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  چكيده
فصل از آبان  4مدت  هاي غالب ماكروسكوپي به توده و نحوه پراكنش جلبك لعه تغييرات فصلي ميزان زيمنظور مطا به

ها  برداري نمونه. برداري انجام شد ايستگاه در نواحي جزر و مدي استان بوشهر نمونه 6از  1388تا مرداد ماه  1387ماه 
باالي ميان كشندي، ميان ميان (جزر و مدي  ي و از چهار منطقه )m5/0×m5/0(هاي تصادفي  روش كوادرات اب

پس از  ،هاي جمع آوري شده نمونهو تمامي صورت گرفت ) ي جزر و مدي كشندي، پايين ميان كشندي و زير منطقه
در آزمايشگاه با استفاده از  .بندي اوليه در محل جهت مراحل بعدي كار به آزمايشگاه منتقل گرديدند و دسته ييشناسا

ي  گونه 13در اين تحقيق در مجموع . گيري وزن خشك انجام شد ايي معتبر، عمليات شناسايي و اندازهكليدهاي شناس
ي جلبكي  گونه 3از ميان  .ي قرمز شناسايي و ثبت گرديد گونه 6اي و  ي قهوه گونه 4ي سبز،  گونه 3جلبكي شامل 

 ي گونههاي سبز مورد مطالعه و  در ميان جلبكتوده  داراي بيشترين تراكم و زي Enteromorpha intestinalisسبزگونه 
به  Gracilaria corticataو   Cystoseira myricaاين در حالي بود كه جلبك . برداري بود هاي نمونه در ايستگاه غالب

 . اي و قرمز شامل بيشترين ميزان زي توده بود هاي قهوه ترتيب از ميان جلبك

  .توده، خليج فارس زي واحي جزر و مدي،ماكروسكوپي، نهاي  جلبك :كلمات كليدي
  

  
 مقدمه. 1

كيلومترمربع در جنوب  27653استان بوشهر با مساحتي حدود 
درجه  30دقيقه تا  14درجه و  27ايران و حاشيه خليج فارس بين 

درجه و  52دقيقه تا  6درجه و  50دقيقه عرض شمالي و  16و 
اين استان . رار داردالنهار گرينويچ ق دقيقه طول شرقي از نصف 58

از شمال به استان خوزستان و قسمتي از استان كهگيلويه و 
بويراحمد، از شرق به استان فارس، از جنوب شرقي به قسمتي از 

  17-1391/10/26 بهار/ 9 شماره/ ومس سال/ شناسي اقيانوس



 ...هاي غالب سواحل جزر و مدي استان بوشهر توده جلبك بررسي تغييرات فصلي پراكنش و ميزان زي/ داداللهي و همكاران 

18 

 .استان هرمزگان و از جنوب و غرب به خليج فارس محدود است
نوار ساحلي كه از ديلم شروع  كيلومتر 625استان بوشهر در طول 

گردد با خليج فارس مرز مشترك  بتن ختم مي و به خليج بندر
دارد و همه آبها در طول نوار ساحلي ذكر شده به انضمام جزيره 
خارك و خاركو و فارسي و آبهاي ساحلي آنها جزء قلمرو آبي 

  .اين استان محسوب گردد
مناطقي با بستر قلوه سنگي و  استان بوشهردر سواحل 

از . ست وجود دارداي كه براي رويش جلبكي مناسب ا صخره
هاي  سامانه ومبهاي ماكروسكوپي نقش مهمي در  جلبكايي كه آنج

 براساسگسترده  اي مطالعه انجاملذا  ،دريايي بر عهده دارند
 .استاين زيستمندان ضروري  ي استانداردهاي علمي در زمينه

عنوان دارو و غذا به ميزان بسيار مورد استفاده  ها به جلبك امروزه
عنوان  هاي دريايي به سامانه ومباز نظر و يرند گ قرار مي

اولين زنجيره ها  جلبك .دنگرد ميتوليدكنندگان اوليه محسوب 
و به اين صورت  شوند محسوب ميي از خورشيد ژردريافت ان
 .ندهستانرژي بسياري از ابزيان براي زندگي  ي كننده تضمين

را بر بها نقش بسزايي آها در تصفيه و پااليش  همچنين جلبك
بنابراين نياز به يك مطالعه همه جانبه بر روي . ارندعهده د
بهاي آ. نمايد هاي آبي ضروري مي سامانه ومبها در تمام  جلبك

دليل وجود مناطق مرجاني بسيار  هاطراف جزاير خليج فارس ب
اين مناطق محل زيست تعداد پرشماري از  زيرا ،حائز اهميتند

غذا  ي كننده ها تامين و جلبك شوند حسوب ميممختلف هاي  گونه
ها  مطالعه بر روي جلبك .ندهستو انرژي براي اين موجودات 

موردنظر  ي منطقه شناختي موبي درباره وضعيت مفيد اطالعات
مديريت سواحل كاربرد فراواني خواهد  دردهد كه  دست مي به

در سواحل  ياختصاصطور  به ماكروسكوپيهاي  جلبك. داشت
 مناسبي هايي از ساحل كه بستر سنگي يا در مكان اي يا قلوه صخره

  .(Dawes, 1981)كنند  رشد مي ،براي چسبيدن وجود داشته باشد
شناختي بسيار مهم كه در  هاي بوم عالوه بر نقشها  جلبك

