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چکیده
΄lat. 37º28(کاسپینهاي آبی در جنوب دریاي بوم سامانهتاالب انزلی یکی از مهمترین  N:

lon. 49º25΄ E ( میزان زیادي از فاضالب هاي شهري، کشاورزي و صنعتی را ساالنه بوده و است
با این وجود مکانی براي گذراندن دوران تولید مثلی، رشد و سپري کردن زمستان . دریافت می کند

Gallinula chloropus(دوازده عدد چنگر نوك سرخ . براي پرندگان آبزي است Linnaeus,

، صید 1390در تاالب انزلی در فروردین نمونه برداري زنده از چهار ایستگاه به صورت ) 1758
این بررسی هاي هیستوپاتولوژیک، تغییرات و نقصان هاي واضحی را در بافت کبد و کلیه . ندشد

در بافت کبد تغییر در ساختار سلول هاي هپاتوسیت، تجمع رنگدانه هاي . نشان دادپرنده 
ل ها و اتساع فضاي دیس، خونریزي و تجمع رنگدان هاي هموسیدرین ماکروفاژي، گسیختگی سلو

و در بافت کلیه، تجمع و نفوذ لوکوسیتی، اتساع عروق، هایپرتروفی، تغییر ساختار و چروکیدگی 
حاضر نشان داد که ي مطالعه نتایج. سلول ها، انبساط گلومرولی و فقدان فضاي بومن مشاهده شد

ه خود و زمستان گذرانی حدوداً شش ماهگر نوك سرخ باتوجه به دورهبافت هاي کبد و کلیه در چن
تاثیرات مناسب براي پایش ند به عنوان شاخصی می توانآلودگی هاي موجود در تاالب انزلی، 

.شوندمثل تاالب انزلی، معرفی هاییبوم سامانهموجود آلودگی هاي 
Gallinula، هیستوپاتولوژي:کلمات کلیدي chloropus ،الب انزلی، شاخص زیستیتا
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مقدمه
ترین عوامل تاثیرگذار بر سالمت این هاي تاالبی یکی از مهمبوم سامانهها به امروزه ورود آالینده

هستند که توانایی حفاظت از تنوع تاالب ها، زیستگاه هاي خاصی . محیط ها به حساب می آید
فواید ملموس و ناملموس بسیار زیادي براي جوامع شهري و هابوم سامانهاین . زیستی را دارند

در حقیقت جوامع مرتبط با تاالب ). Sharma and Rawar, 2009(حاشیه اي تاالب ها دارند 
Rooney(یک می یابند زیست محیطی از یکدیگر تفکویژگیهايها، در میزان حساسیتشان به 

and Bayley, 2012 .( آلودگی زیستگاه هاي آبی، باتوجه به رشد جمعیت جهان و صنعتی شدن
).Franca et al., 2005(استآن روز به روز در حال افزایش 

هاي با ارزش و حفاظت شده در ناحیه ي جنوبی دریاي کاسپین بوم سامانهتاالب انزلی یکی از 
ست شناسی، بوم شناسی، اقتصادي و ویژگی هاي اجتماعی داراي اهمیت زیادي بوده و از لحاظ زی

این زیستگاه، مکانی مناسب براي رشد (Jafari, 2009; Hoseinizadeh et al.,2011)است 
و همچنین محیطی ایده آل براي گذراندن دوران نوزادي و الروي جانوران مختلف، طیف وسیعی از 

ت گیاهی، و البته مکانی براي گذراندن زمستان هاي بسیار سرد گونه هاي خشکی زي و آبدوس
ریزش ساالنه ي ). Scott, 1995(استنیمه مهاجربراي تعداد بیشماري از پرندگان مهاجر و 

فاضالب هاي شهري، صنعتی، کشاورزي و کشتی سازي می تواند خدشه ي شدیدي را به این 
).Mollazaeh et al., 2011(اکوسیستم وارد آورد 

هاي آبی و تاالبی به شمار می آیند بوم سامانهپرندگان آبزي یکی از عناصر با ارزش در 
)Mallory et al., 2010 .(و سنجش آلودگی این جانوران، همیشه مورد توجه بوده و در بررسی

;Braune et al., 2005(ي آبی مورد استفاده قرار گرفته اند سامانه هابوم محیط زیست دریا و 

