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لغات کلیدی :ارزیابی خطر ،گونههای ماهی ،فلزات سنگین ،جزیره شیف
ورود مواد آلوده کننده به آبها و تجمع آنها در آبزیان به
واسطه خطراتی که برای انسان ایجاد میکنند ،بخش
مهمی از آلودگی محیط زیست را شامل میگردند
) .(Rahman et al., 2014از جمله این آالیندهها میتوان
به فلزات سنگین اشاره کرد .فلزات سنگین وارد شده به
محیط زیست میتواند باعث آسیب به تنوع زیستی دریا و
اکوسیستمها شوند و همچنین مصرف ماهیان آلوده سبب
خطرات بهداشتی برای انسان میشود ( Liu et al.,
 .)2015ماهیها میتوانند غلظتهای باالیی از فلزات
جذب شده از آب و مواد غذایی را در بافتهای خود تجمع
دهند ( .)Janadeleh and Jahangiri, 2016افزون بر
این مصرف بلند مدت ماهی آلوده به فلزات سنگین منجر
به تجمع فلزات سمی در اندامهای مختلف میشود که
منجر به خطرات جدی برای سالمت انسان میشود Ullah
) .)et al., 2017به علت اهمیت آبزیان به ویژه ماهیها در
رژیم غذایی انسان ،پایش آالیندهها در محیطهای آبی
توسط این دسته از موجودات انجام میشود (2011
 .)Imanpour,مطالعات زیادی در داخل و خارج از کشور
در زمینه مخاطرات فلزات سنگین در بافتهای خوراکی
آبزیان صورت گرفته است که به برخی از آنها اشاره
میشود )Janadeleh and Jahangiri, 2016) .در
مطالعهای به ارزیابی خطر و آلودگی فلزات سنگین در

ماهی ( )ruber Otolithesو رسوبات خلیج فارس
پرداختند .با توجه به نتایج ،غلظت فلزات در بخش
خوراکی از مقادیر استانداردهای جهانی تجاوز نمیکرد،
بنابراین بجز فلزات کادمیوم و سرب سایر فلزات خطری
برای انسان ندارند .در پژوهش  Narottam Sahaو
همکاران ( ،)2016میزان آلودگی فصلی و ارزیابی خطر
زیستی بالقوه بررسی نمودند و غلظت فلزات سنگین در
 10گونه ماهی دریایی مختلف در خلیج بنگال در طول
چهار فصل اندازهگیری کردند .نتایج نشان داد که بیشترین
و کمترین غلظت به ترتیب مربوط به  Znو  Cdمیباشد.
از سوی دیگر ،می توان به مطالعات سایر محققین اشاره
نمود (Liu et al., 2015؛ پناهنده و همکاران .)1392 ،
بنابراین ،مصرف ماهیانی که دارای مقادیر باالیی فلزات در
بافتهای خود هستند ،ممکن است برای سالمتی مصرف
کننده مضر باشد (بهروز و نوروزی .)1397 ،با توجه به
اینکه بسیاری از ماهیان جزیره شیف مورد مصرف مردم
قرار میگیرند و ورود مقدار زیاد آالیندهها از طریق زنجیره
غذایی به انسان ،میتواند از نظر بهداشتی خطر آفرین
باشد ،در این تحقیق به محاسبه حد مجاز مصرف و ارزیابی
خطر فلزات سنگین (آهن ،روی ،مس ،منگنز و نیکل) در
 3گونه ماهی (زمین کن ،گیش پهن و بیاح) پرداخته شد.
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این پژوهش به منظور بررسی غلظت فلزات مس ،آهن،
روی ،منگنز و نیکل در بافت خوارکی  3گونه از ماهیان پر
مصرف جزیره شیف واقع در استان بوشهر و تعیین میزان
خطر پذیری آنها برای مصارف انسانی صورت گرفت.
نمونهبرداری از ماهیها ،با استفاده از قایق صیادی و با تور
گوافی ،در آبها ی منطقه صیادی جزیره شیف در استان
بوشهر انجام گرفت .برای این منظور  30عدد ماهی از 3
گونه زمین کن ( ،)Platycephalus indicusگیشپهن
( ،)talamparoides Carangoidesبیاح ()Liza abu
(هر گونه  10عدد) به صورت تصادفی انتخاب شدند و در
کیسههای پالستیکی تمیز حاوی پودر یخ ،به آزمایشگاه
انتقال داده شدند .نمونههای جمعآوری شده در آزمایشگاه
تمیز شدند و با آب دو بار تقطیر شستشو گردیدند .سپس
بافت عضله گونه های مختلف ماهی جدا شد ،هر بافت
جداگانه درون ظروف شیشه ای قرار گرفت و برای
جلوگیری از خطای کار همه نمونهها کد گذاری شد.
سپس وزن تر نمونهها اندازهگیری و بعد از آن نمونههای
بافت درون آون در دمای  105درجه سانتیگراد به مدت
 24ساعت نگهداری شدند .سپس بافتهای خشک شده ،از
آون بیرون آورده شدند و وزن خشک آنها ،اندازه گرفته
شد و با استفاده از هاون چینی پودر شدند .در نهایت
بافت های پودر شده درون ظروف پالستیکی درب دار که از
قبل کدگذاری شده بودند ،قرار داده شدند و برای مرحله
هضم شیمیایی آماده شدند .به منظور هضم نمونهها2 ،
گرم از بافت عضله برای هر نمونه جداگانه وزن و به آنها به
نسبت  4:1اسید نیتریک و اسیدپرکلریک اضافه شد و
سپس در دستگاه هیتینگ بالک به مدت  1ساعت در
دمای  40درجه سانتیگراد و  3ساعت در دمای 140
درجه سانتیگراد قرار داده شد تا عملیات هضم بخوبی
انجام شود .محلول حاصل با استفاده از کاغذ فیلتر واتمن
 42میکرومتر صاف شد و با آب دیونیزه شده به حجم 25
میلیلیتر رسانده شد .پس از هم زدن کامل و یکنواخت
شدن ،محلول بدست آمده برای تعیین غلظت فلزات
مربوطه بوسیله دستگاه جذب اتمی (شعله)analytik jena
مدل  contrAA700اندازهگیری شد .میزان دریافت
روزانه از طریق فرمول ذیل محاسبه گردید:
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EDI= (Cm× IR)/BW

