دوماهنامه طبّ جنوب
پژوهشكده زيست -پزشكي خليج فارس
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
سال بيستم ،شماره  ،5صفحه ( 994 –964آذر و دی )6946

Iran South Med J 2017; 20(5): 448-469
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6

 6مؤسسه تحقيقات علوم شيالتي ،پژوهشكده ميگوی کشور
 2گروه محيط زيست ،دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست ،دانشگاه مالير ،مالير ،ايران
 9گروه محيط زيست ،پژوهشكده انگور و کشمش ،دانشگاه مالير ،مالير ،ايران
(دريافت مقاله -45/61/7 :پذيرش مقاله)45/62/66 :

چكيده
زمينه :امروزه يكي از مهمترين مشكالت جهاني محيط زيست بخصوص در اکوسيستمهای آبي ،آلودگي ناشي از فلزات سنگين است .چرا
که اين عناصر به دليل خصوصياتي همچون ثبات شيميايي ،تجزيهپذيری ضعيف و داشتن قدرت تجمع زيستي در سطوح مختلف زنجيره
غذايي موجب ايجاد صدمات و خطرات اکولوژيكي فراواني برای موجودات زنده ميگردند .لذا مطالعه حاضر به بررسي غلظت فلزات
سنگين (جيوه ،کادميوم ،سرب ،کروم ،مس ،نيكل ،روی و آهن) و ارزيابي خطر اکولوژيكي آنها در رسوبات ساحلي منطقه ويژة اقتصادی-
پارس جنوبي ميپردازد.
مواد و روشها :جهت بررسي غلظت فلزات  66ايستگاه در طول سواحل منطقه مورد مطالعه انتخاب و در هر ايستگاه  9نمونه برداشت
شد .پس از آمادهسازی و هضم نمونهها ،غلظت فلزات مذکور با استفاده از دستگاه پالروگراف تعيين گرديد.
يافتهها :نتايج نشان داد متوسط کل غلظت فلزات در رسوبات به ترتيب (جيوه> کادميوم > سرب > کروم > نيكل > مس > روی >آهن)
به ميزان (> 95/64±62/195 > 24/54±6/77 > 64/46±1/49 > 67/44±1/79 > 4/54±1/97> 1/997±1/17 > 1/19±1/166
و فاکتور آلودگي ،بيانگر وضعيت آلودگي پايين و تا حدودی متوسط در منطقه بود .همچنين بررسي خطر اکولوژيكي و خطر محيط زيستي
فلزات سنگين نشان داد ،به ترتيب خطر به صورت (جيوه> کروم > روی > نيكل > سرب > مس > کادميوم) ميباشد.
نتيجهگيری :براساس نتايج به دست آمده ميتوان بيان کرد وضعيت آلودگي در منطقه برای فلزات (جيوه ،روی ،کروم ،سرب و نيكل)
پايين و برای فلز کادميوم و مس متوسط است .باالبودن غلظت فلزات کادميوم در مقايسه با مقدار متناظر آنها در پوستة زمين ،بـه همراه
مقادير باالی فاکتور آلودگي ،آلودگي اصالح شده برای فلزات کادميوم و مس از تأثير فعاليتهای انساني در آلودگي و انباشت اين فلزات
در رسوبات منطقه حكايت دارد .همچنين بر اساس محاسبه شاخص خطر اکولوژيكي فلزات ميتوان بيان کرد در بين عناصر اندازهگيری
شده ،رسوبات از نظر فلز کادميوم در معرض خطر متوسط اکولوژيكي قرار دارد.
واژگان کليدی :ارزيابي خطر اکولوژيكي ،شاخص بار آلودگي ،رسوبات ،فاکتور آلودگي ،فلزات سنگين
* مالیر ،دانشگاه مالیر ،پژوهشکده انگور و کشمش
Email: mohsenmirzayi27@yahoo.com
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مقدمه
اکوسيستمهاي آبي یکي از مهمترین و غنيترین

محيطزیستي همچون جيوه ،سرب و کادميوم هستند که

اکوسيستمهاي جهان هستند که نقش مهمي در زندگي

به طور بالقوه براي محيطهاي آبي بخصوص موجودات

بشر و سایر موجودات زنده دارند ( .)۱به طوري که

زنده و استفاده کنندهگان آنها سمي و خطرناک هستند

کيفيت این اکوسيستمها به عنوان یکي از فاکتورهاي

( 8 ،۴و  .)9در این ميان یکي از محيطهاي که به شدت

اساسي جهت کنترل وضعيت سالمت و بيماريهاي

تحت تأثير آلودگيهاي شدید ناشي از فعاليتهاي

انساني و حيواني در نظر گرفته ميشود ( .)۲اما با این

انساني و تا حدودي طبيعي قرار گرفتهاند ،رسوبات

حال امروزه بشر به منظور فراهم نمودن زندگي بهتر ،با

موجود در مصبها و نوارهاي ساحلي هستند ( .)۱۱به

فعاليتهاي گوناگون خود در زمينه صنعتي و غيرصنعتي

همين جهت رسوبات سطحي این نواحي به منظور

تا حدود زیادي در این بخش از طبيعت نيز دخالت

ارزیابي دقيق آلودگي عناصر سنگين بکار گرفته شده

نموده و مشکالتي را براي محيط زیست اطراف خود به

است ( )۱۱چرا که رسوبات دائماً آالیندهها را جذب

ویژه در اکوسيستمهاي آبي وجود آورده ،که آلودگي

کرده و در نتيجه به مراتب آلودگي بيشتري نسبت به

آب ،ورود آالیندههاي آلي و معدني مختلف ناشي از

ستون آب دارند ( .)۱۲عالوه بر جذب مداوم آالیندهها،

فعاليتهاي مختلف شهري ،صنعتي و کشاورزي از

ذرات معلق موجود در ستون آب قبل از تهنشيني بر

مهمترین این نوع معضالت محيط زیستي به شمار

روي رسوبات ،آالیندههاي موجود در ستون آب را

ميآیند ( .)3زیرا این عناصر داراي خواص و

جذب نموده ،که نتيجه این فرآیند تجمع بيشتر

ویژگيهایي همچون سميت ،پتانسيل سرطانزایي و

آلودگيها در رسوبات ميباشد ( .)9همچنين فلزات

جهشزایي زیاد ،پایداري بسيار طوالني ،تجمعپذیري

سنگين در فرمهاي (آلي ،معدني و پایدار) ()Fractions

باال در سطوح مختلف زنجيره غذایي هستند ( .)۴فلزات

شيميایي مختلفي در رسوبات وجود دارند ،که این

سنگين موجود در اکوسيستمهاي آبي داراي دو منشاء

فرمهاي مختلف خود موجب تحرک ،دستيابي زیستي

طبيعي زمينشناسي و یا انساني هستند .منشاء طبيعي

()bioavailability

عمدتاً ناشي از هوازدگي خاک و سنگها ،فرسایش

( )potential toxicityمتفاوتي براي آنها شده است

محيط ،آتش سوزي جنگلها و فوران آتشفشانها

( ۱3و  .)۱۴بنابراین بررسي خصوصيات کيفي رسوبات

ميباشند ( .)۵منشاء انساني ناشي از تخليه پسابهاي

سطحي و اندازهگيري آلودگي فلزات سنگين در نواحي

شهري ،صنعتي و کشاورزي ،تخليه زایدات کشاورزي،

ساحلي یک ابزار مدیریتي مهم براي ارزیابي و سنجش

معدنکاري ،رواناب شهري و غيره .هستند ( .)۶اگرچه

سالمتي اکوسيستمهاي ساحلي و نواحي بين جزر و

وجود برخي از فلزات (مانند آهن ،منگنز ،کبالت ،مس

مدي هستند ( ،)۷زیرا تجمع باالي فلزات سنگين در

و روي) به عنوان عناصر غذایي به ميزان بسيار کم براي

این اجزا ميتواند منجر به تغييرات اکولوژیکي جدي

انجام فعاليتهاي زیستي موجودات زنده ضروري

شود ( .)۱۵اصوالً آلودگي اکوسيستمهاي آبي به فلزات

هستند ( .)۷اما یافتهها نشان ميدهند که رسوبات

سنگين ميتواند از طریق بررسي آب ،رسوبات و

اکوسيستمهاي دریایي حاوي مقادیر عظيمي از آالیندهها

موجودات زنده و همچنين طيف وسيعي از شاخصهاي
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محيط زیستي همچون ارزیابي خطر اکولوژیکي،

را براي سالمت و زندگي انسان نيز ایجاد نماید .به

شاخص زمين انباشت شيمایي ،فاکتور آلودگي،

همين جهت بررسي و ارزیابي خطر محيط زیستي

شاخص بار آلودگي و غيره مورد تأیيد قرار گيرد .اما

غلظت فلزات سنگين در این اکوسيستم از اهميت

در این ميان یکي از شاخصهایي که به دليل اهميت

بسيار باالیي برخوردار است .زیرا اگر چه محققان

فراوان در چند سال اخير توجهات قابل مالحظهاي را

زیادي به بررسي آلودگي و سنجش غلظت فلزات

به خود جلب کرده ،شاخص ارزیابي خطر اکولوژیکي

سمي در این اکوسيستم پرداختهاند اما اطالعات اندکي

فلزات سمي در محيطهاي آبي است ( .)۱۶چرا که این

در مورد ارزیابي خطر اکولوژیکي آنها در رسوبات

شاخص بر اساس ميزان غلظت و فاکتور سميت هر

ساحلي منطقه وجود دارد .به همين جهت انجام چنين

فلز ،پتانسيل خطر اکولوژیکي آنها و همچنين خطر

مطالعهاي به منظور دستيابي به اطالعات کمي و کيفي

محيط زیستي مجموع فلزات را مشخص مينماید (.)۷

از ميزان آلودگي و اثرات آن بر محيطهاي آبي این

خليجفارس یکي از مهمترین پهنههاي آبي جهان است

نواحي بسيار ضروري است .بنابراین با توجه به مطالب

که از نظر ساختار بومشناسي و تقسيمبندي محيطهاي

بيان شده و اهميت اکوسيستم دریایي خليجفارس

دریایي در منطقه فالت قاره واقع گردیده و محيط

مطالعه حاضر به سنجش و ارزیابي خطر اکولوژیکي

مناسبي براي زندگي موجودات زنده مختلف ميباشد.

برخي فلزات سنگين در رسوبات نواحي ساحلي منطقه

اما متأسفانه در چند دهة اخير تحت تأثير صدمات و

ویژه اقتصادي پارس جنوبي در سواحل استان بوشهر

بحران محيط زیستي مختلف همچون آلودگي نفتي و

در خليج فارس ميپردازد.

