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  چکیده

از سواحل صخره اي بین جزر و مدي بستانه از خلیج فارس و لیپار از دریاي عمان طی  G.corticataنمونه هاي جلبک قرمز 

گیاه مورد بررسی  ریسه هاي  رویشی و زایشی و تشریحیساختار آناتومی  .جمع آوري گردید 1392اردیبهشت، خرداد و مرداد 

 .مشخص گردید ریخت شناسیمراحل کارپوسپوروفیت و تترااسپوروفیت  بر اساس روش هاي بافت شناسی و  .قرار گرفت

 که گردیدشخص در ضمن م. شاهده شدندبا ساختاري نیمه کروي م جنس ماده گیاهسیستوکارپ ها در سراسر طول ریسه 

مرحله تترا اسپوروفیت مربوط  و واقع شده است در  داخل کنسپتاکل هاي عمیق تر بیضوي شکل ي گیاه جنس نراسپرماتانژها

  .تعیین شدچلیپایی به اشکال بیضوي  تتراسپورانژیوم  به نمونه هاي دیپلوئید ، با حضور

  

  دریاي عمان ،خلیج فارس ، مورفولوژي، آناتومی،Gracilaria corticata ، جلبک قرمز  :کلیدي لغات

 

لنویسنده مسئو*

 



  در سواحل خلیج فارس و دریاي عمانGracilaria corticata) ( آناتومیک جلبک قرمز- مطالعات مورفو همکاران  وطالب زاده 
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  مقدمه
           اهمیت حائز صنعتی و دارویی ، غذایی نظر از قرمز هاي جلبک

 مهمترین آگار تولید و (Barsanti & Gualtieri, 2006) باشند می

 کیفیت (Winchester, 1969) . گردد می محسوب آنها ویژگی

 محیط نمونه، آوري جمع زمان بررسی، مورد گونه به گراسیالریا آگار

 آنها جنسیت و ایزومورفیک نسل تناوب ،(Yee, 1999) درش

 Gracilaria گونه در استخراجی آگار میزان بطوریکه دارد، بستگی

(verrucosa type)  سیستوکار اشکال در کم به زیاد از  ترتیب به 

(cystocarp) ، تتراسپوروفیت(tetrasporophyte)  نر گامتوفیت و 

 Gracilaria  گونه در  و  (Whyte et al., 1981)شود می مشاهده

dura  به نسبت آگارز از برتري کیفیت  ها تترااسپوروفیت  

 طرفی از  و (Gupta et al., 2011) است داده نشان  ها گامتوفیت

 نیازمند آن کشت توسعه و دریایی جلبک این از تجاري استفاده

 لحاظ به و باشد می آن زیستی چرخه دانش و صحیح شناسایی

 و تکثیر امر در زندگی مراحل در جنسیتی تمایز تشخیص اهمیت

 است ضروري گونه این جنسیتی ساختار تحلیل و تجزیه پرورش،

.(Törjék et al., 2002) قرمز جلبک Gracilaria بوده پایه دو 

(Martinez et al., 1999) ژن محتواي  آوري شگفت بطور و 

 سایر با همراه و است کرده حفظ خود پالستید ژنوم در را  اجدادي

 پالستید ژن ترین کامل از اي مجموعه شامل قرمز، هاي جلبک

 Hagopian) باشد می فتوسنتتیک  هاي یوکاریوت در شده شناخته

et al., 2004). 

