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 خوریات ماهشهر بین جزرومدیآلودگی جیوه در رسوبات میزان ارزیابی 

 2، کمال غانمی1، سیدمحمدباقر نبوی1، علیرضا صفاهیه*1هدی موری بازفتی

 خرمشهر دريايي فنونو علوم ۀدانشگا دريايي، علوم ۀدانشكد. 1

 دريايي خرمشهر وفنون علوم دانشگاۀ دريايي، علوم ۀدانشكد دريا، شيمي گروه. 2

 (29/7/96؛ تاريخ پذيرش:5/4/1395)تاريخ دريافت: 

 چکیده
. در هستندخصوص جیوه به علت سمیت، پایداری و اثرگذاری بر روی موجودات آبزی از نظر سالمت عمومی حائز توجه و اهمیت ه فلزات سنگین ب

ایستگاه انتخاب و از هر ایستگاه سهه   8این مطالعه به منظور بررسی غلظت جیوه در رسوبات بین جزر ومدی خوریات ماهشهر در استان خوزستان، 

ستفاده آنها با اجیوۀ آزمایشگاهی، محتوای های تحلیلانجام شد. پس از تجزیه و  1394در دی ماه برداری نمونهنمونه رسوب برداشت شد. عملیات 

 90 -490 محدودۀهای مورد بررسی در  از دستگاه جذب اتمی و به کمک تکنیک بخار سرد سنجیده شد. میانگین غلظت جیوه در رسوبات ایستگاه

. شهد میه تدریج از میزان آلودگی کاسته نانوگرم بر گرم قرار داشت. مقادیر باالی جیوه در خور پتروشیمی یافت شد و با افزایش فاصله از این خور ب

ها نشان داد، درحالی که بر طبق فهاکتور آلهودگی جههانی،     ، آلودگی خیلی شدید را برای اکثر ایستگاهایمنطقهفاکتور آلودگی محاسبۀ طور کلی ه ب

 میزان آلودگی در حد کم تا متوسط قرار داشت.    

 آلودگی، جیوه، خورپتروشیمی، رسوبات :کلید واژگان
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 مقدمه. 1

افههزایش جمعیههت و گسههترع صههنایع گونههاگون در    

های شهری،  مجاورت مناطق ساحلی منجر به تخلیه پساب

 آلهودگی  ه دنبال آنکشاورزی و صنعتی به این مناطق و ب

ی وارد شهده بهه   هها  آالینهده شهده اسهت.    آبهی های محیط

ههای   حیهات آبزیهان، زیهان   بر ثیر أتبا  آبیهای اکوسیستم

نمونهۀ  نیهز  یات ماهشههر  خور .دنبال دارنده بقابل توجهی 

جاورت با بنهادر  که به دلیل م استیک اکوسیستم ساحلی 

بنهدر ماهشههر و بنهدر امهام خمینهی       مهم تجاری ایران )

