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 مقدمه

باالی  های ساحلی، سطحیکی از مشکالت مهم و تاثیرگذار بر آب       

ده خصوص نیتروژن و فسفر است که همراه با مواد آلومواد مغذی به

صل از طور عمده حاشوند. این مواد آلوده کننده بهکننده وارد آب می

های بشر است که شامل ورودی هایی از کشاورزی، صنعت و فعالیت

باشند. ازجمله اثرات افزایش سطح نیتروژن و فسفر، وسایل نقلیه می

ترین تهدیدهای که یکی از جدی است آبی اکوسیستم در یوتریفیکاسیون

تحقیقات انجام شده  .(2010و همکاران،  Sale)است زیست محیطی 

یگر د همراهگویای آن است که افزایش سطح باالی نیتروژن و فسفر به

هم خوردن محیطی ازجمله شکوفایی جلبکی، بههای زیستبحران

ای هگروه تراکم سبب افزایش زیستی و تغییرات آب و هوایی، هایتعادل

، Graham؛ Arai ،2001) گردندمی نیز هافیشژله ازجمله مزاحم مختلف

؛ Chen ،2008و  Lo؛ Arai ،2001و  Purcell؛ Mill ،2001؛ 2001

Brodeur  ،خصوص سواحل استان خلیج فارس، به(. 2008و همکاران

یه های مختلف تصفدلیل دریافت پساببوشهر نیز در دو دهه اخیر به

رض تغییرات نشده صنعتی و شهری، همانند دیگر منابع آبی در مع

(، 1378-1386وسیعی ازجمله افزایش میزان مواد مغذی )امیدی، 

های (، گسترش سازه1390رویه )خورشیدیان و شعبانی، صید بی

و  Saleدریایی، تغییرات آب و هوایی، افزایش وقوع کشند قرمز )

( و افزایش 1391؛ آیین جمشید، 1391؛ مطلبی، 2010همکاران، 

ظور منبهها بوده است. لذا فیشمختلف ژله هایتنوع و تراکم گونه

کیفیت های زیست محیطی، ایجاد پیشینه مناسب برای شروع پایش

با هدف ثبت  تا منطقه دلوارمنطقه ساحلی شهرستان بوشهر آب 

آمونیاک، نیترات،  عواملشرایط موجود و مطالعه روند تغییرات 

واد و کل م aیل نیتریت، فسفات محلول )ارتوفسفات(، سیلیکات، کلروف

 1393از بهار  ،فصل و مقایسه با استانداردهای منطقه 5در طی  معلق

تل، جفره، جاللی، دستک، سرایستگاه انتخابی  10در ، 1394تا بهار 

 10تر از هلیله، بندرگاه، نیروگاه، بوشهر، پیازی و دلوار در اعماق کم

 .متر، مورد بررسی قرار گرفت

 

 هامواد و روش

تغییرات  وهای انسانی منظور پایش تاثیر فعالیتاین تحقیق، به رد       

های شهرستان جوی بر محیط زیست، کیفیت آب منطقه محدوده آب

ت، عوامل آمونیاک، نیترات، نیتریبوشهر تا دلوار، از طریق پایش 

ق و کل مواد معل a، سیلیکات، کلروفیل )ارتوفسفات(فسفات محلول 

(TSS)  ه، ایستگا 10، در 1394تا بهار  1393بهار  از ،فصل 5در طی

 (. 1، جدول 1مورد بررسی قرار گرفت )شکل 

 مورد بررسیهای : مختصات جغرافیایی ایستگاه1جدول 

های استاندارد برداشت شده و پس از ها بر اساس روشنمونه

آوری در ظروف مخصوص، در شرایط دمایی مناسب به آزمایشگاه جمع

تر برداری و انجام دقیقمنظور افزایش دقت در نمونهبه .گردیدند منتقل

ی، از هر نقطه سه نمونه برداشت شده و پس از انتقال های آمارتحلیل

در آزمایشگاه به  طور جداگانه آنالیز گردید.به آزمایشگاه، هر یک به

گیری میزان هر یک از عوامل سیلیکات، فسفات محلول، منظور اندازه

مدل   HACHنیترات، نیتریت و آمونیاک از دستگاه اسپکتروفتومتر

DR/4000  مربوطه و دستور کارهایHACH Company)) شرح زیر به

 استفاده شد:

 
 های مورد بررسینقشه منطقه و موقعیت ایستگاه :1شکل 

 