 اهمیت حائز تاکسونومی مطالعات در صحیح تشخیص و شناسایی

 از مورفولوژیکی خصوصیات اساس بر قراردادي بندي رده و باشد می

 مانند بهم نزدیک هاي جنس در جمله

Gracilaria،Gracilariopsis  و Hydropuntia گیج و غامض 

  .(Yee, 1999)است کننده

 قرار خورشید مستقیم اشعه تابش معرض در اگر قرمز هاي جلبک

 می در سبز رنگ به و داده دست از را خود قرمز رنگ گیرند،

           بودن دارا بواسطه قرمز  جلبک رنگ ).1389 ،.قهرمان(آیند

 بوده قرمز معموالً که فیکوبیلین نام به آب در محلول هاي رنگدانه

 سیاه یا تیره اي قهوه حتی یا روشن تا تیره سبز اوقات بعضی اما

                یافت ساحلی عمق کم مدي و جزر مناطق در و شده ظاهر

 ،(r-phycoerythrin)اریترین فیکو - ،آر غالب رنگدانه. شوند می

 a،dکلروفیل هاي رنگدانه که حالی در. گردد می قرمز رنگ موجب

                        و (zeaxanthin)زیاکسانتین ،(lutein)لوتین کاروتن،

 . (Yee, 1999) دارند حضور نیز   (r-phycocyanin)آرفیکوسیانین

 جنس بزرگترین Gracilariaceae تیره میان ،از گراسیالریا جنس

 در (Yee,1999). باشد می (Rhodophyta) ردوفیتا شاخه از

 قطبی، مناطق در آن وجود و بوده وسیع پراکنش داراي جهان

  ).1383 حسینی،( است شده گزارش اي مدیترانه و استوائی

 از بیشتر با جنس سومین گراسیالریا دریایی هاي جلبک بین در

 از بسیاري شامل و است شده گزارش دنیا سراسر در گونه 150

 در ( Byrne et al., 2002) باشد می تجاري مهم هاي آگروفیت

               تامین را آگار جهانی صنعت  نیاز از نیمی از بیش حاضر حال

  . ( Peng et al., 2009)کند می

 کوچک شکل دیسکی صفحه یک از افراشته بر تالهاي رشد و ظهور

 تیغ بصورت شده، اي استوانه بتدریج تال. شود می آغاز نگهدارنده

 می متقابل یا متناوب بصورت جانبی انشعابات ایجاد سپس و فشرده

. شود می دیده متفاوتی و زیاد انشعابات گیاه یک در گاهی. نماید

 و رود می بشمار گیاه شناسایی عامل بعنوان گاهی تال ظاهري شکل

 متفاوت دیگر گونه با آن نوك و شاخه یک شکل گونه یک در زمانی

 قرمز Gracilaria corticata جلبک رنگ). 1383 حسینی،( است

 مختلف اشکال به و باشد می اي قهوه تا ارغوانی به متمایل

 دو تقسیمات ها ریسه و شود می دیده بادبزنی و اي بوته ، ،غضروفی

 تال سطح روي کروي نیمه سیستوکارپ. دارد متوالی نامنظم تایی

 محور چندین شامل. شود می دیده زمستان و تابستان فصول در

 اي صفحه نگاهدارنه داراي. باشد می قاعده از برخاسته پهن اصلی

(holdfast)  ارتفاع و میلیمتر 4-7 اصلی انشعابات پهناي و بوده 

 .)1389 روحانی، و قرنجیک(باشد می سانتیمتر 5-15 تال

 شود می محسوب ساله چند گیاهی که G. gracilis گونه در

(Destombe & Valero,  2001)  با تترااسپوروفیت و بالغ نر افراد  

 ,.Martinez et al).میگردد تعیین میکروسکوپ توسط مشاهده

 از بعد ولی بوده مشکل بسیار لقاح از قبل بالغ ماده تشخیص).1999

 تشخیص قابل ها ماده تالوس روي بر سیستوکارپ گسترش با لقاح

 میوزي اسپورهاي دیپلوئید هاي تترااسپوروفیت. باشند می چشم با

 هاي هاپلوئید تولید منظور به جوانه ایجاد به که کند می منتشر را

 در ژنتیکی تفکیک. گردد می منجر پایه دو هاي گامتوفیت مستقل

 موارد از برخی در حال این با.  دهد می رخ هاپلوئید مرحله
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 کوچک هاي گامتوفیت و شوند نمی منتشر میتوزي اسپورهاي

