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بررسی تغییرات افقی و عمودي پارامترهاي فیزيكی و شیمیايی و كلروفیل  aدر تنگه هرمز
(محدوده آب هاي استان هرمزگان)
لیال بهرامی سامانی * ،1محمود ابراهیمی  2و مه لقا قربانلی

3

 - 1دانشکده علوم و فنون دریایی  ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،واحد تهران شمال
 - 2موسسه تحقیقات شیالت ایران  ،پژوهشکده اكولوژی خلیج فارس بندر عباس و دریای عمان
 - 3دانشگاه آزاد اسالمی  ،واحد گرگان
چكیده
به منظور دستیابی به روند تغییرات افقی و عمودی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی و كلروفیل  aدر آب های سـاحلی
استان هرمزگان از منطقه جاسك تا بندر لنگه در محدوده  45˚/00/00تـا  45˚/50درجـه طـول شـر ی ،تعـداد 35
ایستگاه نمونه برداری تعیین گردید .عملیات نمونه برداری در اسفند  ، 1395انجام شده،پارامترهای فوق با استفاده از
دستگاه CTDمورد سنجش رار گرفت.تغییرات توزیع افقی شوری و چگالی  ،هر دو از شرق به غـرب افـزایش نشـان
داد  ،بطوریکه میزان شوری در محدوده بندر جاسك  33/5و در نزدیکـی جزیـره كـیش ) 35/8 (pptتعیـین شـد.
میزان چگالی نیز در نزدیکی جاسك حدود  25/9و در نواحی كیش  23/2 g/cm3تعیین گردیـد ،نتـایج بـه دسـت
آمده نشان داد كه مقدار شوری و چگالی از سطح به عمق افزایش می یابد.این افزایش در منـاطق غربـی تنگـه هرمـز
(خلیج فارس) نسبت به نواحی شر ی آن از نوسانات بیشتری برخورد می باشند .نتایج دما نشان داد كه میـزان آن از
شرق به غرب و از سطح به عمق كاهش می یابد .نتایج مربوط به توزیع افقی كلروفیل  aنشان داد كـه در ایـن مـاه
مقدار كلروفیل  aدر محدوده بندر عباس و تنگه هرگز به جهت شکوفایی جلبکی به مراتب بیشـتراز نـواحی شـر ی و
غربی تنگه هرمز بود .عالوه بر آن تغییرات عمودی كلروفیل  aنشان داد كه میزان آن در منـاطق سـاحلی كـه تحـت
تاثیر شکوفایی پالنکتونی رار داشت از سطح بـه عمـق بـه شـدت كـاهش یافتـه(درالیـههـای سـطحی حـدود 24و
درالیههای عمقی حدود /2میکروگرم بر لیتر)اما در ایستگاه های دریایی بیشترین مقدار آن در الیه های عمقی  10تـا
 20متر تعیین گردید .نتایج كدورت آب نشان داد كه رونـد تغییـرات آن ،مخصوصـا در الیـه هـای سـطحی از رونـد
تغییرات كلروفیل  aتبعیت می كند .بررسی توزیع افقی كدورت آب در الیه های سطحی مناطق مورد نظر نشـان داد
كه نواحی غربی تنگه هرمز از بیشترین كدورت (حدود12گرم بر لیتر) برخوردار می باشد كه علت آن كم عمق بـودن
آب های این منطقه و مجاورت با جنگل های مانگرو می باشد.همچنین نتایج بدست آمده نشان داد كه از نظر توزیـع
افقی و عمودی ارتباط مستقیمی بین مقدار كلروفیل  aو اكسیژن محلول وجود دارد،بطوریکه با افزایش آن مقـدار
اكسیژن نیز افزایش و با كاهش آن مقدار اكسیژن نیز كاهش می یابد.نتـایج حاصـل از بررسـی آمـاری بـین میـزان
كلروفیل  aو اكسیژن محلول در مناطق سه گانه مورد بررسی نشان داد كه در مناطق شمال تنگه هرمـز رـریب
همبستگی بین این دو پارامتر  0/8و در مناطق شر ی و غربی  0/5می باشد .مقدار هـدایت الکتریکـی از سـطح بـه
عمق كاهش و روند تغییرات آن تقریبا از روند تغییرات دما تبعیت می نماید در صورتیکه مقدار اكسیژن محلـول در
مناطق ساحلی بندر عباس بیشتر از مناطق شر ی و غربی آن به دست آمد.
