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بررسی میزان نیترات و فسفات در حوضه جنوب شرقی دریای مازندران در فصل بهار و تابستان
5

پریسا نجات خواه معنوی* ،1علی اکبر پاسندی ،2محمود سقلی  ، 3ندا بهشتی نیا 4و داوود میرشکار
1و  -4دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال
2و  -3اداره کل شیالت استان گلستان
 -5سازمان حفاظت محیط زیست

چکیده
این تحقیق به منظور بررسی تغییرات مواد مغذی نیترات ،فسفات و برخی عوامل فیزیکی و شـیمیایی ( ،pHدمـا و شـوری) از
فروردین تا شهریورماه سال  1381بصورت ماهانه انجام شد .نمونه برداری از سواحل جنوب شرقی دریـای مازنـدران در هفـت
ترانسکت شامل 55ایستگاه در سطح و عمق های  5و 11متـر وـورت پـذیرفت .در ایـن بررسـی ،دمـا  25/11 ± 4/12درجـه
ســانتی گــراد ،شــوری  12/13± 2/33قســمت در هــزار  ، 8/51±1/111 pH ،نیتــرات  1/151 ±1/115و فســفات ±1/111
 1/111میلی گرم در لیتر بدست آمد .حداقل و حداکثر میزان نیترات  1/121تا  1/131و میانگین فسفات  1/111تـا 1/115
میلی گرم در لیتر بود .این مقادیر در مقایسه با سواحل جنوب غربی دریای خزر باالتر بود .غلظـت نیتـرات در منـاقق بررسـی
شده ،دارای اختالف معنی داری بود ( ،)P< 1/15اما غلظت فسفات در کلیه ی ترانسکت ها اختالف معنی داری نداشت(1/15
< .)Pدر بررسی غلظت نیترات ،فسفات و دیگر پارامترها در سـتون آب در اعمـا کمتـر از  11متـر ،اخـتالف معنـی داری در
هیچ کدام از مناقق وجود نداشت ( .)P>1/15میزان نیترات و فسفات در مقایسه با سال های قبل روندی افزایشی نشـان مـی
دهد.
واژگان کلیدی  :نیترات ،فسفات ،pH ،دما ،شوری ،دریای مازندران

