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Abstract
Background and purpose: Fish is consumed by humans for its nutritional properties, but
accumulation of heavy metals in fish can pose serious health hazards. The aim of this research was to
investigate the concentration of heavy metals in the muscle and liver of common carp in Zarivar wetland,
Iran.
Materials and methods: A cross-sectional study was conducted in which carps were caught from
Zarivar Wetland in 2015. The levels of heavy metals in liver and muscle were measured using ICP.
Results: The findings indicated that Fe and Pb in liver, and Zn and Cd in muscle had the highest
and lowest concentrations, respectively. The levels of heavy metals in liver were higher than those in the
muscles of carp. Moreover, the Target Hazard Quotients for an adult person with mean weight of 71.5 kg
was lower than 1 for the levels of heavy metals studied (expect for Cr).
Conclusion: This research showed that the levels of heavy metals in edible muscle of carp was
lower than international standards, but according to the bioaccumulation and toxicity of these metals in
humans periodic monitoring is required.
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سابقه و هدف :هرچند که ماهی به وسیله انسان به عنوان منبع پروتئینی مورد استفاده قرار میگیرد ،اماا تمعاع ستساتی
فلزات سنگین در ماهی می تواند خطرات جدی برای سالمت به هعراه داشته باشاد هادا اس اتان پا وهر بررسای فلازات
سنگین در بافتهای ماهیچه و کبد ماهی کپور مععولی در تاالب سرتوار استان کردستان میباشد
مواد و روشها :دراتن مطالعه توصیفی -مقطعی ماهیان کپور در ساا  4931اس تااالب سرتاوار صاید شادند و ل ات
فلزات سنگین در بافت های کبد و ماهیچه با استفاده اس دستگاه  ICPقرائت گردتد
یافتهها :تافته های پ وهر حاضر نشان داد که فلزات آهن و سارب در بافات کباد بااالترتن ل ات و فلازات روی و
کادمیوم در بافت ماهیچه پاتینترتن ل ت فلزات را داشته اند سطوح فلزات سنگین در اندام کباد بااالتر اس بافات ماهیچاه
ماهی کپور بود عالوه بر اتن ،شاخص رتسا

بدداشاتی بارای تا

براساس ل ت فلزات (به استثناء کروم) کمتر اس ت

فارد بزرگساا باا میاانگین وسن بادن  14/5کیلاوگرم

به دست آمد

استنتاج :نتاتج اتن پ وهر نشان داد که سطح فلزات سنگین در بافت خوراکی مااهی کپاور نسابت باه اساتانداردهای
بینالعللی پاتین بود ،اما با توجه به خاصیت تمعع ستستی و سعیت فلزات سنگین ،پاتر دوره اتی فلزات سنگین نیاس میباشد
واژه های کلیدی :مصرا انسانی ،ارستابی رتس

 ،کپور ،ماهیچه ،کادمیوم

مقدمه
ماهی قسعت مدعی اس رژتم ذاتی انسان میباشد و

و مواد ذاتی اماری اجتناابناپاذتر اسات اس طرفای ،باا

به هعین دلیل در بسیاری اس مطالعات ،آلودگی بافتهای

افزاتر جععیت و به دنبا آن باال رفاتن سارانه مصارا

مختلف ماهی به وسیله فلزات مورد بررسای قارار گرفتاه

ماهی ،مواجده انسان با فلزات سانگین اس طرتا مصارا

است( )4ورود آالتندههای محیطی اس جعله فلازات سانگین

ماهی افزاتر میتابد اس اتن رو تعیین مقدار ل ت اتان

به منابع آبی و در پی آن حضور در سنمیره ذاتی آبزتاان
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حاااوی اتاان آالتناادههااا اهعیاات ماایتابااد( )9،2اس جعلااه

با آالتندههای شیعیاتی یرسرطانسا اسات کاه اس طرتا

روشهای حصو اس امنیات ماواد اذاتی آبزتاان تعیاین

رابطههای ستر محاسبه شد(:)8،1

شاخصهای خطر و حد مماس مصارا آنهاا باا کعا
مد

برآورد سبیل خطر ( )Hazard Quotientsمیباشاد()1

در برخی مطالعات آلودگی آب تاالب سرتوار به وسایله
فلزات سنگین را گزارش نعودناد ،کاه اتان آلاودگیهاا

