بررسی غلظت سرب در رسوب و شکم پا  Euchelus asperدر سواحل صخره ای جزیره کیش
ساناز بنی هاشمی 1و مهرناز بنی اعمام*2
 .1دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال
 .2موسسه پژوهش های برنامه ریزی ،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
تاریخ پذیرش1396/03/15 :
تاریخ دریافت1395/10/26 :

چکیده
آب های خلیج فارس به شدت تحت تاٌثیر تعداد زیادی از آالینده های نشاٌت گرفته از منابعی نظیر تخلیه مستقیم یا غیرر مسرتقیم
آالینده های زمینی و فاضالب ها قرار دارد .هر ساله میلیون ها تن فاضالب صنعتی به درون آب های کم عمق خلیج فارس تخلیه می
شود و محیط زیست در بسیاری از نواحی صنعتی و شهری بسیاری از کشورها را آلوده می نماید .هدف از تحقیرق حاضررب بررسری
میزان تجمع فلز سنگین سرب در آبب رسوبب بافت نرم و سخت شکم پا Euchelus asperدر چهرار ایسرتگاه تعیرین شرده در
سواحل صخره ای جزیره کیش در دو فصل زمستان و تابستان  1392می باشد .سرب موجود در نمونه ها پس از آماده سازی و هضرم
شیمیایی توسط دستگاه جذب اتمی مجهز به کوره گرافیتی مدل 4100مورد سنجش قرار گرفت .میزان تجمع فلز سرب در دو فصرل
زمستان و تابستان در هر چهار ایستگاه به ترتیب در بافت نرم2/57 ppbب2/02 ppbب بافت سختب2/28 ppbب 10/1 ppbب رسوب
 2/23 ppbب 73/1 ppbو آب غیر قابل تشخیص بدست آمد .میزان سرب در فصل زمستان به طور معنی داری از فصل تابسرتان در
شکم پا و رسوب بیشتر بود .تجمع سرب در بافت نرم شکم پا به طور معنی داری بیشتر از پوسته و رسوب بود.
واژگان کلیدی :سربب  Euchelus asperب بافت نرمب بافت سختب سواحل صخره ایب خلیج فارس

_______________________________________________
*نگارنده پاسخگوbani.amam@yahoo.com :
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)et al., 2017در جزیره کیش نیز به علت وجود منابع آلوده
کننده آب های دریایی مانند تشكیالت نفتی ،کشتی ها و آب
توازن آن ها ،فاضالب ها ،افزایش شهرنشینی و موارد دیگر
آلودگی در مناطق جزر و مدی زیاد است (عمیدی.)1380 ،
لیكن با وجود گسترش و تنوع قابل مالحظه پوشش جانوری و
وجود مناطق بكر و ناشناخته تاکنون مطالعات محدودی درباره
آلودگی ناشی از فلزات سنگین در رسوبات جزایر مرجانی خلیج
فارس) (Ranjbar Jafarabadiet al., 2017سرب و نیكل
در شكم پا  Turbo Coronatusدر سواحل صخره ای جزیره
کیش (شیخ وند ،)1390 ،نیكل و وانادیوم در صدف خوراکی
 Saccostrea cucullataدر کیش(عمیدی ،)1380 ،سرب
و کادمیوم در حلزون های غالب سواحل صخره ای
قشم(جعفریانی )1389 ،انجام شده است .شكم پا Euchelus
 asperموجودی با تحرک کم و عدم توانایی متابولیزه کردن
هیدرو کربن های نفتی است که آن را به عنوان شاخص زیستی
مطرح می نماید) ،(Bu-Olayan &Thomas, 2013لذا
در تحقیق حاضر ،میزان فلز سنگین سرب در بافت سخت و نرم
این شكم پا همچنین آب و رسوب مناطق جزر و مدی جزیره
کیش مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

