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سنجش مقایسهای تجمع فلزات سنگين )(Cd, Pb, Hg, Cu
در بافت عضله ،كبد ،پوست و تركيب اسيدهای چرب
تاسماهی ایرانی ()Acipenser persicus
در برخی نواحی جنوب دریای مازندران
3

مسعود هدایتیفرد ،*1ندا ارومی ،2مریم خاورپور

 .1دانشیار گروه شیالت ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،واحد قائمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قائم شهر ،ایران
 .2دانشآموختۀ کارشناسی ارشد ،دانشکدۀ کشاورزی و صنایع غذایی ،واحد آیت اهلل آملی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آمل ،ایران
 .3استادیار گروه مهندسی شیمی ،دانشکدۀ فنی و مهندسی ،واحد آیت اهلل آملی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آمل ،ایران
(تاریخ دریافت1395/3/4 :؛ تاریخ تصویب)1396/7/ 29 :

چکیده
مطالعۀ مقایسهاي تجمع فلزات سنگین (کادمیوم ،سرب ،مس و جیوه) در اندامهاي کبد ،پوست و عضله و همچنین پروفایل اسییدهاي ریرب فیلیۀ
تاسماهی ایرانی در سواحل جنوب شرقی و غربی دریاي مازندران (استانهاي مازندران وگلستان) انجامشد .نتایج نشان داد که در عضلۀ نمونیههیاي
هر دو ناحیه تمام این فلزات سنیگن در محدودۀ مجاز مصرف قرار دارند ()P>0.05؛ لیکن غلظت عناصر در کبد بیشیتر از پوسیت و عضیله اسیت
( .)P<0.05در هردو ناحیه جنوب شرقی و غربی در کبد تاسماهی ایرانی مقادیر سرب ( 2/21و  )µg/g 2/05باالتر از محدودۀ مجاز ارزیابی شدند.
مقادیر جیوه در پوست و کبد ( 0/46تا  )µg/g 0/47نیز باالتر از عضله بود .همچنین تجمع فلزات سنگین در نمونههاي صیدشده از سواحل جنوب
غربی (مازندران) بیشتر از سواحل جنوب شرقی (گلستان) بودهاست .الگوي تجمع فلزات سنگین در عضلۀ ماهی با اندامهاي کبد و پوسیت متفیاوت
بود .از سوي دیگر ،مجموع اسیدهاي ررب غیراشباع ( )UFAدر رربی بافت تاسماهی ایرانی نواحی جنیوب غربیی و شیرقی بیه ترتیی  85/54و
 g/100g 77/48بود ( .)P<0.05بهعالوه مجموع اسیدهاي ررب سري امگا 3-در رربی بافت تاسماهی ایرانی در سواحل مذکور به ترتی 14/17
و  g/100g 7/35بود ( .)P<0.05همچنین بین میزان عناصر سنگین در اندامهاي مختلف و میزان رربی همبستگی وجود داشت .این همبسیتگی
در بافتهاي کبد ،پوست و عضله رابطۀ مثبتی داشت؛ برعکس ارتباطی بین اسیدهاي ررب امگا 3-فیله و تجمع فلزات سنگین در آن دیده نشد .در
بین فلزات مورد بررسی مقدار سرب در بافت کبد تاسماهی ایرانی ناحیه جنوب شرقی از حد استاندارد تعیین شده بیشتر بوده است .مطیاب نتیایج
بافت خوراکی عضلۀ تاسماهی ایرانی در سواحل جنوبی دریاي مازندران سالم است.
كليد واژگان :امگا ،3-تاسماهی ایرانی ،دریاي مازندران ،فلزات سنگین
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 .1مقدمه
تاسییماهی ایران یی یییا قییره بییرون 1از خییانوادۀ ماهیییان
خاویاري 2بیوده و گونیۀ مهیاجر سیواحل جنیوبی درییاي
مازندران و به ویژه سواحل ایرانی آن است ()Coad, 2016
که به دلیل صید بیرویه و سایر عوامل مخرب ،ذخایر آنها به
شدت کاهش یافته به طوري که مدتهاست تکثیر مصنوعی
تنها روش موجود ،جهت حفظ ذخایر این گونههیاي بیا ارزش
بیه شیمار میییرود ( .)Keyvanfar et al., 1987ماهیییان
خاویاري یا تاسیماهیان دسیتۀ بسییار مهمیی از آبزییان را
تشییکیل میییدهنیید کییه  %90از ذخییایر آنهییا در دریییاي
مازندران یافت میشیود .مطیاب آمیار در سیال  1392ییا
 2013از جمع  4تن خاویار تولییدي 2 ،تین و از مجمیوع
 56تن گوشت صید شده تاسماهیان 32 ،تین ییا  %57آن
بییه جیینس تاسییماهی اختصییاا داشییته اسییت کییه غالبیاً
تاسماهی ایرانی هستند (سیالنامۀ آمیاري کشیور)1393 ،؛
این در حالی است که کل صید تاسماهیان در سال ماقبیل
آن یعنی  1392برابر با  56تن اعالم شده بود.
این آبزیان ره به لحاظ خاویار و ره از نظر گوشت داراي
ارزش بسیاري هسیتند (.)Hedayatifard & Moini, 2004
بافت فیلۀ ماهیان حاوي پیروتئین ،رربیی ،میواد معیدنی،
ویتامینها و اندکی کربوهییدارت و آب هسیتند و ازجملیه
ترکیبات منحصربهفرد در ماهیان مییتیوان بیه اسییدهاي
ررب غیراشیباع بیهوییژه امگیا )ω-3( 3-و امگیا)ω-6( 6-
اشاره کرد کیه نقیش مهمیی را در سیالمتی انسیان ایفیاء
میکنند ( .)Hedayatifard & Moeini, 2007اکثر ماهیان
از نظر دارا بودن اسیدهاي ررب غیراشباع غنی هستند.
ماهیییان حساسیییت بییه انییواع مییواد سییمی دارنیید و
شاخصهیایی ماننید سین ،طیول ،وزن ،جنسییت ،عیادات
غذایی ،نیازهاي اکولوژیک ،غلظت فلزات سینگین در آب و
رسوبات ،زمان اقامت ماهی در محیط آلوده ،فصل صیید و
خواا فیزیکی و فیزیکوشییمیایی آب از عوامیل میثرر در
تجمع فلزات سنگین در اندامهاي مختلف میاهی هسیتند
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(.)Leatherland & Woo, 2010; Canli & Atli, 2003
این حالت ممکن است به تجمع زیستی 3منجیر شیود.
فلزات سنگین ابتیدا توسیط فیتوپالنکتیون ،4بیاکتريهیا،
قارچها و ارگانیسمهیاي کوریک دیگیر جیذب مییشیوند
سپس به ترتی  ،توسط موجودات بزرگتر خیورده شیده و
عاقبت وارد بدن انسان میشوند.
تغییرات تجمع فلزات سینگین در بافیتهیاي مختلیف
ماهیییان آب شیییرین میییتوانیید وابسییته بییه فصییل باشیید؛
بنابراین ،ترکی آنالیزهاي فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیک،
راه مناسبی بیراي نمیایش صیحیر شیرایط کلیی زیسیت
محیطییی مییاهی اسییت .حتییی برخییی محققییین هماننیید
 Ben Salemو همکاران ( )2014ماهییانی هماننید کلمیه
( )Rutilus rutilusرا بهعنیوان انیدیکاتور آلیودگی آب بیه
فلزات سنگین معرفی کردهاند که البته نییاز بیه مطالعیات
بیشتري دارد.
در سالهاي اخیر به دلیل افزایش نگرانی از آریار دراز
مدت فلزات سنگین به عنوان آالیندههاي زیستمحیطیی،
مطالعات فراوانی پیرامون این آالیندههیا صیورت پذیرفتیه
است .اریرات مخیرب فلیزات سینگین منجیر بیه یایعات
آبشش ،کبد ،کلیهها و خون مورد بررسی قرار گرفته شیده
است .اظهار شده است که غلظت تجمع فلزات سنگین بیه
ویژه جیوه که خطرناک ترین آنهیا اسیت ،بیه ترتیی در
بافتهاي کبد < کلیه < عضله است (.)Endo et.al, 2004
فلیزات سیینگین بییا بسیییاري از ناهنجییاريهییاي مییاهی در
جمعیییتهییاي طبیعییی و در نمونییههییا مییرتبط هسییتند
( .)Sfakianakis et al., 2015ناهنجیاريهیاي عمیومی،
اررات مخربی روي جمعیت ماهیان ،مییزان بقیاء ،راحتیی
کلی ماهی در محیط ،نیر رشید و شیکل ظیاهري میاهی
میتواند تحت تأریر حضور فلزات سنگین در محییط قیرار
گیییییرد ( .)Sfakianakis et al., 2015همچنییییین
 Andreassonو  )2004( Daveانتقال فلیزات سینگین از
1