واژگان كلیدي
كلروفیل  ، aپارامترهای فیزیکوشیمیایی  ،كانتور سطحی یا خطوط همتراز  ،پروفیـل عمـودی  ،تنگـه هرمـز  ،خلـیج
فارس ،دریای عمان
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مقدمه
خلیج فارس دریای حاشیه ای ) ، (Marginal seaنیمه بسته ) (Semi – enclosedو كم عمق بوده و از نظر
ساختار بوم شناسی و تقسیم بندی محیط های دریایی در منطقه  neriticوا ع گردیده است  ،آب و هوای آن خشك
بوده بطوریکه میزا ن تبخیر آن بیشتر از مجموع ورودی رودخانه ها و نزوالت آسمانی می باشد  ،اگرچه اندازه گیری
د یق جریانات آب شیرین آن خارج از دسترس می باشد ولی مقادیر منتشر شده  ،یك مفهوم تعادلی را در توازن آب
خلیج فارس نشان می دهد  ،میزان تبخیر  ، 1500ورودی رودخانه ها  140-530و نزوالت آسمانی آن 50-10میلی
متر در سال گزارش شده است (.)Swift and Bower,2003
به رغم اینکه آب های خلیج فارس و دریای عمان پیوسته توسط جریان های سطحی (از عمان به خلیج فارس) و
عمقی (از خلیج فارس به دریای عمان) از طریق تنگه هرمز در حال تبادل میباشند  ،با این حال این دو حورهی
آبی از دید بوم شناسی به عنوان دو اكوسیستم متفاوت محسوب گشته و خصوصیات آنها از بیل عمق  ،دما  ،شوری
و مواد مغذی با یکدیگر متفاوت می باشند ). (Dorgham and Muftah, 1989
نتایج مطالعات انجام شده نشان داده است كه در آب های محدوده استان هرمزگان ترموكالین فصلی در بهار تشکیل
 ،در تابستان تشدید  ،در پاییز تضعیف و در زمستان از بین می رود  ،همچنین مقدار شوری و چگالی در طول سال از
شرق به غرب و از سطح به عمق افزایش می یابد (ابراهیمی . ) 1395 ،
بطور كلی  ،چرخه حیات گونه های مختلف آبزیان به شرایط زیست آنها بستگی دارد لذا می توان ادعا نمود كه
كاربرد دانش ا یانوس شناسی جهت معضالت صید و صیادی  ،در نتیجه درك بهتر ذخایر آبزیان و محیط آنها میسر
می باشد و با درك این روابط است كه می توان سیستم های پیش بینی ورعیت صیادی را انونمند نمود .
نتایج مطالعات انجام شده نشان داده است كه در آب های محدوده استان هرمزگان در طول سال شرایط برای تولید
و انحالل اكسیژن محلول مهیا بوده و در حوزهی آب های خلیج فارس به جز معدود نقاط عمیق ( ،آن هم در یك
دوره زمانی محدود) اكسیژن محلول به عنوان یك عامل محدود كننده به شمار نمیرود  ،عالوه بر این نتایج منتشر
شده نشان داده است كه مقدار كلروفیل  aدر طول سال در الیه های میانی و فو انی آب های محدوده استان
هرمزگان بیشتر از الیه های تحتانی و حتی الیه های سطحی بوده بطوریکه بیشترین مقدار آن در نیمه اول سال در
الیه های عمقی  20تا  50و در نیمه دوم سال در الیه های حدودا  10تا  20متری می باشد (ابراهیمی . )1395 ،
همانطوری كه بیان گردید  ،حیات گونه های مختلف آبزیان به شرایط زیست محیطی آنها بستگی دارد بنابراین بهره
برداری بهینه شیالتی از حوزهی آب های خلیج فارس مستلزم شناخت شرایط مختلف زیست محیطی از جمله
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن می باشد  ،از سوی دیگر با توجه به اینکه خلیج فارس صرف نظر از جنبه های
سیاسی  ،سوق الجیشی و  ...از لحاظ بهره برداری شیالتی نیز از جمله مناطق با ارزش دریایی جهان به شمار می رود
 ،از این رو نیاز رروری این منطقه حساس و پراهمیت ایجا ب می كند تا تحقیق با اهداف دستیابی به روند تغییرات
افقی و عمودی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی و كلروفیل  aدر مناطق مختلف آب های محدوده استان هرمزگان
تدوین و به اجرا در آمد تا بتوان گاهی هرچند كوتاه در این رابطه برداشت .
