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 چکیده
و گرم و در چهار ايستگاه)ساحل پارک زيتون، ساحل سوزا، ساحل  بررسي پالنكتوني آبهای جنوبي ساحلي قشم در استان هرمزگان طي دو فصل سرد

-هاني متعلق به چهار رده دياتومههای مختلف فيتوپالنكتوگونه ،طور کلي طي اين بررسيهانجام شد. ب 1394-1395 در سال شيب درازو ساحل سلخ(

(Bacillariophyceae ،)هادينوفالژلهDinophyceae))،هاکلروفيسه(Chlorophyceae )جلبك های سبز و–(آبيCyanophyceae)  شناسايي

شناسايي جنس  4 از رده سيانوفيسه و 6از رده کلروفيسه ،11، از رده دينوفالژله 31ياتومهاز رده دتا حد جنس شناسايي شدند،  ها گرديد. فيتوپالنكتون
، 82/0 ±34/0 سلول در ليتر، 72/6705±9/63به ترتيب و مارگالف  شانون ،ايلو، پسيمپسون  یهاخطای استاندارد( تراکم و شاخص ±)ميانگين  .شدند

 در 26/2 ±43/0و  9/1±17/0، 12/1±11/0، 77/0 ±06/0 ،سلول در ليتر 13/5666±2/53فصل گرم ودر  61/2 ±38/0و  19/0±9/1، 17/0±12/1
 سرد گرم ودر فصول  88/0و  97/0به ترتيب  ،شباهت فيتوپالنكتوني فصلي بر اساس ضرايب سورنسن و جاکاردبيشترين ميزان  به دست آمد. سردفصل 

 pHکه تراکم فيتوپالنكتون ها با شوری و مشاهده گرديد. در حالي فسفات با شوری و وينر -سيمپسون و شانون همبستگي معني داری بين تنوع .بود
و غنای دارای رتبه متوسط و جامعه فيتوپالنكتوني از تنوع  نتايج نشان داد مناطق مورد مطالعه از نظر شرايط اکولوژيك همبستگي معنا داری نشان داد.

 .نسبتاً خوبي برخوردار است
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 مقدمه .1

 به که هستند سلولي چند تا سلولي تك گياهان ها فيتوپالنكتون

 در معلق و محلول آلي و معدني مواد از استفاده با و خورشيد نور کمك

 خواران گياه توسط نيز خودشان و يابند مي تكثير و کرده رشد آب ستون

 توليد بزرگترين گيرند. فيتوپالنكتونها مي قرار مصرف مورد کننده فيلتر

 موجودات برای غذايي مهم منبع که هستند آبي منابع در اوليه کنندگان

 به آنها فصلي تغييرات و ها جنس ترکيب  آيند. مي شمار به ديگر

 ,Naz and Turkmenه است)وابست شيميايي و فيزيكي فاکتورهای

 مي تواند فيتوپالنكتون ها غالبيت و ها جنس ترکيب در . تغيير(2005

 مواد نور، ميزان دمايي، محدوديت مانند متفاوتي های مكانيزم توسط

زئوپالنكتون ها و غيره رخ  توسط مصرف و آنها نشيني ته مغذی،
 مواد به يابي دست قابليت(. Ortega-Mayagoitia et al.,2003دهد)

 توليد کنندگان در تنوع کننده تعيين تواند مي زياد بسيار سطح در مغذی

به  ها فيتوپالنكتون. (Raghukumar and Anil, 2003)باشد اوليه
 های ارگانيزم به انرژی انتقال در بيولوژيكي، اوليه اجزاء از يكي عنوان

 مطرح آبي، های اکوسيستم در انرژی باالی زنجيره های سطوح در واقع

موجودات ضمن وابستگي به يكديگر در زنجيره غذايي به طور  .باشند مي
اند ها وابستهپالنكتونمستقيم وغير مستقيم به فيتو 

(Saravanakumar, 2008در ضمن گروه .) های مشخصي از
فيتوپالنكتون ها به ويژه جلبك های سبز آبي مي توانند در غلظت های 
باال باعث کاهش مقداراکسيژن محيط گرديده و منجر به مرگ موجودات 

در بعضي مواقع شكوفايي  (.Chalanda et al, 2004آبزی شوند)
پالنكتوني مضر، که حاصل افزايش ناگهاني جمعيت فيتوپالنكتونها است 

ه دليل تغييرات فصلي ناشي از شرايط محيطي مانند دما، شوری و ب
(.بررسي ساختار Reigda et al, 2009ترکيبات مغذی اتفاق مي افتد)

اواني آنها جهت ارزيابي توپالنكتوني به خصوص پراکنش و فرجوامع في
-مي ها مورد استفاده قراره توليد اوليه و آلودگي آبکيفيت و تعيين درج

(. Ponmanickam et al, 2007; Shekhar et al, 2008گيرد)
 مختلف های گروه مكاني و زماني نوسانات  گوناگون تحقيقات و مقاالت

