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باه   انيا . ماه[1] کرده اسات  ديرا تشد ييايدر ييارزشمند غذا

چرب اشباع،  يدهاياس نيتر و کم نيپروتئ نيداشتن باالتر ليدل

از  ياريو بسا  رانيا در ا ييمنبا  غاذا   نيتار  و مهم نيتر فراوان

. فلازات سانگين باا چگاالي     [2،3] جهاان هساتند   يکشورها

از  يکا يمتر مکعب فلزات به عنوان  گرم بر سانتي 5تر از  بيش

 يندهايدر اثر فرآ يآب يها طيمح يها ندهيآال ياصل يها گروه

. اثارات  [3-4] شوند يمحسوب م يانسان يها تيو فعال يعيطب

و ارتباط مصرف مواد  شخصدر سطوح م نيفلزات سنگ يسم

 دهيدر بدن انسان به اثباات رسا   نيبا تجم  فلزات سنگ ييغذا

 يزنادگ  تيا فيو ک  يتکنولاو   شيشدن، افزا ي. صنعت[7] است

عناصر از  نيشده است. ا عتيورود فلزات به طب شيباعث افزا

و دوم  يا هيا : اول جنباه تذذ گذارناد  يدو جنبه بر انسان اثر ما 

و  ييغاذا . تجما  در ماواد   [1،9] باشاد  يها م آن تيجنبه سم

در انساان و موجاودات    يستيفلزات سبب تجم  ز نيمصرف ا

توجه به غلظات   رياخ يها در سال ليدل نيبه هم شود يزنده م

هاا   خطرات آن يبه منظور بررس ييدر مواد غذا نيفلزات سنگ

. فلازات  [10،11] اسات  افتاه ي شيانساان افازا   يسالمت يبرا

از  يساارب و رو وه،يااکااروم، ج وم،يهمچااون کااادم ينيساانگ

هستند که از طرق مختلا  وارد   ستيز طيمهم مح يها ندهيآال

ماواد باه عناوان     نيا . ا[15-12] شود يبدن موجودات زنده م

 االتيا ا سات يز طيمقدم توسط سازمان حفظ مح يها ندهيآال

 ريا بااال، غ  اريبسا  تيبا سم وهي. ج[13] اند شده يمتحده معرف

از  ي. نگرانباشد يم يستيز يريرپذييذو بدون ت داريپا ،يضرور

که فلز  شود يبر سالمت انسان وارد م ييجا از آن وهيج يآلودگ

ماورد   ييغاذا  رهيا شاود و باه زنج   ليتبد وهيج ليبه مت وهيج

. [17] اباد يراه  ييايا در باات يمصرف انسان به خصاو  ترک 

اثر  يمرکز يعصب ستميس يبر رو وهياز حد با ج شيمواجهه ب

 از مار، يآلزا ماتاا،  ناه يم رينظ ييها يماريب بروزگذاشته و سبب 

اختالل در گفتار و  ها، دست دادن حس در اطراف دهان و اندام

و  يخوانساار   قيا . در تحق[20-11،13] شاود  يراه رفتن ما 

 يموجود در کنسروها وهيج زانيکه م ديهمکاران مشخص گرد

. در [21] باشاد  يما  يالملل نيب يتر از استانداردها تن کم يماه

در  ينمونه تان مااه   70 يو همکاران بر رو يدولتشاه قيتحق

مقادار   يها دارا درصد نمونه 10شهر کرمان نشان داده شد که 

 اناد  باوده  يسازمان بهداشات جهاان   يهاتر از رهنمود کم وهيج

است که توساط دپارتماان    يسم اريفلز بس کي ومي. کادم[22]

