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همبستگي بين مقادير هيدروكربنهاي آروماتيك چند حلقهاي در
رسوبات و صدف تيغهاي  Solen roseomaculatusدر
خوريات استان بوشهر
فاطمه آرزم ،1عليرضا صفاهيه* ،2مهدي محمدي ،3معصومه

محمودي4

 1دانش آموختهی كارشناسي ارشد آلودگي دريا ،دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
 2استاديار دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
 3استاديار دانشگاه خليج فارس و رئيس مركز مطالعات و پژوهشهای دانشگاه خليج فارس
 4مدرس دانشگاه آزاد اسالمي دورود ،دانشجوی دكتری گروه محيط زيست ،دانشکده منابع طبيعي ،دانشگاه تهران
(تاريخ دريافت1301/11/90 :؛ تاريخ تصويب)1304/12/90 :

چکيده
به دليل وجود فعاليتهای صنعتي ،كشتيراني و استخراج نفت در آبهای استان بوشهر ،موجودات اين منطقه و از جمله صدف تيغهای
 Solen roseomaculatusدر معرض آلودگي نفتي حاصل از اين فعاليتها قرار ميگيرد .هيدروكربنهای آروماتيك چند حلقهای
) (PAHsبه عنوان مهمترين گروه هيدروكربنهای موجود در نفت و شاخصي از ميزان آلودگي نفتي ميباشند .امروزه ،استفاده از دوكفهای
ها به عنوان پايشگر آاليندههای موجود در محيط بسيار متداول شده است .بدين منظور و برای مطالعه همبستگي بين مقادير  PAHsدر
رسوبات و دوكفهای  S.roseomaculatusدرسواحل استان بوشهر ،نمونهبرداری از رسوبات و دوكفهایها ،از پنج ايستگاه به نامهای كالو،
بردخون ،پيازی ،بوپاتيل و هاله در ارديبهشت ماه سال  ،1311انجام شد .نمونه رسوب و صدف پس از جمعآوری و انتقال به آزمايشگاه
همگن شده و  PAHsموجود در آنها به روش سوكسله استخراج و با استفاده از دستگاه  GC-MSاندازهگيری شدند .نتايج نشان داد كه
ميزان كل هيدروكربنهای آروماتيك چند حلقهای ) (tPAHsرسوبات سواحل كالو ،بردخون و خورهای پيازی ،بوپاتيل وهاله به ترتيب
 172/1 ،17/4 ،44/1 ،33/7و  21/0نانو گرم بر گرم بوده است .همچنين ،ميزان اين تركيبات در دوكفهای  S. roseomaculatusدر
ايستگاههای نامبرده به ترتيب  740/2 ،09/2 ،321/7 ،409/3و  111/0نانو گرم بر گرم بهدست آمده است .رسوبات و دو كفهای های مذكور
در سواحل و خورهای استان بوشهر به نسبت آلوده ميباشند .بين مقادير كل  PAHsدر رسوبات و بافت نرم دوكفهایها همبستگي مستقيم
و معنيداری مشاهده شد ) .(P<0.05به نظر ميرسد دو كفهای مورد مطالعه گونه مناسبي جهت پايش زيستي تركيبات  PAHsدر منطقه
خليج فارس (استان بوشهر) باشد.

كليد واژهها :هيدروكربنهای آروماتيك چند حلقهای ،Solen roseomaculatus ،پايش زيستي ،بوشهر ،خليج فارس

* نويسنده مسئول:

