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 عوامل موثر بر نوسانات فیتوپالنکتونهاي خلیج فارس ) سواحل استان بوشهر( 

 2932-2931طي زمستان و بهار 

 (3) احمد سواري،  (2) حسين نگارستان، * (1) فاطمه محسنی زاده

* fmohsenizadeh@yahoo.com 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال. دانشكده علوم و فنون دريايي. -9  

موسسه تحقيقات  علوم شيالتي كشور. تهران. -2  

دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر. -3  

 9313 مرداد تاريخ پذيرش:   9312 ذرآتاريخ دريافت: 

 چکیده

ج ايستگاه  خليج ، ماهانه در پن9312تا خرداد  9319ها در آبهاي ساحلي استان بوشهر از آذر  وضعيت فيتوپالنكتون

نايبند، عسلويه، دير، کبگان و بوشهر مورد بررسي قرار گرفت. انتخاب ايستگاهها بر اساس سوابق موجود در زمان 

بوده است. در  Cochlodinium polykrikoidesدر خليج فارس بر اثر گونه  9331بروز شكوفايي جلبكي مضر سال 

 32گونه از رده باسيالريوفيسه،  43اين تعداد شامل  .شناسايی شدند هجنس فيتوپالنکتون از چهار رد 54اين تحقيق، 

جنس از رده يوگلنوفيسه بودند. از کل فيتوپالنکتون های موجود،  9جنس از رده سيانوفيسه و  9گونه از رده دينوفيسه، 

صد و يوگلنوفيسه با در 24/9درصد، سيانوفيسه با  33/1درصد، دينوفيسه با  4/31به ترتيب رده باسيالريوفيسه با 

هاي نايبند و  ها طی ماه آذر در ايستگاه درصد در آبهای منطقه وجود داشتند. بيشترين فراواني فيتوپالنکتون 22/3

بررسي گرديد.  و غالبيت (Shanon –Winner)های زيستی شانون  بوشهر ديده شد. عالوه بر آزمونهای آماری، شاخص

در ايستگاه دير  ها بود. اما  (، نسبت به ساير ايستگاه13/9نوع در ايستگاه بوشهر)کمترين مقدار ت شاخص شانون، هنتيج

دهد که  ها، مناسب بوده است. شواهد نشان می (، براي دينوفيسه13/2بر عکس شرايط به نحوي براي افزايش تنوع )

واند موثر باشد. تحليل ت آلودگی ساحلی در دير، بر اثر مواد مغذی ورودی از خشکی، در افزايش شاخص شانون می

داد. در مجموع تنوع  ها نشان  درصد مشابهت را برای ساير ايستگاه 13تا  33دير،   ای، بجز ايستگاه خوشه

رسد اعتدال نسبي دما به  شد. در اين دوره مطالعاتي به نظر مي ها در آبهای استان بوشهر کم ارزيابی  فيتوپالنکتون

؛ اما تاثير حجم باالي ريزگردها )افزايش روزهاي غبارآلود در هر سال( و معرفي و ها كمك كرده است غالبيت دياتومه

ها، بر اجتماعات فيتوپالنكتوني غير قابل انكار و چشم پوشي  انباشت آن در آبهاي خليج فارس، در كنار ساير آالينده

توانند منجر به تغيير  عرفي، مياست. اين عوامل در هر مكاني از خليج فارس بر حسب نوع، ميزان، كيفيت و زمان م

 ها گردند. در تنوع، تراكم و توالي فيتوپالنكتون
 

  نوسانات فيتوپالنكتون، كشند قرمز، آبهاي ساحلي بوشهر، خليج فارس. :کلیديلغات 
 

لنويسنده مسئو*

mailto:fmohsenizadeh@yahoo.com
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 مقدمه
ویژگیهایی منحصر به خاطر برخورداري از بوشهر  ستانا

قطب اصلی تولید  ار،بسیالجیشی و اقتصادي  سوق بفرد
گستردگی مرزهاي دریائی چنین  هم .می باشدانرژي کشور 

مبناي  مزایاي حمل و نقل دریایی، موجب شده است تا و
تنوع . دباشاي منطقه  هاي توسعه بسیاري از برنامه ریزي

چشمگیر انواع آبزیان خلیج فارس، استعداد اراضی حاشیه 
ده صید و ساحلی براي پرورش میگو و فعالیت گستر

عنوان یکی از مهمترین  بهنواحی ساحلی را صیادي، 
در عین  محورهاي توسعه استان بوشهر مطرح نموده است.

