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Abstract
Background and purpose: Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) compounds are amongst
the most hazardous environmental pollutants due to some features such as chemical stability, low
degradation, bioaccumulation, and high toxicity for living organisms. Their resources are found in Persian
Gulf beaches, so, this study aimed at investigating the concentration, source identification, and ecological
risk of PAH compounds in coastal sediments in Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ), Iran.
Materials and methods: In order to assess the concentration of PAHs, 16 stations along the coast
were selected and in each station two samples were collected. After preparation and extraction of samples
using Soxhlet, the concentrations of these compounds were determined by HPLC. The toxicity evaluation
indicators and diagnostic ratios were used to assess the ecological risk and determining their origin.
Results: Mean concentration of PAHs in sediment was 292.72±54.44 ng/g dry weight. The mean
effects range-median quotient of the PAHs (M-ERM-Q, M-PEL-Q), toxic equivalence quotient (TEQ),
and mutagenic equivalence quotient (MEQ) showed that current values were less than the permissible
limit. Comparison of PAHs concentration with sediment quality standards (NOAA, SQGs, and EPA)
showed that the values for all compounds were lower than the standard limits (PEC, TEC, PEL, TEL,
ERM). However, among these compounds, the average concentration of Acl was higher than the ERL
standard and the concentrations of Acl, Ace, and Phe were higher than the EPA toxicity threshold.
Conclusion: In this study, moderate PHAs pollution was seen in the region. Both petrogenic and
fuel sources were found to be involved in introduction of these compounds into coastal sediments
depending on the location of the station and its sources of contamination . Also, in terms of ecological
risk, these compounds have low risks for living organisms.
Keywords: Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Compounds, ecological risk assessment, surface
sediment, toxicity, Pars Special Economic Energy Zone
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چکیده
سابقه و هدف :ترکیبات حلقوی چند هستهای ) (PAHsبه دلیل خصوصیاتي نظیر ثبات شیمیايي ،تجزيههپهييری که،،
داشتن قدرت تجمع زيستي و سمیت باال برای موجودات زنده بهعنوان يکي از آاليندههای خطرناک و اولويتدار محهی -
زيست محسوب ميشوند .بنابراين با توجه به وجود منابع آنها در سواحل خلیجفارس هدف مطالعهه حارهر ،تعیهین منوه و
ارزيابي ريسک اکولوژيکي غلظت ترکیبات  PAHsدر رسوبات ساحلي منطقه ويژهی اقتصادی -پارس جنوبي است.
مواد و روشها :جهت بررسي غلظت ترکیبات  ۶۱ ،PAHsايستگاه در طول سواحل مطالعهاتي انتخهاب و در ههر ايسهتگاه ۲
نمونه برداشت شد .پس از آمادهسازی و استخراج نمونهها با روش سوکسله غلظت آنها با استفاده از دستگاه  HPLCتعیین،
و جهت ارزيابي مخاطره اکولوژيکي و تعیین منو آنها از شاخصهای ارزيابي سمیت و نسبتهای توخیصي استفاده شد.
یافتهها :متوس غلظت ترکیبات  PAHsدر رسوبات سطحي  ۲۹۲/۲۲± ۴۴/۴۴نانوگرم بر گرم وزن خوهک بهه دسهت
آمد .بررسهي شهاخصههای محهی زيسهتي میهانگین دامنهه آثهار متوسه ترکیبهات  M-ERM-Q ( PAHsو ،)M-PEL-Q
اکيواالن سمیت ( )TEQو اکي واالن جهشزايي ( )MEQنوهان داد کهه مقهادير بهدسهتآمده ،که،تهر از حهد مجهاز ايهن
شاخصهاست .مقايسه غلظت ترکیبات  PAHsبا اسهتانداردهای کیفیهت رسهوب EPA ،SQGs ،NOAAنوهان داد ،مقهادير
بهدست آمده برای همه ترکیبات از استانداردهای ( )ERM ،TEL ،PEL ،TEC،PECک،تهر مهيباشهد ،امها در بهین ايهن ترکیبهات
میانگین غلظت ( )Aclنسبت به میزان استاندارد  ERLوغلظت  Ace ، Aclو  Pheنسبت به آستانه سمیت  EPAبیشتر ميباشد.
استنتاج :براسهاس نتهايج ،ورهعیت آلهودگي در منطقهه بهرای ترکیبهات  ،PAHsدر حهد متوسه بهوده و ههر دو منوها
پتروژنیک و سوختي در ورود اين ترکیبات به رسوبات ساحلي بسته به موقعیت ايستگاه و منابع آاليندگي آن نقهش دارنهد.
همچنین از نظر ريسک اکولوژيکي اين ترکیبات خطر کمي برای موجودات زنده دارند.
واژه های کلیدی :ترکیبات حلقوی چند هستهای ( ،)PAHsارزيابي خطر اکولوژيکي ،رسوبات سطحي ،سمیت ،منطقه ويژه
اقتصادی پارس جنوبي
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تعيين منشأ و ارزيابي مخاطره اکولوژيکي ترکيبات حلقوی چند
هسته¬ای ( )PAHsدر رسوبات سطحي:
(مطالعه موردی :منطقه ويژه اقتصادی پارس جنوبي)

ارزیابي مخاطره اکولوژیكي ترکيبات حلقوی

اکولوژيکي باال بهشمار ميآينهد( ،)۶از سهويي ديگهر در

مستقی ،برای موجودات سهمیت ايجهاد کننهد ،يها جهيب

دهههای اخیر با افهزايش جمعیهت ،توسهعه شهرنوهیني و

ذرات معلههآ آب گرديههده و درنهايههت در کههف دريهها

رشههد صههنعت و اقتصههاد ،میههزان تولیههد ورود آالينههدهههها

رسوب کننهد( .)۶۶سهسس توسه فرآينهدهای فیزيکهي و

بهويژه آاليندههای آلي پايدار همچون ترکیبات حلقوی

شههیمیايي موجههود در کههف دريهها دوبههاره بههه سههتون آب

چند هستهای ( )PAHs۶در اين محی ها بهشدت افزايش

رهاسازی شوند يا طهي فرآينهد تيييهه موجهودات زنهده

يافته است( .)۲هیهدروکربنههای حلقهوی چنهد هسهتهای

بهويژه کف زيان وارد بدن موجودات زنهده و در نتیجهه

گروهههي از ترکیبههات هیههدروکربن هسههتند کههه شههامل

زنجیره غيايي گردند بنابراين رسوبات دريايي بههعنوان

حلقههای آرومهاتیکي چندهسهتهای )PACs( ۲آرنهها و

يک مخزن برای آاليندههای مختلهف بههويژه ترکیبهات

پليآرنها هستند که حاوی  ۲تا  8حلقهه آرومهاتیکي و

 PAHsدر نظر گرفته ميشهوند( .)۶3،۶۲بهه همهین جههت

غیر آروماتیکي ميباشهند( .)3درواقهع ترکیبهات ،PAHs

انجام تحقیقات گسترده در خصوص توزيع آالينهدههای

گروهي از آاليندههای محی زيستي هستند که به داليل

محی زيست نظیر فلزات سنگین و ترکیبهات  PAHsدر

مختلف نظیر منو طبیعي و انسهاني و همچنهین کهاربرد و

اکوسیست ،های حساس ،تعیهین منوه و ارزيهابي ريسهک

استفادههای گوناگون ،در تمام عرصههای محی زيسهت

اکولوژيکي آنها بهمنظور شناسايي تهديدات و خطرات

پراکنده شدهاند( )۴،۴و به دلیل خواصي همچون سهمیت،

ناشي از آنها برای جوامع زيسهتي و زنهدگي انسهانها از

پايههداری بههاال ،قابلیههت تجمههع زيسههتي ،سههرطانزايي،

اهمیههت بسههیار بههااليي برخههوردار اسههت( .)۶۴ريسههک

جهههشزايههي( .)۲-۴بهشههدت س ه مت موجههودات زنههده

اکولوژيکي به معني بررسي میزان ترکیبات پلي آروماتیهک

بخصهوص ايمنههي و بهداشهت جامعهههی انسهاني را مههورد

در رسوبات و اثرات احتمالي منفي بهر موجهودات درآن

تهديهههد قهههرار دادهانهههد( .)8هیهههدروکربنها ترکیبهههاتي

اکوسیسههت ،براسههاس مقايسههه بهها اسههتانداردهای مختلههف

واکنشپيير با مواد آلهي هسهتند کهه بهه دلیهل خاصهیت

ميباشد .بهه منظهور ارزيهابي اولیهه ريسهک اکولهوژيکي

آبگريزی باال و ح لیت ک ،در آب بهمحض ورود بهه

ترکیبههات  PAHsبههر موجههودات دريههايي مههيتههوان از

محی آبي ،جيب مواد آلي در رسهوب مهيشهوند( .)۹و

شاخصها و استانداردهای مختلفي نظیهر میهانگین دامنهه

موجب ايجاد سمیت برای موجهودات آبهزی بخصهوص

آثههار متوسه ( )M-PEL-Q۴ ،M-ERM-Q3اکههي واالن

کف زيان ميگردند( .)۲از جهت ديگر اين ترکیبهات بهه

سههمیت ( )TEQواکههي واالن جهههشزايههي ( ،)MEQو

دلیل خاصیت چربيدوست بودن تمايل زيادی به تجمهع

همچنههین از اسههتانداردهای راهنمههای کیفیههت رسههوب

پههييری زيسههتي در موجههودات زنههده و درنتیجههه ايجههاد

آمريکا ( )NOAAو راهنمايي کیفیهت رسهوب ()SQGs

سمیت دارند(.)۶2

اسههتفاده نمههود( .)۶۴از طرفههي اگرچههه ترکیبههات PAHs

ترکیبات  ،PAHsپهس از ورود بهه اکوسیسهت،ههای

دارای دو منو طبیعي و انساني ميباشند ،اما عمهدهتهرين

آبههي بهها توجههه بههه میههزان رههريب اکتههانول بههه آب خههود

راه ورود آنها به محهی زيسهت از منهابع انسهاني اسهت.

