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چکیده
در پژوهش حاضر میزان تجمع فلزات سنگین سرب ،روی و کادمیوم در بافتهای خون و عضله مولد ماده،
تخم و نوزاد الکپشت منقار عقابی در تیرماه  0931در جزیره امالگرم استان بوشهر سنجیده شد .در فصل
تخمگذاری از نمونههای مولد ماده خون و بافت عضله و سپس از نمونههای تخم طبیعی و ناقص و همچنین
عضله نوزاد نمونهبرداری شد .سپس تخمهای طبیعی به سه بخش پوسته ،آلبومین و زرده و تخمهای ناقص به
دو بخش آلبومین و پوسته تفکیک شدند .پس از تفکیک نمونهها و آمادهسازی برای سنجش فلزات سنگین،
میزان فلزات سنگین سرب ،روی و کادمیوم به وسیله دستگاه  ICP-Massاندازهگیری شدند .بر اساس نتایج
به دست آمده بیشترین میزان تجمع زیستی فلزات سنگین مربوط به فلز روی و سپس سرب و کمترین میزان
مربوط به فلز کادمیوم بود .بیشترین میزان تجمع به ترتیب در بافتهای خون مولد ،زرده تخم طبیعی و عضله
نوزاد بود و کمترین میزان تجمع زیستی به ترتیب مربوط به فلز کادمیوم در این بافتها بود .بیشترین میزان
فلز کادمیوم در پوسته تخم طبیعی و ناقص مشاهده شد .نتایج مطالعه حاضر نشان داد بافت خون ،زرده و
پوسته تخم به ترتیب به عنوان شاخص زیستی فلزات روی ،سرب و کادمیوم هستند و تجمع هر سه فلز در
بافتهای خون و عضله مولد و بخشهای مختلف پوسته طبیعی و ناقص و همچنین عضله نوزاد کمتر از
استاندارد جهانی  WHOبود.

واژگان کلیدی :فلزات سنگین ،خلیج فارس ،الکپشت منقار عقابی ،جزیره امالگرم ،شاخص آلودگی.
 -0دانشجوی دکتری ،گروه مهندسی محیط زیست ،واحد بوشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بوشهر ،ایران.
 -2دانشیار گروه مهندسی محیط زیست ،واحد بوشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بوشهر ،ایران.
 -9دانشیار گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران.
* نویسندگان مسئول abpazira@gmail.com :و mahesni@uk.ac.ir

فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان0010 ،)0(01 :

[ ]27احمدی و همکاران

مقدمه
در سالهای اخیر به دلیل ورود آالیندههای

و ورود آالیندههای فراوان ،جمعیتهای

مختلف ناشی از فعالیتهای انسانی به

الکپشتهای دریایی در تهدید شدید هستند به

زیستبومهای دریایی ،مشکالت محیط زیستی

طوری که این جانوران در لیست قرمز اتحادیه

فراوانی گزارش شده است .به همین منظور

بین المللی حفاظت از طبیعت ) (IUCNدر

پژوهشهای متعددی در زمینه مشکالت ناشی

معرض خطر انقراض و جز ضمیمه  Iکنوانسیون

از آالیندههای مختلف در محیط زیست دریا

منع تجارت گونههای گیاهی و جانوری در خطر

انجام گرفته است (;Gao al et., 2010

انقراض ( )CITESقرار گرفتهاند (Rastegar-

 .)Hashemi et al., 2015از مهمترین

 .)Pouyani et al., 2015سواحل خلیج فارس

آالیندههای دریا که همواره مورد توجه

و دریای عمان از دیرباز پذیرای الکپشتهای

پژوهشگران بوده است میتوان به فلزات سنگین

دریایی بوده است به طوری که جمعیتهایی از

اشاره کرد که به دلیل تجزیه ناپذیر بودن،

گونه الکپشت منقار عقابی ( Eretmochelys

پایداری زیادی در زیستبوم دریا دارند

 ،)imbricataهمواره به منظور تخمگذاری به

( .)Huang et al., 2013فلزات سنگین عمدتا

این سواحل مراجعه میکردهاند (Askari

از طریق آب و غذا وارد بدن آبزیان میشوند و

 .)Hesni et al., 2016هر ساله حدود هزار

در بافتهای مختلف بدن تجمع مییابند.

الکپشت ماده در سواحل شمالی و جنوبی خلیج

خلیج فارس از جمله زیستبومهای شاخص

فارس تخمگذاری میکنند که بیشترین تعداد در

در آلودگیهای نفتی و صنعتی است که ساالنه

قسمتهای شمالی آن و در سواحل و جزایر

حجم زیادی از آالیندههای فلزی وارد آن

ایران از تنگه هرمز تا سواحل شرقی استان

میشود و اثرات زیانباری بر زیستبومها و

بوشهر و جزایر هرمز ،فارو ،شیدور ،الوان ،هنگام،

موجودات زنده این زیستبوم دارد.

