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چکيده
پد يد ه شکوفايي جلبکی، بلوم يا کشند قرمز به 
تکثير فراوان از يک گونه جلبک ميکروسکوپي، 
هميشه  ضرورتا  قرمز  کشند  مي شود.  گفته 
قرمز نيست اين اصطالح بيشتر مرتبط است 
با اصل ماهيت پد يد ه شکوفايي و رنگ هاي 
د يگري نيز مشاهد ه می شود. د ر آبزی پروری 
شکوفا  را  مفيد  جلبک های  مصنوعی  بطور 
طبيعی  طور  به  که  محل هايی  د ر  می کنند. 
جلبک ها شکوفا می شوند صيد بيشتری هم 
بزرگ، شکوفايي  بيشتر آب هاي  د ر  هست. 
فصلي گونه های فيتوپالنکتون پد يد ه ای معمول 
است اما نوعی از شکوفايي با ماهيتي متفاوت 
و  معمول  غير  د ر شکوفايي  د ارد.  وجود  هم 
مضر، غلظت باالي سم يا تراکم گونه جلبکي 
است  شکوفايي  نوع  اين  ايجاد  عامل  مضر 
به  و  مضر   جلبکي  شکوفايي  اصطالحا  که 
اختصار HAB ناميد ه مي شود. کشند قرمز 
اعم از انواع مضر و يا بي خطر از سراسر د نيا 
جلبکی  شکوفايی  موارد  است.  شد ه  گزارش 
مضر موجب مرگ آبزيان، خسارت به محيط 
انسان  و  زيست، صنايع مختلف، گرد شگری 
تنوعی  فارس  خليج  های  آب  د ر  می گرد ند. 
از فيتوپالنکتون های مفيد و گونه های بالقوه 
خطرناک وجود د ارد. د ر کنار عوامل مخرب 
د ر اين اکوسيستم حساس و شکنند ه، نگرانی 
از بروز مجد د شکوفايی جلبکی مضر همواره 

وجود د ارد.

واژگان كليدی: فيتوپالنکتون، کشند قرمز، 
Red Tide

مقدمه
فيتوپالنکتون ها بر آب و هواي کره زمين تاثير 
مهمی د ارند چون اولين حلقه از زنجيره توليد 
و پايه شبکه غذايي د ريا هستند. اين جاند اران 
ريز ميکروسکوپی د ر محيط هاي آبي قد رت 
شناوري فعال ند ارند، و با جريان هاي د ريايي 
جابجا می شوند. اگرچه فيتوپالنکتون ها بد ون 
تحت  اما  نيستند  د يد ن  قابل  ميکروسکوپ 
شرايط خاص شکوفايی، تود ه های جلبکی با 
ماهواره از فضا د يد ه می شوند. طبق گزارش 
د رصد   90 تا   50 بين  فيتوپالنکتون ها  ناسا 
اکسيژن هوايی را که تنفس می کنيم توليد 
اکسيد  د ی  گاز  بيشتر  همچنين  می کنند. 
کربن اتمسفر را نيز جذب می کنند. اين امر به 
تعاد ل اکوسيستم کمک می کند که برای همه 
موجود ات زند ه و سياره زمين ضروری است. 
بيش از 99 د رصد موجود ات آبزی برای بقا، 
فيتوپالنکتون ها  به  غير مستقيم  يا  مستقيم 

  )Hoppenrath, 2009( .وابسته اند

شکوفايی و اهميت فيتوپالنکتون ها در 
صيد و آبزی پروری

و  جلبک ها  وجود  اثر  بر  د ريا  آب  رنگ 
د يد ه  آبي  مواقع  بيشتر  د ر  رنگد انه هايشان 
وجود  بخاطر  مختلف،  هاي  مي شود. جلبک 
نيز  مختلفي  رنگ هاي  متفاوت،  رنگد انه هاي 