فلزات سنگين ناشي از منابع طبيعي و انساني همچون
رواناب شهري و غيره .قرار گرفته است ( ۱۷و .)۱8

منطقه مورد مطالعه شامل محدوده «منطقه ویژه

که در ميان ميتوان به فعاليتهاي صنعتي در نواحي

اقتصادي -انرژي پارس» در جنوبِ شرق استان بوشهر،

مختلف سواحل این پهنه آبي همچون «منطقه ویژه

که در خليجفارس واقع شده ،است .این منطقه در

اقتصادي -انرژي پارس» که با هدف بهرهبرداري از

محدودة جغرافيایي طول شرقي  ۵۲° ۱۶تا  ۵۲° 3۴و

ذخایر گاز و نفتِ ميدان مشترک پارس جنوبي احداث

عرض شمالي  ۲۷° ۲3تا  ،۲۷° ۴۶از جنوب شرقي

و در حال توسعه است ،اشاره نمود .که ورود بيش از

استان بوشهر (دماغه نایبند) تا جنوب غرب بندرکنگان

حدِ این عوامل تهدیدکننده (آالیندههاي مختلف آلي و

(برکه چوپان) ،واقع در خليجفارس قرار دارد .شکل ۱

معدني) ناشي از فعاليت چنين صنایعي ،موجب بروز

موقعيت منطقه مورد مطالعه و نقاط نمونهبرداري را

اختالل در عملکرد اکوسيستم شده و سبب پدید آمدن

نشان ميدهد.

مشکالت فراواني براي بخش زنده اکوسيستم نيز شده
است ( .)۱9این مسأله به نوبة خود ميتواند مشکالتي

http://bpums.ac.ir
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شکل  )۱موقعيت منطقه مطالعاتي و ایستگاههاي نمونهبرداري

جدول  )6نام و مشخصات جغرافيايي ايستگاههای نمونه شده
نام ایستگاه

شماره
ایستگاه
۱

هاله

طول جغرافيایي

عرض جغرافيایي

عمق برداشت

اعشار -دقيقه – درجه

اعشار -دقيقه – درجه

نمونه (متر)

38/۵۵
39/۲9۱

۵۲

۲۴/39۱

۲۷

۴

3

ناي بند

3۶/۱۶۱

۵۲

۲۴/3۴۱

۲۷

۴

شاهد (فانوس دریایي)

3۴/۵8۱

۵۲

۲۴/۲8۷

۲۷

۲

۵

خوربيدخون ۱

39/۴۷۱

۵۲

۲۷/۱۵۱

۲۷

۴

۶

خوربيدخون ۲

۴۱/۴۷۱

۵۲

۲۷/۵3۱

۲۷

3

۷

نخلتقي

3۴/۲8۵

۵۲

۲9/۵۷۱

۲۷

۲/۵

8

روبروي آبشيرینکن هيوندایي

3۴/۴۷۱

۵۲

3۱/۴8۱

۲۷

8

9

روبروي خروجي فازهاي  ۱تا 3

3۴/۱۴۱

۵۲

3۱/۵۷۴

۲۷

۱۲

۱۱

روبروي خروجي فازهاي  ۴و ۵

39/9۲۴

۵۲

3۱/8۷۲

۲۷

۱8

۱۱

روبروي خروجي آبشيرینکن پتروشيمي

3۲/۲۱3

۵۲

33/۴۲۶

۲۷

۱۱

۱۲

شيرینو

۲9/۵۱3

۵۲

3۶/۵3۴

۲۷

۴

۱3

سيراف

۱9/۷9۷

۵۲

39/9۱9

۲۷

۲

۱۴

فاز ( ۱3اختر)

۱۵/۱3۷

۵۲

۴۱/9۱۶

۲۷

۱۱

۱۵

فاز ۱۴

۱۱/3۵3

۵۲

۴۱/۱۶9

۲۷

۱۲

۱۶

برکه چوپان

۱۶/۷۴۱

۵۲

۴۶/3۶۴

۲۷

3/۵

مواد و روشها

سراسر طول سواحل محدوده مورد مطالعه  ۱۶ایستگاه

جمعآوری نمونهها

انتخاب و در هر ایستگاه  3نمونه در نقاط مختلف بهطور

جهت سنجش غلظت فلزات سنگين مورد بررسي در
http://bpums.ac.ir

همزمان از رسوبات سطحي (عمق  ۱تا  ۵سانتيمتري)
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محل نمونهبرداري برداشت گردید (جدول  .)۱ایستگاه

ميليليتر رسانده شد .جهت کنترل کيفيت آناليزها ،سه

و نمونهها به گونهاي انتخاب شد که تا حد امکان بتواند

نمونه  blankنيز در کنار سایر نمونهها مانند نمونههاي

وضعيت ورود آلودگيهاي ناشي از فلزات سنگين و

مورد بررسي تهيه شد (در واقع این نمونهها حاوي ۱۱

منابع آنها را به دریا نشان دهد (شکل  .)۱و در نهایت

ميليليتر اسيد نيتریک  ۶۵درصد و اسيد پرکلریک ۶۷

سطوح فلزات سنگين (جيوه ،سرب ،کادميوم ،کروم،

درصد با نسبت  ۱:۴ميباشند و فرایند هضم و قرائت

نيکل ،مس ،روي و آهن) در نمونههاي جمعآوري شده

آنها شبيه نمونههاي اصلي رسوب بوده است .با این

از رسوبات کف دریا اندازهگيري شد .در کل تعداد ۴8

تفاوت که فقط از نمونههاي رسوب به این لولهها اضافه

نمونه از رسوبات کف دریا در  ۱۶ایستگاه نمونهبرداري

نشده است و هدف از آناليز این نمونهها حذف اثر

با استفاده از دستگاه نمونهبردار وان وین گرب ۲۱×۲۱

خطاي آزمایشگاهي ناشي از آلودگي اسيدهاي استفاده

سانتيمتر برداشت شد .این نمونهها در کيسههاي

شده جهت هضم و وسایل آزمایشگاهي مانند لولههاي

پالستيکي مخصوص ،جمعآوري ،و پس از کدگذاري

هضم به فلزات سنگين است .در نهایت نمونهها توسط

در کلمن یخ قرارداده شدند ،بعد از انجام نمونهبرداري،

دستگاه پالروگراف مدل ۷9۷

نمونههاي جمعآوري شده به آزمایشگاه منتقل و در

ساخت شرکت  Metrohmکشور سوئيس اندازهگيري

دماي  ۴درجه سانتيگراد تا انجام آزمایشات

گردید ( )۲۱همچنين جهت انجام تجزیه و تحليل

نگهداري شدند.

آماري تمام دادههاي بهدست آمده از نرمافزارهاي SPSS

VA Computrace

ویرایش  ۲۱و  Office Excel ۲۱۱۱استفاده شد.
آمادهسازی و آناليز نمونهها
جهت آمادهسازي نمونه به منظور انجام عمل هضم ابتدا؛

شاخصهای محيط زيستي

نمونههاي جمعآوري شده ،در آون در دماي  ۱۱۱درجه

در این مطالعه از معيارهاي مختلف شامل؛ فاکتور

سانتيگراد به مدت  ۲۴ساعت قرار داده شدند تا کامالً

آلودگي ،شاخص زمين انباشتگي و درجه آلودگي ،درجه

خشک شوند .یک گرم از هر نمونه خشک شده در

آلودگي اصالح شده و شاخص ریسک اکولوژیکي،

لولههاي هضم )Polytetraﬂuoroe thylene( PTFE

جهت بررسي سنجش ميزان آلودگي رسوبات به فلزات

ریخته شد و ۱۱ميليليتر اسيد نيتریک  ۶۵درصد

سنگين استفاده شد.

آلمان) با نسبت  ۱:۴به آن اضافه گردید .لولههاي
PTFE

۱

به مدت یک ساعت در دماي  ۴۱درجه

الف) شاخص (Igeo )Geoaccumulation index

(زمين انباشت ژئوشيميايي) ضريب زمين انباشت
زمين

انباشتگي

که

توسط

مولر

سانتيگراد بر روي هيتر قرار داده شدند و بعد از آن به

شاخص

آرامي دما تا  ۱۴۱درجه سانتيگراد به مدت  3ساعت

( )Mullerمعرفي شده است روشي متداول براي

افزایش یافت .محتواي هر لوله از کاغذ صافي واتمن

تخمين شدت آلودگي رسوبات به فلزات سنگين

شماره یک عبور داده شد و با آب دیونيزه به حجم ۲۵

ميباشد .که از بهدست آوردن غلظت فلزات سنگين در
Poly Tetra ﬂuoroe Thylene
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نمونه رسوب به غلظت زمينه آن فلز ،بهدست ميآید.

زمينه (غلظت عنصر در شيل ،جدول  )۲ضریب  ۱/۵به

این شاخص بر پایه رابطه  ۱استوار است (.)۲۱

منظور کمينه کردن اثر تغيير احتمالي در غلظتهاي

C

()۱

n

n
Igeo = Log 2 1.5B

زمينه که عموماً به تغييرات سنگشناسي رسوبات و تأثير
عوامل زميني نسبت داده ميشود ،منظور شده است.

در این معادله؛  :Igeoشاخص انباشت ژئوشيميایي یا

مولر  ۷رده مختلف را براي این شاخص عنوان کرد که

شاخص شدت آلودگي در رسوبات :Cn ،غلظت فلز

در آن ،باالترین رده مقادیر عناصر حداقل  ۱۱۱برابر

سنگين در رسوب (ميليگرم برکيلوگرم) و  :Bnغلظت

مقادیر مرجع است (( )۲۲جدول )3

جدول  )2غلظت عناصر در ميانگين شيل (بر حسب ميليگرم بر کيلوگرم)
آهن

کروم

مس

ونادیم

کبالت

نيکل

روي

سرب

کادميوم

جيوه

۴۷۱۱

9۱

۴۵

۱3۱

۱9

۵۱

9۵

۲۱

۱/38

۱/۴

جدول  )9درجهبندی سطح آلودگي رسوبات بر اساس شاخص تجمع ژئوشيميايي مولر ()6464

ب)

وضعيت آلودگي رسوب يا

رده شاخص تجمع ژئوشيميايي ر

عدد به دست آمده يرای شاخص

ذرات معلق

يا درجه آلودگي

تجمع ژئوشيميايي

کامالً غيرآلوده

1

1

غيرآلوده تا آلودگي متوسط

6

1-6

متوسط آلودگي

2

6-2

آلودگي متوسط تا شدید

9

2-9

آلودگي شدید

9

9-9

آلودگي شدید تا بسيار شدید

5

9-5

آلودگي بسيار شدید

6

5

فاکتور

آلودگي

CF

()Contaminiation factor
اصوالً مقادیر ضریب آلودگي و درجه آلودگي به ترتيب

𝒏

در این رابطه  :Ciغلظت عنصر در نمونه و  :Cnغلظت
همان فلز در ماده مرجع (ميانگين شيل) است.

