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بررسی غلظت برخی از فلزات سنگین در اندامهای مختلف موش قهوهای
( )Rattus norvegicusبهعنوان گونه شاخص زیستی در شهرستان آران و بیدگل
(استان اصفهان)


محمد زرینتاب :گروه محیطزیست ،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه کاشان



روحاله میرزایی* :گروه محیطزیست ،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه کاشان
تاریخ دریافت :شهریور 9311

تاریخ پذیرش :آذر 9311

چکیده
یکی از مهمترین آالیندههای محیطزیست ،فلزات سنگین هستند که در اندامهای موجودات زنده انباشته شده و در مقادیر کم نیز
باعث بروز مسمومیت میشوند .هدف از این مطالعه تعیین غلظت فلزات سنگین در اندامهای مختلف موش قهوهای بهعنوان گونه شاخص
زیستی در شهرستان آران و بیدگل است .سیزده عدد موش قهوهای از دو منطقه کشاورزی مجیدآباد و بهشتیه آران و بیدگل در تابستان
 2931جمعآوری شدند .غلظت فلزات در بافتهای این گونه بهوسیله دستگاه  ICP-OESاندازهگیری شد .میانگین غلظتهای عناصر
در کبد ،کلیه و عضله بهترتیب برای روی  79/39 ،291/60و  ،02/76برای مس  27/10 ،12/13و  ،9/99برای سرب 0/76 ،4/10
و  1/93و برای کادمیوم  9/11 ،4/23و  4/39میکروگرم بر گرم وزن خشک بهدست آمد .نتایج آنالیز واریانس
یکطرفه نشان داد که روی در کبد و سرب در کلیه به شکل معنیداری بیشتر از سایر بافتها تجمع یافته بود ( .)p>6/61همچنین مس
در عضله و کادمیوم در کبد به شکل معنیداری کمتر از سایر بافتها تجمع یافته بود ( .)p>6/61بهطور کلی نمونههای جنس نر نسبت
به جنس ماده و همچنین نمونههای منطقه مجیدآباد نسبت به منطقه بهشتیه دارای غلظتهای بیشتری از فلزات بودند .بهطوریکه غلظت
سرب و کادمیوم در کبد نمونههای جنس نر بهطور معنیداری بیشتر از جنس ماده بود ( .)p>6/61همچنین غلظت سرب در کبد و
غلظت کادمیوم در کبد و کلیه نمونههای جمعآوری شده از مجیدآباد بهطور معنیداری بیشتر از منطقه بهشتیه بود ( .)p>6/61تفاوت
غلظت فلزات در اندامهای دو جنس میتواند بهدلیل تولیدمثل و شیردهی جنس ماده باشد.

کلمات کلیدی :فلزات سنگین ،پایش زیستی ،شاخص زیستی ،موش قهوهای ،آران و بیدگل ،استان اصفهان

* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

rmirzaei@kashanu.ac.ir
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میرزایی و زرینتاب

بررسی غلظت برخی از فلزات سنگین در اندامهای مختلف موش قهوهای بهعنوان....

مقدمه
فلزات سنگین ،از عمدهترین آالیندههای محیطزیست
محسوب شده و از نظر سمی بودن در درجه اول قرار دارند
( Mahviو همکاران .)5112 ،فلزات سنگین تجزیه زیستی
نمیشوند ،در زنجیره غذایی به گردش در میآیند (Damek-
 Poprawaو  )5112 ،Sawicka-Kapustaو حتی در مقادیر کم
نیز سمی و خطرناک هستند و بهعنوان آالینده اصلی در گیاهان،
جانوران و انسان محسوب میشوند ( Sharmaو همکاران.)5112 ،
مواجهه پستانداران با فلزات سنگین ضروری و غیرضروری در
محیطزیستشان باعث بروز طیف وسیعی از اثرات سمی میشود
( Sanchez-Chardiو همکاران5112 ،ب) .سرب و کادمیوم جزء
عناصر غیرضروری هستند و بر طیف وسیعی از عملکردهای
فیزیولوژیکی بدن از قبیل سیستم عصبی ،تولیدمثلی ،خونرسانی
و  ...اثر میگذارند ( Sanchez-Chardiو همکاران5112 ،ب) .از
طرفی دیگر فلزاتی از قبیل روی و مس برای پستانداران ضروری
هستند و نقش مهمی در بسیاری از فرآیندهای زیستی و حیاتی
بدن آن ها دارند .با وجود این ،ورود و یا حذب بیش از حد این
عناصر در اندامها میتواند منجر به تغییرات شدید پاتولوژیک شود
و همچنین در زمان مواجهه مزمن و یا بیش از حد میتواند باعث
آسیبهای شدیدی همچون تداخل در مکانیسمهای مهم سلولی
شود ( Marcheselliو همکاران .)5101 ،با توجه به توانایی
جانوران در جذب و انباشته نمودن فلزات سنگین در اندامهای
خود ،تعیین غلظت این فلزات در بسیاری از موجودات زنده،
شاخصی مناسب بهمنظور ارزیابی سالمت بومسازگان میباشد که
موجب آگاهی مدیران و برنامهریزان محیطزیست از تغییرات
محیطی این آالیندهها و پیشبینی آثار جانبی آنها میشود
( Blagojevićو همکاران .)5105 ،به همین دلیل ،از حیوانات
وحشی اغلب برای پایش بخش قابل دسترسی زیستی آلودگی
فلزات سنگین استفاده میشود ( Beernaertو همکاران.)5112 ،
یکی از گروههای مطلوب جانوری در این زمینه جوندگان هستند،
بهطوریکه به آلودگی فلزات سنگین حساسیت بسیار زیادی دارند
و همچنین الگوی توزیع فلزات سنگین در بافتهای جوندگان
بسیار شبیه به بافتهای بدن انسان است ( Damek-Poprawaو
 .)5112 ،Sawicka-Kapustaاز همینرو در اغلب پژوهشها ،از
جوندگان بهعنوان جایگزینی برای انسانها استفاده میشود
( Shoreو  .)5110 ،Rattnerموش قهوهای ()Rattus norvegicus
به راسته جوندگان و خانواده موشها تعلق دارد .زیستگاه این گونه
وابسته به انسان است و اماکن نزدیک به آب را ترجیح میدهد.
01

