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  :ه چكيد

بـر زينـدگان،     به منظور بررسي وضعيت آالينده هاي نفتي و فلزات سنگين در منطقه گنـاوه و تـاثير آنهـا                  

 حـد در   1375مطالعه موردي شامل يك گشت آزمايشي در شهريور ماه و سه گشت اجرايي از آبان ماه تا دي ماه                    

گـشت آزمايـشي بـر اسـاس ميـزان آلـودگي نفتـي و تـردد         در طـي  .  انجام شد  فاصل بندر گناوه تا جزيره خارگ       

نفتكشها، تعداد هفت ايستگاه شامل چهار ايستگاه كنترل و تقويت فشار مربوط به خطوط لوله نفـت، سـه ايـستگاه                     

        در هـر گـشت عـالوه بـر وضـعيت آالينـده هـاي نفتـي و                  . در مناطق خارك، امام حسن و گنـاوه انتخـاب گرديـد           

  . ، پالنكتون و بنتوز نيز مورد بررسي قرار گرفت pHيزان دما، شوري، م،فلزات سنگين

  .دست آمده نشان داد كه عمده آلودگي در منطقه گناوه مربـوط بـه هيـدروكربنهاي نفتـي اسـت                   ه  نتايج ب 

نمونـه بـرداري فقـط       اين نوع آلودگي خوشبختانه بصورت پراكنده و موقت ديده مي شد بطوريكه در طول مدت              

و رودخانه شيرونك به ترتيب در ماههـاي         ) 1ايستگاه شماره   ( ودگي عمده در دو ايستگاه ؛ تقويت فشار         دو بار آل  

روند آلودگي در ايستگاه تقويت فشار بتدريج رو به كاهش نهاد بطوريكـه در مـاه                . شهريور و مهر مشاهده گرديد    

            بــا دســتگاههاي موجــود قابــلآبــان فقــط در رســوب مــشاهده گرديــد و در مــاه آذر ميــزان آن در آب و رســوب

  ميلـي گـرم بـر ليتـر و           500ميزان هيدروكربنهاي نفتي در آب و رسوب به ترتيب برابر           بيشترين  .،اندازه گيري نبود  

  . محاسبه گرديدمرگ كيلوگرم برلي   مي250

. مـي داد  بررسي وضعيت پالنكتوني در مناطق آلوده به نفت، كاهش شديدي در تنـوع و تـراكم را نـشان                    

از طـرف   . عمده اين كاهش در فيتوپالنكتونها، مربوط به دياتومه ها و در زئوپالنكتونها از گروه كوپي پودهـا بـود                  

     بيـشتري را نـشان     فراوانـي سراتيومها و تين تينيدها نسبت به ديگـر گروههـاي پالنكتـوني              ها مانند ديگر داينوفالژال 

  .مي دادند

 اههاي آلوده به نفت كم بوده و گروه دوكفه ايها نسبت به ديگـر گروههـا                تراكم و تنوع بنتوزي در ايستگ     

  .فراواني بيشتري داشتند

نتايج آناليز فلزات سنگين در رسوب گوياي آن بود كه ميزان كليـه عناصـر مـورد بررسـي كمتـر از حـد                        

  .      مجاز مي باشد
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  : مقدمه

مـستقيم يـا     نوعي است كه قسمت اعظم ايـن مـواد بطـور          متعدد و مت   انسان توليد كننده آالينده هاي بسيار     

ي تجزيه زيستطي فرايندهاي ) مانند اغلب موادآلي (بخشي از اين آالينده ها . غيرمستقيم به محيط آبي راه مي يابد

بـراي مـدت    قبيل سموم دفع آفات هيدروكربن كلر دارد مقابل تجزيـه مقـاوم بـوده و    از مي گردند ولي ساير مواد  

  ).1371كوشا، (ر محيط آبي باقي مي مانند مديدي د

برخـي از ايـن     . آالينده هاي گوناگون داراي تاثيرات متنوعي برروي آبزيان وصنعت شـيالت مـي باشـند              

مواد اگر به نحو مناسبي تحت كنترل درآيند اثرات مثبتي در تسريع رشد گياهان خواهند داشت البته بعضي از آنها                    

ابودي موجودات آبزي شوند و يا موجـودات را جهـت مـصرف انـسان نامناسـب                 سمي بوده و باعث ن     ممكن است 

     برخي از آالينده هـا بـي ضـرر بـوده و تـاثيري بـر روي اكوسيـستم آبـي نداشـته و يـا داراي اثـرات كمـي                               . سازند

  ). 1371كوشا، (هستند 

ــ       ــاي هي ــه آلودگيه ــذاري، ب ــد و تاثيرگ ــب، روش تولي ــوع تركي ــاس ن ــر اس ــا را ب             دروكربنها،  آلودگيه

فلزات سنگين، راديو اكتيو، حرارتي، فراورده هاي شيميايي مورد اسـتفاده در كـشاورزي، شـوينده هـاي سـنتزي،                    

  ).1372اسكاش،( تقسيم مي كنند .....جزر و مدهاي قرمز و 

 تـردد   در حال حاضر از ميان آلودگيهاي ذكر شده، به دليل وجود ترمينالهاي نفتي، حفـر چاههـاي نفـت،                  

 در خليج فارس، هيدروكربنهاي نفتي و فلزات سنگين از جمله آلودگيهاي مهـم           ......و  نفتكشهاي نفتي و غير نفتي      

هـاي تحقيقـاتي در ايـن زمينـه را بـه خـود               در اين منطقه است كه در چند سال اخير قسمت اعظم يا كل پـژوهش              

  ).1373،  ساماني؛1375حسين خضري،  ؛1375اميدي، ( اختصاص داده است 

     ايـن مـواد حاصـل    بطوركلي منشا هيدروكربنهاي موجـود در اقيانوسـها، متفـاوت مـي باشـد ولـي اصـوال                 

  ،    تجزيــه فيتوپالنكتونهــا، زئوپالنكتونهــا، عمليــات حفــاري، چاههــاي نفــت، تــردد كــشتيهاي نفتــي، ريــزش بــاران 

ولـي مطالعـاتي كـه در       .  هر ساله متغيـر مـي باشـد        ،بديهي است ميزان تاثير هر يك از اين منابع        . است....   و سيالب



 	

 درصـد از هيـدروكربنهاي موجـود در    50 در اين زمينه انجـام گرديـد، نـشان داد كـه حـدود           1970–1973سالهاي  

 درصد ديگـر هيـدروكربنها در اثـر تـصادفات دريـايي، نـشت       50اقيانوسها حاصل تجزيه گياهان و جانوران بوده و      

  .( Rernberg, 1974 )فت، ورود هيدروكربنها توسط سيالب و باران مي باشد لوله ها و چاههاي ن نفت از

 را شـامل بـوده،      C1–C20از آنجا كه هيدروكربنها طيف وسـيعي از مـواد بـا جـرم مولكـولي مختلـف از                    

ن نها مواد معدني مغذي مانند نيتراتها و فسفاتها موجود مـي باشـد لـذا قادرنـد بـا توجـه بـه ميـزا         آهمچنين به همراه    

لودگي ناشـي از هيـدروكربنهاي      آمتفاوتي را ايجاد نمايند ولي بطور كلي         غلظت هر يك در محيط، تاثيرات نسبتا      

نفتي در اكثر مواقع، به دليل ورود مواد مغذي معدني همراه با هيـدروكربنها در ابتـدا سـبب افـزايش نـسبي تـراكم                         

بزيـان بخـصوص    آسبك مانند بنـزن، مـرگ و ميـر          فيتوپالنكتونها گرديده سپس با افزايش غلظت هيدروكربنهاي        

حساسيت گروههاي مختلف پالنكتوني نسبت به اين مواد متفاوت مي باشد بـه طوريكـه               . غاز مي شود  آپالنكتونها  

 و Doliolum denticulatum نـشان داد كـه گونـه هـاي     Santa Barbaraمطالعات انجـام شـده در شـرق سـاحل     

Penelia avirostrisدر واقع اين دو گونه را بعنوان يك شناساگر  مقاوم بوده و (Indicator)معرفي كردند .  

