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كننـد   فيتوپالنكتونها نسبت به محيطي كه در آن زندگي مي
هـر تغييـري در محـيط منجـر بـه تغييـر       . بسيار حساس هستند

. شود تنوع و غالبيت جوامع فيتوپالنكتون در زيستگاه مي ،فراواني
مطالعه و شناخت اين موجودات بعنوان اولـين حلقـه در زنجيـره    

ايـن تحقيـق بـا    . اهميت است بازندگي ساير آبزيان بسيار غذايي 
هدف بررسي پراكنش فصلي فيتوپالنكتونها در زمـان جـزر و مـد    

تواند اطالعاتي را در مورد نحـوه پـراكنش و    صورت گرفت كه مي
بـرهمين  .  قـرار دهـد  توزيع جمعيتي فيتوپالنكتونهـا در اختيـار   

تونهـاي رودخانـه   اساس نتايج و تحليل پـراكنش فصـلي فيتوالنك  
بـرداري در   است كه طي دو فصل نمونـه  تهبيانگر اين نك بهمنشير
مد رودخانه،  فراواني فيتوپالنكتونها در زمان مـد در   و زمان جزر

همچنين در . باشد دو فصل بهار و تابستان بيشتر از زمان جزر مي
هـا   دياتومـه   ،هاي فيتوپالنكتون ، از بين ردهو مدهردو زمان جزر 

 .را دارا بودندترين درصد فراواني بيش

اليـه جنـوب    كيلومتر، در منتهي 80ودخانه بهمنشير بطول ر
كه تحت تاثير الگوي  استغربي ايران و در استان خوزستان واقع 

اين رودخانه از نظر هيـدروليكي  . جزر و مد خليج فارس قرار دارد
ــاهمگن تلقــي مــي  شــود و در زمينــه مطالعــات  يــك سيســتم ن

ك رودخانه بهمنشير و روند تغييرات آن، مطالعات جامع و بيولوژي
  .مستمري صورت نپذيرفته است

ايستگاه در طول  5تعداد اين تحقيق، به منظور اجراي 
اي در نظر گرفته شدند كه كل بازه را  بهمنشير به گونهرودخانه 

از ابتداي رودخانه تا محل ريزش آن به خليج فارس پوشش 
ايستگاههاي مورد مطالعه ارائه گرديده محل  1ر شكل د. دهند
   .است

 در(برداري بصورت فصلي  ، نمونهها فيتوپالنكتونبه منظور مطالعه 
برداري  نمونه. انجام گرديد در زمان جزر و مد رودخانه) بهار و تابستان

فيتوپالنكتون با هدف بررسي كمي و كيفي آنها يعني شناسايي و 
  .دها بو شمارش و تعيين تركيب جنس
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  برداري روي نقشه هاي نمونه محل ايستگاه: 1شكل 

سي از  ايستگاه، هر بار پنج سي در آزمايشگاه، در سه تكرار از هر
هاي  نمونه. شد بررسي و شناسايي نمونه در زير ميكروسكوپ اينورت 

فيتوپالنكتون با استفاده از كليدهاي شناسايي معتبر در حد جنس 
سبه در يك ليتر آب رودخانه، از فرمول محا برايشناسايي و سپس 
                    :(Clascart  et al.,1989) زير استفاده گرديد

D = (N * v) / V  
 D  =يك ليتر آب ها درتعداد نمونه  
N = هاي شمارش شده در زير ميكروسكوپتعداد ارگانيسم 
V =  حجم آب برداشت شده 
v  = روسكوپ حجم نمونه شمارش شده در زير ميك  

ايستگاه  5فصل از  دوهاي فيتوپالنكتون طي بررسي انواع رده
جنس در اين منطقه  31رده و  4مورد مطالعه، بيانگر حضور 

 8با  Bacillariophyceaeهاي فيتوپالنكتون از بين رده. باشد مي
باشد و بعد  مي) درصد 58(جنس داراي بيشترين درصد فراواني 

و ) درصد 21(جنس  8با  Cyanophyceaeاز آن 
Chlorophyceae  را بخود اختصاص داده ) درد 16(جنس  14با