این گونه در اکثر نقاط دنیا پراکندگی دارد ،همهچیزخوار است و
در تمام طول سال تولیدمثل میکند (ضیایی .)0232 ،پژوهشهای
متعددی ،در سراسر جهان ،از جوندگان بهعنوان شاخص زیستی
استفاده نمودهاند ( Blagojevićو همکاران5105 ،؛  Beernaertو
همکاران5112 ،؛  Pereiraو همکاران5116 ،؛ Damek-Poprawa
و  .)5112 ،Sawicka-Kapustaدر سالهای اخیر ،در ایران نیز
مطالعات پایش زیستی با استفاده از جوندگان رو به افزایش است.
بهعنوان مثال موسوی و همکاران ( )0231به بررسی میزان فلزات
سنگین در بافتهای مختلف موش قهوهای در شهر نور پرداختند.
ایشان به این نتیجه رسیدند که در محیطزیست این منطقه
آلودگی فلزات سرب و کادمیوم وجود دارد .همچنین  Okatiو
 )5102( Rezaeeبه بررسی فلزات سنگین در بافتهای مختلف
جرد ایرانی در منطقه سیستان پرداختند و گزارش دادند که
ممکن است محیطزیست جوندگان در معرض عنصر نیکل قرار
گرفته باشد Khazaee .و همکاران ( )5102به بررسی غلظت
برخی از فلزات سنگین در اندامهای مختلف جرد ایرانی در معدن
مس دره زرشک یزد پرداختند .ایشان گزارش دادند که فعالیتهای
اولیه این معدن آلودگی زیادی برای محیطزیست اطراف آن
بهوجود نیاورده است.
آران و بیدگل یکی از شهرهای صنعتی و در حال توسعه
استان اصفهان است که قرار داشتن منابع آالینده در حاشیه آن
تهدیدی برای محیطزیست آن است .از منابع آالیندهای که در
حاشیه این شهر قرار دارند میتوان به شهرکهای صنعتی
سلیمان صباحی و هالل ،کورههای آجرپزی و اراضی کشاورزی
که سالیانه مقدار زیادی از کودهای شیمیایی و سموم آفتکش
در آنها مورد استفاده قرار میگیرد اشاره کرد (زرینتاب و
میرزایی.)0222 ،
هدف از این مطالعه بررسی میزان تجمع فلزات سنگین
روی ،مس ،سرب و کادمیوم در بافتهای مختلف موش قهوهای
بهعنوان گونه شاخص زیستی و نیز بهدست آوردن اطالعات اولیه
از وضعیت آلودگی شهرستان آران و بیدگل به این فلزات بود.
همچنین در این مطالعه اثر جنس بر میزان تجمع زیستی فلزات
سنگین در اندامهای مختلف موش قهوهای مورد بررسی قرار
گرفت.

مواد و روشها
شهرستان آران و بیدگل با  6120کیلومترمربع وسعت و
جمعیتی در حدود  21125نفر در شمال استان اصفهان قرار دارد.

