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  چكيده
) و 93هاي تابستان (شهريور ماه يت كل در فصليهدف از اين مقاله بررسي و مقايسه غلظت مواد مغذي و قليا

اي بوم سامانه مصب مند در خليج هاي دريايي، مصبي و رودخانهامتداد بخش) و همچنين در 92زمستان (بهمن ماه 
سازمان حفاظت محيط  روش توسط مغذي مواد فارس است. نمونه برداري در دو فصل سرد و گرم انجام شد. غلظت

نشان  تيائيقل يريگاندازه جينتا شدند. گيري) و قليائيت كل به روش پتانسيومتري اندازهMOOPAMاي (زيست منطقه
 دو فصل تابستان و زمستان وجود ندارد نيو رودخانه ب ايمصب، در يهاستگاهيدر ا يداريداد كه اختالف معن

)05/0<P(.  در  تراتيو ن تيتريغلظت ن نيانگـيان داد كه مـنشگيري غلظت مواد مغذي دازهـان جياـنتهمچنين
تغييرات فصلي و افزايش بارندگي باعث است.  شتريب ييايو در ايرودخانه يهاستگاهينسبت به ا يمصب يهاستگاهيا

در فصل زمستان و كاهش ميانگين غلظت فسفات و سيليكات در اين فصل  تراتيو ن تيتريغلظت ن نيانگيمافزايش 
  .شده است

  .كل، مصب مند، خليج فارس مواد مغذي، قليائيت كلمات كليدي:

  
  مقدمه. 1

هاي فيزيكوشيميايي بررسي توليدات اوليه و تعيين ويژگي
هاي ساحلي، ابزار مفيدي است كه هدف آن سامانهآب در بوم

شناخت و آگاهي از محيط زيست اين مناطق و نيز ظرفيت 
). Santos, 2002باشد (سازي و استفاده پايدار از منابع زنده مي

ها مناطقي هستند كه توليدات زيستي ها و خليجها، تاالبمصب
بااليي دارند و به دليل تنوع منابع، در توسعه اكوتوريسم و تامين 

كنند ها نقش مهمي ايفا ميهاي انساني مجاور آنمعاش جمعيت
)Carvalho et al., 2010ها مواد مغذي و تركيبات آلي ). مصب

دهند و زيستگاه حياتي مجاور انتقال مي هاي ساحليرا به آب
 ,.Azevedo et alآيند (هاي مهم تجاري به شمار ميبراي گونه

2008 .(  
 از پس گيرد، مي سرچشمه فارس استان كه از مند رودخانه

 دايمي رودخانه اين. ريزد مي فارس خليج به بوشهر استان به ورود
 و مهمترين و ايران رودخانه پنجمين طول نظر از و است

است. رودخانه مند پس از اروند  بوشهر استان رودخانه بزرگترين
رود بيشترين ميزان دبي ورودي آب به خلج فارس را دارد. 

 خليج به منتهي آن غربي سمت و شرق مند در مصب باالدست
بزرگترين سايت پرورش  مصب شمالي ساحل در. است فارس
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اي كشاورزي در اطراف ميگو ايران واقع گرديده است و فعاليت ه
آن رونق دارد. اهميت مصب مند به عنوان بوم سامانه بينابيني 

اي نزديك تاسيسات منطقه گردد كه در آيندهزماني دو چندان مي
ويژه انرژي پارس شمالي در مجاورت آن واقع گردد (عابدي و 

). پر واضح است كه پس از راه اندازي اين 1393همكاران، 
حفاظت شده مند و بالطبع آن مصب مند دچار تاسيسات، منطقه 

  شود.خسران مي
- ترين فاكتورهاي زيستي در بوم سامانهمواد مغذي از حياتي

تواند توليد اوليه و هاي آنها ميهاي آبي هستند. زيرا چرخه
هاي هتروتروف را تحت تاثير قرار دهد. غلظت مواد فعاليت

هاي و در مكانها و خورها به طور فصلي مغذي در رودخانه
هاي انساني بر مختلف، تحت تأثير فرآيندهاي طبيعي و فعاليت

 Hameed andتواند متفاوت باشد (ها مياين بوم سامانه

Aljorany, 2011 مواد مغذي به ويژه نيتروژن و فسفر .(
ها هستند، زيرا آنها داراي پارامترهاي مهم كيفي آب در مصب

