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 و رسوبات روي شده انجام پيشين يها يبررس .است خوزستان استان در آبي هاي اکوسيستم ترين ارزش با از يکي موسيخور
 از هدف .اند کرده عالما جهاني استانداردهاي از باالتر را آن ميزان و هبود جيوه فلز به خور اين آلودگي بيانگر منطقه اين آبزيان
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 در آب هاي نمونه در جيوه غلظت .شد گيري اندازه سرد بخار روش و اتمي جذب دستگاه کمک به آن مقدار و شد گرفته نظر در
 و شد مشاهده مجيديه و غزاله خورهاي در جيوه غلظت باالترين .داشت قرار ليتر در ميکروگرم ۰۰/۱۲ تا ٦٦/٣ محدوده
 از بيش موسي خور آب در جيوه غلظت که داد نشان يبررس اين از حاصل نتايج شد. يافت زنگي خور در آن مقدار کمترين
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  مقدمه
 خور اين قراردارد. فارس خليج غربي لشما در موسي خور
 وجود نظر از و بوده تجاري ماهيان از بسياري صيد محل

 .است مهم آن خوريات اکولوژيک ارزش و ،مختلف صنايع
 پذيرش براي آبي، منابع ساير مانند خور اين ظرفيت
 از تخريب ميزان که صورتي در و بوده محدود تغييرات
 تهديد منطقه سالمت شود، بيشتر طبيعي بازسازي

 کلر واحد که شده گزارش پيشين يها يبررس در .شود يم
 خور ايندر را جيوه يزياد مقدار کيميا پتروشيمي آلکالي
 عصار، و ۱۳۸۵ همکاران، و گودرزي( کند مي تخليه
۱۳۸۸.(  
 به عنصر اين .ستا سمي بسيار ترکيبات از يکي جيوه

 آمينه هاياسيد و فسفات هاي هگرو و ،نوکلئيک اسيدهاي
 و شده متصل ها پروتئين زنجيره هيستيدين و سيستئين

 ميان از آساني به جيوه .شود يم ها آن ساختار تغيير سبب
 چربي خاصيت ليدل  به و کرده عبور مغز -خون سد

 سيستم .شود يم جمع عصبي هاي بافت در اش دوستي
 است بدن هاي بخش پذيرترين آسيب از يکي عصبي

 با شدن روبرو در که اي نشانه اولين .)۲۰۰۰ (بونينگ،
 است. کرختي و شدن مورمور دهد مي رخ جيوه کم مقادير

 در اختالل حرکتي، ناهماهنگي تا است ممکن نشانه اين
 ،بينايي و شنوايي قدرت دادن دست از گفتن، سخن

 تواند مي جيوه .کند پيشرفت رعشه و غاستفرا سرگيجه،
 دستگاه ها،  کليه آسيب ،قلبي هاي بيماري بروز سبب
 پيش هاي مسموميت در .شود مرگ يحت و ،کبد و شگوار

 ذهني، ماندگي عقب سبب جيوه باالي مقادير نيز تولد از
 که شود يم حافظه کمبود و تکلم فراگيري در اختالل
 است عصبي سيستم شديد آسيب از ناشي همگي

  ).۲۰۰۲ کالرکسون،(
 نياز آن يباال سميتو موسي خور در جيوه حضور دليل  به

 از يکي .شود بررسي محيط اين در آن غلظت تا است
 و است ها آالينده شيميايي آناليز پايش، مهم هاي روش
 کردن آشکار براي ها روش ترين يمقمست از يکي آب آناليز
  ).٢٠٠٨ همکاران، و (زو است يمحيط آلودگي ميزان
 خور منطقه آلودگي شدت از آگاهي مطالعه نيا از هدف
 ماده اين غلظت ریيگ اندازه قيطر از جيوه به موسی

  است. آب در شيميايي
  
  

  ها روش و مواد
 جعفري، زنگي، خور ۵ از ،۱۳۸۸ سال ماه آبان در

 خور هر در .شد برداري نمونه مجيديه و غزاله پتروشيمي،
 شد. برداشت آب نمونه ۲ ايستگاه هر از و ايستگاه ۳

