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  بررسي تاثير آفت كشها برروي پرندگان تاالب بين المللي فريدون كنار

  5زهرا روستا  ,4سيد محمود قاسمپوري,  3نادر بهرامي فر ,2عباس اسماعيلي ساري , 1رجايي فاطمه

  

       چكيده

تاالب ها به عنوان بوم سازگان آبي، زيستگاه و ضامن بقاي گونه هاي گياهي و جـانوري بـي شـماري از    

ن پتانسـيل بـالقوه   هـم چنـين بـه دليـل دارا بـود     . جمله پرندگان آبزي و كنار آبزي به شمار مي رونـد 

 .منابع پرانرژي و پردرآمدي محسوب مي شوند.... اقتصادي، اجتماعي، علمي و 

از جمله اين تاالب ها تاالب فريدون كنار در استان مازندران مي باشد كه هـر سـال زيسـتگاه زمسـتان      

زمـين   ايـن تـاالب در تابسـتان   . گذراني هزاران پرنده مهاجر از عـرض هـاي شـمالي و شـرق اروپاسـت     

كشاورزي و شالي كاري مي باشد و در زمستان به علت بارندگي زياد، آب از نهرها و رودخانه ها وارد اين 

منطقه شده و حالت غرقابي به خود مي گيرد، در نتيجه محل بسـيار مناسـبي بـراي زمسـتان گـذراني      

  . پرندگان مهاجر مي باشد

فاده بيش از اندازه آفت كش هـا بـه ويـژه آفـت     يكي از نگراني هاي عمده در طي سال هاي گذشته است

كش هاي ارگانوكلره مي باشد، اين سموم چربي د وست هستند و مي توانند در سـطوح بـاالي زنجيـره    

غذايي تجمع يابند در نتيجه اين تركيبات بر روي محيط زيست، به ويـژه پرنـدگان تـاالب تـاثير منفـي      

  . خواهند داشت

  وم كلره حساس هستند اما پرندگان به طور ويژه اي اين حساسيت را اگرچه همه مهره داران به سم

                     دانشجوي كارشناسي ارشد محيط زيست، دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي دانشگاه تربيت مدرس -1

 استاد گروه محيط زيست، دانشكده منابع طبيعي و لوم دريايي دانشگاه تربيت مدرس -2

 گروه محيط زيست، دانشكده منابع طبيعي و لوم دريايي دانشگاه تربيت مدرساستاد  -3

  عضو هيات علمي گروه محيط زيست، دانشكده منابع طبيعي و لوم دريايي دانشگاه تربيت مدرس -4

  

Archive of SID

www.SID.ir



اين تركيبات بر روي غدد درون ريز كه موثر در زادآوري پرندگان مي باشد تاثير منفـي  . نشان مي دهند

  .در آنها مي شود  عث كاهش زادآوري، اختالل در رفتارهاي زادآوري و مراقبت هاي والدينيداشته و با

در يك برنامه ريزي منطقي مديريت آفات، استفاده آگاهانه از كليه تاكتيك ها از جمله كنترل آفات بـه  

الزم اسـت   روش شيميايي، بيولوژيكي، فيزيكي و استفاده از واريته هاي مقاوم امري ضروري مي باشد و

با تلفيق تاكتيك هاي مناسب، انبوهي جمعيت آفات را در چارچوب يك مبارزه تلفيقي در اكوسيستم ها 

 . كنترل كرد

  

  سموم ارگانوكلره -آفت كش -پرندگان آبزي  -تاالب فريدون كنار : كلمات كليدي 

  مقدمه

فصل زمستان از سرزمين هـاي   تاالب ها زيستگاه مناسبي براي پرندگان مهاجر و آبزي مي باشند كه در

 شمالي به مناطق جنوبي

گونـه پرنـده آبـزي و     140مهاجرت مي كنند به طوري كه بـيش از  ) سواحل جنوبي درياي مازندران(  

از جمله اين تاالب هـا، تـاالب فريـدون    . كنارآبزي در اين نواحي زمستان گذراني و يا جوجه آوري دارند

تاالب بـين المللـي ايـران در كنوانسـيون رامسـر در       22كه به عنوان  كنار در استان مازندران مي باشد

اين تاالب عالوه بر دارا بودن خصوصيات زيسـتگاهي ويـژه، هـر سـال از     . به ثبت رسيد 1382زمستان 

  . اواسط شهريور تا اوايل فروردين پذيراي انواع پرندگان مهاجر خصوصا گونه نادر درناي سيبري مي باشد

وصي و تفاهم ايجاد شده بين دامگاه داران و برنج كاران و هم چنـين تـراكم در هكتـار    نوع مالكيت خص

باالي اين منطقه كه امكان مشاهده مجموعه اي از گونه هاي كمياب را در وسعت كم فراهم مي سـازد،  

