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 چکیده
 برزداري اس سرنَى       ًوًَِ بٌدراًشلي الدام بِدر ساحل تعييي سطح تزٍفي ّاي فيشيكي، شيويايي ٍ بيَلَصيكي  همايسة شاخص بِ هٌظَر     

شيويايي شاخص اس صفحة سكشي، تزٍفي با اسنفادُ هنز شد. شاخص فيشيكي  10ٍ 5، 2تابسناى اس اعواق  ٍ ل بْارَدر اٍاسط فصصَرت فصلي بِ

حداكثز هحاسبِ گزديد. تَدُ فينَپالًكنًَي ٍ سيa ا تعييي غلظت كلزٍفيلببيَلَصيكي  شاخص گيزي غلظت هَاد هغذي هَجَد در    ٍ اًداسُ با

 59ًگيي غلظت فسفز كل در سنَى    بزابز با گزم در هنزهكعب، هيا هيلي 9/764هنز، هياًگيي غلظت است كل بزابز با  3عوك ديد درسنَى   ، 

گزم  هيلي 84/5136تَدُ فينَپالًكنًَي بزابز گزم در هنزهكعب ٍ هياًگيي سي هيلي 5/3بزابز با  aگزم در هنزهكعب، هياًگيي غلظت كلزٍفيل  هيلي

ُ اس شاخص. ًنايج ًشاى(>p 05/0) در هنزهكعب بَد ّاي فيشيكي )در يك اكَسيسنن  بي غيز لَدُ(  گز  ى است كِ اس هياى ايي سِ شاخص، اسنفاد

ٍ اس لحاظ  هاري  ٍ بيَلَصيكي هٌاسب با همايسِ  ًيش با يكديگز ّبسنگي هعكَس دارًد. (>p 05/0) درصد 95در سطح اطويٌاى تز است ٍ ايي د

ِ  دادُ ّا،    درياي خشر در هٌطمِ هَرد تحميك بز اساس هيشاى عوك ديد تابسناًِ تَسط صفحِ سكشي ٍ    كيفي  بٌدي ردُّا با جداٍل هزبَط ب

 لرزار دارد  َتزٍفير ّاي  ّاي هشٍتزٍف ٍ اس ًظز غلظت است كل ٍ فسفز كل در ردُ    تَدُ فينَپالًكنًَي، در ردُ   ٍ سيa غلظت كلزٍفيل

(05/0p<). 

 توده سکشی، زیشیمیایی و بیولوشیکی، صفحه های فیسیکی تروفی، شاخص کلمات کلیدی:

 

  ezadkhasti_z@yahoo.comپست الكتسونیكی نویسنده هسئول:  *
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 مهمقد

