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 1396 آبانتاریخ پذیرش:            1396 مرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

در  بدین منظوربه فلزات سنگین سرب و کادمیوم در جزیره کیش است.  عقابی منقار پشتالک آلودگی میزان بررسی تحقیق این از هدف 

نمونه رسوب،   ۱۷همراه ، بهجزیره کیشهای ناموفق گونه در سایت حفاظت شده النهجنین از  4پوسته تخم و  ۲۰نمونه نابالغ،  ۲۰ ،۱۳۹۵خرداد 

میانگین  .گردید گیریاندازه اتمی جذب دستگاه توسط آن کادمیوم و سرب هضم مرطوب، غلظت روشگیری بهپس از عصاره و بردارینمونه

ترتیب و میانگین غلظت کادمیوم به۲۲/۱۲±۳۳/۳و  ۱4/۱۱±۳4/۱، 44/۷±۶۷/۰ترتیب غلظت سرب در نمونه نابالغ، جنین و پوسته تخم به

، میانگین LSD طرفه و آزموندست آمد. براساس آنالیز واریانس یکهبگرم بر گیلوگرم میلی ۸۷/۰ ±4۹/۰و  ۸4/۰ ۵۲/۰±، 44/۰ ۱4/۰±

تر است. براساس آزمون کروسکال والیس، میانگین غلظت های نابالغ بیشدار ندارد ولی از نمونهغلظت سرب در جنین و پوسته تخم تفاوت معنی

 از تخم پوسته در کادمیوم غلظت ای، میانگیناس آزمون تحلیل دوجملهباشد. براسدار نمیکادمیوم بین سه گروه مورد بررسی دارای تفاوت معنی

باشد. از طرفی براساس آزمون می ترو تولیدمثلی گردد پایین بیولوژیکی منفی مشکالت ایجاد باعث تواندکه می گرم بر کیلوگرممیلی ۱-۲ سطح

تواند باعث بروز صدمات جبران ناپذیرگردد، باالتر گزارش که می گرم بر کیلوگرممیلی ۷/4تی، میانگین غلظت سرب در پوسته تخم از سطح 

دست آمد که هگرم بر کیلوگرم بمیلی ۲ /۸۲ ±۷۵/۰و  ۶۹/۶۵ ±۹۵/۷ترتیب گردید. میانگین غلظت سرب و کادمیوم در رسوبات منطقه به

 رسوب است.  استاندارد میزان از ای، باالتردوجمله تحلیل براساس آزمون
 

  ، جزیره کیشکادمیوم ، سرب،پشت منقار عقابیالک ،Eretmochelys imbricata کلمات کلیدی:

 atefehchamani@yahoo.com :الکترونیکی نویسنده مسئول* پست 
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 مقدمه