Elliott et al., 2005; Mollazadeh et al., 2011 .(،به پرندگان آبزي مهاجر و نیمه مهاجر
واسطه ي توانایی حضورشان در زیستگاه هاي متنوع، شاخص هاي ممتازي به حساب می آیند 

)Epners et al., 2010; Rooney and Bayley, 2012.( در سال هاي اخیر، مطالعات
ي آبی، بعد از آلوده شدنشان به آالینده هاي مختلف، از سامانه هاوم بزیادي براي سنجش سالمت 

;Burger, 2002(، صورت پذیرفته است شاخصانتخاب و بررسی پرندگان آبزي به عنوان راه

Santos Bermejo et al., 2003; Kalisiska et al., 2004 .( این امر که پرندگان، اعم از
رارگرفتن در باالترین سطح زنجیره ي غذایی می توانند به واسطه ي قمهاجر و نیمه مهاجر، 

;Burger, 2002(از این دست باشند، بارها بیان شده است پژوهش هاییشاخص خوبی براي 

Dauwe et al., 2002 .(و هستندگان آبزي در تاالب انزلی، بسیار شناخته شده و محبوب پرند



3چنگر نوك سرخهیستوپاتولوژي بافت کلیه و کبد : اعتمادي دیلمی و همکاران

مورد استفاده قرار می و مناطق دیگر این منطقه به عنوان یکی از منابع غذایی نیز در میان مردم 
).Khaleghizadeh, 2010(گیرند 

آالینده هایی چون فلزات سنگین، می توانند مشکالت جدي و شدیدي را به واسطه ي سمیت و 
و پایش ) Usero et al., 2005(، ایجاد کنند سامانه هابوم ستی توانایی تجمع در بدنه ي زی

به عالوه، مطالعات .باشدسامانه هابوم می تواند کمک شایانی به سالمت اثرات این آالینده ها
آسیب شناسی بافتی می تواند شیوه اي مورد تائید و مطمئن براي بیان سالمت تاالب انزلی، مانند 

چرا که بافت شناسی و مطالعه ي آسیب هاي بافتی می تواند فنی سریع براي . یک شاخص باشد
).Au, 2004; Bernet et al., 1999(آالینده ها و سموم باشد تشخیص تاثیرات دیرپاي
Gallinula chloropus(از پرندگان چنگر نوك سرخ در مطالعه ي حاضر،  Linnaeus,

که به واسطه ي سن و جثه، مدت زمان الزم را براي تجربه ي شرایط طبیعی و غیر ) 1758
تخمین تاثیرات به وجود آمده از آالینده هاي ، براي بررسی واندطبیعی تاالب انزلی را سپري کرده 

. تاالبی، استفاده شدبوم سامانهی بیان شرایط زیستی حاکم بر این برايمحیطی بر سالمت بافتی، 
می توانند تحت تاثیر آالینده هاي محیطی نزدیک یا دورتر از ،این پرندگان به واسطه ي مهاجرت

ي زمستان گذرانی پنج الی شش ولی دوره).Mallory et al., 2010(محل حضورشان باشند 
ماهه ي این پرندگان در تاالب انزلی و همچنین زادآوري، که پرندگان را ناگزیر به ماندن و تجربه 

، می تواند نقش اساسی در بروز نشانه هاي )1388عاشوري، (ي شرایط حاکم بر تاالب می کند
.آلودگی داشته باشد
در بدن مواد و انتقال زیستی ، پاالیشسوخت و سازنقش مهمشان در به دلیل بافت کلیه و کبد، 

)Bernet et al., 1999(این مطالعه با هدف . ، مورد بررسی آسیب شناسی بافتی، قرار گرفتند
.ستاگرفتهبافت هاي پرندگان، صورت ي زیست محیطی بربررسی امکان بروز تاثیرات آالینده ها

مواد و روش کار
عهناحیه ي مطال

΄lat. 37°25(است شهر انزلی شرقی تاالبکه در ارتباط مستقیم با شبخ N, lon. 49°28΄ E(،
و ورودي رودخانه هاي مهمی قرار گرفتهاین منطقه به طور مشهودي تحت تاثیر صنعتی شدن 

ایستگاه هاي نمونه . را در خود جاي داده استنداو پیربازار، که به آلودگی معروفچون زرجوب
نزدیک ترین محل به شهر (و قلم کوده ) در محل ورودي رودخانه پیربازار به تاالب(اري پیربازار برد

