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شناسایی وتعیین توده زنده ماكروجلبك هاي منطقه جزرومدي استان
بوشهر
پریسا نجات خواه معنوی ،1فرناز رفیعی ، 2سمیه شریعت زاده خراسانی* 3وشبنم سیفی

4

1،2،3و-4دانشکده علوم و فنون دریایی،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال
چكیده
شناسایی و ارزیابی توده زنده ماكروجلبكها در چهار منطقه پالژ جفره،منـازل سـازمانی نفـت كـش ،پـار
دانشجو و پار

لیان در منطقه بوشهر در بهمن ماه زمستان  1399در منـاق بـا  ،میـان و پـایین جـ ر و

مدی بررسی شدند .نمونه برداری با كوادرات  0/5متر مربعی به صورت تصادفی صورت گرفـت .در مجمـو
 10نمونه از سه شاخه جلبكهای سب  ،قرم و قهوهای شناسایی شد .در میان آنها شاخه جلبك هـای قهـوه
ای با  2122/7گرم برمترمربع بیشترین وزن تر و شاخه جلبك های سب با 297گـرم بـر مترمربـع كمتـرین
وزن تـــر را داشـــتند .از شـــاخه جلبـــكهـــای ســـب sp. ،Codium sp.

 Chaetomorphaو

 Chaetomorpha gracilisو از شاخه جلبكهای قرم سه جنسGracillaria sp.، Hypnea sp.
 Laurencia sp.،و سـه گونـه  Gracillaria corticataو  Laurencia obtasaو Laurencia
 papillosaشناســایی شــدند .جلبــك هــای شناســایی شــده از شــاخه جلبــكهــای قهــوهای ،شــام sp.
 Cystoseira sp.، Colpomenia sp.، Padina sp.، SargassumوColpomenia sinuosa
و Cystoseira fimbriataبود.

واژگان كلیدي :توده زنده ،جلبك سب ،جلبك قرم ،جلبك قهوهای ،بوشهر،خلیج فارس
*مسئول مکاتبه :

jrmst_iran@yahoo.com
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مقدمه
ماكروجلبكها دسته مهمی از گیاهان پست هستند و در پایه هرم غذایی در دنیای آب یـان قـرار دارنـد .ایـن گـروه از
گیاهان شام گروهی ار جلبك های سـب ،جلبك هـای قرمـ و جلبـك هـای قهـوه ای مـی باشـند.پـراكنش وسـیع
جغرافیایی داشته و در زیستگاه متنوعی بخصوص بستر های با جنس سخت رشد مـی نماینـد .در حالیکـه از تنـو و
فراوانی زیادی برخوردارند در تصفیه و پا یش آب نقش ویژهای را ایفا میكنند و زدودن آب ها از مـواد آلـی و فلـ ات
سنگین را نی به آنها نسبت میدهند .به عبارتی جلبكهای دریایی شاخص با ارزش زیسـت ميیطـی زیسـتگاه خـود
میباشند (ریاحی ،1377 ،كیان مهر.)1394 ،
شاخص اصلی وضعیت و كیفیت سیستمهای اكولوژیك ،تنو گونهای آنهاست كه تراكم آن نشاندهنـد یـك ميـی
سالم و مطلوب می باشد به عبارت دیگر با بررسـی تـراكم و پـراكنش جوامـع گیـاهی مـیتـوان پایـداری وناپایـداری
اكوسیستمها را مشخص نمود (.)Neweg and Seed, 1995
مطالعات ميدودی در خصوص شناسایی ماكروجلبكها و بررسی توده زنده در آب های خلیج فـارس و دریـای عمـان
انجام شده است .برای اولین بار در سال  Diesing,Endlicher، 1945چهـار گونـه جلبـك قهـوه ای و دو گونـه
جلبك قرم را در ج یره خار