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

ارتفاع متوسط آن از سطح دریا  205متر و در بین طولهای
جغرافیایی  21°02'E - 25°52'Eو عرضهای جغرافیایی
 22°21'N - 21°52'Nقرار گرفته است (شکل  .)0محدوده
مطالعاتی بخش مرکزی این شهرستان ،شهر آران و بیدگل است.
نمونهبرداری در فصل تابستان و با استفاده از تلههای فنری
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بهصورت سیستماتیک تصادفی از دو منطقه کشاورزی حاشیه
شهر آران و بیدگل انجام گرفت (شکل  .)0در مجموع  02نمونه
موش قهوهای شامل  2نر و  3ماده جمعآوری گردید .نمونهها
سریعاً به آزمایشگاه منتقل شده و برای انجام مراحل بعدی در
فریزر با دمای  -51درجه سانتیگراد قرار داده شدند.

شکل  :1منطقه مورد مطالعه و موقعیت دو منطقه جمعآوری نمونههای موش قهوهای

جنس تمامی نمونهها ،بهمنظور بررسی تفاوتهای جنسی
در جذب فلزات سنگین ،تعیین شد .پس از تشریح هر نمونه،
اندامهای داخلی شامل کبد ،کلیه و عضله ران جدا شد .بهمنظور
استفاده از وزن خشک ،بافتها داخل آون در دمای  31درجه به
مدت  51ساعت قرار گرفتند تا کامالً خشک شوند (،Komarnicki
 .)5111پس از آن بافتهای خشکشده را با هاون چینی کامالً
پودر کرده تا بهراحتی بتوان مقدار مورد نیاز را جدا کرد.
بهمنظور هضم نمونهها 1/2 ،گرم (وزن خشک) از هر بافت
با ترازویی با حداقل دقت  1/110گرم جدا گردید و داخل لولههای
تفلونی ( )PTFEریخته شد .سپس  6میلیلیتر از مخلوط اسید
نیتریک غلیظ و آب اکسیژنه با نسبت  2:0به لولهها اضافه گردید
(زرینتاب و میرزایی0222 ،؛  Beernaertو همکاران )5112 ،و
در ادامه درب هر یک از ظروف محکم بسته شد و به مدت حدود

6ساعت در داخل اجاق هضم با دمای  011درجه سانتیگراد قرار
داده شدند تا نمونه بافتها کامالً هضم گردند .برای هر گروه از
نمونههای گذاشته شده در اجاق هضم ،یک نمونه شاهد تهیه شد
و همراه با دیگر نمونهها اندازهگیری شد (زرینتاب و میرزایی،
0222؛  Beernaertو همکاران )5112 ،پس از سرد شدن لولهها،
نمونهها از کاغذ صافی واتمن  15عبور داده شده و سپس بهوسیله
آب مقطر به حجم  01سیسی رسیدند .در ضمن ،کلیه وسایل و
ظروف استفاده شده در هر مرحله بهمدت  05ساعت داخل محلول
اسیدنیتریک رقیق  01درصد گذاشته و قبل از هر بار استفاده از
آنها با آب مقطر شسته و سپس خشک شدند .در نهایت غلظت
عناصر بهوسیله دستگاه  ICP-OESمدل PerkinElmer: Optima
 5011 DVاندازهگیری شد.
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میرزایی و زرینتاب

تجزیه و تحلیل آماری دادههای بهدست آمده با استفاده از
نرمافزار  SPSS02انجام شد .بررسی تبعیت دادهها از توزیع نرمال
توسط آزمون شاپیرو -ویلک انجام شد .در ابتدا دادهها با استفاده
از روش تبدیل لگاریتمی نرمال شدند .بهمنظور مقایسه غلظتهای
هر فلز در بافتهای مختلف از تحلیل واریانس یکطرفه و از آزمون
دانکن برای تشخیص معنیدار بودن تفاوتها در سطح %22
استفاده شد .برای بررسی اختالف میانگین غلظت فلزات در دو
جنس و دو منطقه از آزمون تی مستقل استفاده شد .تعیین
همبستگی بین فلزات با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون
انجام شد.

نتایج
نتایج حاصل از تجمع فلزات در بافتهای مختلف در
جدول  0آورده شده است .بر این اساس میانگین غلظت و الگوی
تجمع فلز روی در بافتهای مختلف بهصورت کبد
>022/16کلیه >32/22عضله  60/31میکروگرم بر گرم وزن
خشک بود .همچنین میانگین غلظت و الگوی تجمع فلز مس در
بافتهای مختلف بهصورت کبد >50/22کلیه >03/26عضله