 ردیف
شماره 

 ایستگاه
 نام ایستگاه

 طول جغرافیایی عرض جغرافیایی

 ثانیه دقیقه درجه ثانیه دقیقه درجه

 426 52 50 204 49 28 ساحل بوشهر  11 1

 230 52 50 429 49 28 ساحل بوشهر  12 2

 142 51 50 709 50 28 ساحل بوشهر  13 3

 305 49 50 894 52 28 ساحل بوشهر  14 4

 777 45 50 18 57 28 ساحل بوشهر  15 5

6 21 
)حدفاصل   ایدر

 بوشهر تا دلوار(
28 48 088  50 52 344 

 94 52 50 630 48 28 دریا  22 7

 624 50 50 669 47 28 دریا  23 8

 161 48 50 13 46 28 دریا    24 9

 873 52 50 872 48 28 ساحل دلوار  31 10

 146 53 50 747 48 28 ساحل دلوار  32 11

 780 54 50 997 47 28 ساحل دلوار   33 12

673 46 28 ساحل دلوار    34 13  50 57 496 

 706 2 51 289 44 28 ساحل دلوار    35 14
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، Heteropoly Blueروشمیزان سیلیکات موجود در نمونه آب به       

اسید سنجی روش رنگمیزان فسفات محلول موجود در نمونه آب به

میم، روش احیای کادآسکوربیک ، میزان نیترات موجود در نمونه آب به

میزان روش دی آزوتیزیشن و ب بهمیزان نیتریت موجود در نمونه آ

د. گیری گردیروش سالیسیالت اندازهآمونیاک موجود در نمونه آب به

 از روش صاف کردن نمونه (.T.S.S)جهت تعیین میزان کل مواد معلق 

 105تا  104میکرون و سپس خشک کردن فیلتر در  45/0با فیلتر 

میزان  (.2005و همکاران،  (Fransonدرجه سانتی گراد استفاده شد 

 .Ahlgren G. and Ahlgren Iدر نمونه آب بر طبق روش  aکلروفیل 

ا استفاده بنمونه  جذب گیریمبنای اندازه گردید. این روش بر گیریاندازه

و  (Fransonاز دستگاه اسپکتروفتومتر، در چهار طول موج می باشد 

های حاصل از در نهایت داده .(ROPME ،2010؛ 2005همکاران، 

و  SPSS افزار آماریگیری پارامترهای مختلف، با استفاده از نرمندازها

، (Tukey)و توکی  (ANOVA)طرفه های آنالیز واریانس یکآزمون

ای هدست آمده با دادهچنین مقادیر بههم تجزیه و تحلیل گردیدند.

صورت  موجود از منطقه و یا مقادیر استاندارد دریا، مقایسه شده و در

میزان غیرمجاز، در صورت امکان، با آن و یا رسیدن بهمغایرت 

 .ستمنظور تعدیل شرایط نامطلوب ارائه گردیده اپیشنهادات الزم به

  

