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 خور موسیغرب احل شمالودر س (Cr,Ni, Zn)فلزات سنگین تجمعبر رسوبات  و شیمیایی خصوصیات فیزیکیاثر بررسی

◊◊◊◊◊◊◊ 

 چکیده:

های ژگی، ارتباط بسیار نزدیکی با ویهستنداز اهمیت باالیی برخوردار اص سمی دلیل خوبه که عناصر سنگین واجذب-فرآیند جذب

بر تجمع  اترسوبایی و شیمیخصوصیات فیزیکی برخی از به بررسی تاثیر مطالعهاین در . دارد یگذارفیزیکی و شیمیایی محیط رسوب

سیستماتیک  ه روشنمونه رسوب سطحی ب 42 تعداد . بدین منظورشودپرداخته می خور موسیغرب شمالسواحل فلزات سنگین در 

تعیین مواد آلی درصد کربنات کلسیم و ، PH  ،ECبافت، شاملهای موثر در تجمع فلزات سنگین ویژگی آوری گردید وتصادفی جمع

و  رس لی،موادآ با درصدشامل کروم، نیکل و روی دهد که در منطقه مورد مطالعه تجمع فلزات سنگین نتایج حاصل نشان می .گردید

EC ردمنفی داتر از رس همبستگی ذرات درشتو  کربنات کلسیمهمبستگی مثبت و با درصد. 

 

 رسوبات و شیمیایی فیزیکی هایویژگی ، رسوبات ساحلی،فلزات سنگینخورموسی، کلید واژه:

◊◊◊◊◊◊◊ 

Study of heavy metal accumulation (Cr, Ni, Zn) in relation to sediment properties in the coastal 

sediments of the north-west of Musa Creek 

◊◊◊◊◊◊◊ 

Abstract: 
Absorption/desorption of heavy metals, which are very important due to toxic properties, have a very close 

relation with the physical and chemical characteristics of sedimentary environments. In this study, in order to 

determine the effect of physical and chemical properties of sediments (PH, EC, texture, percentage of calcium 

carbonate and organic matter) on heavy metals concentration (Cr, Ni, Zn), sediments samples were collected from 

24 stations in the northwest Mousa creek. Correlations between parameters showed that sediment OM, grain size 

and chemical composition are the main factors that influence the distribution of heavy metals  so that showed high 

positive correlation with EC, OM and percentage of clay whereas, negative and significantly correlated with silt 

and sand, calcium carbonate content. 

 

Keywords: Musa Creek, heavy metals, coastal sediments, physical and chemical properties of sediments 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 مقدمه:

 یهالظتکه بر موجودات زنده در غ یکیولوژیزیه بودن و اثرات فیرقابل تجزیل غیدلن بهی، فلزات سنگیطیهای محان آالیندهیدر م

به چرخه ها آنت باعث ورود یدرنهاشده و ن عناصر در خاک یاباعث انباشت تحرک کم برخوردارند.  یت خاصیکم دارند، از اهم

خاک و  یش آلودگین جهت پایغلظت عناصر سنگ توزیع بنابراین بررسیشود. موجودات می سایرد سالمت انسان و یو تهد ییغذا

 .(0931است) خداکرمی و همکاران،  یست ضروریزطیت محیفیحفظ ک

ند. عمل کنها آلودگیکننده عنوان تثبیتبهتوانند مینهایت  شده و دررسوبات طی سالیان سال با گذشت زمان بر روی هم انباشته 

گذاری گر میزان این فلزات و مقدار آلودگی اکوسیستم در زمان رسوبو طبقات مختلف رسوبات نمایانها الیهمقدار فلزات سنگین در 
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اسیدیتهو  یالکتریکهدایت لیاز قب یتر به عوامل مختلفنییپا یهاهیزان نشت فلزات به الیم .(Förstner &Wittmann,1981) ستا هاآن

 (.Hseu, 2006)دارد یو ... بستگ رسوباتم، اندازه ذرات ی، کربنات کلسیماده آل یآب و خاک، محتوا

