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  چكيده
هاي دريايي در اين مقاله جهت بررسي غلظت مواد مغذي (نيترات، نيتريت، فسفات و سيليكات) خور بردستان و آب

) 93) و تابستان (مرداد ماه 92برداري با استفاده از قايق صيادي در دو فصل زمستان (اسفند ماه پيرامون آن، نمونه
هاي دريايي پيرامون آن انتخاب شد ايستگاه در آب 9ايستگاه در امتداد خور بردستان و  9به اين منظور  .رديدانجام گ
هاي سطحي برداري از آب سطحي در هر ايستگاه و با سه تكرار صورت گرفت. غلظت مواد مغذي در آبو نمونه
گيري شد. ميانگين غلظت در فصل ر هر فصل اندازهنمونه د 54برداري شده با استفاده از روش كالريمتري براي نمونه

، SE±Mean (77/12± 93/95(زمستان براي هر يك از مواد مغذي نيترات، نيتريت، فسفات و سيليكات به ترتيب، 
، 67/5 ±52/1، 84/120 ±58/13ميكروگرم در ليتر و در فصل تابستان  18/68 05/8±، 02/17 37/1±، 45/5 71/0±
دهنده وجود هاي آماري نشانميكروگرم در ليتر اندازه گيري شد. نتايج آزمون 66/89 89/21±، 99/10 26/0±

هاي كه براي غلظت)، در حاليP>05/0دار در غلظت فسفات در دو فصل زمستان و تابستان بود (اختالف معني
اوت غلظت مواد مغذي ). تفP<05/0داري بين دو فصل مشاهده نگرديد (نيترات، نيتريت و سيليكات اختالف معني

هاي فصل زمستان طور اهميت تاثير بارندگيتواند ناشي از تغيير فصل باشد. همينگيري شده در اين بررسي مياندازه
 خصوص ماده مغذي فسفات در خور بردستان و سپس خليج فارس مشاهده گرديد. در بارگذاري مواد مغذي به

 .بردستان، خليج فارساد مغذي، بارگذاري، خورمو :كلمات كليدي
  

  
  مقدمه. 1

مواد مغذي (نيترات، نيتريت، فسفات و سيلكات) از مهمترين 
ها هستند عوامل موثر در فرآيند فتوسنتز درياها و اقيانوس

)Hansen and Koroleff, 1999 حذف اوليه زيستي نيتروژن .(

ها غيرآلي، فسفات و سيليكات از آب دريا توسط فيتوپالنكتون
 ;Sharma and Ahlert, 1977; Chester, 2000( گيردمي صورت

Chen, 2007 نيتروژن از طريق تبادل .(N2  با اتمسفر، باران
ها، ها و رودخانهاسيدي، مواد دفعي آبزيان، گرد و غبار، فاضالب

 هاشود. تثبيت نيتروژن در اقيانوسها وارد ميبه درياها و اقيانوس
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ها ها، عمدتاً سيانوباكترينكتونتوسط تعداد اندكي از فيتوپال
). Seitzinger et al., 1984; Chester, 2000گيرد (صورت مي

ها، مواد دفعي ها، فاضالبفسفر توسط رواناب رودخانه
ها وارد كشپرندگان، گرد و غبار، كودها، مواد شوينده و آفت

هاي متنوعي از فسفر در گردد. شكلها ميدرياها و اقيانوس
بي دريا وجود دارد، با اين حال فيتوپالنكتون ها فسفر محيط آ

مورد نياز خود را مستقيماً از طريق جذب ارتوفسفات تامين 
  ).Bangqin et al., 1999كنند (مي

كند. هاي دريايي ايفا ميسامانهسيليس نقش كليدي در بوم
ها و راديوالريا براي ساخت اي مانند دياتومهموجودات زنده

ي خود به سيليس نياز دارند. سيليس از طريق صدف بيرون
ها ها، رسوبگذاري جوي و فرسايش در اقيانوسرواناب رودخانه

). مواد مغذي از Conley and Malone, 1992شود (تأمين مي
پارامترهاي مهم كيفي آب در خورها هستند، زيرا داراي اثرات 

، گياهان، هامستقيم يا غير مستقيم چشمگير بر رشد فيتوپالنكتون
گذاري غلظت اكسيژن محلول، شفافيت آب و نرخ رسوب

وري زيستي كل خور و كمبودهاي هستند. همچنين در بهره
ناشي از يوتريفيكاسيون تأثيرگذار هستند. بر همين اساس 

گيري غلظت مواد مغذي در خورها از اهميت فراواني اندازه
  برخوردار است.