 ترتيب به ها آن مختصات و ها ايستگاه جغرافيايي موقعيت
  است. شده ارائه ١ جدول و ١ شکل در

  

 
  موردبررسي هاي ايستگاه جغرافيايي موقعيت -۱ شکل

  
  برداري نمونه هاي ايستگاه مشخصات -۱ جدول

  خور نام  شماره جغرافيايي طول جغرافيايي عرض

 ̋٣٠°  ٢٧  ١٠/٥٨  N 
 ̋۸۰/۱۲ ۲۹  °۳۰  N 
 ̋۹۴/۱۸ ۳۰  °۳۰  N 

 ̋٤٩°  ٠٤  ٠٦/٠٠ E 
 ̋٤٩°  ٠٣  ٤٣/٤٨ E 
 ̋٤٩°  ٠٢  ١٩/٢٣ E 

١  

  ۲  زنگي

۳  

 ̋۷۸/۱۸ ۲۷  °۳۰  N 
 ̋۶۰/۵۹ ۲۷  °۳۰  N 
 ̋۹۲/۳۵ ۲۸  °۳۰  N 

 ̋٤٩° ٠٦  ٨٩/٣٣ E 
 ̋٤٩°  ٠٦  ٩٥/٢٠ E 
 ̋٤٩°  ٠٦  ٥٧/٢٥ E 

٤  

  ۵  جعفري

۶  

 ̋۶۶/۳۶ ۲۵  °۳۰  N 
 ̋۶۷/۴۵ ۲۵  °۳۰  N 
 ̋۸۱/۰۲ ۲۶  °۳۰  N 

 ̋٤٩° ٠٧  ٨٩/٠٢ E 
 ̋٤٩°  ٠٧  ٥٧/٠٧ E 
 ̋٤٩°  ٠٧  ٩٠/١٥ E 

٧  

  ۸  پتروشيمي

۹  

 ̋۸۰/۰۰ ۲۷  °۳۰  N 
 ̋۰۵/۳۶ ۲۷  °۳۰  N 
 ̋۲۴/۰۱ ۲۸  °۳۰  N 

 ̋٤٩° ١٠  ٨٩/٠٩ E 
 ̋٤٩°  ١٠  ٠٦/٣٣ E 
 ̋٤٩°  ١١  ٨٤/١٦ E 

١٠  

  ۱۱  مجيديه

۱۲  

 ̋۰۰/۰۰ ۲۸  °۳۰  N 
 ̋۸۷/۳۴ ۲۷  °۳۰  N 
 ̋۴۱/۵۱ ۲۶  °۳۰  N 

 ̋٤٩° ١١  ٩٧/٣٤ E 
 ̋٤٩°  ١٢  ١٦/٣٠ E 
 ̋٤٩°  ١٣  ٠٦/٠٣ E 

۱۳ 

  ۱۴ هغزال

۱۵  

  
 نيتريک اسيد در ساعت ٢٤ يبرا يبردار نمونه هاي بطري

 در .ندشد شهشست تقطير دوبار آب با و گرفته قرار ۵%
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 ۵/۱ با و شد شسته منطقه آب با بار ۳ ها بطري نيز محل
 يبرا .شد پر سطح زير متري سانتي ۱۰عمق از آب ليتر

 ميکرون ٤٥/٠ صافي از ها نمونه محلول، جيوه گيري اندازه
 دي پتاسيم %٢٠ محلول ليتر ميلي ٣ و شد داده عبور

 اضافه ها آن به )١:١( اسيد نيتريک در شده حل کرومات
 نمونه هر از ليتر ميلي ۱۰۰ ها، نمونه آناليز براي .شد

 ليتر ميلي ۵/۲ اسيد، سولفوريک ليتر ميلي ۵ و شد برداشت
 پرمنگنات پتاسيم %۵ محلول ليتر ميلي ۲۵ و اسيد نيتريک