شناسایی نمودند Borgesen.در سال  1838در سواح بوشهر ،كیش و خار

103

ماكرو جلبك (22گونه جلبك سب 22،گونه جلبك قهوه ای 42،گونه جلبك قرم و8گونه جلبك سـب -آبـی)شناسـایی
نمود .سهرابی پور و ربیعی ( )1379هجده گونه جلبك سب  ،چه و هشت گونه جلبك قرم و شـان ده گونـه جلبـك
قهوه ای را در سواح خلیج فارس و دریـای عمـان شناسـایی نمودنـد .سـرقاوی و سـهرابیپـور ( 21)1391گونـه از
جلبكهای سب  42 ،گونه از جلبكهای قرم و  18گونه از جلبكهای قهوهای را در سواح استان بوشـهر شناسـایی
نمودند.شهیدی (4 )1392گونه از جلبكهای سب  10 ،گونه از جلبكهای قرم و  2گونه از جلبكهای قهـوهای را در
مناق ج رو مدی استان بوشهر شناسایی نمود .بسیاری از ماكروجلبك های قرمـ و قهـوه ای دارای برخـی مـواد بـا
ارزش ماننــد آگار،كاراجنیــان ،اســید آرژینیــك و همینطــور اســید هــای آمینــه و اســید هــای چــرب ضــروری،امال
معدنی،ویتامین ها و غیره می باشند .این مـواد در صـنایع از قبیـ كاغـذ سـازی ،نسـاجی  ،رنـ

سـازی،فیلم هـای

عکاسی،لوازم آرایشی و بهداشتی و در زمینه پ شکی در ميی های كشت میکروبی،شـربت هـای دارویـی و بـه قـور
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مســــتقیم و غیــــر مســــتقیم در تغذیــــه كــــاربرد دارنــــد و امــــروزه بســــیار مــــورد توجــــه قــــرار

دارند.(kaladharan&kaliaperumal,1999).
با توجه به عدم وجود اقالعات منسجم در مورد ماكرو جلبك ها و می ان توده ی زنده ی آنها در استان بوشهر ،هـد
از انجام این تيقی  ،شناخت و تعیین توده زنده ماكروجلبکی در منطقه بـین جـ ر و مـدی در منـاق بـا بسـترهای
سخت استان بوشهر می باشد.
مواد و روشها
نمونه برداری در فص زمستان سال  1399در زمان ج ر حداكثر در منطقه بین ج رومدی در سواح سـخت اسـتان
بوشهرانجام شد .درابتدا نمونه برداری مقدماتی جهت آشنایی با منطقه انجام گرفت و روشهای متداول نمونه برداری
مورد مطالعه قرار گرفتند .سپس چهارایستگاه پالژ جفره با ورودی فاضالب شهری و صنعتی ،ایستگاه منازل سـازمانی
نفت كش با ورودی فاضالب شهری ،ایستگاه پار

دانشجو با تردد عمومی و ایستگاه پار

لیـان بـه دور از هـر گونـه

ورودی فاضالبی و تردد عمومی تعیین شد( .جدول)1
برای نمونه برداری در هر ایستگاه یك خ فرضی عمود بر ساح (ترانسکت) در نظر گرفته شـد ،ترانسـکت انتخـابی
پهنایی تقریباً  10تا  20متر (بسته به موقعیت منطقه) و قول منطقه ج رومدی بستگی به شـی منطقـه داشـت .در
منطقه بین ج رومدی هرترانسکت  ،به صورت تقریبی به سه بخش با  ،میان و پایین ج رومدی تقسیم شد و در هـر
كدام از این سه منطقه سه بار كوادرات  0/5مترمربعی به صورت تصادفی و با  3تکرار برای تعین تـوده زنـده انداختـه
شد .كلیه جلبكهای داخ كوادرات را با دست از مي استقرارشان جدا نموده و درون كیسههای پالستکی ریخته
(  )Chopin, 2001و ابتدا با آب لوله كشی شهری ،سپس با آب مقطر شسته شدند.
ماكروجلبك ها با استفاده از منابع سهرابی پور و ربیعی ( )1888و  )1892( Sterrerو همچنین سایت های
 Algae base, marinebioشناسایی شده و وزن تر هر كدام از جلبكها بـه تنهـایی و وزن كـ هـر كـوادرات
توس ترازوی دیجیتالی مدل  Berlini Ts – 1000Cبا دقت دو رقم اعشار اندازهگیری شد .برای تج یـه و تيلیـ
داده ها از روش آنالی آماری یکطرفه ( )ANOVAو نرم اف ار  SPSSو به منظور رسم نمـودار از نـرم افـ از Excel
استفاده شد.
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جدول-1مشخصات وموقعیت جغرافیایی ایستگاه های مورد بررسی
شماره

