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سنجش میزان سم د.د.ت در بافت عضالنی ماهیان کفال و کپور و سفید
) (Cyprinus carpio & Rutilus frisii kutum & liza auratasدر سواحل جنوبی دریای مازندران
پریسا نجات خواه معنوی  ،*1افتخار شیروانی مهدوی  2و مونا اسماعیلی بیدهندی

3

 1و  -3گروه بیولوژی دریا ،دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
 -2گروه محیط زیست دریا دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
تاریخ دریافت 1393/22/23 :تاریخ پذیرش1393/29/20 :

چکیده
مطالعه حاضر در سال  1332با هدف ارزیابی غلظت سم کشاورزی ارگانوکلره ددت در بافت عضله سه ماهی
سفید ،کپور و کفال در  8ایستگاه در سواحل جنوبی دریای خزر (بندر ترکمن ،خزرآباد ساری ،فریدونکنار،
چالوس ،کیاشهر ،بندر انزلی ،هشتپر و آستارا) انجام گردید .در هر ایستگاه ،سه عدد ماهی از هر گونه صید شد و
غلظت سم در عضله ماهیها با استفاده از دستگاه گازکروماتوگرافی مجهز به آشکارساز تسخیر الکترون
() )Gas Chromatographs Electron Capture Detectors (GC- ECDسنجیده شد .متوسط میزان سم ددت در
ماهی سفید ،کپور و کفال به ترتیب  0/11 ± 0/22 ،0/11 ± 0/22و  0/163 ± 0/22نانوگرم بر گرم وزنتر اندازهگیری
گردید .آلودهترین ایستگاه از نظر آلودگی به سم ددت کیاشهر (با متوسط  0/62±0/02نانوگرم بر گرم بر پایه
وزنتر) بود .میزان سم ددت در بافت عضله ماهیان هیچ یک از ایستگاههای مورد بررسی باالتر از میزان جذب
قابل قبول روزانه به دست نیامد .میزان ددت در ماهیان مورد بررسی در مقایسه با سال  1381به طور معنیداری
کاهش یافته است.
واژههایکلیدی :سموم ارگانوکلره ،ددت ،ماهی کپور ،سفید ،کفال ،سواحل جنوبی دریای مازندران

* نگارنده پاسخگوp_nejatkhah@iau-tnb.ac.ir :
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مقدمه
رشد جمعیت انسان منجر به رشد صنعت ،افزایش
فعالیتهای کشاورزی و دیگر فعالیتهای انسانی شده
است و از طرفی گسترش صنایع شیمیایی و استفاده از
مواد شیمیایی در کشاورزی باعث ورود این مواد به
محیط زیست میشود .در میان آالیندههای زیست
محیطی نگرانی اصلی در مورد آالیندههای آلی پایدار
 Persistent Organic Pollutantsاست که به اختصار
 POPsخوانده میشوند ( ;Sudaryanto et al., 2007
) .Lazartigues et al., 2012آالیندههای آلی پایدار
( )POPsترکیبات با پایه کربن و مخلوطی از مواد
شیمیایی صنعتی نظیر بی فنیلهای چند کلره
 ،)PCBs( Polychlorinated biphenylsآفت کشهایی
مانند )Dichloro-diphenil-trichloroethane )D.D.T
و محصوالت فرعی احتراق نظیر دی اکسین ها هستند
( .)Corsolini et al., 2005آالیندههای آلی کلردار از
جمله بی فنیلهای چند کلره ( )PCBsو آفت کشهای
ارگانوکلره )OCPs( Organochlorine pesticides
مهمترین گروه از آالیندههای آلی پایدار هستند که
بخاطر ویژگی سمی آنها در محیط زیست باعث نگرانی
جهانیان شده است ( .)Covaci et al., 2005بی
فنیلهای چند کلره گروهی از مواد شیمیایی آلی
سنتزی با پایداری باال ،میزان حاللیت کم در آب و
چربی دوستی باال هستند ( .)Roos, 2004آفتکشهای
آلی کلره با دامنه سمیت باال ،پایدار بوده و مدت زمانی
که این ترکیبات در محیط باقی میمانند بسیار طوالنی
است و اقیانوسها برای این ترکیبات به عنوان یک
منبع و ذخیره گاه عمل میکنند (.)Sankar, 2006
اگرچه این ترکیبات دارای حاللیت پایین در آب،
مخصوصاً در آب دریا میباشند ولی دارای خاصیت
چربی دوستی زیادی هستند ،بنابراین وارد بدن آبزیان
(ماهیان و بی مهرگان) شده و در بافتهای آنها
(بخصوص چربی) حفظ و تغلیظ میشوند
;Lazartigues et al., 2012; Perugini et al., 2004
) ).Smith & Gangolli, 2002تقریباً در حدود 92

