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 هاي فيتوپالنكتون بررسي تغييرات هفتگي در ساختار جمعيتي

  تنگه هرمز
  2 سكينه دودي، *1 عليرضا مهوري

  محيط زيست هرمزگان حفاظت اداره كل ـ1
  ايستگاه تحقيقات محيط زيست دريايي هرمزـ 2

  
  

  .استشناسي  نشريه اقيانوساثر متعلق به  نيحقوق ا يتمام، 1389 يشناس انوسياق يـ پژوهش يعلم هينشر ©

  چكيده
فارس از فروردين   واقع در خليجهاي محيطي در تنگه هرمز  ها و شاخص تغييرات هفتگي در ساختار جمعيتي فيتوپالنكتون

گونه متعلق به  92. شدصورت هفتگي و از دو ايستگاه ثابت انجام  برداري به نمونه. مورد بررسي قرار گرفت 1383تا اسفند 
شناسايي شده است كه ) جنس 1(و سيانوفيسه ) جنس 12(داينوفيسه ) جنس 29(جنس از سه گروه باسيالريوفيسه  42

ترتيب بيشترين و كمترين درصد جمعيت  درصد به 2و  3درصد داينوفيسه و سيانوفيسه با  95 باسيالريوفيسه با
در متر  1415200±345182(تراكم جمعيت باسيالريوفيسه در مهرماه  بيشترين. ندهستفيتوپالنكتوني را در تنگه هرمز دارا 

در ) در مترمكعب 96367±19140(ه وسيانوفيس) در مترمكعب 20433±1790(داينوفيسه دو گروه و جمعيت ) مكعب
هر سه گروه با عامل . همچنين بيشترين جمعيت فيتوپالنكتوني در فصل گرم مشاهده شده است. استمشاهده شده تيرماه 
 همبستگي منفي و دو گروه داينوفيسه و سيانوفيسه با اكسيزن محلول،. دار نشان داده است همبستگي مثبت و معني pHدما و 
در زمستان  شاخص تنوع شانون. نشان داده است ي رادار داشته و تنها سيانوفيسه با شوري همبستگي مثبت و معنيدار  معني

 .برخوردار بوده است) 502/0(و در تابستان از كمترين ميزان )  978/3 (از بيشترين مقدار 

  فارس نگه هرمز، خليجاي، ت هاي محيطي، تنوع گونه فيتوپالنكتون، تراكم جمعيت،  شاخص: كلمات كليدي
  

  مقدمه .1

شناختي  بومهاي مختلف  خليج فارس و درياي عمان از ديدگاه
متفاوت محسوب  )اكوسيستم(بوم سامانه عنوان دو  به )اكولوژي(

شوند و تنگه هرمز در تبادل آبهاي اقيانوس هند از طريق  مي
، استدرياي عمان به خليج فارس از اهميت خاصي برخوردار 

ها كه در  خصوصا اينكه در اين تبادل و چرخش آب، فيتوپالنكتون
پايه هرم انرژي قرار گرفته و توليدكنندگان مهم دريا و اقيانوس 

گرفته و احتمال حضور ند، دستخوش تغييرات جمعيتي قرار هست
  .هاي غير بومي دور از ذهن نيست گونه

ها در آبهاي جنوبي ايران تحقيقاتي  در خصوص فيتوپالنكتون
صورت مقطعي و برخي در  كه تعدادي از آنها به دريگ ميصورت 

از جمله اين . هاي هيدروبيولوژي انجام شده است قالب پروژه
وابسته به سازمان زيست  بومتوان به تحقيقات  ها مي بررسي

بررسي  ،1980انرژي اتمي ايران در منطقه بوشهر در سال 
 )يهيدرولوژيك(شناختي  آبفيتوپالنكتوني و ارتباط آن با عوامل 

 ،)Dorgham and moftah, 1986, 1989(در جنوب خليج فارس 
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سواري، (بررسي پالنكتوني آبهاي منطقه بوشهر و كنگان 
سراجي و ( بررسي پالنكتوني آبهاي ساحلي بندرعباس ،)1360

بررسي تنوع و تراكم جمعيت پالنكتوني در  ،)1370نادري، 
و  ،)1379سراجي، (مناطق شرق مركزي و غرب بندرعباس 

سازگان كشند سرخ در  بررسي زيستمندان و تنوع زيستي بوم
دليل  به. اشاره كرد )1381حيدري، (سواحل استان هرمزگان 

عنوان اولين منبع  ها به اصلي و مشخص فيتوپالنكتوننقش 
غذايي هرم، حفظ و نگهداري اين ذخاير عظيم دريايي ضروري 

رسد، لذا پايش ساختار اجتماعات اين موجودات،  نظر مي به
دليل افزايش فشار آلودگي سواحل و ورود انواع  خصوصا به

در . گردد هاي منطقه بيش از پيش احساس مي ها به آب پساب
ها در  تغييرات هفتگي جمعيت فيتوپالنكتون ،مطالعه حاضر
  .گردد ميهاي تنگه هرمز بررسي  محدوده آب

 ها مواد و روش .2

اين پروژه شامل دو ايستگاه ثابت تعيين  ناحيه مورد بررسي در
ايستگاه شماره يك با مختصات . استشده در تنگه هرمز 

