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  چکیده           

شهري و صنعتی  يها هاي کشاورزي و صنعتی میزان پسابجمعیت و به تبع آن افزایش فعالیتمروزه به دلیل افزایش ا

اي برخوردار ها از اهمیت ویژهیرنده آالیندهذهاي آبی به عنوان آخرین پاکوسیستم انیم نیدر ا .نیز افزایش یافته است

 ییایو ساختار و پو دهجدي در اکولوژي ش تغییراتتواند منجر به می آب و رسوبدر  ها ندهیتجمع باالي آال هستند.

 هايرسوبو  سواحلهیدروکربنی هستند که در  هايها ترکیب زجمله این آالیندها. دهدقرار  ریرا تحت تاث ستمیاکوس

ها، امکان ایجاد  هاي آلی نظیر هیدروکربنشوند. از آنجایی که آالیندههاي دریایی یافت میتمامی محیط سطحی

منشا و  شوند هاي باال یافت میدریایی با غلظت سواحلدر پیوندهاي قوي با سطح ذرات رسوب را دارا هستند، معموالً 

توان به عنوان یک ابزار مفید جهت شناسایی منابع مواد آلی در می هاتواند طبیعی یا انسانی باشد. از این ترکیب آنها می

هاي کشتیرانی  دلیل وجود مناطق بندري و صنعتی و فعالیت  لذا بخش جنوب غربی دریاي خزر بهرسوب استفاده نمود. 

. هدف از این خوردار استبربوده و از حساسیت باالیی  کشورهاي اطرافدر آن و از طرفی در مجاورت با آلودگی وارده از 

سواحل در لیفاتیک اي و آهاي آروماتیک چندحلقههاي نفتی یعنی هیدروکربنترین آالیندهكخطرنا یابیمطالعه، منشا

هاي ههاي معتبر علمی اینترنتی و مقالاي، سایتکتابخانهمنابع جنوب غربی دریاي خزر به صورت مروري و با استناد از 

اکثر این مطالعات حاکی از  ت.مدیریت صحیح اس براي اتخاذاي پایهطالعات اعلمی گردآوري شده، به منظور کسب 

  هاي اخیر با گسترش صنعت و ازدیاد جمعیت است.پتروژنیک بودن منابع طی سال

  

 ، پتروژنیکرسواحل خز ،آروماتیکمنشایابی،  واژگان کلیدي:
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  مقدمه - 1

هاي بسیار زیادي از پنج کشور اطراف آن است، بخصوص با گسترش برداشت نفت از آلودگی کنندهدریافت دریاي خزر      

ها، معادن ذغال  ها و بزرگراهشدن آسفالت از سطح جادهکنده روز به روز در حال افزایش است. آنهاي لمشکاین پهنه آبی 

ها و کشتی رفت و آمد، وسایل نقلیه موتوري، سوخت بنزین و گازوئیل در وسایل نقلیه موتوريسنگ، ریزش نفت و روغن از 

هاي ساحلی حوزه جنوب دریاي خزر هاي نفتی در شهرهاي موتوري تجاري، صیادي و مسافري از مهمترین منابع ریزش قایق

، بیشترین آلودگی هار رسوبریز و همچنین میزان باالي مواد آلی د دانه هايهاي آبی، رسوب دلیل شیب و جریان است.  به

سواحل به ویژه در مناطق بندري در معرض آلودگی ناشی از نشت نفت در هاي دریاي خزر است. متوجه سواحل جنوبی آب

هیدروکربنی در هاي ترکیب ).2004و همکاران،  Korotenkoاند (هاي نفتی و نیز تخلیه غیر مجاز مواد زائد نفتی بودهپایانه

هاي آلی، امکان ایجاد پیوندهاي قوي با سطح که آالینده جایینشوند. از آهاي دریایی یافت میتمامی محیط سطحیهاي رسوب

در مطالعه حاضر . شوندهاي باال یافت میهاي دریایی با غلظتسـاحل محیطهاي ذرات رسوب را دارا هستند، معموالً در رسوب