مقدمه
آلودگی ،اکوسیستم های آبی کوچک همچون رودها و آب های
زیرزمینی تا دریاچه ها ،دریاها و اقیانوس ها را در بر می گیرد.
در این میان خلیج فارس و به دنبال آن آب های اطراف جزائر
آن نیز از این آلودگی در امان نمانده است که از جمله منابع
احتمالی آلودگی در آب های خلیج فارس و جزائر آن آلودگی
فلزات سنگین است ;.(Thoppil &Hogan, 2010
).Ranjbar Jafarabadiet al., 2017
فلزات سنگین از جمله عوامل موثر در تعادل هر اکوسیستم
می باشند .که وجود برخی از آن ها در حد مطلوب ضروری
بوده و افزایش و کاهش شدید آنها ،ضمن برهم زدن تعادل
محیط  ،حیات موجودات زنده از جمله آبزیان را تحت تاثیر قرار
می دهد ) .(Clark,1992فلزات سنگین به عنوان یكی از
مهم ترین آالینده های محیطی مطرح هستند که ممكن است
در اثر عوامل طبیعی مانند فرسایش خاک ،سیالب ،چرخشآب
اقیانوس و دریا و یا در اثر عوامل مصنوعی از جمله فرآیند های
صنعتی ،استفاده از سوخت های فسیلی ،دفع فاضالب های
کشاورزی و صنعتی به محیط زیست وارد شده و منجر به
افزایش میزان سطح فلزات سنگین در آب های جاری دریاها و
رسوبات شده است .این قبیل مواد بدلیل قابلیت تجمع بسیار
باال می توانند از طریق زنجیره غذایی در سطوح باالتر غذایی
بزرگ نمایی زیستی ( )Biomagnificationپیدا کنند و از
غلظت بیشتری برخوردار گردند (Bu-Olayan &Thomas,
) .2013بعد از کادمیوم ،سرب باالترین پتانسیل ریسک
اکولوژیک در خلیج فارس را دارد .(Ranjbar Jafarabadi

مواد و روش ها
با توجه به جنس بستر از  4ایستگاه درخت سبز،کشتی یونانی،
صدا و سیما ،بازار عرب ها در جزیره کیش در دو فصل سرد
وگرم سال  1392نمونه برداری انجام شد(جدول.)1

جدول -1موقعیت جغرافیایی ایستگاه های مورد بررسی در سواحل جزیره کیش
ایستگاه

موقعیت جغرافیایی

درخت سبز

 53درجه و  58دقیقه و  26درجه  34 ،دقیقه

صدا و سیما

 53درجه  55 ،دقیقه و  26درجه و  34دقیقه

کشتی یونانی

 53درجه و  54دقیقه و  26درجه و 31دقیقه

بازار عربها

53درجه و  55دقیقه و26درجه و  20دقیقه
سواحل صخره ای و همچنین وجود ورودی فاضالب بیمارستان
جزیره ،مورد بررسی قرارگرفت .ایستگاه صدا و سیما :واقع در
شمال شرقی جزیره کیش دارای سواحل صخره ای و از نوع
دماغه ای است و به دلیل نزدیكی زیاد با بندرگاه تجاری
کیش ،باالبودن تراکم شهری و دفع پساب شهری در آن ناحیه

