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  چکیده

ــ ــهدر اي ــ    ،ن مقال ــی از فعالي ــنگين ناش ــزات س ــت فل ــی غلظ ــه بررس ــصادی در   ب ــنعتی و اقت ــای ص ت ه

ستگاه يـ اهـشت   ن منظـور تعـداد      يبـد . ای خـزر پرداختـه شـده اسـت        دريـ  جنـوبي    ت ساحلی در طول سواحل    رسوبا

ــ   ــرداری در طــول ســاحل انتخــاب و نمون ــه ب ــرداری از هنمون ــ۱۳۸۴رســوبات ســاحلی در ســال   ب . ت صــورت گرف

خـاب  ن در آنـان انت  جهـت بررسـی ميـزان فلـزات سـنگي         نمونـه  ۳۲جمعـا   ه و   نمونه ها خشک و دانـه بنـدی گرديـد         

ل آنهـا توسـط دسـتگاه    يـ ه و تحليـ ک سـرد و تجز   بـا اسـتفاده از روش اسـتخراج بـا اسـيد اسـتي             نمونه هـا    . دنديگرد

  . دي انجام گرد٢آی سی پی

ــات  ــسبتا اختالف ــان ــزات ســنگين ن غلظــت يانگ در ميــدیزي ــدر افل ــرداری  مختلــفهایستگاهي ــه ب  نمون

يــزان ه ميــ مــنعکس کننــده تخلوبات ســاحلیدر رســغلظــت هــای بــاالی فلــزات ســنگين وجــود  .ديــمــشاهده گرد

  .می باشدا  به دريستگاههای نمونه برداریقابل توجهی از آالينده های انسانی در محل ويا در نزديکی اي

  

ــات ــدیکلم ــ: کلی ــزر  دري ــنگي -ای خ ــزات س ــايي   –ن   فل ــست دري ــيط زي ــاحلی  --مح ــوبات س ــتان -رس  اس

  مازندران

  
                                                 

  عضو هيات علمي دانشگاه زنجان- 1
2 - Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy (ICP) 
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  انجمن مهندسی دریایی ایران
   همایش صنایع دریایینهمینمجموعه مقاالت 

  مقدمه

ــه محیطهــای   ــزات ســنگین ب ــع فل ــی در نهایــت جــذب رســوبات مــی گــردد دف ــن رســوبات . آب ــابر ای بن

مقــدار فلــزات ســنگین در الیــه هــا و طبقــات مختلــف  . و ســمی مــی شــوندنســاحلی محــل تجمــع فلــزات ســنگی

 در زمـان رسـوبگذاری آن الیـه هاسـت           های آبـی  رسوبات نمایانگر میـزان ایـن فلـزات و مقـدار آلـودگی اکوسیـستم              

ــود  ].1[ ــا وج ــات ب ــددمطالع ــای      متع ــیط ه ــنگین در مح ــزات س ــه فل ــاحلی ب ــوبات س ــودگی رس ــصوص آل در خ

ــی ــدودی،]3و2[آب ــات مح ــزر    مطالع ــای خ ــواحل دری ــوردر س ــه اســتتص ــشین.  گرفت ــات پی ــای مطالع  در دری

، ترکیبــات آلــی ]7[ غلظــت فلــزات ســنگین ]6و5و4 [ تجمــع آالینــده هــا را در بــدن آبزیــان و ماهیهــاخزرعمــدتا

ــردار در  ــدر ]8 [بآکل ــک ، و هی ــک و آلیفاتی ــای آروماتی ــا ]9 [وکربور ه ــاق دری ــوبات اعم ــدازه  را در آب و رس  ان

بــه اســتناد اطالعــات بانــک جهــانی میــزان دفــع فاضــالبهای تــصفیه نــشده کــه   ] 10[متــولی .گیــری نمــوده انــد

قـسمت اعظـم ایـن      . مستقیما بـه دریـای خـزر تخلیـه مـی شـود را یـک میلیـون متـر مکعـب اعـالم نمـوده اسـت                           

رودخانــه ولگــا یکــی از . ا مربــوط بــه فعالیتهــای اســتخراج و پــاالیش نفــت و مــواد معــدنی دیگــر اســتآالینــده هــ

منابع اصلی آالینـده آب دریـای خـزر، تنـوع وسـیعی از انـواع آالینـده هـای صـنعتی و کـشاورزی را بـه آن تخلیـه                               

