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Abstract 
The increase in population and the development of various industries have caused a large number of pollutants 

to enter the water environment. One of the major environmental pollutants is heavy metals. Due to characteristics 

such as chemical stability, poor degradability, and the power of bioaccumulation at different levels of the food 

chain, these metals cause harm and ecological risks to living organisms. Every year, toxic and chemical effluents 

enter rivers, seas, and oceans during agricultural and industrial activities without observing environmental 

considerations, which has caused water, sediments, and aquatic pollution and created many problems for the 

environment and humans. Regarding the pollution of heavy metals in the water and sediments of the Persian Gulf, 

many studies have been conducted, some of which indicate the presence of pollution in the water and sediments. 

In the present study, a comprehensive review of the studies conducted regarding heavy metal pollution in water 

and sediments of Persian Gulf coasts has been done. 
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 22/20/1021 پذیرش مقاله:     22/22/1021 دریافت مقاله:

   دهکیچ
 یهاندهیلاآ نیترهعمد از یکی. است شده یآب یهاطیمح به هاندهیآلا از ییبالا حجم ورود سبب مختلف عیصنا توسعه و تیجمع شیافزا

 تجمع قدرت نداشت و فیضع یریپذهیتجز ،ییایمیش ثبات همچون یاتیخصوص لیدل به این فلزات .هستند نیسنگ فلزات ،ستیزطیمح

 و یسم هایسابهر ساله پ .دشونیم زنده موجودات در یکیاکولوژ خطرات و آسیب جادیا سبب ییغذا رهیزنج مختلف سطوح در یستیز

 نیا که شوندها میدریاها و اقیانوس ،هارودخانه آب وارد یطیمحستیز ملاحظات تیرعا بدون یتصنع و یکشاورز یهاتیفعال یی طیایمیش

 لزاتف یآلودگ خصوص در .است شدهو انسان  ستیزطیمح یبرا یادهیعد مشکلات جادیا، آبزیان و رسوبات آب، یآلودگ جادیا سبب عمل

در  .است رسوبات و آب در یآلودگ وجود از یحاک آنها برخی از که استشده  مانجا سواحل خلیج فارس مطالعاتی رسوبات و آب در نیسنگ

 انجام شده است. سواحل خلیج فارس رسوبات و آب در نیسنگ فلزات یآلودگ مطالعات انجام شده در خصوص بر یمرور مطالعه حاضر

 
 .، خلیج فارسرسوبات، نیسنگ فلزات :هاکلیدواژه
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 مقدمه
 فتن میعظ ریذخا تجاری مانند مختلف یهاجنبه از فارسجیخل

 یارهمجو و یکان میعظ ریذخا و یستیز تنوع ،ییغذا منابع گاز، و
 خورداربر ایویژه تیاهم از فولاد ،گاز ،نفت یشگاهیپالا عیصنا با

 تا 252عرض و لومتریک 1222 یبیتقر طول با این پهنه آبی. است
 با و مربع لومتریک 222222 حدود در یمساحت و لومتریک 022

 جهان ینفت مواد نقل و حمل آبراه ترینمهم ،متر 02 عمقحداکثر 
 یهاندهیآلا نیترهعمد از یکی (.1) شودیم محسوب زین

 یهامهناواژه در نیسنگفلز .هستند نیسنگ فلزات ستیزطیمح

 متریسانت بر گرم 5 از شتریب مخصوص جرم با یفلزات به یتخصص
 لعوام اثر بر نده،یآلا عنوان این فلزات به(. 2) شودیم اطلاق مکعب

 قیرح ا،یدر و انوسیاق آب چرخش لاب،یس خاک، شیفرسا یعیطب
 گاز، و نفت نشت ،یانسان و یصنعت یهافاضلاب ای ینفت یهاچاه

آبی  مستیاکوس وارد تواندیم ،توازن آب هیتخل و هایکشت سوانح
 مقاوم ییایمیش هیفتص مقابل در معمولاً نیسنگ فلزات (.1) دنشو

وند شانباشته می زنده موجودات و آب رسوب، مخزن سه و در هستند
(. منبع 0،0) دارند یبالاتر یساز رهیذخ تیظرف ان رسوباتیم درکه 

آمده است  1-های آبی در جدولبرخی از فلزات سنگین در محیط
(5.)

