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بدن در غلظت فلزات  یتوضع یهاو شاخص یتجنس ی،گروه سن یرتأث
  در بافت پر اردک سرسبز یومسرب و کادم ینسنگ

 

 2کوشافرآزیتا ؛ 1یقهرمان پورمریم 

 

 ، اهواز، ایرانواحد اهواز یدانشگاه آزاد اسالم یست،ز یطگروه مح کارشناسی ارشد، -1

 ، اهواز، ایرانواحد اهواز یدانشگاه آزاد اسالم یست،ز یطگروه مح استادیار، -2

 (21/10/11تاریخ پذیرش -12/12/11)تاریخ دریافت  

 

 :چکیده

به فلزات سنگین شناسی اکولوژیکی تحقیقات سمبرای مدل زیستی مناسبی  Anas platyrhynchosی پرندگان آبزی، اردک سرسبز هاگونهاز میان 

غیرکشنده و غیرمخرب در ارزیابی آلودگی فلزات سنگین بسیار  نوعی روشنوان اندیکاتور زیستی و ع، استفاده از پرها بههااندامرود. از بین شمار می

ی مختلف بدنی پرندگان، این هاتیوضعدر رابطۀ بین غلظت فلزات سنگین با سن، جنس و نتایج تحقیقات مختلف  تناقضمتداول است. با توجه به 

گیری دوما انجام گرفت. با روش زنده کناردونیفردر دامگاه  0833ردک سرسبز در پاییز و زمستان ا 81برداری از نمونهتحقیق انتخاب شده است. 

طول تارس، طول بال، طول دم، طول سر، طول  ها براساس رنگ منقار و شاهپرهای بال و پر به نر و ماده و بالغ و نابالغ تفکیک شدند و پارامترهاینمونه

با اسید نیتریک و  هانمونههضم ی، انهیسی هاقسمتگرم از پر  گیری شدند. سپس با نیمی وضعیت بدن اندازهاهشاخصعنوان به بدن و وزن بدن

دار نتایج نشان داد که اختالف معنیقرائت شد.  MP-AES 4100وسیلۀ دستگاه جذب اتمی مدل فلزات سنگین بههیدروژن پراکسید انجام گرفت و 

این اختالف غلظت فلزات بین بالغان و  (.P=205/1و سرب:  P =553/1ی نر و ماده مشاهده نشد )کادمیوم: هاجنسآماری در غلظت فلزات سنگین بین 

(. پارامترهای وضعیت بدن )طول دم، طول بدن و وزن بدن( نیز اثر P=207/1و سرب:  P =348/1دار نبود )کادمیوم: نابالغان نیز از نظر آماری معنی

 .اندنداشتهدر بافت پر  (P ،035/1=P ،844/1=P=557/1ترتیب بهو سرب ) (P ،233/1=P ،574/1=P=835/1ترتیب وم )بهداری بر غلظت کادمیمعنی

ی وضعیت بدن نیست. هاشاخصی سنی و هاگروهتحقیق حاضر نشان داد که غلظت سرب و کادمیوم در بافت پر اردک سرسبز وابسته به جنس، 

 ی پرندگان مشخص کند.هاگونهی آنها را در بافت پرِ هااین اثرها و سازوکار واندتیممدت، بهتر تحقیقات طوالنی
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 مقدمه .1
 تولید سببصنعتی و شهری  یهاتیفعالافزایش 

خطری بالقوه  شود ومی محیطیزیست یهاندهیآال

 Keith)است موجودات زنده  یهاتیجمع یی بقابرا

and Bruggers, 1998 نیترمهم(. فلزات سنگین از 

 ۀواسطهب آنها از زیادی که مقادیر هستند هاندهیآال

کشاورزی،  یهافاضالبمانند  یانسان یهاتیفعال

 شوندیموارد محیط زیست  ...نقل و وصنایع، حمل

(Gerbersmann et al., 1997 و )ر ساختار و ب

 .(Zverev, 2009) گذارندیمعملکرد اکوسیستم اثر 

زیستی  نماییبزرگبرخی از فلزات سنگین، قابلیت 

 Burger and)دارند نیز غذایی را  ۀدر زنجیر

Gochfeld, 1991 .)در بدن موجودات زنده  آنها

 و رفتار تغییر رشد، کاهش مانند مختلفیهای اثر

را  میروهایت مرگدر ن و رندژنتیکی دا تغییرات

 (.Mance, 1990) شوندیمموجب 

موجودات زنده از گیری فلزات سنگین، برای اندازه

 دشویمزیستی استفاده  یهاشاخصعنوان به

(Depledge et al., 1993).  در میان این

پرندگان در مقایسه با دیگر ، زیستی یهاشاخص

 دهندیمداران حساسیت بیشتری نشان مهره

(Furness, 1993)،  اندمشاهدهقابل  راحتیبهزیرا ،

پراکنش گسترده دارند، به مواد سمی  ۀمحدود

 ,Burger) دارند یرژیم غذایی متنوع و نداحساس

عنوان فلزات م، هر دو بهوسرب و کادمی (.1994

 Goyer et) اندضروری و سمی مطرحسنگین غیر

al., 1995یموجب کاهش رشد و بقا (. سرب 

( و Mateo et al., 2007خونی )مو ک هاتخمک

اختالالت فیزیولوژیک، تغییر رفتار و کادمیوم موجب 

 دشویمگذاری کاهش یا اختالل در سیستم تخم

(Furness, 1996.) 

 یهاگونهخصوص به ی پرندگانهاتیجمعدر بین 

برای  یمدل زیستی مناسب، اردک سرسبز آبزی

وان است، زیرا فرا ،شناسی اکولوژیکی استسم ۀمطالع

نسبت طوالنی  ، عمر بهاستقابل دستیابی  یراحتبه

، فیزیولوژی استدارد، دارای ارزش شکار و خوراکی 

دارد، تشخیص جنسیت و سن آن  یاشدهشناخته

است و استانداردهای ضروری آن مشخص  ریپذامکان

برای  آن از مناطق مختلف جهان یهاداده، است

ز در جهان طی وجود دارد و جمعیت آن نی قیاس

 Kalisinska et) استسال اخیر رو به کاهش  بیست

al., 2004 .) 

پرندگان، استفاده از پرها  یهااندامو  هابافتمبان  از

کشنده و غیرمخرب در زیستی غیر شاخص عنوانبه

 Thyenاست ) متداولارزیابی آلودگی فلزات سنگین 

et al., 2000 انعنوبهدیگری نیز  یهاتیمز(. پرها 

و برای  شوندمیتهیه  آسانیبه  .0پایشگر دارند: 

 کرد؛نگهداری توان آنها را می مدتیطوالن تحقیقات

در  ،شوندینمی پرندگان کشته هانمونهازآنجا که  .2

آنها جمعیت  یبقابیشتر،  یهانمونهصورت نیاز به 

 دیگردر  شدهرهیذخفلزات سنگین  .شودتهدید نمی

تدریجی از طریق خون به  طوربهبدن نیز  یهابافت

 ,Burger and Gochfeld) شوندیمپرها منتقل 

1991) . 