اي در استان بوشهر، از عوامل  هاي توسعه حال این پتانسیل
اصلی بر هم زننده تعادل، موثر در ایجاد آلودگی و تهدید 
کننده اکوسیستم متنوع خلیج فارس نیز هستند. در 
حالیکه هرگونه تغییر در اجتماعات پالنکتونی به واسطه 
تاثیر شگرف این آبزیان بر سایر گروهها مهم است. در 

هاي اخیر تغییرات ناشی از آلودگی در جمعیت  دهه
هاي جلبکی  ، به صورت افزایش شکوفاییها فیتوپالنکتون

مضر در آبهاي خلیج فارس و دریاي عمان و تغییر تنوع 
 شود.  ابعاد جهانی و با شدت بسیار مشاهده میاي، در  گونه

محققین بسیار در قالب موضوعات متنوع به شناسایی و 
بررسی تنوع جمعیت فیتوپالنکتونهاي خلیج فارس 

اخیر رویکرد این مطالعات   هاي اند؛ اما در دهه پرداخته
بیشتر از جنبه مخاطرات زیست محیطی بوده است. 

وفایی جلبکی و عوامل گزارشات مختلفی در زمینه شک
موثر بر آن در آبهاي خلیج فارس موجود است. از جمله به 

در آبهاي  1002هاي جلبکی مضر سال  دنبال شکوفایی
تن آبزي،  1000کشور کویت و مرگ و میر بیش از 

(Glibert et al., 2002 ) ؛ اولین گزارش از شکوفایی
Gymnodinium sp.  ،را در آبهاي کویتHeil  و

(، به Sadaf Gul 1022 (دارند.  )1002 (نهمکارا
-Raoپرداخته است.  Prorocentrumبررسی دینوفالژله 

Subba  اظهار کردند که ریزگرد ) 2111(و همکاران
عربستان سعودي عناصر غذایی ضروري را براي 

و  Nadimکند.  ها در خلیج فارس فراهم می فیتوپالنکتون
ییرات شدید و تاثیر تغ( معتقدند که 1002همکاران )

نامتعارف آب و هوایی در کره زمین، بویژه در سالهاي 

اي براي وقایع غیر معمول همچون  تواند زمینه اخیر، می
ژه یهاي جلبکی مضر در سراسر دنیا و بو شکوفایی

و  Richlen اکوسیستم حساس خلیج فارس گردد.
 Cochlodinium(، به فیلوژنی 1020همکاران )

polykrikoides کشند قرمز فاجعه آمیز در نواحی عامل
 اند.  عربی خلیج فارس پرداخته

همچنین در محدوده آبهاي شمالی خلیج فارس، 
 2810و  2822، 2821زاده و همکاران در سالهاي  محسنی

 ؛کشند قرمز در آبهاي ساحلی استان بوشهربه بررسی 
(؛ 2810(؛ مطلبی و همکاران )2822مرتضوي و همکاران )

در خلیج فارس و دریاي ش کشند قرمز پایبه موضوع 
 ( اثرات2821) و همکاران جمشید عمان پرداخته اند. آئین

 و پارس انرژي منطقه در مستقر صنایع فعالیت متقابل
بوشهر؛ آئین جمشید، و  دریائی استان زیست محیط

 مضر پالنکتونی شکوفایی اثر ( به بررسی2810همکاران )
 تکثیر مراکز فعالیت وير بر .Cochlodinium sp از ناشی

 بوشهر پرداخته است  استان در میگو پرورش و
 111جمعیت فیتوپالنکتونها در ناحیه خلیج فارس با  

گونه  241گونه، از تنوع باالیی  نسبت به دریاي عمان با 
بر خوردار است. در عین حال در خلیج فارس تعداد 

الژله تاکسا( بطور مشخصی بیش از داینوف 210ها ) دیاتومه
تاکسا( بوده است. برعکس این مسئله در در یاي  214ها )

داینوفالژله  211دیاتومه و  04شود که  عمان مشاهده می
در محل تبادل آب ما بین خلیج فارس  گزارش شده است.

