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 چکیده
های ریزجلبک شکوفایی فیتوپلانکتونی یا کشند است. افزایش ناگهانی های دریاییدر آب موردتوجههای مهم و یکی از پدیده

تواند مربوط به ها میباشد. این شکوفاییمی تیرؤقابلها ها و اقیانوسدریایی در مناطق ساحلی و یا دور از ساحل در دریا

از بین رفتن  جهیدرنتکه در حالت عمومی منجر به کاهش اکسیژن محلول در آب و ی باشند سم ریغهای سمی و یا ریزجلبک

 آزادشدهزیرا سموم  است هاانسان ینو همچن یانآبز یندر کم یشتریخطر بی، سمهای ییوفادر شکآبزیان خواهد شد. 

بر اقتصاد، سلامت و  یمیرمستقیو غ یممستق یراتثأتکشند  ةقرار داده و بنابراین پدید موردحملهآبشش، کبد و کلیه آبزیان را 

های مختلف در مورد وقوع و گسترش کشندهای اخیر گزارشات زیادی در سال دارد. یانساحل نشن یستیز یتامن

است  منتشرشدههای شمالی دریای عمان )کشور ایران( و جنوبی )کشور عمان و سایر مناطق مرتبط( بخش درفیتوپلانکتونی 

های مربوط به ترین آنها شکوفاییترین و گستردهاند. یکی از شایعهای عامل ایجاد کشند شناسایی و معرفی گردیدهو جلبک

های های فیتوپلانکتونی در آبکشند ةین مطالعه به بررسی تاریخچادر بوده است.  Noctiluca scintillansجنسیزجلبک ر

های مربوط به جنس طور ویژه به شکوفاییهای فیتوپلانکتونی با شیوع بالا و بهدریای عمان، علت احتمالی وقوع آنها، جمعیت

N. scintillans .پرداخته خواهد شد 
 

 Noctiluca scintillansآب، دریای عمان،  خصوصیاتشکوفایی فیتوپلانکتونی،  های کلیدی:واژه
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 مقدمه

هرم  ةپایعنوان اولین زنجیره و دارند و به حضور شیرین هایآب و هادریا در طبیعی طوربه هاها یا فیتوپلانکتونریزجلبک  

مساعد شدن شرایط رشد و تکثیر آنها  لیبه دلکنند، اما در مواقعی های آبی ایفا میغذایی نقش مهمی در اکوسیستم

(. بالا رفتن جمعیت 9721گردد )سراجی، کشند می ةیا پدید جلبکی یابند که منجر به ایجاد شکوفاییافزایش می سرعتبه

زمانی و مکانی  ةی اتفاق افتد و میزان گسترش آن در هر دورسم ریغسمی و یا  هایها ممکن است در جنسفیتوپلانکتون

شود که محسوب می انیآبزمتفاوت از یکدیگر باشد. شکوفایی فیتوپلانکتونی یا کشند به چند دلیل، خطر جدی برای 

کاهش نفوذ نور کافی و پایین آمدن اکسیژن محلول در آب است که منجر به خفگی  جهیدرنتآن تغییر رنگ آب و  نیترمهم

های سمی جمعیتناگهانی در افزایش  کهیدرصورت(. 9711گردد )سراجی و همکاران، ها و سایر آبزیان میها، صدفماهی

ثیر أسموم مترشحه از آنها تها خواهد شد زیرا آبزیان و حتی انسان ةتری متوجها رخ دهد، تبعات خطرناکریزجلبک

از  های فیتوپلانکتونیشکوفایی ین،؛ بنابراهای گوارشی بدن مانند کبد و یا کلیه و اعصاب خواهد داشتی بر انداماملاحظهقابل

آسیب و  ساحلیپروری های صیادی، آبزیفعالیتیایی، اختلال در در یستماکوس یبتخرچند منظر آثار زیانباری دارند که 

تن  70حدود ، 7009 در سال شدهثبتهای باشند. برای مثال، بر اساس گزارشآنها می ازجملهانسانی محلی سلامت جوامع به