 مختلف درشرايط توده و زی جمعيتي ساختاری، تغييرات فيتوپالنكتون،

. از تحقيقات انجام شده در اين ه اندداد قرار بررسي مورد محيطي  را
 زير اشاره کرد.موارد توان به خصوص مي
et al. Kumar (2008)  به بررسي فراواني و تغييرات فصلي

فيتوپالنكتون ها در آب های جاری مانگرو غربي تاچن گجرات در هند 
گونه از  82گونه شناسايي شد و دياتومه ها با  10پرداختند. در اين مطالعه 

مطالعه تنوع به  Shanthala et al. (2009) .غالبيت بااليي برخوردار بود
فيتوپالنكتون ها در مرداب های شهر شيموگا در هند پرداختند که در اين 

 و Chlorella گونه شناسايي شد و جنس های 71مطالعه 
Senedesmus ، دارای بيشترين فراواني بودند. AL-Obaili et al. 

جنس فيتوپالنكتوني از چندين تاالب در عراق را 317حدود  (2009)
 داشت.جنس را  بيشترين تعداد 206که دياتومه ها با گزارش کردند 

Samir et al. (2010)  به مقايسه جامعه فيتوپالنكتوني از سه منطقه
 19مختلف تاالب الهويزه واقع در جنوب عراق پرداخت که دياتومه ها را با 

 گونه به عنوان شاخه غالب معرفي کردند. 

Tian et al. (2011)  به بررسي تغييرات فيتوپالنكتون ها و
رابطه آنها با فاکتورهای محيطي در درياچه ناني در چين پرداختند. در اين 

گونه شناسايي و تنوع زيادی نيز مشاهده شد. گونه های غالب،  159مطالعه 
متعلق به دياتومه ها در فصول بهار و زمستان بودند و در فصول تابستان 

سيانو فيتا فراوان بودند. در اين مطالعه، دما عامل اصلي  و پاييز کلروفيتا و
 در تغييرات فيتوپالنكتون ها گزارش گرديده است.

در سال های اخير در ايران مطالعاتي روی توليد اوليه فيتوپالنكتون 
ها در بخش هايي از حوزه خليج فارس انجام گرديده 

 ;Noorinezhade et al, 2006; Rabbanih et al, 2011)است

MosaviDemordi et al, 2016). 

Akbarzadeh et al. (2016)  ساختار جامعه فيتوپالنكتون های
نتايج اين تحقيق و  لنگه را مورد مطالعه قرار دادند مناطقي از قشم و بندر

 در فيتوپالنكتوني جمنيت و پراکنش تنوع توزيع، نحوه نشان داد که

از آنجايي  .باشد برخوردار مي خوبي نسبتا غنای از مطالعه مورد مناطق
 و شناختي زيست ساختار در اساسي و عمده نقش که فيتوپالنكتون ها

 آنها شناختي بوم فرآيندهای شناخت دارد، آبي ی سامانه بوم هر غذايي

 .است ضروری آبي ی سامانه بوم از مناسب نگهداری و حفظ منظور به
فيتوپالنكتوني در آبهای جنوبي اين تحقيق  با هدف بررسي ساختارجامعه 

خليج فارس  سواحل قشم که از زيستگاه های مهم ماهيان سطح زی ريز 
 مي باشد صورت پذيرفت.

 

 . مواد و روش ها2
های جنوبي سواحل  آبايستگاه نمونه برداری در  4در اين تحقيق 

ها ( در نظر گرفته شد. موقعيت دقيق ايستگاه1، جدول 1)شكل  جزيره قشم
های کيفي آب شامل _مشخصهثبت شده است.  GPSاستفاده از با 

  pH ای،اکسيژن محلول در محل هر ايستگاه با دما سنج جيوه ، pHدما،
، ساخت آلمان(، اکسيژن متر 666221، مدل Schottgerateمتر )ديجيتال

برداری از نمونه .، ساخت آلمان( اندازه گيری شدPaqualab ELE)مدل 
 از استفاده با ايستگاه هر فيتوپالنكتوني در دو فصل سرد و گرم درجامعه 

برداری يك ليتر آب از در هر بار نمونه. گرفت محلي صورت های قايق
به وسيله لوله نيسكين جمع آوری و سپس با  متر  8و  5، 3، 1عمق های 

 ;Faust and Gulledge,1974)درصد فيكس گرديد 5فرمالين 

Sourina, 2002 .) 
تا کامال ته  شدندروز در تاريكي نگهداری  14نمونه ها به مدت 

 20سپس با سيفون مخصوص آب رويي تخليه و حجم آن به  .نشين گردد
يك )  (Salmanov,1987مطابق روش د. ميلي ليتر رسانده ش 25تا 

