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مقاله پژوهشی

بررسی تجمع فلزات سنگین در رسوبات و درختان حرای منطقۀ حفاظتشدۀ خورخوران
4

رضا زمانی افشار ،1یحیی اسماعیلپور ،*2ابوالفضل ناجی ،3حمید غالمی

 1دانشجوی دکتری پردیس گروه مهندسی منابع طبیعی ،پردیس دانشگاهی قشم دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،ایران
 2استادیار گروه مهندسی منابع طبیعی ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،ایران
 3دانشیار گروه شیالت ،دانشکدۀ علوم و فنون دریایی دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،ایران
 4دانشیار گروه مهندسی منابع طبیعی ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،ایران
(تاریخ دریافت ،1400/4/14 :تاریخ پذیرش)1400/8/19 :

چکیده
افزززایش فعالیتهززای صززنعتی و در پززی آن ورود آالینززدهها (ماننززد فلزززات سززنگین) بززه اکوسیسززتمهای آبزی از بزرگتززرین چالشهززای
زیستمحیطی است .گیاهان نشانگر مناسبی از غلظت این فلزات در آب و رسوب اکوسیستمهای آبی هستند .هدف ایزن پززهوهش ،بررسزی
غلظت فلزات سنگین در رسززوبات ،ریشززه ،سززاقه و بززرگ در تززان ززرا در منطقزۀ فاظتشززدۀ ور ززوران بززهعنوان یکزی از مهمتززرین
رویشگاههای مانگرو در لیج فارس است .بدین منظور نُه نمونه رسوب ،برگ ،ریشه و ساقه از این منطقه برداشت و بهمنظور تعیین غلظت
فلزات سنگین آنالیز  ICP-OESشد .در تحلیل آماری نتایج از آزمونهای شاپیرو ،کروسززکال -والزیس ،تززوکی و شززا ت تجمززع زیسززتی و
ضریب انتقال استفاده شد .نتایج نشان داد که بیشترین غلظت فلزات سنگین در نمونههای رسوب بهترتیب مختت فلزات نیکل ،روی ،مس
و سرب و در گیاه مربوط به فلزات روی ،نیکل ،مس و سرب است .بهطور کلی روند تجمع فلزات در رسوب و بافتهززای گیزاه نشززاندهنززدۀ
افزایش غلظت فلزات در بافت گیاه با افزایش آن فلز در رسوب است .شا ت تجمع زیستی نشان داد که بیشترین و کمترین غلظت فلزززات
سنگین بهترتیب در ریشه و برگ است و ریشۀ را نشانگر مناسبی برای سنجش آالیندههای رویشگاه مانگرو است .ضریب انتقال فلز نیکل
در ساقه و فلز مس در برگ توانایی این اندامها برای گیاهپاالیی این دو فلز را نشان داد .یافتهها نشان داد که در ت را برای دیگززر فلزززات
جزء گونههای دفعکننده محسوب میشود.
واژههای کلیدی :آلودگی ،تجمع زیستی ،رسوب ،ریشه ،مانگرو.

مقدمه

سالمت انسان ایجاد میکنززد ;(Zarezadeh et al., 2017

رشد سریع جمعیت و توسعۀ مراکز مسکونی ،تجاری،
صنعتی و کشاورزی سبب افزایش زبالهها و فاضالبهززای
انسانی افزایش و آلودگی بومسامانههای مختلف از جملززه
محیطهای دریایی شده است .آلززودگی دریززا شززامل ورود
هر گونه ماده یا انرژی توسط انسان بهشززکل مسززتقیم یززا
غیرمستقیم به محیط زیست دریایی است که پیامززدهای
نامطلوبی دارد و طرهززایی بززرای منززابع زنززدۀ دریززایی و

 .)Shi et al., 2019; Moezzipour et al., 2020بززهدلیل
ساسیت زیاد مناطق سا لی به آالیندهها ،زیستگاههززای
سا لی نسبت به دیگر زیسززتگاههززای دریززایی ،اسززتعداد
بیشتری برای بروز اثرهای آلودگی دارنززد ( Morrisey et
 .)al., 2003در بین آالیندههای مختلززف زیسززتمحیطی،
فلزززات سززنگین بهواسززطۀ سززمیت ،مانززدگاری زیززاد،
تجزیهناپززذیری و همچنززین تجمززع زیسززتی از مهمتززرین
ترکیبات موجود در بومسازگانهای مختلززف هسززتند کززه
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مورد توجه قرار میگیرنززد ( MacFarlane & Burchett,

 .)2000; Negi, 2017; Meena et al., 2018جنگلهززای
مانگرو ،تاالبهای بین جزرومززدی منززاطق گرمسززیری و
نیمهگرمسیری بوده و از زیستگاههای مهم اکولوژیز بززا
تولید زیاد در مناطق سززا لی بززه شززمار مززیرونززد .ایززن
زیستگاهها دارای آبزیان ساس و منابع غذایی و معززدنی
فراوانانززد و پشززتوانۀ بسززیار مهمززی بززرای فعالیززتهززای
معیشتی و شیالتی به شمار مززیآینززد ( Almulla et al.,
 .)2013; Aljahdali & Alhassan, 2020بررسیها نشان
میدهد که در بین انززوار رسززوب ،رسززوبات جنگززلهززای
مانگرو پتانسیل زیادی در ذ یرهسازی فلزززات سززنگین از
آب در مناطق گرمسیری و نیمهگرمسیری دارنززد ( Tam
& Wong, 1997; Clark et al., 1998; Shi et al.,
 .)2019; Arumugam et al., 2018توانایی زیاد جززذب و

