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چکیده
عوارض جبرانناپذیر فلزات سنگین در بدن انسان ،سبب افزایش حساسیت و اهمیت کنترل مقدار آنها در مواد غذایي ميباشد .در این راستا
سنجش فلزات سنگین و ارزیابي ریسک سالمتي آنها در کپور ماهي تاالب چغاخور بهعنوان بزرگترین تاالب و یكي از مهمترین
ذخیرهگاههاي اکولوژیكي در استان چهارمحال و بختیاري داراي اهمیت بسزایي ميباشد .بدین منظور در پژوهش حاضر ،براي تعیین سطوح
غلظت فلزات در بخش خوراکي ماهي 54 ،نمونه کپور ماهي تاالب صید و پس از هضم ،غلظت فلزات سنگین آنها با دستگاه جذب اتمي
اندازهگیري شد .نتایج نشان داد مقادیر فاکتور وضعیت کپور ماهي تاالب چغاخور در حدود استاندارد معرفي شده براي ماهیان آبهاي آزاد
قرار ندارد و میزان جذب روزانه و هفتگي فلزات با اختالف چشمگیري به ترتیب از مقادیر  PTDIو  PTWIکمتر ميباشد .همچنین
همبستگي منفي و معنيداري بین غلظت فلز سرب و کادمیوم و نیز همبستگي مثبت و معنيداري بین طول و فاکتور وضعیت ماهي ()p<1/11
وجود دارد .نتایج ارزیابي ریسک غیرسرطانزایي بیشترین مقادیر  THQرا براي فلز روي و کمترین مقادیر را براي فلز کادمیوم نشان داد که
این روند در شكلگیري  TTHQنیز برقرار بود و  TTHQهیچ یک از فلزات باالتر از یک نميباشد .همچنین میزان مجاز مصرف براي کودکان
و بزرگساالن روند کاهشي فلزات کادمیوم ،سرب و روي را نشان داد .مقایسه میانگین غلظت فلزات سنگین در این مطالعه با استانداردهاي
ارائه شده و دیگر مطالعات در اکثر موارد حاکي از کمتر بودن مقادیر این مطالعه و اطمینان باال از عدم ایجاد ریسک سرطانزایي نسبت به
مصرف کپور ماهي تاالب چغاخور ميباشد.
واژگان کلیدی :تاالب چغاخور ،ریسک غیر سرطانزایي ،فلزات سنگین ،کپور معمولي
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ماهي به دلیل محتواي پروتئین بهاال ،ویتهامینهها و مهواد

مقدمه
حضور فلزات سنگین در اکوسیستمهاي آبي و اثرات
آنها یكي از معضالت مهم جهاني بهه شهمار مهيرود.

مغذي ضروري ،چربيههاي غیراشهبا و نیهز اسهیدهاي
چرب امگا ،بخش بزرگي از رژیهم غهذایي انسهان را بهه

ناشهي از فعالیهتههاي

خود اختصاص ميدهد ( .)Dural et al., 2007مطالعات

انسههاني در محههیط ماننههد حمههل و نقههل و فعالیههتهههاي

متعددي در رابطه با آلودگي گونههاي مختله

مهاهي و

صنعتي بهدلیل تجزیهناپذیري زیستي آنها ميتواند سهبب

بررسي امنیت غذایي ناشي از مصرف آنها انجهام شهده

تجمع و انتقال آنها به سطوح باالتر زنجیره غهذایي و در

که از جمله ميتوان به مطالعه فلزات سنگین؛ ماهي کپور

نهایههت خطههر بههالقوهاي بههراي سههالمتي انسههان باشههد

آب شهیرین ()Vinodhini et al., 2008؛ کپهور معمهولي

( .)Hauser-Davis et al., 2016عالوه بر جذب فلزات

دریاچههه کاراکایهها در کشههور ترکیههه ( Gungordu and

ضهروري از طریه آب ،غهذا و یها رسهوبات ،فلهزات

)Ozmen, 2011؛ مهههاهيههههاي خلهههیج بنگهههال هنهههد

غیرضروري نیز از این طریه در بافهت آبزیهان ذخیهره

( )Mukherjee and Bhupander, 2011و آبزیان منطقهه

ميشود .فلزاتي مانند کادمیوم و سهرب بههعنوان عناصهر

مرکزي ذخیرهگاه طبیعي خلیج ماهیگیري  ،Dayaجنوب

غیرضههروري بههراي انسههان (Non-Essential trace

چین ( )Gu et al., 2016در خارج از کشور ایران اشهاره

) Elementsدر مقههادیر جزئههي نیههز سههمي مههيباشههند.

