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چکیده
هدف از این تحقیق بررسی میزان آلودگی الکپشت منقار عقابی به فلزات سنگین سرب و کادمیوم در جزیره کیش است .بدین منظور در
خرداد  ۲۰ ،۱۳۹۵نمونه نابالغ ۲۰ ،پوسته تخم و  4جنین از النههای ناموفق گونه در سایت حفاظت شده جزیره کیش ،بههمراه  ۱۷نمونه رسوب،
نمونهبرداری و پس از عصارهگیری بهروش هضم مرطوب ،غلظت سرب و کادمیوم آن توسط دستگاه جذب اتمی اندازهگیری گردید .میانگین
غلظت سرب در نمونه نابالغ ،جنین و پوسته تخم بهترتیب  ۱۱/۱4±۱/۳4 ،۷/44±۰/۶۷و ۱۲/۲۲±۳/۳۳و میانگین غلظت کادمیوم بهترتیب
 ۰/۸4 ±۰/۵۲ ،۰/44 ±۰/۱4و  ۰/۸۷ ±۰/4۹میلیگرم بر گیلوگرم بهدست آمد .براساس آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون  ،LSDمیانگین
غلظت سرب در جنین و پوسته تخم تفاوت معنیدار ندارد ولی از نمونههای نابالغ بیشتر است .براساس آزمون کروسکال والیس ،میانگین غلظت
کادمیوم بین سه گروه مورد بررسی دارای تفاوت معنیدار نمیباشد .براساس آزمون تحلیل دوجملهای ،میانگین غلظت کادمیوم در پوسته تخم از
سطح  ۱-۲میلیگرم بر کیلوگرم که میتواند باعث ایجاد مشکالت منفی بیولوژیکی و تولیدمثلی گردد پایینتر میباشد .از طرفی براساس آزمون
تی ،میانگین غلظت سرب در پوسته تخم از سطح  4/۷میلیگرم بر کیلوگرم که میتواند باعث بروز صدمات جبران ناپذیرگردد ،باالتر گزارش
گردید .میانگین غلظت سرب و کادمیوم در رسوبات منطقه بهترتیب  ۶۵/۶۹ ±۷/۹۵و  ۲ /۸۲ ±۰/۷۵میلیگرم بر کیلوگرم بهدست آمد که
براساس آزمون تحلیل دوجملهای ،باالتر از میزان استاندارد رسوب است.
کلمات کلیدی ،Eretmochelys imbricata :الکپشت منقار عقابی ،سرب ،کادمیوم ،جزیره کیش
* پست الکترونیکی نویسنده
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مقدمه
در دهههاي اخير ،توسعه شهرنشيني و گسترش صنايع مختلف
در حاشيه سواحل ،مقادير زيادي از فلزات سنگين را به بوم سامانههاي
دريايي وارد كرده است (صفاهيه و همکاران .)1390 ،استخراج و حمل
و نقل نفت نيز ،اقيانوسها و درياها را در معرض خطرات جدي قرار
داده است (بنايي و رعيتپيشه .)1385 ،در اين ميان ،خليج فارس كه
ازجمله مهمترين راههاي ارتباطي جهان در رابطه با بهرهبرداري و
انتقال نفت بهحساب ميآيد و سواحل و جزاير آن همواره در معرض
ورود آاليندههاي مختلف ناشي از فعاليتهاي انساني و نقل و انتقاالت
نفتي قرار گرفتهاند (مرتضوي و همکاران1381 ،؛ ميرزا و همکاران،
 .)1390نفتکشهاي نسل جديد داراي سيستمهاي محبوسكننده
آب توازن يا سيستمهاي دو جداره هستند كه آب توازن خود را بين
دو جدار نگهداري ميكنند .بنابراين ميزان تخليه آب توازن در خليج
فارس از سال  ۲000به بعد ،كاهش چشمگيري يافته است .اما
اكتشاف ،استخراج و انتقال مواد نفتي و فعاليت صنايع مستقر در
سواحل خليج فارس ،عالوه بر آلودگي مستقيم ،بهعلت دارا بودن
مقادير زيادي فلزات سنگين ازجمله سرب و كادميوم ،موجب آلودگي
شيميايي خليج و بهمخاطره افتادن حيات آبزيان شده است (Al-Yousf
و همکاران۲000،؛ حسيني و عبديبسطامي .)1391 ،در سواحل شمالي
خليج فارس ازجمله جزيره كيش ،دو عامل اصلي جريانهاي دريايي
و جهت وزش بادهاي غالب منطقه ،سبب جابجايي آاليندهها ميشوند
(حبيبي و همکاران .)1391 ،افزايش بخار در تابستان و عدم تغيير در
ميزان ورود مواد زائد ناشي از كارخانجات ،فاضالبهاي شهري و
صنعتي و پسابهاي ناشي از فعاليتهاي نفتي سبب افزايش ميزان
آلودگيها ازجمله فلزات سنگين ميگردد و نسبت به فصل زمستان،
افزايش قابل مالحظهاي نشان ميدهد .از طرفي پيشبيني ميشود
منطقه حفاظتشده الکپشت منقار عقابي در جنوبشرق جزيره
بهدليل نزديکي به محل قديمي دفن زباله و احتمال نشت شيرابه،
آلوده به فلزات سنگين مختلف باشد .الکپشتها بهدليل چرخه
زندگي پيچيدهاي كه در محيطهاي آبي و خشکي دارند ،شاخص زيستي
