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چکیده
در پژوهش حاضر با اندازه گیری غلظت جیوه کل با روش اسپکتروفتومتر جذب اتمی در نمونههای عضله ماهی شانک زرد باله
( )Acanthopagrus latusرودخانه بهمنشیر خطر ناشی از مصرف این ماهی برای انسان ارزیابی شد .بدین منظور  03عدد ماهی از بندر
چوئبده بهصورت تصادفی تهیه شد .میانگین میزان جیوه در عضله ماهی شانک در منطقه مورد مطالعه  3/22±3/30میلیگرم در
کیلوگرم وزن تر بود .نتایج نشان می دهد که میانگین میزان جیوه در عضله ماهی شانک از حد آستانه استانداردهای جهانی پایینتر
است .با توجه به میزان مصرف سرانه ماهی در ایران ،میزان جیوهای که از طریق مصرف ماهی شانک زرد باله جذب بدن انسان
میشود ،حدود  3/333300میلیگرم در کیلوگرم در روز و  3/333000میلیگرم در کیلوگرم در هفته برای یک فرد بالغ با وزن 03
کیلوگرم است .همچنین میزان شاخص خطر ماهی شانک زرد باله  3/00میباشد که کمتر از  1است .حداکثر مصرف روزانه ماهی
شانک زرد باله با میانگین غلظت  3/22میلیگرم جیوه در کیلوگرم وزن تر برای مصرفکننده با میانگین وزن  03کیلوگرم 20 ،گرم در
روز و  230گرم در هفته میباشد.
واژههای کلیدی :ارزیابی خطر ،جیوه ،ماهی شانک زرد باله ،عضله
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ارزیابی خطر فلز جیوه ناشی از مصرف ماهی شانک زرد باله ()Acanthopagrus latus

مقدمه

کوشافر و والیتزاده

جیوه بهطور عمده بهصورت عنصري ،نمک یکظرفیتی،

در میان فلزات سنگین جیوه بهعنوان یک آالینده

دوظرفیتی و همچنین ترکیبات آلی بهویژه متیل جیوه

جهانی مطرح شده است و از دیگر فلزات سمیتر

یافت میشوند ( Askary Sary et al., 2010; Askary

میباشد ،بههمین دلیل احتماالً بیشتر مطالعات آلودگی

 .)Sary and Velayatzadeh, 2014جیوه بهطور طبیعی

در مورد فلزات سنگین در جهان بر روي جیوه انجام

از طریق سنگ و خاک وارد آبهاي سطحی میگردد.

شده است .جیوه عنصري است که در درجه حرارت

فرآیند تصفیه فاضالب نیز ممکن است جیوه را در آب

معمولی بهصورت مایع نقرهاي رنگ ،روان ،فرار و

منتشر نماید .آتشفشانها نیز سهم قابلتوجهی در انتشار

ناپایدار که بهصورت گاز ،مایع و جامد دیده میشود و

جیوه در محیطزیست دارند .سوخت زغالسنگ ،نفت و

بهدلیل سمیت باال و تجمع در موجودات آبزي ،از

گاز از دیگر منابع انتشار جیوه هستند .همچنین از طریق

خطرناکترین آالیندههاي زیستمحیطی میباشد.

فرسایش تدریجی قارهها وارد محیطهاي آبی میشود و

آلودگی جیوه در اکوسیستمهاي آبی روبه گسترش است

با فعالیت کارخانههاي صنعتی افزایش مییابد ( Merian,

و پیشبینی میشود که این افزایش باز هم ادامه یابد .فلز

.)1991; Bahnasawy et al., 2011

مسمومیت با جیوه در ماهیان موجب صدمه به کبد و
کلیه میشود .همچنین موجب نکروز سلولهاي