زشیي دسیای تؼسِ دًیا تا عَل حذٍد دسیای خضس تضسگ       

کیلَهسش اص ؿوال تِ جٌَب کـیذُ ؿذُ ٍ ػشم هسَػظ  1200

کیلَهسش هشتغ اػر  371000کیلَهسش ٍ هؼاحر  320آى حذٍد 

ّای هخسلف ؿْشی، كٌؼسی ٍ  (. فؼالیر1386)زکشیوی، 

ّای هٌسْی تِ آى ٍ ٍسٍد  دس حاؿیِ ٍ سٍدخاًِکـاٍسصی 

زشیي ػَاهلی اػر کِ تاػث ّای گًَاگَى یکی اص هْن فاضالب

ّای هخسلف ٍاسد ایي  گشدیذُ اػر زا هیضاى صیادی اص آالیٌذُ

اکَػیؼسن آتی ؿذُ ٍ حیاذ آى سا تا خغشازی ػذیذُ سٍتشٍ 

ٍسٍد هٌظَس حفظ ایي اکَػیؼسن، کٌسشل ٍ جلَگیشی اص ػاصد. تِ

ّای  زشیي جٌثِػٌَاى یکی اص هْنّای هخسلف تِ فاضالب

(. 1378)ؿشیؼسی،  سػذ ًظش هیهذیشیر دسیای خضس ضشٍسی تِ

ّای آتی  هحیغی اکَػیؼسن زشیي زْذیذّای صیؼر یکی اص جذی

ّا،  فمظ دس دسیاّا، دسیاچِ  خذیذُ یَزشٍفیکاػیَى اػر کِ

تا ػشػر کن دس  ّایی کِ ّا ٍ تؼضی اٍلاذ دس سٍدخاًِ خلیج

دّذ. چْاس فاکسَس اكلی دس ایي خذیذُ  تاؿٌذ سخ هی حشکر هی

کِ ؿاهل ًیسشٍطى، فؼفش، ًَس خَسؿیذ ٍ گاص  ًمؾ داسًذ

کشتٌیک اػر. ػذم ٍجَد ّش یک تاػث هحذٍد ؿذى خذیذُ 

 کٌذ ّا سا هحذٍد هی ؿَد ٍ سؿذ جلثک یَزشٍفیکاػیَى هی

(Didem ،2004)شب صیادی تش سٍی . یَزشٍفیکاػیَى اثشاذ هخ

ّای آتی ٍ دس ًْایر تش سٍی اًؼاى ٍ حیَاًاذ  اکَػیؼسن

كَسذ اثشاذ تیَلَطیکی ٍ زَاى تِ گزاسد کِ ایي اثشاذ سا هی هی

تٌذی ًوَد. یکی اص اثشاذ تیَلَطیکی  فیضیَلَطیکی زمؼین

یَزشٍفیکاػیَى ایي اػر، کِ تاػث کاّؾ کیفیر آب، جْر 

گشدد. افضایؾ سؿذ سف هیهلاسف ؿشب، زفشیحی ٍ دیگش هلا

ّای ػویك آب  ّا تش سٍی ػغح آب، هاًغ ًفَر ًَس تِ الیِ جلثک

چٌیي ػثة کاّؾ هیضاى اکؼیظى هحلَل دس آب ؿذُ ٍ ّن

خلَف ِگشدد کِ تِ زثغ آى تاػث هشگ جاًَساى آتی ت هی

 .(Tait  ٍDipper ،1998) ؿَد ّا هی هاّی

 هؼٌای غزاسػاًی ٍ سؿدذ ( اص ًظش لغَی تِ trophy ) زشٍفی       

 ًوَ دس اثش زغزیِ اػر ٍ اص ًظش ػلوی زدَاى زَلیدذ هدَاد آلدی     ٍ

)زثذیل هَاد ػادُ هؼذًی تِ هَاد آلی عی ػول فسَػٌسض زَػظ 

 (. Raymont ،1980) دّددذ ّددا( سا ًـدداى هددی   فیسَخالًکسددَى

اص همذاس تؼضی اص هَاد آلی ٍ هَاد ؿیویایی هَجَد دس چٌیي ّن

، Talling) کٌٌدذ  ددیضاى زشٍفی اػسفادُ هدی تشای ػٌجؾ ه ،آب

 کٌٌدذ:  ّا سا تِ چْاس دػسِ زمؼین هی آب ،اص ًظش زشٍفی .(1969

ّدای هضٍزدشٍف    آب، ّای اٍلیگَزشٍف )فمیش اص هدَاد غدزایی(   آب

ّای یَزشٍف )غٌی اص  آب، )حاٍی همذاس هسَػغی اص هَاد غزایی(

الؼادُ  ی فَقیدشزشٍف )داسای هَاد غزایاّای ّ آبٍ  هَاد غزایی(

 .(2011ٍ ّوکاساى،  Rahmati) صیاد(

ّدای آتدی    جاکِ زؼییي هیضاى زشٍفدی دس اکَػیؼدسن  اص آى       

)اػسخشّا( اص اّویر صیادی تشخدَسداس اػدر    عثیؼی ٍ هلٌَػی

 ی جْدر زؼیدیي ٍضدؼیر زشٍفدی یدا      ثّای هٌاػد  لزا تایذ سٍؽ

ّدای   ػثداسزی زدَاى زَلیدذ دس یدک اکَػیؼدسن داؿدر. سٍؽ      تِ

هسذاٍل جْر زؼییي هیضاى زشٍفی تشاػاع ػِ خاساهسش فیضیکدی،  

ؿیویایی ٍ تیَلَطیکی اػسَاس اػر کِ اػسفدادُ اص ّش یک اص ایي 

  ِ کدِ تدا اػدسفادُ اص    عدَسی خاساهسشّا هؼایة ٍ هحاػدٌی داسد. تد

زدَاى ٍضدؼیر ًؼدثساق دلیمدی اص      هجوَع خاساهسشّای هزکَس هدی 

ًودَدُ ٍ تدا زَجدِ تدِ     هیضاى زشٍفدی دس یدک اکَػیؼدسن اسا دِ     

 زَاى ٍضؼیر آیٌذُ آى سا تشسػی ًوَد. زغییشاذ صهاًی آى هی

ّدای   زٌگد  ّشهدض ٍ آب  خظٍّـی کِ دس دس  (1374)ًجفی        

دّدذ کدِ حدذاک ش     ، ًـاى هیدادُجَاس تا جضیشُ ّشهض اًجام ّن

هیضاى زشٍفی دس فلدل تْداس ٍ حدذالل هیدضاى زشٍفدی دس فلدل       

ٍ زجضیِ  تاؿذ ّای هیاًی آب هی ِ الیِکِ هشتَط تاػر صهؼساى 

 زدَدُ صیّای آهاسی ًـاًگش آى اػر کِ هیضاى زشٍفی ) ٍ زحلیل

 تاؿدذ.  ثش اص فلَل هخسلدف آب ٍ ّدَایی هدی   أفیسَخالًکسًَی( هس

دس دسیاچددِ تضًگدداى دس اػددساى   (1377) یدداًوْش ٍ ّوکدداساى ک

کدِ   ًذتدِ ایدي ًسیجدِ سػدیذ    دادًدذ، ٍ  اًجام خظٍّـی خشاػاى 

فشاٍاًی جوؼیر فیسَخالًکسًَی ٍ همدذاس اکؼدیظى هحلدَل یدک     

دسیاچِ تش خالف ػوك لاتل سؤیدر آى اص فلدل تْداس تدِ ػدَی      

صهؼساى ػیش ًضٍلی داسد کِ دال تش تاال تدَدى هیدضاى زشٍفدی دس    

ٍ  ًذٍؿدي  هَػدَی  تاؿدذ.  فلل تْاس ًؼثر تِ دیگش فلدَل هدی  

 ٍ ٍفدی زش ٍضدؼیر  دس زحمیمدی تدِ زؼیدیي    (1387)ّوکداساى  

ٍ    دسیاچِ دس هاّی زَلیذ خساًؼیل  چغداخَس اػدساى چْاسهحدال 

تخسیاسی خشداخسٌذ کِ ًسایج حاکی اص ساتغِ هحکن فؼدفاذ کدل   

آب تا هیضاى زَلیذ اٍلیِ فیسَخالًکسَى ٍ هداّی اػدر ٍ دس ٍالدغ    

زشکیثی اص هسغیشّای فیضیکدی، ؿدیویایی ٍ تیَلَطیدک سٍاتدظ ٍ     

کٌٌدذ.   جِ زشٍفی سا هـخق هیهیضاى زَلیذ اٍلیِ ٍ دس ًْایر دس

Rahmati  ّددای  تددا اػددسفادُ اص ؿدداخق  (2011)ٍ ّوکدداساى

تیَلَطیکی دس زؼییي ػغح ؿاخق زشٍفی دس زاالب هدشصى آتداد   

ؿْشػساى تاتل تِ ایي ًسیجِ سػیذًذ کِ تدا زَجدِ تدِ ؿداخق     

گیشی ؿدذُ، هٌغمدِ هدَسد    ػغح زشٍفی ٍ ػایش هؼیاسّای اًذاصُ

 یی اػر. ًظش داسای ػغح زشٍفی تاال

گؼدسشؽ  تدِ  خدضس اهدشٍصُ تدا زَجدِ      کِ دسیدای ییجااص آى       

ّددای ؿددْشی، كددٌؼسی ٍ کـدداٍسصی دس هؼددشم خغددش  فاضدالب 

. ایدي  (Raymont ،1980) افضایؾ فؼدفش ٍ ًیسدشٍطى لدشاس داسد   

دس ًظدش داسد ٍضدؼیر زشٍفدی سا دس تخـدی اص      زحمیك
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تدا زَجدِ تدِ خاساهسشّدای فیضیکدی،       دسیای خضس ػَاحل جٌَتی

صهداى اًجدام ًـدذُ اػدر     ؿیویایی ٍ تیَلَطیکی کِ زاکٌَى ّن

گیدشی   چٌدیي اًدذاصُ  تشسػی ٍ ٍضؼیر آى سا هـخق ًوایذ. ِّن

ّای هخسلف تا زَجِ تِ  ػغَح زشٍفی اص دیذگاُ هذیشیسی دس آب

تؼدیاس   زَاًدذ  زغییشاذ حاكل اص ایي خذیدذُ دس اکَػیؼدسن، هدی   

صهداى اص ػدِ ؿداخق    (. اػسفادُ ّدن 1380 )تًَی، ذؿتا صکاسػا

)فیضیکی، ؿیویایی ٍ تیَلَطیکی( دس زؼییي ػغح زشٍفی هٌغمدِ  

خَؿاًی ایي ػِ خاساهسش، تِ ًسایج تا ّن ٍ تشای اٍلیي تاسهَسد ًظش 

گشدیددذ. هشاحددل ػددیش خذیددذُ    ًا ددلزددَاى  هددیزددشی  دلیددك

 داَهد ر ّای آتدی زداتؼی اص دسیافد    یَزشیفیکاػیَى دس اکَػیؼسن

چَى دس هیاى ػٌاكش آب دسیا تاؿذ  ؿاهل فؼفش ٍ اصذ هی یزهغ

تاؿدٌذ کدِ تدشای     اصذ ٍ فؼفش دس حکن هدَاد هَلدذ حیداذ هدی    

اًذ ٍ تِ ه اتِ کَد دس دسیدا هلدشف    حاكلخیضی آب دسیا ضشٍسی

ّا ّا اهکاى هشاحل زشٍفی دس آىکِ تا زَجِ تِ زشاکن آىؿًَذ  هی

  .(1386)زکشیوی،  گشدد هیؼش هی

 

