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 19-333-91 شماره:

 99/99/9311   تاریخ:

ای اروپایی، پشت برکههای کبد و کلیه الکر بافتد( مطالعه غلظت فلزات سنگین )سرب و جیوه عنوان:

European pond turtle ،استان گلستان( )مناطق توشن، والغوز و سیدمیران  :مطالعه موردی   

 ، حسن رضایی، سیده ملیحه حسینی، آنالیزا زاکارونی سمیه نمرودی :(گانه)نویسند

 14-333-91  شماره شناسهبا  طرح تحقیقاتی منبع یافته:

 

 ای اروپایی، فلزات سنگین، استان گلستان  پشت برکهالک هاي کلیدي:واژه

 هاي کوتاه علمییافته
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 هاترین یافتهمهم

 ها بود. ( در مقایسه با کلیهµg/g33/0 ± 36/9 های کبد )گر باالتر بودن غلظت جیوه در بافتنتایج بیان -

 ( شناسایی شد.µg/g 6/91± 36/43باالترین غلظت سرب در بافت کلیه ) -

 ها و طول کاراپاس شناسایی شد.ه مثبتی بین غلظت سرب و جیوه در بافترابط -

 باالتر از نرها بود.  های مادهپشتالک میزان فلزات سنگین در  -

 (.˃03/0Pهای کلیه و کبد با جنسیت وجود نداشت )هیج ارتباطی بین غلظت فلزات سرب و جیوه در بافت  -

ها گونه بلکه بر سایر حیوانات وحشی و جمعیت انسان تنها بر این هوجود احتمال خطر اثر منفی فلزات سنگین ن -

  گیری کرد.توان نتیجهدر استان گلستان را می

 

 مقدمه )شرح مساله(

های آب شیرین با طول عمر باال، با محدوده پشتیکی از الک Emys arbicalavisای اروپایی پشت برکهالک

گر کاهش آبزی در نظر گرفته شده است. مطالعات اخیر بیانک گونه نیمهعنوان یمتر، به 9000 - 4000حرکتی 

ای پشت برکهها است. در نهایت، الکآبزی در اکثر کشورها حتی با وجود گستره باالی آنگونه نیمه تعداد این

در معرض خطر در نظر گرفته شده است. عنوان گونه المللی حفاظت از طبیعت، بهاروپایی در لیست قرمز سازمان بین

باشد. هدف از این ها میترین آنآلودگی فلزات سنگین در بین خطراتی که انسان عامل آن است، یکی از خطرناک

ای اروپایی در استان گلستان و نیز های برکهپشتهای زیستی الکگیری غلظت سرب و جیوه در نمونهمطالعه اندازه

 ها را در معرض خطر قرار دهد، بود. پشتطح آلودگی باال بوده و ممکن است سالمت جمعیت الککه آیا سبررسی این

 

 اهمیت موضوع

گر زیستی اکوسیستم مربوط به خود عمل کرده و اطالعات عنوان نشانتوانند بهای اروپایی میهای برکهپشتالک

ند جهت برآورد وضعیت سالمت این گونه و اکوسیستم توادر مورد وضعیت آلودگی به فلزات سنگین در این گونه، می

ها زیست آنریزی راهبردی مدیریتی برای حفظ این گونه و محیطعالوه چنین اطالعاتی جهت برنامهکار رود. بهآن به

 توانند در آینده مورد استفاده قرار بگیرند.می



 ؛ 683معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیابان شهید بهشتی، صندوق پستی: 

 65553181، نمابر: 81968-93761کد پستی: 

 

 

 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 گرم. گرم بر کیلوهای کبد و کلیه به سرب و جیوه بر اساس میلیمیانگین آلودگی بافت -9ل جدو

 سرب جیوه
 فلز

 بافت

8/91± 3/43  8/91±3/43  کلیه 

8/98 ±1/40  8/98± 1/40  کبد 

 
 . ای اروپاییهای برکهپشتمشخصات زیستی الک -2جدول 

 جنسیت طول نمونه

 ماده مترمیلی 639 9

 نر متریمیل 939 6

 ماده مترمیلی 646 3

 نر مترمیلی 983 3

 ماده مترمیلی 989 3

 ماده مترمیلی 973 7

 نر مترمیلی 939 8

 ماده مترمیلی 674 1

 نر مترمیلی 936 90

 
 . رابطه پیرسون بین غلظت فلزات سنگین و طول کاراپاس -3جدول 

 طول کاراپاس داریسطح معنی 

 144/0** 000/0* بدمیانگین جیوه در ک

 149/0** 000/0* میانگین جیوه در کلیه

 813/0** 000/0* میانگین سرب در کبد

 0̽/131** 000/0* میانگین سرب در کلیه
 . (P>09/0) 09/0 داری رابطه در سطحمعنی **

 . (P>03/0) 09/0 داری رابطه در سطحمعنی *

 


