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ماهی کاراس طالیی ) (Carassiu sauratusتاالب بین المللی بندرانزلی
علی اصغر خانی پور ،مینا احمدی ،قربان زارع گشتی ،مینا سیف زاده ،فریدون رفیع پور
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ،بندر
انزلی ،ایران
نوع مقاله:

چکیده

پژوهشی

در این بررسی میزان غلظت فلزات سنگین (مس ،نیکل ،کبالت و کروم) در بافت خوراکی عضله ماهی
کاراس طالیی در سه ایستگاه (غرب ،مرکزی ,شرق ) تاالب انزلی در سال  1931مورد سنجش قرار گرفت.
از هر ایستگاه  11نمونه ماهی در اوزان استاندارد به روش صید با تور گوشگیر صید شد .نتایج این تحقیق
نشان داد باالترین میزان تجمع به ترتیب مربوط به مس ( < )Cuنیکل( < )Niکبالت (< )Coکروم ()Cr
بود ،هرچند غلظت مس ،نیکل ،کبالت و کروم در بافت عضله ماهی کاراس طالیی بین ایستگاههای مورد
مطالعه اختالف معنی داری نداشت ( .)P >0.05میانگین میزان تجمع فلزات سنگین با  FDAو WHO
مقایسه شد .در این تحقیق میزان سمیت فلزات مس ،کبالت ،نیکل و کروم پایینتر از حد مجاز
استاندارهای  WHOو  FDAبوده است .طبق نتایج فلز نیکل میزانی نزدیک به حد مجاز را در نمونههای
تاالب مرکزی و شرق در مقایسه با استاندارد  WHOنشان داد که باید کنترل بیشتری بر روی منابع
تولیدکننده این فلز در حوضه اطراف تاالب انجام داد .اما به طور کلی مصرف ماهی کاراس طالیی تاالب
انزلی از حیث بهداشتی برای مصارف انسانی مناسب تشخیص داده شد.
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مقدمـه
استفاده از منابع خوراکی آبزی به ویژه ماهیان به عنوان تأمین کننده بخشی از نیاز پروتئینی ،به علت افزایش جمیعت و نیاز
روز افزون انسان به غذا افزایش یافته است .همچنین ماهی منبع خوبی از مواد مغذی از جمله ویتامین ها ،مواد معدنی و اسید
چرب امگا  9می باشد بنابراین تأثیر بسیار مهمی در سالمتی قلب ،جسم و روان دارد (.)Gheysari، 2013
متأسفانه رشد سریع جمعیت و توسعه مراکز مسکونی ،تجاری ،صنعتی و کشاورزی سبب شده تا زباله ها و فاضالبهای شهری،
صنعتی و کشاورزی سال به سال افزایش یافته و موجب آلودگی محیط زیست انسان و موجودات آبزی گردد .از نکات قابل
توجه ،آلودگی آبزیان به فلزات سنگین است ،زیرا فلزات سنگین ،آالینده های پایداری هستند که برخالف ترکیبات آلی از
طریق فرآیندهای شیمیایی یا زیستی در طبیعت تجزیه نمی شوند ( .)Wen-Xiong, 2011فلزات سنگین از طریق تنفس،
همراه غذا یا جذب از طریق پوست وارد بدن می شوند که اگر با سرعتی بیش از راه های سم زدایی بدن ،در بافتها تجمع یابند،
به تدریج سمیت خود را آشکار می کنند .مسیر غالب برای جذب فلزات سنگین ،با توجه به ارگان های هدف و حساسیت
 نویسنده مسئول ،پست الکترونیکAakhanipour@yahoo.com :
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ارگانیسم ،بسیار متغیر می باشد و به عواملی مانند غلظت فلز ،سن ،اندازه ،وضعیت فیزیولوژیکی ،زیستگاه ،رفتار تغذیه و
سرعت رشد ماهی وابسته است (.)Demirezen et al., 2006

