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پاسخ مقاله نقد و بررسی مقاله پایش همه جانبه رخداد مرگ و میر 
باالی پرندگان آبزی مهاجر تاالب میانکاله در سال 1398

bb

چكيد ه 

یکی از مهم ترین مشکالت زیست محیطی تاالب میانکاله در سال های اخیر، رخداد مرگ ومیر باالی پرندگان وحشی مهاجر در سال 1398 بود. 
بر این اساس یک پایش همه جانبه برای بررسی علل این مرگ و میر توسط نگارندگان، با هامهنگی سازمان های ذیربط انجام شد و نتایج آن 
در مقاله ای تحت عنوان "پایش همه جانبه رخداد مرگ ومیر باالی پرندگان آبزی مهاجر تاالب میانکاله در سال 1398" در نرشیه تحقیقات 
دامپزشکی و فراورده های بیولوژیک منترش شد. در شامره 140 نرشیه یک مقاله انتقادی توسط گروهی از محققین محرتم در نقد مقاله 
اولیه به چاپ رسید که برخی شبهات را به نویسندگان، روش کار و نتایج مقاله پایش وارد ساخته بودند. نگارندگان مقاله پایش ضمن تشکر 

از دقت نظر نگارندگان مقاله انتقادی، این مقاله را در پاسخ به مقاله انتقادی تهیه شده ارائه می منایند.
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Reply to critical article about paper named "comprehensive monitoring of the high mortality rate of wild 
waterbirds of Miankaleh Wetland in 2020"
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One of the most important environmental problems of Miankaleh Wetland in recent years was the  high death rate 
of migratory wild birds in 2020. Accordingly, a comprehensive monitoring  program was designed  and carried out 
to investigate the causes of this mortality by the authors of this manuscript , in coordination with responsible orga-
nizations and the results were published by the Journal of Veterinary Research And Biological Products in  article, 
entitled "comprehensive monitoring of the high mortality rate of wild waterbirds of Miankaleh Wetland in 2020"  
(called the Monitoring article for short), and in issue 140 of this journal, a critical article was published in the critique 
of the original article (called the critical article for short), which casts some doubt on the authors.  In this article were 
monitored  the methodology and results of the Monitoring article. The authors of Monitoring article, while thanking 
the authors of the Critical article for their attention, prepare present article in response to the Critical article authers.

Key words: death, wild waterbirds, Miankaleh wetland, critical article, response

مقدمه
اولیه  مقاله  آن  اساس  بر  که  مستنداتی  کلیه  نقد  مقاله  به  پاسخ  جهت 
نتایج  دیتاست  و  آزمایش ها  انجام  فرایندهای  )شامل  بود  تهیه شده 
مجله  رسدبیر  اختیار  در  جاری  انتقادی  پاسخ  همراه  به  آزمایشگاهی( 
قرارگرفته است. در مطالعه جاری که به بررسی عوامل احتاملی موثر در 
است، مترکز  پرداخته شده  میانکاله  در  مهاجر  پرندگان  در  تلفات  رخداد 
مقدمه بر یافته اصلی مطالعه بوده و اطالعات تکمیلی در خصوص سایر 
عوامل بررسی شده، در روش کار و بحث ذکر شده است. در یک بخش از 
مقاله، آلودگی کلسرتیدیوم به عنوان یک آلودگی قارچی بیان شده است، 
با توجه به اینکه در کل منت مقاله چندین بار به عامل باکرتیایی بیامری 
و سم تولیدی آن اشاره شده است، این مورد یک اشتباه سهوی در بیان 
مطلب بوده که متأسفانه از دید داوران محرتم و رسدبیر مجله نیز پنهان 

مانده است.