 یندر سواحل امارات و همچن یتن ماه 000دود ح 7001سال  یت و دردر سواحل کو یزتن ن 900در منطقه جاسک و  یماه

 یکار،و برز یرآبادینص)اند شدهمضر تلف یهاجلبک شکوفایی ةیدز پدبراثر برو ین ماهت 200در حدود  یراندر سواحل ا

 یا قرمز صورتی، تا بنفش) رنگ ییرتغیل به دلو جذب گردشگر ساحلی نیز ممکن است  یسمصنعت تور(. علاوه بر آن 9711

 ها،دینوفلاژلههایی نظیر در بسیاری از مواقع تحت شعاع قرار گیرد. ریزجلبک منطقه در تعفن ( و احساس بویسبز

هستند. با توجه به جوانب منفی این رویداد،  دخیل پدیده این بروز در هافیتوپلانکتون سایر و هادیاتومه ها،سیانوباکتر

 های احتمالی آن اهمیت ویژه ای دارد.برای انجام اقدامات محافظت از آسیبموقع به یرسانیآگاههمچنین شناسایی، پایش و 

 

 های ساحلی دریای عمان در ایرانوقوع کشند در آب ةتاریخچ-1

 یکدیگربا  یادن یهاارتباط آببه  توجه با دهد.جهان رخ می هایها و دریااقیانوس شکوفایی جلبکی و یا کشند در اکثر ةپدید  

 یزمنطقه ن ینا یهادر آب یعیرخداد طب یرات اینثأهند، ت یانوساق یقعمان از طر یایقرار گرفتن در یرثأو تحت ت

های در این راستا پروژه .است شدهگزارشمشاهده و  هانیز بار عمان دریای هایبنابراین وقوع کشند در آب؛ است مشاهدهقابل

و دریای عمان صورت  فارسجیخلهای مختلف جهان و همچنین در سواحل کشند در کشور ةمطالعاتی در جهت پایش پدید

های های صورت گرفته در داخل کشور تمرکز بیشتری بر آبگفت اکثر مطالعات و پایش توانگرفته است. در حقیقت می

در استان سیستان و  اًهرمز در استان هرمزگان دارد و در مورد سواحل دریای عمان که اختصاص ةتا تنگ فارسجیخلساحلی 

های اطلاعاتی که در تحقیقات یا گشت مروربهباشد. در ادامه اطلاعات محدودتری در دسترس می اندشدهواقعبلوچستان 

 جلبکی در شکوفایی بار 70بیش از  9720-10 هایسال پرداخته خواهد شد. در طی آمدهمختلف دریایی به دست 

های بعد از مونسون و در فصل پاییز و زمستان است که بیشتر این کشندها در ماهشده گزارش دریای عمان و فارسجیخل

-نشان داد که فراوانی گونه 9710تا  9727 از سال یتوپلانکتونیف یشپا (. نتایج9717است )زرشناس و همکاران،  اتفاق افتاده

های این منطقه بالاتر از سایر در آب .Oscilatoria spو  sp. Trichodesmium sp., Nitzschia sp., Noctilucaهای 

 Cochlodiniumکشند قرمز گونه  فارسجیخلهرمز و  ة، در دریای عمان، تنگ9712سال بوده است. در  هاگونه

polykrikoides ماهه در این منطقه گسترش یافت و این  1 اًای تقریبهرمز بسیار طولانی و دوره ةکه در شمال تنگ رخ داد

 ةلع(. مطا9711و همکاران،  یاحمزهکشند در سواحل جنوبی دریای عمان در کشور عمان و بندر مسقط نیز گزارش شد )

Attaran-Fariman  های مضر نیز نشان داد که سیست گونه 7097در سالScrippsiella trochoidea  و
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Lingulodinium polyedrum  در رسوبات سواحل استان سیستان و بلوچستان وجود داشته و احتمال بلوم در صورت

 (.Attaran-Fariman et al., 2012)مستعد شدن شرایط برای آن وجود دارد 

 

 
 

 Scrippsiella trochoidea ة. گون9شکل 

 
 

