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چكيده:
هدف از انجام این مطالعه ،بررسيی میاان تجمع پن فزا سيننین سر  ،دادمی،م ،وی،ه ،سرسنیو و دروم در بافاهاع لهزه ،دبد و سب
ماهی دفال طزایی ( ،)Liza aurataدر ح،زه ون،بی دریاع خار ب،د .نم،نه بردارع از  755لدد ماهیان بالغ دفال ،از  75ایسييياناه در دو
دوره رسيیدیی ونسيی (ف پ پاییا) و اساراحت ونسی (ف پ بهار) انجام یردید .وهت اندازهییرع غزظت فزاات سننین بافاهاع لهزه،
دبد و سب

هر یو از ماهیان تفکیو یردید .اساخراج فزاات از بافاهاع م،رد نظر از روش ههم با اسافاده از مخز،ط اسید اسافاده شد.

تعیین غزظت ب،سيیزه دسياناه وذ اتمی مجها به سيیسيام د،ره یرافیای انجام شد .میاان وذ فزاات سننین در بافت لهزه در دوره
رسیدیی ونسی به ترتیب سر  ،دادمی،م ،وی،ه ،سرسنیو و دروم با میاننین  5/51 ،5/79 ،5/99 ،7/95و  5/19میکرویرم بریرم ب،د و در
دوره اساراحت ونسی به ترتیب با میاننین  5/72 ،5/29 ،5/39 ،7/35و  5/97میکرویرم بریرم ب،د .در دپ میاان وذ فزاات سننین در
دوره اسياراحت ونسيی ( )As˂Hg˂Cr˂Cd˂Pbبی ار از دوره رسیدیی ونسی ( )As˂Hg˂Cd˂Cr˂Pbب،د .میاان تجمع فزاات بین
سيه بافت به صي،رت دبد> سب ي

> لهيزه ب،د و این اخازاف معنی دار ب،د .طبق دادهاع ثبت شيده از فزاات سننین در بافت لهزه در

مقایسيه با حد مجاز الزام شيده ت،سيط سازمان بهداشت وهانی و انجمن بهداشت مزی و تحقیقات پاشکی اسارالیا هر پن فزا ،Cd ،Pb
 Hg ،Crو  Asبالاتر از حد مجاز اسااندارد وهانی ب،د ،بنابراین م رف این ماهی براع سزامای انسان ضرر دارد.

كليد واژگان:
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سييننین ماهی دفال طزایی 7سيي،احپ ون،بی دریاع

 .1مقدمه

خار انجام شيده است ،به مطالعات  ilezaFو همکاران

دریاچه خار باریارین دریاچه دنیا است ده در شمال

( Amini Ranjbar ،)2005و ،)2005(Sotudehnia

ایران قرار دارد ده رودخانههاع د،چو و باریی به سن

 Taghavi Jelodarو همکيياران ( Solgi ،)2011و

سط ،بالایی از

 )2015(Esfandi Sarafrazمیت،ان اشييياره درد .از

سل،دیی هياع صييينعای،د ييياورزع و نفای قرار دارد.

دینر مطالعات بر روع خان،اده دفال ماهیان در دنیا به

راههاع اصييزی ورود فزاات سييننین به محیط زیسييت

 Filaziو همکاران( )2003در بررسيييی تجمع فزاات

دریاع خار ،رودخانهها و فعالیتهاع انسيانی میباشد.

سيننین ماهی دفال ( )Mugil auratusدریاع سیاه

بسيیارع از ی،نههاع ماهیان م رف دننده نهایی هرم

و سيي،احپ تردیه Bahnasawy،و همکاران ()2009

غذایی در اد،سيييیسيييامهاع سبی هسييياند ( Amini

در ديفييال ميياهيیييان ( Mugil cephalusو Liza

 .)Ranjbar and Sotudehnia, 2005از مييیييان

 )ramadaدریاچه ماناالاع م ر Zaqoot ،و همکاران

سل،دییهاع غیر سلی ،فزاات سيييننین بدلیپ تجایه

( )2017در دفال ماهیان ( )Mugil cephalusدریاع

ن ييدن طبیعی و تجمع در سييط ،زنجیره غذایی و

مدیارانه میت،ان نام برد.

