سنجش فلزات نیکل و وانادیم در بافت های ماهی شورت نقره ای ) (Sillago sihamaو یلی خط کمانی
) (Terapon jarbuaدرحوضه جنوبی جزیره قشم
افتخار شیروانی مهدوی*
گروه محیط زیست دریا ،دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال
تاریخ پذیرش4902/44/90:
تاریخ دریافت4902/90/42 :

چکیده
تحقیق حاضر به منظور سنجش فلزات نیکل و وانادیم در بافت های ماهی شورت نقره ای ) (Sillago sihamaو
یلی خط کمانی ) (Terapon jarbuaدر جزیره قشم در مهر ماه  4931انجام گرفت .تعداد  41عدد ماهی از هر
دو گونه صید شده به صورت تصا دفی از حوضه جنوبی جزیره قشم انتخاب گردید .پس از بیومتری نمونه ها،
بافت های عضله ،پوست و کبد جدا شده و به روش هضم تر مورد هضم شیمیایی قرار گرفت .برای سنجش میزان
فلزات سنگین در نمونه ها از دستگاه  ICP-0ESمدل  Liberty RLاستفاده گردید .بر اساس نتایج به دست
آمد ه کمترین میزان فلز نیکل در ماهی شورت نقره ای و یلی خط کمانی در بافت عضله (  319میکرو گرم در
کیلوگرم و 284میکروگرم در کیلوگرم) و بیشترین مقدار آن در بافت کبد(  2249میکروگرم در کیلوگرم و
 4361میکروگرم در کیلوگرم) بوده و نیز کمترین میزان فلز وانادیم در بافت عضله (  411میکرو گرم در
کیلوگرم) و بیشترین مقدار آن در بافت کبد(  624میکروگرم در کیلوگرم و  144میکروگرم در کیلوگرم) می
باشد .میانگین میزان فلزات نیکل و وانادیم در بافت های هر دو گونه ماهی دارای ترتیب کبد >پوست >عضله
است .مقایسه میزان فلزات در بافت های ماهی شورت نقره ای و یلی خط کمانی بیانگر عدم تفاوت معنادار در هر
سه بافت می باشد ( .) P ≥1/12همچنین اگر چه میانگین فلزات مورد بررسی در بافت های عضله و پوست ماهی
یلی خط کمانی بیشتر از ماهی شورت می باشد ،مقایسه بافت های دو گونه ماهی در مورد جذب فلزات نیکل و
وانادیم ،دارای عدم تفاوت معنادار در سطح اطمینان  %32می باشد .به منظور بررسی سالمت مصرف ماهیان
مورد بررسی ،مقایسه میزان فلزات در بافت ها با استاندارد ( WHOنیکل 981میکروگرم در کیلوگرم و وانادیم
 211میکروگرم در کیلوگرم ) انجام شد که بیانگر عدم تفاوت معنادار میزان فلزات اندازه گیری شده با
استاندارد مذکور می باشد ( .)P ≥1/12بر این اساس و نیز محاسبه حد مجاز مصرف روزانه بر اساس استاندارد
 EPAدر ماهی های مورد بررسی سالمت آن ها از نظر دو فلز نیکل و وانادیم برای مصرف تایید می گردد.
واژگان کلیدی :شورت نقره ای ) ،(Sillago sihamaیلی خطط کمطانی ) ،(Terapon jarbuaنیکطل ،وانطادیم،
جزیره قشم ،خلیج فارس
*نگارنده پاسخگوeshirvani@gmail.com :
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مقدمه
فلزات سنگین از مهم ترین آالینده های اکوسیستتم هتای
آبی می باشند که به صورت طبیعی و نیز در اثتر فعاییتت
های انسانی به محیط راه می یابند ( Humtsoe et al.,
 .)2007فرسایش زمین ،پساب های صنعتی ،کشتاورزی و
دامی ،فاضالب شهری ،متواد حاصتا از ستو تن ستو ت
های فسیلی ،منابع تشتکیا دهنتده ایتن فلتزات از قبیتا
کتتادمیوم ،ویتتوه ،ستترب ،کتتروم و کبایتتت در آب هستتتند
).(Sekhar et al., 2003., Canli & Atli, 2003
عالوه بر این زبایه های صنعتی ،سا تار ژئوشیمیایی زمین
و معدن کاوی فلزات نیز از منابع آیودگی فلتزات ستنگین
در این محیط هتا بته شتمار متی رونتد ( & Turkmen
 .)Ciminli, 2007فلزات مذکور پس از ورود به محتیط
های آبی و تجمع در بدن آبزیان وارد زنجیره غذایی شتده
در نهایت توسط انسان به مصرف می رسند .عملکترد ایتن
عناصتتتر در بتتتدن انستتتان تتتتابعی از غل تتتت ،تتتوا
فیزیکوشیمیایی ،پیوند شیمیایی و حالییت آنها می باشتد
که بر وذب ،تجمع ،توزیع در بتدن و اثترات فیزیویوژیت
فلزات موثر واهد بود ) .(Gharib, 2004به این دییا
کنترل این عناصر با انتدازه گیتری متداوم در اکوسیستتم
های آبتی ضترورت متی یابتد .از مهتم تترین روش هتای
کنتتترل ،انتختتاب گونتته هتتای مختلتتع متتاهی بتته عنتتوان
بیواندیکاتور آالینده های فلزی در محیط هتای آبتی متی
باشد که در این مورد بافت های مختلع ماهیتان بته طتور
گسترده ای به من ور بررستی اثترات فیزیویوژیت فلتزات
سنگین می توانند بکار روند). (Obasohan, 2007
وزیره قشم از وزایر مهم لیج فارس است کته نته تنهتا
دارای اهمیت زیستت محییتی در منی،ته ،بلکته یکتی از
مناطق ارزشمند اقتصادی در ارتباط با انواع فعاییتت هتای
صنعتی صوصاً در سواحا شمایی آن استت کته از ن،یته
ن ر آالینده هایی مانند فلزات ستنگین متورد تووته متی
باشتتد .متتاهی شتتورت ن،تتره ای ) (Sillago sihamaاز
ماهیان کع زی است و در سواحا لیج فارس و دریتای
عمان یافت می شود .غذای اصلی آن عمتدتاً بنتوزهتا و

