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  15/8/95 تاريخ پذيرش:                                        نويسنده مسوول *                                        20/8/94تاريخ دريافت: 

  چكيده
و همچنين در امتداد  93و تابستان  92هاي زمستان هدف از اين مقاله مقايسه تركيب جوامع فيتوپالنكتون در فصل

 93و مرداد ماه  92برداري در اسفند ماه هاي دريايي پيرامون آن در خليج فارس است. نمونهخور بردستان و آب
هاي ايستگاه در آب 9ايستگاه در خور و  9توسط بطري نيسكين و با استفاده از يك قايق صيادي انجام شد. 

هاي ) به ترتيب در خور و آب±SEها (دريايي پيرامون خور انتخاب گرديدند. ميانگين فراواني فيتوپالنكتون
 Cell L-1و در فصل تابستان  Cell L-1 65/1±837و  Cell L-1 86/2±1272دريايي پيرامون خور در فصل زمستان 

داري در فراواني به دست آمد. نتايج به دست آمده، اختالف معني Cell L-1 95/1±1102 و 45/2±1207
داري ميان همچنين نتايج همبستگي معني <P).05/0 (هاي تابستان و زمستان نشان ندادها، در فصلفيتوپالنكتون

 ،Bacillariophyceae ، Dinophyceaeهايرده <P)./05 (و شوري نشان نداد ها و دمافراواني فيتوپالنكتون
Cyanophyceae و Dictyochophyceae 3بندي ساختار جوامع، هاي فيتوپالنكتوني منطقه بودند. گروهاز گروه 

  درصد را نشان داد. 30گروه در سطح شباهت 

  خور بردستان، خليج فارس.فيتوپالنكتون، تركيب جوامع، گروه بندي،  كلمات كليدي:

  
  مقدمه. 1

به دليل انتقال مواد از خشكي به دريا داراي اهميت  1خورها
هاي طبيعي و شناختي هستند و به عنوان مراقبت كنندهبوم

هاي مكان تخم ريزي آبزيان و از مهمترين تاًمين كننده
آيند. خور ها شناختي به شمار ميتوليد زيستهاي اكوسيستم

شوند به عنوان مناطق نوزادگاهي در دنيا شناخته مي
(Kusemiju, 1991; Lawal-Are et al., 2010).  

بردستان در سواحل شمالي خليج فارس در استان بوشهر  خور
(بندر دير) واقع شده است و اقليم حاكم بر آن اقليم نيمه 
——— 
1 Creeks 

هاي سال تنها تحت تاثير ور در اكثر ماهگرمسيري است. اين خ
جريانات جزر و مدي است و تنها توسط آب دريا پر و خالي 

تالقي آب شيرين و شور در  "هنگام بارندگي"شود. تنها در مي
 90گيرد. پهناي دهانه خور بردستان تقريباً اين خور صورت مي

  ).1395؛ عابدي و همكاران، 1379متر است (جعفري، 
ها مهمترين بخش زنجيره غذايي در پيكره آبي نكتونفيتوپال

ها به عنوان توليدكنندگان مطالعه فيتوپالنكتونآيند. به شمار مي
مطالعات پويايي شبكه  حلقه اول چرخه انرژي براي و اوليه

. كوتاه بودن هستندبسيار مهم هاي دريايي سامانهبومغذايي در 
 از هافيتوپالنكتون پذيريهمچنين تاثيرمثل و  زمان توليد

د كه تغييرات ندارما را بر آن مي زيست محيطي،تغييرات 
نماييم مختلف بررسي  هايو مكان هارا در زمان فيتوپالنكتوني
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)Adel and Roger, 2005(. ها در تعيين شاخصفيتوپالنكتون-
هاي آبي كاربرد فراوان سامانههاي كيفيت و وضعيت غذايي بوم

ها را به خوبي در و اختالالت اين بوم سامانه دارند و تغييرات
 ;Willen, 2000سازند (ساختار جمعيتي خود نمايان مي

Dokulil, 2003.(  
 ماننداهميتي  هاي باشامل گروه هافيتوپالنكتون

Bacillariophyceae ،Dinophyceae، Cyanophyceae  و
Dictyochophyceae هاي نقشترين مهم. يكي از هستند

تواند كربن معدني فتوسنتز است كه مي ها، عملنكتونفيتوپال
انرژي  نموده ورا به صورت تركيبات آلي در خود ذخيره 

