
7 طبیعت ایران/ جلد 5، شماره 5، پیاپی 24، آذر- دی  1399

هشدار در خصوص خطر نابودی ذخایر ژنتیکی ارزشمند فلور 
جلبکی سواحل دریایی خلیج فارس و دریای عمان

قسمت اول: جلبک های قرمز

 1*- نویسنده مسئول، استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، بندرعباس، ایران 
sohrbipour2@gmail.com :پست الکترونیک

2 - استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، بندرعباس، ایران

جلوه سهرابی پور1* و رضا ربیعی2

برسد )Anonymous, 2020(. مطالعه  بیشتر گروه های پستانداران، 
گونه های  شیرین،  آب  خرچنگ های  دوزیست ها،  پرندگان، 
سفره ماهیان،  کوسه ها،  مرجانی،  صخره های  تجمعات  تشکیل دهنده 
دریایی،  خرچنگ های  درشت پیکر،  ماهیان 
و  تکمیل  سیکادها  و  سوزنی برگ  درختان 
شده  شناسایی  گونه های  از  درصد   5 برای 
است. شده  اعالم  انقراض  هشدار  در جهان 
اعالم  در  شدیدی  خأل   IUCN فهرست 
شامل  تنها  زیرا  دارد،  گیاهی  گونه های 
حدود 28،000 گونه است که تعداد کمی از 
کل گونه های گیاهی جهان را دربرمی گیرد. 
 IUCN مطالعات  بیشتر  حاضر  حال  در 
و  قارچ ها  بی مهرگان،  عالی،  گیاهان  روی 
گونه های آبزی آب های شور و دریایی و اقیانوسی متمرکز است. 
گونه های زیستی موجود در آب ها به ویژه آب های شیرین، بیش از 

 FBU سایر گونه های جهان در معرض تهدید هستند و مجموعه
مسئولیت  اتحادیه  این   )Freshwater Biodiversity Unit(ا

مطالعه و بررسی  این گونه ها را به عهده دارد. 
 Marine( اقیانوسی  و  دریایی  قلمرو  زیستی  گونه های  فهرست 
بخش های  ضعیف ترین  از  یکی   )Biodiversity Unit, MBU
IUCN است و تنها اطالعات مربوط به 15 درصد از گونه های 
این اکوسیستم ها را در بر می گیرد، این اتحادیه ماهیان، بی مهرگان، 
گیاهان )مانگروها و علف های دریایی( و نیز جلبک های موجود 
در اکوسیستم های دریایی را در اولویت مطالعه قرار داده است، 
با اتمام این بررسی ها، تعداد گونه های در معرض تهدید به شش 
و  فعالیت ها  نتایج  طبق  همچنین  یافت.  خواهد  افزایش  برابر 
در  دریایی  گونه های  تعداد   )IUCN( اتحادیه  این  بررسی های 
معرض خطر انقراض از 1 درصد در سال 2000، به 13 درصد 
در سال 2014 رسیده است و تاکنون 1190 گونه در معرض 

مقدمه
تعداد  روش ها،  جدیدترین  با  شده  ارائه  برآوردهای  آخرین  طبق 
گونه  میلیون   8/7 حدود  زمین  سیاره  روی  موجود  گونه های 
درصد   91 و  گونه های خشکی زی  از  درصد   87 درحالی که  است، 

و  ناشناخته  هنوز  دریایی  گونه های  از 
کشف نشده باقی مانده اند، حدود 2/2 میلیون 
هستند  دریایی  گونه های  گونه ها،  این  از 
گرمایش  پدیده   .)Mora et al., 2011(
حیات  جدی،  عامل  یک  به عنوان  جهانی 
می کند  همراه  تهدید  با  را  زنده  موجودات 
گیاهی  جوامع  برای  گریزناپذیری  خطر  و 
و جانوری جهان به شمار می رود، دولت ها 
و مردم کشورهای مختلف جهان در تالش 
برای کاهش دامنه تخریب این پدیده هستند. 

انسان ها،  توسط  طبیعی  زیستگاه های  شدید  تخریب  عالوه بر این، 
اکوسیستم های  و  خشکی  محیط های  در  را  زنده  موجودات  بقای 
آبی روی زمین با تهدید جدی روبه رو کرده است. پدیده در معرض 
خطر بودن گیاهان و حیوانات واقعیتی پذیرفته شده برای دانشمندان 
و اکثریت عامه مردم است. اتحادیه بین المللی حمایت از طبیعت 
معرض  در  )گونه های  اتحادیه  این  قرمز  فهرست  و   )IUCN(
متعددی  علمی  منابع  همچنین  است،  عموم  دسترس  در  خطر( 
است  شده  منتشر  خطر  معرض  در  و  شده  منقرض  گونه های  از 
.)Noss et al., 1997; Shogren & Tschirhard, 2001(

  
IUCN وضعیت گونه های دریایی در برنامه

حفاظت  بین المللی  اتحادیه  سایت  در  شده  ارائه  اطالعات  طبق 
در  گونه های  شناسایی  برای  تاکنون   ،)IUCN( طبیعت  از 
از گیاهان و جانوران  انقراض، بیش از 120،372 گونه  معرض 
و  دارد  ادامه  هنوز  تحقیقات  این  گرفته اند،  قرار  مورد مطالعه 
پیش بینی شده این تعداد تا سال 2020 به تعداد 160،000 گونه 

پدیده گرمایش جهانی به عنوان 
یک عامل جدی، حیات موجودات 
و  می کند  همراه  تهدید  با  را  زنده 
جوامع  برای  گریزناپذیری  خطر 
شمار  به  جهان  جانوری  و  گیاهی 
می رود، دولت ها و مردم کشورهای 
مختلف جهان در تالش برای کاهش 
دامنه تخریب این پدیده هستند.