ها،  دليل غني بودن از مواد معدني و ويتامين بهطبيعت دارند، 
يا براي  ن وعنوان غذايي سالم در رژيم غذايي انسا ها به قرن

 ي براي مثال در دهه. اند مصارف دارويي مورد استفاده قرار گرفته
ها  فوكوايدان گذشته مشخص شد كه تركيباتي مانند المينارين و

عنوان داروي ضد تومور، محافظ بدن در برابر  توانند به مي
 ها، تشعشعات خطرناك، كاهش سطح كلسترول خون، بهبود زخم

ايمني، افزايش مقاومت در  ي امانهده سكنن تعديل ضد حساسيت،
 هاي پارازيتي و جلوگيري از عفونت ها و ها و ويروس برابر باكتري

. ندكنطلب در افراد مبتال به ايدز عمل  هاي فرصت عفونت
تركيبات ( ها هاي ثانويه استخراج شده از جلبك همچنين متابوليت

ها  و ويروسها  ، مواد اميدبخشي جهت مبارزه با باكتري)هالوژنه
  ).Khan and Satam, 2003(هستند 

Borgessen  ميالدي،  1939در سالAnand  1943در سال ، 

Newton   و 1955در سال Basson  هاي  در سال و همكاران
 هاي جلبك هاي گونه شناسايي ي مطالعاتي در زمينه 1992 و 1989
ه گون 75 ها اين تحقيقكه طي  دادند  انجام  فارس خليج دريايي

 Sohrabipour  .شناسايي شدفارس  در خليججلبك ماكروسكوپي 

and Rabii   ي تحقيقات ارزشمندي در زمينه  1996در سال 
گونه  142 و انجام دادندفارس  هاي سواحل خليج شناسايي جلبك

ر د 1384سهرابي و همكاران در سال  همچنين .شناسايي كردندرا 
ايي خليج فارس را دري  جلبك گونه 82سواحل استان بوشهر 

 و بررسي شناسايي هدف از انجام اين پژوهش، .شناسايي كردند
 سواحل استان بوشهر،موجود در هاي  غالب جلبك هاي گونه

بررسي شرايط  وها آنتوده  بررسي تنوع زيستي، فراواني و زي
براي مصارف هاي ماكروسكوپي  كعنوان رويشگاه جلب هب استان

  .است دارويي و غذايي

  ها واد و روشم. 2

ايستگاه در امتداد سواحل جزر  6 برداري از نمونه اين مطالعه در
هاي مطالعاتي با توجه  ايستگاه. و مدي استان بوشهر صورت گرفت

ها، قابليت  هاي جلبكي مورد نظر، موقعيت ايستگاه به حضور گونه
، وضعيت توپوگرافي و برداري دسترسي و مناسب بودن براي نمونه

. هاي انساني در منطقه انتخاب شدند و ميزان فعاليت جغرافيايي
مشخص و  Google Earthموقعيت هر ايستگاه توسط نرم افزار 

مختصات . كنترل گرديد) GPS( موقعيت ياب جغرافيايي ي وسيله هب
هاي  موقعيت ايستگاه ، و1جدول در هر ايستگاه مشخص شده 

  .ندا نشان داده شده 1در شكل مورد مطالعه 

  هاي مورد مطالعه  جغرافيايي ايستگاه مختصات ـ1 جدول
  مختصات جغرافيايي  ايستگاه

 E′24 ,º50-  N′39 ,º29  گناوه ـ 1

 E′49, º50 -  N′54, º28  دانشگاه ـ 2

 E′52 ,º50N - ′50 ,º28  نيروگاه ـ 3

  E′55, º51 N -′49 ,º27  الي ـ 4
  E′20 ,º52N - ′40 ,º27  طاهري ـ 5
  E ′38 ,º52N - ′ 24 ,º27  هاله ـ 6
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  برداري نمونههاي  موقعيت ايستگاه ـ1 شكل

هاي ماكروسكوپي از روش  ي جلبكشناس موبجهت محاسبات 
برداري ترانسكت خطي استفاده گرديد و بدين منظور از  نمونه
مستقيم  يخط ،مدي و مدي تا پايين جزر باالي جزر و ي منطقه

ات در محدوده اين فرضي در نظر گرفته و پرتاب تصادفي كوادر
هر ترانسكت . )Littler, 1985( شدخط از ساحل به دريا انجام 

  :استشامل پنج منطقه زير 
   SL(Supra littoral( كشنديباالي  ـ1
   UML( Upper Mid Littoral(باالي ميان كشندي  ـ2
    MML(Mid Mid Littoral(وسط ميان كشندي  ـ3
  و   LML(Low Mid Littoral(پايين منطقه ميان كشندي  ـ4
   IL(Infra Littoral  .(Harder, 2006)(پايين منطقه كشندي  ـ5

ر و مدي فاقد زبا توجه به اينكه اغلب موارد منطقه باالي ج
منطقه ديگر انجام  4برداري تنها از  پوشش جلبكي بود، لذا نمونه

بر اساس مساحت ايستگاه، سه ترانسكت عمود بر ساحل در . شد
 و در هر ترانسكت بر اساس منطقه بندي جزر ونظر گرفته شد 

برداري توسط پرتاب  نمونه. نمونه برداشت شد 4مدي كه ذكر شد 
رفت ـگ صـورت) رـمت 5/0در  5/0(وادرات ـادفي كـتص