نگهززداری فلزززات سززنگین در رسززوبات مززانگرو بززهدلیل
صوصیات فیزیکی و شززیمیایی ایززن دسززته از رسززوبات
اسززت ( ;Harbison, 1986; Qiu et al., 2011
 .)Zarezadeh et al., 2017رسوبات جنگززلهززای مززانگرو
بیشتر در شرایط غیرهوازی هستند و ترکیبات آلی بسززیار
زیادی دارند .ازاینرو ایززن رسززوبات شززا ت مناسززبی از
دریافت و تجمع فلزات سنگین هستند و نیز آلودگیهززای
بلندمدت پدیدآمده توسط فعالیتهززای انسززانی را نشززان
میدهند و قابلیت انتقال آلودگیهای یادشده بززه گیاهززان
مززانگرو را دارنززد ( Defew et al., 2005; Meena et al.,
 .)2018فعالیتهززای مختلززف انسزانی موجززب ورود ایززن
آالیندهها به اکوسیستم میشوند .این عناصر از راه تخلیززۀ
مستقیم یا بهطور غیرمستقیم توسط روانابهای ناشززی از
باران و همچنین از طریق اتمسززفر وارد اکوسیسززتمهززای
آبی مززیشززوند ( Machado et al., 2002; Szalinska et
 .)al., 2006; Tavakoli et al., 2019پهوهشهای مشززابه
زیادی در مانگروهای لیج فززارس و دیگززر نقززاط جهززان
صززورت گرفت زه اسززت .در پززهوهش Ghasemi et al.,
) (2018دربارۀ غلظت فلزات سززنگین در رسززوب و بافززت
گیززاه ززرا در منطقززه فاظتشززدۀ ززورآذینی اسززتان
هرمزگان ،بیشترین غلظت فلزات در ریشززۀ گیززاه مززانگرو
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متعلق به سرب ،روی ،مس و کادمیوم بود و مقدار انتقززال
در منطقۀ بررسیشززده ،از نبززود اصززیت گیاهپززاالیی در
گیاه مانگرو کایت داشت .در پهوهشی دیگر Rezaei et
) al., (2021غلظت فلزات سززنگین در بافززتهززای ززرا و
رسوبات و آب دریا در سوا ل شززمالی و لززیج فززارس را
ارزیابی کردند .نتایج این پهوهش ززاکی از غلظززت زیززاد
فلز مس در برگ و ریشززه بززود .شززا ت تجمززع زیسززتی
روی و مس نشان داد که گیاه را در منطقۀ بررسیشززده
در ماهشهر ،برد ون و عسززلویه دارای پتانسززیل مناسززبی
برای پاالیش گیاهی این دو فلز است .شا تهای انتقززال
از ریشه به بززرگ نیززز نشززاندهندۀ انتقززال بیشززتر روی و
مس از طریق بافززتهززای گیززاهی مززانگرو در مقایسززه بززا
فلزات دیگر است .در پهوهشززی مشززابه Victório et al.,
) (2020به بررسی غلظت فلزات سززنگین در بززرگ گیزاه
راهای مختلززف در اطززراف لزیج پنیسزیلیا در برزیزل
پردا تند .نتایج این پهوهش نشان داد کززه فلززز سززنگین
 Znبیشترین غلظت را نسززبت بززه سززایر فلزززات سززنگین
دارند و از سوی دیگر برگ گیاه مززانگرو توانززایی جززذب و
تجمع فلزززات سززنگین را دارد .رویشززگاه مززانگروی بنززدر
میر یکی از منززاطق مهززم رویززش ایززن گیززاه در لززیج
فارس محسززوب مززیشززود کززه فعالیززتهززای انسززانی در
سالهای ا یر بر کمیت و کیفیت این رویشززگاههززا تز ثیر
منفی گذاشته است .بززهطور کلززی هززدف ایززن پززهوهش،
بررسی غلظت فلزات سنگین در رسوب و بافتهای گیززاه
مانگرو در ایززن رویشززگاه اسززت .نتززایج ایززن پززهوهش بزه
مدیریت زیستمحیطی ایززن رویشززگاههززای مهززم کمز
میکند.
مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

رویشگاههای مانگروی بندر میر در لیج فززارس
در د فاصل استان هرمزگان و جزیرۀ قشم قرار دارند.
تنهززا گونززۀ مززانگروی ایززن رویشززگاه ،گیززاه ززرا
( )Avicennia marina (Forssk.) Vierh.بززا وسززعت
 2518هکتززار اسززت .عملیززات نمونززهبرداری در ایززن
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رویشگاه در آذرماه  1399از رویشگاههای بندر میززر
در زمان جزر کامل انجام گرفت.
شیوۀ اجرای پژوهش

نمونهبرداری از برگ ،ساقه ،ریشه و رسوب در سززه
رویشگاه ،در فاصلۀ  7کیلومتری از یکززدیگر ،در قالززب
طرح کامززل تصززادفی ) (Van Belle et al., 2004و بززا
سه تکرار در هر کززدام ،انجززام گرفززت .در مجمززور نززه
نمونه ساقه ،ریشه ،برگ و رسوب برداشت شززد (شززکل
 .)1نمونههززا در کیسززههززای پالسززتیکی (بزا درج نززام
ایستگاه و تاریخ نمونززهبززرداری) قززرار داده شززده و بززه
آزمایشگاه منتقل شدند .نمونهها در محیط آزمایشززگاه
با آب مقطر شسته شدند و سپس بززرگهززا در آون بززا
دمای  60درجۀ و ریشهها در آون با دمای  105درجۀ
سلسیوس بهمدت  24ساعت ش شدند .نمونززههای
ش شززده بززا هززاون پززودر شززدند .یز گززرم نمونززۀ

