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 اميرآباد زيابي آلودگي فلزات سنگين در رسوبات بندرار

 
 

 3بابک مقدسی ،2علی ماشینچیان مرادی ،1*فر چگینی محمدباقر

 11/11/59تاريخ پذيرش:                                                              *نويسنده مسئول                                                                      13/3/59تاريخ دريافت: 
 ونقل دريايی است. ، تمامی حقوق اين اثر متعلق به نشريه صنعت حمل1351ونقل دريايی  نشريه صنعت حمل ©

 چكيده
شوند.  اند و در طول زنجیرة غذايی منتقل می مقاومباشند كه در مقابل تجزيه  های دريايی ناشی از توسعة صنعت می های اصلی محیط فلزات سنگین از آالينده

روش تحقیق روش آزمايشگاهی انجام شد.  بندرامیرآباد ةدر رسوبات منطق مس كادمیوم، سرب، وشامل  زيابی آلودگی فلزات سنگیناراين مطالعه به منظور 
 يادشده به وسیلة مقادير فلزات سنگین ،سازی و هضم شیمیايی آنها از آماده د و پسشايستگاه برداشت  12 از 1353ها در آبان  نمونه ه اين صورت كهبباشد.  می

میزان غلظت فلزات  به دست آمد. 59/19و  44/31، 11/2 بیشترين میانگین غلظت فلزات بترتیبنتايج نشان داد كه  .دو مشخص گرديدستگاه جذب اتمی تعیین 
در مقايسه با استانداردها،  .بیرون آن بود از مس داخل حوضچه بیشتر میزان غلظت فلز بود اما بندر ةداخل حوضچ از سنگین سرب وكادمیوم بیرون حوضچه بیشتر

استانداردهای  فلزات مطابق با سايرمقدار  محیط زيست كانادا بیشتر بود اما ISQGSكیفیت رسوب آمريکا و  ERLغلظت كادمیوم در رسوبات منطقه از 
  .المللی بود بین

 .فلزات سنگین رسوب، ،آلودگیروزنة داران،  امیرآباد، بندر: هاي كليدي واژه

                                                                                                                                                                                                 
 Mcheginifar55@Gmail.Comتهران،  و تحقیقات واحد علوم آزاد اسالمی دريايی، دانشگاه و فنون علوم دريا، آلودگی دريا، دانشکده ارشد بیولوژی . كارشناسی 1
 Ali2m@Yahoo.Com استاديار گروه شیمی دريا، دانشکده علوم و فنون دريايی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران،.  2
 Babak_Moghaddasi@Yaho.Comواحد سوادكوه  آزاد اسالمی . استاديار، دانشگاه 3

 ادبيات تحقيق -1
سط انسان به شکل گونه مواد يا انرژی توآلودگی دريا شامل ورود هر

كه اثر نامطلوبی در باشد  می دريايی مستقیم به محیط زيستيا غیر مستقیم
كند  ه دريايی و سالمت انسان ايجاد میزندبرای منابع را و خطراتی  ردبر دا

و سبب كاهش كیفیت آب دريا  ،های دريايی نظیر شیالت و يا مانع فعالیت
 و بر رداين تعريف بیشتر بر آلودگی با منشاء انسانی تاكید دا . البتهشود می

ودگی آلامروزه،  (.1394زاده، )جعفر های طبیعی تاكید كمتری دارد آلودگی
سر دنیا تبديل شده محیطی مهم در سرتا يک مشکل زيست دريا به عنوان

های  به منظور كاهش اثرات آاليندگی بر محیط ای است. تحقیقات گسترده
های ساحلی به  دريايی انجام شده است. به دلیل حساسیت زياد آب

های دريايی  سبت به ديگر زيستگاههای ساحلی ن ها، زيستگا ه آالينده
 اثرات آلودگی دارند.ر پذيرش استعداد بیشتری در براب

تواند از  های آبی به فلزات سنگین می آلودگی اكوسیستمتأيیدپذيری 
. تجمع بررسی و آزموده شودطريق بررسی آب، رسوبات و موجودات زنده 

تواند منجر به تغییرات جدی در  آب و رسوبات میباالی فلزات سنگین در 
. باشند مع فلزات سنگین میشود. رسوبات جايگاه مهمی برای تج اكولوژی
شوند و از اين طريق به  میدر رسوبات ذخیره  سنگین ناشی از صنايعفلزات 

 يابند. زنجیرة غذايی راه می
شده در  های فلزی باالی ثبت تواند با غلظت غلظت فلزات در رسوبات می

بنابراين، (. Pempkowiak et al., 1999شد )موجودات زنده پیوند داشته با
ای با داشتن رسوبات ناپاک همیشه يک خطر حقیقی را بر ها از مکانبرخی 

 (.Dias et al., 2009) كنند ها فراهم می موجودات زنده در ساير ايستگاه
ع ذخیره برای آلودگی در رسوبات به عنوان حامل و منب

فلزی موجود در ی ها های آبی محسوب می شوند. آالينده اكوسیستم
 Duyusen and) طبیعی و انسانی ناشی می شوند رسوبات از دو منشأ

Gorkem, 2008های آبی ناشی از  طبیعی فلزات در اكوسیستم (. منشأ
ترين منشأهای  و از مهم باشد ها می ها و فرسايش خاک هوازدگی سنگ

 دشهری، صنعتی و كشاورزی اشاره كر های توان به فعالیت انسانی می
(Singh et al., 2005.) 

 نقش تسوبار نالیزآ ،يايیدر یها محیط گیدلوآ يطاشر يابیارز در
 ترين خیمو از يکی انعنو به تسوبار گیدلوآ ،وزهمرا .دكنمی يفاا مهمی
 اتفلز تسوبار گیدلوآ ن،جها سراسر در .باشد می سامانهها مبو تمشکال
 Caplat et) است شده ارشگز یشهر و صنعتی بنادر يکیدنز در سنگین

al., 2005.) 