ماهی کاراس ( )Carassius auratusیک گونه غیربومی برای آبهای ایران است .از لحاظ سیستماتیک ،ماهی کاراس ازخانواده
کپورماهیان  Cyprinidaeو از جنس ( )Carassiusاست .محل زیست این ماهی هرچه رسوبات چسبناك و لجن بیشتری داشته
باشد مناسب تر بوده و ماهی در شرایط مساعدتری به حیات و تولیدمثل خود می پردازد و درآبهایی که فاقد غذای گیاهی
است رشد این ماهی کند است .رژیم غذایی این ماهی همه چیزخواری است و از موجودات ریز کف و حاشیه استخر و از
بقایای گیاهان تغذیه می کند ،بنابراین این گونه پتانسیل بیشتری در تجمع آالینده ها از جمله فلزات سنگین دارد ( Bagheri,
 . )2010از آنجا که یکی از فراوان ترین ماهی های نقاط مختلف تاالب انزلی بوده و تقاضای مصرف آن به خصوص در اقشار کم
درآمد جامعه زیاد است مطالعه آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
مطالعات زیادی در خصوص اندازه گیری فلزات سـنگین در ماهیان تاالب انزلی انجـام شـده است که می توان به تجمع
زیستی جیوه کل و جیوه آلی در ماهی کاراس تاالب انزلی و ارزیابی خطرات سالمتی ( ،)Alidoust et al., 2015مطالعه
مقایسهای تجمع فلزات سنگین (روی ،قلع و سرب) در بافت عضله اردك ماهی تاالب انزلی ( ،)Taheri et al., 2013بررسی
میزان جیوه سرب ،روی و مس در بافت عضله و کبد ماهی سوف حاجی طرخان در دو ناحیه آبکنار و شیجان از تاالب انزلی در
فصل بهار ( ،)Ashja Ardalan et al., 2008بررسی فلزات سنگین کادمیوم ،سرب ،مس و روی در بافت عضله اردك ماهی در
تاالب بین المللی انزلی ،انباشتگی و ارزیابی خطرات ( ،)Ebrahimi et al., 2012بررسی میزان تجمع فلزات سنگین در رسوبات
سطحی و اندامهای مختلف ماهی کپور تاالب بین المللی انزلی ( )Babaei and Khodaprast, 2011اشاره کرد.
از آنجا که بافت عضلهی ماهی نقش مهمی در تغذیهی انسان دارد و لزوم اطمینان از سالمت مصرف آن از اهمیت زیادی
برخوردار است ،این مطالعه با هدف بررسی میزان فلزات سنگین مس ،نیکل ،کبالت و کروم در بافت خوراکی عضله ماهی
کاراس طالیی ( )Carassiu sauratusتاالب بین المللی بندر انزلی مورد بررسی قرار گرفت.
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تاالب انزلی یکی از با ارزشترین اکوسیستمهای طبیعی بوده که به لحاظ تنوع زیستی ،اکوتوریسم و آبزیان دارای ارزش
اقتصادی است .متاسفانه هرساله حجم زیادی از فاضالب خانگی شهرستانهای رشت ،انزلی ،صومعهسرا ،فومن و ماسال که
حوضه آبخیز تاالب انزلی هستند ،وارد تاالب میشود .فاضالبهای شهری و خانگی یک منبع بزرگ تخلیه کننده فلزات سنگین
به محیط در جریانها یا گل های فاضالب هستند که معموالً شامل سطوح باالیی از فلزات مس ،نیکل؛ کروم و کبالت می
باشند .این فاضالبها ناشی از آبهای زائدی هستند که از منازل؛ آبهای سطحی شهری ،موسسات تجاری و صنعتی سرچشمه
گرفته و به طور مستقیم و غیرمستقیم به رودخانه ها تخلیه می شوند و با توجه به حجم بسیاری که دارند از عمده ترین عوامل
آلودگی تاالب انزلی محسوب می شوند .آلودگیهای تاالب بیشتر از طریق رودخانه پیر بازار به آن می رسد که خود این رودخانه
از دو رودخانه کوچکتر گوهر رود و زرجوب که دو بخش خاوری و باختری ریخته و از آنجا از راه رودخانه پیر بازار به تاالب
میریزند .رودخانه زرجوب در مسیر حرکت پذیرای فاضالب  11بیمارستان 0۵ ،گرمابه و تعداد  9۳واحد صنعتی و کارخانههای
متعدد و پسابهای اراضی کشاورزی است .تعداد  ۶شهر 0 ،بخش و  1۳دهستان و بیش از  911روستا در حوضه این رودخانه
وجود دارد .بخشی از فاضالب صنعتی کارخانه های حوضه و تمامی فاضالبهای شهری و روستایی بدون تصفیه به رودخانه
تخلیه و باعث آلودگی شدید این رودخانه می شود که تلفات مرگ و میر وسیع آبزیان رودخانه و تاالب انزلی را در مقاطع
بحرانی باعث می شود ( .)Babaei, 2011ورود این آالینده ها سبب به هم خوردن سیستم طبیعی تاالب شده و در دراز مدت
باعث تجمع زیستی ( )Bioaccomulationعناصر آالینده و فوق سمی در بافت آبزیان به خصوص ماهیان می شود .از طرفی،
وارد شدن آالینده ها در زنجیره غذایی می تواند سالمت و بهداشت مصرف کنندگان را به مخاطره انداخته و سبب بروز انواع
بیماریهای خونی ،عصبی و حتی ژنتیکی گردد (. )Fatollahi, 2003
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شکل  .۵موقعیت ایستگاههای مطالعاتی
تاالب انزلی