رشد گياهان، غلظت اكسيژن اثرات مستقيم يا غيرمستقيم بر 
گذاري هستند. افزايش بيش از محلول، شفافيت آب و نرخ رسوب

توانند منجر به يوتريفيكاسيون و شكوفايي حد مواد مغذي مي
جلبكي شوند. از طرفي كاهش آن ممكن است باعث كاهش توليد 

ها و اوليه شده و چرخه زيستي را دچار معضل كند. رودخانه
اتصال دهندگان آب و خاك در چرخه جهاني  ها به عنوانمصب

- را از فواصل بسيار دور كنترل مي آب، گردش مواد مغذي اصلي

). بر همين اساس بررسي ميزان مواد مغذي در Chen, 2007كنند (
  ها و درياها از اهميت بااليي برخوردار هستند.ها، مصبرودخانه

سيستم قليائيت كل يك مفهوم مهم و بسيار مفيد در زمينه 
 از معياري دريا آب كل كربناتي در آب دريا است. اساساً قليائيت

- يون ها،اقيانوس در. است نمونه در موجود منفي بار با هاييون

 اين تعادل حال اين با هستند، كربناتكربنات و بي عمده هاي
تغيير  حال جو در CO2 سطح افزايش دليل به يوني هايگونه

 محلول در CO2 افزايش غلظت .)Schultz et al., 2009هستند (
- گردد كه ميآب مي شدن و اسيدي pH كاهش باعث هااقيانوس

 .بگذارد منفي تاثير هاي درياييبوم سامانه و موجودات بر تواند
ها بخشي از چرخه كربن هستند. اندازه گيري قليائيت در مصب

هاي اسيدي حاصل تعيين توانايي مصب براي خنثي كردن آلودگي
هاي و داده مستمر ها مهم است. نظارتاز بارندگي و يا فاضالب

بلند مدت از مقدار قليائيت توانايي تشخيص روند تغيير ساختار 

 Carver etكند (ها را براي محققان فراهم ميشيميايي آب مصب

al., 2006.(  
Liu ) اي و )، به مطالعه جريانات رودخانه2009و همكاران

د مغذي اصلي (نيتروژن، فسفر و سيليس) ميزان بارگذاري موا
ها و همچنين تأثير آنها بر بوم سامانه در منطقه توسط رودخانه

نتايج نشان داد ميزان مواد مغذي (به  شمال غرب آسيا پرداختند.
شوند در فصل ها منتقل مياستثناء آمونيوم) كه توسط رودخانه

و  Soetaertبرابر بيشتر از فصل زمستان بود.  4تا 3تابستان 
به مطالعه روند  2002تا  1965هاي )، در سال2006همكاران (

تغييرات پارامترهاي كيفي آب مانند مواد مغذي و پارامترهاي 
پرداختند. غلظت ميانگين ساالنه  Scheldtفيزيكوشيميايي در خور 

سيليكات محلول، نيتروژن غيرآلي محلول و فسفات به طور 
 Corbettروند افزايشي نشان داد.  1970چشمگيري تا نيمه سال 

)، مصب رودخانه نوس در كاروليناي شمالي را از لحاظ 2010(
ميزان و منشاء ورود مواد مغذي (فسفات، نيترات و آمونيوم) مورد 
مطالعه قرار داد. او به طور ويژه تأثير ميزان ورود مواد مغذي 
ناشي از آب بين رسوبي را در ستون آب و نقش آن در 

و همكاران  Caiيفيكاسيون را در مصب بررسي كرد. يوتر
)، غلظت مواد مغذي، قليائيت و كربن غيرآلي محلول در 2004(

بررسي   Pearlرودخانه، مصب و دريا را در مصب رودخانه 
هاي كردند. موارد ذكر شده در خور بشدت تحت تأثير آلودگي

ودند. هاي انساني و ميزان بازتوليد در مصب بناشي از فعاليت
Chai ) 2006تا  2002هاي ) در فاصله بين سال2009و همكاران ،

هاي و آب Yangtzeغلظت مواد مغذي را در مصب رودخانه 
مجاور آن در درياي شرق چين مورد بررسي قرار دادند. نتايج 