D
O

I: 
10

.2
20

92
/ir

n.
20

20
.1

22
84

8



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 8

 Polidoro(است دریایی شناسایی شده  از محیط های  خطر 
.)et al., 2011

این  به  پاسخ  از ذخایر گونه های جلبکی  برای حفاظت 
جلبک ها  از  گونه هایی  آیا  است،  ضروری  پرسش ها 

وجود دارند که در معرض خطر انقراض باشند؟ 
یا  است؟ محلی  این خطر چگونه  بروز  محدوده جغرافیایی 

ناحیه ای یا در سطح جهانی؟ 
بر اساس معاهدات یادشده، مقررات مربوط به حفاظت از تنوع زیستی 
Bro� است  پراکنده  و  محدود  بسیار  اما  دارد  وجود  نیز  )جلبک ها 

انقراض  درمورد  شده  ثبت  گزارش  نخستین   .)die et al., 2009
خانواده  قرمز  جلبک های  از  گونه ای  به  مربوط  جلبکی  گونه های 
بوده   Vanvoorstia bennettiana نام  به   Delesseriaceae
از  گونه  تعداد 24  ژاپن  کشور  از   .)Millar & Kraft, 1993( است 
انواع خانواده کاروفیسه از جلبک های سبز آب شیرین و نیز تعدادی 
معرض  در  گونه های  به عنوان  شیرین  آب های  قرمز  جلبک های  از 
عالوه بر این   .)Watanabe et al., 2005( شده اند  گزارش  خطر 
شیرین  آب  کاروفیت  جلبک های  گروه  از  جلبکی  گونه های  برخی 
فهرست  در  و  قانونی  و  ویژه  حفاظت  تحت  استرالیا  و  بریتانیا  در 
 Casanova et al.,( گونه های نادر در معرض خطر قرار گرفته اند
گروه  شیرین  آب  گونه های  از  شده  منقرض  گونه  چهار   .)2003
Chara fibrosa ،Chara globu� نظیرگونه های   Charophyta

گونه های  به عنوان   Nitella minispora و   laris ،Nitella flexilis
 Watanabe( شده اند  اعالم  ژاپن  کشور  اندمیک  شده  منقرض 
بین المللی  سایت  در  شده  ارائه  اطالعات  بر اساس   .)et al. ,2005
هشت  و  دریایی  قهوه ای  جلبک های  از  گونه   23 تاکنون   IUCN
گونه از جلبک های قرمز در سطح جهانی، در معرض تهدید هستند.
تخریب، تغییر و نابودی زیستگاه های گونه های جلبکی، از مهم ترین و 
Bro� )بزرگ ترین عوامل تهدید برای بقای این گونه  ها به شمار می رود 

die et al. , 2009(. تعداد کمی از کشورها قوانینی را برای حفاظت 
از جلبک ها تصویب کرده اند، کشور استرالیا یکی از این کشورها است. 
در سال های اخیر، گونه های متعددی از جلبک ها شناسایی و معرفی 
شده اند، این گونه ها بیشتر گونه های نادر کریپتیک یا پنهان هستند که 
به یاری علوم جدید بیوتکنولوژی و تاکسونومی مولکولی شناسایی 
کریپتیک  نادر  گونه های  این   .)Brodie et al.  ,2009( می شوند 
شناسایی  قابل  مدرن  تکنولوژی های  از  استفاده  با  و  سختی  به  که 
تاآنجایی که  دارند،  قرار  بیشتری  نابودی  خطر  معرض  در  هستند 
می گیرند.  قرار  نابودی  معرض  در  شناسایی،  از  پیش  آنها  از  برخی 
زیستگاه های  از  حفاظت  )الف(  روش  دو  به  جلبک ها  از  حفاظت 
بسیاری  می شود.  انجام  جلبکی  گونه های  از  حفاظت  )ب(  و  آن ها 
از محققان، حفاظت از زیستگاه ها را ترجیح می دهند چرا که در این 
روش گونه ها قادر به پاسخگویی به تغییرات محیطی بوده و می توانند 
با تغییرات ایجاد شده سازگار شوند. برای حفاظت از جلبک ها باید 
رویکردهای متفاوتی را در نقاط مختلف جهان مورد توجه قرار داد. 
محل جغرافیایی حضور گونه ) به عنوان مثال نواحی تروپیکال یا نواحی 

