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 Introduction: Oceans/Seas are important components of Earth that are affected by global 

warming and climate change; therefore, assessing them has become more important.   

Materials & Methods: In the present study, changes in physicochemical parameters of water 

in the coral area of Chabahar Golf from April 2018 to March 2020 were investigated by C.T.D 

set.  

Results: The results indicated that the temperature, salinity, dissolved oxygen, pH, turbidity, 

nitrite, phosphate and silicate did not differ significantly during the sampling period (p> 0.05). 

However, nitrate and chlorophyll-a (Chl-a) showed a significant difference (p <0.05). Based 

on the results, the amount of nitrate in 2020 (2.89±1.05 mg/l) was significantly higher than in 

2018 and 2019 (p <0.05). Nitrate content was measured 1.80±0.83 mg/l in 2018 and 1.05±0.49 

mg/l in 2019. Nitrate content were not significantly different between 2018 and 2019 (p>0.05). 

The amount of Chl-a in 2019 (16.25±7.96mg/m3) was significantly higher than in 2018 and 

2020 (p<0.05). The amount of this parameter in 2017 was 3.11±0.92 mg/m3 and in 2020, it was 

7.49±1.72 mg/m3. Chl-a content did not show a statistically significant difference between 2018 

and 2020 (p<0.05).  

Conclusion: In conclusion, the results of this study indicated that the condition of 

physicochemical parameters of water of investigated region were relatively stable during the 

sampling period. 
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  چابهار جیخل یآب در مناطق مرجان ییایمیکوشیزیف یپارامترها راتییروند تغ یبررس

 
 
 
 
 
 

 

 *آبکنارعلی مهدی

 
 

  چابهار، ایرانشیالت، واحد چابهار، دانشگاه آزاد اسالمی،  گروه 

 چکیده  کلمات کلیدی
 aکلروفیل 

 شوری
 دما

 اکسیژن محلول
 سیلیکات

  اندریای عم

 

شند، بنابراین بایمی میغییرات اقلت و نیگرم شدن کره زمفرآیند  ریهستند که تحت تأث نیمهم کره زم یاز اجزا اهایدر وها انوسیاق :مقدمه 

  مهم است. اریها بسآن یابی، ارزنیبنابرا

ا اسفند ت 1396فروردین  زاخلیج چابهار حاضر تغییرات پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب در مناطق مرجانی  در مطالعه ها:مواد و روش

  بررسی شد. C.T.Dتوسط دستگاه  1398

های ورهیکات طی دت و سیلنتایج این تحقیق نشان داد که میزان دما، شوری، اکسیژن محلول، اسیدیته، کدورت، نیتریت، فسفا نتایج:

 (.>05/0pی بودند )داریمعنف دارای اختال aان نیترات و کلرفیل میز کهیدرحال ،(<05/0p) ندنداشت یداریمعن اختالف بردارینمونه مختلف

 1397و  1396ی هاسال تر ازی بیشداریمعن طوربهگرم بر لیتر( میلی 89/2±05/1) 1398سال  نیترات در میزان آمده دستبهنتایج  اساسبر

ی ریگاندازه گرم بر لیتریمیل05/1±49/0، 1397در سال گرم بر لیتر و میلی 80/1±83/0، 1396(. میزان نیترات در سال  >05/0pبود )

 1397نیز در سال  aل (. میزان کلروفی<05/0pداری نداشت )اختالف معنی 1397و  1396های (. میزان نیترات بین سال>05/0pشد )

(. میزان این شاخص  در سال >05/0p) بود 1398و  1396ی هاسالتر از ی بیشداریمعن طوربه( مکعبگرم در مترمیلی 96/7±25/16)

 a . میزان کلروفیلگیری شدگرم در مترمکعب اندازهمیلی 49/7±72/1، 1398گرم در مترمکعب و در سال میلی 92/0±11/3، 1396

 (.<05/0pی نشان نداد )داریمعناختالف آماری  1398و  1396ی هاسالبین 

ی نسبتاً پایدار بردارونهنمدوره  اد که پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب در منطقه طیدر مجموع نتایج این تحقیق نشان د گیری:بحث و نتیجه

  بود.
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 قدمهم
حیات روی  از زیباترین آثار یکی عنوانبه سازی آبسنگهامرجان       