 مختلف صنايع گسترش و شهرنشيني توسعه اخير، هايدهه در       

 هايسامانه بوم به را سنگين فلزات از زيادي مقادير سواحل، حاشيه در

 حمل و استخراج(. 1390 همکاران، و صفاهيه)است  كرده وارد دريايي

 قرار جدي خطرات معرض در را درياها و هانفت نيز، اقيانوس نقل و

 كه ميان، خليج فارس اين در(. 1385 پيشه،رعيت و بنايي)است  داده

 و برداريبهره با رابطه در جهان ارتباطي هايراه ترينمهم ازجمله

 معرض در همواره آن جزاير و آيد و سواحلمي حساببه نفت انتقال

 انتقاالت و نقل و انساني هايفعاليت از ناشي مختلف هايآالينده ورود

همکاران،  و ميرزا ؛1381 همکاران، مرتضوي و)اند گرفته قرار نفتي

كننده هاي محبوسهاي نسل جديد داراي سيستمنفتکش (.1390

آب توازن خود را بين  هستند كههاي دو جداره آب توازن يا سيستم

خليج ميزان تخليه آب توازن در . بنابراين كنندداري ميدو جدار نگه

اما  .يافته استچشمگيري كاهش عد، به ب ۲000فارس از سال 

 در مستقر صنايع و فعاليت نفتي مواد انتقال و اكتشاف، استخراج

 بودن دارا علتبه مستقيم، آلودگي بر عالوه فارس، خليج سواحل

 آلودگي موجب كادميوم، و سرب ازجمله سنگين فلزات زيادي مقادير

 Al-Yousf)است  شده آبزيان مخاطره افتادن حياتبه و خليج شيميايي

سواحل شمالي  در (.1391 بسطامي،عبدي و حسيني ؛۲000همکاران، و

هاي دريايي خليج فارس ازجمله جزيره كيش، دو عامل اصلي جريان

 شوندها ميهاي غالب منطقه، سبب جابجايي آاليندهو جهت وزش باد

(. افزايش بخار در تابستان و عدم تغيير در 1391)حبيبي و همکاران، 

هاي شهري و ميزان ورود مواد زائد ناشي از كارخانجات، فاضالب

هاي نفتي سبب افزايش ميزان هاي ناشي از فعاليتصنعتي و پساب

گردد و نسبت به فصل زمستان، ها ازجمله فلزات سنگين ميآلودگي

شود بيني مياز طرفي پيش دهد.اي نشان ميافزايش قابل مالحظه

شرق جزيره ت منقار عقابي در جنوبپششده الکمنطقه حفاظت

بهدليل نزديکي به محل قديمي دفن زباله و احتمال نشت شيرابه، 

 چرخه دليلبه هاپشتالک آلوده به فلزات سنگين مختلف باشد.

 زيستي شاخص دارند، خشکي و آبي هايمحيط در كه ايپيچيده زندگي

 نشان را محيطي تغييرات و استرس خوبيبه و بوده آليايده بسيار

هاي دريايي به پشتالک (.1393 پور،رجب يگانه ورحماني)دهند مي

هاي دريايي و دليل تغذيه از سطوح مختلف زنجيره غذايي اكوسيستم

توانند اطالعات مفيدي در مورد آلودگي در سطوح عمر طوالني مي

 (. مطالعات مختلفBarbieri ،۲009) مختلف زنجيره غذايي ارائه دهند

 زياد غلظت با را سنگين فلزات توانندمي هاپشتالک كه اندداده نشان

گيري و نسبت به اندازه  (1393پور، رجب يگانه ورحماني)داده  تجمع

 هاياكوسيستم در موجود هايآلودگي از بهتري تصوير فيزيکي، فاكتورهاي

 ميزان متعددي (. مطالعات۲001و همکاران،  Anan) آبي ارائه دهند

 نموده بررسي را عقابي منقار پشتالک روي خام نفت مستقيم تاثير

 سني هايرده تمامي در گونه اين پذيريآسيب دهندهنشان كه است

يگانه رحماني (.1393همکاران،  و پاشايي)باشد مي دريا هايآالينده از

 و سرب ازجمله سنگين فلزات زيستي تجمع ،(1391)پور رجب و

 كردند را بررسي خزري ايبركه پشتالک مختلف هاياندام در واناديوم

 بافت دو بررسي، مورد هاياندام بين از كه رسيدند نتيجه اين به و

. هستند سنگين فلزات تجمع محل هابافت ساير از تربيش كليه و كبد

 هورموني و يوني هاياز پارامتر برخي نيز (139۲) همکاران و پوراحسان

 در گذاريتخم فصل از را خارج منقار عقابي پشتالک خون سرم

 داريمعني ارتباط كه رسيدند نتيجه اين به و كردند بررسي قشم جزيره

سنجي زيست هايپارامتر با و هورموني يوني هايفاكتور اغلب بين

همکاران  و سعيدپور .وجود دارد( كاراپاس عرض طول و وزن،)

هنگام  و جزيره هرمز در دريايي هايپشتالک زيستي صفات ،(139۲)

 در كه منقار عقابي هايالكپشت كه رسيدند نتيجه اين به و بررسي را

 تريكم طول و وزن متوسط كنند، ازمي گذاريتخم فارس خليج

 تريكم تخم تعداد چنينهم و برخوردارند جهاني متوسط به نسبت

 خليج غرب از فارس خليج شرق هايپشتالک ولي گذارندمي نيز

رحيمي  و گذارند. زارعمي نيز تريبيش هايتخم و ترندبزرگ فارس

 برخي در دريايي هايپشتالک حيات كنندهتهديد عوامل ،(1388)

