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بررسی عناصر ضروری روی ،فسفر ،پتاسیم و کلسیم در اندام های عضله ،کبد و آبشش ماهی
قزل آالی رنگین کمان ( )Oncorhynchus mykissدر مراحل مختلف رشد
میثاق طبیبزاده ،1محمد والیتزاده

*2

چکیده
این تحقیق در سال  1390به منظور تعیین و مقایسه میزان عناصر ضروری روی ،فسفر ،پتاسیم و کلسیم در
تخم ماهی ،عضله بچه ماهی انگشت قد ،ماهی بازاری ،مولدین نر و ماده قزلآالی رنگین کمان ( Oncorhynchus
 )mykissپرورشی استان لرستان انجام شد 75 .نمونه تخم ماهی ،بچه ماهی (انگشت قد) ،ماهی بازاری ،مولدین نر
و ماده قزل آالی رنگین کمان تهیه شدند .باالترین و پایینترین میزان روی به ترتیب در کبد بچه ماهی

( 26/90±1/15میلیگرم در کیلوگرم) و عضله مولدین نر ( 6/16±0/45میلیگرم در کیلوگرم) مشاهده گردید.
باالترین و پایین ترین میزان فسفر به ترتیب در کبد بچه ماهی ( 3966/42±125/86میلی گرم در کیلوگرم) و آبشش
مولدین ماده ( 2400±144/76میلیگرم در کیلوگرم) بود .باالترین و پایینترین میزان پتاسیم به ترتیب در عضله
ماهی بازاری ( 5000±132/28میلیگرم در کیلوگرم) و عضله بچه ماهی ( 3712/64±76/83میلیگرم در کیلوگرم)
به دست آمد .باالترین و پایینترین میزان کلسیم به ترتیب در کبد مولدین نر ( 464/85±30/55میلیگرم در
کیلوگرم) و عضله ماهی بازاری ( 193/39±15/27میلیگرم در کیلوگرم) به دست آمد .عنصر روی در کبد و آبشش
بچه ماهی و عضله ماهی بازاری نسبت به سایر مراحل رشد باالتر بود .عنصر فسفر در عضله ،کبد و آبشش بچه
ماهی نسبت به سایر مراحل رشد باالتر به دست آمد .غلظت پتاسیم در عضله ،کبد و آبشش ماهی بازاری نسبت به
سایر مراحل رشد باالتر محاسبه گردید .میزان کلسیم در عضله ،کبد و آبشش مولدین نر نسبت به سایر مراحل رشد

باالتر بود.
کلید واژه :ماهی ،قزل آالی رنگین کمان ) ،(Oncarhynchus mykissعناصر ضروری ،تغذیه ،عضله.
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 -1مقدمه
ماهی قزلآالی رنگین کمان یکی از گونههای تجاری ایران محسوب میشود که در استانهای
لرستان ،کهگیلویه و بویر احمد ،کردستان ،کرمانشاه ،چهارمحال و بختیاری پرورش داده میشود .این
ماهی در حال حاضر یکی از گونه های مهم پرورشی جهان به حساب می آید به طوری که که تولید این
ماهی از  447394تن در سال  2000به  576289در سال  2008افزایش یافته و هفدهمین گونه مهم
پرورشی آبزیان از نظر تولید می باشد ( .)FAO, 2010ماهی قزلآالی رنگین کمان نیز در ایران به دلیل
طعم و مزه مناسب و مطلوب دارای طرفداران بسیاری می باشد ،به طوری که در سال  1388به میزان
 73642تن تولید گردید .همچنین میزان  199618تن بچه ماهی قزل آالی رنگین کمان در کشور تکثیر و
تولید شد (سالنامه آماری شیالت ایران.)1390 ،
میکرونوترینت ها که به آنها ریز مغذی نیز اطالق می شود شامل سه گروه عناصر معدنی ،ویتامین ها
و آب می شوند .این مواد انرژی زا نیستند ،ولی در انجام واکنش های بیوشیمیایی بدن نقش اساسی دارند.
این عناصر در ساختمان آنزیمها نیز نقش دارند (عسکری ساری و والیتزاده .)1392 ،عناصر ضروری از
اجزای اصلی ساختار بدن ماهیان هستند که به دلیل تغذیه انسان از این موجودات آبزی و نقش این
عناصر در ساختار بدن از اهمیت باالیی برخوردار هستند .این عناصر اعمال حیاتی بدن موجودات زنده از
جمله ماهیان و انسان را بر عهده دارند ).)Ravichandran et al., 2009; Oksuz et al., 2011
فسفر در ماهیان جزء ضروری استخوان ،غضروف و اسکلت خارجی ،کراتین فسفات ،فسفولیپیدها،
کازیین و اسیدهای نوکلئیک می باشد .کلسیم نیز جزء ضروری استخوان ،غضروف و اسکلت خارجی
است و در انعقاد خون ،فعال سازی آنزیم ها ،جذب ویتامین  B12و انقباض ماهیچه نقش مهمی دارد.
عملکرد پتاسیم تنظیم فشار اسمزی و تعادل اسید ـ باز ،تحریک پذیری عضالت ،متابولیسم آب است
(بشارتی1384 ،؛ عسکری ساری و والیت زاده1392 ،؛  .)Ozden, 2010روی به عنوان یک ترکیب
فعالکننده یا کوفاکتور برای بسیاری از سیستمهای آنزیمی ،نقش حیاتی در متابولیسم هیدرات کربن،
پروتئین و چربی بازی می کند .به ویژه در سنتز و متابولیسم اسید نوکلئیک و پروتئین ها فعال است.
همچنین در فعالیت های متابولیکی از جمله حفظ غدد تناسلی در ماهیان نر و پوست بدن ،چشم و
استخوان ها دخالت دارد (جاللی جعفری و آقازاده مشگی1386 ،؛ عسکری ساری و والیت زاده.)1389 ،
با توجه به اینکه استان لرستان مقام اول تولید ماهی قزل آال را در میان استان های غیر ساحلی دارد
و حتی تولید خود را به استانهای دیگر ارسال می کند ،همچنین اندازه گیری و کنترل این عناصر در
ماهیان پرورشی مرکز تکثیر و پرورش قزل رود بروجرد که یکی از بزرگترین مراکز تکثیر و پرورش
استان لرستان ضمن اطمینان از کیفیت محصوالت غذایی ،از بروز خطرات انسانی پیشگیری گردد ،لذا با
اندازه گیری فلزات سنگین در سنین مختلف این ماهی می توان اطالعاتی را در مورد زمان و سن عرضه