 Ghosal and( دنشيميايي قاعده هرم انرژي را تشكيل ده

Wray, 2011.(  
مطالعات محدودي جهت تعيين تركيب جوامع 
فيتوپالنكتوني در خورهاي خليج فارس انجام شده است و 

هاي خور بردستان صورت اي روي فيتوپالنكتونمطالعه تاكنون
نگرفته است. هدف از انجام اين مطالعه شناسايي و تعيين 

هاي ها در امتداد خور بردستان و آبفراواني فيتوپالنكتون
هاي زمستان دريايي پيرامون آن در خليج فارس طي فصل

 است. همچنين بررسي ميزان شباهت و 1393و تابستان  1392
ها در امتداد خور بردستان تفاوت ساختار جمعيت فيتوپالنكتون

هاي زمستان و تابستان هاي دريايي پيرامون آن در فصلو آب
هاي از ديگر اهداف اين مطالعه است. در اين پژوهش فراسنج

كننده پراكنش و فراواني فيتوپالنكتون در غير زيستي كنترل
پيرامون خور بررسي و  هاي درياييامتداد خور بردستان و آب

-ها در فصلها با فراواني فيتوپالنكتونهمبستگي اين فراسنج
  هاي زمستان و تابستان مطالعه شد.

  هامواد و روش. 2

برداري و نمونه 92برداري فصل زمستان در اسفند ماه نمونه
با استفاده از يك قايق صيادي، در  93فصل تابستان در مرداد ماه 

 9هاي دريايي پيرامون خور انجام شد. بردستان و آبامتداد خور 
هاي دريايي پيرامون خور ايستگاه در آب 9ايستگاه در خور و 

 1ها در شكل برداري انتخاب گرديد كه موقعيت آنجهت نمونه
هاي مختصات جغرافيايي ايستگاه 1گردد. جدول مشاهده مي

  دهد.برداري را نشان مينمونه

  

  
هاي دريايي پيرامون برداري در خور بردستان و آبهاي نمونهايستگاه :1شكل 

  آن در خليج فارس

  برداريهاي نمونهمشخصات جغرافيايي ايستگاه :1جدول 
  عرض جغرافيايي  طول جغرافيايي ايستگاه

1Ma 26 .3'50°27 34 .31'59°51 
2Ma 78 .56'49°27 32 .32'59°51 
3Ma 26 .49'49°27 04 .33'59°51 
1Mb 34 .55'49°27 41 .59'58°51 
2Mb 49 .48'49°27 63 .59'58°51 
3Mb 56 .42'49°27 84 .59'58°51 
1Mc 92 .55'49°27 06 .37'58°51 
2Mc 94 .49'49°27 63 .37'58°51 
3Mc 54 .43'49°27 24 .37'58°51 
1Ca 14 .19'50°27 04 .40'58°51  
2Ca 26 .16'50°27 99 .41'58°51  
3Ca  42 .13'50°27 65 .44'58°51  
1Cb  55 .10'51°27 13 .37'58°51  
2Cb 85 .7'51°27 17 .38'58°51  
3Cb 92 .3'51°27 18 .39'58°51 
1Cc 56 .15'52°27 49 .24'58°51 
2Cc 75 .11'52°27 02 .28'58°51 
3Cc 62 .28'52°27 38 .30'58°51 

      

بطري نيسكين با هدف  فيتوپالنكتون با استفاده از بردارينمونه
شناسايي، شمارش و تعيين تركيب فيتوپالنكتون صورت گرفت. 

ليتري جهت  2 استريل كامالً و تيره رنگ هايهمچنين از بطري
 شروع از قبل. گرديد برداري شده استفادههاي نمونهنگهداري آب

 جهت .شدند مجدداً شستشو دريا آب با هابطري ي،بردارنمونه
 لوگول محلول از فيتوپالنكتون هاينمونه رينگهدا و تثبيت
 3 شده حدود يبردارنمونه آب از ليتر هر در. گرديد استفاده
 هانمونه ،يبردارنمونهشد. پس از  اضافه لوگول محلول ليترميلي
 يافتند منتقل آزمايشگاه به و سپس شدند نگهداري يخدان در
)APHA, 2005( . جهت  هانمونهمقدار حجم برداشت شده