شرقي در طول  56˚28′38/49″عرض شمالي و 26˚″74/34′59
جنوب جزيره هرمز و ايستگاه شماره دو با 

طول شرقي  56˚29′5/25″عرض شمالي و 27˚07′8/54″مختصات
درآبهاي شمال جزيره هرمز واقع شده كه موقعيت اين ايستگاهها 

  ).1شكل (نشان داده شده است 

  
و جنوب جزيره  برداري در شمال موقعيت تقريبي دو ايستگاه نمونهـ 1شكل 
: ايستگاه دو، جنوب جزيره: ايستگاه يك ـ 1383واقع در تنگه هرمز،  هرمز

  شمال جزيره

 برداري توسط يك فروند قايق موتوري از عمليات نمونه

برداري در  چهار نمونه(صورت هفتگي  به 1383فروردين تا اسفند 
 هاي مورد نظر اجرا در ايستگاه) ماه با فاصله تقريبي يك هفته

و با  شدانجام  برداري توسط بطري روتنر روش نمونه. گرديد
 برداشت سه ليتر آب سطحي طي سه مرحله برداشت يك ليتري و

انتقال آن به ظروف پلي اتيلني، نمونه برداشت شده در فرمالين 
و به آزمايشگاه ايستگاه  )Davis, 1955(چهار درصد تثبيت 

سپس  انتقال يافت،هرمز تنگه تحقيقات محيط زيست دريايي 
 تا 48ها در استوانه مدرج يك ليتري قرار گرفته و پس از  نمونه

ميلي ليتر مايع رويي توسط سيفون تخليه  900ساعت سكون،  72
هاي  ميلي ليتر حجم باقيمانده كه شامل فيتوپالنكتون 100و 

سپس سه ؛ ميلي ليتري منتقل شد 150به ظروف  بودرسوب كرده 
نه همگن شده طي سه مرحله برداشت يك ميلي ليتر از نمو ميلي

و با استفاده از ميكروسكوپ  گرفت قرار ليتري درون الم حجمي
 .دشكار شناسايي و شمارش انجام ) مدل هيدروبيوس(اينورت 

به ليتر تعميم  ميلي ليتر محاسبه و 100تعداد شمارش شده در 
اده از هاي فيتوپالنكتون با استف شناسايي نمونه. داده شده است

 ,Carmelo, 1990; Faust and Gulledge( قبلي اتگزارشكتب و 

2002; Newell and Newell 1977; Zheng et al., 1989(  انجام
  .گرديد

هاي منطقه از شاخص  جهت بررسي تنوع زيستي فيتوپالنكتون
 ).Ludwing and Raynolds, 1988( شانون استفاده شده است

 عاملچهار جمعيت فيتوپالنكتوني منطقه،برداري از  زمان با نمونه هم
توسط دستگاه  pHدما، شوري، اكسيژن محلول و : محيطي شامل

گيري و ثبت  هاي مورد بررسي اندازه در ايستگاه  U-10هوريبا  
افزارهاي آماري  ها از نرم آماري و پردازش دادهتحليل  در .گرديد

رسم  در و) 5.5نسخه (استاتيستيكا و )13.1نسخه (ميني تب 
منظور تعيين  و به )10مجموعه آفيس (اكسل افزار  نمودارها از نرم

 )6.0نسخه (شناسي در بوم شناخت   روش شاخص شانون از برنامه
  .استفاده شده است

  نتايج و بحث .3

گونه فيتوپالنكتون متعلق به  92حدود ، بار نمونه برداري 48طي 
 سيانوفيسهو  داينوفيسه باسيالريوفيسه،جنس از سه گروه مهم  42

 37طور كامل تا حد گونه و  نمونه به 55مشخص كه از اين ميان 
 29 ).1جدول (نمونه ديگر در حد جنس شناسايي شده است 

 درصد از كل جمعيت را به خود 95 باسيالريوفيسهجنس از 



 1-1389/10/10 تابستان /2شماره / سال اول/ شناسي اقيانوس

3 

ترتيب با  بهسيانوفيسه و  داينوفيسهاختصاص داده و گروههاي 
هاي  در مرتبه) درصد 2(س و يك جن) درصد 3(جنس  12داشتن 

جنسهاي توليدكننده شكوفايي مضر جلبكي  .اند بعدي قرار گرفته
، Protoperidinium ،Alexandrium ،Pyrodinium همانند

Pyrocystis ،Prorocentrum و Pseudo-nitzschia  در منطقه
  ).1جدول (مشاهده شده است 

  )1383( ايستگاه واقع در تنگه هرمز در دو هاي شناسايي شده فهرست فيتوپالنكتونـ 1دول ج
Alexandrium sp. Guinardia cylindrus Protoperidinium sp.2 
Asterionella japonica Guinardia flaccida Protoperidinium sp.3 
Bacteriastrum varians Guinardia striata Protoperidinium sp.4 
Bellerochea malleus Heliotheca sp. Pseudo-nitzschia sp. 

