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چکیده
در مطالعه حاضر غلظت فلزات سنگین سرب ،مس ،کادمیوم و جیوه در بافت عضله ماهی کفشک زبان گاوی ،جلبک قهوهای سارگاسوم
و رسوبات سواحل شمالی دریای عمان در  5ایستگاه نمونهبرداری بندر جاسک (استان هرمزگان) ،صیدگاه درک ،بندر پزم ،خلیج چابهار و بندر
گواتر در (استان سیستان و بلوچستان) اندازهگیری و مورد مقایسه قرار گرفت .بدین منظور در فصل بهار سال  1396نمونهبرداری از هر ایستگاه
بهطور تصادفی انجام شد .نمونهها با استفاده از روش  MOOPAMهضم شده و غلظت فلزات سنگین موردنظر توسط دستگاه جذب اتمی ()AAS
موردسنجش قرار گرفت .میانگین غلظت فلزات سرب ،مس ،کادمیوم و جیوه در رسوبات ایستگاههای بندر جاسک ،صیدگاه درک ،بندر پزم،
خلیج چابهار و بندر گواتر بهترتیب معادل  0/52 ،20/99 ،1/31و  ،ppm 0/26در بافت عضله ماهی کفشک زبان گاوی معادل ،2/77 ،0/23
 0/14و  ppm 0/23و در نمونه جلبک قهوهای سارگاسوم معادل  0/09 ،0/90 ،0/10و  ppm 0/09بهدست آمد ( .)p<0/05با توجه به نتایج
بهدستآمده باالترین غلظت فلزات سرب ( ،)2/18مس ( ،)36/7کادمیوم ( )1/47و جیوه ( )0/86در رسوبات ایستگاه خلیج چابهار و باالترین
غلظت فلزات سرب ( ،)0/51مس ( )6/1و کادمیوم ( )0/36در بافت عضله ماهی کفشک زبان گاوی در ایستگاه بندر جاسک و باالترین غلظت
جیوه ( )0/57در ایستگاه خلیج چابهار ثبت شد .همچنین باالترین غلظت سرب ( ،)0/23کادمیوم ( )0/31و جیوه ( )0/20در بافت جلبک
قهوهای سارگاسوم نیز در ایستگاه بندر جاسک و باالترین غلظت فلز مس ( )2/1در خلیج چابهار مشاهده شد .کمترین غلظت این فلزات نیز برای
هر سه نمونه در ایستگاه صیدگاه درک ثبت شد .درمجموع نتایج مطالعه حاضر نشان داد که غلظت فلزات مورد مطالعه در این تحقیق در دو
ایستگاه بندر جاسک و خلیج چابهار باالتر از سایر نقاط بود .مقایسه نتایج بهدستآمده درخصوص میانگین غلظت این فلزات در بافت عضله ماهی
کفشک زبان گاوی و بافت جلبک قهوهای سارگاسوم با مقادیر استانداردهای جهانی  WHO, FDA, NHMRCو مقادیر ارائهشده توسط موسسه
استاندارد ملی ایران و همچنین نتایج بهدست آمده درخصوص میانگین غلظت این فلزات در رسوبات مناطق تحت بررسی با استانداردهای جهانی
 CCME ،NOAAو  USEPAنشان داد که سطح غلظت این فلزات سنگین (بهجز غلظت فلز مس که از سطح  LALباالتر بود) از حد
استاندارهای اشارهشده در سطح پایینتری قرار داشت.
کلمات کلیدی :دریای عمان ،فلزات سنگین ،ایران
* پست الکترونیکی نویسنده
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مهدیآبکنار و همکاران
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مقدمه
استفاده از رسوبات براي پايش فلزات سنگين در محيط دريا
ارائه دهنده نتايج سودمندي درخصوص پراكنش اين آاليندهها در
محيط درياست ( Sinem Atginو همکاران2000 ،؛  Erginو همکاران،
 .)1991رسوبات طي ساليان مختلف و باگذشت زمان رويهم انباشته
ميشوند و درنهايت ميتوانند بهمنزله تثبيتكننده ميزان آلودگيها
درنظر گرفته شوند .تركيبات آلودهكننده پس از ورود به منبع آبي
بهتدريج در بستر آن بهصورتهاي مختلف رسوب و تجمع ميكنند و
درصورتيكه مقدار آلودگي رسوبات از مقادير خاصي تجاوز كند ،باعث
بر هم خوردن تعادل اكوسيستم و زوال آن ميشود .بررسي مقدار
تجمع فلزات در رسوبات امکان نظارت پيوسته بر آلودگي در يك
منطقه را ميسر ميكند كه از تجزيه و مطالعه آنها ميتوان به سهولت
مقدار و نوع آلودگي را تشخيص داد و تصميمات مقتضي را براي كنترل
آن اتخاذ كرد ( Förstnerو  .)1981 ،Wittmannدر ارزيابي شرايط
آلودگي محيطهاي دريايي ،آناليز رسوبات نقش مهمي را ايفا مينمايد.
امروزه آلودگي رسوبات بهعنوان يکي از وخيمترين مشکالت بوم
سامانههاي مصبي مطرح شده است .در سراسر جهان ،آلودگي فلزات
سنگين در رسوبات در نزديکي بندرهاي صنعتي و شهري گزارش
گرديده است ( Caplatو همکاران2005 ،؛  Longو همکاران.)2000 ،
ازجمله اين مطالعات ميتوان به بررسي بهمنظور بررسي تجمع زيستي
فلزات سنگين كادميوم ،كروم ،نيکل ،سرب ،واناديوم و روي در ذرات
امولسيون ،رسوب ،توليدكنندگان اوليه ،نرمتنان ،سختپوستان و ماهيان
مختلف در تاالبي در سواحل ايالت تاباسکو اشاره كرد كه نتايج بهدست
آمده حاكي از ثبت باالترين غلظتهاي نيکل و كروم در فيتوپالنکتونها
و رسوبات و باالترين غلظت واناديوم در اپيفيتها بود .براساس گزارش
اين محققين همچنين غلظت فلزات نيکل و كروم در رسوبات خيلي
بيشتر از مقادير استاندارد جهاني و مقدار كادميوم تقريباً برابر مقادير
استاندارد جهاني بود ( Mendoza-Carranzaو همکاران .)2016
 Abdelrahimو همکاران ( )2011نيز با بررسي غلظت فلزات سنگين
مس ،سرب ،روي ،آرسنيك ،جيوه و كادميوم در دو منطقه مختلف از
سواحل شهر جده (درياي سرخ) و بافت عضله گونههاي مختلف
ماهيان در منطقه گزارش دادند كه غلظت عناصر تحت بررسي در
رسوبات در مقايسه با بافت عضله ماهيان باالتر بوده و سطح اين فلزات
در مقايسه با استانداردهاي جهاني در سطح پايينتري قرار داشتند .از
طرفي ،فلزات سنگين بهواسطه داشتن نيمهعمر زيستي طوالني براي
ارگانيسمهاي آبزي نيز خطري جدي محسوب ميشوند .ارگانيسمها
از نظر توانايي تنظيم فلزات وارد شـده به بدن متفاوت هستند .اكثـر
آنها فقط در محدوده خاصي ميتوانند فعاليت كنند و فلزات دفع
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نشده در بدن آنها باقيمانده و بهطور مداوم طي دورههاي مختلف
زندگي ،بهميزان آنها افزوده ميگردد ( Karbassiو همکاران2013 ،؛
 Yangو همکاران .)2012 ،بهطوريكه مطالعات توكسيکولوژيکي
مرتبط با اين موضوع نيز نشان ميدهد كـه تخليه فلزات سنگين به
اكوسيستمهاي آبي موجب كاهشِ تنوع زيستي ،رشد و ميزان همآوري
در آبزيان ميگردد و درخصوص آبزيان خوراكي ،عالوه بر موارد
ذكرشده موجب بروز مخاطراتي براي مصرفكنندگان آنها نيز ميگردد
( .)2008 ،Golovanovaدر اين بين گونههاي بنتيك و اپيبنتيك
بهشدت در معرض آاليندههاي موجود در رسوبات و نيز آاليندههاي
محلول در آب ميباشند ( Geffardو همکاران .)2007 ،در همين
ارتباط Olusola ،و  )2015( Festusدر مطالعه خود با بررسي غلظت
برخي فلزات سنگين (كروم ،كادميوم ،سرب ،مس ،روي و نيکل) در
بافتهاي مختلف (آبشش ،كليه ،استخوان ،عضله و چشم) برخي از
گونههاي ماهيان دريايي در مناطق ساحلي ايالت  ،Ondoدر كشور
نيجريه ،سطوح اندازهگيري شده اين فلزات را باالتر از مقادير ارائه شده
توسط استانداردهاي جهاني گزارش دادند و مصرف گونههاي تحت
بررسي را بهعنوان يك منبع غذايي براي سالمت مصرفكنندگان
آسيبزا معرفي كردند .همچنين  Guو همکاران ( )2015نيز با بررسي
غلظت فلزات مختلف در  29گونه از ماهيان غيرپرورشي ()Wild fishes
صيده شده از جنوب كشور چين غلظت آهن را در همه ماهيان و
غلظت منگنز در برخي از گونههاي تحت بررسي باالتر از حد قابلقبول
روزانه معرفي كردند .بهطوريكه با ارزيابي ريسك سالمت در انسان
مشخص شد كه اثرات معنيداري بين سالمت انسان و مصرف اينگونه
از آبزيان وجود داشت و اين محققين مصرف اينگونه از ماهيان را
توسط انسان خطرناک دانستند.
درياي مکران (عمان) با شکل مثلثي بين كشورهاي ايران ،عمان
و پاكستان قرار دارد .حداكثر طول آن از شمالغرب تا جنوبشرق
 950كيلومتر و حداكثر پهناي آن از شمالشرق به جنوبغرب حدود
 340كيلومتر (موسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور )1394 ،و دومين
پيکره دريايي ايران در جنوب كشور محسوب ميگردد كه با مساحتي
حدود  900هزار كيلومترمربع (از تنگه هرمز تا غرب شبه قاره هند به
انضمام قسمت پاكستاني دريا) حدوداً  3/7برابر خليجفارس ميباشد.
اين دريا با طول  610كيلومتر از شرق به غرب (شرقي '  25و  61 °تا
'  30و  ) 56°كشيده شده و عمق آن حداكثر به  3398متر ميرسد.
خط گسترده سواحل جنوبشرقي ايران در درياي عمان از حدود عرض
جغرافيايي  27درجه شمالي در تنگه هرمز شروع و تا حدود عرض 25
درجه و  10دقيقه در گواتر ميباشد و در مجاورت دو استان جنوبي
هرمزگان و سيستان و بلوچستان واقعشده است ( Chesalinو،Zuyer
 .) 2002اين دريا از طرف غرب بهوسيله تنگه هرمز با حدود
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عمق  50متر به خليجفارس و از طرف شرق به درياي عرب و در شمال
با اقيانوس هند ارتباط داشته و حاشيه شمالي آن از سرتاسر تنگه هرمز
تا سواحل پاكستان داراي فالت قاره بسيار كمعرضي است كه پهناي
متوسط آن به حدود  20كيلومتر بالغ ميشود (.)2001 ،Sheppard
برخالف خليجفارس كه پيکره دريايي نيمه بسته را تشکيل ميدهد،
درياي عمان بهصورت يك درياي باز به آبهاي آزاد اقيانوسي متصل
بوده و آب آن بهجز در مناطق ساحلي ،كموبيش داراي خواص آبهاي
اقيانوسي است .نزديکي درياي عمان به مدار رأسالسرطان (عرض
جغرافيايي  20درجه شمالي ) و اندكي پايينتر با خط استوا باعث
گرديده كه اقليم اين منطقه جزء آبوهواي گرمسيري محسوب شود
( Grogerو همکاران .)2001 ،روند رو به رشد فعاليتهاي مختلف در
سواحل شمالي درياي عمان باعث شده كه سواحل چابهار در معرض
آلودگيهاي مختلف قرار بگيرد كه از مهمترين منابع آلودگي ميتوان
به دفع و تخليه فضوالت كشتيها ،تخليه آب لجن و مواد نفتي از
شناورهاي كوچك و بزرگ ،فاضالب ناشي از صنايع مستقر در منطقه
و پسابهاي كشاورزي ،تبادل آلودگيها از طريق جريانهاي دريايي
خليجفارس و درياي عمان و كشيده شدن آنها به سطح منطقه و
آلودگي ناشي از اليروبي و دفع فضوالت ناشي از آن اشاره كرد (اميني
رنجبر و ميركي .)1385 ،از طرفي كاهش اثرات خطرناک فلزات سنگين
بر روي اكوسيستم ،صنعت آبزيپروري و نيز انسان كه از آبزيان تغذيه
ميكند ،با پايش ،بررسي منظم و ارزيابي اين آاليندههاي معدني در
آبهاي ساحلي ،خورها ،خليجها ،رسوبات كف و بافتهاي بدن آبزيان
امکانپذير ميباشد ( Paez-Osunaو  .)1995 ،Ruiz-Fernandezبنابراين
بهدليل ورود آاليندهها از منابع مختلف به اين سواحل الزم است
بررسيهاي كافي جهت مشخص كردن انواع آلودگيها و ميزان اين
آاليندهها بهخصوص فلزات سنگين در منطقه صورت گيرد .تا به امروز
مطالعات مختلفي بر روي رسوبات و گونههاي مختلف آبزيان در اين
منطقه انجام شده است كه ازجمله آنها ميتوان به مطالعه بزي
( )1394با بررسي غلظت فلزات سنگين كادميوم ،مس ،سرب ،روي،
نيکل ،كروم ،آهن و منيزيوم در رسوبات سطحي خليج چابهار و در
بين ايستگاههاي مختلف ،ايستگاههاي نزديك و مرتبط با بنادر
ماهيگيري غلظت باالتري از اين فلزات را نشان دادند .همچنين غلظت
اين فلزات در ايستگاههاي تحت بررسي نيز پايينتر از حدود استانداردهاي
تعيين شده براي رسوبات بود .همچنين عينالهيپير و همکاران
( )1389نيز با هدف آگاهي از سطوح ناپاكي فلزات سنگين (مس،
سرب و نيکل) در رسوب و بافتهاي سخت و نرم دوكفهاي Saccostrea
 cucullataدر سواحل چابهار گزارش دادند كه غلظت فلزات سرب و
نيکل در رسوب و بافت سخت دوكفهاي بهطور معنيداري بيشتر از
بافت نرم بوده و فلز مس در بافت نرم صدف غلظت
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باالتري داشت و مقايسه غلظتهاي بهدستآمده با استانداردهاي
جهاني نشان داد كه غلظت اين فلزات نميتواند براي حيات آبزيان
خطرساز باشد .در مطالعهاي ديگر دادور و همکاران ( )1392نيز با
بررسي غلظت فلزات جيوه ،نيکل ،كروم ،كبالت ،سرب و كادميوم در
بافت عضله خرچنگ روح ( )Ocypode saratanدر پنج ايستگاه از سواحل
جذر و مدي چابهار ميزان جيوه و نيکل را در بافت عضله اين گونه در
مقايسه با استاندارد سازمان بهداشت ( )WHOباالتر و ميزان سرب و
كادميوم در مقايسه با استاندارد سازمان خواربار جهاني ( ،)FAOوزارت
كشاورزي شيالت و غذاي انگلستان ( ،)UKMAFFانجمن بهداشت
ملي و تحقيقات پزشکي ( )NHMRCو مديريت غذا و داروي آمريکا
() )USFDAكمتر گزارش دادند .با توجه به موارد ذكرشده و اهميت
سنجش غلظت فلزات سنگين در نمونههاي مختلف زيستي از قبيل
رسوبات و گونههاي مختلف آبزي و همچنين توجه به اين نکته كه
بيشتر مطالعات انجام شده درخصوص بررسي غلظت فلزات سنگين
در سواحل شمالي درياي عمان معطوف به بررسيهاي منطقهاي
بهخصوص در منطقه چابهار بوده و كمتر به بررسي غلظت فلزات
سنگين در طول سواحل شمالي درياي عمان و در مناطق مختلف
پرداخته شده ،لذا مطالعه حاضر با هدف بررسي غلظت چهار فلز سنگين
سرب ،مس ،جيوه و كادميوم در مناطق نوزادگاهي سواحل شمالي
دريايي عمان در پنج منطقه مختلف بهترتيب از غرب به شرق اين
سواحل شامل بندر جاسك در استان هرمزگان و صيدگاه درک ،بندر
پزم ،خليج چابهار و بندر گواتر بهعنوان شرقيترين نقطه اين سواحل
در استان سيستان و بلوچستان انجام شد.

