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 مقدمه

کان  مما و   دریاا راه ر       باهه  حساا     ۀ خورها در منطق

 نساانی  های  ناشی  م فعال تهای  آلودگیدر معهض    ند   گهفته

های   کوس ست  که هستند خصوص فلز ت سنگ و  به   طب عی

. فلاز ت  [1]د نساام   مای   نقه ض مو جهخور ر  با خطه  -ساحل

 آبای در هاای   در محا    آلودگیعنو ن منابع  صلی   سنگ و به

، تجماع میساتی،   میاددل ل سم ت   که بهشوند   می نظه گهفته

پااریهی در   تخهیا  میساتی، ماناادگاری   عاد      خطاه محا    

 یاهه در    باه   ی ر  در سه سه جهاان   گستهدههای  مح  ، نگه نی

.  یاو  [2]  ند خود جل  کهده  به آبیهای     کوس ست ها  مح  

که  شناخته شودعنو ن تهدیدهای  حتمالی   تو ند به  می مسائل

ۀ  ناد مد. باا توساع     می خطه    سالمت  نسان ر  بهها   کوس ست 

های  فلز ت سنگ و طی سال آلودگیصنعتی،  -سهیع  رتصادی

آباای  فااز ی  یافتااه   بااه ی اای  م هااای   خ ااه در  کوس ساات 

فصل آن تبدیل شده  ست     میستی به ی حل  مش الت مح  

منابع مختلا    ر ه م  آلودگی. فلز ت سنگ و   دیگه عناصه [3]

 نساانی  مجملاه   های  سطحی، بارش، فعال تهای  شامل ر  ناب

هاای   صنعتی   رد محا   های    دفع فاضالبها  فاضالبتخل ۀ 

هاای   . در  یو م ان، فعال ت[4]شوند   می خور   نو حی ساحلی

  منااط   ها  در بس اری  م مص  آلودگی نسانی به منبع  صلی 

 فز ی  محتو ی فلاز ت سانگ و   موج    ساحلی تبدیل شده 

 . [5]در رسوبات سطحی خورها شده  ست 

صنعتی به خورها موج   فز ی   -فاضالب خانگیۀ تخل 

کاه ک ی ات آب   شود   می آبیهای  آالیندهچند به بهی غلظت 

 نو حی ساحلی   سالمت محا   آبازی ر  تحات تا ق ه راه ر     

شاههی حاا ی ماو د شاوینده،     هاای   . پساب[7   6]دهد   می

چهبی   ر غو   فلز ت سنگ و هستند کاه در مصا  خاور،    

 خااور  نباشااتهۀ در رسااوبات دهانااب شااته   رد دریااا شااده   

هاا، منجاه باه      پاالیشگاهصنعتی   های  . فعال ت[8]شوند   می

شده که در مناط  ساحلی،  م طهی  خورها   رد   تول د پساب

، حاا ی فلاز ت سانگ و، چهبای     هاا   یو پساب .شوند  می دریا

هستند کاه  کوس سات  آبای ر  باا خطاه       مو د نیتی ر غو  

به سا   ستاند ردهای سااممان   .[9]د نسام  می  نقه ض مو جه

ساطحی  های  به منابع آبها  فاضالبۀ بهد شت جهانی، تخل 

صاورت حاد ک ه     باید به سا   ساتاند ردهایی باشاد کاه باه    

شود   رعایت  یو  ستاند ردها تحت   می ب انها  آالیندهغلظت 

 . در[11]  ساات میساات  نظااارت ساااممان حیاحاات محاا   

ب شته  م حد  ستاند رد  آلودگیکه غلظت پار متههای   صورتی

نو حی سااحلی   آبای ر  باا خطاه     های  آن باشد،  کوس ست 

DO.  کساا هن محلااول  [11]سااامد   ماای مو جااه
( ی اای  م 1

موجود ت آبازی   که ح اتپار متههای مه  ک ی ت آب  ست 

ح اات   ،کااه  آن در آب در صاورت   بساتگی د رد   به آن 

آب،  آلاودگی باا  فاز ی  غلظات     . فتاد   مای  به خطاه  آبزیان

یاباد کاه حاد      مای  شاخص  کس هن محلاول در آب کااه   

گه  در ل تاه  سات     م لی 2سطحی، های   ستاند رد آن در آب

BODپار متههای  .[12]
2   COD

 در تع ا و مع ار مهمای   3

ۀ کنناد  آلاوده   غلظت ماو د   [13] هستندآب  آلودگی سطح

شاود    مای  گ هی  یو پار متهها تع  و   ند مهآلی در آب توس  

میااد  غلظات  یاو د  پاار مته، ب اانگه شادت      میاد باودن  که 

در  BOD   CODحاد  ساتاند رد      [14]آب  سات   آلودگی

 111   51تهت     بهسطحی های   ی در آب  لحظهگ هی    ند مه

ز ی ای دیگاه  م   گه  در ل ته  سات. فلاز ت سانگ و ن ا      م لی

 م حاد   ب شاته شادن آن  کاه   باوده ب پار متههای ک ی ات آ 

.  سات  آبزیاان محا     آلاودگی گه تهدید خطه ن ستاند رد، ب ا

ن از  م پار متههاای ک ی ات آب     ، چهبای   ر غاو  ها  دتهجنت

سطحی، های  آب گه  در  م لی 5/1 م  هاکه  فز ی  آن هستند

مو د دفعی،  ساتیاده  . [16   15]شود   می آب آلودگیموج  

هاای    م آب در مندگی شههی، مو د شاوینده   ساایه فعال ات   

صاانعتی مقااد ر میااادی ن تااه رن   فساایه ر  بااه    -شااههی

 م حاد  هاا  کند.  فز ی  غلظت آن  می آبی   ردهای   کوس ست 

گه  در ل تاه( در آب،  قاه منیای باه       م لی 6   51 ستاند رد  

شادگی توسا  ماو د م اری         غنید رد    یو  آبزیانمح   

تو ناد ر ی سااختار   عمل اهد      مای  یوتهف  اس ون منابع آبی

باه آسا   باه تناوس میساتی،          عال ه ردگر ب کوس ست   قه 

 .[17] کند پاید ری   تعادل آن  کوس ست  ر  ن ز مختل

 ن، ش الت   نخل ناخد   م مناط  سور ، گورسوم هایخور

  باا دریافات   گ هناد   مای شمالی شاهه بنادرعبا  سهچشامه    

جنوبی به خلا     -شههی با مس ه شمالی -صنعتیهای  پساب

گاه حجا    ن حااههی  یاو خورهاا، ب اا     آلودگیریزند.   می فار 

 سات کاه منجاه باه باوی ناامطبوس در       ها  آالیندهمیاد غلظت 

شود. فلز ت سنگ و ن ز بخشای  م    می ساحل   شهه بندرعبا 

که  کوس سات  آبای خلا        ست خورهای بندرعبا  آلودگی

 فار  در نو ر ساحلی ر  با خطه  نقه ض مو جه ساخته  ست. تاا 

                                                           
1. Dissolved Oxygen 
2. Biochemical Oxygen Demand 
3. Chemical Oxygen Demand 
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 جامعی در  یو بخ  صاورت نگهفتاه  سات، باه    ۀ کنون مطالع

هم و دل ل په ه  حاضه سعی در سنج    پاای  غلظات    

  فلااز ت ساانگ و در آب   پار متههااای ف زی وشاا م ایی آب 

در هاایی   ساا ل رسوبات مص  خورهای شهه بنادرعبا  د رد.  

یا   م خورهاای شاهه      شود کاه کاد      می  یو په ه  مطهح

آبای  های  دن  کوس ست که بندرعبا ، نق  ب شتهی در آلوده

 مص  خورهای بندرعبا   م آلودگیبندرعبا  د رد؟ یا  ین ه 

 د؟ باا گ اه   مای  طبقه راه ر در کد    آلودگیهای  لحاظ شاخص

په هشااگه ن، خااور ۀ توجااه بااه مشاااهد ت م ااد نی   مطالعاا 

 کوس ساات  آباای  آلااودگیگورسااوم ن ب شااتهیو نقاا  ر  در 

 گ هد.  می شدید ره ر آلودگیطبقۀ بندرعبا  د رد   در 

 پژوهش ۀپیشین

په هشگه ن متعددی به بهرسی    رمیاابی پار متههاای ک یای    

هاای   فعال ات   ناد.   پهد ختهآب   رسوبات مص  ساحلی خورها 

موجا   نتشاار    رتصاادی  ناهری پاار     منطقۀ  یاهۀ  صنعتی 

 رمیاابی خطاه   باه ی  شود کاه په هشاگه ن     می فلز ت سنگ و

خورهاای  ۀ  کولوری ی  یو فلاز ت،  م رساوبات دریاایی   دهانا    

 لگوی فلاز ت سانگ و در  یاو     که ندکهدبهد ری   نمونهمنطقه 

های  بود. شاخص Fe>Zn>Cu>Ni>Cr>Pb>Cd>Hgرسوبات 

  تاا حاد دی متوسا  در    ک   آلودگیب انگه  ضع ت  آلودگی

 آلودگیدر بهرسی  (.1396شنا    هم ار ن،   ح منطقه بود 

غلظاات فلااز ت ساانگ و در آب    ب شااتهیو  خلاا   گهگااان،

مصا    درر د  گهگاان ر دخاناۀ  رسوبات خل   گهگان   مص  

. کمتهیو غلظات ن از در آب      ستسو   رههر د  گهگانر دخانۀ 

رسوب ساحل گلوگاه   کاناال خزینای مشااهده شاد. در با و      

ب شاتهیو   فلز ت، سهب ب شاتهیو مقاد ر ر  در آب   فلاز ر ی   

ریاو   خوردر رسوبات سطحی  .[18] مقد ر ر  در رسوب د شت

و در کشاور  ر گوئاه،   ئشاههی مونتاه  یاد   منطقۀ در  1د الپالتا

 لگاااااااااوی غلظااااااااات فلاااااااااز ت سااااااااانگ و 

Zn>Cr>Cu>Pb>Ni>As>Sc>Cd  ساایت  م   18 ست که در

کا  تاا    آلاودگی ۀ  یو خاور، غلظات فلاز ت سانگ و در طبقا     

هاای   بندرگاه.  لگوی فلز ت سنگ و در [19]متوس  ره ر د رد 

 نااد   خهچناا   بافااتآفهیقااا، در  2ربااان   ریراااردمد  خلا   

 Zn> Cu> Pb> Cdدر رسوبات سااحلی   ،Cu>Zn>Pbدریایی 

باود. غلظات فلاز ت     Cu> Zn> Pb> Cd  در آب خلا   ن از   

                                                           
1. Rio de La plata 
2. Durban & Richards 

،  لای   سنگ و در رسوبات   آب خل   ب    م حاد مجاام باود   

 غلظت آن در بافت  ند   خهچن  کمته  م حاد  ساتاند رد باود   

در ماالزی کاه  م طهیا  خاور باه       3کالنتانۀ ر دخان. در [21]

TOCریازد، غلظات     مای  دریا
 در رساوبات خاور باه حاد رل     4

رسد؛ سهب در رسوبات خور به حد ک ه خود رس ده  سات؛    می

که   در رسوبات خور دیده شد،  ما دیگه فلز ت سنگ و کمتاه  

 م حد  ستاند رد بود.  گهچه غلظت فلز ت سانگ و در رساوبات   

تو ناد موجا      مای  TOC ندک باود،  ماا کااه  پاار مته     خور 

بنادر  شاود. در خورهاای   شدگی فلز ت سانگ و در خاور     غنی

، پسااب ناشای  م   خم ه، ت ااب   جگا و در  ساتان ههمزگاان    

پاه رش م گااو موجا   فااز ی  غلظات ر ی، سااهب، ماا       

کادم و  در رسوبات مص  خور شده    ختالف آنها با ساو حل  

 آلاودگی لحاظ  رمیابی خطه  کولوری ی ن ز   م ب ه معناد ر  ست.

