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(دريافت مقاله 95/1/11 :پذيرش نهايی)91/6/25 :

چکیده
هيدروكربنهای نفتی از آلوده كنندههای معمول در مناطق صنعتی هستند .اين تحقيق با هدف بررسی ميزان تجمع هيدروكربنهای نفتی
فلورن ،فناترن و آنتراسن در بافت ماهیهای كپور معمولی ،اردک ماهی ،كاراس ،سفيد ،الی ماهی و اسبله ايستگاههای تاالب انزلی انجام شد.
اندازهگيری هيدروكربنها بوسيله دستگاه كروماتوگراف گازی با شناساگر ( )GC-FIDانجام شد .تعداد  11نمونه از هر ماهی اسبله ،كاراس و
اردک در ايستگاههای مركزی و شرق ،ماهی كپور ايستگاههای غرب و مركزی و ماهی سفيد ايستگاه مركزی تاالب فاقد آلودگی با
هيدروكربن فلورن بررسی شدند .هيدروكربنهای فناترن و فلورن در ايستگاه های غرب ،شرق و مركزی تفاوت معنیدار داشتند (.)p<1/15
هيدروكربن آنتراسن در اردک ماهی ،الی ماهی و ماهی اسبله ايستگاههای مركزی و شرق ،ماهی كپور ايستگاه مركزی ،ماهی سفيد
ايستگاههای غرب و شرق و ماهی كاراس ايستگاههای غرب و مركزی تاالب مشاهده نشد .طبق نتايج ،ماهی كپور تاالب شرق و اردک ماهی
تاالب غرب از حيث آلودگی به هيدروكربن فلورن و ماهی كپور ايستگاههای غرب و شرق و اردک ماهی و الی ماهی ايستگاه غرب تاالب از
حيث آلودگی به هيدروكربن آنتراسن در مقايسه با سازمان بهداشت جهانی جهت مصارف انسانی مناسب نبودند .همچنين الی ماهی
ايستگاههای غرب و مركزی ،ماهی كاراس ايستگاههای غرب و شرق ،ماهی اسبله ايستگاههای غرب ،مركزی و شرق ،ماهی سفيد ايستگاه
مركزی و ماهی كپور ايستگاههای مركزی و شرق تاالب نيز از حيث آلودگی به فناترن در مقايسه با سازمان بهداشت جهانی (استانداردهای
شماره  13335 ،65565و  )31551از حيث بهداشت مواد غذايی جهت مصارف انسانی مناسب نيستند.
واژههای کلیدی :هيدروكربنهای نفتی ،فلورن ،فنانترن ،آنتزاسن ،تاالب انزلی
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هيدروكربنها در آب و خاصيت آبگريزی آنهرا ،ايرن

مقدمه
تركيبات نفتی و اثرات تخليه آن برر گونرههای زنرده

تركيبات معموالً در مکانهای تجمع گياهان آبری يافرت

محيطهای دريايی سبب جلب توجه به سمت مشکالت

میشوند ( ;Vives, et al., 2004; Tolosa et al., 2003

ناشی از آلودگی نفتری دراكوسيسرتمهای آبری شرد .برر

.)Beg et al., 2003

ميليرون

آلودگی نفتی در آبهای ساحلی نشان دهنده خطری

تن نفت وارد محيط زيست مریشرود .هيردروكربنها از

جدی برای ماهیگيری تفريحی و تجاری است .بسياری

نظر كميتی مهمترين تركيب تشکيل دهنده نفرت هسرتند

از مناطق ساحلی ،منابع با ارزش ماهیگيرری دارنرد كره

و از منررابع طبيعرری و هررمچنررين بشررری برمرریخيزنررد

میتواننررد طرری تخليرره نفررت در معرررض خطررر باشررند.