 هاي تترااسپوروفیت روي ها فیت اپی عنوان به ها تالوس هاپلوئید

 زنی جوانه پدیده این نمایند می رشد والدینی دیپلوئید

syntagmatic  درجا زنی جوانه یا (in situ germination) نامیده 

 تتراسپوروفیت مرحله (Martinez et al., 1999)شود می

 بیضوي تا مکعبی اشکال به صلیبی تتراسپور حضور با دیپلوئیدي،

   ,Marín-Salgado & Peña-Salamanca)  گردد می مشخص

 پراکنده اپیدرمی بخش روي متراکم بصورت تتراسپورها  .(2011

 شکل صلیبی که است اسپور چهار از مرکب تتراسپور هر. باشند می

 در پراکنده بطور و بیضوي یا کروي بشکل اسپرماتانژها و باشد می

 ).1383 حسینی،(شود می دیده تال سطح

) ایزومورفیک( ریخت هم نسل  از تناوبی Gracilaria  جنس در

 می نشان را دیپلوئید اسپوروفیت تترا و هاپلوئید گامتوفیت بین

 بارور  (male thallus)نر پایه. باشد می پایه دو  گامتوفیت. دهد

 کارپوگونیا تولید ماده پایه و (spermatangia) اسپرماتانژ تولید

(carpogonia) نام به ساختار یک لقاح از پس. نماید می 

  ها سیستوکارپ. گردد می تشکیل (cystocarp) سیستوکارپ

 بدون یا با است، کره نیم یا و گرد زده، بیرون برجسته،

 هر. باشند می پراکنده ماده پایه سطح در، (rostrum)پوزه

 و gonimoblast رشته ،(pericarp)پوسته از متشکل سیستوکارپ

carposporangia، جذبی هاي رشته بدون یا با                               

 واجد  بالغ سیستوکارپ . ) (Lewmanomont, 1996باشد می

 آن انتهایی قسمت از که  باشد می آن روي بر کوچکی روزنه

 Marín-Salgado)گردند می خارج (Carpospore) کارپوسپورها

& Peña-Salamanca, 2011). روزنه این طریق از ها کارپوسپورها 

 یا tetrasporic هاي تالوس به و  شوند می آزاد کوچک

tetrasporophytes  بالغ تترااسپوروفیت. زنند می جوانه 

 می رخ تالوس پوسته در عموماً که کند می ایجاد را تترااسپورونژیا

 یا اسپور 4 و شود می تقسیم چلیپایی بطور تترااسپورانژیوم. دهد

 زند می جوانه گامتوفیت یا گامتوفیتیک تالوس 4 به که تترااسپور

 ,Lewmanomont)باشند می ماده تالوس تا دو و نر تا دو که

1996).  

 متر 6 تا 5بین  British Columbia در  Gracilariaبهینه رشد

 خورشیدي تابش با و دهد می رخ مد و جزر متوسط سطح زیر

 ریختن در فصلی تغییرات. (Whyte et al., 1981)دارد  ارتباط

 مانند هند در مختلف  ساله یک قرمز هاي  جلبک اسپور

Gracilaria corticata، Gelidium pusillium، peterocladia 

heteroplatos  و Gelidiopsis variabilis شود می دیده 

 ازاي به 1.200.000تا 1000  از بیش ماهانه اسپور تولید  بطوریکه

 ,Narasimha) باشد می متغییر  بارده بوته تر وزن گرم یک

1989). 

 ماههاي در حرارت درجه به توجه با G.tenuistipitata رشد دوره

 میلیمتر دو به آن اندازه و باشد می روز 70 تا 40 از سال مختلف

 آن هاي ریسه اندازه مناسب حرارت یا سال از فصولی در و رسد می

 29 به آب حرارت درجه که زمانی و. رسد می سانتیمتر 60 تا 30

 از ریسه سپس و شده متوقف ها ریسه رشد رسید سانتیگراد درجه

 رود می بین از نهایت در و کرده پوسیدن به شروع گیاه نوك

 هیچگونه رسید درجه 31 به آب حرارت درجه که هنگامی بطوریکه

 از بعضی هنگام این در و گردد نمی مشاهده بستر در مسن ریسه

 2 از کمتر اندازه و زرد آنها رنگ که جدید یافته رشد هاي هاگ

 ایجاد گیاه در سبز رنگ دما کاهش با و باشد می رویت قابل میلیمتر

 ).1383 حسینی،. (داد خواهند ادامه رشد به بخوبی و شده

 نسل در جنسیتی ساختار تشخیص حاضر مطالعه از کلی هدف

  آن آناتومی ساختار از استفاده با G.corticata  جلبک ایزومورفیک

  .باشد می تکثیر امر در کاربرد براي جنسیتی تنوع تشخیص هدف با

 

 کار  روش و مواد
 صخره ومدي جزر بین مناطق از G. corticata جلبک ي ها نمونه

 بندر توابع از بستانه سواحل( فارس خلیج سواحل از نواحی در اي

  38 ´ جغرافیایی عرض و طول با ترتیب به هرمزگان استان در لنگه

 شرق در لیپار منطقه(عمان دریاي سواحل و) °26   30´   ، °54

 °  15´   ،60°  49 ´  جغرافیایی عرض  و طول با ترتیب به چابهار

  آوري جمع 1392 مرداد و خرداد ، اردیبهشت هاي ماه در) 25

 است شده داده نشان 1 شکل در برداري نمونه مکان محدوده.گردید

   

 

  



  در سواحل خلیج فارس و دریاي عمان

٦٣ 

 