كل ) درصد 5(جنس  1با  Dinophyceae به دنبال آن. است
  .اند را تشكيل داده فيتوپالنكتونفراواني 
 ها جنس سيانوفيسه از و Melosiraها جنس  رده دياتومه از

Coelasphaerium  ها جنس  كلروفيسه ازوScendesmus 
  .باشند را دارا ميبيشترين فراواني 

ايستگاه  5فصل از  دوهاي فيتوپالنكتون در  بررسي انواع رده
جنس در اين منطقه  30رده و  4مورد مطالعه، بيانگر حضور 

با  Bacillariophyceaeهاي فيتوپالنكتون  از بين رده. باشد مي
و باشد  مي) درصد 77(جنس داراي بيشترين درصد فراواني  12

و ) درصد 20(جنس  8با  Cyanophyceaeبعد از آن 
Chlorophyceae  را بخود اختصاص ) درصد 3(جنس  9با

جنس، كل فراواني  1با  Dinophyceae به دنبال آن. اند داده
  .اند را تشكيل داده فيتوپالنكتون

 ها جنس سيانوفيسه از و Cymbellaها جنس  رده دياتومه از
 Oscillatoria ها جنس  يسهكلروف ازوScendesmus  بيشترين

  .باشند را دارا ميفراواني 
فراواني كه داد نشان ها  مقايسه فراواني فيتوپالنكتون

ها در زمان مد در دو فصل بهار و تابستان بيشتر از  فيتوپالنكتون
   .)1نمودار ( باشد زمان جزر مي
اوانتر ها در زمان مد فر ها نيز تمام رده از نظر فراواني ردههمچنين 
ميانگين فراواني فيتوپالنكتونها در  ).2نمودار ( استاز زمان جزر 

   .آمده است 3در نمودار ايستگاههاي مختلف 
هايي در برزيل نتايج حاكي از آن بود كه تالطم  طي بررسي

ن بودن تراكم ييباالي آب و ناپايدار هيدروديناميك عوامل پا
  .Gianesella  et al., 2000)( باشد فيتوپالنكتونها مي
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  مد و مقايسه فراواني فصلي فيتوپالنكتونها در زمان جزر:  1 نمودار

0

50000

100000

150000

200000

دياتومه ها سيانوفيسه کلروفيسه دينوفيسه

مد

جزر

  
  مد ور هاي فيتوپالنكتون در زمان جز مقايسه فراواني رده: 2نمودار 
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  ميانگين فراواني فيتوپالنكتونها در ايستگاههاي مختلف: 3 نمودار
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ير از نظر هيدروليكي يـك سيسـتم نـاهمگن    رودخانه بهمنش
شود چرا كه شرايط هيدروليكي حاكم بر كارون در محل  تلقي مي

نمايد كه طبعاً با  سه شاخه حفار تاثيراتي را بر رودخانه اعمال مي
شرايط موجود در مصب و محل اتصال رودخانه بـه خلـيج فـارس    

ج جـزر و  هـاي امـوا   بعالوه شعاع نفوذ و ويژگـي . باشد متفاوت مي
يكسـان نبـوده و   ) مصب(مدي ورودي از كارون و دهانه بهمنشير 

در مجموع شرايط جريان ناپايدار و متفاوت از نظر زماني و مكاني 
رودخانه بهمنشير بطور كلي . در سر تا سر بهمنشير حكمفرماست

مدي خليج فارس اسـت و ايـن جريانـات     و متاثر از جريانات جزر
مـد در   جـزر و . شـوند  رودخانه كارون مشاهده ميبطور معمول تا 
اين نقطه بوده و تغييرات  از تاثير قوي دريا براي  اين منطقه نشانه

و  نـژاد  حسـني ( و مدي مربوط به موقعيت ماه اسـت  جزري  عمده
برهمين اساس نتايج و تحليل پراكنش فصلي  .)1388، نژاد بسيط
طـي  است كه  كتهين نبيانگر ا ي رودخانه بهمنشيراالنكتونهپفيتو

فراوانـي  ،  مـد رودخانـه   و بـرداري در زمـان جـزر    دو فصل نمونـه 
فيتوپالنكتونها در زمان مد در دو فصل بهار و تابسـتان بيشـتر از   

