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   92 تابستان  ،سه، شماره پانزدهممحيط زيست، دوره  تكنولوژيعلوم و 
  

  
  سنجش و اندازه گيري آلودگي هاي فلزات سنگين 

  در رسوبات ساحلي خليج فارس
  

  * 1 اكبر الصاق
 a_elsagh@iau-tnb.ac.ir  

  2 محمد برمكي  
  

 10/11/89  تاريخ پذيرش: 10/7/89 تاريخ دريافت:
 

  چكيده 
در سال هاي اخير فعاليت هاي اقتصادي متعددي نظير پااليش نفت خام، توليدات آلومينيوم و روي، تعمير و ساخت كشتي، تخليه و 

ته كه اين موضوع موجب عنوان مركز توسعه جنوب كشور ايران شكل گرفه ي و غيره در بندرعباس بيارگيري انواع مواد معدني و شيمياب
گيري و رديابي عناصر فلزات ي و اندازهيهاي ساحلي منطقه شده است. لذا شناسا تشديد بار آلودگي و تخريب اكوسيستم حساس آب

-ر ميي و از جمله آبزيان و به تبع آن بر انسان اثيهاي دريايانباري كه بر اكوسيستمهاي ساحلي با توجه به اثرات ز سنگين در رسوبات آب

در رسوبات ساحلي مناطق هدف  آهنو مس، سرب  اي برخوردار است. بر اين مبنا در اين تحقيق ميزان فلزات سنگينگذارد از اهميت ويژه
  .مورد سنجش قرار گرفتبندرعباس 

 آهنو سرب  مس،. ميزان فلزات سنگين يافت) انجام MOOPAMكليه مراحل نمونه برداري و هضم رسوب طبق روش استاندارد موپام(
 .مورد سنجش قرار گرفتجذب اتمي دستگاه طيف سنجي  در رسوبات ساحلي توسط

 و ميكرو گرم بر گرم وزن خشك 6/149 ± 1/0 35،/2 ± 2/0 در رسوبات به ترتيب آهنو مس، سرب متوسط غلظت فلزات سنگين 
غلظت عناصر فوق در رسوبات جهاني و ديگر  اين مقادير با متوسط دست آمد.ه وزن خشك رسوب ب لوگرميك بر گرم  15/7±91/42

 مناطق داخلي و خارجي مقايسه و تجزيه و تحليل شد. 

موجود در رسوب گذرگاه  آهنو مس، سرب ) نشان داد كه متوسط غلظت فلزات سنگين ANOVA : Single Factorبررسي آماري (
بيشترين هم بستگي را دارند و بعد از آن عناصر سرب و  -12/0با ضريب هم بستگي  آهنو سرب ها اختالف معناداري دارند. دو عنصر 

مشخص مي شود كه  اين عناصرو معني دار بين  نفيقرار دارند. با توجه به ضريب هم بستگي م  - 1620/0با ضريب هم بستگي مس
  در رسوبات يكسان است.  آهنو مس، سرب منشاء ايجاد فلزات سنگين 

 

  .ليج فارس، بندرعباس، رسوبات ساحليفلزات سنگين، خ واژه هاي كليدي:
                                                 

  .(مسئول مكاتبات)*دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال -دانشكده شيمي -گروه شيمي هيأت علميعضو  -1
 .دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال، دانشكده شيمي -هيأت علمي گروه شيميعضو  -2
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  مقدمه

عظيم  نظير ذخاير  مختلف هاي جنبه از فارس خليج
كاني و  عظيم زيستي و ذخاير تنوع غذايي، منابع نفت و گاز،

، بندرعباس و گاز سرخون پااليشگاهي نفتهمجواري با صنايع 
 آلومينيوم المهدي، فوالد هرمزگان، مجتمع كشتي سازي خليج

خليج  .)1(... از اهميت فوق العاده اي برخور دار است فارس و
فالت ايران  فارس پيشرفتگي آب اقيانوس هند در ناحيه جنوبي

در حاشيه اي از اقيانوس هند است كه در شمال غربي درياي 
 1000طول تقريبي  با فارس خليج است. عمان واقع شده
حدود  كيلومتر و مساحتي در 300تا  250كيلومتر و عرض