معتدل( سبب اتخاذ روش های مختلف در حفاظت از آنها می شود. 
برای گونه های انحصاری و ویژه باید حتی بیولوژی و فنولوژی 
آن ها را نیز مد نظر قرار داد، آیا حفاظت از گونه نیازمند طراحی 
سایتی با ویژگی  های مطلوب آن است؟ آیا حفاظت از یک گونه 
باید به صورت انفرادی باشد؟ یا به صورت گروهی حفاظت شوند؟
نیز می توان روش های حفاظتی مختلفی  تهدید  به عوامل  بسته 
پدیده  نظیر  عواملی  در مورد  به عنوان مثال  داد.  قرار  نظر  مد  را 
گرمایش زمین یا تغییرات اقلیمی باید گونه های در معرض تهدید 
در شرایط محیطی مطلوبی نگهداری شوند. اگر گونه ای به دلیل 
شرایط توسعه ای نظیر ساخت و سازهای دریایی یا احداث پل 
قانونی  باید روش های  تهدید است  منطقه در معرض  در یک 
انقراض  معرض  در  گونه ای  اگر  حال  کرد.  اتخاذ  را  دیگری 
بود باید برای جلوگیری از انقراض آن اقدامات اساسی انجام 
داد. برای این گونه جلبک ها باید کلکسیون های زنده گیاه را 
به صورت کشت در شرایط کنترل شده راه اندازی کرد، در این 
حالت، باید تنوع ژنتیکی جمعیت گونه را نیز مد نظر قرار داد 
تا بتوان دوباره آن را در محیط های طبیعی احیا کرد. شناخت 
گونه های جلبکی در معرض تهدید انقراض یکی از نیازهای 
تعداد  چه  اینکه  گونه هاست.  این  از  حفاظت  برای  اساسی 
از گونه های میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک جلبک ها در 
معرض تهدید انقراض قرار دارند بسته به شناخت و دانش ما از 
 .)Brodie et al. ,2009 ( تنوع زیستی منطقه مورد نظر است

گونه های جلبک های دریایی در معرض خطر در ایران
انسانی  عوامل  از  ناشی  دست کاری های  و  اقلیم  تغییر 
تنوع زیستی را در آب های دریایی خلیج فارس و دریای 
ایران  شمال  در  خزر  دریاچه  و  کشور  جنوب  در  عمان 
گونه های  از  برخی  است،  داده  قرار  خطر  معرض  در 
قرمز  فهرست  در  و  هستند  انقراض  حال  در  نواحی  این 
)بی نام،  شده اند  ثبت  طبیعت  از  حفاظت  جهانی  اتحادیه 
در   IUCN همکاری  با  که  مطالعه  یک  در   .)1394
از 62 گونه  بیش  انجام شده است  متحده عربی  امارات 
جانوری و 8 گونه گیاهی اعم از خشکی زی و دریایی 
اما  دارند،  قرار  انقراض  خطر  از  مختلفی  درجات  در 
هیچ یک از گونه های موجود در مجموعه 121 گونه ای 
فهرست  در  عربی،  متحده  امارات  دریایی  جلبک های 
.)Al�Dhaheri, 2017( گزارش نشده اند IUCN قرمز
Børgesen, 1939; Ni� خارجی  بررسی های  )طی 
انجام  داخلی  و   )zamuddin & Gessner, 1970
شده روی فلور جلبکی آب  های دریایی خلیج فارس و 
دریای عمان در دو سه دهه اخیر، تاکنون بیش از 347 
گونه جلبکی شناسایی شده است، جلبک های قرمز با 
تعداد 167 گونه دارای بیشترین تنوع گونه ای هستند، 
سبز  جلبک های  برابر  دو  از  بیش  تقریبًا  آنها  تعداد 
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است  گونه(   79( قهوه ای  جلبک های  و  گونه(   80(
وهمکاران  سهرابي پور  1384؛  همکاران،  و  )ربیعی 
 Sohrabipour & Rabiei, 1999,1382، 1386؛
 2005a, 2005b, 2007, 2008; Sohrabipour
 et al., 2004; Sohrabipour et al., 2005;
 .)Bellorin et al., 2008; Pirian et al., 2016
نشان می دهد  اخیر  بازدیدهای محیطی در سال های 
به ویژه  دریایی  جلبک های  گونه ای  تراکم  و  تنوع 
و  سیستان  استان های  سواحل  در  قرمز  جلبک های 
بلوچستان )دریای عمان(، هرمزگان و بوشهر کاهش 

داشته اند.  قابل توجهی 
ارائه فهرست جامعی از گونه های جلبکی شناسایی شده 
از شاخه های مختلف جلبک های موجود در آب های 
سواحل جنوبی کشور، یکی از ضرورت های اساسی برای 
پیگیری روند تغییرات تنوع گونه ای در چشم اندازهای 
گونه های  از  مواردی  به  نوشتار  این  در  است.  آینده 
جلبک های قرمز و گزارش آن ها از مناطق جزر و مدی 
بوشهر  و  بلوچستان  و  سیستان  هرمزگان،  استان های 
اشاره می شود که طی بررسی های فلور جلبکی آب های 
جنوب کشور شناسایی و از تعداد آنها در جمع آوری های 
جدید به شدت کاسته شده است، همچنین عوامل احتمالی 
مؤثر در وقوع این کاهش بررسی و راهکارهای احتمالی 

