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تعیین سرب و کادمیوم در بافت خوراکی ماهی کفال طالیی ) (Liza aurataسواحل
بندر انزلی :انباشت و خطر مصرف آن
عیسی سلگی ،جوانه اسفندی سرافراز

گروه محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه مالیر
نوع مقاله:

چکیده

پژوهشی

آلودگی فلزاتسنگین ممکن است اثرات مخرب بر تعادل محیط دریافت کننده و تنوع موجودات آبزی
داشته باشد .در میان گونههای جانوری ،ماهیان موجوداتی هستند که نمی توانند از اثرات زیانبار این
آالیندهها فرار کنند .هدف از این پژوهش فراهم آوردن دادهها در مورد غلظت فلزاتسنگین سرب و
کادمیوم در عضالت ماهی کفال و ارزیابی خطر احتمالی مرتبط با مصرف آن بود .در بهار سال ،3131
تعداد  93عدد ماهی کفال از سواحل بندر انزلی در استان گیالن جمعآوری شد .پس از هضم نمونهها
توسط اسیدهای غلیظ ،غلظت فلزت سنگین به وسیله دستگاه جذب اتمی کوره گرافیتی اندازهگیری شد.
نتایج نشان داد که میانگین غلظت کادمیوم و سرب در بافت عضله ماهی به ترتیب  0/76و 0/069
میکروگرم بر گرم است .غلظت دو فلز در مطالعه حاضر پایینتر از حد مجاز  WHO ،MAFF ،FAOو
 NHMRCبود .جذب روزانه برآورد شده ( )EDIهر دو فلز از طریق مصرف ماهی کفال طالیی برای مردم
بومی ساحل بندر انزلی زیر حد مجاز روزانه قابل تحمل برای یک شخص 60کیلوگرمی ( )PTDI70تعیین
شده توسط  EPAبود .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که در حال حاضر هیچ مشکلی برای سالمت انسان
از نظر مصرف ماهی کفال در سواحل بندر انزلی ایحاد نمیشود.
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مقدمـه

رسوبات و بدن موجودات انباشته میشوند ( .)Mendil and Dogan Uluozlü, 2007فلزات سنگینی مانند مس و روی برای
سوخت و ساز ماهی ضروری هستند ،در حالی که دیگر فلزات مانند جیوه ،کادمیوم و سرب نقش شناخته شدهای در سامانههای
زیستی ندارند .ماهی برای سوخت و ساز طبیعی ،فلزات ضروری را از آب ،غذا و یا رسوب جذب میکند که مشابه با فلزات
ضروری ،فلزات غیرضروری نیز توسط ماهی جذب میشوند ( .)Yia and Zhang, 2012اثر فلزات سمی میتواند به صورت حاد،
مزمن یا تحت مزمن باشد .همچنین برخی از این فلزات سرطانزا ،جهش زا و یا تراتوژن هستند .فلزات سنگین یکی از پنج نوع
عمده آالیندههای سمی موجود در آب هستند ( .)El-Morshedi et al., 2014افزون بر این در معرض قرارگیری با این فلزات
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پیشرفت سریع صنعت و کشاورزی سبب افزایش آلودگی محیطهای آبی به فلزات سنگین شده که به عنوان خطری محیط
زیستی برای بیمهرهگان ،ماهیها ،و انسان به شمار می رود ( .)Uluturhan and Kucuksezgin, 2007فلزات سنگین در
محیطهای آبی ممکن است از عوامل طبیعی مانند سنگ و خاک و یا در نتیجه فعالیتهای انسانی ،به عنوان نمونه فاضالبهای
صنعتی ،شهری و کشاورزی ،رواناب معادن ،دفع مواد زائد جامد و رسوب اتمسفری سرچشمه گیرند ( .)Bradl, 2005بر خالف
دیگر آالیندههای با منشاء آلی ،فلزات در اکوسیستم تخریب و یا حذف نشده ( )Rajkowska and Protasowicki, 2013و در
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سلگی و اسفندی سرافراز