 ترين عمدهمتر  90-100كيلومتر مربع و با عمق  226000

ه ، بمحسوب مي شود نيز جهان نفتي مواد و نقل حمل آبراه
 آن از عبور با نفتكش هزار 30تا  20حدود سال هر كه طوري

 اختصاص خود به را ها نفتكش ترافيك حجم%  30 به قريب

 مواد متريك مقياس در تن 15000حدود نشت و است داده

 را دريا مذكور، اين هاي نفتكش آمد و رفت تراكم در اثر ينفت

 اين .)2(است آورده در دريايي منطقه ترين آلوده صورت به

 آلودگي تواند مي ها نفتكش وسيله به آن عبور و نفت حجم

كند. اين در شرايطي است كه به علت بسته  چندان دو را دريا
الزم است كه  سال زمان 5تا  3حدود  فارس، خليجبودن درياي 

 در مستقر صنايع نيز هرمز تنگه شمال در .آب آن تعويض گردد

 به شهري هاي فاضالب نيز و ها آن هاي پساب و ساحل

 را دريا آلودگي بندرعباس خطر مانند بزرگ شهرهاي خصوص

 فارس خليج ديگر هاي قسمت همين طور در دهد. مي افزايش

 جنوبي مشكالت ارسپ مهم هاي پروژه اندازي راه ،بوشهر مانند

. رسوبات شود مي باعث آينده در را فراواني محيطي زيست
و به دليل ماهيت رسي و داشتن بار الكتريكي زياد  فارس خليج

تبادل كاتيوني باال قدرت زيادي در جذب  همچنين ظرفيت
به عنوان ثبات  هاي ساحلي عناصر آالينده دارد. رسوبات آب

. فلزات )3(نظر گرفته شودند در مي توا آلودگي ها ميزان
، بر اثر عوامل طبيعي فرسايش خاك، آاليندهبه عنوان  سنگين

يا  حريق چاه هاي نفتيسيالب، چرخش آب اقيانوس و دريا، 
عوامل مصنوعي فاضالب هاي صنعتي و انساني، نشت نفت و 

مي تواند وارد اين سوانح كشتي ها و تخليه آب توازن گاز، 
ات كف تجمع ـوبــت سنگين در رس. فلزا)4(اكوسيستم شود

مي يابند. در نتيجه اكوسيستم هايي مثل بنادر سواحل صنعتي 
كه با ورود مزمني از فلزات روبرو هستند، داراي بيشترين 
رسوبات آلوده مي باشند. اين ويژگي ها در محيط هاي واجد 

علت تاثيرات سمي و قابليت تجمع زيستي فلزات در ه رسوبات، ب
بيولوژيكي موجود در رسوبات، منجر به تاثيرات نمونه هاي 

اكولوژيكي زياد مي شود. اولين عامل اثرات آلودگي فلزات در 
يك اكوسيستم، وجود فلزات سنگين در بيومس يك منطقه 

برخي  .)5(آلوده است كه سالمت انسان را به مخاطره مي اندازد
مورد  آهنو مس، سرب فلزات سنگين ويژگي ها و عوارض 

مس در بدن انسان، در غلظت باال اين تحقيق عبارتند از : نظر 
بسيار خطرناك است. مقدار اضافي مس در بدن بيشتر در كبد، 

شود و از آنجا وارد  مغز و بافت محافظ چشم ذخيره مي ،كليه
در بدن  افزايش مس بعضي از عوارض .)6(جريان خون مي شود

 ميمعده ريزي جدار نسوج بيني و  تهوع، كم خوني و خون
مسموميت مس هنگامي كه با امالح آرسنيك همراه  .)7(باشد

. مختل شدن عملكرد )8(شود، بسيار شديدتر است
فيتوپالنكتون ها به عنوان يكي از منابع مهم توليد اكسيژن در 
درياها و در نتيجه بر هم خوردن تعادل جهاني موجودات آبزي 

سيستم هاي ترين عوارض نامطلوب حضور سرب در اكو از مهم
. سرب يكي از چهار فلزي است كه بيشترين )9(آبي است