ها روند نشان داد كه غلظت نيتروژن غيرآلي محلول در اين سال
كاهشي داشته است. همچنين افزايشي و غلظت فسفر كل روند 

و  Liuاي مشاهده نشد. تغييرات عمده محلول سيليس در غلظت
، غلظت مواد مغذي را در نمونه2014) در سال 2016اران (ـهمك

و منطقه مجاور آن در  Changjingهاي آب و رسوب در مصب 
 مغذي مواد درياي چين غربي مورد مطالعه قرار دادند. غلظت

مكاني نشان دادند، به گونه اي  و زماني يراتتغي محلول، غيرآلي
روند كاهشي داشتند.  ساحل از دور مناطق به سمت ساحل از كه

 نيتريت، نيترات، مغذي مواد )، غلظت1395عابدي و همكاران (

 دريايي پيرامون آبهاي و بردستان خور سيليكات را در و فسفات

كردند. نتايج نشان  تابستان اندازه گيري و زمستان فصل دو در آن،
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دار در غلظت فسفات در دو فصل زمستان و دهنده اختالف معني
  .تابستان بود
غلظت مواد  اندازه گيري و تعيين حاضر، مطالعه انجام از هدف

مغذي (نيترات، نيتريت، فسفات و سيليكات) و قليائيت كل در 
اي بوم سامانه مصب هاي دريايي، مصبي و رودخانهطول بخش

دو  در اين پارامترها مقايسه همچنين .خليج فارس است مند در
  .است پژوهش اين اهداف ديگر فصل سرد و گرم از

  هامواد و روش. 2

بر اساس مطالعات انجام شده و به منظور مقايسه پارامترهاي 
اي، مصبي و دريايي بوم هاي رودخانهفيزيكوشيميايي بين بخش

هاي مزبور ر طول بخشايستگاه د 9سامانه مصب مند، مجموعاً 
برداري در هر ايستگاه توسط بطري نيسكين انتخاب شدند. نمونه

ليتري از سطح (عمق يك متري) و با سه تكرار صورت  5/2
ابل مشاهده است. ـق 1ها در شكل پذيرفت، كه موقعيت آن

برداري در مدت زمان يك سال و در دو فصل تابستان نمونه
) با استفاده از يك قايق 92(بهمن ماه ) و زمستان 93(شهريور ماه 

  صيادي صورت گرفت.

  
)، Mهاي دريايي (برداري شده در طول بخشهاي نمونه: نقشه ايستگاه1شكل 

  سامانه مصب مند) بومRاي () و رودخانهEمصبي (

- گيري مواد مغذي پس از نمونههاي آب جهت اندازهنمونه

ميكرون فيلتر  45/0برداري سريعاً توسط فيلتر با قطر چشمه 
گيري مواد مغذي از روش كالريمتري استفاده شدند. جهت اندازه

، دما، pH). براي سنجش پارامترهاي  ,1999MOOPAMشد (
، شوري HQ40dمتر  pHشوري و اكسيژن محلول به ترتيب از 

و مولتي متر هك در محل استفاده گرديد. WTW 350i سنج 

 1باز-تانسيومتري به روش سلگيري قلياييت كل با روش پاندازه
- اي در آزمايشگاه شيمي دريا (پژوهشگاه ملي اقيانوسدو مرحله

). جهت Dickson et al., 2007شناسي و علوم جوي) انجام شد (
استفاده شد.  22، نسخه SPSSتجزيه و تحليل آماري از نرم افزار 

ها و اسميرنوف جهت تعيين توزيع داده-آزمون كالموگروف
پيرمن جهت تعيين همبستگي بين پارامترها استفاده شد. آزمون اس

جهت بررسي Mann-Whitney آزمون آماري غير پارامتريك 
هاي مختلف ها در نواحي و فصلدار بين دادهوجود اختالف معني

دار بودن به كار برده شد. جهت ارزيابي يكسان بودن يا معني
اندازه احتمال با اختالف بين متغيرها در نواحي مختلف از معيار 

  استفاده گرديد. P>05/0 سطح آزمون

 نتايج و بحث. 3

روند تغييرات غلظت مواد مغذي به تفكيك ايستگاه و در 
نشان داده شده  5تا  2هاي هاي زمستان و تابستان در شكلفصل

