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چكيده:
شناخت سطح تروفيكي اكوسيستم اهميت زیادی در ارزیابي توان توليد و شناخت شرایط زیست طبيعيي آن دارد لي ا تیقيي
حاضر به منظور بررسي وضعيت تروفيكي خليج گرگان ،از فروردین تا اسفند  1931در  13ایستگاه صورت گرفت بيا توهيه بيه
نقشه های تهيه شده از عم و بستر خليج ،سطح و حجم كنوني خليج گرگان به ترتيب  644كيلومتر مربع و  331599ميلييون
متر مكعب میاسبه گردید در این مطالعه تعيين سطح تروفيكي بر اساس ميزان ،فسفات كل و نيتروژن معدني صيورت گرفيت
دامنه تغييرات فسفر كل ( )µg/lاز حداقل  91در اسفند ماه تا حداكثر  41در اردیبهشت و ميزان مييانگين سياهنه آن معيادل
 19تعيين گردید وضعيت تروفي خليج گرگان با توهه به ميزان ميانگين ساهنه فسفر كيل ،در میيدوده یيوترور قيرار گرفيت
ميانگين نيتروژن معدني ( 14 )µMبدستآمد كه سطح تروفيكي خليج گرگان را در طبقه مزوترور متمایيل بيه یيوترور قيرار
ميدهد به این ترتيب ،كنترل و مدیریت زمين های كشاورزی حوضه خلييج گرگيان ،بمنظيور كياهع سيرعت انتقيال وضيعيت
مزوترور به یوترور /هایپرترور ،در این خليج ضروری ميباشد
کلمات کليدی  :سطح تروفيكي ،فسفر كل ،نيتروژن معدني ،خليج گرگان ،دریای خزر
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مقدمه:
اهميت میيطي خليج ها و تاهب ها از همله مسائلي است كه انجام مطالعات را بيرای اهيدار ملتليی زیسيت میيطيي ،آبيزی
پروری ،گردشگری ،اقتصادی و ضروری مي سازد خليج گرگان از اكوسيستم های نادر كشيور اسيت كيه از نظير اكولوژیي ،
اقتصادی وگردشگری واهد ارزش های قابل مالحظه در مقایسه با سایر منابع آبي كشور است (اميرنژاد )1936 ،خلييج گرگيان
بين عرض هغرافيایي ˝ 94ْ ، 91َ ،61وطول هغرافيایي ً 19 ْ ، 1 َ ، 16واقع شده است مساحت كلي آن بيع از 633كيليومتر
مربع است كه به شكل سه گوش بوده و طول آن حدود  43كيلومتر و بيشترین پهنيای آن  11كيليومتر اسيت (فرهيي1944 ،؛
میمدخاني و همكاران ) 1933 ،در اصطالح یوتروفيكاسيون به معني غني شدن آب سطیي با مواد مغ ی است  ،كه این فرایند
ميتواند بطور طبيعي یا توسط بشر صورت گيرد در هر صورت ارزش تروفيكي ی

میيط آبيي بييان كننيده اسيتعداد تولييد و

باروری آن میيط مي باشد (  )Kemp et al., 2001اكوسيستم های آبي را به لیاظ غنای آن از مواد مغ ی به میيط هيای
اليگوترور (فقير از مواد غ ایي) ،مزوترور (دارای مواد غ ایي متوسط) ،یوترور (پر غ ا) و در نهایت هيایپرترور (ميواد غي ایي
فراوان) طبقه بندی مي شوند میيط آبي اليگوترور دارای حداقل مواد غي ایي و مقيدار بسييار كميي فيتوپالنكتيون گيياهي و
هانوری ،توليد اوليه ضعيی ،آب شفار ،عم دید زیاد و اكسيژن میليول كيافي اسيت ( )Sherr and Sherr, 2000تعييين
سطح تروفيكي با روشهای ملتلفي انجام ميگيرد بر اساس نتایج حاصله از مطالعه در چندین دریاچه شمالي در آمریكا ،مقدار
فسفر كل برای اغلب دریاچه های اليگو ترور زیر  ، 63برای دریاچه های مزوترور بين  ، 91-63دریاچه های یوترور بيع از
 61و برای دریاچه های هایپر یوترور مي تواند بيع از 43هم باشد ()Novetrny and Harry,1994
اميرنژاد ( ،)1936ههت تعيين فرایند یوتریفيكاسيون در دریای خزر از پارامترهای شيميایي نظيير فسيفات ،نيتيرات ،نيتریيت،
آمونياك ،نيتروژن كل و كلروفيل _ aاستفاده نمود از مطالعات ملتلفي كه در خليج گرگان انجام پ یرفت مي توان به تیقيي
روحي ( )1914درخصوص اكولوژی خليج ،مطالعات میمدخاني و همكياران ( ،)1933در خصيوص مطالعيات هيامع اكولوژیي
خليج،و پرورش در ماهي در میيط میصور در خليج توسط عقيلي و همكارن ( ،)1936اشاره نمود
تیقي حاضر بنا به اهميت سطح تروفيكي و كاربرد آن در زمينههای ملتلی از همله تعيين كيفيت آب ،توان توليد و عملكرد
اكوسيستم ،با هدر تعيين وضعيت تروفيكي آب در خليج گرگان انجام شد
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مواد و روش کار

