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  3/3/94 تاريخ پذيرش:                                           نويسنده مسوول *                                       4/3/92 تاريخ دريافت:

  است.شناسي  نشريه اقيانوساثر متعلق به  نيحقوق ا يتمام، 1393 يشناس انوسياق يـ پژوهش يعلم هينشر ©

  چكيده
نوسانات  يو بررس  )= LASخطي يها(آلكيل بنزن سولفوناتآنيوني  سورفاكتانت غلظتتعيين  مطالعه حاضر،هدف از 

نيم خط عمود بر ساحل در منطقه  8برداري از  نمونهدر بررسي حاضر  بود. جنوبي درياي خزرزماني و مكاني آن در منطقه 
، 10اعماق  يسطح يهاز ال، مشتمل بر آستارا، انزلي، سفيدرود، تنكابن، نوشهر، بابلسر، اميرآباد و تركمن ،جنوبي درياي خزر

ارديبهشت، مرداد، آبان و اسفند)، در  هاي (در ماه طور فصلي مرحله به 4برداري در  متر انجام شد. عمليات نمونه 100و   50
ساالنه  يانگينمنتايج نشان داد  شد.گيري  بلو اندازه يلنمت - يشنرفاكتانت، به روش سابلسو فت. غلظتانجام گر 1389سال 
 165/0 يانگينبود. نيم خط آستارا با م يترگرم بر ل) ميلي±012/0( 210/0معادل  ،استاندارد يبه همراه خطا LAS غلظت

 تركيب ينغلظت ا يشترينو ب ينكمتر يببه ترت يتر،گرم بر ليليم) ±031/0( 226/0 يانگين و نيم خط تنكابن با م) 010/0±(
 SE±(Mean( و از )>05/0Pبوده ( يشاز فصل بهار تا فصل زمستان در حال افزا LAS يانگينمد. را دارا بودن

 يزانمبين  يمنف يرابطه خط وجود يرمناسپ يآزمون همبستگ .يدرس يترگرم بر ل ميلي 294/0±036/0، به 014/0±153/0

LAS  05/0(را نشان داد درجه حرارت آب  وP<(، غلظت يشبا افزا يجهنت ينا كه LAS اردد يدر زمستان همخوان.  
 .، ايرانخزريايدريجنوبآب، منطقهسورفاكتانت، كلمات كليدي:

  
  
  مقدمه. 1

 ياهانخزر آن را زيستگاه جانوران و گ يايخاص در سامانهبوم
بسته آن  يستمحال، س يناما در ع .كرده است يفرد منحصربه

و  يو صنعت يكشاورز هاي يموجب شده تا در مقابل آلودگ

از  ياچهدر ينآب ا يانباشد. جهت جر پذير يبآس ياربس يشهر
آب در  يادز يژرفا و است يبه جنوب شرق يسمت شمال غرب

شود. اين عوامل  يم يانحركت جر يباعث كند يرانا يها كرانه
به  يراندر سواحل ا ياچهدر ينا هاي يمنجر به تجمع انواع آلودگ

(عجم مهر، شود  يكشورها م يگرد يها از كرانه يشب يزانيم
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و  يهاي شهر در حال توسعه، فاضالب يدر كشورها ).1383
استفاده روز  .ها هستند ابع آلوده كننده آبمن ينتر ياز اصل يصنعت

 يشباعث افزا يو صنعت يدر مصارف خانگ ها شويندهافزون از 
  ها شده است.  مواد در فاضالب ينا

، ي)اصل ياجزا(به عنوان ها  سورفاكتانت متشكل از ها شوينده
 يتها (تثب ين)، آمي(ضد خوردگ يمسد هاي يليكاتمواد سازنده، س

ها  . سورفاكتانتهستند(پركننده)  يمكننده چرك) و سولفانات سد
. كنند كنندگي را تسريع مي با كاهش كشش سطحي آب، عمل پاك

هايي نسبتاً بزرگ  ها از نظر ساختمان شيميايي مولكول كتانتاسورف
با ساختاري تقريباً مشابه و دو قطبي هستند. هر مولكول منفرد 

شاخه  يك ودوست (هيدروفيل) متشكل از يك گروه قطبي آب
 (هيدروفوب) و ليپوفيل است يزآب گر يقطبيرغ يدروكربنيه
)Guang Guo, 2004( . بار الكتريكي اين دو قسمت نيز متفاوت