هاي مختلف شناسايي و شمارش در آزمايشگاه به دليل غلظت
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فيتوپالنكتوني و مواد معلق آب، متفاوت بود. در آزمايشگاه جهت 
گذاري طي دو مرحله هاي فيتوپالنكتوني، رسوبنشيني گونهته

كه با  گرديدها انجام سازي نمونه. در مرحله اول همگنشدانجام 
دقيقه انجام  1ها به مدت حدود طريتكان دادن افقي و عمودي ب

شد، به اين  انجام 1ازي زيرنمونهس. در مرحله دوم آمادهشد
سي از حجم سي 40ها سازي نمونهصورت كه پس از همگن

 20به مدت حدود  2نمونه برداشته شد و درون چمبر هيدروبيوس
در محيط تاريك قرار داده شد  (Helcom, 2001) ساعت 24تا 

(Mazziotti and Rosaria, 2007) از هر نمونه تكرار 3. سپس 
ميكروسكوپ اينورت مدل  و با استفاده از شدبرداشت 

AXIOVERT S100  بر اساس × 40و × 20زايس با بزرگنمايي
 Gretheها صورت گرفت (كتب كليدي، شناسايي و شمارش گونه

et al., 1996; Al-kandari et al., 2009(.  و شوري ايستگاهدما -
 CTD (IDRONAUTبرداري با استفاده از دستگاه نمونه هاي

Co.) گيري شد.اندازه  
ها از توزيع نرمال چگونگي همسان بودن پراش و پيروي داده

بررسي گرديد. اين آزمون  Kolmogorov-Smirnovتوسط آزمون 
ها از توزيع طبيعي و پراش همسان برخوردار نشان داد كه داده

شه دوم و ريشه چهارم داده ها به منظور نيستند، در نتيجه از ري
كاهش اثر غالبيت گونه هاي داراي فراواني باال در آزمون هاي 

 افزار مآزمون آماري آناليز واريانس در نر آماري استفاده شد.

دار بودن اثر متقابل انجام گرديد. معني 22نسخه  ، SPSSآماري
ار ساخت 3بنديرديد. گروهبررسي گ LSDآزمون  توسطفاكتورها 

 5نسخه  ،PRIMERجوامع فيتوپالنكتون با استفاده از نرم افزار 
   انجام گرديد.

  و بحث نتايج. 3

در  Cell L-1133 در فصل زمستان از هافيتوپالنكتونفراواني 
در نوسان بود و  Ma3در ايستگاه  Cell L-12987 تا  Cc2ايستگاه 

ترتيب در دريا و خور ) به ±SE(ها فيتوپالنكتونميانگين فراواني 
دست ه ب Cell L-1 65/1±837و  Cell L-1 86/2±1272  بردستان

-Cell L در فصل تابستان از هافيتوپالنكتونآمد. همچنين فراواني 

در  Ma1در ايستگاه  Cell L-12467 تا  Cc2در ايستگاه  213 1

——— 
1 Sub-Sample 
2 Hydro-Bios 
3 Cluster analysis 

به ترتيب در  )±SE(ها فيتوپالنكتوننوسان بود و ميانگين فراواني 
 Cell L-1و  Cell L-1 45/2±1207 دريا و خور بردستان

 10رغم اختالف دماي تقريبا به دست آمد. علي 95/1±1102
درجه سلسيوسي بين فصل زمستان و تابستان، آزمون آناليز 

بين  هافيتوپالنكتونداري را در فراواني اختالف معني واريانس
بررسي ميزان  <P).05/0 (زمستان و تابستان نشان نداد هايفصل

شباهت و تفاوت فيتوپالنكتون در امتداد خور بردستان و منطقه 
داري بين دور از ساحل دهانه خور نشان داد كه تفاوت معني

زمستان و  هايي دريايي و خور بردستان در فصلهافيتوپالنكتون
  ). 2(شكل <P) 05/0 (تابستان وجود ندارد

  
-هاي نمونه) در ايستگاه±(SEها فيتوپالنكتون: مقايسه ميانگين فراواني 2شكل 

  93و تابستان  92هاي زمستان برداري در فصل

 گونه فيتوپالنكتوني از 36نتايج اين تحقيق حاكي از حضور 
 و Bacillariophyceae ، Dinophyceae، Cyanophyceaeرده 4

Dictyochophyceae گونه  35 است. در فصل زمستان
شناسايي شد كه در اين بين از رده  سجن 24فيتوپالنكتون از 