Biddulphia mobiliensis 
Hemidiscus 
hardmanianus Pyrocystis lunula 

Biddulphia sinensis Heterocapsa sp. Pyrocystis fusiformis 
Ceratium carriense Melosiera sp. Pyrodinium bahamense 
Ceratium dense Navicula atlantica Pyrophacus horologicum 
Ceratium furca Navicula sp.1 Rhizosolenia alata 

Ceratium fusus Navicula sp.2 Rhizosolenia sp.1 
Rhizosolenia sp.2 

Ceratium inflatum Nitzschia paradoxa Rhizosolenia calcaravis 
Ceratium kofoidii Nitzschia sp.1 Rhizosolenia clevei 
Ceratium macroceros Nitzschia sp.2 Rhizosolenia cochlea 
Ceratium trichoceros Nitzschia sp.3 Rhizosolenia imbricata 
Ceratium tripos Noctiluca miliaris Rhizosolenia robusta 
Cerattocorys horrida Odontella mobiliensis Rhizosolenia hebetate 
Chaetoceros affinis Planktoniella sol Rhizosolenia setigera 
Chaetoceros breve Pleurosigma acutum  
Chaetoceros coarctatus Pleurosigma normanii Scripciella sp. 
Chaetoceros 
denticulatum 

Prorocentrum sp. Skeletonema costatum 

Chaetoceros 
lorenzianum 

Protoperidinium 
conicum Soriella sp. 

Chaetoceros 
peruvianum 

Protoperidinium 
depressum Stephanodiscus sp. 

Coscinodiscus radiatus 
Protoperidinium 
divergense 

Stereptotheca sp. 

Coscinodiscus sp. Protoperidinium sp.1 Tebellaria sp. 
Cyclotella sp. Protoperidinium sp.2 Thalassiotrix sp. 1 
Cynedra sp. Protoperidinium leonis Thalassiotrix sp.2 

Dinophysis caudate 
Protoperidinium 
oblonguom Thallassionema sp. 

Dinophysis tripos 
Protoperidinium 
oceanicum Thalassiosira sp. 

Eucampia sp.1 
Protoperidinium 
pelluicidum 

Trichodesmium 
theibautii 

Eucampia sp.2 
Protoperidinium 
pentagunum 

Trichodesmium sp. 

Fragillaria sp. Protoperidinium sp.1  

   

نتايج حاصل از روند تغييرات جمعيت اين سه گروه در 
با  .نشان داده شده است) الف تا ج ـ1( تنگه هرمز در نمودار

جمعيت باسيالريوفيسه در توجه به اين نمودار، بيشترين تراكم 
و ) عدد در مترمكعب 1415200±345182( هفته اول مهر

) عدد در متر مكعب 2900±361(هفته دوم آذر در حداقل آن 
داينوفيسه  همچنين بيشترين تراكم جمعيت ؛برآورد شده است

و ) عدد در متر مكعب 20433±1790(هفته اول تير در 
عدد در  10±0(بهمن هفته اول در كمترين تراكم اين گروه 

نيز در  سيانوفيسه  بيشترين تراكم .ثبت شده است) مترمكعب
مشاهده ) عدد در متر مكعب 96367±19140(هفته سوم تير 

روند كلي . شده و در آذر ماه جمعيت آن به صفر رسيده است
تغييرات در تراكم فيتوپالنكتوني با احتساب ميانگين از دو 

 كه نشان داده شده است) 7( ارايستگاه مورد بررسي در نمود
بيشترين جمعيت فيتوپالنكتوني در دو ماه مهر و  آنبا توجه به 

  .تير مشخص شده است

  

  

  
روند تغييرات هفتگي در جمعيت فيتوپالنكتون در دو  ـ)الف،ب،ج( 1 نمودار

  )1383(ايستگاه واقع در تنگه هرمز 

بين طرفه گروههاي فيتوپالنكتوني  واريانس يكتحليل 
برداري در هر ماه به تفكيك ايستگاه در  چهار هفته نمونه

 در جمعيت ،با توجه به اين جدول .شده استارائه ) 2( جدول
ي دار برداري اختالف معني بين چهار هفته نمونهباسيالريوفيسه 

(P<0.01)  هاي  در ماهداينوفيسه  خصوص در ومشاهده شده
ارديبهشت، خرداد، تير، مرداد، شهريور، مهر و در مورد 

هاي ارديبهشت، مرداد، مهر، بهمن و اسفند  در ماهسيانوفيسه 
 (P<0.01)ي دار اختالف معنيبرداري  نمونه بين چهار هفتهنيز 

  .وجود داشته است
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  )1383( هاي مختلف در تنگه هرمز ماهبرداري در  هاي فيتوپالنكتوني بين چهار هفته نمونه آناليز واريانس يك طرفه جمعيت گروه ـ2جدول 
  داينوفيسه  باسيالريوفيسه  هاي فيتوپالنكتوني گروه

  2ايستگاه   1ايستگاه   2ايستگاه   1ايستگاه   ها ايستگاه
 MS F P MS F P MS F P MS F P  رماه                         آما

