
  1395 پاييز/ 3/شماره  پنجمسال بيست و                                                                         مجله علمي شيالت ايران 
 

51 
  

هاي دريايي به ساحل آورده شده در  تعيين پراكنش و برآورد توده زنده جلبك
 هاي ساحلي درياي عمانآب

  
   4نسب ي، تورج ول3پور ديبهزاد سع ،2بهاره نظري، *1بايرام محمد قرنجيك

  
gharanjik@yahoo.com *  

 
سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج  ،، موسسه تحقيقات علوم شيالتي كشورمركز تحقيقات ذخاير آبزيان آبهاي داخلي - 1

  گرگان ،كشاورزي
 دانشگاه پيام نور، بوشهر- 2
 دانشگاه محيط زيست، كرج- 3
  149/14965صندوق پستي ، تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزيموسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور، سازمان -4
  

  
  1395 شهريور: ذيرشتاريخ پ                               1394 مرداد تاريخ دريافت: 

  
  چكيده

و  ستانيبه ساحل آورده شده بر اساس جنس در سواحل استان س ييايدر يجهت برآورد توده زنده جلبك ها قيتحق نيا
به  پاريبه عنوان مناطق پر تراكم و جود و ل سيتنگ، پزم، چابهار و بر يها ستگاهي. ادياجرا گرد 1390بلوچستان در سال 

. طول دندياستان انتخاب گرد نيدر سواحل ا ييايدر يجلبك ها زشير نظرابهار، مناطق كم تراكم از در غرب و شرق چ بيترت
منطقه كم تراكم  لومتريك 5/281منطقه پرتراكم و  لومتريك 2/18مقدار نيباشد كه از ا يم لومتريك 2/354استان  ينوار ساحل

و پس از  دهيگرد يدر هر ماه جمع آور يمونه ها بطور تصادفسه ترانسكت نصب و ن ستگاهيمورد محاسبه قرار گرفت. در هر ا
 9جمع آوري شده،  يقرار گرفتند. تعداد جنس ها يدر محل مورد وزن كش يتاليجيد يترازو لهيشدن، بوس زيو تم يجدا ساز

 1راسته) و  3خانواده و 3جنس جلبك قهوه اي( 6راسته)، 2خانواده و 2جنس جلبـك سبـز( 2جنس بوده كه از اين تعـداد، 
تن محاسبه  9/445و بلوچستان  ستانيوزن تر جنس سارگاسوم در كل سواحل استان س ميزان جنس جلبك قرمز بدست آمد.

درصد) مربوط به مناطق كم  65/39تن (8/176درصد) مربوط به مناطق پرتراكم و 35/60تن ( 1/269كه ازاين مقدار  ديگرد
تن) و  9/114تن و مناطق كم تراكم  5/155 كمتن (مناطق پرترا 4/270با  1390اه سال مقدار آن در آذر م نيشتريتراكم بود. ب

 نيشتريب يتن دارا 0/112با  سيمناطق پرتراكم، بر نيتن بدست آمد. در ب 5/3مقدار آن در اسفند ماه همان سال با  نيكمتر
  مقدار بودند. نيتن كمتر 5/14مقدار و تنگ با 

 
  ، تراكم، توده زنده، درياي عمانجلبك دريايي : لغات كليدي

  
  
  نويسنده مسئول*



 ...دريايي به ساحل آورده شده در یپراكنش و برآورد توده زنده جلبک ها نییتع            ن      و همکارا قرنجيك 

52 
 

 مقدمٍ
خلثه ّای دسیایی داسای هَاد كٌؼتی تا اسصؽ ًظیش آگاس، 
واسآگیٌاى ّا، اػیذ آلظیٌیه ٍ ّوسٌیي اػیذّای آهیٌِ ٍ 
اػیذّای زشب ضشٍسی، اهالش هؼذًی، ٍیتاهیي ّا ٍ غیشُ 
تَدُ ٍ واستشدّای فشاٍاًی دس كٌایغ، ػلَم پضؿىی، 

ؿتِ ٍ خْت تْیِ هطیط ّای داسٍػاصی ٍ دًذاًپضؿىی دا
وـت هیىشٍتی، لشف ّا، ؿشتت ّـا ٍ لالة ّـای اٍلیـِ 
 دًـذاى ٍ تغـزیـِ هـَسد اػتفـادُ لـشاس هی گیـشًـذ

((Kaladharan et al., 1999; Abbot, 1995. 
ّن زٌیي، اثشات ضذ لاسزی، ضذ تاوتـشی، ضذ     

 ٍیشٍع، ضذ اًگل ٍ خَاف آًتـی تیَتیىی ٍ تؼیاسی هَاسد
 ,Tronoدیگش دس ایي خلثه ّا هـخـق ؿـذُ اػـت )

1997 .) 
صیادی دس آػیای خٌَب ؿشلی، اسٍپا،  یوـَسّا    

ّای آهشیىای ؿوالی ٍ خٌَتی اص دیشتاص تْشُ تشداسی
، تِ طَسی وِ اًذ ٍػیؼی اص خلثه ّای دسیایی اًدام دادُ

هیالدی تَلیـذ خْاًـی خلثه  2010تا  2000اص ػال 
ػیذُ سهیلیَى تي ٍصى تش 12تِ ضذٍد  7اص  ّـای دسیائـی

دسكذ هشتَط تِ خلثه ّای لَُْ  75اػت. اص ایي همذاس 
ای تَدُ وِ تیـتشیي تَلیذ آى هشتَط تِ گًَِ 

Laminaria japonica   دس وـَس زیي هی تاؿذ
(Oliveira, 2012). 