نمود .در ایران نیز ميتوان مطالعهات متعهددي از جملهه

بیشهترین جههذب ایهن عناصههر از طریه غههذا مهيباشههد

مطالعه بر روي ماهیهان صهید شهده از تهاالب چغهاخور

( .)WHO, 2003روي نیز یک عنصر کمیهاب ضهروري

استان چهار محهال و بختیهاري ( Rahimi and Raissy,

براي برخي مسیرهاي متابولیكي در انسان اسهت کهه بها

 )2008کپور معمولي و کپور نقرهاي سد قشالق سهنندج

وجههود مقههادیر انههد  ،تهه ثیرات فیزیولوژیههک قابههل

( ،)Khushnamvand et al., 2010کپههور نقههرهاي

مالحظهاي ایجاد ميکنهد ( .)Gu et al., 2016عهوارض

( )Hipophthalmichthys molitrixچههاه نیمههههههاي

حاد و مزمن فلزات سنگین در بدن انسان که از ت ثیر بر

سیستان (چاه نیمهها ،چهار گودال طبیعهي آب را شهامل

سیستم عصبي تا سرطانزایي را شامل مهيشهود ،لهزوم

ميشود که در  34کیلومتري زابهل در شهرسهتان زههک

کنترل امنیت فراوردههاي غذایي را چشمگیرتر مينماید.

قرار گرفته است) ( ،)Pakzad tuchaii, 2013کپور ماهي

سرانه باالي مصرف ماهي از یکسو و تجمع فلزات در

تاالب زریوار ( ،)Solgi, 2014گونههاي کپور معمهولي و

بافت خوراکي ماهي از سوي دیگر ميتوانهد خطرههاي

سوف معمولي در خلیج گرگان ()Banagar et al ,2015

بهداشتي بیشتري نسبت به فواید آن براي سالمتي انسان

صورت گرفته است .تاالب چغاخور با مسهاحتي حهدود

داشته باشد.

 2311هكتار در استان چهارمحهال و بختیهاري واقهع در

آزادسازي آنها از منابع مختله

در معههرض قرارگیههري مههاهي بهها فلههزات سههنگین و

دشت گندمان -بلداجي با مختصات جغرافیهایي´31° 41

مصرف آنها توسط انسان ،از راههاي عمده انتقال فلهزات

تا ´ 32°11عهرض شهمالي و´ 41°11تها ´ 41°11طهول

سنگین ميباشد (.)Mukherjee and Bhupander, 2011

شرقي واقع گردیهده اسهت .در ایهن تهاالب گونههههاي
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مههاهي از جملههه خههانواده کپههور ماهیههان

( )Cyprinidaeحضور دارند که کپور معمولي (

Cyprinus

مواد و روشها
 -نمونهبرداری

 )carpioدر میان گونههاي دیگر بیشترین فراوانهي را بهه

در فروردین ماه  1395نمونهبرداري با استفاده از قای

خود اختصهاص داده و توسهط مهردم بهومي و سهاکنین

صیادي و با تور ماهیگیري از تهاالب چغهاخور صهورت

شهرهاي اطراف به وفور مورد استفاده قرار ميگیرد .این

پذیرفت 54 .عدد ماهي به صورت تصهادفي صهید و در

ماهي همهه چیزخهوار بهوده و از مهواد غهذایي مختله

کیسههاي پالستیكي تمیز حاوي پودر یخ بهه آزمایشهگاه

(گیاهي و جهانوري) از جملهه موجهودات که

بسهتر،

منتقل گردید .در ابتهدا زیسهتسهنجي نمونهههها (وزن،

کرمها ،الرو حشرات و نرمتنان کوچک تغذیهه مهيکنهد

طول ،سن و جنس) صورت گرفت.

بنابراین پتانسیل باالیي براي تجمع عناصر تجزیههناپهذیر

 -آمادهسازی نمونه و سنجش غلظت

دارد.