( Askary Sary et al., 2010; Askary Sary and

.)Velayatzadeh, 2014

پوششی ،افزایش تعداد آنها و ممانعت از فعالیت آنزیم

در مطالعه میزان جیوه را در بافت عضله دو گونه

آدنوزینتريفسفاتاز سدیم و پتاسیم ،کاهش قابلیتتغییر

ماهی گلخورک ( )Periophthalmus waltoniو ماهی

شکل غشاهاي گویچههاي سرخ و تخریب زودرس این

کفشک زبانگاوي ( )Cynoglossus arelصید شده از

سلولها و باالخره تغییر فشار اسمزي میشود .جیوه اثر

مناطق صیادي بندر امامخمینی و بندرعباس مطالعه

سوء بر تولیدمثل ماهی و تولید تخم نیز دارد .بهعالوه

نمودند ( .)Askary Sary et al., 2010از ماهی

سبب کاهش قدرت حیاتی اسپرماتوزوئید ،کاهش

گلخورک و کفشک زبانگاوي بهعنوان شاخص زیستی

قدرت بقا در تخمهاي لقاحیافته و بچهماهیان نورس و

براي نشان دادن تأثیر جیوه سواحل بندر امامخمینی بر

نیز افزایش زمان تفریخ میشود ( Esmaeili Sary et al.,

آبزیان این منطقه و مقایسه آن با سواحل بندرعباس

 .)2007; Bellassoued et al., 2013مصرف ماهی عامل

استفاده شد .در بررسی دیگري میزان جیوه را در عضله

اصلی جذب جیوه توسط انسان از غذا است .در

و کبد دو گونه کفشک گرد ()Euryglossa orientalis

صورتیکه ماهیان داراي مقادیر بیش از حد مجاز جیوه،

و کفشک تیزدندان ( )Psettodes erumeiدر دو منطقه

بهمقدار زیاد توسط انسان مصرف شوند سبب بروز

صیادي بندرعباس و بندرلنگه تعیین نمود که غلظت

بیماري خطرناکی با عوارض سیستم عصبی مرکزي در

جیوه در عضله هر دو گونه مذکور در دو منطقه صیادي

انسان میشوند که بهنام بیماري میناماتا خوانده میشود

باالتر از استاندارد سازمان بهداشت جهانی (0/9
میلیگرم بر کیلوگرم) بود که نشان از آلودگی مناطق
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مورد مطالعه در خلیجفارس داشت ( Khoshnod et al.,

هدف این تحقیق اندازهگیري غلظت جیوه عضله

 .)2010در برخی مطالعات میزان شاخص خطر فلز

ماهی شانک زرد باله و مقایسه آن با حد آستانه برخی از

جیوه در مصرف ماهیان نظیر ماهی شوریده ( Otolithes

استانداردهاي جهانی و برآورد خطر ناشی از مصرف

 )ruberو ماهی بیاح ( )Liza abuبیشتر از  1گزارش

ماهیان آلوده بود.

شده است ( Cheraghi et al., 2013; Mardokhi et al.,
 ،)2013اما در مورد ماهی حلوا سیاه ( Parastromateus

مواد و روشها

 )nigerو ماهی سفید ( )Rutilus frisii kutumشاخص

 -نمونهبرداری

خطر کمتر از  1تعیین گردیده است ( Hosseini et al.,

در این تحقیق در تابستان سال  20 ،1242نمونه ماهی

 .)2011; Ahmadi Kordestani et al., 2013در بررسی

شانک زرد باله بهصورت کامالً تصادفی از بندر چوئبده

میزان جیوه بر روي  21گونه ماهی خلیجفارس،

بهوسیله تورهاي گوشگیر رودخانهاي و توسط صیادان

دریايخزر و تاالب انزلی مشخص شد که آلودگی

بومی منطقه صید شد .بندر چوئبده (طول و عرض

ماهیان تاالب انزلی به جیوه باالتر بود .همچنین در بین

جغرافیایی  48°38'10″Eو  )30°4'59″Nدر فاصله 20

 21گونه ،ماهی کفشک گرد ()Euryglossa orientalis

کیلومتري جنوب شرقی شهرستان آبادان در حاشیه

خلیجفارس باالترین میزان جیوه ( 9/61میلیگرم در

شمال رودخانه بهمنشیر قرار دارد.