)Littler, 1985 .(اي بود و  برداري از نوع شبكه كوادرات نمونه
. سطح پوشش جلبكي در هركوادرات در محل يادداشت شد

 ي آورى و اطالعات زمانى و منطقه هاى هر كوادرات جمع نمونه
ترين زمان  همچنين تالش شد در سريع. روى آنها ثبت گرديد

شستشو و جداسازي ابتدايي صورت گرفته و در  ي ممكن، مرحله
بخشي از . ها عكس و اساليد تهيه گردد صورت لزوم از نمونه

 رايهداري و بدر صد نگ 4ـ5هاي برداشت شده در فرمالين  نمونه
هاي  در آزمايشگاه جلبك. شناسايي به آزمايشگاه منتقل گرديدند

، تا حد شده از هر كوادرات به تفكيك گونه جداسازي آوري جمع

عنوان  هدست آمده ب هعدد ب و شمارش شدند و امكان شناسايي
فراواني گونه ثبت شد تا در مطالعات آماري مورد استفاده قرار 

ها، خصوصيات  شناسايي هر يك از گونههمچنين جهت . گيرد
ثبت ...) ها و ها و پهنك رنگ، اندازه، شكل پايه(شناسي آنها  ريخت

 معتبر شناسايي ها با استفاده از كليدهاي شناسايي گونه. گرديدند
 و Basson 1979 a, bو   (Trono and Gavino, 1989)شامل 

Sohrabi and Rabii, 1996, 1997 and 1999)( ي جلبك فلورها
 ينيتع آوري شده براي هاي جمع در نهايت نمونهو  رفتگ صورت

مدت يك شبانه روز  هدرجه سانتي گراد ب 60وزن خشك در آون 
 01/0دقت  اـالي بـرازوي ديجيتـت وسطـت سپس .رار داده شدندـق
 دندـرديـگ ثبت كـخش وزن عنوان هـوزين و بـرم تـگ

(Dadolahi and Savari, 2005).  

  يج نتا. 3

گونه  13ايستگاه انتخابي،  6در مطالعه حاضر، از مجموع 
هاي  عنوان گونه جلبك كه بيشترين تراكم و پراكنش را دارند به

البته بايد توجه داشت . غالب جلبكي برداشت و شناسايي شدند
ها در حد گونه و در بعضي از آنها در حد جنس  كه جلبك

 3ك شناسايي شده، گونه جلب 13از مجموع . اند شناسايي شده
گونه از  Chlorophyta( ،4(هاي سبز  گونه متعلق به جلبك

هاي  گونه نيز به جلبك 6و ) Phaeophyta(اي  هاي قهوه جلبك
  . تعلق داشتند) Rhodophyta(قرمز 

، وزن خشك و تراكم 3تا  1و نمودارهاي  7تا  2در جداول 
مناطق ها، فصول و  هاي نمونه برداري شده از ايستگاه جلبك

  .كشندي مختلف ارائه شده است

  
هاي سبز  جلبك) انحراف معيار ± ميانگين(سطح پوشش  ـ1نمودار 

  برداري شده از سواحل استان بوشهر نمونه

٠
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هـاي جلبكي سبز، براي گـونه  در اين مطـالعه از ميـان گونه
E.intestinalis توده به ميزان وزن خشك  باالترين مقدار زي

در ايستگاه دانشگاه و ) 2جدول (ر مربع گرم در مت 49/93
در ) گرم در متر مربع 38/110(باالترين ميزان وزن خشك 

در فصل پاييز مشاهده ) 3جدول (ي ميان ـ ميان كشندي  منطقه
اين در حالي است كه باالترين درصد پوشش كودارات در . شد

  ).1نمودار (هاي سبز، براي همين گونه مشاهده گرديد  بين جلبك
اي، وزن خشك جلبك  هـاي قهوه بين جلبك در

S.angostifolium  لي گرم در متر مربع در ايستگاه اُ 383به ميزان
گرم در متر مربع  9/444به ميزان  C. myricaو جلبك ) 4جدول (

در فصل تابستان باالترين ) LML(در مناطق پايين ميان كشندي 
هاي  ر بين جلبكبيشترين تراكم د). 5جدول (مقدار را نشان دادند 

اي نيز براي همين دو گونه و در ايستگاه فوق مشاهده  قهوه
و پراكندگي در ) 2نمودار (البته از نظر تغييرات فصلي . گرديد

، بيشترين تراكم در بين )5جدول (مناطق بين جزر و مدي 
در فصل تابستان و  C. myricaاي مربوط به گونه  هاي قهوه جلبك

  ).5و جدول  3نمودار (دي بود منطقه پايين ميان كشن
در ايستگاه  G. corticataهاي قرمز، تراكم گونه  در بين جلبك

 اين در حالي). 6جدول (ها است  نيروگاه بيشتر از ساير ايستگاه
گرم در متر مربع  7/284توده به ميزان  بود كه بيشترين مقدار زي

ثبت  در فصل تابستان و در منطقه زيركشندي براي همين گونه به
به هر حال در طي اين مطالعه بيشترين). 7جدول (رسيد 

اي ـه ونهـه گـربوط بـز، مـرمـاي قـه كـن جلبـراكم در بيـت 
  ).3نمودار (است  H. cervicornisو  G. corticataكي ـجلب