سطح خارجي بهدن مهاهي بها آب مقطهر شستشهو و

در این راستا با توجه به اهمیهت تهاالب بهینالمللهي

بافت هدف (عضله) جداسازي و پهس از خشهک شهدن

چغاخور به لحها ارزشههاي محهیطزیسهتي ،ررفیهت

در آون  01درجه سانتيگراد بهمدت  58ساعت با ههاون

اکوتوریستي ،تنو زیستي باال ،وجود منابع آالینهده ایهن

عقیه  ،همهوژن و در ادامهه مطهاب شهیوهنامهه مرجهع

تهاالب هموههون مجهاورت بهها روسههتاها و زمینهههاي

()Association of Official Analytical Chemistry

کشاورزي و ورود مقادیر زیهادي از زهابههاي منطقهه،

( )AOAC, 1980به روش مرطوب ،هضم گردید .جهت

سیالبهاي فصلي ،فاضهالبهاي شههري و صهنعتي از

هضم نمونهها دو گرم از نمونهه رطوبهتگیهري شهده را

جمله دالیل اصلي انجام این مطالعه بوده اسهت .در ایهن

درون ارلن ریخته و  21میليلیتر مخلوط اسهید نیتریهک

راستا حضور گونه کپور ماهي معمولي با سرانه مصهرف

مر ( %64 )Merkو پنج میليلیتهر آب اکسهیژنه بهه آن

باالي آن در میان ساکنین منطقه ،ضرورت بررسي فلزات

اضافه شد .جهت هضم بهتر ،نمونهها بهمدت یک شهب

سنگین در بافت خهوراکي آبزیهان را نمایهان مهيسهازد.

( 12ساعت) در زیر هود قهرار گرفهت .ایهن مخلهوط 2

بدین منظور میزان جذب روزانه و هفتگي فلهزات روي،

ساعت در دماي  91درجه سانتيگراد در هات پلیت بود

سرب و کادمیوم ،ریسک غیر سرطانزایي ،حهدود مجهاز

و به تک تک نمونههها  2-4میلهيلیتهر آب اکسهیژنه 31

مصرف ماهي در کودکان و بزرگساالن مهورد بررسهي و

درصد افزوده و مجدد بهمهدت  2سهاعت در دمهاي-91

در نهایههت بههه مقایسههه مقههادیر غلظههت فلههزات بهها

 84درجه سانتيگراد گرما داده شد .محلول شهفاف پهس

پرداخته شد.

از سرد شدن ،در بالن ژوژه  24میليلیتري بها آب مقطهر

استانداردهاي مختل

دوبار تقطیر و با استفاده از کاغذ صافي واتمن  52صاف
و به حجم  24میليلیتر رسانده شد .غلظت فلزات مهورد
مطالعه در هر نمونه با استفاده از دسهتگاه اسهپكترومتري
جهذب اتمهي کهوره گرافیتهي ) (Furnace AASمهدل
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 Model 67OGاندازهگیري و در نهایت غلظهت فلهزات

 Cغلظت فلز در نمونههاي غذایي برحسب میليگرم بر

در نمونه شاهد اندازهگیري از مقادیر بهدست آمده بهراي

کیلوگرم،

نمونهها کسر گردید .درصد بازیهابي ( )Recoveryنتهایج

 BWوزن بدن ( 01کیلوگرم براي یک فرد بزرگسال)

نیز بین  %91تا  %94بهدست آمد .حد تشخیص ( Limit

 -فاکتور وضعیت ()Condition factor

 )Of Detectionدستگاه براي فلزات سرب و کادمیوم در

توانایي موجود براي تحمل اسهتر ههاي محیطهي و

روش کههوره گرافیتههي 1/111نههانوگرم بههر گههرم و حههد

اثرات کلي آلودگي در مهاهي از طریه محاسهبه فهاکتور

تشخیص دستگاه بهراي روي  1/11میكروگهرم بهر گهرم

وضعیت قابل بررسي ميباشد .این فاکتور مطهاب رابطهه

ميباشد.

( )3محاسهبه شهده ( )Schreck and Moyle, 1990کهه

 -تجزیه و تحلیل آماری

هزینه کم و سادگي آن باعث شده بههعنهوان ابهزاري بها

جهت آنالیز دادهها ابتدا نرمال بودن دادهها با استفاده
از نرمافههزار  SPSSنسههخه  21بهها آزمههون کولمههوگراف-
اسمیرنوف ( )Kolmogorov- Smirnovبررسي گردیهد؛
سپس با کمک آزمون همبستگي ( )Correlationارتبهاط
بین مقهادیر فلهزات مهورد مطالعهه در بافهت عضهله ،بها
ویژگيهاي زیسهت سهنجي ماهیهان و نتهایج حاصهل از

ارزش در بررسههي وضههعیت عمههومي مههاهي ،کههاربرد
گستردهاي یابد.
رابطه ()3
 -ارزیابی ریسک بالقوه سالمتی

ارزیابي اثرات بالقوه غیرسهرطانزا از طریه محاسهبه

فاکتور وضعیت بررسي شد.