برای رفع این مشکل ارائه شده است. 
بنادر  سواحل،  از  شده  جمع آوری  قرمز  جلبک های 
شناسایی  تاکنون  که  ایران  جنوبی  استان  سه  جزایر  و 
خانواده   32 به  متعلق  گونه،   167 در مجموع  شده اند، 
و 74 جنس بوده اند )جدول 1(. بر این اساس خانواده 
و  جنس   16 با   )Rhodomelaceae( رودومالسه 
آن  از  پس  است،  داشته  را  تنوع  بیشترین  گونه   37
با   )Gracilariaceae( گراسیالریاسه  خانواده های 
 )Ceramiaceae( سرامیاسه  و  گونه   17 و  جنس   2
قرار  سوم  و  دوم  رتبه های  در  گونه   13 و  جنس   4 با 
 Cystocloniaceae سیستوکلونیاسه  خانواده  داشتند. 
از  Hypnea و 10 گونه، یکی دیگر  با یک جنس  نیز 
خانواده های متنوع جلبک های قرمز در سواحل جنوبی 

کشور است )جدول 1(. 
در سه  آنها  پراکنش  تفکیک  و  گونه  ها  پراکنش  از لحاظ 

استان جنوبی کشور، سواحل چابهار در استان سیستان و بلوچستان با 
117 گونه جلبک قرمز، دارای بیشترین تنوع در گونه های جلبک های 
قرمز سواحل جنوب ایران است، پس از آن استان هرمزگان با 113 
گونه و استان بوشهر با 72 گونه در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. 
سه  در  مختلف  جنس های  به  متعلق  تهدید  معرض  در  گونه های 
استان جنوبی کشور در جدول 2 آمده است. بر اساس اطالعات این 
خانواده  گونه های  در مورد  حضور  کاهش  میزان  بیشترین  جدول، 
خانواده های  و  است  بوده  گونه   23 تعداد  با   Rhodomelaceae
Gracilariaceae و Ceramiaceae به ترتیب با تعداد 13 و 12 
گونه در حال کاهش رتبه های دوم و سوم خانواده های در معرض 
به صورت  بیشتر   Ceramiaceae خانواده  اعضای  هستند.  تهدید 
تشخیص  نیز  دلیل  همین  به  و  هستند  گونه ها  سایر  روی  اپی فیت 
آن ها با چشم غیر مسلح سخت است. همین امر، بررسی های دقیق را 
در مورد این گروه ضروری می کند، زیرا وجود آنها وابسته به حضور 
گونه  های میزبان ماکروسکوپی است، به طوری که ممکن است با حذف 
گونه های میزبان و پیش از شناسایی دقیق و تعیین تعداد واقعی تنوع 

آنها، از عرصه های طبیعی حذف شوند.
نتایج نشان داد، سواحل بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان 
با 63 درصد، دارای بیشترین گونه های جلبکی در معرض خطر )74 
گونه از 117 گونه( هستند، بعد از آن، استان هرمزگان با 60 درصد 
)68 گونه از 113 گونه( و سواحل استان بوشهر با 45 درصد )36 

گونه از 77 گونه ( در رتبه های بعدی قرار دارند )جدول 2(. 
آنچه در بخش نخست این نوشتار بدان اشاره شده است، جلبک های 
این  است،  ایرانی خلیج فارس و دریای عمان  قرمز دریایی سواحل 
باال،  اقتصادی  ارزش  با  گونه هایی  به عنوان  جلبکی  شاخه  و  گروه 
تنوعی  که  می روند  شمار  به  جلبکی  متنوع ترین شاخه های  از  یکی 
اما  دارند،  سبز  و  قهوه ای  جلبک های  شاخه های  برابر  دو  از  بیش 
متأسفانه به دلیل ساختارهای ظریف، یا گوشتی آنها، همان گونه که در 
جدول 2 ارائه شده است، در سال های اخیر از تعداد آنها به شدت 
کاسته شده است، تاآنجایی که امروزه برخی از آنها در سواحل کشور 

دیده نمی شوند. 
بیشتر درمورد  تنوع جمعیت گونه ها  کاهش  ذکر شد  که  همان طور 
نرم  گوشتی  ساختار  یا  ظریف،  بافت  دارای  که  است  جلبک هایی 
 Corynomorpha هستند، از این میان می توان به گونه هایی نظیر
prismatica ،Lomentaria baileyana ،Tolypiocladia glo�
merulata ،Taenioma nanum ،Leveillea jungerman�

گونه های  نیز  و   )1 )شکل   Sebdenia flabellate و   nioides

جدول 1- تعداد خانواده ها، جنس ها و گونه های جلبک های قرمز شناسایی شده خلیج فارس و دریای عمان در سواحل استان های جنوبی ایران