  
 ±ميانگين ( اي در فصول مختلف هاي قهوه وزن خشك جلبك ـ2نمودار 

  )انحراف معيار

  
  )انحراف معيار ±ميانگين (اي و قرمز  هاي قهوه جلبك) كل(كم ترا ـ3نمودار 

   مربع متر در گرم سال بر حسب مختلف فصول و ها ايستگاه در )انحراف معيار ±ميانگين ( سبز هاي جلبك وزن خشك ـ2 جدول
 گونه  فصل  1  2  3  4  5  6

  پاييز  0  0/6±5/93  0/2±0/12  0/3±5/23  0/1±4/10  0

E  . intestinalis 
  زمستان  ±0/3/4 ±4/3/1  1±0/7  ±5/4/1  0  ±5/0/1

  بهار  ±0/3/2  0/1±0/8  ±2/1/1  0/5±0/77  ±7/1/2  ±4/1/4

  تابستان  ±4/3/1  ±8/2/1 ±4/1/1  0/3±0/45  ±0/7/7  0

  پاييز  ±9/1/2  0/1±6/6  0/6±9/34  ±6/0/1  0  0

C. seroides 
  زمستان  ±3/3/5  0/1±8/4  0/1±9/7  0  0  2±7/11

  بهار  0  0  0  0  0  0

  تابستان  0/6±0/74  ±9/1/1  0/1±4  0  ±3/0/1  0

  پاييز  0  /±1/04  0  ±0/3/4  0  0

Chaetomorpha sp. 
  زمستان  /±3/02  0  0  0  0  ±8/1/3

  بهار  0  0  0  0  ±61/0/1  0

  تابستان  0/5±0/28  0  ±7/1/5  0  0  0
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   مربع متر در گرمبر حسب  محتلف فصول و كشنديميان  مناطق در )انحراف معيار ±ميانگين ( سبز هاي جلبك وزن خشك ـ3 جدول
IL LML MML UML گونه  فصل  
  پاييز  0/2±0/29  0/14±4/110  0  0

E. intestinalis 
  زمستان  0/1±4/18  0  0  0
  بهار  0/2±9/9  0/8±2/82  1/0±5/0  0
  تابستان  0  0/3±4/25  0/3±9/36  0
  پاييز  ±6/0/08  1/0±5/1  0/7±0/41  0

C. seroides 
  زمستان  0/1±5/9  ±7/1/1  0/1±8/10  0/1±7/5

  بهار  0  0  0  0
  تابستان  0  0/3±5/27  0/4±8/50  0
  پاييز  1/0±5/1  1/0±6/1  0  0

Chaetomorpha sp. 02/0±2/0  02/0±14/0  0  3/0±84/1  زمستان  
  بهار  0  1/0±6/0  0  0
  تابستان  0  4±1/29  03/0±7/0  0

  گرم در متر مربع بر حسب ها و فصول مختلف  در ايستگاه )حراف معياران ±ميانگين ( اي هاي قهوه وزن خشك جلبك ـ4جدول 
 گونه فصل 1 2 3 4 5 6

 پاييز 0/4±0/26 0/6±7/154 0/2±1/11 0/5±4/54 0/4±1/25 0

C. myrica 
 زمستان 0/6±2/74 0/1±3/6 0/4±2/20 0/2±9/10 0 0/2±9/7

 بهار 0 0 0/1±6/10 0/5±0/163 0 0/7±0/120

 تابستان 0/3±0/21 0/7±0/180 0/2±8/13 0/11±0/318 0 0/6±9/91

 پاييز 0 0/1±1/7 0/1±1/8 0/12±1/233 0 0

S. angustifolium 
 زمستان 0 0 0 0/1±8/12 0 0

 بهار 4/0±0/2 0/2±2/8 0/5±0/116 0/2±4/13 0 0

 تابستان 0 0/2±5/13 0/1±2/7 0/6±0/383 0 0

 پاييز 0 0 0/1±5/13 0 0/3±7/27 0

P. pavonica 
 زمستان 1/0±8/0 2/0±6/1 1/0±4/0 7/0±8/5 0 0

 بهار 1/0±7/0 ±2/0/04 0 0 0 0

 تابستان 0/1±8/4 2/0±8/0 0/7±0/128 0 0 0

 پاييز 0 0 0 0 0 0

C  . sinousa 
 زمستان 0/1±7/5 0/11±1/73 0/6±2/75 ±2/0/06 0 ±9/2/4

 بهار 4/0±0/2 1/0±5/0 0/4±5/54 0 0 0

 تابستان 0 0 0 0 0 0

  مربع متر در گرمبر حسب  مختلف فصول و كشنديميان  مناطق در )انحراف معيار ±ميانگين ( اي قهوه هاي جلبك وزن خشك ـ 5 جدول
IL  LML MML UML گونه فصل 

 پاييز 8/0±0/5 0/4±4/47 0/12±0/171 0/2±8/47

C. myrica 
 زمستان 0/1±4/14 0/6±5/67 0/3±1/25 0/1±5/12

 بهار 0 0/11±9/91 0/3±5/22 0/13±0/178

 تابستان 0 0/15±9/103 0/19±9/444 0/5±9/75

 پاييز 0 0 ±1/0/04 0/16±0/249

S. angustifolium 
 زمستان 0 0 0/1±9/7 0/1±8/12

 بهار 0 1/0±4/0 0 0/11±5/213

 تابستان 0 0 0/2±5/25 0/17±2/378

 پاييز 0 0/4±7/27 0/2±5/13 0

P. pavonica 
 زمستان ±6/1/1 ±4/0/04 0/1±5/6 ±1/0/02

 بهار 0 0 1/0±9/0 0

 تابستان 0 7/0±0/6 0/2±0/11 0/5±0/42

 پاييز 0 0 0 0

C. sinousa 
 زمستان 0/1±5/4 0/11±7/107 0/2±8/37 0/1±0/7

 بهار 0 0/3±2/37 0/2±6/19 1/0±2/0

 تابستان 0 0 0 0
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  مربع متر در گرمبر حسب  مختلف فصول و ها ايستگاه در )انحراف معيار± ميانگين ( قرمز هاي جلبك وزن خشك ـ6 جدول
  گونه فصل 1 2 3 4 5 6
  پاييز 0/1±3/5 0 4/0±3/1 0 0 0