 باقي اتاق دماي در دقيقه ۱۵ ها نمونه شد. اضافه ها آن به
 به پرسولفات پتاسيم %۵ محلول ليتر ميلي ۸ سپس مانده،

 شيشه با ها ارلن پوشاندن از پس شد. افزوده يک هر
 )C٩٥˚( آبي حمام در ساعت ۲ مدت به ها نمونه ،ساعت
 ارغواني رنگ ها، نمونه شدن سرد از سپ ديدند. حرارت

-کلرايد سديم محلول ليتر ميلي ٢٥ افزودن با ها آن
 با ها آن غلظت و رفع هيدروکلرايد آمين هيدروکسيل

  ).٢٠٠٥ آفا،( شد تعيين )سرد بخار( اتمي جذب دستگاه
 بندي درجه منحني رسم روش از غلظت، محاسبه براي

 ۷ و ۵ ،۳ ،۱ ،۰ هاي غلظت داراي استانداردها شد. استفاده
 مقادير داراي ها محلول اين بودند. ليتر ميکروگرمبر

 در موجود شيميايي ترکيبات و ذخيره محلول از مشخصي
 طي نيز را هضم مراحل تمامي و بودند حقيقي هاي نمونه

 داراي استاندارد هاي محلول که آنجاي از البته کردند.
 ليتر ميلي١٥ فقط هستند کلر يون از کمتري مقادير
  ).۲۰۰۵ آفا،( شد اضافه به پرمنگنات پتاسيم محلول

 بودن نرمال شد. انجام SPSS افزار نرم با آماري آناليزهاي
 خورهاي مقايسه و ،Shapiro-Wilk آزمون با ها داده

 آزمون پس و طرفه يک واريانس آناليز طريق از مختلف
 عنوان به ۰۵/۰ مساوي يا کمتر p مقدار شد. بررسي توکي
  .شد گرفته نظر رد داري معني سطح

  
  بحث و نتايج
 غزاله پتروشيمي، جعفري، زنگي، خورهايدر جيوه غلظت

 ،٦٧/٦±٥٠/٠ ،٦٦/٣±٤٥/٠ ترتيب به مجيديه و
 ميکروگرم ٧٨/١١±٦٣/٠ ،٠٠/١٢±٤٢/٠ ،٢٢/١٠±٤٩/٠
 ۲ شکل که طور همان .)٢ (شکل آمد دست هب ليتر بر

 غلظت در دار معني اختالف وجود عدم بجز دهد مي نشان
 )،ANOVA, P>0.05( مجيديه و غزاله خور ۲ جيوه

 ,ANOVA( بود دار معني خوريات ساير ميان اختالف

P<0.05.( و غزاله خورهاي به جيوه غلظت باالترين 

 طور هب داشت. تعلق زنگي به آن مقدار كمترين و مجيديه،
 مجيديه :صورت  به خوريات در جيوه پراکنش الگوي کلي
  .آمد دست هب زنگي > جعفري > پتروشيمي > غزاله –
  

   موسي آبخوريات در جيوه غلظت -۲ شکل
  است. دار معني اختالف دهنده نشان متفاوت حروف

  
 جيوه .است کلرآلکالي پساب موسي خور جيوه ياصل منشأ
 زيادي تمايل که بوده کلريد جيوه واحد، اين با شده تخليه

 در يرسوب بار که آنجايي از دارد. رسوبات در نشيني ته به
 ذرات به جيوه عمده بخش رود مي انتظار باالست خور اين

 شود. نشين ته تخليه محل اطراف در و شده متصل معلق
 اين کننده دييتأ )۱۳۸۵( مکارانه و گودرزي يبررس

 کانال رسوبات جيوه غلظت گران پژوهش اين .است مسئله
 ايستگاه ۱۴ و کيميا پتروشيمي کلرآلکالي پساب خروجي

 که کردند گزارش و گيري اندازه را کانال اين اطراف در
 بر ميکروگرم ۱۰۱ هجيو غلظت (با خروجي کانال رسوبات

 دارا ار غلظت بيشترين ها ايستگاه ساير با مقايسه در گرم)
 از تدريج به پساب خروج محل از فاصله افزايش با و بوده