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه در این تحقیق تاالب بین المللی انزلی بود .این تاالب در ساحل جنوبی دریای خزر َ 90° ۵۳با عرض
شمالی و َ 93° ۵0طول شرقی در استان گیالن واقع شده است (شکل  . )Sadeghirad ,1997( )1در این تحقیق 91عدد ماهی
کاراس در سال 1931با قایق و تور گوشگیر از سه ایستگاه تاالب انزلی (آبکنار ،هندخاله ،شیجان) (شکل  )۵صید شدند .سپس
نمونه ها تخلیه شکمی ،پوست کنی و فیله گردیدند .آنگاه فیله های بافت عضله ماهی هر ایستگاه توسط دستگاه استخوان گیر
به صورت هموژن درآمد.
برای سنجش عناصر مس ،نیکل ،کبالت و کروم حدود ۵1-91گرم از نمونه هموژن شده ماهی در دمای  -00درجه
سیلیسیوس به مدت 11ساعت در دستگاه فریزدرایر مدل  CHRIST-LCGآلمان کامالً خشک گردید .نمونه ها با استفاده از
آسیاب برقی کامالً نرم و یکدست شدند .هضم شیمیایی نمونه ها با روش هضم تر و مخلوط اسید ( )HNO3/ HCLO4صورت
گرفت  .سپس نمونه های هضم شده بعد از سرد شدن توسط کاغذ صافی (واتمن شماره  )9۵صاف شده و با استفاده از آب
مقطر دوبار تقطیر در بالن های حجمی به حجم  ۵0سی سی رسید .نمونه ها داخل بطریهای پلی اتیلنی که دارای برچسب
کد نمونه است ریخته شد .محلول به دست آمده به د ستگاه تزریق و مقدار جذب و غلظت هر یک از فلزات سنگین نیکل و
کروم توسط دستگاه جذب اتمی شعله کمپانی ژاپن  SHIMADZUمدل  AA/680خوانده شد
).)Roger, 1994; MOOPAM, 1999
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جهت کشیدن خط کالیبراسیون ،از محلولهای استاندارد با غلظتهای مختلف که از محلول استاندارد مادر ) (stock standardبا
غلظت  1000 ppmتهیه شده بودند استفاده شد .کلیه مواد آزمایشگاهی مورد نیاز نیز با درجه خلوص باال از شرکت
آلمان تهیه گردید.