 هاشمواد و رو
          ٍ هٌغددمِ  : مًلعيت جغرافيايي مىطمهٍ مهً م مطاهعه

 هدَسد هغالؼِ دس ًاحیِ ػداحلی تٌدذس اًضلدی دس لؼدور غدشب      

دس دٍ خظ تِ فاكدلِ  تشداسی  . ًوًَِ(1لشاس داسد )ؿکلؿکي هَج

، 500دس فَاكل دٍ کیلَهسش اص یکذیگش اًجام گشدیذ. دس ّش خظ 

ّدای ػومدی    زشزیة دس سدیفػاحل، تِهسشی اص  1500ٍ  1000

2 ،5  ٍ10  ِ گشدیددذ. عددَل ٍ ػددشم  تددشداسی الددذام تددِ ًوًَدد

  GPSزَػدظ دػدسگاُ   تشداسی کدِ   ًوًَِّای  جغشافیایی ایؼسگاُ

 آٍسدُ ؿذُ اػر. 1جذٍل ُ دس زؼییي ؿذ
 

2ي  1 ًطم  خط برما ی ومًوٍی َا ايستگاٌجغرافيايي  مًلعيت: 1جديل   

2خظ  1خظ    ػوك 

گیشی اًذاصُ   

اص  ایؼسگاُفاكلِ 

 عَل جغشافیایی  ػشم جغشافیایی عَل جغشافیایی  ػشم جغشافیایی ػاحل )تِ هسش(

37ْ  29َ  79ق    N 49ْ  26َ  35ق    E 37ْ  29َ  23ق    N 49ْ  24َ  42ق    E 2 هسش  500 

37ْ  29َ  13ق    N 49ْ  26َ  38ق    E 37ْ  29َ  50ق    N 49ْ  24َ  40ق    E 5 هسش  1000 

37ْ  29َ  34ق    N 49ْ  26َ  37ق    E 37ْ  29َ  77ق    N 49ْ  24َ  41ق    E 10 هسش  1500 

 
 

 
شکه(: مًلعيت جغرافيايي استان گيالن، شُرستان بىد  اوزهي ي مىطمٍ مً م مطاهعٍ )لسمت مًج1شکل      

 

 تدشداسی اص آب دسیدا دس اٍاػدظ    ًوًَِ: برما ی ومًوٍ يش        

ٍ تذٍى ٍجَد هدَج دس  آفساتی ی دس َّا)تْاس ٍ زاتؼساى( ٍ  فلل

هسدشی( ٍ سٍزٌدش    2زَػظ لَل  خَلیکا )تشای ػوك  دسیا

اص (. Talling ،1969) هسشی( اًجام گشفدر  10ٍ  5)تشای اػواق 

ّای ؿیویایی ٍ تیَلدَطیکی   ّای آب جْر تشسػی ؿاخق ًوًَِ

 تدشای یدک لیسدش آب   کِ ، چْاس لیسش آب اػسفادُ ؿذ. اص ّش ػوك
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گیشی غلظر هدَاد هغدزی، دٍ لیسدش     اًذاصُ جْرآًالیض ؿیویایی 

ّدن  ٍ یدک لیسدش آب    aگیشی غلظر کلشٍفیل هٌظَس اًذاصُآب تِ

 .ّا تشداؿر گشدیذ جْر ؿواسؽ فیسَخالًکسَى

ٍ   آمامٌ        ِ : َها  سهايی ومًوه هٌظدَس ًگْدذاسی ٍ ز ثیدر    تد

ٌّگدام   ،ّدا  ی آتدی هشتدَط تدِ ؿدواسؽ فیسَخالًکسدَى      ّا ًوًَِ

. ؿدذ دسكذ افدضٍدُ   37دسكذ فشهالیي  4تشداسی تِ ًؼثر  ًوًَِ

 ِ ِ     تؼذ اص اًسمال ًوًَد ّدای هشتدَط تدِ     ّدا تدِ آصهایـدگاُ، ًوًَد

ٍ   ،گیدشی غلظدر هدَاد هغدزی     اًذاصُ  42/0ازودي  زَػدظ کاغدز 

 ،aگیدشی غلظدر کلشٍفیدل    ّای هشتَط تِ اًذاصُ هیکشٍى ٍ ًوًَِ

 هیکشٍى ٍ خوح خدال  فیلسدش گشدیذًدذ    GFF 45/0زَػظ کاغز 

(Newel ،1977). 

هیدضاى  زؼیدیي  : تريفهي تعييه سطح شاخص فيزيکي        

 Secchi)ػوك لاتل سؤیر( آب زَػظ كفح  ػکـی ) ؿفافیر

disc )ِهدَسد  ػٌدَاى ؿداخق فیضیکدی زؼیدیي ػدغح زشٍفدی       ت

  .(Boney ،1989) اسصیاتی لشاس گشفر

زؼییي غلظر : تريفيتعييه سطح شاخص شيميايي        

ؿاخق ؿیویایی زؼییي ػٌَاى هَاد هغزی هَجَد دس آب تِ

غلظر هَاد هغزی تِ ػغح زشٍفی هَسد اسصیاتی لشاس گشفر. 

زؼییي  \HACH ،2000DRکوک دػسگاُ اػدکسشٍفسَهسش 

( تا اػسفادُ اص هؼشف N-NH4همذاس گشدیذ. غلظر آهًَیَم )

( تا اػسفادُ اص ػسَى کاّـی NO3-Nفٌل، غلظر ًیسشاذ )

 ًفسیدل آلفا هؼشف اص تا اػسفادُ (NO2-Nکادهیَم، غلظر ًیسشیر )

اػیذاػکَستیک،  اػسفادُ اص هؼشف تا (PO4-P) فؼفاذ غلظر آهیي، 

)هؼشف  سٍؽ ّضن خشػَلفاذل ًیض تِغلظر اصذ کل ٍ فؼفش ک

سٍؽ اػدکسشٍفسَهسش ٍ ػدغ تِ اػیذاػکَستیک احیای کادهیَم(

 زؼییي ؿذ.

تا زؼییي : تريفيتعييه سطح شاخص بيًهًژيکي        

 فیسَخالًکسًَی زَدُ صیهیضاى زؼییي  چٌیيّن ٍ aغلظر کلشٍفیل

ّای تیَلَطیک  ػٌَاى ؿاخقتشداسی ؿذُ، تِ ّای ًوًَِ دس آب

زؼییي ػغح زشٍفی دس هٌغمِ هَسد هغالؼِ، اسصیاتی كَسذ 

 گشفر. 

