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Abstract
Background and purpose: Shadegan wetland as the largest wetland in Iran is constantly
exposed to hydrocarbons entering through the main entrance of the lagoon including Jarahi River,
outbursts of seasonal rivers from upstream, Persian Gulf tides from downstream, atmospheric deposition,
and possible leaks from oil pipelines. The aim of this study was to investigate toxicity and identifying the
sources and spatial distribution of polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) in surface sediments of the
study area for its appropriate management.
Materials and methods: Sediment samples were collected (in 2015) from 202 stations at the
top 5 cm of the sediment according to a systematic-random sampling design. The concentrations of PAHs
were analyzed by GC–MS.
Results: The total PAHs (sum of 30 PAH compounds) ranged from 593.74 to 53393.86 ng/g dw.
The results of diagnostic ratios indicated that the study area was highly contaminated by petrogenic
hydrocarbon sources. The concentrations of PAHs in this research were substantially higher than those
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found in many other aquatic systems and significantly more than current sediment quality criteria (ERL).
Conclusion: High levels of petrogenic contamination were found in sediments of Shadegan
wetland. A vast majority of the study area (90%) is subjected to chronic pollution of oil contaminants that
could adversely affect benthic biota.
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چكیده
سابقه و هدف :تاالب شادگان به عنوانن بزرگتوین تواالب ننوینن مووانرد در رضویر دردد میورردریب موا ن رینو
درددیمای نصلی تاالب شارل رددخانه جینحی ،رغیانمای فصلی رددخانهما ن باالدسو ،،جزردرورمای خلویا فوار ن
پانی دس ،،ته نشس ،نتوسفیی د نش ،نحتوالی ن خطاط ننتقال نف ،ری باشر .با تاجه بوه نمویو ،،گسوتیدگی تواالب د
تضرد رنابع ننتشار میرردریب ما در آن ،مرف ن ننو رطالضوه نر نوابی سووی ،د تضیوی رنشوا میورردریب موای آردراتیو
چنرحلقهنی( )PAHدر رسابات سطحی رنطقه بینی ررنین ،صحیح ری باشر.
مواد و روشها :به رنظار تضیی غلظ ،تیریبات  ،PAHنوانهمای رساب سطحی در عو  0-5سوانتی رتویی ن بسوتی
تاالب در  202نقطه به ردش سیستواتی تصادفی ن رنطقه رطالضاتی در سال  4931بیدنش ،شرنر .آنالیز تیریبات  PAHبوا
نستفادد ن دستگاد گیدراتاگینفی گا ی با ریف سنا جیری ( )GC–MSننجام شر.
یافتهها :غلظ ،رلی تیریبات PAHدر رسابات سطحی تواالب  539/41توا  59939/68نواناگیم بیگویم د ن خشو
تضیی گیدنر .نتانا حاصل ن نسب ،مای تشخیصی نشان دند ره رنطقه رطالضاتی به شرت تاسط رنابع پتیدژنی آلادد شرد
نس .،در رطالضه حاضی رقرنر  Total PAHsبه رینتب باالتی ن غلظ،مای تیریبات  PAHدر رسوابات سوطحی بسویاری ن رنوار
گزنرش شرد ن نقصی نقاط دنیاس ،د به ریزنن قابل تاجهی باالتی ن ریزنن  ERLن لحاظ بیرسی شاخصمای ریفی ،رساب باد.
استنتاج :نتانا به دس ،آررد حاری ن غالبی ،رنشاء پتیدژنی در رسابات سطحی تواالب شوادگان دنرد 30 .درصور
رنطقه رطالضاتی تح ،تاثیی آلادگی رزر نفتی ریباشر د ریتاننر آبزنان رف تاالب رن به شرت تح ،تاثیی قینر دمر.
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واژه های کلیدی :سوی ،ERL ،،پتیدژنی

 ،تیریبات  ،PAHتاالب شادگان

سميت و تعيين منشا ترکيبات  PAHدر رسوبات تاالب شادگان

رنرسی به ثب ،رسیرد نس .)4(،ننو تواالب بوی نلوللوی ن
تناع نستی بسیار غنی بیخاردنر نس ،ره ن جولوه 441