Merck

( Standard

نتایج افزایش استاندارد به نمونه های ماهی و درصد بازیابی فلزات سنگین ( ) 3۳/9-3۵/۳نشان داد که روش مورد استفاده
برای تعیین فلزات سنگین مورد مطالعه از اطمینان کافی بر خوردار بوده است .توضیح اینکه استاندارد مورد استفاده در این
روش برای محاسبه درصد بازیابی و منحنی کالیبراسیون از استاندارد مرجع ( Standard Reference matrials (SRMبوده
است .برای این کار ابتدا غلظت های مختلف استاندارد هر فلز به تعداد  ۶استاندارد ساخته و پس از تزریق به دستگاه جذب
اتمی منحنی کالیبراسیون هر کدام از فلزات مورد اندازه گیری رسم گردید .سپس نمونه ها آماده شده و پس از هم زدن و
یکنواخت شدن محلول به دستگاه تزریق و مقادیر جذب و غلظت قرائت گردید.
پس از آنکه نرمال بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمون  Kolmogorov – Smirnovمشخص گردید تجزیه و تحلیل آماری
داده های حاصله با نرم افزار SPSS-17انجام پذیرفت .جهت بررسی وجود یا عدم وجود اختالف معنی دار بین گروه های مورد
آزمایش از آنالیز واریانس یک طرفه و برای مشخص کردن اختالف بین میانگین ها در صورت معنی دار بودن گروه های مورد
آزمایش آزمون  Tukeyدر سطح معنی داری ) )P< 0.05استفاده گردید .برای رسم نمودارها نیزاز نرم افزار  Excelاستفاده شد.
نتایـج
در این مطالعه ترتیب میزان تجمع فلزات در بافت خوراکی عضله ماهی کاراس طالیی در سه ایستگاه (غرب ،مرکزی و شرق)
به صورت مس < نیکل< کبالت <کروم به دست آمد که این روند افزایشی با توجه به آزمون  on sample T-testدر سطح
اطمینان آماری  30درصد معنی دار است (.)P >0.05
مس

نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه ،نشان داد که غلظت مس در بافت عضله ماهی کاراس طالیی بین ایستگاههای مورد
مطالعه اختالف معنی داری نداشت ( .)P>0.05میانگین ( ±انحراف معیار) غلظت فلز مس در ماهی کاراس طالیی تاالب غرب
برابر  ۵/۵1± 1/۳9و در تاالب مرکزی  0/۵0±0/۶3و تاالب شرق  ،0/۵9±0/۶1میکروگرم بر گرم وزن خشک مشاهده شد.
میزان تجمع مس در مقایسه با استاندارد سازمان بهداشت جهانی ( )WHO=01پایینتر از حد مجاز در هرسه ایستگاه می باشد.
استاندارد  FDAحد مجاز برای فلز مس اعالم نکرده است (جدول .)1
نیکل

نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه ،نشان می دهد که غلظت نیکل در بافت عضله ماهی کاراس طالیی بین ایستگاههای
مورد مطالعه اختالف معنی داری نداشت (  .)P>0.05میانگین ( ±انحراف معیار) غلظت فلز نیکل در ماهی کاراس طالیی تاالب
غرب برابر  1/۵۳± 1/۵1و در تاالب مرکزی  1/90±1/۵۳و تاالب شرق  ،1/90±1/99میکروگرم بر گرم وزن خشک مشاهده
شد .میزان سمیت نیکل در نمونه های تاالب مرکزی و شرق در مقایسه با استاندارد سازمان بهداشت جهانی WHO= 1/83
نزدیک حد مجاز مشاهده گردیده است و در مقایسه با استاندارد  FDAهرسه منطقه زیر حد مجاز ( )1می باشد (جدول .)1
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به منظور تایید صحت روش کار و اطمینان از روش آماده سازی از نمونه های ماهی ،از روش افزودن استاندارد
 )additionو درصد بازیابی ( )recovery percentageاستفاده شد .در این تحقیق  11میلی لیتر محلول استاندارد فلزات مورد
سنجش با دو غلظت متفاوت (بر حسب پی پی ام) تهیه و به نمونه آزمایش اضافه شد .شایان ذکر است که دو نمونه به صورت
مشابه و در شرایط یکسان تهیه شدند و فقط به یکی از آنها محلول استاندارد اضافه شد ،آنگاه غلظت هر کدام جداگانه تعیین و
درصد بازیابی فلزات مورد مطالعه محاسبه گردید.