 رسوبات در جيوه مقدار بودن باال شود. مي کاسته آن مقدار
 غلظت که کند جاداي را تصور اين شايد پتروشيمي خور
 خوريات ساير از ديبا نيز خور اين از آب هاي نمونه در جيوه

 دارند، قرار مييپتروش خروجي از دورتري يها فاصله در که
 وجود با شد ذکر نيز قبل از که طور همان اما باشد؛ بيشتر

 از آن مقدار پتروشيمي، خور در جيوه غلظت بودن باال
 جيوه اينکه وجود با آمد. دست هب کمتر مجيديه و غزاله

 انتقال در ياديز يها عامل گيرد مي منشأ آب از رسوبات
 جمله از دارد، دخالت بالعکس و رسوب به آب از جيوه
 باکتريايي هاي فعاليت ،pH دما، معلق، مواد جريانات، وجود

 و پوررحيم( اليروبي قبيل از انساني هاي فعاليت و
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 عدم و آب بودن سيال اين، بر عالوه ).١٣٨٨ همکاران،
 بتوان که شود مي آن از مانع آن در جيوه غلظت ثبات

 به و دانست مرتبط هم به را رسوبات و آب جيوه غلظت
 به منطقي ارتباطي چنين بسته مناطق در جز اصولي طور
 اين در آب جريان اينکه به توجه با طرفي از رسد.  نمي نظر

 است، فارس خليج در مدي و جزر نوسانات از ناشي منطقه
 خورهاي سمت به آالينده مواد و آب انتقال احتمال
 توان مي کلي نگاهي با نيست. انتظار از دور انتهايي

 به موسي خور دهانه سوي از آب در جيوه غلظت فهميدکه
 اين تأييد در .است افزايش به رو ييانتها هاي بخش سمت
 اشاره اسپانيا در ويگو بسته نيمه خور به توان مي نيز مطلب

 هاي بخش در آب در سنگين فلزات مقدار باالترين که کرد
  ).٢٠٠٣ همکاران، و (پرزلوپز شد يافت آن بسته و انتهايي

 احتراق و نفتي هاي آلودگي ،جيوه منابع از ديگر يکي
 طور به طبيعي گاز و خام نفت .است فسيلي هاي سوخت
 گرم بر ميکروگرم ١٠ تا گرم بر نانوگرم ٥/٠ يدارا معمول
 صادرات اسکله وجود ).٢٠٠٠ بلوم، و ويلهلم( هستند جيوه
 منطقه اين در نفتي يها ريزش و همجيدي خور در نفت
 باال .است خور اين در جيوه غلظت افزايش بر ديگري دليل
 خور به بتوان شايد نيز را غزاله خور در جيوه مقدار بودن

 اين در برداري نمونه هاي ايستگاه زيرا ،داد نسبت مجيديه
 سيال به توجه با و بوده نزديک هم هب حدي تا خور دو

  دارد. وجود امر نيا احتمال آب بودن
 تأثير تحت اديز آب در ها آالينده غلظت صحيح گيري اندازه
 بر عالوه .است ها نمونه نگهداري روش و برداري مونهن دقت
  آب آناليز ،محلول هاي يون غلظت بودن باال ليدل  به اين
 ها آالينده از پاييني هاي غلظت يدارا عموم طور به که شور

 سخت بسيار امروزي مدرن تجهيزات با ديشا .هست نيز
 شده سبب ها سختي اين .)٢٠٠٨ المدني، و (جوما است
 باشد. کم بسيار زمينه اين در شده انجام يها يبررس

 وها  يبررس ساير با يبررس اين نتايج مقايسه ٢ جدول
 از شده گزارش يبررس فقط .دهد يم نشان را ااستاندارده

 بررسي هب که بوده )١٣٨٨( عصار يبررس ،موسي خور
 زنگي و غزاله جعفري، خورهاي آب در جيوه غلظت