Email: a.safahieh@kmsu.ac.ir
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سرآغاز
فعاليتهای گسترده مربوط به استخراج و صادرات مداوم نفت از
محدوده خليج فارس موجب شده كه اين منطقه مستعد آلوده
شدن به تركيبات نفتي شود )Munawar et al., 2002؛
Sheppard et al., 2010؛ Safahieh et al., 2011؛ Mirza
 .et (al., 2011بين تركيبات نفتي ،هيدروكربنهای آروماتيك
چند حلقهای ) (PAHsقابليت تجزيه به نسبت كمي دارند .به
همين دليل قادرند در محيطزيست دريا خصوصا در رسوب و
همچنين در بدن آبزيان تجمع نمايند )Cheung et al., 2001؛
Yim et al., 2004؛ Lima et al., 2007؛ Valavanidis et
 .al., (2008عالوه براين كه خود اين تركيبات سمي هستند،
پس از ورود به بدن انسان و ساير مهرهداران سوخت و ساز شده و
تركيبات حد واسطي توليد ميكنند كه به مراتب از تركيبات به
وجود آورنده خود خطرناک تر بوده و از سرطانزايي به نسبت
بااليي برخوردار هستند )Miller et Giam and Ray, 2000
 ( al., 2004; Gaspare et al., 2008و از اين طريق سالمت
آبزيان و انسانهای مصرفكننده آبزيان آلوده را تهديد ميكنند
) .(Siqueira et al., 2009بنابراين ،به منظور آگاهي از سالمتي
اكوسيستم دريای خليج فارس پايش مداوم آاليندههای نفتي از
جمله هيدروكربنهای آروماتيك چند حلقهای ) (PAHsامری
ضروری ميباشد.
پايش آاليندههای دريا گر چه در پارهای از موارد با سنجش
آنها در محيط غير زنده صورت ميگيرد )Tam et al., 2001؛
 ،(Cheney et al., 2008ولي ناپايداری شرايط محيطي ممکن
است مانع به دست آمدن تصوير روشني از وضعيت آلودگي در
منطقه شود .از سوی ديگر ،سنجش آاليندهها در محيط نميتواند
گويای ميزان واقعي دسترسي زيستي موجودات زنده به آن
آالينده باشد ) ،(Romeo et al., 2003به همين دليل در
سالهای اخير ،استفاده از آبزيان به عنوان پايشگر زيستي
تركيبات  PAHsبسيار رواج يافته است )Giam and Ray,
2000؛ Romeo et al., 2003؛ Frouin et al., 2007؛
. (Safahieh et al., 2011
امروزه بيش از سالهای گذشته ،نياز به شناسايي گونههای
مناسب جهت پايش زيستي آاليندههای نفتي در خليج فارس
احساس ميشود  .در اين بين بيمهرگان كفزی به ويژه دو كفه
ایها به دليل داشتن سيستم متابوليسمي توسعه نيافته به بارها
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توسط محققان برای پايش زيستي آاليندهها به كار رفتهاند
)Wright and Welbourn, 2002؛ Gaspare et al., 2008؛
 .(Cortazar et al., 2008در داخل كشور و در سواحل خليج
فارس نيز دو كفهای  Barbatia helblingiiتوسط محمودی و
همکاران ( )1309و دو كفهای  Saccostrea cucullataتوسط
ميرزا و همکاران ( )1309مطالعه شدهاند .با وجود اين ،بهدليل
محيط به نسبت بسته خليج فارس و تنوع سواحل آن از نظر
جنس بستر (گلي ،ماسهای و صخرهای) نياز به مطالعه موجودات
ساكن بسترهای مختلف احساس ميشود .ولي ،در اين زمينه
Solen
اطالعات كافي در دست نيست .دو كفهای
 roseomaculatusمعروف به صدف تيغهای با نام محلي
مالليس ،ساكن بسترهای گلي بوده )Lead, 2000؛ DE
 (Bruyne, 2003و در استان بوشهر از پراكنش به نسبت خوبي
به ويژه در خورهای اين استان برخوردار است .اين دو كفهای
خوراكي بوده و بسياری از مردم بومي منطقه از آن تغذيه
مينمايند .از آن جا كه رسوبات محل نهايي تجمع بيشتر
آاليندههای دريايي به ويژه  PAHsميباشند و صدف مذكور نيز
با ايجاد نقب درون رسوبات نرم زندگي ميكند )Darriba et
 ،(al., 2004به نظرميرسد موجود مناسبي برای پايش زيستي
اين تركيبات در زيستگاه خود باشد .مطالعه حاضر ،به منظور
بررسي همبستگي بين مقادير تركيبات  PAHsدر رسوبات و
دوكفهای  Solen roseomaculatusدر استان بوشهر ،بررسي
توانايي تجمع زيستي اين تركيبات توسط دوكفهای مذكور و
قابليت استفاده از اين دوكفهای به عنوان پايشگر زيستي آلودگي
 PAHsدر خليج فارس ،در استان بوشهر انجام شد.
مواد و روشها
بر اساس پراكنش صدف مالليس در طول مناطق بين جزر و
مدی سواحل استان بوشهر  4ايستگاه مختلف ،كه تحت تاثير
منابع آالينده نفتي بودهاند ،انتخاب شد .ايستگاههای مورد مطالعه
شامل سواحل كالو (محل تردد نفتکشها و كشتيهای تجاری،
حد فاصل بين مسير عسلويه تا جزيره خارک) ،بردخون (محل
تردد لنجها و شناورهای نفتي و غير نفتي ،وجود اسکله صيادی،
حد فاصل بين مسير عسلويه تا جزيره خارک) ،خورهای پيازی
(محل تردد شناورهای نفتي و غيرنفتي ،فعاليت قايقها ولنجهای
صيادی ،حد فاصل بين مسير عسلويه تا جزيره خارک) ،بوپاتيل
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(قرار گيری تقريبي روبروی جزيره خارک ،محل تردد شناورهای
بزرگ نفتي و غيرنفتي و ورود آنها از خارک به اسکله بندر
بوشهر و برعکس) و هاله (محل تردد شناورهای نفتي و غير
نفتي ،فعاليت قايقها و لنجهای صيادی ،حد فاصل بين مسير
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عسلويه تا جزيره خارک) بوده است .نمونهبرداری از رسوب و
صدف مالليس اين ايستگاهها در ارديبهشت ماه سال 1311
انجام گرفت .شکل ( ،)1موقعيت ايستگاههای مورد مطالعه را
روی نقشه نشان ميدهد.

