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رامش٢٦هرود  ناريا يميش يسدنهم و يميش هيرشن ناتسبات ٢ه ،   ،١٣٨٦ 

 

يشهوژپ                                                                                                                                                          ـيملع                                ١١٩ 

  
يتفن داوم هب هدولآ تخرد گرب زا يتفن ياه نبركورديه يزاسادج

 يريگ هزادنا و  )Clean - up(ينوتس يفارگوتامورك شور هب 

  يرتموتوفورولفورتكپسا شور هب
  

يناهارف لضفلاوبا*+مدريش شخبناور  ،  
 ،  ۱۴۱۵۵-۷۳۸۳ يتسپ قودنص ،مومس و يتفن ياهنبركورديه هاگشيامزآتسيز طيحم تظافح نامزاس ،نارهت

  
مهم زاPAHsهژيو هب يتفن ياهنبركورديه :هديكچ رديتفن ياهدنيالآ نيرتعيسو و نيرت  بوسحم تسيز طيحم      
شهجويياز ناطرس تلع هب. دنوشيم رد اهنآ شياپ ،اهبيكرتنيا ندوب يياز   تيمها زا ناهايگ و كاخ ،بآ ،اوه  
يتفن داوم اب ناهايگ حطس يبرچ ياه هيال ششوپ ي هليسو هب ناهايگ هدنيالآ عبانم نيرتشيب. تسا رادروخرب ييازسب

روظنم نيمههب. دنوشيماهنآ بذج اوه رد دوجوم ياه هدنيالآ  ي هليسو هب و دريذپ يم تروص ارح ناتخرد گرب   ء 
هجرد۱۲۰يامد رد  ويوورکيام هاگتسد و )۲:۳( نوتسا :نازگه لالح يهليسو هبهيولسع هقطنم رد  يتناس   دارگ 

قيقحت نيا زا فده.دش جارختسا تمحازم فذح يسررب،  يگنر ياه   ناتخرد گرب رد يديئونتوراك و يليفورلك،   ، 
مرفورلك لالح،انيمولآ و لژاكيليسياه بذاج ،ينوتس يفارگوتامورک زا هدافتسا اب دوب شور نيا ندرکهنيهب  و  رد .   
زا هدافتسا اب ناياپ کارف رد مرفورلک لالح رتيل يليم۱۵  تمحازم نيا،لوا نويس  رتيل يليم ۲۰زا هدافتسا اب  و ادج اه   
يريگ هزادناياربرتموتوفورولفورتكپسا هاگتسد زا نينچمه . دندشادج يتفن ياه بيکرت مود   .دش هدافتسا  
  
، نبركورديهلك ، تخرد گرب :يديلك ياههژاو ، اب جارختسا ينوتس يفارگوتامورك ،يتفن ياه ويووركيام
  .يرتموتوف ورولفورتكپسا

  
KEY WORDS: Plant, Total petroleum hydrocarbons, Column chromatography, Microwave 
extraction, Spectrofluorophotometry. 

  
  همدقم

طيحم هدنيالآ ياه هورگ نيرتمهم زا يتفن ياهنبركورديه
زا يخرب يياز شهج و ييازناطرس ظاحل هب هك دنشابيم تسيز
ات هدش يعس ،اهنآ طيحم رد تابيكرت نياياهرادقم  فلتخم ياه  

دنريگ رارقشياپدروم ناهايگ و بوسر ،كاخ ،اوه ،بآ    زا يكي .  
ناتخرد گرب،اههنومننيا نيرت مهم تسا  دوجو تلع هب هك    
يبرچ نوچمه هايگ رد دوجوم محازمياهلماع و ليفورلك ،اه  
سادج ناكما،رـگيد ياههنادگنر رد اـهبيكرتني  اهـيزجتو يزا ـ     
  

 يهليسو هبرتشيب داوم نيا . ]١[تسا هدرك هجاوم لكشم اب ار هايگ 
يم رجنم ناهايگ گرب حطسيوراوه ياه يگدولآ بذج دوش   
لالح اب جارختساتوافتمياه شور. ]٣و٢[  ، ،  نازگه ياه لوناتم
نازگهولكيس و مرفورلك نوتسا نبركورديه لك نييعتيارب،  ياه  

