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خلیج فارس از نظر ساختار بوم شناسی و تقسیم بندی محیطهای دریایی در منطقه فالت قاره واقع گردیده و یک دریای
حاشیهای ،نیمه بسته و کم عمق می باشد که دارای اهمیت خاصی از نظر شیالتی است (.)Al-majed et al., 2000
فیتوپالنکتونها یک منبع غذایی مناسب برای انواع جانواران نظیر زئوپالنکتون ها محسوب میشوند .بررسی منابع آبی از لحاظ
ساختار و پویایی و جمعیت فیتوپالنکتون ها و ارتباط آن با سایر آبزیان در بخش شیالت از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد
( .)Millman et al., 2005در رابطه با پراکنش و فراوانی جامعه فیتوپالنکتونی مطالعات زیادی در کشور ما صورت گرفته است
که از آن جمله میتوان به مطالعات انجام شده توسط سراجی ( ،)1247فاطمی و همکاران ( ،)1252ابراهیمی و همکاران
( ،)1254سراجی و همکاران ( )1255اشاره کرد .از سایر کشورها نیز میتوان به مطالعات انجام شده در عمارات متحده عربی و
قطر ( ،)Dorgham and Muftah, 1989ناحیه دریایی  ،)Hussain and Ibrahim, 1998( Ropmeعربستان سعودی
( )Abdul Azis et al., 2003و برزیل ( )Luci et al., 2005اشاره کرد .این تحقیق با هدف بررسی ساختارجامعه فیتوپالنکتونی
در آبهای ساحلی خلیج فارس (بندر لنگه ،جزیره قشم) که از زیستگاههای مهم ماهیان سطح زی ریز می باشد صورت پذیرفت.
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منطقه مورد بررسی ،آبهای ساحلی شمال خلیج فارس ،شامل زیستگاههای ماهیان سطح زی ریز در جزیره قشم (ایستگاه = 1
رمچاه ; ایستگاه  =2صلخ) و بندر لنگه (ایستگاه  = 2بستانه ; ،ایستگاه =4گرزه) در محدوده جغرافیایی´ 62ْ 65تا ´65˚11
شرقی می باشد (شکل .)1

شکل .1نقشه ایستگاههای مورد مطالعه درآبهای ساحلی جزیره قشم و بندر لنگه

نمونه برداری از هر ایستگاه با استفاده از قایقهای محلی به صورت ماهانه از الیه میانی آب متمایل به سطح در عمق  6متری
صورت پذیرفت .در هر ایستگاه ،نمونه برداری به صورت سه بار تکرار و در هر تکرار دو لیتر نمونه آب برداشت شده و با 6
سیسی محلول لوگل تثبیت و به آزمایشگاه منتقل گردید ( .)APAH, 2005; Sourina, 1978در آزمایشگاه نمونه ها پس از10
روز دور از نور به طور ثابت نگهداری شدند تا کامالً رسوب نمایند .پس از تغلیظ کردن ،یک سی سی از نمونه بر روی الم
شمارش ( )Rafter-Sedgwickقرارگرفته و با استفاده از میکروسکوپ نیکون مدل هیدروبیوس با بزرگنمایی  20xو  40xو با
استفاده از کلیدهای موجود ( ،)Newell and Newell, 1977; Hasle,1996; Horner, 2002شناسایی انجام و در نهایت تراکم بر
حسب سلول در لیتر مشخص گردید .پس از شناسایی ،شمارش و محاسبه فراوانی کل و نسبی نمونهها ،شاخصهای تنوع
شانون ،سیمپسون ،مارگالف یا غنای گونهای و تراز گونه ای ( )E1یا همسانی توزیع ( )Evennessبرای هر ایستگاه در زمانهای
مختلف محاسبه گردید ( .)Ludwig and Reynolds, 1988برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمونهای پارامتریک بر روی داده های
نرمال شده استفاده گردید ( .)Siapatis et al., 2008برای مطالعه تغییرات مکانی و زمانی فراوانی فیتوپالنکتونها و شاخصهای
زیستی از آزمونهای تجزیه واریانس یکطرفه ( ،)One Way Anovaچند متغیره و آنالیز خوشه ایی ( )Analysis Clusterاز
نرمافزارهای آماری  Spssنسخه  15و  Primerنسخه  6استفاده گردید .در آنالیز خوشهای ،داده ها ابتدا به ریشه چهارم انتقال و
سپس خوشه بندی مشاهدات ،به روش نزدیکترین همسایگی صورت گرفت.
نتایـج

