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چکیده
بهدلیل ورود فاضالب شهری ،کشاورزی و صنعتی به رودخانه قرهسو احتمال تجمع آالیندههای مختلف در آب ،رسوبات و بدن
آبزیان ساکن وجود دارد .این پژوهش با هدف بررسی امکان استفاده از استخوان پنجه پای گونه  Rana ridibundaبهعنوان شاخص
زیستی برای پایش فلزات سنگین سرب ،کادمیوم ،نیکل و وانادیوم در آب رودخانه قرهسو کرمانشاه در سال  9313انجام یافت .پس از
انتخاب  4ایستگاه نمونه برداری در طول مسیر رودخانه ،نسبت به تهیه نمونه آب و قورباغه اقدام شد .پس از انجام مراحل آمادهسازی و
هضم آزمایشگاهی نمونهها ،نسبت به قرائت غلظت عناصر در آنها توسط دستگاه نشر اتمی اقدام شد .پردازش آماری دادهها نیز توسط
نرمافزار  SPSSانجام یافت .نتایج بیانگر وجود همبستگی معنیدار و قوی بین میانگین غلظت تجمع یافته عناصر در نمونههای آب با
نمونههای استخوان پنجه پای قورباغههای بالغ و نابالغ میباشد .همچنین بین میانگین غلظت تجمعیافته عناصر در نمونههای استخوان پنجه
پای قورباغههای بالغ و نابالغ تفاوت معنیدار آماری وجود ندارد ( .)p<5/50مطالعه بافتهای مختلف بدن گونههای شاخص زیستی
میتواند بیانگر روند تغییرات غلظت آالیندهها در یک بومسازگان باشد .بنابراین امکان استفاده از بافت استخوان پنجه پا قورباغه بهعنوان
یک گونه شاخص زیستی بهواسطه وجود همبستگی معنیدار و قوی بین میانگین غلظت تجمعیافته عناصر در آب و استخوان ،عدم نیاز به
کشتن حیوان برای برداشت بافت ،نیاز به مقادیر اندک مواد شیمیایی بهمنظور هضم نمونه و نیاز به برداشت بخش کوچکی از بافت استخوان
برای انجام آنالیزهای آزمایشگاهی ،برای ارزیابی کیفی و سالمت سیستمهای رودخانهای تایید میشود.
کلمات کلیدی :شاخص زیستی ،قورباغه ،استخوان پنجهپا ،کیفیت آب ،رودخانه قرهسو
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طالبزاده و همکاران

بررسی امکان استفاده از استخوان پنجه پای قورباغه ( )Rana ridibundaبهعنوان....