جذب تر، توانایی باالتری را برای بیش اسیدیته ی با ماده آلی، اکسید، محتوای رس،ظرفیت تبادل کاتیونی، کربنات کلسیم وهاخاک

 ,.Oscar et al)باشدمی ات مختلففلزعامل مهمی در کنترل رفتار  شدت اسیدیتهتغییر . (Covelo et al., 2004) ندفلزات سنگین دار

ذرات  (.Chen et al.,1999) یندجذب فلزات سنگین هستندآکننده فربندی، کنترلدانهنوع ذرات خاک سطحی باتوجه به  (.2003

(. 0930، همکاران و یبرات) ن هستندیاز عناصر سنگ یترشیر بیمقاد یدارجه قادر به نگهیبوده و در نت ییباالژه یسطح و یزتر دارایر

 یدآلباال بودن موا .دارد یادیت زیاهم ،کندید میانسان را تهد یکه سالمت ییخطرها یابیارز یذرات آلوده خاک برا یهانداز تعیین

را  خاکدرلزات ف تحرکت کاهش یو درنها شدهل کمپلکس آلی فلز در خاک یشکتصورت ن بهیفلزات سنگ تثبیتدر خاک باعث 

 یتنها ماده آلهای مورد مطالعه، ویژگین یاز بنشان داد که  (0933پور و همکاران )مطالعات تقی. (Foley, 2002)گرددیم باعث

 یونیت تبادل کاتیف، ظرالکتریکیت ی، هداپارامترها شامل بافتر ین عناصر با سای. غلظت اداردبا غلظت سرب و روی  ییباال یهمبستگ

 .بود یهمبستگاسیدیته فاقد  و

چنین حمل و نقل دریایی مرتبط با آن، خور موسی و انشعابات آن در معرض آلودگی دائم با دلیل تمرکز صنایع پتروشیمی و همبه

طبیعی تاثیر بسزایی در انتشار آلودگی و تبدیل آن از یک مقیاس عنوان یک عامل  بهانواع فلزات سنگین است. پدیده جزر و مد 

ده و شتری از خلیج فارس های وسیعتدریج باعث آلودگی بخشای دارد. انتشار آلودگی از خور موسی بهای به مقیاس ناحیهنقطه

ابع غذایی ای در تامین منطقه سهم عمدهکه آبزیان این مناکوسیستم آبی این منطقه در معرض آسیب مسلم خواهد بود. باتوجه به این

های سازد. لذا در این مطالعه به بررسی ویژگیها را متاثر میدارند، درنهایت این آلودگی به چرخه غذایی وارد شده و حیات انسان

 شود.فیزیکی و شیمیایی رسوبات که در انباشت فلزات سنگین تاثیر دارند در یکی از انشعابات خورموسی پرداخته می
◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 بحث و روش تحقیق:

 شناسی منطقه مورد مطالعه:. موقعیت جغرافیایی و زمین1

خلیج فارس واقع غرب شمالدر طول شرقی  32124′ تا 23124′عرض شمالی و  91109′تا  91140′با مختصات  منطقه مورد مطالعه

ها در هنگام جزر که بسیاری از آناست خور اصلی  42خور موسی دارای  .(0)شکل  باشدمیگردیده و یکی از انشعابات خورموسی 

ر حال د صنایع پتروشیمی است.خورموسی ناشی از تخلیه حجم بسیار زیاد فاضالب های آلودگی. (0933)حموله،  شوندآب میپر از 

 (.0931)مظاهری نژاد،  شودمیسه کارخانه پتروشیمی بندر امام، رازی و فارابی به دریا و خور تخلیه های بآپسحاضر 

ریز شامل رس و رس سیلتی همراه با کمی رسوبات نمکی و تبخیری( با آبرفت دانه)از رسوبات کواترنری منطقه مورد مطالعه 

واتی مارنی و ماسه سنگی آغاجری تشکیل شده است )قن -تبخیریمتر بر روی سنگ کف غیرقابل نفوذ تشکیالت  31ضخامت حدود 
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شناسی شناسی مرتبط با زمینزمینو از نظر شرایط  رسدبا شیب کمی به خلیج فارس می (. این منطقه0932و ضیائیان فیروزآبادی، 

 سرزمین خوزستان و خلیج فارس است.