شکل ( :)1موقعيت ايستگاههاي مورد مطالعه در استان بوشهر

نمونهبرداری رسوبات از اليه سطحي ( 4سانتي متری سطح) و
توسط قاشقك استيل انجام شد .نمونهها در مجاورت يخ به
آزمايشگاه انتقال داده شدند ).(Zakaria et al., 2003
نمونهبرداری از صدف مالليس توسط سيخهايي باريك منتهي به
قالب انجام شد .تعداد  49نمونه صدف از هر ايستگاه برداشت
شد و صدفهايي با دامنه طولي مشابه ( 1/234 ± 9/701سانتي
متر) ،در مجاورت يخ به آزمايشگاه انتقال يافتند ) Fang et al.,
 .(2009نمونههای رسوب و دوكفهای تا زمان آمادهسازی و آناليز
در دمای  -29درجه سانتي گراد نگهداری شدند ) Zakaria et
 .(al., 2002جهت آماده سازی نمونههای رسوب ،پس از
جداسازی مواد زائد و درشت و يکنواخت كردن آنها 1 ،گرم از
رسوبات هر ايستگاه در آون خشك شد و مقدار آب موجود در 1
گرم نمونه به دست آمد .بدين ترتيب ،نسبت وزن خشك به وزن
تر رسوبات تعيين شد .سپس ،برای استخراج تركيبات  ،PAHsبه

ميزان معادل وزن خشك 19 ،گرم از نمونههایتر رسوب هر
ايستگاه برداشت و آناليز شد .پس از جداسازی بافت نرم از پوسته
دوكفهایها و يکنواخت كردن آنها وزن خشك بافت نيز همانند
روش مذكور برای نمونههای رسوب تعيين شد.
به منظور عصارهگيری  PAHsدر نمونههای رسوب و بافت
دوكفهایها 19 ،گرم از هر نمونه ،با سديم سولفاتNa2SO4
مخلوط شد .پس از انتقال نمونههای يکنواخت شده به
استوانههای سلولزی و اضافه كردن مقدار معيني استاندارد داخلي
برای سنجش دقت انجام كار ،عمل استخراج توسط سيستم
سوكسله انجام شد .استخراج  PAHsاز رسوبات با استفاده از
 349سي سي حالل دی كلرومتان ( 1نرمال)  1ساعت به طول
انجاميد ) .(Zakaria et al., 2002استخراج  PAHsاز بافت
توسط  349سي سي از حاللهای ٳن هگزان /دی كلرومتان (1
نـرمال) با نسبت حجمي  ،1:1طي  11سـاعت صـورت گــرفت
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).(Fang et al., 2009
در مرحله بعد ،نمونهها به ترتيب به مدت يك شب با سديم
سولفات و يك شب با مس احيا شده تحت تيمار قرار گرفتند.
پس از كاهش حجم نمونهها توسط دستگاه تبخير كننده چرخان
 Heidolphمدل  Laborota 4000طي يك ساعت ،نمونهها از
ستونهای كروماتوگرافي عبور داده شد .نمونههای كاهش حجم
يافته به ستون يك كروماتوگرافي اضافه شدند تا تركيبات
آبدوست آنها حذف شوند .تركيبات حلقوی نمونه ) (PAHsدر
ستون دو كروماتوگرافي ،با استفاده از حالل دی كلرومتان /ٳن
هگزان ،جداسازی شدند ).(Zakaria et al., 2002
نمونهها به ويالهای شيشهای انتقال داده شده و پس از دمش
جريان ماليم گاز نيتروژن خالص ،ايزواكتان به آنها تزريق شد.
ويالها تا مرحله تزريق به دستگاه در دمای پايين و دور از نور
نگهداری شدند .سپس ،تزريق به دستگاه كروماتوگرافي گازی
) (GCو طيف سنجي جرمي) (MSبا استفاده از استاندارد
خارجي به روش انتخاب يوني انجام شد .مدل دستگاه
 Agilent 6890N،GCو مدل  MSمــورد استفادهAgilent ،

 5973Nبوده است.
پردازش دادهها

در برنامه آماری  Excelاز رگرسيون خطي جهت تعيين ضريب
همبستگي بين غلظت كل هيدروكربنهای آروماتيك چند
حلقهای ،تركيبات  4 ،3و  4و 3حلقهای  PAHsدر رسوبات و
دوكفهایها استفاده شده است.
يافتهها
غلظت  PAHsدر رسوبات

ميزان بازيابي تركيبات  PAHsدر رسوب ايستگاههای مورد
مطالعه قابل قبول و بين  19-199درصد بود .نتايج نشان داد
غلظت كل هيدروكربنهای آروماتيك چند حلقهای در رسوبات
ايستگاههای مورد مطالعه 17/4تا  172/1نانوگرم بر گرم بوده
است .غلظت  PAHsدر رسوبات ايستگاههای مورد مطالعه در
سواحل و خورهای استان بوشهر در جدول ( ،)1آمده است.