(ترکیبهات  PAHبها رهريب اکتهانول بهه آب که ،ماننههد

منابع انساني ورود  PAHsبه محی شامل منو پتروژنیک

نفتههالین ،دارای ح لیههت زيههاد و ترکیبههات بهها رههريب

(نفتي) و پايروژنیک (سوختي) است( )۶۶که مهيتواننهد از

اکتانول بهه آب بهاال ماننهد بنهزو آ پهايرن خاصهیت آب-

مسیرهای مختلفهي اعه ،از رسهوبات اتمسهفری ،نوهت و

1. Polycyclic aromatic hydrocarbons
2. Polynuclear Aromatic Compounds

3. mean effect range median quotient
4. mean effect range low quotient
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ايههن نههواحي ،بهههعنوان يکههي از محههی هههای بهها ريسههک

گريزی دارنهد) مهيتواننهد در آب حهل شهوند و بههطور

پژوهشی

پریسا حسین خضری و همکاران

محی زيست دريايي شوند .در اين میان مناطآ و سواحل

به ارزيابي غلظت ترکیبات  PAHsدر رسهوبات سهطحي

بین جز و مدی به عنوان يک محیطي ترکیبهي از خوهکي و

دريهههای  Bohaiو محهههدوده غلظهههت ايهههن ترکیبهههات را

دريايي میزان زيادی از تزکیبات  PAHsرا دريافت ميکننهد

 ۶۴۹/۴2تا  ۶۲۶۶/۹۲نانوگرم برگرم وزن خوک رسوب

که اين مساله خود موجب افزايش آلهودگي و در نتیجهه

انههدازهگیههری نمودنههد( )۲2۶۱( .)۲۴در مطالعهههای کههه

افزايش ريسک اکولوژيکي اين ترکیبات مهيگهردد()۶۱

 Akhbarizadehبر روی منوها يهابي و ارزيهابي سهمیت

و در نتیجه موجب ايجاد صدمات به موجودات مختلهف

ترکیبات  PAHsدر رسوبات جزيره خهارک انجهام داد،

و زنجیره غيايي انسانها ميگردد(.)۶۲

ايههن ترکیبههات را دارای هههر دو منوهها سههوختي و نفتههي

در اين میان يکي از اکوسیست،های مه ،جههان کهه

دانست و سمیت اين ترکیبات را پايین ارزيابي نمود(.)۲۶

به دلیل شراي و موقعیت خاص اکولوژيکي ،جيرافیايي

 Abdollahiو همکاران ( )۲2۶3که به بررسهي غلظهت

و اقتصادی بهشدت تحت ت ثیر آاليندههای محی زيستي

و توزيع فضهايي ترکیبهات  PAHsدر رسهوبات سهطحي

مختلف نظیر ترکیبات  PAHsو آلکانههای نرمهال قهرار

بندر امام خمیني در خلیج فارس پرداختند ،به اين نتیجهه

دارد ،سواحل خلیجفارس به خصوص منطقه ويژه اقتصهادی

دسههت يافتندکههه دامنههه میههانگین غلظههت آنههها برابههر

پارس جنوبي در سواحل استان بوشهر است ،چراکهه مطهابآ

( )۲۱3۶/۹ -۴۶۴8/۹نهههانوگرم بهههر گهههرم وزن خوهههک

شواهد موجود در منابع مختلف ،اع ،از طبیعي و انساني

ميباشد و غلظت مجموع ترکیبهات  tPAHsو ترکیبهات

نظیههر اسههتخراج و استحصههال نفههت خههام و موههتقات آن،

با وزن مولکولي باال( )HMWاز استاندارد کیفت رسوب

فعالیتهای کوتیراني ،حملونقل ترکیبات نفتي ،پااليش

 EPLباالتر ميباشد ،اما غلظت ترکیبهات بها وزن مولکهولي

مواد نفتي و ديگر فعالیتههای بنهدری نقهش بسهزايي در

پايین از اين استاندارد ک،تر بوده اسهت( .)۲۲ابراهیمهي و

افزايش آلودگي نفتي و ريزش ترکیبات آن بهه ايهن نهواحي

همکاران ( )۶3۹۲که به ارزيابي خطر آلهودگي نفتهي در

دارا ميباشند( .)۶۹،۶8به ع وه عوامل ديگری نظیر تفريح و

رسوبات منطقه حرا پرداختند و غلظت ترکیبات  PAHرا

تفرج ،ورود فاره ب شههری و صهنعتي ،وقهايع نهاگوار

برابر  ۶۴82نانوگرم بر گرم و زن خوک رسوب بدسهت

انساني مانند جنگ ،تصادف کوتيها و  ...موجهب گرديهده

آوردنههد  ،بیههان داشههتند کههه غلظههت ايههن ترکیبههات از

که در طي چند دههی اخیهر ايهن منطقهه اسهتراتژيک در

استاندارد  EPAکمتر ميباشهد( ،)۶۶غفهاری و همکهاران

معرض خطرات و تهديدات محی زيستي مختلهف نظیهر

( )۶3۹۲در مطالعهای که بر روی کاربرد تهوام ترکیبهات

آلودگيهای آلي و معدني بهويژه ترکیبهات  PAHقهرار

 PAHsو آلکانههای نرمهال در تعیهین منوها مهواد آلهي

گیههرد( ،)۲2-۲۲بهطوریکههه ايههن مسههاسل بررسههي ايههن

رسوبات مانگرويي جزيره قو ،پرداختند ،بهه ايهن نتیجهه

اکوسیست ،با ارزش را در ارتباط با آالينهدههای محیطهي

رسیدند استفاده توام از اين ترکیبات مهيتوانهد مها را در

از جمله آلودگيهای نفتي و ترکیبهات خطرنهاک PAHs

دستیابي به نتايج موفآتر و قابل اطمینانتری در مطالعات

بیش از پیش نمايان ميکند( .)۲3،۲۴براين اسهاس باتوجهه

تعیین منوا ترکیبات آلي ياری کنهد( .)۲۱بنهابراين بها توجهه

به اهمیت محی زيستي ايهن منطقهه محققهان مختلفهي بهه

به مطالب بیان شده بررسي ورعیت آلودگي ،منوه يابي،

بررسي ورعیت آاليندگي ترکیبات  PAHsدر بخشههای

ارزيابي سمیت و ريسک اکولهوژيکي ايهن ترکیبهات در

مختلف اين اکوسیست ،به ويهژه در رسهوبات سهاحلي آن

رسههوبات سههواحل مختلههف خلیجفههارس ،نظیههر سههواحل

باتوجه به دريافت منابع آاليندگي از دو محی خوکي و

منطقههه ويههژه اقتصههادی پههارس جنههوبي و مقايسههه مقههادير

آبي پرداختهاند.

بدست آمده با استانداردهای داخلي و خهارجي همچهون
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ريههزشههههای نفتهههي ،حمهههل و نقهههل دريهههايي و  ...وارد

به عنوان نمونه  Liو همکاران ( )۲2۶۱در مطالعهای

ارزیابي مخاطره اکولوژیكي ترکيبات حلقوی

رسوب ( ،)SQGsاستانداردهای رسهوب  EPAو اسهتاندارد

گاز طبیعي ،اتیلن بنزن میعانات گازی و بنزين پیرولیهز از

رسههوب يهها خههاکهههای ايههران از اهمیههت بسههیار بههااليي

مجتمعهای مختلف پتروشیمي موجهود در منطقهه تولیهد

برخوردار است .به همین جهت در مطالعه حارر غلظت،

ميکند .اين منطقه دارای فازههای پااليوهگاهي فراوانهي

تعیههین منو ه و ارزيههابي ريسههک اکولههوژيکي ترکیبههات

است ،اين منطقه با  ۶۴هزار هکتار وسعت شهامل  ۶۱فهاز

حلقههوی چنههد هسههتهای) (PAHsدر رسههوبات سههطحي

فرآوری گاز و  ۶۴مجتمع پتروشیمي و نیز صهنايع پهايین

سواحل بین جزر و مدی منطقهی ويهژه اقتصهادی پهارس

دستي پتروشیمي و صنايع مختلف مهرتب و صهنايع نیمهه

جنوبي در استان بوشهر بررسي شد.

سنگین است که فازهای  ۶تا  ۶2به بههرهبهرداری رسهیده
است .گهاز و میعانهات گهازی موجهود در مخهزن پهارس

مواد و روش ها

جنوبي را به همراه آب شور دريا از طريهآ خطهوط لولهه

منطقه مورد مطالعه

وارد منطقه ويژهی اقتصادی پارس جنهوبي (در عسهلويه)

منطقه مهورد مطالعهه در ايهن پهژوهش منطقهه ويهژه
اقتصادی -انرژی پارس در جنهوبِ شهر اسهتان بوشههر

ميکنند .تصوير شماره  ۶موقعیت منطقه مهورد مطالعهه و
نقاط نمونهبرداری را نوان ميدهد.

ميباشد .که در مجاورت سواحل خلیجفهارس واقعشهده
است .اين منطقه در محهدودهی جيرافیهايي طهول شهرقي

نمونه برداری

 ۴۲° 2۱تا  ۴۲° 3۴و عرض شهمالي  ۲۲° ۲3تها ،۲۲° ۴۱

جهت اندازهگیری و منوه يابي ترکیبهات  PAHsدر

از جنوب شرقي استان بوشهر (دماغهه نايبنهد) تها جنهوب

سراسر طول سواحل محدوده مهورد مطالعهه  ۶۱ايسهتگاه

غرب بندر کنگان (برکه چوپهان) ،واقهع در خلیجفهارس

انتخاب و در هر ايستگاه  ۲نمونه در نقاط مختلف بهطور

قرار دارد .اين منطقهه دارای مجتمهع پتروشهیمي فراوانهي

ه،زمان از رسوبات سطحي (عمهآ  2تها  ۴سهانتيمتهری)

است که محصوالتي نظیر آمونیهاک ،بنهزن ،پهارازايلین،

محهل نمونهبهرداری بهرداشت گرديهد (جدول شماره.)۶

تصویر شماره  :1موقعیت منطقه مطالعاتي و ايستگاههای نمونهبرداری
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کیفیههت رسههوب آمريکهها ( ،)NOAAراهنمههايي کیفیههت

ارتوزايلین ،اتان ،بوتان ،پنتان و  ...را از مواد اولیهای نظیر

پژوهشی

پریسا حسین خضری و همکاران

بتواند ورعیت ورود آلودگيهای ناشي از ترکیبات PAHs

هیههدروکلريک بههه بههالن ژوژههههای حههاوی نمونههههههای

و منابع آنها را به دريا نوان دهد (تصهوير شهماره  )۶و

استخراج شده ارافه گرديد و به مدت  ۶۲ساعت نگههداری

در نهايت سطوح ترکیبات  PAHsدر نمونههای جمعآوری

شدند .پس از عملیات گوگردزدايي ،حجه ،نمونههههای

شده از رسوبات کهف دريها انهدازهگیهری شهد .در کهل

اسههتخراجي توسهه دسههتگاه تبخیرکننههده دوار ۶تهها ۶۴

تعداد  3۲نمونهه از رسهوبات کهف دريها در  ۶۱ايسهتگاه

میليلیتر کاهش و سسس اين محلول دوباره توس جريان

نمونهبرداری با استفاده از دستگاه نمونهبردار وانويهنگهرب

نیتروژن تا حج ۶ ،تا  ۲میليلیتر کاهش داده شد  .سسس

 ۲2 ×۲2سههانتيمتههر برداشههت شههد .ايههن نمونهههههها در

نمونهها وارد ستون کروماتوگرافي مرحله اول شدند کهه

پوشبرگ ،جمعآوری و پهس از کدگهياری در ظهرف

در ايههن مرحلههه از سههیلیکا ژل  ۴درصههد غیههر فعالشههده

يخ قرار داده شدند ،بعد از انجام نمونهبرداری ،نمونههای

بهعنوان فاز ساکن و  ۲2میليلیتر مخلوط هگزان بهي دی

جمعآوریشده به آزمايوگاه منتقل و در دمای  ۴درجهه

کلرومتههان بههه نسههبت حجمههي سهههبهيک بهههعنوان فههاز

سانتيگراد تا انجام آزمايشها نگهداری شدند.

