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 عضله خوراکی بافت در کروم و سرب سنگین فلزات  گیری اندازه و تعیین

 بندرانزلی المللی بین تاالب( Esox  lucius)ماهی اردک

 

  علی اصغر خانی پور، مینا احمدی

 كشاورزی، ترويج و آموزش تحقیقات، سازمان كشور، شیالتی علوم تحقیقات موسسه ، داخلی آبهای پروری آبزی پژوهشکده

 ايران رانزلی،بند

 

 

 چکیده

 مورد ديرباز از دارد كه مطبوعی گوشت علت به و است انزلی تاالب بومی های گونه از يکی (Esox  lucius) اردک ماهی    

اين مطالعه  به منظور بررسی میزان تجمع و مقايسه غلظت مواد آالينده  فلزات سنگین سرب و  .است گرفته قرار مردم توجه

راكی عضله اردک ماهی در سه ايستگاه  )غرب، مركزی, شرق ( از تاالب انزلی صورت پذيرفت. دراين تحقیق كروم دربافت خو

سال به روش صید با تور گوشگیر در  0گرم و میانگین سنی  071نمونه ماهی در اوزان  01بصورت تصادفی از هر ايستگاه 

با كمک دستگاه جذب اتمی شعله انجام شد. نتايج اين  اندازه گیری غلظت عناصر سنگین . تابستان صید شد -فصول بهار

 1/1،،52/5 ،25/1  برابر  ترتیب به شرق و مركزی غرب، تاالب ماهیاردک  در سرب فلز غلظت تحقیق نشان داد میانگین

 ،05/1، 18/1  ترتیب به شرق و مركزی غرب، تاالب ماهی اردک در كروم فلز غلظت میانگین  خشک، وزن گرم بر میکروگرم

 هایايستگاهبین  اردک ماهی عضله بافت در كروم و خشک مشاهده شد. در اين مطالعه غلظت سرب وزن برگرم میکروگرم 1/،

 و( FDA)با استاندارد های سازمان غذا و داروی آمريکا نتايج اين تحقیق (.<1P/ 12) نداشت داری معنی اختالف  مطالعه مورد

از نظر  سرب فلز سمیت داد كه میزان نشان آمده بدست نتايجمقايسه شد.   (WHO) جهانی بهداشت سازمان استاندارد

در خط مرزی و نزديک به حد مجاز بوده و میزان سمیت فلز  (WHO)پايین تر از حد مجاز، از نظر استاندارد  FDA استاندارد

 كیلوگرم در  2/1اردک ماهیان با وزن زير  كروم از نظر هر دو استاندارد جهانی پايین تر از حد مجاز می باشد. بنابراين مصرف

 .است جانبی عوارض فاقد و بوده مناسب انسانی مصارف برای بهداشتی حیث از انزلی تاالب
 

 کروم، تاالب انزلی،  بافت خوراکی عضله : اردک ماهی، سرب، کلمات کلیدی:

 

                                                           
 :نويسنده مسئول ahmadimina64@yahoo.com   
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 مقدمه
 پروتئین خصوص به غذايی مواد كمبود و جمعیت افزايش