عوارض را بر سالمتي انسان دارد. اختالل بيوسنتز هموگلوبين و 
كم خوني، افزايش فشار خون، آسيب به كليه، سقط جنين و 
نارسي نوزاد، اختالل سيستم عصبي، آسيب به مغز، ناباروري 

در كودكان از رفتاري  مردان، كاهش قدرت يادگيري و اختالالت
عوارض منفي افزايش غلظت سرب در بدن است. اغلب اثرهاي 

در  آهنافزايش  ).10( استسرب مادام العمر و غيرقابل برگشت 
هاي گوارشي و حمالت  بدن انسان، ابتال به انواع سرطان قسمت

بيماري هموكروماتوسين يكي از  ).11( گردد قلبي را باعث مي
عدم توانايي بدن در دفع مقادير  هاي ناشي از شايع ترين بيماري

با توجه به اهميت  ).12( باشد اضافي آهن تجمع يافته مي
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محققان بسياري در  ،موضوع و عوارض و خطرات فلزات سنگين
سنجش فلزات سنگين در رسوبات ساحلي و  سراسر دنيا به

. تحقيق حاضر نيز بر )13-15( اكوسيستم دريايي پرداخته اند
نا كه اكوسيستم منطقه به علت عمق كم آب و نيمه اين مب

بسته بودن آن و محدوديت ورود منابع و تبخير زياد و وجود 
مانگرو،  جنگل هاي، تاالب هاي نظير يمناطق حساس دريا

و ساير جوامع  يييگو، انواع ماهي، الك پشتان دريازيستگاه م
 باشند،پذير و شكننده ميجانوري و گياهي آبزي كه آسيب

ي و بررسي آلودگي فلزات سنگين رسوبات ياهميت شناسا
است.  يافتهنمايد، انجام ساحلي اين مناطق را دو چندان مي

بندرعباس، بر اساس بنابر اين پس از انتخاب محدودة مطالعاتي 
ايستگاه ها و گذرگاه هاي اسكله و عمق  ،كانون آلودگي محيط

پااليشگاه نفت، اسكله  شهيد باهنر، نيروگاه توانير، اسكله فوالد،
به منظور  فارس خليج شهيد رجائي و مجتمع كشتي سازي

سنجش و اندازه گيري آلودگي هاي ناشي از فلزات سنگين 
رسوبات ساحلي تعيين شدند. با توجه به  در آهنو مس، سرب 

كه جهت شيب منطقه مطالعاتي شمال به جنوب است و  اين
به همين شكل ادامه جهت غالب اين شيب در بستر دريا نيز 

  ) عمود بر ساحل انتخاب شد.ترانسكت ها( گذرگاه هادارد، 

نتايج به سازمان هاي ذيربط عالوه بر كمك به حفظ  ارايه
بهداشت و سالمت و توسعه پايدار جامعه، باعث پيشگيري از 
بروز برخي بيماري ها و مقدمه اي به منظور تحقيقات بعدي 

  خواهد بود.
  

  روش بررسي
   و محلول هاي استانداردمواد 

كليه مواد شيميايي از نوع معرف هاي تجزيه اي از 
حقيق شركت مرك آلمان استفاده شد. تمامي نمونه هاي اين ت

. محلول استاندارد يك گرم بر ليتر با آب دو بار تقطير تهيه شد
 و آب 1(%HCl(- 3HNO%)2سرب با ( مس، روي، نيكل و

رفع آلودگي احتمالي كليه . همچنين به منظور )16ساخته شد(
و آب مقطر شستشو  1:1ظروف قبل از استفاده با نيتريك اسيد 

  درجه سانتي گراد خشك شد.    60ساعت در دماي  4و به مدت 
  روش كار  
) و 1مطابق نقشه محدوده مورد مطالعه (شكل             

برداري در تابستان سال )، نمونه 1وقعيت گذرگاه ها (جدول م
  .يافتانجام  1388

  

  
  خط ساحلي محدوده مورد مطالعه -1شكل 
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  موقعيت گذرگاه هاي نمونه برداري -1جدول
 عرض جغرافيايي طول جغرافيايي  ايستگاه گذرگاه