کیلوگرم) را داشت که محدودیت مصرف را براي

 -آمادهسازی نمونهها

کودکان ،زنان باردار و گروههاي حساس ایجاد کرده
است (.)Esmaeili Sary et al., 2011

ماهیان بهوسیله جعبههاي یونولیتی حاوي پودر یخ به
آزمایشگاه انتقال داده شدند و در آزمایشگاه بافت عضله

تفاوت در محتواي جیوه کل بین گونههاي مختلف را

نمونهها جدا گردید ( .)ROPME, 1999نمونههاي

میتوان به سه عامل تفاوتهاي فیزیولوژیکی ،مهاجرت

بهدست آمده دت  120تا  190دقیقه در آون با دماي 69

و تفاوت در نوع و مقدار غذاي مورد مصرف توسط

درجه سلسیوس قرار گرفتند تا به وزن ثابت رسیدند و

جمعیتهاي یک گونه نسبت داد .تجمع جیوه در

سپس از داخل آون خارج شدند .براي هضم نمونهها از

اندامهاي ماهیان نظیر عضله ،آبشش ،کلیه ،استخوانها،

روش مرطوب استفاده شد که  0/9گرم از نمونه در یک

پوست ،کبد و اندامهاي تناسلی به شکل شیمیایی جیوه

بالن  290میلیلیتر ریخته شد و به آن  29میلیلیتر اسید

در آب ،رسوبات بستر و غذاي ماهی ،خصوصیات

سولفوریک غلیظ 20 ،میلیلیتر اسید نیتریک  7موالر و

ساختاري و عملکردي ماهی ،رژیم غذایی ماهی،

 1میلیلیتر محلول مولیبدات سدیم  2درصد اضافه شد

خصوصیات فیزیکوشیمیایی زیستگاه ،طول و وزن بدن

و از سنگ جوش براي یکنواختی جوشیدن استفاده شد،

ماهی ،دما و کیفیت آب بستگی دارد (Dogan-

سپس نمونه سرد شده و از باالي مبرد به آرامی 20

Saglamtimur and Kumbur, 2010; Coulibaly et
.)al., 2012

میلیلیتر مخلوط اسید نیتریک غلیظ و اسید پرکلریک
غلیظ به نسبت  1:1به نمونه اضافه شد ،سپس مخلوط
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حرارت داده شد تا بخارات سفید رنگ اسید بهطور

