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همزمــان بــا فرآیندهــای توســعه شهرنشــینی و
صنعتــی ،اکوسیســتمهای تاالبــی بــه علــت تغییــرات
طبیعــی و مصنوعــی از طریــق فرآیندهــای فیزیکــی،
شــیمیایی و انــرژی تحــت تاثیــر قــرار میگیرنــد .بــا
ادامــه ایــن رونــد وضعیــت آلودگــی فلــزات ســنگین بــه
طــور فزاینــدهای جدیتــر میشــود ،پرنــدگان آبــزی
کــه زندگــی وابســته بــه تــاالب را دارنــد ،در معــرض
خطــر مــرگ و میــر قــرار میگیرنــد .بــا توجــه بــه
اینکــه تعییــن کیفیــت محیطــی بــا اســفاده از بررســی
غلظــت فلــزات در بســیاری از ارگانیســمها هزینهبــر و
وقتگیــر اســت ،بنابرایــن بایــد گونههــای شــاخص و
بافتهــای شــاخص بــرای ایــن کار انتخــاب شــوند .بــه

نظــر میرســد پایــش بیولوژیکــی راهــی مناســب بــرای
تعییــن میــزان فلــزات ســنگین و قابلیــت دسترســی
زیســتی اســت .جمعیــت پرنــدگان آبــزی میتواننــد بــه
عنــوان گونههــای دیدهبــان بــرای مشــکالت طبیعــی و
سمشناســی در محیــط زیســت بــه کار رونــد .بــه عنــوان
بخشهــای مختلــف پرنــدگان میتــوان آنهــا را بــرای
بررســی آلودگــی فلــزات ســنگین سیســتمهای تــاالب
مــورد اســتفاده قــرار داد .در ادامــه بــه مزایــا و معایــب
آنهــا و همچنیــن پرنــدگان آبــزی بــه عنــوان پایشــگر
تغییــرات کیفیــت تــاالب بحــث خواهــد شــد.
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اثر فلزات سنگین برروی پرندگان آبزی

پرنــدگان آبــزی بــه عنــوان شناســاگر آلودگــی
فلــزات ســنگین در سیســتم تــاالب
.بافــت داخلــی وخــون بــه عنــوان واحــد
نظــارت

بافتهــای داخلــی بــه ویــژه بافتهــای نــرم در
بســیاری از تحقیقــات بــه کار مــیرود :یــک یــا چنــد
نــوع بافــت عضالنــی کبــد ،کلیــه ،طحــال ،قلــب ،ریــه و
همچنیــن چربــی خــون ،مغــز و اســتخوان معمــوال بــرای
بررســی غلظــت فلــزات ســنگین در محیــط اســتفاده
میشــوند .تفــاوت محتــوا و غلظــت یــک عنصــر فلــزی در
بافتهــای مختلــف یــک گونــه وجــود دارد بنابرایــن بــرای
اندازهگیــری بافتهــای مختلــف ارزیابــی ســطح جمعیــت
ضــروری اســت .مقادیــر متوســط  THGدر عظــات ،مغــز
و اســتخوان پرنــدگان آبــزی غــرب آالســکا مــورد بررســی
قــرار گرفــت و در گونههــای مــورد مطالعــه اثــرات
نامطلــوب تولیــد مثــل یــا رفتــاری در پرنــدگان مشــاهده
نشــد )2008( Goodale .جیــوه را در چندیــن پرنــده بــا
اســتفاده از تخــم و خــون مــورد مطالعــه قــرار داده و نشــان
داد کــه بعضــی از آنهــا نشــان دهنــده اثــرات زیســتی
خلیــج  Mainهســتند )2009( Cid .ســرب و کادمیــوم را
در اســتخوان ،عضلــه ســینهای ،کبــد ،گنــاد و مغــز ســه
گونــه پرنــده نماینــده اکوسیســتم Embalse La Florid
اندازهگیــری کردنــد.