مقدمه
امروزه افزایش جمعیت و توسعه صـنایع مختلف و گـسترش
منـاطق کشاورزی باعث ورود حجم باالی آالیندههای مختلف به
محیطهای آبی شده است .ورود پسابهای کشاورزی ،شهری و
صنعتی که حاوی آالیندههای گوناگون هستند ،میتواند باعث
بروز مشکالت زیادی برای محیطهای آبی گردد ( Soو همکاران،
 .)1111آلودگیهای انسانساخت که عمدتاً توسط فاضالبهای
شهری ،صنعتی و پسابهای کشاورزی وارد محیط شده و در
نهایت منجر به افزایش میزان آالیندههای آلی و معدنی و
بهخصوص فلزات سنگین در آب و رسوبات و بهتبع آن در آبزیان
میشود (واعظزاده و همکاران .)1811 ،از میان مواد آالینده وارد
شده بـه بومسازگانهـای آبـی ،فلـزات سنگین بهعلت اثرات
سمی و برخورداری از توان باالی تجمعزیستی در بسیاری از
گونههای آبزی ،غیرقابل تبخیر بودن و سرطانزایی قابــل توجه
هستند ( Mecheو همکاران .)0212 ،در سالهای اخیر نگرانی در
مورد آثار طوالنیمدت فلزات سنگین بهعنوان آالیندههای محیط
زیستی افزایش یافته است (.)1112 ،Phillips
عموماً مطالعه بر روی فلزات سنگین از جنبههای سالمتی
و بهداشت ،تعیین محدوده مجاز این عناصر برای انسان و از نظر
محیطزیست آبی و زوال آبزیان دارای اهمیت است (Ebrahimpour
و همکاران .)0211 ،آلودگی بومسازگانهای آبی به انواع آالیندهها
میتواند از طریق بررسی آب ،رسوبات و موجودات آبزی انجام
شود .تجمع فلزات سنگین در هر یک از این اجزا میتواند منجر
به تغییرات بومشناختی جدی شود ( Altindagو .)0222 ،Yigit
سرب هیچگونه عملکرد مثبتی در بدن نداشته بهطوریکه
در غلظتهای باال سبب عقب ماندگی ذهنی کودکان ،کمخونی،
اختالل در شنوایی ،سیستم کلیوی-کبدی ،سیستم ایمنی بدن،
کاهش وزن و مرگ نوزاد هنگام تولد ،سقط جنین و زایمان پیش
از مورد میشود ( Shahtaheriو همکاران .)0221 ،کادمیوم از
آالیندههای مهم محیطزیستی است و از عوارض نامطلوب حضور
آن در بدن میتوان به اسهال ،شکم درد و استفراغ شدید،
شکستگی استخوان ،عقیم شدن ،آسیب به سیستم عصبی
مرکزی ،آسیب به سیستم ایمنی ،ناهنجاریهای روانی و آسیب
احتمالی به  ،DNAبرونشیت ،آمفیزم ،کمخونی ،جهش ژنتیکی و
سرطان اشاره کرد .نیکل در غلظتهای کم برای ادامه حیات
گیاهان و همچنین بقا و پایداری بومسازگانها ضروری است .اما
در غلظتهای زیاد میتواند باعث بروز سرطانهای ریه ،مجاری
تنفسی و استخوان شود (دهقانی .)1811 ،وانادیوم و ترکیباتش
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سمی هستند و معموالً از منابعطبیعی و همچنین سوختهای
فسیلی به محیطزیست وارد شده و برای مدت طوالنی باقی می-
ماند .این عنصر در محیطهای آبی ،پایدار بوده و در طوالنی مدت
اثر زیانآوری روی ارگانیسمهای آبی بهجای میگذارد
( Sobhanardakaniو همکاران.)0212 ،
شاخصهای زیستی شامل فرایندهای زیستی ،گونه یا
اجتماعات هستند و برای ارزیابی کیفیت محیطزیست و اینکه
چگونه محیطزیست در طول زمان تغییر میکند ،استفاده
میشوند .نتایج مطالعات نشان داده که استفاده از شاخصهای
زیستی بسیار بهتر ،اقتصادیتر و دقیقتر از روشهای سنتی است.
در نهایت بدون استفاده از شاخصهای زیستی ممکن است اثرات
آشفتگیها و تنشها هنگامی تشخیص داده شود که دیر شده و
نتوان جلوی آن را گرفت ( Hopkinsو همکاران1111 ،؛ Welsh
و  .)1111 ،Ollivierقورباغهها و وزغها در حدود  %12کل
دوزیستان را تشکیل میدهند ( Blausteinو )0228 ،Johnson
بنابراین ،بهعنوان اجزای اصلی بومسازگانهای آبی و خشکی
حساس به تغییرات این محیطها ،رابط مهم بین سالمت بوم-