هـایی کـه بـه آن تخلیـه         با توجه به بسته بـودن دریـای خـزر و جـزر و مـدی نبـودن آن تمـامی آالینـده                        .  می کند 

مـصرف مـنظم آبزیـان      . می شوند در حوضـه دریـا انباشـته و تجمـع آنـان موجـب آلـودگی شـدید دریـا مـی شـود                         

 ایـن         ]6[توسط سـاکنین منطقـه نیـز بـا توجـه بـه تجمـع آالینـده هـا در بـدن ماهیهـا و بخـصوص مـاهی خاویـار                  

ــد      ــی نمای ــسان م ــذایی ان ــره غ ــا را وارد زنجی ــده ه ــ. آالین ــسندگان بع ــرطان در    ضی نوی ــوع س ــاالی وق ــار ب آم

 عـالوه بـر اثـرات مخـرب         .مـی داننـد   بـه مـصرف ماهیهـای صـید شـده از دریـای خـزر مربـوط                  را  ] 12و11[منطقه

آالینــده هــا بــر ســالمت انــسان، نتــایج مطالعــات متعــدد در منطقــه کــاهش شــدید صــید مــاهی خاویــار از دریــای 

ــسبت مــی د   ــا ن ــودگی آب ایــن دری ــه آل ــار از . هنــدخــزر را ب ــه 1985 تــن در ســال 30000صــید مــاهی خاوی  ب

 درصـد مـاهی خاویـار       85-90الزم بـذکر اسـت کـه بـیش از           . ]12[ کـاهش یافتـه اسـت      1995 تن در سـال      5672

کـاهش شـدید صـید مـاهی خاویـار صـنعت خاویـار را تهدیـد و بـر اقتـصاد                      . جهان از دریای خـزر صـید مـی شـود          

سـطح آلودگیهـای موجـود و پتانـسیل افـزایش آلـودگی هـا در دریـای                  . تبومی منطقـه تـاثیر زیـادی خواهـد داشـ          

انـسان و حیـات آبزیـان، مطالعـه و بررسـی غلظـت فعلـی آالینـده هـا را در                       خزر و اثـرات آالینـده هـای سـمی بـر           
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رسـوبات سـاحلی    در  در ایـن مقالـه غلظـت ایـن فلـزات و پراکنـدگی آنـان                  .منطقه مورد مطالعه الزامـی مـی سـازد        

  .قرار می گیردمطالعه و بررسی مورد   مازندراناستاندر طول سواحل  دریای خزر

  

  منطقه مورد مطالعه

 اســتاندر غــرب تــا مــرز اســتان گــیالن کیلــومتر از مــرز  350  بــه طــول تقریبــی منطقــه مــورد مطالعــه  

ف از منــابع مختلــکــه  ایــن خــط ســاحلی بطــور فزاینــده ای توســط آالینــده هــایی. در شــرق ادامــه دارد گلــستان

موقعيــت جغرافيــايي ايــستگاههاي نمونــه    1جــدول شــماره . آن وارد مــی شــود آلــوده گردیــده اســتانــسانی بــه 

  . را نشان مي دهدبرداري

  

       موقعيت جغرافيايي ايستگاههاي نمونه برداري۱جدول شماره 
ييجغرافيا  موقعيت 

 طول عرض
 نام نزديكترين

  روستا-شهر 
 كد نام استان

 نمونه
 رديف

 S1 1 گيالن گسكر محله 30     50 12     37
 S2 2 مازندران تنكابن 57     50 52     36
 S3 3 مازندران هاچي رود 20     51 40     36
 S4 4 مازندران وانوش 54     51 37     36
 S5 5 مازندران سياه كال 28     52 45     36
 S6 6 مازندران زرين آباد 00     53 51     36
 S7 7 مازندران امير آباد 30     53 53     36
 S8 8 گلستان گاميش تپه 02     54 05     37

  

  مواد و روش ها

گــرم رســوب از   400 انجــام و از هــر ایــستگاه حــدود 1384در ســال از رســوبات ســاحلی نمونــه بــرداری  

ــد   ــاحلی برداشــت گردی ــتیکی و   ن. نزدیکــی خــط س ــروف مخــصوص پالس ــا در ظ ــه ه ــداری و در یخــدمون ان نگه