 پر یهاستمیجوامع جزو اکوس ینا(. 1) شوندیم کره زمین شناخته

 یهاستمیاکوس ینب را یاهگون تنوع ترینیشب و شوندمی محسوب یدتول

جهان  یغن یومب ینمناطق حاره دوم یهابعد از جنگل .دارند یاییدر

ساز آبسنگ یهامرجان گذشته، دهة سه طول در (.1) شوندیم محسوب

 توسط چه عملکرد، و در ساختار را بزرگی تغییرات جهان، سرتاسر در

 (. باالترین2) اندکرده تجربه ،زایماریب عوامل چه و طبیعی عوامل

 ،ماهیگیریهاانوسیاق آلودگی ،سازآبسنگ یهاستمیاکوس برای تهدیدها

 باشدیم هاانوسیاق شدن اسیدی و هوا و آب جهانی تغییر حد، از بیش

ی مرجانی در سرتاسر جهان به هاآبسنگاین عوامل  ریتأث(. تحت 3)

اده نشان د قاتیتحق (.4ی در حال کاهش هستند )اسابقهیبمیزان 

مانند کمبود نور، کدورت باال،  یطینامناسب مح طیاست که شرا

قرار گرفتن در  ،یگذاردما، رسوب شیباال، کاهش عمق، افزا یشور

هوا باعث کاهش  یناگهان اترییها و تغطوفان ،یهوازدگ ایهوا  معرض

دلیل داشتن ی مرجانی بههاآبسنگ(. 5) ها خواهد شدتنوع مرجان

نوری و گیاهی بسیار حساس بوده و با توجه به ی زیاد جاهاگونه

مرجانی، خود منبع  یهاآبسنگوابسته به  که بسیاری از موجوداتاین

ی مهم و اقتصادی هستند، هاگونهماهیان، میگوها و سایر  غذای اصلی

ی هابیآسجهت مصون ماندن از  هاستمیاکوسلذا حفاظت از این 

 ظلحا به چه مرجانی یهاآبسنگ (. ارزش6)مختلف ضروری است 

 مطالعه به نیاز تا شودیم باعث اقتصادی ظلحابه چه و محیطی زیست

 احساس پیش از بیش هاآن از حفاظت و وضعیت بررسی زمینه در

در همین ارتباط مطالعات متختلفی درخصوص بررسی  (.7گردد )

شرایط محیطی مناطق مختلف خلیج فارس و نیمه جنوبی دریای 

، 10، 9، 8) ققین داخلی و خارجی انجام شده استعمان توسط مح

11 ،12 ،13 ،14 ،15 ،16 ،17.) Zarei  در گزارش خود اظهار داشت

تر و ارتباط دلیل عمق بیشکه نوسانات دمایی آب در دریای عمان به

 8/19بین  )حدوداً تر استبا اقیانوس هند نسبت به خلیج فارس کم

های سطحی الیه دمایی نوسانات کهدرصورتی گراد(.درجه سانتی 23تا 

و شوری  گراددرجه سانتی 40تا  3/12آب در خلیج فارس را بین 

. نتایج مطالعات انجام شده در (18) داد گزارش ppt 37-50 را بینآن

های در الیه a کلروفیل که غلظت عمان نشان داد جنوبی دریای مناطق

 طوره(. ب19) دنوسان بو مکعب در گرم در مترمیلی 0-5/2 بین سطحی

 فراچاهنده هایآب وجود علتعمان به اولیه دریای نظر تولیدات کلی از

(Upwelling) تر مونسون تابستانه نسبت به خلیج فارس غنی خالل در

اطراف دریای  شهرهای نیترمهم(. خلیج چابهار یکی از 12باشد )می

 وداً حد مساحتی این خلیج با گرددیمعمان در کشور ایران محسوب 

سواحل استان  شرقیجنوب هیالیمنته در یلومترمربعیک 85/14927

 60° 45ʹ 32ʺو  60° 30ʹ 25ʺجغرافیایی طول در و و بلوچستان سیستان

است.  گرفته قرار 25° 26ʹ 08ʺو  °25 15ʹ 17ʺ و عرض جغرافیایی

 آزاد منطقه اراضی به شمال از در این منطقه هامرجان رویش منطقه

 از و چابهار شهری قسمت به شرق از عمان دریای به وبجن از چابهار

 تنوع با این خلیج دارد. امتداد دریایی نیروی پایگاه و کنارك به غرب

 هاطیمح نیترعیوس از هند، یکی به اقیانوس تر نسبتکم نسبتاً زیستی

و پدیده  هاانیجر وجود دلیل(. به6) شودیم شناخته هامرجان رشد برای

 فیزیکوشیمیایی پارامترهای در زیادی تغییرات چابهار خلیج در فراچاهنده

محیطی منطقه بیولوژیکی و زیست یهایژگیو که روی دهدیمرخ  آب

منظور در تحقیق حاضر پارامترهای (. بدین20زیادی دارد ) راتیتأث

فیزیکی و شیمیایی آب در مناطق مرجانی بندر چابهار مورد مطالعه 

 کدورت و شوری مانند نامناسب از شرایط برخیو بررسی قرار گرفت. 