سازگان و انسان هستند ( Hayesو همکاران0220 ،؛  Alfordو
 .)1111 ،Richardsاکثر قورباغهها و وزغهای بالغ از بیمهرگان
تغذیه میکنند .بنابراین بهعنوان رابط مهم تغذیهای و انرژی بین
حشرات و سایر مهرهداران محسوب میشوند ( Blausteinو
 .)0228 ،Johnsonاز اینرو چون قورباغهها و وزغها به تغییرات
محیط خود حساس هستند ،میتوانند بهعنوان ارگانیسمهای
شاخص زیستی در بررسیهای سمشناسی محیطی مورد مطالعه
قرار گیرند (.)0222 ،Henry
تاکنون چند مطالعه در خصوص تاثیر تجمع فلزات سنگین
در اندامهای مختلف بدن دوزیستان در بروز اختالالت
ریختشناختی و همچنین امکانسنجی معرفی آنها بهعنوان
گونه شاخصهای زیستی انجام یافته است .در پژوهشی بهمنظور
بررسی تاثیر توسعه شهری بر تجمع فلزات سنگین در بدن
دوزیستان ،تعدادی نمونه وزغ معمولی ( )Bufo bufoاز برکههای
شهری و روستایی صید و غلظت فلزات روی و منیزیوم در
استخوان پنجه پای آنها تعیین شد .نتایج نشان داد که بهواسطه
فعالیتهای انسانی ،از نظر میانگین غلظت تجمعیافته فلزات بین
گونههای ساکن در محیط شهری و روستایی تفاوت معنیدار
وجود دارد و از اینرو میتوان دوزیستان را بهعنوان گونههای
شاخص ارزیابی کیفی محیط مورد مطالعه قرار داد ( Simonو
همکاران .)0210 ،در پژوهشی که با هدف مقایسه تجمع فلزات
سنگین در یک گونه دوزیست ( )Rana catesbeianaبا
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سایر زیستمندان کوچک آبزی مهرهدار و بیمهره ساکن یک
تاالب آلوده انجام یافت ،نتایج نشان داد که الرو دوزیست مورد
مطالعه با توجه به بومشناسی تغذیه خود از بیشترین تجمع
عناصر برخوردار میباشد و از اینرو الرو دوزیستان همهچیزخوار
میتواند به عنوان یک رابط بسیار مهم برای انتقال عناصر در
سطوح تغذیهای محسوب شود ( Unrineو همکاران .)0221 ،در
پژوهشی که طی  2سال در  8منطقه واقع در شرق اوکراین انجام
یافت ،محتوی فلزات سنگین آهن ،روی ،سرب ،کادمیوم ،مس،
منگنز و نیکل در  11اندام از بدن قورباغه مردابی ( Rana
 )ridibundaبررسی و عنوان شد که بین تواتر نقصهای ریخت
شناختی و سطوح آلودگیهای محیطزیستی ارتباط معنیدار
وجود دارد ( Flyaksو  .)0222 ،Borkinدر پژوهشی پس از تعیین
غلظت فلزات سنگین آرسنیک ،جیوه ،سلنیوم ،سرب ،کادمیوم،
کروم و منگنز در اندامهای مختلف بچههای غوک بزرگ آمریکایی
( )Rana catesbeianaنتیجه گرفته شد که دستگاه گوارش
بهدلیل ورود ذرات رسوب حاوی فلزات سنگین در مقایسه با سایر
اندامها از غلظت قابل توجهی فلزات سنگین برخوردار میباشد
( Burgerو  .)1111 ،Snodgrassدر پژوهشی نسبت به بررسی
تجمع فلزات روی ،سرب ،کادمیوم و مس در تخم و اندامهای بدن
 8گونه دوزیست ( Rana dalmatina ،Bufo bufoو Rana
 )ridibundaدر  0منطقه استرالیا اقدام و نتیجه گرفته شد که
اثرات سمی فلزات سنگین بر تخم و نوزاد دوزیستان بیشتر از
سایر گونههای آبزی میباشد و در نتیجه میتوان از دوزیستان
بهعنوان گونه شاخصهای زیستی در مطالعات ارزیابی کیفی آب
استفاده کرد ( Grillitschو .)1112 ،Chovanec
در رودخانه قرهسو کرمانشاه بهدلیل ورود فاضالب شهری،
صنعتی و زهآبهای کشاورزی احتمال تجمع باالی انواع آالیندهها
از جمله فلزات سنگین در آب و رسوب وجود دارد .بنابراین این
پژوهش برای اولینبار در ایران با هدف بررسی امکان استفاده از
استخوان پنجه پای قورباغه بهعنوان شاخص زیستی پایش فلزات
سنگین سرب ،کادمیوم ،نیکل و وانادیوم در آب رودخانه قرهسو
کرمانشاه در سال  1818انجام یافت.

