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 تشکر و قدردانی

این پروژه با پیشتیبانی اداره کل محیط زیست استان انجام شده است از جناب آقای مهندس همتی 

مدیر کل محترم اداره محیط زیست استان سیستان و بلوچستان به خاطر پشتیبانی مالی و دلسوزی و 

دبیر محترم م مهندس رفیعیان تحقیقات تشکر و قدر دانی می کنم از سرکار خان ایشان بهعالقمندی 

 اتمامکه از ابتدای شروع پروژه تا پژوهشی اداره کل محیط زیست استان سیستان و بلوچستانشورای 

آن در تمام مراحل با دلسوزی و جدیت کار را پی گیری می کردند و از جناب آقای مهندس حسینی، 

در اجرای بهینه پروژه از هیچ گونه که  ایشان محیط زیست شهرستان چابهار و همکاران ادارهرئیس 

 لقمانی عضو هیئت علمیمهندس مهران . از جناب آقای سپاسگذاری می نمایمکمکی دریغ نکردند 

این که در اجرای  چابهار گروه زیست شناسی دانشگاه دریانوردی و علوم دریاییو مدیر گروه  محترم

ر خانم بهروزی کارشناس محترم زیست سرکاو از نموده قدردانی  و پروژه نقش مهمی داشته تشکر

همکاران محترمی که اسامی آنها در شناسی آزمایشکاه از سرکار خانم جلیلی و آقای رئیسی و تمامی 

 .امتنان را دارمتشکر و نموده اند کمال  همکاریاینجا ذکر نگردیده ولی به نحوی در اجرای پروژه 
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Initial Assessment on Dispersion of Harmful Algae Bloom 

along South-East Coast of Oman Sea  

Gilan Attaran-Fariman 

Abstarct 

Harmful Algal Blooms (HABs) frequency, intensity and geographical area have 

increased worldwide. In Iran’s south coastal water also HAB occurred regularly, but 

have increased since 4002 and caused considerable economic losses. After catastrophic 

Cochlodinium polykrikoides red tide in Persian Gulf and Oman sea (Omani coastal 

water) in 4002-4000, present study were conducted with two main objective; firstly to 

examine distribution of HABs along Iran’s southeast coast. Secondly, recognition of the 

area that might have been affected  by C. polykrikoides and other HAB species and their 

frequency and intensity. Furthermore impact of different physicochemical parameter on 

phytoplankton and HAB species. 

The present study has conducted during late April 4000-late September of 4000 by 

every two weeks sampling from 2 stations. Fluctuations of Chlorophyll a, Temperature, 

Secchi depth, Salinity, pH, Dissolved oxygen, Nitrate, Phosphate and Silica were 

measured in 7 stations during all sampling periods.  

Totally 42 phytoplaktons were identified during present study of which 44 species have 

potential to form HAB in Irans southeast coast.  

Cochlodinium polykrikoides was observed in Sistan and Baluchistan coastal water for 

the first time In Late April. An initial red brown big patch has been observed In late 

April only in Site 2 (closest sit to the Strait of Hormuz) and two weeks later were 

dispersed in other sites sampling. The bloom of the species expanded over 00km of 

coastal line with 400-000 m width from Chabahar to Pasabandar. Its bloom caused 

water discoloration to red-brownish colour, bad smell and foam which last in the area 

for two months without considerable marine organism’s mortality. Maximum cell 

density were 9.0 x 907  in late May 4000 in site 7 (Galak region)with max Chlorophyll a 

(42.904 ug/L). Cell density decreased during the monsoon periods and after SW 

monsoon phytoplankton composition has been changed. In last sampling period (late 

September) Gymnodinium sp species were bloomed with max density of 0x900 in 

stations 0 in the Ramin region. This bloom event last for 0-2 day and turned the water 

colour to red-brown without any mortality.  

Cochlodinium polykrikoides cell density and physicochemical in this study has been 

assessed of which maximum phosphate and chlorophyll a, minimum transparency 

depths were positively correlated with max cell density.  

Key words: Harmful algal bloom, Dinoflagellate, Iran’s southeast coast, phytoplankton, 

distribution, Cochlodinium polykrikoides, Gymnodinium sp ،physicochemical factors.  
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بررسی مقدماتی پراکنش گونه های تشکیل دهنده بلوم در مناطق ساحلی 

 جنوب شرقی دریای عمان

 
 گیالن عطاران فریمان

 

 :چکیده
تناوب و گسترش جغرافیایی بلومهای مضر فیتوپالنکتونی در تمام  مناطق ساحلی دنیا رو  ،شدت

. بعد از فاجعه ستثنی نیستن هم از دیگر منا طق ساحلی دنیا مبه افزایش است. سواحل جنوبی ایرا

سواحل ایرانی و عربی  در 31-7831در سال  Cochlodinium polykrikoidesکشند سرخ 

بررسی پراکندگی  و کشیده شدن به منظور خلیج فارس و سواحل عمانی دریای عمان ،مطا لعه حاضر

اکم گونه مورد نظر و دیگر گونه هایی که پتانسیل تشکیل تناوب و تر ،شدت ،احتمالی گونه بلوم کرده 

عالوه براین تاثیر  را دارند ،انجام شد.بلومهای مضر فیتوپالنکتونی را در طول سواحل جنوب غربی 

پالنکتونی را تحت تاثیر قرار بدهند فیتوعوامل مختلف فیزیکی و شیمایی که می توانند تراکم سلولهای 

 .بررسی شدند

 3به صورت هر دو هفته یک بار از  7833تا اخرشهریوری پروژه حاضر از اواخر فروردین ایفاز اجر

، عمق pH. شوری ، درجه حرارت،  aکلروفیل روند تغییرات ایستگاه نمونه برداری انجام شد. 

  با تراکم سلولی گونه بلوم کرده مقایسه گردیدشفافیت،و نیترات، فسفات ،سیلیس و اکسیژن محلول 

گونه فیتوپالنکتونی شناسایی وتراکم سلولی انها در هر ایستگاه 45موع در این بررسیدر مج 

گونه فیتوپالنکنونی پتانسیل تشکیل بلومهای مضر فیتوپالنکتونی را در  22تعیین گردید از این تعداد 

 سواحل جنوب شرقی ایران دارا هستند. 

آبهای ساحلی استان سیستان و برای اولین بار در  Cochlodinium polykrikoides گونه 

در  مشاهده شد. 3درنزدیکترین ایستگاه به تنگه هرمزیعنی ایستگاه  7833بلوچستان در اخر فروردین 

به سمت ایستگاهای شرقی چابهار گسترش یافت. با گسترش بلوم گونه در اخر  نیمه اردیبهشت
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ه رنگ قرمز متمایل به قهوه ای متر ب 866-266کیلومتر از نوار ساحلی به عرض  06اردیبهشت ماه 

تغییر رنگ یافت و بوی بد استشمام می شد وهمینطور کف در سواحل شرقی مشاهده گردید این بلوم 

برای مدت دو ماه دوام داشت و هیچگونه مرگ و میری را به همراه نداشت. حداکثر تراکم سلولی در 

واقع در منطقه گالک در اخر  1اه سلول در لیتردر ایستگx 7.1 176  طول دوره نمونه برداری 

اردیبهشت تعیین گردید. تراکم سلولی در طول دوره مانسون کاهش یافت و بعد از اتمام مانسون در 

شهریور ترکیب گونه ای فیتوپالنکتونها تغییر یافت . در آخرین دوره نمونه برداری در اخر شهریور ماه 

شناسایی گردید . حداکثر تراکم  Gymnodinium spگونه دیگری بلوم کرد که گونه عامل بلوم 

واقع در منطقه رمین رسید و سبب تغییر رنگ  8سلول در لیتر در ایستگاه  076x0 سلولی این گونه به

بود و هیچگونه مرگ و میری را  یک هفتهمتمایل به قهوه ای گردید دوام این بلوم  -اب به رنگ قرمز

 1در ایستگاه بلوم کاهش یافت. در زمان اوج شکوفایی  غلظت فسفات در دوره اوجبه همراه نداشت.

 بود.حداقل عمق شفافیت و حداکثر کلروفیل دارای  اخر اردیبهشت

کلمات کلیدی: فیتوپالنکتون، بلومهابی مضر فیتوپالنکتونی، سواحل جنوب شرقی ایران، داینوفالژالها، 

تورهای فیزیکو فاکو Cochlodinium polykrikoides، Gymnodinium spپراکنش، 

 شیمیایی.
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 مقدمه  -8

فیتو پالنکتونها در آبهای اقیانوسها به عنوان مهمترین منبع غذایی برای بسیاری از موجودات 

( و دیگر دوکفه ایها محسوب می شوند.  mussels( ماسلها )oysterفیلتر کننده مانند اویستر )

نوان عامل مهمی برای بررسی سالمت بررسی ساختار جمعیت فیتو پالنکتونها می تواند به ع

تحت شرایط مساعد محیطی که برای   & Haye 2663  ) (Shouler اکوسیستم محسوب شود 

است تراکم گونه های خاصی می تواند افزایش یابد.  Species-specificهر گونه متفاوت و 

نقش مهمی در  ایجاد  فاکتورهای محیطی ، بادها ی موسمی ، جریانات اقیانوسی و فعالیتهای انسانی

زمانی که تعداد فیتو   (Han et al. 7114; Tang et al. 2665)دارند  پالنکتونیشکوفایی 

 Algalپالنکتونها به باالی یک میلیون سلول در لیتر برسد شکوفایی پالنکتونی نامیده می شود )

bloomقرمز، قهوه ای، نارنجی (. تراکم زیاد آنها در آبها سبب تغییر رنگ آب به رنگهای سبز، شیری ،

 ( نامیده می شود. Red tideکه اصطالحا کشند سرخ )

بیشتر شکوفایی های پالنکتونی مضر نیستند و به معنی دسترسی به غذای بیشتر برای موجودات 

محسوب می شوند و برای صنعت ابزی پروری سودمند می باشد. گونه های مختلفی از دیاتومه ها، 

نو باکنریها، رافیدوفیتها و ... می توا نند تحت شرایط مختلف محیطی شکوفایی داینوفالژالها، سیا

عامل ایجاد شکوفایی های مضر پالنکتونی  `گونه های %14پالنکتونی را ایجاد کنند ولی تقریبا 

(Harmful Algae Blooms;HABs) می باشد متعلق به داینو فالژالها 

(Keafer et al. 7112, Smayda 7113). 

گونه توانایی تولید سموم قوی را دارند  36گونه پالنکتونهای دریایی فقط  4666میان بیش از از 

 (fish & shellfish)که شکوفایی این گونه ها حتی با غلظت های پایین می تواند برای موجودات 

  Hallegraeff et al. 2668))و انسان کشنده باشد 



2 

 

 بعضی ازاین گونه های سمی عبارتند از:

Alexandrium minutum Halim, A. catenella Balech, Gymnodinium 

catenatum Graham, Pyrodinium bahamense Steidinger,Tester et 

Taylor, Osteropsis siamensis Schmidt 

 در عین حال گونه های دیگر مانند:

 Scrippsiella trochoidea Stein Loeblich, Talassiosira malaTakano, , 

Noctiluca scintillans Kofoid, Gymnodinium nelsonii Martin  

تراکم های باال سبب افزایش باکتریها  سمی تولید نمی کنند ولی می توانند با شکوفا شدن و رسیدن به

و در نتیجه سبب ایجاد کمبود اکسیژن شوند. همینطور سلولها می توانند مواد موکوسی زیادی تولید و 

ی باعث بسته شدن  آبشش ماهیا ن گردند. شکوفایی گونه های غیر سمی هم بسته یا به طور مکانیک

به وسعت و دوام آن گاهی می تواند تاثیرات منفی زیادی را بر روی اکوسیستم بگذارد و پیامدهای 

زیان بار اقتصادی و اجتماعی را به همراه داشته باشد به عنوان مثال می توان به کشند سرخ ایجاد 

 گونه های  شده توسط

Cochlodinium polykrikoids Margalef  در کره اشاره کرد که به مدت  7114در سال

میلیون دالر ضرر اقتصادی را به همرا داشت  06ماه از مرداد تا شهریور ادامه داشت و بیش از  4/7

(Kim 7115) 5/27روز دوام داشت ، در حدود  02که به مدت  2668. بلوم همین گونه در سال 

 .  Nerdi 2665)میلیون دالر به اقتصاد این کشور آسیب رساند )

در چند دهه اخیر توجه به شکوفایی پالنکتونی و تعیین پراکنش جهانی گونه های تشکیل دهنده 

بلوم، مطالعات، تحقیقات بنیادی و پایه ای در مورد دینامیک بلوم در تمام دنیا رو به افزایش 

و کنفرانسهای ساالنه در خصوص بلومهای مضر فیتو پالنکتونی در است.گردهمایی ها، کارگروهها 

در تمام   HABsکشور های مختلف دنیا بر گزار می گردد که  دلیل این توجه افزایش چشمگیر 

آبهای ساحلی دنیا می باشد. از طرف دیگر سطح آگاهی مردم از شکوفایی های پالنکتونی و عواقب و 
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آنها  باال رفته است که می تواند توجه مجامع علمی و دولتی  را تحت  بیماریها و مرگ و میر ناشی از

 تاثیر قرار دهد . 