(Al-

تهدیدهای جدی دیگری مانند نارسایی کلیه ،کبد ،بیماریهای قلبی و عروقی و حتی مرگ را نیز به همراه خواهد داشت
 .)Busaidi et al., 2011; Rahman et al., 2012بنابراین ،بسیاری از برنامههای پایش بینالمللی به منظور ارزیابی کیفیت ماهی
برای مصرف انسان و پایش سالمت اکوسیستمهای آبی ایجاد شدهاند ( .)Meche et al., 2010ماهی منبع مهم پروتئین است و
به طور معمول غنی از مواد معدنی ضروری ،ویتامینها و اسیدهای چرب غیراشباع است .در سالهای اخیر ،همزمان با افزایش
مصرف جهانی ماهی به دلیل مزایای تغذیهای و درمانی آن ،نگرانی در مورد آلودگی آن نیز افزایش یافته است ،چرا که ماهی
میتواند با طیف وسیعی از مواد شیمیایی پایدار در محیط زیست ،از جمله فلزات سنگین آلوده شود ( El-Moselhy et al.,
 .)2014در چند دهه گذشته ،غلظت فلزات سنگین در ماهی به طور گسترده در نقاط مختلف جهان مورد مطالعه قرار گرفته
است .بسیاری از ای ن پژوهش ها به طور عمده به اندازه گیری غلظت فلزات سنگین در بخشهای خوراکی (عضالت ماهی)
پرداختهاند .در مورد کفا ل طالیی نیز در ایران و خارج کشور پژوهشهای متعددی انجام شده که به برخی از آنها اشاره می
شود .فاضلی و همکاران ( ) 3182فلزات سنگین سرب ،نیکل و روی را در بافتهای ماهی کفال ( )liza aurataدر سواحل
جنوبی دریای خزر بررسی کردند .امینی رنجبر و ستوده نیا در سال  3182تحقیقی در زمینه انباشت فلزات سنگین در بافت
عضله ماهی کفال طالیی دریای خزر ( )Mugil auratusدر ارتباط با برخی مشخصات بیومتریک (طول استاندارد ،وزن ،سن و
جنسیت) انجام دادند .پازوکی و همکاران ( )3188میزان فلزات سنگین (کادمیوم وکروم) را در بافت پوست و عضله کفال
طالئی دریای خزر ( )liza aurataدر منطقه انزلی را اندازهگیری کردند .بابایی و خداپرست ( )3130به بررسی انباشت فلزات
سنگین سرب ،کادمیوم و جیوه در بافت عضله و کبد ماهی کفال دریای خزر ( )liza aurataپرداختند .از دیگر پژوهشها می
توان به تحقیق  Useroو همکاران ( )9001یعنی بررسی فلزات سنگین در سه گونه ماهی از جمله کفال طالیی در سواحل
جنـوبی آتالنتیـک در اسـپانیا Jelodar Taghavi ،و همکاران ( )9033مقایسه غلظت فلزات سنگین در اندامهای مختلف
کفال طالیی در جنوب دریای خزر Ardalan ،و همکاران ( )9039انباشت فلزات و ارزش غذایی در بافت عضله طالیی کفال در
بندر کیاشهر (دریای خزر) و مطالعه  MashinchianMoradiو  )9031( Pirouznezhadبررسی غلظت فلزات سنگین در بافت
کبد و عضله کفال طالیی مصب رودخانه بابلرود ،تجن و گرگانرود اشاره نمود .با توجه به قرار گرفتن ماهی در باالی زنجیره
غذایی ،انباشت انواع گوناگون آالیندهها در بافتهای ماهی از جمله فلزات سنگین به آسانی امکانپذیر است .فلزات سنگین در
ماهی نه تنها نشان دهنده خطر بالقوه برای خود ماهی است بلکه تهدیدی برای پرندگان ماهیخوار ،پستانداران و حتی انسان
نیز به شمار میرود ( .)Merciai et al., 2014از این رو انجام پژوهشها در ارتباط با آلودگی فلزات سنگین در ماهی از دیدگاه
سالمت انسان و بهداشت عمومی بسیار ضروری است .به این منظور ،ماهی به طور گستردهای برای ارزیابی سالمت اکوسیستم-
های آبی و نیز پیشـگیری از ابـتالی انسـان بـه امراض و عوارض گوناگون ناشی از استفاده غذایی از ماهیان آلوده به فلزات
سنگین ،در پژوهش های گوناگون استفاده شده است .بنابراین درک و کنترل سطح خطر آلودگی در غذاهای دریایی ضروری
است .از اینرو پژوهش حاضر به منظور تعیین غلظت کادمی وم و سرب در عضله کفال طالیی سواحل بندر انزلی و بررسی خطر
مصرف آن توسط ساکنان منطقه انجام شد.