هها   تجاری و نفتکشهای کشتیهمواره گذرگاه بسیاری از 

بوده و با وجود صنایع مختلف پتروشهیمی همهواره تحهت    

 یهات های متنوعی بوده و بار آلودگی ایهن خور  پسابتأثیر 

  .Assar, 2009) یافته استای فزایندهروند 

 فرد است به منحصر فلزی جیوه سنگین، فلزات بین در

دیهده   معهدنی  و آلهی  مختلهف  اشهکال  بهه  طبیعهت  در که

 و جیوه . Storelli et al., 2002 ؛Zalups, 2000) شود می

مواد یافت شهده در محهیط زیسهت    ترین سمیترکیباتش 

  .Houserova et al., 2007 ،Rao et al., 2010)هسهتند  

 خطهرات  و جههانی  وسیع پراکنش فراوانی، زیستی، تجمع

 بهین فلهزات   از تها  اسهت  شده باعث آن ناشی سمی بسیار

 باشههد جیههوه بههه معطههو  توجههه بیشههترین سههنگین،

(Mazloomi et al., 2008.  
در خورموسی مطالعات مختلفی در مهورد آلهودگی جیهوه    

مههم موجهود در پسهاب پتروشهیمی     ههای  آالیندهکه یکی از 

این مطالعات محققین بر بیشتر ، صورت گرفته است. در است

این باورند که پساب واحد کلرآلکهالی پتروشهیمی بنهدر امهام     

یی از فلز جیوه بوده که بها ورود  خمینی)ره  حاوی مقادیر باال

قرار تأثیر شدت تحت ه پساب ناشی از آن اکوسیستم اطرا  ب

؛ et al., 2012 Azimi؛ Babadi et al., 2015) گیهرد مهی 

Faghiri et al., 2011 ؛Goudarzi et al., 2006.  
آبهی رسهوبات بهه عنهوان مخهزن و      های اکوسیستمدر 

بهه  رونهد.  مهی شهمار  ه مقصد نهایی تجمع فلزات سنگین ب

 طهوالنی  ههای  برای مدت رسوبات در هادیگرآالیندهبیانی 

 از و Casas, 2003) ؛(Froghi et al., 2007مانند می باقی

 جایگهاهی  هم وکننده حمل عنوان به هم رسوبات که آنجا

تواننهد  مهی  کننهد مهی  عمل سنگین فلزات نشست ته برای

 یههک هههایآلههودگی وضههعیت تاریخچههۀ کننههدۀ مههنعکس

ایهن فلهزات    . Singh et al., 2005) باشند آبی اکوسیستم

ممکن است از جهای دیگهری منشهار گرفتهه باشهند و در      

رسوبات ته نشین و ذخیره شده و از طریق خورده شدن و 

 غهذایی شهوند  زنجیهرۀ  جذب سطحی توسهط آبزیهان وارد   

(Malakootian et al., 2011  . جیوه نسبت به سایر فلزات

سنگین تمایل بیشتری به رسوبات سهطحی دارد و بها ورود   

به دریا عمدتا توسط ذرات معلق و مواد آلی محلهول در آب  

 از . Goldblum et al., 2006) پیوندندمیبه رسوبات بستر 

 مهدیریت  ههای بهالقوه و   شناسایی استرس منظور به رو این

 ارزیهابی  اکولوژی این آالینده،تأثیرات بهتر و پیشگیری از 

مراقبههت و پههایش مههدوام محههیط     و رسههوبات کیفیههت

میههزان  کههردنمشههخ  بههرای روع  تههرین مسههتقیم

 شمار می رود.ه محیطی بهای  آلودگی

جیهوه  آالینهدۀ  غلظت گیری اندازههد  از این مطالعه 

آن بها اسهتاندارد   مقایسهۀ  در رسوبات خوریات ماهشههر و  

خوریهات  آلودگی ان آگاهی از میز جهانی رسوب، به منظور

 .استبه این فلز  ماهشهر

 

 ها مواد و روش. 2

 مورد مطالعه و روش نمونه برداریمنطقۀ . 1. 2
خوریات ماهشهر )شامل خورهای منطقۀ هفت خور در 

مجیدیههه، سههمایلی، غنههام، غزالههه، پتروشههیمی، جعفههری،  

عنهوان  یک ایسهتگاه در بحرکهان هنهدیجان )بهه     دورق  و 

    .1 )شکل ایستگاه شاهد  انتخاب شد

 GPSهها توسهط دسهتگاه    موقعیت جغرافیایی ایستگاه

 نشهان داده  1که در جهدول     مشخ  شدCX 12)مدل 

بهین   رسهوبات  از بهرداری نمونهه  ایسهتگاه  در هر است.شده

 استفاده وسیلۀ و بابه 1394در دی ماه  خوریات جزرومدی

 بخشهی  شد. رسهوبات از  انجام نقطه سه گرب ون وین از از

 برداشته و جهت داشتند، گرب بدنۀ با را تماس کمترین که



 701 ... در یوهج یآلودگ یزانم یابیارز

 
های پالستیکی قرار داده شد غلظت جیوه در کیسه تعیین

و بهه آزمایشهگاه     گذاشهته  یه   ههای جعبهه  درون سهسس  و

C در دمهای فریهزر   در آنهالیز  زمهان  منتقل شد و تها 
◦20- 

هفته پهس   . یک Gavrilovic et al., 2007) نگهداری شد

برداری، رسوبات هضهم شهده و عملیهات سهنجش     از نمونه

 انجام شد.