و دریاي عمان از طریق تنگه هرمز، آب با شوري زیاد از 
شود درصورتیکه  قسمت عمق به در یاي عمان جاري می

هاي سطحی به خلیج  با شوري کم در یاي عمان از الیهآب 
سال بطور  8گردد. آب خلیج فارس هر  فارس جاري می

. این وضعیت  (Koslee, 1972شود ) کامل مبادله می
منتهی به تشکیل یك ناحیه ارتباطی از میان تنگه هرمز با 

 شود. بطوریکه افزایش تغییر درجه شوري سطح می
هاجرت ارگانیسمهاي پالنکتونی، اشکال دار م تغییرات عهده

پالژیك در خلیج فارس و در نتیجه افزایش تعداد  اپی
(. البته 2810باشد )دهقان مدیسه، هاي بومی آن می گونه

عالوه بر وضعیت توده آب در چرخش، از سوي تنگه هرمز 
به سمت نواحی مختلف خلیج فارس، ویژگی توپوگرافی هر 
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نده از خشکی و تغییرات منطقه، نوع مواد معرفی شو
گسترده اقلیمی، بر ماهیت اکوسیستم آبی خلیج فارس 

( در مطالعات خود به این 2810) تاثیر دارند. خدادادي
نتیجه رسید که میزان پالنکتونها در ایستگاههاي شمالی 
بوشهر از میزان پالنکتونها در ایستگاههاي جنوبی بیشتر 

تیجه مربوط به است. البته باید توجه داشت که این ن
شرایط حاکم بر منطقه، قبل از توسعه فعالیتهاي اقتصادي 
در استان بوشهر از جمله منطقه ویژه اقتصادي انرژي 

 باشد. پارس می
 

 مواد و روش کار
زمان شروع و خاتمه این مطالعه  برداري: ایستگاههاي نمونه

و همچنین ایستگاههاي انتخابی بر اساس سوابق موجود از 
در  2821ر زمان بروز شکوفایی جلبکی مضر سال منطقه د

 Cochlodiniumخلیج فارس بر اثر گونه 

polykrikoides  بوده است. در این تحقیق پنج ایستگاه
از جنوب استان در اي  منطقه ثابت، بر اساس خصوصیات

ایستگاه . انتخاب گردیدندخلیج نایبند تا شهر بوشهر 
متاثر از  دریایی()منطقه حفاظت شده پارك ملی  نایبند
هاي  متاثر از فعالیت ،ایستگاه عسلویه؛ بهاي هرمزگانتوده آ

متاثر از ، ایستگاه دیر؛ پارسمنطقه ویژه اقتصادي 
ساختار زمین شناختی که هاي پارس جنوبی و  فعالیت
مجاورت با  ،ایستگاه کبگانشود؛  می ماندگاري آبمنجر 

 تاثیرو  مند، پذیرنده آب رودخانه سایت آبزي پروري مند
، به عنوان ایستگاه بوشهربر این منطقه و  برجستگی مطاف

، دلیل این محدوده در ترین شهر ساحلی پر جمعیت
باشد. مختصات جغرافیایی و نام  انتخاب ایستگاهها می

آمده است. بر اساس  2ایستگاهها در جدول و شکل شماره 
 در زمان اوج 2821سوابق موجود، این محدوده طی سال 
 Cochlodinium شکوفایی جلبکی مضر بر اثر گونه

polykrikoides  در خلیج فارس، درگیر پدیده کشند قرمز
 بوده است.

روتنر، بردار  بطري نمونهشامل:  مواد مورد بررسی ر وابزا
، میکروسکوپ لیتر میلی 2به حجم  دار هیدروبیوز الم حفره

 بود.  لوگلمحلول  و Ti-S دار نیکون مدل دوربین اینورت

 2812از آذر  :آزمایشگاهی برداري و بررسی روش نمونه
بهاي سطحی با آاز انه برداري ماه نمونه، 2811تا خرداد 

جهت انجام شد. به حجم یك لیتر  استفاده از بطري روتنر
در آزمایشگاه استفاده شد. لوگل از   ها تثبیت فیتوپالنکتون

ري شدند تا ها به مدت دو هفته در محل ثابت نگهدا نمونه
آب  ،نشین گردند. سپس توسط سیفون ته هاپالنکتونفیتو

اي خارج کرده و از حجم  ها به صورت قطره روي نمونه
لیتر در الم  یك میلیپس از همگن کردن، باقیمانده 

شناسایی و ، پس از گذشت دو ساعت ریخته دار حفره
. در هر ایستگاه تکرار فیتوپالنکتونها انجام گردیدشمارش 

 .رسی در نظر گرفته شدبر
روتنر، بردار  بطري نمونهشامل:  مواد مورد بررسی ر وابزا

، میکروسکوپ لیتر میلی 2به حجم  دار هیدروبیوز الم حفره
 بود.  لوگلمحلول  و Ti-S دار نیکون مدل دوربین اینورت