نام

قول شرقی

عرض شمالی

ایستگاه

ایستگاه

درجه

دقیقه

ثانیه

درجه

دقیقه

ثانیه

1

پالژ جفره

29

59

2444

50

48

3042

2

منازل نفتكش

29

52

2848

50

49

3545

3

دانشجو

29

54

1542

50

48

1240

لیان

29

51

2848

50

51

1443

4

پار
پار

نتایج
در تيقی حاضر ،در فص زمستان سال  1399در قی نمونه برداری در منطقه بـین جـ ر و مـدی در چهـار منطقـه
صخرهای ساحلی در استان بوشهر در مجمو 10نمونه از سه شاخه جلبكهای سب  ،قرم و قهوهای شناسایی شد.
از شاخه جلبكهای سب دو جنس  Codiumباتوده زنده  232/5و  Chaetomorphaباتوده زنده  454/45گرم در
مربع و یك گونه  Chaetomorpha gracilisشناسایی شد .از شاخه جلبكهای قرمـ سـه جـنس Laurencia
بــاتوده زنــده  834/3 Gracillaria ،221/7و  509/8 Hypneaگــرم در مترمربــع و ســه گونــه Laurencia
 Laurencia papillosa ،obtuseو  Gracillaria corticataشناسایی شدند و از شاخه جلبكهـای قهـوهای
چهــار جــنس  Padinaبــاتوده زنــده  484/1 Colpomenia ،52/5Cystoseira ،119/4و Sargassum
 1501/7گـرم درمترمربــع و دو گونـه  Colpomenia sinuosaو  Cystoseira fimbriataشناســایی شــدند.
همچنین بیشترین توده زنده مربوط به جنس  Sargassumبه میـ ان  1501/7و كمتـرین تـوده زنـده مربـوط بـه
جنس  Cystoseiraبه می ان  52/5گرم در مترمربع بود( .شک )1
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شک  -1میانگین وزن گونه های مختلف ماكروجلبك در زمستان 1399

در ایستگاه پالژجفره تنها شاخه جلبكهای قهوهای به می ان  792/2گرم در مترمربـع ،در ایسـتگاه منـازل سـازمانی
نفتكش می ان جلبكهای سب  ،قرم و قهوهای به ترتی  528/8 ،52/8و  343/7گرم در مترمربع ،در ایستگاه پار
دانشجو كه جلبكهای سب حضور نداشتند می ان جلبكهای قرم و قهـوه ای بـه ترتیـ  1135و  1032/9گـرم در
مترمربع اندازهگیری شد و نی در ایستگاه پار

لیان تنها شاخه جلبكهای سب به میـ ان  230/1گـرم در مترمربـع

مشاهده شد (.شک  )2میانگین وزن ماكروجلبك ها در چهار ایستگاه به تفکیك جلبـك هـای سـب  ،قرمـ و قهـوهای
دارای اختال معنی دار بود ( .) p<0/05
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شک  -2توده زنده ماكروجلبك در چهارایستگاه در زمستان (1399آنتنك ها نشانه ی خطای استاندارد است)

درمناق مطالعه شده  ،منطقه با ی ج رومدی فاقد توده زنده بوده و در منطقه پایین ج رومدی كه تقریباً بیشـترین
حضور جلبكها دراین منطقه ارزیابی شد،جلبك های قهوه ای غال بودند.از نظر توده زنـده جلبـكهـای قهـوهای بـا
میانگین  2122/7متر مربع بیشترین و سپس جلبكهای قرم بـا میـانگین  1224/8گـرم در متـر مربـع ودر نهایـت
كمترین توده زنده مربوط به جلبكهای سب با میانگین  297گرم در متر مربع بود.
در چهار منطقه بررسی شده ،بیشترین توده زنده مربوط به ایستگاه پار
زنده مربوط به ایستگاه پار

