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چکیده
استفاده از پرندگان ،بهویژه گونههای مقیم بهعنوان پایشگر آلودگی فلزات سنگین ابزاری سودمند است زیرا زیستشناسی پرندگان
بهخوبی شناخته شده است ،بهعالوه برخی از آنها از سطوح غذایی باالتری در اکوسیستمها تغذیه میکنند .بنابراین میتوانند اطالعاتی در
مورد وسعت آلودگی در تمام شبکه غذایی فراهم آورند .این مطالعه در سال  ۱۳۹۷بهمنظور بررسی توزیع و غلظت فلزات سنگین (سرب،
آهن ،روی ،مس ،منگنز) در بافت پر گونه گنجشک خانگی در شهر دزفول انجام شد .تعداد  ۶۰قطعه گنجشک خانگی از منطقه شهری و
 ۱۰قطعه از منطقه روستایی شهر دزفول بهطور تصادفی در فصل بهار بهکمک بومیان محلی جمعآوری شدند .ویژگیهای زیستسنجی از
قبیل طول بدن ،طول بال ،وزن و جنسیت نیز مورد بررسی قرار گرفت .از روش هضم اسیدی جهت آمادهسازی نمونههای پر استفاده شد.
نتایج بهدست آمده با استفاده از نرمافزار  SPSSمورد آنالیز قرار گرفت .انباشت فلزات سنگین در مناطق شهری و روستایی در بافت پر بهترتیب
بهصورت  Fe > Zn > Mn >Pb > Cuبهدست آمد .براساس نتایج بهدست آمده میانگین فلزات آهن ،مس ،روی و منگنز در مناطق شهری
بهترتیب  ۱2۳/۷4 ،۱/۹5 ،۱۰۶۱/۷4و  ۳2/4۱میلیگرم بر کیلوگرم و  2/۶۹میکروگرم بر کیلوگرم برای سرب بهدست آمدند .همچنین
نتایج میانگین غلظت فلزات سنگین آهن ،مس ،روی و منگنز در بافت پر گنجشک خانگی مناطق روستایی نیز بهترتیب ،۱/۶2 ،۹۰۰/۶۰
 2۳/8۰ ،۱۰۰/۰4میلیگرم بر کیلوگرم و  2/۷5میکروگرم بر کیلوگرم برای سرب بهدست آمد .همچنینن مقایسه میانگین فلزات سنگین
حاکی از وجود اختالف معنیداری در سطح  ۰/۰5فلز روی و منگنز بین مناطق روستایی و شهری در بافت پر بود.
کلمات کلیدی :فلزات سنگین ،دزفول ،گنجشک خانگی ،تجمع زیستی
* پست الكترونیكی نویسنده مسئولe.solgi@malayeru.ac.ir :
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مقدمه
آلودگی ناشی از فلزات سنگین ،سبب تغییرات اساسی در
اکوسیستم و نابودی بسیاری از گونههای گیاهی و جانوری و غیرقابل
استفاده شدن آب ،هوا و خاک میشود .فلزات سنگین آالیندههای
پایداری هستند که باعث بزرگنمایی زیستی در زنجیره غذایی
میشوند که در نتیجه این فرآیند ،مقدار آنها در زنجیره غذایی
افزایش مییابد (مرادی و همکاران .)1392 ،آلودگی محیطزیست به
فلزات سمی ،ناشی از فعالیتهای کشاورزی ،پسابهای حاصل از
استخراج معادن و صنایع مختلف ازجمله رنگسازی ،دباغی ،داروسازی
و شیشهسازی است ( Xiaو همکاران .)2018 ،فلزات سنگین با توجه
به منابع تولید متعدد و پایداری در محیط بهعنوان بحران مﻬم محیط
زیستی تلقی میشوند ( Burgerو همکاران .)2018 ،تجزیه و تحلیل
آالیندههای محیطزیستی در موجودات زنده نتایج معتبرتری نسبت
به تجزیه و تحلیل در محیطهای غیرزنده بهدست میدهد زیرا موجودات
زنده اطالعات دقیقتری را در مورد فراهمی زیستی و همچنین انتقال
زیستی آالیندهها ارائه میکنند ( Swailehو  .)2006 ، Sansurپرندگان
ممکن است از طریق تماس مستقیم یا استفاده از آب و غذای آلوده
در معرض مواد شیمیاییگوناگونی نظیر فلزات سنگین قرار گیرند
( Savinovو همکاران .)2003 ،بنابراین آلودگی پرندگان به فلزات
پیشبینی کننده آلودگی در طول زنجیره غذایی است .فلزات سنگین
میتوانند به راحتی به مولکول پروتئین موجود در پر طی دوره کوتاه
رشد پر ،اتصال یابند ،پر در این دوره ،از طریق رگهایکوچکخونی
با شاهرگ اصلی بدن در ارتباط است ( .)2014 ،Bounaguaپس از
شکلگیری کامل پر ،رگهای خونی موجود در آن تحلیل یافته در
نتیجه از نظر فیزیولوژیک ارتباط پر با بدن پرنده قطع میشود ولی
میزان فلزات سنگین موجود در آن بهطور دائمی و همیشگی باقی
میمانند ( Jenniو همکاران )2015 ،بنابراین پر در چند هفته اول
شکلگیری ،نشاندهنده میزان فلزات سنگین در خون و سایر بافتهای
داخلی بدن است (شیبانیفر و همکاران  .)1391فلزات سنگین همیشه
در ترکیب طبیعی محیطزیست وجود داشتهاند و در شرایط طبیعی
در غلظتهای پایین یافت میشوند تاکنون مقادیر قابل توجﻬی از فلزات
سنگین در اثر فعالیتهای انسانی وارد محیطزیست شده است (رجایی
و همکاران .)1391 ،سنجش فلزات سنگین در پرندگان میتواند تصویر
بﻬتری از خطرات متوجه انسان را نسبت به اندازهگیری آنها در محیط
زیست فیزیکی،گیاهان و یا بیمﻬرگان نشان دهد (کریمی و همکاران،
 .)1385استفاده از پر بهمنظور اندازهگیری میزان فلزات سنگین،
نسبت به سایر بافتهای پرندگان چند مزیت دارد از جمله این که
پرها بهآسانی جمعآوری شده و نگهداری آنها آسان است بهدلیل این
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که نیاز به نگهداری در دمای پایین ندارند (2000 ،Movalli؛ Furness