كي و دريا در چرخه دهندگان خشخورها به عنوان اتصال
جهاني آب، گردش مواد مغذي را از فواصل بسيار دور كنترل 

هستند و به عنوان  شناختيبومكنند. خورها داراي اهميت مي
ريزي هاي تخمهاي طبيعي و تامين كننده مكانمراقبت كننده

هستند  شناختيزيستهاي توليد آبزيان، از مهمترين سيستم
(Lawal-Are et al., 2010) .بردستان در اقليم نيمه  خور

هاي سال تنها تحت تاثير گرمسيري واقع شده است و در اكثر ماه
شود. تنها آب دريا پر ميتوسط جريان جزر و مدي است و تنها 

 ،گيردزماني كه تالقي آب شيرين و شور در اين خور صورت مي
متر  90در هنگام بارندگي است. پهناي دهانه خور بردستان تقريباً 

جنگل حرا به  ).1379كيلومتر است (جعفري،  45و طول آن 
 5/1وسعت يك هكتار پوشش گياهي است كه در فاصله 

زيستگاه درختان  .كيلومتري غرب خور بردستان واقع شده است
اي هايي با توليد باال، ساختارهاي پيچيدهحرا به عنوان بوم سامانه

اندازند و بر كيفيت، يهستند كه رسوبات و مواد آلي را به دام م
- شناختي آب دريا تاثير ميهاي آبتعادل مواد مغذي و ويژگي

) 2011و همكاران Nickerson, 1999 .(Vazirizadeh )گذارند (

هاي اين درختان را مورد بررسي قرار ساختار اجتماعات ماكروفون
داده و به اهميت نقش عوامل محيطي همچون دما، شوري، 

ها اشاره در ساختار اجتماعات ماكروفون TOCاكسيژن محلول و 
و همكاران  Safahiehاي كه توسط كردند. همچنين در مطالعه

هاي درختان بندي افقي اجتماعات ماكروفون) روي پهنه2012(
حرا خور بردستان انجام دادند، بيان داشتند كه عوامل محيطي 

و همچون پتانسيل اكسايش بستر، دما، شوري، اكسيژن محلول 
TOC ها داري با تركيب و پراكنش ماكروفونهمبستگي معني
  دارند.

) مواد 2013و همكاران ( Mohan Rajاي مشابه در مطالعه
و سواحل آن را مورد مقايسه قرار  Muttukaduمغذي خور 

هاي خانگي و واسطه ورود مداوم فاضالبدادند. در خور به
شده نسبت به  هاي صنعتي، در تمامي پارامترهاي بررسيپساب

و  Harrisonسواحل مقادير بيشتري مشاهده گرديد. همچنين 
به را و توليد اوليه  a) مواد مغذي، كلروفيل 1997همكاران (

واقع در  Gharoو  Isaroدر دو خور جزر و مدي مدت سه سال 
شمال غرب پاكستان مورد بررسي قرار دادند. در اين بررسي 

از مواد مغذي در خورها  چرخه فصلي مشخصي براي هيچ كدام
مشاهده نگرديد. نتايج به دست آمده نشان داد كه نيتروژن و 

تواند كنند ولي فسفات ميسيليكات توليد اوليه را محدود نمي
در شكوفايي جلبكي نقش محدود كننده را داشته باشد. همچنين 
در اين مطالعه تأثير جذب سطحي فسفات روي ذرات معلق، در 

