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 1استادیار گروه علوم محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس
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نوع مقاله:

چکیده

پژوهشی

فلزات سنگین جزو آالیندههایی هستند که از طریق منابع متعدد انسانی یا طبیعی به صورت مستقیم یا
غیر مستقیم وارد پیکرههای آبی میشوند .بنابراین بررسی رسوبات به عنوان اصلیترین جاذب آالیندههای
فلزی ،دارای اهمیت بسیاری است .تاالب بین المللی تیاب و کالهی یکی از اکوسیستمهای با اهمیت در
جنوب ایران است که به علت برنامههای توسعهای از منابع آالینده متعددی تاثیر میپذیرد .به منظور
شناسایی شاخصهای آلودگی های زیست محیطی فلزات سنگین تاالب بین المللی تیاب و کالهی ،تعداد
 22نمونه رسوب سطحی از  11ایستگاه مطالعاتی با دستگاه نمونه بردار گرپ در فصل پاییز سال
1393برداشته شد .برای تعیین شاخص واحد سمیت و حد مجاز آلودگی عناصر در رسوب ،از استاندارد
کیفیت رسوب آ مریکا و استاندارد کیفیت رسوب کانادا استفاده شد .نتایج نشان داد غلظت فلزات سنگین
کادمیوم ،سرب ،نیکل و مس دارای میانگین  142/8 ،23/22 ،6/15و  36/18پی .پی .ام .است .شاخص
انباشت ژئوشیمیایی مولر در خصوص تعیین حد آلودگی منطقه مورد مطالعه نشان داد این تاالب در
وضعیت آلودگی متوسط قرار دارد .با توجه به مقادیر غلظت فلزات سنگین و شاخص های آلودگی آنها
می توان نتیجه گرفت آلودگی کادمیوم می تواند در ارتباط با آلودگی های نفتی و انسان ساخت باشد.
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مقدمـه
صنعتی شدن به سرعت افزایش یافته و باعث افزایش سطح خطرات زیست محیطی شده است که یکی از شاخصترین اثرات آن بر
محیط ،افزایش سطح عناصر سمی بالقوه در خاک و رسوبات است ( .)Melegy et al., 2010اقیانوس ها و دریاها علیرغم عظمتشان
گنجایش محدودی برای پذیرش آالینده ها دارند .مسائل زیست محیطی خشکیها اغلب در مسائل دریایی بازتاب پیدا می کنند.
زیرا هر نوع آلودگی در خشکی با منشاء شناخته شده یا بیکانون ،نهایتا میتواند محیط زیست دریایی را نیز تحت تاثیر قرار دهد
( .)Adama et al., 2005آلودگی دریاها عموماً می تواند ناشی از عوامل گوناگون از جمله ورود فاضالب های صنعتی و شهری ،حمل
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ارزیابی شاخصهای آلودگی فلزات سنگین در رسوبات تاالب بین المللی تیاب و کالهی

ارزیابی شاخصهای آلودگی فلزات سنگین ...

دهقانی و دست افکن

نفت و تردد کشتی ها ،عملیات اکتشاف و استخراج نفت ،تخلیه زباله ها و پساب های حاصل از نیروگاه ها ،انتشار مواد شیمیایی و
تخلیه آب توازن کشتی ها باشد که آثار زیان باری مانند مرگ و میر در دریا ،آلودگی سواحل و تاالب ها را به دنبال خواهد داشت
(.)Angelidis and Aloupi, 1995