 

  مورد مطالعهنقشۀ منطقۀ  . 1 شکل

 

 های مورد بررسیموقعیت جغرافیایی ایستگاه. 1جدول 

 عرض جغرافیایی نام ایستگاه

N 

 طول جغرافیایی
E 

 49 ° 46  ´990 ´´ 30 ° 05  ´763 ´´ بحرکان

 49 ° 01  ´394 ´´ 30 ° 27  ´686 ´´ دورق

 49 ° 02  ´478 ´´ 30 ° 25  ´004 ´´ غنام

 49 ° 04  ´553 ´´ 30 ° 24  ´773 ´´ پتروشیمی

 49 ° 09  ´710 ´´ 30 ° 26  ´602 ´´ غزاله

 49 ° 11  ´886 ´´ 30 ° 29  ´220 ´´ مجیدیه

 49 ° 06  ´522 ´´ 30 ° 27  ´589 ´´ جعفری

 49 ° 11  ´576 ´´ 30 ° 28  ´279 ´´ سمایلی
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 و سنجش جیوهها نمونه.آماده سازی 2. 2
مورد نیاز  وسایل جیوه تمامیگیری اندازه در ابتدا برای

 نیتریهک  اسهید  سهاعت در  24مهدت   بهه  اسهتفاده  از قبل

تقطیر شسته شد و در نهایت با آب دوبار  داده قرار درصد7

 وزنشان شدن ثابت ساعت تا 48 به مدت را شدند. رسوبات

 رسوبات سسسکرده و  خشک 1انجمادیکنندۀ  در خشک

 شهدند  الهک  میکهرون  63 الهک  از اسهتفاده  شده بها  خشک

(Babadi et al., 2015 . 

خشهک   رسهوب  از گهرم  1 ابتهدا  جیهوه،  سنجش جهت

 2 و غلهی   نیتریهک  اسهید  میلی لیتهر  4 با همگن شده را

 آزمهایش ههای  لوله درون غلی  سولفوریک اسید لیتر میلی

 آلومینیهومی،  فویهل  بها  هها لوله درب بستن از پس و ریخته

 3 سهسس  و اتهاق  دمهای  در سهاعت  یهک  به مهدت  هانمونه

C ساعت در دمای
هضم گردیدند. پس از سهرد شهدن    90◦

 2پتاسهیم  کرومهات  دی %10میلی لیتر  محلول 1، هانمونه

از کاغذ صافی عبهور داده  ها نمونهبه آنها اضافه شد. سسس 

میلی لیتر رسانده شدند. همزمهان بها    25شدند و به حجم 

شاهد در همان شهرایط و بها   نمونۀ  3، هاسازی نمونهآماده

  همههههان نسههههبت اسههههید و آب مقطههههر تهیههههه شههههد

(MOOPAM, 1999.      در نهایت میزان جیهوه بهه کمهک

و با استفاده از  UNICAM919مدل  3دستگاه جذب اتمی

 سنجیده شد. 4تکنیک بخار سرد

میییزان محاسییبۀ و  5تعیییین فییاکتور آلییودگی. 3. 2

 6آلودگی رسوبات
مهم تعیین آلهودگی رسهوبات بهه    های شاخ یکی از 

مختلف مثل فلزات سهنگین فهاکتور آلهودگی    های آالینده

. ایهن شهاخ  بهه کمهک      Babadi et al., 2015) اسهت 

   گردد.میهای مختلفی محاسبه  به روع 2و  1های فرمول

 
1 Freeze drier 
2 K2Cr2O7 
3 Atomic Absorption Spectrometry 
4 Cold Vapor technique 
5 Contamination Factor 
6 Regional Contamination Factor 

  1فرمول)

(Cfr)  فاکتورآلودگی منطقه   =
غلظت فلز در رسوبات مورد مطالعه

غلظت فلز در رسوبات طبیعی و بکر
  

 50جیوه در رسوبات بکر خلهیج فهارس   آالیندۀ غلظت 

  . Sadiq, 1992) است بر گرم محاسبه شدهنانوگرم 

  2فرمول )

