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Abstract
Background and purpose: There is an increasing interest towards consumption of aquatic
products, therefore, the health of aqua ecosystems is highly important. Heavy metal pollution in fish is a
global concern due to its bioaccumulation potential, toxicity and persistence in food chain. This study
investigated the concentration of heavy metals (cadmium, lead, chromium, copper, and zinc) in the gill,
liver, and muscle tissue of Cyprinus carpio, Capoeta trutta, and Ctenopharyngodon idella in Gharasou
River, Kermanshah province, Iran.
Materials and methods: Sampling was done in Gharasou River and the gill, liver, and muscle
tissues were prepared. The concentrations of heavy metals were measured using an ICP.
Results: The average concentrations of Cd, Pb, Cr, Cu, and Zn in the muscle tissue of Cyprinus
carpio and Capoeta trutta were 0.001 and 0.001, 0.016 and 0.008, 0.14 and 0.14, 0.53 and 0.33, and 0.51
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and 0.51 µg/g wet weight, respectively. The metals with highest and lowest concentrations were zinc and
cadmium that were found in different tissues of the fishes, respectively. The accumulation of metals in the
tissues of liver and gills was found to be higher than that in the muscles. Moreover, the Hazard Quotients
(HQ) index of all heavy metals was than 1.
Conclusion: The concentrations of heavy metals were lower than the levels permitted by World
Health Organization, hence, the fish species studied are considered healthy to use.
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چکیده
سابقه و هدف :به موازات افزایش مصرف منابع خوراکی آ بزی ،اهمیت بهداشتی و سالمت ماهیان نیزز بزیش زر شزد
است که در این میان فلزات سنگین به علت جمع زیستی ،سمیت و ماندگاری بزا در آبزیزان ،اهمیزت زیزادی یزدا کزرد
است .بنابراین ،این حقیق به منظور بررسی غلظت فلززات سزنگین اکزادمیوس ،سزرر ،کزروس ،مزی و رویا در بافزتهزای
آبش ش ،کبد و ماهیچه ماهیان کپور معمولی ،شیرماهی و آمور در رودخانه قر سو در استان کرمانشا انجاس شد.
مواد و روشها :نمونهبرداری از ماهیان رودخانه قر سو در سزا  3131صزورت گرفزت و بافزتهزای آبشزش ،کبزد و
ماهیچه ماهیان جهت بررسی جداسازی شد .انداز گیری غلظت فلزات با کمک دستگا  ICPانجاس گردید.
یافتهها :میانگین غلظت فلزات کادمیوس ،سرر ،کروس ،می و روی در بافت ماهیچه ماهی کپزور معمزولی و شزیرماهی
به ر یب  0/003و  0/030 ،0/003و  0/31 ،0/000و  0/31 ،0/31و  0/33 ،0/11و  0/33میکروگرس بر گرس وزن ر به دست
آمد .فلزات روی و کادمیوس به ر یب بیش رین و کم رین غلظت را در بافتهای مختلف سه گونه ماهیان داشتند .نتایج این
مطالعه نشان داد که میزان جمع فلزات سنگین در بافت های آبشزش و کبزد بزا ر از بافزت ماهیچزه بزود اسزت .هزمچنزین
شاخص  HQبه دست آمد در این مطالعه برای مامی فلزات سنگین کم ر از  3بود است.
استنتاج :نتایج این مطالعه نشان داد که وزیع فلزات سنگین در بافت ماهیچه ماهیان از نظر آماری اختالف معنزیداری
ندارد و همچنین در مقایسه با استاندارد سازمان جهانی بهداشت ،از حد مجاز کم ر بود اسزت و نشزان دهنزد سزالم بزودن
مصرف این ماهیان میباشد.
واژه های کلیدی :جمعزیستی ،فلزات سنگین ،ماهی

فلزات سنگین از جمله آ یند های مهزم در محزی
زیست به شمار میرونزد کزه از طریزق منزاطق سزاحلی و

رودخانهها وارد دریا و از طریق زنجیزر غزاایی در بزدن
آبزیان جمع مییابندا3ا .آلودگی بوس سازگانهای آبی
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مقدمه