 یهاتیوضعفلزات سنگین با سن، جنس و  غلظت

 متأسفانهکه  کنندیممختلف بدنی پرندگان تغییر 

 یهانمونهو  شدهنادیده گرفته  هایژگیوگاهی این 

که ممکن است  دشونیمهمگن برای آنالیز استفاده 

وابسته به  یهاتفاوتد. گیری اشتباه بینجامنتیجهبه 

گزارش شده  هاگونهسن و جنس برای تعدادی از 

عناصر سنگین و  در زمینۀاما الگوی واضحی  ،است

 ناکافی لیدلبه ممکن استوجود ندارد که  هابافت
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یا مشکل تعیین سن یا جنس واقعی  هانمونه بودن

 عیت سالمت/وض یهاشاخص یریگاندازهپرندگان و 

(. Burger and Gochfeld, 1999بدن آنها باشد )

بیشتر از فلزات سنگین با افزایش سن  برخیغلظت 

 لیدلبهبه هر حال (. Furness, 1993) شودمی

هنوز  ،تعیین سن پرندگان یهاتیمحدودمشکالت و 

فلزات  یهایآلودگوابسته به سن  تأثیراتدر خصوص 

نظر تفاوت جنسیتی نیز از سنگین ابهام وجود دارد. 

 بابرخی از فلزات سنگین را  توانندیم هاماده

 Burger and) ی از بدن دفع کنندگذارتخم

Gochfeld, 1991 )روند  هاماده شودیم که سبب

در حذف فلزات سنگین در مقایسه با  یفردمنحصربه

نرها داشته باشند و حتی غلظت فلزات سنگین در 

عیت بدن پرندگان نیز ممکن وضبدن آنها کمتر باشد. 

باشد.  رگذاریتأثاست در تجمع زیستی فلزات سنگین 

رفومتریک مانند وزن وپارامترهای م معمولطور به

شاخص ارزیابی  ،بدن، طول تارس و طول بال

و در  اندموقعیت بدن و وضعیت سالمت پرنده

 Haywood) رگذارندیتأثپرندگان نیز  یبقا تیموفق

and Perrins, 1992 .) 

 هایپژوهشتناقض نتایج کلی با توجه به  طوربه

محدودیت نوع تحقیقات در پرندگان آبزی و  مختلف

این پرسش مطرح  اردک سرسبز در کشور، دربارۀ

، یسن یهاگروهداری بین معنی که آیا رابطۀ شودیم

در  فلزات سنگین غلظت باو وضعیت بدن  یتجنس

 بافت پر اردک سرسبز وجود دارد؟

 د و روش هاموا .2
 یریگنمونهو روش  پژوهش ۀمنطق .2-1

مناطق  نیترمهماز  کناردونیفر یهادامگاه

روستاهای مختلف در پرندگان مهاجر  یگذرانزمستان

در عرض جغرافیایی  مازندران کناردونیفرشهرستان 

 52شمالی و طول جغرافیایی  ۀدقیق 72درجه و  83

 ،هادامگاهاین . قرار دارندشرقی  ۀدقیق 81درجه و 

زیر یز و زمستان به یکه در پا هستندشالیزارهای برنج 

 فرود آمادۀ ،شکارچیان با غذادهیو  روندمیآب 

روستاهای  نیترمهمیکی از . شوندیمپرندگان مهاجر 

برای این پژوهش است که سوته ، دارای دامگاه

دوما گیری روش زنده این پژوهش ازدر  انتخاب شد.

با رهاسازی  یصیادان محل در این روش استفاده شد.

را های وحشی مرغابی ،شدههای تربیتاردک و پرواز

 .نندکیمو جذب کرده و با تور آنها را صید گمراه 

  هانمونه یسازآمادهو  یریگنمونه ۀنحو .2-2

 یهاتیجمعبا حضور  0833در پاییز و زمستان 

برداری از ، نمونهکناردونیفراردک سرسبز در دامگاه 

گیری، . پس از زندهگرفتاردک سرسبز انجام  81

کلید شناسایی موجود  با استفاده ازسرسبز  یهااردک

در کتاب راهنمای صحرایی تعیین سن و جنس 

بال و پر  یراساس رنگ منقار و شاهپرهاب ،هایمرغاب

(Carney, 1992; Krapu et al., 2000 به نر و ،)

متغیر  شش سپس شدند. بالغ و نابالغ تفکیک و ماده

)طول تارس، طول یک سر بال، طول دو رفولوژی وم

 سر بال، طول دم، طول سر، طول بدن و وزن بدن(

 روند،به شمار می وضعیت بدن یهاشاخصکه 

 وکش و کولیس ، خطیسنجستیز ۀتخت یلۀوسبه

 pesolaوزن بدن نیز با ترازوی فنری دستی 

 (. Dzubin and Cooch, 1992شد ) یریگاندازه

 0پارامترهای وضعیت بدن، حدود  یریگاندازهپس از 

مجزا در  طوربه یانهیس یهاقسمتگرم از پرهای 

 ۀنر نابالغ، ماد ،سرسبز نر بالغ یهااردک یهاگروه

مستقل با  یهاپاکتنابالغ چیده شد و در  ۀبالغ و ماد

در . انتقال یافتشماره و مشخصات به آزمایشگاه 

پر با آب شهر و سپس  یهانمونهآزمایشگاه، ابتدا 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
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شسته  آب مقطر )دیونیزه( در نهایت بااستون و 

