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 ، اصفْاى، ایزاىضْزضا آساداسالهی ٍاحذداًطگاُ ضٌاسی، داًطکذُ دارٍساسی، گزٍُ سن -1

استاى اصفْاى،  یعیٍ هٌابع طب یٍ آهَسش کطاٍرس یقاتهزکش تحق ی،علَم داه یقاتبخص تحق -2

 یزاىاصفْاى، ا ی،کطاٍرس یجآهَسش ٍ تزٍ یقات،ساسهاى تحق

 
  1331دی  تاریخ پذیزش:                                       1331ضْزیَر تاریخ دریافت: 

  چکیدٌ
در . برای اوسان بسیار خطرواک می باضد ي است ماَیان در قارچی حمالت درمان قًی جُت کىىدٌ ضدعفًوی (MG)گریه ماالضیت

 ًرحض وظر از(Cyprinus carpio) ي کپًر(Oncorhynchus mykiss) کمان روگیه آالی قسل ماَی گًضت کیفیت حاضر، مطالعٍ
مًرد آزمایص قرار  ،1ي kg  5/0يزنبا میاوگیه  تیمار 8 تعداد .گرفت قرار بررسی مًرد آن در گریه ماالضیت حضًر عدم یا ي

 ي َراز مىطقٍ 2از قسل آالی روگیه کمان  ماَی ومًوٍ ماَی بًدٌ است.  5ي َر تکرار ضامل بار تکرار  4کٍ َر تیمار ضامل گرفتىد 
 ريش با در گًضت ماَیُا MG میسان ي جدا پطتی بالٍ زیر از َا ومًوٍ .تُیٍ ضدود ضمال ي جىًب مطقٍ 2ماَی کپًر از  ي ضُرکرد
ELISA ٌمیسان کٍ داد وطان وتایج. ضد گیری اوداز MG يزن با ،َراز مىطقٍ ی روگیه کمانقسل آال ماَی گًضت در  kg 5/0 برابر 

mg/kg 391/0– 139/0 يزن ي kg 1، mg/kg   477/0-367/0 میسان .می باضد MG مىطقٍ قسل آالی روگیه کمان ماَی درگًضت 
 MG میسان .گردید یریگ اودازٌ kg 1  ، mg/kg 529/0-281/0يزن  در ي mg/kg  680 /0-468/0 برابر kg 5/0 يزنبا  ،ضُرکرد

 kg 1 ، mg/kg 484/0 - 329/0 يزندر  ي mg/kg 338/0 - 330/0برابر  kg 5/0 يزنبا   ،ضمال مىطقٍ کپًر ماَی گًضت در
 kg 1 ، mg/kgيزن  در ي mg/kg 414/0 - 318/0 برابر kg 5/0 يزن جىًب مىطقٍ کپًر ماَی درگًضت MG میسان. آمد بدست

 معىی تفايت کٍ داد ي وطان یدگردي تحلیل  یٍتجس SAS یبا استفادٌ از ورم افرار آمار َا دادٌ .گردید یریگ اودازٌ 298/0 - 334/0
 kg ماَی َراز با kg 5/0 ماَی يلی ودارد، يجًد مىطقٍ َر 1 ي kg 5/0 ايزان ماَی قسل آالی در در MG میسان هبی داری

 مىطقٍ دي kg 1 ماَی گًضت در مًجًد MG میسان در داری معىی تفايت ي)  p<05/0(دادود وطان داری معىی تفايت ضُرکرد5/0
کیلًگرمی در َر دي مىطقٍ  1ي 5/0در ماَیان کپًر در يزن َای  MGن میساَمچىیه  ، p)>05/0(وطد مطاَدٌ ضُرکرد ي َراز
 p)>05/0(ل ي جىًب تفايت معىی داری ودارودضما

 ماهی کپور ،کمان روگیه آالی قزل ماهی ، گریه ماالشیت :لغات کلیدی
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 مقدمٍ 
عی ػال ّای گزؿتِ اص هاالؿیت گشیي تِ ػٌَاى یه 

 دسهاى ٍ ذُ هَثش تِ هٌظَس وٌتشلهادُ ضذ ػفًَی وٌٌ
 دس اًگلی ٍ ای یاختِ ته ّای ػفًَت لاسچی، حوالت
ٍ   پشٍسؿی )گشهاتی ٍ ػشدآتی( اػتفادُ ؿذُ اػت هاّیاى

 ,idayah ) پَػتی داسدتیواسیْای وٌتشل ًمؾ هْوی دس 

et al., 2013; Yousheng et al., 2015) 
 غلظت ٍ تَدُ ػوی ًیض تؼیاس هاّی تشای گشیي هاالؿیت

 اػت ٍ پیـشفت ًضدیه ّن تِ تؼیاس آى دسهاًی ٍ وـٌذُ
 Sudova et) تاؿذ هی گؼتشدُ ٍ ػشیغ تؼیاس هؼوَهیت

al., 2007). 
 دس گشیي هاالؿیت اثش تشیي ػیٌی ٍ تشیي ػوذُ ؿایذ

آًضین  هْاس دس هادُ ایي اثشات، پشٍسی آتضی ٍ هاّیاى
 اص تػل ّویي تِ وِ تاؿذ هیتَوٌذسی  تٌفؼی تیَل داس