1. Harmful Algal Blooms (HAB) 

فیتوپالنکتون ها 
بر آب و هواي 
كره زمین تاثیر 
مهمی د ارند 
چون اولین 
حلقه از زنجیره 
تولید و پایه 
شبکه غذایي 
د ریا هستند. 
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توليد مي کنند. زمانی که ميزان نور، د ما و مواد 
غذايی مناسب باشد فيتوپالنکتون ها به فراوانی 
انبوه  تود ه هاي  که  شرايط  اين  می شوند  تکثير 
ليتر  د ر  ميليون سلول  با جمعيت چند  جلبکی 
اصطالحا شکوفايی می نامند. تشکيل  را  هستند 
د هند. تکثير فراوان يک گونه جلبک ميکروسکوپي 
نسبت به ساير گونه ها بطوريکه باعث تغيير رنگ 
آب شود پد يد ه شکوفايي جلبکی، بلوم يا کشند 
بر  شکوفايي  شرايط  د ر  مي شود.  ناميد ه  قرمز 
طيفي  است  ممکن  جلبک،  رنگد انه  نوع  اساس 
نارنجي، زرد،  از رنگ هاي قرمز، صورتي، بنفش، 
از  آيد.  پد يد  آب  د ر  تيره  سبز  و  قهوه اي  آبي، 
قرمز شد ن  به  منجر  اغلب شکوفايي ها  که  آنجا 
آب د ريا مي شود اصطالح کشند قرمز، جزر قرمز 
آن  به  که  است  نام هايي   Red Tide رد تايد  و 
قرمز  قرمز ضرورتا هميشه  د اد ه مي شود. کشند 
با اصل  بيشتر مرتبط است  اين اصطالح  نيست 
ماهيت پد يد ه شکوفايي و ممکن است رنگ هاي 
زرد، سبز، قهوه ای، نارنجی و صورتی نيز مشاهد ه 
شود. د ر د رياچه های آب شيرين بر اثر شکوفايی 
انواع رشته ای عموما  يا  و  آبی  جلبک های سبز- 
د يد.  می توان  را  پد يد ه  اين  تابستان  نيمه   د ر 

)Anderson, 1997(
شکوفايی زماني مضر است که تراکم پالنکتوني 
باال رفته و سبب کاهش شد يد اکسيژن،  خيلي 
تغيير رنگ آب و توليد ترکيبات سمي متنوع گرد د 
)شکل 1(. بطور کلي عوامل مهم اقيانوس شناسي 
مواد  شوري،  آبی،  جريانات  حرات،   د رجه  مانند 
مواد  کال  و  ويتامين ها  کمياب،  عناصر  مغذي، 
شيميايي د ر بروز کشند قرمز )Red tide( نقش 
د ارند. وقتي د رجه حرارت، شوري و مواد مغذي 
به سطح معيني برسند يک افزيش شد يد د ر بلوم 
جلبکی اتفاق مي افتد. بنابراين شکوفايی جلبکی 
پرغذايی  از  رويت  قابل  نشانه های  از  يکی  مضر 
)يوتريفيکاسيون( د ر بسياری از نقاط د نيا می باشد 
فصلي  و  معمول  شکوفايي   .)Glibert  .2007(
فيتوپالنکتون ها براي گونه هاي مختلف زمان و 

مکان خاصي د ارد.

شکل 1. کشند قرمز مضر د ر آب های ساحلی بوشهر د ی ماه 
1387 )عکس از محسنی زاد ه(

پايه  فيتوپالنکتون  يا  ميکروسکوپی  جلبک  های 
شبکه غذا د ر محيط هاي آبي هستند و رشد شان 
بستگي به د ماي آب، د ي اکسيد کربن و ترکيبات 
 Glibert,( د ارد  سيليس  و  فسفات  نيتروژن، 
تصفيه  آنها  مهم،  نقش  اين  بر  عالوه   .)2007
کنند گان زيستی منابع آبي بود ه و ميزان اسيد يته 
محيط را تعد يل مي نمايد. عالوه بر نقش اساسی 
د ر تثبيت گاز د ی اکسيد کربن و توليد اکسيژن، 
آبی،  محيط های  د ر  جلبک ها  طبيعی  شکوفايی 
به معنی غذای بيشتر و د ر د سترس برای ساير 
موجود ات می باشد. به همين د ليل د ر آبزی پروری 
شکوفا  را  مفيد  جلبک های  مصنوعی  طور  به 
می کنند )شکل 2(. رمز موفقيت د ر صنعت آبزی 
مناسب  گونه  های  از  موقع  به  شکوفايی  پروری 