هاي سطحي مشاهده گرديد. در ات در آبكاهش غلظت فسف
هاي انجام گرديد ويژگي Shriadah (2002)اي كه توسط مطالعه

هيدروشيميايي دو خور ابوظبي و دبي در سواحل امارات را 
هاي صنعتي مورد ها و پسابجهت ارزيابي اثرات فاضالب

نتايج اين مطالعه نشان داد كه به دليل تخليه  بررسي قرار گرفت.
هاي شهري در خور دبي، غلظت مواد مغذي در اين البفاض

و  Onyemaطور خور نسبت به خور ابوظبي بيشتر است. همين
Ojo )2008 جهت مطالعه زئوپالنكتون و فيتوپالنكتون در خور (

Agboyi  .در نيجريه، مواد مغذي را مورد بررسي قرار دادند
شدت في آب بهنتايج نشان داد كه تغييرات ماهيانه پارامترهاي كي

تحت تأثير جريانات جزر و مدي، بارندگي و جريانات سيالبي 
هستند. همچنين سطح باالي نيترات، سيليكات و سولفات به 

هايي دست آمده در اين مطالعه ناشي از تخليه مستقيم آلودگي
مانند فاضالب شهري و ضايعات چوب به درون خور عنوان 

  گرديد.
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 گيري غلظت مواد مغذياندازه ،هدف از انجام مطالعه حاضر
هاي نيترات، نيتريت، فسفات و سيليكات خور بردستان و آب

دريايي پيرامون آن به منظور تعيين غلظت اين مواد در خور و 
هاي زمستان و تابستان در خليج ها طي فصلتحليل بارگذاري آن

هاي . همچنين مقايسه غلظت مواد مغذي در فصلفارس است
هاي دريايي پيرامون آن ستان در خور بردستان و آبزمستان و تاب

  است.از ديگر اهداف اين پژوهش 

  ها. مواد و روش2

مواد مغذي (نيترات،  در اين مقاله جهت بررسي غلظت
هاي دريايي نيتريت، فسفات و سيليكات) خور بردستان و آب

در دو فصل  با استفاده از قايق صياديبرداري پيرامون آن، نمونه
به  .انجام گرديد )93مرداد ماه ( و تابستان )92(اسفند ماه  تانزمس

- ايستگاه در آب 9ايستگاه در امتداد خور بردستان و  9اين منظور 
نمونه برداري از هاي دريايي پيرامون آن انتخاب شدند، كه نمونه

هر ايستگاه و با سه تكرار صورت گرفت. در اين  آب سطحي در
و همكاران  Grasshoffري از روش بردامطالعه براي نمونه

) استفاده گرديد. مهمترين مرحله در تعيين غلظت مواد 1999(
هاي زيستي و برداري، متوقف كردن واكنشمغذي در هنگام نمونه

هاي آب . به اين منظور نمونهاستحذف تمام موجودات زنده 
 45/0برداري سريعاً توسط فيلتر با قطر چشمه پس از نمونه

. با توجه به شدندو درون يخچال شناور نگهداري  فيلترميكرون 
هاي آب براي آناليز مواد هاي نگهداري نمونهاينكه يكي از روش

، استها جهت نگهداري بيش از يك روز مغذي منجمد كردن آن
آوري شده پس از رسيدن به آزمايشگاه در فريزر هاي جمعنمونه

oC80- و  1شدند. شكل  نگهداري و ظرف مدت كوتاهي آناليز
هاي موقعيت و مختصات جغرافيايي و عمق ايستگاه 1جدول 
گيري در اين مطالعه اندازه دهند.برداري شده را نشان مينمونه

غلظت مواد مغذي نيترات، نيتريت، فسفات و سيليكات با استفاده 
نمونه در هر  54براي  MOOPAM (1999) كالريمترياز روش 

ها بر طبق اين ها و معرفحلولفصل صورت گرفت و همه م
نرم افزار  به وسيلهكار تهيه گرديدند. آناليزهاي آماري  دستور
SPSS،  ها از . به منظور تعيين توزيع دادهانجام شدند 22نسخه