 توجه اخیر  دهه دو در تا گرديد سبب البا كیفیت با

 از مهم بخش ماهی گردد. دريايی خوراكی منابع به خاصی

 در تحقیقات دلیل همین به و بوده انسان غذايی رژيم

 خوردار بر ای وبژه اهمیت از آن سالمت و بهداشت زمینه

 عناصر وجود امروزه(. 0088 همکاران، و است )حسینی

 برای زيانبار ين عامل تر همم ها،آب در سمی و سنگین

 و آبزيان در سنگین فلزات شود. می محسوب آبزيان

دسترس  قابل يا به شکل است ممکن جانداران دريايی

در  تجمع وسیله به تدريج به يا و بمانند باقی متابولیکی

الصاق،  كنند ) پیدا سمی خاصیت آبزی، مختلف های اندام

كوسیستم های آبی فلزات سنگین پس از ورود به ا ).،008

در بافت ها و اندام های آبزيان از جمله ماهیان تجمع يافته 

فرهادی و همکاران، )و نهايتاً وارد زنجیره غذايی می شوند 

 تحت ماهی بدن در تجمع عناصر غلظت . میزان(00،5

 بیولوژيکی، هایتفاوت فصلی، عوامل مثل فاكتورهايی تاثیر

 آب، شیمی ملشا) محیطی وضعیت ای، تغذيه منبع

 گیرد می قرار( كننده ها آلوده و حرارت درجه شوری،

Carvalho et al,2005)).  تاالب انزلی يکی از با

ارزشترين اكوسیستم های طبیعی بوده كه به لحاظ تنوع 

زيستی، اكوتوريسم و وجود آبزيان دارای ارزش اقتصادی 

فراوانی است. متاسفانه افزايش جمعیت، توسعه شهر 

صنايع و كشاورزی طی سالهای اخیر به داليل  نشینی،

مختلف نظیر تخلیه فزآينده و نامحدود پسابهای صنعتی، 

های تولیدی ناشی از فعالیتهای كشاورزی، شهری و رواناب

تركیبات مختلف فلزات را به همراه دارد كه مستقیماً و يا 

 اين ريزند. ورود از طريق رودخانه های منتهی به تاالب می

 و شده تاالب طبیعی سیستم خوردن بهم سبب ها دهآالين

 (Bioaccomulation) زيستی تجمع باعث مدت دراز در

 خصوص به آبزيان بافت در سمی فوق و آالينده عناصر

 غذايی زنجیره  در شدن وارد دلیل به و شود می ماهیان

 مخاطره به را كنندگان مصرف بهداشت و سالمت تواند می

 حتی و عصبی خونی، بیماريهای انواع بروز سبب و انداخته

ماهی،  اردک (.0085دهکردی، الهی فتح) گردد ژنتیکی

 گوشت علت به است و انزلی تاالب بومی های گونه از يکی

 و محلی مردم توجه ديرباز مورد از دارد كه مطبوعی

 بسیارقويی شکارچی ماهی اردک .است گرفته قرار صیادان

 استفاده ها طعمه از بسیار وسیعی طیف از و است

 تجمع در بیشتری پتانسیل گونه اين بنابراين كند، می 

 دارد سنگین جمله فلزات از ها آالينده

ImanpourNamin,2011).) فلزات گیریاندازه زمینه در 

 گرفته صورت زيادی در ايران مطالعات ماهیان در سنگین

 (، ابراهیمی0082يی )كمره توان به عسگری و است كه می

(، 00،0(، پناهنده و همکاران )00،0زی و همکاران )سیري

(، 00،5(، خراسانی و همکاران )00،0عابدی و همکاران )

 و همکاران  اردالن اشجع،  (00،5) همکاران و شريعتی

رفیعی جم و  ،(00،0) همکاران و مهدی نجم(، 0088)

 اشاره نمود. (00،0همکاران )

 

 
 انزلي االبت مطالعاتي ايستگاههاي : موقعيت1شکل

 مواد و روش ها

منطقه مورد مطالعه دراين تحقیق تاالب بین المللی انزلی 

 °58اين تاالب درساحل جنوبی دريای خزرَكه  باشد می

طول شرقی در استان گیالن  ،5° 52باعرض شمالی و َ 07

 01(. دراين تحقیق Sadeghirad ,1997واقع شده است )

ر از  سه ايستگاه عدد اردک ماهی با قايق و تور گوشگی

)تاالب غرب )آبکنار(، تاالب   تاالب انزلی

( در 0مركزی)هندخاله(، تاالب شرق )شیجان(( )شکل 

صید شدند. سپس نمونه ها تخلیه  تابستان -بهار فصول

شکمی، پوست كنی و فیله گرديدند. آنگاه فیله های بافت 

ماهی هر ايستگاه توسط دستگاه استخوان گیر  عضله



 8331 ، پائیز و زمستان3سال سوم ، شماره                          فصلنامه علوم آبزی پروری پیشرفته                                 
 