به طوري كه مورد توجـه خـاص مجـامع علمـي از     . از ويژگي هاي برجسته اين منطقه به شمار مي رود

، سـازمان هـاي بـين    (MS)كنوانسيون رامسر، كنوانسيون حفظ و حمايت از گونـه هـاي مهـاجر   جمله 

   .و غيره مي باشد (BI) المللي حمابت از پرندگان
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براي مديريت كارآمد و موثر منطقه نيازبه سياست گـذاري هـاي مبنـي بـر اطالعـات دقيـق و مناسـب        

منطقه از خصوصيت ويژه اي به دليـل تـراكم و    اين. ازفرايندهاي بوم شناختي و اقتصادي منطقه داريم

شيوه سنتي صيد برخوردار است وبا توجه به اينكه اين منطقه تنها زيستگاه زمسـتان گـذراني گونـه در    

خطر انقراض درناي سيبري در كشور است، ضرورت مطالعه به منظـور بررسـي راهكارهـاي مناسـب در     

بـديهي اسـت   . عمال مديريت مطلوب الزم مي باشدجهت كاهش و حذف عوامل تهديد كننده منطقه و ا

كه در مسير رو به رشد و توسعه جوامع انساني و چيرگي مناطق توسعه اي و انسان ساخت بر زيست بوم 

هاي طبيعي، هر گونه بهره برداري پايدار از منابع زيستي به ويژه منابع طبيعي ضـروري و انكـار ناپـذير    

يابي به اطالعات پايه و ضروري از وضعيت بهره برداري و عوامل تـاثير  لذا در همين راستا دست. مي باشد

گذار بر شرايط زيستگاهي و مهاجرت گونه هاي پرندگان به ويژه گونه هاي در خطر انقراض ضروري مي 

  ). 1386ترسلي،  (.باشد

 موقعيت منطقه

عرض شمالي  54َ 36° طول شرقي تا 25َ 52°تا  35َ 52°محدوده فريدون كنار در محدوده جغرافيايي

از سمت شرق به بابلسر، از غرب به محمود آباد و از شمال به درياي خزر محدود ميگردد  .واقع شده است

 در اين محدوده مناطق متفاوتي از لحاظ تقسيم بندي هاي سازمان حفاظت محيط زيسـت وجـود دارد  

  :كه مي توان آنها را اين گونه تقسيم بندي نمود

  وحش فريدون كنار پناهگاه حيات -1

 دامگاه هاي موجود در منطقه  -2

  مناطق آزاد -3

در نگرش كلي دامگاه هاي فريدون كنار، تاالب هاي مصنوعي با آب شيرين و كم عمق مي باشند كه به 

دامگاه هاي منطقـه جـز منـاطق    . منظور صيد پرندگان از طرف مردم حفاظت شده و به دامگاه معروفند

اين اراضي پس از برداشت بـرنج در  . م بوده كه به كشت برنج اختصاص يافته انددشتي با شيب بسيار ك
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ابتداي فصل پاييز، هم زمان با مهاجرت پرندگان به منطقه، به موجب باران هاي پاييزي و باال بـودن آب  

يـا ايـن كـه    ) 1367بطحايي، (هاي زير زميني و مسطح بودن اين اراضي به صورت غرقابي در مي آيند 

  نهرها و رودخانه ها پوشيده از آب شده و به اصطالح محلي به شكل آيش درمي آيند توسط

و با توجه به وجود بقاياي شالي اعم از دانه يا ساقه هـاي آن و هـم چنـين موجـودات     ) 1378رنجبر، ( 

به عنوان زيستگاه و محل زمستان گذراني پرندگان مهاجر آبزي و كنارآبزي محسوب مـي شـوند    ,كفزي

غالبا اطراف دامگاه ها به وسيله پرچين ها و حصارهايي از جنس ني، احاطه شده تا بـا  .)1367ايي،بطح(

رفت و آمد افراد آرامش پرندگان به هم نخورد و صيادان با استفاده از روش هاي صيد به آساني اقدام به 

دور منطقه قرق شده را متر دور تا  60-40عالوه بر اين حصارها، درختاني با قطر . صيد پرندگان نمايند

احاطه كرده و دامگاه را به شكل يك محيط بسته در آورده كه اين امر كمك بيشتري با ايجاد آرامـش و  

  .سكوت براي پرندگان مي نمايد

با توجه به نتايج به دست آمده از بوم شناختي منطقه، اين طور مي توان نتيجه گرفت كه اين منطقه از 

حيـات وحـش   . به خصوص گياهان حاشـيه اي بسـيار حـائز اهميـت اسـت      نظر تنوع گونه هاي گياهي

جانوري نيز در اين منطقه به ويژه در فصل زمستان بسيار پـر تنـوع و پرتعـداد مـي باشـد چـرا كـه بـا         