 
 . موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه0شکل 

 :و تجزیه آزمایشگاهی بردارینمونهروش . 2

چنین غلظت و همECو  PH، (Organic Matter: OM)یمواد آلو CaCO)3(کلسیم بافت، درصد کربنات یپارامترهامنظور تعیین به

برداشت متر(  یسانت 41-1)عمق صورت سطحی و بهبا استفاده از گرپ پترسون  ینمونه از رسوبات ساحل 42تعداد فلزات سنگین، 

برداری نقاط نمونهگرفت. مختصات جغرافیایی انجام  0932در خرداد ماه برداری به روش سیستماتیک تصادفی نمونهعملیات . یدگرد

 ا روشمطابق ببافت  در دمای اتاق،ها به آزمایشگاه و خشک کردن آنها نمونهپس از انتقال تعیین و ثبت شد.  GPSدستگاه  وسیلهبه

ASTM D 422 میزان مواد آلی  وسیله دستگاه کلسیمتر برنارد وو با استفاده از الک و هیدرومتر تعیین گردید. میزان کربنات کلسیم به

 41گرم خاک و  01) 0:4نیز در عصاره تهیه شده با نسبت EC و PH . پارامترهای گیری شداندازهبلک –سنجی والکی به روش حجم

شناسی غلظت فلزات سنگین که در این مطالعه شامل روی، کروم و نیکل هستند در آزمایشگاه سازمان زمین میلی لیتر آب( تعیین شدند.

 تعیین گردید.  ICP MSو با استفاده از دستگاه 

 تجزیه و تحلیل آماری. 3

روابط موجود بین هر یک از فلزات مورد مطالعه  استفاده گردید. SPSS16آماری از نرم افزار هایتجزیه و تحلیلبرای در این مطالعه 

با بین پارامترهای مختلف نوع و شدت همبستگی  .ترین مربعات خطا تعیین گردیدبا استفاده از رگرسیون با کمبا پارامترهای مختلف 

ض ها فرترین آنمبتنی بر چندین فرضیه است که مهممربعات خطا  ینترکممدل  شود.مشخص می( R)یهمبستگ یبضراستفاده از 

باالتر و  Fتر است که قابل تایید است. در این آزمون مدلی مناسب (Fisher: F)که با استفاده از آزمون فیشر است داری مدل معنی

ی باشد؛ شامل بررسن روش میدر مراحل انجام اییک جزء اساسی که ها مانده. تحلیل باقیشته باشدتری دابزرگ R)2(ضریب تعیین 

رسم هیستوگرام سیله وتعیین نرمال بودن توزیع به .باشدمیصفر  میانگینثابت بودن واریانس و  و نرمال بودن توزیع ی از جملهفرضیات
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 استاندارد هایبینی استاندارد شده در مقابل ماندهپراکنش مقادیر پیشنحوه  رسم نمودارقابل تعیین است.  نمودار احتمال نرمالیا و 

 برای تعیین وضعیت تغییرات میانگین و واریانس کاربرد دارد.نیز شده 

 بحث و بررسی

یف وسیعی ط منشا اصلی آلودگی به ،هافعالیت گسترده صنایع پتروشیمی در خورموسی و انشعابات آن و فاضالب حاصل از آن

کروم در رسوبات  تشود، غلظمشاهده می 0گونه که در جدول همان .باشدمیاز جمله کروم، نیکل و روی فلزات سنگین انواع از

رود که یک منشاء مشترک، انتظار میباتوجه به  ترین تجمع را دارد.تر است. روی نیز کممنطقه مورد مطالعه از دو عنصر دیگر بیش

وضوح نشان آماری این همبستگی را به هایاز تحلیلحاصل نتایج  .فلزات مورد مطالعه وجود داشته باشد تجمع بینشدید همبستگی 

ها همبستگی باالی بین نیکل و کروم به شباهت آن ، (De Temmerman et al., 2003)(. عالوه بر منشاء مشترک4جدول دهد )می