 رسيدند نتيجه اين به كردند و بررسي فارس را خليج شمالي جزاير

 مسکوني و سواحل تجاري توسعه ها،زيستگاه تخريب و شکل تغيير كه

 توسط شدن شکار ماهيگيري، تورهاي در شدن گرفتار ها،آن كردن

تهديد  عوامل ترينمهم از نوزادان و هاتخم شدن شکار و هاانسان

 عوامل اين. باشندمي اين مناطق در دريايي هايالكپشت جمعيت

 دهند. كاهش زيادي حدود تا را هاتخم مؤفقيت ميزان توانندمي

Gustavo و كليه كبد، در عناصر سنگين غلظت ،(۲015)همکاران  و 

 برزيل را در سواحل سبز پشتالک و عقابي منقار پشتالک استخوان

 روي و نيکل مس، كادميوم، غلظت داد نشان نتايج. كردند گيرياندازه

و  Bishopاز بالغ است.  ترنابالغ بيش هايپشتكليه الک و كبد در

و اختالالت رشد و نمو  يطيمحستيز يهايآلودگ ،(1998) همکاران

و به اين نتيجه  كردند ي را بررسيپشت خوراكدر تخم و جوجه الک

  کيآرومات هايدروكربنيتماس تخم با ه شيبا افزا رسيدند كه

خواهد  يقابل توجه شيافزا يعيطبريغ صورتبه رشد، نرخ نهيكلريپل

 تعلق Chelonidae خانواده (، به1پشت منقار عقابي )شکل الک داشت.

 IUCN (International Union for بنديطبقه براساس و دارد

Conservation of Nature )انقراض  شدت در معرضبه هايگونه ، جزء

(CR=Critically Endangered )و سعيدپور) است خوارچيزاست. همه 

 هاآن غذايي رژيم % 95 ولي( 1387 ؛ فيروز،139۲ همکاران،
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 كفزي، مهرگانبي از متنوعي طيف را % 5 و اسفنج مختلف هايگونه را

 . (1388 همکاران، و نياكريمي) دهدمي تشکيل دريايي گياهان و هاجلبک
 

 
 )عکاس: حامد محمدي(منقار عقابی نابالغ  پشت:  الک۱شکل

 

 مد هنگام و شب در عموماً هاپشتالک گرم، هايماه شروع با       

 از ايماسه ساحل بودن مناسب صورت در و آيندمي ساحل به كامل

 گذاريتخم آماده رطوبت، درجه( و 3۲تا  ۲6)بين  حرارت درجه نظر

 سال 3 تا ۲ هر گذاري(. تخم139۲ ،سعيدپور و همکاران)شوند مي

 گذاريآشيانه مکان انتخاب در (.1389 لقماني،) گيردمي صورت باريک

كند مي انتخاب گزينيالنه براي را مناسب مکاني است و دقيق بسيار

(Wood  وBjorndal ،۲001؛ Beggs ؛ ۲007همکاران،  وKamel  و 

Mrosovsky، ۲005.) سواحل در ماده پشتالک هزار حدود ساله هر 

 تعداد ترينبيش كنند كهگذاري ميجنوبي خليج فارس تخم و شمالي

 تا هرمز تنگه ايران از جزاير و در سواحل و شمالي هايقسمت در

 هنگام، الوان، شيدور، فارو، هرمز، و جزاير بوشهر استان شرقي سواحل

  گذاريو النه گذارينخيلو تخم و الگرم ام قشم، تهمادون، كيش،

 كيش، جزيره سواحل در (.۲015و همکاران،  Askari Hesniد )نكنمي

 زادآوري حال در ماه خرداد تا فروردين از عقابي منقار هايپشتالک

پشت جمعيت الک حاضر حال در (.1388 همکاران، و نيا)كريمي هستند

 سواحل صيد و شکار و آلودگي ازجمله ايعديده داليلبه منقار عقابي

؛ 1393)صفري،  اي روبرو شده استدريا، با كاهش قابل مالحظه و

 ميزان آلودگي بررسي تحقيق اين از هدف (.1388 همکاران، و نياكريمي

چنين هم عقابي منقار پشتالک و جنين نمونه نابالغ تخم، پوسته

پشت منقار شده الکها در سايت حفاظتسازي آنرسوبات محل النه

 است. سرب و كادميوم عقابي در جزيره كيش به

 