و همکاران .)1986 ،پر بافتی غیرمخرب است که حتی میتوان آن را
از پرنده زنده نیز بهدست آورد که این خود خاصیت ویژهای برای
گونههای کمیاب است ( .)1994 ،Burgerهمچنین نمونهبرداری از
بافت پر ،اطالعات راجع به سریهای زمانی گذشته را نیز ارائه میدهد
و نیز میتوان از گونههای در معرض خطر نیز نمونهبرداری نموده و
بدون آسیب آنها را رها کرد (صادقی و همکاران .)1395 ،در داخل
کشور مطالعهای روی گنجشک خانگی از نظر بررسی فلزات سنگین
انجام نشده است لیکن در همین راستا مطالعات گوناگونی روی گونههای
مختلف صورت گرفته است که به برخی از آنها اشاره میشود .اکاتی
و همکاران ( )1395میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم در برخی
پرندگان خوزستان با تاکید بر نوع زیستگاه (آبی و خاکی) را مورد
مطالعه قرار دادند .براساس نتایج میزان سرب در پرندگان آبی بهطور
معنیداری باالتر از پرندگان خشکزی بود .هر چند میزان کادمیوم در
پرندگان آبی بیشتر بود ،اما آنالیزهای آماری تفاوت معنیداری را در
میزان کادمیوم در پرندگان آبزی و خشکزی نشان نداد .هاشمی و
همکاران ( )1394غلظت فلزات سنگین جیوه ،روی ،مس ،کادمیوم و
سرب در بافت پر پرنده کاکایی صورتی در خور موسی را مورد مطالعه
قرار دادند ،بهطور کلی بهجز فلز سرب تمامی فلزات سنگین در بافت
پر از غلظت باالتری برخوردار بودند Zolfaghari .و همکاران ()2006
در مطالعهای میزان جیوه در پر  17گونه از پرندگان تاکسیدرمی شده
را مورد بررسی قرار دادند و نتایج نشان داد که ماهیخواران دارای
بیشترین و گیاهخوارن دارای کمترین غلظت جیوه هستند .در خارج
کشور پژوهشهایی در مورد بررسی غلظت فلزات سنگین در گونه
گنجشک خانگی انجام شده است ( Millakuو همکاران2014 ،؛
 Mustafaو همکاران2015 ،؛  Swailehو 2006 ،Sansur؛ Kekkonen
و همکاران2011 ،؛  Kaurو 2017 ،Kler؛  Kaurو 2013 ،DHanju؛
 Kaurو همکاران Mustafa .)2014 ،و همکاران ( )2015در مطالعهای
غلظت فلزات سنگین روی ،سرب ،مس ،منگنز ،کادمیوم و کبالت را
در بافتهای مختلف گنجشک خانگی ( )Passer domesticusو گونه
 Black kiteدر پنجاب پاکستان مورد بررسی قرار دادند .غلظت فلزات
مورد بررسی در  Black kiteنسبت به گنجشک خانگی ( Passer
 )domesticusبهطور معنیداری باالتر بهدست آمد Baker .و همکاران
( )2017در مطالعهای به بررسی تجمع فلزات در گنجشک خانگی
( )Passer domesticusدر استان لیمپوپ ،آفریقای جنوبی پرداختند.
در این مجموعه پژوهشهایی که روی گونه گنجشک خانگی انجام
شده است ،غلظت فلزاتی مانند مس بین  0/98تا  ،7/6سرب بین
 0/39تا  ،3/87روی بین  5/2تا  158و منگنز بین  0/90تا 17/9
میلیگرم بر کیلوگرم در بافت پر بهدست آمده است .پرندگان
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بهدلیل امکان تماس با آب و غذای آلوده ،عادات تغذیهای ویژه و
شناخته شده بودن بیولوژی آنها ،شاخص زیستی مناسبی برای
آالیندههای محیط هستند ،از اینرو بررسی فلزات سنگین در موجودات
زنده از اهمیت بهسزایی برخوردار است .بنابراین با توجه به این که
گنجشک خانگی در مناطق شﻬری زندگی میکند و در معرض
آالیندههای انسانی است و از طرفی نبود اطالعات در مورد بیشتر
گونههای خانواده سبکباالن در اثر آلودگیهای محیطی ،در همین
راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان فلزات سنگین آهن ،سرب،
روی ،مس و منگنز با استفاده از پر گنجشک خانگی بهعنوان شاخص
زیستی آلودگی برای اندازهگیری و ارزیابی مقادیر فلزات سنگین
برنامهریزی شد .این پژوهش همچنین به بررسی اثر جنسیت نیز در
تجمع فلزات میپردازد.