 2/22میکروگرم بر گرم وزن خشک بود .بنابراین بیشترین غلظت
فلزات ضروری روی و مس در بافت کبد تجمع داشتند .براساس
نتایج تحلیل واریانس یکطرفه مشاهده شد که اختالف معنیداری
بین غلظت فلز روی در بافتهای مختلف وجود دارد (.)p<1/12
همچنین مشاهده شد که غلظت فلز مس در بافت عضله بهطور
معنیداری کمتر از سایر بافتها تجمع یافته بود (.)p<1/12
در مورد عناصر غیرضروری سرب و کادمیوم نتایج نشان داد
که میانگین غلظت و الگوی تجمع فلز سرب در بافتهای مختلف
بهصورت کلیه >6/31کبد >1/56عضله  5/22میکروگرم بر گرم
وزن خشک بود .همچنین میانگین غلظت و الگوی تجمع فلز
کادمیوم در بافتهای مختلف بهصورت کلیه >2/52عضله >1/22
کبد  1/02میکروگرم بر گرم وزن خشک بود .بنابراین بیشترین
غلظت فلزات غیرضروری سرب و کادمیوم در بافت کلیه تجمع
داشتند .براساس نتایج تحلیل واریانس یکطرفه مشاهده شد که
اختالف معنیداری بین غلظت فلز سرب در بافتهای مختلف
وجود دارد ( .)p<1/12همچنین مشاهده شد که فلز کادمیوم در
بافت کبد بهطور معنیداری کمتر از سایر بافتها تجمع یافته بود
(.)p<1/12

جدول  :1مشخصات آماری غلظت فلزات سنگین در بافتهای مختلف (میکروگرم بر گرم وزن خشک)
فلز

بافت

میانگین

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

روی

کبد
کلیه
عضله

022/16
32/22 b
60/31c

566/22
021/12
006/12

36/61
26/12
26/31

12/20
21/32
55/25

مس

کبد
کلیه
عضله

50/22 a
03/26 a
2/22 b

12/02
21/61
02/22

01/22
02/52
1/21

01/16
2/11
5/63

سرب

کبد
کلیه
عضله

1/56 a
6/31b
5/22 c

01/03
02/23
2/23

5
5/25
1/51

2/22
1/11
0/03

کادمیوم

کبد
کلیه
عضله

1/02 a
2/52 b
1/22 b

03/20
56/13
01/22

1/11
0/13
0/52

2/51
6/21
0/23

a

حروف متفاوت در ستون مربوط به هر فلز نشانه تفاوت معنیدار در سطح  1/12است.

نتایج حاصل از مقایسه فلزات مختلف در جنسهای مختلف
در جدول  5آورده شده است .نتایج آزمون تی مستقل نشان داد
05

که هیچگونه تفاوت معنیداری در غلظت عناصر ضروری روی و
مس بین دو جنس وجود ندارد ( ،)p<1/12از طرفی دیگر نتایج
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در موشهای جنس نر بیشتر از موشهای جنس ماده بود
بهطوریکه غلظت کل فلزات سرب و کادمیوم در نرها بهطور
معنیداری بیشتر از مادهها بود (.)p<1/12

نشان داد که اختالف معنیداری در غلظت عناصر غیرضروری
سرب و کادمیوم بین دو جنس وجود دارد ( .)p<1/12همچنین
مشاهده شد که در حالت کلی غلظت تمام فلزات اندازهگیری شده

جدول  :2میانگین ( ±انحراف معیار) غلظت فلزات در بافتهای مختلف موش قهوهای به تفکیک جنس (میکروگرم بر گرم وزن خشک)
فلز

جنس

کبد

کلیه

عضله

میانگین کل

روی

نر
ماده

(021/11 )±62/02
(052/51 )±22/52

(21/22 )±22/11
(22/32 )±3/01

(25/56 )±25/21
(22/56 )±00/23

(012/20 )±61/22
(32/62 )±22/22

مس

نر
ماده

(53/12 )±02/36
(02/22 )±2/32

(02/20 )±1/26
(02/02 )±2/35

(3/26 )±2/22
(6/22 )±0/60

(03/11 )±00/21
(01/12 )±6/22

سرب

نر
ماده

2/51)±1/23( a
5/22)±1/62( b

(2/16)±6/13
(2/13)±5/22

(2/10)±0/12
(5)±1/32

6/53)±2( a
2/15)±5/02( b

کادمیوم

نر
ماده

3/21)±2/22( a
5/11)±0/32( b

(00/56)±01/21
(1/21)±0/20

(2/31)±5/63
(1/12)±0/26

3/20)±2/15( a
2/30)±5/12( b

حروف متفاوت در ستون مربوط به هر فلز نشانه تفاوت معنیدار در سطح  1/12است.