یىی اص هَاد اػتطلالی خلثه ّا، هَاد افضٍدًی ّؼتٌذ     
تَدى خلَكیات فَق الؼادُ اهَلؼیَى  وِ تِ دلیل داسا

وٌٌذگی، تثثیت وٌٌذگی ٍ طل دٌّذگی دس تَلیذ 
هطلَالت كٌؼتی، داسٍیی، غزایی ٍ تْذاؿتی اّویت 
خاكی داسًذ ٍ ّش ػالِ تش تماضای آًْا افضٍدُ هیـَد. تْیِ 
ایي هطلَالت دس وـَس، تا ّضیٌِ ّای هالی ٍ هـىالت 

دات آًْا، اغلة تا فشاٍاًی ّوشاُ تَدُ ٍ اص طشفی ٍاس
ویفیتْای ًاهٌاػة اًدام ؿذُ ٍ اص ایي ساُ ضشس ٍ صیاى 

 ّای التلادی صیادی تش وـَس تطویل هی گشدد.

ًخؼتیي تاس اص  دس ایشاىهطالؼِ ٍ ؿٌاػایی خلثه ّا     
خضیشُ خاسن ؿشٍع گشدیذُ وِ ضاكل آى هؼشفی  ػَاضل

زْاسگًَِ خلثه لَُْ ای ٍ دٍ گًَِ خلثه لشهض تَد 
(1845Endlicher and Diesing,).   ًَِتؼذ اص آى ًو

تشداسی دس ػَاضل تَؿْش، ویؾ ٍ خاسن اًدام گشفت وِ 
ًوًَِ خلثه تَد وِ اص ایي تؼذاد  103ًتیدِ آى ؿٌاػایی 

گًَِ  46ای،  گًَِ خلثه لَُْ 26گًَِ خلثه ػثض،  22
گًَِ خلثه ػثض آتی تَد   9خلثه لشهض ٍ 

(1939Borgesen, ).  ل دسیای ػواى دس دس ػَاض
ًوًَِ خلثه ؿٌاػایی ٍ گضاسؽ گشدیذ  37هٌطمِ گَاتش  

(. دس اداهِ آى دس ول ػَاضل اػتاى 1372)اتْشی، 
ػیؼتاى ٍ تلَزؼتاى خلثه ّا هطالؼِ گشدیذًذ وِ هٌدش 

(. 1374گًَِ خلثه ؿذ )ؿَلی،  46تِ ؿٌاػایی 
ّوسٌیي دس ػَاضل خلیح فاسع ًیض ؿٌاػایی خلثه ّا 

گًَِ خلثه تَدوِ اص ایي  153 وِ ضاكل آى اًدام گشفت
گًَِ هشتَط تِ ػِ گشٍُ اكلی ٍ تمیِ خضء  142تؼذاد 

 (Sohrabipour and ٍ ػیاًَفیتا تَدًذ َفیتاـتگضاً

(Rabii, 1999  ٍ هطالؼِ دیگشی دس استثاط تا فشاٍاًی .
پشاوٌؾ خلثه ّای هاوشٍػىَپی ػَاضل ویؾ تا آلَدگی 

ت گشفت )ػلَیاى ٍ ّای صیؼت هطیطی هٌطمِ كَس
(. اص آًدایی وِ ؿٌاػایی گًَِ ّای 1381 ،ّوىاساى

خلثىی دس اتتذا تا هـىالتی اص لثیل ػذم دػتشػی تِ 
هٌاتغ ٍ ولیذّای هؼتثش ػلوی تَد، خْت اكالش ٍ تىویل 

ّای ػلوی خلثه ّای ػَاضل دسیای ػواى، دٍتاسُ  ًام
تا ایي هطالؼِ كَست گشفت وِ ًتیدِ آى افضایؾ گًَِ ّا 

هطالؼِ تشسٍی  .(Gharanjik, 2000)تَد   گًَِ 85
ػِ  تَدُ صًذُ آًْا اتتذا  تشسٍیتغییشات  رخایش خلثه ّا ٍ

اػتاى ّای لَُْ ای دس ػَاضل  اص خلثهغالة گًَِ 
( ٍ 1379، لشًدیهػیؼتاى ٍ تلَزؼتاى اًدام گشدیذ )