ایستگاه درخت سبز :واقع در شمال جزیره دارای سواحل
صخره ای و از نوع دماغه ای در ناحیه باال ،در قسمت میانی
صخره ای و حاوی حوضچه های کم عمق و در ناحیه پایین
تماماً صخره ای استطول و عرض پهنه جزرو مدی به ترتیب
 200و  40متر می باشد .این ایستگاه به دلیل دارا بودن
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نیتریک اسید  6موالر اضافه شد و به مدت دو ساعت به آرامی
حرارت داده شد .پس از حل شدن نمونه ،به کمک کاغذ صافی
فیلتر شده (در صورت نیاز) و با آب مقطر به حجم  50میلی
لیتر رسانده شدند.
مقدار  2گرم نمونه رسوب پودر شده به دقت وزن گردیده و در
ارلن مایر مایر ریخته و مقدار  8میلی لیتر نیتریک اسید % 65
و  4میلی لیتر پرکلریک اسید  % 70به آرامی اضافه و به مدت
سه ساعت در دمای  120درجه سانتی گراد حرارت داده شد.
پس از خنک شدن نمونه ها با کاغذ صافی ،صاف شدند و
محلول زیر صافی در بالن ژوژه توسط آب مقطر به حجم 200
میلی لیتر رسانده شد.
نمونه آب قبل از هضم ابتدا صاف گردید و سپس مقدار 200
میلی لیتر آن حرارت داده شد و به حجم  10میلی لیتر
رسانده شد ،سپس نمونه را خنک کرده 1 ،میلی لیتر نیتریک
اسید  % 65به آن اضافه نموده و حرارت داده شدند تا حجم
محلول به  1میلی لیتر برسد ،بعد از خنک شدن حجم آن در
بالن ژوژه به  50میلی لیتر رسانده شد .(MOOPAM,
)1999
اندازه گیری سرب با دستگاه جذب اتمی مجهز به کورة
گرافیتی  Perkin Elmerمدل ( 4100ساخت آمریكا)،
مجهز به تصحیح زمینه با المپ دوتریم و دارای لوله گرافیتی
پیرولیتیكی تقسیمی و المپ کاتدی توخالی نیكل (طول موج
 232نانومتر و پهنای شكاف  0/2نانومتر) و سرب (طول موج
 217نانومتر و پهنای شكاف  )1/0نانومترانجام شد و گاز
آرگون به عنوان گاز بی اثر استفاده شد .در جدول( )2شرایط
دستگاه جذب اتمی مجهز به کورة گرافیتی برای اندازه گیری
عناصر مورد نظر به شكل زیر آمده است.

مورد بررسی قرار گرفت .ایستگاه کشتی یونانی :این ایستگاه
واقع در جنوب غربی جزیره کیش با ساحلی از نوع Exposed
( دماغه ای) می باشد و به دلیل رفت و آمد باالی توریست و
همچنین عبور فراوان کشتی های نفتی،این ناحیه مورد بررسی
قرار گرفت .ایستگاه بازار عرب :در شمال غربی جزیره واقع
است و دارای سواحل صخره ای و از نوع دهانه ای می باشد.
طول و عرض جزر ومدی  480و  100متر می باشد.این منطقه
جزء مناطق قدیمی جزیره بوده و رفت و آمد مردم در آنجا
بسیار زیاد است و ناحیه باالدست آن به علت ریختن فاضالب
جزیره به این منطقه بسیار آلوده و لجنی می باشد.
نمونه برداری
در این تحقیق پیمایش در سواحل صخره ی جزیره کیش در
دو فصل سرد و گرم انجام شد .تعدادی نمونه ی شكم پای
 Euchelus asperتا حد امكان هم اندازه از منطقه جزر و
مدی انتخاب و در محل با آب دریا برای زدودن رسوبات و مواد
زائد شستشو داده شده و درون کیسه های پالستیكی قرار داده
شدند .همچنین نیم کیلوگرم از رسوب سطحی با بیلچه
پالستیكی برداشته و آب منطقه نیز از کاغذ صافی عبور داده
شد و درون بطری جمع آوری گردید .نهایتاً کلیه نمونه ها در
داخل یخدان به آزمایشگاه منتقل و در دمای  -18درجه
نگهداری شدند .در آزمایشگاه بافت نرم و سخت شكم پایان
جدا شد و سپس نمونه های رسوب ،بافت سخت و نرم حلزون
درآون با دمای 105درجه سانتی گراد به مدت  24ساعت قرار
داده شد تا کامالً خشک شوند .در ادامه نمونه ها برای سرد
شدن و کاهش رطوبت در دیسكاتور قرار گرفتند.
روش هضم نمونه ها

به مقدار  0/2-0/5گرم از نمونه بافت سخت و نرم را جداگانه
در ارلن مایر  250میلی لیتری ریخته و به آن  5میلی لیتر
جدول -2شرایط دستگاه جذب اتمی
Peak height
)200°C (Ramp 20 sec, hold 10 sec
)500°C (Ramp 10 sec, 10 sec
)2600°C ( 0 sec, 3.2 sec
)2700°C (0 sec, 2 sec
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Determination mode
Temperature program
Drying
Ashing
Atomizing
Cleaning
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آنالیز آماری

نتایج

برای تحلیل داده ها از نرم افراز  SPSSو از روش آماری
تجزیه واریانس یک طرفه  ANOVAبرای آنالیز معنی دار
بودن و برای محاسبه ضریب همبستگی و از روش آنالیز
رگراسیون استفاده گردیده است.