رانقع جه ،شناسانی رنشا آلادگی در دد بضر رکوانی د
رانی نستفادد ریشاد(.)41

گانه پینرد (ره  49گانه آنما در رضیر خطوی جهوانی

تیریبات  PAHدر رحیط نغلب بهصارت رخلاطمای

قینر دنرنر) 10 ،گانه پستانرنر ،بیش ن  64گانوه روامی،

پی یووردنی حضووار دنرنوور د بووه صووارت رنفووید دنوورد

 1گانه ریگا د بیش ن  440گانه گیامی رن ریتانن نوام

نووویشووانر .بوه عنووانن آالننووردمووای در ندلانوو ،آژننو

بید( .)9،2نرید د تاالب شوادگان بوا رشوکالت نوادی ن

حفاظ ،رحیط نس ،آرینکا (USEPA) ،در نظوی گیفتوه

جنبه آلادگیمای نس ،رحیطی بهدنوهد آلوادگیموای

شردننر) د به عل ،خانص سویران ننوی ،جهوش ننوی د

نفتی رانجه نس ،ره ن رهمتین آنما ریتانن بوه دردد

سویتی ره دنرنر ،در رکوانموای آلوادد بوه نفو ،ن نجوزنی

میرردریب ما ن رین تخلیه پسابمای آلواددنی چوان

مرف بینی رطالضهآلادگی بهشوار ریردنور( )45-44چنورن

رزنرع نیشکی ،فاالد خا سوتان ،عبوار لالوهمای نفتوی ن

گزنرش ن نفزننش شیاع سیران در جانرنرنن درنوانی ن

ریان پنامگواد ،فضالیو 90 ،دنحور پتیدشویوی در پیینروان

رکووانمووانی رووه رنووزش نفت وی دنشووتهننوور رنتشووی شوورد

تاالب د تخلیه بالهمای شهیی د شیینبه بالهما د ممچنی

نسوو .)43،46(،نگیننووی عووورد در رووارد  PAHsبووه علوو،

فاضالبمای شهیی د رشادر ی رن نام بیدره نن تواالب

پانرنری باالی بسیاری ن نن تیریبات در رحویط نسو،؛

رنحصوویبه فووید رن ن سووال  4942دنرد فهیسوو ،قیرووز

ممچنی به عل ،خصاصی ،آبرنزی ره نن آالننردما

تاالبمای بی نلوللی (لیس ،رانتید) رویدد نسو .)9(،در

دنرنر؛ در رسابات عوقی د ساحلی نراسیستمموای درنوانی

نتیجه دردد میرردریب ما با نلگانی نظیی آنچوه عنوانن

ننباشته ریشانر د راجادنت رف ی رن بهرار رستقیم د

گیدنوور ،رخلوواط پی یووردنی ن میوورردریب مووا در نر ووی

راجادنت پالژن

رن بهرار غییرستقیم در رضیر خاد

رسووابات آبووی دجوواد دنرد .در نتیجووه ،ننجووام آنالیزمووای

قینرریدمنر( )20نن تیریبات بهعل ،خاصی ،چیبیددستی

تفصوویلی جهوو ،ردشوو شوورن تیریووب دقیوو د رنشوو

نیز تاسط نرگانیسممای نرد جذب شورد د بوینی آنموا

میرردریب ما در رحیطمای آبی نریی ضویدری بوهنظوی

ننجاد خطی رینواننر( .)24شناسانی رنابع تیریبوات PAH

روویرسوور( ،)1چینرووه رقوورنر د تیریووب میوورردریب مووای

بووینی رنتوویل دردد آنمووا بووه نراسیسووتممووای رختلووف

راجوواد در نو

رحوویط ،روویتاننوور رووررری رسووترل ن

رخصاصا رحیطمای آبی ضیدری بهنظی رویرسور نوین

شوورت آلووادگی نفتووی د دضووضی ،ژياشوویویانی رحوویط

نن آالننردما رنوابع بوالقاد فیندننوی دنرنور د تضیوی رنشوا

رسابگذنری رن فینمم نوانر(.)1-4

آنمووا ردش بسوویار رهوووی بووینی درن سیناشوو ،روواند
دد

رینوه نسو .،تیریبوات

درنانی ناف ،ریگیدنر( )6،1بوهگانوهنیروه تخووی
ریشاد ره در ن

رقیا

نقرنرات حیاتی ضیدری در ننو

جهانی ،بیش ن  60درصر ن

 PAHگیدمی ن تیریبات راجاد در نف ،مستنر ره در

ترفی ریب آلوی دردن سیسوتمموای درنوانی رومعوو

تضیی رنش رنزشمای نفتی راربید دنهدنی دنرنر .چوان

صارت ریگیید( )3ن آنجا ره آالننردموای آلوی نظیوی

تیریبووات  PAHدر بینبووی تجزنووه نسووتی رقووادمننوور لووذن

میرردریب ما ،نرکوان ننجواد پیانورمای قوای بوا سوطح

ریتانننر ممچان نثی ننگش ،در تضیی دنهگیمای ن

ذرنت رسووواب رن دنرن مسوووتنر ،در نتیجوووه رضوووواال در

نف ،رشوخص نسوتفادد شوانر( .)43رنمبیدمانینمبیدموای

رسابات رحیطمای ساحلی درنانی در غلظو،موای بواال

ریفی رساب 4بهرنظار فینمم نوادن دنددنی روّی بوینی

ناف ،ریشانر( )44،40رسواب نقوش رهووی در ننتقوال د

حوان ،ن حیات آبی در رقابل آثار رضی ،بی پانه شانمر

ذخییدسا ی آالننردما ننفوا روینوانور( )49،42د در نر وی
)1. Sediment Quality Guidelines (SQGs
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میرردریب ما در رسابات سطحی تواری رحویطموای

آالننوورد بووینی رنتوویل د روورنین ،دردد آنمووا د ننجووام

پژوهشی

اکرم بمانی خرانق و همکاران

قووای علوووی رینحووی شووردننوور .نن و شووانمر ن بیرسووی

بوورن رنظووار رنطقووه رووارد رطالضووه بووه سوولالمووای 5×5

رطالضووات ریوورننی د

بینسووا نرالعووات ریوورننی

دنددمووای سوومشناسووی بووی نسووا
آ رانشگامی جوعآدری شردننر.

ریلووارتی تقسوویم شوورد د سووس

ریباط به رنطقه دعرم دستیسی به رل رنطقه به عل ،دجاد

نر نابیمای سوی ،شناسی رنجی به ننجاد رضیارمانی

نیزنرمای ننباد د شیننط باتالقی ،در رنار قابل دسوتی

بووینی تضیووی سووطاحی ن آالننووردمووا روویشووانر رووه بووی

د ممچنی رنوارقی روه نحتووال دجواد میورردریب موا

راجادنت نرد آبی تاثیی رضی نرنشته باشونر( .)22ن ننو

بیشتی نس ،فاصله شوبکهموا  4×4، 2/5×2/5ریلوارتی د

رد با تاجه به تهرنرنت پیشردی تاالب شوادگان د نیوز

 500رتی ننتخاب د نوانهمای رساب سطحی بوهصوارت

آن ،بهدنهد در نرگی باریان

رارال تصادفی در  202نقطه راقضی،نابی شرد تاسوط GPS

نموی ،د نقش نرالاژن

رنطقووه رطالضوواتی ،لووزدم ننجووام تحقیقووات د پووانشمووای
نسوو ،رحیطووی رسووتوی رن در ننو

در رحرددد می سلال به دسیله دستگاد گوینب دنن دنو

نسوو ،بووام آشووکار

جوعآدری شر (تصوانی شووارد  .)4بوه رنظوار بواالبیدن

ریسا د .ن نن رد با تاجه به نموی ،،گستیدگی تاالب

دق ،نوانه بیدنری ن

نوانه تیریبوی ن  9نقطوه روارال

د تضرد رنابع ننتشار میرردریب ما در آن ،در نن تحقیو

تصادفی در رحل می ننستگاد بیدنش ،شر .نوانهبویدنری

سضی شرد نس ،غلظ ،تیریبات  ،PAHرنشاء د ممچنوی

رساب در عوو  0-5سوانتیرتویی ن بسوتیتاالب ننجوام

ریزنن سوی ،ننو تیریبوات در رسوابات سوطحی تضیوی

شر ،نین نن بخش بیشتین توا

رن با برنه رحیط آبی

شانر تا بی نن ربنوا رینوه نتخواذ ردنکیدموای رورنینتی

دنرد .نوانهمای بیدنری در رنطقه رطالضاتی با نسوتفادد ن

ال م فینمم آنر.