ایجياد اثرات بی،ل،ژیکی زیيان سور از اهمیت ویژهاع

پی ييار مطالعات ن ييان داده اسييت ده ف ييپ و دوره

برخ،ردار هسيياند .لناصييرع از قبیپ سيير  ،دادمی،م،

ت،لید مثپ در میاان تجمع فزاات سييننین در بافاهاع

وی،ه ،دروم و سرسيينیو ده داربرد زیسييای ندارند،

مخازف بيدن مياهی م،ثر اسيييت ( ;Hamed, 1998

حای به میاان بسیار اندك قادرند در لمزکرد طبیعی

; .)Kalay et al., 1999; Ibrahim et al., 1999با

بدن سبایان اخازال ایجاد نمایند .ازسنجایی ده ماهیها

اینحيال اطزيالات چندانی در م،رد میاان وذ فزاات

لمدهاع از رژیم غذایی انسييان را ت ييکیپ می

سييننین ماهیان اقا ييادع از ومزه ماهی دفال طزایی

دهند ،این فزاات سننین می ت،انند از طریق تغذیه از

بيا ت،وه به دوره ت،لید مثزی سنها در سييي،احپ ون،بی

ميياهييیييان سليي،ده وارد بييدن انسييييان یييردنييد

دریاع خار وو،د ندارد .این پژوه

با هدف بررسيييی

( .)Lakshamanan et al., 2009یکی از راهه ياع

میاان تجمع پن فزا سننین و سمی (سر  ،دادمی،م،

ورود فزاات سيييننین بيه بدن ،زنجیره غذایی اسيييت.

وی،ه ،دروم و سرسييينیو) براع سييينج

در ماهیان

بسيييیيارع از نرمتنيان هم قادرند مقدار زیادع فزاات

خ،رادی اسيت ،در بافاهاع لهزه ،دبد و سب

سننین س دریا را در بافت هاع نرم خ،د ذخیره دنند

دفال طزایی در دو دوره رسیدیی ونسی (ف پ پاییا)

(.)Esmaili Sari, 2002

و اسياراحت ونسيی (ف پ بهار) و مقایسه درصد سنها

از ومزه مطالعاتی ده وهت اندازهییرع غزظت فزاات

در این دو دوره انجييام یرفييت ،و همچنین مقييایسيييه

وارد میشي،ند .این دریاچه در معر

بخ

ماهی

1 - Liza aurata
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مقييادیر حيياصيييزييه از تجمع این فزاات سيييننین بييا

دبد و سب ي ) ماهیان ت،سط ترازوع دیجیاال ت،زین

اساانداردهاع  FDA7,WHO2, NHMRC9ب،د.

و در بالن حاوع  1میزی لیار س ادسيييیژنه و اسيييید
نیاریو ( 91درصيييد) با نسيييبت  7به  9به مدت 1