( .)Medeiros et al., 2005; Deb et al., 2000عالوه بر

ماهیهای نوجوان و جوان معموالً در آبهای آزاد قرادر

هيدروكربنهای نفتی ماننرد محصروالت نفتری سراحلی،

به دور كردن از تهنشينهای نفتری هسرتند .امرا حركرت

منررابع بشررری نيررز از طريررق حمررل و نقررل دريررايی و

حجم عظيمی از نفت به دهانه درياها و خليج مریتوانرد

استخراجهای فضايی يا هروايی ناشری از سروختهرای

جمعيت بزرگی از ماهیهرا را بره دام انداختره و سربب

هررم سرربب آلررودگی محيطهررای آبرری برره

مرگ ماهيران شرود ( Tatyana et al., 2010; Kennish,

محصوالت نفتی میشروند (2003; Kirso et al., 2001

 .)2002نفت ممکن است از طريق پوست و يا باله وارد

 .)Hassan et al.,اگرچرره درصررد قابررل مالحظررهای از

ماهی شود .بهعرالوه آالينردههرا ماننرد گلولرههرای قيرر

هيدروكربنهای نفتی كه به داخل محريطهرای آبری مری

میتواننرررد از طريرررق معرررده توسرررط آب در فرآينرررد

ريزند ،با بخار آب از بين میروند يا تهنشين شرده و بره

فيزيولوژيکی نمکزدايری بلعيرده شرود .اگرچره تجمرع

محررل زنرردگی گياهرران و جررانوران منتقررل مرریشرروند

هيدروكربنهای نفتی در محيطهای آبی ظاهراً سبب بره

( Venkatachalapathy et al., 2010; Mirza et a.l,

مخاطره افتادن سالمت انسان نمیشود اما عواقب ناشری

 .)2012در مقايسرره بررا ديگررر اكوسيسررتمهررای دريررايی،

از مصرف ماهی مخصوصرا در جروامعی كره ماهیهرای

بوميان سواحل مخصوصاً در معرض آاليندههای انسرانی

صيد شده بهميزان زياد از محيطهای دارای تجمع براالی

و هيدروكربنهای نفتی هسرتند ( ;Zakaria,et al, 2003

تركيبات نفتی را مصرف مریكننرد ،نبايرد ناديرده گرفتره

.)Zakaria and Mahat, 2006; Denton et al, 2006

شرود (et al., 2011; Norazida Manam et al., 2001

هيدروكربنهای نفتی عناصر اورگانيک مهمری هسرتند و

 .)Veerasingamفعاليتهای بندری از راههای مختلر

توجه زيادی را جلب كردهاند زيرا خود بسياری از آنها

مانند تخلية مواد زائد نفتی كشتیها ،تخلية آب آلوده بره

بر فرايندهای زيستی و ناهنجاریهای ژنتيکی مؤثر بوده،

مواد نفتی ،نشت نفت در زمان برارگيری و تخليرة نفرت

سرمی و سررطانزا هسرتند ( .)Walker et al., 2005در

میتوانند موجب وقوع لکه نفتی در محيط دريا ،آلودگی

محيطهرررای آبررری تحرررت ترررأثير حالليرررت فرررعي

دريا و آسيب به محيط زيست دريا شوند .ساليانه حدود

اساس مطالعات انجام شده ساليانه حردود شر

زغررال سررن

 1111تن ماهی از تاالب انزلی صيد میشرود .گونرههای
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مورد مطالعه در اين تحقيق از مهمترين گونهها در صريد

گونه ماهيان اقتصادی صريد شرده در 3ايسرتگاه غربری،

تاالب هستند .تاالب انزلی از طريق كانال كشتیرانری برا

مركررزی و شرررقی ترراالب بنرردر انزلرری و مقايسرره آن بررا

دريررای خررزر ارتبرراد دارد .بررهدليررل ايررن ارتبرراد

سازمان بهداشت جهانی ( )WHOانجام شد.

هيدروكربنهای نفتی از طريق جريانهای معکروس آب
دريای خزر ،رودخانههای اصلی تأمين كننده آب تراالب
و هررمچنررين در اثررر شستشررو و نشررت بنررزين از برراک
موتورهای قايقهای دريايی وارد حوفه آبی تاالب مری
شود .بنابراين اين هيدروكربنها از طريق آلودگی محيط
زيست آبزيان قرادر هسرتند كره آبزيران را آلروده كننرد.
تركيبات فوق عالوه بر آلودگی آبزيان از طريرق زنجيرره
غذايی به انسان نيز انتقال میيابند .با توجه به تجمع (برر
اساس سازمان بهداشت جهرانی مقردار مجراز تركيبرات
فلورن ،فنانترن و آنتراسرن  21ميکروگررم برر گررم وزن
خشک میباشد) اين تركيبرات در بردن انسران ،مصررف
اين ماهيان ممکن است سبب بروز عالئم مسرموميت در
جمعيت انسانی بهويژه كودكان شود (.)Clark, 2005
آثار آلودگی نفتری در آب بره دو نروع دراز مردت و

مواد و روشها
 -نحوه نمونهگیری

برای اجرای اين تحقيرق سره ايسرتگاه شرامل غررب
(آبکنار) ،مركزی (سرخان كل) و شرق (شيجان) تراالب
بندر انزلی در نظر گرفته شد .نمونهبرداری در پائيز سرال
 1391انجام شد .ماهیهای مورد مطالعه شرامل  6گونره
از ماهيان اقتصادی تراالب شرامل كپرور معمرولی ،اردک
ماهی ،كاراس ،سفيد ،الی ماهی و اسربله بودنرد .در هرر
ايستگاه تعرداد ده قطعره از ماهيران مرورد مطالعره صريد
شدند .ماهیها بهوسيله قايق و تور گوشگير تهيره شرده
از نرررا نرررايلونی دارای انررردازه منافرررذ  61 ،31و 51
ميلیمتری صيد شدند.
 -روش اندازهگیری هیدروکربنهای نفتی