Bacillariophyceae 19  28/54خانواده ( 14گونه متعلق به،(% 
%) 00/40خانواده ( 7 متعلق به گونه Dinophyceae 14 گروه از

%) و Cyanophyceae )86/2هاي و يك گونه از هر يك از رده
Dictyochophyceae )86/232در فصل تابستان  .%) بررسي شد 

جنس شناسايي گرديد. از اين تعداد  23فيتوپالنكتوني از  گونه
 12 متعلق به گونه Bacillariophyceae 18نمونه، از رده 

 6 متعلق به گونه Dinophyceae 12 گروه از %)،25/56خانواده (
 هاي رده از يك هر از گونه يك %) و50/37( خانواده

Cyanophyceae )13/3و (% Dictyochophyceae )13/3(% 
هاي مختلف فراوني نسبي گروه ).2 جدول( بررسي شد

و  3هاي هاي زمستان و تابستان در شكلفيتوپالنكتون در فصل
  نشان داده شده است.  4
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  93و تابستان  92هاي زمستان ) مورد مطالعه در فصل±Cell L-1 ( SE)( هايفيتوپالنكتون : ميانگين فراواني2جدول 

 93تابستان  92زمستان  فيتوپالنكتون 93تابستان  92زمستان  فيتوپالنكتون
Bacillariophyta   Rhizosolenia robusta 40±49/1 53±72/1 
Coscinodiscus sp. 160±49/1 - Dinophyta   
Thalassiosira eccentrica 1600±32/3 2593±27/3 Prorocentrum balticum 87±43/1 173±55/1 
Bacillaria paxillifera 27±22/1 - Prorocentrum micans 620±83/1 660±55/1 
Diploneis didyma 373±37/2 173±63/1 Prorocentrum sp. 40±08/1 27±22/1 
Diploneis litoralis 13±86/0 13±86/0 Protoperidinium steinii 427±62/1 587±95/1 
Diploneis suborbicularis 133±45/1 147±48/1 Protoperidinium spiniferum 187±53/1 293±48/1 
Navicula spp. 1300±81/1 2260±25/2 Protoperidinium brevipes 747±10/3 1000±67/3 
Leptocylindrus minimus 87±55/1 113±43/1 Protoperidinium sp. 1280±87/2 3007±79/3 
Pseudo- nitzschia sp. - 40±81/0 Ceratium fusus 67±35/1 453±29/2 
Bacteriastrum sp. 40±72/0 53±95/0 Ceratium furca 1767±70/3 - 
Nitzschia spp. 427±49/1 707±79/1 Ceratium breve 27±22/1 - 
Amphora ostrearia 73±23/1 100±41/1 Akashiwo sanguinea 813±18/2 1760±30/2 
Amphora proteus 173±56/1 427±83/2 Scrippsiella trochoidea 487±08/2 1153±30/3 
Amphora obtuse 47±61/1 47±61/1 Gymnodinium sp. 387±68/2 107±89/1 
Pleurosigma diverse-striatum 360±23/1 220±42/1 Dinophysis rotundata 187±40/1 80±53/1 
Trachyneis aspera 213±37/2 173±48/1 Cyanophyta   
Achnanthes sp. 87±19/2 120±58/2 Oscillatoria sp. 6493±46/6 3960±56/2 
Surirella sp. 47±01/1 7±61/0 Dictyochophyta   
Plagiotropis lepidoptera 107±13/2 180±30/2 Dictyocha sp. 60±85/0 100+73/0 

  
ها رده غالب شود، دياتومههمانگونه كه مشاهده مي

هاي دريايي پيرامون خور فيتوپالنكتوني را در خور بردستان و آب
ها دهند و داينوفالژلهدر هر دو فصل زمستان و تابستان نشان مي

و  Dorghamها در رده دوم قرار دارند. در مطالعه پس از دياتومه
Muftah )1986هاي ها نسبت به داينوفالژله)، غالبيت دياتومه

اي ديگر خليج فارس نشان داده شده است. همچنين در مطالعه
Dorgham  وMuftah )1989ها بر )، به غالبيت دياتومه
نتايج بدست هاي خليج فارس تاكيد دارند. با توجه به داينوفالژله

ها و توان به نقش مهم و با اهميت دياتومهآمده در اين مطالعه مي
ها در توليد اوليه و تركيب جوامع فيتوپالنكتون سپس داينوفالژله

هاي دريايي پيرامون خور پي برد. براساس خور بردستان و آب
)، در فصل زمستان و دماهاي 2010و همكاران ( Darkeگزارش 

هاي دياتومه بيشتر از فصل تابستان است، چرا گونهپايين فراواني 
ها نسبت به غشاء سلولزي ديگر كه پوسته سيليسي دياتومه

ها به انرژي كمتري جهت تقسيم شدن نياز دارد. اين فيتوپالنكتون
  بررسي با نتايج مطالعه حاضر مطابقت دارد.