فلزات سنگین به صورت محلول در آب و خاک وارد شده و باعث آلودگی آبهای سطحی ،زیرزمینی و خاک شده و سبب برهم زدن
تعادل اکولوژیک اکوسیستم هایی که به آن وارد می شوند ،می گردند (.)Angelidis and Aloupi, 1995; Carballeira et al., 2000
ارزیابی شاخص های آلودگی معیاری برای مدیریت محیط زیست و شناسایی و کاهش عوامل بالقوه آسیب رسان محیط زیستی
میباشد ( .) Lemly and Richardson, 1997استفاده از شاخص های آلودگی از جمله فلزات سنگین تعیین کننده میزان ریسک
اکولوژیکی اکوسیستم ها می باشد ( .)Suter, 2007به طور کلی فلزات سنگین عناصری هستند که به طور طبیعی به مقدار بسیار
کم در اکوسیستم ها یافت می شوند .این عناصر جزو آالینده های بسیار پایدار هستند و طی فرآیندهای بیولوژیک تجزیه
نمیشوند ( .)Bowen, 1979فلزات عموماً از طریق پدیدههای جوی ،فرسایش زمین ،فعالیت های انسانی نظیر فاضالب های صنعتی،
خانگی و استخراج معادن وارد محیط های آبی می شوند ( .)Jamshidi Zanjani and Saeedi, 2015میزان انباشتگی و تجمع فلزات
سنگین در رسوبات بیشتر از آب میباشد (.)Bermejo et al., 1994
سنجش وضعیت آلودگی رسوبات محیط های آبی ،شناسایی دقیق منابع آلودگی و اعمال راهکارهای مدیریتی با توجه به نتایج
ارزیابی های صورت گرفته به منظور کاهش میزان ورود آالیندهها به محیطهای آبی ،از اهمیت بیشتری در مقایسه با روشهای پاک
سازی برخوردار است .از این رو از دهه های گذشته تاکنون مطالعات بسیاری بر سنجش وضعیت آلودگی رسوبات محیطهای آبی در
نقاط مختلف دنیا صورت گرفته است ( Saeedi et al., 2004; Saeedi et al., 2011; Saeedi and Hosseinzadeh, 2012; Sharma et
 .)al., 1999از جمله مطالعات صورت گرفته در جهان به منظور تعیین شاخصهای آلودگی با استفاده از فلزات سنگین در
اکوسیستمهای آبی میتوان به نتایج  Lemlyو  Melegy ،)1997( Richardsonو همکاران ( Zheng ،)2010و همکاران
( Bai ،)2010و همکاران ( )2011در مناطق مختلف جهان اشاره کرد.
تاالب بین المللی تیاب و کالهی یکی از اکوسیستم های ساحلی خلیج فارس به دلیل وجود جنگلهای حرا ،خورهای متعدد،
پهنههای گلی ،عمق کم آب و تنوع زیستی جزو مناطق با ارزش ساحلی  -دریایی محسوب می شود .از سویی وجود استخرهای
پرورش میگو ،توسعه شهر نشینی و رشد جمعیت به همراه گسترش فعالیت های صنعتی ،کشاورزی و اقتصادی در محدوده تاالب
تیاب و کالهی ،سبب ورود انواع آالیندهها و آثار منفی بر شرایط کیفی تاالب خواهد شد .لذا اندازه گیری فلزات سنگین در
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نقش تاالب ها در تولیدات شیالتی ،حفظ سطح آب برای کشاورزی ،تولید چوب ،ذخیره آب و کاهش بالیای طبیعی به ویژه سیالب
به خوبی اثبات گردیده است .این در حالی است که این ساختارهای آبی عالوه بر ارزش بسیار زیاد زیبایی شناسی و جذب
گردشگران و اهمیت پژوهشی و آموزشی ،زیستگاه های بسیار حیاتی برای انواع مختلف گونه های جانوری و گیاهی به ویژه آبزیان و
انواع پرندگان فراهم می سازند ( .)Donato et al., 2011با این وجود ،این اکوسیستم های طبیعی به شدت در معرض تهدید قرار
دارند به طوریکه صدمات ناشی از دخالت های مستقیم و غیرمستقیم انسانی آنها را تا مرز بحران پیش برده است .کارکردهای
تاالبها که همراه تولید کاال و خدمات بی شماری برای انسان است ،این اکوسیستمها را غیرقابل جانشین ساخته است
( .)Heatherington and Bishop, 2012جنگلهای مانگرو با سایر اکوسیستمهای جنگلی تفاوت اساسی دارند .این جنگلها نه به
خشکی تعلق دارند نه به دریا بلکه مشترک بین آب و خشکی هستند ( .)Giri et al., 2011آبراهههای اجتماعات مانگرو به واسطه
غنی بودن از خورده های گیاهی آلی و دریافت مواد مغذی نشت یافته از اراضی خشکی ،ارزش پرورشگاهی باالیی برای گونههای
آبزی دارا می باشند و از این رو نقش غیر قابل جانشینی در زنجیره غذایی دریا عهدهدار است .مانگرو ،حلقه اول اقتصاد ماهیگیری،
بزرگترین کارکرد این جنگلها بعد از اکوتوریسم است (.)Donato et al., 2011