مواد و روشها
منطقه مطالعاتی :در این پژوهش نمونهبرداری از پر گونه
گنجشک خانگی در شﻬر دزفول (شکل  )1واقع در استان خوزستان
صورت گرفت .شﻬرستان دزفول ،از شﻬرستانهای استان خوزستان
در جنوبغربی ایران و سیامین شﻬر پرجمعیت کشور است که با
مساحت نزدیک به  4762کیلومترمربع کنار رودخانه دز و در بخشهای
جلگهای استان خوزستان واقع شده و با برشمردن بخشهای روستایی
آن دارای گستردگی برابر  7844کیلومترمربع است .این شﻬر در
ارتفاع  143متری از سطح دریا و از شﻬرهای شمالی استان خوزستان
است .این شﻬرستان از شمال به استان لرستان ،از غرب به شﻬرستان
اندیمشک از شرق به استانهای چﻬارمحال بختیاری از جنوبشرقی
به شﻬرستان مسجدسلیمان و از جنوب به شﻬرستانهای شوشتر و
گتوند و از جنوبغربی به شﻬرستان شوش محدود میشود .شﻬرستان
دزفول مانند اکثر شﻬرهای خوزستان ،دارای آب و هوای گرم و شرجی
است و تابستانی گرم و زمستانی مدیترانهای دارد .گرمترین و سردترین
ماههای سال این شﻬرستان بهترتیب تیر و دی میباشند .میانگین
بارش ساالنه باران 250 ،میلیمتر و میانگین دما  3درجه سانتیگراد
در زمستان و  49درجه سانتیگراد در تایستان است .بررسی یک دوره
آماری آب و هوایی نشاندهنده آن است که حداقل درجه حرارت
شﻬرستان دزفول  19/2درجه سانتیگراد و حداکثر آن  45/6درجه
سانتیگراد میباشد (مرکز آمار ایران .)1390 ،جمعیت گنجشک در
باغها و زمینهای کشاورزی شﻬر دزفولزیاد است و از دیرباز ،صید
این پرنده بهعنوان یک منبع غذایی برای جوامع انسانی ،در این منطقه
رونق داشته است.

