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چکيده
در این مطالعه حضور حاد فلزات سنگین کادمیوم ،رسب ،جیوه و مس در بافتهای عضله ،كبد و پوست ماهیان اوزونبرون در سواحل جنوب رشقی
و غربی دریای مازندران (استانهای مازندران وگلستان) بررسیشد .در این پژوهش به برريس ارتباط تجمع فلزات سنگین و چربی و اسیدهای چرب
بافتهای این گونهی بسيار با ارزش و پرطرفدار از ماهیان خاویاری پرداختهشده است .نتايج نشان داد که در عضلهی ماهی ،متام این فلزات سنگین در
محدودهی مجاز مرصف قرار دارند و بین فیلهی دو ناحیه اختالفی وجود ندارد ()p > 0/05؛ لیکن غلظت عنارص سنگني در کبد بيشرت از پوست و عضله
ميباشد ( .)p > 0/05در هردو ساحل جنوب رشقی و غربی در بافت کبد ماهی اوزونبرون مقادیر کادمیوم ( 0/22و  0/26میکروگرم بر گرم) باالتر
از محدودهی مجاز ارزیابی شدند .مقادیر جیوه در پوست هردو ساحل جنوب رشقی و غربی باالتر از سایر اندامها بود ،بهطوریکه در پوست ماهی
اوزونبرون به ترتیب  0/11تا  0/42میکروگرم بر گرم بود .همچنین تجمع فلزات سنگین در منونههای صیدشده از سواحل جنوب غربی (مازندران)
بیشرت از سواحل جنوب رشقی (گلستان) بودهاست .الگوی تجمع فلزات سنگین در عضلهی ماهی با اندامهای کبد و پوست متفاوت بود .از سوی دیگر،
مجموع اسیدهای چرب غیراشباع ( )UFAدر بافت اوزونبرون در سواحل جنوب غرب و رشق به ترتیب  89/12و  80/84گرم بر  100گرم بود(0/05
>  .)pمجموع اسیدهای چرب رسی امگا 3-در سواحل مذکور به ترتیب  18/45و  13/42گرم بر  100گرم بود ( .)p > 0/05همچنین بني ميزان عنارص
سنگني و میزان اسیدهای چرب غیراشباع در اندامهای مختلف ماهیان خاویاری همبستگی وجود داشت .این ارتباط در بافتهای کبد (،)R2 = ۰/۸۲۴
پوست ( )R2 = ۰/۸۱۸و عضله ( )R2 = 0.627ماهیان خاویاری همبستگی مثبتی داشت؛ برعکس با افزایش اسیدهای چرب امگا 3-در فیله ،تجمع فلزات
سنگین کاهش یافت ( .)R2 = 0.021نتایج بهدست آمده همچنین بیانگر سامل بودن نسبی ماهیان اوزون برون و عدم آلودگی شدید این ماهیان به
عنارص سنگین میباشد.
کلامت کلیدی :اوزونبرون ،اسيدهاي چرب ،دریای مازندران ،فلزات سنگین
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Study of acute accumulation of heavy metals (Cd, Pb, Hg and Cu) in tissues of fillet, liver and skin of stellate sturgeons
was done in Southwest (SW) and Southeast (SE) coasts (Mazandaran and Golestan provinces) of Caspian Sea. In this
study the relationship between tissues heavy metals accumulation and fatty acids were investigated, in such valuable
and popular sturgeon species. The results showed that all measured heavy metals were in standard range and there was
no difference between the two area (p<0.05), but heavy metals concentration in fish liver was more than that in fillet and
skin (p<0.05). The Cd in the fish liver was higher than the acceptable range in both SE and SW coasts (0.22 and 0.26
µg/g, respectively) (p<0.05). Hg amounts were higher in the stellate surgeon skin than in other organs in both SE and
SW coasts, (0.11 and 0.42 µg/g, respectively). Also, in SW coast samples, the heavy metals accumulation was higher
than in SE. The pattern of heavy metals accumulation in the fish fillet was different from liver and skin. On the other
hand, total unsaturated fatty acids (UFA) were 89.12 and 80.84 g/100g in samples of SW and SE coasts, respectively
(p<0.05). Total omega-3 was 18.45 and 13.42 g/100g, respectively (p<0.05) in the same samples. In addition, there was
a specified relationship in different organs between fish fatty acids and amounts of heavy metals. This relationship was
a positive correlation in tissues of liver (R2 = 0.824), skin (R2 = 0.818) and fillet (R2 = 0.627) of the sturgeon fish. On
the contrary, the heavy metals decreased according to increase in omega-3 fatty acids in sturgeon fillet (R2 = 0.021)
. The results also indicated that stellate sturgeon had relative safety and non-hyper contamination by heavy metals.
Key words: Caspian Sea, Fatty acids, Heavy Metals, Stellate Sturgeon

 اشاره کرد که نقش مهمی را در6- و امگا3-غیراشباع بهویژه رسی امگا
 اکرث ماهیان از نظر دارا بودن اسیدهای.)3( سالمتی انسان ایفا میکنند
.چرب غیراشباع غنی هستند
،ماهيان به انواع مواد سمي حساسيت دارند و شاخصهایی مانند سن
 غلظت فلزات، نیازهای اکولوژیک، عادات غذایی، جنسیت، وزن،طول
 فصل صید، زمان اقامت ماهی در محیط آلوده،سنگین در آب و رسوبات
و خواص فیزیکی و فیزیکوشیمیایی آب از عوامل موثر در تجمع فلزات
.)4( سنگین در اندامهای مختلف ماهی میباشند
)Bioaccumulation( اين حالت ممكن است به تجمع زیستی
 قارچها، باکرتیها، فلزات سنگین ابتدا توسط فیتوپالنکتون.منجر شود
 سپس به ترتیب توسط،و ارگانیسمهای کوچک دیگر جذب میشوند
.موجودات بزرگرت خورده شده و عاقبت وارد بدن انسان میشوند
تغییرات تجمع فلزات سنگین در بافتهای مختلف ماهیان آب