55 
 

ژن درآمد. برای سنجش عناصر سرب و كروم بصورت همو

گرم از نمونه هموژن شده ماهی در دمای  51-01حدود

ساعت دردستگاه 01درجه سیلیسیوس  به مدت  -22

آلمان كامالً خشک CHRIST-LCG  فريزدرايرمدل

نمونه ها با استفاده از آسیاب برقی كامالً نرم و  گرديد.

روش هضم تر و هضم شیمیايی نمونه ها با  .يکدست شدند

( صورت گرفته است. /HCLO4 HNO3) مخلوط اسید

سپس نمونه های هضم شده را بعد از سرد شدن توسط 

( صاف نموده و با استفاده از  55كاغذ صافی )واتمن شماره 

آب مقطر دوبار تقطیر شده در بالن های حجمی به حجم 

های پلی اتیلنی سی سی رسید. نمونه ها داخل بطری 52

ای برچسب كد نمونه است ريخته شد . محلول كه دار

بدست آمده به دستگاه تزريق و مقدار جذب و غلظت هر 

يک از فلزات سنگین سرب و كروم توسط دستگاه جذب 

 مدل SHIMADZU اتمی شعله كمپانی ژاپن

AA/680.خوانده شدRoger, 1994, MOOPAM, 

های جهت كشیدن خط كالیبراسیون، ازمحلول ((1999

رد با غلظتهای مختلف كه از محلول استاندارد استاندا

تهیه شده   ppm 1000باغلظت   (stock standard)مادر

كلیه مواد آزمايشگاهی مورد نیاز نیز با .بودند استفاده شد

 آلمان تهیه گرديد. بهMerck درجه خلوص باال از شركت 

 آماده روش از اطمینان و كار روش صحت تايید منظور

 استاندارد افزودن روش از ماهی، های نمونه از سازی

(Standard addition )بازيابی درصد و                  

(recovery percentage) 01 تحقیق اين در. شد استفاده 

 دو با سنجش مورد فلزات استاندارد محلول لیتر میلی

 نمونه به و تهیه(  ام پی پی حسب بر) متفاوت غلظت

 بصورت نمونه دو كه است كرذ شايان.  شد اضافه آزمايش

 از يکی به فقط و شدند تهیه يکسان شرايط در و مشابه

 كدام هر غلظت آنگاه شد، اضافه استاندارد محلول آنها

 مطالعه مورد فلزات بازيابی درصد و تعیین جداگانه

 های نمونه به استاندارد افزايش نتايج. گرديد محاسبه

 نشان(  8،/0-5،/8) سنگین فلزات بازيابی درصد و ماهی

 مورد سنگین فلزات تعیین برای استفاده مورد روش كه داد

 توضیح .است بوده خوردار بر كافی اطمینان از مطالعه

 محاسبه برای روش اين در استفاده مورد استاندارد اينکه

            مرجع استاندارد از كالیبراسیون منحنی و بازيابی صد در

( Standard Reference matrials (SRM است بوده .