شور هك اجنآ زا . ]۴[ تسا هتفرگ رارق هعلاطم درومهايگ رد يتفن 
و لالح يالاب فرصم اب هارمه و يميدق هلسكوس اب جارختسا 

يا رد،تسانا ـمز   كمك هب جار ـختسا شور يسررب هـ بقيقحتن ـ 
 E-mail: Shirdamr@yahoo.fr+                                                                                                                                       تابتاكم راد هدهع*  
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ـ يملع١٢٠ يشهوژپ                                                                                                                                                                                          

يزاسادج يارب يفرصم لالح  نازيم و عون يسررب و ويووركيام 
  .تسا هدش هتخادرپمحازم ياه  بيکرت ترواجم رد اهبيكرت نيا

  
  يبرجت شخب
  هنومن

ءارح ناتخرد  گربيرادرب هنومن   طسوتهيولسع  هقطنمرد  
دش ماجناييايرد تسيز طيحم رتفد  رتفد رايتخا رد و   روما  
سپس . تفرگ رارقتسيز طيحم تظافح نامزاس ياه هاگشيامزآ
دش كشخ تعاس١٢تدم هب ريارد زيرف هاگتسد يهليسوهب هنومن  .  

  
  ييايميش داوم

ناتم ورلك يد ونازگه ،نوتسا ،مرفورلك-  .  
انيمولآ )٢٣٠-٦٠شم اب (لژاكيليس  - هك ) ٢٣٠-٩٠شم اب (، 

يتناس هجرد٢٠٠يامد رد  اب سپس و لاعف تعاس  ٦تدم هب دارگ  
دصرد٥هزينويد بآ  دندش لاعف ريغ يمك   .  

يتناس هجرد٢٠٠يامد رد (بآ نودب تافلوس ميدس  - هب دارگ  
تعاس ٤تدم  هگن روتاكيسد رد سپسو كشخ     .)دش يراد 
زا يفرصم داومهمه ناملآ كرم تكرش   ياهفرظ. دش هيهت  

ادتبا...و نولاب ،تروب ،هلسكوس دننام يا هشيش هليسو هب  عيام ي  
زا لبق . دندشوشتسش نوتسا و رطقم بآ اب سپس و هدنيوش 

يتناس هجرد۶٠يامد رد هدافتسا  زا هد افتسا اب وهداد ترارح دارگ  
  .دندش هتسشاددجم نازگه لالح 

  
  درادناتسا

 رايتخا رد )١(ROPME طسوت ٥٠٠ ppmتظلغ  اب يمپار تفن
  .تفرگ رارق تسيز طيحم تظافح نامزاس ياههاگشيامزآ روما رتفد
  
  جارختسا

هليسو هب هدش كشخ تخرد گرب مرگ١رادقم   رياردزيرف ي  
لالح رتي ل يليم ٣٠ي هليسو هب سپسو هدش نيزوت تقد هب 

تدم هب ويووركيامهاگتسد زا هدافتسا اب ) ۲:۳ (نوتسا: نازگه     
هقيقد٣٠ ماجنا  جارختسا لمع   نآ ييامد همانرب رادومن هك تفرگ  

تسا هدش هدروآ١لكش  رد هاگتسد زا هدافتسا اب  ،يجارختسا هنومن.  
مجح ات يشدرگ ءالخ رد ريطقت هليسو هب و رتيل يليم١٠  شمد ي  
مجح ات نژورتين زاگ دش ظيلغت رتيل يليم٥    ]٤[.  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ويووركيام هاگتسد ييامد همانرب ـ١لكش  ياه هنومن جارختسا يارب   
  .تخرد گرب زا يتفن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تس رديزاسادـ جهـلكشتم داوـم نتفرگ رارـ قهو ـحن  ـ٢لكش  نو ـ 
  .يفارگوتامورك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ر تفن هنومن درادناتسا ينحنمـ٣لكش    .يمپا 
  ) ١( Regional Organization for the Protection of the Marine Environment 

  

بآ نودبتافلوس ميدس 

انيمولآ

 

لژاكيليس  
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يشهوژپ                                                                                                                                        ـيملع                                                  ١٢١ 

) ١:٩(ناتمورلك يد : نازگه و نازگه ياه لالح يسررب ـ١لودج 
بيكرت يزاسادجيارب   .تخرد گرب زا يتفن ياه 

  يفرصم لالح  بذج
  )انبم(نازگه   ٣/٠-٧/٠

اب ١زاف   ١-٢٥/١ نازگه رتيل يليم٢٠     
اب ٢زاف   ١-٥٠/١ نازگه رتيل يليم ٣٠    )١:٩(ناتمورلك يد :  

  
ركهنيهبـ ٣لو دج زاف رد مرفورلكلالح يفرصم مجح ند    ۱.  

