مجله علوم و فنون شیالت
نسخه ویژه خلیج فارس
دوره  10شماره  ،2بهار  ،1400صفحات  151تا 163

ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات مناطق قشم ،بندرخمیر و بندرالفت در خلیج
فارس (استان هرمزگان)
ناصر کوسج ،*1حجت اهلل جعفریان ،2عبدالواحد رحمانی ،1عبدالرحمن پاتیمار ،2حسنی قلی پور

2

 -1گروه شیمی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،ایران
 -2گروه شیالت ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه گنبدکاووس ،گنبدکاووس ،ایران

چکـــیده

نوع مقـاله

در این تحقیق رسوبات سواحل مناطق قشم ،بندرخمیر و بندرالفت در استان هرمزگان جهت تعیین میزان آلودگی فلزات
سنگین سرب ،نیکل ،روی ،آهن و مس بهوسیله فرایندهای طبیعی و یا فعالیتهای انسانی مورد بررسی قرار گرفتند .به
منظور شناسایی آلودگیهای زیست محیطی ناشی از فلزات سنگین ،نمونه برداری با بیلچه از رسوبات این مناطق جهت
اندازهگیری غلظت فلزات سنگین و تعیین شاخص غنیشدگی قرار گرفت .موقعیت نمونهها به کمك دستگاه  GPSتعیین
و نمونه برداری از رسوبات سطحی (منطقه جزر و مدی) در  30ایستگاه در مناطق مورد مطالعه انجام شد .جهت تعیین
غلظت فلزات سنگین از دستگاه جذب اتمی شعله استفاده شد .نتایج نشان داد که میانگین غلظت عناصر سنگین سرب،
نیکل ،روی ،آهن و مس در تمام ایستگاههای نمونه برداری با یکدیگر اختالف معنیداری را نشان میدهد ).(P<0.05
بطوریکه از لحاظ غلظت عناصر مورد مطالعه منطقه قشم (مس ، 33/76 ±1/88 :روی ،85/44 ±2/75 :سرب±1/23 :
 ، 31/79نیکل 34/17 ±2/29 :و آهن 38000 ±691/21 :میکروگرم بر گرم) نسبت به مناطق بندرخمیر (مس±2/30 :
 ،26/84روی ،77/54 ±2/12 :سرب ،24/71 ±1/37 :نیکل 25/82 ±1/30 :و آهن 36810 ±882/48 :میکروگرم بر
گرم) و بندرالفت (مس ، 22/74 ±2/42 :روی ، 65/22 ±2/61 :سرب ، 19/93 ±1/32 :نیکل 21/70 ±2/06 :و آهن:
 35560 ±1014/56میکروگرم بر گرم) از آلودگی باالتری برخوردار بود .همچنین نتایج نشان داد که فاکتور غنیشدگی
فلزات در تمامی نمونههای رسوب کم می باشد و از لحاظ شاخص ژئوشیمیایی مولر ،درجه آلودگی خاک در رده خاک
های غیرآلوده میباشند .براساس نتایج به دست آمده میتوان بیان کرد وضعیت آلودگی در مناطق مورد مطالعه (قشم،
بندرخمیر و بندرالفت) برای فلزات مورد مطالعه کمتر از میزان استاندارد جهانی میباشد ،اما از بین مناطق مورد مطالعه
منطقه قشم نسبت به مناطق بندرخمیر و بندرالفت آلودگی بیشتری را نشان میدهد ،که این آلودگی بیشتر مربوط به
نزدیکی این منطقه (قشم) به کارخانه پتروشیمی کاوه قشم ،کارخانه سیمان قشم و ورود پسابهای صنعتی و شهری و
کارخانه لنج سازی میباشد .همچنین باالبودن شاخص غنیشدگی فلز مس در منطقه قشم از تأثیر فعالیتهای انسانی
در آلودگی و انباشت این فلز در رسوبات این منطقه حکایت دارد.
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کــلید واژهها :فلزات سنگین ،آلودگی ،خلیج فارس ،رسوب ،فاکتور غنیشدگی و شاخص
ژئوشیمیایی مولر