ػال تؼذ هطالؼِ واهل ٍ تىویلی تشسٍی  13ػپغ ضذٍد 
ُ ولیِ خلثه ّای ػَاضل خلیح فاسع ٍ رخایش تَدُ صًذ

دسیای ػواى سا وِ ؿاهل هٌاطك صیش خضسٍهذی ًیض تَد،  
 (.1383لشًدیه، )كَست گشفت 

 ِ تاسیخسِ روش ؿذُ، هـخق هی ؿَد وِتتا تَخِ     
دس خلَف تشآٍسد ٍتشسػی  یتیگًَِ فؼال تاوٌَى ّیر

تغییشات تَدُ صًذُ خلثه ّایی وِ تَػط اهَاج دسیا دس 
ؿَد، كَست ًگشفتِ اػت. ٍلی  ای سیختِ هی ضل هاػِػَا

هـاتِ ّای  ذ، فؼالیتـًظیش وـَس ٌّ دیگشدس وـَسّای 
ّای دسیایی هٌاطك  خلثهتَدُ صًذُ دس خلَف تؼییي 

ا وِ دس ـّ ػاضلی كَست گشفتِ اػت. ًتایح ایي فؼالیت
هیلیَى  5/8شی تِ ٍػؼت ـویلَهت 8085ی ـًَاس ػاضل

تي خلثه تش  100000 ضذٍدسد اػت، تشآٍّىتاس تَدُ 
 16000، تي خلثه لشهض آگاسٍفیت 6000ؿاهل تَدُ وِ 
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 تي خلثه لشهض 8000، ٌَفیتیتي خلثه لَْ ُ ای آلظ
 ٍ ػایش خلثه ّا تي خلثه ػثض 70000ٍ ٌَفیت یواساگ

 (.(Kaladharan et al., 1999 هیثاؿذ.
ّـذف اص ایي تطمیك تشآٍسد تمشیثی هیضاى تَدُ صًذُ     
ه ّای تِ ػاضل آٍسدُ ؿذُ دس خْت اهىاى تْشُ خلث

اػتفادُ دس كٌایغ هَسد ًیاص وـَس ٍ ایداد  ٍتشداسی تْیٌِ 
اؿتغال دس ایي هٌطمِ هطشٍم ٍ دس ًْایت گاهی ّش زٌذ 

تگی ؼاًذن  دس خْت سػیذى تِ خَدوفایی ٍ واّؾ ٍات
 اسصی وـَس دس هطلَالت آًْا تَد.

 
 كارمـًاد ي ريش 

 ّبي هطبلعبتيجلبكي ٍ ایستگبُ تعييي هٌبطق ریسش
تا تَخِ تِ ًتایح تذػت آهذُ اص پظٍّؾ ّای هختلف 
تشسٍی خلثه ّای دسیایی دس ػَاضل اػتاى ػیؼتاى ٍ 

(، ػوذُ تشیي سیضؽ خلثه ّا تَػط 1تلَزؼتاى ) ؿىل

اهَاج دسیا دس ػَاضل هاػِ ای ٍ آى ّن دس هٌاطك تٌگ، 
ی ووی ًیض دس پضم، زاتْاس ٍ تشیغ تَدُ ٍ تِ همذاس خیل

(. 1383تمیِ ػَاضل هاػِ ای اػتاى هی تاؿذ )لشًدیه، 
اص ایي خْت، ػَاضل زْاس هٌطمِ فَق تِ ػٌَاى هٌاطك پش 
تشاون ٍ هٌاطك خَد ٍ لیپاس تِ تشتیة دس غشب ٍ ؿشق 
زاتْاس، هٌاطك ون تشاون اص ًظش سیضؽ خلثه ّای دسیایی 
دس ػَاضل اػتاى ػیؼتاى ٍ تلَزؼتاى خْت اًدام 

طالؼات هَسد ًظش اًتخاب گشدیذًذ. دس طَل ًَاس ػاضلی ه
اػتاى اص هٌطمِ گَاتش تا هٌطمِ هیذاًی، طَل ػَاضل 
كخشُ ای اًذاصُ گیشی ٍ اص ػَاضل هاػِ ای خذاػاصی 
گشدیذًذ، اص ػَاضل هاػِ ای ًیض هطذٍدُ ّای سیضؽ 
خلثه ّا دس هٌاطك پشتشاون ٍ ون تشاون  تَػیلِ هتش ٍ 

GPS  گشدیذًذ. هـخلات ّش یه اص هٌاطك تؼییي دػتی
، ّای خغشافیایی، طَل هَلؼیتهَسد هطالؼِ اص لثیل 

 (. 1آٍسدُ ؿذُ اػت )خذٍل  هطیط ٍ هؼاضت

 

