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چكيده
با توجه به افزایش نگرانيها در مورد آثار دراز مدت فلزات سنگين به عنوان آالیندههاي زیست محيطي ،مطالعاات نااان داده اه شاایش
زیستي ميتواند روش مطلوب و رضایتمندي براي اندازهگيري ميزان فلزات سنگين باشد .شر ميتواند نقش ذخيره و حذف فلزات سانگين
را ایفا نماید .در این شژوهش ميزان تجمع فلزات سنگين سرب و ادميوم در شر شرندگان منطقه جنوب غرب ایران با تا ياد بار تااثير ناو
زیستگاه (آبي و خاكي) شرندگان مورد مطالعه قرار گرفت .شرهاي دم  92شرنده متعلق به  8گوناه ( 4گوناه آبازي و  4گوناه خااكي زي)
جمعآوري شدند .در این مطالعه فلزات سنگين توسط دستگاه جذب اتمي فيليپس مدل Pu 940اندازهگيري شدند .ميانگين غلظت Pb
در شر شرندگان بر حسب ) (μg/gبين ( 18/90±1/30اردک بلوطي) و ( 0/00±1/01زنبورخوار سبز) و همچنين مياانگين اادميوم باين
( 1/11±3/30اردک سر سبز) و) ( 3/30±3/30 (μg/gزنبورخوار سبز) به دست آمد .براي بررسي اثار ناو زیساتگاه بار ميازان سارب و
ادميوم در شر ،شرندگان در دو گروه (شرندگان آبزي و خاكي زي) مورد مطالعه قرار گرفتناد .مياانگين غلظات سارب در شرنادگان آبازي
) 11/24±4/29 (μg/gو براي شرندگان خاكي زي ) 0/81±1/30 (μg/gبهدست آمد .ميزان سرب در شرندگان آبي به طاور معنااداري
باالتر از شرندگان خاكي بود .ميانگين غلظات اادميوم در شرنادگان آبازي ) 1/38±3/10 (μg/gو باراي شرنادگان خااكي زي )(μg/g
 3/99±3/12بهدست آمد .هر چند ميزان ادميوم در شرندگان آبي بيشتر بود ،اما آناليزهاي آماري تفاوت معناداري را در ميزان اادميوم
در شرندگان آبي و خاكي ناان ندادند.
واژههای کليدی :فلزات سنگين ،شر ،زیستگاه ،شرندگان ،خوزستان.

 -1عضو هيات علمي گروه محيط زیست داناكده منابع طبيعي داناگاه زابل ،ایران *(مسوول مكاتبات).
 -9استاد گروه محيط زیست داناگاه تربيت مدرس داناكده منابع طبيعي و علوم دریایي ،نور ،ایران.
 -0عضو هيات علمي گروه محيط زیست داناكده منابع طبيعي داناگاه زابل ،ایران.
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زمينه و هدف
فلزات سنگين همياه در تر يب طبيعي محيط-
زیست وجود داشتهاند و در شرایط طبيعي در غلظتهاي

به آساني شناسایي ميشوند و جمعآوري آنها راحتتر است
نسبت به سایر شرها بيشتر استفاده ميشوند.

شایين یافت ميشوند .تا نون مقادیر قابل توجهي از فلزات

در مطالعه  Zolfaghariو همكاران ( )8ميزان جيوه

سنگين در اثر فعاليتهاي انساني وارد محيطزیست شده است

در شر  01گونه از شرندگان جنوب غربي ایران مورد بررسي قرار

( .)1در ارزیابي تغييرات یك ا وسيستم ،بررسي همه اجزا و

گرفت و تفاوت معني دار آماري در ميزان جيوه شر در ارتباط

روابط موجود در آن ناممكن است .در نتيجه انتخاب اجزاي

با سطوح تغذیه دیبدست آمد .ميزان جيوه در ماهيخواران

ا ولوژیكي نظير شرندگان ميتوانند به عنوان یك شاخص

بيشتر از خرچتگخواران و بيمهرهخواران بهدست آمد .هم-

زیستي به ار روند .شرندگان ممكن است از طریق تماس

چنين ميزان جيوه در شرندگان دریایي به طور معناداري

مستقيم یا استفاده از آب و غذاي آلوده ،در معرض مواد

بيشتر از سایر شرندگان بود.