آلودگی اکوسیستمهای آبی با فلزات سنگین یکی از مشکالت مهم محیطزیست است .سواحل و مصبها از مهمترین مناطق برای فرونشینی
بسیاری از آالیندهها میباشند .فلزات با ورود در بخشهای مختلف اکوسیستمهای آبی تنزل مییابند .در رسوبات جمع شده از آنجا وارد چندین
چرخه شیمیایی و بیولوژیکی شده و در ستون آب و موجودات آن تاثیر میگذارند .از عواملی که باعث ورود فلزات به محیط زیست میشود،
میتوان به پسابهای صنعتی ،پسابهای شهری ،منابع غیرنقطهای ،روانابها و نزوالت جوی اشاره کرد .اگرچه آالیندهها برای مدت طوالنی در
رسوبات باقی میمانند ،ولی در اثر فعالیتهای زیستشناختی و تغییر شرایط فیزیکی و شیمیایی میتوانند وارد آبهای فوقانی شوند .لذا ،اندازهگیری
غلظت میانگین کل فلز سنگین میتواند تصویری واقعی از آلودگی یك محیط آبی را فراهم آورد ] .[1خلیجفارس از جنبههای مختلف نظیر ذخایر
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عظیم نفت و گاز ،منابع غذایی ،تنوع زیستی و ذخایر عظیم کانی و همجواری با صنایع پاالیشگاهی نفت بندرعباس و گاز سرخون ،آلومینیوم
المهدی ،فوالد هرمزگان ،مجتمع کشتیسازی خلیج فارس و غیره از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است ] .[2ضریب غنیشدگی در تحلیلهای
زیست محیطی ،یکی از عوامل مهم ارزیابی میزان تمرکز عناصر تحت تأثیر عوامل انسانی و طبیعی است ] .[3این شاخص با نشان دادن کمیت
نرمال مقادیر مشاهده شده از غلظت فلز سنگین نسبت به غلظت فلز مرجع در نمونه رسوبات ،ابزاری مناسب برای نشان دادن روند ژئوشیمیایی
تغییر غلظت این فلزات در منطقه ای بزرگ و نیز میزان تجمع هریك در منطقه ،در اختیار محققان قرار خواهد داد ] .[4با توجه به ماهیت شاخص
غنیشدگی در مقادیر باالتر از یك حاکی از اثر غنیشدگی فلزات سنگین در رسوبات ناحیه مورد مطالعه و مقادیر ضرایب غنیشدگی کمتر از یك
بیانگر آن است که این فلزات عمدتًا از منابع طبیعی به منطقه وارد شده و اثر فعالیتهای انسانی در تمرکز فلزات سنگین ناچیز است .رسوبات
آبهای ساحلی به عنوان ثبات میزان آلودگیها میتواند در نظر گرفته شود .فلزات سنگین به عنوان آالینده ،بر اثر عوامل طبیعی فرسایش خاک،
سیالب ،چرخش آب اقیانوس و دریا ،حریق چاههای نفتی یا عوامل مصنوعی فاضالبهای صنعتی و انسانی ،نشت نفت و گاز ،سوانح کشتیها و
تخلیه آب توازن میتواند وارد این اکوسیستم شود] .[5مهمترین منابع آلودهکننده سواحل ،دفع تخلیه فضوالت کشتیها ،تخلیه آب توازن و مواد
نفتی از شناورهای کوچك و بزرگ و فاضالب ناشی از صنایع هستند .پسابهای مناطق روستایی و کشاورزی و آلودگیهای ناشی از پسماندهای
جامد که عمدتأ از طریق شناورهای صیادی و بعضأ مناطق روستایی وارد آب دریا میشوند ،دیگر منابع آلودهکننده سواحل هستند .مطالعات مختلف
نشان داده است که پسماندهای ناشی از فعالیتهای انسانی در صورت ورود به اکوسیستمهای آبی ،میتواند غلظت مواد زائد بخصوص فلزات
جهان محسوب میشوند .فلزات سنگین با ورود به خاک ،آب و هوا در نهایت از راههای مختلف وارد بدن انسان شده و سبب ایجاد بیماریهای
حاد و مزمن میشوند ] .[7انباشتگی فلزاتسنگین میتواند تاثیرات مخربی بر تنوع گونههای دریایی و اکوسیستمهای دریایی داشته باشد .گونههای
کفزی و نیمه کفزی به شدت در معرض آالیندههای موجود در رسوبات و نیز آالیندههای محلول در آب میباشند ] .[8همچنین این گونهها نقش
سازندهای در این زیستگاهها دارند و بنابراین تغییرات جمعیتی آنها بر همه جوامع تاثیر گذار است و تعادل اکوسیستم را تهدید میکند ] .[9با توجه
به فعالیتهای انسانی در محدوده خلیجفارس و ورود آالیندههای مختلف به آن ،جذب و تجمع فلزاتسنگین در بخشهای بنتیك دریاها میتواند
یك تهدید جدی برای مصرفکنندگان آبزیان به شمار رود ] .[10با وجود اینکه فلزاتسنگین از اجزاء تشکیلدهنده پوسته زمین هستند و به طور
طبیعی در همه اکوسیستمها حضور دارند ،غلظتشان به طور قابل مالحظهای توسط فعالیتهای انسانی افزایش مییابد .اثرات زیست محیطی زیان
بار فلزات سنگین ،آنها را به یکی از مباحث اصلی مورد بررسی در تحقیقات زیست محیطی تبدیل کرده است ] .[11از این رو توجه بسیاری از
محققین در دو دهه اخیر به بررسی اثرات نامطلوب فلزات سنگین بر روی اکوسیستمهای گوناگون جلب شده است .که از جمله میتوان :به مطالعه
بهادر و همکاران ( [12] )2018که به ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات سطحی مصب رودخانه شور ،شرق بندرعباس با استفاده از شاخص
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سنگین را در این محیطها افزایش دهند ] .[6فلزات سنگین به عنوان یکی از عوامل مهم تهدیدکننده اکوسیستمهای آبی در بسیاری از مناطق

های مختلف ،حق شناس و همکاران ( [13] )2017که به سنجش و ارزیابی خطر اکولوژیکی فلزات سنگین در رسوبات سطحی منطقه ویژه اقتصادی
انرژی پارس و غیره پرداختند اشاره نمود .لذا در این تحقیق غلظت فلزات سنگین سرب ،نیکل ،روی ،آهن و مس در رسوبات مناطق قشم ،بندرخمیر

مواد و روشها
نمونه برداری از رسوبات سطحی (منطقه جزر و مدی) در زمستان  1398از سه منطقه قشم ،بندرخمیر و بندرالفت ،استان هرمزگان صورت گرفت
(شکل .)1در (جدول )1مشخصات طول و عرض جغرافیایی ایستگاههای مورد مطالعه ذکر شده است .در هریك از ایستگاههای مورد نظر از هر
ایستگاه  10نمونه رسوب و هر نمونه رسوب با  3تکرار از الیه سطحی ( 0-5سانتی متر) با بیلچه برداشته شد .در مجموع  30نمونه رسوب جهت
آماده سازی و سنجش تهیه گردید .موقعیت نمونهها به کمك دستگاه ) (GPS Mapمدل ) (78S GARMINتعیین گردید.
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و بندرالفت و همچنین تعیین فاکتور غنیشدگی و شاخص زمین انباشتگی مولر در رسوبات مناطق مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است.
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شکل .1موقعیت جغرافیایی مناطق مورد مطالعه(قشم ،بندرخمیر و بندرالفت)
جدول .1مشخصات طول و عرض جغرافیایی ایستگاههاي مورد مطالعه
ایستگاه
قشم

׳26˚ 854/46

׳55˚ 472/43

بندرخمیر

׳26˚ 233/55

׳55˚ 080/35

بندرالفت

׳26˚ 075/59

׳55˚ 350/45

در مرحله بعدی تمامی نمونهها ،پس از جمعآوری و کدگذاری در یخ قرارداده شدند ،سپس نمو نهها به آزمایشگاه منتقل شده و درون فریزر و در
دمای  -20سانتیگراد نگهداری گردید] .[14جهت آماده سازی نمونهها به منظور انجام عمل هضم ابتدا ،نمونههای جمعآوری شده ،در آون در دمای
 111درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت قرار داده شدند تا کامالً خشك شوند .روش نمونهبرداری ،آمادهسازی ،هضم نمونهها و آزادسازی عناصر بر
اساس دستورالعمل موپام به دلیل هضم کامل رسوبات استفاده شد .مقدار  0/5گرم از نمونه وزن شده را همراه با  1سیسی اسید نیتریك  69درصد
و  3سیسی اسیدکلریدریك 37درصد و  6سیسی اسید فلوریدریك  40درصد (الزم به ذکر است که کلیه اسیدها و سایر مواد شیمیایی مورد استفاده
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جغرافیایی مختصات