مهاجرت پرندگا ن آبزي، فون غالـب منطقـه را تشـكيل مـي دهنـد، ايـن امـر بـه دليـل ويژگـي هـا و            

كه مردم منطقه با غرقاب نمودن شاليزارها، ايجاد امنيت و به خصوص ساختارهاي ويژه دامگاه مي باشد 

تهيه غذاهاي كمكي براي تغذيه پرندگان، شرايط الزم براي پذيرايي از اين گونـه هـا ي مهـاجر را همـه     

به همين دليل اين منطقه به  .ساله فراهم مي نمايند و از سود اقتصادي ناشي از صيد آنها بهره مي برند

با توجـه  . اجتماعي داراي ارزش هاي شايسته اي مي باشند  –شناختي و هم از نظر اقتصادي  لحاظ بوم

به اين كه مردم در اين منطقه از اجزاي جدايي ناپذير آن به شمار مي آيند و نقش اساسـي در پايـداري   

ن ذخيره اين اكوسيستم بر عهده دارند، به نظر مي رسد اين منطقه شايستگي الزم جهت معرفي به عنوا

  . گاه زيست كره را دارا باشد و بهترين شيوه براي مديريت و حفاظت از اين منطقه مي باشد
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  ارزش تاالب براي پرندگان آبزي مهاجر

منطقه فريدون كنار به دليل دارا بودن خصوصيات ويژه اكولـوژيكي و زيسـتي، موقعيـت آب و هـوايي و     

ه مهاجر از مناطق مختلف خصوصا قسـمت شـمالي يـا    گياهي خاص، در زمستان ها پذيراي هزاران پرند

از جمله اين پرندگان مهاجر، دسته غربي درناي سيبري است كه در ليست . منطقه پالئاركتيك مي باشد

 ).1376شادي، ( قرار دارد  IUCNسرخ 

ه در ناحي 105ناحيه مهم براي پرندگان در منطقه خاورميانه كشور ايران با دارا بودن  387از مجموع . 

  ).Evans ،1994(ناحيه مي باشد  105رتبه اول قرار دارد كه تاالب فريدون كنار يكي از اين 

خانواده در منطقه شناسايي شده  22گونه،  57براساس گزارش از وضعيت پرندگان تاالبي فريدون كنار  

ن منطقه تعـداد  هم چنين تنوع گونه اي گياهان اي. درصد پرندگان ايران را شامل مي شود 5/11اندكه 

  .گونه مي باشد كه يكي از فاكتورهاي مهم جذب پرندگان به منطقه تاالبي است 107

تاالب مصنوعي فريدون كنـار بـا مـزارع و شـاليزارهاي گسـترده اش زيسـتگاه مناسـبي بـراي تغذيـه و          

وه آن استراحت بسياري از پرندگان مهاجر آبزي و كنار آبزي فراهم آورده اسـت و شـرايط زيسـتي بـالق    

براي جذب چندصدهزار پرنده مهاجر فراهم مي باشدكه به همين دليل داراي ارزش خـاص اكولـوژيكي   

 ).scott ،1995(بوده و از جايگاه ارزنده اي در حفظ تنوع زيستي برخوردار است 

همچمين طبق مطالعات ليمنولوژيكي، از مناطق زمسـتان گـذراني پرنـدگان مهـاجر آبـزي در اسـتان        

مشخص گرديد كه در تاالب هـاي منطقـه فريـدون كنـار تعـداد و تنـوع گونـه هـاي كفـزي،           مازندران

فيتوپالنكتون، زئوپالنكتون و ساير گونه هاي جانوري و گياهي به علت گستردگي منطقه و فاصـله زيـاد   

ايـن   كوه تا دريا نسبت به بقيه نقاط اين استان بيشتر بوده و در نتيجه تعداد و تنوع پرندگان مهـاجر در 

  . منطقه بيشتر از بقيه نقاط استان است

، منطقـه فريـدون كنـار    1381بر اساس مطالعات انجام گرفته بر روي پرندگان مهاجر اسـتان در سـال   

زيستگاه اصلي پرندگان مهاجري از قبيل باكالن كوچك، غاز خاكستري،و خوتكا شـناخته شـده اسـت و    
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قابل توجهي از حواصيل خاكستري، فيلوش، گيالنشـاه  دامگاه هاي فريدون كنار زيستگاه اصلي جمعيت 

همچنين اين تـاالب مكـان   ). 1381بطحايي،(دم سياه در مقايسه با ساير زيستگاه هاي استان مي باشد 

زمستان گذراني پرندگان نادر يا در خطر انقراض از قبيل درناي سيبري، عروس غاز، عقـاب دريـايي دم   

