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شناسایی ،تراکم و برآورد زیتوده جلبکهای دوتاژهای ( )Dinoflagellaدر حوضه آبریز
رودخانههای مهم شیالتی شمال کشور

 فاطمهسادات تهامی*:

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات،

آموزش و ترویج کشاورزی ،ساری ،فرحآباد ،صندوقپستی961 :



حمید رمضانی :پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و
ترویج کشاورزی ،ساری ،فرحآباد ،صندوقپستی961 :

 مهدی نادری:

پ ژوهشکده اکولوژی دریای خزر ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و

ترویج کشاورزی ،ساری ،فرحآباد ،صندوقپستی961 :
تاریخ دریافت :خرداد 1396

تاریخ پذیرش :شهریور 1396

چکیده
اين تحقيق در فصول بهار ،تابستان ،پاييز و زمستان سال  ،1390در  40ايستگاه مطالعاتي از  8نيمخط بين آستارا تا مرز حسنقلي صورت
گرفت .نيمخط ها در آستارا ،بند رانزلي ،سفيدرود ،تنكابن ،نوشهر ،بابلسر ،اميرآباد ،بندر تركمن و در حوضه جنوبي درياي خزر قرار دارند .در
هر نيمخط  5ايستگاه در اعماق  5متر 10 ،متر 20 ،متر 50 ،متر و  100متر تعيين شد كه نمونهبرداري فصلي از عمق صفر (سطح) 10 ،متر20 ،
متر 50 ،متر و  100متر توسط روتنر انجام گرفت .در مجموع  24گونه از جلبکهاي دوتاژهاي ( )Dinoflagellaشناسايي گرديد .حداكثر تراكم
شاخه جلبكي فوق  28/27±17/14در مترمكعب × 106و حداكثر زيتوده  349±336ميليگرم در مترمكعب مشاهده شد .بيشترين تنوع
گونهاي جلبکهاي دوتاژهاي در فصل زمستان ( 17گونه) بوده است كه گونههاي ،Goniaulax polyedra ،Exuviaella cordata
 Prorocentrum praximum ،Peridinium latum ،Peridinium achromaticumو  Prorocentrum scutllumدر تمامي فصول مشاهده
شدند .جلبکهاي دوتاژهاي با ميانگين تراكم ( 28/27±17/14تعداد در مترمكعب × )106و ميانگين برآورد زيتوده ساالنه 349±336
(ميليگرم در مترمكعب) حدودا  %9تراكم و  %4زيتوده كل پالنكتوني اين منطقه را تشكيل ميداد .در اين مطالعه تنوع ،درصد تراكم و زيتوده
جلبکهاي دوتاژهاي تغييرات معنيداري ( )p<0/05داشته است .تغييرات ادامهدار گياهان ميكروسكوپي ازجمله جلبکهاي دوتاژهاي ميتواند بر
الگوى مهاجرت ماهيان ،آهنگ رشد ،ميزان مرگ ومير آنها و البته بر تراكم گازهاى حياتى در اتمسفر تاثير داشته باشد.
کلمات کلیدی :جلبکهای دوتاژهای ،تنوع ،تراکم ،زیتوده ،رودخانههای مهم شیالتی
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