مواد و روشها
نمونهبرداری :جهت انجام نمونهبرداري از پنج ايستگاه نمونهبرداري
در سواحل شمالي درياي عمان در محدوده استان هرمزگان (بندر
جاسك) و استان سيستان و بلوچستان شامل صيدگاه درک ،بندر پزم،
خليج چابهار و بندر گواتر در بهار سال  ،1396با استفاده از يك فروند
قايق صيادي رسوبات سطحي از  10نقطه بافاصله از هر ايستگاه طي
سه مرحله توسط عمليات غواصي تهيه شد .قبل از نمونهبرداري،
ظروف پلياتيلني حمل رسوب ،نمونهبردار گرب و ظروف محل
نگهداري رسوبات با استفاده از اسيد نيتريك  %5و آب دو بار تقطير
كامالً شستشو داده شد ( .)1999 ،MOOPAMصيد ماهيان با كمك
صيادان محلي و با استفاده از تور گوشگير صورت گرفت .براي تهيه
نمونههاي جلبك در سواحل صخرهاي توسط چاقوي پالستيکي و دست
بهصورت تصادفي انجام شد .تعداد  10نمونه ماهي كفشك زبان گاوي
با نام علمي  Cynoglossus arelو تعداد  10نمونه جلبك قهوهاي
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سارگاسوم با نام علمي  Sargassum illicifoliumاز هر ايستگاه تهيه و
پس از قرار دادن در پالستيكهاي زيپ كيپ و درون ظروف محتوي
يخ به آزمايشگاه منتقل گرديدند ( Delmanو همکاران .)2006 ،در
آزمايشگاه ،نمونهها پس از شستشو با آب لولهكشي و سپس آب مقطر
در ابتدا نسبت به كالبدشکافي و نمونهبرداري از بافت عضله (بدون
پوست) توسط تيغه استيل استريل شده براي هر ماهي از بخش بااليي
بدن (زير باله پشتي) اقدام شد .نمونههاي بافت جلبك نيز پس از دو
تا سه بار شستن نمونهها توسط آب مقطر توسط چاقوي پالستيکي
شسته شده با اسيد جداسازي شدند .در مرحله بعد قسمتي از
نمونههاي بافت عضله ماهي و بافت جلبك بههمراه نمونههاي رسوب
بهمدت  48ساعت (تا زمان ثابت شدن وزنشان) در آون با دماي 70
درجه سانتيگراد قرار داده شدند ( Ugoliniو همکاران.)2004 ،
پس از خشك شدن ،مقدار  0/5گرم از هر نمونه بافت عضله
ماهي و بافت جلبك را با دقت  0 /001گرم بهوسيله ترازوي ديجيتال
وزن كرده و پس از پودر شدن درون هاون با اسيد نيتريك غليظ هضم
شدند .رسوبات نيز پس از خشك شدن و پودر شدن درون هاون و
ضمن عبور از الك  63ميکروني مقدار  0/2گرم از هر نمونه وزن شده
پس از انتقال بهدرون ظروف شيشهاي مقدار  1ميليليتر مخلوط اسيد
كلريدريك و اسيدنيتريك (نسبت  3به  )1و  6ميليليتر اسيد هيدروفوليك
اضافه و بهمدت يك ساعت در دماي اتاق قرار داده شد .سپس در
ظروف بسته و بر روي دستگاه هاتپليت در دماي  100درجه
سانتيگراد بهمدت يك ساعت و در نهايت در دماي  200درجه
سانتيگراد بهمدت  2ساعت قرار گرفت .پس از اتمام زمان هضم و
سرد شدن ،نمونهها به بالن حجمي  50سيسي كه از قبل  1گرم
اسيد بوريك به آن اضافهشده بود انتقال يافتند و حجم نهايي آنها از
طريق اضافه كردن آب مقطر دو بار تقطير و عبور از كاغذ صافي واتمن
شماره  42به حجم نهايي  50ميليليتر رسانده شد .سپس عصاره
نمونهها براي اندازهگيري غلظت فلزات سنگين با استفاده از دستگاه
جذب اتمي ( )AAS=Atomic Absorption Spectrophotometryمدل
مارک  varianمدل  Fs240در آزمايشگاه دانشگاه آزاد اسالمي واحد
بندرعباس مورد آناليز قرار گرفتند .جهت سنجش جيوه نيز ابتدا مقدار
 0/15گرم از هر نمونه بافت عضله ماهي و جلبك و مقدار  0/2گرم
نمونه رسوب خشك و يکنواخت شده از هر نمونه بههمراه  4ميليليتر
اسيدنيتريك غليظ و  2ميليليتر اسيدسولفوريك غليظ درون لولههاي
آزمايش مخلوط گرديد و پس از بستن درب لولهها با فويل آلومينيومي،
نمونهها بهمدت يك ساعت در دماي اتاق قرار داده شدند ،سپس به
مدت  3ساعت در دماي ˚ 90Cهضم گرديدند ،بعد از سرد شدن كامل
نمونهها 1 ،ميليليتر محلول دي كرومات پتاسيم ( )K2Cr2O7به آنها
افزوده شد و پس از رقيق و صاف كردن در پايان ميزان جيوه موجود
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در آنها توسط دستگاه جذب اتمي بدون شعله ( Cold Vapor Atomic