  . كان پا خاكستري و پاشلك بزرگ مي باشدسفيد، غاز پيشاني سفيد كوچك، پلي

  عوامل تهديد كننده پرندگان تاالب

متاسفانه در چند دهه اخير به دخالت بيش از حد انسان، تغييرات اكولوژيكي زيستگاه، آلـودگي و علـل   

انسـان در  . ناشناخته ديگر دست در دست هم داده و پرندگان اين منطقه رابا خطر مواجه سـاخته اسـت  

اخير با دستيابي به تكنولوژي مدرن، جز يكي از مسلط ترين عناصر اكوسيستم شـده اسـت و    چند سال

  .زخم هاي التيام ناپذيري بر پيكره طبيعت وارد ساخته است

با توجه به اين مسئله ما به بررسي برخي از عوامل اكوژيكي و انساني در تاالب فريدون كنار كه مي تواند 

نطقه تاثير منفي داشته باشد، پرداختيم تا در صورت امكان به علل كـاهش  بر روي پرندگان آبزي اين م

  ). 1381ياري،(اين پرندگان دست يابيم 

براساس بررسي هاي انجام گرفته، بيشتر پرندگان آسيب پذير به طور مستقيم يا غير مستقيم به محيط 

  ).1378مقدس، (ار نيستندهاي تاالبي وابسته اند و متاسفانه تاالب ها از وضعيت مناسبي برخورد

به عنوان مثال مزاحمـت و نـاامني ناشـي از    . اثرات تعرض انسان ها پرندگان را تحت تاثير قرار مي دهد

شكار و شليك به مرغابي ها در انتهاي فصل زمستان كه در اصطالح محلي به آن قرق كشي مي گوينـد  

ا مـي توانـد از فاصـله چنـدين     يك مشكل جدي براي پرندگان تاالب محسوب مـي شـود و صـداي آنهـ    

كه مي تواند از طريق مذاكره با .كيلومتري شنيده شودو در ايجاد ترس و وحشت پرندگان موثر مي باشد

  . اهالي دامگاه هاي فريدون كنار و بازديد هاي متناوب از منطقه مورد توجه قرار گيرد

ها، وسايل نقليه، ساخت و سازها و هم چنين مناطق مسكوني به دليل ايجاد سروصدا، رفت و آمد انسان 

  . به طور كلي فعاليت هاي انساني مي تواند بر عادات رفتاري پرندگان به طور نامطلوبي تاثير گذار باشد
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همان طـور كـه   . از ديگر عواملي كه مي توان ذكر كرد ميزان رفت و آمد صيادان در دامگاه ها مي باشد

مسكوني ذكر شد، اين عامل نيز مي تواند در ايجاد عدم امنيت براي متغييرهاي فاصله از جاده و مناطق 

  ).Armhuster، 1987(پرندگان موثر باشد 

تراكم دام هاي هوايي از ديگر مشكالت در اين منطقه مي باشد، هر چه تعداد دام هاي هوايي در محيط 

م اينكـه وجـود دام هـا    نيز بيشتر خواهـد بـود ، دو   اطراف دام گاه هاي مذكور بيشتر باشد تردد صيادان

 . باعث ايجاد خطر برخورد پرندگان با آنها در هنگام پرواز خواهد شد

امروزه با استفاده از تكنولوژي مدرن، تاالب ها و زيستگاه هاي مورد استفاده در كمتـرين مـدت خشـك    

نسـل  شده و به زمين كشاورزي و يا كاربري هاي ديگر مبدل مي گـردد و اگـر ايـن غفلـت ادامـه يابـد       

  ).1376معماري، (بسياري از پرندگان آبزي و كنار آبزي اين تاالب از بين خواهد رفت 

به طور كلي يكي از داليل كاهش پرندگان در اين منطقه مي تواند استفاده بيش از اندازه از آفت كشها ، 

  . به ويژه آفت كش هاي كلره باشد كه در اين تحقيق مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد

 رسي سموم مصرفي در تاالب فريدون كناربر

 ( امروزه رهاسازي آلودگي هاي آلي كلره در محيط زيسـت يكـي از نگرانـي هـاي عمـده مـي باشـد       

Jasper 2005, و همكاران.(  

. بـود  مكانيزه شدن زراعت در اين استان هم زمان با رشد و آگاهي از جانب مروجين ترويج كشـاورزي 

حاصلخيز و آب و هواي مناسب موجب گرديد در سال كشـت دوبـاره   وجود آب هاي غني، زمين هاي 

صورت گرفته و در اين سيستم ها بيش از شرايط عادي براي هر زراعت سم مصرف شـود زيـرا بـراي    

كشت مجدد جهت آماده سازي بستر، به علت فرصت كم براي مبارزه با علف هرز به جاي روش هـاي  

  .يندزراعي از سموم علف كش استفاده مي نما
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يك گروه از آفت كش هاي مورد استفاده در اين منطقه تركيبات ارگـانوكلره مـي باشـد ايـن تركيبـات      