  27° 08 ' 18"  56° 12 ' 16"  اسكله شهيد باهنر  1
  27° 07 ' 36"  56° 08 ' 26"  نيروگاه توانير  2
  27° 06 ' 10"  56° 07 ' 06"  اسكله فوالد  3
  27° 05 ' 41"  56° 06 ' 11"  پااليشگاه نفت  4
  27° 04 ' 11"  56° 04 ' 36"  اسكله شهيد رجائي  5
  27° 02 ' 16"  55° 59 ' 01"  مجتمع كشتي سازي  6

  
رسوبات  كامل هضمبرداري، آماده سازي و  نمونه

با توجه   .)17(استاندارد موپام عمل شد دستورالعمل منطبق بر
 متر 6 -10متر و يا 6كه عمق منطقه مورد نظر غالباً كمتر از  به اين

و  3-6،  0-3باشد، بر روي هر گذرگاه سه ايستگاه در اعماق مي
و از هر ايستگاه دو نمونه رسوب سطحي متر انتخاب  6 - 9

برداري توسط نمونه بردار اكمن گراب آوري گرديد. نمونهجمع 
ربع) صورت گرفت، پس از متر مسانتي15×  15(با سطح مقطع 

اتيلني (كد گذاري شده) در  ظروف پلي، باال آوردن رسوب
درجه  -40و پس از انتقال به آزمايشگاه در دماي شد ريخته 
صورت خشك ه ساعت ب 24مدت ه گراد در فريزدراير بسانتي

ميكرون گذرانيده  63-2000رسوبات را از الك  درآمد. سپس
ميكرون در هاون عقيق پودر  63تر از  هاي كمو نمونهشد 

ميكرون غربال گردد. (با اين  63كه از الك  طوريه ، بگرديد
ها يكنواخت شده و با افزايش سطح تماس عمل عمل نمونه
پذيرد) آنگاه نيم گرم تر صورت مي تر و سريع هضم آسان

 10-15و شد ه داخل بشر تفلوني ريخته شد رسوب خشك پودر

غليظ اضافه و روي حمام شني تا نيتريك اسيد ميلي ليتر 
، در مرحله بعد پس از شد نزديك خشك شدن حرارت داده

اضافه و مجدداً  HF ميلي ليتر 7رسيدن به دماي آزمايشگاه 
خشك شدن حرارت داده شد. پس از روي حمام شني تا نزديك 

 1به  3مخلوط  ميلي ليتر 10رسيدن به دماي آزمايشگاه 
و گرديد به نمونه اضافه كرده سيد كلريدريك اسيد و نيتريك ا

و پس از رسيدن  شد مجدداً تا نزديك خشك شدن حرارت داده
 طيف سنجيبه دماي آزمايشگاه نمونه جهت تزريق به دستگاه 

-و  به حجم  ي صافميلي ليتر 50جذب اتمي در بالن حجمي 

  رسانده شد.
   دستگاه
مدل  Varianجذب اتمي  طيف سنجيدستگاه            

240AA- استراليا جهت اندازه گيري -ساخت كشور آمريكا
در رسوبات  آهنو مس، سرب فلزات سنگين مقادير غلظت 

طيف مورد استفاده قرار گرفت. شاخص هاي عملياتي  ساحلي
  .)18( نشان داده شده است 2در جدول سنجي

  
  شرايط دستگاه براي اندازه گيري عناصر -2جدول

 طول موج عناصر

(nm)  
ت عرض شكاف
(nm) 

جريان 
(mA)

 روش

Cu 8/324 70/0  0/4 FAAS 

Pb  3/283 70/0  0/4  FAAS 

Fe 0/392 20/0 0/5 FAAS 
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مقدار غلظت خوانده شده توسط دستگاه با استفاده از فرمول 
فوق، به مقدار واقعي برحسب ميكرو گرم بر گرم وزن خشك 

  .)19(رسوب تبديل شد
 

Cr = Ci .V/m  
Crغلظت واقعي :  
 Ciلظت دستگاه : غ  
 Vحجم نهايي نمونه :  
 mوزن خشك انتخاب شده :    

  

 SPSS/15تجزيه و تحليل آماري داده ها با استفاده از نرم افزار 
  .يافتانجام 

  
  يافته ها

در نمونه ها، ضريب هم  غلظت فلزات سنگين متوسط
فلزات سنگين غلظت  متوسط بستگي بين عناصر در نمونه ها،