كوتاه مدت قابل تقسيم هسرتند ،عرالوه برر مسرموميت

انرردازهگيررری هيرردروكربنها بوسرريله دسررتگاه

انسانی حاصل از انتقال اين تركيبرات از طريرق زنجيرره

كروماتوگراف گازی با شناساگر ( )GC-FIDانجرام شرد.

غذايی ،خفگی آبزيان ناشی از پوشيده شردن سرطآ آب

بررای مقردار  21-31گررم از عضررله هرر مراهی (بافررت

با لکه نفت نيرز در گرروه اول قررار دارد .ايرن اليرههرا،

خروراكی) در دسرتگاه فريرز درايرر خشرک گرديرد .از

انتقال نور باعث ممانعت عمل فتوسرنتز

نمونههای خشک شده طی مراحل سوكسرله ،صرابونی و

عالوه بر كاه

گياهان آبزی شده و سرعت جذب اكسيژن هوا بهوسريله

جداسازی ،تركيبات نفتی استخراج گرديرد .نمونرههرای

آب را بسيار كند میكند .برهطروری كره ميرزان انحرالل

مورد آناليز (نمونه خشک شده) توسرط سيسرتم تزريرق

اكسيژن در اليههای آب لکههای نفتی حتی از اليرههرای

نمونه به درون ستون وارد شدند .عمل جداسازی اجرزا

عميق آب نيز كمتر است (.)Clark, 2005
اين تحقيق با هردف تعيرين ميرزان تجمرع و مقايسره
هيرردروكربنهررای نفترری فلررورن ( ،)Fluoreneفنررانترن

طی حركت در طول ستون انجام شد ،سپس اجزا شسرته
شرده و توسرط آشکارسراز  FIDتشرخي

داده شردند.

بنابر اين با دستگاه روتاری و گاز نيترژن تغليظ صرورت

( )Phenanthreneو آنتراسن ( )Anthraceneدر بافت 6
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گرفرت ( Regional organization for the protection

سررازمان بهداشررت جهررانی بيشررتر از حررد مجرراز (21

 .)of the marine environment, 1999نمونههای تغليظ

ميکروگرم بر گرم وزن خشک) بود .ماهی اسبله ،كاراس

شده مراهی بره دسرتگاه )Shimadzu-14 A( GC- FID

و اردک ايسررتگاههررای مركررزی و شرررق ،مرراهی كپررور

مجهررز برره سررتون كرراپيالری ( )TX-5تزريررق شرردند.

ايستگاههرای غررب و مركرزی و مراهی سرفيد ايسرتگاه

از  American society for testing and materialsيک

مركزی تاالب فاقد آلودگی برا ايرن هيردروكربن بودنرد.

اليه برش نفتی نازک برای صفر كردن و تنظريم دسرتگاه

نتايج حاصل از آناليز نمونههرای بافرت خروراكی اردک

اسرتفاده شرد .سرپس از طريرق اسرتاندارد مرجرع CRM

ماهی ،ماهی سفيد ،الی مراهی ،اسربله ،كراراس و مراهی

( )Certified reference materialsكنتررررلهرررا يرررا

كپور بيانگر تفاوت معنیدار ( )p<1/15مقدار فلرورن در

استانداردهای استفاده شده برای بررسی كيفيت و قابليت

سه ايستگاه مورد مطالعه داشتند.

رديابی انردازهگيرری محصروالت ،يرک شرکل ويرژه از

بر اساس نمودار ( )2مقردار هيردروكربن فنرانترن در

اسرررتاندارد انررردازهگيری هسرررت .غلظرررت مشرررتقات

الی ماهی ايستگاههای غرب و مركرزی ،مراهی كراراس

هيدروكربنهای آروماتيک با سه تکرار محاسربه گرديرد.

ايستگاههای غرب و شررق ،مراهی اسربله ايسرتگاههرای

از اسرررتانداردهای سرررازمان بهداشرررت جهرررانی بررررای

غرب ،مركزی و شرق ،ماهی سرفيد ايسرتگاه مركرزی و

انرردازهگيری فلررورن ( ،)WHO, No. 84856آنتراسررن

كپور ايستگاههای مركزی و شرق تراالب در مقايسره برا

( 31551 )WHO, No. 31581و فنررانترن ( WHO,

سازمان بهداشت جهانی افزاي

نشان داد .نتايج حاصرل

 )73338استفاد شد.