* مسئول مکاتبهp_nejatkhah@yahoo.com :
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مقدمه
دریای مازندران بر اساس نشانه های فیزیکی و جغرافیایی به سه منطقه شمالی ،میـانی و جنـوبی تقسـیی مـی گـردد .خـزر
جنوبی که در قول جغرافیایی  38تا  41درجه و عرض جغرافیایی  41تا  54درجه می باشد ،با مسـاحت  14854کیلـومتر
مربع دارای  55/5درود حجی کل آب این دریاست (قاسی اف.)1114،
تولید اولیه نیازمند مواد مغذی است .آب دریا تقریباً دارای تمام عناور شیمیایی می باشد و برخـی از آنهـا ماننـد نیتـرات و
فسفات به منظور سنتز مواد آلی در موجودات فیتوپالنکتونی اهمیت خاوـی دارد .اغلـ امـالو و مـواد مغـذی از خشـکی و
رودخانه ها به دریا منتق ل شده و در فرآیند فتوسنتز به سـاختار فیتوپالنکتـون وارد مـی شـوند( .)Alles, بیشـترین
حجی مواد مغذی در دریاچه خزر از رودخانه ولگا منشاء می گیرد .بطور کلی میزان مواد مغذی در ایـن دریاچـه کـی بـوده و
سـهی فســفات در قســمت جنـوبی دریاچــه کمتــر از میـزان غلظــت نیتــرات محلـول در فصــل بهــار و تابسـتان مــی باشــد
( .)Doumant,لیکن با ورود جریان پساب های کشاورزی ،شهری و ونعتی میزان امالو افـزایش یافتـه بطوریکـه از
مقدار آنها در گذشته تجاوز کرده است .پراکنش فسفر معدنی قابـل جـذب فیتوپالنکتـون در خـزر جنـوبی متفـاوت بـوده و
بیشترین تراکی غلظت فسفر معدنی در فصل زمستان می باشد(قاسی اف .)1114،در قول فصـل زمسـتان فسـفر معـدنی در
نواحی سطحی و زیر الیه سطحی دریاچه خزر به دلیل افزایش ورودی های آب شیرین و کاهش مصرف انباشته می شود .بـا
افزایش دما بخصوص در فصل تابستان و شدت فتوسنتز منجر به مصرف فسفر معدنی می شـود .در منـاققی کـه پـراکنش
توده ای فیتوپالنکتون وجود دارد ،افزایش فسفر آلی بصورت توده ای و نقطه ای ایجاد می شـود (.)Nausch et al.,
میزان نیتروژن معدنی محلول در آب دریای خزر در اثر ورود فاضالب رو به افزایش است .ایـن فرآینـد نسـبت نیتـروژن بـه
فسفر را افزایش داده است ( .)CEP,بر هی خـوردن تعـادل مـواد مغـذی منجـر بـه تغییـرات فیزیکـی و شـیمیایی،
بخصوص تغییر شرایط ( ، pHاکسیژن محلول  ،شفافیت و غلظت کلروفیل  ) aمی شود ،به وـورتی کـه افـزایش نیتـرات و
فسفات باعث افزایش رشد فیتوپالنکتون و در نتیجه افزایش  ، pHتغییر اکسیژن محلول در آب ،کاهش شـفافیت و افـزایش
غلظت کلروفیل  aخواهد شد .نیترات سهی بزرگی در تولید اولیه دریاچـه خـزر دارد ( .)Kideys et al.,مهـی تـرین
عامل افزایش مواد مغذی ورود پساب و فاضالب شهری ،کشاورزی و وـنعتی بـه حـوزه آبریـز دریـای مازنـدران مـی باشـد.
افزایش مواد مغذی بویژه نیترات و فسفات منجر به برهی خوردن نسبت  N/Pمی شود.افزایش نسبت نیتروژن به فسـفر در
شرایط خاص باعث افزایش سیانوباکتر ها می گردد بصورتی که در سال 1384منجر به افزایش رشد سیانوباکترها وشـکوفایی
سمی جلبکی شد .عامل مهی این شکو فایی که از سواحل بابلسر تا بندر انزلی به مدت  1روز گسترش داشت ،افـزایش مـواد
مغذی بویژه فسفات همراه با باال رفتن دما بیان شد .در سال1385شکو فایی داینافالژلـه در سـواحل بنـدر انزلـی بـه علـت
افزایش مواد مغذی پس از سیالب تاالب انزلی به وقوع پیوست ( .)CEP,هدف از این تحقیق ،بررسی عوامل فیزیکـی
و شیمیای با تاکید بر میزان نیترات و فسفات که از عوامل مـوثر در شـکوفایی فیتوپالنکتـون مـی باشـد ،در بخـش جنـوب
شرقی دریای مازندران می باشد.
مواد و روش ها
برای بررسی میزان نیترات و فسفات بخش جنوب شرقی دریای خزر از خواجـه نفـس تـا تنکـابن  1خـط فرضـی عمـود بـر
ساحل(ترانسکت) تعیین گردید .هر ترانسکت شامل سه ایستگاه افقی و برای هر ایستگاه سه عمق ،سـطح و عمـق هـای  5و
 11متر در نظر گرفته شد .در کل از  55ایستگاه به وورت ماهانه در دو فصل بهار و تابستان در سـال  1381نمونـه بـرداری
انجام گرفت .ترانسکت ها شامل خواجه نفس ،بندر ترکمن ،خزر آباد ،بابلسر ،ایزدشهر ،نوشهر و تنکابن(نشتارود) (شـکل  1و
جدول )1بود .نمونه های آب بوسیله نمونه بردار نیسکین با حجی یک لیتر جمـع آوری و در محـل بـا کاغـذ وـافی (واتمـن
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 1/45میکرومتر) فیلتر شد .این نمونه ها در بطری های شیشه ای بر روی یخ به آزمایشگاه واقع در اداره کل شـیالت اسـتان
گلستان در گرگان منتقل و آنالیز گردیدند ( .)Clesceri,غلظت نیترات و فسفات محلول به روش اسـتاندارد متـد و
بوســـیله دســـتگاه اســـتکتروفتومتر