بررسي و آلودگي محيط رسوب را ارائه دهد ،ضریب

ج) درجه آلودگي ()Degree of contamination

آلودگي از تقسيمکردن غلطت عنصر در نمونه برداشت

اصوالً مجموع ضرایب آلودگي آالیندههاي مورد مطالعه،

شده به غلظت همان عنصر در نمونه زمينه (در این پژوهش

درجه کلي آلودگي رسوب را بيان ميکند که به آن درجه

از ميانگين شيل به عنوان زمينه استفاده شده است) بهدست

آلودگي هاکنسون ( )Hakansonگفته ميشود ()۲3

ميآید (جدول  .)۴ضریب آلودگي هاکنسون

(جدول )۴

( ،)Hakansonاز رابطه  ۲به دست ميآید (:)۲3
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جدول  )9ردهبندی هاکنسون بر مبنای ضريب آلودگي ( )CFو درجه آلودگي ( )Cdرسوبات
ضريب آلودگي مقدار

د)

ضريب آلودگي رسوب

مقدار درجه آلودگي

کيفيت رسوب

CF≤۱

ضریب آلودگي پایين

Cd≥۶

درجه آلودگي پایين

۱≥ CF≤3

ضریب آلودگي متوسط

۶≥Cd≤۱۲

درجه آلودگي متوسط

3 ≥ CF≤۶

ضریب آلودگي قابل توجه

۱۲≥ Cd≤۲۴

درجه آلودگي قابل توجه

CF≤۶

ضریب آلودگي بسيار باال

Cd≤۲۴

درجه آلودگي بسيار باال

شاخص

آلودگي

شده

اصالح

mCd

تا بتوان تعداد متنوعي از فلزات سنگين را بدون

()Modified degree of contamination

محدودیت مورد بررسي و مطالعه قرار داد .استفاده از

به خاطر وجود محدودیتهایي که در شاخص درجه

رابطه جدید و محاسبه شاخص آلودگي اصالح شده به

آلودگي توسط هاکنسون ارائه شده بود ( ،)۲۲ابراهيم

ما امکان بررسي فلزات بيشتر را ميدهد و مطالعه با

رابطه اصالح شده  ۵را بر اساس شاخص درجه آلودگي

محدودیت کمتري انجام ميشود .بر طبق رابطه عمومي

ارائه نمود (:)۲۴

این شاخص ،به دليل مياگين گرفتن ،تأثيرات منفرد مقادیر

()۴

𝑖𝑓𝐶 ∑8𝐼=1
𝑛

انباشتگي آالیندهها ،در نتيجه نهایي از الگوي عمومي
= 𝑑𝐶𝑚

آلودگي در منطقه ،مستهلک و مخفي شده و از بين خواهد
رفت .ابراهيم ،دستهبندي سطح آلودگي رسوبات را بر

در این معادله؛  CFفاکتور آلودگي و  nتعداد پارامترهاي

اساس مقادیر کمي شاخص اصالح شده درجه آلودگي

مورد بررسي است .رابطه  ۵این امکان را فراهم ميسازد

به صورت جدول  ۵ارائه نموده است (.)۲۴

جدول  )5درجهبندی سطح آلودگي رسوبات بر مبنای شاخص آلودگي
اصالح شده ()mCd
محدوه شاخص ()mCd

وضعيت آلودگي رسوب

۱/۵ ≥ mCd ≥ ۲

درجه پایين از آلودگي

۲ ≥ mCd ≥ ۴

درجه متوسط از آلودگي

۴ ≥ mCd ≥ 8

درجه باال از آلودگي

8 ≥ mCd ≥ ۱۶

درجه بسيار باال از آلودگي

۱۶ ≥ mCd ≥ 3۲

به شدت بسيار باال آلوده

mCd ≤ 3۲

آلودگي با درجه مافوق زیاد

و) شاخص بار آلودگي )PLI(Pollution Load Index

قرار دهد .این شاخص از طریق حاصل ضرب

این شاخص جهت تعيين سطح آلودگي ارائه شده است و

شاخصهاي آلودگي فلزات از به صورت فرمول زیر قابل

ميتوان تخميني از سطح آلودگي فلزات را در اختيار ما

محاسبه است.
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PLI = 7√CFFe × CFHg × CFcd × CFPb × 𝐶𝐹𝐶𝑟 × CFZn × CFCu × CFNi

()۵

در این فرمول  CFفاکتور آلودگي بوده از که فرمول ()۲

مختلفي همچون یي ( )Yiو همکاران و وانگ ()Wang

بهدست ميآید در این رابطه  :Ciغلظت فلزات سنگين

و همکاران بکار گرفته شده است ( ۲۵و  .)۲۶براساس

در نمونة رسوب و  :Cnميزان فراواني فلز مورد نظر در

رویکرد هاکنسون فاکتور پاسخ سميت براي فلزات جيوه،

زمينه محلي است .مقادیر شاخص بار آلودگي از

کادميوم ،مس ،سرب ،نيکل ،کروم و روي به ترتيب برابر

صفر(غير آلوده) تا  ۱۱بسيار آلوده تغيير ميکنند که

 ۲ ،۵ ،۵ ،3۱ ،۴۱و  ۱ميباشد .که در این تحقيق پتانسيل

بهطور معمول مقادیر کوچکتر از  ۱نشان دهنده عدم

خطر اکولوژیکي براساس معادله زیر محاسبه گردید (.)۷

آلودگي و مقادیر بزرگتر از یک نشان دهندة آلودگي

𝑖𝐶

نسبت به فلزات سنگين است (.)۷

()۶

𝑖𝑟𝑇 ×

ارزيابي خطر اکولوژيكي فلزات سنگين در منطقه

()۷

𝑖𝑟𝐸 𝑅𝐼 = ∑7𝑖=1

مورد مطالعه
شاخص ارزیابي خطر اکولوژیکي اولين بار توسط
هاکنسون به منظور ارزیابي خطر آلودگي رسوبات
بهوسيله فلزات سنگين استفاده گردید .که براساس ميزان
سميت فلزات روشهاي اصالحي بهوسيله محققان

𝑖𝐶0

= 𝑖𝑟𝐸

در معادالت 𝑖𝑟𝐸 :شاخص پتانسيل خطر اکولوژیکيCi ،

و 𝑖 𝐶0به ترتيب مقدار اندازهگيري شده و مقدار مقادیر
طبيعي ( : 𝑇𝑖𝑟 ،)Background valueبرابر فاکتور پاسخ

سميت فلز ،جدول  ،۶ميزان خطر اکولوژیکي و محيطي
فلزات سنگين مورد بررسي را نمایش ميدهد.

جدول  )6ارزيابي خطر اکولوژيكي فلزات سنگين
خطر اکولوژيكي و محيط زيستي

شاخص خطر𝑰𝑹

𝒓𝒊𝑬

خطر اکولوژيكي هر فلز

خطر پایين

𝑅𝐼 ≥ ۱۵۱

خطر پایين

𝑬𝒊𝒓 ≥۴۱

خطر متوسط

۱۵۱ ≥ 𝑹𝑰 ≥ 3۱۱

خطر متوسط

۴۱≥𝑬𝒊𝒓 ≤8۱

خطر قابل مالحضه(زیاد)

3۱۱ ≥ 𝑹𝑰 ≥ ۶۱۱

خطر قابل مالحضه

8۱≥ 𝑬𝒊𝒓 ≤۱۶۱

خطر خيلي زیاد

𝑹𝑰 ≤ ۶۱۱

خطر زیاد

۱۶۱≥ 𝑬𝒊𝒓 ≤3۲۱

-

-

خطر خيلي زیاد

≤ 3۲۱

𝒓𝒊𝑬

يافتهها
محدوده تغييرات غلظت (حداقل و حداکثر غلظت)
هشت فلز سنگين اندازهگيري شده در رسوبات کف
دریا در منطقه ساحلي استان بوشهر (منطقه اقتصادي-
ویژه پارس جنوبي) برحسب ميليگرم بر کيلوگرم به

 )۲۶/۵3±۵/۱۲و آهن ( ۶۱/۶۵±۵/۱8و ،)۴8/۴۴±۶/3۴
نيکل

(۲۱/33±۱/3۶

(۱/۱۴9±۱/۱۱۴

و

و

،)۱۶/۱۷±۱/۵3

جيوه

و

کروم

)۱/۱۱۲±۱/۱۱۲

( ۲۱/۱۲±۲/8۴و  )۱۶/۱۴۶±۱/8۷بوده است .همچنين

ترتيب براي کادميوم ( ۱/۵۱3±۱/۱۷و ،)۱/۴۱3±۱/۱۵

یافتهها نشان داد که به ترتيب بيشترین و کمترین

روي

ميانگين غلظت فلزات مورد بررسي مربوط به فلز آهن

سرب

(۱۱/۱8±۲/۴۴
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و جيوه به ميزان ( )۶۱/۶۵±۵/۱8و ()۱/۱۱۲±۱/۱۱۲

مختلف استان بوشهر به ترتيب به صورت (جيوه>

ميليگرم بر کيلوگرم وزن خشک رسوب بدست آمد،

کادميوم > سرب > کروم > نيکل > مس > روي >آهن)

توالي غلظت کلي فلزات سنگين در رسوبات سواحل

بهدست آمد (جدول .)۷

جدول  )7ميانگين غلظت فلزات مورد بررسي در ايستگاههای مختلف(ميليگرم بر کيلوگرم وزن خشک)
ايستگاه
۱
۲
3
۴
۵
۶
۷
8
9
۱۱
۱۱
۱۲
۱3
۱۴
۱۵
۱۶
ميانگين کلي

آهن

مس

۵/۱۲±۵8/83
۵/9±۵۶/۱۲
۵/۶۱±۵8/99
9/۴±۵۷/۲۱
۵/۵±۵9/۵۴
۵/۱8±۶۱/۴8
۵/3۶±۴8/۴۴
۶/۴۱±۵۶/3۷
۷/۵۴±۶۱
۷/۴۴±۵۷/83
۷/۷3±۵۶/99
۷/۶8±۶۱/۶۵
۵/۱۷±۵۴/9۶
۶/3۴±۵3/۶3
۵/8±۵8/۷8
۵/۴۱±۵8/3۷
۲/۵۲±۵۶/۱۶۵