پودرشده با مخلوط اسزید نیتریز غلززیو و پراکسززید
هیدروژن ( )1:5بهمدت  1ساعت در دمای  40درجه و
 3سزززاعت در دمزززای  140درجزززه هشزززم شزززد
( .)MacFarlane, 2002برای فیلتر کردن نمونززههززای
هشمشده ،محلول از کاغذ صافی واتمززن  42میکززرون
عبور داده شده و با آب دوبار تقطیر بززه جززم معینززی
رسانده شد .غلظززت فلزززات سززنگین بززا بهرهگیززری از
دستگاه آنالیز عنصری  1ICP OESسری  700شززرکت
آمریکززایی  2Agilant Technologiesدر آزمایشززگاه
مرکزی دانشگاه هرمزگان تعیین شززد .درصززد بازیززابی
هشم 3در محدودۀ اطمینان  95درصد و انحراف معیززار
انززدازهگیریها کمتززر از  10درصززد بززود .بززهمنظور
کالیبراسیون دستگاه و ارزیزابی دقززت از Oreas 503b
بهعنوان مادۀ مرجع استاندارد استفاده شززد ( Sako et
.)al., 2021

شکل  -1موقعیت منطقۀ پهوهش و ایستگاههای نمونهبرداری
روش تحلیل
پس 1از 2دسززتیابی3

بززه نتززایج آزمایشززگاهی در گززام
نخست توزیع ا تمال غلظت فلزات سنگین با اسززتفاده از
آزمززون شززاپیرو -ویلز  4در محززیط نرمافزززار SPSS 16
بررسی شد .پس از اطمینان از نرمال بودن دادهها ،آنززالیز
1. ICP Optical Emission Spectrometers
2. Company Information, webpage link
3. Digestion recoveries
4. Shapiro-Wilk Test

واریززانس غلظززت فلزززات سززنگین در بافتهززای گیززاه و
سایتهای نمونززهبرداری بززه روش کروسززکال والززیس 5و
معنیداری ا تالف میانگینها ،با آزمززون تززوکی 6بررسززی
شد ) .(Griffin & Corso, 2019آزمون پیرسون نیز برای
مقایسۀ همبستگی نتززایج مشززاهداتی در سززاقه ،ریشززه و
برگ استفاده شد .در نهایت بررسی تجمع زیستی فلزززات
5. Kruskal–Wallis H test
6. Tukey Test
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در اندامهای گیاه و تعیین ضززریب انتقززال بززه ترتتیززب از
شا تهای تجمع زیستی  1BCFو ضززریب انتقززال 2TF
بهره گرفته شد (.)Machado et al., 2002
)Metal (plant part
)Metal (substrate

رابطۀ 1

= BCF

) Metal ( plant part

رابطۀ 2

) Metal ( plant root

= TF

در رابطههای ( 1و  Metal (plant part) )2غلظززت
فلز در بافت گیاه و ) Metal (substrateغلظت فلززز در
رسززوب و ) Metal (plant rootغلظززت فلززز در ریشززه
است .از ضریب انتقال میتززوان بززرای بررسززی توانززایی
گیاهان در فرایند گیاهپاالیی اسززتفاده کززرد ( Sasmaz
 )et al., 2008به این صورت که مقادیر بیشززتر از یز

64

مشخصه گونههای تجمع دهندۀ فلزات و کوچز تر از
ی در گونززههززای دفعکننززدۀ فلزززات دیززده میشززود
(.)Yanqun et al., 2005
نتایج
در ارزیزززابی کلزززی غلظزززت فلززززات سزززنگین
استانداردهای گوناگونی وجود دارد .میانگین غلظت
این عناصر در پوستۀ باالیی زمین از اسززتانداردهای
رایج است و در پهوهش هززای بسززیاری بززه کار رفتززه
است (Chandrasekaran et al., 2015; Alzahrani
) .et al., 2018; Victório et al., 2020مقززادیر
مشاهداتی و اسززتاندارد پوسززته در (جزدول  )1ارائززه
شده است.

جدول  -1غلظت فلزات (میانگین  ±انحراف معیار) در رسوب ،ریشه ،ساقه و برگ گیاه به تفکی
فلزات سنگین در پوستۀ باالیی زمین بر
رویشگاه

