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گزارش جلبک های سبز آبی از ساحل جنوبی دریای خزر (شهرستان نور)
سروناز بیغم سوستانی ،1بهروز زارعی دارکی ،2رحمان پاتیمار ، 3عیسی جرجانی

1

 1گروه زیستشناسی دریا ،دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه ،دانشگاه گنبدکاووس
2

گروه زیستشناسی دریا دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس
3

گروه شیالت ،دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی ،دانشگاه گنبد کاووس

پژوهشی

جلبکهای سبز -آبی جزو اولین فتوسنتزکنندههایی هستند که اساس زندگی و بهرهوری در
اکوسیستمهای آبی را تشکیل میدهند .از اینرو مطالعهی توزیع ،شناسایی ،تنوع جلبک های سبز آبی به
شکل پایدار و دائمی در دریای خزر حائز اهمیت است .بر این اساس چهار ترانسکت و 12ایستگاه بهصورت
عمود بر ساحل در راستای رودخانههای سبزه رود ،الویج ،نور و دانشکده علوم دریایی در سال 1393
تعیین گردید .نمونهبرداری در اواسط هر فصل بهوسیله تور پالنکتون و نمونهبردار روتنر انجام شد.
شناسایی و فراوانی جلبک های سبز آبی به کمک متدهای استاندارد مرسوم در فیکولوژی و هیدروبیولوژی
انجام شد .بیشترین تعداد جلبک های سبز آبی در ایستگاه  A1در امتداد رودخانههای سبزه رود با تعداد
 1/06× 106سلول در لیتر در فصل تابستان مشاهده شد .گونههای تکسلولی شناساییشده به جنسهای
 Chroococcus, Gloeocapsa, Merismopedia, Microcystisو پرسلولی به ;Anabaena, Anabaenopsis,
 Nostoc, Oscillatoria, Phormidiumتعلق داشتند .در اکثر ایستگاههای مورد مطالعه گونه
 Anabaenopsis nadsoniiمشاهده شد .نتایج نشان داد در تمام فصول ،فراوانی جلبک های سبز آبی در
ایستگاهها یکسان نبود و مقایسه فراوانی جلبک های سبز آبی مشابه بین تمام ایستگاههای هر ترانسکت
اختالف معنیداری را نشان داد (آزمون  Kاسکوئر.)P< 0/05 ،
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مقدمـه
جلبکهای سبز -آبی ( )Cyanophytaموجودات پروکاریوت (سیانوپروکاریوت ها ،سیانوباکترها) فتوسنتز کننده و ابتداییترین
موجودات کره زمین میباشند که قدمت آنها به  2.7میلیارد سال میرسد و تولیدکنندگان عمده و اصلی مواد آلی و اولین
موجودات منتشرکننده اکسیژن به اتمسفر میباشند .این گروه از موجودات زنده موفق به تحمل تغییرات زیاد شوری و دما هستند و
نیز توانایی زنده ماندن در شدت نور کم را دارند و وجود آنها در محیط به عنوان یک مزیت رقابتی بسیار بزرگ قلمداد میشود
( .)Funari and Testai, 2008 ,Chorus and Bartram, 1999جلبکهای سبز -آبی به طور قابل توجهی از لحاظ مورفولوژیک
 نویسنده مسئول ،پست الکترونیکzareidarki@modares.ac.ir :

116

] [ Downloaded from jae.hormozgan.ac.ir on 2023-01-07

نوع مقاله:

چکیده

گزارش جلبک های سبز آبی از ...