A. spicifera 
 زمستان 0/2±5/20 5/0±4/3 0/1±4/15 0 0 0

 بهار 0/1±9/3 0/2±8/20 0/6±0/147 0/1±2/7 0 0

 تابستان 0 0/6±0/88 0/5±0/194 4/0±7/2 0 0

 پاييز 0 0/2±3/23 0 0 0 0

G. corticata 
 زمستان 0 0/5±8/82 0/1±9/5 0 0 0

 بهار 0 0/3±0/47 0/6±0/198 2/0±6/2 0 0

 تابستان 0 0/6±0/88 0/11±0/194 0 0 0

 پاييز 0/3±9/35 0 2/0±3/1 0 0 0

Laurencia sp. 
 زمستان 0/1±6/7 0 0/6±1/51 0 0 0

 بهار 3/0±1/1 0/1±7/6 0/4±5/57 3/0±6/2 0 0/1±1/6

 تابستان 0/1±3/14 0 0/2±0/42 0 0 0

 پاييز 0 0 0 0 0 0

J. rubens 
 زمستان 0/2±5/49 0 3/0±9/2 0 0 0

 بهار 0/5±6/73 3/0±0/3 0/2±5/20 0 0 0

 تابستان 0 0/1±7/10 0 0/2±0/18 0 0

 پاييز 0 0 3/0±7/1 0 ±7/0/08 0

H. cervicornis 
 زمستان 5/0±6/3 0 0/3±4/31 0 0 0/1±8/12

 بهار 2/0±0/2 0/1±0/8 0/3±4/38 2/0±9/4 ±4/0/03 0/1±6/6

  تابستان  0/3±1/90  0/8±0/79 2/0±7/1 ±5/0/03 0 6/0±8/4
  پاييز  4/0±3/3  0/1±5/5  7/0±1/4  5/0±4/2  0/1±4/4  0

C. parvula 
  انزمست  0/6±0/55  7/0±7/5  2/0±0/1  0  0  0

  بهار  0  0/1±7/9  0/2±9/20  5/0±5/2  ±1/0/02  0/1±7/6
  تابستان  0  ±1/0/02  0/1±4/16  0/4±2/23  0  0

  مربع متر در گرمبر حسب  مختلف فصول و كشنديميان  مناطق در) انحراف معيار ±ميانگين ( قرمز هاي جلبك وزن خشك ـ7 جدول
IL LML MML UML گونه فصل  

  يزپاي 0 0 7/0±3/5 1/0±3/1

A. spicifera 
 زمستان 0 0 1/0±7/0 0/4±6/38

 بهار 0 0/3±2/44 8/0±2/8 0/15±9/113

 تابستان 0 0/11±8/201 1/0±1/2 0/2±1/30

 پاييز 0 0 3/0±5/2 0/4±3/23

G. corticata 
 زمستان 0 0 6/0±4/7 0/5±3/81

 بهار 0 0 0 0/12±0/245

 تابستان 0 0 0 0/12±7/284

 پاييز 0 0 0 0/5±3/37

Laurencia sp. 
 زمستان 3/0±7/2 0/2±4/22 0/4±2/30 7/0±4/3

 بهار 0 1/0±2/2 0/4±1/59 8/0±2/9

 تابستان 0 5/0±3/7 0/1±8/15 0/3±0/33

 پاييز 0 0 0 0

J. rubens 
 زمستان 0/2±3/32 0 0/1±3/15 5/0±8/4

 بهار 0 04/0±3/0 0/4±8/46 0/3±9/48

 تابستان 0 0 0/1±1/17 0/2±9/11

 پاييز 0 2/0±4/2 0 0

H. cervicornis 
 زمستان ±4/0/04 0 0/1±2/19 0/3±2/28

 بهار 0 0/3±7/50 ±0/4/4 6/0±7/5

  تابستان  0  0/11±8/170 0 3/0±3/5
  پاييز  2/0±3/3  0/1±2/12  3/0±3/4  0

C. parvula 
  زمستان  0/2±0/32  0/2±9/34  ±0/3/6  1/0±7/0

  بهار  0  0/1±0/20  0/1±6/19  0

  تابستان  0  0  0/2±5/37  2/0±9/2



 17-1391/10/26 بهار/ 9 شماره/ ومس سال/ شناسي اقيانوس

23 

  
  گيري و نتيجه بحث. 4

يك منطقه هميشه از  شناختي موبهاي  تحليلانجام براي 
ها در هر متر مربع از  توده و تراكم گونه نظير ميزان زي يعوامل
نتايج اين . گيرند برداري مورد بررسي قرار مي نمونه ي منطقه