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مواد و روش ها
منطقه مورد بررسی شامل آب های محدوده استان هرمزگان در خلیج فارس و تنگه هرمز( از بندر جاسك تاجزیره
كیش) بود كه عملیات نمونه برداری آن در اسفند ماه  ، 95با استفاده از كشتی تحقیقاتی فردوس به انجام رسید.1
در محدوده فوق برای اینکه بتوان بخش مهمی از آب های محدوده استان را كه احتمال حضور شکوفایی جلبکی در
آن مناطق میرفت را تحت پوشش رار داد ،تعداد  13ترانسکت عمود بر ساحل هر كدام به فاصله حدود  30مایل از
یکدیگر در نظر گرفته شد ،سپس ایستگاه های نمونه برداری به نحوی انتخاب شدند كه بر روی هر ترانسکت تعداد 2
ایستگاه هر كدام به فاصله حدود  14مایل دریایی از یکدیگر وا ع گردید ،اما با توجه به اینکه در زمان نمونه برداری
بیشترین اثر شکوفایی پالنکتونی در سواحل بندر عباس و در محدوده جزیره هرمز رویت گردید به همین علت در
مناطق فوق ،ایستگاه های بیشتری نسبت به نواحی غربی و شر ی تنگه هرمز(كه فا د اثرات شکوفایی جلبکی بودند)
انتخاب گردید .مو عیت مکانی ایستگاه های نمونه برداری در (شکل )1ارائه شده است.
اندازه گیری پروفیل عمودی كلیه پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب از بیل دما،شوری
اكسیژنمحلول،اكسیژنمحلول،كدورت،چگالی،هدایت الکتریکی و كلروفیل  aدر همه ایستگاه ها ازسطح آب تا سطح
بستر دریا(تا عمق  90متری) ،با استفاده از دستگاه  CTDمدل  Ocean seven-316مورد سنجش رار گرفت.در
تك تك ایستگاه ها ابتدا داده های خام ثبت شده توسط دستگاه  CTDبا استفاده از برنامه نرمافزاری
 Hyperterminaleاز حافظه دستگاه به رایانه منتقل و سپس توسط برنامه  Excelاصالح و كنترل گردید.دادههای
بدست آمده با استفاده از یك برنامه گرافیکی كه در محیط نرم افزار  Matlabنوشته شده بودمورد پردازش رار
گرفته و نمودارهای مربوط به توزیع عمودی و افقی آنها تهیه و ترسیم گردید.الزم به ذكر است كه بل از هر دوره
نمونهبرداری دستگاه  CTDبا استفاده از محلول های استاندارد مخصوص تنظیم دستگاه ،كالیبره شده و سپس مورد
استفاده رارگرفت.
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شكل  -1موقعیت ايستگاه هاي نمونه برداري شده در آب هاي محدوده استان هرمزگان در خلیج فارس
و تنگه هرمز

نتايج
برای اینکه بتوان دامنه تغییرات عمـودی پارامترهـای فیزیکـی وشـیمیایی را در منـاطق مختلـف بـا یکدیگرمقایسـه
نمود،لذا
با توجه به وسعت منطقه  ،تعداد ایستگاه ها و مشابهت رونـد تغییـرات عمـودی عوامـل مـورد بررسـی در هركـدام از
مناطق سهگانه مورد نظر(نواحی شمال شر ی،غربی ومركزی بندرعباس) در هر كدام از مناطق فوق پروفیـل عمـودی
پارامترهای فیزیکی وشیمیایی یکی از ایستگاه ها(ایسـتگاههای 13 ، 3و  )30ترسـیم گردیـده كـه نتـایج حاصـله در
شکلهای 2تا 5ارائه شده است .با مقایسه شکلهای  2تا  5مالحظه میگردد كه روند تغییرات عمودی پارامترهای مورد
بررسی در محدوده تنگه هرمز و نواحی شر ی آن به نحوی است كه مقدار درجـه حـرارت دمـا  ،هـدایت الکتریکـی و
سرعت صوت از سطح به عمق كاهش یافته و مقدار شوری در این مناطق از سطح به عمـق افـزایش نـاچیزی داشـته
است ،در صورتیکه در نواحی غربی تنگه هرمز مقدار هدایت الکتریکی و سرعت صـوت از سـطح تـا عمـق تقریبـا 20
متری كاهش داشته وسپس با زیادشدن عمق ،مقدار آنها نیز افزایش ابل مالحظهای داشته است
مقدار چگالی در هرسه منطقه مورد نظراز سطح به عمق افزایش داشته ولی بیشترین مقدار اكسـیژن محلـول در ایـن
مناطق سهگانه در عمق تقریبا  10متری ثبت گردید  ،بیشترین مقدار كلروفیل  aنیز در هرسه منطقه مـورد نظـر در
اعماق تقریبا  10تا  20متر ظاهر شده اما غلظت آن درمحدوده شمال تنگه هرمز بـه مراتـب بیشـتراز نـواحی شـر ی
وغربی تنگه هرمز به دست آمده است.