Acipenser persicus
Acipenseridae
3
Bioaccumultion
4
Phytoplankton
2

سنجش مقایسهاي تجمع فلزات سنگین در ...

رسوبات بیه میاهی را مطالعیه کیرده و از مییان هفیت فلیز
سنگین روي ،سرب ،نیکل ،جیوه ،مس ،کروم و کیادمیوم،
تنها سه مورد جیوه ،سرب و مس در صفرا متمرکز شد.
با توجه به اهمیت ماهیان خاویاري دریاي مازنیدران و
به ویژه قرهبرون یا تاسماهی ایرانی به عنوان با ارزشترین
ماهیییان مصییرفی و شییرایط آلییودگی روز افییزون سییواحل
جنوبی درییاي مازنیدران امکیان حضیور و تجمیع فلیزات
سنگین در اندامهاي این گونۀ با ارزش وجود دارد.
پیش از این گزارشهایی از احتمال آلودگی بافتهیاي
ماهیان خاویاري به فلزات سنگین منتشر شده بیود امیا از
آنجایی که دریاي مازندران درواقع یک دریارۀ بستهاست،
انواع آالینیدههیاي صینعتی و نفتیی و شیهري بیه همیراه
جریانهاي آبی رودخانههیا بیه وییژه رود ولگیا در ناحییۀ
شیمالی ،وارد ایین درییا مییشیوند (.)Karpinsky, 1992
همین امر موج شده در سالهاي اخیر محققین نسیبت
بیییه ایییین خیییانوادۀ ارزشیییمند عالقیییهمنییید شیییوند
( ;Karpinsky, 1992; Watanabe & Tanabe, 2003
.)Agusa et al., 2004
 Jarićو همکاران ( )2011تغیییرات فلیزات سینگین و
مواد معدنی را در بافتهیاي آبشیش ،کبید ،روده و عضیلۀ
تاسیماهی شیی  A. ruthenusبررسیی کردنید Onara .و
همکییاران ( )2013تجمییع زیسییتی فلییزات سیینگین را در
بافتهاي مختلف کبد ،عضله ،رربی ،گنادها و پوست انواع
ماهیان خاویاري در شمال غربیی درییاي سییاه و پیا یین
دست رود دانوب میورد ارزییابی قیرار دادنید Poleksic .و
همکاران ( )2010تأریرات هیستوپاتولوژیک فلزات سنگین
را در آبشش ،کبد و پوست تاسماهی شی بررسی کردنید
و تمایز مشخصی میان این سیه انیدام مشیاهده کردنید و
جمعیییت تاسییماهی شییی را گونییهاي ویییژه در رابطییه بییا
تأریرپذیري از فلزات سنگین معرفی کردند .از دیگرسوLi ،
و همکییییاران ( )2010فلییییزات سیییینگین موجییییود در
محیطزیست ماهی را بر روي پارامترهاي حرکتیی اسیپرم
تاسماهی شی و پاسخهاي آنتیاکسیدانتی بین اسیپرم و
این فلزات را میثرر دانسیتهانید Sfakianakis .و همکیاران
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( )2015اییین فلییزات را حتییی بییر روي الرو ماهیییان آب
شیرین نییز حیا ز اریرات آسیی زا تشیخیص دادهانید .در
جدیدترین تحقیی نییز  Kolangi Miandareو همکیاران
( )2016تاسماهی ایرانی (قرهبرون) را در معرض ترکیبات
حاوي کیادمیوم قیرار دادنید و تغیییرات پاتولوژییک آن را
مطالعه کردند.
پیرامون تجمع فلزات سینگین در بافیتهیاي ماهییان
خاویاري ایران نیز پژوهشهیایی صیورت پذیرفتیه اسیت؛
 Sadeghiradو همکاران ( )2005نیز فلزات سنگین روي،
مس ،سرب ،کادمیوم و جیوه را در بافت ماهیچه و خاوییار
تاسماهی ایرانی و اوزون برون اندازه گیري کردند .بهعالوه
مقیییادیر ایییین فلیییزات در کبییید و آبشیییش اوزونبیییرون
( ،)Gapeova et al, 1990کبید و کلییۀ تاسیماهی ایرانیی
()Amini Ranjbar et al., 2003؛ عضلۀ فیلمیاهی ،اوزون
1
بییرون ،شییی  ،تاسییماهی ایرانییی و تاسییماهی روسییی
()Agusa et al., 2004؛ انیواع فلیزات سینگین و عناصیر
2
کمیاب در کبید ،آبشیش ،فیلیه و رودۀ تاسیماهی شیی
( ،)Jaric et.al, 2011جییوه در عضیله ،آبشیش و خاوییار
تاسیماهی ایرانیی ( )Halimi et al., 2011و انیواع فلیزات
سییینگین مختلیییف در کبییید و عضیییلۀ اوزون بیییرون
( ;Abtahi et al., 2007; Hedayatifard et al., 2017
 )Heydary et al., 2012نیز میورد سینجش قیرار گرفتیه
است .عالوه براین  Pourangو همکاران ( )2005رگونگی
حضور فلزات سنگین را در بخشهاي خیوراکی  5گونیه از
ماهیان خاویاري مورد مطالعه قرار دادند.
از جمله مهمترین شاخصهاي تغذیهاي آبزیان اسییدهاي
ررب غیراشباع موجود در بافت و اندامهاي مختلف آنهاست.
مهمترین ویژگی رربی ماهیان خاوییاري نییز حضیور مقیدار
بییاالي اسیییدهاي رییرب غیراشییباع در بافییت آنهاسییت
(.)Isuyev & Musayev, 1989; Xu et.al, 1993
بیشترین میزان غیراشباعیت اسیدهاي ررب ،در بافت ماهییان
دیده شده است ( )Stansby, 1990و به همین جهت ماهییان
Acipenser guldenstaedti
Acipenser ruthenus

