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اندازه گيری ميزان آلودگی ناشی
 از فلزات سنگين نيكل ، سرب و جيوه 
در رسوبات  خليج فارس/  منطقه عملياتی عسلويه

 محمد رباني1 ، اسداله جعفرآبادي آشتياني2 ، اميرعبداله مهرداد شريف3

1. استاد يار دانشگاه آزاد اسالمی 
2. كارشناس ارشد شيمی دريا، دانشگاه آزاد اسالمی ، دانشكده علوم و فنون دريايی

3. استاديار دانشگاه آزاد اسالمی، دانشكده علوم و فنون دريايی

چكيده 
       آبهای منطقه عسلويه در خليج فارس به دليل موقعيت استثنائی خود 
كه محل احداث تعداد زيادی پااليش�گاه گاز و كارخانه پتروش�يمی است، 
به طور مس�تقيم و غير مستقيم در معرض ورود آالينده های مختلف آلی و 

معدنی قرار دارد.
       ب�ا توجه به موقعي�ت منطقه و به علت تحقيقات محدودی كه تا كنون 
در منطقه عس�لويه صورت گرفته اس�ت، مطالع�ه و تحقيق حاضر بر روی 
رس�وب های اين منطقه ب�رای اندازه گيری ميزان آلودگی ناش�ی از فلزات 
س�نگيِن س�رب، نيكل و جيوه انجام شده اس�ت تا  بتوان از نتايج بدست 
آمده برای مقايسه ميزان آلودگی ناشی از اين فلزات در سالهای آينده كه 
تعداد زيادتری از پااليش�گاه های گاز و كارخانه های پتروشيمی مشغول به 

كار و فعاليت می شوند استفاده كرد.
        اندازه گيری براس�اس اس�تانداردهای رايج  و به وسيله دستگاه جذب 
اتمی انجام شده است و نتايج بدست آمده در مقايسه با ميزان اين عناصر 
در رس�وب های برخ�ی نقاط ديگر خلي�ج فارس )ج�دول-4 و6( و ميانگين 
عناص�ر در رس�وبهاي جهاني)ج�دول-5( بي�ان كننده غلظت ك�م فلزات 

سنگين در آب و رسوب های منطقه است.
  ppm حداقل و حداكثر غلظت فلزات اندازه گيري ش�ده بر حس�ب        

به شرح زير است:
Pb دررس�وب) 20/2 – 29/5( ، Ni در رس�وب )Hg ،)19/9 – 27/2  در 

.ppm رسوب) 0/025 – 0/02( بر حسب

واژه های كليدی : عسلويه ،آلودگی ،خليج فارس ، فلزات سنگين.
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مقدمه
 حفاظت از محيط زيست كه نسل امروز و نسلهای آينده بايد در 
آن حيات اجتماعی رو به رشد داشته باشند يك وظيفه عمومی تلقی 
می گردد. امروزه به علت رش��د صنعتی، اكثر كارخانه ها ، نيروگاهها 
و پااليش��گاهها با آب س��رو كار دارند و نتيجه آن آلودگی آب است 
به همين خاطر بايد نس��بت به سيس��تم های آبی، انواع منابع آلوده 
كننده، اثرات آلودگی، روش��های دفع آلودگی و روشهای پيش گيری 

از آلودگی اطالع كافی داشته باشيم. ]9[ 
خليج فارس از جنبه های مختلف اهميت دارد ازجمله: ذخاير عظيم 
نف��ت وگاز، منابع غذايی، تنوع زيس��تی وذخاي��ر عظيم كانی. عالوه 
ب��ر اين عمده ترين آبراه حمل ونقل مواد نفتی جهان نيز محس��وب 
می ش��ود. آلودگی آبها توس��ط فلزات س��نگين باعث به خطر افتادن 
حيات گونه های دريايی در منطقه ش��ده و شرايط محيطی نامطلوبی 
برای رشد و نمو آنها فراهم می آورد كه عواقب وخيمی در آينده در 