اتسذا حجن هـخلی اص آب : aتعييه غلظت كلريفيل       

GFF (Glass Fibre Filter ٍ )تشداسی ؿذُ سا زَػظ  ًوًَِ

 45/0خوح خال  فیلسش ًوَدُ )هیضاى چـوِ کاغز فیلسش تایذ 

لیسش  هیلی 10 -15کاغز فیلسش ؿذُ سا دس هیکشٍى تاؿذ(، ػدغ 

 گشم الکل ازیلیک )الکل ػفیذ( لشاس دادُ ٍ آًشا دس حوام آب

گشاد  دسجِ ػاًسی 75هاسی( گزاؿسِ زا دسجِ حشاسذ آى تِ )تي

كَسذ ػلاسُ دس سػیذ. تؼذ اص آى کاغز ٍ ًوًَِ حاٍی آى سا تِ

ػاًسشیفَط  دلیمِ 10دٍس تِ هذذ  4000آٍسدُ ٍ دس ػاًسشیفَط تا 

کشدُ، آًگاُ جزب ًَسی هحلَل زَػظ دػسگاُ اػدکسشٍفَزَهسش 

تاس تا اػیذ ٍ تاس دیگش یک ،ًاًَهسش 750ٍ  665دس دٍ عَل هَج 

ؿذ )هٌظَس اص اػیذ، اضافِ ًوَدى دٍ لغشُ   تذٍى اػیذ خَاًذُ

ًشهال  2ًشهال یا یک لغشُ اػیذکلشیذسیک  1اػیذکلشیذسیک 

هحاػثِ  aهیضاى کلشٍفیل 1ساتغِ دُ اص تاؿذ(. ػدغ تا اػسفا هی

 :1ساتغِ  .(Sourina ،1978) گشدیذ
 a=كلريفيل                                      
b کلشیذسیکلثل اص اضافِ کشدى اػیذًَسی : جزب 

a کلشیذسیکتؼذ اص اضافِ کشدى اػیذًَسی : جزب 

vلیسش: حجن الکل تِ هیلی 

Vحجن آب فیلسش ؿذُ تِ لیسش : 

جْددر : فيتًپالوکتهًوي  (Biomass)تههًمٌ  تعيهيه يی        

ّا سا  زَدُ فیسَخالًکسًَی دس اتسذا تایؼسی فیسَخالًکسَى زؼییي صی

ّدا اص سٍی کلیدذ   ؿٌاػایی ٍ ؿواسؽ کشد کِ کاس ؿٌاػدایی آى 

اًجدام   (1968ٍ ّوکداساى،   Proshkina Levrenko) ؿٌاػایی

 ّدا  فیسَخالًکسدَى ّا جْدر ؿدواسؽ    ػاصی ًوًَِ آهادُ .خزیشفر

 ظشٍف خالػدسیکی خغ اص اًسمال تذیي كَسذ اًجام خزیشفر کِ 

ِ  هحسَی ًوًَِ تدِ آصهایـدگاُ، آى   هدذذ دُ سٍص دس جدای   ّدا تد

زددا  ًذزدداسیکی کددِ دهددای هؼدداػذی داؿددر لددشاس دادُ ؿددذ   

ذ. خدغ اص گزؿدر   وایٌد ًـیي ؿذُ ٍ سػَب ً ّا زِ فیسَخالًکسَى

 عَسیُ تًِوَدزخلیِ ای  تِ اًذاصُسا  ػغحی ًوًَِآب  ایي هذذ،

دس  هاًدذُ تدالی  واًدذ. همدذاس  تي آب تالی ایلیسش اص هیلی 250کِ 

. ؿذػاًسشیفَط  3000دلیمِ تا دٍس  5هذذ دػسگاُ ػاًسشیفَط تِ

 20زا حجن ًْایی آب تدِ   گـرایي کاس دس دفؼاذ هسؼذد زکشاس 

  1/0ّددا،  لیسددش سػدیدددذ. جْددر ؿودددداسؽ فیسَخالًکسددَىهیلددی

گدزاسی   لیسش اص ایي آب سٍی الم ّیدذسٍتیَص سیخسدِ، الهدل   هیلی

 10ًوایی گشدیذ ٍ ػسَى تِ ػسَى دس صیش هیکشٍػکَج تا تضسگ

، Talling) . ایي ػول تا ػِ زکشاس ّوشاُ تدَد ؿذؿواسؽ  40ٍ 

زؼددذاد ّددش جددٌغ اص  2ساتغددِ تددا اػددسفادُ اص  ػدددغ. (1969

ذ. تدا  ید ػدثِ گشد ّای هَجَد دس یک لیسدش آب هحا  فیسَخالًکسَى

زدَاى سٍی   زدشی هدی  ّا تا اعویٌداى تدیؾ   ؿواسؽ فیسَخالًکسَى

دغ ػد زَدُ فیسَخالًکسًَی دس ّش لیسش آب ًظدش داد ٍ  هیضاى صی

ّای ؿٌاػدایی ؿدذُ سا هحاػدثِ کدشد      تیَهاع ّش یک اص جٌغ

(Newel ،1977).  ِ2ساتغ: 
  =تعدام َر جىس م  هيتر

 
حجن آب خغ اص ػاًسشیفَط   زؼذاد جٌغ ؿواسؽ ؿذُ
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، تْسدشیي سٍؽ تشسػدی خداساهسش    هدزکَس  ّایاص هیاى سٍؽ       

تاؿذ کدِ آى ًیدض هـدوَل     ( هیزَدُ صیٍ  a)کلشٍفیل تیَلَطیکی

هؼایثی اص لثیل كشف ٍلدر ٍ ّضیٌدِ صیدادی اػدر ٍلدی دلدر       

 .صیادی داسد

ِ ؿداهل  ایي زحمیدك،  جاهؼِ آهاسی         آب جْدر  ّدای   ًوًَد

چٌدددیي ّدددنتشسػدددی هیدددضاى ػٌاكدددش فؼدددفش ٍ ًیسدددشٍطى ٍ 

تیَهدداع  ٍ aجْدر تشسػدی هیدضاى کلشٍفیدل    ّدا   فیسَخالًکسدَى 

کیلدَهسشی اص ػداحل     6ٍ 4،  2تشداسی اص فَاكل  تاؿذ. ًوًَِ هی

ِ هآ ػول تِ هٌغمِ هَسد هغالؼِ  9کدِ دس هجودَع اص    عدَسی  ذ تد

ِ    كَسذ زشاًؼکرایؼسگاُ تِ داسی اص آب ٍ تدش  ّدای هشتؼدی ًوًَد

ّدای فیضیکدی،    تشسػدی ؿداخق   جْر  فیسَخالًکسَى اًجام ؿذ.