 Lingulodinium polyedrum ة. گون7شکل 

 های دریای عمانهای احتمالی وقوع کشندعلت-2

روبرو هستند و این رخداد یک  کشند یا مضر جلبکی شکوفایی ةپدید با نقاط مختلف دنیا در ساحلی هایکشور از بسیاری  

در کشند  ةپدید بروز بر مؤثر عوامل شناخت خصوص در بنابراین، مطالعات متعددی؛ کرده استجدی برای آنها ایجاد  چالش

 ثیرأت جهیدرنتو  های پلانکتونی یا کشند پیچیدهعلت وقوع شکوفایی صورت گرفته است. محققین معتقدند سراسر جهان

حرارت،  ةآب مانند درج یمیاییو ش یزیکف یهاپارامتر ییراتتغ .است مختلف یو عوامل انسان یعی محیطیعوامل طب متقابل

 ییشکوفا ةیدو مؤثر در پد یعیاز عوامل طب یابعناصر کم و یمواد آل، و فسفات یتراتمانند ن یمعدن یمواد مغذ ی،شور

عوامل  سایر (. Chaghtai and Saifullah, 2006; Glibert, 2017; Xiang et al., 2019شوند )محسوب می یجلبک

 نیز پلانکتونیفیتو مهاجم هایگونه ورود نظیر بیولوژیکی هایهمچنین آلودگی و انسانی أمنش با هایآلودگی نظیر ثیرگذارأت

 همچنین وجود آب و تبادلات لیبه دل آزاد، هایآب درباشند.  مؤثرهای وسیع ی و گسترش کشندریگشکلممکن است در 

عمان  یایآب در یمیاییو ش یزیکف یهایژگیآمده از ودستاطلاعات به تری دارند.کوتاه اًها عمر نسبتکشند جریانات دریایی

کمتر  فارسجیهند نسبت به خل یانوسو ارتباط با اق یادعمق ز لیعمان به دل یایآب در ییدما ییراتنشان داده است که تغ
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آن در  یحرارت ةیلا شکست یشروع و پهنا ةفصول سال برقرار است و تنها نقط ةدر هم یآب ةپهن یندر ا یناست. ترموکلا

 (.9711)ابراهیمی،  فصول مختلف متفاوت است
 

 فیتوپلانکتونی در دریای عمان اجتماعات روند تغییرات ساختار-3

 عمان دریای به آنها درکشندهای مرتبط  و هافیتوپلانکتون ایگونه میزان تنوع در مشهودی تغییرات اخیر هایسال در  

 Trichodesmium sp., Nitzschia sp. Noctilucaهایشکوفایی گونه از ناشی هااین کشند ةاست که عمدشده مشاهده

sp.   وOscilatoria sp.  در طرح پایش کشند که توسط مطلبی و همکاران در سال  (.9717)مطلبی و همکاران،  است بوده

 .Rhizosolenia sp ،Liptocylindrus spهای فیتوپلانکتون دیاتومهبررسی شد، مشخص شد که گونه 9717

Chaetoceros sp. Pleurosigma sp. Nitzschia sp. ،Navicula sp. و Phormidium sp. دینوفلاژله 
Gymnodinium Peridinium sp. Prorocentrum sp. Noctiluca sp. Ceratium sp. یسبز آبجلبک  و 

Oscillatoria sp. گزارشات در پی  11-12های اخیر در طول سال از تراکم بالایی برخوردار هستند. علاوه بر این در سال

های مقطعی یبردارنمونهیی بودند، شکوفا یهامکاندر  بد یب و استشمام بوآرنگ  ییرتغکه شاهد  یو افراد محل یادانص

. نتایج مشاهدات شده بود به عمل آمد تیگزارش و رؤ بزکه رنگ س ییهااز محلهای دور چابهار توسط مرکز تحقیقات آب

ار و های خلیج چابهشهریور تا زمستان در آب اواخراز  Noctiluca scintillans( حاکی از حضور دینوفلاژله منتشرنشده)

های دریای بنابراین با توجه به میزان شیوع بالای این دینوفلاژله در آب؛ های صیادی رمین و بریس بوده استهمچنین اسکله