از نوع مرک آلمان با درجه خلوص باال بوده) درون بمب تفلونی ریخته (اسید فلوریدریك باعث شکستن پیوندهای سیلیکاتی موجود در رسوب
میشود) درون ماکروویو با قدرت  %100به مدت  1دقیقه و  50ثانیه قرار داده شد .سرانجام پس از خنك شدن بمب تفلونی مقدار  3/7گرم
اسیدبوریك را در استوانهای از جنس پلیپروپیلن ریخته و  20سیسی آب مقطر دیونایز به آن اضافه کرده و محتویات بمب را به آن اضافه گردید.
سپس آن را به مدت یك شبانهروز در دمای  4درجه سانتیگراد در یخچال نگهداری کردیم ] .[15پس از آمادهسازی و انحالل رسوبات ،محلولهای
حاصل توسط کاغذ صافی واتمن  42صاف و پس از به هم زدن کامل و یکنواخت شدن محلول هضم شده ،جهت اندازهگیری عناصر سرب ،نیکل،
روی ،مس و آهن به دستگاه جذب اتمی ساخت کارخانه آنالیتیك ینا کشور آلمان ،مدل Contr AA700دارای شعله تزریق گردید .تجزیه و تحلیل
آماری دادههای حاصل از اندازهگیری غلظت فلزات در رسوبات با نرم افزار SPSSنسخه  21انجام پذیرفت .همچنین جهت رسم نمودارها و جداول
از نرم افزار اکسل  2013استفاده شد .جهت تعیین دقیق وجود یا عدم وجود تفاوت معنی داری مقدار غلظت فلزات سنگین بین مناطق مختلف  ،از
پس آزمون  Tukeyدر سطح آماری  95درصد استفاده شد .همچنین برای تفکیك سهم عوامل طبیعی از عوامل انسانی در تمرکز فلزاتسنگین
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حال حجم آن را با آب مقطر دیونایز به حجم  50سی سی رسانده و آن را به خوبی توسط دستگاه شیکر به هم زده تا اسیدبوریك در آن حل گردد.
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منطقه ،از اندیس غنیشدگی زمین استفاده شد .عامل غنیشدگی به عنوان شاخصی متداول ،نسبت غلظت فلزات سنگین در نمونههای سطحی
منطقه به غلظت آنها در ماده مرجع بوده و میزان غنیشدگی رسوبات را در اثر عوامل انسانی بدست میدهد .بر این اساس جهت تعیین فاکتور
غنیشدگی از رابطه زیر استفاده گردید].[16
𝑐𝑅𝐸𝑓 = 𝑆𝑐⁄

در این رابطه  Efفاکتور غنیشدگی Sc،غلظت عنصر در خاک و  Rcغلظت عنصر در ماده مرجع میباشد .غلظت ماده مرجع ،میانگین عناصر در
رسوبات جهانی ] [17است که در جدول  2آمده است .با استفاده از نتایج فاکتور غنیشدگی ،وضعیت آلودگی رسوبات بررسی شد .همچنین نتایج
حاصل از مقایسه فلزات سنگین در محدوده مورد بررسی با استاندارد کیفیت رسوب کانادا ] [18در جدول  2ارائه شده است.
جدول .2فلزا ت مورد مطالعه از نظر حداقل ،حداکثر ،میانگین کل ،میانگین جهانی  ،انحراف معیار و استاندارد کیفیت رسوب کانادا (برحسب
میلیگرم بر کیلوگرم)

حداکثر
33/8
90/3
36/6
38900
37/5

به منظور برآورد شدت آلودگی رسوبات منطقه از شاخص زمین انباشتگی مولر استفاده گردید ] .[19روند محاسبات در رابطه زیر مشاهده میشود:
)𝑛𝐵Igeo = log 2 (𝐶𝑛⁄1.5
که دراین رابطه Igeoشاخص انباشت ژئوشیمیایی فلز یا شاخص شدتآلودگی ،log2 ،لگاریتم بر پایه Cn ،2غلظت فلز سنگین در رسوب یا خاک

و Bnغلظت زمینه میباشد .غلظت زمینه ،میانگین عناصر در رسوبات جهانی ] [17است (جدول  .)2شاخص ژئوشیمیایی مولر ،رسوبات را از نظر
درجه آلودگی به هفت گروه از رده غیرآلوده تا آلودگی بسیار شدید طبقهبندی نموده است .جدول  3طبقه بندی مذکور را نشان میدهد.
جدول .3راهنماي برآورد شدت آلودگی رسوبات از شاخص Igeo

کالس صفر
کالس یك
کالس دو
کالس سه
کالس چهار
کالس پنج
کالس شش

در ادامه با تعیین شاخص ژئوشیمیایی رسوبات در کلیه ایستگاهها ،درجه آلودگی هر ایستگاه تعیین گردید .همچنین برای ارزیابی صحت دادهها نیز
از مواد استاندارد ) SRM (Standard Reference Material., TORT- 2استفاده گردید .ریکاوری فلزات سرب ،نیکل ،آهن ،مس و روی
به ترتیب 98 ،99/5 ،103/5 ،94 :و  100/5درصد به دست آمد.
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درجه آلودگی خاک
غیر آلوده
غیر آلوده تا آلودگی متوسط
آلودگی متوسط
آلودگی متوسط تا شدید
آلودگی شدید
آلودگی شدید تا بسیار شدید
آلودگی بسیار شدید

کالس Igeo

شاخص زمین انباشتگی ) (Igeoمحاسبه شده
>0
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
<5
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فلز
سرب
روی
نیکل
آهن
مس

تعداد
30
30
30
30
30

حداقل
18/2
62/3
19/1
31600
19/9

میانگین کل
25/47
76/06
27/23
35410
27/78

میانگین جهانی
19
95
52
46000
33

انحراف معیار
5/11
8/92
5/59
2457/55
5/23

استاندارد کیفیت رسوب کانادا
91/3
315
75
48000
197
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نتایج
نتایج حاصل از تجزیه واریانس یك طرفه نشان داد که از لحاظ غلظت عناصر سرب ،نیکل ،روی ،آهن و مس در رسوبات ،سه منطقه قشم،
بندرخمیر و بندرالفت از لحاظ آماری اختالف معنی داری وجود دارد ) .(P-value<0.05همچنین مقایسه میانگین مناطق مورد مطالعه از نظر
غلظت عناصر سرب ،نیکل ،روی ،آهن و مس با یکدیگر بوسیلهی آزمون تعقیبی توکی نشان میدهد که میانگین غلظت سرب ،نیکل ،روی ،آهن
و مس در رسوبات منطقه قشم از منطقه بندرخمیر و بندرالفت به طور معنیداری بیشتر است ) .(P-value<0.05همچنین بین غلظت سرب،
نیکل ،روی ،آهن و مس در رسوبات منطقه بندرخمیر و بندرالفت تفاوت معنیداری وجود دارد بطوریکه منطقه بندرخمیر از منطقه بندرالفت بیشتر
است ) .(P-value<0.05نتایج تفصیلی در شکلهای  1و  2ارائه شده است.