گسترش پراکنش جغرافیایی گونه های مضر نه تنها تحدیدی برای اکو سیستمهای آبی محسوب 

می شود بلکه می تواند سالمت انسانها و صنعت آبزی پروری، صنعت توریسم و کل اقتصاد هر منطقه 

 Anderson 7111; Tang et al. 2665; Tang et al. 2660) .) تا ثیر قرار دهد را تحت 

در دریای سامار و خلیج  Pyrodinium bahamensشکوفایی گونه  7138در تابستان 

نفر و همینطور ضرر اقتصادی  16نفر و کشته شدن  166در فیلیپین سبب مسموم شدن  مگیود

در همین کشور  2662در سال  Maclean, 7131) ) هزار دالر بود 466برآورد شده حدود 

هزار دالر  726سبب زیان اقتصادی در حدود  Prorocentrum minimumشکوفایی گونه 

 گردید 

(Azanza et al., 2664) .  در جنوب سواحلCarolina  میلیون  01/7صنعت توریسم تقریبا

الر درآمد زایی ایجاد کرده است بیلیون د 0/78در حدود  2666فرصت شغلی ایجاد کرده که در سال 

(Dorfman 2660) . بلومهای مضر فیتوپالنکتونی می تواند به شدت  اقتصاد جوامع ساحلی را تحت

تاثیر قرار دهد به همین دلیل در این کشور مونیتورینگ و برنامه ریزیهای دارز مدت و تحقیقات در 

 . (GEOHAB 2667) این خصوص از اهمیت خاصی برخوردار است 

دالیل زیادی برای گسترش جهانی گونه های مضر فیتو پالنکتونی ذکر می شود از جمله افزایش  

از طریق فعالیتهای کشاورزی ،  CODآبزی پروری در مناطق ساحلی  ، وارد شدن زیاد نوترینتها یا 

از دیگر  فاضالبها ی صنعتی و ..... ، افزایش تردد کشتیها ،جا بجایی و وارد کردن استوکهای مختلف

. Hallegraeff 7118)نقاط که می توانند سبب گسترش گونه های  فیتوپالنکتونی مضر می شود )

برابر افزایش نشان داد  که دلیل  1تعداد کشند سرخ د ر مزارع ماهی  7110تا سال  7104از سال 

ن مزارع است که از فاضالبهای تصفیه نشده صنعتی کارخانه کاغذ وارد ای  CODاصلی آن افزایش 
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را به همرا داشت که سبب مرگ و   Chattonellشده بود و شکوفایی پالنکتونی  گونه ای از جنس 

 .yellow- tail) )میلیون  ماهی های پرورشی  75میر 

در سواحل دریایی ایران هم مانند اغلب نقاط ساحلی دنیا شکوفایی پالنکتونی دردو دهه اخیر 

یل دهنده بلوم در  اغلب شکوفایی ها دارای  وسعت کم و پایداری اتفاق افتاده است.  گونه های تشک

کوتاه مدت درمحیط بوده است و ضرر و زیان  قابل مالحظه ای را بر اکوسیستم و  اقتصاد وارد نکرده 

است که می تواند دلیلی توجیهی برای کم توجهی به تحقیقات و مطالعات و بررسی های پایه ای و 

شناسایی دقیق گونه های تشکیل دهنده بلوم ، چرخه زندگی  و پراکنش این بنیادی در زمینه های 

 گونه ها در آبهای سواحل جنوبی ایران باشد. 

در  7831که در سال  Cochlodinium polykrikoidesشکوفایی مضر پالنکتونی  گونه 

،گزارش 7833تن مرگ و میر آبزیان گردید )مرتضوی  82خلیج فار س اتفاق افتاد وسبب بیش از 

شفاهی(، اهمیت تحقیقات در زمینه پالنکتونهای ریز میکروسکوپی را  به صورت علمی و اصولی روشن 

ساخت. با آنکه در سواحل دریای عمان هر سا له شکوفایی پالنکتونی متعلق به گونه های مختلف 

هیچگونه  وجود داشته است )صحبتهای شفاهی کارشناسان شیالت استان سیستان و بلوچستان( ولی

سوابق مستندی در این زمینه وجود ندارد تنها  خبر کوتاه قابل استنادی که در مورد شکوفایی 

در پسابندر  2667را  در سال  پالنکتونی در سواحل دریای عمان وجود دارد  گونه های عامل بلوم 

(. 2665معرفی می کند )شکوری   .Gymnodinium sp , Gonyaulax spگونه های  

رسوبات سواحل دریای عمان که اولین مطالعه جامع و کامل در زمینه مطالعات فلور سیستی  بررسی

انجام  7830در سال   فریمان  فیتو پالنکتونها در ایران می باشد که توسط عطاران

-Attaran-Fariman 2661, Attaran-Fariman & Bolch 2661, Attaranگردید    

Fariman et al. 2661) )  مسئله بود که سیست گونه های مضر مانندمبین این  

,Lingulodinium polyedrum Scrippsiella trochoidea  و در مناطق مختلف حضور
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دارند که می تواند هشداری بر پیش بینی بلومهای آینده و اهمیت و ضرورت تحقیقات پایه ای در این 

 زمینه با شد. 

در ابهای خلیج فارس،  گزارشات 7831سال  در  C. polykrikoidesتا قبل از شکوفایی گونه 

موجود در مورد مطالعات اکولوژیکی خوریات و خلیج های مناطق ساحلی دریای عمان جنس 

Cochlodinium  و  7814از آبهای استان سیستان و بلوچستان گزارش نشده است )حقیقی

یا این گونه به آبهای (. لذا  هدف اصلی از انجام پروژه حاضر بر این اساس بوده است که آ7810

سیستان و بلوچستان وارد شده است؟ از آنجائی که  سواحل دریای عمان هر ساله تحت تاثیر بادهای 

موسمی است که  از نیمه خرداد شروع و تا نیمه شهریور ادامه دارد در این زمان به دلیل شدت امواج 

همین جهت الزم  و ضروری  به نظر  در دریا معموال نمونه برداری از آب امکان پذیر نمی باشد به

رسید که قبل از شروع مانسون فاز عملیاتی پروژه شروع شود. در راستای هدف اصلی در این پروژه 

 اهداف زیر بررسی می گردد :

  بررسی مقدماتی در خصوص حضور و عدم حضور گونه های مضر ایجاد کننده بلوم

 پالنکتونی در آبهای منطقه مورد مطالعه است

 3اسایی و بررسی تراکم فیتو پالنکتونها در مناطق مختلف  ساحلی دریای عمان )شن 

ایستگاه( از منطقه پسابندر در شرق چابهار تا منطقه سیریک بعد از تنگه هرمزدر نظر 

 گرفته شدند 

  تعیین و اندازه گیری  پارامترهای زیست محیطی و بررسی تغییرات انها در ایستگاهای

یزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی متفاوت می توانند در پراکنش گونه مختلف فاکتورهای ف

تاثیر بگذارد نیترات و فسفات از مهمترین فاکتورهای محدود کننده رشد  HABsهای 

فیتوپالنکتونها محسوب می شوند و همینطور شوری و درجه حرارت و اکسیژن محلول 
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لذا در   .تحت تاثیر قرار دهندمی توانند پراکنش فیتوپالنکنونها و کونه های مضر را 

 بررسی حاضر این فاکتورهای محیطی و همینطور کلروفیل بررسی شده است.

 

 مواد و روشها -2

 انتخاب مناطق نمونه برداری  -2-8

 ایستگاهها ی نمونه برداری بین  طول و عرض جغرافیایی 

”E 71  ‘24  °607  “N5/78  ‘65  °24  تا”E  210/6  ‘65  °641  “N377/6  ‘87   °20 

(، بریس)ایستگاه 7ایستگاه از شرق تا غرب چابهار در مناطق پسابندر )ایستگاه  3در نظر گرفته شدند. 

( و 1(، گالک )ایستگاه  0(، کالت)ایستگاه 4(، پزم )ایستگاه 5(، چابهار )ایستگاه 8(، رمین )ایستگاه 2

 (. 7( انتخاب شدند )شکل 3سیریک )ایستگاه 

بعد از تنگه هرمز در محدوده استان سیستان و بلوچستان قرار دارد. در این  منطقه سیریک

منطقه دو ایستگاه جهت نمونه برداری و بررسی فیتوپالنکتونها )یک ایستگاه نزدیک ساحل و یک 

ایستگاه دور از ساحل( در نظر گرفته شد ولی به دلیل بعد مسافت از شهرستان چابهار امکانات 

فراهم نگردید. در بقیه مناطق نمونه برداری ازیک  aیزیک و شیمیایی و کلروفیل سنجش فاکتورهای ف

 ایستگاه انجام گردید.
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 روش نمونه برداری  -2-2

 7833اری از آب به صورت هر دو هفته یک بار از آخر فروردین با توجه به اهداف پروژه نمونه برد

ادامه خواهد داشت . معموال نمونه برداری از آب در زمان مانسون به  7833شروع و تا آخر شهریور 

در این بررسی نمونه برداری در مرداد ماه به دلیل باد وطوفان دلیل شدت امواج امکان پذیر نمی باشد 

سانتی متری با استفاده از بطری روتنر یا با   46نمونه برداری از عمق حداکثر  . شدین میسر نگردید

انجام شد . در هر  Sournia 7113استفاده از بطری ساده یک لیتری طبق روش ارائه شده در 

منطقه یک بطری یک لیتری  برای بررسی فیتو پالنکتونها یک بطری جهت بررسی فاکتورهای 

برداشته شد. پارامتر های شوری، درجه حرارت ،   aی تعیین کلروفیل شیمیایی و یک نمونه برا

 اندازه گیری گردید. aفیل روشفافیت ، نیترات، فسفات، سیلیس، اکسیژن محلول ، و کل

در   Parsons et al. 7112نمونه پالنکتونی توسط محلول لوگل  طبق روش ارائه شده در

ده توده پالنکتونی در هر ایستگاه یک نمونه بدون محل نمونه برداری فیکس شدند. در صورت مشاه

فیکس کردن برداشته شد. نمونه برداری از آب به منظور تعیین اکسیژن محلول با بطری وینکلر  انجام 

کلرید منگنز و یدور قلیایی تثبیت شدند  ml 8گردید و درمحل نمونه برداری با اضافه کردن 

(Moopam 7113پارامترهای شوری با اس .)( تفاده از شوری سنج چشمی مدلMT776 با دقت )

درجه سانتی گراد و شفافیت هم توسط سی شی  7درجه حرارت با استفاده از ترمومتر با دقت  7/6

دیسک بر حسب عمق قابل رویت در محل نمونه برداری اندازه گیری گردیدند. سپس نمونه ها جهت 

 زمایشگاه منتقل گردیدند.اندازه گیری پارامترها و بررسی پالنکتونیک به آ

 N-266M Micros (Austria در آزمایشگاه نمونه پالنکتونی زنده با میکروسکوپ نوری مدل

مجهز به دوربین بررسی و تصویر برداری گردید.  نمونه فیکس شده با استفاده از روش ته نشینی طبق 

ل داده شدند و به مدت به مزورهای مدرج یک لیتری انتقا  Sournia 7113روش ارائه شده توسط 

یک هفته در یک محل ثابت با پوشاندن دهانه مزورها نگهداری تا نمونه های پالنکتونی ته نشین 
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ی لیتر میل 766ه ای خارج کرده و گردیدند. سپس توسط سیفون آب روی نمونه ها را به صورت قطر

میلی لیتر از نمونه در باقیمانده نمونه را به شیشه های کوچک جهت بررسی جمع آوری شدند. یک 

الم سدویک رافتر ریخته شد و سپس شناسایی و شمارش شدند و در هر ایستگاه حداقل سه تکرار با 

(. نمونه های Sournia 7113میلی لیتری الم در نظر گرفته شد ) 7عوض کردن نمونه های 

تفاده از مقاالت مختلف پالنکتونی با استفاده از منابع اینترنتی و کتابهای شناسایی در دسترس و اس

 Newell & Newell 7111; Bilgrami & Saha 2662; J; Daleشناسایی گردیدند )

7111;Carmelo 7111   .( 

انجام شد. یک لیتر  ROPME 7131با استفاده از روش ارئه شده در   aاندازه گیری کلر وفیل 

میکرون با استفاده از پمپ  54/6 نمونه آب جهت اندازه گیری کلروفیل از کاغذ صافی واتمن با سایز

خالء فیلتر شد و کاغذ صافی ها در لوله آزمایش از جنس پلی اتیلن درب دار انتقال داده شدند و در 

 1سی سی و در مرحله دوم  8در مرحله اول که دو مرحله استون را به عنوان حالل کاغذ اضافه کرده 

در فویل آلومینیوم پیچیده و به مدت ها رانمونه . سپس ندز شدسانتریفو ها سی سی و هر بار نمونه

با  nm146-008-054-086ساعت در یخچال گذاشته شد. جذب نمونه ها در طول موجهای  25

بر حسب   aتعیین و میزان کلرو فیل  Hitachi U-2666استفاده از دستگاه اسپکتوفتو متر مدل 

محاسبه  ROPME 7131ول ارائه شده درمیلی گرم در متر مکعب و یا میکرو گرم بر لیتر طبق فرم

 گردید.

pH  توسط پی اچ متر مدل WTW-826 اندازه گیری گردید.  نیترات بر اساس روش ارائه شده

اندازه گیری گردید و جذب  DR 2666توسط دستگاه اسپکتوفتومتر مدل  Moopam 7113 در

 ارائه شده درفسفات و سیلیکات طبق روش  .خوانده شد 466nmنمونه ها در طول موج 

Moopam 7113 توسط دستگاه اسپکتوفتومتر مدل Hitachi U-2666  با جذب به ترتیب در

 نانومتر تعیین گردیدند.  376و 332طول موجهای 



11 

 

 نتایج  -8

گشت در آبهای ساحلی  1تراکم و پراکنش فیتوپالنکتونی و پارامترهای فیزیکی و شیمیایی طی 

 2و گشت در زمان مانسون  5گشت قبل از مانسون و  8بررسی  در این دریای عمان بررسی گردید.

از فیتوپالنکتونها  گونه 44جنس متعلق به بیش از  50به طور کلی گشت بعد از مانسون انجام شد .

 (.7شناسایی و تراکم انها در در ایستگاهای مختلف تعیین گردید)جدول 

ابی شناسایی شده در ایستگاهای مختلف طی دوره های نمونه -بکهای سبزفیتوپالنکتونها و جل: 8جدول 

 )8811برداری )فروردین تا شهریویر 

Amphora sp. 

Rhizosolenia sp 

Rhizosolenia debyana 

Synedra sp 

Bellerochea sp 

Chaetoceros debile 

Lithodesmium sp. 

Ditylum sp 

Bellerochea sp 

Guinardia striata 

Skeletonema costatum 

Chattonella sp.  

Thalassiothrix sp 

Eucampia zodiacus 

PusedoNitzschia sp. 

Thalassionema sp. 

Lyngbya sp. 

Coscinodiscus sp. 

 Spirulina sp 

Dinophysis tripos 

Protoperidinium 
oblongum 

Pyrodinium sp  

Leptocylindrus 

Odontella sp. 

Gyrosigma 

Nitzschia spp. 

Navicula spp 

Pleurosigma normanii 

Pleurosigma directum 

Stephanopyxis sp 

Dactyliosolen sp 

Lauderia sp 

Dictyocha fibula 

Phormidium sp. 