پیک نمونهها بر اساس حجم استاندارد اضافه شده رسم

کامل محو شد ،مخلوط سرد شده و در حالی که بالن

گردید .در نهایت با استفاده از روابط موجود میتوان

چرخانده میشد  10میلیلیتر آب مقطر از باالي مبرد به

غلظت نمونه را محاسبه کرد .استفاده از این روش سبب

آرامی به آن اضافه شد .با حرارت دادن حدود 100

حفظ بافت و ماتریس نمونهها گردید که در نتیجه با این

دقیقه محلول کامال شفافی بهدست آمد ،این محلول پس

روش احتمال مزاحمت بافت ()Matrix Interference

از سرد شدن به داخل بالن ژوژه  100میلیلیتر انتقال

نمونه از بین برده شد ( Rouessac and Rouessac,

داده شد و به حجم رسانده شد ( ;Eboh et al., 2006

 .)2007پس از تنظیم سیستم ( EDLمنبع تولید اشعه

.)Kalay et al., 2003

کاتدي) دستگاه و بهینه کردن دستگاه جذب اتمی

 -سنجش جیوه

منحنی کالیبراسیون جیوه به کمک استانداردهاي این

سنجش جیوه به روش جذب اتمی و سیستم هیبرید

عنصر

و

ماتریکس

مدیفایر

پاالدیم

توسط

با کمک دستگاه  Perkin Elmer 4100انجام شد .حد

نرمافزار  WinLab32رسم و مقدار جیوه در محلولهاي

تشخیص جیوه توسط این دستگاه جذب اتمی در حد

آمادهشده اندازهگیري گردید (Ahmad and Shuhaimi-

 ppbبود که داراي دقت حدود  1000برابر سیستم شعله

.)Othman, 2010; Olowu et al., 2010

و کوره میباشد .صحت دادههاي بهدست آمده با استفاده

 -محاسبه شاخص خطر

از روش  Standard Additionبررسی گردید .در این

براي محاسبه شاخص خطر ( )Hazard quotientابتدا

روش ابتدا ماده مجهول آنالیز شد ،سپس به چند ظرف

باید جذب روزانه فلز ( )Daily intakeرا از طریق

که حاوي مقدار یکسانی از نمونه است ،حجمهاي

معادله ( )1محاسبه نمود ( ;Kojadinovic et al., 2006

مشخصی از استاندارد اضافه شده و کروماتوگرام مربوط

.)Zhanga et al., 2012

به هر مرحله را آنالیز و در نهایت ارتفاع یا سطح زیر
معادله (:)1

DI= (Cm× IR) / BW

 :DIمیزان جذب جیوه در بدن در روز از طریق مصرف ماهی (میکروگرم در گرم وزن بدن در روز)
( :Cm )Measured consumptionمیانگین میزان جیوه در ماهی (میکروگرم در گرم)
( :IR )Ingestion rateمیزان مصرف ماهی ( 29گرم در روز) در منطقه مورد مطالعه ( ;Iranian Fisheries Organization

)2014
( :BW )Body weightوزن بدن ( 70کیلوگرم براي یک فرد بالغ) ()Hosseini et al., 2011
پس از محاسبه جذب روزانه فلزات از طریق معادله

مرجع آن است که اگر کمتر از  1باشد ،بیانگر آن است

( )2شاخص خطر محاسبه گردید ( Castilhos et al.,

که مصرف ماهی اثر مضري بر سالمتی انسان ندارد

 .)2006; Goldblum et al., 2006شاخص خطر

(.)Ikemoto et al., 2008

عبارت است از نسبت بین تماس یک آالینده به دوز
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معادله (:)2

HQ = DI / RfD

 :HQنسبت خطر
( :RFD )Reference doseدوز مرجع جیوه ( 0/0001میلیگرم در کیلوگرم در روز) (.)Esmaeili Sary, 2002

مقدار مجاز مصرف روزانه ماهی با توجه به میزان جیوه اندازهگیري شده در بخش خوراکی آن یعنی عضله از طریق
معادله ( )2محاسبه گردید (Esmaili-Sari, 2011؛ :)USEPA, 2000
معادله (:)2

CRlim=(RFD × BW)/ Cm

 :CRlimحداکثر میزان مجاز مصرف در روز (کیلوگرم یا گرم در روز)
 :RFDدوز مرجع یا مجموع جذب مجاز روزانه آالینده ( 0/0001میلی گرم در کیلوگرم در روز)
 :BWوزن بدن ( 70کیلوگرم براي یک فرد بالغ) ()Hosseini et al., 2011
 :Cmمیانگین میزان جیوه در ماهی (میکروگرم در گرم)
 -روش آزمون آماری

نتایج حاصل از این تحقیق با استفاده از نرمافزار

شانک زرد باله از حد آستانه استانداردهاي جهانی
پایینتر بود.

آماري  SPSS18مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .ابتدا

باتوجه به میزان مصرف سرانه ماهی در ایران (میزان

نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون کلموگروف ـ

مصرف ماهی در منطقه موردمطالعه  29گرم در روز)

اسمیرنوف بررسی شد .سپس میانگین دادهها با استفاده

(سالنامه آماري شیالت ایران ،)1242 ،میزان جیوهاي که

از آزمون  tبا یک نمونه با حد آستانه استانداردهاي

از طریق مصرف ماهی شانک زرد باله جذب بدن انسان

جهانی در سطح اطمینان  49مقایسه شد .همچنین جهت

میشود ،حدود  0/000009میلیگرم در کیلوگرم در روز

رسم جداول و نمودارها از نرمافزار Excel 2007

و  0/000949میلیگرم در کیلوگرم در هفته براي یک

استفاده گردید.