ردیفخانواده جلبکیتعداد جنستعداد گونه

21ACROCHAETIACEAE1        

11AHNFELTIACEAE2
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جدول 2- فهرست و پراکنش گونه های جلبک های قرمز شناسایی شده در معرض تهدید

پراکنش در سواحل جنوبی ایران
Families and Species of Rhodophyta

هرمزگانچابهار بوشهر

BONNEMAISONIACEAE

+Asparagopsis taxiformis )Delile( Trevisan d e Saint�Léon1 

CALLITHAMNIACEAE

+Aglaothamnion cordatum )Børgesen( Feldmann�Mazoyer2

+Aglaothamnion hookeri )Dillwyn( Naggs et Hommersand3

+Antithamnion cruciatum )C. Agardh(.4

+ Crouania attenuata )C. Agardh( J. Agardh5

CERAMIACEAE

+ Ceramium cimbricum H.E. Petersen6

+ Ceramium codii )H.Richard( Mozoyer7

++Ceramium cruciatum  F. S. Collin & Harvey8

+Ceramium diaphanum )Lightfoot( Roth9

+Ceramium luetzelburgii O.C.Schmidt10

++ Ceramium manorense P. Anand11

+ Ceramium maryae Weber – van Bosse12

+Ceramium tenerimum )Martens( Okamora13

++ Ceramium truncatum H. Petersen14

++ Corallophila bella )Setchell & Gardner( R. E. Norris15

++ Corallophila  kleiwegii Webber�van Bosse16

++Gayliella flaccida )Harvey ex Kützing( T.O.Cho et al17

CHAMPIACEAE

++ Champia compressa Harvey18

++Champia compressa var. scindica Børgesen19
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++ Champia kotschyana Endlicher et Diesing20

+ Champia zonata ) J. Agardh ( J. Agardh21

CORALLINACEAE

+-- Pneophyllum fragile Kützing22

CORYNOMORPHACEAE

++ Corynomorpha prismatica )J. Agardh( J. Agardh23

CYSTOCLONIACEAE

+Hypnea ecklonii Suhr24

+ Hypnea flagelliformis Greville ex J. Agardh25

DASYACEAE

+++ Dasya anastomosans )Weber�van Bosse( M.J. Wynne26

+ Dasya baillouviana )S.G. Gmelin( Montagne27

+Dasya ocellata )Grateloup( Harvey28

+Dasya  scoparia Harvey29

+++ Heterosiphonia  crispella )C. Agardh( M. J. Wynne30

DELESSERIACEAE

+Apoglossum spathulatum )Sonder( Womersley & Shepley31

+ Cotoniella filamentosa )Howe ( Bogesen32

+Martensia australis  Harvey33

++Myriogramme okhaensis Børgesen34

++Taenioma nanum )Kützing( Papenfuss35

ERYTHROTRICHIACEAE

+++Erythrocladia irregularis Rosenvinge36

+++ Erythrotrichia carnea )Dillwyn( J. Agardh37

+++Sahlingia subintegra )Rosenvinge( Kornmann38

GELIDIACEA
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++Gelidium chilense )Montagne( Santelices & Montalva39

GELIDIELLACEAE

+++ Gelidiella acerosa )Forsskål( Feldmann & G. Hamel40

+++ Gelidiella myrioclada )Børgesen( Feldmann & G. Hamel41

+ Gelidiella ramellosa )Kützing( Feldmann & Hamel42

GIGARTINACEAE

++ Chondracanthus acicularis )Roth( Fredericq43

+Chondrus ocellatus Holmes44

GRACILARIACEAE

+Gracilaria arcuata Zanardini45

+ Gracilaria armata )C. Agardh( Greville46

+Gracilaria coronopifolia J. Agardh47

+Gracilaria gracilis )Stakhouse( Steentoft , Irvin & Farnham48

++ Gracilaria millardetii )Montagne( J.Agardh49

++Gracilaria pygmea Børgesen50

++Gracilaria preissiana )Sonder( Womersly51

+Gracilaria robusta  Setchell52

+++Gracilaria salicornia )C. Agardh( Dawson53

+Gracilaria spinulosa )Okamora( C. F. Chung54

++Gracilaria textorii )Suringar( Detoni55

+ Gracilaria vieillardii P.C. Silva56

+ Gracilariopsis  persica Oliviera , Sohrabipour & Bellorin57

HALYMENIACEAE

++ Grateloupia comorinii Børgesen58

+Grateloupia somalensis Huck59

+ Halymenia porphyraeformis Parkinson60
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+Halymenia dilatata Zanardinii61