جلبکی و کنترل گونه های نامطلوب می باشد.

شکل 2. تصاوير ميکروسکوپی برخی جلبک های مفيد )عکس 
از محسنی زاد ه(

پراكنش كشند قرمز
بي خطر  يا  و  مضر  قرمز  کشند  د نيا  سراسر  از 
د ر  مضر  قرمز  کشند  وقوع  است.  شد ه  گزارش 
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شيلي،  کاناد ا،  برزيل،  آرژانتين،  کشورهاي 
د انمارک، انگلستان، فرانسه، گواتماال، هونگ 
کونگ، هند، ايرلند، ژاپن، نروژ، گينه نو، پرو، 
اسپانيا،  اسکاتلند،  روسيه،  روماني،  فيليپين، 
سوئد، تايلند، آمريکا، نزوئال و از خليج فارس 
امارات متحد ه عربي و  سواحل کويت، قطر، 
)شکل 3(. کشند  برد  نام  توان  می  را  ايران 
قرمز مضر د ر تابستان سال 2001 د ر آب هاي 
کشور کويت سبب مرگ و مير بيش از 2500 
شد  اقتصاد ي  سنگين  زيان هاي  و  آبزي  تن 
)Glibert, 2002(. د ر د و د هه اخير آب های 
ايرانی خليج فارس به ويژه سواحل هرمزگان 
است.  بود ه  شکوفايی  انواع  شاهد  بوشهر  و 
ميگو  پرورش  سايت های  و  مزارع  همچنين 

بلوم های پايد اری را تجربه کرد ه اند. 

شکل 3. نقشه پراکنش جهانی مرگ و مير ماهيان د ر اثر 
)Gilbert et al. 2005( کشند قرمز مضر

سال  از  پيش  تا  بوشهر  استان  های  آب  د ر 
1386 به طور مقطعی حضور گونه هايی از 
اسيالتوريا،  پروروسنتروم،  ناکتيلوکا،  جنس 
باال  تراکم  با  الکساند ريوم  و  جيمنود ينيوم 
د ر  گسترد ه  شکوفايی  و  است  شد ه  گزارش 
ای  گونه  توسط  اغلب  بوشهر  استان  جنوب 
مهر  د ر  اما  است.  بود ه  ناکتيلوکا  جنس  از 
ماه 1387، شکوفايي جلبکي مضر و مرگبار 
ناشي از گونه کوکلود ينيوم د ر آب هاي استان 
هرمزگان مشاهد ه و گستره اين شکوفائي د ر 
چهارم آذرماه همان سال به آب هاي جنوب 
ماه  د ر طول  )شکل 1(.  رسيد  بوشهر  استان 
هاي آذر تا بهمن 1387، اين گونه با گذشت 
زمان و به تد ريج از نايبند د ر جنوب استان تا 
آب های شمال استان بوشهر گسترش يافت 