΄lat. 37°48(بخش غربی تاالب در در این بخش قرار دارند، و ) انزلی N, lon. 49°32΄
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E(ستخرهاي پرورش ،ایستگاه هاي نمونه برداري سلکه و آبکنار را که توسط زمین هاي زراعی و ا
چون رشت، بندر یشهر هایباهر دو قسمت تاالب ). 1شکل (، انتخاب شدنداحاطه شده اندماهی 
.و روستاهاي زیادي احاطه شده است، ضیابرصومعه سراسنگاچین، بشمن، انزلی، 

موقعیت جغرافیایی ایستگاه هاي نمونه برداري از پرنده چنگر نوك سرخ در تاالب انزلی: 1شکل 

نمونه برداري
به صورت تصادفی از چهار منطقه ي ) G. chloropus(د دوازده عدد پرنده چنگر نوك سرخ تعدا

تورهاي باپرندگان به صورت زنده و . ، صید شد)1شکل (استمطالعاتی که محل حضور پرندگان 
تعداد پرندگان بر اساس رعایت صید مجاز و . پرتابی و انتظاري، با کمک صیادان محلی، صید شدند

3تعداد نمونه برداري از هر ایستگاه . حدودیت امکانات مالی، به این مقدار انتخاب شدهمچنین م
تجربه ي شرایط زیستی برايبه منظور اینکه پرنده هاي صید شده، زمان الزم .عدد پرنده صید شد

و غیرزیستی موجود در تاالب انزلی را داشته باشند، نمونه ها در فروردین ماه، که پایان دوره ي 
.، صید و مورد بررسی قرار گرفتنداستزمستان گذرانی پرندگان مهاجر در تاالب 
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آماده سازي نمونه ها براي بافت شناسی
براي مطالعه ي آسیب هاي بافتی احتمالی در بافت هاي کلیه و کبد پرندگان نمونه برداري شده، 

. دشدنثابت% 10و در فرمالین این بافت ها از مقاطع یکسان از هرکدام از نمونه ها جداسازي شده
Tissue(در آزمایشگاه، بافت ها در سري اتانول و حمام پارافین با استفاده از دستگاه هیستوکینت 

tek-rotary, RX 11B, Japan(میکرومتري از بلوك هاي 5سپس برش هاي . ، آبگیري شدند
تهیه و با ) LEICA, RM2245, Germany(حاوي بافت به وسیله ي دستگاه میکروتوم 

رنگ آمیزي شده و براي مطالعه با میکروسکوپ ) H & E(استفاده از روش هماتوکسیلین و ائوزین 
نسخه(Dino Captureدر انتها با استفاده از نرم افزار ). Luna, 1992(نوري آماده شدند 

.، از الم ها عکس تهیه شد)ویندوز

نتایج
آسیب شناسی بافتی

کبد
اي بافتی تهیه شده از بافت کبد، آسیب هاي بافتی در کبد پرندگان چنگر نوك با مطالعه ي برش ه

کبدي دارد بررسی هیستوپاتولوژیک نشان از وجود تغییر شکل در سلول هاي . سرخ مشاهده شد
، همچنین تجمع گلبول هاي قرمز خون و خونریزي وسیع در بافت به خوبی )A ،3-B-3شکل (

نفوذ لوکوسیتی به مقدار زیاد در بافت کبد بر این عارضه ها، عالوه ). C-3شکل (مشاهده شد 
شکل (در برخی از قسمت هاي بافت، تجمع رنگدانه هاي هموسیدرین ). A-3شکل (وجود داشت 

3-D ( ،و گسیختگی مشخصی بین سلول هاي هپاتوسیت و همچنین به عنوان یک نکته ي مهم
.، مشاهده و بررسی شد)B- 3شکل (اتساع فضاي دیس

، در مقایسه با نمونهپرنده چنگر نوك سرخيو کلیهتغییرات بافتی بررسی شده در بافت کبد
و به عنوان نمونه هاي شاهد مورد اند هایی که آسیب هاي به مراتب کمتري را داشته بافت ی

.دادند، به خوبی تفاوت را نشان )4و 2شکل (استفاده قرار گرفتند 
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)20بزرگنمایی (ر نوك سرخ، از نمونه پرنده مربوط به ایستگاه نمونه برداري آبکنار بافت کبد پرنده چنگ: 2شکل 