 هامواد و روش

پشت شده الکمنطقه حفاظت صورت دستي دربه بردارينمونه       

 خرداد تا تيرماه (، از۲كيش )شکل شرق جزيره منقار عقابي در جنوب

نمونه جنين و  4نمونه نمونه نابالغ مرده،  ۲0 گرفت و انجام 1395

 هاينمونه .شد آوريجمع نمونه 44مجموع  در نمونه پوسته تخم و ۲0

  ،(۲015 و همکاران،  Frameschiمتري )سانتي ۲0نيز از عمق  رسوب

 نمونه رسوب به 17 و در مجموع، شده برداشت دستي صورتبه

 شدند. منتقل آزمايشگاه
 

گونه و بعد از پايان دوره  اين ناموفق هايالنه برداري درنمونه       

علت مستقر به .نزند گونه جمعيت به آسيبي گرفت تا انجام تفريخ

زماني بسيار كوتاه بعد از ها با فاصله بودن در منطقه مطالعه، نمونه

شدند. هر  منتقل آزمايشگاه به گرادسانتي درجه -۲0 دماي مرگ، در

گراد درجه سانتي 70ساعت در آون 30مدت نمونه پس از توزين به

)همگن( شده و  خشک گرديد. سپس با هاون عقيقي، نرم و هموژنيزه

 روش مرطوب هضم( بهAOAC) در ادامه مطابق دستورالعمل مرجع

متر ميلي ۲0گرم ماده خشک از هر نمونه با  ۲منظور، شدند. بدين

ليتر آب اكسيژنه مخلوط ميلي ۲و  %65محلول اسيدنيتريک مرک 

ساعت( 1۲شب )1مدت ها بهمنظور مخلوط شدن بهتر، نمونهگرديد. به

درجه واقعي در  70ساعت در دماي  48زير هود قرار گرفت و سپس 

. محلول شفاف پس از سرد شدن آماده فيلتر هات پليت گرما داده شد

سازي شده در كردن است. پس از خنک شدن ظرف، محلول آماده

ليتري با آب مقطر دو بار تقطير و با استفاده از ميلي ۲5بالن ژوژه 

ليتر رسانده شد ميلي ۲5صاف شده و به حجم  4۲كاغذ صافي واتمن 

(AOAC ،1980.) پوسته  و جنين هاينمونه مرطوب هضم عمليات

 با شد انجام هاي نمونه نابالغ،نمونه گيريعصاره روند همانند نيز تخم

در نتيجه  و بوده گرم 5/0 از تركم هانمونه از بعضي وزن كه تفاوت اين

متر رسانده شد. يک گرم از رسوب خشک را در ارلن ميلي 10به حجم 

غليظ  درصد 65سي اسيدنيتريک سي ۲5ليتر ريخته و ميلي 100

 ۲4مدت گراد بهدرجه سانتي 170اضافه كرده و در زير هود با دماي 

ساعت قرار داده شد. سپس با تغيير رنگ محلول به شيري رنگ، هضم 

 ۲5صورت گرفت. محلول از كاغذ صافي عبور داده شده و به حجم 

 
:  موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه۲شکل  
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غلظت سرب و كادميوم موجود  (.AOAC ،1980) سي رسانده شدسي

استفاده از دستگاه اسپکترومتري جذب اتمي شعله ها با كليه نمونه

گيري شد. ميزان اندازه Furnace AAS Model 67OGمدل  گرافيتي

ترتيب كه سه دست آمد. بدينه% ب 101تا  %96بين   ريکاوري نتايج

شده( در سه سطح آلودگي مختلف در سه spike نمونه آلوده شده )

 .گرديدريکاوري محاسبه  روز متوالي مورد هضم قرار گرفته و درصد

زير  سپس غلظت نهايي سرب و كادميوم در هر نمونه از طريق فرمول

 محاسبه گرديد:
M =CV /W 

Cدست آمده از دستگاهه= غلظت ب ،V( ۲5= حجم نهايي نمونه  

= مقدار ماده خشک مصرف شده بر W، ليتر در اين مطالعه(ميلي

 گرم بر كيلوگرمميلي= غلظت نهايي نمونه بر حسب M ،حسب گرم

ها با استاندارد منظور مقايسه غلظت سرب و كادميوم نمونهبه       

ها و مقايسه چنين بررسي نرماليته دادهسازمان بهداشت جهاني، هم

استفاده گرديد. ابتدا براساس  SPSS ver.24افزار ها از نرمميانگين

چنين با توجه همها بررسي شد. آزمون شاپيرو ويلک نرمال بودن داده

منظور به  tهاي غلظت سرب از توزيع نرمال، از آزمونبه تبعيت داده

مقايسه ميانگين غلظت سرب با حدود آستانه معرفي شده در مطالعات 

هاي مشابه استفاده شد. از طرفي با توجه به عدم توزيع نرمال داده

آستانه منظور مقايسه با حدود اي بهتوزيع دوجمله كادميوم، آزمون

طرفه براي مقايسه مورد استفاده قرار گرفت. از آناليز واريانس يک

غلظت سرب و از آزمون كروسکال واليس براي مقايسه غلظت كادميوم 

 استفاده گرديد. هاي نابالغبين پوسته تخم، جنين و نمونه

 

