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چكیده

در سار های اخیر نگرانی در خصود آثار نامطلوب و درازمدت فلزات سنگین در محیط زیست افزایش یافته اسهت .فلهزات سهنگین در
محیطزیست میتوانند تأثیرات جدی در پایداری و سالمت بومسازگانها به وجود آورند .ایهن آالینهدههها از طریهش منهاطش سهاحلی و
رودخانهها وارد دریا و از طریش زنجیرۀ غذایی در بدن آبزیان جمع میشوند .اهداف ما در مطالعۀ حاضهر ،انهدازهگیهری غلظهت فلهزات
سنگین از جمله روی ،مس ،سرب و کادمیوم در بافت عضلۀ اگرت بزرگ در ذخیره گاه زیست کرۀ حهرا و مقایسهۀ آن بها اسهتانداردهای
ارائهشده ،همچنین مقایسۀ غلظت فلزات سنگین بین جنس نر و ماده و پرندۀ بالغ و نابالغ است .نتایج نشان داد کهه فقهط در میهانگین
غلظت فلز سرب در بافت عضله بین جنس نر و ماده اختالف معنی دار آماری وجود دارد ( .)P<0/05در این مطالعه ،هیچ گونه اخهتالف
معنی دار آماری در غلظت فلزات سنگین بین اگرت بالغ و نابالغ مشاهده نشد .همچنین ،مقایسهۀ میهانگین غلظهت فلهزات سهنگین بها
مقادیر ارائه شده نشان داد که میانگین غلظت روی ،بسیار باالتر از مقادیر بیان شده و میانگین غلظت مس ،سرب و کهادمیوم در اگهرت
بزرگ در حدود استانداردهای ارائه شده است و نزدیک به سطوحی که بتوانند آثار سمی را در پرندۀ مورد نظر نشان دهند ،نبوده است .با
وجود این ،باالبودن غلظت این عناصر در برخی نمونه ها نشان می دهد که این پرندگان در محیطزیست خود در معرض این فلزات قرار
دارند.
کلیدواژه

اگ ت بزرگ ،آلودگی ،ذخی هگاه زيست ۀ ح ا ،عضله ،فلزات سنگین.

 .1سرآغاز

زن گی می نن در س اوم زن گی انسسن هس نق

لتدگی م یو زیسات و باه خصاتص لاتدگی دریسهاس از

( )Abdolvan and Safahie‚ 2009الاازاش ساانگین از

مسسئل سه ی نن ک ای است ه اماروزک بشار باس ن متاجاه

مهم سرین ین کهسی م یوزیستی به دمسر میرونا

اه از

اساات بساایسری از ا،سلیااتهااسی انسااسن پیسماا هااسی

طری منسط ساسحلی و رودخسناههاس وارد دریاس دا ک و از

جبران نسپذیری در م یو زیست دریسیی دارن ا به طتری اه

طری ا زنمیاارۀ غااذایی در ب ا ن بزیااسن جمااع ماایدااتن

سخریااب نا بساایسری از منااسط دریااسیی جهااسن را سه ی ا

( )Porkhabaz and Norouzi‚ 2012بسیسری از این عنسور

می ن دریس یکی از منسبع مهم بس امتیسز هاسی ویاژک ای بارای

نه سنهس برای متجاتداش ضاروری نیساتن ا بلکاه خسوایت

سأمین قسمتی از نیسزهسی بشر طای ساسریخ باتدک و هساتا

سمی زیسدی دارنا از اسسسایسارین مساسئل در خصاتص

بنسبراین حف م ایو زیسات دریاس و جاسنترانی اه در ن

الزاش سنگین سمزیهنش ن نهاس در با ن اسات در واقاع

* نتیسن ک مسئت  :تلفن تماس09166652008 :

بسزایی دارد

Email: mortazavi.s@gmail.com
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الزاش سنگین پس از ورود به ب ن داع نمیدتن ا بلکه در

دستر بتدن طی سس برای نمتنه برداریا گتداتختاربتدن

بساتهسیی م ل چربایا عضاالشا اساتختانهاس و مفسوال

گتنااها همچنااین در براباار نتسااسنهااس و ویژگاایهااسی

اه هماین امار متجاب

ایزیکتدایمیسیی بردباسری داداته بسدا ( ‚Lafabrie et al.