منطقه جزيره  به  ماه  بهمن  اول  هفته  د ر  و 
شمالي )جنوب بند ر گناوه( رسيد. علی رغم 
استقرار گسترد ه چند ماهه شکوفايی شد ت 
تلفات ماهيان د ر آب های بوشهر محد ود بود. 
د ر سال 1389 طی ماه های مهر و آبان تراکم 
باالی فيتوپالنکتون د ر آب های بوشهر بخاطر 
شکوفايی يک نوع جلبک بنام فائوسيستيس، 
بود. همين گونه د ر محد ود ه شمال بوشهر، سبب 
شکوفايی جلبکی گسترد ه ای با تراکم 650000 
سلول د ر ليتر گرد يد. د ر شهريور همين سال، 
گونه ای د يگر از جنس پروروسنتروم غالب بود. 
تنوعی از د و تاژه ای ها بويژه د و گونه از جنس 
پروروسنتروم د ر ماه های شهريور، مهر، آبان، 
تقريبا  تير،  و  خرد اد  ارد يبهشت،  فرورد ين، 
د ر تمام ايستگاه ها د يد ه شد ه اند. شکوفايی 
جلبکی مضر شهريور ماه 1390 منطقه راس 
غالب  نمونه  متری   36 عمق  د ر  خورخان 
ميليون   2 تراکم  حد اکثر  با  الکساند ريوم 
د ر مجتمع  ليتر شناسايی گرد يد.  د ر  سلول 
 ،1392 مرد اد   31 بويرات،  ميگوي  پرورش 
الکساند ريوم با تراکم 500،124 سلول د ر ليتر 
شکوفا شد. د ر حالی که استخرهای پرورشی 
سايت حله شهريور همين سال شاهد شکوفايی 
گونه  ای از تتراسلميس بود ند. مرد اد ماه 1395 
بوشهر شکوفايی  از ساحل  د ور  د ر آب های 
رغم  علی  که  د اد  رخ  پروروسنتروم  جلبکی 
بوی تعفن بخاطر بار آلود گی باال، باعث مرگ 

و مير آبزيان نشد )محسنی زاد ه 1397(. 

جد ول 1. موارد شکوفايی جلبکی طی سال های 1385 تا 
1395 د ر آب های استان بوشهر )محسنی زاد ه 1397(.

 

وضعیت 
حدود تعداد سلول در  سال وقوع محل تلفات

 شکوفایی عامل لیتر

 sp Noctiluca سلول در لیتر 5111111 5831قبل از  جنوب استان بوشهر بدون تلفات

تلفات 
Choclodinium  سلول در لیتر 1111111 5831 خایج فارس گسترده

polykirkoides 

 sp. Phaocystis سلول در لیتر 5111111 5831 استان بوشهر بدون تلفات

 prorocentrum.sp سلول در لیتر 5111111 5831 بوشهراستان  بدون تلفات

 Alexandrium.sp سلول در لیتر 0111111 5811 خورخان راس بدون تلفات

 بدون تلفات
 پرورش مجتمع

 میگوبویرات
 Alexandrium.sp لیتر در سلول 111،505 5810مرداد 

 بدون تلفات
 پرورش مجتمع
 حله میگو

 sp Tetraselmis لیترسلول در  0111111 5810شهریور 

 sp Prorocetrum سلول در لیتر 0111111 5811مرداد  دور از ساحل بوشهر بدون تلفات

 

د ر مهر ماه 
 ،13۸7
شکوفایي جلبکي 
مضر و مرگبار 
ناشي از گونه 
كوكلود ینیوم 
د ر آب هاي 
استان هرمزگان 
مشاهد ه و 
گستره این 
شکوفائي د ر 
چهارم آذرماه 
همان سال به 
آب هاي جنوب 
استان بوشهر 
رسید.

آشنایی با پدیده کشند قرمز برای صیادان، آبزی پروران و جوامع محلی/ محسنی زاده
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آيا كشند قرمز هميشه زيان بار است؟ 
ميکروسکوپي  جلبک  گونه   5000 حد ود  از 
د ر د رياها، حد ود 300 گونه آن قاد ر به ايجاد 
اين  بين 1/4  اين  قرمز هستند که د ر  کشند 
حد ود  تاکنون  هستند.  مضر  انواع  از  کشند ها 
هاي  آب  د ر  سمي  بالقوه  جلبک  گونه   21
خليج فارس شناسايی شد ه است )شکل4(. د ر 
محل هايی که به طور طبيعی جلبک ها شکوفا 
شد ه اند صيد بيشتر د اريم به همين د ليل د ر 
آبزی پروری بطور مصنوعی جلبک های مفيد را 
شکوفا می کنند. اما د ر شکوفايي غير معمول و 
مضر، غلظت باالي سم يا تراکم گونه جلبکي 
که  است  شکوفايي  اين  ايجاد  عامل  مضر 
 Harmful مضر  جلبکي  شکوفايي  اصطالحا 
ناميد ه   HAB اختصار  به  و   Algal Blooms

مي شود )محسنی زاد ه، 1392(.

