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چكيده
زمينه و اهداف :حضور خرچنگهای منزوی در زنجیره غذایی آبزیان و پرندگان ساحلی و نقش قابل توجه در پاکساازی میاین نناان-
دهندهی اهمیت مطالعه این گونهها به عنوان شناساگرهای زیستی است .از این رو مطالعه حاضر به تعیین میزان غلظت سار و ااادمیو
در رسوبات و بافت س خت خرچنگ منزوی در سواحل جزیره ایش و مقایسه آن با استانداردهای جهانی پرداخته است.
روش بررسی :برای تعیین غلظت سر و اادمیو  ،ابتدا با استفاده از طرح نمونهبرداری تصاادفی ،تعاداد  ۰۳نموناه رساو و  0۳نموناه
خرچنگ از جنو و جنو شرق جزیره ایش در سال 5۰31برداشت گردید .سپس غلظت سر و اادمیو موجاود در بافات ساخت هار
نمونه بافت و رسو با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری جذ اتمی اندازهگیری و با حدود استاندارد مقایسه شد.
يافتهها :میانگین سر و اادمیو در رسوبات سواحل جنو و جنو شرق جزیره ایش به ترتیب  0۰/0۳و  0/39میلی گر بر ایلاوگر
به دست آمد اه هر دو از استانداردهای ایفیت رسو اانادا و آمریکا باالتر است .میانگین سر و اادمیو در بافت سخت نمونه های مورد
مطالعه نیز به ترتیب  0۳/30و  0/۳3میلی گر بر ایلوگر اندازه گیری شد.
بحث و نتيجهگيری :میانگین سر و اادمیو در بافت سخت نمونه ها از میانگین به دست آمده در مطالعات مناابه روی آبزیاان خلای
فارس به مراتب باالتر است .تاثیر متقابل سر و اادمیو در ایجاد اختالل در فیزیولوژی رشد به اثبات رسیده اسات .ااادمیو در تذذیاه،
رشد ،بقا و فعالیت های تولیدمثلی  Coenobita scaevolaتأثیر منفی دارد.
واژه های کليدی :خرچنگ منزوی ،)Coenobita scaevola( ،سر  ،اادمیو  ،رسو .
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Abstract
Background and Objective: The presence of hermit crabs in aquatic species and coastal bird’s food
chain and their significant role in environmental remediation highlight the importance of studying
these species as biological indicators. Hence, this study assessed the concentration of Lead and
Cadmium in sediments of and hard tissue of hermit crabs in KISH Island and compared the results
against international standards.
Methods: To determine the concentration of Lead and Cadmium, 30 sediment samples and 60 crabs
were randomly collected from the south and southeast of KISH Island. By preparation and analysis of
specimens, the concentration of heavy metals was determined using atomic absorption
spectrophotometer.
Findings: The mean concentration of lead and cadmium in the sediments of the south and southeast
coasts of Kish Island were 63.20 and 2.94 mg/kg, respectively, both of which are higher than the
sediment quality standards of Canada and NOAA. The mean concentration of lead and cadmium in the
hard tissue of Coenobita scaevola were 20.92 and 2.09 mg/kg, respectively, which is much higher than
the average obtained in similar studies on Persian Gulf aquatic animals.
Discussion and Conclusion: The mean concentration of lead and cadmium in the hard tissue of
Coenobita Scaevola is much higher than the similar studies on Persian Gulf aquatics. The interaction
of lead and cadmium in disrupting growth physiology has been proven. Cadmium has a negative effect
on nutrition, growth, survival, and reproductive activities of Coenobita Scaevola.
Keywords: Hermit Crab, Coenobita Scaevola, Lead, Cadmium, sediment.
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مقدمه
در دهههای اخیر ،آلوده شدن آ دریاها با طیف گساتردهای از