  است. 
مقايسه آماري غلظت نيتريت و نيترات در مصب و رودخانه 

ماده مغذي در زمستان به طور دهد كه غلظت اين دو نشان مي
و  2) (شكل P>05/0معني داري بيشتر از فصل تابستان است (

- ). نيتريت محصول واسطه در چرخه نيتروژن و بسيار واكنش3

هاي آبي مقدار آن كم است. نيتريت پذير است، بنابراين در محيط
هاي آبي در نتيجه تخريب زيستي مواد پروتيئني ايجاد در محيط

ها، بارندگي و استفاده از از سوي ديگر، ورودي فاضالب شود.مي
هاي كشاورزي در طول سال متغير هستند، بنابراين كودها در زمين

گيري شده مواد مغذي ممكن است منجر به تغيير غلظت اندازه
). غلظت نيتريت و Wetzel, 2001فصل شوند ( 2نيتروژني در 

يابد بارندگي افزايش مينيترات در فصل زمستان احتماالً به دليل 
)Harrisson et al., 2008; Yin et al., 2000; Carvalho et al., 

هاي تابستان ممكن است ذخاير ). بعالوه، در طول ماه2010
ها مصرف ها و جلبكنيتروژن به طور كامل توسط فيتوپالنكتون

شود. همچنين نيترات آب سطحي نيز ممكن است به زير حد 
). همچنين Hameed and Aljorany, 2011د (تشخيص كاهش ياب

رات ـدهد كه غلظت نيتريت و نيتان ميـاري نشـمقايسه آم
گيري شده در دريا نسبت به رودخانه و مصب به طور دازهـان

——— 
1 Open-cell potentiometric titration 
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هاي تواند به دليل تخليه خروجيباشد، كه ميمعني داري كمتر مي
احيه ، زيرا در نـ)Bui et al., 2012(مزارع آبزي پروري باشد 

هاي كشاورزي و مزارع پرورش ميگو مند زمينمصبي رودخـانه
تواند بر غلظت هاي نفتي ميوجود دارد. همچنين وجود آلودگي

مواد مغذي و توليد اوليه تأثيرگذار باشد (درخشان و همكاران، 
1385.(  

  
هاي خطاي استاندارد در ايستگاه ±: نمودار ميانگين غلظت نيتريت 2شكل 
  )R) و رودخانه مند (E)، مصب مند (Mبررسي در دريا (مورد 

  
هاي خطاي استاندارد در ايستگاه ±: نمودار ميانگين غلظت نيترات 3 شكل

  )R) و رودخانه مند (E)، مصب مند (Mمورد بررسي در دريا (

هاي دريايي بين دو مقايسه آماري غلظت فسفات در ايستگاه
غلظت اين ماده مغذي در دو  فصل زمستان و تابستان نشان داد كه

اي كه باشد، به گونه) ميP>05/0دار (فصل داراي اختالف معني
غلظت آن در فصل زمستان بيشتر از تابستان به دست آمد (شكل 

). در حالي كه در ايستگاه هاي رودخانه و مصب غلظت فسفات 4
). P>05/0داري بيشتر از زمستان است (در تابستان به طور معني

اي و غير ها از طريق هر دو منابع نقطهال فسفات به رودخانهانتق
). تغيير Meynendonckx et al., 2006( گيرداي صورت مينقطه

تواند به دليل منابع ها ميناگهاني غلظت در بعضي از ايستگاه
هاي كشاورزي و ساير منابع اي به ويژه وروديآلودگي نقطه
). رودخانه مند نيز تحت Buhvestova et al., 2011نشري باشند (
هاي كشاورزي در طول مسير و آبزي هاي زمينتأثير خروجي

پروري به ويژه در ناحيه مصبي قرار دارد. بيشتر بودن فسفات در 
فصل تابستان ممكن است به دليل جريان كمتر آب و حضور 

نتايج ). Meynendonckx et al., 2006اي باشد (بيشتر منابع نقطه

) روي پارامترهاي كيفي 2011و همكاران ( Rajkumarمطالعه 
دهنده افزايش غلظت در هند، نشان Ennoreهاي سطحي خور آب

هاي كشاورزي و هاي خروجي زمينفسفر در خور توسط آب
  تخليه فاضالب بود.