 تا  1956مطالعات انجام شده در زمينه تاثير هيدروكربن هاي نفتي بر روي موجودات بنتيك طي سا لهاي                 

 گوياي آن بود كه بيوماس موجـودات بنتيـك در ايـن سـواحل كـاهش      Santa Barbara در سواحل آلوده 1969

      Peliodes listrolobus بـه نـام   Echuroidميزان قابل توجه اي از آن ناشي از كـاهش بيومـاس يـك كـرم     يافته و 

  .)Ruivo1972(مي باشد

       حـاكي   1973 – 1994هيدروكربنهاي نفتـي در منـابع آبـي مختلـف طـي سـالهاي               ن  بررسي و مطالعه ميزا   

             ) ميلـي گـرم در مترمربـع         0 – 540(ريـا ي مديترانـه      از آن است كه بيشترين نوسـانات هيـدروكربنها مربـوط بـه د             

        ،  1/0 – 8/91اين مقادير براي اقيـانوس اطلـس شـمالي، خلـيج مكزيـك و دريـا سـياه بـه ترتيـب برابـر                         . مي باشد 

  .دست آمده استه  ميلي گرم بر متر مربع ب1/0 و 0 – 86/31



 


              يــدروكربنهاي نفتــي در آبهــاي ســطحي خلــيج فــارس مطالعــات انجــام شــده در زمينــه بررســي ميــزان ه

 در پنج ايستگاه انتخابي بر اساس تنـوع زيـستي و احتمـال وجـود آلـودگي انتخـاب                    1374 تا تابستان    1373از پاييز   

ــده     ــري دي ــدازه گي ــل ان ــي قاب ــودگي نفت ــه آل ــاطق مــورد بررســي هــيچ گون ــود كــه در من ــاي آن ب ــد، گوي                    گردي

  ).1375حسين خضري، (نمي شود 

چنانچه گفته شد يكي از منابع احتمال آلودگي در خليج فـارس، فلـزات سـنگين مـي باشـد بـه طوريكـه                        

 و در تمـامي گروههـاي جـدول تنـاوبي مـي باشـند،               7 تا دوره    3 از دوره    92 تا   22فلزات سنگين داراي عدد اتمي      

         سـت كـه در اثـر فرسـايش خـاك و سـيالبها بـه دريـا ريختـه          منابع اين عناصر، معادن طبيعي موجـود در خـشكي ا    

  نفـت (مي شوند ولي در چند دهه اخير، ورود فاضالب كارخانه ها و ديگـر تاسيـسات نفتـي همچنـين خـود نفـت                         

عامـل افـزايش ايـن فلـزات در         ) بطور طبيعي داراي مقادير زيادي فلزات كادميم، نيكل، واناديوم و سرب مي باشد            

 درصـد آهـن     8/7 بـر روي اقيانوسـها نـشان داد كـه            1970بطوريكه مطالعات انجام شـده در سـال         . شده اند درياها  

 درصد آن حاصل فعاليتهاي انساني است، اين روند براي جيوه           2/92موجود در اقيانوسها حاصل فرسايش خاك و        

  .(Rernberg, 1974; Clark, 1992) درصد بوده است92 به 28 درصد و روي 93 به 7 ، سرب 70 به30

 به كادميم و مرگ و ميرهاي       Jintsaبه طوركلي به دنبال آلودگي شديد منطقه ميناماتا به جيوه و رودخانه             

در . ، بررسي آالينده هاي فلزات سنگين در جهان جـدي گرفتـه شـد             1970–1975انساني ناشي از آن طي سالهاي       

 بررسي فلزات سنگين در خليج فـارس نمودنـد و از             براي اولين بار اقدام به     ROPME گروه كشورهاي    1982سال  

آن زمان به بعد روند احتمالي آلودگي فلزات سنگين در اين منبع آبي توسط پژوهشگران مختلـف مـورد بررسـي                      

 در  اميـدي . فلزات واناديوم، نيكل و سرب را در كانال سـلطاني بوشـهر مطالعـه نمـود               ) 1373ساماني،  (قرار گرفت   

ن، سرب، روي، نيكل، مس و كادميم را در پنج ايستگاه انتخابي از خارگ تـا خلـيج نايبنـد                     فلزات آه  ،1374سال  

    يك از عناصر مورد نظر در رسوبات بـيش از حـد مجـاز نبـوده ولـي                  بررسي نمود، نتايج حاصل نشان داد كه هيچ       



 ��

، روي، آهـن، نيكـل و   در كليه فصول ميزان دو فلز مس و سرب و در فصول بهار و تابستان عالوه بـر فلـزات فـوق               

  .كادميم در آب از حد مجاز باالتر بوده و احتمال آلودگي دارند

با توجه به موارد فوق و از آنجا كه منطقه شمالي خليج فارس بخصوص گناوه تا بحركانسر نوزادگاههاي                  

ه بـصورت    مي باشد همچنين داراي جزاير مرجاني بـوده كـ          …آبزيان مهم شيالتي از جمله ميگو، ماهي مركب و          

طبيعي از چراگاههاي عمده و مهم خليج فارس محسوب مي شوند و از طرفي تاسيسات آلوده كننده نفتي در ايـن                     

  .منطقه مي باشد، طرح بررسي آالينده هاي منطقه گناوه بعنوان يك مطالعه مقدماتي در اين زمينه پيشنهاد گرديد

    نفتـي و فلـزات سـنگين آهـن، روي، سـرب،            سعي گرديد، ميـزان آالينـده هـاي          تحقيقدر اين   بطوركلي  

 كادميم و مس در منطقه شمالي خليج فـارس مـشخص گـردد و همچنـين بـه همـراه آن تـراكم گونـه هـاي                  ،نيكل

  .مختلف بنتوزي و پالنكتوني و ارتباط آن با آالينده ها مورد بررسي قرار گيرد

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ��

  :، مواد و روش ها ابزار

  :ابزار و مواد

دسـتگاههاي   هيدروكربن هـاي نفتـي بـه ترتيـب از          سي، جهت اندازگيري فلزات سنگين و     رن بر درطي اي 

  . واريان، استفاده گرديد3700 واريان و گازكروماتوگرافAA- 135ب اتمي ذج

 20 ميكـرون قطـر دهانـه   55همچنين براي نمونه بـرداري از پالنكتونهـا از تورپالنكتـون گيـري بـا چـشمه             

  .متر هيدروبيوس، مورد استفاده قرار گرفتسانتيمتر به همراه فلو

      جهت نمونه برداري از رسوبات به منظور بررسـي فلـزات سـنگين، هيـدروكربن هـاي نفتـي، مـواد آلـي،                       

  . بكار گرفته شد15*15دانه بندي و بنتوزها، گراپ با سطح دهانه 

پكتروفتومتر، ميكروسـكوپ   ي مورد استفاده در اين تحقيـق شـامل دسـتگاه اسـ            يساير وسايل و مواد شيميا    

 ميكـرون ظـروف نمونـه بـرداري،     625 و 125 ، 63 ، 500، شوري سـنج، دماسـنج، الـك هـاي        )اينورت(معكوس  

  .فرمالين، رزبنگال، الكل، دي كرومات پتاسيم و اسيد سولفوريك غليظ مي باشد

  

  :روش بررسي

بوشهر انجام گرديد كه شامل يـك       چهار ماه در منطقه گناوه واقع در غرب شهرستان           اين تحقيق به مدت   

در طي گـشت آزمايـشي،      . بوده است  1375ي از آبان تا دي ماه       يگشت آزمايشي در شهريور ماه و سه گشت اجرا        