فارالن و همکاران ( )50در استرالیا و موارد منابه دیگر نیاز بار

آالیندههای زیست مییطی به خصوص فلزات سنگین ،باه یکای

توانایی گونه های مختلف آبزیان در جذ فلزات سنگین و باروز

از اساسیترین منکالت جهان تبادیل شاده اسات ( .)5فلازات

تذییرات رفتاری در آن ها تااید داشتند .استانداردهای ایفیات

سنگین از منابع طبیعی و فعالیت های انسانی سرچنمه گرفتاه

رسو  ،ابزاری پیش گاویی انناده بارای ارزیاابی اولیاه میازان

( )0و میتواند سبب ایجاد تأثیرات مخار بسایاری بار آبزیاان

سمیت فلزات سنگین موجود در رسو برای آبزیان هستند .باه

مانند ااهش رشد ،تذییر رفتاار ،تذییارات ژنتیکای و در نهایات

عبارت دیگر ،ایان اساتانداردها میادوده غلظات آالیناده هاای

مرگ و میر آنها شود ( .)۰از مهمتارین نکاات قابال توجاه در

مرتبن با رسو را برای ایجاد تاأثیرات بیولاوژیکی ملماوس بار

مورد فلزات سنگین ،مقاومت آنها در برابار تصافیه شایمیایی،

آبزیان منخص می انند( .)5۰دایاره ملای اقیاانوس شناسای و

سمیت ،پایداری ،عد تجزیه زیستی و قابلیت تجماع و بازرگ-

جااوی ایاااالت متیااده ( )NOAAیکاای از اساساای تاارین

نمایی در زنجیره غذایی مخصوصا ساطوح بااالی آن اسات (.)9

دستورالعمل های میین های مصابی و دریاایی را باا تجزیاه و

این اثرات موجب شده تا مطالعات بسایاری باه ارزیاابی میازان

تیلیل های رسوبی انجا شده در سه سااحل دریاای آمریکاای
5

تاثیر فلزات سنگین در ااوسیستمهای آبی معطوف شود(.)1

شمالی ارائه می دهد .با توجه باه آساتانه هاای  NOAAااه

خرچناااگهاااای منااازوی گروهااای از ساااخت پوساااتان از

باعث اثرات جانبی بیولوژیکی مختلف مای شاوند ،صادک  5۳و

راسااته( )Decapodaو خااانواده( )Paguroideaهسااتند اااه

 1۳هر معیار به عنوان اثرات میدوده ام ( )ERL0یعنی غلظت

تاانون  5551گونه از آنها شناسایی شده است ( .)0این گونهها

اولیه اه در آن تأثیرات نامطلو پدیدار می شود در نظر گرفتاه

با ویژگیهای رفتاری و فیزیولوژیک خاص خود توانساتهاناد باه

می شوند .اثارات دامناه متوسان ) (۰ERMبارای نناان دادن

خوبی با زیستگاههای مختلف سازگار شوند .خرچنگ منزوی ،بر

وقوع نادر( ،)<ERLگاه به گاه (  >=ERLو ) <ERMو مکرر

خالف نامش ،موجودی اجتماعی است و در طبیعات در دساته-

( )>=ERMعوارض جانبی استفاده می شاود ( .)59اساتاندارد

های  5۳۳تایی و بینتر منااهده مایشاود .سان ،طاول ،وزن،

ایفیت رسو اانادا( ،)51با اساتفاده از دو ساط  9ISQGsو

جنس ،عادت تذذیهای ،نیازهای ااولوژیک ،غلظت فلزات سنگین

 PEL1امترین و بینترین سط آلاودگی را بیاان مای اناد.

در آ و رسو  ،مدت زماان مانادگاری آبازی در میاین آبای،

ISQGsسطیی از آلاودگی اسات ااه ااثار جاانوران افازی

فصل صید و خواص شیمیایی آ (شوری ،pH ،سختی ،دما) از

میتوانن د آن را تیمل انند .در واقع در این سط  ،اثر خاصی در

عوامل مؤثر در تجمع فلزات سنگین در خرچنگها هستند (.)1

جوامع زیستی دیده نمیناود .ساط دیگار اساتاندارد ایفیات

این گونهها به دلیال قارار گارفتن در زنجیاره غاذایی آبزیاان و

رسو اانادا سط  PELاست اه حدی از آلودگی شادید مای

پرندگان ساحلی و نقش قابال توجاه در پااکساازی میاین از

باشد اه سالمت موجوات افزی را به خطر می اندازد.

