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 مقدمه
ظ ساختار و درک پویایی آن و سی منابع آبی ازلحاررب

نوع و تراکم فیتوپالنکتون ها با سایر همچنین ارتباط ت
آبزیان در بخش شیالت از اهمیت بسزایی برخوردار می 

فیتوپالنکتون ها به خاطر (. et al., Millman 2005)باشد
قرار گرفتن در اولین زنجیره غذایی یکی از عناصر اصلی 

)فالحی کپورچالی،  اکوسیستم های آبی محسوب می شوند
غذایی نکتون ها بننوان ی  منبع این گروه از پال (.2831

( Sridhar et al., 2010مناسب برا ی زئوپالنکتون ها)
سیری، نیمه د در اکوسیستم های آبی نواحی گرمتواننمی

 گرمسیری و قطبی بوسیله نور و مواد مغذی کنترل
 و (2831خاتمی و همکاران،  ;2831فالحی کپورچالی، )

ابراهیمی و )ار گیرند تحت تاثیر نوسانات زمانی و مکانی قر
ید و آشفتگی های دوجود نوسانات ش .(2831همکاران، 

ها درسالهای   زیست محیطی در نتیجه ورود انواع آالینده
 اخیر سبب شده است که شرایط زیستی، بیولوژیکی و

زیان ریز  پراکنش ذخایرآبزیان، مخصوصاً ذخایر سطح 
ود قرار دربرخی از مناطق این حوزه آبی را تحت تاثیر خ

در رابطه با پراکنش،  (.2831ابراهیمی و همکاران ،)دهد 
فراوانی جامنه فیتوپالنکتونی مطالنات زیادی در بسیاری از 
 کشور ها صورت گرفته که از آن جمله می توان به

امارات متحده عربی و انجام شده در   مطالنات
ناحیه دریایی  ،(Dorgham & Muftah , 1989قطر)
(، Hussain and Ibrahim, 1998راپمی)
 ,.Polat et alترکیه) (،Boonyapiwat, 1999مالزی)

، Abdul Azis et al., 2003))عربستان سنودی(، 2000
 ,Kadiri) نیجریه و( Pereira et al., 2005برزیل)

تاکنون تحقیقات زیادی در خصوص  ( را نام برد.1999
. از فارس صورت گرفته استفیتوپالنکتونها در آبهای خلیج 

-Eco گروه به مطالنات انجام شده توسطتوان  جمله می

Zist در ارتباط با تنوع و تراکم ، 2131در سال
های  در آب 2199تا  2191های  فیتوپالنکتونها در سال

( با هدف 2812توسط سواری) انجام شدهمطالنات  ،بوشهر 
ها، شناسایی و رده  منرفی ویژگیهای بیولوژیکی پالنکتون

های خلیج فارس و مطالنه اکولوژیکی در  کتونبندی پالن
های  های خلیج فارس در آب مورد نحوه زیست پالنکتون

شناسایی با هدف  (2891خدادادی)جوکار ،کنگان  -بوشهر
های خلیج فارس از بحر کانسر تا خلیج  و فراوانی پالنکتون

از مطالنات انجام  نتایج به دست آمده اشاره نمود.نایبند 
در اکثر حاکی از این است که  حققین نامبردهشده توسط م
دیاتومه ها غالب ترین گروه فیتوپالنکتونی زمان ها ، 

.از سایر مطالنات انجام شده در رابطه با محسوب می شوند
فیتوپالنکتون ها و ارتباط آن با سایر عوامل زیست محیطی 
می توان به بررسی های انجام شده توسط ابراهیمی و 

هیدرولوژی و هیدروبیولوژی ( در رابطه با 2831) همکاران
، 2891خلیج فارس و تنگه هرمز سراجی و نادری در سال

، جوکار 2833و 2891 سراجی و همکاران در سال های
و اکبرزاده و همکاران در  2891خدادای و رزمجودر سال 

را نام برد. بدلیل واکنش پذیری و حساسیت  2893سال 
به تغییرات محیطی در  باالی فیتوپالنکتون ها نسبت

مطالنات زیست محیطی و اکولوژی  در ارتباط با بررسی 
 ,.Brogueira et al)ذخایر ماهیان بسیار مهم می باشند

