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 : مقدمه

. است شان هایه رنگدانو  )فیتوپالنکتون( جلبک ها وجودمیشود بر اثردر بیشتر مواقع آبی دیده که رنگ آب دریا 

از نظر میزان مساعد  فی نیز تولید می کنند. تحت شرایطرنگ های مختل بنابراین نه های متفاوتی دارندرنگدا، جلبکهای مختلف

توده های انبوه بطوری که . و اصطالحا شکوفا شوند داشته باشند فراوانتکثیر  فیتوپالنکتونها می توانندنور، دما و مواد غذایی، 

های آبی هستند محیطپایه شبکه غذایی در جلبک های میکروسکوپی  .تشکیل دهندسلول در لیتر  میلیونچند  جمعیت با جلبکی

فیتوپالنکتونها به طور معمول  د. ارد، فسفات و سیلیس دی اکسید کربن و ترکیبات نیتروژن ،بستگی به دمای آبو رشدشان 

 . . این شکوفایی برای گونه های مختلف زمان و مکان خاصی دارد دارندشکوفایی فصلی 

شکوفایی فصلی و معمول فیتوپالنکتونها که ویژگی بیشتر آبهای بزرگ است شکوفایی خاصی با ماهیتی  این عالوه بر اما 

مقدار زیادی از آب تغیر رنگ داده و شاید هم بعضی مواقع انفجاری جلبک ها در اثزر رشد که  بطوریوجود دارد . هم متفاوت 

کدر شده است . این نوع شکوفایی را در هر فصلی از سال در آبهای شیرین و یا در نواحی دریایی ن در آمده یا حتی بصورت لج

عقب نشینی کرده؛ از  افزوده شود  و یا به آرامیادشان بر تعد به آرامی گسترش یابند ،در اثر این پدیده ممکن است  .میتوان دید 

شوند. به همان شکل بطور ناگهانی کمیاب و  حتی بسرعت به تعداد زیادی رسیده تعدادشان کاسته شده به حد معمول برسند و یا

  د.نمی گردو انسان گردشگری  ،صنایع مختلف، محیط زیست، خسارت به موجب مرگ آبزیانشکوفایی جلبکی مضر در موارد 
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 کشند قرمز چیست؟

 پدیده شکوفایی شودرنگ آب باعث تغییر نسبت به سایر گونه ها بطوریکه گونه جلبک میکروسکوپی یک تکثیر فراوان 

های قرمز، ممکن است طیفی از رنگ ،بر اساس نوع رنگدانه جلبکشکوفایی  شرایطدر نامیده میشود.  کشند قرمز جلبکی، بلوم یا

ها منجر به قرمز شدن آب دریا می د. از آنجا که اغلب شکوفایییپدید آ در آب ای و سبز تیرهنارنجی، زرد، آبی، قهوهصورتی، بنفش، 

ضرورتا همیشه  هایی است که به آن اطالق می شود. کشند قرمزنام  Red Tideردتاید ، جزر قرمز واصطالح کشند قرمزشود 

   و ممکن است رنگهای دیگری نیز مشاهده شود. اصل ماهیت پدیده شکوفاییقرمز نیست این اصطالح بیشتر مرتبط است با 

می توان عموما در نیمه تابستان رشته ای  آبی و انواع -ب شیرین بر اثر شکوفایی جلبک های سبزآدر دریاچه های را این پدیده 

 نگارنده می باشد.تصاویر * دار مربوط به منطقه بوشهر و توسط  -                           دید. 

                *. ......... ..                                                                                           

 

* 
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 ؟ آیا کشند قرمز همیشه زیان بار است

 

 برخی جلبک های مفید میکروسکوپی)*(  ویراتص 

در محل هایی که بطور طبیعی جلبک ها جلبکهای دریایی یا فیتوپالنکتونها فوق العاده در حیات کره زمین اهمیت دارند. 

مضر،  در شکوفایی غیر معمول و اما .کنند شکوفا شده اند صید بیشتر داریم و در آبزی پروری بطور مصنوعی جلبک های مفید را شکوفا می

 Harmful Algalه جلبکی مضر عامل ایجاد این شکوفایی است که اصطالحا شکوفایی جلبکی مضر غلظت باالی سم یا تراکم گون

Blooms اختصار به  وHAB  .نامیده میشود 

که در  هستندرمزقکشند به ایجاد گونه  قادرند  300حدود ، گونه جلبک میکروسکوپی یا فیتوپالنکتون در دریاها  5000حدود از 

 . از انواع مضر هستند کشندهااین  4/1این بین   

 .شناسایی شده است فارس ه جلبک بالقوه سمی در آبهای خلیجگون 21 تاکنون حدود 

 

 برخی گونه های عامل کشند قرمز. ویراتص
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 مضر چیست؟ جلبکی شکوفایی  موثر درعوامل 

 

 در زیر میکروسکوپ 1387سال  مضر سلول کاکلودینیوم عامل کشند قرمز)*( تصویر 

 