(Cfg)  فاکتورآلودگی جهانی   =
غلظت فلز در رسوبات مورد مطالعه

میانگین غلظت جهانی فلز
  

بر گرم  نانوگرم 400میانگین غلظت جهانی فلز جیوه، 

تفسهیر نتهایج و مشهخ       .Babadi et al., 2015)اسهت  

 انجام گرفت. 2شدن میزان آلودگی به کمک جدول 

 هاپردازش داده .4 .2
  آزمهون  بها اسهتفاده از   هها  داده بهودن  نرمهال  بررسهی 

Wilk  Shapiro-  از اطمینهان  حصهول  از انجام شهد. پهس 

 رسهوبات  در جیوه غلظت مقایسۀ ها، برای داده بودن نرمال

 و طرفه یک واریانس آنالیز آزمون از مطالعه خورهای مورد

 توکی آزمون پس از اختال  دارای هایتفکیک گروه برای

 .گردید استفاده

 

 . نتایج3
گیری شده در رسوبات منطقۀ مورد غلظت جیوۀ اندازه

ارائه شده اسهت.   2مطالعه برحسب نانوگرم برگرم در شکل

براساس این نمودار بیشترین میزان جیوه مربوط بهه خهور   

نانوگرم بر گرم و کمترین میهزان   490 ± 70پتروشیمی با 

نهانوگرم بهر گهرم     99 ± 30در ایستگاه بحرکان به میزان 

، 123 ±10یری شهد. غلظهت جیهوه در خهور دورق    گاندازه

، 419 ±50، مجیدیههه475 ±110، غزالههه 312 ±60غنههام

نهانوگرم بهر گهرم     121 ±50و سمایلی 363 ±70جعفری 

 گیری شد.اندازه
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 وضعیت آلودگی با توجه به مقدار فاکتور آلودگی رسوبات. 2 جدول

6 Cf≥ 6  ≤Cf<3 3  ≤Cf≤1 1 Cf< Cf 

 وضعیت آلودگی منطقه کم آلودگی آلودگی متوسط آلودگی قابل توجه آلودگی خیلی شدید

 

 

 ((p<0.05) استدار معنیاختالف دهندۀ در رسوبات )حروف التین غیرمشابه نشان  )±SD) غلظت جیوه میانگین .2شکل

 

ههای   بهرای ایسهتگاه  ای منطقهه مقدار فاکتور آلهودگی  

ه ارائه شده است. با توجه بهه نتهایج به    3مختلف در جدول

ههای بحرکهان،    این فاکتور ایسهتگاه محاسبۀ دست آمده از 

بقیههۀ دورق و سههمایلی دارای آلههودگی متوسههط جیههوه و  

پتروشهیمی و جعفهری    )مجیدیه، غنام، غزالهه،   ها ایستگاه

 دارای آلودگی خیلی شدید بودند.

 در رسوبات مورد مطالعه و تفسیر نتایجای منطقهمیزان فاکتور آلودگی . 3 جدول

 سمایلی جعفری مجیدیه غزاله پتروشیمی غنام دورق بحرکان 

 22/2 26/7 38/8 5/9 8/9 24/6 46/2 98/1 ایمنطقهفاکتورآلودگی 

 متوسط خیلی شدید خیلی شدید خیلی شدید خیلی شدید خیلی شدید متوسط متوسط وضعیت آلودگی

 

 4نتایج مربوط به فهاکتور آلهودگی جههانی در جهدول     

فهاکتور  محاسهبۀ  نشان داده شده اسهت. نتهایج حاصهله از    

 ههای ایستگاهآلودگی جهانی حاکی از آلودگی کم رسوبات 

بحرکان، دورق، سمایلی، غنام و جعفری و آلودگی متوسط 

 .استخورهای مجیدیه، غزاله و پتروشیمی 
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 میزان فاکتور آلودگی جهانی در رسوبات مورد مطالعه و تفسیر نتایج .4 جدول