نتایج حاصل از مقایسه فلزات در مناطق مختلف در جدول
 2آورده شده است .براساس نتایج بهدست آمده مشاهده شد
غلظت عناصر غیرضروری سرب در کبد و کادمیوم در کبد و کلیه
نمونههای جمعآوری شده از منطقه مجیدآباد بهطور معنیداری

بیشتر از منطقه بهشتیه بود ( ،)p<1/12اگرچه فقط در مورد فلز
کادمیوم اختالف معنیداری بین دو منطقه مشاهده شد
( ،)p<1/12اما در حالت کلی غلظت تمام فلزات در منطقه
مجیدآباد بیشتر از منطقه بهشتیه بود.

جدول  :3میانگین ( ±انحراف معیار) غلظت فلزات در بافتهای مختلف موش قهوهای به تفکیک منطقه (میکروگرم بر گرم وزن خشک)
فلز

منطقه

کبد

کلیه

عضله

میانگین کل

روی

مجیدآباد ( 2نمونه)
بهشتیه ( 3نمونه)

(020/25 )±55/61
(022/12 )±65/20

(002/01 )±22/52
(22/23 )±05/22

(20/33 )±20/12
(22/21 )±02/60

(012/00 )±15/22
(32/21 )±21/26

مجیدآباد ( 2نمونه)

(52/02 )±05/26

(06/22 )±5/15

(3/62 )±2/61

(06/12 )±2/32

بهشتیه ( 3نمونه)

(51/61 )±3/62

(02/62 )±6/52

(6/13 )±0/62

(02/22 )±3/33

سرب

مجیدآباد ( 2نمونه)
بهشتیه ( 3نمونه)

6/02)±1/66( a
5/21±1/22( b

(2/22)±6/13
(6/21)±2/15

(5/20)±0/10
(5/12)±1/23

(2/12)±1/60
(2/30)±5/35

کادمیوم

مجیدآباد ( 2نمونه)
بهشتیه ( 3نمونه)

2/22)±6/22( a
0/62)±0/26( b

01/12)±01/22( a
2/22)±5/02( b

(2/23)±5/22
(1/23)±0/26

2/26)±6/32( a
2/22)±5/25( b

مس

حروف متفاوت در ستون مربوط به هر فلز نشانه تفاوت معنیدار در سطح  1/12است.

نتایج آزمون همبستگی بین عناصر مختلف در جدول  1ذکر
شده است .با توجه به این جدول مشاهده میشود که همبستگی

مثبت و معنیداری بین عناصر روی و مس ،روی و سرب ،سرب
و کادمیوم ،مس و سرب وجود دارد.
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میرزایی و زرینتاب

جدول  :4نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین غلظت فلزات (میکروگرم بر گرم وزن خشک)
کادمیوم
سرب
مس
روی

کادمیوم

سرب

0
**1/32
1/21
1/06

0
**1/61
*1/25

مس

0
**1/62

روی

0

*  .همبستگی در سطح  1/12معنیدار است.
**  .همبستگی در سطح  1/10معنیدار است.

بحث
براساس نتایج اصلیترین اندام هدف برای عناصر روی و
مس کبد بود ،که با نقش این اندام در مکانیسمهای
هومئوستاتیک مطابقت دارد و همچنین تفاوتهای موجود در
غلظتهای فلزات روی و مس در کبد در مقایسه با سایر بافتهای
داخلی میتواند بهدلیل تفاوت در مکانیسمهای تنظیم کنندهای
باشد که برخی از بافتها دارند ( Maو همکاران.)0220 ،
همچنین براساس نتایج بهدست آمده مشاهده شد که بیشترین
غلظت فلزات سرب و کادمیوم در بافت کلیه تجمع داشتند،
بنابراین اصلیترین اندام هدف برای عناصر غیرضروری سرب و
کادمیوم کلیه بود.
اگرچه هنوز استانداردهای دقیقی از میزان غلظت فلزات
روی و مس در بافتهای مختلف پستانداران وجود ندارد ،اما در
برخی از مطالعات مقادیری بهعنوان غلظتهای پسزمینه و یا
بحرانی روی و مس گزارش شده است .بهعنوان مثال غلظتهای
پسزمینه روی در کبد و کلیه برخی از پستانداران کوچک
بهترتیب در محدوده  002-022و  011-511و مس در کلیه و
کبد بهترتیب  01/3 -53و  05/2-25/2میکروگرم بر گرم وزن
خشک گزارش شده است ( Talmageو  .)0220 ،Waltonهمچنین
مقدار بحرانی غلظت روی در کلیه و کبد پستانداران بهترتیب
 162و  521میکروگرم بر گرم وزن خشک گزارش شده است
( Swiergosz-Kowalewskaو همکاران5112 ،؛ 0222 ،Eisler؛
 Cookو همکاران .)0221 ،مقایسه غلظتهای بهدست آمده فلز
روی نشان داد که میانگین غلظتهای موجود در مطالعه حاضر
در محدوده غلظتهای پسزمینه بود اما غلظت این فلز در کبد
 0نمونه از حد پسزمینه بیشتر بود .همچنین میانگین غلظتهای
فلز مس در نمونههای موش قهوهای در محدوده غلظتهای
پسزمینه بود .با اینحال غلظت فلز مس در کلیه  0نمونه و در
کبد  5نمونه از موشها بیشتر از حد پسزمینه بود .بنابراین
01