 نتایج
دت مدهند که در طول دست آمده نشان میهای بهبررسی داده       

سفات دامنه نوسانات آمونیاک، نیتریت، نیترات، ف ،اجرای این تحقیق

، 04/0-123/0ترتیب به (.T.S.S)ت و کل مواد معلق محلول، سیلیکا

0212/0-0013/0، 0944/0-003/0، 812/1-010/0، 257/1-147/0 

وفیل چنین تغییرات میزان کلرهم ولیتر  گرم برمیلی 93/21-67/44و 

a  کثر تا حدا 94گرم بر مترمکعب در فصل بهار میلی 71/0از حداقل

 یسهمقا بوده است. 93بهار  گرم بر مترمکعب در فصلمیلی 51/1

ه در مقادیر فوق با میزان ثبت شده این عوامل در منطقه مورد مطالع

آن  چنین مقادیر استاندارد آب دریا، گویایسال اخیر و هم 15طول 

ده است که میزان تمامی عوامل در دامنه نوسانات طبیعی و در محدو

ک از هر یمیزان  فصلی گیریحاصل از اندازه یهادادهباشد. مجاز می

  باشد:شرح زیر می، بهانتخابی هایایستگاه در عوامل

میزان آمونیاک در کل منطقه مورد مطالعه،  میانگین: آمونیاک       

 گرم برمیلی 053/0از حداقل و بوده لیتر  گرم برمیلی 069/0 برابر

فصل  در لیتر گرم برمیلی 083/0تا حداکثر  فصل زمستان در لیتر

 091/0، 94میزان این عامل در بهار نوسان داشته است. تان، تابس

ترین میزان آمونیاک در طول بیش .لیتر ثبت شده است گرم برمیلی

گرم بر لیتر در ایستگاه بندرگاه در میلی 123/0برداری دوره نمونه

های گرم بر لیتر در ایستگاهمیلی 040/0ترین آن فصل پاییز و کم

 فصل زمستان، محاسبه و ثبت گردید. هلیله و بوشهر در 

 برابرعه، میزان نیترات در کل منطقه مورد مطال میانگین: نیترات       

 یترل گرم برمیلی 0199/0بوده، از حداقل لیتر  گرم برمیلی 0161/0

 فصل در لیتر گرم برمیلی 0254/0تا حداکثر  93تابستان  در فصل

 0231/0، 94ین عامل در بهار میزان انوسان داشته است. ، 93پاییز 

ل ترین میزان نیترات در طوبیش .لیتر ثبت شده است گرم برمیلی

در فصل  گرم بر لیتر در ایستگاه جفرهمیلی 0944/0برداری دوره نمونه

ر گرم بر لیتر در دستک دمیلی 0030/0ترین آن و کم 93تابستان 

 ، محاسبه و ثبت گردید. 93فصل زمستان 

عه، میزان نیتریت در کل منطقه مورد مطال میانگین: ریتنیت       

 رم برگمیلی 0055/0بوده، از حداقل لیتر  گرم برمیلی 0049/0 برابر

فصل  در لیتر گرم برمیلی 0068/0تا حداکثر  93 در فصل تابستان لیتر

 0078/0، 94میزان این عامل در بهار نوسان داشته است.  93پاییز 

تریت ترین میزان نیترین و کمبیش .ثبت شده استلیتر  گرم برمیلی

ستگاه در ای لیتر بر گرممیلی 0212/0 ترتیببه برداریطول دوره نمونه در

رتل سگرم بر لیتر در ایستگاه میلی 0013/0و  94دستک در فصل بهار 

 ، محاسبه و ثبت گردید. 93در فصل بهار 

 ول در کل منطقهمیزان فسفات محل میانگین: فسفات محلول       

 091/0از حداقل و بوده لیتر  گرم برمیلی 167/0 برابرمورد مطالعه، 

 لیتر ربگرم میلی 196/0تا حداکثر  93در فصل پاییز  لیتر گرم برمیلی

، 94میزان این عامل در بهار نوسان داشته است.  93فصل زمستان  در

ن رین میزاتبیش .لیتر محاسبه و ثبت شده است گرم برمیلی 051/0

در  گرم بر لیترمیلی 812/1برداری طول دوره نمونه فسفات محلول در

 گرممیلی 010/0ترین آن و کم 93ایستگاه جاللی در فصل زمستان 

 ردید.محاسبه و ثبت گ 93بر لیتر در ایستگاه بندرگاه در فصل پاییز 

، العهمیزان سیلیکات در کل منطقه مورد مط میانگین: سیلیکات       

 لیتر بر گرممیلی 225/0از حداقل ، بودهلیتر  گرم برمیلی 548/0 برابر

بستان فصل تا در لیتر گرم برمیلی 720/0تا حداکثر  93پاییز  در فصل

گرم میلی 400/0، 94میزان این عامل در بهار نوسان داشته است.  93

 مونهترین میزان سیلیکات در طول دوره نبیش .لیتر ثبت شده است بر

 93ار گرم بر لیتر در ایستگاه بوشهر در فصل بهمیلی 257/1برداری، 

صل گرم بر لیتر در ایستگاه هلیله در فمیلی 147/0ترین آن و کم

 محاسبه و ثبت گردید.  93زمستان 

در منطقه  معلق کل مواد میزان میانگین: (.T.S.S)معلق  کل مواد       

 22/18بوده، از حداقل لیتر  رگرم بمیلی 94/24 برابرمورد مطالعه، 

 لیتر گرم برمیلی 69/31تا حداکثر  در فصل تابستان لیتر گرم برمیلی

 29/21، 94میزان این عامل در بهار نوسان داشته است. فصل پاییز  در
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ترین میزان کل مواد معلق در طول بیش .ثبت شده است گرم برمیلی