به منظور بررسی میزان کادمیوم و سرب انباشته شده ،تعـداد  93عدد ماهی کفال طالیی ) (Liza aurataدریای خزر از صید
صیادان بندر انزلی در فروردین ماه سال  3131تهیـه شد (شکل .)3انتخاب نمونهها به طور تصادفی بـود .این ماهیها بومی
دریای خزر بوده و توسط صیادان محلی روزانه از سواحل جنوبی این دریا که قسمت شمال بندر را در بر میگیرد صید میشود.
پس از انتقال به آزمایشگاه نسبت به جداکردن بافت عضله نمونههای مورد مطالعه جهت انجام هضم شیمیایی اقدام گردید.
بافت عضله از قسمت عضله در بخش باالیی بدن و زیر باله پشتی جدا شد .نمونههای عضله در آون با دمای  305درجه
سانتیگراد به مدت  92ساعت به طور کامل خشک شدند .سپس مقدار حدود نیم گرم از بافت خشک شده به شکل پودر درآمده
و داخل لولههای هضم جداگانه ریخته شد و به نسبت  3به  2اسیدنیتریک به اسیدپرکلریک به آن اضافه شد .سپس نمونهها به
مدت یک ساعت در دمای 20درجه و 1ساعت در دمای  320درجه سانتیگراد تا هضم شدن کامل نمونهها در دستگاه هضم
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کننده قرار داده شدند .محلول باقیمانده از هضم نمونهها به بالن حجم سنجی  95میلی لیتری منتقل و پس از صاف کردن
توسط کاغذ صافی  29میکرون شماره  ،3با آب مقطر به حجم  95میلی لیتر رسانده شد و با دستگاه جذب اتمی به روش کوره
غلظت فلزات آن مورد سنجش قرار گرفت .در این پژوهش به خاطر نداشتن استاندارد مواد مرجع تایید شده ( ،)CRMاز شیوه
افزایش استاندارد استفاده شد و به این روش صحت نتایج دستگاه بررسی گردید .همچنین برای بررسی دقت داده ها ،هر نمونه
در سه تکرار انجام شد که مقادیر  RSDپایین تر از  5درصد بود.

شکل .3نقشه منطقه مورد مطالعه و موقعیت بندر انزلی

برای محاسبه احتمال خطر پذیری افراد به بیماریهای غیرسرطانی از فرمول ارائه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست
آمریکا ( )USEPAاستفاده شد ( . )USEPA, 2009به این ترتیب که ابتدا میزان جذب آالینده از طریق ماده غذایی به ازای هر
کیلوگرم از وزن بدن در روز با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد.
EDI= (C × IR) / BW

 = EDIمیزان جذب روزانه فلزات از طریق مصرف ماهی (میکروگرم/کیلوگرم /وزن بدن/روز)

 = Cغلظت فلز در بافت عضله ماهی مورد مصرف (میکروگرم/کیلو گرم بر حسب وزن تر)
 = IRنرخ مصرف روزانه ماهی ( 19/56گرم در روز بر اساس استاندارد )EPA
 = BWوزن بدن ( 60کیلوگرم)

سپس برای محاسبه پتانسیل خطر سرب و کادمیوم به بیماریهای غیرسرطانی از فرمول زیر استفاده گردید:

مقدار دوز مرجع برای هر فلز عدد ویژهای است که طبق مقدار ارائه شده توسط  EPAبرای کادمیوم  0/003و برای سرب  0/002است.