توام نرکانات راجاد نظیی قان پواردنی ،قوان راتواری
بزرگ د راچو

مواد و روش ها

 ،راشوی د راتوار در شویننط سوخ،

رنطقه ننجام شر .به عل ،عرم دستیسی به بیخی نقواط د

توواالب شووادگان در رنتهووی نلیووه حاضووه رددخانووه

بوواتالقی بووادن رنطقووه در نوانووهبوویدنری ریحلووه ندل،

جینحی در عیر جغینفیانی  16درجه د  20دقیقه رال

نوانووهبوویدنری تکویلووی در ندنخووی رهیروواد ننجووام شوور.

شیقی د  90درجه د  48دقیقه عویر شووالی در جنواب

نوانهمای رساب به ظیدف پلی نتیلنی رنتقل د توا روان

غیبووی ننووینن دنقووع در شهیسووتان شووادگان در نسووتان

آنالیزمای شیویانی در درای  –20˚Cنگهرنری شر.

خا سووتان (تصووانی شوووارد  )4قووینر گیفتووه نسوو .،شووهی
شادگان ره نام تاالب ن آن بیگیفته شرد نس ،،عوال ن
شوال ،غیب د جناب در رحاصید تاالب نس .،نمان در
توواالب ن رینرووز عووورد جوضیتووی نن و رنطقووه رحسوواب
ریگیدنر( )4نن تاالب در نرنضی بسیار موانر د رسوطح
دشو ،خا سوتان در رصوب رددخانوه جینحوی گسوتیدد
شرد د رنبطی بی رددخانه جینحی د خلیا فار

نس،،

روول دسووض ،توواالب (رحوورددد رووذرار در رناننسوویان

تصویر شماره  :1نقشه شواتی

رنطقه رطالضواتی د راقضیو ،ننسوتگاد موای

نوانه بیدنری

رنرسی) به ننضوام خار راسی 594400 ،مکتار نس.)29(،

نوانهبیدنری رسوابات بوه ردش سیسوتواتی

-تصوادفی

رووی دد ریحلووه در رووادمووای خوویدند د رهووی ننجووام شوور.
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شوال ،آبادنن در جناب غیب د رامشهی در جناب شیق

سميت و تعيين منشا ترکيبات  PAHدر رسوبات تاالب شادگان

ریدراتاگینفی ستانی د نستفادد ن دسوتگاد ریدرواتاگینفی

بضری نوانهما با جینوان نسوبت آرنم گوا نیتویدژن تقینبو

ردش

شرنر د قبل ن تزرن به دسوتگاد 400 ،GC-MS

گا ی -ریف سنجی جیری )GC-MS( 4بی نسا

خش

 Zakariaد موکووووارنن ( )2002د  Riyahi Bakhtiariد

ریکیدلیتی نسوتانرنرد دنخلوی Internal Injection Standard

موکارنن ( )2003ننجام شر( .)25،21تواری ظیدف قبل ن

()IISبه نوانهما نضافه شر.

نستفادد جه ،دددن آلادگیمای آلی با رتانال ،نستان
د مگزنن شسته شرنر .نوانهمای رساب باسویله دسوتگاد
فینز درننی خش

شورد د حوردد  40گویم د ن خشو

رسابات جه ،نستخین رارد نستفادد قینر گیف .،قبول
ن فیآننوووور نسووووتخین  400ریکیدلیتووووی سوووواردگی،
( naphthalene-d8, anthracene-d10, perylened12د
 )chrysene-d12به نوانهما نضافه شر .جهو ،نسوتخین
راند آلی ن نوانهما ن دستگاد سارسله نستفادد شور .حوالل
آلی رارد نسوتفادد در ننو ریحلوه  40 mlدیرلیدرتوان
باد .بینی ن بی بیدن گاگید ،بوه نوانوهموای نسوتخین
شرد ،چنر قطضه ر

فضوال شورد نضوافه شور .پو

ن 21

ساع ،،نوانهمای دردن بال ته گید ،بوهدسویله دسوتگاد
تبخییرننرد چیخشی ) (Rotary evaporatorحجومشوان بوه
نی40mlرسانرد شرد د نوانهمای نستخین شرد بی ردی
ستان شیشهنی حادی سیلیکاژل  5درصر غییفضوال شورد
بهدسیله آب ،نضافه گیدنر د سوس

باسویله  20mlرخلواط

 Hex/DCM2بووه نس وب ،حجوووی ) ،(9:4میوورردریب مووا
شوووارل  Hopanes ،PAHs ،n_alkanesد غیوووید جووورن
شرنر .سس

میرردریب مای برس ،آررد ن ریحله ندل

ریدراتاگینفی باسیله ستان سیلیکاژل رارالَ فضال شورد،
به سه بخش رجزن جرن سا ی ریگیدد ره در نن ریحله
به نسب ،حجوی ) (9:4د بوه ریوزنن  41 mlنسوتفادد شور.
بخوووش جووورن شووورد تیریبوووات  PAHباسووویله دسوووتگاد
تبخییرننرد چیخشی د جینان رالنم گا نیتیدژن ،حوالل
پیننی شرد تا به حجم  4-2mlرسویر سوس

نوانوه ریباروه

ب وهدسوویله پیسوو ،پاسووتار بووه ظوویف شیشووهنی رخصوواص
دسووتگاد  2/5ml )vial( GC-MSرنتقوول شوور .در ریحلووه

1. Gas Chromatoghraphy _Mass Spectrometry
2. Hexane / Dichloromethane

943

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

به رنظار تخوی ریزنن ن دس ،رفت آنالیو،موا در
ری فیآننر آرادد سا ی نوانهما ن ساردگی ،روه مووان
تیریبات  PAHددتینی ،شرد نس ،،نستفادد گیدنر .بوه
مین

ن نوانهما در نبترنی ریحلوه نسوتخین تیریبوات

 400 ،PAHریکیدلیتی ساردگی ،با غلظ 200 ،نواناگیم
بوی گویم نضووافه شور .رتاسووط ریوزنن رنکووادری 63 46
درصر بهدس ،آرر .سس

نتانا بوا رنکوادری بوه دسو،

آررد تصحیح شرنر د غلظ ،دنقضی آنالیو،موا رحاسوبه
شر .به رنظار رنتویل ریفیو ،ردش ،بوا موی  40سویی ن
نوانهما ن