وجود های م پی بنتیک به شدت در معرض آاليندههای بنتیک و ا گونه
جمع زيستی فلزات سنگین توسط باشند. ت در رسوبات و محلول در آب می

اهمیت ها بسیار  غذايی و انتقال آنها به انسان زی برای شبکة های كف گونه
های اكوسیستم  ترين بخش يکی از مهمطوری كه اين موجودات  دارد. به

و تغییرات جمعیتی شود  میو به عنوان منبع اقتصادی محسوب  باشد می
 ند.ك ر گذاشته و اكوسیستم را تهديد میجوامع تاثی ةآنها بر هم

تأثیرگذار بر محیط زيست دريايی شامل گسترة وسیعی از های  آالينده
توان به فلزات  ه مید كه از جملهای متفاوت می باش انواع مواد با ويژگی

های  ها، مواد آلی ناشی از فاضالب كش های نفتی، آفت هیدروكربنسنگین، 
یشترين مقادير فلزات در . بنعتی، معادن و كشاورزی اشاره كردخانگی، ص
نظیر مس، روی، سرب، كادمیوم و  یهای آبی مربوط به عناصر اكوسیستم

 (.Rand, 1995) جیوه می باشد

 روش تحقيق -2
روش اين پژوهش، روش آزمايشگاهی است. به اين صورت كه 

 به تکرار مورد نیاز، های معین ايستگاه در يک زمان مشخص ازها  نمونه
مقادير فلزات  ،سازی و هضم شیمیايی آنها پس از آمادهبرداشت شد و 

دستگاه جذب اتمی تعیین و با استانداردهای  يادشده به وسیلة سنگین
 و نتايج استخراج گرديد. مقايسه  مورد نظر،پیشرفتة كشورهای 

 ها و تحليل داده تجزية -3
 ها مواد و روش -3-1

 ارتباط با ايستگاه در برداری براساس موقعیت هر های نمونه ايستگاه
 53 آبان 9 آب در رسوبات و برداری از نمونه انتخاب شدند. ها تخلیه آالينده

انجام  گرب ون وينكش توسط  يدکبه كمک  تکرار 3 با ايستگاه و 12 از
بندی و  شده در داخل پالستیک بسته سپس نمونه گرفته گرفت.
به آزمايشگاه قرار داده شد و ف يخ بالفاصله درون ظر و گذاری شد شماره

گهداری ن -C21°دمای در تا زمان سنجش فلزات ها منتقل گرديد. نمونه
 شرقی در شمال 2ايستگاه  ،شمال بندر در حوضچةدهانة  1ايستگاه  شدند.

ايستگاه  ،7جنوب اسکلة  3ايستگاه  ناجی، مقابل اسکلة بندر داخل حوضچة
 در 9و  7، 1، 9های  ايستگاه شیالت، روی اسکلة شمال شرقی روبه در 4

شمال غرب  رد 12و  11، 11، 5 های ايستگاه شکن و شمال شرقی موج
برداری ازحوضچه ولنگرگاه  نمونهنقشة ايستگاه . گرفته شدند نظر شکن در موج

 اند. ( ارائه شده1) مختصات جغرافیايی درجدول و( 1) بندرامیرآباد درشکل
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 11/11/59تاريخ پذيرش:                                                              *نويسنده مسئول                                                                      13/3/59تاريخ دريافت: 
 ونقل دريايی است. ، تمامی حقوق اين اثر متعلق به نشريه صنعت حمل1351ونقل دريايی  نشريه صنعت حمل ©

 چكيده
شوند.  اند و در طول زنجیرة غذايی منتقل می مقاومباشند كه در مقابل تجزيه  های دريايی ناشی از توسعة صنعت می های اصلی محیط فلزات سنگین از آالينده

روش تحقیق روش آزمايشگاهی انجام شد.  بندرامیرآباد ةدر رسوبات منطق مس كادمیوم، سرب، وشامل  زيابی آلودگی فلزات سنگیناراين مطالعه به منظور 
 يادشده به وسیلة مقادير فلزات سنگین ،سازی و هضم شیمیايی آنها از آماده د و پسشايستگاه برداشت  12 از 1353ها در آبان  نمونه ه اين صورت كهبباشد.  می

میزان غلظت فلزات  به دست آمد. 59/19و  44/31، 11/2 بیشترين میانگین غلظت فلزات بترتیبنتايج نشان داد كه  .دو مشخص گرديدستگاه جذب اتمی تعیین 
در مقايسه با استانداردها،  .بیرون آن بود از مس داخل حوضچه بیشتر میزان غلظت فلز بود اما بندر ةداخل حوضچ از سنگین سرب وكادمیوم بیرون حوضچه بیشتر

استانداردهای  فلزات مطابق با سايرمقدار  محیط زيست كانادا بیشتر بود اما ISQGSكیفیت رسوب آمريکا و  ERLغلظت كادمیوم در رسوبات منطقه از 
  .المللی بود بین

 .فلزات سنگین رسوب، ،آلودگیروزنة داران،  امیرآباد، بندر: هاي كليدي واژه

                                                                                                                                                                                                 
 Mcheginifar55@Gmail.Comتهران،  و تحقیقات واحد علوم آزاد اسالمی دريايی، دانشگاه و فنون علوم دريا، آلودگی دريا، دانشکده ارشد بیولوژی . كارشناسی 1
 Ali2m@Yahoo.Com استاديار گروه شیمی دريا، دانشکده علوم و فنون دريايی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران،.  2
 Babak_Moghaddasi@Yaho.Comواحد سوادكوه  آزاد اسالمی . استاديار، دانشگاه 3

 ادبيات تحقيق -1
سط انسان به شکل گونه مواد يا انرژی توآلودگی دريا شامل ورود هر

كه اثر نامطلوبی در باشد  می دريايی مستقیم به محیط زيستيا غیر مستقیم
كند  ه دريايی و سالمت انسان ايجاد میزندبرای منابع را و خطراتی  ردبر دا

و سبب كاهش كیفیت آب دريا  ،های دريايی نظیر شیالت و يا مانع فعالیت
 و بر رداين تعريف بیشتر بر آلودگی با منشاء انسانی تاكید دا . البتهشود می