HYMENOCLADIACEAE

+++Asteromenia peltata )W.R.Taylor( Huisman & A.J.K.Millar62

LIAGORACEAE

+Helminthocladia australis Harvey63

LOMENTARIACEAE

+++  Ceratodictyon variabile )J. Agardh( R.E. Norris64

+Lomentaria baileyana )Harvey( Farlow65

++ Lomentaria corallicola Børgesen66

+Lomentaria sp.67

PHYLOPHORACEAE

+ Ahnfeltiopsis pygmaea )J. Agardh( Silva et Decew68

RHODOMELACEAE

++ Acanthophora muscoides )Linnaeus( Bory de Saint�Vincent69

+++ Acanthophora nayadiformis )Delile( Papenfuss70

+ Chondria arcuata Hollenberg71

+Chondria bernardii P. Dangeard72

++Chondria cornuta Børgesen73

+++ Chondria dasyphylla )Woodward( C. Agardh74

+Chondria hypnoides Børgesen75

+ Chondria nidifica Harvey76

+Chondria oppositiclada E.Y. Dawson77

+++ Herposiphonia secunda )C. Agardh( Ambronn78

++ Herposiphonia secunda f. tenella )C. Agardh( M.J. Wynne79

+Laurencia filiformis )C. Agardh( Montagne80

+++ Laurencia intricata J.V. Lamouroux81

i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 14
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+Laurencia platyclada Borgesen82

+Laurencia, obtusa var. compacta A.B.Cribb83

+Laurencia obtusa A.B.Cribb84

+++Leveillea jungermannioides )K. Hering & G. Martens( Harvey85

++ Lophocladia lallemandi )Montagne( F. Schmitz86

+Lophosiphonia obscura )C. Agardh( Falkenberg87

+Melanothamnus somalensis Borent & Falkenberg88

Neosiphonia  ferulacea )Suhr ex J. Agardh(. Guimaräes & Fujii89

++Polysiphonia scopulorum var. villum )J. Agardh( Hollenberg90

+++ Tolypiocladia glomerulata )C. Agardh( F. Schmitz91

RHODYMENYACEAE

++Botryocladia leptopoda )J. Agardh( Kylin92

+Botryocladia leptopoda  )Børgesen( Børgesen93

+Rhodymenia sp.94

SARCOMENIACEAE

+Cottoniella filamentosa )M.A.Howe( Børgesen95

++Platysiphonia delicata )Clemente( Cremades 96

SCINAIACEAE

+ Scinaia  carnosa )Kutzing( J. Agardh97

+++Scinaia hatei Børgesen98

+ Scinaia fascicularis )Børgesen( Huisman99

+Scinaia furcellata  )Turner( J. Agardh100

+ Scinaia moniliformis J. Agardh101

++ Scinaia tsinglanensis C.K.Tseng102

SEBDENIACEAE

+ Sebdenia flabellata )J. Agardh( P.G. Parkinson103



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 16

SOLIERIACEAE

+ Solieria dura )Zanardini( F. Schmitz104

++Solieria anastomosa P.W. Gabrielson & Kraft105

+ Solieria tenuis Zhng et E. Z. Xia106

STYLONEMATACEAE

+++ Chroodactylon ornatum )C. Agardh( Basson107

++ Stylonema alsidii )Zanardini( K. Drew108

WRANGELIACEAE

++ Anotrichium tenue )C. Agardh( Nägeli109

+Griffithsia globulifera Harvey ex Kützing110

357468Total

)شکل   Osmundea و    Chondria ،Acantophora جنس های 
متعلق  گونه های  کرد.  اشاره    Rhodomelaceae خانواده  از   )2
به خانواده Lomentariaceae تنها در سال های نخست کار روی 
جمع آوری  منطقه  از   1375 الی   1370 سال های  در  جلبکی  فلور 
سواحل  در  آنها  از  آثاری  دیگر  آن  از  پس  و  شدند  شناسایی  و 
نظیر  اپی  فیتی  و  ظریف  گونه های  است.  نشده  دیده  کشور  جنوبی 
Crouania attenuata و Griffithsia  globulifera )شکل 2( 
شناسایی  اولیه  سال های  در  که  بودند  کمیابی  بسیار  گونه های  نیز 
شدند و در رویش های اخیر منطقه دیده نشدند. گونه ماکروسکوپی 
Bonne� خانواده  از   Asparogopsis taxiformis ارزشمند  و 

maisoniaceae )شکل 2( از گونه های منحصر به فرد ساحل خلیج 
از  اخیر  سال های  در  که  است  گونه هایی  از جمله  نیز  بوشهر  نایبند 

عرصه های رویشی این منطقه حذف شده است.
گونه های آگاروفیت دارای ترکیبات بیوپلیمری ارزشمند آگار نظیر 
 ،)3 )شکل   Gelidiellaceae خانواده  از   Gelidiella acerosa
  Gracilariaceae خانواده  از   Gracilaria salicornia گونه 
)شکل 3( و گونه منحصر به فرد اقتصادی از خانواده گراسیالریاسه 
با نام علمی Gracilariopsis persica که بومی آب های دریایی 
از سواحل  بار در سال 2008  اولین  برای  بوده و  استان هرمزگان 
به جهان معرفی شده  به عنوان گونه جدیدی  بندرعباس  غربی شهر 
به  آنها  حضور  که  هستند  ارزشمندی  گونه های  از جمله  )شکل4(، 
حضور  کاهش  دلیل  می رسد،  نظر  به  است.  یافته  کاهش  شدت 
اقلیمی و گرمایش  Gelidiella acerosa به شرایط  گونه ای نظیر 
جهانی مرتبط باشد، این گونه، در گذشته، در مناطق سنگی به ویژه 