مواد و روشها
رودخانه قرهسو واقع در استان کرمانشاه بین طولهای
جغرافیایی " 24 °00' 10تا " 21°00' 10و عرض جغرافیایی
" 82° 22' 12تا " 82° 11' 12قرار گرفته است .سرچشمه اصلی
این رودخانه سراب روانسر واقع در  42کیلومتری شمالغرب
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کرمانشاه میباشد .این رودخانه با جهت شمالغربی به جنوب
شرقی جریان پیدا میکند و با یک شیب آرام از داخل شهر
کرمانشاه عبور کرده و در نزدیکی فرامان به رودخانه گاماسیاب
می پیوندد .یکی از کاربریهای رودخانه قرهسو تامین آب مورد
نیاز برای کشاورزی شهرستان کرمانشاه است (کرکوتی و
همکاران .)1811 ،پس از انتخاب  2ایستگاه نمونهبرداری در طول
مسیر رودخانه بهترتیب در باالدست ،خروجی شهرک صنعتی
کرمانشاه واقع در جاده کرمانشاه -سنندج ،خروجی پاالیشگاه
کرمانشاه و پاییندست و پس از ثبت موقعیت جغرافیایی آنها
توسط دستگاه  ،GPSنسبت به برداشت نمونه آب بهروش مرکب
و قورباغه مردابی معمولی ( )Rana ridibundaدر فصل بهار سال
 1818اقدام شد .موقعیت جغرافیایی و نقشه استقرار ایستگاههای
نمونهبرداری بهترتیب در جدول  1و شکل  1ارایه شده است.
بدینترتیب که از هر ایستگاه  2نمونه  022میلیلیتری آب توسط
ظروف پلیاتیلنی که از قبل توسط اسید نیتریک شسته شده بودند
مطابق روش استاندارد (سبحاناردکانی و همکاران )1818 ،و
همچنین  2نمونه قورباغه شامل  0نمونه بالغ واجد پاهای بلند
عقبی هنگام خروج از آب و ورود به حاشیه رودخانه و  0نمونه
نابالغ فاقد دم و پا توسط تور برداشت و در اسرع وقت به آزمایشگاه
آلودگیهای محیطزیست دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان
منتقل شد (تعداد کل نمونههای آب و تعداد کل نمونههای
قورباغه (بالغ و نابالغ) هر کدام  14عدد میباشد) .در آزمایشگاه
پس از اندازهگیری طول بدن و وزن نمونههای قورباغه ،نسبت به
خارج کردن استخوان پنجه پای هر یک از آنها اقدام شد .نمونههای
پنجه پا به یک صافی پالستیکی منتقل و توسط آب دو بار تقطیر
شسته شدند .برای جداکردن بافتهای متصل به پنجه ،استخوان
پنجه بهمدت  0روز در  0میلیلیتر پراکساید هیدروژن  %82قرار
داده شد ( Simonو همکاران .)0210 ،نمونهها مجدداً با آب دوبار
تقطیر شسته شده و بهمدت یک شب در آون  122درجه سانتیگراد
خشک شدند .استخوانهای خشکشده توسط ترازوی دیجیتال
توزین شده و در  0میلیلیتر محلول اسیدنیتریک  %42و دمای
 12درجه سانتیگراد بهمدت چهار ساعت هضم شدند .همچنین
بهمنظور تثبیت و جلوگیری از رسوبگذاری عناصر محلول در
نمونههای آب ،به  02میلیلیتر از نمونه یک میلیلیتر اسید
نیتریک غلیظ افزوده و بهمدت 12دقیقه روی هیتر در دمای 22
درجه سانتیگراد در زیر هود قرار داده شد .پس از قراردادن
نمونهها بهمدت  12دقیقه روی شیکر با سرعت  12دور در دقیقه،
محلول توسط کاغذ صافی واتمن شماره  20صاف شد ( Olíasو
همکاران .)0210 ،در نهایت پس از ساخت محلول استاندارد
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فلزات برای نمونههای آب و استخوان پنجه پای قورباغه و کالیبره
کردن دستگاه نشر اتمی  Varianمدل  ،112-ESغلظت تجمع
یافته فلزات سنگین در نمونههای آب و استخوان پنجه پا در 8
تکرار خوانده شد .برای پردازش آماری نتایج از ویرایش 02
نرمافزار  SPSSاستفاده شد .بدین صورت که برای اطمینان از
نرمالبودن دادهها از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف ،برای مقایسه
میانگین غلظت تجمعیافته عناصر مورد ارزیابی در نمونهها
(استخوان پنجه پا و آب) بین ایستگاههای نمونهبرداری از آزمون
آماری تحلیل واریانس بین آزمودنی یکطرفه (آزمون چنددامنهای
دانکن) ،برای مقایسه میانگین غلظت تجمعیافته عناصر مورد
ارزیابی در استخوان پنجه پا بین قورباغههای بالغ و نابالغ از آزمون
تی مستقل و برای بررسی همبستگی بین میانگین غلظت تجمع
یافته عناصر مورد مطالعه در آب با استخوان پنجه پای قورباغههای
بالغ و نابالغ از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.
جدول  :1موقعیت جغرافیایی ایستگاههای نمونهبرداری
ایستگاه
1
0
8
2