 به فلز هر استاندارد مختلف های غلظت ابتدا كار اين برای

 جذب دستگاه به تزريق از پس و ساخته استاندارد 6 تعداد

 اندازه مورد ازفلزات كدام هر كالیبراسیون منحنی اتمی

 هم از پس و شده آماده ها نمونه سپس. گرديد رسم گیری

 مقادير و تزريق تگاهدس به محلول شدن يکنواخت و زدن

 بودن نرمال آنکه پس از. گرديد قرائت غلظت و جذب

 – Kolmogorov آزمون از استفاده با ها داده توزيع

Smirnov گرديد تجزيه و تحلیل آماری داده  مشخص

انجام پذيرفت. جهت SPPS-17 های حاصله با نرم افزار

بررسی وجود يا عدم وجود اختالف معنی دار بین گروه 

مورد آزمايش از آنالیز واريانس يک طرفه و برای  های

مشخص كردن اختالف بین میانگین ها در صورت معنی 

در سطح  Tukeyدار بودن گروه های مورد آزمايش آزمون 

برای رسم نمودارها  .استفاده گرديد (>P (0.05معنی داری

  استفاده شد.   Excelنیزاز نرم افزار

 نتایج
در بافت  فلزات زان تجمع در اين مطالعه ترتیب می

 مركزی غرب،) ايستگاه سه ماهی در اردک عضله خوراكی

 بدست آمد كه اين روند كروم > سرب  صورت به (شرق و

در سطح T-test  on sampleآزمون به توجه با افزايشی

 (. P <0.05)درصد معنی دار است  2،اطمینان آماری 

فت عضله با توجه به نتايج بدست آمده غلظت سرب در با

اردک ماهی بین ايستگاههای مورد مطالعه اختالف معنی 

(. غلظت فلز سرب در اردک ماهی P>0.05نداشت. ) داری

، 25/1± 20/1تاالب غرب، مركزی و شرق به ترتیب 

میکرو گرم بر گرم وزن خشک 1/،02/1±5،  55/1±52/1

بود. نتايج  نشان داد غلظت كروم در بافت عضله اردک 

تگاههای مورد مطالعه اختالف معنی داری ماهی بین ايس

غلظت فلز كروم در اردک ماهی  تاالب . (P>0.05نداشت )

                ،18/1 ± 15/1غرب، مركزی و شرق به ترتیب،

میکرو گرم بر گرم وزن خشک  1/،1 05/10،1/1± 16/1±

استاندارد  با مقايسه بود. بنابراين میزان سمیت سرب در
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پايین تر و در مقايسه  (FDA)آمريکا  ویدار و غذا سازمان

نزديک به حد مجاز  (WHO)با استاندارد بهداشت جهانی 

و سمیت كروم از نظر هر دو استاندارد جهانی زير حد بوده 

 باشد. می ايستگاه هرسه مجاز در

 

 خوراکي بافت در سرب و کروم غلظت مقايسه :1جدول

لي با انز تاالب ايستگاه 3 از  شده صيد ماهي اردک

  FDAو  WHOاستاندارد جهاني 

 