بیغم و همکاران

مواد و روشها

117

] [ Downloaded from jae.hormozgan.ac.ir on 2023-01-07

متنوع هستند ( .)Whitton and Potts, 2000ویژگی اصلی جلبک های سبز آبی توزیع جغرافیایی گسترده میباشد که نشاندهنده
تنوع ژنوتیپی و فنوتیپی این گروه است ( .)Soares, 2009برخی از جلبک های سبز آبی از عوامل ایجاد بلوم جلبکی هستند که در
برخی مواقع با تولید متابولیتهای ثانویه خود میتواند برای انسان و موجودات آبزی ایجاد خطر کنند .تغییرات جهانی آب و هوا
نیز موجب افزایش جلبکهای سبز -آبی خطرناک و افزایش نرخ رشد آنها شده است (.)Bláha et al., 2009; Paerl et al., 2009
نیروهای محرک و مکانیسمهای فصلی ،به دلیل خواص فیزیکی ،شیمیایی و محیط زیستی بهاحتمالزیاد به نحوی موجب رشد ویژه
و افتراقی در میان جلبکها به خصوص جلبکهای سبز -آبی می شوند ( .)Reynold, 1984به نظر می رسد آب و هوای گرم ،آرام و
آفتابی با دمای باالی آب به نفع رشد جلبکهای سبز -آبی میباشد .چرخه زندگی استراحت و بلوغ جلبکهای سبز -آبی به دلیل
تشکیل بلوم ،در مناطق مختلف مورد بررسیهای متعددی قرار گرفته است ( .)Hense and Beckmann, 2006جلبکهای سبز -آبی
در ماه ژوئن و ژوئیه به دلیل افزایش درجه حرارت آب و هوا افزایش می یابند ( .)Sze, 1986جمعیت جلبکهای سبز -آبی با
افزایش نور افزایش می یابد ( .)Stewart, 2003جلبکهای سبز -آبی بخش قابل توجهی از فلور جلبکی ارائه شده از کشور ایران را
به خود اختصاص می دهند ( .)Zarei Darki, 2011جلبکهای سبز -آبی از نظر فراوانی به عنوان یک گروه مهم در جنوب دریای
خزر محسوب میشوند .که این زی توده و فراوانی آنها به سرعت با افت دما در پاییز و زمستان کاهش می یابد .طی مطالعهایی که
صورت گرفته مشخص شده است در اوایل سال  1980تاالب های ایران و مناطق ساحلی به طور پیوسته در اثر افزایش کودهای
آلوده و آفت کشهای مورد استفاده در کشاورزی و نیز افزایش بار مواد مغذی موجود در جریان رودخانه که ناشی از جنگل زدایی
بوده است ،نوسانات عمدهایی در تولید اولیه جلبکهای سبز آبی داشته اند ( .)CEP, 2001; Salmanov, 1987شناسایی جلبکهای
سبز -آبی برخی از چشمههای آب گرم استان هرمزگان رابطهی مستقیم بین دما و تنوع گونهای نشان داده است به نحوی که در
چشمههای آب گرم با دمای باال تنوع کمتر و چشمههای آب گرم با دمای پایین تنوع بیشتر جلبکهای سبز آبی را نشان دادهاند
( )Arman et al., 2015طی مطالعه فلوریستیکی جلبکهای سبز -آبی سه چشمه آب گرم در استان هرمزگان  66گونه شناسایی
شد که در چشمه آب گرم فاریاب  56گونه جلبکی متعلق به  22جنس و  10خانواده ،در چشمه آب گرم فتویه  29گونه متعلق به
11جنس و  6خانواده ،در چشمه آب گرم  12 Todlooyeگونه متعلق به  6جنس و  2خانواده شناسایی شد (.)Arman et al., 2014
مطالعات دقیق صورت گرفته روی شناسایی و تنوع گونه ای جلبکهای سبز -آبی دریای مازندران به سال های خیلی دور
برمیگردد ( .)Proshkina- Lavrenko,1968; Kosarev and Yablonskaya, 1994مطالعات نشان داده است که تنوع گونهای
جلبکهای سبز -آبی از شمال به جنوب دریای خزر کاهش مییابد و پس از دیاتومها ،جلبکهای سبز -آبی بیشترین گروه
فیتوپالنکتونی با  203گونه را به خود اختصاص دادهاند ( .)Kosarev, 2005بسیاری از عوامل آالیندهی جنوب دریای خزر موجب
اثرات سریع بر روی این جلبکها شده است .درحالیکه برخی عوامل در مدتزمان طوالنیتر تغییراتی را در تنوع ،پویایی و فراوانی
گونههای مختلف باعث میگردند .طی مطالعهای که در سال  2007-2006در فصلهای مختلف در سواحل دریای خزر انجام شده،
بیشترین تنوع و فراوانی در تابستان گزارش شده است ( Shah .)Tahami, 2013و همکاران ( ،)2008تغییرات فصلی ساختار
جمعیتی فیتوپالنکتونها و توان تولید آنها را در ارتباط با عوامل محیطی حاکم بر آبهای سواحل جنوب غربی بنگالدش مورد
بررسی قراردادند که طی این مطالعه در مجموع  31گونه فیتوپالنکتون شناسایی شدند .عوامل متعدد اکولوژیکی می توانند به
صورت روزانه ،هفتگی ،ماهانه و فصلی بر ساختار فلور جلبکی اکوسیستمهای آبی تاثیر بگذارند .این عوامل گاهی باعث حذف بعضی
از گونهها و افزایش برخی از گونههای جدید به فلور جلبکی یک اکوسیستم آبی میشوند .لذا جهت بررسی حضور و عدم حضور
گونهها و فراوانی جلبکهای سبز -آبی در سواحل شهر نور اقدام به انجام مطالعه فوق شده است.
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جهت دستیابی به اهداف این پروژه چهار ترانسکت با دوازده نقطه در سواحل شهرستان نور تعیین گردید (جدول  )1که در امتداد
رودخانههای سبزه رود ()A؛ رود نور ()B؛ الویج رود ( )Dو یک ترانسکت در راستای دانشکده علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
( )Cمشخص گردید (شکل .)1
جهت دستیابی به اهداف تحقیق 146 ،نمونهی جلبکی در اواسط هر فصل در سال  1393برداشت شد .جهت نمونهبرداری
جلبکهای سبز -آبی از وسایل مختلف نمونهبرداری ازجمله :تور پالنکتون ،نمونهبردار روتنر ،ظروف با حجم مختلف GPS ،و قایق
استفاده شد .جهت شناسایی نمونهها ابتدا اقدام به شناسایی نمونههای تازه گردید .سپس از الم شمارش گاریایو جهت شمارش
فراوانی گونه ها استفاده شد .شناسایی پالنکتونها به کمک کلیدهای شناسایی و مونوگرافهای معتبر صورت گرفت ( Komarek
;and Anagenostidis, 1998; Komarek and Anagenostidis, 2005; Komarek and Haur, 2010; Vinogradova, 2012
 .)Dogadina, 1986b; Muzafarov, 1965; Massjuk, 1973نتایج با استفاده از  SPSS 20آزمون مربع  Kاسکوئر و شاخص تنوع