نوانه  Blankنیز  Runشور .بوینی تصوحیح

خطای تزرن د آنالیز روّی تیریبات بوه دسویله دسوتگاد
 400 ،GC-MSریکیدلیتی نسوتانرنرد دنخلوی پارنتیفنیول-
 )p-terphenyl-d14( d14قبل ن تی ن به دنالمای حادی
نوانه نضافه شر .جه ،تضیی حور تشوخیص 9دسوتگاد ن
ردش سیگنال به نانز 1نستفادد شر( )28ریزنن حور تشوخیص
د حوور تضیووی  5تیریبووات  PAHبووه تیتیووب در رحوورددد
 0/0005تا  0/0126د  0/0049تا  0/423رحاسبه شر .رقورنر
 R.S.Dدرصر ردش آنالیز تیریبات  1/2درصر رحاسبه شر.
نکی ن ردشمای تضیی رنش تیریبوات  PAHنسوتفادد
ن نسب،مای راجاد بی تیریبات  PAHنسو .،بوی بیخوی
ن جف ،ننزدریمای تیریبات  PAHن نظی دنرنش پوذنیی،
حاللی ،د خصاصویات تیرادننواریکی نخوتالف دجواد
دنرد بووه موووی رنظووار ن نن و تیریبووات در تضیووی رنشو
نستفادد ریشاد( .)24،43بینی نن رنظار در ننو بیرسوی
ن چنرن شاخص نستفادد شر .نکی ن نسوب،موانی روه
بهرار دسیع بینی رنش نابی رارد نستفادد قوینر رویگیوید

)3. Limit of detection (LOD
)4. Signal to noise ratio (SNR
)5. Limit of quantification (LOQ

دوره بيست و ششم ،شماره  ، 541بهمن 5931

] [ Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2023-01-07

جه ،جرنسا ی تیریبات  PAHن

رخلاط Hex/DCM

آنالیز رنتیل ریفی

پژوهشی

اکرم بمانی خرانق و همکاران

نسب ،رتیل فنانتین به فنوانتین ) (MP/Pرویباشور .نسوب،

بخش پانینی تاالب آلاددتین بخش تاالب شناسانی شر

بی ننزدریمای آلکیلوی  PAHد  PAHsدنلوری رضوواال

د باالتین غلظ ،تیریبات  PAHدر نن بخش ن تاالب

بینی به دس ،آدردن نرالعاتی در رنبطه با رنوابع ننسوانی

رشامرد شر .بهراررلی در رسابات سطحی تاالب شادگان

به رار ریردد.

تیریبات  2 PAHد  9حلقهنی فیندننی بیشتیی دنشوتنر.

ربقهبنری  Baumardد موکارنن (،)4336

بیشتین درصر فیندننی رن تیریب نفتال ( 24/14درصر)

بی نسا

بینی تیریبات  1 ،PAHربقه بینی ریزنن آلادگی رسوابات

به خاد نختصاص دند .نلگوای تیریبوی تیریبوات  PAHدر

پیشنهاد شرد نس .)26(،بوینی غلظو،موای :400-0 ng/g

رسابات سطحی رنطقه رطالضاتی شارل رقوادنی نوادی ن

آلادگی پوانی  ،غلظو :4000-400 ،آلوادگی رتاسوط،

تیریبات نفتالی  ،رتیل فنانتینما د فنانتین بادنر.

غلظ،موای  :5000-4000آلوادگی بواال د غلظو،موای
باالی  5000آلادگی خیلی بواال رن شوارل رویشوانر .بوه
رنظار نر نابی ریفی ،رساب ن نسوتانرنردمای راجواد در
نن

رینه نستفادد گیدنر .نکوی ن ننو نسوتانرنردما روه

تاسط  Longد موکارنن ( )4335تضینف شورد ،بوهصوارت
دد حر آستانه  ERL4د  ERM2رشخص گیدنرد نسو.)23(،

 ERLدر دنقووع غلظتووی ن آالننوورد نسوو ،رووه در رقووادنی
پانی تی ن آن نثینت بیالاژنکی بوهنوررت قابول رشوامرد
نس .،ن ریفی نگی غلظ ،آالننرد بیشتوی ن

رقورنر ERM

باشر نثینت بیالاژنکی رغانی ،به فیندننی رخ ریدمر.

تضیی

رنشا تیریبات PAH

در نن رطالضه رتاسط رقرنر نسب ،رتیل فنوانتین بوه
فنانتین ) 2/96 (MP/Pبینی نن نسب ،بهدس ،آرر د در
 25ننستگاد نن رقرنر باالتی ن  1رحاسبه گیدنر.
در رطالضه حاضی رتاسط رقورنر ننو نسوب ،حوردد
 41/44بهدس ،آرر ره بوه رنشو پتیدژنیو

بوینی دردد

نن تیریبات نشارد دنرد .در نن تحقیو رتاسوط رقورنر
نن نسوب ،در حوردد  0/51بوهدسو ،آرور روه بوه دردد
تیریبات  PAHن ن

رنبع پتیدژنی

نن رطالضه در موه ننستگادما نن

نشارد ریرنر .در

نسوبLMW/HMW ،

باالتی ن  4رحاسبه گیدنر ره نشان دمنرد غالبی ،رنشواء

یافته ها

پتیدژنی

غلظ ،تیریبات  PAHدر رسابات سطحی تاالب شادگان

نس .،رقرنر نن نسب ،در توام ننسوتگادموا بواالتی ن  4د

رلیه  90تیریب  PAHدر تواری نوانوهموای رسوابات

بینی تیریبات  PAHدر رنطقوه روارد رطالضوه

در رحرددد  4/44 – 10/65رحاسبه گیدنر.

سطحی ناف ،شور .ریوانگی غلظو ،بوه دسو ،آرورد در
ننستگادمای دنرنی آلادگی رتاسوط ،685/33 443/89

نر نابی رخارینت نس ،رحیطی

آلادگی خیلی باال  25453/494901/00به دس ،آرور.