۱/89±۲8/۵۴
۱/۴3±۲8/۵3
3/۲۵±۲8/۵
۴/۴۲±۲۷/۴۴
۲/۴۱±۲9/۷۱
3/9۵±۲9/۴۴
۱/8۲±۲۷/33
۵/۱۲±۲۶/۵3
3/9۶±3۱/۲۷
۱/۵۴±۲۶/۵۵
۲/8۷±۲9/۴8
3/۱3±۲9/۴۷
۱/9۷±۲8/۶۶
۱/99±۲8/۷۲
3/۱8±33/89
۱/۵±۲9/۶۶
۱/۷۷±۲8/۱8

غلظت فلزات سنگين(ميليگرم بر کيلوگرم)
نيكل
سرب
روی
۲/۱±۴8/۵۷
۵/۲۷±۴۵/۴۴
۴/۲8±۴۷/8۲
3/8۷±۴۶/۵
۲/۱3±۴9/۶
۶/۶±۴۷/9۶
۴/۵۶±۴۴/۱۴
۵/۵۵±۴۶/۷3
۷/9±۴8/۶3
۱/۲3±۴۷/۷۷
8/۵۱±۴۴/۵۵
۶/۱۲±۴۷/۶9
۵/3۷±۴۴/33
۶/۶۱±۴3/۲9
۷/۶۷±۴۴/8
۱/89±۴۷/۴9
۱/۱3۵±۴۵/9۲

۱/۱۵±8/8۶
۱/۷۲±8/۷۵
۱/۱8±9/۵
8/۲9±8/۴8
۱/39±9/۷3
۱/۶9±9/۷۷
۱/۲۱±۷/98
۱/۶3±8/88
۲/۲۴±۱۱/۱8
۱/33±8/83
۱/۷۲±9/۱۶
۱/8۵±9/3۲
۱/3۱±8/3۴
۱/۱±8/۲۲
۱/۱3±8/9۶
۱/۴۵±8/39
۱/۴۷۵±8/۵9

۱/۷3±۱9/93
۲/۴3±۱8/۷۶
۲/3۴ ±۱9/8
۵/۱۴±۱8/۷۶
3/۱9±۲۱/۱۱
۱/3۶±۲۱/33
۱/۱9±۱8/۷3
۲/۷۲±۱9/۷8
۲/9۵±۲۱/9۵
۱/۲3±۱9/3۶
۲/۴8±۱9/8۶
۲/۷۱±۲۱/۵۴
۱/9۷±۱8/۱3
۱/۷۱±۱۷/8۷
۱/۴۶±۱9/۱۷
۱/۵3±۱۶/۱۷
۱/8۴±۱8/9۶

کروم

جيوه

کادميوم

۱/9۴±۱8/۱۵
۱/۴۶±۱۷/۴۶
۲/۲8±۱8/۱9
3/3۵±۱۷/8۴
۲/۱9±۱8/۷
۱/9۱±۱9/۲۵
۱/9±۱۷/3۱
۲/۷±۱8/۵۱
۲/8۴±۲۱/۱۲
۱/8۷±۱8/۱۷
۲/۷۴±۱8/۶9
۲/۶۵±۱9/۶۴
۱/۷8±۱۷/۵۷
۱/۷۵±۱۷/۴8
3/۵۷±۱۶/۶۱
۱/۱±۱۷/9۵
۱/۷3±۱۷/89

۱/۱۱۱±۱/۱۱9
/۱۱۱±۱/۱۱۵
۱/۱۱۵±۱/۱۱۵
۱/۱۱۲±۱/۱۱۲
۱/۱۱۷±۱/۱۱9
۱/۱۱۴±۱/۱۴9
۱/۱۱۵±۱/۱۲۷
۱/۱۱۱±۱/۱33
۱/۱۱۱±۱/۱38
۱/۱۱±۱/۱۴۶
۱/۱۱8±۱/۱۴۱
۱/۱۱۵±۱/۱38
۱/۱۱۷±۱/۱3
۱/۱۱8±۱/۱۲9
۱/۱۱۶±۱/۱3
۱/۱۱3±۱/۱۲8
۱/۱۱۶±۱/۱۲9

۱/۱۵±۱/۵
۱/۱۷±۱/۵۱3
۱/۱۴±۱/۴۷۷
۱/۲۵±۱/۴۲۷
۱/۱8±۱/۴۷
۱/۱۷±۱/۴۷۵
۱/۱3±۱/۴38
۱/۲±۱/۴۶
۱/۱8±۱/۴83
۱/۱۱۱±۱/۴۷
۱/۱۷±۱/۴۷8
۱/۱9±۱/۴۶۴
۱/۱۵±۱/۴۱3
۱/۱۴±۱/۴۱8
۱/۱۷±۱/۴۶
۱/۱۷±۱/۴۶۱
۱/۱۷±۱/۴۴۷

یافتههاي حاصل از نتایج محاسبه ميزان شاخص زمين

به جز فلز کادميوم کمتر از صفر بوده که نشاندهنده

انباشتگي در جدول  ،8آورده شده است .این یافتهها

غيرآلوده بودن منطقه ميباشد (جدول .)8

نشان ميدهد مقادیر فلزات سـنگين براي تمامي نمونهها
جدول  )4مقادير شاخص انباشت ژئوشيميايي در منطقه مورد مطالعه
ايستگاه

-۶/9۱۴
-۶/9۷۲
-۶/9
-۶/9۴۵
-۶/88۷
-۶/8۶۴
-۷/۱8۵
-۶/9۶۶
-۶/8۷۶
-۷/۱83
-۶/9۵-۶/8۶
-۷/۱۱3
۷/۱38
-۶/9
-۷/۱38

-۱/۲۴۱
-۱/۲۴۲
-۱/۲۴
-۱/۱۲9
-۱/۱83
-۱/۱9۷
-۱/3۱۴
-۱/3۴۶
-۱/۱۵۶
-۱/۲9۲
-۱/۱9۵
-۱/۱9۶
-۱/۲3۵
-۱/۲3۲
-۱/99
-۱/۲33

-۱/۵۵۲
-۱/۶۴8
-۱/۵۷۵
-۱/۶۱۵
-۱/۵۲۲
-۱/۵۷
-۱/۶93
-۱/۶۱8
-۱/۵۵
-۱/8۵۷
-۱/۶۷۷
-۱/۵۷9
-۱/۶8۴
-۱/۷۲
-۱/۶۶9
-۱/۷۲
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-۱/۷۵9
-۱/۷۷۷
-۱/۶۵8
-۱/8۲۱
-۱/۶۲3
-۱/۶۱۷
-۱/9۱9
-۱/۷۵۶
-۱/۵۷3
۲/۱۲8
-۱/۷۲۷
-۱/۶8۶
-۱/8۴۶
-۱/8۶۷
-۱/۷۴3
-۱/8۶۷

-۱/9۱3
-۱/999
-۱/9۲۲
-۲
-۱/9۱۶
-۱/8۱3
-۲/۱۱۱
-۱/9۲۲
-۱/8۴
-۲/۱۶۱
-۱/9۱۶
-۱/8۶8
-۲/۱۵۶
-۲/۱9۶
-۱/9۶۷
-۲/۱۲۶

-۲/9۷
-3/۱۱۶
-۲/9۶
-۲/99۴
-۲/9۲۷
-۲/88۴
-3/۱3۷
-۲/9۴۱
-۲/8۲8
-3/۱۱
-۲/9۲۷
-۲/8۵۵
-3/۱۱۶
-3/۱۲۴
-3/۱9۷
-3/۱۱۷

-۵/۱۴
-۵/۷
-۵/۵۶۵
-۵/93
-۵/۲۷
-3/۵3
-۴/۵۵۱
-۴/3۱
-۴/۱9۵
-3/89
-۴/۱۲
-۴/۱3
-۴/۴8
-۴/۵۵
-۴/۵۱
-۴/۵۴

۱/۲۲۵
۱/۱۶
۱/۲۲۵
۱/۱3۷
۱/۲۶
۱/3
-۱/۱39
۱/۱۵3
۱/33
-۱/۶۷۲
۱/۱8۷
۱/۲۱۱
-۱/۱۲3
۱/۱۱۶
۱/۱3۱
۱/۱93
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۱
۲
3
۴
۵
۶
۷
8
9
۱۱
۱۱
۱۲
۱3
۱۴
۱۵
۱۶

آهن

مس

روی

مقدار شاخص انباشت ژئوشيميايي
نيكل
سرب

کروم

جيوه

کادميوم

سنجش و ارزيابي خطر اکولوژيكي فلزات سنگين 957 /

حقشناس و همكاران

نتایج بررسي فاکتور آلودگي نشان داد اکثر نمونهها در

آلودگي متوسط  3≥CF≤۶،آلودگي قابل مالحظه و

طبقه ضریب آلودگي پایين تا آلودگي متوسط قرار دارند.

ميزان بيشتر از  ۶نشان دهنده آلودگي بسيار باال

به طوري که براي فلز مس همه ایستگاهها و کادميوم به

ميباشد) .اما سایر فلزات(آهن ،روي ،سرب ،کروم و

جزء ایستگاه  ۱۱بقيه ایستگاهها از لحاظ فاکتور آلودگي

کادميوم) در همه ایستگاهها داراي فاکتور یا ضریب

در طبقه متوسط قرار دارند(مطابق جدول ۴؛  Cfکمتر

آلودگي پایين بودهاند(جدول .)9

از  ۱نشاندهنده آلودگي پایين؛  ۱≥ CF≤3نشاندهنده
جدول  )4نتايج مقادير شاخص فاکتور آلودگي و درجه آلودگي مربوط به فلزات اندازهگيری شده در رسوبات ساحلي مورد مطالعه
ايستگاه
۱
۲
3
۴
۵
۶
۷
8
9
۱۱
۱۱
۱۲
۱3
۱۴
۱۵
۱۶
مجموع

آهن

مس

۱/۱۱۲
۱/۱۱۱
۱/۱۱۲
۱/۱۱3
۱/۱۲
۱/۱۱3
۱/۱۱
۱/۱۱۱
۱/۱۱۲
۱/۱۱
۱/۱۱۲
۱/۱۱۲
۱/۱۱۱
۱/۱۱۱
۱/۱۱۲
۱/۱۱
۱/۱9۲