بهنظر میرسد نمونههای مورد بررسی در این منطقه بهمیزان
بسیار اندکی در معرض عناصر ضروری قرار گرفتهاند.
همچنین در مورد عناصر غیرضروری آستانه حد بحرانی
سرب و کادمیوم در کلیه بهترتیب  52و  2میکروگرم بر گرم
گزارش شده است ( Ieradiو همکاران .)0226 ،بر این اساس
میانگین غلظت فلز سرب در کلیه نمونهها از آستانه حد بحرانی
کمتر بود و در باالترین غلظت نیز از این میزان تجاوز نکرده بود.
اما در مورد عنصر کادمیوم مشاهده شد که میانگین غلظت این
عنصر در کلیه از آستانه حد بحرانی تجاوز کرده بود .بهطوریکه
غلظت کادمیوم در کلیه  3نمونه از موشها از این میزان باالتر
بود .بنابراین بهنظر میرسد که نمونههای مورد بررسی در معرض
آلودگی فلز کادمیوم هستند.
همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود ،غلظتهای به
دست آمده روی و مس در این مطالعه بهمراتب باالتر از مطالعه
انجام شده بر روی موش قهوهای در شهر نور (موسوی و همکاران،
 )0232و پایینتر از مطالعه انجام شده بر روی موش صحرایی دم
دراز در اسپانیا ( Sanchez-Chardiو همکاران5112 ،ب) بود .اگر
چه در این مطالعه بافت کبد باالترین غلظتها را در مورد هر دو
فلز روی و مس داشت اما همانطورکه در این جدول مشاهده
میشود بافت کلیه باالترین غلظت فلز روی را در موش صحرایی
دم دراز در بلژیک ( Beernaertو همکاران )5112 ،و باالترین
غلظت فلز مس را در جرد ایرانی در سیستان ( Okatiو ،Rezaee
 )5102داشت که با نتایج بهدست آمده مغایرت دارد.
در اکثر مطالعات پایش زیستی در سطح جهان به بررسی
عناصر غیرضروری سرب و کادمیوم پرداخته شده است .بهعنوان
نمونه میتوان به مطالعات انجام شده بر روی موش صحرایی دم
دراز در بلژیک ( Beernaertو همکاران ،)5112 ،ول بانکی در
لهستان ( Damek-Poprawaو  )5111 ،Sawicka-Kapustaو
موش صحرایی دم دراز در اسپانیا ( Sanchez-Chardiو همکاران،

سال هشتم ،شماره  ،3پاییز 9315

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

( Sanchez-Chardiو همکاران5112 ،ب) پایینتر از نتایج بهدست
آمده در این مطالعه بود و غلظتهای گزارش شده در موش
صحرایی دم دراز در بلژیک ( Beernaertو همکاران )5112 ،به
مراتب باالتر از نتایج بهدست آمده در این مطالعه بود .به هرحال،
در بیشتر پژوهشهای پیشین بیشترین غلظت فلزات سرب و
کادمیوم در بافت کلیه گزارش شده است که با نتایج به دست
آمده در این مطالعه مطابقت دارد (جدول .)2

5112ب) اشاره کرد .اما هنوز در مطالعات انجام شده در داخل
ایران غلظتهای پایهای از این عناصر در بافتهای داخلی جوندگان
گزارش نشده است .بهعنوان نمونه میتوان به مطالعات انجام شده
بر روی موش قهوهای در شهر نور (موسوی و همکاران،)0232 ،
جرد ایرانی در معدن دره زرشک یزد ( Khazaeeو همکاران،
 )5102و جرد ایرانی در منطقه سیستان ( Okatiو ،Rezaee
 )5102اشاره کرد .با توجه به جدول  2مشاهده میشود که
غلظتهای گزارش شده در موش صحرایی دم دراز در اسپانیا

جدول  :5مقایسه غلظتهای بهدست آمده با غلظتهای گزارش شده (برحسب میکروگرم بر گرم وزن خشک) از جوندگان در سایر پژوهشها

گونه

منطقه

R. norvegicus

ایران
(آران و بیدگل)

موش قهوهای

موش قهوهای
R. norvegicus

جرد ایرانی
Meriones persicus

جرد ایرانی

ایران (نور)
ایران (سیستان)
ایران (یزد)