 E+10 1535 0.00 1.62 E+09 61 0.00 35422 0.61 0.63 119297 2.77 0.11 1.14 فروردين
 E+11 557 0.00 9.08E+09 934 0.00 69580922 184 0.00 5597189 3.45 0.07 1.35 ارديبهشت
 E+11 143 0.00 5.09 E+09 258 0.00 135714653 60 0.00 114835835 65 0.00 1.04 خرداد
 E+10 877 0.00 1.88 E+11 140 0.00 246676478 241 0.00 415339964 28 0.00 4.35 تير
 E+10 279 0.00 9.86 E+09 63 0.00 80215556 396 0.00 46320833 233 0.00 1.77 مرداد
 E+10 66 0.00 6.59 E+09 1.02 0.00 7352222 37 0.00 4669722 21 0.00 1.26 شهريور
 E+10 1 E+04 0.00 1.38 E+09 46 0.00 37473919 41 0.00 1182222 1.22 0.36 7.17 مهر
 E+09 843 0.00 1.91 E+09 2732 0.00 5134167 34 0.00 17649189 134 0.00 1.01 آبان
 0.22 1.83 83767 0.00 42 2074722 0.00 51 61070000 0.00 117 85932222 آذر
 0.19 2 147300 0.06 3.64 86702 0.00 332 384836389 0.00 35 27388889 دي
 E+09 499 0.00 4.80 E+09 2528 0.00 131922 1.58 0.27 28431 15 0.00 1.34 بهمن
 E+09 90 0.00 2.57 E+09 504 0.00 531944 4.50 0.40 535556 8 0.00 1.74 اسفند

  2جدول ادامه 
 سيانوفيسه  هاي فيتوپالنكتوني گروه

 2ايستگاه   1ايستگاه   ها ايستگاه

 MS F P MS F P  رماه                        آما
 0.32 1.38 48164 0.23 1.73 53611 فروردين
 0.00 11.4 1150764 0.01 7.21 830208 ارديبهشت
 0.00 285 290417119 0.00 242 55635008 خرداد
 E+09 2454 0.00 6.7 0.00 68 30614167 تير
 E+09 36 0.00 3.4 0.00 59 209695556 مرداد
 0.00 564 515983056 0.00 461 165002222 شهريور
 0.00 72 7668889 0.00 100 2763056 مهر
 0.00 30 370764 0.01 7.32 96252 آبان
 ----- ------ ---------- ----- ----- --------- آذر
 0.00 9.7 108 0.06 3.74 54 دي
 0.00 18 402431 0.13 2.50 69011 بهمن
 0.00 8 695556 0.52 0.81 29008 اسفند

  
هاي  طرفه گروه واريانس يكتحليل نتايج حاصل از 

برداري در  مرحله نمونه 48فيتوپالنكتوني بين دو ايستگاه طي 
با توجه به اين جدول، تنها در تراكم  .شده استارائه ) 3( جدول

 (P<0.01)ي دار اختالف معني ،بين دو ايستگاهسيانوفيسه جمعيت 
  .مشاهده شده است

هاي مختلف فيتوپالنكتوني بين دو ايستگاه  آناليز واريانس يك طرفه گروهـ 3جدول
  )1383( برداري در تنگه هرمز مرحله نمونه 48طي 

 MS F P گروه هاي فيتوپالنكتوني

 E+09 0.21 0.646 6.629 باسيالريوفيسه

 0.115 2.50 38230225 داينوفيسه

 *E+09 10.17 0.002 2.207 سيانوفيسه

 (p<0.05)دار  معني *

نتايج حاصل از آزمون همبستگي گروههاي فيتوپالنكتوني 
آورده شده ) 4( شيميايي در جدول و فيزيك  هاي شاخصبا 

 pHدما و  شاخصهر سه گروه با دو  آنبا توجه  كه است
 همچنين دارند؛ (P<0.01)ي دار همبستگي مثبت و معني

همبستگي  ،اكسيژن محلول شاخصبا داينوفيسه و سيانوفيسه 
 و از بين اين سه گروه تنها  (P<0.01) دار منفي و معني

ي دار با پارامتر شوري همبستگي مثبت و معنيسيانوفيسه 
(P<0.01) بيشترين ضريب  ،در اين جدول .نشان داده است را

مشخص شده  pHو سيانوفيسه  بين (r=0.65)همبستگي 
  .است

تنگه  در محيطيشاخصهاي هاي فيتوپالنكتوني و  ي گروهآزمون همبستگ ـ4جدول 
 )1383( هرمز

  شاخص شانون سيانوفيسه  داينوفيسه باسيالريوفيسه شاخص

 ppt( r = - 0.008( شوري
p = 0.92 

r = - 0.04 
p = 0.61 

r = 0.24* 
p = 0.00 

r = - 0.21* 
p = 0.03 

 *C°( r = 0.28( دما
p = 0.00 

r = 0.48* 
p = 0.00 

r = 0.59* 
p = 0.00 

r = - 0.38* 
p = 0.00 

 اكسيژن محلول
)mg/l( 

r = - 0.07 
p = 0.38 

r = - 0.21* 
p = 0.00 

r =-0.48* 
p = 0.00 

r = 0.11 
p = 0.29 

pH 
r = 0.21* 
p = 0.00 

r = 0.29* 
p = 0.00 

r = 0.65* 
p = 0.00 

r = - 0.22* 
p = 0.03 

 (p<0.05)دار  معني *
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باسيالريوفيسه  هاي در برخي از جنس روند تغييرات هفتگي
با توجه به اين  .نشان داده شده است) الف تا وـ 2( در نمودار

