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 چکیدٌ

هـنل آلَدگي تِ فلض دس خاك ٍ آب، اهشٍصُ يل هـنل خْاًي تَدُ مِ پياهذ ّاي هٌفي تش هحيط 

فلضات ػٌگيي، هٌاتغ ٍ رخايش آتْاي آؿاهيذًي سا آلَدُ مشدُ ٍ اختواػات صيؼتي هَخَد دس . صيؼت داسد

اي مِ دس حضَس ايي تشميثات ػوي، خوؼيت ٍ مٌٌذ تِ گًَِهحيطْاي طثيؼي سا دچاس تحَل ٍ تغييش هي

تش خوؼيتْاي تامتشيايي  تٌاتشايي تشسػي آثاس فلضات ػٌگيي. ياتذپشامٌؾ اغلة هينشٍاسگاًيؼوْا ماّؾ هي

تِ هٌظَس . تاؿذاي هيتِ ػٌَاى يني اص تاثشگزاستشيي اخضاء يل  امَػيؼتن ٍ هحيط، داساي اّويت ٍيظُ

تشسػي اثش ػوي دٍ فلض ػشب ٍ مادهيَم تؼٌَاى يني اص ػوي تشيي فلضات ػٌگيي تش خوؼيتْاي هينشٍتي، 

-لظت فلضات ػٌگيي ٍ  تشخي خصَصيات فيضينيغ گيشيػِ ًوًَِ پؼاب صٌؼتي اًتخاب ٍ پغ اص اًذاصُ

تِ هٌظَس  تؼييي خوؼيت مل . ػاػت مـت هينشٍتي تش سٍي آًْا اًدام گشفت 6الي  5ؿيويايي، دس ػشض 

اص پؼاب هَسد ًظش تِ سٍؽ پَسپليت، دس هحيط مـت ًَتشيٌت  cc1تامتشيْاي ّتشٍتشٍف هَخَد دس پؼاب،

خْت تشسػي خوؼيت تامتشي دس حضَس فلض، ايي پؼاتْا تا ّواى . ذآگاس، دس ػِ سقت ٍ دٍ تنشاس مـت دادُ ؿ

هَل فلض ػشب ٍ مادهيَم مِ هيلي 5/0تا غلظت  PHG-Πسقت ٍ تنشاس، دس هحيط پايِ فلضي، هحيط مـت  

سٍص  5الي  3اص غلظت پايِ فلض دس پؼاب تيـتش تَد، تِ سٍؽ اًتـاس تش پليت، مـت دادُ ؿذًذ ٍ پغ اص 

. ، تؼذاد تامتشي هقاٍم تش حؼة حدن ًوًَِ، تؼذاد ملًَي ٍ سقت هحاػثِ گشديذC°37هاياًنَتاػيَى دس د

اًدام ٍ سػن  MSTAT-Cآًاليض آهاسي ًتايح آصهايـگاّي تذػت آهذُ، تا اػتفادُ اص    ًشم افضاس ماهپَتشي 

اى داد مِ خوؼيت ًتايح حاصل اص ايي تحقيق ًـ. صَست گشفت Excellًوَداسّا ًيض تا اػتفادُ اص ًشم افضاس 

اختالف خوؼيت تامتشي دس حضَس ٍ ػذم حضَس فلض ، دس . تامتشي دس حضَس فلض تِ ؿذت ماّؾ يافتِ اػت

ماّؾ خوؼيت تامتشي تِ خصَف دس تواع تا فلض مادهيَم ؿذيذتش تَد مِ . داس ًـاى دادهؼٌي%  1ػطح 

 . ت دادُ ؿذتَاًذ تِ ػويت تاالي ايي فلض تؼٌَاى يل تاصداسًذُ صيؼتي ًؼثهي
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ّااي هحيطاي   فلضات ػٌگيي يني اص هَاد هضش هَخَد دس فاضالتْا ٍ پؼااتْاي صاٌؼتي تاَدُ ٍ آاليٌاذُ    

هناًْااي تخلياِ   ّا، هناًْاي رٍب فلضات ٍ ًيض تَاًٌذ دس هؼذى ماسيايي هَاد هي. ؿًَذپايذاسي هحؼَب هي

تٌاتشايي تا ٍخَد پيـشفت صاٌايغ دس خْااى ٍ تَػاؼِ صاٌؼت، استثاا       . پؼاتْاي صٌؼتي ٍخَد داؿتِ تاؿٌذ