  
 یآب یهاطیمح در نیسنگ فلزات از یبرخ منابع .1-جدول

 منبع گینفلز سن

 جامد یآل مواد دن،امع ش،یپالا و ذوب ،یآبکار صنایع روی

 هاکشآفت و آهن یکودها ،ییایمیش مواد داروها، مانند آهن منابع ریسا نیهمچن و، وسایل خانگی هاساختمان ها،پل ،خودروها آهن

 جامد یآل مواد دن،امع ش،یپالا و ذوب ،یآبکار صنایع مس

 هارنگانواع  سرب، با شدهیغن یصنعت عاتیضا ،یشهر فاضلاب ،دارسرب نیبنز ،یفلز معدن نگس ذوب و استخراج سرب

 فاضلاب فسفاته، یکودها ،یلیفس یهاسوخت سوزاندن فلزات، شیپالا و ذوب کادمیوم

 چوب سوزاندن و سنگزغال ،یاگلخانه یگازها انتشار جنگل، یسوزآتش آتشفشان، یهافوران جیوه

 دام خوراک یهایافزودن نفت، شیپالا ها،آتشفشان ،هاکشعلف ،سنگزغال یهاروگاهین ذوب، و معدن ها،یهادمهین آرسنیک

 جامد عاتیضا لجن، ،یآبکار ایعصن کروم

  یلیفس یهاسوخت احتراق ،یمعدن مواد یفرآور و معادن استخراج ،یشهر فاضلاب منگنز

 یاژهایآل ،یجراح ابزار آشپزخانه، لوازم ،یصنعت یهاپساب خاک، یهوازدگ جنگل، یسوزآتش زباله، دفن ،یآتشفشان یهافوران نیکل
 خودرو یهایباتر ،یفولاد

 جمعت افزایش سبب سنگین در محیط زیست فلزات پایداری
 در نیسنگ فلزات (.2)شود می ییغذا رهیزنج طول در یستیز

 جذب رسوبات رد معلق جامد مواد و محلول شکل از یآب یهاطیمح
 ییغذا بکهش قیطر از فلزاتاین  یستیز انباشت. شوندمی انباشته و

 القوهب یستیزطیمح و یکیولوژیب یهاخطر از یناش یهاینگران
 یبرا مناطق نیترمهم از هامصب و سواحل .(2) ندکیم فراهم
ی هابخش در ورود با فلزات. هستند هاندهیآلا از یاریبس ینیفرونش

 ،شده جمع رسوبات در .ابندییم تنزلی، آبی هاستمیکوسا مختلف
 و آب ستون در و شدهی کیولوژیب ویی ایمیش چرخه وارد آنجا از

 تیاهم لیدل به فارس جیخل رسوبات. گذارندیم ریثأت آن موجودات
 یونیکات تبادل تیظرف نیهمچن و ادیز یکیالکتر بار داشتن و یرس
بنابراین، بررسی  .(1) دندار ندهیلاآ عناصر جذب در یادیز قدرت بالا

 ز ا های آبیستمیاکوس و رسوبات آب در نیسنگ فلزات غلظت
  (.0است )اهمیت بسزایی در مطالعات آلودگی برخوردار 

 

 لسواح رسوبات و آب در فلزات سنگین یآلودگ زانیم

 فارسجیخل
 نادرب مثل ییهاستمیاکوس، کف در اترسوببه دلیل تجمع 

 رسوبات نیشتریب یدارا فلزات، دائمی ورود به دلیل یصنعت سواحل

 در نیگسن فلزات بالای غلظتهمچنین با توجه به  .باشندیم آلوده
 در زاتفلاین  یابیارز یبرا گرفته صورت قاتیتحق عمده، رسوبات

 از ،یآب طیمح به ورود از پس فلزات .انجام شده است یرسوب فاز
 رسوبات رد یکیولوژیا بی و ییایمیش ،یکیزیف یندهایفرآ قیطر

