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چکیده
امروزه یکی از مشکالتی که اکولوژی ساحلی را تهدید میکند ،ورود پسابهای شهری از طریق وورهقا بقه دریقا اسقت .تخلیقۀ
پسابها به وورهای چهارگانۀ بندرعباس ،سبب آلودگی سواحل ولیج فارس میشود که بقرای تقدویر راهبردهقای مقدیریت در
کاهش ریسک وطر آلودگی ،پایش آالیندهها در اولویت است .به ایر منظور و برای دسقتیابی بقه ایقر رهیافقت ،پقحوهش حا قر
پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب و فلزات سنگیر در رسوبات وورهای چهارگانۀ بندرعباس شامل وور سورو ،گورسوزان ،شقیالت
و نخل ناودا را طی چهار فصل در سال  1311پایش کرده و با شاوصهای آلودگی ارزیابی کرد .نتایج پحوهش حا قر نشقان داد
غلظت  ،PO4 ،NO3 ،Zn ،Cd ،TSS ،COD ،BOD ،DOدترجنت و چربیها در چهار وقور بنقدرعباس ،بیشقتر از حقد اسقتاندارد
محیط زیست بود .اوتالف توزیع زمانی و مکانی آالیندههای کیفقی آب در سقط  19درصقد معنقادار بقود و بیشقینۀ آن در وقور
گورسوزان و از لحاظ زمانی نیز بهترتیب در تابستان ،بهار ،پاییز و زمستان بود .الگوی متوسط غلظت فلقزات سقنگیر در رسقوبات
 Zn>Cu>Pb>Cdبود که بهترتیب میانگیر غلظت آنها  11/19 ،92/99 ،133/23و  3/111میلیگرم در کیلوگرم انقدازهگیقری شقد.
بیشینۀ غلظت فلزات سنگیر در وور گورسوزان بود و ارزیابی آلودگی فلزات سنگیر در رسوبات با شقاوصهقای mdc ،CF ،Igeo