تغییرات مکانی و  مطالنه حاضر با هدف بررسی. (2007
در آب های ساحلی  زمانی ساختارجمنیت فیتوپالنکتونی

خلیج فارس)بندر لنگه،جزیره قشم(که از زیستگاههای مهم 
ماهیان سطح زی ریز محسوب می شوند )ساالر پوری و 

 ( صورت پذیرفت. 2838همکاران ،

 
 ها مواد و روش

 احلی شمال خلیج فارس،آب های س منطقه مورد بررسی،

شامل زیستگاههای ماهیان سطح زی ریز در جزیره قشم 
= صلخ( و بندر لنگه 1ایستگاه  ;= رمچاه  2)ایستگاه 
=گرزه( در محدوده 1ایستگاه  ;= بستانه،  8)ایستگاه 
 (.2شرقی می باشد)شکل   81˚22´تا  88ْ 83´جغرافیایی
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 ورد مطالعه درآبهای ساحلی جزیره قشم و بندر لنگه در استان هرمزگاننقشه ایستگاههای م :1 شكل

Figure 1: Map of stations in coastal waters of Qeshm Island and Bandar-e Lengeh in Hormozgan province 

 

برداری از هر ایستتگاه   نمونهبرای بررسی پالنکتون گیاهی 
اهانه از الیه میتانی  با استفاده از قایق های محلی بصورت م

در  متری صورت پذیرفت. 8/1از عمق  آب متمایل به سطح
لیتر آب بتا استتفاده از بطتری     1بار و هر بار  8هر ایستگاه 

نمونه در هر ماه( و  21متری  برداشت ) 8/1روتنر از  عمق 
در ظروف مناسب جمع آوری و پس از تثبیتت بتا محلتول    

 Sourina, 1978لوگتتل بتته آزمایشتتگاه منتقتتل گردیتتد) 

;APAH, 2005   نمونه های  تثبیت شتده در آزمایشتگاه .)
روز جهتت تته نشتینی بته حالتت ستکون       21الی 9بمدت 

نگهداری و پس از گذشت زمان فوق با استتفاده از ستیفون   
میلتی لیتتر    211التی  81آب رویی تخلیه و حجم نمونه به 

تقلیل داده شد و در برخی موارد در صتورت پتایین بتودن    
دقیقتته انجتتام  8بمتتدت  8111ستتانتریفوژ در دور تتتراکم 

گرفت. برای شناسایی فیتوپالنکتتون هتا در حتد جتنس و     
برداشت ی  میلی لیتری از هر نمونه  8تنیین تراکم آنها ، 

( انتقال و با Sedgwick rafterبر روی الم سدوی  رافتر )
با بهتره   x11و  x11استفاده از میکروسکوپ با بزرگنمایی 

تاب های مرجع مورد شناسایی و شتمار  قترار   گیری از ک
 Sourina, 1978 ; Welch, 1992  ; Grethe) گرفتند 

et al., 1996 ; Horner, 2002.)  ،پتتس از شناستتایی
-، شاخص شمار  و محاسبه فراوانی کل و نسبی نمونه ها

(، Simpson) سیمپستون ،  Shanon)) های تنتوع شتانون  

 Species) یتتا غنتتای جمنیتتت  (Margalef) مارگتتال 

richness ( و تتتتترازی گونتتتته )Evenness)  محاستتتتبه

برای تجزیه و  (.Ludwig  & Reynolds, 1988گردیدند)
تکترار =   8 ×متاه   21 ×ایستتگاه   1تحلیل آماری داده هتا) 

از تست هتای پارامتریت  بتر روی داده هتای      نمونه( 211
داده ها ابتدا بر استاس یکتی از    نرمال شده استفاده گردید.

، ریشه دوم و چهتارم  21ند های لگاریتم طبینی / پایه فرآی
-Shapiroاز آزمون انتقال و سپس برای تایید نرمال بودن 

Wilk       در صورت مننتی دار شتدن ، فترر نرمتال بتودن(
Q -Q)گتردد( و رستم  نمتودار    توسط این آزمتون رد متی  

Plot )(2008مورد تایید گرفت ,.et al Siapatisبرای .) 
مکانی و زمانی فراوانی فیتوپالنکتون هتا و  مطالنه تغییرات 