جدول ( :)1غلظت  PAHsدر رسوبات ايستگاههاي مورد مطالعه (نانوگرم بر گرم وزن خشک)
نام تركيبات
نفتالن*

آسنفتيلن
آسنفتن
فلورن
فنانترن
آنتراسن
مجموع تركيبات 3حلقهای
فلورانتن
پايرن
بنزو ) (aآنتراسن
كرايزن
مجموع تركيبات4حلقهای
بنزو ) (bفلورانتن
بنزو )(aپايرن
دای بنزو) (a,hآنتراسن
ايندنو ) (1,2,3,cdپايرن
بنزو ) (g,h,iپريلن
مجموع تركيبات 4و3حلقهای

* تركيب دو حلقهای

نام ايستگاهها
خور هاله

خور بوپاتيل

خور پيازي

ساحل بردخون

ساحل كالو

9/13

3/34
9/10

ND

4/14

3/94

ND
ND
ND

ND
ND
ND

0/33

2/34
13/41

ND
ND
ND

ND
ND

9/43
ND

13/31

4/13
11/41

9/11
9/94
1/93

ND

13/31

13/4

2/41

0/33

13/13

ND

4/3
14/33

24/34
7/93
3/7

ND

ND

13/20
ND
ND

13/20
ND
ND
ND
ND

1/33
14/71
4/41
24/74

1/24
ND
ND

19/32

ND

42/30

1/24

39/41

31/11

13/47
11/32

9/43

ND
ND
ND
ND
ND

ND
ND
ND
ND

ND

3/41

ND

ND

4/34

1/11

23/12
41/32

ND

1/31

1/11

00/33

13/71

 :NDكمتر از حد تشخيص دستگاه

ND

3/41
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غلظت  PAHsدر بافت نرم دوكفهايها

با تـوجه به نتايج به دست آمـده غلظت كل هيـدروكـربنهــای
آروماتيك چند حلقهای در بافت نرم دو كفهای
 S. roseomaculatusدر ايستگاههای مورد مطالعه از  09/2تا
 740/2نانوگرم برگرم متغير بوده است .جدول ( ،)2غلظت
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 PAHsبافت نرم دوكفهایهای  S. roseomaculatusدر
ايستگاههای مورد مطالعه در سواحل و خورهای استان بوشهر را
نشان ميدهد .بازيابي تركيبات  PAHsدر دوكفهایهای كليه
ايستگاهها بين  19-199درصد بوده است.

جدول ( :)2غلظت  PAHsدر دوكفهاي  S. roseomaculatusدر ايستگاههاي مورد مطالعه (نانوگرم بر گرم وزن خشک)
نام تركيبات

نام ايستگاهها
خور هاله

آسنفتيلن
آسنفتن
فلورن
فنانترن
آنتراسن
مجموع تركيبات 3حلقهای

44/43

خور بوپاتيل
141/4
9/01
9/71
4/03
212/31
19/71
239/11

خور پيازی
22/43
9/31
9/21
1/90
44/40
2/40
42/40

101/17

فلورانتن
پايرن
بنزو ) (aآنتراسن
كرايزن

29/71
34/31
ND
0/13

124/11
143/7
14/13
40/1

19/41
4/33
ND
ND

34/42
11/74
39/32
17/91

30/04
01/33
43/03
13/44

مجموع تركيبات4حلقهای
بنزو ) (bفلورانتن
بنزو )(aپايرن
دای بنزو )(a,hآنتراسن
ايندنو ) (1,2,3,cdپايرن
بنزو ) (g,h,iپريلن
مجموع تركيبات 4و3حلقهای

34/32

344/14

14/14

191/13

292/1

ND
ND
ND
ND
ND

3/41
27/03
ND
4/32
1/04

ND
ND
ND
ND
9/20

1/24
9/43
ND
3/12
4/41

ND

41

9/20

21

11/94
3/23
ND
1/0
ND
39/71

نفتالن*

* تركيب دو حلقهای

2/12
ND
ND
9/21
44/11
ND

ساحل بردخون

ساحل كالو

ND
ND
ND
ND
190/42
10/34

3/13
ND
ND
9/74
134/34
14/02
241/3

 :NDكمتر از حد تشخيص دستگاه

غلظت كل هيدروكربنهاي آروماتيک چندحلقهاي رسوبات
و بافت نرم دوكفهاي

نتايج نشان داد غلظت كل هيدروكربنهای آروماتيك چند حلقه
ای در رسوبات خورهای هاله ،بوپاتيل ،پيازی ،ساحل بردخون و
ساحل كالو به ترتيب  44/1 ،17/4 ،172/1 ،21/0و 33/7
نانوگرم بر گرم وزن خشك بوده است .همچنين غلظت اين
تركيبات در بافت نرم دو كفهای در ايستگاههای مذكور به ترتيب
 321/7 ،09/2 ،742/2 ،111/0و  409/3نانوگرم بر گرم وزن
خشك بوده است .مقايسه نتايج حاكي از آن است كه غلظت كل
هيدروكربنهای آروماتيك چند حلقهای بافت نرم دوكفهایهای
هـر ايستگاه از غلظت اين تركيبـات در رسوبـات همان ايستگـاه