 نيهمچن ومقدم  يها ندهيقرمز آال ستيدر ل UK ستيز طيمح

مواد زائد خطرناک انجمن اقتصاد اروپا  يراهنما اهيس ستيدر ل

 ومياز حد کادم شي. جذب و تمرکز ب[24،23] قرار گرفته است

همچاون   ييهاا  يو انسان موجب بروز ناراحت واناتيدر بدن ح

فشار خون  شيافزا ه،يکل بيتخر ت،ياستخوان، برونش يخستگ

غلظت و همکاران  Ashraf .[23،25] شود يم نييو تصلب شرا

 نيتن سالمون، تونا و ساارد  يانواع کنسروها يرا برا وميکادم

تااا  01/0و  34/0تااا  07/0 ،31/0تااا  02/0از  بياابااه ترت

ساازمان   ياز اساتانداردها  تر نيبر گرم و پائ کروگرميم 39/0

. سارب از نظار انتشاار،    [27] گزارش کردناد  يبهداشت جهان

 نيتر است که از مهم ستيز طيدر مح يعنصر سم نيتر گسترده

 ستمياختالل در س ،يبهره هوش زانيکاهش م توان ياثرات آن م

باه   بيو آس يخون کم ه،يصدمه به کل ،يگوارش ستميو س يعصب

تانفس   قيا . افاراد از طر [21،2] مثل را نام بارد  ديتول ستميس

. [29] رناد يگ يم سرب قرار ريآلوده، آب و غذا تحت تاث يهوا

سرب در روز وارد بادن   گرم يليم 5/0از  شيب هک يدر صورت

گرم سرب  5/0چه  و چنان گردد يم تيشود، فرد دچار مسموم

و  Boadi. [30] سابب مارش شاود    تواند يجذب بدن شود، م

عرضاه شاده در    يماه يسرب را در کنسروها زانيهمکاران م

 انيا بار گارم ب   کروگرميم 131/0تا  051/0ها را از  فروشگاه

غلطات فلازات    نينشاان داد کاه با    يآمار زيآنال جيکردند. نتا

وجاود   يدار يماارک تفااوت معنا    کيا  يها ن در نمونهيسنگ

فلازات   زانيا م ي. پورجعفر و همکاران در بررسا [31] نداشت

 نيا ا باه  زيا تبر يهاا  در فروشگاه يماه يدر کنسروها نيسنگ

 کروگارم يم 242/0تا  01/0سرب از  زانيکه م دنديرس جهينت

 يتار از اساتانداردها   و کام  ريا وزن مرطاوب متذ  لاوگرم يبر ک

. با توجه به در معرض [20] بوده است يسازمان بهداشت جهان

افازون مصارف   روز شيو افازا  نيبا فلزات سانگ  انيبودن ماه

 ليا به صورت آماده و کنسرو شاده باه دل   انيآبز يها فرآورده

امار کاه اطالعاات     نيا استفاده آسان و راحت آن و توجه به ا
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شاده در   ديتول يماه يفلزات در کنسروها نيزان اياز م يقيدق

مطالعاه باه منظاور     نيا ا باشاد،  ياستان مازندران موجاود نما  

و سارب در   وميکاادم  وه،يا فلازات ج  يابيا و ارز يريا گ اندازه

 يعرضاه شاده در اساتان مازنادران در طا      يماه يکنسروها

 .انجام گرفت 1393-94 يها سال

 