 تشٍص تاػث وِ گشدد هی یاد تٌفؼی ػن یه ػٌَاى تِ آى
 هادُ ایي. تاؿذ هی هاّیاى دس خفگی ٍ تٌفؼی اختالالت

 حیَاًات  ٍ اًؼاى تذى ّای اًضین اص تؼیاسی اػت لادس
 پشاوؼیذاص تیشٍئیذ,  تشاًؼفشاص ًظیشگلَتاتیَى آصهایـگاّی

 (.1385 هْاس وٌذ )پیغاى ٍ ّوىاساى، ًیض سا ٍ اًؼاًی
 تِ هاّی تذى ّای تافت دس خزب اص پغ گشیي هاالؿیت

 چشتی ی هادُ یه وِ ؿَد هی احیا گشیي لىَهاالؿیت
 دس عَالًی هاًذگاسی خاكیت داسای هی تاؿذ ٍ دٍػت

 سا آى ػوی خَاف تیـتش ٍ هاُ( 10)تیؾ اص  تَدُ ّا تافت
 Hidayah, et )دٌّذ هی ًؼثت ؿذُ احیا هتاتَلیت ایي تِ

al., 2013 ; Gurmit et al., 2011; Yousheng et 

al., 2015). 
اػتفادُ اص هاالؿیت گشیي تِ ٍیظُ فشم واّؾ یافتِ ی آى  
خغش تالمَُ ایی سا تشای ػالهتی اًؼاى ایداد هی وٌذ صیشا  

 ,.Hidayah et al)اػت. ایي هادُ ػشعاى صا ٍ خْؾ صا 

هادُ ّوچٌیي هی تَاًذ هَخة اختالالتی  ایي (2013
 ؼتگی ٍ تِ ّن چؼثیذگی وشٍهَصٍم ّا ؿَدًظیش ؿى

  .(1394 ،ٍ ّوىاساى وَؿا)
ػویت هاالؿیت گشیي تِ پاساهتش ّای هختلفی تؼتگی 

 دس هؼشم لشاس صهاى ،هذت pHداسد اص خولِ ، همذاس 
ٍ غلظت  افضایؾ دها گشفتي هاّی دس تشاتش هاالؿیت گشیي،

  .(Subova et al., 2007)هاالؿیت گشیي 

 هَسد گشیي هاالؿیت هلشف ؿذُ، گضاسؽ دالیل تٌاتش
 لشاس (FDA) آهشیىا غزای ٍ داسٍ تش ًظاست اداسُ تاییذ

 دًیا ًماط اغلة دس1991 ػال اص آى هلشف ٍ اػت ًگشفتِ
 1394Dongٍ ّوىاساى كذیمی ) اػت ؿذُ اػالم هوٌَع

 et al;  2014; Hidayah et al., 2013;.) 
سػی آصهایؾ تشتِ ّویي دلیل یىی اص اّذاف اًدام ایي 

ػالهت گَؿت هاّیاى تشٍسؿی ٍ تَكیِ تِ هٌظَس 
خایگضیٌی هَاد غیش ػوی ون خغش تِ خای هاالؿیت گشیي 

 هی تاؿذ.
 

 کار مًاد ي ريش

 تْیِ ًوًَِ رٍش
لضل  اىهاّی ،اص تاصاس هاّی فشٍؿاى تْشاى 96دس هشداد هاُ 

وِ اص ؿْش  ،ٍصى ًین ویلَگشمتا هیاًگیي سًگیي وواى  یآال
دس ؿْش اكفْاى اص تاصاس  ؿذ.تْیِ  ،ص تاهیي هی ؿذًذّشا

یه  تا هیاًگیي ٍصى هشوضی هاّیاى لضل آالی سًگیي وواى
تْیِ  ،ویلَگشم وِ اص هضاسع ؿْشوشد تاهیي هی ؿذًذ

اص تاصاس هاّی فشٍؿاى ؿْش لن هاّیاى وپَس وِ اص  ؿذًذ.
خشیذاسی  ،هضاسع ؿوال ٍ خٌَب ایشاى تاهیي هی ؿذًذ

 یپـت تالِ شیص گَؿت اص گشم 20 ضاىیهػپغ، ؿذ. 
وِ ، ادُ وشدُتیواس آه 8 هدوَػا ٍ تشداؿتِهاّیاى هختلف 

ُ هاّی تَد 5تىشاس ٍ ّش تىشاس ؿاهل  4ّش تیواس ؿاهل 
ٍ تِ  ذیگشد هٌتمل یًگْذاس ظشف تِ ًوًَِ ّا ٍاػت 

 .ًذؿذآصهایـگاُ هٌتمل 
 

  ًوًَِ یسبس آهبدُ
 داخل دس سا لغؼِ( 4ًوًَِ ّای هشتَط تِ ّش تىشاس )