شکل  :1محدوده مطالعاتی (شهر دزفول در ایران و استان خوزستان)

روش نمونهبرداری و آمادهسازی نمونهها :تعداد  60قطعه
گنجشک خانگی در منطقه شﻬری و  10قطعه از مناطق روستایی
بهطور تصادفی در فصل بﻬار  1397به کمک بومیان محلی جمعآوری
شدند .نمونههای پرهای سینهای درون کیسههای پالستیکی عاری از
آلودگی قرار گرفت .ابتدا نمونههای پر با استون و آب دوبار تقطیر
شستشو شد تا از هر نوع آلودگی و چربی زدوده شوند .سپس نمونهها
در آون با دمای  60درجه سانتیگراد بهمدت  24ساعت قرار داده
شدند تا کامالً خشک شوند .سپس نمونههای پر توسط قیچی به تکههای
کوچکتر خرد تبدیل شدند .برای هضم ،بهمیزان  0/5گرم از نمونههای
پر توسط ترازو وزن شد و به آن  10میلیلیتر اسیدنیتریک ( 69درصد)
و  5میلیلیتر اسیدکلریدریک ( 37درصد) مرک آلمان اضافه شد و در
حمام بنماری بهمدت یک ساعت در دمای  40درجه سانتیگراد و به
مدت سه ساعت در دمای  120درجه سانتیگراد قرار داده شد تا هضم
شوند .نمونههای هضم شده از کاغذ صافی واتمن  42میکرون عبور
داده شد و حجم آنها توسط آب مقطر به  25میلیلیتر رسانده شد
( Burgerو همکاران .)2009 ،غلظت فلزات محلول بهدست آمده با
استفاده از جذب اتمی بهروش شعله اندازهگیری شد .شایان ذکر است
جﻬت سنجش غلظت فلز سرب از روش کوره گرافیتی استفاده شد.
برای اطمینان از دقت عملیات هضم و عدم تأثیر مواد مصرفی بر غلظت
فلزات سنگین ،در هر نوبت از عملیات هضم ،یک نمونه شاهد نیز در
نظر گرفته شد .حدتشخیص ( )LODبرای فلزات آهن ،منگنز ،مس و
روی بهترتیب  0/75میلیگرم برکیلوگرم 0/68 ،0/23 ،و 0/48
میلیگرم برکیلوگرم و برای سرب  10میکروگرم برکیلوگرم بود.
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تحلیل آماری :برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار آماری

نتایج

 SPSS 25و برای رسم نمودارها و جداول از نرمافزار  Excelاستفاده
میشود .نرمال بودن دادهها از طریق آزمون کولموگروف– اسمیرنوف
بررسی شد و بهدلیل نرمال نبودن دادهها از آزمونهای آماری
غیرپارامتری مناسب استفاده شد .برای بررسی اختالف بین مناطق
روستایی و شﻬری و همچنین اختالف بین نرها و مادهها از نظر غلظت
فلزات (تأثیر جنسیت در غلظت فلزات) آزمون من ویتنییو بهکار
گرفته شد .برای بررسی همبستگی بین فلزات از آزمون اسپیرمن
استفاده شد.

براساس نتایج بهدست آمده کمترین و بیشترین فلزات سنگین
در مناطق شﻬری بهترتیب مس و آهن و در مناطق روستایی بهترتیب
فلزات سرب و آهن است (جدول  .)1طبق نتایج بهدست آمده ترتیب
انباشت فلزات سنگین در بافت پر گنجشک خانگی در مناطق روستایی
و شﻬری بهصورت  Fe > Zn > Mn >Pb > Cuبهدست آمد .آهن و
مس بهترتیب بیشترین و کمترین غلظت را در بافت پر گنجشک
خانگی در مناطق روستایی و شﻬری دارا بودند.

جدول  :1پارامترهای آماری فلزات سنگین در بافت پر گنجشگ خانگی
منطقه

شﻬری

روستایی

فلزات (میلیگرم بر کیلوگرم)