پي خواهد داشت.
مهمترين بيماری ناش�ی از تركيبات آلی جي�وه عبارتند از : اختالل 
در حس المس��ه ، بينايی و ش��نوايی ، كوچك شدن صورت، اختالل 
در سيس��تم عصبی، اخت��الل كروموزومی و ناقص الخلقگی وس��اير 

آسيب هايي كه در نهايت منجربه مرگ مي شوند.
مس��موميت با تركيبات معدنی جيوه بط��ور قابل مالحظه ای با 
تركيب��ات آلی آن تفاوت دارد اين تركيب��ات در كليه ، كبد به ويژه 

مجاری ادرار جمع و به اين اعضا آسيب می رسانند.
 حساسيت به جيوه در كودكان نسبت به بزرگساالن بيشتر است 
و بيش��ترين مقدار اين حساسيت تا سن 6 سالگی می باشد .خوردن 
مق��دار كمی از متيل مركوری می تواند از س��د خونی- مغزی و نيز 
جف��ت و جنين عبور كرده و باعث صدمات عصبی هم قبل از تولد و 
ه��م بعد ازتولد گردد. اثرات مضر جيوه كه از مادر به جنين در حال 
رش��د انتقال داده می ش��ود ش��امل صدمه مغزی، عدم رشد فكری 
،عدم هماهنگی ،كوری ، حمل��ه ناگهانی و ناتوانی در صحبت كردن 

می باشد. ]5 و14[
مطالعه روی كارگران پااليشگاها حاكی از آن است كه نيكل باعث 
سرطان حنجره و بينی ، شش و ناهنجاريهای مثل اگزوسفالی،پوكی 
استخوان، به هم خوردن ذايقه درجنين پستانداران،تاثير بر سيستم 
عصبی، تاثير بر عضالت دستگاه تنفسی و قلب،ايجاد سردرد ، گيجی 

تشنج و نيز سرطان سينوسها می شود. ]5و6[
 فلز س��رب در رس��وب گذاری مانند كلس��يم عم��ل می كند و 
اين دليل موجهی برای غلظت باالی س��رب در اس��كلت انسان است 
ك��ه باعث ايجاد تومورهای كليوی و س��رطانهای مختلف می ش��ود. 

همچنين اين فلز تمايل به تركيب با گلبولهای قرمز را نيز دارد.

از آنجا كه مقدار سرب در بدن انسان بستگی به عوامل گوناگون 
دارد، ك��ودكان و نوجوانان بيش��تر در معرض آلودگی با س��رب قرار 
دارندو در اين ميان كودكان حساس��ترين افراد از حيث بدنی و تاثير 

پذيری هستند. ]7 و 13[
با توجه به خطرات فلزات س��نگين، ان��دازه گيری اين فلزات در 
رسوب ها بايد بطور دائم انجام گيرد تا غلظت آنها از حد مجاز زيادتر 

نشود وموجب بيماری نگردد.
افزايش فعاليت های صنعتی و پااليش��گاهی در منطقه عس��لويه 
منجر به افزايش آالينده های مختلف ش��ده كه بخش عمده ای از آنها 
وارد آبهای خليج فارس می ش��ود و انتظار مي رود در سالهای آينده 

نيز ميزان توليد اين آالينده ها به صورت چشم گيری افزايش يابد.
 عام��ل اصلي انتخاب اي��ن منطقه برای انجام اي��ن تحقيق نيز 
همين مسئله بوده است تا بتوان از نتايج بدست آمده در حال حاضر 
و مقايسه آن با نتايج بعدی درآينده، روند تغيير ميزان فلزات سنگين 
را در اين منطقه مش��خص كرده و درص��ورت افزايش قابل توجه، از 
ورود فاضالب پااليشگاههای گاز و كارخانه های پتروشيمی به آبهای 
خلي��ج فارس جلوگيری كرد و يا اينكه قب��ل از ورود به دريا  تا حد 

قابل قبولي فاضالبهاي مربوطه تصفيه نمود.