 منطقه هر در يپالنكتون هايگونه تراكم بودن باال و تيغالب
-يم قرار متفاوت يطيمح ستيز طيشرا و عوامل ريتاث حتت
) بيان 2010ن (همكارو  Al-Yamani مطالعه در كهيبطور ،دنرگي

 منطقه طيشرا حسب بر هاپالنكتون تراكم نوسانات گرديد كه
 طيشرا جمله از يمختلف عوامل ريتاث تحت توانديم مطالعه مورد
 و ييايدر اناتيجر ،ايغالب منطقه اناتيجر ،ييهوا و آب

هاي در ميان جنس .رديگ قرار منطقه يطيمح ستيز طيشرا
-فيتوپالنكتوني شمارش شده در اين مطالعه، جنس

به  Thalassiosira و Oscillatoria ،Ceratium ، Naviculaهاي
، Cyanophyceae ،Dinophyceaeهاي ترتيب از رده

Bacillariophyceae  وBacillariophyceae ز ديگر تر افراوان
از .Oscillatoria sp ها مشاهده شدند. در اين ميان جنس جنس
ترين آبي در دو فصل زمستان و تابستان فراوان- هاي سبزجلبك

). اين 4و  3هاي هاي شمارش شده بودند (شكلفيتوپالنكتون
فيتوپالنكتون به دليل توانايي تثبيت ازت قادر است تراكم ديگر 

 .Oscillatoria spها را تحت تاثير قرار دهد. فيتوپالنكتون
هاي غني از دهد و در آبهاي گرم را ترجيح ميمعموالً آب

 بيشتر گروه اين شود. تراكم بااليمواد غذايي به وفور يافت مي
 است گرمسيري نيمه و گرمسيري نواحي هايآب در
)Westberry and Siegel, 2006( جنس .Oscillatoria sp. 

شود و به ندرت به به صورت اجتماع و گروهي يافت مي معموالً
 ,Cronberg and Annadotterگردد (صورت منفرد مشاهده مي

تواند مي .Oscillatoria sp). در اين مطالعه غالبيت جنس 2006
-ها در هنگام نمونهناشي از گروهي بودن اين فيتوپالنكتون

 كه است آن از نيز حاكي) 1361( سواري مطالعه .برداري باشد
 اوقات اغلب در هاايستگاه اكثر در .Oscillatoria sp حضور
 خليج در هاآن نامحدود و پراكندگي زياد گستردگي نمايانگر
 ،)1383( همكاران و اكبرزاده توسط ايمطالعه در. است فارس



 11-1395/8/18 پاييز/ 27م/ شماره هفتشناسي/ سال  اقيانوس

15 

 مجاور ساحلي هايآب در ،.Oscillatoria sp بيان گرديد كه
 ديگر به نسبت باالتري فراواني و پراكنش داراي تياب خور
  است. هاي فيتوپالنكتونيجنس

  
  92در زمستان  )±(SEهاي مختلف فيتوپالنكتون : فراوني نسبي گروه3شكل 

  
  93در تابستان  )±(SEهاي مختلف فيتوپالنكتون : فراوني نسبي گروه4شكل 

هاي در فصل زمستان متوسط دماي آب سطحي ايستگاه
درجه  49/23±01/0در بخش دريايي برداري شده نمونه

درجه سلسيوس  17/23 ±05/0سلسيوس و در خور بردستان 
). آزمون همبستگي اسپيرمن همبستگي 3محاسبه شد (جدول 

ها و دما، در فصل زمستان داري ميان فراواني فيتوپالنكتونمعني
). در فصل تابستان متوسط دماي 5(شكل  <P) 05/0 (نشان نداد

برداري شده در بخش دريايي هاي نمونهايستگاهآب سطحي 
 60/35±03/0درجه سلسيوس و در خور بردستان  01/0±78/35

