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  چكيده
انجام اين . گيرد هاي صنعتي صورت مي هدف از اين پايش بررسي و تخمين تغييرات زيست محيطي است كه بر اثر فعاليت

عهده دارند،  هاي روسي كه مسئوليت اكتشاف، توليد و تصفيه مواد نفتي در درياي خزر را به پايش بيشتر توسط شركت
اي است، چرا كه  حل مشكالت زيست محيطي در شرايط نامتعادل محيط زيست مسئله بسيار پيچيده. صورت گرفته است

ها،  شرايط طبيعي و عوامل انسان ساخت مانند ورودي رودخانه) غيروابسته به نفت(تغييرات تحت اثر شرايط غيرنفتي 
مانند تغييراتي كه بر اثر گاز و (اين شرايط الزم است كه تغييرات دروني  تحت. گردش آب، دريانوردي و شيالت قرار دارد

در غير اين صورت احتمال اينكه . است، جدا شوند) كه شاخص آنها عوامل خارج از نفت(هاي بيروني  از فعاليت) نفت
جهت بررسي و . د داردعوامل بيروني نقش مهمي در ايجاد تغيير داشته باشند ولي به نفت و گاز نسبت داده شوند وجو

تخمين تأثير عوامل خارجي و داخلي روي وضعيت محيط زيست در مناطقي كه نفت و گاز وجود دارد، انجام مشاهدات 
هاي  سايت. هاي بسته پليگني ضروري است هاي كوچك به نام سايت و سايت) سايت تست(هاي محدود بزرگ  در سايت

هاي كوچكتر جهت تعيين ميزان اثر عوامل  اربرد دارند، در صورتي كه سايتبزرگ بيشتر جهت تخمين اثر عوامل خارجي ك
شمال درياي خزر بسيار پايدار است ) اكوسيستم(بوم سامانه . داخلي كه همان نفت و گاز است مورد استفاده قرار مي گيرند

. ي در اين منطقه تدارك ديدهاي صنعت اي جهت پايش فعاليت برنامه) Lukoilشركت ( OAOلذا با توجه به اين مالحظات 
  :اين برنامه مشاهداتي را در سه سطح مدنظر قرار دارد

  3سطح  - مناطقي كه احتياج به مجوز دارند) الف
  2معماري و منابع سطح ) ب
  1و ابزار و ادوات سطح ) سكوهاي حفاري كه به صورت شناور( SEFDR) ج

افزايش غلظت باريوم در آب ) سكوي نفتي 1شماره  پليگن( V.Filanovskyضمن حفاري در منطقه  2006در سال 
بنابراين وجود باريوم در آب و رسوبات به عنوان يك عمل غير مديريتي و نوعي . دريا در رسوبات بسته مشاهده شد

در سايت بزرگ كه باز  2اما سپس با مطالعه سطح . توجهي بوده و باعث آلوده شدن محيط آب تلقي گرديده است بي
گرفته است، اين وضعيت مردود شناخته شد، چرا كه مقدار باريوم در اين منطقه  در آن منطقه صورت ميهم حفاري 

گيري كرد كه عامل خارجي موجب ايجاد اين وضعيت شده و  توان نتيجه بنابراين چنين مي. نيز افزايش پيدا كرد
 .باعث پخش و پراكنش باريوم در منطقه وسيعي از شمال خزر شده است
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