farnaztahamy@gmail.com
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مقدمه
مطالعات هيدرولوژيك و هيدربيولوژيك در محيطهاي آبي در ايران
و جهان سابقهاي نسبتاً طوالني دارد كه بررسي پالنكتوني بخشي از اين
مطالعات محسوب ميشود (1998 ،Mason؛  )2001 ،CEPدر سالهاي
اخير تغييرات قابل مالحظهاي از نظر تنوع گونهاي پالنكتونهاي گياهي
و حتي شكوفايي آنها در آبهاي درياچه خزر مشاهده گرديد .درياي
خزر با دارا بودن ذخاير ارزشمند زيستي ،تنوع ماهيان اقتصادي و
بهخصوص ذخاير منحصر بهفرد ماهيان خاوياري ،بههمراه تاالبها و
دلتاها و خليجهاي منتهي به آن و همچنين ذخاير غيرزيستي نظير
منابع نفت و گاز و نيز حمل و نقل كاالي منطقه آسياي ميانه ،از اهميت
خاصي برخوردار ميباشد ( Plotnikovو همكاران.)2006 ،
در مقايسه با محيط خشكي ،فيتوپالنكتونها در ايجاد مواد آلي
در ستون محيطهاي آبي دقيقاً همان نقشي را ايفا ميكنند كه گياهان
در خشكي برعهده دارند و زنجيره اصلي حيات از آنجا آغاز ميشود.
نقش كالن فيتوپالنكتونها بر سرنوشت كره زمين اساساً توسط
پالنكتونهاى آب شور بازى شده است .پالنكتونهاى اقيانوسى در پايه
ساختمان غذاهاي دريايى قرار گرفتهاند و تقريباً همه موجودات دريايى
به غذايى كه آنها توليد مىكنند ،نيازمندند .بهرغم اندازه كوچك
پالنكتونها ،نقش آنها در توليد مواد گياهى در كره زمين قابل توجه
است و با مجموعه توليدات گياهى در خشكىهاى جهان تقريباً برابري
ميكند .پالنكتونهاى دريايى بهرغم اينكه در مقايسه با گياهان آوندى
روى زمين از وزن زنده بسيار ناچيزى برخوردارند ولى عملكرد فتوسنتز
آنها تقريباً با عملكرد گياهان روى زمين برابرى مىكند .علت اين امر
باال بودن بازسازى مواد در اين دسته از گياهان است .بهعبارت ديگر
يك واحد وزن زنده از پالنكتونها قادرند بسيار بيشتر و سريعتر از
يك واحد وزن زنده از گياهان زمينزى توليد گياهى داشته باشند .در
سالهاي اخير تغييرات قابل مالحظهاي از نظر تنوع گونهاي پالنكتونهاي
گياهي و حتي شكوفايي آنها در آبهاي حوضه جنوبي درياي خزر
مشاهده گرديد جلبكهاي دو تاژهاي بهخاطر داشتن زوايد شالق مانند
خود معروفند .عالوه بر اين گروهى از پالنكتونهاى دريايى بهخاطر
تنوع فراوانشان شناخته شدهاند .برخى از آنها با فتوسنتز زندهاند،
برخى ديگر ،انواع پالنكتونى ديگر را مىخورند و برخى قادرند نور توليد
نمايند .برخى از اين پالنكتونها پارازيت ماهيان هستند و برخى ديگر
قادرند ماده سمى از خود ترشح نمايند .اين مواد سمى مىتواند بسيارى
از جانوران آبزى را مسموم كرده و از طريق خوردن يا خورده شدن در
طول زنجيره غذايى به حركت درآيند .عوامل مختلفي بر اين اكوسيستم
موثرند كه يكي از مهمترين آنها فصل ميباشد كه ورود شانهدار درياي
خزر ،يوتريفيكاسيون و ورود مواد مغذي بيش از حد به دريا (،Wetzel
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 )2001را ميتوان نام برد .مطالعات آزمايشگاهي متعددي ثابت كرده
كه فاكتورهاي محيطي مانند درجه حرارت ،شوري و نور ميتوانند
بهطور معنيداري روي ميزان رشد گونههاي مضر فيتوپالنكتوني تاثير
گذاشته و همچنين نقش حياتي را در تشكيل يا از بين رفتن شكوفايي
پالنكتوني ايفا نمايند ( Hallegraeffو 1998 ،Fraga؛  Huangو ،Wang
 .)1993مطالعه فيتوپالنكتونهاي كل حوضه جنوبي درياي خزر طي
سالهاي  1370-1389توسط پژوهشكده اكولوژي درياي خزر طي
پروژههاي مختلف انجام گرفت .در اين مطالعه شاخه جلبكهاي دو
تاژهاي يكي از شاخههاي مهم از نظر فراواني ،زيتوده و تنوع بوده و
نيز در فصول مختلف داراي مقادير متفاوت بوده است .برخى از
جلبكهاي دو تاژهاي در هنگام افزايش ،ممكن است مواد سمى از خود
ترشح نمايند .اين پديده آشنا موسوم به كشند قرمز است كه در برخى
از مواقع باعث كشته شدن ميليونها ماهى مىشود .براساس مطالعات
 ،)2012( Tahamiتنوع زيستي اين شاخه نسبت به سالهاي قبل از
ورود شانهدار درياي خزر ( )Mnemiopsis leidyiافزايش يافت و نيز
ميزان متفاوت دريافت انرژي خورشيد و در نتيجه درجه حرارت و
جريانهاي آبي ميتواند باعث بروز تفاوتهاي فصلي در تراكم جلبكهاي
دو تاژهاي گردد و تغييرات ناشي از تغذيه توسط زئوپالنكتونها و نيز
هجوم شانهدار در جمعيت فيتوپالنكتونها ،بهشدت تحت تاثير امواج
دريايي و تغييرات فصلي ميباشد .اين تغييرات تنها در تراكم و زيتوده
نبوده است بلكه برخي از گونهها در سالهاي قبل از ورود شانهدار
مشاهده نشدند و يا موردي مشاهده شدند درحاليكه در سالهاي پس
از ورود شانهدار افزايش يافتند )2009( Roohi .بيان نمود كه باال بودن
توليدات اوليه احتماالً در نتيجه ورود مواد مغذي از طريق رودخانههاي
سفيد رود ،بابلسر و تغييرات با دخالت انساني و تاالب انزلي عامل مهم
در كاهش شفافيت و افزايش تراكم فيتوپالنكتوني در مناطق كم عمق
ساحلي ميباشد و در نتيجه بهعلت حضور رودخانههاي بزرگي مانند
انزلي موجب افزايش فيتوپالنكتونها در منطقه غرب درياي خزر
ميگردد .همچنين  )1998( Shiganovaبيان نمود كه افزايش بار مواد
مغذي درياي سياه توسط رودخانه دانوب سبب ايجاد شكوفائي پالنكتوني
يا يوتريفيكاسيون گرديد .در اين مطالعه سعي شد تا جمعيت جلبكهاي
دو تاژهاي از نظر شناسايي گونهاي ،تراكم و برآورد زيتوده مورد بررسي
قرار گيرد.