 نتایج
ميانگين و انحراف معيار غلظت سرب و كادميوم در نمونه نابالغ،        

 آمده است.  1جنين و پوسته تخم در جدول 
 

: میانگین و انحراف استاندارد غلظت سرب و کادمیوم در ۱جدول 

 نمونه نابالغ، جنین و پوسته تخم

 

ترتيب نابالغ، جنين و پوسته تخم به نمونه در سرب غلظت ميانگين       

كيلوگرم و   گرم برميلي ۲۲/1۲±33/3و  34/1±14/11، 67/0±44/7

ترتيب ميانگين غلظت كادميوم در  نمونه نابالغ، جنين و پوسته تخم به

دست هب گيلوگرم بر گرمميلي 87/0 ±49/0و  84/0 44/0،5۲/0± 14/0±

 سرب، غلظت هايآزمون كولموگراف اسميرنف، داده نتايج براساسآمد. 

همگني نتايج آزمون لوين براي . كنندمي تبعيت نرمال توزيع از

 (. بنابراينPvalue=334/0) كندهمگني را تاييد مي فرضهم هاواريانس

طرفه براي مقايسه بين غلظت سرب بين پوسته آناليز واريانس يک از

استفاده گرديد. نتايج آناليز واريانس  هاي نابالغتخم، جنين و نمونه

( ۲)جدول ،LSDآزمون و (Analysis of Variance=ANOVA) طرفهيک

هاي دهد ميانگين غلظت سرب در نمونهدرصد، نشان مي 95در سطح 

ولي بين ميانگين غلظت سرب  تر از جنين و پوسته تخم استنابالغ كم

 دار وجود ندارد. در جنين و پوسته تخم تفاوت معني
 

( برای مقایسه غلظت LSD: آزمون مقایسه میانگین)۲جدول 

 تخمسرب بین جنین، نمونه نابالغ و پوسته 

 Pvalue ایستگاه 

 نابالغ
 *0۲3/0 جنين

 *000/0 پوسته

 جنين
 *0۲3/0 نابالغ

 488/0 پوسته

 (>05/0P) درصد95سطح اطمينان       *
 

هاي مربوط به غلظت كادميوم داراي توزيع كه دادهبا توجه به اين       

باشند، از آزمون كروسکال واليس براي مقايسه بين غلظت نرمال نمي

كادميوم بين جنين، نمونه نابالغ و پوسته تخم استفاده گرديد و با 

كه آماره آزمون كروسکال واليس در مورد فلز كادميوم توجه به اين

(، ميانگين غلظت كادميوم Pvalue=۲57/0است ) 05/0تر از بزرگ

باشد. از آزمون دار نميبين سه گروه مورد بررسي داراي تفاوت معني

منظور مقايسه غلظت سرب به (One sample t test) ايتي تک نمونه 

گرم بر كيلوگرم استفاده گرديد. اين ميلي 7/4پوسته تخم با ميزان 

تواند باعث عنوان سطحي از غلظت كه ميميزان، در اكثر مطالعات به

ناپذير در پوسته تخم گردد، معرفي شده است بروز صدمات جبران

(Tsipoura ۲011همکاران،  و.) (، ميانگين 3)جدول  براساس نتايج

تر هاي مورد مطالعه از ميزان بيان شده بيشغلظت سرب در نمونه

دهنده آلودگي قابل مالحظه پوسته تخم اين گونه به است كه نشان

براي مقايسه مقدار  باشد.شدت در معرض خطر انقراض به سرب مي

مرده، با مقدار آستانه  هاي نابالغكادميوم در پوسته تخم، جنين و نمونه

(، از آزمون ناپارامتري Eisler ،1988معرفي شده در مطالعات موجود )