روی

۱/9۷
۱/9۱8
۱/9۵۶
۱/93
۱/99۲
۱/9۵9
۱/88
۱/93۴
۱/9۷۲
۱/۷8۶
۱/89
۱/9۵3
۱/88۶
۱/8۶۵
۱/89۶
۱/8۶۵
۱۴/۶۵3

۱/۴۲۷
۱/۴۲۶
۱/۴۲۴
۱/3۷۱
۱/۴8
۱/۴۷
۱/3۶۶
۱/3۲۶
۱/۵۱3
۱/3۷۷
۱/۴۷3
۱/۴۷3
۱/۴33
۱/۴3۶
۱/۷۱
۱/۴3۶
۲3/۱۴

فاکتور آلودگي فلزات سنگين
نيكل
سرب
۱/۴۴3
۱/۴3۷
۱/۴۷۵
۱/۴۲۴
۱/۴8۶
۱/۴88
۱/399
۱/۴۴۴
۱/۵۱۴
۱/3۶۷
۱/۴۵3
۱/۴۶۶
۱/۴۱۷
۱/۴۱
۱/۴۴8
۱/۴۱
۷/۱۷۷

۱/۴۱
۱/3۷۵
۱/39۵
۱/3۷۵
۱/۴
۱/۴۲۶
۱/3۷۴
۱/39۶
۱/۴۱8
۱/33۵
۱/39۷
۱/۲۱
۱/3۶
۱/3۵۷
۱/383
۱/3۴3
۶/۱۵

کروم

۱/۲۱
۱/۱9۵
۱/۲۱۲
۱/۲
۱/۲۱
۱/۲۱3
۱/۱9۲
۱/۲۱۵
۱/۲۲۲
۱/۱83
۱/۲۱۷
۱/۲۲
۱/۲
۱/۲9۵
۱/۱8۴
۱/۱9۵
3/۲۲

کادميوم
۱/۷۵3
۱/۶۷۶
۱/۷۴3
۱/۶۵
۱/8۱
۱/8۴۶
۱/۴۶
۱/۵۵۶
۱/88۶
۱/9۴
۱/۵9۴
۱/۷3۶
۱/3۷۶
۱/393
۱/۴33
۱/۶
۲۵/۵۵3

جيوه

۱/۱۴۷
۱/۱3۷
۱/3۷۵
۱/۱3
۱/۱۴۷
۱/۱۲۲.
۱/۱۶۷
۱/۱83
۱/۱9۵
۱/۱۱۵
۱/۱۱۲
۱/۱9۵
۱/۱۷۵
۱/۱۷۲
۱/۱۷۵
۱/۱۷۲
۱/۱۷۵

درجه آلودگي
درجه آلودگي
۵/۲۵۶
۵/۱۷
۵/۲۵8
۴/99۲
۵/۴۲9
۵/۴۵3
۴/۷۵3
۴/9۵8
۵/۶۲۷
۴/8۱۵
۵/۱3۱
۵/3۶۷
۴/۷۵۶
۴/۷۴۲
۵/۲۲8
۵/۵

رده

کم
کم
کم
کم
کم
کم
کم
کم
کم
کم
کم
کم
کم
کم
کم
کم

ایستگاههاي مختلف نشان داد که همه ایستگاه داراي درجه

درجه پایين آلودگي قرار دارند (بر اساس جدول  ،)۵به

آلودگي پایين هستند(()Cd≥۶جدول  .)9همچنين نتایج

طوري که براي مس و کادميوم درجه آلودگي پایين بوده

حاصل از بررسي شاخص آلودگي اصالح شده نشان داد،

(طبقه  )۲و براي سایر فلزات درجه بسيار پایين (طبقه )۱

که وضعيت آلودگي رسوبات منطقه از نظر غلظت فلزات

ارزیابي شده است (جدول .)۱۱

جدول )61نتايج مقادير شاخص درجه آلودگي اصالح شده مربوط به عناصر اندازهگيری شده در رسوبات منطقه
ايستگاه
Mcd

آهن

مس

درجه آلودگي اصالح شده فلزات سنگين
کروم
نيكل
سرب
روی

۱/۱۱۲

۱/۴۴۶

۱/۲۱۱

۱/9۱۶

۱/۴۴۲

۱/38۴

کادميوم

جيوه

۱/۵9۷

۱/۱۷3

* شاخص آلودگي اصالح شده )Modified degree of contamination( mCd

به طور کلي بررسي شاخص بار آلودگي فلزات نشان
http://bpums.ac.ir

ميدهد که مقادیر  PLIبراي تمام ایستگاهها کمتر از ۱
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همچنين بررسي وضعيت درجه آلودگي فلزات در

اندازهگيري شده ،در دو طبقه درجه بسيار پایين آلودگي و

سال بيستم /شماره  /5آذر و دی 6946

 /954طب جنوب

است .که این موضوع نشاندهنده عدم آلودگي منطقه به

(ایستگاه نخل تقي)به ترتيب داراي بيشترین و کمترین بار

فلزات سنگين است .همچنين براساس جدول ميتوان بيان

آلودگي به ميزان ۱/۴و  ۱/3ميباشد (جدول .)۱۱

کرد که ایستگاه ( 9روبروي خروجي فازهاي  ۱تا  )3و ۷
جدول  )66مقادير شاخص بار آلودگي رسوبات ساحلي منطقه ويژه اقتصادی پارس جنوبي به تفكيک ايستگاه
ایستگاه

۱

۲

3

۴

۵

۶

۷

8

9

۱۱

۱۱

۱۲

۱3

۱۴

۱۵

۱۶

شاخصPLI

۱/38

۱/3۶

۱/38

۱/3۶

۱/39

۱/39

۱/3۴

۱/3۶

۱/۴

۱/3۷

۱/3۷

۱/39

۱/3۵

۱/3۴

۱/3۷

۱/3۵

ارزيابي خطر اکولوژيكي فلزات سنگين در منطقه

سایر فلزات در طبقه بدون خطر ميباشند .به عالوه روند

مورد مطالعه

تغييرات خطر کلي هر فلز در منطقه نشان ميدهد به

نتایج بررسي خطر اکولوژیکي و ریسک محيطزیستي

ترتيب خطر به صورت (جيوه > کروم > روي> نيکل >

فلزات سنگين در جدول  ۱۲آورده شده است .به طور

سرب > مس > کادميوم) ارزیابي ميگردد .در واقع

کلي این یافتهها نشان ميدهد اکثر ایستگاههاي مورد

بيشترین و کمترین خطر به ترتيب مربوط به فلز کادميوم

بررسي ،از نظر خطر اکولوژیکي فلزات سنگين در طبقه

و جيوه است .همچنين یافتههاي بررسي شاخص خطر

خطر پایين تا متوسط قرار دارند .به طوري که براي

محيط زیستي این فلزات نشان داد که باتوجه به مقادیر

کادميوم خطر اکولوژیکي در طبقه متوسط بوده و براي

بهدست آمده (کمتر از  )۱۵۱خطر محيط زیستي این
فلزات پایين بوده است (جدول .)۱۲

جدول  )62نتايج مقادير شاخص خطر اکولوژيكي و محيط زيستي به فلزات اندازهگيری شده در رسوبات ساحلي مورد مطالعه
ایستگاه

مس

روی

سرب

نيكل

کروم

کادميوم

جيوه

۷/۱3۷
۷/۱۴
۷/۱۲
۶/8۵
۷/۴۲
۷/3۵
۶/833
۶/۶3۴
۷/۵۷
۶/88۷
۷/3۶9
۷/3۷
۷/۱۶۶
۷/۱8
8/۴۷
۷/۱8
۱۱۵/۷۱3

۱/9۷
۱/9۱8
۱/9۵۶
۱/93
۱/99۲
۱/9۵9
۱/88
۱/93۴
۱/9۷۲
۱/۷8۶
۱/89
۱/9۵3
۱/88۶
۱/8۶۵
۱/89۶
۱/8۶۵
۱۴/۶۵

۲/۲۲
۲/۱88
۲/3۷۵
۲/۱۲۲
۲/۴3۴
۲/۴۴۵
۱/99۶
۲/۲۲
۲/۵۲
۱/838
۲/۲۶۵
۲/33
۲/۱8۵
۲/۱۵۵
۲/۲۴
۲/۱۵۵
3۵/38۵

۱/993
۱/8۷۶
۱/9۷9
۱/8۷۶
۲/۱۱۱
۲/۱3۶
۱/8۷3
۱/9۷8
۲/۱
۱/۶۷۶
۲/۱۵3
۲/۱۵3
۱/8
۱/۷8۶
۱/9۱۷
۱/۷۱8
3۱/۷۴

۱/۴۱3
۱/39
۱/۴۱۴
۱/39۶
۱/۴۱۵
۱/۴۲۶
۱/38۵
۱/۴۱۱
۱/۴۴۵
۱/3۶۵
۱/۴۱۵
۱/۴3۶
۱/39
۱/388
۱/3۷
۱/39۱
۶/۴3۵

۵۲/۶۲
۵۱/3
۵۲/۶3
۴9/۵۴
۵3/9
۵۵/۴۵
۴3/8۲
۴۶/۷
۵۶/۶
۴۲/۲
۴۷/8
۵3/۱۲
۴۱/3۲
۴۱/8
۴۶
۴8/۱3
۷9۱/۶

۱/9۱
۱/۱۵3
۱/۵
۱/۲۵
۲
۴/93
۲/۷۴
3/3
3/8۴
۴/۶
۴/۱
3/83
3
۲/93
3
۲/93
۴۷

۶۷/۲۲
۶۴/3
۶۶/۶۴
۶۲/88
۶9/۱۷
۷3/۶۲
۵8/۴۶8
۶۲/۱۷8
۷۴/۱۱۲
۵8/3۵۴
۶۴/8۲
۶9/۱۴
۵۶/۶3
۵۶/9۷۷
۶۲/89۶
۶3/۱۱

*شاخص ریسک (خطر)  )Risk Index( RIیا خطر اکولوژیکي محيط زیستي
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۱
۲
3
۴
۵
۶
۷
8
9
۱۱
۱۱
۱۲
۱3
۱۴
۱۵
۱۶
مجموع