M. persicus

موش صحرایی دم دراز

بلژیک

موش صحرایی دم دراز

اسپانیا

Apodemus sylvaticus

A. sylvaticus

ول بانکی
Clethrionomys glareolus

لهستان

بافت

عنصر
روی
مس
سرب
کادمیوم
روی
مس
روی
مس
مس
کادمیوم
روی
مس
سرب
کادمیوم
روی
مس
سرب
کادمیوم
روی
مس
سرب
کادمیوم

کبد

کلیه

عضله

022/16
50/22
1/56
1/02
3/01
01/2
035/22
56/25
1/5
<1/12
31/5-002
02/3 -51/2
1/02 -1/60
0/22-20/11
065 -511
51/63 -22/06
1/10 -1/63
1/21 -1/11
32/2 -22/2
1/00 -0/22
1/31 -06/22

32/22
03/26
6/31
2/52
1/2
00/1
65/22
022/02
22 -050
02/3 -51/2
1/66 -2/12
02/0 -012/2
022 -015
51/66 -52/12
1/22 -0/01
1/25 -0/11
31/2 -022/5
1/21 -02/30
2/50 -25/23

60/31
2/22
5/22
1/22
06/31
2/3
000/05
25/11
23 -16
1/22 -2/22
1/12 -1/02
1/12 -1/25
-

مطالعات زیادی اثر جنسیت را بر غلظت فلزات بررسی
کردهاند .بهطور مثال  Beernaertو همکاران ( ،)5112هیچگونه
تفاوت معنیداری برای غلظت فلزات روی و مس در بافتهای دو
جنس موش چوبی ( )Apodemus sylvaticusمشاهده نکردند ،اما
ایشان تفاوت معنیداری در غلظتهای فلزات سرب و کادمیوم در
بافتهای دو جنس مشاهده کردند .همچنین  Ieradiو همکاران

-

منبع

مطالعه حاضر

(موسوی و همکاران،
)0232
( Okatiو ،Rezaee
)5102
( Khazaeeو همکاران،
)5102
( Beernaertو همکاران،
)5112

( Sanchez-Chardiو
همکاران5112 ،ب)