تر کل و روی، بیشدلیل ظرفیت یونی باالتر نسبت به نیکروم به ،عالوه بر اثر منشا در کنترل غلظت این فلزاتد. نیز بستگی دار در انتقال

 مقداری ها،رنگ این وجودداردکه هاو شناور هایکشت یمورد استفاده برا هایرنگ یباتعنصر کروم در ترکشود.رسوبات میجذب 

 هایروغن ی،مواد نفت یقاز طر یگآلود یجادکه خود سبب ا شودیم یافتعنصر کروم  یزکنند. در نفت خام نیرها م یاکروم به در

 (.0932و همکاران،  ی)خراسانشودیمستعمل و روغن سوخته م

داری ی مشخص و معنیهای آماری، رابطهدر محدوده خنثی تا کمی قلیایی هستند. نتایج حاصل از تحلیل PHرسوبات منطقه از نظر 

بر تجمع و تثبیت انواع  PH(. باتوجه به اثر محرز پارامترهای 4دهد )جدول و غلظت فلزات مورد مطالعه نشان نمی PHبین تغییرات 

 PHاثر( باشد. 022/1)انحراف معیار برابر با  PHتواند ناشی از تغییرات کم این عدم وابستگی می(، Wittman, 2006فلزات سنگین )

رابطه مشخص و مستقیمی  EC، پارامتر PHبه نوع فلز سنگین و سطح جاذب آن نیز بستگی دارد. برخالف  واجذب -بر فرآیند جذب

های با شوری زیاد تا بسیار ، رسوبات منطقه در رده خاکPHو  EC(. براساس تغییرات 9با تجمع فلزات در رسوبات منطقه دارد )جدول

 گیرند. زیاد قرار می

ن آ یدر سواحل جنوب یادیبه مقدار ز یعهد حاضر است که رسوبات کربنات ایقاره یهحاش هاییااز در ایفارس نمونه یجخل

ی کربنات کلسیم در تجمع و افزایش غلظت فلزات باتوجه به اثر اثبات شده .(Heyvaert & Baeteman, 2007) شودینشست مته

درصد( انتظار  92طور میانگین حدود چنین نسبت باالی این مواد در رسوبات منطقه )بهو هم( 0930مزده و همکاران،  یمهدوسنگین )

مشاهده  9گونه که در جدولی قوی بین درصد کربنات کلسیم و تجمع فلزات سنگین وجود داشته باشد. همانرود که یک رابطهمی

 ظت فلزات وجود دارد. صورت منفی بین این پارامتر و غلشود یک رابطه بسیار قوی و بهمی
 مورد مطالعهو شیمیایی  فیزیکی پارامترهای آمار توصیفی برخی. 0جدول 

 یارانحراف مع یانسوار یانگینم دامنه پارامتر یارانحراف مع یانسوار یانگینم دامنه پارامتر

Cr (PPm) 79.9-136.0 113.44 218.83 14.79 CaCO3 (%) 31.4-41.6 36.75 5.0400 2.324 

Ni (PPm) 52.10-84.4 72.480 89.850 9.479 OM (%) 0.50-1.34 1.020 0.0590 0.242 

Zn (PPm) 27.30-45.8 37.954 21.601 4.648 Clay (%) 62.1-99.3 88.07 132.31 11.50 

PH 7.240-7.86 7.6080 0.0270 0.165 >Clay (%) 0.70-37.9 11.91 132.66 11.52 
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EC 10.34-38.7 22.820 50.140 7.081      

 . ضریب همبستگی پیرسون بین فلزات کروم ، نیکل و روی4جدول

 Cr Ni Zn   Cr Ni Zn 

Cr Pearson Correlation 1 0.83 0.68 Zn Pearson Correlation 0.68 0.86 1 

Sig. (2-tailed)  0.00 0.00 Sig. (2-tailed) 0.00 0.00  

Ni Pearson Correlation 0.83 1 0.86 PH Pearson Correlation -0.26 -0.29 -0.15 

Sig. (2-tailed) 0.00  0.00 Sig. (2-tailed) 0.23 0.17 0.50 

 تحلیل روابط موجود بین پارامترهای مختلفنتایج حاصل از  .9 جدول
  EC (ms/cm) CaCO3 (%) OM (%) Clay (%) > Clay(%) 