 )CVAAS= Absorption Spectrophotometryمدل
با روش بخار سرد اندازهگيري شد ( .)1999 ،MOOPAMكليه مراحل
نمونهبرداري و آناليز نمونههاي تحت بررسي در اين تحقيق با استفاده
از روشهاي استاندارد بينالمللي برگرفته از مرجع جهاني استاندارد
روش  )2005( APHAصورت گرفت.

UNICAM919

شکل :1نقشه منطقه موردمطالعه و موقعیت ایستگاهها در منطقه
جدول :1موقعیت جغرافیایی ایستگاههای موردمطالعه
ایستگاه

طول جغرافیایی

بندر جاسك
صيدگاه درک
بندر پزم
خليج چابهار
بندر گواتر

˝57˚ 77 95
˝59˚ 47 ́ 18
˝ 60˚ 31 12
˝60˚ 49 59
˝ 61˚ 52 12

عرض جغرافیایی
˝ 77
˝55
˝ 42
˝19
˝35

25˚ 65
25˚ 47
25˚ 35
25˚ 30
25˚ 18

تجزیه و تحلیل دادهها :تجزيه و تحليل نتايج حاصل از ارزيابي
غلظت فلزات سنگين در نمونههاي مختلف بهدست آمده در ايستگاههاي
مختلف پس از تائيد نرمال بودن داده از طريق انجام آزمون
 Kolmogorov- Smirnovاز طريق مسير تحليلي آزمون واريانس
يكطرفه و جهت مقايسه ميانگين غلظت اين فلزات در ايستگاههاي
مختلف و تعيين معنيداري نتايج از آزمون چند دامنهاي دانکن در
سطح اطمينان  95درصد با استفاده از نرمافزار آماري )SPSS(v:17
انجام شد .براي رسم نمودارها نيز از نرمافزار آماري Microsoft Excel
( )2013استفاده گرديد.

نتایج
نتايج حاصل از بررسي ميزان تجمع فلزات مس ( ،)Cuكادميوم
( ،)Cdسرب ( )Pbو جيوه ( )Hgدر رسوبات  5ايستگاه تحت بررسي

سال دهم ،شماره  ،2تابستان 1397

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

در جدول  2و در بافت عضله ماهي كفشك زبان گاوي و بافت جلبك
قهوهاي سارگاسوم در جدول 3ارائه شده است .براساس نتايج بهدست
آمده ميانگين غلظت فلز سرب در رسوب ايستگاههاي بندر جاسك،
صيدگاه درک ،بندر پزم ،خليج چابهار و بندر گواتر بهترتيب معادل
 ppm 0/71 ،1/94 ،1/73 ،0/64 ،1/51بهدست آمد كه اختالف
معنيداري در ميزان غلظت اين فلز بين ايستگاههاي مختلف مشاهده
شد ( .)p<0/05بهطوريكه بيشترين غلظت اين فلز در ايستگاه خليج
چابهار و كمترين غلظت آن نيز در ايستگاه صيدگاه درک اندازهگيري
شد .الزم به ذكر است بين دو ايستگاه صيدگاه درک و بندر گواتر
اختالف معنيداري درخصوص غلظت فلز مس مشاهده نشد (جدول.)2
ميانگين غلظت فلز مس در رسوبات مناطق تحت بررسي نيز بهترتيب
براي ايستگاههاي بندر جاسك ،صيدگاه درک ،بندر پزم ،خليج چابهار

و بندر گواتر معادل  24/54 ،18/67 ،17/46 ،24/16و 20/12
اندازهگيري شد .مقايسات آماري نشان داد كه غلظت اين فلز ايستگاههاي
بندر جاسك و خليج چابهار به شکل معنيداري باالتر از سه ايستگاه
ديگر بود ( .)p<0/05بيشترين ميانگين غلظت اين فلز در ايستگاه
خليج چابهار و كمترين ميانگين غلظت آن در ايستگاه صيدگاه درک
ثبت شد .همچنين براساس نتايج بهدستآمده مشخص شد ميانگين
غلظت فلز مس در دو ايستگاه بندر جاسك و خليج چابهار و همينطور
بين سه ايستگاه صيدگاه درک ،بندر پزم و بندر گواتر فاقد هرگونه
اختالف معنيدار بود ( .)p>0/05ميانگين غلظت فلز كادميوم در
رسوبات ايستگاههاي بندر جاسك ،صيدگاه درک ،بندر پزم ،خليج
چابهار و بندر گواتر بهترتيب معادل  0/90 ،0/57 ،0/16 ،0/63و 0/36
 ppmبهدست آمد.
ppm