تا  2812از آذر  :آزمایشگاهی برداري و بررسی روش نمونه
بهاي سطحی با آاز انه ماه برداري نمونه، 2811خرداد 

جهت انجام شد. به حجم یك لیتر  استفاده از بطري روتنر
در آزمایشگاه استفاده شد. لوگل از   ها تثبیت فیتوپالنکتون

ها به مدت دو هفته در محل ثابت نگهداري شدند تا  نمونه
آب  ،نشین گردند. سپس توسط سیفون ته هاپالنکتونفیتو

اي خارج کرده و از حجم  رهها به صورت قط روي نمونه
لیتر در الم  یك میلیپس از همگن کردن، باقیمانده 

شناسایی و ، پس از گذشت دو ساعت ریخته دار حفره
. در هر ایستگاه تکرار فیتوپالنکتونها انجام گردیدشمارش 

 .بررسی در نظر گرفته شد
در برنامه  ها ثبت و پردازش داده :ها پردازش داده

EXCEL, 2007 هاي زیستی شانون  شاخص ام شد.انج
(Shanon –Winner)،  غالبیت و ترازي

 & Ludwig)محاسبه گردید  (Eveness)زیستی

Reynolds, 1988).  به منظور محاسبه تغییرات تراکم
برداري و پس  هاي نمونه فیتوپالنکتون در بین ایستگاه و ماه

، با توجه با نرمال Shapiro-Wilkاز انجام تست نرمال 
استفاده گردید.  Kruskal-Wallisها از تست  دن دادهنبو

 Bray-Curtisآنالیز خوشه اي بر اساس شاخص تشابه 

  هاي انتخابی انجام شد. براي ایستگاه
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 ."1121-1129  بوشهر-هاي خلیج فارس شناسايی فیتوپالنکتون" نام و مشخصات ايستگاهها  : 1جدول 

 ردیف تگاهنام ایس طول جغرافیایی عرض جغرافیایی

 1 نای بند 52ْ  53َ 25ْ  43َ

 5 عسلویه 52ْ  41َ 25ْ  52َ

 4 بندر دیر 52ْ  34َ 21ْ  32َ

 3 کبگان/ مند 52ْ  25َ 21ْ  51َ

 2 بوشهربندر  55ْ  25َ 25ْ  34َ

 

 

 ."1121-1129  بوشهر-هاي خلیج فارس شناسايی فیتوپالنکتون"موقعیت ايستگاههاي نمونه برداري نقشه  : 1شکل 

 نتایج

 جنس از چهار رده 32فراوانی فیتوپالنکتون: در این دوره، 

 باسیالریوفیسه، دینوفیسه، سیانوفیسه و یوگلنوفیسه
گونه  45گونه از انواع باسیالریوفیسه،  24شناسایی شدند. 

جنس  1جنس از انواع سیانوفیسه و  1از انواع دینوفیسه، 
شد. از کل فیتوپالنکتون  از انواع یوگلنوفیسه شناسایی

درصد،  2/54موجود، به ترتیب رده باسیالریوفیسه با 
درصد و  52/1درصد، سیانوفیسه با  54/4دینوفیسه با 

درصد در آبهای منطقه وجود داشتند.  55/5یوگلنوفیسه با 

های بیشتر مشاهده شده  درصد فراوانی جنس 1در نمودار 
بیشترین درصد  فیتوپالنکتون در این دوره آمده است.

درصد  52/14با  .Nitzschia spمربوط به حضور گونه 
درصد و  45/12با  .Rhizosolenia spباشد پس از آن  می

درصد فراوانترین 45/15با  Naviculaهایی از جنس  گونه
هایی از  ها گونه اند. از بین دینوفالژله ها بوده فیتوپالنکتون

صد از کل( و در 45/5درصد ) 51/45با  Ceratiumجنس 
 25/1درصد ) 15با  Prorocentrumدو گونه از جنس 

نوسانات  5اند. نمودار  درصد از کل(  فراوانترین بوده
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های مختلف نمایش  ها را در ماه فراوانی کل فیتوپالنکتون
دهد، بیشترین فراوانی مربوط به آذر ماه در  می

ویه های نایبند، بوشهر و پس از آن در ایستگاه عسل یستگاها
 و در بهمن ماه دیده شد.