مجله پژوهشهای علوم و فنون دریـایــی/سال پنجم/شماره چهارم/زمستان 98

08

نتایج حاصل از بررسی میانگین توزیع افقی پارامترهای فیزیکوشیمیایی در الیههـای سـطحی( 1تـا 10متـر) منـاطق
مورد نظر در شکلهای  4تا  12ارائه شده است .همچنین توزیع پروفیل عمودی ومقطع عرری كلروفیـل  aدر امتـداد
ایستگاههای  18تا  22و توزیع پروفیل عمودی كلروفیل  aدر ایستگاه  11منطقه مورد بررسی در شـکلهای  13و 15
ارائه شده است.
جدول  -1مقدار پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب در مناطق شمال  ،شمال شر ی
وشمال غربی تنگه هرمز(اسفند )1395
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شكل  - 2میانگین توزيع عمودي پارامترهاي فیزيكی وشیمیايی و روند تغییرات آنها در
مناطق شرقی تنگه هرمز (اسفند ماه )1331
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شكل  - 3میانگین توزيع عمودي پارامترهاي فیزيكی و شیمیايی و روند تغییرات آنها درتنگه هرمز
(اسفند ) 1331
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شكل  - 4میانگین توزيع عمودي پارامترهاي فیزيكی و شیمیايی و روند تغییرات آنها
درمناطق غربی تنگه هرمز(اسفند ) 1331

03

مجله پژوهشهای علوم و فنون دریـایــی/سال پنجم/شماره چهارم/زمستان 98

شكل - 5میانگین توزيع افقی كلروفیل ( aمیلی گرم بر لیتر) در اليه هاي سطحی( 0تا  10متر )
آب هاي محدوده استان هرمزگان در خلیج فارس و تنگه هرمز

شكل -6میانگین توزيع افقی چگالی آب ( )g/cm3در اليه هاي سطحی( 0تا  10متر )
آب هاي محدوده استان هرمزگان در خلیج فارس و تنگه هرمز
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شكل -1میانگین توزيع افقی شوري آب (قسمت در هزار) در اليه هاي سطحی( 0تا  10متر )
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شكل -10میانگین توزيع افقی كدورت آب (گرم در لیتر) در اليه هاي سطحی( 0تا  10متر )
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شكل -11میانگین توزيع افقی هدايت الكتريكی (میلی زيمنس بر سانتی متر) در اليه هاي سطحی( 0تا
 10متر )
آب هاي محدوده استان هرمزگان در خلیج فارس و تنگه هرمز

شكل -12میانگین توزيع افقی سرعت صوت در آب (متر بر ثانیه) در اليه هاي سطحی( 0تا  10متر )
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شكل -13توزيع پروفیل عمودي ومقطع عرضی كلروفیل ( aمیكروگرمبر لیتر) در امتداد ايستگاه هاي 19
تا 22محدوده استان هرمزگان در خلیج فارس و تنگه هرمز(اسفند )1331
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شكل -14توزيع پروفیل عمودي كلروفیل ( aمیكروگرمبر لیتر) در ايستگاه  11محدوده استان هرمزگان
در خلیج فارس و تنگه هرمز(اسفند )1331

 -15میانگین غلظت كلروفیل ( aمیكروگرمبر لیتر) در مناطق سه گانه محدوده استان هرمزگان در
خلیج فارس و تنگه هرمز(اسفند )1331
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شكل -16میانگین اكسیژن محلول (میلی گرم در لیتر) در مناطق سه گانه استان هرمزگان در خلیج
فارس و تنگه هرمز(اسفند )1331
بحث و نتیجه گیري
نتایج حاصل از بررسی پروفیل عمودی دما و سایر پارامترهای فیزیکوشیمیایی وروند تغییرات آنها از سطح به
عمق درشمال تنگه هرمز و محدوده شمال غربی وشر ی آن نشان داد كه پارامترهای مورد نظر در تنگه هرمز از