ورود زهابهای مراکز صنعتی به تاالبها

عکاس :صیاد شیخی ئیالنلو
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افزایــش چشــمگیر فعالیتهــای صنعتــی و
شــهری در اواخــر قــرن نوزدهــم منجــر بــه آلودگــی
زیســتمحیطی گســترده در سراســر جهــان شــد .از
طرفــی آلودگــی فلــزات ســنگین نگرانــی بزرگــی در
ســطح جهانــی ،منطقـهای و محلــی در جهــت تاثیــر بــر
یکپارچگــی عملکــردی و ســاختاری یــک اکوسیســتم
بــه شــمار م ـیرود .آلودگــی فلــزات ســنگین در تــاالب
نــه تنهــا باعــث کاهــش کیفیــت آب (کــه تاثیــر
مســتقیم منفــی بــر روی هیدروفیتهــا و حیوانــات
دارد) میشــود ،بلکــه باعــث کاهــش در آســتانه تحمــل
بســیاری از گونههــای پرنــدگان میشــود ،کــه در
نهایــت منجــر بــه کاهــش تنوعزیســتی در تاالبهــا مــی
شــود .ارگانیسـمهایی کــه درسیســتمهای تاالبــی زندگی
میکننــد میتواننــد از طریــق تجمــع زیســتی میــزان
مــواد آلــی و معدنــی را در طــول زمــان همزمــان بــا رشــد
خــود افزایــش دهنــد .حفاظــت از اکوسیســتمهای پــاک
کــه میتواننــد رفــاه موجــودات زنــده از جملــه انســانها
را فراهــم نماینــد ،نــه تنهــا نیازمنــد برنامهریــزی و
مدیریــت زیســتمحیطی بــوده ،بلکــه نیازمنــد آگاهــی

از چگونگــی عوامــل اســترسزا در محیــط نیــز هســتند.
بــه طــور فزاینــدهای شــناخت سرنوشــت و تاثیــر مــواد
شــیمیایی بــرای ارزیابــی ســامت اکوسیســتمها و
همچنیــن فراهــم کــردن هشــدار اولیــه جهــت نشــان
دادن اثــرات نامطلــوب احتمالــی ضــروری اســت.
پایشــگرهای زیســتی معمــوال بــرای نظــارت فیزیکــی
موثــر انتخــاب میشــوند  ،امــا ممکــن اســت در بعضــی
مــوارد تنهــا ابــزار قابــل دسترســی بــرای نظــارت را ارایــه
دهنــد .بــه نظــر میرســد پرنــدگان در بســیاری از مــوارد
نســبت به ســایر مهــرهداران حساســیت بیشــتری نســبت
بــه آالیندههــای محیطــی دارنــد .بخصــوص جمعیــت
پرنــدگان آبــزی میتوانــد بــه عنــوان گونههــای نگهدارنده
بــرای مشــکالت طبیعــی و سمشناســی انســان در محیــط
زیســت در نظــر گرفتــه شــوند .بــه عنــوان مثــال از ســال
 1971از ماهــی قــزل آال ( )Lanus argentatusبــه عنــوان
یــک نــوع دیدهبــان بــرای نظــارت بــر ســطح جیــوه در
اکوسیســتمهای دریاچههــای بــزرگ اســتفاده شــد.