ر ( د1452با توجه به سابقه کشند قرمز در منطقه )سال 
برداری، هیچ شکوفایی جلبکی مضر در  طول ماههای نمونه

 Cochlodiniumایستگاههای انتخابی رخ نداد. 

polykrikoides در ایستگاههای دیر و عسلویه طی ،
  25ماههای اسفند، فروردین و اردیبهشت، با تراکمی بین 

سلول در لیتر مشاهده شد؛ بیشترین فراوانی از  555تا 
هایی از  یستگاه عسلویه مربوط به گونهها در ا دینوفیسه

سلول در لیتر در  1255به تعداد  Ceratiumجنس 
هایی از جنس  ثبت شد. گونه 1441بهمن ماه 

Prorocentrum در سایر ماههای  1441، بجز اسفند
مورد مطالعه؛ و بجز ایستگاه کبگان در سایر ایستگاهها 

از هایی  حضور داشتند. در این دوره فراوانی گونه
Prorocentrum  سلول در لیتر متغیر  245تا   21از

به جز  ، Pseudo-nizschiaهایی از جنس  بود. گونه
در سایر ماههای مورد مطالعه، در همه  1445اردیبهشت 

هایی از  ایستگاهها حضور داشتند. در این دوره فراوانی گونه
Pseudo-nizschia   سلول در لیتر  4455تا   125از

 متغیر بود.
های مختلف فیتوپالنکتون در  ای فراوانی گروه تحلیل خوشه

ای را  نتیجه تحلیل خوشه 4های مختلف: نمودار  ایستگاه

گروه فیتوپالنکتون بر اساس شاخص تشابه  3برای فراوانی 
Bray-Curtis های  دهد؛ ایستگاه ها نشان می در ایستگاه

های مختلف  عسلویه و کبگان از نظر فراوانی گروه
درصد( را دارا می  45وپالنکتون بیشترین شباهت )فیت

درصد مشابهت را با دو ایستگاه  45باشند. ایستگاه بوشهر 
درصد مشابهت را با  52عسلویه و کبگان؛ ایستگاه نایبند 

درصد،  25ایستگاه بوشهر دارد. همچنین ایستگاه دیر با 
  شاخص .ها دارد نسبتا مشابهت کمتری با سایر ایستگاه

های  ها در ایستگاه و غالبیت جمعیت فیتوپالنکتونتنوع 
 ’H: دامنه شاخص شانون بوشهرانتخابی در سواحل 

(، و حداکثر آن مربوط به ایستگاه دیر 542/1 – 542/5)
بوده است. ایستگاههای نایبند، عسلویه، دیر و کبگان از 

اند. بیشترین میزان شاخص  نظر تنوع نسبتا مشابه بوده
( مربوط به ایستگاه دیر بود. . 4524/5) غالبیت سیمپسون

( 2542/5 –5252/5در دامنه ) ’Jشاخص ترازی زیستی 
بدست آمد. ایستگاههای دیر و کبگان ترازی زیستی 

 باالتری را نشان دادند.
 –5252/5در دامنه ) ’Jشاخص ترازی زیستی  5جدول 
( بدست آمد. ایستگاههای دیر و کبگان ترازی 2542/5

 ی را نشان دادند.زیستی باالتر
 

 

 

(1921-29های غالب فیتوپالنکتون در آبهای استان بوشهر ) درصد فراوانی جنس : 1نمودار 
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(1121-29هاي مختلف در آبهاي استان بوشهر ) فراوانی کل فیتوپالنکتون ايستگاهها در ماه :9نمودار   

 

 

 

 

 

 (1121-29در سواحل بوشهر) Bray-Curtisهاي انتخابی بر اساس شاخص تشابه  اي ايستگاه آنالیز خوشه :1نمودار 

(1121-29هاي مختلف سواحل بوشهر ) ها در ايستگاه : مقادير شاخص هاي زيستی غالبیت و تنوع فیتوپالنکتون9جدول   

 

 نايبند عسلويه دير كبگان بوشهر
شاخص             ايستگاه  

4314/3  1134/3  3139/3  . 9944/3  9944/3  Equitability_J 

311/9  533/2  319/2  935/2  993/2  Shannon_H 

9934/3  3341/3  1293/3  1129/3  3933/3  Simpson_(1-D) 
24 23 21 39 29 S 

S                  تعداد گونه =H               1= شاخص تنوع زيستی-Dشاخص غالبيت سيمپسون = 

 

 بحث
درصد ترکیب  06تا  06معموال رده باسیالريوفیسه 

 اي در مناطق مصبی و ساحلی را تشکیل  گونه
 

 
 