ودگی آلامروزه،  (.1394زاده، )جعفر های طبیعی تاكید كمتری دارد آلودگی
سر دنیا تبديل شده محیطی مهم در سرتا يک مشکل زيست دريا به عنوان

های  به منظور كاهش اثرات آاليندگی بر محیط ای است. تحقیقات گسترده
های ساحلی به  دريايی انجام شده است. به دلیل حساسیت زياد آب

های دريايی  سبت به ديگر زيستگاههای ساحلی ن ها، زيستگا ه آالينده
 اثرات آلودگی دارند.ر پذيرش استعداد بیشتری در براب

تواند از  های آبی به فلزات سنگین می آلودگی اكوسیستمتأيیدپذيری 
. تجمع بررسی و آزموده شودطريق بررسی آب، رسوبات و موجودات زنده 

تواند منجر به تغییرات جدی در  آب و رسوبات میباالی فلزات سنگین در 
. باشند مع فلزات سنگین میشود. رسوبات جايگاه مهمی برای تج اكولوژی
شوند و از اين طريق به  میدر رسوبات ذخیره  سنگین ناشی از صنايعفلزات 

 يابند. زنجیرة غذايی راه می
شده در  های فلزی باالی ثبت تواند با غلظت غلظت فلزات در رسوبات می

بنابراين، (. Pempkowiak et al., 1999شد )موجودات زنده پیوند داشته با
ای با داشتن رسوبات ناپاک همیشه يک خطر حقیقی را بر ها از مکانبرخی 

 (.Dias et al., 2009) كنند ها فراهم می موجودات زنده در ساير ايستگاه
ع ذخیره برای آلودگی در رسوبات به عنوان حامل و منب

فلزی موجود در ی ها های آبی محسوب می شوند. آالينده اكوسیستم
 Duyusen and) طبیعی و انسانی ناشی می شوند رسوبات از دو منشأ

Gorkem, 2008های آبی ناشی از  طبیعی فلزات در اكوسیستم (. منشأ
ترين منشأهای  و از مهم باشد ها می ها و فرسايش خاک هوازدگی سنگ

 دشهری، صنعتی و كشاورزی اشاره كر های توان به فعالیت انسانی می
(Singh et al., 2005.) 

 نقش تسوبار نالیزآ ،يايیدر یها محیط گیدلوآ يطاشر يابیارز در
 ترين خیمو از يکی انعنو به تسوبار گیدلوآ ،وزهمرا .دكنمی يفاا مهمی
 اتفلز تسوبار گیدلوآ ن،جها سراسر در .باشد می سامانهها مبو تمشکال
 Caplat et) است شده ارشگز یشهر و صنعتی بنادر يکیدنز در سنگین

al., 2005.) 

وجود های م پی بنتیک به شدت در معرض آاليندههای بنتیک و ا گونه
جمع زيستی فلزات سنگین توسط باشند. ت در رسوبات و محلول در آب می

اهمیت ها بسیار  غذايی و انتقال آنها به انسان زی برای شبکة های كف گونه
های اكوسیستم  ترين بخش يکی از مهمطوری كه اين موجودات  دارد. به

و تغییرات جمعیتی شود  میو به عنوان منبع اقتصادی محسوب  باشد می
 ند.ك ر گذاشته و اكوسیستم را تهديد میجوامع تاثی ةآنها بر هم

تأثیرگذار بر محیط زيست دريايی شامل گسترة وسیعی از های  آالينده
توان به فلزات  ه مید كه از جملهای متفاوت می باش انواع مواد با ويژگی

های  ها، مواد آلی ناشی از فاضالب كش های نفتی، آفت هیدروكربنسنگین، 
یشترين مقادير فلزات در . بنعتی، معادن و كشاورزی اشاره كردخانگی، ص
نظیر مس، روی، سرب، كادمیوم و  یهای آبی مربوط به عناصر اكوسیستم

 (.Rand, 1995) جیوه می باشد

 روش تحقيق -2
روش اين پژوهش، روش آزمايشگاهی است. به اين صورت كه 

 به تکرار مورد نیاز، های معین ايستگاه در يک زمان مشخص ازها  نمونه
مقادير فلزات  ،سازی و هضم شیمیايی آنها پس از آمادهبرداشت شد و 

دستگاه جذب اتمی تعیین و با استانداردهای  يادشده به وسیلة سنگین
 و نتايج استخراج گرديد. مقايسه  مورد نظر،پیشرفتة كشورهای 

 ها و تحليل داده تجزية -3
 ها مواد و روش -3-1

 ارتباط با ايستگاه در برداری براساس موقعیت هر های نمونه ايستگاه
 53 آبان 9 آب در رسوبات و برداری از نمونه انتخاب شدند. ها تخلیه آالينده

انجام  گرب ون وينكش توسط  يدکبه كمک  تکرار 3 با ايستگاه و 12 از
بندی و  شده در داخل پالستیک بسته سپس نمونه گرفته گرفت.
به آزمايشگاه قرار داده شد و ف يخ بالفاصله درون ظر و گذاری شد شماره

گهداری ن -C21°دمای در تا زمان سنجش فلزات ها منتقل گرديد. نمونه
 شرقی در شمال 2ايستگاه  ،شمال بندر در حوضچةدهانة  1ايستگاه  شدند.