  عمان دریاي

 PES کشت محیط در بررسی مورد هاي نمونه از

 مدت به دریا آب با% 4 فرمالین محلول داخل تال

 ولی شد انجام گیري برش عمل سپس. گردید

 و نگهداري دریا آب% 4 فرمالین در ابتدا از که

 هنگام بافت شدن متالشی از جلوگیري جهت 

 الکل در ساعت یک حدود مدت به تال از اي

. گردید انجام گیري برش عمل سپس و شد داده

 شد انجام معمولی تیغ کمک به و  دستی بصورت

(Byrne  نمونه از شده تهیه مقاطع آمیزي رنگ و 

 داده قرار متیلن آبی رنگ در ثانیه 3 الی

(Yamamoto, 1986) .اساس بر ها نمونه مورفولوژیک تشخیص 

 ساختار یا و ماده جنس در سیستوکارپ ماکروسکوپی

 تتراسپورها و نر جنس مورد در کانسپتاکل اسپرماتانجیال

 لنز با  BH2  Olympusمیکروسکوپ از استفاده 

 بررسی  ٢٠٠٠ بزرگنمایی حداکثر و x 100 و 

 و 1جدول در بررسی مورد هاي نمونه شناسی

 .گردد می مشاهده

در سواحل خلیج فارس و دریاي عمانGracilaria corticata) ( آناتومیک جلبک قرمز- مطالعات مورفو

  

دریاي و فارس خلیج در برداري نمونه مناطق نقشه: 1 شکل

  

 

 به G. corticata جلبک از نمونه 40

 از)  ریسه( تال چند منظور بدین و

 الي، و گل از شدن پاك و دریا آب

 منتقل  آزمایشگاه به بررسی جهت

 نمونه همراه برداري نمونه محل از 

      کشت محیط در تا گردید

 در آزمایشگاهی عملیات. گردد استفاده

 انجام کشور مراتع و ها جنگل تحقیقات

 و انگلها از مقطر آب با شستشو و برس

 حفظ با نمونه هر در تال از  قسمتی

 و فرمالین% 4 مخلوط  در مورفولوژیکی

  (Byrne et alدر نمونه هر مابقی و 

 دماي در (Geo2) میلی گرم بر میلی لیتر

 مربع متر بر فوتون میکرومول 15

 ساعت 12 و روشنایی ساعت 12 

 تامین آن اکسیژن هوا پمب کمک

از مقاطع تهیه جهت

تال از اي قطعه ابتدا

گردید فیکس دقیقه 10

که هایی نمونه براي

 بودند، شده تثبیت

اي قطعه گیري برش

داده قرار  )%96( مطلق

بصورت مقاطع تهیه

(Byrne et al., 2002) 

الی 2 مدت به ها

(Yamamoto, 1986)شد

ماکروسکوپی مشاهده

اسپرماتانجیال تشریحی

 با تتراسپوروفیت در

 x10،  x 40 هاي

  .گردید

 :نتایج
شناسی ریخت خصوصیات

مشاهده 7 تا 1 هاي شکل

  

  

  

مطالعات مورفو همکاران  وطالب زاده 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

40 تا 30 تعداد به منطقه هر در

و گردید آوري جمع تصادفی طور

آب توسط شستشو از پس نمونه

جهت برداري، نمونه ظروف داخل

 دریا آب از لیتر 3 ضمناً.  گردید

گردید ارسال  آزمایشگاه به ها

PES(Provasoli, 1968)  استفاده

تحقیقات موسسه ژنتیک آزمایشگاه

  .گردید

برس کمک به جلبکی هاي ریسه

قسمتی و گردید پاك ها فیت اپی

مورفولوژیکی هاي بررسی جهت شماره

 (et al., 2002شد نگهداري دریا آب

میلی گرم بر میلی لیتر 10با  PES کشت محیط

15 از سفید سرد نور زیر 1±25

 نوري دوره با   (m-2 s-1)ثانیه

کمک به و گردید نگهداري تاریکی

 .(Byrne et al., 2002)گردید
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  )1392(لیپار و بستانه مناطق از شده آوري جمع G. corticata جلبک  ایزومورفیک هاي نسل:  1 جدول