 (. 8) شوندمی انباشته
 یآلودگ تیوضع خصوص در شدهانجام یهایبررس 2-جدول

 را ریاخ دهه دو در در آب و رسوبات خلیج فارس نیسنگ فلزات
 به یآب یهاستمیاکوس به ورود از پس نیسنگ فلزات. دهدیم نشان

 تیوضع علت به تواندیم هایآلودگ نیا. کنندیم رسوب سرعت
 ترکیبات ها،نفتکش توازن آب هیتخل و نشت و تردد ،یشناسنیزم

 مومس ،ییایمیش یکودها ،یشهر و یصنعت یهافاضلاب نفتی،
 زاتیتجه و یآبکار عیصنا ها،کشعلف ها،کشقارچ ،یکشاورز
(. 1) باشد ... و شناورها سوخت مستعمل، یهاروغن ،یکیالکترون

لعه بررسی شده در سواحل خلیج مطا 02طی ، از 2-مطابق جدول
مطالعه روی آب انجام شده  0مطالعه روی رسوبات و  20فارس، 

طی این مطالعات بیشترین فراوانی فلزات سنگین مربوط به  است.
ر مطالعات میزان این سرب، کروم، نیکل و مس بود که در بیشت

کننده و بالاتر از استاندارد جهانی بود.فلزات نگران
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 فارسجیخل سواحل رسوبات و آب در نیسنگ فلزات یآلودگ زانیم .5-جدول

فلزات سنگین  نوع نمونه برداریمحل نمونه سال 

 موجود

 بیشترین

 آلودگی

 منبع یینها جهینت روش بررسی

 کروم، مس، سرب رسوب بوشهر 1814

 نیکل، روی، منگنز
 جذب دستگاه منگنز

 یاتم
آلودگی در برخی از فلزات بالاتر از 

 ارد جهانی بود.استاند
0 

روی، مس، کروم و  رسوب بندرعباس 1814
 سرب 

 جذب دستگاه کروم
  یاتم

میزان کروم بالاتر از استاندارد 
 جهانی بود.

12 

 جذب دستگاه سرب جیوه و نیکل سرب، رسوب عسلویه 1811
 یاتم

 سنگین فلزات کم غلظت
  منطقه هایرسوب

11 

 جذب دستگاه نیکل جیوه و نیکل سرب، آب عسلویه 1811
 یاتم

 سنگین فلزات کم غلظت
  منطقه هایرسوب

11 

روی، نیکل، کادمیوم  رسوب بندرعباس 1819
 و کروم

 جذب دستگاه کروم
 یاتم

مقدار کادمیوم بالاتر از 
 های جهانی بود.استاندادر

12 

 جذب دستگاه منگنز سرب، روی، منگنز رسوب بوشهر 1894
 یاتم

نی میزان سرب از استاندارد جها
 بیشتر بود.

10 

کادمیوم، کبالت،  رسوب بندرعباس 1891
 روی، منگنز

 جذب دستگاه منگنز
  یاتم

 طقمنا رسوبات در سنگین فلزات
 استاندارد حدود در هدف تقریباً

 .بود جهانی

10 

 کادمیوم، جیوه، رسوب  خمینی امام بندر 1891
 مس و سرب

 جذب دستگاه مس
  یاتم

 زا همنطق رسوبات در جیوه میزان
 و بیشتر جهانی استانداردهای حد

 حد از کمتر فلزات سایر
 .بودند استانداردها

15 

 و سرب کل،ین س،م رسوب مانگرو جزیره قشم 1891
 یرو

 جذب دستگاه مس
 یاتم

آلودگی نیکل بالاتر از استاندارد 
 جهانی بود.

12 

 و بندینا جیخل 1891
 هیعسلو

 وم،یکادم ،ویر رسوب
 کلین مس ب،رس

 جذب دستگاه وهیج
 یاتم

 یآلودگ دح در وهیج تظغل
بود و سایر  بالا به ور طمتوس

فلزات در محدوده ریسک پایین 
 بودند.