 Sedgewick)سي سي از نمونه همگن شده را درون الم سدويك رافتر

rafter)   اينورت )مدل  ميكروسكوپو با کمك ريختهCETI ساخت ،
 و شناسايي واز چپ به راست واز باال به پايين به آرامي  شمارشبلژيك( 
 ,Newell)شد با سه تكرار و گرفتن ميانگين انجام اين کار گرفت، صورت

1970, Vollenweide1974, (Clesceri, et al, 1998, Faust 

and Gulledge, 2002  .) و مطالعات پيشين و از مقايسه تحقيقات
 کليدهای شناسايي معتبر برای تشخيص فيتو پالنكتون استفاده شده

 ;Carmelo, 1979; Eker et al., 1999; Kasimov, 2000است)

Faust and Gulledge, 2002 .) و فسفات ارتون تعيين ميزاجهت
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و   DR/2000مدل  HACHدستگاه اسپكتروفتومترز انيترات 
 ,. Clesceri et al)مربوطه استفاده گرديدالعمل های استاندارد دستور

تون های موجود در هر جهت محاسبه ميران تراکم فيتوپالنك (.1998
ها يا تعداد سلول ،Nدر اين رابطه  .استفاده گرديد 1 رابطهايستگاه از 

عمق  Dسطح مربعات )ميليمتر مربع(،  A،  واحدهای شمارش شده،
تعداد مربعات شمارش  Fمربعات )عمق الم سدويك رفتر( )ميلي متر(، 

 باشند.شده مي
به فراواني کل و نسبي نمونه ها، پس از شناسايي، شمارش و محاس

، پيلو و مارگالف وينر -سيمپسون ، شانونشانون، های تنوع شاخص
روابط براساس  روابط از زيستي تنوع ميزان محاسبه محاسبه گرديد. برای

 تراکم iPدر اين روابط  ( . ,1984Omori & Ikedaاستفاده شد ) 3و  2
تعداد  Nتعداد کل تاکسون در جامعه و  Sامين تاکسون در جامعه،  iنسبي 

همچنين برای محاسبه ميزان شباهت بين فصول  .باشديکل افراد م

 استفاده 3 جاکارد و سورنسن بر اساس روابط یهامختلف از شاخص
دفعات حضور  a.که در اين روابط  (Omori and Ikeda., 1984)شد

دفعات حضور تاکسون فقط  j ،bو هم در نمونه  iتاکسون هم در نمونه 
  . باشديمjدفعات حضور تاکسون در نمونه  cو  iدر نمونه 

ريشه دوم از ها های جمع آوری شده با استفاده نرمال نمودن داده

(√x +  Shapiro-Wilkانجام شد و برای تأييد کردن آن از آزمون  (1
. اختالف معنا دار بين شاخص ها (Siapatis et al., 2008)استفاده شد

فصل و ايستگاه های نمونه برداری با استفاده از تجزيه واريانس يك دو در 
بررسي شد. برای مقايسه ميانگين ها از  (One-way ANOVA)طرفه 

تمام محاسبات آماری . (Zar, 1984)دانكن استفاده شد زمون چند دامنهآ
انجام شد و محاسبات مربوط به شاخص های  SPSSدر در نرم افزار 

انجام گرفت  Ecological Methodologyتنوع در نرم افزار 
(Krebs, 2001) 

 

= C [cells mL-1]                                                                                                                       (1رابطه)
N×1000 mm 3

A×D×F
 

 
  (2رابطه)

 
 

 a/(a+b+c)jaccarda+b+c        S2a/(2= SorensenS =                                                                                             (3رابطه)
 

 برداری در فصول سرد و گرم در آبهای سواحل قشم های نمونهیستگاهامشخصات جغرافیایی  -1جدول 

Table 1. Geographical characteristics of sampling stations in cold and hot seasons in the waters of Qeshm Beaches. 

 

 عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ترانسکت ایستگاه

 پارک زیتون

 " 33  '43   550 "  58  '39   260 فصل سرد-1

 " 46  '43   550 "45  '39   260 فصل سرد -2

 " 50  '43   550 "56  '39   260 فصل سرد -3

 " 03  '44   550 "45  '39   260 فصل گرم-1

 " 14  '44   550 "49  '39   260 فصل گرم -2

 " 24  '43   550 "03  '40   260 فصل گرم -3

 سوزا

 " 34  '07   560 "29  '46   260 فصل سرد-1

 " 21  '07   560 "12  '46   260 فصل سرد -2

 " 27  '07   560 "30  '46   260 فصل سرد -3

 " 29  '07   560 "34  '46   260 فصل گرم-1

 " 24  '07   560 "37  '46   260 فصل گرم -2

 " 32  '07   560 "32  '46   260 فصل گرم -3

 شیب دراز

 " 58  '51   550 "08  '43   260 فصل سرد-1

 " 11  '52   550 "06  '43   260 فصل سرد -2

 " 02  '52   550 "04  '43   260 فصل سرد -3

 " 08  '52   550 "01  '43   260 فصل گرم-1

 " 10  '52   550 "07  '43   260 فصل گرم -2

 " 21  '52   550 "13  '43   260 فصل گرم -3

 سلخ

 " 26  '16   560 "59  '53   260 فصل سرد-1

 " 10  '16   560 "51  '53   260 فصل سرد -2

 " 10  '15   560 "13  '54   260 فصل سرد -3

 " 42  '14   560 "56  '53   260 فصل گرم-1

 " 37  '14   560 "30  '54   260 فصل گرم -2

 " 38  '16   560 "34  '54   260 فصل گرم -3

H =-Σ(Pi)(lnPi) 
s 

i=1 

D  =1-Σ(Pi)
2 

s 

i=1 
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 ARC GISمنطقه مورد مطالعه در  -1شکل 

Fig. 1. Map of the sampling stations in the Arc Gis 
 

 نتایج.3
 رده راز چها جنس  فيتوپالنكتون  52ه انجام شده مطالع اين در

شناسايي  دينوفيسه و کلروفيسه سه،سيانوفي )دياتومه(، باسيالريوفيسه
 حضور جنس 11و  6،4،31با  به ترتيبهرکدام از رده های مذکور  .شد

 صد در 21 و  8،  3، 68ترتيب  به ها رده اين فراواني نسبت اشتند.د

 نكتونيفيتوپال رده ترين غالب ها دياتومهدر اين مطاعه  .است بوده

 از .ودندبرخوردار ب توجهي قابلتنوع  از ها ايستگاه درکليه و بودند

 Cymbella های جنس باسيالريوفيس رده فيتوپالنكتوني مجموعه

، Nitzschia   فيسهسيانو رده ازدرصد،  40/11و  56/31با  ترتيببه 

 های جنس کلروفيسه رده از، درصد 61/45 اب  Oscilatoriaجنس 
Mougetia  جنس  دينوفيسه رده از و درصد 27/59با

Protoperdinium  داشته را فراواني بيشترين درصد 17/36با-

  (.1و شكل2اند)جدول
( جنس42نسبت به  فصل سرد)جنس( 46)ع باالتری فصل گرم تنو

در دو  باسيالريوفيسه ها .را در طول سال به خود اختصاص داده است
کثر فراواني ي که حدادرحال ،بودند فصل سرد و گرم باالترين تنوع را دار

هد که دي داينوفيسه ها در فصل سرد بوده و اين نشان م سيانوفيسه و
ايجاد  مناسبي را برای رشد فيتوپالنكتون تغيير فصل، شرايط محيطي

  .کندمي
انتي درجه س 4/34ميانگين فصلي دما و اکسيژن محلول به ترتيب 

راد و گدرجه سانتي  2/29و  فصل گرمميلي گرم در ليتر  8/6گراد و 
به  pH بود. ميانگين فصلي شوری و فصل سردليتر ميلي گرم در   4/8

ر قسمت د 8/27 فصل گرم و در  1/8قسمت در هزار و  7/39ترتيب 
و  تارتوفسفافصلي بود. همچنين ميانگين  فصل سرددر  1/8هزار و 
رم گفصل ميلي گرم در متر مكعب در  03/0و  2/0ترتيب به  نيترات

  .(3)جدول بودفصل سرد ميلي گرم در متر مكعب در  023/0و  12/0
جدول در آب های سواحل شرقي قشم فيتوپالنكتوني  ميزان تراکم

 ±4/63به ترتيب  4ا ت 1ايستگاه  فيتوپالنكتوني ارائه شده است. تراکم 4

 5866 /7 ±9/45و  5933 /7 ± 2/49 ، 5400 ± 9/34، 7/5466
 ± 1/45، 3/6967 ±3/45، 6570 ±2/54، فصل سردسلول در ليتر در 

به دست آمد.  فصل گرمسلول در ليتر در  6320 ± 1/41 و 7/6966
 فصل گرم( سلول در ليتر در 72/6705±7/63) ميانگين بيشترين تراکم

فصل سرد ( سلول در ليتر در 13/5666±2/53تراکم ) ينترو کم
  (.4)جدول ودب

 ای ايسهمق آزمون و يكطرفه آناليز واريانس آزمون نتايج اساس بر
 بين (=f 15/0 و =df 3 و P>05/0)داری معني اختالف توکي،

 مشاهده ها فيتوپالنكتون کل فراواني نظر از مطالعه های مورد ايستگاه
 بررسي، ورهد طي که داد نشان متغيره چند واريانس آناليز نتايج .نگرديد

 توپالنكتونفي فراواني بر ،)ايستگاه( مكان و )فصل(زمان  متقابل اثرات

 . (=f 55/0 و =P ، ، 18df>05/0)است بوده دار معني ها
 آزمون مقايسه و يكطرفه واريانس آناليز آزمون به مربوط نتايج