 هاآن پوشش آن دنبالبه و هامرجان تنوع باعث کاهش منطقه در باال

 دلیلدریای عمان به یهامرجان دیگر سوی (. از9، 13شده است )

خطر  معرض در انسانی یهاتیفعال از ناشی یهایآلودگ مانند عواملی

 یافتن جهت ییهایبررس زم استال بنابراین (.9) باشندمی نابودی

پایش  اقتصادی، استفاده ،هاآن سالمت حفظ جهت مناسب راهکاری

با  .گیرد صورت هاآن وضعیت دقیق ثبت و مشاهده منظوربه مداوم

چه ذکر شد در مطالعه حاضر روند تغییرات پارامترهای توجه به آن

لیپار(  تل)ساحل ه چابهار خلیج مرجانی مناطق آب در فیزیکوشیمیایی

 بررسی شد.  1398تا اسفند  1396فروردین  در خلیج چابهار از

 

 هامواد و روش

شهید کالنتری   اسکله شمال سایت مرجانی در ی ازبردارنمونه      

جغرافیایی  مختصات با لیپار )خلیج چابهار( ساحل هتل به معروف

(. 1انجام شد )شکل  شمالی عرض °25 19ʹ و شرقی طول 60° 37ʹ

شهید  اسکله نزدیك موقعیت جغرافیایی نظر از لیپار هتل ایستگاه

 ی واصخره نوع از بستر ایستگاه این در است. گرفته قرار کالنتری

 بستر اصلی روی ماسه و شن مقداری عمق افزایش با که بوده سخت

وجود اسکله  دلیلبه ناحیه این در جریان بودن کم .پوشاندیم را

شده است.  منطقه این در یگذاررسوب افزایش باعث شهید کالنتری،

 داده فرصت رشد مقاوم نسبتاً یهامرجان از برخی به تنها امر این

مرجان در  یعنوان پوشش برابه یاوسعت منطقه صخره (.9است )

منطقه در  نیها در امرجان یمحدود بوده و از طرف اریساحل بس نیا

قبل  انیدر سال یمصنوعصورت به هستند که غالباً یمد و جزر ریز

 نیاز ب که اکثراً افتندینقطه انتقال  نیبه ا یبهشت دیاز اسکله شه

 اند.رفته
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 (21) مطالعه مورد : منطقه1شکل

 

اسیدیته، شوری،  میزان شامل آب فیزیکی و شیمیایی پارامترهای       

 C.T.Dسط دستگاه پرتابل تو a و کلروفیل اکسیژن محلول، دمای آب

 ی و ثبت شد. بر این اساس میزانریگاندازهشرکت هیدرونات  ساخت

 نیتریت به نیترات احیای شامل که کادمیوم احیاء روشآب به نیترات

 موجطول در آن سنجش و آزودی تشکیل سپس و کادمیوم توسط

(. 22) شد یریگاندازه ،باشدیم اسپکتروفتومتر با دستگاه نانومتر 540

 )سولفانیل آروماتیك آمین یك با واکنش اساس برنیز  هانمونه نیتریت

 در هانمونه جذب و یریگاندازه آزودی ترکیب یك تشکیل و آمید(

اسپکتروفتومتر تعیین  دستگاه از استفاده با نانومتر 540 موج طول

 هضم و قلع کلرید احیاء روشبه سیلیکات یریگاندازه (.22گردید )

نانومتر توسط دستگاه  882 موج طول در هاآن جذب قرائت و هاونهنم

بر  ی میزان فسفاتریگاندازه (.22) اسپکتوفتومتر صورت پذیرفت

 کمپلکس تشکیل بر که انجام شد Riley وMurphy  روش اساس

 882 موجطول در هانمونه جذب است. استوار آمونیوم فسفومولیبدات

 (.22ثبت گردید ) و یریگاندازه تروفتومتراسپک دستگاه توسط نانومتر

انجام شد. ابتدا  23نسخه  SPSS افزارنرم توسط هاداده یآمار زیآنال

 Kolmogorovآزمون  از استفاده ها بابودن  توزیع داده بررسی نرمال

Smirnov توجه به مشاهده توزیع نرمال جهت مقایسه بررسی شد. با 

 آزمون پارامتری ی مختلف ازهاهدورآوری شده بین ی جمعهاداده

One-Way ANOVA  و جهت تعیین وجود و یا عدم وجود اختالف

استفاده شد. از   Duncan از آزمون تعقیبی هادوره بین داریمعن

نیز برای مشخص کردن ارتباط بین پارامترهای  Pearson آزمون

 Graphpad افزارنرم توسط نمودارها شد. رسم شده استفاده گیریاندازه

prism  انجام شد. 8نسخه 

 