پرنــدگان آبــزی در مواجــه بــا غلظــت باالیــی
برخــی از فلــزات ســنگین دچــار اختــال ســامتی و
مــرگ و میــر مــی شــوند .در پرنــدگان عواقــب احتمالــی
قــرار گرفتــن در معــرض غلظتهــای پایینتــر از فلــزات
ســنگین بــرای افــراد میتوانــد اختــال در تولیــد مثــل،
افزایــش حساســیت بــه بیمــاری و تغییــرات رفتــاری
باشــد .در ســطح جمعیتــی ،آلودگــی آب باعــث ایجــاد
آســیب شــدیدی شــود بــه طــور مثــال کاهش چشــمگیری
و حتــی ناپدیــد شــدن جمعیــت میشــود و پــس از آن
تغییــر در توزیــع آنهــا مشــاهده میشــود .مطالعــات
نشــان دادهانــد کــه فلــزات ســنگین میتواننــد بــر تولیــد
مثــل و ســامت فیزیکــی برخــی پرنــدگان تاثیــر بگذارنــد.
آلودگیهــای فلــزات ســنگینی ماننــد کادمیــوم ،جیــوه و
ســلنیوم بــا کاهــش رشــد و وزن بــدن ،بــر پرنــدگان تاثیــر
میگذارنــد .فلــزات ســنگین تخمهــای پرنــدگان آبــزی
را تحــت تاثیــر قــرار داده و در رشــد زودرس و بقایــای
جوجههــا تاثیــر میگــذارد .تاثیــرات کــروم ،ســرب و
کادمیــوم بــر روی جنینزایــی و موفقیــت جوجهزایــی و
قابلیــت حیــات اردک وحشــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه
و نتایــج نشــان داده اســت کــه هریــک از فلــزات ســنگین
اثــرات نامطلــوب بــر رشــد جنیــن ،جوجهگیــری و بقــای
مرغابــی هــا میگــذارد.
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تخم به عنوان واحد نظارت
تخــم پرنــدگان آبــزی بــرای تعیین غلظــت فلزات
ســنگین بــه عنــوان پایشــگر زیســتی اســتفاده میشــود.
روندهــای زمانــی -فضایــی آن بــه گونــهای اســت کــه
میتوانــد بــرای مــدت طوالنــی در مقایســه بــا بافتهــای
نــرم و ناهنجاریهــا ذخیــره شــود .تغییــر در آلودگــی بــا
توجــه بــه ســطح غذایــی متنــاوب و متفــاوت شــناخته
شــده اســت .عــاوه بــر ایــن ،تغییــرات میــزان آلودگــی
در گونــه بــر اســاس محتــوای متفــاوت چربــی ،ســن و
 ...در بزرگســاالن مشــاهده میشــود .در تخــم پرنــدگان
دریایــی جنبههــای مهــم بــرای پرنــدگان خشــکیزی
اهمیــت کمتــری بــرای نظــارت بــر آلودگــی دریایــی
دارنــد .ســطوح فلــزات ســنگین در تخــم اغلــب میتوانــد
بــه عنــوان یــک شــاخص از قــرار گرفتــن در معــرض
و اثــرات بالقــوه ایــن نــوع از آلودگیهــا اســتفاده شــود.
نتایــج تحقیقــات نشــان میدهــد کــه تعــداد زیــادی از
عناصــر معدنــی در پوســته تخــم جمــع میشــود کــه
اثــر بالقــوه در ســاختار و عملکــرد پوســته تخــم دارد.
دائــو(  )2004بــه ایــن توجــه کــرده بــود کــه تخمهــای
مربــوط بــه دو منطقــه بســیار آلــوده بــه طــور مشــخصی
اســپرماتوزوآ کمتــری در الیــه پــری ویتالیــن دارنــد.
پریــرا ( ) 2009تخــم ( )Gannet Morus bassanusرا
در منطقــه بــس راک (دریــای شــمالی) و آیلســا کریــگ
(شــرق آتالنتیــک) بــرای جیــوه در محتــوی بررســی
کــرد و متوجــه تنــوع فضایــی در غلظــت مطلــق و رونــد
زمانــی جیــوه در تخــم  Gannetشــد.
پر به عنوان واحد پایشی
اغلــب مــوارد اســتفاده از پــر بــه عنــوان ابــزار
غیرمخــرب بــرای ارزیابــی آلودگــی فلــزات ســنگین
توصیــه میشــود .مزایــای متعــددی بــرای پــر بــه
عنــوان شــاخصی بــرای پایــش وجــود دارد :اوال آنهــا
را براحتــی میتــوان بــه دســت آورد و بــرای مــدت
طوالنــی در طبیعــت قابــل مشــاهده هســتند ،بنابرایــن
پــر بــرای مطالعــه طوالنــی مــدت مفیــد اســت .دومــا
وقتــی کــه تعــداد زیــادی از نمونههــا مــورد نیــاز اســت،
آســیب بســیار کمتــری بــه بقــای جمعیــت و تولیــد مثــل
پرنــدگان وارد میکنــد .بــا ایــن حــال عوامــل متعــددی
وجــود دارد کــه اســتفاده از پــر را جهــت پایــش کیفیــت
آب مــورد بحــث قــرار میدهــد :نتایــج میتوانــد تحــت
تاثیــر انــواع مختلــف پــر و بخشهــای مختلــف بــدن
در کنــار تغییــرات معمــول موجــود در ســایر واحدهــای
پایشــی باشــد )Gue, 2001( .ســطح و توزیــع جیــوه در