توانند مواد قطبي و  ها مي است و به همين دليل سورفاكتانت
ها معموال  ). سورفاكتانت1375 يماندل،(ا غيرقطبي را جذب كنند

هاي  كتانتاشوند. سورف هاي باردار تقسيم بندي مي روهوسيله گ به
غيريوني در قسمت سر خود بي بار هستند. اگر بار منفي باشد 

كتانت كاتيوني به اسورف باشدكتانت آنيوني و اگر مثبت اسورف
. گاهي قسمت سر داراي هر دو بار منفي و مثبت يدآ يوجود م

 ).1388(شمس آرا،  يميگو يكاست كه به آن آمفوتر
 يجاددر آب محلول بوده و باعث ا يبه مقدار كم ها سورفاكتانت
 شوند فاضالب مي يها خانه يهو تصف يرندههاي پذ كف در آب

)Tchobanoglous and Btron, 2004ي). از عوارض اصل 
آب و متعاقب آن كاهش  يها، كاهش كشش سطح سورفاكتانت
 يباتترك ين). اKowalska, 2008به آب است ( يژنانتقال اكس
 آيندهاياختالل در فر يان،، مرگ آبزي آبطعم و بو ييرباعث تغ

ها  تشوند. سورفاكتان مي يهتصف يها ينههز يشآب و افزا يهتصف
در  يداركف پا يدتول يترگرم در لميلي 1باالتر از  يها در غلظت

 يژنمصرف اكس يشموجب افزاتوانند  يند و مينما يسطح آب م
و همكاران،  يميد (ابراهنشو نايماه يرمحلول در آب و مرگ و م

است كه  LAS1 يوني،آن يها گروه سورفاكتانت ينتر ). بزرگ1389
 يرشود و مقاد مي يهها تجز يدرصد، توسط باكتر 97تا  90حدود 

 Salvato( است يترگرم در ل يليم 21تا  3 يآن در فاضالب خانگ

et al., 2003.(  

——— 
1 Linear Alkylbenzene Sulfonate 

از  ياريدر بس يگرد يها يندهها و آال اكتانتسورف پايشگري
خزر در  يايگيرد. در در انجام مي منظمبه طور  يادن يمنابع آب

و  يدروبيولوژيو ه يدرولوژيه"در پروژه  1378-79 يها سال
 يمتر حوضه جنوب 10اعماق كمتر از  يطيمح يستز يها يآلودگ
 يمورد بررس ها، و از جمله سورفاكتانت ها ينده، آال"خزر يايدر

مطالعاتي در خصوص ). 1383و همكاران،  يي(اللوند قرار گرفت
ها نيز صورت گرفته است (پيري و  ها بر پالنكتون اثرات شوينده

و 1387 يها در سال). 1388؛ فالحي، 1377 و 1376فالحي 
هاي  بررسي آالينده"دو پروژه جداگانه تحت نام  ي، ط1388

ركربورهاي نفتي، زيست محيطي (فلزات سنگين، هيد
در سواحل جنوبي درياي  )ها و سموم كشاورزي سورفاكتانت

فصل در  ارگيري سورفاكتانت در طول چه اندازه ،"خزر
مطالعه حاضر انجام  يها منطبق بر ترانسكت ييها ترانسكت

 10، 5اعماق  يسطح يهبرداري از ال ، نمونه1387گرفت. در سال 
برداري  نمونه ي،كنون يبررس،  همانند 1388متر و در سال  50و 

و  يمتر  انجام گرفت (وارد 100و  50، 10اعماق  يسطح يهاز ال
حاضر  ي). در بررس1391؛ نجف پور و همكاران، 1390همكاران، 
 يزانانجام گرفته است، م 1389آن در سال  يها برداري كه نمونه

متر  100و  10 ،50اعماق  يسطح يهدر ال ،)LASسورفاكتانت (
قرار گرفته و هدف از  يخزر، مورد بررس يايدر يجنوبكرانه 

نوسانات زماني  يسورفاكتانت و بررس نانجام پژوهش تعيين ميزا
حاصل با  يها داده مقايسه يزو ن يو مكاني آن در منطقه مطالعات

 بوده است. يحاصله از مطالعات قبل يجنتا

  ها مواد و روش. 2

هاي ايران)،   جنوبي درياي خزر (آب كرانهدر  منطقه مطالعاتي
 يدرجه طول شرق 53تا  48و  يدرجه عرض شمال 38تا  36 ينب