بسيار ايدهآلي بوده و بهخوبي استرس و تغييرات محيطي را نشان
ميدهند (رحمانييگانه و رجبپور .)1393 ،الکپشتهاي دريايي به
دليل تغذيه از سطوح مختلف زنجيره غذايي اكوسيستمهاي دريايي و
عمر طوالني ميتوانند اطالعات مفيدي در مورد آلودگي در سطوح
مختلف زنجيره غذايي ارائه دهند ( .)۲009 ،Barbieriمطالعات مختلف
نشان دادهاند كه الکپشتها ميتوانند فلزات سنگين را با غلظت زياد
تجمع داده (رحمانييگانه و رجبپور )1393 ،و نسبت به اندازهگيري
فاكتورهاي فيزيکي ،تصوير بهتري از آلودگيهاي موجود در اكوسيستمهاي
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آبي ارائه دهند ( Ananو همکاران .)۲001 ،مطالعات متعددي ميزان
تاثير مستقيم نفت خام روي الکپشت منقار عقابي را بررسي نموده
است كه نشاندهنده آسيبپذيري اين گونه در تمامي ردههاي سني
از آاليندههاي دريا ميباشد (پاشايي و همکاران .)1393 ،رحمانييگانه
و رجبپور ( ،)1391تجمع زيستي فلزات سنگين ازجمله سرب و
واناديوم در اندامهاي مختلف الکپشت بركهاي خزري را بررسي كردند
و به اين نتيجه رسيدند كه از بين اندامهاي مورد بررسي ،دو بافت
كبد و كليه بيشتر از ساير بافتها محل تجمع فلزات سنگين هستند.
احسانپور و همکاران ( )139۲نيز برخي از پارامترهاي يوني و هورموني
سرم خون الکپشت منقار عقابي را خارج از فصل تخمگذاري در
جزيره قشم بررسي كردند و به اين نتيجه رسيدند كه ارتباط معنيداري
بين اغلب فاكتورهاي يوني و هورموني با پارامترهاي زيستسنجي
(وزن ،طول و عرض كاراپاس) وجود دارد .سعيدپور و همکاران
( ،)139۲صفات زيستي الکپشتهاي دريايي در جزيره هرمز و هنگام
را بررسي و به اين نتيجه رسيدند كه الكپشتهاي منقار عقابي كه در
خليج فارس تخمگذاري ميكنند ،از متوسط وزن و طول كمتري
نسبت به متوسط جهاني برخوردارند و همچنين تعداد تخم كمتري
نيز ميگذارند ولي الکپشتهاي شرق خليج فارس از غرب خليج
فارس بزرگترند و تخمهاي بيشتري نيز ميگذارند .زارع و رحيمي
( ،)1388عوامل تهديدكننده حيات الکپشتهاي دريايي در برخي
جزاير شمالي خليج فارس را بررسي كردند و به اين نتيجه رسيدند
كه تغيير شکل و تخريب زيستگاهها ،توسعه تجاري سواحل و مسکوني
كردن آنها ،گرفتار شدن در تورهاي ماهيگيري ،شکار شدن توسط
انسانها و شکار شدن تخمها و نوزادان از مهمترين عوامل تهديد
جمعيت الكپشتهاي دريايي در اين مناطق ميباشند .اين عوامل
ميتوانند ميزان مؤفقيت تخمها را تا حدود زيادي كاهش دهند.
 Gustavoو همکاران ( ،)۲015غلظت عناصر سنگين در كبد ،كليه و
استخوان الکپشت منقار عقابي و الکپشت سبز را در سواحل برزيل
اندازهگيري كردند .نتايج نشان داد غلظت كادميوم ،مس ،نيکل و روي
در كبد و كليه الکپشتهاي نابالغ بيشتر از بالغ است Bishop .و
همکاران ( ،)1998آلودگيهاي زيستمحيطي و اختالالت رشد و نمو
در تخم و جوجه الکپشت خوراكي را بررسي كردند و به اين نتيجه
رسيدند كه با افزايش تماس تخم با هيدروكربنهاي آروماتيک
پليكلرينه ،نرخ رشد بهصورت غيرطبيعي افزايش قابل توجهي خواهد
داشت .الکپشت منقار عقابي (شکل  ،)1به خانواده  Chelonidaeتعلق
دارد و براساس طبقهبندي International Union for ( IUCN
 ،)Conservation of Natureجزء گونههاي بهشدت در معرض انقراض
( )Critically Endangered=CRاست .همهچيزخوار است (سعيدپور و
همکاران139۲ ،؛ فيروز )1387 ،ولي  %95رژيم غذايي آنها
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را گونههاي مختلف اسفنج و  %5را طيف متنوعي از بيمهرگان كفزي،
جلبکها و گياهان دريايي تشکيل ميدهد (كريمينيا و همکاران.)1388 ،
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 ۲0نمونه پوسته تخم و در مجموع  44نمونه جمعآوري شد .نمونههاي
رسوب نيز از عمق  ۲0سانتيمتري ( Frameschiو همکاران،)۲015 ،
بهصورت دستي برداشت شده و در مجموع 17 ،نمونه رسوب به
آزمايشگاه منتقل شدند.