مقدمه

) دستهی بسیار مهمی از آبزیان راAcipenseridae( ماهیان خاویاری
 درصد از ذخایر آنها در دریای مازندران یافت90 تشکیل میدهند که
 این آبزیان چه به لحاظ خاویار و چه از نظر گوشت دارای.میشود
) ازAcipenser stellatus(  ماهیان اوزون برون.ارزش بسیاری میباشند
خانوادهی ماهیان خاویاری بوده و گونهی مهاجر سواحل جنوبی دریای
 کیوانفر و همکاران.)1( مازندران و به ویژه سواحل ایرانی آن میباشند
) طی مطالعات دامنهدار بیناملللی ترصیح منودهاند به دلیل صید2(
 به، ذخایر آنها به شدت کاهش یافته،بیرویه و سایر عوامل مخرب
 تنها روش موجود جهت حفظ ذخایر،طوري که امروزه تکثیر مصنوعی
، بافت فیلهی ماهیان حاوی پروتئین.این گونهی با ارزش به شامر میرود
 ویتامینها و اندکی کربوهیدارت و آب میباشد، مواد معدنی،چربی
و ازجمله ترکیبات منحرصبهفرد در ماهیان میتوان به اسیدهای چرب
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شیرین میتواند وابسته به فصل باشد ( .)5بنابراین ،ترکیبی از آنالیزهای
فیزیکی ،فیزیکو شیمیایی و بیولوژیک ،راه مناسبی برای منایش صحیح
رشایط کلی محیط زیست ماهی است .حتی برخی محققین هامنند بن
سامل و همکاران ( )5ماهیانی هامنند کلمه ( )Rutilus rutilusرا بهعنوان
اندیکاتور آلودگی آب به فلزات سنگین معرفی منودهاند که البته نیاز به
مطالعات بیشرتی دارد.
در سالهاي اخري به دلیل افزایش نگرانی از آثار دراز مدت فلزات
سنگني به عنوان آاليندههاي زيستمحيطي ،مطالعات فراوانی پیرامون
این آالیندهها صورت پذیرفتهاست .اثرات مخرب فلزات سنگین منجر
به ضایعات آبشش ،کبد ،کلیهها و خون مورد بررسی قرار گرفته است.
اظهار شده است که غلظت فلزات سنگین به ویژه جیوه که خطرناکترین
آنهاست ،به ترتیب در بافتهای کبد ،كليه و عضله فراوان است (.)6
فلزات سنگین با بسیاری از ناهنجاریهای ماهی در جمعیتهای طبیعی
و در منونههای پرورشی مرتبط هستند ( .)7ناهنجاریهای عمومی،
میتواند اثرات مخربی روی جمعیت ماهیان ،میزان بقاء ،راحتی کلی
ماهی در محیط ،نرخ رشد و شکل ظاهری ماهی تحت تاثیر حضور
فلزات سنگین در محیط داشته باشد ( .)7همچنین انتقال فلزات سنگین
از رسوبات به ماهی نیز امکانپذیر بوده ،به ویژه فلزات جیوه ،رسب و
مس رسیعرت در اندامهای ماهی ردیابی میشوند.
ماهیان خاویاری دریای مازندران و بهویژه ماهی اوزون برون ،ارزش
بیولوژیک و اهمیت غذایی فراروانی دارند .از سوی دیگر سواحل جنوبی
دریای مازندران دستخوش آلودگی روزافزون گردیده است؛ به همین
دلیل امکان حضور و تجمع انواع فلزات سنگین در اندامهای مختلف این
ماهی وجود دارد.
پیش از این گزارشهایی از احتامل آلودگی بافتهای ماهیان خاویاری
به فلزات سنگین منترش شده بود ،اما از آنجایی که دریای مازندران
درواقع یک دریاچه بستهاست ،انواع آالیندههای صنعتی و نفتی و شهری
بههمراه جریانهای آبی رودخانهها به ویژه رود ولگا در ناحیه شاملی،
وارد این دریا میشوند ( .)8همین امر موجب عالقهمندی محققین نسبت
به بررسی انواع آالیندهها در این خانواده از ماهیان در سالهای اخیر
شدهاست ( 9 ،8و .)10
یاریچ و همکاران ( )11تغییرات فلزات سنگین و مواد معدنی را
در بافتهای آبشش ،کبد ،روده و عضلهی تاسامهی شیپ (Acipenser
 )ruthenusبررسی کردند .اونارا و همکاران ( )12تجمع زیستی فلزات
سنگین را در بافتهای مختلف کبد ،عضله ،چربی ،گنادها و پوست
انواع ماهیان خاویاری در شامل غربی دریای سیاه و پائیندست رود
دانوب مورد ارزیابی قرار دادند و پولکسیچ و همکاران ( )13تاثیرات
هیستوپاتولوژیک فلزات سنگین را در آبشش ،کبد و پوست تاسامهی
شیپ مطالعه منوده و متایز مشخصی میان این سه اندام مشاهده کردند
و نهایتا جمعیت تاسامهی شیپ را گونهای ویژه در رابطه با تاثیرپذیری
از فلزات سنگین معرفی منودند .از دیگرسو ،لی و همکاران ( )14فلزات
سنگین موجود در محیط زیست ماهی را بر روی پارامرتهای حرکتی
اسپرم تاسامهی شیپ و پاسخهای آنتیاکسیدانی اسپرم موثر دانستهاند.
اسفاکیاناکیس و همکاران ( )7حضور این فلزات را حتی بر روی الرو
ماهیان آب شیرین نیز دارای اثرات آسیبزا تشخیص دادهاند .در