ايستگاه  ،7جنوب اسکلة  3ايستگاه  ناجی، مقابل اسکلة بندر داخل حوضچة
 در 9و  7، 1، 9های  ايستگاه شیالت، روی اسکلة شمال شرقی روبه در 4

شمال غرب  رد 12و  11، 11، 5 های ايستگاه شکن و شمال شرقی موج
برداری ازحوضچه ولنگرگاه  نمونهنقشة ايستگاه . گرفته شدند نظر شکن در موج

 اند. ( ارائه شده1) مختصات جغرافیايی درجدول و( 1) بندرامیرآباد درشکل
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 برداري بندر اميرآباد هاي نمونه (: نقشة ايستگاه1شكل )

 
 هاي موردمطالعه (: مختصات جغرافيايي ايستگاه1جدول )

 ايستگاه شمارة (Eيي )ايجغراف طول (Nعرض جغرافيايي )
36°:51':751" 53°:22':36" 1 
36°:51':292" 53°:22':055" 2 
36°:51':055" 53°:22':023" 3 
36°:51':523" 53°:22':391" 4 
36°:51':972" 53°:21':977" 5 
36°:53': 288" 53°:22':049" 6 
36°:55':174" 53°:22':180" 7 
36°:57':070" 53°:22':123" 8 
36°:51':998" 53°:23':013" 9 
36°:53':510" 53°:22':958" 10 
36°:55':450" 53°:23':065" 11 
36°:57':466" 53°:23':291" 12 

  ها سازي نمونه آماده -3-2
میکرون شستشو داده شد و   13داخل الک  رسوبات روزنه داراننمونه 

قرار گراد، درون آون  سانتی ةدرج 91تا  71ساعت در دمای  9يا  7 به مدت
 برابر سه حدود وريخته شد  های خشک شده به داخل بشر نمونه داده شد.

اضافه  يد كربن )برای جدا سازی روزنه داران(اتتراكلر آن به رسوب،  حجم
 پسشد. داده  رعبو ALBET DP 5893 صافی كاغذ سپس از و گرديد

ی كوچکی ها وپیت به ها نمونه (13برس ) ه وسیلةب كامل، شدن خشک از
 استريومیکروسکوپ از میوبنتوز، شمارش و مشاهده براى .شد داده انتقال

 به غذاخوری ( قاشق يک تقريبی زةاندا )به رسوب از مقداری .شد استفاده

 91تا  71 حرارت درجه در ساعت 9 مدت به و ل،منتق ديش پتری درون
برای جداسازی ذرات  .شد خشک كامال آون، داخل در گراد، سانتی درجة

ه آن ب بشر داخل در وشد  توزين خشک، رسوب از گرم 29مقدار رسوب، 
 مـديـس ولـمحل مکعب متر سانتی 11و معمولی آب مکعبر ـمت سانتی 291

 

 فوق مخلوط آنکه از پسگرديد.  اضافه لیتر در گرم 2/1فسفات  متا هگزا 

كامأل  به طور ساعت 49به مدت  شد، زده همدقیقه،  19دود ح مدت به
  .دشو نشین هت آنمد جا مواد قرار داده شد تادر يک مکان آرام، حركت  بی

 مدت به دوباره بشر، محتوای( 1انجام شد: )زير  ، همة مواردپس از آن
 توسط خشک، رسوب( 2، )شد خشک آون در سپس و زده هم دقیقه 19

 الک متر یلیم 113/1 و 129/1 ،29/1 ،9/1 ،1 ،2 ،4 استاندارد های الک

 گروه هر وزنی درصد و دش توزين الک هر روی مانده قیبا سوبات( ر3د. )ش

 رسوبات جرم مجموع محاسبه شد )اختالف گرمی 29یة اول نمونه كل از

 مربوط به ةاولی رمیگ 29ب رسو كل با ها کال از يک هر روی مانده یباق

برداری از رسوب و  نمونه( 4ه شود، )محاسب بايد كهد بو رس و سیلت ذرات
 ,MOOPAMگیری فلزات سنگین مطابق با دستورالعمل ) آب برای اندازه

با اسید  ،ابتدا تمام ظروف مورداستفاده در اين مرحله( 9د، )انجام ش (1999
برای محاسبة درصد رطوبت، ( 1شسته شد، )و آب مقطر اسید % 19 نیتريک

 و شد ختهير آنهابات داخل رسو و، ادداشتی يخالی ها شيدی پتر وزن
 درجه 91ی دما با ساعت 24 مدت به  ها نمونه( 7رديد، )گ نيتوز مجدداً

آنها  وزن ها نمونه شدن، خنک از پس( 9، )شد داده قرار آون در گراد یسانت
 میکرون عبور 13الک  شده از ة رسوب خشکنمونس ( سپ5شد، ) ادداشتي

سی  سی 2ا باز آن  گرم 1 مقدار و گرديد آنها جدا ذرات درشت از و داده شد
اسید كلريدريک  سی سی 1 اسید پركلريدريک وسی  سی 2 اسید نیتريک،

 به حاضر محلول( 11د، )دقیقه به حال خود رها ش 9به مدت  مخلوط و
 داده قرار درجهگراد  سانتی 59ی دما باگرمکن دستگاه ی رو ساعت 3 مدت

 كاغذ از و ختهير مقطر آب آن نصف اندازه به نمونه هری رو( 11) د،ش
 بهو شد رسانده  سی سی 91ه ب ها محلول حجم( 12، )شد داده عبوری صاف

 توسط نمونه هر نیسنگ فلزات غلظت( 13و ) انتقال داده شد بالن ژوژه
 گیری شد. هاندازی اتم جذب دستگاه

 ها پردازش داده -3-3
 استفاده با ،یبردار ههاى نمون هايستگا میان محیطى هاىرفاكتومقايسة 

ان می همبستگى تعیین و (ANOVA)طرفه  کي واريانس آنالیز روش از
 همبستگى طريق آزمون از ،ندارا ةروزن تراكم و تنوع با هاى محیطىرفاكتو

 افزار رمن از نمودارها جداول، رسم و طراحی شد. برای انجام پیرسون
 از اه هدادل تحلی و براى Microsoft Office Excel 2010اى  هنيارا

 .استفاده شد SPSS 19 افزار منر
 
 

 اميرآباد بررسي غلظت فلزات در رسوبات بندر -3-4
اولین اقدام برای تخمین وجود و يا عدم وجود آلودگی در منطقه 

، 4مقايسه با استانداردها است. هدف اولیه استانداردهای كیفیت رسوب
بنا به گفتة كريدی باشد.  از موجودات آبزی نزديک رسوبات میحفاظت 

ها در مناطق  آالينده كردن رسوب برای مشخصتانداردهای كیفیت اس
حی های رسوب و يا برای طرا مختلف به جهت ارزيابی الگوی زمانی آالينده

 ,.Mc Cready et al) استفاده قرار می گیردنگ موردهای مانیتوري برنامه

2006.) 