 

 نتایج
ه مورد مقایسه نتایج پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب در منطق       

یزان دست آمده مهنتایج ب شده است. براساس ارائه 1جدول  مطالعه در

 ه(، اسیدیت5(، اکسیژن محلول )شکل 4(، شوری )شکل 3دما )شکل 

 ( و9(، فسفات )شکل 8(، نیتریت )شکل 7(، کدورت )شکل 6)شکل 

ی فاقد هر بردارنمونهی مختلف هاسالطی  (10سیلیکات )شکل 

ی طمیانگین دما  (.<05/0pبودند ) داریمعنگونه اختالف آماری 

 98/26±72/3 ،03/27±79/3 بیترتبه 1398 و 1397 ،1396 هایسال

، 69/36±14/0، میانگین شوری گرادیسانتدرجه  22/26±19/4و 

ن گرم بر لیتر، میانگین اکسیژمیلی 65/36±44/0و  88/0±77/36

گین بر لیتر، میان گرمیلیم 31/6±76/0و  84/0±35/6، 22/0±38/6

 ، میانگین کدورت05/8±82/0و  03/8±91/0، 08/8±75/0اسیدیته 

 نیتریت ،NTU واحد 42/4±68/1 و 61/1±99/3 ،32/1±11/4

رم بر لیتر، گمیلی 014/0±004/0 و 002/0±023/0 ،008/0±019/0

گرم بر میلی 024/0±01/0و  036/0±02/0، 042/0±01/0فسفات 

 گرممیلی 27/0±07/0و  22/0±09/0، 26/0±07/0لیتر و سیلیکات 

ه در منطق نتایج پارامترهای کیفی آب مقایسه شد. یریگاندازهبر لیتر 

 (،F=15/0 ؛df=2 ؛P=85/0) (3 )شکل دما میزان که داد نشان مطالعه مورد

( 5محلول )شکل  اکسیژن ،(F=82/1؛ df=2؛ P=17/0) (4 )شکل ریشو

(09/0=P2 ؛=df48/2 ؛=F،) 91/0) (6 )شکل اسیدیته=P2 ؛=df؛ 

095/0=F 7(، کدورت )شکل) (79/0=P 2؛=df 23/0؛=F نیتریت ،)

؛ P=132/0( )9(، فسفات )شکل F=21/1؛ df=2؛ P=310/0) (8 )شکل

2=df15/2 ؛=F 10( و سیلیکات )شکل) (305/0=P 2؛=df 23/1؛=F )

  .بودند دارینمعفاقد هرگونه اختالف آماری  یبردارنمونه یهاسال طی

 

 

 

 
 (.Acropora sp)های غالب منطقه مرجان: 2شکل
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 برداریهای مختلف نمونهگیری شده طی سال: مقایسه میانگین پارامترهای اندازه1جدول 

 

 
 

یبردارنمونهی مختلف هاسال: مقایسه تغییرات دما طی 3شکل  
 

 بیشینه کمینه دامنه (SD±)میانگین  زمان سنجش ای کیفیت آبمتغییره

 گراد()درجه سانتی دمای آب
1396 79/3±03/27 44/29-62/24 10/20 40/32 
1397 72/3±98/26 34/29-61/24 80/20 10/32 
1398 27/4±22/26 94/28-50/23 10/19 30/32 

 لیتر(گرم/میلی)میلی شوری
1396 14/0±69/36 78/36-60/36 52/36 92/36 
1397 15/0±77/36 87/36-66/36 50/36 97/36 
1398 13/0±65/36 74/36-57/36 51/36 91/36 

 لیتر(گرم/)میلیاکسیژن محلول 
1396 09/0±38/6 44/6-33/6 21/6 48/6 
1397 08/0±35/6 40/6-29/6 24/6 50/6 
1398 07/0±31/6 35/6-26/6 22/6 46/6 

 اسیدیته
1396 01/0±08/8 17/8-08/8 06/8 21/8 
1397 01/0±05/8 12/8-83/7 54/7 19/8 
1398 01/0±03/8 09/8-96/7 29/7 15/8 

 (NTU)کدورت 
1396 32/1±11/4 95/4-27/3 26/2 20/6 
1397 61/1±99/3 02/5-97/2 28/1 86/6 
1398 68/1±42/4 49/5-34/3 44/1 67/6 

 گرم/مترمکعب()میلی   aکلروفیل
1396 92/0±11/3 52/2-26/0 36/1 44/4 
1397 96/6±25/16 92/9-87/2 05/0 88/36 
1398 72/1±49/7 89/3-08/2 84/1 33/25 