جدیدترین تحقیق نیز کلنگی میاندره و همکاران ( )15تاسامهی ایرانی
( )Acipenser persicusرا درمعرض ترکیبات حاوی کادمیوم قرار دادند و
تغییرات پاتولوژیک آن را مطالعه منودند.
در سالهای اخیر در مورد تجمع فلزات سنگین در بافتهای ماهیان
خاویاری نیز پژوهشهایی صورت گرفته است؛ صادقیراد و همکاران
( )16فلزات سنگین روی ،مس ،رسب ،کادمیوم و جیوه را در بافت
ماهیچه و خاویار تاسامهی ایرانی و اوزونبرون اندازه گیری منودند.
بهعالوه مقادیر این فلزات در کبد و آبشش اوزونبرون ( ، )17کبد و
کلیه قرهبرون یا تاسامهی ایرانی ( )18؛ عضلهی فیلماهی ،اوزون برون،
شیپ ،تاسامهی ایرانی و تاسامهی روسی ()Acipenser guldenstaedti
()10؛ انواع فلزات سنگین و عنارص کمیاب در کبد ،آبشش ،فیله و رودهی
تاسامهی شیپ ( ،)11جیوه در بافت تاسامهی روسی و اوزونبرون ()19
و انواع فلزات سنگین مختلف در کبد و عضلهی اوزون برون ( 20و
 )21مورد سنجش قرار گرفته است .همچنین پورنگ و همکاران ()22
چگونگی حضور فلزات سنگین را در بخشهای خوراکی هر پنج گونه از
ماهیان خاویاری دریای مازندران مورد مطالعه قرار دادند.
از جمله مهمترین شاخصهای تغذیهای آبزیان اسیدهای چرب
غیراشباع موجود در بافت و اندامهای مختلف آنهاست .مهمرتین ویژگی
چربی ماهیان خاویاری نیز حضور مقدار باالی اسیدهای چرب غیراشباع
در بافت آنهاست ( 23و  )24و به همین جهت از جمله با ارزشترین
مواد غذایی جهان میباشند .بر روی سنجش اسید چرب آبزیان نیز
مطالعات متعددی صورت گرفته است ،بهطوریکه اسیدهای چرب بافت
ماهی اوزون برون ( ،)3تاسامهی ایرانی ( )25و سایر ماهیان خاویاری
( )23مورد مطالعه قرار گرفته است .از دیگرسو ،احتامل وجود ارتباط
بین پروفایل اسیدهای چرب ماهی و تجمع فلزات سنگین در جوامع
بیولوژیک منطقی به نظر میرسد.
با توجه به اکولوژی ماهیان خاویاری که در بسرت آب ،جایی که فلزات
سنگین در اثر وزنشان رسوب میمنایند ،مهاجرت می-منایند ،و با توجه
به ورود انواع مواد آالینده به دریای مازندران در حاشیههای مختلف
آن و اهمیت صید این ماهیان در حوزهی جنوبی این دریا در استانهای
مازندران و گلستان ،در پژوهش حارض به استخراج و شناسایی فلزات
سنگین كادميوم ،رسب ،جيوه و مس در اندام های ذخیرهای بدن ماهی
خاویاری اوزونبرون و نیز شناسایی کمی و کیفی اسیدهای چرب موجود
در بافت این ماهی اقدام گردید.

مواد و روشها

در اردیبهشت  1392منونههای ماهی اوزونبرون به طور تصادفی از
سواحل جنوبی دریای مازندران در استانهای غربی مازندران (ناحیه 5
شیالت شامل) و رشقی گلستان (ناحیه  4شیالت شامل) صید و در فاصلهی
زماين كوتاه در کیسههاي پلیاتیلنی و فالسک حاوی يخ (نسبت  )1:1به
آزمايشگاه كنرتل كيفيت مواد غذايي منتقل و در آنجا ماهیان ،رسزنی،
تخلیه شکمی و استخوانگیری شدند و سپس به منظور زدودن امعاء و
احشاء و خون با آب شستشو شدند و پس از بیومرتي و تعیین جنسیت،
جداسازي بافتهاي پوست ،کبد و عضله با استفاده از کارد استیل و
طبق استاندارد ،آنالیز آالیندههای اقیانوسی ( )26انجام شد .بافتهاي
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جدا شده همراه با برچسب در کیسههاي پلیاتیلنی و در دماي -20
درجه سانتیگراد نگهداري شدند .به منظور به حداقل رساندن خطا در
اندازهگیري و آلودگی به فلزات سنگین متامی ظروف آزمایشگاهی ابتدا
توسط مواد شوینده شسته و به مدت  24ساعت داخل ظرف محتوي اسید
نیرتیک 15درصد قرار داده شدند و قبل از استفاده ،با آب مقطر دوبار
تقطیر شسته و خشک شدند ( .)26متام مواد شیمیایی از رشکت مرك آملان
تهیه گردید.
روش سنجش فلزات سنگین

پس از آماده سازي ظروف آزمایشگاهی منونه هاي عضله ،پوست
و کبد هر ماهی از حالت انجامد خارج و سپس در دماي  85درجه
سانتیگراد به مدت  15ساعت در آون خشک شدند ( .)26سپس هر
يك جداگانه در يك ظرف چيني به وسيله هاون پودر شدند .یک گرم از
هر يك از منونههاي پودر شدهی عضله ،پوست و کبد جداگانه با ترازوي
ديجيتايل (با دقت  )0/001وزن و داخل ظرف پالستييك دربدار ريخته
شد و به هرکدام از منونه هایعضله و کبد ،پنج میلی لیرت اسید نیرتیک
 2/5 ،میلیلیرت اسیدسولفوریک و یک میلیلیرت اسید هیدروکلریک و
به منونههاي پوست نیز دو میلیلیرت اسید نیرتیک ،یک میلیلیرت اسید-
سولفوریک و چهار میلیلیرت اسیدهیدروکلریک اضافهشد و بهمدت 45
دقیقه در حامم آبی  100درجه سانتیگراد قرار دادهشدند.
پس از فرآیند هضم كامل ،منونهها در بالن ژوژه قرار گرفته و با
آب مقطر دوبار تقطیر به حجم  20میلی لیرت رسانده شدند .منونهها
پس از عبور از کاغذ صافی داخل ظروف دربدار پالستييك جهت تزریق
به دستگاه جذب امتی نگهداري شدند .به همراه هر یک از منونهها یک
منونهی شاهد اسیدي تهیه و همراه با دیگر منونه آنالیز شد که فلزات در
آن شناسائی نشدند.
جهت آماده سازی دستگاه ،پس از تنظیامت مربوط به المپ ،جهت
کشیدن خط کالیرباسیون ،از محلولهای استاندارد با غلظتهای مختلف
که از محلول استاندارد مادر با غلظت  1000قسمت در میلیون ()ppm
تهیه شده بودند ،استفاده شد .برای ارزیابی صحت دادهها نیز از مواد
استاندارد  SRMاستفاده گردید .سپس منونههاي هضم و آماده سازي
شده به وسيله دستگاه جذب امتي اسپكرتوفتومرت مدل  Varianمورد
قرائت قرار گرفت و در نهایت در فرمول ذیل محاسبه و ميزان غلظت
بر مبناي قسمت در میلیون یا میکروگرم در گرم ( )µg/gمشخص شد (13
و .)26
Cr = Ci V/m