ر در ایستگاه دستک در فصل لیت گرم برمیلی 67/44برداری، نمونه دوره

در ایستگاه نیروگاه در فصل تابستان  93/21ترین آن و کم 93پاییز 

 محاسبه و ثبت گردید.  93

العه، در کل منطقه مورد مط a کلروفیل میزان میانگین :a کلروفیل       

م بر گرمیلی 14/1بوده، از حداقل گرم بر مترمکعب میلی 51/1 برابر

ب گرم بر مترمکعمیلی 50/1تا حداکثر  93 زمستاندر فصل  مترمکعب

، 94 میزان این عامل در بهارنوسان داشته است.  93فصل تابستان  در

یل ترین میزان کلروفبیش .مترمکعب ثبت شده است گرم برمیلی 71/0

a ستگاه گرم بر مترمکعب در ایمیلی 77/2برداری در طول دوره نمونه

عب گرم بر مترمکمیلی 37/0ترین آن مو ک 93جفره در فصل زمستان 

 محاسبه و ثبت گردید.  93دستک در فصل زمستان  در ایستگاه

 

 حثب
تصادی از دو جنبه مهم زیست محیطی و اق های این تحقیقیافته       

  :باشندمی توجهشرح زیر قابل در کوتاه مدت و دراز مدت، به

تان بوشهر همانند دیگر های اسمیزان آمونیاک در آب: آمونیاک       

های دریایی و میزان آمونیاک مواد مغذی تابع مجموع عملکرد جریان

های ها، فاضالبورودی از منابع مختلف ازجمله دریای عمان، رودخانه

( لذا در 1382طمی و عبایی، باشد )فاشهری، کشاورزی و صنعتی می

مل در مطالعات مختلف انجام شده در زمینه بررسی میزان این عا

منطقه، حتی در یک محدوده مکانی و زمانی، نوسانات فاحش قابل 

های بوشهر، در پروژه پایش کشند قرمز در محدوده آب انتظار است:

 1389های شده طی سال گیریحداقل و حداکثر میزان آمونیاک اندازه

 گرم بر لیتر با میانگین ساالنهمیلی 55/0تا  03/0ترتیب ، به1390تا 

چنین هم(. 1391گرم بر لیتر گزارش شده است )مطلبی، میلی 23/0

، میزان آمونیاک در سواحل بوشهر با 1386تا  1377های طی سال

گرم بر لیتر تا میلی 07/0گرم بر لیتر، از حداقل میلی 15/0میانگین 

 1378داشته است )امیدی،  گرم بر لیتر نوسانمیلی 23/0حداکثر 

در این تحقیق  میانگین میزان آمونیاکنات نوسا مقایسه(. 1387الی 

مقادیر ثبت شده فوق میانگین  با گرم بر لیتر(میلی 091/0-053/0)

دهد که نوسانات میزان این عامل از محدوده نوسانات ثبت نشان می

چنین اختالف فاحش میزان آمونیاک همشده قبلی، فراتر نبوده است. 

که  ی و زمانی گویای آن استهای مختلف در دو بعد مکاندر ایستگاه

نوسانات میزان آمونیاک در طی این تحقیق متاثر از عوامل مختلفی از 

جمله جریان عمومی خلیج فارس و میزان بار مواد مغذی آن، جزر و 

 Lawrence و Samocha باشد.و کشاورزی می های شهریمد، فاضالب

 5/6میزان د که نداربا استفاده از منابع مختلف بیان می( 1995)

آمونیاک برای استخرهای متراکم پـرورش میگو در گرم بر لیتر میلی

 1/1–4/1شده است،  پیشنهاد (1986-1989و همکاران،  Chen) تایوان

عنوان حد سالم برای مرحله الروی و جوانی میگو هبگرم بر لیتر میلی

، Chenو  Chin ؛1990 ،و همکاران Wajsbort) عنوان گردیده است

1988، Wickins ،1976)، 50hLC96 های مختلف گونه آمونیاک برای

 4/0 – 1/3برابر ( Amstrong ،1981 و Colt ؛Ball)، 1967ماهی 

برابر ( Srna ،1975 و (Epifanioهای دریایی و صدفگرم بر لیتر میلی

 Amstrongو  Colt. گزارش شده استگرم بر لیتر میلی 3/3 – 4/6

عنوان غلظت هرا بگرم بر لیتر میلی 05/0–20/0 محدوده( 1981)

چنین غلظت آمونیاک هم ند.اکاهش دهنده رشد آبزیان عنوان نموده

( گزارش 1370)بنان،  گرم بر لیترمیلی 01/0غیریونیزه در آب دریا 

آمونیاک در طول این نوسانات با توجه به موارد فوق،  شده است.