  
هاي خطاي استاندارد در ايستگاه ±: نمودار ميانگين غلظت فسفات 4 شكل

  )R) و رودخانه مند (Eمصب مند ( )،Mمورد بررسي در دريا (

گردد بين غلظت سيليكات مشاهده مي 5همانطور كه در شكل 
). سيليكات P>05/0داري وجود ندارد (در دو فصل اختالف معني

صورت معلق و محلول وجود دارد و عوامل متعددي  2در آب به 
بر ميزان آن تاثيرگذار هستند و از طريق انحالل مجدد اسكلت 

گردد. ها حمل ميآبزي و رسوبات و رواناب رودخانه موجودات
هاي آبي، هوازدگي طبيعي منابع اصلي سيليكات در بوم سامانه

ها در ورود كه نقش انسانمواد با تركيب سيليكات است. در حالي
ها از طريق تخليه مواد شوينده و نفوذ اين ماده مغذي به آب

ها هستند متا سيليكات كودها است كه حاوي مقادير بسيار كمي از
)Treguer et al., 1995 مقايسه آماري نشان داد كه ميانگين .(

غلظت سيليكات در فصل تابستان در رودخانه نسبت به ساير 
داري بيشتر هاي مورد مطالعه (دريا و مصب) به طور معنيايستگاه
هاي ). زياد بودن غلظت سيليكات در اين ايستگاهP>05/0است (

ممكن است ناشي از گل آلود بودن آب در اين نواحي و باالدستي 
  ها باشد.عمق كم اين ايستگاه

  
هاي خطاي استاندارد در ايستگاه ±: نمودار ميانگين غلظت سيليكات 5 شكل

  )R) و رودخانه مند (E)، مصب مند (Mمورد بررسي در دريا (

محدوده تغييرات و ميانگين هر يك از پارامترهاي 
فيزيكوشيميايي مورد مطالعه (قليائيت، دما، شوري، اكسيژن 
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هاي تابستان و زمستان و هدايت الكتريكي) در فصل pHمحلول، 
نشان داده شده است.  1به تفكيك منطقه مورد مطالعه در جدول 

ي شده در بردارهاي نمونهمتوسط اكسيژن محلول در ايستگاه
و  14/8، 22/7فصل زمستان در دريا، مصب و رودخانه به ترتيب، 

 93/5، 88/5ميلي گرم در ليتر و در فصل تابستان به ترتيب،  70/8
ميلي گرم در ليتر محاسبه گرديد. ميزان توليد و مصرف  69/6و 

اكسيژن محلول، توسط گياهان و زيست توده جلبكي، شدت نور 
گيرد. بدين ترتيب غلظت اكسيژن قرار ميو دماي آب تحت تأثير 

محلول در اثر فاكتورهاي متغير ذكر شده به طور روزانه و فصلي 
در معرض تغيير است. در اين بررسي نيز نتايج آناليز آماري نشان 

- دهد كه در فصل زمستان كه دماي آب كمتر از تابستان ميمي

بيشتر داري باشد، غلظت اكسيژن محلول در آب به طور معني

است. در مطالعه حاضر ميانگين شوري در تابستان براي مناطق 
 و psu 73/35، 03/45، 03/37دريا، مصب و رودخانه به ترتيب، 

محاسبه گرديد.  psu 53/14، 10/15، 47/36در زمستان به ترتيب 
دهد كه ميانگين شوري محاسبه شده در فصل اين نتايج نشان مي

  ).P>05/0از زمستان بيشتر است ( داري تابستان به طور معني
هاي زيرزميني باعث بارندگي در فصل زمستان و جريان آب

گردد، بنابراين در دهانه رودخانه افزايش حجم آب رودخانه مي
مخلوط شدن آب دريا با حجم بيشتر آب شيرين موجب كاهش 

شود. از طرفي گيري شده در ناحيه مصبي ميشوري اندازه
در تابستان و تبخير سطحي بيشتر از داليل جريانات كمتر آب 

هاي باشد كه در بعضي ايستگاهافزايش شوري در اين فصل مي
  رسد.نيز مي psu 40مصبي به باالي 

  برداري شدههاي سطحي مناطق نمونه: پارامترهاي فيزيكوشيميايي آب1 جدول
  خطاي استاندارد ±ميانگين   بازه تغييرات  )µg/lماده مغذي (  منطقه  فصل