خارج قسمت خطر ههدف ()Target Hazard Quotient

 -برآورد جذب روزانه و هفتگی فلزات سنگین

مورد بررسي قرار گرفت .براي یک فلز ،خهارج قسهمت

جذب روزانه ( )Estimated Daily Intakeو هفتگهي

خطر هدف در واقع نسبت ( )Chronic Daily Intakeبه

( )Estimated Weekly Intakeفلزات سنگین بههترتیهب

دوز مرجع ( )Reference Doseميباشد .رابطهه  CDIبها

مطاب روابط ( )1و ( )2محاسبه شهد ( Shaheen et al.,

این فرض که پخت و پز هیچ ت ثیري روي آالینده نهدارد

:)2016

و دوز مصرف بها دوز جهذب آالینهده برابهر اسهت ،بهه

رابطه ()1

صورت رابطه ( )5ارائه ميگردد:

رابطه ()2
 FIRDمیزان مصرف غذا برحسهب گهرم در روز (بهراي
ماهي حدود  21گرم در روز (،))FAO, 2012

 FIRwمیزان مصرف غذا برحسب گرم در هفته (حدود
 151گرم در هفته (،))FAO, 2012

رابطه ()5
در نهایت  THQمطاب رابطهه ( )4بكهار گرفتهه شهد
).(USEPA, 9285 6-03/1991

رابطه ()4
 : Cغلظت آالیندههاي شیمیایي مصهرف شهده در بافهت
عضله ()mg/Kg؛
 :IRمیزان مصرف ()FAO, 2012( )21g/ day؛
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 :Efفرکانس در معرض قرارگیري ()364 day/years؛

توسط آژانس حفارت محیطزیست آمریكا از طری

 :EDطول مدت در معرض قرارگیري ()01years؛

رابطه ( )0محاسبه ميگردد:

 :BWوزن بدن ()01Kg؛

رابطه ()0

 :ATمتوسهههط زمهههان در معهههرض قرارگیهههري (

 CRlimحههد مجههاز مصههرف مههاهي ()kg/day؛  RfDدز

)01×364Day؛

مرجههع ()mg/kg.day؛  BWوزن بههدن مصههرف کننههده

 :RfDدوز مرجع ( )mg/kg.dayمطاب پیشهنهاد سهازمان

(کیلوگرم) بهراي افهراد بزرگسهال  01کیلهوگرم و بهراي

حفارههت محههیط زیسههت آمریكهها بههراي سههرب ،روي و

کودکان  16کیلوگرم در نظر گرفته شهد ( Tatina et al.,

کادمیوم بههترتیهب  3×11-1 ،5×11-3و  1×11-3در نظهر

 )2009و  Cmغلظههت مههاده شههیمیایي در بافههت مههاهي

گرفته شد.

( )mg/kgميباشد.

از سههوي دیگههر ریسههک سههالمتي تجمعههي ناشههي از
مصرف گونه مورد مطالعه نتیجه اثرات غیهر سهرطانزاي

یافتهها

ترکیب شده چندین عنصر مهيباشهد ( Shaheen et al.,

 -برآورد جذب روزانه و هفتگی فلزات

 .)2016از آنجایي که قرار گرفتن در معرض دو یا چند

مقادیر حاصل از محاسبه جهذب روزانهه و هفتگهي

آالینده ممكن است منجر به افزایش اثرات متقابهل شهود

فلزات سرب ،روي و کهادمیوم ناشهي از مصهرف مهاهي

از  THQکل ( ،)Total Target Hazard Quotientمطاب

کپور معمولي تاالب چغاخور مطهاب جهدول ( )1ارائهه

رابطه ( )6استفاده ميگردد:

گردیده اسهت .بها مقایسهه مقهادیر جهذب روزانهه و یها

رابطه ()6

هفتگي فلزات مورد مطالعهه بیشهترین مقهدار بهراي فلهز

 -حد مجاز مصرف

روي و کمترین مقادیر براي فلز کادمیوم بهدست آمد.