هستند كه مصرف آنها در ايـران مجـاز شـناخته شـده     PCNB شامل ليندان، ديكلوفول، آندوسولفان و 

  . است 

ات مهم برنج كرم ساقه در اين منطقه به علت فراوان بودن آب، سطح زير كشت برنج زياد مي باشد، از آف

سموم مصرفي بيشتر از نوع . خوار است كه همه ساله عليه آن مبارزه شيميايي وسيعي صورت مي گيرد

كلره بوده زيرا سموم كلره به علت داشتن اثر طوالني و پايدار بيشتر در مقابل نور خورشيد دوام داشته و 

  .سمپاشي كنترل نمايد مي تواند الروهاي كرم ساقه خوار را تا چند روز پس از

بر حسب عرف محلي مقدار سم مصرفي در هر نوبت سمپاشي از انواع سموم كلره بـادوام، كنـه كـش و     

ليتر در هر هكتار مصـرف مـي    5/4-5/3حشره كش فسفره قوي كه داراي اثر ضربتي باشد حداقل بين 

  .شود

است ، بديت ترتيب كه كشاورزان از ديگر نكات مصرف سم ، مصارف نابه جا و غير تخصصي سموم بوده 

كليه سموم را به عنوان اينكه سم هستند و كشنده آفات مي تواند باشد بر عليه كليه آفات استفاده مـي  

بنابراين بر عليه كليه آفات صيفي كاري، جاليز و سبزي كاري نيز از سموم كلره استفاده مي شد . كردند 

يدار مي باشند مي توانند در محيط مدت هاي زيـادي بـاقي   و بدون توجه به اين كه اين سموم بسيار پا

  . بمانند و در طول زنجيره غذايي افزايش يابند

در بين حشره كش ها وجود سموم كلره مانند اندوسولفان، ليندان، ديكوفول، نظر را جلب مي كنـد و از  

تند كـه بـراي   تركيبات فسفره قوي مونوكروتوفوس، آذين فوس متيـل، دي كلـرووس و ديـازينون هسـ    

مصرفشان استانداردهاي ايمني و محيطي و محدوديت مصرف در برخي از مـوارد ماننـد عـدم نفـوذ در     

اين سموم پس از سمپاشي وارد محيط هاي آبي شده و سپس وارد دريا مي . محيط هاي آبي وجود دارد

بـاران دوبـاره وارد   شوند و از طرف ديگر مقداري از آنها تبخير شده و وارد اتمسـفر مـي شـود و توسـط     

  .جريانات آبي منطقه و سپس وارد درياي مازندران مي شود
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اين سم در . درصد از ايزومرهاي هگزاكلروسيكلوهگزان و از مشتقات بنزن مي باشد  99ليندان محصول 

رده نسبتا خطرناك قرار دارد و براي رفع ملخ صحرايي و آفات خزانه برنج توصيه شده است و بـه علـت   

ثبات شيميايي داراي دوام بيشتري در آب، خاك، بافـت جـانوران و گياهـان اسـت و بـه آسـاني       داشتن 

توسط ميكروارگانيزم ها، آنزيم ها، درجه حرارت يا نور ماورابنفش تجزيه نمي شود، لـذا داراي خاصـيت   

تـان از  ديكوفول بـا نـام تجـاري كل   .  تجمع پذيري بوده و پديده بزرگنمايي زيستي را به وجود مي آورد

ت بوده و در طبقه بندي سموم كم خطر قرار دارد و از نظـر ثبـات شـيميايي از    .د.تركيبات نزديك به د

اتـم   6اندوسولفان با نام تجاري تيودان يكي از تركيبات سيكلودين ها و با داشـتن  . سموم با دوام است 

از محصوالت كشـاورزي از  نوع  6كلر از حشره كش هاي پايدار در طبيعت است و مصرف آن براي آفات 

از نظر خاصيت كشندگي اين تركيبات اثرشـان بـر روي   . قبيل پنبه و انواع ميوه جات توصيه شده است

  .حشرات، پستانداران، پرندگان، و ماهي ها يكسان است

بسياري از تركيبات سيكلودين ها مانند آلدرين، ديلدرين، كلردان، هپتـاكلر جـز سـموم تحـريم شـده       

تـن از انـواع    500000گزارش داد بيش از  1985زمان محيط زيست ايالت متحده در سال سا. هستند

تن آن در كشور ما مصرف مي شود يعني  35000كه حدود . سموم كشاورزي در دنيا مصرف شده است

حسن زاده ( درصد، كه در حدود نيمي از اين مقدار در استان مازندران به مصرف كشاورزي مي رسد  7

  ).1378ي، حسين آباد

سال، از سال  10هم چنين در كشور ما برخي از سموم كلره تحريم شده جهت موارد بهداشتي به مدت 