1
2
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از جمله بیا ارزشیترین میواد غیذایی جهیان هسیتند .پیرامیون
سنجش اسید ریرب آبزییان نییز مطالعیات متعیددي صیورت
گرفتییه اسییت ب یهطییوريکییه اسیییدهاي رییرب بافییت مییاهی
اوزونبییرون ( ;Hedayatifard & Yousefian, 2007
 ،)Hedayatifard & Moeini, 2007تاسییماهی ایرانییی
( )Hedayatifard & Moeini, 2004و سییایر ماهیییان
خاویاري ()Isuyev & Musayev, 1989; Xu et.al, 1993
مورد مطالعه قرار گرفته است .از دیگرسیو ،بیین پروفاییل
اسیدهاي ررب ماهی و تجمع فلیزات سینگین در جوامیع
بیولوژیک روابط منطقی وجود دارد.
با توجه به اکولوژي ماهیان خاویاري کیه در بسیتر آب
مهاجرت میینماینید ،جیایی کیه فلیزات سینگین در اریر
وزنشان تهنشین میشوند و با عنایت بیه ورود انیواع میواد
آالینده به دریاي مازندران در حاشیههاي مختلف آن و بیا
توجه به اهمیت صید آین ماهییان در حیوزۀ جنیوبی ایین
دریا در استانهاي مازندران و گلستان ،در پژوهش حا یر
به استخراج و شناسایی فلیزات سینگین کیادمیوم ،سیرب،
جیوه و مس در اندامهاي ذخیرهاي بدن تاسماهی ایرانی و
نیز شناسایی کمی و کیفیی اسییدهاي ریرب موجیود در
بافت آنها اقدام گردید.

 .2مواد و روشها
در فصل بهار  1392نمونههاي تاسماهی ایرانی به طیور
تصادفی از سواحل جنوبی دریاي مازنیدران در اسیتانهیاي
مازندران (ناحیۀ  5صیادي ،بندر نوشهر) و گلسیتان (ناحییۀ
 4صیادي ،بندر ترکمن) صید و در فاصلۀ زمیانی کوتیاه بیه
کرپی صیدگاه هر ناحیه منتقل و در آنجا ماهییان ،سیرزنی،
تخلیه شکمی و استخوانگیري شیدند و سیپس بیه منظیور
زدودن امعاء و احشاء و خون با آب شستشو شیده و پیس از
بیومتري و تعیین جنسیت ،جداسازي بافتهاي پوست ،کبد
و عضله (بخش پشتی گردۀ ماهی) با استفاده از کارد استیل
طب استاندارد ( )MOOPAM, 1983انجام شید .در ادامیه
نمونههاي بافتهاي جدا شده به وزن تقریبی  100گیرم در

کیسههاي پلیاتیلنی و فالسک حاوي ییخ (نسیبت  )1:1بیه
آزمایشگاه آنالیز خوراک مازندران (ساري ،مازندران) منتقیل
و همراه با بررس در کیسههاي پلیاتیلنی و در دماي -20
درجۀ سانتیگراد ذخیره شدند .به منظور به حداقل رساندن
خطا در اندازه گیري و آلیودگی بیه فلیزات سینگین تمیامی
ظروف آزمایشگاهی ابتدا توسط مواد شیوینده شسیته و بیه
مدت  24ساعت داخل ظرف محتیوي اسیید نیترییک %15
قرار داده شدند و قبل از استفاده با آب مقطر دوبار شسیته و
خشک شدند ( .)MOOPAM,1983کلیۀ مواد شییمیایی از
شرکت مرک آلمان تهیه گردید.

 .1.2روش سنجش فلزات سنگين
پس از آماده سازي ظیروف آزمایشیگاهی نمونیههیاي
عضله ،پوست و کبد هر میاهی از حالیت انجمیاد خیارج و
سپس در دماي  85 °Cبه میدت  15سیاعت توسیط آون
خشک شدند ( .)MOOPAM,1983سپس هریک جداگانه
در یک ظرف رینی به وسیله هاون پودر شدند .یک گیرم
از هر یک از نمونههاي پودر شدۀ عضله ،پوست و کبد هر
نمونه جداگانه با ترازوي دیجیتالی (با دقت  )0/001وزن و
داخل ظیرف پالسیتیکی دربدار ریختیه و بیه هرکیدام از
نمونههاي عضله و کبد 5 ،میلیلیتیر اسیید نیترییک2/5 ،
میلیییلیتییر اسیییدسییولفوریک و  1میلیییلیتییر اسییید
هیدروکلریک و به نمونههاي پوست نیز  2میلیلیتر اسیید
نیتریک 1 ،میلیلیتر اسیدسولفوریک و  4میلیلیتیر اسیید
هیدروکلریک ا افهشید و بیهمیدت  45دقیقیه در حمیام
آبی  100°Cقرار دادهشدند (.)AOAC, 2005
پس از هضم کامل نمونهها آنها را در بیالن ژوژه و بیا
آب مقطر دو بار تقطیر به حجم  20میلی لیتر رسانده شد
و پس از عبور از کاغذ صیافی نمونیههیا در داخیل ظیروف
دربدار پالستیکی جهت تزری بیه دسیتگاه جیذب اتمیی
نگهداري شدند .به همراه هر یک از نمونیههیا ییک نمونیه
شاهد اسیدي تهیه و همراه با دیگر نمونه آنیالیز شید کیه
فلزات در آن شناسا ی نشد.
جهت آماده سازي دستگاه ،پس از تنظیمات مربوط به
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الم  ،جهت کشیدن خیط کالیبراسییون ،از محلیولهیاي
استاندارد با غلظتهاي مختلف کیه از محلیول اسیتاندارد
مادر با غلظت  ppm 1000تهیه شده بودند ،استفاده شید.
بییراي تضییمین صییحت دادههییا نیییز از مییواد اسییتاندارد
) SRM (Standard Reference Materialاستفاده گردید
( .)Burger & Gochfeld, 2005سپس نمونه هاي هضیم و
آمادهسازي شده به وسیلۀ دستگاه جذب اتمی اسیپکترومتر
مدل  Varianمورد قرا ت قرار گرفته و در نهایت در فرمیول
ذییل محاسیبه و مییزان غلظیت بیر مبنیاي  ppmییا µg/g
مشخص شد (:)Poleksic et al., 2010
Cr = Ci V/m

که در آن :Cr :غلظت نمونه؛  : Ciغلظت خوانیده شیده
توسط دسیتگاه؛  :Vحجیم نهیا ی نمونیه؛  :mوزن خشیک
مادۀ انتخاب شده

