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ارائه روشی واقعگرایانه جهت بررسی ریسک اکولوژیکی آفتکشها در تاالب بینالمللی شادگان

بهعنوان یک اکوسیستم گسترده ،تاالبها مهیاکننده خدمات اکولوژیکی ارزشمندی هستند.
آلودگیهای زیستمحیطی خصوصاً روانابهای ناشی از آفتکشها بایستی در امر حفاظت از سالمت
تاالب موردتوجه قرار گیرند .هدف از ارائه این مقاله ،ارائه روش واقعگرایانه جهت ارزیابی ریسک
اکولوژیکی آفتکشها در تاالب شادگان میباشد .روش واقعگرایانه یا کسر ریسک ( ،)RQبهوسیله تعیین
غلظت آب و ارزش کل سمیت ( )TRVبرای  1آفتکش ددت ،آلدرین ،دی الدرین ،لیندان و آمترین در
تاالب شادگان در سال  9311محاسبه شد .نتایج حاصل از روش واقعگرایانه در این تحقیق ،مقادیر ()RQ

 .9گروه محیطزیست ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،اهواز ،ایران
*مسئول مکاتبات:
fatemeh_karimi88@yahoo.com

باالتری را برای حشرات آبزی ( 3/4 )Chironomus spمیکروگرم /لیتر ،گونه شیربت ( Barbus
 9/12 )grypusمیکروگرم /لیتر ،بنی ( 1/1 )Barbus sharpeyiمیکروگرم /لیتر ،حمری
( 1/7 )Barbus luteusمیکروگرم /لیتر نسبت به سایر گروههای موردمطالعه فیتوپالنکتونی،
زوپالنکتون ،بیمهرگان ،حشرات و ماهیها نشان داد .لذا محیطزیست تاالب از این نظر در معرض ریسک
باالیی قرار داشته و پیشنهاد میشود که مالحظات زیستمحیطی صحیح برای کاهش ریسک در تاالب
شادگان صورت پذیرد.

کد مقاله9314141941 :
تاریخ دریافت9313/13/66 :
تاریخ پذیرش9314/16/2 :
این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی است.

واژگان کلیدی :ارزیابی ریسک اکولوژیکی ،آفتکشهای کشاورزی ،تاالب شادگان ،ایران.

مقدمه
ارزیابی ریسک اکولوژیک بهعنوان مجموعهای از روشهای علمی و رسمی برای تخمین احتماالت و اثرات وارده بر گیاهان و جانوران
درنتیجه رهاسازی مواد شیمیایی و دیگر فعالیتهای بشری میباشد  (US.EPA, 2006).اساس هر مرحله از فرآیند ارزیابی ریسک اکولوژیکی
تعیین این ویژگی است که آیا اثرات نامساعد بر روی مناطق از طریق آلودگیها تعریفشده است .لذا هدف خاص ارزیابی ریسک اکولوژیکی در
این خصوص تعیین درجه مناطق آلوده ،تعریف آلودگی و تعیین میزان آلودگی میباشد .یک مسئله نگرانکننده در خصوص آلودگی آن است که
آیا ماده شیمیایی اثرات بدی را بر روی ساختارهای اکولوژیکی بر جای میگذارد؟ تاالبها خصوصاً تاالب شادگان بهعنوان یک محیط پذیرنده
آلودگیهای کشاورزی در این خصوص از آسیب در امان نبودهاند .این تاالب دربرگیرنده بخش جنوبی دشت سیالبی وسیع و سیستم دلتای
رودخانه کارون ،دز و چندین رودخانه بزرگ است که بخش شمال غربی کوهستان زاگرس در غرب ایران را شامل میشود .واحدهای صنعتی
زراعی توسعه نیشکر در بخش شمال غربی آب شیرین تاالب واقعشدهاند .بهطور میانگین بالغبر  31میلیون تن کود شیمیایی و  911تن
آفتکش ،سالیانه در درون منطقه آبخیز تاالبی مورداستفاده قرار میگیرد (.)Lotfi et al., 2002
مطالعات متعدد در تاالب شادگان جهت ارزیابی سنگشناسی ،هوا و اقلیمشناسی ،هیدرولوژی ،بیولوژیکی و پارامترهای اکولوژیکی صورت
پذیرفته است ) .(Lotfi et al., 2002فرخیان ( ،)9334کفاشی ( )9334نیز به ترتیب در خصوص کیفیت آب و آالیندههای تاالب شادگان و
ارزشگذاری کیفیت آب در این تاالب مطالعات ارزشمندی را انجام دادهاند )Davodi( .و همکاران ( )6191در مطالعات خود در تاالب شادگان
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چکیده