10 

 جذب دستگاه نیکل کادمیوم و نیکل رسوب قشم 1895
  یاتم

 رد کادمیوم و نیکل عنصر غلظت
 یداریمعن اختلاف رسوبات

 .داشت

18 

آلومینیوم، روی،  رسوب خور ماهشهر 1898
کبالت، منگنز، نیکل، 

 مس، کروم

طیف سنجی  روی
انتشار اتمی 
ICP-AES 

 کمیت وضعی در را ماهشهر خور
 ارزیابی متوسط آلودگی تا آلوده
 .کنندمی

10 

دستگاه جذب  سرب آهن و سرب مس، رسوب بندرعباس 1895
 اتمی

میزان سرب و مس بیشتر از 
 استاندارد جهانی بود.

1 

مانگرو قشم و  1895
های مرجانی صخره
 خارک

نیکل، سرب،  آب
وانادیوم، کادمیوم، 

 جیوه 

طیف سنجی  نیکل
انتشار اتمی 
ICP-AES 

 خارک آلوده یمرجان یهاصخره
 انیم در ستمیاکوس نیتر

 .بود مطالعه مورد یهاستمیاکوس

22 

 سرب مس، کادمیوم، رسوب نای بند 1895
 نیکل و

دستگاه جذب  سرب
 اتمی 

دید میزان آلودگی با سرب ش
 گزارش شد.

21 

کادمیوم، نیکل،  رسوب جزیره هرمز 1894
  روی، سرب، آهن

آنالیز طیف  سرب
سنجی پلاسمای 

جفت شده القایی 
ICP-OES 

میزان فلزات سنگین در رسوبات 
های مورد بررسی کم خطر سایت

 بود.

22 
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مس  روی، سرب، رسوب جزیره هرمز 1894
 آرسنیک، نیکل،

 کروم و وانادیوم

 - XRF کروم
فلوئورسانس 
 اشعه ایکس

 و آلودگی فاقد مس و روی نیکل،
 دارای کروم و آرسنیک سرب،

 بود. آلودگی

20 

 جذب دستگاه سرب یرو و آهن سرب، رسوب قشم 1894
  یاتم

 رسوبات در آهن و سرب غلظت
 داری داشت.اختلاف معنی

20 

جزایر مرجانی  1892
 فارسخلیج

آلومینیوم، جیوه،  رسوب
هن، مس، کادمیوم، آ

کروم، روی، منگنز، 
کبالت، سرب، نیکل، 

 وانادیوم

 جذب دستگاه آلومینیوم
 یاتم

آلودگی شدید باکادمیوم در همه 
 ها مشاهده شد.سایت

25 

 نیکل، مس، روی، رسوب جزیره خارک 1891
 ، کادمیومسرب

 جذب دستگاه مس
  یاتم

 ترسوبا در سنگین فلزات میزان
 قبولی قابل حد در منطقه این

 نسبت ناپاکی میزان و دارد رارق
 از ترکم بسیار فلزات سنگین به

 .بود کننده آلوده و خطرساز حد

22 

 رهیجز هرمز، تنگه 1891
 فارور، رهیجز ارک،ل

 اطراف قشم، رهیجز
 هریجز و بزرگ تنب
 لاوان

 یسنج فیط جیوه وهیج لیمت و وهیج رسوب
 بخار یاتم جذب
 سرد

CVAAS 

 نظر از مورد بررسی سوباتر
 یمحدوده رسوبات در جیوه ندهیآلا
 داشتند  قرار  کم یآلودگ با
 

20 

مس، سرب، روی،  رسوب قشم 1891
کروم، نیکل، 

  کادمیوم

 جذب دستگاه روی
 یاتم

آلودگی خطرناک رسوب به فلزات 
 سنگین مشاهده شد.