رویشگاه و میانگین غلظت

سب میکروگرم بر کیلوگرم )& Mclennan, 1995

1(Taylor

Cd

Cu

Ni

Pb

Zn

برگ

0/45 ± 0/06

9/60 ± 1/98

7 ± 0/93

5/76 ± 1/28

8/49 ± 0/42

ریشه

0/49 ±0/04

6/34 ± 0/73

8/87 ± 0/19

6/03 ± 1/61

11/54 ± 2/84

ساقه

0/53 ± 0/05

6/60 ± 1/31

8/70 ± 1/20

5/98 ± 0/18

13/24 ± 4/35

رسوب

-

16/33 ± 4/42

75/45 ± 18/25

22/30 ± 1/77

148/11 ± 2/13

برگ

0/5 ± 0/06

5/86 ± 0/39

6/44 ± 0/64

7 ± 1/81

7/30 ± 1/02

ریشه

0/73 ± 0/17

6/79 ± 0/37

16/15 ± 0/52

7/05 ± 1/65

11/70 ± 2/58

ساقه

0/47 ± 0/11

4/31 ± 0/65

8/57 ± 1/96

5/87 ± 1/53

25/90 ± 25/62

رسوب

-

21/60 ± 1/8

126/14 ± 3/6

17/87 ± 3/60

61/74 ± 3/1

برگ

0/39 ± 0/05

6/30 ± 0/68

6/16 ± 2/21

4/22 ± 1/97

7/38 ± 3/93

ریشه

0/78 ± 0/28

6/99 ± 0/17

15/03 ± 6/05

8/07 ± 1/23

11/08 ± 2/70

ساقه

0/49 ± 0/1

5/35 ± 0/20

9 ± 6/52

7/35 ± 1/79

9/68 ± 2/68

رسوب

-

25/05 ± 2/30

114/30 ± 10/86

22/14 ± 3/7

57/52 ± 4/70

برگ

0/44 ± 0/1

7/25 ± 0/65

6/53 ± 0/64

5/66 ± 1/53

7/72 ± 1/84

ریشه

0/67 ± 0/05

5/42 ± 0/39

13/35 ± 0/59

7/05 ± 1/65

11/44 ± 2/13

ساقه

0/49 ± 0/05

6/30 ± 0/68

8/75 ± 0/25

6/40 ± 0/18

16/27 ± 1/02

رسوب

-

21 ± 4/68

105/29 ± 0/64

20/77 ± 1/81

89/77 ± 1/65

میانگین در پوستۀ باالیی

-

35

20

20

71

1

2

3

میانگین

1. Bioaccumulation factor
2. Transfer factor
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نوسان دارد و میانگین غلظت آن نیز  7/25میکروگززرم
به کیلوگرم است .بیشترین غلظت این فلز در رسوب و
بعد از آن در برگ گیاه مززانگرو متمرکززز اسززت .نتززایج
آزمززون کروسززکال والززیس نشززان داد (جززدول  )2کززه
غلظززت ایززن فلززز در رسززوب و انززدامهززای گیززاه در
ایسززززتگاههای  1و  3ا ززززتالف معنززززیداری دارد
( .)P<0/05نتایج آنالیز همبستگی نیز بززرای ایززن فلززز
نشان داد که فلز مس در برگ بیشترین همبسززتگی را
با فلز مززس در سززاقه دارد (جززدول  .)2نتززایج آزمززون
توکی نیز نشان داد که بین غلظت فلز مس در بززرگ و
رسوب و همچنین ساقه و رسززوب ارتبززاط معنززیداری
وجود دارد (( )P<0/05جدول .)4

فلز مس

غلظززت مززس در رسززوب بززین 16/33 ± 4/42
میکروگززرم بززر کیلززوگرم در ایسززتگاه  S1تززا ± 2/30
 25/05میکروگززرم بززر کیلززوگرم در ایسززتگاه  S2در
نوسان بوده و میانگین آن  21میکروگرم بززر کیلززوگرم
است .غلظت این فلز در ریشۀ گیاه بین 6/34 ± 0/73
تا  6/99 ± 0/17میکروگرم بززر کیلززوگرم بززا میززانگین
 6/70میکروگرم بززر کیلززوگرم اسززت .غلظززت مززس در
اندام ساقه نیززز بززین  4/31 ± 0/65تززا 6/60 ± 1/31
میکروگرم بر کیلوگرم با میانگین  5/42میکروگززرم بززر
کیلوگرم است .در برگ گیاه مانگرو ،غلظت مززس بززین
 5/86 ± 0/39تا  9/6 ± 1/98میکروگرم بر کیلززوگرم

جدول  -2نتایج آزمون کروسکال والیس ( )KWغلظت فلزات سنگین در رسوب و اندامهای برگ ،ریشه و ساقۀ گیاه مانگرو
ایستگاه
1
2
3

KW

Cu

Ni

Pb

Zn

شا ت کای
سطح معنیداری
شا ت کای
سطح معنیداری
شا ت کای
سطح معنیداری

8/436
0/038
6/897
0/075
8/897
0/031

9/359
0/025
8/744
0/033
8/744
0/033

6/282
0/099
8/744
0/033
7/308
0/063

9/667
0/022
8/436
0/038
7/205
0/066

جدول  -3نتایج ضریب همبستگی پیرسون فلزات سنگین در رسوب ،برگ ،ساقه و ریشۀ گیاه مانگرو
برگ
Cu

برگ

Ni
Pb
Zn
Cu

ریشه

Ni
Pb
Zn
Cu

ساقه

Ni
Pb
Zn
Ni

رسوب

Pb
Zn
Cu

Cu
1
0/07
0/04
0/02
0/17
-0/4
-0/13
0/42
**0/79
0/31
-0/21
0/25
-0/85
0/2
*0/76
-0/64

