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 چکیده

های واقع در بخش  ی پرورش یافته در قفسبر روی ماهی قزل آال موجود در آب و رسوبات نفتیهای  اثرات آلودگیدر مورد  تحقیق حاضر 

یک  اینکه خزرریای خزر و با توجه به دصنعت پرورش ماهی در قفس در  گسترشدولت برای  . با توجه به هدفجنوبی دریای خزر است

 ،های موجود در مورد رسوبات این منطقه و با توجه به یافته وجود ندارد به آن وارد شدههای   راهی برای خروج آلودگیحوضه بسته است و 

 در بافت عضله PAH این منظور غلطت ترکیباتمواجهه موجودات آبزی با این ترکیبات مورد بررسی قرار گیرد. به  اثرات  ضروریست تا
. شواهد مبنی بر غالب بودن ترکیبات با وزن مولکولی پایین بودند که آمدبدست از روش استخراج سرد  با استفاده ی پرورشیقزل آال ماهی

 منشا نفتی این ترکیبات است.نشان دهنده 

 آال، پرورش در قفس قزل  ی، ماهPAH باتیخزر، ترک یایدر: یدیواژگان کل
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 مقدمه

و درون قفس  ایرمتداول بوده، اما در د یخاک یساله در استخرها  05با سابقه  نیریدر آب ش یپرورش ماه رانیدر کشور ا

ها به  و قفس شود یانجام م ایو در اچهیرودخانه، در ج،یدر قفس در آب پشت سد، خور، خل یندارد. پرورش ماه یچندان  سابقه

ر از ساحل باز و دو یدر فضا دیها با و دماغه بوده و قفس جیخزر فاقد خور، خل ی. نوار ساحلشوند یم هیشناور تعب ایصورت ثابت 

خزر دریای خزر بزرگترین پهنه آبی قاره ای در جهان است که توسط کشور های روسیه، قزاقستان،  یای. دررندیقرار بگ

خود و  رامونیدر پ یمینفت، گاز و پتروش یها شگاهیترکمنستان، ایران و آذربایجان احاطه شده است. به علت دارا بودن پاال

 یها یآلودگ  رندهیپذ ه،یحاش یتوسط کشورها یاکتشاف و حفار یها تیافزون فعال روز  متعدد و توسعه ینفت ریذخا نیهمچن

 ادیغلظت متوسط تا ز جانیآذربا ینفت یها دانیدر م ژهیخزر و بو یایدر یاز منابع مختلف است. در قسمت جنوب یفراوان

و  زیر رسوبات دانه ا،یدر یآب یها انیو جر بیش لیدل (. به2554و همکاران،  Tolosaوجود دارد )  کیبا منشا پتروژن یآلودگ

خزر  یایدر کهییخزر است. از آنجا یایدر یمتوجه سواحل جنوب یآلودگ نتریشیدر رسوبات، ب یمواد آل یباال زانیم نیچن هم

( و باعث کاهش 2552و همکاران،  Anan) ابندی یتجمع م ایدر در یوارده از مناطق ساحل یها یحوزه بسته است، آلودگ کی

گروه منحصر به فردی از ترکیبات آلی  PAHترکیبات  .شوند یموجودات زنده م ستیز یبرا یآب و خطر جد تیفیک

توان به  گیرند اما می )هرچند از لحاظ کارایی متابولیسم در گروه ترکیبات آلی مقاوم به طور دقیق قرار نمی 1مقاوم

 تجزیه خالل در که(. EFSA ،2512دسته بندی شوند ) POPدوستی باال در زمره ترکیبات  دلیل شیوع و چربی

های کربن و هم از اتمهای بنزنی متصل به تر حلقهو متشکل از دو یا بیش شوند می تشکیل آلی ترکیبات گرمایی

کلی تقسیم  به دو دسته این ترکیبات براساس خواص و وزن مولکولی(. Douben ،2552باشند )هیدروژن می

متشکل از دو یا سه حلقه بنزنی متصل به هم و دارای سمیت حاد و ترکیبات  2شوند: ترکیبات با وزن مولکولی کم می

زایی باالیی از خود نشان متشکل از پنج یا شش حلقه بنزنی متصل به هم که پتانسیل سرطان 2دبا وزن مولکولی زیا

 . ( 2551همکاران،  و  Tam) دهند می

در  PAHترکیبات  شوند اما منابع عمدههای طبیعی و منابع انسانی وارد محیط میاز طریق فرآیند PAHترکیبات 

. منابع انسانی با توجه به ساختار و عملکرد (2552 و همکاران، Boonyatumanond)محیط زیست، انسانی هستند 

شامل نفت و  0سنگ و چوب و پتروژنیک شامل احتراق ناقص ماده آلی در دمای باال مثل زغال 4به دو گروه پایروژنیک

 (.1992و همکاران،  Meyersشوند ) های نفتی مثل بنزین و سوخت دیزلی تقسیم می  فرآورده

 

 پیشینه تحقیقهدف و 

. در های پرورش یافته در آن از اهمیت زیادی برخوردار است ، سالمت ماهیPAH خزر به ترکیبات گستردهبا توجه به آلودگی 