و  PLIنشان داد کادمیوم ،مس و سرب در چهار وور بندرعباس ،در طبقۀ آلودگی متوسط تا شدید قرار دارند .غلظت زیاد فلقزات
سنگیر بیانگر تأثیر فعالیتهای انسانی شامل تخلیۀ پسابهای شهری به کانال وور است .نتایج پقایش کیفقی نشقاندهنقدۀ شقدت
زیاد آلودگی در ساحل بندرعباس است که اکوسیستم آبزیان را با وطر انقراض تهدید میکند.
کلیدواژگان :اکسیحن محلول ،پساب شهری ،وور گورسوزان ،شاوص بار آلودگی ،فلزات سنگیر.
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مقدمه
باهه کان مما و دریاا راه ر
خورها در منطقۀ حساا
گهفته ند در معهض آلودگیهای ناشی م فعال تهای نساانی
طب عی بهخصوص فلز ت سنگ و هستند که کوس ست های
ساحل -خور ر با خطه نقه ض مو جه مایساامند [ .]1فلاز ت
سنگ و به عنو ن منابع صلی آلودگی در محا هاای آبای در
نظه گهفته میشوند که به دل ل سم ت میاد ،تجماع میساتی،
خطاه محا میساتی ،ماناادگاری عاد تخهیا پااریهی در
مح  ،نگه نیهای گستهده ی ر در سه سه جهاان باه یاهه در
مح ها کوس ست های آبی به خود جل کهده ند [ .]2یاو
مسائل میتو ند به عنو ن تهدیدهای حتمالی شناخته شود که
کوس ست ها سالمت نسان ر به خطه می ناد مد .باا توساعۀ
سهیع رتصادی -صنعتی ،آلودگی فلز ت سنگ و طی سالهای
خ ااه در کوس ساات هااای آباای فااز ی یافتااه بااه ی اای م
مش الت مح میستی به ی حل فصل آن تبدیل شده ست
[ .]3فلز ت سنگ و دیگه عناصه آلودگی م ر ه منابع مختلا
شامل ر نابهای سطحی ،بارش ،فعال تهای نساانی مجملاه
تخل ۀ فاضالبها دفع فاضالبهای صنعتی رد محا هاای
خور نو حی ساحلی میشوند [ .]4در یو م ان ،فعال تهاای
نسانی به منبع صلی آلودگی در بس اری م مص ها منااط
ساحلی تبدیل شده موج فز ی محتو ی فلاز ت سانگ و
در رسوبات سطحی خورها شده ست [.]5
تخل ۀ فاضالب خانگی -صنعتی به خورها موج فز ی
چند به بهی غلظت آالیندههای آبی میشود کاه ک ی ات آب
نو حی ساحلی سالمت محا آبازی ر تحات تا ق ه راه ر
میدهد [ .]7 6پسابهاای شاههی حاا ی ماو د شاوینده،
چهبی ر غو فلز ت سنگ و هستند کاه در مصا خاور،
رد دریااا شااده ب شااته در رسااوبات دهاناۀ خااور نباشااته
میشوند [ .]8فعال تهای صنعتی پاالیشگاههاا ،منجاه باه
تول د پساب شده که در مناط ساحلی ،م طهی خورها رد
دریا میشوند .یو پسابهاا حاا ی فلاز ت سانگ و ،چهبای،
ر غو مو د نیتی هستند کاه کوس سات آبای ر باا خطاه
نقه ض مو جه میسامند [ .]9به سا ستاند ردهای سااممان
بهد شت جهانی ،تخل ۀ فاضالبها به منابع آبهای ساطحی
باید به سا ساتاند ردهایی باشاد کاه باه صاورت حاد ک ه
غلظت آالیندهها ب ان میشود رعایت یو ستاند ردها تحت
نظااارت ساااممان حیاحاات مح ا میساات ساات [ .]11در
صورتی که غلظت پار متههای آلودگی ب شته م حد ستاند رد
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آن باشد ،کوس ست های نو حی سااحلی آبای ر باا خطاه
مو جااه ماایسااامد [ .]11کس ا هن محلااول  )DO1ی اای م
پار متههای مه ک ی ت آب ست که ح ات موجود ت آبازی
به آن بساتگی د رد در صاورت کااه آن در آب ،ح اات
آبزیان به خطاه مای فتاد .باا فاز ی غلظات آلاودگی آب،
شاخص کس هن محلاول در آب کااه ماییاباد کاه حاد
ستاند رد آن در آبهای سطحی 2 ،م لیگه در ل تاه سات
[ .]12پار متههای  COD3 BOD2مع ار مهمای در تع ا و
سطح آلودگی آب هستند [ ]13غلظت ماو د آلاودهکننادۀ
آلی در آب توس ند مهگ هی یو پار متهها تع و مایشاود
که میاد باودن غلظات یاو د پاار مته ،ب اانگه شادت میااد
آلودگی آب سات [ ]14حاد ساتاند رد  COD BODدر
ند مهگ هی لحظه ی در آبهای سطحی بهتهت 111 51
م لیگه در ل ته سات .فلاز ت سانگ و ن از ی ای دیگاه م
پار متههای ک ی ات آب باوده کاه ب شاته شادن آن م حاد
ستاند رد ،ب انگه تهدید خطه آلاودگی محا آبزیاان سات.
دتهجنتها ،چهبای ر غاو ن از م پار متههاای ک ی ات آب
هستند که فز ی آنها م  1/5م لیگه در آبهای سطحی،
موج آلودگی آب میشود [ .]16 15مو د دفعی ،ساتیاده
م آب در مندگی شههی ،مو د شاوینده ساایه فعال اتهاای
شااههی -صاانعتی مقااد ر میااادی ن تااه رن فساایه ر بااه
کوس ست های آبی رد میکند .فز ی غلظت آنهاا م حاد
ستاند رد  6 51م لیگه در ل تاه) در آب ،قاه منیای باه
مح آبزیان د رد یو غنیشادگی توسا ماو د م اری
یوتهف اس ون منابع آبی مایتو ناد ر ی سااختار عمل اهد
کوس ست قه بگر رد عال ه باه آسا باه تناوس میساتی،
پاید ری تعادل آن کوس ست ر ن ز مختل کند [.]17
خورهای سور  ،گورسوم ن ،ش الت نخل ناخد م مناط
شمالی شاهه بنادرعبا سهچشامه مایگ هناد باا دریافات
پسابهای صنعتی -شههی با مس ه شمالی -جنوبی به خلا
فار میریزند .آلودگی حااههی یاو خورهاا ،ب اانگاه حجا
غلظت میاد آالیندهها سات کاه منجاه باه باوی ناامطبوس در
ساحل شهه بندرعبا میشود .فلز ت سنگ و ن ز بخشای م
آلودگی خورهای بندرعبا ست که کوس سات آبای خلا
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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کنون مطالعۀ جامعی در یو بخ صاورت نگهفتاه سات ،باه
پاای غلظات
هم و دل ل په ه حاضه سعی در سنج
پار متههااای ف زی وشاا م ایی آب فلااز ت ساانگ و در آب
رسوبات مص خورهای شهه بنادرعبا د رد .ساا لهاایی در
یو په ه مطهح میشود کاه کاد یا م خورهاای شاهه
بندرعبا  ،نق ب شتهی در آلوده کهدن کوس ست های آبای
بندرعبا د رد؟ یا ین ه آلودگی مص خورهای بندرعبا م
لحاظ شاخصهای آلودگی در کد طبقه راه ر مایگ اهد؟ باا
توجااه بااه مشاااهد ت م ااد نی مطالع اۀ په هشااگه ن ،خااور
گورسااوم ن ب شااتهیو نق ا ر در آلااودگی کوس ساات آباای
بندرعبا د رد در طبقۀ آلودگی شدید ره ر میگ هد.
پیشینۀ پژوهش
په هشگه ن متعددی به بهرسی رمیاابی پار متههاای ک یای
آب رسوبات مص ساحلی خورها پهد خته ناد .فعال اتهاای
صنعتی منطقۀ یاهۀ رتصاادی ناهری پاار موجا نتشاار
فلز ت سنگ و میشود کاه په هشاگه ن باه ی رمیاابی خطاه
کولوری ی یو فلاز ت ،م رساوبات دریاایی دهاناۀ خورهاای
منطقه نمونهبهد ری کهدند که لگوی فلاز ت سانگ و در یاو
رسوبات  Fe>Zn>Cu>Ni>Cr>Pb>Cd>Hgبود .شاخص های
آلودگی ب انگه ضع ت آلودگی ک تاا حاد دی متوسا در
هم ار ن .)1396 ،در بهرسی آلودگی
منطقه بود ح شنا
خلاا گهگااان ،ب شااتهیو غلظاات فلااز ت ساانگ و در آب
رسوبات خل گهگان مص ر دخاناۀ گهگاانر د در مصا
ر دخانۀ گهگانر د رههسو ست .کمتهیو غلظات ن از در آب
رسوب ساحل گلوگاه کاناال خزینای مشااهده شاد .در با و
فلز ت ،سهب ب شاتهیو مقاد ر ر در آب فلاز ر ی ب شاتهیو
مقد ر ر در رسوب د شت [ .]18در رسوبات سطحی خور ریاو
د الپالتا 1در منطقۀ شاههی مونتاه یادئو در کشاور ر گوئاه،
لگاااااااااوی غلظااااااااات فلاااااااااز ت سااااااااانگ و
 Zn>Cr>Cu>Pb>Ni>As>Sc>Cdست که در  18ساایت م
یو خاور ،غلظات فلاز ت سانگ و در طبقاۀ آلاودگی کا تاا
متوس ره ر د رد [ .]19لگوی فلز ت سنگ و در بندرگاههاای
خلا د ربااان ریراااردم 2آفهیقااا ،در بافاات نااد خهچنا
دریایی  ،Cu>Zn>Pbدر رسوبات سااحلی Zn> Cu> Pb> Cd
در آب خلا ن از  Cu> Zn> Pb> Cdباود .غلظات فلاز ت
1. Rio de La plata
2. Durban & Richards
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م حاد مجاام باود ،لای
سنگ و در رسوبات آب خل ب
غلظت آن در بافت ند خهچن کمته م حاد ساتاند رد باود
[ .]21در ر دخانۀ کالنتان 3در ماالزی کاه م طهیا خاور باه
دریا مایریازد ،غلظات  TOC4در رساوبات خاور باه حاد رل
میرسد؛ سهب در رسوبات خور به حد ک ه خود رس ده سات؛
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
خور ندک باود ،ماا کااه پاار مته  TOCمایتو ناد موجا
غنیشدگی فلز ت سانگ و در خاور شاود .در خورهاای بنادر
خم ه ،ت ااب جگا و در ساتان ههمزگاان ،پسااب ناشای م
پاه رش م گااو موجا فااز ی غلظات ر ی ،سااهب ،ما
کادم و در رسوبات مص خور شده ختالف آنها با ساو حل
ب ه معناد ر ست .م لحاظ رمیابی خطه کولوری ی ن ز آلاودگی
خورهای مطالعهشده در حد آلاودگی متوسا تاا میااد سات
[ .]21در خور کو ال سالنگور 5کشاور ماالزی ،آلاودگی فلاز ت
سنگ و در رسوبات جنگلهای مانگه ب شته م حاد ساتاند رد
آن ست منطقه در خطه آلودگی کولاوری ی راه ر د رد؛ ماا
ته ک گونههای گ اهی حاه موجا ت ب ات تجماع فلاز ت
ساانگ و در نااد گ اااهی آن شااده ساات یاا س ساات
گ اهپاالیی طب عی در تصی ۀ آلودگی خاور باه شامار مایر د
 .)El-Turk et al., 2018در خااور کالناا  6شاااخصهااای
آلودگی رسوبات مانگه ب انگه یاو باود کاه غلظات ساهب در
رسوبات م حد آساتانه فه تاه باوده د ر ی آلاودگی شادیدی
ست ،منگنز م م لحاظ خطاه میساتمح طای در طبقاۀ
آلااودگی متوساا رااه ر د رنااد [ .]22ر دخانااۀ گنگااا 7در
هند ستان ،ساالنه حج میادی م فاضالب شاههی-صانعتی ر
م طهی خور رد ر انو هند میکند غلظات رر ت معلا
آب در خور ب شته م مناط باالدستی ر دخانه ست کاه یاو
تیا ت م ر د فاضالبهای خا به خور نشئت میگ اهد [.]23
در مص خور ر دخانۀ ش ان  8در شمال شهری کشور چا و،
غلظت پار متههای آلاودگی فاز ی ماییاباد .رمیاابی فلاز ت
سنگ و در آب خور ب انگه م از ن آلاودگی م آلاودگی باوده
لگوی فلاز ت سانگ و در آن Zn>Cr>Cu|>Pb>As>Cd>Hg
ست؛ ما تجمع آنها در رسوبات سااحلی خاور ،موجا فه تاه
3. Kelantan
4. Total Organic Carbon
5. Kuala Selangor
6. Klang
7. Ganga
8. Sheyang
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رفتو غلظت فلز ت م غلظات مم ناه ی آنهاا مایشاود [.]24
په هشگه ن نشان د دند رسوبات کشا رمی ،صنعتی فاضاالب
شههی عامل صلی آلودگی خور دریای مرد هساتند ب شا نۀ
آن طی فصل ممستان تیاق می فتاد؛ باه گوناه ی کاه لگاوی
غلظااات فلاااز ت سااانگ و در آبهاااای ساااطحی خاااور
 Pb>Hg>Cu>Zn>Cd>Asبوده رمیابی آلاودگی آن ب اانگه
ر ی با دماا
درجۀ آلودگی شدید یو خور ست .غلظت م
رر ت معل در آب خور رتباا معنااد ری د شاتند .غلظات
کادم و ن ز با دما ،رر ت معل  DO COD ،رتبا معنااد ری
د رد [ .]25په هشگه ن م  21نقطۀ خل ر دخانۀ یان تساه
در شهق کشاور چا و نموناهباهد ری کاهده غلظات فلاز ت
ساانگ و ر در آن نااد مهگ ااهی کهدنااد کااه در مص ا خااور
ب شتهیو غلظت مشااهده شاد باا فاصاله م آن ،آالینادههاا
کاه مییابند  .)Li et al., 2019لگاوی فلاز ت سانگ و در
آب خور نور 1در جنوب شبهرارۀ هند دماغاۀ جناوبی کشاور
هناااااااااااد)  ،Ni>Pb>Cu>Cr>Cdدر رساااااااااااوبات
 ،Cr>Pb>Cu>Ni>Cdدر خهچناا  ،صاادف پلاای کاات
 Cu>Cr>Pb>Ni>Cdدر ماهی ها  Pb>Cr>Ni>Cu>Cdکاه
تیا ت در رگان س آبزیان ناشی م تیا ت در میستگاه آنها باود
[ .]26په هشگه ن غلظات فلاز ت سانگ و در خاور ر دخاناۀ
مقنا 2در بنگالدش ر با شاخصهای کولوری ی بهرسی کهدناد
نتای په ه آنها ب انگه آلودگی ک فلز ت سانگ و در خاور
ساات [ .]27در خااور د سااون 3در نااد نزی ،غلظاات فلااز ت
سنگ و شامل کادم و  ،سهب کاه ناد مهگ اهی شاد کاه
شاخص  BCFب انگه یو بود که کادم و آلاودگی کولاوری ی
د رد که با توجه به تاه ک میااد گوناۀ گ ااهی Ipomoea pes-
 capraeدر مص خاور ،غلا کاادم و در رساوبات ناد
گ اااهی آن نباشااته شااده ساات [ .]28م لحاااظ کولااوری ی
ب شتهیو خطاهی کاه خلا باه اا بالن اا 4در جناوب غهبای
ر انو طل ساحل شهری شهه باه ا بالن ای آرر نتا و) ر
تهدید میکند ،فلز سهب ست که در بافت خهچنا هاای آن
بهشدت نباشته شده یو آبازی ر باا خطاه نقاه ض مو جاه
ساخته ست [ .]29در خل فود  5کشور چ و ،غلظت فلاز ت
سنگ و رمیابی شده نتای آن ب انگه یو ست کاه کاادم و

