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سنجش غلظت فلزات سنگين و استفاده از شاخصهاي ،WQI
 TRIXدر ارزيابي کيفيت آب سواحل بين جزر و مدي منطقه
ويژه اقتصادي انرژي پارس در فصول مختلف
مسعود حاتميمنش ( ،*7)PhDآرش حقشناس ( ،2)MScمحسن ميرزائي (،**3)PhD
عيسي سلگي ( ،7)PhDبهزاد محمدی بردکشكي

()MSc

8

 7گروه محيطزيست ،دانشكده منابع طبيعي و محيطزيست ،دانشگاه مالير ،مالير ،ايران
 2مؤسسه تحقيقات علوم شيالتي ،پژوهشكده ميگوی کشور ،ايران
 3گروه علوم محيطي ،پژوهشكده انگور و کشمش ،دانشگاه مالير ،مالير ،ايران
 8سازمان سيما ،منظر و فضای سبز شهری ،شهرداری شيراز ،شيراز ،ايران
(دريافت مقاله - 46/4/27 :پذيرش مقاله)41/4/27 :

چكيده
زمينه :يكي از اکوسيستمهای ساحلي که به شدت تحت تأثير فعاليتهای صنعتي و شهری قرار دارد ،منطقه ويژه اقتصادی پارس در استان
بوشهر است؛ بنابراين در اين مطالعه به پايش وضعيت سالمت سواحل بين جزر و مدی اين اکوسيستم در فصول مختلف با استفاده از
شاخصهای کيفيت آب ،شاخص تريكس و غلظت فلزات سنگين (سرب ،مس ،روی و آهن) پرداخته شد.
مواد و روشها :جهت بررسي شاخصهای مورد نظر  76ايستگاه در طول سواحل منطقه انتخاب و در هر ايستگاه  3نمونه برداشت شد.
سپس پارامترهای مورد نياز هر شاخص به کمک روش استاندارد اندازهگيری شدند.
(وضعيت بد) و بعد از آن به ترتيب تابستان پاييز و بهار به ميزان ( 37/82 ،3۳/63و  )37/11در وضعيت نسبتاً بد قرار دارند .نتايج شاخص
تريكس نشان داد ،وضعيت کلي کيفيت آب سواحل در طبقه اليگوتروف قرار دارند و در بين فصول مختلف بيشترين و کمترين ميزان اين
شاخص به ترتيب به ميزان  3/53و  7/43در فصل زمستان و پاييز بدست آمد .همچنين توالي ميانگين غلظت کلي فلزات سنگين در
نمونههای آب بهترتيب بهصورت  Zn>Fe>Cu>Pbاندازهگيری شد.
نتيجهگيری :بر اساس يافتههای موجود ميتوان بيان کرد غلظت باالی فلزات سنگين و کيفيت پايين آب سواحل در فصل زمستان ناشي از آب
شويي آاليندههای حاصل از فعاليتهای صنعتي ،شهری و کشاورزی و انتقال آاليندهها بهوسيله جريانات سطحي به سواحل منطقه است.
واژگان کليدی :شاخص تريكس ( ،)TRIXشاخص کيفيت آب ،فلزات سنگين ،منطقه ويژه اقتصادی پارس جنوبي ،پايش خط ساحلي
** پژوهشکده انگور و کشمش ،گروه علوم محیطی ،دانشگاه مالیر ،مالیر ،ایران
Email: mohsenmirzayi27@yahoo.com
* ORCID: 0000-0002-6518-1848
**ORCID: 0000-0002-8924-7143
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ارزيابي کيفيت آب سواحل با شاخصهای  WQIو 88۳/TRIX

حاتمي منش و همكاران

تعیین کیفیت فیزیکی و شیمیایی آن ،از اهمیت بسیار

مقدمه
در اختیار داشتن منابع آب سالم پیشنیازی اساسی در

باالیی برخوردار است؛ بنابراین لزوم در اختیار داشتن

حفظ محیط زیست ،رشد و توسعه هر پدیده زیستی

یک استراتژی و برنامه مدون برای حفظ منابع آب و

و انسانی است ( .)1اما متأسفانه در چند دهه اخیر به

کنترل آلودگیهای آن ،مسئله مهم در مدیریت این

دنبال توسعه فعالیتهای صنعتی ،رشد شهرها،

گونه اکوسیستمها است .لذا کنترل و پایش آب های

افزایش بیرویه جمعیت ،استفاده از کودها و سموم
شیمیایی و غیره باعث افزایش شدت آلودگی منابع
آبی شده است ( .)2از انواع آلودگی آب ها میتوان به

سطحی جهت مصارف مختلف ،امری الزم و ضروری
است تا آب با کیفیت مناسب جهت مصارف مختلف
در دسترس قرار گیرد (.)9

مواردی همچون؛ آلودگی به مواد مغذی ،آلودگی

یکی از روش های بسیار ساده و فاقد پیچیدگیهای

رادیواکتیو ،آلودگی های نفتی و آلودگی به فلزات

ریاضی و آماری که میتواند شرایط کیفی آب را

سنگین که تأثیر زیادی بر تندرستی و زندگی گیاهان

بازگو کرده و به عنوان یک ابزار پیشرفته قوی برای

و جانوران آبزی دارند اشاره نمود ( .)3در این میان

تصمیم گیری های مربوط استفاده شود ،بهرهگیری از

امروزه ورود آالیندهها ،به ویژه فلزات سمی به

مزیت شاخص کیفی آب است .شاخص های کیفی

اکوسیستمهای آبی به عنوان یکی از مهمترین

آب روشهایی هستند که با ساده سازی و کاهش

نگرانیهای زیست محیطی در سراسر جهان تبدیل

اطالعات خام ،عالوه بر بیان کیفیت آب ،روند

شده است (.)4-6

تغییرات کیفی آب را در طول زمان بررسی کرد و

یکی از این اکوسیستمهایی که بهشدت تحت تأثیر

مناطقی را که از نظر آلودگی بیشتر مورد تهدید

فعالیتهای بشری بهخصوص فعالیتهای صنعتی و

میباشند ،مشخص نمایند ( .)11شاخص کیفیت
( ،1)IRWQISC

حمل و نقل دریایی ورود پساب ها و رواناب های

شاخص های تعیین کیفیت آب است که با هدف

شهری قرار دارد ،سواحل جنوبی ایران مانند منطقه

تدوین کیفیت منابع آب در ایجاد گردیده است،

ویژه اقتصادی – انرژی پارس در استان بوشهر است؛

به گونه ای که شاخص های تدوین شده بتوانند

که با هدف بهره برداری از ذخایر گاز و نفتِ میدان

چشم انداز و درک مناسبی از وضعیت کیفی منابع آب

مشترک پارس جنوبی احداث و در حال توسعه است.