شکل :۱الکپشت منقار عقابی نابالغ (عکاس :حامد محمدي)

با شروع ماههاي گرم ،الکپشتها عموماً در شب و هنگام مد
كامل به ساحل ميآيند و در صورت مناسب بودن ساحل ماسهاي از
نظر درجه حرارت (بين  ۲6تا  3۲درجه) و رطوبت ،آماده تخمگذاري
ميشوند (سعيدپور و همکاران .)139۲ ،تخمگذاري هر  ۲تا  3سال
يکبار صورت ميگيرد (لقماني .)1389 ،در انتخاب مکان آشيانهگذاري
بسيار دقيق است و مکاني مناسب را براي النهگزيني انتخاب ميكند
( Woodو ۲001 ،Bjorndal؛  Beggsو همکاران۲007 ،؛  Kamelو
 .)۲005 ،Mrosovskyهر ساله حدود هزار الکپشت ماده در سواحل
شمالي و جنوبي خليج فارس تخمگذاري ميكنند كه بيشترين تعداد
در قسمتهاي شمالي و در سواحل و جزاير ايران از تنگه هرمز تا
سواحل شرقي استان بوشهر و جزاير هرمز ،فارو ،شيدور ،الوان ،هنگام،
كيش ،قشم ،تهمادون ،ام الگرم و نخيلو تخمگذاري و النهگذاري
ميكنند ( Askari Hesniو همکاران .)۲015 ،در سواحل جزيره كيش،
الکپشتهاي منقار عقابي از فروردين تا خرداد ماه در حال زادآوري
هستند (كريمينيا و همکاران .)1388 ،در حال حاضر جمعيت الکپشت
منقار عقابي بهداليل عديدهاي ازجمله صيد و شکار و آلودگي سواحل
و دريا ،با كاهش قابل مالحظهاي روبرو شده است (صفري1393 ،؛
كريمينيا و همکاران .)1388 ،هدف از اين تحقيق بررسي ميزان آلودگي
پوسته تخم ،نمونه نابالغ و جنين الکپشت منقار عقابي همچنين
رسوبات محل النهسازي آنها در سايت حفاظتشده الکپشت منقار
عقابي در جزيره كيش به سرب و كادميوم است.