اهمیت باالیی برخوردار بوده و به عنوان شناساگرهای زیستی در

سواحل جزیره ایش ،به دلیال ورود اناواع آالینادههاا از مناابع

دریاها شناخته میشوند ( .)8به طور مثال ،مهنا و سابرا در سال

مختلف به آن به عنوان یکی از مناطق مستعد تجمع آالیندههاا

 )3( 0۳۳5با بررسی میزان تجمع فلازات سانگین در انادامهای

بخصوص فلزات سنگین به شمار میآید ،بنابراین در این تیقیق

مختلف خرچنگهای منزوی در خلی فارس ننان دادند اه این
گونه ،بسته به جنس و اندا مورد مطالعه ،توانایی بااالیی بارای
جذ فلزات سنگین دارد .مطالعات دیگری از جملاه گادهااوی
( )5۳در برزیل ،خالد و نمار ( )55در ساواحل مدیتراناه ،ماک-
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به تعیین میازان غلظات فلازات سانگین سار و ااادمیو در

 1۳درجه سانتیگراد به مدت  98ساعت خنک شد .نمونهها با

رسو و بافت سخت خرچنگ منزوی در میدودههای پاراانش

امک هاون عقیقی ،نر و هموژنیزه (همگن) و سپس به روش

این گونه در سواحل جزیره ایش پرداخته شده است.

مرطو

هضم شدند ( .)51برای هضم اسیدی نمونه های

رسو  ،نمونه ها در دمای میین قرار گرفتند تا از حالت فریز

مواد و روشها
در این مطالعه ،تعداد  0۳خرچنگ Coenobita scaevola
(شکل -5الف) از سواحل جنو ( ۰۳نمونه) و جنو شرق (۰۳
نمونه) جزیره ایش (شکل  ) -5در تابستان  5۰31و در زمان
اوج فراوانی این گونه ،به صورت دستی در فاصله غرو تا نیمه
شب جمعآوری گردید .الز به ذار است بر اساس پایش های
متعدد در سواحل ایش و رایزنی با اارشناسان اداره حفاظت
میین زیست ایش ،خرچنگ های منزوی تنها در این دو
ساحل(ایستگاه) با فراوانی قابل مالحظه قابل مناهده و نمونه
برداری است .برای انجا مطالعات آمار زیستی ،نمونه برداری با
حداقل تعداد  01نمونه از نظر آماری مورد تایید است (.)50
نمونهها بعد از قرارگیری در آ

شیرین و متوقف شدن عالیم

حیاتی ،از صدف جدا شدند .سپس به طور مجزا ،در پالستیک-
های زیب دار قرار داده شده ،ادگذاری و فریز شدند .همراه با
نمونهبرداری از خرچنگ ،تعداد  ۰۳نمونه رسو نیز از عمق 0۳
سانتی متری برداشت شد .بر اساس منابع موجود ،در سخت
پوستان توانایی تجمع فلزات سنگین در بافت سخت بینتر از
بافت نر است ،لذا بافت سخت نمونه ها برای اندازه گیری
غلظت فلزات سنگین مورد استفاده قرار گرفت .بدین منظور،
قسمت سخت فوقانی خرچنگ با استفاده از ااتر از قسمت نر