هاي  ها در ايستگاه بيشتر گونه توده زيكم و مطالعه نشان داد كه ترا
هاي مورد  در بين ايستگاه. اند مختلف داراي اختالف زيادي بوده

 4و تا حدودي ايستگاه شماره  3و  2هاي شماره  مطالعه، ايستگاه
هاي جزر و مدي نسبتا  اي و پهنه دليل داشتن بسترهاي صخره به

جلبكي در بين  ي توده زيمناسب، داراي بيشترين تراكم و 
  .برداري هستند هاي نمونه ايستگاه

ها  ي بيشتر گونه توده زيراكم و ت اين مطالعه نشان داد كهنتايج 
دليل قابل ذكر . اند داراي اختالف زيادي بوده در فصول مختلف

زماني شروع هر فصل با تغييرات در  تواند هم براي اين موضوع مي
و يا به عبارت ديگر  وجود آمده باشد شرايط آب و هوايي به

هاي دريايي در هر فصل با شرايط آب و  مواجه شدن جلبك
كه در اين حالت هر  است هوايي متفاوت نسبت به ساير فصول

را پيدا رشد بهترين شرايط در فصل خاصي  ها كدام از جلبك
رشد  ها لهايي كه در هر يك از فص بدين ترتيب گونه. كند مي
 Entromorphaها مانند  عضي گونهاما ب متنوع هستندكنند  مي

intestinalis برداري مشاهده گرديدند نمونه لوفص در همه .  
تابش خورشيد در فصول مختلف نسبت به هم  ي زاويه

با توجه به . كند متفاوت بوده و در نتيجه نفوذ نور در آب تغيير مي
اينكه ميزان نفوذ نور خورشيد در آب يكي از عوامل تعيين كننده 

نظر  به ،)1384كيانمهر، ( استهاي دريايي  رشد و نمو جلبك براي
رسد اين موضوع يكي از داليل بروز اختالف در ميانگين  مي

. باشدسال ها در فصول مختلف  جلبك ي توده زيتراكم و 
كند و از آنجا كه  همچنين دماي هوا در فصول مختلف تغيير مي

 عواملبر ديگر  يا كننده كننده و كنترل درجه حرارت نقش تعيين
عموما اين عوامل فيزيكوشيميايي آب دارد و تغييرات هر كدام از 

بدين ترتيب واضح است كه با  ،تابعي از تغييرات دمايي است
 عواملتغييرات دمايي طي فصول مختلف، تغييراتي در 

تواند بر  شود كه اين موضوع مي فيزيكوشيميايي آب دريا ايجاد مي
خصوص بر رشد و  ها تاثير بگذارد و به روي رشد و رويش جلبك
ي پايين  منطقهها كه زمان بيشتري را در  رويش آن دسته از جلبك

  .)1384كيانمهر، (باشد برند، تاثيرگذار  سر مي به كشندي

ا در يك يا دو فصل ه گونه برخي ازكه  شايان ذكر است
هاي فصلي  آنها را گونهتوان  ميو اند  برداشت شدهمشاهده و 

 Colpomeniaو  Cladophora seroides اد نمود، مانندقلمد

sinuosa  كه در فصل زمستان و تا حدودي در اوايل بهار ديده
. ها كم و بيش در تمام فصول مشاهده شدند بقيه گونه. شدند

در  1ها به خصوص دو ايستگاه شماره  همچنين در برخي ايستگاه
هجوم بسيار  شاهد زمستان، در فصل 5ايستگاه تابستان و فصل 

 يكه اين سواحل طوري هب. اي بوديم ها به سواحل صخره سريع ماسه
شدند و  اي مبدل مي اي بودند به سواحل ماسه كه قبال صخره

اين . دادند ها از دست مي شرايط زيستي خود را براي رشد جلبك
اين . ها بود ها زير ماسه امر به دليل مدفون شدن بسياري از جلبك

و تراكم  توده زيد عامل بسيار تاثيرگذاري در كاهش توان پديده مي
  . باشد هاي مذكور فصلها در  جلبك

يكي از خصوصيات ويژه اجتماعات زيستي تنوع و غالبيت  
ي آبي بيش از هر عامل  سامانه اين دو عامل در يك بوم. آنهاست

هاي  در بين گروه. ديگري به ثبات فيزيكي محيط بستگي دارند
هاي قرمز داراي  ي حاضر، جلبك رداري شده مطالعهجلبكي نمونه ب

بيشتر  نوعتواند در ت داليل مختلفي مي. اي بودند بيشترين تنوع گونه
 زيستگاه اصلي منطقه رويش و. هاي قرمز دخيل باشد جلبك
 .دهستنزير كشندي  طق پايين ميان كشندي وامن ،هاي قرمز جلبك

شبانه روز خارج از  مدت زمان كمتري در طولها  جلبك ،در نتيجه
نسبت به دوگروه ديگر كمتر ديگر ي سو از آب قرار مي گيرند و

تغييرات دما، و وزش باد  ثير عوامل جوي از قبيل خشكي،أتحت ت
چون مدت زمان بسيار كوتاهي خارج از عالوه،  به .قرار مي گيرند

همچنين مواد غذايي آب در اختيار آنها قرار دارد  ،آب هستند
كمتر با  ت محيطي آنها داراي پايداري بيشتري است وشرايط زيس

عالوه بر عوامل  .مد مواجه هستند جزر و نظير عوامل فيزيكي
ثر ؤهاي قرمز م در تنوع جلبك شناختي زيستعوامل  ،مذكور
 ،شوند هاي قرمز كمتر از آب خارج مي دليل آنكه جلبك به هستند،