 سات   متوسا  تاا میااد    آلاودگی در حد  شده مطالعه خورهای

فلاز ت   آلاودگی کشاور ماالزی،    5کو ال سالنگور در خور. [21]

ب شته  م حاد  ساتاند رد   مانگه  های  جنگلسنگ و در رسوبات 

 کولاوری ی راه ر د رد؛  ماا     آلودگی  منطقه در خطه  ست آن 

گ اهی حاه  موجا  ت ب ات   تجماع فلاز ت      های    گونهته ک

  یاا  س ساات    ساات ساانگ و در  نااد   گ اااهی آن شااده 

ر د   مای  شامار   خاور باه   آلودگیۀ پاالیی طب عی در تصی   گ اه

 El-Turk et al., 2018 .)هااای  شاااخص 6کالناا  در خااور

رسوبات مانگه  ب انگه  یاو باود کاه غلظات ساهب در       آلودگی

 شادیدی  آلاودگی رسوبات  م حد آساتانه فه تاه باوده   د ر ی    

ۀ مح طای در طبقا    میسات لحاظ خطاه   ، منگنز   م   م ست

در  7گنگاااۀ ر دخاناا .[22]متوساا  رااه ر د رنااد    آلااودگی

صانعتی ر   -هند ستان، ساالنه حج  میادی  م فاضالب شاههی 

کند   غلظات رر ت معلا      می  م طهی  خور   رد  ر انو  هند

در خور ب شته  م مناط  باالدستی ر دخانه  ست کاه  یاو    آب

. [23] گ اهد  نشئت می خا  به خورهای   م  ر د فاضالب تیا ت

، کشور چا و  شهری  در شمال 8ش ان ر دخانۀ در مص  خور 

یاباد.  رمیاابی فلاز ت      مای   فاز ی   آلاودگی غلظت پار متههای 

   باوده  آلاودگی  م آلاودگی  سنگ و در آب خور ب انگه م از ن  

 Zn>Cr>Cu|>Pb>As>Cd>Hg لگوی فلاز ت سانگ و در آن   

؛  ما تجمع آنها در رسوبات سااحلی خاور، موجا  فه تاه      ست

                                                           
3. Kelantan 
4. Total Organic Carbon 
5. Kuala Selangor 
6. Klang 
7. Ganga 
8. Sheyang 
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. [24]شاود    مای   ی آنهاا   مم ناه رفتو غلظت فلز ت  م غلظات  

رسوبات کشا رمی، صنعتی   فاضاالب   په هشگه ن نشان د دند

ۀ مرد هساتند   ب شا ن  دریای خور  آلودگی عامل  صلیشههی 

 ی کاه  لگاوی     گوناه    فتاد؛ باه    می آن طی فصل ممستان  تیاق

ساااطحی خاااور  هاااای  غلظااات فلاااز ت سااانگ و در آب 

Pb>Hg>Cu>Zn>Cd>As آن ب اانگه   آلاودگی    رمیابی  هبود

. غلظت م    ر ی با دماا   ست شدید  یو خور آلودگیدرجۀ 

د ری د شاتند. غلظات    معناا   رر ت معل  در آب خور  رتباا   

د ری  معناا  رتبا   COD   DOکادم و  ن ز با دما، رر ت معل ، 

یان  تساه  ر دخانۀ  خل  ۀ نقط 21په هشگه ن  م . [25] د رد

باهد ری کاهده   غلظات فلاز ت       نموناه  در شهق کشاور چا و  

کااه در مصاا  خااور کهدنااد گ ااهی    نااد مهساانگ و ر  در آن 

هاا   آالیناده ب شتهیو غلظت مشااهده شاد   باا فاصاله  م آن،     

 لگاوی فلاز ت سانگ و در    (. Li et al., 2019یابند    می کاه 

جناوبی کشاور   ۀ هند  دماغا ۀ رار شبهدر جنوب  1 نور خورآب 

رساااااااااااوبات ، در Ni>Pb>Cu>Cr>Cdهناااااااااااد( 

Cr>Pb>Cu>Ni>Cd   کاات   ، در خهچناا ، صاادف   پلاای

Cu>Cr>Pb>Ni>Cd ها    در ماهیPb>Cr>Ni>Cu>Cd   کاه

 باود ها ناشی  م تیا ت در میستگاه آن آبزیانتیا ت در  رگان س  

ر دخاناۀ  . په هشگه ن غلظات فلاز ت سانگ و در خاور     [26]

 ناد کهد کولوری ی بهرسی های  در بنگالدش ر  با شاخص 2مقنا

فلز ت سانگ و در خاور   ک   آلودگیآنها ب انگه  په ه  نتای   

، غلظاات فلااز ت در  نااد نزی 3د سااون در خااور .[27]  ساات

گ اهی شاد کاه       ناد مه سنگ و شامل کادم و ، سهب   کاه    

 کولاوری ی   آلاودگی  ب انگه  یو بود که کادم و  BCFشاخص 

-Ipomoea pesگ ااهی  ۀ گونا میااد  توجه به تاه ک    که با د رد

caprae         در مص  خاور،  غلا  کاادم و  در رساوبات    ناد

لحاااظ  کولااوری ی   م. [28]گ اااهی آن  نباشااته شااده  ساات 

غهبای    در جناوب  4باه اا بالن اا   خلا   ب شتهیو خطاهی کاه   

ر   ر انو   طل   ساحل شهری شهه باه ا بالن ای آرر نتا و(  

آن هاای   کند، فلز سهب  ست که در بافت خهچنا    می تهدید

شدت  نباشته شده    یو آبازی ر  باا خطاه  نقاه ض مو جاه        به

کشور چ و، غلظت فلاز ت   5فود  در خل   .[29]ساخته  ست 

سنگ و  رمیابی شده   نتای  آن ب انگه  یو  ست کاه کاادم و    

                                                           
1. Ennore 
2. Maghna 
3. Dasun 
4. Bahía Blanca 
5. Fudo 

مح طی متوس   ست؛ کاه   ن از     میست صلی با خطه ۀ آالیند

هاا   آلودگیب ولوری ی منیی  یجاد کند که  یو آقار مم و  ست 

در ناو ر   آبزیاان صانعتی   پاه رش   های  ناشی  م پساب فعال ت

 (.Wang et al., 2020ساحلی باشد  

 (ها  روش و مواد) کار روش

 د ری  سااتان ههمزگااان در  -شااهه بناادرعبا  مهکااز س اساای

عهض شامالی  در قۀ  58درجه    26 ل ه جنوب  یه ن در   منتهی

 لنهاار گهیناوی      نصا  طاول شاهری  م   در قۀ  88درجه    55  

حاد د   شاهه به ساا  طاهح جاامع    ۀ   رع شده  سات. محاد د  

 ه تار مساحت د رد.  رتیاس متوس  شهه  م سطح دریاا  5/5323

در ساال  جمع ت شاهه بنادرعبا    مته  ست.  41تا  6/1حد د 

   م جناوب  . شهه بندرعباهز ر نیه بوده  ست 588حد د 1395

نظاامی  منطقۀ به دریا،  م شمال به  رتیاعات پوالدیو،  م شهق به 

  شههک مس ونی ن ه ی هو یی    م غهب به شاههک مسا ونی   

تجااری   نظاامی شاه د بااهنه محاد د       س لۀ ن ه ی دریایی   

دل ال  جاود  رتیاعاات شامالی شاهه، شا   عماومی           ست. به

تاا   3حاد د     دریا   سوی جنوب  صورت طب عی  م شمال به  به

درصد  ست. چهار خور در بندرعبا   جاود د رد کاه جهات     4

 ریزند.  می   به دریا رندجنوبی د  -شمالی

ک لاومته، در غاهب    4/4باا طاول تقهیبای    خور ساور   

   م شاههک مسا ونی ن اه ی دریاایی         سات بندرعبا  

 4گ اهد. خاور گورساوم ن باا طاول        می تئباهنه نش ۀ س ل

فاضااالب در شاامال شااهه شااه س  ۀخاناا  تصاای هک لااومته  م 

  باا عباور  م مهکاز شاهه بنادرعبا    دریافات        شاود  می

 ریزد.  می شههی، به دریاهای  پساب

 رتیاعااات شاامالی هااای  خااور شاا الت کااه  م ر  ناااب 

جناوب باه    -  با مس ه  نحناایی شامال   ده گ میسهچشمه 

 .  ست ک لومته 6ریزد، د ر ی طول تقهیبی   می دریا

ک لاومته  م   4/6خور نخل ناخد  ن ز باا طاول تقهیبای    

  با مس ه منحنی  ست شمالی سهچشمه گهفته های  ر  ناب

تاهیو    شهریشههی، در های  جنوب   دریافت پساب -شمال

 شهه بندرعبا     نتهای بلو ر خل   فاار ، باه دریاا   ۀ نقط

 مورع اات ج ه ف ااایی خورهااای   1. در شاا ل ریاازد  ماای

در شهه بندرعبا   ر ئه شده  سات کاه در آن    شده مطالعه

بندرعبا ، ب اانگه مصا  خاور در    ۀ رن  در نقش آبینقا  

خورهاا  ۀ دریای خل   فار   ست که با  ضوح ب شته، دهان

 تهت    م ر ست به چپ آ رده شده  ست. به
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 خور شیالت، خور گورسوزان، خور سورو(