رخی از منطقه با بشده در  ( غلظت رسوبات مطالعه2ر جدول )د
در دنیا از جمله استاندارد كیفیت رسوب آمريکا استانداردهای كیفیت رسوب 

(NOAA)9 ( و استاندارد كیفیت رسوب كاناداISQGS)1  و مقاديرPEL7 
شود( كه توسط محیط زيست كانادا  آور می )سطوحی كه موجب اثرات زيان

(CCME)9  شده، مقايسه گرديده است تعیین(CCME, 1999) در كیفیت .
دو خطر برای آلودگی فلزات سنگین بیان شده است كه به  NOAAرسوب 
ژيک در خطر را % جوامع بیولو11كه كمتر از است )حدی  ERL5صورت 

% جوامع بیولوژيک در 91) حدی است كه كمتر از  11ERM( و دهد نشان می
 (.Long et al., 1995) (، ارائه شده استدهد را نشان می خطر

 g/gµ(: ميزان غلظت مس، سرب و كادميوم در رسوب برحسب 2جدول )
 خشکوزن 

 كادميوم مس سرب ايستگاه
1 93/27 19/12 51/11 
2 93/39 29/11 31/12 
3 11/34 99/11 19/12 
4 11/31 49/17 91/12 
9 93/29 91/17 41/12 
1 11/25 71/11 39/12 
7 93/37 19/17 11/12 
9 11/44 43/19 91/12 
5 91/39 11/21 79/12 
11 93/34 99/22 11/12 
11 33/43 39/23 19/13 
12 33/91 91/23 21/13 

 12/12 34/14 44/31 ميانگين
 21/13 91/23 33/91 بيشترين
 51/11 19/11 93/27 كمترين

 

                                                                                          
4. Sediment Quality Guide Lines 
5. National Oceanic and Atmospheric Administration 
6. Canadian Interim Marine Sediment Quality 
7. Probable Effects Level 
8. Canadian Council of Ministers of the Environment 
9. Effect Range Low 
10. Effect Range Medium 
 
 
 

كادمیوم  سرب ومیزان غلظت فلزات مشخص شد ( 3جدول )طبق 
مس  میزان غلظت فلز اما است بندرداخل حوضچه  از بیشتر بیرون حوضچه

 باشد.  میبیرون آن  از داخل حوضچه بیشتر
 در رسوبات فلزات سنگين مقايسه ميزان غلظت (: 3جدول )

 وزن خشک( g/gµ) بيرون حوضچه داخل و

 
  بر ها آالينده تاثير نةآستا استاندارد هاي غلظت مقايسه(: 4) جدول

 خشک وزن (g/gµ) اميرآباد بندر رسوبات با بستر بنتوزهاي
 سرب كادميوم مس - استاندارد

  كیفیت رسوب آمريکا
(NOAA)  

ERM 271 11/5 11/219 
ERL 34 21/1 71/41 

 كانادازيست   محیط
(CCME) 

PEL 119 21/4 11/112 
ISQGS 7/19 71/1 21/31 

 44/31 12/2 34/14 - امیرآباد رسوبات بندر

 گيري نتيجه  -4
امیرآباد با  مقايسه میزان غلظت فلزات سنگین در رسوبات بندر

مس از هر دو غلظت ( 1د )نشان دا رسوبجهانی استانداردهای كیفیت 
كیفیت  ERLغلظت كادمیوم از ( 2باشد، ) استاندارد مورد نظر كمتر می

غلظت ( 3و ) محیط زيست كانادا بیشتر است ISQGSرسوب آمريکا و 
 باشد.  میمحیط زيست كانادا بیشتر  ISQGSسرب ازاستاندارد 

لظت فلزات سنگین در رسوب ترتیب غ بنابراين بر اساس اين پژوهش
به دست  Pb>CU>Cdامیرآباد به ترتیب  های مختلف در بندر ايستگاه

پژوهش حبیبی و همکاران  حاصل ازمیانگین غلظت آنها آمد، كه با نتیجة 
تجمع غلظت فلزات سنگین مس، سرب، نیکل و كادمیوم در مورد  (1399)

 ،نیکل >مس >سرب >كادمیوم، با ترتیب بر رسوبات ساحلی استان بوشهر
كه 1395قنادپور و همکاران در سال  تحقیق نتیجة. همچنین مطابقت ندارد

یاه زات سنگین سرب، روی، نیکل و كادمیوم در گتجمع غلظت فلدر مورد 
 ةو نتیج رود و بهمنشیر انجام شده استلويی و رسوبات رودخانه اروند

با باشد،  میروی  >سرب >نیکل >میانگین غلظت آنها به ترتیب كادمیوم
الهی و همکاران در سال  در مطالعه فاطمه عین. نداردمطالعه حاضر مطابقت 

 س، سرب و نیکل بر ن مـزات سنگیـع غلظت فلـتجمورد ـدر مكه  1351

 
 
 
 
 

 بيرون حوضچه داخل حوضچه فلزات
31/12 كادميوم  19/12  

49/21 مس  29/12  
41/33 سرب  59/37  
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 برداري بندر اميرآباد هاي نمونه (: نقشة ايستگاه1شكل )

 
 هاي موردمطالعه (: مختصات جغرافيايي ايستگاه1جدول )

 ايستگاه شمارة (Eيي )ايجغراف طول (Nعرض جغرافيايي )
36°:51':751" 53°:22':36" 1 
36°:51':292" 53°:22':055" 2 
36°:51':055" 53°:22':023" 3 
36°:51':523" 53°:22':391" 4 
36°:51':972" 53°:21':977" 5 
36°:53': 288" 53°:22':049" 6 
36°:55':174" 53°:22':180" 7 
36°:57':070" 53°:22':123" 8 
36°:51':998" 53°:23':013" 9 
36°:53':510" 53°:22':958" 10 
36°:55':450" 53°:23':065" 11 
36°:57':466" 53°:23':291" 12 

  ها سازي نمونه آماده -3-2
میکرون شستشو داده شد و   13داخل الک  رسوبات روزنه داراننمونه 

قرار گراد، درون آون  سانتی ةدرج 91تا  71ساعت در دمای  9يا  7 به مدت
 برابر سه حدود وريخته شد  های خشک شده به داخل بشر نمونه داده شد.