 سمایلی جعفری مجیدیه غزاله پتروشیمی غنام دورق بحرکان 

 30/0 90/0 04/1 18/1 22/1 78/0 30/0 24/0 جهانیفاکتور آلودگی 

 کم کم متوسط متوسط متوسط کم کم کم وضعیت آلودگی

 

مقایسه تعهدادی از اسهتانداردهای جههانی رسهوب بها      

ارائه شهده اسهت. نتهایج نشهان      5حاضر در جدول مطالعۀ 

 ERLاسهتاندارد  دهندۀ این است کهه وضهعیت منطقهه از    

 کمتر است. PELو  ERMاستانداردهای بیشتر و از 

 NOAA (Mooraki et al., 2009)استانداردهای مختلف غلظت جیوه در رسوبات مورد مطالعه با مقایسۀ  . 5جدول

 استاندارد
 غلظت جیوه

 رم برگرم(نانوگ) 

ERL 200 

ERM 700 

PEL 700 

  99-490 مطالعه حاضر

 

 گیرینتیجه. بحث و 4
ههههای مختلفهههی وارد  از راه محیطهههی ههههایآالینهههده

در نهایهت  ها آالیندهشوند. این  ساحلی میهای اکوسیستم

رسهوبات   آنهالیز  .شهوند مهی شده و وارد رسوبات ته نشین 

از ههای دریهایی    شرایط آلودگی اکوسیسهتم  ارزیابی جهت

  .Pekey, 2006) اهمیت خاصی برخوردار است

غلظهت جیهوه در خوریهات    گیری اندازهنتایج حاصل از 

مختلههف نشههان داد کههه الگههوی حضههور عنصههر جیههوه در  

 رسوبات به صورت زیر است:

 < غنههام≤جعفههری≤مجیدیههه≤غزالههه≤پتروشههیمی

 بحرکان≤سمایلی ≤دورق

، ن مطالعههه خورهههای پتروشههیمی، غزالههه برطبههق ایهه

مجیدیه، جعفهری و غنهام دارای مقهادیر بهاالیی از جیهوه      

بودنههد و خورهههای دورق، سههمایلی و بحرکههان آلههودگی   

. باتوجه به نمهودار ارائهه    >05/0p) کمتری را نشان دادند

 داکثر غلظهت جیهوه در  ح، در این مطالعه 2شده در شکل 

شد و با افهزایش فاصهله و دور   گیری اندازهخور پتروشیمی 

شدن از خور پتروشیمی، به تدریج از غلظت جیوه کاسهته  

فاصهلۀ  طوری که در ایستگاه بحرکان کهه در  ه ؛ بشود می

قهرار گرفتهه کمتهرین     هها  سایر ایسهتگاه دورتری نسبت به 

ههر ههه بهه     به همهین ترتیهب،  میزان جیوه سنجیده شد. 

مجهددا   ، رویهم مهی سمت باال دست خور پتروشیمی پیش 

ولهی ایهن   یابهد  مهی غلظت جیوه موجود در رسوب کاهش 

نسبت به پایین دست بار آلودگی با آهنگ کمتری کاهش 

بها   2006و همکهاران در سهال    Goudarzi. دههد میروی 

هههای مختلههف، کههانون  غلظههت جیههوه در ایسهتگاه مطالعهۀ  

نطقه را خور پتروشیمی اعالم کردنهد و  آلودگی جیوه در م

. نتایج یابدمیبا افزایش فاصله از آن میزان آلودگی کاهش 

و همکهاران در سهال    Goudarziیافتۀ حاضر نیز با مطالعۀ 

 کامال مطابقت دارد. 2006

محاسبه شده در ایهن  جیوۀ غلظت مقایسۀ  6در جدول

 انجههام شههده طههیمطالعههات  برخههی از مطالعههه بهها نتههایج 

 شده است.ارائه  خوریات ماهشهرهای گذشته در  سال
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خوریات ماهشهر از انشعابات متعددی تشکیل شده که 