ماهی )(Consumption Rate limit

حد مجاز مصرف ماهي بر اسا

روش تعیین شده

جدول ( -)1مقادیر جذب روزانه و هفتگي فلزات مورد مطالعه (برحسب میكروگرم بر کیلوگرم وزن بدن در روز)
سرب
EDI

2/252

روی
EWI

2/363

EDI

3/555

 -فاکتور وضعیت و ارزیابی ریسک غیر سرطانزایی

در جدول ( )2عالوه بر پارامترهاي مؤثر در
محاسبه فاکتور وضعیت و نتایج حاصل از این فاکتور،

کادمیوم
EWI

52/516

EDI

2/223

EWI

2/220

میانگین سن ،درصد فراواني جنس نر و ماده ،مقادیر
 THQفلزات مختل

و نیز  THQکل ،ارائه شده است.

در میان فلزات مورد مطالعه مقادیر  THQفلز روي
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بیشترین و فلز کادمیوم کمترین مقدار را به خود

به جنس نر دارد.

اختصاص ميدهد و جنس ماده فراواني بیشتري نسبت
جدول ( -)2مقادیر  THQفلزات مختل  TTHQ ،و فاکتور وضعیت
میانگین
طول
()cm
18/34

میانگین

میانگین

وزن ()g

سن

011/32

12/12

درصد
فروانی جنس
نر
52/9

درصد فراوانی
جنس ماده
40/1

فاکتور وضعیت

THQ Pb

1/116

THQ Zn

1/113

THQ Cd

1/113

1/124

TTHQ

1/152

جدول ( )3همبستگي بین مشخصههاي حاصل از

منفي و معنيداري ( )p<1/11بین طول و فاکتور وضعیت

زیستسنجي از جمله فاکتور وضعیت ،طول و وزن با

و همبستگي مثبت و معنيداري ( )p<1/11بین طول و

یكدیگر را نشان ميدهد .مطاب نتایج حاصل همبستگي

وزن وجود دارد.

جدول ( -)3همبستگي پیرسون بین مشخصههاي زیستسنجي نرمال

فاکتور وضعیت
طول
وزن

وزن

طول

کپور ماهی

فاکتور وضعیت

سطح معنيداري

1

ضریب همبستگي

1

سطح معنيداري

1/114

1

ضریب همبستگي

**-1/515

1

سطح معنيداري

1/315

ضریب همبستگي

-1/140

1/111
**

1
1

1/940

**معنيدار ()p<1/11

جدول ( ) 5نتایج حاصل از برقراري همبستگي بین
غلظت فلزات و مشخصههاي زیستسنجي شده طول،
وزن و فاکتور وضعیت را نشان ميدهد.
جدول ( -)5همبستگي اسپیرمن بین غلظت فلزات با پارامترهاي طول ،وزن و فاکتور وضعیت

سرب

روی

06

کپور ماهی

فاکتور وضعیت

وزن

طول

سطح معنيداري

1/210

1/323

1/145

ضریب همبستگي

1/192

-1/141

-1/216

سطح معنيداري

1/318

1/261

1/210

ضریب همبستگي

1/105

1/196

1/219

بهداشت مواد غذایی

کادمیوم
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سطح معنيداري

1/112

1/802

1/081

ضریب همبستگي

*1/301

-1/124

1/153

*معنيدار (** ،)p<1/14معنيدار ()p<1/11

شكل ( )1درصد سهم فلزات سرب ،روي و کادمیوم
را در شكلگیري مقادیر  TTHQکل را نشان ميدهد.

مطاب این شكل بیشترین سهم را فلز روي ( 61درصد)
به خود اختصاص ميدهد.

%THQ
Cd
8%

شكل ( -)1درصد سهم  THQفلزات مختل

تشخیص ،مقادیر مجاز هر فلز براي بزرگساالن و

 -حد مجاز مصرف ماهی

شكل ( )2مقادیر مجاز مصرف کپور ماهي تاالب

کودکان در کنار محور مربوطه با رنگ متفاوت ارائه شده

چغاخور برحسب کیلوگرم در روز را نشان ميدهد .در

است .همانطور که مشاهده ميگردد بیشترین میزان

این شكل نشانک واقع بر روي هر محور معرف مقدار

مجاز مصرف براي فلز کادمیوم و کمترین براي فلز روي

مجاز مصرف کپور ماهي معمولي از نظر میزان غلظت

در کودکان و بزرگساالن ميباشد.