درصد جذب این آالیندهها در انسان از طریق غذاهایی
با منشأ حیوانی صورت میگیرد .ماهی و محصوالت
مرتبط با آن با اینکه کمتر از  12درصد از رژیم غذایی
را تشکیل میدهند مسیر اصلی برای ورود این
آالیندهها به بدن انسان هستند .بدین ترتیب رژیمهای
غذایی که حاوی میزان باالی ماهی هستند منجر به
مصرف و جذب میزان بیشتری از این ترکیبات میشود
( .)Erdogrul et al., 2005دریای خزر ،یک اکوسیستم
آبی محصور و منحصر به فرد است که توسط پنج
کشور ایران ،آذربایجان ،قزاقستان ،ترکمنستان و روسیه
احاطه شده است ( .)Ballschmiter et al., 1983در
حدود  132رودخانه به این دریاچه میریزند و رودخانه
ولگا مهمترین رودخانهای است که به آن منتهی
میشود و  02درصد آب آن را تأمین میکند
( ،)Dummont, 1995; Dummont, 1998بسیاری از
این رودخانهها حامل سموم ارگانوکلره میباشند
( .)Zhulidov et al., 2000گسترش شهرها و افزایش
روزافزون تراکم انسانی در کرانههای سواحل جنوبی
دریای خزر و سرایز شدن فاضالبهای خانگی ،صنعتی
و کشاورزی از شهرهای اطراف به درون آن ،حیات
آبزیان این حوضه آبی را به شدت به خطر انداخته
است .با توجه به حجم باالی فعالیتهای کشاورزی در
شمال کشور و مصرف  02درصد کل آفت کشهای در
این منطقه به نظر میرسد ،پایش و ارزیابی
اکوسیستمهای این ناحیه برای مشخص شدن درجه
سالمتی و بررسی خطر آلودگی در موجودات امری
ضروری است ( .)Heidari, 2003هدف از انجام این
تحقیق ،بررسی میزان آفت کشهای آلی کلره ددت در
سه گونه از ماهیان کپور ،سفید و کفال دریای خزر و
مقایسه سموم کشاورزی در سواحل جنوبی دریای
مازندران میباشد.
مواد و روشها
در بهار سال  1392در سواحل جنوبی دریای خزر،
 0منطقه بندر ترکمن ،خزر آباد ساری ،فریدو نکنار،
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چالوس ،کیاشهر ،بندرانزالی ،هشتپر و آستارا به عنوان
ایستگاههای نمونه برداری انتخاب شدند (جدول  1و
شکل  ،)1تا غلظت سم ارگانوکلره ددت (باتوجه به

13

ورود پسابهای صنعتی و کشاورزی به دریا) در عضله
ماهیان مورد پسند و مطلوب مورد بررسی و تحقیق
قرار گیرد.

جدول  -1مختصات جغرافیایی ایستگاههای نمونه برداری برای پایش سم ارگانوکلره ددت در سواحل جنوبی دریای مازندران
در بهار 1392
منطقه صید ماهی

 Eطول جغرافیایی
○

 Nعرض جغرافیایی
○

آستارا

"50 02' 50

"30 20' 50

هشتپر

"50○ 03' 29

"30○ 23' 10

بندرانزلی

"59○ 20' 50

"33○ 20' 12

کیاشهر

"59○ 00' 22

"33○ 51' 09

چالوس

"01○ 20' 10

"30○ 51' 31

فریدون کنار

"02○ 39' 22

"30○ 52' 03

خزرآباد ساری

"03○ 23' 00

"30○ 53' 23

بندرترکمن

"05○ 22' 52

"30○ 00' 00

شکل  -1ایستگاههای نمونه برداری برای بررسی ددت در سواحل جنوبی دریای مازندران در سال 1392

به منظور بررسی آلودگی سم ارگانوکلره ددت
غلظت در بافت عضله ماهیان کفال ،کپور و سفید

