ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷﻤﺎره  ،2ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1395

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺟﺎﻧﻮري

ﭘﺎﯾﺶ زﯾﺴﺘﯽ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﺟﯿﻮه در ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎي  16ﮔﺎﻧﻪ روﯾﺶ ﭘﺮ ﻣﺮﻏﺎﺑﯽﺳﺎﻧﺎن

وﺣﺸﯽ اﯾﺮان و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬاﯾﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﻄﺢ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻐﺬﯾﻪ



ﻣﻬﺪي ﺻﺎدﻗﯽ:



ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮد ﻗﺎﺳﻤﭙﻮري* :ﮔﺮوه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﻠﻮم درﯾﺎﯾﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس،



ﻧﺎدر ﺑﻬﺮاﻣﯽﻓﺮ:

ﮔﺮوه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﻠﻮم درﯾﺎﯾﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ،ﻧﻮر،

ﺻﻨﺪوقﭘﺴﺘﯽ365 -46414 :
ﻧﻮر ،ﺻﻨﺪوقﭘﺴﺘﯽ365 -46414 :

ﮔﺮوه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﻠﻮم درﯾﺎﯾﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ،ﻧﻮر،

ﺻﻨﺪوقﭘﺴﺘﯽ365 -46414 :
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ :آذر 1393

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش :اﺳﻔﻨﺪ 1393

ﭼﮑﯿﺪه
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ ،ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ زﯾﺴﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﻤﻪﻋﻤﺮ
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ .از ﺑﯿﻦ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﺟﯿﻮه ﺳﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻏﯿﺮﺿﺮوري ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮات

ﻣﻀﺮ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ دارد .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﺛﺮات ﺳﻮء در ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﯿﻮه را در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮ در ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺮﻏﺎﺑﯽﺳﺎﻧﺎن
ﺗﺎﻻب ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﺮﯾﺪونﮐﻨﺎر ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺎز ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي ) ،(Anser anserﺧﻮﺗﮑﺎ ) ،(Anas creccaﻓﯿﻠﻮش ) (Anas acutaو اردك
ﺳﺮﺳﺒﺰ ) (Anas platyrhynchosﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺗﻔﺎوتﻫﺎي اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﻄﻮح و اﺳﺘﺮاﺗﮋي
ﺗﻐﺬﯾﻪاي و ﺟﺎﯾﮕﺎه ردهﺑﻨﺪي ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﻠﺰ ﺟﯿﻮه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺟﯿﻮه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداري در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺟﯿﻮه وﺟﻮد دارد ).(P<0/001
ﻓﯿﻠﻮش و ﺧﻮﺗﮑﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  908و ﻏﺎز ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي وﺣﺸﯽ ﺑﺎ  310ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﮏ ،ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻠﯽ ﺗﺠﻤﻊ ﺟﯿﻮه را
ﻧﺸﺎن داد .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ دﯾﮕﺮ ،ﻏﻠﻈﺖ ﺟﯿﻮه در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎز ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻢﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﯾﮏ زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي :ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﻣﺮﻏﺎﺑﯽﺳﺎﻧﺎن ،ﻓﺮﯾﺪونﮐﻨﺎر ،ﺟﯿﻮه ،ﺳﻄﺢ ﺗﻐﺬﯾﻪاي ،ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺠﺎز
* ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل:

ghasempm@modares.ac.ir
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قاسمپوری و همکاران

پایش زیستی غلظت فلز جیوه در جایگاههای  91گانه رویش پر مرغابیسانان وحشی....