 لیتر(گرم/)میلی  نیتریت
1396 008/0±019/0 025/0-014/0 01/0 03/0 
1397 003/0±023/0 036/0-010/0 01/0 07/0 
1398 001/0±014/0 022/0-006/0 01/0 04/0 

 لیتر(گرم/)میلی نیترات
1396 83/0±80/1 33/2-26/1 60/0 00/3 
1397 49/0±05/1 36/1-73/0 20/0 00/2 
1398 49/1±82/2 77/3-47/1 30/1 70/5 

 لیتر(گرم/)میلی فسفات
1396 01/0±04/0 059/0-025/0 01/0 08/0 
1397 01/0±03/0 049/0-023/0 01/0 07/0 
1398 01/0±02/0 035/0-013/0 01/0 06/0 

 لیتر(گرم/)میلی سیلیکات
1396 07/0±26/0 31/0-21/0 14/0 44/0 
1397 10/0±22/0 30/0-13/0 01/0 48/0 
1398 07/0±27/0 32/0-23/0 21/0 44/0 
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 یبردارنمونهی مختلف هاسالوری طی : مقایسه تغییرات میزان ش4شکل 
 

 
 یبردارنمونهی مختلف هاسال: مقایسه تغییرات میزان اکسیژن محلول طی 5شکل 

 

 

 

 یبردارنمونهی مختلف هاسال: مقایسه تغییرات میزان اسیدیته طی 6شکل
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 یبردارنمونهی مختلف هاسال: مقایسه میزان کدورت طی 7شکل 
 

 
 

 یبردارنمونهی مختلف هاسال: مقایسه میزان نیتریت طی 8شکل
 

 
 یبردارنمونهی مختلف هاسال: مقایسه میزان فسفات طی 9 شکل
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یبردارنمونهی مختلف هاسال: مقایسه میزان سیلیکات طی 10شکل   
 

 11در شکل ی بردارنمونهی هاسالمقایسه میزان نیترات طی        

 و 1397، 1396ی هاسالشده است. میانگین نیترات طی  آورده

گرم میلی 82/2±05/1و  05/1±49/0 ،80/1±83/0 بیترتبه 1398

 1398ال آمده میزان نیترات در س دستبهبر لیتر بود. براساس نتایج 

ی هاسال تر از مقادیر اندازه گیری شده دری بیشداریمعن طوربه

 1396ی هاسال(؛ اما بین F=9؛ df=2؛ P=001/0) بود 1397و  1396

 (.F=43/3؛ df=2؛ P=114/0) نداشت وجود یداریمعن اختالف 1397 و

ارائه شده است.  12نیز در شکل  aی میزان کلروفیل ریگاندازهنتایج 

 بیترتبه 1398و  1397، 1396ی هاسالطی  aمیانگین کلروفیل 

بر  لیتر بود. بر گرمیلیم 49/8±32/2و  96/7±25/16، 93/0±11/3

 طوربه 1397در سال  aآمده میزان کلروفیل  دستبه اساس نتایج

ی هاسالی شده در ریگاندازهتر از مقادیر ی بیشداریمعنمشخص و 

ی هاسال(؛ اما بین F=30/10؛ df=2؛ P=001/0بود ) 1398و  1396

؛ P=97/0ی وجود نداشت )داریمعناختالف آماری  1398و  1396

2=df 11/0؛=F.)  

ی شده ریگاندازه هایشاخص پیرسون بین آنالیز همبستگی نتایج       

 یهمبستگآمده  دستبهآورده شده است. براساس نتایج  2جدول  در

ی مختلف هادورهفیزیکوشیمیایی آب طی  یپارامترها ینب دارییمعن

ی داریمعناین اساس همبستگی منفی و  بر شد. مشاهده یبردارنمونه

چنین هم ( وN=36؛ >05/0p؛ 330/0- =r) aکلروفیل  رات وبین نیت

( مشاهده N=36؛ >05/0p؛ r= -331/0نیترات و اکسیژن محلول )

( نیز N=36؛ >05/0p؛ r= -348/0) داریمعنشد. همبستگی منفی و 

بین دما و اکسیژن محلول نیز  بین نیتریت و کدورت وجود داشت.