توازن کشتی ها به نقاطی از دنیا که قبال بطور  گونه های جلبکی توسط آب گونه ها در دریاها،عالوه بر جابجایی طبیعی 

بارانهای بارش ،  (Upwelling)آپ ولینگفراجهش یا  بادهای شدید، وزش.می یابند انتقال طبیعی در آنجا حضور نداشته اند

 باشد. در بروز کشند قرمز مؤثر میی آّب دما وو تغییرات شوری،آلودگی ، کشاورزیدر شدید و سنگین، استفاده از کود 

طح دریا را از که باد ضمن آنکه بطور مداوم آب س وقتی حاصل میشودفرا جهش  پدیده مهم :(Upwelling)فراجهش  

 آن دور می کند سبب شود آب سرد عمقی که محتوی مواد غذایی است بطرف ساحل دریا صعود کند.  ساحل رسوبی شیبدار

مانند فاضالبهای شهری و صنعتی، سیالبهای شدید،  می شوندطریق مختلف به محیط های دریایی معرفی  ها بهآلودگی

مرگ و میر آبزیان می باعث ه به غلظت معینی برسد برخورد نفتکشها، گرد و غبار موجود در اتمسفر. تخلیه این مواد سمی هنگامیک

 مستقیم سموم باشد.  تولید مستقیم یا غیر ن،ژ، کمبود اکسیبخاطرخفگیتواند بر اثر  مرگ ماهیان می شود.
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 کشند قرمز در کجا روی داده است ؟

کشند قرمز اعم از انواع مضر و یا بی خطر از سراسر دنیا گزارش شده است وقوع کشند قرمز مضر از کشورهای آرژانتین، 

 برزیل، کانادا، شیلی، دانمارك، انگلستان، فرانسه، گواتماال، هونگ کونگ، هند، ایرلند، ایتا لیا ژاپن، نروژ، گینه نو، پرو، فیلیپین،

 و ایران  امارات متحده عربی –قطر  –، اسپانیا، سوئد، تایلند، آمریکا، نزوئال و از خلیج فارس سواحل کویت رومانی، روسیه، اسکاتلند

 نیز به این لیست اضافه شده اند.

 

 

 

 پراکنش جهانی یک کشند قرمز مضر نقشه
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 ؟ بزیان و صید چیستآتاثیر کشند قرمز بر 

مرگ ومیر  ،یکی از آشکار ترین تأثیرات این پدیده بسیاری دارد.تاثیر و پرندگان دریایی آبزیان  زندگیکشند قرمز بر 

و  جلبکخیلی زیاد تراکم خفگی ناشی از غلظت باالی سم یا از جمله که به دالیل مختلف  است  دیگر آبزیانو  انماهیگسترده 

 باشد. می تواند  کمبود اکسیژن

 

 

 

 .آبهای ایرانی خلیج فارس ، 1387مرگ و میر گسترده ماهیان در شکوفایی جلبکی مضر سال تصاویر 
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 چه وقت کشند قرمز ناپدید می شود ؟

قابل پیش بینی نیست. کشند قرمز چندان طول مدت وقوع پدیده کشند قرمز، زمان محو شدن آن و محل جدید بروز آن 

این پدیده  شناخته نشده  وقوعاست. تا کنون روش مشخصی برای جلوگیری از  دادهرخ  سراسر دنیادر خطر اعم از مضر و یا بی

. هیچکس نمی تواند زمان محو شدن کشند قرمز ، محلی که در آینده کشند قرمز بروز خواهد کرد و داردکنترل آن وجود  امکاناما 

 .آب وهوا و جریانها هستند جملهامل مختنلف از نیز طول مدت وقوع این پدیده را پیش بینی کند. چرا که اینها تحت تاثیر عو

 

 را تهدید میکند؟ محیط زیستچه خطری بواسطه کشند قرمز 

در انواع کشند قرمز توسط جلبک هایی که توانایی  ته است. بنابراینوابسیی شبکه غذایی دریادریا و به برای بقا انسان 

 ،عالوه بر این انسان گردد. درمهلکی ی هایبیماریمی تواند منجر به بروز بطور مستقیم به سم آلوده  مصرف آبزیتولید سم دارند، 

و اقتصادی  از نظر وضعیت تماس با آبهای آلوده در برخی از انواع شکوفایی میتواند حساسیت های پوستی و تنفسی را ایجاد کند.