نســبت بــه ســاير  1همچنــين ايســتگاه . باشــد زمــان جــزر مــي
ها  فراواني فيتوپالنكتونترين شبرداري داراي بي ايستگاههاي نمونه

در  وآب  الي كمتـر  ، گـل و ن امـر تالطـم كمتـر   بود كه علت ايـ 
   .ب در اين ايستگاه استآ شفافيت بيشتر نتيجه

النكتونها پفيتوو مد بر پراكنش  اي با عنوان اثرات جزر مطالعه
و مـد و   جـزر در برزيل به اجرا در آمد و نتيجه آن نشان داد كـه  

ش جريان آب شيرين از عوامل اصلي تاثيرگذار بر ساختار و پراكن
  .Gianesella  et al., 2000)( باشند فيتوپالنكتونها مي

هاي فيتوپالنكتون   از بين ردهدو زمان مد و جزر،  در هر
ها و  سيانوفيسهو  بودهها داراي بيشترين درصد فراواني   دياتومه

ها  بترتيب درصد فراواني قرار دارند و در نهايت نيز  كلروفيسه
اي با  مطالعههمچنين  .گيرند يها پس از آنها قرار م دينوفيسه
و  Chesapeakeبررسي تركيب فيتوپالنكتونها در خليج موضوع 

ها  مدي آن نشان داد كه اجتماع متنوعي از گونه و مصبهاي جزر
 ,Marshal  & Kashyap( ها وجود دارد با چيرگي دياتومه

2005(.  
متعلق به جنس  در زمان مدها  بيشترين فراواني رده دياتومه

Melosira در زمان جزر و  Cymbellaدر رده  .است
جنس  فراوانتريندر زمان مد و جزر  ها  سيانوفيسه

Coelosphaerium ها  بيشترين فراواني رده كلروفيسه. باشد مي
عموماً  .است Scendesmusدر زمان مد و جزر متعلق به جنس 

در ) شكوفايي(فيتوپالنكتونها در طول سال داراي دو ماكزيمم 
را پيك بهاره  نيز) Kantz )2005و  Dead .و پائيز هستند بهار

اي كه در حوضه جنوبي درياي خزر  در مطالعه .گزارش نمودند
صورت گرفت نتايج نشان داد كه حداكثر تراكم فيتوپالنكتونها در 

همچنين در  .)1377گنجيان، ( فصل بهار مشاهده شده است
ي فيتوپالنكتونها درياچه بايكال تحقيقي به موضوع پراكنش فصل

بندي حرارتي،  دهد كه دما و اليه ن نشان ميآنتايج پرداخته و 
اي و توالي فصلي  نيروهاي موثري براي الگوي پراكنش منطقه

  .Fietz  & Welch,  2005)( شوند محسوب مي
كه بعلت حاضر نشان داد  تحقيقبررسي فيتوپالنكتونها در 

، فراواني و تنوع مدن آب دريا در زمان مد رودخانهآباال 
هاي  جنسفيتوپالنكتونها نسبت به زمان جزر بيشتر بوده و 

فيتوپالنكتون معرف آبهاي شور تا كيلومترها دورتر از مصب 
  .شوند ابتدايي مشاهده ميرودخانه و در ايستگاههاي 

  
  تشكر و قدرداني

 يپرور محترم مركز تحقيقات آبزي مسئولينبا تشكر از 
مرمضي دكتر جاسم غفله  آقايب جناخصوص بجنوب كشور 
كه امكان اسكندري دكتر  و معاون تحقيقاتي آقاي رياست مركز

سركار خانم  از همچنين و ي بنده فراهم آوردندااين تحقيق را بر
اري زسپاسگ شان ارزندهراهنماييهاي  مديسه بدليل دهقان
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Abstract 

Bahmanshir River with 80km length is located in the southwestern Khuzestan Province, 
Iran. The seasonal distribution of phytoplankton community in spring and summer of 2007 
was investigated. The river presented different characteristics between the periods of high & 
low water (tidal). Within tidal period, diatoms were dominated followed by Cyanophyceae 
and Chlorophyceae. As a result, abundance and diversity of phytoplankton in high tide were 
more than low tide. Phytoplankton was significantly associated with flow velocity, suspended 
sediment concentration and transparency.  

 

   
 