نشرد نس .،رسابات 40/9درصر ن ننستگادمای نوانوهبویدنری

غلظ ،رلی تیریبات  PAHرسابات سطحی  202ننستگاد

شرد ( 24ننستگاد) آلادگی رتاسط 69/8 ،درصر رنطقوه

نوانهبیدنری شرد ن بستی تاالب شادگان در  466ننسوتگاد

آلادگی باال ( 483ننسوتگاد) د  8/1درصور ( 42ننسوتگاد)

عووورتا در بخووش بوواالنی د ریووانی توواالب در رحوورددد

آلادگی خیلی باال رن شارل رویشوانر (تصوانی شووارد .)2

 539/41توا  ng/g 6464/64د در  41ننسوتگاد عوورتا در

ممچنی رشخص شرد نس ،روه رنوار بوا غلظو،موای

بخش پوانینی د غیبوی تواالب در رحورددد  3500/44توا

رمتی ن  400ng/gرنار بوا آلوادگی پوانی د رنوار بوا

 59939/68 ng/gتضیی گیدنر .ال م بوه ذروی نسو ،روه

غلظ،مای باالتی  4000ng/gرنارقی مستنر ره بهصوارت
رزر دچار آلادری به تیریبات  PAHریباشونر( .)90،23در

1. Effects Range Low
2. Effects Rang Median

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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آلادگی بواال  4624/33 848/44د در ننسوتگامهانی بوا

در تاالب شادگان رسابات با آلادگی پوانی گوزنرش

سميت و تعيين منشا ترکيبات  PAHدر رسوبات تاالب شادگان

رنطقه رطالضاتی  30درصر رنطقه رطالضواتی دچوار آلوادگی
رزر به تیریبات نفتی ریباشور .در رطالضوه حاضوی رقورنر
 Total PAHsدر  24ننسووتگاد ( 40/1درصوور ن رنطقووه
رطالضاتی) باالتی ن ریزنن  ERLباد .نتانا حاصول ن رقانسوه
غلظ PAHs ،با نستانرنرد ،در جردل شوارد  4آررد نس.،

بحث
نتانا حاصل ن رحاسبه ریانگی غلظ ،در رسابات
سطحی تاالب شادگان ره به رینتب باالتی ن غلظ،مای
تیریبات  PAHدر رسوابات سوطحی بسویاری ن رنوار
گزنرش شرد ن نقصی نقاط دنیاس( ،جردل شووارد ،)2
نشووان دند رووه رنطقووه رطالضوواتی بووه شوورت تحوو ،توواثیی
میرردریب موای نفتوی قوینر دنرد .نتوانا ننو بیرسوی د

تصویر شماره  :2غلظ ،تیریبات ( PAHناناگیم بی گیم د ن خش

رحاسبه غلظو،مای باالتوی ن  5000ناناگویم بی گویم در

در رسابات سطحی تاالب شادگان

جدول شماره  :1غلظ ،تیریبات ( PAHناناگیم بی گیم د ن خش
PAHs

ERL

ERM

Average

Max

Min

Median

Naphtalene

480

400,2

20/334

4/5439

4/204

3/304

%400 sites: 202

M-naphtalene2

40

840

11/201

4/4401

1/99

45/454

%36/54 sites: 433

M-Naphtalene4

65

600

95/401

9/4496

2/41

6/44

%94 sites: 81

DM-Naphtalene8,2

450

150/4

31/45

4/2894

5/41

25/94

%3/8 sites:41

Acenaphthylene

11

810

29/11

6/4524

4/ 5

45/44

%9/42 sites:25

Acenaphthene

48

500

34/89

4/2404

1/ 3

4/92

%5/34 sites: 465

TM-Naphtalene5,9,2

-

-

30/444

3/1695

9

15/4

-

Fluorene

43

510

46/30

9/9998

4/ 8

3/26

%30 sites:462

Dibenzothiophen

430

200/4

43/39

3/1909

9/ 4

45/1

%3/2 sites:8

Phenanthrene

210

500/4

94/212

2/5910

6/ 2

45/29

%3/4 sites:48

Anthracene

65

400/4

50/41

3/904

9/ 0

8/ 4

%3/5 sites: 42

Methylphenanthrene

440

2000

55/254

5/8449

62/0

18/3

%3/8 sites: 41

DM-Phenanthrene8,9

200

2500

98/411

6/1650

2/ 0

1/ 1

%3/4 sites: 48

Fluoranthene

800

400/5

54/26

8/525

9/ 4

45/4

-

Pyrene

885

800/2

49/89

3/305

9/ 4

85/20

%1/4 sites: 9

Benzo(a)fluorine

-

-

44/23

9/494

2/ 0

1/ 2

-

M-Pyrene4

-

-

30/19

4/322

1/ 0

4/ 2

-

Benzo (a) anthracene

280

800/4

49/24

3/454

3/ 0

4/ 5

%3/2 sites :: 8

Chrysene + Triphenylene

960

2600

80/80

2/4203

9/ 4

05/44

%3/5 sites :42

Benzo[b]fluoranthene

-

-

51/10

2/349

4/ 0

5/ 8

Benzo (k) fluoranthene

-

-

68/43

2/699

2/ 0

4/ 2

Benzo(e) pyrene

-

-

41/29

141

1/ 0

2/ 5

Benzo (a) pyrene

190

600/2

18/24

588

1/ 0

45/9

%1/4sites: 9

Perylene

-

-

49/46

4/151

1/ 0

15/1

[-cd]pyrene9,2,4Indeno

210

350

25/8

8/39

1/ 0

6/ 4

-

Dibenzo[a,h]anthracene

89

280

52/5

6/981

4/ 0

6/ 0

%3/4sites: 1

Benzo[ghi]perylene

65

990

95/22

2/946

5/ 4

3/ 8

%38/9 sites: 6

Total PAHs

022/1

432/11

65/9804

68/59939

41/539

49/4894

%1/40 sites: 24

Total PAHs48

-

-

15/4616

94/45254

24/954

04/4224

-
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) در رسابات سطحی تاالب شادگان د رقانسه آن ما با شاخص مای SQGs
Sediments > ERL
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جدول شماره  : 2رقانسه غلظ ،تیریبات  PAHدر رسابات سطحی تاالب شادگان با سانی نقاط دنیا
رنطقه