بيشتر است (شکل  )2كه بيانگر توانايي صدف در تجمع دادن
اين تركيبات ميباشد.
همبستگي بين غلظت  PAHsدر رسوبات و بافت نرم
دوكفهاي S. roseomaculatus

نتايج نشان داد همبستگي مثبت و معنيداری بين غلظت كل
هيدروكربنهای آروماتيك چند حلقهای بافت نرم دوكفهایها و
رسوبات در ايستگاههای مورد مطالعه وجود دارد ).(P<9/94
شکل ( ،)3معادله رگرسيون و ميزان همبستگي مربوط به اين
رابطه را نشان ميدهد .در بررسي ارتباط بين غلظت  PAHsدر
رسوبات و دوكفهای ها بر اساس تعداد حلقه ،رابطه مستقيم و
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y = 10.541x + 32.69
R = 0.618
P<0.05
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غلظت ترکیبات 3حلقه ای در دوک فه ای ها
(ng/g (dw

معنيداری بين غلظت تركيبات  3حلقهای  PAHsدر بافت نرم
دوكفهای ها و رسوبات مشاهده شد ).(P< 9/94اين همبستگي
از كل هيدروكربنهای آروماتيك چند حلقهای كمتر بوده است
(شکل  .)4همچنين ،همبستگي معنيداری ميان غلظت تركيبات
 4حلقهای  PAHsدر دوكفهای ها و رسوبات مشاهده شد )9/94
< .(Pاين همبستگي از همبستگي مشاهده شده در تركيبات 3
حلقهای بيشتر بوده است (شکل  .)4همچنين ارتباط مثبت و
معني داری ميان غلظت تركيبات  4و  3حلقهای  PAHsبافت
نرم دوكفهای ها و رسوبات در ايستگاههای مورد مطالعه وجود
دارد ) .(P<9/94ضريب اين همبستگي از تركيبات  4حلقهای
كمتر و از تركيبات  3حلقهای بيشتر ميباشد (شکل .)3

300

غلظت ترکیبات 3حلقه ای  PAHsدر رسوبات(ng/g (dw

شکل ( :)4همبستگي غلظت تركيبات  3حلقهاي PAHs

در رسوبات و بافت نرم دوكفهاي  S. roseomaculatusدر
ايستگاههاي مورد مطالعه
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غلظت ترکیبات 4حلقه ای  PAHsدر دوک فه ای
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غلظت ترکیبات  4حلقه ای  PAHsدر رسوبات (ng/g (dw

شکل ( :)2مقايسه ميزان كل هيدروكربنهاي آروماتيک
چند حلقهاي در رسوبات و بافت نرم دوكفه اي

شکل ( :)5همبستگي غلظت تركيبات  4حلقهاي PAHs
در رسوبات و بافت نرم دوكفهاي S. Roseomaculatus

در ايستگاههاي مورد مطالعه

 S. roseomaculatusدر هر ايستگاه

40
30
20

y = 0.2813x + 11.807
R = 0.654
P<0.05

10
0

120

100

80

60

40

20

0

غلظت ترکیبات 5و 6حلقه ای  PAHsدر دوک فه
ای ها (ng/g (dw
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غلظت ترکیبات  5و 6حلقه ای  PAHsدر رسوبات
(ng/g (dw

شکل ( :)3همبستگي غلظت كل هيدروكربنهاي آروماتيک
چند حلقهاي در رسوبات و بافت نرم دوكفهاي
 S. roseomaculatusدر ايستگاههاي مورد مطالعه

شکل ( :)6همبستگي غلظت تركيبات 5و 6حلقهاي PAHs

در رسوبات و بافت نرم دوكفهاي  S. roseomaculatusدر
ايستگاههاي مورد مطالعه
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بحث و نتيجهگيري