فاطمه کریمی9

ارائه روشی واقعگرایانه جهت بررسی ریسک اکولوژیکی آفتکشها در تاالب بینالمللی شادگان  /کریمی

متوجه شد که در تمامی نمونههای ماهی در تاالب ،مقادیر آفتکشهای پلی کلرینه بیش از ( )PCBSبودهاند .مطالعات ارزیابی ریسک
اکولوژیکی مشابهی نیز توسط واحد اقیانوسشناسی آژانس ملی حفاظت محیطزیست آمریکا ( )9133بر روی رودخانههای ،Shebygan
 Harborو  )6116( Entrixجهت سنجش دیاکسین ها و دیگر آفتکشها و مطالعات  )6113( Quو  )6191(Vryzasجهت ارزیابی
ریسک اکولوژیکی در چین و شمال شرق یونان نیز صورت پذیرفته ،اما تاکنون در خصوص ارزیابی ریسک اکولوژیکی در تاالب شادگان
واقعگرایانه یا روش کسر ریسک برای مقایسه میزان سمیت به میزان در معرض قرار گرفتن ریسک زیستمحیطی بهرهجویی نموده است .بر این
اساس هدف از مطالعه حاضر ،ارزیابی ریسک اکولوژیکی با استفاده از روش واقعگرایانه در تاالب شادگان جهت محاسبه کسر ریسک و بررسی
وضعیت سالمت تاالب شادگان میباشد.

مواد و روشها
تاالب شادگان در  31درجه و  61دقیقه شمالی و  43درجه و  61دقیقه شرقی در جنوب غربی ایران در استان خوزستان واقعشده که بهوسیله
شهرهایی چون آبادان ،شادگان ،ماهشهر احاطهشده است (شکل  .)9منطقه موردنظر دارای دمای باال و میانگین دمای ماه تیر  41درجه
سانتیگراد و میانگین دمای دیماه حدود  3درجه سانتیگراد میباشد .میانگین بارندگی سالیانه در حدود  942میلیمتر است و  66درصد از
بارشها ناشی از بارندگی زمستانه میباشد که بهطور ناگهانی در ماه آبان و بهطور تدریجی در ماههای فروردین و اردیبهشت تغییر مییابد.