 ( مشاهده شد.N=36 ؛>05/0p ؛r=332/0) داریمعنو  مثبت همبستگی

 

 
 یبردارنمونهی مختلف هاسال: مقایسه میزان نیترات طی 11شکل 
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 یبردارنمونهی مختلف هاسالطی  a: مقایسه میزان کلروفیل 12شکل 

 

 ی شدهریگاندازههای : همبستگی بین شاخص2جدول 

 >01/0pدار در سطح ، **تفاوت معنی>05/0pار در سطح د*تفاوت معنی                       

 

 بحث
های در بازه زیستی از پارامترهای آوری شدهاطالعات جمع بررسی       

آورد تا بتوان تغییرات بلند زمانی طوالنی مدت این امکان را پدید می

(. 23) کرد درك مختلف را بهتر هایمحیط زیستی در مدت پارامترهای

صورت شوری به و حرارت درجه نوسانات تاثیر مطالعات تردر بیش

اکثر  توافق که چند هر. (27، 26، 25، 24) بررسی شده است مجزا

 فاکتورهای تمامی آبی هایاکوسیستم در که است این بر محققان

 باشندمی گذاراثر آبزیان رشد و سالمت بر تواماً زیستی غیر و زیستی

 قانع نتایج تواندنمی مجزا صورتبه هافاکتور این از یك هر مطالعه و

 در بررسی نیازمند مطالعات این از برخی بسا چه نماید. ارائه ایکننده

 متعددی مطالعات امروز در تا به (.23)هستند  ساله چند زمانی هایبازه

های آبی انواع مختلف اکوسیستم در غیرزیستی و زیستی فاکتورهای

آزمایشگاهی  و طبیعی هایمحیط ویر هاآن تاثیرات مطالعه شده و

با توجه . (23، 33، 32، 31، 03، 29، 13، 11، 28) است شده گزارش

چه ذکر شد، در مطالعه حاضر پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب به آن

های خلیج چابهار )ایستگاه هتل طی یك بازه زمانی سه ساله در آب

ات رجز میزان نیتهبتحقیق نشان داد که  نتایج این لیپار( بررسی شد.

داری طی شده اختالف معنی گیریپارامترهای اندازه سایر aکلروفیل و

 مواد هایبررسی نتایج برداری نشان ندادند.های مختلف نمونهسال

 Behzadi توسط شده انجام سیلیکات( و فسفات نیتریت، )نیترات، مغذی

 گونههیچ الرك جزیره پیرامون مرجانی های زیستگاه در، و همکاران

 Balakrishna. (34) نداد نشان اطراف جزیره هایایستگاه در را تفاوتی

نیز با بررسی پارامترهای مغذی )نیترات، فسفات، فسفر  ،و همکاران

ساله در داری طی یك بازه زمانی یكکل و سیلیکات( اختالف معنی

تحقیق  در .(23) ندادند گزارش هند کشور در Tuticorin ساحلی هایآب

داری معنی شکل هب 1398 سال در شده گیرینیترات اندازه ر میزانحاض

 برداری بود. دلیل این نتایج احتماالً های نمونهتر از سایر دورهبیش

در حال  1398 سال که در باشدفراچاهنده می هایعلت وجود جریانبه

، Sadeghianو  Ebrahimi. در تائید این نتایج گیری بوده استشکل

  نیترات نیتریت فسفات لیکاتسی aکلروفیل  دما شوری اکسیژن محلول اسیدیته کدورت

 نیترات 1         

 نیتریت -004/0 1        

 فسفات 186/0 251/0 1       

 سیلیکات 028/0 031/0 008/0 1      

 aکلروفیل  -358/0* -066/0 -236/0 -075/0 1     

 دما -258/0 -281/0 -208/0 065/0 199/0 1    

 شوری -155/0 202/0 221/0 017/0 075/0 -030/0 1   

 اکسیژن محلول -353/0* -237/0 -054/0 -041/0 093/0 332/0* 042/0 1  

 اسیدیته -225/0 244/0 -050/0 050/0 -246/0 038/0 -004/0 -123/0 1 

 کدورت 154/0 -348/0* -217/0 -289/0 110/0 -007/0 -129/0 078/0 -104/0 1
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 ان. بنابر گزارش این محقق(35) ندنتایج مشابهی دست یافتز به نی