 متر انتخاب گرديد كه     16 -20 هفت ايستگاه در اعماق    و جنس بستر،  بر اساس ميزان آلودگي نفتي، تردد نفتكشها        

 يو ايستگاهها) 1 - 4ايستگاههاي (  مربوط به خطوط لوله نفت )(SPMار شامل چهار ايستگاه كنترل و تقويت فش   

  .مي باشد ، امام حسن و گناوه بعنوان ايستگاه شاهد)محل تردد نفتكشها(ترتيب در مناطق خارك ه  ب5 - 7
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  موقعيت جغرافيايي ايستگاههاي مورد بررسي : 1جدول شماره  

  طول جغرافيايي  عرض جغرافيايي

  ثانيه   دقيقه   درجه  ثانيه   دقيقه   درجه

  نام محل
ره شما

  ايستگاه

  1  گناوه               31  50    32  29

  2  1اس پي ام         10  29  50  30  28  29

  3  2اس پي ام                         28  50    26  29

  4  3اس پي ام        21  25  50  30  21  29

  �  4اس پي ام                         23  50    17  29

  6  خارگ          10  21  50  30  14  29

  7  امام حسن         11  50    52  29

  

  

  

الزم به ذكر است كه با توجه به طوفاني بودن دريا  در هر سه گشت، نمونه بـرداري از برخـي ايـستگاهها                        

همچنـين در طـول ايـن دوره، از         .  به دليل بعد مسافت و خطرات آن مقدور نگرديد         گبخصوص امام حسن و خار    

  .ودخانه فصلي شيرونك، به دليل وجود مواد نفتي نمونه برداري انجام شدر

  در طي اين تحقيق در هر ايستگاه، ابتدا نمونه هاي آب جهت بررسي فلزات سـنگين، آالينـده هـاي آلـي                     

.  برداشت و در ظروف مناسب در مجاورت يخ به آزمايشگاه منتقل گرديـد   pH، شوري و) هيدروكربنهاي نفتي(

  . ن درجه حرارت سطح و عمق آب در هر ايستگاه ، چندين بار اندازه گيري و ميانگين آن ثبت گرديدهمچني

 اسـتفاده گرديـد،     15*15به منظور بررسي ميزان فلزات سنگين در رسوبات بستر از گراپ با سطح دهانـه                

نتقال به آزمايشگاه ،    نمونه هاي جمع آوري شده در كيسه هاي پالستيكي به صورت جداگانه نگهداري و پس از ا                

            بـا مخلـوط   شـده و     ميكـرون جـدا      63جهـت آنـاليز نمونـه هـا، ابتـدا رسـوبات بـا دانـه بنـدي زيـر                     . ندفريز گرديد 

، سپس ميـزان فلـزات سـنگين موجـود در آنهـا بـا               ندهضم گرديد ) 1 : 2(اسيد نيتريك و پركلريك اسيد به نسبت        

شرايط دستگاه جهت آناليز نمونه هاي رسوب .   اندازه گيري شدAA- 375استفاده از دستگاه جذب اتمي واريان 
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ميـزان   تعيـين  ،الزم  مـواد  وجـود به دليل عـدم      كه   الزم به توضيح است   . توصيف شده است   ) 8( در جدول شماره    

  .بودمقدور ن آب، نمونه هايدر فلزات سنگين 

  ،  15 * 15تـدا بـا اسـتفاده از گـراپ            به منظور بررسي ميزان هيدروكربنهاي نفتـي موجـود در رسـوب، اب            

 ليتـري   2نمونه برداري از رسوبات بستر انجام گرديد سپس نمونـه هـاي حاصـل در شيـشه هـاي درب سـمباده اي                        

  .نگهداري و در مجاورت يخ به آزمايشگاه منتقل شد

از ونه برداري   ، نم  جهت بررسي ميزان هيدروكربنهاي نفتي موجود در آب، ابتدا با استفاده از بطري روتنر             

 ليتـري وارد گرديـده و پـس از          2نمونه هاي حاصل در شيشه هـاي درب سـمباده اي            . سطح و عمق آب انجام شد     

  . ندثابت شدن با محلولهاي هگزان نرمال و اسيد سولفوريك غليظ، در مجاورت يخ به آزمايشگاه منتقل گرديد

ه گيري ميزان هيدروكربنهاي نفتـي در آنهـا ،          در آزمايشگاه به منظور آماده سازي نمونه هاي آب و انداز          

نمونـه آمـاده شـده تحـت شـرايط دمـايي ويـژه زيـر بـه                  . از محلول هگزان نرمال و ستون سيليكاژل استفاده گرديد        

  . تزريق شد دستگاه گازكروماتوگراف

  

  

  براي تزريق نمونه آماده شده شرايط دمايي دستگاه گاز كروماتوگراف

======================================================================  

   درجه سانتيگراد        160                   دماي محل تزريق                                                   

  رجه سانتيگراد د280                دماي دتكتور                                                                

   دقيقه1         مدت زمان دماي اوليه ستون                                                 

   درجه سانتيگراد 250        دماي پاياني ستون                                                                

   دقيقه5                                         مدت زمان دماي پاياني                        

   درجه سانتيگراد در دقيقه15           سرعت افزايش دما                                                             

   amps/mV                                    حساسيت                                                      
12-

10  

  OV-101- CHROHP  80/100  2M*1/8ss %10مشخصات ستون                              فلزي                      
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     جهت آماده سازي نمونه هاي رسـوب و انـدازه گيـري ميـزان هيـدروكربنهاي نفتـي در آنهـا، از محلـول                        

 تحت شرايط دمايي فوق بـه       ،آماده شده هاي  نمونه  . استفاده گرديد دي كلرومتان و ستون هاي سيليكاژل و آلومينا         

  .ندتزريق گرديد دستگاه گازكروماتوگراف

      هـاي حاصـل از     و مقايـسه نمودار    Excelبه منظـور محاسـبه غلظـت هيـدروكربنها ي موجـود، از برنامـه                

      فقـط از    ،ود اسـتانداردهاي مناسـب    شايان ذكر است كه به دليل عدم وج        . مجهول استفاده گرديد   و استانداردنمونه  

    .بعنوان نمونه استاندارد استفاده شدنفت سفيد 

ــه    ــه هــاي رســوب، ب ــدروكربنهاي موجــود در برخــي از نمون ــزان هي ــر و وزن ســنجي رمي ــز         وش تبخي ني

مـورد  حـالل    ، پـس از آن    در ابتدا مواد نفتي توسط حالل از رسـوب جـدا سـازي شـده              در اين روش،    . بررسي شد 

         به كمك حمام آب تبخيـر گرديـده و سـپس وزن هيـدروكربنهاي بـاقي مانـده                 ) داراي نقطه جوش پايين   (استفاده  

  .شد رسوبات، اندازه گيريدر 

نمونه برداري از رسوبات بستر در هر ايستگاه، به منظور بررسي ميزان مـواد آلـي كـل، شناسـايي و تعيـين                       

در .  انجام گرديـد cm215×15  با استفاده از گراپ با سطح دهانه ، و دانه بندي)بنتوزها ( تراكم موجودات كفزي 

سـپس  .  ميكرون، الـك شـد  63  و 500 از كل رسوب، جهت بررسي بنتوز با استفاده از الك هاي   4/1هر برداشت، 

ي بخـش ديگـر رسـوبات بـراي بررسـ         . نمونه هاي حاصل با استفاده از رزبنگال و الكل رنگ آميـزي و ثابـت شـد                

  . دگرديدرصد مواد آلي كل و دانه بندي در مجاورت يخ به آزمايشگاه منتقل 

تتراكلريـد كـربن     در آزمايشگاه، جهت شناسايي گروههاي مايوفونا، نمونـه را خـشك كـرده بـا محلـول                

ز بـا اسـتفاده ا    ) ماكروفونـا و مايوفونـا      (  مخلوط نموده سپس نمونه هاي جانوري از آن جدا شد و كليـه نمونـه هـا                