خارجی آنها به حداقل برسد.  یهایآلودگشدند تا 

ساعت در  27مدت  پر در آون به یهانمونهسپس 

 ,.Manjula et al) درجه خشک شدند 31دمای 

(. پرها بعد از خشک شدن کامل، با قیچی به 2014

 شدند.  قطعهقطعهذرات مساوی 

 پرها  در ومیکادم و سربآنالیز  ۀنحو. 2-3

آنالیز سرب و کادمیوم در پرها با الگوگیری از 

 Mukhtar et و   Abbasi et al., (2015)یهاروش

al. (2020)  نیم گرم از هر یک از . گرفتانجام

 یسیس 5/4 افزودنو با  ی پر توزین شدهانمونه

هیدروژن  یسیس 2درصد و  35اسید نیتریک 

تا  31) 021در دمای حدود  هانمونهپراکسید، هضم 

تا شفاف شدن کامل نمونه  گرادیسانت ۀدرج (021

کردن ، فیلتر هانمونهانجام گرفت. پس از سرد شدن 

میکرون انجام گرفت و  72نمونه با کاغذ فیلتر 

رسانده  یسیس 25با بالون ژوژه به حجم  هانمونه

 منتقل یلنیاتیپل ظروف به تینها در هانمونه. ندشد

 گرادیسانت ۀدرج 7 یدما در ،قرائت شروع زمان تا و

 (.et al., 2017 Plessl) شدند ینگهدار خچالی در

محلول توسط  یهانمونه قرائت میزان فلزات در

 MP-AES 4100: Microwave atomic دستگاه

emission spectroscopy, Agilent, Australia 
 افزودنبا آزمایش بالنک )شاهد( نیز  .انجام گرفت

و سرب بر کیلوگرم کادمیوم  گرمیلیم 01و  5 صفر،

صورت گرفت و  سه تکراربا  هانمونهبه مجزا  طوربه

 میزان بازیابی ۀسنجی و محاسبحتبرای ص هانمونه

انحراف معیار  نیز برای سنجش دقت اسپایک شدند.

مشخصات مواد مرجع  محاسبه شد. RSDنسبی 

، (Certified Reference Material)مجاز 

با محلول مرجع عناصر سرب و  Romilاستاندارد 

 5/1و ماتریکس اسید نیتریک  ppm  0111کادمیوم

می با مشخصات یادشده موالر با دستگاه جذب ات

 بوده است. 

 آنالیز آماری .2-4

نرمال توزیع و اطمینان از  هادادهپس از آماده شدن 

 یهاغلظتاختالف بین  ۀ، برای مقایسQ-Qبا پالت 

سرسبز  یهااردکفلزات سنگین سرب و کادمیوم در 

 یهاتیجنس و مختلف )بالغ و نابالغ(دو گروه سنی با 

و نتایج  آزمون تی استفاده شد نر و ماده( از)مختلف 

در این ارائه شد که  یاجعبهنمودارهای  صورتبه

حدود اطمینان میانه حداقل، حداکثر،  نمودارها،

 یهاچارکبرابر بین  ±54/0میانه  ۀبرمبنای محدود

 .(7تا  0ی هاشکلآورده شده است )اول و سوم 

روی هفت  (PCA) یاصل یهامؤلفهوتحلیل تجزیه

شاخص وضعیت بدن اردک سرسبز انجام  پارامتر

برای . پارامترهای اصلی مشخص شوندتا  گرفت

شاخص وضعیت  شدهانتخابتعیین اثر پارامترهای 

فلزات سنگین سرب و کادمیوم از  یهاغلظتبا بدن 

با حذف مدل رگرسیون خطی استفاده شد. سپس 

هر یک از پارامترهای وضعیت بدن  ۀمرحله به مرحل

آماری، مدل  دارمعنیرین ارزش غیرتیشبراساس ب

ی دارمعنینهایی با پارامترهای وضعیت بدن که اثر 

در تجمع زیستی فلزات سنگین کادمیوم و سرب 

 Rافزار آماری در نرم یهاآزمون همۀ. شددارند ارائه 

 .گرفتانجام 

 نتایج .3
فلزات سنگین سرب و کادمیوم مقادیر غلظت . 3-1

در بافت پر  بدنو پارامترهای مختلف وضعیت 

 و سنین مختلف هاجنساردک سرسبز بین 

 بر  گرمیلیمفلزات سنگین سرب و کادمیوم ) غلظت
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نین مختلف در بافت و س هاجنس( فلزات سنگین سرب و کادمیوم و پارامترهای مختلف وضعیت بدن در SD±مقادیر میانگین ) -1جدول 

 پر اردک سرسبز

 

 

 نر

(11)  

 ماده

(11)  

 بالغ

(11)  

 نابالغ

(3)  

 بالغ

(5)  

 نابالغ

(11)  

( رمتیسانتطول یک سر بال )  550/0 ±  383/71  038/7 ±  888/83  535/0 ±  811/73  123/2 ±  383/83  

448/33  ± 837/8  (متریسانتطول دو سر بال )  800/7 ±  388/33  832/2 ±  311/35  855/4 ±  383/38  

( متریسانتطول دم )  253/0 ±  548/3  151/1 ±  00  703/1 ±  311/3  320/1 ±  424/3  

( متریسانتطول تارس )  243/1 ±  048/5  058/1 ±  034/5  227/1 ±  311/7  713/1 ±  475/7  

( متریسانتطول سر )  350/1 ±  337/4 303/0 ±  788/3 337/1 ±  311/3 037/0 ±  837/4 

( متریسانتطول بدن )  023/2 ±  424/54 533/2 ±  334/53 337/1 ±  011/58 734/0 ±  257/58 

 314/1  ± 003/1 408/1  ± 133/1 428/1  ± 134/1 437/1  ± 132/1 وزن بدن )کیلوگرم( 

257/2 ±  224/05 (ppmغلظت سرب )  042/0 ±  383/03  843/4 ±  353/03  080/3 ±  254/03  

122/1 ±  104/1 (ppm) غلظت کادمیوم  

 

100/1 ±  107/1  

 

124/1 ±  031/1  

 

138/1 ±  124/1  

 

 

شده برای کادمیوم و سرب در بافت پر ی اسپایکهانمونه( در RSDشده، درصد بازیابی و انحراف معیار نسبی )غلظت یافت -2جدول 

 اردک سرسبز

 شدهاضافهغلظت  فلز سنگین

رم(بر کیلوگ گرمیلیم)  

شده غلظت یافت

رم(بر کیلوگ گرمیلیم)  

یمعیار نسبانحراف  درصد بازیابی  

)RSD( 

 کادمیوم
1 135/1  - - 

5 137/5  8/011  53/5  

01 00/01  77/011  38/8  

 سرب
1 35/03  - - 

5 3/25  33/017  20/5  

01 84/80  3/015  34/7  

آمار توصیفی و  (ppmکیلوگرم وزن خشک بدن یا 

و  هاجنسپارامترهای مختلف وضعیت بدن بین 

 0بز در جدول سنین مختلف در بافت پر اردک سرس

مقادیر میانگین، انحراف معیار و تعداد نمونه  ۀبا ارائ

و  درصد بازیابیشده، . غلظت یافتشده است ارائه

ی هانمونه( در RSD) انحراف معیار نسبی

 ارائه 2در جدول  و سرب برای کادمیومشده اسپایک

مقادیر  زیادصحت و دقت  دهندۀکه نشان ه استشد

 . است شدهارائه

فلزات سنگین سرب و کادمیوم مقایسۀ غلظت . 3-2

 در بافت پر اردک سرسبزی مختلف هاجنسبین 

کادمیوم در بافت پر  غلظت ۀمیان که نتایج نشان داد

 ) ماده از جنسر یشتب (ppm 102/1نر )جنس 

ppm115/1)  ولی از نظر آماری،  ،(0بود )شکل

کادمیوم بین  غلظتی در دارمعنیاختالف 

و ماده در بافت پر اردک سرسبز  نر یهاجنس

 . (P ،03=df،533/1 =t =553/1مشاهده نشد )