سطح به عمق نسبت به مناطق غربی وشر ی آن از نوسانات كمتری برخوردار میباشند.به نظر می رسد یکی از عوامل
مهمی كه باعث این عمل گردیده ،وجود جریان های دریایی از بیل جریانات سطحی ،جذر و مدی و عکس مصبی
( )Reverse estuary flowبوده باشند كه در تنگه هرمز به دلیل محدودیت مکانی وكم عرض شدن منطقه ،عبور
جریان آب دراین محدوده از سرعت و شدت بیشتری نسبت به سایر مناطق برخوردار بوده و در نتیجه باعث بهم
خوردن نسبی ستون آب در این نواحی می گردد .بطور مثال سرعت جریان آب در نزدیکی محدود تنگه هرمز یك
متر بر ثانیه ولی در سایر مناطق خلیج فارس تقریبا  0/2تا  0/5متر بر ثانیه گزارش شده است( Al-Majed et al.,
.)2000
علی رغم اینکه نتایج حاصل از بررسی توزیع عمودی دمای آب نشان داد كه در كلیه مناطق مورد نظر مقدار
آن از سطح به عمق كاهش می یابد اما مقدار این تغییرات در حدی نبود كه نشانگر ترموكالین فصلی در این مو ع از
سال بوده باشد(شکل های  2تا .)5
میانگین درجه حرارت الیه سطحی آب در كل خلیج فارس در تابستان  34و در زمستان  12درجه سانتی گراد
گزارش گردیده است( .)UNEP,1999بیشترین دامنه تغییرات دما بین تابستان و زمستان در نواحی شمال غربی آن
حدود  20درجه سانتیگراد و كمترین مقدار دامنه تغییرات در تنگه هرمز حدود  11درجه سانتیگراد گزارش شده
است (.)Al-Majed et al., 2000
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در مطالعات به عمل آمده طی سال های  1390-91میانگین درجه حرارت الیه های سطحی آب های محدوده
استان هرمزگان در تابستان  35/4و در زمستان  23/2درجه سانتیگراد گزارش شده است (ابراهیمی.)1395 ،
مطالعه انجام شده در آب های محدوده استان هرمزگان در خلیج فارس نشان داده است كه در این مناطق
ترموكالین فصلی در بهار تشکیل و در تابستان تشدید می گردد اما در پاییز تضعیف شده و در زمستان از بین می
رود (ابراهیمی.)1395 ،
در خلیج فارس روند تغییرات پروفیل عمودی دمای آب به نحوی است كه در مرداد ماه ،الیه های سطحی تا
عمق  20متری تحت تاثیر دمای هوا رار گرفته و وجود ترموكالین مانع از مخلوط شدن الیه های زیرین می گردد
در صورتیکه در بهمن ماه ترموكالین فصلی شکسته شده و الیه های عمقی بیشتری از ستون آب با یکدیگر مخلوط و
همگن می گردند .
در این بررسی حدا ل حداكثر ومیانگین دما الیه های سطحی آب دركل منطقه مورد مطالعه به ترتیب22/9
 25/4،و 23/55درجه سانتی گراد به دست آمد.نتایج حاصل از توزیع افقی دمای آب و روند تغییرات فصلی آن نشان
داد كه در این مناطق روند تغییرات فصلی و توزیع افقی آن به نحوی است كه در زمستان از شرق به غرب نسبتا
كاهش مییابد ،صرفنظر از تاثیر بادهای محلی ،به نظر می رسد یکی از دالیل این امر به خاطر این است كه با شروع
فصل گرما و سرما كه دمای هوا تغییر می یابد،آبهای نواحی غربی تنگه هرمز و خلیج فارس به دلیل كم عمق بودن
و مجاورت با خشکی ،بیشتر از نواحی شر ی تنگه هرمز كه در مجاورت دریای عمان رار دارد تحت تاثیردمای محیط
رار می گیرد در نتیجه دمای آب در زمستان از شرق به غرب نسبتا كاهش و در زمستان نسبتا افزایش می یابد
(شکل  .)9با توجه به شکل فوق مالحظه می گردد كه میانگین درجه حرارت سطحی آب در شرق تنگه هرمز حدود
 25/5درجه سانتی گراد بوده ولی در محدوده جزیره كیش به حدود  23/2درجه سانتیگراد كاهش یافته است.