تا هخلَط گشدیذ، ٍ آػیاب  ؿذ سیختِ وي هخلَط
 تشداؿتِ گشم  2 هخلَط حاكل، اص .ی تذػت آیذىٌَاختی

هیلی  4 یحاٍ لَلِ هی تِ آب هیلی لیتش 2 ّوشاُ تٍِ  ؿذ
اضافِ گشدیذ   PBSهحلَل ٍ هَالسدٍ  NaCl  هحلَل لیتش

، ذتؼ گشدیذ. دس هشحلِ ٍستىغ مِیدل تِ هذت یه ػپغٍ 
ٍ تِ هذت  ؿذ اضافِ هَالس یه  HCl هحلَل هیلی لیتش  2

 25، دس دهای اتاق )آى اص پغ. گشدیذ ٍستىغ مِیدل یه
دٍس دس دلیمِ تِ هذت  2000دسخِ ػاًتی گشاد( تا ػشػت 

دس ایي هشحلِ دٍ الیِ تـىیل  .گشدیذ َطیفیػاًتش مِیدل 5
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ٍ  ِتتشداؿ هیلی لیتش  4 یچشت ِیال شیص هحلَل اص ؿذ وِ
 هتاى ولشٍ ید هیلی لیتش 5 ٍسیختِ  ؾیصهاآ لَلِ داخل دس

 مِیدلتِ هذت یه  هحلَل حاكل سا.گشدیذ اضافِ تِ آى
دٍس دس دلیمِ تِ  2000ػپغ تا ػشػت  دادُ ؿذ،تىاى 
 ٍؿذ  خاسج ییتاال ِیالگشدیذ. َط یفیػاًتش مِیدل 5هذت 

 لَلِ دس ٍؿذ  تشداؿتِ ولشٍهتاى ید فاص اصهیلی لیتش  3
 دسخِ 50 دس ٍ ؿذ ختِیسهیلی لیتشی  10 یا ـِیؿ

 واًذُیتال. شدیگ كَست شیتثخ تادادُ ؿذ  لشاس گشاد یػاًت
 ؿذ ٍ  حل% 100 اتاًَلهیىشٍلیتش  25 دس سػَبی 

 كیسل ًوًَِ تافش اصهیىشٍلیتش  575 ػپغ،. گشدیذ ٍستىغ
 مِیدل 3تِ هذت  هشحلِ يیآخش دس ٍ ؿذ اضافِ ،ؿذُ

 50دس پایاى، تشای اًدام آصهَى االیضا  .ذیگشد اًدام ٍستىغ
هیىشٍلیتش اص هحلَل هزوَس اػتفادُ ؿذ. ولیِ هشاحل یاد 
ؿذُ، تشای  ًوًَِ ّای گَؿت هاّی لضل آالی سًگیي 

 (Gurmit et al., 2011) .وواى اًدام گشدیذ

 

 ELISA رٍش اًجبم آسهَى
 تایَّیت هاسن)  سیذس االیضا آصهَى االیضا تَػظ دػتگاُ 

خاًِ  96ٍ تا اػتفادُ اص  ویت  (  ELX 800 هذل اآهشیى
  EuroProxima B.V- codeایی  ػاخت ؿشوت 

5161MG/LMG1p.) )اًدام ؿذُ اػت. 
 sample اص  μl 100اتتذا   تشای اًدام آصهَى االیضا

dilution buffer   سا دس خاًِ ّایA1/A2  ٍblank  ٍ
μl 50  اص sample dilution buffer   ّای دس خاًِسا 

B1 / B2  ٍμl 50  اص هحلَل ّای اػتاًذاسد دس خاًِ ّای
C1,2  تا H1,2 ٍ μl 50  دس خاًِ سا اص هحلَل  ًوًَِ ّا

) هاالؿیت  اص وٌظٍگِ μl25ٍ تؼذ اص آى  ؿذ پیپت ّا 
 A1  ٍA2  ٍμl25دس تواهی خاًِ ّا تِ خض  (HPRگشیي 

 A1 ٍA2اص آًتی تادی تْیِ ؿذُ دس تواهی خاًِ ّا تِ خض 

ػپغ سٍی پلیت سا پَؿاًذُ تشای چٌذ ثاًیِ  ،وشدُاضافِ  
دلیمِ دس تاسیىی ٍ دس  30تؼذ اص آى تِ هذت   .دّیذتىاى 

 30تؼذ اص  .ؿذاًىَتاػیَى  گشاددسخِ ػاًتی 4یخچال 
 Rinsingهشتثِ تا  3وشدُ ٍ  ػپغ  جدلیمِ ویت سا خاس

B َؿذؿؼتـ .μl 100  ِاص ػَتؼتشا سا دس ّش خاًِ اضاف
دسخِ  20-25دلیمِ دس دهای اتاق ) 15ٍ تِ هذت ُ وشد

 μlدس هشحلِ ی آخش وشدُ ٍ  ( اًىَتاػیَى  گشادػاًتی

خزب  .ؽ سا دس ّش خاًِ اضافِ  stopاص هحلَل  100
 nm عَل هَج دستِ ووه دػتگاُ االیضا سیذس هحلَل ّا 