 بحث

انجام شده، میزان تجمع فلز سرب در بافت  تحقیقدر 

خوراكی عضله اردک ماهی نسبت به فلز كروم بیشتر است 

 گونه سه روی بر( 00،0)همکاران و پناهنده مطالعه ه باك

 بصورت فلزات تجمع با روند انزلی تاالب ازماهیان

 در نتايج مشابهی همچنین .دارد مشابهت كروم،<سرب

 ( و ،511 ،و همکارانOzturk)   مطالعات

Safiur Rahman) ،5105سنگین فلزات لظتغ ( كه 

 معمولی كپور عضله ماهی را در بافتهای كروم و سرب

 رودخانه ماهیان  عضله و بافت Avsar Dam درياچه

Bangshi  ،اند  نموده اندازه گیری بنگالدش، به ترتیب

 بر فلزات العات همچنین فراوانیمط اين بدست آمد، در

 میان از. شد كروم يافت <سرب  غلظت بصورت مبنای

مانند سرب، جزء فلزات  غیر  فلزاتی سنگین، فلزات

 بدن برای متابولیسم كه مفهوم اين ضروری هستند،  به

 بدن برای ها نیز آن كم مقادير حتی و نیستند نیاز مورد

 هستند عناصری سنگین فلزات ديگر دسته اما .است مضر

 مقادير واقع در و نیازند مورد بدن ی برا كم به مقدار كه

 سوء اثرات به منجر تواند می ها آن استاندارد حد باالتر از

 و سیريزی باشد) ابراهیمی می دسته اين از كروم گرددكه

(. كروم بعنوان يک ماده مغذی ضروری 00،0همکاران، 

و چربی نقش دارد)  است كه احتماالً در متابولیسم گلوكز

( در 5112 (و همکاران Evans  (.00،0عابدی، 

 مختلف، غذايی رژيم با ماهیان كه نشان دادند مطالعاتشان

 می نشان ها آالينده تجمع میزان در ا ر آشکاری تفاوت

 بیولوژيکی، متغیرهای در توان می را آن دلیل كه دهند

 ستجوج ماهی زيستگاه و فیزيولوژی محیطی، پارامترهای

 ماهیان در آلودگی بر روی میزان غذايی رژيم اثر نمود.

 شد گزارش و مطالعه Kidwell و Voigtتوسط  شکارگر

 شکارگر غیر ماهیان با مقايسه در شکارگر ماهیان كه

 ماهی نیز دارند. اردک فلزات تجمع بیشتری به تمايل

 از بسیار وسیعی طیف از و است بسیارقويی شکارچی

 همکاران، و سیريزی ابراهیمی) كند می استفاده ها طعمه

 تجمع  در بیشتری پتانسیل گونه اين بنابراين(.  00،0

 بین نتايج دارد. براساس سنگین جمله فلزات از ها آالينده

 در اردک ماهی عضله در بافت خوراكی فلزات میزان تجمع

 مشاهده داری معنی اختالف  مطالعه مورد هایايستگاه

 كبد بافت آلودگی میزان( 00،5،خلیفی) العهمط در. نشد

 انزلی تاالب ايستگاه 6 در را سرب فلز به فیتوفاگ ماهی

 اختالف ها ايستگاه كلیه در سرب فلز میزان. نمود مطالعه

. دارد مشابهت حاضر مطالعه با نداد كه نشان دار معنی

 شده تعیین مجاز استانداردهای با كنونی تحقیق نتايج

است  شده مقايسهWHOو FDA سنگین فلزات
(Chen&Chen, 2001& WHO,1996& WHO,1985 

 گونه عضله خوراكی بافت در فلزات سرب و كروم غلظت .( 

 استاندارد مجاز حد از  كمتر ايستگاه سه هر  مطالعه مورد

اما  شد. مشاهده (FDA)آمريکا داروی و غذا سازمان

 وضهفلزات در ح اين تولیدكننده منابع بر دارد ضرورت

 نظارت بیشتری آن ورودی های رودخانه و تاالب اطراف

آلودگی سرب نیز در  كه اين به توجه با. گیرد صورت

های تاالبی به سبب نزوالت جوی، پوكه فشنگ محیط

های مستعمل و های شکارچیان، روغنناشی از فعالیت

های موتوری، صنايع آبکاری و تجهیزات سوخت های قايق

ناحیه نمونه 

 برداری

 غلظت)میکروگرم در گرم وزن خشک(

 كروم         سرب                                      

 18/1 ± 15/1 15/0± 15/0 تاالب غرب

 1/،1 ±10/1 94/1±51/0 تاالب شرق

 05/1 ±16/1 91/0±99/0 تاالب مركزی

 FDA  2 ،/1استاندارد 

 WHO 2/1 01استاندارد 
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های صنعتی، رها سازی سرب ه فاضالبالکترونیکی، تخلی

های موتوری می باشد، از رنگ  بدنه كشتی ها و قايق

 و تاالب حاشیه در انسانی فعالیتهای گردد می پیشنهاد

 مواد ارزيابی و سنجش و صنعتی مراكز از مستمر بازديد

گیرد كه می تواند نقش  صورت آنها پساب در آالينده

 تاالب داشته باشد.عمده ای در كنترل بار آلودگی 

 ترویجی توصیه

ماهی بعنوان  خوراكی عضله سنگین فلزات غلظت سنجش

می  مهم بسیار انسان، توسط مصرف ماهی و از بزرگی توده

 تأثیر تحت ماهی بدن در عناصر غلظت میزان باشد.