متحرک استفاده گرديد .پس از خارج نمودن نمونهها از

جدول شماره  :1نام و موخصات جيرافیايي ايستگاههای نمونه شده
نام ايستگاه

شماره
ايستگاه

طول
جيرافیايي

عرض

عمآ

جيرافیايي برداشت (متر)

سههتون اول ،دوبههاره توس ه دسههتگاه تبخیرکننههده دوار و
جريان نیتروژن ح ل پراني شدند و حج ،آنها به حدود
يهک میلهيلیتهر کههاهش داده شهد ،سهسس نمونههههها وارد

۶

هاله

۲۲ ۲۴/3۹2 ۴۲ 38/۴۴

۴

۲

دهانه خور بساتین

۲۲ ۲۴/۶۶2 3۹/۲۹2 ۴۲

3

کروماتوگرافي ستوني مرحله دوم شدند .در ايهن مرحلهه

3

نای بند

۲۲ ۲۴/3۴2 ۴۲ 3۱/۶۱2

۶/3

از سیلیکا ژل فعالشده بهعنوان فاز ساکن و  32میليلیتهر

۴

شاهد (فانوس دريايي)

۲۲ ۲۴/۲8۲ ۴۲ 3۴/۴8۶

۲

۴

خوربیدخون ۶

۲۲ ۲۲/۶۴2 3۹/۴۲2 ۴۲

۴

مخلوط هگزان و دی کلرومتان بهه نسهبت حجمهي ()۶2:۹2

۱

خوربیدخون ۲

۲۲ ۲۲/۴32 ۴۲ ۴2/۴۲2

3

۲

نخلتقي

۲۲ ۲۹/۴۲۶ ۴۲ 3۴/۲8۴

۲/۴

بهعنوان فاز متحرک اسهتفاده گرديهد .پهس از اسهتخراج

8

روبروی آبشیرينکن هیوندايي

۲۲ 32/۴82 ۴۲ 3۴/۴۲2

8

۹

روبروی خروجي فازهای  ۶تا 3

۲۲ 32/۴۲۴ 3۴/۶۴2 ۴۲

۶۲

۶2

روبروی خروجي فازهای  ۴و ۴

۲۲ 3۶/8۲۲ ۴۲ 3۹/۹۲۴

۶8

شدند و بهه ويهال منتقهل شهدند( .)۲۲،۹درنهايهت پهس از

۶۶

روبروی خروجي آبشیرينکن پتروشیمي ۲۲ 33/۴۲۱ ۴۲ 3۲/۲۶3

۶۶

استخراج ۴2 ،میکرو لیتر استاندارد داخلي به هرکهدام از

۶۲

شیرينو

۲۲ 3۱/۴3۴ ۴۲ ۲۹/۴۶3

۴

۶3

سیراف

۲۲ 3۹/۹2۹ ۴۲ ۶۹/۲۹۲

۲

نمونهها ارافه گرديد ،سهسس نمونهههای استخراجشهده،

۶۴

فاز ( ۶3اختر)

۲۲ ۴2/۹2۱ ۴۲ ۶۴/۶3۲

۶2

۶۴

فاز ۶۴

۲۲ ۴2/2۱۹ ۴۲ ۶2/3۴3

۶۲

پس از رس ،منحني کالیبراسیون توس استانداردهای ۶۱

۶۱

برکه چوپان

۲۲ ۴۱/3۱۴ ۴۲ 2۱/۲۴2

3/۴

آمادهسازی و آنالیز نمونهها

نمونهها از ستون مرحله دوم دوبهاره کهاهش حجه ،داده

گانه  EPAبهوسیله دستگاه  HPLCآنالیز گرديدند.

ارزيابي ريسک اکولوژيکي و میزان سمیت آاليندهها

جهت آمادهسازی نمونهههها ۲2 ،گهرم وزن خوهک

اصوالً جهت تعیین رابطه بین میزان غلظت ترکیبات

رسوب برداشته و بهه روش سوکسهله توسه ح لههای

 PAHsدر رسوبات و اثرات سمي يا ناسهازگار آنهها بهر

دی کلرومتان و هگزان نرمال (به نسبت  )۴2:۴2به مدت

روی موجودات زنده ميتوان از اسهتانداردهای مختلفهي

 8ساعت اسهتخراج شهدند .پهس از اسهتخراج مهواد آلهي

نظیر راهنمای کیفیت رسوب آمريکا( )NOAA۲و راهنمای

بهمنظور کنترل کیفیت روش ۴2 ،میکرولیتهر سهاروگیت

کیفیت رسوب ( )SQGs3استفاده نمود (جدول شماره .)۲

که شامل ترکیبات دوتريیت شهده  PAHsبودنهد بهه ههر
يک از نمونهها ارافه شد .در مرحله بعد بهمنظور حيف

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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ايستگاه و نمونهها بهگونهای انتخاب شد که تا حد امکان

گههوگرد از نمونهههههها ،قطعههات مههس فعالشههده بهها اسههید

ارزیابي مخاطره اکولوژیكي ترکيبات حلقوی

آلي و معدني نظیر ترکیبات  PAHsدر رسوبات بیانشده

رسوب  ERMiو  PELiبه ترتیهب برابهر میهزان  ERMو

است که بهصورت  ،)Effect Range Low( ERLحدی

 PELبه ترکیب  iو  nبرابر تعداد آاليندههاسهت (تعهداد

که ک،تر از  ۶2درصهد جوامهع بیولهوژيکي درخطرنهد و

ترکیبات  PAHsاندازهگیری شده) ،درصورتيکه میهزان

 ،)Effect Range Medium(ERMحدی کهه که،تهر از

 M-ERM-Q ≥۶و  M-PEL-Q ≥۶باشهههند نوهههاندهنده

 ۴2درصد جوامع بیولوژيکي درخطرند اراسهشهده اسهت.

عدم ت

ثیرات بیولوژيکي ناسازگار≥ M-ERM-Q ≥2/۴ ،

اسهههتاندارد کیفیهههت رسهههوب ( )SQGsبههها دو شهههاخص

 2/۶۶و  2/۶۶ M-PEL-Q ≥ ۶/۴نوهههاندهنده پتانسهههیل

 )Thresholdو PEC

ايجاد ت ثیر نامناسب  2/۴۶ ≥ M-ERM-Q ≥۶2/۴و ۲/3

( )Probable Effect Concentrationکههه بههه ترتیههب

≥  2/۴۶ M-PEL-Qتهه ثیرات متوسهه و درصههورتيکه

نواندهنده آستانه ت ثیر غلظت ،غلظت ته ثیر مهيباشهند،

 M-ERM-Q ≤2/۴و  M-PEL-Q ≤ ۶/۴نوهههههههاندهنده

نوان داده ميشوند .در استاندارد کیفیت رسهوب کانهادا

ت ثیرات فراوان و بااهمیت است( TEFi .)۲۴،۲و  MEFiبه

دو سطح  )Lowest Effect Level( LELموهخصکننده

ترتیههب فاکتورهههای اکههي واالن سههمیت و موتاژنیههک

سطحي از آلودگي است که برای عمده جهانوران کهفزی

(جهشزايي) برای هرکدام از ترکیبات اسهت .میهزان TEFi

قابههل تحمههل بههوده و اثههر خاصههي در جوامههع بیولوژيههک

بههههههرای  Acl ، Flu ،Chr ،Phe ،Flo ،Ace ،Napو Pyr

مواهده نميشود و  )Sever Effect Level( SELنواندهنده

برابههر  2/22۶بههرای  2/2۶ BkF ،BghiP ،Antبههرای ،BaA

آلودگي شديد است که س مت موجودات بنتیک را بهه

 InP ،BbFبرابههر  2/۶و درنهايههت بههرای  BaPو DahA

خطر مياندازد و اگر آلودگي از اين حد باالتر باشد بايد

برابر  ۶/22استفاده شد .به ع وه میهزان  MEFبهه ترتیهب

آزمايشهای دقیآ سمیت رسوب انجام گردد( .)۲8هنگهامي

بههههرای  DbahA ،InP ،BaP ،BkF ،BbF ،Chr ،BaAو

که میزان غلظت ترکیبات پايینتر از TEL ،ERLو TEC

 BghiPبرابر  ۲۹ ،2/3۶ ،۶ ،2/۶۶ ،2/۲۴ ،2/2۲ ،2/28۲و

باشد ت ثیرات ناسازگار بر روی موجودات زنده موهاهده

 2/۶۹محاسبهشده است(.)۲۹،۲۴

concentration( TEC

effect

نميشود .در مقابل مقادير  ERM ،PELو  PECنوهانهنهده
غلظت باالی ترکیبات بوده و احتمال ته ثیرات ناسهازگار

یافته ها

بر روی موجودات زنده متحمل اسهت .همچنهین در ايهن

در جدول شماره  ،۲میانگین غلظهت ترکیبهات PAHs

مطالعهه بهههمنظور ارزيهابي ريسههک اکولهوژيکي و میههزان

اندازهگیری شده (برحسب نانوگرم بر گرم وزن خوهک

سهههمیت ترکیبهههات  PAHsاز شهههاخصههههايي نظیهههر

رسوب) در ايستگاهههای مهورد مطالعهه بهه طهور مفصهل

 M-PEL-Q ، M-ERM-Qاکههي واالن سههمیت)TEQ( ۶

نمايش داده شد .شايان ذکر است متوس

واکههي واالن جهههشزايههي ( ،)MEQاسههتفاده گرديههد

در رسوبات سطحي منطقه ويژه اقتصادی پهارس جنهوبي

(رابطههای  3 ،۲ ،۶و .)۴

 ۲۹۲/۲۲± ۴۴/۴۴نانوگرم بر گرم به دست آمد .همچنین

رابطه (:)۶

يافتههای بررسي تيییرات ترکیبات  PAHsدر ايسهتگاهههای

رابطه (:)۲

مختلف سواحل بین جزو مدی موردمطالعه نوان داد کهه
بههیشتههرين غلظههت نفتههالین(  ،)NaPاَسِ-نفتهالین (،)Acl

رابطه (:)3

ا َِسههنفتن ( ،)Aceفلههورن ( ،)Floپههايرن ( ،)PYبنههزو (آ)

رابطه (:)۴

انتراسن ( )BaAو بنزو ( )kفلورانتن ( )BkFAدر ايستگاه
Toxic Equivalence Quotient
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در استاندارد  NOAAدو خطر برای ارزيابي آاليندههای

در ايهن معهادالت  Ciغلظهت ترکیهب  iدر نمونههی

پژوهشی

پریسا حسین خضری و همکاران

( )DBahAدر ايسههتگاه شههماره ده (روبههروی خروجههي

اين استانداردها بوده اسهت (جهدول شهماره  .)3بههعنوان

فازهای  ۴و  )۴بنزو آ پايرن ( )BaPو آنتراسهن ()ANT

مثال میانگین کل غلظت فنهانترن ( )Pheبرابهر  ۱3/2۶بهه

ايستگاه شماره هوت (روبهروی آبشهیرينکن هیونهدايي)

دست آمد کهه بههمراتب از تمهام اسهتانداردهای موجهود

بنهههزو ) (g,h,iپهههريلن ( )BghiPو بنهههزو ( )βفلهههورانتن

ک،تر است ،اما مقادير بهدسهتآمده در ايسهتگاهههای ،8

( )BbFAايستگاه شماره ( ۶3سیراف) و درنهايهت  IPو

 ۶2 ،۹و  ۶۶بیوتر از استاندارد ( ERLحدی که ک،تهر از

فلئورانتن ( )Fluدر ايستگاه ( ۶۲شیرينو) بههدسهت آمهد.