که در آن : Cr :غلظت منونه؛  : Ciغلظت دستگاه؛  :Vحجم نهائی
منونه و  : mوزن خشک ماده انتخاب شده میباشد.
روش سنجش اسید چرب
شناسایی پروفایل و ترکیب اسیدهای چرب بهوسیلهی دستگاه
کروماتوگرافی گازی ( )A, Agilent Technol 7890-GCبا دتکتور یونش
شعلهای( )FIDبا لولهی موئینه و ستون  50مرت×  0/25میلیمرت× 0/2
میکرومرت صورت گرفت ( .)24بهطوریکه پس از استخراج و محاسبهی
چربی ،متیل اسرتهای اسیدچرب توسط اسرتی شدن و آنالیز اسیدهای
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چرب منونهها توسط  GCانجام شد و هلیوم به عنوان گاز حامل مورد
استفاده قرار گرفت .طی یک برنامه حرارتی درجه حرارت تزریق 240
درجه سانتیگراد  ،ردیاب  280درجه سانتیگراد  ،ستون  160درجه
سانتیگراد و حجم تزریق یک میکرولیرت در نظر گرفته شد .دمای ستون
ابتدا به مدت پنج دقیقه در  160درجه سانتیگراد ثابت بود و سپس طی
پنج دقیقه دمای ستون به  180درجه سانتیگراد رسیده 10 ،دقیقه در این
دما ثابت ماند و طی پنج دقیقه دما به  200درجه سانتیگراد رسید و پس
از یک دقیقه به دمای  220درجه رسید و پنج دقیقه نیز در این دما نگه
داشته شد تا متام ترکیبات خارج گردند .رسعت گاز حامل  50میلیلیرت در
دقیقه ،مقدار تزریق یک 1میکرولیرت و نرخ شکافت (1:10 )Split ratio
بود .متیلاسرتهای اسید چرب با استفاده از استانداردهای معرف (Merk,
 )Germanyو برحسب گرمدر100گرم تعیین شدند.
تجزیه و تحليل آماری

تجزیه وتحلیل آماری توسط نرم افزار  Spss19انجام گرفت .نرمال
بودن دادهها با استفاده از آزمون  Kolmogorov-Smirnovانجام شد و
برای مقایسهی میانگین دادهها از تجزیه واریانس یک طرفه  ANOVAو
آزمون جداساز دانکن با سطح اطمینان  95درصد استفاده گردید .رضیب
همبستگی پیرسون و آنالیز رگرسیون خطی ،جهت بررسی ارتباط میزان
تجمع فلزات سنگین با اسید چرب و آزمون آماری  Independent t-testدر
خصوص تعیین ارتباط بین دادهها مورد استفاده قرارگرفتند .برای رسم
منودارها و جدولها از نرم افزار 2007 Excelاستفاده شد.

نتایج

استخراج و شناسایی فلزات سنگین
میانگین غلظت فلزات سنگین در بافت فیله ،کبد و پوست ماهی
اوزونبرون به ترتیب در جدولهای  1تا  3نشان داده شده است.
نتایج اختالف معنی داری را بین فیلهی ماهیان دو استان مازندران و
گلستان نشان نداد .در کل نیز گسرتهی مقدار کادمیوم بین  0/13تا 0/26
میکروگرم در گرم ،رسب بین  0/12تا  1/22میکروگرم در گرم ،جیوه بین
 0/15تا  0/42میکروگرم در گرم و مس بین  1/28تا  3/05میکروگرم در
گرم اندازه گیری شد.
پروفایل اسید های چرب
مقادیر چربی بافت ماهیان اوزونبرون به ترتیب  11/05و 10/61
درصد در سواحل مازندران و گلستان تعیین شد .پروفایل مقایسهای
اسیدهای چرب بافت فیلهی ماهی اوزونبرون و همچنین ترکیب
رسیهای اسیدهای چرب این گونه در سواحل جنوبی دریای مازندران در
استانهای مازندران و گلستان در جدولهای  4و  5نشان دادهشدهاست.
همچنین در شکلهای  1تا  3منودار روابط همبستگی بین چربی بافت
فیله (درصد) و مجموع فلزات سنگین (میکروگرم در گرم) موجود در
عضله ،کبد و پوست ماهیان خاویاری اوزونبرون جنوب دریای مازندران
نشان داده شده است.
طبق نتایج جداول  4و  5در بني اسيدهاي چرب ماهی اوزون برون
سواحل مازندران و گلستان ،اولئیک اسید ( )18:1Cبا ميزان به ترتیب

ارزیابی ارتباط بین اسیدهای چرب و ...

 5/41درصد) در بافت منونههای ناحیه گلستان به دست آمد .رابطهی
ترتیبی  UFA>MUFA>PUFA>SFAدر هر دو منطقه برقرار بوده است.
مطابق منودارهای  1تا  ،3مطالعهی روابط همبستگی و رگرسیون
بین مجموع فلزات سنگین كادميوم ،رسب ،جيوه و مس (میکروگرم
در گرم) در بافتهای عضله ،کبد و نیز پوست ماهیان اوزونبرون با
ترکیبات چربی ماهی (درصد) نشان داد که رابطهی همبستگی باالیی بین
شاخصهای فوق وجود دارد ،درحالیکه این ارتباط با اسیدهای چرب
گروه امگا 3-اینچنین نبود (شکل .)4

 45/02و  39/85درصد و آراشیدونیک اسید ( )20:4Cبه ترتیب با ميزان
 1/09و  0/55درصد كمرتين مقدار اسيدهاي چرب را تشكيل داده اند.
پاملیتیک اسید ( )C16:0در هر دو استان باالترین میزان اسید اشباع را به
خود اختصاص داد.
از طرفی نسبت اسیدهای چرب امگا 3-به امگا 6-در بافت اوزونبرون
مازندران و گلستان را به ترتیب  4/01و  2/48درصد نشان داده شد.
بیشرتین مقدار مجموع اسیدهای چرب امگا( 3-با  18/45درصد) در بافت
اوزونبرون ناحیه مازندران و باالترین مجموع اسیدهای چرب امگا( 6-با

جدول  -1میزان فلزات سنگین در وزن خشک بافت فیلهی ماهی خاویاری اوزونبرون دریای مازندران (میکروگرم در گرم)

اندام ماهی

فیله اوزونبرون

منطقه جغرافیایی

سرب

کادمیوم

مس

جیوه

±SD

Mean

±SD

Mean

±SD

Mean

±SD

Mean

گلستان

0/01

0/13 a

0/01

0/12 a

0/06

0/15 a

0/04

1/28 a

مازندران

0/03

0/14 a

0/03

0/16 a

0/09

0/18 a

0/14

1/85 a

حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم وجود تفاوت معنی دار آماری است (.)p > 0/05

جدول  -2میزان فلزات سنگین در وزن خشک بافت کبد ماهی خاویاری اوزونبرون دریای مازندران (میکروگرم در گرم)

اندام ماهی

کبد اوزونبرون

منطقه جغرافیایی

سرب

کادمیوم

مس

جیوه

±SD

Mean

±SD

Mean

±SD

Mean

±SD

Mean

گلستان

0/06

0/22 a

0/01

0/31 a

0/02

0/26 a

0/22

2/31 a

مازندران

0/10

0/26 a

0/06

1/22 b

0/02

0/31 a

0/13

3/05 a

حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم وجود تفاوت معنی دار آماری است (.)p > 0/05