 = ATمیانگین روزها (از رابطه  ED× EFبه دست میآید).
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 = THQپتانسیل خطر
 = EFفرکانس مواجهه ( 175روز در سال)
 = EDکل مدت زمان مواجهه ( 60سال)
 = RFDدوز مرجع (میکروگرم /کیلوگرم /روز)
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با توجه به این که پتانسیل خطر ،نسبت غلظت عناصر به حداکثر غلظتی از آن عنصر است که در بدن ایجاد مشکل نمیکند،
رسیدن آن به یک و باالتر از یک نشان دهنده احتمال باالی خطرپذیری است.
همچنین در این پژوهش خطرپذیری کل ( )HIی ا شاخص خطر از حاصل جمع خطرپذیری دو عنصر سرب و کادمیوم به دست
آمد.

هنگامی که عدد شاخص خطرپذیری بیماریهای غیرسرطانی به یک برسد ،نشان دهنده باالبودن احتمال خطرپذیری به
بیماریهای غیرسرطانی است .اگر نتیجه حاصل از این فرمول کم تر از یک باشد نشان دهنده آن است که مصرف آبزی اثر حاد
مضری بر روی سالمتی انسان ندارد .بنابراین با به دست آوردن شاخص خطر میزان ریسک ناشی از مصرف گونه مورد مطالعه
برای انسان تعیین شد.
در تحقیق حاضر جهت انجام تحلیلهای آماری از نرم افزار  SPSSنسخه  90و اکسل  9006استفاده شد .ابتدا به بررسی
آماره های توصیفی (تعیین میانگین ،محدوده تغییرات و انحراف معیار) پرداخته شد .برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از
آزمون نرمالیتی آزمون شاپیرویلک استفاده شد .برای مقایسه مقادیر غلظت فلزات در عضله ماهی با استانداردهای جهانی از
آزمون تی تک نمونهای استفاده شد .برای بررسی همبستگی بین دو فلز در عضله ماهی از آزمون اسپیرمن استفاده شد.
نتایـج
بر اساس یافتههای به دست آمده از این پژوهش میانگین میزان انباشت فلزات سنگین کادمیوم و سرب به ترتیب  0/78و
 0/069میکروگرم ب ر گرم وزن خشک در عضله ماهی کفال طالیی صید شده از سواحل بندر انزلی است که یافتههای آماری آن
در جدول  3نشان داده شده است .با توجه به این که بخش اعظم وزن بافت های نرم را آب تشکیل میدهد احتمال خطا در
نتایج بیشتر می شود ،بنابراین در این پژوهش مقادیر فلزات در نمونه های خشک شده سنجش شد.
جدول  .3آمارههای توصیفی فلزات سنگین ) (ppmدر عضله کفال طالیی در سواحل بندر انزلی

سرب
کادمیوم

تعداد

کمترین

بیشترین

میانگین

اشتباه معیار

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

93
93

0/03
0/32

0/75
3/53

0/069
0/78

0/09
0/07

0/05
0/19

2/1
0/86

90/3
0/36

جدول  .9نتایج آزمون نرمالیتی برای کادمیوم و سرب در عضله ماهی کفال طالیی

کادمیوم

0/0
0/99

93
93

0/23
0/35

مقادیر باالی ضریب همبستگی بین فلزات نشان دهنـده یکسـان بودن منبع انتشار این عناصر میباشد .در شکل  9همبستگی
میان سرب و کادمیوم در بافت عضله کفال طالیی بررسی شد که همبستگی معنی دار بین این دو فلز یافت نشد.
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سطح معنی داری

درجه آزادی

آماره
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شکل  .9همبستگی بین سرب و کادمبوم در بافت عضله کفال طالیی

برای ارزیابی خطر انباشت کادمیوم و سرب در عضله ماهی کفال طالیی در این تحقیق ،این مقادیر با استانداردهای بین المللی
موجود در این زمینه مقایسه شد .استاندارد سازمانهایی چون  U.K )MAFF( ،WHO ،FAO ،NHMRCو کشورهایی مانند
استرالیا ،آالمان و غیره برای این مقایسه به کار گرفته شد که نتیجه این مقایسه در جدول شماره  1آورده شده است.
جدول  .1مقایسه غلظت فلزات سنگین اندازه گیری شده با استانداردهای جهانی )(ppm
استاندارد