دریای خزر ،در هر ایستگاه تعداد  3ماهی با اندازه
یکسان (با اندازه تقریبی ماهی سفید52±0 :
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سانتیمتر ،ماهی کپور و کفال 32±5 :سانتی متر) از
هر گونه به صورت کامالً تصادفی توسط تور صیادی پره
از منطقه گرفته شد .حدود  0تا  0گرم بافت عضالنی از
هر نمونه ماهی جدا گردید و به لوله آزمایش انتقال
یافت و پس از توزین لولههای آزمایش 0 ،میلیلیتر
حالل هگزان  32درصد و در ادامه با نسبت  1:1حالل
استون اضافه گردید ( .)MOOPAM, 1999درب لولهها
با ورقه آلومینیومی پوشیده و به مدت  0دقیقه بر روی
شیکر قرار داده شد تا حالل به خوبی با نمونه مخلوط
شود .سپس نمونهها به مدت  25ساعت در دستگاه
اولتراسونیک قرار گرفتند و به این ترتیب مواد آلی آن
کامالً جدا شده و محلول یک نواختی بدست آمد.
سپس محلول رویی با سرنگ جدا شده و همزمان با
گاز هلیوم به دستگاه گازکروماتوگرافی مجهز به
آشکارساز رباینده الکترون ( Gas Chromatographs
) )Electron Capture Detectors (GC- ECDتزریق
گردید .برای بررسی و کنترل صحت اندازه گیریها از
استاندارد مرجع ماهی دریایی با شماره  IAEA-406و
برای کالیبراسیون از استاندارد محلول 1000ppm
مخلوط سموم کلره ساخت کمپانی Dr Ehrenstorfer
استفاده گردید .نتایج در برنامه آنالین پایگاه داده
میکروسافت ( )MS Databaseطبقه بندی شد و سپس
پیکهای حاصله بررسی و دادهها استاندارد و کالیبره

شدند .نوع و میزان سم در بافت عضلهی گونه ماهی در
ایستگاههای مختلف بر حسب نانوگرم بر گرم وزنتر
اندازه گیری و گزارش گردید.

آنالیز آماری
برررای رسررم نمررودار از نرررم افررزار  Excel2007و
آنالیزهای آماری از نرم افرزار  SPSS13اسرتفاده شرده
است .در ادامه به منظور بررسری اخرتالف معنریدار در
مقرردار سررم ددت در گونررههررای مختلررف مرراهی در
ایستگاههای مختلرف از آزمرون Two Way ANOVA
استفاده گردید.
نتایج
در پژوهش حاضر ،میزان سم کشاورزی ارگانوکلره
ددت در سه ماهی کپور ،سفید و کفال در ایستگاههای
جنوبی دریای خزر (بندر ترکمن ،خزر آباد ساری،
فریدونکنار ،چالوس ،کیاشهر ،بندرانزالی ،هشتپر و
آستارا) ارزیابی گردید و با سالهای گذشته مقایسه
شد .میانگین سم ددت در ماهی سفید در ایستگاههای
مختلف (میانگین سه تکرار برای هر ماهی در هر
ایستگاه) در شکل ( )2ارائه شده است.

شکل  -2میزان سم ددت در ماهی سفید در  0ایستگاه مورد مطالعه بر حسب نانوگرم بر گرم در سواحل جنوبی دریای
مازندران در سال 1392
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همان گونه که در شکل ( )2مشاهده میشود
بیشترین مقدار سم ددت در ماهی سفید در ایستگاه
انزلی ( )2/01±2/23و کمترین مقدار کمتر از 2/221
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نانوگرم بر گرم در مناطق آستارا ،هشتپر ،کیاشهر،
چالوس و فریدون کنار به دست آمد.

شکل  -3میزان سم ددت در ماهی کپور در  0ایستگاه مورد مطالعه بر حسب نانوگرم بر گرم در سواحل جنوبی دریای
مازندران در سال 1392

بیشترین مقدار سم ددت در ماهی کپور در ایسرتگاه
کیاشرررررهر ( ،)2/05±2/10سرررررپس در چرررررالوس
( )2/01±2/25و کمتررررین مقررردار کمترررر از 2/221

نانوگرم بر گرم در ماهی کپور در آستارا ،هشتپر ،انزلری
و فریدون کنار ارزیابی گردید.