فلزات سنگين
RI

حقشناس و همكاران

سنجش و ارزيابي خطر اکولوژيكي فلزات سنگين 954 /

بحث

( )33/89±۱/۱8ميليگرم بر کيلوگرم در ایستگاه فاز ۱۴

اصوالً منشاء آالیندههاي محيط زیستي در سيستمهاي

به دست آمد .فلز مس عموماً در ترکيب رنگ مورد

ساحلي متعدد است و این آالیندهها از راهها و فرآیندهاي

استفاده در صنایع وجود دارد ،که ممکن است آلودگي

متفاوتي وارد سيستمهاي آبي و در نتيجه سواحل

ایجاد شده ،ناشي از عمليات رنگآميزي در صنابع موجود

ميگردند ( .)۲۷بنابراین ارزیابي شرایط آلودگي در این

همچنين رهاسازي این عناصر ،از رنگ بدنه کشتيها و

اکوسيستمها به منظور پيشگيري ،کنترل و هشدار به

شناورها و نيز در پسابهاي شهري و خانگي باشد (،)۲9

جوامع بشري از اهميت فراواني برخوردار است .در این

و کمترین ميزان این فلز در ایستگاه روبه روي آب

ميان یکي از روشهاي ارزیابي شرایط آلودگي در محيط،
آناليز و بررسي آنها در رسوبات منطقه است .جهت
بررسي ميزان آلودگي در رسوبات روشهاي متعددي

شيرینکن هيوندایي ( )۲۶/۵3±۵/۱۲ميليگرم بر کيلوگرم
اندازهگيري شد .بيشترین آلودگي سرب به ميزان
( )۱۱/۱8±۲/۴۴ميليگرم بر کيلوگرم در ایستگاه روبه

وجود دارد که از جمله ميتوان به مقایسه با مقادیر مرجع،

روي خروجي فازهاي  ۱تا  3است ،که باتوجه به موقعيت

حد طبيعي و نرمال منطقه ،مقایسه با استانداردهاي جهاني

این ایستگاه و نظر به توسعه منطقه مذکور و فعاليتهاي

و نيز مقایسه مقادیر اندازهگيري شده در سایر نقاط جهان

متعدد صنعتي در نواحي اطراف آن ،در نتيجه بار آلودگي

اشاره کرد .که در این مطالعه به اندازهگيري غلظت فلزات

ناشي از فعاليتهاي فعلي همچون ورود فاضالب

سنگين وضعيت آلودگي منطقه مورد مطالعه پرداخته شد.

فازهاي مربوطه بهویژه ترکيبات نفتي ،در کنار ورود تخليه

به طور کلي یافتهها نشان داد که به ترتيب بيشترین و

آب توازن کشتيها ،و فاضالبهاي صنعتي و شهري

کمترین ميانگين غلظت براي فلز آهن و جيوه به ميزان

باشد ،به عالوه قابل ذکر است که کمترین غلطت آن به

( ۶۱/۶۵±۵/۱8و  )۱/۱۱۲±۱/۱۱۵ميليگرم بر کيلوگرم
وزن خشک بهدست آمد .و در نهایت روند تغييرات
غلظت فلزات مختلف بهترتيب ميانگين غلظت (از
بيشترین به کمترین) به صورت آهن ،روي ،مس ،نيکل،

ميزان ( )8/98±۱/۲۱ميليگرم بر کيلوگرم درایستگاه نخل
تقي اندازهگيري شد.
بيشترین و کمترین غلظت کادميوم به ميزان
( ۱/۵۱3±۱/۱۷و  )۱/۴۱3±۱/۱۵ميليگرم بر کيلوگرم در

بررسي ميانگين غلظت فلز آهن در ایستگاههاي مختلف

این امر احتماالً مربوط به ورود پسابهاي صنعتي،

نشان داد که بيشترین و کمترین غلظت آن به ترتيب به

روانابها و حمل ذرات رسوبي حاوي این فلز به دریا

ميزان ( )۶۱/۶۵±۵/۱8ميليگرم بر کيلوگرم در

ميشود .نوسان در جریانات ورودي به دریا ،اعم از

ایستگاههاي شرینو مشاهده شد ،اصوالً مقادیر باالي آهن

بارندگيها ،پسابها ،زهکشي آب و روانابها از عوامل

ميتواند به سبب حمل و نقل نفت خام و رنگآميزي

مهم تغيير معنادار غلظت فلز کادميوم در آب دریا است

شناورها و کشتيها باشد ( )۲8و کمترین ميزان در

( .)3۱همچنين منبع اصلي کادميم موجود در دریاها،

ایستگاه نخلتقي به دست آمد .براي سایر فلزات به

فاضالبهاي صنعتي و شهري است ( .)3۱فراواني

ترتيب بيشترین و کمترین غلظت به این صورت مشاهده

کادميوم به طور کلي در طبيعت پایين است و بيشتر داراي

شد؛ براي فلز مس بيشترین ميزان آلودگي به ميزان

منشأ انساني ميباشد (.)3۲
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کروم ،سرب ،کادميوم و جيوه به دست آمد.

ایستگاه دهانه خور بساتين و سيراف؛ به دست آمد .دليل

 /961طب جنوب

سال بيستم /شماره  /5آذر و دی 6946

ميليگرم بر کيلوگرم در ایستگاه خوربيد خون  ۱مشاهده

پيوند دارد و بيشتر توسط ذرات دانه ریز و به صورت

شد .روي بيست و پنجمين عنصر فراوان در پوسته زمين

فاز معلق حمل و در رسوبات تهنشين ميشود .کروم و

است که بين  ۱/۱۱۱۵و  ۱/۱۲درصد پوستة زمين را

ترکيباتش کاربردهاي صنعتي متنوعي بخصوص در

تشکيل ميدهد .فلز روي ميتواند به شکل ZnCO3

صنعت آبکاري و چرم دارد .و مطابق شواهد موجود با

رسوب نماید .اصوالً ميزان باالي آن ميتواند نشان

نزدیک شدن به محل ورود پسابهاي مراکز صنعتي و

دهنده فعاليتهاي بشري و نرخ باالي رسوبگذاري

شهري غلظت آن افزایش ميیابد ( ،)3۵که این مطلب

باشد ( .)33عالوه بر این کمترین مقدار روي به ميزان

نشان دهندة تأثير عوامل انسانزاد بر آلودگي کروم در

( )۴3/۲9±۶/۶۱ميليگرم بر کيلوگرم در ایستگاه

رسوبات ساحلي منطقه ميباشد.

روبهروي فاز  ۱۴اندازهگيري شد .در اطراف

بيشترین و کمترین آلودگي نيکل ( 33/3۶±۱/۲۱و

ایستگاههاي نمونهبرداري مناطق مسکوني قرار دارند و

 )۱۷/۵3±۱/۱۶ميليگرم بر کيلوگرم به ترتيب در

فاضالب این مناطق به صورت تصفيه نشده وارد محيط

ایستگاه خوربيد خون  ۲و برکه چوپان و اندازهگيري

دریایي ميشود .این عامل خود ميتواند باعث افزایش

شد ،اصوالً قسمت اعظم نيکل به صورت کلوئيدي بوده

آالیندههاي مختلف از جمله فلزات در این ایستگاهها

و شدیداً در مصبها و سواحل رسوب ميکند .نيکل از

گردد .از طرفي آالیندههاي حاصل از پسابهاي شهري،

جمله عناصر مهم آالینده محيط زیست و نيز از اجزاي

که در نزدیکي این ایستگاه واقع شده ،ممکن است باعث

تشکيل دهنده نفت ميباشد که علت آن ميتواند به

باال بودن روي این منطقه شده باشد .کيلميد

نفتخيز بودن منطقه برگردد .همچنين باال بودن غلظت

( )Kilemadeو همکاران ،غلظت فلزات سنگين

نيکل در این استگاه خوربيد خون  ۲ميتواند ناشي از

کادميوم ،سرب ،مس و روي را در رسوبات بندر Cork

منابع نقطهاي و یا احتماالً لجن حاصل از الیروبي

اندازهگيري کردند و دریافتند که این رسوبات داراي

اسکلهها یا ورود لجن فاضالب شهري باشد .زیرا که

غلظت باالیي از این فلزات سنگين ميباشد .علت وجود

فاضالب شهري هم مقدار قابل توجهي از نيکل به این

این آلودگيها را عواملي چون فاضالبها ،فاضالبهاي

با خود دارند ( ۱9و .)3۵

شهري و صنعتي در منطقه عنوان کردند (.)3۴

بشترین آلودگي جيوه ( )/۱۴9±۱/۱۱۴ميليگرم بر

بيشترین و کمترین آلودگي فلز کروم به ميزان

کيلوگرم در ایستگاههاي خوربيد خون  ۲به دست آمد که

( ۲۱/۱۲±۲/8۴و  )۱۶/۱۴۶±۱/8۷ميليگرم بر کيلوگرم،

مطابق مطالعات گذشته منابع ورود جيوه به محيط،

به ترتيب در ایستگاه روبه روي خروجي فازهاي  ۱تا 3

آلودگيهاي نفتي ،حمل و نقل و احتراق سوخت فسيلي

و برکه چوپان اندازهگيري شد .که علت آن را احتماالً

و پسابهاي شهري و صنعتي است ( 3۵و  .)3۶به طور

ميتوان باالتر بودن فعاليت صنعتي مرتبط با فازهاي ۱

معمول غلطت جيوه موجود در نفت خام و گاز طبيعي،

تا  3و پساب حاصل از آنها در کنار تخليه آب توازن

 ۱/۵نانوگرم بر گرم تا  ۱۱ميکروگرم بر گرم ميباشد.

ناشي از تردد کشتيها در این محل باشد .کروم به طور

همچنين استاتوپولو ( )Stathopoulouو همکاران،

کلي در  PHبين  ۶تا  8محلول است .این عنصر به دليل

نيز مقادیر باالي جيوه در رسوبات سطحي نزدیک
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براي فلز روي بيشترین غلطت به ميزان ()۴9/۶±۲/۱3

تمایل کم به انحالل در آب و غالباً با اکسيدهاي آهن

حقشناس و همكاران

سنجش و ارزيابي خطر اکولوژيكي فلزات سنگين 966 /

ساخت و تعميرکشتيها مشاهده کردند ( .)3۷کمترین

خليجفارس -بندر امام خميني پرداختند ،اشاره کرد

مقدار جيوه در ایستگاه فانوس دریایي به ميزان

( .)39یا ميتوان به مطالعه رباني و همکاران ،اشاره

( )۱/۱۱۲±۱/۱۱۲ميليگرم بر کيلوگرم اندازهگيري

نمود که محدود غلطت جيوه در منطقه عسلویه را

شد .قابل ذکر است که فاکتورها و عوامل متعددي

بين ( ۱/۱۲-۱/۱3ميکروگرم بر گرم) بدست آوردند

ميتوانند در گستردگي نتایج به دست آمده دخيل

که نسبت به غلظت بهدست آمده در این پژوهش به

باشند .از جمله این موارد ميتوان به شرایط

مراتب کمتر ميباشد ( .)۴۱پوررحيم و همکاران

اکولوژیکي و فيزیکي پویا در این منطقه ،فعاليتهاي

غلطت جيوه را در رسوبات جاسک و سيریک به

گسترده و متقاوت اعم از شهري ،صنعتي اشاره نمود

ترتيب به ميران  ۱/۱۲۷و  ۱/۱3ميليگرم بر گرم

که تغييرات غلظت عناصر و ارزیابيهاي محيطي را

بهدست آورند ( ،)3۶که به ترتيب نسبت به مطالعه

پيچيده مينماید.