در ایران ارائه کند .چراکه عالوه بر تعیین کیفیت آب
برای استفادههای مختلف ،میزان مطلوبیت آب برای

(آالیندههای مختلف آلی و معدنی) ،موجب بروز

سایر موجودات زنده را ارزیابی می نماید ( 11و .)12

اختالل در عملکرد اکوسیستم شده و سبب پدید آمدن

به همین جهت مطالعات زیادی در خصوص بررسی

مشکالت برای بخش زنده این اکوسیستم شده است

کیفی آب سواحل و رودخانهها در ایران و جهان

( 7و  .)8به همین جهت بررسی غلظت فلزات و

انجامشده است ،که میتوان به مطالعات صادقی و

Iran Water Quality Index for Surface Water Resources -Conventional Parameters ,IRWQISC.
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شهری همچون استخراج ،تخلیه و تصفیه مواد نفتی،

آب های سطحی ایران

به طوری که ورود بیش از حد این عوامل تهدید کننده

یکی از

سال بيست و يكم /شماره  /6بهمن و اسفند 7341

 / 887طب جنوب

همکاران و حمزهپور و همکاران؛ اشاره نمود ( 1و

مکاران ،در سواحل دریای آدریاتیک استفاده شد ،پس

 .)11عالوه بر شاخص های بازتاب دهنده وضعیت

از آن محققان و سازمانهای مختلف همچون EPA

فیزیکی و شیمیایی آب ،گروه دیگری از شاخصهای

جهت بررسی وضعیت تروفیکی از این شاخص بهره

محیطی وجود دارند ،که نقش مهمی در پایش و

بردند ()11-18؛ بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده

اندازهگیری وضعیت اکوسیستمهای آبی همچون

در باال و اهمیت اکوسیستم آبی سواحل جزر و مدی

ماکروبنتوزها و شاخص های ترکیبی مانند شاخص

منطقه ویژه انرژی پارس ،مطالعه حاضر به بررسی

2 EBI،B -IBI ،AMBA ،TRIXو غیره ایفا میکنند

وضعیت کیفی آب سواحل این منطقه با استفاده از

( 12و  .)13شایان ذکر است ،محققان اندازهگیری

شاخص های  WQIو  TRIXهمراه با تعیین غلظت

پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب را به مانند

فلزات سنگین مس ،روی ،سرب و آهن در آب این

برداشت عکس و شاخص های زیستی را مشابه تهیه

سواحل پرداخته است.

یک قیلم ویدیویی از یک اکوسیستم میدانند (،)14

فعالیتهای انسانی که موجب افت کیفیت آبها

 -محدوده مورد مطالعه

می شوند را پایش بیولوژیکی می دانند ( .)11در این

پژوهش حاضر یک مطالعه موردی و به صورت

میان یکی از شاخص های زیستی که با توجه به

میدانی -آزمایشگاهی است ،که به سنجش غلظت

اندازهگیری هم زمان پارامترهای شیمیایی و زیستی

فلزات سنگین و ارزیابی کیفیت آب سواحل بین جزر

نقش مهمی در بررسی وضعیت کیفیت منابع آبی

و مدی در طی فصول مختلف با استفاده از

بخصوص در نواحی ساحلی دارند ،شاخص TRIX

شاخصهای  TRIX ،WQIمیپردازد .منطقه مورد

است .شاخص  TRIXیکی از شاخص زیستی مهم

مطالعه شامل محدوده «منطقه ویژه اقتصادی -انرژی

جهت محاسبه وضعیت تروفیک اکوسیستمهای آبی

پارس» در جنوبِ شرق استان بوشهر ،در سواحل

با استفاده از چهار پارامتر ،فسفات کل ،نیتروژن کل،

خلیج فارس است .این منطقه در محدودهی جغرافیایی

کلروفیل آ و کمبود اکسیژن از حالت اکسیژن اشباع

طول شرقی ʺ 12ʹ 16تا ʺ 12ʹ 34و عرض شمالی ʺ23

است؛ که با توجه به سادگی و کارایی باال ،شاخصی

ʹ 27تا  ،27ʹ ʺ46از جنوب شرقی استان بوشهر (دماغه

تروفیک

نایبند) تا جنوب غرب بندر کنگان (برکه چوپان) ،را

اکوسیستمهای ساحلی است .این شاخص اولین بار

پوشش میدهد .شکل  ،1موقعیت منطقه مورد مطالعه

توسط تروفیک ولینویدر ( )Vollenweiderو

و نقاط نمونه برداری را نمایش میدهد.

تعیین سالمت اکولوژیک منابع آبی و ارزیابی اثرات

مناسب

جهت

ارزیابی

وضعیت

The Estuarine Biotic Integrity Index
http://bpums.ac.ir
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همچنین تنها راه عملی و به صرفه اقتصادی برای

مواد و روشها

ارزيابي کيفيت آب سواحل با شاخصهای  WQIو 882/TRIX

حاتمي منش و همكاران

شکل  ) 1موقعیت منطقه مطالعاتی در استان بوشهر و ایستگاه های نمونه برداری
Fig 1) The location of study area and sampling sites in Bushehr province, Iran

 -جمعآوری نمونهها و سنجش غلطت فلزات و

 1/1لیتر آب از عمق  31سانتیمتری از سطح آب توسط

کيفيت آب

دستگاه نمونهبردار روتنر برداشته شد و به ازاء هر یک لیتر

جهت سنجش غلظت فلزات سنگین (سرب ،مس ،روی و

آب 2 ،میلیلیتر اسید نیتریک غلیظ اضافه گردید .سپس

آهن) آب سواحل منطقه مورد مطالعه  16ایستگاه به

نمونهها در کلمن یخ قرار داده شدند و در شرایط استاندارد

صورت تصادفی انتخاب و در هر ایستگاه  3نمونه برداشت

به آزمایشگاه منتقل شدند .جهت کنترل کیفیت آنالیزها ،سه

گردید (جدول  )1ایستگاه و نمونهها بهگونهای انتخاب

نمونه شاهد نیز در کنار سایر نمونهها مانند نمونههای مورد

شدند که تا حد امکان قادر باشند وضعیت ورود

بررسی ،تهیه شد ( .)19جهت سنجش فلزات؛ پس از

آلودگیهای ناشی از فلزات سنگین و منابع آنها را به دریا

افزودن الکترولیت به نمونههای آب و تنظیم  pHدر

نمایش دهند (شکل  .)1برای نمونهبرداری از آب در هر

محدوده خاص ،توسط دستگاه پالروگراف ،بهوسیله

ایستگاه ابتدا ظرف مخصوص نمونهبرداری سه بار با آب

روشهای ولتمتری عریان سازی آندی و کاتدی و روش

محل نمونهبرداری (آب سواحل) شستشو گردید .سپس

ولتمتری آندی جذبِ سطحی آنالیز شدند.

جدول  )7نام و مشخصات جغرافيايي ايستگاههای نمونه شده
1
2
3
4
1
6
7
8
9
11
11
12
13
14
11
16

هاله
دهانه خور بساتین
نایبند
شاهد (فانوس دریایی)
خوربیدخون 1
خوربیدخون 2
نخلتقی
روبروی آبشیرینکن هیوندایی
روبروی خروجی فازهای  1تا 3
روبروی خروجی فازهای  4و 1
روبروی خروجی آبشیرین کن پتروشیمی
شیرینو
سیراف
فاز ( 13اختر)
فاز 14
برکه چوپان

12 38/11
39/291 12
12 36/161
12 34/181
39/471 12
12 41/471
12 34/281
12 34/471
34/141 12
12 39/924
12 32/213
12 29/113
12 19/797
12 11/137
12 11/313
12 16/741

27 24/391
27 24/111
27 24/341
27 24/287
27 27/111
27 27/131
27 29/171
27 31/481
27 31/174
27 31/872
27 33/426
27 36/134
27 39/919
27 41/916
27 41/169
27 46/364

4
3
1/3
2
4
3
2/1
8
12
18
11
4
2
11
12
3/1

http://bpums.ac.ir
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شماره ايستگاه

نام ايستگاه

طول جغرافيايي/درجه اعشار

عرض جغرافيايي/درجه اعشار

عمق (متر)
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همچنین جهت محاسبه شاخص کیفی آب ( )WQIو

( )BODبه روش اکسیژن باقیمانده پس از  1روز به وسیله

شاخص تریکس ( )TRIXکلیه فاکتورهای فیزیکی،

دستگاه اکسیژنسنج؛ اکسیژن مورد نیاز شیمیایی ()COD

شیمیایی و زیستی مورد نیاز برای محاسبه آنها در

روش هضم با معرف اکسید کننده قوی دیکرومات پتاسیم

ایستگاههای مورد مطالعه ،اندازهگیری و ثبت شدند.

