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 هاي شهريچالخاكدر پرندگان مدیریت 
 1*، منصوره ملکیان

   چکیده 

مسمومیت پرندگان با مواد  توان به که از جمله آن می  اندگرفته قرار طر انقراضخبسیاري از پرندگان در جهان به دالیل مختلف در 

در  کمبود غذا به دلیل پرندگان داشته و گونه هاي مختلف ها تأثیر منفی بر اشاره کرد. تخریب زیستگاه شیمیایی و فلزات سنگین 

حل مدر  یکی از علل مسمومیت پرندگان  دفع نادرست پسماندها  .  کنند می  جستجو  ها  در میان زباله خود را    يغذا  ،زیستگاههاي طبیعی

د،  نندار  زیادي  تنها ارزش غذایینهي انسانی  پسماندهاکه این    شودتولید می   در شهرها  زبالهروزانه حجم زیادي    . استاي تجمع زباله  ه

مدیریت و    .کندپرندگان را تهدید میحیات  و سموم،    هادارو  ،مانده مواد شیمیاییو باقی  آنهاهاي موجود در  ها و ویروسبلکه باکتري

همچنین ارزیابی مخاطراتی    و   دالیل جذب  کننده از سایت،هاي استفادهر اینگونه مناطق مستلزم شناخت گونهپرندگان دتعامل انسان و  

هایی تهدید و نابودي قرار بگیرند و یا گونه  يستانهآهایی نادر بوده که خود در  ها ممکن است گونه است که براي انسان دارد. این گونه

، هادر خاك چالپرندگان جمعیت به منظور کنترل  نقش داشته باشند. هامهاجرت به مناطق مختلف در انتقال بیماريبا باشند که 

ها از طریق پوشاندن آنها  زبالهدسترسی فیزیکی پرندگان به  توان به محدود کردن  که از جمله میهاي مختلفی پیشنهاد شده است  روش

اشاره کرد.   ،شهرداري هادر توسط سازمان مدیریت پسماند  ، هاي پالستیکی ضخیم یا مواد دیگر در خارج از ساعات کاريبا الیه

اي ثر است. احیاي زیستگاههؤافزایش کارایی عملیات فراوري زباله و کاهش زمان تلمبار شدن زباله نیز در کاهش حضور پرندگان م

تغییر  کمک کند.  آنها  تواند در درازمدت به بهبود وضعیت زیستگاه طبیعی پرندگان و فراهم شدن شکار طبیعی  ها میطبیعی نظیر تاالب 

از جمله  نیز اي در منطقه در پوشش گیاهی منطقه و مدیریت فضاي سبز، کاهش مناطق آبی در محیط و استفاده از شیوه آبیاري قطره

یا حضور انسان، و  با استفاده از سر و صدا  پرندگان  کند. ترساندن  اي است که به کاهش حضور پرندگان کمک میهزینههاي کم روش

استفاده و مختلف ها و شرایط منطقه در کشورهاي هاي امواج نیز با توجه به نوع گونههاي صوتی و یا تولیدکنندهکنندهپخشنصب 

 پیشنهاد شده است. 
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 مقدمه

بشري است وتداوم حیات   تنوع زیستی، ارزشمندترین گنجینه
باشد. عوامل متعددي تنوع زیستی را  گرو حفاظت از آن می در 

ثیرات  أترین آنها ت کند که عمده در مقیاس جهانی تهدید می 
ي توسعه  .]1[ هاي انسانی استمستقیم و غیرمستقیم فعالیت

هاي انسانی، روز به روز از تنوع طبیعی  ي فعالیت رویهبی
هاي بیشتري را براي زندگی و  کاهد و محدودیت ها میزیستگاه
هاي زیستی را براي آنها وحش ایجاد کرده و عرصهیاتبقاي ح

ها تأثیر منفی بر  زیستگاهو نابودي تخریب کند. تر میتنگ
کمبود غذا در  به دلیل هاي مختلف وحش داشته و گونهحیات

خود    يها غذا ناچار براي بقا در میان زباله هاي طبیعی به  زیستگاه
 .  ]2[ کنندمی را جستجو 

هاي تجمع زباله جهت تولید کود آلی و یا دفن، از جمله محل
هاي اخیر به واسطه تأمین غذا به محلی  که در دهه مناطقی هستند