 سرب نیز در بافت پر جنس نر غلظت ۀمیان
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 نمونه( در بافت پر اردک سرسبز  11نمونه( و ماده ) 11ی نر )هاجنسی مقایسۀ غلظت فلز سنگین کادمیوم بین اجعبهنمودار  -1شکل 

 

 نمونه( در بافت پر اردک سرسبز 11نمونه( و ماده ) 11ی نر )هاجنسایسۀ غلظت فلز سنگین سرب بین ی مقاجعبهنمودار  -2شکل 

 
 نمونه( در بافت پر اردک سرسبز 11نمونه( و نابالغ ) 11بالغ ) ی سنیهاگروهکادمیوم بین غلظت  ۀمقایس یاجعبهنمودار  -3شکل 

 



 ...ینبدن در غلظت فلزات سنگ یتوضع یهاو شاخص یتجنس ی،گروه سن یرتأث
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 نمونه( در بافت پر اردک سرسبز 11نمونه( و نابالغ ) 11افراد بالغ )ی مقایسۀ غلظت سرب بین اجعبهنمودار  -1شکل 

 

 (ppm305/05) جنس ماده  تر ازیشب( 

ppm884/05)  ولی از نظر آماری،  ،(2بود )شکل

نر  یهاجنسسرب بین غلظت ی در دارمعنیاختالف 

و ماده در بافت پر اردک سرسبز مشاهده نشد 

(205/1= P ،03=df،238/0 =t). 

فلزات سنگین سرب و کادمیوم مقایسۀ غلظت  .3-3

در بافت پر اردک ی سنی مختلف هاگروهبین 

 سرسبز

کادمیوم در بافت پر غلظت میانه  که نتایج نشان داد

  هانابالغ از شتریب( ppm114/1 )بالغ گروه سنی افراد 

( ppm115/1 ) ولی از نظر آماری،  ،(8بود )شکل

و  هامیوم بین بالغکادغلظت ی در دارمعنیاختالف 

در بافت پر اردک سرسبز مشاهده نشد  هانابالغ

(348/1= P ،04=df،781/1- =t) . 

 بافت پر افراد نابالغ  سرب درغلظت  ۀمیان

( ppm234/03) از افراد بالغ  بیشتر( ppm521/05 )

ی دارمعنیولی از نظر آماری اختالف  ،(7بود )شکل 

در بافت پر  هاغو نابال هاسرب بین بالغغلظت در 

، P =207/1اردک سرسبز مشاهده نشد )

25=df،243/0- =t). 

 غلظت بابدن  یتوضع یهاشاخص بین رابطۀ. 3-4

در بافت پر اردک  یومسرب و کادم ینفلزات سنگ

 سرسبز

   (PCA) اصلی یهاآنالیز مؤلفه نتایج .3-4-1

ی هامؤلفهمطابق نتایج و آنالیز و اهمیت نسبی 

(، PC2( و دوم )PC1اول )ی اصلی هامؤلفهمختلف، 

محورهای تغییرات پارامترهای  نیترمهم عنوانبه

درصد  03/21و  37/72ترتیب شامل به وضعیت بدن

درصد از کل  18/38هستند ) از تغییرات مورد توجه

 وضعیت بدنپارامترهای  با ترسیم نمودار(. واریانس

 8به  4(، تعداد آنها از 5در طول این دو محور )شکل 

داری ندارند، کاهش داده پارامتر که همبستگی معنی

شد. مجموعۀ طول سر، طول تارس و طول دم مطابق 

طول  ور ، همبسته و همسو هستند و از این5شکل 

ی اصلی و نمایندۀ این هامؤلفهیکی از  عنوانبهدم 

 سه پارامتر انتخاب شد.

طول بدن نیز همبستگی و همسویی متفاوت و 

ز پارامترهای شاخص وضعیت بدن دارد و مستقلی ا

ۀ اصلی انتخاب شده است. مؤلفدومین  عنوانبهخود 

  مجموعۀ طول یک سر بال، طول دو سر بال و وزن
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 ی اصلی اول و دومهامؤلفهنمودار پارامترهای شاخص وضعیت بدن اردک سرسبز در طول محورهای  -5شکل 

 

تند و ، همبسته و همسو هس5بدن نیز مطابق شکل 

ی اصلی و نمایندۀ هامؤلفهرو وزن بدن یکی از از این

 این سه پارامتر انتخاب شد.

و وضعیت بدن  یهاشاخص رابطۀ بین .3-4-2

فلزات سنگین سرب و کادمیوم در بافت پر  غلظت

 اردک سرسبز

پارامترهای طول دم، ، اصلی یهامؤلفهبراساس آنالیز 

 ۀمجموع ۀنمایند عنوانبهطول بدن و وزن بدن 

پارامترهای وضعیت بدن، در مدل رگرسیون خطی 

نتایج مدل اولیه و نهایی نشان داد که  شدند. وارد

و پارامترهای وضعیت بدن  داری بینرابطۀ معنی

( و سرب 8فلزات سنگین کادمیوم )جدول  غلظت

وجود نداشته ( در بافت پر اردک سرسبز 7)جدول 

در  عیت بدنپارامترهای وض آنکه هب با توجهاست. 

فلزات  غلظتی در دارمعنیاثر  مدل اولیه و نهایی،

نتایج مدل اولیه  اندنداشته سنگین کادمیوم و سرب

 ارائه شده است.

 گیریبحث و نتیجه .4
فلزات سنگین سرب و کادمیوم . مقایسۀ غلظت 4-1

 ی مختلف در بافت پر اردک سرسبزهاجنسبین 

دیگر  در مطالعات مشابهی که در اردک سرسبز و

ی پرندگان صورت گرفته است، نتایج هاگونه

متناقضی در خصوص غلظت فلزات سنگین وابسته به 

جنس در پرها وجود دارد. در برخی تحقیقات در 

داری بین نر و ماده از نظر اردک سرسبز، تفاوت معنی

 Óvári et al., 2016; Solgiسرب وجود داشت )

et al., 2020لظت ی سرسبز نر، غهااردک ( و

 Florijancic etبیشتری از سرب را نشان دادند )

al., 2009 غلظت فلزات سنگین در غاز خاکستری .)