تعداد

کمترین

بیشترین

میانگین  ±انحراف استاندارد

آهن

60

653/50

1545/00

1061/74±184/92

مس

60

0/07

11/39

1/95±2/10

روی

60

73/25

219/05

123/74±27/56

منگنز

60

16/21

76/25

32/41±10/40

سرب

60

0/12

7/28

2/69±2/00

آهن

10

612/50

1368/00

900/60±285/58

مس

10

1/62

1/62

1/62±000/00

روی

10

68/50

130/30

100/04±17/22

منگنز

10

13/45

41/83

23/80±11/23

سرب

10

1/26

2/75

2/75±0/49

همانطور که در جدول  2نشان داده شده است در بافت پر بین
فلز روی و مس ،بین فلز منگنز و آهن و بین فلز منگنز و روی
همبستگی مثبت در سطح  0/01و بین فلز سرب و روی همبستگی
مثبت در سطح  0/05وجود دارد .این همبستگیها نشان از مشابه
بودن عوامل حاکم بر رفتار شیمیایی این فلزات و یا منشأ مشترک
این فلزات دارد.
در گام بعدی به مقایسه میانگین غلظت فلزات سنگین در
مناطق شﻬری و روستایی پرداخته شد که نتایج حاصل در شکل 2
نشان داده شده است .براساس یافتهها فلز روی و منگنز بین مناطق
روستایی و شﻬری در بافت پر از اختالف معنیداری در سطح 0/05
برخوردار هستند ،اما آهن ،مس و سرب از اختالف معنیداری
برخوردار نیستند .بر اساس یافتهها فلز آهن ،مس ،روی ،منگنز و سرب
بین جنس نر و ماده در بافت پر در مناطق روستایی از اختالف
معنیداری در سطح  0/05برخوردار نیستند (شکل  .)3در مورد
مناطق شﻬری ،فلز منگنز بین جنس نر و ماده در بافت پر از اختالف
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معنیداری در سطح  0/05برخوردار است ،اما فلز آهن ،مس ،روی و
سرب از اختالف معنیداری در سطح  0/05برخوردار نیستند.

جدول  :2نتایج همبستگی بین غلظت فلزات سنگین در بافت پر
گنجشک خانگی
فلزات

آهن

مس

آهن
مس
روی
منگنز
سرب

1
*0/37
0/26
**0/99
-0/08

1
**0/60
*0/34
0/16

روی

1
**0/17
*0/36

** همبستگی در سطح  0/01معنیدار است.
*همبستگی در سطح  0/05معنیدار است.

منگنز

1
-0/11

سرب

1
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a

a

۱۶۰

P>0.05

P<0.05

۴۰

غلظت فلز روی mg/kg

۸۰

۹۰۰

۶۰۰

a
۳۰۰

۰

۰
مناطق شهری

مناطق شهری

مناطق روستایی

مناطق روستایی

مناطق

مناطق
a

P<0.05

a

۴۵

۵

P>0.05

۴

۳۰

a

۳
۲

۱۵

۱

غلظت فلز سرب gk/gμ

غلظت فلز منگنز mg/kg

b

۰

۰
مناطق شهری

غلظت فلز آهن mg/kg

b

۱۲۰

۱۲۰۰

مناطق شهری

مناطق روستایی

مناطق روستایی

مناطق

مناطق

5

a

3

a

2
1

غلظت فلز مس mg/kg

P>0.05

4

0
مناطق روستایی

مناطق شهری

مناطق
شکل  : 2مقایسه میانگین غلظت فلزات سنگین در مناطق روستایی و شهری گنجشک خانگی در بافت پر با استفاده از آزمون منویتنییو
(حروف مشترک بیانگر عدم معنیداری است)
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b