جدول  -3میزان فلزات سنگین در وزن خشک پوست ماهی خاویاری اوزونبرون دریای مازندران (میکروگرم در گرم)

اندام ماهی

پوست اوزونبرون

منطقه جغرافیایی

سرب

کادمیوم

مس

جیوه

±SD

Mean

±SD

Mean

±SD

Mean

±SD

Mean

گلستان

0/00

0/01 a

0/02

0/37 a

0/00

0/11 a

0/17

2/51 a

مازندران

0/01

0/19 b

0/05

1/09 b

0/05

0/42 b

0/09

2/85 a

حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم وجود تفاوت معنی دار آماری است (.)p > 0/05
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بحث

بررسی میزان فلزات سنگین در بافت فیله

در مقایسهی میانگین غلظت فلزات سنگین در بافت فیلهی
اوزونبرون ،اختالف معنیداری بین منونههای دو ساحل جنوب غرب
(مازندران) و جنوب رشق (گلستان) مشاهده نشد( .)p > 0/05با توجه
به نتایج ،میزان فلزات سنگین در بافت فیلهی اوزونبرون در دو ناحیهی
صید با هم اختالف معنیداری ( )p > 0/05نداشتند .بیشرتین میزان فلز
بهدست آمده در بافت فیله ،مربوط به فلز مس با میزان  1/85و کمرتین
آن رسب با میزان  0/12میکروگرم در گرم بود ( .)p > 0/05حد مجاز
فلز مس برای مرصف گوشت ماهیان طبق استاندارد سازمان بهداشت
جهانی  10قسمت در میلیون ( )27میباشد .علیرغم اینکه فلز مس در
منونههای هر دو ساحل باالترین مقدار را به خود اختصاص داده ،با این
حال میزان آن در بافت فیله از حد استاندارد تعیین شده کمرت بوده است.
محدودهی مجاز حضور فلزات سنگین مواد غذایی برای مرصف انسانی
مطابق توصیه  )27( WHOبرای فلز کادمیوم  ،0/2جیوه  ،0/5مس 10
میکروگرم در گرم و برای رسب نیز عدم حضور تا  2میکروگرم در گرم

است .با توجه به محدودهی استاندارد ،میزان این چهار فلز در بافت فیله
از حد استاندارد باالتر نبودهاست.
غلظت مس اندازه گريي شده در بافت عضلهی اوزونبرون در
پژوهش کنونی ،از مقادیر بهدست آمده در ماهیانی نظیر تاسامهی
ایرانی و اوزونبرون ( )16کمرت بوده است .شایان توجه است که میزان
بهدست آمده برای عنرص مس ( )Cuدر تحقیق حارض که باالترین میزان
تجمع در متام بافتهای ماهیان خاویاری را داشت ،از مقادیر مطالعه
شده در بافت عضلهی ماهیان دریای مدیرتانه نظیر ماهی ساری اطلس
 ،Scomberesox saurusساردین پیلچارد  ،Sardina pilchardusماهی
تریگال  ،Trigla cuculusگلآذین ماهی  ،Atherina hepsetusسیم دریایی
 Sparus auratusو کفال خاکسرتی  Mugli cephalusتوسط جانالی و آتلی
( )4نیز کمرت بوده است.
با توجه به نتایج موجود در این بررسی بافت عضله به عنوان
اصلیترین بخش خوراکی ماهی دارای کمرتین تجمع فلزات سنگین
میباشد .بنابراین حداقل میزان جذب و تجمع فلزات سنگین در عضله
آبزیان دیده میشود .محققانی هامنند آگوسا و همکاران ( ،)10یاریچ و

جدول  -4اسیدهای چرب نمونه های بافت فیلهی ماهی اوزون برون (گرم در  100گرم) در سواحل جنوب شرق و غرب دریای مازندران

اوزون برون
Acipenser stellatus

نوع و سری اسید چرب
مازندران

C14:0
سری اشباع

C16:0
C18:0
7-ω C16:1

سری تک غیراشباع

9-ω C18:1
6-ω C18:2

سری 6-ω

6-ω C20:4
3-ω C18:3

سری 3- ω

3-ω C20:5
3-ω C22:6

±SD

Mean

±SD

Mean

0/03

1/75 b

0/21

2/05 a

1/75

7/41 b

1/41

8/21 a

1/05

1/38 b

0/22

1/65 a

0/55

21/05 a

2/41

22/16 a

2/02

45/02 a

3/05

39/85 b

0/25

3/51 b

1/65

4/86 a

0/11

1/09 b

0/02

0/55 a

1/03

8/57 a

1/25

7/36 a

1/25

4/68 a

0/52

3/25 a

0/55

5/20 b

0/33

2/81 a

مجموع اسیدهای چرب شناخته شده
حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم وجود تفاوت معنی دار آماری است (.)p > 0/05
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گلستان

99/66

92/75

ارزیابی ارتباط بین اسیدهای چرب و ...

همکاران ()11؛ حیدری و همکاران ( )21و اونارا و همکاران ( )12چنین
نتیجهای را در ماهیان خاویاری دیگر گزارش منودهبودند.
بررسی میزان فلزات سنگین در بافت کبد

بافت کبد ماهی شاخص خوبی از لحاظ در معرض قرار گرفنت طوالنی
مدت با فلزات سنگین محسوب میشود ( .)6دلیل این امر این است
که اندام کبد جایگاه متابولیسم فلزات بوده و میتواند نشانگر خوبی
برای آلودگی محیط زیست ماهی به فلزات سنگین باشد .در پژوهش
حارض ،عضو کبد به دلیل اینکه اندام اصلی در سوخت و ساز بدن است
و صدمات اصلی را تحمل میکند ،به عنوان اندام هدف انتخاب شد .بر
اساس نتایج ،میزان رسب در بافت کبد اختالف معنیداری را بین دو
ساحل جنوب غربی و جنوب رشقی نشان داده است ( .)p > 0/05باالترین
میزان مربوط به غلظت فلز مس ( )Cuبوده که در کبد ماهی اوزونبرون
سواحل مازندران به  3/05میکروگرم در گرم رسید.