چراکه این مناطق  .  ) 1(شکل    اندبراي زیست پرندگان تبدیل شده
هاي مختلف پرندگان دسترسی آسان و دائمی به غذا را براي گونه

 
1 Landfill 

رغم تنوع پرندگان و اهمیت این مناطق علی.  ] 3[  آورندفراهم می 
حضور همچنین مخاطراتی که    تهدید شده وهاي  براي حفظ گونه

تاکنون   ) هااز جمله انتقال بیماری دارد (راي انسان پرندگان باین 
ع و وضعیت آگاهی از تنو کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

-برنامه هایی که در این مناطق حضور دارند برايحفاظتی گونه
کنترل جمعیت  این  برعالوهت ضروري است. ظیزي حفار

رار گرفتن انسان در  قاحتمال  دلیلهپرندگان در این مناطق، ب
از اهمیت   ،مشتركهاي انتقال بیماريو معرض پرندگان آلوده 

 .  ] 4[ دار استرزیادي برخو

   1چالخاك

مکانی مناسب و امن براي فرآوري و دفن بهداشتی  چالخاك
دفن، آخرین عنصر الزامی  است. هاي جامد در سطح زمین زباله
و سرنوشت نهایی آید به شمار میا مدیریت پسماندهفرایند در 

تمام پسماندهایی است که ارزشی (به لحاظ حرارتی یا براي  
بازیافت) ندارند و باید دور ریخته شوند. دفن بهداشتی روشی  

د جامد در زمین، جهت ممانعت از  ئمهندسی جهت دفن مواد زا 

 ) انشاهقلی جواد از عکس( اصفهان  شهر چالاز خاك یی: نما1شکل
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هاي  یکی از بهترین روش باشد.زیست می طآسیب زدن به محی
-سلول گونه اینهاي جامـد شهري دفن آنها در مـدیریت زباله

هاي در مقایسه با سایر روش است. این روشي دفن بهداشتی  ها
مناسب روشی    تجزیه در اثر حرارت،    یا  متداول شامل سوزاندن

جامد   (دورریزها)  بهداشتی براي دفن زایدات یمحلو 
صورت  ها زایدات بهغیرخطرناك یا خطرناك است. در این محل 

شوند و در پایان کار در هر روز  الیه پخش و فشرده می الیه
 . شوندتوسط خاك پوشیده می 

 ها و جذب پرندگانچالخاك

مناطقی که در  از جمله  تولید کود آلی و یا دفن زبالههاي محل
مین غذا به محلی براي زیست پرندگان أهاي اخیر به واسطه ت دهه

فراوان   ،آساناند. این مناطق دسترسی تبدیل شده بومی و مهاجر 
-مختلف پرندگان را فراهم میهاي براي گونهبه غذا می ئ و دا

اي استفاده عنوان زیستگاه تغذیهبه. پرندگان از این مناطق آورند
افزایند.  سازي و تولیدمثل بر جمعیت خود میبا آشیانهنموده و 
هایی نادر بوده  گونه(مثل پرندگان شکاري)  ها  این گونهبرخی از  

تهدید و نابودي معرض  در  با مصرف پسماندها و مواد آلوده  که  
هاي موجود در پسماندهاي  ها و ویروسباکتري گیرند. میقرار 

 .  کندپرندگان را تهدید میاین حیات انسانی 
کشتارگاهی، تلفات    داتی زا  حجم زیادي از زباله شهري، روزانه

شود. این  هاي دفن پسماند میسایتمرغداري و دامداري وارد 
-در اینشکاري  پرندگان    توجهی ازسبب شده که شمار قابل  امر

. دنبال یافتن غذا باشندها بهمیان انبوه زبالهو ها گونه سایت
در مناطق مختلف جهان نشان داده است که مطالعات انجام شده  

-تغذیهعنوان زیستگاه  ها بهچال طیف وسیعی از پرندگان از خاك
نظیر  چیزخوار هاي گوشتخوار و همهگونه کنند. استفاده میاي 

هاي غالب اینگونه  گونهها و پرندگان دریایی  ها، عقاب کالغانواع  
   .]5[  دهندمناطق را تشکیل می