فرد بالغ با وزن  70کیلوگرم است .میزان شاخص خطر
ماهی شانک زرد باله  0/09میباشد که کمتر از یک

یافتهها
میانگین و انحراف معیار میزان جیوه در عضله ماهی
شانک در منطقه موردمطالعه  0/29±0/00میلیگرم در
کیلوگرم وزن تر بود که در جدول ( )1با استانداردهاي
جهانی مقایسه شده است .نتایج نشان میدهد که
میانگین و انحراف معیار میزان جیوه در عضله ماهی

است .باتوجه به معادله ( ،)2تعیین حداکثر مصرف
روزانه ماهی و با در نظرگرفتن میانگین وزن 70
کیلوگرم براي مصرفکننده ،مقدار مجاز مصرف ماهی
شانک زرد باله با میانگین غلظت  0/29میلیگرم در
کیلوگرم وزن تر 24 ،گرم در روز و  202گرم در هفته
بود.
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جدول ( -)1مقایسه غلظت جیوه در عضله ماهی شانک زرد باله با حد آستانه استانداردهاي موجود در دنیا (میلیگرم بر کیلوگرم)
حداکثر میزان جیوه در ماهی

سطح معنیداری

استانداردهای جهانی

0/9

P<0.05

1

P<0.05

آژانس حفاظت محیطزیست آمریکا ()EPA

0/2

P>0.05

وزارت کشاورزي و شیالت انگلستان ()MAFF

0/2

P>0.05

سازمان غذا و کشاورزي جهانی ()FAO

0/9

P<0.05

مرکز ملی بهداشت و پزشکی استرالیا () NHMRC

1/9

P<0.05

موسسه استاندارد ملی ایران

0/9

P<0.05

0/29

-

سازمان بهداشت جهانی ()WHO
سازمان غذا و داروي آمریکا ()FDA

شانک زرد باله

بحث و نتیجهگیري

در این تحقیق شاخص خطر فلزات جیوه در مورد

سمیت جیوه مشکالت متعددي را در سالمتی انسان

مصرف ماهی شانک زرد باله کمتر از  1برآورد گردید.

موجب میشود .شدت تأثیرات سیستماتیک و مزمن بر

از آنجایی که میزان شاخص خطر در ارتباط مستقیم

سیستمهاي مختلف بدن مانند سیستم اعصاب مرکزي،

با غلظت عناصر سنگین میباشد دلیل متفاوت بودن

گوارش و بافتهاي پوستی و دهانی در تحقیقات

شاخص خطر فلزات سمی در فصول مختلف به میزان

مختلف گزارش شده است ( Edlund and Bjorkman,

غلظت این عناصر در عضله ماهیان در فصول مختلف

1996; Pizzichini et al., 2002; Agusa et al.,
 .)2004در این تحقیق غلظت سنجش شده جیوه در

برمیگردد .میانگین غلظت جیوه در عضله ماهی

عضله ماهی شانک زرد باله (جدول  )2مشابه بسیاري
از تحقیقات دیگر بر روي ماهیان بوده است ( Askary

شوریده ( )Otolithes ruberبندر ماهشهر 0/299
میکروگرم بر گرم گزارش شده است که این میزان
کمتر از حد استاندارد اعالم شده از سوي  WHOو

;Sary et al., 2010; Cheraghi et al., 2013
Mardokhi et al., 2013; Ahmadi Kordestani et
 .)al., 2013معموالً بافت عضله داراي پایینترین

سوي  MAFFو  USEPAبود .شاخص خطر براي

مقادیر فلزات سنگین در ماهیان میباشد و این عناصر

ماهی شوریده بیشتر از  1محاسبه شد .همچنین

در بافتهایی نظیر کلیه ،کبد و آبششها تجمع

محاسبات نشان داد که جذب روزانه و هفتگی جیوه با

مینمایند ( Al-Yousuf et al., 2000; Filazi et al.,

توجه به میزان سرانه مصرف هر ایرانی کمتر از مقادیر

 .)2003معموالً میزان جیوه در اعضاي داخلی بدن

راهنماي ارائه شده ( PTWIو  )PTDIاز سوي WHO

ماهی کمی بیشتر از بافت عضله است ( Alonso et al.,

و  USFDAاست .بنابراین مصرف ماهی شوریده صید

.)2004

شده از منطقه مورد مطالعه ممکن است خطراتی براي
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بهداشت مواد غذایی