، هَسد ًظدش تیَلَطیکی زشٍفی خغ اص اًجام آصهایـاذ  ؿیویایی ٍ

تا جذاٍل اػساًذاسد هدَسد همایؼدِ لدشاس    دػر آهذُ ی تِّا دادُ

 .گشفر

 11.5 ّا اص ًشم افضاس تشای آًالیض آهاسی دادُ: آيمًن آما ی       

SPSS       اػددسفادُ گشدیددذ. جْددر هـددخق ًوددَدى دسكددذ

ٍ تدشای زؼیدیي هیدضاى     T-testّا، اص آصهدَى   داستَدى دادُ هؼٌی

( Correlationsّدا، اص آصهدَى ّوثؼدسگی )    ّوثؼسگی ؿداخق 

 اػسفادُ ؿذ.

 نتایج
ّددای فیضیکددی، ؿددیویایی ٍ   دس ایددي زحمیددك اص ؿدداخق        

ِ تیَلَطیکی جْدر زؼیدیي ػدغح زشٍفدی هٌغمدِ هدَسد هغالؼد       

ِ اػسفادُ ؿدذُ اػدر.    )تْداس ٍ   لَتدشداسی دس اٍاػدظ فلد    ًوًَد

. جْدر  گشفر، اًجام زاتؼساى( تٌا تِ ؿشایظ هؼاػذ آب ٍ َّایی

ّای  ایؼسگاُ دسدیؼک  ـیکگیشی هیضاى ًفَر ًَس ًیض اص ػ اًذاصُ

هیدضاى ؿدفافیر آب دسیدا دس هٌداعك      ؿدذ.  اػدسفادُ  هَسد ًظش

اػدسفادُ اص خداساهسش   تاؿدذ.   هخسلف ٍ فلَل هخسلف، هسفاٍذ هی

ّدا   زدش اص ػدایش سٍؽ  فیضیکی دس زؼییي هیضاى زشٍفی تؼیاس آػاى

 ّدا  زَاًذ زحدر زاثیش ػَاهدلی اص لثیدل آالیٌدذُ   تاؿذ ٍلی هی هی

ّدای   )زغییش سًگ آب دس اثش ًـر هَاد ًفسی ٍ یدا ٍسٍد فاضدالب  

كددٌؼسی، ؿددْشی ٍ کـدداٍسصی ٍ هددَاد سًگددی هسشؿددحِ اص      

 ّدا( ٍ یدا ػَاهدل فیضیکدی    ش ؿدکَفایی آى ّا دس اثد  فیسَخالًکسَى

)اتدش، تداد ٍ اهدَاج( تاػدث ایجداد       )کذٍسذ آب( ٍ ػَاهل اللیوی

ـی گـسِ ٍ تاػث ایجداد خغدا   کػزغییشازی دس ػوك دیذ كفحِ

 .(2)جذٍل گشدد هی

 
ٍ مً م مطاهعٍ)عمك شفافيت( م  مىطم تعييه ميزان تريفي: شاخص فيزيکي 2 جديل  

 خغَط
فاكلِ اص ػاحل 

 )هسش(

گیشیاًذاصُ اػواق  

)هسش( دس  فلل تْاس  

گیشی دس اًذاصُ اػواق

 فلل زاتؼساى )هسش(

2 5 10 2 5 10 

1 

500 2   20/1    

1000  5/1    50/1   

1500   20/2    40/1  

2 

500 75/1    10/1    

1000  70/2    50/1   

1500   3   50/1  

 

گیشی هیضاى تؼضی اص ػٌاكش  دس سٍؽ ؿیویایی ًیض تا اًذاصُ        

زدَاى تدِ هیدضاى     هدی  ،)فؼفش ٍ ًیسدشٍطى( هَجدَد دس آب   هغزی

 .ٍلی احسوال خغا دس آًالیض دػسگاّی ٍجَد داسد د.تشخی زشٍفی 

اص  .دّدذ  یتذیي هفَْم کِ هیضاى ٍالؼی ػٌاكش هضتَس سا ًـاى ًو

عشفی هیدضاى فؼدفش ٍ ًیسدشٍطى دس فلدل تْداس دس آب کداّؾ       

 کِ دس تافر فیسَخالًکسَى رخیشُ ٍ تاػث سؿذ ٍ یاتذ دسحالی هی

 

 

گشدد ٍ تشػکغ دس فلل زاتؼدساى هیدضاى فؼدفش ٍ     ّا هیًوَ آى

ّدا اص   چدَى دس زغزیدِ ص َخالًکسدَى    .یاتدذ  ًیسشٍطى افدضایؾ هدی  

کٌٌدذگاى   ّا )یؼٌی هلدشف  خالًکسَىّا، زؼذاد فیسَ فیسَخالًکسَى

فؼفش ٍ ًیسشٍطى( کداّؾ یافسدِ ٍ هیدضاى ػٌاكدش هضتدَس دس آب      

 کدِ هیدضاى زشٍفدی دس    ؿَد اؿسثاُ هی ػثة ایيافضایؾ یافسِ ٍ 

 کِ ػکغ ایي لضیِ كدادق اػدر   زش اػر دسحالیزاتؼساى تیؾ

 .(3 )جذٍل
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مغذی مًجًم م  آب م  اعماق مختلفغلظت مًام : 3جديل  

 اعماق)متر(    فصًل خطًط

 ويتريت

 هيتر( ربگرم  )ميلي

 ويترات

 (هيتر رب گرم ميلي)

 آمًويًم

 ( گرم بر هيتر ميلي)

 كل ويتريژن

 گرم بر هيتر( ميلي)

 فسفات

 (گرم برهيتر ميلي)

 فسفركل

 (گرم بر هيتر ميلي)

2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 

 

1 

00 تْاس
3

/0 

00
3

/0 

00
1

/0 

01/0 

01
4

/0 

02
8

/0 

01/0 

01
8

/0 

01
6

/0 

89
2

/0 

89
4

/0 

85
1

/0 

11
1

/0 

09
8

/0 

08
0

/0 

04
6

/0 

08
5

/0 

06
4

/0 

00 زاتؼساى
2

/0 

00
2

/0 

00
2

/0 

01
2

/0 

01/0 

01
1

/0 

03
7

/0 

03
5

/0 

04
7

/0 

80
3

/0 

76
5

/0 

65
5

/0 
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5
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03/0 

05/0 

08
2
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04
5

/0 

08
0

/0 

 

2 

00 تْاس
1

/0 

00
1
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00
1

/0 
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0
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01
2

/0 

01
4

/0 

01
8
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01
9

/0 

02
8

/0 

71
1

/0 

84
2

/0 
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0

/0 

08
7

/0 

08
8

/0 

08
2

/0 

05
7

/0 
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1
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06
3

/0 

00 زاتؼساى
3

/0 

00
3

/0 

00
3

/0 

01
1

/0 

00
7

/0 

00
4

/0 

04
6

/0 

01/0 

03
1

/0 
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5

/0 
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1

/0 
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0

/0 
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9

/0 
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/0 
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3

/0 
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6

/0 

03
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/0 
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2
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تعييه سهطح  فيزيکي   حاصل اي كا برم شاخصوتايج        