شانن از طریق  PRIMER7مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.

شکل  .1ایستگاههای منطقه نمونهبرداری در ساحل شهرستان نور
جدول  .1مختصات نقاط منطقهی نمونهبرداری
ترانسکت

52/5924

36/3455

1

راستای سبزه رود

1
2
3

A1
A2
A3

52/5982

36/3440

52/5938

36/3599

2

راستای رود نور

1
2
3

B1
B2
B3

52/0107

36/3518

52/0198

36/3582

52/0102

36/3537

1
2
3

C1
C2
C3

52/0205

36/3522

52/0211

36/3562

52/0212

36/3590

1
2
3

D1
D2
D3

52/0589

36/3574

52/0572

36/3595

52/0508

36/3621

3

دریایی تربیت مدرس

4

راستای الویج رود
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ایستگاه

عمق

طول شرقی

راستای دانشکده علوم

عرض شمالی
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نتایـج
در مطالعه حاضر ،نمونههای جلبکهای سبز -آبی در چهار فصل از چهار ترانسکت و در دوازده نقطه مورد بررسی قرار گرفتند.
شناسایی و شمارش گونهها بهصورت مجزا انجام و محاسبه شد .کمترین تنوع و فراوانی گونهای در فصل زمستان و بیشترین تنوع و
فراوانی گونهای در فصل تابستان مشاهده شد (جدول  .)2نتایج نشان داد افزایش دما موجب افزایش تنوع و فراوانی میشود (شکل
 .)2طبق آزمون مربع  Kاسکوئر مقایسه فراوانی جلبکهای سبز -آبی در طی فصول مختلف هر ایستگاه یکسان نمیباشد (آزمون K
اسکوئر.)P< 0/05 ،
جدول  .2مقایسهی فراوانی گونههای جلبکهای سبز آبی ( تعداد سلول در حجم یک لیتر ) در فصول مختلف نمونهبرداری
Winter