مواد و روشها
اين مطالعه در حوضه جنوبي درياي خزر انجام گرفت .نمونهبرداري
بهمدت يكسال و در فصول بهار ،تابستان ،پاييز و زمستان سال 1390
توسط بطري نمونهبردار روتنر (حداكثر حجم  2ليتر) صورت گرفت.
مناطق نمونهبرداري بهصورت  8نيمخط بين آستارا تا مرز
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حسنقلي انتخاب شد .نيمخطها در آستارا ،بندرانزلي ،دهانه سفيدرود،
تنكابن ،نوشهر ،بابلسر ،اميرآباد و بندرتركمن در سواحل جنوبي درياي
خزر بوده است .در اين روش  500سيسي آب در ظروف نمونهبرداري
جمعآوري و با فرمالين ( 4درصد) تثبيت شدند و سپس نمونهها به
آزمايشگاه منتقل گرديدند .بررسيهاي كمي و كيفي نمونهها مطابق
روش (2005 ،APHA؛  )1974 ،Vollenweiderصورت گرفت .در اين
روش نمونهها بهمدت  10روز در تاريكي نگهداري ميشوند تا كامالً
رسوب دهند .سپس با سيفون مخصوصي آب رويي آن را تخليه و مابقي
نمونه در چند مرحله بهمدت  5دقيقه با سرعت  3000دور در دقيقه
سانتريفوژ ميشوند تا حجم نمونهها به  25 - 20ميليليتر تقليل يابد.
سپس در آزمايشگاه نمونهها در دو مرحله كيفي و يك مرحله
كمي توسط المهاي خطكشي شده و المل  24×24ميليمتر و ميكروسكوپ
اينورت مدل  Photo Nikonبا بزرگنمايي عدسي شيئي  20 ، 10و 40
مورد شمارش و بررسي قرار گرفتند و سپس توسط كليدهاي شناسايي
موجود در پژوهشكده اكولوژي درياي خزر شناسايي شدند (Clesceri
و همكاران1989 ،؛  Newellو .)1974 ،Newell