کیش ،قشم ،امالگرم و نخیلو تخمگذاری و

الکپشتهای دریایی یکی از گونههای
شاخص آبهای خلیج فارس هستند که در

النهگذاری میکنند (Askari Hesni et al.,

.)2016

سالهای اخیر به علت تهدیدات و موانع متعدد

الکپشتهای دریایی با توجه به ویژگی

انسانی از جمله صید و صیادی ،تخریب سواحل

نکتونی و از طرفی تغذیه از سطوح مختلف آب
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به شدت در معرض آالیندههای مختلف هستند.

از طریق انتقال مادر به فرنزد را با استفاده از

از طرفی الکپشتهای دریایی بویژه جنس ماده

روش اسپکتروفتومتر جذب اتمی بررسی

برای کاهش دمای بدن خود در فصول

کردند و نتایج آنها نشان داد که  Hgو Pb

جفتگیری و النهگزینی مقدار قابل توجهی آب

در خون و تخم قابل تشخیص بود Ross .و

مینوشند (Kenyon et al., 2001; Sinaei

همکاران ( )2102تجمع فلزات سنگین از

 )and Bolouki, 2017که این عامل باعث

جمله  Cu ،Hg ،Cd ،Fe ،Mn ،Znو As

افزایش بیشتر غلظت فلزات سنگین در خون و

(آرسنیک) را در تخم الکپشتهای دریایی

بافتهای دیگر میشود .مطالعات ،تجمع فلزات

سبز

زیتونی

غیرضروری در بافتهای مختلف مانند کلیه ،کبد

( )Lepidochelys olivaceaدر اقیانوس آرام

و لوزالمعده الکپشتهای دریایی را نشان

بررسی کردند و نتایج آنها تجمع فلزات را در

دادهاند (Franzellitti .)Marco et al., 2004

تخم و تاثیرگذاری آنها را بر سالمت جنین و

و همکاران در سال  2110میزان فلزات سنگین

حتی سالمت افرادی که از تخم الکپشتها

کادمیوم ( ،)Cdمس ( ،)Cuآهن ( ،)Feمنگنز

تغذیه کرده بودند ،نشان داد .بنابراین طبق

( ،)Mnنیکل ( )Niو روی ( )Znرا در بافتهای

بررسیهای صورت گرفته شاخصهایی مانند

کبد ،ریه ،چربی و عضله  9۳الکپشت سرخ

تخمها ،شاخصهای بهتری جهت بررسی فلزات

( )Caretta carettaسواحل شمال غربی

سنگین هستند (;Marco et al., 2004

ادریاتیک ایتالیا بررسی کردند و دریافتند که

Ehsanpour et al., 2014; Sinaei and
.)Bolouki, 2017

 Cu ،Cdو  Feمهمترین فلزات تجمع یافته در

(mydas

)Chelonia

و

کبد بودند و  Mnدر ریه و  Niغلظت باالیی در

این مطالعه با هدف بررسی میزان آلودگی

بافت چربی داشت Ehsanpour .و همکاران

فلزات سنگین سرب ،روی و کادمیوم در خون و

( )2100در طول فصول النهگزینی در خون و

بافت عضله مولد ،پوسته تخم طبیعی (سالم) و

تخم الکپشت منقار عقابی در ساحل جزیره

ناقص ،زرده تخم طبیعی و عضله نوزاد الکپشت

شیب دراز قشم ،میزان توزیع و انتقال فلزات

در سواحل جزیره امالگرم در پارک ملی دیر-

سنگین ( Pbسرب) Cd ،Cu ،Zn ،و ( Hgجیوه)

نخیلو در استان بوشهر انجام شد.
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مواد و روشها