مواد و روشها
نمونهبرداري بهصورت دستي در منطقه حفاظتشده الکپشت
منقار عقابي در جنوبشرق جزيره كيش (شکل  ،)۲از خرداد تا تيرماه
 1395انجام گرفت و  ۲0نمونه نمونه نابالغ مرده 4 ،نمونه جنين و

شکل :۲موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

نمونهبرداري در النههاي ناموفق اين گونه و بعد از پايان دوره
تفريخ انجام گرفت تا آسيبي به جمعيت گونه نزند .بهعلت مستقر
بودن در منطقه مطالعه ،نمونهها با فاصله زماني بسيار كوتاه بعد از
مرگ ،در دماي  -۲0درجه سانتيگراد به آزمايشگاه منتقل شدند .هر
نمونه پس از توزين بهمدت  30ساعت در آون 70درجه سانتيگراد
خشک گرديد .سپس با هاون عقيقي ،نرم و هموژنيزه (همگن) شده و
در ادامه مطابق دستورالعمل مرجع ( )AOACبهروش مرطوب هضم
شدند .بدينمنظور ۲ ،گرم ماده خشک از هر نمونه با  ۲0ميليمتر
محلول اسيدنيتريک مرک  %65و  ۲ميليليتر آب اكسيژنه مخلوط
گرديد .بهمنظور مخلوط شدن بهتر ،نمونهها بهمدت 1شب (1۲ساعت)
زير هود قرار گرفت و سپس  48ساعت در دماي  70درجه واقعي در
هات پليت گرما داده شد .محلول شفاف پس از سرد شدن آماده فيلتر
كردن است .پس از خنک شدن ظرف ،محلول آمادهسازي شده در
بالن ژوژه  ۲5ميلي ليتري با آب مقطر دو بار تقطير و با استفاده از
كاغذ صافي واتمن  4۲صاف شده و به حجم  ۲5ميليليتر رسانده شد
( .)1980 ،AOACعمليات هضم مرطوب نمونههاي جنين و پوسته
تخم نيز همانند روند عصارهگيري نمونههاي نمونه نابالغ ،انجام شد با
اين تفاوت كه وزن بعضي از نمونهها كمتر از  0/5گرم بوده و در نتيجه
به حجم  10ميليمتر رسانده شد .يک گرم از رسوب خشک را در ارلن
 100ميليليتر ريخته و  ۲5سيسي اسيدنيتريک  65درصد غليظ
اضافه كرده و در زير هود با دماي  170درجه سانتيگراد بهمدت ۲4
ساعت قرار داده شد .سپس با تغيير رنگ محلول به شيري رنگ ،هضم
صورت گرفت .محلول از كاغذ صافي عبور داده شده و به حجم ۲5
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سيسي رسانده شد ( .)1980 ،AOACغلظت سرب و كادميوم موجود
كليه نمونهها با استفاده از دستگاه اسپکترومتري جذب اتمي شعله
گرافيتي مدل  Furnace AAS Model 67OGاندازهگيري شد .ميزان
ريکاوري نتايج بين  %96تا  % 101بهدست آمد .بدينترتيب كه سه
نمونه آلوده شده ( spikeشده) در سه سطح آلودگي مختلف در سه
روز متوالي مورد هضم قرار گرفته و درصد ريکاوري محاسبه گرديد.
سپس غلظت نهايي سرب و كادميوم در هر نمونه از طريق فرمول زير
محاسبه گرديد:
M =CV /W

 =Cغلظت بهدست آمده از دستگاه =V ،حجم نهايي نمونه (۲5
ميليليتر در اين مطالعه) =W ،مقدار ماده خشک مصرف شده بر
حسب گرم =M ،غلظت نهايي نمونه بر حسب ميليگرم بر كيلوگرم
بهمنظور مقايسه غلظت سرب و كادميوم نمونهها با استاندارد
سازمان بهداشت جهاني ،همچنين بررسي نرماليته دادهها و مقايسه
ميانگينها از نرمافزار  SPSS ver.24استفاده گرديد .ابتدا براساس
آزمون شاپيرو ويلک نرمال بودن دادهها بررسي شد .همچنين با توجه
به تبعيت دادههاي غلظت سرب از توزيع نرمال ،از آزمون  tبهمنظور
مقايسه ميانگين غلظت سرب با حدود آستانه معرفي شده در مطالعات
مشابه استفاده شد .از طرفي با توجه به عدم توزيع نرمال دادههاي
كادميوم ،آزمون توزيع دوجملهاي بهمنظور مقايسه با حدود آستانه
مورد استفاده قرار گرفت .از آناليز واريانس يکطرفه براي مقايسه
غلظت سرب و از آزمون كروسکال واليس براي مقايسه غلظت كادميوم
بين پوسته تخم ،جنين و نمونههاي نابالغ استفاده گرديد.