دانشگاه هرمزگان

مجله بوم شناسی آبزیان

دوره  ،6شماره  ،1تابستـان 1395

پهنههای آبی این اکوسیستم به ویژه رسوبات سطحی و تعیین شاخص های آلودگی ،در ارزیابی اکولوژیکی تاالب ،مدیریت،
برنامهریزی و حفاظت از آن موثر خواهد بود.
مواد و روشها

تاالب بین المللی تیاب و کالهی در شرق بندرعباس همتراز با سطح دریا در مختصات  56º ، 45َ Eو  27º ،05َ Nدر دهانه رودهای
شور و شیرین واقع شده است .شکل 1الف موقعیت تاالب بین المللی تیاب و کالهی را نشان می دهد .مساحت این تاالب حدود
 45000هکتار برآورد شده که در سال  1975میالدی به عنوان تاالب بین المللی در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است.
وسعت جنگلهای حرا در این حوزه  1698/03هکتار گزارش شده است (.)Hemmati and Ryazifar, 2011
نمونه برداری

ابتدا مختصات تاال ب بین المللی تیاب و کالهی در یک دستگاه  GPSمدل گارمین ثبت شد .سپس با یک فروند قایق نمونههای
رسوب سطحی در دو مرحله در آذرماه سال  1393برداشته شد .موقعیت  11ایستگاه نمونه برداری توسط  GPSثبت و بر روی
نقشه منطقه جانمایی شد .نمونه برداری از رسوبات توسط یک دستگاه گرپ مدل اکمن به ابعاد  25×25سانتی متری انجام شد.
شکل  1ب موقعیت ایستگاههای نمونه برداری را نشان می دهد .قبل از نمونه برداری ،ظروف پلی اتیلنی حمل رسوب ،نمونه بردار
گرپ و ظروف محل نگهداری رسوبات با استفاده از اسید نیتریک  %5و آب دوبار تقطیر کامالً شستشو داده شد (.)Moopam, 1999
نمونه ها به ظروف پلی اتیلنی تمیز و آماده شده که مشخصات کامل ایستگاه نمونه برداری روی آن ثبت شده بود منتقل گردید.
آماده سازی و اندازهگیری فلزات سنگین

ابتدا نمونه های رسوب دانه بندی و رسوبات با اندازه کوچکتر از  63میکرون هضم شد .به منظور هضم رسوبات ،از روش هضم
نمونههای خاک و رسوب با حمام شنی یا هیتر استفاده شد .ابتدا  0/5گرم نمونه خشک در بمب های تفلونی برچسب دار وزن و به
آرامی  2/5میلی لیتر تیزاب سلطانی و سپس  15میلی لیتر هیدروفلوریدریک غلیظ به نمونه ها اضافه شد ،پس از یک ساعت قرار
گرفتن در دمای محیط ،درب بمب ها بسته و با حفاظ آلومینیومی پوشانده شد و به مدت  2ساعت و  30دقیقه بر روی هیتر قرار
گرفت .در مرحله بعد  6/75گرم اسید بوریک وزن و به بالن حاوی  20میلیلیتر آب دیونیزه اضافه شد .نمونه ها پس از خنک شدن
به ظرف حاوی بوریک اسید اضافه و به حجم رسید .پس از آماده سازی نمونهها ،اندازه گیری غلظت فلزات سنگین نیکل ،کادمیوم،
سرب و مس توسط دستگاه جذب اتمی مدل  Varian sf 240صورت گرفت .کلیه مراحل نمونه برداری و آنالیز نمونه های رسوب در
این تحقیق با استفاده از روش های استاندارد بین المللی برگرفته از مرجع جهانی استاندارد متد ( )APHA, 2005صورت گرفت.
شاخص های آلودگی
 -تعیین شاخص تجمع زمینی مولر ()Igeo

این شاخص اولین بار توسط مولر در سال  1979بیان گردید و برای اندازه گیری و تعریف آلودگی رسوبات ،توسط مقایسه
غلظتهای کنونی یک عنصر با میزان آن ماده قبل از صنعتی شدن در رسوبات ،محاسبه میگردد ( Buchman, 1999; Clarke

 .)and Green, 1988; Muxika et al., 2003این شاخص بر پایه فرمول زیر تعریف شده است:
 Cn 
 1 / 5 B 
 n

Igeo= Log2 
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محدوده مطالعاتی

ارزیابی شاخصهای آلودگی فلزات سنگین ...