 همسان گروه مطالعه مورد های ايستگاه کليه که داد نشان توکي ای
 ميزان و فراواني نظر از مختلف فصول بين حاليكه را تشكيل دادند. در

fگرديد ) مشاهده دار معني اختالف مطالعه مورد های شاخص =2.5  ،

df  محدوده یها ميانگين مقايسه به مربوط نتايج(. p < 0.05  و 36 =

و سيمپسون  شانون پيلو، ، مارگالف های شاخص برای ساالنه تغييرات
رای و ميزان اين شاخص ها ب 5برای فصول سرد و گرم در جدول 

 جامعه فصلي شباهت ميزان. مي شود مشاهده 2هرايستگاه در شكل 
 و سورنسن هایشاخص از استفاده منطقه مورد مطالعه با فيتوپالنكتوني

جاکارد برای دو فصل سرد و گرم محاسبه گرديد، ميزان اين تغييرات از 
 .(6فصل سرد به سوی فصل گرم روند افزايشي داشت)جدول 

 فراواني با آب شده گيری اندازه کيفي های مشخصه همبستگي
 بين که داد نشان نتايج .است شده ارائه 7جدول  در فيتوپالنكتون

 اکسيژن محلول و دما، اکسيژن با شوری، شوری با فيتوپالنكتون فراواني
 وجود دارد. داری معني دما همبستگي با محلول
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 های مورد مطالعهنمودار درصد فراوانی هر یک چهار رده فیتوپالنکتون شناسایی شده درایستگاه  -2شکل

Fig.2. Frequency of each of the four phytoplankton categories identified in the study plants 
 

 

 ه، میانگین و درصد فراوانی حضور هر جنس در ردههای شناسایی شده در مناطق مورد مطالع فیتوپالنکتون  -2جدول 

Table 2. The mean and percentage of the presence of phytoplankton in the studied regions. 

 
 فراوانی صد در

 رده در حضور

 میانگین

 تعداددر لیتر() 

 فراوانی صد در رده جنس

 رده در حضور

 میانگین

 تعداددر لیتر() 

 رده جنس

61/0 459 Stephinophyxi Bacilariophyceae 

 

(Diatoms 

37/0 283 Amphora Bacilariophyceae 

(Diatoms) 
59/0 453 Streptothca 05/4 3117 Amphiprora 

41/4 3200 Surirella 88/0 676 Bellerochia 

51/8 6543 Thalassionema 12/0 93 Biddulphia 

03/2 1568 Thalassiosira 67/1 1289 Cheatoceros 

14/22 689 Anacystis Cyanophyceae 95/0 733 Cosinodiscus 

14/18 565 merismopedia 11/0 86 Cymatopleura 

26/45 1409 Oscillatoria 46/11 8765 Cymbella 

46/14 450 phormidium 09/0 67 Dactyliosolen 

29/9 870 Ankistrodesmus Chlorophyceae 21/0 164 Diploneis 

04/25 2345 Chlorella 08/0 60 Ditylum 

27/59 5550 mougetia 62/5 4327 Eucampia 

26/2 215 Palmella 90/0 698 Fragilaria 

68/2 250 Pediastrum 27/0 212 Guinardia 

44/1 135 Spirulina 01/5 3850 Gyrosigma 

48/1 343 Alexandrium Dinophyceae 08/0 66 Hemiaulus 

67/19 4543 Ceratium 16/0 127 Laudaria 

51/1 349 Dinophysis 98/0 754 Leptocylindrus 

53/5 1278 Dinoflagellate 27/8 6357 Meridion 

83/2 654 Gyrodinuim 37/8 6433 Navicula 

25/10 2367 Gymnodinum 56/31 24267 Nitzchia 

80/18 4343 Noctiluca 16/0 123 Oxytoxum 

54/0 123 Podolampus 85/0 659 Planktoniella 

17/36 8356 Protoperidinium 34/0 266 Pleurosigma 

28/0 65 Pyrophacus 28/1 988 Rhizosolenia 

92/2 675 Scripsiella 24/0 189 Skeletonema 

 

 

Bacilariophyceae

68%

Dinophyceae

21%

Cyanophyceae

3%

Chlorophyceae

8%
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 سواحل شرقی قشمآب در  فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی -3جدول 

Table 3. Physical and chemical factors of water on the coasts of Qeshm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 خطای استاندارد هستند.±دهنده ميانگين ها نشانداده

 (.P>05/0)حروف مشابه در هر رديف نشان دهنده عدم وجود اختالف معني دار است 

 

 .آب های سواحل شرقی قشمر د سرد و گرمدر طی فصول  فیتوپالنکتونی رده های میزان تراکم -4جدول 

Table 4. Density of phytoplankton classes during cold and hot seasons 

 
 

 

 

 

 

 

 سیمپسون و شانون پیلو، مارگالف، های شاخص ساالنه برای تغییرات ها محدوده میانگین مقایسه -5جدول 

Table 5. Comparison of Averages the range of annual changes for Margalf, Pylo, Shannon and Simpson indices 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 در هر ایستگاه سیمپسون و شانون یلو،اپ مارگالف، های شاخص میزان 3شکل.