و سپس رنگسنجی؛ کلروفیل آ از روش آلگرین و آلگرین

پارامترهای  ،pHدما ،هدایت الکتریکی ،کدورت و اکسیژن

( Ahlgrenو  )Ahlgrenاندازهگیری شدند ( .)19درنهایت

محلول بهوسیله دستگاههای پرتابل ساخت کارخانه

با توجه به میزان پارامترهای اندازهگیری شده ،شاخص کیفی

 HACHآمریکا ،در محل نمونهبرداری مستقیاً اندازهگیری

آب ( )WQIمحاسبه شد .در واقع جهت محاسبه این

شدند .جهت اندازهگیری شاخصهای فوق ،ابتدا دستگاه

شاخص ،از روش منحنیهای استاندارد شاخص کیفیت

اندازهگیری پارامترهای محیطی آب توسط محلولهای

آبهای سطحی ایران ( )IRWQISCاستفاده شد .شایان ذکر

استاندارد و طبق روش کار اعالم شده توسط سازنده ،کالیبره

است ،پارامترهای مورد استفاده در محاسبه شاخص کیفی

گردید ،سپس پارامترهای مذکور توسط دستگاه قرائت

آب ( )WQIطبق روش استاندارد اندازهگیری شدند و پس

شدند .جهت سنجش پارامترهای نیتریت ،نیترات ،فسفرکل،

از آن با توجه به منحنیهای استاندارد هرکدام از این پارامترها

اکسیژن موردنیاز بیوشیمیایی ( ،)BODاکسیژن مورد نیاز

و همچنین وزن آنها در شاخص  IRWQISCمیزان WQI

شیمیایی ( )CODو کلروفیل  aپس از جمعآوری و انتقال

محاسبه شد .جدول  ،2مقادیر و پارامترها  IRWQISCو

نمونههای آب به آزمایشگاه ،با استفاده از روش استاندارد

توصیف شاخصهای کیفی مورد استفاده را نشان میدهد

متد ،اندازهگیری شدند ( .)19سنجش نیتریت از روش

( .)1بهمنظور تعیین میزان مواد آلی آب دریا ،نمونههای آب

سولفانیل و نفتیل آمین ،به کمک دستگاه طیف سنج در طول

بوسیله بطری روتنر برداشت شد .سپس نمونهها به

موج  141نانومتر؛ نیترات از روش احیاء کادمیوم و سولفانیل

بطریهای شیشهای تیرهرنگ منتقل و تا زمان آنالیز در فریزر

آمید ،به کمک دستگاه اسپکتروفتومتری مدل 6411

نگهداری شدند .نمونهها بهوسیله اسیدکلریدریک تا pH

 JENWAYساخت انگلستان در طول موج  141نانومتر؛

کمتر از  2اسیدی شده و در نهایت با دستگاه پالروگراف،

آمونسوم از روش رنگسنجی ایندوفنل؛ فسفرکل از روش

میزان کربن آلی کل آنها به روش ولتمتری آندی جذبِ

هضم با پرسولفات اسید؛ اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی

سطحی آنالیز شد.

وزن پارامتر در شاخص ()IRWQISC

DO

pH

COD

BOD

1/17

1/111

1/193

1/117

EC
1/118

1/162

1/187

1/196

1/1

شاخص

محدوده شاخص

توصيف

شاخص ()IRWQISC

کمتر از 11
11-29/9
31-44/9
41-11
11/1-71
71/1 -81
بیشتر از 81

خیلی بد
بد
نسبتاً بد
متوسط
نسبتاً خوب
خوب
بسیار خوب

1/19

*دما برحسب درجه سانتیگراد :pH ،واحد استاندارد ،BOD ،COD ،نیترات ،شوری ،آمونیوم ،کل کربن آلی برحسب میلیگرم بر لیتر DO،بدرصد اشباع؛ EC
(میکروزیمیس بر سانتیمتر)
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جدول  )2وزن پارامترهای مورد استفاده در محاسبه شاخص ( ،)IRWQI SCمقادير و طبقهبندی کيفيت آب بر مبنای آن ()7

ارزيابي کيفيت آب سواحل با شاخصهای  WQIو 888/TRIX

حاتمي منش و همكاران

-شاخص محيطزيستي TRIX

تعداد پارامترها است .مقادیر  TRIXبین  1و  Kاست.

شاخص  TRIXیکی از شاخصهای مهم و رایج مورد

در این شاخص جهت نرمالسازی توزیع دادهها از

استفاده برای ارزیابی وضعیت تروفیکی آبها بخصوص

تبدیل لگاریتمی استفاده میگردد و شکل معادله اصلی

در سواحل است ( .)18پارامترهای این شاخص عبارتند

شاخص بهصورت زیر است (رابطه .)2

از؛ میزان کروفیل آ (میلیگرم بر متر مکعب) ،درصد
کمبود اکسیژن از اکسیژن اشباع و پارامترهای کلی

)2

) 𝒊𝑳𝒈𝒐𝑳 (𝑳𝒐𝒈𝑴𝒊 −
𝑲
∑ × = 𝑿𝑰𝑹𝑻
) 𝒊𝑳𝒈𝒐𝑳 (𝑳𝒐𝒈𝑼𝒊 −
𝒏

تغذیهای شامل نیتروژن و فسفر کل (میلیگرم بر متر
برای دریای آدریاتیک مقدار تقریبی دامنه همه پارامترها

مکعب) ،که بر اساس رابطه  1محاسبه میشود.
)7

𝑲
) 𝒊𝑳 (𝑴𝒊 −
∑×
𝒏
) 𝒊𝑳 (𝑼𝒊 −

( ،3 )Log Ui- LogLiمقدار  Kبرابر  11و تعداد

= 𝑿𝑰𝑹𝑻

پارامترها نیز  4است؛ که با جایگزین کردن این مقادیر

در رابطه باال؛  Miمقدار اندازهگیری شده از پارامتر

در رابطه ( )3خواهیم داشت:

موردنظر Ui ،مقدار پیشینه Li ،مقدار کمینه پارامتر و n

در نهایت ،شاخص بهصورت زیر پیشنهاد شده است
)3

این شاخص بهصورت عددی از  1تا  8مقیاسگذاری

) 𝑛𝑖𝑚𝑃 × 𝑛𝑖𝑚𝑁 × 𝑛𝑖𝑚𝑂10 𝐿𝑜𝑔(𝑐ℎ𝑙𝑎 × 𝑎𝐷%𝑂 × 𝑁 × 𝑃) − 𝐿𝑜𝑔(𝑐ℎ𝑙𝑎𝐶ℎ𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛 × 𝑎𝐷%
×
4
3

)4

𝐿𝑜𝑔(𝑐ℎ𝑎𝐶ℎ𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛 × 𝑎𝐷%𝑂𝑚𝑖𝑛 × 𝑁𝑚𝑖𝑛 × 𝑃𝑚𝑖𝑛 = −1.5

رابطه (.)4
)1

= 𝑋𝐼𝑅𝑇

شده و محدوده وسیعی از شرایط تروفیکی از

)𝐿𝑜𝑔(𝑐ℎ𝑙𝑎 × 𝑎𝐷%𝑂 × 𝑁 × 𝑃) − (−1.5
1.2

اولیگوتروف تا یوتروف را پوشش میدهد (جدول .)3

= 𝑋𝐼𝑅𝑇

جدول  )3طبقهبندی وضعيت تروفيكي آبها با استفاده از شاخص  TRIXولينويدر
( )Vollenweiderو همكاران)76( 7444 ،
2-4

الیگوتروف

خوب

4-1

مزو تروف

متوسط

1-6

متوسط (مزو-یوتروف)