مقايسه ميزان كل هيدروكربنهاي آروماتيک چند حلقهاي

غلظت كل هيدروكربنهاي آروماتيک چندحلقهاي در

رسوبات و بافت نرم دوكفهاي در هر ايستگاه

رسوبات و بافت نرم دو كفهاي S.roseomaculatus

غلظت كل هيدروكربنهای آروماتيك چندحلقهای در بافت نرم
دوكفهای در هر ايستگاه بيشتر از غلظت اين تركيبات در
رسوبات همان ايستگاه بوده است .اين مسئله نشاندهنده قابليت
تجمع تركيبات  PAHsتوسط دوكفهای مذكور ميباشد )Mirza
 .(et al., 2011بي مهرگان مانند دوكفهایها توانايي سوخت و
ساز اين تركيبات را ندارند ) .(Perugini, 2006از آن جايي كه
دوكفهای  S. roseomaculatusدر تماس مستقيم با رسوبات
است اين تركيبات را به مقدار زياد دريافت ميكند .در حالي كه
اين دوكفهای توانايي سوخت و سازاين تركيبات را ندارد ،بنابراين
به مقدار زياد آنها را در بافت خود تجمع ميدهد؛ در حالي كه
آاليندههای نفتي موجود در رسوب ،از طرق مختلف مانند
فتواكسيداسيون نوری و فرآيندهای ميکروبي تجزيه ميشوند
).(Webster et al., 2002
در مطالعهای كه در خليج  Biscayكشور اسپانيا بر رسوبات و
دوكفهای  Crassostrea gigasانجام شد ميزان كل
هيدروكربنهای آروماتيك چند حلقهای دوكفهایهای هر
ايستگاه بيشتر از ميزان اين تركيبات در رسوبات همان ايستگاه
بوده است كه اين مساله به عدم توانايي دوكفهایها در تجزيه و
دفع تركيبات  PAHsنسبت داده شد ).(Cortazar, 2008

نتايج نشان داد كه متوسط غلظت كل هيدروكربنهای آروماتيك
چند حلقهای در رسوبات سواحل و خورهای استان بوشهر 34/44
نانوگرم بر گرم وزن خشك بوده است كه در مقايسه با غلظت
اين تركيبات در رسوبات دلتای  Nigerدر نيجريه 10/4 ،نانوگرم
بر گرم ) ،(Olajire et al., 2005امارات متحده عربي34/17 ،
نانوگرم بر گرم ) ،(Tolosa et al., 2005قطر 43/47 ،نانوگرم
بر گرم ) (Tolosa et al., 2005و عمان 31/00 ،نانوگرم بر گرم
) (Tolosa et al., 2005بيشتر و از مقادير كل
هيدروكربنهای آروماتيك چند حلقهای گزارش شده از رسوبات
سواحل شهرستان بوشهر 2731/92 ،نانوگرم بر گرم )Safahieh
 ،(et al., 2011رسوبات سواحل استان بوشهر 31/734 ،نانوگرم
بر گرم ) ،(Mirza et al., 2011رسوبات مناطق بحرين،
 1721/43نانوگرم بر گرم ) ،(Tolosa et al., 2005نواحي جزر
و مدی دارالسالم در تانزانيا 1240 ،نانوگرم بر گرم )Gaspare
 (et al., 2008و خليج  Masanدر كره 1374 ،نانوگرم بر گرم
) (Yim et al., 2005كمتر بوده است.
همچنين ،نتايج نشان داد غلظت كل هيدروكربنهای آروماتيك
چند حلقهای در بافت نرم دو كفهای  S. roseomaculatusدر
خورهای و سواحل استان بوشهر  344/33نانوگرم بر گرم بوده
است كه از مقادير تركيبات مذكور در دو كفهای cucullata
 Saccostreaدر سواحل استان بوشهر  134/3224نانوگرم بر
گرم ) ،(Mirza et al., 2011دو كفهای  Mytilus edulisدر
شمال دريای ايرلند 103 ،نانوگرم بر گرم )Guinan et al.,
 ،(2001دو كفهای  Mytilus edulisدر سواحل  Galicianدر
اسپانيا 239 ،نانوگرم بر گرم ) (Soriano et al., 2006و دو
كفهای  Mytilus edulisدر خليج  Gwangyangدر كره329 ،
نانوگرم بر گرم ) (Yim et al., 2004بيشتر و از دو كفهای
 Barbatia helblingiiدر سواحل شهرستان بوشهر 31/73
نانوگرم بر گرم ) ،(Safahieh et al., 2011دو كفهای
 Crassostrea gigasدر نواحي جزرومدی دارالسالم در تانزانيا،
 09نانوگرم بر گرم ) (Gaspare et al., 2008و دو كفهای
 Perna viridisاز سواحل شرقي چين  2299نانوگرم
برگرم) (Fung et al., 2004كمتر بوده است.