وس ز فلزززات سززنگین یززک مشززک جهززانی محسززور

که در با ی زنجیر غاایی قرار دارنزد و قابلیزت جمزع

میگردد .افزایش غلظت فلزات سنگین در بوس سازگانهای

غلظت بزا یی از فلززات سزنگین در بافزتهزای خزود را

آبی موجب مشکالت جدی زیسزت محیطزی شزد و بزر

دارندا3ا .همچنین این موجودات بخش مهمزی از رییزم

زنجیر غاایی و در نتیجه بر سالمت ارگانیسمهزا اثیرگزاار

غاایی انسان را شکی میدهند ،از این رو می واننزد بزه

میباشزدا2ا .یکزی از اساسزی زرین مسزال در ار بزا بزا

عنززوان یکززی از مهززم ززرین شززاخصهززای زیسززتی در

فلزات سنگین ،عدس جزیه ایری زیستی آنهزا در بزدن

اکوسیستمهای آر شیرین جهت خمین سزط آلزودگی

موجودات زند میباشد .در واقع فلزات سزنگین زی از

مورد استفاد قرار گیرندا33،30ا .همچنین ماهیان به دلی
و دارا بزودن نزوع و

ورود به بدن موجود زنزد  ،در بافزتهزالی نظیزر چربزی،

حرک با در یزک منطقزه خزا

عضالت ،استخوانها و مفاص رسور میکند و با گاشت

راکم زیاد ،می وانند آلودگیهای چند ساله یک منطقه

زمان و انباشت فلزات در بدن ،موجب بروز بیماریهزا و

را نشززان دهنززد و از ایززن طریززق مززی ززوان در مزززورد

عوارض متعددی در بدن موجود زند میگرددا1،2ا.

آلودگیهایی کزه ناشزی از فلززات سزنگین بزود اسزت،

هستند و بعضی دیگر هنگامی که غلظزت آنهزا از یزک

طروق مختلفی جار میکنند ،به طوری که میزان جزار

آستانه حم با ر رود ،سمیت ایجاد میکنند .برخی از

و جمع فلزات سنگین در آنها به عواملی همچزون شزرای

فلزات سنگین نظیر مزی و روی در مقزادیر زایین مزورد

بوسشناختی ،فیزیکی ،شیمیایی و زیستی آر ،نوع عنصر،

نیاز ارگانیسمهای زند میباشند ،به طوری کزه هموگلزوبین

رفتار غایهای و فیزیولویی بدن وابسته میباشزدا33،31ا.