 . خَاًذُ ؿَد  450

 
 هحبسجِ ًتبیج

ا تِ ووه دػتگاُ خزب ًَسی اػتاًذاسد ّا ٍ ًوًَِ ّا س
كَست گشفت. تا  nm 450االیضا سیذس دس عَل هَج 

اػتفادُ اص هیاًگیي خزب ًَسی اػتاًذاسدّا ٍ غلظت هؼلَم 
آًْا ًوَداسی ًمغِ دس ًمغِ سػن گشدیذ. تِ ایي كَست وِ 
خزب ًَسی اػتاًذاسد ّا سا سٍی هحَس ػوَدی ٍ غلظت 

ٍ خزب  آًْا سا سٍی هحَس افمی تشدُ ٍ ًمغِ تاللی غلظت
ًَسی سا تشای ّش اػتاًذاسد تِ دػت آهذ . ًماط تِ دػت 
آهذُ سا تِ یىذیگش ٍكل ؿذ تا هٌحٌی اػتاًذاسد سػن 
ؿَد. هیاًگیي خزب ًَسی تشای ّش ًوًَِ تِ دػت آهذ ٍ 
سٍی هحَس ػوَدی هحل آى سا هـخق گشدیذ. ًمغِ 
هزوَس تَػظ خغی تِ هٌحٌی ٍكل ؿذ تِ عَسیىِ خظ 

اهال ػوَد تَد ٍ تؼذ اص هحل تاللی خظ تش هحَس ػوَدی و
ٍ هٌحٌی، خغی ػوَد تش هحَس افمی سػن گشدیذ. ًمغِ 

 تاللی ایي خظ تا هحَس افمی همذاس غلظت سا ًـاى داد .
 

 آهبری آًبلیش
ٍ  یشایؾتِ دػت آهذُ اتتذا دس ًشم افضاس اوؼل ٍ یّا دادُ

 SAS(Statistical یػپغ تا اػتفادُ اص ًشم افشاس آهاس

Analysis System) یؼِ. همایذگشدٍ تحلیل  یِتدض 
دس ػغح ٍ داًىي  LSDّای آصهَى عشیك ّا اص  یاًگیيه

 (. SAS.,1990اًدام ؿذ ) p<05/0 یٌاىاعو
 

 وتایج
 دس گشیي هاالؿیت ٍ تیـتشیي همذاس ووتشیي 1 خذٍل

تا تَخِ تِ  وواى سًگیي آالی لضل هاّی گَؿت ّای ًوًَِ

 ٍ ووتشیي. ًـاى هی دّذ ٍصى ٍ هحل ًوًَِ تشداسی سا

اًذاصُ گیشی ؿذُ اص  گشیي هاالؿیت هیضاى تیـتشیي

هیلی گشم دس ویلَگشم  13/0  تشاتش ّشاص هاّیاى هٌغمِ

هیلی گشم دس  47/0 هشتَط تِ ًوًَِ ّای ًین ویلَگشهی ٍ

. ویلَگشم هشتَط تِ ًوًَِ ّای یه ویلَگشهی تَدُ اػت
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 ٍ د )ووتشیيایي همادیش تشای ًوًَِ ّای هٌغمِ ؿْشوش

)اص ًوًَِ ّای یه  28/0تیـتشیي( تتشتیة تشاتش 

)اص ًوًَِ ّای ًین ویلَگشهی( هیلی  68/0ویلَگشهی( ٍ 

گشم دس ویلَگشم اًذاصُ گیشی گشدیذ. همایؼِ تیي توام 

تیواسّا ًـاى داد وِ ووتشیي هیشاى هاالؿیت گشیي تِ 

لضل آالی سًگیي وواى ًین ویلَگشهی هٌغمِ ّشاص ٍ 

شیي غلظت تِ هاّی ًین ویلَگشهی هٌغمِ ؿْشوشد تاالت

 اختلاف داسد.
 

 گزیي )هیلی گزم هبالشیت هیشاى کوتزیي ٍ ثیشتزیي :1 جذٍل

 قشل هبّی درگَشت شذُ گیزی اًذاسُ درکیلَگزم(

 کوبى رًگیي آالی

Table 1: Minmum and Maximum amount of MG 

(mg/kg) measured in Rainbow trout. 

 تیوبر
 ًَع

 هبّی

 هٌطقِ

 پزٍرش

 هبّی ٍسى

 (کیلَگزم)
 جذة هیشاى

(mg/kg) 

 367/0- 477/0 1 ّشاص آال لضل 1

 139/0 – 391/0 5/0 ّشاص آال لضل 2

 281/0-529/0 1 ؿْشوشد آال لضل 3

 468/0- 680/0 5/0 ؿْشوشد آال لضل 4

 

