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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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 1دانشجوی کارشناسی ارشد زیست دریا ،گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم پایه و فنیمهندسی ،دانشگاه گنبدکاووس ،گنبد ،ایران
 2دانشیار ،گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه گیلان ،رشت ،ایران
دریافت مقاله1021/22/22 :

پذیرش مقاله1021/20/22 :

چکیده
افزایش جمعیت و توسعه صنایع مختلف سبب ورود حجم بالایی از آلایندهها به محیطهای آبی شده است .یکی از عمدهترین آلایندههای
محیطزیست ،فلزات سنگین هستند .این فلزات به دلیل خصوصیاتی همچون ثبات شیمیایی ،تجزیهپذیری ضعیف و داشتن قدرت تجمع
زیستی در سطوح مختلف زنجیره غذایی سبب ایجاد آسیب و خطرات اکولوژیکی در موجودات زنده میشوند .هر ساله پسابهای سمی و
شیمیایی طی فعالیتهای کشاورزی و صنعتی بدون رعایت ملاحظات زیستمحیطی وارد آب رودخانهها ،دریاها و اقیانوسها میشوند که این
عمل سبب ایجاد آلودگی آب ،رسوبات ،آبزیان و ایجاد مشکلات عدیدهای برای محیطزیست و انسان شده است .در خصوص آلودگی فلزات
سنگین در آب و رسوبات سواحل خلیج فارس مطالعاتی انجام شده است که برخی از آنها حاکی از وجود آلودگی در آب و رسوبات است .در

کلیدواژهها :فلزات سنگین ،رسوبات ،خلیج فارس.

آدرس :گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم پایه و فنیمهندسی ،دانشگاه گنبدکاووس ،گنبد ،ایران.
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مطالعه حاضر مروری بر مطالعات انجام شده در خصوص آلودگی فلزات سنگین در آب و رسوبات سواحل خلیج فارس انجام شده است.
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مقدمه
خلیجفارس از جنبههای مختلف تجاری مانند ذخایر عظیم نفت
و گاز ،منابع غذایی ،تنوع زیستی و ذخایر عظیم کانی و همجواری
با صنایع پالایشگاهی نفت ،گاز ،فولاد از اهمیت ویژهای برخوردار
است .این پهنه آبی با طول تقریبی  1222کیلومتر و عرض 252تا
 022کیلومتر و مساحتی در حدود  222222کیلومتر مربع و با
حداکثر عمق  02متر ،مهمترین آبراه حمل و نقل مواد نفتی جهان
نیز محسوب میشود ( .)1یکی از عمدهترین آلایندههای
محیطزیست فلزات سنگین هستند .فلزسنگین در واژهنامههای

تخصصی به فلزاتی با جرم مخصوص بیشتر از  5گرم بر سانتیمتر
مکعب اطلاق میشود ( .)2این فلزات به عنوان آلاینده ،بر اثر عوامل
طبیعی فرسایش خاک ،سیلاب ،چرخش آب اقیانوس و دریا ،حریق
چاههای نفتی یا فاضلابهای صنعتی و انسانی ،نشت نفت و گاز،
سوانح کشتیها و تخلیه آب توازن ،میتواند وارد اکوسیستم آبی
شوند ( .)1فلزات سنگین معمولاً در مقابل تصفیه شیمیایی مقاوم
هستند و در سه مخزن رسوب ،آب و موجودات زنده انباشته میشوند
که در میان رسوبات ظرفیت ذخیره سازی بالاتری دارند ( .)0،0منبع
برخی از فلزات سنگین در محیطهای آبی در جدول 1-آمده است
(.)5