 (1391در سَاحل استبى سيستبى ٍ بلَچستبى )هَرد هطبلعِ : ًقشِ هٌبطق  1شكل
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 (1391سَاحل استبى سيستبى ٍ بلَچستبى ) ایستگبُ ّبي هَرد هطبلعِ در ٍ هشخصبت ّبي جغرافيبیي : هَقعيت1جذٍل 

 (hecهسبحت) (km) هحيط (km)طَل خط سبحلي  جغرافيبیي طَل عرض جغرافيبیي ًبم هٌطقِ ردیف

25°   09'  158" بریس 1  "784  '10  °61  8/7  32/27  38/4  

25°   15'  160" ليپبر 2  "976  '48  °60  2 6 2/0  

25°   18'  086" چببْبر 3  "615  '37  °60  4/5  56/17  59/1  

سمــپ 4  "110  '22   °25  "687  '18  °60  1/3  46/14  17/1  

25°   21'  079" تٌگ 5  "385  '53  °59  9/1  8/13  01/1  

25°   27'  068" جَد 6  "346  '30  °59  5 12 5/0  

 
  ًوًَـِ برداري ٍ تعييي تَدُ زًذُ ،تراًسكت بٌـذي

ذی، صهاى ٍ همذاس ضذاوثش دس اتتذا تشاػاع خذٍل خضس ٍ ه
خضس تشای ّش یه اص هٌاطك ًوًَِ تشداسی پش تشاون ٍون 

هـخـق گشدیـذ. ػپغ تا  90تشاون تشای ّش هاُ دس ػال 
ّایی اص لثیل صهاى تاال آهذى آب  دس ًظش گشفتي هطذٍدیت

دسیا، ٍػؼت هٌطمِ ٍ اًثَّی همذاس خلثه ّا، خذا ػاصی، 
ًیشٍی اًؼاًی ٍ ٍصى وـی دس هطل ٍ ّوسٌیي ووثَد 

غیشُ، هطذٍدُ ّای هَسد هطالؼِ تِ ػِ لؼوت هؼاٍی 
 10هتش ٍ ػشم  100تمؼین ؿذُ ٍ ػِ تشاًؼىت تِ طَل

 هتش دس ّش یه اص ایي لؼوتْا دس هٌاطك پشتشاون )ؿىل 
 
 

 
( تِ ػٌَاى 7 تا6  ّای)ؿىل( ٍ ون تشاون 5 تا 2ّای 

وِ ّش ایؼتگاُ ّای ًوًَِ تشداسی ًلة گشدیذًذ. تِ طَسی 
لؼوت یا تلَن تشاتش تمؼین ؿذُ ٍ ًوًَِ  10تشاًؼىت تِ 

ّا تِ كَست هاّاًِ اص پٌح ه تشداسی ٍ خوغ آٍسی خلث
دسكذ تشاًؼىت تِ كَست تلادفی اًدام  50لؼوت آى یا 

(. ػپغ تا هطاػثِ (Kaladharan et al., 1999 گشفت
هیاًگیي ٍصًی هشتَط تِ ّش خٌغ دس داخل تلَن ّا ٍ 

، همذاس خلثه دس هٌطمِ هَسد ًظشتشضؼة تشاًؼىت ّا
ویلَگشم تش هتشهشتغ تذػت آهذُ ٍ تا تؼوین ایي همذاس دس 
هؼاضت هٌطمِ هیضاى تَدُ صًذُ ول خٌغ ّا دس ّش هاُ 

 هَسد هطاػثِ لشاس گشفت.
 

  

 ّبي ًوًَِ برداري سبحل بریس: ایستگبُ 3شكل ّبي ًوًَِ برداري سبحل چببْبر: ایستگب2ُشكل
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  هاي نمونه برداري ساحل پزم: ايستگاه 5شكل            هاي نمونه برداري ساحل تنگ           : ايستگاه 4شكل               

    
  هاي نمونه برداري ساحل جود: ايستگاه 7شكل                                هاي نمونه برداري ساحل ليپار: ايستگاه 6شكل        

در پايان، اطالعات حاصل از توزين گونه هاي جلبكي  
 2007بلوك ها وترانسكت هاي هر منطقه، در نرم افزار

Excell  به صورت جداول ماهانه وارد و با تعيين انحراف
مقايسه اي و ANOVAمعيار، انجام آزمون هاي يكطرفه 

به صورت  ، نتايج حاصلهTukey HSD)تست توكي (
  جدول تنظيم گرديد.