دهقانی و دست افکن

ب :موقعیت ایستگاه های نمونه برداری

الف :موقعیت تاالب بین المللی تیاب و کالهی

شکل  . 1موقعیت تاالب بین المللی تیاب و کالهی و ایستگاه های نمونه برداری

تعیین واحد سمیت و مقایسه با استانداردهای جهانی

یکی از روش های متداول در توصیف دادههای حاصل از تعیین آالیندهها ،استفاده از راهنمای کیفیت رسوبات میباشد که در آن،
نتایج به دست آمده با مقادیر مرجع و مجاز مقایسه میگردد و معیارهای مورد استفاده بر پایه پاسخ بیولوژیک موجودات به شرایط
ایجاد شده توسط آالینده ها استوار است ( .)MacDonald et al., 2000مقادیر مختلف از آالیندهها از جمله فلزات سنگین قادرند
اثرات متفاوتی را در موجوداتی که در معرض این آالیندهها قرار گرفتهاند ایجاد نمایند .به همین منظور در برخی از کشورها،
استانداردهایی برای مواد آالینده ارائه شده است که از معروفترین و متداولترین آنها استانداردهای کیفیت رسوب آمریکا
( )NOAAبا سه سطح اثر  ERH ،ERM ،ERLو استاندارد کیفیت رسوب کانادا ( )ISQGsبا دو سطح اثر متداول  LELو SEL
میباشد ( .)Long et al.,1995; Persaud and Hayton, 1993در این مطالعه مقادیر فلزات محاسبه شده با استانداردهای موجود
مقایسه و سپس شاخص واحد سمیت بر اساس فرمول زیر محاسبه گردید (.)Roussiez et al., 2005

]TUI =[M1] / [ERM1] + [M2] / [ERM2] +.......... +[ M i] / [ERMi

که در آن:
[ = ]Miغلظت مشاهده شده از فلز i
[ = ]ERMiمقادیر  ERMفلز i
برای هر کدام از فلزات به تنهایی اگر  ]Mi[/]ERMi[< 1باشد احتمال سمیت نسبت به آن عنصر در رسوب زیاد است .گرچه
ممکن است سمی ت ایجاد شده توسط فلزات با افزایش غلظت به شکل خطی زیاد نشود ولی از آنجا که با افزایش غلظت فلزات،
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 :Igeoشاخص تجمع ژئوشیمیایی و یا شاخص شدت آلودگی در رسوبات.
 :Cnغلظت ماده آالینده در رسوبات با قطر کمتر از  63میکرون.
 :Bnغلظت ماده آالینده در پوسته زمین یا غلظت اولیه عناصر در زمانیکه آلودگی وجود نداشته است.
ضریب  1/5به منظور تصحیح غلظت اولیه رسوبات به دلیل تاثیر عوامل زمینی اعمال شده است.
مولر 7 ،کالس مختلف را برای طبق ه بندی این شاخص عنوان کرد که در باالترین کالس یعنی کالس آلودگی  ،6مقادیر عناصر
حداقل  100برابر مقادیر مرجع می باشند .در جدول  1مقادیر درجه آلودگی ارائه شده است.
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دوره  ،6شماره  ،1تابستـان 1395

مجله بوم شناسی آبزیان

اثرات سمی به مراتب باالتری ایجاد می گردد ،لذا استفاده از این شاخص به عنوان مقیاسی از آلودگی برای فلزاتی که دارای
غلظت بیشتر از آستانه هستند ،مناسب میباشد (.)Roussiez et al., 2005
جدول  .1طبقه بندی کیفیت رسوبات بر اساس شاخص تجمع ژئوشیمیایی مولر
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آلودگی متوسط
از آلودگی متوسط تا آلودگی زیاد
آلودگی زیاد
از آلودگی زیاد تا به شدت آلوده
به شدت آلوده