. در شوندمیبه تنهایی به عنوان یک خور شناخته  هر یک

هر یک از مطالعات انجام شده اغلب تعدادی از این خورها 

مورد بررسی قرار گرفته است. در نتیجه شدت آلودگی هر 

آنهها از  فاصهلۀ  ا با توجه به موقعیت مکهانی و  یک از خوره

جیوه، متفهاوت اسهت. در مطالعهات پیشهین     آالیندۀ مرکز 

وسیعی محدودۀ رسوبات خوریات ماهشهر در جیوۀ غلظت 

نانوگرم بر گرم  متغیر بهوده اسهت. وسهعت     16140-90)

ناشهی از شهرایط   توانهد  میتغییرات غلظت جیوه محدودۀ 

محیطهی در  ههای  ارزیهابی کهه  فیزیکی پویای منطقه باشد 

دلیل حضور بنهادر مههم   ه . بکندمیاین منطقه را پیچیده 

تجاری و صنایع مختلهف پتروشهیمی و نفتهی در منطقهه،     

نفتی و تجاری مختلفی روزانه در منطقه تهردد  های کشتی

ه داشته و جهت حف  عمق کشتیرانی عملیات الیروبهی به  

. اجهرای  گیهرد مهی طور مداوم در خوریات ماهشهر صورت 

عملیات الیروبی باعث برهم زدن بستر و آزاد سازی فلزات 

مهمهی در نتهایج حاصهله    تهأثیر  سنگین شده و در نهایهت  

خواهد داشت. ثابت نبودن مقهدار جیهوه خروجهی توسهط     

یکهی از  توانهد  میواحد کلر آلکالی پتروشیمی بندرامام نیز 

ی هها  دالیل گستردگی نتایج در مطالعات مختلف طی سال

 گذشته باشد.

 حاضر با سایر مطالعات در خوریات ماهشهرمطالعۀ رسوبات جیوۀ غلظت . مقایسۀ 6 جدول

 غلظت جیوه

 نانوگرم بر گرم
 منبع

 مطالعه حاضر 99 -490

690- 310 Babadi et al., 2015 

4440- 500 al., 2012 Azimi 

9010- 440 Faghiri et al., 2011 

16140- 210 Assar, 2009 

11540- 1160 Haghighat, 2009 

3000- 130 Mooraki et al., 2009 

780- 90 Dehghan Madiseh et al., 2009 

10030- 150 Goudarzi et al., 2006 

 

حاضههر میههانگین غلظههت جیههوه در خههور   ۀمطالعههدر 

شههد. گیههری انههدازهبههر گههرم  نههانوگرم 490پتروشههیمی 

Goudarzi  و  2006همکههههاران در سههههال  وBabadi  و

غلظت جیوه در خهور پتروشهیمی را    2015در سال  همکاران

 گهزارع کردنهد و   گهرم  گرم بهر نانو 690و  10030به ترتیب 

خههور معرفههی کردنههد. ایههن تههرین آلههودهخههور پتروشههیمی را 

باال بودن مقادیر جیوه را به علت مجاورت این خهور   محققین

با واحد کلرآلکالی عنوان کردند. واحدهای صنعتی کلرآلکهالی  

آبههی هههای سیسههتممعههدنی را بههه عنههوان پسههاب وارد  ۀجیههو

معدنی دارای حاللیهت کمهی در    ۀجیواز آنجایی که . کنند می

آب است، با تخلیه شدن در محیط، جیوه )دارای بهار مثبهت    

  تشهکیل کمهسلکس   اسهت با رس بستر )که دارای بار منفهی  

 گهردد نشهین مهی  تهه پایداری داده و در نهایت در سطح بستر 

(Goudarzi et al., 2006 ؛Manohar et al., 2006 .  در

این مطالعه نیز خور پتروشیمی حهداکثر غلظهت جیهوه را    

رسد گمان محققین قبلی در مورد  اد که به نظر مینشان د

 باشد.یید أتمنبع آلودگی درست و مورد 

این تحقیهق نشهان داد کهه عهالوه بهر خهور       های یافته

نیههز از جملههه  خورهههای غزالههه و مجیدیههه   پتروشههیمی،

از آنجهایی کهه    گیرنهد. مهی خورهای آلوده به جیهوه قهرار   
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انتهههایی خوریههات ناحیههۀ در خورهههای غزالههه و مجیدیههه 