جدول  :2غلظت فلزات سنگین تحت بررسی در رسوبات ایستگاههای مختلف (غلظت برحسب )ppm
ایستگاه
بندر جاسك
صيدگاه درک
بندر پزم
خليج چابهار
بندر گواتر

فلز

سرب

مس

کادمیوم

جیوه

1/0±51/30c
0/0±64/20d
1/0±73/20b
1/0±94/20a
0/0±71/14d

24/3±16/86a
17/2±46/02b
18/1±67/33b
24/5±54/76a
20/4±12/02b

0/0±63/29b
0/0±16/07d
0/0±57/19b
0/0±90/28a
0/0±36/08c

0/0±33/15ab
0/0±15/05c
0/0±23/10bc
0/0±42/25a
0/0±18/09c

*حروف متفاوت در هر ستون اختالف معنيدار را نشان ميدهد ()p<0/05

براساس مقايسات آماري انجامشده تفاوت ميانگين غلظت اين
فلز در بين رسوبات ايستگاههاي مختلف معنيدار بود ( .)p<0/05بر
اين اساس باالترين ميانگين غلظت فلز كادميوم در ايستگاه خليج
چابهار و كمت رين غلظت آن در ايستگاه صيدگاه درک مشاهده شد.
ميانگين غلظت اين فلز نيز بين دو ايستگاه بندر پزم و بندر جاسك
فاقد هرگونه اختالف معنيدار بود ( .)p>0/05ميانگين غلظت فلز جيوه
نيز در ايستگاههاي بندر جاسك ،صيدگاه درک ،بندر پزم ،خليج
چابهار و بندر گواتر بهترتيب معادل  0/42 ،0/23 ،0/15 ،0/33و 0/18

شکل :2مقایسه غلظت فلز سرب در گونههای مختلف

 ppmاندازهگيري شد .مقايسات آماري انجام درخصوص ميانگين
غلظت اين فلز نيز اختالف معنيداري را در ايستگاههاي مختلف نشان
داد ( .)p<0/05براساس باالترين ميانگين غلظت اين فلز در ايستگاه
خليج چابهار و كمترين ميانگين غلظت آن در ايستگاه صيدگاه درک
ثبت شد .همچنين براساس نتايج بهدستآمده بين دو ايستگاه صيدگاه
درک و بندر گواتر نيز اختالف معنيداري در ميانگين غلظت اندازهگيري
شده براي فلز جيوه مشاهده نشد (.)p>0/05

شکل :3مقایسه غلظت فلز مس در گونههای مختلف
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شکل :4مقایسه غلظت فلز کادمیوم در گونههای مختلف

ميانگين غلظت فلز سرب در بافت عضله ماهي كفشك زبان گاوي
بهترتيب معادل  0/28 ،0/19 ،0/13 ،0/35و  ppm 0/20بهترتيب
براي ايستگاههاي بندر جاسك ،صيدگاه درک ،بندر پزم ،خليج چابهار
و بندر گواتر بهدست آمد .مقايسه آماري ميانگين غلظت اين فلز در
بافت عضله ماهي كفشك در بين ايستگاههاي مختلف داراي اختالف
معنيداري بود ( .)p<0/05بهطوريكه بيشترين ميانگين غلظت اين
فلز در ايستگاه بندر جاسك و كمترين ميانگين غلظت آن در ايستگاه
صيدگاه درک بهدست آمد .همچنين براساس نتايج بهدستآمده بين
دو ايستگاه بندر جاسك و خليج چابهار و همينطور بين دو ايستگاه
بندر پزم و بندر گواتر اختالف معنيداري درخصوص ميانگين غلظت
اين فلز مشاهده نشد (( )p<0/05جدول .)3ميانگين غلظت اندازهگيري
شده براي فلز سرب در بافت جلبك قهوهاي سارگاسوم نيز بهترتيب
در ايستگاههاي بندر جاسك ،صيدگاه درک ،بندر پزم ،خليج چابهار و
بندر گواتر معادل  0/15 ،0/08 ،0/03 ،0/19و  ppm 0/05اندازهگيري
شد .مقايسات آماري اختالف معنيداري نيز درخصوص ميانگين
غلظت اين فلز نيز در بافت جلبك قهوهاي سارگاسوم در بين ايستگاههاي
مختلف نشان داد ( .)p<0/05باالترين ميانگين غلظت فلز سرب در
بافت جلبك قهوهاي سارگاسوم در ايستگاه بندر جاسك و كمترين
ميانگين آن در ايستگاه صيدگاه درک مشاهده شد .بين دو ايستگاه
صيدگاه درک و بندر گواتر نيز اختالف معنيداري در خصوص ميانگين
غلظت اين فلز مشاهده نشد ( .)p<0/05كمترين غلظت بهدستآمده
براي اين فلزات سنگين معادل  0/01 ،0/80 ،0/21و  0/006بهترتيب
در ايستگاه بندر درک ثبت شد كه در مقايسه با ساير ايستگاهها از
اختالف معنيداري برخوردار بودند (( )p<0/05جدول.)3
ميانگين غلظتهاي  3/79 ،2/55 ،2/18 ،3/86و  ppm 1/47از
فلز مس در بافت عضله ماهي كفشك زبان گاوي بهترتيب در ايستگاههاي
بندر جاسك ،صيدگاه درک ،بندر پزم ،خليج چابهار و بندر گواتر
بهدست آمد كه بيشترين مقدار آن در ايستگاه بندر جاسك و كمترين
مقدار آن در ايستگاه بندر گواتر ثبت شد ( .)p<0/05براساس اين
120

شکل :5مقایسه غلظت فلز جیوه در گونههای مختلف

نتايج بين دو ايستگاه بندر جاسك و خليج چابهار اختالف معنيداري
در ميانگين غلظت اين فلز مشاهده نشد (( )p<0/05جدول .)3ميانگين
غلظت فلز مس در بافت جلبك قهوهاي سارگاسوم نيز بهترتيب در
ايستگاههاي بندر جاسك ،صيدگاه درک ،بندر پزم ،خليج چابهار و
بندر گواتر معادل  1/12 ،0/75 ،0/61 ،1/15و  0/85اندازهگيري شد.
مقايسات آماري انجام شده نشان داد كه غلظت فلز مس در بافت
جلبك قهوهاي سارگاسوم نيز در ايستگاههاي مختلف داراي تفاوت
معنيداري بود ( .)p<0/05بر اين اساس بيشترين ميانگين غلظت اين
فلز در ايستگاه خليج چابهار و كمترين ميانگين غلظت آن در ايستگاه
صيدگاه درک بهدست آمد .همچنين دو ايستگاه صيدگاه درک و بندر
پزم اختالف معنيداري درخصوص ميانگين غلظت فلز مس اختالف
معنيداري مشاهده نشد (( )p<0/05جدول.)3
ميانگين غلظت فلز كادميوم در بافت عضله ماهي كفشك زبان
گاوي معادل  0/17 ،0/16 ،0/07 ،0/23و  ppm 0/09و براي بافت
جلبك قهوهاي سارگاسوم معادل  0/10 ،0/07 ،0/05 ،0/14و 0/07
بهترتيب براي ايستگاههاي بندر جاسك ،صيدگاه درک ،بندر پزم،
خليج چابهار و بندر گواتر بهدست آمد .براساس نتايج بهدستآمده
ميانگين غلظت اين فلز در بافت عضله ماهي كفشك زبان گاوي و
بافت جلبك قهوهاي سارگاسوم در ايستگاههاي مختلف داراي تفاوت
معنيداري بود ( .)p<0/05بر اين اساس باالترين غلظت اين فلز در هر
دو نمونه بافت عضله ماهي كفشك زبان گاوي و بافت جلبك قهوهاي
سارگاسوم در ايستگاه بندر جاسك و كمترين ميانگين غلظت اين فلز
براي اين دو نمونه در ايستگاه صيدگاه درک بهدست آمد .درخصوص
غلظت كادميوم در بافت عضله ماهي كفشك زبان گاوي بين دو ايستگاه
بندر پزم و خليج چابهار و همينطور بين دو ايستگاه بندر گواتر و
صيدگاه درک اختالف معنيداري مشاهده نشد ( .)p<0/05همچنين
غلظت اين فلز در بافت جلبك قهوهاي سارگاسوم نيز در دو ايستگاه
بندر گواتر و بندر پزم در مقايسه باهم اختالف معنيداري نشان نداد
(( )p<0/05جدول.)3