ها استفاده شد. مقايسه بين داده Kolmogorov-Smirnovآزمون 
هاي مختلف با استفاده از آزمون غير ها و فصلدر ايستگاه
  صورت گرفت. Mann-Whitney Uپارامتريك 

  

  
هاي برداري شده در امتداد خور بردستان و آبهاي نمونهايستگاه :1شكل 

  1393و  1392هاي دريايي پيرامون آن در سال

برداري شده خور بردستان هاي نمونهمشخصات جغرافيايي و عمق ايستگاه :1جدول 
(C) هاي دريايي پيرامون آن و آب(M)  

 ايستگاه  عرض جغرافيايي  طول جغرافيايي ق (متر)عم

5/1  26 .3'50°27 34 .31'59°51 1Ma 
0/6  78 .56'49°27 32 .32'59°51 2Ma 
0/10  26 .49'49°27 04 .33'59°51 3Ma 
5/2  34 .55'49°27 41 .59'58°51 1Mb 
0/6  49 .48'49°27 63 .59'58°51 2Mb 
0/9  56 .42'49°27 84 .59'58°51 3Mb 
0/2  92 .55'49°27 06 .37'58°51 1Mc 
0/5  94 .49'49°27 63 .37'58°51 2Mc 
0/9  54 .43'49°27 24 .37'58°51 3Mc 
5/2  14 .19'50°27 04 .40'58°51  1Ca 
5/2  26 .16'50°27 99 .41'58°51  2Ca 
5/2  42 .13'50°27 65 .44'58°51  3Ca 
0/3  55 .10'51°27 13 .37'58°51  1Cb 
0/3  85 .7'51°27 17 .38'58°51  2Cb 
0/3  92 .3'51°27 18 .39'58°51 3Cb 
0/1  56 .15'52°27 49 .24'58°51 1Cc 
0/1  75 .11'52°27 02 .28'58°51 2Cc 
0/1  62 .28'52°27 38 .30'58°51 3Cc 

 و بحث نتايج. 3

درصد غلظت نيترات، نيتريت، فسفات و  3و  2هاي شكل
برداري شده خور بردستان و هاي نمونهسيليكات را در ايستگاه

هاي زمستان و تابستان نشان هاي دريايي پيرامون آن در فصلآب
دهنده درصد زمستان و تابستان نشان هايدهند. نتايج فصلمي

پس از آن سيليكات و فسفات قرار باالي غلظت نيترات است كه 
دارند و در نهايت حداقل درصد مواد مغذي براي نيتريت مشاهده 

  گرديد.
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 (C)هاي مورد بررسي خور بردستان درصد غلظت مواد مغذي ايستگاه :2شكل 
  در فصل زمستان (M)هاي دريايي پيرامون آن و آب

  
 (C)ررسي خور بردستان هاي مورد بدرصد غلظت مواد مغذي ايستگاه :3شكل 
  در فصل تابستان (M)هاي دريايي پيرامون آن و آب

ها و روند تغييرات مواد غلظت 7تا  4هاي و شكل 2جدول 
هاي مغذي فسفات، نيترات، نيتريت و سيليكات در ايستگاه

هاي دريايي پيرامون آن برداري شده خور بردستان و آبنمونه
آماري  دهند. مقايسها نشان ميهاي زمستان و تابستان ردر فصل

غلظت مواد مغذي فسفات، نيترات، نيتريت و سيليكات خور 
هاي دريايي پيرامون آن در خليج فارس بين دو بردستان و آب

-فصل زمستان و تابستان نشان داد كه از ميان مواد مغذي اندازه
گيري شده، تنها غلظت فسفات در دو فصل داراي اختالف 

اي كه غلظت فسفات در )، به گونهP>05/0(داري است معني
). فسفات به 4فصل زمستان بيشتر از تابستان است (شكل 

كه واجذب شود، در حاليراحتي جذب ذرات رسوب مي
دهد كه غلظت فسفات در محيط كاهش فسفات زماني رخ مي