P<0.05

50

a

20
10

غلظت فلز منگنز mg/kg

30

a

800
600
400
200
0
نر

ماده

ماده

جنس

جنس

a

P>0.05

1000

0
نر

1200

a

140

a

P>0.05

60
40
20

۲/۰

غلظت فلز روی mg/kg

80

P>0.05

a

۲/۵

۱/۵
۱/۰
۰/۵

0

غلظت فلز سرب gk/gμ

120
100

نر

غلظت فلز آهن mg/kg

40

a

1400

۰/۰

ماده

نر

جنس

ماده
جنس

a

6
5

غلظت مس mg/kg

4

3

b

2
1
0
ماده

نر
جنس
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بحث
در بیشتر مطالعات نشان داده شده است که تجمع فلزات در
پرها نسبت به سایر بافتها بیشتر است که حاکی از شاخص بودن
بافت پر برای مطالعه فلزات سنگین است .همچنین میزان فلز سنگین
موجود در پر ،مقدار فلز سنگین موجود در خون را نیز نشان میدهد
زیرا پرها به رگهای خونی متصل بوده و فلزات سنگین میتوانند از
طریق خون وارد پر شوند (حسینپورمحمدآبادی .)1393 ،در این
پژوهش بهمنظور بررسی توانایی گنجشک خانگی در انعکاس تفاوت
آلودگی محیطی فلزات ،گنجشک خانگی هم از مناطق شﻬری و هم
از مناطق روستایی جمعآوری شد .براساس نتایج ،مقایسه میانگین
فلزات سنگین ،روی و منگنز در منطقه شﻬری و روستایی در بافت
پر از اختالف معنیداری در سطح  0/05برخوردار هستند .نتایج
مطالعه  Kekkonenو همکاران ( )2011که به مطالعه غلظت فلزات
آهن ،روی ،مس ،کادمیوم ،سرب ،آلومینیوم ،کروم و منگنز در
گنجشک خانگی پرداختند نشان داد که غلظت فلزات در نمونههای
شﻬری نسبت به نواحی روستایی باالتر بود .از دالیل احتمالی باال بودن
میزان غلظت فلزات سنگین در مناطق شﻬری میتوان به منابعی چون
ترافیک و فعالیتهای صنعتی اشاره کرد .فرسایش الستیکها ،پوشش
ترمز ،روغن و آب رادیاتور ،رنگ ،تخریب بدنه خودرو و حتی
زیرساختها مانند روسازی (آسفالت) از عوامل ایجاد آلودگی در
محیطهای شﻬری هستند ( .)2014 ،Bounaguaدر این مطالعه روی
مقادیر باالیی داشت که دلیل اصلی آن این است که این فلز ضروری
است و دارای نقش بیولوژیکی است .سطوح نسبتاً باالی سرب بهعنوان
یک آالینده شﻬری است که نتیجه استفاده از بنزین سربدار است.
همچنین سرب آالیندهای است که در همه جا یافت میشود و از
طریق تخلیه فاضالب صنایع مختلفی نیز به محیط وارد میشود
( Lakshmananو همکاران .)2009 ،بهطورکلی این نتایج نشان میدهند
که میتوان از گنجشک خانگی بهعنوان بیواندیکاتور آلودگی فلزی در
محیط شﻬری استفاده کرد .با اینحال عادت غذایی متنوع این پرنده
بایستی مورد توجه قرار گیرد بهویژه زمانیکه قرار است در مورد
نگرانی مرتبط با آلودگی فلزی برای سالمت انسان نتیجهگیری شود
( Swailehو .)2006 ، Sansur
در این مطالعه به بررسی اثر جنسیت هم بر تجمع فلزات سنگین
در پر پرداخته شد .نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین دو جنس نر
و ماده از نظر تجمع برخی فلزات تفاوت وجود دارد .غلظت مس و
منگنز در دو گونه تفاوت معنیداری را نشان دادند)1995( Burger .
بیان میدارد که تفاوتهایی را در تجمع فلزات بین دو جنس میتوان
انتظار داشت در صورتی که دو جنس از )1( :غذاهای مختلف)2( ،