شناسی، رژیم غذایی و میزان در ادامه سعی خواهد شد اطلاعات بیشتری از زیست گونهنیا ةعمان و اهمیت کشند گسترد

 آورده شود. Noctiluca scintillans وقوع کشند گونه

 

 
 

 Noctiluca scintillansگونة . تصویر میکروسکوپی 7شکل 

  Noctiluca scintillansدینوفلاژله  ییغذا یمرژشناسی و زیست-0

درخشان است. رنگ صورتی مایل به قرمز یا مایل به سبز  باهتروتروف ی سلول، یک جلبک تکN. scintillansدینوفلاژلة   

 یک دارای. باشدمی میکرومتر 7000تا  100و در حدود ها زئوپلانکتونتا مزو یکروبا م اندازهو هم بزرگ اًنسبت اندازهازلحاظ 

 باشدنورزایی می خاصیت کند. دارایاستفاده می دهان به داخل غذایی مواد و هدایت ی شکاربرا آن از که ( استفلاژله) تاژک

ی سم ریغ گونهنیا(. اگرچه Chaghtai and Saifullah, 2006کند )ایجاد می دریا درای درخشنده کشند، رنگ در هنگامو 

 بر منفی ثیرأت باشد کهآمونیاک به درون آب می قادر به ترشح گونهنیااست که  شدهمشخصاست، اما  شدهدادهتشخیص 
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 Prasinophyceaeة از خانواد Pedinomonas noctilucaeسبز  یزجلبکردر بسیاری از مواقع دارد.  آبزی موجودات

در شود. یم یدهاز اوقات به رنگ سبز د یاریدر بسدلیل  نیبه هماست که  شدهدهیدیست با این دینوفلاژله صورت همزبه

اند که این دینوفلاژله محققین دریافته اًاخیر .شودیم یدهجلبک حضور ندارد به رنگ قرمز د یندر ا یستهمز این که یموارد

نوع رژیم  ازنظرغذایی انتقال دهد.  ة( عمل کرده و سم فیکوسیانین را به سطوح بالاتر زنجیرvectorعنوان حامل )بهتواند می

پود و تخم کوپه ها،یاختهتک ها،یتدتر ها،یاز باکتر هایتوپلانکتونفاگوتروف است که علاوه بر ف ةگون یک گونهنیاغذایی، 

در ی طورکل. بهیستطور واضح آشکار نجلبک هنوز بهاین  ةدر تغذی هاهرکدام از طعمه. سهم کندیم یهتغذ یزنها یماه

گزارشات  یو در برخ شودیپراکنش آن محسوب م یاز عوامل مهم برا یکیعنوان طعمه به هایتوپلانکتوندسترس بودن ف

تا  یکرومبزرگ این ریزجلبک که معادل  اً به دلیل سایز نسبتاست.  شدهدهید هایاتومد ییشکوفایی آن به دنبال شکوفا

 یررا تحت تأث نجوامع زئوپلانکتو ییمنابع غذا با مصرف توان رقابت با آنها را دارد و در بسیاری موارد ها استزئوپلانکتونمزو

 (.Turkoglu, 2013دهد )یقرار م

 

 و جهان یراندر ا N. scintillans ینوفلاژلهد کشند میزان شیوع-5

. خواهد شد N. scintillans ةیتر سبب ایجاد شکوفایی یا کشند در گونل هر عدد در 9000 ها تا میزانافزایش تعداد سلول  

برسد تا  یترسلول در ل 7000000از  یشبه ب یستیتراکم با یدینیوم،مانند پرتر کوچک ةبا انداز یتوپلانکتونیف هایدر گونه

 یارقام تا حدود ینا شوندیموجب بروز کشند م یتوپلانکتونیکه چند گروه ف یبیترک های. در کشندیدنما ییشکوفا یجادا

های صورتی بیشتر است. کشند مشاهدهقابلصورتی  _هم به رنگ سبز و هم قرمز N. scintillansکشند  متفاوت خواهند بود.