پرهــای پرنــدگان را مــورد بررســی قــرار داد و دریافــت
کــه توزیــع جیــوه در انــواع مختلــف پــر و قســمتهای
مختلــف بــرای یــک پــر متفــاوت اســت .کــرک بــرای
تحقیقــات فلــزات ســنگین بیشــتر اســتفاده میشــود.
()Burger & Gochfeld, 2000پرهــای جوجــه هــای
آلباتــروس از  Midway Atollرا مــورد بررســی قــرار
دادنــد و نتایــج نشــان داد کــه هــردو گونــه دارای ســطح
باالتــری در کرکهــای پاییــن نســبت بــه کرکهــای بــاال
هســتند Malik.و  )2009( Zebغلظــت چندیــن فلــز
ســنگین را در پرهــای مــرغ ماهیخــوار (Bubulcus
 )ibisاز ســه کلنــی جوجــه آوری در پاکســتان تجزیــه
و تحلیــل کردنــد و نتایــج نشــان داد کــه پرهــای مــرغ
ماهیخــوار میتوانــد بــه عنــوان یــک آگاهــی دهنــده
زیســتی آلودگــی فلــزات محلــی باشــد.
جوجه پرندگان به عنوان واحد نظارت
در مقایســه بــا پرنــدگان بالــغ جوجههــای
پرنــدگان میتواننــد ســطح آلودگیهــای محلــی
را بهتــر نشــان دهنــد ،عــاوه بــر ایــن بدســت آوردن
آنهــا راحتتــر اســت زیــرا قابلیــت مبــارزه آنهــا بــه
طــور کامــل توســعه نیافتــه اســت .مشــکل اســتفاده از
جوجــه پرنــدگان بــه عنــوان واحــد پایــش عــدم قطعیــت
در تخمیــن ســن آنهــا میباشــد)Wemel, 1996( .
پنــج عنصــر را در بافتهــای نــرو و پرهــای کاکایــی
صخرهنشــین پــا ســیاه از جزیــره هلگولنــد ،دریــای
شــمال مــورد بررســی قــرار داد ،نتایــج آنهــا نشــان داد
کــه توزیــع بافــت فلــزات در تمــام طبقــات ســنی مشــابه
بــوده و نشــان داد کــه جوجههــای قدیمیتــر ( 26روزه)
نســبت بــه آلودگــی جیــوه و کادمیــوم قابــل اعتمادتــر
هســتند .بــا ایــن حــال ،توزیــع عناصــر ممکــن اســت
تحــت تاثیــر عوامــل مختلفــی نظیــر دفــع ،درجــات
مختلــف رشــد بافــت یــا آلودگــی فلــزات غــذای خــورده
شــده قــرار گیــرد.
مزایا و معایب پرندگان به عنوان ناظر زیستی