روش کار
در مورد رفرنس ارائه شده OIE 2019 که به زعم نویسندگان محرتم مقاله 
انتقادی سال انتشار و محتوای سند با محتوای مقاله همخوانی ندارد، سال 
انتشار اولیه سند به صورت مکتوب 2012 بوده و بازنگری و انتشار آنالین 

و به روز شده آن 2019 می باشد که در مورد بسیاری از دستورالعمل های 
OIE این موضوع مصداق دارد. علت استناد به این مرجع نیز روش انجام 
و  است  شده  ذکر  عمومی  به صورت  که  است  بیامرها  رخداد  در  پایش 
بدیهی است که مراحل انجام پایش در متامی رخدادها یکسان است. در 
پایان سند مذکور به عنوان منونه روش پایش پنج بیامری به طور اختصار 

ذکر شده است )8(.
اینکه سازمان  با توجه به  نیز  در خصوص نقد وارد شده به رفرنس 13 
ارزیابی  در  استاندارد  سازمان  رفرنس  و  همکار  به عنوان  دامپزشکی 
باقیامنده های فلزات سنگین است، تنها مرجع ملی در خصوص اندازه گیری 
جیوه و ترکیبات آن که بر اساس آن نحوه ارزیابی باقیامنده جیوه ارزیابی 
از این مرجع استفاده  شده نحوه  می شود همین رفرنس می باشد. آنچه 

استخراج و اندازه گیری جیوه است )5(.
در مورد رفرنس 14 نیز از این استاندارد جهت تعیین روش عصاره گیری 
و تعیین باقیامنده سموم استفاده  شده که در بافت های گیاهی و جانوری 
روند مشابهی دارند. در این منبع مقاالتی وجود دارد که در منت استاندارد 
فوق  منت  از  فقط  نویسندگان  اینکه  به  توجه  با  و  اشاره شده  آن ها  به 
استفاده منودند جهت حفظ امانت داری از رفرنس اصلی نام برده شد و از 

مراجع ذکرشده در مقاله مذکور در رفرنس دهی استفاده نشد )6(.
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عدم انطباق مرجع 15 در خصوص رسب در گردوغبار نشست کرده، دقیقاً 
توضیحاتی که در مورد مرجع 13 عنوان شد در اینجا نیز صادق است. هیچ 
مرجع ملی دیگری برای اندازه گیری رسب وجود ندارد. در این مرجع نیز 
عنوان  شده است که گردوغبار نشست کرده باید در محلول حل  شده و 

مورد آزمایش قرار گیرد )7(. 
این مرجع به عنوان  از   2016 Franciosa et al در خصوص فقدان مرجع 
روش تشخیص استفاده شده و در زمان رفرنس دهی از قلم  افتاده بود که 

اصالح شده است )4(.
در خصوص روش انجام آزمایش ها، اقدامات انجام گرفته به رشح زیر است:

منونه برداری و کالبدگشایی
منونه برداری بر اساس یک طرح از پیش نگاشته شده منی باشد و در یک 
رخداد ادامه دار و بصورت مداوم در محل و بعضا  از پرندگان در حال 
از شش  قبل  است که همگی  انجام شده  آزمایشگاه  در محل  تلف شدن 
ساعت به آزمایشگاه ارسال شده اند لذا نیازی به انجامد آن نبوده است. 
در این مطالعه از 198 پرنده تلف شده منونه برداری انجام گرفت. عالوه 
بر بررسی بالینی و بررسی اندام های مختلف )ظاهر پرنده و اندام های 
خارجی شامل پوست، منقار، پر، پا(، منونه های سوآب حلقی و نای، سوآب 
کلوآک، خون کامل و رسم خون از پرندگان زنده و بافت های مغز، نای، 
و  پانکراس  طحال،  کبد،  محتویات،  و  روده  پیش معده،  و  سنگدان  ریه، 

عضله سینه انجام گرفت.

بیامری های ویروسی
جهانی  سازمان  اجرائی  روش های  و  مرجع  اجرائی  پروتکل  اساس  بر 
آنفلوانزای  ویروسی  بیامری  بررسی  به  نسبت   ،)OIE( دام  بهداشت 
RT-PCR در  پرندگان )متام تحت تیپ ها( و نیوکاسل پرندگان به روش 

آزمایشگاه دوک مازندران انجام گرفت )2(.

بیامری های باکرتیایی
بر اساس پروتکل اجرائی مرجع و روش های اجرائی مصوب و استاندارد، 
نسبت به بررسی منونه ها از نظر عفونت های باکرتیایی اقدام گردید. بر 
کشت  اسمیرها،  رنگ آمیزی  مستقیم،  اسمیر  تهیه  به  نسبت  اساس  این 
مستقیم، غنی سازی در محیط های هوازی و بی هوازی، کشت در محیط 
عمومی و اختصاصی، کشت در محیط های تفریقی از منونه های اخذشده 

برای باکرتی شناسی، اقدام شد.