از آناليز نمونههای بافرت خروراكی اردک مراهی ،مراهی

 -تجزیه و تحلیل آماری

سفيد ،الی ماهی ،اسبله ،كاراس و ماهی كپور بيرانگر آن

پررس از ميررانگينگيررری ،همگررنسررازی و محاسرربه
انحراف معيار با استفاده از نرمافزار آمراری  SPSSورژن

است كه مقدار هيدروكربن فنانترن در هرر سره ايسرتگاه
مورد مطالعه تفاوت معنیداری داشتند (.)p<1/15

 11و آزمون آماری آناليز واريانس يک طرفه (در سرطآ

بر اساس نمودار ( )3مقدار هيدروكربن آنتراسرن در

معنرریدار  5درصررد) ،مقايسرره آبزيرران در هررر كرردام از

ماهی كپور ايستگاههرای غررب و شررق تراالب و اردک

تاالبها بهطور جداگانه انجام شد .برای مقايسره آبزيران

مرراهی و الی مرراهی ايسررتگاه غرررب ترراالب بررهطررور

با استاندارد از  T testدر سطآ معنیدار  5درصد استفاده

معنیداری ( )p<1/15در مقايسره برا سرازمان بهداشرت

شد.

جهانی افزاي

نشان داد .هيدروكربن آنتراسرن در اردک

ماهی ،الی ماهی و ماهی اسبله ايستگاه های مركرزی و

یافتهها
در نمودار ( )1ميرزان هيردروكربن فلرورن در مراهی
كپور تاالب شرق و اردک ماهی تاالب غرب برر اسراس

04

شرررق ،مرراهی كپررور ايسررتگاه مركررزی ،مرراهی سررفيد
ايستگاههای غرب و شرق و ماهی كاراس ايسرتگاههرای
غرب و مركرزی تراالب مشراهده نشرد .مراهی كراراس
ايستگاه شرق و ماهی سفيد ايسرتگاه مركرزی تراالب در
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مقايسه برا سرازمان بهداشرت جهرانی كراه

شرق  31درصد بيشتر از حد مجراز اعرالم شرد توسرط

معنریدار

( )p<1/15نشان داد .آلودگی به فلورن در آبزيان تراالب

سازمان بهداشت جهانی بود.

غرب و شرق  11درصد بيشتر از حد مجراز اعرالم شرد

آلودگی به آنتراسن در آبزيان تاالب غرب  31درصرد

توسط سازمان بهداشت جهانی بود .آلودگی بره فنرانترن

و در تاالب شرق  11درصد بيشتر از حرد مجراز اعرالم

در آبزيان تاالب غرب  21درصد و در تاالب مركرزی و

شد توسط سازمان بهداشت جهانی بود.
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بررسی هیدروکربنهای نفتی در ماهیان اقتصادی تاالب انزلی
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كاراس ايستگاههای غرب ،شرق و مركزی تاالب انزلی در فصل پائيز آناليز آماری بين آبزيان هر ايستگاه انجام شد.

شرق ،ماهی كپور ايستگاههای غرب و مركزی و ماهی

بحث و نتیجهگیری
هيدروكربنهای چند حلقهای آروماتيک جرز فرراوان

سفيد ايستگاه مركزی تاالب با نتايج بهدست آمده در

ترين مواد بيگانه جانبی در سراسر جهران هسرتند گرچره

مطابقت دارد ( Nasr et al., 2004; Nasrollahzadeh

بعضی از اين هيدروكربنها بهعنوان عوامل سررطانزا و
جه زای عمده شرناخته شردهانرد و برهعنروان يکری از
مهمترين آاليندههای شيميايی محسوب شدهاند ( Clark,

 .)2005بافت عضله ماهيان نق

مهمی در تغذيه انسران

داشته بنرابراين زوم اطمينران از سرالمت آن ،در مطالعره
حافر مورد بررسی قرار گرفت.
نتايج تحقيق نشان داد كه ماهیهای اسبله ،كاراس و
اردک ايستگاههای مركزی و شرق ،ماهی كپور
ايستگاههای غرب و مركزی و ماهی سفيد ايستگاه
مركزی تاالب فاقد آلودگی با هيدروكربن فلورن بودند.
ميزان هيدروكربن فلورن در ماهی كپور تاالب شرق و
اردک ماهی تاالب غرب بر اساس سازمان بهداشت
جهانی بيشتر از حد مجاز ( 21ميکروگرم بر گرم وزن
خشک) بود .نتايج بهدست آمده از اندازهگيری فلورن در
ماهیهای اسبله ،كاراس و اردک ايستگاههای مركزی و