Fig. 3. The chart Margalf, Pylo, Shannon and Simpson indicators at each station. 

0
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پیلو سیمپسون مارگالف شانون

 فصل سرد فصل گرم پارامتر

 6/8±0/1a 8/3±0/1b (mg/Lاکسیژن محلول )

 33/8±1/1a 24/2±0/5b (Coدما )

 36/7±1/1a 26/8±6/2b (PPTشوری)

pH 8/11±0/1a 8/12±0/03a 

PO4(mg/m3) 0/2±0/04a 0/18±0/01a 

NO3(mg/m3) 0/03±0/007a 0/028±0/05a 

 فصل گرم فصل سرد رده

Bacillariophyceae 7/871±5/13179 3/5079±7/15532 

Chlorophyceae 7/679±8/1919 41±9/3877 

Dinophyceae 9/146±2/3613 149±5/3563 

cyanophyceae 3/14±6/2146 34±8/2861 

 فصل گرم فصل سرد شاخص

 12/1±17/0 12/1±11/0 یلواپ

 82/0±34/0 77/0±17/0 سیمپسون

 61/2±38/0 26/2±43/0 مارگالف

 9/1±19/0 9/1±17/0 شانون

http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4337
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=87256
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4346
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 آبهای ساحلی شرق قشمی سورنسن و جاکارد درهاشاخصمیزان شباهت فصلی جامعه فیتوپالنکتونی مورد مطالعه با استفاده از  -6جدول 

Table 6. Seasonal similarity of phytoplankton community using Sorensen and Jaccard indices. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 و مواد مغذی پارامترهای کیفی آب از برخیبا  فیتوپالنکتون هاتنوع و تراکم ضریب همبستگی پیرسون بین  -7جدول 

Table 7. Pearson correlation coefficient between diversity and density of phytoplankton with some quality 

parameters of water and nutrients. 

 

 /01همبستگی معنا دار در سطح  **          05/0عنا دار در سطح * همبستگی م

0

  .بحث و نتیجه گیری:4
 چهار به متعلق فيتوپالنكتوني مختلف هایگونه، بررسي اين طي

آبي -سبز های جلبك ها و ها، کلروفيسه دينوفالژله ها،دياتومه رده
 رده از ،11 دينوفالژله رده از ،31دياتومه رده از گرديد. شناسايي

 ±) ميانگين. شد شناسايي جنس 4سيانوفيسه رده از و 6کلروفيسه
 گرم فصل ليتر در در سلول 72/6705±9/63 تراکم( استاندارد خطای

 ينب ازمحاسبه شد  سرد فصل در ليتر، در سلول 13/5666±2/53و

 ساير به نسبت ها دياتومهه شد شناسايي های فيتوپالنكتوني گروه

 اختصاص خود به را جنس تعداد بيشترين و فراواني بيشترين ها گروه

 محققين توسط شده انجام تحقيقات با آمده بدست نتايج دادند. مقايسه

 داد نشان (Saraji,2004.  Akbarzadeh et al, 2016)مختلف

 استان هرمزگان، آبهای محدوده در مطالعه مورد مناطق اکثر در که

 به متعلق شده شناسايي های جنس تنوع و ها دياتومه گروه فراواني

 از حاصل با نتايج که بوده بيشتر ها گروه ساير به نسبت گروه اين

 دياتومه فراواني و غالبيت عمده عوامل .دارد همخواني نيز تحقيق اين

 مي سيليكاتي منابع از ساحلي های اکوسيستم غنای ها،

دياتومه ها در مناطق کم عمق،  .(Polikarpov et al.,2009)باشد
آشفته و فراچاهنده واقع در منطقه ساحلي به عنوان جامعه غالب 
فيتوپالنكتون ها زندگي کنند. وفور مواد غذايي و انرژی نوراني ناشي از 

های در اين مناطق، توليد اين ارگانيسم و افزايش دما خورشيد

های فتوسنتزی و توليد مثلي افزايش ميكروسكوپي را به واسطه فعاليت
 (.Stowe, 1996; Fernandez and Brandini., 2004دهد. )مي

 و نبوده يكي سال های ماه برای ها فيتوپالنكتون تغييرات ميزان
 عوامل و ها رودخانه آب شدن سرازير نيز و آب دمای ميزان به توجه با

 در آنها حضور يشترينب و باشد مي متغير سال طول در ديگر محيطي
 آوريل و مارس های ماه در و بهار فصل در طبيعي طور به مختلف نقاط
 ,Ecosystem Assessment Program report) باشد مي