  .و دي آلدرين وارد كشور شد  DDTتن از نوع  14894به ميزان  1358تا  1349

 اثرات آفت كش ها بر روي پرندگان تاالب

كـه عبارتنـد از    رات مضرشـان مـي باشـد   نگراني در مورد وجود اين تركيبات در پرندگان به خاطر اث

كـاهش وزن  , ناهنجاري هـاي مـادرزادي  , كاهش در نرخ جوجه آوري, افزايش در مرگ و مير جنين

 و  (Kunisueو هورمـون تيروييـد   Aكـاهش ويتـامين   , كاهش تجمع پورفيرين, بورسا فابريكوس
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ميكروسـومال كبـدي پـاييني    و با توجه به اينكه پرندگان فعاليت مونـو اكسـيژناز   ) 2003, همكاران

بنابراين پرندگان آسيب پذيري بيشتري به اين سموم , دارند سم زدايي براي آنها مشكل تر مي باشد

  ).1382, دبيري(دارند 

حشـره كـش هـاي    , و تركيبـات مربوطـه    DDT,آفت كش هاي آلي كلره به سه گروه اصلي شامل

  ). 1382, دبيري(تقسيم بندي مي شوند  )هگزاكلروسيكلوهگزان(HCH سيكلودي ان و ايزومرهاي 

p-p DDT        از نظر شيميايي بيسيار فعال نيست، يكـي از واكـنش هـاي مهـم آن هيدروكلرينـه

در زنجيره هاي غذايي از هـر   DDE p-p. مي شود  p-p DDEزدايي است كه منجر به تشكيل 

بـه مقـدار    DDTكـه از   1960پايدارتر اسـت و در دهـه    p-p DDTو p-p DDD دو تركيب 

از . بسيار زياد استفاده شد در بدن پرندگان و پستانداران در محيط طبيعي، فراوانترين تركيب بـود 

زمان ممنوعيت گسترده اين تركيب، در حال حاضر مقدار بسيار كمي از آن در محيط زيست رهـا  

ه يافـت  فراوانترين باقي مانده اي است كه در بدن موجودات زنـد  DDE p-pمي شود و هنوز هم 

را به طور وسيعي براي  DDT, تمايل به فاز چربي و حضور اتم هاي كلر, حالليت پايين.  مي شود

به ويژه ارگانيزم هاي باالي زنجيره غذايي خطرناك ساخته است و باعث شده كـه بـه   , ارگانيزم ها

 يكDDT ).2007, و همكاران Gershkovich(عنوان آالينده هاي خطرناك طبقه بندي شوند 

مرفولـوژيكي و ايجـاد   , تركيب ارگانوكلرين پايدار است و باعث اثـرات حـاد و مـزمن فيزيولـوژيكي    

از راه هاي ). 2006, همكاران وIwaniuk (رفتارهاي نابهنجار در انسان و حيات وحش شده است 

, اختالل در سيستم تنفسي, حمله به سيستم مركزي عصبي, DDTمهم ايجاد مسموميت توسط 

در سلول هاي خوني و اختالل در متابوليسم و ساخت هورمون آنـدروژن را مـي    DNAآسيب به 

 DDTاگرچـه همـه مهـره داران بـه اثـرات      ). 2007, و همكاران Gershkovich(توان نام برد 

اين تركيبات بر روي , حساس هستند اما پرندگان به طور ويژه اي اين حساسيت را نشان مي دهند

تاثير منفي داشته و باعث كـاهش موفقيـت   , زادآوري پرندگان مي باشد غدد درون ريز كه موثر در
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 Iwaniuk(توليد مثلي، اختالل در رفتارهاي توليدمثلي و مراقبت هاي والديني در آنها مي شـود  

  ). 2006, و همكاران

, آندرين, آلدرين, ديلدرين: كه اين تركيبات شامل, از ديگر تركيبات كلره سيكلودين ها هستند

شواهدي مستدل وجود دارد كه اولـين هـدف بـراي    . وميركس مي باشد, كلرودين, هپتاكلر, وسولفانآند

ــدرين ــده     , ديل ــتانداران گيرن ــز پس ــا در مغ ــيكلودين ه ــاير س ــدرين و س  GABA)Gamma آن

AminoBotiric Acid (بر ضد اين گيرنده هـا عمـل مـي    , است كه اين سموم به عنوان مهار كننده

اين دو تركيب پايدار , تا كلر در خاك و رسوبات به آرامي تبديل به اپوكسيد مي شوندآلدرين و هپ. كنند

هستند كه در زنجيـره  ) ديلدرين و هپتاكلر, آلدرين( و سمي مهمترين باقي مانده هاي سه حشره كشي 

غذايي خشكزي و آبزي پيدا مي شوند و برخالف موقعيت موجودات يك منطقه مـي تواننـد بـه سـطوح     