شکل  :5موقعیت جغرافیایی تاالب شادگان ،خوزستان ،جنوب غربی ایران (.)Lotfi et al., 2002
تاالب شادگان مطابق با کنوانسیون رامسر ،بهعنوان یک تاالب بینالمللی در حدود  411111هکتار وسعت دارد که در حدود  612111هکتار
در محدوده پناهگاه حیاتوحش در تاالب میباشد.
منابع کانونی آلودگی در این منطقه شامل کودهای شیمیایی ،علفکشها و آفتکشها در محدوده توسعه نیشکر و اراضی کشاورزی در
شمال غربی از آب شیرین تاالب و منابع بیکانون شامل مواد مخاطرهآمیز ناشی از پاالیشگاهها و پتروشیمی آبادان ،بندر امام و ماهشهر میباشد.
تاالب شادگان دربرگیرنده اکوسیستمهای متفاوتی چون آبهای شیرین ،شور و لبشور میباشد ( .)Lotfi et al., 2002برای برآورد ارزیابی
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تحقیقات مشابهی صورت نپذیرفته است .در اکثر ارزیابیهای ریسک صورت پذیرفته ،آژانس حفاظت محیطزیست آمریکا ( )EPAاز روش
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ریسک اکولوژیکی ،غلظت اثر زیستمحیطی ) 1 (EECآفتکش (ددت ،آلدرین ،دی الدرین ،آمترین و لیندان) در  1فضای سهبعدی
( )Compartmentاز آبهای شور و شیرین اندازهگیری شد (اصطالح فضای سهبعدی به دلیل نمونهبرداری در تاالب که دارای طول ،عرض و
ارتفاع بوده و دارای حجم است بهکاربرده شده است) .این آفتکشها بهعنوان یک تجزیه و تحلیلگر هدف بر اساس استفاده در صنعت توسعه
نیشکر در منطقه و کاربرد آنها انتخابشدهاند .به نظر میرسد که استفاده از آفتکشهای ارگانوکلره در ایران از سال  9133ممنوع شده اما این
تقریبی در محل خروجی توسعه نیشکر و آخرین فضای سهبعدی در فاصله دورتر از خروجیها و در محور طولی همدیگر قرار دارند .تمامی این
فضاهای سهبعدی در (شکل  )6نشان دادهشدهاند .مختصات این نقاط در (جدول  )9آمده است .نمونهبرداری آب بهطور فصلی (بهار ،تابستان،
پاییز و زمستان  )9311و در  1فضای سهبعدی نمونهبرداری صورت پذیرفت .نمونههای تکرار یافته در عمق  1/1متری با استفاده از بطریهای
آب برداشته شدند .نمونهها در دمای  4درجه سانتیگراد و به مدت  43ساعت جهت تجزیهوتحلیل ذخیره شدند .جمعآوری تمامی نمونهها بر
اساس استانداردهای کنترل کیفیت ( )QCو تضمین کیفیت ( )QAصورت پذیرفت.

شکل  :2نمونهبرداری در تاالب شادگان ،خوزستان ،ایران سال .5931

جدول  :5مشخصات جغرافیایی فضاهای سهبعدی انتخابی در تاالب شادگان در طی دوره مطالعه.
شماره فضای سهبعدی
9
6
3
4

طول و عرض جغرافیایی
31،49،11N
43،33،19E
31،41،12N
43،31،11E
31،41،11N
43،39،19E
31،41،11N
43،39،11E
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روند همچنان ادامه دارد .انتخاب فضای سهبعدی بر اساس جریان ،شوری آب و توپوگرافی بستر صورت میپذیرد .اولین فضای سهبعدی بهطور

ارائه روشی واقعگرایانه جهت بررسی ریسک اکولوژیکی آفتکشها در تاالب بینالمللی شادگان  /کریمی
31،41،13N

1

43،39،12E

کیلومتر  3بعد از پل

تجزیهوتحلیل آفتکشها در نمونههای آب تاالب بر اساس دستورالعمل استخراج میکرو فازی جامد صورت پذیرفته است(Hela and .

در روش واقعگرایانه (RQ) ،کسری است که نسبت غلظت زیستمحیطی (میزان معارضه) به ارزش سمیت )(TRVرانشان میدهد .لذا
جهت یک آفتکش ) (iمیزان )(RQبر اساس رابطه  9اینگونه محاسبه میشود:
RQ=Exposure/Toxicity= MECi/TRVi=MECi/LC50 or EC 50

رابطه :9

که در این فرمول  MECغلظت زیستمحیطی اندازهگیری و آفتکش ) (iیا ) (EECمحاسبهشده در نمونهبرداری میدانی میباشد.
 TRViنیز ارزش سمیت است که با اتخاذ مقدار  LC50 –EC50در نظر گرفته میشود .همچنین  LC50میزان نیمی از غلظت کشنده
است که در آن  11درصد گونههای مورد آزمایش در برابر آفتکش ) (iتلف شوند.
 LC50یا  EC50بهطور کمی از طریق شبکه آماری آفتکشها به دست میآید ( ;Davodi et al., 2010; Hela et al., 2005