04

Saravi, 2014; Potrykus et al., 2003; Olabemiwo
;et al., 2013; Veerasingam et al., 2011
Abdolahpur Monikh et al., 2014; Nasrollahzadeh
 .)Saravi, 2013; Vives et al., 2004هيدروكربن

فنانترن و فلورن در ماهیهای مورد مطالعه ايستگاههای
غرب ،شرق و مركزی تفاوت معنیدار داشتند
( )p<1/15بر اساس نتايج بهدست آمده مقدار
هيدروكربن فنانترن درماهی كاراس ايستگاههای غرب و
شرق ،ماهیهای اسبله و سفيد ايستگاههای غرب،
مركزی و شرق و ماهی كپور ايستگاههای مركزی و
شرق تاالب در مقايسه با سازمان بهداشت جهانی
افزاي

نشان داد .در بررسی غلضت هيدروكربن فنانترن

با نتايج بهدست آمده در مطالعات قبلی مطابقت دارد
( ،)Vives et al., 2004; Nasr et al., 2012اما با نتايج
بهدست آمده در برخی مطالعات ( Nasrollahzadeh
;Saravi, 2014; Veerasingam et al., 2011
;Olabemiwo et al., 2013; Potrykus et al., 2003
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بهداشت مواد غذایی

 )Abdolahpur Monikh et al., 2014مطابقت ندارد.

رسوبات اعماق دريايی میشوند ( Venkatachalapathy

هيدروكربن آنتراسن در اردک ماهی ،الی ماهی و ماهی

 .)et al, 2011 Bazerafshan, 2012آاليندهها در

اسبله ايستگاههای مركزی و شرق ،ماهی كپور ايستگاه

رسوبات حتی كمتر از ستون آب تحت تأثير فرايندهای

مركزی ،ماهی سفيد ايستگاه های غرب و شرق و ماهی

بيولوژيک تجزيه میشوند .در اين جا غلظت پايين

كاراس ايستگاههای غرب و مركزی تاالب مشاهده

اكسيژن برای جزيه باكتریهای نفتخوار مطلوب نبوده

نشد .ماهی اسبله ،كاراس و اردک ايستگاههای مركزی و

و در نتيجه خواص سمی خود را برای مدت نسبت ًا

شرق ،ماهی كپور ايستگاههای غرب و مركزی و ماهی

طوالنی حفظ خواهند كرد .اين تركيبات در غلظتهای

سفيد ايستگاه مركزی تاالب فاقد آلودگی با اين

باال در رسوبات دريايی میمانند تا جايی كه غلظت آنها

هيدروكربن بودند .هيدروكربن آنتراسن در ماهی كپور

در رسوبات گاهی تا  1111برابر ستون آب میرسد اين

ايستگاههای غرب و شرق تاالب و اردک ماهی و الی

در حالی است كه هيدروكربنهای پلیآروماتيک اصو ًال

ماهی ايستگاه غرب تاالب بهطور معنیداری ()p<1/15

بهدليل پايداری ساختمان شيميايی و مقاومت ذاتی در

نشان داد.

برابر تجزيه زيستی و غير زيستی جز آاليندههای آلی

در مقايسه با سازمان بهداشت جهانی افزاي

در مورد اندازهگيری آنتراسن در اردک ماهی و الی

پايدار محسوب میشوند (.)Denton et al, 2006

ماهی تاالب غرب و كپور ماهی تاالب شرق با نتايج

هنگام نشت نفت مايع در دريا ،نفت برر روی سرطآ

تحقيقی مطابقت دارد (.)Vives et al., 2004

آب پخ

میشود و تشرکيل فريلم نرازک لکره نفتری را

اندازهگيری اين تركيب در ساير گونهها و ايستگاههای

میدهد .لکه نفتی در يرک محرل ثابرت نمریمانرد و برا

نمونهبرداری با نتايج تحقيقات قبلی مطابقت دارد

سرررعت  3-6درصررد سرررعت برراد حركررت مرریكنررد

( Nasrollahzadeh Saravi, 2014; Potrykus et al.,

( .)Zakeria et al, 2003 and 2006سرعت گسرترش و

;2003; Abdolahpur Monikh et al., 2014
Veerasingam et al., 2011; Olabemiwo et al.,
 .)2013تركيبات فلورن ،فنانترن و آنتراسن از اتمهای

فخامت اين اليه بستگی بره درجره حررارت آب دريرا
دارد .عالوه بر اين نفت سبک ماننرد فلرورن ،فنرانترن و