غذای فرعی را سخت پوستان و سایر اقتالم غتذایی ماننتد
دتریتوس تشتکیا متی دهتد (محمتدی زاده و همکتاران،
 .)4904ماهی یلی ط کمانی ) (Terapon jarbuaدر
آب هتتای کتتم عمتتق و شتتور ،یتتر شتتور و شتتور زنتتدگی
کرده(ستتتتاری همکتتتاران )4939 ،و از ماهیتتتان مهتتتاور
محسوب می شود .ماهی یلتی از ماهیتان ،حشترات و بتی
مهرگان مووود در البه الی ماسه ها و سنگ ها تغذیه می
نماید .این ماهی در سراسر لیج فتارس و دریتای عمتان
یافت می شود .هتر دو گونته متاهی متورد بررستی دارای
گوشت یذیذ بوده و مورد تووه ستاحا نشتینان استت .بتا
تووه به صوصیات زیستی و تغذیه ای  ،از هتر دو گونته
می توان به من ور تعیین وضعیت آیتودگی منی،ته متورد
میایعه استفاده نمود .هدف از انجام این تح،یتق ،بررستی
فلزات نیکا و وانادیم در بافتت هتای متاهی شتورت ن،تره
ای ) (Sillago sihamaو یلی ط کمانی (Terapon
) jarbuaصید شده از حوضه ونوبی وزیره قشتم استت.
همچنین در این تح،یق سعی شده است با تووه بته داده
های حاصا و محاسبه حد مجاز مصرف روزانته در متاهی
های مورد بررسی که ن،ش مهمی را در سبد غذایی متردم
استان های حاشیه ای لیج فارس دارا می باشند ،میزان
سالمتی آنها مشخص گردد.
مواد و روش ها
نمونه برداری و صید ماهیان در مهر ماه سال  4902در
حوضه ونوبی وزیره قشم انجام شد (شکا  .)4از هر
کدام از گونه های شورت ن،ره ای )(Sillago sihama
و یلی ط کمانی ) (Terapon jarbuaصید شده،
تعداد  42عدد ماهی بر اساس روش نمونه گیری تصادفی
انتخاب شد .نمونه ها با آب شهر و آب م،یر شستشو و
طول کا و چنگایی با ط کش با دقت 9 /4سانتی متر و
وزن ،با ترازو با دقت  9/94گرم اندازه گیری شد .پس از
بیومتری ،وداسازی بافت های کبد ،پوست و عضله انجام
شد و پس از شستشو با آب م،یر در آون با دمای 09ºc
به مدت  23ساعت ش شدند.