 ۶2درصههد جوامههع بیولههوژيکي درخطرنههد) بههوده اسههت.

بهع وه يافتهها نوان داد که در بین  ۶۱ترکیب اندازهگیهری

همچنین نتايج حاصهل بررسهي غلظهت ايهن ترکیبهات بها

شده بیشترين غلظت مربوط به فنانترين ( ،)Pheکرايزن

اسههتانداردهای آالينههدگي خههاکهههای ايران(اسههتاندارد

( )CHRو بنههزو آ پههايرن(  )BaPبههه ترتیههب بههه میههزان

سازمان محی زيست) ،استاندارد رسوب هلند ،نوان داد

 3۱/28 ،۶2۴/۱۱و  33/۲3نههانوگرم بههر گههرم بههوده اسههت

که مقادير به دست آمهده بهه مراتهب بهیشتهر از ايهن دو

(جدول شماره  .)۲همچنین يافتههای بررسي نسهبت بهین

استاندارد ميباشد(جدول شماره .)3

ترکیبات هیدروکربنهای با وزن مولکولي پهايین نسهبت

نتايج حاصل از بررسي میزان سمیت ترکیبات  PAHو

بههه ترکیبههات بهها وزن مولکههولي بههاال نوههان داد کههه در

ارزيههابي ريسهههک اکوبیههوژيکي آنهههها بهها اسهههتفاده از

ايستگاههای مختلف بهه ترتیهب ايسهتگاههای  ۶۶ ،۶2 ،۹و 8

شاخصهايي نظیهر  .M-PEL-Q ،M-ERM-Qاکهي واالن

میزان اين نسبت ( )LMW/HMWبهمراتب بیشتهر از يهک

سهمیت ( )TEQو اکههي واالن جههشزايههي ( ،)MEQدر

بوده و برای ساير ايستگاهها ک،تر از يک بوده است.

جدول شماره  ۴آورده شده است .همانطور کهه موهاهده

مطابآ با نتايج اراسه شده در جدول شماره  ،3مقايسه

ميشود میزان مقهادير بهه دسهت آمهده از ايهن پارامترهها

میههانگین کههل غلظههت ترکیبههات  PAHدر رسههوبات بهها

( M-PEL-Qو  )M-ERM-Qک،تر از يک است که اين

استانداردهای مختلف کیفیت رسوب نظیر کیفیهت رسهوب

مطلههب نوههان از ريسههک اکوبیههوژيکي کهه ،يهها نههاچیز

آمريکا ( ،)NOAAراهنمايي کیفیهت رسهوب (،)SQGs

آاليندههای موجود ميباشد .هچنهین بررسهي رونهد ايهن

استانداردهای رسوب ،ERL ،SEL(EPAآسهتانه سهمیت

شاخصها در ايستگاهههای مختلهف نوهان مهيدههد کهه

ترکیبات  PAHsدر رسوبات دريهايي) بههمنظور ارزيهابي

ايسهتگاههههای  ۹و  ۶2دارای بههیشتهرين ريسههک در بههین

اثرات سمي يا ناسازگار آنها بر روی موجهودات زنهده،

ساير ايستگاهها هستند.

نوان داد مقادير اندازهگیری شده برای تمام ترکیبهات از
اسهههههههههتانداردهای ()ERM ،TEL ،PEL ،TEC،PEC
بهمراتب کمتر ميباشند ،اما در بین ترکیبات اندازهگیری

تعیین منو غالب ترکیبات
جههههت تعیهههین منوههه

غالهههب ترکیبهههات PAHs

شههده میههانگین کههل اَسِ-نفتههالین (،)8/۴2± ۶/۲3( )Acl

در رسههوبات سههاحلي منطقههه از شههاخصهای ترکیبههي

نسبت به میزان استاندارد  )۴/8۲( ERLبیشتر ،و غلظهت

مختلفههههي نظیههههر ( LMW/HMWترکیبههههات بهههها وزن

ترکیبههات  Ace ،Aclو  Pheنسههیت بههه آسههتانه سههمیت

مولکههولي کهه ،بههه ترکیبههات بهها وزن مولکههولي زيههاد)،

ترکیبات  PAHsدر رسوبات دريايي بیشتر بوده اسهت.

( ،)Phenanthrene/Anthraceneفنهههانترين بهههه آنتراسهههن،

(جدول شماره  .)3درصورتيکه مقايسه اين اسهتانداردها

( Fluoranthene)/FL+Pyreneفلئههورانتن بههه فلئههورانتن

بها میههزان ترکیبهات انههدازهگیهری شههده در ايسهتگاههههای

بهارههههافه پههههايرن)

Benzo(a)anthracene/Chrysene

مختلف نوان ميدهد که برای برخي از ترکیبهات میهزان

(بنزو (آ) انتراسهن بهه کرايهزن) ( Flu /Pyrفلهورانتن بهه

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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( ،)Pheکرايههههزن ( )CHRو دیبنههههزو ( )a,hآنتراسههههن

بهدستآمده در يک ايسهتگاه بههمراتب بیوهتر از مقهادير

ارزیابي مخاطره اکولوژیكي ترکيبات حلقوی

پايرن) و  An /An+Pheاستفاده شد که نتهايج حاصهل از

ترکیبات  PAHsدر نمونههای رسوب مهورد بررسهي در

نسبتهای توخیصي مورداستفاده بههمنظهور تعیهین منوه

مطالعه حارر ،در جدول شماره  ۴نوان دادهشده است.