اضافه  يد كربن )برای جدا سازی روزنه داران(اتتراكلر آن به رسوب،  حجم
 پسشد. داده  رعبو ALBET DP 5893 صافی كاغذ سپس از و گرديد

ی كوچکی ها وپیت به ها نمونه (13برس ) ه وسیلةب كامل، شدن خشک از
 استريومیکروسکوپ از میوبنتوز، شمارش و مشاهده براى .شد داده انتقال

 به غذاخوری ( قاشق يک تقريبی زةاندا )به رسوب از مقداری .شد استفاده

 91تا  71 حرارت درجه در ساعت 9 مدت به و ل،منتق ديش پتری درون
برای جداسازی ذرات  .شد خشک كامال آون، داخل در گراد، سانتی درجة

ه آن ب بشر داخل در وشد  توزين خشک، رسوب از گرم 29مقدار رسوب، 
 مـديـس ولـمحل مکعب متر سانتی 11و معمولی آب مکعبر ـمت سانتی 291

 

 فوق مخلوط آنکه از پسگرديد.  اضافه لیتر در گرم 2/1فسفات  متا هگزا 

كامأل  به طور ساعت 49به مدت  شد، زده همدقیقه،  19دود ح مدت به
  .دشو نشین هت آنمد جا مواد قرار داده شد تادر يک مکان آرام، حركت  بی

 مدت به دوباره بشر، محتوای( 1انجام شد: )زير  ، همة مواردپس از آن
 توسط خشک، رسوب( 2، )شد خشک آون در سپس و زده هم دقیقه 19

 الک متر یلیم 113/1 و 129/1 ،29/1 ،9/1 ،1 ،2 ،4 استاندارد های الک

 گروه هر وزنی درصد و دش توزين الک هر روی مانده قیبا سوبات( ر3د. )ش

 رسوبات جرم مجموع محاسبه شد )اختالف گرمی 29یة اول نمونه كل از

 مربوط به ةاولی رمیگ 29ب رسو كل با ها کال از يک هر روی مانده یباق

برداری از رسوب و  نمونه( 4ه شود، )محاسب بايد كهد بو رس و سیلت ذرات
 ,MOOPAMگیری فلزات سنگین مطابق با دستورالعمل ) آب برای اندازه

با اسید  ،ابتدا تمام ظروف مورداستفاده در اين مرحله( 9د، )انجام ش (1999
برای محاسبة درصد رطوبت، ( 1شسته شد، )و آب مقطر اسید % 19 نیتريک

 و شد ختهير آنهابات داخل رسو و، ادداشتی يخالی ها شيدی پتر وزن
 درجه 91ی دما با ساعت 24 مدت به  ها نمونه( 7رديد، )گ نيتوز مجدداً

آنها  وزن ها نمونه شدن، خنک از پس( 9، )شد داده قرار آون در گراد یسانت
 میکرون عبور 13الک  شده از ة رسوب خشکنمونس ( سپ5شد، ) ادداشتي

سی  سی 2ا باز آن  گرم 1 مقدار و گرديد آنها جدا ذرات درشت از و داده شد
اسید كلريدريک  سی سی 1 اسید پركلريدريک وسی  سی 2 اسید نیتريک،

 به حاضر محلول( 11د، )دقیقه به حال خود رها ش 9به مدت  مخلوط و
 داده قرار درجهگراد  سانتی 59ی دما باگرمکن دستگاه ی رو ساعت 3 مدت

 كاغذ از و ختهير مقطر آب آن نصف اندازه به نمونه هری رو( 11) د،ش
 بهو شد رسانده  سی سی 91ه ب ها محلول حجم( 12، )شد داده عبوری صاف

 توسط نمونه هر نیسنگ فلزات غلظت( 13و ) انتقال داده شد بالن ژوژه
 گیری شد. هاندازی اتم جذب دستگاه

 ها پردازش داده -3-3
 استفاده با ،یبردار ههاى نمون هايستگا میان محیطى هاىرفاكتومقايسة 

ان می همبستگى تعیین و (ANOVA)طرفه  کي واريانس آنالیز روش از
 همبستگى طريق آزمون از ،ندارا ةروزن تراكم و تنوع با هاى محیطىرفاكتو

 افزار رمن از نمودارها جداول، رسم و طراحی شد. برای انجام پیرسون
 از اه هدادل تحلی و براى Microsoft Office Excel 2010اى  هنيارا

 .استفاده شد SPSS 19 افزار منر
 
 

 اميرآباد بررسي غلظت فلزات در رسوبات بندر -3-4
اولین اقدام برای تخمین وجود و يا عدم وجود آلودگی در منطقه 

، 4مقايسه با استانداردها است. هدف اولیه استانداردهای كیفیت رسوب
بنا به گفتة كريدی باشد.  از موجودات آبزی نزديک رسوبات میحفاظت 

ها در مناطق  آالينده كردن رسوب برای مشخصتانداردهای كیفیت اس
حی های رسوب و يا برای طرا مختلف به جهت ارزيابی الگوی زمانی آالينده

 ,.Mc Cready et al) استفاده قرار می گیردنگ موردهای مانیتوري برنامه

2006.) 