دس اػواق هَسد تشسػی دس دٍ خظ زؼیدیي ؿدذُ، داهٌدِ    : تريفي

 ِ ػکـدی دس تْداس   ًَػاًاذ ػوك دیذ دس ػسَى آب زَػظ كدفح

ٍ  1/1حذالل تیي زاتؼساى ، دس هسش 3ٍ حذاک ش  5/1تیي حذالل 

تیي هیدضاى ؿدفافیر    Tتَد. تا زَجِ تِ آصهَى ، هسش5/1 حذاک ش

، دس ػدغح اعویٌداى   فلَل ػدال آب دس اػواق هَسد تشسػی دس 

 داس هَجَد اػر.  دسكذ اخسالف هؼٌی 99

تعييه سطح شيميايي   حاصل اي كا برم شاخصوتايج        

 داهٌِ غلظر ًیسشیر دس ػسَى آب دس تْاس تیي حدذالل : تريفي

تؼدساى تدیي   دس زا ٍگشم دس لیسدش   لیهی 003/0ٍ حذاک ش  001/0

دس  تاؿدذ.  گشم دس لیسشهی هیلی 003/0زا حذاک ش  002/0 حذالل

 ٍ حدذاک ش  01/0تْاس غلظر ًیسشاذ دس ػسَى آب تدیي حدذالل   

ٍ 004/0 حدذالل  دس زاتؼدساى تدیي   ٍگشم دس لیسدش   لیهی 028/0

غلظدر آهًَیدَم دس   . تاؿدذ  گشم دس لیسش هدی  لیهی012/0 حذاک ش

زشی ًؼثر تدِ زاتؼدساى    ؼسشدُاػواق هَسد ًظش دس تْاس، داهٌِ گ

ٍ حدذاک ش   01/0داسد. غلظر ایدي هدادُ دس تْداس تدیي حدذالل      

 046/0زا  01/0گشم دس لیسش ٍ دس زاتؼساى دس داهٌِ  لیهی 028/0

دسكدذ تدیي    95دس ػغح اعویٌداى  . گشم دس لیسش لشاس داسد لیهی

. ٍجدَد داسد اخسالف هؼٌی داس غلظر آهًَیَم دس تْاس ٍ زاتؼساى 

 894/0زا  711/0غلظر اصذ کل دس ػسَى آب دس تْاس دس داهٌِ 

زدا حدذاک ش    571/0گشم دس لیسش ٍ دس زاتؼساى تیي حدذالل   هیلی

گشم دس لیسش لشاس داسد اص ػَی دیگدش تدا زَجدِ تدِ      هیلی 803/0

، T-testّدا دس اػوداق هدَسد تشسػدی ٍ  آصهدَى       همدادیش غلظدر  

كذ تیي غلظر ایي دس 95داسی دس ػغح اعویٌاى  اخسالف هؼٌی

غلظر فؼدفاذ هحلدَل دس   . هادُ دس تْاس ٍ زاتؼساى هَجَد اػر

ٍ حدذاک ش   08/0آب دس اػواق هَسد ًظش دس تْداس، تدیي حدذالل    

ٍ  024/0گشم دس لیسش ٍ دس زاتؼساى تیي حدددذالل   هیلی 111/0

تاؿذ. دس ػدغح اعویٌداى    هی گشم دس لیسش  هیلی 05/0حددذاک ش 

اذ دس ػسَى آب دس تْداس ٍ زاتؼدساى   دسكذ تیي غلظر فؼف 99

غلظر فؼفش کل دس ػسَى آب دس .  داس ٍجَد داسد اخسالف هؼٌی

گدشم دس لیسدش ٍ    هیلی 085/0ٍ حذاک ش  057/0تْاس تیي حذالل 

گدشم دس   هیلدی  085/0ٍ حذاک ش  032/0دس زاتؼساى تیي حذالل 

  .تاؿذ لیسش هی

تعيهيه  بيًههًژيکي    حاصل اي كا برم شهاخص وتايج        

دس ػدسَى آب دس تْداس تدیي     aغلظدر کلشٍفیدل  : تريفيسطح 

هیکشٍگدشم دس لیسدش ٍ دس زاتؼدساى     6/4ٍ حدذاک ش   85/1حذالل 

. هیکشٍگدشم دس لیسدش لدشاس داسد    4/6ٍ حدذاک ش   2/2تیي حذالل 

زدَدُ فیسَخالًکسدًَی دس اػوداق     دػر آهدذُ تدشای صی  همادیش تِ

هخسلف ًـداًگش آى اػدر کدِ دس تْداس همدذاس آى تدیي حدذالل        

دس زاتؼساى  ٍهیکشٍگشم دس لیسش  68/6865ٍ حذاک ش  79/2798

هیکشٍگشم  33/8302ٍ حذاک ش  26/3313 دس داهٌِ تیي حذالل

ّای هـداّذُ   دس لیسش لشاس داسد.  اػاهی زؼذادی اص فیسَخالًکسَى

 آهذُ اػر. 4 جذٍل ؿذُ ًیض دس
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َای مشاَدٌ شدٌ م  ستًن آب اسامي تعدامی اي فيتًپالوکتًن :4جديل  

 Cyanophytaشاخٍ   Pyrrophytaشاخٍ  Chrysophytaشاخٍ 

Coscinodiscus   
 Actinosyclus 

Melosira 
Cyclotella 
Nitzschia 

Thalassionema 
Rhizosolenia  

Navicula 
Thalassiosira 

Stephanodiscus 
Cheatocerous 
Sceletonema 

Exuviaella 
Gymnodinium 

Goniaulax 
   Peridinium 
   Prorocetrum 

Oscillatoria 
Microcystis 

Aphanizomenon 
Anabaenopsis 
Merismopedia 

Lyngbya 
Anabaena 

   

َههای فيزيکههي، شههيميايي ي  ا تبههاط بههيه شههاخص       

ّا زَػدظ   ًسایج حاكل اص آًالیض آهاسی دادُ: بيًهًژيکي تريفي

لظدر  غتیاًگش آى اػر کِ دس فلل تْاس تدیي  ، آصهَى ّوثؼسگی

ٍ غلظر فؼفاذ ّوثؼسگی ٍجدَد داسد. دس زاتؼدساى    aکلشٍفیل

حِ ٍ ػودك لاتدل سؤیدر زَػدظ كدف      aًیض تیي غلظر کلشٍفیدل 

 .ؿَد ػکـی ّوثؼسگی هؼکَػی دیذُ هی

تا زَجِ تِ : سطح تريفي م  مىطمٍ مً م مطاهعٍتعييه        

 ِ دػددر آهددذُ تددشای  ؿدداخق فیضیکددی ٍ هیدداًگیي همددادیش تدد

 ّای ؿیویایی ٍ تیَلَطیکی دس اػواق هَسد تشسػی ٍ  ؿاخق

 