۶

۲

3

۴

۴

۱

۲

8

۹

۶2

۶۶

۶۲

۶3

۶۴

۶۴

۶۱

میانگین

8/۴۶

۲/۹۴

۲/8۴

۲/3۴

8/۲۹

۹/۶۴

۶2/32

۶۶/۴۶

۶۲/۴۴

۶۲/22

۶۲/2۲

۶۶/2۱

۶2/22

۹/۶3

۹/3۴

8/۴۶

۹/۲۲

Acl

۱/3۱

۱/۱۴

۲/۶

۱/۱۹

8/23

۲/۹۴

۹/۲۱

۹/۱2

۶2/۶3

۶2/22

۶2/2۶

۹/۴۱

8/8۱

8/23

8/۲8

8/22

8/۴

Ace

3/۹۴

۴/28

۴/۲۲

3/۲2

۴/۲۲

۴/۴۴

۴/2۶

۱/2۶

۲/۴3

۱/۹۱

۱/۴8

۱/2۱

۴/۴8

۴/2۲

۴/۶8

3/۹۶

۴/2۴

Flo

۶۶/۶3

۶۶/۶۲

۶۲/۶۴

۶2/۴3

۶۶/۱۲

۶۲/28

۶۲/۴۴

۶3/۲2

۶3/82

۶3/۱3

۶۴/22

۶3/۴۶

۶۲/۲۶

۶3/۲۶

۶۲/۲3

۶۲/۶3

۶۲/۴۶

Phe

۴8/۴۲

۴۱/3۲

۴۴/۱2

۲۲/۴۲

۴۴/۲۱

۴۶/۶۱

۴۱/28

۹۴/3۶

۶2۴/۶۶

۶2۴/۱۱

۹8/8۶

۱۹/۱۴

۱3/8۲

۱2/8۲

۴۴/3۲

۴۱/۴۹

۱3/2۶

NaP

ANT

۲/2۲

۲/۴۲

۱/8۴

۴/۲۲

۱/32

۱/۱۴

۲/32

8/3۴

۲/۴۱

۲/8۴

۲/۶۴

۲/۴۱

8/۲۹

8/۶۴

8/3۲

۹/2۲

۲/3۲

Flu

۲۶/۶۲

۲3/۴۴

۲۲/۶۲

۶۹/2۲

۶۹/۹۴

۲3/۴۹

۲۴/۲3

۲۶/3

۲۶/3۴

۲۲/۹۲

۲۲/3۹

۲3/۶۱

۲۴/۲3

۲۴/۴۱

۲۴/۶۴

۲3/۲۱

۲۲/۲۴

PY

۶8/۱3

۲2/۲۶

۶۲/۲۴

۶8/۲۴

۶۲/3۲

۲2/۱2

۲۲/22

۲۴/۹۱

۲۱/۶۹

۲۴/۴۹

۲۴/۲2

۲۶/3۲

۲۶/۲۴

۶۹/8۲

۶۲/۲3

۶۲/۹۶

۲2/۱۴

BaA

۲2/۹۲

۲2/3۱

۲2/۹

۶8/8۱

۲2/۶۶

۲۶/33

۲۲/۴3

۲۴/۶۶

۲۱/۴8

۲۱/۲2

۲۴/۶۴

۲۴/3۱

۲۴/۴۲

۲۴/2۲

۲۲/8۴

۲3/۴۴

۲۲/۹۴

CHR

۲۶/۶8

۲۶/۶۲

۶۹/۲۱

۶۴/۴۴

۶۹/۹۲

۶8/۴2

۲2/۲3

3۲/۶2

3۴/8۹

3۱/28

33/۹۴

۲۱/۴۶

۲۴/2۱

۲۴/2۶

۲۶/۱3

۲۶/۹۲

۲۴/۴

BbFA

۶۲/۲۹

۶3/3۴

۶3/۱۲

۹/2۹

۶2/۱۴

۶۶/۶۱

۶۲/۲۴

۶۲/8۲

۶۴/۲2

۶۴/2۲

۶۴/3۱

۶۴/۹۹

۶۴/۱۹

۶۴/۲۲

۶۴/2۴

۶3/8۴

۶3/۲3

BkFA

۶۱/۲2

۶۱/۲۴

۶۴/۹۴

۶3/3۴

۶۴/3۹

۶۴/۱2

۶۲/3۹

۶8/۶۱

۶۹/۲۴

۶8/83

۶۹/3۹

۶8/8۹

۶۱/۲۱

۶8/88

۶۲/۲3

۶۱/۹8

۶۲/۲۲

BaP

۲۱/۴۴

۲۲/۲۴

۲۲/82

۲۶/۹

۲۴/۴۹

3۶/۹۴

3۲/2۴

33/۲3

32/۲3

32/۶2

32/۹۴

32/۲2

۲۹/۲۹

۲۲/۱۴

۲۲/22

۲۱/۴۲

۲8/۱۴

DBahA

8/۶۱

8/۴3

۹/28

۲/83

۹/3۶

۹/۲۱

۶2/۴8

۶۶/۲۱

۶۲/۴3

۶۲/8۲

۶۲/3۶

۶۲/3۲

۶۶/۹۲

۶۶/۴۲

۶2/۲2

۶2/۲۴

۶2/۱۶

IP

۲/۶۱

8/2۶

۲/۲۱

۱/۱8

۲/۴۴

۲/۲۲

8/۴2

8/8۴

۹/2۱

۹/۴۴

۹/۲3

۶2/۴8

۶2/۶۶

8/۲۹

8/88

۹/۶

8/۴۴

BghiP
 PAH

۶۱/۲3

۶۲/۴۴

۶8/۲۴

۶۲/۲۱

۶۴/۴۹

۶۴/۱

۶۱/۲8

۶۲/۴

۶۹/2۴

۶8/۱3

۶۹/۹۴

۲2/۴۲

۲۶/3۶

۶۹/۲

۶۹/3۲

۶۲/۲2

۶۱/۲2

۲۴۴/8۶

۲۱2/۶

۲۴۴/33

۲22/2۴

۲۴3/۹۲

۲۴۱/۲8

۲۲۴/2۴

3۴8/3۱

3۱۲/8۴

3۲2/88

3۱2/۱۶

3۲۲/23

32۹/۱8

۲۹8/۱۲

۲۲۹/۲۲

۲82/۶

-

LMW/HMW

2/8۴

2/۲۹

2/۲۹۹

2/۲۲3

2/88۲

2/۲۲۲

2/8۲

۶/۶۴۴

۶/۲۶۲

۶/۲۶3

۶/۶۱

2/۹۱

2/۹۲

2/888

2/88

2/۹2

-

جدول شماره  :۳مقايسه غلظت ترکیبات  PAHsدر رسوبات سطحي با استانداردهای کیفیت رسوب ( NOAAو  )EPA ،SQGsحهداکثر غلظهت
مجاز در رسوبات هلند ،استاندارد آاليندگي خاک حفاظت محی زيست ايران()3۲-32
ترکیبات

ERL

ERM

TEL

PEL

TEC

PEC

NaP

۱61
11
۱6
۱۵
۷11
۸۹/1
611
66۹
۷6۱
1۸1
1۷1
۷۸1
111
61/1
111
1۵۱۷/۷

۷۱11
611
۹11
۹11
۱۹11
۱۱11
۹۱11
۷۹11
۱611
۷۸11
۱۸۸1
۱6۷1
۱611
۷61
۱611
۷۹111

11/۹۲
۹/۸۲
6/۲۱
۷۱/۷
۸6/۲
16۵
۱۱۷/۸۷
۱۹1
۲1/۸
۱1۸
۸۸/۸
6/۷۷
-

1۵۱
۱۷۸
۸۸/۵
۱11
۹11
۷۹1
۱1۵1
۱1۵۸
6۵1
۸16
۲61
۱1۲
-

۱۲6
6/۲۱
۲۲/1
۷11
۹۲/۷
1۷1
۱۵۹
۱1۸
۱66
۷11
۱۹1
11
۷11
۱۲1
۱6۱1

۹6۱
۸۸/۵
۹16
۱۱۲1
۸1۹
۷۷11
۱۹۷1
۱1۹1
۱۷۵1
۱1۷11
۱1۹1
۱1۹
1۷11
1۷11
۷۷۸11

Acl
Ace
Flo
Phe
ANT
Flu
PY
BaA
CHR
BbFA
BkFA
BaP
DBahA
IP
BghiP
 PAH

*MPCs
(هلند)
رسوب
1/۱1

استاندارد
خاک ابران
۱/1
1/6
۷/۷
۲/۸
۷/۷
۷/۷
۱/۷
۱
۱
۱
۱
1/۷
۷/۷
۱/۹
۱
-

1/۹۱
1/۱۷
1/۹۱
1/16
۱1/۲
۷/1
۷/۲
۲/۹
-

EPA
** ESL

ERL

Toxicity threshold

میانگین کل

انحراف معیار

۱۲6
۹/۸۲
6/۲۱
۲۲/1
۷11
۹۲/۷
1۷1
۱۵۹
۱1۸
۱66
۷11
۱۹1
11
۷11
۱۲1
-

۱61
11
۱6
۱۵
۷11
۸۹/1
611
66۹
۷6۱
1۸1
1۷1
۷۸1
111
61/1
111
11۷۷

۱1
1
1
۱۲
۷۵
۷۱
6۵
۵1
۷۱
1۱
11
۷۵
11
1۵1

۵/۲۷
۸/1
۹/1۹
۱۷/۹۱
61/1۱
۲/1۲
۷۷/۲۹
۷1/61
۷۷/۵1
۷1/1
۱1/۷1
۱۲/۷۷
۷۸/61
۱1/6۱
۸/۹۹
۱6/۲1
۷۵۷/۲۷

۱/۹۵
۱/۷1
۱/۱۵
۱/1۹
۷1/۸1
1/۸6
۱/۲۸
1/۱1
۷/۷۱
6/۷۲
۱/6۸
۱/6۹
۷/۵۹
۱/6۱
۱/۱۷
۷/۷۷
۹1/11

جدول شماره  :4محاسبه ريسک اکولوژيکي ترکیبات  PAHsرسوبات سطحي منطقه ويژه اقتصادی پارس جنوبي
۶

۲

3

۴

۴

۱

۲

8

۹

۶2

۶۶

۶۲

۶3

۶۴

۶۴

۶۱

M-PEL-Q

2/2۴۶

2/2۴۶

2/2۴۲

2/23۴

2/2۴۲

2/2۴3

2/2۴۱

2/2۴8

2/2۱3

2/2۱3

2/2۱

2/2۴۴

2/2۴۲

2/2۴۹

2/2۴۲

2/2۴۱

شماره ايستگاه
M-ERM-Q

2/2۶3

2/2۶۴

2/2۶3

2/2۶

2/2۶3

2/2۶3

2/2۶۴

2/2۶۲

2/2۲

2/2۲

2/2۶8

2/2۶۲

2/2۶۱

2/2۶۴

2/2۶۴

2/2۶۴

TEQ

۴۶/3۴

۴۲/۲۱

۴3/۴3

3۴/۲۴

3۹/۴۱

۴۱/۴۲

۴8/2۲

۴۶/۲۱

۴8/۱۱

۴8/۲3

۴۹/۲۲

۴۹/8۴

۴8/۶8

۴۴/۱8

۴3/۶۶

۴۶/۱۴

EMQ

3۹/۲۴
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جدول شماره  :۲میانگین غلظت ترکیبات  PAHsاندازهگیری شده در ايستگاههای مختلف (نانوگرم بر گرم وزن خوک)

پژوهشی

پریسا حسین خضری و همکاران

جدول شماره  :5نسبتهای توخیصي در رسوبات سطحي منطقه ويژه اقتصادی پارس جنوبي
ايستگاه

Phe /An

Chr/BaA

Flu/Pyr

)Flu/(Flu+Pyr

BaA /BaA+Chr

(An /)An+Ph

HMW LMW/

منو سوختي

<۶2

<۶

>۶

>2/۴

>2/3۴

>2/۶

ک،

۶

۱/۹۶

۶/2۶

۶/۶۴

2/۴3

2/۴۹8

2/۶۲۱

۲

۱/۲2

۶/2۴

۶/۶۲

2/۴38

2/۴۹۶

2/۶3۹

2/۲۹

3

۱/۴۲

2/۹۴

۶/۲۴

2/۴۴۴

2/۴۶۴

2/۶33

2/۲۹۹

۴

۴/۲3

2/۲۲

۶/۲3

2/۴۴۶

2/۴۱۱

2/۶۱

2/۲۲3

۴

۲/۲۱

2/۹۹

۶/۶۴

2/۴3۴

2/۴2۲

2/۶۲۶

2/88۲

۱

۱/۶۹

2/8۱

۶/۶۴

2/۴3۴

2/۴3۲

2/۶۴

2/۲۲۲

۲

۱/3۶

2/۹2

۶/۶۲

2/۴۴

2/۴۲۱

2/۶3۲

2/8۲

8

۶۲/8۴

۶/۲8

2/8۴

2/۴۱

2/۴3۹

2/2۲۲

۶/۶۴۴

۹

۶3/۹۱

۶/3۲

2/8۶

2/۴۴

2/۴۲۲

2/2۱۲

۶/۲۶۲

۶2

۶3/۴۹

۶/38

2/۹2

2/۴۲3

2/۴۲۶

2/2۱۹

۶/۲۶3

۶۶

۶3/83

۶/3۴

2/۹۶

2/۴۲۴

2/۴۲۱

2/2۱۲

۶/۶۱۶

۶۲

۹/3۴

۶/2۴

۶/2۹

2/۴۲۶

2/۴8۹

2/2۹۲

2/۹۱

۶3

۲/۲2

2/۹8

۶/۶۱

2/۴38

2/۴2۴

2/۶۶۴

2/۹۲

۶۴

۲/۴۲

۶/22

۶/۲۹

2/۴۱3

2/۴2۶

2/۶۶8

2/888

۶۴

۱/۴3

2/۹۴

۶/۴۲

2/۴8۱

2/۴۶۴

2/۶33

2/88

۶۱

۱/۲۲

2/۹۴

۶/۶۶

2/۴۲2

2/۴۶۱

2/۶3۲

2/۹2

بحث

ناشي از تيییرات میزان ورود آاليندههها و منوه متفهاوت

ترکیبهههات حلقهههوی چنهههد هسهههتهای ) (PAHsاز

اين ترکیبات در طهول نهواحي سهواحلي مختلهف باشهد.

آالينههدههای سههمي و خطرنههاک هسههتند کههه از طريههآ

ع وه بر اين ميتوان به جريانهای آبي خلیجفهارس کهه

فرآيندهای طبیعي و منابع انساني وارد محی مهيشهوند،

موجب جابجايي آب و حمل ترکیبات آالينده بهه نقهاط

امهها منههابع اصههلي آنههها در محههی زيسههت ،منههابع انسههاني

ديگر ميگردد ،نسبت داد(.)33

پتروژنیک (نفتي) و يا پايروژنیک (سوختي) است( )۶۶و

همچنین متوس غلظت کل ترکیبات حلقهوی چنهد

جيب اين آاليندهها در اکوسیست،ههای آبهي و درنتیجهه

هستهای ) (PAHsدر رسوبات سواحل منطقه ويژه پارس

ورود آنها به زنجیره غهيايي موجهودات زنهده بهه دلیهل

جنههوبي برابههر  ۲۹۲/۲۲نههانوگرم بههر گههرم وزن خوههک

پتانسیل سهرطانزايي و جههشزايهي آنهها سهبب ايجهاد

رسوب بوده است که در مقايسه با غلظت اين ترکیبهات

آسیبهای فراواني به حیات موجودات زنده مهيگهردد.