مقدمه
فلزات سنگین عناصری هستند که در همه جا هستند ،ثبات
باالیی دارند ،غیرقابل تخریب زیستی هستند و همچنین نیمهعمر
بیولوژیکی باالیی دارند و میتوانند به دو دسته فلزات ضروری و
غیرضروری تقسیم شوند ( Ullahو همکاران .)4102 ،عامل انتشار
فلزات سنگین به دو صورت طبیعی مانند چرخههای زمینشناسی
و عوامل انسانی در محیط زیست میباشد ( Abbasiو همکاران،
 .)4102البته حضور طبیعی این فلزات در محیط در اثر فرایندهای
طبیعی ،پایین میباشد ولی اینها در وسعتهای زیادی توسط
مواردی چون فرایندهای صنعتی ،زائدات آلی ،فضوالت ،سوخت،
حمل و نقل ،تولید رنگدانهها ،داروها ،مواد شیمیایی ،پالستیکها،
باتریها و تخلیه فاضالبهای تصفیه نشده بخش صنعت وارد
محیط میشوند ( Nighatو همکاران .)4102 ،از بین فلزات
سنگین جیوه سمیترین عنصر غیرضروری میباشد و اصلیترین
نگرانی را در رابطه با تاثیرات مضر زیست محیطی دارد (Zamani-
 Ahmadmahmoodiو همکاران .)4112 ،آلودگی جهانی جیوه
یک مشکل زیست محیطی در حال گسترده میباشد (Zamani-
 Ahmadmahmoodiو همکاران .)4101 ،بنابراین این نوع
آلودگیها در محیطهای آبی و دریایی به یک نگرانی تبدیل شده
است چرا که اینها قابلیت تجمع در زنجیره غذایی را دارند
( Mansouriو همکاران )4102 ،و در سطوح غذایی از یک سطح
به سطح باالتر دچار بزرگنمایی زیستی میشوند (Ahmadpour
و همکاران .)4102 ،تغلیظ زیستی ،انباشتگی زیستی و بزرگنمایی
زیستی در بیوتای دریایی فرایندهای فعالی هستند که به مشخصات
شیمیایی (آب دوست بودن ،چربی دوست بودن و مقاومت تجزیه
پذیری) ،فاکتورهای زیستمحیطی (شوری ،درجه حرارت و غلظت)،
فاکتورهای زیستی (استراتژی تغذیه ،سطح تغذیه موجود ،غلظت
چربی و متابولیسم) ،و دسترسی زیستی (ورود ،انتقال و تجزیه
آالیندهها) بستگی دارند ( Rocqueو همکاران .)4112،غلظتهای
باالی جیوه تاثیرات مضری در سالمتی پرندگان از جمله سمیت
بافتی و تولیدمثل دارد ( Martinezو همکاران .)4104 ،همچنین
غلظتهای باالی جیوه و سایر فلزات سنگین موجب نازک شدن
پوسته تخم پرندگان ،کاهش نرخ باروری ،از بین رفتن یا کاهش
سیستم ایمنی بدن ،کاهش رشد و وزن ،افزایش ناقصالخلقگی و
در نهایت کاهش جمعیت پرندگان میشود ( Nighatو همکاران،
 .)4102از لطمات انسانی میتوان به مرگ و میر ناشی از مسمومیت
جیوه در دهههای اخیر اشاره کرد 4 ،مورد در ژاپن 2 ،مورد در
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عراق ،کانادا ،گواتماال و غنا تاکنون بیش از  0111مورد مرگ
ناشی از مسمومیت را تجربه کردهاند (.)0230 ،Esmaili-Sari
پس نیاز است که یک اکوسیستم بهلحاظ این نوع آلودگیها
مورد ارزیابی قرار بگیرد .تجمع فلزات از جمله جیوه در یک
اکوسیستم زنده و پویا به عوامل مختلفی چون سطح تغذیه یا
تروفی ،رژیم غذایی ،سن ،جنس و بسیاری از پارامترهای داخلی
و خارجی وابسته است ( Abbasiو همکاران .)4102 ،در ارزیابی
تغییرات اکولوژیکی ،اندازهگیری همه عملکردها ،ویژگیها و
ارزشهای اکوسیستم غیرممکن است ( Zolfaghariو همکاران،
 .)4112اینگونه مطالعات در جهت ارزیابی یک اکوسیستم بیشتر
در جانوران انجام میشود و جانوران نسبت به گیاهان بهتر هستند
چرا که جانوران تحرک دارند و مطالعه روی آنها منعکسکننده
مطالعه روی بخش وسیعتری از منطقه است و اطالعات بیشتری
از منطقه را در اختیار قرار میدهند ( Dmowskiو ،Golimowski
 .)0222از بین جانداران ،توجه محققین بیشتر متوجه پرندگان
میباشد .دلیل این امر بهخاطر این است که شناسایی و تشخیص
آنها راحتتر است ،فراوانتر هستند ،طول عمر بیشتری دارند و
محدوده وسیعتری را اشغال میکنند (Zamani-Ahmadmahmoodi
و همکاران .)4101 ،توجه به این نکته ضروری است که استفاده
از پرندگان بهعنوان شاخصهای زیستی آلودگی محیط زیست از
دهه  0261شروع شد که این توانایی آنها در شاخص زیستی بر
میگردد به موقعیتی که در زنجیره غذایی دارند ( Abdullahو
همکاران .)4102 ،در بین اندامهای مختلف پرندگان ،از پرها در
جهت پایشگری زیستی آلودگیهای محیط زیست استفاده
میشود .چرا که اخیراً بهخاطر بحثهای اخالقی ،محققین به
سراغ روشهای موسوم به غیرمخرب رفتهاند که در آن از بافتهای
موسوم به بافت غیرتهاجمی استفاده میشود .بهجای کشتن
پرندگان زنده میتوان از بافتهای غیرتهاجمی مثل تخمها و پرها
استفاده کرد که در بین اینها پرها بهخاطر مزیتهای فراوانی
همچون سهولت در جمعآوری ،ذخیره ،حمل و نقل و قابلیت
تکرارپذیری نمونهبرداری از پر بدون اینکه تاثیر جدی در بقاء
پرنده داشته باشد در اولویت هستند ( Abbasiو همکاران.)4102 ،
همچنین نمونهبرداری از پر ،اطالعات مربوط به سریهای زمانی
گذشته را نیز ارائه میدهند .ضمناً میتوان از گونههای در معرض
خطر نیز نمونهبرداری کرد و بدون آسیب آنها را رها کرد (Pon
و همکاران.)4104 ،
بسیاری از مطالعات نشان میدهد که تجمع فلزات از جمله
جیوه در پرندگان بهخاطر عادات تغذیهای مختلف ،استراتژیهای
تغذیهای و سطوح تغذیهای در زنجیره غذایی متفاوت