 DR-مـــدل  HACHبـــر حسـ ـ میلـــی گـــرم در لیتـــر گـــزارش

گردید(.)Clesceri,

شکل  -1موقعیت ترانسکت ها و ایستگاه های مورد مطالعه از فروردین تا شهریور ماه سال 1381

سایر پارامترها شامل شوری توسط دستگاه پرتابل ( pH ،)ATAGO s/mill-Eو دمـا بـا دسـتگاه ( )pH Tester در
محیط اندازه گیری شدند .برای مقایسه نتایج از روش آماری آنالیز واریانس یکطرفه ( )ANOVAو نرم افزار  Spssاستفاده
شده و نمودار ها با استفاده از نرم افزار  Excelرسی گردید.
جدول  -1موقعیت جغرافیایی ترانسکت های نمونه برداری در سواحل جنوب شرقی دریای خزر سال 1381
شماره ترانسکت

نام ترانسکت

قول جغرافیاییE

عرض جغرافیاییN

1

خواجه نفس

545 15
ٰ

315 14
ٰ

2

بندر ترکمن

545 14
ٰ

355 54
ٰ

3

خزرآباد

535 11
ٰ

355 55
ٰ

4

بابلسر

525 55
ٰ

355 12
ٰ

5

ایزدشهر

555 11
ٰ

315 11
ٰ

5

نوشهر

515 51
ٰ

355 55
ٰ

1

تنکابن

515 11
ٰ

355 11
ٰ
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نتایج
نتایج مطالعات نشان داد که بیشترین غلظت نیترات با  1/131میلی گرم بـر لیتـر در خـزر آبـاد در خردادمـاه و کمتـرین
غلظت آن  1/121میلی گرم در لیتر سواحل تنکابن در تیرماه بوده است .در بررسی میانگین نیترات در آب هـای سـطحی
نسبت به اعما  5و  11متر هر ایستگاه در ترانسکت ها ،اختالف معنی دار بدست آمد( ،)P< 1/15لیکن در عمق های 5
تا  11متر اختالف معنی داری دیده نشد (()P>1/15شکل .)2

نیترات

0.1
0.08

تابستان
0.04
0.02
0
خواجه نفس

بندر ترکمن

خزر آباد

بابلسر

ایزد شهر

نوشهر

نشتارود

شکل  -2میانگین تغییرات نیترات در آب های کمتر از  11متر حوضه جنوب شرقی دریای مازندران در بهار و تابستان 1381
(آنتنک ها نشان دهنده ی خطای استاندارد است)

همچنین حداکثر فسفات اندازه گیری شده  1/115میلی گرم بر لیتر در خواجـه نفـس در اواخـر خـرداد مـاه و حـداقل آن
 1/111میلی گرم بر لیتر در آب های سطحی بندر ترکمن در اردیبهشت ماه بدست آمد .تغییرات غلظـت فسـفات در فصـل
بهار از  1/115تا  1/111میلی گرم بر لیتر و در فصل تابستان از  1/114تا  1/111میلی گرم بر لیتر بود .در بررسـی سـتون
آب در اعما مختلف ،اختالف معنی داری در میزان فسفات بدست نیامد (( )P>1/15شکل .)3

میلی گرم در لیتر

بهار

0.06
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فسفات
0.080
0.070
0.060
بهار

0.040

تابستان

0.030

میلی گرم در لیتر

0.050

0.020
0.010
0.000
خواجه نفس

بندر ترکمن

خزر آباد

بابلیر

ایزد شهر

نوشهر

نشتارود

شکل  -3میانگین تغییرات فسفات در آب های کمتر از  11متر حوضه جنوب شرقی دریاچه مازندران در بهار و تابستان 1381