در مقایسه با حدود  تحقیق در دامنه نوسانات معمول منطقه بوده و

، (1378زیست، )محیط های شهری ایرانبرای فاضالب شده تعیین مجاز

، (1373)ایزدپناهی،  های شهری بوشهرمیانگین غلظت در فاضالب

 و تگزاس (Dierbery ،1996میزان آن در مزارع پرورشی تایلند )

Samocha) و Lawrence، 1995) بسیار پایین تر می باشد. 

های استان بوشهر همانند دیگر میزان نیترات در آب: اتنیتر       

های دریایی و میزان نیترات مواد مغذی، تابع مجموع عملکرد جریان

های ها، فاضالبورودی از منابع مختلف از جمله دریای عمان، رودخانه

لذا در  .(1382طمی و عبایی،باشد )فاشهری، کشاورزی و صنعتی می

ده در زمینه بررسی میزان این عامل در مطالعات مختلف انجام ش

منطقه، حتی در یک محدوده مکانی و زمانی، نوسانات فاحش قابل 

های ساحلی در آب 1977انتظار است. میانگین میزان نیترات در سال 

میکروگرم بر  4شهرستان بوشهر )محدوده نیروگاه اتمی( از صفر تا 

ژه پایش کشند قرمز در پرو (.ECO–ZIST ،1978) ثبت شده است لیتر،

های گیری شده طی سالمیزان نیترات اندازه بوشهر، هایآب محدوده در

 390/0تا  008/0لیتر، از  گرم برمیلی 05/0با میانگین  1390تا  1389

(. میانگین میزان 1391گرم بر لیتر در نوسان بوده است )مطلبی، میلی

از حداقل  1386تا  1377نیترات در سواحل منطقه بوشهر از سال 

ن گرم بر لیتر در نوسامیلی 045/0گرم بر لیتر تا حداکثر میلی 021/0

ت انیترمیانگین میزان مقایسه (. 1378-1387بوده است )امیدی، 

نوسانات  با گرم بر لیتر(میلی 021/0این تحقیق ) دردست آمده به

در که مقادیر آن  دهدمطالعات قبلی، نشان می دست آمده دربهمقادیر 

غیر از مطالعه انجام شده بههای محاسبه شده قبلی محدوده داده

اختالف فاحش میزان  چنینهم باشد.می ،ECO–ZIST (1978)توسط 

های مختلف در دو بعد مکانی و زمانی گویای آن نیترات در ایستگاه

که نوسانات میزان نیترات در طی این تحقیق متاثر از عوامل  است

ان عمومی خلیج فارس و میزان بار مواد مختلفی ازجمله جری
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باشد. های شهری و کشاورزی میمغذی آن، جزر و مد، فاضالب