جدول .1-منابع برخی از فلزات سنگین در محیطهای آبی
فلز سنگین

منبع

روی

صنایع آبکاری ،ذوب و پالایش ،معادن ،مواد آلی جامد
خودروها ،پلها ،ساختمانها ،وسایل خانگی و همچنین سایر منابع آهن مانند داروها ،مواد شیمیایی ،کودهای آهن و آفتکشها
صنایع آبکاری ،ذوب و پالایش ،معادن ،مواد آلی جامد
استخراج و ذوب سنگ معدن فلزی ،بنزین سربدار ،فاضلاب شهری ،ضایعات صنعتی غنیشده با سرب ،انواع رنگها
ذوب و پالایش فلزات ،سوزاندن سوختهای فسیلی ،کودهای فسفاته ،فاضلاب
فورانهای آتشفشان ،آتشسوزی جنگل ،انتشار گازهای گلخانهای ،زغالسنگ و سوزاندن چوب
نیمههادیها ،معدن و ذوب ،نیروگاههای زغالسنگ ،علفکشها ،آتشفشانها ،پالایش نفت ،افزودنیهای خوراک دام
صنایع آبکاری ،لجن ،ضایعات جامد
فاضلاب شهری ،استخراج معادن و فرآوری مواد معدنی ،احتراق سوختهای فسیلی
فورانهای آتشفشانی ،دفن زباله ،آتشسوزی جنگل ،هوازدگی خاک ،پسابهای صنعتی ،لوازم آشپزخانه ،ابزار جراحی ،آلیاژهای
فولادی ،باتریهای خودرو

آهن
مس
سرب
کادمیوم
جیوه
آرسنیک
کروم
منگنز
نیکل

خلیجفارس
به دلیل تجمع رسوبات در کف ،اکوسیستمهایی مثل بنادر
سواحل صنعتی به دلیل ورود دائمی فلزات ،دارای بیشترین رسوبات
مجله طب دریا
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پایداری فلزات سنگین در محیط زیست سبب افزایش تجمع
زیستی در طول زنجیره غذایی میشود ( .)2فلزات سنگین در
محیطهای آبی از شکل محلول و مواد جامد معلق در رسوبات جذب
و انباشته میشوند .انباشت زیستی این فلزات از طریق شبکه غذایی
نگرانیهای ناشی از خطرهای بیولوژیکی و محیطزیستی بالقوه
فراهم میکند ( .)2سواحل و مصبها از مهمترین مناطق برای
فرونشینی بسیاری از آلایندهها هستند .فلزات با ورود در بخشهای
مختلف اکوسیستمهای آبی ،تنزل مییابند .در رسوبات جمع شده،
از آنجا وارد چرخه شیمیایی و بیولوژیکی شده و در ستون آب و
موجودات آن تأثیر میگذارند .رسوبات خلیج فارس به دلیل ماهیت
رسی و داشتن بار الکتریکی زیاد و همچنین ظرفیت تبادل کاتیونی
بالا قدرت زیادی در جذب عناصر آلاینده دارند ( .)1بنابراین ،بررسی
غلظت فلزات سنگین در آب و رسوبات اکوسیستمهای آبی از
اهمیت بسزایی در مطالعات آلودگی برخوردار است (.)0

آلوده میباشند .همچنین با توجه به غلظت بالای فلزات سنگین در
رسوبات ،عمده تحقیقات صورت گرفته برای ارزیابی این فلزات در
فاز رسوبی انجام شده است .فلزات پس از ورود به محیط آبی ،از
طریق فرآیندهای فیزیکی ،شیمیایی و یا بیولوژیکی در رسوبات
انباشته میشوند (.)8
جدول 2-بررسیهای انجامشده در خصوص وضعیت آلودگی
فلزات سنگین در آب و رسوبات خلیج فارس در دو دهه اخیر را
نشان میدهد .فلزات سنگین پس از ورود به اکوسیستمهای آبی به
سرعت رسوب میکنند .این آلودگیها میتواند به علت وضعیت
زمینشناسی ،تردد و نشت و تخلیه آب توازن نفتکشها ،ترکیبات
نفتی ،فاضلابهای صنعتی و شهری ،کودهای شیمیایی ،سموم
کشاورزی ،قارچکشها ،علفکشها ،صنایع آبکاری و تجهیزات
الکترونیکی ،روغنهای مستعمل ،سوخت شناورها و  ...باشد (.)1
مطابق جدول ،2-از طی  02مطالعه بررسی شده در سواحل خلیج
فارس 20 ،مطالعه روی رسوبات و  0مطالعه روی آب انجام شده
است .طی این مطالعات بیشترین فراوانی فلزات سنگین مربوط به
سرب ،کروم ،نیکل و مس بود که در بیشتر مطالعات میزان این
فلزات نگرانکننده و بالاتر از استاندارد جهانی بود.
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جدول .5-میزان آلودگی فلزات سنگین در آب و رسوبات سواحل خلیجفارس
سال