مواد و روش ها
  نمونه برداری از رسوب ها در منطقه عملياتی عسلويه )در عرض 
جغرافيايی 27 درجه و طول جغرافيايی 52 درجه ش��رقی( در خليج 
فارس بعد از تعيين ايستگاههای مختلف در دو نوبت، يكی در خرداد 
و  ديگری در ش��هريور 1385 به كمك دستگاه نمونه برداری گراپ 
مدل اكمن)EKMAN( با ابعاد )15×15(  انجام گرفت ) اين دس��تگاه 
عمدتاً برای نمونه برداری رس��وب های س��طحی جهت تعيين دانه بندی رسوب و 
س��نجش فلزات سنگين به كار می رود(، س��پس نمونه ها به صورت منجمد 
جه��ت آماده س��ازی و اندازه گيری فلزات آنها به آزمايش��گاه منتقل 

 ضريب همبستگی
سرب ونيكل

 ميانگين سه بار
اندازه گيری جيوه

 ميانگين سه بار اندازه گيری
نيكل و انحراف استاندارد

ميانگين سه بار اندازه گيری
سرب و انحراف استاندارد

ايستگاه

0/053

>0/0221 ± 0/725 ± 0/8S1A

>0/0219/9 ± 0/826 ±  0/9S1B

>0/0222/7 ±  0/923/5 ± 0/6S2A

>0/0223 ± 0/6 24 ± 0/8S2B

>0/0220/5 ± 0/627 ± 0/5S3A

>0/0221/3 ± 0/726/7 ± 0/7S3B

>0/0223 ± 0/627/8 ± 0/8S4A

>0/0222/4 ± 0/528/4 ± 0/9S4B

>0/0220/7 ± 0/820/5 ± 0/6S5A

>0/0221/2 ± 0/920/7 ± 0/5S5B

ppm جدول1: مقادير فلزهای سرب، نيكل و جيوه در رسوب های منطقه عسلويه در فصل بهار بر حسب  
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شدند. ابتدا نمونه ها را  در مجاورت هوا قرار داديم تا از حالت انجماد 
خارج شوند و سپس به مدت 24 ساعت در داخل آون در دمای 70 
درجه س��انتی گراد قرار داديم تا كامال خش��ك شوند، در مرحله بعد 
آنه��ا را ال��ك كرده و ذرات كمتر از 63 ميك��رون آن را جدا نموده و 
در هاون عقي��ق به صورت پودر درآورده س��پس 0/5 گرم از نمونه را 
وزن كرده و با روش هضم كامل آن را جهت تزريق به دستگاه آماده 

كرديم. ] 5 و 8 [

روش هضم كامل
0/5 گرم از نمونه را داخل بشر تفلونی ريخته سپس 2 تا 3 قطره 
محل��ول HCl 0/1 م��والر به آن اضافه می كنيم ت��ا از حالت جوش 
وخروش ناشی از افزايش اسيدهای قوی جلوگيری كنيم )حالت جوش  

وخروش به خاطر گاز CO2 است(.
بعد از چند لحظه 7ميلی ليتر هيدرو فلوئوريك اسيد به آن اضافه 
نموده و تا نزديكی خشك شدن بر روی حمام بخار حرارت می دهيم 
)هيدروفلوئوريك اس��يد باعث شكس��تن پيوندهای س��يليكاتی موجود در رسوب 
 )3HCl+HNO3( سپس به آن 7ميلی ليتر مخلوط اسيدي .)می ش��ود
اضافه كرده و تا زمانی كه فقط يك ميلی ليتر از محلول در بشر باقی 

بماند نمونه را بر روی حمام شن حرارت می دهيم.
در اي��ن لحظ��ه نمونه به رنگ زرد مايل به س��بز در می آيد. به 
عنوان آخرين مرحله هضم كامل 5 ميلی ليتر پركلريك اسيد (HClO4) به 

نمون��ه اضافه كرده و تا زمان هضم كامل بر روی حمام بخار نمونه ها 
را حرارت  می دهيم تا خش��ك ش��ود، بعد آن را به وسيله HCl يك 
نرمال به حجم 50 ميلی ليتر مي رس��انيم، در اين زمان نمونه آماده 

تزريق به دستگاه جذب اتمی می باشد. 
)مدل دستگاه AA220 -GTA110(. ]2 و 12[

نتايج بدست آمده
در بررس��ی های به عمل آمده و پس از انجام آزمايش��های الزم 
نتايج بدست آمده در جداول 1و2 و نمودارهای 1و 2 ارائه شده است. 
البته برای مقايس��ه نتايج به دست آمده با مقادير آنها در برخی نقاط 

ديگر، جداول 5،4،3 ارائه شده است.