0
0 -1
1 -2
2 -3
3 -4
4 -5
>
5

نتایـج
غلظت فلزات سنگین

نتایج غلظت فلزات سنگین در نمونههای رسوبات سطحی تاالب بین المللی تیاب و کالهی در دو مرحله نمونه بردای در  11ایستگاه
در شکل  2ارائه شده است .همچنین جدول  ،2میانگین ،حداکثر و حداقل غلظت فلزات سنگین در ایستگاه های نمونه برداری را
نشان می دهد .برای فلز مس مقدار کمینه آن  18/35و مقدار بیشینه آن  50/65پی .پی .ام .اندازه گیری شده است .همچنین برای
فلز سرب کمترین مقدار  13و بیشترین مقدار آن  62پی .پی .ام .اندازه گیری شد .مقدار کمینه فلزات نیکل و کادمیوم به ترتیب
 109/81و  2/61و مقدار بیشینه غلظت فلزات به ترتیب  176/83و  9/52اندازه گیری شد .شکل ( ،)2غلظت فلزات سنگین در
رسوبات تاالب بین المللی تیاب و کالهی را نشان میدهد.
شاخص تجمع زمینی مولر( )I geo

1

نتایج شاخص تجمع زمینی مولر به طور مجزا برای هر فلز محاسبه و در جدول  3ارائه شده است.
جدول  . 2مقایسه مقادیر میانگین ،کمینه و بیشینه فلزات سنگین اندازه گیری شده در تاالب بین المللی تیاب و کالهی
میانگین

ppm

ppm

ppm

فلزات

بیشینه

کمینه

50/65
62/00
176/83
9/52

18/35
13/00
109/81
2/61

36/18
22/23
142/81
6/15

Cu
Pb
Ni
Cd

Geoaccumulation index
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وضعیت آلودگی (محدوده مولر)

درجه آلودگی

مقادیر I geo

ارزیابی شاخصهای آلودگی فلزات سنگین ...

دهقانی و دست افکن

با توجه به جدول  3و نتایج نهایی که در شکل  3ارائه شده است و تقسیم بندی مولر و مقادیر شاخص  I geoمحاسبه شده رسوبات
از نظر کیفیت آلودگی به ترتیب در کالس با درجه آلودگی صفر (در وضعیت غیر آلوده) ،در کالس ( 1از غیر آلوده تا آلودگی
متوسط) ،و در کالس ( 2با آلودگی متوسط) قرار میگیرند .فلز کادمیوم در وضعیت آلودگی متوسط ،نیکل و سرب در وضعیت
غیرآلوده تا آلودگی متوسط ،و مس نیز در وضعیت غیرآلوده قرار دارد .بر این اساس ،کیفیت رسوبات تاالب تیاب و کالهی از نظر
آلودگی به فلزات سنگین نشان دهنده روند زیر است:
Cd>Ni>Pb>Cu

به عبارتی کادمیوم دارای بیشترین مقادیر  I geoدر رسوبات منطقه میباشد.
جدول  .3نتایج شاخص تجمع زمینی فلزات مختلف در ایستگاههای مورد مطالعه در تاالب بین المللی تیاب و کالهی
شماره ایستگاه

I geo Cd

I geo Pb

I geo Cu

I geo Ni

ایستگاه 1

1/30
1/28
1/18
0/93

-0/21
0/46
-0/13
-0/09

-0/2
-0/3
-0/34
-0/33

0/13
0/08
0/03
0/03

ایستگاه 5

1/19

0/14

-0/17

0/15

ایستگاه 6

1/40

-0/01

-0/26

0/06

ایستگاه 7

1/30

0/26

-0/18

0/16

ایستگاه 8

1/36

-0/19

-0/26

0/16

ایستگاه 9

1/34

-0/02

-0/5

-0/03

ایستگاه 10

1/37

-0/31

-0/61

-0/02

ایستگاه 11

1/49

-0/21

-0/55

-0/04

ایستگاه 2
ایستگاه 3
ایستگاه 4
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شکل  .2غلظت فلزات سنگین ( )ppmدر رسوبات  11ایستگاه مورد مطالعه در تاالب بین المللی تیاب و کالهی