Samocha و Lawrence (1995)  با استفاده از منابع مختلف بیان

، Wickins) واننیترات برای میگوهای ج 50hLC48 د که میزانندارمی

های مختلف برای گونه 50hLC96، گرم بر لیترمیلی 3400( 1976

، Amstrongو  Coltگرم بر لیتر )میلی 2000تا  1000ماهی برابر 

 90ثیرگذار بر رشد آبزیان حدود امیزان ت چنینهمبوده و  (1981

های مقایسه داده .است شده گزارش (Wickins ،1976) گرم بر لیترمیلی

، در حال این عاملدهد که می فوق نشان تحقیق با مقادیر حاصل از این

 مقایسهچنین زیست خطرساز باشد. همتواند برای محیطحاضر نمی

حدود مجاز تعیین شده تر از ق کممقدار نیترات در این تحقیمیانگین 

، میانگین غلظت (1378زیست، )محیط های شهری ایرانبرای فاضالب

، متوسط غلظت در (1373)ایزدپناهی،  های شهری بوشهردر فاضالب

 (Samocha تگزاس و (Dierbery، 1996) تایلند رشیپرو مزارع هایپساب

  باشد.می( Lawrence ،1995و 

شهر های بودر پروژه پایش کشند قرمز در محدوده آب: نیتریت       

ال ستا  1389گیری شده از سال ( میزان نیتریت اندازه1391)مطلبی،

 003/0گرم بر لیتر از میلی 01/0با میانگین ساالنه حدود  1390

ست. اگرم بر لیتر در نوسان بوده میلی 013/0گرم بر لیتر تا یلیم

ر دهای انجام شده گویای آن است که میزان نیتریت چنین بررسیهم

گرم میلی 004/0از  ،1385تا  1377های سال طی بوشهر سواحل منطقه

دی، گرم بر لیتر در نوسان بوده است )امیمیلی 0099/0بر لیتر تا 

1387-1378.) Samocha  وLawrence (1995،) مختلف  منابع ساسبرا

گرم میلی 5/8-4/15 میگو برابر برای نیتریت 50hLC 96 که دندارمی بیان

 ( و برای دوWickins ،1976؛ 1976و همکاران،   (Armstrongبر لیتر

 (Srna ،1975و  (Epifanio لیتر گرم برمیلی 532-756 برابر صدف گونه

قادیر مهای حاصل از این تحقیق با داده مقایسه پیشنهاد گردیده است.