Planktoniella sp. 

Bacteriastrum sp. 

Triceratium favus  

 

Prorocentrum micans 

Prorocentrum gracile 

Prorocentrum arcuatum 

Prorocentrum lima 

Scrippsiella trochoidea 

Cochlodinium polykrikoides 

Gymnodinium sp  

Noctiluca scintillans 

Certium kofoidii 

Certium furca 

Certium fusus 

Certium tripos 

Certium macroceros 

Certium trichoceros 

Certium gibberum  

Certium pentagonum 

Certium lunula 

Melosira sp.  

Oscillatoria sp. 
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مناطق ساحلی استان سیستان و بلوچستان دری بررسی ه فیتوپالنکتونی طی دوربیشترین تراکم 

سلول در لیتر و کمترین تراکم فیتوپالنکتونی با تعداد  118/25727در آخر اردیبهشت ماه با تراکم 

در بررسی نتایج تراکم کلی فیتوپالنکتونها. (2)شکل  سلول در آخر تیرماه مشاهده گردید 711377

نشان می دهد که تراکم کل  فیتوپالنکتونها اواخر فروردین تا اواخر  2ماههای مختلف در شکل شماره 

اردیبهشت افزایش دارد ،که قبل از شروع بادهای موسمی است و بعد از شروع مانسون یعنی نیمه 

جدد تراکم . نتایج مبین افزایش م .خردادماه تا آخر تیرماه روند کاهشی مشخصی را نشان می دهد

 .فیتوپالنکتونی و عوض شدن ساختار گونه ای بعد از مانسون یعنی اواخر شهریور ماه می باشد

 

 

 مقایسه فراوانی کل فیتوپالنکتونها در دوره های مختلف نمونه برداری: 2شکل 

که با روند  وت بودروند تغییرات کل فیتوپالنکتونها در ماهها و در ایستگاههای مختلف متفا

مشابه بود. که تغییرات تراکم سلولی فیتوپالنکتونها و همزمان میزان  aتغییرات و نوسانات کلروفیل

. به (8تغییرات کلروفیل در در کل ایستگاهها و دوره های نمونه برداری مقایسه گردیده است )شکل 
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واقع در منطقه رمین تا  8یستگاه در ا 2611طوری که تراکم کل فیتوپالنکتونی در فروردین ماه از 

 (8)شکل  واقع در منطقه سیریک نزدیک تنگه هرمز متغیر بود. 3سلول لیتر در ایستگاه  2867666

نشان می دهد بیشترین تراکم فیتوپالنکتونی در نیمه اردیبهشت در ایستگاه  8همانطور که شکل 

 مشاهده گردید . 8سلول در ایستگاه  74445سلول در لیتر و کمترین تراکم  7677076با تراکمی  1

سلول لیتر در ایستگاه  71180784در آخر اردیبهشت ماه بیشترین تراکم فیتوپالنکتونی با مقدار 

مشاهده گردید. بیشترین تراکم  3سلول در لیتر در ایستگاه  466و کمترین آن با مقدار  1

 77346ر منطقه رمین تا حد مقدار واقع د 8سلول در لیتر در ایستگاه  71767866فیتوپالنکتونی 

متغیر بود. دو گشت آخر در خرداد حداکثر تراکم فیتوپالنکتونی  3سلول در لیتر در ایستگاه 

مشاهده گردید .  5سلول در لیتر در ایستگاه  5368و حداقل 06سلول در لیتر در ایستگاه  4201201

با تراکم  5و حداقل در ایستگاه  7812304با تراکم  4در ایستگاه  507133نیمه تیرماه تراکم مقدار 

 .سلول در لیتر مشاهده گردید 5368حدود 

 polykrokoides Cochiodiniumالزم به ذکر است که به منظور بررسی دقیق تراکم گونه

که در بعضی از ایستگاهها با توجه مشاهده توده های قرمز رنگ فیتوپالنکتونی تعداد نمونه برداری 

ر صورت مشاهده هر گونه پچ فیتوپالنکتونی یک نمونه هم از محل توده جمع آوری متغیر بود ، و د

یک نمونه برداری از موقعیت ثابت بود و نمونه دیگر از محل پچ برداشته شد که  0گردید . در ایستگاه 

در در نیمه تیرماه حداکثر تراکم  سلول در لیتر بود . 4201201در این پچ حداکثر تراکم فیتوپالنکتون 

 بود .  0سلول در لیتر در ایستگاه  166سلول در لیتر و حداقل آن  507133با میزان  5ایستگاه 

 866سلول در لیتر و حداقل آن به  780256،  3در گشت آخر تیرماه حداکثر تراکم در ایستگاه 

 مشاهده گردید. 4سلول در لیتر در ایستگاه 

سلول در لیتر و حداقل در  782003ا مقدار ب 0در نیمه شهریور حداکثر تراکم در ایستگاه 

 سلول در لیتر مشاهده گردید. 76004، 3ایستگاه 
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 8811سال  در ایستگاهها و دوره های مختلف a: مقایسه فراوانی کل فیتوپالنکتونها و کلروفیل 8شکل 
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دید، سبب گردید تعداد نمونه مشاهده گر 8در آخر شهریور پچ قرمز رنگ مجدداً در ایستگاه 

 46111با مقدار  0برداری در این ایستگاه افزایش یابد در ایستگاههای ثابت حداکثر تراکم در ایستگاه 

مشاهده گردید و نمونه برداری از منطقه  3سلول لیتر در ایستگاه  2814سلول در لیتر و حداقل آن 

 ی در لیتر بود.سلول فیتوپالنکتون 0027885قرمز رنگ مبین تراکمی 

به میزان  aدرطی دوره بررسی نشان داد که بیشترین غلظت کلروفیل  aبررسی کلروفیل 

که بیشترین تراکم سلولی هم در همین  1درگشت آخر اردیبهشت در ایستگاه  میکروگرم 262/25

بود  4میکروگرم درگشت آخر تیرماه درایستگاه  745/6وکمترین غلظت آن (8ایستگاه بود )شکل 

دوره نمونه برداری درایستگاههای مختلف در  1درایستگاههای مختلف طی  a.روند تغییرات کلروفیل 

همانطور که در شکل مشخص است در آخر فروردین حداکثر  ( نشان داده شده است.5و 8شکل های )

میکروگرم  551/6میکروگرم در لیتر وحداقل آن   585/5 به مقدار 0درایستگاه  aغلظت کلروفیل 

میکروگرم( درایستگاه  a )300/77 درنیمه اردیبهشت غلظت کلروفیل .ندازه گیری گردیدا8درایستگاه 

 aبود .درآخر اردیبهشت که حداکثر غلظت کلروفیل  8( درایستگاه 121/6وحداقل غلظت آن ) 1

ر( میکروگرم در لیت 144/6داشت دارای حداقل غلظت آن ) 1رادرطی دوره نمونه برداری در ایستگاه 

 .بود 2درایستگاه 

به طور کلی نسبت به  aنشان می دهد غلظت کلروفیل 8خرداد  همانطورکه شکل  درگشت نیمه

وحداقل  4میکرو گرم درلیتر درایستگاه  31/1گشت های قبلی پایین آمده است وحداکثر غلظت آن 

 اندازه گیری گردید. 7درایستگاه  (میکروگرم درلیتر802/6 )غلظت دراین گشت 

میکروگرم درلیتر( وحداقل آن باغلظت  502/75) 4گشت آخر خرداد حداکثر غلظت درایستگاه در

 تعیین گردید. 5( درایستگاه میکروگرم درلیتر6/ 847)

 713/6میکرو گرم درلیتر( وحداقل آن  40/76) 5در گشت نیمه تیر ماه حداکثر تراکم درایستگاه 

 تعیین گردید. 0میکرو گرم درلیتر درایستگاه 
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میکروگرم درلیتروحداقل آن  218/2 5درایستگاه  aدرآخر تیرماه حداکثر غلظت کلروفیل 

 .(5)شکل  اندازه گیری گردید 4میکروگرم درلیتر درایستگاه  718/6

 810/2وحداقل آن 0میکرو گرم درلیتر درایستگاه  330/0رنیمه شهریور حداکثر غلظت آن د

شد.ودرآخرین گشت که آخر شهریور حداکثر غلظت کلروفیل تعیین 8درایستگاه میکروگرم بر لیتر در 

a  2ر درایستگاه میکروگرم درلیت 21/7میکروگرم درلیتر وحداقل آن  37/70باغلظت  8درایستگاه 

 (5)شکل  تعیین وثبت گردید
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نه برداری و مقایسه سه دوره با در ایستگاهها و دوره های مختلف نمو a: تغییرات غلظت کلروفیل 4شکل 

 یکدیگر
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 فیتوپالنکتونهای مضر -8-8

آورده  2فیتوپالنکتونهای مضر در ایستگاهها و مناطق مورد مطالعه در جدول  پراکنشبررسی 

در سواحل مناطق که اغلب گونه ها ی مضری  همانطور که در جدول نشان داده شده است .شده است

ر مناطق ساحلی استان سیستان و بلوچستان هم حضور دارند  . حضور و تروپیکال دنیا حضور دارند ،د

 عدم حضور این گونه های مضر بسته به موقعیت زمانی و مکانی متفاوت است .

از داینوفالژالها در Ceratiumو  Prorocentrumدیاتومه ها و  از Nitzschiaجنس های 

 اغلب دوره های نمونه برداری حضور داشتند.

، گونه غالب منطقه است . که در اغلب  P. micansگونه  Prorocentrumدر جنس 

و  P.lima,  ,P. gracilایستگاهها حضور دارند . اما گونه ای دیگر این جنس مانند 

P.arcuatum گونه  .یستگاه ها حضور دارنداهم در این منطقه درخیلی از P.lima  که مترادف

گونه  ی در آبهای نواحی تروپیکال گسترش دارد .می باشد به طور گستردها P.marinumگونه 

گونه از این  1در مناطق مورد بررسی حضور داشتند .  Ceratiumهای مختلف از جنس سراتیوم 

 به آنها اشاره شده است.  7جنس شناسایی و شمارش گردیدند که در جدول 

 ,Chattonella, Dinophysis, Tabellariaگونه های مضرمتعلق به جنسهای 

Guinardia, Coscinodiscus  کمتر چه از نظر مکانی و چه زمانی در طی دوره بررسی در

 منطقه حضور داشتند.

 Cochlodiniumبا توجه به این مسئله که یکی از اهداف مهم پروژه حضور و عدم حضور گونه 

polykrikoids ضور گونه در آبهای نوار ساحلی سیستان و بلوچستان بود نتایج نشان داد که زمان ح

در مناطق مورد بررسی کامالً مشخص است در ابتدای دوره بررسی یعنی د راواخر فروردین ماه اینگونه 

منطقه  1واقع در منطقه سیریک بعد از تنگه هرمز حضور دارد و در هیچکدام از  3فقط در ایستگاه 
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تا آخر تیر ماه در اغلب دیگر حضور ندارد و حضور آن در دیگر مناطق از نیمه دوم اردیبهشت شروع و 

 پیدا می کنند.ایستگاهها حضور 

بعد از بادهای موسمی یعنی در نیمه شهریور مجدداً فقط در منطقه سیریک مشاهده گردید، و در 

اما  آخرین گشت که در آخر شهریور انجام شد در هیچ کدام از مناطق مورد بررسی مشاهده نگردید.

جام شد گونه دیگری که متعلق به جنس در آخرین گشت که در آخر شهریور ان

Gymnodiniumبود به طور گسترده ای در منطقه رمین حضور یافت. 

 

آخر ) : پراکنش گونه های مضر فیتوپالنکتونی در ایستگاههای مختلف در سه دوره نمونه برداری2جدول 

 (آخر اردیبهشت و نیمه اردیبهشت، فروردین

تآخر اردیبهش   آخر فروردین نیمه اردیبهشت 

3 1 0 4 5 8 2 7 3 1 0 4 5 8 2 7 3 1 0 4 5 8 2 7 
 ایستگاهها

 فیتوپالنکتونها               

 + + + + +   + + + + +  + + +        Cochlodinium 

 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   + + Prorocentrum 

 + + + + + + + + +   +  + + +  + +    + Ceratium 

+                        Gymnodinium 

        +               + Leptocylindrus 

  +  +   + + + +        + +   +  Rhizosolenia 

 + + + +  + +    + + +     +      Peridinium 

                +        Chattonella 

 + + + + + + +    +             Dinophysis 

  +      +                Coscinodiscus 

   +              +       Scrippsiella 

+  + + + + + + + +  + + + + +       + + Nitzschia 
   + + + +               + + + Chaetoceros 

نیمه النکتونی در ایستگاههای مختلف در سه دوره نمونه برداری ): پراکنش گونه های مضر فیتوپ8جدول 

 (نیمه تیر وآخر خرداد ،  خرداد
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  خردادنیمه  آخر خرداد تیرنیمه 

3 1 0 4 5 8 2 7 3 1 0 4 5 8 2 7 3 1 0 4 5 8 2 7 
    ایستگاهها

 فیتوپالنکتونها           

+ +  +  + + + + + + + + + +   + + + + + + + Cochlodinium 

+ + + + + + + + + + + + + + + +  + + + + + + + Prorocentrum 

+ + + +  + + + + + + + + + + +  + + + +   + Ceratium 

+   +   + +             +    Gymnodinium 

    +      +  + + + + +      + + Leptocylindrus 

 +  +   +  + + + + +  + +     +  + + Rhizosolenia 

   + + + + +  + + +  + + + + + + + + + + + Peridinium 

     + + +    +  + + +         Chattonella 

                + +      + Dinophysis 

+       +   +     + + +      + Coscinodiscus 

+         +          +     Scrippsiella 

    + +    +  + + + + + +      + + Nitzschia 
 +   +   + + + + + + + + +       + + Chaetoceros 

   +             + + +   +   Guinardia 

 +   + +    + + + + + + +    + +   + Pseudonitzschia 

         +          + +  + + Noctiluca 
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آخر : پراکنش گونه های مضر فیتوپالنکتونی در ایستگاههای مختلف در سه دوره نمونه برداری )4جدول 