Cd

Pb

منبع

WHO

0/9

0/1

WHO, 1985

NHMRC

3/5

0/05

NHMRC, 1987

)U.K(MAFF

0/9

9

FAD

9

5

MAFF, 1995
FAD, 2001

FAO

آلمان
استرالیا
هنگ کنگ
سوئیس
دانمارک
نیوزیلند

0/1
0/5
0/9-5/5
9
0/3
9
3

9
0/5
3/5-5/5
7
3

FAO, 1983

9

تحقیق حاضر

0/317

0/032

Radojevi and Bashkin, 2006
)Nauen (1983
)Nauen (1983
)Nauen (1983
)Nauen (1983
)Nauen (1983
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یافتههای به دست آمده از این مقایسه توسط آزمون تی تک نمونهای نشان داد که غلظت فلزات سنگین کادمیوم و سرب به
طور معنیداری پایین تر از حد تمامی استانداردها بودند اما غلظت کادمیوم باالتر از غلظت تعیین شده توسط کشور سوئیس
بود ( .)p<0/03در جدول شماره  2مقادیر برآورد شده برای میزان جذب روزانه و هفتگی مشاهده میشود همان گونه که در
این جدول دیده میشود میزان جذب روزانه و هفتگی پایین تر از دوز مرجع  EPAمیباشد که این موضوع نشان می دهد طبق
استاندارد این سازمان مصرف  19/56گرم از این ماهی در روز و یا  998گرم در هفته از نظر بهداشتی هیچ گونه آثار سوئی بر
یک مصرف کننده بالغ با وزن  60کیلوگرم نخواهد داشت .همچنین مقادیر  HQو  HIنیز در جدول آمده است که مقادیر کمتر
از یک دارند.

تعیین سرب و کادمیوم در بافت خوراکی ماهی کفال طالیی...

سلگی و اسفندی سرافراز

جدول  .2میزان جذب روزانه و خطر پذیری عناصر سنگین مورد مطالعه

فلز
سنگین

غلظت فلزات در
وزن تر نمونه
(میکروگرم/گرم)

میزان جذب روزانه
(میکروگرم/گرم/روز)

سرب
کادمیوم

0/032
0/317

0/006
0/071

میزان جذب هفتگی دوز مرجع  EPAخطرپذیری
(میکروگرم/گرم/هفته) (میکروگرم/گرم/روز) غیرسرطانی
()HQ
0/023
0/223

2
3

0/009
0/071

HI=0/075

در شکل  1سهم نسبی هر یک از فلزات سرب و کادمیوم در شاخص خطر به نمایش در آمده است .همچنان که مشاهده
میشود بیشترین خطرپذیری بیماری های غیرسرطانزا مربوط به کادمیوم است و سرب سهم ناچیزی را شامل میشود بنابراین
باید به کادمیوم توجه بیشتری شود.

شکل  .1سهم نسبی سرب و کادمیوم در شاخص خطر

بحث
غلظت فلزات سنگین
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کادمیوم و سرب متعلق به گروه فلزات غیرضروری و سمی هستند و هیچ عملکرد شناخته شدهای در فرآیندهای بیوشیمیایی
ندارند ( .)Yin et al., 2012این فلزات دارای پتانسیل باال برای تغلیظزیستی و انباشت در اندامهای گوناگون ماهی هستند .به
طور معمول ،سطح سرب در بافت عضله به طور قابل توجهی پایینتر از کبد است ( .)Özparlak et al., 2012در این پژوهش
غلظت فلزات در عضله این گونه ماهی با موارد گزارش شده از تحقیقهای قبلی مقایسه شد (جدول  .)5غلظت سرب در عضله
ماهی کفال در محدوده  0/03- 0/75با میانگین  /069میکرو گرم بر گرم در این مطالعه اندازهگیری شد .این غلظتها باالتر از
مقادیر گزارش شده در پژوهشهای مشابه توسط  Ardalanو همکاران در سال  9039در سواحل بندر کیاشهر دریای خزر
( )0/012-0/015و  Useroو همکاران ( )9001در سواحل جنوبی آتالنتیک در اسپانیا ( )0/01-0/02روی گونه کفال طالیی
بود .همچنین غلظت سرب به دست آمده در این پژوهش در مقایسه با تحقیقهای صورت گرفته توسط فاضلی و همکاران
( )3182در سواحل جنوبی خزر ،امینی رنجبر و ستوده نیا ( )3182در دریای خزر ،بابابی و خداپرست ( )3130در حوزه جنوبی
دریای خزر Taghavi Jelodar ،و همکاران ( )9033در بخش جنوبی خزر Filazi ،و همکاران ( )9001در سواحل دریای سیاه
در استان سینوپ -ترکیه در نمونه کفال طالیی پایینتر بود .غلظت کادمیوم در عضله ماهی کفال در این پژوهش در محدوده
 0/32تا  3/53با میانگین  0/78میکروگرم بر گرم به دست آمد .در حالی که امینی رنجبر و ستوده نیا ( )3182در مطالعه خود