Gallinula(پرنده چنگر نوك سرخ کبد در بافت هاي آسیب دیده : 3شکل  chloropus .(A : تغییر شکل در سلول
، )فلش(ع فضاي دیس گسیختگی سلول ها و اتسا: B). ستاره(، تجمع رنگدانه هاي ماکروفاژ )فلش(هاي هپاتوسیت 

تجمع : D). ستاره(تجمع گلبول هاي قرمز خون و خونریزي :  C). فلش کوتاه(تغییر شکل سلول هاي هپاتوسیت 
.)H&Eرنگ آمیزي ()40بزرگنمایی (، )فلش کوتاه(رنگدانه هاي هموسیدرین 
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کلیه
زیادي قابل پرنده چنگر نوك سرخ، تغییر شکل سلول هاي گلومرول به میزاني در بافت کلیه
) A-5شکل (نفوذ لوکوسیتی به ویژه در نزدیکی رگ هاي خونی ). B ،5-D-5شکل (مشاهده بود 

سلول هاي هایپرتروفیعالوه بر این ها، . وجود داشت) D-5شکل (و همچنین انبساط گلومرول ها 
ه تشخیص داد) B-5شکل (و اتساع عروق خونی در گلومرول ها ) D-5شکل (لوله اي اپیتلیال 

.شد

)20بزرگنمایی (بافت کلیه پرنده چنگر نوك سرخ، از نمونه پرنده ایستگاه نمونه برداري آبکنار : 4شکل 
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Gallinula(آسیب بافتی در بافت کلیه پرنده چنگر نوك سرخ :5شکل  chloropus .(A : تجمع لوکوسیتی) فلش
اتساع عروق خونی در : B). 20بزرگنمایی (، )ستاره(، چروکیدگی گلومرول ها در نزدیکی رگ هاي خونی )بلند

). 40بزرگنمایی (، )فلش بلند(، تغییر شکل و ساختار سلول هاي اپی تلیال در سلول هاي لوله اي )ستاره(گلومرول ها 
C : 20بزرگنمایی (، )فلش(تجمع گلبول هاي قرمز .(D : انبساط گلومرولی و فقدان فضاي بومن) فلش

رنگ ) (40بزرگنمایی (، )ستاره(، تغییر شکل اپیتلیوم لوله ها )فلش کوتاه(هاي اپی تلیال سلول هایپرتروفی،)بلند
).H&Eآمیزي 

بحث
Battaglia et(گیرد بیان آلودگی مورد استفاده قرار کبد می تواند به عنوان اولین شاخص براي

al., 2005 .(عناصري که وجود آالینده هایی چون فلزات سنگین و ترکیبات آلی، به عنوان
ي آبی دارند، می توانند تاثیراتی را بر ساختار زیستی و سامانه هابوم بیشترین سهم را در آلودگی 

و تغییرات هیستوپاتولوژیک ) Randak et al., 2009(بگذارندبه جا بوم سامانهغیر زیستی این 
اي زیست کبد به عنوان یک شاخص زیستی در پایش ه.دنرا در اندام هاي موجودات سبب شو

و ، تجمع و انتقال زیستیدفعو مسئول انجام فعالیت هاي حیاتی چون؛ می شودمحیطی محسوب 
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حیاتی بوده و نقش هاي مهمی در اندامکبد یک ). Agamy, 2012(عوامل خارجی است پاالیش
دلیل همین ایفاي نقش ها، به و فلزات سنگین دارد و ترکیبات شیمیایی دفعو سوخت و ساز

بنابراین، . میت در کبد در مقایسه با سایر اندام ها، می تواند در باالترین میزان ممکن باشدسطح س
راهو بررسی نقش طبیعی کبد از هستندسلول هاي کبدي، اولین مقصد حمله ي سموم 

Braunbeck et(هیستوپاتولوژي می تواند در پایش هاي زیست محیطینقش بسزایی داشته باشد 

al., 1990 .(نین ثابت شده است که یکی از تاثیرپذیرترین اندام ها از آلودگی محیط هاي همچ
).Van der Oost et al., 2003(استآبی 

در بافت کبد پرنده ي چنگر نوك سرخ دیده شد، نشان در مطالعه ي حاضر، تمام نقصان هایی که 
ود در محل زیستش از سطح باالي تاثیرپذیري و حساسیت این پرنده نسبت یه آالینده هاي موج