سال دهم ،شماره  ،2تابستان 1397
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جلبك قهوهاي سارگاسوم در ايستگاه بندر جاسك بهدست آمد .الزم
به ذكر است كه براساس نتايج بهدستآمده ميانگين غلظت فلز جيوه
در بافت عضله ماهي كفشك زبان گاوي در دو ايستگاه بندر گواتر و
صيدگاه درک اختالف معنيداري با يکديگر نشان ندادند (.)p>0/05
همچنين ميانگين غلظت اين فلز در بافت جلبك قهوهاي سارگاسوم
نيز در چهار ايستگاه صيدگاه درک ،بندر پزم ،خليج چابهار و بندر
گواتر فاقد هرگونه اختالف معنيدار در مقايسه با يکديگر بودند
(.)p>0/05

ميانگين غلظتهاي  0/43 ،0/32 ،0/09 ،0/20و  ppm 0/12از
فلز جيوه در بافت عضله ماهي كفشك زبان گاوي و ميانگين غلظتهاي
 0/09 ،0/08 ،0/07 ،0/13و  ppm 0/07از اين فلز در بافت جلبك
قهوهاي سارگاسوم بهترتيب در ايستگاههاي بندرجاسك ،صيدگاه درک،
بندر پزم ،خليج چابهار و بندر گواتر بهدست آمد .براساس نتايج بهدست
آمده ميانگين غلظت اين فلز در بافت عضله ماهي كفشك زبان گاوي
و بافت جلبك قهوهاي سارگاسوم در ايستگاه مختلف داراي اختالف
معنيداري بود ( .)p<0/05باالترين ميانگين غلظت فلز جيوه در بافت
عضله ماهي كفشك زبان گاوي در ايستگاه خليج چابهار و در بافت

جدول :3میانگین غلظت فلزات سنگین تحت بررسی در بافت ماهیچه ماهی کفشک زبان گاوی و بافت جلبک قهوهای سارگاسوم در ایستگاههای
مختلف نمونهبرداری (غلظت برحسب )ppm
گونه

ايستگاه
بندر جاسك

كفشك زبان گاوي
()Cynoglossus arel

جلبك قهوهاي سارگاسوم
()Sargassum illicifolium

صيدگاه درک

سرب
0/0±35/08

a

3/1±86/06

0/0±13/04

bc

2/0±18/92

a
c

مس

كادميوم
0/0±23/07

c

0/0±07/01

d

a
c

جيوه
0/0±20/07
0/0±09/02

بندر پزم

0/0±19/04b

2/0±55/81b

0/0±16/04b

0/0±32/09b

خليج چابهار

0/0±28/09a

3/1±79/16a

0/0±17/05b

0/0±43/08a

بندر گواتر

0/0±20/07

1/0±47/66

0/0±09/01

0/0±12/04

بندر جاسك
صيدگاه درک
بندر پزم
خليج چابهار
بندر گواتر

b

0/0±19/02
0/0±03/01d
0/0±08/02c
0/0±15/03b
0/0±05/01d
a

c

1/0±15/34
0/0±61/23c
0/0±75/32c
1/0±12/43ab
0/0±85/15bc
a

c

0/0±14/07
0/0±05/01c
0/0±07/02bc
0/0±10/03b
0/0±07/02bc
a

d

0/0±13/05
0/0±07/01b
0/0±08/02b
0/0±09/01b
0/0±07/01b
a

* حروف متفاوت در هر ستون اختالف معنيدار را نشان ميدهد ()p<0/05

بحث
با توجه به نقش مهم آناليز رسوبات در ارزيابي شرايط آلودگي
در محيطهاي دريايي در مطالعه حاضر بررسي ميزان جذب چهار فلز
سرب ،مس ،كادميوم و جيوه در سواحل شمالي دريايي عمان در پنج
ايستگاه (بهترتيب از غرب به شرق عبارتند از :بندر جاسك ،صيدگاه
درک ،بندر پزم ،خليج چابهار و بندر گواتر) مورد بررسي قرار گرفت
براساس نتايج مطالعه حاضر باالترين ميزان جذب فلزات سرب،
كادميوم و جيوه در رسوبات مناطق تحت بررسي در ايستگاه خليج
چابهار مشاهده شد .همچنين باالترين ميزان جذب فلز مس نيز در
رسوبات مناطق تحت بررسي در دو ايستگاه خليج چابهار و بندر
جاسك اندازهگيري شد .بر اساس يافتههاي مطالعه حاضر توالي غلظت
فلزات سنگين تحت بررسي در رسوبات سطحي سواحل شمالي درياي
عمان در نمونههاي بهدستآمده از رسوبات اين مناطق بهترتيب به
شکل جيوه< كادميوم< سرب< مس بهدست آمد .همچنين اين توالي

درخصوص بافت عضله ماهي كفشك زبان گاوي نيز بهترتيب
كادميوم< جيوه< سرب< مس و در بافت جلبك قهوهاي سارگاسوم
بهترتيب به شکل سرب =كادميوم< سرب< مس بهدست آمد .وجود
اختالفات معنيدار بين مقادير غلظت فلزات سنگين اندازهگيري شده
در بين ايستگاههاي مختلف ميتواند حاكي از اين باشد كه منابع
آلودگي در اين مناطق بهصورت نقطهاي است .همچنين براساس نتايج
ارائهشده در شکلهاي  2تا  5مشخص شد كه باالترين غلظت فلزات
سرب ،مس ،كادميوم و جيوه در رسوبات اكثر مناطق تحت بررسي
(بهجز دو ايستگاه خليج چابهار و بندر پزم كه در آنها ميزان غلظت
فلز جيوه در بافت عضله ماهي كفشك زبان گاوي باالتر بود) مشاهده
شد .اين نتايج بهدستآمده را ميتوان چنين توجيه كرد كه با توجه
به اينكه رسوبات بستر عمدهترين بخش پذيرنده و درواقع محل ذخيره
آاليندههاي مختلفي ازجمله فلزات سنگين ميباشند ( Abdolahpur
 Monikhو همکاران2013 ،؛  Davariو همکاران ،)2010 ،بنابراين
انتظار ميرود بيشترين ميزان جذب و تجمع فلزات نيز در رسوبات
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مهدیآبکنار و همکاران

مطالعه تجمع زیستی فلزات سنگین سرب ،مس ،جیوه و کادمیوم در بافت عضله ماهی....