 .2مواد و روشها

سييالت در دماع حدادثر 795 C°در درون دسيياناه

تعيداد  11قطعيه مياهی نر و  91قطعيه ماهی ماده از

Heater Digestقرار داده شييدند .سيييپس محز،ل

مجم،ع  755قطعيه مياهی دفيال طزيایی بالغ ،در دو

شفاف حاصپ از ههم با داغذ فیزار واتمن شماره یو

دوره رسيیدیی ونسيی (سبان ماه) و اساراحت ونسی

فیزار یردید و سيپس محز،ل صيياف شده با س مقطر

(فرودین مياه) از صيييید پره در  75ایسييياناه در ن،ار

به حجم حدود  1سيييیسيييی رسيييانده شيييد و داخپ

سيياحزی ح،زه ون،بی دریاع خار از سسيياارا تا خ،اوه

تی،پهاع ههم ،ودایانه ریخاه شد ( Lakshmanan

نفس تهیه و در درون یخ  7:7به سزمای ييناه تحقیقات

 .)et al., 2009; Moopam, 1983وهت اندازهییرع

شييیزات و بی،ل،ژع دریا دان ييناه سزاد اسييزامی واحد

غزظت فزاات سيييننین از دسييياناه وذ اتمی مدل

تنکابن مناقپ شيييد (شيييکپ  .)7هر ایسييياناه نم،نه

) AAS4 Zeiss (Germanyمجها به سييیسييام د،ره

بردارع  75ليدد ماهی بالغ ( 1لدد دوره اسييياراحت

یرافیای اسييافاده شييد .لازم به ذدر میباشييد در زمان

ونسييی و  1لدد دوره رسييیدیی ونسييی) ده بی ييار

محاسبه میاان وذ در خط معادله اسااندارد دساناه

ماهیان در مرحزه  IVو  Vونسييی ب،دند تهیه یردید.

مقيدار وزن اولیه بافت منظ،ر یردید .در این مطالعه،

ماهیان به منظ،ر رفع سل،دیی هاع سييطحی و پ،سای

مقادیر فزاات بر حسب میکرویرم بر یرم وزن خ و

با س مقطر شييسييا يي ،شييدند .پس از شييسييا يي،ع

بیان یردیده است .دادهها براع تجایه وتحزیپ پس از

شياخ هاع وزن ب،سیزه ترازو با دقت  ±2یرم (ترازو

نرمييال سيييازع ،بييا اسيييافيياده از سزم،ن د،لم،یروف

دیجیاال مدل  ،SE-62 DY-888سييياخت ایران) و

اسييمیرن،ف از سزم،ن پارامارع  tمسيياقپ ( )t-testبا

ط،ل ديپ ب،سيييیزيه تخاه مدرج با دقت  ±7میزیمار

دمو نرم افاار  SPSS 20و براع رسييم نم،دار نیا از

اندازه ییرع یردید .وهت انجام لمپ ههيم شیمیایی

نرم افاار  EXCEL 2007در سيييطط اطمینان % 31

ت،سط اباار اسکالپپ مقدار  75یرم از هر بافت (لهزه،

اسافاده شد.

1- Food and Drug Administration
2- World Health Organization

3- National Health and Medical Research
Council
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شکل  -1نقشه ایستگاههای نمونه برداری از ماهی کفال طلایی در حوزه جنوبی دریای خزر

ودول  7ن يان می دهد ده بی ارین وزن و ط،ل دپ

 .3نتایج

در دوره رسيييیييدیی ونسيييی و دمارین سن در دوره

 .1.3نتایج زیست سنجی

اسياراحت ونسيی دیده شيد .بر اسا

میاننین ناای زیسيييت سييينجی بین ایسييياناه هاع

سزم،ن t-test

اخازاف بین دو دوره معنیدار ب،د (.)p>5/51

مخازف در دو دوره اسيياراحت و رسييیدیی ونسی در

جدول  -1میانگین (±انحراف معیار) نتایج زیست سنجی ماهی کفال طلایی بین دو دوره جنسی

شاخ
اساراحت ونسی
رسیدیی ونسی
سطط معنی دارع

وزن (یرم)
12/75±731/52
399/19±997/99
*5/571

ط،ل دپ (سانای مار)
91/91±9/11
15/77±1/91
*5/595

*) نشان دهنده سطح معنی داری در سطح  5/50اطمینان

نظر سمارع معنیدار ب،د ( .)p>5/51این نایجه در هر

 .1.3نتایج تجمع فلزات سنگين بين سه بافت

دو دوره اسيياراحت ونسييی و رسیدیی ونسی م ابه

ناای حاصيپ از این بررسی ن ان داد ده میاان تجمع

ب،د.