انسانی که به دلیل جمعیت ) عرض هاي میانی جغرافیایی(گذران زمستان، در نواحی معتدل. ددار
باعث باالتر رفتن میزان آلودگی و اثرات ناشی از آن در می تواندزیادتر، بیشتر صنعتی شده اند، 

عرض هاي (و شمالی تر بافت هاي این پرندگان، نسبت به آن هایی که زمستان را در نواحی سردتر
).Braune et al., 1999(گذرانده اند،  شود ) باالي جغرافیایی

دوره ي پنج الی شش ماهه طی بعد از در اوایل فصل بهار، ،در مطالعه حاضر، پرندگان مورد مطالعه
که فرصت کافی را براي تجربه ي شرایط فیزیکی و شیمیایی محیط تاالب انزلی ي زمستان گذرانی

، تغییرات بافتی، به خوبی مشاهده شد و کلیهدر بیشتر نمونه هاي کبد. داشتند، صید شدندرا 
، می ماننددر این تاالب از آنجایی که پرندگان مهاجر زمستانی، مدت نسبتاً زیادي).3شکل (

ا ب. را داشته انداندام هاو سایر اي ظهور ضایعات پاتولوژیک در کبد، کلیه بنابراین فرصت کافی بر
توجه به مهاجر بودن این گونه، احتمال تحت تاثیر قرار گیري این پرنده در عرض هاي باالتر 

زمستان گذرانی شش ماهه ي در منطقه مورد ولی با توجه به مدت زمان داردجغرافیایی نیز وجود 
و درنظر گرفتن آلودگی تاالب به آالینده هاي صنعتی ) 1384منصوري، ؛ 1378نظامی، (مطالعه 

مچون فلزات سنگین و غیر صنعتی همچون پسآب مزارع و رودخانه هاي ورودي به تاالب ه
)Khaleghizadeh, 2010; Hoseinizadeh et al., 2011(، این فرضیه که آسیب هاي

.است، قابل قبول خواهد بودبوم سامانهبافتی تا حد زیادي در نتیجه ي شرایط این 
و 2شکل (بافت هاي سالم تري داشتند نیز بررسی شدهکه ضمن اینکه در مطالعه حاضر، پرندگانی

. بودندو سالم تريطبیعیاستفاده شدند و داراي ساختار کبد و کلیه نسبتاًبه عنوان شاهد و) 4
شکستن ي ه نشانه هموسیدرین کزیاد عالیمی نظیر پر خونی و احتقان سینوزوئیدها و یا تجمع 

;Pacheco and Santos, 2002(فراوان بر اساس منابع گلبول هاي قرمز است  Silva and
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Martinez, 2007; Dabrowska et al., 2012 (شودعات پاتولوژیک حاد محسوب می از ضای
.نمونه ها دیده شده استازتعداد زیادي درکه در مطالعه ي حاضر، 

وجود این . در مطالعه ي حاضر، بافت هاي کلیه بررسی شده، داراي نقصان ها و تغییراتی بودند
براي و اصلی ترین دلیل دهدتغییرات در کلیه می تواند توانایی انتقال و عملکرد بافت را کاهش 

کلیه هاي جانوران آبزي، می تواند شاخص خوبی . باشدکاهش مقاومت کلیه در برابر آالینده ها 
ین موجود در این آبی باشد، چرا که آالینده هایی مانند فلزات سنگبوم سامانهبراي سطح آلودگی 

محیط ها، توانایی کافی براي ایجاد تغییرات بافتی شدید را در بخش هاي مختلف کلیه خواهند 
). Mishra and Mohanty, 2008(داشت 
مشخصی داشته و به گروه پرندگان ، دوره هاي مهاجرتی)G. chloropus(نوك سرخ چنگر

Income breedingبه منظور تغذیه به سمت عرض ندان مجبوراین دسته از پرندگا. تعلق دارند
و در دوره ي کردهو در این عرض ها اقدام به زاد و ولد هاي پایین تر جغرافیایی مهاجرت کنند

هرساله تعداد بیشماري از ). Wallau et al., 2010(را ترك می کنندبوم سامانهبعدي مهاجرتی، 
پاییز به محیط تاالب انزلی وارد شدهو دوره ي پرندگان آبزي، از جمله چنگر نوك سرخ در میانه ي 