و نواحي  )2(و سواحل خليج فارس در رسوب هاي بعضي نقاط
برخي از عناصر در پوسته زمين، غلظت  مختلف دنيا و متوسط

ه ب )20(ييايميشاخص ژئوش و رسوبات جهاني و شيل استاندارد
 آمده است. 9تا  3ترتيب در جداول 

  
 مناطق  مطالعاتي و  متوسط غلظت فلزات سنگين در نمونه هاي خشك رسوب سطحي    -3جدول 

  متر 6- 9و  3-6،  0-3ق از عم
  مس  ايستگاه  گذرگاه

 گرم بر گرم ميكرو
  سرب

 گرم بر گرم ميكرو
  آهن

  گرم بر كيلوگرم
 15/163/30 2/260 ±0/ 1  1/31 ±0/ 7  اسكله شهيد باهنر  1

 90/140/53 7/195 ±0/ 1 7/46 ±0/ 2  نيروگاه توانير  2

 90/183/31 9/209 ±0/ 1 2/27 ±0/ 2  اسكله  فوالد  3

 62/025/38 2/81 ±0/ 1 2/42 ±0/ 1  پااليشگاه نفت  4

 61/062/29 1/70 ±0/ 1 5/32 ±0/ 2  اسكله شهيد رجائي  5

 91/173/73 4/80 ±0/ 1 7/31 ±0/ 1  مجتمع كشتي سازي  6

)6 (n=   91/42± 7 /15  6/149 ± 1/0  2/35 ± 2/0 داستاندار خطاي ±ميانگين  
               (SE ميانگين ±  n=6)                                 

  
 ضريب هم بستگي بين عناصر -4جدول

Fe Pb Cu  

26/0-  1620/0 -1 Cu 

12/0-  1 1620/0 -Pb 

1  12/0-  26/0- Fe 
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  متوسط غلظت فلزات سنگين  در نمونه خشك رسوب سطحي نقاطي -5جدول
  – µg g) 1 (از خليج فارس بر حسب 

 روي سرب  نيكل مسكادميم كروم    عنصر -ايستگاه 

  53/31  98/34  5/84  35/13  97/2  94 رودخانه ي كل(شور)
  48/30  87/37  6/86  45/13  53/2  87/99 تنگه خوران(پل خليج فارس)

  98/20  78/36  35/54  76/6  55/3  1/87ران(غرب تنگه)روبروي تنگه خو
  44/14  25  40  6/5  55/2  1/62 روبروي بندر الفت

  17/39  52/34  82/102  54/17  79/3  80 گورزين
  31  64/39  61/82  54/17  3  42/91  بندر خمير
  84/34  85/45  82  91/14  72/2  53/53  ترعه خوران

  27/36  91/26  1/54  57/10  3  27/64  روبروي بندر گوران
 

  متوسط غلظت فلزات سنگين  در نمونه خشك رسوب سطحي بعضي -6جدول
  - µg g) 1  (سواحل خليج فارس بر حسب 

  آهنكادميم سرب مس روي  نيكل  سال تحقيق  عنصر - سواحل
  1500  5/1  23  21  45  97  1976 كويت
  1600  9/1  27  23  57  91  1982 كويت

  460  5  33  31  137  44  1990 جزيره خارك
  2260  -  -  1/39  112  5/185  1992 كويت

  530  -  -  9/9  3/26  6/41  1992 عربستان
  

  متوسط غلظت فلزات سنگين  در نمونه خشك رسوب سطحي -7جدول
  - µg g) 1  (نواحي مختلف دنيا بر حسب 

 رسوبات مناطق كم عمق ژاپن  جنوب غربي انگلستان اسكاتلند  مكان -عنصر 

Ag 2/0  1/0  -  
Cd 6/1  1/0  22/0  
Cu 16  44  27  
Ni 30  28  14  
Pb 2/9  50  55  
Zn 85  2/1  51  
Fe 1400  2770  3970  
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  - µg g) 1استاندارد جهاني  و شيل بر حسب(  ،متوسط غلظت در پوسته زمين -8جدول 
 Pb Cu Fe  عنصر