حاضر (ميانگين کلي  ۱/۱۲9ميليگرم بر گرم) کمتر

جهت تعيين ميزان آالیندگي رسوبات به عناصر

و بيشتر بوده است .که علت این امر را ميتواند ریزش

سنگين بایستي ميزان غلظت عناصر در منطقه با یک

رودخانهها به دریا و همچنين ميزان فعاليتهاي

استاندارد شناخته شده مقایسه شود .که در این ميان

انساني متفاوت یا تأثير فاکتورهاي محيطي و

مقایسه با استانداردهاي موجود براي همان منطقه

زمينشناسي همچون تغييرات دیناميک آب در نقاط

یکي از این روشها است ،در این مطالعه به دليل عدم

مختلف بيان کرد .بيلوس ( )Bilosو همکاران،

وجود استاندارد خاص براي آلودگي منطقه مورد

گزارش دادند که تغييرات زیاد فلزات سنگين در

مطالعه ،از استانداردهاي جهاني و موجود در دیگر

رسوب یا ذرات معلق به علت تغييرات دیناميک آب

کشورها استفاده شد .اگر چه در مقایسهها باید محتاط

ميباشد ( .)۴۱از طرفي عامل اصلي تهنشيني رسوبات

بود زیرا تفاوتهاي مختلفي در خصوصيات و یا

در آب دریا و خورها بهوسيله جریانات و دیناميک

پارامترهاي فيزیکي -شيميایي ،بين غلظت آنها در

حرکت آبها کنترل ميشود ( .)۴۲به طورکلي محيط

محل و زمانهاي مختلف وجود دارد ( .)38و در واقع

زیست سواحل بوشهر تحت تأثير صدمات و

ميانگين غلظت آنها بسته به نوع فلز و محل

مخاطرات فراوان ناشي از فعاليتهاي انساني به علت

اندازهگيري کمتر یا بيشتر بوده است .اما به طور کلي

افزایش رشد جمعيت و گسترش فعاليتهاي صنعتي

غلظت فلزات در رسوبات منطقه مورد مطالعه همسان

مرتبط با صنایع نفت و پتروشيمي ،صنعت ماهيگيري

با مقادیر تعيين شده براي دیگر مطالعات انجام شده

و گردشگري قرار دارد .که این موضوع نياز شدید به

در منطقه خليجفارس بوده است (جدول  .)۱3از

پایش دورهاي آالیندهها و انجام تحقيقات علمي

جمله این مطالعات ميتوان به مطالعه عظيمي و

مناسب را ميطلبد.

همکاران ،که به بررسي سطوح فلزات سنگين
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صنایع پتروشيمي بخصوص صنعت نفت ،و محل

کادميوم ،سرب و مس در رسوبات شمال غرب

سال بيستم /شماره  /5آذر و دی 6946

 /962طب جنوب

جدول  )69مقايسه ميانگين غلظت کلي فلزات(ميليگرم برکيلوگرم) مورد مطالعه با برخي از سواحل مناطق ديگر
سرب

مس

روی

نيكل

کروم

کادميوم

آهن

جيوه

منبع

تاالب انزلي

۲۷/۶

۵۷/3

۱۲۵/۴

8۱/۱

۵۱/۱

۱/38

۴۵۴۲۴/۵

-

()۴3

سواحل بحرین

۷/8۴

3۴/۱۵

۲۱/۴۱

۲3/۲۱

۴۱/8

۱/۱8

عسلویه

3

8/۱۷

خليج چابهار

۲8/8۴

۱۴/۱۵

۱/۴۵

-/۱3
۱/۱۲

33/۴۶

۱9/۷۴

خيلج فارس خوزستان

۲3/۵

۲۱/8

دریاي خزر

۱۷/۱8

۲9/۶۵

۷۶/9۲

3۷/۱۴

3۱/8۴

-

سواحل

ناي بند

-

3/38

۱۱/3۷

۱۵/۴9

۱۱۴/۱۶

-

۱/۱۱8

بوشهر(عسلویه)

الو

-

۲/۴۷

۵/۷3

۶/۵۷

۱۷/۵۷

-

۱/۲۴

عسلویه

3/۵۶ -۵/۲۵

-

-

-

-

۱/۱۶ -۱/۴۴

-

-

ميانگين جهاني رسوبات

۱9

33

9۵

۵۲

۷۲

۱/۱۷

۴۱۱۱۱

-

۷3/۶

۱/۱8

()۴۴
()۴۱

-

()۴۵

-

()39

-

-

()۴۶

-

()۴۷

-

()۴۷
()۴8
()3۵

۱/۱۵

پوسته زمين

۱۴

۵۱

۷۵

8۱

۱۱۱

۱/۲

۴۱۱۱۱

-

ميانگين در مطالعه حاضر

8/۵8

۲8/۵8

۴۵/۱8

۱8/9۶

۱۷/89

۱/۴۴۷

۵۶/۱۶۵

۱/۱3

()3۵

موجودات زنده فراواني در تماس با رسوبات بستر بوده

 )Effect RangLow( ERLحدي که کمتر از ۱۱

و یا در آن زندگي ميکنند ،رسوبات ميتوانند به عنوان

درصد جوامع بيولوژیکي در خطرند و ERM

یک مسير مهم در مواجهه موجودات آبزي به آالیندهها

( )Effect Range Mediumحدي که کمتر از ۵۱

عمل نمایند .به همين جهت استانداردهایي براي رسوبات

درصد جوامع بيولوژیکي در خطرند ارائه شده است.

تدوین گردیده که ميتوان از آنها جهت درجهبندي

استاندارد کيفيت رسوب ( )SQGsبا دو شاخص TEC

رسوبات آلوده و نيز پيشبيني احتمال بروز اثرات سوء

( )Threshold effect concentrationو PEC

زیستي در آبزیاني که در تماس با این رسوبات قرار دارند

( )Probable Effect Concentrationکه به ترتيب

استفاده نمود .به همين جهت به منظور تعيين ميزان

نشان دهنده آستانه غلظت تأثير و غلظت تأثير محتمل

آلودگي رسوبات سطحي منطقه مورد مطالعه به فلزات

ميباشند ،نمایش داده ميشوند .در استاندارد کيفيت

جيوه ،سرب ،کادميوم ،کروم ،نيکل ،مس ،روي و آهن

رسوب کانادا دو سطح )Lowest Effect Level( LEL

مقدار ميانگين غلظت آنها با استانداردهاي کيفيت رسوب

مشخص کننده سطحي از آلودگي است که براي عمده

کانادا  )Sediment Quality Guidelines( SQGsو

جانوران کفزي قابل تحمل بوده و اثر خاصي در جوامع

NOAA

بيولوژیک مشاهده نميشود ،و Sever Effect ( SEL

National

 )Levelنشان دهنده آلودگي شدید است که سالمت

 )Administrationمقایسه شد .استانداردهاي  SQGsو

موجودات بنتيک را به خطر مياندازد و اگر آلودگي از

 ،NOAAبراي ارزیابي درجه آلودگي و بررسي ميزان

این حد باالتر باشد .باید آزمایشات دقيق سميت رسوب

تأثير آالیندهها بر روي موجودات زنده مورد استفاده قرار

تعيين گردد ( .)۵۱به طور کلي ميانگين غلظت ساالنه

ميگيرند ( .)۴9در استاندارد  NOAAدو خطر براي

فلزات مورد بررسي جيوه ،سرب ،کادميوم ،کروم ،کروم،

راهنماي

کيفيت

( Atmospheric

http://bpums.ac.ir
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از طرف دیگر باتوجه به اینکه که در اکوسيستمهاي آبي

آلودگي فلزات در رسوبات بيان شده است که به صورت
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نيکل ،مس و روي در رسوبات منطقه در مقایسه با

و نظر به توسعه منطقه مذکور و پروژههاي متعدد در

استانداردهاي بيان شده به جز براي دو فلز مس و نيکل

دست اجرا ،در این محدوده و بار آلودگي ناشي از

که از استاندارد  LELبيشتر بودهاند ،نسبت به سایر

فعاليتهاي فعلي صنایع ،اتخاذ راهکارهاي مناسبي که

استاندارد غلظت فلزات به مراتب پایينتر بود که نشان

بتواند در جهت کمک به کاهش آالیندهها مؤثر باشد،

دهنده عدم آلودگي جدي منطقه به این فلزات بوده است

ضروري است.

(جدول  .)۱۴اما قابل ذکر است با توجه به موقعيت شهر
جدول  )69مقايسه ميانگين غلظت کلي فلزات سرب ،نيكل ،کادميوم ،کروم ،روی ،جيوه  ،مس و آهن(ميليگرم بر کيلوگرم) با
استانداردهای  NOAAو SQGs
راهنما

سرب

مس

روی

نيكل

کروم

جيوه

کادميوم

آهن

منبع

Metal background guidelines

۵/۱۱

۱۵/۱۱

۱۱۱

۱۱

-

۱/۱8

۱/3

-

()۵۱

ERL

۴۷

3۴

۱۵۱

۲۱/9

8۱

۱/۱۵

۱/۲

-

()۴9

ERM

۲۱8

۲۷۱

۴۱۱

۵۱/۶

3۷۱

۱/۷۱

9/۶

-

()۴9

TEC

38/8

3۱/۶

۱۲۱

3۵

۴3/۴

۱/۱8

۱/99

-

()۴9

PEC

۱۲8

۱۴9

۴۵9

9۱/3

۱۱۱

۱/۱۶

۴/98

-

()۵۱

LEL

3۱

۱۶

۱۲۱

۱۶

۲۶

۱/۲

۱/۶

%۲

( ۵۱و )۵۲

SEL

۲۵۱

۱۱۱

8۲۱

۷۵

۱۱۱

۲

۱۱

%۴

()۵۲

ميانگين در مطالعه حاضر

8/۵8

۲8/۵8

۴۵/۱8

۱8/9۶

۱۷/89

۱/۱3

۱/۴۴۷

۵۶/۱۶۵

ERL, Effect RangLow; ERM, Effect Range Medium; TEC ,Threshold effect concentration; PEC, Probable
(Effect Concentration; LEL, Lowest Effect Level; SEL, Sever Effect Level).values in mg/kg dry weight