بررسی عناصر ضروری روی ،فسفر ،پتایسیم و کلسیم در اندامهای عضله ...

61

ماهی به بازار بدست آورد.
 -2مواد و روشها
در این تحقیق در سال  15 ،1390نمونه با میانگین  39/33گرم از تخم ماهی 15 ،نمونه بچه ماهی
انگشت قد و  15نمونه ماهی پرواری (بشقابی) قزل آالی رنگین کمان از  3استخر پرورشی مرکز تکثیر و
پرورش قزل رود بروجرد واقع در استان لرستان تهیه شدند .پس از نمونه برداری ،ماهیان در جعبههای
یونولیت ،یخپوشی شده به آزمایشگاه جهت عملیات آزمایشگاهی و آنالیز انتقال یافتند.

ابتدا زیست سنجی ماهیان شامل طول کل ،طول استاندارد و وزن انجام و ثبت گردید .توزین نمونه-

ها به وسیله ترازوی دیجیتال با دقت  0/01گرم و خصوصیات طولی ماهیان به وسیله خطکش ساده انجام
شد .پس از این مرحله جداسازی بافتهای عضله توسط تیغه ای از جنس استیل صورت گرفت .کالبد
شکافی نمونه ها از قسمت باالی بدن گونهها صورت گرفت.
برای برداشت بافت عضله از قسمتی از عضله در بخش باالیی بدن (زیر باله پشتی) استفاده شد.
بافت های به دست آمده پس از توزین در پتری دیش (شیشه ساعت) قرار گرفتند تا در مرحله بعد برای
خشک کردن در آون قرار گیرند.
تمامی نمونه های به دست آمده به مدت  60تا  150دقیقه در آون با دمای  65درجه سانتیگراد قرار
گرفت تا به وزن ثابت رسیده و سپس از داخل آون خارج شد .برای هضم نمونهها از روش مرطوب
استفاده شد (.)Eboh et al., 2006
فلزات سنگین به روش جذب اتمی با دستگاه جذب اتمی مدل پرکین المر Perkin Elmer ( 4100