مطالعات انجام شده در رابطه با تعییرات دما آب های محدوده استان هرمزگان نشان داده است كه در تابستان
درجه حرارت نواحی شر ی تنگه هرمز خنك تر از مناطق غربی ولی در زمستان گرمتر ازمناطق غربی
میباشد(ابراهیمی. )1354،در این پژوهش حدا ل ،حداكثر و میانگین شوری آب در الیه های سطحی منطقه مورد
مطالعه به ترتیب  39 ،33/5و  35 pptو مقدار چگالی آب به ترتیب  23/2 ،25/8و  24/3گرم بر سانتیمتر مکعب
ثبت گردید .مقدار شوری و چگالی به دست آمده با نتایج مطالعات بلی كه طی سالهای 1391-93دراین مناطق
بعمل آمده مطابقت مینماید.
در تمام طول سال علیرغم وزش باد غالب شمال ،آب نسبتا كم شورتر از درون تنگه هرمز وارد منطقه خلیج
فارس شده و باعث تعدیل و كاهش شوری آب بسیار شور آن می گردد ،آب ورودی به داخل خلیج فارس تحت تاثیر
تبخیر رار گرفته و با افزایش شوری و چگالی به تدریج به اعماق فرو رفته و بصورت جریان بستری بسیار شور از كف
تنگه هرمز خارج می شود كه به این جریان اصطالحا جریان عکس مصبی اطالق می شود،عالوه بر اینکه در خلیج
فارس شکل گیری آبهای با چگالی بیشتر ممکن است در اوایل ماه آبان كه دمای هوا كاهش و سرعت باد افزایش می
یابد شروع شود ( . )Swift & Bower, 2003همچنین طبق گزارش این محققین بیشترین چگالی آب درخلیج
فارس در طول زمستان و د ر آبهای كم عمق شمال غربی شکل می گیرند ،هر چند كه شکل گیری آبهای با چگالی
بیشتر در خلیج فارس ممکن است از اوایل آبان ماه كه مقدار دما رو به كاهش و سرعت باد رو به افزایش می باشد
شروع شود.
نتایج مطالعاتی كه بر روی آب دریا و تاثیر درجه حرارت و كلرونیتی بر چگالی به عمل آمده نشان داده است
كه در كلرونیتی ثابت با افزایش درجه حرارت مقدار چگالی كم می گردد در صورتیکه در دمای ثابت با افزایش
كلرونیتی مقدار چگالی نیز افزایش می یابد (.)Rilley & Skirro, 1975
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نتایج حاصل از توزیع افقی شوری  ،چگالی و روند تغییرات فصلی آنها در مناطق مورد نظر نشان داد كه مقدار
آنها از شرق به غرب با یك روند خاصی افزایش می یابند .در بررسی حارر میانگین شوری الیه های سطحی آب در
شرق تنگه هرمز تقریبا  33/5سمت در هزار و در نزدیکی جزیره كیش در حدود  25/8سمت در هزار به دست آمد
(شکل  .)5همچنین مقدار چگالی در شرق تنگه هرمز درحدود  24/2و در نزدیکی كیش درحدود  g/cm323/2به
دست آمد كه به نظر میرسد یکی از علل اصلی افزایش شوری و چگالی از شرق به غرب به خاطر تبخیر باال در حوزه
خلیج فارس بوده باشد ،چرا كه میزان تبخیر در این منطقه به مراتب بیشتر از نزوالت آسمانی و ورودی آب شیرین
است كه از طریق رودخانه ها به داخل آن جاری می گردد.
میانگین تبخیر ساالنه آب های سطحی حوزه خلیج فارس حدود  1500میلی متر  ،ورودی آب شیرین از طریق
رودخانه ها حدود  140تا  530میلی متر و نزوالت آسمانی آن تقریبا  50تا  100میلی متر در سال گزارش شده
است (.)Swift & Bower, 2003
علیرغم اینکه میزان تبخیر در خلیج فارس به مراتب بیشتر از ورودی رودخانه ها و نزوالت آسمانی آن می باشد
اما این كاهش آب از طریق تنگه هرمز از دریای عمان وارد خلیج فارس شده و جایگزین آبهای تبخیر شده می گردد
و در نتیجه موازنه آب در این دو پهنه آبی بر رار گشته و به تعادل می رسد.
نتایج مطالعاتی كه در سال  1891توسط كارشناسان فائو در رابطه با توزیع افقی شوری آب و روند تغییرات
فصلی آن در خلیج فارس صورت گرفته و مطالعاتی كه طی سالهای گذشته توسط كارشناسان ایرانی از جمله
ابراهیمی 1353،ونیکویان 1395،در این زمینه به عمل آمده بهطور كلی یك روند افزایشی شوری از شرق به غرب را
نشان داده و موید یکدیگر بوده،عالوه براین كه نتایج مذكور با نتایج این پژوهش همخوانی خوبی را نشان میدهد.