بااروز بیمااسریهااس و عااتارض مت،ا دی در با ن ماایدااتد

یاس

رستد می نن و انبسدته میدتن

 )2013بس ستجه به مممتع دارایو باس اگارش بازر

( )Harikumar et al.‚ 2009الزاش سنگین در م یوزیست

حتاویل سفی بزر

سأثیراش ج ی در پسی اری بتم سسزگسن هس به وجتد می ورن

گتنۀ منسسب به منظتر ان ازک گیری غلظات الازاش سانگین

در ارزدیسبی سغییاراش باتمساسزگسن اساتفسدک از گتناه هاسی
پسی

گر می ستان دادک هسی قسبل اعتمسدی را برای ارزدایسبی

بس نسم علمای  Egrette albaباهمنزلاۀ

انتخسد د اگرش بزر

از گتنه هسی وابسته به بتمسسزگسن

بی است ه بس ستجه باه جم،یات وااارا پارا ن

وسایعا

متق،یت ویژۀ مسهی ختاریا هماتارک ماترد ستجاه م ققاسن

یفیت م یوزیست اراهم ن
پرن گسن در مقسیسه بس سسیر مهرک دارانا به لاتدگی هاسی

بتدک است همچنینا این گتنه در ذخیرک گسک زیست رۀ حرا

م یوزیست حسسسیت بیشاتری دارنا ()Furness‚ 1993

زاد وری می ن و یک گتنۀ مقیم م ستد میدتد عاالوک

مستقیم یاس اساتفسدک از

باار نا متق،یاات واایسدی اگاارشهااس در بااس ی چرخااۀ

پرن گسن ممکن است از طری سمس

د و غذای لتدک در م،رض متاد دیمیسیی گتنسگتن نظیار

بتمسسزگسنهسی بیا نهس را به سغییاراش م یلای حساس

الازاش سانگین قارار گیرنا ( )Savinov et al.‚ 2003از

ردک است لذا اینگتنه می ستان باهمنزلاۀ وسایله ای بارای

طرااای پرنا گسن بااه علاات ارسبااسط غیاارمسااتقیم بااس منااسبع

بررسی سغییراش در یفیت بتمسسزگسنهسی بی استفسدک دتد

لتدک نن کا می ستانن س،یین نن ۀ سلص غلظت عنسور سمی
در زنمیرۀ غذایی بتم ساسزگسن هاسی بای بسدان بناسبراینا
لتدگی پرن گسن به الزاش سنگین می ستان پی بینای ننا ۀ
لتدگی در طت زنمیرۀ غذایی بسد ( )Burger‚ 1993باه
منظتر بررسی غلظت الزاش سنگین در بسیسری از ملسل،سش
از بسات عضلها ب ا لیها ط س ا قلبا د ا چربیا ختنا
مغزا اساتختان و در ساسیر ماتارد از پار و سخام پرنا گسن
استفسدک د ک است غلظت هسی متفسوسی از یک نتع الاز در
بساتهسی مختلف سممع مییسب ا بنسبراین به منظتر ارزیاسبی
وض،یت م یو ضروری اسات اه از انا ام هاسی مختلاف
پرن ک استفسدک داتد ( )Zhang et al.‚ 2011اوات ً الازاش
سنگین بیشتر در بساتهسیی دی ک مایداتن

اه از ا،سلیات

متسبتلیکی بس یی برختردارنا مسهیچاه از مهام سارین ایان
ان ام هسست به هماین علات انا ازک گیاری غلظات الازاش
ساااانگین در ن ستواااایه ماااایدااااتد (

and

Jalali

)Aghazademeshki‚ 2006
به طتر لی می ستان ویژگی هسی پسیشگر زیستی منسسب
را متارد زیر عنتان ارد :غیرمهاسجر و ساس ن باتدن گتناها
اراوانی منسسبا دنسسسیی سسنا دادتن عمار طات نی و در

()Karimi and Esmaili-sari‚ 2007
ه ف از این ملسل،اه مقسیساۀ غلظات الازاش سانگین
( سدمیتما مسا روی و سرد) در بسات عضلۀ بین جنس نر
و مسدک و اگرش بسلغ و نسبسلغ بتدک است و در نهسیت غلظات
الزاش سنگین در بسات عضلۀ اگرش بازر