امولکزو انتقززا دهنززد اکسززی نا از فلززز آهززن اسززتفاد

در طی سا هزای اخیزر ،مطالعزات متعزددی در رابطزه بزا

میکند و بسیاری از آنزیمهای موجود در بدن برای داشزتن

جمع زیستی فلزات سنگین در بافتهای مختلف ماهیان

فعالیززت مززنظم ،دارای فلززز روی مززیباشززندا3،1ا .برخززی

در اکوسیستمهای آبی داخ کشزور انجزاس گرفتزه شزد

دیگر از فلزات سنگین حتی در غلظتهای کم برای انسان

است .به طوری که در طی حقیقزی سزلگیا31ا ،مقزادیر

و دیگر موجودات زند سزمی مزیباشزند .از جملزه ایزن

غلظززت فلزززات سززنگین سززرر و کززادمیوس را در بافززت

فلزات سنگین سمی می وان به فلزات سنگین کادمیوس و

ماهیچه گونه ماهی کفا وز باریک در سواح شزرقی

سرر اشار نمود کزه خطزرات بهداشزتی مختلفزی نظیزر

خزر به ر یب  0/032 ± 0/00و  0/301 ± 0/01میکروگزرس

سزرطان ،جهزش و یزا سزق جنزین را بزه دنبزا خواهنززد

بر گرس گزارش نمود و بیان داشت که این مقادیر از حد

داشت .فلز کادمیوس به آسانی در سیستمهزای زنزد بزدن

مجاز سازمان جهانی بهداشت ایین ر بود است .در طی

جمع مزییابزد و در ایجزاد آسزیبهزای بزدن هزمچزون

حقیقی مشابه ،ابراهیمی سزیریزی و همکزارانا33ا ،میزانگین

اخززتال ت کلیززوی ،نارسززایی ریززه ،ضززایعات اسززتخوان،

غلظت فلزات کادمیوس ،سرر ،مزی و روی را در بافزت

سزرطان و فشزار خزون بزا نقزش داردا7،0ا .ایزن فلززات

ماهیچه اردک ماهی ا ر انزلزی بزه ر یزب ،0/02 ± 0/00

اثیرات متعددی بر روی آبزیان از جملزه کزاهش رشزد،

 3/00 ± 0/02 ،0/22 ± 0/02و  31/20 ± 0/07میکروگززززرس

غییر رفتار ،غییر اسکلت بدن ،غییر در عوامز خزونی و

بر گرس وزن خشک به دست آوردند و بیان داشتند که به

صدمات به سیسزتم ایمنزی را دارنزد ،هزمچنزین بزه دلیز

استثناء فلز کادمیوس ،دیگر فلزات کم ر از حد استانداردهای

قابلیت جمع زیستی در زنجیر غاایی در اکوسیستمهزای

عیین شد وس سازمانهای جهانی بهداشت و سازمان

اهمیت مزیباشزدا0ا.

خواروبار و کشاورزی مل متحزد بزود اسزت .رودخانزه

ماهیان از موجودات مهم آبی در زنجیر غزاایی هسزتند

قر سزو بزه عنزوان یکزی از رودخانزههزای بززرا اسزتان

آبی ،بررسی غلظت این فلزات قاب
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بعضی از فلزات سنگین قریباً در هزر غلظتزی سزمی

اظهار نظر کردا32ا .معمو ً ماهیان ،فلززات سزنگین را از

پژوهشی

برهان منصوری و همکاران

کرمانشا به دلی گار از مناطق روستایی و شهری ماننزد

مجهززز بززه ززودر یززخ جاسززازی شززد و ززی از انتقززا بززه

شهر کرمانشا  ،ایرنزد آ ینزد هزای مختلفزی از جملزه

آزمایشگا و شستشو با آر ،کدگااری و بیومتری آنها

فلزززات سززنگین ،مززواد مغززای حاص ز از روانززارهززای

انجاس شد .بافتهای مورد مطالعه در ایزن حقیزق شزام
یزب

کشاورزی و فاضالر صنعتی میباشد .هم چنزین وجزود

آبشش ،کبد و ماهیچه است .انداسهای فزوق وسز

ا یشگا نفت و گزاز کرمانشزا و مجزاورت آن بزا ایزن

اسکالپر بدون آلودگی جدا گردید و نمونههای ماهیچزه

رودخانززه ،احتمززا آلززودگی آن را دو چنززدان مززیکنززد.

از زیر باله شتی برداشت گردیدا30ا .انداسهای استخراج

بنابراین هموار زندگی کلیه موجزودات آبززی از جملزه

شد ابتدا وزن گردیزد و بزر اسزاس وزن زر مزاهی مزورد

ماهیزان بزا خطزرات مواجزه مزیباشزدا30ا .از ایزن رو در

بررسی قرار گرفت .برای هضم شیمیایی نمونهها مخلو

این مطاله ،جهت زایش رودخانزه قزر سزو در ار بزا بزا

اسیدنیتریکاHNO3ا و اسید رکلریک اHCLO4ا استفاد

فلزات سزنگین ،بزه بررسزی میززان جمزعزیسزتی فلززات

شد .جهت هضم ،به یک گرس از هر یک از بافتهای ر

سنگین کادمیوس ،سرر ،کروس ،می و روی در بافتهزای

هیه شد  ،مقدار  30میلیلیتر اسید نیتریک ا 03درصزدا

آبشش ،کبد و ماهیچه ماهیان کپور معمولی ،شیرماهی و

اضافه گردید و در دمزای محزی هضزم انجزاس شزدا37ا.

آمززور در رودخانززه قززر سززو واقززع در اسززتان کرمانشززا

سپی  3میلیلیتر اسید ر کلریک ا 70درصدا به نمونهها

رداخته شد است.

اضافه گردید و نمونهها در دمای  00درجه سلسزیوس بزه
مدت  3ساعت در حماس بن ماری قرار گرفزت زا کزامالً

مواد و روش ها

هضم گردند .ی از سرد شدن نمونزههزا در دمزای محزی ،

رودخانه قر سزو یکزی از روخانزههزای مهزم اسزتان

به کمک آر مقطر به حجم  30میلیلیتر رساند و فیلتزر

کرمانشا است کزه سرچشزمه اصزلی آن سزرار روانسزر

شدند افیلتر  0/13میکرومترا .در نهایت ی از آماد سازی،

واقع در  30کیلومتری شما غزرر کرمانشزا مزیباشزد.