 از هـر نمونـه برداشـت و جهـت       گـرم 100مقـدار  . ند سـانتی گـراد کـامال خـشک شـد     درجه 110در دمای سپس 

سـاس  ابر ).2:جـدول شـماره  ( هـر طبقـه تعیـین گردیـد    وزن دانـه بنـدی و    ها در هـر نمونـه   دانهوزیع وزنیتعیین ت

 0,075، و 0,212، 0,355روه دانــه هــای بــا ابعــاد ، گــهــاآنــان در الکتوزیــع وزنــی انــدازه دانــه هــا و وزن تجمعــی 

میلیمتـری کـه بطـور متوسـط بیـشترین وزن نمونـه هـا را بـه خـود اختـصاص داده بودنـد جهـت تحلیـل و انــدازه              

دانـه هـای انتخـابی بـه اضـافه چهـارده نمونـه کلـی و الـک                   . گیری مقدار فلزات سنگین در آنـان انتخـاب گردیدنـد          
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، )Ni(، نیکــل)Cu(، مــس)Cd(، کــادمیم)Al( آلــومینیم ســنگین فلــز6انــدازه گیــری جهــت )  نمونــه32جمعــا (نــشده 

  .ستفاده گردیده اند ا)Zn(، و روی)Pb(سرب

 

          توزیع وزنی دانه های تشکیل دهنده رسوب در ایستگاههای نمونه برداری به گرم2:جدول شماره 
وزن 
 کل

)g(  

>1.70 
 M

m
 

>1.00 
m

m
 

>0.500 
 m

m
 

>0.355 
 m

m
 

>0.250 
 M

m
 

>0.212 
 m

m
 

>0.125 
 M

m
 

>0.075 
 M

m
 

>0.053 
 M

m
 

>0.025 
m

m
 

 اندازه دانه ها
   

 کد نمونه
٠٫ ١٫٨٠ ١٠٠٫٠٠۵۶ ٠٫۶۵ ٢٣٫ ٣٫٨٧۴٩٫٨٨ ٣ ۵٣٫۶٢ ۶٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٫٠٧ S1 

٨٫ ٠٫٢٢ ٠٫٣٠ ١٠٠٫٠٠۵٢ ٠۶٣١٫ ٫٢٠۶٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٢ ١٩٫١١ ١٣٫١٠ ٢ S2 

٣٫ ١٫١٧ ١٠٠٫٠٠۵۵ ۶٫۴۵ ۵٫۴١ ٨۵٫۶٢ ۶٫٣٨ ۵٠٫٠٠ ٠٫١١ ٨٫٨١ ٢٫٣٧ S3 

٠٫ ٢٨٫١٢ ١٠٠٫٠٠۴١٫٢ ٠٫٧٠ ٧۵ ١١٫٧۵ ۴٫٨٠ ۴٧٫٧۶ ۴٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٫٨٨ S4 

١ ١٠٠٫٠٠۶٫٧۵ ٠٫٠۶ ٠٫ ٠٫٠٧۶٢ ۴٫۴١٫٨٠ ٠ ۶١٫٩۴ ١۴٠٫٠ ٫١١۴ ٠٫٠٠ S5 

٠٫٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠۵ ۵٧٫٧٧ ١٩٫٠٣ ٫١٠ ۶٢٫۴٠ ۴٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٫٧٢ S6 

٠٫٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٣ ١٠٠٫٠٠۶ ٢٫۶۵ ٧٫٨١ ١٩٫١٣ ۶۴٫٠۴ ۶٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٫٢٢ S7 

١٠٠٫٠٠ ۴٢ ٢١٫٣٠ ٠٫١٠۴٫۵٢٫ ٨٫٨٠ ٠۴٠٫ ٠٫٣٣ ٠٫٧٧ ١٫٠٢ ٩۶۵ ٠٫٠١ S8 

 

روش آمــاده ســازی نمونــه هــا جهــت اســتخراج فلــزات ســنگین از رســوبات ســاحلی بــر اســاس پروتکــل    

ــدزور] 13[ کــزلیریــت  گمؤســسه تحقیقــات زیــست محیطــی  ــشگاه وین ــادا صــورت گرفــت- در دان در ایــن .   کان

ــزات از رســوب روش ــتخراج فل ــت اس ــل از جه ــردد   پروتک ــی گ ــتفاده م ــرد اس ــتیک س ــید اس ــرل  . اس ــت کنت جه

