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چکیده
این تحقیق با هدف بررسی میزان تجمع و مقایسه میزان سموم آلدرین ،دیازینون و اندرین در بافت عضله خوراکی ماهی های
کپور معمولی ،اردک ماهی ،کاراس ،الی ماهی و اسبله ایستگاههای غرب ،مرکزی و شرق تاالب انزلی با استانداردهای سازمان
بهداشت جهانی انجام شد .میزان تجمع سموم ارگانوکلره در گوشت ماهی توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی مجهز به آشکار-
ساز ربایش الکترون و سموم ارگانوفسفره با استفاده از کروماتوگرافی گازی  GC/MSاندازه گیری شد .بیشترین غلظت
دیازینون در اردک ماهی از ایستگاه تاالب شرق با غلظت  20/25 ppbبود .در میزان سموم دیازینون و آلدرین در عضله
خوراکی ماهیان مورد مطالعه از ایستگاههای مختلف تفاوت معنیداری مشاهده نشد ( .)P>0/05بیشترین مقدار سم اندرین در
گوشت ماهی کپور در ایستگاههای غرب و شرق اندازهگیری شد .نتایج بهدستآمده از اندازهگیری این سم در کپور ماهی در
مقایسه با سایر ماهیان مورد مطالعه معنیدار بود ( .)P<0/05مقدار آلدرین در ماهی کاراس در مقایسه با سایر ماهیان مورد
مطالعه معنیدار بود ( .)P<0/05بر اساس نتایج بهدستآمده و کاهش معنی دار سموم اندرین ،آلدرین و دیازینون در مقایسه با
حد مجاز اعالم شده از سوی سازمان بهداشت جهانی ،میتوان نتیجه گیری کرد که از نقطه نظر بهداشت مواد غذایی خطری
مصرفکنندگان را تهدید نمیکند.
لغات کلیدی :سموم ارگانوکلره ،سموم ارگانوفسفره ،ماهیان اقتصادی ،تاالب انزلی ،بافت خوراکی عضله

* نویسنده مسئول
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سیفزاده و همکاران

مقدمه
تاالب انزلی يکی از باارزشترين اكوسيستمهای طبيعی
بوده كه به لحاظ تنوع زيستی ،اكوتوريسم و آبزيان دارای
ارزش اقتصادی است .همچنين از نظر قرار گرفتن
عمدهترين مراكز تخمريزی و نوزادگاههای ماهيان مهاجر و
اقتصادی دريای خزر نظير سوف ،سفيد و سيم در اين
تاالب حائز اهميت میباشد .متأسفانه افزايش جمعيت،
توسعه شهرنشينی ،صنايع و كشاورزی طی سالهای اخير
به داليل مختلف نظير تخليه فزاينده و نامحدود پسابهای
صنعتی ،شهری و روان آبهای توليدی ناشی از
فعاليتها ی كشاورزی شامل تركيبات مختلف و فلزات را
به همراه دارد كه مستقيماً و يا از طريق رودخانههای
منتهی به تاالب وارد آن میشوند .ورود سموم ارگانوكلره
مانند آلدرين و اندرين و ارگانوفسفره مانند ديازينون سبب
بهم خوردن سيستم طبيعی تاالب میشود .آلدرين قابليت
جذب بااليی از طريق تنفس و گوارش دارد .سموم
ارگانوكلره مانند آلدرين و اندرين و ارگانوفسفره مانند
ديازينون در بـدن پـستانداران (از جمله انسان) بـا
غلظتهای بااليی مشاهده شدهاند.
سالهاست كه بشر برای دفع آفات از انواع مواد شـيميايی
اسـتفاده میكند .ايـن مــواد صــدمات شــديد و جبران
ناپذيری را بـه طبيعـت ،سـالمت محيط زيست ،تـوازن و
پايـداری اكوسيستمها و سـالمت موجـودات زنـده وارد
میكنند .از اين ميـان ،آفتكشهای ارگـانوكلره بـه دليل
اثرات سرطانزايی بيشتر مورد توجه قرار گرفتهاند .سموم
ارگانوكلره كه وارد آب میشوند ،نامحلول در آب و
چربیدوست هستند .ايـن ويژگیها ،ورود آنها به بدن
ميکروارگانيسمها ،راهيابی ايـن سـموم را بـه سطوح باالی
هرم زنجيره غذايی و تجمع آنها را در آبزيـان آسـان
میكند )واعظ زاده .)1387 ،بـا توجـه بـه تـراكم
كشتهای مختلف ،اسـتفاده از سـموم كـشاورزی،
قارچكش و علفكش در مزارع بسيار باال میباشد .غالباً
پـس از مصرف ،سـموم از روش های مختلف نظيـر
شستـشوی خـاك مزارع در اثر بارش باران ،نشت
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پسابهای كـشاورزی و وزش باد به رودخانهها وارد شده و
در نتيجه منجر بـه آلـوده نمودن آب دريا میگردند
(Colborn and Smolen., 1996; Kajiwara et al.,