سنجش فلزات نیکا و وانادیم در بافت های ماهی...

شکا  -4موقعیت نمونه برداری در حوضه ونوبی وزیره قشم ،لیج فارس ،پاییز 4902

دوز مروع)RFD: (g/g/day
وزن بدن)BW: (kg

آماده سازی نمونه ها
هضم شیمیایی نمونه ها ،به روش هضم تر و با نیتری
اسید  06درصد و پرکلری اسید  09درصد انجام
شد)  .(Nollet, 2004برای سنجش میزان فلزات
سنگین نمونه ها از دستگاه  ICP-0ESمدل Liberty
 RLاستفاده گردید .به دییا مصرف عضله و نیز پوست
درگونه های مورد بررسی در استان های حاشیه لیج
فارس ،حد مجاز مصرف روزانه محاسبه شد .حد مجاز
مصرف روزانه) (CRlimبراساس روش آژانس حفاظت
محیط زیست آمریکا ) (EPAبرای بزرگساالن (وزن09 :
کیلوگرم) و کودکان (وزن 42/6 :کیلوگرم) میابق فرمول
( )4محاسبه گردید).(EPA, 2000
فرمول ()4

=CRlim

حداکثر مجاز مصرف )CRlim: (g/day

میانگین میزان فلز سنگین )Cm: (g/kg
آنالیز آماری
تجزیه و تحلیا آماری داده ها با استفاده از نرم افزار
 SPSS 20صورت پذیرفت .نرمال بودن داده ها تایید و
به من ور بررسی همبستگی داده ها از آزمون Pearson
استفاده شد  .همچنین م،ایسه داده ها با آزمون های T
و  ANOVAانجام گرفت.
نتایج
نتایج بیومتری در ودول شماره( )4و میانگین میزان
فلزات در بافت های مورد بررسی در ودول شماره()4
ارائه شده است.
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ودول -4نتایج بیومتری ماهی شورت ن،ره ای ) (Sillago sihamaو یلی ط کمانی ) (Terapon jarbuaوزیره قشم  ،پاییز
4902

طول کا)(cm

طول چنگایی)(cm

وزن)(g

انحراف معیار میانگین

40/0 9/00

40/2 4/94

94/40 9/00

بازه

()40/9-40/6

()46/4-40/4

()94/43-96/94

انحراف معیار میانگین

49/2 9/69

44/6 9/20

46/26 9/03

بازه

()49/9-42/9

()44/4-49/9

()42/49-40/49

گونه

شورت ن،ره ای
n=42

یلی ط کمانی
n=42

ودول  -4میانگین فلزات نیکا و وانادیم (میکرو گرم در کیلو گرم وزن ش ) در بافت های ماهی شورت ن،ره ای (Sillago
) sihamaو یلی ط کمانی ) (Terapon jarbuaوزیره قشم  ،پاییز 4902

گونه

پوست

کبد

عضله

یلی ط کمانی

میانگین
انحراف معیار

062/0033/20

400/9963/94

بازه

()029-340

()499-494

میانگین
انحراف معیار

4643/9909/99

494/9964/04

بازه

()340-4003

()404-404

میانگین
انحراف معیار

2409/99490/60

043/9969/99

بازه

()4903-6649

()264-064

میانگین
انحراف معیار

4494/0004/99

409/0009/69

بازه

()634-4994

()499-424

میانگین
انحراف معیار

4604/0000/46

440/9900/99

بازه

()009-4064

()469-994

میانگین
انحراف معیار

4440/99494/00

940/0039/09

بازه

()4439-4002

()404-244

بافت
عضله

شورت ن،ره ای

نیکا)(g/kg

وانادیم)(g/kg

پوست

کبد

سنجش فلزات نیکا و وانادیم در بافت های ماهی...