کنتـرل کیفیـت هـر دسـته از         .  اسـتفاده گردیـده اسـت      ]13[نـالیز نمونـه هـا نیـز از روش اسـتاندارد گلیـر             کیفیت آ 

نمونه های آماده سازی شده بـا گذاشـتن سـه نمونـه شـاهد، دو نمونـه تکـراری، یـک نمونـه اسـتاندارد تهیـه شـده                              

ــد شــده    ــتاندارد تایی ــه اس ــشگاه و دو نمون ــت )LKSD-4 وMess-3(در آزمای ــه  .  صــورت گرف ــزات در نمون غلظــت فل

بـر مبنـای واحـد میکروگـرم بـر      (حـدود تـشخیص   . ه اسـت  تعیـین گردیـد   1)I C P (های رسـوب توسـط دسـتگاه    

 A1 10.7, Cd 0.2, Cu(بر اساس پروتکل اسید اسـتیک سـرد بـرای هـر یـک از فلـزات مـورد مطالعـه برابـر بـا           ) گرم

0.8, Ni 0.8, Pb 1.7, and Zn 0.2(بدست آمده است  .  

ایج بدست آمـده حـاکی از وجـود اخـتالف نـسبتا زیـاد در غلظـت کـل فلـزات مـورد مطالعـه در نمونـه                             نت

غلظــت فلــزات ســنگین درنمونــه هــای کلــی رســوب و طبقــات .  نمونــه بــرداری داردایهه ایــستگادرهــای رســوب 

 در نمونـه    بـاالی فلـزات مـورد مطالعـه       نـسبتا    انتخـابی نمونـه هـا نـشاندهنده وجـود غلظـت هـای                ءدانه بندی شده  

                                                 
1 - Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy (ICP) 
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بعــضی فلــزات در تعــدادی از ایــستگاههای نمونــه بــرداری، غلظتهــای بــاالتری را نــسبت بــه . ی رســوب هــستندهــا

 5مـثال در حاشـیه شـرقی منطقـه مـورد مطالعـه یعنـی در ایـستگاههای شـماره                     . بقیه ایستگاهها نشان مـی دهنـد      

 فلــزات آلــومینیم، کــادمیم، مــس و غلظــت هــای بــسیار بــاالیترکمنــستان  واقــع در نزدیکــی مــرز کــشور  8الــی 

 در 1محــل ایــستگاه نمونــه بــرداری شــماره نیــز در  میــانگین غلظــت تمــامی فلــزات. نیکــل را مــی تــوان یافــت

بــه اســتثناء کــادمیوم، میــانگین غلظــت تمــامی فلــزات دیگــر در  . مقایــسه بــا ایــستگاههای دیگــر بــاال مــی باشــد 

.  نــسبتأ ثابــت بــاقی مانــده اســت7 الــی 2نــه بــرداری شــماره محــدوده جغرافیــایی واقــع در بــین ایــستگاههای نمو

ــه مقــدار قابــل تــوجهی در ایــستگاه شــماره    ــد و در ایــن   8پــس از آن غلظــت فلــزات مــذکور ب  افــزایش مــی یاب

ــای خــزر و در نزدیکــی مــرز کــشور ترکمنــستان واقــع شــده اســت      ــستگاه کــه در حاشــیه جنــوب شــرقی دری ای

  .ترین حد خود در مقایسه با ایستگاههای دیگر نمونه برداری می رسدمیانگین غلظت تمامی فلزات به باال

  

  ی رسوب         کنترل کیفیت آنالیز نمونه ها3جدول شماره 

Analyze Zn Pb Cd Ni Cr Cu 

IDL and SDL       

Soln DL (ppb) 1.80 17.56 2.56 8.11 6.58 7.27 

Solid DL (ppm) 1.44 14.01 2.05 6.48 5.25 5.81 

Reagent Blank       

R-Blank (Average) 93.66 0.01 -0.05 0.53 -1.54 0.98 

Certified Reference Material       

MESS3 177.54 18.62 0.95 49.56 41.75 41.68 

MESS-3 (Certified) 167.00 21.10 0.25 49.10 105.00 35.50 

In-house Reference material       

SCNT 422.88 105.17 5.09 98.11 157.97 115.48 

SCNT (Mean Pre) 317.97 81.75 5.37 66.77 106.65 101.19 

Replicate Analyses       

CS4(1), Bulk 46.89 7.31 21.66 20.48 21.66 12.85 

CS4(2), Bulk 37.77 7.15 13.28 15.05 13.28 16.06 

RSD 5.41% 1.25% 9.03% 2.21% 3.32% 2.21% 

Abbreviations : BEC=Background Equivalent Concentration, SOLN DL=Instrument Detection Limit, SOLID 