وجود اختالف معنی دار ) (p <0.05است.

) (p <0.05است.

مقادیر غنیشدگی عناصر مختلف (مقدار عناصر نسبت به میانگین آنها در رسوبات جهانی) برای هر ایستگاه طبق رابطه  ، Ef=Sc/Rcمحاسبه
گردید که نتایج آن در جدول  4آمده است .همچنین بر اساس رابطه ) Igeo =log2 (Cn/1.5 Bnو با در اختیار داشتن میانگین عناصر در
رسوبات جهانی و غلظت فلزات سنگین در مناطق مورد مطالعه ،شاخص انباشت ژئوشیمیایی تمامی ایستگاهها تعیین گردید که نتایج آن در جدول
 4آمده است.

] [ DOR: 20.1001.1.23225513.1400.10.2.9.1

شکل  .3مقایسه عناصر آهن در رسوبات ،سه منطقه قشم ،بندرخمیر و بندرالفت .حروف نامشابه در هر ستون بیانگر وجود اختالف معنی دار
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شکل .2مقایسه عناصر سرب ،نیکل ،روي و مس در در رسوبات ،سه منطقه قشم ،بندرخمیر و بندرالفت .حروف نامشابه در هر ستون بیانگر
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ارزیابی آلودگی فلزات سنگین و بررسی منشأ آلودگیهاي زیست محیطی...

جدول .4مقادیر غنی سازي فلزات سنگین و شاخص انباشت ژئوشیمیایی در نمونههاي رسوب مناطق بندرالفت ،بندرخمیر و قشم
مناطق و ایستگاههای مورد مطالعه
منطقه

بندرالفت

بندرخمیر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

انباشت ژئوشیمیایی مقادیر شاخص
سرب

روی

نیکل

آهن

مس

سرب

روی

نیکل

آهن

مس

µg/g

µg/g

µg/g

µg/g

µg/g

µg/g

µg/g

µg/g

µg/g

µg/g

-0/65
-0/57
-0/60
-0/56
-0/65
-0/47
-0/45
-0/39
-0/41
-0/43
-0/30
-0/27
-0/29
-0/27
-0/28
-0/10
-0/18
-0/12
-0/10
-0/17
0/09
0/13
0/10
0/11
0/10
0/25
0/19
0/21
0/19
0/18

-1/19
-1/17
-1/19
-1/16
-1/19
-1/09
-1/08
-1/05
-1/07
-1/08
-0/93
-0/91
0/91
-0/91
-0/91
-0/84
-0/84
-0/84
-0/83
-0/84
-0/82
-0/78
-0/79
-0/79
-0/80
-0/66
-0/69
-0/67
-0/67
-0/70

-1/97
-1/95
-1/95
-1/94
-2/03
-1/82
-1/80
-1/62
-1/71
-1/72
-1/69
-1/65
-1/68
-1/61
-1/66
-1/50
-1/57
-1/52
-1/50
-1/57
-1/32
-1/25
-1/26
-1/26
-1/32
-1/09
-1/11
-1/09
-1/10
-1/12

-1/13
-1/11
-1/12
-1/11
-1/12
-1/05
-1/04
-1/03
-1/04
-1/04
-1/02
-1/00
-1/01
-1/00
-1/00
-0/90
-0/91
-0/91
-0/90
-0/91
-0/89
-0/87
-0/89
-0/88
-0/89
-0/83
-0/83
-0/83
-0/83
-0/84

-1/28
-1/25
-1/26
-1/24
-1/31
-1/03
-1/03
-0/94
-0/96
-0/97
-1/06
-0/96
-1/03
-0/96
-0/99
-0/76
-0/81
-0/76
-0/75
-0/80
-0/71
-0/63
-0/66
-0/64
-0/69
-0/40
-0/47
-0/40
-0/45
-0/49

0/96
1/01
0/99
1/01
0/96
1/07
1/09
1/42
1/13
1/11
1/22
1/25
1/23
1/25
1/24
1/39
1/33
1/38
1/39
1/33
1/6
1/65
1/61
1/61
1/60
1/78
1/71
1/74
1/71
1/70

0/65
0/66
0/66
0/67
0/65
0/70
0/70
0/72
0/71
0/71
0/79
0/80
0/79
0/80
0/79
0/84
0/83
0/83
0/84
0/83
0/85
0/87
0/86
0/87
0/86
0/95
0/93
0/94
0/94
0/92

0/38
0/39
0/39
0/39
0/37
0/42
0/43
0/49
0/46
0/45
0/46
0/48
0/47
0/49
0/47
0/53
0/50
0/53
0/53
0/50
0/60
0/63
0/62
0/63
0/60
0/70
0/69
0/70
0/70
0/69

0/69
0/69
0/69
0/69
0/69
0/72
0/73
0/73
0/73
0/73
0/74
0/75
0/74
0/75
0/74
0/80
0/79
0/80
0/80
0/80
0/81
0/82
0/81
0/81
0/81
0/84
0/84
0/84
0/84
0/84

0/61
0/63
0/62
0/63
0/60
0/73
0/74
0/78
0/77
0/76
0/72
0/77
0/73
0/77
0/75
0/89
0/85
0/89
0/89
0/86
0/91
0/97
0/95
0/96
0/93
1/14
1/08
1/33
1/09
1/07