فزا پن سيننین در سييه بافت لهزه ،دبد و سب
یکدینر مافاوت است .بر اسا

با

ودول  2میاان تجمع

فزاات در بین سييه بافت ،به صيي،رت دبد > سب

>

لهيزه ب،د .ناای سزم،ن  t-testن ان داد این تفاوت از

 .1.1نتایج تجمع فلزات سنگين در دوره
استراحت جنسی و رسيدگی جنسی
ناای حاصيپ از این بررسی ن ان داد ده میاان وذ
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فزاات سننین سر  ،دادمی،م ،وی،ه ،دروم و سرسنیو

( .)p>5/51در م،رد میاان تجمع فزا سرسييينیو بین

در دوره اسيياراحت

سييه بافت در دو دوره ونسييی ماهی دفال طزایی باهم

در بافاهاع لهييزه ،دبد و سب ي

ونسيی بی يار از دوره رسييیدیی ونسی ب،د (ودول

تفاوت معنیدارع دیده ن ييد ( .)p<5/51میاان وذ

 .)2ناای سزم،ن  t-testن يييان داد این تفاوت از نظر

فزاات در دوره رسيیدیی ونسيی ب ،رت As ˂ Hg

سمييارع ميعينیدار ب،د ( .)p>5/51همچنین میاان

 ˂ Cd ˂ Cr ˂ Pbو در دوره اسييياراحت ونسيييی

تجمع فزاات سير  ،دادمی،م و وی،ه بین سه بافت در

ب يي،رت  As ˂ Hg ˂ Cr ˂ Cd ˂ Pbب،د .همانط،ر

دو دوره ونسيييی ماهی دفال طزایی بر اسيييا

ناای

ده شيييکپهاع  2تا  9ن يييان میدهد در هر دو دوره

سزم،ن ( t-testودول  )9باهم مافاوت ب،د (.)p>5/51

ونسيی بی ارین تجمع فزاات سننین در بافت دبد و

اميا در م،رد میاان تجمع فزا دروم فقط در بافت دبد

دمارین سن در بافت لهزه ب،د.

در دو دوره ونسيييی اخازاف معنیدار وو،د داشيييت
جدول  -2میانگین (±انحراف معیار) تجمع فلزات سنگین(میکروگرم برگرم) بین دو دوره جنسی

بافت
فزا

لهزه

اساراحت

رسیدیی

2/59±5/95 2/99±5/91 7/95±5/21 7/35±5/99

7/11±5/99

7/92±5/22

دادمی،م

5/35±5/27 7/11±5/23 5/99±5/71 5/39±5/29

7/29±5/29

5/13 ±5/71

وی،ه

5/11±5/77 5/91±5/79 5/79±5/51 5/29 ±5/51

5/19 ±5/79

5/97±5/53

دروم

7/91±5/72 7/19±5/71 5/19±5/71 5/97±5/79

7/59±5/22

5/39 ±5/29

سرسنیو

5/27±5/75 5/21±5/77 5/51±5/59 5/72±5/59

5/73±5/51

5/79 ±5/51

سر

اساراحت

دبد
رسیدیی

اساراحت

سب
رسیدیی

جدول  -3نتایج آزمون  t-testتجمع فلزات سنگین بین دو دوره جنسی

سطط معنیدارع

بافت

سر

لهزه

5/219 5/529 5/591 5/595

5/919

دبد

5/593 5/599 5/599 5/529

5/199

5/121 5/571 5/529 5/521

5/221

سب

دادمی،م

وی،ه

دروم

سرسنیو
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شکل -2نمودارستونی فلز سرب بین دو دوره جنسی

شکل -3نمودار ستونی فلز کادمیوم بین دو دوره جنسی

شکل -4نمودارستونی فلز جیوه بین دو دوره جنسی
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شکل -0نمودار ستونی فلز کروم بین دو دوره جنسی

شکل -6نمودار ستونی فلز آرسنیک بین دو دوره جنسی

در دوره رسيیدیی ونسی به سر میبرد و در نادیکی

 .4بحث و نتيجه گيري

سيييياحييپ ت،لیييد مثييپ میدنييد ( Rehbein and

 .3.4مقایسه شاخصهاي زیستی

 .)Oehlenschlager, 2009تخميدانهياع ماهی در

مقایسيييه شييياخ هاع زیسيييای بین دو ف يييپ بهار

ف يييپ پياییا پر از سيييز،لهياع ونسيييی (تخمو و

(اسياراحت ونسييی) و پاییا (رسیدیی ونسی) ن ان

اسيييپرميات،زو یيد) مییردد .بنابراین میاننین وزن در

ط،ل و وزن در ف پ پاییا بالاتر از

ف پ پاییا بی ار از ف پ بهار است .زیرا در ف پ بهار

وزن مياهیان در دوره

ینادها از سييز،ل هاع ونسييی دامزا تخزیه شييده اند و

وزن

وزن در اباداع ف پ بهار قابپ ت،ویه میباشد.