روند تجمع فلز مس در بافتهای مختلف ماهیان اوزونبرون به
صورت "کبد> پوست > فیله" بودهاست .الگوی کلی تجمع فلزات سنگین
در بافت کبد بصورت "مس < رسب < جیوه < کادمیوم" میباشد .از
طرف دیگر ،بیشرتین غلظت فلز کادمیوم در بافت کبد مشاهده گردید که
با نتایج بهدست آمده در تحقیقات یاریچ و همکاران ( )11از بافت کبد
گونهی تاسامهی شیپ و ابطحی و همکاران ( )20روی بافت کبد گونهی
اوزون برون همخوانی دارد.
همچنین در این پژوهش کمرتین میزان تجمع زیستی فلزات سنگین
در بافت عضلهی ماهیان و بیشرتین تجمع آن در بافت کبد مشاهده شد.
جیوه نیز اختالف معنیداری را نشان نداد ( .)p > 0/05روند الگوی تجمع
رسب در اوزون برون در اندامهای مختلف به صورت "کبد >پوست >
فیله" بودهاست.
نکته مهم این است که نتایج حاصل از این تحقیق پیرامون بافت
کبد ماهی اوزون برون دریای مازندران نشان داد که میانگین غلظت فلز

جدول  -5ترکیب گروههای اسید چرب نمونه بافت فیلهی ماهیان اوزون برون (گرم در  100گرم) در سواحل جنوب شرق و غرب دریای مازندران

اوزون برون
Acipenser stellatus

نوع و سری اسید چرب

گلستان

مازندران
±SD

Mean

±SD

Mean

مجموع اشباع

SFA

1/55

10/54

۱/۰۵

11/91

مجموع تک غیراشباع

MUFA

2/06

66/07

۱/۵۴

62/01

مجموع غیراشباع*

UFA

2/05

89/12

۳/۰۳

80/84

مجموع چند غیراشباع

PUFA

1/33

23/05

۲/۱۲

18/83

نسبت چند غیراشباع به اشباع*

PUFA/SFA

0/09

2/18

۰/۱۰

1/58

نسبت غیراشباع به اشباع*

UFA/SFA

0/55

8/45

۰/۲۱

6/78

مجموع امگا*3-

3-ω

1/21

18/45

۱/۳۴

13/42

مجموع امگا6-

6-ω

0/33

4/60

۰/۶۴

5/41

مجموع EPAو *DHA

EPA+DHA

1/15

9/88

۱/۰۵

6/06

نسبت  DHAبه*EPA

DHA/EPA

0/08

1/11

0/۰۵

0/86

نسبت امگا 3-به امگا*6-

6-ω/3-ω

0/25

4/01

۰/۴۵

2/48

شاخص پلی ان*

DHA+EPA / C16

0/01

0/34

0/۰۱

0/20

مجموع اسیدهای چرب شناخته شده

92/75

99/66

* بیانگر وجود تفاوت معنیدار آماری در هر ردیف است (.)p > 0/05
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شکل  -1نمودار رابطهی همبستگی بین چربی بافت فیله (درصد) و مجموع فلزات سنگین (میکروگرم در گرم) عضله ماهیان خاویاری

شکل  -2نمودار رابطهی همبستگی بین چربی بافت فیله (درصد) و مجموع فلزات سنگین (میکروگرم در گرم) کبد ماهیان خاویاری

شکل  -3نمودار رابطه همبستگی بین چربی بافت فیله (درصد) و مجموع فلزات سنگین (میکروگرم در گرم) پوست ماهیان خاویاری
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ارزیابی ارتباط بین اسیدهای چرب و ...

کادمیوم ( 0/22و  0/26میکروگرم در گرم) از حد مجاز سازمان بهداشت
جهانی بیشرت بوده است MacDonald .و همکاران ( )9در کبد تاسامهی
سفید نیز مقادیر باالیی از تجمع رسب یافتند که به مراتب آلودهتر بود
(جدول .)6
نتایج تحقیقات مختلف روی گونههای مختلف نظیر ماهیان خاویاری
اوزون برون ( 20 ،8و  )21و تاسامهی سفید ( )9میزان رسب ( )Pbو مس
( )Cuرا در بافت کبد باالتر از جیوه ( )Hgو کادمیوم ( )Cdنشان میدهد
مگر اینکه آب به دلیل خاصی دچار آلودگی شدید با جیوه یا کادمیوم شده
باشد .تحقيقات مختلف در گونه هاي متفاوت ماهي نشان مي دهد که
غلظت عنارص سنگني گاهي در آبشش و گاهي در كبد حداكرث میزان را
دارند ويل تقريباً در متامي تحقيقات ،غلظت عنارص سنگني در كبد و آبشش
بيشرت از عضله ميباشد و با آنها اختالف معنيداري دارد.
بررسی میزان فلزات سنگین در پوست

بر اساس نتایج ،فلز مس در پوست ماهی اوزونبرون بیشرتین
غلظت را نسبت به فلزات دیگر داشته است ولی از لحاظ ک ّمی حضور
مس کمرت از کبد و بیشرت از عضلهی ماهی بودهاست .تجمع جیوه در
بافت پوست اوزون برون مازندران بیشرت از اوزون برون گلستان بوده
( )p > 0/05ولی از حد استاندارد جهانی ( )27کمرت بوده است .میانگین
غلظت فلز رسب در بافت پوست اوزون برون مازندران بیشرت از اوزون
برون گلستان بوده است .میانگین غلظت فلز کادمیوم در بافت پوست
قرهبرون مازندران بیشرت از قرهبرون گلستان مشاهده شد.
به طور کلی نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که میانگین غلظت
فلزات مس و رسب نسبت به کادمیوم و جیوه در بافتهای پوست و کبد
اوزون برون در هر دو ناحیه بیشرت است و اختالف معنی داری نسبت
به هم دارند ( .)p > 0/05زیرا رسب و مس بیشرتین کم ّیت را در میان
عنارص سنگین محیط زیست دریای مازندران به خود اختصاص دادهاند