ان
ست

تاب
  

  دريايي

  µmol/kg(  2500-2488  490/1±67/2494( قليائيت كل
  0C(  60/35-90/33  27/0±53/34( دما

  psu(  30/37-80/36  07/0±03/37( شوري
  mg/l(  07/6 -67/5  06/0±88/5( اكسيژن محلول
  ms/cm(  40/55-80/54  09/0±10/55( هدايت الكتريكي

pH 30/8 -10/8  06/0±19/8  

  مصبي

  µmol/kg(  2443-1220  211/190±87/1686( قليائيت كل
  0C(  50/33-00/32  27/0±67/32( دما

  psu(  90/53±90/38  27/2±03/45( شوري
  mg/l(  05/6 -81/5  03/0±93/5( اكسيژن محلول
  ms/cm(  40/76-70/57  81/2±43/65( هدايت الكتريكي

pH 20/8 -00/8  06/0±12/8  

  رودخانه اي

  µmol/kg(  1186-1158  014/4±81/1173( قليائيت كل
  0C(  50/32-70/30  26/0±53/31( دما

  psu(  60/40-90/30  40/1±73/35( شوري
  mg/l(  99/7 -38/5  38/0±69/6( محلول اكسيژن

  ms/cm(  20/60-20/47  88/1±60/53( هدايت الكتريكي
pH 20/8 -20/8  00/0±20/8  

ان
ست

زم
  

  دريايي

  µmol/kg(  2526-2415 272/17±99/2485( قليائيت كل
  0C(  80/21-10/20  25/0±97/20( دما

  psu(  60/40-90/30  14/0±47/36( شوري
  mg/l(  28/7 -13/7  02/0±22/7( محلولاكسيژن 

  ms/cm(  00/56-80/54  20/0±20/55( هدايت الكتريكي
pH 25/8 -10/8  05/0±19/8  

  مصبي

 µmol/kg(  1945-1361  086/89±51/1583( قليائيت كل
 0C(  20/20-00/16  61/0±23/18( دما

 psu(  90/21-70/11  70/1±10/15( شوري
 mg/l(  04/9 -44/7  24/0±14/8( اكسيژن محلول
 ms/cm(  10/35-95/19  51/2±05/25( هدايت الكتريكي

pH 62/8 -26/8  11/0±43/8 

  ايرودخانه

  µmol/kg(  1376-1343  675/3±04/1358( قليائيت كل
  0C(  50/18-00/17  22/0±67/17( دما

  psu(  70/14-20/14  08/0±53/14( شوري
  mg/l(  11/9 -15/8  14/0±70/8( اكسيژن محلول
  m/cm(  40/24-70/23  12/0±17/24( هدايت الكتريكي

pH 54/8 -38/8  05/0±43/8  
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نتايج آماري نشان داد كه هدايت الكتريكي در فصل تابستان 

)، به طور معني 60/53) و رودخانه مند (43/65در نواحي مصب (
گيري شده در زمستان (مصب و رودخانه به اندازه داري از مقادير

هدايت الكتريكي  ).P>05/0) بيشتر است (17/24، 05/25ترتيب 
به شدت به دما حساس است و در دماهاي باالتر هدايت 

شود. دماي آب در مطالعه حاضر در فصل الكتريكي بيشتر مي
مطالعات تابستان بيشتر از زمستان مشاهده گرديد كه منطبق بر 

باشد. عالوه بر تغييرات فصلي دما، حجم آب صورت گرفته مي
ورودي از رودخانه و درصد مخلوط شدن آن با آب دريا توسط 
عواملي همچون جزر و مد و باد باعث تغيير دما در اين نواحي 

  ).Hoegh-Guldberg, 1999گردد (مي
ي هادهد كه ميانگين قليائيت در بخشنتايج هر فصل نشان مي

هاي مصبي نسبت به هاي مصبي و بخشدريايي نسبت به قسمت
اي بيشتر است، كه اين يافته با مطالعات مشابه صورت رودخانه

). همچنين آناليز آماري Carver et al., 2006گرفته مطابقت دارد (
هاي داري در ايستگاهداده هاي قليائيت نشان داد كه اختالف معني

دو فصل تابستان و زمستان وجود  مصب، دريا و رودخانه بين
تغيير در غلظت دي اكسيد كربن، قليائيت،  ).P>05/0ندارد (