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

آالیندۀ صلی با خطه میستمح طی متوس ست؛ کاه ن از
مم و ست آقار ب ولوری ی منیی یجاد کند که یو آلودگیهاا
ناشی م پساب فعال تهای صانعتی پاه رش آبزیاان در ناو ر
ساحلی باشد .)Wang et al., 2020
روش کار (مواد و روشها)
شااهه بناادرعبا مهکااز س اساای -د ری سااتان ههمزگااان در
منتهی ل ه جنوب یه ن در  26درجه  58در قۀ عهض شامالی
 55درجه  88در قۀ طاول شاهری م نصا لنهاار گهیناوی
رع شده سات .محاد دۀ شاهه به ساا طاهح جاامع حاد د
 5323/5ه تار مساحت د رد .رتیاس متوس شهه م سطح دریاا
حد د  1/6تا  41مته ست .جمع ت شاهه بنادرعبا در ساال
1395حد د  588هز ر نیه بوده ست .شهه بندرعبا م جناوب
به دریا ،م شمال به رتیاعات پوالدیو ،م شهق به منطقۀ نظاامی
شههک مس ونی ن ه ی هو یی م غهب به شاههک مسا ونی
ن ه ی دریایی س لۀ تجااری نظاامی شاه د بااهنه محاد د
ست .به دل ال جاود رتیاعاات شامالی شاهه ،شا عماومی
به صورت طب عی م شمال به سوی جنوب دریا حاد د  3تاا
 4درصد ست .چهار خور در بندرعبا جاود د رد کاه جهات
شمالی -جنوبی د رند به دریا میریزند.
خور ساور باا طاول تقهیبای  4/4ک لاومته ،در غاهب
بندرعبا سات م شاههک مسا ونی ن اه ی دریاایی
س لۀ باهنه نشئت میگ اهد .خاور گورساوم ن باا طاول 4
ک لااومته م تصاای هخاناۀ فاضااالب در شاامال شااهه شااه س
دریافات
می شاود باا عباور م مهکاز شاهه بنادرعبا
پسابهای شههی ،به دریا میریزد.
خااور ش ا الت کااه م ر نااابهااای رتیاعااات شاامالی
سهچشمه میگ هد با مس ه نحناایی شامال -جناوب باه
دریا میریزد ،د ر ی طول تقهیبی  6ک لومته ست.
خور نخل ناخد ن ز باا طاول تقهیبای  6/4ک لاومته م
ر نابهای شمالی سهچشمه گهفته ست با مس ه منحنی
شمال -جنوب دریافت پسابهای شههی ،در شهریتاهیو
نتهای بلو ر خل فاار  ،باه دریاا
نقطۀ شهه بندرعبا
ماایریاازد .در شاا ل  1مورع اات ج ه ف ااایی خورهااای
مطالعه شده در شهه بندرعبا ر ئه شده سات کاه در آن
نقا آبیرن در نقشۀ بندرعبا  ،ب اانگه مصا خاور در
دریای خل فار ست که با ضوح ب شته ،دهانۀ خورهاا
بهتهت م ر ست به چپ آ رده شده ست.
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شکل  .0موقعیت جغرافیایی خورهای شهر بندرعباس (بهترتیب نقطهگذاری روی نقشۀ شهر بندرعباس :از راست به چپ :خور نخل ناخدا،
خور شیالت ،خور گورسوزان ،خور سورو)

رمیاااابی آلاااودگی خورهاااای
در ر ساااتای پاااای
بندرعبا  ،په ه حاضه در مق اا فصالی ،طای چهاار
فصل م سال  1398نجا شد .چهار خور سور  ،گورسوم ن،
ش الت نخل ناخد  ،جامعۀ آممای ر تش ل د د باه ی
سنج پار متههای ف زی وش م ایی م آب رسوبات مص
خورها نمونهبهد ری مقطعی نجاا شاد .در هاه فصال ،باه
صورت تصادفی  11بار عمال نموناهباهد ری م آب خورهاا
مص خور در ر دی به دریای خلا فاار ) در با و
ساعتهای 11ا  12حهه پ ا حجا آب) نجاا گهفات.
نمونههای آب با توجه به ساتاند ردهای نموناهباهد ری ،باا
حه ف آممایشگاهی نجا شده بهسهعت به آممایشگاه آب
فاضالب شهه بندرعبا نتقال د ده شد آمماای هاای
ف زی وش م ایی فلز ت سنگ و در نموناههاای آب نجاا
شد .پ م هه بار نمونهبهد ری ،حه ف کامالً شسته تم ز
شد تا در نمونهبهد ری مهحلۀ بعدی ،خطایی رخ ندهاد .باه
منظور ند مهگ هی پار متههای مختل ف زی وش م ایی آب،
در هه نقطه م چندیو حهف ستیاده شاد کاه شاامل یا
بطهی درپوش ش شه ی با حج  311م لیمتاهی باه ی
سنج  ،DOی بطهی ش شه ی با حج هز ر م لیمتهی
به ی سانج  ،BODد بطاهی هاز ر م لایمتاهی باه ی
ساانج فلااز ت ساانگ و ی ا بطااهی پالساات ی هااز ر
م لیمتهی به ی چهبی-ر غو ،دتهجنت کلی فه های کل
ستیاده شد .نمونههای آب م مهکز خورها بهد شات شاد
در شه ی عد دستهسی مستق  ،م طناب ساتیاده شاد.

هنگا نمونهبهد ری م آب ،م رسوبات سطحی مص خورها
 11- 1سانتیمته سطحی رسوبات) ن ز نمونهبهد ری شاده
به ی سنج غلظت فلز ت سنگ و ،به آممایشگاه نتقاال
د ده شد .غلظت فلز ت سنگ و شامل کاادم و  ،)Cdر ی
 ،)Znسااهب  )Pbما  )Cuدر نموناۀ خاااک بااا ر ش
هض جرب تمی در آممایشگاه ند مهگ هی شد.
غلظت پار متههای ف زی وش م ایی فلز ت سانگ و در
آب رسااوبات سااطحی مصاا خورهااای بناادرعبا در
مق ا فصلی بهرسی شاد خاتالف فصالهاا باا تحل ال
ریان ی طهفه آممون مقایسۀ م انگ و تاوکی بهرسای
شد .سپ  ،به منظور رتبا ب و پار متههای ک یای آب ،م
همبستگی پ هسون در سطح معناد ری  1/15ستیاده شاد.
پ م سنج غلظت فلز ت سنگ و در رساوبات ساطحی
مصاا خورهااای بناادرعبا  ،بااه منظااور رمیااابی آن م
شاخصهای آلودگی ستیاده شد.
شاخص آلودگی زمینانباشت ()Igeo0

شاخص مم و نباشتگی  )Igeoطبا معادلاۀ  1آلاودگی باه
فلز ت سنگ و ر با توجه به نسبت غلظت هه فلاز سانگ و
در نمونۀ بهرسیشده به غلظت مم نه ی آن فلاز در پوساتۀ
مم و محاسبه میکند:
)1

Igeo  log2  Cn / 1.5 Bn 

1. Geoaccumulation Index
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که در آن Igeo ،معهف شاخص مم و نباشاتگی Cn ،غلظات
ند مهگ هیشدۀ فلز سنگ و در نمونه  Bnغلظت مم نه ی
همان فلز سنگ و در پوستۀ مم و ست جد ل  .)1ضهی
 1/5ن ز به ی کم نه کهدن ت ه ت حتمالی در غلظتهای

مم نه ی ناشی م فعال تهای مم و شناسی عمال میشود.
موله  7ردۀ مختل ر به ی یو شاخص مشخص کاهد کاه
در آن ،باالتهیو رده مقادیه عناصه حد رل  111به به مقادیه
مهجع ست [ ]31جد ل .)2

جدول  .0غلظت زمینهای عناصر در میانگین شیل (برحسب میلیگرم در کیلوگرم)
آهن

کروم

مس

ونادیوم

کبالت

نیکل

روی

سرب

کادمیوم

جیوه

4711

91

45

131

19

51

95

21

1/38

1/4

جدول  .2درجهبندی سطح آلودگی رسوبات براساس شاخص تجمع ژئوشیمیایی مولر ()0444
آلودگی
کامالً غ هآلوده
غ هآلوده تا آلودگی متوس
متوس آلودگی
آلودگی متوس تا شدید
آلودگی شدید
آلودگی شدید تا بس ار شدید
آلودگی بس ار شدید

شاخص  Igeoیا درجۀ آلودگی
1
1
2
3
4
5
6

فاکتور آلودگی CF0

صوالً مقادیه ضهی آلودگی درجۀ آلودگی بهتهت میتو نناد
توص یی م آلودگی مهباو باه عنصاه سانگ و بهرسایشاده
آلااودگی محاا رسااوب ر ر ئااه دهااد ،ضااهی آلااودگی م
تقس کهدن غلظت عنصه در نموناۀ بهد شاتشاده باه غلظات
همان عنصه رد نمونۀ مم نه به دست میآید جد ل  .)3ضاهی
آلودگی هاکنسون م ر بطۀ  2به دست میآید [:]31
CF  Ci / Cn

)2

در یو ر بطه Ci ،غلظت عنصاه در نموناه  Cnغلظات
همان فلز در مادۀ مهجع م انگ و ش ل) ست.
جدول  .3ردهبندی هاکنسون برمبنای ضریب آلودگی ( )CFرسوبات
ضریب آلودگی CF

ضریب آلودگی رسوب

کوچ ته م 1
 1تا 3
 3تا 6
بزرگته مسا ی 6

آلودگی ک
آلودگی متوس
آلودگی رابل توجه
آلودگی بس ار میاد

شاخص آلودگی اصالحشده mCd2

به دل ال جاود محاد دیتهاایی کاه در شااخص درجاۀ
1. Contamination Factor
2. Modified Degree of Contamination

عدد بهدستآمده برای شاخص تجمع ژئوشیمیایی
1
1ا 1
1ا 2
2ا 3
3ا 4
4ا 5
5

آلودگی توس هاکنسون ر ئه شده بود ،ر بطۀ صالحشدۀ 3
به سا شاخص درجۀ آلودگی ر ئه شد:
C if

)3

8

i 1

n


mCd 

در یو ر بطه CF ،فاکتور آلودگی  nتعد د پار متههای
بهرسی شده ست .یو ر بطه یو م ان ر فه ه میسامد تا
بتو ن تعد د متنوعی م فلز ت سنگ و ر باد ن محاد دیت
بهرسی کهد .دستهبندی ساطح آلاودگی رساوبات به ساا
مقادیه کمی شاخص صالحشده درجۀ آلودگی باه صاورت
هم ار ن.)1396 ،
جد ل  4ر ئه شد ح شنا
جدول  .0درجهبندی سطح آلودگی رسوبات برمبنای شاخص
آلودگی اصالحشده mCd
محدودۀ شاخص mCd