 )4100ساخت کشور امریکا مجهز به سیستم شعله ،سیستم کوره گرافیتی سنجش شدند .جهت اندازه-
گیری روی مورد نظر ابتدا به  10میلیلیتر محلول هضم شده نمونهها 5 ،میلی لیتر محلول آمونیوم
پیرولیدین کاربامات  %5اضافه شده و به مدت  20دقیقه نمونه ها شیکر شدند تا عناصر بصورت فرم آلی
فلزی در محلول کمپلکس شوند و سپس به نمونه ها  2میلی لیتر متیل ایزو بوتیل کتون اضافه شد و به
مدت  30دقیقه نمونهها شیکر شدند و پس از  10دقیقه نمونهها در دور  2500دور در دقیقه
سانتریفوژشدند و عناصر مورد نظر به فاز آلی منتقل شدند.
پس از تنظیم کوره و سیستم  EDLدستگاه و اپتیمم کردن دستگاه جذب اتمی مدل Perkin
 Elmer 4100منحنی کالیبراسیون این عناصر به کمک استاندارد های این عناصر و مادیریکس مودیفایر

پالدیم توسط نرم افزار  WinLab32رسم گردید و مقدار این عناصر در محلول های آماده شده اندازه-

گیری گردید.
جهت سنجش پتاسیم ،فسفر و کلسیم دستگاه جذب اتمی مجهز به سیستم شعله با استفاده از محلول
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استاندارد به حالت اپتیمم تنظیم گردید .منحنی کالیبراسیون به روش افزایش استاندارد برای هر یک از
عناصر به کمک نرم افزار  WinLab32دستگاه ترسیم گردید و مقدار عناصر مورد نظر بر میلی گرم بر
گرم اندازه گیری گردید (.)Ahmad and Shuhaimi-Othman, 2010 ; Olowu et al., 2010
در این تحقیق آزمایشها بصورت کامالً تصادفی انجام شد .نتایج حاصل از این تحقیق با استفاده از
نرم افزار آماری  SPSS18و آنالیز واریانس یکطرفه ( )ANOVAو آزمون دانکن ( )Duncan testمورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .ضریب اطمینان مطالعه  95درصد ( )P=0.05تعیین شد .همچنین جهت رسم
جداول و نمودارها از نرم افزار  Excel 2007استفاده گردید.
 -3نتایج
بیومتری (زیست سنجی) نمونههای تخم ماهی ،بچه ماهی و ماهی بازاری قزلآالی رنگین کمان
شامل بیشینه و کمینه و همچنین میانگین و انحراف معیار وزن ،طول کل و طول استاندارد در جدول 1

آمده است .میانگین وزن ،طول کل و طول استاندارد در ماهی بازاری به ترتیب  323/33±14/74گرم،

 32/43±1/25و  29/83±1/59سانتیمتر بود .همچنین میانگین وزن ،طول کل و طول استاندارد در بچه

ماهی قزلآالی رنگین کمان  125±25گرم 9/7±0/43 ،و  8/56±0/45سانتیمتر بود .بیشینه و کمینه
مجموع تخم استحصالی ماهی مورد مطالعه به ترتیب  42و  36گرم بود.
جدول  -1نتایج زیست سنجی ماهی قزلآالی رنگین کمان در مراحل مختلف رشد
مرحله رشد
تخم ماهی

بچه ماهی

ماهی بازاری

پارامتر

طول کل (سانتیمتر)

طول استاندارد (سانتیمتر)

وزن (گرم)

بیشینه

-

-

42

کمینه

-

-

36

میانگین

-

-

39/33±3/05

بیشینه

10/2

9

100

کمینه

9/4

8/1

150

میانگین

9/7 ±0/43

8/56±0/45

125±25

بیشینه

33/7

30/9

340

کمینه

31/2

28

312

میانگین

32/43±1/25

29/83±1/59

323/33±14/74

غلظت روی ،فسفر ،پتاسیم و کلسیم در تخم ماهی قزل آالی رنگین کمان به ترتیب

 3050±180/27 ،4383/57±160/72 ،11/2±1/45و  213/73±25/16میلیگرم در کیلوگرم به دست آمد
(( )P<0/05نمودار  .)1در این تحقیق غلظت عناصر روی ،فسفر ،پتاسیم و کلسیم در تخم ماهی ،عضله
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بچه ماهی ،ماهی بازاری ،مولدین نر و مولدین ماده ماهی قزل آالی رنگین کمان اختالف معنی داری
وجود داشت ( .)P<0/05عنصر روی در کبد و آبشش بچه ماهی و عضله ماهی بازاری نسبت به سایر
مراحل رشد باالتر بود .عنصر فسفر در عضله ،کبد و آبشش بچه ماهی نسبت به سایر مراحل رشد باالتر
به دست آمد .غلظت پتاسیم در عضله ،کبد و آبشش ماهی بازاری نسبت به سایر مراحل رشد باالتر
محاسبه گردید .میزان کلسیم در عضله ،کبد و آبشش مولدین نر نسبت به سایر مراحل رشد باالتر بود
(جدول.)2