طبق بررسی های انجام شده میزان سرب در کلیه نمونه های
آب در ایستگاه های جزیره کیش کمتر از حد تشخیص
دستگاه بود .شكل شماره ( )1نشان دهنده میزان غلظت فلز
سرب در زمستان و تابستان در بافت نرم در ایستگاه های
مختلف است.

شكل  -1میزان غلظت فلز سرب در زمستان و تابستان در بافت نرم در ایستگاه های مختلف به شكل میانگین و خطای استاندارد
همانطورکه در شكل( )1مشاهده می شود بیشترین مقدار سرب در بافت نرم در فصل زمستان مربوط به ایستگاه کشتی یونانی و به
مقدار  3/567 ppbمی باشد و در فصل تابستان بیشترین میزان سرب درون بافت نرم مربوط به ایستگاه بازار عرب به مقدار ppb
 3/067می باشد .بین میزان سرب در بافت نرم بدن شكم پا در منطقه کشتی یونانی و صدا و سیما اختالف معنی داری وجود
داشت(.)P<0/05
شكل شماره ( )2نشان دهنده میزان غلظت فلز سرب در زمستان و تابستان در پوسته شكم پا در ایستگاه های مختلف است.
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شكل  -2میزان غلظت فلز سرب در زمستان و تابستان در بافت سخت شكم پا در ایستگاه های مختلف جزیره کیش
سرب در رسوب های سطحی در چهار ایستگاه در جزیره کیش
را نمایش می دهد.

میزان سرب در فصل زمستان در پوسته شكم پا به طور معنی
داری باالتر از فصل تابستان بود( .)P<0/05شكل ( )3میزان

شكل  -3میزان غلظت فلز سرب در زمستان و تابستان در رسوب در ایستگاه های مختلف به شكل میانگین و خطای استاندارد
همبستگی معنی داری بین میزان سرب در رسوب و بافت نرم
و سخت شكم پا را نشان نداد()P≥0/05

همانطورکه در شكل()3مشاهده می شود بیشترین مقدار سرب
در رسوب در فصل زمستان و مربوط به ایستگاه درخت سبز و
به مقدار  4/267 ppbمی باشد که با سایر مناطق اختالف
معنی داری داشت()P<0/05و در فصل تابستان بیشترین
میزان سرب در رسوب مربوط به ایستگاه کشتی یونانی و به
مقدار  1/833ppbمی باشد.آزمون همبستگی هیچگونه
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که معموال آب توازن خود را قبل از رسیدن به جزیره الوان یا
خارک برای بارگیری نفت خام در حوالی جزیره کیش تخلیه
می نمایند ،می تواند دلیل دیگری برای افزایش آلودگی در این
منطقه می باشد(عمیدی .)1380،باتوجه به خطوط کشتیرانی،
عامل دیگری که احتماال باعث افزایش آلودگی در این منطقه
است تخلیه فاضالب بهسازی نشده کشتی ها می باشد که
ممكن است محتوی آب آلوده به روغن موتورخانه ها و نفت
نشت یافته از دیگر بخش های نفت کش ها باشد که ساالنه
حدود  1تا 10میلیون تن مواد نفتی از طریق پساب ها و نشت
طبیعی یا عمدی وارد دریا می گردد (عمیدی.)1380،
 Dengو همكاران در سال  2008اذعان داشت که علی رغم
باال بودن غلظت آلودگیها در یک منطقه به علت عدم
دسترسی موجود به منابع آالینده تاثیر آنها بر روی موجودات
کمتر بوده است و ممكن است به غذای در دسترس ،شرایط
فیزیكی و شیمیایی محیط و یا عوامل دیگری بستگی داشته
باشد .حلزون  Euchelus asperگیاهخوار است و از
ماکروجلبکهای منطقه تغذیه می کند ،بنابراین راه اصلی ورود
فلزات به بدن این شكم پا جذب از طریق غذا می باشد.
آزمون همبستگی پیرسون نیز هیچگونه همبستگی بین بافت
های حلزون با رسوبات را نشان نداد که با نتایج  Dengو
همكاران در سال  2008بر روی بافت نرم حلزون و رسوب
سواحل جنوبی چین ،مطابقت دارد .در فصل زمستان بیشترین
تجمع سرب در ایستگاه بازار عرب در بافت سخت به مقدار
 4/93ppbو در فصل تابستان بیشترین تجمع سرب در
ایستگاه صدا و سیما  2/63 ppbبوده است.
به دلیل وجود بندرگاه باالبودن تراکم شهری و دفع پساب
شهری در ایستگاه صدا و سیما ،باال بودن میزان فلز سرب به
وضوح قابل مشاهده است .جدول( )3نشان دهنده غلظت
فلزات سنگین در رسوب سواحل کیش با سایر نقاط آبی جهان
است که نشان می دهد مقادیر فلزات سنگین در جزیره کیش
بسیار پایین تر از سواحل چابهار ،عمان ،بحرین ،امارت متحده
عربی و قطر می باشد.