دانشگاه هرمزگان

دوره  ،5شماره  ،1تابستان 1314

مجله بوم شناسی آبزیان

بر روی کفال طالیی دریای خزر مقدار  0/11میکروگرم برگرم را برای این فلز گزارش کرده اند که بیشتر از مقادیر این تجقیق
است .در مطالعه پازوکی و همکاران ( )3188روی کفال طالیی منطقه انزلی کادمیوم تشخیص داده نشد .غلظت کادمیوم در
عضله کفال طالیی در مقایسه با سایر پژوهشها از جمله مطالعه بابابی و خداپرست ( Taghavi Jelodar ،)3130و همکاران
( Filazi ،)9033و همکاران ( Ardalan ،)9001و همکاران ( )9039و  Useroو همکاران ( )9001بیشتر بود .به نظر می رسد
که مقادیر این فلزات در عضله ماهی کفال دریای خزر عمدتاً مرتبط با فعالیت های انسانی است؛ به طوری که تردد قایق ها و
کشتیها در بندر انزلی و عمل رنگ آمیزی آنها ،ورود پسابهای شهری ،صنعتی ،کشاورزی به آبهای منطقه خزر میتواند
باعث افزایش عناصر کادمیوم و سرب در این منطقه شود .افزون بر این ،جریانهای آبی دریای خزر که در جهت عکس
عقربههای ساعت و از شمال غرب به جنوب و جنوب غرب دریای خزر و از غرب به شرق این دریا در حال حرکت هستند
میتوانند آالیندههای معدنی و آلی گوناگونی را از سواحل شمالی و سواحل آذربایجان وارد منطقه مورد مطالعه نمایند (پازوکی
و همکاران .)3188 ،همچنین  Agahو همکاران در سال  9008منشأ سرب تجمع یافته در بافت ماهی شوریده را ترکیبات
نفتی و منشأ کادمیوم را بیشتر از طریق تغذیه بیان کردند .خلیلی پور لنگرودی و همکاران ( ،)3183تردد باالی کشتیها و
شهرهای پرجمعیت ساحلی و مصرف باالی بنزین در منطقه بوشهر را علت آلودگی سرب در این منطقه می دانند .به هرحال
حضور این آالیندهها در محیطزیست در دراز مدت منجر به کاهش توان تولید مثلی آبزیان ،مشکالت تنفسی و عصبی و غیره
شده و با توجه به انباشت زیستی آن در بدن موجودات و انتقال آنها به مصرف کنندگان بعدی از جمله انسان میتواند عوارض
غیر قابل جبرانی را ایجاد نماید .میزان قابل تحمل سرب برای آبزیان  13میکروگرم بر گرم است که نشان دهنده عدم آلودگی
شدید این عنصر برای این گونه و سالم بودن آن برای تغذیه انسان است (فاضلی و همکاران .)3182 ،همچنین بیشترین غلظت
قابل تحمل کادمیوم در رژیم غذایی جانوران  33میکروگرم بر گرم است (.)Berntssen and Lundebye, 2001
جدول  .5مقایسه غلظت فلزات در بافت عضله کفال طالیی با سایر پژوهشهای صورت گرفته روی این گونه (میکروگرم برگرم وزن خشک)
کادمیوم