ریشه

Ni

Pb

1
-0/45
0/05
0/09
-0/54
-0/24
-0/13
0/15
0/3
-0/31
-0/33
-0/29
-0/38
0/1
- 0/4

1
-0/49
0/26
0/06
0/4
-0/43
-0/18
-0/5
-0/31
-0/5
0/24
0/45
-0/03
0/4

Zn

1
0/06
0/12
-0/4
0/62
-0/04
-0/04
-0/12
0/22
0/11
-0/63
0/06
-0/28

Cu

1
0/36
0/55
0/32
-0/37
0/38
-0/29
-0/04
0/24
-0/05
0/42
0/3

Ni

1
0/52
0/37
-0/6
0/08
0/43
0/46
*0/67
-0/02
-0/28
0/6

Pb

1
0/14
-0/5
0/01
0/18
0/03
0/32
0/64
0/25
0/5

ساقه
Zn

1
0/15
0/32
0/22
*0/71
-0/21
-0/06
0/52
-0/3

Cu

1
0/21
0/09
0/24
-0/93
0/02
0/42
-0/84

Ni

1
0/18
0/54
-0/32
-0/18
0/38
-0/18

Pb

1
0/49
0
0/07
-0/03
-0/1

رسوب
Zn

Ni

Pb

Zn

Cu

1
1
-0/24
1
-0/2 0/06
1 0/32 -0/61 0/16
1 -0/53 0/26 0/82** -0/07

66

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال چهاردهم ،شمارۀ  ،1بهار  ،1401صفحۀ  61تا 73

برمبنای آزمون کروسکال والیس ،بین غلظت رسوب و
اندامهای گیاه نسبت به فلز مس در ایسززتگاههززای  1و
 2رابطۀ معنیداری وجود دارد (( )P<0/05جززدول .)2
نتایج تحلیل همبستگی نشاندهندۀ همبستگی مثبززت
بین غلظت روی در ساقه با غلظت روی در برگ اسززت
(( )P<0/05جززدول  .)3نتززایج آزمززون تززوکی نیززز
نشاندهندۀ ارتباط معنیدار غلظت فلز روی در رسوب
و برگ گیاه مانگرو است (جدول .)4

فلز روی

غلظت روی در رسوبات نهشتههای مانگروی پهنۀ بندر
میزززززر بزززززین  57/52 ± 4/70تزززززا ± 2/129
148/11میکروگرم به کیلوگرم متغیر است .غلظت این
فلز در اندامهای برگ گیاه مانگرو بززین 7/30 ± 1/02
تززا  ،/49 ± 0/42در سززاقه بززین  9/68 ± 2/68تززا
 12/90و در ریشه نیز بززین  11/08 ± 2/70تززا 2/58
11/70 ±میکروگرم بر کیلوگرم است .بیشترین غلظت
فلززز روی بززهترتیب در رسززوب ،سززاقه و بززرگ اسززت.

جدول  -4نتایج آزمون توکی دربارۀ غلظت فلزات سنگین در رسوب ،ریشه ،ساقه و برگ گیاه مانگرو
نور فلز

Ni

Cu

 (J) Part (I) Partمیانگین تفاضل( )i-jانحراف معیار سطح معنیداری
1
2/54
0/05
ریشه
0/99
2/54
0/56
ساقه
برگ
0/12
2/54
-5/79
رسوب

میانگین تفاضل ( )i-jانحراف معیار سطح معنیداری
-0/45
-0/12
-3/42

0/29
0/29
0/29

0/43
0/97
0

ریشه

برگ
ساقه
رسوب

-0/05
0/51
-5/85

2/54
2/54
2/54

1
0/99
0/12

0/45
0/33
-97/2

0/29
0/29
0/29

0/43
0/69
0

ساقه

برگ
ریشه
رسوب

-0/56
-0/51
-6/36

2/54
2/54
2/54

0/99
0/99
0/08

0/12
-0/33
-3/29

0/29
0/29
0/29

0/97
0/69
0

5/79
5/85
6/36

2/54
2/54
2/54

0/12
0/12
0/08

3/42
2/96
3/29

0/29
0/29
0/29

0
0
0

برگ
رسوب ریشه
ساقه
نور فلز
ریشه
ساقه
برگ
رسوب

-0/59
0/044
-11/16

2/56
2/56
2/56

0/99
1
0/001

-0/96
-0/3
-15/34

5/61
5/61
5/61

0/99
1
0/04

ریشه

برگ
ساقه
رسوب

0/59
0/63
-10/56

2/56
2/56
2/56

0/99
0/99
0/001

0/96
0/66
-14/37

5/61
5/61
5/61

0/99
0/99
0/07

ساقه

برگ
ریشه
رسوب

4
-0/63
-11/2

2/56
2/56
2/56

1
0/99
0/001

0/3
-0/66
-15/03

5/61
5/61
5/61

1
0/99
0/054

رسوب

برگ
ریشه
ساقه

11/15
10/56
11/2

2/56
2/56
2/56

0/001
0/001
0/001

15/33
14/37
15/03

5/61
5/61
5/61

0/04
0/07
0/054

Zn

Pb
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گززرم ،در بززرگ بززین  6/16 ± 2/21تززا 7 ± 0/93
میکروگرم بززر گززرم ،در سززاقه بززین  8/57 ± 1/96تززا
 9 ± 6/52میکروگرم بر گرم و در ریشه بززین ± 0/19
 8/87تا  16/15 ± 0/52میکروگرم بر کیلززوگرم اسززت