وضعیت آلودگی رسوب

1ا 1/5
1/5ا 2
2ا 4
4ا 8
8ا 16
16ا 32
بزرگته م 32

درجۀ بس ار ک م آلودگی
درجۀ ک م آلودگی
درجۀ متوس م آلودگی
درجۀ میاد م آلودگی
درجۀ بس ار میاد م آلودگی
بهشدت بس ار میاد آلوده
آلودگی با درجۀ مافوق میاد
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شاخص بار آلودگی ()PLI0

یو شاخص به ی تع و سطح آلودگی ر ئاه شاده سات
میتو ن تخم نی م سطح آلودگی فلاز ت ر در خت اار ماا
ره ر دهد .یو شاخص م طهی حاصل ضهب شااخصهاای
آلودگی فلز ت به صورت فهمول  4رابل محاسبه ست:
)4

PLI  7 CFcd CFzn CFpb CFcu

مقادیه شاخص بار آلاودگی م صایه غ هآلاوده) تاا 11
بس ار آلوده ت ه مایکناد کاه باه طاور معماول ،مقاادیه
کوچ ته م  1نشاندهندۀ عد آلودگی مقادیه بزرگتاه
م  1نشاندهندۀ آلودگی نسبت باه فلاز ت سانگ و سات
[.]32
یافتهها
سنج پار متههای ک یی خور سور در چهار فصال ساال
 1398نشان د د ب ش نۀ غلظات آالیناده هاا باهتهت ا در
تابستان ،بهار ،پای ز ممستان ست که در ن مۀ گاه ساال
ب شته م ن مۀ سهد سال ست .در فصاول بهاار تابساتان،
غلظت پار متههای ف زی وش م ایی آب باهجاز کل یاه هاا،
ب شته م حد ساتاند رد سااممان حیاحات محا میسات
ست .پار مته کس هن محلول  )DOی ای م عناصاه مها
به ی ح اات آبزیاان سات کاه کااه آن موجا ماهگ
گونههای آبزی میشود که در مص خاور ساور در غاهب
بناادرعبا  ،غلظاات آن کمتااه م حااد سااتاند رد ساات
کوس ساات آباای آن منطقااه ر بااا خطااه نقااه ض مو جااه
میسامد .حد ستاند رد غلظات  TSSدر شاه ی لحظاه ی،
 61م لیگه در ل ته ست که م انگ و سااالنۀ آن در خاور
سور  76/5م لیگه در ل تاه سات جاد ل  .)5فاز ی
غلظت مو د معل در آب موج کد رت آب کااه ناور
دریافتی میشود ح ات آبزیان ر تحت ت ق ه ره ر میدهد.
ب ش نۀ غلظت فلاز ت سانگ و در تابساتان باوده م حاد
سااتاند رد آن فه تااه ساات کااه تجمااع میسااتی فلااز ت در
رگان س موجود ت آبزی ،موج آلودگی شده که ساالمت
آبزیان نسان که م مناابع دریاایی ساتیاده مایکنناد ر
تحت ت ق ه ره ر میدهد.
خور گورسوم ن که م تصای هخاناۀ فاضاالب در شامال
شهه بندرعبا سهچشمه میگ هد باا دریافات فاضاالب
1. Pollutant Load Index
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خا شههی به دریا میریزد ،د ر ی آلودگی شادیدی سات.
در یو خور ن ز ب شا نۀ غلظات آالینادههاا باهتهت ا در
تابستان ،بهار ،پای ز ممستان ست .بهجز غلظت کل یه ها،
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
بهجز عنصه سهب  )Pbکلیفه ها ،غلظت دیگه پار متهها
ب شته م حد مجام آن ست .حد ستاند رد کس هن محلاول
 )DOدر خه جی تصی هخانه ر د آن به منابع آبهاای
سطحی ،حد رل  2م لیگه در ل ته سات کاه کااه آن
ح ات آبزیان ر مختل میکند ،ما م اانگ و سااالنۀ آن در
خور گورسوم ن  1/54م لایگاه در ل تاه سات کاه یا
مش ل میستمح طی به ی ح ات آبزیان ست جاد ل .)6
پار متههای  COD BODن ز م پار متههاای مها ک یای
آب هستند که حاد ساتاند رد آنهاا باهتهت ا 111 51
م لیگه در ل ته در شه ی لحظاه ی سات ،ماا م اانگ و
ساالنۀ آنها در مص خور گورسوم ن بهتهت ا 231 431
م لاایگااه در ل تااه بااوده کااه ب ااانگااه کاااه فعال اات
باکتهیهای هو می به ی تجزیۀ مو د آلی ست درنهایات،
موج گندیدن آب نتشار باوی تعیاو م آب مایشاود.
غلظت فلز ت سنگ و ن ز در آب خور ند مهگ هی شاد کاه
م حد مجام
بهجز عنصه سهب ،غلظت ر ی کادم و ب
آن ست ب ش نۀ غلظت آنها در تابساتان سات .چهبای
ر غو با آب تهک نمیشوند در سطح آب باری میمانند
موج کد رت آب تجمع در رگان س آبزیان شده کاه
درنهایت ،منجه به مهگ آبزیان میشود .غلظت چهبایهاا
دتهجنت در آبهای خور گورسوم ن ب شته م حد مجام آن
ست؛ باه گوناه ی کاه ساتاند رد آنهاا حاد ک ه 1/5 11
م لیگه در ل ته ست کاه م اانگ و سااالنۀ آنهاا در خاور
گورسوم ن بهتهت  2/4 21/1م لیگه در ل ته ست که
میتو ند ناشای م فاضاالب خاا ر دی باه خاور ر غاو
کارگاههای شههی باشد.
خور ش الت با مسا ه شامالی -جناوبی م م اان شاهه
بندرعبا عبور کهده با دریافت فاضالب خا شههی ،باه
دریااای خلاا فااار ماایریاازد .غلظاات پار متههااای
ف زی وش م ایی آب در دهانۀ خور طای چهاار فصال ساال
ند مهگ هی شد نتای نشان د د ب ش نۀ غلظت آالیندههاا
بهتهت در تابستان ،بهار ،پاای ز ممساتان سات .باهجاز
عنصه سهب کل یه های آب ،غلظات دیگاه پار متههاا در
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همۀ فصول ب شته م حد ستاند رد باود کاه ب اانگه شادت
آلودگی میاد در دهانۀ ر دی خور باه دریاا سات .غلظات
کس هن محلول  )DOکمته م ی چهار حاد ساتاند رد
آن ست؛ حاد ک ه غلظات  COD BODباهتهت ا 51
 111م لیگه در ل ته ست کاه م اانگ و سااالنۀ آنهاا در
م ساه
خور ش الت بهتهت  321 167سات کاه با
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
ن تااه ت بااهتهت ا  51 6م لاایگااه در ل تااه ساات کااه
م د به باه
م انگ و ساالنۀ آنها در دهانۀ خور ش الت ب
بود جد ل )7؛ چهبی ،ر غو دتهجنتها ن ز ب شته م حد
ستاند رد بوده که یو پار متهها ب انگه آلاودگی میااد خاور
ش الت ست که ح ات کوس ست دریایی در دهانۀ خور ر
با مش ل آلودگی تهدید میکند.

جدول  .4غلظت پارامترهای فیزیکوشیمیایی در مصب خور سورو
پارامتر

واحد

حد استاندارد

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

میانگین و انحراف معیار

pH
DO
BOD
COD
Cd
Pb
Zn
TSS
NO3
PO4
Coliforms
Detergent
Oil

SU
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
MPN/100ml
Mg/l
Mg/l

8/5 – 6/5
2
 51لحظه ی
 111لحظه ی
1/1
1
2
 61لحظه ی
51
6
1111
1/5
11

6/3
1/54
129
236
1/235
1/3
2/9
74
166
15
452
2/6
13

6/1
1/52
235
451
1/414
1/2
6/5
95
177
19
788
2/9
22

5/6
1/48
151
311
1/219
1/5
3/9
71
142
6
326
1/9
13

6/1
1/65
144
219
1/213
1/5
3/2
66
136
6
339
1/7
12

6 ± 1/29
1/55 ± 1/17
164 ± 47
314 ± 115
1/27 ± 1/19
1/55 ± 1/25
4/1 ± 1/6
76/5 ± 12/7
155/2 ± 19/4
13 ± 5/4
476 ± 215
2/27 ± 1/56
15 ± 4/6

جدول  .4غلظت پارامترهای فیزیکوشیمیایی در مصب خور گورسوزان
پارامتر

واحد

حد استاندارد

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

میانگین و انحراف معیار

pH
DO
BOD
COD
Cd
Pb
Zn
TSS
NO3
PO4
Coliforms
Detergent
Oil

SU
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
MPN/100ml
Mg/l
Mg/l

8/5 – 6/5
2
 51لحظه ی
 111لحظه ی
1/1
1
2
 61لحظه ی
51
6
1111
1/5
11

6/5
1/59
244
412
1/195
1/7
5/9
73
155
19
354
2/3
15

6/6
1/51
267
531
1/396
1/2
7/4
118
179
23
652
3/4
36

5/8
1/53
211
396
1/165
1/9
4/4
95
132
14
244
2/1
17

5/6
1/53
215
385
1/152
1/5
4/2
93
128
15
296
1/9
12/7

6/12 ± 1/49
1/54 ± 1/13
231 ± 29
431 ± 67
1/22 ± 1/11
1/82 ± 1/29
7/4 ± 1/4
92/2 ± 14/4
148/5 ± 23/5
17/7 ± 4/1
386 ± 182
2/4 ± 1/6
21/1 ± 11/6
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جدول  .4غلظت پارامترهای فیزیکوشیمیایی در مصب خور شیالت
پارامتر