نتایج
ميانگين و انحراف معيار غلظت سرب و كادميوم در نمونه نابالغ،
جنين و پوسته تخم در جدول  1آمده است.
جدول  :۱میانگین و انحراف استاندارد غلظت سرب و کادمیوم در
نمونه نابالغ ،جنین و پوسته تخم
تعداد
سرب
نمونه نابالغ
كادميوم
سرب
جنين
كادميوم
سرب
پوسته تخم
كادميوم
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۲0
۲0
4
4
۲0
۲0

میانگین بر حسب میلیگرم بر لیتر
و انحراف استاندارد
0/67±7/44
0/14±0/44
1/34±11/14
0/5۲±0/84
3/33±1۲/۲۲
0/49±0/87

ميانگين غلظت سرب در نمونه نابالغ ،جنين و پوسته تخم بهترتيب
 11/14±1/34 ،7/44±0/67و  1۲/۲۲±3/33ميليگرم بر كيلوگرم و
ميانگين غلظت كادميوم در نمونه نابالغ ،جنين و پوسته تخم بهترتيب
 0/84 ±0/0،5۲/44±0/14و  0/87 ±0/49ميليگرم بر گيلوگرم بهدست
آمد .براساس نتايج آزمون كولموگراف اسميرنف ،دادههاي غلظت سرب،
از توزيع نرمال تبعيت ميكنند .نتايج آزمون لوين براي همگني
واريانسها همفرض همگني را تاييد ميكند ( .)Pvalue=0/334بنابراين
از آناليز واريانس يکطرفه براي مقايسه بين غلظت سرب بين پوسته
تخم ،جنين و نمونههاي نابالغ استفاده گرديد .نتايج آناليز واريانس
يکطرفه ( )ANOVA=Analysis of Varianceو آزمون( ،LSDجدول)۲
در سطح  95درصد ،نشان ميدهد ميانگين غلظت سرب در نمونههاي
نابالغ كمتر از جنين و پوسته تخم است ولي بين ميانگين غلظت سرب
در جنين و پوسته تخم تفاوت معنيدار وجود ندارد.
جدول  :۲آزمون مقایسه میانگین( )LSDبرای مقایسه غلظت
سرب بین جنین ،نمونه نابالغ و پوسته تخم

نابالغ
جنين

ایستگاه

Pvalue

جنين
پوسته
نابالغ
پوسته

*0/0۲3
*0/000
*0/0۲3

0/488

* سطح اطمينان95درصد ()P<0/05

با توجه به اينكه دادههاي مربوط به غلظت كادميوم داراي توزيع
نرمال نميباشند ،از آزمون كروسکال واليس براي مقايسه بين غلظت
كادميوم بين جنين ،نمونه نابالغ و پوسته تخم استفاده گرديد و با
توجه به اينكه آماره آزمون كروسکال واليس در مورد فلز كادميوم
بزرگتر از  0/05است ( ،)Pvalue=0/۲57ميانگين غلظت كادميوم
بين سه گروه مورد بررسي داراي تفاوت معنيدار نميباشد .از آزمون
تي تک نمونه اي ( )One sample t testبهمنظور مقايسه غلظت سرب
پوسته تخم با ميزان  4/7ميليگرم بر كيلوگرم استفاده گرديد .اين
ميزان ،در اكثر مطالعات بهعنوان سطحي از غلظت كه ميتواند باعث
بروز صدمات جبرانناپذير در پوسته تخم گردد ،معرفي شده است
( Tsipouraو همکاران .)۲011 ،براساس نتايج (جدول  ،)3ميانگين
غلظت سرب در نمونههاي مورد مطالعه از ميزان بيان شده بيشتر
است كه نشاندهنده آلودگي قابل مالحظه پوسته تخم اين گونه به
شدت در معرض خطر انقراض به سرب ميباشد .براي مقايسه مقدار
كادميوم در پوسته تخم ،جنين و نمونههاي نابالغ مرده ،با مقدار آستانه
معرفي شده در مطالعات موجود ( ،)1988 ،Eislerاز آزمون ناپارامتري
تحليل دوجملهاي استفاده گرديد .نتايج آزمون تحليل دو جملهاي
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(جدول  )4نشان ميدهد ميزان غلظت كادميوم در كليه نمونهها
بهطور معنيداري پايينتر از اين ميزان است .اين مقدار ،استاندارد
معرفي شده از جانب هيچ ارگاني نيست ولي سطحي از غلظت آالينده
است كه مشکالت بيولوژيکي و توليدمثلي ايجاد ميكند .البته در
صورت مصرف تخم الکپشت بهوسيله مردم محلي ،ميانگين غلظت
كادميوم از استاندارد سازمان بهداشت جهاني ( World Health Organizationيا
 )WHOبراي مصرف انساني ( 0/۲ميليگرم بر كيلوگرم) باالتر است.
جدول  :۳مقایسه میانگین غلظت سرب با حدود آستانه معرفی
شده در مطالعات مشابه
نمونه نابالغ
جنين
پوسته تخم