فلز سرب

غلظت سرب در رسوبات ایستگاههای مختلززف بززین
 17/87 ± 3/60میکروگززرم بززه گززرم تززا 22/3 ± 1/77
میکروگرم به کیلوگرم در نوسان است .بیشینه و کمینززۀ
این فلز در بافت برگ بززهترتیب بززین  4/22 ± 1/97تززا
 7 ± 1/81میکروگرم به کیلوگرم است .غلظت سرب در
ساقه بین  5/87 ± 1/53تا  7/35 ± 1/79میکروگرم بر
کیلززوگرم و در ریشززه بززین  6/03 ± 1/61تززا ± 1/23
 8/07میکروگززرم بززر کیلززوگرم نوسززان دارد .بیشززترین
غلظت این فلز بهترتیب در رسوب ،ریشه ،سززاقه و بززرگ
دیده شد .نتایج آزمون کروسکال والززیس نشززان داد کززه
غلظت سززرب در رسززوب و انززدامهززای گیززاه بززهویهه در
ایستگاه  2ا تالف معنززیداری دارد (( )P<0/05جززدول
 .)2نتایج آزمون همبستگی نیز نشان داد که غلظت این
فلز در برگ بززا غلظززت فلززز مززس در سززاقه همبسززتگی
زیادی دارد (( )P<0/05جدول  .)3نتایج آزمززون تززوکی
در جدول  4اکی از ارتباط معنیدار غلظت فلز سززرب
در رسوب با همۀ اندامهای گیاه مانگرو است.

(جززدول  .)1بیشززترین غلطززت ایززن فلززز بززهترتیب در
رسززوب بززرگ ،سززاقه و ریشززه اسززت .نتززایج آزمززون
کروسکال والززیس نشززان داد کززه غلظززت ایززن فلززز در
اندامهای گیاه مانگرو و رسوب در ایستگاههززای تحززت
بررسی تفاوت معنیداری دارد (( )P<0/05جززدول .)2
تحلیل همبستگی پیرسون نیز نشززان داد کززه غلظززت
نیکل در ریشه با غلظت نیکل رسززوب و مززس رسززوب
همبستگی قوی دارد (جدول  .)3بررسزیها در آزمززون
توکی نشاندهندۀ تفاوت معنززیدار غلظززت فلززز نیکززل
بین رسوب و همززۀ انززدامهززای در ززت مززانگرو اسززت
(( )P<0/05جدول .)4
محاسبۀ شززا ت تجمززع زیسززتی بززرای فلزززات در
انززدامهززای گیززاه مززانگرو نشززان داد کززه همززۀ فلزززات
بیشترین تجمع را بززهترتیب در ریشززه ،سززاقه و بززرگ
دارند .شا ت انتقززال نیززز در مززورد مززس و سززرب در
برگ بیشززتر از سززاقه ،و بززرای روی و نیکززل در سززاقه
بیشتر از برگ است (جدول .)5

فلز نیکل

غلظززت نیکززل در رسززوبات رویشززگاه مززانگرو بززین
 75/45 ± 18/25تززا  126/14 ± 3/60میکروگززرم بززر

جدول  -5مقدار شا ت تجمع زیستی و شا ت انتقال در ریشه ،ساقه و برگ گیاه مانگرو
شا
Cu

برگ
ساقه
ریشه

ت BCF
Ni

شا
Pb

Zn

2/54 1/6 2/08 2/27
4/7 3/07 3/36 2/25
4/2 3/4 6/6 3/1

بحث
در بررسی آلودگی رسوبات منطقه ،میززانگین غلظززت
این فلز در رسوبات رویشگاه مززانگرو بززا میززانگین غلظززت
فلزات در پوستۀ قارهای مقایسززه شززد (جززدول  .)1نتززایج
نشان داد که تنها غلظت مس کمتززر از میززانگین غلظززت
این فلزات در پوستۀ قارهای است و غلظززت نیکززل ،روی و
سرب بهترتیب  1/25 ،5/25و  1/03برابر غلظت میانگین

