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 چکیده

در ایام خاصی از سال به حالت شکوفا  در آبهای خلیج فارس  از دینو فلاژله ها  (Noctiluca scintillans ) لوکانوکتی 

این شکوفایی  تغییر رنگ آب بصورت سبز را دربر داشت.   که  شد)آبهای استان هرمزگان و بخصوص آهای ساحلی بندرعباس( مشاهده 

نوکتی لوکا  ،شکوفایی رنگ سبز  ناشی از بصورت مقطعی و کوتاه مدت  بود و مرگ و میر آبزیان را در بر نداشت.  این دینو فلاژله شکوفایی

اوایل زمستان )دی ماه( تا  درله ژدینوفلا شکوفایی این. بود Prasinophyceaeاز Pedinomonas noctilucaeهمزیست با جنس 

تغییر رویت  . ثبت گردید 1333بندرعباس در سال  اسفند ماه بصورت مقطعی در ابهای ساحلی استان هرمزگان خصوصا آبهای ساحلی 

شت. را بدنبال دا هرمز،هرمز و لارک-از خط ساحلی بندرعباس، بین قشمبهمراه تصاویر ماهواره ای، نمونه برداری  بصورت عینی آبرنگ 

با توجه به  میدانند.بطور مستقیم به پدیده یوتریفیکاسیون مرتبط  را شکوفایی نوکتی لوکا سبز در آبهای یوتروف بیشتردیده میشود، این

رای حفظ سلامت خط ساحلی آبهای استان هرمزگان بخصوص آبهای ساحلی بلازم است تمهیداتی رخداد وسیع این پدیده به نظر میرسد 

 شود.ر گرفته بندرعباس در نظ
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خلیج فارس تحت تاثیر اثرات ناشی از فشار دخالت های انسانی و تغییرات آب و هوایی می باشد. مناطق ساحلی از جمله 

های انسانی قرار از آلایندهای ناشی از افزایش وگسترش فعالیتهای طبیعی هستند که به طور خاص تحت تأثیر گسترده وسیعی محیط

گیرند.یکی از مشکلات زیست محیطی ، شکوفایی پلانکتونی آب های ساحلی است که وقوع آن می تواند منجر به زوال اکوسیستم های می

ونهای گیاهی میباشد. شکوفایی های جلبکی ساحلی ، کاهش ذخایر آبزیان گردد. پدیده شکوفایی جلبکی ناشی از تولید مثل سریع پلانکت

میتوانند از طریق ترشح مواد ، خارها و زوائد موجود در ساختمانشان موجب تخریب بافت آبششی ماهیان شوند. تراکم بالای جلبکها 

 افت کنند.همچنین می تواند موجب مسدود شدن مسیر برانش ها شود بنابراین آبشش ها نمی توانند اکسیژن کافی را از آب دری

جلبکها در طی شب مصرف کننده اکسیژن بوده وپس از مرگ ومیر نیز تجزیه شده و فعالیتهای باکتریایی در این تجزیه  از طرفی 

مطلبی و همکاران، ( موجب مصرف شدید اکسیژن محلول می شود وطبعاً سبب مرگ و میر آبزیان بعلت کمبود اکسیژن و خفگی می گردد

گونه  05-50آبی مضر میباشند و فقط  مگونه از آنها برای اکوسیست 355فقط  شده پلانکتون گیاهی هگونه شناخت 0555از حدود  .(1332

از گروههای گیاهی و  سیانو فیسهو دینوفلاژله ها، دیاتومه هاشکوفایی مضر میتواند ناشی از .  (Hallegraeff, 1993)تولید سم میکند

  Flaherty and Landsberg, 2010 ).) باشد ی گروه مژه دارانگاها ناشی از شکوفایی پلانکتون جانور

 

 دینوفلاژله ها-

له ها ، همانند دیاتومه ها از مهمترین گروههای پلانکتون گیاهی میباشد که در مناطق گرمسیری تراکم ژهای دریایی دینوفلا در محیط      

و برخی با دیگر   شکوفایی به رنگ قرمز، قرمز متمایل به قهوه ای ایجاد میکنند گونه از آنها دریا زی میباشند. 1255بیشتری دارند. حدود 

کرده که در صدف ها،جگر، گناد و ابشش مواد سمی ایجاد  آنها شکوفایی برخی از  گروهها همزیست شده و سبب ایجاد رنگ سبز مینمایند.