DL=Sample  Detection Limit, STD DRIFT=Standard Drift (%), MESS=Certified Reference Material, SCNT=Inhouse 

Mean, RSD=Relative Standard Deviation 
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وبات را بـه عنـوان یـک        سـ رینکه بسیاری از مطالعـات قبلـی ابعـاد دانـه هـای تـشکیل دهنـده                  با توجه به ا     

تحلیـل  ] 15و14[ توزیـع مکـانی فلـزات سـنگین در محـیط هـای آبـی دانـسته انـد                    غلظـت و   متغیر مهم و مـؤثر در     

ــاثیر آن بــر پــراکنش و غلظــت آالینــده هــا در طــول ســواحل   رگرســیون و همبــستگی  جهــت بررســی احتمــال ت

نتـایج همبـستگی بـین هـر شـش فلـز مـورد مطالعـه بـا طبقـات دانـه بنـدی                        .  انجام گردید  مازندران در استان    ادری

ت سـنگین در  ازلـ شده رسوبات نشان می دهد که ابعـاد دانـه هـای رسـوب تـاثیر قابـل تـوجهی بـر توزیـع مکـانی ف                  

بــسیار ریــز در رســوبات یکــی از دالیــل مهــم ایــن رخــداد عــدم وجــود دانــه هــای  . منطقــه مــورد مطالعــه ندارنــد

بیـشترین غلظـت آلـودگی در دانـه هـای      ] 16و4[در بـسیاری از مطالعـات قبـل    . باشـد محدوده مـورد مطالعـه مـی     

 . میلیمتری مشاهده شده است0,063رسوب کوچکتر از 

ــنگین در         ــزات س ــزان فل ــانی در می ــای مک ــی اختالفه ــت بررس ــز جه ــزی نی ــل ممی ــاری تحلی روش آم

 جغرافیــایی در طــول ســاحل بــا غلظــت هــای قابــل توجــه  خــاص محــدودهســه شــد واده فاســترســوبات ســاحلی 

و کـاربرد   ] 17 [ یافـت  مـک الچـان   شـرح کامـل تحلیـل ممیـزی را مـی تـوان در مطالعـات                 . آماری شناخته شـدند   

 ایــن تکنیــک آمــاری در مطالعــه غلظــت فلــزات ســنگین در محیطهــای ســاحلی نیــز توســط  الکــان و همکــاران  

ــ]15و2[  بــرای SPSS در ایــن یررســی از مــدل تحلیــل ممیــزی در بــسته نــرم افــزار آمــاری  .ده اســت ارایــه گردی

اسـتفاده شـد و چـون ایـن روش جهـت تاییـد وجـود اخـتالف در میـزان غلظـت آلـودگی در                           ]18 [علوم اجتمـایی  

عنـوان متغیرهـای گروهـی      بـه    ایستگاههای مختلف نمونـه بـرداری بکـار گرفتـه شـد، ایـستگاههای نمونـه بـرداری                 

برنامـه بـرای هـر یـک از         .  گردیدنـد   نـرم افـزار    و غلظت شـش فلـز سـنگین نیـز بعنـوان متغیـر هـای مـستقل وارد                  

 نتـایج تحلیـل ممیـزی بـرای هـر یـک از فلـزات مـورد مطالعـه                    .شش فلز و سپس بـرای تمـامی آنـان اجـرا گردیـد             

همبــستگی اســتاندارد، ارزیــابی نتــایج نیــاز بــه بررســی آمــاری . آمــده اســت 4: بطــور خالصــه در جــدول شــماره 

د نــشان دهنــده نــسبت بــین روش آمــاری همبــستگی اســتاندار. روش ویلکــس المبــدا و ارزش چــی اســکویر دارد

رچــه همبــستگی هبنــابر ایــن .  دارد1کنش کــل متغیــر هــای بــرآورد شــده در طــول تــابع ممیــزیگروهــی بــه پــرا