حدود  1/0کیلومتر مربع است که از نظر

منطقه مورد مطالعه

تقسیمات سیاسی جزء بخش بردخون از

پارک ملی دیر -نخیلو واقع در استان بوشهر

شهرستان دیر است .از نظر توپوگرافی ،هیچ

( 081کیلومتری جنوب بندر بوشهر) ،از توابع

عارضه طبیعی قابل توجهی در آن وجود ندارد،

شهرستان دیر و در بخش بردخون واقع شده

تنها در بخشهای میانی و شمالی ،پشتههایی از

است و از لحاظ مختصات جغرافیایی در موقعیت

ماسههای ریزدانه ،مخلوط با بقایای صدفها

 21درجه و  03دقیقه تا  21درجه و  ۳8دقیقه

وجود دارد .شکل جزیره ،قوس نیمدایره است که

عرض شمالی و  ۳0درجه و  29دقیقه تا ۳0

ضلع محدب آن به جهت جنوب است .خاک

درجه و  92دقیقه طول شرقی قرار دارد .جزیره

جزیره پوشیده شده از ماسههای ریز دانه نرم با

امالگرم در ناحیه شمال شرقی پارک ملی دیر-

بقایای صدفها است (سازمان جغرافیایی

نخیلو قرار گرفته است .این جزیره بین مختصات

نیروهای مسلح0980 ،؛ عسکری حصنی،

جغرافیایی  21درجه و  ۳1دقیقه عرض شمالی

.)0930

و  ۳0درجه و  99دقیقه طول شرقی واقع شده
است .این جزیره همجوار با سواحل شمال شرقی
خلیج فارس و در فاصله  9۳کیلومتری غرب بندر
دیر قرار دارد ،همچنین در قسمت شرقی جزیره
نخیلو و با فاصله  0/۳کیلومتری ساحل واقع شده
است (شکل  .)0در فاصله  2کیلومتری جنوب
جزیره ،دماغه مطاف (رأس المطاف) واقع شده
است که به هنگام جزر آب ،بخشی از آن به
صورت خشکی نمایان است .مساحت جزیره

پایش و زیستسنجی نمونهها

این مطالعه در فصل تخمگذاری الکپشت
منقار عقابی ( )Eretmochelys imbricataاز
اسفند ماه  0932تا تیر ماه  0931انجام گرفت.
با شروع فصل تخمگذاری تمام سواحل مستعد
تخمگذاری شناسایی و در طول فصل تولیدمثل
پایش شدند .پایش از  2عصر تا  8صبح روز بعد
صورت میگرفت و بیشترین زمان پایش در زمان
مد انجام میشد.

انتقال سرب ،روی و کادمیم از مولدین الکپشت منقارعقابی به نوزادان
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شکل  :1نقشه منطقه نمونهبرداری .نقاط قرمز رنگ محل تخمگذاری الکپشتهای منقار عقابی در جزیره
امالگرم ،استان بوشهر.

با مراجعه مولدین به ساحل ،پس از اتمام
تخمگذاری ،مولدین زیستسنجی شدند و طول

مراحل بعدی آزمایش و سنجش فلزات سنگین
انتخاب شد.

منحنی و عرض منحنی الکپشت با متر
پارچهای اندازهگیری شد .همچنین تعداد تخم
طبیعی (سالم) و تخم ناقص (تخمهای فاقد
زرده) شمارش شد و قطر تخمها نیز توسط
کولیس دیجیتال با خطای  1/10سانتیمتر و

تهیه نمونه بافت ،خون و سنجش فلزات

نمونه بافت از بالههای مولد (مادر) توسط
پانچ تهیه شد .نمونههای خون از سینوس خونی
پشتی گردن ،با استفاده از سرنگ استریل

وزن تخمها با ترازوی دیجیتال با احتمال خطای

هپارینه صورت گرفت .در زمان برداشت خون از

 1/110اندازهگیری شدند .سپس در اطراف

هر الکپشت ماده ،قبل از نمونهبردای ناحیه

النهها فنسکشی شد و پس از اتمام دوره

گردن با آب دیونیزه و اتانول تمیز شد و سپس

انکوباسیون و خروج نوزادان ،طول و عرض
نوزادان با استفاده از کولیس دیجیتال و

حدود  ۳تا  01میلیلیتر خون از هر نمونه مولد
جمعآوری و بالفاصله در یک لوله پلیاتیلنی که

همچنین وزن نوزادان با ترازوی دیجیتال

قبال با اسید نیتریک شسته شده بود ،ریخته شد

اندازهگیری شدند .سپس از هر النه دو نوزاد برای

(.)Moody and Lindstrom, 1977
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در زمان تخمگذاری ،از هر الکپشت چهار
تخم طبیعی و چهار تخم ناقص به صورت
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ماهیت تخم جلوگیری شود (Moody and

.)Lindstrom, 1977

تصادفی قبل از این که با ماسهها تماس پیدا

بخشهای مختلف تخم پس از جداسازی ،با

کنند برداشته شد .النههایی که نمونهبرداری

کمک دستگاه خشک کننده انجمادی (،Christ

شده بودند ،عالمتگذاری و در زمان تفریخ

آلمان) به مدت  12ساعت در دمای  -03درجه

تخمها ،دو نوزاد که در النه مرده بودند اما هنوز

سانتیگراد خشک شد .سپس  1/2۳گرم از

تازه بودند از هر النه انتخاب شد .سپس تمام

نمونههای پودر و درون ظروف شیشهای در ۳

نمونهها درون کلمن یخ نگهداری و به آزمایشگاه

میلیلیتر اسید نیتریک غلیظ و روی هیتر هضم

معتمد محیط زیست (شاخه زیتون لیان بوشهر)

شد .ماده هضم شده در نهایت با استفاده از

منتقل شدند و تا زمان سنجش فلزات سنگین

 ۳1میلیلیتر آب دیونیزه رقیق و درون ظروف

مورد نظر در دمای  -21درجه سانتیگراد فریز

پلیاتیلنی برای سنجش فلزات ذخیره شد.