شکل  -5میزان سم ددت در ماهی کفال در  0ایستگاه مورد مطالعه بر حسب نانوگرم بر گرم در سواحل جنوبی دریای
مازندران در سال 1392
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بر اساس شکل شماره ( ،)5بیشترین مقدار سم ددت
در مرراهی کفررال در ایسررتگاه چررالوس ( )2/05±2/20و
کمترین آن (کمتر از  2/221نانوگرم بر گرم) در انزلری،
کیاشهر ،فریدون کنار ،خزرآباد و بنردرترکمن مشراهده
شررد .بیشررترین میررزان سررم ددت در مرراهی کپررور
( )2/13±2/20و کمترررررین آن در مرررراهی سررررفید
( )2/11±2/20به دست آمد .در بین سره مراهی مرورد

بررسی به تفکیک ایستگاهها بیشترین میزان سرم ددت
در ماهی کفال ایستگاه چرالوس ( )2/05±2/20و کپرور
در ایسررتگاه کیاشررهر ( )2/05±2/10برره دسررت آمررد و
کمترین مقدار ( )>2/221در برخی ایستگاه ها مشاهده
گردید .میانگین سم ددت در مجموع سره گونره مراهی
در  0ایستگاه مورد مطالعه در سواحل جنروبی خرزر در
جدول ( )2ارائه شده است.

جدول  -2میانگین سم ددت در مجموع سه گونه ماهی در  0ایستگاه مورد مطالعه بر حسب
ایستگاههای مختلف
بندر ترکمن
خزرآباد ساری
فریدونکنار
چالوس
کیاشهر
بندر انزلی
هشتپر
آستارا

آلوده ترین ایستگاه از نظر میزان سم ددت ،ایسرتگاه
کیاشهر با متوسط  2/05±2/22نانوگرم بر گررم وزنترر
بررود .بعررد از آن ایسررتگاه انزلرری بررا میررانگین غلظررت
 2/02±2/21در رتبه بعدی قرار داشرت .همانگونره کره
در جدول ( )2مشاهده می گردد ،بره طرور تقریبری بره
سررمت ایسررتگاههررای جنرروب غربرری آلررودگی برره سررم
کشاورزی ارگانوکلره ددت بیشتر میگردد .نتایج آزمون
 Two Way ANOVAحاکی از وجرود اخرتالف معنری
دار در میزان سم در ماهیان در ایسرتگاه هرای مختلرف
بود ،ولی در مقدار سم ددت در گونه های مختلف ماهی
(سفید ،کپرور و کفرال) اخرتالف معنری داری مشراهده
نگردید (.)P≤2/20
نتایج پس آزمون توکی نشان داد که اختالف معنری
داری در میزان سم ددت بین ایستگاه فریدون کنرار برا
ایستگاه انزلری ( ،) p=2/220فریردون کنرار برا ایسرتگاه

میزان سم ددت (نانوگرم بر گرم وزنتر)
انحراف معیار ±میانگین
2/15±2/25
2/20±2/25
>2/221
2/03±2/22
2/05±2/22
2/02±2/21
2/52±2/20
2/20±2/29

