از طریق دستگاه گردش خون یا دستگاه
گوارش وارد کبد میشوند ( Haschekو 1998 ،Rousseaux؛  Taweelو
همکاران .)2013 ،همچنین کبد بهدلیل نقشی که در تجمع ،انتقال
زیستی و دفع آالیندهها دارد ،معموالً میزان فلزات در آن باال است (
 Visnjic-Jefticو همکاران2010 ،؛  Uysalو همکاران .)2008 ،کبد
در ابتدا فلزات را از پالسمای خون استخراج ،در خود ذخیره و سپس
آنها را به ترکیبات سادهتر و بیخطر تجزیه میکند و از طریق دستگاه
گردش خون در بدن پخش میکند و مواد غیرضروری را بهوسیله
جریان خون به صفرا منتقل میکند ( Bla´zovicsو همکاران.)2002 ،
در ارتباط با عضله نیز غلظت فلزات در این بافت بسته بهموارد متفاوت
است یک زمان کم و یک زمان خیلی بیشتر میباشد اما معموالً دارای
کمترین میزان غلظت فلزات است (مشروفه و همکاران .)1391 ،طبق
نظر محققان ،در کبد و عضله ،پروتئینهایی ازجمله متالوتیونینها
مسئول حذف و خنثیسازی عناصر فلزی و آثار سمی آنهاست ،زیرا
پروتئینهای دیگری در داخل سلول نقش آنتیاکسیدانی غیرآنزیمی
ازجمله گلوتاتیون را بازی میکنند ( Raoو  .)2000 ،Padmajعالوه
بر این ،بهدنبال افزایش وزن و طول جانور و به تبع آن سازگاری موجود
با محیط زیست ،از غلظت این فلزات در عضالت کاسته و بر میزان
آنها در امعا و احشا افزوده میشود ( .)1989 ،Freedmanبنابراین،
موارد بیان شده از دالیل مهم باال بودن میزان فلزات مورد مطالعه در
کبد نسبت به عضله ماهی قزلآالی رنگین کمان در تحقیق حاضر
بود .این موضوع با مطالعات  Harkabusovaو همکاران (،)2009
 Fallahو همکاران ( Svobodova ،)2011و همکاران ( )2002و
عسگریساری و محمدی ( )1394که بر روی غلظت آرسنیک در قزل-
آالی رنگینکمان انجام شده مطابقت دارد .همچنین با مطالعاتی که با
بررسی فلز مذکور بر روی دیگر گونههای ماهی انجام شده مانند
مطالعات  Shahو همکاران ( )2009و  De Rosemondو همکاران ()2008
مطابقت دارد .نتایج آزمون همبستگی میان غلظت فلزات سنگین با
طول چنگالی و وزن کل نشان داد که آرسنیک در هر دو بافت کبد و
عضله همبستگی معنیداری قوی و مثبتی وجود دارد .میزان تجمع
فلزات معموالً با افزایش وزن و طول بدن افزایش مییابد ( Lenungو
همکاران 2014 ،؛ pourangو همکاران .)2005 ،ارتباط بین غلظت
فلزات با وزن و طول بدن دالیلی ازجمله سرعت متابولیسم و سرعت
رشد بافتها همچنین عادات تغذیهای در طول دوره رشد عنوان کردهاند

سال یازدهم ،شماره  ،2تابستان 1398

( Lenungو همکاران2014 ،؛  pourangو همکاران .)2005 ،از طرفی
تجمع فلزات سنگین بستگی به سبک زندگی گونهها ،عادات تغذیهای
و ذخیره زیستی آنها دارد ( Mendilو  .)2007 ،Uluozluاین نتایج با
مطالعات  Svobodovaو همکاران ( )2002و عسگریساری و محمدی
( )1394که بر روی ماهی قزلآالی رنگینکمان در ارتباط بین غلظت
فلز آرسنیک با وزن بدن انجام شده ،مطابقت داشته بهطوریکه اختالف
معنیداری بین وزن بدن با غلظت آرسنیک مشاهده کردند (.)p>0/05
با مطالعه چاکری و همکاران ( )1394که بر روی ماهی طالل
( )Rastrelliger kanagurtaبا بررسی ارتباط میان وزن بدن و طول
کل با غلظت سرب و کادمیوم انجام شده است ،همخوانی ندارد .به
طوریکه از لحاظ عنصر سرب و کادمیوم درکبد و عضله ماهی طالل
در بین مناطق (بندرلنگه ،هرمز ،هنگام و کالهی) از نظر آماری اختالف
معنیدار وجود ندارد .ارزیابی خطرات غذایی فلزات سنگین را میتوان
بهوسیله محاسبه شاخص خطر مصرف برآورد کرد (رومیانی و همکاران،
 .) 1395میزان برآورد شاخص خطر برای فلز آرسنیک بیش از یک
بهدست آمد که میتواند نشاندهنده این مطلب باشد که مصرف ماهی
قزلآال مورد مطالعه با نرخ کنونی مصرف ( 25گرم در روز) برای
مصرفکنندگان آنها در این مناطق خطرات آشکاری را بههمراه دارد
(جدول  .)4در واقع میزان شاخص خطر بیشتر از یک حاکی از آن
است که افراد مصرفکننده در اثر مصرف ماهی قزلآال رنگینکمان در
معرض میزان بیشتری از دز مواجهه ( )RFDقرار گرفتهاند و میزان
جذب روزانه فلز آرسنیک برای سالمتی آنها اثرات مضری را در طول
عمر خواهد داشت .حد مجاز مصرف این ماهی بهمیزان  1/3گرم در
روز برای بزرگساالن و  0/27گرم در روز برای کودکان محاسبه شد .با
این وجود میزان برآورد شاخص خطر یک میزان نسبی و محافظهکارانه
است که می تواند تا حدودی امکان وجود خطر را برای ما آشکار کند
و بهعنوان یک شاخص مناسب مورد استفاده قرار گیرد ( Yiو همکاران،
 .)2011مطالعات مختلفی تاکنون به بررسی میزان جذب روزانه فلزات
در اثر مصرف ماهی پرداختهاند .رومیانی و همکاران ( )1395در تحقیقی
که به بررسی ارزیابی خطر فلزات سنگین جیوه ،سرب ،کادمیوم و آرسنیک
در دو گونه ماهی شیربت ( )Tor grypusو سیاهماهی ()Capoeta capoeta
در رودخانه حله بوشهر پرداختند ،شاخص خطر مصرف برای افراد بالغ
 1بوده و برای کودکان بیشتر از  1بهدست آمد .بهاین ترتیب خطر مصرف
متوجه کودکان میباشد .همچنین در مطالعه کالنی و همکاران ()1393
به بررسی فلزات سنگین (آرسنیک ،سرب ،کادمیوم ،کروم و نیکل) در
عضله کفال باریک ( )Liza saliensپرداختند و ایشان شاخص خطر
مصرف را برای آرسنیک کمتر از  1بهدست آوردند اما برای فلز سرب
و کادمیوم بیش از  1بهدست آمد .به این ترتیب خطر مصرف از جهت
فلز آرسنیک در این مطالعه وجود ندارد .بامقایسه میزان غلظت فلزات
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