خورده شدن  قهوه اي در معرض كمتر از دوگروه جلبكي سبز و
 غيره خارپوستان و ها، پشت توسط موجوداتي مانند پرندگان، الك

شود كه بدانيم، چرا كردن يكي  اين نكته زماني آشكارتر مي .هستند
ي زيستي براي گياهان محسوب  از مهمترين عوامل محدودكننده

هاي كمتري نسبت  تنشجلبكي  هاي اين گونه طور كلي هب .شود مي
فرصت رشد وگسترش  در نتيجه. كنند تحمل مي ها به ساير جلبك

  ).Trono et al., 2008( كنند ميبيشتري در سواحل پيدا 
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. استاً معكوس قهاي سبز دقي شرايط ذكر شده براي جلبك
هاي سبز تنوع  شود، جلبك طور كه در جدول سه مشاهده مي همان

لف تعوامل مخ. اي دارند هاي قرمز و قهوه كمتري نسبت به جلبك
. اي كمتري باشند راي تنوع گونهاها د جلبك شوند كه اين عث ميبا
فضاي بيشتري  هاي سبز جلبك، اي بودن دليل ريسه بهطور كلي  به

 در .تراكم زيادي در محل رويش خود دارند و كنند را اشغال مي
 اي مهمترين عامل زيستي كه در صخرهو  جزر و مديمناطق بين 

  دخالت دارد عامل رقابت است دارانپراكنش جان نحوه توزيع و
Phang, 2000)( دست آوردن  هاي را براي ب اين امر رقابت گونه
، اي پراكنش فراوان دارد وقتي گونه .دهد ايش ميزفضاي بيشتر اف

رين مكان را از آن خود بيشت Entromorph intestinalisمانند 
نمو  براي رشد و ي كافيديگر فضا هاي سبز جلبك كند و مي
  .يابند نمي

هاي سبز بيشترين پراكنش را در  بر اساس مطالعه حاضر، جلبك
دارند و در مناطق پايينتر كه ) 3جدول (مناطق باالي جزر و مدي 

گيرد پراكنش كمتري دارند؛  مدت زمان بيشتري در زير آب قرار مي
زيرا اصوال مناطق بين جزر و مدي با توجه به مدت زماني كه در 

شناختي  رفتن آب دريا هستند داراي شرايط بوممعرض باال و پايين 
. شوند هاي جلبكي مختلف محسوب مي متفاوتي براي زيست گونه

جذب تشعشعات با بسامد  دانههايي كه داراي رنگ براي مثال جلبك
هاي بااليي رشد و  ، بيشتر در اليه)هاي سبز جلبك(باال هستند 

كه داراي  هاي قرمز جلبك). 1384كيانمهر، . (پراكنش دارند
هاي نور آبي هستند، توان  هاي قادر به جذب طول موج رنگدانه

تر را دارند و اين سازگاري، حضور  جذب نور در مناطق عميق
  سازد؛ در حالي هاي قرمز را در مناطق پايين دست ممكن مي جلبك

كه دو گروه جلبكي ديگر از سازگاري كمتري براي زيست در 
همچنين، در مناطق پايين كشندي . دمناطق پايين دست برخوردارن

هاي فيزيكي، شيميايي و زيستي كمتري براي موجودات زنده  تنش
هاي بيشتري از زيستمندان فرصت  در نتيجه، گونه. آيد وجود مي به

مطالب عنوان ). (Phang, 2000يابند  رشد و نمو در اين مناطق را مي
قرمز را توجيه هاي  اي جلبك خوبي دليل افزايش تنوع گونه شده به

  .)7جدول (كند  مي
شود  مشاهده مي 5و  4هاي  طور كه در جدول همان
ي  و منطقه) 4(لي اي در فصل تابستان، ايستگاه اُ هاي قهوه جلبك

با وجود  .توده هستند داراي بيشترين مقدار زي) IL(زيركشندي 
و ) 2(هاي دانشگاه  اي در ايستگاه هاي قهوه اين كه جلبك

و يا در فصل بهار داراي تنوع بيشتري نسبت به  )3(نيروگاه 

ها و فصول هستند، اما به علت حضور دو گونه  ساير ايستگاه
Sargassum angustifolium  وCystoseira myrica  در ايستگاه

هاي  بيشتري نسبت به جلبك ي توده زي تر و بزرگ ي جثهلي كه اُ
ين ايستگاه ادارند و در بيشترين حالت رشد خود بودند،  ديگر

 گونه مقدار دوهمچنين اين  و بود يتوده بيشتر يزداراي 
 ي در منطقه اي در فصل تابستان و هاي قهوه كتوده جلب زي

هاي  ي جلبك توده در ضمن مقدار زي. كنند ين مييكشندي را تع
اين . هاي قرمز و سبز نيز بيشتر است توده جلبك اي از زي قهوه

ي مذكور است  اي بزرگ جثه هوههاي ق علت وجود گونه امر به
كه تقريباً گونه غالب منطقه پايين ميان كشندي محسوب 

  .شوند مي
هاي متوسط  جذب اشعه ي اي داراي محدوده هاي قهوه جلبك

تري نسبت  توانند در مناطق عميق يجه، ميدر نت. خورشيد هستند
اي هستند  هاي ويژه هاي سبز رشد كنند و داراي سازگاري به گونه