سالمتی مصرف کنندگان آسیبپذیرتر مانند زنان

مربوط به ارزیابی خطر مصرف ماهی استفاده میشود

باردار ،جنین و کودکان به همراه داشته باشد

(.)Goldblum et al., 2006; Hosseini et al., 2011

( .)Mardokhi et al., 2013در این تحقیق براساس

در مطالعهاي دامنه میزان جیوه در ماهی شیر

محاسبات صورت گرفته ،با در نظر گرفتن میانگین

( ،)Scomberomorus commersonکوتر ( Sphyraena

وزن  70کیلوگرم براي یک انسان بزرگسال ()Adult

 ،)jelloسوکال ( ،)Rachycentron conadumخارو

میزان جیوهاي که بهصورت روزانه و هفتگی جذب

( ،)Chirocentrus dorabهوور دمدراز ( Thunnus

بدن انسان میشود ،در مقایسه با آستانه مجاز جذب

 ،)tonggolحلوا سفید ( ،)Pampus argenteusحلوا
(niger

روزانه قابل تحمل تعیین شده بهوسیله استانداردهاي

سیاه

سازمان بهداشت جهانی ،نشست مشترک سازمان

( ،)Trichiurus lepturusگیش دمسیاه ( Caranx

خواروبار و سازمان بهداشت جهانی و آژانس حفاظت

 ،)semهامور معمولی (،)Epinephelus coioides

محیط زیست آمریکا بهترتیب  16 ،90و 10/9

شانک

،)Acanthopagrus

میکروگرم در روز ،پایینتر بود .سازمان حفاظت محیط

زمینکندمنواري ( ،)Platycephalus indicusگوازیم

زیست آمریکا بهمنظور تعیین سطوح ایمن تماس انسان

دمرشتهاي

کفشک

با جیوه ،دوز مرجع  0/0001میلیگرم در کیلوگرم در

تیزدندان ( )Psettodes erumeiو سنگسر نقرهاي

روز را براي متیل جیوه پیشنهاد کرده است که این

( )Pomadasys argenteusبین  0/12تا 0/927

میزان یک محدوده تماس روزانه با جیوه است که افراد

میکروگرم بر گرم گزارش شده است که باالترین میزان

حساس را نیز در برمیگیرد ،بدون اینکه احتماالً اثر

این عنصر در ماهی هامور معمولی تعیین شد (Saei-

مضر محسوسی بر آنها در طول عمرشان به وجود

 .)Dehkordi et al., 2010همچنین میزان جیوه در

آورد .بنابراین وقتی از دیدگاه غیرسرطانزایی به جیوه

ماهی شانک زرد باله و صبیتی خور موسی بهترتیب

نگریسته شود ،از این میزان دوز مرجع براي محاسبات

 0/999و  1/172میکروگرم بر گرم گزارش شده است

زردباله

،)Parastromateus

(latus

(japonicas

،)Nemipterus

یالاسبی

(( )Mortazavi and Sharifian, 2011جدول .)2
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) مقایسه میزان فلز جیوه عضله ماهی شانک زرد باله با نتایج سایر تحقیقات انجام شده در ایران (میلیگرم در کیلوگرم-)2( جدول
منابع