تعیین میزان فلزات سنگین مس ،نیکل ،کبالت و کروم...

خانی پور و همکاران
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نتایج نشان داد غلظت کبالت در بافت عضله ماهی کاراس طالیی بین ایستگاههای مورد مطالعه اختالف معنی داری نداشت.
( )P>0.05فلز کبالت درنمونه تاالب مرکزی در حد تشخیص دستگاه نبوده است .میانگین ( ±انحراف معیار) غلظت فلز کبالت
در ماهی کاراس طالیی تاالب غرب و شرق به ترتیب 1/11 ±1/1۵، 1/19 ± 1/10میکرو گرم بر گرم وزن خشک بود .در حال
حاضر هیچ منبعی برای مقایسه غلظت فلز کبالت در بافت خوراکی ماهیان با استانداردها یافت نشده است (جدول .)1

دانشگاه هرمزگان

دوره  ،6شماره  ،4بـهار 9316

مجله بوم شناسی آبزیان

کروم

نتایج نشان داد غلظت کروم در بافت عضله ماهی کاراس طالیی بین ایستگاههای مورد مطالعه اختالف معنی داری نداشت
( .)P>0.05میانگین ( ±انحراف معی ار) غلظت فلز کروم در ماهی کاراس طالیی تاالب غرب ،مرکزی و شرق به ترتیب
 1/13 ±1/1،110/11 ±1/11، 1/10 ± 1/10میکروگرم بر گرم وزن خشک بود که در مقایسه با استاندارد  WHO= 11و
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جدول  .1آستانه استانداردهای بین المللی فلزات در ماهی بر حسب میکروگرم بر گرم وزن خشک

استانداردها

نیکل

مس

کبالت

کروم

WHO1

0/33

90

-

90

FDA2

9

-

-

0/9-0/1

منابع
WHO,1996
WHO,1985
Pourang et al., 2005
Chen and Chen, 2001

سازمان بهداشت جهانی World Health Organization

1

سازمان غذا و داروی آمریکا Food and Drug Administration

2

بحث
در تحقیق انجام شده مشخص شد به طور کلی ،میزان تجمع فلز مس در بافت خوراکی عضله ماهی کاراس طالیی نسبت به
فلز نیکل ،کبالت و کروم بیشتر است که با برخی مطالعات انجام شده مشابهت دارد .این نتایج با مطالعه  Javedو همکاران
( )۵111که تجمع فلزات سنگین (مس ،نیکل وکروم) را در سه گونه از ماهیان تجاری مهم (ماهیان خاردار دم چنگالی ،گربه
ماهی و کپور) مورد بررسی قرار دادند و روند تجمع فلزات به صورت مس< نیکل > کروم گزارش شده است مشابهت دارد.
همچنین نتایج مشابهی در مطالعات  Öztürkو همکاران (  ) ۵113که غلظت فلزات سنگین (مس ،نیکل وکروم) را در بافتهای
عضله ماهی کپور معمولی دریاچه  Avsar Damاندازه گیری نموده اند به دست آمد .در این مطالعه ،فراوانی فلزات بر مبنای
غلظت به صورت مس> نیکل< کروم یافت شد .این نتایج با مطالعه  Fallahو همکاران ( ،)۵111بر روی بافت خوراکی عضله
قزل آالی وحشی و پرورشی ( )Oncorhynchus mykissکه روند تجمع فلزات به صورت مس> نیکل< کبالت< کروم گزارش
شده است مشابهت دارد .در مطالعه مشابه  Safiur Rahmanو همکاران ( ،)2012بر روی میزان تجمع فلزات (مس ،نیکل و
کروم) در بافت عضله ماهیان رودخانه  Bangshiبنگالدش روند تجمع فلزات به صورت مس< نیکل > کروم گزارش شد.
16
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استاندارد  FDA= 1/3در هر سه ایستگاه زیر حد مجاز می باشد (جدول .)1

تعیین میزان فلزات سنگین مس ،نیکل ،کبالت و کروم...