واحد

حد استاندارد

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

میانگین و انحراف معیار

pH
DO
BOD
COD
Cd
Pb
Zn
TSS
NO3
PO4
Coliforms
Detergent
Oil

SU
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
MPN/100ml
Mg/l
Mg/l

8/5 – 6/5
2
 51لحظه ی
 111لحظه ی
1/1
1
2
 61لحظه ی
51
6
1111
1/5
11

7/3
1/49
155
311
1/141
1/6
2/6
66
163
13
345
1/97
14

6/8
1/51
236
461
1/263
1/9
3/9
89
177
17
496
2/6
22/6

6/5
1/52
144
274
1/211
1/3
2/4
59
152
15
336
1/8
15/6

6/4
1/56
136
239
1/195
1/3
2/2
61
145
14
312
1/6
15/9

6/7 ± 1/4
1/54 ± 1/13
167 ± 46
321 ± 97
1/21 ± 1/15
1/52 ± 1/28
2/7 ± 1/7
68 ± 13
159 ± 13/9
14/7 ± 1/7
372 ± 83
1/9 ± 1/4
17 ± 3/8

غلظت آالیندهها در شاهریتاهیو خاور بنادرعبا خاور
نخل ناخد ) ن ز ند مهگ هی شد کاه نتاای نشاان د د ب شا نۀ
غلظت آالیندهها بهتهت ا در فصاول تابساتان ،بهاار ،پاای ز
ممسااتان ساات .در تابسااتان بهااار ،بااهجااز عنصااه سااهب
کل یه ها ،غلظت دیگه پار متهها ب شته م حد مجام آن بود؛ ماا
در ممستان غلظت عناصه سهب ،ر ی کل یه ها کمته م حاد
ستاند رد بوده دیگه پار متهها ب شته م حد مجام بود جاد ل
 .)8کسا هن محلااول  )DOدر بهااار بااه کمتااهیو حااد خااود
میرسد ت ق ه ت آن به آبزیان شدید خو هد بود ،چون در یو

فصال کااه دماای هااو تعادیل ماایشاود آبزیااان شاه س بااه
تخ گر ری میکنند فعال ت خود ر فز ی میدهند ،ن ام به
کس هن د رد که کاه آن به س لۀ آالیندههاای موجاود در
آب خور ،موج ختالل در چهخاۀ فنولاوری آنهاا مایشاود.
م انگ و ساالنۀ کادم و ر ی ب شته م حد مجاام سات کاه
تجمااع آن در رگان س ا آبزیااان ،سااالمت آنهااا ر ب اه خطااه
می ند رد .چهبای ،ر غاو ،دتهجنات ماو د معلا در آب ن از
ب شته م حاد مجاام سات کاه باا ره رگ اهی در ساطح آب
دریافت نور ،موج کاه نور مورد ن ام به ی آبزیان میشود.

جدول  .8غلظت پارامترهای فیزیکوشیمیایی در مصب خور نخل ناخدا
پارامتر

واحد

حد استاندارد

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

میانگین و انحراف معیار

pH
DO
BOD
COD
Cd
Pb
Zn
TSS
NO3
PO4
Coliforms
Detergent
Oil

SU
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
MPN/100ml
Mg/l
Mg/l

8/5 – 6/5
2
 51لحظه ی
 111لحظه ی
1/1
1
2
 61لحظه ی
51
6
1111
1/5
11

6/1
1/48
159
325
1/195
1/1
3/1
57
151
21
414
1/77
13/2

5/9
1/55
241
438
1/231
1/6
5/4
87
162
26
854
2/13
21/4

6/3
1/61
165
268
1/155
1/5
2/4
63
155
17
387
1/9
11/6

5/8
1/54
152
278
1/114
1/5
1/6
62
152
17
445
1/9
12

6 ± 1/2
1/55 ± 1/15
179 ± 41
327 ± 77
1/17 ± 1/15
1/42 ± 1/22
3/12 ± 1/63
67 ± 13
155 ± 4
21/2 ± 4/2
525 ± 221
1/82 ± 1/26
14/5 ± 4/6
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پااا م سااانج فصااالی غلظااات پار متههاااای
ف زی وش م ایی آب ،تومیع م انی آالیندهها ن ز در مق اا
ساالنه بهرسی شاد نتاای تحل ال ریاان یا طهفاه
آممون مقایسۀ م انگ و توکی نشاان د د باه ی پار متههاای
 TSS ،Zn ،Pb ،COD ،BODکل یه هاا ،خاتالف م اانی
جود د رد که مهبو به ختالف خور گورساوم ن باا دیگاه
خورها ست که ب شتهیو غلظات آالینادههاای آب ر د رد.
دیگه خورها ن ز در طبقۀ د ره ر گهفات خاتالف با و
آنها در سطح  95درصد معناد ر نبود جد ل .)9
ما غلظت پار متههای آلودگی در دهاناۀ خورهاای شاهه
بندرعبا  ،د ر ی ختالف ممانی بوده طی فصاول مختلا

سال ،غلظت پار متهها متیا ت بود بهجز پاار مته ،DO Ph
غلظت ممانی دیگه پار متهها طی مق ا فصلی در سطح 95
درصد معناد ر باود .بهرسایهاا نشاان د د در پاار مته ،BOD
 ،Pb ،Cd ،CODکل یه ها چهبیها ،تابستان با دیگه فصاول
ختالف معناد ری د شت در طبقاۀ ب شا نه راه ر گهفات
دیگه فصول در ی طبقاه راه ر گهفتناد ختالفای باا ها
ند شتند جد ل  .)11بنابه یو ،ختالفها مهبو باه فاز ی
غلظاات آالیناادههااا پار متههااای ف زی وشاا م ایی آب در
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
ح ات آبزیان در یو فصل تیاق می فتد.

جدول  .4نتایج اختالف مکانی غلظت پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب در دهانۀ خورهای شهر بندرعباس
پارامتر

واحد

حد استاندارد

خور سورو

خور گورسوزان

خور شیالت

خور نخل ناخدا

سطح معناداری

pH
DO
BOD
COD
Cd
Pb
Zn
TSS
NO3
PO4
Coliforms
Detergent
Oil

SU
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
MPN/100ml
Mg/l
Mg/l

8/5 – 6/5
2
 51لحظه ی
 111لحظه ی
1/1
1
2
 61لحظه ی
51
6
1111
1/5
11

6/12
1/55
164 b
314 b
1/27
1/59 b
4/2 ab
76/5 b
155
13
476 ab
2/2
15

6/12
1/53
231 a
431 a
1/22
1/87 a
5/5 a
92/2 a
148
17
386 b
2/4
21

6/7
1/52
167b
321 b
1/21
1/56 b
2/8 b
68/7 b
159
14
372 b
1/9
17

6/12
1/55
179 b
327 b
1/17
1/45 b
3/1 b
67/2 b
155
21
525 a
1/8
14

1/171 ns
1/883 ns
* 1/13
* 1/114
1/389 ns
* 1/131
* 1/116
* 1/142
1/817 ns
1/113 ns
* 1/129
1/356 ns
1/631 ns

جدول  .01نتایج اختالف زمانی غلظت پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب در دهانۀ خورهای شهر بندرعباس
پارامتر

واحد

حد استاندارد

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

سطح معناداری

pH
DO
BOD
COD
Cd
Pb
Zn
TSS
NO3
PO4
Coliforms
Detergent
Oil

SU
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
MPN/100ml
Mg/l
Mg/l

8/5 – 6/5
2
 51لحظه ی
 111لحظه ی
1/1
1
2
 61لحظه ی
51
6
1111
1/5
11

6/5
1/53
171 b
321 b
1/187 b
1/46 b
3/66 ab
67/5 b
158 ab
17 ab
391 b
2/19 ab
13/8 b

6/3
1/52
244 a
471 a
1/322 a
1/952 a
5/86 a
94/7 a
173 a
21 a
697 a
2/8 a
25/7 a

6
1/53
167 b
312 b
1/182 b
1/56 b
3/29 ab
72 ab
145 b
13 b
323 b
1/93 b
14/2 b

5/9
1/57
159 b
281 b
1/165 b
1/47 b
2/83 b
71/5 ab
141 b
14/5 ab
348 b
1/69 b
13/1 b

1/288 ns
1/387 ns
*1/113
**1/115
** 1/116
*1/137
*1/131
*1/137
**1/111
*1/145
** 1/111
**1/115
**1/112
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نتااای حاصاال م همبسااتگی پار متههااای ک یاای آب در
دهانۀ خورهای شهه بندرعبا نشاان د د  COD BODدر
سطح  99درصد ر بطۀ م بت معنااد ری د رناد .همرنا و،
 BODبا پار متههای  ،PO4 ،TSS ،DOکل یه هاا ،دتهجنات،
چهبی فلز ت سنگ و ر بطۀ م بت معنااد ری د ردCOD .
ن ز بهجز NO3 Phبا دیگه پار متهها ر بطۀ م بت د رد ،لای

020

ر بطۀ آن با  DOمنیی ست ،چون با فاز ی  ،CODغلظات
 DOکاه مییابد .ر بطۀ ب و فلز ت سنگ و با ه در سطح
 99 95درصد م بت معناد ر بود؛ چهبی باه غ اه م PH
 DOبااا دیگااه پار متههااا ر بطااه م باات معناااد ری د شاات،
دتهجنت ن ز به غ ه م  DO PHهمرنا و PO4 ،باا دیگاه
پار متهها ر بطۀ م بت معناد ری د شت جد ل .)11

جدول  .00رابطۀ بین پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب در دهانۀ خورهای شهر بندرعباس با همبستگی پیرسون
Pb