 .(Castro and Huber, 2003) ماهی تجمع  میابند

 

 

 Noctiluca scintillans    معرفی-

. فاقد کلروپلاست و سیتوپلاسم آن استتک سلولی میباشد و جز گو نه های غیر زره دار دریایی از گروه دینوفلاژله ها  ،این گونه جلبکی      

هدایت مواد غذایی بداخل دهان استفاده و دارای یک فلاژله که از آن برای بدام انداختن بی رنگ است، از لحاظ اندازه بزرگ  میباشد. "غالبا

وتروفی نیز میباشد. در مناطق ساحلی پراکنش بیشتری دارد. دارای خاصیت نورزایی نیز گاین گونه هتروتروف بوده و درای خاصیت فا میکند. 

نمیکند بلکه امونیاک از خود  همین علت درخشنده دریا نامیده میشود. این گونه بحالت شکوفا نیز مشاهده شده ولی تولید سم بهمیباشد و

 تخریببلافاصله و فاقد زره  ترده بعلت ژلاتینی بودنسو در صورت شکوفایی گ میباشدی اثرات منفی بر موجودات آبزی امترشح نموده که دار

 ر معرفی میگردد.هرچند این گونه بعنوان گونه غیر مضخواهد بود.  مضربرای آبزیان  بهمراه امونیاک مترشح نآ ژلاتینی شده و اجساد

 

 ( در ابهای استان هرمزگان Noctilucaتاریخچه شکوفایی نوکتی لوکا   )

در پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای  1332تا  1355بر اساس تحقیقاتی که در زمینه پلانکتون و مشاهده کشند قرمز از سال 

از دینو فلاژله ها در اکثر مواقع در ماههای سرد سال  رخ داده است. نکته قابل توجه  (Noctilucaعمان بعمل آمده، شکوفایی نوکتی لوکا )
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شکوفایی نوکتی لوکا با تغییر رنگ آب بصورت قرمز و نارنجی همراه بود  ولی در چند سال اخیر شکوفایی این دینو  1303اینکه تا سال 

 میباشد. Prasinophyceaeه که ناشی از همزیستی این دینوفلاژله با  فلاژله ایجاد رنگ سبز در سطح دریا و ایجاد  کشند سبز نمود

و مشاهده   تا اسفند ماهدر دی  ساحلی بندرعباس آبهای استان هرمزگان به خصوص در آبهایدر 1333در سال این دینوفلاژله  شکوفایی       

 مورد برسی قرار گرفت .

 

 

 مواد و روشها

 عملیات میدانی -

شکوفایی  مکانهایگزارشات محلی توسط صیادان و افراد محلی )تغییر رنگ اب و استشمام بوی بد(، ،تصاویر ماهواره ایبا استفاده از       

نمونه ها از  .بندرعباس( -)اسکله شیلات، لارک، بین قشم بعمل آمدمحلهایی که رنگ سیز گزارش و رویت شده بود  از نمونه برداریو مشخص 

 ( و به آزمایشگاهتثبیت در یخ جهت بررسی نمونه زنده و یک نمونه با لوگل ن) یک نمونه با قراردادشدوری آنیم متری زیر سطح با بطری جمع 

 منتقل گردید. جهت آنالیز پلانکتون پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان 

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 1333ه ما و بهمن دیدر  ایستگاههای نمونه برداری

 

 

 عملیات آزمایشگاهی-

یک میلی لیتر از نمونه بعد از همگن نمودن نمونه برداشت ودر لام سدویک رافتر  ریخته و شمارش انجام گردید. با بکارگیری میکروسکوپ        

 Tomasگزارش شد )محاسبه و و کتابهای شناسایی در دسترس شناسایی و شمارش صورت گرفت و در نهایت تراکم بصورت سلول در لیتر 

etal., 1996  .) 