شدند.

سپس میزان فلزات سنگین سرب ،روی و

قبل از فریز تخمها ،نمونههای تخم با آب

کادمیوم نمونههای آماده شده به وسیله دستگاه

دیونیزه شسته شد تا از هر گونه ماده خارجی که

 ،Agilent ،7500a( ICP-Massآمریکا)

به آن چسبیده بود ،پاک شود .سپس بخشی از

سنجش شد.

پوسته تخم جدا شد و محتوای سفیدهای تفکیک

برای نمونهبرداری از بافت 1/2 ،گرم از عضله

و در ویال جداگانهای نگهداری شد .پس از آن،

ناحیه باله جلویی راست هشت مولد از طریق

کل پوسته برداشته شد و به وسیله سوآپ سطح

پانج مخصوص عضله برداشته شد و سپس محل

زرده از محتوای سفیدهای تمیز شد .سپس زرده،

نمونه برداری بخیه شد .نمونههای عضله برداشته

پوسته و محتوای سفیدهای به طور جداگانه

شده از مولد و نوزادان (نوزادان مرده که هنوز

بستهبندی شدند .زیرا برای سجنش فلزات

بافت سالم داشتند) بالفاصله روی یخ قرار گرفت

سنگین تخم ،باید قبل از فریز کردن ،بخشهای

و پس از انتقال به آزمایشگاه در دمای  -21درجه

پوسته ،زرده و آلبومین جدا شوند و این

سانتیگراد نگهداری و سپس سنجش فلزات

جداسازی باید به سرعت انجام شود تا از تغییر

سنگین سرب ،روی و کادمیوم درون نمونهها به
وسیله دستگاه  ICP-Massانجام شد.

انتقال سرب ،روی و کادمیم از مولدین الکپشت منقارعقابی به نوزادان
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 09/8±1/01میلیمتر و  09/11±1/00گرم

تجزیه و تحلیل دادهها

بررسیهای آماری مورد نظر با استفاده از

اندازهگیری شد.

نرمافزار  SPSS 24انجام گرفت .نرمال بودن

در پژوهش حاضر فلزات سنگین سرب ،روی

توزیع دادهها به وسیله آزمون Kolmogorov-

و کادمیوم در بافتهای خون و عضله مولد ماده،

 )P>1/1۳( Smirnovو برابری واریانس دادهها

پوسته ،زرده و آلبومین تخم طبیعی و پوسته و

از طریق آزمون  )P>1/1۳( Leveneمورد

آلبومین تخم ناقص و همچنین عضله نوزادان

بررسی قرار گرفت .به دلیل عدم برقراری شرایط

اندازهگیری شد که نتایج مربوط به آنها در ادامه

الزم

برای

انجام

آزمونهای

پارامتری

ارائه شده است.

(پیششرطهای الزم) ،دادهها با استفاده از
آزمون ناپارامتری  Kruskal-Wallisو آزمون

مقایسه میانگین رتبهای عنصر سرب در بین

تعقیبی  Dunn-Bonferroniدر سطح اطمینان

نمونههای بررسی شده

 3۳درصد ( )P<1/1۳بررسی شدند.

غلظت عنصر سرب در جزیره امالگرم بین
خون مولد و پوسته تخم طبیعی ،عضله نوزاد و

نتایج

پوسته تخم طبیعی ،عضله نوزاد و سفیده تخم

در طی پایش صورت گرفته در سواحل

طبیعی ،نوزاد و سفیده تخم ناقص ،سفیده تخم

تخمگذاری الکپشتهای منقار عقابی در

ناقص و زرده ،سفیده تخم طبیعی و زرده و بافت

جزیره امالگرم در مجموع  32الکپشت

مولد و پوسته تخم طبیعی تفاوت معنیدار

زیستسنجی شد که میانگین طول و عرض

مشاهده نشد ( .)P<1/1۳اما غلظت این عنصر

منحنی آنها به ترتیب  11/01±9/08و

در بین نمونههای مورد بررسی خون مولد و

 20/81±9/21سانتیمتر بود .میانگین قطر و

پوسته تخم ناقص ،خون مولد و بافت مولد ،خون

وزن تخمهای طبیعی به ترتیب 90/21±2/0

مولد و زرده ،خون مولد و نوزاد ،عضله نوزاد و

میلیمتر و  28/21±9/21گرم و تخمهای ناقص

بافت مولد ،سفیده تخم طبیعی و بافت مولد،

 20/21±8/01میلیمتر و  08/01±1/21گرم به

زرده و بافت مولد و بافت مولد و پوسته تخم

دست آمد .طول و وزن نوزادان به ترتیب

ناقص اختالف معنیداری را نشان داد
( .)P>1/1۳بیشترین غلظت عنصر سرب در
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زرده و کمترین میزان آن در بافت مولد و خون