خانی پور و همکاران

 Evansو همکاران ( ،)۵110در مطالعات شان گزارش کردند که ماهیان با رژیم غذایی مختلف ،تفاوت آشکاری را در میزان
تجمع آالینده ها نشان می دهند که دلیل آن را می توان در متغیرهای بیولوژیکی ،پارامترهای محیطی ،فیزیولوژی و زیستگاه
ماهی جستجو نمود ) .)Evans et al., 2005مطالعات نشان داده است که ماهیان بنتوزخوار در تجمع فلزات برتری داشته اند
( .)Voigt, 2004از نظر زیستگاهی باید گفت ،چون عناصر سنگین بیشتر وارد رسوبات در محیطهای آبی می شوند ،رسوبات
منبع اصلی این آالینده ها بوده و گونه هایی همچون کاراس از لحاظ غذایی و محیطی با رسوبات بیشتر در ارتباط هستند پس
می توانند پذیرای غلظت بیشتری از این آالینده ها باشند با وجود این که در زنجیره غذایی پایینتر قرار گرفته اند .همچنین
ماهی کاراس طالیی به دلیل داشتن سرعت رشدکند مدت زمان زیادی در معرض این آالینده ها قرار می گیرد ( Javedan
 .)Kherad et al., 2012براساس نتایج این مطالعه بین میزان تجمع فلزات در بافت خوراکی عضله ماهی کاراس طالیی در
ایستگاههای مورد مطالعه اختالف معنی داری مشاهده نشد Ashja Ardalan .و همکاران ( ،)۵113میزان سرب ،روی و مس را
در بافت عضله و کبد ماهی سوف حاجی طرخان در تاالب انزلی در دو ناحیه آبکنار و ناحیه شیجان اندازه گیری نمود .نتایج
مشخص ساخت میزان فلزات سرب نمونه های منطقه آبکنار با شیجان اختالف معنی داری نداشت ( )P>0.05که با تحقیق
حاضر مشابهت دارد .در تحقیقی دیگر  Askary Saryو همکاران ( ،)۵111میزان تجمع فلزات سنگین را در بافتهای ماهی بیاه
19
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تجمع باالی فلز مس را می توان به نقش مهم آن در فرآیندهای متابولیسمی آبزیان و همچنین منشا زمین شناسـی و حضـور
طبیعی این عنصر ارتباط داد و از طرفی غذاهای دریایی منبع اصلی مـس هسـتند ( Hassanpour et al., 2014; Tekin-Ozan,
 .)2005همچنین این عنصر در ساختمان بعضی پروتئین ها نظیرکوئیروپالسمین و آنزیم ها نظیر سـیتوکروم اکسـیداز کاتـاالز،
نقش حیاتی دارد و در سنتز هموگلوبین و جذب آهن نیز مؤثر است .افزایش میزان مس باعث ایجاد اخـتالل در جـذب آهـن و
روی ،کم خونی و تأثیر بر سالمتی غدد جنسی و باروری انسان می شود .به طوری که مس سرم خون به عنوان شاخص بیماری
سرطان معرفی می شود (.)Berlin, 1985
از میان فلزات سنگین ،فلزاتی مانند نیکل ،جزء فلزات غیرضروری هستند به این مفهوم که برای متابولیسم بدن مورد نیاز
نیستند و حتی مقادیر کم آنها نیز برای بدن مضر است .اما دسته دیگر فلزات سنگین عناصری هستند که به مقدار کم برای
بدن مورد نیازند و در واقع مقادیر باالتر از حد استاندارد آنها می تواند منجر به اثرات سوء گردد که مس و کبالت و کروم از این
دسته می باشد ( .)Ebrahimi et al., 2012کروم به عنوان یک ماده مغذی ضروری در متابولیسم گلوکز و چربی نقش دارد
( .)Abedi et al., 2013در مورد کبالت مهم ترین عمل بیولوژیکی آن را می توان دخالت در ساخت کوآنزیم های وابسته به