). جذب و واجذب فسفات از سطح مواد House, 2003يابد (
آورد كه غلظت فسفات وجود ميهم بافري بسمعدني يك مكاني

). از Froelich, 1988( نمايدهاي آبي تنظيم ميسامانهرا در بوم
كه فسفر داراي فرم گازي پايدار نيست، چرخه فسفر در آنجايي

گردد خشكي و بدون دخالت هيچ جزء اتمسفري كنترل مي

)Manahan, 1997ها به دريا ). فرسايش منابع زميني و انتقال آن
منابع مهم فسفر در آب درياها است. ارتوفسفات شكل غالب از 

 Rajkumar). همچنين Kennish, 1989فسفر در درياها است (

در هند  Ennoreهاي سطحي خور پارامترهاي كيفي آب (2013)
را جهت بررسي ميزان تأثير شرايط و وضعيت آب خور بر آب 

دهنده شاندريا مورد مطالعه قرار داد كه نتايج اين مطالعه ن
هاي هاي خروجي زمينافزايش غلظت فسفر در خور توسط آب

  .استكشاورزي و تخليه فاضالب 

هاي مورد مطالعه بر محدوده تغييرات و ميانگين غلظت مواد مغذي در ايستگاه :2جدول 
  حسب ميكروگرم بر ليتر

حداقل   ماده مغذي  منطقه  فصل
  غلظت

حداكثر 
  غلظت

SE ± 
  ميانگين

ان
ست

تاب
  

هاي تگاهايس
دريايي پيرامون 

  خور

  58/151±76/11  07/207  90/74  نيترات
  82/1±96/0  41/9  00/0  نيتريت
  77/10±23/0  09/12  11/10  فسفات

  54/55±49/6  00/88  81/23  سيليكات

هاي ايستگاه
  خور

  10/90±23/20  52/158  85/2  نيترات
  52/9±28/2  61/19  82/0  نيتريت
  10/11±48/0  08/14  11/10  فسفات

  79/123±27/41  75/352  16/29  سيليكات

  

  84/120±58/13  07/207  85/2  نيترات كل
  67/5±52/1  61/19  00/0  نيتريت كل
  99/10±26/0  08/14  11/10  فسفات كل

  66/89±89/21  75/352  81/23  سيليكات كل

ان
ست

زم
  

هاي ايستگاه
دريايي پيرامون 

  خور

  37/114±13/20  37/200  56/35  نيترات
  32/7±10/1  12/11  21/3  نيتريت
  85/20±49/1  94/29  39/15  فسفات

  57/67±83/3  56/87  88/47  سيليكات

هاي ايستگاه
  خور

  47/77±22/14  37/147  16/25  نيترات
  57/3±26/0  48/4  15/2  نيتريت
  20/13±44/1  04/18  15/6  فسفات

  78/68±15/16  85/163  78/15  سيليكات

  

  93/95±77/12  37/200  16/25  نيترات كل
  45/5±71/0  12/11  15/2  نيتريت كل
  02/17±37/1  94/29  15/6  فسفات كل

  18/68±05/8  85/163  78/15  سيليكات كل

  
برداري شده خور بردستان هاي نمونهدر ايستگاه ±SEغلظت فسفات  :4شكل 

(C) هاي دريايي پيرامون آن و آب(M)  
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هاي ماري غلظت مواد مغذي خور بردستان و آبآ مقايسه
دريايي پيرامون آن در خليج فارس بين دو فصل زمستان و 

هاي نيترات، نيتريت و سيليكات تابستان نشان داد كه در غلظت
). P<05/0داري بين دو فصل وجود ندارد (اختالف معني

برخالف فسفر تفسير منابع نيتروژن بسيار مشكل است، زيرا در 
بي در وخه نيتروژن فاز گازي غالب است و تبادالت ميكرچر

كنند. نيتريت و تغييرات حالت اكسايش، نقش مهمي ايفاء مي
 دهندنمينيترات داراي حالليت بااليي هستند و به راحتي رسوب 