در قول تحقیق ،حداکثر دما  32درجه سانتی گراد در مرداد ماه در آب هـای سـطحی خواجـه نفـس و حـداقل دمـا18/51
درجه سانتی گراد در ایزدشهر در فروردین ماه ثبت شد .میانگین دما در فصل بهار  23/11درجه سـانتی گـراد بـود .نوسـان
دمایی از سطح تا عمق (11متر) 1 ،تا  2درجه سانتی گراد بوده است .میانگین دما در فصـل تابسـتان  31/52درجـه سـانتی
گراد ارزیابی شد .در بررسی ستون آب در اعما مختلف مناقق ،اختالف معنی داری در میزان دما بدست نیامـد ()P>1/15
(شکل .)4
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دما
35.0
30.0
25.0
بهار
تابستان

15.0

سانتی گراد

20.0

10.0
5.0
0.0
خواجه نفس

بندر ترکمن

خزر آباد

ایزد شهر

بابلسر

نوشهر

نشتارود

شکل  -4میانگین تغییرات دما در آب های کمتر از  11متر حوضه جنوب شرقی دریاچه خزر در بهار و تابستان 1381

بیشترین مقدار شوری  13/51قسمت در هزار در خواجه نفس اندازه گیری شد (شکل.) 5

شوری
16.0
14.0
12.0

8.0
بهار

6.0

تابستان

4.0
2.0
0.0
خواجه نفس

بندر ترکمن

خزر آباد

بابلسر

ایزد شهر

نوشهر

نشتارود

شکل  -5میانگین تغییرات شوری در آب های کمتر از  11متر حوضه جنوب شرقی دریاچه خزر در بهار و تابستان 1381

قسمت در هزار

10.0
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باالترین میزان  8/14 ،pHدر تنکابن(نشـتارود) در عمـق  5متـر در شـهریور مـاه و کمتـرین مقـدار  8/38 ،pHدر
خواجه نفس بدست آمد (شکل .)5
pH
8.8
8.7
8.6
بهار

8.5

تابستان

8.4
8.3
8.2
خواجه نفس

بندر ترکمن

خزر آباد

بابلسر

ایزد شهر

نوشهر

نشتارود

شکل  -5میانگین تغییرات  pHدر آب های کمتر از  11متر حوضه جنوب شرقی دریاچه خزر در بهار و تابستان 1381