)∑PAHs(ng/g

رنبع

Tabasco State, Mexico

)151 –9420 (∑45 PAHs

)Botello et al. (4334

Gulf of Mexico, USA

)9 –9290 (∑46 PAHs

)Wade et al. (4335

Saudi Arabia, Gulf

)44000– 8300000 ( ∑49 PAHs

)Readman et al. (4338

West Mediterranean Sea

)4/5–201 10 ( ∑41 PAHs

)Baumard et al. (4336

Mediterranean Sea

)41/8 –456/5 ( ∑26 PAHs

)Gogou et al. (2000

Santos Harbour, Brazil

)60 – 12930 (∑44 PAHs

)Nishigima et al. (2004

Izmit Bay, Turkey

)2500 –25000 ( ∑41 PAHs

)Tolun et al. (2004

Santander Bay, Northern Spain

)20 – 25600 (∑45 PAHs

)Viguri et al. (2002

Western Harbour, Alexandria, Egypt

)6 –494450 (∑19 PAH s

)Mostafa et al. (2009

Hsin-ta coastal area, Taiwan

)36/4– 2016 (∑ 24 PAHs

)Fang et al. (2009

Caspian Sea sediments, Azerbaijan

)996–2366 (∑ 18 PAHs

)Tolosa et al. (2001

Tianjing, China

)464 –4319000 (∑48 PAHs

)Shi et al. (2005

Gulf and the Gulf of Oman, Bahrain

)49– 8800 (∑43 PAHs

)Tolosa et al. (2005

Suez Gulf/ Egypt

)456 –40189 (∑45 PAHs

)El Nemer et al. (2008

Gemlik Bay, Turkey

)50/6 –49162 (∑49 PAHs

)Ünlü and Alpar (2008

coastal areas, China

)463 –894 (∑46 PAHs

)Liu et al. (2004

Meiliang Bay, Taihu Lake, China

)4204 –1451 (∑48 PAHs

) Qiao et al. (2008

Marine environment, Korea

)6/60 –46500 (∑48 PAHs

)Yim et al. (2004

Naples' harbour, southern Italy

)3 –94441 (∑48 PAHs

)Sprovieri et al. (2004

Mongrove Forest of Qeshm Island and Khamir Port, Persian Gulf

)222-5226 (∑29 PAHs

)Ebrahimi et al. (2042

Shadegan wetland, khozestan province, Iran

)539/41-59939/68 (∑90 PAHs

رطالضه حاضی

تطاب با نتوانا بوه دسو ،آرورد در رنوارقی نظیوی رنوار
سواحلی عیبسوتان تحوو ،تواثیی جنو

رامشهی-آبادنن رشور نافتوهننور (بخوش جنوابی د غیبوی

موای نفتووی ،4334

تاالب) بیشتی ن گیامانی نس ،ره در بخش شووالی آن

سانحل جنان در ننتالیا ،خلیا سوانتا در بی نول د خلویا

دجاد دنرنر .بیتیی ننزدریموای آلکیولدنر شورد نفتوال ،

رستقیم نف ،قینر دنشته ننر( .)94-91بوا تاجوه بوه ننو روه

بیرسی نشان ریدمر .رقوادنی رومتوی ن  4ننو نسوب ،ن

تاالب شادگان موانرد در رضیر دردد میورردریب موا

رنش ساختی ناشی ریگیدد در حالیره رقادنی بویشتوی

قینر دنشته د تقینبوا تووام رنطقوه حاضوه آبینوز بوی ردی

ن  4ناشووی ن رنش و نفتووی نسوو .)98(،روواند نفتووی نغلووب

ریادن نفتی قینر دنرد د ررنرن رتضردی ربنی بوی آلوادگی

فنانتین،پووانین ،ریننووزن د بنووزد ( )ghiپووینل بوویشتوویی

تارنخ ه حاندث

نسووب ،بووه ننزدریمووای خوواد نضنووی ننتینس و  ،فلووارننت ،

نفتی رنطقه در نختیار ریباشر( )4رقوادنی بواالی رحاسوبه

بنووزد( )aآنتینس و د نننوورد ( )cdپووانین مسووتنر .فنووانتین

شرد بینی غلظ ،رل تیریبات  PAHدر رسوابات سوطحی

بووهرووار خوواص پانوورنرتی ن آنتینس و نسوو ،بنووابینن در

رنطقووه رطالضوواتی قابوولتاجیووه نسوو .،در رینووا ننتشووار د

آلادگی پتیدژنی

نن نسب ،خیلی ناد نس ،نروا دراموای

آلادگی تیریبات میرردریبنی ،رطالضات ننجام شورد در

باال ره در پیدسهمای ساخت ردی رویدمور بوه تشوکیل

تاالب بی نلوللی شادگان بسیار رحوردد بوادد روه ن آن

آنتینسو روو

رویرنوور د ننو نسووب ،روامش رووینابوور،

جوله رویتوانن بوه رطالضوا نرعروانانن ( )2044بوی ردی

بنابینن رنش پانیدژنی

ریزنن غلظ ،میورردریب موا در پاشوش گیوامی تواالب

نن نسب ،رشخص ریگیدد( )94،26بهروار رلوی نسوب،

نشارد نواد( .)95نتوانا ننو بیرسوی در تطواب بوا رطالضوه

 Ph/Anبیشتی د رمتی ن  ،40به تیتیوب نشوارد بوه رنشو

حاضووی بووادد د نتووانا آن نشووان دند رووه ریووزنن غلظوو،

پتیدژنی

تیریبات  PAHدنرد( .)94بوینی

میرردریب موا در گیاموانی روه در بخوشجنوابی جوادد

نف ،خام نن نسب ،حردد  50ریباشور در حوالیروه در
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ن ری ،در تیریه ری باشر روه تحو ،تواثیی درددیموای