بافتها اختالف معنیداری بین میزان تجمع فلز

مولد وجود داشت (شکل  .)2نتایج آزمون

سرب در آنها وجود داشت (P>1/1۳؛ شکل .)9

 Kruskal-Wallisنشان داد که در برخی

شکل  :2مقدار تجمع عنصر سرب ( )ppmدر بافتهای مطالعه شده در مولدین و نوزادهای جمعیت
الکپشتهای منقار عقابی جزیره امالگرم ،استان بوشهر (میانگین  ±انحراف معیار)

شکل  :3مقایسه میانگین رتبهای عنصر سرب در بین نمونههای بررسی شده از مولد ،تخم و نوزاد
الکپشتهای منقار عقابی جمعیت جزیره ام الگرم (استان بوشهر) .در این نمودار هر گره نشان دهنده بافت

انتقال سرب ،روی و کادمیم از مولدین الکپشت منقارعقابی به نوزادان
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مطالعه شده و همچنین مقدار میانگین رتبهای عنصر سرب در آن بافت است .خطوط آبی نشان دهنده وجود
تفاوت معنیدار بین دو بافت مورد نظر ( )P>4/40و خطوط سبز نشان دهنده عدم وجود تفاوت معنیدار بین
دو بافت است (.)P<4/40

مقایسه میانگین رتبهای عنصر روی در بین

مقایسه میانگین رتبهای عنصر کادمیوم در بین

نمونههای بررسی شده

نمونههای بررسی شده

غلظت عنصر روی در بین نمونههای بررسی

از لحاظ غلظت عنصر کادمیوم در بین

شده در جزیره امالگرم ،بین سفیده تخم طبیعی

نمونههای بررسی شده پوسته تخم طبیعی و

و زرده ،زرده و سفیده تخم ناقص ،سفیده تخم

پوسته تخم ناقص در جزیره امالگرم اختالف

ناقص و بافت مولد ،بافت مولد و پوسته تخم

معنیداری مشاهده نشد ( .)P<1/1۳اما غلظت

طبیعی ،پوسته تخم طبیعی و خون مولد و

این عنصر در بین نمونههای پوسته تخم طبیعی

پوسته تخم ناقص و سفیده تخم ناقص اختالف

و زرده ،پوسته تخم طبیعی و خون مولد ،پوسته

معنیدرای مشاهده نشد ( .)P<1/1۳اما غلظت

تخم طبیعی و عضله نوزاد ،پوسته تخم طبیعی

این عنصر بین زرده و بافت مولد ،بافت مولد و

و سفیده تخم ناقص ،پوسته تخم طبیعی و بافت

عضله نوزاد ،عضله نوزاد و پوسته تخم طبیعی،

مولد و پوسته تخم طبیعی و سفیده تخم طبیعی

خون مولد و پوسته تخم ناقص ،پوسته تخم

اختالف معنیداری را نشان داد (.)P>1/1۳

ناقص و زرده ،بافت مولد و خون مولد ،عضله

میزان تجمع عنصر کادمیوم نسبت به دیگر

نوزاد و پوسته تخم ناقص و عضله نوزاد و خون

عناصر در بین بافتهای مطالعه شده کمتر بود

مولد دارای اختالف معنیدار بود (.)P>1/1۳

به طوری که بیشترین مقدار این عنصر در پوسته

بیشترین مقدار عنصر روی در زرده و کمترین

تخم طبیعی به مقدار  1/19ppmو در پوسته

مقدار در سفیده تخم ناقص و بافت مولد وجود

تخم ناقص به مقدار  1/10ppmسنجش شد و

داشت (شکل  .)0نتایج آزمون Kruskal-

در دیگر بافتهای مطالعه شده مقدار تجمع این

 Wallisنشان داد که در بیشتر بافتها اختالف

عنصر کمتر از  1/10 ppmثبت شد (شکل .)2

معنیداری بین میزان تجمع فلز روی در آنها

نتایج آزمون  Kruskal-Wallisنشان داد که در

وجود داشت (P>1/1۳؛ شکل .)۳

بیشتر بافتها اختالف معنیداری بین میزان
تجمع فلز کادمیوم در آنها وجود داشت

فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان0010 ،)0(01 :
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( .)P>1/1۳بیشترین اختالف معنیدار بین