  تعداد مورد بررسی  تعداد کل  ماه  نمونه برداري  مکان نمونه برداري

  نا بالغ  تتراسپوروفیت  ماده  نر

  30  -  -  -  30  اردیبهشت  بستانه

  18  6  4  2  30  خرداد  بستانه

  -  28  4  8  40  مرداد  لیپار

 تنها بررسی مورد هاي نمونه در ایزومورفیک ویژه مراحل خصوصیات

 هاي نمونه مجموع از. شد مشاهده کامل بلوغ با هایی جلبک در

 و بوده نابالغ همگی اول نوبت در بستانه منطقه از شده آوري جمع

 شناسی ریخت خصوصیات طریق از جنسیتی مراحل از  هیچکدام

 ).1 شکل(نبود تشخیص قابل

 خرداد و اردیبهشت در نابالغ هاي نمونه بین ظاهري شکل نظر از

 سري هاي نمونه%  40 ولی نشد مشاهده اختالفی بستانه منطقه

 نیمه سیستوکارپ با ماده بالغین تنها که بودند بالغ بستانه دوم

 تمیز نابالغین از مسلح غیر چشم با ها ریسه روي بر برجسته کروي

 در بالغ نر هاي گامتوفیت و بالغ هاي تتراسپوروفیت و شد می داده

 از تشخیص قابل میکروسکوپ کمک به تنها لیپار و بستانه مناطق

  .بودند نابالغین

  

 
 ) 1392 اردیبهشت( بستانه منطقه در G.corticata نابالغ هاي نمونه از سطحی و عرضی برش: 1 شکل

: a 100 بزرگنمایی و متیل آبی و کالمن آمیزي رنگ از استفاده با جلبک ریسه از عرضی  مقطع 

: b مغزي برجسته سلولهاي ، میانی ناحیه در جلبک ریسه از عرضی  مقطع (cm) ، پارانشیمی هاي سلول توسط شده احاطه (cp) قشري و 

 400 بزرگنمایی و متیل آبی و کالمن آمیزي رنگ از استفاده با (cx) )کورتکس(

: c 400 بزرگنمایی و متیل آبی آمیزي رنگ از استفاده با جلبک ریسه از سطحی  مقطع 

 

 شده آوري جمع زمانی فاصله ماه یک با که ، دوم نوبت نمونه 30 از

   به نمونه 6 و ماده عنوان به نمونه 4 نر، عنوان به نمونه 2 فقط بود

  

  

  

  

  

 بالغ نا نیز نمونه 18 و شد داده تشخیص تتراسپورفیت عنوان

  .)2 شکل(بودند

  

  



  در سواحل خلیج فارس و دریاي عمان

٦٥ 

 

 2000بزرگنمایی و متیل آبی آمیزي رنگ

 2000بزرگنمایی و

  ریسه   سطح

                   استریو از استفاده با بالغ کروي نیمه سیستوکارپ

در سواحل خلیج فارس و دریاي عمانGracilaria corticata) ( آناتومیک جلبک قرمز- مطالعات مورفو

  

  

  

  

   

 

   بستانه منطقه در G.corticata بالغ هاي نمونه از سطحی

رنگ از استفاده با جلبک ریسه قشري بخش در برجسته  تترااسپوروفیت

و متیل آبی آمیزي رنگ از استفاده با جلبک ریسه از سطحی

 قرار مورفولوژیک بررسی مورد  که 

 28 و ماده عنوان به  نمونه 4 ، نر

 ).6 تا 3شکل( گردید مشخص

 

سطح در متراکم بطور تتراسپورانژیا پراکندگی: 3 شکل

  

  

  

 

   

 

سیستوکارپ زوائد از سطحی نمایش و(a) ماده گامتوفیت

مطالعات مورفو همکاران  وطالب زاده 

  

  

  

  

  

  

  

  

سطحی و  عرضی برش: 2 شکل

:a  تترااسپوروفیت از عرضی مقطع

:b سطحی  مقطع در تترااسپوروفیت

 لیپار منطقه نمونه 40 مجموع از

نر عنوان به نمونه 8 تعداد ،گرفت

مشخص تتراسپوروفیت عنوان به  نمونه

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 

گامتوفیت ظاهري شکل :4 شکل

 (b)میکروسکوپ
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  هاي کنسپتاکل داخل  در اسپرماتانژها G.corticata نر جنس در

  .گیرند می قرار شکل بیضوي تر عمیق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 G.corticata در نر گامتوفیت از عرضی برش :5 شکل

a  و b رسیدگی مراحل در نر جنس در کانسپتاکل اسپرماتانژیال 

  

 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

   

  

  

  

  

  

  

  لیپار منطقه از G.corticata سیستوکارپ عرضی مقاطع نمایش: 6 شکل

:a  آن روي بر کوچک روزنه با بالغ سیستوکارپ (o) پیکان با کارپوسپور.گردند می خارج کارپوسپورها آن انتهایی قسمت از که 