در صهورت بهروز آلهودگی در آنهها     ، انهد شدهماهشهر واقع 

مدت زمان بیشتری در این خوریهات نسهبت بهه    ها آالینده

. همچنین جریانات جزرومهدی  مانندمیدیگر مناطق باقی 

در این منطقه آب و مواد آالینهده را بهه سهمت خورههای     

دالیهل   تمامی اینرسد می. به نظر کنندمیانتهایی منتقل 

منجر به افزایش میزان بار آلهودگی جیهوه در خهور غزالهه     

و  Dehghan Madiseh، 2009در سهههال  Assarشهههود. 

و همکههاران در سههال  Babadi ،2009همکههاران در سههال 

، 600به ترتیب مقدار جیهوه را در رسهوبات غزالهه     2015

ههای  یافتهگرم بر گرم گزارع کردند؛ که نانو 350و  210

و همکاران نزدیکتر  Babadiحاصل از این مطالعه به نتایج 

 است.

Stathopoulou   نشههان  ،2001و همکههاران در سههال

 آلههودگی جیههوه در رسههوبات یکههی از منههابع  دادنههد کههه

و  اسهت نفتهی و احتهراق سهوختهای فسهیلی     های  آلودگی

باالترین میزان جیوه در رسوبات را نزدیک صنایع نفتهی و  

از  کردنهد.  گیهری هها انهدازه  کشهتی  محل ساخت و تعمیهر 

واقهع   صادرات نفتهای اسکلهآنجایی که در خور مجیدیه 

مختلفهی در آنجها حضهور    ههای  کشهتی و نفتکشها و  شده

مقادیر باالی جیهوه امهری   مشاهدۀ آلودگی و  وجود، دارند

و همکاران در سهال   Babadiمطالعۀ است. در  مورد انتظار

 410میهانگین جیهوه    بها مقهدار   نیز خور مجیدیهه  2015

بر گرم یکی از خورهای آلهوده بهه جیهوه گهزارع      نانوگرم

 شد.

نهانوگرم بهر گهرم     363غلظت جیوه در خهور جعفهری   

و  Babadiانجام شهده توسهط   مطالعۀ در شد. گیری اندازه

غلظهت جیهوه در خهور جعفهری      2015در سال  همکاران

مطالعهۀ  دست آمد. نتایج حاصل از ه بر گرم ب نانوگرم 350

و همکهاران بسهیار نزدیهک     Babadiههای  یافتهه حاضر به 

 است.

بر گهرم   نانوگرم 312در مورد خور غنام آلودگی جیوه 

پهایین دسهت و در   در از آنجایی که خور غنام بدست آمد؛ 

دورتری نسبت به صنایع پتروشیمی قرار گرفتهه، در  فاصلۀ 

خلهیج  دهانهۀ  بهه سهمت    یات ماهشهرمسیر خروجی خور

میهزان گهردع و تبهادالت آب در ایهن      و واقع شدهفارس 

کمتر تحت زیاد بوده و به نسبت ایستگاههای قبلی  منطقه

در پهایین دسهت   . خور دروق گیردمیقرار ها تأثیر آالینده

در باال دست خهور پتروشهیمی   و سمایلی خور پتروشیمی 

تواند ناشی از میکه  مقادیر کمتری از جیوه را نشان دادند

از صنایع پتروشیمی و کم بودن و افزایش فاصله دور بودن 

 باشد. مناطقتردد و کشتیرانی در این 

بسهیار  فاصهلۀ  بحرکان نیز به عنوان ایستگاه شهاهد در  

دورتری نسبت به خوریات ماهشهر انتخاب شد. همهانطور  

صنایع پتروشهیمی،  به دلیل عدم حضور رفت میکه انتظار 

کمتهری از  بسهیار  مقهادیر  تجاری نفتی و بنادر های اسکله

. در دادنشان بر گرم  نانوگرم 99 به میزانرا آلودگی جیوه 

 Dehghan Madiseh وSabzalizadeh سهط  مطالعه که تو

بوسیف انجام شد، میهزان   -در منطقه لیف 2010در سال 

گرم بر گهرم  نانو 110 -350محدودۀ جیوه در رسوبات در 

 همیهزان حهداقل مطالعه   حاضر به نتیجۀ یافتۀ گزارع شد. 