  41000  50  14 پوسته زمين
  46000  33  19 استاندارد رسوبات جهاني

  46700  39  23  شيل / رس
  

  (Igeo)ژئوشيميايي  ) شاخص9ول(جد
Fe Pb Cu عنصر 

 رده بندي -73286/0 2/ 116442 -0/ 70707

 درجه آلودگي آلودگيفاقد  آلودگي متوسط آلودگيفاقد 

                            Igeo  : Geochemical Accumulation Index 
  

  بحث و نتيجه گيري
در  آهنو متوسط غلظت فلزات سنگين مس، سرب 

ميكرو گرم بر  6/149 ± 1/0 35،/2 ± 2/0 رسوبات به ترتيب
وزن خشك  لوگرميك بر گرم  91/42±15/7 و گرم وزن خشك

با  و مقايسه 4تا  1با توجه به نمودارهاي دست آمد.ه رسوب ب
) و با 8جهاني(جدول  رسوبات در سنگين فلزات استاندارد حدود

در سال  مولردر نظر گرفتن فرمول ژئوشيميايي پيشنهادي 
1979 )21 (:  

  
 Igeo = Log2 (Cn / ( 5/1  Bn)) 

  
  كه در آن هر كدام از عوامل بدين صورت تعريف مي شوند : 

Igeo   :رسوبات شاخص شدت آلودگي در  
Cn   :63تر از  رسوبات با قطر كم غلظت فعلي فلز سنگين در 

  ميكرون
Bn  :رسوب، شيل غلظت زمينه اي فلز سنگين در  

 ،به جهت احتمال اختالف در غلظت اوليه رسوبات : 5/1ضريب 
  به دليل تاثير عوامل زميني مي باشد

 باال به 5 تا صفر از را آلودگي ژئوشيميايي ميزان شاخص مولر

عناصر مس، . براي تعيين درجه آلودگي كرده است بندي طبقه
در رسوبات، با احتساب نتايج غلظت عنصر اندازه  آهنو سرب 

و  Bn) به عنوان 8و غلظت جدول ( Cnوان گيري شده به عن
  : رده بندي درجه آلودگي رسوبات در فرمول مولر، عمل شد

   <5آلودگي بسيار شديد  
   4-5آلودگي شديد  

  3-4آلودگي زياد 
  2-3آلودگي متوسط 

  1-2آلودگي كم 
 > 0-1فاقد آلودگي  

بر  مي شود، مشاهده )9جدول( در همان گونه كه
كيفيت رسوبات ، مولر پيشنهادييي اساس شاخص ژئوشيميا

عناصر  دو و براي در كالس سرب عنصراز نظر ميزان  مناطق
  صفر قرار گرفتند.  در كالس آهنو  مس

و نتايج حاصل از  7تا  5هم چنين با عنايت به جداول 
اين تحقيق در مي يابيم كه متوسط غلظت فلز سنگين مس در 

حل نقاط ديگر رسوبات سواحل مورد تحقيق از رسوبات سوا
) بيشتر و با رسوبات سواحل خارجي 5فارس (جدول  خليج

) و رسوبات سواحل برخي نقاط ديگر 6خليج فارس(جدول 
) در يك حد مي باشد. متوسط غلظت فلز 7ن (جدول جها

رسوبات در رسوبات سواحل مورد تحقيق از  آهنسنگين 
رسوبات سواحل برخي و ) 6فارس(جدول  سواحل خارجي خليج

) بيشتر مي باشد. متوسط غلظت فلز 7اط ديگر جهان (جدول نق
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سنگين سرب در رسوبات سواحل مورد تحقيق از رسوبات 
) و رسوبات 5و  6فارس (جدول  سواحل نقاط ديگر خليج

) بسيار بيشتر 7دول ــان (جــواحل برخي نقاط ديگر جهـس
) ANOVA : Single Factorبررسي آماري (مي باشد. 