) .2002با توجه به چرخـه حيـات ماهيـان با ارزش
اقتـصادی ،سموم در بافت اين ماهیها تجمع يافته و بهاين
ترتيب خساراتی كه اين سموم به جوامع انسانی از طريق
مـصرف آبزيان آلوده میزنند كمتر از خـساراتی كـه بـه
محيط و اكوسيستمهای آبی بهطور مستقيم میزنند،
نيست .بنابراين مضرات مصرف بيش از حد اين سموم در
درجه اول متوجــه خــود انــسان میباشد و هر روز
بيماریهای مختلفی گريبان گير مـردم میشود.
مخـصوصاً سـموم ارگـانوكلره كـه نيمهعمر بااليی دارنـد و
بـرای چنـدين سـال در محـيط بـاقی میمانند و متعاقبـاً
در بـدن موجـودات آبـزی تجمع يافته و به انسان منتقل
میشوند .اين مواد به علـت فعل و انفعاالت شـــيميايی
انـــدك ،پايـــداری در مقابـــل اكــسيداسيون و ديگــر
فراينــدهای تخريــب در محــيط بــه مــدت طــوالنی
بــاقی میمانند .با توجه به وجود شک و ترديد در دخالت
اين مواد برای ايجاد سرطان و حالليت باالی آفتكشهای
ارگـانوكلره در بافت چربی و اينکه اين مواد به راحتی از
بـدن موجـودات دفـع نمی شوند ،بنابراين میتوانند به
مرور زمان سبب ايجاد سرطان شوند ( .)Pinet, 2015اين
تحقيق با هدف بررسی ميزان تجمع و مقايسه سموم
كشاورزی آلدرين ،ديازينون و اندرين در بافت عضله
خوراكی ماهيان كپور معمولی ،اردكماهی ،كاراس ،الی
ماهی و اسبله ايستگاههای غرب مركزی و شرق تاالب
انزلی و مقايسه آن با استاندارد سازمان بهداشت جهانی
انجام شد.
مواد و روش کار
برای اجرای اين تحقيق سه ايستگاه در غرب (آبکنار)،
مركز (سرخان كل) و شرق (شيجان) تاالب بندر انزلی در
نظر گرفته شد (شکل  .)1ماهيان مورد مطالعه  5گونه
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از ماهيان اقتصادی تاالب شامل كپور معمولی، 1
اردك ماه ی ، 2كاراس ، 3الی ماهی 4و اسبله 5بودند.
اندازهگيری سموم ارگانوكلره مانند آلدرين و اندرين و
ارگانوفسفره مانند ديازينون در اين ماهيان و برای
ايستگاههای مورد مطالعه تاالب انزلی با دو تکرار در فصل
پائيز سال  1391انجام شد .در هر ايستگاه تعداد ده قطعه
از ماهيان مورد مطالعه صيد شدند .ميزان تجمع سموم
ارگانوكلره در گوشت ماهی توسط دستگاه كروماتوگرافی
گازی مجهز به آشکارساز ربايش الکترون و سموم
ارگانوفسفره با كروماتوگرافی گازی  GC/MSاندازهگيری
شد .مقدار  20-30گرم از عضله هر ماهی (بافت خوراكی)
در دستگاه فريز دراير خشک گرديد .نمونههای خشک شده
به درون ستون تزريق شدند .عمل جداسازی اجزاء طی
حركت در طول ستون انجام شد ،سپس اجزا شسته شده
توسط آشکارساز ربايش الکترون تشخيص داده شدند .در
مرحله بعد با كمک دستگاه روتاری و گاز نيتروژن برای
ايجاد اتمسفر خنثی يا بیاثر در مقايسه با اكسيژن ،تغليظ
صورت گرفت ( Hsu and Hernandez, 1997; ASTM
 .)D7678-11. 2011نمونههای تغليظ شده ماهی به
دستگاه  GC-MSتزريق شدند .سپس از طريق استاندارد
مرجع )(CRM: Certified Reference Material
غلظت سموم اورگانوكلره و اورگانوفسفره با سه تکرار
محاسبه گرديدند.
تجزيه و تحليل دادهها پس از ميانگين سازی و
همگنسازی انجام شد .محاسبه انحراف معيار با استفاده از
آناليز واريانس يکطرفه انجام شد .سپس برای تعيين
معنیدار بودن و نبودن دادهها از آزمونهای Tukey’s test
و  Duncan Multiple Rang Testsاستفاده گرديد.