خورهاااای  آلاااودگیدر ر ساااتای پاااای     رمیاااابی 

چهاار  مق اا  فصالی، طای    در  حاضه په ه  بندرعبا ،

 نجا  شد. چهار خور سور ، گورسوم ن،  1398 سال م  فصل

آممای  ر  تش  ل د د   باه ی   ۀجامعش الت   نخل ناخد ، 

سنج  پار متههای ف زی وش م ایی  م آب   رسوبات مص  

 باه  نجاا  شاد. در هاه فصال،      مقطعی بهد ری  نمونهخورها 

باهد ری  م آب خورهاا     نموناه بار عمال   11 صورت تصادفی 

دی به دریای خلا   فاار (   در با و     مص  خور در  ر 

حهه  پ ا  حجا  آب(  نجاا  گهفات.      12ا 11 های ساعت

 باهد ری، باا    نموناه توجه به  ساتاند ردهای   آب باهای  نمونه

به آممایشگاه آب  عتسه به نجا  شده    حه ف آممایشگاهی

هاای    نتقال د ده شد   آمماای     فاضالب شهه بندرعبا 

آب  نجاا   هاای   نموناه  در سنگ وف زی وش م ایی   فلز ت 

بهد ری، حه ف کامالً شسته   تم ز   نمونهشد. پ   م هه بار 

 بعدی، خطایی رخ ندهاد. باه  ۀ بهد ری مهحل  نمونهشد تا در 

گ هی پار متههای مختل  ف زی وش م ایی آب،    ند مهمنظور  

کاه شاامل یا     د شا چندیو حهف  ستیاده   م در هه نقطه

متاهی باه ی     م لی 311 با حج   ی  ش شهدرپوش   بطهی 

 متهی  م لی هز ر ی با حج    ش شهی  بطهی ، DOسنج  

متاهی باه ی     م لای  هاز ر ، د  بطاهی  BODبه ی سانج   

 هااز رساانج  فلااز ت ساانگ و   یاا  بطااهی پالساات  ی 

کل های  فه   ر غو، دتهجنت   کلی-متهی به ی چهبی  م لی

بهد شات شاد     آب  م مهکز خورها های   ستیاده شد. نمونه

 .دشا در شه ی  عد  دستهسی مستق  ،  م طناب  ساتیاده  

بهد ری  م آب،  م رسوبات سطحی مص  خورها   نمونه هنگا 

بهد ری شاده    نمونهمته سطحی رسوبات( ن ز   سانتی 11- 1  

و، به آممایشگاه  نتقاال    به ی سنج  غلظت فلز ت سنگ 

(، ر ی Cdغلظت فلز ت سنگ و شامل کاادم و    د ده شد. 

 Zn  سااهب ،)Pb   ماا   )Cuخاااک بااا ر ش  ۀ( در نموناا

 گ هی شد.    ند مههض    جرب  تمی در آممایشگاه 

غلظت پار متههای ف زی وش م ایی   فلز ت سانگ و در  

آب   رسااوبات سااطحی مصاا  خورهااای بناادرعبا  در   

باا تحل ال   هاا   مق ا  فصلی بهرسی شاد    خاتالف فصال   

م انگ و تاوکی بهرسای    ۀمقایس طهفه   آممون  ی   ریان  

 و پار متههای ک یای آب،  م  منظور  رتبا  ب  به ،سپ شد. 

 .دشا  ستیاده  15/1د ری  امعنی پ هسون در سطح همبستگ

پ   م سنج  غلظت فلز ت سنگ و در رساوبات ساطحی   

منظااور  رمیااابی آن  م    مصاا  خورهااای بناادرعبا ، بااه  

 .دش ستیاده  آلودگیهای  شاخص

Igeo) انباشت  زمین آلودگیشاخص 
0) 

باه   آلاودگی  1ۀ طبا  معادلا   (Igeo نباشتگی    مم وشاخص 

فلز ت سنگ و ر  با توجه به نسبت غلظت هه فلاز سانگ و   

 ۀپوسات  ی آن فلاز در    مم نهبه غلظت  شده بهرسی  ۀنموندر 

 کند:  می مم و محاسبه

 1)  geoI  log2 Cn /  1.5 Bn 

                                                           
1. Geoaccumulation Index 
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غلظات   Cn نباشاتگی،    مم ومعهف شاخص  Igeoکه در آن، 

 ی   مم نهغلظت  Bnفلز سنگ و در نمونه    ۀشد گ هی   ند مه

(. ضهی  1مم و  ست  جد ل  ۀپوستهمان فلز سنگ و در 

های  ن ز به ی کم نه کهدن ت   ه ت  حتمالی در غلظت 5/1

شود.   می شناسی  عمال  مم وهای   ی ناشی  م فعال ت  مم نه

کاهد کاه    مشخصبه ی  یو شاخص مختل  ر   ۀرد 7موله 

به به مقادیه  111در آن، باالتهیو رده مقادیه عناصه حد رل 

   (.2 جد ل  [31] مهجع  ست

 گرم در کیلوگرم(  میلیای عناصر در میانگین شیل )برحسب   زمینهغلظت  .0 جدول

 جیوه کادمیوم سرب روی نیکل کبالت ونادیوم مس کروم آهن

4711 91 45 131 19 51 95 21 38/1 4/1 

 (0444رسوبات براساس شاخص تجمع ژئوشیمیایی مولر ) آلودگیبندی سطح   درجه .2 جدول

 آمده برای شاخص تجمع ژئوشیمیایی دست  بهعدد  آلودگیدرجۀ یا  Igeoشاخص  آلودگی
 1 1 کامالً غ هآلوده

 1ا 1 1 متوس  آلودگیغ هآلوده تا 
 2ا 1 2 آلودگیمتوس  

 3ا 2 3 متوس  تا شدید آلودگی
 4ا 3 4 شدید آلودگی

 5ا 4 5 شدید تا بس ار شدید آلودگی
 5 6 بس ار شدید آلودگی

 

 CF0 آلودگیفاکتور 

تو نناد    می تهت    به آلودگیدرجۀ    آلودگی صوالً مقادیه ضهی  

   شاده  بهرسای  مهباو  باه عنصاه سانگ و     آلودگیتوص یی  م 

 م  آلااودگیمحاا   رسااوب ر   ر ئااه دهااد، ضااهی      آلااودگی

شاده باه غلظات      بهد شات ۀ کهدن غلظت عنصه در نمونا   تقس  

(. ضاهی   3آید  جد ل   می دست  مم نه بهۀ همان عنصه رد نمون

 :[31]آید   می دست  به 2ۀ هاکنسون  م ر بط آلودگی

 2) 
i nCF C /  C 

غلظات   Cnغلظت عنصاه در نموناه      Ciدر  یو ر بطه، 

 مهجع  م انگ و ش ل(  ست.  ۀمادهمان فلز در 

 ( رسوباتCF) آلودگیبندی هاکنسون برمبنای ضریب   رده .3 جدول

 رسوب آلودگیضریب  CF آلودگیضریب 

 ک  آلودگی 1ته  م  کوچ 

 متوس  آلودگی 3تا  1

 رابل توجه آلودگی 6تا  3

 میادبس ار  آلودگی 6ته مسا ی  بزرگ

 

 mCd2شده   اصالح آلودگیشاخص 

 ۀدرجا هاایی کاه در شااخص      محاد دیت دل ال  جاود     به

                                                           
1. Contamination Factor 
2. Modified Degree of Contamination 

 3ۀ شد   صالح ۀر بط ،توس  هاکنسون  ر ئه شده بود آلودگی

 :دش ر ئه  آلودگی ۀدرجبه سا  شاخص  

 3) 
8

1


i

fi
C

mCd
n

 

 تعد د پار متههای n   آلودگیفاکتور  CFدر  یو ر بطه، 

سامد تا   می  ست.  یو ر بطه  یو  م ان ر  فه ه  شده بهرسی

 بتو ن تعد د متنوعی  م فلز ت سنگ و ر  باد ن محاد دیت  

به ساا    رساوبات  آلاودگی بندی ساطح    دسته د.کهبهرسی 

صاورت    باه  آلودگی ۀدرجشده    صالحمقادیه کمی شاخص 

 (.1396شنا    هم ار ن،   ح  د ش ر ئه  4 جد ل

رسوبات برمبنای شاخص  آلودگیبندی سطح   درجه .0 جدول

 mCdشده   اصالح آلودگی

 رسوب آلودگیوضعیت  mCdشاخص محدودۀ 

 آلودگی م  ک بس ار  ۀدرج 5/1ا 1

 آلودگی م  ک  ۀدرج 2ا 5/1

 آلودگیمتوس   م  ۀدرج 4ا 2

 آلودگی م  میاد ۀدرج 8ا 4

 آلودگی م  میادبس ار  ۀدرج 16ا 8

 آلوده میادشدت بس ار  به 32ا 16

 مافوق میاد ۀدرجبا  آلودگی 32ته  م   بزرگ
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 (PLI0) آلودگیشاخص بار 

  ر ئاه شاده  سات      آلودگیتع  و سطح  به ی یو شاخص 

فلاز ت ر  در  خت اار ماا     آلودگیتو ن تخم نی  م سطح   می

هاای   ضهب شااخص   ره ر دهد.  یو شاخص  م طهی  حاصل

 رابل محاسبه  ست: 4صورت فهمول   فلز ت به آلودگی

 4) 7   cd zn pb cuPLI CF   CF   CF   CF 

 11 م صایه  غ هآلاوده( تاا     آلاودگی مقادیه شاخص بار 

طاور معماول، مقاادیه      کناد کاه باه     مای  ت   هلوده بس ار آ

تاه    بزرگ  مقادیه  آلودگیعد  ۀ دهند  نشان 1ته  م   کوچ 

 نسبت باه فلاز ت سانگ و  سات     آلودگیۀ دهند  نشان 1 م 

[32]. 