در ذخیارک گاسک

زیست رۀ حرا بس استسن اردهسی متجتد مقسیسه د
 .2مواد و روش بررسی
منلقۀ حفسظتد ۀ حرا وسیعسارین رویشاگسک جنگالهاسی
حرا در ایران و خلیج اسر

است و  86درو جنگال هاسی

حرای ایران را دربر گراتاه و باس وسا،ت  86هازار و 581
هکتسر در متق،یت جغراایسیی  26درجه و  43دقیقاه ساس 26
درجه و  59دقیقه عرض دمسلی و  55درجه و  32دقیقه ساس
 55درجه و  48دقیقۀ طت درقی واقع د ک اسات منلقاۀ
حفسظت د ۀ حرا در سنگۀ خترانا بین جزیرۀ قشما ستاحل
حتزۀ بن ر خمیر و در مصب و دلتسی رودخسنۀ مهران قارار
گراته است و سمسمی سرعهخاتاران را دربار مایگیارد ایان
منلقه یکی از  10ذخیرک گسک زیست رۀ منتخب یتنساکت در
ایران و سنهس ذخیرک گسک ساسحلی در د هاسی دامسلی خلایج
اسر

است ()Zehzad and Madjnoonian‚ 1998

بررسی میزان تجمع فلزات سنگین (روی ،مس ،سرب و کادمیوم)...
فرناز شیبانیفر و همکاران

در این ملسل،ه پس از بررسی هسی مق مسسی در خصتص

رابلۀ ()1
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M = CV / W

ذخیرکگسک زیست رۀ حرا و گراتن ممتز داکسر از ساسزمسن

 :Cغلظت بهدست م ک از دستگسک؛

حفسظت م یوزیستا نمتنه گیری طی مسک هاسی باسن و ذر

 :Vحمم نهسیی نمتنه (در این بررسی  25میلی لیتر بتدک

 1391انمسم د نمتنه گیری به روش سصسدای و از طریا
دکسر وترش گرات (س ،اد نمتنه هسی دکسرد ک  20قل،ه
است) نمتنههس ب ،از جماع وری باه زمسیشاگسک منتقال و
سلب دااکسای د ا ن و در نهااس س،یااین جنساایت وااترش
گرات پس از ج ا سسزی بسات عضلها نمتنه هسی بساات باس

است)؛
 :Wمق ار مسدۀ خشاک مصارف دا ک بارای هضام بار
حسب گرم (در این بررسی یک گرم بتدک است)؛
 :Mغلظت نهسیی نمتنه بر حسب  p.p.mباه ازای یاک
گرم وزن خشک م سسبه د

ون (در دمسی  105درجۀ سسنتیگراد به م ش  24ساسعت)

در این ملسل،ه برای س لیل ماسریا از نارم ااازار SPSS

خشاک دا ن ( )Burger and Gochfeld‚ 2007ساوسا

نسخۀ  19و به منظتر رسام نمتدارهاس از نارم ااازار Excel

نمتنه هس در مرحلۀ ب ،به وسیلۀ هس ون چینی خرد دا ن و

نسااخۀ  2007اسااتفسدک داا ابتاا ا بااس اسااتفسدک از زمااتن

یک گرم از هر نمتنه بس سرازو وزن د

 Shapiro-wilkمیزان سب،یت دادک هس از ستزیع نرمس بررسای

در مرحلۀ هضم به هر

ام از نمتناه هاس (یاک گارم از

نمتنۀ وزن د ک) به نسبت  4:1اسای نیتریاک  65دروا و
اسی پر لری ریک  60درو اضساه د ( 8میلی لیتار اسای
نیتریااک و  2میلاایلیتاار اساای پر لریااک) و در دسااتگسک
هضم نن ک ابت ا در دمسی  40درجۀ سسنتی گراد باه ما ش 1
سسعت و در دمسی  140درجۀ سسنتی گراد به م ش  3سسعت
هضم د ن در مرحلۀ ب ،نمتنه هس بس سغذ واسای واسمان
 42میکرون وسف د ن و حمم م لت وسف د ک باس د
مقلر به  25میلی لیتر رسسنی ک د پاس از نا هار یاک از
نمتنههس در ظروف پلیاسیلنی دردارا ساس زماسن انا ازکگیاری
غلظت الزاش سنگین ن هس از طری دستگسک جذد اسمی در
یخچس نگه اری د ن ( )Yap et al.‚ 2002برای اطمینسن
از دقت عملیسش هضم و بای ساأثیر باتدن ماتاد مصارای در