دانشگاه هرمزگان

دوره  ،6شماره  ،1تابستـان 1395

مجله بوم شناسی آبزیان

تعیین شاخص واحد سمیت و مقایسه با استانداردهای جهانی

در جدول  4مقادیر شاخص واحد سمیت در  11ایستگاه نمونه برداری تاالب تیاب و کالهی ارائه شده است .این مقادیر برای
کادمیوم در رنج  ،0/27-0/98سرب  ،0/05-0/28مس  0/06-0/18و نیکل  2/12-3/42متغیر است.
جدول  .4مقادیر شاخص واحد سمیت بر اساس استاندارد کیفیت رسوب کانادا در ایستگاههای مختلف تاالب تیاب و کالهی
شماره ایستگاه

Cd

Pb

Cu

Ni

ایستگاه 1

0/63
0/60
0/47
0/27
0/48
0/80
0/63
0/72
0/69
0/73
0/98

0/05
0/28
0/07
0/07
0/13
0/09
0/17
0/06
0/09
0/05
0/05

0/17
0/13
0/12
0/12
0/18
0/15
0/18
0/15
0/08
0/06
0/08

3/14
2/88
2/52
2/52
3/36
2/70
3/42
3/38
2/14
2/22
2/12

ایستگاه 2
ایستگاه 3
ایستگاه 4
ایستگاه 5
ایستگاه 6
ایستگاه 7
ایستگاه 8
ایستگاه 9
ایستگاه 10
ایستگاه 11

نتیجه نهایی شاخص واحد سمیت در تاالب بین المللی تیاب و کالهی پس از محاسبه  TUIبا مقادیر استاندارد کیفیت رسوب
کانادا و آمریکا مقایسه گردید (جدول  .)5همانگونه که مشاهده می شود مقادیر  ERMبرای فلزات بررسی شده در این تحقیق بر
اساس استاندارد کیفیت رسوب آمریکا :سرب ( ،)218کادمیوم ( ،)9/6مس ( ،)270و نیکل ( )51/6میلی گرم در کیلوگرم وزن
رسوبات خشک ،در همه موارد بیشتر از مقادیر اندازه گیری شده می باشد .مقادیر  ISQGsبر اساس استاندارد کیفیت رسوب
کانادا :سرب ( ،)30/2کادمیوم ( ،)0/7مس ( ،)18/70و نیکل ( )15/9میلی گرم در کیلوگرم وزن رسوبات خشک می باشد ،به این
ترتیب در مورد کادمیوم مقدار اندازه گیری شده در تاالب تیاب و کالهی  10برابر بیشتر از  ISQGsمی باشد.
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شکل  .3مقادیر شاخص ژئوشیمیایی فلزات سنگین در تاالب بین المللی تیاب و کالهی

ارزیابی شاخصهای آلودگی فلزات سنگین ...

دهقانی و دست افکن

جدول  . 5مقادیر استاندارد فلزات سنگین بر اساس کیفیت رسوب آمریکا و محیط زیست کانادا (میلی گرم در کیلوگرم وزن خشک)

()Clark, 1992; Brayan and Langston, 1992; MacDonald et al., 2000
استاندارد آمریکا
)NOAA (Long et al., 1995
ERL3
ERM2
Pb
Ni
Cu

