مجله پژوهشهای علوم و فنون دریـایــی/سال چهارم/شماره سوم/پاییز 88

48

بررسی و اندازه گیری کل هیدروکربهای نفتی ( )TPHدر آب و رسوب خلیج فارس
در محدوده بهرگان

الناز حاتمی ،1سید محمد تقی ساداتی پور ،1بهاره شهابی

2

 - 1دانشکده علوم و فنون دریایی،دانشگاه آزاد اسالمی،واحد تهران شمال.
 - 2شرکت نفت فالت قاره
مسئول مکاتبه:
Email: hatami.elnaz@yahoo.com

چکیده
تحقیق حاضر برای بررسی پساب تأسیسات نفتی بهرگان در سال  1881انجام شده است .بهرگان یکی از
مناطق نفتی ایران ،در سواحل استان بوشهر و در طول جغرافیایی شرقی ´ 05° 11و عرض جغرافیایی
شمالی´ 22° 05واقع شده است .از منطقه بهرگان روزانه  280،555بشکه نفت صادر می شود .از این رو
نفوذ هیدروکربن های نفتی به آب دریا چه از طریق حمل نقل و چه از طریق فاضالب سایت بهرگان که
مستقیماً به دریا ریخته می شود اجتناب ناپذیر است .برای بررسی اثرات پساب این تأسیسات ،میزان کل
هیدروکربن های نفتی ()TPHدر آب و رسوب محیط اطراف بهرگان اندازه گیری شده است .بدین منظور
 18ایستگاه در پهنه دریایی و ساحلی اطراف اسکله سنگی انتخاب شد 8 .نمونه نیز مستقیماً از آب لوله
فاضالب و جریان کانال آب خروجی از سایت تهیه گردید  .بر اساس روش  MOOPAM1999کل
هیدروکربن های نفتی از نمونه های آب و رسوب استخراج گردید و در نهایت با استفاده از دستگاه FT-IR
مقدار ( )TPHدر هر نمونه از آب و رسوب اندازه گیری شد .برای تحلیل اطالعات و مقادیر بدست آمده نیز
از نرم افزار  SPSSاستفاده شد .با بررسی داده ها مشخص شد میزان ( )TPHوارد شده به محیط از طریق
فاضالب تأسیسات بیش ازحد مجاز تعیین شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست می باشد و همبستگی
مثبت و باال بین میزان  TPHدر آب و در رسوب ایستگاهها وجود دارد.
واژگان کلیدی :خلیج فارس ،بهرگان ،هیدروکربن های نفتی ،محیط زیستFT-IR ،
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مقدمه
نفت به عنوان یکی از منابع انرژی در جهان همواره مورد توجه بشر قرار داشته و دارد .با کشف نفت در سال 1885
در خلیج فارس استخراج و صادرات آن به کشورهای دیگر از همان زمان آغاز شد .پیشرفت در صنعت نفت خلیج
فارس همراه با آلودگی نفتی در پهنه حساس خلیج فارس بود .نشت از لوله های انتقال نفت ،تصادم نفت کش ها،
ورود پساب های حاوی نفت و تخلیه آب توازن کشتی ها مسئول قسمت اعظم آلودگی نفتی می باشند(.زاهدی و
محمدی دشتکی )1812،از تولیدات نفتی جهان در خلیج فارس صورت می گیرد ) Khan, 2002(.البته نشت
طبیعی نفت نیز در بسیاری از مناطق دنیا رخ می دهد(.زاهدی و محمدی دشتکی) 1812،
تحقیقات نشان می دهد نفت به شکل طبیعی به میزان 18-25 mg L-1در پس زمینه رسوبات اعماق دریاهای آزاد
و دور از ساحل وجود دارد ( Nemirovskaya, 2006).همچنین مقدار کم  TPHدر رسوبات اعماق شمال
اقیانوس آرام مربوط به دوره پلیستوسن توسط ) (Simoneit, 1977و در رسوبات دور میوسن در شمال مجارستان
توسط) (Grimalt et al.,1989اندازه گیری شده است .در هنگ کنگ نیز مقدار10 mg g-1در رسوبات اعماق و
دور از آلودگی اندازه گیری شده است.
) (Massoud et al.,1996در واقع این افزایش غلظت  TPHدر آب و رسوب دریا است که نگران کننده می