داد  ،هر دو شاخ

ف يييپ بهيار ب،د .لزيت افاای

رسيييیيدیی ونسيييی احامياليا بيه لزت افاای
ینادهاسييت .براسييا

داه

مطالعات ماهی دفال طزایی در

ف يپ بهار در دوره اسياراحت ونسی و در ف پ پاییا
صفحه 797

محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دوره  ،17شماره  ،7بهار 7931
 .3.4تجمع فلزات سنگين بين سه بافت

فیایکی و شيييیمیایی محیط مانند سيييخای س ،pH ،

ناای حاصيپ از این بررسی ن ان داد ده میاان تجمع
فزاات سننین سر  ،دادمی،م ،وی،ه ،دروم و سرسنیو

دروه حرارت ،م،اد مغذع و زمان رشد ماهی در تجمع
فزاات در بافاهاع بدن م،ثر اسيييت ( Dixon et al.,

در سيييه بيافت ماهی دفال طزایی به صييي،رت دبد˂

 .)1996; Fuhrer et al., 1996لزت تفاوت غزظت

سب ي ˂ لهزه ب،د ده بی ارین مقدار در بافت دبد و

فزاات سيييننین در بيافاهاع مخازف ماهیان میت،اند

دمارین مقدار در بافت لهييزه ب،د .ورود سل،دییها به
بافتهاع ماهی معم،لا از  1مسیر اصزی روع میدهد:
ذرات غذایی یا غیر غذایی ،سب يي ييها ،ورود س از راه
دهان و وذ از راه پ،ست .پس از وذ  ،این سلایندهها
از طریق ریهيياع خ،نی بييه مرادا ذخیره یييا بييه دبييد
مناقپ میشييي،ند ( .)Nussev et al., 2000وذ
سطحی فزاات ب،سیزه سطط سب
سل،دیی در س است و سب
نمای

 ،اولین ن ان براع

میت،اند نق

مهمی در

سط ،دپ فزاات س داشاه باشد ( Varanasi

 .)and Markey, 1978هيمچنین دبييد بييه دلیييپ
یرای

بيه تجمع سيييط ،بيالاع سلایندههاع مخازف

نسيييبت به بافاهاع دینر شييياخ

زیسيييت محیطی

مناسييبی براع ارزیابی سل،دیی س محسيي ،میشيي،د
( )Yilmaz, 2009و براع اطمینان از سيزامت م رف
ماهیان در میاان تجمع فزاات سييننین از بافت لهييزه
اسافاده میش،د.
به ط،ر دزی ،میاان تجمع فزاات مخازف در بافتها به
نق

فیای،ل،ژیو سنها بسيييانی دارد .همچنین لادات

رفاييارع و تغييذیييهاع لييامييپ م،ثر دینرع در تفيياوت
انباشانی در اندامهاع مخازف بدن است ( Carvalho

 .)et al., 2005; Al-Yousuf et al., 2000نيي،ع
لن ر ،ن،ع سباع ،بافت ،خ ،صیات فیای،ل،ژیو ماهی،
ویيژییهيياع اد،ل،ژیييو و شيييرایط محیطی ،خ،اص

ناشيييی از ماغیر ب،دن ت،ان فزاات سيييننین در زمینه
غزبه بر پی،ندهاع فزاع پروتئینها نظیر ماال،تی،نینها
بيياشييييد .همچنین تفيياوت نیييازهيياع اد،ل،ژیييو و
فعيالیتهاع مااب،لیو ماهیان میت،اند به لن،ان لامپ
مهم دینرع تزقی شيي،د (.)Canli and Atli, 2003
فزاات سيييننین اندام هدف خ،د را بر اسيييا