بحث و نتیجه گیری
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بیشترین غلظت سرب در
فصل زمستان در بافت نرم شكم پا ( )ppb 2/57و پس از آن
بافت سخت(  )ppb 2/28و بعد از آن در رسوب( )ppb2/23
می باشد ،میزان سرب در آب منطقه کمتر از حد تشخیص
دستگاه بود .در حالیكه در فصل تابستان غلظت سرب در بافت
نرم بیشترین( )ppb2/02و پس از آن رسوب میزان بیشتری از
سرب را در مقایسه با بافت سخت و آب داشت .در کل غلظت
سرب در فصل زمستان بیشتر از تابستان بدست آمد.
در این تحقیق میزان تجمع فلز سرب در بافت نرم بیشتر از
بافت سخت است این مسئله میتواند ناشی از توانایی سرب به
تشكیل پیوند با گروه  –SHآمینواسید باشد (Deng et al.,
) 2008که با یافته های به دست آمده در تحقیق عمیدی در
سال  1380و شیخ وند در سال  1390مطابقت دارد .همچنین
دلیل دیگر تجمع فلزات در بافت نرم آبزیان را میتوان ناشی از
تفاوت در سیستم اندامها و دستگاههای داخلی ،جنس ،بافت-
ها ،فعالیت متابولیسمی ،چرخه زیستی ،مكانیسمهای دفع
فلزات تلقی نمود).)Ahn et al., 2002
بیشترین تجمع زیستی سرب در بافت نرم در فصل زمستان در
ایستگاه کشتی یونانی بدست آمد(شكل  .)1در نزدیكی کشتی
یونانی ،خروجی آب شیرین کن قرار دارد و به نظر می رسد
باال بودن میزان امالح در این منطقه سبب افزایش فلز در بدن
شكم پا باشد ) .)Deng et al.,2008به همین ترتیب
 Hamedو  Emaraدر سال  2006علت باال بودن غلظت
فلزهای سنگین در بدن دو کفهای Barbatus barbatus
در سواحل سوئز نزدیكی منطقه به تاسیسات آب شیرین کن و
سایر فعالیت های انسانی را ذکر نمودند.
نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که از سمت شرق(ایستگاه
صدا و سیما) به غرب میزان تجمع سرب افزایش یافته است.
این یافته با نتایج نصری در سال  1374مطابقت نشان می
دهد .جهت جریان های سطحی در منطقه کشتی یونانی که از
سمت تنگه هرمز به سمت سواحل ایرانی خلیج فارس است
می تواند یكی از دالیل تجمع سرب در منطقه کشتی یونانی
باشد .با توجه به این که جهت امواج به سمت غرب و شمال
غربی است ،لذا آلودگی فلزی و هیدروکربنها از سمت جنوب
شرقی به سمت غرب وجنوب غربی جزیره منتقل می گردد و
هم چنین از آنجاییكه ایستگاه کشتی یونانی در جنوب جزیره
و محل تردد کشتی های بزرگ نفتكش اقیانوس پیما می باشد
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جدول -3مقایسه نتایج حاصل از اندازه گیری غلظت فلز سرب ) (ppbدر رسوب
منطقه