شوند. این بررسی  پایه براي مدیریت بهینه پرداخته می اطالعاته به بررسی انجام شده در این زمین هايهبا مروري بر مطالع

به علت پایداري باالي  PAH هايهاي نرمال است. نگرانی عمده در مورد ترکیب و آلکان PAH هايشامل تعیین منشا ترکیب

 هايها دارند در رسوبآبگریزي و پایداري که این آالینده هايویژگی. به علت زیست استدر محیط هابسیاري از این ترکیب

 دهندمستقیم در معرض خود قرار میغیرو را بطور مستقیم  هاي دریایی انباشته شده، موجودات ساحلی محیط

Boonyatumanond)  ،2006و همکاران.( 

،  Douben( ) هستند4و پایروژنیک 3پتروژنیک) و انسانی ( 2و دایاژنیک 1داراي دو منشا: طبیعی (بایوژنیک PAH هايترکیب

) و Petrogenicهاي نفتی: دو گروه پتروژنیک (ناشی از آلودگی هاي بشر بهناشی از فعالیت PAH هاي). ترکیب2003

هاي آلیفاتیک و هیدروکربن). Zakaria  ،2002گردند (بندي می) تقسیمPyrogenicپایروژنیک (ناشی از احتراق ناقص: 

 حتراقاهاي انسانی (به عنوان مثال توانند به خوبی براي شناسایی و ردیابی منابع خاصی از آلودگیاي میآروماتیک چند حلقه

  ).2014 ،و همکاران Harveryهاي دریایی استفاده شوند ( هاي طبیعی (مانند نشت نفت) به محیطسوخت فسیلی) و ورودي

  

  پیشینه تحقیق: - 2

       Tolosa)  ،هاي آلیفاتیک و آروماتیک اولین مطالعه گسترده را براي توزیع مکانی و منشا هیدروکربن )2004و همکاران

عمق قسمت بخش کم هايهاي نرمال در رسوبو آلکان PAH هايترکیب غلظت ساحلی دریاي خزر انجام دادند.هاي رسوب

آلی اندك، محدود بود ولی در مقابل، در قسمت جنوبی دریاي خزر، درشت و مواد دانه  هايشمالی دریاي خزر، با اندازه رسوب

 .هاي نفتی نزدیک باکو، آذربایجان غلظت متوسط تا زیاد آلودگی با منشا غالب پتروژنیک گزارش شده استخصوصا در میدان

هاي آلی سی آالیندهبرر جهت .است  بار آلودگی دریاي خزر را افزایش داده هاي کشاورزي، شهري و صنعتی، ورود فاضالب

هاي آبی سرنوشت متفاوتی هاي آلی بعد از ورود به محیطآالیندهها ضروري است. هکننده این آالیندشناسایی منبع اصلی تولید

و بیولوژیکی در نهایت به دلیل خاصیت آبگریزي  بعد از پشت سر گذاشتن تغییرات فیزیکی، شیمیایی هادارند، این ترکیب

) 1395، شیرنشان و همکاران( مطالعه انجام شده توسط ).2004و همکاران،  Tolosaگردند (سوبی میهاي رجذب محیط

خط سنگاچین و سطحی سواحل جنوب غربی دریاي خزر در دو نیم هايها در رسوب هیدروکربنت سمیروي تعیین منشا و 

 .ه استکردها در منطقه ثابت  هشتپر، وجود منشا غالب پتروژنیک را براي هیدروکربن

                                                 
1 Biogenic 
2 Diagenic 
3 Petrogenetic 
4 Pyrogenic 
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هاي نرمال به سواحل جنوب غربی دریاي  و آلکان PAH هايباتوجه به اهمیت منشایابی و شناخت مسیرهاي ورودي ترکیب

هاي نرمال  لکانآو  PAHهاي خزر، تحقیق حاضر جهت مروري بر مطالعاتی که تاکنون انجام شده به مرور تعیین منشا ترکیب

  پردازد. در سواحل استان گیالن می

  

  مواد و روش تحقیق: - 3

مشخص شده است،  1از سواحل جنوب غربی دریاي خزر واقع در استان گیالن همانطور که در شکل برداري نمونه        

  صورت پذیرفت.