  
  نتـايـج 

      مناطق پرتراكم، كم تراكم و صخره اي
و اندازه گيري  1با توجه به اطالعات ثبـت شده در جدول 

سواحل صخره اي، مجموع طول خط ساحلي مناطق 

كيلومتر،  2/18پرتراكم، كم تراكم و صخره اي، به ترتيب 
مد. نسبت طول كيلومتر بدست آ 6/54كيلومتر و  5/281

كيلومتر)، به ترتيب 354آنها دركل نوار ساحلي استان (
  ). 8درصد بدست آمد (شكل  23/5و  84/80،  93/13

نسبت مساحت مناطق پرتراكم و كم تراكم در سواحل 
استان به طور جداگانه، به قرار زير بدست آمدند، بريس 

و منطقه كم  5/4، تنگ  72/5، پزم  13/7، چابهار61/19
  ).9درصد (شكل 04/63اكم تر
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 نسبت مساحت مناطق پرتراكم وكم تراكم:  9شكل                    ايصخره نسبت هاي طولي مناطق پرتراكم، كم تراكم و:  8شكل 

  
  شـده  برداشتجنس هاي جلبكـي 

هـاي ديگري عالوه بر جلبك قهوه اي سارگاسوم، جلبك 
نيز كه فقط در فصل زمستان مشاهده و مورد برداشت قرار 
 گرفتند مربوط به سه گروه جلبك هاي سبز، قهـوه اي و

جنس جمع آوري شده، كه از  9قـرمـز بودند. تعداد كل 
راسته)،  2خانواده و  2جنس جلبـك سبـز ( 2 ،اين تعـداد

س جن1راسته) و  3خانواده و 3جنس جلبك قهوه اي ( 6
  ). 2جلبك قرمز بودند (جدول 

  
 )1390( بلوچستانشده در سواحل استان سيستان و  برداشتهاي  : جلبك 2 جدول

 برداري نمونـه مناطق جنس و گونه خـانـواده
 

Halimedaceae Halimeda tuna (Elis & Solander) Lamouroux تنگ 
Ulvaceae Ulva spp. بريس 
Scytosiphonaceae Colpomenia sinuosa (Mertens ex Roth) Derbes & Solier جود، پزم 
Dictyotaceae Dictyota dichotoma Hudson چابهار،ليپار، بريس 
Scytosiphonaceae Iyengaria stellata (Borgesen) Borgesen چود، پزم 
Dictyotaceae Padina spp. چابهار،پزم، بريس 

Sargassaceae Sargassum spp. طقهمه منا  

Dictyotaceae Stoechospermum marginatum C. Agardh همه مناطق به غير از چابهار 

Rhodymeniaceae Botryocladia leptopoda (J. Agardh) Kylin تنگ، چود، پزم 

 

  برآورد توده زنده جلبك هاي جمع آوري  شده :
شش ماهه ميزان وزن تر جلبك قهوه اي سارگاسوم طي 

تن  9/445زكل سواحل ماسه اي استان ا 1390سال دوم 
درصد) مربوط به  35/60تن( 1/269بوده كه ازاين مقدار 

 7/83درصد، پزم  11/25تن با 112مناطق پرتراكم (بريس 
درصد و تنگ  22/13 با تن 59درصد، چابهار  76/18تن با 

درصد)  65/39تن (8/176درصد) و 26/3تن با 5/14
). در بين 3(جدول ندمربوط به مناطق كم تراكم بود

تن داراي بيشترين مقدار و  112مناطق پرتراكم، بريس با 
   ). 10تن كمترين مقدار بودند (شكل  5/14تنگ با 
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۵٧ 
  

 

      

  
  
   

  
  

  : توده زنده جلبك سارگاسوم به تفكيك مناطق 10شكل

                    

  

  

  

  

  

  

  )1390تراكم سواحل سيستان و بلوچستان ( : توده زنده جلبك سارگاسوم درمناطق پرتراكم وكم 11شكل 
 

بيشترين مقدار جلبك جمع آوري شده، در آذر ماه با 
تن و مناطق كم تراكم  5/155تن (مناطق پرتراكم  4/270
تن  5/3تن) و كمترين مقدار آن در اسفند ماه با  9/114

بود (البته نكته مهم آن است كه در مهرماه هيچگونه 
). در آذر ماه 11ظه نگرديد) (شكلجلبكي در سواحل مالح

 3/10تن بيشترين و منطقه تنگ با  3/60منطقه بريس با 
تن كمترين مقدار را دارا بودند. با در نظر گرفتن توده زنده 
جلبك سارگاسوم در واحد سطح، مقادير آنها در مناطق 

،  71/3،  6/6پرتراكم پزم، چابهار، بريس و تنگ، به ترتيب 
رم در مترمربع محاسبه گرديد. درصد كيلوگ 4/1و  6/2

درصد  3/60فراواني جلبك سارگاسوم در مناطق پرتراكم 
درصد بيشترين و منطقه تنگ با  1/25(منطقه بريس با 

 8/18چابهار به ترتيب  درصد كمترين و مناطق پزم و 3/3
درصد بودند  7/39درصد) و مناطق كم تراكم  2/13و 

). در طي نمونه برداري ها، عالوه بر جنس 3(جدول

جنس ديگر از جلبك ها فقط در اسفند ماه  8سارگاسوم، 
). مقدار اين جلبك ها در كل 4مشاهده گرديدند. (جدول 

با  S.marginatumتن بدست آمد. جنس  8/44مناطق
با  .Ulva sppتن بيشترين و جنس  6/17قدار حدود م