نمونه برداری در خليج گرگان از فروردین تا اسفند  1931در  13ایستگاه انجام شد(شكل  1و هدول )1

شكل -1منطقه مورد مطالعه در خليج گرگان در سال 1931

هدول  -1ملتصات هغرافيایي ایستگاه ها در خليج گرگان در سال 1931
ایستگاه
1
1
9
6
1
4
1
3
3
13
11
11
19
16
11
14
11
13
13

عرض
94 19 13
94 13 33
94 19 31
94 11 33
94 16 33
94 19 33
94 63 33
94 11 33
94 19 33
94 63 33
94 11 33
94 11 99
94 63 33
94 11 13
94 11 33
94 63 33
94 11 33
94 11 33
94 63 33

طول
16 31 33
16 31 94
16 33 33
16 33 33
19 11 33
19 13 33
19 13 33
19 14 33
19 16 33
19 16 33
19 11 13
19 13 33
19 13 33
19 61 61
19 61 33
19 61 33
19 69 33
19 63 33
19 63 33

تعيين وضعيت تروفيكي بر اساس فسفات كل ،نيتيروژن معيدني و عمي هیيه شيفافيت انجيام گرفيت تعييين و انيدازهگييری
پارامترهای فوق طب  Wetzelو )1333( Likensصورت گرفت سپس سطح تروفيكي بر اساس نتایج بدست آميده و هيدول
( )1تعيين شد
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هدول  -1حدود تغيير پارامترها در تعيين وضعيت تروفيكي
فسفر كل)(µg/L

نيتروژن معدني)(µM

شفافيت (متر)

Vollenweider and Kerekes,

)EEA(1999

)OECD (1982

پارامتر
وضعيت تروفيكي

(Eds.), 1982
اليگوتروفي

>13

>4/1

>6/1

اوليگو-مزوتروفي

-

-

6/1-9/3

مزوتروفي

91-13

4/1-3/3

9/1-1/6

مزو-یوتروفي

-

3/3-14/3

1/9-1/3

یوتروفي

133-91

>14

<1/1

نتايج و بحث
تغييرات زماني سطح تروفيكي در خليج گرگان بر اساس مقادیر نيتروژن معدني (برحسب  )µMو فسفركل (بر حسب )µg/l
در هدول ( )3نشان داده شده است
هدول  -9تغييرات زماني سطح تروفيكي در خليج گرگان در سال 1931

فسفرکل
ميانگين

نيتروژن معدنی
ميانگين ( )µMوضعيت تروفی
)EEA (1999

وضعيت تروفی
Vollenweider
and Kerekes
)(1982
یوترور

4

اوليگوترور

اردیبهشت

41

یوترور

1

اوليگوترور

خرداد

19

یوترور

1

اوليگوترور

تير

41

یوترور

3

اوليگوترور

مرداد

11

یوترور

1

اوليگوترور

شهریور

11

یوترور

16

یوترور

مهر

61

یوترور

1

اوليگوترور

آبان

19

یوترور

13

یوترور

آذر

61

یوترور

93

یوترور

دی

91

مزوترور

11

یوترور

بهمن

41

یوترور

11

یوترور

اسفند

91

مزوترور

11

یوترور

ساليانه

19

یوترور

14

مزو-یوترور

ماه

()µg/l

فروردین

49
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همانطور كه هدول  9نشان ميدهد وضعيت تروفيكي در ماههای مربوط به بهار و تابستان بر اسياس پارامترهيای فسيفر كيل و
نيتروژن معدني با هم مشابه نبوده است ولي در فصول پایيز و زمستان سطح تروفيكي بر اساس دو پارامتر فوق به ميزان زیيادی
با هم مطابقت داشته است به هر حال در برآوردهای ت