میزان فلزات سزنگین بزا اسزتفاد از روش اسزپکترومتری

این رودخانه در جهزت شزما غربزی بزه جنزور شزرقی

نشر ا می با السمای جفت شد القایی قرالت شد.

جریان دارد و در  33کیلومتری شزهر کرمانشزا زایرای
رودخانه رازآور و شاخههای فرعی آن میباشد که طزی
مسززیری ززر ززیخ و خززم در نزدیکززی روسززتای قزانچززی
رودخانه مرا به آن متصز میشزود .ایزن رودخانزه بزا
یک شیب آراس از داخ شهر کرمانشا عبور کزرد و در
نمونهبرداری از رودخانه قر سو در طی ما های آبان
ا دی  3131انجاس شد .در این مطالعه ،عداد  13نمونه از

آنالیز داد ها بزا کمزک نزرسافززار  SPSSنسزخه 30
صورت گرفت .هم چنین جداو در محی  Excelرسم
گردیززد .بززرای بررسززی وجززود فززاوت معنززیداری بززین
میانگین غلظت فلزات سنگین در بافزتهزای مختلزف از
آزمون واریانی یک طرفه استفاد شد.

عیین شاخص خطر

سه گونه ماهی کپور معمولی ا 20عزددا ،شزیرماهی ا33

برای به دست آوردن میززان خطززر بزالقو ناشزی از

عددا و آمور ا 30عزددا بزالب بزا متوسز وزن 201 ±23

مصرف هر یزک از گونزههزای مزاهی بززرای انسززان ،از

گرس ،طو ک  23 ±1سانتیمتر و طو چنگزالی 21 ±2

شاخص خطر استفاد شد .بدین صورت که این شاخص

سانتیمتر در طو مسیر رودخانه قر سو به وسیله ورهای

از نسبت ماس یک آ یند ادوز جار روزانة آ یند ا

گوشگیر رودخانهای انجاس گردید .نمونههای ماهی صید

به دوز مرجع آن ،از طریق فرمو زیر محاسبه شدا30ا:

شد  ،در داخ کیسههای الستیکی در داخ فالسکهزای
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نزدیکی فرامان به رودخانه گاماسیار می یوندد.

جزیه و حلی آماری داد ها

CR

فلززززات سزززنگین رودخانزززه قزززر سزززو برسززززالمت انسززززان

که در این جا  HQنسبت خطر ابزدون واحزدا

میانگین اسزتاندارد مصزرف روزانزة مزاهی برای بزرگسزا ن

امصززرفکننززدگان و ایرنززدگان نهززاییا از رابطززة زیززر
استفاد

ا 0/01کیلوگرس در روزا  MCCمیانگین غلظت عنصزر
انداز گیری شزد در بافت هر گونزه مزاهی امیکروگزرس

شزدا30ا.

که در این جا  DIمیزان جار فلزز در بزدن در روز

بر گرس یزا میلزیگزرس برکیلزوگرسا  BWوزن بزدن ا70

از طریزق مصرف آبزی امیکروگرس بر گرسا و  IRمیزان

کیلززوگرس بززرای یززک فززرد بززالبا  RFDدوز مرجززع

مصرف ماهی در منطقه مورد مطالعه بزر حسزب گزرس در

امیلیگرس در کیلوگرسا میباشد.

روز است.

حد مجاز مصرف روزانة آبزی
مقدار مجاز مصزرف روزانزة هزر یزک از گونزههزای

یافته ها

ذکززر شززد بززر اسززاس میززانگین غلظززت فلزززات سززنگین

نتایج غلظت فلزات سنگین کادمیم ،سزرر ،کزروس،

انداز گیری شزد در بخش خززوراکی مزاهی اماهیچزها

روی و می در بافتهای مختلف ماهیچه ،آبشش و کبد

با استفاد از رابطه معرفی شد وسز سزازمان حفاظزت

ماهیززان کپززور معمززولی ،شززیرماهی و آمززور در رودخانززه

محی زیست محاسبه شدا33ا.