باشد و همواره در قسمت های نزدیک ساحل مقدار  TPHبیشتر از قسمت های آب های آزاد می باشد(Barbier .
) . et al.,1973زیاد شدن هیدروکربن ها در محیط زیست اثرات منفی ،نه تنها بر زندگی آبزیان بلکه روی سالمتی
انسان با دخالت در زنجیره غذایی که از دریا تأمین می شود دارد .( Aldarwish et al.,2005).گزارشاتی از
وجود تومور و خوردگی باله ماهیانی که در مناطق با آلودگی کم نفتی زندگی می کنند وجود دارد .همچنین تومور و
شرایط ایجاد پیش سرطانی در دو کفه ای های جمع آوری شده از این مناطق مشاهده می شود(.اسماعیلی)1881،
این موارد در اثر ایجاد جهش در  DNAو تغییر وضعیت بازهای نوکلئوتیدها ایجاد می شود(.تاجبخش  )1831،از
این رو پایش و کنترل میزان ورود هیدروکربن های نفتی به دریا الزم و ضروری به نظر می رسد .تحقیقات بسیاری
در جهان برای اندازه گیری  TPHصورت گرفته است .از آن جمله می توان اندازه گیری TPHدر رسوبات اطراف
مالزی) ، (Norhayati Mohd et al.,1993در رسوبات هنگ کنگ
) ،(Massoud et al.,1996دررسوبات پاتاگونیا ) (Nishingima et al.,2001و در رسوبات و آب سواحل
فرانسه ) (Mrille et al.,2007را نام برد .در آب و رسوبات خلیج فارس نیز تحقیقات مشابه انجام شده است .اندازه
گیری در سواحل بحرین توسط ) ،(Tolosa,2005در سواحل دبی توسط) ، (Aldarwish,2005در سواحل
شمال غرب خلیج فارس توسط(حسینی آرانی )1813،و در اطراف بندر گناوه ،بهرگان و دیلم توسط (آگاه)1813،
نمونه هایی از این تحقیقات هستند.
قسمتی از هیدروکربن های نفتی بعد از ورود به دریا در همان ساعات اولیه تبخیر می شوند قسمتی نیز توسط
میکروارگانیزمها مصرف می شوند (FAO,1971).اما قسمتی دیگر به ذرات دیگر می چسبند و با افزایش وزن به
تدریج از ستون آب پایین رفته و در رسوبات تا مد ت های طوالنی به دالیل شرایط کم اکسیژنی باقی می مانند.
)(Nemirovskaya, 2006
در سواحل ایرانی خلیج فارس صنایع نفتی بسیاری در حال فعالیت هستند که یکی از آنها شرکت نفت فالت قاره
است و بهرگان یکی از مناطق تحت مدیریت این شرکت است .در این تحقیق برای اولین بار با هدف بررسی تأثیرات
پساب این سایت بر آب و رسوب خلیج فارس  ،مقدار  TPHدر اطراف آن اندازه گیری شده است تا میزان اثر گذاری
پساب این تأسیسات بر محیط مشخص شود و در انتها راهکارهای کاهش اثرات مخرب آن پیشنهاد شود.
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مواد و روش ها
بهرگان در استان بوشهر در عرض جغرافیایی شمالی ´ 22° 05و طول جغرافیایی شرقی ´ 05° 11در کنار روستای
امام حسن قرار دارد .شکل شماره ( )1موقعیت قرارگیری بهرگان را نشان می دهد .نمونه برداری از منطقه در
مردادسال 1881انجام گردید.
در مرحله اول ابتدا محدوده مورد نظر به سه بخش تقسیم شد و با ابزارهای مناسب نمونه برداری انجام شد .این سه
بخش عبارتند از -1 :پهنه ساحلی که در سمت شرق و غرب اسکله  3ایستگاه انتخاب گردید .از هر ایستگاه با بیلچه
فلزی از عمق  85سانتیمتری نمونه های رسوب گرفته و در ظرف آلومینیومی نگهداری گردید -2 .پهنه دریایی :در
شرق و غرب اسکله  1ایستگاه انتخاب شد .از هر ایستگاه نمونه آب از عمق  25سانتیمتر برداشت و در بطری های