غلظت (میلی گرم در کیلوگرم)

کلسیم

پتاسیم

فسفر

روی

نمودار .1مقایسه غلظت روی ،فسفر ،پتاسیم و کلسیم در تخم ماهی قزل آالی رنگین کمان
(میلی گرم در کیلوگرم)
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جدول  -2میانگین غلظت روی ،فسفر ،پتاسیم و کلسیم در اندام های بچه ماهی ،ماهی بازاری و مولدین ماهی قزل
آالی رنگین کمان (( )mean±SDمیلی گرم در کیلوگرم)
عناصر

اندام ها

فسفر

روی

کلسیم

پتاسیم

مراحل رشد
9/4±0/45a

بچه ماهی
ماهی بازاری
عضله

مولدین نر

a

ماهی بازاری
کبد

مولدین نر
مولدین ماده
بچه ماهی
ماهی بازاری

آبشش

مولدین نر
مولدین ماده

a

3712/64±76/83a

13/62±1/05

2716/81±125/83

4766/28±152/75

a

a

a

a

a

6/16±0/45

2618/92±75/53

a

a

6/20±0/9

مولدین ماده
بچه ماهی

3583/35±189/29a

b

26/90±1/15

b

25/10±3/47

b

24/76±3/57

b

22/30±0/45

c

19/30±0/72

c

17/26±1/36

c

16/73±1/70

c

14/50±1/62

2500±100/12

a

270±10/36a

4216/59±76/36

a

4316/43±125/83
b

b

4050±86/60

3966/42±125/86

b

b

2965/56±125/83

4500±100/14

b

b

2918/88±104/08

4616/8±76/20

c

2400±144/76

b

393/59±25/27
b

280±26/45

b

464/85±30/55

b

446/23±32/14
c

3883/37±167/64
c

2888/8±186/29
3100±170/94

276/48±16/22

c

c

c

a

5000±132/28

b

3683/66±189/25

283/72±17/92

b

3116/97±175/59

c

193/39±15/27

4850±132/28

c

4281/26±104/08

c

4332/11±157/73

400±10/73

c

275/67±45/09

c

463/55±11/54

c

436/95±41/48

حروف متفاوت در هر ستون اختالف معنیدار را نشان می دهد ()P<0/05

 -4بحث
میزان عنصر روی در کبد بچه ماهی ،ماهی بازاری ،مولدین نر و ماده باالتر از عضله و آبشش به

دست آمد .باالترین و پایینترین میزان روی به ترتیب در کبد بچه ماهی ( 26/90±1/15میلی گرم در

کیلوگرم) و عضله مولدین نر ( 6/16±0/45میلی گرم در کیلوگرم) مشاهده گردید .در این تحقیق میزان
روی در کبد ماهیان مورد مطالعه باالتر بود .میزان روی در کبد ماهیان کپور ( ،)Cyprinus carpioکفال
طالیی ( )Liza auratusو ماهی سفید ( )Rutilus frisii kuttomباالتر بود (عسکری ساری و والیت
زاده .)1392 ،همچنین میزان این عنصر در عضله دو گونه پرورشی کپور معمولی ( )Cyprinus carpioو
قزل آالی رنگین کمان ( )Oncorhynchus mykissنسبت به کبد پایین تر بود (عسکری ساری و والیت
زاده .)1390 ،تحقیقات انجام شده در نقاط مختلف جهان بیشترین میزان تجمع روی را در کبد تأیید
نمودهاند (عسکری ساری و همکاران 1389 ،؛ ; Dixson et al., 1996 ; Laimanso et al., 1999

.)Glushankova and Pashkova, 1992 ; Askary Sary and Velayatzadeh, 2012
میزان عنصر فسفر در کبد بچه ماهی ،ماهی بازاری و مولدین ماده باالتر از عضله و آبشش به دست
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آمد ،اما در آبشش مولدین نر نسبت به عضله و کبد باالتر بود .باالترین و پایین ترین میزان فسفر به

ترتیب در کبد بچه ماهی ( 3966/42±125/86میلی گرم در کیلوگرم) و آبشش مولدین ماده
( 2400±144/76میلی گرم در کیلوگرم) بود .میزان فسفر در دو گونه ماهی  Upeneus moluccensisو
 Mullus surmuletusبه ترتیب  1754/9و  2065/8میلی گرم در کیلوگرم ()Oksuz et al., 2011
گزارش شده است .میزان عنصر پتاسیم در کبد بچه ماهی ،ماهی بازاری ،مولدین نر و ماده باالتر از عضله
و کبد به دست آمد .باالترین و پایینترین میزان این عنصر به ترتیب در عضله ماهی بازاری
( 5000±132/28میلی گرم در کیلوگرم) و عضله بچه ماهی ( 3712/64±76/83میلی گرم در کیلوگرم)
به دست آمد .میزان پتاسیم در عضله و کبد باس دریایی پرورشی ( 19180 )Dicentrarchus labraxو
 4425میلی گرم در کیلوگرم گزارش شده است (.)Bhouri et al., 2010
باالترین میزان عنصر کلسیم در کبد ماهی بازاری ،مولدین نر ،ماده و آبشش بچه ماهی محاسبه شد.