بافتهای دیگر مشاهده شد (P>1/1۳؛ شکل

پوسته تخم طبیعی با پوسته تخم ناقص با

.)1

شکل  :0مقدار تجمع عنصر روی ( )ppmدر بافتهای مطالعه شده در مولدین و نوزادهای جمعیت
الکپشتهای منقار عقابی جزیره امالگرم ،استان بوشهر (میانگین  ±انحراف معیار)

شکل  :0مقایسه میانگین رتبهای عنصر روی در بین نمونه های بررسی شده از مولد ،تخم و نوزاد
الکپشتهای منقار عقابی جمعیت جزیره ام الگرم (استان بوشهر) .در این نمودار هر گره نشان دهنده بافت

انتقال سرب ،روی و کادمیم از مولدین الکپشت منقارعقابی به نوزادان
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مطالعه شده و همچنین مقدار میانگین رتبهای عنصر روی در آن بافت است .خطوط آبی نشان دهنده وجود
تفاوت معنیدار بین دو بافت مورد نظر ( )P>4/40و خطوط سبز نشان دهنده عدم وجود تفاوت معنیدار بین
دو بافت است (.)P<4/40

شکل  :6مقدار تجمع عنصر کادمیوم ( )ppmدر بافتهای مطالعه شده در مولدین و نوزادهای جمعیت
الکپشتهای منقار عقابی جزیره امالگرم ،استان بوشهر (میانگین  ±انحراف معیار)

شکل  :7مقایسه میانگین رتبهای عنصر کادمیوم در بین نمونههای بررسی شده از مولد ،تخم و نوزاد
الکپشتهای منقار عقابی جمعیت جزیره ام الگرم (استان بوشهر) .در این نمودار هر گره نشان دهنده بافت
مطالعه شده و همچنین مقدار میانگین رتبهای عنصر کادمیوم در آن بافت است .خطوط آبی نشان دهنده
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وجود تفاوت معنیدار بین دو بافت مورد نظر ( )P>4/40و خطوط سبز نشان دهنده عدم وجود تفاوت معنیدار
بین دو بافت است (.)P<4/40

بحث

زیستگاه ،رژیم غذایی ،جنسیت ،طول بدن ،سن

فلزات سنگین یکی از عوامل مهم آالینده در

و نوع بافت در تجمع فلزات سنگین در موجودات

خلیج فارس محسوب میشوند که از طریق

زنده موثر هستند (;Agah et al., 2009

فعالیتهای صنعتی ،پسابهای صنعتی و خانگی

 .)Mendil et al., 2010عالوه بر موارد یاد

و فعالیتهای استخراج و حمل و نقل مواد نفتی

شده ،میزان تجمع فلزات مختلف در بافتها به

وارد این زیستبوم میشوند و تاثیرات منفی

نقش فیزیولوژیک آنها نیز بستگی دارد

زیادی بر تنوع زیستی و بقای آبزیان میگذارند

( .)Lakshmanan et al., 2009بر اساس

( .)Mohammadizadeh et al., 2014یکی از

مطالعه  Gardnerو همکاران ( )2112بافت

گونههای شاخص و به شدت در خطر انقراض در

هدف تجمع کادمیوم بافت کلیه است .بر اساس

خلیج فارس الکپشت منقار عقابی است که در

مطالعه  Yipelو همکاران ( )2101نیز میزان

سالهای اخیر فعالیت مختلف صنعتی ،آب

کادمیوم در خون گونههای Caretta caretta

شیرینکنها ،فعالیتهای صید و صیادی،

و  Chelonia mydasکمتر از میزان قابل

تخریب سواحل و ورود آالیندههای متعدد به

سنجش و در بافت کلیه آنها به ترتیب  0/1و 0/2

زیستگاه تغذیهای و تولیدمثلی آنها اثرات منفی

میکروگرم بر گرم سنجش شد و میزان فلز مس

زیادی بر بقای زیستی این گونه و تخم و نوزادان

نیز در خون هر دو گونه نسبت به کلیه بسیار

آن گذاشته است.

پایینتر بود .در مطالعه حاضر با توجه به این که

بر اساس پژوهش حاضر میزان تجمع فلزات

روی نمونههای زنده مطالعه شد ،از این رو امکان

سنگین سرب و روی در بافتهای زرده ،خون و

بررسی بافت کلیه وجود نداشت و در بافتهای

نوزاد باالتر از بافتهای دیگر بود که این تفاوت

مطالعه شده میزان عنصر کادمیوم پایینتر از

در توزیع فلزات بین بافتهای مختلف آبزیان به

عناصر دیگر بود.

