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کشاورزی رودخانه  های خزر رشد کرده اند و عنوان ماهیان مسموم 

به خود گرفته اند. عمق این ماجرا را می توان به رکورد داری مبتالیان 

به سرطان در این منطقه دانست. اقتصاد صیادی و سالمت مردم 

این منطقه در خطر است و بعد از مرگ خاموش خاویار ایرانی، 

حاال شاهد کاهش جمعیت گونه  های دیگر ماهیان خود هستیم.

بنا بر اعالم سازمان شیالت ایران، در حال حاضر حدود 90 

درصد ذخایر ارزشمند ماهیان خاویاری خزر از بین رفته است. 

این موضوع که به صید بی رویه و آلودگی خزر نسبت داده شده 

این  در  شد.  خاویاری  ماهیان  مصنوعی  تکثیر  به  منجر  بود، 

رودخانه های  در  ماهی ها  بچه  و  خاویاری  ماهیان  تخم  پروسه، 

رودخانه  ها  این  شدید  آلودگی  اما  می شد،  تکثیر  خزر  به  منتهی 

ماهیان  مصنوعی  تکثیر  پروژه  شد  باعث  سمی  پساب های  به 

با  ماهی ها  بچه  بیشتر  و  باشد  نداشته  چندانی  بازده  خاویاری 

فاضالب سموم کشاورزی جاری در رودخانه ها کشته شوند.

در آمار منتشر شده از سوی انجمن صنفی شرکت های صیادی 

گیالن از کاهش 75 درصدی صید ماهی کیلکا در 13 سال گذشته 

و 38 درصد صید کفال، 16 درصدی ماهی سفید و 73 درصدی 

کپور و همچنین تعطیلی 24 درصدی تعاونی های صیادی اطالع 

داده شده است. عالوه بر ماهی ها، بسیاری از گونه  های گیاهی و 

جانوری خزر بر اثر همین آلودگی ها از بین رفته است. به طوری 

که جمعیت فک خزر به عنوان تنها پستاندار این دریاچه، در روند 

انقراض قرار گرفته است.

70 درصد سموم کشاورزی ایران در مازندران مصرف می شود 

و پساب سمی مزارع هم از راه  رودخانه  های این منطقه به دریا 

بسته ای است  به راستی دریاچه  ریخته می شود. دریای خزر که 

عناصر  و  سموم  این  و  ندارد  دسترسی  آزاد  آب های  دیگر  به  و 

سرطان زا را در خود حفظ می کند.

 این سموم حتی با تبخیر آب دریا و ریزش های جوی از بین 

با  بنابراین  برمی گردد.  دریا  به  باران  طریق  از  دوباره  و  نمی رود 

ماهی ها منبع مهمی برای پروتیین به شمار می آیند. همچنین سرشار 

)مانند  ریز مغزی ها  و  و کلسیم(  فسفر  آهن،  )مانند  مواد معدنی  از 

روی، مس، ید، سلنیوم( ونیز ویتامین D و اسیدهای چرب امگا 3 

هستند. بحث در باره ی  آلودگی ماهیان آب های آزاد باعث تردید ویا 

محدودیت مصرف آنها شده است.

پدیده ی آلودگی نیز دامنگیر ماهی های پرورشی نیز شده است. 

به هر روی  شایعاتی در مورد آلودگی ماهیان دریای جنوب، دریای 

خزر، ماهیان پرورشی و ماهیان وارداتی وجود دارد.  حال کدام یک 

آلودگی های مربوط  اعتمادند؟  قابل  و  دارد  این شایعات صحت  از 

و  صنعتی  فاضالب های  سنگین،  فلزات  نفتی،  هیدروکربن های  به 

حتی خانگی و سموم دفع آفات نباتی و حیوانی از جمله آلودگی های 

احتمالی هستند که می تواند سالمت آبزیان را به مخاطره بیندازند.

دریاچه خزر در میان ایران و 4 کشور دیگر مشترک است. نشست 

هرساله  خزر،  دریای  آب  در  موجود  زنده  منابع  کمیسیون  سالیانه 

شدن  بحرانی  می شود.  هایی  گفتمان  زمینه  این  در  و  برگزارشده 

آلودگی خزر بیشتر از 10 سال است که از سوی سازمان ملل متحد 

هشدار داده شده و به تشکیل یک کنوانسیون بین المللی برای خزر 

نیز منجر شده است. اما این کنوانسیون که به مرکزیت ایران شکل 

پژوهش های  مرکز  است.  نبرده  پیش  از  کار چندانی  تاکنون  گرفته، 

مجلس در گزارشی که به تازگی منتشر کرده، وضع آالینده های خزر 

را خارج از استانداردهای جهانی معرفی کرده است. در حوزه آبریز 

دریای خزر بیش از 78 گونه ماهی وجود دارد که بیشتر این ماهیان 

دارای ارزش اقتصادی باالیی است. 