شیشه ای تیره رنگ نگهداری گردید و به وسیله گرب از عمق  15متری نمونه های رسوب گرفته شد و مجدداً در
ظرف آلومینیومی نگهداری گردید -8 .فاضالب تأسیسات بهرگان :که از طریق لوله و کانال مستقیماً وارد دریا می
شود .از لوله پساب خروجی ،ابتدای کانال خروجی پساب و محل اختالط آب آن با آب دریا جداگانه نمونه برداری
انجام شد .در انتها همه نمونه ها که در شرایط دمایی  -4درجه سانتیگراد نگهداری شده بودند به آزمایشگاه انتقال
داده شدند.
مکان ایستگاههای نمونه برداری در جدول شماره ( )1و نقشه شماتیک ایستگاهها در شکل شماره ( )2نشان داده
شده است.
و در مرحله دوم :بعد از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه ،آماده سازی آنها با دستورالعمل ) (MOOPAM,1999انجام
گرفت .در این روش برای آماده سازی نمونه های آب 255 ml ،از آن را با مخلوط( ) 05:05از حالل دی کلرومتان و
نرمال هگزان در قیف جداکننده ریخته وکل هیدروکربن های آن را طی سه مرحله جداسازی کردیم .برای آماده
سازی نمونه های رسوب 155 g ،از رسوب را با  855 gانیدریدسولفات سدیم (به منظور آبگیری) به مدت  8دقیقه با
دورتند در مخلوط کن مخلوط کرده و سپس در دستگاه سوکسله با حالل ( )05:05دی کلرومتان و نرمال هگزان به
مدت  12ساعت استخراج کل هیدروکربن های رسوبات انجام شد .در مرحله بعد به وسیله تبخیر کننده چرخان به
شکلی که دما از  85درجه سانتیگراد تجاوز نکند (به منظور حفظ هیدروکربن های سبک از تبخیر شدن) حالل را
جدا و به حجم  10 mlرساندیم .در نهایت با عبور گاز نیتروژن حجم آن به  4 mlکاهش پیدا کرد.
در مرحله آخر :برای اندازه گیری کل هیدروکربن های نفتی ) )TPHاز دستگاه  FT-IRو جستجوی کتابخانه ای
استفاده گردید.
روش طیف سنجی  FT-IRبه علت باال بودن حساسیت و دقت ،برای اندازه گیری نمونه های هیدروکربن های
استخراج شده از آالینده های موجود در آب و رسوب روشی بسیار مناسب می باشد (Pavia,1985( .طیف مناسب
برای هیدروکربن های نفتی2055-8055 cm-1می باشد(Pavia,2008).
برای آنالیز ابتدا یک نمونه نونان نرمال  155ppmبه دستگاه داده سطح زیر پیک را بدست آوردیم.
(  ) s=1387cm2و این نمونه به عنوان مرجع استفاده شد.
از آنجا که دی کلرومتان و نرمال هگزان در طیف  IRجذب دارند و ایجاد مزاحمت می کنند.
) (Pavia et al.,1985
در مرحله طیف گیری از نمونه ها ،ابتدا یک سی سی از نمونه استخراج شده را در جریانی از گاز نیتروژن تبخیر
کرده سپس نیم سی سی حالل تتراکلرید کربن جایگزین کرده و نمونه ها برای طیف گیری به دستگاه داده شد.
شکل شماره  8طیف های حاصل از دستگاه  FT-IRرا نشان می دهد.
بعد از مرحله طیف گیری با تناسب بدست آمده از ترکیب نونان نرمال  155ppmغلظت ( )TPHدر هر نمونه
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محاسبه شد .مقدار موجود در هر نمونه در جدول( )2آورده شده است.
بعد از محاسبه غلظت ( )TPHدر نمونه های آب و رسوب مقدارهای بدست آمده برای تحلیل و بررسی همبستگی
احتمالی بین مقدارها در نرم افزار آماری Spssمورد آنالیز قرار گرفت .شکل شماره ( )8و جدول()8
جدول  -1ایستگاه های مورد نمونه برداری در منطقه بهرگان1881 ،