هستند که در گورستان  یپرندگانمله جپرندگان شکاري از 
-تخریب زیستگاهبا  شوند.وفور دیده می پسماندهاي شهري به

هاي طبیعی، امکان شکار براي این  هاي طبیعی و کم شدن طعمه
-به اینمین غذا  أوجود نداشته و پرندگان زیادي براي تپرندگان  

-. استفاده پرندگان شکاري از محلنمایندمراجعه می  منطقه  گونه
,  6[ هاي تجمع زباله در نقاط مختلف جهان گزارش شده است

عقاب طالیی  گونه عقاب سرطاس،    ر یها نظبرخی از این گونه  ]7

درمعرض انقراض و  هاي از جمله گونه و عقاب صحرایی
به خوردن پسماندهاي  .  این پرندگان ]8[حمایت شده هستند 

تغذیه  پسماندهاي گوشت و ضایعات مرغ  و از    اندتر عادت کرده
غذاي این پرندگان شکاري نیست و کنند. این پسماندها که می

شود.  نها آو مرگ  سبب بیماري  تواندمیارزش غذایی ندارد، 
مانده  ندها و باقیاین پسماهاي موجود در ها و ویروس باکتري

پرندگان  حیات این  سموم، حاصل از داروها و مواد شیمیایی 
    .]7[ کندشکاري را تهدید می 

 هاي ایرانچالخاكپرندگان در  

پرندگان  هاي شمالی،  در عرضو کم شدن غذا  ما  فصل سربا آغاز  
  ،ایران به کشور ازجمله ،مناطق جنوبی و گرمتر زیادي به

از اواخر شهریور  مهاجرت پرندگان به ایران  . کنندمهاجرت می
یکی  شود.  تدریج به تعداد پرندگان افزوده میشود و بهشروع می

خود انتخاب  اقامت موقت  براي  مهاجر  پرندگان  که  ی  ی هااز مکان
در کشور ایران  . هاي دفع و دفن پسماند استسایت، دکننمی

تجمع و دفن  توان یافت که به محل هاي متعددي را میمکان
واسطه هاین مناطق ب    .هاي شهري اختصاص داده شده استزباله

 تبدیلبومی و مهاجر تأمین غذا به محلی براي زیست پرندگان 
اهمیت این  و  علیرغم تنوع پرندگان در این مناطق . ]9[ اندشده

وحش و تهدیداتی که این  هاي حیاتمناطق براي حفظ گونه
مورد بررسی  کمتر ها در این مناطق با آن مواجه هستند، گونه

آگاهی از تنوع جامعه  . این درحالی است که اندقرار گرفته
هاي مناسب تواند در تعیین راهکارپرندگان در اینگونه مناطق می

-هاي مزاحم و نیز برنامهبراي حفاظت از پرندگان، کنترل گونه
در این مناطق نقش انسان ریزي جهت کاهش تبعات منفی بر 

 ي داشته باشد. مؤثر
از سیبري  از جمله پرندگان مهاجري است که پرندگان شکاري 

ي و  تر مرکزگرم هاي و مناطق شمالی ایران به سمت دشت
سرما علت مهاجرت این کنند. جنوبی کشور مهاجرت می 

هایشان نیست، بلکه عامل اصلی کمبود غذا  پرندگان از زیستگاه
هاي حمایت از جمله گونهعقاب طالیی و عقاب صحرایی    .است

و در میان  ایران هستند که در مناطق مختلف کشور  شده در
در مجاورت  به عنوان مثال  .)2(شکل  شوندها مشاهده میزباله

 پرندگان هایی ازیاسوج گونه شهر  زباله سایت و کشتارگاه

گزارش   و سارگپه صحرایی ، عقابنظیر عقاب طالیی شکاري
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قاب  . ع]10[ کنندکشتارگاهی تغذیه می زایداتشد که روي 
از بارزترین انواع پرنده   و کورکور سیاه عقاب شاهی ،صحرایی

گردنه زینل در استان شکاري مهاجر پاییز و زمستان در منطقه 
ها و پسماندهاي غذایی و یا الشه هستند که بر روي اصفهان 

  . ]9[ دهندهاي بزرگی را تشکیل می ضایعات کشتارگاهی گروه
ها در جهان  با این حال چند سالی است که جمعیت این عقاب