Fall

Summer

Spring

-

-

7/5×105
6/875×105

5/625×105

-

9/375×105
1/875×105

4/375×105
1/875×105
-

3/75×105
5/625×105

2/5×105
18/125×105
10×105
9/375×105

10/625×105
-

6/25×105
4/375×105
2/5×105
5/625×105
-

2/5×105
8/125×105
5×105

-

6/25×105

-

-
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شکل  .2فراوانی گونههای جلبکهای سبز آبی در فصول مختلف

Season
Species
chrysosporum bergii
Anabaenopsis
nadsonii
Chroococcus sp.
Chroococcus turgida
Merismopedia
tenuissima
Merismopedia sp.
Microcystis sp.
Nostoc sp.
Oscillatoria limosa
Oscillatoria tenuis
Oscillatoria sp.
Phormidium
amoenum
Phormidium sp.
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براساس شاخص تنوع شانن بیشترین تنوع گونهای در تابستان  1/253و کمترین تنوع گونهای در پاییز  0/562ارزیابی گردید
(جدول  .)3هرچند تجزیه واریانس این اطالعات نشان داد که بین شاخص شانن در فصول مختلف اختالف معنیداری وجود ندارد
(.) P<0/05, F=0/521
جدول  .3مقایسه مقدار شاخص تنوع شانن در ایستگاه های مورد مطالعه
Transect 4
D2
D3
0/687
0
0
0/673
0
0
0
0/693

D1
0
0
0/683
0/683

Transect 3
C2
C3
0
0
0
0/636
0/693
0
0/636
0

C1
0
0
0
0/956

Transect 2
B2
B3
0
0
0/636
0
0
0/673
1/036
0

B1
0
0
0/562
0/661

Transect 1
A2
A3
0/687
0
1/087 0/683
0/637
0
0/900 0/636

Time
A1
1/085
1/253
1/011
1/079

Spring
Summer
Fall
Winter

شکل  .3مقایسه مقادیر شاخص تنوع شانن در فصول و ایستگاههای مختلف

در ایستگاه  A3 ،A2 ،A1بیشترین تنوع گونه ای در تابستان و کمترین تنوع گونه ای در پاییز مشاهده شد و در ایستگاه
کمترین و بیشترین تنوع گونه ای به ترتیب متعلق به تابستان و زمستان بود .در ایستگاه  B2کمترین و بیشترین تنوع گونهای به
فصل پاییز و زمستان تعلق داشت و در ایستگاه  B3و  C1تنوع گونه ای به ترتیب فقط در فصل پاییز و زمستان مشاهده شد (شکل
 .)3در ایستگاه  C2کمترین و بیشترین تنوع گونه ای به ترتیب به فصل تابستان و پاییز تعلق داشت .در ایستگاه  D1تنوع گونه ای
در دو فصل پاییز و تابستان برابر شد در حالی که در ایستگاههای  D2و  D3تنها تنوع گونهای به ترتیب در بهار و زمستان مشاهده
شد.
B1