بر اساس نتایج به دست آمده کمترین میزان فلز نیکا در
ماهی شورت ن،ره ای و یلی ط کمانی در بافت عضله (
 029میکروگرم در کیلوگرم و 634میکروگرم در
کیلوگرم) و بیشترین م،دار آن در بافت کبد( 6649
میکروگرم در کیلوگرم و  4002میکروگرم در کیلوگرم) و
نیز کمترین میزان فلز وانادیم در ماهی شورت ن،ره ای و

یلی ط کمانی در بافت عضله (  499میکروگرم در
کیلوگرم) و بیشترین م،دار آن در بافت کبد( 064
میکروگرم در کیلوگرم و  244میکروگرم در کیلوگرم) می
باشد .میزان همبستگی فلزات نیکا و وانادیوم در بافت
های دو گونه ماهی بررسی شده در ودول شماره ()9
ارائه شده است.
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ودول  -9همبستگی میزان فلزات نیکا و وانادیم در بافت های ماهی شورت ن،ره ای ) (Sillago sihamaو یلی ط کمانی
) (Terapon jarbuaوزیره قشم ،پاییز 4902

شورت ن،ره ای)(Sillago sihama
کبد پوست عضله
V

یلی ط کمانی) (Terapon jarbua
Ni

Ni
4

فلز

بافت

4

9/009

r
P
r

Ni

عضله

9/909

P

Ni

پوست

9/393 9/009

r

9/900 9/229

P

Ni

کبد

9/030 9/006 9/049

r

9/906 9/403 9/404

P

V

عضله

9/009 9/033 9/009 9/049

r

9/409 9/499 9/624 9/403

P

V

پوست

9/049 9/309 9/036 9/003 9/034

r

9/460 9/940 9/444 9/404 9/240

P

V

کبد

9/062 9/609 9/004 9/060 9/240 9/303

r

9/620 9/040 9/400 9/264 9/040 9/409

P

Ni

عضله

9/340 9/336 9/936 9/099 9/020 9/629 9/442
-

r

9/934 9/993 9/020 9/200 9/493 9/090 9/040

P

9/003 9/304 9/929 9/000 9/094 9/200
*/000
-9/900
9

r

9/244 9/990 9/000 9/690 9/490 9/003 9/063 9/994

P

9/036 9/090 9/000 9/303 9/630 9/006 9/034

r

9/240 9/200 9/963 9/994 9/600 9/409 9/449 9/390 9/393

P

9/940 9/296
9/436 9/604
9/429.
9/900 9/200 9/392 9/394 9/940
-

r

9/030 9/042 9/320 9/334 9/049 9/063 9/000 9/296 9/906 9/033

P

9/022 9/099 9/004 9/039 9/349

r

9/442 9/430 9/469 9/440 9/933 9/924 9/994 9/600 9/040 9/444 9/000

P

V

Ni

Ni

Ni

V

V

V

Ni

4
4
4
4
4

4

4

4

4

9/400 9/464
-

*/003
9/602 9/662
9/300
9/026 9/994
9
-

*همبستگی در سیح معناداری 9/96

Ni

V

V

V

پوست

کبد

عضله

پوست

کبد

شورت ن،ره ای)(Sillago sihama

4

Ni

گونه

یلی ط کمانی )(Terapon jarbua

کبد پوست عضله

بافت

V

کبد پوست عضله

کبد پوست عضله

گونه

سنجش فلزات نیکا و وانادیم در بافت های ماهی...

بر اساس ودول ( )9در بررسی همبستگی میزان فلزات
در بافت های مورد بررسی بین دو بافت کبد و پوست در
ماهی شورت ن،ره ای از ن ر وذب فلز نیکا همبستگی
در سیح اطمینان  06درصد مشخص گردید(r=9/000

 .)p>9/96،شکا های ( 4و )9نمودارهای همبستگی
میزان فلزات سنگین در بافت های دو ماهی بررسی شده
را نمایش می دهد.

شکا  -4نمودار همبستگی میزان فلزات نیکا و وانادیم در بافت های ماهی شورت ن،ره ای) (Sillago sihamaوزیره قشم ،پاییز
4902

شکا  -9نمودار همبستگی میزان فلزات نیکا و وانادیم در بافت های ماهی یلی ط کمانی) (Terapon jarbuaوزیره قشم ،پاییز
4902

با تووه به شکا های ( 4و )9همبستگی بافت ها ،از ن ر
وذب فلزات نیکا و وانادیم در ماهی شورت ن،ره ای
حدود  66درصد و در ماهی یلی ط کمانی حدود 09

درصد می باشد .حد مجاز مصرف روزانه در مورد ماهی
شورت ن،ره ای و یلی ط کمانی در دو بافت کبد و
عضله در ودول( )2ارائه شده است.
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جدول -1تعیین حد مجاز مصرف ماهی ( گرم در روز) برای بزرگساالن و کودکان با استفاده از میانگین میزان فلزات نیکا و وانادیم
در بافت های ماهی شورت ن،ره ای ) (Sillago sihamaو یلی ط کمانی ) (Terapon jarbuaوزیره قشم  ،پاییز 4902