شكل :1ایستگاههای نمونهبرداری فیتوپالنكتون درناحیه جنوبي
دریای خزر

مقايسه ميانگين آماري دادهها از طريق آناليز واريانس (،)ANOVA
 Multipleو آزمون مقايسه ميانگين بهروش شاخص تنوع گونهاي طبق
فرمول  Shannon( Shannon-Weaverو  )1963 ،Weaverو از طريق
فرمول زير محاسبه گرديد:

 P InP

i

i

H  

΄ =Hشاخص شانون -ويور ( =Pi ،)nits per individualفراواني نسبي گونه

نتایج
در اين مطالعه مجموعاً  24گونه جلبكهاي دوتاژهاي مشاهده
شد كه بيشترين گونههاي جلبكي در فصل زمستان (17گونه) بود .در

فصول تابستان و پاييز  14گونه و كمترين آن در فصل بهار ( 13گونه)
بوده است (جدول .)1
در اين مطالعه گونههاي ،Goniaulax polyedra ،Exuviaella cordata
Prorocentrum ،Peridinium latum ،Peridinium achromaticum
 praximumو Prorocentrum scutllumدر تمام فصول مشاهده شدند
و گونههاي ،Glenudinium danicum ،Glenodinium caspicum
،Goniaulax spinifera ،Goniaulax sp ،Goniaulax monacantha
Peridinium ،Peridinium subsalsum ،Peridinium cinctum
 thricoidumو  Prorocentrum micansفقط در يك فصل مشاهده
گرديدند (جدول  .)1بيشترين گونه جلبكهاي دوتاژهاي در فصل
زمستان مشاهده شد و با افزايش نور خورشيد بيشترين جلبكهاي
دوتاژهاي در عمق  20متر و سپس در پاييز عمق  10متر و زمستان در
سطح ،بيشترين گونه جلبكهاي دوتاژهاي مشاهده شد .در غالب
ايستگاهها در اعماق سطح و  10متر بيشترين تعداد گونه مشاهده شد
و بهتدريج با افزايش عمق ،تعداد گونه جلبكهاي دوتاژهاي كاهش
يافت بهطوريكه درتمام فصول در عمق  100متر كمترين تعداد
گونههاي جلبكي مشاهده گرديد (جدول .)2
در فصل بهار از نظر تعداد گونه جلبكهاي دوتاژهاي نيمخطهاي
مختلف بهترتيب عبارتند از بابلسر ،اميرآباد ،نوشهر ،تنكابن ،تركمن،
آستارا ،انزلي و سفيد رود (جدول  .)2در فصل تابستان تعداد گونه
شاخه جلبكهاي دوتاژهاي نيمخطهاي مختلف بهترتيب عبارتند از
انزلي ،تنكابن و نوشهر ،بابلسر ،سفيد رود ،آستارا ،تركمن و اميرآباد
(جدول  .)2در فصل پاييز نيمخط انزلي بيشترين گونه جلبكهاي
دوتاژهاي را داشت و سپس بهترتيب نيمخطهاي سفيدرود ،آستارا،
تنكابن ،نوشهر ،بابلسر و اميرآباد قرار داشتند (جدول  .)2در فصل
تابستان در نيمخط تركمن ،تعداد گونه شاخه جلبكهاي دوتاژهاي
كمتر از نيمخطهاي ديگر و در منطقه انزلي حداكثر  8گونه از شاخه
جلبكهاي دوتاژهاي در عمق 20متر مشاهده شد و در نيمخط سفيد
رود ،در عمق  20متر ،جلبكهاي دوتاژهاي به  6گونه رسيد و با افزايش
عمق ،تعداد گونه كاهش يافت (جدول  .)2در فصل پائيز از نظر تعداد
گونه جلبكهاي دوتاژهاي نيمخطهاي مختلف بهترتيب عبارتند از
بابلسر ،سفيدرود ،تنكابن ،تركمن،انزلي ،اميرآباد ،نوشهر و آستارا .در
اين فصل بيشترين گونه در عمق  10متر نيمخط سفيدرود و سطح
نيمخط بابلسر به تعداد  12گونه مشاهده شد .روند تغييرات گونههاي
شاخه جلبكهاي دوتاژهاي در نيمخطهاي مختلف فصل زمستان
عبارتند از تنكابن ،بابلسر ،نوشهر ،سفيدرود ،اميرآباد ،انزلي و آستارا
(جدول .)2
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جدول  :1گونههای مشاهده شده از شاخه جلبکهای دوتاژهای در فصلهای مختلف در آبهای حوضه جنوبي دریای خزر
بهار تابستان پاییز
گونههای جلبكي
پاییز زمستان
بهار تابستان
گونههای جلبكي
Exuviaella cordata
Exuviaella marina
Glenodinium behningii
Glenodinium caspicum
Glenudinium danicum
Glenodinium lenticula
Glenodinium penardii
Goniaulax monacantha
Goniaulax sp
Goniaulax digitale
Goniaulax polyedra
Goniaulax spinifera
Gymnodinium SP