کیاشهر ( ،) p=2/220فریدون کنار برا ایسرتگاه چرالوس
( ،) p=2/221ایسررررتگاه انزلرررری بررررا ایسررررتگاه
چالوس( ،)p=2/225خزراباد با ایستگاه چالوس(،)p=2/22
بندر ترکمن با ایستگاه چرالوس  ،) p=2/221هشرتپر برا
ایستگاه چالوس ( ،) p=2/221کیاشهر با ایستگاه چالوس
( )p=2/225و چررالوس بررا ایسررتگاه آسررتارا ()p=2/225
وجود داشت.
بحث و نتیجه گیری
در پژوهش حاضر ،بافت عضله ماهی به سربب نقرش
مهم در تغذیه انسران و لرزوم اطمینران از سرالمت آن
مورد بررسی قرار گرفتره اسرت .بیشرترین میرزان سرم
ددت در ماهی کپور ( )2/13±2/20و بعرد از آن کفرال
( )2/103±2/23و کمترررین میررزان در مرراهی سررفید
( )2/11±2/20گزارش گردید .اختالف در مقرادیر ایرن
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سم در ماهیان مورد مطالعه را می توان بره نروع تغذیره
این گونهها ،شرایط زیست محیطی ،نوع و سن مراهی و
میزان تجمع سموم در بافت چربی هرم در تجمرع سرم
در بافتهای مختلف نسربت داد .مراهی کپرور و سرفید
نسبت به ماهی کفال در مناطقی از دریا ماننرد منراطق
لجنی که دارای اکسیژن محلول کمتر و توانرایی جرذب
سررموم بیشررتر اسررت زنرردگی م رینمایررد (شررهریاری و
همکاران .)1309 ،همچنین این سموم به علت فعرل و
انفعرراالت شرریمیایی انررد  ،پایررداری در مقابررل
اکسیداسریون و پایرداری در مقابرل دیگرر فراینردهای
تخریب در محیط به مدت طوالنی براقی مریماننرد .از
اینرو با توجه به حاللیت و در نتیجه تجمع باالی سموم
ارگانوکلره در بافت چربی ،در بدن موجرودات و آبزیران
ذخیره مریشرود و بردلیل بقرا در محریط و تغلریظ در
زنجیره غذایی مختلف سبب تاثیرات منفی ،به خصوص
در جوامع انسانی ،آن هم از طریق مصررف یرا حضرور
آبزیان آلوده میگردد (شرهریاری و همکراران.)1309 ،
ماهی کپور گونهای کفرزی و دارای رژیرم غرذایی همره
چیزخواری میباشرد و نسربت بره مراهی کفرال ،دارای
بافررت چربرری بیشررتری اسررت (شررهریاری و همکرراران،
 )1309و این امر میتواند دلیل باال بودن میزان سم در
بافت عضله ماهی کپور نسبت به ماهی کفرال باشرد .در
مطالعهای که واعرظ زاده و همکراران ( )1300برر روی
بافت عضالنی دو ماهی کفال و سیاه کرولی در سرواحل
جنوب غربی دریای خزر انجام داده بودند ،ماهی کفرال
با متوسط  15/0نانوگرم بر گرم وزنتر آلودهترین ماهی
نسبت به سم ددت به دست آمده بود که در مقایسه برا
میزان به دست آمده در این مطالعه برای مراهی کفرال
( )2/103±2/23بسیار بیشتر اسرت .در مطالعرهای کره
 Aksuو همکاران ( )2211بره منظرور بررسری سرمیت
فلزات و سطوح بقایرای ترکیبرات ارگرانوکلره در مراهی
 )Merluccius merluccicus( Hakeدر دریررای مرمررر
ترکیه انجام داده بودند ،غلظت  3/5-139و  2/3-00به
ترتیب بررای ایزومرهرای  DDEو  DDDسرم ددت بره
دست آمده بود کره در مقایسره برا مطالعره حاضرر بره
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مراتب مقرادیر براالتری مریباشرد .سرم ددت در بافرت
عضررله مرراهی سررفید در ایسررتگاه انزلرری بررا غلظررت
 2/01 ±2/23نانوگرم بر گرم وزنتر ،بیشترین میزان را
داشت (شکل  .)2همچنین در این مطالعه ،میرزان سرم
ددت در ماهی سفید با متوسرط  2/11±2/20نرانوگرم
بر گرم وزنتر به دست آمرد ،در حرالی کره در مطالعره
واعظ زاده و همکاران ( )1303در سواحل جنوب غربری
دریای خزر ،غلظت  23نرانوگرم برر گررم وزنترر بررای
ماهی سفید به دست آمده بود که در مقایسه با تحقیق
حاضررر ( )2/11±2/20برره طررور معنرری داری بیشررتر
می باشد .در تحقیق حاضر ،بیشترین میرزان سرم ددت
در بافت عضله ماهی کپور در ایستگاه کیاشهر با غلظت
 2/05 ± 2/10نانوگرم بر گرم وزن ترر ،بره دسرت آمرد
(شکل  .)3همچنین در این مطالعه ،میزان سم ددت در
ماهی کپور برا متوسرط  2/13±2/20نرانوگرم برر گررم
وزنتر بود .در مطالعره واعرظ زاده و همکراران ()1303