قر سو در جدو شمار  3اراله شد است.
نتایج ارزیابی ریسک مصرف ماهیان کپور معمولی،

که در این جا  Crlimحداکثر میززان مجزاز مصززرف

شیرماهی ،و آمور رودخانه قر سزو در جزدو شزمار 2

در روز اگرس یا کیلوگرس در روزا  RFDدوز مرجزع یزا

اراله شد اسزت .بزر ایزن اسزاس ،شزاخص خطزر فلززات

مجموع مجاز جار روزانزة آ یند که برای کادمیوس و

سنگین برای ماهیان رودخانه قر سو از  0/00000ا 0/02

سرر  0/03میلزی گززرس بزر کیلزوگرس ،بزرای روی ،0/1

به دست آمد .براساس یافتههای این مطالعزه ،حزد مجزاز

برای می  0/02و کروس  0/001میلزی گزرس بر کیلزوگرس

مصرف روزانه ماهیان رودخانه قر سو رنجی از  3/3گرس

در روز است و  Cmغلظت عنصر در گونزه امیکروگزرس

در روز برای کروس در ماهی کپور معمولی و  3000گرس

بر گزرس یا میلیگرس بر کیلوگرسا میباشد.

در روز برای ماهی آمزور مزی باشزد .هزمچنزین شزاخص

میزان جار روزانه و هفتگی قاب قبو فلزات

خطر اHQا برای ماهیان رودخانه قر سو کم زر از  3بزه

جهت ارزیابی خطر بالقو مصزرف آبزیزان آلززود بززه

دست آمزد .نتزایزج حلیز واریانزی یکطرفزه بزر روی

بافت
ماهی

کادمیوس
حداق

سرر
حداکثر

حداق

کروس
حداکثر

حداق

می
حداکثر

حداق

روی
حداکثر

حداق

حداکثر

کپور معمولی
0/0001

0/002

0/030

0/01

0/32

0/21

0/13

0/32

0/33

1/3

کبد

0/0003

0/003

0/033

0/03

0/33

0/12

0/01

0/03

0/01

2/7

آبشش
ماهیچه

0/0007

0/001

0/032

0/02

0/31

0/21

0/11

0/00

0/13

0/03

آبشش

0/003

0/007

0/030

0/033

0/32

0/22

0/11

0/33

0/33

3/2

شیرماهی
کبد

0/0000

0/000

0/031

0/027

0/21

0/20

0/01

0/00

0/33

2/2

ماهیچه

0/0001

0/002

0/000

0/033

0/32

0/30

0/23

0/13

0/13

0/30

آبشش

0/0001

0/002

0/032

0/033

0/23

0/11

0/30

3/1

0/31

2/1

کبد

0/003

0/001

0/033

0/021

0/22

0/20

0/13

0/32

0/33

3/0

ماهیچه

0/002

0/001

0/002

0/001

0/33

0/22

0/10

0/33

0/32

0/33

آمور
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جدول شماره  :1غلظت فلزات سنگین امیکروگرس برگرسا در بافتهای مختلف ماهیان کپور معمولی ،شیرماهی و آمور رودخانه قر سو در استان کرمانشا

پژوهشی

برهان منصوری و همکاران

متوس غلظت فلزات انزداز گیزری شزد در بافزتهزای

سنگین ضرروری مانند مزی و روی ،بزیش زر از فلززات

مختلززف ایززن ماهیززان در جززدو شززمار  1ارالززه شززد

سنگین غیرضروری کادمیوس ،سرر و کروس بود اسزت.

است ،این نتایج نشزان داد کزه اخزتالف معنزیداری بزین

میانگین غلظزت فلززات مزی و روی در کپزور معمزولی

جمع فلزات سنگین در بافتهای سه گونه ماهی وجزود

بززیش ززر از شززیرماهی و آمززور بززود ،در مقابز  ،میززانگین

ندارد اp < 0/03ا.

غلظت فلزات کادمیوس ،سرر و کروس بزیش زر از کپزور
معمولی به دست آمزد .در کز مزی زوان بیزان کزرد کزه