 هامواد و روش
 نياي باه منظاور تع   يمقطع -يفيبه صورت توص قيتحق نيا

عرضه شده در اساتان   يماه يکنسروها نيغلظت فلزات سنگ

نوع مختل  از  12انجام گرفت.  1393-94مازندران در سال 

نموناه   33عادد و در مجماوع    3تن، از هر کدام  يکنسرو ماه

اخاالق   تيقرار گرفت. به منظور رعا شيو آزما يمورد بررس

و  ديگرد يخوددار قيدر تحقذکر نام کنسروها از  ژوهش،در پ

تاا   CF1از  CF (Canned Fish) يها به صورت اختصار نمونه

CF12 ماورد اساتفاده در    يا شاه يشدند. ظاروف ش  ينامگذار

 ياحتمال يها يرف  آلودگ يبرا ش،يمراحل مختل  انجام آزما

و  يدرصاد نگهادار   10 کيا ترين ديساعت در اس 24به مدت 

. هماه  ديا گرد يآبکشا  زهيونيا با آب شستشو و با آب د سسپ

مطالعه با درجه خلو  بااال   نيمورد استفاده در ا يها محلول

ها به روش  نمونه يساز . آمادهديگرد هياز شرکت مرک آلمان ته

بر  ني( انجام و غلظت فلزات سنگيريگشک )خاکسترخ هيتجز

 نيچنا  مندرج در کتاب استاندارد متاد و هام   يها اساس روش

 نياي تع رانيا ا قاات يموسسه اساتاندارد و تحق  يها دستورالعمل

بار اسااس    يريا گ و محدوده طول موج انادازه  کي. تکنديگرد

در طول  Hg بر حسب وهياستاندارد مربوطه ذکر شده است: ج

 بيا باا اساتفاده از ترک   ديا دريه ديتول کيبا تکن 7/253موج 

NaBH4 بار   مويبخار حاصله به سمت کووت، کاادم  تيو هدا

و  تيا باه روش کاوره گراف   1/211در طول ماوج   Cdحسب 

باه روش کاوره    3/213در طاول ماوج    pbسرب بر حساب  

باا اساتفاده از دساتگاه جاذب      ني. غلظت فلزات سنگتيگراف

سااخت کشاور    RAYLEIGH 185مادل   WFX-210  ياتم

 تيفي. کنترل کديگرد يريگ اندازه يو  با المپ کاتد توخال نيچ

 يهاا  روزاناه محلاول   زيباا اساتفاده از آناال    يدساتگاه  زيآنال

اساتاندارد   يها ها و محلول نمونه يدو تکرار زياستاندارد و آنال

مربوطه  يهر عنصر استانداردها يريگ اندازه يانجام گرفت. برا

کاه   ديا رسام گرد  ونيبراسيکال يو منحن هيبه صورت روزانه ته

 تيبوده است. دقت و حساسا  999/0نقاط  يهمبستگ بيضر

شاده ماورد    دييدستگاه با استفاده از مواد رفرنس استاندارد تا

ماورد   يپارامترهاا  يريا گ قرار گرفت. پس از انادازه  يابيارز

 يهاا  محاسابه شاد. داده   يريگ سه بار اندازه نيانگيم ش،يآزما

و  19نسخه  SPSSافزار  وارد و با نرم Excel طيحاصل در مح

بااا  تياانها رو د ليااو تحل هيااتجز T-Test يآزمااون آمااار

( باه  ≥05/0p. مقادار ) ديا گرد ساه يموجود مقا ياستانداردها

 .شد نييتع يدار يعنوان سطح معن

 

 نتایج
مطالعه  نيمارک مختل  در ا 12از  ينمونه کنسرو ماه 33

 يريگ بار اندازه 3 جينتا نيانگيقرار گرفت. م شيمورد آزما

عرضه شده  يمارک کنسرو ماه 12از  نيغلظت فلزات سنگ

 ها در جدول استاندارد آن ريدر استان مازندران به همراه مقاد

آورده  2در جدول  ها نآ نيانگيحداقل، حداکثر و م ريو مقاد 1

 نيانگيطور که در جدول نشان داده شد م شده است. همان

درصد موارد  100و سرب در  وميکادم وه،يغلظت ج

ز حداکثر مقدار مجاز تر ا مختل  کم يها در نمونه يريگ اندازه

 17/0مارک برابر  12در  وهيغلظت ج نيانگيبوده است. م

 مقدار مجاز بوده است. رتر از حداکث بر گرم و کم کروگرميم

شکل در  شيمارک مورد آزما 12در  وهيمقدار ج نيانگيم

مارک  12در  وميغلظت کادم نيانگيشده است. م سهيمقا 1

تا  007/0از  يريگ بار اندازه 3در  يمختل  کنسرو ماه

در  وميکادم زانيبود. حداقل م ريبر گرم متذ کروگرميم  022/0

و  CF2 ،CF5 يها در نمونه شيآزما رداز موارد مو يبرخ

CF6  يها و نمونه 001/0برابر CF4  وCF12  003/0برابر 

 CF11و  CF10 يها بر گرم و حداکثر در نمونه کروگرميم

بر با حداکثر مقدار مجاز و بر گرم و برا روگرمکيم 05/0برابر 

 کيبر گرم نزد کروگرميم 04/0برابر CF12و  CF9 يها نمونه

 مجاز بوده است.  مقداربه حداکثر 
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مارک کنسروهاي  12. ميانگين نتايج غلظت فلزات سنگين در 1جدول