اگرچه آالیندهها برای مدت طوالنی در رسوبات باقی میمانند ،ولی در اثر فعالیتهای زیست شناختی و تغییر شرایط فیزیکی و شیمیایی میتوانند
وارد آبهای فوقانی شوند .لذا ،اندازهگیری غلظت میانگین کل فلز سنگین میتواند تصویری واقعی از آلودگی یك محیط آبی را فراهم آورد ] .[20نتایج
این مطالعه ،بیانگر وجود اختالف معنیدار میانگین غلظت تجمع یافته عناصر آهن ،سرب ،نیکل ،روی و مس مابین منطقه قشم با مناطق بندرخمیر
و بندرالفت به دلیل فعالیت کارخانه پتروشیمی کاوه قشم ،کارخانه سیمان قشم و ورود پساب آبهای صنعتی و شهری و کارخانه لنجسازی در
محدودهای از منطقه مورد مطالعه ،فراوانی حمل و نقل کشتیها در اسکلههای مختلف ،مجاورت با محل تعمیر و نگهداری کشتیها و نیز تخلیه و

] [ DOR: 20.1001.1.23225513.1400.10.2.9.1

بحث
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بارگیری انواع مواد سوختی ،کاالهای نفتی ،مواد معدنی ،غذایی و غیره و ریزش مواد آالینده در اسکلههای مختلف بود ،که با دستاورد الصاق و
برمکی ( [21] )2019که به سنجش و اندازهگیری آلودگیهای فلزات سنگین در رسوبات ساحلی خلیج فارس پرداختند ،بررسی آماری نشان داد که
متوسط غلظت فلزات سنگین مس ،سرب و آهن موجود در رسوب گذرگاهها با یکدیگر اختالف معنیداری دارند .در خصوص مس ،بیشترین مقدار
در رسوبات گذرگاه نیروگاه توانیر و کمترین درگذرگاه اسکله فوالد به دست آمد ،آلودگی سرب ،بیشترین مقدار در رسوبات گذرگاه اسکله شهید
باهنر ،که میتواند به طور کلی ناشی از ترکیبات نفتی ،تخلیه آب توازن کشتیها ،فاضالبهای صنعتی و شهری باشد و کم ترین در گذرگاه مجتمع
کشتیسازی اندازهگیری شد .در مورد آهن ،بیشترین مقدار آهن را در ایستگاه مجتمع کشتی سازی مشاهده شد که میتواند به سبب حمل و نقل
نفت خام و رنگ آمیزی شناورها و کشتیها باشد و کم ترین در اسکله شهید رجائی به دست آمد .موذنی و همکاران ( [22] )2010بررسی غلظت
فلزات سنگین (کادمیوم ،مس ،سرب ونیکل) در رسوبات سطحی پارک ملی دریایی نای بند ،شمال خلیج فارس پرداختند .نتایج نشان داد که غلظت
فلزات کادمیوم ،نیکل ،سرب و مس در بین ایستگاههای مختلف دارای اختالف معنیداری میباشد این امر میتواند حاکی از این باشد که منابع
آلودگی بصورت نقطهای در این منقطه وجود دارد .بزی ( [23] )2015به بررسی و تعیین سطح آلودگی رسوبات سطحی خلیج چابهار به فلزات سنگین
پرداخت ،نتایج بیانگر این بود که در بین ایستگاههای مختلف ،ایستگاههای نزدیك و مرتبط با بنادر ماهیگیری غلظت باالتری از فلزات را نشان
میدهند .از نظر تفاوت بین ایستگاههای مختلف نسبت به هر هشت فلز مورد مطالعه ،مقدار میانگین غلظت فلزات در ایستگاههای  2و  3تفاوت
معناداری را با سایر ایستگاهها به نمایش میگذارد .دلیل اصلی افزایش غلظت فلزات مس ،سرب و روی در ایستگاه 2آلودگی ناشی از فعالیتهای
مطالعه آلودگی فلزات سنگین رسوبات ساحلی جزیره هرمز و شناسایی منشا آنها پرداختند .نتایج نشان داد رسوبات نمونه برداری شده ،به فلزات
سنگین سرب ،روی ،مس ،وانادیوم ،کروم ،نیکل و آرسنیك آلوده میباشند که به طور کلی عمده ترین منابع آلوده کننده منطقه مورد مطالعه وجود
واحدهای بزرگ تولیدی و صنعتی از جمله نیروگاه ،مجتمع فوالد و پاالیشگاه بندرعباس ،کارخانه تولید سرب و روی قشم ،کشتی سازی که در غرب
منطقه تجمع یافته اند ،که بخش زیادی از آالیندهها و پسابهای آلوده آنها از طریق سواحل به دریا منتقل میگردد .عالوه براین ،میتوان
آلودگیهای شهری بندرعباس (فاضالب شهری) و نیز آلودگیهای ایجاد شده در اثر تخیله و بارگیری عناصر کروم ،سرب و روی در اسکلههای
شهید باهنر و رجایی را نیز اضافه نمود ،که از طریق آبهای ساحلی و خورها به درون خلیج فارس سرازیر گشته و توسط جریانهای دریایی به طرف
منطقه مطالعاتی انتقال مییابند ،مطابقت داشت .همچنین نتایج حاصل از مقایسه فلزات سنگین در محدوده مورد بررسی با برخی از استانداردهای
کیفیت در جهان از جمله استاندارد کیفیت رسوب کانادا که در جدول  2ارائه شده است نشان میدهد غلظت عناصر مورد مطالعه در همه ایستگاهها
از حد مجاز کمتر است .سرب در محدوده مورد مطالعه  25/47 mg/kgمیباشد که از میانگین جهانی  19mg/kgبیشتر است .هم چنین با توجه
به جدول 4بیشترین مقدار سرب مربوط به ایستگاههای ( )30-21در منطقه قشم میباشد و مقدار آن در بقیه ایستگاهها نیز تا حدودی باالتر از
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انسانی است و افزایش غلظت فلزات آهن ،نیکل ،کروم و منگنز در ایستگاه  3به عوامل طبیعی ارتباط دارد .دخت بندری و رضایی ( [24] )2013به