+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Gymnodinium variabile
Peridinium achromaticum
Peridinium latum
Peridinium cinctum
Peridinium subsalsum
Peridinium sp
Peridinium thricoidum
Prorocentrum micans
Prorocentrum obtusum
Prorocentrum praximum
Prorocentrum scutllum

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

TOTAL DINOFLAGELLA

13

14

14

17

جدول  :2تعداد گونههای جلبکهای دوتاژهای مشاهده شده در اعماق مختلف ایستگاههای مختلف طي فصول مختلف
 100متر
 50متر
20متر
10متر
سطح
فصول
ایستگاه
آستارا

انزلي

سفيدرود

تنكابن

نوشهر

بابلسر

اميرآباد

تركمن

كل
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8
2
7

زمستان

بهار
تابستان
پاييز
زمستان
بهار
تابستان
پاييز
زمستان
بهار
تابستان
پاييز
زمستان

8
6
10
6
11
4
9
9

5
6
6
5
8
6
10
6
9
4
12
6

7
4
3
3
5
8
2
2
8
6
5
5

3
1
1
2
5
1
3
3
3
1
2
1

3
1
1
1
3
1
0
3
2
0
2
2

بهار
تابستان
پاييز
زمستان

8
6
8
14

11
6
9
7

7
5
8
4

3
2
3
4

3
1
2
0

بهار
تابستان
پاييز

9
7
6

9
8
8

7
3
4

6
2
3

4
0
1

زمستان

10

7

5

0

2

بهار
تابستان
پاييز
زمستان

10
5
12
9

12
0
9
10

0
9
7
8

7
1
7
0

3
2
0
0

بهار

12

12

8

3

3

تابستان
پاييز
زمستان
بهار
تابستان
پاييز
زمستان
بهار
تابستان
پاييز
زمستان

2
4
5
8
2
5

3
9
8
9
3
10

3
9
7
11
3
10

1
2
3
2
4

1
3
0
2
2
1

74
34
61
53

75
36
73
49

53
41
48
34

33
11
23
12

23
8
10
8
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فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

مترمكعب× 106و كمترين زيتوده نيز در زمستان  129/7±50ميليگرم
در مترمكعب مشاهده شد (جدول .)4

شاخص شانون :همانگونه كه جداول  2 ،1و شكل  1نشان ميدهد،
بيشترين شاخص شانون ( )Hدر فصل بهار بوده و بهتدريج در فصول
تابستان ،پاييز و زمستان كاهش يافت ،بهطوريكه بيشترين شاخص
شانون در منطقه غرب فصل بهار ( )0/96و كمترين ميزان شاخص
شانون در منطقه شرق فصل پاييز ( )0/47مشاهده شد .در مطالعه
ساالنه ،ميانگين كل تراكم فيتوپالنكتون ( 241/81±398/34تعداد در