 (ر شهریورآخ ونیمه شهریور ، تیر

  آخر تیر نیمه شهریور آخر شهریور

3 1 0 4 5 8 2 7 3 1 0 4 5 8 2 7 3 1 0 4 5 8 2 7 
 ایستگاهها               

 فیتوپالنکتونها

        +        + +   +  + + Cochlodinium 

 +   +   + +  +     + + +   +  + + Prorocentrum 

 + + +  + + + + +       + +   +  + + Ceratium 

     +  +  + +  + + + +        + Gymnodinium 

   + + +    + + +   + + +    +    Leptocylindrus 

 +  + + + + +  + + + + + + + + + +   +   Rhizosolenia 

    +  + +  +       +  +  + + +  Peridinium 

       +     +        +    Chattonella 

        +         +       Dinophysis 

    + +  +  +       +      +  Cosinodiscus 

        +            + +   Scrippsiella 

 + + + + + + + + +     +      +   + Nitzschia 

+ +  + + + +  + + +   + + + + + +  +  +  Chaetoceros 

      +                  Noctiluca 

 + + +  + + + + + +    + +     +    Pseudonitzschia 

+        +                Pyrodinium 
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 بررسی مکانی و زمانی تراکم فیتوپالنکتونهای مضر و غیر مضر  -8-2

روره های مختلف نمونه برداری نشان داد که در دبررسی تراکم فیتوپالنکتونها در ایستگاهها طی 

ها الفروردین ماه گروه غالب در میان فیتوپالنکتونهای مضر در مناطق مورد بررسی مربوط به داینو فالژ

در  سلول در لیتر  3/2×076با فراوانی   ochlodinium polykrikoidsC گونهکه متعلق به 

ودر میان دیگر فیتوپالنکتونها ، شکل باالیی(.4است )شکل واقع در منطقه سیریک   3ایستگاه 

، شکل 4می باشد .) شکل      Amphoraسلول در لیتر متعلق به جنس  1888بیشترین فراوانی با 

 ( .پائینی

به عنوان گونه  Amphora  ovalisفقط گونه    Amphoraکه در جنس الزم به ذکر است 

شناخته شده است و هنوز در مورد تاکسونومی و تولید domoic acids(، daمضر و تولید کننده )

DA   توسط گونه های دیگر این جنس شک و ابهام وجود دارد لذا در این بررسی در گروه

 . است هغیر مضر قرار داده شد هایفیتوپالنکتون

Chaetoceros  تراکم را در فروردین ماه در میان گونه کمترین سلول در لیتر  778با تراکم

دربین تراکم را کمترین  0سلول در لیتر در ایستگاه  788تراکم  با Pleurosigma ر ومضهای 

 .داشتندفیتوپالنکتونها 
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 (8811فیتوپالنکتونها در ایستگاه های مختلف )فروردین و  ری مضفیتوپالنکتونهافراوانی : 3شکل 
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سلول در لیتر  5/1×476در اردیبهشت ماه بیشترین تراکم فیتوپالنکتونی در بین گونه های مضر 

سلول در   5×276و کمترین تراکم با polykrikoides .C( متعلق به گونه 1منطقه گالگ ) ایستگاه 

 ( .0( ، ) شکل  7در منطقه پسابندر ) ایستگاه  Prorocentrumلیتر متعلق به گونه 

مربوط به جنس    5/5×576بیشترین تراکم فیتوپالنکتونی در بین گونه های غیر مضر 

Oscillatoria  و کمترین تراکم فیتوپالنکتونی مربوط به جنس 0در ایستگاه Navicula 766با 

 ( .0) شکل واقع در منطقه بریس بود . 2سلول در لیتر در ایستگاه 

، Leptocylindrus-Coscinodiscus ازداینوفالژالها، Gymnodinium گروههای

Diploneis ،Lauderia،Biddulphia ،Dictyocha ، Eucampia   ازدیاتومه ها ، هر کدام ،

 (.0فقط در یک ایستگاه در نیمه اردیبهشت حضور داشتند. ) شکل 

سلول در لیتر ، ایستگاه واقع  1/7×176نی با  تعداد در آخر اردیبهشت بیشترین تراکم فیتوپالنکتو

سلول در لیتر مربوطه به  466و کمترین با  .polykrikoides C در منطقه گالگ مربوط به گونه

Nitzschia  و  3در ایستگاه Prorocentrum (.1است ) شکل 2باهمین تراکم در ایستگاه 

در سلول در لیتر 23885با تراکم  Lauderiaدر بین فیتوپالنکتونهای غیر مضر در این گشت 

در سلول در لیتر دارای کمترین تراکم  270با   Hemidiscusدارای بیشترین تراکم و  7ایستگاه 

 بودند. 4ایستگاه 

 ،Biddulphia ،Eucampia،  Lauderia، Scrippsiella(Odontella)گروههای  

Cosinodiscus (.1تند. ) شکلفقط در یک ایستگاه در این دوره حضور داش 
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 (8811 اردیبهشتنیمه )فیتوپالنکتونها در ایستگاه های مختلف و ی مضرفراوانی فیتوپالنکتونها : 6شکل 
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 (8811آخراردیبهشت ایستگاه های مختلف ) درفیتوپالنکتونهاو ی مضر فراوانی فیتوپالنکتونها : 1شکل 
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ر گشت نیمه خرداد حداکثر فراوانی فیتوپالنکتونهای مضر باز هم متعلق به گونه د

C.polykrikoides واقع در منطقه رمین و کمترین  8سلول در لیتر در ایستگاه   1/7×176با تراکم

مشاهده  0در ایستگاه سلول در لیتر 44با تراکم  Gyrosigmaتراکم گونه های  مضر مربوط به 

 ( 3 گردید . ) شکل

Eucampia در بین گونه های غیر مضر دارای بیشترین تراکم  2در ایستگاه  0/7×576با تراکم

لیتر دارای  سلول در 86در همین ایستگاه با تراکم  Biddulphiaو 5بود و همین جنس در ایستگاه 

 بودند.اکم رکمترین ت

Dictyocha ،Diploneis ،Gymnodinium ر بودند هر در این دوره دارای کمترین حضو

 ( 3) شکل گردیدند.کدام فقط در یک ایستگاه مشاهده 

 

بررسی نمونه های آخر خرداد نشان داد که بیشترین تراکم فیتوپالنکتونی در بین گونه های مضر 

می باشد . اگر چه تراکم گونه روند   5/7×076با تراکم  polykrikoides .Cهنوز متعلق به گونه

 (1وره های قبلی نشان داد . ) شکل کاهشی مشخصی را نسبت به د

سلول در لیتر   07با تراکم   Chaetocerosکمترین تراکم در بین گونه های مضر متعلق به

 است .

Biddulphiaدارای  کالتمنطقه  واقع در 0، 7هسلول در لیتر در ایستگا   4/8×876با تراکم

دارای  واقع در منطقه پزم 4ستگاه سلول در لیتر در ای 40بیشترین تراکم و همین گونه با تراکم 

 0، 2و  0، 7دراین گشت دو نمونه تحت عنوان  0الزم به ذکر است از ایستگاه   کمترین تراکم بودند.

 برداشته شد.

 7666دارای تراکم کمتر از   Eucampia ، Pleurosigma،Cosinodiscusگونه های 

 ( 1اشتند.) شکلسلول در لیتر بوده و هرکدام فقط دریک ایستگاه حضور د
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 (8811 نیمه خردادفیتوپالنکتونها در ایستگاه های مختلف )و ی مضرفراوانی فیتوپالنکتونها :1شکل 
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 (8811 آخر خردادفیتوپالنکتونها ی مضردر ایستگاه های مختلف )و فیتوپالنکتونها : 3شکل 
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  5/7×576باز هم کاسته  شد . تراکم آن به  C.polykrikoidesگونهاز تراکم  اهدر نیمه تیرم

سلول در لیتر رسید ولی هنوز هم بیشترین تراکم را در بین گونه های مضر به خود اختصاص داده 

 است .

دارای بیشترین تراکم در بین گونه   0×276از سیانو باکتری ها با تراکم   Spirulinaدر این دوره

با تراکم   Synedraمشاهده گردید . گونه هایی مانند 8غیر مضر می باشد و فقط در ایستگاه  های

مشاهده  3د که در ایستگاه ن گونه های غیر مضر بویسلول در لیتر دارای کمترین تراکم در ب 75

 .(76) شکل  .گردید

با   oidesC.polykrikبهدر آخر تیر ماه بیشترین  تراکم در بین گونه های مضر مربوط 

مشاهده گردید. بقیه ایستگاههای سواحل سیستان و بلوچستان تراکم  3در ایستگاه   1/3×576تراکم

بود .   2×276تا    4/1×276گونه به میزان زیادی کاهش یافته و در اغلب ایستگاهها تراکم گونه بین 

تر بوده نکته قابل توجه سلول در لی 7666تراکم اغلب گونه های غیر مضر در مناطق مورد بررسی زیر 

از سیانو باکتری ها که به    Oscillatoriaدر این دوره افزایش تراکم بعضی دیگر از گونه ها مانند

 (77)شگل  فیالمنت در لیتر رسید.   1/2×576

بررسی نتایج تراکم وپراکنش فیتوپالنکتونها در دو دوره بعد از مانسون نشان داد که به طور کلی 

ب گونه ها ی فیتوپالنکتونی نسبت به قبل از مانوسون تغییر یافته است . در نیمه شهریور تراکم و ترکی

بوده  1در ایستگاه   3×576با تراکم Leptocylindrusبیشترین تراکم فیتوپالنکتونی مضر متعلق به 

در همین ایستگاه می باشد. در   C.polykrikoidesسلول در لیتر مربوط به777کمترین تراکم 

است و  Eucampiaمتعلق به  3در ایستگاه    7×876ن فیتوپالنکتونهای غیر مضر با تراکم میا

به Gyrosigma  و Skedetonemaو  Synedraسلول در لیتر متعلق به 772کمترین تراکم 

 (72)شکل می باشد  5و7و7ترتیب در ایستگاه های 
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 (8811 نیمه تیرالنکتونها ی مضردر ایستگاه های مختلف )فیتوپو فیتوپالنکتونها : 81شکل 
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 (8811 آخر تیرفیتوپالنکتونها ی مضردر ایستگاه های مختلف )و فیتوپالنکتونها  :88شکل 
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 (8811 نیمه شهریورفیتوپالنکتونها ی مضردر ایستگاه های مختلف )و فیتوپالنکتونها : 82شکل 
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در آخرین گشت در آخر شهریور در بین فیتوپالنکتونهای مضر حداکثر تراکم مربوط به گونه 

sp.  Gymnodinium سلول در لیتر مربوط 777سلول در لیتر و حداقل تراکم 0 ×  067با

  (.78بود. )شکل  7و1درایستگاهای  Guinardia, Prorocentrumبه

در سلول در لیتر  113 ابLauderiaهی غیر مضر حداکثر تراکم مربوط بدر بین فیتوپالنکتونها

سلول در لیتر مشاهده گردید به طور کلی  777و حداقل ان مربوط به امفورا و یو کمپیا یا 1ایستگاه 

 (.78فیتو پالنکتونهای غیر مضر در این گشت کمتر حضور داشتند )شکل 
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 (8811 آخر شهریورفیتوپالنکتونها ی مضردر ایستگاه های مختلف )و پالنکتونها فیتو: 88شکل 
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در مناطق  8811بررسی گونه ای کشند سرخ در شش ماهه اول سال  -8-8

 بررسی مورد

  
از بررسی نتایج پروژه مشخص گردید سواحل استان سیستان وبلوچستان دو گونه از داینوفالژالها 

 Cochlodiniumابل توجه آب گردیدند این دو گونه عبارتند ازسبب تغییر رنگ مشخص و ق

   Gymnodinium sp. polykrikoides هر دو گونه سبب تغییر رنگ آب به رنگ قرمز ،

 متمایل به قهوه ای شدند گونه اولی در قبل از مانسون کشند سرخ را ایجاد کرد و گونه

Gymnodinium sp.   بلوم کرد و سبب تغییر رنگ آب گردید . بعد از مانسون درآخر شهریور ماه

عدد  766بسیار ناچیز و در حدود کمتر از  C.polykrikoidesمرگ و میر آبزیان در زمان بلوم 

ماهی در منطقه گالک گزارش گردید ولی در زمان نمونه برداری هیچ گونه مرگ و میری مشاهده 

شروع تراکم سلولی  3منطقه سیریک ایستگاه نگردید بلوم این گونه ابتدا در آخر فروردین ماه فقط در 

) منطقه گالک (به صورت 1از نیمه اردیبهشت به بعد ابتدا در ایستگاه .بود    2×076در این ایستگاه 

پچ قرمز متمایل به قهوه ای مشاهده گردید در این زمان سلول های گونه بیشتر به صورت زنجیر های 

   1/4×765در بقیه ایستگاه ها تعدا سلول ها نسبتاً باال بین سلول دوتایی (  75 دوتایی بودند.) شکل

 متغیر بودند .   5/0×764تا 

 در این زمان  در آمد و گسترش یافت یا توده ای از حالت پچیبه بعدبلوم از اواخر اردیبهشت ماه 

یلومتر ک 06حدود  تانیمه خرداد در  تایی مشاهده گردید ، به طوری که 5بیشتر به صورت زنجیرهای 

متر کامالً به رنگ قرمز متمایل به قهوه ای به طور کامالً مشخص  766-266از نوار ساحلی به عرض 

در این زمان بلوم .قابل مشاهده بود و بوی تعفن شدید به خصوص در منطقه رمین قابل استشمام بود 

بلوم در سواحل  به مناطق دریابزرگ ، رمین بریس و تا نزدیک پسابندر گسترش یافت و این اولین

اگر چه تراکم سلولی گونه از نیمه خرداد تا آخر تیر ماه  .سیستان و بلوچستان با این وسعت و دوام بود

 .نه های مضر غالب بود و حضور داشت گوکاسته شد ولی تا قبل از مانسون در منطقه از 
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 3/7-1/7ود است که حد (Cinglumارهای عرضی )یش مرفولوژیکی در این گونه داراینظر از 

  accumulation  bodyقابل مشاهده و epitheca، هسته در قسمت  ه استدور سلول چرخید

تایی در این منطقه  2-3زنجیره های سلولی بیشتر به صورت  .هم در اپی سوم قابل تشخیص است

 مشاهده گردید .