رابطه(:)4

THQ = (EF×ED×FIR×C)/(RfDo×BW×AT)×10-3

رابطه(:)2

CRlim = RfDo × BW / C

رابطه(:)9

CRmm = CRlim × T / MS

بیرتر اس طرت رواناب سعوم ماورد اساتفاده در مازارع

در اتن مد  THQبرآورد سیبل خطار EF ،بساامد

کشاوسی ،ورود فاضالب شدر مرتوان و روستاهای اطاراا

در معرض قرارگیری ( 915روس در سا ) ED ،میازان در

آن به داخل تاالب بوده است لذا در اتن مطالعاه هادا

معاارض قرارگیااری ( 12سااا ) FIR ،ناار خااوردن ااذا

آن است تا با بررسی میزان تمعع ستستی فلازات سانگین

( 412گرم در روس) C ،میزان فلز در بافات ماورد مطالعاه

مصارا

(میلیگرم بار کیلاوگرم) RfDo ،دس مرجاع اس راه دهاان،

در بافتهاای ماهیچاه و کباد ماهیاان ،رتسا

بدداشتی ناشی اس مصرا آنها را به دست آورد

 BWمیانگین وسن افراد باال ( 12کیلاوگرم) AT ،سماان
در معاارض قرارگیااری باارای ترکیبااات یرساارطانسا
( 915روس در ساااا × تعاااداد ساااا هاااای در معااارض

مواد و روش ها
در اتااااان مطالعاااااه مااااااهی کپاااااور مععاااااولی
( )Cyprinus carpioبا متوسط وسن  222 ±22گرم ،طاو
کل  22 ±1سانتیمتر و طو چنگاالی  22 ±2ساانتی متار
در تاالب سرتوار در سا  4931صید شد در آسماتشاگاه
ت

گرم وسن تر بافتهای ماهیچه و کبد اس بادن مااهی

جدا گردتد و برای هضم شیعیاتی نعونه ها ،مخلاوطی اس
اسید نیترتا

( )HNO3و اساید پرکلرتا

(،)HCLO4

استفاده شد سپس نعونهها داخل حعام بان مااری در دماای
 82درجه سانتیگاراد باه مادت  5سااعت ،تاا تاا مرحلاه
تشکیل شدن ماتع شفاا ،قرار داده شد تاا کااماله هضام
گردند( )1،5در مرحله بعد ،پس اس رسااندن نعوناههاا باه
حمم  52میلیلیتر با کع

آب دوبار تقطیار ،اس فیلتار 2/15

میکرومتر عبور داده شد سنمر ل ت فلازات سانگین

قرارگیری ( 12ساا ) اسات  =CRlimحادمماس مصارا
ماهی؛  =CRmmتعداد وعدههاای ممااس مصارا مااهی
(وعده در ماه)؛  = RFDدوس مرجاع مازمن؛  =MSمیازان
مصااارا مااااهی در هااار وعاااده ( 2/221کیلاااوگرم )؛
 =Tتعداد روسهای هر ماه ( 92/11روس در ماه).

یافته ها و بحث
بر اساس نتاتج به دست آمده ترتیب ل ات فلازات
سنگین در بافت کبد ماهی کپور به ترتیب شامل آهن >
روی > منیزتوم > مس > منگنز > کروم > کاادمیوم >
نقره > سرب بوده است؛ درحالی که اتن روند در بافات
ماهیچااه ب اه ترتیااب شااامل روی > منیزتااوم > منگنااز >
مااس> آهاان > کااروم > نقااره > ساارب > کااادمیوم

دستگاه  ICP-OESصورت گرفت

میباشد (جادو شاعاره  )4میاانگین ل ات فلازات باه

نرم افزار  SPSSنسخه  41صورت

دست آمده در بیرتر ماوارد پااتینتار اس اساتانداردهای

گرفت برای بررسی وجود تفااوت معنایدار باودن باین

ساسمان بدداشت جدانی و ساسمان خواربار و کشااورسی

میانگین ل ت فلزات سنگین در بافتهاای کباد و ماهیچاه

ملل متحد (فائو) بوده است میزان تمعع برخی اس فلزات

اس آسمون تی تست استفاده شد برآورد سبیل خطار یار

همچون کاادمیوم ،آهان ،نقاره ،روی و کاروم در دو بافات

سارطانسا ()NHQ: Non-carcinogenic Hazard Quotient

ماهی کپور دارای اختالا معنیدار آمااری باود(p < 2/25؛

شاخصی برای انداسهگیری اثارات بدداشاتی در مواجداه

مصارا ماهای

در نعونهها با کع
آنالیز دادهها با کع
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جدول شماره  :1ل ت فلزات سنگین (میکروگرم بر گرم) در بافت ماهی کپور مععولی در تاالب سرتوار
فلزات سنگین