فلز مورد بررسي ميباشد که بهمنظور دقت بیشتر در
Pb

Zn

شكل ( -)2نمودار حد مجاز مصرف ماهي از نظر غلظت فلزات مختل

Cd

در کودکان و بزرگساالن (برحسب کیلوگرم در روز)
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شده براي ماهیان آبهاي آزاد ( ،)2/9 -5/8قرار ندارد

بحث و نتیجهگیری
مقادیر جذب قابل تحمل موقت روزانه فلزات سرب،

و ميتوان گفت ماهیان این تاالب شرایط مناسبي از نظر

روي و کادمیوم براي هر کیلوگرم وزن بدن یک شخص

سالمت و تحمل استر هاي محیطي ندارد که ميتواند

کارشناسان مواد

نتیجه ت ثیر فاکتورهاي محیطي باشد ( Uttah et al.,

غذایي ) (JECFAسازمان بهداشت جهاني /سازمان

 .)2012در این راستا نتایج محاسبه این شاخص براي

خوار و بار جهاني ) (FAO/WHOتعیین گردیده به

ماهي مخرج لولهاي در رودخانه سفیدرود 1/13-1/23

ترتیب  01111 ،241و  01میكروگرم در روز (Luna-

( ،)Norouzi et al., 2016سیاه ماهي فلس ریز رودخانه

 )Porres et al., 2014و مقادیر جذب قابل تحمل

سزار  )Marammazi et al., 2014( 1/51و نیز ماهي

موقت هفتگي فلزات سرب ،روي و کادمیوم به ترتیب

گل خور

استان هرمزگان  1/59نر و  1/61ماده با

 591111 ،1041و  591میكروگرم در هفته (Luna-

وجود قرار نگرفتن در حدود استاندارد اما نسبت به

 )Porres et al., 2014; Ateş et al., 2015ميباشد.

کپور ماهي تاالب چغاخور وضعیت بهتري را نشان

مقادیر بهدست آمده از جذب روزانه ( )EDIفلزات با

ميدهند ( .)Afshar et al., 2014نتایج مطالعه انجام

میزان جذب مجاز قابل تحمل موقت روزانه

شده بر روي گونه ماهي خیاطه در رودخانه تجن ساري

( )Provisional Tolerable Daily Intakeو جذب

حاکي از نزدیک بودن مقادیر این شاخص 2/21-2/20

هفتگي ( )EWIبا میزان جذب مجاز قابل تحمل موقت

به محدوده استاندارد ميباشد (.)Azizi et al., 2014

هفتگي ()Provisional Tolerable Weekly Intake

همچنین مطاب نتایج بهدست آمده از همبستگي منفي و

مقایسه گردید .نتایج نشان داد میزان جذب فلزات با

معنيدار طول و فاکتور وضعیت ،رابطه ( )3ت یید و

اختالف چشمگیري از حدود مجاز تعیین شده کمتر

همبستگي مثبت و معنيدار بین طول و وزن ميتواند

ميباشد؛ بدین ترتیب ،مصرف کپور ماهي تاالب

ت کیدي بر تناسب روند رشد گونه با افزایش سن آن

چغاخور تهدیدي براي سالمتي انسان نخواهد بود .نتایج

باشد؛ همچنین احتمال ميرود همبستگي منفي و

حاصل با یافتههاي حاصل از مطالعه بر روي  11گونه

معنيدار بین فلز کادمیوم و سرب ناشي از منابع طبیعي

ماهي در خلیج سالک در اسلوواني ( Al Sayegh

این دو عنصر در محیط ،منابع آلوده کننده تاالبي آنها و

 ،)Petkovšek et al., 2012بر روي عضله سپر ماهي

همچنین عملكرد فیزیولوژیک عنصر در انتقال باشد.

 01کیلوگرمي که توسط کمیته مشتر

( )Psetta maximaدر سواحل دریاي سیاه ( Bat et al.,

در افراد بالغ ریسک سالمتي ناشي از مصرف ماده

 ،)2012بر ماهیان کپور معمولي ( )Cyprinus carpioو

غذایي اغلب در غذاهاي دریایي آلوده شده براسا

سوف معمولي (Banagar et al., ( )Sander lucioperca

 THQبهدست ميآید .اگر  THQبزرگتر از یک باشد،

 )2015مطابقت دارد.