شماره
ایستگاه ها

موقعیت جغرافیایی ایستگاه ها

 1لوله پساب

N: 22 42 008

E: 05 10 288

 2جریان خروجی
پساب*

N: 22 42 253

E: 05 10 288

 8جریان خروجی
پساب**

N: 22 42 121

E: 05 10 832

4

N: 22 42 033

E:05 10 428

0

N: 22 42 088

E: 05 10 382

3

N: 22 42 083

E: 05 10 182

1

N: 22 42 418

E:05 10 811

8

N: 22 42 152

E:05 10 221

2

N: 22 42 818

E: 05 10 222

15

N: 22 42 481

E: 05 10 283

11

N: 22 42 015

E: 05 10 805

12

N: 22 42 305

E: 05 10 338

18

N: 22 42 312

E: 05 10 122

14

N: 22 42 113

E: 05 10 302

10

N 22 42 180

E: 05 10 345

13

N: 22 42 121

E: 05 10 831

*نمونه از ابتدای جریان پساب برداشته شده است.
**نمونه از محل اختالط جریان پساب و آب دریا برداشته شده است.
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نتایج
با آزمایش های صورت گرفته روی نمونه ها مقدار هیدروکربن های نفتی ) )TPHموجود در آب و رسوب بر حسب
 ppmاندازه گیری شده است .همچنین برای بررسی دقیق تر تأثیرات  ،در زمان نمونه برداری پارامترهای دما
،اکسیژن محلول و pHدر سایت به وسیله دستگاه  Jenway portableبا دقت  ± 5/51اندازه گیری گردید که به
انضمام مقادیر هر نمونه در جدول شماره ()2آورده شده است.
از مقدار  TPHاندازه گیری شده در ایستگاههای 2و 8که از کانال جمع آوری آبهای سطحی محوطه بهرگان برداشت
شده بودند چنین برمی آید که کلیه محوطه سایت بهرگان متأثر از  TPHاست،که آلودگی بیش از  15ppmرا نشان
می دهد .نیز مشخص است که بیشترین میزان  TPHدر نمونه های آب و رسوب ایستگاه شماره  3می باشد.مقدار
آن در آب 182/31 ppmو در رسوب 188/10 ppmاندازه گیری شده است( .میزان  pHدر این ایستگاه  1/40و
اکسیژن محلول  %20بوده است ).این ایستگاه در سمت غربی اسکله قرار دارد .در سمت غرب اسکله شرایط دریایی
ویژگی آرامتر نسبت به شرق آن دارد که دلیل عمده آن قرارگیری در حدفاصل اسکله سنگی بهرگان و خور صیادان
روستای امام حسن است که در سمت غرب اسکله قرار دارد .این محیط آرام باعث می شود ذرات از ستون آب پائین
رفته و به رسوبات کف رسیده  ،در آنجا تجمع کنند .در حین نمونه برداری نیز الیه ای از نفت که روی رسوبات را
گرفته بود مشاهده گردید .رسوبا ت اطراف اسکله بهرگان از جنس رسوبات خوریات می باشد و دانه بندی آنها ریز
است .این نوع رسوبات به طور طبیعی پتانسیل جذب باالتری نسبت به سایر دانه بندی ها دارند و باعث جذب بیشتر
مواد نفتی و نگهداری طوالنی مدت آنها می شود(.تاجبخش )1831،بعد از ایستگاه شماره ،3ایستگاه شماره 0
بیشترین میزان  TPHرا نسبت به سایر ایستگاهها دارد دلیل آن نیز همجواری با ایستگاه شماره  3و داشتن شرایطی
مشابه است .مقدلر  TPHدر رسوب در رسوب  184/24 ppmودر آب 122/30 ppmاندازه گیری شده است.
ایستگاه شماره  4نیز در سمت غربی اسکله قرار دارد و شرایطی مشابه دو استگاه قبلی دارد .در آب این ایستگاه
غلظت 114/13 ppm TPHو در رسوب 118/00 ppmاندازه گیری شده است .این سه ایستگاه در کل آلوده ترین
ایستگاهها می باشند .ایستگاههای سمت شرق اسکله یعنی 1و8و2و 15نسبت به ایستگاههای غرب اسکله مقدار
 TPHکمتری دارند.در موقعیت ایستگاههای ساحلی بیشترین میزان  TPHدر دو ایستگاه 11و13دیده می شود .در
ایستگاههای 12و 14مجدداً با کاهش  TPHودر ایستگاههای 18و 10حداقل میزان مشاهده می شود .در بخش
شرقی روند افزایش جذب  TPHاز ایستگاه  (18شرقی ترین ایستگاه) تا ایستگاه ( 11نزدیک اسکله) دیده می شود.
در تجزیه آماری  Spssهمبستگی مثبت و باال ( )+5/288که در جدول(  ) 8آمده است بین میزان  TPHدر آب و
در رسوب مشاهده می شود .از اینجا می توان نتیجه گرفت  TPHموجود در محدوده کامالً منشأ صنعتی دارد و به
طور کلی ناشی از تأسیسات بهرگان می باشد .طبق شکل(  )8نیز این همخوانی مشهود است.
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جدول -2اطالعات نمونه ها و مقادیر  TPHبدست آمده در آنها ،منطقه بهرگان1881،
شماره
ایستگاه