های شمالی های سطحی آبگیری شده در الیهمیزان نیترات اندازه

و در بهار و  7/2و  9/1ترتیب به 1386دریای عمان در بهار و پاییز 

میکرومول در لیتر بود.  براساس  1/2و  6/1ترتیب را به 1388پاییز 

نسبت  1397در سال  aکه میزان کلروفیل رفتنتایج فوق انتظار می

دست آمد. نتایج تر باشد که همین نتایج نیز بهها بیشبه سایر دوره

در منطقه  aمیزان کلروفیل 1397که در سال  حاضر نشان داد تحقیق

داری باالتر بود. شکل معنیهبرداری بهای نمونهنسبت به سایر دوره

سال میزان نیترات در منطقه  دهد که در اینبررسی نتایج نشان می

تر داری پایینطور معنیهها بنیز در همین سال نسبت به سایر دوره

بود. نتایج همبستگی نیز بین میزان اکسیژن محلول و نیترات منفی 

حاکی از کاهش میزان  تواند احتماالًدار بود. این نتایج میو معنی

آلودگی در منطقه طی این بازه زمانی باشد. در تحقیق حاضر دامنه 

گرم در میلی 44/4-36/1بین  1396در سال  aتغییرات کلورفیل

گرم در لیتر و در سال میلی 88/35-05/0بین  1397لیتر، در سال 

گیری شد. دامنه گرم در لیتر اندازهمیلی 33/25-84/1بین  1398

)محدوده مناطق  سطحی دریای عرب هایدر الیه a یرات کلروفیلتغی

گرم در متر میلی 1/0-2/1شرقی دریای عمان( بین فصول مختلف 

 aمیزان کلروفیل نیز ،Sadeghianو  Ebrahimi(. 36) شد گزارش مکعب

های سطحی نیمه شمالی دریای عمان را در بهار و پاییز در الیه

 7/0ترتیب را به 1388در بهار و پاییز  و 9/0و  5/0ترتیب به 1396

 a . میزان کلروفیل(35) ندگرم در مترمکعب گزارش دادمیلی 1/1و 

گرم در مترمکعب میلی 3تا  1/0دریای عمان بین  سطحی هایالیه در

های مهم یکی از رنگدانه a که کلروفیل. با توجه به اینشدگزارش 

ای بررسی توده زنده لذا شاخص مناسبی بر ،باشدفیتوپالنکتونی می

نتیجه وجود  دریا آب کدورت اصوالً (.37) رودشمار میهتولیدات اولیه ب

شناسی که در اقیانوس باشددریا می محلول در آب معلق و یا مواد مواد

ترین پارامترهای محیطی عنوان یکی از مهماز نظر آلودگی زیستی به

ها نیز بندی آبهمطرح بوده و عالوه بر این از این شاخص در طبق

گیری (. در تحقیق حاضر میانگین کدورت اندازه38) شوداستفاده می

 42/4و  99/3، 11/4ترتیب به 1399تا  1396شده در بازه زمانی 

NTU شد.  گیریاندازهEbrahimi ،های های سطحی آببا بررسی الیه

 گیری شده در بهار و پاییزشمالی دریای عمان میزان کدورت اندازه

 5/1ترتیب به 1388و در بهار و پاییز  6/1و  6/2را به ترتیب  1386

تر از نتایج تحقیق حاضر بود. که پایین( 12)گزارش داد  NTU 1و 

به  1386گیری شده را در بهار و پاییز اندازه pHمیزان  این محقق

 99/7و  3/8ترتیب به 1388و در بهار و پاییز  1/8و  18/8ترتیب 

کلی طورهب. در محدوده نتایج مطالعه حاضر بود که (12) گزارش داد

های سطحی تحت تاثیر شدت تابش خورشید، میزان دمای آب

(.  39باشد )تبخیر، میزان ورود آب شیرین و جریانات آبی مجاور می

ترین عامل محیطی روی سایر عوامل و نیز رفتار و عنوان مهمدما به

 فارس، خلیج با مقایسه (. در12) باشدپراکنش آزیان اثرگذار می

 با مستقیم ارتباط در و تری بودهنسبتاً بیش عمق دارای عمان دریای

 و میزان شوری تغییرات بنابراین .باشدمی هند اقیانوس هایآب

 باشد.می ترکم فارس بسیار های خلیجآب به آن نسبت حرارت درجه

 ترمناسب گسترش موجودات آبزی و رشد برای را محیط شرایط این

آب در بندر  منطقه دمای اقلیمی در هایواسطه ویژگیه(. ب9) نمایدمی

های ها نسبت به آبگردد. این آبچابهار دچار تغییرات زیادی می

تر بوده و از عمق به سطح و به سمت ساحل آزاد اقیانوس هند گرم

 )جریانات خاص جریانات شکل (. وجود13) یابددمای آب افزایش می

 در حرارت نگه داشتن درجه متعادل در عمان سواحل در اهنده(فراچ

(. مطالعات انجام شده در محدوده 20) دارد زیادی اثر گرما فصل

های های ایرانی دریای عمان، میانگین درجه حرارت آب در الیهآب