 .2.2روش سنجش اسيد چرب
شناسایی پروفایل و ترکی اسیدهاي ررب بیهوسییلۀ
دسیتگاه کرومیاتوگرافی گیازي ( GC-7890 A, Agilent
 )Technolبا دتکتور یونش شعلهاي ( )FIDبا لولۀ مو ینیه
و سییتون  50متییر  0/25 xمیلیییمتییر صییورت گرفییت
( .)Stansby, 1990بهطوريکه پس از اسیتخراج رربیی و
محاسییبۀ رربییی ( ،)Kirk & Sawyer, 1991متیییل
استرهاي اسیدررب توسط استري شدن و آنالیز اسیدهاي
ررب نمونهها توسط  GCانجام شده ،هلیوم به عنوان گیاز
حامل مورد استفاده قرار گرفت .طی ییک برنامیۀ حرارتیی
درجییه حییرارت تزرییی  ،240ocردیییاب  ،280ocسییتون
 ،160 ocحجم تزری  1میکرو لیتر ،دماي ستون ابتدا بیه
مدت  5دقیقه در  160درجۀ سلسیوس رابت بود و سپس
طییی  5دقیقییه دمییاي سییتون بییه  180درجییۀ سلسیییوس
رسیده 10 ،دقیقه در این دما رابت مانید و طیی  5دقیقیه
دما به  200درجۀ سلسیوس رسید و پس از یک دقیقه به
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دماي  220درجه رسید و  5دقیقه نییز در ایین دمیا نگیه
داشته شد تا تمیام ترکیبیات خیارج گردنید .سیرعت گیاز
حامل  ،0/5مقیدار تزریی  1میکیرو متیر و نیر شیکافت
( 1:10 )Split ratioبود .متیل اسیترهاي اسیید ریرب بیا
اسییتفاده از اسییتانداردهاي معییرف ( )Merk, Germanyو
برحس ( g/100gگرمدر100گیرم رربیی) تعییین شیدند
(.)Stansby, 1990

 .3.2تجزیه و تحليل آماری
تجزیه وتحلیل آماري توسط نرم افیزار  SPSS19انجیام
گرفییت .نرمییال بییودن دادههییا بییا اسییتفاده از آزمییون
 Kolmogorov-Smirnovانجیییام شییید و بیییراي مقایسیییۀ
میانگین دادهها از تجزیۀ واریانس ییک طرفیه  ANOVAو
آزمون دانکن با سطر اطمینان  95درصد اسیتفاده گردیید.
ری همبستگی پیرسون و آنالیز رگرسیون خطی ،جهیت
بررسی ارتباط میزان تجمع فلزات سنگین با اسیید ریرب و
آزمیون آمیاري  Independent T-testدر خصیوا تعییین
ارتباط بین دادهها مورد استفاده قرارگرفتند .رسم نمودارهیا
و جدولها و همچنین مقایسیۀ دو گیروه اسییدهاي ریرب
توسط آزمون  T-Testبا نرمافزار  Excle 2007انجام شد.

 .3نتایج
 .1.3استخراج و شناسایی فلزات سنگين
میانگین غلظت فلیزات سینگین در بافیت فیلیه ،کبید و
پوست گونههاي مورد مطالعه به ترتی در جدولهاي  1تیا
 3نشان داده شده است .نتایج اخیتالف معنییداري را بیین
نمونههاي دو استان مازندران و گلستان در برخیی انیدامهیا
نشان میدهد .مقیدار کیادمیوم بیین  0/13تیا ،µg/g 0/16
سرب بین  0/23تا  ،µg/g 2/21جیوه بیین  0/25تیا 0/47
 µg/gو مس بین  2/37تا  µg/g 6/51اندازهگیري شد.
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جدول  .1میزان فلزات سنگین در وزن خشک بافت عضلۀ تاسماهی ایرانی جنوب دریای مازندران ()µg/g
کادمیوم

منطقۀ جغرافیایی

±SD

جنوب شرق (گلستان)

0/00

جنوب غرب (مازندران)

0/01

سرب

Mean

±SD

0/13

0/05

a
a

0/16

Mean
0/23

0/05

b
b

0/02

جیوه
±SD

0/26

مس

Mean

±SD

0/25

0/17

a
b

0/11

0/31

0/21

Mean
b

2/37

b

3/62

حروف مختلف در هر ستون بیانگر وجود تفاوت معنیدار آماري است ()P<0.05

جدول  .2میزان فلزات سنگین در وزن خشک بافت کبد تاسماهی ایرانی جنوب دریای مازندران ()µg/g
منطقه جغرافیایی

کادمیوم
±SD

جنوب شرق (گلستان)

0/03

جنوب غرب (مازندران)

0/01

سرب

Mean

±SD

0/19

0/17

a
a

0/17

0/23

جیوه

Mean

±SD

2/21

0/12

c
d

2/05

0/09

مس

Mean

±SD

0/47

1/14

b
b

0/40

1/33

Mean
b
c

6/22
8/74

حروف مختلف در هر ستون بیانگر وجود تفاوت معنیدار آماري است ()P<0.05

جدول  .3میزان فلزات سنگین در وزن خشک پوست تاسماهی ایرانی جنوب دریای مازندران ()µg/g
منطقۀ جغرافیایی

کادمیوم

جنوب شرق (گلستان)

±SD
0/00

جنوب غرب (مازندران)

0/02

Mean
a
0/01
b

0/18

سرب
±SD
0/11
0/21

جیوه

Mean
b
1/12
c

1/89

±SD
0/03
0/05

مس

Mean
b
0/29
b

0/46

±SD
0/65
1/08

Mean
b
5/33
b

6/51

حروف مختلف در هر ستون بیانگر وجود تفاوت معنیدار آماري است ()P<0.05

 .2.3پروفایل اسيدهای چرب
مقادیر رربی بافت فیلیۀ تاسیماهی ایرانیی بیه ترتیی
 9/01و  g/100g 9/03در سییواحل مازنییدران و گلسییتان
محاسبه شدند ( .)P<0.05پروفاییل مقایسیهاي اسییدهاي
ررب بافیت فیلیۀ تاسیماهی ایرانیی و همچنیین ترکیی
سريهاي اسیدهاي ررب ایین گونیه در سیواحل جنیوبی
دریاي مازنیدران در اسیتانهیاي مازنیدران و گلسیتان در
جییدولهییاي  4و  5نشییان دادهشییدهاسییت .همچنییین در
شکلهاي  1تا  4نمودار روابط همبستگی بین رربی بافت
فیله ( )g/100gو مجموع فلیزات سینگین ( )µg/gموجیود
در عضله ،کبد و پوست ماهیان خاوییار ي جنیوب درییاي
مازنییدران نشییان داده شییده اسییت .طبی نتییایج در بییین

اسیدهاي ررب تاسیماهی ایرانیی بیه ترتیی در سیواحل
مازندران و گلسیتان ،اولئییک اسیید ( )C18:1بیا مقیادیر
 46/23و  )P>0.05( g/100g 44/65بیشیییییییییییترین و
میریسییتیک اسییید ( )C14:0بییا مقییادیر  1/80و 2/01
 g/100gکمترین مقدار اسیدهاي ررب را تشکیل دادهانید
و آلفا -لینولنیک اسید ( )C18:3بیا مییزان g/100g 2/05
در سواحل گلستان نیز در زمرۀ کمترین میزان اسییدهاي
ررب قرار گرفت .همچنین اسیدهاي ریرب غیراشیباع بیا
رند پیوند دوگانه (پلی ین)  PUFAدر تاسیماهی ایرانیی
سواحل مازندران و گلستان به ترتی به مییزان  22 /99و
 g/100g 15/78رسییید ( .)P<0.05نسییبت اسییید رییرب
امگییا 3-بییه امگییا )ω-3/ω-6( 6-را در تاسییماهی ایرانییی
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 1/6و g/100g 0/8

سواحل مازندران و گلستان به ترتیی
بیییییود ( .)P<0.05همچنیییییین رابطیییییۀ ترتیبیییییی

 UFA>MUFA>PUFA>SFAدر هییر دو ناحیییۀ دریییا
برقرار بودهاست.