کيفيت رسوبات براي تمامي فلزات مورد مطالعه با توجه

نتایج فاکتور آلودگي نشان داد اکثر نمونهها در طبقه

به منفي بودن مقادیر بهدست آمده در کالس صفر (فاقد

بدون آلودگي تا آلودگي متوسط قرار دارند .به طوري

آلودگي) قرار گرفتهاند (جدول  .)3که این نتایج با

که براي فلزات مس و کادميوم ضریب آلودگي متوسط

یافتههاي مهدينيا و همکاران که بررسي شاخص

و براي سایر فلزات پایين بوده است .باال بودن فاکتور

انباست ژئوشيمایي در مناطق ساحلي استان بوشهر

آلودگي کادميوم و مس در منطقه بررسي شده احتماالً

پرداختند ،مطابقت دارد ( .)۵3با توجه به ميانگين

ميتواند به دليل وجود دخالتهاي انساني و پسابهاي

شاخص زمين انباشتگي و نيز درصد طبقات این

خروجي از صنایع موجود در منطقه باشد .همچنين کم

شاخص ،ميتوان بيان داشت که بيشترین انباشت براي

بودن مقدار مرجع کادميوم در این مطالعه ميتواند عاملي

فلز کادميوم در نمونههاي رسوب منطقه اتفاق افتاده

براي باال بودن مقدار فاکتور آلودگي محاسبه شده براي

است .ميزان باالي شاخص زمين انباشت کادميوم نسبت

کادميوم باشد .همچنين یافتههاي بررسي درجه آلودگي

به سایر عناصر و همچنين ميزان باالي آن نسبت به

فلزات مورد مطالعه در ایستگاههاي مختلف نشان داد که

ميانگين کادميوم در پوسته زمين (جدول  )۱3نشاندهنده

از این نظر درجه آلودگي کم بودن و بر اساس درجه

اثر فعاليتهاي مختلف انساني بر افزایش و تغييرات

آلودگي به ترتيب ایستگاه ( 9روبروي خروجي فازهاي
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بر اساس شاخص انباشت ژئوشيميایي مولر (،)Muller

گسترده غلظت آن در منطقه است.

سال بيستم /شماره  /5آذر و دی 6946

 /969طب جنوب

آلودگي ميباشد .بعالوه نتایج شاخص آلودگي اصالح

امروزه آلودگي ناشي از عناصر سنگين در اکوسيستمهاي

شده نشان داد که از این لحاظ محل مورد بررسي در

آبي به دليل خواصي همچون سميت ،پتانسيل

طبقه درجه بسيار پایين از آلودگي تا درجه پایين آلودگي

سرطانزایي و جهشزاي زیاد ،پایداري بسيار طوالني،

قرار دارند ،به طوري که براي مس وکادميوم درجه

تجمعپذیري باال در سطوح مختلف زنجيره غذایي یکي

آلودگي پایين بوده (طبقه  )۲و براي سایر فلزات درجه

از بزرگترین مشکالت و نگرانيهاي در سراسر جهان

بسيار پایين (طبقه  )۱بوده است .

ميباشند ( .)۵۴-۵۶به همين جهت پایش ،بررسي

شاخص بار آلودگي به عنوان یک سيستم استاندارد براي

غلطت آنها به منظور شناسایي وضعيت محيط زیست

تشخيص آلودگي است که مقایسه ميزان آلودگي ميان

منطقه ،خطرات و در نتيجه جلوگيري از ورود آنها از

سایتهاي مختلف و در زمانهاي مختلف را امکانپذیر

اهميت زیادي برخورداراست .بنابراین در مطالعه حاضر

ميسازد ( ،)۵3این شاخص امکان ارزیابي کلي از

به بررسي غلظت فلزات سنگين (جيوه ،کادميوم ،سرب،

وضعيت سميت ناشي از سهم چند فلز را در یک نمونه

کروم ،مس ،نيکل ،روي و آهن) در رسوبات سطحي

رسوب به محققين ميدهد ( .)۲۲نتایج جدول  ۵نشان

منظقه ویژة اقتصادي – پارس جنوبي در سواحل استان

ميدهد که مقادیر  PLIبراي تمام ایستگاهها کمتر از ۱

بوشهر پرداخته شد .که در پایان یافتهها نشان داد به

ميباشد .که این موضوع نشاندهنده عدم آلودگي یا

ترتيب بيشترین و کمترین ميزان غلظت براي فلزات

آلودگي بسيار کم در منطقه به فلزات سنگين است.

آهن و جيوه برحسب ميليگرم بر کيلوگرم وزن خشک

همچنين براساس جدول  ،۱۱ميتوان بيان کرد که

به دست آمد .به طوري که روند تغييرات غلظت فلزات

ایستگاه  9و  ۷به ترتيب داراي بيشترین و کمترین بار

مختلف به ترتيب به صورت (جيوه> کادميوم >

آلودگي به ميزان  ۱/۴و  ۱/3۴ميباشد.

سرب > کروم > نيکل > مس > روي >آهن)

نتایج بررسي خطر اکولوژیکي و خطر محيطزیستي فلزات

اندازهگيري شد .یافتة مقایسه غلظت فلزات در رسوبات

سنگين نشان داد ،اکثر ایستگاههاي مورد بررسي ،خطر

مورد مطالعه با پوسته زمين و سایر رسوبات سواحل

اکولوژیکي فلزات سنگين در در طبقه خطر پایين تا متوسط

مناطق مختلف نشان داد که غلظتهاي بهدست آمده به

قرار دارند .به طوري که براي کادميوم خطر اکولوژیکي در

جز براي فلز کادميوم براي سایر فلزات به مراتب کمتر

طبقه متوسط بوده و براي سایر فلزات در طبقه پایين خطر

از پوسته زمين ميباشد .به عالوه غلظت آنها در محدوده

ميباشند .همچنين یافتههاي بررسي شاخص خطر محيط

غلظت فلزات در مطالعات مشابه صورت گرفته توسط

زیستي این فلزات نشان داد که با توجه به مقادیر بهدست

سایر محققين در مناطق مختلف بوده است .که از جمله

آمده (کمتر از  )۱۵۱خطر محيط زیستي این فلزات پایين

این مطالعات ميتوان به مواردي همچون؛ نوروزي و

ميباشد .بررسي شاخص خطر اکولوژیک نيز ،منطقه

همکاران ()۴۷؛ دهقاني و همکاران ( )۴8و رباني و

مطالعه شده را از نظر ميزان کادميوم در معرض خطر

همکاران ()۴۱؛ هاشمي و همکاران ( )۴۶اشاره نمود،

متوسط اکولوژیکي قرار ميدهد.

همچنين ،باالبودن غلظت فلزات کادميوم در مقایسه با
مقدار متناظر آنها در پوستة زمين ،بـه همراه مقادیر باالي
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 ۱تا  )3و ( ۷نخل تقي) داراي بيشترین و کمترین درجه

نتيجهگيری
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شده رسوبات نظر فلز کادميوم در معرض خطر متوسط

 آلودگي صالح شده بـراي فلزات،فاکتور آلودگي

.اکولوژیکي قرار دارد

کادميوم و مس از تأثير فعاليتهاي انساني در آلودگي و

.پژوهش حاضر تحت حمایت سازمان و ارگاني نيست

انباشت فلزات سنگين ذکر شده در رسوبات منطقه
، بر مبناي استانداردهاي کيفيت رسوب.حکایت دارد

سپاس و قدرداني

SEL ميانگين غلظت نيکل و مس در نمونهها کمتر از

بدینوسيله نویسندگان مقاله مراتب سپاس و قدرداني

 بنابراین غلظت این عناصر در. استLEL و بيشتر از

خود را از سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس و

رسوبات در وضعيت آلودگي قرار دارد و اگر این

همچنين جناب آقاي مهندس احمدزاده و مهندس

 ميتواند بر جوامع،افزایش آلودگي ادامه داشته باشد

پورمحمد شاهين به خاطر راهنمایيها و همکاريهاي

زیستي به خصوص جانوران کفزي اثرات منفي ایجاد

.بيدریغشان در انجام این پروژه را اعالم ميدارند

 بررسي خطر اکولوژیکي و خطر محيط زیستي.کند
 براي کادميوم خطر اکولوژیکي،فلزات سنگين نشان داد

تضاد منافع

در طبقه متوسط بوده و براي سایر فلزات در طبقه بدون

هيچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بيان

 همچنين براساس محاسبه شاخص خطر.خطر ميباشند

.نشده است

اکولوژیکي فلزات ميتوان در بين عناصر اندازهگيري
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Abstract
Background: Nowadays, heavy metals pollution in aquatic ecosystems is one of the most significant global
environmental issues. Since these metals have characteristics such as chemical stability, low degradability
and bioaccumulation ability.Therefore they can affect the food chain at different levels, causing an abundant
ecological risks for bioorganisms. This study investigates the concentration of heavy metals (mercury,
cadmium, lead, chromium, copper, nickel, zinc and iron) in coastal sediments and assesses its ecological in
the Pars Special Economic Energy Zone in the south of Iran.
Materials and Methods: In order to assess the concentration of heavy metals, 16 stations along the coast
were selected and three samples were taken from each station. After preparation and digestion of the
samples, the concentrations of these metals were determined by using Polarography method.
Results: The results showed that the order of average amount of total concentration of metals in the
sediments were (Fe > Zn> Cu > Ni> Cr > Pb > Cd > Hg), reflected as (56.065 ± 2.04 > 45.91±12.035 >
28.58±1.77 > 18.96 ± 0.84 > 8.59±0.47 > 0.447 ± 0.07 > 0.03 ± 0.016) mg/kg respectively. In addition,
assessment of indicators of the environmental factors such as; Geo accumulation index (Igeo),
Contamination factor (CF), Pollution Load Index (PLI) represents low to modeate pollution in the region.
Also, the risk assessment for ecological and environmental effect of heavy metals revealed the order of (Cd
>Cu> Pb> Ni> Zn> Cr> Hg) respectively.
Conclusion: According to the results, the pollution in the region affected by heavy metals was low for Hg,
Zn, Cr, Pb and Ni.This effect was moderate for Cd and Cu and was high for adjusted cadmium
concentrations a by normal amount in the crust of the Earth.High levels of pollution factor along with
adjusted pollution for Cd, Cu implies the effects of human activities on pollution and accumulation of these
heavy metals in sediments in the region. Based on the calculation of the ecological risk index of metals we
can express that among the measured elements, Cadmium sediments are in moderate ecological risk.
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