خارج و خنک گردند .پس از اینکه نمونه ها رطوبت اولیه خود
را در دمای آزماینگاه از دست دادند ،مقدار  1گر از هر نمونه
در آون  1۳درجه سانتیگراد به مدت  98ساعت خنک شدند.
سپس نمونههای رطوبتگیری شده به داخل ارلن منتقل و 0۳
میلیمتر میلول اسید نیتریک مرک  %01و  1میلیلیترآ
ااسیژنه به آن اضافه گردید .به منظور مخلوط شدن بهتر،
نمونهها به مدت یک شب زیر هود قرار گرفته و سپس به مدت
 98ساعت در دمای  1۳درجه واقعی در هات پلیت گرما داده
شد .پس از خنک شدن ظرف ،میلول آماده شده با استفاده از
ااغذ صافی واتمن  90صاف شده و با آ مقطر دو بار تقطیر به
حجم  01میلیلیتر رسانده شد ( .)51در نهایت ،غلظت دو
عنصر سر

و اادمیو در الیه نمونههای بافت و رسو

استفاده از دستگاه اسپکترومتری جذ

اتمی شعله

مدل Furnace AAS Model 67OGاندازهگیری شد .پس
از تعیین غلظت فلزات سنگین ،از آزمون اولموگراف اسمیرنف
برای بررسی توزیع نرمال دادهها استفاده شد .به دلیل عد
پیروی داده ها از توزیع نرمال ،از آزمون غیرپارامتری توزیع
دوجمله ای برای بررسی تفاوت بین میانگین غلظت سر
اادمیو بین دو ایستگاه استفاده شد.

انتهایی جدا شد .پس از توزین ،بافت سخت در آون در دمای

(الف)

با

( )

شكل ( Coenobita Scaevola -5الف) و موقعيت ايستگاههای نمونهبرداری در جزيره کيش (ب)
Figure 1. a: Coenobita scaevola. b: Sampling stations in KISH Island
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نتايج
بر اساس الیدهای شناسایی موجود ،تما نمونههای جمعآوری

اادمیو ( )۰/01 mg/kgو سر ( )08/11 mg/kgدر نمونه-

شده از گونه  Coenobita scaevolaشناسایی شدند.

های رسو ایستگاه جنو مناهده شد .غلظت فلزات در بافت

میانگین و انیراف معیار غلظت اادمیو و سر

در رسو

سخت نمونه ها نیز در ایستگاه جنو بینتر از ایستگاه جنو

و

شرق بدست آمد.

بافت سخت نمونه ها به تفکیک ایستگاه جنو و جنو شرق
در جدول  5آمده است .بر اساس جدول  ،5بینترین غلظت

جدول  -5ميانگين و انحراف معيار غلظت کادميوم و سرب در رسوب و بافت سخت نمونه ها در ايستگاه جنوب و جنوب شرق
tissue in south Table 1. Mean and Standard deviation of lead and cadmium in sediment and Coenobita scaevola
and southeast station

نمونه

ايستگاه

کادميوم()mg/kg

سرب()mg/kg

۰/01 ±۳/51

08/11 ±۳/1

0/0۰ ±۳/0۰

11/00 ±50/۳۰

0/۰8 ±۰/۰8

00/93 ±1/55

5/8 ±۳/۰0

53/۰0 ±1/00

جنو

رسو

جنو شرق

بافت سخت

جنو
جنو شرق

جدول  0مقادیر دستورالعمل های ایفیت رسو

اه برای ارزیابی خطر سمی فلزات سنگین در این تیقیق

موقت

)(ISQGو مقادیر سط اثر قابل حمل) ،(PELاثرات میدوده

استفاده شده است (.)59

ام ( )ERLو اثرات دامنه متوسن ) (ERMرا ننان می دهد

جدول -2مقادير ERL ،PEL، ISQGو  ERMسرب و کادميوم
Table 2. ISQG، PEL ، ERL and ERM for Lead and Cadmium

کادميوم

سرب

استاندارد

3/0

058

ERM

5/0

90/1

ERL

۳/1

۰۳/0

ISQGs

9/0

550

PEL

جداول  ۰و  9نناندهندهی مقایسه بین غلظت سر

و

داد اه میانگین غلظت سر

و اادمیو در منطقه به طور

اادمیو در رسوبات مورد مطالعه با میزان اعال شده در

معنیداری باالتر از میزان استاندارد ایفیت رسو

راهنمای ایفیت رسو اانادا و امریکا است .نتای حاصل ننان

آمریکا است.