جدول  .4اسیدهای چرب فیلۀ تاسماهی ایرانی ( )g/100gدر سواحل جنوب شرق و غرب دریای مازندران
تاسماهی ایرانی
Acipenser persicus
جنوب شرق (گلستان)
جنوب غرب (مازندران)

نوع و سری اسید چرب
C14:0

میریستیک

C16:0

پالمیتیک

سری اشباع

±SD
0/05

Mean
1/80

±SD
0/07

Mean
2/01

1/33

7/55

2/05

8/35

* C18:0

استئاریک

0/21

2/05

0/35

2/55

C16:1ω-7

پالمیتولئیک

1/66

16/32

2/52

17/05

C18:1ω-9

اولئیک

3/06

46/23

2/08

44/65

C18:2ω-6

لینولئیک

1/05

4/31

1/15

5/05

* C20:4ω-6

آراشیدونیک

1/02

4/51

1/12

3/38

* C18:3ω-3

آلفا -لینولنیک

1/03

3/68

0/65

2/05

* C20:5ω-3

ایکوزاپنتانو یک

1/21

5/94

0/09

3/11

* C22:6ω-3

دوکوزاهگزانو یک

4/55

0/35

سری تک غیراشباع
سری ω-6
سری ω-3

1/09
96/94

مجموع اسیدهای چرب شناخته شده

2/19
90/39

اسیدهاي ررب ستارهدار (*) هر ردیف بیانگر وجود تفاوت معنیدار آماري است (.)P<0.05

جدول  .5ترکیب گروههای اسید چرب فیلۀ ماهیان تاسماهی ایرانی ( )g/100gدر سواحل جنوب شرق و غرب دریای مازندران
تاسماهی ایرانی
Acipenser persicus
جنوب شرق (گلستان)
جنوب غرب (مازندران)

نوع و سری اسید چرب
مجموع اشباع

SFA

±SD
1/02

Mean
11/40

±SD
0/98

Mean
12/91

مجموع تک غیراشباع

MUFA

2/05

62/55

1/55

61/70

مجموع غیراشباع *

UFA

3/11

85/54

2/55

77/48

مجموع رند غیراشباع *

PUFA

2/08

22/99

1/41

15/78

نسبت رند غیراشباع به اشباع

PUFA/SFA

0/05

2/01

0/05

1/22

نسبت غیراشباع به اشباع

UFA/SFA

1/18

7/50

1/02

6/00

مجموع امگا* 3-

ω-3

1/03

14/17

1/35

7/35

مجموع امگا6-

ω-6

1/03

8/82

1/02

8/43

مجموع EPAو DHA

EPA+DHA

0/95

10/49

1/01

5/30

نسبت  DHAبهEPA

DHA/EPA

0/03

0/76

0/02

0/70

نسبت امگا 3-به امگا* 6-

ω-3/ω-6

0/06

1/60

0/05

0/87

شاخص پلی ن *

DHA+EPA / C16

0/02

0/44

0/01

0/21

سريهاي ستارهدار (*) هر ردیف بیانگر وجود تفاوت معنیدار آماري است (.)P<0.05

مطاب نمودارهاي  1تا  ،4در مطالعۀ روابط همبستگی
و رگرسیون بین مجموع فلزات سینگین کیادمیوم ،سیرب،

جیوه ،مس ( )µg/gدر بافتهاي عضله ،کبد و نییز پوسیت
این ماهیان با ترکیبات رربی ماهیان خاوییاري ()g/100g
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نشان داد که رابطۀ همبستگی بیاالیی بیین شیاخصهیاي
فوق وجود دارد ،درحالیکه این ارتباط با اسیدهاي ریرب

گروه امگا 3-مثبت نبود (شکل .)4

شکل  .1نمودار رابطۀ همبستگی بین چربی ( )g/100gو مجموع فلزات سنگین ( )µg/gعضلۀ تاسماهی ایرانی

شکل  .2نمودار رابطۀ همبستگی بین چربی بافت فیله ( )g/100gو مجموع فلزات سنگین ( )µg/gکبد تاسماهی ایرانی

شکل  .3نمودار رابطۀ همبستگی بین چربی بافت فیله ( )g/100gو مجموع فلزات سنگین ( )µg/gپوست تاسماهی ایرانی
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شکل  .4نمودار رابطۀ همبستگی بین اسیدهای چرب امگا )g/100g( 3-و مجموع فلزات سنگین ( )µg/gفیلۀ تاسماهی ایرانی

 .4بحث و نتيجهگيری
 .1.4بررسی ميزان فلزات سنگين در بافت فيله
در مقایسۀ میانگین غلظیت فلیزات سینگین در بافیت
فیلۀ تاسماهی ایرانی ،نتیایج اخیتالف معنییداري را بیین
نمونههاي دو استان مازندران و گلستان نشان نمیدهد .بیا
توجییه بییه نتییایج میییزان فلییزات سیینگین در بافییت فیلییۀ
تاسماهی ایرانی ،فقیط در مییزان جییوه بیا هیم اخیتالف
معنیداري ( )P<0.05دارند .بیشترین میزان فلز بیهدسیت
آمده در بافت فیله ،مربوط به فلز مس است که مقیدار آن
بیین  2/37تییا  µg/g 3/62متغییر بییوده اسیت ،همچنییین
میزان جیوه در تاسماهی ایرانی در سیواحل مازنیدران (بیا
 )µg/g 0/31بیشتر از نمونۀ مشابه در سواجل گلستان (بیا
 )µg/g 0/25بوده اسیت ( .)P<0.05علییرغیم اینکیه فلیز
مس در همۀ نمونهها باالترین مقدار را به خیود اختصیاا
داده ،با این حال میزان آن در بافت فیله از حد اسیتاندارد
تعیین شده کمتر بوده است .حید مجیاز فلیز میس بیراي
مصرف گوشت ماهیان طبی اسیتاندارد جهیانی 10 ppm
( )WHO, 2007است .حداکثر غلظیت مجیاز فلیز سیرب،
کادمیوم و جیوه طب اسیتاندارد جهیانی ()WHO, 2007
به ترتی برابیر  0/2 ،2 ppmو  0/5اسیت .بیا توجیه بیه
اسییتاندارد میییزان اییین رهییار فلییز در بافییت فیلییه از حیید