میانگین میزان كلروفیل  aدر نواحی مختلف خلیج فارس متفاوت گزارش گردیده است  ،برای مثال  ،در آبهای
محدوده كویت  ، 2/33طر  2-5و كل آبهای خلیج فارس  0/3-0/93میلیگرم بر متر مکعب گزارش گردیده است
( .)Al-Majed, et al.,2000همچنین در گزارش دیگری میانگین دامنه تغییرات كلروفیل  aدر آبهای خلیج فارس
 0/2-0/9ودریای عمان پس از مونسون  2-20میلی لیتر بر متر مکعب گزارش شده است ( Sheppard, et al.,
.)1992
نتایج مطالعات انجام شده در شرق  ،غرب و مركز آبهای بندرعباس نشان داده است كه حدود  %82از كل جمعیت
پالنکتون گیاهی در منطقه مركزی %83/2 ،در غرب و %91در شرق این منطقه را در فصل زمستان دیاتومه ها
تشکیل می دهند  ،همچنین در این فصل پیك زمستانه نیز برای پالنکتون های گیاهی دیده می شود(سراجی ،
.)1358
نتایج این پژوهش نشان داد كه توزیع افقی كلروفیل  aدر الیه های سطحی( 1تا  10متر ) آبهای محدوده استان
هرمزگان در خلیج فارس و تنگه هرمز  ،میزان غلظت آن در نواحی شمال تنگه هرمز به مراتب بیشتراز مناطق شمال
شر ی وغربی تنگه هرمز میباشد كه علت این امربه خاطر وجود كشند رمز و ناشی از نوعی پالنکتون گیاهی با نام
علمی  Cochlodinium polykrikoidesاز دوتاژكیان میباشد كه این پدیده از اواخر تابستان و اوایل پاییز  95در
بخش وسیعی از گستره آبهای محدوده استان هرمزگان شروع شد(كه به احتمال وی به همراه طوفان گنو وارد
دریای عمان و سپس واردآبهای محدوده جمهوری اسالمی ایران در خلیج فارس گردید) و بخشهایی از آن تا اسفند
ماه  95در سواحل بندر عباس با ی ماندكه به نظر میرسد یکی از دالیل ماندگاری آن در سواحل بندر عباس به
خاطر دارا بودن شرایط مناسب زیستی از جمله وجود مواد مغذی و آرام بودن دریا در این منطقه ،پناهگاه مناسب و
مساعدی را برای بقای این جاندار تازه وارد فراهم نموده باشد و دمای مناسب بوده است دما بعنوان یك فاكتور مهم
و اثرگذار در كنار سایر شرایط محیطی در ایجاد كشند رمز می باشد  )Kim.,2004(.نکته ابل توجه اینکه یك
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دینوفالژله ممکن است در مو عیت های مختلف جغرافیایی در رنج دمایی خاصی ایجاد شکوفایی كند  ،بعنوان مثال
در كره  Cochlodinium Polykrikoidesدر دمای ˚ ، 25cدر خلیج كالیفرنیا در شرایط دمایی ˚28-31c
(، )Lopez Corrtes.,2004در صورتی كه در ژاپن در دمای  25/4مشاهده شده است (.)Yamatogi.,2006
همچنین دینوفالژله  Akashiwoدر دمای (˚ )4-30cشکوفایی ایجاد می كند (.)Matsubara.,2007
نتایج مطالعات انجام شده در آبهای محدوده استان هرمزگان در خلیج فارس نشان داده است كه غلظت كلروفیل a
در تمامی فصول سال در این مناطق در الیههای فو انی(تقریبا  10تا  20متر) بیشتر از الیههای عمقی و حتی
الیههای سطحی میباشد(ابراهیمی، 1353،محبی.) 1355 ،
نتایج حاصل ازبررسی میانگین توزیع عمودی كلروفیل  aدر در مناطق سه گانه مورد بررسی نشان داد كه نحوهی
تغییرات عمودی آن در مناطق دریایی ،كه فا د اثرات بلوم پالنکتونی بوده از تغییرات طبیعی برخوردار بوده ،یعنی
اینکه بیشترین مقدار آن در الیههای  10تا 20متری خودرا نمایان ساخته ،اما در مناطق ساحلی كه اثرات شکوفایی
پالنکتونی در آنجا وجود داشته روند تغییرات عمودی كلروفیل  aبیشترین مقدار غلظت خود را در الیههای سطحی
داشته و سپس با افزایش عمق آب غلظت كلروفیل  aنیز كاهش یافته است(شکلهای  13و.)15