شيميایي گوناگون نظير فلزات سنگين قرار گيرند (.)9

ریمي و همكاران ( )2فلزات سنگين Fe ،Cu ،Zn

استفاده از شرندگان به عنوان شایش نندههاي زیستي به چند

 Cd،و Crرا در اندامهاي بد ،ليه و عضلهگونه گوشتخوار

دليل مناسب ميباشد :ا ولوژي بسياري از شرندگان به طور

با الن بزرگ ( )Phalacrocorax carboتاالب انزلي

امل شناخته شده است ،آنها نسبت به تغييرات محيط-

اندازهگيري نمودند .ميزان  Cdدر بد شرندگان بالغ به طور

زیست حساس هستند ،از سطوح باال در ا وسيستم تغذیه

معناداري بيشتر از شرندگان نابالغ بود Zn .و  Feدر عضله

مي نند و در نتيجه ميتوانند اطالعاتي در مورد وسعت

با الن ماده بيشتر از نر بود .ميزان این عناصر متر از حدي

آلودگي در تمام شبكه غذایي فراهم نند .سنجش فلزات

بود ه بتواند اثرات سمي بر روي شرندگان داشته باشد.

سنگين در شرندگان ميتواند تصویر بهتري از خطرات متوجه

با توجه به این ه شاالیاگاههاي متعدد و ارخانه

انسان را نسبت به اندازهگيري آنها در محيطزیست فيزیكي،

شتروشيمي بندر امام از منابع آالینده در جنوب غربي ایران

گياهان و یا بي مهرگان ناان دهد ( .)0استفاده از شر براي

ميباشند ،هدف از انجام این شژوهش بررسي ميزان فلزات

اندازهگيري ميزان فلزات سنگين نسبت به سایر بافتهاي

سنگين  Pbو  Cdدر شرندگان مناطق جنوب غربي ایران مي

شرندگان چند مزیت دارد :شرها به آساني جمعآوري ميشوند و

باشد .همچنين رابطه نو زیستگاه (آبي و خاكي) شرندگان با

نگهداري آنها آسان است زیرا نياز به نگهداري در دماي شایين

ميزان تجمع این فلزات در شر مورد مطالعه قرارمي گيرد.

را ندارند (4و .)9شر بافتي غير مخرب است و به عالوه ميتوان
آن را از شرنده زنده بهدست آورد ه این خود خاصيت ویژهاي
براي گونههاي میاب است ( .)0شر ميتواند نقش ذخيره و
حذف فلزات سنگين را ایفا نماید .مقدار فلز سنگين موجود در
شر ،ميزان فلز موجود در خون شرنده را هنگام شكلگيري و
رشد شر ناان ميدهد ( . )1چون شرهاي دم بزرگ هستند و

روش بررسی
در طول خرداد تا تير  ،81شرهاي دم  92شرنده متعلق
به  8گونه جمعآوري شدند .شرندگان از منطقه جنوب غرب
ایران (به طور عمده خوزستان) صيد شده بودند (شكل .)1
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شكل  -1موقعيت مكان جمعآوری نمونههای پرندگان

شرهاي دم از هر شرنده جداسازي گردید .نمونههاي شر

 :Vحجم نهایي نمونه (در این تحقيق  99ميلي ليتر بوده

ابتدا با استن شسته شدند و در آون با دماي  09درجه سانتي-

است)

گراد به مدت  94ساعت قرار داده شدند تا خاك شوند (.)13

 :Wمقدار ماده خاك براي هضم بر حسب گرم (در این

سپس نمونهها خرد شدند و به ميزان یك گرم از هر نمونه شر

تحقيق  1گرم بوده است)