 آهنو متوسط غلظت فلزات سنگين مس، سرب نشان داد كه 
موجود در رسوب گذرگاه ها اختالف معناداري دارند. دو عنصر 

بيشترين هم بستگي  -12/0با ضريب هم بستگي  آهنو سرب 
را دارند و بعد از آن عناصر سرب و مس با ضريب هم 

قرار دارند. با توجه به ضريب هم بستگي   - 1620/0بستگي
مشخص مي شود كه منشاء  اين عناصربين  و معني دار نفيم

   در رسوبات يكسان است. آهنو ايجاد فلزات سنگين مس، سرب 
رنگ ها مورد كه اين سه عنصر در تركيب  با توجه به اين

د، ممكن است آلودگي ايجاد شده، ناشي از استفاده قرار مي گير
عمليات رنگ آميزي موجود در اسكله ها و هم چنين رها سازي 

 و يا اين كه عناصر، از رنگ بدنه كشتي ها و شناورها باشداين 
مي تواند منشا زميني داشته باشد. منابع انسان ساخت اين 
فلزات، بيشتر فرسايش خاك حوزه هاي ساحلي و آلودگي ناشي 
از منابع صنعتي، كشاورزي و شهري در حوزه هاي آبربز مي 

ز ) نيANOVA : Single Factorباشد. بررسي آماري (
 آهنو مس، سرب نشان داد كه متوسط غلظت فلزات سنگين 

موجود در رسوب گذرگاه ها با يكديگر اختالف معني داري 
رسوبات گذرگاه  دارند. در خصوص مس، بيشترين مقدار در

ترين درگذرگاه اسكله فوالد به دست آمد،  نيروگاه توانير و كم

س در كه با توجه به مقدار به دست آمده و متوسط غلظت م
اري ضريب هم بستگي، ــ) و آزمون آم8پوسته زمين (جدول 

مي تواند به سبب ماهيت و جنس زمين باشد. آلودگي سرب، 
بيشترين مقدار در رسوبات گذرگاه اسكله شهيد باهنر، كه مي 

طور كلي ناشي از تركيبات نفتي، تخليه آب توازن ه تواند ب
ترين در  كمكشتي ها، فاضالب هاي صنعتي و شهري باشد و 

، آهندر مورد گذرگاه مجتمع كشتي سازي اندازه گيري شد. 
سازي  كشتي بيشترين مقدار آهن را در ايستگاه مجتمع

كه مي تواند به سبب حمل و نقل نفت خام و كنيم  مشاهده مي
ترين در اسكله  و كم رنگ آميزي شناورها و كشتي ها باشد

 بندرعباس شهر تموقعي به توجه بابه دست آمد.  شهيد رجائي

 اجرا دست در متعدد پروژهاي و مذكور منطقه توسعه به نظر و

 صنايع، فعلي فعاليت هاي از ناشي آلودگي بار و محدوده اين در

 ها آالينده كاهش جهت در بتواند كه مناسبي كارهاي راه اتخاذ

 مسلم به عنايت با و مورد اين در .است ضروري ،كند كمك

 با و عباس بندر سواحل كردن ودهآل در صنايع نقش بودن

اين تحقيق  در آمده به دست گيري هاي نتيجه به هـــتوج
 و زيست محيط از حفاظت ملي و استانداردهاي ضوابط رعايت
باشد. در  مي همجوار ضروري در صنايع ضوابط اين اعمال

 فارس، انجام پژوهش محدوده خليج وضعيت به توجه نهايت، با

 ميزان خودپااليي منطقه و تعيين توانهايي در زمينه سنجش 

 مي جاي خانوار سفره غذايي در سنگين آبزياني، كه فلزات

  پيشنهاد مي شود. گيرند،
  

  مقايسه متوسط غلظت مس در نمونه هاي خشك رسوب سطحي با حد رسوبات جهاني  -1نمودار
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 حد رسوبات جهانيدر نمونه هاي خشك رسوب سطحي با  آهنمقايسه متوسط غلظت  -2نمودار

  

  
  مقايسه متوسط غلظت سرب در نمونه هاي خشك رسوب سطحي با حد رسوبات جهاني -3نمودار

  

  
  مقايسه متوسط غلظت عناصر در نمونه هاي خشك رسوب سطحي در گذرگاه ها -4نمودار
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  تشكر و قدرداني
را از  بدين وسيله مراتب سپاس و قدرداني خود

مساعدت استاد فرهيخته، جناب آقاي دكتر  راهنمايي ها و
محمد رباني در سازمان انرژي اتمي ايران و دانشكده علوم و 
فنون دريايي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال را اعالم 
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