، Nitzschia هاي بيشترين تراكم جمعيت جنس ،نمودار
Rhizosolenia ،Thalassiotrix و  Pseudo-nitzschia  هفته اول

هفته دوم تير  Chaetocerosهفته اول شهريور و  Naviculaمهر، 
همچنين روند تغييرات هفتگي در . ورد و ثبت شده استبرآ

ترتيب در  بهداينوفيسه و سيانوفيسه  هاي جمعيت برخي از جنس
  . نشان داده شده است) 4( و نمودار) الف تا ج ـ3( نمودار

  

  

  
هاي  روند تغييرات هفتگي در جمعيت برخي از جنس ـ)الف،ب،ج( 2 نمودار

  )1383( واقع در تنگه هرمزباسيالريوفيسه در دو ايستگاه 

هفته اول  Ceratium بيشترين تراكم جمعيت جنس همچنين
هفته  Protoperidinium  هفته چهارم خرداد، Prorocentrumتير، 

 دوم ارديبهشت و هفته اول تير و بيشترين جمعيت جنس
Trichodesmium  هفته سوم تير برآورد شده استسيانوفيسه از.  

 و هاي فيزيك شاخصنتايج حاصل از آزمون همبستگي بين 
آورده شده ) 5( هاي فيتوپالنكتوني در جدول شيميايي و جنس

 جنسهايشود،  طور كه در اين جدول مشاهده مي همان. است
Ceratium ،Chaetoceros ،Prorocentrum ، Protoperidinium ،

Trichodesmium  ارد دما همبستگي مثبت و معنيعامل با 
(P<0.01)  جنسهايNitzschia ،Rhizosolenia ،Trichodesmium 

، Chaetoceros ،Navicula هاي شوري و جنس شاخصبا 
Ceratium،  Trichodesmium با عاملpH  همبستگي مثبت و

 و Chaetocerosهاي  و جنس (P<0.01) دار معني
Trichodesmium دار همبستگي منفي و معني ،با اكسيزن محلول 

(P<0.01) س دو جندر حالي كه  دارند؛Thalassiotrix  و
Pseudo-nitzschia هاي محيطي همبستگي  شاخص با هيچيك از

  .ندا نشان نداده

  

  

  
هاي  روند تغييرات هفتگي در جمعيت برخي از جنس ـ)د،ه،و( 2 نمودار

  )1383( باسيالريوفيسه در دو ايستگاه واقع در تنگه هرمز
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  )1383( هاي داينوفيسه در دو ايستگاه واقع در تنگه هرمز روند تغييرات هفتگي در جمعيت برخي از جنس ـ)الف،ب،ج( 3 نمودار

  )1383( تنگه هرمز در هاي محيطي شاخصهاي مورد بررسي و  ضريب همبستگي برخي از جنس ـ 5جدول 
 Nitz. Navi. Rhiz. Thala. Chaeto. Pseu. Cera. Proro. Proto. Trich. 

( شوري ppt( 0.21* 0.03 0.33* 0.17 0.06 0.16 0.08 -0.10 0.01 0.24* 

( دما C°( 0.13 0.17 0.13 0.19 0.28* 0.06 0.40* 0.35* 0.33* 0.38* 

 اكسيژن محلول
)mg/l( 

0.11 -0.05 0.16 0.05 -0.24* 0.09 -0.17 -0.19 0.05 -0.34* 

pH -0.02 0.26* -0.11 0.10 0.28* -0.15 0.20* 0.14 0.11 0.46* 

 (p<0.05)دار  معني *

 

  
از گروه  Trichodesmiumروند تغييرات هفتگي در جمعيت جنس  ـ4 نمودار

  )1383( تنگه هرمز سيانوفيسه در دو ايستگاه واقع در

تعيين هتروژني  برايدر مطالعه حاضر، شاخص تنوع شانون 
جمعيت در هر دو ايستگاه مورد بررسي به تفكيك هفته محاسبه 

. نشان داده شده است) 5( و روند تغييرات اين شاخص در نمودار
تغييرات متناوب كاهشي و  ، برخالفبر اساس اين نمودار

ين شاخص در بيشترين ميزان ا، افزايشي در روند شاخص شانون
 و كمترين مقدار آن در هفته چهارم تير) 978/3(هفته دوم بهمن 

همچنين نتايج حاصل از آزمون  ؛، محاسبه شده است)502/0(
هاي فيزيكوشيميايي در  شاخصهمبستگي شاخص شانون با 

بر اساس اين جدول اين شاخص  كه ه شده استارائ) 4( جدول
دار  همبستگي منفي و معني pHهاي شوري، دما و  عاملبا 

(P<0.05) نشان داده است.  