جدول شماره  :2نتایج ارزیابی ریسک مصرف ماهیان کپور معمولی،

میانگین غلظت فلزات ماکور در سه گونه متفاوت بزود،

شیرماهی و آمور رودخانه قر سو استان کرمانشا

اما این مقدار فاوت غلظت فلزات ،اختالف معنزیداری

 CRاگرسا

 DIبراساس نرخ مصرف محاسبه شد
امیکروگرسا

HQ

10/0

30/3

0/0007

می

2/0

30/0

0/0331

همکارانا21ا در طی حقیقزی بیزان کردنزد کزه اخزتالف

کروس

3/3

2/0

0/02

معنزیداری بزین میززان جمزع فلزز سزرر و کزادمیوس در

کادمیوس

700

0/02

0/00000

11/7

0/12

0/0000

ماهی

در سه گونه نداشته است اp < 0/03ا .موسوی -ندوشزن و

کپور معمولی
روی

سرر

بافتهای ماهیچه و آبشزش مزاهی شزیربت رودخانزه دز

شیرماهی
روی

وجود دارد ،ولیکن این مقادیر کم ر از میززان اسزتاندارد

13/3

30/1

0/0007

می

1/3

0/3

0/0072

کروس

3/1

1/3

0/0233

سازمان جهانی بهداشت بزود اسزت .در طزی مطالعزهای

کادمیوس

700

0/02

0/00003

مشابه ،اردکزانی و جعفزریا33ا میزانگین غلظزت فلززات

سرر

07/3

0/12

0/0001

سرر ،کادمیوس ،می و روی را در بافزت ماهیچزه مزاهی

10/7

33/3

0/0030

می

1/3

3/3

0/0030

کپززور بززه ر یززب برابززر بززا  1 ،0 ،3و  12نززانوگرس بززر گززرس

کروس

3/3

1/0

0/020

گزارش کردنزد و ایزن مقزادیر در مقایسزه بزا اسزتانداردهای

کادمیوس

3000

0/031

0/00001

سرر

211/1

0/003

0/00032

آمور
روی

سازمانهای خواروبزار و کشزاورزی ملز متحزد و سزازمان
جهانی بهداشت کزم زر از حزد مجزاز بزود اسزت .بررسزی

بحث

شاخص خطر اHQا ،حزد مجزاز مصزرف روزانزة آبززی

فلززات سززنگین در بافزتهززای مختلزف ماهیززان متفززاوت

اDIا خمینی از مقدار ارزیابی خطر بالقو آبزیان آلزود

میباشد ،به طزوری کزه در بزیش زر حقیقزات ،میزانگین

بزه فلزات سنگین یا آ یند ای است که می واند در طی

غلظت فلزات ضروری نظیر می و روی بزیش زر از فلزا زی

دور زندگی ،بدون ایجاد خطزر در بزدن مصزرفکننزد

نظیر کادمیوس و سرر میباشدا37،23،20ا .این فزاوتهزا

جار گردد .سازمان حفاظت محزی زیسزت امریکزا در

به عوام مختلفی نظیر طو و وزن مزاهی ،فصز صزید،

رابطه با حد مجاز میززان ورود روزانزه فلززات کزادمیوس،

رییم غاایی ،جنسیت و وضعیت فیزیکی و شیمیایی آر

سرر ،مزی و روی ناشزی از مصزرف مزاهی بزه ر یزب

بسززتگی داردا22،0ا .در ایززن مطالعززه نیززز غلظززت فلزززات

استاندارد  10 ،23 ،3و  100میکروگرس بر کیلوگرس وزن

جدول شماره  :3آنالیز واریانی یکطرفه فلزات در بافت های سه گونه ماهی کپور معمولی ،شیرماهی و آمور در رودخانه قر سو
فلز سنگین
ماهی
کپور معمولی

کادمیوس
F value
NS

p value
0/31

سرر
p value
F value
0/03 NS

کروس
F value
NS

p value
2/11

می
F value
NS

روی

p value
1/10

F value
NS

p value
2/02

شیر ماهی

NS

3/30

NS

1/00

NS

2/33

NS

2/13

NS

0/03

آمور

NS

1/03

12/31 >0/03

NS

2/00

NS

2/33

NS

3/00

p significance level, NS= not significant
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وهشهای متعددی نشان داد است که جمعزیسزتی

اCRا و میزان جار روزانه و هفتگی قاب قبزو فلززات

بدن در روز را اعزالس کزرد اسزتا21ا .بنزابراین مقایسزه

گرس بود است که از استانداردهای سزازمان هزایی نظیزر

نتایج این مطالعه اجدو شمار 2ا بزا اسزتاندارد مزاکور

سازمان جهانی بهداشت اکادمیوس  ،0/2مزی  30و روی

گویای این واقعیت است که مامی نتایج به دست آمد ،

 3000میکروگرس بر گرسا و انجمن حقیقات زشزکی و

کم ر از حد مجاز عیین شد میباشد .همچنین شزاخص

بهداشت ملی استرالیا اکادمیوس  ،0/3سرر  ،3/3مزی30

خطر به دست آمد از این ز وهش ،کزم زر از  3بزه دسزت

و روی  330میکروگرس بزر گزرسا و وزارت کشزاورزی،

آمد است .از این رو می وان نتیجهگیری کزرد کزه میززان

شیالت و غاای انگلستان اکادمیوس  ،0/2سزرر  ،2مزی

ورود فلزات سنگین ناشی از مصرف این سه گونه مزاهی

 20و روی 30میکروگرس بر گرسا کزم زر مزیباشزدا20ا.

