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چکیذُ
ساتمِ ٍ ّذف :فلشات سٌگیي اس عزق هختلف تِ اکَسیستن آتی راُ یافتِ ٍ درٍى تذى آتشیاى هخصَصا هاّی تجوغ پیذا هی
کٌٌذ .ایي فلشات اس عزیك سًجیزُ غذایی تِ اًساى هٌتمل ضذُ ٍ تاػث ایجاد اثزات ًاهغلَب در اًساى هی ضَد .در ایي هغالؼِ
ریسک تْذاضتی ًاضی اس فلشات سٌگیي ًیکل ،کزٍم ،جیَُ ٍ سزب در سِ گًَِ هاّیْای ٍَّرهسمغی (Thunnus
) ،Tonggolکفطک ضاهل کفطک پزلکِ یا چپ رخ ) ٍ (Pseudorhombus Elevatusکفطک گزد یا راست رخ
) ٍ (Euryglossa Orientalisگاریش ) (Klunzinger Mulletدر سَاحل تٌذرػثاط در خلیج فارط تؼیي ٍ هیشاى حذ هجاس
هصزف ّزیک آًْا تا تَ جِ تِ درجِ آلَدگی آًْا هحاسثِ ضذ.
هَاد ٍ رٍش ّا:پضٍّص همغؼی است کِ در تاتستاى ٍ پائیش سال  1392اًجام گزفتً .وًَِ تزداری در عَل دٍ فصل هذکَر
اس سِ گًَِ هاّی ّای پز هصزف صیذ ضذُ در سَاحل تٌذػثاط کِ در تاسار ضْز ػزضِ ضذُ ٍ یا هستمیوا اس دریا صیذ گزدیذ
اًجام ضذ .آهادُ ساسی تز اساط رٍش ) (MOOPAM,1999اًجام پذیزفت .غلظت فلشات تجش جیَُ کِ تَسظ دستگاُ
جذب اتوی هجْش تِ ّیذریذ صًزاتَر اًجام ضذ ،تَسظ دستگاُ جذب اتوی کَرُ گزافیتی سٌجص ضذ .ارسیاتی ریسک ٍ

تؼییي هیشاى هجاس هصزف تزاساط رٍش ّای ارائِ ضذُ تَسظ  US EPAاًجام ضذ .دادّا تا استفادُ اس ًزم افشار SPSS
هَرد تحشیِ ٍتحلیل لزار گزفت.
یافتِ ّا  :هیاًگیي هیشاى ًیکل ،کزٍم ،جیَُ ٍ سزب در هاّی ٍَّر تتزتیة  ٍ 0/003 ٍ 0/083، 0/059 ،0/234در هاّی
کفطک تتزتیة  ،0/004ٍ 0/0،095/033 ، 0/184در هاّی گاریش تتزتیة  0/006 ٍ 0/078 ، 0/011، 0/116هیکزٍگزم تز
گزم ٍسى خطک تذست آهذً .سثت هیشاى آالیٌذُ تِ دٍس هزجغ آى( ) THQتواهی فلشات آًالیش ضذُ در گًَِ ّای هَرد هغالؼِ
ٍ تزای گزٍُ ّای هختلف (کَدکاى،تشرگساالى ػادی ٍ هاّیگیزاى) کوتز اس  1تذست آهذ .حذاکثز هجاس هصزف هاّی تا تَجِ تِ
درجِ آلَدگی آًْا تِ فلشات هَرد هغالؼِ ،تزای افزاد تشرگسال ػادی در ارتثاط تا هاّی گاریش  7/32کیلَگزم در رٍس است کِ
ًسثت تِ تمیِ گًَِ ّا تیطتزیي ٍ تزای هاّی ٍَّر  4کیلَگزم در رٍس است کِ ًسثت تِ سایز گًَِ ّای هغالؼِ ضذُ کوتزیي
تَد.
ًتیجِ گیزی  :هیاًگیي فلشات سٌگیي آًالیش ضذُ در هاّی ّای هَرد هغالؼِ پاییي تز اس حذٍد هجاس تَصیِ ضذُ تَسظ WHO
ّ ٍ FAO ،وچٌیي استاًذاردّای هذٍى ساسهاى کطاٍرسی ،هاّیگیزی ٍغذایی اًگلستاى( ٍ ) MAFFهمزرات هلی چیي است.
هجوَع ًسثت هیشاى ّز یک اس فلشات هَرد هغالؼِ در یک گًَِ هاّی تِ دٍس هزجغ آى یا تؼثارتی ضاخص ّای خغز()HIکوتز
اس  1تذست آهذ ،تٌاتزایي هصزف ػضلِ ایي هاّی ّا خغز جذی تزای هصزف کٌٌذگاى ًخَاّذ داضت .هصزف هاّی ٍَّرتا 4
ٍ هاّی گاریش تا  7/32کیلَگزم در رٍس تزای افزاد تشرگسال ػادی هطکلی ًذارد.
کلوات کلیذیً :یکل) ،(Niکزٍم)(Cr؛ جیَُ) ، (Hgسزب ) ،(Pbهاّی ٍَّر،هاّی کفطک  ،هاّی گاریش ،خلیج فارط