. در اين تحقیق انواع (Mann, 2000)دهند  می
 اي جلبك در کلیه  ور و زنجیره بنتیك، غوطه
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هاي مختلف از  ها مشاهده شد. گونه ايستگاه
 فیسه، به ترتیب شاملهاي غالب باسیالريو جنس

Nitzschia ،Rhizosolenia ،Navicula ، 
Chaetoceros ،Thalassionema  وPseudonizschia 

هم چنین ایستگاه کبگان )پذیرنده آب رودخانه  .بودند
مند( و عسلویه، به ترتیب دارای بیشترین فراوانی 

Chaetoceros های  در اسفند و فروردین ماه پس از بارش
ه بودند. این امر نشان دهنده دامنه تحمل جوی در منطق

های این جنس در طی  باال به نوسانات شوری است. گونه
هفت ماه بررسی، رتبه چهارم فراوانی را داشتند. همچنین 

Edison (5551در مطالعه ،)  کند با ورود  خود اظهار می
ای  حجم باالی آب شیرین به دریا، ترکیب گونه

هایی مانند  حضور گونهها به سمت  فیتوپالنکتون
پیش  Chaetoceros ای از قبیل هایی با فرم زنجیره جنس

رود که نسبت به شوری دامنه تحمل بیشتری دارند.  می
بررسی وضعیت دمایی ثبت شده توسط سازمان هواشناسی 

، نشان داد در (www.Bushermet.ir)استان بوشهر 
 5تا  2/1های گذشته با حدود اختالف  مقایسه با سال

تری تا خرداد ماه  درجه سانتیگراد، وضعیت دمایی متعادل
در منطقه حاکم بوده است؛ که نهایتا منجر به فراوانی 

درصد تنوع  2/22ها و میزان  دیاتومه درصدی 2/54
ها گردید. همچنین این امر می تواند دلیلی  ای دیاتومه گونه

ها در  بر تاخیر در افزایش متداول فراوانی دینوفیسه
تحقیق حاضر از در ههای فصل بهار در این منطقه باشد. ما

های غالب به ترتیب  های مختلف از جنس دینوفیسه، گونه
 ، Ceratium ،Prorocentrum،Gonyoaluxشامل 

Gymnodinium ،Protopridinium  وAlexandrium 

ها در  بطور کلی با افزایش نسبی دما، دینوفیسه .بودند
، افزایش حضور نشان دادند. ماههای اردیبهشت، خرداد 

هرچند در نزدیکی منطقه اقتصادی ایستگاه عسلویه، 
شان در ماههای سرد بهمن و اسفند بود. به  حداکثر فراوانی

های مشاهده شده نیز دامنه  رسد این گونه نظر می
 سازگاری باال نسبت به نوسانات شوری و دما دارند. 

یوفیسه به ترتیب بعد از باسیالر ،گذشته در اکثر مطالعات
های فیتوپالنکتون  دینوفیسه و سیانوفیسه غالبترین گونه

 ،خدادادی ؛1421 اند )سواری، معرفی شده خلیج فارسدر 

؛ 1454و  1455ایزدپناهی، ؛ 1424سراجی،  ؛ 1425
 42 تا 34. دیا تو مه ها با فراوانی (1445زاده، محسنی

ها به عنوان گروه غالب معر فی درصد از کل فیتوپالنکتون
در این مطالعه نیز این  (.(Hulburt et al., 1981شد ند 

شود؛ البته باید توجه داشت که این تحقیق  نسبت دیده می
در برگیرنده همه ماههای گرم سال نیست. در این مطالعه 

درصد جمعیت را   2/54تا  24های متنوع دیاتومه  گونه
به خود اختصاص داده اند.  1445تا خرداد  1441طی آذر 

این تناسب زمانی و درصد جمعیتی با سایر گزارشات 
موجود تقریبا همخوانی دارد. در حالیکه ترکیب تنوع 

ای انواع دینوفیسه در این ماهها کمتر نشده است.  گونه
های  بررسی شرایط هیدرولوژیک و اکولوژی فیتوپالنکتون

تغییرات در منطقه در مطالعات متعدد نشان دهنده 
باشد. در مطالعات قبلی از  اجتماع آنها طی سالیان اخیر می

(، طی 1455همین ایستگاهها محسنی زاده و همکاران )
های مورد بررسی، آب  چند ماه و در تعدادی از ایستگاه

تراکم و کامالً شفاف و فاقد فیتوپالنکتون بوده همچنین 
، کاهش یافته ها بویژه در مورد دیاتومهتنوع فیتوپالنکتونی 