  .ميكروسكوپ تشريحي و كليدهاي شناسايي موجود، شناسايي و شمارش گرديد

 درجـه سـانتيگراد، بـه    70 گرم از رسوب خـشك شـده در دمـاي     100به منظور تعيين دانه بندي رسوبات،       

   سـپس مخلـوط حاصـل، از   .  ساعت در مخلوط آب مقطر و پلي فـسفات سـديم نگهـداري گرديـد               48 تا   24مدت  
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   بور داده شد و رسوب باقي مانده بر روي الـك پـس از شـستن، خـشك شـده و بـا اسـتفاده از                          ميكرون ع  63الك  

 ميلي متر الك گرديده و در نهايت وزن رسوب بـاقي مانـده بـر روي هـر الـك بـه                       5/0 و   125/0 ،   1 ، 2الك هاي   

  .صورت درصد محاسبه و ثبت شد

داده هـاي حاصـل از       ي كـل رسـوبات،      جهت اندازه گيري درصد مواد آل     به منظور انتخاب بهترين روش      

مقايـسه  ) اسيد سـولفوريك و دي كرومـات پتاسـيم          ( و شيميايي   ) استفاده از كوره الكتريكي     (  دو روش فيزيكي  

  .گرديدكه به دليل خطاي باالي روش اول، نتايج حاصل از روش دوم مورد توجه قرار گرفت

وركشي به صورت خطي و افقي در سه نقطه از هـر            همچنين به منظور نمونه برداري از پالنكتونها، روش ت        

 درصـد نگهـداري و بـه        5پس از آن نمونـه برداشـت شـده در محلـول فرمـالين               . ايستگاه مورد استفاده قرار گرفت    

در ضمن بررسي نمونه ها در آزمايشگاه، در صورتيكه نمونه، داراي تراكم زيادي بوده ،               . آزمايشگاه منتقل گرديد  

رسـانده، سـپس يـك سـانتي متـر مكعـب از             ) حجم ظرف مورد اسـتفاده      (  سانتي متر مكعب     4400حجم آن را به     

محلول انتخاب و تعداد هر گونه در نمونه بررسي و ثبت شد، اين عمل دو بار انجام گرديد و ميانگين تعـداد ثبـت                        

  .شده محاسبه شد

  :   فرمول زير محاسبه شددر اين تحقيق، حجم آب فيلتر شده در تور پالنكتون گيري با استفاده از 

V = N*S*1000*0.3  

  : كه در آن 

   V= حجم آب فيلتر شده در ليتر 

  S= مساحت دهانه تور 

    N=مقدار كاركرد فلومتر 

  0.3= ضريب ثابت فلومتر 

  1000= جهت بيان حجم به ليتر 
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  :يدهمچنين تراكم گونه هاي پالنكتوني در يك ليتر با استفاده از فرمول زير محاسبه گرد

   

D = M*44000/V  

  

  : كه در آن 

  D= تراكم گونه 

  M= تعداد پالنكتونها در يك سانتي متر مكعب 

  V= حجم آب فيلتر شده 

  4400= ميزان رقيق شدن نمونه اوليه 
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  نقشه ايستگاههاي مورد بررسي
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  : تايج ن

  هيدروكربنهاي نفتي 

؛ آلودگي نفتي در طول مـدت نمونـه بـرداري در منطقـه               مشاهده ميگردد  2 و   1چنانچه در جداول شماره     

) ميلي گرم بر ليتر      ( 100 ، 250گناوه بصورت پراكنده بوده است در اين مدت حداكثر ميزان هيدروكربنهاي نفتي             

 در شهريور مـاه مـي باشـد كـه           1 ميكروگرم بر ليتر در رسوب ايستگاه شماره         280به ترتيب در سطح، عمق آب و        

  . نشت نفت از دستگاه تقويت فشار حاصل گرديده استهمگي بر اثر 

همانگونه كه در جداول ديده مي شود روند آلودگي در ماههاي بعد كاسته گرديده بطوريكه در ماه آبان     

         ميكروگرم بر گـرم و در آذرمـاه كمتـر از حـد تـشخيص دسـتگاه بـوده اسـت و در                       50ميزان آلودگي در رسوب     

 031/0 ،   3 ميلي گرم بـر ليتـر در سـطح و در ايـستگاه شـماره                 025/0 ،   1در ايستگاه شماره    دي ماه ميزان آلودگي     

با توجه به اينكه در دي ماه ، نشت نفت از ايـستگاه تقويـت فـشار                 . ميلي گرم بر ليتر در عمق محاسبه گرديده است        

  .در روزهاي قبل بوده استها به دريا  ديده نشد، بنظر مي رسد كه اين آلودگي در اثر ريختن نفت توسط كشتي

ماههاي آذر و دي به منظور اطمينان بيشتر از عدم آلودگي در ايستگاههاي نمونـه بـرداري، عـالوه بـر                      در

اندازه گيري ميزان آلودگي با دستگاه گاز كروماتوگراف، مقدار آن به روش وزن سنجي هم مـورد بررسـي قـرار                     

  . ميكروگرم بر گرم در ايستگاههاي مورد نظر بود100 و) صفر ( گرفت كه نتايج حاصل به ترتيب برابر 

همانطوريكه قبالً گفته شد در اين تحقيق، عالوه بر ايستگاههاي موجود در دريا، رودخانه هاي فصلي هم                 

از ميان رودخانه هايي كه به دريا مي ريزند، بجز رودخانه شيرونك بقيـه آنهـا آلـودگي                  . مورد بررسي قرار گرفت   

 همچنـين قبـل از      1375اين رودخانه در اثر فاضالب چاههاي احداثي شركت نفت در مهرماه            . شتندقابل ذكري ندا  

         500ميـزان آلـودگي نفتـي در مـاه مهـر برابـر              .  آلـوده شـده بـود        1375 و ارديبهـشت مـاه       1374آن در اسفند مـاه      

انـه، الشـه پرنـدگاني ماننـد سـبزقبا،          ميلي گرم بر ليتر و شدت آن به حدي بود كه عالوه بر نابودي زيندگان رودخ               
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بـر روي   .  متـري از آب را پوشـانده بـود         20 سطح آب تا مسافت      Odonata و   Coleopteraحشرات از راسته هاي     

  . سانتيمتر از مواد نفتي پوشيده شده بود10 – 15بستر اين رودخانه به عمق 

انه كاهش يافته بود ولي اين مورد سـبب         در ماههاي بعد، با وجود اينكه ميزان ورود مواد آالينده به رودخ           

  .كاهش چنداني در بار آلودگي آب و رسوب نگرديده بود

   

  فلزات سنگين 

 ، Chelex -100 همانگونه كه قبالً گفته شد، در طول اين تحقيق به دليل عدم وجود رزين تبادل كاتيوني

  .اندازه گيري ميزان فلزات سنگين در نمونه هاي آب امكان پذير نبود

  

   رسوب

 3دست آمده از اندازه گيري ميزان فلـزات سـنگين در نمونـه هـاي رسـوب در جـدول شـماره                       ه  مقادير ب 

  .مندرج مي باشد

 ميلي گرم بر كيلوگرم بوده كه 5/24 برابر ( Zn )همانگونه كه مشاهده مي گردد ميانگين ميزان فلز روي 

 ميلـي گـرم بـر كيلـوگرم در          1/38ز ماه دي تـا حـداكثر         ميلي گرم بر كيلوگرم در ايستگاه گناوه ا        45/8از حداقل   

    8/37 در طـول ايـن پـروژه برابـر     ( Ni )متوسط ميـزان فلـز نيكـل    .  از ماه آبان نوسان داشته است 3ايستگاه شماره 

 ميلـي گـرم بـر      1/44 ميلي گرم بر كيلـوگرم در ايـستگاه گنـاوه تـا              58/15ميلي گرم بر كيلوگرم بوده كه از مقدار         