طول جغرافیایی
21° 2'01/41"E
21° 0'24/22"E
21° 4'80/80"E
82°11'12/41"N

عرض جغرافیایی
82°02'12/11"N
82°08'21/42"N
82°01'11/02"N
21° 1'01/14"E

جدول  :2غلظت عناصر* سرب ،کادمیوم ،نیکل و وانادیوم در
نمونههای آب رودخانه قرهسو به تفکیک ایستگاه نمونهبرداری
بر حسب میکروگرم در لیتر

* دادهها مربوط به میانگین غلظت  8تکرار میباشد.
** حروف غیرمشترک ( c ،b ،aو  )...در هر ستون ،بیانگر تفاوت معنیدار
( )p>2/22بین ایستگاهها از نظر میانگین غلظت تجمعیافته عناصر در نمونههای
آب براساس نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه (آزمون دانکن) میباشد.

جدول  :3غلظت عناصر* سرب ،کادمیوم ،نیکل و وانادیوم در
نمونههای استخوان پنجه پای قورباغه بالغ رودخانه قرهسو به
تفکیک ایستگاه نمونهبرداری بر حسب میکروگرم درکیلوگرم
ایستگاه

انحراف معیار±میانگین غلظت
سرب

کادمیوم

نیکل

وانادیوم

1

**2/02±1/00a

2/21±2/21a

0/11±2/01a

0/22±2/18a

2

4/22±1/08b

1/11±2/11b

2/10±1/21b

2/44±2/11b

3

11/22±2/28c

1/12±2/21c

12/81±8/18c

12/12±1/21c

4

4/82±2/84b

1/02±2/01

11/12±0/21

11/81±2/82

b

c

d

* دادهها مربوط به میانگین غلظت  8تکرار میباشد.
** حروف غیر مشترک ( c ،b ،aو  )...در هر ستون ،بیانگر تفاوت معنیدار
( )p>2/22بین ایستگاهها از نظر میانگین غلظت تجمعیافته عناصر در نمونههای
استخوان پنجه پای قورباغه بالغ براساس نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه
(آزمون دانکن) میباشد.

جدول  :4غلظت عناصر* سرب ،کادمیوم ،نیکل و وانادیوم در
نمونههای استخوان پنجه پای قورباغه نابالغ ساکن رودخانه
قرهسو به تفکیک ایستگاه نمونهبرداری بر حسب میکروگرم
درکیلوگرم
ایستگاه

شکل  :1نقشه موقعیت استقرار ایستگاههای نمونهبرداری

نتایج
غلظت تجمعیافته عناصر مورد مطالعه در نمونههای آب
رودخانه قرهسو ،استخوان پنجه پای قورباغه بالغ و استخوان پنجه
پای قورباغه نابالغ بر حسب  ppbدر جداول  0تا  2ارایه شده است.
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انحراف معیار±میانگین غلظت
کادمیوم

سرب

وانادیوم

نیکل
2/12±2/14a

8/18±2/11a

1

**1/12±1/82a

2/11±2/21a

2

12/18±1/01b

b

1/82±1/84

1/04±2/01

1/21±1/01

3

18/20±2/11c

0/11±2/11c

12/08±1/10c

10/20±2/21c

4

1/82±0/12b

1/11±2/11c

10/14±2/28d

12/22±2/22d

b

b

* دادهها مربوط به میانگین غلظت  8تکرار میباشد.
** حروف غیر مشترک ( c ،b ،aو  )...در هر ستون ،بیانگر تفاوت معنیدار
( )p>2/22بین ایستگاهها از نظر میانگین غلظت تجمعیافته عناصر در نمونههای
استخوان پنجه پای قورباغه نابالغ براساس نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه
(آزمون دانکن) میباشد.

سال هشتم ،شماره  ،4زمستان 9315

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

استخوان پنجه پای قورباغه بالغ با  0/11±2/01و 11/12±0/21
و در استخوان پنجه پای قورباغه نابالغ با  2/12±2/14و
 10/14±2/28در همه موارد بهترتیب مربوط به ایستگاههای  1و
 2میباشد .همچنین کمینه و بیشینه میانگین غلظت تجمعیافته
عنصر وانادیوم در نمونههای آب رودخانه با  2/214±2/221و
 ،1/81±2/11در استخوان پنجه پای قورباغه بالغ با 0/22±2/18
و  11/81±2/82و در استخوان پنجه پای قورباغه نابالغ با
 8/18±2/11و  12/22±2/22در همه موارد بهترتیب مربوط به
ایستگاههای  1و  2میباشد.
نتایج آزمونهای کولموگروف-اسمیرنوف ،تی مستقل و
همبستگی پیرسون بهترتیب در جداول  2تا  1ارایه شده است.
نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف بیانگر این است با توجه به
سطح معنیداری بیشتر از  ،2/22تمام دادههای مربوط به غلظت
عناصر در نمونههای آب و استخوان پنجه پای قورباغههای بالغ و
نابالغ دارای توزیع نرمال میباشند (جدول .)2