پارامتری ،احتمال تفياوت در نتيایج نهيایي چنيدان بعييد نمييباشيد

(مللوق و همكاران )1934 ،عم شفافيت در خليج گرگان در همه ماههای نمونهبرداری كمتر از  1/1متر بدستآميد بنيابراین
بر اساس تقسيم بندی  ،)1331( OECDخليج گرگان در گروه آبهای یوترور قرار گرفت بطور كليي سيطح تروفيكيي خلييج
گرگان با توهه به ميانگين ساهنه فسفر كل و نيتروژن معدني به ترتييب در وضيعيت یيوترور و مزوتيرور متمایيل بيه یيوترور
طبقهبندی شد
در آبهای مزوترور توليد فيتوپالكتون بر حسب عرضه م واد غ ایي توسعه یافته و متناسب با آن عم دید آب كاهع مي یابد
تنوع و تراكم گونه ها در آبهای مزوترور نسبت به اليگوترور افزایع مي یابد در این آبها شكوفایي پالنكتوني كم و بيع دیده
مي شود چنانچه در این آبها كنترلي در ورود فاضالب انساني صورت نگيرد ،استعداد باهیي در ههت رسيدن به مرحله پرغ ایي
و یوترور دارند در آبهای یوترور به دليل فراوان بودن مواد غ ایي پالنكتون فراوان بوده به همين ههت نوسانات شبانه روزی
اكسيژن میلول بواسطه پدیده های تنفسي و فتوسنتز بسيار است ()Kroer , 1993
مطالعه  Nasrollahzadeh Saraviو همكاران ( ) 1333در حوزه هنوبي دریای خزر نشان داد كه در دهه ( 1913شمسي)
دریای خزر در سطح اوليگوترور و در دههی  1933مزوترر تا مزو-یوترور بود همچنين ریس

باهی یوتریفيكاسيون در

منطقه شرقي دریای خزر (اميرآباد) در اوایل دهه 1933گزارش گردید (نصراله زاده و همكاران)1934 ،
در بررسي های ليمنولوژی

و شناسایي استعداد های شيالتي منابع آبي دریاچه هيا ،سيد هيا و خلييج هيا یكيي از مهمتيرین و

كاربردی ترین روش ها ههت تلمين حاصلليزی دریاچهها استفاده از ميزان فسفر كل موهود در منبع آبي ميي باشيد میميد
خاني و همكاران ( ،)1933متوسط ميزان فسفر كل را در خليج گرگان حدود  111ميكرو گرم بر ليتر میاسبه نمودند آنها بير
اساس ميانگين فسفر كل (مجموع فسفر آلي و معدني) ،خليج گرگان را در گيروه اكوسيسيتم هيای هيایپرترور تقسييم بنيدی
نمودند
يافته های ترويجی
مطالعه حاضر موید آن است كه سطح تروفيكي این اكوسيستم در مرز مزوترور به یوترور بسر ميبرد ،ل ا استقرار ایستگاه های
دائمي كيفيت سنجع آب در خليج به منظور كنتيرل مسيتمر وضيعيت اكوليوژیكي و مييزان تروفيي خلييج گرگيان دادههيای
سودمندی را فراهم مينماید در این صورت زمينهی تهيه و تدوین استانداردهای منطقه ای بيرای كارخانجيات و شيهرك هيای
صنعتي منتهي به خليج گرگان و نيز ميزان مصرر كود شيميایي در زمين های كشاورزی منطقه ،به منظور كياهع ملياطرات
زیست میيطي در استانهای مازندران و گلستان فراهم ميشود
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Study on trophic level of Gorgan bay
Kamran Aghili, *1,Abbasali Aghaei Moghaddam, Seyed Mahmood Aghili
1,2,3-Inland Waters Aquatics Resources Research Center-Gorgan, Iranian Fisheries Sciences Research
Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization(AREEO),Iran, Gorgan
Email:K_aghili33@yahoo.com

Abstract

This study was conducted to assess the state of trophy, production capability, and identify the
natural conditions at 19 stations of Gorgan Bay, between March 2015 and Febreuary 2016.
According to the prepared maps of depths and bed, the current level and volume of Gorgan
Bay were 466 km2 and 905.33 million m3, respectively. To determine the trophy's condition,
total phosphate and inorganic nitrogen were measured. The range of total phsphate changes
varies from at least 37 in March to a maximum of 65 in April with the annual average of 53.
The mean value of inorganic nitrogen was 16 µM. The trophic state based on the mean of
total phosphate and inorganic nitrogen determined at Eutrophic and meso-eutrophic classes
respectively. Therefore controlling and magement program of basin area is nessesary to
increase shifting time of mesotrophic to eutroph/ hypertrophic condition of the Gorgan bay.
Key words: Trophic level, Total phosphorous, Inorganic Nitrogen, Gorgan Bay, Caspian Sea
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