زَاى تِ زؼییي ػغح زشٍفی  هشتَعِ هی ّا تا اػساًذاسدهمایؼِ آى

هٌغمِ هَسد هغالؼِ خشداخر. حذاک ش ػوك دیذ دسػسَى آب، دس 

هسددش، هیدداًگیي غلظددر فؼددفش کددل دس ػددسَى آب دس تْدداس ٍ  3

گشم دس هسشهکؼة، هیاًگیي غلظر اصذ  هیلی 59زاتؼساى تشاتش تا 

گدشم دس هسشهکؼدة، هیداًگیي غلظدر      هیلدی  9/764کل تشاتش تا 

  زَدُ اًگیي صیگشم دسهسشهکؼة ٍ هی هیلی 5/3تشاتش تا  aکلشٍفیل

 تاؿدذ  گشم دس هسشهکؼة هدی  هیلی 84/5136فیسَخالًکسًَی تشاتش 

 (.5 )جذٍل

         

 

َای فيزيکي، شيميايي ي بيًهًژيکي تريفي َای حاصل اي شاخص اوگيه مامٌيم :5جديل   

مست آمدٌممامير بٍ  تريفي 

)هسش(حذاک ش ػوك دیذ  44443444  

گشم دس هسشهکؼة( فؼفشکل )هیلی 59  

9/764 گشم دس هسشهکؼة( اصذ کل )هیلی   

5/3  گشم دس هسشهکؼة( )هیلی aکلشٍفیل 

84/5136 گشم دس هسشهکؼة( )هیلی زَدُ فیسَخالًکسًَیصی   

 

 بحث
ّدای فیضیکدی،    ّذف کلی اص ایي خدشٍطُ، همایؼدِ ؿداخق          

چٌدیي تشسػدی   زشٍفی ٍ ّدن زؼییي ػغح ؿیویایی ٍ تیَلَطیکی 

ؿشایظ فؼلی اکَػیؼسن هٌغمِ هَسد هغالؼِ اص ًظش ػغح زشٍفی 

 تَد. ّای هزکَس  تا اػسفادُ اص ؿاخق

دس ّددش اکَػیؼددسن آتددی ػددْن تدداالیی اص زَلیددذ اٍلیددِ دس        

گیدشد. تدا افدضایؾ ػودك آب      آب كَسذ هی ّای ػغحی لؼور

کٌددذ. اص ػلددل ٍفددَس   سًٍددذ فسَػددٌسض ػددیش ًضٍلددی خیددذا هددی   

 زَاى تِ ٍجَد ًَس  ّای ػغحی آب هی ّا دس لؼور فیسَخالًکسَى

 

زدشیي  هسدش ؿداّذ تدیؾ    2ٍ اکؼیظى کافی اؿاسُ کشد. دس ػودك  

 10زَدُ فیسَخالًکسدًَی ٍ دس ػودك    ٍ صی aغلظر تشای کلشٍفیل

ٍلدی ّودیي سًٍدذ     ِ تَدُّا هَاجزشیي همادیش تشای آىنهسش تا ک

كَسذ هؼکدَع دس هدَسد ػودك لاتدل سؤیدر زَػدظ كدفحِ        تِ

رکش اػر کِ دس ّوِ هَاسد کاّؾ ؿَد. الصم تِ ػکـی دیذُ هی

کدذٍسذ آب   .ّا ًیؼر ؿفافیر آب دلیل تش ٍجَد فیسَخالًکسَى

 ای تاؿذ کدِ زَػدظ   هوکي اػر ًاؿی اص سػَتاذ ٍ ؿي ٍ هاػِ

ِ   ػیالب  ّدای ٍسٍدی، تدِ دسیدا ٍاسد ؿدذُ تاؿدٌذ       ّدا ٍ سٍدخاًد

ّدا )زغییدش    چٌیي زحر زاثیش ػَاهلی اص لثیل حضدَس آالیٌدذُ  ّن

سًگ آب دس اثش ًـؼر هَاد ًفسی تدِ اکَػیؼدسن آتدی یدا ٍسٍد     
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ّددای كددٌؼسی، ؿددْشی ٍ کـدداٍسصی ٍ یددا هددَاد سًگددی  فاضدالب 

( سًگ آب زغییدش  ّاّا ٍ یا ؿکَفایی آى هسشؿحِ اص فیسَخالًکسَى

زدَاى زخودیي دسػدسی اص     یاتذ ٍ ًوی کشدُ ٍ کذٍسذ افضایؾ هی

ؿاخق فیضیکی داؿر ًکسِ دیگشی کِ تایذ دس هَلغ اػسفادُ اص 

ایي ؿاخق سػایر کشد ایي اػر کِ َّا آفسداتی ٍ دسیدا کداهالق    

گشدد ٍ دس هَلغ اتشی  آسام تاؿذ دس غیشایي كَسذ خغا ایجاد هی

َج ٍ زالعن صیاد دس دسیا گضاسؽ دسػدسی  تَدى آػواى ٍ ٍجَد ه

 ِ زدَاى داد   ػکـدی ًودی  اص هیضاى ػوك لاتل سؤیر زَػظ كدفح

زَاى گفر کِ چَى کذٍسذ صیاد اػدر،   عَس حسن ًویتٌاتشایي تِ

هیضاى زَلیذ اٍلیِ ّن تاالػر ٍلی تا هذًظش داؿسي ّودِ هدَاسد   

ػدغح  زَاى تا کاستشد ؿاخق فیضیکی زخویٌی ًؼثی اص  فَق هی

 دس اکَػیؼسن آتی داؿر. زشٍفی

تیي ؿاخق فیضیکدی ٍ تیَلدَطیکی اسزثداط ٍجدَد داسد ٍ            

دس یدک   ػدغح زشٍفدی  زَاى جْر داؿسي زخویٌی ًؼدثی اص   هی

اکَػدیؼسن آتی غیشآلَدُ )هٌظدَس اص غیشآلدَدُ ایدي اػدر کدِ      

ّا تاؿذ ٍ ػَاهدل   کذٍسذ آب فمظ ًاؿی اص حضَس فیسَخالًکسَى

 جددای کدداستشد ؿدداخق تیَلددَطیکیتددِ دیگددش دخیددل ًثاؿددٌذ(

زدَدُ فیسَخالًکسدًَی( کدِ    ٍ صی aگیشی غلظر کلشٍفیدل  )اًذاصُ

ػکـی اػدسفادُ  گیش ٍلی دلیك اػر، اص كفحِکاسی تؼیاس ٍلر

کشد. ؿاخق ؿیویایی ًؼثر تِ ؿداخق فیضیکدی داسای دلدر    

زشی اػدر ٍلدی تدا اػدسفادُ اص آى ّدن تدا لاعؼیدر        ػول تیؾ

ًظش داد چَى احسوال خغا دس آًالیض ٍفی ػغح زشزَاى سٍی  ًوی

ًاؿدی اص آى   ذزَاًد  اهل خغا هیَػیکی اص دػسگاّی ٍجَد داسد. 

