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 مقدمه:

آیند. بحساب می پستو جزگیاهان  ساقه و برگ حقیقی بوده ، ریشهفاقد  ، جلبکهای دریایی مورد تحقیق در این طرح

( Chlorophyta( قــرارگرفته و زیرشاخه های مهم آنها جلبکهای سبز )Protistaدرعلم رده بندی ، درشاخه پروتیستا )

می ( Cyanophytaجلبکهای سبز آبی ) و (Rhodophyta( ، جلبکهای قرمز )Phaeophyta، جلبکهای قهـوه ای )

افت ی باشند. این جلبکها به استثناء چندگونه از جلبکهای سبز عمدتاً دریازی بوده و در سواحل جنوب ایران نیز بفور

از در باشد که از دیربمی ، بیشتر در زمینه شناسایی رمطالعات جلبکهای دریایی کشو(. 8938ر، انمهی)کمی گردند 

 سواحل خلیج فارس شروع شده اند.

جزیره  گونه جلبک را درسواحل ( ششDiesing( و دایسینگ )Endlicherاندلیچر ) 8181ر در سال برای اولین با

( Borgesen) رگسنخارك شناسایی نمودندکه از این تعداد چهارگونه جلبک قهوه ای و دو گونه جلبک قرمز بود. بو

نمونه  809حاصل آن شناسایی در سواحل بوشهر ، کیش و خارك اقدام به نمونه برداری کرد که  8393در سال 

گونه جلبک  3گونه جلبک قرمز و  82گونه جلبک قهو ه ای ،  22گونه جلبک سبز ،  22جلبک بود. از این تعداد 

 سبز آبی بود.

شمسی با فعالیتهای قرنجیک در دریای عمان و  30شناسایی اصولی و علمی ماکرو جلبکهای دریایی ایران در دهه 

گونه جلبک در سواحل خلیج فارس  819ارس شروع گردید. حاصل آن شناسایی و معرفی سهرابی پور در خلیج ف

 ( بود.8933گونه در سواحل دریای عمان )قرنجیک،  819( و 8931)سهرابی پور، 

ای در آبهای گرم و نیمه گرم اقیانوس اطلس، ( پراکنش گستردهCladophoropsisجلبک سبز کالدوفوروپسیس )

میالدی معرفی نمود.  8301( در سال Borgesenنس کالدوفوروپسیس را برای اولین بار بورگسن )هند و آرام دارد. ج

این جنس شامل هفت گونه بود که قبل از شناسایی بورگسن، در جاهای مختلف با جنس سیفونوکالدوس 

(Siphonocladus Schmitzخوانده میشد. البته بورگسن این اصالح و تغییر نام را تنها با مط )یک گونه  العه ترکیبات

 ها شاملانجام داد. بقیه گونه  Chadophoropsis membranaceaeبه نام 

       [S. brachyartrus Svedelius, S. fasciculatus Kjellman, S. modonensis (Ku¨tzing) Bornet, S. 

psyttaliensis Schmitz,  S. voluticula Hariot and S. zollingeri (Ku¨tzing) Bornet]  با جنس

 Reinbold , (Reinbold 1905 and Will,1910)    سه گونه 8380و  8301سیفونوکالدوس باقی ماندند. درسالهای 

S.concrescens Reinbold, S. exiguus Mo¨bius and S. rhodensis های همه آنها به نیز شناسایی و جنس

            کالدوفوروپسیس تغییرپیدا نمود. 
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 چکیده:
در آبهای ساحلی دریای خزر و سایت مزارع پرورش میگوی واقع در   Cladophoropsis membranaceaگونه

مشاهده و نمونه برداری گردید. محدوده رویشی آن وسیع بوده و در تمام آبهای  8931استان گلستان در تابستان سال 

رمسیری دنیاگسترش دارد. در ایران نیز در سواحل گرمسیری و نیمه گ شور و لب شور دریاها و اقیانوسهای نواحی