28 

 وه،یج کروم، رسوب لمید و امام بندر 1891
 و سرب ک،یآرسن
 ومیکادم

جفت پلاسمای  کروم
شده القایی 
ICP-MS 

 خط با سهیمقا در امام بندر
 یآلودگ سکیر از لمید یساحل
 بود. برخوردار یبالاتر

20 

بوشهر )بنادر  1891
عامری، امام حسن، 

 بوشهر و نایبند(

کادمیوم، کروم،  رسوب
مس، سرب، نیکل، 

 روی، آلومینیوم

پلاسمای جفت  آهن
شده القایی 
ICP-MS 

 از بالاتر یعامر بندر در یآلودگ
 بود بنادر ریسا

02 

 و یشهر ناطقم 1891
 در یصنعت

 فارسجیخل

کادمیوم، کروم،  رسوب
مس، سرب، نیکل، 

 آهن، روی

طیف سنجی  کادمیوم
انتشار اتمی 
ICP-AES 

 مناطق در نیسنگ فلزات غلظت
 مناطق از بالاتر اریبس صنعتی

 .بود یشهر

01 

، تآلومینیوم، کبال رسوب فارسسواحل خلیج 1891
کروم، آهن، مس، 

نیکل، منگنز، روی، 
 وانادیوم منیزیم

طیف سنجی  منیزیم
-ICPجرمی 

MS 

 و الاب یدر آلودگ ومیکادم و کبالت
 قرار داشت. پرخطر سطوح

 

02 

 و ریبندرخم قشم، 1444
 بندرلافت

 ،یرو کل،ین سرب، رسوب
 مس و آهن

دستگاه جذب  روی
 اتمی

 مورد مناطق در یآلودگ تیوضع
 استاندارد زانیم از ترکم مطالعه

 مناطق نیب از اما ،بود یجهان
 نسبت قشم مطالعه منطقه مورد

 بندرلافت و ریبندرخم مناطق به
 داشت. را یشتریب یآلودگ

0 

 ماهشهر، حرا 1444
 هیعسلو بردخون،

 ،وهیج ی،رو مس،  آب
 میواناد ،کروم ،کلین

 فیط زیآنال مس
 یپلاسما یسنج
 ییالقا شده جفت

ICP-OES 

 فلزات تجمع از ینییپا سطح
 مشاهده شد. نیسنگ

22 
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سرب، کادمیوم،  رسوب ماهشهر اتیخور 1444
 وانادیوم، نیکل، جیوه

 یسنج فیط نیکل
 یپلاسما یجرم

 ییالقا شده جفت

(ICP-Mass) 

 هب کیاکولوژ سکیر نیبالاتر
 .داشت تعلق وهیج و ومیکادم

22 

 آرسنیک، کادمیوم، رسوب بندرعباس 1444
مس،  ،روی جیوه،

آهن، سرب، 
 آلومینیوم، منگنز

 سنجی طیف آهن
 پلاسمای جرمی
 القایی شده جفت

(ICP-Mass) 

 ، جیوه ، آرسنیک میزان کادمیوم،
 سرب، مس، روی،

 .ودب بیشتر جهانی ازاستانداردهای

00 

 

 

 بحث
فلزات سنگین اجزای طبیعی پوسته زمین هستند که در 

 هایین حال، فعالیتشوند. با اهای بسیار کم یافت میغلظت
های ناپذیری غلظت فلزات را در محیطانسانی به طور اجتناب

های دریایی افزایش داده است. فلزات سنگین ضروری نقش
ستانه، های آای دارند و فقط بیش از غلظتبیولوژیکی شناخته شده

سمی هستند، در حالی که فلزات سنگین غیرضروری فاقد هر گونه 
اخته شده هستند و اگر اجازه داده شود در نقش بیولوژیکی شن

های فعال متابولیکی تجمع پیدا کنند، درجه بالایی از سمیت مکان
سمی  ناپذیر، پایدار ودهند. فلزات سنگین زیست تخریبرا نشان می

برای محیط زیست هستند، در نتیجه باعث ایجاد مشکلات جدی 
دارند  زیستی شوند. این فلزات تمایل به تجمعزیست محیطی می

و میزان تجمع زیستی آنها به مقدار کل، مسیر جذب، ذخیره سازی 
 در سنگین فلزات (. آلودگی20های دفع بستگی دارد )و مکانیسم

 تهدید یک به شدن تبدیل حال در دریایی و ساحلی هایمحیط
 ذا،تهیه غ ها برایاست. انسان دریایی هایاکوسیستم برای جدی

 یک ارسف خلیج .هستند متکی دریایی منابع به تفریح و صنعت
 شوری و ادم گرمسیری با نیمه در منطقه که است بسته نیمه دریای