ارتباط بين غلظت  PAHsدر رسوبات و بافت نرم دو
كفهاي S. roseomaculatus

بين غلظت كل هيدروكربنهای آروماتيك چند حلقهای رسوبات
و دوكفهایهای موجود در ايستگاههای مورد مطالعه همبستگي
مثبتي وجود داشت .با توجه به اين كه دوكفهایهای هر ايستگاه،
هنگام جزر از محل جمعآوری رسوب در همان ايستگاه جمع
آوری شدهاند ،وجود همبستگي بين اين دو فاكتور به اين نکته
اشاره دارد كه دوكفهای مورد مطالعه ميتواند آالينده PAHs
موجود در رسوب را در خود تجمع دهد ) Cortazar et al.,
2008؛ .(Safahieh et al., 2011
طي مطالعه  Gaspareو همکارانش در سال  ،2991در نواحي
جزر و مدی دارالسالم در تانزانيا بين غلظت  PAHsرسوبات و
اويستر  Crassostrea gigasهمبستگي وجود داشت كه اين
نشاندهنده توانايي اويستر مورد مطالعه برای تجمع تركيبات
 PAHsبود .در مطالعهای كه  Baumardو همکارانش در سال
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 1000روی رسوبات و دوكفهایهای
 Mytilus galloprovincialisدرسواحل كشورهای اروپايي
مانند آلمان ،فرانسه و اسپانيا انجام دادند بين ميزان  PAHsبافت
نرم دو كفهایها و ميزان  PAHsرسوبات همبستگي مشاهده
نکردند .آنها پيشنهاد كردند كه دو كفهایهای مورد مطالعه در
اين مناطق نميتوانند تركيبات  PAHsموجود در رسوبات را در
خود جمع كنند.
همبستگي مثبت و معنيداری بين غلظت كل هيدروكربنهای
آروماتيك چند حلقهای ،غلظت تركيبات  3حلقهای ،تركيبات 4
حلقهای و تركيبات  4و  3حلقه ای  PAHsدر دو كفهایها و
رسوبات مورد مطالعه ،به خاطر نحوه زيست دو كفهای مورد
مطالعه وجود دارد .اين موجودات در بسترهای گلي و شني در
ناحيه پايين و ميان جزرو مدی و تا عمق حدود  199سانتي متر
زندگي ) (Lead, 2000و هنگام مد نزديك سطح خاک ميآيند
و از مواد معلق تغذيه ميكنند ) Darriba et al., 2004؛ DE
 ،(Bruyne, 2003در نتيجه در ارتباط تنگاتنگ با رسوبهای
آلوده به  PAHsميباشند .وجود همبستگي مثبت و معنيدار بين
غلظت اين تركيبات در رسوب و صدف ،از اين ارتباط خبر
ميدهد.
با توجه به نتايج بهدست آمده از بررسي تركيبات  PAHsبر
اساس تعداد حلقه ،دو كفهایهای مورد مطالعه ،تركيبات 3
حلقهای را به ميزان بيشتری نسبت به  4حلقهایها و 4
حلقهایها را بيشتر از تركيبات  4و 3حلقهای در خود انباشته
است .بنابراين ،تركيبات  3حلقهای و پس از آن 4حلقهای موجود
در دو كفهایها بيشترين فراواني را از كل  PAHsبه خود
اختصاص دادهاند .دو كفهایها موجودات صافيخواری هستند كه
ميتوانند تركيبات خارجي را از دو طريق جذب كنند .1 :جذب
مستقيم يا غيرفعال كه از طريق آبشش انجام ميشود و
مخصوص تركيبات با وزن ملکولي پايين و تعداد حلقه كمتر
است .صافيخوارها بيشتر در معرض آاليندههای محلول در آب
قرار ميگيرند PAHs ،دارای وزن مولکولي كمتر (سه و
چهارحلقه) در آب محلولترند ،بنابراين به ميزان بيشتری در
دوكفهایها تجمع مييابند ).(Yim et al., 2004
 .2جذب غيرمستقيم يا فعال كه از طريق سيستم گوارشي
(بلعيدن غذا يا رسوب) انجام ميشود .مخصوص تركيبات
هيدروفوب و غير قابل حل در آب با وزن ملکولي باال و تعداد
حلقه بيشتر بوده كه جذب ذرات معلق رسوب ميشوند )Yim et
Mytilus edulis,