در بررسی ستون آب در اعما مختلف هر ترانسکت اختالف معنی داری بین غلظت نیتـرات و فسـفات و پارامترهـای
شوری ،دما و  pHبدست نیامد(.)p>1/15
بحث و نتیجه گیری
بر اساس نتایج بدست آمده ،بیشترین میزان فسفات در فصـل بهـار برابـر 1/115میلـی گـرم در لیتـر در خواجـه نفـس و
کمترین آن 1/15میلی گرم در لیتر در سواحل تنکابن بود .در فصل تابستان بیشـترین تـراکی فسـفات  1/158در خواجـه
نفس و کمترین آن  1/111میلی گرم در لیتر در بندر ترکمن ثبت شده است .گرگان رود یکی از مهی ترین رودخانه هـای
شمال شر ایران است .این رود از رشته کوه آالداغ در بجنورد سرچشـمه گرفتـه و پـس از قـی مسـافت 251کیلـومتر و
گذشتن از نواحی گوکالن نشین ترکمن وحرا وارد دشت گرگان شده و از ناحیه خواجه نفس در نزدیکی بندر تـرکمن بـه
دریا می ریزد( اسداهلل معینی .)1355،افزایش غلظت مواد مغذی در دریا عمدتا از قریق رودخانه ها وورت می گیرد ،بنابر
این در منطقه مصبی معموال باالترین غلظت مواد مغذی یافت می شود ( .)Feyziogluهمچنین همجـواری ایـن
ایستگاه با کارگاه تکثیر و پرورش آبزیان و ورود پساب حوضچه های کارگاه به آب دریای خـزر ،کـی عمـق بـودن منطقـه،
افزایش تالقی و ارتباط زیاد عمق با سطح می تواند از دالیل مهی افزایش فسفات در منطقه خواجه نفس باشد .قبق یافتـه
های  Kideysو همکاران در سال  2115تراکی مواد مغذی در آب دریای خزر از سمت شر به سمت غـرب کـاهش مـی
یابد .این نتایج با یافته های تحقیق حاضر و خسروپناه که در سال  1381در سواحل جنوب غربی دریای خزر انجـام شـده
است ،مطابقت نشان می دهد ،بطوریکه در هر دو فصل بهـار و تابسـتان بیشـترین میـزان فسـفات بـه ترتیـ بـا 1/144
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و 1/151میلی گرم در لیتر در آب های نزدیک مص سفید رود ب .ایـن بـوده اسـت ایـن در حـالی اسـت کـه آسـتارا در
دورترین منطقه غربی سواحل جنوب دریای خزر ،کمترین میزان فسفات را در فصل بهار و تابستان داشـت .نتـایج مطالعـه
 CEPدر سال  1381در حوضه جنوب غربی دریای خزر مشخص ساخت که بیشترین مقدار فسفات تحـت تـاثیر جریـان
آب رودخانه سفید رود در سواحل انزلی و بندر کیاشهر و کمترین آن در آستارا بوده است .مقایسه نتایج تراکی فسـفات در
سه مطالعه نشان می دهد غلظت فسفات در نزدیکی مص رودخانه (گرگان رود ،سفید رود) افزایش یافته و بـا دور شـدن
از محل ورودی آب شیرین ،تراکی فسفات کاهش می یابد .جریان چرخشی آب دریای خزر بـویژه در بهـار عامـل مهـی در
پراکنش فسفات می باشد که در مناقق غربی در دریای مازندران با افزایش عمق ،تراکی فسفات بر اثر کـی شـدن ارتبـا ط
عمق با سطح دریا کاهش می یابد .نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که در فصل بهار بیشـترین غلظـت نیتـرات 1/131
در منطقه خزر آباد و کمترین میزان آن  1/128میلی گرم در لیتر در سـواحل تنکـابن بـود و در فصـل تابسـتان بـاالترین
غلظت نیترات 1/111 ،میلی گرم در لیتر در خزرآباد و کمترین غلظت آن  1/121میلی گرم بـر لیتـر در سـواحل تنکـابن
بوده است .بنا بر نظر  Leonovو همکاران در سال ،2111سهی فاضالب ورودی به دریای خزر از رودخانه تجن نسبت به
سایر رودخانه های حوزه آبریز در خاک ایران 1 ،درود می باشد که از نظر بار پساب ورودی به دریای خـزر رتبـه سـوم را
بعد از رودخانه های سفید رود و ارس دارد .نیترات محلول از حوزه آبریـز (رودخانـه) ،از قریـق اتمسـفر بـویژه در هنگـام