). همچنين آزمون 3درجه سلسيوس محاسبه شد (جدول 
داري ميان فراواني همبستگي اسپيرمن همبستگي معني

 <P) 05/0(ها و دما در فصل تابستان نشان نداد فيتوپالنكتون
  ).5(شكل 
هاي صل زمستان متوسط شوري آب سطحي ايستگاهدر ف
و در خور  psu 00/0±22/37ي در بخش دريايي بردارنمونه

). آزمون 3محاسبه شد (جدول  psu 01/0±63/37بردستان 
 ي ميان فراوانيدارمعنيهمبستگي اسپيرمن همبستگي 

). P<05/0( و شوري در فصل زمستان نشان نداد هافيتوپالنكتون
- نمونههاي تابستان متوسط شوري آب سطحي ايستگاهدر فصل 

و در خور بردستان  psu 00/0±67/36ي در بخش دريايي بردار

psu 09/0±93/37  همچنين آزمون 3محاسبه شد (جدول .(
ي ميان فراواني دارمعنيهمبستگي اسپيرمن همبستگي 

 <P)/05 (فيتوپالنكتون و شوري در فصل تابستان نشان نداد
- معنيمچنين آزمون همبستگي اسپيرمن همبستگي ه ).5(شكل 

و عمق در دو فصل زمستان و  هاي ميان فراواني فيتوپالنكتوندار
  ).5(شكل <P) /05 (تابستان نشان نداد

 تغيير موجب كه است عواملي جمله حرارت آب از درجه
 شودمي فيتوپالنكتوني جوامع تركيب و جمعيت ساختار در
)Dorgham and Moftah, 1989 .(شرايط بودن فراهم 

 هافيتوپالنكتون رشد مانند دما، سرعت فيزيكوشيميايي مناسب
 حائز فيتوپالنكتوني هايجمعيت در و بخشدمي بهبود را

 ,Takabayashi et al., 2006; Izadpanahi( است اهميت

-با اينكه دما مهمترين متغير محيطي در ساختار بوم ).2007
اما ديگر فاكتورهاي محيطي هم در  هاي دريايي است،سامانه

 ;Tan et al., 2004ها دخالت دارند (سامانهساختار اين بوم

Richardson, 2008 در توجيه تغييرات جمعيت .(
بايست تأثير تغيير بسياري از هاي مختلف، مينفيتوپالنكتو

 ,Little)عوامل فيزيكوشيميايي ديگر را نيز در نظر گرفت 

. در كل شوري آب خليج فارس در مقايسه با ديگر (2000
-هايي كه در اين بومهاي دنيا بسيار زياد است و پالنكتونآب

سازگار كنند به زيستن در شوري بسيار باال سامانه زيست مي
  .(Sheppard et al., 2010)اند شده

  
-ها، دما، شوري و عمق در فصل: همبستگي بين فراواني فيتوپالنكتون5شكل 

  93و تابستان  92هاي زمستان 
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برداري هاي نمونههاي عمق، دما و شوري ايستگاه: ميانگين فراسنج3جدول 
)SE±93و تابستان  92هاي زمستان ) در فصل  

 )mعمق (  )°Cدما (  )psu( شوري ايستگاه
    تابستان                زمستان  زمستان            تابستان     

1Ma 01/0±70/36       02/0±30/37  02/0±00/36          02/0±60/23  5/1  
2Ma 02/0±70/36      02/0±20/37  02/0±00/36          02/0±30/23  0/6  
3Ma 02/0±60/36      01/0±20/37  02/0±50/35          02/0±30/23  0/10  
1Mb 02/0±70/36     02/0±20/37  02/0±00/36          02/0±50/23  5/2  
2Mb 01/0±70/36     02/0±20/37  01/0±00/36          02/0±70/23  0/6  
3Mb 02/0±60/36    01/0±20/37  02/0±30/35          02/0±70/23  0/9  
1Mc 02/0±70/36   01/0±30/37  02/0±00/36          02/0±50/23  0/2  
2Mc 01/0±70/36   02/0±20/37  02/0±00/36          02/0±40/23  0/5  
3Mc 01/0±60/36   02/0±20/37  01/0±20/35          02/0±40/23  0/9  
1Ca 02/0±70/36   02/0±40/37  02/0±00/35          02/0±00/24  5/2  
2Ca 02/0±70/36   02/0±40/37  02/0±00/35          02/0±00/24  5/2  
3Ca  02/0±70/36    01/0±40/37  01/0±00/35          02/0±00/24  5/2  
1Cb  02/0±80/36    02/0±50/37  02/0±30/35          02/0±40/23  0/3  
2Cb 02/0±80/36   02/0±50/37  02/0±30/35          02/0±40/23  0/3  
3Cb 01/0±80/36   02/0±50/37  02/0±30/35          02/0±40/23  0/3  
1Cc 02/0±30/40   01/0±00/38  01/0±50/36          01/0±10/23  0/1  
2Cc 01/0±30/40   02/0±00/38  01/0±50/36          01/0±10/23  0/1  
3Cc 02/0±30/40   01/0±00/38  01/0±50/36          01/0±10/23  0/1  