منطقه مورد بررسي يافت شود كه اين موضوع تا حد زيادي مطابق با
نتايج مطالعه حاضر بود .با بررسي نتايج بهدستآمده در خصوص ميزان
جذب فلز مس در نمونههاي تحت بررسي در هر  5ايستگاه باالترين
غلظت اين فلز در رسوبات و بافت عضله ماهي كفشك زبان گاوي در
دو ايستگاه بندر جاسك و خليج چابهار و درخصوص بافت جلبك
قهوهاي سارگاسوم در ايستگاه بندر جاسك مشاهده شد كه در مقايسه
با ساير ايستگاهها به شکل معنيداري افزايشيافته بود كه اين موضوع
نشاندهنده نقش بيشتر فعاليتهاي انساني در افزايش غلظت اين
فلز در رسوبات اين مناطق است چراكه اغلب فعاليتهاي صنعتي و
ماهيگيري در استان سيستان و بلوچستان در اين مناطق تمركز داشته
و در ساير قسمتهاي اين استان اين صنايع گسترش زيادي ندارند.
در مطالعه حاضر ميانگين غلظت كل براي اين فلز در رسوبات مناطق
تحت بررسي معادل  ppm 20/99در محدوده ،ppm 12/16-36/70
در بافت عضله ماهي كفشك  ppm 2/77در محدوده ppm 0/60-6/10
و در نمونه جلبك  ppm 0/90در محدوده  ppm 0/35-2/1بهدست
آمد .در تائيد اين نتايج عينالهيپير و همکاران ( )1390نيز غلظت
فلز مس را در دامنهاي بين  ppm 15/87-16/96در ناحيه بين جزر
و مدي خليج چابهار و در مطالعه سليماني و همکاران ( )1394غلظت
اين فلز در رسوبات بخشي از درياي عمان در محدوده استان سيستان
و بلوچستان  ppm 9/99گزارش شد .همچنين بزي و همکاران
( ) 1394نيز غلظت فلز مس را در رسوبات سطحي خليج چابهار در
دامنه  ppm 54/76-10/97و لقماني ( )1395تغييرات اين عنصر را
در همين نقطه  ppm 59/19-2/56گزارش دادند .درخصوص ميزان
غلظت فلز مس در بافت عضله ماهي كفشك زبان گاوي در مطالعه
حاضر حسيني و همکاران ( )1394ميانگين غلظت فلز مس را در بافت
ماهيچه ماهي كفشك  Psettodes erumeiدر چهار ايستگاه تحت
بررسي در استان بوشهر  2/71ميکروگرم بر گرم و در مطالعه صدوق
نيري و همکاران ( )1391در آبهاي شمالي خليجفارس در دو منطقه
بندر هنديجان (بحركان) و بندر ديلم غلظت اين فلز در بافت عضله
ماهي كفشك  Euryglossa orientalisبهطور ميانگين بهترتيب معادل
 5/08و  3/08ميکروگرم بر گرم گزارش شد كه در محدوده نتايج
مطالعه حاضر بودند .ميانگين كل اندازهگيري شده در هر  5ايستگاه
تحت بررسي براي فلز سرب نيز در رسوبات اين مناطق معادل 1/31
 ppmدر محدوده  ،ppm 0/31-2/18در بافت عضله ماهي كفشك
 ppm 0/23در محدوده  ppm 0/07-0/51و در جلبك قهوهاي
سارگاسوم  ppm 0/1در محدوده  ppm 0/01-0/23بهدست آمد.
بيشترين ميانگين غلظت اين فلز نيز در رسوبات مناطق تحت بررسي
در ايستگاه خليج چابهار ،در بافت عضله ماهي كفشك زبان گاوي در
دو ايستگاه بندر جاسك و خليج چابهار و براي بافت جلبك قهوهاي
.
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سارگاسوم در ايستگاه بندر جاسك ثبت شد كه در مقايسه با ساير
ايستگاهها داراي اختالف معنيداري بودند .كمترين غلظت اين فلز نيز
همانند فلز مس در ايستگاه صيدگاه درک اندازهگيري شد .اين نتايج
درخصوص غلظت فلز سرب در مناطق تحت بررسي تقريباً مشابه با
نتايج بهدستآمده در مطالعه عظيمي و همکاران ( )1390در بررسي
غلظت اين عنصر در رسوبات شمال غربي خليجفارس در بندر امام
خميني ( )ppm 5/63بود .درحاليكه در مطالعه عينالهيپير و
همکاران ( )1390غلظت اين فلز در ناحيه جزر و مدي خليج چابهار
در محدوده  ppm 10/98-15/79و در مطالعه بزي و همکاران ()1394
در رسوبات سطحي خليج چابهار در فصل تابستان در محدوده
 ppm 25/63-10/72گزارش شد .حسيني و همکاران ( )1394نيز
ميانگين غلظت فلز سرب را در بافت ماهيچه ماهي كفشك erumei
 Psettodesدر چهار ايستگاه تحت بررسي در استان بوشهر معادل
 0/86ميکروگرم بر گرم Pourang ،و همکاران ( )2005غلظت اين فلز
را در بافت عضله ماهي كفشك  Solea elongateو Psettodes erumei
در نمونههاي شمال خليجفارس بهترتيب در محدوده  2/8-1/9و ،0/87-8
صدوقنيري و همکاران ( )1391غلظت اين فلز را در بافت عضله ماهي
كفشك  Euryglossa orientalisدر دو منطقه بندر هنديجان و ديلم
بهترتيب معادل  5/20و  4/69ميکروگرم بر گرم و عريان و همکاران
( )1389در بافت عضله ماهي حلوا سفيد ( )Pampus rgenteussدر
حوزه شمالي خليجفارس معادل  ppm 0/29گزارش دادند .سرب در
بين  20فلز سنگين خطرناک براي انسان در رتبه دوم قرار داشته و
ازنظر انتشار گستردهترين فلز سنگين و سمي در محيطزيست است.
افزايش مصرف بنزين و صنايع و نيز بهرهبرداري از معادن سبب افزايش
سرب شده است ( Taweelو همکاران2013 ،؛ .)1999 ،Roberts
منبع اصلي سرب در محيطزيست دريايي روان آب ناشي از طوفانهاي
دريايي و فاضالبهاست ( Petersو همکاران .)1997 ،ضمن آنكه ورود
اين عنصر به اكوسيستمهاي آبي از طريق نفت خام ،شيمي و
معدنكاوي صنعتي نيز تائيد شده است ( Sorensenو همکاران،
1991؛  .)1983 ،Heathاين فلز سنگين در فاضالبهاي شهري،
كشاورزي و خانگي يکي از عوامل اصلي آالينده محسوب ميشود
( Luomaو  )2008 ،Rainbowو در تركيبات رنگها ازجمله رنگهاي
مورد استفاده براي بدنه كشتيها و شناورها نيز وجود دارد (،CCREM
 .)1987با توجه به نتايج بهدستآمده بهنظر ميرسد تخليه فاضالبهاي
انساني و صنعتي به آبهاي منطقه و نيز تردد قايقها و شناورها و توقف
زياد اين وسايل مقدار زيادي از پساب ناشي از سوخت آنها و همچنين
ضايعات مربوط به تعمير كشتيها باعث وارد شدن سرب به درون
آبهاي منطقه و افزايش غلظت اين عنصر ميگردد.
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در مطالعه حاضر ميانگين كل غلظت فلز كادميوم نيز در رسوبات هر
 5ايستگاه تحت بررسي معادل  ppm 0/52در محدوده 0/1-06/47
 ، ppmدر بافت عضله ماهي كفشك زبان گاوي معادل  ppm 0/14در
محدوده بين  ppm 0/03-0/36و در نمونههاي بافت جلبك قهوهاي
سارگاسوم معادل  0/09در محدوده  ppm 0/03-0/31اندازهگيري
شد .الزم بهذكر است كه باالترين ميانگين غلظت فلز كادميوم در
رسوبات مناطق خليج چابهار و باالترين مقدار اندازهگيري شده براي
اين فلز در بافت عضله ماهي كفشك زبان گاوي و بافت جلبك قهوهاي
سارگاسوم در ايستگاه بندر جاسك و كمترين مقدار اندازهگيري شده
براي اين فلز براي هر سه نمونه رسوب ،بافت عضله ماهي كفشك زبان
گاوي و بافت جلبك قهوهاي سارگاسوم در ايستگاه بندر درک ثبت
شد .اين ميزان بهدستآمده درخصوص غلظت فلز كادميوم در رسوبات
اين مناطق از مقدار اندازهگيري شده ( )ppm 1/94در مطالعه سليماني
و همکاران ( )1394در سطح پايينتر و در محدوده مقدار گزارششده
توسط بزي و همکاران ( )1394در بررسي رسوبات سطحي منطقه
خليج چابهار ( )ppm 0/53-0/21قرار داشت .درخصوص غلظت فلز
كادميوم در بافت عضله ماهيان كفشك حسيني و همکاران ()1394
ميانگين غلظت اين فلز را در بافت عضله ماهي كفشك Psettodes
 erumeiدر چهار ايستگاه تحت بررسي در استان بوشهر معادل 0/18
ميکروگرم بر گرم ،صدوقنيري و همکاران ( )1391در بافت عضله
ماهي كفشك  Euryglossa orientalisدر دو ايستگاه بندر هنديجان
و بندر ديلم بهترتيب معادل  0/7و  Pourang ،0/49و همکاران ()2005
بر روي گونههاي  Solea elongateو  Psettodes erumeiدر نمونههاي
بهدستآمده از شمال خليجفارس بهترتيب در محدوده  0/05-0/08و
 0/009-1و در مطالعه عريان و همکاران ( )1389در بافت عضله ماهي
حلوا سفيد  ppm 0/05گزارش شد .كادميوم يکي از محصوالت فرعي
توليدشده از طريق فعاليتهاي معدن كاري و تصفيه كردن فلزات
سرب و روي است و در بين  20فلز سنگين خطرناک ارائهشده توسط
 ATSDR,sدر رتبه هفتم قرار دارد ( .)1999 ،Robertsميانگين غلظت
اين فلز در پوسته زمين در حدود  1ميليگرم در هر كيلوگرم
( )1987 ،Gesampو باالترين مقدار تركيبات كادميومي در محيط
زيست در رسوبات صخرهاي و فسفاتهاي دريايي در حدود 15
ميليگرم كادميوم در هر كيلوگرم گزارششده است (،Gesamp
 .)1987منبع اصلي كادميوم موجود در درياها فاضالبهاي صنعتي و
شهري هستند و فراواني آن در طبيعت كم است ( Kanakarajuو
همکاران )2008 ،و معموالً در عرضهاي جغرافيايي باال سطح باالتري
از اين فلز ديده ميشود (بزي و همکاران .)1394 ،در همين Kavun
و همکاران ( )2005با بررسي غلظت كادميوم در جزيره  Kurileدر
شمالغرب اقيانوس آرام دليل افزايش غيرمعمول
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كادميوم در اين منطقه را به اين موضوع نسبت دادند ،بنابراين بهدليل
قرار گرفتن اين منطقه در عرضهاي جغرافيايي پايين شاهد مقادير
كمتري از فلز كادميوم در اين منطقه هستيم .ضمن اينكه ممکن
است حالليت باالي فلز كادميوم در آب (1998 ،Warren؛ ،Brich
 ) 1996نيز از داليل پايين بودن غلظت اين فلز در رسوبات منطقه
تحت بررسي باشد ،هرچند بايستي به اين نکته نيز توجه داشت كه
اين فلز آالينده حاصل سوخت وسايل نقليه بنزينسوز محسوب ميشود
و يکي از عوامل تأثيرگذار در ارتباط با افزايش غلظت اين فلز را ميتوان
تردد قايقها و شناورهاي متعدد در اين منطقه دانست .همچنين در
مطالعه حاضر ميانگين كل غلظت فلز جيوه نيز در هر  5ايستگاه تحت
بررسي و در رسوبات مناطق تحت بررسي معادل  ppm 0/26در
محدوده  ،ppm 0/09 –0/86در بافت عضله ماهي كفشك زبان گاوي
معادل  ppm 0/23در محدوده  ppm 0/05 -0/57و در نمونههاي بافت
جلبك قهوهاي سارگاسوم معادل  ppm 0/09در محدوده 0/04-0/20
 ppmاندازهگيري شد .باالترين ميانگين غلظت اندازهگيري شده براي
اين فلز نيز در رسوبات و بافت عضله ماهي كفشك زبان گاوي در بين
 5ايستگاه تحت بررسي در ايستگاه خليج چابهار و كمترين مقدار
اندازهگيري شده براي اين فلز براي اين دو نمونه تحت بررسي در
ايستگاه بندر درک بهدست آمد .همچنين باالترين ميانگين اندازهگيري
براي فلز جيوه در بافت جلبك قهوهاي نيز در ايستگاه بندر جاسك و
كمترين مقدار آن در ايستگاه بندر درک مشاهده شد .براساس نتايج
بهدستآمده مقادير اندازهگيري شده در بافت عضله ماهي كفشك
زبان گاوي و جلبك قهوهاي سارگاسوم از حداقل غلظت تأثيرگذار (0/7
 )ppmبر روي موجودات آبزي كه توسط  Chouvleonو همکاران
( )2009بيان شد ،كمتر و در رسوبات بيشتر است .همچنين ميانگين
غلظت جيوه اندازهگيري شده در رسوبات مناطق تحت بررسي در
مطالعه حاضر از غلظت اندازهگيري شده در رسوبات شمالغرب
خليجفارس (بندر امام خميني) با ميانگين  ppm 1/93كمتر بود (عظيمي
و همکاران .)1390 ،در همين ارتباط  BuTaybanو )2004( Preston
دليل غلظت باالي فلز جيوه را در رسوبات سواحل خليج كويت در
خليجفارس در نزديکي لولههاي تخليه فاضالب ( 36/5±34/93ميکرو
گرم بر گرم وزن خشك) را ناشي از فعاليت كارخانههاي توليد كلر بيان
كردند كه فاضالبهاي خود را بدون تصفيه وارد ساحل ميكنند .در
خصوص غلظت اندازهگيري شده فلز جيوه در بافت عضله ماهي كفشك
زبان گاوي ،رزاقي و همکاران ( )1389نيز در مطالعه خود باالترين
ميزان جيوه در بافت عضله ماهي شوريده ( )Otolithes ruberدر خليج
فاري ،بندرعباس را معادل  0/2ميکروگرم بر گرم در طول فصل
تابستان و كمترين مقدار آن را معادل  0/03ميکروگرم بر گرم در طول
فصل زمستان گزارش دادند كه در محدوده نتايج مطالعه حاضر بود.
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مهدیآبکنار و همکاران