 . دارد محیط زیست دریاو گردشگری و صیادی، بر صنعت تکثیر و پرورش، صید  زیانباریتاثیر کشند قرمز  ، وقوعاجتماعیشرایط 

نیز روی می بی مهرگان  که در اعماق آب زندگی می کنند کفزیان و عالوه بر ماهیان مرگ و میر تعداد غیر مشخصی  از 

باعث تولید آبی اما سبب هیچ مرگ و میری نشده ممکن است در خیلی از جاها شکوفائی گسترده فیتوپالنکتونهادهد. از طرفی 

 سبز بوهای ناخوشایندی تولید می کنند(. -ناخوشایند نمایند ) بخصوص جلبکهای آبیزننده و مضر و لجن آلود با بوهای 
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  بر اثاین اثرات بطور مستقیم یا غیر مستقیم . برای محیط زیست و انسان گسترده  و پیچیده است پیامد مرگ آبزیان

ر شامل فشا ،پیامد مستقیم مرگ ماهیان بخشی از باشد. به هنگام تجزیه جلبکها پس از شکوفایی میکمبود اکسیژن و یا تولید سم 

مرگ شده اند. در مرگ و است که در اثر مسمومیت غذایی ناشی از مصرف ماهیان مرده دچار  روی پرندگان دریایی و الشخوران

 .ی تواند حیات دریا را تهدید کنددهند و این امر م، ماهیان فاسد بطور جدی اکسیژن  محلول را  کاهش می میر انبوه
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 چیست؟ بر انسان  تاثیر کشند قرمز

. برای بیشتر مردم بی خطر است بسیاری از گونه ها شنا کردن و یا استفاده از سواحل به هنگام کشند قرمز حاصل از 

التهاب چشم ، بینی و گلو از عوارض در شکوفایی انواع مضر چه حساسیت پوستی پس از شنا توسط عده ای گزارش شده است. اگر

درصورتی کوفایی بر اثر انواع تولید کننده سم باشد، مصرف آبزیان آلوده  مشترکی است که به هنگام کشند قرمز بروز می کند.

  شدیدمضر و های  قرمز هایکشند امواج باد و قایق های موتوری در میتواند همراه با ناراحتی های گوارشی و یا عصبی همراه باشد. 

  اجزاء سم را در هوا پخش می کنند که سبب بروز این التهاب ها در ساحل نشینان می شود.

 

 1387تصویر )*( آبهای ساحلی بوشهر دی ماه 
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 هر چند تنها راه اطمینان 

 استشناسایی نوع سلول عامل ایجاد شکوفایی جلبکی ) کشند قرمز( 

 اما

 

 توصیه عمومی به عنوان یک 

  :است که ضروری 

 

  گیری برای ماهی

 . نکنید گیری ماهی یا تغییر رنگ آب هنگام شکوفایی جلبکی به

  . نکنید صید بی حال یا مرده است مصرف هنگام هرگز ماهی را که به

 

  برای شنا

  . شکوفایی جلبکی باشید مربوط به وقوع اطالعات مراقب

  . نکنید به هیچ وجه شنا ، خود را ببینید پای نتوانید است و در این حالت زانوان زیر تا سطح آب هنگامیکه

  .کنید مراجعه پزشک به از خوردن غذاهای دریایی پس  در صورت بروز بیماری
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 آیا راهی برای کنترل کشند قرمز وجود دارد؟

 مواد مغذی به محیط های آبی است.ممانعت از ورود آلودگی و حفظ پاکیزگی و همچنان بهترین اقدام 

 

از  شکوفایی آبهای ژاپندر  البته شناخته نشده است. کشند قرمز یا کنترلمشخصی برای جلوگیری کامال تا کنون روش 

هم به کمک هواپیما مواد رسی  1387در شکوفایی مضر خلیج فارس در سال شبه رس کنترل شده است .  یطریق معرفی مواد

 .باال مانع از نتیجه مناسب می شودسعت دریا و هزینه پاشیده شد اما و
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ایجاد  است و اولین قدم نمونه برداری از آب و شناسایی سلول عامل شناخت نوع کشند قرمز ضروری ،اقدامبرای هر نوع 

مختصات محل بروز شکوفایی، گزارش محدوده درگیر این  می باشد.زمایشگاه تخصصی آدر یک  شکوفایی به کمک میکروسکوپ

گزارش  ،مهم است. در صورت آسیب به آبزیان پدیده، مشاهده و ثبت وضعیت آب از نظر نوع رنگ، بو، شفافیت یا کدورت آب

 وحجم آبزیان تلف شده بسیار مهم است.آنها وضعیت از قبیل بی حالی ماهیان و یا مرگ و میر 

 

 در شکوفایی جلبکی تغییر رنگ آبتـصویر )*( 

 

 تصویر )*( آزمایشگاه تخصصی پالنکتون شناسی بوشهر
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 چیست؟  وقوع کشند قرمزصورت اقدامات الزم در 

 

 

 

 

 

 

 

 

در صورت وقوع مرگ و میر 

انتقال به آزمایشگاه  نمونه برداری از سایر آبزیان

نمونه برداری از آب

ده تثبیت آب با مواد تثبیت کنن آب بدون تثبیت و در جای خنک

مشاهده کشند قرمز

ثبت مختصات محل  تصویر برداری
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 (برای جلد )                  1387بوشهر دی ماه  ساحلی کشند قرمز مضر در آبهای)*( ویر تص

 

 

 برای جلد () 1384مرداد ماه  29دریا به هنکام کشند قرمز بوشهر  ساحلتصویر )*( 
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