ها، خورها و همچنین کانالهای ورودی و خروجی مزارع پرورش دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس، خلیج

میگوی کشور رویش داشته و در نیمه اول سال از تراکم باالیی برخوردار می باشد. از نظر علم طبقه بندی، در سلسله 

Plantae خه ، شاChlorophyta  رده ،Ulvophyceae  راسته ،Cladophorales  خانواده ،Cladophoraceae  قرار

ردد. در گدارد. گرچه اهمیت اقتصادی چندانی نداشته ولی در برخی از کشورها به عنوان کود آلی از آن استفاده می

اینجا نیز به عنوان یک گونه آبزی که هیچگونه گزارشی از این گونه در مناطق ساحلی شمال کشور نگردیده و عالوه 

داخل استخرهای مزارع پرورش میگو گسترش یافته و ایجاد داران، به بر آن ممکن است با بی توجهی مزرعه

 مزاحمتهای فراوانی نماید، سعی به شناسایی و معرفی این گونه شده است.
 

 دریای خزر ،، استان گلستانگمیشانماکروجلبک،  کلید واژه:
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 متن و محتوا:

 :  برداری و شناسایینمونه

و برخی از استخرهای کانالهای ورودی و خروجی ، ساحل دریای خزردر حاشیه  8931این گونه در تابستان سال 

مزارع پرورش میگوی گمیشان واقع در استان گلستان مشاهده گردید. بستر رویش جلبک کامال گلی بود. نمونه ای 

درصد قرار گرفت و سپس به  8برداشت شده، داخل ظرف نمونه برداری حاوی فرمالین  از سطح آب استخراز آن 

شاهده مستقیم ممرکز تحقیقات شیالت گرگان منتقل گردید. نمونه ها پس از شستشو و تمیز شدن، بوسیله آزمایشگاه 

یاه از صات ظاهری گمنابع موجود شناسایی گردید. در شناسایی این گونه، از مشخمیکروسکوپ و لوپ و  از طریق

در  8919این گونه در سال ریزوم ها استفاده گردید. شکل و آرایش سلولی ای و بافت نرم، قبیل رنگ، شکل توده

 .شده بود، ولی از سواحل دریای خزر تاکنون گزارش نشده است شناساییسواحل جنوب ایران توسط نویسنده 

     

     

 شمایی از جلبک زیر لوپ

 

 

 استخر جلبک در سطح آبرویش  

 مشخصات ظاهری:
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دارای و متراکم،  ی، توده ازرد تا سبز تیره، حالت اسفنجیسبز متمایل به برنگ از جلبکهای سبز یا کلرروفیتاست،  

در هم  و مناطق عمیق تر شناور همراه با ریسه های آویزاندر و  گلیرویش برروی بسترهای نرم و بافت نرم و لزج، 

انشعابات سلولهای انتهایی بصورت یکطرفه و نامنظم بوده و منشعب،  ای، کشیده و استوانه سلولهاآرایش ، تنیده

ت زیاد به علت شباهالزم بذکر است که  .گردندمنشعب میدر محل اتصال به بستر ای ریزوئیدها از سلولهای قاعده

ضعیف  اهی و میگو که به علت مدیریتها که در سطح یا بستر استخرهای پرورش مجلبک لب لب ازسیانوفیسه آن به

این جلبک در آبهای دارای نیترات و فسفات فراوان، از رویش زیادی . گردندشوند، دچار اشتباه میآنها پدیدار می

برخوردار بوده بطوریکه ممکن است در مدت زمان کوتاهی سطح کل آب منطقه را بگیرد. این گونه بر اساس شرایط 

گردد. به همین دلیل است که گونه موجود در سواحل تغییراتی در شکل ظاهری خود می ای، دارایزیست منطقه

  .های متفاوتی به نظر بیایندجنوب کشور با سواحل شمالی تفاوت ظاهری داشته و ممکن است در وهله اول گونه