های سبز در مناطق گرمسیری در غرب اقیانوس آرام و اقیانوس هند ی و کشندریگرمس مهیندر مناطق معتدله و 

 ةپژوهشکد در 9711 تا 9720 سال از قرمز کشند ها وشناسایی پلانکتون ةزمین در که تحقیقاتی اساس بر. اندشدهگزارش

 دادهرخ سال سرد هایماه در مواقع اکثر در  Noctiluca نوکتیلوکا شکوفایی ،آمدهعملبه دریای عمان و فارسخلیج اکولوژی

 چند در بوده ولی مشاهدهقابل نارنجی و قرمز رنگ به نوکتیلوکا کشند 9711 سال تاآن است که  ملاحظهقابل ةنکت .است

 حضور ریزجلبک سبز از ناشی تواندکه می سبز در دریا شده است رنگ ایجاد دینوفلاژله منجر به این شکوفایی اخیر سال

 .Nشکوفایی ریزجلبک از  یرنگ آب ناش ییرجلبک و تغ ییدر اکثر موارد شکوفا یناز ا یشپ .باشد دینوفلاژله اینبا  همزیست

Scintillans اً یرشده بود، اما اخگراد ثبتیسانت ةدرج 70تا  71 ینآب ب یبا دما یریگرمس مهیدر مناطق معتدل و ن 

اقیانوس  در شمال گونهنیاشکوفایی  شده است.ثبت یزهند ن یانوساق یریمناطق گرمس درکشند  بسیاری از وقوع گزارشات

این  در شرق ،(Sahayak et al., 2005)هند و  (Chaghtai and Saifullah, 2006)های پاکستان ، توسط کشورهند

 Mohamed and) عربسـتاناقیانوس توسط در غـرب ، (Dela-Cruz et al., 2002)اندونزی و استرالیا  اقیانوس توسط

Mesaad, 2007)  دریای عمان هایی از در قسمتو در قسمت شـمال غـرب ایـن اقیانوس(Al-Zari et al., 2007) 

است. شده در امتداد ساحل شرقی دریای عرب ثبت 9100اوایل سال از  N. Scintillans یهاکشند. وقوع شده استگزارش

های مواد مغذی وزند سبب اختلاط لایهطرف اقیانوس میبههای خشک و خنک که از خشکی بادبرخی محققین معتقدند که 

های این در آبشکوفایی فیتوپلانکتونی دریا شده و منجر به ایجاد شرایط مناسب برای وقوع این در طول زمستان در شمال 

و فلزات  ییشده عناصر غذاعرب توسط مناطق خشک و غبارآلود احاطه یایدرشده است. از طرفی به دلیل آنکه مناطق 

مداوم در طی  طوربه N. scintillans شکوفایی سبز .(Nezlin et al., 2010است ) واردشدهاین مناطق به دریا از  یابکم

 مشاهده شد گرادسانتی ةدرج 91-77در هر دو ساحل کراچی و بلوچستان پاکستان در دمای  9111-7001پنج سال 

(Munir et al., 2013.)  این  ییشکوفاتواند علت دیگری برای تحریک وقوع می نیز یو کشاورز یشهرهای فاضلابورود

 در N. scintillansدینوفلاژله  شکوفایی 7000در سال  Chaghtai and Saifullah ةدر مطالعدر این منطقه باشد.  جلبک

این مطالعه بیان داشتند که  محققینگزارش شد.  لیتر در سلول 7700-7900 یسلولتراکم  با پاکستان ساحلی کشور هایآب
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ی ابیردقابلسبز  مغذی بوده است به رنگ مواد از غنی ساحلی که خط در و قرمز رنگ به ساحل از دور هایآب در نوکتیلوکا

 بوده است.