رژیم غذایی ،نوع آبزی ،سن ،غلظت فلزات در آب

در مطالعه حاضر بیشترین مقدار عنصر روی

و رسوب ،نوع فلز ،نوع بافت و میزان چربی

در زرده و کمترین مقدار آن در سفیده تخم

بافتها بستگی دارد .عوامل زیادی از جمله

ناقص و بافت مولد وجود داشت ،اما به طور کلی

انتقال سرب ،روی و کادمیم از مولدین الکپشت منقارعقابی به نوزادان
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میزان فلز روی در خون مولدین ،زرده تخم و

بیش از اندازه فلزات در بدن الکپشت میتواند

نوزاد باال بود که این عامل نشان دهنده انتقال

باعث تخریب بافتهای مختلفی مانند کلیه و

این فلز از خون مادر به زرده و نوزاد است .میزان

کبد ( )Yipel et al., 2017و اختالل در

فلز سرب در خون و ماهیچه مولد پایین اما در

هورمونهای جنسی و سیستم تولیدمثلی شود

پوسته ،زرده و نوزاد باال بود .به نظر میرسد که

( )Ikonomopoulou et al., 2009که در

امکان انتقال فلز سرب از رسوبات اطراف تخم

آینده میتواند بر بقای زیستی و تراکم جمعیت

به پوسته و سپس زرده و انتقال به نوزاد وجود

این گونه به شدت در خطر انقراض تاثیر منفی

دارد ،به طوری که  Burgerو همکاران در سال

بگذارد.

 2113با مطالعه بر روی پرنده آبزی Larus

یکی از عوامل موثر در تجمع زیستی فلزات

 glaucescensنشان دادند که میزان فلز سرب

سنگین در مولدین نوع تغذیه است .گونه

در پوسته تخم نسبت به مولد بسیار باالتر بود و

الکپشت منقار عقابی در منطقه Indo-

از دالیل پایینتر بودن سرب در بدن مولد نسبت

 Pacificیک گونه همهچیزخوار با ترجیح غذایی

به تخم را جذب از رسوبات و محیط اطراف ذکر

اسفنج و مرجان نرم است و از طرفی از نرمتنان

کردند .بر اساس مطالعه چمنی و همکاران در

و سختپوستان بستر نیز تغذیه میکند

سال  0932میزان فلز سرب و کادمیوم به ترتیب

( .)NMFS and FWS, 2013پس آلودگیها

در پوسته تخمهای تفریخ شده ،جنین و نوزاد

بیشتر از گونههایی که حداقل از یک نوع غذا

الکپشت منقار عقابی سیر نزولی داشت که از

استفاده میکنند به آن منتقل میشود .مطالعات

دالیل ذکر شده انتقال این فلزات از محیط به

نشان داده است تجمع زیستی باالی فلزات

پوسته گزارش شده است.

سنگین در تخم نشان دهنده این است که مادر

مطالعات نشان داده است که در صورت

در محیط زندگی خود در معرض فلز سنگین قرار

افزایش میزان آالیندهها در محیط زندگی

گرفته است و همچنین نشان دهنده وجود فلزات

آبزیان ،انتقال آنها به مولدین افزایش مییابد که

سنگین در محیط و رسوبات منطقه تخمگذاری

این عامل باعث افزایش انتقال فلزات سنگین به

است ( .)Mendil et al., 2010به این ترتیب با

تخم و نوزاد میشود (.)Burger et al., 2009

توجه به این که مولدین ماده در آبهای ساحلی

همچنین مطالعات نشان داده است که تجمع

تغذیه میکنند و از طرفی در عمق رسوبات

[ ]70احمدی و همکاران
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مناطق ساحلی تخمگذاری میکنند ،ازا این رو

باشد .بر اساس مطالعه صورت گرفته میزان

احتمال انتقال فلزات سنگین از مولد و همچنین

فلزات سنگین روی و کادمیوم سنجش شده در

از رسوبات به پوسته و سپس نوزاد باال است.

الکپشت منقار عقابی پایینتر از استانداردهای

بنابراین میتوان آلودگی نوزادان به فلزات

 WHOبودند .میزان استاندارد  WHOبرای

سنگین را هم به انتقال از مادر و هم انتقال از

فلزات سرب ،روی و کادمیوم به ترتیب 1/۳ ،91

رسوبات منطقه نسبت داد.

و  1/0میکروگرم در گرم ذکر شده است

بر اساس نتایج به دست آمده در این

( .)Pourang et al., 2005میزان فلز سرب در

پژوهش ،ارتباط معنیداری بین میزان غلظت

بافتهای زرده ،پوسته تخم ناقص و نوزاد به

عناصر در خون مولد ،بافت زرده و عضله نوزاد

ترتیب  1/۳2 ،1/81و  1/1۳میکروگرم در گرم

مشاهده شد ،به طوری که با افزایش میزان فلزات

بود که پایینتر از استاندارد  WHOاست.