و در اعامق مختلف نیز همین الگو صدق میکند ( .)28گسرتدگی منابع
رسب و مس و فراوانی شاخههای استفاده از این عنرص در صنعت رنگ
سازی ،پرتوشیمی ،رادیوژی ،سوخت های فسیلی و  ...سبب گردیده تا
این عنارص از پراکنش بسیار باالیی در متامی اکوسیتمها برخوردار باشند.
تفاوت غلظت فلزات سنگین در بافتهای مختلف میتواند ناشی از
متغیر بودن فلزات سنگین در زمینه غلبه بر پیوندهای فلزی پروتئینها
باشد ( .)6بني تجمع فلزات در بافتهاي مختلف با گونهی ماهي نيز
رابطه وجود دارد كه ممكن است مرتبط با عادات غذايي آنها و ظرفيت
تجمع زيستي هرگونه باشد (.)11
تجمع فلزات سنگین در بافت منونههای استان مازندران بیشرت از
گلستان بوده است که این امر میتواند ناشی از ساختار زمین-شناسی
منطقه یا وجود منابع آالینده حاصل از فعالیتهای انسانی نظیر تخلیه
فاضالبهای شهری ،صنعتی و همچنین تردد قایقهای صیادی -تفریحی،
کشتیهای تجاری و ...باشد .رودخانههای منتهی به دریاچه مازندران در
سالهاي اخري با كاهش كيفيت آيب چشمگريي روبرو شدهاند ،كه مولفین
عالوه بر خشکسالیهای اخیر ،تخليه فاضالبهاي شهري ،صنعتي و
كشاورزي را علت اصيل آن ميدانند .گونههای مختلف آبزیان به لحاظ
ترکیبات متفاوت در بافتشان ،پتانسیل جذب مقادیر مختلف عنارص
سنگین را دارند.
فلزات سنگین به علت وزن باال بیشرت در اعامق آبها و در بسرتدریا
رسوب میکنند به این علت احتامل تجمع فلزات در آبزیانی هامنند
ماهیان خاویاری که نزدیک بسرت دریا تغذیه میکنند ،بیشرت میباشد.
بنابراین بررسی فلزات سنگین در این گونهها رضورت بیشرتی دارد و از
آنجایی که ماهیان خاویاری از دسته ماهیان با ارزش از نظر اقتصادی و
تغذیهای میباشند ،باید در محیطهای ساملتری قرار گیرند.
گزارش شدهاست كه حداكرث تجمع و ذخريه فلزات سنگني در ماهيان
كفزيخوار ،پالنكتونخوارها و گوشتخواران سطحزی رخ ميدهد (.)6

شکل  -4نمودار رابطه همبستگی بین اسیدهای چرب امگا( 3-درصد) و مجموع فلزات سنگین (میکروگرم در گرم) فیله ماهیان خاویاری
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نتایج پژوهش کنونی مبین این است که حتی در يك محيط آيب و
یک ناحیه معین از اکوسیستم ،ميزان عنارص سنگني در اندامهای مختلف
یک گونهی ماهی ،متفاوت از یکدیگر ميباشد .در جدول  6تجمع فلزات
سنگین در بافتهای چند گونه ماهی خاویاری در اکوسیستم دریای
مازندران با نتایج حاصل از بررسی حارض مقایسه شده است.
علیرغم گذشت حدود  10سال از پژوهش صادقیراد و همکاران
( ،)16همچنان مقادیر کادمیوم در ماهیان خاویاری دریای مازندران
تثبیت شدهاست .اما طبق اظهارات آگوسا و همکاران ( ،) 10میانگین
غلظت فلز جیوه در عضلهی قره برون و اوزون برون دریاي مازندران
به ترتیب  0/33و  ۰/۰۶میکروگرم در گرم میباشد .این مقدار در بافت
اوزونبرون کمرت از بررسی حارض بوده است .همچنین در بافت عضلهی
ماهی اوزونبرون در سواحل گلستان مقادیر  0/15میکروگرم در گرم
جیوه و  1/28میکروگرم در گرم مس سنجش شد ،در حالیکه حیدری و
همکاران ( )21همین رشایط را در همین منطقه به ترتیب  0/384و 1/78
میکروگرم در گرم برآورد منودند و ابطحی و همکاران ( )20مقدار فلز
مس را در کبد اوزونبرون در سواحل گلستان  24/41میکروگرم در گرم
یا به عبارتی  0/00002میکروگرم در گرم در وزن تر محاسبه منودند و
باتوجه به مشخصنبودن درصد رطوبت کبد در پژوهش مذکور ،امکان
مقایسه با نتایج کنونی مهیا نیست .گفتنی است پورنگ و همکاران ()22
در بخش-های خوراکی هر پنج گونهی ماهی خاویاری دریای مازندران،
فلزات سنگین رسب ،مس ،روی و کادمیوم را پایینتر از محدودهی مجاز
معرفی شده توسط نهادهای بیناملللی برآورد منودند .ماهیانی که دارای
رژیم غذایی بنتوزخواری یا تغذیه از کف میباشند ،استعداد تجمع مقادیر
زیادی از فلزات سنگین را درخود دارا میباشند ،این فرآیند در ماهی
خاویاری اوزونبرون نیز مشاهده شده است.
برای حذف فلزات سنگین از محیط آب ،عالوه بر خواص عملکردی
برخی مواد شیمیایی ،دستهای از مواد طبیعی و برخی گیاهان نیز موثر
هستند (.)29

ارزیابی ترکیب اسیدهای چرب

محتواي چريب و تركيب اسيدهاي چرب موجود در اندامهاي مختلف
بدن ماهيان تحت تأثري گونه ،جنس ،سن ،دماي آب ،ميزان آلودگي و
وضعيت تغذيه در فصول مختلف قرار ميگريد .ترکیب کلی اسیدهای
چرب ماهیان خاویاری مورد مطالعه تا حد زیادی با پروفایلهای
منترششده اوزونبرون توسط هدایتیفرد و یوسفیان ( )3مطابقت دارد.
در مطالعهی کنونی اسیدهای چرب غیراشباع ( )UFAبرای همهی
منونهها بیشرتین گروه اسیدچرب را تشکیل دادهاند و بعد آن اسیدهای
چرب تک غیر اشباع ( ،)MUFAچندغیراشباع ( )PUFAو اشباع ()SFA
قرار داشتند .الگوی مشابهی در مطالعات چن و همکاران ()30؛ عیسایف
و موسایف ( )23و همچنین هدایتیفرد و یوسفیان ( )3گزارش شده
است .در سالهای اخیر مطالعاتی پیرامون اسیدهای چرب انواع ماهیان
خاویاری به ویژه جنس تاسامهی یا  Acipenserنیز منترش شده است (31
و .)32
مقدار مجموع اسیدهای چرب ایکوزاپنتانوئیک ( )EPAو
دوکوزاهگزانوئیک ( )DHAبه ترتیب در منونهی اوزون برون سواحل
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مازندران و گلستان  9/88و  6/06گرم در  100گرم بوده است که با
مطالعهی هدایتیفرد و معینی ( )25روی ماهی قرهبرون و هدایتیفرد و
یوسفیان ( )3بر روی گونهی اوزونبرون مطابقت دارد.
نسبت مجموع اسیدهای چرب امگا )ω-3( 3-در گوشت ماهی
اوزونبرون و قرهبرون صید شده در استان مازندران بیشرت از استان گلستان
می باشد .نسبت مناسب اسیدهای چرب امگا 6-به امگا )6-ω/3-ω( 3-از
نظر تغذیهای باید کمرت از چهار به یک باشد .این نسبت در منونههای
بافت اوزونبرون مورد مطالعه به مراتب در محدوده ارزشمندتری قرار
دارد .نسبت اسیدهای چرب امگا 3-به امگا 6-در محدوده  4/01و 2/48
گرم در  100گرم به ترتیب برای اوزونبرون سواحل مازندران و گلستان
بوده است .مجموع اسید چرب غیراشباع ( )UFAو مجموع امگا 3-در
منونههای سواحل جنوب غربی (مازندران) بیشرت بوده و دارای اختالف
معنیدار بودهاند (.)p > 0/05