د به علت نرمس نبتدن دادک هسا عمال سغییار داکل ن هاس
وترش گراتا امس دادک هس باس اساتفسدک از سغییار داکل نیاز
نرمااس نش ا ن ا بنااسبراینا از زمااتن نسپسرامتریااک Mann

 Whitney Uبرای مقسیسۀ غلظت الزاش سانگین در جانس
نر و مسدک و اگرش بسلغ و نسبسلغ استفسدک د
 .3نتایج
میسنگینا ح اقل و ح ا ر عنسوار رویا ماسا اسدمیتم و
سرد در بسات عضلۀ اگرش بزر

بر حسب میکروگرم بار

گاارم وزن خشااک در ج ا و  1نشااسن دادک د ا ک اساات
بیشترین میاسنگین غلظات مت،لا باه الاز روی و متارین
غلظتا مت،ل به الز سدمیتم است میسنگین غلظت الازاش
رویا مسا سرد و سدمیتم در بسات عضلها در جنس نر و
مسدۀ اگرش بزر

نیاز در جا و  1ما ک اسات بیشاترین

غلظت الزاش سنگینا در هر نتبت از عملیسش هضما یاک

میسنگین غلظات در هار دو جانس مت،لا باه الاز روی و

نمتنۀ دسه نیز در نظر گراته د ا سس نتاسیج ن در واترش

مترین غلظت مت،ل به الز اسدمیتم اسات همچناینا باس

قسبل مالحظه بتدنا از غلظت هسی به دست م ک برای الازاش

ستجه به ج و  1بیشترین میسنگین غلظت در اگرش بسلغ و

مترد نظر در نمتنه هسی مختلف سسته دتد در این ملسل،اه

نسبسلغا مت،ل به الز روی و مترین غلظتا مت،لا باه الاز

غلظت الزاش سنگین از طری دستگسک جذد اسمی

ه میسنگین

سنم
م

 contrAA 700وترش گرات
م سسبۀ غلظت نهاسیی الاز باس اساتفسدک از رابلاۀ  1بار

حسب میکروگرم بر گرم وزن خشک م سسبه د

سدمیتم است نمتدارهسی  1و  2نشسن می دهن

غلظت روی و مس در بسات عضله در جانس نار بیشاتر از
جنس مسدک استا امس میسنگین غلظات سارد و اسدمیتم در
جنس مسدک بیشتر از جنس نر است
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جدول  .1میانگین  ±انحراف استاندارد عناصر روی ،مس ،کادمیوم و سرب در بافت عضلۀ  20قطعه اگرت بزرگ
(میکروگرم بر گرم وزن خشک)

نمتنه

روی

مس

سرد

سدمیتم

نر

102/36±32/5

12/12±3/29

0/55±0 /11

0/04±0 /01

مسدک

93/08±11/8

11/11±1/86

0/92±0 /27

0/07±0 /1

بسلغ

101/03±28/11

12/4±2/77

0/67±0 /21

0/056±0 /04

نسبسلغ

91/59±12/79

10/31±1/71

0/89±0 /33

0/076±0 /11

ل

96/53±23/22

11/78±2/44

0/72±0 /22

0/049±0 /03

120

60

نر

40

ماده

20

غلظت بر حسب میکروگرم بر گرم

80

1
0.8
0.6

نر

0.4

ماده

0.2

0
مس

غلظت برحسب میکروگرم برگرم

100

1.2

0

روی

سرب

کادمیوم
فلزات

فلزات
شکل  .1مقایسۀ میانگین غلظت روی و مس در بافت عضله در جنس

شکل  .2مقایسۀ میانگین غلظت کادمیوم و سرب در بافت عضله

نر و مادۀ اگرت بزرگ

در جنس نر و مادۀ اگرت بزرگ

در این پژوه

نتسیج زمتن من ویتنای یات باه منظاتر

مقسیسۀ اختالف غلظت عنسور در بین دو جانس نشاسن داد
ه اقو در خصتص الز سرد اختالف م،نیدار مسری بین
جنس نر و ماسدک در بساات عضاله وجاتد دارد ()P<0/05ا
( ج و  )2
هر چن میاسنگین غلظات روی و ماس در پرنا ۀ باسلغ
بیشتر از نسبسلغ و میسنگین غلظت سرد و سدمیتم در پرنا ۀ
نسبسلغ بیشتر از پرن ۀ بسلغ استا امس نتسیج زمتن مان ویتنای
یت نشسن مای دها