ماهیان خاویاری، ماهی سفید، سوف، کولی، اسبله، الی ماهی، 

استخوانی  ماهیان  مشهورترین  از  ماهی  اردک  و  کپور  کفال،  سیم، 

دریای خزر هستند. محل کار صیادان شمال، یا همان خزر، حاال 

حجم قابل توجهی از ذخایر ارزشمند ماهیان خود را از دست داده و 

تبعات آلودگی آب خزر، گریبان ماهیانش را گرفته است.

سموم  به  آلوده  آب  و  شهری  صنعتی،  پساب های  با  که  ماهیانی 
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آلودگی آبزیان خزر
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مصرف ماهی
آالینده ها  تأثیر  تحت  می تواند  هم  ماهی ها  گوشت  چند  هر 

در  محلول  آالینده   های  بیشتر  معمول،  طور  به  اما  بگیرد،  قرار 

چربی، در قسمت های چرب ماهی مانند پوست و زیرپوست آنها 

تجمع پیدا می کنند. بنابراین هنگام مصرف پوست ماهی را جدا 

کنید و دور بیندازید.

بیشتر سموم در قسمت آبشش و کبد ماهی تجمع پیدا می کند 

که  بی گمان باید دور ریخته شود.

در  تجمع  این  و  می شود  انباشته  ماهی ها  بدن  در  الینده ها  آ

در  کمابیش  خزر،  ماهیان  است.  بیشتر  دیرسال  ماهیان  بدن 

سن دو تا سه سالگی صید می شوند. در هنگام خرید، انتخاب 

بیشترین  که   نشود  فراموش  است.  ریزتربهتر  جثه  با  ماهی 

انباشت آلودگی در امعا و احشا ماهیان است که مصرف آن به 

هیچ عنوان توصیه نمی   شود.

و نکته مهم قابل یادآوری، حساسیت باالی ماهی سفید دریای 

خزر و ماهی قزل آالی پرورشی به آلودگی است. یعنی در صورت 

زنده ماندن هنگام صید و یا فروش در بازار، آلودگی کمتری دارند.

تشخیص ماهی خوب و مصرف
ماهی  که  معناست  این  به  باشد  کمرنگ  ماهی  اگرگوشت 

به  مایل  آن  گوشت  رنگ  اگر  است.  مریض  یا  نیست  کیفیت  با 

بر  ماهی  گوشت  رنگ  تفاوت  است.  مغزی  و  سالم  باشد  قرمز 

است.  رنگدانه  نوعی  که  است  آن  در  موجود  آستاگزانتین  اثر 

آستاگزانتین فواید بسیاری از جمله خاصیت ضد التهاب و تورم، 

افزایش جریان خون، افزایش قدرت بدنی و افزایش تولید انرژی 

میتوکندری را دارد.

ماهی تازه یا بی بو است و یا اینکه بوی مالیمی دارد. ارتجاعی 

بودن عضالت ماهی، درخشانی چشم ماهی، قرمز و روشن بودن 

تازه  از ویژگی های ماهی  آبشش ماهی و بسته بودن دهان ماهی 

چشمان  فرورفتگی  ماندگی،  بوی  کدر،  ظاهری  داشتن  است. 

مانده  ماهی های  ویژگی های  از  ماهی  دهان  بودن  باز  و  ماهی 

است. ماهی ها ممکن است برخی انگل ها را با خود حمل کنند 

از معروف ترین این انگل ها کرم نواری است که قادر است در لوله 

گوارش بدن انسان به مدت چند سال زندگی کند. بنابراین هنگام 

پخت ماهی باید دمای داخل آن حداقل به 60 درجه سانتی گراد 

برسد، تا هر نوع انگلی در آن کشته شود.

با پخت ناقص یا سوشی و ماهی های  یا  خوردن ماهیان خام 

دودی، می تواند باعث آلوده شدن با انگل آنیسکیس شود.

سمی تر  روز  به  روز  خزر  آلودگی،  حجم  افزایش  و  زمان  گذشت 

می شود و سموم موجود در دریا به بدن آبزیان ساکن خزر وارد شده 

تا 30  انسان منتقل می شود.  بدن  به  با خوردن ماهی  این سموم   و 

بود  اندازه ای  به  قبل، حجم صدف های 2 کفه ای دریای خزر  سال 

که سواحل شمال کشور را سفید می کرد. اما در حال حاضر به ندرت 

ردی از این صدف ها در سواحل خزر دیده می شود. 

و دستگاه  به سرطان معده  مبتالیان  آمارهای رسمی، شمار  بر  بنا 

گوارش در استان های گیالن و مازندران بیشتر از سایر نقاط کشور است 

که این موضوع خود مؤید آلودگی های سموم در این منطقه است.

آلودگی در بدن ماهیان می توان  انباشت  از  آلودگی دریا را  میزان 

آستانه  دارای  یک  به آالینده های سمی  دریافت. هر ماهی نسبت 

میزان  وقتی  می شود.  و  50LCارزیابی   LD50 با  که  است  تحمل 

آلودگی از حد مجاز در بدن ماهی فراتر رود، آن وقت ماهی از بین 

می رود و زنده نمی ماند. ماهی هایی مثل سالمون و قزل آال و ماهی 

سفید نسبت به آلودگی حساسند و به همین خاطر است که میزان آنها 

کاهش یافته است، ولی برخی ماهیان مانند تیالپیا در برابر آلودگی 

مقاومند و در آبهای آلوده به حیات خود ادامه می دهند و این آلودگی 

در بدن آنها تجمع می یابد.