 دس گشیي هاالؿیت ووتشیي ٍ تیـتشیي همذاس 2 خذٍل

تا تَخِ تِ ٍصى ٍ هحل  َسوپ هاّی گَؿت ّای ًوًَِ

 هیضاى تیـتشیي ٍ ًوًَِ تشداسی سا ًـاى هی دّذ. ووتشیي

 ؿوال اًذاصُ گیشی ؿذُ اص هاّیاى هٌغمِ گشیي هاالؿیت

هیلی گشم دس  48/0 هیلی گشم دس ویلَگشم ٍ 32/0  تشاتش

. ویلَگشم هشتَط تِ ًوًَِ ّای یه ویلَگشهی تَدُ اػت

 ٍ ِ خٌَب )ووتشیيایي همادیش تشای ًوًَِ ّای هٌغم

)اص ًوًَِ ّای یه  29/0تیـتشیي( تِ تشتیة تشاتش 

)اص ًوًَِ ّای ًین ویلَگشهی( هیلی  41/0ویلَگشهی( ٍ 

گشم دس ویلَگشم اًذاصُ گیشی گشدیذ. همایؼِ تیي توام 

تیواسّا ًـاى داد وِ ووتشیي هیضاى هاالؿیت گشیي تِ 

تِ وپَس یه ویلَگشهی هٌغمِ خٌَب ٍ تاالتشیي غلظت 

 هاّی یه ویلَگشهی هٌغمِ ؿوال اختلاف داسد.
 
 

 گزیي )هیلی گزم هبالشیت هیشاى کوتزیي ٍ ثیشتزیي :2جذٍل

 هبّی کپَر درگَشت شذُ گیزی اًذاسُ درکیلَگزم(

Table 2: Minmum and Maximum amount of 

MG(mg/kg) in Carp. 

 ردیف
 ًَع

 هبّی

 هٌطقِ

 پزٍرش

 هبّی ٍسى

 (کیلَگزم)
 جذة هیشاى

(mg/kg) 

329/0 -484/0 1 ؿوال وپَس 1  

 5/0 ؿوال وپَس 2
393/0-

330/0  

 1 خٌَب وپَس 3
334/0-

298/0  

318/0 -414/0 5/0 خٌَب وپَس 4  

 
ًتایح هشتَط تِ همایؼِ آهاسی تیي تیواسّای  3خذٍل 

هختلف سا ًـاى هی دّذ. تش ایي اػاع، هیضاى هاالؿیت 
سًگیي وواى  گشیي دس ًوًَِ ّای گَؿت هاّی لضل آالی

دس اٍصاى ًین ٍ یه ویلَگشهی هٌغمِ ّشاص تفاٍت هؼٌی 
داسی تا یىذیگش ًذاؿتٌذ. ّویي ًتیدِ تشای هٌغمِ 
ؿْشوشد هـاّذُ ؿذ.  همایؼِ غلظت هاالؿیت گشیي تیي 
توام ًوًَِ ّای دٍ هٌغمِ ّشاص ٍ ؿْشوشد ٍ دٍ ٍصى ًین ٍ 
یه ویلَگشهی ًـاى داد وِ فمظ تیواس ًین ویلَگشهی 

ٌغمِ ّشاص تا یه ویلَگشهی هٌغمِ ؿْشوشد تفاٍت هؼٌی ه
ٍ دس ػایش همایؼات تفاٍت هؼٌی )  p<05/0(داس داؿتٌذ 

 داسی هـاّذُ ًـذ.  

 
 در( کیلَگزم در گزم هیلی) گزیي هبالشیت هیشاى هقبیسِ :3 جذٍل

 ًین کوبى ثب هیبًگیي ٍسى رًگیي آالی قشل هبّیبى گَشت

 شْزکزد ٍ ّزاس هٌطقِ دٍ در ٍ کیلَگزهی یک ٍ
Table 3 :Comparison of MG ( mg/kg) in Rainbow trout  

meat with an average weight of 1 ,o.5 kg in two 

region Haraz and Shahrekord 
 شوبرُ

 تیوبر
 تیوبر ًَع

 هبالشیت هیشاى

*(mg/kg) گزیي
 

087/0 ±    301/0 ّشاص یلَگشهیو ینلضل آال ً 1 b 

119/0 ±   542/0 ؿْشوشد یلَییو ینلضل آال ً 2  a 

059/0 ±   408/0 ّشاص یلَییو یهلضل آال  3  ab 

126/0 ±    392/0 ؿْشوشد یلَییو یهلضل آال  4  ab 

اػذادی وِ حشف هـاتِ داسًذ یؼٌی تفاٍت هؼٌی داسی تا یىذیگش  *

 p)>05/0(ًذاسًذ 
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هشتَط تِ همایؼِ آهاسی تیي تیواسّای  ًتایح 4خذٍل 
سا ًـاى هی دّذ. تش ایي اػاع، هیضاى هاالؿیت هختلف 

گشیي دس ًوًَِ ّای گَؿت هاّی وپَس دس اٍصاى ًین ٍ یه 
ویلَگشهی هٌغمِ ؿوال تفاٍت هؼٌی داسی تا یىذیگش 