هيدروژن و كربن تشکيل و بهصورت دو يا سه حلقه

آنتراسن در آب سريع پخ

شده و اليه نازكی را ايجراد

بنزن آروماتيک هستند كه اين حلقهها به حالت خوشهای

میكند .همچنين بر اساس بررسیهای انجام شده غلظت

يا زاويهدار به يکديگر متصل میگردند .اين گروه بسيار

تركيبات هيدروكربن در آب و رسوبات نرواحی غربری و

سمی بوده اما خاصيت سرطانزايی كمی دارند ( Walker

شرقی حوزه جنوبی دريای خرزر قابرل مالحظره بروده و

 .)et al, 2010هيدروكربنها پس از ورود به محيط آبی

غلظت آنها در آب بي

از حد مجاز تعيرين شرد ( and

بهدليل خاصيت آبگريزی زياد ،حالليت كم در آب فشار

.)Nasrollahzadeh Saravi et al, 2012, 2013 2014

بخار نسبت ًا پايين و معطر (آروماتيسيته) جذب ذرات

عالوه برر ايرن ،گسرترش منراطق شرهری و شهرنشرينی

معلق در اين محيط شده و از ستون آب خارج و جذب

فعاليتهای صنعتی نيز سبب ورود آاليندههرای مختلر
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بررسی هیدروکربنهای نفتی در ماهیان اقتصادی تاالب انزلی

مانند هيدروكربنهای نفتی به تاالب مریشرود .عليررغم

هيدروكربنهای پلیآروماتيک را به محيط زيسرت وارد

شرقی تحت تأثير مجاورت برا نقراد

میكنند .البته آب توازن كشتیها نيز از عوامل مهم انتقرال

برا

هيرردروكربنهای پلیآروماتيررک برره محرريط مرریباشررند

رودخانه

( .)Kennish et al, 2005آلرودگیهرای ايجراد شرده از

پيربازار میباشد .عدم توجره بره ريرزش مرواد نفتری در

طريق فبلم و ساير عوامل از طريق ارتباد برين تراالب و

هنگام پمپاژ بنزين ،ناحيه خروجی تاالب را آلوده به مواد

دريا قادر هستند كه به تاالب وارد شوند .بقای نفرت در

نفتی نموده به طوریكه در بيشتر مواقرع فريلم نرازكی از

سواحل بستر نرم و انتقال آن به اليههای زيررين و ترأثير

مواد نفتی سطآ آب را می پوشاند .عالوه بر اين ،وجرود

امواج شديد و طوفان سبب برههرم خروردگی رسروبات

شناورهای كيلکاگير ،حمل و نقل مواد بخصوص نفت و

بستر نرم مانند تراالب انزلری و انتقرال نفرت بره همرراه

وجود ايستگاه پمپ بنزين در احل برای سروختگيرری

رسوبات به مناطق ساحلی و تأثير منفی آن روی ماهيران

شناورهای كوچک و متوسط از ايرن ايسرتگاهها از سراير

میگردد (.)Clark, 2001

بخ

غربی ،بخ

مسکونی و پرجمعيت ،ورود رودخانههرای مختلر
فافالبها و آاليندههای خانگی و  ...باالخ

غلظت هيدروكربنها محسوب میشروند.