بیوتوکسین ها
به  نسبت  موجود  اجرائی  روش های  و  مرجع  اجرائی  پروتکل  اساس  بر 
 ،Microcystins بوتولینیوم،  کلسرتیدیوم  )توکسین  بیوتوکسین ها  بررسی 

توکسین های جلبکی، سیانیدها و مایکوتوکسین ها( اقدام شد.
ردیابی Microcystins، توکسین های جلبکی، سیانیدها و مایکوتوکسین ها 
LC-) مایع و طیف سنجی جرمی  تجهیزات کروماتوگرافی  از  استفاده  با 

MS/MS) انجام شده است.
توسط  تولیدشده  سم  جمله  از  زیستی  سموم  سایر  ردیابی  با  رابطه  در 
استفاده   Mouse Bioassay آزمون  از  بوتولینیوم،  کلسرتیدیوم  باکرتی 

 FDA اجرایی  بر اساس روش  SOP تدوین شده  این آزمون مطابق  شد. 
صورت پذیرفته است. در مرحله نهایی این SOP پس از آماده سازی اصل 
و  گروه  چهار  در  سوری  موش  به  تزریق  به  نسبت  اخذشده  منونه های 
به چهار حالت مختلف )حرارت دیده، حرارت ندیده، تریپسینه و کنرتل 
منفی- شاهد( برای ردیابی بیوتوکسین ها اقدام شد. در متام گروه ها به جز 
گروه شاهد و گروه حرارت دیده تلفات موش در کمرت از 24 ساعت با 
عالئم ژولیدگی موها، انقباض و کشیدگی گوش و دم همراه با کزکردگی، 
از  که حاکی  مرگ مشاهده شد  نهایتاً  و  تنفسی  ایست  و  تنفس شکمی 

حضور نورتوکسین در منونه های بافتی اخذشده، می باشد.

سموم شیمیایی
در این ردیابی سموم شیمیایی ارگانو فسفره و ارگانو کلره و ... با استفاده 
 ،(LC-MS/MS) جرمی  طیف سنجی  و  مایع  کروماتوگرافی  تجهیزات  از 

کروماتوگرافی گاز (GC-MS) انجام شده است.

مسمومیت با فلزات سنگین
حضور  بررسی  و  آزمون  انجام  جهت  اخذشده  منونه های  و  بافت ها 
 Cold Vapor Atomic Absorption فلزات سنگین ازجمله جیوه به روش
 Atomic از  استفاده  با  آرسنیک  و  کادمیوم  رسب،   ،Spectroscopy

Absorption Spectroscopy مورد بررسی قرار گرفت.
در آزمایشات انجام شده نتایج اعالم شده بر اساس میزان مجاز قضاوت 
شده و مواردی که میزان آن کمرت از حد مجاز بوده به عنوان منفی اعالم 

شده و منظور از آن، عدم مسمومیت با فلزات سنگین می باشد.

نتایج
در بررسی بالینی، بارزترین نتایج شامل عالئم عصبی )پرندگان زنده دارای 
آتاکسی و عالئم عصبی بودند( بود و عالئم بالینی دیگری در سایر اندام ها 

و همچنین در پرندگان تلف شده مشاهده نگردید.
و  نیوکاسل  بیامری  دو  برای  آزمایش شده  و  اخذشده  منونه های  کلیه 
آنفلوانزا در آزمایشگاه دوک اداره کل دامپزشکی استان مازندران منفی 

بود.
Pesticides و  ازنظر  به همراه منونه آب  بافتی اخذشده  کلیه منونه های 
سموم ارگانوفسفره و ارگانو کلره )Modified 17026 Isiri(، جیوه، رسب، 

کادمیوم )ISIRI 9266( و آرسنیک منفی بودند..
 نتایج حاصل از منونه های آزمایش شده مالک می باشد.