می شد.  یافت  وفور  به  بوشهر  و  قشم  در سواحل جنوبی جزیره 
به   ،Gracilaria salicornia آگاروفیت  گونه  کاهش  دلیل  اما 
دخالت های انسانی ازجمله قاچاق سوخت و احداث تأسیسات 
اسکله نفتی بازمی گردد، این گونه دارای رویشگاه انبوهی در ضلع 
شمال شرقی جزیره قشم در نواحی نزدیک روستای کووه ای به 
بیشتر  هم اکنون،  متأسفانه  که   ،)3 )شکل  بود  کاوه  اسکله  طرف 
این رویشگاه ها از بین رفته اند و سواحل منطقه تقریبًا عاری از 

پوشش این گونه شده است.
طی مطالعات مولکولی )Bellorin et al., 2008( مشخص شد 
خواص  با  جدید  گونه ای   ،Gracilariopsis persica گونه 
کیفیت  با  آگار  بیوپلیمری  ترکیبات  اقتصادی،  ارزشمند  بسیار 
تغذیه ای  و  دارویی  خواص  و   )Salehi et al., 2011( باال 
 Saeidnia et al., 2012; Abbaspour et( ارزشمندی 
تا   1380( گذشته  سال های  در  گونه  این  است.   )al., 2014
1388( دارای رویش های طبیعی بسیار خوبی در ساحل غربی 
شهر بندرعباس بود )شکل 4(، همچنین کشت های آزمایشی و 
پایلوت آن در ساحل بندرعباس و در پساب مزارع پرورش 
میگو )شکل 5( با سه دوره پرورش و برآورد عملکرد ساالنه 
60 تا 90 تن ماده تر در هکتار انجام شده است. متأسفانه در 
سال های اخیر، رویشگاه این گونه به دالیل متعددی همچون 
)شکل   بندرعباس  ساحلی  بلوار  توسعه  مخرب  فعالیت های 
و  جزر  هنگام  به  جزرومدی  ساحل  در  خودروها  تردد   ،)6
به دریا،  پایین رفتن آب، ورود پساب های شهری و صنعتی 
برداشت ماسه دریایی و نشت مواد نفتی از کشتی ها و سایر 

16
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 Hypnea شناورهای دریایی به طور کامل تخریب شده است. گونه
گونه های  دیگر  از  کاراجینان،  بیوپلیمر  دارای   ،flagelliformis
داشته  نیز  موفقی  کشت های  که  است  اقتصادی  ازلحاظ  ارزشمند 
 ،G. persica است )شکل 7(، این گونه همراه و هم زمان با گونه
دارای رویش های مناسبی در بخش میانی ناحیه جزر ومدی سواحل 
بندرعباس  کاربری سواحل  تغییر  و  تخریب  است،  بوده  بندرعباس 
رویش های این گونه را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده است و 
آنها را در منطقه مشاهده کرد. فهرست  به ندرت می توان  هم اکنون 
برخی از گونه های ارزشمند اقتصادی و میزان ریسک آنها از دیدگاه 

معیارهای IUCN در جدول 3 نشان داده شده است.

تا  است  ذی ربط  مسئوالن  برای  جدی  هشداری  شد  بیان  آنچه 
این  نابودی  از  و  دهند  قرار  خود  کار  سرلوحه  را  جدی  اقدامات 
ذخایر ارزشمند دریایی جلوگیری کنند. چرا که این گیاهان عالوه بر 
تولید کنندگان  به عنوان  را  مهمی  نقش  فراوان،  اقتصادی  ارزش های 
اکوسیستم های دریایی در تأمین غذا و مهم تر از آن ایجاد زیستگاه 
تخریب  و  می کنند  ایفا  آبزیان  از  بسیاری  الروی  مراحل  مناسب 
رویشگاه های این گونه  ها سبب نابودی بسیاری از گونه های آبزی 
آمارهای  در  به خوبی  تخریب  این  نشانه های  شد،  خواهد  منطقه 
کشور  جنوب  دریایی  و  ساحلی  آب های  صیادی  و  صید  واقعی 

نمایان است.

جدول 3- میزان ریسک برخی از گونه های اقتصادی جلبک های ایران

میزان ریسکپراکنشنام گونهردیف

1Gracilariopsis persicaبندرعباس و قشمCR

2Hypnea flagelliformisبندرعباسVU

3Gracilaria salicorniaقشم، لنگه و بوشهرVU

4Grateolupia filicinaبندرعباس و قشمVU

5Asparogopsis taxiformisبوشهر، خلیج نایبندVU

شکل 1- گونه های به شدت کمیاب شده از جلبک های قرمز آب های جنوب کشور
A( Sebdenia flabellate, B(Tolypiocladia, glomerulata C( Corynomorpha prismatica, D( Lomentaria baileyana 

E( Taenioma nanum &  F( Leveillea jungermannioides

BA

D E F
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B C

D E F

 A( Chondria dasyphylla, B( Acanthophora muscoides, C( Osmundea pedicularioides, D( Griffithsia globulifera -2 شکل
E( Crouania attenuata  & F( Asparogopsis taxiformis