اه باین غلظات ماسا رویا سارد و

سدمیتم در اگارش باسلغ و نسباسلغ سفاسوش م،نای دار ماسری
وجتد ن ارد ()P>0/05ا (ج و )3

جدول  .2نتایج آزمون من ویتنی یو به منظور بررسی اختالف
فلزات سنگین در بافت عضله بین جنس نر و مادۀ اگرت بزرگ

فلز
روی
مس
سرد
سدمیتم

جنس

تعداد

نر

9

مسدک

11

نر

9

مسدک

11

نر

9

مسدک

11

نر

9

مسدک

11

* P<0/05سلص اطمینسن  95درو 

مقدارp

0/94
0/82
*0/002
0/23

بررسی میزان تجمع فلزات سنگین (روی ،مس ،سرب و کادمیوم)...
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جدول  .3نتایج آزمون من ویتنی یو به منظور بررسی اختالف
فلزات سنگین در بافت عضله بین اگرت بالغ و نابالغ

فلز
روی
مس
سرد
سدمیتم

سن

تعداد

بسلغ

12

نسبسلغ

8

بسلغ

12

نسبسلغ

8

بسلغ

12

نسبسلغ

8

بسلغ

12

نسبسلغ

8

در اازای

غلظت روی و مس در بسات عضلۀ ایان پرنا ک

بسدن ()Malekpouri‚ 2001

مقدار p

میسنگین غلظت سرد در بسات عضله در ملسل،ۀ حسضر
 0/72میکروگرم بر گرم به دسات ما

0/91

اه در مقسیساه باس

میسنگین غلظت سرد در ملسل،سش  Luciaروی سلیلۀ حنسیی
( )0/05 µg/gو سلیم خس ساتری ( )0/29 µg/gدر ارانساه

0/15

بیشتر استا امس در مقسیسه بس سلت سرد ان ازک گیریدا ک
0/13

در ملسل،سش  Kavaunروی ر س سیسک اروپسیی در روسایه
( )1/05 µg/gبسیسر پسیینسر است (Lucia ; Kavaun‚ 2004