شتتاخص هتتای زیستتتی از آزمتتون هتتای تجزیتته واریتتانس  
چنتتتتتتد  (،One Way Anovaیکطرفتتتتتته)
 Cluster( و آنتتالیز خوشتته ایتتی) MANOVAمتغیتتره)

Analysis  از  نرم افزار های آمتاری )SPSS   و  23نستخه
Primer  استفاده گردید. در آنالیز خوشه ایی ابتدا  8نسخه
 ,.Roozbahani et al)ه ها بته ریشته چهتارم انتقتال    داد

 Brayeو سپس از طریق تنیتین شتاخص تشتابه)   ( 2010

Curtis similarity index  نمتتودار درختتتی بتته رو ،)
 The nearest neighborنزدیکتتتترین همستتتایگی)

method.رسم گردید ) 

 
 نتایج

گروه از فیتوپالنکتون ها شامل،  8در این تحقیق 
-ها، سیانوفیسهها)دیاتومه ها(، داینوفیسههباسیالریوفیس
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جنس مورد شناسایی  19ها و ها و اگلنوفیسهها،کریزوفیسه
درصد(  1/91ها)و شمار  قرار گرفتند.گروه باسیالریوفیسه

نسبت به سایر گروه ها و تنداد جنس های شناسایی شده 
بیشترین تنداد را بخود اختصاص داد، بطوریکه از بین 

 ها،ربوط به دیاتومهجنس م 82 اسایی شدهجنس های شن
جنس مربوط به  1 جنس مربوط به داینوفیسه ها، 1

جنس  2 جنس متنلق به اگلنوفیسه ها و 2 سیانوفیسه ها،
  (.2کریزوفیسه ها بوده است)جدول  متنلق به

بتا فراوانتی هتای نستبی      (Rhizosolenia) ریزوسولنیا    
ترتیتتتب در درصتتتد ب 1/89، 9/88 ،1/89مشتتتاهد شتتتده 

( متنلتق بته   Nitzschia) یتزشتیا  ، و1و  1، 2های ایستگاه
، 8درصتد در ایستتگاه    3/12 دیاتومه ها با فراوانتی نستبی  

نسبت به سایر جنس ها از فراوانی بیشتری برخوردار بتوده  
عالوه بر جنس های نامبرده ،کتوسروس، اوسیالتوریا و  اند.

 Cheatoceros ،Oscillatoria)پلروستتتتتتتتتتتتتتتیگما 

،Pleurosigma )ها از فراوانی قابتل توجته   درکلیه ایستگاه
 (.1ایی برخوردار بوده اند)جدول 

 
 گروه ها و جنس ها شناسایی شده از جمعیت فیتوپالنكتون ها در طی مورد مطالعه: 1جدول

Table 1: Identify classes and genera of phytoplankton population in the study period 

Amphora , Amphiprora, Bellerochia , Biddulphia , Cheatoceros ,      

Cosinodiscus ,Cymatopleura  , Cymbella , Dactyliosolen , Diploneis , 

Ditylum , Eucampia , Fragilaria , Guinardia , Gyrosigma , Hemiaulus , 

Laudaria , Leptocylindrus , Meridion , Navicula , Nitzchia , Oxytoxum , 

Planktoniella , Pleurosigma , Rhizosolenia , Skeletonema , Stephinophyxi , 

Streptothca , Surirella , Thalassionema , Thalassiosira 

Bacillariophyceae 
 (Diatoms) 

Alexandrium , Ceratium , Dinophysis , Dinoflagellate
*
 ,   Gyrodinuim , 

Gymnodinum , Noctiluca , Podolampus , Prorocentrum , Protoperidinium , 

Pyrophacus , Scripsiella 
 *بنلت مشکل شناسایی در حد تحت رده شناسایی شد.

Dinophyceae 

Oscillatoria , phormidium    Cyanophyceae 
Euglena Euglenaphyceae 

Dictyocha Chrysophyceae 

 درصد بصورت برجسته نشان داده شده است. 21ا بافراوانی نسبی بیشتر از جنس های غالب و ی* 

 
درصد( از جمعیتت فیتوپالنكتتون هتا در     11تغییرات درصد فراوانی نسبی جنس های شناسایی شده)با فراوانی نسبی بزرگتر از  :2جدول

 ایستگاههای مختلف
Table 2: Percentage composition of genera (with relative abundance of larger than 10%) of phytoplankton 

in different stations. 