1

Cyprinus carpio
Esox lucius
3
Carassius auratus
4
Tinca tinca
5
Silurus glanis
2

شکل  :1موقعیت منطقه مطالعاتی
Figure 1: Location of study area.

نتایج
با توجه به جدول  1مقدار سم آلدرين در گوشت  5گونه
ماهی در ايستگاههای غرب ،شرق و مركزی اندازهگيری
شد كه بيشترين مقدار متعلق به گربهماهی ايستگاه
مركزی بود ولی تفاوت معنیداری بين دادهها وجود
نداشت ( .)P>0/05نتايج به دست آمده به طور معنی
داری كمتر از حد مجاز استاندارد  WHOبودند
(.)P<0/05
با توجه به جدول  2بيشترين مقدار سم ديازينون در
گوشت خوراكی ماهیهای مورد مطالعه از ايستگاههای
غرب ،شرق و مركزی در اردكماهی ايستگاه مركزی
اندازهگيری شد .اين سم بين ماهيان موردمطالعه از
ايستگاههای مختلف تفاوت معنیداری نداشتند
( .)P>0/05دادههای اندازهگيری شده در مقايسه با
استاندارد  WHOبهطور معنیداری كمتر بود (.)P<0/05
نتايج بهدستآمده پائين تر از حد استاندارد بودند.
بر اساس جدول  3مقدار سم اندرين در گوشت  5گونه
ماهی از ايستگاههای غرب ،شرق و مركزی اندازهگيری شد
و بيشترين مقدار آن در ماهی كپور در ايستگاههای غرب و
شرق بود و تفاوت دادههای آن با ساير تيمارها معنیدار
بودند ( )P<0/05همچنين مقادير اندازهگيری شده در
ماهی كاراس با  4گونه ديگر معنیدار بود( .)P<0/05نتايج
كلی اندازهگيری شده بهطور معنیداری در مقايسه با
استاندارد  WHOكمتر بود ( .)P<0/05مقادير اين سم در
ماهیهای موردمطالعه پائين تر از حد استاندارد بود.
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جدول  :1مقایسه نتایج سم آلدرین ( )ppbدر گوشت  5گونه از ماهیان اقتصادی تاالب انزلی
Table 1: Comparison of results of Aldrin (ppb) in meat of 5 species of Anzali wetland fish

تیمارها

ایستگاه
نمونهبرداری

الی ماهی

گربهماهی
a

ايستگاه غرب
ايستگاه شرق
ايستگاه مركزی

a

0/95±0/07
0/95±0/21a
1/15±0/07a
30b

WHO
;(IPCS, 2011
)WHO, 1996

0/85±0/21
1/50±0/21b
0/95±0/21a
30c

ماهی کاراس
a

0/85±0/21
0/95±0/07a
0/95±0/07a
30b

اردکماهی
a

0/80±0/28
0/80±0/28a
0/85±0/21a
30b

ماهی کپور
a

0/90±0/14
0/85±0/07a
0/85±0/21a
30b

حروف بزرگ مشابه نشاندهنده تفاوت عدم معنیدار در يک ستون میباشد (.)P>0/05
حروف بزرگ متفاوت نشاندهنده تفاوت معنیدار در يک ستون میباشد(.(P<0/05
جدول  :2مقایسه نتایج سم دیازینون ( )ppbدر گوشت  5گونه از ماهیان اقتصادی تاالب انزلی
Table 2: Comparison of the Results of Diazinon (ppb) Meat in Five Species of Anzali Lagoon