 )100بزرگنمایی.( است شده داده نمایش

 b دهد می نشان را روزنه پیکان.400 بزرگنمایی با بالغ سیستوکارپ روزنه نمایش 

c: است شده داده نمایش پیکان با کارپوسپور. 400 بزرگنمایی با کارپوسپورانژ نمایش 

 d و e: 1000بزرگنمایی با کارپوسپورانژ نمایش  



  در سواحل خلیج فارس و دریاي عمانGracilaria corticata) ( آناتومیک جلبک قرمز- مطالعات مورفو همکاران  وطالب زاده 

  

٦٧ 

 

 قرمز تا زرد ، سبز ها ریسه رنگ  ، شکل برگی تا فشرده ها ریسه

 انتهاي و بوده صاف آن محور. باشد می متغییر ارغوانی به متمایل

  .باشد می صاف هاي لبه و منظم نا انشعابات با بخشی دو ها ریسه

 از تتراسپورفیت و ماده هاي نمونه با مقایسه در نر هاي نمونه

 و سانتیمتر 10- 16 آن  بلندي و بوده برخوردار کمتري پرپشتی

 و ارتفاع سانتیمتر 8-10 ماده هاي نمونه و بوده میلیمتر 4- 6 پهناي

 مشاهده آن بالغ هاي ریسه سطح در کروي نیمه سیستوکارپ

 داشته تري پشت پر منشعب هاي ریسه ها تتراسپوروفیت  و گردید

 ).7 شکل(باشد می آن بلندي سانتیمتر 6-10 و

 

  

   

  

 

   G. corticata جلبک  ایزومورفیک اشکال نمایش : 7 شکل

-aتتراسپوروفیت ، –b و  نر گامتوفیت – c گامتوفیت 

 ماده

 بحث
 هرمزگان استانهاي در Gracilaria corticata جلبک رویش محل

 قسمت در اي صخره هاي حوضچه سطح بر بلوچستان و سیستان و

 در بیش و کم پراکنش. است مدي و جزر بین محدوده و میانی هاي

 لیپار، بریس،( بلوچستان و سیستان و هرمزگان هاي استان کل

                          زمستان و تابستان فصول در) تنگ و گوردیم کچو،

 ).1389  روحانی، و قرنجیک(باشد می

  شش رشد  چرخه  دو با Visakhapatnam سواحل در ها جلبک

 تا آبان و تیر تا خرداد در آن اوج که بطوري بوده دسترس در  ماهه

 از بیشتري فراوانی با سال سراسر در مولد گیاهان.باشد می دي

 تترا و کارپوسپورها از بسیاري. گردند می مشاهده رویشی گیاهان

    ماهه همه صبح 6 تا 2 ساعت بین ساعت  24 مدت  در اسپورها

                       مهر تا مرداد و بهمن تا آذر آنها سازي آزاد  اوج و ریزند می

  (Subbarangalah, 1983).باشد می

 گیاه شناسی ریخت در تنوع بدلیل  اغلب G.corticata گونه در

 G.millardetii  و G.foliifera نظیر هایی جلبک با است ممکن

 سال تا گونه این بطوریکه (Iyer et al., 2004). شود گرفته اشتباه

 بدلیل احتماالٌ که بود نگردیده گزارش جنوبی آفریقاي در 2004

 این شناسایی در را متعددي مشکالت که باشد می آن متغییر ظاهر

 مطالعات اساس بر و(Iyer et al., 2004). کند می ایجاد گونه

 گونه به G.foliifera هند هاي آب در که شد داده نشان فیلوژنی

G. corticata  که حالی در است تر نزدیک G. salicornia و G.   

 foliifera اند گرفته سرجشمه مشترك اجداد از (Pareek et al., 

2010). 

   G. foliiferaقشم و الرك هرمز،(هرمزگان هاي استان آبهاي در (

 اوایل تا زمستان فصول در) گوردیم و بریس( بلوجستان و سیستان و

 آن رنگ چه اگر شناسی ریخت نظر از و است شده گزارش بهار

 و سبز یا اي قهوه تا ارغوانی به متمایل قرمز G.corticata همانند

 تقسیمات با آن انشعابات ولی است کشیده و نواري آن هاي ریسه

 با اي شاخه دو انشعابات انتهاي و بوده  متوالی و منظم دوتایی

 .G از باریکتر آن اصلی انشعابات پهناي و است تیز رئوس

corticata  رسد می سانتیمتر 10- 20 به آن ارتفاع و بوده .