) .)PAN) pesticide database, 2010; Munn and Gillium., 2001بهعنوانمثال برای ) (nنوع از آفتکشها ،کسر ریسک
مخلوط ( )RQmبا افزودن  RQiبرای ترکیباتی که چند نوع آفتکش را به همراه دارند محاسبه میشود.
RQM=∑i=1nRQi=∑i=1nmix i/ TRVi

رابطه :6

نتایج
غلظت زیستمحیطی در جدول  6و ارزش مواد سمی در جدول  Eq.1. 3محاسبهشده است .مجموع کسر ریسک از هر آفتکش
موردبررسی در شکل  3نشان دادهشده است.
جدول  :2بقایای آفتکشها میکروگرم  /لیتر در آب تاالب شادگان در سال .5931
لیندان

ددت

آمترین

آلدرین /دی آلدرین

بهار9311

9/3

3/9

92

31/2

تابستان 9311

6

3/1

99/3

1/2

پاییز 9311

462

344

329

933

میانگین کل

919/6

616

623

13/39

شکل  :9ریسک اکولوژیکی ترکیبی بر اساس روش  RQدر تاالب شادگان سال .5931
کسر ریسک از گونههای موردبررسی در تاالب شادگان در حدود  1/12تا  3/41بوده است .مقایسه سطوح نگرانی گزارشها موجود
نشاندهنده آن است که RQ≥1حداکثر ریسک 1/9≤ RQ ≤1 ،کسر متوسط 1/19≤RQ≤ 1/9 ،حداقل ریسک را نشان میدهد .این امر
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. )Albinis, 2002; Hela et al., 2005محاسبه ریسک اکولوژیکی با استفاده از روش زیر صورت میپذیرد:
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آشکار است که آفتکشها ریسک باالیی را بر روی گونههای پایینتر و ریسک کمتری را در موجودات باالتر زنجیره غذایی دارند .ریسک
اکولوژیکی کل گونههای حشرات آبزی ( ،)Chironomus spماهی شیربت ( )Barbus grypusدر اکوسیستم تاالب باالترین است
درحالیکه ریسک گونه فیتوپالنکتون در سطح پایینی میباشد .درنتیجه حشرات آبزی با 3/4RQمیکروگرم بر لیتر و ( )Barbus sp.با RQ

نزدیک به یک و باالتر از یک بهعنوان گونههایی که بایستی در تاالب شادگان تحت حفاظت باشند مطرح میشوند .انتخاب گونهها در بررسی
.)Davodi et al., 2010; Hela et al., 2005
جدول  :9ارزش سمیت برای موجودات زنده در تاالب شادگان میکروگرم /لیتر در سال .5931
ماهی
گونه