محل نمونهبرداری

نوع نمونه

فلزات سنگین
موجود

بیشترین
آلودگی

منگنز

1811

عسلویه

رسوب

سرب

1811

عسلویه

آب

سرب ،نیکل و جیوه

نیکل

1819

بندرعباس

رسوب

1894

بوشهر

رسوب

روی ،نیکل ،کادمیوم
و کروم
سرب ،روی ،منگنز

کروم

1891

بندرعباس

رسوب

کادمیوم ،کبالت،
روی ،منگنز

منگنز

1891

بندر امام خمینی

رسوب

جیوه ،کادمیوم،
سرب و مس

مس

1891

مانگرو جزیره قشم

رسوب

1891

خلیج نایبند و
عسلویه

رسوب

مس ،نیکل ،سرب و
روی
روی ،کادمیوم،
سرب ،مس نیکل

مس

1895

قشم

رسوب

کادمیوم و نیکل

نیکل

1898

خور ماهشهر

رسوب

1895

بندرعباس

رسوب

آلومینیوم ،روی،
کبالت ،منگنز ،نیکل،
مس ،کروم
مس ،سرب و آهن

روی

1895

مانگرو قشم و
صخرههای مرجانی
خارک
نای بند

آب

رسوب

1894

جزیره هرمز

رسوب

نیکل ،سرب،
وانادیوم ،کادمیوم،
جیوه
کادمیوم ،مس ،سرب
و نیکل
کادمیوم ،نیکل،
روی ،سرب ،آهن

منگنز

جیوه

سرب
نیکل

سرب
سرب

ICP-OES
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بندرعباس

رسوب

کروم

آلودگی در برخی از فلزات بالاتر از 0
دستگاه جذب
استاندارد جهانی بود.
اتمی
12
میزان کروم بالاتر از استاندارد
دستگاه جذب
جهانی بود.
اتمی
11
غلظت کم فلزات سنگین
دستگاه جذب
رسوبهای منطقه
اتمی
11
غلظت کم فلزات سنگین
دستگاه جذب
رسوبهای منطقه
اتمی
12
مقدار کادمیوم بالاتر از
دستگاه جذب
استاندادرهای جهانی بود.
اتمی
10
میزان سرب از استاندارد جهانی
دستگاه جذب
بیشتر بود.
اتمی
فلزات سنگین در رسوبات مناطق 10
دستگاه جذب
هدف تقریباً در حدود استاندارد
اتمی
جهانی بود.
میزان جیوه در رسوبات منطقه از 15
دستگاه جذب
حد استانداردهای جهانی بیشتر و
اتمی
سایر فلزات کمتر از حد
استانداردها بودند.
12
آلودگی نیکل بالاتر از استاندارد
دستگاه جذب
جهانی بود.
اتمی
10
غلظت جیوه در حد آلودگی
دستگاه جذب
متوسط رو به بالا بود و سایر
اتمی
فلزات در محدوده ریسک پایین
بودند.
غلظت عنصر نیکل و کادمیوم در 18
دستگاه جذب
رسوبات اختلاف معنیداری
اتمی
داشت.
خور ماهشهر را در وضعیت کمی 10
طیف سنجی
آلوده تا آلودگی متوسط ارزیابی
انتشار اتمی
ICP-AES
میکنند.
1
میزان سرب و مس بیشتر از
دستگاه جذب
استاندارد جهانی بود.
اتمی
صخرههای مرجانی خارک آلوده 22
طیف سنجی
ترین اکوسیستم در میان
انتشار اتمی
ICP-AES
اکوسیستمهای مورد مطالعه بود.
21
میزان آلودگی با سرب شدید
دستگاه جذب
گزارش شد.
اتمی
میزان فلزات سنگین در رسوبات 22
آنالیز طیف
سنجی پلاسمای سایتهای مورد بررسی کم خطر
جفت شده القایی بود.
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بوشهر