 ماهي عرضه شده در استان مازندران

 مارک
 جيوه

 گرم بر ليتر( )ميلي 

 کادميوم

گرم بر ليتر( )ميلي   

 سرب

 گرم بر ليتر( )ميلي 

CF1 14/0  02/0  03/0  

CF2 123/0  0132/0  094/0  

CF3 31/0  02/0  035/0  

CF4 155/0  01/0  11/0  

CF5 175/0  007/0  104/0  

CF6 243/0  007/0  23/0  

CF7 114/0  011/0  01/0  

CF8 112/0  003/0  033/0  

CF9 13/0  022/0  11/0  

CF10 232/0  02/0  114/0  

CF11 11/0  02/0  15/0  

CF12 103/0  013/0  093/0  

5/0 حداکثر مجاز  05/0  3/0  

 

 12بر روي T-Test . نتايج آناليز پارامترها با استفاده از آزمون 2جدول

 مارک کنسروهاي ماهي عرضه شده در استان مازندران

 سرب کادميوم  جيوه نام پارامتر

 001/0 001/0 01/0 گرم بر ليتر( حداقل )ميلي

 3/0 05/0 5/0 گرم بر ليتر( حداکثر )ميلي

 10/0 01/0 17/0 گرم بر ليتر( ميانگين )ميلي

 055/0 003/0 034/0 انحراف معيار
p-value 001/0 > 001 /0> 001 /0> 

 

مارک کنسرو ماهي در برابر بيشينه  12ميانگين ميزان جيوه در  .1شکل 

   (MTL)رواداري مجاز

در  شيمارک ماورد آزماا   12در  وميمقدار کادم نيانگيم 

مقدار  نيتر شده است. کم سهيمجاز مقا نهيشيدر برابر ب 2شکل 

، CF1 يهاا  بار گارم در نموناه    کروگرميم 001/0سرب برابر 

CF8  وCF9 يهاا  مقدار سارب در نموناه   نيتر شيو ب CF4 ،

CF5 ،CF6  وCF9  بار گارم و برابار باا      کروگرميم 3/0برابر

 12غلظات سارب در    نيانگيحداکثر مقدار مجاز بوده است. م

باار   3بر گارم و در   کروگرميم 1/0برابر  يمارک کنسرو ماه

باوده   ريا بر گارم متذ  کروگرميم 23/0تا  03/0از  يريگ اندازه

در  شيماارک ماورد آزماا    12مقدار سرب در  نيانگياست. م

ز آورده شده است. بر اسااس  مجا نهيشيبا ب سهيدر مقا 3شکل 

غلظات   ريمقااد  نيانگيا م نيمشاهده شد که با  T-Testآزمون 

اساتاندارد   ريباا مقااد   سهيدر مقا شيمورد آزما نيفلزات سنگ

 (.>05/0pوجود دارد ) دار ياختالف معن

مارک کنسرو ماهي در برابر بيشينه  12ميانگين ميزان کادميوم در  .2شکل 

   (MTL)رواداري مجاز

 

 
مارک کنسرو ماهي در برابر بيشينه  12ميانگين ميزان سرب در  .3 شکل

   (MTL)رواداري مجاز

 

 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

C
F1

C
F2

C
F3

C
F4

C
F5

C
F6

C
F7

C
F8

C
F9

C
F1
0

C
F1
1

C
F1
2

M
TL

pb(mg/l)

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

C
F1

C
F2

C
F3

C
F4

C
F5

C
F6

C
F7

C
F8

C
F9

C
F1
0

C
F1
1

C
F1
2

M
TL

Hg(mg/l)