شکل 4. تصوير برخی گونه های عامل کشند قرمز

عوامل موثر در شکوفايی جلبکی مضر
کشند قرمز اعم از مضر و يا بي خطر د ر سراسر 
کشند  پد يد ه  وقوع  مد ت  است.  د اد ه  رخ  د نيا 
قرمز، زمان محو شد ن آن و محل جد يد بروز 
تاکنون  و  نيست  بيني  پيش  قابل  آن چند ان 
اين  وقوع  از  جلوگيري  براي  مشخصي  روش 
آن  کنترل  امکان  اما  نشد ه  شناخته  پد يد ه 
وجود د ارد. شکوفايی جلبکی تحت تاثير عوامل 
مختلف از جمله آب و هوا و جريان های د ريايی 
می باشد. عالوه بر جابجايی طبيعی گونه ها د ر 
توازن  آب  توسط  جلبکي  گونه هاي  د رياها، 
کشتي ها به نقاطي از د نيا که قبال بطور طبيعي 
د ر آنجا حضور ند اشته اند انتقال می يابند. وزش 
باد هاي شد يد، فراجهش يا آپ ولينگ1، بارش 
باران هاي شد يد و سنگين، استفاد ه از کود د ر 
کشاورزی، آلود گي و تغييرات شوري و د مای 
آب د ر بروز کشند قرمز مؤثر مي باشد. پد يد ه 

باد  که  مي شود  حاصل  وقتي  فراجهش  مهم 
از  را  د ريا  سطح  آب  مد اوم  بطور  آنکه  ضمن 
مي کند سبب  د ور  آن  شيبد ار  رسوبي  ساحل 
شود آب سرد عمقي که محتوي مواد غذايي 
است بطرف ساحل د ريا صعود کند. آلود گي ها 
به طريق مختلف به محيط هاي د ريايي معرفي 
می شوند مانند فاضالب هاي شهري و صنعتي، 
سيالب هاي شد يد، برخورد نفتکش ها، گرد و 
غبار موجود د ر اتمسفر. تخليه اين مواد سمي 
هنگامي که به غلظت معيني برسد باعث مرگ 
و مير آبزيان مي شود. مرگ ماهيان می تواند بر 
اثر خفگي، کمبود اکسيژن، توليد مستقيم يا 

غير مستقيم سموم باشد. 

زيست  محيط  برای  قرمز  خطرات كشند 
و انسان

يکي از آشکارترين تأثيرات اين پد يد ه، مرگ و 
مير گسترد ه ماهيان و آبزيان د يگر است )شکل 
5( که به د اليل مختلفی از جمله غلظت باالي 
سم يا خفگی ناشی از تراکم خيلی زياد جلبک 
 Azanza,( می تواند  باشد.  اکسيژن  کمبود  و 
2008 و Anton, 2008( پيامد مرگ آبزيان 
برای محيط زيست و انسان گسترد ه و پيچيد ه 
است. اين اثرات بطور مستقيم يا غير مستقيم 
بر اثر توليد سم و يا کمبود اکسيژن به هنگام 
مي باشد.  شکوفايي  از  پس  ها  جلبک  تجزيه 
بخشی از پيامد مستقيم مرگ ماهيان، شامل 
فشار روي پرند گان د ريايي و الشخوران است 
از مصرف  ناشي  غذايي  اثر مسموميت  د ر  که 
مرگ  د ر  اند.  شد ه  مرگ  د چار  مرد ه  ماهيان 
اکسيژن  فاسد،  ماهيان  الشه  انبوه،  مير  و 
بطور جد ي کاهش مي د هند عالوه  را  محلول 
بر ماهيان مرگ و مير تعد اد غير مشخصي از 
کفزيان و بي مهرگان که د ر اعماق آب زند گي 
مي کنند نيز روی می د هد. از طرفی د ر خيلي 
از مناطق، شکوفائي گسترد ه فيتوپالنکتون ها 
نشود  ميري  و  مرگ  هيچ  است سبب  ممکن 
اما باعث توليد آبي مضر و لجن آلود با بوهاي 
زنند ه و ناخوشايند بشود )بخصوص جلبک هاي 
آبي- سبز بوهاي ناخوشايند ي توليد مي کنند(. 
که  جلبک هايی  توسط  قرمز  کشند  انواع  د ر 