مشخصات نمونه

دمای محیطی
درجه
سانتیگراد

DO
درصد

pH

غلظت
هیدروکربنهاppm

1

آب لوله پساب

00

%35

3/85

24/21

2

آب جریان
خروجی پساب*

84/4

%31

3/08

14/85

8

آب جریان
خروجی
پساب**

88/2

%32

3/35

85/55

4

آب

81/2

%12

1/48

114/13

رسوب

-

-

-

118/00

آب

82

%155

1/48

122/30

رسوب

-

-

-

184/24

آب

81

%20

1/40

182/31

رسوب

-

-

-

188/10

آب

85

%14

1/82

20/28

رسوب

-

-

-

111/84

آب

85

%81

1/43

33/41

رسوب

-

-

-

152/05

آب

85

%84

1/40

05/10

رسوب

-

-

-

24/34

آب

82/0

%152

1/03

15/84

رسوب

-

-

-

155/15

11

رسوب

-

-

-

113/25

12

رسوب

-

-

-

80/85

18

رسوب

-

-

-

01/88

14

رسوب

-

-

-

85/22

10

رسوب

-

-

-

04/21

13

رسوب

-

-

-

112/55

0
3
1
8
2
15

*نمونه از ابتدای جریان پساب برداشت شده است.
**نمونه از محل اختالط جریان پساب و آب دریا برداشت شده است.
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آب
رسوب