  . از ماه دي، تغيير كرده است4كيلوگرم در ايستگاه شماره 

 ميلي گرم بر كيلوگرم بوده، كمتـرين مقـدار آن در مـاه آذر    48/12برابر  ( Pb )ميانگين ميزان فلز سرب 

  . ميلي گرم بر كيلوگرم بوده است58/14 ميلي گرم بر كيلوگرم و بيشترين آن در ماه آذر برابر 97/8برابر 
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 ميلـي گـرم بـر       3 ميلـي گـرم بـر كيلـوگرم بـوده كـه از حـداقل                 69/7 برابـر    (Cu)ميانگين ميزان فلز مس     

 در  1ي در ايـستگاه شـماره        ميلي گرم بر كيلوگرم از ماه د       05/11كيلوگرم از ماه دي در ايستگاه گناوه تا حداكثر          

 ميلـي گـرم بـر كيلـوگرم بـوده كـه             45/1در طـول پـروژه برابـر         (Cd) متوسط مقدار فلز كادميم   . نوسان بوده است  

 ميلـي گـرم بـر كيلـوگرم در          2 و بيـشترين آن      2 ميلي گرم بر كيلوگرم در ايستگاه شـماره          22/1كمترين ميزان آن    

  . از ماه آذر بوده است4ايستگاه شماره 

 ميلـي   437 ميلي گرم بر كيلوگرم بوده كه كمترين مقدار آن برابر            734 برابر   (Fe)يانگين ميزان فلز آهن     م

  . ميلي گرم بر كيلوگرم از ماه آبان بوده است788گرم بر كيلوگرم از ماه دي و بيشترين آن برابر 

  

  پالنكتون 

همانگونـه كـه    . شناسـايي گرديـد    ،   4 گروه پالنكتوني مطابق جـدول شـماره         25بطوركلي در اين تحقيق     

مشاهده مي شود حداقل و حداكثر تراكم پالنكتوني در ايستگاه گناوه به ترتيـب در ماههـاي دي و شـهريور بـوده                       

از   3 از ماه شهريور و بيشترين آن در ايـستگاه شـماره             2همچنين كمترين تنوع پالنكتوني در ايستگاه شماره        . است

  .ماه آبان مي باشد

 در جدول مشاهده مي گردد در شهريور ماه باالترين تراكم پالنكتوني در تمامي ايـستگاهها                كهيهمانطور

همچنـين در   .  كه گروه سراتيومها غالب بـوده ، متعلـق بـه گـروه دياتومـه هـا مـي باشـد                     1به غير از ايستگاه شماره      

 Cheatoceruse نمونه هاي گروه  از ماه شهريور، اندازه نمونه هاي موجود ظاهراً كوچكتر بوده و         1ايستگاه شماره   

  .اكثراً شكسته شده بود
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  بنتوز

همانگونه كـه مـشاهده   . شناسايي گرديد،   5 گروه بنتوزي مطابق جدول شماره       9بطوركلي در اين تحقيق     

 و حداكثر آن در ماه آبـان در ايـستگاه گنـاوه             1مي گردد حداقل تراكم بنتوزي در ماه شهريور در ايستگاه شماره            

فراوانترين گروههاي بنتوزي در طول ايـن بررسـي، مربـوط بـه دوكفـه ايهـا، اسـتراكودا و فرامينيفـرا و                       . استبوده  

 بـا بـار     1شايان ذكر است كـه در شـهريور مـاه در ايـستگاه شـماره                . كمترين فراواني مربوط به خرچنگها مي باشد      

  . آلودگي زياد، تنها گروه كفزي مشاهده شده، دوكفه ايها بوده است
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  بحث و نتيجه گيري 

 ديده مي شود عمده آلودگي در منطقه شمالي خليج فـارس ، مربـوط          3 و   2 ،   1چنانچه در جداول شماره     

اين نوع آلودگي خوشبختانه بصورت پراكنده و موقـت ديـده شـده بطوريكـه در طـول         . به آلودگي نفتي مي باشد    

 ) 4 و   1ايستگاههاي شماره   ( فقط دو بار آلودگي نفتي در دريا        )  آذر و دي     - آبان -شهريور( مدت نمونه برداري    

چنانچه در جدول مـشاهده مـي گـردد رونـد آلـودگي             . به ترتيب در ماههاي شهريور و دي مشاهده گرديده است         

 در ماههاي بعد بتدريج رو به كاهش نهاده بطوريكه در آبـان مـاه فقـط آلـودگي در سـطح بـستر                        1ايستگاه شماره   

بـدون  .  و پس از آن ميزان هيدروكربنهاي موجود به حدي رسيد كه دستگاه قـادر بـه تـشخيص آن نبـود                     ديده شد 

شك اين روند كاهش گوياي قدرت خود پااليشي دريا مي باشد كه به دو صورت؛ يكي تبخير مواد در اثر تابش                     

  .نبع انرژي مؤثر بوده استنور خورشيد، باد و موج و ديگري تجزيه مواد توسط ميكروارگانيسم ها بعنوان يك م

دست آمده از اين تحقيق با نتايج حاصـل از بررسـي ميـزان هيـدروكربنهاي نفتـي در                   ه  مقايسه داده هاي ب   

گوياي آن است كه مناطق ساحلي نسبت بـه منـاطق دور از              ) 1375حسين خضري ،    ( آبهاي ساحلي استان بوشهر     

د منابع آلوده كننده بيشتر و همچنين حركت اين مواد به سـمت  ساحل آلوده تر بوده كه اين مي تواند به دليل وجو          

  .ساحل باشد

 در شهريور ماه و مقايسه آن با ديگر ايستگاهها نـشان دهنـده              1بررسي وضعيت پالنكتوني ايستگاه شماره      

 مشاهده مي گردد عمده كـاهش       1كاهش شديد در تنوع و تراكم پالنكتوني مي باشد و چنانچه در جدول شماره               

            و عمـده كـاهش   Cheatocerus ،Consinodiscus وع و تراكم فيتو پالنكتوني مربوط بـه دياتومـه هـا از جملـه     تن

                از طرف ديگر به نظر  مي رسـد كـه گروههـاي داينوفالژلتهـا ،               . در تراكم زئوپالنكتون مربوط به كوپي پودا است       

Cheatocerus   و Tintinid   شاهده شده در اين ايستگاه مقاومت نشان داده و تراكم آنها نـسبت بـه                به آلودگيهاي م

  .ديگر ايستگاهها كاهش محسوسي نداشته است
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 در ماه شهريور و مقايـسه آن بـا ديگـر ايـستگاهها              1بررسي وضعيت تراكم و تنوع بنتوزي ايستگاه شماره         

آلـودگي، فقـط تـراكم بـسيار كمـي از           گوياي كاهش شديد در تراكم و تنوع مي باشد، بطوريكه در زمان وجود              

   بتدريج در ماههاي بعـد وضـعيت تـراكم بنتـوزي بهبـود يافتـه و تنـوع و تـراكم                . گروه دوكفه ايها ديده شده است     

 در ايـستگاه  ( .T.O.M )همچنين مقايسه ميزان ماده آلـي كـل بـستر    . تقريباً مشابه ايستگاههاي ديگر گرديده است

ايـن  .  مقايسه با ديگر ايستگاهها نشان دهنده افزايش نسبي در ميزان اين فاكتور مي باشد               از شهريور ماه در    1شماره  

بـدون شـك ايـن    . مقدار بتدريج در ماههاي بعد كاهش يافته و تقريباً بـا ديگـر ايـستگاهها يكـسان گرديـده اسـت            

نـين تـاثير مـستقيم      افزايش مي تواند بـه طـور غيـر مـستقيم تحـت تـاثير مـرگ و ميـر پالنكتـوني و بنتـوزي ، همچ                          