میاان

فعيالیيت ماياب،لیيو سن اناخا میدنند و این نکاه،
لزت تجمع بی ييار فزاات در بافاهایی نظیر دبد ،دزیه
و سب يي ها را در مقایسييه با بافت ماهیچه (با فعالیت
مااب،لیو پایین) تفسيييیر مینماید ( Filazi et al.,

 .)2003لزت داه

غزظت فزاات در لهييزه ،دمار از

دبد این اسيت ده لهزه مکان اولیه ذخیره این فزاات
نیسيت ،فزاات سننین ابادا در دبد ذخیره میش،ند و
سپس به لهزه مناقپ مییردند(.)Beheshti, 2011
لزت اصيييزی این ده مقدار فزاات در ماهی در لهيييزه
دمار و در دبد بی ار است به دلایپ مخازفی از ومزه
چربی بالاع بافت دبد ،خاسييياناه فیاوی،ل،ژیو و لدم
تحرك بافت دبد در مقایسيييه با بافت لهيييزه اسيييت
(.)Azami et al., 2012
در مطالعه حاضير ،بی يارین تجمع فزاات سننین در
بافت دبد و سيييپس سب ييي

و دمارین سن در بافت

لهييزه ب،د .اندامهاع هدف ،همانند دبد و سب يي ها،
بافت هاع فعال مااب،لیکی هسييياند و تجمع فزاات در
سيط ،بالاتر در این بافت ها نسبت به بافت لهزه ،در
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بررسی تجمع و مقایسه فزاات سننین در بافتهاع ماهی ...
بسيييیارع از ی،نههاع دفال ماهیان در مناطق مخازف

منيابع سلاینده حاصيييپ از فعالیت هاع انسيييانی نظیر

یاارش شيده اسييت .مطالعه روع دفال خادسارع در

تخزیه فاضزابهاع شهرع ،صنعای و د اورزع از ساحپ

شمال شرقی دریاع مدیارانه (،)Filazi et al., 2003

به دریا ،تردد قایق هاع صيييیادع ،تفریحی و تجارع و

ماهی دفال بیاه 7دریاچه سد ستات،رك تردیه( Fuhrer

همچنین ورود م،اد سلی و معدنی از س،احپ شمالی به

 ،)et al., 1996ماهی دفال پ ييت سييباAskary ( 2

سييمت سيي،احپ ون،بی دریاع خار باشييد .این تجمع

 ،)Sary, 2010دفييال طزييایی دریيياع خار( Amini

زیاد لناصيير سييننین ،به ط،ر قطع سل،دیی بالاع س

Ranjbar and Sotudehnia ,2005; Fazeli et
al.,2005; Taghavi jelodar et al., 2011; Solgi
and Esfandi Sarafraz, 2015; Filazi et al.,
 )2003و سایر دفال ماهیان ( Bahnasawy et al.,

دریاع خار را نسييبت به لناصيير ف،ض ب،ضيي ،ن ييان
انسييان میت،اند م،وب اخازال در سييیسييام ل ييبی و

 )2009ناای م ابه بررسی حاضر را ن ان دادند.

نادارسمدع دزیهها شيي،د و غزظت بالاع سيير نیا می

طبق دادهياع ثبيت شيييده و مقيایسيييه بيا حد مجاز

ت،انيد م،ويب دم خ،نی و تجمع سرسييينیو میت،اند

اساانداردهاع ذدر شده (ودول ،)9هر پن فزا سننین

خطر ابازاء به ان،اع سيرطانها را به همراه داشيياه باشد.

سييير  ،دادمی،م ،وی،ه ،دروم و سرسييينیو در ماهی

همچنین فزا دروم نیا م يکزات تنفسييی ،پایین سمدن

دفيال طزایی بالا تر از حد مجاز ب،د و براع سيييزامای

مقاومت بدن در برابر بیمارعها ،لقیم شدن و ت کیپ

انسيييان ضيييرر دارد .سل،دیی س دریاع خار با فزاات

ت،م،ر را م،ويب شيييده ،ده باید به اهمیت سل،دیی به

سننین به لزت ساخاار زمین شناسی منطقه یا وو،د

فزاات سننین در این ماهیان ت،وه نم،د.