ترانسكت (نيم خط) عمود  8  ه،محدود ينقرار گرفته است. در ا
اساس معيارهايي از قبيل موقعيت بندرها، بر  بر ساحل
هاي مهم و منابع آلوده كننده، انتخاب گرديد كه از غرب  رودخانه

رق عبارت بودند از: آستارا، انزلي، سفيدرود، تنكابن، نوشهر، به ش
 يهنقطه در ال 3 ترانسكتبابلسر، اميرآباد و تركمن. روي هر 

 عنوان ايستگاه انتخاب گرديد. همتر ب 100و  50، 10اعماق  يسطح
طور فصلي  مرحله به 4شده، در  يينتع هاي برداري از ايستگاه نمونه

 شمسي يهجر 1389مرداد، آبان و اسفند هاي ارديبهشت،  ماهدر 
 يسطح يهانجام گرفت. از ال با استفاده از كشتي تحقيقاتي گيالن
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آب گرفته شده و دو  يترل 6 ين،نمونه بردار نسكتوسط  يستگاههر ا
  .يافت انتقال يشگاهبه آزما يرهت يا يشهاز آن در ظروف ش يترل

  
كرانه جنوبي  –برداري  هاي نمونه ايستگاه و ها ترانسكت: موقعيت 1 شكل

  1389درياي خزر، 

 -به روش سابليشن LASگيري ميزان  در آزمايشگاه اندازه
 "استاندارد متد"متيلن بلو، طبق دستور كار ارايه شده در 

)APHA, 2005 طي چهار مرحله فيلتراسيون، سابليشن، حذف ،(
ه نهايي، ميزان اتيل استات و متيلن بلو انجام گرفت. در مرحل

نانومتر در اسپكتروفتومتر قرائت گرديد  652جذب در طول موج 
بر حسب ميلي  LASو با توجه به معادله خط كاليبراسيون، غلظت 

  گرم بر ليتر محاسبه شد.

) D( 100) و A ،(20 )B ،(50 )C( 10هاي واقع در اعماق  : فاصله افقي بين ايستگاه1جدول 
  برداري (بر حسب كيلومتر) نمونه 8 تا 1هاي  متر در ترانسكت

  فاصله بين اعماق
  متر 100تا  50

  فاصله بين اعماق
  متر 50تا  20

  فاصله بين اعماق
  متر 20تا  10

7/3C1  D1 5 B1  C11/6A1  B1
2/2C2  D23/9  B2  C2 1/1A2  B2
8/1C3  D3 8/1  B3  C38/1A3  B3

5C4  D4 6/5  B4  C48/1A4  B4
4/2C5  D5 7/3  B5  C58/1A5  B5
8/1C6  D66/5  B6  C67/3A6  B6 
6/5C7  D74/7  B7  C76/5A7  B7 
7/3C8  D82/23  B8  C82/22A8  B8

و  نمودارهاجهت رسم جداول،  Excel 2007از نرم افزار 
ها با  برخي محاسبات استفاده گرديد. تحليل و توصيف داده

انجام گرفت. نخست با   IBM SPSS 21 استفاده از نرم افزار
مربوط به  يها داده اسميرنوف، –استفاده از آزمون كولموگراف 

 فها و فصول مختل در اعماق، ترانسكت LAS يزانم
 يلا استفاده از تبدمورد آزمون نرمال قرار گرفتند. ب ،برداري نمونه

)Transformها به  تا داده يدتالش گرد ،نرمال يرغ يها ) داده
در  LAS يزانم مقايسهگردند. جهت  يلسمت نرمال شدن متما

 ي ها داده يبرا ،برداري ها و فصول مختلف نمونه اعماق، ترانسكت
از  ياصل يها داده يبرا و آزمون دانكن و ANOVAاز نرمال شده 

. از آزمون يداستفاده گرد يسكروسكال وال يپارامترغيرآزمون 
 ينب يهمبستگ يزانم يافتن، جهت SPSSدر نرم افزار  يرمناسپ

استفاده  يزيكوشيمياييف ياز فاكتورها يو برخ LAS غلظت
  عمل آمد. هب

  . نتايج3

در سورفاكتانت  غلظت يانگينبدست آمده، م يجبر اساس نتا
 برابر يببه ترت 1389ستان و زم ييزفصول بهار، تابستان، پا