اپی فیتی  به صورت  ریز جلبک ها  انواع  از  بسیاری  اینکه  مهم تر  نکته 
نیازمند  آنها  شناخت  که  می کنند  زندگی  دیگر  گونه  های  روی 
مطالعات دقیق طی جمع آوری های گسترده از مناطق مختلف است، 
گونه های  از  بسیاری  رفتن  دست  از  به دلیل  است  ممکن  همچنین 
پیش  گونه ها  این  آنها،  میزبان  ماکرو جلبک های  و  ماکروسکوپی 
است  ضروری  بنابراین  شوند.  حذف  منطقه  فلور  از  شناسایی  از 
نظیر سازمان حفاظت محیط زیست، مؤسسه تحقیقات  سازمان هایی 
شیالت و مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، اقدامات فوری و 
گسترده ای را در رأس کار خود قرار دهند، چرا که بسیاری از منابع 
امیدی برای آینده باشد  بین رفته است و اگر  از  آب شیرین کشور 
همان بهره برداری از بیومس زیستی آب  های شور دریایی است که 

روند  اگر  می رود.  شمار  به  نیز  جهانی  جمعیت  آینده  امید  در واقع 
هرگونه  از  پیش  تردید  بدون  یابد،  ادامه  سرعت  همین  به  تخریب 
از دست  آنها  از  بسیاری  ارزشمند،  گیاهان  این  ارزش  از  شناختی 
غیرممکن  نیز  ذخایر  این  از  اقتصادی  بهره برداری  و  رفت  خواهند 

خواهد بود. 
انجام اقدامات سریع برای احیای رویشگاه های گونه های ارزشمند 
برای  قرنطینه ای  مقررات  اعمال  رویشگاه ها،  این  توسعه  اقتصادی، 
از  حفاظت  برای  محیط زیستی  مقررات  اعمال  و  ذخایر  این  حفظ 
از  ممانعت  جهت  ساحلی  نواحی  در  مستقر  صنایع  و  گونه ها  این 
ورود منابع آالینده خود به داخل دریاها از پیشنهادات جدی برای 
جلوگیری از ادامه روند تخریب است. با توجه به اینکه قرار است 
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شکل A(-3(اGelidiella acerosa، )B(اGracilaria salicornia  و )C( رویش های انبوه Gracilaria salicornia در سال 1380 

A B

C
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شکل 4- گونه Gracilariopsis persica در سواحل بندرعباس )A( رویش های طبیعی گونه در سال 1380، )B( و )C( و )D( کشت گونه در آبگیرهای ناحیه 
جزر و مدی بندرعباس در سال های 1383 و 1389 

شکل 5- تصاویری از کاشت و برداشت گونه Gracilariopsis persica در کانال های 
مزارع میگو در میناب

شکل 6 - نقشه ساحلی شهر بندرعباس و خشک کردن مناطق جزر و مدی 
 Hypnea و Gracilariopsis persica رویشگاه گونه های اقتصادی

flageliformis و تغییر کاربری آنها )فلش ها اشاره به بخش هایی از مناطق 
خشک شده دارند(.
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شکل 7- تصاویری از کاشت گونه Hypnea flagelliformis  در ساحل بندرعباس
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نمک زدایی  طریق  از  شیرین  آب  مترمکعب  میلیون ها  روزانه 
از آب های دریایی جنوب کشور تولید و به بخش های مرکزی 
چند  غلظت  با  آنها  پساب های  ناچار  به  شوند،  منتقل  کشور 
هم  بر  کار سبب  این  وارد خواهد شد،  دریا  به  نمک  برابری 
خوردن تعادل های اکولوژیک آب دریا می شود و افق تاریکی 
را برای ذخایر زیستی آب های جنوب کشور اعم از جلبک ها، 
ساحلی  بخش های  در  به ویژه  جانوری  آبزیان  سایر  و  مانگروها 
ترسیم می کند و دامنه تخریب آن در آینده، همه عناصر زیستی را 
به  توجه  با  بر خواهد گرفت.  در  دریایی  و  بخش های ساحلی  در 
اکوسیستم های  در  ماکرو  و  میکرو  جلبک های  تولید کنندگی  نقش 
آبی، در صورت آسیب به تنوع و میزان عملکرد آنها، اولین حلقه 
ماده  شدید  کاهش  با  شد،  خواهد  مشکل  دچار  غذایی  زنجیره 
تهدید  معرض  در  نیز  جانوری  دریایی  موجودات  تولیدی،  غذایی 
جدی قرار می گیرند، درنتیجه کل اکوسیستم آب های جنوب کشور 
اقتصاد  پیکر  بر  جبران ناپذیری  خسارت های  و  روبه رو  بحران  با 
شیالتی کشور وارد خواهد شد، پیامد آن نیز بروز معضالت فراوان 
کشور  ساحل نشینان  و  صیادان  زندگی  در  اجتماعی  اقتصادی– 

خواهد بود.
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