.(al., 2004
غلظت هيدروكربنهای آروماتيك چهار ،پنج وشش حلقهای در
رسوبات مورد مطالعه بيشتر از تركيبات دارای تعداد حلقه كمتر
ميباشد .اين تركيبات به دليل وزن مولکولي زياد ،حالليت كم و
ساختار مولکولي خوشهای تمايل به خروج از فاز آبي و ته
نشست در رسوبات دارند )(Cheney., 2008
در طول سواحل استان بوشهر ايستگاه هاله و بوپاتيل الگوی
متفاوتي نسبت به ساير ايستگاهها دارند .بدين ترتيب كه غلظت
 PAHsچهار حلقهای در صدفهای اين ايستگاهها بيشتر از
 PAHsسه حلقهای ميباشد .با توجه به رابطه همبستگي كه
بين غلظت تركيبات چهارحلقهای در بافت نرم دو كفهای و
رسوب مشاهده شد ،به نظر ميرسد غلظت باالی PAHs
چهارحلقه ای در دو كفهایهای اين ايستگاهها به دليل تراكم
باالی اين تركيبات در رسوبات اين ايستگاهها باشد .با توجه به
اين كه همبستگي بين غلظت كل هيدروكربنهای آروماتيك
چند حلقهای در رسوبات و بافت نرم صدف مثبت و معنيدار بوده
و ارتباط ميان  PAHsچهار حلقهای در رسوبات و بافت نرم
صدف از PAHsسه حلقهای بيشتر ميباشد ،به نظر ميرسد
دستيابي زيستي  PAHsدر گونه مورد مطالعه به  PAHsسه و
چهار حلقهای بيش از  PAHsپنج و شش حلقهای است.
در مقايسه با مطالعات انجام شده در ساير نقاط دنيا ،غلظت كل
هيدروكربنهای آروماتيك چند حلقهای در سواحل استان بوشهر
در محدوده متوسطي ميباشد .از آن جا كه بين مقادير كل
هيدروكربنهای آروماتيك چندحلقهای در رسوبات و
دوكفهایهای ايستگاههای مورد مطالعه همبستگي مستقيم
معنيداری وجود داشته است و ميزان كل هيدروكربنهای
آروماتيك چندحلقهای در دوكفهایهای تمامي ايستگاهها از
ميزان اين تركيبات در رسوبات مورد مطالعه در همان ايستگاه
بيشتر ميباشد ،بهنظر ميرسد دوكفهای S. roseomaculatus
موجود مناسبي برای پايش زيستي  PAHsدر منطقه مورد
مطالعه ميباشد.
تحقيق حاضر ،از اولين تحقيقات صورت گرفته در مورد بررسي
تركيبات  PAHsدر دوكفهای مالليس در استان بوشهر بوده و از
ديدگاهي ديگر گام كوچکي در بررسي ميزان اين آالينده در
زيست بومهای آبي منحصر به فرد نام برده ميباشد .با توجه به
آثار بسيار زيان بار اين تركيبات ،توجه ويژه به اين آاليندهها
بسيار ضروری به نظر ميرسد .از طرف ديگر ،استان بوشهر از
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مناطق بسيار پراهميت محيطزيستي و صنعتي ميباشد و حفظ
سالمت و حفاظت از آبزيان اين منطقه ،نيازمند تحقيقات گسترده
و پايش مداوم آاليندههای اين منطقه ميباشد .با توجه به
مسايل مطرح شده و نتايج به دست آمده از اين تحقيق ،الزم
است ،تمهيداتي در خصوص روند فعلي ورود آاليندههای نفتي به
اين اكوسيستمهای آبي انديشيده شود .موارد زير از جمله اين
تمهيدات ميباشند:
 .1زمينه مناسب جهت انجام مطالعات مداوم و منسجم در زمينه
سالمت آبزيان ،غذا وانسان ايجاد شود.
 .2با توجه به اين كه اين صدف از ارزش غذايي برخورداراست،
بنابراين ،الزم است هر چند وقت يکبار ميزان آلودگي ناشي از
آاليندههای نفتي در آنها اندازهگيری و با استانداردهای
جهاني غذايي مورد مقايسه قرار گيرد.
 .3انجام آموزشهای الزم محيط زيستي برای كليه ارگانها،
صنايع و ساكنين محلي ضروری است تا در حد امکان از
آلوده نمودن آبها جلوگيری نمايند.
 .4همکاری و تبادل اطالعات علمي بين ارگانها و سازمانهای
مختلف ذيربط الزامي است.
 .4نظارت مسووالن ذيربط بر فعاليتهای مختلف ارگانها،
صنايع و انساني در محيطهای دريايي و ساحلي به منظور
جلوگيری از ريزش آاليندههای نفتي در محيطزيست دريايي
و حفاظت از حيات آبزيان و انسان بايد جدی باشد.
 .3تمهيداتي بهويژه در زمينه كنترل ترافيكهای سنگين دريايي
ناشي از كشتيهای نفتکش و تجاری به كار برده شود.
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 .7از حوادث نفتي ناشي از عمليات اكتشاف و بهرهبرداری از
نفت با به كار گيری نيروی متخصص و امکانات الزم
پيشگيری به عمل آيد.
 .1با توجه به نتايج بهدست آمده از اين تحقيق و لزوم حفظ و
كنترل سالمت محيطهای دريايي ،توجه بيش از پيش به
ايجاد سيستمهای مناسب تصفيه برای فاضالبهای شهری،
صنعتي و كشاورزی و اعمال مديريت بهينه به منظور ممانعت
از ورود هر گونه آالينده نفتي مورد نياز ميباشد.
 .0ميزان تجمع  PAHsدر گروههای مختلف سني گونه مورد
مطالعه جهت تکميل پژوهش مقايسه شود.
 .19تاثير يا عدم تاثير جنسيت بر ميزان تجمع  PAHsدر بافت
اين گونه مورد مطالعه قرار گيرد.
 .11ساير گونههای آبزيان به منظور تشخيص مناسب ترين
پايشگر برای پايش زيستي آلودگي نفتي مورد مطالعه قرار
گيرد.
تشکر و قدرداني
از مسوولين دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر و مركز
مطالعات و پژوهشهای دانشگاه خليج فارس بوشهر كه امکانات
الزم و كافي را در اختيار نويسندگان مقاله قرار دادند ،كمال
قدرداني خود را اعالم ميداريم.
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