فقیر

6-8

یوتروف

بد

 -تجزيه و تحليل آماری

درصد استفاده شد .به منظور مقایسه میانگین غلظت

به منظور تجزیه و تحلیل آماری دادهها از نرمافراز SPSS

فلزات سنگین آب در فصول مختلف سال از آزمون آنالیز

ویرایش  21مورد استفاده قرار گرفت .جهت تعیین نرمال

واریانس اندازهگیریهای مکرر 3استفاده گردید .در این

بودن دادهها از  Shapiro—Wilkدر سطح اطمینان 91

آزمون در صورت وجود اختالف معنادار ،برای جداکردن
Repeated Measurements ANOVA
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 TRIXميزان شاخص

نوع سيستم

وضعيت تروفيكي

سال بيست و يكم /شماره  /6بهمن و اسفند 7341

 / 885طب جنوب

تفاوت بین فصول مختلف سال از آزمون تعقیبی

يافتهها

بونفرونی ( )Bonferroniاستفاده شد .همچنین جهت

 -پارامترهای فيزيكي و شيميايي

محاسبه شاخصهای کیفی آب ( TRIXو  )WQIاز

نتایج حاصل از بررسی میانگین غلظت ساالنه

معادالت و نمودارهای مربوط به آنها استفاده شد و برای

پارامترهای فیزیکی و شیمیایی مورد مطالعه شامل دما،

رسم نمودارها از نرمافزار  Microsoft office 2111بهره

 ،BOD ،COD ،pH ،DOنیترات ،شوری ،آمونیوم ،کل

گرفته شد.

کربن آلی و  ECدر جدول  4نمایش داده شد.
جدول  )8ميانگين کلي غلظت شاخصهای فيزيكي و شيميايي آب در ايستگاههای نمونهبرداری در سواحل
بين جزو مدی منطقه پارس جنوبي
*

DO

pH

COD

BOD

نيترات

شوری

کل فسفات

EC

آمونيوم

TOC

8/26

2/78

2/14

1/11

39/41

1/11

61/11

1/13

1/128

2/87

1/78

1/14

38/71

1/88

61/7

1/2

1/131

2/93

1/6

1/11

38/21

1/42

19/3

1/13

1/133

ايستگاه

دما

1

27/23

7/6

2

26/88

7/6

8/24

3

26/7

6/4

8/2

4

26/6

6/81

8/2

2/7

1/6

1/123

38/1

1/38

18/71

1/18

1/13

1

27/71

7/36

8/18

2/94

1/84

1/168

41

1/69

17/1

1/12

1/144

6

27/1

7/41

8/2

3/94

1/81

1/13

41/1

1/31

61/1

1/13

1/143

7

27/43

6/14

8/2

2/7

1/61

1/12

39/21

1/42

19/41

1/11

1/144

8

27/9

7/6

8/24

2/98

1/9

1/161

39/71

1/71

62/2

1/11

1/148

9

27/4

7/7

8/23

3/11

1/47

1/166

39/1

1/18

64/81

1/16

1/114

11

28/28

7/8

8/19

3/13

1/74

1/221

38

1/46

16/3

1/17

1/118

11

28/73

7/93

8/18

2/14

1/46

1/124

39/31

1/46

62/22

1/11

1/112

12

27/61

7/4

8

2/49

1/4

1/113

39/71

1/11

62

1/13

1/11

13

27/43

7/86

8/23

2/1

1/42

1/147

38/31

1/14

63/7

1/14

1/148

14

27/7

8/3

8/1

2/17

1/48

1/1

39/71

1/36

62/81

1/13

1/12

11

27/73

7/8

8/23

2/41

1/36

1/119

39/71

1/6

62/1

1/11

1/14

16

27/6

8

8/26

2/91

1/88

1/123

39/1

1/41

61/32

1/19

1/131

*دما برحسب درجه سانتیگراد :pH ،واحد استاندارد ،BOD ،COD ،نیترات ،شوری ،آمونیوم ،کل کربن آلی برحسب میلیگرم بر لیتر DO،بدرصد
اشباع؛ ( ECمیکروزیمیس بر سانتیمتر)

نیترات ،نیتریت ،فسفر کل EC ،و کل کربن آلی در فصل

بیشترین مقادیر میانگین پارامترهای کلروفیل آ و اکسیژن

زمستان پایش شد و بیشترین مقادیر میانگین آمونیاک و

محلول در فصل بهار به دست آمد (شکل .)2

 pHدر فصل پاییز و از سویی دیگر بیشترین میانگین
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مطابق شکل  ،2بیشترین میانگین ،BOD ،COD

دما و شوری در فصل تابستان رصد شد .همچنین

ارزيابي کيفيت آب سواحل با شاخصهای  WQIو 886/TRIX

حاتمي منش و همكاران

شکل  ) 2مقایسه روند میانگین کلی غلظت فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب در فصول مختلف ،دما (درجه سانتیگراد)( pH ،واحد استاندارد)،COD ،
 ،BODنیترات ،شوری ،آمونیوم ،کل کربن آلی (برحسب میلیگرم بر لیتر)؛ ( DOدرصد اشباع)؛ ( ECمیکروزیمیس بر سانتیمتر)
Fig 2) Comparison of the mean concentration trend of physical and chemical factors of water in different seasons,
temperature (° C), pH (standard unit), COD, BOD, nitrate, salinity, ammonium, total organic carbon (mg / l), DO (saturation
)percentage) ); EC (microsymicum per cm

 -شاخص IRWQISC

 13و کمترین میزان میانگین شاخص ( ،29/14کیفیت

در جدول  ،1نتایج بررسی شاخص  IRWQISCبا توجه

بد) مربوط به ایستگاه شماره  11بوده است .مطابق

به میانگین ساالنه پارامترهای ورودی به آن ،در

جدول  ،1بر اساس محاسبه میزان شاخص  WQIتمامی

ایستگاههای مورد مطالعه نمایش داده شد .بر اساس

ایستگاهها در محدوده کیفی بد و نسبتاً بد قرار دارند.

نتایج بهدست آمده ،در بین ایستگاههای انتخابی میانگین

یافتههای بررسی روند تغییرات شاخص  WQIدر

شاخص  IRWQISCفقط در سه ایستگاه  9 ،2و  11در

فصول مختلف نشان داد ،فصل زمستان دارای کمترین

محدوده کیفی بد قرار دارد؛ اما سایر ایستگاهها در

میزان مقدار  WQIبه میزان ( 27/89وضعیت بد) و بعد

محدوده نسبتاً بد قرار دارند .بیشترین میزان میانگین

از آن به ترتیب تابستان ،پاییز و بهار به میزان (،31/63

ساالنه شاخص  )31/8( WQIمربوط به ایستگاه شماره

 31/42و  )31/77در وضعیت نسبتاً بد قرار دارند.