سال دوازدهم ،شماره  ،4زمستان 1399

غذاهای مشابه اما با اندازههای مختلف و یا ( )3غذاهای مختلف دارای
محتویات آالینده متفاوت تغذیه کنند .همچنین توانایی در حذف
فلزات سنگین نیز تا حدودی وابسته به جنس است .مادهها میتوانند
مقداری از فلزات بدن خود را از طریق تخمهایشان دفع کنند که این
مسیر روشی مؤثر است که سبب میشود جنس ماده نسبت به نر
میزان کمتری از فلزات را در بدن خود داشته باشند (Dauwe
و همکاران2002 ،؛  Burgerو  ،)1992 ،Gochfeldدرحالیکه چنین
مسیری در نرها وجود ندارد .همچنین تفاوت در تجمع فلزات بین دو
جنس نر و ماده میتواند وابسته به فاکتورهای فیزیولوژیکی و یا
اکولوژیکی هم باشد.
در نتایج پژوهشهای هاشمی و همکاران ( )1394در کاکایی
صورتی و همچنین  Swailehو  )2006( Sansurاختالف معنیداری
در غلظت فلزات بین جنس نر و ماده مشاهده نشد .نتایج پژوهش
منصوری و همکاران ( )2011روی اگرت ساحلی در منطقه حفاظت
شده حرا نشان داد که غلظت سرب بین دو جنس اختالف معنیداری
دارد بهطوریکه در جنس نر غلظت فلزات سنگین بیشتر از ماده
است .نتایج حاصل از پژوهش  Burgerو همکاران ( )2009نیز نشان
داد که غلظت کروم و منگنز در جنس نر کاکایی بهطور معنیداری
بیشتر از جنس ماده بود .همانطور که اشاره شد جنس ماده پرندگان
میتوانند فلزات سنگین را طی فرایند تخمگذاری از بدن دفع کنند
این تنﻬا راه دفع فلزات سنگین از بدن است ( .)1993 ،Burgerعالوه
بر فرآیند تخمگذاری ،رژیم غذایی ،آلودگی محل تولیدمثل پرنده و
وضعیت مﻬاجرت میتوانند در میانگین غلظت فلزات سنگین در
بافت های پرندگان تأثیرگذار باشند .بنابراین باال بودن غلظت فلزات
سنگین در یک جنس تحت تأثیر یک عامل نیست (  Kimو همکاران،
.)2009
 )2017( Bakerدر مطالعهای به بررسی تجمع فلزات در
بافتهای مختلف گنجشک خانگی پرداختند که نتایج نشان داد
به ترتیب غلظت فلزات سنگین در پرهای عضالتی ،پرهای پروازی و
بافت عضالنی از بیشترین تا کمترین مقدار را دارا بودند .در مطالعهای
که روی غلظت سرب در قسمتهای مختلف پر قمری خانگی وحشی
در سه منطقه مختلف در عربستان سعودی انجام شد ،میانگین غلظت
سرب در پر قمری خانگی  18/03میلیگرم بر کیلوگرم بهدست آمد
که از مقادیر مطالعه حاضر بیشتر میباشد (.)2004 ،Al-Mansour
میانگین غلظت فلزات روی و مس در پر اگرت بزرگ در مطالعه
شیبانیفر و همکاران ( )1391بهترتیب برابر  161/71و 10/21
میکروگرم بر گرم بهدست آمد که در مقایسه با میانگین غلظت روی
و مس در مطالعه حاضر بیشتر است .غلظت باالی عناصر نشان
میدهد که این پرندگان در محیط زیستشان در معرض این فلزات
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باهنر و سلگی

و نتیجهگیری بﻬتر در جدول  3نتایج بهدست آمده از پژوهش حاضر
با مطالعات دیگر که در سایر نقاط مختلف جﻬان به بررسی فلزات
مشابه در گنجشگ خانگی پرداختهاند ،مقایسه شده است .بر این
اساس میتوان گفت که سرب تقریباً قابل مقایسه و در محدوده نتایج
سایر کشورها است ،مس مقادیر کمتری دارد و روی و منگنز به نسبت
مقادیر بیشتری دارند Kim .و همکاران ( )2009تفاوتهای محلی و
گونهای در آلودگی حاد یا مزمن به فلزات را به حضور فلزات در رژیم
غذایی و آلودگیهای محیطی نسبت دادهاند.

قرار دارند Mansouri .و همکاران ( )2011میانگین غلظت روی را در
پر اگرت ساحلی در ذخیره گاه زیستکره حرا  57/4میلیگرم بر
کیلوگرم گزارش کردند که در مقایسه با سطوح روی اندازهگیری شده
در مطالعه حاضر کمتر است .در مطالعه دیگری که در شﻬر یزد انجام
گرفت نیز میانگین غلظت سرب در پر قمری خانگی  19/88میلیگرم
بر کیلوگرم بهدست آمد که نسبت به مقادیر سرب مطالعه حاضر بیشتر
است که دلیل آن میتواند ناشی از آلودگیهای جوی و اثرات فعالیتهای
صنعتی و انسانی باشد (قالیباف و همکاران .)1395 ،بهمنظور مقایسه

جدول  :3مقایسه میانگین و انحراف معیار نتایج بهدست آمده (میلیگرم بر کیلوگرم) از پژوهش حاضر با پژوهشهای دیگران
شهر/کشور
Mitrovica and Drenas
Punjab. Pakistan.
West Bank
Finland
Ludhiana
Columba
Ludhiana

مناطق شﻬری دزفول /ایران
مناطق روستایی دزفول /ایران

Cu

Pb

Zn

Mn

منبع

3/85±0/92
0/33±0/05
7/6±0/02
4/03±0/15
2/26 ±1/27
3/2 ±1/17
0/98 ± 1/65
1/95±2/10
1/62±0

3/87±3/08
3/28±0/44
2/1±0/3
0/54±0/06
1/21 ± 3/22
0/39 ± 1/30
2/69±2/00
2/75±0/49