نتایج مقایسه میانگین غلظت قرائت شده عناصر مورد
مطالعه در نمونههای آب رودخانه قرهسو و استخوان پنجه پای
قورباغههای بالغ و نابالغ بر حسب  ppbبیانگر آنست که کمینه و
بیشینه میانگین غلظت تجمعیافته عنصر سرب در نمونههای آب
رودخانه با  8/10±2/24و  ،1/11±1/14در استخوان پنجه پای
قورباغه بالغ با  2/02±1/00و  11/22±2/28و در استخوان پنجه
پای قورباغه نابالغ با  1/12±1/82و  18/20±2/11در همه موارد
بهترتیب مربوط به ایستگاههای  1و  8میباشد .کمینه و بیشینه
میانگین غلظت تجمعیافته عنصر کادمیوم در نمونههای آب رودخانه با
 2/21±2/21و  1/02±2/18بهترتیب مربوط به ایستگاههای  1و ،2
در استخوان پنجه پای قورباغه بالغ با  2/21±2/21و 1/12±2/21
و در استخوان پنجه پای قورباغه نابالغ با  2/11±2/21و 0/11±2/11
در هر دو مورد بهترتیب مربوط به ایستگاههای  1و  8میباشد.
کمینه و بیشینه میانگین غلظت تجمعیافته عنصر نیکل در
نمونههای آب رودخانه با  2/212±2/221و  ،1/08±1/28در

جدول  :5نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای غلظت عناصر در نمونههای آب و استخوان پنجه پای قورباغه
عنصر
تعداد

سرب

کادمیوم

نیکل

وانادیوم

11

11

11

11

نمونه آب
2/121
2/811

سطح معنیداری

2/101

2/821

استخوان پنجه پای قورباغه بالغ
سطح معنیداری

2/011
2/122
2/182
استخوان پنجه پای قورباغه نابالغ

2/022

سطح معنیداری

2/121

2/421

2/814

2/210

آب با میانگین غلظت تجمعیافته همین عناصر در نمونههای
استخوان پنجه پای قورباغههای بالغ با ضریب همبستگی ()r
بهترتیب برابر با  2/111 ،2/110 ،2/142و  2/111و سطح
معنیداری ( )Pکوچکتر از  ،2/22همبستگی معنیدار و قابل
توجه وجود دارد (جدول .)1

نتایج آزمون تی مستقل بیانگر آن است که بین میانگین
غلظت تجمعیافته عناصر سرب ،کادمیوم ،نیکل و وانادیوم در
نمونههای استخوان پنجه پای قورباغههای بالغ و نابالغ تفاوت
معنیدار آماری وجود ندارد (( )p<2/22جدول  .)4نتایج آزمون
همبستگی پیرسون بیانگر آن است که بین میانگین غلظت
تجمعیافته عناصر سرب ،کادمیوم ،نیکل و وانادیوم در نمونههای

جدول  :1نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه بین میانگین غلظت عناصر در استخوان پای قورباغه بالغ با قورباغه نابالغ
عنصر

آماره t

سرب
کادمیوم
نیکل
وانادیوم

-0/228
-1/48
-1/00
-1/21

درجه

اختالف

انحراف استاندارد

آزادی

میانگینها

از میانگین

12
12
12
12

-0/20
-2/82
-1/12
-0/22

1/11
2/01
1/81
1/42

سطح معنیداری
2/220
2/111
2/082
2/122

فاصله اطمینان ()%55
حد پایینی

حد باالیی

-2/14
-2/11
-2/21
-2/11

2/202
2/21
1/11
2/11
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بررسی امکان استفاده از استخوان پنجه پای قورباغه ( )Rana ridibundaبهعنوان....