گونه

شورت ن،ره ای

یلی ط کمانی

بافت

فلز

عضله

Ni

*دوز مروع

)CRlim(g/day
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9/990
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39/64

* بر اساس استاندارد )(EPA, 2000
بر اساس نتایج ودول شماره ( )2مصرف هتر دو بافتت در
هر دو گونه از ن ر فلزات نیکا و وانادیم بالمانع است.
بحث و نتیجه گیری
در تح،یتق حاضتتر نمونتته بترداری از متتاهی شتتورت ن،تتره
ای ) (Sillago sihamaو یلتتتی تتتط کمتتتانی
) (Terapon jarbuaدر مهر ماه سال 4902در حوضته
ونوبی وزیره قشم انجام شد .در این تح،یق بافتت عضتله
و پوست به دییا آنکه هر دو توسط ساحا نشینان مصرف
وراکی دارند ،مورد سنجش قرار گرفت .همچنتین بافتت
کبد از این ن ر که شا ص مناسبی از یحاظ مدت طوالنی
قرار گرفتن با فلزات سنگین متی باشتد ،بررستی شتد .بته
دییتتا آنکتته بافتتت هتتای آبشتتش و کبتتد از ن تتر وایگتتاه
متابوییسمی دارای اهمیت می باشند ،متی تواننتد نشتانگر
مناسبی بترای فلتزات ستنگین باشتند (Filazi et al.,
) .2003بر اساس نتایج به دستت آمتده میتانگین میتزان
فلزات نیکا و وانادیم در بافت های ماهی شورت ن،تره ای
و یلی ط کمانی دارای ترتیر کبد >پوست> عضله بتود.
تفاوت غل ت فلزات سنگین در بافت هتای گونتاگون متی
توانتتد ناشتتی از تفتتاوت زمتتان در معتترت قتترار گتترفتن
فلزات) (Malik et al., 2010و متغیر بودن توان فلزات