 

1. Upwelling 

عالوه بر جابجایی 
طبیعی گونه ها د ر 
د ریاها، گونه هاي 
جلبکي توسط آب 

توازن كشتي ها به 
نقاطي از د نیا كه 
قبال بطور طبیعي 

د ر آنجا حضور 
 ند اشته اند 

انتقال می یابند.



41
بهار و تابستان 98

آلود ه  آبزي  توليد سم د ارند، مصرف  توانايی 
به سم بطور مستقيم مي تواند منجر به بروز 
بيماری های مهلک د ر انسان گرد د. همچنين، 
انواع  از  برخی  د ر  آلود ه  های  آب  با  تماس 
و  پوستی  حساسيت های  می تواند  شکوفايی 
تنفسی را ايجاد کند. از نظر وضعيت اقتصاد ي 
تاثير  قرمز  کشند  وقوع  اجتماعي،  شرايط  و 
زيان باری بر صنعت تکثير و پرورش، صيد 
ها  شيرين کن  آب  گرد شگری،  صياد ي،   و 
)Caron, 2009(، و محيط زيست د ريا د ارد. 

شکل 5. مرگ و مير گسترد ه ماهيان د ر آب های 
هرمزگان خليج فارس، شکوفايی جلبکی مضر سال 1387

بروز شکوفائي جلبکي مضر، آثار متعدد ی بر 
سالمت عمومي و اقتصاد د ر مناطق ساحلي 
به  از سواحل  استفاد ه  يا  و  کرد ن  شنا  د ارد. 
هنگام کشند قرمز بر اثر بسياری از گونه های 
معمول، براي بسياری از مرد م بي خطر است. 
اگرچه حساسيت پوستي پس از شنا توسط 
عد ه اي گزارش شد ه است. د ر کشند های قرمز 
حاصل از گونه های مضر، ناراحتی هايی چون 
د ر  مي کند.  بروز  گلو  و  بيني  التهاب چشم، 
صورتی که شکوفايی بر اثر انواع جلبک   های 
توليد کنند ه سم باشد، مصرف آبزيان آلود ه 
می تواند با بيماری های گوارشی و يا عصبی 
همراه بشود )Glibert, 2005(. امواج باد و 
قايق هاي موتوري د ر کشند های قرمز مضر و 
شد يد اجزاء سم را د ر هوا پخش مي کنند که 
اين وضع سبب بروز التهاب هايی د ر مرد مان 

ساحل نشين مي گرد د. 
تنها راه اطمينان شناسايی نوع سلول عامل 
ايجاد شکوفايی جلبکی )کشند قرمز( است. 
اما به عنوان يک توصيه عمومی ضروری است 
که به هنگام شکوفايي جلبکي يا تغيير رنگ 
آب ماهيگيري نکرد ه و بطور کلی آبزيانی را 

يا مرد ه اند هرگز  به هنگام صيد بي حال  که 
مصرف نکرد. و حتی برای شنا الزم است افراد 
به اطالعات مربوط به وقوع شکوفايي جلبکي 
زير  تا  آب  که سطح  هنگامي  و  کرد ه  توجه 
زانوان است و د ر اين حالت نتوان پاي خود را 
د يد، به هيچ وجه شنا جايز نيست. سرانجام 
د ر صورت بروز بيماري پس از خورد ن غذاهاي 

د ريايي مراجعه به پزشک ضروری است.