صید شد در رودخانه قر سزو خطزر حزادی بزرای سزالمت

همچنین میانگین غلظت فلزات سنگین انداز گیری شد

مصرفکنندگان در برنخواهد داشزت .در طزی حقیقزی،

در این وهش در مقایسه با نتایج حاص از بررسیهزای

نصر اله زاد و همکارانا23ا میزان ریسک غاایی فلزات

انجاس شد وسز امینزی رنجبزر و سزتود ا20ا بزا عنزوان

کادمیوس ،سرر ،روی و می را در مزاهی کپزور دریزای

جمع فلزات سنگین در بافت ماهیچه ماهی کفا طزالی

مازنززدران کززم ززر از حززداکثر میزززان قاب ز قبززو مجززاز

دریزای خززر ،منصززوری و همکزارانا23ا بزر روی بافززت

گزارش کردند ،در حالی که غلظت فلز جیو را بیش زر

ماهیچه سیا ماهی قناتهزای شزرق کشزور و برامکزی و

از حد مجاز سازمان جهانی بهداشت اعالس کردنزد ،و در

همکارانا3ا بر روی بافت ماهیچه ماهیان کپور ا ر انزلزی

ادامززه نیززز میزززان شززاخص خطززر اHQا را کززم ززر از 3

کم ر بود است .براساس یافتههای ایزن ز وهش ،بافزت

گززززارش نمودنزززد .در مطالعزززه دیگزززری ،چراغزززی و

ماهیچه در مقایسه با دیگر بافزتهزای ماهیزان ،کزم زرین

همکززارانا20ا میزززان  HQبززرای فلززز کززادمیوس در بافززت

میزان جمعزیستی فلزات سنگین را داشته است .به طزور

ماهی شیربت را کم ر از  3محاسبه کردند و بیان داشزتند

کلی میزان جمع فلزات در بافت ماهیچه ،بهدلیز

زایین

کززه مصززرف مززاهی مززاکور خطززر حززاد بهداشززتی بززرای

بودن فعالیتهزای متزابولیکی نسزبت بزه کبزد و آبشزش،

سالمتی مصرفکنندگان در ی نخواهد داشت .همچنین

کم ر میباشد در نتیجه غلظت کم ری از فلزات سنگین

مشروفه و همکارانا27ا گزارش کردند کزه بزا وجزه بزه

در این بافت جمع مییابدا2،3ا .ضمناً با وجه به شاخص

ایین بزودن غلظزت فلززات سزنگین کزادمیوس و روی در

ریسک مصرف ماهیان برای مامی فلزات سنگین اکم ر

بافت ماهیچزه دو گونزه مزاهی ازون بزرون و فیز مزاهی

از 3ا ،بززه نظززر مززیرسززد مصززرف ماهیززان مززاکور بززرای

مربززو بززه حوضززه جنززوبی دریززای خزززر نسززبت بززه

مصرفکنندگان مشک بهداشتی به همرا نداشته باشد.

اسزززتانداردهای سزززازمان جهزززانی بهداشزززت و سزززازمان
ماهیان خطر جدی برای سالمتی مصرفکننزدگان نخواهزد

این حقیق با استفاد از حمایت مزالی شزرکت آر

داشت .در این وهش ،بافت ماهیچه به دلی نقش مهزم

منطقهای استان کرمانشزا بزا کزد  KRSE-92089و کزد

در غایززه انسززان و لزززوس اطمینززان از سززالمت آن مززورد

ملززی  7337 – 320002انجززاس شززد اسززت .نگارنززدگان

بررسی قرار گرفته است .میزانگین غلظزت فلززات کزادمیوس،

مرا ب قدیر و شزکر خزود را از کمیتزه حقیقزات ایزن

سرر ،می و روی انداز گیری شد در ایزن مطالعزه بزه

شرکت اعالس میدارند.

ر یب برابر با  0/1 ،0/003 ،0/003و  0/3میکروگزرس بزر
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