در خصوص حضور بیوتوکسین در متام گروه ها به جز گروه شاهد و گروه 
حرارت دیده تلفات موش در کمرت از 24 ساعت با عالئم ژولیدگی موها، 
انقباض و کشیدگی گوش و دم همراه با کزکردگی، تنفس شکمی و ایست 
در  نورتوکسین  از حضور  حاکی  که  شد  مشاهده  مرگ  نهایتاً  و  تنفسی 

منونه های بافتی اخذشده، می باشد.
شده  انجام  آزمایشگاه  پاتولوژی  متخصص  توسط  پاتولوژی  آزمایشات 
است. عدم ذکر نام افراد در مقاله پایش دلیلی بر عدم حضور در مجموعه 
منی باشد. متخصصین طیور در مجموعه آزمایشگاه و بخش های مربوطه 

نظارت های الزم را در معاینه بالینی و کالبدگشایی داشته اند. 

 پاسخ مقاله نقد و بررسی مقاله پایش همه جانبه  ...
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تحلیل آماری
با توجه به اینکه مطالعه گروه شاهد نداشته و از طرفی مخرج کرس در 
قابل  موجود(  پرنده  کل  و  مبتال  پرنده  کل  تعداد  )برآورد  مطالعه  این 
به  بین گونه های تلف شده منطقی نیست و فقط  نبود، مقایسه  تخمین 

ذکر فراوانی گونه های تلف شده اکتفا شد.

بحث
با توجه به یافته های مطالعه، مقاله نخست می تواند به عنوان "گزارش 
یک پایش" تلقی شود که به دلیل اهمیت مساله در افکار عموم جامعه 
و  نرش  ممکن  زمان  رسیع ترین  در  اذهان  شدن  روشن  و  کشور  علمی 
بازتاب یافته است. بحث در خصوص علت بروز بیامری بر اساس شواهد 
تحلیل  و  استنباط  هرگونه  و  انجام گرفته  مشابه  مطالعات  با  مقایسه  و 
نیازمند به ارائه فرضیه های مرتبط، بررسی دقیق هر فرضیه و تائید یا رد 
آن می باشد که در مجال مطالعه جاری نبوده و توسط سازمان دامپزشکی 
و محیط زیست در حال پیگیری است. به طور یقین عرصه پژوهش و تدبر 
در این باب بسته نیست و سایر محققین مراکز دانشگاهی و پژوهشی 
کشور نیز می توانند نتایج مطالعات خود در این مساله را در قالب مقاالت 
تحقیقی و یا تحلیلی ارایه دهند و در پیشگیری از وقوع مجدد این رخداد 

مراکز اجرایی کشور را یاری دهند. 

نتیجه گیری
یافته نهایی و نتیجه به دست آمده در خصوص علت اصلی رخداد تلفات، 
حاصل از آزمایش های انجام گرفته و نتایج تائید شده در آزمایشگاه ملی 
در خصوص  است.  دامپزشکی کشور  بیامری های سازمان  مرکز تشخیص 
هرگونه  محرتم  داوران  و  مجله  خیر،  یا  است  علمی  مقاله  شاکله  اینکه 
اصالحی را که از نویسندگان درخواست کرده اند اعامل  شده است و اصوالً 
اگر مقاله ای برخالف فرمت مجله باشد، مورد پذیرش قرار منی گیرد. در 
محقق  به عنوان  افرادی  وقتی  دارد  منافاتی  مقاله چه  نویسندگان  مورد 
در نقش اجرایی قرار می گیرند و با توجه به تخصصی که دارند هدایت 
به عنوان  دارند،  تحت نظر  را  مطالعه  روند  و  ارزیابی  نحوه  و  مطالعه 
نویسندگان مقاله و همکار آن باشند. ضمن اینکه همین نویسندگان که 
مقاالت  خود  رزومه  در  هستند  اجرایی  سازمان های  روسای  پست  در 
متعدد علمی و پژوهشی نیز دارند )1 و 3(. آیا روسای مراکز آموزشی و 
تحقیقاتی در زمان تصدی سمت اجرایی با مشغله فراوان، فعالیت علمی 

ندارند و تحقیق را رها می کنند؟ 
نحوه هدایت این مطالعه در اصل گام های بررسی یک طغیان بوده که از 
نظر اپیدمیولوژیک بیشرت به بررسی عوامل احتاملی، ارزیابی آزمایشگاهی 
و بالینی و در نهایت ارائه فرضیات مرتبط در مورد منشا احتاملی پرداخته 
تحریر  رشته  به  صورت  به هامن  نیز  مقاله  این  در  شده  سعی  و  است 

درآید.
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