دانشجو به می ان  2171/9و كمترین تـوده

لیان به می ان  230/1گرم در متر مربع بود (شک  3و .) 4

می ان توده زنده ماكروجلبكدر چهار ایستگاه درمناق با  ،میان و پایین ج رومدی دارای اخـتال معنـیدار بـود (
.) p<0/05
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شک  -3توده زنده گونه های ماكروجلبك درزمستان 1399به تفکیك مناق با ،میان وپایین ج رومدی (آنتنك ها نشانه خطای
استاندارد می باشد)

شکل -4توده زنده ماكروجلبك در زمستان 1399به تفکیك شاخه
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بحث و نتیجه گیري
دراین بررسی توده زنده ماكروجلبكهادر چهار منطقه بوشهر در بهمـن مـاه  1399در منـاق بـا  ،میـان و پـایین
ج رومدی بررسی شدند و جلبكها شناسایی و توده زنده آنها اندازهگیری شد .در تيقی حاضر در مجمو  10نمونـه
از سه شاخه ماكروجلبكهای سب  ،قرم و قهوهای شناسایی شد .از شاخه جلبكهای سـب دو گونـه  Codium spو
 ،Chaetomorpha garcilisاز شاخه جلبكهای قرم چهار گونـه  Hypnea spو Gracillaria corticata
و  Laurencia Popillosaو  Laurencia obtasaو از شاخه جلبـكهـای قهـوهای چهارگونـه Sargassum
 Colpomenia sinuosa،Padina sp. ،sp.و  Cystoseira fimbriataشناسایی شد.
در بررسی سرقاوی و سهرابیپور ( 15 ،)1391جنس و  9گونه ،در بررسی (1999) Sohrabipour & Rabil
همه جنسها و  9گونه و در بررسی شاپوری ( )1392نی یك جنس و یك گونه از گونههای شناسایی شده در تيقی
حاضر شناسایی شدهاند .شهیدی در تابستان ( 4 ،)1392گونه از جلبكهای سب  10 ،گونه از جلبكهای قرم و 2
گونه از جلبكهای قهوهای را در مناق بین ج رومدی استان بوشهر شناسایی نمود به قور كلی تمامی جنسها و
اكثر گونههای شناسایی شده ماكروجلبكها در تيقیقاتی كه قبال در جنوب ایران انجام شده بودند در تيقی حاضر
گ ارش شده است.
در سال های اخیر به علت سن چینی در ن دیکی ساح و استفاده تفریيی از سواح بوشهر ،حالت قبیعی
صخرهای این سواح تغییر كرده و مناق وسیعی در قسمت با ی ج ر ومدی به صورت شن و ماسه دیده میشود
كه خود از عوام ایجادكننده كدورت و به دنبال آن كاهش رشد جلبکی در قسمت با منطقه ج ر ومدی
است)شهیدی ،)1392 ،از قرفی شدت امواج و برخورد آنها با سواحلی كه دارای شی زیاد است یکی از عوام اصلی
ميدودكننده رویش جلبكهاست ولی با توجه به شی كم ایستگاههای انتخابی ،این عام چندان موثر به نظر نمی
رسد .در تيقی حاضر نی در هیچ كدام از مناق در منطقه با ج ر و مدی ماكروجلبك و در نتیجه توده زنده
جلبکی وجود نداشت .در تيقی شهیدی در سال 1392كه در فص تابستان در بوشهر انجام شده بود ،می ان توده
زنده در منطقه میان ج ر و مدی  1892/1و در منطقه پایین ج ر و مدی  2532/5گرم در مترمربع بود و بیشترین
توده زنده مربوط به جلبك قرم  Gracillaria corticataو كمترین آن مربوط به جلبك قرم Jania
 adhaerensبوده است ،لیکن در پژوهش حاضر ،با توجه به اینکه در فص زمستان انجام شده است و جلبك های
قهوه ای آب و هوای سرد را ترجیح می دهند ،بیشترین توده زنده مربوط به جلبك قهوهایSargassum sp.
وكمترین توده زنده نی مربوط به جلبك قهوه ای  Cystoseria fimbriataبود.
در ایستگاه پالژجفره جلبك قهوه ای Sargassum sp.حضور غال داشت .در پالژ جفره ورودی فاضالب شهری