آروماتيکهررا و سرراير هيرردروكربنهای سرربک نفترری

عوامل افزاي

بررسیها نشان داده است كه تردد و ماندگاری كشتیهرا

عليرغم سميت زياد در ساعتهای اوليه نشت بره بخرار

در روبروی اسکله موج شکن و اسکله كانال بنردر انزلری

تبديل شده و بره اتمسرفر وارد مریگرردد .در حرالیكره

غلظت مواد نفتری و تشرديد

هيدروكربنهای سنگين تمايل به تهنشرينی در رسروبات

آلررودگی در ايررن ناحيرره شررد اسررت .قسررمت اعظررم

تاالب را نشان میدهند .هيدوركربنهای سنگين نفتی از

هيدروكربنها تحت تأثير فعاليت شناورهای كوچرک در

نظر شدت آلودگی در مقايسه با هيدروكربنهرای سربک

خروجی تاالب انزلری قررار دارنرد .مهرمتررين راه ورود

نفتی (آروماتيکها) از سميت كمترری برخوردارنرد امرا

هيدروكربنهای پلیآروماتيک بره اكوسيسرتمهرای آبری

بهدليل وجود اين تركيبات در بستر تاالب ،پايداری ايرن

ورود فافالبهای خرانگی و كارخانجرات صرنعتی بره

نوع تركيبات ،غلظرت براالی تركيبرات هيردروكربن در

آبهرا و نشرت نفرت اسرت .آتشفشران ،آتر سروزی

رسوبات و مجراورت ماهيران كر زی از جملره كپرور،

جنگلها و مراتع از منابع ديگرر توليرد هيردروكربنهای

ماهی سفيد و الی ماهی با ك

تاالب و برالطبع و ورود

پلیآروماتيک است .حجم عمده اين تركيبرات كره وارد

اين تركيبات به بدن ماهی عالوه برر خروراكی از طريرق

رودخانه يا دريا میشود ،ناشی از هيدروليز تركيبات آلی

جذب پوستی بالطبع درصد بي تری از اين تركيبرات در

بخصوص سوختهای فسيلی اسرت .البتره بخشری نيرز

بافت ماهيان فوق وجود دارد .عالوه برر ايرن ،تركيبرات

برهوسريله ميکروارگانيسرمهرا در آب توليرد مریشروند.

فرروق بررا گذشررت زمرران وارد شرربکه غررذايی شررده و

همچنين تخليه سيستمهای زباله خانگی و كشراورزی و

بزرگنمايی بيولوژيک را باعث میگردد .همچنين نتايج

جريرانهرای آبهرای زيرزمينری نيرز مقرادير يرادی از

نشان داد كه تركيبات با وزن مولکولی كم ماننرد فنرانترن،

سبب ريزش نفت ،افزاي
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فلورن و آنتراسن كه دارای بي ترين فراوانری حضرور و

ستون آب اين ناحيه میباشد .از ساير مروارد تفراوت در

غلظت در آب و رسوبات هستند ،بي تررين فراوانری را

غلظت هيردروكربنهرا در بافرت ماهيران مرورد مطالعره

در اين گونه از ماهیها دارند .اين نکتره بيرانگر آن اسرت

غلظت تركيبات هيردروكربن در بافرت ماهيران مختلر

كه تركيبات  3حلقهای هم از طريق آب (توسرط برران )

متفاوت است و اين تفاوت به عوامل متعرددی از جملره

و هم از طريق تغذيره از موجرودات كر زی وارد بردن

زمان در معررضگرذاری ،درصرد چربری ،نروع تغذيره و

ماهی میشود و در بافت خوراكی آنهرا تجمرع میيابرد

متابوليسرم ايرن تركيبرات در ماهيران قابرل ذكرر هسرتند

(.)Chouksey et al, 2004

مهمری

( .)Rose et al, 2012عالوه بر اين ،چربی نق

با توجه به نتايج بهدست آمده ،ك زی بودن ماهيران

در تجمع اين تركيبات در بافت آبزيان دارد .همچنين كم

كپور ،الی ماهی و ماهی سفيد و عدم مشراهده آلرودگی

بودن غلظت مواد آالينرده نفتری پلیآروماتيرک در بافرت

به هيدروكربنهرای فلرورن و فنرانترن در ايسرتگاههرای

بعضی از ماهیها را ممکن است بتروان بره پرايين برودن

غرب ،شرق و مركزی تراالب و عردم آلرودگی بره ايرن

فرراكتور غلظررت زيسررتی در مرراهی و انجررام فرآينررد

هيدروكرينها در ماهی كپور ايستگاه غرب تراالب را برا

بيوترانسفورماسيون و متابوليت در بافتهای مختل

بدن

توجه به ماهيت آروماتيک فنانترن ،حالليت و تمايرل بره

ماهی نسبت داد كه سبب خروج اين نوع تركيبات به فرم

تشکيل رسروب ايرن هيردروكربن ( Mahmoodi et al,

هيدروليز از بدن ماهی شده است ،كه اين امر میتواند كم

 .)2012و بالطبع وجود آن در هر دو قسمت سرتون آب

برودن عالئرم مسرموميت حاصرل از هيردروكربن را در

و رسوبات تاالب می توان تحت تأثير صيد اين ماهی در

ماهيان توفيآ دهد (2005; Nasrollahzadeh Saravi et

نرررواحی دور از مصرررب رودخانرررههرررای ورودی در

.)Anyakora et al, al.,2009

ايستگاههای نمونهبرداری و كاه

ميزان آلودگی تراالب

در اثررر عملکرررد ترراالب در كرراه

آالينرردههررا و نقر

عردم مطابقرت مشراهده شرده در تحقيرق حافرر برا
تحقيقات ساير محققين تحرت ترأثير تفراوت در شررايط

خودپااليی تاالب دانست .امرا آلرودگی بره هيردروكربن

فيزيولوژيکی محل زيست مراهی ،منرابع آلرودگی ،نروع

آنتراسن در الی ماهی ايستگاه غرب تاالب و كپورمراهی

مواد آلی ،سايز رسوبات ،آلودگی محريط و گونره مراهی

ايستگاه های غرب و شرق تاالب مشاهده شد كه تحرت

میباشد.