 

 

 

 

 80xشمایی از جلبکها در زیر میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی 
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،  Cladophorales، راسته  Ulvophyceae، رده  Chlorophyta، شاخه  Plantaeاز نظر علم طبقه بندی، در سلسله 

شکل از شکل و غیر همبندی، مترادفهای هممشخصات زیستگاه، طبقه قرار دارد.  Cladophoraceae هخانواد

  این گونه به اختصار در زیر آمده است. نظرنوشتاری
 

 :  (Cladophoraکالدو فورا )چرخه زندگی

 کالدو فورا ازدو واژه ی یونانی به معنی شاخه ونگاهدارنده گرفته شده است.

یافت  گاههای آب شیرین وآب شورکه تقریباًدر همه زیستاست  فراوانی ای منشعب ونسبتاًکالدوفوا جلبک ریسه

فارس  در آبهای خلیجلذا یکی از استثنائات است که در آب شور دریا نیز یافت شده وما نمونه هایی از آنرا  شود،می

 اشد.صخره ب یا متصل به سنگ و ور باشد وغوطه و شناور ،کالدوفورا ممکن است به صورت آزادایم.مشاهده نموده

 ها،های فراوانی از دیاتومهباشند. نمونهراه میفیت دیگر همهای اپیکالدوفورا با جلبکهای بسیاری از نمونه

 فیت برروی آن مشاهده شده است.به صورت اپی های سبز ریسه ای دیگر،های سیانوفیت ونیز جلبکجلبک

ماید. بخش نًمحکمی را ایجاد می کالدوفورا در محل اتصال به سنگ وصخره، سیستم نگاهدارنده وریزوئیدی نسبتا

حیط ممدت زیادی دوام پیدا میکند وچنانچه موقعیت وشرایط  نده ظاهراًپایا وچند ساله است ونگاهدار ریزوئیدی و

 های جدیدی ایجاد می کند.مناسب باشد، انشعابات وشاخه

ر د شوند.سلولهای کالدوفورا طویل وسیفونی بوده وجالب است ودرمحل بندها ایجاد می انشعابات کالدو فورا بسیار

ها کمی با ماند ودر اینجا سلولها یا سیفونایند که محل بند ها شبیه مفصل میبند ایجاد می نم ،رمحل اتصال به یکدیگ

قیقت حاز محل بند ودرست از زیر مفصل شروع می شود یعنی در  هم فاصله پیدا می نمایند. انشعاب سیفون معموالً

س نصیات بارز ومفید برای شناسایی جدد. این یکی از خصورشود ایجاد می گاز نوك سیفون که منتهی به بند می

 کالدو فورا می باشد.

 ،کامالًیوارهای بودن دباشند.گاهی الیهکلفت می نسبتاً رهیا دیوا بزرگ، ،ایچه اشاره شد استوانهچنانسلولهای ریسه 

را وضعیت دوفوکالباشد.کلروپالست در سنین مختلف میانی ودرونی می ،قشربیرونی 9باشد. دیواره دارایمشخص می

ه تدریج با ولی ب بوده،و کشیده بزرگ  قسمتییک  . درسلولهای جوان کلروپالست معموالًکندمتفاوتی را پیدا می

 . رشد وتقسیم سلولی معموالًمتمرکز در سلولهایکندتر شدن جلبک،کلروپالست حالت قطعه قطعه پیدا میمسن

ی محسوب ای از پیشرفت تکاملی وتمایز سلولاین نشانه باشند،تقسیم نمیسلولها قادر به انجام  همه انتهائی بوده وظاهراً

 می گردد. 

یرد که به ای انجام می گپروتوپالسمی در سلولهای نوك ریسهتولید مثل غیر جنسی در کالدوفورا از طریق تقسیم 

بدیل شده که از طریق ومتحرك تتاژکی  8این سلولها هر کدام به یک زوسپور سلولهای تک هسته ای منجر می شود.