میانگین جهانی است .مس با میانگین 27/78 mg/kgدر منطقه ،پایینتر از مقدار میانگین جهانی  33mg/kgاست و به غیر از ایستگاههای 26
تا ( 30سواحل قشم) ،در بقیه ایستگاهها آلودگی محسوب نمیشود .عناصر مس و سرب در ترکیبات رنگها از جمله رنگهای مورد استفاده برای
زیادی دارند و به میزان زیادی استفاده میشوند ] .[26به همین دلیل مقادیر باالی فلزات سرب و مس در مجتمع پتروشیمی کاوه متان قشم که
پساب کارخانه پتروشیمی در این محل تخلیه میشود و همچنین به دلیل نزدیکی ایستگاههای فوق به بندرپهل که محل ساخت ،تعمیر و نگهداری
لنجها است ،به دست آمد .سرب در ترکیبات نفتی یافت میشود و از آنجا که عمده منبع ورودی سرب به محیط زیست میتواند ناشی از فعالیتهای
انسانی وفاضالبهای شهری ،صنعتی و کشاورزی از ساحل و ورودی آب رودخانهها به محیط دریا باشد ،لذا سواحل قشم که محل ورود آالیندهها
به دریاست و هم چنین بعلت توقف و تردد کشتیها و شناورها و نشت مواد نفتی ،از میانگین باالتری برخوردار است .در مجموع میزان سرب از
طرف ساحل به دریا کاهش مییابد که نشان دهنده وابستگی این عنصر به منابع آالینده در ساحل و ورود فاضالب شهری و کشاورزی به منطقه
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کشتیها و شناورها وجود دارد .این دو عنصر در پسابهای شهری و خانگی نیز وجود دارند ] .[25عناصر مس و سرب در صنایع پتروشیمی کاربردهای
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کوسج و همکاران1400 ،

است .سرب در فاضالبهای شهری ،کشاورزی و خانگی یکی از عوامل اصلی آالینده محسوب میشود ] De Astudillo.[25و همکاران ()2005
] [27غلظت فلزات سنگین سرب ،نیکل ،جیوه ،کادمیوم و مس را در رسوبات سواحل خلیج  Pariaکه به وسیله دو کشور ترینیداد و ونزوئال احاطه
شده است را اندازهگیری کردند و دریافتند که رسوبات ،دارای غلظتهای باالیی از این فلزات سنگین هستند که علت آن را ورود این آالیندهها از
طریق فاضالبهای شهری و صنعتی به منطقه عنوان کردند .عنصر مس نیز در ترکیب رنگهای مورد استفاده برای کشتیها و شناورها وجود دارد
که این رنگها ،تمامی مس خود را به دریا رها میکنند .هم چنین عنصر مس در پسابهای شهری و کشاورزی نیز وجود دارد که باالتر بودن
مقادیر این عنصر در سواحل قشم ،احتماأل به این دلیل است .در نتیجه به نظر میرسد تخلیه فاضالبهای انسانی و صنعتی به آبهای منطقه و نیز
تردد قایقها و شناورها موجب ناپاکی منطقه به عناصر سرب و مس شده است .مقدار فلز روی با میانگین  ،76/06mg/kgحداقل62/3 mg/kg
و حد اکثر ،90/3 mg/kgدر تمامی ایستگاهها ،پایین تر از مقدار میانگین جهانی  95mg/kgمیباشد .عنصر روی در ترکیب رنگ بدنه قایقها
و لنجها بکار می رود که احتمال جدا شدن عنصر مذکور و ورود به محیط منطقه وجود دارد .وجود روی در آب و رسوبات دریایی میتواند ناشی از
تجزیه سنگهای معدنی موجود در بستر دریا باشد .میانگین آهن در منطقه  35410 mg/kgاست .آهن در رسوبات هیچ یك از ایستگاهها آلودگی
به حساب نمیآید و غلظت آن همواره کمتراز میانگین رسوبات جهانی  46000mg/kgاست .نیکل با میانگین  ،27/23 mg/kgکمتر از میانگین
رسوبات جهانی  52 mg/kgقرار دارد .مطالعات بسیاری از محققین ،آلودگی رسوبات به نیکل را اصوالً ناشی از منابع انسانی میدانند .این منابع
شامل فاضالبهای شهری و صنعتی ،تردد کشتیها ،قایقها و نفتکشها و نفت خام است ]27و  .[28از آنجا که نیکل یکی از عمومیترین فلزات در آبهای
و کودهای شیمیایی و نهایتأ فاضالبها به منطقه باشد .هم چنین شستشو و ریزش سوخت و مواد روغنی توسط شناورها و قایقهای موتوری و
تفریحی منطقه نیز

میتواند در باال رفتن میانگین نیکل در منطقه موثر باشد .در شمال جنگلهای حرا صنایع مختلفی از قبیل کارخانه سیمان،

پایانه بار ،شهرک صنعتی 1و ،2گمرک ،مجتمع گازی گورزین و کارخانه گچ و سیمان وجود دارد Pourang .و همکاران ( [29] )2005با مطالعه
رسوبات سواحل ایرانی خلیج فارس ،بیشترین غلظت وانادیم و نیکل را در رسوبات سواحل قشم و بندرلنگه گزارش کردند .از نظر آنها ،منابع احتمالی
آلودگی این دو فلز ،نشت نفت و تخلیه آب توازن از تانکرهای نفتکش و سکوهای حفاری نفت در منطقه است .همینطور  Begو همکاران ()2001
] [30در بررسی رسوبات سواحل کویت بیان کردند وانادیم و نیکل فلزات مرتبط با نفت بوده و نشان دهنده وجود آلودگی نفتی در منطقه هستند .با
توجه به ماهیت شاخص غنیشدگی در مقادیر باالتر از یك حاکی از اثر غنیشدگی فلزات سنگین در رسوبات ناحیه مورد مطالعه و مقادیر ضرایب
غنیشدگی کمتر از یك بیانگر آن است که این فلزات عمدتًا از منابع طبیعی به منطقه وارد شده و اثر فعالیتهای انسانی در تمرکز فلزات سنگین
ناچیز است .مقادیر غنی شدگی محاسبه شده برای فلزات مورد مطالعه ،نشان دهنده تجمع پایین عمده این عناصر در رسوبات سطحی ناحیه مورد
تحقیق میباشند .در میان فلزات سنگین مورد بررسی ،سرب تقریبأ در تمامی ایستگاهها روند سریع تری نسبت به سایر فلزات برای غنی شدن در
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سطحی میباشد ،در نتیجه آلودگی به نیکل ،احتماآل به علت ورود منابع آلوده شهری و پسابهای صنعتی اعم از مواد شوینده ،سموم ،آفتکشها