( و Lucia et al., 2010نیز به جنسیت وابسته بود )

بیشتر گزارش شده بود. در تمایز با نتایج  هامادهدر 

داری در غلظت سرب و این پژوهش، اختالف معنی

ماده در بافت پر اردک ی نر و هاجنسکادمیوم بین 

. پژوهش (2و  0ی هاشکلسرسبز مشاهده نشد )

(2014 )Mansouri and Majnoni  در پرهای 



 ...ینظت فلزات سنگبدن در غل یتوضع یهاو شاخص یتجنس ی،گروه سن یرتأث
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 رابطۀ بین پارامترهای وضعیت بدن و غلظت فلز سنگین کادمیوم در بافت پر اردک سرسبز -3جدول 

 ارزش آماری

(P-value) 

  برآورد خطای استاندارد tارزش 

838/1 333/1 030/1 071/1 (Intercept) 

 طول دم 114/1 113/1 337/1 835/1

 طول بدن -117/1 117/1 -153/0 233/1

 وزن بدن 173/1 143/1 301/1 574/1

 

 رابطۀ بین پارامترهای وضعیت بدن و غلظت فلز سنگین سرب در بافت پر اردک سرسبز -1جدول 

 ارزش آماری

(P-value) 

  برآورد خطای استاندارد tارزش 

150/1 175/2 031/03 271/83 (Intercept) 

 طول دم 537/1 331/1 311/1 557/1

 طول بدن -313/1 774/1 -832/0 035/1

 وزن بدن 013/3 107/3 333/1 844/1

چنگر معمولی و اردک سرسبز نشان داد که تفاوت 

داری در غلظت فلزات سنگین بین نرها و معنی

دار در د تفاوت معنیدر پرها وجود ندارد. نبو هاماده

ی سرسبز در هااردکی سرب و کادمیوم در هاغلظت

 ,.Plessi et alاتریش نیز گزارش شده است )

در تحقیقی در قوهای بالغ، غلظت سرب و  .(2017

 Eskildsen andکادمیوم وابسته به جنس نبود )

Grandjean, 1984 .)کلی این نبود تفاوت  طوربه

ی هاجنسسنگین در دار در غلظت فلزات معنی

 ,.Hamesadeghi et al( 2019مختلف در تحقیق )

که  شدیمی نیبشیپبه هر حال  گزارش شده است.

تفاوت وابسته به جنس در غلظت فلزات سنگین 

وجود داشته باشد و نرها غلظت بیشتری از فلزات 

 هاماده. 0سنگین را به دالیل زیر نشان دهند: 

گین را از بدن با دفع برخی از فلزات سن توانندیم

. 2(. Mansouri et al., 2012bخارج کنند ) هاتخم

، از غذاهای متفاوت، با اندازۀ متفاوت و هامادهنرها و 

 ,.Ishii et al) نندکیمی متفاوت تغذیه هانسبت

ی متفاوتی از عناصر هاغلظترو باید (، از این2017

 سنگین داشته باشند.

نگین سرب و کادمیوم فلزات س. مقایسۀ غلظت 4-2

ی سنی مختلف در بافت پر اردک هاگروهبین 

 سرسبز

در اردک سرسبز و  شیوبکمدر تحقیقات مشابهی که 

ی پرندگان صورت گرفته است، نتایج هاگونهدیگر 

متناقضی در خصوص غلظت فلزات سنگین وابسته به 

 سن در پرها وجود دارد. 

(، میانگین 2103)  ,.Sadeghi et alدر تحقیقات

غلظت سرب و کادمیوم در بالغین اردک سرسبز در 

مقایسه با افراد جوان بیشتر بوده است. در خوتکا، 

بیشتر بوده  هامتوسط غلظت سرب و کادمیوم در بالغ

است. در غاز خاکستری در افراد نابالغ بیشتر بوده 

و  هااست. در فیلوش، غلظت متوسط کادمیوم در بالغ

 سط سرب در افراد نابالغ بیشتر بوده است.غلظت متو

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که از نظر آماری، 
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داری در غلظت فلزات سنگین بین اختالف معنی

ها در بافت پر اردک سرسبز مشاهده نابالغها و بالغ

های دیگر نشد که مشابه نتایج بسیاری از پژوهش

ر ی وابسته به سن دهاتفاوتاست. برای مثال، 

 جیوه در پرندۀ غواص جزبهی فلزات سنگین هاغلظت

Gavia immer  ی گزارش نشدشمالدر آمریکای 

(Burger et al., 1994 تفاوتی هم در سطوح .)

ی منقارقرمز در محدودۀ سنی هاییکاکاجیوه در 

سال ثبت نشده است. انتظار تفاوت در سطوح  05-2

 لیدلبهفلزات سنگین در افراد بالغ و جوان، شاید 

 Burger andی توصیف شود )اهیتغذرفتارهای 

Gochfeld, 1997 که پرندگان بالغ و جوان )

ی متفاوت مصرف هانسبتغذاهای مختلف با 

کنند و بدن آنها رهاسازی فلزات را با روند می

که در تحقیق حاضر این  دهدیممتفاوتی انجام 

. وجود نداشته است احتماالًی اهیتغذتفاوت در رفتار 

ها، دلیل دیگر آن است که مشابه بیشتر پژوهش

دلیل تشخیص دقیق سن واقعی اردک سرسبز به

 مدتیطوالنمهاجرت و ممکن نبودن پایش 

 هانمونهشده وجود نداشت و گذاریی حلقههاتیجمع

کیفی تنها به دو گروه سنی بالغ و نابالغ  طوربه

غلظت فلزات سنگین در  عتاً یطبتفکیک شدند و 

ی سنی واقعی در مقایسه با دو گروه سنی هاهگرو

 Castro etکیفی بالغ و نابالغ متفاوت خواهد بود )

al., 2011.) بر آن، مقادیر زیادی از فلزات افزون

ممکن است در طول  ترمسنسنگین در پرندگان 

دوران پرریزی دفع شود که ممکن است از دیگر 

بسته دار نبودن غلظت فلزات سنگین وادالیل معنی

(. حتی سطوح Hughes et al., 1997به سن باشد )

ی زنده و مرده نیز هانمونهفلزات سنگین شاید بین 

در ارائۀ نتایج  توانندیممتفاوت باشد که این عوامل 

متناقض تحقیقات اثر وابسته به سن غلظت فلزات 

 هاگونهی پرندگان در سطح و بین هااندامسنگین در 

 باشند.  رگذاریتأث

ی وضعیت بدن و هاشاخصرابطۀ بین . 3 .4

غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در بافت 

 پر اردک سرسبز

ی وضعیت بدن از عوامل مهم اثرگذار در هاشاخص

 ,.Debacker et alجذب فلزات سنگین است )