)Meybeck, 1982; Stepanauskas et al., 1999 مقايسه آماري .(
هاي دريايي پيرامون آن غلظت نيترات بين خور بردستان و ايستگاه

كه غلظت نيترات  ددهنمي نشانتابستان و زمستان  هايدر فصل
داري بين خور بردستان و يدر تابستان، داراي اختالف معن

اي كه ). به گونهP>05/0هاي دريايي پيرامون آن است (ايستگاه
هاي دريايي پيرامون خور مقادير غلظت باالتري نسبت به در آب
  .)5(شكل  ت آمددسهخور ب

  
برداري شده خور بردستان هاي نمونهدر ايستگاه ±SEغلظت نيترات  :5شكل 

(C) هاي دريايي پيرامون آن و آب(M)  

به طور كلي نيترات شكل اصلي نيتروژن غيرآلي در آب دريا 
دهنده درصد باالي غلظت نيترات نسبت به ديگر است. نتايج نشان
در دو فصل زمستان و تابستان بود. گيري شده مواد مغذي اندازه
هاي مشخص از ها و استفاده از كودها در زمانورودي فاضالب

ها و خورها تأثيرگذار توانند بر ميزان نيتروژن رودخانهسال مي
). همچنين ماده مغذي نيتريت در هر دو Wetzel, 2001باشند (

ي هاي دريايداري بين خور و ايستگاهفصل داراي اختالف معني
كه در زمستان در طوري). به6) (شكل P>05/0پيرامون خور بود (

هاي دريايي پيرامون خور كه احتماالً به علت انباشت زمستاني آب
نيتروژن است، نيتريت داراي مقادير غلظت باالتر و در تابستان در 

هاي دريايي پيرامون خور كه احتماالً ناشي از مصرف بهاره آب
 ,Flemerتر بود (ت، داراي مقادير غلظت پايينها اسفيتوپالنكتون

). به طوركلي، غلظت نيتروژن خورها در فصول مختلف سال 1970

كند. مانند مطالعه حاضر، غلظت نيتريت اي تغيير ميگسترده به طور
ها و هاي سطحي به علت مصرف آن توسط فيتوپالنكتوندر آب

ن به ندرت در مقادير تبديل نيتريت به نيترات از طريق نيتريفيكاسيو
 ,.Sharma and Ahlert, 1977; Watson et alشود (باال ديده مي

كه اكسيژن محلول باعث توقف يا ). تنها در صورتي1981
محدوديت نيتريفيكاسيون شود، ممكن است غلظت نيتريت در 

  ). Helder and de Vries, 1983محيط افزايش يابد (

  
برداري شده خور بردستان هاي نمونهستگاهدر اي ±SEغلظت نيتريت  :6شكل 

(C) هاي دريايي پيرامون آن و آب(M)  

دهد كه غلظت غلظت سيليكات نشان مي گيرياندازهنتايج 
سيليكات در هر دو فصل تقريباً مشابه است و براي تغييرات 

گردد. نكته قابل غلظت سيليكات روند مشخصي مشاهده نمي
كه سه  Cc3و  Cc1 ،Cc2هاي توجه اين است كه در ايستگاه
، درصد سيليكات نسبت به هستندايستگاه انتهايي خور بردستان 
سيليس به عنوان يك ماده . )7(شكل  ساير مواد مغذي بيشتر است

مغذي مهم در مقايسه با نيتروژن و فسفر كمتر مورد توجه بوده 
  ).Malone et al., 1996است (

  
برداري شده خور هاي نمونهگاهدر ايست ±SEغلظت سيليكات  :7شكل 

  (M)هاي دريايي پيرامون آن و آب (C)بردستان 

اي و محلول ها به دو صورت ذرهاز آنجا كه سيليكات در آب
وجود دارد و از طريق انحالل مجدد اسكلت موجودات آبزي و 
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شود، زياد بودن ها وارد آب دريا ميرسوبات و رواناب رودخانه
هاي باالدستي ممكن است ناشي از تگاهغلظت سيليكات در ايس