بدون هیچ گونه تصفیهای به صورت مستقیم وارد آب دریا میگردید ،در نتیجه در این منطقه بستر حالت لجنی پیدا
كرده و بوی تعفن به مشام میرسید .بنابر این به احتمال زیاد به دلی اف ایش مواد مغذی به واسطه ورودی آب
آلوده فاضالب شهری به منطقه جلبك های قهوه ای مانند  Sargassum sp.و از قرفی دمای مطلوب آنها به
صورت غال در این منطقه ظاهر شده اند .البته فاضالبهای شهری عالوه بر مواد مغذی دارای مواد سمی و
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نابودكننده نی هستند كه نه تنها بر روی برخی از جلبكهای حساس بلکه بر روی جانوران منطقه نی اثر منفی
میگذارد و شاید دلی تنو كم گونهای جلبكهای قهوهای و قرم در این منطقه باشد.
هم چنین در ایستگاه منازل سازمانی نفت كش بیشترین توده زنده مربوط به جلبك قرم  Hypneaبا  509/8گرم
در متر مربع بود ،جلبك های قرم در ميی های غنی ناشی از آلودگی های شهری دارای توده زنده با تری نسبت
به مناق با آلودگی صنعتی می باشند كه این مطل به علت حساسیت این جلبك ها به آلودگی صنعتی
است( .(Wolfgang, 1986در این منطقه ،جلبك های سب كمترین توده زنده را داشتند كه می تواند احتما به
دلی گرمادوست بودن این جلبك ها باشد .در بین چهار منطقه بررسی شده تنها در ایستگاه منازل سازمانی نفت
كش می ان توده زنده در منطقه میان ج ر و مدی بیشتر از پایین ج ر و مدی بود و به نظر می رسد كه به دلی
تخلیه فاضالب در این منطقه باشد.
در ایستگاه پار دانشجو توده زنده جلبکی در منطقه پایین دست بیشتر از منطقه میانی است ،در این ایستگاه
جلبك های سب حضور نداشته و می ان جلبكهای قرم و قهوهای به ترتی  1135و  1032/9گرم در مترمربع
ارزیابی شد .این منطقه چندان در معرض آلودگی بخصوص آلودگی صنعتی قرار نداشته و با توجه به فص  ،می ان
قاب توجهی از دو شاخه جلبکی در این منطقه حضور دارد.
در پار لیان تنها شاخه جلبكهای سب به می ان  230/1گرم در مترمربع مشاهده شد و از شاخه های دیگر جلبکی
نمونه ای یافت نشد .بیشترین وزن تر مربوط به جلبك سب  Caethomorpha gracillisبا  387/2و كمترین
توده زنده  Codium sp.با  232/5گرم در متر مربع بود Codium sp. .در تيقی شهیدی در فص تابستان
سال  1392در همین منطقه بیشترین تراكم را داشت كه نشان دهنده ی شرای مطلوب تابستان در مقاب زمستان
برای این جنس می باشد.
بیشترین توده زنده مربوط به شاخه جلبكهای قهوهای به می ان  2122/7و كمتـرین تـوده زنـده مربـوط بـه شـاخه
جلبكهای سب به مقدار  297گرم در مترمربع بود ،جلبك های قرم دارای توده زنده برابر بـا  1224/8گـرم در متـر
مربع بودند .همچنین بیشترین توده زنده مربوط به جنس  Sargassumبه میـ ان  1501/7و كمتـرین تـوده زنـده
مربوط به جنس  Cystoseiraبه می ان  52/5گرم در مترمربع اندازه گیری شد .در این بررسـی تـوده زنـده جلبـك
های قهوه ای به دلی كاهش دما و مقاوم بودن در فص سرما نسبت به دو شاخه جلبك های قرم و سب بیشتر بوده
است این نتایج با یافته های قرنجیك در سال 1391مطابقت نشان می دهد .به قور كلی بهترین شرای برای رویـش
جلبكهای سب اواس بهار تا اواس تابستان به دلی نیاز شدید این جلبكها به نورمیباشد (شـاپوری ،)1392 ،ولـی
در این بررسی به دلی نمونه برداری در فص سرما دارای كمترین توده زنده به می ان 297گرم در متر مربع بودند.
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