  

  

  جنوب غربی دریاي خزراز رسوبات سواحل برداري  ): نمونه1شکل (

  

میکرون عبور داده  63ساعت خشک شده سپس همگن و از الک  72به مدت  1خشک کن انجماديهاي در دستگاه نمونه

ها، از دستگاه مواد آلی نمونه جداسازيشود. جهت استفاده می تجزیه و تحلیلگرم وزن خشک نمونه براي  5شود و حدود  می

گرافی ستونی انجام شده و در ها دو مرحله کروماتوشود. براي جداسازي هیدروکربناستفاده میکلرومتان و حالل ديسوکسله 

  شوند. تزریق می GC-MS2)طیف سنجی جرمی (- نهایت به دستگاه کروماتوگرافی گازي

  

                                                 
1 Freeze dryer 
2 Gas Chromatography Mass Spectrometry 
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  ريیگنتیجه - 4

- هاي نرمال یکی از اجزاي اصلی هیدروکربن آلکان .است مهم بسیار منابع از پایدار استفاده براي دریا آلودگی از پیشگیري       

شوند که در تعیین دریایی محسوب می هاينسبتا پایدار در رسوب منحصر به فرد هايجمله ترکیبهاي آلفاتیک هستند و از 

از  کاملتريهاي دریایی اطالعات به دلیل گستردگی باالي آنها در محیط PAH هاي. ترکیبمنشا نقش مهمی دارند

ضرورت کاربرد تـوأم نشـانگرهـاي زیستی  که نشان دادمطالعه موردي حاضر نتایج  .دهندقرار می ما ها را در اختیارهیدروکربن

راهکارهاي مدیریتی مؤثر  اتخاذهاي کاربرد مجزاي آنها را پوشش داده و ما را در رسیدن به نتایج کـاملتر براي کاستیمولکولی 

سالمت عمومی محسوب ین نظارت مستمر بر آلودگی وارد شده به دریا ضروري است و خطر جدي براي ابنابر .سازدرهنمود می

 دریا آلودگی از پیشگیري است.ها کننده و تخلیه فاضالبصنایع آلوده هايتبر فعالی رشود و نیازمند نظارت و مدیریت قویتمی

 .است مهم بسیار منابع از پایدار استفاده براي
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Characterization of polycyclic aromatic and aliphatic 
hydrocarbons in the southwestern coast of the Caspian Sea 

 

Abstract: 

Today, due to the increasing population and consequently the increase of agricultural and 
industrial activities, the amount of industrial and municipal waste has also increased. In the 
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meantime, aquatic ecosystems are very important as the final pollutant receptor. The high 
accumulation of pollutants in water and sediment could lead to major ecological changes and 
affect the structure and dynamics of the ecosystem. Among these pollutants are hydrocarbon 
compounds found on the coasts and surface sediments of all marine environments. Since 
organic pollutants, such as hydrocarbons, have the potential to form strong bonds with the 
surface of sediment particles, they are usually found on high seas, with natural or human 
origin. These compounds can be used as a useful tool for the identification of organic matter 
sources in the sediment. Therefore, the southwestern part of the Caspian Sea is sensitive due 
to the presence of port and industrial zones and shipping activities in it and also in the vicinity 
of contamination from the surrounding countries. The purpose of this study was to review the 
most hazardous pollutants in the world, namely multi-rheological and aliphatic_aromatic 
hydrocarbons in the southwest coast of the Caspian Sea, based on bibliographic sources, 
authoritative internet sites and articles. Collected scientific materials are for the purpose of 
obtaining basic information for the correct management. Most of these studies show the 
petrogenetic resources in recent years due to the expansion of industry and population growth. 
 
Keywords: source identification, Aromatic, Caspian coast, Petrogenetic 

 
 
 