تن كمترين مقدار را شامل بودند  012/0مقدار حدود 
 8/5). درصد فراواني آنها در مناطق پرتراكم 12(شكل 

درصد)  9/0و بريس  1، تنگ 8/1، پزم 1/2درصد (چابهار 
  درصد بدست آمد.  2/94و منطقه كم تراكم 

منطقه پزم با مناطق چابهار و بين بين مناطق پرتراكم،     
 ,n=103, F=6.127)تنگ اختالف معني دار وجود دارد 

p<0.05) ولي با بريس اين اختالف ديده نميشود. بين .
مناطق بريس، چابهار و تنگ نيز اختالف معني دار 

  مشاهده نشد. 
بين مناطق كم تراكم نيز اختالف معني داري مشاهده  در

   .(F=0.789, p<0.05)نگرديد 
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  )1390سواحل استان سيستان و بلوچستان ( - : فراواني و مقدار جلبك سارگاسوم (تن)  3جدول

 )1390بك ها درمناطق پرتراكم وكم تراكم سواحل سيستان و بلوچستان (اسفند : توده زنده سايرجل 12شكل 

  
  )1390سواحل استان سيستان و بلوچستان (اسفند - : فراواني و مقدار ساير جلبك ها (كيلوگرم) 4جدول

درصد 
فراواني 
  كل

درصد 
فراواني 
  پر تراكم

 .U  مجموع
fasciata  

S. 
marginatum  

P. 
australis  

I. 
stellata  

H. 
tuna  

D. 
spp.  

C. 
sinuosa  

B. 
leptopoda 

  منطقه

  بريس  0  0  1/249    0  8/49  6/99  5/12  411  9/15  9/0
  چابهار  0  0  3/314  0  0  6/628  0  0  9/942  6/36  1/2
  پزم  2/103  2/103  0  0  1/67  4/206  6/309  0  5/789  6/30  8/1
  تنگ  3/117  0  0  0  0  0  1/268  0  6/435  9/16  0/1
  پرتراكم  5/220  2/103  4/563  3/50  1/67  8/884  3/677  5/12  2579  -  8/5
2/94  -  4221

0  
  كم تراكم  0/8442  0/6566  1876  0  0/8442  0  0/16884  0

كل   5/8662  2/6669  4/2439  3/50  1/8509  8/884  3/17561  5/12  44789  -  -
  مناطق

 

 
 

 

 

 

 

  

درصد 
  فراواني كل

درصد فراواني 
  پرتراكم

  منطقه  مهر  آبان  آذر  دي  بهمن  اسفند  مجموع

  بريس  0  3/33  3/60 7/12 9/4 7/0 0/112  6/41  1/25
  چابهار  0  3/9  9/42 6/4 0/2 2/0 0/59  9/21  2/13
  پزم  0  4/27  0/42 8/9 9/3 5/0 7/83  1/31  8/18
  تنگ  0  0/2  3/10 6/1 5/0 2/0 5/14  4/5 3/3
  پرتراكم  0  0/72  5/155 7/28 3/11 6/1 1/269  -   3/60
  كم تراكم  0  1/28  9/114 4/24 5/7 9/1 8/176  -   7/39

  كل مناطق  0  2/100  4/270 1/53 8/18 5/3 9/445  -  -
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 بحـث
زْاس هٌطمِ تشیغ، زاتْاس، پضم ٍ تٌگ) هٌاطك پشتشاون( 

سكذ، ٍتمیِ هٌاطك ػاضلی هاػِ ای وِ هٌاطك د 5ضذٍد 
دسكذ اص طَل ول  79ون تشاون هطؼَب گشدیذًذ ضذٍد 

ویلَهتش( سا تـىیل دادًذ. همایؼِ  354ػَاضل اػتاى ) 
 1/269تَدُ صًذُ ّای ول تذػت آهذُ دسهٌاطك پشتشاون )

دسكذ ٍ  35/60تي(، وِ تِ تشتیة  8/176تي( ٍون تشاون )
دُ صًذُ سا ؿاهل گشدیذًذ، ّوسٌیي دسكذ اص ول تَ 65/39

 3/7اگش ایي همایؼِ دس ٍاضذ ػطص ًیض دس هٌطمِ پشتشاون تا
ویلَگشم تش  8/2ویلَگشم تش هتشهشتغ تا هٌطمِ ون تشاون تا 

هتشهشتغ، اًدام گشدد، تفاٍت لاتل هالضظِ همذاسٍ تشاون 
خلثه دس ایي دٍ هٌطمِ آؿىاس هی ؿَد. اص آًدایی وِ 

دسكذ  5دُ صًذُ خلثه ػاسگاػَم دس دسكذ تَ 60ضذٍد 
اص ًَاس ػاضلی هَسد هطالؼِ اػتاى هتوشوض تَدُ، هی 
تَاًذگَیای تَخیِ پزیشی خوغ آٍسی همادیش صیاد خلثه 
خْت ّش گًَِ فؼالیت اص ایي هطذٍدُ ون تاؿذ، صیشا وِ 