 ها  یافته

پار متههای ک یی خور سور  در چهار فصال ساال    سنج 

تهت ا  در    باه هاا   آالیناده غلظات  ۀ ب ش ن نشان د د 1398

گاه   ساال   ۀ تابستان، بهار، پای ز   ممستان  ست که در ن م

سهد سال  ست. در فصاول بهاار   تابساتان،    ۀ ب شته  م ن م

هاا،   جاز کل یاه     باه غلظت پار متههای ف زی وش م ایی آب 

 میسات   ب شته  م حد  ساتاند رد سااممان حیاحات محا      

( ی ای  م عناصاه مها     DO. پار مته  کس هن محلول   ست

 سات کاه کااه  آن موجا  ماهگ       آبزیاان  اات  به ی ح

شود که در مص  خاور ساور  در غاهب      می آبزیهای  گونه

    سااتبناادرعبا ، غلظاات آن کمتااه  م حااد  سااتاند رد  

  کوس ساات  آباای آن منطقااه ر  بااا خطااه  نقااه ض مو جااه 

 ی،   لحظاه در شاه ی    TSSغلظات   حد  ستاند رد سامد.  می

آن در خاور  ۀ م انگ و سااالن گه  در ل ته  ست که   م لی 61

.  فاز ی   (5 جاد ل   گه  در ل تاه  سات    م لی 5/76سور  

غلظت مو د معل  در آب موج  کد رت آب   کااه  ناور   

دهد.   می ره ر ت ق هر  تحت  آبزیان  ح ات  شود میدریافتی 

 م حاد     باوده غلظت فلاز ت سانگ و در تابساتان    ۀ ب ش ن

یسااتی فلااز ت در کااه تجمااع م  ساات سااتاند رد آن فه تااه 

شده که ساالمت   آلودگی رگان س  موجود ت آبزی، موج  

کنناد ر     مای     نسان که  م مناابع دریاایی  ساتیاده    آبزیان

 دهد.    می ره ر ت ق هتحت 

فاضاالب در شامال    ۀخانا   خور گورسوم ن که  م تصای ه 

  باا دریافات فاضاالب     گ هد میشهه بندرعبا  سهچشمه 

                                                           
1. Pollutant Load Index 

.  سات  ریزد، د ر ی آلودگی شادیدی   می خا  شههی به دریا

تهت ا  در    باه هاا   غلظات آالیناده  ۀ در  یو خور ن ز ب شا ن 

ها،   جز غلظت کل یه   تابستان، بهار، پای ز   ممستان  ست. به

غلظت دیگه پار متههاای ف زی وشا م ایی طای تابساتان       

بهار ب شته  م حد مجام آن  سات. در پاای ز   ممساتان ن از     

ها، غلظت دیگه پار متهها   فه  (   کلیPb جز عنصه سهب   به

ب شته  م حد مجام آن  ست. حد  ستاند رد  کس هن محلاول  

 DOهاای   خانه    ر د آن به منابع آب ( در خه جی تصی ه

گه  در ل ته  سات کاه کااه  آن      م لی 2سطحی، حد رل 

آن در ۀ کند،  ما م اانگ و سااالن    می ح ات آبزیان ر  مختل

گاه  در ل تاه  سات کاه یا         م لای  54/1خور گورسوم ن 

(. 6 جاد ل    ست مح طی به ی ح ات آبزیان  مش ل میست

ن ز  م پار متههاای مها  ک یای     BOD   CODپار متههای 

 111   51تهت ا    باه هاا  آب هستند که حاد  ساتاند رد آن  

 ی  سات،  ماا م اانگ و      گه  در ل ته در شه ی  لحظاه   م لی

 231   431تهت ا     سوم ن بهدر مص  خور گورها آنۀ ساالن

گااه کاااه  فعال اات  ن گااه  در ل تااه بااوده کااه ب ااا   م لاای

 ،  درنهایات   ست مو د آلیۀ تجزی به یهو می های  باکتهی

شاود.    مای  موج  گندیدن آب    نتشار باوی تعیاو  م آب  

گ هی شاد کاه     غلظت فلز ت سنگ و ن ز در آب خور  ند مه

کادم و  ب    م حد مجام جز عنصه سهب، غلظت ر ی     به

در تابساتان  سات. چهبای      ها غلظت آنۀ آن  ست   ب ش ن

مانند   می شوند   در سطح آب باری  ب تهک   نمیآر غو با 

  موج  کد رت آب   تجمع در  رگان س  آبزیان شده کاه  

  هاا   د. غلظت چهبای شو  می منجه به مهگ آبزیان ،درنهایت

ب شته  م حد مجام آن  خور گورسوم نهای  دتهجنت در آب

 5/1   11حاد ک ه  هاا   ی کاه  ساتاند رد آن    گوناه    ست؛ باه 

در خاور  هاا  آنۀ گه  در ل ته  ست کاه م اانگ و سااالن     م لی

 گه  در ل ته  ست که  م لی 4/2   1/21تهت     گورسوم ن به

تو ند ناشای  م فاضاالب خاا   ر دی باه خاور   ر غاو         می

 شههی باشد.های  کارگاه

جناوبی  م م اان شاهه     - الت با مسا ه شامالی  خور ش

بندرعبا  عبور کهده   با دریافت فاضالب خا  شههی، باه  

ریاازد. غلظاات پار متههااای     ماای دریااای خلاا   فااار   

خور طای چهاار فصال ساال     ۀ ف زی وش م ایی آب در دهان

هاا   غلظت آالیندهۀ ب ش ن گ هی شد   نتای  نشان د د   ند مه

جاز    . باه  سات هار، پاای ز   ممساتان   تهت   در تابستان، ب  به

آب، غلظات دیگاه پار متههاا در    های  یه  عنصه سهب   کل
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فصول ب شته  م حد  ستاند رد باود کاه ب اانگه شادت     ۀ هم

 ر دی خور باه دریاا  سات. غلظات     ۀ آلودگی میاد در دهان

چهار  حاد  ساتاند رد     ( کمته  م ی DO کس هن محلول  

   51تهت ا     باه  BOD   CODآن  ست؛ حاد ک ه غلظات   

در هاا  آنۀ گه  در ل ته  ست کاه م اانگ و سااالن     م لی 111

  سات کاه با    م ساه     321   167تهت     خور ش الت به

به به حد  ستاند رد آن بود. غلظات کاادم و  د  به باه حاد      

 سااتاند رد آن بااود؛ حااد ک ه غلظاات  سااتاند رد فساایات   

ل تااه  ساات کااه گااه  در   م لاای 51   6تهت اا    ن تااه ت بااه

خور ش الت ب    م د  به باه  ۀ در دهانها آنۀ م انگ و ساالن

ن ز ب شته  م حد ها  (؛ چهبی، ر غو   دتهجنت7بود  جد ل 

 ستاند رد بوده که  یو پار متهها ب انگه آلاودگی میااد خاور    

خور ر  ۀ که ح ات  کوس ست  دریایی در دهان  ست ش الت

 کند.    می با مش ل آلودگی تهدید

 خور سوروغلظت پارامترهای فیزیکوشیمیایی در مصب  .4 جدول

 و انحراف معیار میانگین زمستان پاییز تابستان بهار حد استاندارد واحد پارامتر

pH SU 5/6 – 5/8 3/6 1/6 6/5 1/6 29/1 ± 6 

DO Mg/l 2 54/1 52/1 48/1 65/1 17/1 ± 55/1 

BOD Mg/l 51 164 ± 47 144 151 235 129  ی  لحظه 

COD Mg/l 111 314 ± 115 219 311 451 236  ی  لحظه 

Cd Mg/l 1/1 235/1 414/1 219/1 213/1 19/1 ± 27/1 

Pb Mg/l 1 3/1 2/1 5/1 5/1 25/1 ± 55/1 

Zn Mg/l 2 9/2 5/6 9/3 2/3 6/1 ± 1/4 

TSS Mg/l 61 5/76 ± 7/12 66 71 95 74  ی  لحظه 

NO3 Mg/l 51 166 177 142 136 4/19 ± 2/155 

PO4 Mg/l 6 15 19 6 6 4/5 ± 13 

Coliforms MPN/100ml 1111 452 788 326 339 215 ± 476 

Detergent Mg/l 5/1 6/2 9/2 9/1 7/1 56/1 ± 27/2 

Oil Mg/l 11 13 22 13 12 6/4 ± 15 

 

 غلظت پارامترهای فیزیکوشیمیایی در مصب خور گورسوزان .4جدول 

 

 میانگین و انحراف معیار زمستان پاییز تابستان بهار حد استاندارد واحد پارامتر

pH SU 5/6 – 5/8 5/6 6/6 8/5 6/5 49/1 ± 12/6 

DO Mg/l 2 59/1 51/1 53/1 53/1 13/1 ± 54/1 

BOD Mg/l 51 231 ± 29 215 211 267 244  ی  لحظه 

COD Mg/l 111 431 ± 67 385 396 531 412  ی  لحظه 

Cd Mg/l 1/1 195/1 396/1 165/1 152/1 11/1 ± 22/1 

Pb Mg/l 1 7/1 2/1 9/1 5/1 29/1 ± 82/1 

Zn Mg/l 2 9/5 4/7 4/4 2/4 4/1 ± 4/7 

TSS Mg/l 61 2/92 ± 4/14 93 95 118 73  ی   لحظه 

NO3 Mg/l 51 155 179 132 128 5/23 ± 5/148 

PO4 Mg/l 6 19 23 14 15 1/4 ± 7/17 

Coliforms MPN/100ml 1111 354 652 244 296 182 ± 386 

Detergent Mg/l 5/1 3/2 4/3 1/2 9/1 6/1 ± 4/2 

Oil Mg/l 11 15 36 17 7/12 6/11 ± 1/21 
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 غلظت پارامترهای فیزیکوشیمیایی در مصب خور شیالت .4 جدول

 میانگین و انحراف معیار زمستان پاییز تابستان بهار حد استاندارد واحد پارامتر

pH SU 5/6 – 5/8 3/7 8/6 5/6 4/6 4/1 ± 7/6 

DO Mg/l 2 49/1 51/1 52/1 56/1 13/1 ± 54/1 

BOD Mg/l 51 167 ± 46 136 144 236 155  ی  لحظه 

COD Mg/l 111 321 ± 97 239 274 461 311  ی  لحظه 

Cd Mg/l 1/1 141/1 263/1 211/1 195/1 15/1 ± 21/1 

Pb Mg/l 1 6/1 9/1 3/1 3/1 28/1 ± 52/1 

Zn Mg/l 2 6/2 9/3 4/2 2/2 7/1 ± 7/2 

TSS Mg/l 61 68 ± 13 61 59 89 66  ی  لحظه 

NO3 Mg/l 51 163 177 152 145 9/13 ± 159 

PO4 Mg/l 6 13 17 15 14 7/1 ± 7/14 

Coliforms MPN/100ml 1111 345 496 336 312 83 ± 372 

Detergent Mg/l 5/1 97/1 6/2 8/1 6/1 4/1 ± 9/1 

Oil Mg/l 11 14 6/22 6/15 9/15 8/3 ± 17 

 