(. تغییرات در اندازۀ بدن سبب تغییر در انواع 2000

که غلظت  ودریمو انتظار  شودیم آنهاطعمه و اندازۀ 

بیشتر باشد  تربزرگی با اندازه هاطعمهدر  هاندهیآال

(Burger, 2007علی .) رغم آن، در تحقیقات دربارۀ

ی دیگر، نتایج متناقضی در هاگونهاردک سرسبز و 

ی هاشاخصخصوص غلظت فلزات سنگین وابسته به 

وضعیت بدن وجود دارد. در تحقیقی در اردک 

بدن بیشتر، مقادیر کمتری سرسبز، پرندگان با طول 

 ,.Alipour et alاز تجمع کادمیوم را نشان دادند )

(. با وجود این، نتایج تحقیق حاضر نشان داد 2016

داری بین پارامترهای وضعیت بدن و که رابطۀ معنی

غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در بافت پر 

اردک سرسبز وجود نداشته است. با همۀ این موارد، 

محققان معتقدند که پارامترهای مورفولوژیکی برخی 

ی ضعیفی برای تعیین تأثیر هاشاخصممکن است 

 ,.Dauwe et alبر پرندگان باشند ) هاندهیآال

که ضرورت تحقیقات بیشتر در آینده را نشان  (2006

 .دهدیم

 ی مطالعه در مقایسۀ نتایجهاچالش .4. 4

ه، ای مشابهدر این پژوهش مانند بیشتر پژوهش

ی استفاده شده است. توجه به این نکته انهیسپرهای 

داری در غلظت حائز اهمیت است که تفاوت معنی

فلزات سنگین بین انواع پر وجود دارد 
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(Ahmadpour et al., 2013 شیمی پر بین .)

 کندیمی سنی و جنسی تغییر هاکالس

(Bortolotti and Barlow, 1988 .)مقاومت نوع 

 Sinkakarimi et) است رگذاریتأثپرها هم  متفاوت

al., 2018.)  سطوح فلزات در پرها به نوع رنگدانۀ پر

، کنندیمنیز بستگی دارد. پرهایی که زودتر ریزش 

محتوای فلزات سنگین بیشتری دارند  معمولطور به

(Sinkakarimi et al., 2018 غیر از انتخاب نوع .)

 عنوانبه واندتیمو موارد زیر نیز  هاچالشپر، توجه به 

دالیل علمی در مقایسۀ نتایج پژوهش حائز اهمیت 

باشد. اندازۀ نمونۀ اردک سرسبز بین مناطق مختلف 

بر آن، اردک سرسبز مهاجر متفاوت بوده است. افزون

( که این Aubrecht and Hozler, 2000است )

داری در غلظت فلزات موضوع ممکن است اثر معنی

داشته باشد. پرندگان سنگین در پرهای پرندگان 

در معرض استرس بیشتری قرار  معمولطور مهاجر به

 2102در سال   Mansouri and Hoshyariدارند.

ی فلزات سنگین در هاغلظتبیان داشتند که 

کمتر از  معمولطور ی پرندگان بومی بههابافت

ی امنطقهپرندگان مهاجر است. در کنار تغییرات 

مقدار غذا ممکن است  ی، نوع وطیمحستیزآلودگی 

باشد. غلظت  رگذاریتأثدر غلظت فلزات سنگین 

فلزات سنگین در پرها در فصول مختلف بسته به 

مناطق تغذیه، استراحت، پرریزی، زادآوری و 

مهاجرت متفاوت است. این غلظت بین پرندۀ زنده و 

که در نهایت سبب ایجاد  کندیممرده نیز فرق 

قرارگیری شیمیایی با یی از نظر در معرض هاتفاوت

 شودیم( و موجب Burger, 2007شده ) هاندهیآال

و  (5)جدول بین اردک های سرسبز در  ییهاتفاوت

ی پرندگان در تحقیقات مختلف وجود هاگونهدیگر 

در مقایسۀ  هاچالشداشته باشد که توجه به این 

 . استنتایج بسیار حائز اهمیت 

 ی ریگجهینت .5. 4

ان داد که غلظت فلزات سنگین تحقیق حاضر نش

سرب و کادمیوم در بافت پر اردک سرسبز وابسته به 

ی هاشاخصی سنی بالغ و نابالغ و هاگروهجنس، 

که هم در توافق و هم در تضاد با  ستینوضعیت بدن 

بسیاری از تحقیقاتی است که در بافت پر گونۀ اردک 

ی پرندگان انجام گرفته است. هاگونهسرسبز و دیگر 

در آینده با  مدتیطوالنهای به هر حال، پژوهش

غلظت  تواندیم، بهتر شدهارائهی هاچالشتوجه به 

ی سنی و هاگروهفلزات سنگین وابسته به جنس، 

ی وضعیت بدن و همچنین سازوکارهای آن هاشاخص

ی پرندگان هاگونهرا در بافت پر اردک سرسبز و دیگر 

 تواندیممشخص کند. به هر حال، این تحقیق 

ی هاندهیآالی جدیدی را از نظر تغییرات هانگرش

ی سنی، جنسیت و هاگروهی وابسته به طیمحستیز

وضعیت/ کیفیت بدن پیش روی محققان 

ی اکولوژیک و محیط زیست شناسسمی، شناسستیز

   قرار دهد.

 تقدیر و تشکر

از مشاوره علمی جناب آقای دکتر سید مهدی امینی 

تحقیق تقدیر و تشکر می شود.  نسب در طول مراحل

این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد 

خانم مریم قهرمان پوری می باشد.

 

 

 

 

 

 

 



 0711 تابستان ،2 شماره ،47دوره ایران، طبیعی منابع طبیعی، زیست محیط

 

 833صفحه 

References 
Abbasi, N.A., Jaspers, V.L., Chaudhry, M.J., Ali, 

S., Malik, R.N., 2015. Influence of taxa, trophic 

level, and location on bioaccumulation of toxic 

metals in bird's feathers: a preliminary 

biomonitoring study using multiple bird species 

from Pakistan. Chemosphere 120, 527-537.  

 

Ahmadpour, M., Hoseini, S.H., Ahmadpour, M., 

Mashrofeh, A., Sinkakarimi, M.H., Ghasempouri, 

S.M., Pourkhabbaz, A.R., Eskandari, T., 2013. 

Assessment of mercury concentration in feathers of 

six species of waterbirds in Southern Caspian Sea 

Wetlands. Podoces 8, 38-44. 