در اینجــا بخشــی از مزایــا و معایــب اســتفاده از
پرنــدگان بــه عنــوان پایشــگر زیســتی ذکــر میشــود.
پرنــدگان شــاید بــه عنــوان پایــش هــر نــوع عنصــر
آالینــدهای کــه از طریــق زنجیــره تجمــع مییابنــد،
مناســب باشــند ،امــا آنهــا میتواننــد بــه بســیاری از
عوامــل متنــوع تاثیــر گــذار بــر زنجیــره غذایــی حســاس
باشــند.
مزایــا :پرنــدگان فــراوان هســتند ،بطــور گســتردهای
توزیــع شــدهاند .پرنــدگان نــه تنهــا میتواننــد

شــبکههای غذایــی محلــی را پایــش کننــد ،بلکــه اگــر
مهاجــرت کننــد ،میتواننــد بــرای مقایســه در معــرض
مناطــق مختلــف قــرار گیرنــد .یکــی از دالیــل قانــع
کننــده بــرای اســتفاده از پرنــدگان بــه عنــوان پایشــگر
زیســتی کامــا عملــی اســت .بدیــن گونــه آنهــا بــه
آســانی مــورد مطالعــه قــرار میگیرنــد و مقــدار زیــادی
از دادههــا بــرای جمـعآوری پرنــدگان ،جمـعآوری شــده
اســت .پرنــدگان ســاحلی شــاخصهای زیســتی خوبــی
هســتند زیــرا آنهــا اثــرات زیســتمحیطی فعلــی را
نشــان میدهنــد و بــه ســرعت نســبت بــه آلودگــی
پاســخ میدهنــد.
معایــب :در پرنــدگان مهاجــر ،قــرار گرفتــن در معــرض
آالیندههــا در طــول یــک ســال بــه واســطه الگوهــای
مهاجــرت آنهــا مشــخص میشــود کــه میتواننــد در
بیــن تمــام نیــم کرههــا بــه عنــوان پرندههــای بیــن
مناطــق جوجــهآوری و زمینهــای زمســتان گذرانــی
مهاجــرت کننــد .ترکیــب غــذا ممکــن اســت در محــدوده
جوجــهآوری گونههــای مختلــف پرنــدگان متفــاوت
باشــد و طعمــه ممکــن اســت بــه صــورت متفاوتــی آلــوده
باشــد ،بــه عنــوان مثــال در ســطح تغذیــه ،انتخابهــای
رژیــم غذایــی ممکــن اســت بــه تغییــرات مکانــی ســطوح
آالیندههــای موجــود در پرنــدگان کمــک کنــد .بنابرایــن
عادتهــای مهاجــرت میتواننــد پرنــدگان را بــه عنــوان
پایشــگر زیســتی زیــاد مناســب نبیننــد ،زیــرا افــراد
میتوانــد در مســیر مهاجــرت بــه انــدازه نامعلــوم متفاوت
باشــند و بــرای تعییــن مقیــاس فضایــی کــه آنهــا نشــان
میدهنــد دشــوار باشــد .یــک مشــکل مشــابه میانگیــری
شــدن ممکــن اســت در ســطوح رفتــاری و فیزیولوژیکــی
باشــد ،کــه ممکــن اســت پرنــدگان را ناظــر خوبــی
نســبت بــه حیوانــات کوچکتــر نشــان ندهنــد .بــه
عنــوان مثــال ،پرنــدگان قــادر بــه تنظیــم غلظــت بافتــی
بســیاری از فلــزات هســتند و ذخایــر چربــی بــه مقــدار
بیســتری نســبت بــه بیمهــرگان میتواننــد داشــته
باشــند و بنابرایــن پرنــدگان ممکــن اســت کمتــر بــه
تنشهــای محیطــی عکــس العمــل نشــان دهنــد.
عــاوه بــر تفاوتهــای موجــود در پرنــدگان
آبــزی ماننــد جنســیت ،ســن ،بافتهــا و گونههــا ایجــاد
یــک اســتاندارد ســازگار بــرای ارزیابــی محیطزیســت را
دشــوار ســازد 43 )Burger, 2007( .مطالعــه در مــورد
فلــزات در مهــره داران را بررســی کــرد و دریافــت کــه
جنــس مونــث در  30مــورد باالتــر بودنــد کــه اختــاف
معنـیداری وجــود داشــت (و مــردان تنهــا در  14مــورد
باالتــر بودنــد) .بــا ایــن وجــود جنــس مونــث اغلــب
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دارای ســطوح باالتــری هســتند ،و ایــن نشــان میدهــد
کــه مکانیــزم دفــع در تخــم و پوســته تخــم بــه همــان
انــدازه موثــر نبــوده و بــا جــذب بیشــتر اســتWemel .
دریافــت کــه برخــی از فلــزات ســنگین در بافتهــای
نــرم و پرهــای جوجههــای کاکایــی صخــره نشــین پــا
ســیاه تعــداد کمتــری بــوده و بــا افزایــش ســن آنهــا
افزایــش یافتــه اســت .اندازهگیــری غلظــت فلــزات
ســنگین در پرنــدگان مفیــد اســت ،امــا در بســیاری از
مــوارد ممکــن اســت کافــی نباشــد ،زیــرا اســترس ناشــی
از قــرار گرفتــن در معــرض فلــزات ســنگین میتوانــد بــه
طــور مســتقیم و غیــر مســتقیم باشــد (بــه عنــوان مثــال
مقــدار غذایــی کاهــش مییابــد).