 جعفري در را غلظت بيشترين پژوهش اين است. پرداخته
 بيان کلرآلکالي واحد به ينزديک را آن ليدل و کرده گزارش
 تازه ورود ،باال غلظت اين مشاهده دليل ديشا .است کرده
 اين برداري نمونه زمان در پتروشيمي خور به پساب

 سنگين فلزات تمايل به توجه با زيرا است، بوده پژوهشگر
 باالي مقادير مشاهده طورمعمول به رسوبات، در تجمع به

 آالينده، منبع مجاورت در ژهيو به آب، ستون در جيوه
 ).٢٠٠٨ المدني، و (جوما است اخير هاي ورودي از ناشي
 است )١٣٨٨( عصار مشاهدات از کمتر يبررس نيا نتايج

 و شده انجام محيطي زيست اقدامات از ناشي تواند مي که
 هاي سال به نسبت کلرآلکالي پساب در جيوه کاهش
 گيري اندازه را کل جيوه ميزان عصار البته باشد. گذشته
 است محلول جيوه مقدار رضحا هاي داده حاليکه در ،کرده

 مقدار کل در .است اختالف اين براي ديگر دليلي خود که
 ها يبررس ساير از يبررس نيا در آمده دست هب جيوه

 منبع وجود آن، دليل که است بيشتر )٢ (جدول
 مورد منطقه بودن بسته نيمه و منطقه در کننده آلوده
 نشان نيز جهاني استانداردهاي با مقايسه .است يبررس
 اندازه يحت و ااستاندارده تمامي از جيوه مقدار که دهد مي

  است. بيشتر آب در جيوه خطرناک
  

 جهاني استانداردهاي و ها بررسي ساير با بررسي از آمده دست به آب جيوه غلظت مقايسه -۲ جدول
 استاندارد / منطقه  )g/lμ( جيوه غلظت منبع

 موسي خور ۶۶/۳-۰۰/۱۲ بررسي اين
 موسي خور ۳۶/۹-۲۲/۲۴ ١٣٨٨ عصار،

 انزلي تاالب ۰۰/۵-۰۰/۳۱ ١٣٨٨ خداپرست، و بابائي
 فارس(بحرين) خليج ۱۳/۰-۳۸/۰ ۲۰۰۸ المدني، و جوما
 (قطر) فارس خليج ۰۲/۰-۲۰/۰  ١٩٩٩ الموفتاح، و کريش
  بريتانيا استاندارد ۳۰/۰  ١٣٨٨ خداپرست، و بابائي
  USEPAداستاندار ۱۰/۰  ١٣٨٨ خداپرست، و بابائي

  مالزي استاندارد ۰۰/۱  ۲۰۰۸ المدني، و جوما
 US شده توصيه مقدار ۹۴/۰  ۲۰۰۸ المدني، و جوما
  مجاز حد ۲۰/۰  ١٣٨٨ خداپرست، و بابائي
  آميز مخاطره حد ۰۰/۲  ١٣٨٨ خداپرست، و بابائي
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 توسط جيوه جذب مورد در کمي هاي پژوهش متأسفانه
 پژوهش جمله، از است. شده انجام منطقه اين ساکنين

 موي در را جيوه ميزان که )۲۰۱۰( همکاران و فکور
 که کرده گزارش طبيعي حد از باالتر منطقه اين ساکنين

 توجه لزوم و شود مي محسوب ساکنين براي خطري زنگ
  دهد. مي نشان را منطقه سالمت به بيشتر

  
  گيري نتيجه

 ۶۶/۳-۰۰/۱۲ محدوده در آب در جيوه غلظت ميانگين
 استانداردهاي با نتايج مقايسه بود. ليتر بر ميکروگرم

 کل از خوريات تمامي در جيوه سطح که داد نشان جهاني
 غلظت بيشترين .است بيشتر خطرناک اندازه هاداستاندار

 به توان مي را آن دليل که شد مشاهده غزاله و مجيديه در
 با کمتر تبادالت ،موسي خور ييانتها بخش در قرارگيري

 به مدي و جزر جريانات با ها آالينده انتقال آزاد، هاي آب
 .داد نسبت نفتي هاي آلودگي وجود و باالدست سمت
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