( Damek-Poprawaو
،Sawicka-Kapusta
)5111

( )0226تفاوت معنیداری برای غلظت فلزات روی ،سرب و
کادمیوم در بافتهای دو جنس موش خانگی ()Mus domesticus
مشاهده نکردند .مشخص شده است که اختالف غلظت عناصر در
دو جنس نر و ماده ممکن است بهدلیل تفاوتهایی در رژیم غذایی،
فیزیولوژی و یا مسیرهای متفاوت دفع عناصر در دو جنس باشد
(5111 ،Komarnicki؛  Burgerو همکاران .)0221 ،از طرفی
11
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دیگر عدم تفاوت در جنسهای مختلف میتواند به این دلیل باشد
که در مکانهایی با آلودگی پایین نرخ دفع طبیعی به اندازهای
باال است که از تجمعزیستی جلوگیری میکند ( Alonsoو
همکاران5112 ،؛  Talmageو  .)0222 ،Waltonبهدلیل اینکه
موشهای قهوهای در تمام طول سال زادآوری دارند و در هر بار
زایمان  6تا  05بچه بهدنیا میآورند ،بهنظر میرسد پایین بودن
غلظت فلزات در مادهها نسبت به نرها میتواند بهعلت انتقال
فلزات به جنین از طریق جفت و نیز به فرزندان از طریق شیر
دادن باشد .در تصدیق این استدالل میتوان به نتایج مشابه در
 Sanchez-Chardiو همکاران5112( ،آ)؛ مطالعات موسوی و
همکاران)0232( ،؛  Frodelloو همکاران)5111( ،؛  Yoshidaو
همکاران )0221( ،اشاره کرد.
نتایج مقایسه فلزات در دو منطقه نشان داد که در چندین
مورد اختالف معنیداری بین دو منطقه وجود دارد (.)p>1/12
 Maو همکاران ( )0220اظهار داشتند که مهمترین دلیلی که
پستانداران کوچک در مواجهه با فلزات سنگین قرار میگیرند
تغذیه است Ieradi .و همکاران ( )5112نیز گزارش دادند که دلیل
اصلی مواجهه جوندگان به فلزات سنگین خاک آلوده در زیستگاه
آنها است .همانطورکه در شکل  0نشان داده شده است منطقه
مجیدآباد نسبت به منطقه بهشتیه فاصله بیشتری از شهر دارد،
با وجود این منطقه مجیدآباد نسبت به منطقه بهشتیه دارای
تراکم و تنوع باالتری از محصوالت کشاورزی است که متوالیأ
سموم کشاورزی بیشتری در منطقه مجیدآباد استفاده میشود.
بنابراین شاید علت عمده مشاهده تفاوت غلظتهای این فلزات
در دو منطقه استفاده بیشتر آفتکشها ،کودها و سموم شیمیایی
در منطقه مجیدآباد باشد که میتواند جوندگان را بهطور مستقیم
و غیرمستقیم تحت مواجهه با این فلزات قرار دهد.
 Marcheselliو همکاران ( )5101مشاهده کردند که نمونههای
جمع آوری شده از مناطق کشاورزی نسبت به مناطق شهری و
نیمهشهری غلظتهای بیشتری از فلز مس را داشتند .ایشان
غلظتهای بیشتر فلز مس در مناطق کشاورزی را به استفاده از
آفتکشها ،سموم و کودهای شیمیایی نسبت دادند .در بررسی
انجام شده در یک باغ متروکه که در آن از آرسنات سرب برای
کنترل حشرات استفاده شده بود ،مشخص شد که بعد از چندین
سال هنوز هم سرب در خاک حضور داشته و در بافتهای ولها
و موشها تجمع کرده بود ( Elfvingو همکاران .)0223 ،همچنین
مشخص شده است که فعالیتهای کشاورزی از قبیل استفاده از
کودهای شیمیایی به پراکندگی کادمیوم از خاک و مواد معدنی
خاک کمک میکند و بنابراین باعث ورود کادمیوم به چرخه
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غذایی و آب میشود ( Martelliو همکاران .)5116 ،با وجود این
با توجه به این که تعداد نمونههای مورد استفاده در این مطالعه
کم بوده است نمیتوان با قطعیت در مورد تفاوتهای دو منطقه
اذعان نظر نمود .از طرفی دیگر تفاوت غلظت فلزات سنگین به
عوامل محیطی و زیستی متعددی از جمله قابلیت تغییرپذیری
فلزات در خاک و گیاهان ،رژیم غذایی ،فصل سال ،سن و جنس
حیوانات بستگی دارد ( Talmageو  )0220 ،Waltonو شاید
اختالف غلظتها در دو منطقه بهدلیل سایر عوامل همچون سن
باشد که در این مطالعه مورد بررسی قرار نگرفتهاند.
نتایج نشان داد که همبستگی نسبتاً قوی مثبت و معنیداری
بین عناصر وجود دارد (جدول  .)1همبستگی زیاد بین عناصر
میتواند به این علت باشد که احتماالً از یک منبع آلودگی هستند.
در تصدیق این مطلب  Mansouriو همکاران ( )5105به این
نتیجه رسیدند که فلزاتی با همبستگی مثبت و زیاد احتماالً از
یک منبع آلودگی هستند و فلزاتی با ارتباط منفی زیاد به احتمال
زیاد از منابع آالینده مختلف هستند .از طرفی در بررسی Pereira
و همکاران ( )5116بر روی رتهای وحشی ( )Rattus rattusو
موشهای الجزایری ( )Mus spretusهیچگونه ارتباطی بین فلزات
یافت نکردند .ایشان استنتاج کردند که عدم وجود همبستگی
مثبت بین عناصر ممکن است بهدلیل آثار متقابل با سایر عناصر
باشد ،بهطوریکه در موجودات زنده ،سرب و کادمیوم میتوانند
سطوح سایر فلزات همچون روی و آهن را تغییر دهند .بهطور
مثال زمانی که کادمیوم در رژیم غذایی وجود دارد جذب آهن
کاهش مییابد .با اینحال کادمیوم باعث جذب بیشتر روی از
دستگاه گوارش میشود ( Damek-Poprawaو ،Sawicka-Kapusta
.)5112
نتایج این پژوهش نشان داد که اصلیترین اندام هدف برای
عناصر ضروری روی و مس بافت کبد و برای عناصر غیرضروری
سرب و کادمیوم بافت کلیه بود ،بنابراین میتوان اذعان نمود که
در مطالعات آینده پایش زیستی باید از بافتهای مختلف استفاده
شود .با توجه به اینکه در برخی موارد اختالف معنیداری در
تجمع فلزات در دو جنس و دو منطقه نمونهبرداری مشاهده شد،
هرچند این ممکن است بهدلیل تعداد نمونه مورد بررسی کم در
این مطالعه باشد ،بنابراین در مطالعات پایش زیستی باید دو عامل
جنسیت و مکان نمونهبرداری بهعنوان عواملی مهم در نظر گرفته
شوند .اگرچه مشاهده شد که میزان فلزات در برخی از نمونهها
باالتر از استانداردها ارائه شده بود اما نمیتوان به صراحت اذعان
نمود که در این منطقه آلودگی به فلزات وجود دارد چرا که ارتباط
دادن غلظت فلزات در گونهها به منابع آالینده محیطی
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