ویتامین  B 12یا سیانوکباالمین دانست که  Co +9نقش مؤثری را در کباالمین ایفا می کند .از طرفی افزایش میزان کبالت بر
رشد جنین آثار مضری دارد و در اعمال فیزیولوژیک فلزات دوظرفیتی نظیر کلسیم ،منیزیم ،منگنز و اعمال بیولوژیکی ساخت
کوآنزیم های وابسته به ویتامین ها ایجاد تداخل می کند (.)Saulea et al., 2004
در این مطالعه ،نمونه های تاالب مرکزی و شرق از نظر میزان سمیت نیکل در مقایسه با استاندارد سازمان بهداشت جهانی،
نزدیک به حد مجاز مشاهده شد .بنابراین ضرورت دارد بر منابع تولیدکننده این فلز در حوضه اطراف تاالب و رودخانه های
ورودی آن نظارت بیشتری صورت گیرد .با توجه به استخراج نفت از دریای خزر و تردد کشتیهای حامل نفت از این دریا و
تراوش نفت به دریا و متعاقب آن مخلوط شدن آب دریا و تاالب و وجود فلزات سنگین مانند نیکل در نفت ،آبزیان همواره در
معرض این فلزات سنگین قرار می گیرند .عالوه بر این ،نیکل در دود خودروها ،پسماندهای صنعتی ،سوختن مواد زاید ،پوسته
زمین و کودها وجود داشته و از طریق مجاورت تاالب با ایستگاههای پمپ بنزین ،مزارع کشاورزی و ورود فاضالب های صنعتی
و شهری تصفیه نشده به محیطهای آبی به تاالب وارد می شود (.)Khan pour and Seifzadeh, 2016
بر اساس آزمایشات انجام شده ،مقدار کبالت در مقایسه با نیکل در آب خیلی کاهش داشت که می توان آن را تحت تأثیر
خواص فیزیکوشیمیایی کبالت دانست .کبالت تاالب از نوع دو ظرفیتی است و پایداری کبالت دو ظرفیتی وارد شده از منابع
مختلف به آب (برخالف کبالت سه ظرفیتی در محیط آبی) و همچنین قابلیت انحالل خیلی پایین آن می تواند از دالیل
کاهش مقدار کبالت در آب تاالب باشند (.)Öztürk, 2009; Oyakhilome et al., 2013
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 در این بررسی غلظت فلزات در بافتهای ماهی.) در رودخانه های کارون و بهمنشیر استان خوزستان بررسی کردندLiza Abu(
 همچنین.مورد مطالعه بین رودخانه های کارون و بهمنشیر اختالف معنی داری نداشت که با مطالعه حاضر مطابقت دارد
. ایستگاه تاالب انزلی مطالعه نمود۶  میزان آلودگی بافت کبد ماهی فیتوفاگ به فلز سرب را در،)۵119(  و همکارانKhalifi
، نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین غلظت فلزات مس.میزان فلز سرب در کلیه ایستگاه ها اختالف معنی دار نشان نداد
کبالت و کروم پایین تر از حد مجاز بود ولی در ارتباط با فلز نیکل که میزانی نزدیک به حد مجاز را نشان داد باید بررسی
 اما به طور کلی مصرف ماهی کاراس طالیی تاالب.بیشتر بر روی منابع تولیدکننده این فلز در حوضه اطراف تاالب انجام داد
.انزلی از حیث بهداشتی برای مصارف انسانی مناسب بوده و مصرف آن فاقد عوارض جانبی برای انسان است
ت کر و قدردانی
از همکاریهای صمیمانه کارشناسان مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان و پژوهشکده آبزی پروری جهت کمکهای
.بیدریغشان در طی انجام این تحقیق تشکر و قدردانی می گردد
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