در موجـودات  . در موجودات آبزي ، سرعت متابوليسم ديلدرين عموما بسيار آهسته است. برسندمناسب 

خشكي متابوليسم نسبت به گونه هاي آبزي سريع تر است اما تفاوت در عمل متابوليسم در گونـه هـاي   

ر معرض متفاوت وجود دارد، و گونه هايي كه ديلدرين را آهسته متابوليز مي كنند اگر به مدت طوالني د

  )walker،1990(اين حشره كش قرار گيرند ممكن است در بدن آنها تجمع زيستي بيابند 

افزايش زيستي تركيبات بسيار چربي دوست در طول زنجيره هاي غذايي فقط نتيجه تجمع زيسـتي  

در سيستم هاي آبي مهمترين منبـع ايـن تركيبـات بـراي موجـودات      , در طي زنجيره غذايي نيست

ورود مستقيم آنها از آب يا رسوب به بـدن موجـودات اسـت و در مـوارد بـه      , پايين ترسطوح غذايي 

  ).             1382, دبيري(خصوص اين مسير مهم تر از ورود از راه غذا مي باشد 

, سـاختمان هـا  , ليندان از ديگر تركيبات ارگانوكلره است و كاربرد آن در بهداشت حيوانـات 

تجمع ليندان در مغز بيشتر از ساير اندام هاست و قادر اسـت  . اشدمي ب.....گياهان و , پارچه

  . هيپوفيز و غدد فوق كليوي گردد, هيپوتاالموس, چربي, سبب اختالل در متابوليسم قند
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حساس بودن به تغييرات محيط زيسـتي و قـرار گـرفتن در    , پرندگان به خاطر پراكنش جهاني

يي زيستي بسيار مناسب هستند و به طـور موفقيـت آميـزي    باالي زنجيره غذايي براي مطالعات بزرگنما

و  ; Van den steen 2003, و همكاران Kunisue(براي پايش زيستي مورد استفاده قرار مي گيرند 

  ) 2006, همكاران

روي زادآوري پرنـدگان شـكاري و    PCBsتحقيقات نشان داده است كه سـموم ارگـانوكلره و    

در جانوران سموم مي تواننـد  . .ته و باعث كاهش جمعيت آنها شده استپرندگان ماهي خوار تاثير گذاش

 (در اشكال تغيير نيافته دفع شوند و بيشتر بـه تخـم پرنـدگان يـا جنـين در حـال رشـد وارد گردنـد         

Mors1996 ,وهمكاران(.  Nasoو همكاران) دريافتند ) 2003DDE p-p-     و ديلـدرين مـي تواننـد

كه ايـن عمـل باعـث    , ي پوسته تخم و سپس نازكي پوسته تخم شوندباعث حذف كلسيم از غدد موكوس

اثرات گفتـه شـده در بـاال گـاهي اوقـات باعـث       . شكسته شدن تخم در طي عمل جوجه آوري مي گردد

    )2005, و همكارانHela (كاهش جمعيت چندين گونه پرنده در سراسر جهان شده است 

  بحث و نتيجه گيري

ايست نواحي حفاظت شده يك تهديد مهم براي پرندگان نـواحي حفاظـت   اداره غير موثر و مديريت ناش

شده محسوب مي گردد، اين مناطق اغلب با فقدان حمايت و پشتيباني از اهدافشان، هم چنين با فرصت 

ــتند         ــه هس ــان مواج ــه هايش ــراي برنام ــي ب ــردم محل ــان و م ــراي كاركن ــي ب ــدود آموزش ــاي مح ه

)1992،Harries .(  

ره وري خردمندانه از منابع طبيعي و تبيين استراتژي توسعه پايدار از اهم وظايف حفظ تنوع زيستي، به

سازماني حفاظت محيط زيست به شمار رفته، از اين رو مطالعه و بررسي زيست بوم ها و شناخت منـابع  

  . زيستي و عملكردهاي چندجانبه آنها ضروري و اجتناب ناپذير به نظر مي رسد

يد كوشش شود همكاري جوامع محلي جلب شود، زيرا بدون موافقت و حمايت در مديريت اين مناطق با

لذا براساس مفهوم اين گونه مناطق مـي تـوان   . آنها اقدامات حفاظتي در دراز مدت قابل تضمين نيستند
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در مديريت آنها از جوامع محلي استفاده كرد و مديريت مشاركتي را به عنوان ابزار عملي تحقق اهـداف  

لذا مديريت تاالب ها بايد به نحوي باشدكه با محيط پيرامـوني ويـژه خـود، بـا     . دار عملي كردتوسعه پاي

. فرهنگ هاي حساس جوامع محلي و استفاده هاي سنتي آن سازگاري داشته و آنها را محتـرم بشـمارد  