که در آن :EDI ،میزان جذب فلز در بدن در روز از طریق
مصرف ماهى(میکروگرم بر کیلو گرم در روز) :Cm ،میانگین
میزان فلز در ماهی (میکروگرم در گرم) :IR ،میزان مصرف
ماهى در منطقه مورد مطالعه ( 20گرم در روز) :BW ،وزن
بدن ( 70کیلوگرم براى بزرگساالن) میباشد.
همچنین میزان جذب هفتگی از حاصل ضرب میزان
جذب روزانه فلز در تعداد روزهای هفته محاسبه شد.
خطرات مصرف ماهی توسط مردم بر اساس  THQارزیابی
میشود که بر اساس فرمول ذیل محاسبه گردید:
THQ= EF×ED×IR×C / RFD×BW×AT

که در آن :THQ ،پتانسیل خطر :EF ،فرکانس مواجهه
( 365روز در سال) :ED ،کل مدت زمان مواجهه 60
(سال) :RFD ،دوز مرجع (میلی گرم/کیلوگرم /روز):AT ،
میانگین روزها ( )EF×EDمی باشد.
شاخص خطر از مجموع خطر پذیری فلزات مربوطه
مطابق فرمول ذیل محاسبه گردید:
𝑖𝑛𝑄𝐻𝑇 HI= ∑ 𝑇𝐻𝑄 = 𝑇𝐻𝑄𝑐𝑢 + 𝑇𝐻𝑄𝑓𝑒 + 𝑇𝐻𝑄𝑧𝑛 + 𝑇𝐻𝑄𝑚𝑛 +