 .ًتیدِ تشای هٌغمِ خٌَب هـاّذُ ؿذّویي  .ًذاؿتٌذ
 

: هقبیسِ هیشاى هبالشیت گزیي )هیلی گزم در 4جذٍل 

بى کپَر در دٍ ٍسى ًین ٍ کیلَگزم( در گَشت هبّی

 ایزاى یک کیلَگزهی ٍ در دٍ هٌطقِ شوبل ٍ جٌَة
Table4: Comparison of MG ( mg/kg) in Carp meat 

with an average weight of 1 ,o.5 kg in two 

region North and South of Iran 

 شوبرُ

 تیوبر
 تیوبر ًَع

 هبالشیت هیشاى

*(mg/kg) گزیي
 

 b  370/0 ؿوالی وپَس ًین ویلَی 1

 b  372/0 ًین ویلَیی خٌَب وپَس 2

 ab  404/0 ؿوالوپَس یه ویلَیی  3

 b   322/0 یه ویلَیی خٌَب وپَس 4

اػذادی وِ حشف هـاتِ داسًذ یؼٌی تفاٍت هؼٌی داسی تا یىذیگش * 

 p)>05/0(ًذاسًذ 

 

 بحث
تِ عَس ولی، ًتایح ًـاى داد وِ توام ًوًَِ ّای هاّی 

ٍ لضل آالی سًگیي وواى دس دٍ هٌغمِ ّشاص ٍ ؿْشوشد 
تا ًوًَِ ّای هاّی وپَس دس دٍ هٌغمِ ؿوال ٍ خٌَب 

ًین ٍ یه ویلَگشهی آلَدُ تِ هاالؿیت  هیاًگیي ٍصى 
گشیي هی تاؿٌذ ٍ تٌْا دس هیضاى اًثاؿتگی ایي هادُ دس 

اسًذ. گَؿت هاّیاى لضل آالی سًگیي وواى گَؿت تفاٍت د
ٍصى ًین ویلَگشهی اص هٌغمِ ّشاص ، هیضاى هیاًگیي تا 

ی تا هیاًگیي هاالؿیت گشیي ووتشی ًؼثت تِ ًوًَِ ّای
یه ویلَگشهی ّواى هٌغمِ داسا تَدًذ، ٍلی دس  ٍصى

تا  هاّیاى هٌغمِ ؿْشوشد هـاّذُ ؿذ وِ ًوًَِ ّای
ادیش تاالتشی اص غلظت ًین ویلَگشهی هم هیاًگیي ٍصى

هاالؿیت گشیي دس گَؿت سا ًـاى دادًذ. تشایي اػاع، 
تا  همایؼِ آهاسی ًیض تیاًگش تفاٍت هؼٌی داس تیي تیواسّای

ًین ویلَگشهی هٌغمِ ّشاص )تا ووتشیي هیضاى  هیاًگیي ٍصى
هاالؿیت گشیي دس گَؿت( تا ًین ویلَگشهی هٌغمِ ؿْش 

یي دس گَؿت( تَد. وشد )تا تیـتشیي غلظت هاالؿیت گش
ٍصى ًین هیاًگیي ّوچٌیي گَؿت هاّیاى وپَس تا 

ویلَگشهی اص هٌغمِ ؿوال، هیضاى هاالؿیت گشیي ووتشی 
یه ویلَگشهی ّواى تا هیاًگیي ٍصى ًؼثت تِ ًوًَِ ّای 

هٌغمِ داسا تَدًذ، ٍلی دس هاّیاى هٌغمِ خٌَب هـاّذُ 
ادیش ًین ویلَگشهی هم تا هیاًگیي ٍصى  ؿذ وِ ًوًَِ ّای

تاالتشی اص غلظت هاالؿیت گشیي دس گَؿت سا ًـاى دادًذ. 
تشایي اػاع، همایؼِ آهاسی ًیض تیاًگش ػذم تفاٍت هؼٌی 
داس تیي تیواسّای یه ویلَگشهی هٌغمِ خٌَب )تا 
ووتشیي هیضاى هاالؿیت گشیي دس گَؿت( تا یه 
ویلَگشهی هٌغمِ ؿوال )تا تیـتشیي غلظت هاالؿیت 

تٌاتشایي، ٍصى ًوی تَاًذ ػاهل تؼییي  گشیي دس گَؿت( تَد.
وٌٌذُ ای اص ًظش غلظت هاالؿیت گشیي دس گَؿت هاّی 
تاؿذ ٍ ػَاهل هختلفی هی تَاًذ ّن تش تدوغ آى دس تافت 
ّای هاّی ٍ ّن تش هیضاى ػویت ٍ تثذیل آى تِ 
لىَهاالؿیت تاثیش گزاسد. گضاسؽ ؿذُ اػت، صهاًی وِ 

حذٍد  ،ّی هی ؿَدهاالؿیت گشیي ٍاسد تافت ػضالًی ها
ٍ هی گشدد كَست لىَهاالؿیت اًثاؿتِ  دسكذ آى تِ 90

تا هذت صهاى صیادی دس ػضلِ تالی هی هاًذ. دس ایي ساػتا، 
صهاى ػَاهلی اص لثیل غلظت هاالؿیت گشیي دس آب، هذت 

آلی هَخَد  ، هَادهاّی تا ایي هادُ  دس هؼشم لشاس گشفتي
 زاس هی تاؿٌذتاثیشگ pH همذاس ٍ ّا، دها یَى دس آب،

(Subova et al ., 2007). 