ارتباط تجمع فلزات سنگین با اسیدهای چرب

با مطالعه رضایب همبستگی این نتیجه حاصل شد که رابطه مثبت
معنیداری بین میزان تجمع فلزات سنگین با چربی بافت فیله وجود
دارد (شکلهای  1تا  .)4بررسی اسیدهایچرب فیلهی ماهیان در رابطه با
تجمع فلزات سنگین در بافتهای کبد ( ،)R2 =۰/۸۲۴پوست ()R2 =۰/۸۱۸
و عضله ( )R2 =0.627ماهیان خاویاری نشان داد که رابطه همبستگی
مثبت و باالئی بین اسیدهای چرب گروه غیراشباع ( )UFAو غیراشباع با
چند پیوند دوگانه ( )PUFAبه ویژه در گروه امگا 6-وجود دارد .همچنین
همبستگی مثبتی بین میزان اسیدهای چرب امگا 6-فیله ()R2 =0.716
با غلظت فلزات سنگین دیدهشد ،اما در اسیدهای چرب امگا 3-فیله
این ارتباط دیده نشد (( )R2 =0.021شکل  )4این مسئله حاکی از این
است که هرچه میزان اسیدهای چرب غیراشباع و گروه امگا 6-در بافت
ماهی اوزونبرون بیشرت باشد ،امکان تجمع فلزات سنگین در این بافتها
بیشرت میشود ،و به عبارت بهرت ،با افزایش گروه امگا 3-در چربی ماهیان
خاویاری ،احتامل کاستهشدن از شدت تجمع فلزات سنگین در بافتهای
بدن وجود دارد .بنابراین با دانسنت مقادیر چربی و اسیدهای چرب امگا-
 6و امگا 3-میتوان احتامالتی پیرامون آلوده بودن بافت خوراکی ماهیان
خاویاری به فلزات سنگین را بیان کرد که نزدیک به واقعیت باشد .ميزان
چريب بافتها عامل مهمي در تجمع آاليندهها در اندامهاي مختلف میباشد
( .)4از سوی دیگر تحقیقات پولکسیچ و همکاران ( )13تایید کرد که تجمع
فلزات سنگین در اندام-های مختلف ماهیان خاویاری درواقع پاسخی به
حضور این فلزات در محیط بوده و تاثیر گذاری آن بر جمعیت تاسامهیان،
خود ناشی از تاثیر فلزات سنگین روی یکدیگر و نیز سایر آالیندهها میباشد.
حتی جریانهاي آبی دریاي مازندران میتوانند آالیندههاي معدنی
و آلی مختلف را از بخشهای شاملی به مناطق جنوبی منتقل منایند.
بنابراین پایش مستمر آب ،آبزیان و رسوبات منطقه جهت بررسی میزان
آالیندههاي مختلف و همچنین اطمینان از سامل بودن ماهیان جهت
مرصف رضوری است .با توجه به ارزش ماهیان خاویاری از نظر چربی و
تغذیهای ،این گونهها باید در محیط ساملتری زندگی کنند ،چراکه آلودگی
محیط زیست دریای مازندران به فلزات سنگین میتواند آنها را بیش از
سایر آبزیان آلوده کند.

ارزیابی ارتباط بین اسیدهای چرب و ...

جدول  -6مقایسه میانگین غلظت فلزات سنگین(میکروگرم در گرم) در بافت گونههای مختلف ماهی خاویاری در حوزه دریای مازندران
گونه مورد مطالعه

بافت

Pb

Cu

Cd

Hg

منابع

قرهبرون

عضله

0/012

1/72

0/006

-

*)Pourang et al (22

تاسماهی شیپ

عضله

0/004

1/65

0/001

-

*)Pourang et al (22

تاسماهی روسی

عضله

/008

1/91

0/005

-

*)Pourang et al (22

اوزونبرون

عضله

0/037

1/22

0/002

-

*)Pourang et al (22

فیلماهی

عضله

0/011

1/77

0/002

-

*)Pourang et al (22

قرهبرون

عضله

0/61

1/8

0/06

0/05

*)Sadeghirad et al (16

اوزونبرون

عضله

0/48

1/64

0/059

0/06

*)Sadeghirad et al (16

اوزونبرون

عضله

0/013

1/50

0/001

0/06

)Agusa et al (10

فیلماهی

عضله

0/022

1/42

0/001

1/40

)Agusa et al (10

قره برون

عضله

0/006

1/74

0/002

0/33

)Agusa et al (10

تاسماهی روسی

عضله

0/005

1/73

0/002

0/32

)Agusa et al (10

تاسماهی شیپ

عضله

0/002

2/12

0/001

0/67

)Agusa et al (10

اوزونبرون

کبد

0/524

20/89

0/428

-

)Abtahi et al (20

اوزونبرون

کبد

0/68

7/52

0/18

-

*)Golovin et al (8

اوزونبرون

عضله

0/67

-

0/06

0/71

*)Golovin et al (8

اوزونبرون گیالن

عضله

-

0/55

-

2/18

)Heidary et al (21

اوزونبرون گیالن

کبد

-

1/66

-

1/13

)Heidary et al (21

اوزونبرون گلستان

عضله

-

0/38

-

1/78

)Heidary et al (21

تاسماهی سفید

عضله

-

0/25

0/05

0/575

)MacDonald et al (9

تاسماهی سفید

کبد

-

26/9

1/09

1/37

)MacDonald et al (9

تاسماهی شیپ

عضله

-

-

0/085

0/976

)Jarić et al (11

تاسماهی شیپ

کبد

-

-

2/826

104/01

)Jarić et al (11

اوزونبرون گلستان

عضله

0/12

1/28

0/13

0/15

تحقیق حاضر

اوزونبرون مازندران

عضله

0/16

1/85

0/14

0/18

تحقیق حاضر

اوزونبرون گلستان

کبد

0/31

2/31

0/22

0/26

تحقیق حاضر

اوزونبرون مازندران

کبد

1/22

3/05

0/26

0/31

تحقیق حاضر

* ارقام ستارهدار حاصل از وزن تر میباشند.
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