در مطالعات موابه صورت گرفته در سواحل مختلف از

بهطور کلي يافتههای بررسهي تيییهرات ترکیبهات PAHs

جمله مطالعههی  Cortazarو همکهاران  ۲228بهه میهزان

در سواحل بین جزر و مدی منطقه ويژه اقتصادی پهارس

( 2/۲ -۶۴2نانوگرم بر گرم)  Hongو همکاران ()۲2۶۱

جنوبي نوان داد ،میزان و روند تيییرات غلظت ترکیبات

بههه میههزان  ۴2/۴در فصههل خوههک  Akhbarizadehو

 PAHsدر طول خه سهاحلي در ايسهتگاهههای مختلهف

همکاران ( ۲۶/8۲ )۲2۶۱بیشتهر بهوده اسهت( ،)3۴،3۴،۲۶در

متفاوت است .بهطوریکهه حهداکثر غلظهت ،Acl ،NaP

حالي که اين میزان از مقادير کل هیدروکربنههای حلقهوی

 BaA،PY ،Flo ،BaA ،Aceو  BkFAدر ايسهههتگاه نهههه

چند هسهتهای ) (PAHsانهدازهگیهری شهده در رسهوبات

 BaPو ANT

سههواحل اسههتان بوشهههر توسهه  Safahiehو همکههاران

 CHR ،Pheو  DBahAدر ايسهههههتگاه ده

ايستگاه شهماره ( 8روبهروی آبشهیرينکن هیونهدايي)

( ۲۲۱۶/2۲ ،)۲2۶۶میلههيگههرم بههر کیلههوگرم  Hongو

 BghiPو  BbFAايستگاه شماره  ۶3و درنهايت  IPوFlu

همکاران ( )۲2۶۱در فصل تر به میهزان  ۹۶8کمتهر بهوده

در ايستگاه  ۶۲به دست آمد .اين مطلب احتماالً ميتواند

است (جدول شماره  .)3۱،3۴()۱همچنین مقهادير غلظهت
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منو پتروژنیک

>۶2

>۶

<۶

<2/۴

<2/۲

<2/۶

زياد
2/8۴

ارزیابي مخاطره اکولوژیكي ترکيبات حلقوی

عابدی و همکاران ( )۶3۹3که به سهنجش ترکیبهات PAHs

آلودگي پايین ،اگهر بهین  ۶22تها  ۶222باشهند متوسه ،

در رسههوبات سههاحلي منطقههه ويههژه اقتصههادی پههارس

 ۶222تهها  ۴222آلههودگي بههاال و اگههر بههیشتههر از ۴222

شمالي (بوشهر) پرداختند ،بهمراتب بیشتر است (جدول

میکروگرم بر کیلوگرم باشند خیلي باال ميباشند( .)38بهر

شماره  .)3۲( )۱که اين موروع ميتواند ناشي از تمرکهز

اساس اين طبقهبندی رسوبات سواحل محدوده مطالعاتي

بیشتر فعالیتهای صنعتي يعني صنايع پتروشیمي مرتب

ازنظر آاليندگي ترکیبات  PAHsدارای سطح آلهودگي

با فازهای پارس جنهوبي ،تهردد بهیشتهر قهايآهها ،لهنج و

متوس است .اين موروع ميتواند در رابطه با ح لیهت که،،

شههناورهای موجههود در محههل و همچنههین ورود بههیشتههر

ويژگي آبگريز بودن ،تجزيهپييری ک،ترکیبات PAH

فاره بهههای شهههری و صههنعتي نههواحي سههاحلي مههورد

باشد که سبب ميشوند ايهن ترکیبهات بهسهرعت جهيب

مطالعه باشد .همچنین روند دامنه تيییرات غلظت مجموع

رسههوبات و ذرات معلههآگردنههد( Akhbarizadeh .)3۹و

ترکیبات  PAHsبین  ۲22/2۴تا  3۲2/88نانوگرم بر گرم

همکههاران ( )۲2۶۱میههزان آلههودگي ترکیبههات  PAHدر

وزن خوک به ترتیب در ايستگاه  ۴و  ۶2به دست آمهد.

جزيههره خههارک را متوس ه بههرآورد کردنههد ،حههداقل و

باالترين غلظت مجمهوع ترکیبهات  PAHsبهه ترتیهب در

حداکثر بهه ترتیهب برابهر  ۲۴3/32 -۲/۹۴میکروگهرم بهر

ايسههتگاه  ۹ ،۶2و  ۶۶بههه میههزان  3۱۲/8۴ ،3۲2/88و 3۱2/۱۶

کیلههوگرم محاسههبه گرديههد( .)۲۶از طههرف ديگههر میههزان

نانوگرم بر گرم اندازهگیری شد کهه در نزديکهي محهدوده

آاليندگي رسوبات نسبت به مطالعات صورت گرفتهه در

اصلي فعالیت صنعتي مرتب با فازی فعال پارس جنوبي و

نواحي مختلف در حد متوس است (جدول شماره .)۱

تخلیه پسابهای صنعتي ميباشند .اين نتايج با يافتهههای

بررسي نسبت بین ترکیبات هیدروکربنهای بها وزن

 Akhbarizadehو همکاران ( )۲2۶۱نیهز مطابقهت دارد،

مولکولي پايین و ترکیبات با وزن مولکولي باال نوان داد

چراکه نتايج آنها نوان داد ،غلظهت ترکیبهات نفتهي در

که در ايستگاههای مختلف به ترتیب ايستگاههای ،۶2 ،۹

زونهای صنعتي و محل تخلیه پسابهای آنها بهمراتب

 ۶۶و  8میههزان ايههن نسههبت ( )LMW/HMWبهههمراتب

بیشتر از ساير نواحي (ايستگاهها) است(.)۲۶

بیشتر از يک بوده و برای ساير ايستگاهها کمتر از يهک

از طههرف ديگههر نتههايج طبقهههبنههدی سههطح آلههودگي

بوده است .اين مطلب نواندهنده پتروژنیک بهودن منوه

ترکیبات  PAHsنوان ميدهد ،درصورتيکه غلظت اين

ترکیبات نفتي در اين ايستگاهها است ،اصوالً ايستگاهها

جدول شماره  :۶مقايسه میانگین و محدوده تيییرات غلظت ترکیبات در منطقه ويژه اقتصادی پارس جنوبي با مطالعات در ساير نقاط جهان
نام سواحل

محدوده

میانگین

۲22/2۴ -3۲2/88

ورعیت آلودگي

منبع

– Yangtzeچین

8۴/۱–۱۲2

۲۹۲/۲۲±۴۴/۴۴

متوس

مطالعه حارر

۲۴۹

متوس

()۴2

 Bay of Biscayفرانسه

2/۲ -۶۴2
۲/۹۴ -۲۴3/32

۲۶/8۲±۲۲/۲۲

مطالعه حارر

خارک

 ۴2/۴در فصل خوک

چین

متوس

()3۴

ک -،متوس

()۲2

ک -،متوس

()3۴

 ۹۶8فصل تر
منطقه ويژه اقتصادی-پارس شمالي (بوشهر)

ک،

32/۲-8۱/۴

()3۲

سواحل بوشهر

3۶/۲-۲۲۲

-

ک ،تا متوس

()۲3

سواحل بحرين

۶۲۹3

-

خیلي زياد

()۴۶

خلیج  Liaodongچین

۶۴۴/۴-۲۹۶/۲

متوس

()۴۲

تنگه هرمز -خلیجفارس

۲۲-۶۲-۲۲۲/۲۲

ک ،تا متوس

()33

Ovia-Nigeria

۴/۲۴ -۴۲3/33

ک ،تا متوس

()۴3

Bering

3۱/۹۴ -۶۴2/۲۶
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مجموع ترکیبات  PAHsبهدستآمده نسبت به مطالعهی

ترکیبات ک،تر از  ۶22میکروگرم برکیلوگرم باشد يعني

پژوهشی

پریسا حسین خضری و همکاران

پااليوگاهي پارس جنوبي و استفاده از نفهت و موهتقات

محی های دريايي راه مهييابنهد( .)۶۲،۶۶اصهوالً بههمنظور

آن در محههل تحههت ت ه ثیر ريههزشهههای نفتههي قههرار دارد.

شناسههايي و تعیههین منوهه احتمههالي ترکیبههات  PAHsاز

بع وه اين ايستگاهها حاوی میهزان بهاالتری از ترکیبهات

نسبتهای ترکیبي استفاده ميشود .بهطوریکه ترکیبات

 PAHsنسبت بهه سهاير ايسهتگاههها بهوده اسهت (جهدول

با وزن مولکولي ک ،بها منوه پتروژنیهک و ترکیبهات بها

شماره  )۲که نوان ميدههد ريهزشههای نفتهي ،روانهاب

وزن مولکولي باال با منو سهوختي مهرتب هسهتند .منهابع

شهری و احترا ناقص سوختهای فسیلي بهعنوان منبهع

پتروژنیههک همچههون نفههت خههام و محصههوالت نفتههي

اصلي آلودگي در اين نواحي است( .)۴۴امهروزه وسهايل

تصفیهشده سبک مملو از ترکیبات  PAHsبا وزن مولکهولي

نقلیههه موتههوری بهههعنوان يههک منههابع بههالقوه ترکیبههات

ک ،هستند و نسبت  HMW/LMWباالتر از  ۶دارند(،)۴8

سرطانزايي  PAHsترکیبات با وزن مولکولي بهاال ماننهد

بنابراين اگهر نسهبت ترکیبهات بها وزن مولکهولي که ،بهه

 BaA ،BaPو  BbkFبهويژه در مناطآ شهری هستند کهه

ترکیبههات بهها وزن مولکههولي بههاال بیوههتر از يههک باشههد،

از طريآ روانابها ،رسوب ذرات معلهآ ههوا ،خهروج از

نواندهنده منو  ،پتروژنیک ترکیبهات خواههد بهود .لهيا

اگزوزهای وسايل نقلیه موتوری و ريزشهای نفتي وارد

يافتههای بررسي نسبت بین ترکیبات هیدروکربنهای بها

محی های ساحلي و دريهايي مهيشهوند( .)۴۴بههطورکلي

وزن مولکولي پايین ( 3-۲حلقه بنزني) نسبت به ترکیبهات

امروزه تخمینزده ميشود که حدود  3۱درصد ترکیبات

با وزن مولکولي باال ( ۱-۴حلقهی بنزنهي) نوهان داد کهه

 PAHsاکوسیست،های دريايي ناشهي از روانهاب شههری

در ايستگاههای مختلف به ترتیب ايستگاههای ۶۶ ،۶2 ،۹

ورود فار بهای شهری است که  ۲۶درصد آنها شامل

و  8میزان اين نسبت ( )LMW/HMWبهمراتب بهیشتهر

ترکیبات  PAHبا وزن مولکولي باال هستند(.)۴۲،۴۱

از يک بوده و برای ساير ايستگاهها ک،تهر از يهک بهوده
است .بر همین اساس ميتوان بیان کرد که منوه  ،غالهب

تعیین منو
اگرچههه ترکیبههات  PAHsدارای دو منو ه طبیعههي و

ترکیبات نفتي در ايسهتگاههها  ۶۶ ،۶2 ،۹و  8پتروژنیهک
بوده اسهت بنهابراين مهيتهوان بیهان کهرد کهه در منطقهه

انساني ميباشند ،اما عمدهترين راه ورود آنها به محهی

مطالعاتي هر دو منو پتروژنیهک و پايروژنیهک بسهته بهه

زيست از منابع انساني است .منابع انساني ورود  PAHsبه

نههوع ايسههتگاه و فعالیههتهههای بههاال دسههتي وجههود دارد.