t

df

P value

9/97۲
14/34۲
8/1۲4

19
3
19

*0/000
*0/001
*0/000

* سطح اطمينان95درصد ()P<0/05

جدول  :۴آزمون تحلیل دو جملهای برای مقایسه میانگین غلظت
کادمیوم با میزان آستانه ( ۲میلیگرم بر کیلوگرم)

جنين
نابالغ
پوسته

گروه يک
كل
گروه يک
كل
گروه يک
كل

طبقه

تعداد

P value

=<۲

4
4
۲0
۲0
۲0
۲0

0/1۲5

=<۲
=<۲

*000/0
*000/0

* سطح اطمينان95درصد ()P<0/05

ميانگين غلظت سرب و كادميوم در رسوبات منطقه بهترتيب
 65/69±7/95و  ۲/8۲±0/75ميليگرم بر كيلوگرم بهدست آمد .طبق
نتايج آزمون كولموگراف اسميرنف ،سطح معنيداري براي دادههاي
غلظت كادميوم و سرب رسوب كمتر از  0/05است در نتيجه دادههاي
آنها از توزيع نرمال تبعيت نميكنند و از آزمونهاي ناپارامتري براي
تجزيه تحليل اين دادهها استفاده گرديد .نتايج آزمون تحليل دوجملهاي
( )P<0/05نشان ميدهد ميزان غلظت سرب و كادميوم در  89درصد
نمونهها بهطور معنيداري باالتر از ميزان استاندارد كيفيت رسوب
كانادا )( (ISQGsبراي سرب و كادميوم رسوب بهترتيب  35و 0/6
ميليگرم بر كيلوگرم) است و نشاندهنده آلودگي قابل مالحظه رسوبات
اين منطقه به سرب و كادميوم است.