 ايجمله دو تحليل آزمون اي استفاده گرديد. نتايجتحليل دوجمله

گرم بر لیتر میانگین بر حسب میلی  

 و انحراف استاندارد
  تعداد

 سرب ۲0 44/7±67/0
 نمونه نابالغ

 كادميوم ۲0 44/0±14/0

 سرب 4 14/11±34/1
 جنين

 كادميوم 4 84/0±5۲/0

 سرب ۲0 ۲۲/1۲±33/3
 پوسته تخم

 كادميوم ۲0 87/0±49/0
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  هانمونه كليه در كادميوم غلظت ميزان دهدمي نشان( 4 جدول)

ر، استاندارد اين مقدا .است اين ميزان از ترپايين داريمعني طوربه

معرفي شده از جانب هيچ ارگاني نيست ولي سطحي از غلظت آالينده 

كند. البته در است كه مشکالت بيولوژيکي و توليدمثلي ايجاد مي

وسيله مردم محلي، ميانگين غلظت پشت بهصورت مصرف تخم الک

 يا  World Health Organization) جهاني بهداشت سازمان استاندارد از كادميوم

WHO) گرم بر كيلوگرم( باالتر است.ميلي ۲/0) براي مصرف انساني 
 

 

حدود آستانه معرفی  با سرب غلظت میانگین مقایسه :۳جدول 

 شده در مطالعات مشابه

P value df t  

 نمونه نابالغ 97۲/9 19 *000/0

 جنين 34۲/14 3 *001/0

 پوسته تخم 1۲4/8 19 *000/0
 (>05/0P) درصد95سطح اطمينان       *

 

 

 غلظت میانگین مقایسه برای ایجمله دو تحلیل آزمون :۴جدول 

 گرم بر کیلوگرم(میلی ۲) آستانه میزان با کادمیوم

 P value تعداد طبقه 

 جنين
 1۲5/0 4 ۲ => گروه يک

  4  كل

 نابالغ
 *0/000 ۲0 ۲ => گروه يک

  ۲0  كل

 پوسته
 *0/000 ۲0 ۲ => گروه يک

  ۲0  كل

 (>05/0P) درصد95سطح اطمينان       *
 

 

ترتيب ميانگين غلظت سرب و كادميوم در رسوبات منطقه به       

 دست آمد. طبقهگرم بر كيلوگرم بميلي 8۲/۲ ±75/0و  69/65 95/7±

 هايداده براي داريمعني نتايج آزمون كولموگراف اسميرنف، سطح

 هاينتيجه داده در است 05/0 از تركم كادميوم و سرب رسوب غلظت

 براي ناپارامتري هايآزمون از كنند ونمي تبعيت نرمال توزيع از هاآن

 ايدوجمله تحليل آزمون نتايج .گرديد استفاده هاداده اين تحليل تجزيه

(05/0P< )درصد 89در  سرب و كادميوم غلظت ميزان دهدمي نشان 

كيفيت رسوب  استاندارد ميزان از باالتر داريمعني طوربه هانمونه

 6/0و  35ترتيب )براي سرب و كادميوم رسوب به (ISQGs)كانادا 

رسوبات  مالحظه قابل آلودگي دهندهنشان و است كيلوگرم( بر گرمميلي

  .است سرب و كادميوم به اين منطقه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بحث

پشت ميانگين غلظت كادميوم در تخم، جنين و نمونه نابالغ الک       

 غلظت داري ندارد. ميانگينمنقار عقابي، با يکديگر تفاوت معني

 كه ( گرم بر كيلوگرمميلي ۲-1) سطح از تخم پوسته در كادميوم

و توليدمثلي گردد  بيولوژيکي منفي مشکالت ايجاد باعث تواندمي

(Eisler ،1988كم )چنين ميزان كادميوم در جنين و است. هم تر

گرم بر كيلوگرم كه براساس مطالعات ميلي ۲سطح نمونه نابالغ از 

تر دهنده آلودگي به كادميوم است، كم(، نشانEisler ،1985) موجود

گرم ميلي 7/4باشد. ميانگين غلظت سرب در پوسته تخم از سطح )مي

تر است. اين ميزان در اكثر مطالعات بيش دارييمعن طوربه بر كيلوگرم(

ناپذير تواند باعث بروز صدمات جبرانكه ميعنوان سطحي از غلظت به

 (۲011همکاران،  و Tsipouraدر پوسته تخم گردد معرفي شده است )