توسط ترازو وزن شد و به آن  13ميليليتر اسيد نيتریك و 9

 :Mغلظت نهایي نمونه بر حسب  ppmبه ازاي  1گرم وزن

ميلي ليتر اسيد لریدریك اضافه شد و روي حمام آبي به

خاك

مدت  9ساعت قرار داده شد تا هضم شوند ،به طوري ه در

آناليزهاي آماري توسط نرم افزار SPSS

شایان مرحله هضم مایع زرد رنگي بهدست ميآید .نمونههاي

) (Version 11.5انجام شد .دادهها از لحاظ نرمال بودن با

اغذ صافي عبور داده شد و حجم آن توسط

استفاده از آزمون  Kolmogrov-Smirnovمورد بررسي

آب مقطر به  99ميلي ليتر رسانده شد ( .)11نمونهها در این

قرار گرفتند .دادهها داراي توزیع نرمال بودند .با استفاده از

شرایط آماده تزریق به دستگاه جذب اتمي بود .از هر گونه

روشهاي آناليز واریانس اثر سطوح تغذیه و نو زیستگاه روي

شرنده حداقل  0نمونه مورد آناليز قرار گرفت  .براي اندازه-

ميزان فلزات سنگين سرب و ادميوم شر شرندگان توسط

گيري فلزات از دستگاه جذب اتمي فيليپس مدل Pu 9400

آزمون  Tukeyمورد بررسي قرار گرفت P ≤ 3/39 .به

استفاده گردید .در گام نخست الزم بود محدوده غلظت هر

عنوان تفاوت معني دار در نظر گرفته شد.

هضم شده از

یك از عناصر مورد نظر تعيين شود ه با انجام آناليز مقدماتي
محدوده مورد نظر ماخص گردید .سپس استانداردهاي مورد
نياز هر عنصر تهيه شد .دادههاي بهدست آمده از دستگاه
جذب اتمي ،درفرمول ( )1قرار داده شد تا غلظت نمونه

 :Cغلظت بدست آمده از دستگاه

در این مطالعه ميزان  Pbو  Cdدر شرهاي دم 8
گونه ( 92شرنده) مورد مطالعه قرار گرفت .ليست شرندگان
مورد مطالعه و اطالعات آنها در جدول  1آورده شده است.

برحسب  ppmمحاسبه شود.
()1

یافته ها

M=CV/W

شرندگان بر اساس تاب راهنماي صحرایي شرندگان ایران
( )19و بر طبق نظر )10( Scottطبقهبندي شدند.
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جدول  -1اطالعات مربوط به پرندگان مورد مطالعه
زیستگاه

سطح تغذیه *

تعداد

آبي

گياه خوار

9

نام گونه

نام علمي
Anas platyrhynchos

اردک سرسبز

آبي

گياه خوار

4

Anas clepeata

اردک نوک شهن

آبي

گياه خوار

4

Tadorna tadorna

تنجه

آبي

گياه خوار

0

Aythya nyroca

اردک بلوطي

خاكي

بي مهره خوار

0

Upupa epops

هدهد

خاكي

بي مهره خوار

4

Cettia cetti

سسك دم شهن

خاكي

بي مهره خوار

0

Acrocephalus scirpaceus

سسك نيزار

خاكي

بي مهره خوار

0

Merops orientalis

زنبور خوار سبز

Handbook of the Birds of Europe، the Middle East، and North Africa

 Pbدر شرندگان بين )(μg/g

ادميوم در شر شرندگان بين )( 1/11±3/30 (μg/gاردک سر

(اردک بلوطي) و)( 0/00±1/01 (μg/g

سبز) و) ( 3/30±3/30 (μg/gزنبورخوار سبز) بهدست آمد

ميانگين غلظت
18/90±1/30

*

(شكل .)0

زنبورخوار سبز) بهدست آمد ( شكل  .)9همچنين ميانگين

ميانگين سرب در پر پرندگان
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شكل- 6ميزان غلظت  (μg/g) Pbدر پر پرندگان مورد مطالعه
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ميانگين کادميوم در پر پرندگان

ميانگين کادميوم ( )μg/g
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نام علمی پرندگان مورد مطالعه

شكل  -3ميزان غلظت  (μg/g) Cdدر پر پرندگان مورد مطالعه
براي بررسي اثر نو زیستگاه بر ميزان سرب موجود در شر،