، اکسيژن محلول، مواد مغذی و pHدرجه حرارت، شوری،  (.2009
ای و ديگر از جمله پارامترهای تعيين کننده ترکيب گونهبرخي عوامل 

 & Dorghamباشند )جمعيت فيتوپالنكتون ها مي

Moftah.,1989.)  ميزان ارتوفسفات محلول اندازه گيری شده در
قسمت در هزار داشت  2/0تا  12/0ی از ادامنهطول اين دوره مطالعه، 

ي مثبت معنا داری را وينر فيتوپالنكتون ها همبستگ-و با تنوع شانون
ميزان  های آبي،يطمحدر ميان عناصر مغذی در  (.P<05/0)نشان داد

غلظت در دسترس ارتوفسفات به عنوان عنصر مغذی محدود کننده، 
دهد يمرشد و تقسيم جوامع فيتوپالنكتوني را تحت تأثير قرار 

(Ambasht and Ambasht., 2005).   فسفات نقشي اساسي در
احيا و افزايش تراکم فيتوپالنكتون ها دارد. زماني که فسفات در 

پلي فسفات در  یهاگرانوليابد، به صورت يمهای آبي افزايش يطمح
های يطمحشود و در هنگام کاهش آن در يمفيتوپالنكتون ها ذخيره 

 میزان شاخص زمان

 فصل سرد
83/0 سورنس  

88/0 جاکارد  

 فصل گرم
97/0 سورنس  

96/0 جاکارد  

 PO4 NO3 دما  اکسیژن محلول pH شوری همبستگی پیرسون شاخص

 -001/0 358/0 033/0 079/0 **545/0 *  448/0 همبستگی تراکم

 998/0 116/0 885/0 741/0 009/0 023/0 سطح معنی دار

 087/0 348/0 296/0 -349/0 -257/0 ** 631/0 همبستگی سیمپسون

 720/0 132/0 201/0 121/0 248/0 003/0 سطح معنی دار

 212/0 *   458/0 365/0 -424/0 -086/0  ** 742/0 همبستگی وینر-شانون

 368/0 043/0 112/0 062/0 712/0 001/0 سطح معنی دار
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ي بين يوندهای شيميايپآبي، با ترشح آنزيم آلكالين فسفاتاز فعال 
شود و به صورت ارتوفسفات مورد يمی ذخيره شده هيدروليز هافسفات

 ,.Barnes and Hughes)گيرديماستفاده فيتوپالنكتون ها قرار 

1999; Castro and Huber., 2000).  بر اساس اطالعات موجود
های بنتيك به يستمستوليد و زيست توده فيتوپالنكتون ها در بيشتر 

 Wehr)شوديموسيله مواد غذايي، به خصوص منابع فسفات کنترل 

and Sheath., 2003; Onyema and Emmanuel., 2009.) 
 اهميت دادن برای نشان مهم معيارهای از يكي زيستي تنوع
 بررسي .(Price, 2002) مطالعه مي باشد مورد های زيست گاه

از  را روشني تصاوير اکوسيستم، يك در شاخص های اکولوژيكي
ارائه مي   منطقه ای گونه تنوع و محيطي زيست وضعيت

 کل فراواني به مربوط نتايج(. orgenson et al., 2005دهد)

 ختالفمورد مطالعه ا ايستگاه  4در که داد نشان ها فيتوپالنكتون

 ريانسوا آناليز به مربوط نتايج همچنين (. p>0.05نبوده) دار معني

 مكان اثرات که داد نشان درصد 95 احتمال سطح با يكطرفه

 توان مي لذا نبوده دار معني ها فيتوپالنكتون کل فراواني برتغييرات

از  اهايستگ  4هر  شده محاسبه های فراواني نظر از که نمود اظهار
 لک فراواني تغييرات محدوده باشند. مي برخوردار يكساني شرايط

 ليتر گزارش در لولس 4200-1200فارس خليج در ها فيتوپالنكتون

 دست به نتايج با ( کهDorgham and Muftah,1989گرديده)

  .باشد مي نزديك تحقيق اين در آمده
 گاهايست بين که داد نشان ها واريانس تحليل به مربوط نتايج

از  يك هر ميزان و شده شمارش افراد کل تعداد نظر از مختلف های
 وجود دار معني اختالف شده محاسبه زيستي های شاخص

 تونيفيتوپالنك جامعه که ساختار گفت توان مي (. لذاp>0.05ندارد)

 مورد زيستي های شاخص و آمده دست به کل فراواني به توجه با

 در .اشدب مي برخوردار همساني ازشرايط ها ايستگاه تمامي در مطالعه

در دو  يينوسانات دماها با توجه به  حاليكه فرواني کل فيتوپالنكتون
 فت(. بنابراين مي توان گp<0.05دار بوده است) معني مختلف فصل