Sabzalizadeh  وDehghan Madiseh .نزدیک است 

ای  ، محاسبه فهاکتور آلهودگی منطقهه   3ولبر طبق جد

ها نشهان داد، در   آلودگی خیلی شدید را برای اکثر ایستگاه

، آلههودگی 5حالیکههه در مقیههاس جهههانی برطبههق جههدول 

رسوبات در خور پتروشیمی، مجیدیه و غزاله متوسط و در 

بسهیاری از   محاسهبه گردیهد.  ها در حهد کهم    ایستگاهبقیه 

موجودات آبزی جهت تغذیه، تولید مثل و بطور کلی برای 

 زندگی و زنده مانده به بسهتر و رسهوبات وابسهته هسهتند.    

هها   رسوبات نیز به عنوان مقصد نهایی بسهیاری از آالینهده  

. بهه همهین جههت اسهتانداردهایی جههت      کننهد  عمل می

بینهی بهروز اثهرات سهور      ت و پهیش تعیین وضعیت رسهوبا 

مقایسهه  زیستی در آبزیان مرتبط با رسوبات تدوین شهده.  

 ههای مختلهف   میانگین غلظت جیوه در رسهوبات ایسهتگاه  

ی کیفیت رسهوب در  بر گرم  با استانداردها نانوگرم 300)

دههد کهه از اسهتانداردهای     نشهان مهی   5در جدول  جهان

ERM  درصد جوامع بیولوژیهک در   50)حدی که کمتر از

کمتر اسهت، درحهالی    )میزان احتمال اثر  PELخطرند  و 
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)حهدی   ERLاز استاندارد  سنجیده شده جیوۀ مقادیر  که

درصد جوامع بیولوژیک در خطرند  بیشتر  10از  که کمتر

در واقع با این میزان غلظت جیوه در منطقهه کمتهر   است. 

یافته ههای  ع بیولوژیک درخطر هستند. درصد جوام 10از 

و  Babadiهای یافتهمقایسه با استانداردهای جهانی نیز با 

 مشابه است. 2015در سال  همکاران

آلهوده بهه فلهز     ماهشههر طور کلی رسوبات خوریات ه ب

و ای منطقهه و در مقایسهه بها اسهتانداردهای     جیوه هستند

شدن بهه   جهانی وضعیت هندان مناسبی ندارند. با نزدیک

خور پتروشیمی میهزان آلهودگی جیهوه افهزایش و بها دور      

رسهد  مینظر ه تدریج کاهش می یابد. لذا به شدن از آن، ب

این مرکز صنعتی در آلودگی ایجاد شده در منطقه دخیهل  

باشد. خوریات پتروشیمی، مجیدیه، غزاله نسبت بهه سهایر   

مقایسهۀ  خوریات آلهودگی بیشهتری داشهتند. در مجمهو      

کهه مقهدار   دهد مینتایج حاصل با مطالعات گذشته نشان 

جیهوه نسهبت بهه ده سهال گذشهته کهاهش یافتهه و ایهن         

ها به دریا  احتماال ناشی از مدیریت مناسب خروجی پساب

ولهی همچنهان    استهای اخیر  در سالها آالیندهو کنترل 

، ایمنطقههههمههین مقههدار نیههز برطبههق فههاکتور آلههودگی  

خوریات  بیشترودگی خیلی شدید در وجود آلدهندۀ  نشان

نوز رسوبات به مرز هولی در مقیاس جهانی  ماهشهر است

 .اندنرسیدهآلودگی شدید 

بها  بهوم  زیستجهت حف  گردد میدر نهایت پیشنهاد 

سهالمت عمهومی، پهایش    تأمین و  یات ماهشهرارزع خور

مههداوم ایههن منطقههه و ممانعههت از ورود ایههن آالینههده بههه  

 در دستور کار قرار گیرند. یات ماهشهراکوسیستم خور
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