)SE±(Mean 164/0±294/0 ،091/0±216/0 ،072/0±186/0 ،
و حداكثر  يترگرم بر ل يلي) ميار(با انحراف مع 153/0 070/0±

، 330/0، 301/0برابر  يبماده در فصول مذكور به ترت ينا يزانم
 ينحداقل ثبت شده  ا يزانبود. م يتربر ل گرميليم 754/0و  456/0

 135/0بود كه در زمستان به  يترگرم بر ليليم 023/0ماده در بهار 
  يد.رس يترگرم بر ليليم

يب متر به ترت 100و  50، 10در اعماق  LAS يانگينم
)SE±(Mean 082/0±182/0 ،094/0±214/0، 193/0±232/0 
ماده در اعماق فوق به  ينو حداكثر ثبت شده ا يترگرم بر ليليم

بود كه نشانگر  يترگرم بر ليليم 754/0و  456/0، 365/0 يبترت
بود كه  يدر حال ينعمق است. ا يشهمراه با افزا رقامباال رفتن ا
داد،  يروند را نشان نم ينماده ا ينثبت شده ا يزانحداقل م

متر ثبت شد  100آن در عمق  يزانم ينتريينكه پا يطور به
 يندر ا يارانحراف مع يزان). باال بودن ميترگرم بر ليليم 023/0(

است،  يگردو عمق د هها نسبت ب داده يشترب يپراكندگ يايعمق گو
 LAS يزانم يشترينو ب ينها، كمتر داده يهكل يندر ب ينكهكما ا
عمق  ين)، هر دو در ايترگرم در ليليم 754/0و  023/0 يبترت (به

 مشاهده يارانحراف مع يزانم ينمتر كمتر 10اند. در عمق  ثبت شده
  .بود 325/0عمق برابر  ينها در ا دادهييرات دامنه تغ و دش

برداري شامل آستارا،  نمونه يها در ترانسكت LAS ميانگين
و تركمن به  يرآبادتنكابن، نوشهر، بابلسر، ام يدرود،سف ي،انزل
، SE± (Mean183/0±215/0، 107/0±226/0يب (ترت

144/0±225/0، 090/0±190/0، 035/0±164/0، 048/0±211/0، 
حداكثر  .گرم بر ليتر بود ميلي 147/0±222/0 ،088/0±223/0

 يبمذكور به ترت يها ماده در ترانسكت ينثبت شده ا يزانم
 287/0و  365/0، 456/0، 754/0، 388/0، 657/0، 313/0، 212/0
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، 098/0، 074/0، 123/0 يبماده به ترت ينا يزانو حداقل م
بود.  يترگرم بر ليليم 155/0و  074/0، 023/0، 049/0، 040/0
و  ينآن است كه ترانسكت آستارا كمتر يانگرها ب ترانسكت يسهمقا

را داشته  LAS يانگينم يشترينب يدرودتنكابن و سف يها ترانسكت
حداقل و حداكثر،  يرو مقاد يارانحراف مع يزاناند. با توجه به م

نوشهر،  يها در ترانسكت يبها به ترت داده يپراكندگ يشترينب
ها  داده ييراتتغ هدامن يكهطور وجود داشت به يدرودبابلسر و سف

 يها . ترانسكتيدرس 705/0 يعني يزانم يندر نوشهر به باالتر
 و (تركمنمنطقه مطالعاتي شرق و غرب  يهعل يواقع در منته
 يزاناند. مرا به خود اختصاص داده ييراتدامنه تغ ينآستارا)، كمتر
مجاور  يها ترانسكت يزو ترانسكت فوق و ندر د يارانحراف مع

در چهار ترانسكت و  1/0كمتر از  يد و انزليرآباام يعني ها، آن
   .عدد بوده است يناز ا يشترب يانيم

 ي،پارامتر يها و استفاده از آزمون يليانجام آمار تحل جهت
استفاده به عمل آمد.  يرنوفاسم -نخست از آزمون كولموگراف

نرمال  يعاز توز LASمربوط به  يها نشان داد كه داده يجنتا
نجام شد و ا اه داده 1شكل يير. لذا تغ)>05/0P( نبودند رخوردارب

  ).<05/0P(گرديد نرمال ها  توزيع آن
 يعكه توز حاكي از آن بودنرمال شده،  يها داده يانسوار آناليز