عمق( واقع شده است.  کم متر )نسبتاً 05 متوسط و عمق بالا
 دریاها ترینخشن از یکی در فارس خلیج در جانوری هایگونه

 از عبور با نفتکش هزار 02 تا 22 حدود سال ره .کنندمی زندگی
 ینفت مواد کیمتر اسیمق در تن 15222 حدود نشت فارس باخلیج

 ییایدر منطقه نیترآلوده به را ایدر نیا آمد، و رفت تراکم اثر در
 ودنب بسته علت به که است یطیشرا در نیاو  استتبدیل کرده 

 ضیتعو آن آب که است نیاز زمان سال 5 تا 0 حدود فارس،جیخل
 یهرش یهافاضلاب زین و هاپساب و احلوس در رمستق عیصنا. شود

 یاندازراه ، بوشهر وبندرعباس مانند بزرگ یشهرهادر  خصوص به
فارس به فلزات خلیج یآلودگ خطر یجنوب پارس مهم یهاپروژه

ها و دستگاه یرو سنگین فلزات (.1) دهدیم شیافزا را سنگین
 ه،یلک کبد، ،یبعص های مختلف بدن انسان از قبیل دستگاهاندام

 داخلت با فلزاتاین . دارند یسوئ اثرات هادندان و استخوان پوست،
 ببسانسان  بدن در یمیآنز و کیمتابول یهاپروسه از یبعض در
 واندتیم نیسنگ فلزاتی انباشتگ . همچنینشوندیم یماریب

 یهاهگون .باشد داشتهیی ایدری هاگونه تنوع بری مخرب راتیثأت
 در موجود یهاندهیآلا معرض در شدت به یکفز مهین و یکفز

 (.0) باشندیم آب در محلول یهاهندیآلا زین و رسوبات
 و تبهداش و یسلامت نظرنقطه از نیسنگ فلزات یرو مطالعات

 زحائ اریبس انسان یبرا عناصر نیا غلظت مجاز محدوده نییتع
 میزان) سنگین عناص از برخی معمول طوربه(. 05) است تیاهم

 انسان دنب فیزیولوژیک طبیعی یهاتیفعال انجام برای ،(کم بسیار
 تغلظ که زمانی اما هستند، ضروری آبزیان نیز و پستانداران و

 رمستم طوربه یا و رود فراتر مجاز حد از محیط در سنگین فلزات
 تفلزا نیا یسازرهیذخ با هایماه شوند، انیآبز ستیزطیمح وارد
 و مزمن مسمومیت دچار... و کلیه کبد، ماهیچه، مانند ییهااندام در

 لزاتف زیاد و بارهکی مصرف دلیل به زین انسان. شوندیم دیشد
 صورت به است ممکن ماهی، یهاچهیماه در یافته تجمع سنگین

 دنب یضرور باتیترک با فلزات نیا(. 02) شود تیمسموم دچار حاد
 ،OH، SH مانند ییهاگروه لیتشک تروژنین و گوگرد ژن،یاکس مانند

S-S، COOH، COO که تیواقع نیا به توجه با. دهندیم را 
 شامل هانیپروتئ و هامیآنز مانند بدن یضرور باتیترک از یاریبس
 ریأخت باعث توانندیم نیسنگ فلزات هستند، ییهاگروه نیچن

 نبد یضرور باتیترک ساختار در اختلال و هامیآنز یهاتیفعال
 در و دهنش دفع شوند،یم بدن وارد نیسنگ فلزات کهیهنگام. شوند
 با (.0) دشونیم یسلامت مشکلات باعث و کنندیم دایپ تجمع بدن

 در فتیهای ن آلاینده و سنگین فلزات تخریبی آثار اهمیت به توجه
 هایهاز پیکر متاثر و ساکن موجودات شناختی زیست حیات تهدید
 و سواحل، دریاها رسوبات کیفی وضعیت پایش و بررسی آبی،

 محسوب محیطی مرتبطزیست ملاحظات اهم از همواره هااقیانوس
 و یآب ساحلی، هایرسوبات محیط ژئوشیمیایی مطالعات .شودمی