فنانتین بوی تیریبوات دنلوری رنشوا پتیدژنیو

شرنر رنطقه رطالضاتی به نف ،بی نسا

رن در ننو

سميت و تعيين منشا ترکيبات  PAHدر رسوبات تاالب شادگان

خیدجووی دسووانل نقلیووه ننو

نسووب ،حووردد  1نسوو.)96(،

درنانی ریباشر( )14،95د ریتاننور در غلظو،موای بواال،

نحتینق سواخ،موای فسویلی رقوادنیی در حوردد 1-40

سبب تحین

تالیر ریرنر(Baumard.)99،24د موکارنن ( )4336بیوان

نسب ،ضینب نرتانال به آب روم نفتوالی ()9/04-9/15

ریدنر ره تنها نر نابی نسب،مای فنوانتین بوه آنتینسو د

نشارد به نن دنرد ره نن تیریوب آبگینوزی رتاسوطی

فلارننت به پانین ریتانننور ن تخووی موای نشوتباد رنشو

دنرد بنابینن مم توانل دنرد ره جوذب ذرنت رضلو شواد د

جلاگییی رننر( .)26رقرنر رمتوی ن  4بوینی ننو نسوب،

مم در دستی راجادنت درنانی قینر گیوید( .)19تیریبوات

بیانگی رنش پتیدژنی

د رقرنر بزرگتوی ن  4بوینی ننو

نسب ،بیانگی رنش پانیدژنی

نس .،ساخت

رفتار راجادنت درنانی شواد( .)12مومچنوی

 PAHبا ضینب نرتانال به آب رم ،ر ل نفتالی  ،به عل،

غال رقرنر

حاللی ،ناد در آب بهعنانن تیریباتی ره رستقیوا بینی

 4/1د ساخت چاب رقرنر  4رن بینی ننو نسوب ،تالیور

راجادنت درنانی سوی ،دنرنر ،در نظیگیفته ریشانر(.)11

ریرننر در صارتیروه ننو نسوب ،بوینی نفو ،خوام در

بنابینن  ،نن تیریبات رویتانننور حیوات آبزنوان تواالب

حردد  0/8تا  0/3نسو .)93(،دردد رسوتقیم نفو ،خوام د

شادگان رن به شرت تح ،تاثیی قینر دمنور .در رسوابات

رن تشکیل ریدمنر،

سطحی تاالب شادگان باالتی بادن نسب Ph/An ،ن عرد

نغلب دنرنی تیریبات  PAHبا د ن رالکالی روم ()LMW

 40در تواری رنطقه رطالضاتی ،باالتی بادن نسوبMP/P ،

د نحتینق ساخ،مای فسیلی راننر بنزن د گا ديیل روه

ن عرد  4در سیتاسی تواالب شوادگان د مومچنوی تانیور

رن شارل ریشانر نغلب دنرنی تیریبات

موه نسب،مای روارد نسوتفادد در ننو بیرسوی ربنوی بوی

 PAHبا د ن رالکالی ناد ( )HMWمستنر( .)10رقادنی

بینی تیریبات  PAHدالل ،بوی

نف ،تصفیه شرد ره رنابع پتیدژنی

رنابع پانیدژنی

د

 LMW/HMWرمتی ن  4نشاندمنرد رنش پانیدژنی

غالبی ،رنشاء پتیدژنی

دجوواد آلووادگی تیریبووات نفتووی در ننوو نراسیسووتم

رقادنی بزرگتی ن  4نن نسب ،بیوانگی رنشو پتیدژنیو

نر شونر دنرد ره ریزنن نن آلادگی در بخش پوانینی د

نس .،در رسابات سطحی تواالب شوادگان بواالتی بوادن

غیبی تاالب شادگان بسیار بواال نسو .،رطالضوه تیریبوات

نسووب Ph/An ،ن عوورد  40در تووواری رنطقووه رطالضوواتی،

 PAHدر رسابات سطحی با تاجه به نتانا بهدس ،آررد

باالتی بادن نسوب MP/P ،ن عورد  4در سیتاسوی تواالب

ن شناساگیمای نستی حاری ن غالبی ،رنشاء پتیدژنی

با

شادگان د ممچنی تانیر موه نسب،موای روارد نسوتفادد

قرر ،راالنی در بیخی ن بخشمای تاالب د رنوزشموای

در نن بیرسی ربنی بوی غالبیو ،رنشواء پتیدژنیو

بوینی

تیریبات  PAHدالل ،بی دجاد آلادگی تیریبات نفتوی

نفتی تا

د در بخشمای دنگی دالل ،دنرد(.)18،15

در آبان راد  4969شهیدنری آبادنن بالهموای نفتوی

در بخش پانینی د غیبی تاالب شادگان بسیار باال نس.،

پاالنشگاد در نکی ن رنار شهی آبادنن (گیسی در غیب

در رطالضووه حاضووی بخووش جنووابی د غیبووی توواالب

تاالب) دف شرد بادنر رن به دلیل ردنر گستیش شوهی د

رقانسوه

قینر گیفت نن رحرددد در فضای شهیی ن نی خوان

غلظ PAHs ،بوا نسوتانرنرد ( SQGsجوردل شووارد ،)4

خار د رتاسفانه در تاالب شوادگان تخلیوه روید ،نتوانا

آلاددتین بخش تاالب شناسانی شر .بوی نسوا

رشخص شر ره رقادنی نفتوالی د رشوتقات آن بوه ریوزنن

آ رانشات آنالیز نن

باله ما نشان دند ره  89درصر نن

چشوگییی رقادنیی باالتی ن حر  ERLمستنر؛ ره خطی

بالهما رن میرردریب مای نفتی د  94درصر بقیه رن سانی

بید رسواری ،بینی راجادنت آبوزی در رنطقوه رطالضواتی

فلزنت تشکیل ریدندنر( .)14ن سانی تاالب شوادگان در

رن خارینشانویسا د .بهعل ،نقطه جاش رم توا رتاسوط

رحرددد شهیمای شادگان ،آبادنن د رامشهی دنقوع شورد

نفتالی  ،نن تیریب سویتین جزء نف ،بینی راجادنت

نس ،د به دلیل راقضی ،نن تاالب ،به شکلمای رختلف
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در نن نراسیستم نر شونر دنرد ره ریزنن ننو آلوادگی