 منبع بیولوژيکی، تفاوتهای فصلی، عوامل مثل فاكتورهايی

 شوری، آب، می) شامل شی محیطی وضعیت تغذيه ای،

 فرآوری روش درنهايت و ها( آلوده كننده و حرارت درجه

گیرد. نتايج اين تحقیق نشان داد كه اردک  می قرار غذا

سال از  0گرم و سن كمتر از  511ماهیان با اوزان حدود 

نظر آلودگی به فلزات سنگین سرب و كروم مخاطره ای 

تیابی به برای مصرف انسانی به همراه نداشته ولی برای دس

نتايج كامل تر نیاز است كه ماهیان با اوزان و سنین باالتر 

در تمامی نقاط تاالب و در فصول مختلف مورد مطالعات 

 جامع تری قرار گیرند. 

 تشکر و قدردانی 

 های صمیمانه كارشناساننهايت تشکر و سپاس از همکاری

 پروری آبزی پژوهشکده و آبزيان فرآوری تحقیقات بخش

تحقیق  اين انجام خالل در بی دريغشان کهایكم جهت

 تشکر و قدردانی می گردد.

 منابع

. تعیین برخی فلزات سنگین در عضالت ،008الصاق، ا. 

ماهی سفید و كپور معمولی جنوب مركزی دريای خزر. 

 . ،8نشريه دامپزشکی، شماره 

 نیسنگ فلزات یبررس. 00،0.م.زاده یساك.،زیمیابراه

 یاردك عضله دربافت كروم و مس سرب، وم،یكادم

 یابيوارز ی،انباشتگیانزل یالملل نیب تاالب یماه

 دوره. مازندران یپزشک علوم دانشگاه مجله. خطرات

 87 شماره دوم و ستیب

 بیگی، عبداله. میرحیدری،س. م سهرابی،.آ اردالن، اشجع

 در مس و كروم سرب، جیوه، میزان بررسی.0088

 دو در طرخان یحاج سوف ماهی كبد و عضله بافت

. بهار فصل در انزلی تاالب از شیجان و آبکنار ناحیه

 .دريايی فنون و علوم مجله های پژوهش

 .ب.رياضی.كرباسی،ع.خراسانی،ن.منصوری،ن.پناهنده،م

 مصرف از ناشی بالقوه خطر و مواجهه تخمین.00،0

  كولی شاه ،( Esox lucius) ماهی اردک

(Chaleaiburnus chaleoide )محلی ركپو و 

(Cyprinus carpio)  و كادمیوم سرب، فلز سه حاوی 

 علمی فصلنامه. انزلی تاالب حاشیه بومیان در كروم

 واحد اسالمی آزاد دانشگاه -تاالب اكوبیولوژی پژوهشی

 . 06 .شماره پنجم سال. اهواز

 80-1، تابستان: 

 معینی ؛ م ، زاده تاج ؛ س قراگوزلو، ؛ هدايت ، حسینی

 بررسی  ؛0088  ،ر؛ خاكسار ؛ م ، دهمحمودزا ،س؛

 خمیر در شده ايجاد حسی و  شیمیايی تغییرات تعیین

 نمک آب با شستشو از پس هد بیگ و فیتوفاگ ماهیان

 شرايط در نگهداری طی در آن بهینه فرموالسیون و

 ايران شیالت علمی ؛مجله سانتیگراد درجه -08 انجماد

 (.0) ؛

. 00،5.و. حسینی ه،. قربا پور. س. حسینی ، ن.خراسانی

 شوريده ماهی در سنگین فلزات برخی گیری اندازه

Otolithes ruber ، ماهشهر بندر موردی مطالعه .