محههی شههامل منوهه پتروژنیههک (نفتههي) و پايروژنیههک

مه،ترين منابع پتروژنیک در اين ايستگاهها شامل تمرکز

(سوختي) است( .)۶۶منابع پتروژنیک شامل نفهت خهام و

فعالیتهای صنعتي مرتب با صهنايع پتروشهیمي در محهدوده

فرآوردههای نفتي نظیر ،بنزين ،سهوخت ديزلهي ،روغهن

اطراف آنها ،قايآها و شناورهايي است کهه از موهتقات

موتور و آسفالت ميباشد که از طريآ ريزشهای نفتي و

نفتي همچون بنزين ،گازوسیل بههعنوان سهوخت اسهتفاده

عملیات معمولي تانکرها مثل تخلیه آب توازن بهصورت

مينمايند که درنهايت ترکیبات حاصل از احتهرا ايهن

مسههتقی ،وارد محی هههای دريههايي مههيشههوند امهها منههابع

موتقات نفتي ،منابع پتروژنیهک را فهراه ،مهيسهازند .بهه

پايروژنیک از سوختن ناقص مواد آلي مثل زغال ،نفت و

ع ه وه از ديگههر منههابع پتروژنیههک ترکیبههات  PAHsدر

چوب به وجهود مهيآينهد و از طريهآ فرآينهدهايي مثهل

سواحل اين مناطآ تهنویني ترکیبهات  PAHsموجهود در

بهرهبرداریهای صنعتي ،نیروگاههای بر  ،زباله سهوزها،

اتمسههفر کههه بههه ذرات معلههآ متصههل هسههتند و در اثههر

وسايل نقلیه و آتشسوزی جنگلها ابتدا بهصورت گهاز

جريانات جوی ميتوانند در اتمسفر جابهجها شهوند و در

يا دوده بهه اتمسهفر وارد مهيشهوند و سهرانجام از طريهآ

اثر فرآيندهايي مثهل بهارش ،رسهوب ذرات معلهآ ههوا و

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دوره بيست و هشتم ،شماره  ، 061اردیبهشت 0931

61

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 13:51 +0430 on Saturday September 1st 2018

 ۶۶ ،۶2 ،۹و  8بههه دلیههل واقعشههدن در نزديکههي فازهههای

ريزشهای مستقی ،اتمسهفری و روانابههای سهطحي بهه

ارزیابي مخاطره اکولوژیكي ترکيبات حلقوی

شوند( )3۲که با توجه به تردد قايآها و لهنجههای متعهدد

بیشتر از يک است که ايهن مطلهب نوهاندهندهی منوه

صیادی و غیر صیادی ،شناورهای فهراوان در منطقهه کهه

نفتي ترکیبات  PAHsدر اين ايستگاهها است .بهه عه وه

پسابهای نفتي و روغنهي خهود را وارد دريها مهيکننهد،

برای ساير ايستگاهها اين نسبت کمتر از يک بوده اسهت.

ريزشهای نفتي و نوت ترکیبات نفتي از ههر دو منبهع قابهل

همچنین ( An /)An+Phبرای ايستگاههای  ۲تا  ۶۲کمتر

توجه و بااهمیت است .ع وه بر اين ازنظر ترمودينامیکي

از  2/۶بود که نوان از منو پتروژنیک ترکیبهات در ايهن

ترکیبههات پاي هداری نظیههر ،نفتههالین ،فلههوران ،فنههانترين و

ايسههتگاهههها اسههت .بهههطورکلي در مطالعههات بسههیاری

کريسین در ترکیبهات  PAHsناشهي از منهابع پتروژنیهک

موخصشده که منو پتروژنیک ترکیبات  PAHدرنتیجه

فههراوان بههوده ،درحاليکههه فلههورانیتن و پههايرن در منو ه

ورود نفت خام ،نفهت تصفیهشهده و فرآوردهههای نفتهي

پايروژنیک (سوختي) نسبتاً فراوان ميباشند.

احتههرا نیافتههه از طريههآ ريههزش مسههتقی ،نفههت ،تههردد

مطابآ شواهد موجود برخي از  PAHsدر محهی ههای

نفتکشها و روانابههای شههری اسهت( .)۴۲،33کهه بها

طبیعي از نظر ترمودينامیکي و سیر تکهاملي دارای ثبهات

توجه به وجود صهنايع پتروشهیمي اطهراف ايسهتگاهههای

قابل قبهولي هسهتند .بهه همهین جههت اسهتفاده از نسهبت

موردنظر و همچنهین تهردد وسهايل نقلیهه فهراوان اعه ،از

غلظت ايزومرها ،روش مناسبي بهرای تعیهین منوه غالهب

قههايآههها ،لههنجههها و ...در ايههن محههدوده مههيتههوان منو ه

 PAHsموجود در رسوبات است( .)۴۹بررسي نسبتهای

پتروژنیک ترکیبات  PAHرا به آنهها نسهبت داد .ترکیبهات

ترکیبي نوان داد Phe /An ،و  Plu /Pyrبرای ايسهتگاهههای

پتروژنیک از طريآ نوت طبیعي نفت ،فرسهايش مهوادی

 8تا  ۶۶به ترتیب باالتر از  ۶2و که،تهر از يهک گهزارش

مانند زغالسنگ ،رسوب نفت شیل ،نوت نفت و زغهال

گرديد که نواندهنده اين واقعیهت اسهت کهه ترکیبهات

به آب ،تخلیه آب موازنه کوتيها ،پسابهای حاصل از

 PAHsدر اين ايستگاهها دارای منو پتروژنیهک و بهرای

پااليش نفت ،جداسازی نفت از آب در سکوهای تولیهد

ساير ايستگاهها منو غالب پايروژنیک (سهوختي) اسهت.

نفههت ،موتورهههای بهها سههوخت زغالسههنگ ،پسههابهای

در واقع اين موروع احتماالً ميتواند نواندهنهدهی ريهزش

حاصههل از طوفههان و بسههیاری از منههابع غیههر کههانوني وارد

ترکیبات نفتهي ناشهي از ورود پسهاب صهنايع پتروشهیمي

آبهای شیرين و آب دريا ميشوند(.)۴۶

نزديههک ايسههتگاههههای  8تهها  ۶۶و همچنههین تههردد شههديد

 Yunkerو همکهههاران ( ،)۲22۲بیهههان داشهههتند در

قايآها ،لنجها ،شناورها و درنتیجه تخلیه پساب آنهها بهه

صورتيکه نسبت ) Flu/(Flu+Pyrکه،تهر از  2/۴باشهد،

اين محل باشد Benc .و همکاران ( )۶۹۹۱نسبت ترکیبي

نوهههاندهنده منوههه نفتهههي 2/۴<)Flu/(Flu+Pyr < 2/۴

 Flu/Pyرا در دود موتورهای گازوسیلي برابهر ،)۴2(۶/۲۱

نواندهنده منو ناشي احترا سوختهای فسهیلي مهايع،

 Neffو همکههاران  ۲222ايههن نسههبت را در نفههت خههام

نفت خام و فهرآوری نوهده اسهتFlu/Flu+Pyr > 2/۴ :

استرالیا برابر  ،2/۲8به دست آوردند(.)۴۶

نوههان از منو ه سههوزاندن ،زغالسههنگ گیاهههان علفههي و

نسههبت ديگههری کههه جهههت تعیههین منو ه ترکیبههات

چههوبي اسههت .مطههابآ شههواهد موجههود چنانچههه نسههبت

 PAHsکاربرد دارد ،شاخص  Chr/BaAاسهت ،چنانچهه

( BaA/ )BaA+Chrک،تهر از  2/۲باشهد منوه ترکیبهات

ايههن نسههبت کهه،تههر از يههک باشههد ،نوههاندهنههدهی منو ه

نفتهي 2/۲ < BaA/ )BaA+Chr( < 2/3۴ ،نوهاندهنهده

پايروژنیک (سوختي) و درصورتيکه اين نسبت بیشتهر

ترکیب مخلهوط پتروژنیهک و سهوختي چنانچهه نسهبت

از يک باشد ،منوه غالهب ترکیبهات پتروژنیهک (نفتهي)

( BaA/ )BaA+Chrکمتر از  2/3۴باشد ،منو ترکیبهات

خواهد بود .بر اين اسهاس مهيتهوان نتیجهه گرفهت منوه

سوختن ناقص مواد است( .)۴۲در پهژوهش حارهر دامنهه
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تهههنوههیني آنههها وارد آب دريهها و درنهايههت رسههوبات