4/20
112
42/8
108

0/70
30/20
15/9
18/70

7
1/11
1/42
30/4

بحث
حداقل و حداکثر غلظت فلزات اندازه گیری شده در رسوبات تاالب بین المللی تیاب و کالهی به شرح زیر اندازه گیری شد:
( Cu)18/35-50/65( ،Cd)2/61-9/52( ،Ni)109/81-176/83( ،Pb)13-62میلی گرم در کیلوگرم وزن خشک رسوب .به این
ترتیب بیشترین مقدار را در بین فلزات سنگین نیکل با میانگین کل  142/81میلی گرم در کیلوگرم وزن خشک و کمترین مقدار را
فلز کادمیوم با میانگین کل  6/15میلی گرم در کیلوگرم وزن خشک داشته است.
در جدول  6مقدار فلزات مورد مطالعه در رسوبات تاالب تیاب و کالهی و نتایج مطالعات مشابه در برخی از تاالبها و
اکوسیستمهای آبی در سایر نقاط دنیا ارائه شده است .میانگین نیکل در رسوبات تاالب مورد مطالعه  142/81پی.پی.ام .اندازهگیری
شد در صورتی که  Rabbaniو همکاران ( ،)2008مقدار غلظت نیکل در رسوبات منطقه عملیاتی عسلویه را حدود  27/2پی.پی.ام
ارزیابی نمودند ( .)Rabbani et al., 2008میانگین سرب در منطقه مورد مطالعه  23/22پی.پی.ام بود؛ در حالی که  Moghziو
همکاران ( ،)2011میانگین غلظت سرب در رسوبات رودخانه بابلرود را حدود  29/98پی.پی.ام گزارش نموده اند .میانگین مس در
رسوبات منطقه  36/18پی پی ام تعیین شد Azimi .و همکاران ( ،)2012میانگین غلظت مس در رسوبات شمال غرب خلیج فارس
(بندرامام خمینی) را حدود  17/24پی.پی.ام اندازه گیری نمودند .میانگین غلظت کادمیوم در رسوبات منطقه  6/15پی.پی.ام
اندازه گیری شد که از مقدار غلظت کادمیوم اندازه گیری شده توسط  Moghziو همکاران ( ،)2011در رسوبات رودخانه بابلرود که
به مقدار  9/7پی.پی.ام به دست آمد ،کمتر است .نتایج نشان می دهد میانگین غلظت فلزات مس ،کادمیوم ،سرب و نیکل در
رسوبات تاالب بین المللی تیاب و کالهی بیشتر از مقدار آن در تاالب شادگان در ایران میباشد (.)Hosseini et al., 2011
نتایج تحقیقات  Kisheو  Machiwaدر سال  2003در دریاچه ویکتوریا نشان داد مقدار سرب ( ،)29/6کادمیوم ( ،)0/92مس
( )38/6و نیکل ( )44/7پی.پی.ام می باشد ( .)Kishe and Machiwa, 2003مقدار مس ،کادمیوم ،سرب و نیکل در مطالعه Morillo
و همکاران در سال  2004به ترتیب  254/4 ،1/1 ،49/6و  16/27پی.پی.ام اندازه گیری شد که مقادیر مس و سرب بیشتر از
تحقیق کنونی می باشد ( .)Morillo et al., 2004مقادیر اندازه گیری شده فلزات سنگین مس ،کادمیوم و نیکل توسط  Baiو
همکاران در سال  2011در رسوبات دریاچه یلونگ کمتر از مقادیر تحقیق حاضر می باشد (.)Bai et al., 2011
شاخص انباشت ژئوشیمیایی ،وضیعت فعلی منطقه مورد مطالعه را برای اکثر فلزات به جز کادمیوم غیر آلوده تا آلودگی متوسط
نشان می دهد .همچنین نتایج به دست آمده از شاخص انباشت ژئوشیمیایی بیانگر این است که فلزات سرب و نیکل در وضعیت
غیر آلوده تا آلودگی متوسط و مس در وضعیت غیر آلوده قرار دارد .میزان شاخص انباشت ژئوشیمیایی به دست آمده در شکل
2

Effect Range Medium
Effect Range Low
4
Probable Effect Level
5
Interim Sediment Quality Guideline
3
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Cd

9/60
218
51/6
270

1/20
7/46
20/9
34

استاندارد محیط زیست کانادا
)(CCME, 1999
ISQGs5
PEL4

مطالعه اخیر

دانشگاه هرمزگان

دوره  ،6شماره  ،1تابستـان 1395

مجله بوم شناسی آبزیان

جدول  .6مقایسه میانگین غلظت فلزات سنگین در تاالب بین المللی تیاب و کالهی و مطالعات مشابه
مس
ppm

کادمیوم
ppm

سرب
ppm

نیکل
ppm

Victoria lake, Tanzania,
Africa
Southwest coast of Spain
Balaton lake, Hungary
Jannapura lake, India
Yilong lake, China
تاالب شادگان(ایران)
تاالب انزلی(ایران)