تاهیو خاور بنادرعبا   خاور       در شاهری ها  آالیندهغلظت 

ۀ گ هی شد کاه نتاای  نشاان د د ب شا ن       ند مهنخل ناخد ( ن ز 

تهت ا  در فصاول تابساتان، بهاار، پاای ز          بهها  آالیندهغلظت 

جااز عنصااه سااهب     بااه. در تابسااتان   بهااار،  سااتممسااتان 

ها، غلظت دیگه پار متهها ب شته  م حد مجام آن بود؛  ماا    کل یه 

کمته  م حاد  ها  غلظت عناصه سهب، ر ی   کل یه در ممستان 

 جاد ل    ستاند رد بوده   دیگه پار متهها ب شته  م حد مجام بود

( در بهااار بااه کمتااهیو حااد خااود DO.  کساا هن محلااول  (8

شدید خو هد بود، چون در  یو  آبزیانآن به ت ق ه ت د   رس می

شاه س بااه   آبزیااان   شاود  ماایکااه دماای هااو  تعادیل   فصال  

دهند، ن ام به   می   فعال ت خود ر   فز ی  کنند میگر ری   تخ 

موجاود در  هاای   آالیندهۀ  س ل  که کاه  آن به رد کس هن د 

. شاود   مای  فنولاوری آنهاا  ۀ آب خور، موج   ختالل در چهخا 

کاه   سات  کادم و    ر ی ب شته  م حد مجاام  ۀ م انگ و ساالن

 ه خطااهر  بااهااا ، سااالمت آنآبزیااانتجمااع آن در  رگان ساا  

 ند رد. چهبای، ر غاو، دتهجنات   ماو د معلا  در آب ن از         می

کاه باا ره رگ اهی در ساطح آب        سات  ب شته  م حاد مجاام   

 شود.  می آبزیانن ام به ی  دریافت نور، موج  کاه  نور مورد

 ناخدانخل غلظت پارامترهای فیزیکوشیمیایی در مصب خور . 8جدول 

 میانگین و انحراف معیار زمستان پاییز تابستان بهار حد استاندارد واحد پارامتر

pH SU 5/6 – 5/8 1/6 9/5 3/6 8/5 2/1 ± 6 

DO Mg/l 2 48/1 55/1 61/1 54/1 15/1 ± 55/1 

BOD Mg/l 51 179 ± 41 152 165 241 159  ی  لحظه 

COD Mg/l 111 327 ± 77 278 268 438 325  ی  لحظه 

Cd Mg/l 1/1 195/1 231/1 155/1 114/1 15/1 ± 17/1 

Pb Mg/l 1 1/1 6/1 5/1 5/1 22/1 ± 42/1 

Zn Mg/l 2 1/3 4/5 4/2 6/1 63/1 ± 12/3 

TSS Mg/l 61 67 ± 13 62 63 87 57  ی  لحظه 

NO3 Mg/l 51 151 162 155 152 4 ± 155 

PO4 Mg/l 6 21 26 17 17 2/4 ± 2/21 

Coliforms MPN/100ml 1111 414 854 387 445 221 ± 525 

Detergent Mg/l 5/1 77/1 13/2 9/1 9/1 26/1 ± 82/1 

Oil Mg/l 11 2/13 4/21 6/11 12 6/4 ± 5/14 
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پااا   م سااانج  فصااالی غلظااات پار متههاااای     

 ن ز در مق اا  ها  آالیندهف زی وش م ایی آب، تومیع م انی 

طهفاه     ساالنه بهرسی شاد   نتاای  تحل ال   ریاان  یا      

باه ی پار متههاای    نشاان د د  م انگ و توکی ۀمقایسآممون 

BOD ،COD ،Pb ،Zn ،TSS  هاا،  خاتالف م اانی        کل یه

 جود د رد که مهبو  به  ختالف خور گورساوم ن باا دیگاه    

. ر  د ردآب هاای   آالیناده ب شتهیو غلظات   که  ست خورها

   خاتالف با و    گهفات د   ره ر ۀ خورها ن ز در طبقدیگه 

 (.9درصد معناد ر نبود  جد ل  95در سطح ها آن

 ما غلظت پار متههای آلودگی در دهاناۀ خورهاای شاهه    

بندرعبا ، د ر ی  ختالف ممانی بوده   طی فصاول مختلا    

، Ph   DOجز پاار مته    سال، غلظت پار متهها متیا ت بود   به

 95ه پار متهها طی مق ا  فصلی در سطح غلظت ممانی دیگ

، BODنشاان د د در پاار مته   هاا   درصد معناد ر باود. بهرسای  

COD ،Cd ،Pb،  ها، تابستان با دیگه فصاول      چهبیها  کل یه

 ختالف معناد ری د شت   در طبقاۀ ب شا نه راه ر گهفات       

دیگه فصول در ی  طبقاه راه ر گهفتناد    ختالفای باا ها        

مهبو  باه  فاز ی    ها  (. بنابه یو،  ختالف11 ند شتند  جد ل

  پار متههااای ف زی وشاا م ایی آب در  هااا  غلظاات آالینااده

تابستان  ست که با همۀ فصول متیا ت بود   شدت آلاودگی  

در  یو فصل بس ار  ست   ب شتهیو تا ق ه آلاودگی خاور باه     

  فتد.  ح ات آبزیان در  یو فصل  تیاق می

 خورهای شهر بندرعباسۀ نتایج اختالف مکانی غلظت پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب در دهان .4 جدول

 داری معناسطح  خور نخل ناخدا خور شیالت خور گورسوزان خور سورو حد استاندارد واحد پارامتر

pH SU 5/6 – 5/8 12/6 12/6 7/6 12/6 ns 171/1 

DO Mg/l 2 55/1 53/1 52/1 55/1 ns 883/1 

BOD Mg/l 51 ی  لحظه  b 164 a 231 b 167 b 179  *13/1 

COD Mg/l 111 ی  لحظه  b 314 a 431 b 321 b 327  *114/1 

Cd Mg/l 1/1 27/1 22/1 21/1 17/1 ns 389/1 

Pb Mg/l 1 b 59/1 a 87/1 b 56/1 b 45/1  *131/1 

Zn Mg/l 2 ab 2/4 a 5/5 b 8/2 b 1/3  *116/1 

TSS Mg/l 61 ی  لحظه  b 5/76 a 2/92 b 7/68 b 2/67  *142/1 

NO3 Mg/l 51 155 148 159 155 ns 817/1 

PO4 Mg/l 6 13 17 14 21 ns 113/1 

Coliforms MPN/100ml 1111 ab 476 b 386 b 372 a 525  *129/1 

Detergent Mg/l 5/1 2/2 4/2 9/1 8/1 ns 356/1 

Oil Mg/l 11 15 21 17 14 ns 631/1 

 خورهای شهر بندرعباسۀ نتایج اختالف زمانی غلظت پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب در دهان .01 جدول

 داری معناسطح  زمستان پاییز تابستان بهار حد استاندارد واحد پارامتر

pH SU 5/6 – 5/8 5/6 3/6 6 9/5 ns 288/1 

DO Mg/l 2 53/1 52/1 53/1 57/1 ns 387/1 

BOD Mg/l 51 ی  لحظه  b 171 a 244 b 167 b 159 *113/1 

COD Mg/l 111 ی  لحظه  b 321 a 471 b 312 b 281 **115/1 

Cd Mg/l 1/1 b 187/1 a 322/1 b 182/1 b 165/1 ** 116/1 

Pb Mg/l 1 b 46/1 a 952/1 b 56/1 b 47/1 *137/1 

Zn Mg/l 2 ab 66/3 a 86/5 ab 29/3 b 83/2 *131/1 

TSS Mg/l 61 ی  لحظه  b 5/67 a 7/94 ab 72 ab 5/71 *137/1 

NO3 Mg/l 51 ab 158 a 173 b 145 b 141 **111/1 

PO4 Mg/l 6 ab 17 a 21 b 13 ab 5/14 *145/1 

Coliforms MPN/100ml 1111 b 391 a 697 b 323 b 348 ** 111/1 

Detergent Mg/l 5/1 ab 19/2 a 8/2 b 93/1 b 69/1 **115/1 

Oil Mg/l 11 b 8/13 a 7/25 b 2/14 b 1/13 **112/1 



 020  سنجش و ارزیابی خطر آلودگی آب و رسوبات ساحلی در مصب خورهای شهر بندرعباس: حبیبی و همکاران

نتااای  حاصاال  م همبسااتگی پار متههااای ک یاای آب در 

در  BOD   COD خورهای شهه بندرعبا  نشاان د د ۀ دهان

 ،همرنا و  م بت   معنااد ری د رناد.  ر بطۀ درصد  99سطح 

BOD  با پار متههایDO ،TSS ،PO4 هاا، دتهجنات،     ، کل یه

 CODم بت   معنااد ری د رد.  ر بطۀ چهبی   فلز ت سنگ و 

م بت د رد،  لای  ر بطۀ با دیگه پار متهها  Ph   NO3جز   بهن ز 

، غلظات  COD، چون با  فاز ی    ستمنیی  DOآن با ر بطۀ 

DO  ه  در سطح  ب و فلز ت سنگ و باۀ یابد. ر بط  می کاه

   PHدرصد م بت   معناد ر بود؛ چهبی باه غ اه  م    99   95

DO  ،بااا دیگااه پار متههااا ر بطااه م باات   معناااد ری د شاات

باا دیگاه    PO4 ،  همرنا و  PH   DOدتهجنت ن ز به غ ه  م 

 (.  11م بت   معناد ری د شت  جد ل ر بطۀ پار متهها 

 خورهای شهر بندرعباس با همبستگی پیرسونۀ بین پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب در دهان ۀرابط. 00 جدول

Pb Zn Cd Oil Detergent Coliform PO4 NO3 TSS COD BOD DO PH  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 1 PH 