شش ماه، پنج الی این . تا اواخر فروردین ماه در این محیط می گذرانندخود رامثل تغذیه و تولید 
قرار گیري .زمان الزم براي تجربه ي شرایط مختلف محیط زیست تاالب را به پرنده می دهد

تنوع تغذیه، تنوع زیستگاه ها و عمر نسبتاً طوالنی پرندگان آبزي در سطوح باالي زنجیره ي غذایی،
تا پرندگان آبزي، براي پایش هاي زیست استو حتی مصرف شدنشان توسط انسان، باعث شده

Braune(محیطی بسیار مناسب باشند  et al., 2005; Metcheva et al., 2006;

SecoPon et al., 2011.(
ت سنگین در آب، رسوب و بافت جانوران در تاالب انزلی را مطالعات پیشین، مقدار باالي غلظت فلزا

;Ashja-Ardalan et al., 2006(تایید می کنند  Perez-Lopez et al. 2008; Zhang

and Ma, 2011; Hoseinizadeh et al., 2011.(زیادي، تجمع فلزات سنگین پژوهشگران
,.Kalisinska et al(قرار داده اند در اندام هایی مانند کبد و کلیه در پرندگان را مورد توجه

2004; Eeva et al., 2006.(
عوامل داخلی و خارجی که تخریب شرایط سلول ها را به دنبال ازتغییرات بافتی در کبد می تواند 

بنابراین هیستوپاتولوژي یا هر گونه مطالعه اي در خصوص بافت ها و اندام هاي . دارد، باعث شود
آلودگی ها یا هرگونه شرایط بحرانی حاکم بر محیط بیان براي اري مناسبابزداخلی، می تواند 

، معتقد )1990(و همکاران Braunbeck). Battaglia et al., 2005(زیست جاندار، باشد 
بوده اما سوخت و سازبودند که تغییر در اندازه و شکل سلول هاي هپاتوسیت، عالمتی از افزایش 
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عالوه بر این موارد، وجود تغییرات مورفولوژیکی در . می تواند دالیل پاتولوژیک هم داشته باشد
Van der(سلول هاي بافت هاي داخلی، شاهد با ارزشی براي بیان تاثیرات آالینده ها است 

Oost et al., 2003 .( استبزرگ و در حال افزایش یي آبی، مشکلسامانه هابوم آلودگی در .
افزایش در تعداد و حجم صنایع، برون ریز فعالیت هاي کشاورزي و شیمیایی به داخل محیط هاي 

McGlashan and(آبی، موجودات آبزي را به سمت تاثیرات زیان باري سوق می دهد 

Hughies, 2001.(
ت هاي پرندگان مختلف رفتار خاصی را از تجمع فلزات سنگین دریافت شده از راه تغذیه، در باف

همانطور که در مطالعه ي حاضر بیان شد، ). Carpene et al., 1995(خود نشان می دهند 
، قبال به عنوان عالمتی براي )A ،3-B-3شکل (افزایش تغییر در ساختار سلول هاي هپاتوسیت 

که احتماالً با تاثیرپذیري از سوخت و سازيبیان کاهش کیفیت و آسیب دیدگی فعالیت هاي 
).Hinton et al., 1988(آبی همراه بوده، گزارش شده است بوم سامانهاي آلودگی ه

چنگر نوك سرخ یک پرنده ي همه چیز خوار بوده و گونه هاي زیادي از گیاهان مانند 
)Hydrillave rticillata; Nymphaesp.; Cladiumsp.;Cyparussp.( چندین گونه از ،

,Anisoptera, Odondata, Chrysomelidae(جانوران بند پا و نرم تن بستر زي مانند 

Curculionidae, Oligochaete (را در سبد غذایی خود جاي داده است)Mulholland

and Percival, 1982( . با توجه به اینکه غلظت آالینده هایی چون فلزات سنگین در موجودات
,Ruiz and Saiz-Salinas(استبیشتراز سایر موجودات حاضر در ستون آبی بستر زي 

انتقال زیستی به چنگر نوك سرخ که تغذیه ي مستقیم راهاین مواد آالینده می تواند از، لذا )2000
.شونداز این منابع غذایی دارند، منتقل شده و سبب بروز عوارض خاص خود را 