سال هشتم ،شماره  ،2تابستان 9315

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

و استراتژی تغذیهای و جایگاه ردهبندی بررسی شود .همچنین
حداکثر میزان مجاز مصرف خوراکی این گونهها و همچنین تعداد
وعدههای مجاز نیز برای اینها محاسبه خواهد شد.

است.
بهطوریکه پرندگانی که در باالی زنجیره غذایی هستند تجمع
بیشتری از فلزات را نسبت به آنهایی که در ردههای پایین
زنجیره غذایی هستند دارند .بنابراین سطوح تجمع فلزات سنگین
در گونههای شاخص ممکن است با تغییر در سن و موقعیت
تغذیهای آنها تغییر یابد ( Abbasiو همکاران.)4102 ،
هدف از پژوهش حاضر این است که سطوح مختلف جیوه
را در انواع مختلف پر ،شامل پرهای سینهای ،شاهپرهای بال و
سگمنتهای مختلف شاهپرهای دم در چهار گونه از مرغابیسانان
زمستانگذران واقع در تاالب بینالمللی فریدونکنار که شامل غاز
خاکستری ( ،)Anser anserخوتکا ( ،)Anas creccaفیلوش
( )Anas acutaو اردک سرسبز ( )Anas platyrhynchosمیباشند
مورد بررسی قرار گیرد و تفاوتهای این چهار گونه بهلحاظ سطوح

مواد و روشها
تاالب فریدونکنار با وسعت حدود  2242هکتار ،بیست و
دومین تاالب بینالمللی ایران و دومین تاالب بزرگ استان مازندران
است که در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است .این تاالب در
جنوب دریای مازندران قرار دارد و شامل چهار دامگاه فریدون
کنار ،ازباران ،سرخرود شرقی و غربی است که در زمستان پرندگان
زیادی به این تاالب مهاجرت میکنند ( Daryaeiو همکاران،
.)4102

ب

الف

شکل  :1الف -نقشه استان مازندران ،ب -محل تاالب بینالمللی فریدونکنار و دامگاههای اطراف آن
(دامگاههای فریدونکنار ،ازباران ،سرخرود شرقی و غربی)

موقعیت جغرافیایی این تاالب در  26درجه و  22دقیقه تا
 26درجه و  22دقیقه شمالی و  24درجه و  42دقیقه تا 24
درجه و  22دقیقه شرقی است .بهطورکلی یک سوم پرندگان ایران
از این تاالب استفاده میکنند .در این منطقه کشاورزان بهعلت
استفاده از کودهای شیمیایی و آفتکشها بهخصوص قارچکشها،
مواد سمی و فلزات سنگین زیادی را وارد این منطقه میکنند
( Ahmadpourو همکاران.)4102 ،
جمعآوری نمونهها :کار جمعآوری نمونههای پر مورد نظر
از غاز خاکستری ،خوتکا ،فیلوش و اردک سرسبز از آذر ماه تا