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

C
F1

C
F2

C
F3

C
F4

C
F5

C
F6

C
F7

C
F8

C
F9

C
F1
0

C
F1
1

C
F1
2

M
TL

Cd(mg/l)

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 و همکاران محمدعلي ززولي                                                  

 

 

 گيريبحث و نتيجه
کاه غلظات    ديحاضر مشخص گرد قيتحق جينتابر اساس 

مختلا  در هماه    يهاا  در ماارک  يمورد بررس نيفلزات سنگ

و سازمان  WHO يدر محدوده استانداردها يريگ موارد اندازه

 زيآم  مخاطره يداشتند و از نظر بهداشت قرار رانياستاندارد ا يمل

 نيتر کم هب نيتر شياز ب نيغلظت فلزات سنگ نيانگياند. م نبوده

  قيا بوده اسات. در تحق  وميسرب و کادم وه،يج بيمقدار به ترت

موجاود   وهيج زانيکه م ديو همکاران مشخص گرد يخوانسار

 نيانگيااو م 235/0تااا  043/0تاان از  يماااه يدر کنساروها 

 0223/0 نيانگيا و م 072/0تا  0043/0از  ومي، کادم117/0

 کروگرميم 0333/0 نيانگيو م 723/0تا  0123/0و سرب از 

غلظات فلازات    نيانگيم نيچن و هم ريبر گرم وزن مرطوب متذ

سارب و   وه،يج بيمقدار به ترت نيتر به کم نيتر شياز ب نيسنگ

بااوده  FAOو  WHO يتاار از رهنمودهااا  و کاام وميکااادم

و  يخوانسااار قياامطالعااه حاضاار بااا تحق جي. نتااا[21]اساات

 يسو همکاران در برر Mahalakshmiهمکاران مطابقت دارد. 

محصول کاناادا و   يتن ماه يکنسروها يبر رو نيفلزات سنگ

 کروگارم يم 32/0تاا   30/0را از  وهيغلظت ج نيتر شيهند، ب

و سارب   وميشد در هند و مقدار کادم هيته يبر گرم در تن ماه

 019/0تااا  011/0و  025/0تااا  02/0از  بياارا بااه ترت

از  تار  نييمحصول کاناادا و پاا   يبر گرم در تن ماه کروگرميم

مطالعه حاضر مطابقات   جيمقدار مجاز گزارش نمودند که با نتا

 . [15] دارد

کنسارو   يها درصد نمونه 33/13در  وميغلظت کادم مقدار

 33/13نوبت برابر با حداکثر مقدار مجااز و در   کيدر  يماه

به حداکثر  کينوبت نزد کيدر  يکنسرو ماه يها درصد نمونه

غلظات فلازات    ريمقااد  نيگانيا م نيمقدار مجاز بوده است. با 

 خاتالف استاندارد ا ريبا مقاد سهيدر مقا شيمورد آزما نيسنگ

و  يکه گنجاو  يا (. در مطالعه>05/0pوجود داشت ) دار يمعن

کنسارو کاردن در مقادار سارب و      ناد يفرآ ريهمکاران بر تااث 

انجام دادند، مقدار سارب از   يماه يکنسروها يبر رو وميکادم

 کروگرميم 032/0تا  013/0از  وميو کادم 211/0تا  072/0

و  رانيا يتر از استاندارد مل ها کم و در تمام نمونه ريبر گرم متذ

نشاان داد کاه    جينتاا  نيچن اروپا بوده است. هم هيانجمن اتحاد

اتاوکالو مقادار    لهيبه وس ونيزاسيليپختن و استر ،ييزدا انجماد

 دهاد  يکااهش ما   يا را تا حد قابل مالحظاه  وميسرب و کادم

 وميکاادم  زانيا و همکارانش نشان داد که م Adil. مطالعه [32]

و  0134/0تااا  0032/0 نيباا يماااه روکنساا يهااا در نمونااه

از  تر نيبر گرم وزن مرطوب و پائ کروگرميم 0235/0 نيانگيم

همکااران باا    قيا تحق جي. نتاا [33] استاندارد بوده است ريمقاد

تار   از حداکثر غلظت مجاز کم وميمطالعه حاضر که غلظت کادم

 بوده است، مطابقت دارد.   