بحث
ميانگين غلظت كادميوم در تخم ،جنين و نمونه نابالغ الکپشت
منقار عقابي ،با يکديگر تفاوت معنيداري ندارد .ميانگين غلظت
كادميوم در پوسته تخم از سطح ( 1-۲ميليگرم بر كيلوگرم) كه
ميتواند باعث ايجاد مشکالت منفي بيولوژيکي و توليدمثلي گردد
( )1988 ،Eislerكمتر است .همچنين ميزان كادميوم در جنين و
نمونه نابالغ از سطح  ۲ميليگرم بر كيلوگرم كه براساس مطالعات
موجود ( ،)1985 ،Eislerنشاندهنده آلودگي به كادميوم است ،كمتر
ميباشد .ميانگين غلظت سرب در پوسته تخم از سطح ( 4/7ميليگرم
بر كيلوگرم) بهطور معنيداري بيشتر است .اين ميزان در اكثر مطالعات
بهعنوان سطحي از غلظت كه ميتواند باعث بروز صدمات جبرانناپذير
در پوسته تخم گردد معرفي شده است ( Tsipouraو همکاران)۲011 ،
و ميزان استاندارد اعالم شده از جانب هيچ ارگاني نيست .ميانگين
غلظت سرب در پوسته تخم و جنين الکپشت منقار عقابي در اين
مطالعه نسبت به نمونه نابالغ آن بيشتر است .اين مسأله نشاندهنده
جذب باالتر سرب در پوسته تخم و جنين ميباشد .دليل احتمالي اين
تفاوت در اين است كه سرب موجود در پوسته تخم ميتواند از محيط
اطراف نيز جذب شده باشد .از سوي ديگر حيوان ماده قادر است
مقداري از فلزات سنگين بدن خود را به تخمهاي خود انتقال داده و
از اين طريق غلظت اين فلزات را در بدن خود كاهش و در جنين
افزايش دهد ( Burgerو همکاران .)۲009 ،اين ميزان از غلظت ميتواند
باعث كاهش درصد موفقيت تخمگشايي و بروز صدمات جبرانناپذير
گردد (مقيمي و همکاران .)1389 ،ضخامت پوسته تخم و غلظت سرب
رابطه برعکس دارد .سرب باعث نازكي پوسته تخم و شکستگي آن
شده در نتيجه نرخ تولد كاهش مييابد .سرب موجود در محيط
پيرامون بر پوسته تخم و ميزان آنتياكسيدان موجود در تخم كه براي
رشد و نمو جنين تأثير زيادي دارد ،تأثير منفي ميگذارد و باعث
رسوب آنتياكسيدان ميشود .آنتياكسيدانها مواد مغذي هستند كه
ميتوانند از تخريب جلوگيري كنند ( Hargitaiو همکاران.)۲016 ،
دما ،غلظت آالينده در محيط و زمان تماس با آاليندهها از مهمترين
پارامترهايي است كه در فرآيند جذب تأثير ميگذارد (Abdel-khalk
و همکاران .)۲017 ،توزيع فلزات بين بافتهاي مختلف آبزيان بستگي
به رژيم غذايي ،نوع آبزي ،سن ،غلظت فلزات در آب و رسوب ،نوع فلز،
فصل صيد ،نوع بافت و ميزان چربي بافتها دارد .عوامل زيادي از
جمله زيستگاه ،رژيم غذايي ،جنسيت ،طول بدن ،سن و نوع بافت در
تجمع فلزات سنگين در موجودات زنده مؤثر هستند ( Mendilو
همکاران۲010 ،؛  Agahو همکاران .)۲009 ،گونه مورد نظر يک گونه
همهچيزخوار است (سعيدپور و همکاران139۲ ،؛ فيروز ،)1387 ،پس
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بررسی میزان آلودگی الکپشت منقار عقابی به فلزات سنگین (سرب و کادمیوم) در جزیره کیش

آلودگيها بيشتر از گونههايي كه حداقل از يک نوع غذا استفاده
ميكنند به آن منتقل ميشود .مطالعات نشان داده است حضور قابل
مالحظه فلزات سنگين در تخم نشاندهنده اين است كه مادر حداقل
دو هفته در معرض فلز سنگين قرار گرفته است و همچنين بيان كننده
حضور فلز سنگين در نزديکي محل جوجهآوري و در معرض قرارگيري
والدين در طي زمان است ( Mendilو همکاران .)۲010 ،بدينترتيب با
توجه به اينكه الکپشتهاي ماده در ساحل و در عمق رسوبات منطقه
آشيانهگذاري و سپس تخمگذاري مي كنند ،ميتوان آلودگي محرز و
شديد تخمها را به آلودگي رسوبات منطقه نيز نسبت داد.

سراسري و پنجمين كنفرانس بينالمللي زيستشناسي ايران،
دانشگاه شهيد باهنر كرمان.
.7

سنگين سرب و واناديوم در اندامهاي مختلف الکپشت بركهاي
خزري ( .)Mauremys caspicaاولين همايش الکترونيکي يافتههاي
نوين در محيط زيست و اكوسيستمهاي كشاورزي ،پژوهشکده
انرژي هاي نو و محيط زيست دانشگاه تهران.
.8

تشکر و قدرانی
بدينوسيله از سازمان منطقه آزاد كيش بهدليل مساعدت در
اجراي اين نمونهبرداري قدرداني ميشود .اين مقاله ،كار پژوهشي از
پاياننامه كارشناسيارشد در گروه محيط زيست دانشگاه آزاد اصفهان
(خوراسگان) است.
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