 نوسانات تأثير تحت مطالعه مورد مناطق در فيتوپالنكتوني که تغييرات

 بوده است فصلي

ارد شباهت فيتوپالنكتوني فصلي بر اساس ضرايب سورنسن و جاک
 .ودبيشترين ميزان ب گرم و سرددر فصول  88/0و  97/0به ترتيب 

 که ادد نشان نيز متغيره چند تحليل واريانس آزمون از حاصل نتايج

 خصشا از يك هر نظر از داری معني تفاوت مطالعه مورد فصول بين

 اناتنوس وجودبنابراين است.  داشته وجود مطالعه مورد زيستي های

 در ها فيتوپالنكتون جامعه فراواني و تنوع ساختار، در فصلي

 اجتناب و مسلم امر يك نواحي ساحلي و دريايي های اکوسيستم

  .(James et al.,2010) است ناپذير
 دهنده نشان عددی پايين، مقدار با يلواپ يكنواختي شاخص ايجنت

 به آن مقدار چه هر بطوريكه. باشد ها مي گونه بين در يكنواختي عدم
 گونه خااص يك که است اين دهنده نشان باشد صفر نزديكتر عدد

 يعني ،شود و يا باالتر باشدنزديك  يك عدد به هرچه و باشد مي غالب

ميزان  مطالعه اين در نيست.غالب  خاص ای گونه و الستبا تنوع
 گونه نرمال پراکندگي دليل تواند مي که شد محاسبه 12/1يلو اشاخص پ
 پيلو يكنواختي شاخص محدوده ايستگاه مورد مطالعه باشد. 4ها در هر 

 برداری نشانه تنوع باالی گونه ای مي باشد. نمونه های ايستگاه در
 در 82/0 مقدار به 77/0 سرد درفصل سيمپسون غالبيت شاخص مقدار
 فيتوپالنكتون مثلي توليد پيك افزايش و تنوع نشانه که رسيد گرم فصل

 2 /61به  26/2از  مارگالف در فصل سرد غنای شاخص .باشد مي ها
 حضور دليل به تواند مي اين که داشته افزايشي رونددر فصل گرم 

 توليدمثلي پيك احتماال و ی فيتوپالنكتوني ها گونهحداکثری جنس ها و
 مقادير مطالعه صورت گرفته تمامي طي در باشد. ها اين ماه در آنها

 مطالعات و منابع رد  است. بوده 3 تا1بين   شانون به شاخص مربوط
 از نظر محيط باشد، 3 از بزرگتر شاخص اين مقدار چنانچه شده انجام
 جای متوسط رتبه در اکولوژيك شرايط نظر از و خوب رتبه در تنوع

 در که است استرسي نشان دهنده سه از کمتر مقادير  .گرفت خواهد
نشان مي دهد که محيط از تنوع  يكد. مقادير کمتر از دار وجود محيط
برخوردار است، و از نظرشرايط اکولوژيك ضعيف مي  کمي
 Mohammad Roozbahani et al., 2010; James et)باشد

al, 2010; Akbarzadeh et al., 2016.)  
 تگف توان مي از اين شاخص و نتايج حاصل به بررسي توجه با

 سبتاًن استرس ميزان از پژوهش اين در بررسي مورد ايستگاه های که
 مناطق ينا در فيتوپالنكتوني جامعه ساختار و باشند مي برخوردار کمي
 ستانا در ريز زی سطح ماهيان مهم های زيستگاه از که مطالعه مورد

 .است برخوردار خوبي نسبتاً شرايط از شود مي محسوب هرمزگان
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Abstract: 
Plankton survey in coastal area of Southern Waters Qeshm was carried out in two season cold and warm 

and four stations (Parke Zeyton Beach, Soza Beach, Shibdraz Beach and Salakh Beach) during 2015 

and 2016. In this study phytoplankton species belonging to 4 order Bacillariophyceae (Diatoms), 

Dinophyceae (Dinofellagelates), Chlorophyceae and Cyanophceae (blue-green algae) were identified. 

phytoplankton identification was done until genus and 31 ditoms, 11 from dinofllagelates, 6 from 

Chlorophyceae and 4 genus from cyanophyceae were identified.The mean (± SE) of density, 

biodiversity indices of Simpson,Pielo Shannon and Margalef were respectively 6705.72±63.9 Cell/L, 

0.82±0.34,1.12±0.17 , 1.9±0.19,  and 2.61±0.38 in season warm and 5666.13±53.2 Cell/L, 0.77±0.06, 

1.12±0.11 , 1.9±0.17  and 2.26±0.43 in season cold.The seasonal similarity based on Sorensen's and 

Jaccard's coefficients were highest (0.97 and 0.88) for - two season warm and cold. In addition, there 

were significant correlation between Simpson and Shannon-Weiner diversity with salinity and PO4, 

and phytoplankton density with salinity and pH. A ccording to the results obtained can be concluded 

that both the area of ecological conditions in ranks are instead moderate. Also, phytoplankton of 

diversity and richness is good. 
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