  
روند تغييرات هفتگي در مقادير شاخص شانون در دو ايستگاه واقع  ـ 5نمودار 

  )1383(در تنگه هرمز 
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محيطي در ناحيه تنگه هرمز عوامل روند تغييرات هفتگي 
 6در نمودار  pHشامل شوري، نوسان دمايي، اكسيژن محلول و 

بيشترين ، با توجه به اين نمودار .نشان داده شده است) الف تا د(
و كمترين ) گرم در هزار 2/37(هفته سوم مهر در ميزان شوري 

. ثبت شده است) گرم در هزار 2/35(مقدار آن در هفته اول دي 
درجه  7/33( دماي سطحي آب در هفته سوم تير حداكثرهمچنين 
برآورد ) C° 0/20(دما در هفته اول دي و حداقل ) سيلسيوس
اكسيژن محلول نيز در هفته دوم آبان بيشترين مقدار . شده است

كمترين ميزان  ،و در هفته سوم تير) ميلي گرم در ليتر 84/11(
نيز بيشترين  pHعامل . را داشته است) ميلي گرم در ليتر 23/4(

شاخص اين  را در هفته سوم مرداد و كمترين مقدار) 82/8(ميزان 
  .در هفته اول اسفند ثبت شده است) 10/8(

  

  

  

  
هاي محيطي در دو  شاخص روند تغييرات هفتگي در ـ)الف،ب،ج،د( 6 نمودار

  )1383(ايستگاه واقع در تنگه هرمز 

  گيري بحث و نتيجه .4

گونه  2200بر اساس مطالعات محققين، بالغ بر 
شده است كه هاي خليج فارس شناسايي  فيتوپالنكتون در آب

هاي فيتوپالنكتون ثبت  اين تعداد در مقايسه با تعداد كل گونه
، رقم قابل استگونه  3400هاي شور كه بالغ بر  شده در آب
در  دورقام و مفتاح  مطالعات. )1360سواري، ( توجهي است

بيانگر تنوع زياد اجتماعات فيتوپالنكتوني  1986سال 
سواري . استيج فارس خصوصا دياتومه و داينوفالژله در خل

گونه فيتوپالنكتون را در  98موفق شد حدود  1360در سال 
 .دكنهاي سطحي واقع بين بوشهر و كنگان شناسايي  آب

جنس فيتوپالنكتون  40ـ35، 1379همچنين سراجي در سال 
را در آبهاي ساحلي غرب، مركز و شرق بندرعباس شناسايي 

  .كرده است
برداري از دو ايستگاه ثابت  بار نمونه 48طي  ،در مطالعه حاضر

باسيالريوفيسه،   جنس فيتوپالنكتون از سه گروه 42در تنگه هرمز 
يا باسيالريوفيسه  .شناسايي گرديدداينوفيسه و سيانوفيسه 

هاي فيتوپالنكتوني خليج فارس  ترين گروه ها از فراوان دياتومه
ر تعداد و بالغ درصد كل را از نظ 59شوند و حدود  محسوب مي

سواري، ( ندده درصد توده را از نظر وزن تشكيل مي 60بر 
درصد بيشترين ميزان  95مطالعه حاضر گروه مذكور با  در .)1360

نتايج حاصل از اين . هاي ديگر دارا بوده است را نسبت به گروه
هاي  مطالعه با نتايج مشاهدات ديگر محققين در منطقه شباهت

گزارش كرد  1379كه سراجي در سال  يطور ه؛ بداردزيادي 
هاي غرب تا شرق  درصد از آب 96ـ 81بين باسيالريوفيسه  تراكم

، Nitzschiaهاي  در مطالعه حاضر جنس. استتغير مبندرعباس 
Navicula ،Rhizosolenia ،Thalassiotrix ،Chaetoceros  از

گزارشهاي . اند غالبيت خاصي در اغلب اوقات سال برخوردار بوده
هاي مذكور  ؛ حاكي از آن است كه حضور جنس)1360( سواري

ها و اغلب اوقات سال نمايانگر گستردگي زياد و  در اكثر ايستگاه
  .استپراكندگي نامحدود آنها در خليج فارس 

نحوي است  بهباسيالريوفيسه  ، روند تغييراتاين پژوهش در
روند . تيرماه مشخص شده است و كه بيشترين تراكم در مهر

تنگه (تغييرات جمعيت كل فيتوپالتكتون در منطقه مورد بررسي 
نيز حاكي از افزايش جمعيت در دو ماه تير و مهر و كاهش ) هرمز

اين نتايج با ). 7نمودار ( استجمعيت در فصل خنك سال 
دهد؛  هايي را نشان مي دست آمده در منطقه تفاوت هاطالعات ب
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هاي  در ماهباسيالريوفيسه  تراكم، كه در برخي مطالعات طوري هب
روحاني (هاي گرم گزارش شده است  خنك بيش از ماه

 گزارش همچنين در. )1379؛ سراجي، 1377، 1375قاديكاليي، 
 ها در آبهاي خليج فارس از مهر تمركز زياد فيتوپالنكتون ،يديگر

  .)1360سواري، ( مشاهده شده استماه دي تا 

  
هاي مشاهده شده در  روند تغييرات ماهانه در جمعيت فيتوپالنكتون ـ7 نمودار

  1383، )ميانگين دو ايستگاه(تنگه هرمز 

ترتيب داينوفيسه و  باسيالريوفيسه بهدر اكثر مطالعات، بعد از 
هاي فيتوپالنكتوني در منطقه معرفي  ترين گروه غالبسيانوفيسه 