 تاؿددذ کددِ هٌدداتغ سّاػدداصی فؼددفش ٍ اصذ تددا اٍج صهدداى زَلیددذ  

خَاًی ًذاؿسِ تاؿذ چَى دس تْاس هیضاى فؼفش هَجدَد دس آب  ّن

سػذ تِ ایي ػلر کِ دس عی فلدَل ػدشد ػدال،     تِ اٍج خَد هی

ّدای ػومدی    ّا تِ لؼوراسی اص آتضیاى زلف ؿذُ ٍ الؿِ آىتؼی

ّا تِ ٍاحذّای ػاصًذُ خَد )اص جولدِ   آب سفسِ ٍ زَػظ تاکسشی

ػلر گدشدؽ ػدغح تدِ    گشدد. دس تْاس تِ فؼفش ٍ اصذ( زثذیل هی

ػوك آب دس اثدش ٍصؽ تداد، ایدي هدَاد تدِ ػدغح آٍسدُ ؿدذُ ٍ        

 هَجدة   ساافضایؾ غلظر هَاد هغدزی آب ًؼدثر تدِ زاتؼدساى     

. تا افضایؾ دهای آب دس اٍاخش تْداس ٍ اٍایدل زاتؼدساى ٍ    ؿَدهی

ّا ایدي هدَاد    هؼاػذ ؿذى ؿشایظ تْیٌِ تشای سؿذ فیسَخالًکسَى

ٍ  aٍ افدضایؾ غلظدر کلشٍفیدل    گشدد ّا هیكشف سؿذ ٍ ًوَ آى

اص ػَاهدل   .سا دستش خَاّدذ داؿدر  زَدُ فیسَخالًکسًَی هیضاى صی

اػسفادُ اص ایي ؿاخق دخالدر داسًدذ   دیگش کِ دس تشٍص خغا دس 

ِ   زدَاى تدِ آصاد ؿدذى فؼدفش دس     هی ػلدر هساتَلیدر   زاتؼدساى تد

چٌیي دفغ هَاد صا ذ زَػظ آتضیداى ٍ ٍسٍد  ّا ٍ ّن فیسَخالًکسَى

ّای  ّای کـاٍسصی ٍ فاضالب ػلر خؼابهٌاتغ آالیٌذُ تِ دسیا تِ

تاؿدٌذ   ؿْشی، كٌؼسی کِ داسای همادیش صیادی فؼفش ٍ اصذ هدی 

گشدًدذ کدِ زدشاکن     تٌاتشایي ّوِ ایي ػَاهل تاػث هی اؿاسُ کشد.

 ّا تا هیضاى فؼفش ٍ اصذ هسٌاػة ًثاؿذ. فیسَخالًکسَى

زدشیي ؿداخق هَجدَد، جْدر      ؿاخق تیَلَطیکی، دلیدك        

تاؿذ کدِ زَػدظ    ػغح زشٍفی دس یک اکَػیؼسن آتی هی زؼییي

آتی  زَاى سٍی ػغح زشٍفی دس یک اکَػیؼسن آى تا لاعؼیر هی

کِ كدشف   ٍلی زٌْا ػیة آى، ٍلر ٍ ّضیٌِ صیادی اػر ًظش داد.

ؿٌاػدددایی ٍ ؿدددواسؽ  ،aگیدددشی غلظدددر کلشٍفدددی  اًدددذاصُ

زددَدُ فیسَخالًکسددًَی ّددا ٍ تدداالخشُ هحاػددثِ صی فیسَخالًکسددَى

 گشدد.  هی

خضس دس اػواق هَسد تشسػی، تا زَجدِ تدِ هیدضاى     آب دسیای       

 ِ  ٍ  aغلظدر کلشٍفیدل  ػکـدی،  حذاک ش ػوك دیذ زَػظ كدفح

ّای هضٍزشٍف ٍ اص ًظش غلظر  زَدُ فیسَخالًکسًَی دس سدُ آبصی

 دس  .ّددای یددَزشٍف لددشاس داسد فؼددفش کددل ٍ اصذ کددل دس سدُ آب

ٍ ص َخالًکسَى تدش حؼدة    خالًکسَىّای هضٍزشٍف زَلیذ فیِسَآب

ػشضِ هَاد هغزی زَػؼِ یافسِ ٍ هسٌاػة تا آى، ػودك دیدذ آب   

ّددا کٌسشلددی دس ٍسٍد  چددِ دس ایددي آبیاتددذ. چٌدداى کدداّؾ هددی

ّای اًؼاًی كدَسذ ًگیدشد، اػدسؼذاد تداالِیی دس جْدر       فاضالب

 .سػیذى تِ هشحلِ خشغزایی یا یَزشٍفی سا داسًذ

تٌذی دیگشی ًیض دس ایي ساػسا اًجام ؿذُ اػدر کدِ    عثمِ       

ٍ فؼفش کل سا هذًظش لشاس دادُ اػر. تا زَجدِ   aغلظر کلشٍفیل

آب دسیای خضس دس هٌغمِ هَسد هغالؼِ اص ًظش  ذیتٌ عثمِایي تِ 

ّای هضٍزشٍف ٍ اص ًظش غلظر فؼفش  دس سدُ آب aغلظر کلشٍفیل

ّای یَزشٍف لشاس داسد کِ هْش زاییذی تدش ًسیجدِ    کل دس سدُ آب

. خذیذُ یدَزشٍفی، ًـداًِ تداسصی اص دخالدر اًؼداى      تاؿذ لثل هی

. هشحلدِ  یاتدذ  ّا تِ ؿذذ کاّؾ هدی  اػر. ػوك دیذ دس ایي آب

زَاًذ حیاذ یدک اکَػیؼدسن سا تدا     یَزشٍفی دس كَسذ زذاٍم هی

خغش جذِی سٍتشٍ ػاصد ٍ ػثة ایجاد زَالی دس اکَػیؼسن گشدد. 

ّدای اًؼداًی دچداس خذیدذُ      ّایی کِ تدش اثدش فؼالیدر    هؼوَالق آب

اًددذ، ؿدداًغ تشگـددر تؼددیاس کوددی تددِ هشاحددل  یددَزشٍفی ؿددذُ

 الیگَزشٍف ٍ هضٍزشٍف سا داسًذ. 
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Abstract 
To compare physical, chemical and biological indices of primary productions on the coast of 

Bandar-e Anzali, water column in the depths of 2, 5 and 10 meters was sampled.  The physical 

index of primary productions by using the Secchi disc Was calculated, chemical index by 

measuring the density of nutrients in water and biological index by determining the density of 

Chlorophyll a in phytoplankton’s were calculated. The maximum clearance was 300 centimeters 

in spring and the average maximum density of total Phosphorus and total Nitrogen in water 

column was in spring and respectively 0.061 and 0.831 milligram per Liter (p<0.05). The 

maximum density of Chlorophyll a was in summer, 6.4 microgram per cubic meter. The results 

show that among these indices, it is better to use physical and biological indices. Both indices 

statistically have reversed correlation (p<0.05). Through comparison of information with 

qualitative water class tables, water of Caspian Sea can be located in Mesotroph water class from 

the density of Chlorophyll a point of view according to the amount of summer vision depth by 

Secchi disc and at the beginning of Eutroph water class from the point of view of total 

Phosphorus and total Nitrogen (p<0.05). 
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