ها باشد. گل آلود بودن آب در اين ناحيه و عمق كم اين ايستگاه
ها روي محصول هوازدگي و فرسايش سنگ ،سيليس محلول

 ,Conley and Maloneها به درياها است (زمين و انتقال آن

1992.(  

 گيرينتيجه. 4

ر خور بردستان فرآيندهاي ژئوفيزيكي و ژئوشيميايي موجود د
هاي دريايي پيرامون آن، عوامل اساسي و مؤثر بر غلظت و آب

برداري بودند، كه نه تنها بر بارگذاري مواد مغذي در منطقه نمونه
گذارند بلكه مسئوليت مواد مغذي به خليج فارس تأثير مي

گونه كه پراكندگي و حذف مواد مغذي را نيز بر عهده دارند. همان
الً دليل افزايش غلظت فسفات در فصل زمستان ذكر شد، احتما

ها نسبت به فصل تابستان، فرسايش منابع زميني و سپس انتقال آن
هاي دريايي پيرامون خور در خليج توسط خور بردستان به آب

فارس در اثر بارندگي است. به عبارت ديگر بارگذاري فسفات در 
كل خليج فارس توسط خور بردستان در فصل زمستان به ش

داري بيشتر از تابستان است. همچنين با توجه به شرايط آب معني
و هوايي مساعد استان بوشهر در فصل زمستان و رونق كشاورزي 

هاي اطراف خور به خصوص كشت خارج فصل در زمين
بردستان، احتماالً يكي از داليل افزايش غلظت فسفات در فصل 

است كه پيشنهاد زمستان استفاده از كودهاي كشاورزي فسفاته 
 تر تحليل گردد. گردد در مطالعات آينده بررسي و مفصلمي

هاي ژئوفيزيكي و ژئوشيميايي مواد پس از بررسي چرخه
مغذي بايستي به اهميت نقش زيستگاه درختان حرا خور بردستان 

هاي دريايي پيرامون آن در در بارگذاري مواد مغذي به خور و آب
مطالعات انجام شده در زيستگاه  خليج فارس پرداخت. بررسي

دهد كه وجود زيستگاه درختان حرا در خور بردستان نشان مي
تواند از عوامل درختان حرا در نزديكي خور بردستان، مي

هاي تاثيرگذار در بارگذاري مواد مغذي خور بردستان و آب
دريايي پيرامون آن در خليج فارس باشد. همچنين در بررسي و 

توان نقش كانال ري مواد مغذي در خليج فارس، نميتحليل بارگذا
خروجي سايت پرورش ميگو بردستان را در ورود مواد مغذي به 
دريا ناديده گرفت. با عنايت به مطالعات صورت گرفته در اين 

كند كه آب مزارع پرورش زمينه، نتايج اين مطالعات نيز تأييد مي

- دفعي، آلوده بوده و ميمانده غذا و مواد ميگو به دليل وجود باقي
تواند منجر به اشباع مواد مغذي و همچنين افزايش كدورت آب 

 شود. 
الذكر و با توجه به اينكه خور بردستان با عنايت به نتايج فوق

هاي سال تحت تاثير جريانات جزر و مدي است و در اكثر ماه
هاي فصل زمستان تالقي آب شور و تنها در هنگام بارندگي

توان تفاوت غلظت مواد مغذي گيرد، ميآن صورت مي شيرين در
گيري شده را در اين مطالعه ناشي از تغيير فصل دانست و اندازه

هاي فصل زمستان در بارگذاري مواد به اهميت تأثير بارندگي
خصوص ماده مغذي فسفات در خور بردستان و سپس مغذي به

خور هاي مختلف خليج فارس اشاره كرد. در نتيجه، بخش
بردستان تحت تاثير عوامل طبيعي مانند بارندگي و حضور 

هاي انساني از جمله زيستگاه درختان حرا و عالوه بر اين فعاليت
هاي كشاورزي قرار دارند، سايت پرورش ميگوي بردستان و زمين

كه منجر به ايجاد شرايط بارگذاري پيچيده و متفاوت مواد مغذي 
  گردند.بر خليج فارس مي
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