درجه  9/27ماه آبان و در 5/29ماه  خرداد را درشمالی آن نیمه سطحی

میانگین  ،Noraو  Asgariمطالعه  در (.35) اندودهگزارش نم گرادسانتی

گراد درجه سانتی 28ایستگاه هتل لیپار را  دمای سطحی آب در

 گزارش دادند که در محدوده اندازه گیری شده در مطالعه حاضر بود

(13) .Sanjani  وChegini، با بررسی پارامترهای فیزیکوشیمیایی  نیز

دادند که دمای آب با افزایش  سال گزارشآب خلیج چابهار طی یك

شوری نیز روندی افزایشی داشت.  بع میزانت و به یافت دما هوا افزایش

چنین شاهد کاهش میزان چگالی با افزایش میزان این محققین هم

نیز با بررسی ، Ebrahimi. (29) شوری در منطقه مورد مطالعه بودند

یرانی دریای عمان ا هایمحدوده آب در آب فیزیکوشیمیایی پارامترهای

های سطحی نیمه شمالی دریای عمان شاهد کاهش دمای الیه میزان

 . (12بود ) 86نسبت به سال  88ب در سال ای دمای آدرجه 2

ازجمله  تواندمی آب حرارت درجه نوسانات همانند شوری نوسانات       

موجودات آبزی  های آبی و پراکنشمحیط بر اثرگذار ترین عواملمهم

دار طی معنی گیری شده اختالفاندازه شوری مطالعه حاضر در شد،با

 بودن از یکسان حاکی برداری نشان نداد کههای مختلف نمونهسال

 ،Noraو  Asgariطبق گزارش باشد. منظر می این از منطقه شرایط

درجه حرارت  با تغییرات بندرچابهار منطبق هایشوری در آب تغییرات

باشد. این محققین متوسط ای آزاد منطقه میههای خلیج و آبآب

گرم بر میلی 9/36 های سطحی ایستگاه هتل لیپار راآبشوری در 

گیری محدوده اندازه حاضر در تحقیق که نتایج (13) لیتر گزارش دادند

های سطحی آب در الیه شوری میزان ،Ebrahimiشده بود. در مطالعه 

گرم میلی 6/36یج چابهار نیمه شمالی دریای عمان در محدوده خل

و با حرکت به سمت تنگه هرمز به ( 12)بر میلی لیتر گزارش شد 

 8/36آرامی بر مقدار شوری افزوده شد و در محدوده تنگه هرمز به 
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لیتر در گرم بر میلیمیلی 4/37لیتر در فصل بهار و گرم بر میلیمیلی

ری شده در گی. میزان اکسیژن محلول اندازه(12) فصل پاییز رسید

 1386بهار و پاییز  عمان در فصول شمالی دریای همنی سطحی هایالیه

ترتیب به 1388گرم بر لیتر و در بهار و پاییز میلی 5/5و  6ترتیب به

از نتایج مطالعه  ترکه کم گزارش شد لیترگرم بر میلیمیلی 7/4و  5/5

ن محلول اکسیژ بین نتایج همبستگیحاضر  تحقیق (. در12) حاضر بود

داری که بین این دو پارامتر همبستگی مثبت و معنی و دما نشان داد

های سطحی دهد میزان اکسیژن محلول در الیهداشته که نشان می

 باشد. منطقه مرود مطالعه تابع شرایط جوی می

ارزش  ازجمله منابع با که موجودات دریاییبا توجه به این       

های لذا بررسی و مطالعه پارامتر ،ندشوزیستی و غذایی محسوب می

 همیتها بر محیط زیست دریایی از افیزیکوشیمیایی آب و تاثیر آن

ای ای برخوردار است. هدف از مطالعه حاضر بررسی پارامترهویژه

 3) یك بازه زمانی طوالنی طیفیزیکوشیمیایی آب در خلیج چابهار 

، ه میزان دمادست آمده مشخص شد کساله( بود. براساس نتایج به

ات نیتریت، فسفات و سیلیک کدورت، محلول، اسیدیته، اکسیژن شوری،

نجام های ابرداریهای مناطق مرجانی خلیج چابهار طی نمونهدر آب

ه داری در منطقه مورد مطالعگونه تغییرات معنیشده بدون هیچ

ال ر سدبودند. نوسانات میزان نیترات در منطقه و افزایش میزان آن 

ی انسان هایفعالیت افزایش دهندهنشان گذشته هایسال به نسبت 1398

 aیلمیزان کلروف کاهش باشد.در منطقه می آلودگی نتیجه افزایش و در

گیری نیز مودی این نتیجه 1397نسبت به سال  1398در سال 

ه جزر چابهار بسته به دامن های ساحلی خلیجباشد. در مجموع آبمی

، یدن، معیمداوم مواد آلو در نتیجه مبادله  و مد، ورود آب شیرین

 دتمکوتاه مدت و طوالنی تحت نوسانات تواند می یوانیو ح یاهیگ

 .باشد ییایمیش -یکیزیف یپارامترها
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