میدهد .از سنجاییکه انباشت دادمی،م و وی،ه در بدن

جدول -4مقایسه غلظت فلزات سنگین (میکروگرم برگرم) در بافت عضله ماهی کفال طلایی با سایرین

Cr

As

Hg

Cd

Pb

5/7

5/2

5/7

5/2

5/9

منابع
)WHO (WHO, 1996

-

-

5/51

5/51

7/1

)U.K (MAFF, 1995

-

-

5/51

5/52

5/52

)NHMRC (Tuzen, 2009

-

-

-

2/991

5/927

Amini Ranjbar and Sotudehnia, 2005

-

-

-

-

9/57

Fazeli et al., 2005

5/951

-

-

5/212

-

5/19

-

-

5/91

7/1

-

-

-

5/91

5/512

7/95-7/35 5/99-5/39 5/79-5/29 5/51-5/72 5/19-5/97

1 - Liza abu

Pazooki et al., 2009
Taghavi jelodar et al., 2011
Solgi and Esfandi Sarafraz, 2015
مطالعه حاضر

2 - Liza dussumieri
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 .1.4نتایج تجمع فلزات سنگين در دوره
استراحت جنسی و رسيدگی جنسی
بر اسيا

پژوه

حاضير ،میاان وذ فزاات سننین

در بافاهاع م،رد بررسی در ف پ بهار مرحزه اساراحت
ونسی بی ار از ف پ پاییا دوره رسیدیی ونسی ب،د
(وييدول  .)2ميياهی دفييال طزييایی در ف يييپ پيياییا
تخمریاع میدند و از ذخایر بدن (چربی و پروتئین)
براع ت کیپ ت،لیدات ونسی م رف میدند و در این
زمان به وهت وضعیت فیای،ل،ژیکی بدن ،غذاع دمی
م رف مینماید( Rehbein and Oehlenschlager,

 .)2009مجيددا در ف يييپ بهار بعد از یذراندن دوره
ت،لید مثپ به لزت شيييروع تغذیه فعال ،هننامی ده
یناد غیر فعال اسييت چربی در بدن ماهی ذخیره می
ش،د .باید ت،وه داشت ده بسیارع از فزاات از راه م،اد
غييذایی خ،رده شيييده وارد بييدن ميياهی میشييي،نييد
( .)Nussey et al., 2000به نظر میرسد دمار ب،دن
نرخ تغذیه در دوران ت،لید مثپ در ف يييپ پاییا ،لامپ
اصزی داه

تجمع فزاات سننین نسبت به بهار باشد.

بيه لزياوه ،وضيييعیيت فیای،ل،ژیيو ماهی میت،اند بر
انباشييت زیسييای هر فزا م،ثر باشييد( Kotze et al.,

.)1999
لزت اصيييزی این ده مقدار فزاات در بافت لهيييزه در
ف يپ اسياراحت ونسيی بی يار از رسيیدیی ونسی
اسيت به دلایپ مخازفی از ومزه تحرك بی ار ماهیان
در ف يپ اساراحت ونسی به لزت تغذیه فعال ،وو،د
و نف،ذ بی ييار فزاات سييننین در ف ييپ بهار ده دماع
س بالاتر اسييت و تمایپ به وذ بی ييار این تردیبات
در ف يپ اساراحت ونسی و تمایپ م،و،د رنده براع

اناقال سن براع اناقال سن به دبد براع داه

سييمیت

اسيت .م يابه این نایجه پی ار بر روع سایر پرندیان
سباع ت،سط  Azamiو همکاران ( )2012یاارش شده
است.
از طرف دینر مقدار انباشيييت زیسيييای یو فزا تحت
تاثیر ل،امپ محیطی ،زیسای و ژنایکی منجر به تفاوت
در انباشييت زیسييای فزا بین افراد مخازف ،ن،ع بافاها،
ف ييپها و مناطق میشيي،د ( Sadeghi Rad et al.,