در خون مولد ،میزان آن در بافت زرده و سپس

در مجموع ،در مطالعه حاضر میزان تجمع

در بچه الکپشتها قابل مشاهده بود که این امر

فلزات سنگین در خون و بافت عضله مولدین،

نشان دهنده انتقال فلزات سنگین از مولد به

زرده ،آلبومین و پوسته تخم طبیعی و ناقص و

نوزاد از طریق خون و زردهسازی است .از طرفی

همچنین عضله نوزاد الکپشت منقار عقابی در

با توجه به این که میزان عناصر در آلبومین تخم

جزیره امالگرم در شمال خلیج فارس سنجش

ناقص و تخم طبیعی اختالف معنیداری نداشت،

شد .پژوهش حاضر اولین پژوهش در مورد این

میتوان مشخص کرد که عامل اصلی انتقال

گونه است که در آن انتقال فلزات ضروری و

فلزات از مولد به نوزاد بافت زرده است .بر اساس

غیرضروری را در عضله و خون مولد و بخشهای

تجزیه و تحلیل انجام شده میزان تجمع عناصر

مختلف تخم ،و همچنین نوزاد در خلیج فارس

در بافت عضله مولد در بسیاری از موارد پایینتر

بررسی شده است .بر اساس نتایج به دست آمده

از بافت نوزاد بود که نشان دهنده انتقال فلزات

میزان فلزات روی و سرب نسبتا باال اما میزان

از محیط آبی به سیستم گردش خون و کبد مادر

کادمیوم پایین بود .بر اساس نتایج به دست

و سپس انتقال به زرده و در نهایت تجمع در

میزان تجمع عناصر در بافت عضله مولد در

نوزاد است و تخم میتواند به عنوان یک شاخص

بسیاری از موارد پایینتر از زرده ،پوسته تخم و

زیستی برای آالیندههای محیط آبی مولدین

بافت نوزاد بود که به نظر میرسد انتقال از

انتقال سرب ،روی و کادمیم از مولدین الکپشت منقارعقابی به نوزادان
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رسوبات اطراف باعث تجمع فلزات در بافتهای

بافت را به عنوان بافت ذخیرهای این عناصر و به

تخم و سپس نوزاد شده است .به عبارت دیگر

عنوان بافت شاخص این فلزات تعیین کرد.

بخشی از فلزات از طریق رسوبات به نوزاد منتقل
شده است که میتوان از نوزادان یا جنینهای

تشکر و قدردانی

مرده به عنوان یک شاخص آالینده محیطی

نویسندگان بر خود الزم میدانند از

استفاده کرد .عنصر کادمیم در خون و زرده و

همکاریها و حمایتهای اداره کل محیط زیست

همچنین عضله نوزاد تشخیص داده نشد و کمتر

بوشهر به علت همکاری در نمونهبرداری از

از مقدار قابل سنجش بود و یا بسیار کمتر از حد

منطقه حفاظت شده جزیره امالگرم تقدیر و

استاندارد جهانی بود در صورتی که در پوسته

تشکر نمایند .از آقایان حسین جعفری ،امین

تخم طبیعی و ناقص یافت شد که میتوان این

طالب ،مهران فقیه و مهدی ایرانمنش به دلیل
کمک در نمونهبرداری تشکر میگردد.
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Abstract
In the present study, the accumulation of heavy metals (Pb, Zn and Cd) in blood
and muscle, eggs and hatchlings of hawksbill were measured in July 2018 in
Ommolgorm Island, Bushehr Province. In the breeding season, blood and muscle
tissue from breeder samples were taken and then normal and abnormal eggs as well
as hatchlings muscle were sampled. Normal eggs were divided into three parts
including shell, albumin and yolk and abnormal eggs were divided into two parts
including albumin and shell. After separating the samples and preparing for the
measurement of heavy metals, the amount of heavy metals lead, zinc and cadmium
were measured by ICP-Mass. According to the results, the highest bioaccumulation
of heavy metals was related to zinc and then lead and the lowest was related to
cadmium. The highest accumulation was in breeder blood, normal egg yolk and
hatchlings muscle, respectively, and the lowest bioaccumulation was related to
cadmium metal in these tissues. The highest amount of cadmium was observed in
normal and abnormal eggshells. The present results showed that blood, yolk and
eggshell are as a bioindicator for zinc, lead and cadmium, respectively, and the
bioaccumulation of all three metals in breeder blood and muscle tissues and different
parts of normal and abnormal shell as well as hatchling muscle was less than the
WHO standard.
Key words: Heavy Metals, Persian Gulf, Hawksbill Turtle, Ommolgorm Island,
Pollution Index.
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