ط تواند برای محی، در حال حاضر نمیاین عاملدهد که فوق نشان می

ق ت طی این تحقییمقدار نیترمیانگین چنین خطرساز باشد. هم زیست

 یط)مح های شهری ایرانحدود مجاز تعیین شده برای فاضالباز  ترکم

)ایزدپناهی،  بوشهر شهری هایفاضالب رد غلظت میانگین ،(1378 زیست،

 (Samochaمزارع پرورشی تگزاس  هایپساب در غلظت متوسط ،(1373

  باشد.می( Dierbery، 1996تایلند ) و( Lawrence ،1995و 

های استان بوشهر میزان فسفات محلول در آب: محلول فسفات       

ی دریایی و هاهمانند دیگر مواد مغذی تابع مجموع عملکرد جریان

میزان فسفات محلول ورودی از منابع مختلف ازجمله دریای عمان، 

طمی باشد )فاهای شهری، کشاورزی و صنعتی میها، فاضالبرودخانه

( لذا در مطالعات مختلف انجام شده در زمینه بررسی 1382و عبایی، 

محدوده مکانی و زمانی، نوسانات  در یک حتی در منطقه عامل میزان این

های محدوده آب قرمز در در پروژه پایش کشند حش قابل انتظار است.فا

 1390تا  1389گیری شده از سال بوشهر میزان فسفات محلول اندازه

تا  015/0گرم بر لیتر، از حداقل میلی 55/0با میانگین ساالنه حدود 

(. 1391گرم بر لیتر نوسان داشته است )مطلبی، میلی 51/3حداکثر 

ات میانگین میزان فسفات محلول در پروژه بررسی تاثیر دامنه تغییر

 136/0تا  022/0پساب مزارع پرورش میگو بر سواحل منطقه بوشهر، 

های مقایسه داده(. 1378-1387گرم بر لیتر بوده است )امیدی، میلی

حداکثر غلظت مجاز چنین با موارد فوق و همبا از این تحقیق حاصل 

های حدود مجاز فاضالب (،1364، بالک) تر(گرم برلیمیلی 4/0) فسفات

های ، میانگین غلظت در فاضالب(1378)محیط زیست،  شهری ایران

تایلند های مزارع پرورشی و پساب( 1373)ایزدپناهی، شهری بوشهر 

(Dierbery ،1996 )در حال  مقادیراین که  رسدنظر میبه ،و تگزاس

. عالوه بر این دنمحیط باش ای برایتواند عامل آلوده کنندهحاضر نمی

در طی های مختلف اختالف فاحش میان مقادیر این عامل در ایستگاه

که نوسانات  در دو بعد مکانی و زمانی گویای آن استاین تحقیق 

میزان آن متاثر از عوامل مختلفی از جمله جریان عمومی خلیج فارس 

و کشاورزی  های شهریو میزان بار مواد مغذی آن، جزر و مد، فاضالب

منظور اجتناب از فرآیندهای زیستی نامطلوب، در این راستا به باشد.می

منظور تعیین دقیق عوامل افزاینده فسفات و اتخاذ تدابیر مقتضی به

چنین فزایش توان خود تعدیل میزان ورودی این عامل به منطقه و هم

نوعی های طبیعی و مصپاالیشی دریا از طریق احیا و ایجاد زیستگاه

 رسد.  نظر میضروری به

 های استان بوشهرمیزان سیلیکات محلول در آب: سیلیکات       

 های دریایی وهمانند دیگر مواد مغذی تابع مجموع عملکرد جریان

میزان سیلیکات ورودی از منابع مختلف ازجمله دریای عمان، 

ی مفاطباشد )های شهری، کشاورزی و صنعتی میها، فاضالبرودخانه

ررسی (، لذا در مطالعات مختلف انجام شده در زمینه ب1382و عبایی، 

میزان این عامل در منطقه حتی در یک محدوده مکانی و زمانی، 

نوسانات فاحش قابل انتظار است. در پروژه پایش کشند قرمز در 

 1389سال  شده از گیریسیلیکات اندازه های بوشهر میزانمحدوده آب

 17/0از گرم بر لیتر میلی 04/1ین ساالنه حدود با میانگ 1390تا 

)مطلبی،  در نوسان بوده استلیتر  گرم برمیلی 14/3تا لیتر  گرم برمیلی

ر میزان سیلیکات د(، بررسی دیگر منابع حاکی از آن است که 1391

امل در عباشد. مقدار این گرم بر لیتر میمیلی 1آب دریای استاندارد 

- Magazineگرم بر لیتر گزارش شده است میلی 5/1سواحل کویت 

Water Condition and purification)، 2005.) حاصل  هایداده مقایسه

بت موارد فوق گویای آن است که دامنه نوسانات ثبا از این تحقیق 

در حال  مقادیرشده در محدوده مقادیر طبیعی منطقه بوده و این 

 باشند.ای محیط ای برعامل آلوده کننده نندحاضر نمی توا
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ابع طورکلی تمیزان مواد معلق کل، به: مواد معلق میزان کل       

های محیط انات زیاد آن درجریان آب، امواج ، باد و .... بوده و نوس شدت

یای میزان کل مواد معلق در آب درباشد، دور از انتظار نمیساحلی 

 Paul) ده استگرم بر لیتر گزارش گردیمیلی 100تر از استاندارد کم

Raj  ،گو مزارع پرورش می تاثیر پساب پروژه بررسی در (1997و همکاران

تر تا گرم بر لیمیلی 136بر سواحل منطقه، میانگین کل مواد معلق از 

(. 1378-1387گرم بر لیتر در نوسان بوده است )امیدی، میلی 286

ت اسموارد فوق گویای آن با از این تحقیق های حاصل مقایسه داده

 طورکلی دامنه نوسانات ثبت شده در محدوده مقادیر طبیعیکه به

 .منطقه بوده است

شهر های بومحدوده آب قرمز در در پروژه پایش کشند :a کلروفیل       

تا  1389گیری شده از سال اندازه a( میزان کلروفیل 1391)مطلبی، 

 37/0از  گرم بر مترمکعبمیلی 94/5با میانگین ساالنه حدود  1390

وده بگرم بر مترمکعب در نوسان میلی 6/27گرم بر مترمکعب تا میلی

ر چنین در پروژه بررسی تاثیر پساب مزارع پرورش میگو باست. هم

عب گرم بر مترمکمیلی 41/5این عامل از  میزان میانگین منطقه، سواحل

 1378 گرم بر مترمکعب در نوسان بوده است )امیدی،میلی 04/11تا 

ویای گموارد فوق با از این تحقیق های حاصل مقایسه داده (.1387ی ال

آن است که دامنه نوسانات ثبت شده این عامل در محدوده طبیعی 

 باشد. های منطقه میآب

می است که غلظت تما آنیای وگطورکلی نتایج این تحقیق به       

طبیعی  وساناتدر دامنه ن ،بردارینمونه بررسی در زمان مورد یفاکتورها

ها، منطقه بوده و در صورت وجود افزایش نسبی در برخی از ایستگاه

ه ببا کمک قدرت خود پاالیشی دریا در محدوده زمانی و مکانی کمی 

الیشی جاکه توان خود پادامنه طبیعی منطقه، کاهش یافته است. از آن

ر ثادریا محدود است، شناسایی منابع افزاینده مواد مغذی و دامنه 

 ها بر محیط، بررسی قدرت توان خود پاالیشی در شرایط موجودآن

روز منظور افزایش آن و اجتناب از بکارهای مقتضی بهمنطقه و راه

 .رسدنظر میفرایندهای زیستی نامطلوب، الزامی به
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