 ٍخَد تشسػی ًتیدِ (1393) ّوىاساى ٍ ّوچٌیي، كادلی
 سًگیي آالی لضل گَؿت هاّی دس گشیي هاالؿیت تالیواًذُ

 هیلی 459/0-985/11 سا هثثت ٍ هیضاى آى سا اص وواى
 ّوىاساى ٍ خذاتخـی .گضاسؽ وشدًذ ویلَگشم دس گشم

 تافت دس یافتِ تدوغ يگشی هاالؿیت ، همذاس (1393)
 دس گشم هیلی 3/0-6/1هاّی لضل آالی سًگیي وواى سا 

 چٌیي ًتیدِ ای سا هلشف گضاسؽ ًوَدًذ ٍ ػلت ویلَگشم
 هاّی پشٍسؽ هضاسع كاحثاى تَػظ تشویة ایي ی گؼتشدُ

 حاضش ّن ، چَى دس ٍصى یىؼاى اص  هغالؼِ داًؼتِ اًذ. دس
ٍ ؿْشوشد،   شاصدس هٌاعك ّ وواى سًگیي آالی لضل هاّیاى

غلظت ّای  ٍ هاّی وپَس دس هٌاعك ؿوال ٍ خٌَب
هـاّذُ ؿذُ  گَؿت دس گشیي هاالؿیت هتفاٍتی اص رخیشُ

اػت، تِ ًظش هی سػذ هٌاعك پشٍسؽ هاّی تِ دلیل داسا 
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تَدى ویفیت آب ٍ َّایی هختلف ٍ یا ػَاهلی اص لثیل 
ػالهت تچِ هاّی دس ؿشٍع پشٍسؽ ٍ ًیض هیضاى هذیشیت 

ت دس دٍساى تىثیش اص ًظش آلَدگی تِ لاسذ ٍ احتواال تْذاؿ
هلشف تیؾ اص اًذاصُ هاالؿیت گشیي خْت لاسذ صدایی 
تاثیش داؿتِ تاؿٌذ. ویفیت آب سٍدخاًِ ّای پشٍسؽ هاّی 
ّن یىی اص دالیل هْوی لاتل تَخِ اػت ّواًغَس وِ دس 

( تش ویفیت آب 1396) ای وِ تالشی ٍ ّوىاساًؾهغالؼِ
پشٍسؽ هاّی اًدام دادًذ دسیافتٌذ وِ،  سٍدخاًِ ّای

هیضاى هاالؿیت گشیي دس ایؼتگاُ ّای هختلف سٍدخاًِ 
ایی هتغییش تَدُ ٍ همذاس آى دس تشخی ایؼتگاّا اص حذ هداص 

 فشاتش تَدُ اػت.
وِ هیضاى  تِ عَس ولی هی تَاى گفت، دس تیواسّایی

تیاًگش  ،هاالؿیت گشیي اًذاصُ گیشی ؿذُ تیـتش تَدُ اػت
َد آلَدگی لاسچی تیـتش ٍ هلشف تیـتش ایي هادُ ٍخ

تَػظ تَلیذ وٌٌذُ تَدُ اػت. هلشف هاالؿیت گشیي هی 
ّی ٍ یا عی دٍساى تَاًذ دس صهاى تىثیش ٍ تَلیذ تچِ ها

 سی ٍ یا حتی دس ّش دٍ هشحلِ اتفاق افتذ.تَلیذ هاّی پشٍ
تیؾ اص  هلشف ػالٍُ تشایي، اػتفادُ هىشس اص ایي هادُ ٍ یا

هیضاى اًثاؿتگی هاالؿیت گشیي دس تافت ّای ؼاسف، حذ هت
 Srivastava etهختلف هاّی سا تحت تاثیش لشاس هی دّذ )

al.,2004 تِ ّشحال، تا تَخِ تِ غیش هداص تَدى هلشف .)
هاالؿیت گشیي تشای هاّیاى پشٍسؿی، ٍخَد آى دس گَؿت 

تِ . هاّی تشای ػالهتی اًؼاى تؼیاس تْذیذ آهیض خَاّذ تَد
خغشًان تَدى هلشف هاالؿیت گشیي، تشخی دلیل 

هغالؼات تِ هٌظَس یافتي خایگضیي هٌاػة تشای ایي هادُ 
اًدام ؿذُ اػت. دس ایي ساػتا، ػلغاًی ٍ ّوىاساى 

پَس ٍ ّوىاساى  ( اص آب اوؼیظًِ ٍ آٍیـي، هحوذ1388)
( اص ػلاسُ 1394( اص ػاى اگض، ویخا ٍ ّوىاساى )1391)

اػتفادُ وشدًذ ٍ خایگضیي  ػواق تِ خای هاالؿیت گشیي
 .ًوَدًذ هٌاػثی تشای هاالؿیت گشیي پیـٌْاد