(، بر روی رسوبات سطحی سواحل جنوب غربی دریای خزر انجام گرفت، تعیین 1290ای که توسط نعمتی و همکاران ) مطالعه

در  مورد مطالعه بود.  های تشخیصی بیانگر منشا غالب پتروژنیک در محدوده با استفاده از نسبت PAHترکیب  29منشا 

                                                
1 Persistent Organic Pollutants, POPs 
2 Low Molecular Weight, LMW 
3 High Molecular Weight, HMW 
4 Pyrogenic 
5 Petrogenic 
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گیری شد.میزان کل  نوع غذای دریایی رایج در کره اندازه 22در  PAHترکیب  12( میزان 2559و همکاران ) Moonی  مطالعه

 ن مولکولی پایین مانند نفتالین و فنانترن غالب بودند.بدست آمد. ترکیبات با وز  PAHزای  و ترکیبات سرطان PAHترکیبات 

( و ماهی  (Mytilus galloprovincialisدر صدف  PAHغلظت ترکیبات ( 2512و همکاران ) Barhoumi  در مطالعه

Anguilla anguill)بات ها محاسبه شد. میزان ترکی گیری و ریسک سالمتی ناشی از مصرف آن ای در تونس اندازه ( در رودخانه

PAH بندی شدند. نفتالین به عنوان  در بافت صدف و در بافت ماهی دست آمد که در محدوده آلودگی با مقدار متوسط طبقه

(، انجام گرفت، 2514و همکاران ) Bandowe ای که توسط طبق مطالعه   ترکیب اصلی در بافت صدف و ماهی مشاهده شد. . بر

در  PAHهای دریایی بررسی شد. ترکیبات  چند گونه از ماهی  آبشش و عضلههای شکمی،  در بافت PAHترکیب  22میزان 

در عضله و کبد شش گونه از ماهیان خلیج تونس واقع  PAHترکیبات . و آبشش بیشتر از بافت عضله بودندمحتویات شکمی 

ها غلظت عضله تمامی گونه بافت در( مورد ارزیابی قرار گرفت. 2515ل )و همکاران در سا Mzoughiدر دریای مدیترانه توسط 

 با وزن مولکولی باال بود. PAHبا وزن مولکولی کم بیشتر از غلظت   PAHترکیبات 

 ها مواد و روش

های گیالن، مازندران و گلستان(  آال از سایت های مختلف پرورش در قفس واقع در دریای خزر )استان های ماهی قزل نمونه

ساعت در فریزدرایر قرار  22سنجی، بافت مورد نظر به مدت  پس از انجام مراحل زیست شد. آوری و به آزمایشگاه منتقل جمع

گرم وزن خشک نمونه توزین و در ارلن مایر قرار  15ها  با استفاده از هاون سنگی کامال نرم و یکنواخت شد. حدود گرفت. نمونه

ها، منظور صابونی کردن چربی ها اضافه شد. بهبه نمونه میکرولیتر ساروگیت PAH 155داده شد. جهت انجام آنالیز ترکیبات 

موالر بسته به میزان چرب بودن بافت مورد نظر )نسبت متانول  0/2( Me-KOHپتاسیم هیدروکسید ) -لیتر متانولمیلی 25

 25ز آن ارلن مایر را با لیتر هگزان نرمال انجام شد. پس ا میلی 05ها اضافه شد. استخراج مواد آلی با  ( به نمونه1به  9به آب 

همراه حالل هگزان  شسته و به دکانتور اضافه شد. فاز باالیی که حاوی نمونه به 1به  4لیتر محلول متانول به آب با نسبت  میلی

یابد. برای  لیتر کاهش میمیلی 2تا  2وسیله دستگاه تبخیر کننده دوار و جریان مالیم گاز نیتروژن به  است جدا شده و به

 1(GC-MSطیف سنجی جرمی )-سازی ترکیبات از دو مرحله کروماتوگرافی ستونی و سپس از دستگاه کروماتوگرافی گازیجدا

 استفاده شد.

 بحث و نتیجه گیری

در بدن ماهی تابعی از میزان ترکیبات مورد نظر در آب و رسوبات است و ترکیبات با وزن مولکولی  PAHمیزان و نوع ترکیبات 

ای های موجود در دری (. با توجه به یافته2511همکاران، و  Xuدهند ) های ماهی تشکیل می پایین بیشترین مقدار را در بافت

هایی باشد که از  آلودگی  دهنده تواند تجمع یین است. ماهی می، ترکیبات با وزن مولکولی پاخزر بیشترین ترکیبات یافت شده

آبشش و همچنین از طریق پوست به بدن خود وارد می کند  طریقاز شود یا از ستون آب ،  ارد بدن آن میطریق غذا بلعیده و و

(Gu  ،2510و همکاران.) ترکیباتPAH  و به دلیل ماهیت ها از لحاظ شیمیایی پایدار بوده  های هالوژنی آن و فرم

و همکاران،  Olivaراحتی در غشای بیولوژیکی نفوذ کرده و در موجودات انباشته شوند ) توانند به خود می 2دوستی چربی