جیوه

منطقه مطالعه

نام علمی

گونه ماهی

Askary Sary et al., 2010

0/60

بندرعباس

Cynoglossus arel

کفشک زبانگاوي

Askary Sary et al., 2010

0/01

بندر عباس

Periophthalmus waltoni

گلخورک

Shahab Moghadam et al., 2010

0/77

بندرعباس

Himantura gerradi

سپرماهی چهارگوش

Shahab Moghadam et al., 2010

0/20

بندرعباس

Selar crumenophthalmus

گیش چشمدرشت

Askary Sary et al., 2012

0/096

بندر آبادان

Otolithes rubber

شوریده

Askary Sary et al., 2012

0/090

بندرعباس

Otolithes rubber

شوریده

Velayatzadeh and Tabibzadeh, 2011

0/016

رودخانه کارون

Cyprinion macrostomus

لوتک

Velayatzadeh and Abdollahi, 2010

0/017

رودخانه کارون

Aspius vorax

شلج

Mardokhi et al., 2013

0/29

بندر ماهشهر

Otolithes rubber

شوریده

Velayatzadeh et al., 2014

0/072

بندر بوشهر

Liza dussumieri

کفال پشتسبز

Velayatzadeh et al., 2014

0/062

بندر دیلم

Liza dussumieri

کفال پشتسبز

Cheraghi et al., 2013

0/26

رودخانه کارون

Liza abu

بیاح

Ahmadi Kordestani et al., 2013

0/221

بندر ماهشهر

Parastromateus niger

حلوا سیاه

Fatahi Pour et al., 2014

2/70

بندر ماهشهر

Liza persicus

بیاح

Khoshnod et al., 2010

0/97

بندرعباس

Euryglossa orientalis

کفشک گرد

Khoshnod et al., 2010

2/2

بندر لنگه

Euryglossa orientalis

کفشک گرد

Khoshnod et al., 2010

10/42

بندرعباس

Psettodes erumei

کفشک تیزدندان

Khoshnod et al., 2010

10/14

بندر لنگه

Psettodes erumei

کفشک تیزدندان

Parsa et al., 2014

0/12

اروند رود

Epinephelus diacanthus

هامور پنجنواري

Parsa et al., 2014

0/22

اروند رود

Strongylura strongylura

منقارماهی دمخالدار

Mortazavi and Sharifian, 2011

1/172

خور موسی

Sparidentex hasta

صبیتی

Mortazavi and Sharifian, 2011

0/999

خور موسی

Acanthopagruslatus

شانک زردباله

Mortazavi and Sharifian, 2011

0/272

خور موسی

Liza abu

بیاح

Mortazavi and Sharifian, 2011

0/240

خور موسی

Thunnus tonggol

هوور دمدراز

Rezayi et al., 2011

0/077

سواحل خوزستان

Euryglossa orientalis

کفشک گرد

Rezayi et al., 2011

0/290

سواحل خوزستان

Otolithes rubber

شوریده

Rahimi and Behzadnia, 2011

0/004

استان خوزستان

Otolithes rubber

شوریده

تحقیق حاضر

0/29

رودخانه بهمنشیر

Acanthopagruslatus

شانک زردباله
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در ارزیابی خطر فلز جیوه در برخی گونههاي