استاندارد بیاالتر نبیوده اسیت .همچنیین در ایین تحقیی
کمترین میزان تجمیع زیسیتی فلیزات سینگین در بافیت
عضلۀ ماهیان مشاهده شد .غلظت مس اندازهگییري شیده
در بافت عضیلۀ تاسیماهی ایرانیی در پیژوهش کنیونی ،از
مقادیر بهدست آمده در ماهیان مشیابهی نظییر تاسیماهی
ایرانیی و اوزون بیرون ( )Sadeghirad et al., 2005کمتیر
بوده است .با توجه به نتایج موجود در ایین بررسیی بافیت
عضله به عنوان اصلیتیرین بخیش خیوراکی میاهی داراي
کمترین تجمع فلزات سنگین است .رنین نتیجیهگییري،
یعنی حیداقل مییزان جیذب و تجمیع فلیزات سینگین در
عضلۀ آبزیان دیده مییشیود .محققیانی هماننید  Agusaو
همکاران ( Jarić ،)2004و همکاران ()2011؛  Heidaryو
همکییاران ( )2012و  Onaraو همکییاران ( )2013رنییین
نتیجهاي را در ماهیان دیگر گزارش نمودهبودند.
شایان توجه است که میزان بهدست آمده براي عنصیر
مس ) (Cuدر تحقی حا ر که باالترین میزان تجمیع در
تمام بافتهاي تاسیماهی ایرانیی داشیتهاسیت ،از مقیادیر
مطالعه شده در بافت عضلۀ ماهیان دریاي مدیترانیه نظییر
مییاهی سییاري اطلییس  ،Scomberesox saurusسییاردین
پیلچیارد  ،Sardina pilchardusمیاهی ،Trigla cuculus
گییلآذییین مییاهی  ،Atherina hepsetusسیییم دریییایی
 Sparus auratusو کفیال خاکسیتري Mugli cephalus
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توسط ) Canali & Atli (2003نیز کمتر بوده است.

 .2.4بررسی ميزان فلزات سنگين در بافت كبد
اندام کبد جایگاه متابولیسم فلیزات بیوده و مییتوانید
نشانگر خوبی براي آلودگی محیط زیست ماهی بیه فلیزات
سنگین باشد .کبد اندام اصلی در سوخت و ساز بدن است
و صیییییدمات اصیییییلی را تحمیییییل مییییییکنییییید
( .)Leatherland & Woo, 2010از همیین رو بافیت کبید
شاخص خوبی از لحیاظ در معیرض قیرار گیرفتن طیوالنی
میییدت بیییا فلیییزات سییینگین محسیییوب مییییشیییود
(.)Krishnamurti & Nair, 1999
بر اساس نتایج ،میزان فلیزات سینگین در بافیت کبید
اختالف معنیداري را نشان داده است ( .)p<0.05باالترین
میزان مربوط به غلظت فلز میس ( )Cuبیوده کیه در کبید
ماهی تاسماهی ایرانی سیواحل مازنیدران بیه µg/g 8/74
رسید .روند تجمع فلز مس در بافتهاي مختلف تاسماهی
ایرانی در هر دو سیاحل مازنیدران و گلسیتان بیه صیورت
"کبد> پوست > فیله" بوده است.
جیوه در کبد بدون اختالف معنیدار از  0/40تا 0/47
 µg/gمتغیر بوده است .بیشترین میانگین غلظت فلز جیوه
در نمونههاي مورد بررسی مربوط به نمونۀ کبد تاسیماهی
ایرانی خصوصاً در سواحل استان گلستان بوده است .رونید
تجمع سرب در تاسماهی ایرانیی مازنیدران و گلسیتان در
اندامهاي مختلف به صورت کبید >پوسیت > فیلیه بیوده
است .سرب نیز در کبد تاسیماهی سیواحل جنیوب غربیی
بیشتر از جنوب شرقی بود ( .)P<0.05این درحیالی اسیت
که تجمع فلز سنگین کادمیوم در کبد اختالف معنیداري
را بین دو ناحیه نشان نداده است .ترتی میانگین غلظیت
فلزات در بافت کبد به ترتی "میس> سیرب > جییوه >
کادمیوم" بوده است.
نکتۀ مهم این است که نتیایج حاصیل از ایین تحقیی
پیرامون بافت کبد ماهی تاسماهی ایرانی دریاي مازنیدران
نشان داد که میانگین غلظت فلزات سیرب بیشیتر از حید
مجییاز سییازمان بهداشییت جهییانی بیشییتر بییوده اسییت .در

پیییژوهش  MacDonaldو همکیییاران ( )1997در کبییید
تاسماهی سفید نیز این آلودگی با شیدت بیشیتر گیزارش
شده بود (جدول  .)6بیشترین غلظت فلز کادمیوم در بافت
کبد تاسماهی ایرانی مشاهده گردید که با نتایج بیهدسیت
آمده در تحقیقات  Jaricو همکاران ( )2011به روي بافت
کبدگونۀ تاسماهی شی  Acipenser ruthenusو Abtahi
و همکاران ( )2007و  Hedayatifardو همکاران ()2017
روي بافیت کبید گونیۀ اوزونبیرون Acipenser stellatus
همخوانی دارد .همچنیین نتیایج تحقیقیات مختلیف روي
گونییییههییییاي مختلییییف نظیییییر ماهیییییان خاویییییاري
اوزونبرون (;Heidary et al., 2012; Abthi et al., 2007
 )Golovin et al., 1990و تاسییییماهی سییییفید
( )MacDonald et al., 1997مییزان سیرب ( )Pbو میس
( )Cuرا در بافییت کبیید بییاالتر از جیییوه ( )Hgو کییادمیوم
( )Cdنشان میدهد ،مگر اینکه آب به دلیل خاصی دریار
آلودگی شدید با جیوه ییا کیادمیوم شیده باشید .مطالعیۀ
تحقیقات مختلف در گونههاي متفاوت ماهی نشان میدهد
که غلظت عناصر سنگین گاهی در آبشش و گاهی در کبد
حداکثر میزان را دارند ولیی تقریبیاً در تمیامی تحقیقیات،
غلظت عناصر سنگین در کبید و آبشیش بیشیتر از عضیله
است و با آنها اختالف معنیداري دارد.

 .3.4بررسی ميزان فلزات سنگين در پوست
بر اساس نتایج ،میانگین غلظیت فلیز میس در پوسیت
تاسماهی ایرانی باالترین میزان را نسبت بیه فلیزات دیگیر
داشته است .تجمیع فلیزات کیادمیوم و سیرب در پوسیت
تاسماهی ایرانی سیواحل جنیوب غربیی بیشیتر از جنیوب
شییرقی بییودهاسییت ( .)P<0.05فلییزات جیییوه و مییس در
دوناحیۀ صیادي اختالفیی نداشیتند .بیهطیورکلیی نتیایج
حاصل از این تحقی نشان داد که میانگین غلظت فلیزات
مس و سرب نسیبت بیه کیادمیوم و جییوه در بافیتهیاي
پوست و کبد تاسماهی ایرانی در هر دو ناحیه بیشتر است
رراکه سرب و مس بیشیترین کمییت را در مییان عناصیر
سنگین محیط زیست به خود اختصاا دادهاند.

سنجش مقایسهاي تجمع فلزات سنگین در ...