گذار در  عنوان عوامل تاثیر توان بهها را نمی در معرض قرار گرفتن نسبت به آالینده  زمان و نحوه . نتایج نشان داد که مدت)2515

نظر قرار داد و تنها سه عامل شیمیایی، فیزیولوژیکی و عوامل های مختلف ماهی مد در اندام PAHی ترکیبات استقرار نهای

با وزن مولکولی  PAH(، ترکیبات 1924همکاران،  و Balk؛ 1924و همکاران،  Steinمحیطی در این رابطه تاثیرگذار هستند )

                                                
1 Gas Chromatography–Mass Spectrometry 
2 Lipophilicity 



 مهندسي آبخيزداري ايرانسيزدهمين همايش ملي علوم و 

 و سومين همايش ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست

 ، دانشگاه محقق اردبيلي0931مهرماه  00و  01
 

 

4 

 

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان اردبیل 

سرعت از مسیرهای دفعی مانند آبشش، به مقدار کمتر از طریق پوست و  بهپایین به علت سمیت باال پس از ورود به بدن ماهی 

(. اما ترکیبات با وزن مولکولی باال قبل 1922و همکاران  Varanasiتا حدودی دفع می شوند ) ریزی موکوس و از طریق تخم

ترکیبات پراکنش باالی آمده از  با توجه به اطالعات بدست .(1921و همکاران،  Varanasiاز دفع شدن باید متابولیزه شوند )

PAH  این منطقه برای حفظ آلودگی و وقوف بر پایداری شرایط جغرافیایی در آب و رسوبات سواحل جنوبی خزر و همچنین

در خصوص افزایش صنعت پرورش در قفس در دریای که   یتا اقدامات الزم استزایی این ترکیبات،  و سرطان PAHترکیبات 

ی محصور می های بیشتر که از طرق مختلف وارد این پهنه بیشتری صورت پذیرد. همچنین از ورود آالینده بررسیبا  است خزر

 و حیات اقتصادی مردم منطقه به سالمت خزر وابسته است. آبزیشود جلوگیری به عمل آید زیرا حیات جانداران  

ای  های چندحلقه تعیین منشاء هیدروکربن GU Zhaoyan ،.Guoqiang Chu.، (1290:) .،ع ریاحی بختیاری م.، نعمتی ورنوسفادرانی -1

 :(1)29 زیست طبیعی, نشریه محیط.PCAها و سواحل جنوب غربی دریای خزر )استان گیالن( با استفاده از  معطر در رسوبات رودخانه

242-222.  

2-Anan Y., Kunito T., Ikemoto T., Kubota R., Watanabe I., Tanabe S., Petrov E.A., )2002(: elevated 

concentrations of trace elements in caspian seals (Phoca caspica) found stranded during the mass 

mortality events in 2000, Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 42 (3): 354-

362.  
 

3-Bandowe, B. A. M., Bigalke, M., Boamah, L., Nyarko, E., Saalia, F. K., & Wilcke, W. (2014): Polycyclic 

aromatic compounds (PAHs and oxygenated PAHs) and trace metals in fish species from Ghana (West 

Africa): bioaccumulation and health risk assessment. Environment International, 65: 135-146. 

4-Barhoumi, B., El Megdiche, Y., Clérandeau, C., Ameur, W. B., Mekni, S., Bouabdallah, S., & Driss, M. R )

.2016): Occurrence of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in mussel (Mytilus galloprovincialis) 

and eel (Anguilla anguilla) from Bizerte lagoon, Tunisia, and associated human health risk 

assessment. Continental Shelf Research, 124: 104-116 

5-Boonyatumanond R., Wattayakorn G., Togo A., Takada H., 2006: Distribution and Origins of Polycyclic 

Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Riverine, Estuarine, and Marine Sediments in Thailand, Marine 

Pollution Bulletin, Vol. 52 (8), 942-956. 

6-Darilmaz E.; Kucuksezgin F. 2012: Distribution of Aliphatic and Aromatic Hydrocarbons in Red Mullet 

(Mullus barbatus) and Annular Sea Bream (Diplodus annularis) from the Izmir Bay (Eastern Aegean). 

Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. Vol. 88: 283–289 

 

7-Douben, P. E. (Ed.). (2003): PAHs: an ecotoxicological perspective. John Wiley & Sons, pp: 30-32 
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Bulletin, 96(1): 508-512. 
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and Sediment Contamination, Vol.19(4), 467-486 
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Investigation of PAH Compounds in Cereal Tissue Muscle in 

Southern Caspian Sea 
 

Abstract 
According to the government to expand fish farming in cages in the Caspian Sea and the fact that the 

Caspian Sea is a closed basin and way out contaminants in there and according to the findings 

contained in the sediments in this area, it is necessary to The effects of exposure to aquatic organisms 

with these compounds should be investigated. For this purpose, concentration of PAH compounds in 
muscle tissue of trout breeding was done using cold extraction. The evidence was that the compounds 

with low molecular weight were dominant, indicating the origin of these compounds . 
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