اسفند ماه سال  0222در منطقه تاالب بینالمللی فریدونکنار انجام
شد .نمونههای پر از محل پرریزی آنها جمعآوری شد که این
نمونهها مربوط به پرهای سینهای میباشد .بخش دیگر نمونههای
پر نیز از پرندگان آسیبدیده و همچنین کشته شده توسط
شکارچیان گرفته شد .این نمونهها پس از جمعآوری و کدگذاری
به آزمایشگاه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی
دانشگاه تربیت مدرس منتقل شد.
نمونهها ابتدا توسط آب معمولی شسته شدند .سپس سه بار
بهصورت متوالی با استون و آب یونزدایی شده شست و شو داده
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شدند که این عمل موجب میشود آلودگی خارجی از بین برود.
پس از آن نمونهها بهمدت  42ساعت در آون در دمای  61درجه
سانتیگراد گذاشته شدند تا کامالً خشک شوند ( Dauweو همکاران،
 .)4112پس از آن عملیات خرد کردن نمونههای پر در دو مرحله
انجام پذیرفت .ابتدا نمونهها توسط آسیاب مدل AKI A00 basis
با بدنه داخلی از نوع فوالد ضدزنگ خرد و شکسته شدند .در
مرحله دوم نمونههای خرد شده از مرحله قبل درون بشر قرار داده
شد و توسط قیچی از جنس فوالد ضدزنگ بهصورت تقریباً پودر
و همگن در آمدند .استفاده از آسیاب به این علت بود که نمونههای
پر نرمتر شوند تا بتوان راحتتر با قیچی آنها را به قطعات بسیار
ریز در آورد .سبکی نمونههای پر باعث میشد که در آسیاب کامالً
ریز و همگن نشوند و این امر لزوم استفاده از قیچی و کار مکانیکی
را دوچندان میکرد .پس از آنکه نمونههای پر بهصورت کامالً
پودر در آمدند بهصورت کامالً در بسته تا زمان انجام آنالیز در
دمای اتاق نگهداری شد 42 .ساعت قبل از انجام آنالیز نمونهها در
آون در دمای  61درجه سانتیگراد قرار داده شدند.
آنالیز دادهها و تعیین مقدار جیوه با استفاده از دستگاه
پیشرفته اندازهگیری ترکیبات جیوه ( AMA 452 Advanced
 )Mercury Analyzerساخت شرکت لیکو ( )Lecoآمریکا بر
اساس روش استاندارد  ASTM D-6244انجام شد .این دستگاه
یک طیفسنج جذب اتمی منحصر بهفرد است که یک لوله
احتراق از ابتدا تا انتهای دستگاه طراحی شده است و آنالیز را در
طی  2مرحله تجزیه ،جمعآوری و آشکارسازی بهانجام میرساند.
به منظور ارزیابی کار و صحت تجزیه و تحلیل غلظت کل جیوه
توسط دستگاه  2نوع ماده استاندارد مرجع ( Standard Reference
 )Materialبه نامهای  SRM 4212 ،SRM 0622 bو 4200
 SRMدر  2تکرار استفاده شد .با این روش بازیابی دستگاه بین

 22/3تا  012است .حد تشخیص روش نیز  1/110میلیگرم بر
کیلوگرم وزن خشک میباشد ( Zamani-Ahmadmahmoodiو
همکاران )4112 ،که جدول  0نتایج ارزیابی کیفیت و بازیابی
دستگاه را نشان میدهد.
جدول  :1نتایج ارزیابی کیفیت و بازیابی در اندازهگیری غلظت
جیوه (میلیگرم بر کیلوگرم)
ماده استاندارد
مرجع
0622 b
4212
4200

تکرار
2
2
2

مقدار تایید

درصد

شده

بازیابی

1/020
0/211
6/421

22/3
012
012

تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار ( SPSSنسخه
 )02انجام گرفت .برای بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون
کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد ( Rajaeiو همکاران.)4101 ،
برای بررسی تفاوت غلظت فلز جیوه در بین قطعات مختلف پر از
آزمون تجزیه واریانس یکطرفه و بهدنبال آن آزمونهای توکی و
دانکن استفاده شد ( Friasو همکاران.)4104 ،

نتایج
جدول  4نتایج مربوط به میانگین غلظت جیوه را در انواع
مختلف پر در چهار گونه از مرغابیسانان مورد مطالعه نشان می-
دهد .همچنین جدول  2نیز نتایج حاصل از آزمون توکی و دانکن
را که به منظور بررسی تفاوت معنیداری بین گونهها انجام شد
نشان میدهد .تصویر  4نیز نمودار جعبهای مربوط به میانگین
کلی غلظت جیوه در انواع مختلف پر در هر گونه به همراه گروهی
که هر گونه در آن قرار گرفته است نشان میدهد.