روند تغییرات غلظت فلیزات سیرب ،کیادمیوم ،میس و
جیوه در بافتهاي پوست ،کبد و فیلۀ تاسماهی ایرانیی در
این تحقی به صورت "کبد>پوست> فیله" بوده است.
تفاوت غلظت فلیزات سینگین در بافیتهیاي مختلیف
میتواند ناشی از متغیر بودن فلزات سنگین در زمینۀ غلبه
بر پیوندهاي فلزي پروتئینها باشد (.)Endo et al., 2004
بین تجمع فلزات در بافتهاي مختلف با گونیۀ میاهی نییز
رابطه وجود دارد که ممکن است مرتبط بیا عیادات غیذایی
آنهیییا و ظرفییییت تجمیییع زیسیییتی هیییر گونیییه باشییید
( .)Gheorghiu et al., 2010تجمع فلزات سنگین دربافت
نمونههاي استان مازندران بیشتر از گلستان بوده است که
این امر میتواند ناشی از ساختار زمینشناسیی منطقیه ییا
وجود منابع آالینده حاصل از فعالییتهیاي انسیانی نظییر
تخلیۀ فضیالبهیاي شیهري ،صینعتی و همچنیین تیردد
قای هاي صیادي -تفریحی ،کشتیهاي تجیاري و ...باشید.
رودخانههاي منتهی به دریارۀ مازندران در سالهاي اخیر
با کیاهش کیفییت آبیی رشیمگیري روبیرو شیدهانید کیه
محققین تخلیۀ فا البهاي شهري ،صنعتی و کشاورزي را
علت اصلی آن میدانند .گونههاي مختلف آبزیان به لحیاظ
ترکیبییات متفییاوت در بافتشییان ،پتانسیییل جییذب مقییادیر
مختلیف عناصیر سینگین را دارنید (.)Endo et al.,2004
فلزات سنگین به علت وزن باال بیشیتر در اعمیاق آبهیا و
در بستردریا رسوب میکنند .به این علت احتمیال تجمیع
فلزات در کفزیانی مانند ماهییان خاوییاري بیشیتر اسیت؛
بنابراین بررسی فلزات سینگین در ایین گونیههیا یرورت
بیشتري دارد و از آنجا ی کیه ماهییان خاوییاري از دسیتۀ
ماهیان با ارزش از نظر اقتصادي و تغذییهاي هسیتند بایید
در محیطهاي سالمتري قرار گیرنند.
گزارش شدهاست که حداکثر تجمیع و ذخییرۀ فلیزات
سینگین در ماهییان کفیزي خیوار ،پالنکتیونخوارهیا و
گوشتخواران سطرزي ر میدهد (.)Endo et al., 2004
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نتایج پژوهش کنونی مبین این است که حتی در یک
محیط آبی و یک ناحیۀ معین از اکوسیستم ،میزان عناصر
سنگین در اندامهاي مختلف دو گونیه میاهی ،متفیاوت از
یکییدیگر اسییت .در جییدول  6تجمییع فلییزات سیینگین در
بافتهیاي رنید گونیۀ میاهی مشیابه اکوسیسیتم درییاي
مازندران با نتایج حاصل از بررسیی حا یر مقایسیه شیده
است.
از زمان پژوهش  Sadeghiradو همکیاران ( )2005تیا
کنون ،مقادیر کادمیوم در تاسماهی ایرانی دریاي مازندران
تثبیت شدهاست؛ امیا طبی اظهیارات  Agusaو همکیاران
( )2004میانگین غلظیت فلیز جییوه در عضیلۀ تاسیماهی
ایرانی جنوب غرب و شرق دریاي مازندران به ترتی 0/31
و  µg/g 0/25است؛ همچنیین در بافیت عضیلۀ تاسیماهی
ایرانی در سیواحل مازنیدران مقیادیر  µg/g 0/31جییوه و
 µg/g 3/62مس سنجش شید کیه بیا نمونیههیاي ناحییۀ
گلستان نییز بیدون اخیتالف بیود ،در حیالیکیه  Agusaو
همکاران ( )2004همین شرایط را در همیین منطقیه بیه
ترتی  0/33و  µg/g 1/74بیرآورد کردنید .گفتنیی اسیت
 Pourangو همکاران ( )2005در بخشهاي خیوراکی هیر
 5گونۀ میاهی حیوزۀ خاوییاري درییاي مازنیدران ،فلیزات
سنگین سرب ،مس ،روي و کادمیوم را پایینتر از محدودۀ
مجاز معرفیی شیده توسیط نهادهیاي بیینالمللیی بیرآورد
کردند.
بییراي حییذف فلییزات سیینگین از محیییط آب Repo ،و
همکارانش ( )2013خیواا عملکیردي میوادي همچیون
اسید آمینوپلیکربوکسیلیک را پیشنهاد نمیودهانید و آنرا
بسیییار امیدوارکننییده یافتییهانیید .از طرفییی  Naghipourو
همکاران ( )2015نیز گیاه عدسک آبی را براي حذف ایین
فلییزات از محیییطهییاي آبییی مناس ی تشییخیص دادهانیید.
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جدول  .6مقایسۀ میانگین غلظت فلزات سنگین ( )µg/gدر بافت گونههای مختلف ماهی خاویاری در حوزۀ دریای مازندران
گونه مورد مطالعه

بافت

Pb

Cu

Cd

Hg

منابع

تاسماهی ایرانی

عضله

0/012

1/72

0/006

-

*Pourang et al, 2005

تاسماهی ایرانی

عضله

0/61

1/8

0/06

0/05

*Sadeghirad et al., 2005

تاسماهی ایرانی

عضله

0/006

1/74

0/002

0/33

Agusa et a l, 2004

تاسماهی ایرانی گلستان

عضله

0/23

2/37

0/13

0/25

تحقی حا ر

تاسماهی ایرانی مازندران

عضله

0/26

3/62

0/16

0/31

تحقی حا ر

تاسماهی شی

عضله

0/004

1/65

0/001

-

*Pourang et al, 2005

تاسماهی شی

عضله

0/002

2/12

0/001

0/67

Agusa et a l, 2004

تاسماهی شی

عضله

-

-

0/085

0/976

Jarić et al., 2011

تاسماهی روسی

عضله

/008

1/91

0/005

-

*Pourang et al, 2005

تاسماهی روسی

عضله

0/005

1/73

0/002

0/32

Agusa et a l, 2004

اوزونبرون

عضله

0/037

1/22

0/002

-

*Pourang et al, 2005

اوزونبرون گلستان

عضله

0/12

1/28

0/13

0/15

Hedayatifard et al., 2017

اوزونبرون مازندران

عضله

0/16

1/85

0/14

0/18

Hedayatifard et al., 2017

اوزونبرون

عضله

0/48

1/64

0/059

0/06

*Sadeghirad et al., 2005

اوزونبرون

عضله

0/013

1/50

0/001

0/06

Agusa et a l, 2004

اوزونبرون

عضله

0/67

-

0/06

0/71

*Golovin et al., 1990

اوزونبرون گیالن

عضله

-

0/55

-

2/18

Heidary et al., 2012

اوزونبرون گلستان

عضله

-

0/38

-

1/78

Heidary et al., 2012

فیلماهی

عضله

0/022

1/42

0/001

1/40

Agusa et a l, 2004

فیلماهی

عضله

0/011

1/77

0/002

-

*Pourang et al, 2005

اوزونبرون

کبد

0/524

20/89

0/428

-

Abthi et al., 2007

اوزونبرون گلستان

کبد

0/31

2/31

0/22

0/26

Hedayatifard et al., 2017

اوزونبرون مازندران

کبد

1/22

3/05

0/26

0/31

Hedayatifard et al., 2017

اوزونبرون

کبد

0/68

7/52

0/18

-

*Golovin et al., 1990

اوزونبرون گیالن

کبد

-

1/66

-

1/13

Heidary et al., 2012

کبد

-

-

2/826

104/01

Jarić et al., 2011

تاسماهی ایرانی گلستان

کبد

2/21

6/22

0/19

0/47

تحقی حا ر

تاسماهی ایرانی مازندران

کبد

2/05

8/74

0/17

0/40

تحقی حا ر

تاسماهی شی

* ارقام ستارهدار حاصل از وزن تر میباشند.