 ر دارنددايمعن يبرداري با هم اختالف در فصول نمونه LAS يرمقاد
)05/0P< يمآزمون دانكن فصول به سه گروه تقس). با استفاده از 
قرار  3و فصل زمستان در گروه  1د. فصل بهار در گروه ش

فصل  يگاهو جا 2و  1 يها فصل تابستان در گروه يگاهد. جاگرفتن
 يافتهشكل  ييرتغ يها داده يعبود. توز 3و  2 يدر گروهها ييزپا

LAS برداري، اختالف  سطح اعماق نمونه يزها و ن در ترانسكت
  ).<05/0Pنداشت ( يداريمعن

را نشان  يمشابه يجنتا يسكروسكال وال يپارامترغير آزمون
، در فصول LAS ياصل يها داده يعكه، توز يبترت ينداد. به ا

و در سطح  )>05/0Pدار برخوردار بود ( يمعن يمختلف از اختالف
وجود  يداريمعن فداري اختالبر نمونه يها اعماق و در ترانسكت

  ).<05/0P( نداشت
 يهكل يانگيندر فصول بهار و تابستان، م ،1 با توجه به نمودار

متر، كمتر  10عمق  يانگينم ييز،برداري و در فصل پا اعماق نمونه
 يليم 4/0تا  2/0 يننقاط، ب يرو در سا يترگرم بر ل يليم 2/0از 

متر،  50در عمق  LAS يانگينبود. در  فصل بهار، م  يترگرم بر ل

——— 
1 Transform 

و در  بود )SE±(Mean )025/0±191/0( اعماق يراز سا يشب
گرم يليم 129/0±021/0(سطح خود  ينتريينمتر به پا 100عمق 
 فصل برابرين ا در LASكل  يانگين. ميدرس ليتر)بر 

  بود. يترگرم بر ليلي) م014/0±153/0(

 
 يايدر يكرانه جنوب - در اعماق مختلف در هر فصل  LAS يانگين: م1 نمودار
  1389خزر، 

 176/0±032/0 يانگينبا م متر 50فصل تابستان، عمق  در
 193/0±016/0 يانگينمتر با  م 100و عمق  يترگرم بر ليليم
را به  LAS يزانم يشترينو ب ينكمتر يببه ترت يتر،گرم بر ليليم

 فصل برابر ينا در LASكل  يانگينم خود اختصاص دادند.
    بود. يترگرم بر ليليم 015/0±186/0
 يراز سا يشمتر، ب 50در عمق  LAS يانگينم  ييز،فصل پا در

 10در عمق  و بود يترگرم بر ليليم 236/0±037/0 اعماق و برابر
گرم بر يليم 186/0±030/0يعني سطح خود  ينتر يينمتر در پا

 برابرفصل  يندر ا LASكل  يانگينقرار داشت.  م  يترل
  .)1(نمودار  بود يترگرم بر ليليم 019/0±216/0
عمق  يشبا افزا يمنسبت مستق LAS يانگينفصل زمستان، م در

 10در عمق  يتر،گرم بر ليليم 222/0 ±031/0 از كه يداشت به طور
 يتامتر و نها 50در عمق  يتر،گرم بر ليليم 258/0 ±038/0متر، به 

 ين. در ايدمتر رس 100در عمق  يتر،بر ل گرميليم 401/0±087/0به 
 بود. يترگرم بر ليليم 293/0±036/0برابر LASكل  يانگينفصل م
آن است كه  يانگرب ،برداري فصول نمونه LASكل  يانگينم مقايسه

 كه ازيطور ، بهيافته يشافزا ماده از بهار تا زمستان مرتباً ينا يزانم
 293/0±036/0صل بهار به در ف يتر،گرم بر ليليم 153/0 014/0±
 ).1(نمودار  رسيددر فصل زمستان  يتر،گرم بر ل ميلي
 يهدر ال ،LASساالنه  يانگينم ين، باالتر2اساس نمودار  بر
 331/0±141/0 متر ترانسكت نوشهر، و برابر 100عمق  يسطح

متر  100و  50در سطح اعماق  يانگينم ينا بود. يترگرم بر ليليم
متر ترانسكت  50و تنكابن، عمق  يدرودسف ي،انزل يها ترانسكت
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متر  10متر ترانسكت تركمن و عمق  100 عمقبابلسر، 
 يتر،گرم بر ل يليم 3/0تا  2/0 ينو تركمن، ب يرآبادام يها ترانسكت
  بوده است. يترگرم بر ل يليم 2/0كمتر از  نقاط يهو در بق