و ميزان استاندارد اعالم شده از جانب هيچ ارگاني نيست. ميانگين 

پشت منقار عقابي در اين در پوسته تخم و جنين الک سرب غلظت

 دهندهنشان مسأله است. اينتر آن بيش مطالعه نسبت به نمونه نابالغ

 اين احتمالي دليل .باشدو جنين مي تخم پوسته در سرب باالتر جذب

 محيط از تواندمي تخم پوسته در موجود سرب كه است اين در تفاوت

از سوي ديگر حيوان ماده قادر است  .باشد شده جذب نيز اطراف

انتقال داده و هاي خود مقداري از فلزات سنگين بدن خود را به تخم

از اين طريق غلظت اين فلزات را در بدن خود كاهش و در جنين 

 تواندمي غلظت از ميزان (. اين۲009 و همکاران، Burger) افزايش دهد

 ناپذيرجبران صدمات و بروز گشاييباعث كاهش درصد موفقيت تخم

 سرب غلظت و تخم پوسته (. ضخامت1389همکاران،  و گردد )مقيمي

آن  شکستگي و تخم پوسته نازكي باعث سرب. دارد برعکس رابطه

 محيط در موجود يابد. سربمي كاهش تولد نرخ نتيجه در شده

 براي تخم كه در موجود اكسيدانآنتي ميزان و تخم پوسته بر پيرامون

 باعث و  گذاردمنفي مي دارد، تأثير زيادي تأثير جنين نمو و رشد

 كه هستند مغذي مواد هااكسيدانآنتي. شوداكسيدان ميآنتي رسوب

 (.۲016و همکاران،  Hargitai) كنند جلوگيري تخريب از توانندمي

 ترينمهم از هاآالينده با تماس زمان آالينده در محيط و غلظت دما،

 Abdel-khalkگذارد )مي تأثير جذب فرآيند در كه است پارامترهايي

 بستگي آبزيان مختلف هايبافت بين فلزات (. توزيع۲017و همکاران، 

 فلز، نوع رسوب، و آب در فلزات غلظت سن، آبزي، نوع غذايي، رژيم به

 از زيادي عوامل. دارد هابافت چربي ميزان و بافت نوع صيد، فصل

 در بافت نوع و سن بدن، طول جنسيت، غذايي، رژيم زيستگاه، جمله

 و Mendil)هستند  مؤثر زنده موجودات در سنگين فلزات تجمع

 گونه يک نظر مورد گونه (.۲009 همکاران، و Agah؛ ۲010 همکاران،

 پس ،(1387 فيروز، ؛139۲ همکاران، و است )سعيدپور خوارچيزهمه
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  استفاده غذا نوع يک از حداقل كه هاييگونه از تربيش هاآلودگي

مطالعات نشان داده است حضور قابل  .شودمي منتقل آن به كنندمي

دهنده اين است كه مادر حداقل مالحظه فلزات سنگين در تخم نشان

چنين بيان كننده دو هفته در معرض فلز سنگين قرار گرفته است و هم

آوري و در معرض قرارگيري حضور فلز سنگين در نزديکي محل جوجه

ترتيب با بدين (.۲010 همکاران، و Mendil) والدين در طي زمان است

هاي ماده در ساحل و در عمق رسوبات منطقه پشتكه الکبه اين توجه

توان آلودگي محرز و گذاري مي كنند، ميگذاري و سپس تخمآشيانه

 ها را به آلودگي رسوبات منطقه نيز نسبت داد. شديد تخم
 

 تشکر و قدرانی
دليل مساعدت در بهوسيله از سازمان منطقه آزاد كيش بدين       

شود. اين مقاله، كار پژوهشي از برداري قدرداني مياجراي اين نمونه

 ارشد در گروه محيط زيست دانشگاه آزاد اصفهاننامه كارشناسيپايان

 )خوراسگان( است.
 