رسوبات طی میکنند و غنی شدگی آنها در نمونههای خاک نسبت به باقی عناصر بیشتر میباشد .این امر میتواند بر تاثیر سوء فعالیتهای انسانی
در غنیشدگی فلز سنگین سرب در این مناطق همچون فاضالبهای شهری ،پسابهای کشاورزی و صنعتی ،وجود صنایع مختلف نظیر گاز
قشم) ضرایب غنی شدگی باالتری نسبت به بقیه عناصر نشان میدهند که احتماأل به علت ورود پسابهای کشاورزی و صنعتی و رنگ آمیزی لنجها
و قایقها به منطقه مورد مطالعه میباشد .فلزات نیکل ،روی و آهن ،از کمترین مقادیر غنی شدن در همه ایستگاهها برخوردار بوده و بدون
غنیشدگی قرار داشتند ،از اینرو مقادیر این فلزات منشأ زمین زاد در مناطق مورد مطالعه دارد و خوشبختانه نیکل ،آهن و روی هیچگونه آلودگیای
را برای مناظق مورد مطالعه ایجاد نمیکند .این نتایج با دستاوردهای الصاق و برمکی ( [20] )2013که به سنجش و اندازهگیری آلودگیهای فلزات
سنگین در رسوبات ساحلی خلیج فارس پرداختند ،نتایج نشان داد که بر اساس شاخص ژئوشیمیایی پیشنهادی مولر ،کیفیت رسوبات مناطق از نظر
میزان عنصر سرب در کالس دو و برای عناصر مس و آهن در کالس صفر طبقه بندی میشوند .موذنی و همکاران ( [21] )2010به بررسی غلظت
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گورزین ،کارخانه سیمان ،لنج سازی و مجتمع پتروشیمی ناشی از آن داللت داشته باشند .همچنین عنصر مس در ایستگاههای ( 30-26منطقه

مجله علوم و فنون شیالت

نسخه ویژه خلیج فارس

دوره  ،10شماره  ،2بهار 1400

فلزات سنگین (کادمیوم ،مس ،سرب ونیکل) در رسوبات سطحی پارک ملی دریایی نای بند ،شمال خلیج فارس پرداختند .مقادیر شاخصهای
ژئوشیمیایی و غنی سازی بیانگر عدم آلودگی اکوسیستمهای مانگروی نایبند به فلزات سنگین به جز سرب میباشد .فلز سرب از نظر شاخص
ژئوشیمیایی دارای آلودگی متوسط میباشد که عالوه بر منشاء انسانی وضعیت زمین شناختی نیز در این آلودگی سهیم میباشند Naji.و Ismail

( [31] )2011به مطالعه درجه آلودگیهای رسوب با استفاده از ضریب غنیشدگی ) (EFو شاخص تجمع ژئوشیمیایی) (Igeoدر رودخانه کالنگ
پرداختند .نتایج نشان داد که ضریب غنیشدگی و مقادیر تجمع ژئوشیمیایی سرب وکادمیوم در میان فلزات مورد مطالعه باالترین بودند .این مطالعه
نشان داد که بر اساس شاخصهای محاسبه شده ،این رودخانه به عنوان رودخانه متوسط آلوده طبقهبندی شده است .دخت بندری و رضایی ()2013
] [23به مطالعه آلودگی فلزات سنگین در رسوبات ساحلی جزیره هرمز و شناسایی منشآ آنها پرداختند .با توجه به نتایج محاسبه شده ضریب غنی
شدگی برای عناصر ،در ایستگاههای مختلف نسبت به عناصر مس ،روی ،نیکل ،وانادیوم ،سرب و آرسنیك از میزان غنی شدگی کمی برخوردار
بودند .عنصر سرب فقط در ایستگاه  9از ضریب آلودگی متوسطی برخوردار بود .که میتوان غنی شدگی این عنصر را در این ایستگاه به فعالیتهای
انسان زاد نسبت داد ،زیرا عنصر سرب در بقیه ایستگاهها فاقد غنی شدگی است .و تنها غنی شدگی مشاهده شده در ایستگاه  9بعلت نزدیکی به
محل اسکله است ،مطابقت دارد .با توجه به مقادیر بدست آمده از شاخص ژئوشیمیایی مولر در مناطق مورد مطالعه (جدول  )4و تطبیق دادهها با
جدول  3مشاهده میشود که سرب در منطقه قشم (ایستگاه  21تا  ،)30تا حدودی خاک را آلوده نموده است و از نظر درجه آلودگی در رده خاک
های غیرآلوده تا آلودگی متوسط (کالس یك) قرار میگیرند .سرب در ترکیبات نفتی یافت میشود و مقدار باالی سرب در ناحیه اسکله قشم میتواند
و کشاورزی به ساحل باشد .نتایج محاسبه شدت آلودگی رسوبات مناطق مورد مطالعه با استفاده از شاخص مولر بیانگر آن بود که رسوبات از نظر
متوسط شدت آلودگی به عناصر نیکل ،روی ،آهن و مس در طبقه غیرآلوده (کالس صفر) قرار گرفتهاند (منفی بودن دادهها در جدول  4بیانگر این
مطلب است که عناصر نیکل ،روی ،آهن و مس آلودگی خاصی در منطقه ایجاد نکرده و در رده خاکهای غیرآلوده قرار میگیرند) .این نتایج با
دستاورد پژوهش باقری و همکاران که نسبت به ارزیابی پراکنش آلودگی فلزات سنگین در خلیج گرگان توسط شاخص ژئوشیمیایی مولر اقدام
نموده و نتیجه گرفتند که رسوبات از نظر متوسط شدت آلودگی به عنصر آهن به علت برداشت نمونهها از عمق و ناچیز بودن فعالیتهای انسانی در
زمان نهشته شدن رسوبات عمیق ،در رده غیرآلوده طبقهبندی میشوند؛ با دستاورد پژوهش کرباسی و همکاران ( [32] )2006که نسبت به ارزیابی
شدت آلودگی عناصر سنگین در رسوبات رودخانه شفارود با محاسبه شاخص ژئوشیمیایی مولر اقدام نموده و نتیجه گرفتند که شدت آلودگی رسوبات
به فلزات سنگین در رده غیرآلوده میباشد ،با دستاورد پژوهش بیاتی و همکاران ( [33] )2012که نسبت به ارزیابی زیست محیطی فلزات بالقوه
سمی در رسوبات بستر شمال غرب خلیج فارس (محدوده استان بوشهر) با محاسبه شاخص ژئوشیمیایی مولر اقدام نموده و نتیجه گرفتند که
رسوبات از نظر کیفیت آلودگی برای اکثر عناصر مورد مطالعه در رده غیرآلوده قرار میگیرند ،با دستاورد باقری و همکاران ( [34] )2013به مطالعه
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ناشی از عملیات احداث اسکلهها ،ورود و خروج کشتیها و هم چنین ریزش ناخواسته سوخت و مواد روغنی از قایقها و نهایتأ ورود فاضالب شهری