  
 يها اعماق مختلف ترانسكت يسطح يهدر ال LASساالنه  يانگين: م2 نمودار

  1389 ،خزر يايدر يكرانه جنوب

 يها ، در ترانسكتLASغلظت  ين، كمتر3با توجه به نمودار 
و  165/0±010/0ي ها يانگينبا م يببه ترت يآستارا و انزل

 يگر،د يها وجود داشت. در ترانسكت يترگرم بر ليليم 026/0±190/0
تنكابن و  هاي ترانسكتبود و  يترر لگرم بيليم 2/0باالتر از  يانگينم ينا

 225/0±042/0 و 226/0±031/0ي ها يانگينبا م يببه ترت يدرودسف
  را دارا بودند. ماده ينغلظت ا يتر، بيشترينگرم بر ليليم

  
 يايدر يكرانه جنوب يها از ترانسكت يكدر هر  LASكل  يانگينم :3نمودار 

  1389سال  ،خزر

  گيري . بحث و نتيجه4

هاي آنيوني  سورفاكتانت يانگين غلظتحاضر م بررسي طي
)LAS( از فصل بهار تا فصل زمستان مداوم در منطقه مطالعاتي ،

 از يزانم ين. ا)>05/0P( بوده است يشدر حال افزا
- يليم 294/0±036/0در بهار به  يتر،گرم بر ليليم 014/0±153/0

ماده   ينااست. حداكثر ثبت شده  يدهدر زمستان رس يتر،گرم بر ل

به  301/0داشت و از  يشيروند افزا در اين فاصله زماني يزن
 يانگين. با توجه به ارقام مذكور، ميدرس يترگرم بر ليليم 754/0
به دو برابر آن در فصل  يكدر فصل زمستان، نزد LASغلظت كل 

 طول اين مدت،ماده هم، در  ينبهار بود و حداكثر ثبت شده ا
 يار،انحراف مع يزانداشت. با توجه به م يشبرابر افزا از دو يشب

 يگراز سه فصل د يشترب يارها در فصل زمستان بس داده يپراكندگ
با درجه  LAS غلظتنشان داد كه  يرمناسپ يبود. آزمون همبستگ

با  يجهنت ينو ا )>05/0P( دارد يمنف يحرارت آب رابطه خط
احتماال كاهش . دارد يدر زمستان همخوان اين مادهغلظت  يشافزا
 هاي يباكتر فعاليت باعث كند شدنآب در فصل زمستان،  يدما
كه بايد توجه داشت  اين،عالوه بر  .گردد اين ماده ميكننده  يهتجز
و در انجام گرفته است  ماه سفندابرداري فصل زمستان در  نمونه

 .رسد يبه اوج خود م ها ، مصرف شويندهو سال نو نوروز آستانه 
 يسطح يهال LASساالنه ارقام مربوط به  گينيانم يسهمقا

تواند  يم ياپي،اعماق مختلف در هر ترانسكت در سه سال پ
ها  خزر به سورفاكتانت يايدر يكرانه جنوب يابعاد آلودگ يايگو

 يدر ترانسكت انزل  LAS يانگينم ين، باالتر1387باشد.  در سال 
بر آن در  ) ثبت شد و عالوهيترگرم بر ليليم 055/0(در سطح  

 يزانم ينو تركمن) هم ا يرآباد(بابلسر، ام يسه ترانسكت شرق
  يگربود. در چهار ترانسكت د يترگرم بر ليليم 050/0باالتر از 

 يترگرم بر ليليم 050/0تا  040/0 ينماده ب ينغلظت ا يانگينهم م
 يها ترانسكت 1388). در سال 1382و همكاران،  ي(وارد بود

را دارا بودند و گر  LAS يانگينم يشترينب  ،يدرودو سف تنكابن
به  يترانسكت يچدر ه يزانم ينچه برخالف سال قبل از آن، ا

عالوه بر دو ترانسكت  يول يد،گرم و باالتر از آن نرسيليم 050/0
- يليم 040/0از  LAS يانگينم  يگرمذكور، در چهار ترانسكت د