تیمارها

ایستگاه
نمونهبرداری

گربهماهی
a

الی ماهی
a

ماهی کاراس
a

اردکماهی
a

ماهی کپور
a

ايستگاه غرب
ايستگاه شرق
ايستگاه مركزی

20/20±0/28
20/25±0/07a
20/15±0/07a

20/10±0/14
20/25±0/07a
20/20±0/14a

20/20±0/28
20/15±0/21a
20/10±0/14a

20/15±0/21
20/20±0/28a
20/30±0/42a

20/20±0/14
20/25±0/21a
20/10±0/14a

WHO

300b

300b

300b

300b

300b

حروف بزرگ مشابه نشاندهنده تفاوت عدم معنیدار در يک ستون میباشد (.)P>0/05
حروف بزرگ متفاوت نشاندهنده تفاوت معنیدار در يک ستون میباشد (.)P<0/05
جدول  :3مقایسه نتایج سم اندرین ( )ppbدر گوشت  5گونه از ماهیان اقتصادی تاالب انزلی
Table 3: Comparison of the Results of Semen Andrin (ppb) in Meat 5 Species of Anzali Lagoon

تیمارها

ایستگاه
نمونهبرداری

گربهماهی
a

الی ماهی
a

ماهی کاراس
a

اردکماهی
a

ماهی کپور
a

ايستگاه غرب
ايستگاه شرق
ايستگاه مركزی

1/65±0/07
1/65±0/07a
1/45±0/07a

1/30±0/28
1/50±0/14a
1/40±0/14a

1/35±0/07
1/85±0/07 b
1/15±0/21a

1/35±0/07
1/05±0/07a
1/20±0/28a

2/15±0/07
2/20±0/14a
1/20±0/14 b

WHO

200b

200b

200b

200b

200b

حروف بزرگ مشابه نشاندهنده تفاوت عدم معنیدار در يک ستون میباشد (.)P>0/05
حروف بزرگ متفاوت نشاندهنده تفاوت معنیدار در يک ستون میباشد (.)P<0/05

بر اساس جدول  4سم ديازينون در مقايسه با ساير سموم
در ايستگاههای نمونهبرداری غرب ،شرق و مركز بيشترين
مقدار را به خود اختصاص داد .بين اين سم در مقايسه با
ساير سموم تفاوت معنیدار مشاهده شد ( .)P<0/05سم
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ديازينون در ماهيان موردبررسی از ايستگاههای غرب،
شرق و مركز تاالب باهم تفاوت معنیدار نشان ندادند
(.)P>0/05
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جدول  :4مقایسه سموم اندرین ،آلدرین و دیازینون ( )ppbدر گوشت  5گونه از ماهیان اقتصادی تاالب انزلی
Table 4: Comparison of Endrin, Aldrin, and Diazinon (ppb) Toxins in Meat 5 Species of Anzali Lagoon
ایستگاه نمونهبرداری
تیمارها

تاالب غرب

تاالب شرق

تاالب مرکزی

سم ماهی

سم ماهی

سم ماهی

دیازینون

اندرین

آلدرین

دیازینون

اندرین

آلدرین

دیازینون

اندرین

آلدرین

گربهماهی

20/20±0/28

1/65±0/07

0/95±0/07

20/25±0/07

1/65±0/07

0/95±0/21

20/15±0/07

1/45±0/07

1/15±0/07

الی ماهی

20/10±0/14

1/30±0/28

20/10±0/14

20/25±0/07

1/50±0/14

1/50±0/21

20/20±0/14

1/40±0/14

0/95±0/21

اردکماهی

20/15±0/21

1/35±0/07

0/80±0/28

20/20±0/28

2/20±0/14

0/80±0/28

1/20±0/28

1/20±0/14

0/85±0/21

کپور ماهی

20/20±0/14

2/15±0/07

0/90±0/14

20/25±0/21

1/05±0/07

0/85±0/07

20/10±0/14

1/20±0/28

0/85±0/21

ماهی کاراس

20/20±0/28

1/35±0/07

0/85±0/21

20/15±0/21

1/85±0/07

0/95±0/07

20/10±0/14

1/15±0/21

0/95±0/07

مقدار مجاز بر اساس

300

200

30

سازمان بهداشت
جهانی (میکروگرم بر
گرم وزن خشک)