جدول  )5ميزان شاخص  IRWQISCبرای پارامترهای مختلف در ايستگاههای نمونهبرداری در سواحل بين جزو مدی منطقه پارس جنوبي
*DO

BOD COD

http://bpums.ac.ir

DO

EC

] [ Downloaded from ismj.bpums.ac.ir on 2023-01-08

*pH

pH

COD

BOD

EC

IRWQISC

سال بيست و يكم /شماره  /6بهمن و اسفند 7341

 / 881طب جنوب

جدول  ) 6نتايج حاصل از بررسي روند تغييرات شاخص  WQIدر فصول
مختلف سال در ايستگاه های نمونه برداری در سواحل بين جزو مدی منطقه
پارس جنوبي
فاکتور

بهار

تابستان

پاييز

زمستان

*DO

73

16

71

73

pH

88

89

89

87

COD

98

99

98

94

BOD

89

91

91

73

نیترات

91

91

91

94

کدورت

43

12

49

31

کل فسفات

11

31

38

21

EC

41

43

41

38

آمونی وم

81

87

86

86

IRWQISC

31/77

31/63

31/42

27/89

توصیف

نسبتا بد

نسبتا بد

نسبتا بد

بد

* : pHواحد استاندارد ، BOD ،COD ،نیترات ،شوری ،آمونیوم ،کل کربن آلی برحسب
میلی گرم بر لیتر DO،بدرصد اشباع؛ ( ECمیکروزیمیس بر سانتیمتر)

 غلظت فلزات سنگيننتایج بررسی محدوده تغییرات غلظت فلزات آهن،
مس ،روی و سرب در نمونههای آب ساحل منطقه

 )1/11±1/93میلیگرم بر لیتر در ایستگاه های شماره
 9و  ،1و برای آهن به میزان ( 9/42±1/14و
 )6/71±6/4میلیگرم بر لیتر ایستگاههای شماره  9و

مورد مطالعه (منطقه اقتصادی -ویژه پارس جنوبی)

 4بوده است (جدول  .)7توالی غلظت کلی فلزات

نشان داد که حداکثر و حداقل غلظت سرب به میزان

سنگین در نمونههای آب سواحل استان بوشهر به

( 8/2±1/64و  )1/44±2/13میلیگرم بر لیتر به

ترتیب به صورت ( )Zn>Fe>Cu>Pbبه دست آمد.

ترتیب در ایستگاه های شماره  11و  ،1روی

به طوریکه بیشترین و کمترین میانگین غلظت کلی

( 11/29±1/23و  )7/67±2/11میلیگرم بر لیتر در

فلزات مورد بررسی مربوط به فلز روی و سرب به
میلیگرم بر لیتر بوده است (جدول .)7
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ایستگاه های  11و 1؛ مس ( 6/71±3/33و

ترتیب میزان ( )11/29±1/23و ()1/61±2/13

ارزيابي کيفيت آب سواحل با شاخصهای  WQIو 884/TRIX

حاتمي منش و همكاران

جدول  ) 1ميانگين کلي غلظت فلزات مورد بررسي در ايستگاه های مختلف ( بر حسب ميلي گرم بر ليتر)
ايستگاه

غلظت فلزات سنگين
Fe

Cu

Zn

Pb

1

7/1 ± 1/12

1/11±1/93

7/8 ± 1/22

1/44±2/13

2

7/31±1/9

6/11±1/61

7/76±1/61

1/68±1/72

3

7/49±1/61

6/3 ± 1/69

8/23±1/23

6 /3 ± 1 /6

4

6/71±1/4

1/77±2/9

7/67±2/11

1/91±2/21

1

7/23±1/1

6/13±2/7

9/16±2/4

6/683 ±1/44

6

7/16±1/18

6/27±3/16

8/78±2/41

7/14±1/1

7

8/17±1/36

6/16±3/14

8/73±3/14

7/23±1/21

8

8/83±1/97

6/18±2/46

9/61±2/26

7/84±1/87

9

9/42±1/14

6/71±3/33

11/16±3/33

8/16±2/14

11

8/87±1/44

6/61±17

11/29±1/23

8/18±1/33

11

8/62±1/73

6/18±3/46

9/16±2/88

8/46±1/64

12

8/63±1/68

6/47±3/3

9/7 ± 2/98

7/96±2/6

13

8/971 ±1/17

6/31±3/1

9/16±3/13

7/66±2/31

14

8/1 ± 1/14

6/17±2/9

9/1 ± 3/11

7/62±2/1

11

8/21±1/2

1/92±2/76

9/44±3/16

7/1 ± 1/13

16

7/71±1/41

1/71±2/16

9/42±2/96

6/78±1/41

میانگین کلی

8/13±1/12

6/24 ±2/17

9/17±2/17

7/12±2/23

مختلف سال نشان داد ،برای تمام فلزات بیشترین غلطت

 )2/1±1/8به دست آمد (شکل  3ب) .فلز روی بیشترین

اندازهگیری شده در فصل زمستان است (شکل .)3

میزان در فصل زمستان ( )11/11±1/11و برای سایر

همچنین برای فلز سرب بیشترین میانگین در فصل زمستان

فصول بهترتیب بهصورت ( 9/31±1/91 ،11/19±1/21و

به میزان ( )8/79±1/1میلیگرم بر لیتر به دست آمد؛ و برای

 )1/38±1/74میلیگرم در لیتر در پاییز ،تابستان و بهار

سایر فصول به ترتیب در پاییز ،تابستان و بهار به میزان

بهدست آمد (شکل  3ج)؛ در نهایت برای فلز آهن بیشترین

( 6/89±1/31 ،8/23±1/11و  )4/6±1/91میلیگرم در لیتر

میانگین غلظت فصلی به میزان ( )11/99±1/19میلیگرم

اندازهگیری گردید (شکل  3الف) .برای فلز مس بیشترین

در لیتر در زمستان و برای سایر فصول به ترتیب به میزان

میانگین فصلی به میزان ( )8/7±1/46میلیگرم بر لیتر در

( 7/16±1/42 ،11/31±1/77و  )3/11±1/14در پاییز،

فصل زمستان و برای سایر فصول به ترتیب در پاییز،

زمستان و بهار به دست آمد (شکل  3د).
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مقایسه تغییرات غلظت فلزات اندازهگیری شده در فصول

تابستان و بهار به میزان ( 1/11±1/26 ،8/14±1/94و

سال بيست و يكم /شماره  /6بهمن و اسفند 7341
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شکل  )3مقایسه تغییرات فصلی فلزات سرب( ،)aمس( ،)bروی( )cو آهن ( )dدر ایستگاههای نمونهبرداری سواحل استان بوشهر
Fig 3) Comparison of seasonal variations of Pb (a), Cu (b), Zn (c) and Fe (d) in sampling stations of the coasts of Bushehr
province
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ارزيابي کيفيت آب سواحل با شاخصهای  WQIو 85۳/TRIX

حاتمي منش و همكاران

مقایسه میانگین کلی غلظت فلزات سنگین در فصول

نشان داد بین غلظت فلزات سرب ،مس ،روی و آهن

مختلف با استفاده از آزمون آنالیز واریانس با

در فصول مختلف سال اختالف معنیدار وجود دارد

اندازهگیریهای مکرر در سطح اطمینان  91درصد

(جدول .)8

جدول  )4مقايسه ميانگين کلي غلظت فلزات سنگين سرب ،مس ،روی و آهن (بر
حسب ميلي گرم بر ليتر) منطقه مورد مطالعه در فصول مختلف سال با استفاده از آزمون
تحليل واريانس اندازهگيریهای مكرر
نام فلز(متغير)

سرب

مس

روی

فصل

bcd

بهار

4/19±1/23

تابستان

6/89±1/31

acd

abd

پاییز

8/23±1/26

زمستان

8/79±1/28

98/19

>1/111

ab

bcd

بهار

2/11±1/21

تابستان

1/11±1/17

acd

abd

پاییز

8/14±1/24

زمستان

8/79±1/16

61/11

>1/111

abc

bcd

بهار

1/33±1/18

تابستان

9/29±1/37

پاییز

11/34±1/36

زمستان

11/74±1/37

بهار
آهن

ميانگين  ±انحراف معيار

Fمقدار

Pمقدار

acd
abd

139/41

>1/111

ab

3/18±1/28

bcd

acd

تابستان

6/9±1/19

پاییز

11/3±1/49

زمستان

11/72±1/47

abd

94/13

>1/111

ab

 c ،b ،aو  dبه ترتیب به معنای وجود تفاوت معنادار در سطح  P>1/11نسبت به بهار ،تابستان ،پاییز
و زمستان