سلول های تکی کمتر به شکل ودر ابتدای شکوفایی در فاز اولیه رشد به صورت زنجیره دوتایی 

 3تایی بودند و زنجیره  5قابل مشاهده بودند در فاز لگاریتمی سلول ها بیشتر به صورت زنجیره های 

 (.75 ندرت مشاهده گردید ) شکل بهتایی سلولی 

  Cinglumعرضی  می رود ولی شیار هاینسلول بعد از فیکس کردن با محلول لوگل از بین 

 (.ل در ضمیمه) شک بودنخواهد خیلی قابل تشخیص 

از رمین بلوم کرد و حداکثر  یبعد از مانسون در منطقه وسیع sp Gymnodinium گونه

هیچ گونه ورسید  ، اما فقط رنگ آب به قرمز متمایل به قهوه ای تغییر یافت     4/0×076 بهتراکم آن 

مرگ و میری مشاهده و یا گزارش نگردید این بلوم به مدت یک هفته دوام یافت . این گونه بیشتر به 

صورت سلولهای انفرادی  مشاهده گردید و زنجیره ای تشکیل ندادند ،خود گونه به رنگ طالیی 

یده بود یک دور دور چرخ 4/7شیار عرضی ان بر خالف گونه قبلی که  .( 74متمایل به سبز بود ) شکل

 (74سلول چرخیده و تقریبا در وسط سلول قرار گرفته است )شکل 
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آخر تیر -جدا شده از بلوم آخر فروردین Cochlodinium polykrikoides: مرفولوژی گونه 84شکل 

ن فیکس کننده سلول(. شکل ازابهای سواحل استان سیستان و بلوچستان )نمونه زنده قبل از افزود 8811

Aسلول تکی گونه ، شکلB  دور شیا ر عرضی سلول را نشان می دهد)پیکان(.  3/8سلول دوتایی و چرخش

 .سلول چهار تایی و جرخش شیار را نشان می دهدDو  Cشکل 
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از آبهای  8811خر شهریور جدا شده از بلوم ا  sp Gymnodinium: سلولهای پالنکتونی گونه 83شکل 

قبل از فیکس شدن که شیار عرضی  Bو Aسواحلی استان سیستان و بلوچستان )منطقه رمین(. نمونه

بعد از فیکس Dو C)پیکان سمت چپ(و طولی )پیکان سمت راست( را در سلول نشان می دهد. شکل 

 .شخیص نیستشدن با لوگل تغییر رنگ می دهد و مختویات و توضیحات سلولی خیلی قابل ت
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 نتایج پارامترها ی فیزیکو و شیمیایی مورد بررسی -8-4

 pH حداکثرنشان داد که گشت  1درایستگاههای مختلف درطی  pHنتایج اندازه گیری 

اندازه  1درگشت آخر شهریور درایستگاه  14/1وحداقل آن  45/3آخر خرداد  2 و 5درایستگاههای 

 (70)شکل  گیری وثبت گردید.

 و نیمه تیر گشتهای نیمه خردادو 7و 2و8و5درایستگاههای  84شوری از حداقل  تغییرات

گشت نیمه اردیبهشت  7درایستگاه  PPT56گشت نیمه اردیبهشت تا حداکثر  5همینطور درایستگاه 

 (71)شکل تغییرات نشان داد.

رارت دوره نمونه برداری نشان داد که حداقل درجه ح 1نتایج روند تغییرات درجه حرارت در

دوره نمونه برداری درماههای  5ماه بوده است وحداکثر درجه حرارت در آخر فروردین 7درایستگاه 

در نیمه  8 درجه سانتی گراددر ایستگاه 84حداکثر درجه حرارت آب  .خردادو تیر ماه بوده است

 )شکل .درجه حرارت آب نسبت به خردادوتیر کاهش نشا ن داد . درشهریورماهماه ثبت گردیدخرداد 

73) 

نشان داده شده است 71گشت درایستگاههای مختلف درشکل  1درطی  فیتتغییرات عمق شفا 

 ماه آخر اردیبهشت 1سانتی متر درایستگاه  46 فیتباتوجه به اطالعات ثبت شده حداقل عمق شفا 

ید ثبت گرد آخر تیرماه 8نیمه تیرماه وایستگاه  7و2و4مقدار برای ایستگاههای   این،همینطور 

 36درنیمه خرداد حداقل  آخر شهریور اندازه گیری گردید. 5درایستگاه  فیتوحداکثر عمق شفا 

 فیتثبت گردید. حداقل عمق شفا  2سانتی متر درایستگاه  746وحداکثر  7سانتی متر درایستگاه 

 ردید.تعیین گ 5سانی متر درایستگاه  266وحداکثر آن  4سانتی متر درایستگاه  36 ماه خردادآخر در

مشاهده  5سانتی متر درایستگاه  266حداکثرآن  7و2و4درایستگاههای  46درنیمه تیرماه حداقل 

ثبت  5سانتی متر درایستگاه  846وحداکثر  8سانی متر درایستگاه  46گردید. درآخرتیرماه حداقل 

 .گردید
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سانتی  846وحداکثرآن  4سانی متر درایستگاه  706 فیتدرگشت نیمه شهریور حداقل عمق شفا

سانتی متر  746به میزان  8ثبت گردید.ونهایتاً درآخر شهریور حداقل درایستگاه  5متر درایستگاه 

 اندازه گیری گردید. 5سانتی متر درایستگاه   566وحداکثر آن 
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 (8811در ایستگاهها و دوره های مختلف نمونه برداری ) pHمیزان تغییرات : 86شکل 
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 (8811در ایستگاهها و دوره های مختلف نمونه برداری ) شوری: میزان تغییرات 81شکل 
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 (8811: میزان تغییرات حرارت در ایستگاهها و دوره های مختلف نمونه برداری )81شکل 
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 (8811: میزان تغییرات عمق شفافیت در ایستگاهها و دوره های مختلف نمونه برداری )83شکل 
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گشت درایستگاههای مختلف تغییرات ونوساناتی رانشان دادکه در  1اکسیژن محلول هم درطی 

 نشان داده شده است.  26شکل

 4/3وحداکثر آن آخر فروردین  1میلی گرم درلیتر درایستگاه  413/2حداقل اکسیژن محلول 

 آخر خرداد تعیین وثبت گردید. 4میلی گرم درلیتر درایستگاه 

 2درایستگاه  582/5تا 7درایستگاه  431/2اکسیژن محلول درگشت آخر فروردین از حداقل 

 میلی گرم درلیتر درایستگاه 48/1تغییرات نشان داد.درگشت نیمه اردیبهشت حداکثر اکسیژن محلول 

در گشت آخر اردیبهشت حداکثر ان در بود.  0لی گرم درلیتر درایستگاه می 28/0وحداقل آن  2

ثبت  0میلی گرم در لیتر در ایستگاه  85/8و حداقل ان  1میلی گرم بر لیتر در ایستگاه  11/1ایستگاه 

اندازه گیری  1در ایستگاه  84/8و حداق ان  5در ایستگاه  21/3گردید. در دوره نیمه خرداد حداکثر 

 گردید.

و حداقل  4میلی گرم در لیتر در ایستگاه  4/3خر خرداد ماه حداکثر غلظت اکسیژن محلول آر د

 0/1باالترین غلظت  8تعیین گردید. در نیمه تیر ماه ایستگاه  8میلی گرم در لیتر در ایستگاه  7/5ان 

تیر ماه حداکثر اندازه گیری شد. در اخر  5در ایستگاه  8/4و حداق ان 8میلی گرم در لیتر در ایستگاه 

تعیین گردید. در نیمه شهریور به  1میلی گرم بر لیتر در ایستگاه  4و حداقل ان  4در ایستگاه  2.1

و  5طور کلی اکسیژن محلول روند افزایشی را د رکل ایستگاها نشان داد و حداکثر ان در ایستگاهای 

اندازه گیری شد. و نهایتا   8تگاه در ایس 3/4میلی گرم در لیتر و حداقل آن با غلظت  1/1با غلظت  1

میلی گرم در  8/4و حداقل ان  8میلی گرم در لیتردر ایستگاه  4/1در گشت آخر شهریور حداکثر ان 

 (.26ثبت گردید.)شکل  8لیتر درایستگاه 
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 (8811مونه برداری ): میزان تغییرات اکسیژن محلول در ایستگاهها و دوره های مختلف ن21شکل 
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نه ونمهای نوترینتهایی که دراین مطالعه بررسی گردید.)نیترات وفسفات وسیلیس ( درطی دوره 

  .نددگاههای مختلف تغییراتی رانشان دابرداری درایست

 1با  به طور کلی دردوره آخر فروردین ونیمه شهریور درمقایسهان داد که شنتایج بررسی نیترات ن

 (27)شکل ثر غلظت نیترات رادر اغلب ایستگاهها دارا می باشد. گشت دیگر حداک

درگشت  5و1میلی گرم درلیتر درایستگاههای 8/5حداکثر غلظت نیترات درکل دوره مورد بررسی 

درگشت آخر فروردین نیترات غلظت باالیی داشت که به 7و2و1نیمه شهریور است. درایستگاههای 

گشت نیمه  4و2حداقل غلظت نیترات درایستگاههای  تر بود. میلی گرم در لی 2/8، 82، 3/8ترتیب 

میلی گرم درلیتر بود.روند تغییرات نیترات درایستگاههای ودوره های مورد  1/6و0/6تیر ماه به میزان 

میلی  1/7گشت اخر فروردین  حداقل غلظت نیترات در نشان داده شده است . 27بررسی درشکل 

میلی گرم در لیتر د  8/8در نیمه اردیبهشت حداکثر غلظت ان   بود. 0گرم در لیتر در ایستگاه 

بود. در گشت اخر اردیبهشت میزان  8میلی گرم د رلیتر د رایستگاه  8/7و حداقل ان  1رایستگاه 

نیترات در کل ایستگاهها  نسبت به گشت قبلی روند کاهشی نشان داده است ، به طور یکه حداکثر ان 

mg/l1 /7 حداقل ان و  0در ایستگاهmg/l7/7  تعیین گردید. در گشت نیمه خرداد  2و 7در ایستگاه

میلیگرم در  4/7 2و حداقل ان درایستگاه  mg/l1/2با غلظت  0حداکثر غلظت نیترات در ایستگاه 

در  میلی گرم در لیتر2/7و حداقل ان  4درایستگاه  8/8 ن شد. در گشت اخرخرداد حداکثر لیتر تعیی

و حداقل ان  1/7با غلظت  1ید. در نیمه تیر ماه حداکثر غلظت نیترات در ایستگاه ثبت گرد 0ایستگاه 

و  0درایستگاه  l mg/ 1/8اخر تیر ماه حداکثر در گشت اندازه گیری گردید.  2در ایستگاه  0/6

 /l mgر نیمه شهریویر ماه حداکثرغلظت نیترات  د ثبت گردید. 1در ایستگاه  l mg/ 8/7حداقل ان

ثبت گردید. در اخرین گشت شهریویر ماه  2در ایستگاه  l mg/ 8/2و حداقل ان1و8ستگاه درای 8/5

 ثبت گردید. 8در ایستگاه  l mg/ 7/2و حداقل ان1درایستگاه l mg/ 2/8حداکثرغلظت نیترات  



48 

 

نشان می دهد غلظت کلی فسفات نسبت به نیترات بسیار پایین تر است.  22 همانطور که شکل

گشت  7وحداقل آن درایستگاه  611/6نیمه اردیبهشت به میزان  1ات درایستگاه حداکثر غلظت فسف

در گشت اخر فروردین میزان تغییرات میلی گرم درلیتر اندازه گیری گردید.  668/6نیمه خرداد  

 .متغییر بود mg/l678 /- 663/6فسفات از 

لیس درگشت آخر گشت حداکثر میزان سی 1بررسی نتایج تغییرات سیلیس نشان داد که طی 

میلی گرم درلیتر  0/6تا غلظت  1میلی گرم درلیتر درایستگاه  518/6فروردین بوده که غلظت از 

ر میلی گرم درلیتر ( درکل دوره بررسی د 34/6متغییر بود . حداکثر غلظت سیلیس ) 7درایستگاه 

ب ایستگاهها گشت نیمه خرداد حداقل مقدار سیلیس رادراغل آخر خردادثبت گردید. 4ایستگاه 

میلی گرم در  653/6درمقایسه بابقیه دوره های مورد بررسی داشت حداقل مقدار سیلیس درکل دوره 

 (28گشت نیمه خرداد اندازه گیری گردید. )شکل  7لیتر درایستگاه 
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 (8811برداری ): میزان تغییرات نیترات در ایستگاهها و دوره های مختلف نمونه 28شکل 
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 (8811: میزان تغییرات فسفات در ایستگاهها و دوره های مختلف نمونه برداری )22شکل 
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 (8811: میزان تغییرات سیلیس در ایستگاهها و دوره های مختلف نمونه برداری )28شکل 
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 بحث  -4

در  HABش علمی قابل استنادی در رابطه با بلومهای مضر فیتو پالنکتونی یا تا کنون گزار

سواحل جنوب ایران وجود ندارد این اولین گزارش در خصوص پراکندگی گونه های مضر تشکیل 

در سالهای اخیر در حاشیه جنوبی خلیج    HAB .دهنده بلوم درسواحل ایران ،دریای عمان است

 فزایش است.فارس ودریای عمان رو به ا

 (2661  Richen et al.  ،Thangaruja & et al. 2661 ) 

دوره قبل از مانسون ،آخر فروردین 8دوره نمونه برداری ) 1باتوجه به نتایج این بررسی که در طی 

دوره ،بعداز 2دوره درطی مانسون،نیمه خرداد ،آخر خردادونیمه تیروآخر تیر و5،نیمه وآخراردیبهشت ،

که پتانسیل  HABگونه  22ریور و آخرشهریور( انجام شد. مشخص گردید که مانسون،نیمه شه

. حضور دارندتشکیل بلوم وبه وجود آوردن بلومهای مضر رادارنددرمناطق ساحلی جنوب شرقی ایران  

شناسایی دراین بررسی و  دارندرا HABیی که پتانسیل تشکیل  مهمترین گونه های داینو فالژله ها 

 C.furca   ،C. trichoceros  ،C. tripos   ،  Ceratium،عبارتنداز شدند 

spp(C.fucus، Noctiluca   scintillans  و ،polykrikoides    Cocholodinium    و

sp   Dinophysis  

 وگونه های دیاتومه ای که پتانسیل تشکیل بلوم رادارند دراین بررسی عبارتند از:

  sp    Rhizosolenia           ،spp  Pleurosigma sp.  Chaetoceros ،      

Coscinodiscus  ،Thalassiosira sp،Nitzschia sp،Guinardia     واز جلبکهای

دربعضی ایستگاههایافت شد. بر اساس گزارشات گشتهای  Trichodesmium spآبی گونه –سبز 

ROPME  Sea Area (RSA)   پدیده  که در حاشیه جنوبی خلیج فارس ودریای عمان وقوع

که بلومهای مضر مناطق مورد بررسی دراین گشتها 25شکل بررسی کرد  7131کشند قرمز رااز سال 

حاشیه  دراغلب گونه هایی که سبب کشند سرخ شده رانشان می دهد. پالنکتونی به وقوع پیوسته 
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حاشیه شمالی دریای عمان وسواحل ایران هم در مناطق مختلف حاضراست در بررسی شده جنوبی 

 افت شد.هم ی

 

 

اتفاق  HAB: مناطقی )با خط مشخص شده (در حاشیه جنوبی دریای عمان و خلیج فارس که 24شکل 

 افتاده است

 

درحاشیه جنوبی خلیج فارس ودریای عمان عبارتند:  HABگونه های به وجود آورنده 

Thrichodesmium،Ganyaulax sp،Dinophysis spp،Noctiluca   scintillans 

Ceratium  spp که،N.scintillcus   به عنوان مهمترین گونه به وجود آورنده کشند سرخ

 ((Thangaraja et al. 2661دراین مناطق معرفی شده است  .   