 3ایستگاه  2ایستگاه  1ایستگاه 

درصد فراوانی  جنس  

 نسبی

درصد فراوانی  جنس

 نسبی

 درصد فراوانی نسبی جنس

Rhizosolenia 1/89  Rhizosolenia 9/88  Nitzschia 3/12  

Cheatoceros 9/21  Nitzschia 1/21  Rhizosolenia 1/11  

Protoperidinium  2/21  Oscillatoria 1/21  Pleurosigma 1/28  

  تغییرات کل 1ایستگاه 

Rhizosolenia 1/89  Rhizosolenia 1/81  

Oscillatoria 3/18  Nitzschia 1/18  

Scripsiella 8/29  Oscillatoria 1/21  
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کتون هتا بته   مقایسه تغییرات میانگین فراوانی کل فیتوپالن
ارایته گردیتده استت.     1تفکی  فصل و ایستگاه در شتکل  
در طتتی دوره بررستتی  محتتدوده تغییتترات فراوانتتی کتتل 

سلول در لیتر و میتانگین فراوانتی در    291 -111213برابر
(، 1( و گترزه) 8(، بستتانه) 1(، صتلخ) 2رمچتاه)  ایستگاههای

 28818،29288±1111، 1818±8111بترتیتتب برابتتر بتتا 
ستلول در لیتتر بتتوده استت. بتتر     8121±3211، ±12811

اساس نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون مقایسه 
ایی توکی اختالف مننی داری ما بتین ایستتگاههای متورد    

مشتتاهده  مطالنته از نرتتر فراوانتی کتتل فیتوپالنکتتون هتتا   
هرچنتد کته متابین     (p>0.05 ،df=3   ،F=0/57نگردیتد) 

، p<0.05،df=3ر بوده استت) فصل ها این اختالف مننی دا

F=6/12 .) 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 ( فراوانی کل فیتوپالنكتون ها به تفكیک ایستگاه و فصلMean±SEتغییرات میانگین ) :2شكل

Figure 2: Mean total abundance of phytoplankton in the stations and Seasons During the study period  

 

اخص های زیستتی محاستبه   تغییرات میانگین مربوط به ش
شتتده بتته تفکیتت  ایستتتگاه)ال ( و فصتتل در دو منطقتته   

ارایه گردیتده استت.    8قشم)ب( و بندر لنگه)پ( در شکل 
مقایسه میانگین ها نشان داد کته محتدوده   نتایج مربوط به 

تغییرات ساالنه برای شاخص های مارگال ، پیلو، شتانون و  
/ 13 - 83/1،19/1 -38/1سیمپستتون بترتیتتب برابتتر بتتا   

بتتوده استتت. آزمتتون آنتتالیز  11/1 - 18/1و 18/1 - 1،1/1
 واریانس یکطرفه وآزمون مقایسه ایی توکی از نرتر میتزان   

نشتان داد کته تمتامی     شاخص های زیستی محاسبه شتده 
ایستگاههای مورد مطالنه دری  گروه همسان یتا همتوژن   
قرار گرفته است و در واقع مابین ایستگاهها از نرتر میتزان   

اخص های محاستبه شتده اختتالف مننتی داری وجتود      ش
(. درحالیکه این p>0.05،df=18  ،F=1/13نداشته است )

اختالف مابین فصل ها از نرر میزان شاخص های محاسبه 
 (. p<0.05 ،df=18   ،F=3/67بوده است) شده مننی دار

نتایج آنالیز واریانس چند متغیتره در رابطته بتا بررستی         
مان)فصتتل( و مکان)ایستتتگاه( بتتر فراونتتی اثتترات متقابتتل ز

،   p>0.05 ،df=36فیتوپالنکتون ها مننی دار نبوده است)

F=0/62.)       جهت مطالنته تغییترات مکتانی و گتروه بنتدی
الت ( نتتایج    -1وضنیت پراکنش فیتوپالنکتتون ها)شتکل   

آنالیز خوشه ایی نشتان داد کته از نرتر مکتانی متی توانتد       
ی  خوشته)گروه اول( و دو   ایستگاههای ی  و چهار را در