قاي وجود آسیب هاي بافتی در کبد و کلیه باید مورد توجه قرار گیرند، چرا که این اندام ها براي ب
که در بافت کلیه ي نمونه انبساط گلومرول ها و کاهش فضاي بومن . هستندپرنده بسیار حیاتی 

، احتماالً به دلیل تاثیر آلودگی هاي محیط تاالب انزلی )D-5شکل (هاي این مطالعه دیده شد 
Srivastaca(، چنانچه در نتایج مطالعات آزمایشگاهی نیز همین شواهد به ثبت رسیده است است

et al., 1990 .( ،پرندگان آبزي، پتانسیل بسیار زیادي براي تبدیل شدن به شاخص هاي زیستی
مطالعات زیادي بر روي .بیان تاثیرات آلودگی هایی مانند آلودگی فلزات سنگین، دارندبراي

هیستوپاتولوژي بافت هاي کبد و کلیه در جانوران آبزي براي نشان دادن تاثیرات زیست محیطی 
پایش این گونه هاي جانوري، به عنوان ). Ameur et al., 2012(نده ها، انجام گرفته است آالی

تخمین غلظت و تاثیرات شیمیایی آالینده ها در محیط هاي آبی، در حال افزایش برايروشی مهم 
;Burger and Gochfeld, 2004(است  Mallory et al., 2010.(
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نتیجه گیري
باراندازها و اسکله هاي ر محیط تاالب انزلی، از جمله داك سرسره ها، وجود منابع آلوده کننده د

شناورهاي صیادي و تجاري، ناحیه ي صنعتی و وجود کارخانجات کشتی سازي تجاري و نظامی، 
ورودي هاي رودخانه هایی که با خود فاضالب شهري و صنعتی را به محیط تاالب می آورند، می 

از جمله چنگر نوك سرخ، تاثیر بوم سامانهدات حاضر در این تواند به راحتی بر سالمت موجو
هیستوپاتولوژیک بافت هاي کلیه و کبد در پرنده چنگر نوك سرخ، می توان به با مطالعه ي .بگذارد

.خوبی تغییرات و نقصان هاي حاصله در بافت ها را شاهد بود
، دوره ی در منطقه ي معتدلري تاالب انزل، ولی به واسطه ي قرار گیاستچنگر نوك سرخ مهاجر

طول می انجامد را در این تاالب سپري می پنج الی شش ماه بهي زمستان گذرانی خود را که تا 
از این رو این پرنده می تواند به عنوان شاخص مناسبی براي تخمین میزان تاثیرات آالینده ها . کند

عالوه بر این با توجه به . ی، باشدچه در این محیط و چه در محیط هاي عرض هاي باالتر جغرافیای
این که مردم این منطقه، از این پرنده به عنوان یکی از منابع پروتئینی خود بهره می برند، لذا 

.این پرندگان می تواند بسیار مهم باشداز راهپایش و تخمین میزان آلودگی انتقالی 

تقدیر و سپاسگذاري
اي صورت گرفته توسط خانم دکتر نعیمی و آقاي بدین وسیله از زحمات و کمک هنویسندگان 

این پژوهش با حمایت مالی صندوق پژوهشگران . مهندس عظیمی تشکر خود را به عمل می آورند
.انجام شده است89004346ریاست جمهوري با کد 
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Abstract
Anzali wetland, one of the most important ecosystems, located in the south of
the Caspian Sea (lat. 37º28΄ N: lon. 49º25΄ E), receives a large amount of urban,
agronomic and industrial swages. Nonethless it is a main place to brees, to grow
up and to take winters for waterfowls. Twelve Common Moorhen (Gallinula
chloropus Linnaeus, 1758) have collected alive from four stations on Anzali
wetland, during April 2010. Histopathological investigation were shown clear
alterations in liver tissues withdegeneration of hepatocytes, pigments
macrophage aggregation, rupture of cells with dilation of diss space, congestion
and haemorrhage, hemosiderin pigments aggregation. Aggregation of leukocyte
infiltration, capillary dilation, hypertrophy, degeneration and shrinkage of the
cells, affected portion of the kidney, glomerular expansion and absence of the
Bowman’s space, tubular epithelial cell hypertrophy, were also observed in
kidney tissues. Results of the present stude were revealed that kidney and liver
tissues of Common Moorhen can be investigated as a pollution bioindicator in
Anzali wetland, due to their relatively long period of wintering migratory and
also high polluted body of ecosystem in Anzali wetland area.
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