160
140
120
100

80
TPH
60
40
20
0

10

9

8

7

6

5

4

شماره ایستگاه ها

شکل  -4همخوانی  TPHدر آب و رسوب ایستگاه های پهنه دریایی در منطقه بهرگان درسال 7831
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بحث و نتیجه گیری
غلظت TPHدر پساب خروجی از سایت بهرگان  24/21 ppmو در کانال خروجی پساب  14/85 ppmدر آستانه
ورود به دریا اندازه گیری شده است .با توجه به پروتکل کویت از آنجا که خلیج فارس اکوسیستم حساسی با عمق کم
و نیمه بسته است مقدار مجاز  TPHدر پساب برای تخلیه به خلیج فارس 15 ppmمی باشد (ROPME).بدین
ترتیب این اصل در سایت بهرگان نادیده گرفته شده و بار زیادی از آلودگی نفتی را به خلیج فارس تحمیل می کند.
مطالعات نشان داده است محیط زیست نمی تواند مخزنی برای همه پساب ها باشد.
) (Brak et al.,2007سایت بهرگان یک حوضچه جداساز ی نفت از آب دارد که پساب خروجی قبل از تخلیه به
دریا از آن عبور داده می شود .از زیاد بودن میزان  TPHمشخص است که این حوضچه کارایی الزم را ندارد و پساب
همچنان حاوی مقدار بیش از حد مجاز TPHمی باشد .از طرف دیگر مقدار  pHدر پساب خروجی نسبت به دریا
به سمت اسیدی مایل است که مشخص می کند پساب های مختلف در زمان خروج از سایت با یکدیگر مخلوط می
شوند و pHاسیدی احتماالً در نتیجه اسیدشویی در آزمایشگاه می باشد .همراه شدن  pHاسیدی با هیدروکربن
های نفتی اثرات مخرب تری بر محیط زیست خواهد داشت .برای تعدیل اثرات بهتر است انواع پساب ها بعد از
تصفیه توسط مجاری جداگانه به محیط تخلیه شوند.
زیاد شدن هیدروکربن های نفتی و نشست بر رسوبات زندگی موجودات بنتیک را مختل می کند و موجودات بزرگتر
مانند ماهیها نیز محل زندگی خود را تغییر می دهند .طبق گفته های صیادان روستای امام حسن با زیاد شدن
ه یدروکربن های نفتی در دریا آنها نیز مجبور به طی مسافت بیشتری برای صید هستند .بهتر کردن وضعیت تصفیه
خانه و تجهیز آن در کنترل و کم کردن میزان  TPHورودی به دریا مؤثر خواهد بود.
طبق تحقیقات حسینی آرانی در سال  1813میزان  TPHدر رسوبات شمال غرب خلیج فارس (نزدیکی محل نمونه
برداری در این تحقیق) به طور میانگین  30 ppmبوده است که با مقایسه نتایج وی با این تحقیق(میانگین
 )110/2ppmمشخص می شود که درطول  11سال ،میزان کل هیدروکربن های نفتی در رسوبات منطقه تقریباًدو
برابر شده است .از اینجا معلوم می شود پایش جدی ومراقبت بر میزان ورود هیدروکربن های تخلیه شده به محیط
انجام نمی شود.
مقدار  TPHدر آب و رسوب در این تحقیق بسیار بیشتر از اندازه های بدست آمده در آبهای آزاد و دور از آلودگی
است .در اطراف جزیره قشم که مراکز صنعتی ندارد و دور از آلودگی است مقدار  TPHدر سال  1884توسط
باغد اسریان بسیار ناچیز و در حدود صفر اندازه گیری شده است .در مناطق غیر آلوده اطراف مالزی نیز مقدار TPH
در رسوبات کم ،وبه میزان 1/4-21/8 mg L-1اندازه گیری شده بود اما در سواحل غربی آن که به طور متوسط
ماهانه دوهزار نفت کش از این محدوده عبور می کند برابر  0- 883mg L -1اندازه گیری شده بود.
) (Daud,1984از طرفی با توجه به شکل شماره ( )4مقادیر  TPHموجود در آب و رسوب به هم وابسته هستند و
با افزایش یکی ،دیگری نیز افزایش می یابد .از این رو منشأ صنعتی آن کامالً مشهود است.
طبق تقسیم بندی رسوبات خلیج فارس توسط سازمان حفاظت محیط زیست در سال  ،1810مناطق با مقادیر
 TPHباالتر از  15 ppmجزء مناطق با آلودگی زیاد طبقه بندی می شوند .بدین ترتیب اطراف اسکله بهرگان جزء
این مناطق هستند .
نتایج تحقیقات آگاه در سال  1813نشان داده است که میانگین  TPHدر رسوبات بندر گناوه ( 45کیلومتر قبل از
بندر بهرگان)  141/0 ppmو رسوبات بندر دیلم ( 28کیلومتر بعد از بهرگان)  18/88 ppmبوده است .از نتایج
حاصل از این تحقیق ( میانگین  TPHاطراف اسکله بهرگان برابر  )110/2 ppmمشخص می شود که هرچه به
سمت شمال غرب خلیج فارس پیش می رویم از مقدار آلودگی کاسته می شود.
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تأثیر زیاد پساب سایت بهرگان آنجا بیشتر مشهود است که میزا ن  TPHاندازه گیری شده در جنوب جزیره خارک
طبق تحقیقات خادم ثامنی در سال 80- 42 ppm 1812و در نزدیکی اسکله  Tو آذرپاد که از اسکله های مهم
صادرات نفت هستند 35 ppmاندازه گیری شده بود.
در کل به دلیل ک می اکسیژن در رسوبات و ماندگاری طوالنی هیدروکربن های نفتی در آنها می توان دلیل
تأثیرپذیری بیشتر رسوبات و زندگی موجودات آنرا توجیه کرد.
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