بحث وبررسی نتايج
  مقادير به دست آمده از آزمايشها بر روی نمونه های  رسوب  در 
منطقه مورد مطالعه )منطقه عملياتی عسلويه( )جداول  1و2(، بيان كننده 
آن اس��ت كه در كليه ايس��تگاهها با توجه به غلظت اس��تاندارد اين 
 ، 2ppm عناصر در فاضالب ها جهت تخليه به آب های س��طحی )نيكل
سرب  1ppm و جيوه به مقدارناچيز ( و ميانگين اين عناصر در رسوب های 
جهان��ی )نيكل 23ppm و س��رب 19ppm(  مق��دار اين عناصر كم و 
ناچيز اس��ت كه می تواند منشاء طبيعی داشته ، يا ناشی از عمليات 
احداث  اسكله ها در دريا باشد، كه در اثر مرور زمان در بستر رسوبات 
جمع ش��ده اند. البته اين مقدار آلودگی مربوط به پااليشگاه های گاز 

 ضريب همبستگی
سرب ونيكل

 ميانگين سه بار
اندازه گيری جيوه

 ميانگين سه بار اندازه گيری
نيكل و انحراف استاندارد

ميانگين سه بار اندازه گيری
سرب و انحراف استاندارد

ايستگاه

0/409

>0/02527 ± 0/423/5 ± 0/8S1A

>0/02529/5 ±  0/61 ± 22/5   S1B

>0/02527/5 ± 0/724 ± 0/45S2A

>0/02528/7 ± 0/521/7 ± 0/5S2B

>0/02521/7 ± 0/922/5 ± 0/7S3A

>0/02529/7 ± 0/424/5 ± 0/8S3B

>0/02520/2 ± 0/527/2 ± 0/6S4A

>0/02529/2 ± 0/824/5 ± 0/5S4B

>0/02522 ± 0/423/7 ± 0/34S5A

>0/02522/5 ± 0/624/2 ± 0/4S5B

نمودار 1: مقادير فلزات نيكل و سرب در نمونه  رسوبهای منطقه 
ppm عسلويه در فصل بهار برحسب

ppm جدول2: مقادير فلزات سرب، نيكل و جيوه در رسوبهای منطقه عسلويه در فصل تابستان بر حسب
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نيس��ت زيرا مقدار آن در ايستگاه شاهد )شماره 5( با بقيه ايستگاه ها 
تفاوت چشمگيری ندارد. 

مقايس��ه مقادير اي��ن عناصر در منطقه م��ورد مطالعه با مقادير 
آنها در پوس��ته زمين وميانگين آنها در رسوبهای جهانی )جدول 5( 
همچنين مقايسه آنها يا برخی نقاط ديگر دنيا )جداول 5،4،3(  نشان 
دهنده آن است كه فعاليت هايی كه تاكنون در اين منطقه انجام شده 
اس��ت منجر به آلودگی منطقه نش��ده اس��ت البته بايد توجه داشت 
كه كارخانه های پتروش��يمی هنوز در اين منطقه ش��روع به فعاليت 
نكرده ان��د زيرا يك��ی از آالينده هايی كه اين صناي��ع ايجاد می كنند 
مربوط به فلز جيوه می باش��د ولی نتايج به دس��ت آمده به خصوص 
در مورد جيوه نشان دهنده مقدار بسيار كم اين فلز در منطقه مورد 
مطالعه است. البته برخی عوامل ديگر مانند جريانهای دريايی عمقی 
وس��طحی وخود پااليی منطقه نيز می تواند دليل ديگری بر غلظت 
كم اين عناصر باش��د.همچنين مقايس��ه مقادير غلظت فلزات در دو 
فصل س��ال  بهارو تابس��تان ) نمودار1و2( نش��ان دهنده آن است كه 
ميزان تغييرات دمايی و فصلی برروی غلظت اين عناصر در رس��وبات 
تاثير چندانی ندارد، البته افزايش ميزان ش��وری يكی از عوامل موثر 
ب��رای افزايش غلظت اين عناصر در رس��وب ها می باش��د ولی چون 

غلظت كلی اين عناصر كم است، در دو فصل مختلف تغيير چندانی 
در ميزان غلظت آنها ديده نشده است.