 لگویا و رسوبات منشا برای یافتن موثری گام تواندمی دریاها بستر
 برای اه آلاینده وضعیت زیست محیطی ارزیابی و عناصر پراکنش

 عناصر غلظت گیریاندازه بنابراین ؛باشد منطقه یک در موجود مدت
 فراهم را محیط یک هایآلودگی از واقعی تواند تصویرمی سنگین

متوسط غلظت فلزات سنگین در پوسته زمین   0-جدول  .(20) سازد
و استاندارد رسوبات جهانی برحسب میکروگرم بر گرم وزن خشک 

(.1،10دهد )ان میرسوب را برای برخی از فلزات نش
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 1441 زمستان، 4 ، شماره4 دوره                                 دریامجله طب 

 رسوب خشک وزن گرم بر کروگرمیم برحسب یجهان رسوبات استاندارد و نیزم پوسته در نیسنگ فلزات غلظت متوسط. 8-جدول

 منگنز کادمیوم نیکل کروم روی آهن کبالت مس سرب عنصر

 052 2/2 82 122 05 01222 22 52 10 پوسته زمین

 002 10/2 52 08 05 02222 10 00 10 یجهان رسوبات استاندارد

ترین ها و فلزات سنگین از مهممیکروپلاستیکامروزه 
شوند. این دو نه تنها به عنوان محسوب میهای دریایی آلاینده
کنند، بلکه آلودگی ترکیبی آنها تهدید های پایدار عمل میآلاینده

ای نسبت بالخاصیت آبگریز و جدیدی برای جهان است. به دلیل 
رای توانند مانند آهنربا بها، آنها میمیکروپلاستیک در سطح به حجم

(. طی مطالعات انجام شده در دو 5آلاینده های سمی عمل کنند )
هه اخیر در سواحل خلیج فارس میزان آلودگی فلزات سنگین د

کننده گزارش شده است. فلز سرب دارای بیشترین فراوانی نگران
 رکیباتنفتی، ت ترکیبات رد . سرببوده استآلودگی در خلیج فارس 

شناورها و  و هابرای کشتی استفاده مورد هایرنگ جمله از هارنگ
 رد کاربردهای زیادی دارد. همچنین سرب پتروشیمی صنایع در

 یاصل عوامل از یکی خانگی نیز و کشاورزی شهری، هایفاضلاب
ج سرب در حاشیه خلی تولید شود. وجود کارخانهمی محسوب آلاینده

 و قشم و ...، تخیله متان کاوه پتروشیمی نظیر س، مجتمعفار
جایی ر و باهنر های شهیداسکله در از قبیل سرب عناصر بارگیری

 .ترین منبع آلودگی سرب در خلیج فارس هستنداز جمله مهم
 

 گیرینتیجه
 نیسنگ فلزات یآلودگ خصوص در شده انجام مطالعات یبررس

که بیشتر مطالعات روی  فارسجیخل سواحل رسوبات و آب در

ق برخی مناط در یآلودگ که دهدیم نشانرسوب متمرکز شده بود؛ 
تواند که از عمده دلایل آن می است شدهنییتع یاستاندارها از بالاتر
 مجتمع نیروگاه، جمله صنعتی از و تولیدی بزرگ واحدهای وجود
 ،یلدر شهرهای ساح روی و سرب کارخانه تولیدو  پالایشگاه، فولاد

 ارس،فجیخل یساحل قطمنا یشهر یهاآبپس ،سازیکشتی صنایع
 تخلیه از ناشی نفتیآلودگی   ،هااسکله در عناصر بارگیری و تخیله

 صید منطقه، در شناورها تردد و هانفتکشو حمل و نقل   توازن آب
د های ضو رنگ صید فصل در هالنج و هاقایق توسط میگو و ماهی

 .نمود اشاره های دریاییو سازه هارسوب برای کشتی

 

از همه اساتیدی که در غنای مطالب  تشکر و قدردانی:

 د.آیرسان بودند، نهایت تشکر و قدردانی به عمل میحاضر یاری
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 .قت و صحت مطالب مندرج در آن را می پذیرندمسئولیت د
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