 

 

Cr 

R 0.995 0.992 0.666 0.994 0.713 

R2 0.989 0.984 0.443 0.989 0.509 

F 1.958E3 1.289E3 15.90 1.152E3 12.44 

Sig. 0.00 0.00 0.001 0.00 0.004 

Relation 36.82log(EC) 4140.71/CaCO3 72.46+40.68OM 1.28Clay 126.41-1.1(>clay) 

 

 

Ni 

R 0.90 0.994 0.708 0.998 0.838 

R2 0.90 0.987 0.501 0.995 0.702 

F 1.868E3 1.618E3 20.93 2.646E3 28.277 

Sig. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Relation 23.55log(EC) 2638.69/CaCO3 44.83+27.54OM 0.83Clay 81.23-0.68(>clay) 

 

 

Zn 

R 0.90 0.992 0.647 0.997 0.779 

R2 0.90 0.984 0.419 0.994 0.607 

F 1.525E3 1.315E3 14.406 2.050E3 18.525 

Sig. 0.00 0.00 0.001 0.00 0.001 

Relation 12.22log(EC) 1377.47/CaCO3 25.12+12.53OM 0.43Clay 41.66-0.30(>clay) 

حالت متاثر که این (0933 ،دیومحمواجذب فلزات سنگین در رسوبات هستند ) -موثر در فرآیند جذب عواملدیگر از موادآلی  

مواد  با وجود کم بودن میزاننشان داد های آماری حاصل از تحلیلنتایج . باشدکلوئیدی این مواد می از ساختار شیمیایی و خاصیت

 مقدار ماده آلی طورکلی،به .(9)جدول  وجود داردفلزات سنگین آلی در رسوبات منطقه، یک همبستگی مثبت بین این مواد و تجمع 

 شود.استفاده  رسوب ازساده  آلودگی یک شاخص عنوانتواند بهمی در رسوبات

، براتی و همکاران) کلوئیدی تاثیر بسزایی در تجمع و تثبیت فلزات سنگین دارندخاصیت دلیل ساختار فیزیکی و ی بهرسهای کانی 

رود که یک همبستگی قوی بین درصد رس و غلظت فلزات سنگین وجود داشته باشد. در این مطالعه بنابراین همواره انتظار می( 0930

با . درصد( هستند 33ی )با میانگین حدود . رسوبات جزر و مدی منطقه عمدتا از نوع رس(9)جدول  یز این رابطه به خوبی مشهود استن

ک رابطه صورت ییابد که این وضعیت در رسوبات منطقه بهتر از رس، جذب فلزات سنگین کاهش میافزایش نسبت ذرات بزرگ

ناشی از طبیعت این ذرات است که اثر چندانی در جذب منفی این همبستگی (. 9جدول ) خطی منفی به وضوح قابل مشاهده است

 ها ندارند.فلزات و تثبیت آن
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 بینی شده(پیشها نسبت به مقادیر ماندهها، توزیع باقیماندهها، منحنی نرمال باقینمودارهای آماری برخی از پارامترهای مورد مطالعه )پراکندگی داده. 4شکل 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 گیری:نتیجه

دهد که تجمع فلزات کروم، نیکل و روی در رسوبات منطقه دارای یک روند مشابه است های آماری نشان میتحلیلنتایج حاصل از 

صنایع پتروشیمی و حمل و نقل دریایی در منطقه است. رسوبات مورد مطالعه یعنی که این وضعیت ناشی از منشا مشترک این فلزات 

اما  شود.داری بین این پارامتر و تجمع فلزات مذکور مشاهده نمیی معنیدر نتیجه رابطه .دهندتغییرات کمی را نشان می PHاز نظر 

مستقیم اثر ، درصد مواد آلی و درصد رس یک ECپارامترهای  کهطوریدارند، بهتجمع این فلزات پارامترهای دیگر اثر بسیار بارزی بر 
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ی بر تجمع فلزات تر از رس، اثر منفذرات بزرگدرصد کربنات کلسیم و  یابد.داشته و با افزایش این مقادیر تجمع فلزات نیز افزایش می