 ّذفوٌذ ٍ واهل ًظاستی وِ تؼیاس حایض اّویت ًىتِ ایي
 خغشًان ٍ ػوی هادُ ایي اص اػتفادُ ٍ هلشف سٍی تش

آى  ًاپزیش خثشاى خؼاسات ٍ كذهات اص تا اًدام ؿَد
تِ ػول آٍسد ٍ گام هَثشی دس پیـگیشی اص  خلَگیشی

 .ؿیَع تیواسی ّای خغشًان ٍ ًاػالج تشداؿتِ ؿَد
تَخِ تِ تْذاؿت هضاسع تىثیش ٍ  ؿَد هی پیـٌْاد تٌاتشایي

  گیشی اًذاصُ پشٍسؿی، اػتخشّای آب پشٍسؽ، ویفیت
دس  گشیي هاالؿیت  غلظت گیشی اًذاصُ ٍ  pH آب، دهای

 اٍصاى دس ٍ وپَس هاّی لضل آالی سًگیي وواى گَؿت 
 وشدى خایگضیي ّوچٌیي،. گیشد لشاس اسو دػتَس دس هختلف

 گشیي هاالؿیت تا خغش ون ؿیوایی هَاد یا ٍ گیاّی هَاد
 . گشدد هحؼَب هٌاػثی حل ساُ تَاًذ هی

 وِ اػت آى اص حاوی آصهایؾ ایي اص آهذُ تذػت ًتایح
 تَدُ آلَدُ گشیي هاالؿیت تشسػی تِ هَسد هاّیاى ولیِ
 تْذیذی گشیي هاالؿیت هلشف وِ ایي تِ تَخِ تا اًذ،

ؿَد  هی پیـٌْاد گشدد، هی هحؼَب اًؼاى ػالهتی تشای
 اص ػالٍُ تش استمای هذیشیت تْذاؿت هضاسع پشٍسؽ هاّی

 ، اوالیپتَع اػاًغ ، آٍیـي گیاُ لثیل اص خایگضیي هَاد
ػَلفات هغ  ،اػیذ ّیَهیه، آلَیتا  ، تلَط گیاُ

 .گشدد اػتفادُ  ّیذٍسطى پشاوؼیذ،پشهٌگٌات پتاػین ، 
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. ٍ سیب، ً یخضزائ ,.میبری، اسفٌذ ,.مسلطبًی، 
 یـياثشات اػاًغ آٍ یاتیاسص .1333 .میز، ه یسجبد

تخن  یختفش یضاىتش ه (Zataria multiflora) یشاصیؿ
  Onchorhynchus mykissوواى  یيسًگ یلضل آال

ٍ  یظًِتا آب اوؼ یؼٍِ دسكذ تماء السٍ آى دس هما
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(: 2)63 ی.داهپضؿى یماتهدلِ تحم . یيگش یتهاالؿ
134-127. 

دّکزدی،  هْزجزدی، ع. ٍ سبعی فالح ,ة. صبدقی،
 هاّی دس گشیي هاالؿیت تالیواًذُ یتشسػ. 1333 س.

ی پشٍسؿی اػتاى ّوذاى . پایاى ًاهِ، ٍصاست لضل آال
داًـىذُ  . داًـگاُ ؿْشوشد . ػلَم،تحمیمات ٍ فٌاٍسی

 داهپضؿىی

ص.،  ، حسیٌی م. م.، ّبشوی، آ.، سَداگز، صذیقی،
 سٍی اوؼیذ رسُ ًاًَ لاسچی ضذ اثش همایؼِ .1334

Zno تْشُ هدلِ ػاپشٍلگٌیا. لاسذ تش گشیي هاالؿیت تا 
 38-29(. 1) 4تضیاى، آ پشٍسؽ ٍ تشداسی

 صَفیبًی هحجَثی,  س درافشبى, ا فزّبدیبى, م کَشب
 هاالؿیت خزب هاّیت ٍ ػیٌتیه تشسػی . 1334 ى.

 ٍ آب هدلِ – ػثض ّای خلثه سیض تَػظ گشیي
 50-37. 3 ؿواسُ – فاضالب

 ،.م غفبری، ،.ج هیزدارّزجبًی، ،.ا قزائی، ،.س کیخب،
 ػلاسُ سچیلا ضذ اثش تشسػی. 1334. ع راّذاری،

 هاّی تخن اًىَتاػیَى دٍسُ عی ػواق هیَُ هتاًَلی
.  (Schizathorax zarudnyi) ػیؼتاى ػفیذن

 137-131.  (2.)70 داهپضؿىی تحمیمات هدلِ

., ا ًست، راستیبى., ح گٌذهکبر،., م پَر، هحوذ
 اثش ایی همایؼِ تشسػی. 1331.  ج هْذٍی., ا کبظوی،

 آلَدگی دسهاى ٍ یپیـگیش دس هاالؿیت ػثض ٍ اگض ػي
 وواى سًگیي آالی لضل تخن لاسچی

Onchorhynchus mykiss .ِتحمیمات هدل 
.كفحِ 1 ًاهِ ٍاطُ.  (1) 4.  داهپضؿىی آصهایـگاّی
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