فلز
بافت

کادمیوم

سرب

مس

منگنز

منیزتوم

آهن

نقره

کروم

روی

میانگین

2/59

2/44

1/18

1/28

5/11

45/38

2/15

2/85

45/41

انحراا معیار

2/1

2/2

2/1

2/3

4/4

5/2

2/8

2/3

9/4

میانگین

2/99

2/14

2/42

2/92

2/81

4/11

2/14

2/31

9/15

کبد

ماهیچه
انحراا معیار

2/4

2/2

2/1

2/1

4/4

2/3

2/4

2/2

4/4

سطح معنی داری*

2/229

2/82

2/31

2/93

2/11

2/24

2/29

2/21

2/22

THQ

2/11

2/21

2/42

-

2/29

2/221

2/28

4/52

2/22

CRlim

2/24

2/18

4/99

-

1/22

99/51

2/51

2/42

5/8

CRmm

28/11

34/51

418/13

-

511/1

1522/5

11/31

41/5

182/2

FAO41

2/5

4/5

42

-

-

5/1

-

4

52

WHO41

4

2

92

4

-

422

-

52

422

* آنالیز تی تست برای فلزات در بافت های ماهیچه و کبد ماهی کپور

کپور نشان داد که شاخص خطر برای تعام فلزات (باه اساتثناء

پاتینتر بود اتن نتااتج حااکی اس آن اسات کاه مصارا

کروم) کم تر اس  4به دست آمده است (جدو شعاره )4

ماهیچه مااهی کپاور اس تااالب سرتاوار در کوتااه مادت

براسااس تافتاههای اتان پا وهر ،فلازات ضاروری

مشکل بدداشتی برای مصراکنندگان به هعراه نخواهاد

ل ت باالتری نسابت باه فلازات یرضاروری در بافات

به دسات

داشت همچنین مطاب با نتاتج ارستابی رتس

ماهیچه و کبد ماهی کپور داشتند ،بهطوریکه اتان تافتاههاا

آمااده اس میاازان فلاازات در اتاان مطالعااه ،میاازان مصاارا

هعسو با دتگر مطالعاات مشاابه میباشاد( )1،1،4افازاتر

مطلوب ماهیچه کپور اس ن ر فلزات سنگین رنمای اس 41

ل ت فلزات ضروری در بافت ماهیچه و کباد ناشای اس

گرم تا  1522گرم در روس ،بسته به نوع فلاز خواهاد باود

نیاس بافتهاا باه اتان فلازات مایباشاد فلازات ضاروری

که متناسب با وسن افراد نیز متفاوت خواهد شد اس طرفی

هعچون فلزات روی و ماس نقار مدعای در متابولیسام

ساسمان جدانی خواربار و کشاورسی ملل متحد نر مصرا

سلولی و فعا کردن آنزتمهای مختلف در بدن را دارند

ماااهی را  412گاارم در روس بااه اساء هاار نفاار بیااان کاارده

و اتن فلازات باه هعاراه آهان در سااخت هعوگلاوبین و

است( )8همچنین میزان  THQدر فلازات یار ضاروری

ترشح صفرا دخالت دارند( )3اس طرفی جذب بااالی فلاز

ن یر کادمیوم ،مس و کاروم بیرتار اس فلازات ضاروری

روی ،به دلیل متالوآنزتمهاای روی و آنزتمهاای پروتئینای،

همچون روی ،مس و آهن به دسات آماد در حاالی کاه

ساابب تشااکیل حلقااههای پاتاادار ترکیااب پاانج تااا شاار

میزان شاخص  CRmmدر گروه فلزات ضروری بیرتر اس

شائی میدهند همچنین بیرتر بودن ل ات فلاز روی

فلزات یرضروری مشاهده شد در طی مطالعه مشابهای،

نسبت به فلز مس در بافتها به دلیل دفع کمتر فلاز روی

ملکی و هعکاران( )1گزارش کردند کاه ل ات فلازات

نسبت به تمعع ستستی آن میباشاد و اتان حالات سابب

در بافت ماهیچه دو گونه ماهی رودخانه قشالق پااتینتر

تمعع باالی اتن فلز در آبزتان میشود()44،42

اس استانداردهای جدانی بوده و شاخص ارستابی رتسا

نتاتج رتس

مصرا نشان داد کاه میازان شااخص

نیز کمتر اس  4بوده است

 HQبرای تعامی فلازات سانگین (باه اساتثناء کاروم) در

بافت ماهیچه در مقاتساه باا دتگار بافتهاای مااهی

بافت ماهیچه ماهی کپور مععولی کمتر اس  4بوده است و

ن یر بافت کبد تواناتی کمتری در تمعع فلازات دارد ،و

میازان ل اات فلاازات باه دساات آمااده اس اسااتانداردهای

دلیاال پاااتین بااودن اتاان تمعااع را بااه پاااتینتر بااودن

ساسمان بدداشت جداانی و سااسمان خوارباار کشااورسی

فعالیتهای متابولیکی اتن بافت در مقاتساه باا بافتهاای
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سپاسگزاری

 باتوجاه باه خاصایت تمعاع،)42،4(دتگر نسبت میدهند

هزتنه اجرای اتن پ وهر توسط معاونت تحقیقاات

 پاتر ساالنه،پذتری فلزات سنگین در بافتهای مختلف

و فنآوری دانشگاه علاوم پزشاکی کردساتان باا شاعاره

آبزتان در هر منطقاه در رابطاه باا فلازات سانگین اماری

 تأمین گردتده است41/9219 گرنت

ضروری به ن ر میرسد
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