؛ 1360سواري،  ؛1379؛ سراجي 1374سراجي و نادري، ( اند شده
هاي  بررسيهمچنين بر اساس  )Rezai, 1995؛ 1381حيدري، 

 Dinophysisو  Ceratium ،Protoperidiniumهاي  مذكور، جنس
 Trichodesmiumو  Phormidium ،Oscillatoriaاز داينوفيسه و 

 .ندهستهاي شناخته شده در منطقه  ترين جنس غالباز سيانوفيسه 
بيشترين تراكم جمعيت  ،با توجه به نتايج محققين مذكور عالوه به

در فصل گرم سال گزارش شده  ها اين دو گروه از فيتوپالنكتون
در تنگه هرمز اين پژوهش  است كه با نتايج حاصل از

با اين تفاوت كه تنها جنس  ؛دهد هاي زيادي را نشان مي شباهت
گرديد، كه در مطالعه حاضر مشاهده و ثبت سيانوفيسه  از

  .تريكودزميوم است
اي بنام توالي  ها ايجاد پديده هاي مهم فيتوپالنكتون از ويژگي

 اي در فصل يا زمان خاص و مكان گونه كه است؛ بدين منظور
حضور خود را به تعداد زياد نشان داده و پس از مدتي ، مشخص

كاهش گونه  تعداد افراد آن ،دليل نامساعد بودن شرايط محيطي به
 اي عوض گونه شوند و در آن مكان محو مي دريافته و يا اينكه 
   .)1360سواري، ( كند مي غالشديگر جاي آن را ا

از سال  در زمان خاصي ها  برخي از جنساين تحقيق،  در
الف تا ـ 3الف تا و، ـ 2نمودارهاي ( ،ندي هستجمعيت اوج  داراي

 از Nitzschia كه دگرد با توجه به اين نمودارها مشخص مي). 4 ج

در . رسيده است يبه اوج جمعيت در هفته اول مهر باسيالريوفيسه
اين جنس در دي ماه افزايش تراكم  ،)1382( حيدري لعهمطا

در  Navicula اي از همچنين تراكم قابل مالحظه .داشته است
اين در حالي است كه بر اساس . مطالعه حاضر ثبت نشده است

تير، (شكوفايي مضر اين گونه در بندرلنگه مطالعات محققين، 
 ,Rezai؛ 1375روحاني قاديكاليي، ( مشاهده شده است) مهر، آبان

 Navicula گزارش ديگري نيز از افزايش جمعيت عالوه به. )1995
 اين پژوهش  در. )1381حيدري، (است در دسترس ) دي ماه(

Chaetoceros ه در خرداد، تير و مرداد افزايش جمعيت داشت
از اين جنس در بهمن و ) شكوفايي(تراكم بسيار زيادي . است

 پژوهشدر اين . )1374سراجي، ( خرداد گزارش شده است
  Pseudo-nitzschiaو  Rhizosolenia ،Thalassiotrix هاي جنس
. در مهرماه افزايش تراكم داشته است Nitzschiaزمان با  هم

تنگه هرمز يا هاي مذكور در  گزارشي حاكي از شكوفايي جنس
حاضر تحقيق  در. هاي استان هرمزگان در دسترس نيست آب

Protoperidinium  دردو ماه ارديبهشت و خرداد از داينوفيسه از
تراكم  1382حيدري در سال . تراكم زيادي برخوردار بوده است

گزارش كرده ) در حد ايجاد شكوفايي(ماه  اين جنس را در مرداد
را در تيرماه جمعيت زيادي يانوفيسه س از Trichodesmium .است

اين در حالي است كه شكوفايي اين جنس در  .دهد نشان مي
 هاي خرداد، تير، بندرلنگه، گرزه، نخيلو، فارور در ماه( فارس  خليج

اگر . )Rezai, 1995(نيز گزارش شده است ) مرداد، شهريور و مهر
اين جنس موجب تراكم زياد در سطح و ايجاد پوشش چه 

رسد مواج بودن دريا كه  نظر ميه شود، اما ب حصيري در بستر مي
ناشي از وزش بادهاي موسمي در فصل گرم سال در تنگه هرمز 

در ) ايجاد پوشش حصيري(اي  ، مانع از بروز چنين پديدهاست
  .گردد تريكودزميوم مي زمان افزايش تراكم

و  اجتماعات فيتوپالنكتوني در خليج فارس بسيار متنوع بوده
 Dorgham and(د هستنها  ها و داينوفالژله اغلب شامل دياتومه

Moftah, 1986( . با توجه به جدول  اين تحقيق در)مشخص ) 1
و  Rhizosolenia ،Chaetoceros ،Ceratium هاي جنسكه شود  مي

Protoperidinium نتايج مطالعات . اند اي زيادي داشته تنوع گونه
هرمزگان و حوزه جنوبي خليج فارس هاي  محققين ديگر نيز در آب
؛ روحاني قاديكاليي، 1381حيدري، ( كند اين موضوع را تاييد مي