  لالح يفرصم مجح  بذج
رتيل يليم١٠  ١-٢    
رتيل يليم١٥  ٢-٥/٢    

رتيل يليم٢٠  ١٢-١٤    
  )انبم( مرفورلك  ١/١

  
  ينوتس يفارگوتامورك

تروب زا هدافتسا اب ،شيامزآ زا هلحرم نيا رد اب يرتيل يليم ٥٠   
يتناس١/١يلخاد رطق    ، مرگ ۵رادقم رتم انيمولآ مرگ ١٠ ،لژاكيليس   

س مرگ١و   يهوحن هك دشهدامآ يفارگوتامورك نوتس ،تافلو  
تسا هدش يفرعم٢لكش رد نآ يزاسادج هلكشتم داوم  يريگرارق  .  

رب۱هرامش تروب رد  ، هنومن رد اهبيكرت هيزجت يا،  بوسر ياه
يليم۱رادقم  يليم۲۰ي هليسو هب يجارختسا هنومن زا رتيل  رتيل  

همادا رد و نازگه يليم۳۰  ) ۱:۹(ناتمورلك يد : نازگه لالح رتيل 
رادقم ۲هرامش تروب رد ،نينچمه و ) ۱لودج ( يليم۱،  رگيد رتيل  
ياه تبسن اب مرفورلك لالح يهليسو هب يجارختسا هنومن زا

اب تياهن رد . تفرگ تروص يزاسادج لمع، )۲لودج (توافتم 
يليم۱۵زا هدافتسا  ياه بيكرت ،لوا هلحرم رد مرفورلك لالح رتيل 

بيكرت و ليفورلك ،اهديئونتوراكدننامرت يبطق   يگنر ياه  
يليم۲۰اب مود هلحرم رد و ادج ) محازم ياهبيكرت( مرفورلك رتيل  
  .دندشيزاسادج يتحار هب يتفن ياه بيكرت

  
  يرتموتوفورولفورتكپسا شور هب يريگ هزادنا

  يريگ هزادنا طيارش
لدم رتموتوفورولفورتكپسا هاگتسد ي هليسوهب اههنومنهمادا رد 

٥٤٠Shimadzu RF-طيارش تحت   nm ۳۱۰Excitation= و  
nm۳۶۰Emission= دندش يريگهزادنا.  

  
  درادناتسا ينحنم مسر

  زا  ppm ۵/۱، ppm ۱ ،ppm ۵/۰ ياهتظلغ روظنم نيا يارب

بيكرت يزاسادجياربمرفورلك لالح يسررب ـ ٢لودج  زا يتفن ياه  
  .تخرد گرب

  يفرصم لالح  بذج
  )انبم(مرفورلك   ١/١
اب ١زاف   ٣-٥/٣ مرفورلك رتيل يليم١٥     

اب ٢زاف   ٦٧ مرفورلك رتيل يليم٢٠     
  

يفرصم مجح ندرك هنيهبـ ۴لو دج زاف رد مرفورلكلالح    ۲.  
  لالح يفرصم مجح  بذج
رتيل يليم١٠  ٤٩-٥٢    
رتيل يليم١٥  ٥٤-٥٧    
رتيل يليم٢٠  ٦٦-٦٨    

تيل يليم٢٥  ٦٨   ر 
  

بيترت هب اهنآ بذج و هدامآ ار يمپارتفن     ٥/٢٧ و ٥٧ ، ٨١ 
هنومن درادناتسا ينحنم.دمآ تسدهب  ٣لكش قباطم هدش ركذ ياه  
  .دش مسر
  