اانادا و
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جدول  -1آزمون تحليل دوجملهای برای مقايسه ميانگين غلظت سرب و کادميوم رسوبات با ميزان استاندارد کيفيت رسوب
کانادا ()ISQGs
Table 3. Binomial Test to compare between mean concentration of lead and cadmium and ISQGs

اادمیو

سر
طبقهبندی

تعداد

Pvalue

طبقهبندی

تعداد

Pvalue

گروه 5

=<۰۳/0

5

۳/۳۰3

=<۳/1

5

۳/۳۳

گروه 0

>۰۳/0

03

>۳/1

03

ال

۰۳

۰۳

جدول  -4آزمون تحليل دوجملهای برای مقايسه ميانگين غلظت سرب و کادميوم رسوبات با ميزان استاندارد کيفيت رسوب
امريكا ()ERL
)Table 4. Binomial Test to compare between mean concentration of lead and cadmium and NOAA (ERL

اادمیو

سر
طبقهبندی

تعداد

گروه 5

=<90/1

5

گروه 0

>90/1

03

ال

Pvalue
۳/۳۰3

طبقهبندی

تعداد

=<5/0

5

>5/0

03

۰۳

Pvalue
۳/۳۳

۰۳

از آن جا اه گونه های مختلف بر اساس سن ،جانس ،ژنتیاک و

اسااتانداردهای موجااود از جملااه اسااتاندارد سااازمان بهداشاات

 ...دارای توانایی متفااوت بارای جاذ و دفاع فلازات سانگین

جهانی ،همه برای بافت های خوراای مورد استفاده انسان اسات

هستند و از طرفی میزان تجمع فلزات سنگین در بافت به زماان

و نمی تواند برای ایجاد مسامومیت در گوناه ماورد نظار ماورد

در معرض قرار گیری موجود بستگی دارد ،لذا نمای تاوان یاک

استفاده قرار بگیرد .این اساتانداردها در جادول  1آماده اسات،

آستانه مسمومیت الی برای موجودات زناده در برابار یاک فلاز

منتهی نتای این تیقیق تنها با مطالعات مناابه ماورد مقایساه

منخص ارد .به این دلیل های آساتانه یاا اساتانداردی بارای

قرار گرفت.

مسمومیت موجودات زنده به فلزات سنگین تعریف ننده است و
جدول  -1مقايسه ميانگين غلظت سرب و کادميوم در بافت سخت  Coenobita scaevolaبا حدمجاز آنها در بافت خوراکی
آبزيان
Table 5. Compare between mean concentration of lead and cadmium in Coenobita scaevola and standard
guidelines for edible tissue

استاندارد

کادميوم( )mg/kgسرب()mg/kg

منبع

WHO5

۳/0

5/1

()58

FAO0

۳/11

5

()58

US FDA۰

5

5/1

()53

جنو

0/۰8

00/93

مطالعه حاضر

جنو شرق

5/8

53/۰0

مطالعه حاضر

1- World Health Organization
2- Food and Agriculture Organization of the United Nations
3- USA Food and Drug Administration
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بحث و نتيجهگيری
ااااظمی و همکاااران  ،)0۳( 0۳58میااانگین غلظاات ساار و

همکاران  ،)05( 5۰38میانگین غلظت سر در رسوبات منطقه

اادمیو در رسوبات منطقه حفاظت شده الک پنت پوزه عقابی

حفاظت شده خورآذینی در استان هرمزگان را  5۰/۳0میلی گر

جزیره ایش را به ترتیب  01/03و  0/80میلی گر بر ایلاوگر

بر ایلوگر گزارش اردند اه در حادود یاک چهاار میاانگین

گزارش اردند اه با نتای این مطالعه مطابقت دارد .ااوهرانی و

سر در رسوبات در مطالعه حاضر است (.)05

جدول  -9مقايسه ميانگين غلظت سرب و کادميوم در رسوبات منطقه مورد مطالعه با مطالعات مشابه در سواحل خليج فارس
Table 6. Compare between mean concentration of lead and cadmium in sediment with similar studies in Persian
Gulf