در سواحل جنوب دریای خزر ،غلظرت  2/0نرانوگرم برر
گرم وزنتر برای مراهی کپرور برود کره در مقایسره برا
تحقیق حاضر ( )2/13±2/20بیشتر می باشرد .ددت در
بافت عضله ماهی کفال در ایستگاه چرالوس برا غلظرت
 2/05 ± 2/20نانوگرم بر گرم وزنتر ،بیشرترین میرزان
را بررره خرررود اختصررراص داده برررود و متوسرررط آن
( )2/103±2/20نانوگرم بر گرم ارزیابی گردید ولری در
مقایسه با واعظ زاده و همکاران ( )1300که مقدار سم
DDTدر ماهی کفال را  15/0نانوگرم بر گرم وزنتر بره
دسررت آورده بودنررد ،بسرریار بیشررتر از تحقیررق حاضررر
( )2/103±2/20نررانوگرم بررر گرررم وزنتررر بررود کرره
نشرراندهنده ی کرراهش مصرررف آن در حرروزه جنرروبی
دریای مازندران میباشد .ایرن امرر مریتوانرد بره علرت
ممنوعیت استفاده از این نروع سرموم در کشرور باشرد.
ایران عضو کنوانسیون  POPsاست ایرن کنوانسریون برا
حضور  110کشور جهران در سرال  2221مریالدی در
استکهلم تصویب و از فوریه  2225اجرایی شده است و
از اسفند سال  1302نیز در کشور در حال اجررا اسرت،
بنابر این اکنون بیش از دو دهه از ممنوعیت استفاده از
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 12ماده آلی پایدار  ،DDTالردرین ،دیلردرین ،انردرین،
کلراین ،هپتاکلر ،هگزاکلروبنرزن ،میررکس ،توکسرافن،
پلی کلرینیتد بی فنیرل هرا ( )PCBsدی اکسرین هرا و
فوران ها میگرذرد (مهندسری بهداشرت محریط ایرران،
 ،)1393بنابر این می تروان انتظرار داشرت کره پرس از
ممنوعیت و کاهش استفاده از این نوع سموم در کشرور
غلظرت آن همرانطور کره نترایج تحقیرق حاضرر نشران
میدهد ،کاهش یافته باشند.
روند افرزایش غلظرت کرل سرم ارگرانوکلره ددت در
مجموع سه ماهی در ایستگاههای مورد مطالعه به شکل
آستارا > هشتپر> چالوس> بندر انزلی> کیاشهر
فریدونکنار> خزرآباد ساری> بندر ترکمن به دست
آمد .از این رو آلودهترین ایستگاه از نظر آلودگی به سم
ددت ایستگاه کیاشهر با متوسط  2/05±2/22نانوگرم
بر گرم بر پایه وزنتر (جدول  )2بود .در مطالعه واعظ
زاده و همکاران ( )1303و واعظ زاده و همکاران
( )1300بر روی ماهی کفال و سفید و کپور در سواحل
غربی جنوب خزر به ترتیب ایستگاه رامسر و هشتپر به
ترتیب در سالهای  1303و  1300گزارش گردیده
بود .براساس نتایج تحقیق حاضر ،از سمت شرق به
غرب در دریای مازندران ،آلودگی به سم ددت بیشتر
میگردد (جدول  .)2علت این تفاوت را میتوان به
وجود منابع آالینده بیشتر در مناطق استانهای گیالن
و مازنداران ،ورود مقادیر بیشتر از فاضالبهای شهری،
صنعتی و بویژه کشاورزی (بدلیل کشت برنج و تولید
فاضالبهای آلوده به سموم و کودهای شیمیایی
بیشتر) از ساحل به دریا ،تردد بیشتر قایقهای تفریحی
و کشتهای تجاری و همچنین وجود رودخانههای
بیشتر در بخش غربی نسبت به شرق و ورود مواد آلی و
معدنی بیان نمود (شهریاری و همکاران.)1309 ،
 WHOو  FAOمیزان بیشینه حرد باقیمانرده بررای
سم ددت را یرک میلری گررم در کیلروگرم وزن چربری
( 2/202میلی گرم در کیلوگرم وزنترر) ،تعیرین کررده
اسرت ،بررا توجره برره نترایج مطالعرره حاضرر ،در تمررامی
ایستگاهها میرزان سرم ددت از بیشرینه حرد باقیمانرده

کمتر می باشد .میزان جذب قابل قبول ( )ADIروزانه از
نظررر سررازمان بهداشررت جهررانی ( )WHOو سررازمان
خواروبررار جهررانی ( )FAOبرررای سررموم ارگررانوکلره
کشاورزی  2/22میلری گررم در کیلروگرم در روز بررای
یک فرد با وزن متوسرط  32کیلروگرم در نظرر گرفتره
شده است .میزان سم ددت در بافت عضله ماهیان هیچ
یک از ایستگاههای مورد بررسی باالتر از میرزان جرذب
قابل قبول روزانه بدسرت نیامرد ()FAO/WHO, 1999
( .)ATSER, 2013در نهایررت میررانگین سررم  DDTدر
ماهیان سفید ،کپور و کفال در سواحل شرمالی دریرای
مازندران کمتر از حد مجراز مصررف روزانره بروده و در
مقایسه با سال های  1303و  1300کاهش معنی داری
نشان میدهد.
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