فاصله دورتر از فعاليتهاي صنعتي و ماهيگيري ،نتايج مطالعه حاضر
را تائيد ميكند (بزي .)1394 ،همچنين در تائيد نتايج بهدستآمده
در مطالعه حاضر  Naserو همکاران ( )2006نيز با بررسي اثر آلودگي
فلزات سنگين در رسوبات سطحي خليج  Adenدر كشور يمن غلظت
برخي از فلزات را باالتر از سطح مطالعات قبلي و غلظت برخي ديگر
را پايينتر گزارش دادند و دليل افزايش غلظت فلزات را در منطقه
تحت بررسي را به تخليه فاضالبهاي تصفيه نشده ،ايستگاههاي توليد
برق ،واحدهاي صنعتي پااليشگاهي ،صنايع پارچهبافي ،نشت نفت از
لولههاي انتقال نفت و همچنين ورود فاضالبهاي خانگي نسبت
دادند .با بررسي  Anandو همکاران ( )2015نيز بر روي غلظت فلزات
روي ،نيکل ،كروم ،مس ،سرب و كادميوم در مناطق ساحلي جنوب
شرقي هند ،غلظت اين فلزات را در منطقه باال توصيف كردند و دليل
آن را به فعاليتهاي انساني و تأثير اين فعاليتها بر محيطزيست
نسبت دادند .همچنين  de Astudilloو همکاران ( )2005نيز در
مطالعهاي ديگر با بررسي اثر فلزات سنگين سرب ،نيکل ،جيوه،
كادميوم و مس در رسوبات سواحل خليج پارايا و  Kilemadeو
همکاران ( )2004با بررسي غلظت فلزات سنگين كادميوم ،سرب،
مس و روي در رسوبات بندر كورک گزارش دادند كه رسوبات اين
مناطق داراي غلظتهاي بااليي از اين فلزات سنگين هستند و علت
اين موضوع را مربوط به ورود اين آاليندهها از طريق فاضالبهاي
شهري و صنعتي عنوان كردند.
با مقايسه ميزان غلظتهاي بهدستآمده در خصوص فلزات
تحت بررسي در مطالعه حاضر با حدود استانداردهاي جهاني ارائهشده
در جدول  4مشخص شد كه غلظت اين فلزات در بافت عضله ماهي
كفشك زبان گاوي و جلبك قهوهاي سارگاسوم در مقايسه با اين
استانداردها در سطح پايينتري قرار دارند ،بنابراين ميزان آنها در
بافت اين گونهها براي مصرف بيخطر تلقي ميگردد (جدول .)4

جيوه با دارا بودن رتبه سوم در بين  20فلز سنگين خطرناک ارائهشده
توسط  ATSDR,sبه شکل طبيعي در محيطزيست در اثر فعاليت
گاززدايي پوسته زمين ،به شکل خروج مواد آتشفشاني وجود دارد و
فعاليتهاي معدن كاري و صنايع كاغذسازي جزو توليدكنندههاي
مهم جيوه شناخته ميشوند ( .)1996 ،Goyerاين عنصر فلز سنگيني
با سميت بسيار باال ،غيرضروري ،پايدار و بدون تغييرپذيري زيستي
است كه تحت فرايندهاي تجمع زيستي طي انتقال از سطوح تروفيك
مختلف در زنجيره غذايي پايدار باقي ميماند ( )1979 ،WHOآلودگي
به جيوه در محيطهاي آبي از طريق فرايندهاي آبوهواي طبيعي و
فعاليتهاي بشري در مقياس قابلتوجهي در حال افزايش است (،WHO
1979؛ .)1990
درمجموع در تائيد نتايج بهدستآمده در مطالعه حاضر در
خصوص مشاهده غلظتهاي باالتر فلزات سنگين سرب ،مس ،كادميوم
و جيوه در مناطق داري فعاليتهاي صنعتي و ماهيگيري ،بهخصوص
در منطقه خليج چابهار و بندر جاسك بهداليلي از قبيل وجود بنادر
مهم شهيد بهشتي و شهيد كالنتري بهعنوان مهمترين بنادر تجاري و
بنادر صيادي تيس و كنارک بهعنوان بزرگترين بنادر ماهيگيري خليج
چابهار و هم چنين وجود منطقه آزاد تجاري در اين منطقه و رونق
تجارت ،واردات و صادرات و همچنين استفاده از قايقهاي ماهيگيري
بسيار قديمي و استفاده از روشهاي سنتي صيد بهعنوان منابع
افزاينده غلظت فلزات سنگين در اين مناطق ميباشد (بزي،)1394 ،
مطالعات انجامشده درخصوص بررسي غلظت برخي از فلزات سنگين
(كادميوم ،سرب ،مس ،روي ،نيکل ،كروم ،آهن و منيزيوم) در رسوبات
سطحي منطقه خليج چابهار در  5ايستگاه جلوي بندر شهيد بهشتي،
جلوي اسکله ماهيگيري تيس ،مقابل رودخانه فصلي پارک و نزديك
آبشيرينكن كنارک بهعنوان مناطق داراي فعاليتهاي صنعتي و
ماهيگيري و ايستگاه جلوي دماغه خليج چابهار بهعنوان منطقهاي در