 

Alipour, H., Solgi, E., Majnoni, F., 2016. 

Concentrations of Heavy Metals in tissues of the 

Mallard Anas platyrhynchos in Kanibarazan, 

northwestern Iran. Podoces 11, 35-42. 

 

Aubrecht, G., Holzer, G., 2000. Stockenten: 

Biologie, Ökologie, Verhalten. Österr. Agrarverlag, 

Leopoldsdorf. 

 

Binkowski, L.J., Sawicka-Kapusta, K., 2015. Lead 

poisoning and its in vivo biomarkers in mallard and 

coot from two hunting activity areas in Poland. 

Chemosphere 127, 101-108. 

 

Bortolotti, G.R., Barlow, J.C., 1988. Some sources 

of variation in the elemental composition of Bald 

Eagle feathers. Canadian Journal of Zoology, 66, 

1948-1951.  

 

Burger, J., 1994. Metals in Avian Feathers: 

Bioindicators of Environmental Pollution, Reviews 

of Environmental Toxicology 5, 197-306. 

Burger, J., Pokras, M., Chafel, R., Gochfeld, M., 

1994. Heavy metal concentrations in feathers of 

common loons (Gavia immer) in the Northeastern 

United States and age differences in mercury 

levels. Environmental Monitoring and Assessment 

30, 1-7.  

Burger, J., 2007. A framework and methods for 

incorporating gender-related issues in wildlife risk 

assessment: Gender-related differences in metal 

levels and other contaminants as a case study. 

Environmental Research 104, 153-162. 

 

Burger, J., Gochfeld, M., 1991. Lead, Mercury, and 

Cadmium in Feathers of Tropical Terns in Puerto 

Rico and Australia. Archives of Environmental 

Contamination and Toxicology 21, 311-315. 

 

Burger, J., Gochfeld, M., 1997. Age differences in 

metals in the blood of herring (Larus argentatus) 

and franklin’s (Larus pipixcan) gulls. Archives of 

Environmental Contamination and Toxicology 

33(4), 436-440. 

Burger, J., Gochfeld, M., 1999. Heavy metals in 

Franklins gull tissues: age and tissue differences. 

Environmental Toxicology and Chemistry, 18, 673-

678. 

Carney, S.M., 1992. Species, age, and sex 

identification of ducks using wing plumage. U.S. 

Department of the Interior, Fish and Wildlife 

Service, Washington, D.C., USA. 

 

Castro, I., Aboal, J.R., Fernández, J.A., Carballeira 

A., 2011. Use of Raptors for Biomonitoring of 

Heavy Metals: Gender, Age and Tissue Selection. 

Bulletin of Environmental Contamination and 

Toxicology 86, 347-351. 

 

Dauwe, T., Janssens, E., Eens, M., 2006. Effects of 

heavy metal exposure on the condition and health 

of adult great tits (Parus major). Environmental 

Pollution (Barking, Essex: 1987) 140, 71-78.  

 

Debacker, V., Jauniaux, T., Coignoul, F., 

Bouquegneau, J., 2000. Heavy Metals 

Contamination and Body Condition of Wintering 

Guillemots (Uria aalge) at the Belgian Coast from 

1993 to 1998. Environmental Research 84, 310-7.  

 

Depledge, M.H., Weeks, J.M., Bjerregaard, P., 

1993. Heavy metals. In: Calow, P. (Ed.), Handbook 

of Ecotoxicology, vol. 1. Blackwell Scientific 

Publications, Oxford, England, pp. 79e105. 

 

Dzubin, A., Cooch, E.G., 1992. Measurements of 

geese: general field methods. California Waterfowl 

Association, Sacramento CA. 

Eskildsen, J., Grandjean, P., 1984. Lead exposure 

from lead pellets: age-related accumulation in mute 

swan. Toxicology Letters 21, 225-229. 

Florijancic, T., Opacak, A., Boskovic, I., Dinko, J., 

Siniša, O., Tanja, B., 2009. Heavy metal 

https://www.scienceopen.com/search#('order'~0_'context'~('journal'~('id'~'Reviews%2Bof%2BEnvironmental%2BToxicology'_'kind'~59)_'kind'~12)_'v'~3_'orderLowestFirst'~false_'kind'~77)
https://www.scienceopen.com/search#('order'~0_'context'~('journal'~('id'~'Reviews%2Bof%2BEnvironmental%2BToxicology'_'kind'~59)_'kind'~12)_'v'~3_'orderLowestFirst'~false_'kind'~77)
https://link.springer.com/article/10.1007/BF00546196#auth-Michael-Gochfeld
https://link.springer.com/journal/244
https://link.springer.com/journal/244
https://link.springer.com/journal/244
https://link.springer.com/journal/244


 ...ینبدن در غلظت فلزات سنگ یتوضع یهاو شاخص یتجنس ی،گروه سن یرتأث

 

 841صفحه 

concentrations in the liver of twowild duck species: 

Influence of species and gender. Italian Journal of 

Animal Science 8, 222-224. 

 

Furness, R.W., 1993. Birds as monitors of 

pollutants. In: R.W. Furness and J.J.D.Greenwood 

(Eds.). Birds as monitors of environmental Change. 

Chapman and Hall, London p. 86-143. 

 

Furness, R.W., 1996. Cadmium in birds. In: Beyer 

WN, Heinz GH, Redmon-Norwood AW, editors. 

Environmental contaminants in wildlife: 

interpreting tissue concentrations. Boca Raton, FL: 

CRC Press, pp: 389-404. 

Gerbersmann, C., Heisterkamp, M., Adams, F.C., 

Broekaert, J.A.C., 1997. Two methods for the 

speciation analysis of mercury in fish involving 

microwave-assisted digestion and gas 

chromatographyatomic emission spectrometry. 

Analytica Chimica Acta 350, 273-285. 

Goyer, R.A., Klaassen, C.D., Waalkes, M.P., 1995. 

Metal toxicology. San Diego, CA: Academic Press.  

 

Hamesadeghi, Y., Rahmania, R., Mansouri, A., 

2019. Coot, Fulica atra, and Mallard, Anas 

platyrhynchos as indicators of mercury 

contamination in Zarivar wetland from Western of 

Iran. Environmental Nanotechnology, Monitoring 

and Management 11, 100197. 

Haywood, S., Perrins, C.M., 1992. Is clutch size in 

birds affected by environmental conditions during 

growth? Proceedings of the Royal Society of 

London B 249, 195-197. 

 

Hughes, K.D., Ewins, P.J., Clark, K.E., 1997. A 

comparison of mercury levels in feathers and eggs 

of osprey (Pandion haliaetus) in the North 

American Great Lakes. Archives of Environmental 

Contamination and Toxicology 33, 441-452. 