غالب ترکیبات  PAHsدر ايستگاههای( ۶۶ ،۶2 ،۹ ،8و )۶۲

پژوهشی

پریسا حسین خضری و همکاران

از منبههع سههوختي ترکیبههات اسههت (جههدول شههماره  ۲و

 PAHsدر رسوبات و اثرات سمي يا ناسهازگار آنهها بهر

تصوير شماره  .)۲تخلیهه انهواع فاره بهای خهانگي و

روی موجههودات زنههده از اسههتاندارد راهنمههايي کیفیههت

صنعتي ،استقرار صنايع در اطراف سهواحل ،فعالیتههای

رسهههوب ( )SQGs۶نظیهههر (،ERMs ،ERL ،PEL ،TEL

بندری و کوهتیراني ،فعالیتههای اسهتخراج ،اکتوهاف و

 TECو  )PECاستفاده گرديد (جدول شهماره  .)3ههدف از

پااليش نفت خام در مناطآ فراساحلي و تهردد قايآههای

تعیین استانداردهای کیفیت رسوب ،حفاظت از محی ههای

صیادی و گردشگری را مهيتهوان بههعنوان منهابع عمهده

آبي و تعیین سطح س مت اکوسیست ،ازنظر میزان غلظت

ورود اين گروه از آاليندهها بهه رسهوبات منطقهه نسهبت

آاليندهها ازجمله ترکیبات  PAHsاست( .)33هنگاميکه

داد .بسههیاری از فعالیههتهههای صههنعتي و منطقهههای ،ماننههد

میههزان غلظههت ترکیبههات پههايینتر از  TEL،ERLو TEC

سههوختن جنگلههها ،از طريههآ تجزيههه شههیمیايي بههر اثههر

باشد ت ثیرات ناسازگار بر روی موجودات زنده موهاهده

حههرارت بهههعنوان تولیههدات رههمني و سههنتز شههیمیايي

نميشود .در مقابل مقادير  ERM ،PELو  PECنوهاندهنده

بهصورت ذرات هوايي تولیهد  PAHوارد محهی مهيشهوند

غلظت باالی ترکیبات بوده و احتمال ته ثیرات ناسهازگار

سوختن سوختهای فسیلي يکي از منابع مه PAH ،ههای

بر روی موجودات زنهده متحمهل اسهت .بههطوری کلهي

پیروژنیک (سوختي) در محی است .ذرات ريز حاصهل

نتايج نوان داد ،اگرچه میانگین غلظت ترکیبات PAHs

از سوختن بنزين و ماشینهای ديزلي شهامل  ۶۶تها ۲3۲۲
میکروگرم بر گرم ترکیبات  ۴تا  ۶حلقهای ميباشند(.)۴3
تقريباً تمام  PAHهای حاصل از وساي نقلیهه ميتواننهد
در يک مسیر  ۴2متری رسوب نمايند

که بیشتهر PAH

رسوب يافته راهي آب دريا ميشوند و درنهايت جهيب
رسوبات ميگردند(.)۴۴

جدول شماره  :۷مقادير بهدستآمده برای نسهبتهای بکهار رفتهه در
تعیین منو احتمالي  PAHsدر رسوبات سطحي
منو
نفتي

AN/(AN + PHE) < 0.1

سوختن مواد نفتي

AN/(AN + PHE) ≥ 0.1
FA/(FA + PY) < 0.4

نفتي
سوختن نفت
سوختن زغالسنگ و گیاهان چوبي و علفي

ارزيابي ريسک اکولوژيکي
اسهههتانداردهای  SQGsو  ،NOAAبهههرای ارزيهههابي

نسبت توخیصي ترکیبات PAHs

0.4 ≤ FA/(FA + PY) < 0.5
FA/(FA + PY) ≥ 0.5
BaA/(BaA + CHR) < 0.2

نفتي
شامل دو منبع نفتي و سوختي

0.2 ≤ BaA/(BaA + CHR) < 0.35
BaA/(BaA + CHR) ≥ 0.35

سوختي

IP/(IP + BghiP) < 0.2

نفت

درجه آلودگي و بررسي میزان ته ثیر آالينهدهها بهر روی

سوختن نفت

موجودات زنده مورداستفاده قرار ميگیرند( )۴۴بنابراين

سوختن زغالسنگ گیاهان چوبي و علفي

0.2 ≤ IP/(IP + BghiP) < 0.5
IP/(IP + BghiP) ≥ 0.5

تصویر شماره  :۲نمودار نسبتهای توخیصي ترکیبات  PAHsبهمنظور تعیین منو آنها در رسوبات سطحي منطقه مورد مطالعه (.)۴۲
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( BaA/ )BaA+Chrبین  2/۴۲۶ -2/۴۱۱بوده که نوهان

در اين مطالعه جههت تعیهین رابطهه بهین میهزان ترکیبهات

ارزیابي مخاطره اکولوژیكي ترکيبات حلقوی

آنها در برخي از ايستگاه نزديک يا حتي بیشتر از ايهن

ه،زمان همه ترکیبات حلقوی چند هسهتهای) (PAHsرا

مقدار است که باتوجه به افزايش فعالیتهای صنعتي ،حمهل

ارزيابي مهيکننهد( .)۲۹بها توجهه بهه ايهنکهه مقهادير M-

و نقل دريايي پتانسیل بالقوه آسیب به موجودات دريايي

 ERM-Qو  M-PEL-Qکمتر از يک است ،نوهاندهنده

را دارند .اين نتايج با يافتهههای  Hongو همکهاران (،)۲2۶۱

عههدم ته ثیرات بیولههوژيکي ناسههازگار مجمههوع ترکیبههات

عابدی و همکاران ( )۶3۹3نیهز مطابقهت دارد( .)3۲،3۴از

 PAHsدر منطقه است .همچنین اين نتهايج بها يافتههههای

جهت ديگر احتماالً علت پايینتر بودن مقهادير PAHs

 Akhbarizadehو همکاران ( )۲2۶۱مطابقهت دارد(،)۲۶

و درنتیجه کاهش اثرات آنها نسبت به ساير نقاط جهان

بنههابراين در حههال حارههر بههه نظههر مههيرسههد کههه غلظههت

را ميتوان به شراي محی حاک ،بر خلیجفارس ازجمله

ترکیبههات  PAHدر ايههن منطقههه ت ه ثیر سههويي بههر روی

درجه حرارت باال ،عمآ نسبتاً ک ،و امکان نفهوذ نهور تها

موجودات زنده ندارند.

بستر در کل خلیجفارس و شراي خهوب فتواکسیداسهیون و

امروزه آلودگي ناشهي از آالينهدههای آلهي بههويژه

تجزيه زيستي ترکیبات نفتي عنوان نمود( .)۴۴،3۲همچنین

ترکیبات  PAHsدر اکوسیست،ههای آبهي و سهواحلي بهه

يافتههای حاصل از مقايسه استاندارد آاليندگي خهاکههای

دلیل خواصهي همچهون سهمیت ،پتانسهیل سهرطانزايي و

ايران و حداکثر غلظت مجاز در رسوبات کوور هلنهد بها

جهشزايي زياد ،پايداری نسبتاً طهوالني ،تجمهع پهييری

میانگین غلظت ترکیبهات  PAHsانهدازهگیهری شهده در

بهههاال در سهههطوح مختلهههف زنجیهههره غهههيايي يکهههي از

رسوبات نوان ميدهد که میانگین مقادير به دست آمهده

بزرگتههرين موههک ت و نگرانههيههها در سراسههر جهههان

برای ترکیبهات بهه مراتهب بهیشتهر از ايهن دو اسهتاندارد

ميباشد .به همین جههت پهايش ،بررسهي غلظهت آنهها

ميباشد .همچنین مقايسه مقادير اندازهگیری شهده بهرای

بهمنظور شناسايي ورعیت محی زيست منطقه ،خطهرات

ترکیبات ميکور با مقداراسهتانداردهای آسهتانه سهمیت،

و درنتیجههه جلههوگیری از ورود آنههها از اهمیههت زيههادی

 ESLو  ERLتعیهههین شهههده توسههه  EPAنوهههان داد،

برخورداراسههت .بههه همههین جهههت در مطالعههه حارههر بههه

اگرچههه میههانگین غلظههت ترکیبههات  PAHsپههايینتههر از

بررسههي توزيههع ،تعیههین منو ه و ارزيههابي پتانسههیل سههمت

مقههادير پیوههنهادی توسهه  EPAهسههتند ،امهها غلظههت

ترکیبات  PAHsدر منطقه ويژه اقتصادی پهارس جنهوبي

ترکیبههات  Ace ،Aclو Pheاز اسههتاندارد آسههتانه سههمیت

با توجه به وجود منابع عظی ،نفتي و صنايع و فعالیتهای

آنههها نیههز بههیشتههر بههوده اسههت ،کههه ايههن مورههوع

پتروشیمي مرتب با آن پرداخته شد .بهطوریکه يافتهههها

ميتواند ناشي از حمل و نقلهای دريايي و ريهزشههای

نوان داد متوس غلظت کهل هیهدروکربنههای حلقهوی

نفتي تازه در منطقه باشد.

چند هستهای) (PAHsدر رسهوبات سهاحلي منطقهه برابهر

همانطور که بیهان شهد ،بههمنظور ارزيهابي ريسهک

 ۲۹۲/۲۲نانوگرم بر گرم وزن خوک رسوب بوده اسهت

اکوبیهههوژيکي و میهههزان سهههمیت ترکیبهههات  PAHsاز

که در محدوده غلظت مطالعات موابه در منطقهه و سهاير

شههاخصهايي نظیههر  .M-PEL-Q ،M-ERM-Qاکههيواالن

نقاط جهان است و ازاينجههت رسهوبات منطقهه دارای

سمیت ( )TEQو اکي واالن جهشزايهي ( ،)MEQاسهتفاده

آلودگي متوسطي بودند .همچنهین نتهايج بررسهي تعیهین

گرديد(جدول شماره  .)۴از مه،ترين مزايهای ايهن روش

منو ه غالههب ترکیبههات  PHAsب ها اسههتفاده از نسههبتهای

نسبت بهه روشههای قبهل ،اينسهت کهه در روش حارهر

توخیصي حاکي از آن بود که بسهته بهه نهوع و موقعیهت

راهبردی جهت ارزيابي ريسک مجموع ترکیبهات PAH

قرارگیری ايستگاه ورود آاليندههای مختلف به سهواحل

اراسه ميگردد .بهعبارت ديگر اين روشها مجموع آثهار

هر دو منو پتروژنیک و پايروژنیهک در منطقهه موجهود
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پايینتهر از مقهادير پیوهنهادی  SQGsاسهت امها غلظهت

بیولههوژيکي ممکههن (آثههار سینرژيسهه )،ناشههي از حضههور

پژوهشی

پریسا حسین خضری و همکاران
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بهها صههنايع پتروشههیمي پههارس جنههوبي پههايش مههداوم
. را ميطلبدPAH آاليندههای نفتي بخصوص ترکیبات

سپاسگزاری

 ع وه بر اين ارزيابي ريسک اکوبیوژيکي و میزان.است
M-

 با اسهتفاده از شهاخصههایPAHs سمیت ترکیبات

) وTEQ(  اکهههي واالن سهههمیت.M-PEL-Q ،ERM-Q
) و مقايسه با استانداردهایMEQ( اکيواالن جهشزايي
 بها، ) نوهان دادEPA ،SQGs ،NOAA(کیفیت رسهوب

بدين وسیله نويسهندگان ايهن مطالعهه بهر خهود الزم

 دارایPAHs  ترکیبهههات،توجههه مقهههادير بهدسهههتآمده

ميداننهد از مسهئولین محتهرم منطقهه ويهژه اقتصهادی انهرژی

ت ثیرات بیولوژيکي ناسازگار در منطقه نیستند و در حهال

پارس و همچنین از دست اندرکاران پژوهوکده میگوی

 در ايهنPAH حارر به نظر ميرسد که غلظت ترکیبات

سهازی مقهدمات انجهام مطالعهه و،کوور به منظور فهرآه

منطقه ت ثیر سويي بر روی موجهودات زنهده ندارنهد امها

. توکر و قدرداني ويژه نمايند،پوتیباني در روند اجرای آن

،گسههترش روزافههزون فعالیههتهههای گونههاگون شهههری
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