ای جمعیت  ؛ که البته این کاهش دورهاست
ها و تغییرات پس از  ها، از جمله پیامد فیتوپالنکتون

بوده است.  1452های  های مضر و گسترده سال شکوفایی
کاهش تراکم و (، نیز در مطالعه خود بر 1455فالحی )

تنوع فیتوپالنکتونی به میزان زیاد نسبت به سالهای قبل از 
تاکید دارد. به طور معمول تغییرات جمعیتی در  جنگ
ای خاص در اجتماعی که آن گونه به عنوان جزئی از  گونه

گیرد و تاثیر آلودگی بر اساس اثر  آن تحت تاثیر قرار می
گذاری بر جمعیت یا اجتماع با تاثیرات اجتماعی آلودگی 

شود. مقادیر کم موید وجود فشار بر اجتماع  گیری می اندازه
های موجود یا تسلط یک  ت که ناشی از تعداد کم گونهاس

 (.1453باشد)کالرك،  تر می گونه بخصوص قوی
ایستگاه بوشهر دارای  ر شاخص شانون،یدابررسی مقدر 

ها تقریبا در یک   کمترین مقدار تنوع و سایر ایستگاه
محدوده بودند. کمترین مقدار عددی شاخص شانون 

(، در 45/5بیشترین مقدار )(، در ایستگاه بوشهر و 45/1)
دهد که  ایستگاه دیر بوده است. این موضوع نشان می

شرایط ساحلی در بوشهر بیشترین محدودیت را برای 
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ها داشته در این دوره  ای فیتوپالنکتون افزایش تنوع گونه
داشته است و در دیر بر عکس شرایط به نحوی برای 

سب بوده است. ها، منا افزایش تنوع، البته برای دینوفیسه
شواهد نشان می دهد که آلودگی ساحلی در ایستگاه دیر 
با مواد مغذی ورودی از خشکی در افزایش شاخص شانون 

تواند موثر باشد. شرایط نامساعد ایستگاه دیر به لحاظ  می
گاری زیاد آب،  وجود مقادیر باالی اورتوفسفات، ماند

ند قرمز، فراوانی سلول عامل شکوفایی و تاثیرات منفی کش
و  1455است )ایزدپناهی،  در چند مطالعه اشاره شده

(. به نظر می رسد 1445و  1455زاده،  ( )محسنی1454
ها و یکنواختی نسبی  با توجه به رشد سریع فیتوپالنکتون

محیط پالنکتونی در ستون آب امکان افزایش گونه و یا 
زایی در این محیط کمتر وجود دارد. در مجموع تنوع  گونه

ها در آبهای استان بوشهر کم ارزیابی  فیتوپالنکتون
 شود. می

های  عوامل متفاوتی بر این نوسانات تاثیر دارند که از جنبه 
مختلف قابلیت بررسی دارند. عالوه بر توسعه معمول 

از آنجا که رشد، سمیت و توزیع شکوفایی ها  فیتوپالنکتون
 محیط زیستوضعیت ( به HAB) های مضر گونه جلبکی

گره خورده است، تغییرات آب و هوایی می تواند وقوع، 
. در تغییر دهدنیز را  HABشدت و اثرات رویدادهای 

ها  سالهای اخیر عامل موثر دیگری که در کنار سایر آالینده
کند ریزگردها  محیطی بر اکوسیستم خلیج فارس اثر می

هستند که البته کمتر به طور اختصاصی الاقل در محدوده 
ایرانی و در ارتباط با فیتوپالنکتونها به آن پرداخته  آبهای

شده است. حرکت ریزگرد بیابانی از راه جو وسیله مهمی 
برای رسیدن عناصر متعدد به اقیانوس است 

(Vink&Measures, 2001) های نوری و  و بر ویژگی
 Clauster et 2002گذارد ) بیوشیمیایی اقیانوس اثر می

al., ) ماند  دی در مورد اثر آنها باقی میولی ابهامات زیا
(Jickells et al., 2005)  . 