طالبزاده و همکاران

جدول  :7نتایج بررسی همبستگی بین میانگین غلظت تجمعیافته عناصرسرب ،کادمیوم ،نیکل و وانادیوم بین نمونههای آب با نمونههای
استخوان پای قورباغه بالغ
سرب
کادمیوم
نیکل
وانادیوم

آماره پیرسون

سرب
**2/142

کادمیوم
**2/112

نیکل
**2/121

وانادیوم
**2/112

سطح معنیداری
آماره پیرسون
سطح معنیداری
آماره پیرسون
سطح معنیداری
آماره پیرسون
سطح معنیداری

2/222
*2/488
2/201
2/222
2/21
2/221
2/221

2/222
**2/110
2/222
**2/122
2/220
**2/182
2/221

2/222
**2/101
2/222
**2/111
2/222
**2/121
2/222

2/228
**2/121
2/222
**2/181
2/222
**2/111
2/222

* همبستگی معنیدار در سطح اطمینان %12

** همبستگی معنیدار در سطح اطمینان %11

جدول  :8نتایج بررسی همبستگی بین میانگین غلظت تجمعیافته عناصرسرب ،کادمیوم ،نیکل و وانادیوم بین نمونههای آب با نمونههای
استخوان پای قورباغه نابالغ
سرب
کادمیوم
نیکل
وانادیوم

آماره پیرسون

سرب
**2/111

کادمیوم
**2/142

نیکل
*2/412

وانادیوم
**2/184

سطح معنیداری
آماره پیرسون
سطح معنیداری
آماره پیرسون
سطح معنیداری
آماره پیرسون
سطح معنیداری

2/220
2/811
2/802
2/012
2/221
2/821
2/801

2/222
**2/122
2/222
**2/111
2/222
**2/110
2/222

2/288
**2/121
2/222
**2/141
2/222
**2/100
2/222

2/224
**2/112
2/222
**2/112
2/222
**2/142
2/222

** همبستگی معنیدار در سطح اطمینان %11

از طرفی بین میانگین غلظت تجمعیافته عناصر سرب ،کادمیوم،
نیکل و وانادیوم در نمونههای آب با نمونههای استخوان پنجه پای
قورباغههای نابالغ با ضریب همبستگی بهترتیب برابر با ،2/111
 2/122و  2/141و  2/142و سطح معنیداری کوچکتر از ،2/22
همبستگی معنیدار و قابل توجه وجود دارد (جدول .)1

بحث
قورباغهها و وزغها در حدود  %12از گونههای دوزیستان را
شامل میشوند و بهعنوان اجزای اصلی بومسازگانهای آبی و
خشکی با زیستگاهی کوچک که معموالً در معرض بسیاری از
عوامل تنشزای هر دو محیط آبی و خشکی همچون اشعه ماورای
بنفش ،آفتکشها ،مواد شیمیایی صنعتی و خانگی سمی ،توسعه
شهری و تغییرات اقلیمی بوده و همچنین بهعلت اکتوترم بودن،
دارا بودن پوست نیمهتراوا و نفوذپذیر ،فقدان فلس ،پر و مو در
سطح بدن ،تخم فاقد پوسته که محتویات آن بهطور مستقیم با
100

* همبستگی معنیدار در سطح اطمینان %12

محیط در تماس بوده و میتواند بهراحتی ترکیبات آالینده را
جذب کند و چرخه زندگی پیچیده به تغییرات محیطی بسیار
حساس بوده و به این دلیل شاخص مهمی برای بررسی سالمت
انسان و بومسازگان و کیفیت محیط محسوب و میتوان از بافتهای
مختلف بدن آنها همچون کلیه ،کبد ،ماهیچه و استخوان بهعنوان
یک گونه بیواندیکاتور در ارزیابی آالیندهها استفاده کرد (Simon
و همکاران0211 ،؛  Unrineو همکاران0221 ،؛  Zhangو همکاران،
0221؛  Gendronو همکاران0224 ،؛0222 ، Corn؛ ،Cummins
0228؛  Hayesو همکاران0220 ،؛  Sowerو همکاران0222 ،؛
 Alfordو 1111 ،Richards؛  Pukyو 1111 ،Oertel؛ Blaustein
و همکاران .)1112 ،در این زمینه میتوان به نتایج پژوهشی که
با هدف بررسی تجمع فلزات سنگین در بدن گونه Rana
 esculentaانجام یافت و نتیجه گرفته شد که تجمع فلزات سنگین
در بافتهای بدن گونه مورد بررسی بر حسب دورههای مختلف از
چرخه زندگی متفاوت است ( Perez-Collو )1114 ،Herkovits
اشاره کرد.