 ها پس از مدت کوتاهی از تحریک باز ایستاده شروع به تقسیم نموده به گیاهی به خارج راه می یابند. زوسپوراروزنه
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ای هتقسیمات هست کوچک وتک هسته ای بوده ولی با ادامه رشد، جوان، های ریسهسلول شوند.جدیدی تبدیل می

 کند.ریسه حالت سیفونی وسینوسیتیک پیدا میو بدون تقسیم سیتوپالسم صورت گرفته

ده ولی ایزوگاموس محسوب ش . تولید مثل جنسی،باشداش پیچیده میی زندگیتولید مثل جنسی کالدوفورا وچرخه

ود دارد،گزارش ی آنها وجگامتوفیت درچرخه اش شبیه گیاهان پیشرفته که دو نوع گیاه اسپوروفیت وی زندگیچرخه

ین دو نوع گیاه از نظر مورفولوژیکی غیر قابل . اگزارش شده است زندگی فوقدونوع  ،نیز  گونه شده است. در این

ه تولید وم وهمچنین سلولهائی کاز نظر تعداد کروموزولی  باشند،می )ایزومورفیک(یعنی همشکل ،تشخیص می باشند

د زوسپورهای ایجا تقسیم میوز، یجهوئیدی است وهنگام بلوغ در نتکالدوفورا یک گیاه دیپلکنند متفاوتند. می

 آورند که هاپلوئیدی است.این زوسپورها پس از رویش،گیاه دیگری را بوجود می نماید.هاپلوئیدی می

نگام بلوغ ایجاد که ه با این تفاوت همشکل گیاه دیپلوئیدی است، پلوئیدی کامالًگیاه ها ،کالدوفورا دگیدر چرخه زن

زوسپورهای دوتاژکی وکوچک می باشند. این زوسپورها به صورت  این گامتها دارایهای جنسی را می نماید. گامت

 بشود، تقسیم میوز زیگوت می نمایند. زیگوت بدون اینکه واردایزوگاموس عمل نموده وبا هم ترکیب شده وایجاد 

وتی نبوده بلکه انجام یوز زیگشود. بنابراین میعنی درواقع اسپوروفیت مبدل می ،رشد نموده وبه گیاه دیپلوئیدی مستقیماً

یک گفته میوز اسپور نماید که به آنمیزوسپورهای هاپلوئیدی تولید گیاه اسپورفیت .آن به تعویق افتاده است

وایجاد  توانند مستقیماًرشد نمودهمی ،در تولید مثل جنسی شرکت ننمایند هادر برخی از گیاهان چنانچه گامت.شودمی

 ب جنسی،می نامندکه در آن گامتها بدون ترکیرا بنمایند. این طریقه تولید مثل را بکرزائی  دی دیگریگیاهان هاپلوئی

 شوند.مبدل به گیاه جدید می

ام ناصطالحاً دیپلوبیونتیک  د،ی خود دو نوع گیاه ایجاد می نمایکالدوفورا که در چرخه ی زندگ رموجوداتی نظی

برای دیپلوبیونتیک  D که در اینجا ،باشدمی (D.h+d) دگی آنهادارند وعالمت اختصاصی برای نشان دادن چرخه زن

h برای هاپلوئیدی وd ،ه هاپلوئیدی وهم گیاه هم گیا ،خه زندگی آنهاربا این معنا که در چ برای دیپلوئیدی است

 شود.دیپلوئیدی ایجاد می

به عبارت دیگر یک نسل بر نسل دیگر  باشد که در گیاهان یا شبیه تناوب نسل می زندگی دیپلوبیونتیک  تقریباً چرخه

 تناوباز این جهت آن را  باشند،شبیه یکدیگر می نمایند و توانند زندگیهر دو نسل به صورت آزاد میغالب نیست و