Zn

Cd

Oil

Detergent

Coliform

PO4

NO3

TSS

COD

BOD

DO

PH

1

1
**1/74

1
**1/75
*1/57

1
**1/79
**1/75
**1/77

1
**1/82
**1/85
**1/79
**1/74

1
*1/59
**1/63
**1/68
*1/58
1/41

1
*1/72
1/42
*1/56
1/37
1/48
1/26

1
*1/52
**1/71
**1/74
*1/65
*1/67
1/39
1/44

1
1/31
1/35
1/47
**1/77
**1/74
*1/61
**1/82
**1/83

1
** 1/84
1/48
*1/58
*1/57
*1/74
**1/81
*1/61
**1/86
**1/81

1
** 1/96
** 1/82
1/42
*1/62
*1/57
**1/69
**1/74
*1/55
**1/88
**1/81

1
** -1/87
**-1/83
-1/22
-1/28
1/17
-1/13
-1/26
-1/31
-1/21
-1/13
-1/19

1
-1/19
1/14
1/17
-1/11
* 1/58
1/12
1/11
1/29
1/27
1/14
-1/14
1/18

فلزات سنگین در رسوبات

غلظت فلز ت سنگ و در رسوبات سطحی دهاناۀ خورهاای
شهه بندرعبا ن از ناد مهگ اهی شاد نتاای نشاان د د
لگوی فلز ت سنگ و  Zn>Cu>Pb>Cdبود .ب ش نۀ غلظت
کادم و بهتهت در رسوبات خورهای گورساوم ن ،ساور ،
ش الت نخل ناخد بود .ب ش نۀ غلظت سهب بهتهت ا در
رسوبات خورهای گورسوم ن ،نخل ناخاد  ،ساور شا الت
بود؛ به ی فلز ر ی لگوی ب شا نه باهتهت ا در خورهاای
گورسوم ن ،نخل ناخد  ،ش الت سور به ی فلز م ن از
ب ش نۀ آن بهتهت در رسوبات سطحی گورساوم ن ،نخال
ناخد  ،سور ش الت بود جد ل .)12
در یو بخ م پاه ه  ،آلاودگی فلاز ت سانگ و در
رسوبات دهانۀ خورهای شهه بندرعبا سنج شاده باا
شاااخصهااای آلااودگی رمیااابی شااد .شاااخص نباشااتگی

PH
DO
BOD
COD
TSS
NO3
PO4
Coliform
Detergent

پارامتر

واحد

Cd
Pb
Zn
Cu

Mg/kg
Mg/kg
Mg/kg
Mg/kg

سورو
1/571
18/98
91
47/4

Cd
Zn
Pb

رئوش م ایی فلز ت سنگ و  )Igeoب انگه یو ست که باه ی
فلز کادم و  ،خورهای سور گورسوم ن در طبقۀ آلاودگی
شدید خورهای ش الت نخل ناخد در طبقۀ م انه راه ر
گهفتند .به ی فلز ر ی ،همۀ خورها در طبقۀ آلودگی م اناه
ره ر گهفتند .به ی فلز سهب م  ،خورهاای گورساوم ن
نخل ناخد در طبقاۀ آلاودگی شادید خورهاای ساور
ش الت در طبقۀ م انه ره ر گهفتناد شا ل  .)2همرنا و،
م ز ن عددی شاخص یادشده به ی هه فلز سانگ و در هاه
یستگاه محاسابه در جاد ل  13ر ئاه شاد در ساتون
م انگ و ،متوسا شااخص هاه فلاز باه ی کال خورهاای
بندرعبا به دست آمد .به طورکلی ،م انگ و عددی باه ی
فلااز کااادم و سااهب ب ااانگه آلااودگی شاادید خورهااای
به ی ر ی م ب اانگه آلاودگی متوسا تاا
بندرعبا
شدید خورهای بندرعبا ست.

جدول  .02غلظت پارامترهای فیزیکوشیمیایی در رسوبات مصب خورهای بندرعباس
گورسوزان
1/835
22/76
124/5
61/7

Oil

شیالت
1/528
18/36
98/5
44/7

نخل ناخدا
1/511
19/68
99/8
57/3

میانگین
1/611
19/95
113/21
52/55
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جدول  .03مقادیر شاخص  Igeoبرای فلزات سنگین در رسوبات خورهای بندرعباس
پارامتر

واحد

Cd
Pb
Zn
Cu

Igeo
Igeo
Igeo
Igeo

خور
سورو

گورسوزان

شیالت

نخل ناخدا

3/1
2/7
1/9
1/8

3/4
3/6
2/4
3/6

2/8
3
2/1
3/2

2/6
3/4
1/9
2/7

میانگین

سطح آلودگی

3
3/2
2/1
2/8

آلودگی شدید
آلودگی شدید
آلودگی متوس تا شدید
آلودگی متوس تا شدید

3

3

2

2

1

1

H ig h

4

4

M e d ia n
L ow

0

0
N a k h le - N a k h o d a

Cu

S h ila t

Pb

S o o ro

G o u rso o z an

Zn

Cd

شکل  .2مقادیر شاخص انباشت ژئوشیمیایی آلودگی ( )Igeoدر رسوبات سطحی دهانۀ خورهای شهر بندرعباس

نتای بهرسی فاکتور آلودگی  )CFب انگه یو ست کاه
به ی فلز ت کادم و سهب همۀ خورها در طبقۀ آلاودگی
شدید ره ر گهفتند .باه ی فلاز ما خاور ساور در طبقاۀ
خورهاای گورساوم ن ،شا الت نخال
آلودگی متوسا
ناخد در طبقۀ آلودگی شدید بودند .به ی فلز ر ی ن ز خور
سااور نخاال ناخااد در طبق اۀ آلااودگی متوس ا خااور
گورسوم ن ش الت در طبقۀ آلودگی شادید راه ر گهفتناد
ش ل  .)3همرنا و ،شااخص عاددی  CFدر جاد ل 14
ر ئه شد که م انگ و هه فلز به ی خورها محاسبه شاد کاه
در آن م لحاااظ همااۀ فلااز ت ساانگ و ،خورهااای شااهه
بندرعبا در طبقۀ آلودگی بس ار میاد ره ر د رند.
نتای حاصل م بهرسای شااخص صاالحشادۀ آلاودگی

 )mCdنشان د د به ی کاادم و  ،هماۀ خورهاا در طبقاۀ
آلودگی متوس ره ر گهفتند؛ ما باه ی فلاز ر ی خورهاای
سور  ،ش الت نخل ناخد در طبقۀ آلودگی پای و خاور
گورسوم ن در طبقۀ آلودگی متوس ره ر گهفت .باه ی فلاز
سهب ،خور گورسوم ن در طبقۀ آلودگی شادید خورهاای
سااور  ،ش ا الت نخاال ناخااد در آلااودگی متوس ا رااه ر
گهفتند .درنهایت ،به ی فلز ما ن از خاور گورساوم ن در
آلودگی شدید ،خورهاای شا الت نخال ناخاد در طبقاۀ
خور سور در آلاودگی کا راه ر گهفات
آلودگی متوس
ش ل  .)4م لحاظ شاخص عددی  ،mCdفلز ت کادم و
سهب در درجۀ متوس  ،فلز ر ی در درجۀ کا ما در
درجۀ متوس م آلودگی هستند جد ل .)15

جدول  .00مقادیر شاخص  CFبرای فلزات سنگین در رسوبات خورهای بندرعباس
پارامتر

واحد

Cd
Pb
Zn
Cu

CF
CF
CF
CF

خور
سورو

گورسوزان

شیالت

نخل ناخدا

13
9/7
5/8
5/2

16
18/2
8/3
19

11
12/2
6/8
14/4

9/5
16/7
5/8
9/8

میانگین
12/3
14/2
6/7
12/1

سطح آلودگی
آلودگی بس
آلودگی بس
آلودگی بس
آلودگی بس

ار میاد
ار میاد
ار میاد
ار میاد
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شکل  .3مقادیر شاخص فاکتور آلودگی ( )CFدر رسوبات سطحی دهانۀ خورهای شهر بندرعباس

جدول  .04مقادیر شاخص  mCdبرای فلزات سنگین در رسوبات خورهای بندرعباس
پارامتر

واحد

Cd
Pb
Zn
Cu

mCd
mCd
mCd
mCd

خور
سورو

گورسوزان

شیالت

نخل ناخدا

3/2
2/4
1/4
1/3

4
4/5
2
4/7

2/7
3
1/7
3/6

2/3
4/1
1/4
2/4

میانگین
3
3/5
1/6
3

سطح آلودگی
درجۀ متوس
درجۀ متوس
درجۀ ک
درجۀ متوس

2

2

1

1

H ig h

3

3

M e d ia n

4

4

L ow

5

5

م آلودگی
م آلودگی
م آلودگی
م آلودگی

0

0
S h ila t

N a k h le - N a k h o d a

Cu

Pb

S o o ro

G o u rso o z an

Zn

Cd

شکل  .0مقادیر شاخص آلودگی اصالحشده ( )mCdدر رسوبات سطحی دهانۀ خورهای شهر بندرعباس

درنهایت ،به منظور بهرسای رمیاابی باار آلاودگی در
رسوبات دهانۀ خورهای شاهه بنادرعبا  ،م شااخص PLI
ستیاده شد که م تجمع فلز ت ند مهگ اهیشاده محاسابه
میشود .همانطور که گیته شاد ،گاه م از ن عاددی یاو
شاخص کمته م ی باشد ،نشاندهندۀ عد آلودگی گاه
م ی تا  11باشد ،ب انگه آلاودگی سات در صاورتی کاه
ب شته م  11باشد ،ب انگه آلودگی شدید سات .نتاای یاو

شاااخص نشااان د د تجمااع فلااز ت در رسااوبات خورهااای
بندرعبا میاد ست تما خورها در طبقۀ آلاودگی راه ر
د رند .ب ش نۀ شاخص بار آلودگی در خاور گورساوم ن باود
که حتی شااخص  PLIدر آن ب شاته م  11محاسابه شاد؛
خورهای دیگه ن ز در طبقۀ آلودگی ی تا  )11باوده کاه
کم نۀ شاخص در خور سور محاسبه شد ش ل .)5
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شکل  .4مقادیر شاخص بار آلودگی ( )PLIدر رسوبات سطحی دهانۀ خورهای شهر بندرعباس