0/38

 )and Andre‚ 2010در این ملسل،ه غلظت بس ی سرد در
برخی از نمتنه هسی اگرش بزر

* P<0/05سطح اطمینا  95درصد

حرا نشسن می ده
 .4بحث و نتیجهگیری

در ذخیرک گسک زیسات ارۀ

ه م یو زیست این پرن ک س ت استر

د ی نسدی از سرد قرار دارد سرد نتعی ینا ک اسات
در

ه در همه جس یساات و از طریا سخلیاۀ اسضاالد وانسیع

میااسنگین غلظاات روی در بسااات عضاالۀ اگاارش باازر

ه در

مختلفی همچتن ونسیع چس ا پس یشگسک نفات و غیارک باه

مقسیسه بس میاسنگین غلظات روی در ملسل،اسش  Luciaروی

د دریااس وارد ماایدااتد ()Lakshmanan et al.‚ 2009

سلیلۀ حنسیی در ارانساه ( )31/1 µg/gو ملسل،اسش ریمای

ا،سلیااتهااسی بشاار و ستساا،ه در واانسیع پتروداایمی و

در ساس د انزلای ( )68/1 µg/gبیشاتر

پس یشگسک هسی نفتا سرخسنۀ سرد و روی قشم و حمال و

ملسل،ۀ حسضر  96/53میکروگرم بر گرم به دست م

روی بس الن بازر

اسات ( ریمای و همکاسرانا Lucia and Andre‚ ;1386

 )2010میااسنگین غلظاات مااس در ایاان ملسل،ااه 11/78
میکروگرم بر گرم به دست م

اه در مقسیساه باس سالت

مس گزارش د ک در ملسل،سش ریمی روی بس الن بزر

نقل شتی در ستاحل جنتد ایران ممکن است مهامسارین
عسمل در اازای

این الز در بسات عضلۀ این پرن ک بسدن

میسنگین غلظت سدمیتم در بسات عضلۀ اگرش بزر
در

این ملسل،ه  0/049میکروگرم بر گرم به دسات ما

در
اه در

سس د انزلی ( )67/2 µg/gو ملسل،سش  Kavunروی ر س

مقسیسه بس میسنگین غلظت اسدمیتم در ملسل،اسش Tsipoura

ساایسک اروپااسیی در روساایه ( )24/3 µg/gپااسیینساار اساات

روی غسز سنسدایی در نیتجرسی ( )0/005 µg/gبیشتر باتدک

()Kavaun‚ 2004; Karimi and Esmaili-sari‚ 2007
الزاش ضروری م ل مس و روی برای متسبتلیسام با ن
ضروریان ا امس اگار غلظات ن هاس در با ن ااازای

یسبا ا

سأثیراش مضری در سالمت متجتد ختاهن گذادت الزاش
ضروری در همۀ بسات هس ماترد نیسزنا ایان الازاش نقا
اسسسی در رد و نمت جتجه هسا سشکیل و رد استختان هس

و سقریباسً براباار بااس ساالت

ااسدمیتم انا ازکگیااریدا ک در

ملسل،سش ریمی روی بس الن بزر

در سس د انزلای (µg/g

 )0/045اسات ( Tsipoura and Burger‚ 2011; Karimi

)and Esmaili-sari‚ 2007
مهمسرین عسمل اازای

سدمیتم در ذخیرک گسک زیست رۀ

حرا نسدی از لتدگی نفتای اساتا زیارا اسدمیتم یکای از

دارنا ( )Honda et al.‚ 1986رنااگ میاازی و اسااکراد

اجزای سشکیل دهن ۀ نفت است لتدگی نفتی اگر به علات

شااتیهااس در ممتمااع شااتیسااسزی و اسضااالد نسداای از

د

سرخسنۀ ستلی روی در بن رعبس

می ستانن مهمسرین عسمال

سصسداسش و حتاد

غیر مترقبه نبسد ا نسدی از خارو

ستازن شتی هسست ه این امر بیشتر در اسکله هاسی داهی
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بسهنرا ات د و دهی رجسیی ه در نزدیکی م ا ودۀ ماترد