روش ویلکـس   . یـرات بیـشتر خواهـد بـود       یکـل تغ   اخـتالف بـین گروهـی بعنـوان نـسبتی از             ،استاندارد بیشتر باشـد   

هــر چــه عــدد ویلکــس المبــدا . المبــدا بــرای بررســی مناســبت و کیفیــت آنــالیز داده هــا بکــار گرفتــه شــده اســت

بیشتر باشـد اخـتالف درون گروهـی بعنـوان نـسبتی از پـراکنش کـل بیـشتر و کامیـابی تـابع ممیـزی در محـدوده                            

                                                 
1 - Discriminant Function 
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ــر اســت  ــا کــم ت ــین گروهه ــدا معــادل .ب ــشانگر ممیــزی حــداکثر و عــدد    ارزش المب ــشانگر عــدم 1,0  صــفر ن  ن

 مـی باشـد،     0,825 تـا    0,544دامنـه اعـداد همبـستگی اسـتاندارد بـین            4براسـاس جـدول شـماره         .ممیزی اسـت  

بنــابر ایــن داللــت بــر وجــود درجــه بــاالیی از اختالفــات بــین ایــستگاههای نمونــه بــرداری از نظــر غلظــت فلــزات  

در روش آمـاری ویلکـس المبـدا بـه اسـتثنای مقـادیر مربـوط بـه مـس و سـرب، بـرای                         . طالعـه دارد  سنگین مورد م  

بنـابراین مـی تـوان چنـین نتیجـه گرفـت کـه              .  را نـشان مـی دهـد       0,5بقیه فلزات مورد مطالعه، ارزشهای کمتـر از         

یــایی در بــرای شناســایی منــاطق جغراف .ات ســنگین در طــول ســاحل وجــود دارنــدتمــایزی از فلــزغلظــت هــای م

طــول ســاحل  کــه شــامل ایــستگاههای نمونــه بــرداری هــم گــروه یــا همــسان از نظــر غلظــت فلــزات ســنگین در  

 گـروه متمـایز     سـه . اجـرا گردیـد   طول سـاحل باشـند، برنامـه تحلیـل ممیـزی بـرای تمـامی فلـزات مـورد مطالعـه                      

در طــول ســاحل مــورد  یــا چنــد ایــستگاه نمونــه بــرداری غلظــت هــای متمــایزی از فلــزات ســنگین را یــکشــامل 

  .مطالعه نمایش می دهند

  

  ستگاههای نمونه برداری فلز سنگین در ای6خالصه نتایج تحلیل ممیزی برای  :    4جدول شماره 

 فلزات

Metals 

  همبستگی استاندارد

Canonical 

Correlation 

  لکس المبدايو

Wilks’ Lambda 

Statistic 

  چی اسکوئر

Chi-Square 

  درجه آزادی

Degrees of 

Freedom 

 

Significance 

 0,000 13 38,300 0,319 0,825 آلومینیم
 0,000 13 41,536 0,289 0,843 کادمیوم
 0,547 13 11,763 0,704 0,544 مس
 0,537 13 11,886 0,701 0,547 سرب
 0,007 13 28,782 0,424 0,759 نیکل
 0,005 13 29,821 0,411 0,768 روی

  

  بحث و نتیجه گیری

 تحلیــل ممیــزی شــواهد آمــاری توزیــع غیــر همگــن فلــزات ســنگین را در طــول ســواحل بخــوبی  نتــایج

گروههـای کـامال متمـایزی از غلظـت فلـزات در طـول سـاحل شناسـایی و هـر یـک از گروههـا را                           .  مـی دهـد    اننش

 1ره  گـروه شـما   . ادمی توان به یک یا چند ایـستگاه نمونـه بـرداری کـه در مجـاورت یکـدیگر قـرار دارنـد تعمـیم د                         

 اســتان گــیالن واقــع و در نزدیکــی مــرزه مــورد مطالعــه در غــرب منطقــ 1شــماره  نمونــه بــرداری شــامل ایــستگاه

یـن منطقـه تخلیـه      اتحـت تـاثیر مقـدار زیـاد آالینـدههایی کـه از رودخانـه سـفید رود بـه                      این محدوده    .شده است 
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ی صــنعتی و شــهری مــی باشــند کــه ایــن مــواد آالینــده شــامل پــسابهای کــشاورزی، فاضــالبها. میــشود قــرار دارد