رخی از منطقه با بشده در  ( غلظت رسوبات مطالعه2ر جدول )د
در دنیا از جمله استاندارد كیفیت رسوب آمريکا استانداردهای كیفیت رسوب 

(NOAA)9 ( و استاندارد كیفیت رسوب كاناداISQGS)1  و مقاديرPEL7 
شود( كه توسط محیط زيست كانادا  آور می )سطوحی كه موجب اثرات زيان

(CCME)9  شده، مقايسه گرديده است تعیین(CCME, 1999) در كیفیت .
دو خطر برای آلودگی فلزات سنگین بیان شده است كه به  NOAAرسوب 
ژيک در خطر را % جوامع بیولو11كه كمتر از است )حدی  ERL5صورت 

% جوامع بیولوژيک در 91) حدی است كه كمتر از  11ERM( و دهد نشان می
 (.Long et al., 1995) (، ارائه شده استدهد را نشان می خطر

 g/gµ(: ميزان غلظت مس، سرب و كادميوم در رسوب برحسب 2جدول )
 خشکوزن 

 كادميوم مس سرب ايستگاه
1 93/27 19/12 51/11 
2 93/39 29/11 31/12 
3 11/34 99/11 19/12 
4 11/31 49/17 91/12 
9 93/29 91/17 41/12 
1 11/25 71/11 39/12 
7 93/37 19/17 11/12 
9 11/44 43/19 91/12 
5 91/39 11/21 79/12 
11 93/34 99/22 11/12 
11 33/43 39/23 19/13 
12 33/91 91/23 21/13 

 12/12 34/14 44/31 ميانگين
 21/13 91/23 33/91 بيشترين
 51/11 19/11 93/27 كمترين

 

                                                                                          
4. Sediment Quality Guide Lines 
5. National Oceanic and Atmospheric Administration 
6. Canadian Interim Marine Sediment Quality 
7. Probable Effects Level 
8. Canadian Council of Ministers of the Environment 
9. Effect Range Low 
10. Effect Range Medium 
 
 
 

كادمیوم  سرب ومیزان غلظت فلزات مشخص شد ( 3جدول )طبق 
مس  میزان غلظت فلز اما است بندرداخل حوضچه  از بیشتر بیرون حوضچه

 باشد.  میبیرون آن  از داخل حوضچه بیشتر
 در رسوبات فلزات سنگين مقايسه ميزان غلظت (: 3جدول )

 وزن خشک( g/gµ) بيرون حوضچه داخل و

 
  بر ها آالينده تاثير نةآستا استاندارد هاي غلظت مقايسه(: 4) جدول

 خشک وزن (g/gµ) اميرآباد بندر رسوبات با بستر بنتوزهاي
 سرب كادميوم مس - استاندارد

  كیفیت رسوب آمريکا
(NOAA)  

ERM 271 11/5 11/219 
ERL 34 21/1 71/41 

 كانادازيست   محیط
(CCME) 

PEL 119 21/4 11/112 
ISQGS 7/19 71/1 21/31 

 44/31 12/2 34/14 - امیرآباد رسوبات بندر

 گيري نتيجه  -4
امیرآباد با  مقايسه میزان غلظت فلزات سنگین در رسوبات بندر

مس از هر دو غلظت ( 1د )نشان دا رسوبجهانی استانداردهای كیفیت 
كیفیت  ERLغلظت كادمیوم از ( 2باشد، ) استاندارد مورد نظر كمتر می

غلظت ( 3و ) محیط زيست كانادا بیشتر است ISQGSرسوب آمريکا و 
 باشد.  میمحیط زيست كانادا بیشتر  ISQGSسرب ازاستاندارد 

لظت فلزات سنگین در رسوب ترتیب غ بنابراين بر اساس اين پژوهش
به دست  Pb>CU>Cdامیرآباد به ترتیب  های مختلف در بندر ايستگاه

پژوهش حبیبی و همکاران  حاصل ازمیانگین غلظت آنها آمد، كه با نتیجة 
تجمع غلظت فلزات سنگین مس، سرب، نیکل و كادمیوم در مورد  (1399)

 ،نیکل >مس >سرب >كادمیوم، با ترتیب بر رسوبات ساحلی استان بوشهر
كه 1395قنادپور و همکاران در سال  تحقیق نتیجة. همچنین مطابقت ندارد

یاه زات سنگین سرب، روی، نیکل و كادمیوم در گتجمع غلظت فلدر مورد 
 ةو نتیج رود و بهمنشیر انجام شده استلويی و رسوبات رودخانه اروند

با باشد،  میروی  >سرب >نیکل >میانگین غلظت آنها به ترتیب كادمیوم
الهی و همکاران در سال  در مطالعه فاطمه عین. نداردمطالعه حاضر مطابقت 

 س، سرب و نیکل بر ن مـزات سنگیـع غلظت فلـتجمورد ـدر مكه  1351

 
 
 
 
 

 بيرون حوضچه داخل حوضچه فلزات
31/12 كادميوم  19/12  

49/21 مس  29/12  
41/33 سرب  59/37  
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در ناحیه بین جزر و ( Saccostrea cucullataای ) رسوبات و دوكفه
 >سرب >مدی چابهار بود و نتیجه میانگین غلظت آنها به ترتیب نیکل

 با مطالعه حاضر مطابقت ندارد. دست آمد،  بهمس 
میرآباد با ساير نقاط ا رسوبات بندرمطالعه در مقايسه غلظت فلزات مورد

میزان غلظت كادمیوم ( 1دهد: ) مینشان  ( آمده است9دنیا كه در جدول )
 از و كمتر امارات( امیرآباد نسبت به خلیج فارس )كويت و رسوبات بندردر 
در اين مطالعه از  میزان سرب( 2است، ) مناطق موردمطالعه بیشتر بقیة

 از شتر گزارش شده، ووب بیجن شمال وقسمت  دريای خزرو  ماهشهر
درياچه ماالتون  و ازمیرخلیج  ،امارات ،كويت ،شمال غرب خلیج فارس

. میزان غلظت مس در اين مطالعه از درياچه باالتون مجارستان، دبو كمتر
 ازخلیج فارس )كويت و و شمال غرب خلیج فارس كمتر تركیه و ازمیر

بوط به خلیج ماالتون بیشترين میزان سرب مربود.  رتبیش ماهشهر امارات( و
مناطق  از وقرار دارد در كنار شهرهای پرجمعیت  باشد. زيرا جارستان میم