 و بحث  نتایج-
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در سطح آب ناشی از شکوفایی جنس ( Green Tide)که لکه های سبز مشاهده شده و ایجاد رنگ سبز دادنتایج آزمایشگاهی نشان       

Noctiluca scintillansرده همزیست با ریز جلبک دیگر از  Prasinophyceae   .سبب ایجاد رنگ قرمز  میتواند  نوکتی لوکامیباشد- 

( . نمودند ابرازمیباشد ) افراد محلی وجود نور از سطح دریا را  نیز دارای خصلت نور زایی در شب دینو فیسهاین  شود. آب دریاو سبز  نارنجی

  بود.سلول در لیتر  055555تا  0555تراکم های ثبت شده در محدوده  بین 

ی نوکتی لوکا از گروه دینوفلاژله ها غیر سمی است اما اگر شکوفایی طولانی و ماندگار باشد میتواند کاهش شدید اکسیژن را سبب شده و دارا

 Al-Azari  میباشدو شکوفایی آن در سواحل خلیج فارس و دریای عمان عمومی و شایع در فصول سرد سال اثرات منفی بر اکوسیستم باشد.  

et al., 2007)). 

 ینبطوریکه این محقق هگزارش گردیدنیز  در ابهای ساحلی پاکستان  توسط محققان این منطقه  با بروز رنگ سبز  شکوفایی این دینوفلاژله      

میشوند. تراکم  بین  اعلام نمودند نوکتی لوکا ایجاد رنگ قرمز در ابهای دور از ساحل و نوکتی لوکا سبز در خط ساحلی غنی از مواد مغذی دیده

 (.(Ghaghtai & Saifullah,2006دسلول در لیتر گزارش نمودن 2355 -3155

خلیج مانیلا فیلیپین در  ، در (Praseno & Widnyana)1330در خلیج جاکارتا اندونزی  در سال  گزارشات از بروز این پدیده در      

 2550و 100،1331،2555،2550، در خلیج تایلند در سالهای ( Hansen et al., 2004; Furuya et al., 2006) 2550و  2552سالهای 

(Piyakarnchann, 1986; Okaichi et al., 1991; Menasvta, 2000; Lirdwiayaprasit et al., 2006 and Sriwoon et 

al., 2008 (2550دریای عرب سال  در (  Prakash et al., 2008 و در ابهای هند درسال )2551 (Eshwar et al., 2000)  ,  تبت شده

 است که بیشتر در خط ساحلی در طی ماههای فوریه بوده است.

 

 

 (1333 ماه سال دی –شکل : نوارهای سبز رنگ در سطح آب دریا ) لارک 
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 (1333: کشند سبز و گونه مسبب آن در منطقه بین قشم و بندرعباس)3شکل 

 نتیجه گیری-

با افزیش   .میباشدشکوفایی نوکتی لوکا از گروه دینوفلاژله ها در سواحل خلیج فارس و دریای عمان عمومی و شایع در فصول سرد سال       

این شکوفایی بطور مستقیم  له شده است. ژمواد مغذی خصوصا در خط ساحلی کشند سبز جایگزین کشند قرمز ناشی از شکوفایی این دینوفلا

آبهای استان هرمزگان بخصوص  بنا بر این لازم است تمهیداتی یرای حفظ سلامت خط ساحلی کاسیون میتوان مرتبط دانست ،به پدیده یوتریفی

 .در نظر گرفته شودآبهای ساحلی بندرعباس 

 

Abstarct 

Green tide in the Persian Gulf (Bandar Abbas coastal waters) 

Noctiluca  Scintillans belonging to dinoflagellate at certain time of the year to flourish in the Persian( 

coastal waters especially in Bandar Abbas in Hormouzgan Provice.  This bloos was short time and cause 

of discoloration waters without fish and other aquatic animals mortalities.Green Noctiluca contains a 
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photosynthetic symbiont Pedinomonas noctilucae (a prasinophyte), but it also feeds on other plankton 

when the food supply is abundant. This bloom can be directly related to the phenomenon of 

eutrophication, according to this it is necessary to maintain the health of coastal waters line: prolegomena 

of Hormozgan Province, especially Bandar Abbas coastal waters. 

Key words:  Bloom, Green tide, Noctiluca, Bandar Abbas, Persian Gulf 
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