ميزان سرب به طور معناداري در شرندگان آبي باالتر از شرندگان

شرندگان به  9دسته شرندگان آبزي و خاكي زي تقسيم شدند ه

خاكي بهدست آمد .ميانگين غلظت ادميوم در شرندگان آبزي

شامل  10شرنده آبزي و  10شرنده خاكيزي بودند .ميانگين غلظت

) 1/38±3/10 (μg/gو براي شرندگان خاكيزي )(μg/g

سرب در شرندگان آبزي ) 11/24±4/29 (μg/gو براي شرندگان

 3/99±3/12بهدست آمد .هر چند ميزان ادميوم در شرندگان آبي

خاكيزي ) 0/81±1/30 (μg/gبهدست آمد .تفاوت معنادار

بيشتر بود ،اما آناليزهاي آماري تفاوت معناداري را در ميزان

آماري بين ميزان سرب در شرندگان آبي و خاكي وجود داشت و

ادميوم در شرندگان آبي و خاكي ناان ندادند ( شكل .)4

ميانگين سرب و کادميوم در پرندگان در زیستگاه های آبی و خشكی
b

18
16
12
10

a

پرندگان آبزی

8

پرندگان خشکی زی

6
4
2
0
2

کادميوم=2

ميانگين سرب و کادميوم ( ( )μg/g

14

1

سرب=1

شكل  -4ميانگين غلظت فلزات سرب و کادميوم در زیستگاههای مختلف

بحت و نتيجه گيری
دانستن مقادیر آالینده در یك موجود ارزشمند است.

اهميت غلظت فلزي موجود در بدن شرنده و همچنين محيط-

مجموعه دادههاي زیاد روي گونههاي منفرد ممكن است شایه-

زیستي ه شرنده در آن در حال زندگي است ( .)14در این

اي باشد براي ایجاد استانداردهاي معين مفيد براي ارزیابي

شژوهش ميزان تجمع فلزات سنگين سرب و ادميوم در شر
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شرندگان با تا يد بر تاثير نو زیستگاه (آبي و خاكي)

شس از شكلگيري تغيير دهند ،در نتيجه ميزان فلزات

شرندگان مورد مطالعه قرار گرفت .شرهاي دم  92شرنده متعلق

سنگين در بخشهایي از شر ه بيشتر در معرض آلودگيهاي

به  8گونه ( 4گونه آبزي و  4گونه خاكيزي) از منطقه

خارجي هستند ( به عنوان مثال آلودگيهاي موجود در هوا)