ت TF

Cu

Ni

Pb

Zn

0/66 0/93 0/73 1/143
2/2 0/91 1/36 0/92

پوستۀ قارهای اسززت کززه نشززاندهندۀ آلززودگی رسززوبات
رویشگاه مانگروی بندر میر بززه ایززن سززه فلززز اسززت .از
سززوی دیگززر نتززایج بررسززی غلظززت فلزززات سززنگین در
رسوب ،ریشه ،ساقه و برگ مانگرو نشززان داد کززه بززهطور
تقریبی با افزایش غلظت فلزات در رسوب در ایستگاههای
یادشده ،غلظت فلزززات در انززدامهززای گیززاه نیززز افزززایش
محسوسی مییابد کززه ممکززن اسززت نشززاندهندۀ تززوان
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در تان را در جذب فلزات سنگین باشد .غلظززت همززۀ
فلزات اندازهگیریشززده در رسززوبات بززیش از بافززت گیززاه
است .رویشززگاه گیززاه مززانگرو شززرایط تززاالبی بززا تنززاوب
اکسیداسززیون -ا یززا دارد و کشززندهای مززداوم در ایززن
رویشگاهها سبب افزایش مقززدار مززادۀ آلززی و سززولفید در
رسوبات میشود؛ از ایززنرو محززل مناسززبی بززرای تجمززع
فلزات سززنگین اسززت (Zhang et al., 2010; Meena et
) .al., 2018افزونبر این ،بافت ریزدانۀ رسززوبات رویشززگاه
مانگرو سززبب بززه دام انززدا تن فلزززات میشززود و تبززادل
کاتیونی در رسوب را افزایش و دسترسی زیسززتی عناصززر
به گیاه را کاهش میدهد (Alharbi et al., 2019; Nobi
) et al., 2010از ایزنرو غلظززت زیززاد فلزززات سززنگین در
رسوب رویشززگاه مززانگرو نسززبت بززه بافززت گیززاه توجیززه
میشود .بررسی میانگین غلظت فلزات در بافتهای گیززاه
مانگرو نشان داد که غلظززت کززادمیوم ،سززرب و نیکززل در
ریشه بیشتر از ساقه و در ساقه بیشتر از بززرگ اسززت کززه
نشان میدهد جذب این فلزززات توسززط ریشززه بیشززتر از
برگ بوده است .علت این موضور ،ارتباط مستقیم ریشززه
با رسوب و امکان جذب بیشتر ایززن فلزززات توسززط بافززت
ریشززه اسززت ( Yan et al., 2017; Alizadeh et al.,
 .)2015به نظر میرسد علت دیگر تجمززع بیشززتر فلززات
سنگین در ریشه نسززبت بززه انززدامهززای هززوایی (سززاقه و
برگ) ،وجود نوارهای کاسپارین در ریشززه و نفوذناپززذیری
دیوارۀ آوندهای بافت چوبی باشد که در نتیجه آن ،بخش
زیادی از فلزات موجود در ریشه به اندامهای دیگر منتقل
نمیشود و انتقال به بززرگ گیززاه کمتززر اسززت ( Prasad,
 .)2004; Shi et al., 2019فلز مس نیز بیشززترین غلظززت
را بهترتیب در برگ ،ریشه و ساقه دارد .به نظززر مززیرسززد
ایززن مهززم بززهعلت ضززریب انتقززال زیززاد ایززن فلززز اسززت
( .)MacFarlane et al., 2007از سوی دیگر ایززن الگززوی
غلظت مشابه غلظت فلزات در انززدامهای گیززاه مززانگرو در
پهوهش ) Rezaei et al., (2021است .فلز روی بیشززترین
غلظززت را در سززاقه ،ریشززه و بززرگ دارد .در پززهوهش
) Victório et al., (2020غلظت فلز روی در ساقه نسبت
به دیگر بافتهای گیاه مانگرو بیشتر ارزیابی شززد .الگززوی
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افزایش غلظت فلزات در رسززوبات رویشززگاه بنززدر میززر
بهترتیب شامل نیکل ،روی ،مززس و سززرب اسززت کززه بززا
پهوهشهای پیشین در لزیج فززارس Cheraghi et al.,
) (2013و ) Einollahi (2012مطابقزززت دارد .الگزززوی
افزایش تجمع در بافززتهززای گیززاه نیززز بززهترتیب شززامل
عناصر روی ،نیکل ،مززس و سززرب اسززت .بررسززی مقززدار
فلزات سنگین در اندامهای گیاه مانگرو در رویشگاه تحت
بررسززی نشززان مززیدهززد کززه در بززین فلزززات ،بیشززترین
میانگین غلظت فلز متعلق به روی در اندام ساقه و ریشززه
است .فلز روی عنصری ضروری برای رشد گیاهززان اسززت
و در بسززیاری از فراینززدهای متززابولیکی گیززاه تز ثیر دارد
(& Macfarlane et al., 2003; Kara, 2005; Aljahdali
 .)Alhassan, 2020نتززایج پززهوهش Cheraghi et al.,
) (2013در گیاه مانگرو نشان داد که بیشترین مقززدار فلززز
سنگین در بافت ریشه و برگ متعلق بززه فلززز روی اسززت.
نتایج تحقیق ) Shete et al., (2007در گیززاه ززرا نشززان
داد کززه فلززز روی بززهدلیل تحززر زیززاد ،بززه تجمززع در
بافتهای گیاه تمایل دارد .در تحقیق اضززر ،بعززد از فلززز
روی ،نیکل بیشترین غلظت را در رسززوب رویشززگاههززای
مانگروی بندر میر به ود ا تصززاص داد .غلظززت زیززاد
نیکل در رسوبات این منطقه ممکن است با آلززودگیهززای
انسانی مانند تردد کشززتیهززا یززا فاضززالبهای شززهری و
صنعتی ارتباط مستقیم داشته باشد ( Zarezadeh et al.,
 .)2017; Pourang et al., 2005با توجه به قززرار داشززتن
ایززن رویشززگاههززا در غززرب بنززدرعباس و در پاییندسززت
اسکله ،ثبت آلودگی بززه فلززز نیکززل در ایززن رویشززگاههززا
طبیعی به نظر میرسد .تفاوت زیاد در غلظت این فلززز در
رسززوب بززا انززدامهززای گیززاه ممکززن اسززت نشززاندهندۀ
غیرضروری بودن این فلززز بززرای متابولیسززم گیززاه باشززد.
فلزات ضروری در بافتهززای گیززاه تجمززع زیززادی دارد و
کمترین غلظت فلزات مربوط به فلزات غیرضروری اسززت.
پززس از روی و نیکززل ،فلززز مززس بیشززترین تجمززع را در
اندامهززای گیززاه مززانگرو دارد .ایززن فلززز یکززی از فلزهززای
ضززروری بززرای تززنفس ،فتوسززنتز و سززنتز پززروتئین در
گیاهان است .فلز مس با انوار مختلفی از سولفورهای آلی