3
2/48
2/27

2.5

1/92

1/84

1.5

مترمكعب× )106بود كه شاخه جلبكهاي دوتاژهاي با ميانگين تراكم

1

( 28/17±27/1تعداد در متر مكعب× )106حدود %9كل تراكم پالنكتون

0.5

شاخص شانون

2

0

را تشكيل ميداد و نيز در اين مطالعه ميانگين كل زيتوده فيتوپالنكتون
( 6564±686ميليگرم در مترمكعب) بود كه شاخه جلبكهاي دوتاژهاي
با ميانگين زيتوده ساالنه ( 349±336ميليگرم در مترمكعب) حدود
 %4كل زيتوده پالنكتون را تشكيل ميداد (جدول .)3در بررسي فصلي
شاخه جلبكهاي دوتاژهاي بيشترين تراكم بهميزان  88/2±36/4در
مترمكعب× 106و بيشترين زيتوده بهميزان  1075±473ميليگرم در
مترمكعب در فصل بهار مشاهده شد ،درحالي كه بيشترين تراكم و
زيتوده فيتوپالنكتون در زمستان بهميزان  915/5±83529/8در
مترمكعب× 106و  3417/3±1317/4ميليگرم در مترمكعب شد .اين
درحالي است كه كمترين تراكم اين شاخه در تابستان  4/7±2/5در

زمستان

تابستان

پائيز

بهار

فصل

شكل  :2نمودار شاخص شانون ( )Hفیتوپالنكتون در فصول مختلف
جدول  :بیشترین تراکم (تعداد در مترمكعب× )10 6و زیتوده
(میليگرم در مترمكعب) شاخه جلبکهای دوتاژهای
تراکم

زیتوده

تعداد/مترمكعب

ميليگرم/مترمكعب

28/17±27/14
241/81±398/34

349±336
6564±686

نام شاخه
جلبكهاي دوتاژهاي
فيتوپالنكتون كل

جدول :4تراکم (تعداد در مترمكعب × )106و زیتوده (میليگرم در مترمكعب) شاخه جلبکهای دوتاژهای در فصول مختلف
بهار

فصل

پائيز

تابستان

زمستان

زيتوده
ميليگرم/مترمكعب

تراكم
تعداد/مترمكعب

زيتوده
ميليگرم/مترمكعب

تراكم
تعداد/مترمكعب

زيتوده
ميليگرم/مترمكعب

تراكم
تعداد/مترمكعب

زيتوده
ميليگرم/مترمكعب

تراكم
تعداد/مترمكعب

جلبكهاي دو تاژهاي

4/36±2/88

473±1075

5/2±7/4

13±351

6/1±4/5

50±130

9/13±5/12

50±7/129

فیتوپالنكتون کل

9/69±8/135

4/57710±9/21727

2/196±9/244

131±3/892

4/187±31/352

357±43/451

8/83529±5/915

4/1317±3/3417

فاکتور

بحث
در اواخر دهه هشتم قرن بيستم دانشمندان در دو سوى اقيانوس
آرام مجموعه مطالعاتى را آغاز كردند كه به بررسى در مقياس كالن
بسيارى از دياتومهها ،داينوفالژلهها و كوكوليتها ختم شد .در اين
مطالعات دانشمندان دريافتند كه تاثير گرمايش جهانى مىتواند بر
جمعيت پالنكتونها بسيار با اهميت باشد .هرگونه افزايش يكباره و
چشمگير در جمعيت پالنكتونها مىتواند بر الگوى مهاجرت ماهىها،
آهنگ رشد آنها ،ميزان مرگ و مير و البته بر تراكم گازهاى حياتى
در اتمسفر تاثير داشته باشد .بديهى است كه اين مجموعه از تغييرات
مىتواند بر سرنوشت نوع انسان نيز تاثير قابل توجهى داشته باشد در
اين مطالعه بيشترين تراكم و زيتوده شاخه جلبكهاي دوتاژهاي در
فصل بهار مشاهده گرديد كه ميتواند بهدليل ورود مواد مغذي همراه
با جريانهاي رودخانهاي در فصل بهار (مكارمي و همكاران )1385 ،و