 نامند.ایزومورفیک می نسل

اوب نسل تن امبه نگیاه مختلف در آن ایجاد می شود، یعنی دو نسل متفاوت  زندگی دیپلوبیونتیک که دو نوع چرخه

 شود.هترومورفیک نامیده می

نامند. یهاپلوبیونتیک م چرخه زندگی را اصطالحاً زندگی آنها یک نوع گیاه ایجاد می شود، ر چرخههایی که دجلبک

 اختصاری عالمترا با پلوئیدی . چر خه زندگی هاپلوبیونتیک وهادارد در این نوع چرخه زندگی تنها یک گیاه وجود
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(h وH) آن، زندگیلذا چرخه  ،باشد خود از نسل دیپلوئیدیزندگی  ولی چنانچه این گیاه در چرخه. دهندنشان می 

 .شودنشان داده می (hو dعالمت اختصاری )ئیدی خواهدبود که با هاپلوبیونتیک ودیپلو

 

 :استزم به ذکر در اینجا الته کدو ن

د. در این جا سوالی باشفیتی گیاهان خشکی متفاوت میگامتوهای اسپوروفیتی وفورا با نسلالف( تناوب نسل کالدو

رفیک بوده با تناوب نسل ایزوموگیاهانی  ،ان خشکیآیا منشا تکاملی تناوب نسل گیاهشود این است، که که مطرح می

درمیان ن را آمبدا پیدایش  ظاهراً و پیشرفته بودهاین تناوب نسل در گیاهان خشکی بسیار  یا هترومورفیک؟ البته

ای به ز در این خصوص نتیجه  قانع کنندههنو ولی با وجود مطالعات وتحقیقات زیاد، های سبز جستجو نمود،جلبک

 دست نیامده است.

اگر  تاژکی ایجاد می شود، 8تاژکی وهم زوسپورهای  2زوسپورهای  هم ،در کالدوفورا همانطور که مشاهده شد ب(

ه از این یک نمون ور مود کالدوفورا با مشکل روبرو خواهیم شد بدون شک دباشد  هاتعداد تاژک اساس رده بندی،

نامشخص باشد. نمونه های دیگری هم در چنین وضعیت لوژیکی است که خالی از اشکال نمیرده بندی بیو

 د.ندارتاکسونومیکی وجود 
 

یند و جلبک نمامیزیر تقسیم  گروهپنج  های سبز را بهجلبک بر حسب خصوصیات تشکیالتیدر برخی کتب 

 (.8938نمایند )کیانمهر، های ریسه ای قرار داده و تعریف زیر را از آن ارائه میفورا را در گروه جلبککالدو

 ( موجودات تک سلولی و کلنی متحرك . الف

 موجودات تک سلولی وکلنی غیر متحرك . ب(

 ج( موجودات ریسه ای .

 موجودات پرده ای . د(

 .ه( موجودات سیفونی 

 

ک های مختلف دیگر قابل تفکیهر کدام از گروههای فوق بر حسب وسعت و فراوانی ممکن است به گروهها وتیپ 

ی را چه از . این جلبکها تنوع زیادخه جلبکهای سبز را تشکیل می دهند. جلبکهای ریسه ای گروه بزرگی از شاباشند

 دگی نشان می دهند .زن ژی وچه از نظر تولید مثل و چرخهنظر ساختمانی و مورفولو

ه تقسیم سلولی در اند کیی تکامل یافتههاها ویا کلنیهای ریسه ای از تک سلولیبعقیده بسیاری از متخصصین جلبک

م مانده نزدیک به . سلولها پس از تقسیمدو جهت مقابل هم صورت گرفته است آنها محدود به یک جهت بوده ویا در

 باعث ایجاد انشعاب شده است . معموال تغییر جهت تقسیم در سلولهای اصلیموده و ای با هم ایجاد نو تدریجا رابطه
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ه گاه چای ساده اگرهای ریسه. جلبکای ایجاد انشعاب شودتواند شروعی بردرجه چرخش در صفحه تقسیم می 30