  . هيدروكربنهاي نفتي باشد

 ) 3جدول شماره     ( pH در شهريور ماه با نوسانات شوري و         1مقايسه ميزان آلودگي نفتي ايستگاه شماره       

 5/42 و شوري برابـر      5/10 برابر   pHالزم به ذكر است كه در أذر ماه ميزان          . وايستگي مشخصي را نشان نمي دهد       

ايسه با ديگر ماهها، افزايش غير منطقي را نشان مي دهد ولي  با توجه به اينكـه ايـن ميـزان                      دست آمده كه در مق    ه  ب

pH                          ميتواند سبب مرگ و مير شديد ماهيان گردد و از طرفي در آن زمان مرگ و ميري در منطقه ديـده نـشده لـذا 

  . ناشي از خطاي نمونه برداري يا تنظيم دستگاه بوده استpHبنظر مي رسد اين مقدار 

بررسي آلودگي نفتي رودخانه شيرونك در طول اين بررسـي، نـشان مـي دهـد كـه در ايـن ايـستگاه نيـز                         

آلودگي مشاهده شده موقت بوده و در اثر ورود مواد زائد چاههاي نفتي حاصل شده است ولي با توجه به قـدرت                      

 گرديـده اسـت كـه در ايـن          خود پااليشي كم اين منبع آبي كوچك، روند آلودگي تا مدتها ادامه داشـته و سـبب                

  .مدت هيچگونه پالنكتون و بنتوزي تكثير ننمايد

 مشاهده مي گردد كه نفت خام داراي طيف وسيعي از مـواد بـوده كـه                 10همانگونه كه در جدول شماره      

بسياري لز آنها داراي وزن مولكولي زياد هستند، بعضي از اين مواد بطوركلي غير قابل تبخيرند يا در دمـاي كـوره                    

دستگاه گاز كروماتوگراف تبخيـر نمـي گردنـد لـذا نمـي تـوان عـدم تـشخيص مـواد نفتـي توسـط دسـتگاه گـاز                             
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بنـابراين جهـت    . كروماتوگرافي را مالك عدم وجود آلـودگي يـا بـه عبـارتي عـدم وجـود هيـدروكربنها دانـست                    

وشـهاي ديگـر بـا دقـت و         تشخيص دقيق اين مواد و همچنين تاثير رونـد تجزيـه مـواد نفتـي، الزم بـه اسـتفاده از ر                     

. همچنين ميتوان جهت مقايسه از روشهاي رنگ سنجي و وزن سنجي نيز اسـتفاده نمـود                 . حساسيت بيشتر مي باشد   

همانطور كه در قسمت نتايج ذكر گرديد در گشت آذر ماه روش وزن سنجي استفاده گرديد ولـي بـا توجـه عـدم                 

  .دسـت آمـد   ه  ب) ميكروگرم بر گرم     ( 0 و   100ه ايستگاهها   دقت كافي ترازوي موجود، ميزان هيدروكربنها در كلي       

با توجه به موارد فوق ضروري بنظر مي رسد كه در تحقيقات بعدي در اين زمينه، عالوه بر استفاده از دستگاه گـاز   

  .كروماتوگراف ساير روشهاي آزمايشگاهي نيز مورد نظر قرار گيرد

 عـدم وجـود اسـتاندارد مناسـب جهـت محاسـبه ميـزان               كه در روش بررسي بيان شـد، بـه دليـل          گونه  همان

ه آلودگي، از تزريق ميزان مشخصي نفت سفيد به دستگاه گاز كروماتوگرافي بعنوان استاندارد و مقايسه نمـودار بـ                  

با توجه به اينكه نفـت      .  و محاسبه سطح زير پيك، استفاده شد       Excelدست آمده با نمودار نمونه مجهول در برنامه         

لـذا تعـدادي از      ) 7جـدول شـماره     ( ي هيـدروكربنهاي قابـل تبخيـر در نفـت خـام را دارا نمـي باشـد                   سفيد، تمـام  

هيدروكربنهاي موجـود در نمونـه مجهـول قبـل مـشاهده نبـوده اسـت بـه همـين دليـل در هنگـام محاسـبه غلظـت                             

    ك ايـن موضـوع      بـدون شـ    ،هيدروكربنها با برنامه كامپيوتري، اين سري مواد بطوركلي ناديده گرفتـه شـده اسـت              

     مي تواند در تعيين ميزان آلودگي ايجاد خطا نمايد، لذا پيشنهاد مي گردد كـه در تحقيقـات بعـدي حتـي االمكـان                       

     .به منظور باال بردن دقت كار، استانداردهاي مناسب تري تهيه و استفاده گردد

  جـدول شـماره   ( ين در اين تحقيق     دست آمده از اندازه گيري غلظت فلزات سنگ       ه   با توجه به داده هاي ب     

و  ) 1375اميـدي،  ( و مقايسه آن با نتايج پروژه بررسي ميزان فلزات سـنگين در آبهـاي سـاحلي اسـتان بوشـهر                    ) 3

همچنين نتايج تحقيقات انجام شده در منطقه، مشاهده مي گردد كه غلظت كليه فلزات از حد بحراني كمتر بوده و                    

    راي محيط زيست خليج فارس ايجاد خطـر نمايـد، ولـي همانطوريكـه داده هـا نـشان                  بنظر مي رسد كه نمي تواند ب      

ميزان فلـزات سـنگين     ) ايستگاههاي تقويت فشار    ( مي دهد بطور كلي در نقاطي كه آلودگي نفتي مشاهده گرديد            
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تـاثير فلـزات    بيشتر مي باشد كـه احتمـاالً ايـن افـزايش نـسبي تحـت                ) گناوه  ( در رسوبات نسبت به ايستگاه شاهد       

دست آمده از پروژه قبلي انجام شـده  ه مقايسه داده هاي حاصل از اين بررسي با نتايج ب         . موجود در نفت بوده است    

نشان مي دهد كه ميزان فلزات در ايستگاههاي مورد نظر كمتر از مقدار آنها در منطقـه                  ) 1375اميدي،  ( در منطقه   

  . تخليه نفت و آلودگي بيشتر در منطقه خارگ، قابل توجيه مي باشدخارگ بوده است كه اين موضوع احتماالً با 

متاسفانه به دليل عدم امكان آناليز نمونه هاي آب، در رابطه با تاثير فلزات سنگين موجود در آب بر روي                    

ان داد  نـش  ) 1375اميـدي ،    ( آبزيان منطقه مورد بررسي نميتوان بحث نمود ولي با توجه به اينكه نتايج پروژه قبلـي                 

كه در فصول بهار و تابستان، ميزان فلزات آهن، مس، روي، سرب، نيكل و كادميم در تمامي ايـستگاهها از جملـه                      

منطقه خارگ از حد مجاز باالتر بوده است لذا نظر به مشابهت ايستگاه گناوه به منطقه خارگ و با توجه به قـدرت                       

  . نطقه گناوه نيز تعميم دادانتشار مواد در آب، شايد بتوان مقادير فوق را به م

با توجه به موارد فوق، همچنين وضعيت منطقه و بر اساس جمع بندي اطالعات حاصل از منـابع موجـود ،                     

 يكـي ورود ايـن فلـزات بـه همـراه            ؛ميتوان براي تعيين منشأ فلزات سنگين در خليج فارس، سه طريق تـصور نمـود              

    اي عمـان بوسـيله چـرخش آب و سـوم در اثـر ورود نفـت خـام بـه                    سيالبها، دوم ورود آنها از اقيانوس هند و دريـ         

بديهي است فلزات به هر طريق كه وارد محيط گردند بر اثر تبخير زياد، جريان كم آب و همچنين محدود                    . منطقه

  .بودن ورودي آب، احتمال افزايش غلظت آنها وجود دارد

 ت كه در حال حاضر عمده آلـودگي موجـود          دست آمده ميتوان نتيجه گرف    ه  به طوركلي بر اساس نتايج ب     