شکل  :2نمودار جعبهای میانگین غلظت جیوه در چهار گونه مورد بررسی بر اساس آزمون دانکن
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جدول  :2میانگین مقادیر مختلف غلظت جیوه در پر سینهای ،شاهپر بال و قسمتهای مختلف شاهپر دم بر حسب نانوگرم بر گرم
نوع پر

میانگین جیوه در فیلوش

میانگین جیوه در خوتکا

میانگین جیوه در اردک سرسبز

مقدار جیوه در غاز خاکستری

پرایمری اول
پرایمری دوم
پرایمری سوم
پرایمری چهارم
پرایمری پنجم
پرایمری ششم
پرایمری هفتم
پرایمری هشتم
پرایمری نهم
پرایمری دهم
سگمنت اول
سگمنت دوم
سگمنت سوم
سگمنت چهارم
سگمنت پنجم
پر سینهای

0120/21±22/31
0142/23±64/32
0022/22±22/20
0043/34±24/22
0123/02±23/22
326/22±20/02
264/22±22/22
210/23±24/22
322/10±22/22
222/46±30/04
0102/62±22/42
0026/22±22/11
0424/21±003/22
202/42±66/41
624/23±22/22
236/22±02/00

262/21±26/41
310/02±32/22
223/20±30/23
226/22±22/22
332/11±014/21
232/62±022/60
222/22±000/16
322/02±003/62
222/42±042/32
0222/62±202/31
0122/20±21/22
261/24±22/04
0226/66±24/23
243/22±22/62
223/22±22/32
263/02±46/32

324/22±012/42
211/41±22/12
346/41±32/31
222/22±62/30
312/03±010/21
626/21±66/14
231/22±22/13
262/22±22/31
630/21±32/01
626/22±62/22
302/22±62/46
620/21±22/26
322/32±66/04
222/12±22/22
212/20±20/22
222/22±42/02

424/02±012/24
032/30±20/22
462/22±24/32
062/21±24/04
034/22±21/62
020/23±23/21
022/04±42/02
022/12±02/02
044/62±01/23
036/31±26/32
602/64±021/22
221/01±040/20
0440/23±222/04
462/32±002/06
211/23±013/14
426/12±22/11

جدول  : 3نتایج آزمون توکی و دانکن مربوط به میانگین غلظت جیوه در در انواع مختلف پر بر حسب نانوگرم بر گرم
آزمون

گونهها

تعداد

توکی

غاز خاکستری
اردک سرسبز
خوتکا
فیلوش
سطح معنیداری ()Sig

06
06
06
06

دانکن

غاز خاکستری
اردک سرسبز
خوتکا
فیلوش
سطح معنیداری ()Sig

06
06
06
06

بحث
در پژوهش حاضر مقدار جیوه در  3نمونه از غاز خاکستری،
 41نمونه از خوتکا 06 ،نمونه از اردک سرسبز و  41نمونه از
فیلوش مورد بررسی و اندازهگیری قرار گرفت .پرها نشانگرهای
مفیدی هستند چرا که پرندگان فلزات سنگین را از بدن خود به
پرها انتقال میدهند و بین مقدار فلزات سنگین در پرها و بدن
آنها تناسب وجود دارد ( Barbieriو همکاران .)4101 ،در این
پژوهش عالوه بر پرهای سینهای 01 ،شاهپر اولیه بال که ترتیب
آنها از داخلیترین پر بال ( )P0تا بیرونیترین پر بال ()P01

گروهها ()α =5/50
گروه سوم
گروه دوم
گروه اول
201/2222
204/222
213/1220 213/1220
222/42
1/212
1/164
0/1
201/2222
204/222

0/1

0/1

213/1220
222/42
1/212

میباشد نیز مورد آنالیز قرار گرفت .همچنین قطعات مختلف پرهای
دم نیز عالوه بر شاهپرهای اولیه پرواز و پرهای سینهای بررسی شد.
بخشهای مختلف شاهپرهای دم به قطعات 2گانه ناحیهبندی شد.
بخش ابتدایی پر ،پهنه داخلی ،پهنه خارجی ،ساقه وسط پر (تا
جاییکه رشد پرها ادامه دارد) و انتهای پر ،بهترتیب از قطعه  0تا
 2نامگذاری میشود ( Dauweو همکاران .)4112 ،شکل  2محل
قطعهها یا سگمنتهای مختلف پر را نشان میدهد .تعداد کل افراد
مورد بررسی با توجه به تکرار انجام شده 62 ،عدد و تعداد کل
نمونههای مورد آنالیز نیز  0142عدد میباشد.
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سگمنت 2
سگمنت 2