ترکیب و فراوانی  Cyanophytaدر ایستگاههای مورد مطالعه نشانگر ورود مواد مغذی و مواد آلی به همراه سموم و آلودگیها در
فصل زمستان به این بخش دریای خزر است که باعث بیثباتی محیطزیست آن می باشد .در آب جنوب دریای خزر عوامل
فیزیکوشیمیایی در فصلهای مختلف به دلیل گردش آب و ورودی رودخانهها موجب تغییر فراوانی سلولی زیستتوده و تعداد
گونهها در فصول مختلف میشود ( .)Kasimov and Bagirov, 1983در این مطالعه اوج فراوانی فیتوپالنکتونها در فصل تابستان
رخ داد ،که با افزایش دما در فصل تابستان بیشترین فراوانی جلبکهای سبز -آبی مشاهده شد .گونههایی مانند
120
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 Chrysosporum bergii . Nadsonii Anabaenopsisو  Gloeocapsa turgidaوفور بیشتری در فصل تابستان داشتند .در نتیجه
تولید اولیه در مناطق معتدل مانند جنوب دریای خزر بهشدت با تغییر فصل و شدت نورتابشی به سطح آب (زمستان) کاهش
مییابد ( .)Salmanov, 1987; Kasimov and Bagirov, 1983قابل ذکر است که گونههای تک سلولی نظیر . Merismopediab sp.
 Chroococcus sp.و  Merismopedia tenuissimaدر فصل پاییز از وفور بیشتری نسبت به فصول بهار و تابستان برخوردار بودند.
بین پرسلولی ها نیز گونه های  Oscillatoria tenuis . Oscillatoria limosa . Nostoc sp.و  Phormidium amoenumدر فصل
زمستان نسبت به بهار و تابستان وفور بیشتری داشتند .تغییر مواد مغذی و درجه حرارت محیطزیست بهطور مداوم در تغییرات و
توزیع زیستتوده دخالت دارند .فشار چرا ،جزر و مد ،حرکات آب و فصل بر میزان جذب نوری پدیده فتوسنتز و تقسیم سلولی
گونههای موجود در طبیعت فیتوپالنکتونها اثر میگذارد ( .)Vandevelde et al., 1987; Legendre et al., 1988تراکم باالی
جمعیت جلبکهای سبز -آبی در فصل تابستان می تواند به علت افزایش درجه حرارت و مواد مغذی (نیترات ،آمونیوم و فسفات)
باشد که به دلیل افزایش استفاده از کود توسط کشاورزان و زهکشی آب آنها به رودخانه ها و دریا اتفاق میافتد (.)Khosravi, 1999
مطالعات قبلی نشان داده است که نه تنها مواد مغذی بلکه عوامل دیگری مانند درجه حرارت در کنترل رشد جلبکهای سبز -آبی
مهم هستند ( .)Khosravi Rineh, 2011افزایش نور موجب افزایش فراوانی جلبک های سبز آبی میشود ( .)Stewart, 2003در
فصل تابستان با افزایش دمای هوا ،فراوانی سلولی و زیست توده جلبکهای سبز -آبی افزایش یافته و در مجموع تولید اولیه در
مناطق معتدل مانند جنوب دریای خزر در فصول مختلف با تغییرات تابش نور در سطح آب و درجه اختالط الیههای آب بسیار
متفاوت است ( .)Salmanov, 1987; Kasimov and Bagirov,1983لذا طی مطالعه فوق در فصل تابستان در ایستگاه  A1بیشتر
تراکم سلولی از گونهی  Anabaena sp.مشاهده شد (2007(Hajdu .نشان داد که  50-40درصد زیست توده جلبکهای سبز -آبی
در الیهی  euphoticقرار دارند و نتایج آزمون  ANOVAتفاوت معنی داری را بین فصل و تراکم جلبکهای سبز -آبی نشان داد.
تراکم باالی جمعیت جلبکهای سبز -آبی در فصل تابستان می تواند به علت افزایش درجه حرارت و مواد مغذی (نیترات ،آمونیوم
و فسفات) در پی افزایش استفاده از کود توسط کشاورزان و نفوذ از طریق رودخانهها به دریا باشد ( .)Khosravi, 1999اما در
ایستگاه ورودی رودخانهی سبزه رود تراکم یا تنوع گونهای نسبت به دیگر ایستگاههای دور از ساحل بیشتر بود .تحلیل آماری
تفاوت معنی داری ( )P <0.05در تراکم و زیست توده بین فصول و الیههای ( euphoticو  )aphoticنشان داده است ( Mahdavi, et
 .)al., 2014تجزیه و تحلیل آماری ،همبستگی قوی و مثبتی در تراکم جمعیت و زیست توده با پارامترهایی مانند دما ،آمونیوم و
فسفات نشان می دهد که مطابق با مطالعات قبلی است و نه تنها مواد مغذی بلکه عوامل دیگری مانند دما در کنترل رشد
جلبکهای سبز -آبی موثر میباشد ( .)Khosravi Rineh, 2011به این ترتیب طی مطالعه انجام شده  13آرایهی درون گونهای در
سواحل جن وبی دریای خزر در ساحل شهرستان نور معرفی شد که بیشترین تنوع گونه ای با  8آرایه درون گونهای در فصل پاییز
گزارش می شود .در تحقیق فوق بیشترین تنوع گونهای تمام فصول اغلب در ایستگاههای ساحلی مشاهده شد .لذا با توجه به حضور
جلبکهای سبز -آبی در این ایستگاهها ،به نظر می رسد ورود نوترینت ها مخصوصاً فسفات از رودخانه ها باعث حضور آنها در این
بخش شده است.
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