تعیین غلظت و منشایابی فلزات سرب و کادمیوم در رسوبات سطحی سواحل بندرعباس با روش استخراج پی درپی پرداختند .نتایج نشان داد که
بیش از نیمی از کل سرب و کادمیوم در رسوبات سواحل پایانه و پارک جهانگردی سورو در واقع منشأ طبیعی دارند .نسبت زیاد این بخش در
در این بخش به دلیل وجود مقادیر بیشتر این دو فلز به طور طبیعی در پوسته زمین در محدوده ی مورد مطالعه است ،با دستاورد پژوهش
 Alagarsamyو همکاران( [35] )2008که توسط شاخص تجمع زمینی مولر به ارزیابی شدت آلودگی عناصر سرب و مس در رسوبات مصب
مانداوی هندوستان پرداخته و عنوان نمودند که مقادیر شاخص برای این عناصر در طبقه غیرآلوده میباشد ،و با دستاورد پژوهش  Buccolieriو
همکاران( [36] )2008که توسط شاخص تجمع زمینی مولر نسبت به ارزیابی غلظت عنصر مس در رسوبات خلیج تارانتو ایتالیا اقدام و نتیجه گرفتند
که مقادیر محاسبه شده شاخص کمتر از صفر و در طبقه غیرآلوده بوده است ،مطابقت دارد.
نتیجهگیري نهایی
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رسوبات نشان دهندهی آن است که منابع غیر انسانی در آلودگی فلزات در سواحل این دو ایستگاه نقش کمتری را داشته و افزایش غلظت فلزات

1400 ،کوسج و همکاران

...ارزیابی آلودگی فلزات سنگین و بررسی منشأ آلودگیهاي زیست محیطی

براساس نتایج به دست آمده از شاخص انباشت ژئوشیمیایی مولر میتوان نتیجه گرفت که رسوبات در مناطق مورد مطالعه از نظر شدت آلودگی به
 آهن و مس در طبقه غیرآلوده (کالس صفر) و از لحاظ عنصر سرب در منطقه قشم در رده خاکهای غیرآلوده تا آلودگی متوسط، روی،عناصر نیکل
 همچنین از بین مناطق مورد مطالعه منطقه قشم نسبت به مناطق بندرخمیر و بندرالفت آلودگی بیشتری را نشان.(کالس یك) قرار میگیرند
 کارخانه سیمان قشم و ورود پساب آبهای، که این آلودگی بیشتر مربوط به نزدیکی این منطقه (قشم) به کارخانه پتروشیمی کاوه قشم،میدهد
 همچنین باالبودن شاخص غنیشدگی فلز مس در منطقه قشم از تأثیر فعالیتهای انسانی در.صنعتی و شهری و کارخانه لنج سازی میباشد
.آلودگی و انباشت این فلز در رسوبات این منطقه حکایت دارد
. بدینوسیله از سرکارخانم ماندانا علینیا که در انجام این پژوهش ما را یاری کردند صمیمانه سپاسگزاری مینماییم:تشکر و قدردانی

. کلیه مراحل انجام این مطالعه با رعایت مسایل اخالقی انجام شد:تاییدیه اخالقی
. در مطالعه حاضر هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد:تعارض منافع
 حجت اهلل جعفریان (نویسنده دوم) نگارنده تحلیل آماری و مقدمه،)%35(  ناصر کوسج (نویسنده اول) نگارنده نتایج و بحث:سهم نویسندگان
) و%10(  عبدالرحمن پاتیمار (نویسنده چهارم) نگارنده مقدمه و بحث،)%20(  عبدالواحد رحمانی (نویسنده سوم) نگارنده روش کار و مقدمه،)%25(
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)%10( حسنی قلی پور (نویسنده پنجم) نگارنده مقدمه
. موردی توسط نویسندگان گزارش نشده است:منابع مالی
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ABSTRACT

ARTICLE TYPE

In this study, coastal sediments of Qeshm, Bandar Khamir and Bandar Laft regions in
Hormozgan province were studied to determine the level of contamination of heavy
metals lead, nickel, zinc, iron and copper by natural processes or human activities. In
order to identify environmental pollutants caused by heavy metals, shovel sampling was
performed from the sediments of these areas to measure the concentration of heavy
metals and determine the enrichment index. The location of the samples was determined
using a GPS device and sampling of surface sediments (tidal zone) was performed at 30
stations in the study areas. Atomic absorption of flame spectrometry was used to
determine the concentration of heavy metals. The results showed that the mean
concentrations of heavy elements lead, nickel, zinc, iron and copper in all sampling
stations showed a significant difference (p<0.05). In terms of concentration of studied
elements in Qeshm region (copper: 33.76±1.88, zinc: 85.44±2.75, lead: 31.79±1.23,
nickel: 34.17± 2.29 and Iron: 38000±691.21 μg/g) compared to Bandar Khamir (copper:
26.84±2.30, zinc: 77.54±2.12, lead: 24.71±1.37, nickel:25.82±1.30 and iron: 36810±
482.882 μg/g) and Bandar Laft (copper: 22.74± 2.42, zinc: 65.22±2.61, lead: 19.93±1.32,
nickel: 21.70±2.06 and iron: 35560±1014.56 μg/g) had higher contamination. The
results also showed that the metal enrichment factor is low in all sediment samples and
in terms of Müller geochemical index, the degree of soil contamination is in the category
of non-contaminated soils. Based on the results, it can be stated that the pollution
situation in the study areas (Qeshm, Bandar Khamir and Bandar Laft) for the studied
metals is less than the world standard, but among the studied areas, Qeshm region
compared to Bandar Khumir and Bandar Raft It shows more pollution, which is mostly
related to the proximity of this area (Qeshm) to Kaveh Qeshm Petrochemical Plant,
Qeshm Cement Plant and the entry of industrial and municipal water effluent and
launcher plant. Also, the high index of copper metal enrichment in Qeshm region
indicates the effect of human activities on pollution and accumulation of this metal in the
sediments of this region.
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