و  تجربه هاي حاصل از اعمال يك روند مشاركتي در برنامه ريزي و مديريت منابع طبيعي به طـور عـام  

تاالب ها به طور خاص نشان مي دهد كه به كارگيري اين رويكرد از نظر اقتصادي ، هزينه هـاي برنامـه   

ريزي و مديريت كاهش يافته و كارايي نظام برنامه ريزي و مديريت افزايش يافته و تمام افـراد اثرگـذارو   

  ). 1384عسكريان، (اثرپذير از منابع مديريتي تاالب ها بهره مند مي شوند

همان طور كه ذكر شد يكي از مشكالت ايجاد شده در اين تاالب ، با توجه بـه ايـن كـه در ايـن تـاالب      

كشاورزي صورت مي گيرد ، استفاده بيش از حد از سموم مي باشد كه مي بايسـت تصـميماتي در ايـن    

. سـت استراتژي هاي نوين كنترل آفت مبني بر حذف كـاربرد نابخردانـه آفـت كـش ا    . مورد گرفته شود

حمايـت و پـذيرش ايـن    . امروزه اين رهيافت در بيشتر مباحث توسعه پايدار كشاورزي مطرح مـي شـود  

در واقـع  . رهيافت بستگي به نوع مسير انتخابي در كنترل آفت و به حداقل رساندن اثرات مضـر آن دارد 

ن شـكل از  تالفي ضرورت هاي توليد محصول و صرفه هاي اقتصادي توليد از عوامـل تعيـين كننـده ايـ    

در مديريت تلفيقي آفات روش هاي گوناگون به كارگيري فنون در غالب يك برنامه تلفيقي . نگرش است

. شيميايي استوار اسـت  -كنترل آفات بر مبناي كنترل هاي زيست شناختي. كنترل، هماهنگ مي شوند

اسـت كـه باعـث     هدف از اين مديريت تلفيقي آفات در واقع پايين نگه داشتن جمعيت آفات در سطحي

در نيل به اين هدف روش هاي بوم شناختي و اقتصادي در كنار يكديگر بـه كـار   . زيان قابل توجه نشود

  : اقدامات ضروري در اين راستا عبارتند از. گرفته مي شوند

عقيم سازي آفـات نـر و سـپس رهاسـازي آنهـا بـه منظـور         –2استفاده از گونه هاي مقاوم و بردبار  -1

  .توليد مثلجلوگيري از 
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هم چنين كنترل و نظارت بيشتر در كيفيت سموم توليدي در داخل و سموم وارداتي، يافتن جـايگزين   

هاي مناسب براي آن دسته از سمومي كه از ديدگاه زيست محيطي و بهداشت محيط خطرناك به شمار 

وش هاي سمپاشي مي روند كاربرد موادي مانند آفت كش هاي زيستي به جاي سموم، بهبود و اصالح ر

و كاربرد فنون پيشرفته مناسب، آموزش و ترويج كشاورزان در جهت كاربرد مناسب و بخردانه آفت كش 

ها و كود هاي شيميايي و در نهايت اطالع رساني از طريق رسانه هاي گروهـي بـه منظـور آشـنا كـردن      

  . تعموم مردم با خطرات ناشي از كاربرد بي رويه سموم شيميايي قابل ذكر اس

بهره جويي از رهيافت هاي نويني چون مديريت تلفيقي كه با امكانات و تنگناهاي فعلي منطبـق باشـد،   

حسـن زاده حسـين آبـادي،    (مي تواند گام موثري در دستيابي به محيط زيسـتي سـالم بـه شـمار آيـد      

1378 .(  
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Abstract 

Assessment pesticides effect on bird of feraidoonkenar international 

wetland 

Wetland as aquatic ecosystems, habitat and guarantee for many plants and 

animals species such as water fowl bird. Also beasuse of having economic , 

social and scientific potential, are energetic and income sources. For instance 

fereidoonkenar wetland in mazandaran state is habitat of thousand of 

migrant bird from northern and eastern latitude of europe every year.  

It is an agricultural and paddy field in summer and because of extra rainfall 

and excess of ground water make it drowned in winter. It is a proper place 

for migrant bird. 

One of the main concern in the wetland in extra use of pesticides, specially 

chlorides pesticides recently.As these pesticides are lipophilic and they 

could accumulate to high level of food chain. They might have harmfull 

effect on environmental, specially 

 wetland ̉s bird. 

Although all of vertebrates are sensitive to choloride pesticides, but bird 

show this sensitivity more specificly.These compound have harmfull effect 

on endocrine gland , that is effective on bird breeding. They decrease 

breeding success, disturbing, the breeding behaviour and parent care.  

At logical pest management program use of all techniques such as pest 

chemical control, physical, biological and resistant variates is an essential 

matter.It is necessary to control extra pests population in ecosystems with 

mixture of appropriate techniquest. 

  

Archive of SID

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