نتایج بررسی وضعیت کیفیت آب سواحل در فصول

آمده است .از طرفی حداکثر شاخص تروفیکی ساالنه

مختلف با استفاده از شاخص تروفیکی  TRIXدر

 ،TRIXدر فصلهای بهار در ایستگاه شماره 11

جدول  ،9ارائه شده است ،همانطور که مشاهده میشود

(روبروی خروجی فازهای  4و  ،)1تابستان و پاییز در

در فصلهای بهار ،تابستان ،پاییز و زمستان حداقل

ایستگاه ( 7نخل تقی) و در نهایت زمستان ایستگاه 1

شاخص  TRIXبه ترتیب در ایستگاه شماره ( 2دهانه

(هاله) اندازهگیری شده است .همچنین بیشترین TRIX

خور بساتین)( 3 ،نایبند)( 14 ،فاز  )13و ایستگاه 11

ساالنه در ایستگاه شماره  7بهدست آمده است.

http://bpums.ac.ir

] [ Downloaded from ismj.bpums.ac.ir on 2023-01-08

 -شاخص TRIX

(روبروی خروجی آبشیرینکن پتروشیمی) بهدست

سال بيست و يكم /شماره  /6بهمن و اسفند 7341

 / 857طب جنوب

جدول  )4يافتههای بررسي وضعيت کيفيت آب سواحل در فصول مختلف با استفاده از شاخصهای TRIX
فصول

ايستگاه

ميانگين ساالنه

بهار

تابستان

پاييز

زمستان

1

2/12

3/14

1/67

7/14

3/2

2

1/24

1/69

1/71

6/22

3/1

3

1/6

1/68

2/17

2/61

2/4

الیگوتروف

4

1/61

2/41

1/1

4/27

2/6

الیگوتروف

1

1/8

2/16

2/14

3/7

2/48

الیگوتروف

6

1/43

1/81

1/66

3/7

2/22

الیگوتروف

7

2/32

1/17

2/78

1/8

3/97

الیگوتروف

8

2/41

2/17

1/79

3/26

2/71

الیگوتروف

9

2/26

1/76

1/88

4/8

2/46

الیگوتروف

11

2/62

2/1

2/61

2/68

2/84

الیگوتروف

11

2/2

1/81

1/89

1/72

2

الیگوتروف

12

1/77

2/48

2/14

3/4

2/61

الیگوتروف

13

2/2

2/42

1/71

2/88

2/62

الیگوتروف

14

1/18

3/1

1/38

3/82

2/28

الیگوتروف

11

2/6

4/94

1/76

2/14

3/1

الیگوتروف

16

1/83

2/19

2/2

2

2/17

الیگوتروف

مقایسه میانگین میزان شاخص  TRIXدر فصول مختلف

ميزانTRIX

وضعيت تروفيک
خوب (الیگوتروف)
الیگوتروف

بحث

سال نشان داد که به ترتیب بیشترین و کمترین میزان

همانطور که در نتایج تحلیل  IRWQIمشاهده شد،

شاخص در فصل زمستان و پاییز به میزان  3/13و 1/93

روند و میزان شاخص  IRWQIدر بین ایستگاههای

میباشد (شکل  )4همچنین یافتههای بررسی مقایسه میزان

مختلف تقریباً نزدیک به هم و یکنواخت بوده و تنها در

شاخص  TRIXبا میزان ساالنه آن نشان داد که در بین

سه ایستگاه کمتر از  31است (جدول  )1که در واقع در

فصول ،زمستان دارای مقادیر بیشتر از میزان ساالنه هست؛

طبقه بد (به دلیل قرار گرفتن در محدود  )11-29/9جای

اما میزان شاخص  TRIXدر سه فصل دیگر از میانگین

دارند ،اما سایر ایستگاهها در طبقه کیفی نسبتاً بد

ساالنه بهمراتب کمتر بوده است.

واقعشدهاند (قرار گرفتن در محدود  )31-44/9که با
مصارف انسانی مناسب نیست ( .)1اصوالً با توجه به
تمرکز زیاد صنایع بهخصوص صنایع پتروشیمی و
پاالیشگاهی عسلویه ،در نزدیکی ایستگاههای  9 ،7و 11
و همچنین ورود فاضالب مناطق شهری و مسکونی به

شکل )4مقایسه میانگین فصلی میزان شاخص  TRIXبا میانگین ساالنه
سواحل مورد مطالعه
Fig 4) Comparison of the mean seasonal of TRIX index
with the annual average of the studied coasts
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توجه به میانگین کلی ( 31/31طبقه نسبتاً بد) برای

حاتمي منش و همكاران

ارزيابي کيفيت آب سواحل با شاخصهای  WQIو 852/TRIX

در فصل زمستان (در وضعیت بد) و برای سایر فصول

کلروفیل آ در فصل بهار و کمترین مقدار آن در زمستان

بر اساس شاخص  IRWQIهمه در وضعیت نسبتاً بد

مشاهده شد؛ که این علت این موضوع افزایش فعالیت

قرار دارند (شکل  .)2اصوالً شرایط بد سواحل مطالعاتی

فتوسنتزی در فصول بهار ،تابستان و کاهش شدید آن در

در فصل زمستان میتواند ناشی از افزایش ورود

زمستان است.

آالیندههای آلی و معدنی همچون فسفات و نیترات،

به طورکلی توالی غلظت کلی فلزات سنگین در نمونههای

نیتریت ،ذرات معلق ،فلزات سنگین .سموم و ترکیبات

آب سواحل مختلف استان بوشهر به ترتیب بهصورت

نفتی به دلیل افزایش حجم آب ورودی ناشی از بارندگی

 Zn>Fe>Cu>Pbاندازهگیری گردید .همچنین مقایسه

و در نتیجه ورود آالیندهها از منابع غیر نقطهای (افزایش

میانگین غلظت کلی فلزات در فصول مختلف حاکی از

روانابهای شهری و زهاب کشاورزی ،رودخانهها و

آن بود که برای تمام فلزات بیشترین میانگین غلظت در

غیره در پی باراندگی) باشد .پوری ( )puriو همکاران،

فصل زمستان بهدستآمده است .بررسی میانگین غلظت

نیز در پژوهشی مشابه به بررسی کیفیت آب دریاچههای

فلز آهن در ایستگاههای مختلف نشان داد که بیشترین و

شهر ناگپور با استفاده از شاخص  NSFWQIپرداختند،

کمترین غلظت آن به ترتیب در ایستگاههای شماره  9و

آنها علت تغییر کیفیت آب این دریاچهها را ناشی از

( 4روبروی خروجی فازهای  1تا  3و فانوس دریایی)

فعالیتهای انسانی ،روانابهای سطحی حاصل از

مشاهده شد ،اصوالً مقادیر باالی آهن میتواند به سبب

بارندگی ،تخلیه فاضالبها و رشد و نمو گیاهان آبی

حملونقل نفت خام و رنگآمیزی شناورها و کشتیها

معرفی نمودند ()21؛ بنابراین میتوان بیان کرد که علت

باشد ()23؛ که با توجه به صنعتی بودن محدوده مورد

کاهش کیفیت آب در فصل زمستان نسبت به سایر

مطالعه (بخصوص منطقه اطراف ایستگاه شماره  )9و

فصول تغییرات حجم آبی ورود و به دنبال آن میزان مواد

تمرکز فعالیتیهای صنعتی و حمل و نقل دریایی در این

حمل شده (مواد آلی ،ذرات معلق ،فسفات و نیترات) به

محل میتوان وجود و مقادیر باالی فلزات بهخصوص

سواحل باشد .در پژوهشی که توسط فتحی و همکاران،

آهن را ناشی از چنین فعالیتهای دانست.