. ايران طبیعی منابع مجله طبیعی، زيست محیط نشريه

 5 شماره.  66 دوره

 ، ی. محمدی ا. ، ن. اعتمادی ، خ. سالمات ،خلیفی

 كبد لودگیآ میزان . ارزيابی00،5نیا .ع.  موحدی

 همايش قلع. سومین و سرب فلزات به فیتوفاگ ماهی

 بوشهر-آذر ،5- 58غذا . و آبزيان ، كشاورزی ملی

 و سنگین فلزات. 00،5.ش.شريعتی ، ف. شريعتی

( Rutilus frisii kutum)  سفید ماهی در متالوتیونین

 محیط بهداشت ملی همايش شانزدهمین. خزر دريای

 00،5 مهر -ايران
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. 00،0جم، م. جواهری عفیف. ح، مباركی.ع، رفیعی  

 5 در نیکل و سرب سنگین فلزات مقادير گیری اندازه

 همايش اولین عمان. دريای از شده صید ماهی نمونه

  غذايی های وعده میان ملی

. غلظت  00،5فرهادی، ا. ياوری، و. ساالری علی آبادی، م. 

فلزات سنگین در بافت های مختلف ماهی  برخی

 بزرگ كیجار

 (Saurida tumbilدر بندر هنديجان )-  خلیج

. 0. شماره5فارس. فصلنامه علوم و فنون شیالت. دوره 

  81-70صفحات 

 ستمیس عمکرد یبررس.  0085. ،ف یدهکرد یاله فتح

 یها ندهيآال حذف و كاهش در یانزل تاالب

 نامه انيپا-اصفهان دانشگاه-ی،كشاورزی،صنعتیشهر

 صفحه 85. ستيز طیمح ی،مهندس ارشد یكارشناس

. 00،0عابدی، ز. خالصی، م. كوهستان اسکندری، س. 

بررسی مقايسه ای میزان جذب فلز سنگین كروم در 

ماهی فلس دار كپور معمولی و بدون فلس گربه ماهی 

راه راه. مجله علمی پژوهشی زيست شناسی جانوری 

 05-52تجربی . سال اول. شماره سوم. صفحات 

 . بررسی00،0، م. فخار.م. شريف، م . نجم، م. شکرزاده

 مختلف ماهی بافتهای در سنگین فلزات غلظت میزان

 علوم دانشگاه خزر. مجله دريای خاره سه و كلیکا
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Abstract 

Pike (Esox lucius) is a native species in Anzali wetland and because of its flesh it has been interested 

to people for a long time. This study was done to compare the rate of accumulation and concentration 

of pollutants, heavy metals such as lead and chromium in edible muscle tissue of pike at three stations 

(West, Central, and East) of Anzali wetland. In this study, 10 fish samples were randomly selected 

from each station in the weight of 370 g and the average age of 3 years was caught by fishing method 

by gill nets in spring-summer seasons. After removal of the tissue samples, for chemical digestion true 

mixed acid digestion (HNO3 / HCLO4) was performed on samples. Heavy metal concentrations were 

measured using flame atomic absorption spectrophotometer. The results showed that the average 

concentration of lead metal in the Pike were 0.52, 0.45 and 0.49 μg/g dry weight and the average 

concentration of chromium metal in the Pike 0.08, 0.14 and 0.09 μg/g dry weight were observed for 

West, Center and East of Wetland, respectively. In this study, concentrations of lead and chromium in 

edible muscle tissue pike did not show significant difference between stations (P>0.05). The results of 

this study were compared with the US Food and Drug Administration (FDA) and the World Health 

Organization (WHO) standards. The results showed that the toxicity of lead metal was lower than the 

FDA standard is lower than the FDA standard, In terms of standard (WHO) in the border line and 

close to the allowable limit, the toxicity of chromium metal in both global standards is lower than the 

allowable limit. Therefore, consumption of Pike weighing less than 0.5 kg in Anzali Wetland is 

hygienically suitable for human consumption and has no side effects. 
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