آلودگی ستون آب و در نتيجه رسوبات بره

هيدروكربن انتراسن در اردک مراهی ،مراهی كپرور و

تأثير افزاي

هيدروكربن فوق در ايستگاههای غررب و شررق تراالب

معنیدار

هست .مشاهده افرزاي

الی ماهی در مقايسه با فلورن و فنانترن افزاي

آلرودگی بره آنتراسرن در اردک

نشان داد ( )p<0.05كه تحت تأثير تحرکپرذيری بيشرتر

ماهی ايستگاه غرب تاالب برا توجره بره ايرن كره اردک

آنتراسن از منبع اوليه ،فشار بخار و حالل پرذيری نسربتا

ماهی از ماهيانی هست كه در ستون آب زندگی می كند

باالتر اين تركيب هست (.)Denton et al, 2006

نيز نشان دهنده شدت آلودگی بره هيردروكربن فروق در
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بر اساس نتايج بهدست آمده برهدليرل مشراهده افرزاي

هيدروكربنهای فلورن ،فنانترن و آنتراسن نيز مریتوانرد

معنیدار ( )p<1/15در ماهی كپور تاالب شررق و اردک

بهعنوان هشداری برای مصررف زيراد ايرن مراهی تلقری

ماهی تراالب غررب از حيرث آلرودگی بره هيردروكربن

شود.

فلورن ،الی ماهی ايستگاههای غررب و مركرزی ،مراهی
كرراراس ايسررتگاههررای غرررب و شرررق ،مرراهی اسرربله
ايستگاههای غرب ،مركزی و شرق ،ماهی سفيد ايسرتگاه
مركزی و ماهی كپور ايستگاههای مركزی و شرق تراالب
از حيث آلودگی به فنانترن و ماهی كپرور ايسرتگاههرای
غرب و شرق و اردک ماهی و الی ماهی ايستگاه غررب
ترراالب از حيررث آلررودگی برره هيرردروكربن آنتراسررن در
مقايسه با سازمان بهداشرت جهرانی از حيرث بهداشرت
مواد غذايی جهت مصارف انسرانی مناسرب نيسرتند .برا
توجرره برره ارزش اقتصررادی و اهميررت مرراهی سررفيد در
زنجيررره غررذايی و قرررار داشررتن آن در سرربد غررذايی
خانوادهها و انتقال آلودگی از طريق زنجيرره غرذايی بره
انسان ،آلودگی آن به فنرانترن مریتوانرد برهعنروان يرک
هشدار برای مصرف اين ماهيان تلقی شود .عالوه برر آن

سپاسگزاری
از جنرراب آقررای دكتررر پوركرراظمی وآقررای دكتررر
حسينزاده رياست و معاونت محترم تحقيقراتی مؤسسره
تحقيقات علوم شيالتی كشرور و آقرای دكترر ولریپرور
معاونررت محترررم تحقيقرراتی پژوهشررکده آبررزی پررروری
آبهای داخلی كشور و همکرارانی كره در اجررای ايرن
تحقيق همکاری داشتهانرد ،تشرکر و قردردانی برهعمرل
میآيد.
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Abstract
Petroleum hydrocarbons are among the routine chemical pollutants in industrial areas. The aim of this
study was to evaluate the accumulation of petroleum hydrocarbons in six commercial fish species
consisting of common Carp, Pike, Caras, Sefid fish, Tinca tinca and Catfish in stations of Anzali
wetland. For this purpose, Anthracene, Fluorene and Phenanthrene PAHs measured by Gas
Chromatography with a detector (GC-FID). Ten numbers were studied from each fish type including
Catfish, Karas, and Pik from the central and East stations, Carp fish from the west and central stations
and Sefid fish from the central station (with any Fluorene contamination). Phenanthrene and Fluorene
concentration among the west, east, and central stations showed difference significant (p<0.05).
Anthracene was observed in Pike, Catfish, Tinca tinca of the central and east stations, Carp fish of the
central station, Sefid fish of the west and east stations and Caras of the central and west stations. Based
on the results, Carp fish of east station and Pike fish of the west station in terms of contamination to
Fluorene and Carp fish of the east and west stations and pike and Tinca tinca of the west stations were
not suitable for human consumption based on the WHO measures. Moreover, according to the the WHO
rules (No. 48568, 73338 and 31581), Tinca tinca of the central and west stations, Karas of the west and
east stations, Catfish of the west, east and central, Sefid fish of the central stations and Carp fish of the
central and east of wetland in terms of contamination to Phenanthrene were found unsuitable for human
consumption.
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