ماهی پرورشی
ماهیان پرورشی از غذاهای تغذیه می کنند که در معرض دیوکسین 

 پرورش دهندگان ماهی در تالش هستند 
ً
و آلودگی جیوه است. اخیرا

که ماهیان را از مصرف این مواد آلوده دور نگه دارند و به آنها پروتئین 

سویا و غذاهای سالم تر بدهند. اما ماهی ها این مواد مفید را مصرف 

پرورشی  ماهیان  برخی  گوشت  کیفیت  دلیل  همین  به  نمی کنند، 

پایین است و پرورش دهندگان به گوشت ماهی ها آنتی بادی می زنند 

تا آلودگی های آن کاهش یابد، در صورتی که این آنتی بادی ها خود 

گوشت  مصرف  دلیل  همین  به  هستند.  مضر  افراد  سالمتی  برای 

برخی از ماهیان پرورشی توصیه نمی شود.

نام  به  موجوداتی  از  می کنند  رشد  دریا  در  که  ماهیانی 

منبع  موجودات  این  که  می کنند  تغذیه  پالنکتون ها  فیتو

افزایش  را  ماهی  بدن  در  امگا3   میزان  و  ماهی هاست  امگا3 

برای  پالنکتونی  فیتو پرورشی،  ماهی های  مورد  در  اما  می دهد. 

ذخیره امگا3 در بدن آنها در دسترس نیست.

با توجه به فقدان ناظر و دامپزشک در اکثر استخرهای پرورش ماهی 

کشور، نمی توان به سالمت تغذیه ای ماهیان پرورشی اطمینان چندانی 

داشته باشیم. به همین دلیل ابتدا مصرف ماهی های اقیانوسی و ماهی های 

آب های آزاد، سپس ماهی های دریای جنوب، پس از آن ماهی های دریای 

شمال و در نهایت هم استفاده از ماهی های پرورشی توصیه می شود.
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 مغزپخت کنید و از سرخ کردن ماهی پرهیز 
ً
بنابراین ماهی را کامال

تا 50 درصد  را  قلبی  امراض  بروز  احتمال  ماهی سرخ شده  کنید. 

تشدید می کند. در حالی که مصرف ماهی کبابی یا در فر پخته شده 

احتمال بیماری های قلبی را تا 30 درصد کاهش می دهد.

آروماتیک  پلی سایکلیک  وجود  علت  به  دودی  ماهی  مصرف 

هیدروکربن ها )ترکیب سمی معروف دود( که به شدت سرطان زاست 

 توصیه نمی شود.
ً
اصال

جیوه در ماهی
کم  مقدار  وجود  هستند.  جیوه  کمی  میزان  دارای  ماهیان  همه 

دارای  ماهیان  از  برخی  ولی  است،  بی ضرر  مردم  بیشتر  برای  جیوه 

مقدار جیوه باالیی بوده و می تواند به جنین و یا نوزاد شیرخوار آسیب 

ماهی  نوع  و  مقدار  در  باید  شیرده  و  باردار  مادران  بنابراین  برساند. 

بیشتری  جیوه  میزان  دارای  بزرگ  ماهیان  کنند.  دقت  خود  مصرفی 

بدنشان  در  بیشتری  جیوه  خود  طوالنی  عمر  طول  در  زیرا  هستند 

تجمع یافته است.

ماهی سفید،  عبارتنداز:  دارند  را  میزان جیوه  کمترین  که  ماهیانی 

آزاد، ساردین، کیلکا، ماهی مرکب، تیالپیا،  شاه ماهی، کفال، ماهی 

قزل آال، گربه ماهی و میگو و صدف و خرچنگ. این دسته را می توان 2 

تا 3 بار در هفته مصرف کرد.

تن، ماهی  کپور،  عبارتنداز:  دارند  متوسطی  جیوه  که   ماهیانی 

 ماهی باس. خوردن این آبزیان نباید بیش از  6 وعده در ماه باشد.

ماهیانی با جیوه زیاد عبارتنداز: کوسه ماهی، اره ماهی، مارلین و 

نوعی ماهی تون به اسم آهی. از خوردن  این دسته  باید پرهیز کرد.

بیماری کفال ماهیان
ماهی های کفال دریای خزر درگیر بیماری به نام »نکروز ویروسی 

کفال ماهیان دریای خزر« هستند که در سال گذشته منجر به تلف 

هیچ  ماهیان  کفال  دسته جمعی  مرگ  این  شد.  آنها  گروهی  شدن 

ندارد.  سنگین  فلزات  آلودگی های  یا  صنعتی  آلودگی  های  به  ربطی 

ابتال به  این بیماری مربوط به کیسه شنای ماهی بوده و در صورت 

آن ماهی تعادل خود را از دست می دهد. اما این که آیا این بیماری 

قابل سرایت به انسان است و می تواند مصرف کننده را هم آلوده کند، 

هنوز مشخص نیست.
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