 کيدر  CF10و  CF3 يها در نمونه وهيمقدار ج نيتر شيب

بر گرم و برابار باا حاداکثر مقادار      کروگرميم 5/0نوبت برابر 

 CF7و  CF1 ،CF5 يهاا  در نمونه وهيمقدار ج نيتر مجاز و کم

مطلاق   بر گارم باوده اسات. حاداکثر     کروگرميم  01/0برابر 

و حداقل مطلق  تريدر ل گرم يليم 5/0برابر  وهيمربوط به فلز ج

بوده اسات.   تريدر ل گرم يليم 001/0سرب برابر  مربوط به فلز

 نيفلز سنگ ريو همکارانش نشان داد که مقاد زاده تيمطالعه وال

، 041/0 بيا در سه شهر شوشتر اصفهان و همدان به ترت وهيج

. در [34] در گاارم بااوده اساات کروگاارميم 035/0و  037/0

 زانيانجام شد، م رانيا درو همکاران  يکه توسط امل يا مطالعه

گرم بر کرويم 143/0تا  033/0 نيتن ب يدر کنسرو ماه وهيج

و  ايا کاه بهزادن  يا در مطالعاه  نيچنا  . هم[35] گرم گزارش شد

در  يو کنسارو تان مااه    ينوع از مااه  کي يهمکاران بر رو

از  يرا در مااه  وهيا ج زانيا انجام دادناد، م  رازيخوزستان و ش

از  يو در کنسرو تن ماه 019/0 نيانگيو م 394/0تا  017/0

 لاوگرم يبار ک  گارم  يليم 143/0 نيانگيو م 529/0تا  023/0

همکاران با مطالعاه حاضار    قيتحق جي. نتا[33] گزارش نمودند

از حداکثر غلظت مجااز فراتار نباوده اسات،      وهيکه غلظت ج

 وه،يا ساه فلاز ج   يو همکاران در بررسا  Areejرد. مطابقت دا

و گوشات، مقادار    يکنسرو مااه  ازنمونه  21و مس در  يرو

 001/0و  يمااه  يبرا تريدر ل گرم يليم 3تا  01/0را از  وهيج

گوشت و فراتر از محدوده مطلوب  يبرا تريدر ل گرم يليم 2تا 

کنسارو   يدر غاذاها  وهيا ج يکيولو يگزارش نمودند. تجم  ب

و  يبناد  تاا بساته   يو صدف از مرحله فرآور يماه ريظشده ن
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به هماراه   يت جداخطر تواند يم مصرفنقل و  سپس حمل و

 قيا و همکاران باا تحق  Areejمطالعه  جهي. نت[37] داشته باشد

 دارد.   رتيحاضر مذا

درصااد  50شااده در  يريااگ غلظاات ساارب اناادازه مقاادار

ماارک   کيا نموناه مختلا  از    3در  يکنسرو مااه  يها نمونه

 اريبسا  ايا نمونه برابر با حداکثر مقدار مجاز و  کيحداقل در 

-Tبه حداکثر مقدار مجاز بوده است. بر اساس آزماون   کينزد

Test نيغلظت فلزات سنگ ريمقاد نيانگيم نيمشاهده شد که ب 

 دار ياستاندارد اختالف معنا  ريبا مقاد سهيدر مقا شيآزما ردمو

در  وميکاادم  زانيو همکاران م Boadi(. >05/0pوجود دارد )