 Obasohan.)2005و )2008( Eguavoenدر مطالعه
بيير روع ميياهييی س

شيييیييریيين Erpetoichthys

calabaricusیياارش دردنييد میاان تجمع فزاات
منننا ،دادمی،م ،نیکپ و سر در بدن ماهی از الن،ع
ف يييزی این فزاات در س پیروع میدند .این ن يييان
میدهد ده نسييبت نادیکی بین غزظت فزاات در س و
ف،ض  Nasehiو

بدن ماهی وو،د دارد .م ابه پژوه

همکاران ( )2013نیا در بررسيی تجمع فزاات سننین
در مياهی دپ،ر رودخيانه ار

دریافاند ،غزظت فزاات

سييننین در  9ف ييپ الن،ع یکسييانی در بافت ماهیان
ندارد و داه
افاای

بارندیی در ف ييپ تابسيياان را م،وب

وذ فزاات ت،سط ماهی الزام دردند.

 Bahnasawyو همکياران ( )2009طی مطالعه وذ
دو فزا سير و دادمی،م در ف ،ل مخازف سال در دو
ی،نه ماهی دفال بی يييارین تجمع را در تابسييياان و
دمارین سن در زمساان یاارش دردند .دلیپ سن را بالا
رفان دماع س در ف پ یرم و افاای
در مياهی و در نهيایيت افاای
داه

ادسيييیژن خ،ن و افاای

فعالیت و ته،یه

درويه حرارت م،وب
میاان غزطت فزاات

مییردد ( .)Grobler, 1988الهييياع خان،اده دفال
ماهیان به ط،ر یسيياردهاع در سبهاع یرمسييیرع و نیمه
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بررسی تجمع و مقایسه فزاات سننین در بافتهاع ماهی ...
یرمسييیرع پرادنده اند با ت،وه به یرم شييدن س دریاع

دریاع خار طی ف ،ل مافاوت بر روند تجمع فزاات

خار در ف يييپ بهييار میاان دمييا و شييي،رع در محييدوده

سننین و سمی در ماهی دفال طزایی م،ثر هساند.

فیای،ل،ژع این ماهی ب،ده به دلیپ شرایط مناسب محیطی

همچنین تجمع فزاات سننین در بافتهاع مخازف

و زیسيای رشيد ماهی بی ار شده است ( Helfman et

> لهزه است

 .)al., 1997افاای

ماهی دفال طزایی به ص،رت دبد>سب

میاان سيي،خت و سيياز ،ماهی را

و میاان سن بالاتر از حد مجاز اساانداردهاع بین المززی

فراوانی تغيذیيه میدنيد ده میت،اند

است .از سنجاییکه ماهیان وا لاینفو سبد غذایی مردم

بياليو ورود بسيييیيارع از فزاات از راه تغذیه باشيييد

میباشند و بافت لهزه ماهی مهمارین بخ

خ،رادی

( .)Nussey et al., 2000در نهایت باید الزام داشييت

است ده میت،اند به ط،ر مساقیم بر روع سزامای

ده ف يپ ،ت،لید مثپ ،شييرایط محیطی ،دسييارسی به

انسان اثر یذار باشد ،با ت،وه به روند سل،دیی منابع سبی

میاان غزظت فزاات در

د ،ر به خ ،ص س،احپ ون،بی دریاع خار ده یکی

وادار بيه افاای

غيذا از ل،اميپ مهم در افاای

زمان اساراحت ونسی در ماهی دفال میباشد.

از قطبهاع اصزی د اورزع و یردشنرع د ،ر

 .4,4نتيجهگيري نهایی

میباشد ضرورع است ده هرساله سبایان م رفی و به

ناای تحقیق و پژوه

دن،نی ن ان میدهد ده

خ ،ص ماهیان دریایی م،رد سنج

و پای

وهت

ل،امزی نظیر ف پ ،چرخه ت،لید مثزی و تغذیه ماهی

میاان وذ فزاات و سم،م قرار ییرند تا هم سزامت

بر روع میاان تجمع فزاات سننین و سمی ( Pb, Cd,

م رفدنندیان تهمین یردد و همچنین روند افاای

 )Hg, Cr, Asتاثیریذارند .سل،دییهاع م،و،د در

سل،دیی م،رد ارزیابی قرار ییرد.

یا داه
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