رسوب

کروم ،مس ،سرب
نیکل ،روی ،منگنز
روی ،مس ،کروم و
سرب
سرب ،نیکل و جیوه

1895

روش بررسی

نتیجه نهایی

منبع
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1894

جزیره هرمز

رسوب

1894

قشم

رسوب

سرب ،روی ،مس
نیکل ،آرسنیک،
وانادیوم و کروم
سرب ،آهن و روی

1892

جزایر مرجانی
خلیجفارس

رسوب

1891

جزیره خارک

رسوب

آلومینیوم ،جیوه،
کادمیوم ،آهن ،مس،
کروم ،روی ،منگنز،
کبالت ،سرب ،نیکل،
وانادیوم
روی ،مس ،نیکل،
سرب ،کادمیوم

1891

تنگه هرمز ،جزیره
لارک ،جزیره فارور،
جزیره قشم ،اطراف
تنب بزرگ و جزیره
لاوان
قشم

رسوب

جیوه و متیل جیوه

جیوه

رسوب

1891

بندر امام و دیلم

رسوب

1891

بوشهر (بنادر
عامری ،امام حسن،
بوشهر و نایبند)
مناطق شهری و
صنعتی در
خلیجفارس
سواحل خلیجفارس

رسوب

1444

قشم ،بندرخمیر و
بندرلافت

رسوب

مس ،سرب ،روی،
کروم ،نیکل،
کادمیوم
کروم ،جیوه،
آرسنیک ،سرب و
کادمیوم
کادمیوم ،کروم،
مس ،سرب ،نیکل،
روی ،آلومینیوم
کادمیوم ،کروم،
مس ،سرب ،نیکل،
آهن ،روی
آلومینیوم ،کبالت،
کروم ،آهن ،مس،
نیکل ،منگنز ،روی،
وانادیوم منیزیم
سرب ،نیکل ،روی،
آهن و مس

1444

حرا ماهشهر،
بردخون ،عسلویه

آب

مس ،روی ،جیوه،
نیکل ،کروم ،وانادیم

1891

1891

کروم

مس

دستگاه جذب
اتمی

طیف سنجی
جذب اتمی بخار
سرد

میزان فلزات سنگین در رسوبات
این منطقه در حد قابل قبولی
قرار دارد و میزان ناپاکی نسبت
به فلزات سنگین بسیار کمتر از
حد خطرساز و آلوده کننده بود.
رسوبات مورد بررسی از نظر
آلاینده جیوه در محدوده رسوباتی
با آلودگی کم قرار داشتند

سرب
آلومینیوم

25

22

20

CVAAS

رسوب

رسوب

روی

دستگاه جذب
اتمی

آلودگی خطرناک رسوب به فلزات 28
سنگین مشاهده شد.

کروم

پلاسمای جفت
شده القایی

20

ICP-MS

آهن

پلاسمای جفت
شده القایی

02

کادمیوم

طیف سنجی
انتشار اتمی
ICP-AES

منیزیم

طیف سنجی
جرمی ICP-

غلظت فلزات سنگین در مناطق
صنعتی بسیار بالاتر از مناطق
شهری بود.
کبالت و کادمیوم در آلودگی بالا و
سطوح پرخطر قرار داشت.

01

02

MS

روی

دستگاه جذب
اتمی

مس

آنالیز طیف
سنجی پلاسمای
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وضعیت آلودگی در مناطق مورد
مطالعه کمتر از میزان استاندارد
جهانی بود ،اما از بین مناطق
مورد مطالعه منطقه قشم نسبت
به مناطق بندرخمیر و بندرلافت
آلودگی بیشتری را داشت.
سطح پایینی از تجمع فلزات
سنگین مشاهده شد.