سرب

منبع

منطقه

0/11

9/11

امینی رنجبر و ستوده نیا ()3182

سواحل جنوبی خزر
منطقه انزلی

*ND

1/03
-

فاضلی و همکاران ()3182
پازوکی و همکاران ()3188

حوزه جنوبی دریای خزر
بخش جنوبی خزر

0/38
0/15

1/38
3/5

بابابی و خداپرست ()3130

0/03-0/01

0/01-0/02

Usero, et al., 2003

0/090-0/091

0/012-0/015

Ardalan et al., 2012

0/3-0/2

3/39-0/56

0/76

0/06

دریای خزر

سواحل جنوبی آتالنتیک در اسپانیا
بندر کیاشهر (دریای خزر)
سواحل دریای سیاه در استان سینوپ -ترکیه
*

Filazi et al., 2003

تحقیق حاضر

 :NDغیرقابل تشخیص

استانداردها و مصرف انسان

در این پژوهش بافت عضله به سبب نقش مهم آن در تغذیه انسان مورد بررسی قرار گرفت .داشتن آگاهی در مورد غلظت فلزات
سنگین در ماهی از دو جنبه مدیریت طبیعی و سالمت انسانی حائز اهمیت است (خلیلی پور لنگرودی و همکاران .)3183 ،این
امر به خوبی شناخته شده است که عضالت مکان فعالی برای انتقال زیستی و انباشت فلزات نیستند .اما از آنجایی که در
زیستگاههای آبی آلوده غلظت فلزات در عضالت ماهی ممکن است از محدوده مجاز برای مصرف انسان تجاوز کند بنابراین
ممکن است تهدیدی بسیار جدی برای سالمتی باشند .به علت توانایی سمیت فلزات سنگین ،نهادهای نظارتی در سراسر جهان،
حدود قابل قبولی از این آالیندهها را در برخی از مواد غذایی مانند ماهی مشخص نمودهاند .برای ارزیابی خطر بهداشتی ناشی از
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سواحل بندر انزلی

Taghavi Jelodar et al., 2011

تعیین سرب و کادمیوم در بافت خوراکی ماهی کفال طالیی...

سلگی و اسفندی سرافراز

مصرف ماهی کفال طالیی خزر سطوح فلزات در عضله این ماهی در بررسی حاضر با حداکثر محدوده مجاز ) (MPLپیشنهاد
شده برای مصرف انسان توسط بسیاری از سازمانهای گوناگون مقایسه شد (جدول  .)1همان گونه که در یافتهها قابل مشاهده
است ،میزان غلظت کادمیوم و سرب به ترتیب  0/76و  0/06میکروگرم بر گرم است .در این تحقیق میزان غلظت کادمیوم و
سرب در عضله ماهی کفال در مقایسه با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی انجمن ( ،)WHOوزارت کشاورزی ،شیالت و
غذای انگلستان ( ،)MAFFبهداشت ملی و تحقیقات پزشکی استرالیا ( )NHMRCو استاندارد سایر کشورها پایینتر بود (جدول
 )1و تهدیدی برای سالمت عمومی محسوب نمیشود به جز کادمیوم که از استاندارد کشور سوئیس باالتر بود .بنابراین اطمینان
از میزان آلودگی در این ماهی مصرفی در دریای خزر نیاز به تحقیق بیشتری دارد.
ارزیابی خطر بهداشتی برای مصرف ماهی