 

Ishii, C., Ikenaka, Y., Nakayama, S.M.M., 

Mizukawa, H., Yohannes, Y.B., Watanuki, Y., 

Fukuwaka, M., Ishizuka, M. 2017. Contamination 

status and accumulation characteristics of heavy 

metals and arsenic in five seabird species from the 

central Bering Sea. Journal of Veterinary Medical 

Science 79(4), 807-814. 

 

Kalisinska, E., Salicki, W., Mysłek, P., Kavetska, 

K., and Jackowski, A., 2004. Using the Mallard to 

biomonitor heavy metal contamination of wetlands 

in north-western Poland. The Science of the total 

environment 320, 145-61.  

Keith, J. O., Bruggers, R.L., 1998. Review of 

hazards to raptors from pest control in Sahelian 

Africa. Journal of Raptor Research, 32, 151-158. 

Krapu, G., Pietz, P., Brandt, D., Jr, R., 2000. 

Factors Limiting Mallard Brood Survival in Prairie 

Pothole Landscapes. Journal of Wildlife 

Management 64, 553-561.  

Lucia, M., Andre, J., Gontier, K., Diot, N., Veiga, 

J., Davail, S., 2010. Trace element concentrations 

(mercury, cadmium, copper, zinc, lead, aluminium, 

nickel, arsenic, and selenium) in some aquatic birds 

of the southwest Atlantic coast of France. Archives 

of Environmental Contamination and Toxicology 

58(3), 844-853. 

Mance, G., 1990. Pollution threat of heavy metals 

in aquatic environmental, Elsvier science 

publishersLTD, pp: 32-123. 

Manjula, M., Mohanraj, R., Prashanthi Devi, M., 

2015. Biomonitoring of heavy metals in feathers of 

eleven common bird Species in urban and rural 

environments of Tiruchirappalli, India. 

Environmental Monitoring and Assessment 187, 

267. 

Mansouri, B., Hoshyari, E., 2012a. Nickel 

concentration in two bird species from Hara 

Biosphere Reserve of southern Iran. Chinese Birds 

3(1), 54-59. 

 

Mansouri, B., Babaei, H., Houshyari, E., 2012b. 

Heavy metal contamination in feathers of Western 

Reef Heron (Egretta gularis) and Siberian gull 

(Larus heuglini) from Hara biosphere reserve of 

Southern Iran. Environmental Monitoring and 

Assessment 184(10), 6139-6145. 

 

Mansouri, B., Majnoni, F., 2014. Comparison of 

the metal concentrations in organs of two bird 

species from western of Iran. Bulletin of 

Environmental Contamination and Toxicology 92, 

433-439. 

 

Mateo, R., Green A.J., Lefranc, H., Baos, R., 

Figuerola, J., 2007. Lead poisoning in wild birds 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj7rZrTop_vAhWJUBUIHXZKAz8QFjABegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fwww.tandfonline.com%2Floi%2Ftjas20&usg=AOvVaw3sFFmtconSIiWuk03CRlJW
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj7rZrTop_vAhWJUBUIHXZKAz8QFjABegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fwww.tandfonline.com%2Floi%2Ftjas20&usg=AOvVaw3sFFmtconSIiWuk03CRlJW
https://link.springer.com/journal/244
https://link.springer.com/journal/244
https://link.springer.com/journal/244
https://link.springer.com/journal/244


 0711 تابستان ،2 شماره ،47دوره ایران، طبیعی منابع طبیعی، زیست محیط

 

 840صفحه 

from southern Spain: a comparative study of 

wetland areas and species affected, and trends over 

time. Ecotoxicology and Environmental Safety 66, 

119-126. 

 

Mukhtar, H., Chan, C.Y., Lin, Y.P., Lin, C.M., 

2020. Assessing the association and predictability 

of heavy metals in avian organs, feathers, and 

bones using crowdsourced samples, Chemosphere 

252,126583.  

Plessi, C., Jandrisits, P., Krachler, R., Keppler, B., 

Jirsa, F., 2017. Heavy metals in the mallard Anas 

platyrhynchos from eastern Austria. Science of the 

Total Environment 580, 670-676. 

 

Óvári, M., Laczi, M., Török, J., Mihucz, V., 2016. 

Elemental composition in feathers of a migratory 

passerine for differentiation of sex, age, and 

molting areas. Environmental Science and 

Pollution Research 25, 2021-2034. 

 

Sadeghi, M., Ghasempouri, S.M., Bahramifar, N., 

2019. Xenobiotic and essential metals 

biomonitoring by feathers: molting pattern and 

feather regrowth sequence in four dominant 

waterfowl. International Journal of Environmental 

Science and Technology 16, 125-134.  

Sinkakarimi, M.H., Hassanpour, M., Pourkhabbaz, 

A.R., Błaszczyk, M., Paluch, J., Binkowski, 

L.J. 2016. Trace element concentrations in feathers 

of five Anseriformes in the south of the Caspian 

Sea, Iran. Environmental Monitoring and 

Assessment 188, 22. 

Sinkakarimi, M.H., Binkowski, L.J, Hassanpour, 

M, Rajaei, G, Ahmadpour, M., Levengood, J.M., 

2018. Metal concentrations in tissues of gadwall 

and common teal from: Miankaleh and Gomishan 

international wetlands. Iran Biological Trace 

Element Research 185(1), 177-184. 

 

Solgi, E., Mirzaei-Rajeouni, E., Zamani, A., 2020. 

Feathers of Three Waterfowl Bird Species from 

Northern Iran for Heavy Metals Biomonitoring. 

Bulletin of Environmental Contamination and 

Toxicology 104, 727-732. 

 

Thyen, S., Becker, P.H., Behmann, H., 2000. 

Organochlorine and mercury contamination of little 

terns (Sterna albifrons) breeding at the western 

Baltic Sea, 1978-96. Environmental Pollution 108, 

225-238. 

 

Zverev, V.E., 2009. Mortality and recruitment of 

mountain birch (Betula pubescens ssp 

czerepanovii) in the impact zone of a copper-nickel 

smelter in the period of significant reduction of 

emissions: the results of 15-year monitoring. 

Russian Journal of Ecology 40, 254e260. 

 
 

 

https://rd.springer.com/article/10.1007%2Fs10661-015-5015-3#auth-Martyna-B_aszczyk
https://rd.springer.com/article/10.1007%2Fs10661-015-5015-3#auth-Joanna-Paluch
https://rd.springer.com/article/10.1007%2Fs10661-015-5015-3#auth-_ukasz_J_-Binkowski