Nezlin  گزارش کردند غلظت  5515و همکاران در سال
، احتماال همراه با میکرونوترینت Aeolianتخلیه ذرات 

آهن، نقش مهمی در تنوع فیتوپالنکتونهای خلیج فارس 
کند. این ارتباط رویدادی خاص در ابعاد بین  بازی می

 5555و  5555نهایت خشک در  للی است: دو دوره بیالم

ها و شکوفایی فیتوپالنکتونی  که با ذرات بزرگ آئروسل
های فیزیکی مثل  متعاقب آن مرتبط بوده است. پروسه

جریانات اقیانوسی و ساحلی، جزر و مدها و .. ویژگیهای 
هیدرودینامیکی آبهای دریایی، هم بر روی دینامیک 

رده و هم در انتقال مواد غذایی در جمعیت گونه بلوم ک
مقیاس زمانی و مکانی در آبهای محصور و نیمه مسدود 

ها زمان ماندگاری و طول مدت  ها و خلیج مثل مصب
تواند منجر به طوالنی شدن دوره مناسب   ماندگاری می

در . (Cembella et al., 2005)جهت رشد سلولها گردد 
(، بر روی 5515و همکاران ) Al-Hashemiتحقیقی که 

های محیطی آن در دریای  و ویژگی  aتغییرات کلروفیل
عمان انجام دادند، نشان داد تغییرات فیتوپالنکتونهای 

 ساحلی با دینامیک درجه حرارت مرتبط بوده است.
های  ای و داده براساس مشاهدات تصاویر ماهواره

هواشناسی، فاکتورهای احتمالی که تنوع فیتوپالنکتونها را 
، aکنند شامل میزان کلروفیل  خلیج فارس تنظیم می در

دمای سطح آب، باد، تابش خورشیدی، بارندگی و 
ها و  در خور(. Nezlin et al., 2010باشند ) ها می آئروسل

آبهای ساحلی استان بوشهر، تغییر آب و هوا از طریق 
ها ممکن است بر برگشت و معرفی  ای از راه مجموعه
های دریایی  همانگونه که در محیط ها اثر کند. نوترینت

تواند سبب افزایش رشد  دماهای گرمتر هوا و آب می
های نامطلوب  ها و شکوفایی برخی گونه گسترده جلبک

رسد اعتدال نسبی  شود. در این دوره مطالعاتی به نظر می
ها کمک کرده است؛ اما تاثیر حجم  دما به غالبیت دیاتومه

های غبارآلود در هر سال( و باالی ریزگردها )افزایش روز
معرفی و انباشت آن در آبهای خلیج فارس غیر قابل انکار و 
چشم پوشی است. تاثیر ریزگردها و ذرات رسوبی حاوی 

تواند در  مواد مغذی، به دلیل دامنه وسیع عملکردشان می
ها، بر اجتماعات پالنکتونی به عنوان  کنار سایر آالینده

داشته باشند.   ذی تاثیر گستردهمصرف کننده اولیه مواد مغ
مواد مغذی در هر مکانی از خلیج فارس بر حسب نوع، 

توانند منجر به تغییر در  میزان، کیفیت و زمان معرفی، می
 ها گردند. تنوع، تراکم و توالی فیتوپالنکتون
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Abstract 

In this study, surface water samples were collected monthly from five stations inclduing Nayband Bay, 

Assaloye, Dayer, Kabgan and Bushehr from December 2012 to June 2013. Sampling stations were 

chosen according to data being collected during  algal bloom caused by Cochlodinium polykrikoides in 

2008.A total of 45 genera of phytoplankton belongs to  four classes weretotally identified accounting 

for 53 species of Bacilariophyceae, 32 species of Dinophyceae, one genus of Euglenophyceae, and one 

genus of Cyanophyceae. Bacilariophyceae with 89.5% was the most abundant family followed by 

Dinophyceae with 9.03%, Cyanophyceae with 1.25 % and Euglenophyceae with 0.22 %, respectively.  

The highest phytoplankton abundance was observed in Bushehr and Nayband Bay stations. In addition 

to statistical tests, Shannon (Shanon-Winner) and dominance indices were investigated. The lowest 

variability for Shannon index (1.90) was recorded in Bushehr Station in comparison with other 

stations. The highest Shanon index was  in Dayer station (2.90) with the increase of diversity in 

Dinophyceae. Evidence of coastal pollution in Dayer along with nutrient inputs from land  might be 

effective in increasing the Shannon index. At 80-90% simmilarity, the results of Cluster analysis 

separated Dayer station from other stations.  

It seems that a part of uniformity in phytoplankton abundance is affected by the mild conditions of 

ambient temperature. The total diversity of phytoplankton in the study area was low. The relative 

moderation of temperature seems to have contributed to the dominance of diatoms. Yet, the increased  

volume dust (as emerged by the increased dusty days per year) and the introduction of its 

accumulation in the Persian Gulf waters, along with other pollutants on phytoplankton communities 

might be underlaying factors for the dominace of diatoms in the study area.  
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