بیشترین تولید اولیه در چندین متر پایینتر ازالیههای سطحی دریا حاصل میگردد و این امر به دلیل آثار مخرب
ماوراء بنفش نور خورشید در الیههای سطحی آب میباشد( . ( Davis , 1995
در این بررسی حدا ل ،حداكثر و میانگین كلروفیل  aدر الیه های سطحی كل منطقه مورد مطالعه به ترتیب ،./14
22/2و  2/3میلیگرم بر لیتر به دست آمد،همچنین میانگین غلظت كلروفیل  aدر مناطق سه گانه مورد بررسی به
ترتیب 10/01در نواحی شمال تنگه هرمز و 1 /01در مناطق شمال شر ی و 1 /03میلیگرم بر لیتر درمناطق غربی
تنگه هرمز به دست آمد(شکلهای  4و.) 14از آنجا كه مقدار كلروفیل  aدرنواحی مركزی به مراتب بشتر از مناطق
شر ی وغربی بود لذا مقدار انحراف معیار آن نیز به مراتب بیشتراز انحراف معیار نواحی شر ی و غربی حاصل
گردید(جدول .)1
نتایج حاصل از بررسی میانگین توزیع افقی اكسیژن محلول در الیه های سطحی( 1تا  10متر ) آبهای محدوده
استان هرمزگان در خلیج فارس و تنگه هرمز نشان داد كه مقدار اكسیژن محلول در نواحی شمال تنگه هرمز به
مراتب بیشتراز مناطق شمال شر ی وغربی تنگه هرمز میباشد كه علت آن باال بودن غلظت كلروفیل  aدرنواحی
مركزی نسبت به مناطق دیگر میباشد مضافا اینکه نتایج حاصل از بررسی آماری بین كلروفیل  aواكسیژن محلول
درمناطق سه گانه مورد نظر نشان د اد كه در نواحی مركزی رریب همبستگی بین این دو پارامتر مثبت
0/8درصورتیکه در مناطق غربی و شر ی رریب همبستگی بین این دو پارامتر مثبت 0/5به دست آمد.همچنین نتایج
حاصل ازبررسی توزیع عمودی اكسیژن محلول در مناطق مختلف نیز نشان داد كه بیشترین مقدار اكسیژن محلول
در الیههای عمقی تقریبا  10تا  14متری( یعنی جایی كه بیشترین مقدار كلروفیل  aوجود داشته) وجود دارد كه
این امر همبستگی بین اكسیژن محلول و كلروفیل را نشان میدهد(شکلهای  2تا .)5
نتایج حاصل از بررسی عمودی پارامتر فیزیکی و شیمیایی در مناطق مورد نظر نشان داد كه در مناطق بررسی شـده،
روند تغییرات عمودی پارامترهای مورد نظر در مناطق غربی و شر ی با یکدیگر متفاوت می باشد ،بدین معنـی كـه در
مناطق شر ی (خلیج فارس) به جزءكدورت آب سایر پارامترها از پنجاه متر به پایین ثابت بـوده و تغییـر نمـی كنـد
فقط مقدار كدورت آب افزایش می یابد .كه این امر بیانگر آن است كه در محدوده غربی تنگه هرمـز در عمـق هـای
زیر پنجاه متر یك پیکره آبی همگن وجود دارد كه همان جریان برگشتی با شوری باال از خلیج فـارس از الیـه هـای
تحتانی می باشد كه از طریق تنگه هرمز وارد دریای عمان می شود .همچنین نتایج حاصل از بررسـی توزیـع افقـی
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كدورت آب در الیه های سطحی مناطق مورد نظر نشـان داد كـه نـواحی غربـی تنگـه هرمـز از بیشـترین كـدورت
برخوردار می باشد كه علت آن كم عمق بودن آب های این منطقه و اثرات آب های جنگل های مـانگرو موجـود در
تنگه خوران و الفت و خمیر می باشد (شکل .)10

تشكر و قدردانی
نظر به اینکه عملیات نمونه برداری این تحقیق با پشتوانه مالی موئسسه تحقیقات شیالت ایران و با بکارگیری
شناور فردوس  1به انجام رسیده ،لذا بر خود الزم میدانم تا از زحمات كلیه دست اندركاران محترم موئسسه
تحقیقات شیالت ایران و پژوهشکده اكولوژی خلیج فارس ودریای عمان  ،همچنین پرسنل زحمت كش شناور
تحقیقاتی مذكور تشکر و دردانی نمایم.
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