جنس  Rhizosolniaمتعلق به دیاتومهها با فراوانی نسبی مشاهد شده  24/26،4/64،4/4درصد به ترتیب در ایستگاههای 2 ،1
و  ،4و  Nitzschiaاز گروه دیاتومهها با فراوانی نسبی  41/5درصد در ایستگاه  ،2نسبت به سایر جنس ها از فراوانی بیشتری
برخوردار بودند .عالوه بر جنسهای نامبرده Cheatoceros ،و  Oscillatoriaدرکلیه ایستگاهها از فراوانی قابل توجهی برخوردار
بودند .محدوده تغییرات فراوانی کل در طی دوره بررسی برابر  154 -207105سلول در لیتر و در ایستگاههای1،2،2و 4به
ترتیب برابر با  5177±21250،2710±14122،16256±5447 ،5202±2504سلول در لیتر بود .بر اساس نتایج آزمون آنالیز
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در این تحقیق  6گروه از فیتوپالنکتونها شامل ،باسیالریوفیسه (دیاتومهها) ،داینوفیسه ،سیانوفیسه،کریزوفیسه و اگلنوفیسه
شامل  44جنس مورد شناسایی و شمارش قرار گرفت .گروه باسیالریوفیسه ( 47/5درصد) نسبت به سایر گروهها بیشترین
تعداد جنسهای شناسایی شده را به خود اختصاص داد؛ به طوریکه از بین جنسهای شناسایی شده  21جنس مربوط به
دیاتومهها12 ،جنس مربوط به داینوفیسه 2 ،جنس مربوط به سیانوفیسه 1 ،جنس متعلق به اگلنوفیسه و  1جنس متعلق به
کریزوفیسه بود (جدول .)1
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واریانس یکطرفه و آزمون مقایسهای توکی ،اختالف معنی داری بین ایستگاهها ( )F=0/57 ،df=3 ،P>0.05و فصلهای
( ) F=0/12 ،df=3 ،P>0.05مورد مطالعه از نظر فراوانی کل فیتوپالنکتون ها مشاهده نگردید.
جدول  .2فیتوپالنکتونهای شناسایی شده در مناطق مورد مطالعه
Amphora , Amphprora , Bellerochia , Biddulphia , Cheatoceros ,
Cosinodiscus ,Cymatopleura , Cymbella , Dactyliosolen , Diploneis ,
Ditylum , Eucampia , Fragillaria , Guinardia , Gyrosigma , Hemiaulus ,
Laudaria , Leptocylindrus , Meridion , Navicula , Nitzchia , Oxytoxum ,
Planktoniella , Pleurosigma , Rhizosolenia , Skeletonema , Stephinophyxi ,
Streptothca , Surirella , Thalassionema , Thalassiosira
Alexandrium , Ceratium , Dinophysis , Dinoflagellate , Gyrodinuim ,
Gymnodinum , Noctiluca , Podolompus , Prorocentrum , Protoperidinium ,
Pyrophacus , Scripsiella
Oscillatoria , phormidium
Euglena
Dictyocha

Bacillariophyceae
)(Diatoms

Dinophyceae
Cyanophyceae
Euglenaphyceae
Chrysophyceae

مقایسه میانگینها نشان داد که محدوده تغییرات ساالنه برای شاخصهای مارگالف ،پیلو ،شانون و سیمپسون به ترتیب برابر با
 0/22 - 2/5 ،0/05 -0/74 ،0/65 -2/56و  0/07 - 0/72بوده است .نتایج مربوط به آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون
مقایسهای توکی نشان داد که کلیه ایستگاههای مورد مطالعه یک گروه همسان یا هموژن ( )Homogeneous Subsetsرا تشکیل
دادند .در حالیکه بین فصول مختلف از نظر فراوانی و میزان شاخصهای مورد مطالعه اختالف معنی دار مشاهده گردید
(( )F=3/67 ،df=18 ،P<0.05شکل  .)2نتایج آنالیز واریانس چند متغیره نشان داد که طی دوره بررسی ،اثرات متقابل زمان
(فصل) و مکان (ایستگاه) ،بر فراونی فیتوپالنکتونها معنی دار نبوده است (.)F=0/62 ،df=36 ،P> 0.05