بسیار کاهش یافته و در حال انقراض هستند که از جمله عوامل  
توان به انواع  کاهش جمعیت این دو گونه عقاب می 

هاي برق هاي غذایی، برق گرفتگی و برخورد با دکل مسمومیت 
 .  ]10[ هاي بادي اشاره کردو توربین

 

 هاچالدر خاك  پرندگانمخاطرات حضور  

ــور پرندگان در خاك اینـکه تهدیدي براي بر  ها عالوهچالحضـ
آید، مخاطراتی نیز براي انـسان و ـساختارهاي آنها به حـساب می
هري ایجاد می طح بینکند.  ـش المللی به مطالعات متعددي در ـس

ی گونه ایتویژه پرندگان هبحیات وحش هاي بررـس هاي در ـس
ها  چالخاكهاي تولید کود و ها، ـسایتخانهانـسانی نظیر تـصفیه

اي ـه ـچالـخاكاي ـکه روي در مـطالـعهعنوان مـثال، هبـ .  اـندپرداخـته
خطرات ناشــی از مرغان   ]11[امریکاي شــمالی انجام گرفت 

هایی نظیر ترـساندن روشد و دریایی براي هواپیماها ارزیابی ـش 

ــتفاده از  ــان، اس ــور انس ــدا و یا حض ــر و ص ــتفاده از س با اس
دهپخش دهکنـن دکنـن ا تولـی ــوتی و ـی اي صـ اي امواج ـه براي ـه

ــتفاده دورکردن آنها،   ــد. در اروپا نیز فراوانی و اس ــنهاد ش پیش
ــلی گوـنه ـها مورد ـچالـخاكـهاي مختلف حـیات وحش در فصـ

ــی قرار گرـفت  این مـناطقنی مرـغان درـیایی در فراوا و  بررسـ
ینعنوان مختلبه نل مناطق کننده کار ماـش د. معرفی  ها و پرـس ـش

هاي در انگلستان برآوردها نشان داده است که خسارات و زیان
هزار دالر اسـت به   120تا   65ناشـی از مرغان دریایی سـالیانه 

مد استفاده کاراهایی  ها از روشبا شناخت گونههمین دلیل باید  
 . ]12[د تا از هدر رفت سرمایه جلوگیري شود شو

کنـند و ـباـعث آلودگی ـها را ـبه اطراف پراکـنده میرـندـگان زـباـلهپ
ــت   ــوند. تحقیقات ها میچالاطراف خاكآب و محیط زیس ش

نوع عامل  60نـشان داده اـست که پرندگان وحشی ناقل بیش از  
اري اريبیـم ه برخی از این بیـم د ـک ــتـن ا نظیر آنفلونزاي زا هسـ ـه

ــنده اســت. د مطالعه راز مواردي که مو  مرغی براي انســان کش
که بیماري سالمونلوز   Salmonella)قرار گرفته است سالمونا (

ـهاي این ـباکتري بین حیواـنات مختلف کـند و گوـنهیـجاد میرا ا
ترك می ان مـش ند و درجات مختلف بیماري را ایجاد و انـس باـش

در  ]15[) H5N1. انفوالنزاي پرنــدگــان (]14, 13[ کننــدمی
سـالیان اخیر بسـیار مورد نگرانی مردم در سـراسـر جهان بوده 
اسـت. باکتري اشـرشـیاکولی توسـط محققان مورد مطالعه قرار 

 )انشاهقلی جواد از عکس( اصفهان شهر چال¬در خاك ی: عقاب شاه2شکل 
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که در برخی از انواع آن  و نشان داده شده است که    گرفته است
قدرت بیماریزایی هاي پرندگان مـشترك اـست، بـسیاري از گونه

رد. کارگرانی که به لحاظ شــغلی در این مناطق کار دا شــدیدي
آنها مواجه هستند بیشتر کنند با پرندگان الوده و یا فضوالت  می

 ها قرار دارند.در معرض اینگونه بیماري

 راهکارهاي کنترل مخاطرات و تهدیدها 

مورد مطالعه  آنهاهاي ناشـی از  ها و زیانهاي کنترل گونهروش
ــت.  ه اسـ ان قرار گرفـت هیکی از کممحـق ترین مؤثرین و رتهزیـن