  .)Dorgham and Moftah, 1989؛ 1379؛ سراجي، 1377
كمترين ميزان شاخص ) 5( با توجه به نمودار پژوهشدر اين 

 و بيشترين مقدار آن در زمستان) 502/0(شانون در تابستان 
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نتايج مشابهي در مناطق غرب، مركز . شده است محاسبه) 978/3(
كه حاكي از  استهاي ساحلي بندرعباس در دسترس  و شرق آب

است در پاييز و زمستان ) 98/3ـ8/2(باالبودن ميزان اين شاخص 
نيز نشان داده  1382طالعات حيدري در سال م. )1379سراجي، (

آبان، ( هاي خنك سال اي در ماه طور نسبي تنوع گونه است كه به
براساس نظر برخي  .هاي گرم بيشتر است از ماه) دي و بهمن

 6ـ5محققين، اين شاخص از مقدار عددي صفر شروع و تا حدود 
منظور  شاخص شانون بهاز . رسد مي ،كه بيانگر محيط سالم است

تنوع  موجودات زنده و هاي آالينده بر سنجش تاثير فاضالب
 برفشار عمومي  ت معيارحقيق شود و در ها استفاده مي گونه

لذا . )Luduing and Raynolds, 1989( گردد موجودات تلقي مي
اين  با توجه به نتايج بدست آمده از وضعيت شاخص شانون در

تحت ) تنگه هرمز(رسد محيط مورد بررسي  نظر مي ه، ببررسي
زيست  برايبوده و تا رسيدن به يك محيط آبي سالم فشار 

  .موجودات فاصله زيادي باشد
، كدورت، اكسيژن pHدرجه حرارت، شوري، مواد مغذي، 

از جمله عواملي  برخي عوامل ديگر ها و ، آاليندهفراجوشيمحلول، 
ها و  هستند كه موجب تغيير در ساختار جمعيت فيتوپالنكتون

 حاضر، شوري با دو گروه پژوهش در. شوند مي اي تركيب گونه
 (P<0.05)ي دار همبستگي منفي و معنيباسيالريوفيسه و داينوفيسه 

 1382كه مطالعات هاديان در سال  در حالي ؛نشان نداده است
زمان با افزايش جمعيت فيتوپالنكتوني در  كاهش شوري را هم

همچنين براساس نظر برخي . مرداد و شهريور ثبت كرده است
دليل افزايش  تابستان به، )Dorgham and Moftah, 1989( محققين

 هاي درجه حرارت و به تبع آن افزايش شوري، برخي گونه
  .دنشو ستون آب مشاهده نمي در باسيالريوفيسه

و  سوخت و سازتاثير بر ميزان  دليل دريا به شناسي بومدما در 
حداكثر افزايش حرارت بسيار اهميت دارد و در بسياري موارد 

 دارد شاخصبيني با اين  قابل پيشارتباط ، رشد فيتوپالنكتوني
)Eppley, 1972( حاكي از آن است  اين تحقيقنتايج حاصل از

همبستگي مثبت و ، كه هر سه گروه فيتوپالنكتوني با دما
 تفاوت مهم در اين لبته، ا)4جدول ( اند نشان دادهرا  يدار معني
نسبت به دو گروه شاخص با اين سيانوفيسه  كه رابطه است

. است برخوردار (r=0.59)يب همبستگي باالتري ديگر از ضر
هاي هرمزگان و  ، در آب1382 در سال نتايج مطالعات حيدري

 هاي جنوبي تنگه هرمز مطالعات ديگر محققين در آب
)Dorgham and Moftah, 1989(  استاين موضوع تاييدكننده .

 شاخصحاضر مشخص شده است كه سه  بررسي همچنين در
را با  (P<0.05)داري  همبستگي منفي و معني،  pHدما، شوري و 

اين مبين  اين امر اي نشان داده است و شاخص تنوع گونه
مذكور بر وضعيت تركيب هاي  شاخصكه  استموضوع 

اي موجود در تنگه هرمز تاثير داشته و كاهش شاخص  گونه
  .نمايد شانون را در فصل گرم با افزايش دما تاييد مي

اهميت تنگه هرمز در تبادل آب بين توجه به نكات فوق و با 
 حضورنيز و ) خليج فارس و درياي عمان( سامانه بومدو 
كاهش و  هاي توليدكننده شكوفايي مضر جلبكي در منطقه جنس

ناشي از           ًكه احتماال (ها در تابستان  تنوع زيستي فيتوپالنكتون
هاي  جمعيت مداوم پايش عالوه بر، )استافزايش بار آلودگي 

 و يهاي مهم زئوپالنكتون تعيين تنوع زيستي گروه ،فيتوپالنكتوني
نيترات و فسفات       ًخصوصا آب دريا ميزان مواد مغذي  گيري اندازه

  .رسد نظر مي هدر منطقه ضروري ب

  تشكر و قدرداني .5

شائبه جناب آقاي مهندس محسني، مديركل  از زحمات بي
آوري زمينه  هرمزگان در فراهممحترم حفاظت محيط زيست استان 

  . آيد عمل مي بهتحقيقات در ايستگاه هرمز نهايت تشكر و تقدير را 
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