دسكذ تالیواًذُ خلثه دس هؼافت طَالًی  40خوغ آٍسی 
وٌذگی فشاٍاى آى ًیض اػت، تا تشاون اًذن وِ ضىایت اص پشا

همشٍى تِ كشفِ ًخَاّذ تَد. اگش تغییشات همذاسخلثه 
ػاسگاػَم دس هٌاطك پشتشاون ٍ ون تشاون ٍ ّوسٌیي تِ 
تفىیه دس هٌاطك هختلف اص ًظش صهاًی هَسد تشسػی لشاس 

تي  4/270گیشد، تیـتشیي سیضؽ ایي خلثه دس آرس هاُ تا 
تي  5/155مذاس، دسكذ( تَدُ اػت، وِ اص ایي ه 6/60)

تي هشتَط تِ هٌاطك  9/114هشتَط تِ هٌاطك پشتشاون ٍ 
ون تشاون هی تاؿذ، ٍووتشیي سیضؽ ًیض دس اػفٌذ هاُ تا 

دسكذ( تَدُ اػت. تا تَخِ تِ ٍخَد  8/0تي )ضذٍد  5/3
دٍسُ هاًؼَى دس فلل تاتؼتاى وِ ّوشاُ تا ایداد طَفاى 

اػث ّای ؿذیذ ٍ هَاج ؿذى دسیا اػت، ایي پذیذُ ت
وذٍست ٍ تشّن خَسدى ثثات ػیؼتن تؼتش دسیا ؿذُ، وِ 
دس ًتیدِ هی تَاًٌذ اص سٍیؾ ٍ اداهِ ضیات خلثه ّا وِ 
ًیاص تِ ًَس ٍ تؼتش ثاتت داسًذ، خلَگیشی تِ ػول آٍسًذ. 
صیشا تا اتوام دٍسُ هاًؼَى دس اٍاخش ؿْشیَس ٍ آسام ؿذى 
دسیا سٍیؾ دٍتاسُ خلثه ّا تِ خلَف خلثه ػاسگاػَم 
دس ایي هٌاطك ظاّش هی گشدد. اصآًدایی وِ سؿذ خلثه ّا 
ٍ تثذیل ؿذى آًْا تِ یه گیاُ خَاى هذت صهاًی طَل هی 

وـذ، هی تَاى ػذم هـاّذُ خلثه ّا دسهْشهاُ سا 
 هلادف تا دٍسُ ؿىَفایی ٍ آغاص سٍیؾ خلثه ّا تشؿوشد.  
اگش هٌاطك پشتشاون ٍ ون تشاون اص ًظش تَپَگشافی ٍ خٌغ 

ض هَسد همایؼِ لشاس تگیشد، هتَخِ ایي تغییشات تؼتش ًی
خَاّین ؿذ. تذیي تشتیة وِ ّوِ هٌاطك پشتشاون تِ 
خلَف زاتْاسٍ پضم ٍ تِ ًؼثت ووتشی تشیغ ٍ تٌگ 
داسای ضالت فشٍسفتگی ٍ خلیح هاًٌذی تَدُ وِ هطیط 
آساهتشی سا تِ دٍس اص اهَاج دسیا وِ دس دسیای ػواى دس 

تشای سٍیؾ خلثه ّا تَخَد  طَل ػال هـاّذُ هی گشدد،
آٍسدُ اػت. هٌاطك لیپاسٍ خَد وِ تِ ػٌَاى ًوایٌذُ 
هٌاطك ون تشاون تِ تشتیة دس ؿشق ٍ غشب زاتْاس هَسد 
هطالؼِ لشاس گشفتٌذ، تشػىغ هٌاطك پشتشاون، ػالٍُ تش 
ایٌىِ هؼتمیوا دس هؼشم اهَاج دسیا ّؼتٌذ، داسای تؼتش 

ل هطذٍد وٌٌذُ ؿٌی هتطشن ًیض تَدُ وِ یىی اص ػَاه
سٍیؾ خلثه ّا هطؼَب هی گشدد. ػالٍُ تش هَاسد فَق، 
تا فشم سٍیؾ یىؼاى دس توام هٌاطك ػاضلی، هی تَاى 
تلَس ًوَد وِ اهَاج ایداد ؿذُ دسدسیا، پغ اص سػیذى تِ 
ػاضل تِ طشف خلیح ّا ّذایت ؿذُ ٍ تا آسام گشفتي دس 
 داخل آى، تاػث تدوغ تیـتشی اص تَدُ ّای خلثىی دس

 . (Scrosati, 1996ػَاضل آًدا ؿًَذ )
ویلَهتش دس  8085وـَس ٌّذٍػتاى تا ًَاس ػاضلی ضذٍد 