 يانگينيبا م يرآبادسال ترانسكت ام ينبود. در ا يشترب يترگرم بر ل
(و البته  ينتر ييندر پا يترگرم بر ليليم 030/0كمتر از 

 ).1391پور و همكاران، (نجف قرار داشت يگاه) جاينتر مطلوب
در همه  LAS يانگين)، م1389حاضر (سال  يدر بررس
است.  يافته يشافزا يارمذكور، بس يها ها نسبت به سال ترانسكت

را  LAS يانگينن ميتارا، كه كمترسال در ترانسكت آس يندر ا
 150/0از  يشترب يزانم ينها داشته است، ا ترانسكت يرنسبت به سا

تا تركمن)  يدرود(از سف بود و در شش ترانسكت يترگرم بر ليليم
  بوده است. يترگرم بر ليليم  2/0از  يشترماده ب ينا يانگينم

آبي، ها در منابع  از اثرات زيانبار افزايش غلظت شوينده
باالرفتن سطح فسفات در اين منابع و احتمال وقوع پديده 
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). در سواحل جنوبي درياي Tadros, 2005يوتريفيكاسيون است (
جلبكي اتفاق افتاد كه  1، يك شكوفايي1388خزر در تابستان 
از سيانوفيتا بود كه  Nodularia spumigenaعامل آن گونه 

رش گرديد و در گزا filament/ml 5830ميانگين تراكم آن 
 اين شكوفايي دوباره تكرار گرديد 1389تابستان 

)Nasrollahzadeh et al., 2011 با توجه به اين كه افزايش .(
سيانوفيتا وابستگي زيادي به ميزان فسفر موجود در آب دارد، 

ها در اين ميان، قابل بررسي است و نياز به  نقش سورفاكتانت
  مطالعه بيشتري دارد.

روي   LASهاي مرگ آور  ر ارتباط با غلظتمطالعاتي د
زي انجام شده است، اما در رابطه با اثرات درازمدت  جانوران آب
ها و بي مهرگان،  ها روي جوامع طبيعي زئوپالنكتون سورفاكتانت

 ). گزاشLewis, 1991هاي اندكي صورت گرفته است ( بررسي

Chattopadhyay  وKonar  )1985 حاكي از آن است كه (
روز كه در معرض  90تراكود، روتيفر و شيرونوميد بعد از اس

گرم در ليتر  قرار ميلي 10/1تا  38/0به ميزان  LASغلظتي از 
ها در  گرفته بودند، تاثيرات مضر آن را نشان دادند. زئوپالنكتون

گرم بر ليتر به طور معني داري كاهش ميلي 10/1تا  51/0غلظت 
) گزارش نمودند كه 1987اران (و همك Huberپيدا كرده بودند. 

LAS  هفته روي توليد  8گرم بر ليتر،  بعد از ميلي 5با غلظت
اند.  تاثيرات مضري گذاشته 2پود تخم و مراحل رشد سيكلو

 LASميلي گرم بر ليتر از  10كالدوسرا بعد از اين كه در معرض 
 اي كه روي اثرات قرار گرفت، اين تاثيرات را نشان داد. در مطالعه

هاي خطي روي گونه  سمي حاد و مزمن آلكيل بنزن سولفانات
Acartia tonsa باشد و به آلودگي  كه يك كوپه پود دريايي مي

%  انجام گرفت. ميانگين 28% و 18حساس است، با دو شوري 
و   1/2)، به ترتيب LC50ساعته اين ماده ( 48غلظت مرگ آور 

 8در يك آزمايش  گرم بر ليتر بود. در همين مطالعهميلي 8/8
روي مراحل رشد و بقاي الروها، در غلظت   LASروزه، تاثيرات 

 Kusk andگرم بر ليتر به دست آمد (ميلي 3/0و  2/0بين 

Petersen, 1997 شايان ذكر است اين گونه در مطالعات .(
هاي  تاكنون، همواره در بين زئوپالنكتون 1380هاي بعد از  سال

ه عنوان گونه غالب مطرح بوده است كرانه جنوبي درياي خزر ب
هاي تاييد نشده حاكي  ). گزارش1391(روشن طبري و همكاران، 

از آن است كه مواد شوينده، يكي از عوامل اصلي در كاهش 
——— 
1 Bloom 
2 Cyclopod 

هاي مختلف اين موجودات از توان مقاومت ماهيان بوده و گونه
 (ايماندل و همكاران، ها برخوردار هستند متفاوتي در برابر شوينده