نيز مواد غذايي ناشي از تجزيه شانهدار درياي خزر ناشي از اجساد آنها
در فصل زمستان دانست (گلآقايي و همكاران )1391 ،در اين مطالعه،
 24گونه از شاخه جلبكهاي دوتاژهاي شناسايي گرديد .اگرچه شاخه
جلبكهاي دوتاژهاي گرما دوست هستند ولي بيشترين تعداد گونه در
فصل زمستان بوده است و در تابستان با افزايش دما ،تعداد گونه اين
شاخه نيز افزايش يافت بهطوريكه در زمستان بيشترين گونه مشاهده
شد كه ميتوان بهدليل امكان رشد برخي گونهها در فصل تابستان و
نيز پايين بودن ميزان شاخص شانون در فصل زمستان بهدليل سيالبي
شدن آب در اثر بارندگي دانست (مكارمي و همكاران .)1385 ،بهدليل
شرايط متغير زيستمحيطي اكوسيستم درياي خزر و داشتن شرايط
متنوع زيستي جهت رشد جلبكهاي دوتاژهاي ،ويژگيهاي توليد در
مناطق مختلف درياي خزر كامالً متفاوت هستند .تغييرات فصلي
بهصورتهاي مختلف ازجمله تاثير بر دماي آب ،ورودي رودخانهها و
در نتيجه افزايش مواد مغذي ،ايجاد جريانهاي آبي و تغييرات شوري
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تهامی و همکاران

شناسایی ،تراکم و برآورد زیتوده جلبکهای دوتاژهای ( )Dinoflagellaدر حوضه آبریز رودخانههای....

در ورودي رودخانهها ميتواند تاثيرات مهمي را در تغيير جمعيت
جلبكهاي دوتاژهاي داشته باشد .همچنين در كرانه جنوبي درياي خزر
پراكنش جلبكهاي دوتاژهاي در ستون آبي (از سطح تا عمق  100متر)
متفاوت بودهاست و با افزايش عمق ،كاهش معنيداري ()p<0/05
داشته است ( Kosarevو همكاران2002 ،؛  Tahamiو همكاران.)2009 ،
شاخص شانون-ويور در اكوسيستمهاي باز براساس فراواني براي
فيتوپالنكتون بين  1/0الي  3/5متغيير است ( )1998 ،Masonو در
اين منطقه نيز بين  1/84تا  2/48متغير بود .شاخص شانون در فصول
و مناطق مختلف حوضه جنوبي درياي خزر متفاوت بود .اگرچه در اين
مطالعه بيشترين شاخص شانون) (Hدر بهار بوده ولي كمترين تعداد
گونه جلبكهاي دوتاژهاي در اين فصل مشاهده شد كه بهدليل افزايش
سلولهاي فيتوپالنكتون ساير شاخهها ازجمله شاخه جلبكهاي
دياتومهاي ميباشد .تغييرات جمعيت جلبكهاي دو تاژهاي در
بخشهاي عميق درياي خزر ،مستقل از شرايط آب و هوايي منطقه
صورت ميگيرد و حضور آبهاي سرد در اليههاي عميقتر درياي خزر،
اجازه تغيير جمعيت جلبكهاي دوتاژهاي دراليههاي عميقتر را ميدهد
كه در اين بررسي نيز نشان داد كه بين فراواني جلبكهاي دوتاژهاي در
اليههاي عمقي نمونهبرداري تفاوت معنيداري وجود داشت ()p<0/05
درحاليكه بهدليل چرخش آنتيسيكلون در ناحيه ساحلي حوضه
جنوبي درياي خزر تفاوت معنيداري در گونههاي جلبكهاي دوتاژهاي
نيمخطهاي مورد مطالعه مشاهده نشد (( )p>0/05گلآقايي و همكاران،
1391؛ تهامي و همكاران1392 ،؛ حسيني و همكاران .)1389 ،بهطور
كلي در اين مطاله تنوع گونههاي جلبكهاي دوتاژهاي بهطور قابل
توجهي با تغييرات فصول تغيير كرده است و در نتيجه فصل يك عامل
مهم در توسعه جلبكهاي دوتاژهاي در حوضه جنوبي درياي خزر است
و همچنين طي سالهاي اخير تنوع و درصد تراكم جلبكهاي دوتاژهاي
اين منطقه تغييرات معنيداري داشته است كه اين تغييرات ميتواند
به سالمت كلي درياي خزر آسيب برساند ( Finenkoو همكاران.)2006 ،

تشکر و قدردانی
اين تحقيق با حمايت مالي موسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور
انجام شده است .ضمناً از كليه همكاران پژوهشكده اكولوژي درياي
خزر سپاسگزاري ميگردد.
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