مقدار مجاز مصرف روزانه ماهی با توجه به میزان فلزات
مورد مطالعه اندازه گیری شده در بخش خوراکی آن یعنی
عضله از طریق معادله CRlim=(RFD×BW)/Cm
محاسبه گردید .در این رابطه  CRlimحد مجاز مصرف
ماهی (کیلوگرم در روز) RFD ،دوز مرجع بر حسب میلی
گرم/کیلوگرم/روز BW ،وزن فرد بالغ بر حسب کیلو گرم
و  Cmغلظت فلز بر حسب میکروگرم/گرم است .در این
تحقیق به منظور انجام آزمونهای آماری از نرم افزار
 SPSS22استفاده شد .برای بررسی نرمال بودن دادهها از
آزمون شاپیروویلکس استفاده شد و در نهایت مقادیر
فلزات با استانداردهای جهانی مقایسه شد.
غلظت فلزات سنگین در بافت عضله گونههای مختلف
ماهی در جدول  1و مقادیر جذب روزانه ( )EDIدر جدول
 2نشان داده شده است .همچنین تخمین جذب هفتگی
( )EWIفلزات سنگین در جدول  3و مقادیر  THQو
HIبرای فلزات مختلف در جدول  4محاسبه شده است.
مقادیر حد مجاز مصرف ماهی از نظر فلزات آهن ،روی،
مس ،منگنز و نیکل در جدول  5ارائه شده است.
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جدول .1غلظت فلزات سنگین(آهن ،روی ،مس ،منگنز و نیکل) در بافت عضله گونههای ماهی (میکروگرم بر گرم وزن تر)
)Table 1: Concentration of heavy metals (Fe, Zn, Cu, Mn and Ni) in muscle tissue of different species ( µg/g/ww
روی منگنز نیکل
آهن
مس
عضله
زمین کن
گیش پهن
بیاح

5/62
9/14
12/20

2/73
1/65
0/92

8/36
6/90
9/29

0/41
0/54
0/84

1/48
1/06
1/70

جدول .2مقدار جذب روزانه ( )EDIفلزات (مس ،آهن ،روی ،منگنز و نیکل) در بافت عضله گونه های ماهی (برحسب )µg/kg/day
)Table 2: Estimated daily intake of heavy metals (Fe, Zn, Cu, Mn and Ni) in muscle tissue of fish species ( µg/kg/day
نیکل
منگنز
روی
آهن
مس
گونه ماهی
زمین کن
گیش پهن
بیاح

2
3/26
4/35

0/97
0/58
0/32

2/98
2/46
3/31

0/14
0/19
0/30

0/52
0/37
0/60

جدول .3مقدار جذب هفتگی فلزات (مس ،آهن ،روی ،منگنز و نیکل) در بافت عضله ماهیان جزیره شیف (بر حسب )µg/kg/ week
Table 3: Estimated weekly intake of heavy metals (Fe, Zn, Cu, Mn and Ni) in muscle tissue of fish species
)(µg/kg/week

گونه ماهی

مس

آهن

روی

منگنز

نیکل

زمین کن
گیش پهن
بیاح

6/79
4/06
2/24

14
22/86
30/45

20/86
17/22
23/17

0/98
1/33
0/01

3/64
2/59
0/21

جدول .4محاسبه پتانسیل خطر( )THQو شاخص خطر ( )HIفلزات در گونه های مختلف ماهی
Table 4: Calculation of THQ and HI of heavy metals in different fish species
THQ
گونه ماهی
HI

زمین کن
گیش پهن
بیاح

مس

آهن

روی

منگنز

نیکل

0/024
0/014
0/008

0/002
0/004
0/006

0/009
0/008
0/011

0/001
0/001
0/002

0/026
0/028
0/03

0/062
0/055
0/057

جدول .5مقادیر محاسبه شده حد مجاز مصرف ماهی ( زمین کن ،گیش پهن و بیاح)
Table 5: Calculated values of permissible consumption limits of fish (Platycephalus indicus, talamparoides
)Carangoides, Liza abu
)CRlim (kg/day

گونه ماهی
زمین کن
گیش پهن
بیاح

مس

آهن

روی

منگنز

نیکل

0/23
0/37
0/76

2
1
1

0/57
0/66
0/56

5
3
2

0/21
0/29
0/20
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جدول .6مقایسه میزان فلزات سنگین با حد مجاز و استانداردهاى بین المللى آنها در عضله ماهیان مورد مطالعه (میکرو گرم بر گرم وزن تر)
Table 6: Comparison of heavy metals with their allowable limits and international standards in the muscle of studied
fish (μg/g/ww).
استانداردها
WHO
FAO
EPA
NHMRC