قوفان و بعنوان محصول تولیدی سیانوباکترها وارد دریا می شود ( .)Nausch et al.,باال بودن نیترات در منطقـه
خزر آباد در فصل بهار و تابستان احتماالً به دلیل افزایش تراکی نیترات محلول در جریان آب رودخانه تجـن مـی باشـد در
حالی که تراکی پایین نیترات در منطقه تنکابن می تواند بدلیل کاهش جریان مواد مغذی به سمت منـاقق غربـی دریـای
خزر باشد .همچنین کاهش نیترات در تابستان و بهار در تنکابن همراه با افـزایش  pHمـی توانـد نشـان دهنـده افـزایش
فتوسنتز و مصرف مواد مغذی در این فصل باشد که این نتایج با یافته هـای  CEPدر سـال  1381و خسـروپناه در سـال
 1381در سواحل جنوب غربی دریای خزر مطابقت دارد .قبق نتایج خسروپناه بیشترین تراکی نیترات به ترتیـ  1/111و
 1/111میلی گرم در لیتر در فصل بهار و تابستان در منطقه کیاشهر به علت افزایش ورود پساب رودخانه سـفید رود بـوده
است .کمترین میزان نیترات  1/11میلی گرم در لیتر در منطقه غربی جنوب دریای خزر( آستارا ) ارزیابی شده بود CEP.
در سال  1381حداکثر میزان غلظت نیترات را  1/41بیان نموده ولی در سال 1384تغییرات میزان نیترات را  1/11میلـی
گرم بر لیتر در بندر انزلی همراه با کاهش شوری ،گویای این واقعیت دانسته که حجی زیادی از آب شیرین از تاالب انزلـی
به ساحل دریا تزریق شده است ،در حالیکه حداقل مقدار نیترات در همان سـال  1/113میلـی گـرم بـر لیتـر در آسـتارا ،
دورترین منطقه غربی جنوب دریای خزر بیان شده است .شکوفایی سال  1384در سواحل گیالن به وسعت  151کیلـومتر
مربــع در اثــر حضــور آالینــده هــا و بــر هــی خــوردن نســبت  N/Pاتفــا افتــاد .جــنس جلبــک تشــکیل دهنــده ایــن
شکوفایی  Nodulariaاز رده سیانوفیسه بود .عوامل محیطی از جمله آرامش دریا و دمای مناس  25درجه سانتی گـراد
آب نیز در تشکیل این شکوفایی جلبکی موثر بوده است .در سال  1385وقـوع بلـوم جلبکـی جـنس  Heterocapsaاز
داینافالژله ها در سواحل بندر انزلی گزارش شد که این حادثه پس از سیالب از حوزه آبریز تاالب انزلی و ورود مواد مغـذی
به دریای خزر وورت پذیرفته بود ( .)CEPبیشترین میزان شوری در فصل تابستان برابر  13/51قسمت در هـزار
در خواجه نفس بدست آمد کـه ایـن امـر مـی توانـد بـه کـی عمـق بـودن منطقـه و شـدت تبخیـر مربـوط باشـد .قبـق
نتایج  Kideysو همکارانش در سال  2115شوری در فصل بهار در آب دریـای خـزر از سـطح بـه عمـق تغییـر چنـدانی
نداشته ،و تغییرات شوری دریای خزر از سطح تا عمق بین  1/1تا  1/2قسمت در هزار است .ایـن در حـالی اسـت کـه در
فصول مختلف  ،شوری آب دریاچه خزر از  3تا  13قسمت در هزار متغیر می باشد .در تحقیـق حاضـر ،میـزان شـوری در
اعما کمتر از  11متر اختالف معنی داری وجود نداشت .تغییرات دمایی در فصل بهار  5تا  8درجه سانتی گراد کمتر از
تغییرات دمایی در فصل تابستان بدست آمد .با توجه به محیط بسته دریاچه خزر ،مهی ترین عامل ایجاد جریان چرخشـی
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آب در فصل پاییز به دلیل افزایش تغییرات دمایی سطح و عمق دریاچه می باشد چرخش آب در فصل بهارنسبت به پـاییز
شدت کمتری دارد که این امر بدلیل افزایش چگا لی آب های سرد سطحی ،ناشی از ذوب شدن بـرف در بهـار مـی باشـد
( .)CEPباالترین دمای آب (32درجه سانتی گراد) در خواجه نفس در فصل تابستان بوده است .عمق کـی منطقـه