نتایج آنالیز خوشهای جهت مطالعه تغییرات مکانی و زمانی فروانی فیتوپالنکتونها نشان داد که ایستگاههای یک و چهار در یک
خوشه و دو و سه در خوشه بعدی قرار گرفته اند .همچنین در منطقه قشم فصل پاییز در یک خوشه و فصلهای بهار و تابستان
و زمستان در خوشه دیگر و در منطقه لنگه فصلهای بهار و زمستان در خوشه اول و تابستان و پاییز در خوشه بعدی جای
گرفتند (شکل .)2
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شکل  .2تغییرات میانگین ( )Mean±SEشاخص های زیستی محاسبه شده به تفکیک ایستگاه
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شکل .2نتایج آنالیز خوشه ایی داده ها جهت مقایسه ایستگاههای مورد مطالعه بر اساس تعداد افراد شمارش شده

بحث
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در این تحقیق از بین  6گروه فیتوپالنکتونی شناسایی شده ،باسیالریوفیسه (دیاتومه ها) نسبت به سایر گروهها بیشترین فراوانی
و بیشترین تعداد جنس را به خود اختصاص دادند .مقایسه نتایج بدست آمده با تحقیقات انجام شده توسط محققین مختلف
(ابراهیمی و همکاران1254 ،؛ سراجی و همکاران )1255 ،نشان داد که در اکثر مناطق مورد مطالعه در محدوده آبهای استان
هرمزگان ،فراوانی گروه دیاتومه ها و تنوع جنسهای شناسایی شده متعلق به این گروه نسبت به سایر گروهها بیشتر بوده که با
نتایج حاصل از این تحقیق نیز همخوانی دارد .بنا به اظهارات برخی از محققین یکی از عوامل عمده غالبیت و فراوانی دیاتومهها،
غنای اکوسیستمهای ساحلی از منابع سیلیکاتی می باشد (Polikarpov et al., 2009؛ ابراهیمی و همکاران1254 ،؛ سراجی و
همکاران .)1255 ،نتایج مربوط به نوسانات فصلی فراوانی کل فیتوپالنکتونها نشان داد که در ایستگاههای  2 ،1و  4اثرات زمان
بر فراوانی کل فیتوپالنکتونها معنی دار نبوده ( )P>0.05در حالیکه در ایستگاه  ،2این اختالف بین فصلهای مختلف معنی دار
بوده است ( .) P<0.05همچنین نتایج مربوط به آنالیز واریانس یکطرفه با سطح احتمال  76درصد نشان داد که اثرات مکان بر
تغییرات فراوانی کل فیتوپالنکتونها معنی دار نبوده لذا می توان اظهار نمود که از نظر فراوانیهای محاسبه شده دو منطقه از
شرایط یکسانی برخوردار می باشند .فراوانی فیتوپالنکتونی گزارش شده در نقاط مختلف خلیج فارس تغییرات قابل توجهی را از
خود نشان می دهد (سراجی و همکاران .)1255 ،محدوده تغییرات فراوانی کل فیتوپالنکتونها در خلیج فارس و دریای عمان
به ترتیب  1400 -4200و  2400-22سلول در لیتر ( )Dorgham and Muftah, 1987و در تنگه هرمز برابر با 40-44710
سلول در لیتر گزارش گردیده ( )Dorgham and Muftah, 1989که به نتایج به دست آمده در این تحقیق نزدیک می باشد.
نتایج مربوط به تحلیل واریانسها نشان داد که بین ایستگاههای مختلف از نظر تعداد کل افراد شمارش شده و میزان هر یک از
شاخصهای زیستی محاسبه شده اختالف معنیدار وجود ندارد ( .)P>0.05هر چند که در دندوگرامهای حاصل از آنالیز
خوشهای دادهها ،ایستگاههای یک و سه با بیشترین ضریب تشابه ( 42/2درصد) ،در یک خوشه و ایستگاههای یک و چهار با
ظریب تشابه  41/7درصد در خوشه بعدی جای گرفته اند .اما میزان این ضرایب حاصله بسیار نزدیک بوده لذا می توان گفت که
ساختار جامعه فیتوپالنکتونی با توجه به فراوانی کل به دست آمده و شاخصهای زیستی مورد مطالعه در تمامی ایستگاهها از
شرایط همسانی برخوردار می باشد .نتایج حاصل از تحلیل واریانس ها نشان داد که بین فصول مختلف از نظر فراوانی کل تفاوت
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معنی داری وجود دارد ( .)P<0.05نتایج حاصل از آنالیز خوشه ای نیز صحت این اختالف را تأیید می نماید .بنابراین می توان