  ثحب و اههجيتن

ناوت يمن ميقتسم ار ويوورکيام زا هدمآ تسد هب جارختسا 
رياس و يسکاو ياه بيکرت و هايگ ياهنامگيپ. درك هيزجت
هنومن زا نامز مه روطهب يلآ ياهلالح رد لولحم ياهبيکرت
دننام يياه بيکرت لماش اهبيکرت نيا. دنوشيم جارختسا
. ]۵[ دنتسه اهنيفاراپ و رتسا يلپ ،دنلب ياه هريجنز اب يياهرتسا
  اه لورتسا نوچمه يياهبيکرت اب يجارختسا ياهبيکرت نيا
يکيدزن رد يبطق تيصاخ هک دنهارمه اهلورسيلگ ليسا يلپ و  
  يتحار ه ـب اذـل ،دـنراد ياهقلح دـنچ کيتامورآ ياـهبيکرت
 اي ندرک زيمت هلحرم ،نياربانب. دنوشيمهتسش اه بيکرت نيا اب
. تسا رادروخرب ييالاب تيمها زا اهبيکرت نيا ينوتس يفارگوتامورک
شيوش ندرک هنيهب ،قيقحت نيا رد هجيتن وهدش ماجنا  رد اه   
هدهاشم٤و  ٣ ياهلودج يزاسزيمتو يزاسادج .دوشيم   بيكرت   اه 
نازگه و نازگه لالحيهليسو هب ناتمورلك يد :  اب و ) ١:٩( 
هدهاشم يبذج هنوگ چيه رتموتوفورولفورتكپسا ه اگتسد زا هدافتسا
يد  :نازگه و نازگه ياهلالح هك دراد نيا زا ناشن نيا و دشن

يال هبال زا يتفن ياه بيكرت يزاسادج يياناوت) ١:٩(ناتمورلك 
ه ـب هجوت اب رما نيا هك درادن ار ليفورلك و يگنر ياهبيكرت
يتفن ياه بيكرت اـب هسياقم رد اهبيكرت نـيا ندوب رـتيبطق
  مرفورلك لالح زا هدافتسا اب اذل . دسر يم رظنهب يعيبط يبطق رتمك
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يشهوژپ ـ يملع                                                                                                      ١٢٢                                                                                   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مرفورلك يفرصم مجح نييعتيارب ٢ و ١ياهزاف يا هسياقم ياهرادومن ـ ٤لكش   .  
  
يدـيئونتوراك محازـم ياـه بيكرت دراد يـبوخ يبطق تيصاخ هك
ياه بيكرت رتسب زا يتحارهب يگنر ياهبيكرت رگيد و ليفورلك
  .دنوشيم ادج يتفن

مرفورلك يفرصم مجح نيرتهب ،دوشيم هدهاشم هك روطنامه  
مود زاف رد و رتيل يليم ١٥لوا زاف رد   اب  .تسا رتيل يلي م٢٠ 

نيا زا اههجيتننيرتهب د شصخشم اه شيامزآ نيا زا هدافتسا  
زا دعب .دوش يم هديد حوضوه ب٤لكش رد هك ديآ  يم تسدهب شور  

ب هك لوا زاف رد رتيل يليم١٥مجح  شيازفا نآ زا دعب بذج تدش ه 
يليم ٢٠مجح زا دعب مود زاف رد نينچمه و تسا هتفاي  تدش رتيل  

هدش هنيهب يشور ناونع هب شور نيا اذل ،هدوب تباث ابيرقت بذج  
رت جارختسايارب هدافتسا دروم يتفنياهبيك    زا  .تفرگ رارق  
شور ندرك نيزگياج هب ناوت يم هژورپ نيا توق طاقن نيرت مهم

هك درك هراشاهلسكوس يميدق شور ياج هب ويووركيام جارختسا   

. تسارادروخرب يم ك نامز فالتا زا مه و رتمك لالح فرصم زا
لگنج هقطنم زا يلاسرا هنومنتياهن رد دروم هيولسع ءارح ياه  
نآ رد دوجوم يتفن ياه نبركورديه لك هك تفرگ رارق هيزجت

ppm ۵/۲هزادنا   .دش يريگ 
  

  ينادردق و ركشت 
زاهليسو نيدبهلاقم ناگدنسيون  تجح رتكد ياقآ تامحز   

و هنيمز ندركمهارف رطاخ هب يناسنا تسيز طيحم تنواعم   
طيحم تظافح نامزاس يهاگشيامزآ شخب رد يتاقيقحت تاناكما 

  .دنيامنيم ار يرازگساپس و ينادردق لامك تسيز
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