حشرات

زوپالنکتونها

بیمهرگان

فیتوپالنکتونها

حمری

بنی

شیربت

شیرونومیده

توبیفکس

اولیگوکتها

دافنی

جلبک

جلبک

(Barbus
)Luteus
LC50
)48h

(Barbus
)Sharpeyi
LC50
)(48h

) Barbus
)grypus
LC50
)(48h

)(Chironomidae
LC50
)(24-48hr

توبیفکس

)(Oligochate

پولکس

سبز آبی

سبز

LC50
)(48-96hr

(Daphnia
)PUlex
LC50
)(48hr

(BlueGreen
)algae
LC50
)(7-14d

(Green
)algae
LC50
)(7-14d

(Tubifex
)tubifex
LC50
(48)96hr

سموم
د.د.ت

341

911

491

21

4111

931

911

66111

3111

آلدرین

-

-

1/11

631

2391

-

63

91111

61111

دی

-

-

-

121

-

-

619

9111

61111

آلدرین
آمترین

6111

6111

6111

-

-

-

41111

-

-

لیندان

361

32

911

4914

3111

1221

3311

-

6111

بحث و نتیجهگیری
فاضالبهای زراعی در تاالب شادگان باعث اثر گذاشتن بر کیفیت آب و عملکرد برخی از موجودات زنده میشوند .این مطالعه با استفاده ا ز
روش ارزیابی ریسک احتمال گرا و روش کسر ریسک ،به بررسی بقایای آفتکشها در تاالب شادگان پرداخته است .ریسک ناشی از 1
آفتکش در تاالب شادگان ارزیابی شدند .ارزیابیها حاکی از آن است که  DDTدر سطوح اولیه بر روی کیفیت آب تاالب شادگان اثر
میگذارد DDT .منجر به بروز ریسک زیستمحیطی در کل اکوسیستم میشود که در حدود  41درصد از این اثرات ،ناشی از لیندان و آلدرین در
گونههای حشرات آبزی ( )Chironomus sp.و ماهی شیربت ( )Barbus grypusبوده که گونههای ابتدایی در معرض ریسک میباشند؛
بنابراین به نظر میرسد که تاالب بینالمللی از ورود آفتکشها در تاالب شادگان رنج میبرد .ازآنجاکه در خصوص موضوع ارزیابی ریسک
اکولوژیکی در تاالب سوابق مشخصی در دست نیست و تحقیق موردنظر از هر حیث در ایران و منطقه جدید است ،لذا در این بخش تنها یک
مقایسه با مطالعات ( )Qu, 2008بهعنوان یک مطالعه شاخص خواهیم داشت .با مقایسه مطالعات ( )Qu, 2008و مطالعه حاضر در تاالب
شادگان مشاهده میشود هر دو مطالعات دربرگیرنده گونههای مشابه فیتو پالنکتون ،زئوپالنکتون ،بنتوز ،ماهی و حشرات آبزی هستند ،هردو
سیستم تاالبی بوده و در هر دو سم ددت و لیندان موردتوجه قرارگرفته اما وجه تمایز الگوی  RQدر تاالب شادگان آن است که میزان این
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بقایای آفتکشها قبالً در بخش مواد و روشها توضیح دادهشده است ( ;Pesticide database, 2010; Munn and Gillium, 2001

ارائه روشی واقعگرایانه جهت بررسی ریسک اکولوژیکی آفتکشها در تاالب بینالمللی شادگان  /کریمی