ّا ٍ تخصَف فلاضات  آاليٌذُ. تٌگاتٌگي تيي آاليٌذُ ّا، هحيط صيؼت ٍ هَخَدات صًذُ دس طثيؼت ٍخَد داسد

ًِ اختواػات هاامشٍتيَلَطي ٍ هينشٍتيَلاَطي سا   ػٌگيي، هٌاتغ ٍ رخايش آب آؿاهيذًي سا آلَدُ مشدُ ٍ دس ًتيد

تؼياسي اص هطالؼات اًدام ؿاذُ دس اياي صهيٌاِ، اثاشات ؿاذيذ آلاَدگي فلاضات        . مٌٌذدچاس تغييش ٍ تحَل هي

هينشٍاسگاًيؼوْا ٍ اص خولِ تامتشيْا تشاي سؿذ تِ تشخاي اص  (. 1)اًذػٌگيي تش خوؼيت هينشٍتي سا اثثات مشدُ

تاؿٌذ ٍلي دس هقاديش مان تاشاي حياات الصم ٍ ضاشٍسي     اگشچِ اغلة ايي فلضات ػوي هيفلضات احتياج داسًذ، 

، ًقؾ قاتل تاَخْي سا دس ػااختاس ٍ فؼاليتْااي     تشخي اص ايي ػٌاصش تؼٌَاى ػٌاصش هْن(. 2)ؿًَذهحؼَب هي

. ؿاًَذ حياتي هينشٍاسگاًيؼن ّا داسًذ ٍ تشخي ّن تِ صَست اختياسي ٍ هتغيش دس ؿشايط خاف اػاتفادُ  هاي  

تِ طَس ملي غلظتْاي پاييي تشخي فلضات تشاي تؼياسي ػلَلْا ٍ فشآيٌذ ّاي آًضيوي آًْا ضشٍسي ّؼتٌذ ٍ اص 

تشخي ديگش اص فلضات ػٌگيي تاشاي ػالَلْاي تامتشياايي    . تاؿذطشف ديگش غلظتْاي تاالتش آًْا اغلة ػوي هي

دس پاػخ تِ ػاويت فلاضي، تؼاذاد    (. 5)اًذ ٍ حتي دس غلظتْاي پاييي ّن ػوي ّؼتٌذضشٍسي ؿٌاختِ ًـذُ

مل خاهؼِ هينشٍتي ٍ گًَاگًَي آًْا ماّؾ هي ياتذ ٍ الثتِ تأثيش ايي فلضات ٍ آاليٌذُ ّاا تاش هينشٍاسگاًيؼان    

 .ٍ ؿذت آثاس ػوي آى فلض هي تاؿذ( 1)ّا، تاتغ غلظت آًْا دس هحيط

 مًاد ي ريشُا

خوؼيت مل تامتشي هَخَد دس ايي پؼاتْا تِ تِ هٌظَس ايي هطالؼِ ػِ ًوًَِ پؼاب صٌؼتي اًتخاب ٍ 

-2، 10-1)سٍؽ پَسپليت، دس هحيط مـت ًَتشيٌت آگاس دس ػِ سقت 
10  ٍ3-

. ٍ دٍ تنشاس تؼييي ؿذ( 10

هيلي هَالس فلضات ػشب ٍ مادهيَم ًيض اًدام  5/0ّوچٌيي مـت پؼاب دس هحيط مـت پايِ فلضي تا غلظت 

تشات، تا ّواى فلض ٍ  PHGآگاس، دس هحيط مـت  PHGت ّاي سؿذ يافتِ دس هحيط مـملًَي. گشديذ

تش هحيط مـت  Spread Plate Methodػاصي ؿذُ ٍ ػپغ تِ سٍؽ ّواى غلظت هحيط اٍليِ غٌي

PHG ًْايتاً خوؼيت تامتشي دس آًْا تش اػاع سقت، تؼذاد . آگاس، تا ّواى غلظت فلضي، مـت دادُ ؿذًذ

 (.3)ملًَي ٍ حدن ًوًَِ هحاػثِ گشديذ

 ایج ي بحجوت

ًتايح حاصل اص ؿواسؽ مل خوؼيت هينشٍتي تِ سٍؽ پَس پليت، دس هحيط مـت ًَتشيٌت آگاس، دس 

تيي خوؼيت ّتشٍتشٍف هَخَد دس % 1داس دس ػطح پؼاتْاي تشسػي ؿذُ دس ايي تحقيق، ٍخَد اختالف هؼٌي