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

نتایج بیانگر آن است که میانگین غلظت تجمعیافته عناصر
مورد مطالعه در نمونههای استخوان پنجه پای قورباغههای نابالغ
بیشتر از قورباغههای بالغ است .این موضوع را میتوان بهمدت
زمان کمتری که بالغین در محیط آب در مقایسه با نابالغین سپری
میکنند ،افزایش فعالیت آنزیم  ATPaseو همچنین تفاوت در
تغذیه در طی مراحل رشد و توسعه مرتبط دانست .قورباغههای
نابالغ برخالف بالغین که گوشتخوارند ،گندخوار هستند و در
رژیم غذایی گندخواری احتمال تجمع بیشتر فلزات در بافتهای
بدن وجود دارد ( Simonو همکاران .)0211 ،نتایج پژوهشی که
با هدف بررسی تجمع عناصر آرسنیک ،جیوه ،کادمیوم ،کروم و
منگنز در بدن قورباغه بزرگ آمریکایی انجام یافت ،نشان داد که
بیشینه غلظت فلزات مربوط به دستگاه گوارش نمونههای نابالغ
میباشد ( Burgerو  .)1111 ،Snodgrassهمچنین نتایج پژوهشی
دیگر بیشتر بودن تجمع فلزات سنگین در بافتهای بدن
قورباغه های نابالغ در مقایسه با افراد بالغ را به تفاوت در تغذیه
افراد بالغ و نابالغ در طی مراحل رشد و توسعه و بهویژه گندخوار
بودن نابالغین مرتبط دانست (.)1114 ،Baudo
نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که بین میانگین غلظت
تجمعیافته عناصر سرب ،کادمیوم ،نیکل و وانادیوم در نمونههای
استخوان پنجه پای قورباغههای بالغ و نابالغ تفاوت معنیدار
آماری وجود ندارند ( .)p<2/22از طرفی نتایج آزمون همبستگی
پیرسون نشان داد که بین میانگین غلظت تجمعیافته عناصر در
نمونههای آب با میانگین غلظت تجمعیافته عناصر نمونههای
استخوان پنجه پای قورباغه بهویژه نمونههای نابالغ همبستگی
معنیدار و قابل توجه وجود دارد .بنابراین استفاده از بافت
استخوان پنجه پا قورباغههای بالغ و نابالغ بهعنوان یک گونه شاخص
زیستی برای بررسی کیفی بومسازگانهای آبی تایید میشود.
نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه بهمنظور گروهبندی
آماری ایستگاههای نمونهبرداری از نظر میانگین غلظت تجمع
یافته عناصر مورد ارزیابی در نمونههای آب و استخوان پنجه پا
قورباغههای بالغ و نابالغ نیز بیانگر تشابه گروهبندی میانگین
غلظت تجمعیافته عناصر بین نمونههای آب و استخوان پنجه پا
در اکثر ایستگاهها میباشد .این موضوع نیز میتواند موید امکان
معرفی قورباغه بهعنوان یک گونه شاخص زیستی برای بررسی
کیفی بومسازگانهای آبی باشد.
نتایج این مطالعه نشان داد که نرخ فعالیتهای بشری
میتواند منجر به ایجاد اختالف معنیدار آماری در محتوی عناصر
در استخوان پنجه پا قورباغههای ساکن در نقاط مختلف یک بوم
سازگان آبی شود .بهطوریکه میتوان مشاهده کرد
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بیشترین تجمع عناصر هم در نمونههای آب و هم در نمونههای
استخوان پنجه پا قورباغههای بالغ و نابالغ غالباً مربوط به ایستگاههای
 8و  2یعنی بهترتیب نقاط ورود پساب خروجی تصفیهخانه
پاالیشگاه و پساب خروجی تصفیهخانه فاضالب شهری کرمانشاه
به آب رودخانه قرهسو کرمانشاه میباشد .این موضوع موید آن
است که مطالعه بافتهای مختلف بدن گونههای شاخص زیستی
میتواند بیانگر روند تغییرات غلظت آالیندهها در یک بومسازگان
باشد .بنابراین امکان استفاده از بافت استخوان پنجه پا قورباغه
بهعنوان یک گونه شاخص زیستی بهواسطه مزایایی همچون
همبستگی معنیدار و قوی بین میانگین غلظت تجمعیافته عناصر
در آب و استخوان ،عدم نیاز به کشتن حیوان بهمنظور برداشت
بافت ،نیاز به مقادیر اندک از مواد شیمیایی بهمنظور هضم نمونه
استخوان در آزمایشگاه و همچنین نیاز به برداشت بخش کوچکی
از بافت استخوان برای انجام آنالیزهای آزمایشگاهی ،برای ارزیابی
شرایط کیفی و سالمت محیط بومسازگان رودخانهها تایید میشود.
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