شاخص در خصوص گونههای بنی ،حمری و شیربت و گونه حشرات آبزی مقادیر باالیی را نشان داده که ابتدا گونه حشرات آبزی ()RQ=3.40
و سپس گونههای دیگر ماهیان قرار دارند و میزان شاخص کسر ریسک مقادیر باالتری را از یک نشان میدهد که بنابر مطالعاتی که در متن
مقاله قبالً ذکر شد این امر نشاندهنده آن است که تاالب شادگان در معرض ریسک اکولوژیکی باالیی قرار دارد.
لذا بهطورکلی میتوان گفت تاالب شادگان ازنظر دو سم ددت و لیندان در معرض خطر ریسک قرار دارد و در این خصوص کلیه ماهیان
ماهی؛ گونه بنی ()B.grypusا با RQ=0/9در معرض پتانسیل ریسک قرار دارد .بدیهی است که در صورت عدم مدیریت صحیح روانابهای
کشاورزی چرخه اکوسیستمی در تاالب (فیتو پالنکتون؛ زئوپالنکتون؛ بنتوز؛ ماهی و انسان ) در آینده نهچندان دور به مخاطره خواهد افتاد اما در
مطالعات بهعملآمده توسط ( )Qu, 2008میزان این شاخص  RQ=0.9ذکرشده است .بر این اساس ،ارزیابی کامل ریسک اکوسیستمی تاالب
شادگان در این خصوص بایستی موردتوجه قرار گیرد ،بعالوه دادههای ناشی از غلظت آفتکشها بایستی در این خصوص تعریف شود .در این
خصوص بایستی اطالعات غنی سمشناسی خصوصاً در ارتباط با گونههای بومی و در سطوح مزمن صورت پذیرد .درنهایت الزم است تا کسب
دادههای زیست محیطی در خصوص متغیرهای فضایی و موقتی جهت بررسی ریسک اکولوژیکی در اکوسیستم تاالب شادگان صورت پذیرد.
بهمنظور مهار نمودن ریسکهای وارده بر تاالب شادگان با توجه به محاسبات و برآوردهای حاصله بایستی اقدام به پیادهسازی مدیریت ریسک
در تاالب شادگان نمود.
بهطورکلی در مدیریت ریسک زه آبهای توسعه نیشکر در تاالب شادگان بایستی  1گام موردتوجه قرار گیرد
 -9مروری بر خطوط اصلی مدیریت ریسک
 9-9مسیرهای مواجهه در برابر آفتکشها بایستی مورد مدیریت قرار گیرند.
 9-6انواع اطالعات اقتصادی موردنیاز جهت برآورد هزینههای مربوط به آلودگی ناشی از آفتکشها بر سالمت انسانی و ارزشهای
سرمایهای بایستی گردآوری گردد.
 9-3اطالعات مربوط به شرایط محلی و منطقهای باید جمعآوری گردد.
 9-4استراتژیها و روشهای ارتباطاتی در خصوص مدیریت ریسک تدوین گردد.
 9-1اولویتهای ملی در خصوص مدیریت ریسک انسانی باید گسترش یابد.
- 6استراتژیهای کاهش ریسک تعیین گردد.
 9-6توسعه اهداف کاهش ریسک یا بیان وجود آفتکشها در منطقه بهعنوان عوامل آالینده اکوسیستم
 6-6تعیین اولویتها بهمنظور کاهش ریسک وارده بر سالمت انسانی و محیطزیست
 3-6تعیین شاخصهای کمی و کیفی جهت دستیابی به اهداف کاهش ریسک
- 3توسعه و ارزیابی اختیارات در مدیریت ریسک
 9-3گسترش و ایجاد یک لیست مشخص از اقدامات پاسخ در برابر شرایط حاکم بر محیط
 6-3غربالگری یک لیست اولیه جهت تعیین مدیریت ریسک مشمل بر
الف -ماده شیمیایی مخاطرهآمیز ( )Chemical Hazardروشهای مدیریت ریسک که مبین ماده شیمیایی مخاطرهآمیز باشد که معموالً
به حذف آالینده از آب؛ خاک یا آبهای زیرزمینی معطوف خواهد شد).
ب -تعیین مسیر ورود مواد شیمیایی ( )Pathwayو روانابها و عامل دریافتکننده
از طریق محدودیت مردم محلی از شکار و ماهیگیری؛ محدودیت دسترسی؛ گسترش آگاهیهای عمومی در خصوص آالیندهها.
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تاالب در معرض خطر آلودگی قرار دارند ،ماهی شیربت (  )B.sharpeyiبا RQ=1.06ازنظر مصرفی در پتانسیل ریسک قرار داشته و پسازاین
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( از دسترسی به منطقه آلوده استفاده از دیوارها؛ فنسکشی؛Receptor)  روشهای مدیریتی بر پایه بررسی عوامل دریافتکننده-ج
...گسترش آگاهیهای عمومی؛ محدودیت استفاده از اراضی آلوده و
تصمیمگیری در خصوص مدیریت ریسک- 4
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. بررسی و درک اینکه چگونه ریسک و اثرات آن در سالمت عمومی انسانی میتواند مؤثر باشد9-4
. گسترش روشهای ریسک که منجر به ایجاد فرآیندهای ساختاری در این خصوص گردد6-4
 گسترش اقدامات در خصوص تشویق مردم به همکاری در این خصوص3-4
 استفاده از بهترین اقدامات جهت مدیریت رسک انسانی در سطوح دولتی4-4
. پایش و ارزیابی ریسک بر پایه مدیریت ریسک سازگار در منطقه-1
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