تار از حاد    ها را کام  عرضه شده در فروشگاه يماه يکنسروها

نشان داد کاه   يآمار زيآنال جيکردند. نتا انيدستگاه ب صيتشخ

ک ماارک تفااوت   يا  يهاا  ن در نمونهيغلطت فلزات سنگ نيب

و همکاااران در  Iwuoha. [31] وجااود نداشاات  يدار يمعناا

 يدو ماارک از کنسارو مااه    يبار رو  نيفلزات سانگ  يبررس

سارب را در ماارک    زانيا ها، م شده از سوپرمارکت يداريخر

Geisha  وزن خشاک   لاوگرم يبار ک  گرم يليم 004/0به مقدار

 افات يسارب   Fountyدر ماارک   که يگزارش نمودند، در حال

اناواع   يغلظات سارب را بارا   و همکااران   Ashraf. [5] دنش

، 313/0 نيانگيا و م 2/1تاا   03/0تن سالمون از  يکنسروها

تاا   13/0 نيو ساارد  233/0 نيانگيو م 51/0تا  03/0تونا 

از  تار  نيبار گارم و پاائ    کروگارم يم 227/0 نيانگيو م 97/1

مطالعه  جي. نتا[27] گزارش کردند FAOو  WHO يرهنمودها

 مطابقت دارد. Iwuohaو   Ashraf قيحاضر با تحق

 يتان مااه   يمطالعه نشاان داد کاه کنساروها    نيچه ا گرا

و  وميکاادم  وه،يج ريمقاد يعرضه شده در استان مازندران دارا

بهداشت و ساازمان   يسازمان جهان يتر از رهنمودها سرب کم

 زيا آم مخااطره  يبهداشت دگاهياند و از د بوده کايغذا و دارو آمر

در بدن  نيفلزات سنگ يريپذ تجم  تيخاص لينبودند، اما به دل

از  کياندک در غلظت هر  راتييکه از تذ يانسان و اثرات سوئ

 يهاا  محال  ييايجذراف طيپارامترها به علت متفاوت بودن شرا

حمال و نقال و    طيشارا  ،يسااز  رهيا و ذخ ديا زمان تول د،يتول

روز  شيافازا  زيا و ن گردد يم جاديبر سالمت انسان ا ينگهدار

 ديا جد يبرنادها  ديتول وکنسروها  نيمصرف ا يافزون تقاضا

مطالعاه انتقاال    نيچنا  . همباشد يم يها ضرور مداوم آن شيپا

 يرا بارا  يديا اطالعات مف ييبه مواد غذا ييايميش يها ندهيآال

ماواد   هيا در ته يمنياز ا نانياطم يبرا رانهيشگيتوسعه برنامه پ

هاا   از آن يو کنترل خطارات ناشا   تيسم يساز نهيو کم ييغذا

 .انسان دارد يبرا
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     Introduction: Heavy metals are one of the pollutants which are found in minor amounts in natural water 

and high concentration in industry waste water. Heavy metals poisoning effects are increasing in marine 

organisms especially fishes due to disposal of industrial wastes to marine environment and their bio 

accumulation. The aim of this study is to determine of mercury, cadmium and lead levels in canned fish

sold in Mazandaran province of Iran  

     Materials and Methods: This descriptive-cross sectional study was done on 12 types of canned tuna 

distributed, 3 numbers of each type and overall 36 sample. The concentration of 3 type heavy metals 

assessed with standard method by Atomic Absorption and then expressed based on µg/g of wet weight. The 

results were compared with WHO and Iran National Standard Organization. 

     Results: The results show that, minimum and maximum of mercury level in 36 samples of canned tuna 

fish was 0.01 and 0.5 µg/g, cadmium 0.001 and 0.05 and lead 0.001 and 0.3 respectively. According to 

replicates experiments, the mean concentration of mercury in 12 such samples of canned tuna fish was from 

0.106 to 0.31, cadmium from 0.006 to 0.022 and lead from 0.03 to 0.15µg/g.   

that there was a significant difference in samples(p<0.001). 

     Conclusion: This research determined that the rate of mercury, cadmium and lead in canned tuna fish 

distributed in Mazandaran province were less than 0.5, 0.05 and 0.3µg/g and below the WHO/FAO- 

recommended levels

 

     Keywords: Tuna fish, Mercury, Cadmium, Lead, Mazandaran 
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