مقابل امواج  چسبند و در طور محكم به بسترهاي سنگي مي هب كه
بزرگي  ي از جمله اينكه اندازه. و تالطم آب مقاومت بااليي دارند

اي حاوي بافتي است كه از  هاي قهوه همچنين، تالس جلبك. دارند
علت دارا بودن بخش  چندين اليه تشكيل شده است و به
د و در نتيجه اين نچسب ينگهدارنده بسيار محكم به محل رويش م

اگرچه اين . خوبي مقاومت كنند ها قادرند در برابر امواج به جلبك
ولي مثل جلبكهاي سبز حالت  ،ها داراي جثه بزرگي هستند گونه
هاي  با اين حال، به علت داشتن كوتيكول و اليه. اي ندارند ريسه

محافظ، كمتر در برابر خشكي و بيرون ماندن از آب حساس 
كه از تعريق بيش از حد و خشكي زدگي در هنگام خروج  هستند

شود كه  مجموعه اين عوامل سبب مي. ندنك از آب جلوگيري مي
تري  وسيع ي اي توان زيست در محدوده هاي قهوه هاي جلبك گونه

ترتيب  بدين). Kapur, 2000( از مناطق بين كشندي را داشته باشند
كشندي گسترش دارند،  يندر بيشتر مناطق ب كهاي  هاي قهوه جلبك

مانند  ها لبته اين جلبكا. اي خوبي هستند داراي تنوع گونه
هاي قرمز سازگاري براي رشد در مناطق زير كشندي را  جلبك
هاي  زيرا، محيط زير جزر و مدي به علت كم بودن تنش. ندارند

محسوب  اي مختلف، محيط مساعدتري براي افزايش تنوع گونه
اي بيشتر از  هاي قهوه اي جلبك تنوع گونه ،با اين همه. شود مي

اي نسبت به  هاي قهوه كه جلبك چرا ،هاي سبز است جلبك
اما . شوند هاي محيطي كمتري مي تنشهاي سبز دچار  جلبك

هاي سبز  هاي قرمز براي جلبك شرايط ذكر شده در مورد جلبك
  .دقيقا برعكس است
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ود احتياج هاي خاص خ  دانهجلبكهاي سبز به علت داشتن رنگ
زيادي به نور خورشيد دارند و نور با طول موج بيشتر را جذب مي 

ي زيست آنها عموما به مناطق باالي كشندي  كنند و محدوده
زيرا هرچه بيشتر خارج از آب باشند، نور . محدود شده است
هايي كه در اين  گونه). 1387رياحي، (كنند  بيشتري جذب مي
هاي مختلف خاص  سبت به تنششوند، بايد ن محدوده حاضر مي

اين مناطق مانند خشكي، تغييرات دمايي، تغييرات شوري و غيره 
هاي اين  سازگاري داشته باشند و اين موضوع تعداد و تنوع گونه

عامل ديگري كه ). 1373 ،ابهري و رياحي(دهد  منطقه را كاهش مي
. هاي سبز قابل ذكر است، عامل رقابت فضايي است در مورد جلبك

ر مناطق بين كشندي صخره اي مهمترين عامل زيستي كه در نحوه د
منظور  توزيع و پراكنش جانداران دخالت دارند، عامل رقابت به

در اين مناطق، رقابت براي فضا و مكان . كسب منابع محدود است
بنايي و رعيت پيشه، ( الزم جهت رشد و گسترش وجود دارد 

صورت  اي هستند و به ريسه هاي سبز در بيشتر مواقع جلبك). 1385
اين امر در . كنند ها رشد مي متراكم بر روي سطح سنگ و صخره
اي اين  چرا كه حالت ريسه. اصل سازگاري خاص اين گياهان است

شود، سطح تعريق كمتري داشته باشند و در  ها باعث مي جلبك
مقدم (هاي طوالني جزر، ميزان آب كمتري را از دست بدهند  زمان

ها، عامل مهمي براي مقابله با خشكي  رشد متراكم اين گونه). 1387
صورت متراكم و خوابيده بر  ها به در اين حالت، ريسه. زدگي است
صورت سطح تماس خود  شوند و بدين ها مشاهده مي سطح سنگ

زدگي  كنند و تراكم آنها مانع خشكي را با هواي مجاور كم مي
تراكم ساختار اين اي و م همچنين، اين حالت ريسه. شود مي

هاي فيزيكي حاصل از كشندهاي  زيستمندان را براي مقابله با تنش
شود كه  اين موضوع باعث مي. كند پي در پي و امواج مناسب مي

يك گونه با رشد و نمو بيش از حد، تمام سطح يك سنگ را 
 ,Dadolahi(ها باقي نگذارد  بپوشاند و جايي براي رشد ساير گونه

توان شاهد  تي كه در مناطق پايين كشندي ميدر صور ).2003
. حضور تعداد زيادي گونه بر روي يك قلوه سنگ كوچك بود

هاي سبز  اي كم جلبك خوبي علت تنوع گونه مطالب عنوان شده به
  .دهد نسب به دو گونه ديگر را نشان مي

  سپاسگزاري. 5

كه  است 34/100-36758اين تحقيق بخشي از طرح شماره  
الي سازمان حفاظت محيط زيست ايران توسط با حمايت م

دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر به انجام رسيده و 
بدينوسيله مراتب قدرداني خود را از كليه كساني كه در انجام 
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