سگمنت 4

سگمنت 2

شکل  :3قطعات (سگمنتهای 0گانه) استفاده شده در این مطالعه

بهمنظور بررسی نرمال بودن دادهها نیز از آزمون
کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد .دادهها از توزیع نرمال
برخوردار بودند ( .)P<1/0نتایج همگنی واریانسها براساس
آزمون لون ( ) Levenنیز همگن بودن را تایید کرد ( .)P <1/2بر
این اساس نتایج آزمون تجزیه واریانس یکطرفه بهمنظور بررسی
وجود تفاوت بین میانگین غلظت جیوه در گونههای مختلف نیز
نشان داد که بین چهار گونه مورد بررسی تفاوت معنیداری
بهلحاظ آماری وجود دارد ( .)P>1/110با توجه به این موضوع،
برای بررسی اینکه بین کدام دو گونه تفاوت معنیداری وجود
دارد از آزمون توکی و دانکن استفاده شد .براساس جدول  2که
نتایج آزمون توکی و دانکن را نشان میدهد ،مشخص شد که با
توجه به آزمون توکی فیلوش با بیشترین میانگین غلظت جیوه
در یک گروه جدا ،خوتکا در گروه مشترک  ، a, bاردک سرسبز
در گروه  bو غاز خاکستری با کمترین میانگین غلظت جیوه در
گروه  cقرار گرفت .براساس آزمون دانکن نیز فیلوش و خوتکا با
هم در یک گروه جدا ( ،)aاردک سرسبز در گروه  bو غاز
خاکستری در گروه  cقرار گرفتند .بهطورکلی بیشترین میانگین
غلظت جیوه در فیلوش بود و بعد از آن بهترتیب در گونههای
خوتکا با اختالف ناچیز نسبت به فیلوش ،اردک سرسبز و غاز
خاکستری بود .با توجه به اینکه جداسازی بین گونههای مورد
نظر بر اساس آزمون دانکن بهتر انجام شد ،در اینجا از نتایج این
آزمون استفاده شد .شکل  4نیز نمودار جعبهای مربوط به میانگین
غلظت جیوه در انواع مختلف پر در چهار گونه مورد بررسی نشان
میدهد که در این نمودار ،گروههای حاصل ار نتایج آزمون دانکن
مشخص شده است .میانگین کلی غلظت جیوه در فیلوش ،خوتکا،
اردک سرسبز و غاز خاکستری بهترتیب ،213/1220 ،222/42
 204/222و  201/2222نانوگرم بر گرم وزن خشک میباشد.
بهطورکلی برای جذب فلزات در پر ها سه مسیر مشخص وجود
دارد :جذب از طریق غذا ،آلودگی از طریق خودآرایی یا پرآرایی
کردن و آلودگی از طریق ارتباط مستقیم با محیط شامل آب ،هوا
و خاک .بنابراین وجود مقادیر مختلف جیوه در پرندگان مورد نظر
21