خالصه

اطالعــات کافــی بــرای نتیجهگیــری وجــود دارد
کــه اهمیــت و تاثیــر حضــور آلودگیهــای فلزات ســنگین
در محیــط تــاالب بــر بقــا و تولیــد مثــل پرنــدگان آبــزی،
بــه عنــوان مثــال بــر نــازک شــدن پوســته تخــم ،نــرخ
جوجــهآوری پاییــن و نــرخ مــرگ و میــر باالتــر ،تاثیــر
داشــته اســت .محتویــات فلــزات ســنگین مورد بررســی و
مقایســه قــرار گرفتــه و همچنیــن رونــد دورههــای زمانــی
و مکانــی آنهــا در گونههــای مختلــف بــا واحدهــای
نظــارت مجــزا در بســیاری از کشــورهای جهــان توســعه
یافتــه اســت .بــا ایــن حــال ،هنــوز اســتانداردی بــرای
تاییــد آســتانه هــر فلــز ســنگین مناســب بــرای اکثــر
پرنــدگان آبــزی وجــود نــدارد .بیشــتر گزارشــات مربــوط
بــه غلظــت فلــزات ســنگین در اثــر اثــرات نامطلــوب در
آزمایشــگاه اســتخراج میشــود .آســیب فلــزات ســنگین
بــه پرنــدگان آبــزی اغلــب بــا ســایر آلودگیهــا دیگــر در
طبیعــت همــراه اســت ،تعییــن ایــن کــه آیــا تغییــرات
رفتــاری یــا فیزیولوژیــک پرنــدگان در سیســتمهای
تــاالب ناشــی از فلــزات ســنگین و نــوع فلــزات ســنگین
اســت ،دشــوار اســت .عــاوه بــر ایــن  ،عوامــل موثــر بــر
غلظــت فلــزات ســنگین بســیار زیــاد اســت ،الزم اســت
یــک معیــار ارزیابــی ســطح آلودگــی ناشــی از واحدهــای
مختلــف پایــش ایجــاد شــود .پرنــدگان آبــزی بــه عنــوان
پایشــگر زیســت محیطــی آلودگــی فلــزات ســنگین
تــاالب ارزشــمند میباشــند ،بیشــتر مطالعــات غلظــت
فلــزات ســنگین تاکنــون در یــک مقیــاس فضایــی
کوچــک توســعه یافتــه اســت و تحقیقــات در مــورد کل
سیســتمهای تــاالب جهانــی هنــوز وجــود نــدارد ارزیابــی
خطــر محیطــی در مقیــاس وســیع نمیتوانــد بــرای عــدم
وجــود ایــن دادههــا انجــام شــود.
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