منطقه

کادميوم()mg/kg

سرب()mg/kg

منبع

خلی فارس

0/۰3

1۳/۳8

()00

شمال غر خلی فارس

۳/۰1

51

()0۰

بخش شمالی خلی فارس

۰۳/8۰

9/53

()09

بخش شمالی خلی فارس

5۳

۳/50

()01

خور موسی

-

1/01

()00

بندر عسلویه

-

۰/9

()01

خور موسی

۰/8

-

()08

سواحل جزیره ایش

0/39

0۰/0۳

مطالعه حاضر

مک فارالن و همکاران ( )50در مطالعه خرچنگهای سواحل

) quinquedensرا به ترتیب  ۰/0۰و  ۳/۰میلی گر بر

استرالیا نتای منابهی با نتای این تیقیق بدست آوردند .مهنا و

ایلوگر اعال اردند به مراتب امتر از مطالعه حاضر است.

سابرا  )3( 0۳۳5نیز ننان دادند اه گونههای خرچنگ در

بوسکو سانتوز و همکاران  )۰5( 0۳51غلظت فلز سر در بافت

سواحل غربی خلی فارس (سواحل اویت) توانایی جذ سر

خرچنگ مانگرو ) (Ucides cordatusدر یک منطقه صنعتی

دارند و در برخی از میزان سر نمونههای جمعآوری شده بیش

را  5/01میلی گر بر ایلوگر گزارش اردند اه با وجود

از حد مجاز است (حدااثر  0/8میلیگر بر ایلوگر ) .گادهاوی

صنعتی بودن منطقه ،در مقایسه با غلظت آن در بافت سخت

( )5۳در مطالعهای جامع بر روی خرچنگهای سواحل برزیل

 Coenobita scaevolaحدود بیست برابر امتر است .ژقو

ننان داد اه اندا های مختلف خرچنگها توانایی متفاوتی برای

و همکاران  )۰0( 0۳51نیز در مطالعه خرچنگ آبی

جذ

سر

دارند .همچنین توانایی جذ

آنها در مناطق

( )Callinectes amnicolaدر نیجریه ،غلظت سر

و

مختلف با یکدیگر متفاوت و در برخی از نقاط بینتر از حدود

اادمیو را به ترتیب  0/8و  ۳/1میلی گر بر ایلوگر گزارش

مجاز است (حدااثر  0/5میلیگر بر ایلوگر ) .برخی مطالعات

اردند .مهنا و سابرا  )3( 0۳۳5باال بودن مقادیر برخی فلزات

مانند چه و همکاران ( )03نیز ننان دادند اه گونه های مختلف

سنگین در اندا های خرچنگآبی خلی فارس( Portunus

خرچنگ توانایی بسیار باالیی برای جذ اادمیو دارد (تا 51/1

 )pelagicusنسبت به سایر نقاط جهان را به دلیل استخراج و

میلیگر بر ایلوگر ).

عرضهی نفت و تمراز فعالیتهای مرتبن با این هدف بیان

پری و همکاران  )۰۳( 0۳51در خلی مکزیک ،غلظت سر و

اردند اه تاثیر آن به طور بارز بر تنوع زیستی این ناحیه منهود

اادمیو

در

بافت

خرچنگ

قرمز

(Chaceon

است .ااظمی و همکاران  ،)0۳( 0۳58میانگین غلظت اادمیو
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در پوسته تخم از سط  5-0میلی گر بر ایلوگر اه می تواند