1 19/1- DO 

1 ** 87/1- 14/1 BOD 

1 ** 96/1 **83/1- 17/1 COD 

1 ** 84/1 ** 82/1 22/1- 11/1- TSS 

1 31/1 48/1 42/1 28/1- * 58/1 NO3 

1 *52/1 35/1 *58/1 *62/1 17/1 12/1 PO4 

 1 *72/1 **71/1 47/1 *57/1 *57/1 13/1- 11/1 Coliform 

1 *59/1 42/1 **74/1 **77/1 *74/1 **69/1 26/1- 29/1 Detergent 

1 **82/1 **63/1 *56/1 *65/1 **74/1 **81/1 **74/1 31/1- 27/1 Oil 

1 **79/1 **85/1 **68/1 37/1 *67/1 *61/1 *61/1 *55/1 21/1- 14/1 Cd 

1 **75/1 **75/1 **79/1 *58/1 48/1 39/1 **82/1 **86/1 **88/1 13/1- 14/1- Zn 

1 **74/1 *57/1 **77/1 **74/1 41/1 26/1 44/1 **83/1 **81/1 **81/1 19/1- 18/1 Pb 

 

 فلزات سنگین در رسوبات 

خورهاای  ۀ غلظت فلز ت سنگ و در رسوبات سطحی دهانا 

 گ اهی شاد   نتاای  نشاان د د       ناد مه شهه بندرعبا  ن از  

غلظت ۀ ب ش نبود.  Zn>Cu>Pb>Cd لگوی فلز ت سنگ و 

تهت   در رسوبات خورهای گورساوم ن، ساور ،     بهکادم و  

تهت ا  در    هبغلظت سهب ۀ ش الت   نخل ناخد  بود. ب ش ن

رسوبات خورهای گورسوم ن، نخل ناخاد ، ساور    شا الت    

تهت ا  در خورهاای     باه به ی فلز ر ی  لگوی ب شا نه  بود؛ 

ش الت   سور    به ی فلز م  ن از  گورسوم ن، نخل ناخد ، 

تهت   در رسوبات سطحی گورساوم ن، نخال     بهآن ۀ ب ش ن

 .(12 جد ل  ناخد ، سور    ش الت بود

بخ   م پاه ه ، آلاودگی فلاز ت سانگ و در     در  یو 

خورهای شهه بندرعبا  سنج  شاده   باا   ۀ رسوبات دهان

آلااودگی  رمیااابی شااد. شاااخص  نباشااتگی  هااای  شاااخص

ب انگه  یو  ست که باه ی   (Igeoرئوش م ایی فلز ت سنگ و  

آلاودگی  ۀ فلز کادم و ، خورهای سور    گورسوم ن در طبق

م انه راه ر  ۀ ناخد  در طبقشدید   خورهای ش الت   نخل 

آلودگی م اناه  ۀ خورها در طبقۀ گهفتند. به ی فلز ر ی، هم

ره ر گهفتند. به ی فلز سهب   م ، خورهاای گورساوم ن     

آلاودگی شادید   خورهاای ساور        ۀ نخل ناخد  در طبقا 

 ،(. همرنا و 2م انه ره ر گهفتناد  شا ل   ۀ ش الت در طبق

ز سانگ و در هاه   به ی هه فل یادشدهم ز ن عددی شاخص 

 ر ئاه شاد   در ساتون     13  یستگاه محاسابه   در جاد ل  

م انگ و، متوسا  شااخص هاه فلاز باه ی کال خورهاای        

م انگ و عددی باه ی   ،طورکلی  دست آمد. به  بندرعبا  به

فلااز کااادم و    سااهب ب ااانگه آلااودگی شاادید خورهااای  

بندرعبا    به ی ر ی   م  ب اانگه آلاودگی متوسا  تاا     

 ای بندرعبا   ست. شدید خوره

 رسوبات مصب خورهای بندرعباس غلظت پارامترهای فیزیکوشیمیایی در .02 جدول

 میانگین نخل ناخدا شیالت گورسوزان سورو واحد پارامتر

Cd Mg/kg 571/1 835/1 528/1 511/1 611/1 
Pb Mg/kg 98/18 76/22 36/18 68/19 95/19 
Zn Mg/kg 91 5/124 5/98 8/99 21/113 
Cu Mg/kg 4/47 7/61 7/44 3/57 55/52 
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 ی بندرعباسبرای فلزات سنگین در رسوبات خورها Igeoمقادیر شاخص  .03 جدول

 واحد پارامتر
  خور  

 آلودگیسطح  میانگین
 نخل ناخدا شیالت گورسوزان سورو

Cd Igeo 1/3 4/3 8/2 6/2 3 شدید آلودگی 

Pb Igeo 7/2 6/3 3 4/3 2/3 شدید آلودگی 

Zn Igeo 9/1 4/2 1/2 9/1 1/2 متوس  تا شدید آلودگی 

Cu Igeo 8/1 6/3 2/3 7/2 8/2 متوس  تا شدید آلودگی 
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 خورهای شهر بندرعباسۀ رسوبات سطحی دهان ( درIgeo) آلودگیانباشت ژئوشیمیایی  شاخصمقادیر  .2 شکل

( ب انگه  یو  ست کاه  CF  آلودگینتای  بهرسی فاکتور 

 آلاودگی ۀ خورها در طبقۀ به ی فلز ت کادم و    سهب هم

 ۀطبقا شدید ره ر گهفتند. باه ی فلاز ما  خاور ساور  در      

متوسا    خورهاای گورساوم ن، شا الت   نخال       آلودگی

شدید بودند. به ی فلز ر ی ن ز خور  آلودگی ۀطبقناخد  در 

متوساا    خااور  آلااودگی ۀطبقااسااور    نخاال ناخااد  در 

شادید راه ر گهفتناد     آلودگیۀ گورسوم ن   ش الت در طبق

 14 در جاد ل  CFشااخص عاددی    ،همرنا و  (.3 ش ل 

 ر ئه شد که م انگ و هه فلز به ی خورها محاسبه شاد کاه   

فلااز ت ساانگ و، خورهااای شااهه   ۀ لحاااظ هماا  در آن  م

 ره ر د رند. میادبس ار  آلودگیۀ بندرعبا  در طبق

آلاودگی ۀ شاد   نتای  حاصل  م بهرسای شااخص  صاالح   

  mCdۀ خورهاا در طبقا  ۀ به ی کاادم و ، هما   ( نشان د د

آلودگی متوس  ره ر گهفتند؛  ما باه ی فلاز ر ی خورهاای    

آلودگی پای و   خاور  ۀ سور ، ش الت   نخل ناخد  در طبق

آلودگی متوس  ره ر گهفت. باه ی فلاز   ۀ گورسوم ن در طبق

آلودگی شادید   خورهاای    ۀسهب، خور گورسوم ن در طبق

سااور ، شاا الت   نخاال ناخااد  در آلااودگی متوساا  رااه ر  

به ی فلز ما  ن از خاور گورساوم ن در      ،یتگهفتند. درنها

ۀ آلودگی شدید، خورهاای شا الت   نخال ناخاد  در طبقا     

آلودگی متوس    خور سور  در آلاودگی کا  راه ر گهفات     

، فلز ت کادم و    mCdلحاظ شاخص عددی  (.  م4 ش ل 

  ما  در   کا   ۀمتوس ، فلز ر ی در درج ۀسهب در درج

 (.15متوس   م آلودگی هستند  جد ل  ۀدرج

 ی بندرعباسبرای فلزات سنگین در رسوبات خورها CFمقادیر شاخص  .00 جدول

 واحد پارامتر
  خور  

 آلودگیسطح  میانگین
 نخل ناخدا شیالت گورسوزان سورو

Cd CF 13 16 11 5/9 3/12 میادبس ار  آلودگی 

Pb CF 7/9 2/18 2/12 7/16 2/14 میادبس ار  آلودگی 

Zn CF 8/5 3/8 8/6 8/5 7/6 میادبس ار  آلودگی 

Cu CF 2/5 19 4/14 8/9 1/12 میادبس ار  آلودگی 
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 خورهای شهر بندرعباسۀ در رسوبات سطحی دهان( CF) آلودگیمقادیر شاخص فاکتور  .3 شکل

 ی بندرعباسبرای فلزات سنگین در رسوبات خورها mCdمقادیر شاخص  .04 جدول

 واحد پارامتر
  خور  

 آلودگیسطح  میانگین
 ناخدانخل  شیالت گورسوزان سورو

Cd mCd 2/3 4 7/2 3/2 3 آلودگیمتوس   م  ۀدرج 

Pb mCd 4/2 5/4 3 1/4 5/3 آلودگیمتوس   م  ۀدرج 

Zn mCd 4/1 2 7/1 4/1 6/1 آلودگی م  ک  ۀدرج 

Cu mCd 3/1 7/4 6/3 4/2 3 آلودگیمتوس   م  ۀدرج 
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 خورهای شهر بندرعباسۀ در رسوبات سطحی دهان (mCd) شده  اصالح آلودگیمقادیر شاخص  .0 شکل

در  آلاودگی منظور بهرسای    رمیاابی باار      درنهایت، به

 PLIخورهای شاهه بنادرعبا ،  م شااخص     ۀرسوبات دهان

 شاده محاسابه   گ اهی    ند مهکه  م تجمع فلز ت د ش ستیاده 

شاد،  گاه م از ن عاددی  یاو       طور که گیته  همانشود.   می

   گاه   آلودگیعد  ۀ دهند  نشانشاخص کمته  م ی  باشد، 

کاه    صاورتی   سات   در  آلاودگی باشد، ب انگه  11 م ی  تا 

شدید  سات. نتاای   یاو     آلودگیباشد، ب انگه  11ب شته  م 

تجمااع فلااز ت در رسااوبات خورهااای   شاااخص نشااان د د

راه ر   آلاودگی ۀ   تما  خورها در طبق  ست بندرعبا  میاد

 در خاور گورساوم ن باود    آلودگیشاخص بار ۀ د رند. ب ش ن

محاسابه شاد؛    11در آن ب شاته  م   PLIکه حتی شااخص  

( باوده کاه   11 ی  تا  آلودگیۀ خورهای دیگه ن ز در طبق

 (. 5 ش ل د ششاخص در خور سور  محاسبه ۀ کم ن
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 خورهای شهر بندرعباسۀ در رسوبات سطحی دهان (PLI) آلودگیمقادیر شاخص بار  .4 شکل