سرب

منبع
Romano et al., 2004

خلیج ( Naplesجنوب ایتالیا)

168

Oygard et al., 2008

سواحل نروژ

11

Cuong & Obbard, 2006

سواحل سنگاپور

0/85

Ergul et al., 2008

دریای سیاه ( شرق ترکیه)

47/11

Arian et al., 2008

سواحل پاکستان

19/8

De Mora et al., 2004

عمان

1/82

De Mora et al., 2004

بحرین

99

De Mora et al., 2004

امارات متحده عربی

42/93

De Mora et al., 2004
عین الهی1387 ،

قطر

4/88

چابهار

31/97

تحقیق حاضر

جزیره کیش در فصل زمستان

2/23

تحقیق حاضر

جزیره کیش در فصل تابستان

1/73

در نهایت میزان فلز سنگین سرب در بافت نرم Euchelus
 asperبیشتر از پوسته شكم پا بود .همچنین در فصل
زمستان میزان تجمع سرب در بدن و رسوب بیشتر از فصل
تابستان ارزیابی شد .با اینكه میزان سرب در رسوب کمتر از
استاندارد  WHOبود ولی به دلیل ماهیت تجمع پذیری
فلزهای سنگین در بدن موجوداتی مانند نرم تنان ،جلبک ها و
سایر آبزیان و موجودات ،وجود آالینده ها در طول زنجیره
غذایی بزرگنمایی زیستی یافته و می نواند مشكل آفرین باشد.

طبق استاندارد جهانی مقدار سرب در رسوب 19ppmاست
که میتواند منشاء طبیعی داشته یا ناشی از عملیات احداث
اسكلهها در دریا و یا ورودی فاضالب باشد که در اثر مرور زمان
در بستر رسوبات تجمع کردهاند).(Romano et al., 2004
با بررسی تجمع سرب موجود در رسوب در فصل زمستان،
بیشترین تجمع در ایستگاه درخت سبز با مقدار  4/2ppbبوده
است و در فصل تابستان بیشترین تجمع در ایستگاه کشتی
یونانی 1/83 ppbمشاهده شد که پایین تر از حد مجاز
استاندارد ) (WHOمی باشد.
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Lead Concentration in Sediment and Euchelus asper in Rocky Shores of Kish
Island
Banihashemi1, S. & Baniamam2*, M.
1. Islami Azad University, Tahran North Branch
2. Institute for Planning Research, Agricultural Economics and Rural Development, Ministry of Jihad-eAgriculture, Tehran

Abstract
Persian Gulf waters remain heavily impacted by a number of pollutants originating from different
sources such as direct and indirect discharge of land based pollutants, sewage etc. Millions of tons of
industrial effluents are dumped into the gulf shallow waters every year and the environment is highly
contaminated in many urban and industrialized areas of many countries. As a result, high concentrations
of heavy metals occur in some areas.The aim of the present study is to determine the bioaccumulation of
heavy metals such as lead in water, sediment, soft and hard tissues of Euchelusasper at four selected
stations of Kish Island’s rocky shores in winter and summer of 2014. Lead in water samples were
assayed (after preparation and chemical digestion) using Perkin Elmer 4100 atomic absorption
spectrometer. Lead heavy metal concentrations obtained in four stations in winter and summer,
respectively, in soft tissue were 2.57 ppb and 2.02 ppb, in hard tissue 2.28 ppb and 10,1 ppb, in sediment
2.23 ppb and 1.73 ppb and in water, lower than detection limit.
Keywords: Pb, Euchelusasper, soft tissue, hard tissue, rocky shores, Persian Gulf
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