69

بررسی تجمع فلزات سنگین در رسوبات و در تان رای منطقۀ فاظتشدۀ ور وران

و معدنی واکنش نشان مززیدهززد و ترکیبززات غیرمحلززول
ایجاد میکند ( ;Negi, 2017; Arumugam et al., 2018
 .)Rauchfuss, 2004از اینرو بخشی از مس از دسززترس
گیززاه ززارج مززیشززود ( .)Cheraghi et al., 2013وجززود
مس در بافتهای گیاه ،بازتاب مستقیم نیززاز فیزیولوژیز
گیززاه اسززت ( .)Che, 1999; Meena et al., 2018سززرب
دیگززر فلززز سززنگین و سززمی در بافززت گیززاه اسززت کززه
بیشترین غلظززت را در ریشزه دارد .کززارکرد ایززن فلززز در
واکنشهززای فیزیولوژیز مشززخت نیسززت ،امززا بززهعلت
شباهت شیمیایی بززا عناصززر ضززروری امکززان جززذب آن
توسط گیاهان وجود دارد (Pais & Jones, 1997; Shi et
 .)al., 2019فلززز سززرب در گیززاه مززانگرو دارای تز ثیراتی
مانند زردی برگ در ت ،کاهش جذب عناصززر ضززروری
مانند آهن و کاهش فتوسززنتز مززیشززود ( & Koohrani
 .)Chamani, 2019با بررسی شا ت  BCFدر این گیززاه
در رویشگاه تحت بررسی ،این شززا ت در همززۀ انززدامها
زیاد است که نشان میدهد همۀ بافتها قززادر بززه جززذب
فلززززات سزززنگین هسزززتند و در نتیجزززه بیوانزززدیکاتور
(زیستنشانگر) مناسززبی بززرای ایززن فلززز اسززت .در بززین
بافتهای گیاه مانگرو ،بافت ریشززه بززهدلیل  BCFبیشززتر
برای همۀ فلزات نسبت به ساقه و برگ میتواند بززهعنوان
بیوانززدیکار اسززتفاده شززود .ایززن یافتززههززا بززا نتززایج
) MacFarlane, (2002مطابقززت دارد .ضززریب انتقززال

میتواند توانایی گیززاه در جززذب عناصززر سززمی از طریززق
گیززاهپززاالیی را نشززان دهززد ( )Sasmaz et al., 2008و
مقادیر بیش از عدد  ،1گونههززای جذبکننززده و مقززادیر
کوچزز تر از  1گونززههززای دفعکننززده فلزززات را نشززان
میدهد (.)Yanqun et al., 2005
نتیجهگیری
با توجه به نتایج تحقیق اضر که شا ت  TFساقه
برای فلز نیکل و برگ برای فلز مس بیش از  1است ،به
نظر میرسد این اندامها بززرای دو فلززز یادشززده توانززایی
گیاهپاالیی دارند و برای فلزززات دیگززر ،گیززاه ززرا جزززء
گونههای دفعکننده است .ضززریب انتقززال فلززز مززس در
بززرگ در پهوهشهززای ) MacFarlane et al., (2007و
) Rezaei et al., (2021وضعیت مشابهی دارد کززه آن را
بهدلیل ضروری بودن این فلز تشززخیت دادنززد .بززهطور
کلی نتایج این تحقیق نشاندهندۀ روند تجمع فلزات در
بافتهای گیاه مانگرو و ارتبززاط مسززتقیم آن بززا غلظززت
فلزات در رسوبات رویشگاه مانگرو است .از نظر کاربردی
نیز میتوان ریشۀ در تان را را نشانگر مناسززبی بززرای
سززنجش آالینززدههای رویشززگاه مززانگرو معرفززی کززرد.
یافتههای این تحقیق ت ییدکنندۀ توانایی تجمعی سززاقه
و برگ این گیاه بهترتیب بززرای فلزهززای نیکززل و مززس
است و در برابر دیگر فلزات دفعکننده بهشمار میآید.
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Abstract
Increasing industrial activity, followed by the entry of heavy metal pollutants into the aquatic
ecosystems, are one of the biggest environmental challenges. Plants are good indicator of metals
concentration in water and sediment of aquatic ecosystems. The aim of this study was to investigate
the concentration of heavy metals in sediments, roots, stems and leaves of mangrove trees in
Khorkhoran protected area as one of the most important mangrove habitats in the Persian Gulf. For
this purpose, 9 samples of sediment, leaves, roots and stems were collected from this area and
analyzed by ICP-OES to determine the concentration of heavy metals. Shapiro, Kruskal-Wallis, Tukey
and bioaccumulation index and transfer coefficient were used for statistical analysis. The results
showed that the highest concentrations of heavy metals in sediment samples were specific to nickel,
zinc, copper and lead, respectively, and in the plant the highest concentrations were related to zinc,
nickel, copper and lead. In general, the process of accumulation of metals in sediment and plant tissues
indicates an increase in the concentration of metals in plant tissue with an increase in sediment.
Bioaccumulation index showed that the highest and lowest concentrations of heavy metals were in
roots and leaves, respectively, and mangrove root is a suitable indicator for measuring mangrove
contaminants. The transfer coefficient of nickel metal in the stem and copper metal in the leaf showed
the ability of these organs for phytoremediation of these two metals. The results showed mangroves
are repelling species for other metals.
Keywords: Pollution, Bioaccumulation, Sediment, Roots, Mangroves.
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