جدول :4مقایسه میزان فلزات سنگین در بافت عضله ماهی کفشک زبان گاوی ( )Cynoglossus arelو جلبک قهوهای سارگاسوم ( Sargassum

 )illicifoliumدر مقایسه با حدود استانداردهای جهانی ()ppm
استانداردها

فلزات سنگین
سرب

مس

کادمیوم

جیوه

()NHMRC
استاندارد ملي ايران

0/5
5
1/5
1

10
10
20

0/2
1
0/05
0/1

0/1
0/1-0/5
1
*
500

1995 ،WHO
2011 ،FDA
 Darmonoو 1990 ،Denton
 Movahedو همکاران2013 ،

illicifolium Sargassum

0/23
0/10

2/77
0/90

0/14
0/09

0/23
0/09

مطالعه حاضر
مطالعه حاضر

()WHO
()FDA

Cynoglossus arel

* برحسب ميکروگرم بر كيلوگرم وزن تر
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كانادا ( )CCME3در جدول 5مقايسه شده است .اين مقايسه با توجه
به اينكه اين راهنماها مربوط به آبهاي شور دريايي بوده ميتواند تا
حدودي صحيح باشد.

همچنين با توجه به مشاهده غلظت باالي فلزات سنگين در
رسوبات مناطق تحت بررسي در مطالعه حاضر ،نتايج بهدستآمده با
دو مورد از مهمترين راهنماهاي كيفيت رسوبات 1در جهان شامل
راهنماي كيفيت رسوب آمريکا ( )NOAA2و راهنماي كيفيت رسوب

جدول :5مقایسه میزان فلزات سنگین در رسوبات سواحل شمالی دریای عمان با حدود استانداردهای جهانی بر اساس راهنمای کیفیت رسوب
 NOAAو  CCMEبرحسب ppm

راهنمای رسوب آمریکا

راهنمای رسوب کانادا

()NOAA

()1999 ،CCME

فلز
سرب
مس
كادميوم
جيوه

1990 ،USEPA

ERM

ERL

PEL

ISQGs

LAL

HAL

218
270
9/6
0/71

46/7
34
1/20
0/15

112
108
4/20
0/13

30/2
18/7
0/70
0/01

2
2
0/04
0/01

218
270
9/6
0/71

مطالعه حاضر

(1/31 )0/31 – 2/18
(20/99 )12/16 – 36/70
(0/52)0/06 – 1/47
(0/26 )0/09 – 0/86

يکي از پركاربردترين راهنماهاي كيفيت رسوب در پايش
محيطهاي دريايي ،راهنماي كيفيت رسوب آمريکا ( )NOAAاست
( Longو همکاران .)1995 ،در راهنماي كيفيت رسوب  NOAAدو
خطر براي آلودگي فلزات در رسوبات بيانشده است كه بهصورت
 ERL4حدي كه كمترين اثر مضر را بر جوامع زيستي در بردارد و كمتر
از  %10جوامع بيولوژيك درخطرند و حد ERM5حدي كه اثرات مضر
شديدي بر محيطزيست و جوامع زيستي در بردارد و بهعنوان حدي
شناخته ميشود كه در آن كمتر از  %50جوامع بيولوژيك درخطرند،
ارائهشده است .در راهنماي كيفيت رسوبات كانادا ( )CCMEنيز دو
سطح براي آلودگي فلزات مطرحشده كه بهصورت حد( PEL6حد
آستانه) و حد ( ISQGs7حدي كه موجب اثرات زيانآور ميشود)
( .)1999 ،CCMEدر استاندارد تعيينشده وسط آژانس حفاظت
محيط زيست آمريکا ،مقادير LAL8به مقاديري اشاره دارد كه اثر
خاصي بر موجودات ندارد و مقادير HAL9تقريباً شبيه به مقادير
 ERMاست ( .)1999 ،USEPAمقايسه ميزان اندازهگيري شده فلزات
سنگين موردمطالعه در رسوبات سواحل شمالي درياي عمان با
استانداردهاي كيفيت رسوب ارائه در جدول 5نشان داد كه غلظت اين
فلزات (بهجز فلز مس كه از سطح استاندارد ارائهشده توسط USEPA
( )1999در سطح  LALباالتر بود) از سطح استانداردهاي ارائهشده
پايينتر بوده و ميزان آنها در محيط ازلحاظ آلودگي بيخطر تلقي

ميشود .هرچند ممکن است بهصورت موردي غلظت اين عناصر در
برخي از مناطق نمونهبرداري نيز باالتر از ميزان پيشنهادي اين
راهنماها بوده باشد .اين كم بودن غلظت عناصر در رسوبات اين مناطق
در مقايسه با استانداردهاي ارائهشده را ميتوان به وجود جريانهاي
دريايي عمقي و سطحي و خود پااليي منطقه در مطالعه حاضر نسبت
داد .در همين ارتباط  Bolisو همکاران ( )1988معتقدند تغييرات
زياد فلزات سنگين در رسوبات يا ذرات معلق بهعلت تغييرات ديناميك
آب است .عالوه بر اين اختالفات اين عناصر را ميتوان درنتيجه تبخير
آب منطقه يا ورود آنها از منابع آلودهكننده ديگر به آبهاي اين
منطقه دانست .بهعنوان نتيجهگيري كلي با توجه به نتايج بهدستآمده
ميتوان اينچنين بيان كرد كه اگرچه ميزان غلظت فلزت سنگين
تحت بررسي در مطالعه حاضر (سرب ،مس ،كادميوم و جيوه) در
رسوبات سواحل شمالي درياي عمان در منطقه بندر جاسك تا خليج
گواتر در حد خطرناک و بحراني نيست اما بايستي پيش از آنكه به
تهديدي جدي براي سالمت محيطزيست و موجودات منطقه تبديل
شوند ،با اقدامات پيشگيرانه ،مديريت و نظارت صحيح از افزايش اين
آاليندهها جلوگيري نمود.

1Sediment

6Threshold

2National

7Canadian

Quality Guide Lines
Oceanic and Atmospheric Administration
3Canadian Council of Ministers of the Environment
4Effect RangLow
5Severe Effect Level

Effect Level
interim marine sediment quality
8Lowest alert level
9Highest Alert Level
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.انواع آلودگيهاي ساحلي دريايي عمان در محدوده خليج چابهار
.12  تا8  صفحات.جهاد دانشگاهي سيستان و بلوچستان
 تعيين سطح آلودگي رسوبات سطحي خليج.1394 ،.ا. ع،بزی

.12

.1

.2

 فصلنامه انجمن، مجله سالمت و محيط.چابهار به فلزات سنگين
.56  تا45  صفحات،1  شماره،8  دوره.علمي بهداشت محيط ايران
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، مس، آلودگي فلزات سنگين (نيکل.1394 ،. ع،رئیسیسرآسیاب
 كبالت و كادميوم) در رسوب و بافتهاي كبد و ماهيچه كفشك،سرب
 مجله. خليجفارس، در استان بوشهرPsettodes erumei ماهي
،4  شماره،28  جلد.)پژوهشهاي جانوري (مجله زيستشناسي ايران
.449  تا441 صفحات
 بررسي آلودگي.1392 ،. م، و سینایی. م،؛ شاپوری. ا،دادور

.4

Ocypode ( فلزات سنگين در بافتهاي ماهيچه و آبشش خرچنگ روح
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 بررسي منشأ فلزات سنگين در رسوبات ماسهاي بخشي.1394 ،.م
 مجله.از درياي عمان در محدوده استان سيستان و بلوچستان
.176  تا165  صفحات،1  شماره،7  جلد.زمينشناسي اقتصادي
 بررسي كمي.1391 ،. ر، و احمدی.ت. م،؛ رونق. ع،صدوقنیری
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 كبد و آبشش ماهي كفشك،فلزات سنگين در بافت عضله
 مجله علمي.) در آبهاي شمال خليجفارسEuryglossa orientalis(
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 كادميوم واناديوم) در بافت عضله ماهي حلوا، سرب،سنگين (نيکل
 شماره،1  سال. مجله اقيانوسشناسي.)Pampus rgenteus( سفيد
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،؛ ذوالقرنین.ر. ع،؛ صفاهیه. ع،؛ داداللهی سهراب. ع،عظیمی
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 مطالعه سطوح فلزات سنگين.1390 ،. ا، و فقیری. ا،؛ سواری.ح
 بندر- سرب و مس در رسوبات شمالغرب خليجفارس، كادميوم،جيوه
 صفحات،11  شماره،3  سال. مجله اقيانوسشناسي.)امام خميني (ره
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