 ).1389 روحانی، و قرنجیک(

 با هایی جلبک در تنها آناتومی ساختار اساس بر جنسیت تشخیص

 از شده آوري جمع هاي نمونه مجموع از. شد مشاهده کامل بلوغ

 مراحل از هیچیک و بوده نابالغ همگی اول نوبت در بستانه منطقه

. نبود تشخیص قابل شناسی ریخت خصوصیات طریق از جنسیتی

 زمانی فاصله ماه 3 و 1 با ترتیب به زمانی نظر از که هایی نمونه ولی

 قابل% 100 و% 40 بود شده برداري نمونه مرداد و خرداد ماههاي در
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 در) 2004(  همکاران و Iyer  توسط که بررسی در. بود تشخیص

  از هیچکدام شد انجام G. corticata روي بر جنوبی آفریقاي

 اسپرماتانژیال و تترااپوروفیت ماده، گیاه سیستوکارپ  مراحل

  عدم بدلیل احتماال، موضوع این که نشد مشاهده نر گیاه کانسپتاکل

 . باشد می مذکور هاي نمونه در جنسی رسیدگی

 سلول کالمن و متیل آبی آمیزي رنگ از استفاده با گیاه تشریح در

 گیرنده بر در که پارانشیمی هاي سلول و پوست قشري الیه هاي

 متیل آبی رنگ آمیزي رنگ نظر از.گردید مشاهده است مغزي الیه

. باشد نمی کالمن رنگ از استفاده به نیازي و دارد کفایت تنهایی به

 توصیه نیز تولوئیدین وآبی سافرانین هاي رنگ از دیگر منابع در

 که (Marín-Salgado & Peña-Salamanca, 2011) گردید

 .داشت فوق روش با مشابهی نتایج

 قسمت دو شامل رویشی تال  گراسیالریا، گیاه ریسه  بررسی در

 و هستند کوچکتر پوست هاي سلول. است مرکزي استوانه و پوست

 داراي بیرونی هاي سلول و است شده تشکیل الیه دو یا یک از

 پارانشیمی بزرگ هاي سلول از مرکزي استوانه. باشند می رنگدانه

 سلول تعداد و اندازه خارجی، هاي الیه وضعیت. است شده تشکیل

 ناحیه به پوست ناحیه از ها سلول شکل تغییر و مرکزي استوانه هاي

 حسینی،(باشد می موثر گراسیالریا هاي گونه تشخیص در مرکزي

 مغزي برجسته  هاي سلول رویشی ریسه مقطع در بطوریکه).1383

 (cortex)قشري و پارانشیمی هاي سلول توسط میانی ناحیه در

 (Marín-Salgado & Peña-Salamanca, 2011)گردد می احاطه

 چشم با کروي نیمه سیستوکارپ زوائد مشاهده با ماده گامتوفیت

 لقاح از پس بالغ سیستوکارپ. باشد می تشخیص قابل مسلح غیر

 روي بر)  کارپوگونیا( ماده گامتوفیت  با) اسپرماتانژیا(نر گامتوفیت

 روي بر کوچک روزنه  رسیدگی از پس که آید می بوجود ماده ریسه

 می خارج کارپوسپورها آن انتهایی قسمت از که  شده ایجاد  آن

 در آناتومیکی ازمطالعات استفاده با ماده ریسه تشخیص. گردند

 محققین سایر مطالعات در موضوع این که نبود مقدور فوق تحقیق

 بسیار لقاح از قبل بالغ ماده تشخیص بطوریکه است شده عنوان نیز

 تشریحی میکروسکوپ توسط بافت تخریب از پس و بوده مشکل

 روي بر cystocarp گسترش با لقاح از بعد ولی. است تشخیص قابل

                                 مسلح غیر چشم با تشخیص قابل ها ماده تالوس

 اجزاء صورت به سیستوکارپ. (Martinez et al., 1999)باشند می

 به است ممکن و شده پراکنده ساقه سطحی قسمت در شکل کروي

 فیالمنتهاي  و کارپوسپورانژ گونیموبالست، ، پریکارب بخش چهار

 داشته امتداد پریکارپ الیه تا گونیموبالست بافت از که کننده جذب

). 1383 حسینی،(شود می مشاهده ها گونه برخی در فقط و

 بهم ها الیه اغلب که است سلولی الیه تعدادي شامل: پریکارب

 در واقع:  گونیموبالست. باشند می رنگی پیگمانهاي وداراي فشرده

: کارپوسپورانژ. است پارانشیمی سلولهاي شامل و سیستوکارپ مرکز

 تخم یا اي دایره اشکال به و است گرفته قرار گونیموبالست باالي در

 ).1383 حسینی،.(شود می دیده مرغی

Carposporeباالي در دهانه یا کوچک سوراخ یک طریق از ها  

cystocarp  هاي تالوس به و  شوند می آزاد tetrasporic یا 