و سه در خوشه بندی)گروه دوم( قرار گیرند. از نرر زمتانی  
نیز نتایج نشان می دهد که در منطقه قشم فصل پتاییز در  
خوشتته اول)دوره اول( و فصتتل هتتای بهتتار و تابستتتان و    
زمستان در خوشته دوم)دوره دوم( و در منطقته لنگته نیتز     

)دوره اول( و فصتتل هتتای بهتتار و زمستتتان در خوشتته اول 
تابستان و پاییز)دوره دوم( در خوشته بنتدی جتای گرفتته     

 (. 1اند)شکل 
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شاخص های زیستی محاسبه شده به تفكیک ایستگاه)الف( و فصل در دو منطقه قشم)ب( و بندر  (Mean±SEتغییرات میانگین ) :3شكل

 لنگه)پ(

Figure 2:Variations biodiversity index between stations (upper plot) and all the seasons(Middle and 

bottom plot) in Qeshm and the Bandar Lengeh Regions. 
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 رد مطالعهنمودار درختی جهت گروه بندی داده ها بر اساس تعداد افراد شمارش شده بر اساس ایستگاه)الف( و فصل های مو :4شكل

Figure 4: Dendrogram showing the Similarity percentage between stations (a)and all the seasons(b). 

 

 بحث
نتایج حاصل از شناسایی فیتوپالنکتون ها نشان داد که از  

گروه شناسایی شده، باسیالریوفیسه ها)دیاتومه ها(  8بین 
شتری برخورداربوده ها از فراوانی بینسبت به سایر گروه

است، بطوریکه از مجموع جنس های شناسایی شده 
بیشترین تنداد متنلق به این گروه از فیتوپالنکتون ها بوده 
است. مقایسه نتایج بدست آمده با تحقیقات انجام شده 

 ;2833)سراجی و همکاران، توسط محققین مختل 
 (2839اکبرزاده و همکاران،  ;2831ابراهیمی و همکاران، 

نشان داد که در اکثر مناطق مورد مطالنه در محدوده آب 
های استان هرمزگان فراوانی گروه دیاتومه ها وتنوع جنس 

سایر  نسبت بههای شناسایی شده متنلق به این گروه 
گروهها بیشتر بوده که با نتایج حاصل از این تحقیق نیز 
ر همخوانی دارد. با توجه به اظهارات محققین نامبرده، بنر
می رسد در دسترس بودن مداوم سیلیکات بننوان ماده 

باعث می شود که این گروه نسبت  دیاتومه هامغذی رشد 

به سایر گروه ها در آب های خلیج فارس از تنوع و تراکم 
 بیشتری برخوردار گردند. 

فراوانی فیتوپالنکتونی گتزار  شتده در نقتاط مختلت          
 از خود نشان می دهدخلیج فارس تغییرات قابل توجهی را 

( بطوریکته محتدوده تغییترات    2833 سراجی و همکاران،)
فراوانی کل فیتوپالنکتون ها درخلیج فارس و دریای عمتان  

 ,Dorgham & Muftah)ستلول در لیتتر  2111 -1111

در تنگه هرمز برابتر   وسلول در لیتر  11911-11( و 1987
 Muftah,  Dorgham &سلول در لیتتر )  91-11121با 

( گزار  گردید که مقایسه آن بتا نتتایج حاصتل از     1989
این تحقیق نشان می دهد که بدلیل وجود اثرات مکتانی و  
زمانی ، مابین فراوانی های گزار  شده و فراوانتی بدستت   

  آمده در این تحقیق همخوانی ندارد.
در این پژوهش کمترین میزان شاخص شانون در فصل     

 ن مقدار آن در زمستان( و بیشری8/2±1/1) تابستان

( محاسبه شده است.نتایج مشابهی در مناطق 1/1±2/1)
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مختل  و آب های ساحلی بندر عباس در دسترس است 
که حاکی از باال بودن میزان این شاخص در دو فصل 

 ;2891( بوده است)سراجی،  3/1-13/8) زمستان یا پاییز
(. با توجه به نررات ارایه شده 2831محوری و دودی، 

توسط محققین نامبرده و نتایج حاصل از این تحقیق می 
توان دریافت که بطور نسبی تنوع گونه ایی در زمان های 

 خن  سال نسبت به ماه های گرم بیشتر بوده است.
در مطالنه اثرات مکان بر فراوانی کل فیتوپالنکتون ها و     