0
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بندر امام در مقایسه با خط
ساحلی دیلم از ریسک آلودگی
بالاتری برخوردار بود.
آلودگی در بندر عامری بالاتر از
سایر بنادر بود

ICP-MS

ICP-OES

مجله طب دریا

20

] [ Downloaded from jmarmed.ir on 2022-12-10

1891

- XRF
فلوئورسانس
اشعه ایکس
دستگاه جذب
اتمی
دستگاه جذب
اتمی

نیکل ،روی و مس فاقد آلودگی و
سرب ،آرسنیک و کروم دارای
آلودگی بود.
غلظت سرب و آهن در رسوبات
اختلاف معنیداری داشت.
آلودگی شدید باکادمیوم در همه
سایتها مشاهده شد.
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خوریات ماهشهر

رسوب

سرب ،کادمیوم،
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نیکل
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بندرعباس

رسوب

کادمیوم ،آرسنیک،
جیوه ،روی ،مس،
سرب ،آهن،
آلومینیوم ،منگنز

آهن
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بالاترین ریسک اکولوژیک به
کادمیوم و جیوه تعلق داشت.

()ICP-Mass

بحث

()ICP-Mass
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تأثیرات مخربی بر تنوع گونههای دریایی داشته باشد .گونههای
کفزی و نیمه کفزی به شدت در معرض آلایندههای موجود در
رسوبات و نیز آلایندههای محلول در آب میباشند (.)0
مطالعات روی فلزات سنگین از نقطهنظر سلامتی و بهداشت و
تعیین محدوده مجاز غلظت این عناصر برای انسان بسیار حائز
اهمیت است ( .)05بهطور معمول برخی از عناص سنگین (میزان
بسیار کم) ،برای انجام فعالیتهای طبیعی فیزیولوژیک بدن انسان
و پستانداران و نیز آبزیان ضروری هستند ،اما زمانی که غلظت
فلزات سنگین در محیط از حد مجاز فراتر رود و یا بهطور مستمر
وارد محیطزیست آبزیان شوند ،ماهیها با ذخیرهسازی این فلزات
در اندامهایی مانند ماهیچه ،کبد ،کلیه و ...دچار مسمومیت مزمن و
شدید میشوند .انسان نیز به دلیل مصرف یکباره و زیاد فلزات
سنگین تجمع یافته در ماهیچههای ماهی ،ممکن است به صورت
حاد دچار مسمومیت شود ( .)02این فلزات با ترکیبات ضروری بدن
مانند اکسیژن ،گوگرد و نیتروژن تشکیل گروههایی مانند ،SH ،OH
 COO ،COOH ،S-Sرا میدهند .با توجه به این واقعیت که
بسیاری از ترکیبات ضروری بدن مانند آنزیمها و پروتئینها شامل
چنین گروههایی هستند ،فلزات سنگین میتوانند باعث تأخیر
فعالیتهای آنزیمها و اختلال در ساختار ترکیبات ضروری بدن
شوند .هنگامیکه فلزات سنگین وارد بدن میشوند ،دفع نشده و در
بدن تجمع پیدا میکنند و باعث مشکلات سلامتی میشوند ( .)0با
توجه به اهمیت آثار تخریبی فلزات سنگین و آلاینده های نفتی در
تهدید حیات زیست شناختی موجودات ساکن و متاثر از پیکرههای
آبی ،بررسی و پایش وضعیت کیفی رسوبات سواحل ،دریاها و
اقیانوسها همواره از اهم ملاحظات زیستمحیطی مرتبط محسوب
میشود .مطالعات ژئوشیمیایی رسوبات محیطهای ساحلی ،آبی و
بستر دریاها میتواند گام موثری برای یافتن منشا رسوبات و الگوی
پراکنش عناصر و ارزیابی زیست محیطی وضعیت آلاینده ها برای
مدت موجود در یک منطقه باشد؛ بنابراین اندازهگیری غلظت عناصر
سنگین میتواند تصویر واقعی از آلودگیهای یک محیط را فراهم
سازد ( .)20جدول 0-متوسط غلظت فلزات سنگین در پوسته زمین
و استاندارد رسوبات جهانی برحسب میکروگرم بر گرم وزن خشک
رسوب را برای برخی از فلزات نشان میدهد (.)1،10
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فلزات سنگین اجزای طبیعی پوسته زمین هستند که در
غلظتهای بسیار کم یافت میشوند .با این حال ،فعالیتهای
انسانی به طور اجتنابناپذیری غلظت فلزات را در محیطهای
دریایی افزایش داده است .فلزات سنگین ضروری نقشهای
بیولوژیکی شناخته شدهای دارند و فقط بیش از غلظتهای آستانه،
سمی هستند ،در حالی که فلزات سنگین غیرضروری فاقد هر گونه
نقش بیولوژیکی شناخته شده هستند و اگر اجازه داده شود در
مکانهای فعال متابولیکی تجمع پیدا کنند ،درجه بالایی از سمیت
را نشان میدهند .فلزات سنگین زیست تخریبناپذیر ،پایدار و سمی
برای محیط زیست هستند ،در نتیجه باعث ایجاد مشکلات جدی
زیست محیطی میشوند .این فلزات تمایل به تجمع زیستی دارند
و میزان تجمع زیستی آنها به مقدار کل ،مسیر جذب ،ذخیره سازی
و مکانیسمهای دفع بستگی دارد ( .)20آلودگی فلزات سنگین در
محیطهای ساحلی و دریایی در حال تبدیل شدن به یک تهدید
جدی برای اکوسیستمهای دریایی است .انسانها برای تهیه غذا،
صنعت و تفریح به منابع دریایی متکی هستند .خلیج فارس یک
دریای نیمه بسته است که در منطقه نیمه گرمسیری با دما و شوری
بالا و عمق متوسط  05متر (نسبتاً کم عمق) واقع شده است.
گونههای جانوری در خلیج فارس در یکی از خشنترین دریاها
زندگی میکنند .هر سال حدود  22تا  02هزار نفتکش با عبور از
خلیجفارس با نشت حدود  15222تن در مقیاس متریک مواد نفتی
در اثر تراکم رفت و آمد ،این دریا را به آلودهترین منطقه دریایی
تبدیل کرده است و این در شرایطی است که به علت بسته بودن
خلیجفارس ،حدود  0تا  5سال زمان نیاز است که آب آن تعویض
شود .صنایع مستقر در سواحل و پسابها و نیز فاضلابهای شهری
به خصوص در شهرهای بزرگ مانند بندرعباس ،بوشهر و راهاندازی
پروژههای مهم پارس جنوبی خطر آلودگی خلیجفارس به فلزات
سنگین را افزایش میدهد ( .)1فلزات سنگین روی دستگاهها و
اندامهای مختلف بدن انسان از قبیل دستگاه عصبی ،کبد ،کلیه،
پوست ،استخوان و دندانها اثرات سوئی دارند .این فلزات با تداخل
در بعضی از پروسههای متابولیک و آنزیمی در بدن انسان سبب
بیماری میشوند .همچنین انباشتگی فلزات سنگین میتواند