بحث
ن ام ب وش م ایی کس هن  )BODی ی م پار متههای مها
در بهرسی آلودگی آب ست که منجه باه کااه کسا هن
محلول در آب میشاود .نتاای پاه ه حاضاه نشاان د د
ر بطۀ آنها منیی معناد ر باود م حاد ساتاند رد خاود
به یهه در تابستان در آب فه ته رفته ب انگه آلودگی شدید
ساات کااه بااا نتااای Nergis
خورهااای شااهه بناادرعبا
هم ار ن  )2112مطابقات د شات [ .]33تخل اۀ فاضاالب
خا به منابع آبای کاه حاا ی آمون او  ،ن تاه ت ،ن تهیات،
فسیات م ه رگان س ها هستند ،موج کاه کس هن
محلول در آب میشود [ .]35 34کاه کس هن محلول
در آب نه تنها موج کاه هم ت کوس ستمی غر یی
آب به ی موجود ت منده شده ،بل ه موج نتشار بوی بد
ختالل در رشد متاابول ی آبزیاان ن از مایشاود .گهچاه
ستاند رد کس هن محلول آب حد د  2م لایگاه در ل تاه
ست ،ما بعضی م ماهیها ن ام به  7تا  9م لیگه در ل تاه
د رند [ ،]36ما در خورهای شهه بندرعبا غلظت سااالنۀ
آن کمته م  1م لیگه در ل ته بود .بنابه یو ،کاه شدید
کس هن محلول در دهانۀ خورهای شهه بندرعبا موجا
مهگ نقه ض گونههای آبزی در ساحل میشاود .غلظات
ن ام ش م ایی کس هن  )CODن ام ب وش م ایی کس هن
 )BODدر آب خورهااای شااهه بناادرعبا طاای فصااول
مختل ساال ب شاته م حاد ساتاند رد سااممان حیاحات

مح میست بود؛ به گونه ی که ب ش نۀ آن م لحاظ ممانی
در تابستان م لحاظ م انی در خاور گورساوم ن مشااهده
شد که دل ل صلی آن تخل ۀ فاضالب خا شههی به کاناال
خور گورسوم ن ست؛ چون فاضالب خا که حا ی چهبی
ر غو ،دتهجنت ،مو د ریزم ری عناصه فه نای هساتند،
موج فز ی پار متههای  COD BODدر آب میشوند.
با گستهش توسعۀ ف زی ی -کالبدی شهه بنادرعبا
طی د دهۀ خ ه ،آلودگی خورهایی که پساب تصی هشاده،
خا ر نابهای سطحی شهه بندرعبا ر به دریا تخل اه
میکنند ن ز ب شته شده ست .فلاز ت سانگ و مها تاهیو
پار مته آلودگی کولوری ی آبزیان باه شامار مایر ناد کاه
تجمع آنها در رگان س آبزیان ،سالمت آنها نساان ر باه
خطه مای ناد مد [ .]37حادهای صانعتی در غاهب شاهه
بندرعبا  ،فاضالب خود ر به خور سور رد مایکنناد
در تهک با فاضاالب خاا شاههی ،باه دریاای کا عما
ساحلی خل فاار مایریزناد .تصای هخاناۀ فاضاالب در
شمال شهه بندرعبا ره ر گهفته ست بخشی م فاضالب
شههی ر تصی ه میکند م طهی خور گورسوم ن ،پسااب
ر به دریا مایریازد ،ماا در م اناۀ ر ه ،فاضاالبهاای خاا
شههی به کانال خور متصل میشود آب کاناال باا رنگای
ت هه به دریا میریزد .خورهای ش الت نخل ناخد ن از باا
دریافت فاضالب خا شههی به دریاا مایریزناد .بناابه یو،
علت صلی آلودگی خورهای شهه بندرعبا  ،فاضالب خاا
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شههی ست که حا ی فلاز ت سانگ نی سات کاه ح اات
آبزیان ر بهشدت تخهی میکند سالمت آنها ر به خطاه
می ند مد .صنایع ن ز ی ی دیگه م منابع صلی نتشار فلز ت
سنگ و هستند که میتو ن به کارخانههای نسااجی ،تول اد
فوالد ر ب آهو ،پاالیشگاه پته ش می صنایع معادنی
شاره کهد که طای ر ناد تول اد ،پسااب خاود ر م طهیا
کانالهایی رد دریا میکنند .یو پساابهاا حاا ی فلاز ت
سنگ و م جمله م  ،سهب ،کادم و  ،که  ،ر ی ج اوه
سااهب ت ا ق ه شاادیدی بااه ح ااات
هسااتند [ .]38م ا
گونههای گ اهی جانوری دریایی میگر رد.
ب شته عامال صالی آلاودگی کوس سات هاای سااحلی،
فعال تهای نسانی ست که م ر ههاای مختلیای ساو حل ر
آلوده میکنند .ریختو مباله نخالاههاای سااختمانی ،دفاو
پسماند در نزدی ی ساحل ،تخل ۀ پسابهای صنعتی ،نتشاار
آالیندهها م صنایع مساتقه در سااحل ،نیاور ماو د نیتای م
طهی پاالیشگاه شهکتهای نیتای باه آبهاای سااحلی
همرن و ،تخل ۀ پسابهای صنعتی شههی م طهی کاناال
خور به دریا ،کوس ست هاای سااحلی ر آلاوده مایکناد
موج مهگ نو س گونههای آبزی در ساحل مایشاود [.]39
به یوتهت  ،رمیابی شه ی آلودگی در یاو کوس سات هاا
به ی پ شگ هی ،کنتهل هشد ر به جو ماع نساانی هم ات
میادی د شته کاه بهرسای آناال ز رساوبات سااحلی نقا
مهمی در شناخت ضع ت آلودگی ساحل د رد .نو ر سااحلی
خل فار به یهه در بندرعبا  ،د ر ی عم کا پهناای
میادی ست که گهدشگه ن در ممان جزر ،عهض  111متاهی
ساحل ر طی میکنند به آب نزدی میشوند هنگا مد،
آب دریااا بااه ساااحل بناادرعبا ماایرسااد حتاای موجا
پ مدگی آب در ن خورهاا مایشاود کاه موجا نباشات
آالیندهها در مجا رت دیو رۀ کاناال خورهاا مایشاود یاو
شه ی موج نتشاار باوی تعیاو در شاهه بنادرعبا ن از
میشود؛ ما عم آب در ساحل پهنا ر بنادرعبا تاا عاهض
 111متهی ،حتی کمته م ی مته ست .یو شه ی موجا
کاااه سااهعت آب ساااحلی درنت جااه ،تااهنش ا و شاادن
آالیندهها در رسوبات ساحلی میشود .بنابه یو ،نمونهباهد ری
م رسوبات ساحلی بنادرعبا گویاای ضاع ت آلاودگی در
کوس ست ساحلی آن ست .لگوی فلاز ت سانگ نی کاه در
یو په ه در رسوبات ساحلی بندرعبا ند مهگ هی شاد،
 Zn>Cu>Pb>Cdبااود .در رسااوبات ساااحلی بوشااهه لگااوی
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فلز ت سنگ و  Fe>Zn>Cu>Ni>Cr>Pb>Cd>Hgبوده کاه
لبته فلز ت ب شتهی ند مهگ هی شاده باود غلظات فلاز ت
په ه حاضه در مقایسه با فلز ت سااحلی بوشاهه همساان
هم ار ن .)1396 ،در رسوبات خاور ریاود
بود ح شنا
الپالتا در منطقاۀ شاههی مونتاه یادئو در کشاور ر گوئاه،
لگااوی فلااز ت ساانگ و Zn>Cr>Cu>Pb>Ni>As>Sc>Cd
بود  .)Muniz et al., 2019بنادرگاههاای خلا د رباان
ریراردم م مه تهیو مسا ههای حمال نقال دریاایی آفهیقاا
هستند که لگوی فلاز ت سانگ و در بافات ناد خهچنا
دریاایی  ،Cu>Zn>Pbدر رساوبات سااحلی >Zn> Cu> Pb
 Cdدر آب خل ن ز  Cu> Zn> Pb> Cdست Adeleke
 .)et al., 2020ر دخانۀ ش ان در شمال شهری کشور چ و،
م شهه یانرن  1عبور میکند با دریافت پسابهای شههی
به دریای مرد میریزد که در مص خور یو ر دخانه لگاوی
فلاااااااااااز ت سااااااااااانگ و در رساااااااااااوبات آن
 Zn>Cr>Cu|>Pb>As>Cd>Hgست .)Zhao et al., 2018
په هشااگه ن نشااان د دنااد رسااوبات کشااا رمی ،صاانعتی
فاضالب شاههی دل ال عمادۀ آلاودگی خاور مرد هساتند
ب ش نۀ آن طی فصل ممستان تیاق می فتد؛ به گوناه ی کاه
لگااوی غلظاات فلااز ت ساانگ و در آبهااای سااطحی خااور
 Pb>Hg>Cu>Zn>Cd>Asبوده رمیابی آلودگی آن ب اانگه
درجۀ آلودگی شدید یو خاور سات .)Wang et al., 2018
خور نور در جنوب شبهرارۀ هند دماغۀ جنوبی کشور هناد)
رااه ر د رد کااه په هشااگه ن غلظاات فلااز ت ساانگ و در آب،
رسوبات رگان س آبزیان آن ر در پن نقطاه ناد مهگ اهی
کهدنااااد لگااااوی فلااااز ت ساااانگ و در آب خااااور
 ،Ni>Pb>Cu>Cr>Cdدر رسوبات  ،Cr>Pb>Cu>Ni>Cdدر
خهچناا  ،صاادف پلاای کاات  Cu>Cr>Pb>Ni>Cdدر
ماهیها  Pb>Cr>Ni>Cu>Cdکه تیا ت در رگان س آبزیاان
ناشی م تیا ت در میستگاه آنهاا باود Karthikeyan et al.,
 .)2020فلز ما غلا در تهک ا رنا ساتیادهشاده در
صنایع جود د رد که رن کاری شهکتهاای تول اد رنا
در ساحل منجه به نتشاار آن مایشاوند [ .]41پساابهاای
شههی خانگی حا ی فلز م ست که دل ل صالی جاود
غلظت میاد یو فلز در رسوبات ساحلی ،پساب خاانگی سات
[ .]41فلز سهب ناشی م ر د فاضالبهای نیتای ،صانعتی