21/01±5/8
6/32±1/10
158±2
21/08±0/75
14/49 ± 2/27
19/69 ± 1/13
5/2 ± 1/76
123/74±27/56
100/04±17/22

0/90±0/15
1/39±0/06
17/9 ± 1/96
12/8 ± 3/2
4/55 ± 2/1
32/41±10/40
23/80±11/23

 Millakuو همکاران ()2014
 Mustafaو همکاران ()2015
 Swailehو )2006( Sansur
 Kekkonenو همکاران ()2011
 Kaurو )2017( Kler
 Kaurو )2013( DHanju
 Kaurو همکاران ()2014
پژوهش حاضر
پژوهش حاضر

با توجه به اینکه آلودگیهای خارجی در مورد بسیاری از عناصر
ممکن است میزان غلظت فلزات را در پر پس از شکلگیری تغییر
دهند ،در نتیجه میزان فلزات سنگین در بخشهایی از پر که بیشتر
در معرض آلودگیهای خارجی هستند (بهعنوان مثال آلودگیهای
موجود در هوا) افزایش مییابد .بنابراین بایستی تمامی فاکتورهایی
که ممکن است روی میزان فلزات در پر که در نتیجه آلودگیهای
خارجی است در هنگام آنالیز نمونهها مدنظر قرار گیرد .یکی از راههایی
که میتواند اثر آلودگیهای خارجی را در پر پرندگان کاهش دهد،
شستن پرها قبل از انجام آنالیز نمونه است .در این پژوهش ،پرها
شسته شده و سپس آنالیز گردیدند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که
وجود این عناصر در پر پرندگان مورد مطالعه در نتیجه آلودگیهای
خارجی مانند هوا نبوده ،بلکه در هنگام شکلگیری پر پرندگان در
خون آنها وجود داشته و به پر انتقال یافتهاند .براساس نتایج بهدست
آمده میزان غلظت فلز روی و منگنز در مناطق شﻬری و روستایی
دارای اختالف معنیداری بود .این اختالف در دو منطقه میتواند ناشی
از فعالیتهای صنعتی و انسانی و آلودگی بیشتر این مناطق را نشان
دهد .نتایج بهدست آمده از این پژوهش شواهدی در مورد پتانسیل
گنجشک خانگی بهعنوان بیواندیکاتور آلودگی فلزات سنگین در
محیطهای شﻬری را فراهم می آورد .با اینحال ،موارد دیگر مانند
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تنظیم فیزیولوژیکی فلز و ارتباط بین فلزات موجود در محیط و غلظت
آنها در بافتهای گنجشک خانگی وجود دارد که باید قبل از توصیه
این پرنده بهعنوان شاخص زیستی آلودگی فلزات در محیط شﻬری
مورد بررسی قرار گیرد.

تشکر و قدردانی
این پژوهش با حمایت مالی دانشگاه مالیر انجام شده است .بدین
وسیله از دانشگاه مالیر جﻬت فراهم نمودن امکانات آزمایشگاهی برای
اجرایی شدن این پژوهش تشکر و قدردانی میشود.
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Abstract
Investigating the birds as an indicator of heavy metal pollution is very useful because the
biology of birds is well-known, also birds feed on the higher trophic in the ecosystems, so they
can provide information about the extent of pollution in the entire food web. This research was
done in 2018 to investigate the distribution of heavy metals (lead, iron, zinc, copper, manganese)
in different tissues (kidney, liver, muscle, and feather) of Passer domesticus in Dezful city. A
total of 60 domestic sparrows from the urban area and 10 from a rural area (Abolhassan village
of Dezful city) were randomly collected in the spring with the help of local natives. Biometric
characteristics such as body length, wing length, weight and gender were also studied. Acid
digestion method was used to prepare the samples. The results were analyzed using SPSS
software. The order of accumulation of heavy metals in the feather of Passer domesticus in rural
and urban areas was: Fe> Zn> Mn> Pb> Cu. Based on the results, the average Fe, Cu, Zn and
Mn in urban areas were 106.67, 1.95, 12.43, 32.41 mg/kg and 2.69 mg/kg for Pb respectively.
Also, the average concentrations of heavy metals of Fe, Cu, Zn and Mn in the gentian organs of
rural areas were 95.96, 1.26, 100.44, 23.88 mg/kg and 2.75 mg/kg for Pb respectively.
Comparison between mean values of zinc and manganese in rural and urban areas were
significantly at the level of 0.05.
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