حروف بزرگ مشابه نشاندهنده تفاوت عدم معنیدار در یک ستون میباشد (.)P>0/05

سم آلدرين در الی ماهی صيدشده از ايستگاه غرب تاالب
در مقايسه با ساير ماهيان موردمطالعه از ايستگاههای
نمونهبرداری شده تاالب تفاوت معنیداری را نشان داد
( .)P<0/05اين سم در الی ماهی صيدشده از ايستگاه
غرب تاالب در مقايسه با سم ديازينون تفاوت معنیدار
نشان نداد ( .)P>0/05سم اندرين در كپور ماهی
صيدشده از ايستگاه غرب تاالب و اردكماهی صيدشده از
ايستگاه شرق تاالب در مقايسه با ساير ماهيان موردمطالعه
از ايستگاههای نمونهبرداری شده تفاوت معنیداری را نشان
دادند ( .)P<0/05اين سم در كپور ماهی و اردكماهی
صيدشده از ايستگاههای غرب و شرق تاالب در مقايسه با
سم ديازينون تفاوت معنیدار نشان نداد (.)P>0/05
بحث
بر اساس برآوردهای اداره پيشگيرى از عوامل شيميايى
وزارت بهداشت ساالنه بيستودو هزار تن آفتكش در
سطح كشور مورداستفاده قرار میگيرد .متأسفانه بعضى از
اين سموم با ذخيره شدن در بافتهای چربى بدن مادران،

جنين را مورد آسيب قرار میدهند (جاللی.)1381 ،
درحالیكه كشور ايران در قالب كنوانسيون استکهلم
موظف شده است بعضى از مواد شيميايى باقدرت
ماندگارى طوالنى را از چرخه مصرف حذف كند .اما در
حال حاضر دوازده ماده سمى شامل  9آفتكش و سه ماده
شيميايى همچنان مورداستفاده قرار میگيرند و نتايج
حاصل از متون علمی بيانگر اين مطلب است كه اين
تركيبات به ميزان بسيار كم همچنان مورداستفاده قرار
میگيرند (جاللیAgency for Toxic 1381 ،
; .)Substances and Diseases Registry, 2011بر
اساس جداول  1 – 4مقادير سموم ديازينون ،آلدرين و
اندرين در ماهيان اقتصادی تاالب انزلی شامل گربهماهی،
الی ماهی ،كاراس ،اردكماهی و ماهی كپور در مقايسه با
سازمان بهداشت جهانی كمتر است .در اين تحقيق روند
تغييرات بررسی نشده است.
غالمی پور و همکاران ( )1389باقيمانده سم ديازينون را
در ماهی كپور در مصب رودخانههای شمال ايران شامل
گرگانرود ،تجن ،بابلرود ،چالوس ،صفارود و سفيد رود
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بررسی كردند .نتايج بهدستآمده ميانگين غلظت سم
ديازينون را  ppb 20/20 – 1/30نشان داد .در تحقيق
حاضر غلظت سم ديازينون  20/15بود كه در مقايسه با
ساير سموم بيشتر بود .اما بسيار كمتر از ميزان اندازهگيری
شده در تحقيق اخير بود و تفاوت معنیدار مشاهده شد
(.)P>0/05
نتايج آماری تحقيق حاضر نشان داد كه ازنظر ميزان
آاليندههای موردبررسی بين سه منطقه نمونهبرداری شده
تفاوت معنیداری مشاهده شد .درباره علت اين تفاوت می-
توان گفت كه طبق گزارش سازمان كشاورزی استان
گيالن ،حدود  32درصد از كل محصوالت كشاورزی استان
گيالن در سه شهرستان رشت ،صومعهسرا و انزلی كه در
اطراف تاالب انزلی (مركز و شرق تاالب) قرارگرفتهاند،
واقعشده است و از اين مقدار حدود  21درصد ،متعلق به
شهرستان رشت است (بهروزيراد .)1386 ،از طرف ديگر
طبق آمار سازمان مديريت و برنامهريزی استان گيالن ،اين
سه شهرستان حدود  53درصد از كل جمعيت استان را
شامل میشوند و از اين ميزان ،شهرستان رشت بيش از
 41درصد جمعيت استان را دارا میباشد (اسماعيلی
ساری .)1381 ،از آنجائی كه اين شهرستان در حوزه بخش
شرقی تاالب قرارگرفته است و اينکه فاضالب شهرستان-
های رشت و انزلی از رودخانه پيربازار مخصوصاً منطقه
شرق به اين بخش میريزند ،بنابراين به نظر میرسد كه
باال بودن ميزان غلظت سموم در اين بخش میتواند به
دليل فعاليتهای كشاورزی زياد در اطراف اين منطقه
باشد .از طرفی عالوه بر اين موضوع ،تجمع اصلی شهرك-
های صنعتی و مراكز تجاری اين سه شهر و كشتارگاههای
شهرهای رشت و انزلی و شبکههای فاضالب اين دو شهر
در اطراف ناحيه شرق و تا حدودی مركز تاالب قرار دارند
كه نهايتاً فاضالب آنها وارد اين بخش میشود (سازمان
آب منطقهای اسـتان گـيالن .)1385 ،بهطوركلی در شمال
كشور و در منطقه موردمطالعه به دليل اينکه فعاليتهای
كشاورزی مخصوصاً بيشتر از فعاليتهای صنعتی میباشند،
درنتيجه ميزان سموم اورگانوكلره و اورگانوفسفره
28

بررسی میزان تجمع سموم آلدرین ،دیازینون و اندرین در ...