1. Yancheng
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شههی به دریا ست که په هشگه ن ،فعال ات صانایع نیتای-
فلزی ر عامل صلی نتشار یو فلاز نام اده ناد []42؛ ماا در
په ه حاضه نتای نشان د د گهچه خاور ساور  ،فاضاالب
صنعتی ر به رد دریا میکند ،ما خور گورسوم ن که ب شاته
م فاضالب شههی تش ل شده ست ،غلظت سهب ب شاتهی
نسبت به دیگه خورها د رد .بنابه یو ،پساب شههی ن از ی ای
دیگه م دالیل صلی نتشار فلاز ساهب در رساوبات سااحلی
ست .فه نی کادم و در طب عت ک سات ب شاته منشا
نسانی د رد .نتشار آالیندههای جامد م فعال تهای نساانی-
شههی رسوب آن به ساطح خ اباانهاای شاههی ،موجا
فز ی غلظت کادم و میشود که پا م راوس بارنادگی،
توس ا ر نااابهااا شااب ۀ مه شاای رد دریااا ماایشااود
هم ار ن .)1396 ،فاضالب شههی ن از حاا ی
ح شنا
فلز کادم و ست که موج فز ی غلظات آن در رساوبات
ساحلی مایشاود .در پاه ه حاضاه ن از ب شا نۀ غلظات
کادم و در رسوبات خور گورسوم ن بود.
فلز ر ی ب سات پنجما و عنصاه فاه ن در پوساتۀ
مم و ست که ب و  1/12 1/1115درصد پوستۀ مم و ر
تش ل میدهاد .فلاز ر ی مایتو ناد باه صاورت ZnCO3
رسوب کند .صوالً غلظت میاد آن ب انگه فعال تهای نسانی
م ز ن میاد رسوبگر ری ست .م آنجا که فاضاالب خاا
رد خور دریا میشود ،غلظات ر ی ن از
شههی مستق
در رسوبات فاز ی ماییاباد په هشاگه ن دل ال صالی
غلظت میاد ر ی در رسوبات سااحلی ر فاضاالب خاانگی
صنعتی عنو ن کهده ند [.]43
په هشااگه ن بااه منظااور رمیااابی آلااودگی کوس ساات
ساحلی ،م شاخصهای آلودگی شامل نباشتگی رئوش م ایی
 ،)Igeoفاکتور آلودگی  ،)CFشااخص آلاودگی صاالحشاده
 ،)mdcفاکتور غنیشدگی  ،)EFشاخص بار آلاودگی )PLI
پاسااا کولااوری ی بااه آلااودگی  )RIدیگااه شاااخصهااا
ستیاده کهده نتای مطلوبی گهفته ناد .در پاه ه حاضاه
ن ااز م چهااار شاااخص  PLI mdc ،CF ،Igeoبااه ی رمیااابی
آلودگی رسوبات ساحلی بندرعبا ستیاده شد .در خور نور
در ساحل شهری هند ستان ،به ی فلاز ت کاادم و  ،ساهب
کادم و  ،شاخصهای  mdc ،CF ،Igeoب انگه آلودگی متوسا
بود  .)Karthikeyan et al., 2020در خاور کاو ال در ماالزی،
رمیااابی آلااودگی رسااوبات بااا شاااخصهااای ،mdc ،CF ،Igeo
 CD RAC ،BCFنجا شد که نتای نشاندهنادۀ آلاودگی
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ضع خور به ی فلز ت کادم و ر ی بود
 ،)2018ما به ی یو فلاز ت ،خورهاای شاهه بنادرعبا در
طبقۀ آلودگی متوس تا شدید ره ر گهفتند .فلاز ت سانگ و
در رسوبات ساحلی بندر خم ه ،بندر ت اب بندر جاسا در
سااتان ههمزگااان توساا  Sharifiniaهم ااار ن )2117
رمیابی شد که شاخص  Igeoبه ی کاادم و شاب ه باه نتاای
په ه حاضه بود؛ ما به ی فلز ت م  ،ساهب ر ی کمتاه
م نتای یو په ه بود.
شاخص بار آلودگی به عنو ن ی شاخص ستاند رد به ی
تشخ ص آلودگی سات کاه مقایساۀ م از ن آلاودگی م اان
در مماانهاای مختلا ر م اانپاریه
م انهای مختلا
میسامد .یو شاخص م ان رمیابی کلی م ضاع ت سام ت
ناشی م سه چند فلز ر در ی نمونۀ رسوب باه په هشاگه
میدهد .نتای په ه حاضه نشاان د د در خورهاای ساور ،
گورسوم ن ،ش الت نخل ناخد  ،مقادیه  PLIباهتهت ا ،7/8
 9/7 11/7 ،14/6به دست آمد که ب اانگه آلاودگی شادید
خورهای شهه بندرعبا ست؛ ما در سو حل بوشهه ،م از ن
یو شاخص کمته م ی بود که نشاندهندۀ آلاودگی بسا ار
هم اار ن،
ک منطقه به فلز ت سنگ و ست حا شانا
 .)1396در خور کالنتاان ماالزی ن از مقاادیه شااخص PLI
کمتاه م  1باود  .)Wang et al., 2017در ساو حل یه نای
دریااای عمااان ،مقااادیه شاااخص  PLIب شااته م ی ا بااود
نشاندهندۀ آلودگی میاد یو ساحل ست.
ElTurk et al.,

نتیجهگیری
خورها مدخل صلی ر د ر نابهای ساطحی پساابهاای
شههی به دریا ست کاه باه دل ال شاه ی حساا محا
میستی آن ،حیاحت م کوس ست های آبی به یاهه در دهاناۀ
ر دی آن به دریا ،ی ن ام ضه ری ست .گهچه ر دخانههاا
با آب ش هیو حا ی مو د غر یی مناسبی رد خور میکناد
موج تقویت ح ات آبزیان ساحلی میشود ،ماا در صاورت
ر د پسابهای صنعتی شههی به خاور ،کوس سات هاای
آبی با خطه آلودگی نقه ض تهدید میشوند .بنادرعبا در
سو حل شمالی تنگۀ ههمز گستهش یافتاه سات کاه چهاار
خور م شامال مهکاز شاهه عباور مایکنناد باا دریافات
پسابهای خا شههی صنعتی به دریاا مایریزناد .شادت
آلودگی یو خورها م ش ل حاههی نتشار بوی متعیو آنها
نمایان ست که موج ش وس نو س ب ماریهای م ه بای در
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 گهدشگه نی کاه. دریایی بندرعبا شده ند-کولوری شههی
به یهه گهدشاگه ن خاارجی
رد شهه توریستی بندرعبا
که به ی سته حت به هتل ههمز در مجا رت خور گورسوم ن
 م آلودگی باوی باد یاو خاور گلاهمناد،مه جعه میکنند
 به منظور بهنامهریزی به ی کنتهل آلودگی خورهاای.هستند
سانج پار متههاای ک یای یاو
 پاای، شهه بندرعبا
خورهااا در لویاات رااه ر د رد کااه پااه ه حاضااه غلظاات
 م اانی-آالیندههای ف زی وش م ایی آنها ر در تومیع مماانی
 نتای په ه حاضه نشااندهنادۀ غلظات میااد.بهرسی کهد
آالیندهها در خور گورسوم ن به یهه در فصل تابساتان سات
که م ز ن دریافت پساب خا شههی در یاو خاور ب شاته م
 غلظت کس هن محلاول.دیگه خورهای شهه بندرعبا ست
در دهانۀ خورهای بندرعبا کمته م حاد ساتاند رد ن اام
 م گوها دیگه آبزیان ست که موجا ماهگ م اه،ماهیها
 فلز ت سنگ و،TSS ،COD ،BOD  غلظت میاد.آنها میشود
نااو س چهباایهااا دتهجناات در دهانااۀ خورهااای شااهه
 کوس ست دریاایی ر باا خطاه آلاودگی مو جاه، بندرعبا
میسامد که بهرسیها ب انگه یو بود که فاضالب خا شاههی
دل ل صلی غلظت میاد پار متههای آلودگی در خورهای شهه
 رسوبات ساحلی در دهاناۀ خاور ن از ی ای.بندرعبا ست
دیگه م فاکتورهای رمیابی آلودگی ست که در یو پاه ه
م رسوبات دهانۀ خورها نمونهبهد ری شد نتای رمیاابی آن
،با شاخصهای آلودگی نشاان د د م لحااظ فلاز ت سانگ و
م ز ن آلودگی دهاناۀ خورهاای شاهه بنادرعبا در طبقاۀ
 نتاای یاو، بناابه یو.متوس تاا آلاودگی شادید راه ر د رد
په ه مایتو ناد در خت اار سااممان بهد شات درماان
 ساممان حیاحت مح میست ره ر بگ هد باه ی،همرن و
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