ضاؿیِ الیاًَع ٌّذ،  ًضدیىتشیي وـَس تِ ایشاى اػت وِ 
هطالؼاتی ؿثیِ تِ ایي طشش دس هَسد تشآٍسد تَدُ خلثه 
ّای دسیایی خَد تِ خلَف خلثه ػاسگاػَم سا اًدام 

(. ایي وـَس ٍ (Kaladharan et al., 1999دادُ اػت
وـَسّای دیگشی اص لثیل زیي ٍ فیلیپیي دس ضال ضاضش 
ایي خلثه سا دس همیاع ٍػیؼی اص ػَاضل خَد خوغ 
آٍسی ٍ دس تَلیذ ٍ كٌایغ هختلف هَسد تْشُ تشداسی لشاس 
هی دٌّذ. اًتخاب ٍ اخشای ایي تطمیك ًیض تا تَخِ تِ 

ی وـَس هـاّذُ سیضؽ فشاٍاى ایي خلثه دس ػَاضل خٌَت
ٍ اهىاى ایٌىِ تذٍى آػیة سػاًذى تِ رخایش طثیؼی، 

تشآٍسد  تتَاًذ هَسد تْشُ تشداسی التلادی گشدد، تَدُ اػت.
 16000تَدُ صًذُ خلثه ّا دس ػَاضل وـَس ٌّذ، ضذٍد 

( (Kaladharan et al., 1999تي ٍصى تش دس ػال تَدُ 
وِ دس همایؼِ تا ػَاضل اػتاى ػیؼتاى ٍ تلَزؼتاى تا 

تشاتش اػت. اگش دس ٍاضذ طَل دس ًظش  5/35تي،  450ٍد ضذ
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ویلَگشم ٍ دس  98/1گشفتِ ؿَد، ایي همذاس دس وـَس ٌّذ 
هی تاؿذ، یؼٌی همذاس تَدُ صًذُ خلثىی  26/1ایي اػتاى 

ها دس ٍاضذ طَل تمشیثا هـاتِ تَدُ ٍ ایٌىِ زشا تفاٍت 
ایٌمذس فاضؾ اػت، تشهی گشدد تِ طَل ًَاس ػاضلی وـَس 

              وِ دس همایؼِ تا طَل هٌطمِ هَسد هطالؼِ  ٌّذ
تشاتشاػت، وِ ایي ٍػؼت  23ویلَهتش( ضذٍد  350)ضذٍد

صیاد دس افضایؾ هیضاى تَدُ صًذُ خلثه ّای دسیایی هَثش 
تَدُ ٍ ّوسٌیي ًَاس ػاضلی اػتاى ػیؼتاى ٍ تلَزؼتاى 

ػشم  25◦دس ػشم خغشافیایی تمشیثاً ثاتتی لشاس گشفتِ )
لی( ٍ دس كَستیىِ ػَاضل وـَس ٌّـذ تا لشاس گشفتي ؿوا

ػشم  22◦الی  8◦دس ػشم ّای خغشافیایی هختلف )اص 
ؿوالی( هیتَاًذ ؿشایط هطیطی ٍ تَپَگشافی هختلفی سا 
ایداد ًوایذ وِ دس تٌَع ٍ فشاٍاًی خلثه ّای دسیائی تؼیاس 

 تاثیش گزاس تاؿذ.
اسا تَدى دس ّش كَست تِ ًظش هی سػذ، وـَس ها ًیض تا د

ویلَهتشی دس خٌَب وـَس، اص رخایش  1800ًَاس ػاضلی 
صیاد خلثىی تشخَسداس تاؿذ وِ ایي ًـاى دٌّذُ لضٍم تذاٍم 
ایي هطالؼات دس تمیِ ػَاضل ٍ ضتی خضایش هَخَد دس 

 خلیح فاسع هی تاؿذ.     
 

 تشکر ي قدرداوي  
دسپایاى اص ّوىاساى ایي تطمیك، گل هطوذ تلَذ ٍ ػلین 

وِ دس توام هشاضل ًوًَِ تشداسی ایٌداًة سا یاسی  خذگال،
ًوَدًذ، ٍ ّوسٌیي ّوىاساى تخؾ آتضی پشٍسی هشوض 
تطمیمات ؿیالتی آتْای دٍس زاتْاس)هٌْذع ضؼیٌی، 
هٌْذع ضاخی سضایی، آلایاى زاوشی ٍ خَؿٌَاص( ٍ دوتش 
ویوشام دس تخؾ ػتادی هَػؼِ، دوتش اطدسی سییغ ٍلت 

ًت پظٍّـی ٍلت وِ ّوگی هشوض ٍ هٌْذع آریٌی هؼاٍ
تِ ًَػی دس اخشای هَفك ایي تطمیك ًمؾ داؿتٌذ،ووال 
تـىش ٍ لذسداًی تؼول هی آیذ. ٍ ّوسٌیي اص خاًن خادم 

 دس تٌظین ایي همالِ تـىش هیـَد.  
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