بر اساس مصرف روزانه برآورد شده (جدول  ،)2انباشت فلزات در عضله مصرف شده توسط انسان برای هر فلز  0/006میکروگرم
بر گرم در روز (سرب) و  0/071میکروگرم بر گرم در روز (کادمیوم) بود .مصرف روزانه برآورد شده فلزات در بخش خوراکی
عضله مصرف شده توسط انسان نسبت به سطوح حداکثر مصرف ( )MLIتوصیه شده نشان میدهد که ،بخش خوراکی عضله
کفال طالیی برای مصرف از امنیت الزم برخوردار است .در این تحقیق سطوح کادمیوم و سرب زیر حد مجاز تعیین شده MLI
بود .جذب مقادیر بیش از حد سرب می تواند سبب مشکالت رفتاری در مهره داران ،کاهش بقا و رشد و ناتوانیهای یادگیری و
سوخت و ساز بدن شود ( .)Qiaoqiao et al., 2007مصرف هفتگی کادمیوم و سرب از راه ماهی در این مطالعه به ترتیب 0/223
و  0/023میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن در هفته بود (با در نظر گرفتن مصرف  19/56گرم ماهی در روز برای فردی با وزن
 60کیلوگرم) ،که کمتر از حد مجاز مصرف هفتگی کادمیوم و سرب رژیمی پیشنهاد شده ( 6و  95میکروگرم بر کیلوگرم وزن
بدن در هفته) به وسیله  EPAبود .مصرف هفتگی کادمیوم و سرب از طریق ماهی در این مطالعه به ترتیب  %7/1و  %0/9از
مصرف هفتگی رژیمی کل پیشنهاد شده بود .اما به هرحال ماهی تنها یک مسیر در معرض قرارگیری با این فلزات است و با
مصرف غذاهای حاوی کادمیوم دیگر مانند برنج ،گندم و سبزیجات ممکن است اثرات بر مصرف کننده بیشتر شود .یافتههای
 HQکه یک عدد بدون واحد است نشان دهنده نسبت دوز برآورد شده در معرض قرار گرفتن فلزات به  RFDاست .در این
مطالعه شاخص  HQزیر  3بود .از آنجایی که  HQکمتر از  ،3در ارزیابی خطر به منزله عدم عوارض نامطلوب بهداشتی برای
مصرف کننده است ،بنابراین ،مصرف ماهی کفال طالیی در منطقه مورد مطالعه تهدید جدی برای بومیان مصرف کننده نیست.
همچنین مقدار شاخص خطر ( )HIدر این مطالعه زیر  )0/075( 3به دست آمد .بر اساس میزان جذب روزانه ،جذب هفتگی،
 HQو  HIبه نظر می رسد در حال حاضر مصرف این گونه تهدید جدی برای مصرف کنندگان ندارد ،اگر چه برخی از مالحظات
برای زنان باردار و نوزادان برای مصرف این ماهی باید مد نظر قرار گیرد.

تشکر و قدردانی
نگارندگان این مقاله بر خود الزم می دانند از مدیریت محترم آزمایشگاه کیمیای ناب آقای دکتر خرمی رجبی نهایت تشکر و
قدردانی را اعالم نمایند.
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در پایان میتوان گفت که تجزیه و تحلیل خطر سالمت فلزات سنگین در بخش خوراکی ماهی نشان میدهد که غلظت فلزات
در عضله کفال ماهی برای مصرف انسان سطوح ایمنی است و به طور کلی غلظت این فلزات در عضله در مقایسه با
استانداردهای بین المللی پذیرفته شده ،قابل قبول است .با این حال ،سطوح فلزات در گونههای کفزی باید به طور مداوم در
مناطق بالقوه آلوده پایش شود چرا که این ماهیهای دریایی نه تنها تمایل به انباشت سرب و کادمیوم در عضالت از آب آلوده
را دارند بلکه به دلیل کف زی بودن در تماس با رسوبات آالینده (به عنوان آخرین پذیرنده آالیندهها) هستند و هنگامی که با
گونه های دیگر مقایسه میشوند انباشت غلظت باالیی از کادمیم و سرب در عضله این گونهها دیده میشود.

1314  تابستان،1  شماره،5 دوره

مجله بوم شناسی آبزیان

دانشگاه هرمزگان
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) در ارتباط باMugil auratus(  تجمع فلزات سنگین در بافت عضله ماهی کفال طالیی دریای خزر.3182 . ف، ستوده نیا،. غ،امینی رنجبر
.9 -32  صفحات،1  شماره، سال چهارم. مجله علمی شیالت ایران. ) سن و جنسیت، وزن،برخی مشخصات بیومتریک (طول استاندارد
 کادمیوم و جیوه در بافت عضله و کبد ماهی کفال دریای خزر، بررس ی تجمع فلزات سنگین سرب.3130 . ح، خداپرست،. ه،بابایی
.851 -879  صفحات. دانشگاه آزاد فالورجان. اولین همایش ملی علوم زیستی.)liza aurata(
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