شاخص های زیستی محاسبه شده ، نتایج مربوط به آزمون 
یی و تحلیل واریانس ها نشان داد که مابین خوشه ا

ایستگاههای مختل  از نرر تنداد کل افراد شمار  شده و 
میزان هر ی  ازشاخص های زیستی محاسبه شده اختالف 

(. هر چند که در نمودار p>0.05مننی داری وجود ندارد)
های درختی حاصل از آنالیز خوشه ایی ، ایستگاه های دو 

 1/91)صلخ و بستانه( با بیشترین ضریب تشابه)و سه
درصد(، در ی  خوشه و ایستگاههای ی  و چهار)رمچاه و 

درصد از نرر فراوانی و پراکنش  1/92گرزه( با ضریب تشابه
جنس های شناسایی شده درخوشه ی بندی قرارگرفته اند 

نزدی  بوده و نتایج  این ضرایب خیلی بهمولی میزان 
آنها در بین  م اختالف مننی دارآماری حاکی از عد
 ایستگاهها بوده است.

نتایج مربوط به نوسانات فصلی فیتوپالنکتون ها نشان     
،  1و  1، 2داد که در برخی از ایستگاههای مورد مطالنه 

بر فراوانی کل فیتوپالنکتون ها مننی دار بوده  زماناثرات 
 الزم به ذکر است هرچند که در تحقیق. (p<0.05)است

حاضر از سنجش پارامتر های محیطی صرف نرر گردیده 
است ولی به نرر می رسد که عوامل مختلفی از جمله 
شرایط جزرو مدی، نوسانات دمایی، میزان قابل در 
دسترس بودن ماده مغذی و... از عوامل موثر بر تغییرات 
زمانی فیتوپالنکتون ها در مطالنه کنونی نقش بسزایی 

ها در فصل  کلی میزان فیتوپالنکتونبه طور  داشته است.
زمستان بیش از سایر فصول و در تابستان کمتر از سایر 
فصول می باشندکه به نرر می رسد با نوسانات دما در این 

نتایج حاصل از آزمون تحلیل  .داشته باشدفصول ارتباط 
واریانس چند متغیره نشان داد که مابین فصول مورد 

ز نرر هر ی  از شاخص های مطالنه تفاوت مننی داری ا
( که خود p<0.05زیستی مورد مطالنه وجود داشته است)

بیانگر وجود تفاوت تنوع و تراکم جمنیت فیتوپالنکتونی در 
 هر برخی از فصول مورد مطالنه بود است.

نتایج مربوط به آنالیز واریانس یکطرفه با سطح احتمال      
محاسبه شده  درصد نشان داد که مابین فراوانی های 18

تفاوت مننی داری وجود در دو منطقه قشم و بندر لنگه 
نتایج حاصل از آنالیز خوشه ای نیز صحت (. p<0.05ندارد)

نابر می توان گفت که ب این اختالف را تایید می نماید.
تغییرات فیتوپالنکتونی در مناطق مورد مطالنه تحت تاثیر 

ی در نوسانات فصلی بوده است. وجود نوسانات فصل
ساختار، تنوع و فراوانی جامنه فیتوپالنکتون ها در 
اکوسیستم های دریایی و نواحی ساحلی ی  امر مسلم و 
اجتناب ناپذیر است و در منابع مختل  به آن اشاره 

در  (2112همکاران)و  Chandyگردیده است. بطوریکه 
تراکم و علت نوسانات فصلی  مطالنه نحوه توزیع و

آنها ظهار می دارند که نوسانات فصلی فیتوپالنکتون ها ا
می تواند بر حسب شرایط منطقه ایی، تحت تاثیر عوامل 
مختل  از جمله شرایط آب و هوایی، باال آمدن مواد مغذی 

(، فراچاهندگیاز الیه های عمقی به الیه های سطحی)
جریاانات حاکم در منطقه، وضنیت جابجایی توده های 

نکتون ها و شرایط زیست آبی، میزان مصرف توسط زئوپال
محیطی منطقه از لحاظ شرایط میزان اثرپذیری توسط 

 همچنینآالینده های مختل  شهری و صننتی قرار گیرد. 
شرایط تولید و وجود مواد مغذی در کنار جریانات 