زمین کن
گیش پهن
بیاح

فلزات سنگین
مس

آهن

روی

منگنز

نیکل

3
20
1/3
10
2/73
1/65
0/92

100
5/62
9/14
12/20

75
50
75
150
8/36
6/90
9/29

0/5
0/5
0/41
0/54
0/84

0/6
0/5
1/48
1/06
1/70

با توجه به نتایج جدول  1در هر سه گونه مورد مطالعه،
بیشترین غلظت فلزات مربوط به آهن و روی و کمترین
غلظت فلز مربوط به منگنز است .بیشترین غلظت فلزات
آهن ،روی ،منگنز و نیکل در ماهی بیاح و بیشترین غلظت
فلز مس در ماهی زمین کن دیده میشود .غنی بودن بافت
های مختلف ماهیان از فلز آهن در همه گونهها ،ممکن
است به دلیل نقش بیولوژیک آهن در عملکرد آنزیمهای
گوناگون باشد .غلظت باالی فلزات روی در این تحقیق می
تواند ناشی از وجود روی در رنگهای ضد خزه در بدنه
فلزی کشتی و شناورها و همچنین وجود صفحات کشتیها
و برخورد شدید با صخرههای ساحل و سازهها و رها شدن
این عناصر درآب باشد .بر اساس جداول  2و  3بیشترین
جذب روزانه و هفتگی برای فلزات آهن ،روی ،منگنز و
نیکل مربوط به گونهی بیاح و بیشترین جذب روزانه و
هفتگی فلز مس در گونه زمین کن است .در این تحقیق
براساس محاسبات صورت گرفته ،با در نظر گرفتن میانگین
وزن  70کیلوگرم برای یک انسان بزرگسال ،میزان فلزاتی
که به صورت روزانه و هفتگی جذب بدن انسان میشود ،از
آستانه مجاز جذب روزانه قابل تحمل تعیین شده به وسیله
استانداردهای جهانی ،پایینتر بود .بنابراین میتوان گفت
مصرف روزانه  20گرم ماهی یا هفته ای  140گرم از
گونههای مورد مطالعه ،برای مردم جزیره شیف که عمده
مصرف غذایی آنها از ماهی است ،مشکلی ایجاد نمیکند.
تحقیقیات مختلفی تاکنون به بررسی میزان جذب روزانه و
160

منبع
WHO, 1985
Burger and Gochfeld, 2005
FEPA, 2003
Maher, 1986

جزیره شیف1396 ،
جزیره شیف1396 ،
جزیره شیف1396 ،

هفتگی فلزات سنگین در اثر مصرف ماهی پرداخته است
(Al Sayegh Petkovsek et al., 2012؛ سینکاکریمی و
همکاران )1394 ،که نتایج آنها همسو با مطالعه حاضر
میباشد .در پژوهش حاضر مقادیر پتانسیل خطر ()THQ
و شاخص خطر ( )HIفلزات مس ،روی ،آهن ،منگنز و
نیکل برای  3گونه ماهی مورد مطالعه پایینتر از  1بود که
نشان میدهد ،مصرف این گونههای ماهی خطر جدی برای
سالمت مصرف کنندگان از نظر میزان فلزات مورد مطالعه
محسوب نمیشود .نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعات
(Idriss and Ahmad, 2015; Ullah et al., 2017
; )Taweel et al., 2013مطابقت دارد .در مطالعه مشتاق
زاده و همکاران ( )1396نیز پتانسیل خطر پذیری و
شاخص خطر برای بیماریهای غیرسرطانی برای کودکان
و بالغین کمتر از یک بدست آمد .با توجه به نتایج جدول
 5که مقادیر حد مجاز مصرف رابرای تمامی فلزات مورد
مطالعه در  3گونه ماهی نشان میدهد ،بیشترین حد مجاز
برای فلزات آهن و منگنز در ماهی زمین کن ،برای فلز
روی در ماهی بیاح ،و فلز مس و نیکل در ماهی گیش پهن
بدست آمد .بنابراین افراد جزیره شیف میتوانند باتوجه به
مقادیر به دست آمده برای هرگونه ،روزانه همان مقدار
ماهی را بدون آنکه خطری متوجه آنها باشد مصرف کنند.
از آنجایی که افراد در طول روز از مواد غذایی دیگری نیز
استفاده میکنند و از راههای دیگری نیز در معرض فلزات
سنگین قرار میگیرند ،باید در رابطه با مصرف ماهی،
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مراعات بیشتری داشته باشند .باتوجه به نتایج جدول،6
غلظت فلزات آهن ،مس و روی کمتر از استانداردهای
جهانی بود .اما فلز منگنز در ماهی بیاح و فلز نیکل در هر
 3گونه ی ماهی باالتر از استانداردهای مورد نظر بدست
آمد .با توجه به این که غلظت نیکل در این مطالعه باالتر
از چند مورد از استانداردهای بین المللی بود بنابراین
ضرورت دارد بر منابع تولید کننده این فلز در حوضه
اطراف جزیره و منابع ورودی آن نظارت بیشتری صورت
گیرد .این یافته با نتایج مطالعه (شهری و همکاران،
 )1396همسو است.
نتایج برآورد میزان جذب روزانه و هفتگی فلزات نشان داد
که مصرف روزانه 20گرم ماهی ،خطری برای مصرف
کنندگان این گونهها ندارد .البته باید توجه داشت در ماهی
،فلزات دیگری از جمله جیوه و همچنین آالینده های آلی
مانند پلی آروماتیک هیدروکربن تجمع می یابند .ضروری
است که وزارت بهداشت و دیگر سازمان ها ی مربوطه
بررسی جامعی در زمینه برآورد میزان خطر و تعیین حد
مجاز مصرف در گروه های مختلف مصرف کنندگان از
جمله کودکان و زنان باردار بپردازند .به عالوه در این
مطالعه ،غلظت فلز نیکل در هر  3گونه ی ماهی باالتر از
استانداردهای مورد نظر بدست آمد .از آنجایی که یکی از
منابع اصلی ورود این فلز به محیطهای آبی ،تردد
کشتیهای تجاری نفتی و غیر نفتی و حمل و نقل دریایی
است ،بنابراین مدیریت دقیق این گونه فعالیتها میتواند
نقش عمدهای در کنترل بار آلودگی وارد شده به جزیره
داشته باشد .همچنین پایش دوره ای آالیندههای مختلف
در جزیره میتواند گامی موثر در جهت آگاهی یافتن از
وضعیت این جزیره باشد.