  بحث

( ی ی  م پار متههای مها   BODن ام ب وش م ایی  کس هن  

آب  ست که منجه باه کااه   کسا هن     آلودگیدر بهرسی 

 نشاان د د  حاضاه  پاه ه   نتاای  شاود.    می محلول در آب

د ر باود    م حاد  ساتاند رد خاود      امعنمنیی   ها  آنۀ ر بط

شدید  آلودگی یهه در تابستان در آب فه ته رفته   ب انگه   به

   Nergisخورهااای شااهه بناادرعبا   ساات کااه بااا نتااای  

فاضاالب  ۀ . تخل ا [33] د شات  ( مطابقات 2112هم ار ن  

خا  به منابع آبای کاه حاا ی آمون او ، ن تاه ت، ن تهیات،       

هستند، موج  کاه   کس هن ها  فسیات   م  ه  رگان س 

. کاه   کس هن محلول [35   34]د شو  می محلول در آب

تنها موج  کاه   هم ت  کوس ستمی   غر یی   در آب نه

   نتشار بوی بد   آب به ی موجود ت منده شده، بل ه موج

.  گهچاه  دشاو   مای  ن از  آبزیاان  ختالل در رشد متاابول  ی  

در ل تاه    گاه   م لای  2حد د   ستاند رد  کس هن محلول آب

گه  در ل تاه    م لی 9تا  7ن ام به ها   ست،  ما بعضی  م ماهی

ۀ ،  ما در خورهای شهه بندرعبا  غلظت سااالن [36]د رند 

ل ته بود. بنابه یو، کاه  شدید گه  در   م لی 1آن کمته  م 

خورهای شهه بندرعبا  موجا   ۀ  کس هن محلول در دهان

غلظات  شاود.    می آبزی در ساحلهای  مهگ    نقه ض گونه

(   ن ام ب وش م ایی  کس هن CODن ام ش م ایی  کس هن  

 BOD) خورهااای شااهه بناادرعبا  طاای فصااول     در آب

حیاحات   مختل  ساال ب شاته  م حاد  ساتاند رد سااممان     

لحاظ ممانی  آن  مۀ  ی که ب ش ن  گونه  میست بود؛ به  مح  

در تابستان    م لحاظ م انی در خاور گورساوم ن مشااهده    

فاضالب خا  شههی به کاناال  ۀ شد که دل ل  صلی آن تخل 

خور گورسوم ن  ست؛ چون فاضالب خا  که حا ی چهبی   

تند، ر غو، دتهجنت، مو د ریزم ری   عناصه فه   نای هسا  

 شوند.    می در آب BOD   CODموج   فز ی  پار متههای 

کالبدی شهه بنادرعبا    -ف زی یۀ با گستهش   توسع

شاده،   تصی هخورهایی که پساب  آلودگی خ ه، ۀ طی د  ده

 سطحی شهه بندرعبا  ر  به دریا تخل اه های  خا    ر  ناب

تاهیو    مها  ن ز ب شته شده  ست. فلاز ت سانگ و   ند کن  می

ر ناد کاه     مای  شامار   باه  آبزیان کولوری ی  آلودگیپار مته 

   نساان ر  باه   ها ، سالمت آنآبزیاندر  رگان س  ها تجمع آن

.   حادهای صانعتی در غاهب شاهه     [37] ناد مد    مای  خطه

   کنناد  مای بندرعبا ، فاضالب خود ر  به خور سور    رد 

عما    کا  در تهک   با فاضاالب خاا  شاههی، باه دریاای      

فاضاالب در   ۀخانا   تصای ه ریزناد.    مای  احلی خل   فاار  س

  بخشی  م فاضالب  ست شمال شهه بندرعبا  ره ر گهفته 

   م طهی  خور گورسوم ن، پسااب   کند میشههی ر  تصی ه 

خاا   هاای   ر ه، فاضاالب ۀ ریازد،  ماا در م انا     مای  ر  به دریا

  آب کاناال باا رنگای     شود میشههی به کانال خور متصل 

ریزد. خورهای ش الت   نخل ناخد  ن از باا     می ت هه به دریا

 ،ریزناد. بناابه یو    مای  دریافت فاضالب خا  شههی به دریاا 

خورهای شهه بندرعبا ، فاضالب خاا    آلودگیعلت  صلی 
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کاه ح اات     سات که حا ی فلاز ت سانگ نی     ست شههی

 خطاه   آنها ر  به  سالمت  کند میشدت تخهی    بهر   آبزیان

 ند مد. صنایع ن ز ی ی دیگه  م منابع  صلی  نتشار فلز ت   می

، تول اد  نسااجی  های هکارخانتو ن به   می سنگ و هستند که

  صنایع معادنی  ، پاالیشگاه   پته ش می فوالد   ر ب آهو

که طای ر ناد تول اد، پسااب خاود ر   م طهیا        د که شاره 

حاا ی فلاز ت   هاا   .  یو پسااب کنند  می هایی   رد دریا  کانال

سنگ و  م جمله م ، سهب، کادم و ، که  ، ر ی   ج اوه  

شاادیدی بااه ح ااات  تاا ق ه. ماا    سااهب [38]هسااتند 

 د.گر ر می گ اهی   جانوری دریایی های  گونه

سااحلی،  هاای    کوس سات   آلاودگی عامال  صالی   ب شته 

مختلیای ساو حل ر    هاای    نسانی  ست که  م ر ههای  فعال ت

دفاو   ، اختمانیسا هاای   کنند. ریختو مباله   نخالاه   می آلوده

،  نتشاار  صنعتیهای  پسابۀ ، تخل پسماند در نزدی ی ساحل

، نیاور ماو د نیتای  م     م صنایع مساتقه در سااحل  ها  آالینده

سااحلی    هاای   نیتای باه آب  های  طهی  پاالیشگاه   شهکت

 کاناال صنعتی   شههی  م طهی  های  پسابۀ تخل  ،همرن و

   کناد  مای سااحلی ر  آلاوده   هاای     خور به دریا،  کوس ست  

. [39]شاود    مای  آبزی در ساحلهای  موج  مهگ  نو س گونه

هاا   در  یاو  کوس سات    آلودگیتهت  ،  رمیابی شه ی    یو  به

 هم ات   پ شگ هی، کنتهل   هشد ر به جو ماع  نساانی  به ی 

ی نقا   کاه بهرسای   آناال ز رساوبات سااحل      میادی د شته

ساحل د رد. نو ر سااحلی   آلودگیمهمی در شناخت  ضع ت 

 یهه در بندرعبا ، د ر ی عم  کا    پهناای     بهخل   فار  

متاهی   111میادی  ست که گهدشگه ن در ممان جزر، عهض 

مد،  هنگا شوند     می   به آب نزدی کنند  میساحل ر  طی 

  حتاای موجاا  رسااد  ماایآب دریااا بااه ساااحل بناادرعبا  

شاود کاه موجا   نباشات       مای  مدگی آب در ن خورهاا   پ 

   یاو  شاود    مای  کاناال خورهاا  ۀ در مجا رت دیو رها  آالینده

 شه ی  موج   نتشاار باوی تعیاو در شاهه بنادرعبا  ن از      

د؛  ما عم  آب در ساحل پهنا ر بنادرعبا  تاا عاهض    شو می

مته  م ی  مته  ست.  یو شه ی  موجا   متهی، حتی ک 111

نشاا و شاادن   تااه ،ساااحلی   درنت جااهکاااه  سااهعت آب 

باهد ری    نمونه ،شود. بنابه یو  می در رسوبات ساحلیها  آالینده

در  آلاودگی  م رسوبات ساحلی بنادرعبا  گویاای  ضاع ت    

.  لگوی فلاز ت سانگ نی کاه در     ست  کوس ست  ساحلی آن

 گ هی شاد،    ند مه یو په ه  در رسوبات ساحلی بندرعبا  

Zn>Cu>Pb>Cd رسااوبات ساااحلی بوشااهه  لگااوی  بااود. در

بوده کاه   Fe>Zn>Cu>Ni>Cr>Pb>Cd>Hg فلز ت سنگ و

گ هی شاده باود   غلظات فلاز ت        ند مه لبته فلز ت ب شتهی 

په ه  حاضه در مقایسه با فلز ت سااحلی بوشاهه همساان    

خاور ریاود    (. در رسوبات 1396شنا    هم ار ن،   ح بود  

در کشاور  ر گوئاه،    وئشاههی مونتاه  یاد   منطقاۀ  در  الپالتا

 Zn>Cr>Cu>Pb>Ni>As>Sc>Cd لگااوی فلااز ت ساانگ و 

   د رباان خلا    هاای   (. بنادرگاه Muniz et al., 2019بود  

 نقال دریاایی آفهیقاا      حمال تهیو مسا ههای     م مه  ریراردم

هستند که  لگوی فلاز ت سانگ و در بافات  ناد   خهچنا       

 <Zn> Cu> Pbدر رساوبات سااحلی    ،Cu>Zn>Pbدریاایی  

Cd  در آب خل   ن ز  Cu> Zn> Pb> Cd ست   Adeleke 

et al., 2020 .) شهری کشور چ و،   در شمال ش ان ر دخانۀ

شههی های    با دریافت پسابکند  میعبور  1یانرن   م شهه

ریزد که در مص  خور  یو ر دخانه  لگاوی    می به دریای مرد

فلاااااااااااز ت سااااااااااانگ و در رساااااااااااوبات آن 

Zn>Cr>Cu|>Pb>As>Cd>Hg  ست  Zhao et al., 2018 .)