 در   مـي باشـد كـه        …در منطقه مربوط به آلودگيهاي حاصل از نشت نفت از كشتيها، لولـه هـا، چاههـاي نفتـي و                     

 زيستگاههاي مختلف مي گردد از آنجا كـه ايـن آلودگيهـا              چشم گيز     سبب صدمه زدن و تخريب     برخي از مواقع  

 عدم كنترل حاصل گرديده بـدون شـك راههـايي بـراي كـاهش آنهـا وجـود           موقتي بوده و در اثر سهل انگاري و       

خواهد داشت مثالً در مورد آلودگي رودخانه فصلي شيرونك، با احداث يك حلقه چاه براي دفن مـواد آالينـده،                    



 ��

ميتوان اين رودخانه را از آلودگي نجات داد، همچنين با كنترل مسير لوله هـاي نفتـي ، محلهـاي نـشت نفـت قابـل                          

  . رميم خواهد بودت

در رابطه با فلزات سنگين ميتوان گفت كه در شرايط فعلي غلظت اين فلزات كمتر از حد مجاز مي باشـد                     

ولي در زمانهايي كه دريا دچار شرايط بحراني مي گردد مانند گرماي شديد در مرداد ماه، حالليت اين فلـزات در                     

توانـد سـبب ايجـاد       كـه ايـن مـورد مـي        ) 1375ري نـژاد ،     نـو ( زيستگاههاي بسته مانند خورها افـزايش مـي يابـد           

لذا جلوگيري از ورود اشـياء فلـزي ماننـد كـشتيهاي غرقـي و گرگورهـاي                 . مسموميتهاي ثانويه در زيندگان گردد    

  .كهنه در خورها و مناطق ساحلي، در حفظ زيستگاههاي انواع آبزيان در سواحل مؤثر خواهد بود

           نمـود كـه هـر چنـد بـه دليـل محـدود بـودن مراكـز صـنعتي در حاشـيه                        تـوان چنـين عنـوان      در پايان مـي   

          خليج فارس هنوز وجود آالينده ها تهديـدي جـدي محـسوب نمـي شـود ولـي بـا توسـعه و پيـشرفت كـشورهاي                          

 منطقه، بحث آلودگي در خليج فارس جدي تر خواهد شد بنابر اين نياز است قبل از تأسـيس و همزمـان بـا شـروع                        

بعنـوان  . فعاليت مراكز صنعتي يا غير صنعتي، تأثيرات جزئي و كلي آنها بر اكوسيستم دريا مورد بررسي قرار گيرد                 

مثال چنانچه با شروع بكار انرژي اتمي بوشهر و تخليه آب خروجي سيستم هاي خنك كننده در منطقـه بنـدرگاه،                     

هـد گرفـت و ايـن موضـوع بـدون شـك بـر روي                اين زيستگاه مهم آبزيان تحت تأثير آلودگي حرارتي قـرار خوا          

لذا جا دارد قبل از آغاز به كار        . آبزيان از جمله ماهي و ميگو مؤثر مي باشد        . …رفتارهاي مهاجرتي، توليد مثلي و      

  .    اين مجموعه، اثرات احتمالي آن بر روي اكوسيستم و راههاي رفع آن، اقدامات اساسي و پايه اي انجام گيرد
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  تشكر و قدرداني 

  ؛  گرددميشكر و قدرداني ت ، كه در اجراي پروژه همكاري صميمانه داشته اندياز كليه همكاران محترم

ربـاني  محمد   رياست محترم مؤسسه و دكتر        رنجبر  مشاورين محترم پروژه؛ آقايان دكتر غالمرضا اميني       - 

  .رياست محترم بخش آبشناسي مؤسسه

 آقايان دكتر عباسعلي استكي رياست اسبق مركز تحقيقات شيالتي خليج فـارس و دكتـر سـيد امـين اهللا                     -

  . متقي بخاطر ايجاد هماهنگي هاي الزمتقوي رياست فعلي مركز و مهندس مهدي

 آقايان مهندس نادر ساماني و مهندس نصير نياميمنـدي كـه در طـول اجـراي ايـن تحقيـق، اطالعـات و                        -

  .راهنمايي هاي مفيدشان مورد استفاده بوده است

تـي،   خانم ها پريسا حسين خضري، سهيال اميدي و فاطمه محسني زاده كه در آناليز نمونه آلودگيهاي نف                 -

  .فلزات سنگين و شناسايي پالنكتونها نهايت سعي و دقت را نمودند

 آقايان منصور دانش، عبدالرسول اسماعيلي، مهرداد حسيني، مهران بختياري و ايـرج گـشمردي بخـاطر                 -

  .انجام نمونه برداريها و كارهاي آزمايشگاهي

  .شته اند تشكر و قدرداني مي شود كه به نحوي در اجراي پروژه همكاري داهمكارانيدر پايان از كليه 

  



 �
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  ) بر ليتر  ميلي گرم( ميزان آلودگي نفتي در نمونه هاي آب سطح و عمق ايستگاههاي مورد بررسي  :  1جدول 

  

  ايستگاه  7  4  3  2  1

  

  ماه

  سطح  عمق  سطح  عمق  سطح  عمق  سطح  عمق  سطح  عمق
  رودخانه

  -  -  -  0  0  0  0  0  0  100  250  شهريور

  500  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  مهر

  450  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  آبان

  350  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  آذر

  250  0  0  0  0  0  031/0  0  0  025/0  0  دي

  

  

  

  

  

  

  

  )ميلي گرم بر گرم ( ميزان آلودگي نفتي در نمونه هاي رسوب ايستگاههاي مورد بررسي  : 2جدول 

  

     ايستگاه

  نهرودخا  7  4  3  2  1  ماه

  0  0  0  0  0  280  شهريور

  350  --  --  --  --  --  مهر

  350  0  0  0  0  50  آبان

  300  0  0  0  0  0  آذر

  280  0  0  0  0  0  دي
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   )كيلوگرمميلي گرم بر ( ميزان فلزات سنگين در نمونه هاي رسوب ايستگاههاي مورد بررسي  : 3جدول 

  

  دي  آذر  آبان
 ايستگاه  -ماه 

  

  فلز 
1  2  3  4  7  1  2  3  4  7  1  2  3  4  7  

ميانگين 

  74پاييز 

ميانگين 

  نهايي

Zn  0/22  0/27  0/22  4/8  0/34  0/25  7/30  4/27  4/23  0/22  7/24  0/28  0/22  0/21  1/21  0/62  0/24  

Cu  0/7  3/8  5/8  0/3  0/11  5/6  3/10  0/8  1/8  7/8  0/6  0/10  3/7  0/6  6/6  0/13  7/7  

Ni  2/30  0/34  0/44  8/15  2/36  0/33  0/50  0/43  0/41  2/43  9/32  0/31  0/36  0/37  0/37  0/57  8/37  

Pb  

2/12  2/11  2/12  3/12  2/14  0/13  6/14  2/11  7/3  0/12  0/12  0/11  0/12  0/11  0/11  0/25  5/12  

Cd  5/1  4/1  9/1  6/1  6/1  3/1  9/1  0/2  7/1  2/1  2/1  8/1  4/1  6/1  1/1  0/1  4/1  

Fe  0/437  0/765  0/772  0/656  0/804  0/632  0/209  0/775  0/766  0/723  0/788  0/831  0/726  0/816  0/699  0/744  0/734  
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  )تعداد در ليتر ( تعداد گروههاي مختلف پالنكتوني در ايستگاههاي مورد بررسي  : 4جدول 

  

  ايستگاه -ماه  دي  آذر  آبان  شهريور

  

  نمونه
1  2  3  4  7  1  2  3  4  7  1  2  3  4  7  1  2  3  4  7  

Appedicularia  

8  8  --  9  15  --  --  --  --  --  5  --  --  --  --  --  5  --  --  --  

Bidulfia  4  --  6  --  --  36  98  69  44  66  10  16  30  --  32  6  --  --  15  6  