نشاندهنده این است که این پرندگان سطوح تغذیهای متفاوتی
را دارند ( Goedeو  .)0232 ،De Bruinسطوح مختلف فلزات از
جمله جیوه در پرها منعکسکننده نوع تغذیه گونههای مختلف
است .بنابراین دلیل این امر که بین این گونهها بهلحاظ غلظتهای
جیوه تفاوت وجود دارد میتواند بهخاطر تفاوت در نوع رژیم
غذایی اینها باشد .با توجه به اینکه این گونهها مهاجر میباشند
بررسی تغییرات مکانی تغییرات جیوه در این قبیل پرندگان،
مواجهه آنها را با آلودگی ناشی از زیستگاههای مختلف نشان
میدهد ،پس این گونهها پایشکنندههای زیستمحیطی جهانی
آالیندههای سمی هستند .در مورد تفاوتهای گونهای و جایگاه
ردهبندی در ارتباط با مقدار جیوه عوامل مختلفی دخیل
میباشند .این عوامل میتواند مربوط به نحوه پرریزی آنها باشد.
گونههایی که پرریزی آنها بهطور کامل انجام میشود مقادیر
جیوه در آنها کمتر میباشد چرا که مقدار بیشتری از جیوه را
از طریق عمل پرریزی دفع کردهاند ( Thampsonو ،Furness
 .)0232عالوه بر آن تغییراتی که به لحاظ غلظت جیوه بین گونه-
های مختلف وجود دارد میتواند با مهاجرت پرنده و میزان چربی
ارتباط داشته باشد .همانگونه که ذکر شد مقادیر فلزات سنگین
ازجمله جیوه از یک سطح تغذیهای به سطحی باالتر دچار بزرگ-
نمایی زیستی میشود و در گونههای واقع در سطح تغذیهای باالتر
مقادیر جیوه بیشتری تجمع مییابد .نتایج این تحقیق بهخوبی
این ادعا را اثبات میکند .بهعنوان مثال در غاز خاکستری که
گونهای گیاهخوار است و در سطوح پایین تغذیهای واقع شدهاست
مقادیر کمتری جیوه تجمع یافته است .بهلحاظ استراتژی تغذیهای
نیز مطالعات نشان میدهد که گونههایی که استراتژی تغذیهای
دریایی دارند مقادیر جیوه باالتری دارند .غلظت جیوه در پرندگانی
که در زنجیرههای غذایی آبی هستند غلظت جیوه باالتر میباشد
( Lodeniusو  .)4102 ،Solonenیکی از دالیل میتواند به این
خاطر باشد که آالیندهها پتانسیل بیشتری در حرکت خود در
محیطهای آبی دارند و بنابراین پرندگان دریایی و آبی در مواجهه
با دامنه وسیعتری از آلودگیها هستند ( .)4102 ،Burgerجیوه
یک فلز سنگین مهم میباشد که در پرندگان اغلب از طریق رژیم
غذایی وارد بدن آنها میشود در حالیکه جذب بقیه فلزات
سنگین مانند کادمیوم و سرب براساس آلودگیهای بیرونی و
بستگی به مواجهه پر پرنده با این فلزات میباشد .همچنین بیشتر
غلظت جیوه وارد پرها میشود .پرها در طول شکلگیری به
سلولهای خونی متصل هستند و توسط جریان خون متیل جیوه
به ساختار کراتینی پر منتقل میشود .زمانیکه شکلگیری پر به
پایان میرسد این ارتباط بین خون و پر قطع میشود
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پس غلظت موجود در پرها نمایانگر غلظت موجود در بدن در
طول شکل گیری پر میباشد ( Martinezو همکاران.)4104 ،
میزان جیوه در گونههای مختلف کمتر تحت تاثیر تفاوتهای
دورن گونهای و بین گونهای (جایگاه ردهبندی) میباشد (Becker
و همکاران .)0222 ،همه گونههای مورد مطالعه از انواع گونههای
آبزی میباشند و سکونت آنها در تاالبها میباشد .لذا تفاوت
بین مقادیر جیوه در گونههای مختلف نمیتواند بهخاطر مکان
غذایابیِ مشترک و مشابه باشد زیرا در بین مرغابیهای وحشی
ایران ،فیلوش ،سرسبز و خوتکا از استراتژی تغذیه یکسان در همان
تاالبها برخوردارند .بنابراین مهمترین عامل وجود مقادیر متفاوت
جیوه در این گونهها عامل تغذیه میباشد .مقادیر  2میلیگرم بر
کیلوگرم وزن خشک جیوه در پر منجر به اثرات ناسازگار و مضری
در پرنده میشود ( Zamani-Ahmadmahmoodiو همکاران،
 .)4101با توجه به این نکته ،مقادیر میانگین کلی جیوه در پر در
گونههای غاز خاکستری ،خوتکا ،فیلوش و اردک سرسبز بهترتیب
 222/42 ،213/1220 ،201/2222و  204/222نانوگرم بر گرم
وزن خشک میباشد که مقایسه این مقادیر با مقدار  2میلیگرم
بر کیلوگرم وزن خشک جیوه در پر نشان میدهد در هیچکدام از
گونه ها مقدار جیوه از این حد فراتر نیست و این اثرات مضر و