صدمات جبران ناپذیر در پوسته تخم گردد ،معرفی شده است

باعث ایجاد منکالت منفی بیولوژیکی و تولیدمثلی گردد پایین

( .)9۳میانگین غلظت سر و اادمیو در الک پنت های پوزه

تر است .از طرفی میانگین غلظت سر در پوسته تخم از سط

عقابی نابالغ به ترتیب  1/9و  ۳/99میلی گر بر ایلوگر

 9/1میلی گر بر ایلوگر اه می تواند باعث بروز صدمات

گزارش گردید اه از بافت سخت نمونه های مورد مطالعه بسیار

جبران ناپذیرگردد ،باالتر گزارش گردید .این میزان ،در ااثر

پایین تر است اه به نابالغ بودن نمونه ها بر می گردد.

مطالعات به عنوان سطیی از غلظت اه میتواند باعث بروز
جدول  -9مقايسه ميانگين غلظت سرب و کادميوم در بافت سخت  Coenobita scaevolaبا مطالعات مشابه روی آبزيان
خليج فارس
Table 7. Compare between mean concentration of lead and cadmium in Coenobita scaevola with similar studies
in Persian Gulf

نام گونه

کادميوم( )mg/kgسرب()mg/kg

منبع

ماهی()Liza abu

۳/۰1

۳/1

()۰۰

ماهی ()Johnius belangerii

۳/50

0/11

()۰۰

خرچنگ ()Macrophthalmus depressus

۰/1

-

()08

الک پنت پوزه عقابی ()Eretmochelys imbricata

۳/99

1/9

()0۳

فلزات سنگین در غلظتهای باال بر رشد و فعالیت آبزیاان تااثیر

از آن جا اه رسوبات جایگاه مناسبی برای به دا انداختن فلزات

منفی داشته و باعث ااهش زیستتوده و تنوع آنهاا در میاین

سااانگین هساااتند و همچناااین منباااع تذذیاااه و زیساااتگاه

میشود ( .)۰9در این بین ،خرچنگهای منزوی به دلیال رژیام

 Coenobita scaevolaرا تنکیل میدهند ،بنابراین باتوجاه

غذایی همه چیز خواری ،بیش از سایر آبزیان در معارض فلازات

به غلظت قابل مالحظه و باالتر از حد استاندارد سر و اادمیو

سنگین قرار دارد و تجمع این مواد در آنها میتواند باه عناوان

در رسوبات منطقه مورد مطالعه ،تجمع این فلزات در بافتهاای

شاخص وضعیت آلودگی میین در نظر گرفتاه شاود (.)۰0 ,۰1

مختلف نمونه مورد مطالعه دور از انتظار نیست.

تاثیر منفی آلودگی رساو باه سار و ااادمیو در فراوانای و
تراام  Coenobita scaevolaبه اثبات رسایده اسات (.)۰1

تشكر و قدردانی

عالوه بر این اادمیو در رشد متذیرهای طول ال ،طول قسمت

به این وسیله از سازمان منطقه آزاد ایش به دلیل مساعدت در

نر  ،طول قسامت ساخت ،طاول ساپر قادامی و طاول پاهاای

اجرای این نمونه برداری قدردانی می شود .این مقاله ،اار

حراتی پایین و وسن در  Coenobita scaevolaتاثیر منفی

پژوهنی از پایان نامه اارشناسی ارشد در گروه میین زیست

دارد .با توجه به این اه این گوناه جساتجو بارای غاذا ،جفات،

داننگاه آزاد اصفهان(خوراسگان) است.

صدف مناسب (برای میافظت از بخش نار شاکمی) و فارار از
دشمنان را با استفاده از پاهای حراتی خاود انجاا مای دهاد،
بنابراین اادمیو در تذذیه ،رشد ،بقا و فعالیت هاای تولیادمثلی
این گوناه ،تاأثیر منفای دارد ( .)۰8ناوروزی و همکااران 0۳58
( )۰3نیز تاثیر متقابل سر و اادمیو را در ایجااد اخاتالل در
فیزیولوژی رشد  Coenobita scaevolaبه اثبات رسانده اند.
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