Cheato cerose  44  1500  840  1050  1600  54  --  150  200  180  300  200  180  80  24  69  100  120  24  30  

Ceratume  412  490  164  360  318  150  201  94  120  --  250  160  280  362  120  84  25  33  27  36  

Centric diatoma  24  500  3450  2540  2970  350  360  240  400  300  250  180  190  284  240  101  80  160  120  21  

Coppepoda  --  5  3  18  6  15  15  18  33  36  25  8  10  4  8  6  5  --  3  3  

Pgrophacus  --  --  3  --  6  --  --  --  --  --  --  8  --  --  8  4  --  --  --  --  

Oscillatoria  20  --  --  --  --  3  --  3  2  3  10  --  10  --  12  --  10  --  3  3  

Nitzitia paradora  12  --  3  --  3  --  --  3  --  --  5  16  --  4  --  8  --  --  --  --  

Tintinid  20  --  6  3  --  --  15  9  8  42  --  --  20  20  24  --  15  6  3  --  

Rhizosolenia  --  15  --  --  --  33  252  6  --  75  15  52  100  --  102  12  20  21  6  12  

Thalasiothria  --  30  3  --  33  24  42  --  2  39  10  52  75  60  --  80  30  30  90  60  

Hemialus  --  5  --  --  24  --  9  15  18  --  --  4  5  12  8  --  --  --  --  --  

Melosira  --  5  --  3  --  6  27  12  21  24  5  --  --  --  --  --  --  --  --  --  
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   :4ادامه جدول 

  

Guinardia  --  --  --  --  6  75  117  58  34  81  --  4  5  8  4  --  --  --  --  --  

Napuli  --  5  --  --  --  42  69  48  20  21  --  --  --  --  --  --  --  --  --  12  

Eucampia  --  --  3  12  --  --  21  24  2  --  --  --  --  2  --  --  --  --  --  --  

Bacteriostrum  --  --  --  6  18  6  3  --  --  --  5  4  --  --  --  --  15  --  --  3  

Streptotheca  --  5  6  --  6  --  2  --  --  --  --  --  --  --  8  --  --  --  --  --  

Cetenophora  --  --  3  --  --  --  --  --  --  --  5  --  10  8  --  --  5  --  --  --  

Naviculata  --  --  9  --  3  --  6  --  2  9  --  4  --  --  4  4  --  --  --  --  

Pleorosigma  --  --  --  3  3  --  --  3  --  --  --  --  15  4  --  --  --  3  --  --  

Dainophgsis  --  15  3  6  18  --  9  --  --  6  5  8  --  --  --  --  5  --  --  12  

  198  291  373  315  374  594  750  930  712  900  909  908  742  1250  794  4963  4013  4502  2680  544  مجموع
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  )د در مترمربع تعدا( تعداد گروههاي مختلف بنتوزي در ايستگاههاي مورد بررسي  : 5جدول 

  

   ايستگاه-ماه  دي  آذر  آبان  شهريور

  

 نمونه
1  2  3  4  7  1  2  3  4  7  1  2  3  4  5  7  1  2  3  4  7  

Gastropoda    180  180  360  360    360  720  180  540  180  540  720  720  900  180  360  180  360  540  2520  

Cumaccan    360  180  180  540  180  180  540  180  360  360  360  180  180    360      180  180    

Osteracoda    180  360  540  180  180  180  720  180  2340  720  180  2340  980  360  180  4680  180  720  2700  720  

Bivalvia  180    360  540  360  180  720  980  540  980  900  540  540  360  2340  1980  2160  4140  4140  180  720  

Foraminifera      360  180  540  540  180      4140  180  360  360  1080  1080  900  540  2340  180  180  1080  

Amphipoda        360  180          180  360  360        1080            

Annelida    180    180  360            540    540      720  360  180    720    

Scaphopoda                    180                        

Crab      180              180                        

  5040  4500  4860  4920  3780  5400  5580  3220  4120  2340  3220  5760  1080  2880  1440  720  1720  2700  1440  1260  180  مجموع
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    در نمونه هاي آب ايستگاههاي مورد بررسيpHدرصد مواد آلي رسوبات و ميزان فاكتورهاي دما ، شوري ،  : 6جدول 

  

   ماه-فاكتور (%.T.O.M) مواد آلي  كلدرصد  )درجه سانتيگراد ( دما 

           ايستگاه
  دي  آذر  آبان  شهريور  دي  آذر  آبان  شهريور

1  27  5/25  20  18  9/3  73/2  27/1  34/2  

2  5/27  25  20  18  15/3  25/3  6/1  68/1  

3  28  25  5/21  5/17  12/2  2/2  7/12  81/2  

4  28  5/25  20  17  82/1  62/1  8/0  95/0  

5              28/1    

pH   ماه-فاكتور  )گرم بر ليتر ( شوري   

  هايستگا
  دي  آذر  آبان  شهريور  دي  آذر  آبان  هريورش

1  4/8  3/8  6/10  9/8  41  40  42  40  

2  41/8  35/4  2/10  9/8  40  40  5/42  40  

3  31/8  2/8  2/10  8/8  22  5/38  41  40  

4  2/8  36/8  10/10  9/8  40  39  42  40  

5      45/10        42    
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  بن و دماي تبخيراجزاء مختلف تشكيل دهنده نفت خام همراه با تعداد كر : 7جدول 

  

  اجزا  دماي تبخير  تعداد كربن

C1 – C4 Below 20  
°
C  Gas  

C5 – C6  20 – 60  
°
C  Petroleum ether  

C6 – C7  60 – 100  
°
C   Ligroin ( light naphtha )  

C5 – C10 , and Cycloalkanes  °
C   40 – 205    Natural gasoline  

C12 – C18 , and higher  175 – 325  
°
C   Kerosine  

C12 and higher  Above 275  
°
C  Gas oil  

Probably long chains attached to cyclic 

structure  

Non – volatile liguids 

  مايعات غير قابل تبخير
Lubricating oil  

Polycyclic structure  Non – volatile solids  Asphalt or petroleum coke  
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   جهت اندازه گيري ميزان فلزات سنگين در نمونه هاي رسوب بستراستفادهتگاهي مورد شرايط دس : 8جدول 

  

  فلز
  پهناي شكاف

( nm )  

  شدت جريان

( mA )  

  طول موج

( nm )  
  نوع شعله

   استيلن–هوا   1  5  9/213  (Zn)روي 

  2/0  5  7/324  (Cu) مس
"  

  2/0  5  232  (Ni)نيكل 
"  

  5/0  5  8/228  (Cd)كادميم 
"  

  0/1  5  217  (Pb)سرب 
"  

  2/0  5  3/248  (Fe)آهن 
"  
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An investigation on the pollutions in the Genaveh region 
 

For detect pollutions and impact of them on the living organisms in the Genaveh-Kharg 

region, a survey was planned from September, 1997 to Jan, 1998.   

Five station were selected on the basis of location of oil industries and ecological 

variation and one station was selected as a non polluted area in the Emam Hasan region. 

Monthly specimen of Water and sediment for analysis and measurement of heavy metals, 

TPHs, planktons and benthos were collected in all stations. Specimen of TPH were analyzed 

by Gas chromatography and weighting methods and Heavy metals specimen were analyzed by 

atomic absorption, at lab. 

 The maximum amount of TPHs in water and sediment were 500 mg/liter and 250 mg/kg 

respectively, however the maximum amount of Zn, Cu, Ni, Pb, Cd and Fe in sediment 

estimated to be 30.7, 10.3, 37.0, 12.2, 2.0, 8.16 mg/kg respectively. 

In the polluted stations, density and biodiversity of benthos and plankton specimen were 

less than non polluted station, in addition Diatoms and Copepods were the most sensitive, 

although Dinoflagelates and Bivalves showed the most resistance to oil pollution.  

 
 
 
 
 

 