سال بیست و هفت /شماره 5

پناهنده ،م ،.منصوری ،ن ،.خراسانی ،ن ،.کرباسی،
ع ،.ریاضی ،ب .1392 ،.تخمین مواجهه و خطر
بالقوه ناشی از مصرف اردک ماهی (،)Esoxlucius
شاه کولی ( )Chaleaiburnus chaleoideو کپور
محلی ( )Cyprinus carpioحاوی سه فلز سرب،
کادمیوم و کروم در بومیان حاشیه تاالب انزلی .مجله
علمی پژوهشی اکـوبیـولوژی تـــاالب.83-90:)2(5 ،
سینکاکریمی م.ح ،.صادقی باجگیران ،س.1394 ،.
تعیین حد مجاز مصرف ماهی سفید ( Rutilus frisii
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Recommendation for permissible consumption limits of Platycephalus
indicus, talamparoides Carangoides, and Liza abu according to the levels of
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Abstract
The aims of this study were to determine the permissible consumption limits and risk
assessment of three fishes species Platycephalus indicus, talamparoides Carangoides,and
Liza abu in Shif Island, Bushehr province. In this study, 30 fishes of 3 species (Platycephalus
indicus, talamparoides Carangoides, Liza abu) were collected from Shif Island coastal waters
using a fishing boat. According to the results, the permissible consumption limits (CRlim) of
Platycephalus indicus for Ni, Mn, Zn, Cu and Fe were 0.21, 5, 0.57, 0.23 and 2 kg/day
respectively, for talamparoides Carangoides were 0.29, 3, 0.66, 0.37 and 1 kg/day
respectively and for Liza abu were 0.20, 2, 0.56, 0.76 and 1 kg/day respectively. The
maximum daily and weekly intakes were obtained for Fe in Liza abu, and the minimum was
found for Manganese in Platycephalus indicus. In this research, the metal values were lower
than the world standard, except for Mn in Liza abu and Ni in three fishes species that the high
concentrations of Ni in fish species may cause problems for the inhabitants of the island in
long time. The food risk assessment of fishes species indicated that the consumption of these
fishes with current levels (20 gr/day) in stand of Fe, Cu, Zn, Mn and Ni do not possess a risk
to consumers. But due to the permissible limit values, excessive consumption of these species
may cause problems for the consumer.
Keywords: Risk Assessment, Fish species, Heavy Metals, Shif Island
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