صورت گرفت ،بیان داشتند که در فصول سرد و بارشی

بیشترین میزان آلودگی فلز مس به مقدار ()6/71±3/33

پارامترهای مؤثر بر شاخص  WQIهمچون سختی،

در ایستگاه ( 9روبروی خروجی فازهای  1تا  )3به دست

 ،pHکدورت و هدایت الکتریکی افزایش مییابند که

آمد .فلز مس عموماً در ترکیب رنگ مورد استفاده در

در نتیجه این فرآیند میزان عددی شاخص نیز افزایش

صنایع وجود دارد که ممکن است آلودگی ایجاد شده،

مییابد ( .)21همچنین یافتههای موجود با نتایج

ناشی از عملیات رنگآمیزی در صنایع موجود همچنین

راماکریشنایه ( )Ramakrishnaiahو همکاران،

رهاسازی این عناصر ،از رنگ بدنه کشتیها و شناورها و

مطابقت دارد ( .)22بررسی مقایسه روند تغییرات

نیز در پسابهای شهری و خانگی باشد ( .)24ایستگاه 9

پارامترهای مؤثر در اندازهگیری  WQIدر فصول

در منطقهای قرار دارد که فعالیتهای صنعتی باالست و

مختلف سال با مقدار این شاخص ( )WQIنشان داد ،از

شناورهای زیادی در این منطقه پهلوگیری و رفتوآمد

بین فاکتورهای مؤثر تنها کلروفیل آ روند عکس با آن

میکنند .در بدنه شناورها از رنگها بهعنوان عامل
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مختلف نشان داد بین فصول مختلف کمترین مقادیر آن

(شاخص  )WQIرا داراست ،یعنی بیشترین میزان
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شد ،این رنگها حاوی سرب و مس میباشند (.)21

آب توازن کشتیها و فاضالبهای شهری مناطق

از طرفی با افزایش تردد کشتیها مصرف سوختهای

اطراف باشد که بدون هیچ تصفیه وارد محیط آبی

فسیلی نیز افزایشیافته ،بنابراین از منابع آالینده و مس

میشوند.

در این ایستگاه افزوده میشود .عالوه بر این حبیبی و

برای فلز روی بیشترین غلطت به میزان ()11/29±1/23

همکاران میزان باالی غلظت مس در سواحل استان

میلیگرم بر لیتر در ایستگاه ( 11روبروی خروجی فازهای

بوشهر را ناشی از آالیندههای حاصل از این شهر

 4تا  )1اندازهگیری شد .مطابق شواهد موجود در اطراف

صنعتی ذکر کردند ( .)21بر اساس استاندارد ،WHO

ایستگاه نمونهبرداری مناطق مسکونی قرار دارند و

حداکثر غلظت مجاز مس در آبهای طبیعی برابر 1/1

فاضالب این مناطق بهصورت تصفیه نشده وارد محیط

میلیگرم در لیتر توصیه شده است ( .)26اما اگرچه فلز

دریایی میشود .این عامل خود میتواند باعث افزایش

مس در دریا تمایل به چرخه معدنی و در نتیجه

آالیندههای مختلف از جمله فلزات در این ایستگاهها شود.

تهنشینی بهوسیله ذرات معلق دارد ( .)27اما در این

از طرفی آالیندههای حاصل از پسابهای شهری که در

تحقیق غلظت بهدستآمده به مراتب بیشتر از حد این

نزدیکی این ایستگاه واقع شده ،ممکن است باعث باال بودن

استاندارد است که این مطلب نشاندهنده آلودگی

روی این منطقه شده باشد .همچنین برخی از محققان

منطقه به این فلز است.

مقادیر باالی فلزات سنگین همچون فلز روی را ناشی

بیشترین آلودگی سرب به میزان ( )8/2±1/64در

ورود پساب و فاضالبهای شهری و صنعتی در بندرها

ایستگاه ( 11روبروی خروجی آبشیرینکن

ذکر کردند ( .)31بهطورکلی محدوده ایستگاههای  11 ،9و

پتروشیمی) به دست آمد ،بسیاری از تحقیقات منشأ

 11به دالیلی همچون نزدیکی بیشتر صنایع پتروشیمی و

فلز سرب را درنتیجه سوختهای فسیلی ،صنایع

پاالیشگاهی با تمرکز باال ،وجود مناطق شهری و مسکونی

پتروشیمی و بهرهبرداری از معادن بیان کردند (.)28

در اطراف آن از نظر آلودگی به فلزات سنگین در سطح

آویالر ( )Avelarو همکاران ،منبع اصلی فلز سرب

باالتری قرار دارد .با توجه به فعال بودن برخی از

در محیط آبی را به دو دلیل ،سوختهای فسیلی و

پاالیشگاهها و ورود انواع آالیندههای شهری شامل

سرب موجود در جو اتمسفر ارتباط دادند (.)29

فاضالبهای خانگی ،تجاری میتوان بیان کرد که غلظت

همچنین حبیبی و همکاران ،دالیل باال بودن غلظت

بیشتر عناصر مورد مطالعه در این ایستگاهها ناشی از

سرب در سواحل بوشهر را ناشی از سوختهای

فعالیتهای انسانی باشد .همچنین بر اساس استاندارد ()26

فسیلی استفاده شده برای قایقهای موتوری ماهیگیری

حداکثر غلظت مجاز فلزات مس ،روی ،آهن و سرب در

و تفریحی ذکر کردند ()21؛ بنابراین با توجه به

آبهای طبیعی به ترتیب برابر  1 ،1/1 ،1/1و 1/11

موقعیت ایستگاه  11و نظر به توسعه منطقه مذکور و

میلیگرم در لیتر توصیه شده است که در تحقیق غلظت

فعالیتهای متعدد صنعتی در نواحی اطراف آن،

بهدست آمده به مراتب بیشتر از حد استاندارد است .این

میتوان بار آلودگی سرب را ناشی از فعالیتهای فعلی

مطلب نشان دهنده آلودگی این مناطق به فلزات سنگین

همچون ورود فاضالب صنایع پتروشیمی و

است .بهطورکلی در اطراف اکثر ایستگاههای نمونهبرداری
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ارزيابي کيفيت آب سواحل با شاخصهای  WQIو 858/TRIX

پاالیشگاهی ،فلزکاری ،کارخانههای شن و آسفالت و

کمبود اکسیژن از اکسیژن اشباع بکار میرود که با توجه

همچنین مناطق مسکونی قرار دارند و فاضالب این مناطق

بهسادگی و کارایی باال شاخص مناسبی جهت ارزیابی

بهصورت تصفیه نشده وارد محیط دریایی میشود .این

وضعیت تروفیک اکوسیستمهای ساحلی است .همچنین

عامل خود میتواند باعث افزایش آالیندههای مختلف از

شاخص  TRIXبه علت استفاده همزمان از پارامترهای

جمله فلزات در این ایستگاهها شود .از جمله بحرانیترین

بیولوژیکی و شیمیایی (نیتروژن و فسفر بهعنوان

آنها ،ایستگاه ( 7تا  )11میباشد .بهطورکلی یافتهها آزمون

شاخص شیمیایی؛ کلروفیل آ ،بهعنوان زیتوده

تحلیل واریانس اندازهگیریهای مکرر نشان داد بین

فیتوپالنگتون و درصد اشباع اکسیژن بهعنوان یک

میانگین کلی غلظت فلزات در فصول مختلف سال

شاخص بیوتیک یا اندازهگیری تولیدات) کاربرد

اختالف معناداری در سطح اطمینان  91درصد وجود دارد

گستردهای در ارزیابی سطوح تروفیک اکوسیستمهای

و بیشترین غلظت تمام فلزات در نمونههای آب در طول

آبی دارد ( 33و  .)34بهطورکلی یافتههای بررسی

فصول بارندگی (فصل زمستان) بوده است .در این راستا

وضعیت تروفیکی سواحل مورد مطالعه با استفاده از

راداکوویچ ( )Radakovitchو همکاران ،در پژوهشی بیان

شاخص تروفیکی  TRIXدر فصلهای مختلف نشان

کردند که در نواحی با بارندگی بیشتر غلظت فلزاتی

داد سواحل منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی بر اساس

همچون سرب و مس بهمراتب بیشتر از نواحی کم بارش

میانگین فصلی و ساالنه دارای وضعیت الیگوتروف

است ( .)31عالوه بر این شواهد نشان میدهد در فصل

است که با مطالعه زوریاساتین ( )Zoriasateinو

زمستان به دلیل احتمال وقوع پدیده جریانهای فراچاهنده

همکاران ،که به بررسی شاخص  TRIXدر سواحل

در منطقه مورد مطالعه ( ،)32بستر منطقه دچار آشفتگی

اروند خلیجفارس پرداختند ،مطابقت دارد (.)18

شده که این عامل میتواند سبب افزایش غلظت فلزات در

همچنین در مطالعهای توسط حمزهپور و همکاران ،به

آب و رسوب منطقه گردد.