خواجه نفس ،بویژه در ایستگاه اول باعث شده که الیه بندی حرارتی وجود نداشته باشد و آب های سطحی و عمق  5متـر
دمای  32درجه سانتی گراد را نشان دهند .این موضوع به دلیل عمق کی ایستگاه های مـذکور مـی باشـد .تغییـر  pHدر
فصل تابستان بطور کلی روند افزایشی داشته واین تغییر در فصل بهار بیشتر بوده است .بیشـترین میـزان  pHبرابـر8/11
در فصل تابستان در تنکابن بوده که گویای افزایش رشد فیتوپالنکتون همراه با افزایش دما ،کاهش مـواد مغـذی ،افـزایش
 pHو فتوسنتز می باشد .ارتباط عوامل شوری ،دما و  pHبا میزان نیترات و فسفات زمانی برقرار مـی شـود کـه غلظـت
مشخصی از نیترات و فسفات مورد نیاز فیتوپالنکتون بـا شـرایط محیطـی مناسـ جلبـک همـراه شـود ماننـد شـکوفایی
سیانوفیسه در سال  1384در دریای خزر که افزایش مواد مغذی بویژه فسفات با افزایش دمـا تـا  25درجـه سـانتی گـراد
همراه شد .در این شکوفایی  pHنیز افزایش یافته که نشان دهنده باال بودن فتوسنتز بود همچنین شوری آب در سـواحل
گیالن به دلیل افزایش ورود آب شیرین رودخانه سفیدرود و تاالب انزلی کاهش یافت ( .)CEP,مشابه شرایط پیش
آمده در دریای خزر قبق یافته های  Nauschو همکارانش ،شکوفایی سیانوفیسه درتابستان سال  2115بـدلیل افـزایش
فسفر معدنی همراه با افزایش دما در تابستان و کاهش شوری بعلت افزایش ورودی آب شیرین رودخانـه هـا اتفـا افتـاده
است .بنا بر گفته  Kideysو همکاران در سال  ، 2115سهی مواد مغذی دریای خـزر کـی بـوده و بیشـترین حجـی مـواد
مغذی ورودی از رودخانه ولگا است .در نتیجه به منطقه جنوب دریای خزر جریان مواد مغذی کمتری وارد می شـود .ایـن
در حالی است که  CEPدر سال  1385بیان کرد که افزایش پساب و فاضالب با سهی متفاوتی از مـواد مغـذی (نیتـرات و
فسفات) در آب رودخانه ها باعث شده که آب دریای خزر به سمت یوتریفیکاسیون برود .نتایج این بررسی نشان داد که بـر
اثر ورود فاضالب کارگاه تکثیر پرورش ،ایستگاه خواجه نفس باالترین میزان فسفات و ایستگاه خـزر آبـاد تحـت تـاثیر رود
تجن باالترین غلظت نیترات را داشته است .از مقایسه نتایج سالهای1381و  1384با تحقیق حاضر می توان نتیجه گرفـت
که بطور کلی مواد مغذی در سال های اخیر در جنوب دریای خزر افزایش یافته است و سواحل جنوب شرقی دریای خـزر
در محدوده (خواجه نفس تا تنکابن) بدلیل کی عمق بودن ،مواد مغذی و امالو بیشتری نسبت بـه سـواحل جنـوب غربـی
دریای خزر دارد .افزایش ورود پساب و فاضالب شهری و ونعتی در آب رودخانه های مهی جنـوب دریـای خـزر از جملـه
سفیدرود ،تجن ،گرگان رود ،بابل رود منجر به برهی خوردن توازن مواد مغذی شده است و این امر احتمال وقوع شکوفایی
را در دریای خزر باال می برد .وقوع شکوفایی در دریای خزر نشانه خطری زیست محیطی می باشد .شـکوفایی جلبکـی در
اثر افزایش مواد مغذی ناشی از فاضالب رودخانه ها ممکن است باعث وقوع دیگر پدیده های زیست محیطی دریـای خـزر
مانند مرگ و میر دسته جمعی فک ها ،ماهیان و کاهش سریع ذخایر ماهیان خاویاری گردد بنابراین کنتـرل مـواد مغـذی
(نیترات و فسفات) در حوزه آبریز دریای خزر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .حفظ تعـادل  N/pاز قریـق کـاهش
جریان فاضالب و پساب یکی از راه های موثر جلوگیری از پدیده شکوفایی وکاهش اثـرات جبـران ناپـذیر ایـن پدیـده بـر
محیط زیست و آبزیان دریای خزر می باشد.
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