روي ماهي آزاد انجام  LASاي در ارتباط با اثر  ). مطالعه1379
 LC50 ،(5ساعته اين ماده ( 96گرفت و متوسط غلظت كشندگي 

  ).Pohla and Adam, 1982( گرم در ليتر محاسبه شدميلي
 يهتجز ها يتوانند توسط باكتر يها م شوينده يگرد فز طرا

تحت  LASقادر به معدني كردن   شوند و چندين نوع باكتري
به مقدار كم  ي نيزهواز يب يطدر شرا و  شرايط هوازي هستند

 ;Cha Fan et al., 2009; Sharvelle et al., 2007( شود مي يهتجز

Salvato et al., 2003هاي  جهت بررسي نقش باكتري يا ). مطالعه
جنس سودومونا و آئرومونا در تصفيه پساب واحدهاي توليد 

هاي خطي،  ده مواد شوينده بر اساس آلكيل بنزن سولفوناتكنن
هاي گرم منفي  انجام شد كه در اين آزمايش، مجموعه باسيل

پوريان  وي(تق روز تجزيه كنند 8 يرا ط LAS درصد 88توانست 
  ).1384و نهايي، 

كل  يانگينم ي حاضر،بررس يبدست آمده ط يجبر اساس نتا
واقع  يها ) ايستگاهLAS(طي خ يها غلظت آلكيل بنزن سولفونات

 ، معادل1389سال  خزر در يايدر يكرانه جنوب يسطح يهدر ال
در مطالعه  يانگينم ينبود. ا يترگرم بر ليليم 210/0 012/0±
)، در 1382و همكاران،  يي(اللو 019/0، برابر 1378-79 يها سال
و همكاران،  ي(وارد 050/0معادل  1388و  1387 يها سال

 يسهاست. مقاگزارش شده ) 1391نجف پور و همكاران، ؛ 1390
ي ها در سال LASغلظت  يانگينآن است كه م يدوارقام فوق م

 رابراز دو ب يش، ب1378-79 يها ، نسبت به سال1388و  1387
 ير،اخ اتنسبت به مطالع يانگينم ينا يشده و در مطالعه كنون

  داشته است. را چهار برابر رشد 
استاندارد  يران،ا يستز يطحفاظت مح طبق اعالم سازمان

هاي  و به آب mg/l 5/1هاي سطحي،  به آب ها شويندهتخليه 
هم حد  يمصارف كشاورز يو برا است mg/l 5/0زيرزميني 

mg/l 5/0 يصنعت يقاتشده است. موسسه استاندارد و تحق يينتع 
 مقدار)، حداكثر 1375خود ( 1053در استاندارد شماره  يرانا

و حداكثر مقدار  1/0را  يدنيها در آب آشام مطلوب پاك كننده
كرده است. شركت آب و  يينتع يترگرم بر ليليم 2/0مجاز آن را 

ها در آب  ، حداكثر مجاز شوينده1385فاضالب تهران هم در سال 
 يجبا توجه به نتا نمود. يينتع يترگرم در ليليم 2/0را،  يدنيآشام

از نقاط،  يها در برخ لظت سورفاكتانتحاضر، غ يحاصل از بررس
تواند  يكه طبق مطالعات فوق م LASاز  ييها با حدود غلظت
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 ينندارد. ا يمضر باشند، فاصله چندان يز موجودات آب يبرا
توسط  ياديتا حد ز LASاست كه گر چه  يتنكته حائز اهم

در  يشود ول مي يهتجز يطموجود در مح ي ها يكروارگانيزمم
ها و  پالنكتون يكه رو يال، عالوه بر اثرات مضربا يهاغلظت
ها را هم مختل كند و  يباكتر يسمها دارد، قادر است متابول نكتون

 Dakay et al., 1981; Sharvelleها گردد ( اعمال آن يموجب كند

et al., 2007سازد. عالوه  ررا كم اث ييروند خودپاال يجه) و در نت
موجود در كرانه   يگرد يها يندهو آال LAS يبيبر آن اثر ترك

و  ينفلزات سنگ ي،هاي نفت هيدروكربون يرخزر نظ يايدر يجنوب
دهد،  يشها را افزا از آن يتواند عوارض ناش يها، كه م آفت كش

  .يردمورد توجه قرار گ يدبا
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