رسااوبات کشااا رمی، صاانعتی    په هشااگه ن نشااان د دنااد

خاور مرد هساتند      آلاودگی ۀ فاضالب شاههی دل ال عماد   

 ی کاه    گوناه    فتد؛ به  می آن طی فصل ممستان  تیاقۀ ب ش ن

سااطحی خااور هااای   لگااوی غلظاات فلااز ت ساانگ و در آب

Pb>Hg>Cu>Zn>Cd>As گه نب اا آن  آلودگی   رمیابی  هبود

(. Wang et al., 2018   سات  شدید  یو خاور  آلودگیدرجۀ 

جنوبی کشور هناد(  ۀ هند  دماغۀ رار شبهدر جنوب   نور خور

غلظاات فلااز ت ساانگ و در آب، په هشااگه ن رااه ر د رد کااه 

گ اهی     ناد مه  هنقطا آن ر  در پن   آبزیانرسوبات    رگان س  

   لگااااوی فلااااز ت ساااانگ و در آب خااااور    ناااادکهد

Ni>Pb>Cu>Cr>Cdدر رسوبات ،Cr>Pb>Cu>Ni>Cd  در ،

  در  Cu>Cr>Pb>Ni>Cdکاات   خهچناا ، صاادف   پلاای 

 آبزیاان که تیا ت در  رگان س   Pb>Cr>Ni>Cu>Cdها  ماهی

 ,.Karthikeyan et al  باود هاا  ناشی  م تیا ت در میستگاه آن

در  شاده   ساتیاده  فلز ما   غلا  در تهک ا  رنا      (.2020

تول اد رنا    هاای   کاری   شهکت  صنایع  جود د رد که رن 

هاای   . پسااب [41]شاوند    مای  در ساحل منجه به  نتشاار آن 

شههی   خانگی حا ی فلز م   ست که دل ل  صالی  جاود   

 سات    یو فلز در رسوبات ساحلی، پساب خاانگی میاد غلظت 

نیتای، صانعتی     های  فلز سهب ناشی  م  ر د فاضالب. [41]

                                                           
1. Yancheng 
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-فعال ات صانایع نیتای    که په هشگه ن،  ست شههی به دریا

؛  ماا در  [42] ناد    نام اده فلزی ر  عامل  صلی  نتشار  یو فلاز  

 گهچه خاور ساور ، فاضاالب     په ه  حاضه نتای  نشان د د

ب شاته  کند،  ما خور گورسوم ن که   می صنعتی ر  به   رد دریا

غلظت سهب ب شاتهی    م فاضالب شههی تش  ل شده  ست،

پساب شههی ن از ی ای    ،بنابه یو. د ردنسبت به دیگه خورها 

 دیگه  م دالیل  صلی  نتشار فلاز ساهب در رساوبات سااحلی    

منشا    ب شاته     سات  ک . فه   نی کادم و  در طب عت  ست

 - نساانی های  جامد  م فعال تهای  آالینده.  نتشار د رد  نسانی

شاههی، موجا    هاای   شههی   رسوب آن به ساطح خ اباان  

ود که پا   م  راوس بارنادگی،    ش  می  فز ی  غلظت کادم و 

شااود   ماای مه شاای   رد دریاااۀ   شااب هااا  توساا  ر  ناااب

(. فاضالب شههی ن از حاا ی   1396شنا    هم ار ن،  ح  

که موج   فز ی  غلظات آن در رساوبات     ستفلز کادم و  

غلظات  ۀ ب شا ن ن از   حاضاه  پاه ه   شاود. در   مای  ساحلی

 بود.   خور گورسوم نرسوبات کادم و  در 

ۀ پنجما و عنصاه فاه   ن در پوسات        ر ی ب سات فلز 

مم و ر  ۀ درصد پوست 12/1   1115/1مم و  ست که ب و 

 ZnCO3صاورت    تو ناد باه    مای  دهاد. فلاز ر ی    می تش  ل

 نسانی های  آن ب انگه فعال ت میاد.  صوالً غلظت دکنرسوب 

که فاضاالب خاا      آنجاگر ری  ست.  م   رسوب م ز ن میاد  

شود، غلظات ر ی ن از     می   رد خور   دریا شههی مستق  

یاباد   په هشاگه ن دل ال  صالی       مای  در رسوبات  فاز ی  

ر ی در رسوبات سااحلی ر  فاضاالب خاانگی       میادغلظت 

 .  [43] ند   کهدهصنعتی عنو ن 

 کوس ساات   آلااودگیمنظااور  رمیااابی   په هشااگه ن بااه

شامل  نباشتگی رئوش م ایی  آلودگیهای  ساحلی،  م شاخص

 Igeo آلودگی(، فاکتور  CF  شاده     صاالح  آلاودگی (، شااخص

 mdc شدگی    غنی(، فاکتورEF آلاودگی (، شاخص بار  PLI )

هااا  (   دیگااه شاااخصRI  آلااودگی  پاسااا  کولااوری ی بااه 

 ناد. در پاه ه  حاضاه      گهفته ستیاده کهده   نتای  مطلوبی 

بااه ی  رمیااابی  Igeo ،CF، mdc   PLIن ااز  م چهااار شاااخص 

  نور در خوررسوبات ساحلی بندرعبا   ستیاده شد.  آلودگی

در ساحل شهری هند ستان، به ی فلاز ت کاادم و ، ساهب      

متوسا    آلودگیب انگه  Igeo، CF ،mdcهای  کادم و ، شاخص

در ماالزی،  (. در خاور کاو ال   Karthikeyan et al., 2020بود  

، Igeo ،CF ،mdcهااای  رسااوبات بااا شاااخص آلااودگی رمیااابی 

BCF ،RAC   CD   آلاودگی ۀ دهناد   نشان نجا  شد که نتای 

 ,.ElTurk et alضع   خور به ی فلز ت کادم و    ر ی بود  

(،  ما به ی  یو فلاز ت، خورهاای شاهه بنادرعبا  در     2018

فلاز ت سانگ و   متوس  تا شدید ره ر گهفتند.  آلودگیۀ طبق

در رسوبات ساحلی بندر خم ه، بندر ت اب   بندر جاسا  در  

( 2117  هم ااار ن   Sharifinia سااتان ههمزگااان توساا   

به ی کاادم و  شاب ه باه نتاای       Igeo رمیابی شد که شاخص 

په ه  حاضه بود؛  ما به ی فلز ت م ، ساهب   ر ی کمتاه   

  م نتای   یو په ه  بود.  

عنو ن ی  شاخص  ستاند رد به ی   به آلودگیشاخص بار 

م اان   آلاودگی م از ن  مقایساۀ   سات کاه    آلودگیتشخ ص 

 پاریه    م اان مختلا  ر   هاای   مختلا    در مماان  های  م ان

سامد.  یو شاخص  م ان  رمیابی کلی  م  ضاع ت سام ت     می

 رسوب باه په هشاگه  ۀ ناشی  م سه  چند فلز ر  در ی  نمون

در خورهاای ساور ،    ن د ددهد. نتای  په ه  حاضه نشاا   می

، 8/7تهت ا     باه  PLIگورسوم ن، ش الت   نخل ناخد ، مقادیه 

شادید   آلاودگی دست آمد که ب اانگه    به 7/9   7/11، 6/14

؛  ما در سو حل بوشهه، م از ن   ست خورهای شهه بندرعبا 

بسا ار  آلاودگی  ۀ دهند  نشان یو شاخص کمته  م ی  بود که 

شانا    هم اار ن،     حا  ست  ک  منطقه به فلز ت سنگ و  

 PLIماالزی ن از مقاادیه شااخص     (. در خور کالنتاان  1396

در ساو حل  یه نای   (. Wang et al., 2017باود    1کمتاه  م  

بااود   یاا  ب شااته  م  PLIدریااای عمااان، مقااادیه شاااخص 

 میاد  یو ساحل  ست.   آلودگیۀ دهند نشان

 گیری  نتیجه

هاای     پسااب ساطحی  های  خورها مدخل  صلی  ر د ر  ناب

 دل ال شاه ی  حساا  محا        شههی به دریا  ست کاه باه  

ۀ  یاهه در دهانا    بهآبی های  میستی آن، حیاحت  م  کوس ست  

هاا    ر دی آن به دریا، ی  ن ام ضه ری  ست.  گهچه ر دخانه

کناد      می با آب ش هیو حا ی مو د غر یی مناسبی   رد خور

 ماا در صاورت    شود،  می ساحلی آبزیانموج  تقویت ح ات 

هاای   صنعتی   شههی به خاور،  کوس سات   های   ر د پساب

شوند. بنادرعبا  در    می    نقه ض تهدید آلودگیآبی با خطه 

ههمز گستهش یافتاه  سات کاه چهاار     ۀ سو حل شمالی تنگ

  باا دریافات    کنناد  مای خور  م شامال   مهکاز شاهه عباور     

ریزناد. شادت     مای  خا  شههی   صنعتی به دریاا های  پساب

ها  یو خورها  م ش ل حاههی    نتشار بوی متعیو آن آلودگی

م  ه بای در  های  که موج  ش وس  نو س ب ماری  ستنمایان 
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 ند. گهدشگه نی کاه    شدهدریایی بندرعبا   - کولوری شههی

 یهه گهدشاگه ن خاارجی     به  رد شهه توریستی بندرعبا    

 رت خور گورسوم ن که به ی  سته حت به هتل ههمز در مجا

مناد    گلاه   باوی باد  یاو خاور      آلودگیکنند،  م   می مه جعه

خورهاای   آلودگیکنتهل به ی ریزی   بهنامهمنظور   بههستند. 

شهه بندرعبا ، پاای    سانج  پار متههاای ک یای  یاو      

خورهااا در   لویاات رااه ر د رد کااه پااه ه  حاضااه غلظاات  

 م اانی  -یع مماانی ر  در تومها ف زی وش م ایی آنهای  آالینده

میااد  غلظات   دهنادۀ  نشاان په ه  حاضه د. نتای  کهبهرسی 

  سات  یهه در فصل تابساتان    بهدر خور گورسوم ن ها  آالینده

که م ز ن دریافت پساب خا  شههی در  یاو خاور ب شاته  م    

غلظت  کس هن محلاول  .  ستدیگه خورهای شهه بندرعبا  

خورهای بندرعبا  کمته  م حاد  ساتاند رد   ن اام    ۀ در دهان

 م اه    ماهگ  ست که موجا    آبزیانها، م گوها   دیگه   ماهی

، فلز ت سنگ و BOD ،COD ،TSSشود. غلظت میاد   می آنها

خورهااای شااهه  ۀ   دتهجناات در دهاناا هااا     نااو س چهباای 

 مو جاه  آلاودگی بندرعبا ،  کوس ست  دریاایی ر  باا خطاه    

ب انگه  یو بود که فاضالب خا  شاههی  ها  رسیسامد که به  می

در خورهای شهه  آلودگیپار متههای میاد دل ل  صلی غلظت 

خاور ن از ی ای    ۀ رسوبات ساحلی در دهانا بندرعبا   ست. 

 ست که در  یو پاه ه    آلودگیدیگه  م فاکتورهای  رمیابی 

بهد ری شد   نتای   رمیاابی آن    نمونهخورها ۀ  م رسوبات دهان

 م لحااظ فلاز ت سانگ و،     نشاان د د  آلودگیهای  شاخصبا 

ۀ خورهاای شاهه بنادرعبا  در طبقا    ۀ دهانا  آلودگیم ز ن 

شادید راه ر د رد. بناابه یو، نتاای   یاو       آلاودگی متوس  تاا  

تو ناد در  خت اار سااممان بهد شات   درماان          مای  په ه 

میست ره ر بگ هد   باه ی    ساممان حیاحت مح   ،همرن و

 .کنندر ه ارهای مدیهیتی  ستیاده  کنتهل آن  م
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