 .4.4ارزیابی تركيب اسيدهای چرب
محتواي رربی و ترکی اسییدهاي ریرب موجیود در
اندام هاي مختلف بدن ماهیان تحت تیأریر گونیه ،جینس،
سن ،دماي آب ،میزان آلودگی و و عیت تغذیه در فصیول

مختلف قرار میگیرد .ترکی کلی اسیدهاي ررب ماهیان
خاویاري میورد مطالعیه تیا حید زییادي بیا پروفاییلهیاي
منتشرشییییییدۀ تاسییییییماهی ایرانییییییی توسییییییط
( )Hedayatifard & Moini., 2004مطابقت دارد.

سنجش مقایسهاي تجمع فلزات سنگین در ...

در مطالعۀ کنونی اسییدهاي ریرب غیراشیباع ()UFA
براي همۀ نمونهها بیشترین گیروه اسییدررب را تشیکیل
دادهانیید و بعیید آن اسیییدهاي رییرب تییک غیییر اشییباع
( ،)MUFAرندغیراشباع ( )PUFAو اشیباع ( )SFAقیرار
داشییتند .الگییوي مشییابهی در مطالعییات  Xuو همکییاران
()1993؛  Chenو همکیییییییییییاران ()1995؛  Isuyevو
 )1989( Musayevو  Hedayatifardو )2007( Moeini
گزارش شده است .در سالهاي اخییر مطالعیاتی پیرامیون
اسیدهاي ررب انیواع ماهییان خاوییاري بیه وییژه جینس
 Acipenserنیز منتشیر شیده اسیت ( ;Luo et al., 2015
.)Nieminen et al., 2014; Geraylou et al., 2012
مقدار مجموع اسیدهاي ررب ایکوزاپنتانو یک ()EPA
و دوکوزاهگزانو یک ( )DHAبه ترتی در نمونۀ تاسیماهی
ایرانی سواحل جنوب غرب (مازندران)  10/49و در جنوب
شرق (گلستان)  5/30گرم در  100گرم بوده است کیه بیا
مطالعییۀ  Hedayatifardو  )2007( Moeiniروي مییاهی
تاسماهی ایرانی مطابقت دارد.
نسبت مجموع اسیدهاي ریرب امگیا 3-در تاسیماهی
ایرانی صید شیده در سیواحل اسیتان مازنیدران بیشیتر از
استان گلستان است .نسبت اسییدهاي ریرب امگیا 3-بیه
امگا (ω-3/ω-6) 6-در نمونههاي سواحل جنوب غربیی ییا
مازندران باالتر از سواحل جنیوب شیرقی بیود (.)P<0.05
مجموع اسید ررب غیراشباع و مجموع امگیا 3-در نمونیۀ
مازندران به مرات بیشتر بوده و داراي اخیتالف معنییدار
بوده است (.)P<0.05

 .5.4ارتباا تجمااع فلاازات سانگين بااا اساايدهای
چرب
با استفاده و مطالعۀ ری همبسیتگی پیرسیون ایین
نتیجه حاصل شد که رابطۀ مثبت معنیداري بیین مییزان
تجمع فلزات سنگین با رربی بافت وجود دارد (شکلهیاي
 1تا  .)4بررسی اسیدهايررب فیلۀ تاسماهیان ایرانیی در
رابطییه بییا تجمییع فلییزات سیینگین در بافییتهییاي کبیید
( ،)R2=0.809پوسییییییییت ( )R2=0.821و عضییییییییلۀ
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( )R2=0.617ماهیییان خاویییاري نشییان داد کییه رابطییۀ
همبستگی مثبیت و بیاال ی بیین اسییدهاي ریرب گیروه
غیراشییباع ( )UFAو غیراشییباع بییا رنیید پیونیید دوگانییه
( )PUFAبییه ویییژه در گییروه امگییا 6-وجییود دارد .امییا در
اسیییدهاي رییرب امگییا 3-فیلییه اییین ارتبییاط دیییده نشیید
(( )R2 = 0.095شکل  )4که حاکی از این است که ارتبیاط
منظمی مابین میزان اسیدهاي ررب گروه امگا 3-فیله بیا
تجمع انواع فلزات سنگین در بافت تاسماهی ایرانی وجیود
ندارد Hedayatifard .و همکاران ( )2017نتایجی مشیابه
پییژوهش کنییونی را در بافییتهییاي مییاهی ازون بییرون در
بخشهاي جنوبی دریاي مازندران گزارش کردند .مییزان
رربی بافتها عامل مهمی در تجمع آالیندهها در اندامهاي
مختلیییف اسیییت ( ;Hedayatifard et al., 2017
 .)Canli & Atli, 2003تجمع فلزات سنگین در اندامهاي
مختلف ماهیان خاویاري درواقع پاسیخی بیه حضیور ایین
فلییزات در محیییط بییوده و تییأریرگییذاري آن بییر جمعیییت
تاسماهیان خود ناشی از تأریر فلزات سنگین روي یکدیگر
و نیز سایر آالیندهها است (.)Poleksic et al., 2010
بیا توجیه بییه ارزش ماهییان خاویییاري از نظیر رربییی و
تغذیهاي ،این گونهها باید در محیط سالمتري زندگی کنند،
رراکه آلودگی محیط زیسیت درییاي مازنیدران بیه فلیزات
سنگین میتواند آنها را بیش از سایر آبزیان آلوده کند.
غلظت عناصر سنگین در بافت کبید بیشیتر از پوسیت و
عضله بودهاست و در بین رهار فلیز سینگین بررسیی شیده
غلظت سرب در بافت کبید تاسیماهی ایرانیی از حید مجیاز
بیشتر بوده است که البتیه بخیشهیاي خیوراکی محسیوب
نمیشوند .همچنین تجمع فلیزات سینگین در نمونیههیاي
صیدشده از سواحل استان مازندران بیشتر از گلستان بیوده
است .از طرفی با توجه به روابط همبستگی ،تجمیع فلیزات
سیینگین در حضییور اسیییدهاي رییرب غیراشییباع بیشییتر از
اسیدهاي ررب امگا 3-بودهاست .نتایج بهدست آمده بیانگر
سالم بودن بافت خوراکی عضلۀ تاسماهی ایرانیی اسیت امیا
مقادیر تجمع آنها در کبد و پوسیت حکاییت از رونید روبیه
رشد این آالیندهها در سواحل جنوبی دریاي مازندران دارد.
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