 یگزینجاها ینوفلاژلهد هایکشند کهیطوربهکشند اتفاق افتاده است  ةهای اخیر تغییر مشهودی در نوع گوندر سال  

 do Rosarioبرای مثال،  .وجود ندارد نظراتفاقاند که در مورد علت این تغییر و جایگزینی در بین محققین ها شدهیاتومهد

Gomes ةیژه گونوبه هاینوفلاژلهبه د هایاتوماز د ها در دریای عربیتوپلانکتونف جمعیتکه  ند( گزارش داد7001) و همکاران 

N. scintillans ، ساحلی  یهااز کشور های غنی از مواد مغذیفاضلابانتشار  تواند مربوط بهدلیل آن می است کهتغییر کرده

دهد که ینشان م 7001در سواحل عمان از اکتبر  شدهیآورجمع توپلانکتونیف یهاگونه یهاداده .باشد این منطقه

و تا  داکردهیپ یشتریب وعی( شهیژانو -)نوامبر یمونسون شمال شرق یعمان طجیدر خل N. scintillansبزرگ  یهاییشکوفا

 (.do Rosario Gomes et al., 2008) بهار ماندگار مانده است

 

 
 

 سواحل بریس استان سیستان و بلوچستاندر  N. scintillans ینوفلاژلهد کشند . شیوع1شکل 

در  کهیدرحال افتهیکاهشها یاتومهدو تکثیر رشد  یط،مح یمواد مغذبرخی دانشمندان معتقدند که در شرایط محدودیت   

تاژک فعال خود مواد مغذی را به دام انداخته و شرایط  با استفاده از N. scintillansخصوص ، بههاینوفلاژلهدچنین شرایطی 

مانند اوره  ی نیتروژنآل یهاشکل یترات، ازن ها قادرند علاوه برینوفلاژله، دیگراز طرف دکند. مناسب رشد و تکثیر را فراهم می

بوده  یاکآمون یا یتراتافزودن اوره بهتر از ن بارشد آن است که  شدهمشخص. علاوه بر این (Glibert, 2017نیز استفاده کنند )

 ةیتخلهمچنین و مکرر و  مدتیطولان هایییاز شکوفا یناش یآل ی، تجمع مواد مغذین؛ بنابرا(Tan et al., 2016) است

یک . (Goes et al., 2018خواهد شد ) N. scintillans ییشکوفاسبب تشدید  یازته کشاورز یهاکود های حاملرودخانه

عرب  یاینور در در یتو محدود یژنکمبود اکس یطبا شرا N. scintillansسبز کشند  دیگر نشان داده است که ةمطالع

-71فتوسنتز آن را  یتظرف ،Pedinomonas noctilucae، (endosymbiontهمزیست ) یراز ی داشته استسازگار بهتر

 یهادادهکه با آنالیز  7091و همکاران در سال  Xiangمطالعه بر اساس  (.Wang et al., 2016داده است ) یشافزا 700

 ةدرج 71~مناسب ) یدماآمد  آمدهدستبهی پاکستان هاآبی در و مدل عدد (remote sensing) حسگر از راه دور

 مناسب برای یلیکاتسکمبود و  یآل یتجمع مواد مغذ ینهمچن ی،سطحزیر ةلاینور کم در  یطکم و شرا یشور ،(گرادیسانت

 تشخیص داده شد. هایاتومهدآن بر  ةو رقابت و غلب N. scintillans رشد
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 ترویجی ةتوصی

 مواد ساختار یبکه ترک آمدهدستبهاین نتیجه  Noctilucaمطالعات مختلف در مورد علت وقوع کشند  ایجنتبر اساس   

 گیریشکلعامل بر  ینچندرسد می به نظری طورکلبه. دارد گونهنیاکشند  یوعدر ش ینقش مهم یدرودینامیکو ه یمغذ

 ةیجنتنیز  یجلبک ییگسترش شکوفاو مواد مغذی.  نور ی،دما، شوراز  اندعبارتکه  ثرندؤم های دریای عماندر آب کشند

های یانهر منطقه و جر یتوپوگراف ،جهت باد، جزر و مد وباران، سرعت  ت هوا،، رطوبی آبدما ةیچیدپو متقابل  ثیرأت

موثر در وقوع  ةگردد عوامل یادشدبر این اساس توصیه می است. یمواد مغذهمچنین میزان در دسترس بودن و  یانوسیاق

 نی گردد. بیکشند پایش شده تا شرایط بروز این پدیده پیش ةپدید
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