طیف سنجی
جرمی پلاسمای
جفت شده القایی

میزان کادمیوم ،آرسنیک  ،جیوه ،
روی ،مس ،سرب،
ازاستانداردهای جهانی بیشتر بود.
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امروزه میکروپلاستیکها و فلزات سنگین از مهمترین
آلایندههای دریایی محسوب میشوند .این دو نه تنها به عنوان
آلایندههای پایدار عمل میکنند ،بلکه آلودگی ترکیبی آنها تهدید
جدیدی برای جهان است .به دلیل خاصیت آبگریز و نسبت بالای
سطح به حجم در میکروپلاستیکها ،آنها میتوانند مانند آهنربا برای
آلاینده های سمی عمل کنند ( .)5طی مطالعات انجام شده در دو
دهه اخیر در سواحل خلیج فارس میزان آلودگی فلزات سنگین
نگرانکننده گزارش شده است .فلز سرب دارای بیشترین فراوانی
آلودگی در خلیج فارس بوده است .سرب در ترکیبات نفتی ،ترکیبات
رنگها از جمله رنگهای مورد استفاده برای کشتیها و شناورها و
در صنایع پتروشیمی کاربردهای زیادی دارد .همچنین سرب در
فاضلابهای شهری ،کشاورزی و خانگی نیز یکی از عوامل اصلی
آلاینده محسوب میشود .وجود کارخانه تولید سرب در حاشیه خلیج
فارس ،مجتمع پتروشیمی نظیر کاوه متان قشم و  ،...تخیله و
بارگیری عناصر از قبیل سرب در اسکلههای شهید باهنر و رجایی
از جمله مهمترین منبع آلودگی سرب در خلیج فارس هستند.
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