گفت که تغییرات فیتوپالنکتونی در مناطق مورد مطالعه تحت تأثیر نوسانات فصلی بوده است .نتایج حاصل از آزمون تحلیل
واریانس چند متغیره نیز نشان داد که بین فصول مورد مطالعه تفاوت معنی داری از نظر هر یک از شاخص های زیستی مورد
مطالعه وجود داشته است ( )P<0.05که خود بیانگر وجود تفاوت تنوع و تراکم جامعه فیتوپالنکتونی در هر یک از فصول مورد
مطالعه می باشد .وجود نوسانات فصلی در ساختار ،تنوع و فراوانی جامعه فیتوپالنکتونها در اکوسیستمهای دریایی و نواحی
ساحلی یک امر مسلم و اجتناب ناپذیر است و در منابع مختلف به آن اشاره شده است James .و همکاران ( )2010در
مطالعهای علت نوسانات فصلی فیتوپالنکتونها را بر حسب شرایط منطقهای ،تحت تأثیر عوامل مختلف از جمله شرایط آب و
هوایی ،باال آمدن مواد مغذی از الیه های عمقی به الیه های سطحی ( ، )Upwellingجریانات حاکم در منطقه ،وضعیت جابه
جایی تودههای آبی ،میزان مصرف توسط زئوپالنکتونها و میزان اثرپذیری توسط آالیندههای مختلف شهری و صنعتی اعالم
نمودند ( .) James et al., 2010همچنین شرایط تولید و وجود مواد مغذی در کنار جریانات فراچاهنده و جریانات ورودی از
خشکی ( )Anthropogenicمی تواند نوسانات پالنکتونی در اکوسیستم های ساحلی و دریایی را تحت تاثیر خود قرار دهد ( et
 .)Berdalet et al., 1996 ; Carter al., 2005 ; Onyema et al., 2010در پژوهش حاضر با توجه به نتایج حاصل از محاسبه
میانگین ساالنه شاخصهای تنوع شانون و سیمپسون ،شاخص غنای گونه ای (مارگالف) و تراز گونه ای (پیلو) می توان اظهار
نمود که ساختار جامعه فیتوپالنکتونی در دو منطقه بسیار به هم نزدیک میباشد .با توجه به شاخص تنوع شانون محاسبه شده،
میزان تنوع در تمامی ایستگاهها و مناطق مورد مطالعه به طور نسبی پایین است .در طی دوره بررسی کلیه مقادیر مربوط به
شاخص شانون نزدیک به  2بوده است .در منابع و مطالعات انجام شده چنانچه مقدار این شاخص بزرگتر از  2باشد ،محیط از
نظر تنوع در رتبه خوب و از نظر شرایط اکولوژیک در رتبه متوسط جای خواهد گرفت .مقادیر کمتر از سه می تواند نشان
دهنده استرسی باشد که در محیط وجود دارد ) . (Mohammad Roozbahani et al., 2010 ; James et al., 2010روند
تغییرات مربوط به شاخص پیلو یا همترازی در این تحقیق نشان داد که بین ایستگاههای مختلف از نظر میزان این شاخص
اختالف معنی داری وجود ندارد .لذا می توان گفت که توزیع فراوانی جنسهای شناسایی شده در ایستگاههای مورد بررسی در
این تحقیق بسیار به هم نزدیک بوده است .بر اساس تعریف ارایه شده از این شاخص ،هر چقدر تعداد گونههای تشکیل دهنده
در یک جامعه بیشتر و توزیع فراوانی افراد در بین گونه ها یکسان تر باشد میزان تنوع در نمونه بیشتر و محیط از ثبات و
پایداری بیشتری برخوردار خواهد شد ( .)James et al., 2010با توجه به نتایج حاصل می توان گفت که محیطهای مورد
بررسی در این تحقیق از میزان استرس نسبتاً کمی برخوردار می باشند و ساختار جامعه فیتوپالنکتونی در مناطق مورد مطالعه
که از زیستگاههای مهم ماهیان سطح زی ریز در استان هرمزگان محسوب می شود از شرایط نسبتاً خوبی برخوردار است .تنوع
و فراوانی جوامع فیتوپالنکتونی در یک منطقه می تواند بر ساختار جوامع زئوپالنکتون ها و سایر آبزیان اثر بگذارد ( Onyema et
 .) Luci et al., 2005 ; al., 2010مطالعات انجام شده در مناطق مورد نظر نشان داد که بین نوسانات جامعه فیتوپالنکتونی و
میزان صید ماهیان سطح زی ریز در منطقه ارتباط معنی داری وجود داشته است.

از مساعدت ریاست محترم مرکز آقای دکتر مرتضوی ،معاونت تحقیقاتی آقای مهندس دهقانی و رییس محترم بخش اکولوژی
آقای مهندس خدادادی جوکار و سایر همکاران محترم در بخشهای ارزیابی ذخایر و اکولوژی تشکر و سپاسگزاری می گردد.
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