كشاورزی بيشتر از سموم پلیكلرينهبيفنيل صنعتی است
كه البته مطالعات ديگر انجام شده نيز اين مطلب را تأييد
میكنند (واعظ زاده و همکاران .)1387 ،سموم مصرفی در
كشاورزی بهمرورزمان توسط باران شسته شده و از طريق
رودخانههای منتهی به تاالب وارد تاالب میشوند
).(Nohara et al., 1997
 Falandyszو همکاران ( )1998آلدرين را در نمونهها
مشخص كردند .در تحقيق حاضر نيز ميزان آلدرين را در
ماهيان موردمطالعه ايستگاههای غرب ،شرق و مركزی
تعيين كردند .واعظ زاده و همکاران ( )1387غلظت سموم
ارگانوكلره آلدرين را در بافت عضله ماهیهای كفال و سياه
كولی در ايستگاههای جنوب غربی دريای خزر موردبررسی
قراردادند و نتايج نشان داد كه ميزان اين سم در بافت
عضله هر دو ماهی در مقايسه با استاندارد سازمان بهداشت
جهانی كاهش داشت كه با نتايج بهدستآمده از اين
تحقيق مطابقت دارد .كشاورزی فرد ( )1389غلظت سموم
ارگانوكلره آلدرين را در بافت عضله ماهی ازون برون
موردبررسی قرارداد و كمترين ميزان سم را گزارش نمود
كه با نتايج بهدستآمده از اين تحقيق مطابقت دارد.
 )2002( Gerstenbergerغلظت سموم اورگانوكلره را در
بافت خوراكی قزلآالی درياچهای بررسی كرد .قزلآالی
درياچه در مقايسه با ماهی سفيد و اردكماهی حاوی
غلظتهای بيشتری از سموم اورگانوكلره بود كه به دليل
تفاوت در شرايط ،زمان و مکان نمونهبرداری و گونه ماهی
میباشد.
بر اساس نتايج بهدستآمده ماهيان اقتصادی تاالب انزلی
شامل گربهماهی ،الی ماهی ،كاراس ،اردكماهی و ماهی
كپور در ايستگاههای غرب ،شرق و مركزی تاالب انزلی از
حيث آلودگی به سموم كشاورزی اورگانوكلره و
اورگانوفسفره شامل آلدرين ،ديلدرين ،اندرين و ديازينون
ازنقطهنظر بهداشت مواد غذايی جهت مصارف انسانی
مناسب هستند.
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Abstract
The objectives of the present investigation were to study the bioaccumulation of Aldrin, Diazinon
and Endrin pesticides in the edible muscle tissues of Tinca tinca, Rutilus frisii kutum, Carassius
auratus, Cyprinus carpio, Silurus glanis and Esox lucius that were caught at various stations in
the west, east and center of the Anzali Wetland and to compare the results with the standards of
the World Health Organization (WHO). The concentration of organochlorine pesticide was
determined using Gas Chromatography (GC) equipped with an electron capture detector. The
concentration of organophosphorus pesticide was determined using Gas Chromatography/Mass
Spectrometry (GC/MS). The highest concentration of Diazinon was detected in Esox lucius from
the wetland east station (20.25 ppb). Significant differences were not observed in the amounts of
Diazinon and Aldrin pesticides in the muscles of fish samples in various stations (P>0/05). The
highest amounts of Endrin were observed in the muscle of Cyprinus carpio from the wetland east
and west stations which were significantly different compared to that of other fish species
(P<0/05). The amount of Aldrin in the Carassius auratus was significantly different compared to
that of other fish species (P<0/05). According to the results, the amounts of Aldrin, Diazinon and
Endrin were lower than the detection limits of the WHO standards. Therefore, consumers are not
at risk from the point of view of food safety.
Keywords: Organochlorine pesticide, Organophosphorus pesticide, Commercially important
fish, Anzali Wetland, Edible muscle tissue
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