صيات فيضيني ٍ تَاًذ تِ خصَتفاٍت دس مل خوؼيت هينشٍتي، هي. دّذػِ پؼاب هزمَس سا ًـاى هي

اص آًدايي مِ پؼاتْا هٌـا ٍ خَاف هتفاٍتي داسًذ، . ؿيويايي ٍ تشميثات هتفاٍت ايي پؼاتْا ًؼثت دادُ ؿَد

 .مٌٌذهتؼاقثا ؿشايط صيؼتي هتفاٍتي اص ًظش خوؼيت هينشٍتي ايدادهي
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هقايؼِ مل خوؼيت تامتشي ٍ تامتشي سؿذ يافتِ دس حضَس فلض ػشب  -1ًوَداس  

مٌين دس حضَس فلض ٍ پغ اص اًتقال تامتشيْاي ؿٌاػايي ؿذُ دس پؼاب تِ هحيط مِ هـاّذُ هيّواًطَس 

مـت حاٍي ػشب تا غلظت تاالتش، خوؼيت تامتشي ماّؾ هي ياتذ مِ ايي ماّؾ خوؼيت، تشاي ّش ػِ 

ػايش  ًتايح حاصل اص ايي هطالؼِ، تا ًتايح تحقيقات. داس تَدُ اػتهؼٌي% 1پؼاب هَسد تشسػي، دس ػطح 

فـاس اًتخاتي ػاهل ػويت يا تِ ػثاست ديگش حضَس آاليٌذُ (. 1)هحققاى دس ايي صهيٌِ ًيض، هـاتِ تَدُ اػت

ّاي حؼاع دس هحيط هي ؿَد، تِ ػثاست ديگش ػاهل ػويت، خوؼيت تامتشي فلضي، تاػث حزف گًَِ

يت تامتشي دس حضَس فلض خوؼ 3ٍ 2، 1دس پؼاتْاي (. 4)هَخَد دس هحيط دس تواع تا فلض سا ماّؾ هي دّذ

 .سػيذُ اػت% 1/4ٍ  5/2، 9/32تِ تشتية دس پؼاتْاي هختلف تِ % 100ػشب، ماّؾ يافتِ ٍ  اص 

 

هقايؼِ مل خوؼيت تامتشي ٍ تامتشي سؿذ يافتِ دس حضَس فلض مادهيَم  -2ًوَداس   

متشي  اص دس هَسد فلض مادهيَم ماّؾ خوؼيت تامتشي ًؼثت تِ ػشب، تيـتش تَدُ ٍ خوؼيت مل تا

تؼٌَاى يني اص تاصداسًذُ ّاي صيؼتي قَي ؿٌاػايي  Cdفلض .  دسصذ سػيذُ اػت 33/0ٍ  0، 05/0تِ % 100

( 6)ؿذُ اػت ٍ حتي دس غلظتْاي پائيي ّن هي تَاًذ سؿذ هينشٍاسگاًيؼوْا سا هتَقف مٌذ ٍ هـنل صا تاؿذ

ي تَاًذ تِ ػويت تاالي ايي فلض ه Pbًؼثت تِ  Cdتٌاتشايي ماّؾ تيـتش خوؼيت تامتشي دس حضَس فلض 

تِ ايي تشتية تا تَخِ تِ تاثيش تؼياس ًاهٌاػة فلضات ػٌگيي تِ ػٌَاى يني اص هْوتشيي . ًؼثت دادُ ؿَد

ّاي صيؼتي ٍ اص طشف ديگش اّويت ٍخَد اًَاع هينشٍاسگاًيؼوْا دس هحيطْاي طثيؼي هثل خاك، آاليٌذُ 

دّذ مِ الصهِ آى ٍ صيؼتي تؼياس تا اّويت ًـاى هي مٌتشل غلظت فلضات ػٌگيي دس هحيطْاي طثيؼي

ّاي صٌؼتي قثل اص ٍسٍد تِ مٌتشل غلظت فلضات ػٌگيي دس پؼاتْا ٍ فاضالتْاي خشٍخي اص ماسخاًِ 

ّا، ػْن تااليي دس آلَدگي هٌاتغ آب ٍ خاك ٍ تِ طَس تاؿذ چشا مِ  ايي ًَع اص آاليٌذُػيؼتوْاي طثيؼي هي

 (.5)ملي هحيط صيؼت داسًذ
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