جمعیت در معرض قرار گرفته به احتمال زیاد تحت

مقادیر  CFبهدست آمده براي کپور ماهي معمولي

ت ثیر اثرات مضر قرار گرفته است .نتایج ،بیشترین

تاالب چغاخور ( )1/116در محدوده استاندارد معرفي

مقادیر  THQرا براي فلز روي و کمترین مقادیر را براي

00
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بهداشت مواد غذایی

فلز کادمیوم نشان داد .در این مطالعه هیچ یک از فلزات

عضله به دلیل استفاده در رژیم غذایي انسان اهمیت

به صورت منفرد ،آستانه خارج قسمت خطرشان باالتر

بیشتري ميیابد .مطاب شكل ( )2میزان مجاز مصرف

از یک نميباشد؛ بنابراین ميتوان گفت در معرض

براي کودکان و بزرگساالن بیانگر روند کاهشي فلزات به

قرارگیري با این فلزات منجر به اثرات غیرسرطانزایي در

ترتیب کادمیوم ،سرب و روي بوده که این روند در میان

انسان نخواهد شد.

کودکان و بزرگساالن متناسب ميباشد؛ درواقع براسا

در این مطالعه مقادیر  TTHQنیز کمتر از یک بود؛

تعری

 CRlimکه حداکثر میزان مصرف مجاز روزانه

چنانوه مقادیر این شاخص کمتر از یک باشد نمایانگر

بدون انتظار ایجاد اثرات مضر غیر سرطاني در طول عمر

عدم وجود ریسک قابل مشاهده و مقادیر بزرگتر از

فرد ميباشد ،ميتوان نتیجه گرفت هر چه میزان غلظت

یک بیانگر وجود احتمال رخداد اثرات غیر سرطانزایي

فلزات سنگین در گونههاي ماهي مورد مطالعه کمتر

است ( .)Gu et al., 2016همانطور که در شكل ( )1نیز

باشد ،میزان مصرف مجاز آن بیشتر خواهد بود .مقایسه

ارائه شده فلز روي جزء اصلي شرکت کننده در TTHQ

نتایج حاصل از محاسبه این شاخص براي فلزات سرب

و فلز کادمیوم سهم ناچیزي را دارا ميباشد.

و کادمیوم در بزرگساالن بیانگر پایینتر بودن مقادیر این

نتایج شاخصهاي  THQو  TTHQدر پژوهش

شاخص ناشي از مصرف ماهي سفید سواحل جنوبي

حاضر با مطالعات انجام شده بر روي ماهیان کپور

دریاي مازندران ( Sinka karimi and sadeghi

معمولي ( )Cyprinus carpioو سوف معمولي ( Sander

 )baajgiran, 2015نسبت به کپور ماهي تاالب چغاخور

 )luciopercaدر خلیج گرگان ()Banagar et al., 2015

ميباشد.

همخواني دارد.

در جدول ( )4جهت مقایسه نتایج پژوهش حاضر،

در رابطه با بررسي میزان مجاز مصرف آبزیان،
ماهيها از جمله کپور معمولي به دلیل بزرگي اندازه بدن

مقادیر بهدست آمده از سایر مطالعات بر روي عضلهي
کپور ماهي معمولي ،آورده شده است.

و میانگین سني باالتر ميتواند میزان باالتري از فلزات
سنگین را در خود جذب نماید .همچنین رژیم
همهچیزخواري و استفاده از جانوران ک زي و نرمتنان
توسط این ماهي ،امكان تجمع مقادیر باالیي از فلزات
سنگین را در اندامهاي مختل

این ماهي بخصوص

کبد ،کلیه و عضله فراهم ميآورد .در این میان ،بافت
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جدول ( -)4مقادیر بهدست آمده از سایر مطالعات بر روي تجمع فلزات در عضله ماهي (میكروگرم بر گرم وزن خشک)

12.053

گونه

سرب

روي

کادمیوم

مكان

منبع

Cyprinus carpio

1/53

4/1

1/196

Yangtze River

Yi and Zhang, 2012

Cyprinus carpio

1/252

-

1/115

خلیج گرگان ،ایران

Shahriyari et al., 2010

Cyprinus carpio

1/53±1/15

-

1/26±1/19

خلیج گرگان

Banagar et al., 2015

Cyprinus carpio

1/16

24/4

1/18

تاالب زریوار

Solgi, 2014

Common carp

1/103±1/112

-

1/113±1/110

رودخانه ،Neretva
بوسني هرزگوین

Djedjibegovic et al., 2012

Cyprinus carpio

1/110

-

1/110

Hutovo Blato

Hosseini et al., 2015

Cyprinus carpio
26458

1/185

26/548

1/112

تاالب چغاخور

مطالعه حاضر

میانگین غلظت فلزات سنگین در این مطالعه در

معرض قرارگیري موجود با فلز ( Burger and

مقایسه با سایر مطالعاتي که صرفاً بر روي کپور ماهي

 )Gochfeld, 2007ميتوانند از عوامل ایجاد اختالف در

معمولي انجام شده ،در اکثر موارد کمتر ميباشد.