 .شودسنگین دارند و افزایش این مقادیر باعث کاهش غلظت فلزات مورد مطالعه در منطقه می
◊◊◊◊◊◊◊ 

 :تقدیر و تشکر

 ژوهشیپاهداف  پیشبرددر جهت  شناسیزمیندریغ سازمان بی هاییمالی و همکار یهادانند که از حمایتبر خود الزم می نویسندگان

 .نمایندو تشکر  قدردانی، تحقیقاین 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 فارسی:منابع 
نشریه محیط  ".های سطحی استان همدانتوزیع مکانی کروم، کبالت و نیکل در خاک"، 0930.، خداکرمی، ل و براتی، س.، میرغفاری، ن.، سفیانیان، ع.

 .432-439 .ص ،9، شماره 22زیست طبیعی، مجله منابع طبیعی ایران، دوره 

 یانو ماه آبدر رسوب، ینسطح فلزات سنگ یسهو مقا یبررس"، 0931س.،  یل،ا.، سه ی،م.، باقر یی،س.، بابا یلقی،ح.،  ی،غ.، شکرزاده، م.، رستم ی،بندان

 استان گلستان. یستز یط. انتشارات اداره کل حفاظت مح"خزر در استان گلستان یایدر یجنوب یهپرمصرف حاش

های سططططحی اطراف همدان به روش تجزیه و تحلیل تغییرات مکانی غلظت کل نیکل و مس در خاک"،0933خادمی، ح.، و پور، م.، ایوبی، ش.تقی

 . 23-33 ، ص4، شماره 01جلد ، های حفاظت آبژوهشمجله پ ".آمارزمین

های مختلف )عضطططله، اسطططکلت خارجی، هپاتوپانکراس، آبشطططش و تجمع فلزات سطططنگین )کادمیوم، مس، نیکل و سطططرب( در بافت"، 0933حموله، آ.، 

سفید بافت شهر( metapenaeus affinis)های باقیمانده( میگوی  سوب خوریات ماه سینامه ، پایان"و ر شکده علوم دریایی و اقیانو شد، دان سی ار شنا ، کار

 خرمشهر.

سان شا یخرا س" ،0932ن،  ی،شهر یمیج.، کر یگان،، ن.،  سنگ یبرر سطح ی،)رو ینغلظت فلزات  سوبات  سرب( در ر سواحل  یمس ، آهن، کروم و 

 .320-323، ص. 2، شماره 23جلد  یران،ا یعی. مجله منابع طب"بندرعباس

های سه زیر بندی غلظت فلزات سنگین کروم، کبالت و نیکل در خاکپهنه"،0931، .گلشاهی، ا. و ، افیونی، م.سفیانیان، ع.، میرغفاری، نخداکرمی، ل.، 

، 23، شماره 02مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک، سال  ".و زمین آمار GISهای حوزه آبخیز استان همدان با استفاده از فناوری

 .429-422 ص.

های ای ذرات خاک با استفاده از دادههای اندازهبندی غلظت سرب کل در کالسپهنه"، 0930محمودی، ش.، نادری خوراسگانی، م.، محمدی، ج.، 

 .93-90. ، ص0، شمارة 93محیط شناسی، سال  ".در جنوب اصفهانLISS-III , IRS-P6ماهواره 

ری رسالۀ دکت ."ر رسوبات خوریات موسی و عوامل مؤثر بر جذب و دفع آنهادشناخت کانونی و همبستگی فلزات سنگین "، 0931مظاهری نژاد، م، 

 .تهران تخصصی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات

سماع یمهدو سیم " ،0930ع .، یاقت،م.، ل یا،ن یآ.، قباد یلیان،مزده، ع.، ا شگاهی نقش کربنات کل سی آزمای شار کادمیمبرر ه ، مجل"در حذف، انتقال و انت

 .440-442، ص. 01، شماره 2سال  یران،پژوهش آب ا

◊◊◊◊◊◊◊ 
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