        
گروه در سطح شباهت  3جوامع فيتوپالنكتون، بندي گروه

و  6هاي زمستان و تابستان نشان داد (شكل درصد در فصل 30
گروه قرار دارند، شباهت زيادي '). ايستگاه هايي كه در يك 7

ها قرار هايي كه در ديگر گروهبه هم دارند و نسبت به ايستگاه
ختار بندي سادارند، متفاوت هستند. به عبارت ديگر گروه
هاي ها در گروهجوامع فيتوپالنكتوني به تفاوت بين ايستگاه

  پردازد.مختلف مي

  
بندي جوامع فيتوپالنكتون با استفاده از ميانگين فراواني : گروه6شكل 

  92هاي شمارش شده در زمستان فيتوپالنكتون

هاي در فصل 3و  2، 1هاي هاي موجود در گروهايستگاه
-شامل هر دو ايستگاه خور بردستان و آبزمستان و تابستان 

درصد بود كه  30هاي دريايي پيرامون خور در سطح شباهت 
درصد مشابه دانست  30توان اين دو ايستگاه را در سطح مي

ايي ـاي فيزيكوشيميـهاهت بين فراسنجـ). شب7و  6هاي (شكل
هاي پيرامون خور ارامترهاي زيستي حاكم بر خور و آبـو پ

تواند يكي از داليل ايجاد اي زمستان و تابستان ميهدر فصل
 ,Pedrozo and Rochaها باشد (چنين شباهتي بين ايستگاه

2006.(  

  
بندي جوامع فيتوپالنكتون با استفاده از ميانگين فراواني : گروه7شكل 

  93هاي شمارش شده در تابستان فيتوپالنكتون

 گيرينتيجه. 4

گفت كه تركيب جوامع  توانبر اساس اين مطالعه مي
هاي دريايي پيرامون خور در فيتوپالنكتوني خور بردستان و آب

خليج فارس در دو فصل زمستان و تابستان مشابه است و 
داري در ايجاد جوامع فيتوپالنكتوني تغيير فصل تاثير معني

هاي دريايي پيرامون آن ندارد متفاوت بين خور بردستان و آب
)05/0P  ها رده غالب فيتوپالنكتوني فصل، دياتومه). در هر دو

ها ها با اندكي تفاوت بعد از آنمشاهده شدند و داينوفالژله
قرار گرفتند كه نشان از اهميت اين دو رده در توليد اوليه 

در  .Oscillatoria spبرداري است. فراواني باالي منطقه نمونه
اد مغذي هاي شمارش شده احتماالً به علت وفور موميان گونه

 اين برداري و همچنين تمايل بااليدر منطقه نمونه
 و گرمسيري نواحي هايآب در جهت حضور هافيتوپالنكتون

است. نتايج به دست آمده در دو فصل زمستان  گرمسيرينيمه
هاي خور بردستان و پيرامون و تابستان نيز نشان داد كه ايستگاه

داراي شباهت  خور از لحاظ تركيب جوامع فيتوپالنكتوني
هاي تقريبي هستند و اين نكته كه خور بردستان در اكثر ماه

سال تنها تحت تاثير جريانات جزر و مدي است و تنها به 
شود، روي جوامع فيتوپالنكتوني وسيله آب دريا پر و خالي مي

خور در دو فصل تاثير گذاشته و حاكميت دريا بر خور 
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النكتوني در اين مطالعه بردستان از طريق شباهت جوامع فيتوپ
  گردد.مشاهده مي
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