نتایج مطالعات مكانهاي مختل

باشد.

ویژگيهاي موجود زنده (سن ،طول ،وزن ،جنس ،عادت

مطاب جدول ( )6مقادیر استانداردهاي مربوطه جهت

تغذیهاي و نیازهاي اکولوژیک) ،شرایط ویژه محیطي

مقایسه با غلظت فلزات مورد مطالعه در کپور ماهي

مانند شوري ،دما ،اکسیژن محلول pH ،و مواد آلي

معمولي تاالب چغاخور ارائه گردید.

( ،)Birungi et al., 2007نو فلز و مدت زمان در
جدول ( -)6استانداردهاي ارائه شده در رابطه با غلظت فلزات مورد مطالعه در عضله ماهي (میكروگرم بر گرم وزن خشک)
منابع

استانداردها

سرب

روی

کادمیوم

()FAO, 464/1983

)FAO (Food and Agriculture Organization

2

41

1/3

)(WHO, 22/1985

)WHO (World Health Organization

1/3

1111

1/2

()MAFF, 44/1995

)UK (MAFF: Ministry of Agriculture Fisheries and Food

2

41

1/2

)Darmono and Denton, 1990

)NHMRC ( National Health and Medical Research council

1/4

141

1/14

(EC (78/2005

)EC (European Commission

1/2

-

1/14

)(Chen& chen,2001

)FDA (Food and Drug Administration

4

34

2

)(FAO/WHO, 505/1989

FAO/WHO limits

1/4

51

1/4

))ISIRI, 2010

)ISIRI (Institute of Standards and Industrial Research of Iran

1/3

-

1/14

مطالعه حاضر

-

1/185

26/548

1/112

نتایج مقایسه مقادیر حاصل از این مطالعه با

ميباشد بنابراین ميتوان گفت مصرف اینگونه ماهي از

استانداردهاي ارائه شده نشان ميدهد که مقادیر غلظت

تاالب چغاخور خطر چنداني براي سالمتي انسان در پي

فلزات سرب ،روي و کادمیوم از کلیه استانداردها کمتر

نخواهد داشت.
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بهداشت مواد غذایی

 مصرف کپور ماهي تاالب چغاخور تهدیدي،مربوطه

 کپور ماهي معمولي به دلیل،در نهایت ميتوان گفت

براي سالمتي مصرف کننده نداشته و امنیت غذایي ناشي

 میانگین سني باالتر و رژیم،اندازه بزرگتر

 در همین راستا با توجه به.از مصرف آن ت یید ميگردد

 توانایي تجمع مقادیر باالیي از فلزات،همهچیزخواري

افزایش میزان ورود انوا آالیندهها به محیطهاي آبي

 کلیه و،بهویژه کبد

 توجه بیشتر به مدیریت ریسک و،بسته چون تاالب

 بافت عضله به دلیل استفاده،عضله دارد که در این میان
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Abstract
Given adverse impacts of heavy metals in human body, sensitivity and importance is the monitoring of
food products. In this regard, investigation of heavy metals concentration and health risk assessment in
Cheghakhor Wetland as a biggest wetland nestled Chaharmahal-Bakhtiari Province and one of the most
important ecological reserve in area has been momentous. In present research, to determine heavy metals
concentrations in edible parts of fish, number of 45 specimens of common carps were captured and after
they were digested followed by determination of heavy metals concentrations using Atomic Absorption
Spectrophotometer. According to results, carp condition factor does not follow standards released for
freshwater fish so that daily and weekly heavy metals uptake is lower than PTDI and PTWI value
significantly. At the same time, a significant negative correlation between Pb and Cd and a significant
positive correlation between length and condition factor with 99% probability level was found. Risk
assessment on non-carcinogenicity showed the highest and lowest THQ in Zn and Cd respectively, the
same was case for TTHQ formation and TTHQ for none of heavy metals was not >1. Also, maximum
allowable level for children and adults consumption showed a descending trend on heavy metals Cd, Pb
and Zn. Mean's comparison of heavy metals with released standards and literature review indicated low
concentration of these metals. This is promising to ensure on consumption of Cheghakhor Wetland
common carps and its Non-Carcinogenicity risk.
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