ی فیزیکی پرندگان به زبالههاروش ترـس ها از طریق ، کاهش دـس
ــاندن آنها با الیه ــخیم یا مواد دیگر در پوش ــتیکی ض هاي پالس

اعات کاري اـست . از آنجا که تغذیه، مهمترین دلیل خارج از ـس
ور پرندگان در خاك ی چالحـض ترـس ت محدود کردن دـس ها اـس

اـلهپرـندـگان  ــور ز تواـند امیـها ـبه زـب در منطـقه آنـها ـتداوم حضـ
ا دبـک ان ـه اهش زـم ه و ـک اـل ات فراوري زـب ارایی عملـی . افزایش ـک

در اـست.   مؤثرگان  دنیز در کاهش حـضور پرنتلمبار ـشدن زباله  
تواند در ها میهاي طبیعی نظیر تاالبار آن احیاي زیســـتگاهکن

به بهبود وضـعیت زیسـتگاه طبیعی پرندگان و فراهم درازمدت  
 شدن شکار طبیعی کمک کند. 

در ـهاي ـکارآـمدي ـکه براي کنترل مرـغان درـیایی از جمـله روش
تچالخاك ده اـس تان توصـیه ـش ش  ،هاي انگلـس تغییر در پوـش

گیاهی منطقه و مدیریت فضــاي ســبز موجود اســت. حذف 
ها در کاهش جمعیت گونه سـایتسـطوح چمن وسـیع در این

ــت. مؤثرآنـها   ـها معموالًـکاـکاییویژه هبـ مرـغان درـیایی  بوده اسـ
ــت دارند. بـنابراین کاهش هاي باز و چمنمحیط کاري را دوسـ

هش حضـــور هاي باز و چمن در ســـایت به کاســـطح محیط
کـند. ـحذف ـیا ـکاهش مـناطق آبی در محیط و پرـندـگان کـمک می

یوه آبیاري قطره تفاده از ـش به کاهش حـضور نیز اي در منطقه  اـس
دـگان کـمک می د.پرـن ا روش کـن ــاـندن ـب ـهاي دیگري نظیر ترسـ

کننده اـستفاده از ـسر و ـصدا و یا حضور انسان، استفاده از پخش
ــوتی و یا تولیدکننده ي امواج نیز با توجه به نوع هانوارهاي ص

 . ]16[ تشده اس دها و شرایط منطقه پیشنهاگونه
هاي زیادي که با توجه به هزینهتوصــیه محققان این اســت که  

ــتفاده از روش ــته هاي متعدد کنترل میاسـ تواند به همراه داشـ
بودن هر روش در ســایت   مؤثرباشــد الزم اســت که کارایی و  

محدودیت اـستفاده   هدف مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. معموالً

د که بهاي آنها میهها هزینهاز این روش الیانه یا باـش ورت ـس ـص
شــرایط آب و توجه به   .به صــورت مقاطع زمانی وجود دارد

نیز در اسـتفاده کننده از سـایت هاي غالب هوایی منطقه و گونه
هاي اولیه نشـــان مهم هســـتند. بررســـینتخاب روش کنترل  ا

ــتگاهمی ــترین دهد که دس ــاننده پرندگان بیش هاي صــوتی ترس
کارایی را دارند و به محیط زیســـت و پرنده نیز آســـیب وارد 

دنمی ادي ایجـاد  ،کنـن ــکالت زـی انونی مشـ ابراین از نظر ـق بـن
کنند. در کشـورهاي دیگر نظیر انگلسـتان و  ایاالت متحده نمی

 )ـسونیک و التراـسونیکـصوتی (هاي امریکا اـستفاده از دورکننده
ت و لندفیل اندن پرندگان ها جهت در مناطق تولید کمپوـس ترـس

ــتبه  وبوده   مؤثر ــده اس ــنهاد ش ــب پیش . عنوان راهکار مناس
یه می ایت یک براي کنترل پرندگان در کنند که  محققان توـص ـس
ود از ترکیبی از روش تفاده ـش در طول زمان  آنهاو کارایی ها اـس

ده پایش  وـش الح ـش ب با نیاز اـص یوه  نو متناـس د تا به بهترین ـش
 منطقه دست یافت.یک با پرندگان در  مؤثرترل و تعامل نک