و جریانات ورودی از  فراچاهندگی
( می تواند نوسانات پالنکتونی Anthropogenicخشکی)

ساحلی و دریایی را تحت تاثیر خود در اکوسیستم های 
 ,.Berdalet et al., 1996; Carter et alقرار دهد)

(. در تحقیق حاضر به نرر می رسد که وجود شرایط 2005
اکولوژی  و هیدروبیولوژی  حاکم درمناطق مورد مطالنه، 
بیشترین تاثیر را بر نوسانات فصلی فیتوپالنکتون ها داشته 

 است.
تایج حاصل از تغییرات زمانی و مکانی و با توجه به ن     

مننی دار نبودن شاخص های زیستی و ضرایب تشابه در 
( هرچندکه ساختار p>0.05بین ایستگاههای مورد بررسی)

جمنیت فیتوپالنکتونی از نرر تنوع و تراکم و حضور یا 
عدم حضور جنس های شناسایی شده مابین دو منطقه 

با یکسانی برخوردار بوده قشم و بندر لنگه از شرایط تقری
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است ولی از نرر زمانی تغییرات قابل توجهی در ساختار 
مطالنات انجام شده در جمنیتی آنها مشاهده می گردد. 

( 2838ساالر پوری و همکاران)مناطق مورد نرر توسط 
نشان داد که بین نوسانات جمنیت فیتوپالنکتونی و میزان 

نی داری وجود صید ماهیان سطح زی ریز در ارتباط من
شاخص ها زیستی بننوان ی  منیار عمومی . داشته است

در مطالنات محیط زیست دریایی و بررسی ساختار 
جمنیت پالنکتونی و تنیین میزان فشار و استرس محیطی 

(. Ludwig & Reynolds, 1988بر آنها بسیارمهم باشند)
با توجه به بررسی نتایج مربوط به روند تغییرات میزان 

های زیستی محاسبه شده در این پژوهش می  شاخص
توان اظهار نمود که در حال حاضر نحوه توزیع، تنوع و 
پراکنش جمنیت فیتوپالنکتونی در مناطق مورد مطالنه که 
از زیستگاههای مهم ماهیان سطح زی ریز در استان 
هرمزگان محسوب می شود از غنای نسبتا خوبی برخوردار 

ه به شاخص شانون و سایر می باشد. هم چنین با توج
مناطق شاخص های مورد بررسی، می توان دریافت که 
کمی  مورد مطالنه از میزان استرس محیطی نسبتاً

توجه به موارد ذکر شده و اهمیت  برخوردار بوده است.اما با
صید ماهیان مناطق مورد بررسی در این تحقیق از نرر 

ار سطح زی ریز، پایش مداوم و برسی همزمان ساخت
جمنیت پالنکتونی با شرایط محیطی و مواد مغذی ضروری 

 به نرر می رسد.
 

 تشکر و قدردانی
از همکاری و مساعدت ریاست محترم مرکز  مرتضوی، 
مناونت پیشین تحقیقاتی  دهقانی، رییس بخش محترم 
پیشین بخش اکولوژی خدادادی جوکار،  محبی مناونت 

حترم در بخش تحقیقاتی محترم مرکز و سایر همکاران م
 اکولوژی و ارزیابی ذخایر تشکر و قدردانی می گردد.
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Abstract 

The relationship between diversity or density of phytoplankton and other marine fisheries 

sector is of great importance. The study of Spatial and temporal variability of distribution of 

phytoplankton communities in the coastal waters of the Northern Persian Gulf (QESHM, 

LENGEH) were studied during 2008. In this study, five groups (47 genera) of phytoplankton 

include, Bacillariophyceae, Dinophyceae, Cyanophyceae, Crysophyceae and Euglenophyceae 

were identified. The result showed that Diatoms group (79.6 %) and Rhizosolenia genus (45. 
5 %), contributed more towards the percentage composition of different groups and genera of 

phytoplankton at the during Study. The annual changes in relative abundance and Margalef, 

Shannon, pielu and Simpson indices were estimated, 0.58-2.56, 0.08-0.97, 0.23-2.6, 0.09-0.93 

respectively. Multivariate analysis of variance showed that during the study, density and 

biological indicators of phytoplankton were significant between seasons (p<0.05). The spatial 

cluster analysis based on similarity coefficients obtained two clusters in the areas studied. 

According 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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