فراوانی و مشخص گردیده است که اکولوژیکی فیتو پالنکتونهای دریای عمان  های مختلفدربررسی

 (Subba-Rao  &  Al-yamuni 7113) دارندیگر مناطق تروپیکال تنوع باالتری نسبت به د
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رادر حاشیه جنویی خلیج فارس ودریای عمان رادارند توسط  HABگونه که پتانسیل تشکیل  83

 ;Rajan & AlAbdessalaam 2663)   Alyamuniمحقیقین مختلف گزارش شده است. 

7113  ،Subba-Rao ) 

 مهمترین این گونه ها عبارتند از:

 ، Dinophysis Cuadata ،Dinophysis miles  Prorocentrom minimum 

   ،Prorocentrum compressum ،Pyrodinium  bahamense    Ceratium, 

furca   

اغلب گزارشاتی که از دیگر نقاط ساحلی وجود دارد حاکی از بلوم گونه های تقریبا مشابه است. 

HAB (Fukuya et al.  7113-2668 )تشکیل دهنده  گونه82نواحی ساحلی ژاپن   بطوریکه از

 گزارش شده است .

 Gymnodinium mikinotoi   ،Noctilucaکه مهمترین گونه ها عبارتند از:

scintillans ،Heterosigma  sp  ،Mesodinium  rubrum  ،coastatum      

Skeletonema   سرخ از سال  گونه میکرو الک که سبب به وجود آمدن کشند 87وهمینطور

 .(Lee 2668نوار ساحلی کره  گزارش شده است ) از نقاط مختلف2668-7111

 Yan 2665سال گذشته گزارش شده است ) 26گونه تشکیل دهنده بلوم در طی  55در چین 

et al.) 

یکی از گونه هایی که اغلب نقاط ساحلی دنیا همینطور در خلیج فارس ودریای عمان به طور 

است این گونه خود سبز رنگ است  Noctiluca scintillanیجاد می کند گونه مرتب کشند سرخ ا

سبب زیاد  خیلی و با تراکمبه رنگ سبزو ذر مرحله انتهای رشد در مراحل اولیه رشد و فاز لگاریتمی و 

قرمز می کند .این گونه در سواحل ایران دریای عمان هم به طور مرتب به تغییر رنگ اب به رنگ 

ز مانسون ایجاد کشند سرخ کرده ورنگ آب سرخ   می شود . در مناطق مورد بررسی خصوص بعد ا

طی دوره های نمونه برداری این گونه حضور داشت ولی زمان شکوفایی گونه در این منطقه معموالً 



55 

 

بعد از اتمام کامل مانسون در ماههای آبان وآذر است .)مشاهدات شخصی( با وجود اینکه این گونه یک 

ایج تشکیل دهنده بلوم در سواحل ایرانی خلیج فارس ودریای عمان است ولی تاکنون گزارش گونه ر

قابل استنادی مبنی بر مرگ ومیر آبزیان توسط شکوفایی این گونه در سواحل ایران دریای عمان 

وخلیج فارس وجود ندارد. ولی در آبهای عمان سه گزارش مبنی بر مرگ ومیر آبزیان توسط این گونه 

   گزارش شده است در اولین کشند سرخ ایجاد شده توسط گونه 7133-2667ن سالهای ،بی

N.scintillans  سقط ماتفاق افتاد سبب تغییر رنگ آب به نارنجی در آبهای  7133که در سال

 Atherinomorus lacunosusگردید وسبب مرگ ومیر تعداد کمی از ماهیان شامل گونه های 

 ،Odonus  niger &   Diodon  hystrix  در دومین کشند سرخ توسط گونه مذکور  .گردید

مرگ ( گزارش شده است که سبب   Bustanاز سواحل بوستان )  7131در آبهای عمانی درسال 

مهمترین گونه  .که مقدار آنها به چند صد عدد رسید گردید گونه ماهی ویک گونه از نرمتنان 1ومیر

 گونهو queenfish   با نام رایج  انر گرفت یک گونه از ماهیتاثیر کشند این گونه قرا تحتای که 

Scomberoides commersonnianus  بود.  سومین کشند قرمز مضر توسط این گونه در

سبب مرگ ومیر  واتفاق افتاد  7118درمسقط در سال Al-Bustan  ابهای عمان مجدداً در سواحل

گردید همینطور دردیگر نقاط  Scomberoides commersonnianusتعدادی از ماهیان 

در    Bohai seaدریای بوهایی   South  china  seaساحلی از جمله دردریای جنوب چین  

سبب مرگ و میر آبزیان از  7133چین در سواحل شمال کیوشو در زاپن در سالهای مختلف از سال 

ضرر وزیان اقتصادی  شدند وسبب   Abalonجمله ماهیان اسکالپ ، اکتاپوس ، اوسیتر، ماسلها و 

 (Yan et al. 2665  Songhui  & Mingjiany 2664زیادی در این کشور گردیده است )

از آنجائیکه این گونه یک گونه رایج در مناطق سواحل جنوبی ایران است ومرتب بلوم می کند 

است از است ولی تا کنون بررسی نگردیده شده احتماالً سبب مرگ و میر تعداد محدودی از آبزیان 

جمله گونه های دیگری که در سواحل ایران دریای عمان سبب ایجاد کشند سرخ شده است. گونه 
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در سواحل پسابندر )یکی  2667که در سال   Gymnodinium sp   ،Gonyaulax  spهای 

از ایستگاههای مورد بررسی پروژه( بعد از بادهای موسمی جنوب غربی در آبان ماه بلوم کرده وسبب 

خصوص این کشند در( تنها گزارش موجود  2665تن از آبزیان گردیده است .)شکوری  74ومیر مرگ 

درج شده است می باشد واطالعات  خبر کوتاهی که در خبر نامه انگلیسی موسسه تحقیقات شیالت

دیگری ویا گزارشات مبنی بر وسعت و دوام وشدت وانواع موجودات آسیب دیده وجود ندارد.   

در رسوبات پسابند ر و چابهار شناسایی گردید   Gonyaulaxگونه های جنس  به قسیتهای متعل

 وبات سواحل پسابندر و چابهار که از رس  Gonyaulaxگونه از سیتهای متعلق به جنس  1که 

از جمله مهمتر گونه های شناسایی  .(7831شناسایی گردیده است ) عطاران  2665-2664 هایسال

است که از جمله    polyedram Gonyaulaxیل بلوم را دارد گونه پتانسیل تشک دارایشده 

این گونه از قسمتهای شمال غربی عمان و خلیج فارس هم گزارش شده است   .گونه های سمی است

Husain 2668 )   ،Bradford & wall 7133 ) 

ت بلوم یکی از گونه ها ی دیگر این جنس که سبب مرگ ومیر آبزیان در سواح عمان گردیده اس

ب به بلوم کرده و سبب تغیییر رنگ آ 7115و 7118است که در سالهای  diegensis. .Gگونه

شده است  7118تن از ماهیان در سال  2-8سبب مرگ ومیر بیش از رنگهای قرمز روشن شده است 

  Sardinellaگونه های ذیل می باشند .این فیتوپالنکتون از جمله ماهیان مورد تهاجم 

longiceps  ،Mugil sp  ،Sarda sp   ،Scomberoides commersonnianus   

در آبهای عمانی بلوم کرده است وسبب ضرر وزیان  2667این گونه تا سال  7115بعد از سال 

 ( (Thangaraja et al. 2661اقتصادی گردیده است. 

 

ای می  که سبب تغییر رنگ آب به زرد متمایل به قهوه  Dinophysisگزارش مبنی بر بلوم 

بلوم گونه گزارش  7118شود در آبهای ایرانی سواحل عمان وجود ندارد ولی از آبهای عمانی در سال 

 .(.(Thangaraja et al. 2661شده است 



57 

 

  

 

 

درسواحل جنوب شرقی ایران   Cochlodinium  polykrikoidesبلوم گونه 

 ومقایسه آن با سواحل عمانی ودیگر نقاط دنیا

ماه دوام  1بلوم کرده وبه مدت  7831خلیج فارس در سال  یبار در آبهای ایرانگونه برای اولین 

 .(7833صحبتهای شفاهی -تن از آبزیان گردید )سراچی 82یافت وسبب مرگ ومیر بیش از 

انجام تحقیق وبررسی در آبهای ساحلی سیستان وبلوچستان وبررسی پراکنش وگسترش این گونه 

اولین دوره نمونه برداری بررسی  .درروری واساسی به نظر می رسددر آبهای منطقه مورد مطالعه ض

فقط در   C. polykrikoidesانجام شد مشخص گردید که گونه 7833حاضر که در آخر فروردین 

از ( حضور داشته و بعد به صوررت لکه های قرمز  3ایستگاه واقع در نزدیک تنگه هرمز )ایستگاه 

ردید وبر اساس نتایج گونه به مناطق دیگر مورد مطالعه در جاسک توسط صیادان گزارش گسواحل 

سلول در  1/7×176راکم آن در منطقه گالک در حدود طی دوره بررسی گسترش یافت که بیشترین ت

این نمونه از لکه قهوه ای که شکوفایی گونه ایجاد کرده بود برداشته شد با  الزم به ذکر استلیتر بود 

در زمان نمونه برداری هیچگونه مرگ ومیری  ،امالکه قهوه ای باال بود   وجود اینکه تراکم گونه در

بعد حاکی از مرگ ومیر بیش به مشاهده نگردید ولی گزارشاتی توسط صیادان در نیمه دوم اردیبهشت 

عدد ماهی بوده است .این گونه بیشترین تراکم رادر آخر اردیبهشت ونیمه خرداد داشت از  766از 

کنون پروژه های مختلف هیدرولوژی وهیدروبیولوژی در.خوریات و خلیج فارس  تا 7818سالهای 

سواحل ایران دریای عمان انجام شد ه که گروههای مختلف پالنکتونی از این مناطق بررسی وشناسایی 

( ولی در هیچ یک از گزارشات اشاره ای  7831مکاران ه، خدامی و 7810مکاران هگردیده )حقیقی و

گونه  حضورونه در منطقه نشده است هیچگونه گزارش قابل استنادی در رابطه بابه حضور این گ
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polykrikoides  C.  وجود  7831ایران ، حاشیه جنوبی خلیج فارس تا قبل از سال  سواحلدر

از آبهای  Husainتوسط  7832( اما  در سال (Rajan & AlAbdessalaam2663ندارد. 

دالیل گسترش وشیوع وبلوم این گونه در آبهای گرم هنوز  اگر چه .ساحلی کویت گزارش شده است

نیاز به بررسیهای بیشتر است وبسیار اندک هنوزکامالً روشن نشده است . تحقیقات در این خصوص 

با توجه به نتایج این بررسی وزمان ومحل حضور گونه درآبهای ساحل سیستان وبلوچستان  .دارد

دریای عمان وجود دارد به نظر می رسد که این گونه توسط که بین خلیج فارس وی یوجریانات دریا

 24جریانات دریایی از تنگه هرمز به آبهای سواحل سیستان ویلوچستان کشیده شده باشد .   شکل

( وهمینطور الگوی کلی بادهای   SW monsoonمسیر حرکت باد در طول مانسون جنوب غربی )

.همانطور که در شکل عمان نشان می دهد  رادر خلیج فارس ودریای NEموسمی شمال شرقی 

جریانات وبادهای  ای از طریق ایجاد سبب انتشار وحرکت گونهمشخص است این بادها می توانند 

ستان هرمز به سواحل جنوبی سیستان وبلوچکه در زمستان است از طریق تنگه  شرقیموسمی شمال 

 .گسترش یافته باشد غربی جنوب  به دنبال آن توسط جریانات وبادهای موسمی .سپسشده باشد 

الزم به ذکر است که مانسون زمستانه در سواحل دریای عمان شدت بسیار کمتری نسبت به مانسون 

( که به صورت SWدر طول فصل مانسون جنوب شرقی ) .(Ryan et al. 2663)تابستانه دارد. 

ایجاد شده  های شدیدیباداز طریق  دردریای عمان تشکیل می شود gyre circulationجریانات 

این جریانات که غنی از نوترینتها است به سمت سواحل  می شود.سبب جریانات فراچاهنده ساحلی  و

(. سپس با شدت یافتن بادها در آخر تیر ماه وکاهش نسبی 24عمان کشیده می شوند )شکل 

مانسون جریانات  سپس در اواخر شهریور با اتمامنوترینتها حضور گونه در منطقه کم رنگ می شود 

بعد از مانسون با تغییرات فاکتورهای فیزیکی وشیمیایی و میزان دردسترس هم بسیار کاهش می یابد. 