 گیرينتیجه

ـهاي متـعددي ـکه پرـندـگان ـبا وجود اهمـیت اکولوژـیک و ارزش
ــایت ــور آنها در س هاي دفن و فرآوري زباله دارند کثرت حض

به همراه براي انسان مشکالتی را  مخاطراتی را براي پرندگان و 
اي که حداقل آسیب پرندگان به گونههاي کنترل  لذا روش  .دارد

ــده و با ابزار و روش مناســـب بتوان آنها را از  به آنها وارد شـ
ــت از اهمـیت زـیادي برخوردار اینگوـنه محیط ـها دور نـگه داشـ

 است. 
ــترســـی پرندگان به زباله، افزایش کارایی  با محدود کردن دسـ

دن زباله می توان عملیات فراوري زباله و کاهش زمان تلمبار ـش
صدمه   چونطق کاست.  اینگونه منااز تداوم حضور پرندگان در  

از نظر اخالق زیســتی و در راســتاي زدن به پرندگان وحشــی 
هاي کنترلی روشـشود، بنابراین زیـست توـصیه نمیحفظ محیط

هاي روشمسـموم کردن مناسـب نیسـت.  و   مثل شـلیک کردن
صـداهایی که پرندگان را اسـتفاده از   ترسـاندن پرندگان همانند

ــتفاده از نورهاي فلش،  کندناراحت می ــت، اس ــتنده  دس گاه فرس
هایی مافوق ـشنوایی  ـصوت که فرکانس  امواج ـصوتی یا ماوراي

ــان تولید می ــب می ي جایگزینهاگزینه ،کنندانس ــند. نص باش
زیادي  اًه اولیه نسـبتینها در منطقه مسـتلزم هزگونه دسـتگاهاین

تن پرندگاناـست اما در دراز اندن و کـش  ،مدت بدون آـسیب رـس
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ــتی اهمیت داردکه هم از جنبه زیســـت  ،محیطی و هم بهداشـ
تواند راهکار مناـسبی باـشد. با توجه به اینکه افزایش پوـشش می

گیاهی و دســترســی به منابع آب باعث افزایش تراکم پرندگان 
تم آبیاري نیز میمی یـس بز و ـس اي ـس ود مدیریت فـض تواند بر ـش

ه باـشید که تتوجه داـش   دبای  کاهش جمعیت پرندگان مؤثر باـشد.
چون  صـورت روزمره در آیدهاسـتفاده از یک روش نبایسـتی ب

ـکارایی الزم را نخواـهد و کنـند ـعادت میروش ن آپرـندـگان ـبه 
ت.   ی نیاز  ورکردندر واقع، موفقیت در دداـش به  پرندگان وحـش

هاي استفاده از روشبندي، پشتکار، سازماندهی و تنوع در  زمان
 .تلف خواهد داشتخم

محیطی  ستمهم زی   هايچالشیکی از  مدیریت پسماند  در ایران،  
  .است و اغلب شهرها در این زمینه با مشکالتی مواجه هستند

-هاي موجود در کشورهاي درحالچال خاكدر  معموالًچراکه 
استاندارد  قوانین مربوط به دفن زباله به شیوه    ،ظیر ایرانن  ،توسعه

که وابسته به   ،پسماند سازمان مدیریت. شودرعایت نمی
دفع و نظارت بر امور پسماند ، پردازش وظیفه شهرداري است

شهرها (نظیر  را در شهرها برعهده دارد. حجم باالي زباله در کالن
تهران)، زمان تفکیک و فرآوري زباله را افزایش داده، بوي  

شود. با  هجوم پرندگان را موجب میکند و نامطبوع ایجاد می
هاي شهري در ایران، به نظر  چالتوجه به شرایط حاکم در خاك

و حذف دسترسی پرندگان به پسماندها رسد که پوشاندن می
هاي  ستفاده از تکنیکباشد. ا  مؤثرهزینه و  منابع غذایی روشی کم

اي  هیله بازدارنده وسدفـع، پراکندن پرندگان و ترساندن آنها به
 ،عنوان راهکارهاي اجراییبه نیز  ایجاد موانعو  صوتی، دیداري 

 .دنشوپیشنهاد می، هاي شهري در ایرانچالدر خاك
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