میشود ( .)Cheraghi et al., 2013در مطالعهاي

تجاري خلیج فارس میزان مصرف ماهیان  19-46گرم

شاخص خطر جیوه در ماهی سفید ( Rutilus frisii

در روز تعیین شد و دامنه میزان این فلز 0/094-0/902

 )kutumکمتر از  1گزارش شده است ،لذا مصرف

میکروگرم در گرم و میانگین  0/122میکروگرم در گرم

ماهی سفید دریاي خزر خطري جدي براي سالمتی

گزارش شده است (.)Raissy and Ansari, 2014

مصرف کنندگان از نظر میزان جیوه نخواهد داشت و

میزان جیوه در عضله چهار گونه ماهی شوریده

براي حفظ سالمتی ،میزان مجاز مصرف آن  62گرم در

( ،)Otolithes rubberکفشک گرد ( Euryglossa

روز توصیه شده است (.)Hosseini et al., 2011

 ،)orientalisکفشک تیزدندان ( )Psettodes erumeiو

میانگین غلظت جیوه در عضله میگوي پا سفید

بیاح ( )Liza abuدر سواحل استان خوزستان (خلیج

( ،)Lithopenaeus vannameiمیگوي سفید هندي

فارس) پایینتر از آستانه مجاز استانداردهاي ،FAO

( ،)Fenneropenaeus indicusماهی حلوا سیاه

 WHOو  USFDAگزارش شده است ( Hosseini et

( )Parastromateus nigerو خرچنگ دراز ( Astacus

 .)al., 2015همچنین میزان جیوه در عضله ماهی بیاح

 )leptodactylusبهترتیب  0/221 ،0/296 ،0/222و

( )Liza Persicusدر مقایسههاي صورت گرفته

 0/112میکروگرم بر گرم محاسبه شد که در حدود

مشخص شد ،میانگین غلظت جیوه کل در بافت

مقادیر استانداردهاي اعالم شده توسط سازمانهاي

ماهیچه بسیار بیشتر از حد استاندارد ارائه شده توسط

جهانی نظیر  WHO ،FAOو  USFDAبود .شاخص

 WHO ،EPA ،FAOو  USFDAمیباشد .یافتههاي

خطر براي همه گونهها کمتر از  1بهدست آمد ،بنابراین

این تحقیق نشاندهنده عدم قابلیت مصرف این ماهی

مصرف این غذاهاي دریایی خطر جدي براي سالمت

در منطقه مورد مطالعه بود ( Fatahi Pour et al.,

مصرفکنندگان از نظر میزان جیوه محسوب نمیشود

.)2014

( .)Ahmadi Kordestani et al., 2013میزان اثرات

میانگین غلظت جیوه در عضله ماهی بیاح ( Liza

مضر مصرف ماهیانی که شاخص خطر آنها بیشتر از 1

 0/26 )abuمیکروگرم بر گرم وزن تر (0/79

می باشد به میزان مصرف ماهی ،غلظت و نوع جیوه در

میکروگرم بر گرم وزن خشک) بود که این میزان

ماهی ،شرایط فیزیکی و سن مصرفکننده بستگی دارد

پایینتر از حد استاندارد تعیین شده توسط سازمانهاي

( Ruels-Inzuna et al., 2008; Hosseini et al.,

معتبر جهانی مانند  WHO ،EPA ،FAOو USFDA

.)2011

گزارش شده است .همچنین شاخص ریسک بیشتر از

نتایج نشان میدهد که میانگین میزان جیوه در عضله

 )1/1( 1بود که بر این اساس مصرف ماهی بیاح این

ماهی شانک از حد آستانه استانداردهاي جهانی پایینتر

منطقه خطراتی براي مصرفکنندگان از نظر میزان جیوه

است .همچنین میزان شاخص خطر ماهی شانک زرد

در پیخواهد داشت و براي حفظ سالمتی ،میزان مجاز

باله  0/09می باشد که کمتر از  1است .بنابراین مصرف

مصرف آن  27گرم در روز و یک وعده در هفته توصیه

این ماهی در منطقه موردمطالعه مشکلی را براي انسان
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است ارزیابی ریسک ناشی از حضور سایر فلزات

 البته باید توجه داشت با تغییرات مداوم.ایجاد نمیکند

 کادمیوم و سرب در ماهی شانک،سنگین نظیر آرسنیک

در میزان جیوه در اکوسیستمهاي آبی و افزایش این

زرد باله میتواند در تعیین حد مجاز مصرف این گونه

 توصیه میگردد بهطور پیوسته و،آالینده خطرناک

.مورد استفاده قرار گیرد

 همچنین الزم به ذکر.متناوب میزان جیوه پایش گردد
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Abstract
This study aimed to investigate the concentration of mercury in Acanthopagrus latus of Bahmanshir
River using atomic absorption spectrophotometer and also to estimate the consequent health hazard. For
this purpose, 30 samples of fish were prepared from Choebdeh seaport. The average concentration of
mercury of Acanthopagrus latus was 0.24±0.08 mg/Kg of fresh wet weight of muscle. The results
showed that average concentration of mercury in muscle of Acanthopagrus latus was less than the
international organizations standards. According to Statistical Yearbook of Iran Fisheries Organization,
the calculations indicated that daily and weekly mercury uptake for the adult Iranian consumers (70 Kg),
was 0.000085 mg/Kg/day and 0.000595 mg/Kg/weekly. In addition, it was revealed that HQ index for
Acanthopagrus latus was 0.85 which was estimated below 1. Accordingly, maximum daily intake of fish
contaminated with 0.24 mg mercury/Kg wet weight for a 70 Kg person was estimated at 29 g/day and
203 g/week.
Keywords: Risk assessment, Mercury, Acanthopagrus latus, Muscle
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