جنوب غرب ایران جمعآوري شدند .ميزان فلرات اندازهگيري

افزایش ميیابد  .بنابراین بایستي تمام فا تورهایي ه ممكن

شده در شر شرندگان متر از مطالعات دیگران بود .به عنوان

است روي ميزان فلزات در شر ه در نتيجه آلودگيهاي

مثال ميزان باالي سرب ( ،)903±01/9 μg/gدر شرهاي دم

خارجي است در هنگام آناليز نمونهها مد نظر قرار گيرد (.)99

ه از نزدیك یك

یكي از راههایي ه ميتواند اثر آلودگيهاي خارجي را در شر

ارخانه متالوژي نزدیك شهر (Belgium) Antwerpen

شرندگان اهش دهد ،شستن شرها قبل از انجام آناليز نمونه

در

است ( .) 93در مطالعه ما شرها شسته شده و سپس آناليز

مطالعه  Eensو همكاران  ،ميزان  Pbدر شرهاي دم چرخ

گردیدند .بنابراین ميتوان نتيجه گرفت ه وجود این عناصر

ریسك سر آبي و چرخ ریسك بزرگ  blue and geat titبه

در شر شرندگان مورد مطالعه در نتيجه آلودگيهاي خارجي

ترتيب 04/3± 19/9 μg/gو  10/30 ± 1/8μg/gبود (.)10

مانند هوا نبوده ،بلكه در هنگام شكلگيري شر شرندگان در

 Grueو همكاران ميزان سرب را براي چلچله Hirundo

خون آنها وجود داشته و به شر انتقال یافتهاند .با توجه به

 rusticaه از نزدیك منطقه آلوده و در نار یك بزرگراه در

این ه ميزان فلزات سنگين در خون شرندگان ناان دهنده

 Mary landایاالت متحده جمعآوري شده بودند ،در

آلودگي در رژیم غذایي آنها است  ،ميتوان نتيجه گرفت ه

محدوده  40-89 μg/gبهدست آوردند ( .)11سرب یكي از

در این مطالعه شرندگان آبزي آلودهتر از شرندگان خاكيزي

ه ميتواند باعث مرگ و

بودهاند و دليل آن احتماال" آلودگيهاي بيشتر در محيط آبي

چرخ ریسك بزرگ )(Parus major

توسط  Janssenو همكاران بهدست آمد (.)19

عناصر بسيار سمي است

ميرشرندگان ،اثرات مزمن و یا اثرات منفي بر زادآوري شرندگان

نسبت به محيط خاكي ميباشد (.)90

گردد ه بستگي به مقدار آن دارد ( Batagli .)93-18و

تا نون حدود استانداردي معتبري براي ميزان سرب

همكاران در مطالعه اي ه روي Common buzzardدر

و ادميوم در شر شرندگان اعالم ناده است .مقایسه ميانگين

شمال ایتاليا انجام دادند ،غلظت ميانه سرب و ادميوم را در

غلظت ادميوم بهدست آمده در شر شرندگان با مقادیر

)3/303 (mg/kg dw

استاندارد ارایه شده براي اندامهاي داخلي ( بد ،ليه و عضله)

شر شرندگان به ترتيب  1/48و

بدست آوردند ( .)13آنها بيان نمودند ه ادميوم در محيط

شرندگان آبزي ()3/0-0 μg/g

زیست به طور عمده مناا انساني دارد .نيمه عمر آن در

نظرات  Furnessو  Rainboمي باشد ،ناان مي دهد ه

شرندگان زیاد است و با افزایش سن شرندگان غلظت آن افزایش

مقدار این عنصر در برخي شرندگان آبزي باالتر است اما در

مي یابد .

مورد شرندگان خاكي زي مورد مطالعه متر از استاندارد ذ ر

ه توسط  Calowطبق

ادميوم عنصري غير ضروري است ه ميتواند اثرات

شده براي اندامهاي داخلي است (94و .)99با توجه با این ه

گوناگوني را روي ميكرو ارگانيسمها  ،گياهان و جانوران ایجاد

مطالعات زیادي درباره انتقال آالیندهها در زنجيرههاي غذایي

نماید هر چند به نظر ميرسد ه شستانداران و شرندگان نسبت

در محيط آبي انجام گرفته است ،به عنوان مثال در مورد

به اثرات سمي آنها در مقایسه با سایر موجودات مقاومترند

عقاب دریایي ه وجود فلزات سنگين در محيط آبي باعث

(.)91

افزایش غلظت فلزات سنگين در بدن شرنده شده و به دنبال
با توجه به اینكه آلودگيهاي خارجي

در مورد

بسياري از عناصر ممكن است ميزان غلظت فلزات را در شر

آن اهش زادآوري و مرگ و مير آنها بوده است ( .)90وجود
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 روي و آهن در برخي اندام هاي با الن، مس،روم

...بررسی میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم
آلودگي در محيط آبي در این منطقه ميتواند باعث افزایش
.غلظت این عناصر در شرندگان آبزي باشد
از آنجایي ه عناصر سرب و ادميوم جزو عناصر غير
 حتي مقادیر،ضروري و سمي براي موجودات زنده ميباشند
م آنها نيز مهم ميباشد و بایستي از انتاار آنها در محيط
 به طور لي فعاليتهاي انساني و توسعه و.جلوگيري نمود
استقرار صنایع شتروشيمي در سواحل جنوب ایران را ميتوان
منبع اصلي آلودگي و عامل مؤثر بر افزایش این فلزات به
 دانستن مقادیر آالیندهها.خصوص در محيطهاي آبي دانست
در شرندگان و موجودات زنده ارزشمند است اما متغيرهاي
گوناگوني وجود دارند ه ميتوانند بر رابطه ميزان ماده
 فا تورهایي از قبيل. وا نش موجود زنده تاثير گذارند-آالینده
 فيزیولوژي، تر يب فلزات سنگين، رژیم غذایي، جنس،سن
 ار رد این عناصر،جذب و دفع عناصر در بدن موجود زنده
... منابع توليد این فلزات در محيط و،در اندامهاي مختلف
در شایان شيانهاد ميشود ه مطالعات ماابه در
مورد سایر زیستگاهها در مناطق آلوده و براي گونههاي
مختلف انجام شود و ميزان فلزات سنگين در اندامهاي مختلف
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