ناسازگار را در بر ندارد .چرا که اثرات ناسازگاری چون کاهش
باروری ،اندازه کوچک منقار و تخمها ،کاهش نرخ جوجهآوری،
کاهش زنده ماندن جوجهها و کاهش موفقیت تولیدمثلی را منجر
میشود ( Malekianو .)4102 ،Hosseinpour-Mohammadabadi
با توجه به اینکه  2گونه مورد بررسی شامل غاز خاکستری،
خوتکا ،فیلوش و اردک سرسبز توسط شکارچیان شکار شده و
مورد مصرف مردم محلی و یا دیگران قرار میگیرد بنابراین بدین
منظور مقدار میانگین کلی جیوه در این  2گونه با استانداردهای
ارائه شده مقایسهای انجام شد تا حداکثر حد مجاز مصرف غذاهای
دریایی و حداکثر مصرف غذاهای دریایی بهصورت وعده در هر
ماه بهدست آید .بین مقدار جیوه در بدن با مقدار آن در پرها
تناسب وجود دارد (4102 ،Burger؛  Lodeniusو ،Solonen
4102؛  Barbieriو همکاران  .)4101 ،در برخی منابع گزارش
شده است که حدود  %22جیوه کل بدن در پر و بال دیده میشود
( Zamani-Ahmadmahmoodiو همکاران4102 ،؛  Bruaneو
 .)0232 ،Gaskinدر برخی از منابع نیز تعداد قابل توجهی از
محققین گزارش کردهاند که مقدار کل جیوه در پر و بال معادل
 %21کل جیوه در بدن است ( Friasو همکاران4104 ،؛ Ochoa-
 Acunaو همکاران4114 ،؛  Hondaو همکاران .)0232 ،با توجه
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به این دو مقدار حداکثر میزان مجاز غذاهای دریایی با استفاده
𝑊𝐵× 𝐷𝐹𝑅
= 𝑅𝐶
رابطه  0محاسبه میشود:
𝐶
(رابطه  :0محاسبه حداکثر میزان مجاز غذاهای دریایی) که در
این رابطه  CRحداکثر حد مجاز مصرف غذاهای دریایی (کیلوگرم
در روز) RFD ،دز رفرنس ( 1/1110میکروگرم بر گرم در روز)،
 BWوزن بدن ( 21کیلوگرم برای بزرگساالن) و  Cغلظت جیوه
در بدن پرنده (میکروگرم بر گرم) است ( Jewettو همکاران.)4112 ،
همچنین جهت محاسبه تعداد وعدههای مجاز مصرف غذاهای
𝑇× 𝑅𝐶
= 𝑚𝑚𝑅𝐶
دریایی در هر ماه از رابطه  4استفاده شد:
𝑆𝑀
(رابطه  :4محاسبه تعداد وعدههای مجاز مصرف غذاهای دریایی)
که در این رابطه  CRmmحداکثر مصرف غذاهای دریایی بهصورت
وعده در هر ماه CR ،مقدار بهدست آمده از رابطه  T ،0تعداد
روزهای هر ماه ( 21روز در هر ماه) و  MSمیزان مصرف غذاهای
دریایی در هر وعده غذایی (برای بزرگساالن  1/442کیلوگرم) است.
با توجه به اینکه  21درصد جیوه بدن در پرها تجمع
مییابد ،براساس رابطه  0حداکثر مجاز مصرف غاز خاکستری،
خوتکا ،فیلوش و اردک سرسبز بهترتیب ،1/1001 ،1/1240
 1/1012و  1/1021کیلوگرم در روز میباشد .بنابراین حداکثر
میزان مصرف این گونهها طبق رابطه  4بهترتیب ،0/22 ،2/42
 0/32 ،0/22وعده در هر ماه برای غاز خاکستری ،خوتکا ،فیلوش
و اردک سرسبز میباشد .اگر مقدار جیوه پر 22 ،درصد نسبت به
مقدار جیوه در بدن پرنده در نظر گرفته شود ،حداکثر مجاز
مصرف غاز خاکستری ،خوتکا ،فیلوش و اردک سرسبز بهترتیب
 1/1123 ،1/1134 ،1/1424و  1/1012کیلوگرم در روز و تعداد
وعده در هر ماه نیز بهترتیب  0/12 ،0/12 ،2/02و  0/22میباشد.
با توجه به اینکه حداکثر وعدههای مجاز این پرندگان برای هر
نفر در هر ماه 2/62 ،وعده میباشد ،غلظت جیوه در تمامی گونههای
مورد بررسی از بیشترین حد مجاز توصیه شده توسط سازمانهای
بینالمللی کمتر میباشد .بیشترین حد مجاز برای جیوه براساس
استاندارد  ،)New South Wales( NSWیک میکروگرم بر گرم
وزن تر و براساس استاندارد  Burger( FAOو )4112 ،Gochfeld
و سازمان بهداشت جهانی 1/2 ،میکروگرم بر گرم وزن تر گزارش
گردیده است ( .)0232 ،WHOاین میزان حداکثر وعدههای مجاز
غذایی برای کودکان با میانگین وزن  02/2کیلوگرم نیز با احتساب
اینکه  %21کل بار جیوه در بدن پرنده در پر و بال تجمع مییابد
برای غاز خاکستری ،خوتکا ،فیلوش و اردک سرسبز بهترتیب
 1/432 ،1/210 ،1/33و  1/232وعده در هر ماه و با توجه به
منابع دیگر که  %22کل بار جیوه در بدن پرنده در پر و بال تجمع
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