38/6

0/92

29/6

44/7

49/6
13-150
89/75
31/4
14/8
62/3

1/1
0/1-0/7
1/9
0/76
4/7
0/28

254/4
2/4-160
20/8
53/19
14/2
24/48

16/27
4/4-55
40/05
35/99
47/1
75/94

میانگین غلظت فلزات در پوسته زمین
مطالعه حاضر

50
36/18

0/2
6/15

14
23/22

80
142/8

منطقه مورد مطالعه

منبع
Kishe and Machiwa,
2003
Morillo et al., 2004
Nguyen et al., 2005
Puttaiah and Kiran, 2008
Bai et al., 2011
Hosseini et al., 2011
Ghazban and Zare Khosh
Eghbal, 2011
Karbassi et al., 2005
---

رسوباتی که در تاالب های همجوار با مناطق شهری و یا صنعتی قرار دارند توانایی بالقوه جذب و تهنشین کردن آلودگیهای فلزی
که از محیط های خشکی ناشی میشوند را دارا می باشند و تاالب بین المللی تیاب و کالهی از این قاعده مستثنی نیست .همانگونه
که مشاهد شد مقادیر فلزات سنگین اندازه گیری شده در رسوبات ایستگاه های مورد مطالعه نسبت به مقادیر اندازه گیری شده در
سایر نقاط جهان و در برخی موارد بیشتر است .همچنین از آنجا که غلظتهای باالی کادمیوم ممکن است بر اثر فعالیتهای
انسانی باشد ،میتوان نتیجه گرفت که منابع ورودی این آالیندهها به محیط تاالب نتیجه پتانسیل ایجاد خطر در منطقه مورد
مطالعه را ایجاد می نماید .از پیشنهادات اجرایی و پژوهشی می توان به اندازه گیری همزمان فلزات سنگین در آب ،رسوبات و
آبزیان و تعیین شاخص های غنی سازی و ارزیابی ریسک اکولوژیکی و نیز اندازه گیری ضریب جذب فلزات سنگین توسط ساکنین
محلی که از این گروه آبزیان معیشت می کنند اشاره کرد.
منابـع
Adama, P., Arienzo, M., Imporato, M., Noimo, D., Nardi, G., Stanzione, D. 2005. Distribution and partition
of heavy metals in surface and subsurface sediments of Naples city port. Chemosphere. 61: 800-809.
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شماره ( ) 3منطقه برای این عناصر نشان دهنده عدم انباشتگی جدی این فلزات سنگین در رسوبات سطحی نسبت به مقدار
زمینهای آنها در پوسته زمین میباشد .نتایج به دست آمده از شاخص واحد سمیت در مقایسه با میانگین عناصر در رسوبات پوسته
زمین بیان کننده این است که میانگین غلظت سرب و نیکل و مس در تاالب از میانگین آن در پوسته زمین کمتر است ،اما غلظت
کادمیوم در تاالب بیشتر از مقادیر غلظت آن در پوسته زمین میباشد .در مقایسه با استاندارد کیفیت رسوب آمریکا (،)NOAA
عناصر مورد مطالعه در این پژوهش کمتر از سطح  ERMمی باشد و همچنین در مقایسه با استاندارد محیط زیست کانادا ،ISQGs
عناصر کادمیوم و نیکل بسیار باالتر از سطح  ISQGsقرار دارند .نتایج تحقیق  Moghziو همکاران ( )2011به منظور ارزیابی کیفیت
رسوبات رودخانه بابلرود نشان داد فلزات سرب در محدوده ی غیرآلوده تا آلودگی متوسط ،کادمیوم در محدوده آلودگی بسیار شدید
بر اساس شاخص انباشت ژئوشیمیایی قرار دارند ( .)Moghzi et al., 2011در مطالعه دیگری در رسوبات ساحلی منطقه بندر شهید
رجایی مقایسه نتایج تحقیق با استانداردهای آمریکا و کانادا نشان میدهد که متوسط مقدار سرب کمتر از استاندارد  ،ERLمتوسط
مقادیر جیوه و نیکل کمی بیشتر از این حد و بسیار کمتر از استاندارد  ERMبوده است (.)Hossein Nia et al., 2014
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دهقانی و دست افکن

Angelidis, M.O., Aloupi, M. 1995. Metals in sediments for Rhodes Harbor, Greece. Marine Pollution
Bulletin. 31: 273-276.
APHA. 2005. Standard methods for the examination of water and wastewater. 21st edition. American Public
Health Association, Washington DC.
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