نتيجه گيری
تاثير تغييرات شد يد و نامتعارف آب و هوايي 
اخير،  هاي  سال  د ر  ويژه  به  زمين،  کره  د ر 
معمول  غير  وقايع  براي  اي  زمينه  مي تواند 
د ر  مضر  جلبکي  هاي  شکوفايي  همچون 
سراسر د نيا و بويژه اکوسيستم حساس خليج 
فارس گرد د. اين تاثيرات متقابل به صورت يک 
رابطه زنجيره ای ساد ه عمل نمی کنند بلکه يک 
شبکه پيچيد ه از عوامل زند ه و غير زند ه د ر آن 
اثر د ارند. يکی از چالش های زيست محيطی 
امروز، د رک اين وقايع است. تحقيقات متعد د 
اکثريت  د ر  می د هد  نشان  جهانی  سطح  د ر 
موارد فعاليت اين شکوفايی های جلبکی مضر 
با فعاليت های مخرب و آاليند گی انسان ارتباط 
های  آب  د ر   .)Maso, 2006( د ارد  جد ی 
فيتوپالنکتون های  از  تنوعی  فارس  خليج 
مفيد و گونه های بالقوه خطرناک وجود د ارد. 
د ر کنار عوامل مخرب د يگر د ر اين اکوسيستم 
مجد د  بروز  از  نگرانی  شکنند ه،  و  حساس 
د ارد.  وجود  همواره  مضر  جلبکی  شکوفايی 
بهترين اقد ام پيشگيرانه د ر مورد وقوع کشند 
قرمز، حفاظت و ممانعت از ورود آاليند ه ها و 
مواد مغذی به محيط های آبی است. اما پس 
اقد ام عملی، شناخت  نوع  برای هر  وقوع،  از 
قد م  اولين  و  است  قرمز ضروری  نوع کشند 
نمونه برد اری از آب و شناسايی سلول عامل 
ايجاد شکوفايی به کمک ميکروسکوپ د ر يک 
آزمايشگاه تخصصی می باشد. مختصات محل 
اين  د رگير  محد ود ه  گزارش  شکوفايی،  بروز 
پد يد ه، مشاهد ه و ثبت وضعيت آب از نظر نوع 
رنگ، بو، شفافيت يا کد ورت آب مهم است. 
د ر صورت آسيب به آبزيان، گزارش وضعيت 

 

  

 

 

تاثیر تغییرات 
شد ید و 
نامتعارف آب و 
هوایي د ر كره 
زمین، به ویژه 
د ر سال هاي 
اخیر، مي تواند 
زمینه اي براي 
وقایع غیر 
معمول همچون 
شکوفایي هاي 
جلبکي مضر د ر 
سراسر د نیا و 
بویژه اكوسیستم 
حساس خلیج 
فارس گرد د.

آشنایی با پدیده کشند قرمز برای صیادان، آبزی پروران و جوامع محلی/ محسنی زاده
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از قبيل بی حالی ماهيان و يا مرگ و مير آنها و 
از  راستای جلوگيری  د ر  تلف شد ه  آبزيان  حجم 
آسيب انسانی و اکوسيستم ضروری است. بر اساس 
تجربه ای از کنترل شکوفايي د ر آب هاي ژاپن، از 
طريق معرفي مواد ی شبه رس، د ر شکوفايی مضر 
خليج فارس طی سال 1387، به کمک هواپيما 
 .)1388 )مرتضوی،  شد  پاشيد ه  رسی  ترکيبات 
نتيجه  از  مانع  باال  هزينه  و  د ريا  وسعت  هرچند 

مناسب عمليات کنترل د ر زمان وقوع می شود. 
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