 باشد. گری میمهم گردش
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 وزن خشک( g/gµ(: مقايسه غلظت فلزات مس، سرب و كادميوم در رسوبات بندر اميرآباد با ساير نقاط )برحسب 5جدول )
Areas Cd Pb Cu References 

Khour-e-Musa creeks, northwest of Persian Gulf 
Ahmady and Zangy 

0.23 
0.23 
0.33 

0.53 
0.51 
0.69 

1.74 
1.70 
1.37 

 
Dehghan Madiseh, 2008 

 
Persian Gulf North-west - 44 22 Karbassiet, 2005 

Persian Gulf 
Kuwait- Emirate 5 122 7 ROPME, 1999 

Shridah, 1999 
Caspian sea 

Northern parts 
Southern part 

0.02-0.3 
0.1-0.2 

0.7-15 
11-25 

 
- 
- 

De Mora and Sheikholeslami, 2002 

Lake Balaton Hungary 0.1-0.7 2-160 0.7-36 Nguyen et al., 2005 
Lzmir bay turkey 0.1-0.8 7-103 4-79 Kucuksezgin, 2001 

 
 

 

 هیجانی با کارآفرینی سازمانی هوش رابطة
 اقتصادی بندر امیرآباد ویژة در کارکنان منطقة
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 چکیده
باشد. به عبارت  می سازمان حیات و بقای عامل ترين مهم انسانی، نیروی توانمندی. است سازمان آن انسانی نیروی سازمان، هر دارايی ترين حیاتی و ترين مهم

. است سازمانی کارآفرينی با هیجانی هوش بین رابطة بررسی پژوهش اين انجام از هدف. آورد می وجود به را سازمان توانمند که است توانمند انسانی نیروی ديگر،
 بود تشکیل نفر 231 تعداد به امیرآباد بندر تصادیاق ويژة منطقة کارکنان کلیة پژوهش اين آماری جامعة. باشد می همبستگی توصیفی ـ نوع از پژوهش اين روش

 های پرسشنامه اطالعات گردآوری ابزار. شدند انتخاب ساده تصادفی صورت به مورگان و کرجسی جدول اساس بر نمونه عنوان به نفر 111 تعداد اين از که
 فراوانی، درصد فراوانی، شامل توصیفی آمار از هاداده تحلیل و تجزيه منظور هب. باشد می( 1351) بهادری و نقابی سازمانی کارآفرينی ،(1559) شرينگ استاندارد

پیرسون و رگرسیون  همبستگی ضريب از استنباطی آمار و پرسشنامه به دهندگان پاسخ های ويژگی توصیفدر  همچنین و نمودارها ترسیم فراوانی، توزيع جدول
 کارآفرينی ابعاد و هیجانی هوش بین داد نشان پژوهش نتايج. است شده انجام SPSS 19 افزار نرم از استفاده با ها داده تحلیل و تجزيه. شد استفاده متغیرهچند

 رابطة پیشگامی نوآوری و پذيری، ريسکشامل  کارآفرينی ابعاد و توانمندسازی بینهمچنین . دارد وجود معنادار رابطة پیشگامی نوآوری و پذيری، ريسکشامل 
 .دارد وجود معنادار رابطة سازمانی کارآفرينی و هیجانی هوش بیننتیجة نهايی اينکه . دارد وجود معنادار

 کارکنان. پذيری، نوآوری، پیشگامی،  ريسک، کارآفرينی سازمانی، هیجانیهوش :ی کلیدیهاواژه

                                                                                                                                                                                                 
 بادو منطقة ويژه اقتصادی امیرآی گارد بنادر و دريانوردی . کارشناس انتظام1
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Abstract  
eavy metals are major pollutants of marine environments due to the development of industry, which are 
transmitted to the decomposition of the food chain throughout the chain. This study was carried out to evaluate 

the contamination of heavy metals such as cadmium, lead and copper in sediments of Bandar-e-Ayyadabad. The 
research method is a laboratory method. The samples were taken from 12 stations in November 2014 and after their 
chemical preparation and digestion, the amounts of heavy metals mentioned by the atomic absorption system were 
determined.  
The highest average concentration of metals was 2.61, 36.44 and 15.98, respectively. The concentration of heavy metals 
in lead and cadmium outside the pond was higher than in the harbor, but the concentration of copper in the pond was 
higher than outside. 
Compared to the standards, the cadmium concentration in the sediments of the region was higher than the ERL, the 
USA and the ISQGS of the Canadian Environment, but other metals met the international standards. 

Keywords: Amir Abad Harbor, Estates, Pollution, Sediment, Heavy Metals, Copper, Cadmium, Lead. 
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Abstract 
he purpose of this study was to investigate the alignment of organizational structure with organizational strategies 
in northern ports of the Islamic Republic of Iran. This research is purposeful, applied and based on data collection, 

descriptive and correlational. The statistical population of this research included 114 people of general managers, 
deputies, managers of departments and experts responsible for the northern ports of the country of the Islamic Republic 
of Iran based on the ports and maritime of the provinces of Mazandaran, Gilan and Amir Abad. Based on the Cochran 
formula, 101 people were selected randomly as a statistical sample. The data gathering tool was organizational structure 
questionnaire with 12 statements and organizational strategies with 11 statements. The content validity of the tool was 
confirmed by the experts and the reliability of both questionnaires was confirmed by Cronbach's alpha, with a gain of 
0.801 and 0.8856, respectively. The results of statistical analysis with SMART PLS software showed that there is a 
good correlation between the dimensions of organizational structure (mechanical, organic and very organic) and 
organizational strategy dimensions (reactive strategy, analyst, and future). The results also showed that applying all 
types of strategies and structures in a coordinated manner could create additional synergies, increase the organization's 
performance and productivity, in order to establish coordination between the organization's strategies and the 
appropriate organizational structure using reference points. 

Keywords: Organizational Structure, Organizational Strategy, Northern Ports, Strategic Reference Points. 
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