باالترین و پایینترین میزان این عنصر به ترتیب در کبد مولدین نر ( 464/85±30/55میلی گرم در
کیلوگرم) و عضله ماهی بازاری ( 193/39±15/27میلی گرم در کیلوگرم) به دست آمد .مقادیر باالی

کلسیم در ساختار استخوان نقش مهمی دارد ( .)Erkan and Ozden, 2007میزان این عنصر در عضله و
کبد باس دریایی پرورشی ( 2650 )Dicentrarchus labraxو  1030میلی گرم در کیلوگرم گزارش
شده است (.)Bhouri et al., 2010
در این تحقیق میزان روی ،فسفر ،پتاسیم و کلسیم در مراحل مختلف رشد دارای روند نامنظمی
بودند .در در تحقیقی بر روی ماهیان کپور یک ساله تا سه ساله میانگین میزان سرب در ماهیان یک ساله
 149/96میکرو گرم در کیلوگرم بوده که در ماهیان سه ساله به  167/95میکروگرم در کیلوگرم افزایش
یافته است .این مسأله در مورد کادمیوم نیز صادق است بطوری که میزان کادمیوم در ماهیان یک ساله از
 69/54میکروگرم در کیلوگرم به  86/75میکروگرم در کیلوگرم افزایش یافته است که با افزایش سن
ماهیان میزان تجمع دو فلز سرب و کادمیوم در عضله ماهیان افزایش نشان داد (رییسی و همکاران،
 .)1388تجمع عناصر بعد از یک سن مشخص به یک وضعیت ثابت می رسد .رقیق سازی غلظت فلزات
سنگین از بافتها در طی رشد و یا کاهش فعالیت متابولیکی در طی افزایش سن انجام می شود .اگر
غلظت فلزات در آب آنقدر زیاد باشد که ماهی نتواند با رقیق سازی و کاهش غلظت آن را رفع نماید،
تجمع فلزات در بافت های ماهیان ادامه می یابد ( .)Heath, 1987برخی محققیق تجمع کمتری از فلزات
را با افزایش سن ماهیان ارائه نمودهاند (امینی رنجبر و ستودهنیا Farkas et al., 2000 ; Canli 1384 ،

 .)and Atli, 2003میزان عناصری که در متابولیسم ماهیان نقش دارند با افزایش سن کاهش مییابند.
فعالیت های متابولیکی نقش مهمی در تجمع فلزات سنگین در اندام های مختلف ماهیان دارند ضمن آنکه
فعالیت های متابولیکی ماهیان با سن کمتر به مراتب بیشتر از ماهیان مسنتر می باشد .بنابراین تجمع
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فلزات در ماهیان جوانتر (با طول کمتر) بیشتر است ( .)Canli and Atli, 2003دلیل دیگر این که اگر
میزان جذب عناصر از طریق غذا و آب برابر با میزان انتشار و دفع آن عناصر به منابع از بدن ماهی باشد،
میزان عناصر با افزایش سن ثابت خواهد ماند لذا با افزایش سن و رشد ماهی فلزات قابلیت جذب کمتری
پیدا نموده ضمن آنکه یونهای فلزات از طریق فلسهای ماهی با آب تبادل داشته و احتماالً به کاهش
جذب عناصر در بافتهای ماهی منجر خواهد شد ( .)Rashed, 2001همچنین به دلیل کاهش جیره غذایی
ماهی با افزایش سن آن میزان فلزات در بدن آن پائینتر بوده است (Heath .)Farkas et al., 2000

( ) 1987بیان می کند که تکامل ماهیان به وسیله وجود عناصر فلزات سنگین در آب تحت تأثیر قرار می-
گیرد به ویژه در مراحل اولیه زندگی مانند زمان تفریخ ،مراحل تکامل الروی و رشد نوجوانی ،که این
مراحل بسیار حساس تر از مرحله بلوغ هستند (.)Heath, 1987
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