  منابع
 .۱۳9۲، .م افخمی، و ه..ا بحری، ر.؛.م احمدی، م.؛ پور،احسان .۱

 پشتالک خون سرم هورموني و يوني پارامترهاي برخي بررسي

 در گذاريتخم فصل از خارج( Eretmochelys imbricate) عقابي

. آبزيان و شيالتپژوهشي -علمي (. فصلنامهفارس قشم )خليج جزيره

 .8تا  1 حات، صف1۲، شماره 3دوره 

 ميزان بررسي .۱۳9۴، .ع قبطانی، ل. و رومیانی، ج.؛ احسانی، .۲

 پوست در( سرب و كادميوم مس، روي،) سنگين فلزات زيستي تجمع

مجله علوم  .فارس خليج غربشمال بحركان، سفيد ميگوي عضله و

 .85تا  95، صفحات ۲، شماره 14و فنون دريايي. دوره 

 هاياكوسيستم) دريا اكولوژي .۱۳85 پیشه، م.،رعیت بنایی، م. و .۳

 .صفحه ۲68. مهر نقش انتشارات(. اقيانوس و دريايي

 بررسي .۱۳9۳، .ایران، کزاده، م. و جدیریپاشایی، ر.؛ قلی .۴

 هايگونه بر آن تأثيرات و فارس خليج بوم زيست در نفت نشت موارد

اولين همايش ملي بهداشت محيط،  .منطقه طبيعي و جانوري

 ، دانشکده شهيد مفتح همدان.سالمت و محيط زيست پايدار

 تعيين .۱۳9۱، .ح پاشازانوسی، ور. .ع صفاهیه، حبیبی، س.؛ .5

 سنگين فلزات به نسبت بوشهر استان ساحلي رسوبات ناپاكي سطح

(Ni ،Pb ،Cu  وCd) .4، شماره 11دريايي. دوره  فنون و علوم مجله، 

 .84تا  95 صفحات

سنگين  فلزات غلظت .۱۳9۱ ،.بسطامی، اعبدی حسینی، م. و .6

(Ni ،Pb ،Cu  وCdدر ) آبي  شناگر خرچنگ(Portunus pelagicus )

 كنفرانس هفدهمين. بوشهر ساحل هايآب در آن زيستگاه رسوبات و

ايران،  شناسيزيست الملليبين كنفرانس پنجمين و سراسري

 دانشگاه شهيد باهنر كرمان.

 فلزات زيستي تجمع .۱۳9۳، .پور، مرجب یگانه، ف. ورحمانی .7

 ايبركه پشتالک مختلف هاياندام در واناديوم و سرب سنگين

 هاييافته الکترونيکي همايش اولين (.Mauremys caspica) خزري

پژوهشکده  ،كشاورزي هاياكوسيستم و زيست محيط در نوين

 .هاي نو و محيط زيست دانشگاه تهرانانرژي

 حيات كنندهتهديد عوامل بررسي .۱۳88، .ا.ر رحیمی، و ا..ر زارع، .8

 .فارس خليج شمالي جزاير از برخي در دريايي هايپشتالک

المللي خليج فارس، بوشهر، دانشگاه آزاد اسالمي واحد همايش بين

 .بوشهر

 برخي بررسي .۱۳9۲، .ر احمدی، م سواری، ا. و سعیدپور، ب.؛ .9

 مجله. هنگام و هرمز جزيره در دريايي هايپشتالک زيستي صفات

 .76تا  80، صفحات 61سازندگي. شماره  و پژوهش

نیا، ع. موحدی غانمی، ک.؛ نبوی، م.؛ فرهاد، م.؛صفاهیه، ع.؛  .۱0

 در Niو  Pb ،Cu ،Vسنگين  فلزات تجمع. ۱۳90، .پور، مداراب و

. خميني امام بندر در( Crassostera Gigas) ايدوكفه و رسوب

 .45-59 ، صفحات۲دوره شناسي. اقيانوس نشريه

 پشتانالک براي مامني فارس خليج سواحل .۱۳9۳ ،.صفری، م .۱۱

 وب سايت كويرهاي ايران. .عقابي منقار

 956 .دانشگاهي نشر مركز ايران. وحش حيات .۱۳87 ،.فیروز، ا .۱۲

 صفحه.

 تنوع بررسي .۱۳88، .چنگیزی، ع امامی، ف. و نیا، ط.؛کریمی .۱۳

 همايش .فارس خليج دريايي هايپشتالک حفاظتي موقعيت و گونه

 بوشهر.  واحد اسالمي آزاد دانشگاه فارس، خليج الملليبين

 بررسي .۱۳89، .صادقی، پ مبارکی، ا. و سواری، ا.؛ لقمانی، م.، .۱۴

 سواحل در( Eretmochelys imbricate) عقابي پشتالک گزينيالنه

، ۲، شماره ۲011شناسي ايران. دوره مجله زيست .هرمز جزيره

 .884-89۲صفحات 

 ،.بختیاری، عریاحی ساری، ع. واسماعیلی مرتضوی، ث.؛ .۱5
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