که حضور وبلوم به طوریکه  .یافتنوترینتها ترکیب جامعه فیتو پالنکتونی تغییر  نبود

اس گزارش حاکی از تغییر ترکیب گونه ای است . بر اس ردر آخر شهریو  Gymodinium spگونه
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Heli ( مرگ ومیر ماهیان در سال 2667وهمکاران )ن ،شمال خلیج در سواحل آبهای ایرا 7111

بالفاصله در همان سال در آبهای کویت هم مرگ ومیر آبزیان که توسط شکوفایی فارس اتفاق افتاد 

نیست ولی گونه از ایران گزارشی مبنی بر گونه عامل دردسترس  .پالنکتونی ایجاد شده بود اتفاق افتاد

 معرفی گردید.  Karenia spعامل در کویت 

 



61 

 

 

مانسون  و ( SWیا غربی : الگوی مسیر بادهای مانسونی تابستانه درشکل باالیی)مانسون جنوب 23شکل 

 در شکل پایینی   را در حوضه خلیج فارس و دریای عمان نشان میدهد،)شمال شرقی ( NEزمستانه 
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روند تغییرات ونوسانات فاکتورهای فیزیکی وشیمیایی رابا تغییرات ونوسانات 82تا20نمودارهای در

C.  polykrikoides    .مقایسه شده است 

(آب    Retention timeحضور دوام گونه در یک منطقه از الگوی جریانات وزمان تعویض )

ماندگاری یک گونه در زمان  ته بودن با توجه به نیمه بس خلیج فارس در هم تبعیت می کند. منطقه 

زمانی که این گونه به  .((Sheppard et al. 7112سال طول  می کشد 8-4/4بین آن ابهای 

اکوسیستمی وارد می شود می تواند در آن محیط سازگاری یابد وبرای مدت زمان طوالنی در هر 

می توانند دامنه تغییرات  ت کهای اس گونهعنوان از آنجائیکه این گونه به  .منطقه ای حضور یابد

بنا برا این می تواند به مدت طوالنی  .(Kudela 2663)تحمل کنند را شوری ودرجه حرارت وسیع

  منطقه باقی بماند. یکدر 

بررسی وتاثیرپارامترهای فیزیکی وشیمیایی برروی روند فروانی سلول های این گونه در منطقه 

 ppt  56-84بین یشورگونه در  نشان میدهد که 20مورد بررسی مقایسه گردید. نمودار

در این بررسی بیشترین شوری در . داردppt 81و84در شوریهای را بیشترین فراوانی  ،اماحضوردارد

( بیشترین درجه حرارت 7اردیبهشت تعیین گردید که در همین زمان در این ایستگاه )ایستگاه نیمه 

نتایج (. 20شکل  ( نمونه برداری به خود اختصاص داده را در مقایسه با بقیه ایستگاه های این دور

و فاکتورهای درجه حرارت و شوری برروی کشت خالص گونه جدا شده از آبهای گرم بررسی گردید 

  درجه سانتی گراد و شوری  26-20این گونه در آزمایشگاه درجه حرارت  مبین این مسئله است که 

PSU 46-74 .را می تواند تحمل کند (Kim et al. 2665, lee et al. 2667, Ryan et 

al. 2661) 

 pHبه نظر میرسد که بیشترین فراوانی گونه در  pH از مقایسه ی تغییرات فراوانی با نوسانات 

است و فراوانی  84/3 -2/3ه مناسب برای این گون pH دامنه تغییرات . (21)شکل  است 82/3های 
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د . از مقایسه ی نوسانات درجه ی حرارت و فراوانی گونه کمتر میشو 84/3های باالتر از pHآن در 

 .(23)شکل  فراوانی را دارد یندرجه سانتی گراد بیشتر 23ایرانی در درجه حرارت 
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 (8811) مونه برداریدر ایستگاهها و دوره های ن  Cochlodinium polykrikoides و تراکم گونهشوری  و نوسانات مقایسه تغییرات: 26شکل 
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 (8811) در ایستگاهها و دوره های نمونه برداری  Cochlodinium polykrikoides و تراکم گونه  pHو نوسانات مقایسه تغییرات: 21شکل 
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 (8811) در ایستگاهها و دوره های نمونه برداری  Cochlodinium polykrikoides و تراکم گونه  درجه حرارت و نوسانات مقایسه تغییرات: : 21شکل 
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گونه در آبهای pHاطالعات قابل استنادی در خصوص تحمل دامنه شوری و درجه حرارت و 

ساحل حوزه ی خلیج فارس و دریای عمان جهت مقایسه وجود ندارد . پی اچ بعد از اوج شکوفایی 

ای نیمه خرداد کاهش نشان می دهد. دامنه تغییرات پی اچ در اب به فیتوپالنکتونها در ایستگا هه

ثابت می ماند ولی زمانی که میزان دی اکسید کربن چه در اثر تنفس و آب دریا خاطر ترکیبات بافری 

چه در اثر فتوسنتز افزایش و کاهش شدید داشته باشد می تواند سبب افزایش و کاهش پی اچ شود. 

خرداد و بقیه ایستگا هها کاهش این فاکتور می تواند به دلیل افزایش دی اکسید در ایستگا های نیمه 

 کربن که به دلیل کاهش فتوسنتز و همینطور افزایش تنفس به وجود امده باشد.

درجه سانتیگراد تعداد سلولهای  84مطالعات این بررسی نشان داد که گونه در درجه حرارت  

سلول در لیتر است  1/7×176تعداد فراوانی   23حرارت طبق نمودارشکوفا شده باالست . در این درجه 

درجه ی سانتی گراد حضور دارد عدم حضور گونه در  23-84گونه ایرانی در دامنه درجه حرارت بین 

ماههای سرد سال در آبهای ایران دریای عمان به نظر میرسد که درجه حرارت نقش مهمی در 

بقیه ی گونه های داینوفالژالها هم دارای دامنه ی تحمل درجه ی  پراکنش گونه میتواند ایفا کند .

حرارت و شوری هستند . اپتیمال درجه حرارت که    بر روی رشد و فراوانی سلولی هر گونه که را و 

 (Tang et al. 2660)برای هر گونه متفاوت است . 

در چین به سواحل دریای جنوب در Prorocentrum dentatumمثالً شکوفایی گونه ی 

درجه سانتی  73-22درجه حرارت ها بستگی دارد که اوج شکوفایی گونه در دامنه و درجه حرارت 

دارای  Skeletonema costatumو با گونه ی  ( ( Wang & Huang 2668گراد است .

 . ( (Wang2662درجه سانتی گراد در آبهای چین است . 24اوج شکوفایی در درجه حرارت 

  C.  Polykrikoides( در ژاپن در طول مدت بلوم گونه  Yatsushiroشیرودر دریاِ یاتسو

گزارش   psu88-82درجه سانتی گراد و شوری  4/25-0/20دامنه تغییرات درجه حرارت بین 

 . ((Kim et al. 2662 ..گردید
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ن محلول یکی از فاکتورهای مهم شیمیایی است که می تواند تحت تاثیر شکوفایی ژاکسی

که توسط DO . غذایی تاثیر بگذاردزنجیره دیگر آبزیان بقا بر روی و غلظت آن تعییر یابد پالنکتون 

تولید تولید کنندگان اولیه )فیتوپالنکتونها( تولید می شود و مورد مصرف بقیه موجودات زنجیره 

ی که مهمی در حیات آبزیان داشته باشد . زمان بسیار می تواند نقشبنا بر این غذایی قرار می گیرد 

تراکم سلولی در شکوفایی پالنکتونی باال باشد و باعث تغییر رنگ آب گردد و عمق شفافیت آب کاهش 

انجام فتوسنتز توسط  می شود که این امر  می تواند مانع  مانع رسید نور به اعماق پایین تر یافته و 

سبب کمبود شدید  فیتو پالنکتونها گردد و همینطور مصرف اکسیژن محلول توسط تجزیه کننده ها

در منطقه مورد بررسی مرگ .آبزیان را به دنبال خواهد داشت و میر مرگ  کهاکسیژن در آب می شود 

که در این بررسی از محل  1/7 ×176و میر وسیع آبزیان مشاهده نگردید زیرا تراکم باالی سلولی که

در  7× 076به سپس رسید 7× 176لکه قرمز بوده که بعد از گسترش تراکم سلولی کاهش یافته و به

 لیتردرمیلی گرم  11/1غلظت    با  (DO)اکسیژن محلول اغلب ایستگاهها رسید . بیشترین غلظت 

دارای  بوده درست همان ایستگاهی که  منطقه مورد بررسی 1ایستگاه در آخر اردیبهشت در گشت 

 DOا حداکثر غلظت . ام(21)شکل  را داشت  C.  Polykrikoides سلولی گونهباالترین تراکم 

آخر خرداد اندازه گیری  4در آخر اردیبهشت ماه نبوده بلکه در ایستگاه  1در  ایستگاه در کل دوره 

 گردید

 DOغلظت  در همین زمان  رسید 7×176گشت نیمه خرداد که تراکم سلولی به  2در ایستگاه 

برداشته شد  cm46در عمقاکسیژن محلول از الیه آبی  . میلی گرم در لیتر رسیده است 80/0،به 

ابراین غلظت اول ستون آبی برداشته شده است بن cm 46نمونه آب برای بررسی پالنکتونی هم از

آخر  1عمق شفافیت هم در ایستگاه .می تواند به دلیل فتو ستز باال باشد باالی اکسیژن محلول 

روی میزان فتو سنتز در بنابراین تغییر رنگ ممکن است که بر .ثبت گردیده است  cm 46اردیبهشت

 aحداکثر کلروفیل  .تأثیر گذاشته باشد و سبب کمبود اکسیژن شده باشد cm46الیه های پائین تراز
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پالنکتونی  در آخر اردیبهشت ثبت گردیدکه می تواند به دلیل حداکثر تراکم سلولهلی  1در ایستگاه 

ر شب و بقیه موجودات سطوح باالتر .ازآنجائیکه فیتوپالنکتونها د (21همین ایستگاه باشد. )شکل 

زنجیره غذلیی با تنفس اکسیژن را مصرف نموده بنا بر این به نظر  می رسد که در این ایستگاهها 

در این و فیتوپالنکتونها در شب عوامل بیولوژیکی دخیل باشد که از جمله میزان تنفس موجودات 

ه که غلظت اکسیژن محلول در این ایستگاهها گردیدسبب ایستگاهها کمتر از میزان فتو سنتز بوده و  

غلظت اکسیژن محلول و حاللیت آن در آب با کاهش درجه حرارت  عالوه بر اینافزایش نشان دهد. 

درجه   سانتی گراد  23درجه حرارت آب اردیبهشت ماه در آخر . به طوریکه هم کاهش نشان دهد

 به  را داریم درجه حرارت آباخر خرداد ماه () در زمانی که حداکثر غلظت اکسیژن محلولاما بوده  

در سواحل حاشیه جنوبی دریای عمان  7133. در سپتامبر افزایش یافته استدرجه سانتی گراد  88

میلی گرم در لیتر و در اعماق  05/2متری غلظت اکسیژن محلول  2-8در اعماق  Al Ghubrahدر 

ن میزان از غلظت اشباع اکسیژن در آب دریا ای .میلی گرم در لیتر ثبت گردید  31/7متری  3-76

دلیل مرگ و میر آبزیان بلوم و دیاتومه ها و  .کمتر است و می تواند سبب مرگ موجودات آبزی گردد 

در حاشیه سواحل جنوبی  .(Thangarajan et al. 2661کمبود اکسیژن ذکر گردیده است )

 376یه تعدادodiscus apiculatus Coscinتراکم سلولی دیاتومه   6266دریای عمان در سال 

تن ماهی گردید و علت تلفات در این منطقه کاهش  26-86سلول درلیتر رسید که سبب تلفات 

 3/72میلی گرم و در عمق  1/8سانتی متری  56در عمق  به طوریکه .اکسژن محلول ذکر گردید

 ان شد.سبب مرگ و میر و تلفات شدید آبزی ومیلی گرم رسید  2/6متری به غلظت 
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 (8811در ایستگاهها و دوره های نمونه برداری )  Cochlodinium polykrikoidesمقایسه تغییرات و نوسانات اکسیژن محلول و تراکم گونه : 23شکل 

 



71 

 

 نیتروژن و فسفر از نوترینتها مهم و از فاکتورهای محدود کننده رشد در فیتوپالنکتونها است بر

 7:70در یک سلول پالنکتونی( N:Pنیتروژن و فسفر مورد نیاز) نسبت   Redfieldاساس نسبت 

ت فسفات بسیار کمتر از به طوریکه  غلظمتفاوت است  هم غلظت آنها در آببه همین نسبت است 

در خلیج فارس و  Cochlodiniumگسترش بلوم  است که نشده . هنوز دقیقاً مشخص نیترات است

 رابطه مستقیم با میزان غلظت نیتروژن و فسفر داشته باشد ، دریای عمان

 (, Ryan et al. 2664)2661 Richlen et al.).  

نیتروزن  غلظت نوساناتبا  در این بررسی  C .polykrikoides و نوسانات تراکم 86 در نمودار

لولی این گونه همانطور که نتایج این بررسی نشان می دهد حداکثر تراکم س.مقایسه گردیده است 

غلظت نیتروژن در .فتوپالنکتونی در آخر اردیبهشت با حداکثر غلظت نیتروژن رابطه مستقیم ندارد 

نیمه شهریور غنی بعد از بادهای موسمی دارای حداکثر مقدار خود  5طی دوره بررسی در ایستگاه 

ی غنی از نیتروژن الیه آبهامی تواند چاهنده  فراجریانات  ،است که نشان می دهد با شروع مانسون 

های وسطی و عمقی را به الیه های سطحی منتقل کند و سبب افزایش غلظت نیتروژن در 

ی نیتروژن از شرقاز طرفی در آخر فروردین هم به دلیل خاتمه ما نسون شمال  .اواخرمانسون شود

  .(86)شکل  باالیی برخوردار است نسبتاغلظت 

( در  DINدامنه غلظت نیتروژن معدنی محلول ) C.polykrikoidesدر دوره گسترش بلوم 

متغیر بود که بیشترین غلظت را در الیه های  mm 5/75 – 5/6متری از  74-6آبهای ژاپن در اعماق

 زدیک( داشت این الیه ها به رسوبات غنی از نیتروژن رسوبات تKim et al .2665میانی و وسطی )

 بودند . 