- آب pHغلظت يون هيدروژن و در مواردي دما، منجر به تغيير 

 معدني مواد همچنين توسط آب pHگردند. هاي ساحلي مي
 غبار موجود در هوا، و گرد و معلق ذرات آب، در محلول

 طريق از حيوانات و گياهان توسط نينهمچ و انساني ضايعات
 به آب مصب pH گيرد. سطحتنفس تحت تاثير قرار مي و فتوسنتز

هاي شيرين، و در مناطق با شوري آب در 0/7-5/7متوسط  طور
). در اين تحقيق، Carver et al., 2006است ( 6/8تا  0/8بيشتر، 

در تابستان براي مناطق دريا، مصب و رودخانه به  pHميانگين 
، 43/8، 19/8و در زمستان به ترتيب  20/8، 12/8، 19/8ترتيب، 

آب رودخانه و  pHبدست آمد. در فصل زمستان ميانگين  43/8
و  Radkeمصب به طور معني داري از آب دريا بيشتر بدست آمد. 

اشاره نمودند كه  ) نيز در مطالعه خود به اين نكته2002همكاران (
بيشتري  pHمعموالً آب رودخانه با شوري برابر با آب دريا داراي 

  ).Radke, 2002از آب دريا است (

 گيرينتيجه. 4

هاي دريايي نتايج اندازه گيري غلظت مواد مغذي در ايستگاه
نشان داد كه غلظت نيترات و فسفات در دو فصل زمستان و 

اي كه غلظت باشد، به گونهمي دارتابستان داراي اختالف معني
هر دو در فصل زمستان بيشتر از تابستان به دست آمد. دليل اين 

ها است مساله احتماالً افزايش سرعت جذب توسط فيتوپالنكتون
 Hameed andكه در فصل تابستان فراواني بيشتري دارند (

Aljorany 2011.(  همچنين مقايسه آماري غلظت مواد مغذي در
انه مند بين دو فصل مشخص كرد كه غلظت نيترات مصب رودخ

طوريكه غلظت و نيتريت داراي اختالف معني دار است، به
نيترات و نيتريت در زمستان بيشتر از غلظت آنها در تابستان به 

تواند به دليل بارندگي در فصل زمستان باشد دست آمد، كه مي
)Harrisson et al., 2008; Yin et al., 2000; Carvalho et al., 

2010.(  
هاي تابستان ممكن است ذخاير نيتروژن به طور در طول ماه

ها مصرف شود. در ها و جلبككامل توسط فيتوپالنكتون
رودخانه مند، غلظت هر چهار ماده مغذي در دو فصل اختالف 

دهنده زياد بودن ميانگين معني دار داشتند. همچنين نتايج نشان
هاي مصبي گيري شده در ايستگاهندازهغلظت نيتريت و نيترات ا

باشد، كه ممكن است به دليل تخليه نسبت به رودخانه و دريا مي
). نتايج Bui et al., 2012هاي مزارع آبزي پروري باشد (خروجي

اندازه گيري قليائيت نشان داد كه اختالف معني داري در 
ن و هاي مصب، دريا و رودخانه مند بين دو فصل تابستاايستگاه

  ). P>05/0زمستان وجود ندارد (
تواند در ظرفيت سازي جهت هاي اين تحقيق مييافته

استفاده پايدار از بوم سامانه مصب مند و مديريت و حفاظت 
بهتر از آن و تنوع زيستي آن مفيد و موثر واقع گردد و نيز 

اي براي تحقيقات آتي باشد. با توجه به نتايج بدست آمده ايهـپ
هاي گردد به منظور جمع آوري اطالعات و دادهميپيشنهاد 

هاي دريايي جهت تهيه مرجعي قابل استناد علمي از بوم سامانه
و پويا و تهيه نقشه مديريت خاص حفاظت و نگهداري از اين 
زيستگاه، بررسي و پايش ساالنه و فصلي مصب مند صورت 

  پذيرد.

 سپاسگزاري. 5

و تجهيزات پژوهشگاه  پژوهش حاضر با استفاده از امكانات
وسيله از شناسي و علوم جوي انجام شده است. بدينملي اقيانوس

تقدير و تشكر به  ،پشتيباني مالي و حمايت معنوي صورت گرفته
  آيد.عمل مي
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