tetrasporophytes عرضی مقطع در.  زنند می جوانه 

 با جلبک ریسه قشري بخش در صلیبی برجسته  تترااسپوروفیت

 سطح در و گردید مشاهده متیل آبی آمیزي رنگ از استفاده

 بالغ تترااسپوروفیت. شود می دیده متراکم بطور نیز ریسه اپیدرمی

 می رخ تالوس پوسته در عموماً که کند می ایجاد را تترااسپورونژیا

 یا اسپور 4 و شود می تقسیم چلیپایی بطور تترااسپورانژیوم. دهد

 دو و نر تا دو که زند می جوانه گامتوفیت تالوس 4 به که تترااسپور

 نر جنس در. ) (Lewmanomont, 1996باشند می  ماده تالوس تا

 G. corticata تر عمیق هاي کنسپتاکل داخل  اسپرماتانژهادر 

 بیضوي یا کروي شکل به اسپرماتانژها. گردید مشاهده شکل بیضوي

 قرارگرفتن طرز. شود می دیده تال سطح در پراکنده بطور و

 از گراسیالریا هاي گونه شناسایی مهم عامل اسپرماتانژها کنسپتاکل

  .)1383 حسینی،( باشد می یکدیگر

 مطالعات توسط آناتومی ساختار تشریح اینکه به توجه با

 طرفی از و دارد کاربرد گونه این بالغین مورد در تنها میکروسکوپی

 بوده متفاوت تتراسپوروفیت و ماده ، نر هاي جنس در آگار کیفیت

(Whyte et al., 1981) ژنتیکی حفظ برنامه  در موفقیت براي لذا 

 توسعه و دریایی جلبک این از تجاري استفاده و ، نباتات اصالح و

 می آن زیستی چرخه دانش و صحیح شناسایی نیازمند  آن کشت

 ابتدایی مراحل در جنسیتی تمایز تشخیص اهمیت لحاظ به و باشد

 تحلیل و تجزیه به دارد ضرورت پرورش، و تکثیر امر در زندگی

. شود پرداخته زندگی ابتدایی مراحل در گونه این جنسیتی ساختار

 افتراق براي اعتمادي قابل روش هیچ حاضر حال در اینکه به توجه با

 در G.corticata جنس ماده و نر تترااسپوروفیت، هاي جلبک

 تمایز در  مولکولی هاي مارکر بکارگیري ندارد وجود نابالغی مراحل



  در سواحل خلیج فارس و دریاي عمانGracilaria corticata) ( آناتومیک جلبک قرمز- مطالعات مورفو همکاران  وطالب زاده 

  

٦٩ 

 

 با و پرورش هاي برنامه در گونه این ابتدایی زندگی مراحل جنسی

 .گردد می پیشنهاد تکثیر امر در کاربرد

 قدردانی و تشکر
 شیالتی علوم تحقیقات  موسسه معاونین و ریاست از بدینوسیله

 موسسه آناتومی و  مولکولی  ژنتیک آزمایشگاه  کارکنان و کشور

 عباس مهندس خانم سرکار  بویژه کشور مراتع و جنگلها تحقیقات

 در که عزیزانی کلیه و کیمرام فرهاد دکتر آقاي همچنین و عظیمی

 و تشکر بودیم، برخوردار آنها مساعدت از تحقیق انجام مسیر

  .گردد می قدردانی

   

  منابع
 گراسیالریا گیاه پرورش دستورالعمل .1383 ،.ر .م حسینی،

(Gracilaria) چین در دریایی علفهاي هاي فرآورده و .

 .14 تا 1 صفحات. ایران شیالت تحقیقات موسسه انتشارات

 دانشگاه انتشارات).  1 جلد( پایه شناسی گیاه. 1389 ،.ا قهرمان،

 .357- 358 صفحات. تهران
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Abstract: 

The speciemns of red algae “Gracilaria corticata” were collected from the rocky intertidal 

shores in Bostaneh Port in the Persian Gulf and Lipar in Oman Sea in May, June and August 

2013.  Anatomical, morphological structures,  thallus of vegetative and reproductive samples 

were studied. Carpogonial and tetrasporangium stages were determined based on histological 

and morphological methods. The female thallus, the Cystocarp with hemispherical structure 

through out thallus were observed. The Spermatangial conceptacle was located deeper as the 

oval shape in male thallus. The tetrasporophytic stage of diploid samples was determined by 

the presence of tetrasporangium oval shape. 

 

 

  