بعـالوه منطقـه کـم عمـق سـاحلی بـین       . منابع آنـان در حوضـه آبخیـز وسـیع رودخانـه سـفید رود واقـع شـده انـد              

دستک تا گـسکر محلـه بطـور مـداوم تحـت تـاثیر رسـوبات ناشـی از امـواج بلنـد قـرار گرفتـه و رسـوبات واقـع در                                 

منـابع آالینـده در ایـن محـدوده همچنـین           . تقـل مـی کنـد     بخش پایینی و میانی کمربند سـاحلی را بـه سـاحل من            

ــا جریــان خــالف     شــامل صــنایع اســتخراج و پــاالیش نفــت و مجتمــع پتروشــیمی کــشور آذربایجــان اســت کــه ب

گـروه شـماره دو، ایـستگاههای نمونـه بـرداری           . جهت عقربـه هـای سـاعت آب دریـا وارد سـواحل ایـران مـی شـود                  

در ایـن منطقـه بجـز       . افیـایی بـین تنکـابن تـا امیرآبـاد را در بـر مـی گیـرد                  یعنی منطقه وسیع جغر    7 الی   2شماره  

تحلیـل ممیـزی همچنـین      . برای فلـز کـادمیم، میـانگین غلظـت فلـزات سـنگین نـسبتا یکـسان بـاقی مانـده اسـت                      

ایـن گـروه در حاشـیه جنـوب         .  گردیـد  8 شـامل ایـستگاه نمونـه بـرداری شـماره            3موفق به تشخیص گروه شـماره       

ایـن گـروه از نظـر آمـاری غلظـت هـای             . ی مرز کـشور ترکمنـستان واقـع شـده اسـت           خزر و در نزدیک   شرقی دریای   

محــل غلظــت بــاالی فلــزات ســنگین در . منحــصر بفــردی را بــرای تمــامی فلــزات مــورد مطالعــه نــشان مــی دهــد

 واقــع در گــامیش تپــه مــستقیما از دفــع فاضــالب صــنایع مختلــف و بخــصوص  8ایــستگاه نمونــه بــرداری شــماره 

مرکـز صـنعتی بنـدر تـرکمن نیـز بـه عنـوان یکـی از منـابع آالینـده آب دریـا                        . صنایع چرم به دریا ناشی مـی شـود        

و عـدم پخـش و پـراکنش         کاهش سـرعت جریـان مخـالف جهـت عقربـه هـای سـاعت آب دریـا                 . در این محل است   

  . نیز در افزایش آلودگی آب در این منطقه مؤثر استآالینده ها 

ــایج تحلیــل   ــشکیل   اگرچــه نت ــه هــای ت ــدازه دان  همبــستگی و رگرســیون موافــق مطالعــات قبلــی کــه ان

 فلـزات سـنگین دانـسته انـد نیـست      دهنده رسوبات را بعنـوان عامـل اصـلی کنتـرل کننـده تـراکم و توزیـع مکـانی              

ــا   ]19و15و14[ ــزی داده ه ــل ممی ــی تحلی ــصی را   ،، ول ــایی مشخ ــاطق جغرافی ــ من ــای   ک ــت ه ــان غلظ ه در آن

بــا توجــه بــه تــداوم . نگین تمرکــز یافتــه انــد را بخــوبی در طــول ســاحل نــشان مــی دهــد متمــایزی از فلــزات ســ

تخلیــه آالینــده هــای ســمی بــه منــاطق ســاحلی دریــا پتانــسیل زیــادی جهــت افــزایش ســریع و تجمعــی غلظــت  

بــه حــد بحرانــی در منــاطقی کــه مــواد آالینــده بطــور مــنظم بــه غلظــت آنــان  ســمی و رســیدن  ســنگین وفلــزات

جهــت پیــشگیری از آلــودگی ناشــی از فلــزات ســنگین و ســمی در ســواحل  . د وجــود داردنمــی شــودریــا تخلیــه 

 پـسابهای صـنعتی  مـی، راه حـل هـای مناسـبی بـا هـدف کـاهش دفـع           یمطالعـه الزم اسـت ضـمن نظـارت دا         مورد  

  .در محیطهای ساحلی ارایه گرددفلزات سنگین تجمع پیشگیری از به دریا و 
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