ع��الوه بر اين اختالف كم اين عناص��ر در دو فصل را می 
ت��وان به تبخير آب ي��ا ورود آن از منابع آلوده كننده ديگر به 

جليج فارس دانست.

نتيجه گيری
ب��ا توجه به نتايج به دس��ت آم��ده از آزمايش ها ب��ر روی فلزات 
س��نگين نيكل، س��رب وجيوه در منطقه عس��لوية درخليج فارس و 
مقايسه مقدار آنها با مقدار حد مجاز آنها در فاضالب ها  جهت تخليه 
به آبهای س��طحی ومقدار آنها در برخی نقاط دنيا )جدول 5( ومقادير 
اي��ن عناص��ر در برخی نقاط خليج فارس )ج��دول- 4 و 6( وبا توجه به 
ضريب همبس��تگی بين عناصر س��رب و نيكل كه نشان دهنده عدم 
وجود ارتباط معنی دار بين آنهاس��ت م��ی توان نتيجه گرفت كه در 
زمان انجام تحقيق رسوب های منطقه عملياتی عسلويه  دارای مقدار 
بس��يار كمی از آلودگی فلزات نيكل، س��رب و جيوه می باش��د.البته 
اي��ن مقدار كم مربوط به پااليش��گاه های گاز نيس��ت زيرا مقدار اين 
عناصر در ايس��تگاه ش��اهد ) ش��ماره 5( با ساير ايس��تگاه های ديگر 

] 13[ ppm جدول 3:غلظت فلزات سنگين در رسوبهای نواحی مختلف دنيا به ازای وزن خشك بر حسب

  س                     مكان
 عنصر                     مكان

رسوبات مناطق كم عمق ژاپنجنوب غربی انگلستاناسكاتلند

Ag      0/20/1-                 

Cd      1/60/10/22

Cr      33  9         30            

Cu     16  44        27           

Fe     1/42/773/97

Mn    355290        390          

Ni     30 28         14           

Pb     9/2            50        55             

Zn      85   1/251

جدول 4: نتايج اندازه گيری فلزات سنگين در بعضی نقاط خليج فارس به ازای وزن خشك برحسب  ppm ]16و 13[

             عنصر
   سواحل

آهنكبالتكادميمسربمسروینيكلسال تحقيق

1/5  -1/5 23 21  45   197697كويت

1/6  -23271/9 57   198291كويت

0/46   -31335 137   199044جزيره خارك

32/22/26 -  -1992185/511239/1كويت

0/53  6  -   -199241/626/39/9عربستان
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جدول6: میزان غلظت فلزات سنگین در رسوبات سطحی بر حسب ppm در نمونه خشک رسوب ]13 [

جدول5: مقایسه مقدار برخی عناصر پوسته زمین با رسوبات جهانی ]13[

تفاوت چندانی ندارد البته هنوز تعداد زیادی از پاالیش��گاه های گاز و 
کارخانه های پترو شیمی مشغول به فعالیت نشده اند.

  نتیجه تحقیق حاضر می تواند مبنایی برای مقایسه غلظت این 
عناصر در آینده باشد. پیش��نهاد می شود که اندازه گیری غلظت این 

عناصر در منطقه به طور متوالی انجام شود زیرا ممکن است با فعالیت 
پاالیش��گاه های گاز و کارخانه های پتروشیمی میزان آلودگی افزایش 

یابد و باعث آلودگی منطقه شود. 
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Mn* Co* Cu* Zn* Pb* Ni*
عنصر

محیط زمین شناسی

950 20 50 75 14 80 میانگین عناصر در پوسته زمین

770 14 33 95 19 52 میانگین عناصر در رسوبات جهانی

ppm بر حسب *