توانایی آسیمیالسیون نیتروژن  ،پتانسیل ایجاد کشند سرخ را دارند بسیاری از داینوفال ژالهایی که

تبدیل آن به فرم نیتریت و نیترات را در  آبی و تبدیل آن به  فرم آمونیاک و سپس نیتریفیکا سیون و

 (  ،Paasche et al. 7135تاریکی دارند  ) 
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ینو فالژال مهاجرت روزانه مانند بسیار از گونه های دا C. polykrikoidesو از آنجائیکه گونه 

به نظر   .(Kim et al. 2662به پائین مهاجرت عمودی روزانه دارد ) m/h 8/75دارد و با سرعت 

بنا است غنی از نیتروژن این الیه با توجه به اینکه کرده  می رسد می تواند به الیه های میانی حرکت

 ..کنددسترسی پیدا خود به نیتروژن مورد نیاز می تواند بر این 

فسفر است که تراکم سلولی این گونه با  C. polykrikoidesاز دیگر مواد مغذی مورد نیاز 

مقایسه گردیده است. همانطور که نتایج نشان می دهد حداکثر تراکم که  87غلظت فسفات در نمودار 

ستگاه در همین ایحداکثر غلظت فسفر را در نیمه اردیبهشت ماه اما آخر اردیبهشت  1در ایستگاه 

بعد از افزایش  .فیتوپالنکتون باشداین املی برای افزایش عبه عنوان می تواند  به نظر می رسد است، 

 . کاهش یافته استتراکم سلولی  غلظت فسفات به شدت در این ایستگاه 

این  و (DIPیا   SRPغلظت فسفات معدنی محلول بیشتر به شکل فسفر محلول فعال است ) 

میزان بطوریکه (  Goldman Horne 7138و پال نکتونها جذب می گردد ) فرم فسفر توسط فیت

DIP  685/-60/در دوره گسترش بلوم این گونه در آبهای ساحلی ژاپن ازmg بود )  رمتغیKim el 

 al  2665  .) فسفر می تواند از طریق کودهای شیمیایی یا فاضالبهای صنعتی و و کشاورزی وارد

زیه سلولهای بلوم کرده ای که به کف رسوبات وارد می شود ، توسط ستون آبی شود همینطورتج

تجزیه کنندگان تجزیه می شود و و مجدداً وارد ستون آبی شده و در اختیار فتوپالنکتونها قرار می 

کیرد. در آبهای ساحلی خلیج فارس که انواع آالینده های  مواد فاضالب کشاورزی و خانگی و 

ه صنعت آبزی پروری به خصوص در حاشیه جنوبی آن بار نوتر ینتی که وارد همینطور با توجه به توسع

خلیج می شود بسیار باال بوده و می تواند سبب ایجاد بلوم گردد. تحقیقات مختلف نشان داده است 

 شود. می C. polykrikoides شرایط بو تروفیک سبب دوام و گسترش بلوم 

 (Ahn et al. 2660 Anton et al. 2663 ) 

 



72 

 

 

 

 (8811در ایستگاهها و دوره های نمونه برداری )  Cochlodinium polykrikoidesو تراکم گونه  نیترات مقایسه تغییرات و نوسانات :81شکل 
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 (8811در ایستگاهها و دوره های نمونه برداری )  Cochlodinium polykrikoidesو تراکم گونه فسفات  مقایسه تغییرات و نوسانات: 88شکل 
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سیلیس از عناصر جزئی  .که در این بررسی اندازه گیری گردیدی است از دیگر عناصر سیلیس 

مورد نیاز سلولهای فتوپال نکتون است این عنصر که در ساختمان فراستول دیاتومه ها وجود دارد و می 

غلظت سیلیس با تراکم سلولی گونه مورد بحث در  ها باشد.تواند محدود کننده رشد برای دیاتو مه 

بین  یمشخصمستقیم مقایسه گردیده است و همانطور که نمودار نشان  می دهد رابطه 87نمودار 

به طور کلی  (.87است )شکل بدست نیامده    C. polykrikoides غلظت سیلیس و تراکم سلولی

آخر فروردین دارای حداکثر مفدار است که می تواند  غلظت سیلیس در نیمه خرداد حداقل بوده و در

 . باشد. Rhizosoleniaو   Nitzschiaمانند  ییبه دلیل افزایش تراکم دیاتومه ها 

 

 در ابهای ساحلی منطقه مورد مطالعه  Gymnodiniumبلوم 

ونها ترکیب گونه ای فیتوپالنکتشهریور در کشت های نیمه و آخر تابستانه یعنی بعد از مانسون 

به صفر رسید ولی فراوانی کلی دیاتومه   C. polykrikoidesبطوریکه فراوانی کلییافت تغییرات 

 و سبب تغییر رنگ آب شکوفا گردید  Gymnodiniumداینوفالژالها گونه  از  .ها افزایش نشان داد

تعداد سلولها دوام یافت و  یک هفتهگونه برای مدت این رنگ قرمز متمایل به قهوهای گردید بلوم  به

میزان سیلیس در مقایسه با  .سبب ایجاد کف در سطح آب گردید کهسلول در لیتر رسید  0×076به 

( را داشت و همینطور کلروفیل mg/L 723/6بقیه ایستگاهها در این کشت حداقل غلظت ) 

a( حداکثرمقدارmg/L3/77 ) لظت درجه سانتی گراد و غ  87درجه حرارتداشت. در این ایستگاه را

اما غلظت نیترات حداکثر  (674/6فسفات نسبت به بقیه ایستگاههای همین گشت کمترین مقدار )

 mg/Lو اکسید محلولm 3/6 تعمق شفافی . میزان داشت 8مقدار خود را در این گشت در ایستگاه 

درجه   87د که نیترات و درجه حرارتبه نظر می رسداشت از مقایسه نتایج با تراکم سلولی  4/1

 .در این ایستگاه سبب شکوفایی این گونه گردیده استسانتی گراد 
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از مقایسه فاکتورهای فیزیکو شیمیایی و تراکم سلولی گونه های شکوفا شده در طی دوره بررسی  

می توان نتیجه گرفت که در این منطقه جریانات و بادهای موسمی که سبب تغییرات در غلظت 

می شود نقش اساس در تغییر دادن ترکیب گونه ای فیتو نوترینتها و درجه حرارت و شوری 

پالنکتونهای منطقه دارد . از طرفی  همین جریانات سبب می شود گونه هایی که در خلیج فارس 

 شکوفا می شود به مناطق ساحلی استان سیستان و بلوچستان هم گسترش یابد.
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 (8811در ایستگاهها و دوره های نمونه برداری )  Cochlodinium polykrikoidesو تراکم گونه  سیلیس ساناتمقایسه تغییرات و نو: 82شکل 
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 نتیجه گیری و پیشنهادات -3

نتایج و بررسی پراکنش فیتوپالنکتونها در ابهای ساحلی دریای عمان نشان داد که زمانی که 

رق مختلف به سواحل ایرانی دریای عمان هم کشند سرخ در خلیج فارس اتفاق می فتد می تواند از ط

در سواحل ایرانی و سواحل  33-7831گسترش یابد. فاجعه کشند سرخ خلیج فارس و دریای عمان 

عربی خسارات اقتصادی و اجتماعی زیادی را برای شهر های ساحلی و اکوسیستمهای دریایی به همراه 

ان سمی نبوده و به خاطر شدت و دوام و  داشت. این بلوم پالنکتونی که عامل به وجود اورنده

 گستردگی ان خسارات زیادی به بار اورده است . با این بررسی کوتاه مدت مشخص گردید که عالوه بر

Cochlodinium polykrikoides گونه  22که در ابهای این منطقه ساکن شده است حداقل

که  را دارندسموم قوی پتانسیل تولید نها فیتوپالنکتونی در آبهای این منطقه حضور دارد که بعضی از آ

در این بررسی HABمهمترین گونه های دارای پتانسیل  هم کشنده است.نسان عالوه بر آبزیان برای ا

 ,.Noctilucal scintillen, Ceratium spp., Gymnodinium sp. Scrippsiella sppعبارتند از: 

Prorocentrum spp,  Gonyaulax Rhizosolenia spp., Chaetoceros spp,  

Pyrodinium sp. Dinophysis spp . 

به طور مرتب در ابهای ساحلی سیستان و بلوچستان به خصوص  Noctilucal scintillenگونه 

بعد ازاتمام دوره مانسون جنوب شرقی در ابان وآذر بلوم می کند که معموال خسارت و صدمه جدی به 

که  یموجوداتبود که  این بیانگر این بلوم هشداری بود که .استموجودات راتاکنون به همراه نداشته 

خود از تولید کنندگان اولیه هستند گاهی می توانند بسیار خطر ناک و زیان بار باشند. مکانیسم تولید 

در محیط طبیعی هنوز مشخص نشده است .  Cochlodinium polykrikoidesسیست گونه 

ین فیتوپالنکتون هنوز کامال تائید نشده است و در پرده شک و اصوال تولید سیست در چرخه زندگی ا

 ابهام است. 

در  غربیاز دیگر نتایج مهمی که می توان از این پروژه گرفت نقش بادهای موسمی جنوب 

سواحل دریای عمان است که ابهای غنی از نوترینت را در اختیار فیتوپالنکتونها قرار داده و ترکیب 
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 .spوCochlodinium polykrikoidesییر داد. دوگونه فیتو پالنکتونی گونه ای انها را تغ

Gymnodinium  در طی دوره بررسی کشند سرخ ایجاد کردند که شدت و دوام گونه اولی بیشتر

ت فسفات و نیترات از نوترینتهای محدود کننده رشد فیتوپالنکتونها  در زمان اوج بلوم ظبوده است. غل

 بعد از کاهش شدت بلوم دوباره افزایش نشان دادند. این گونه کاهش یافته و

 با توجه به نتایج این بررسی و پیشبرد تحقیقات راهبردی و پایه ای موارد ذیل پیشنهاد می گردد:

در مناطق ساحلی و همانطور افزایش آن در سواحل   HABبا توجه به افزایش جهانی  .7

ایه ای و علمی ادامه دارباشد و جنوبی ایران باید تحقیقات در این خصوص به صورت پ

 شود. انجام مونیتور ینگ مرتب آن

گونه های سمی سیست  16سمی هستند و % HABاز انجا ئیکه بسیاری از گونه های  .2

تولید می کنند باید رابطه حالت پالنکتونیک گونه ها بررسی گرددو چرخه کامل زندگی 

 آنها مورد بررسی قرار گیرد .

که در این بررسی شناسایی گردید پتانسیل تشکیل بلومها مضررا بسیاری از گونه هایی  .8

دارند بنابراین باید شناسایی دقیق گونه ای بر پایه مر فولوژی و شاخص های مولکولی 

 انجام شود.

با توجه ضررو زیان اقتصادی زیادی که به صنعت توریسم آبزی پروری در استان  .5

فاق مشابه در سالهای آتی در سواحل استان هرمزگان وارد شد دور از انتظار نیست که ات

سیستان و بلوچستان اتفاق بیافتد. این پروژه یک بررسی مقدماتی در ابهای این استان 

ماهه اجرا گردید. و نتایج نشان داد که  0بود که بر حسب ضرورت و اهمیت در یک دوره 

ی رسد که نیاز الزم و ضروری به نظر مHABادامه تحقیقات و شناسایی همه گونه های 

 به تحقیقات بیشتر و گسترده تر و مداوم دارد.
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از آنجا ئیکه شهرستان چابهار به عنوان منطقه آزاد تجاری در حال توسعه است که اثرات  .4

این توسعه می تواند اثرات زیان بار زیست محیطی بر روی اکوسییتمهای آبی از جمله 

شدن بیشتر فاضالبهای صنعتی و شهری و فیتو پالنکتونی داشته باشد و با وارد  معجوا

را می توان انتظار  HABو به دنبال آن  می شودکشاورزی سبب ورود بیشتر نوترینتها

داشت بنابراین باید میزان آالینده ها و فاضالبهای ورود به اکوسیستمها ی دریایی باید از 

 دیدگاه بیولوژیکی بررسی گردد.

از   HABوند می توانند در توسعه و افزایش کشتیها ی تجاری که وارد منطقه می ش .0

و از انجائیکه زمانی  طریق آب توازن و ورود سیستها به منطقه نقش بسیار مهمی داشته

سیست یک گونه در منطقه باشد به منزله بذر برای شکوفایی ان کونه است الزم است  

  .ی شودشناسایی دقیق گونه های سیست دار و اکولوژی و نقاط کلیدی انها بررس
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و،هیدرولوژی و 7814حقیقی ، ح. ، عطاران فریمان گ.، خدامی ، ش.، و حسینی، س. ،  

 هیدروبیولوژی خلیج چابهارو ، گزارش نهایی موسسه تحقیقات شیالت. 

، هیدرولوژی و هیدروبیولوژی خور باهو کالت ، گزارش نهایی موسسه 7810حقیقی ، ح. و همکاران 

 تحقیقات شیالت. 
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 ضمیمه

 از نمونه های فیتوپالنکتونی شناسایی شده در این طرحبرخی 

  

Ceratium macroceros Ceratium tripos 

  

Dinophysis caudate Eucampia Zodiacus 

  

Cheatocerous sp Odontella sp. 
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 Cochlodinium  تغییر رنگ آب به قهوه ای تیره در اثر شکوفایی پالنکتونی گونه

polykrikoides 8811خرداد ماه —در منطقه رمین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cochlodinium polykrikoides 8811خرداد ماه —در منطقه رمین 
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ابتدای شروع شکوفایی —در سواحل چابهار Cochlodinium polykrikoidesگونه عامل بلوم 

 تایی 2-4بیشتر به صورت سلولهای 
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 نمونه های مشاهده شده بعد از یک روز نگهداری در شرایط آزمایشگاه 

نمونه های سلولهای زنده همان گونه بعد از یک روز نگهداری در شرایط آزمایشگاه اکثرٌا متالشی شده 

)نمونه های اوج شکوفایی نسبت به نمونه های برداشت شده در ابتدای شکوفایی مدت زمات کمتری در 

 ایشگاه زنده باقی ماندند.شرایط آزم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cochlodinium polykrikoidesتایی  4زنجیره —نمونه فیکس شده با لوگل
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 Cochlodinium polykrikoidesتایی  4-1زنجیره های —نمونه فیکس شده با لوگل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noctiluca scintillenل استان سیستان و بلوچستان ) گونه رایج تشکیل دهنده بلوم د رابهای سواح

 می باشد(  8811تصویر مربوط به بلوم این گونه در سواجل چابهار در سال 
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