پاالنشووگاد آبووادنن رن رووه در رووی  80سووال فضالیوو ،نن و

پژوهشی

اکرم بمانی خرانق و همکاران

در رضیر تخینب قینر گیفته نس ،به نحای ره شویینبه

آبووادنن د رامشووهی د در نتیجووه تخلیووه حجووم دسوویضی ن

باله شوهیمای شوادگان ،آبوادنن ،سویبنرر د ردسوتامای

آالننردما د پسابهای شهیی د صونضتی بوه تواالب (دردد

دردن توواالب د حاشوویه آن بوووه دنخوول توواالب تخلیوووه

حوووردد  94/6ریلیوووان رتیرکضوووب فاضوووالب شوووهیی د

ریگیدد( ،)29ضو آنره فاضالب شوهی شوادگان د دد

ردسوووتانی د دردد  48/9ریلیوووان رتیرکضوووب فاضوووالب

ردستای رگبه د سینخیه ره در ریانه تاالب شادگان قینر

صنضتی) ،به گانهنی ره ضانضات رانع رجتوع پتیدشویوی

بالهموای

بنرر نرام (رتشکل ن سه رارخانه پتیدشویوی نروام ،رن ی

شهیی شهیستان شادگان در رینی به رساح ،حردد 50

د فوووارنبی) رسوووتقیوا بوووه دنخووول خوووار راسوووی تخلیوووه

مکتار در رجادرت تاالب تخلیه د سا ننرد ری شواد ،ن

ریشانر( ،)4ضو آنره پسابمای پاالنشگاد آبوادنن د

سانی بالهمای تالیری شهی آبادنن بوه روار رسوتقیم بوه

رارخانه پتیدشیوی رامشهی ن رین نردنرردد رستقیوا به

دنرنر به دردن تاالب دنرد ریگیدد ،ممچنی

خلیا فار

تاالب رنخته رویشواد د رحولموای گویدآدری د دفو

تخلیه ریشانر ره ریتانننر ن نن رین به

بالهمای شهیستانمای رامشهی د سویبنرر در رجوادرت

بخشمای ریانی د جنابی تاالب دنرد شانر( .)9در ناحیه

تاالب نرا بییدن ن رحرددد آن قینر دنرنر روه رویتاننور

صنضتی نمان دنقع در شوال تاالب چنرن ری صونضتی

رنش دردد فلزنت به دردن تواالب گویدد( .)16مومچنوی

به نجین در آررد ننر ،غالب نن صنانع پسابمای خاد رن

ماب ناشوی ن روی موای تاسوضه نیشوکی د روی موای

در رانووال رووالح رووه بووه دنخوول توواالب شووادگان جینووان

تاسضه آبیاری در دش،مای باالدس ،تاالب ره نفزننش

رووینابوور تخلیووه روویرننوور( .)4بووهعالدد سوواخ ،جووادد

دردد رقادنی آف،رشما ،سوام د رادمای شویویانی رن

رانصوالتی بووی نموان  -شووادگان -آبوادنن رووه ن دسووط

به دردن بخش شوالی تاالب به مویند خانمر دنشو،)4(،

تاالب عبار ریرنر د آلادگیمای ناشی ن حول د نقول

بوهعووالدد دردد سوویالب صوونانع فوواالد د روویب نمووان د

جاددنی ریتاننر باعث دردد آالننردمای فلزی به دردن

دننی نف ،راردن ره در رانقوع سویالب

خطی بوالقادنی بوینی

دنحرمای نو

دنرد قسو،مای شوالی تاالب شادگان ریشواد ،دجواد

تاالب شاد ره خاد ریتاننر ن
نن

نس ،بام د

نستونرنن آن رحساب شاد(.)14

چشوهموای نفو ،د رواند میورردریبنی بوا دبوی روم در

بیرسی تا نع رکانی آالننردما د تضیی رنشوا آنموا

باالدس ،تاالب د دردد آنما به دنخل تاالب( ،)16دالنل

در رسابات تاالب شادگان نقش راثیی در تبیی سوابقه

نصلی آلادگی نن رنار ن تاالب ریباشر.

آلادگی د مومچنوی راقضیو ،رکوانی رنوابع آلوادگی د

رنار با غلظ،مای بسویار بواالی ننو تیریبوات در

نحاد ننتشار آنما در نختیار ررنینن نجیننی جه ،نعوال

ررندم نفتی در رنطقه نس ،،ممچنی رنار بسیار آلوادد

بیرسووی نشووان دند رووه بیرسووی غلظوو ،د تضیووی رنشووا

رسیی تبادالت غییقانانی سواخ( ،بوی نسوا

رشوامرنت

ریرننی) در خار گابان د جزردرورمای خلویا فوار
پانی دس ،د آلادگی نفتی رینهنی خلیا فار

ن

تیریبات  PAHد نر نابی سوی ،رسابات آلادد بوه ننو
تیریبات ریتاننر به عنوانن نو

نبوزنر قررتونور جهو،

بهصوارت

نرنيه رنوار دررضویر خطوی نسو ،رحیطوی درتواالب

رنار بسیار آلادد تشوخیص دندد شور .تویدد قوان موای

شادگان رارد نستفادد قوینر گیوید د نرالعواتی در رینوه

راتاری جه ،با دنر گیدشگینن ن دنرنیموای تواالب

سهم نسبی رنابع رختلف تاثییگذنر رن فینمم آدرنر .ننو

د ننتشووار آلووادگیمووای ناشووی ن ردغ و سووا ی د ددد

بیرسی نشان دند ره ردنکید نستفادد شرد در نن تحقیو

حاصل ن ساخ ،بنزن د ردغ راتار قان موا( ،)9قوینر

ریتاننر به ررنین ،بهتی تواالب شوادگان د بیناروه موای

گیفت تاالب شوادگان در رحورددد شوهیمای شوادگان،

نوانوور .در
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بخش جنابی د غیبوی تواالب روه ناشوی ن رنوزشموای

ررنین ،د نکسارچگی دنددما قوینر رویدمور .نتوانا ننو

 در رسوبات تاالب شادگانPAH سميت و تعيين منشا ترکيبات

 د رحصواالت نفتوی بوه تواالب،در نثی دردد رستقیم نف

رقانسه با رنمبیدمای ریفی رساب رارد نستفادد در ننو

 بنابینن رندرارمای ررنینتی.نر شونر شادگان رند نافتهننر

 نستونرنن ننو نراسیسوتم آبوی بوهروار رارول،بیرسی

 رنتویل د روامش دردد، در حوا د جلواگییی،ریبانسو

 تاثیی آالننرد مای رند نافته به آن بادد د صیف نظی،تح

. د رحصاالت نفتی به تاالب باشر،رستقیم نف

 تاثیی نن آالننوردموا، تح،ن رژنم مای غذننی رتفادت

سپاسگزاری
 روه بوا،نن رقاله بخشی ن پانان ناروه درتویی نسو

بهعنانن تیریباتی ره رسوتقیوا بوینی راجوادنت درنوانی
 ن نن رد با تاجه به تهرنورنت. قینر دنرنر، دنرنر،سوی
 د نقوش نرالاژنو،بام د نیز نمویو،نس

پیشردی نن

 د موکاری دننشکرد رنابع ربیضی د علام درنانی،حوان

 به دنهد در نرگی باریان رنطقه رطالضاتی لزدم ننجام،آن

 د بورن دسویله، ررر ننجام شرد نسو، دننشگاد تیبی،نار

 رحیطوی رسوتوی رن آشوکار،تحقیقات د پوانشموای نسو

. پهدمشی دننشگاد قرردننی ریگیدد،ن رضادن

 نظی به نن ره بخش عوردنی ن میرردریب ما،ریسا د
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