. شوندحسوب میهای منشعب متر از جلبکدهند ولی از نظر تکاملی ابتدایی چرخه زندگی پیچیده ای را نشان می

ی که در چرخه زندگی خود ایجاد های: دسته اول جلبکنمایندی را معموال به دو دسته تقسیم میاهای ریسهجلبک

های . دسته دوم جلبکداد آنها سلولهای متحرك بوده اندنمایند و نظر بر این است که اجسپورهای متحرك میزو

 نمایند .هیچگاه تولید زوسپورهای متحرك نمیدهند که در چرخه زندگی ای را تشکیل میریسه

 

 باشد.بندی کالدوفورا در علم جدید بصورت زیر میطبقه

 
 

Taxonomy:                                         :طبقه بندی                                                                            

Classification: 

Empire Eukaryota 

Kingdom Plantae 

Subkingdom Viridiplantae 

Infrakingdom Chlorophyta infrakingdom 

Phylum Chlorophyta 

Subphylum Chlorophytina 

Class Ulvophyceae 

Order Cladophorales 

Family Cladophoraceae 

Genus Cladophoropsis 

 

 

 

Homotypic Synonym(s): زیر نیز استفاده های مترادفدر برخی کتب از    

                                                                                              :گرددمی

Conferva membranacea Hofman Bang ex C.Agardh 1824 

Cladophora membranacea (Hofman Bang ex C.Agardh) Kützing 1843 

Acrosiphonia membranacea (Hofman Bang ex C.Agardh) J.Agardh 1846 

Aegagropila membranacea (C.Agardh) Kützing 1854 

Siphonocladus membranacea (Hofman Bang ex C.Agardh) Bornet 1888 

 

 

همانند جلبکهای سبز دارای دو مرحله اسپوروفیت و بطور خالصه سیکل زندگی کالدوفورا  سیکل زندگی:

متوفیت میباشد. تکثیردر مرحله گامتوفیت با تولید اسپورهای جنسی و در مرحله اسپوروفیت با قطعه قطعه شدن گا

ا ت تکثیر و رویش جلبک بسرعت انجام و در مدت کوتاهی مناطق زیادی را در بر میگیرد. ازدیاد حاصل مینماید.

 ده میماند.   حدودی مقاوم به نور و خشکی بوده و در بیرون از آب تا مدتی زن
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لوط با در مخ، مگر در برخی از کشورهای جنوب شرق آسیا هیچگونه اهمیت اقتصادی نداشته اهمیت اقتصادی: 

در صورت ازدیاد معضل بزرگی برای استخرها  به عنوان کود آلی مورد استفاده قرار گیرد. انواع جلبکهای دیگر

  خواهد بود.

 

 یدریاها و اقیانوسها ها،دریاچه شور مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیریلب در آبهای شور و  :جهانی پراکنش

  جهان.

 

 سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزردر ایران:  پراکنش

 

با مرمت و بازسازی مرتب شیب کف و دیواره های استخرها و نگهداری کدورت مناسب آب در طول پیشگیری: 

 پاشی به موقع و مقدار مناسب میتوان از رویش گیاه جلوگیری نمود.دوره پرورش از طریق کود دهی و آهک 

 

موده ندر صورت رویش و گسترش آن، میتوان براحتی این گیاه را از سطح استخرها جمع آوری  :و درمان نترلک

   .توان جلوگیری نمودآیش گذاشتن و آهک پاشی میو با 

 

 

 

 

 

 

 فهرست منـابع:

  .پايان نامه كارشناسي ارشد .. گياهان ماكروسكوپي بين جزرومدي خليج گواتر1731 .ابهـري، سيد رضا  ـ1

 ص  111 .انتشارات دانشگاه تهران     

 . ليستي از جلبكهاي دريايي سواحل خليج فارس و درياي عمان1733و رضا، ربيعي.  .ـ سهرابي پور، جلوه1
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