پرن گسن دریسزی به خصاتص در پار ن هاس گازارش دا ک

ملسل،ه قرار دارن ا اسفس میاات ( )Malekpouri‚ 2001در

اسات ( Barbieri and Elisangela‚ 2009 ; Burger and

پس یشگسک نفت بن رعبس

نیزا نفات خاسم هنگاسم انتقاس از

 )Gochfeld‚ 2000زیرا پرنا گسن باسلغ اروات زیاسدسری

شتی هس و نفت

و سصاسداسش

طری

هس به علت حتاد

برای سممع زیستی الزاش سنگین در بسات هسی ختد دارنا

و نشتی در خلتط لتلها وارد دریس می دتد عالوک بر ماتارد

( )Burger‚ 1993امس ملسل،سش ( Burger )1996روی یاک

نیاز اساتفسدک از

گتنۀ س سیی در  Captree Long Islandنشسن داد ه غلظت

ستخت گسزوئیل برای راک ان ازی اولیه و گارم اردن دیاگ

سدمیتم در پرن گسن نسبسلغ بیشتر از پرن گسن بسلغ است نهس

بخسر به منزلۀ ستخت اولی واح هسا متجب لتدگی نفتای

ه سفسوش سلت غلظت الزاش در پرنا گسن

گفته د ک در نیروگسک ساتانیر در بنا رعبس

منلقه و در نتیمه اازای

غلظت سدمیتم در م

ودۀ مترد

ملسل،ه مایداتد ( )Mohamadinezhad‚ 2001همچناینا

نتیمه گراتن

بسلغ و نسبسلغ ممکن است به علت سغذیۀ متفسوش ن هس بسد
()Burger‚ 1996

نتسیج ملسل،ۀ حسضر نشاسن داد اه اقاو در خصاتص الاز

مقسیسااۀ میااسنگین غلظاات الاازاش رویا مااسا ساارد و

سرد اختالف م،نی دار مسری در میاسنگین غلظات الازاش

ااسدمیتم در بسااات عضاالۀ اگاارش باازر در مقسیسااه بااس

سنگین بین جنس نر و مسدک وجاتد دارد ( )p<0/05جانس

استسن اردهسی ارائهد ک نیز در ج و  4نشسن دادک د ک است

مسدۀ پرن گسن می ستان الازاش سانگین را از طریا اراینا

جدول  .4مقایسۀ میانگین غلظت عناصر سنگین در اگرت بزرگ

سخمگذاری از ب ن داع ن ا این سنهس راک داع الزاش سنگین

با استانداردهای ارائهشده (میکروگرم بر گرم)

از ب ن است ه جنس نر قاسدر باه ایان اسر نختاها باتد
( )Burger‚ 1993امس در ملسل،اسش منصاتری روی اگارش
سسحلی در منلقۀ حفسظاتدا ۀ حارا نتاسیج نشاسن داد اه
اختالف م،نی دار مسری در غلظات سارد باین دو جانس
وجتد دارد به طتری ه در جنس نر غلظت الزاش سنگین

پرندگان دريازی و

میانگین غلظت در پر

ساحلزی

اگرت بزرگ

روی ■

>50

96/53

مس ■

20 -10

11/78

سدمیتم ■

6 -0/3

0/049

سرد ■

>4

0/72

عنصر

بیشااتر از جاانس مااسدک اساات ()Mansouri et al.‚ 2011

■ Burger and Gochfeld.2000

همچنینا در ملسل،سش  Burgerو همکسرانا غلظت اروم و

بس ستجه به ج و بس میسنگین غلظت رویا بسیسر بس سر

منگنز در جنس نر س اسییا باه طاتر م،نای داری بیشاتر از

از مقسدیر استسن ارد ارائاهدا ک اسات البتاه ساس نتن حا ود

جنس مسدک بتد ( )Burger et al.‚ 2007بنسبراینا مایساتان

استسن ارد الزاش سنگین در ان امهسی مختلف پرن گسن بیاسن

نتیمه گرات ه رژیام غاذاییا لاتدگی م ایو زیسات در

ه سلت ایان

نش ک استا امس همین مقسیسه نشسن می ده

م ل ستلی م ل پرن ک و وض،یت مهسجرش پرن ک عاالوک بار

الز در اگرش بزر

اراین سخم گذاری مای ستاننا در میاسنگین غلظات الازاش

را در پرن ک ایمسد ن امس میسنگین غلظات ماسا سارد و

سنگین در ان ام هسی پرن گسن سأثیرگذار بسدان و باس باتدن

در ح ود استسن اردهسی ارائه دا ک

در ح ی است ه می ستان ثسر سامی

سدمیتم در اگرش بزر

غلظت الزاش سنگین در یک جنس اقو س ت ساأثیر یاک

است و نزدیک به سلتحی ه بتتانن ثسر سمی را در پرن ۀ

عسمل نیست ()Kim and Koo‚ 2008

مترد نظر نشسن دهن ا نبتدک است بس وجاتد ایانا باس بتدن

در این ملسل،ه هیچ گتنه اختالف م،نای دار ماسری باین
غلظت الزاش سنگین در اگرش باسلغ و نسباسلغ دیا ک نشا
اازای

غلظت الزاش سنگین بس اازای

سن در بسایسری از

غلظت این عنسور در برخی نمتنههس نشسن میده

اه ایان

پرن گسن در م یوزیست دسن در م،رض ایان الازاش قارار
دارن به طتر لی ا،سلیت هسی مختلف انسسنی و ستسا،ه و
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هرمزگسن به دلیل همکسری در جمع وری نمتنه هس قا ردانی

استقرار وانسیع مختلاف در برخای قسامتهاس یاس اطاراف

می دتد این مقسله اسر پژوهشای از پسیاسننسماۀ سردنسسای

ذخیرک گسک زیست رۀ حرا را میستان منبع اوالی لاتدگی و

ارد است ه بس حمسیت مسلی دانشگسک مالیار انماسم دا ک

این الزاش دانست

عسمل مؤثر در اازای

است
تشکر و قدردانی
ب ین وسیله از زحمسش سسزمسن حفسظت م یو زیست استسن
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