ستتنگین در غلبتته بتتر پیونتتدهای فلتتزی پتتروتیین هتتا
ن یرمتایوتیونین ها باشتد) . (Canli & Atli, 2003در
هر دو گونه متورد بررستی ،کمتترین انباشتتگی در بافتت
عضله مشاهده گردید که به دییا فعاییتت کتم متتابوییکی
این اندام تفسیر متی گتردد ( Tekin-Ozan & Kir.,
) .2008همچنین فلتزات ستنگین ابتتدا در کبتد ه یتره
شده و سپتس به عضله منت،ا می شوند و به ایتن دییتا
معموالَ بافت عضله دارای کمترین میزان فلتزات ستتنگین
می باشد ) .( Al-Yousuf et al., 2000نتایج تح،یق
حاضر نشان داد که بین پارامترهای طتول و وزن ماهیتان
با غل ت فلزها در بافت کبد و عضله همبستگی معنا داری
ووود ندارد(ودول  .)9در میایعه ای که توسط  Agahو
همکاران در ستال  2009و نیتز  Farkasو همکتاران در
سال  2003انجام گرفتت ،همبستتگی انتدازه ماهیتان بتا
میزان تجمع فلزات ستنگین بررستی شتد و نتتایج نشتان
دهنده همبستگی منفی در بیشتر فلزات بود .این یافته ،با
نتایج تح،یق حاضر به دییا نزدی بودن اندازه ماهیان (با
تووه به زمان صید) و کاهش بازه طتویی و وزنتی ماهیتان
مورد بررسی هماهنگی ندارد .بتر استاس نتتایج پتژوهش،
میزان فلز نیکا در دو بافت پوست و کبد در ماهی شورت
ن،ره ای دارای همبستگی معنادار در سیح اطمینتان 06
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درصد و با شدت رابیه  r=9/000متی باشتد و نشتان متی
دهد که هر دو بافت در وذب فلز یکسان عما کترده انتد.
همچنتتتین همبستتتتگی معنتتتادار و مثبتتتتی( r=9/003
 )p>9/96,در کبد دو گونه ماهی مورد بررستی در وتذب
فلز وانادیم ووود دارد که بیانگر آن است که منتابع ایجتاد
کننده فلز اشاره شده که مشخصاً آالینده های نفتتی متی
باشند ،یکسان است .م،ایسه میزان فلزات در بافتت هتای
متتورد بررستتی در متتاهی شتتورت بتتا آزمتتون ،ANOVA
نشانگر عدم ووود تفاوت معنتادار متی باشتد(.)P ≥9/96
اگر چه م،ایسه میزان هتر یت از فلتزات در بافتت هتای
مورد بررسی با آزمتون  Tنشتاندهنده آن استت کته بتین
بافت های عضله با کبد و پوست با کبد تفاوت معنتادار در
سیح اطمینان  06درصتد ووتود دارد( .)P>9/96کته بتا
تووه به مصرف دو بافت عضله و پوست میلوب می باشد.
درباره ماهی یلی ط کمانی م،ایسته فلتزات در هتر سته
بافت نشانگر عدم تفاوت معنادار است ( .)P ≥9/96اگرچه
م،ایسه میزان هر ی از فلزات در بافت های مورد بررسی
با آزمون  Tنشان دهنده آن است که بین دو بافت عضتله
و کبد از ن ر میزان نیکا و وانادیم تفاوت معنتادار ووتود
دارد ( .)P>9/96همچنین میانگین فلزات مورد بررسی در
بافت عضله و پوست ماهی یلی ط کمانی بیشتر از ماهی
شورت بود و تفاوت معنی داری بین بافتت هتای دو گونته
ماهی در متورد وتذب فلتزات نیکتا و وانتادیم در ستیح
اطمینان  %06بدست آمد .در بافت کبد ،انباشتگی فلتزات
نیکا و وانادیم در ماهی شورت بیشتر از ماهی یلتی تط
کمانی بود .اگر چه م،ایسه آنهتا بتا آزمتون  Tنشتاندهنده
عدم تفاوت معنادار می باشد( .)P ≥9/96نتتایج حاصتا از
میزان نیکا در تح،یق حاضر پایین تر از میتزان ایتن فلتز
در تح،ی،ی است کته بتر روی متاهی شتورت ن،تره ای در
بنتتتدرهای میتتتر و الفتتتت انجتتتام گرفتتتته استتتت
) ( Mohammadnabizadeh et al., 2012زیرا بته
دییا نمونه برداری از حوضه ونوبی وزیره قشم و با تووه
به وهت وریان آب از حوضته شتمایی بته ستمت حوضته
ونوبی در الف وهت حرکت ع،ربه های ستاعت ،پتیش
بینی میزان آیتودگی در ایتن حوضته کمتتر واهتد بتود.

مشابه نتایج بدست آمده در تح،یق حاضر ،میتزان نیکتا
درعضله ماهی شتورت ن،تره ای بررستی شتده در منی،ته
 Erhjin Chiواقع در ونوب غربی تتایوان بتیش از 699
میکروگرم در کیلو گرم بدست آمد که باالترین میتزان آن
در بافت کبد بتود ) . ( Tsu-Chang et al., 1999بتر
اساس پژوهش  Meng-Hsienدر سال  4994بتر روی
ماهی شورت ن،ره ای و یلی ط کمتانی در تتاالب Chi-
 kuدر ونوب غربی تایوان میزان نیکا در بافت کبتد هتر
دو گونه کمتر از  499میلی گرم بر کیلتوگرم تعیتین شتد
که از م،ادیر به دست آمده در این تح،یق کمتر می باشد.
به من ور بررسی سالمت مصترف ماهیتان متورد بررستی،
م،ایسه میزان فلزات در بافت های هر دو گونته متاهی ،بتا
استاندارد ( WHOنیکا 939میکرو گترم در کیلتوگرم و
وانادیم  699میکترو گترم در کیلتوگرم ) انجتام شتد کته
بیانگر عدم تفاوت معنادار میزان فلزات اندازه گیتری شتده
با استاندارد مذکور می باشد (.)P ≥9/96بر ایتن استاس و
نیز محاسبه حد مجاز مصرف روزانه در ماهی هتای متورد
بررسی بر اساس استاندارد  EPAسالمت آن هتا از ن تر
دو فلز نیکا و وانادیم به من ور مصرف ،تایید می گتردد.
همچنین در صورت سنجش سایر آالینتده هتا و مشتخص
شدن نتایج مشابه ،می توان در حوضه مورد ستنجش بته
گسترش فعاییت های آبزی پروری اقدام نمود.
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