بررسی وضعیت تروفیک سواحل دریای خزر

تعیین سطح تروفیکی یک اکوسیستم آبی به روشهای

(سیسنگان) پرداختند ،بیان داشتند که وضعیت منطقه

یک و چند پارامتری سنجیده میشود .در یافتههای اخیر

از نظر تروفی دارای ماهیت الیگوتروفیک به سمت

محققین به روش دوم یعنی روش چند پارامتری روی

مزوتروفیک است (.)11

آوردهاند زیرا درروش یک پارامتری هر پارامتر سطح

در مطالعه حاضر ،بررسی روند تغییرات وضعیت

تروفیکـی مربوط به خود را تعیین کرده و ممکن است

تروفیک فصول مختلف سال نشان داد به ترتیب دو

با سطح تروفیکی پارامتر دیگر متفاوت باشد که در انتها

فصل زمستان و پاییز دارای بیشتر و کمترین وضعیت

جمعبندی سطح تروفیکی نهایی مشکل به نظر میرسد.

تروفیک است ،در خصوص علت این موضوع میتوان

بر همین اساس محققان رو بهسوی شاخصهای چند

بیان کرد که در فصول تابستان و پاییز به دلیل کاهش

پارامتری همچون  TRIXآوردند .شاخص  TRIXیکی

حجم بارندگی و بهتبع آن حجم آبهای ورودی ناشی

شاخص زیستی مهم است که جهت محاسبه وضعیت

از رودخانهها و روانابهای سطحی که منبع ورود

تروفیک اکوسیستمهای آبی همچون سواحل با استفاده

آالیندهها (فسفات .نیترات و ذرات معلق و غیره ).به
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وضعیت تروفی اکوسیستم ساحلی دارد .همچنین مقایسه

بهدست آمده از شاخصهای  WQIو  TRIXمیتوان بیان

یافتههای بهدستآمده از شاخص  TRIXدر پژوهش

کرد که کیفیت آب سواحل منطقه ویژه اقتصادی انرژی

حاضر با مطالعات مشابه صورت گرفته در دیگر نواحی

پارس به ترتیب در وضعیت نسبتاً بد و الیگوتروف قرار

جهان نشان میدهد ،میزان این شاخص در مطالعهای که

دارند و با توجه به پایین بودن نمایه  WQIمیتوان این

توسط زوریاساتین و همکاران ،در سواحل خلیجفارس

احتمال را دارد که محدوده مورد مطالعه با مسائل آلودگی

صورت گرفت بین  1/18تا 3/23؛ نصرالهزادهساروی و

آب مواجه خواهد شد .همچنین یافتههای بررسی توالی

همکاران ،در آبهای حوزه جنوبی دریای خرز بین 4/96

غلظت کلی فلزات سنگین در نمونههای آب سواحل

تا  1/18و همچنین مقدار میانگین ساالنه شاخص در

مختلف

بهصورت

سواحل جنوبی دریای خزر از تابستان  1378تا  1379بین

( )Zn>Fe>Cu>Pbاندازهگیری گردید .مقایسه میانگین

 4تا  6/3بهدستآمده است ( 33 ،18و  .)34اصوالً تفاوت

غلظت کلی فلزات در فصول مختلف حاکی از آن بود که

در مقادیر شاخص در این مناطق به خصوصیات زیست

برای تمام فلزات بیشترین میانگین غلظت در فصل زمستان

محیطی هر منطقه و نوع میزان آلودگی تولیدی ناشی از

بهدستآمده است؛ که از مهمترین دلیل این موضوع

فعالیتهای مختلف انسانی است .همچنین قابل ذکر است

میتوان به تغییرات در میزان آب ورودی به دلیل بارش

مطابق شواهد موجود سواحل منطقه مورد مطالعه تحت

باراندگی و درنتیجه حمل مواد آالینده از سطوح مختلف

تأثیر ورود آالیندههای ناشی از پساب شهری و صنعتی

اشاره نمود .همچنین با توجه به نتایج مطالعه حاضر و

مختلف همچون صنایع پتروشیمی ،غذایی ،آبزیپروری و

پتانسیل باالی منطقه در آلودگی سواحل ،توصیه میگردد

غیره قرار دارد که موجب ورود ترکیبات نیتراتِ و فسفات

برنامه مدیریت پسابها و پایش دورهای آلودگیها در

به آبهای ساحلی میشوند (.)31-37

منطقه تداوم داشته باشد.

نتيجهگيری

سپاس و قدرداني

آلودگی اکوسیستمهای آبی به آالیندههای آلی و معدنی

بدین وسیله نویسندگان مقاله مراتب سپاس و قدردانی

مختلف نظیر فلزات سنگین یکی از خطرات و تهدیدهای

خود را از سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و

مهم سالمت بشری و زنجیره غذایی این اکوسیستمها

همچنین جناب آقای مهندس احمدزاده و مهندس شاهین

است .که میتواند از طریق فاکتورها یا شاخصهای

پورمحمد به خاطر راهنماییها و همکاریهای بیدریغشان

زیستی ،فیزیکی و شیمیایی مختلف مورد پایش و ارزیابی

در انجام این پروژه را اعالم میدارند.

قرار گیرند .بر همین اساس در پژوهش حاضر به بررسی
وضعیت آلودگی سواحل بین جزر و مدی منطقه ویژه

استان

بوشهر

به

ترتیب

تضاد منافع

اقتصادی انرژی پارس جنوبی در فصول مختلف با استفاده

هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان

از شاخصهای  WQIو  TRIXو اندازهگیری برخی از

نشده است.
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Abstract
Background: Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) in Bushehr province, Iran is a coastal
ecosystem that is severely influenced by industrial and municipal activities. The present study was therefore
conducted to monitor the health status of the intertidal zone of this ecosystem in different seasons using the
Water Quality Index (WQI), Trophic Index (TRIX) and the concentration of heavy metals, including lead,
copper, zinc and iron.
Materials and Methods: To assess the desired indicators, 16 stations were selected along the region’s coast,
and three samples were taken from each station. The required parameters of each index were then measured
using standard methods.
Results: Investigating the variations in WQI in different seasons found WQI to be the lowest (WQI=27.89)
in winter, suggesting a bad status, followed respectively by summer (WQI=30.63), autumn (WQI=31.42)
and spring (WQI=31.77), suggesting a relatively bad situation. The values of TRIX showed that the overall
water quality of the intertidal zone is classified as oligotrophic. Moreover, the highest TRIX was associated
with winter (TRIX=3.53) and the lowest with autumn (TRIX=1.93). The sequence of the overall mean concentrations of heavy metals in the water samples was also measured as Zn> Fe> Cu> Pb.
Conclusion: The obtained findings attribute the high concentration of heavy metals and the low water quality of the coasts in winter to leaching contaminants from industrial, municipal and agricultural activities and
the transmission of pollutants by surface currents to the coast of the region.
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