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 چکيده
 عوامل ،در سواحل استان بوشهر گسترش آن يو الگو )کشند قرمز( ي جلبکييشکوفاعامل  ييق شناساين تحقيهدف از انجام ا

تا بندر  استان بوشهربند در جنوب يج ناياز خلها . تحقيقات ميداني و نمونه برداريبود دهين پديکنترل ا يافتن راهکارهايموثر و 
در جنوب بند يج نايدرخل جلبکي شکوفايين مورد از بروز ياول انجام گرديد. 3133 ماه آبانتا  3131 ماه آذراز  ،در شمال لميد

 ييج شناسايبراساس نتابه جنوب بندر گناوه رسيد.  01/33/31تا روز  و گزارش شد 00/01/31استان بوشهر در روز 
متعلق به رده دينوفالژالت هاي  Cochlodinium polykrikoidesگونه  جلبکي مورد بررسي يي، عامل شکوفايتوپالنکتونيف

 به 3131آذر ماه  در ،فراواني اين فيتوپالنکتون در استان بوشهر .بود Gymnodinialesاز راسته  (Dinophyceae)تک سلولي 
به حداقل ميزان خود رسيد و دوباره در فروردين و  همان سال در زمستان ،سپس رسيد.سلول در ليتر  000/100/3 حداکثر

با  Cochlodinium.spضريب همبستگي بين تراکم . سلول در ليتر افزايش يافت 000/320/0 حداکثر به 3133ارديبهشت ماه 
 .بود+ 13/0+ و 11/0به ترتيب  ايستگاه خليج نايبندغلظت فسفات و نيترات در 
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 سرآغاز
و تکثير انفجاري  رشد ،يجلبک( Bloom)شکوفايي يا بلوم 

 بوهتوليد توده هاي ان باشد که به يم يتک سلول يها پالنکتونفيتو
بر اثر وجود رنگدانه هاي  ،. به هنگام بروز شکوفاييانجامد يآنها م

رنگ آب تغيير مي کند.  ،ييموجود در بدن پالنکتونِ عامل شکوفا
ها اتومهيدسته د 6مضر اغلب به  ييعامل شکوفا يفيتوپالنکتون ها

(Diatoms)، ها نوفالژالتيد(Dinoflagellates)، ها تيهاپتوف
(Haptophytes)، ها تيدوفيراف(Raphidophytes)، ها تيانوفيس
(Cyanophytes) ها تيو پالژوف(Pelagophytes) تعلق دارند 
(Zingone, 2000). 

قرمز شدن آب  باعثن شکوفايي هاي شناخته شده از آنجا که اولي
نيز مي نامند. ( Red Tide)قرمز  ندِشَاين پديده را کِ ،ي شدنددريا م

 ،دهين پديدر اثر بروز اهميشه قرمز نيست.  کشند قرمز ضرورتاً
ممکن است طيفي وسيعي از  ،بسته به نوع جلبکي که شکوفا شده

قهوه اي و سبز  ،آبي ،زرد ،نارنجي ،بنفش ،صورتي ،هاي قرمزرنگ
  تيره در آب پديد آيد.

ي جلبکي يک رخداد طبيعي است که به کرات در يپديده شکوفا
 2003سال تابستان اين رخداد در  .خليج فارس به وقوع افتاده است

 آبزيتن  2000ش از يبکشور کويت سبب مرگ و مير  هايآبدر 
 .(Glibert, 2001) و زيان هاي سنگين اقتصادي شد

و ( Harmful Algal Blooms)مضر  يجلبک يها ييشکوفا وقوع
ر مشکالت يژه در دو دهه اخيوه ب هاآن گستره بروز زمان وش يافزا

ا بوجود يبرداران از درو بهره ستيزمحيط ،انيآبز يرا برا يبزرگ
ده ين پديا .(;Azanza, 2008; Anton, 2008) آورده است

انواع  ،)موجودات کفزي اکوسيستم هاي دريايي تهديدي جدي براي
به  انسان سالمتپرندگان دريايي( و  ،پستانداران دريايي ،ماهيان

 ،باشد. عالوه بر موارد فوقهاي دريايي ميکننده غذاعنوان مصرف 
 ،بردار از درياع بهرهياختالل درعملکرد تاسيسات خنک کننده صنا

آسيب رساندن جدي به  و ،(Caron, 2009)ها آب شيرين کن
از ديگر  توقف فعاليتهاي گردشگريو  يپرور يصيد و آبزصنايع 

 آثار وقوع اين پديده است.
جمهوري اسالمي  هايآبدر  3131-33شکوفايي جلبکي سال 

بندر  هايآبدر  03/01/3131براي اولين بار در تاريخ  ،ايران
در اين گونه  ييشکوفا جاسک واقع در استان هرمزگان گزارش شد.

مرگ و سبب  ،3131سال تا بهمن از مهر  ،استان هرمزگان هايآب
 درصد ماهي هاي تلف شده 10 حدودشد. ماهي  تن 20حدود مير 

 ،سرخو ،ساردين ،بياه ،هامور ،شامل زمين کن زيکف از انواع
پژوهشکده اکولوژي خليج فارس و ) بود سفره ماهي و مارماهي

استان بوشهر  هايآباين پديده سپس به  .(3133 ،درياي عمان
 گسترش يافت. 

 

 قيتحقروش 

 يمنطقه مورد بررس
در سواحل رخ داده هشت ايستگاه ثابت  ييجهت مطالعه شکوفا

 N °21 2176׳و  E °02 13׳ي ياز مختصات جغرافيا استان بوشهر

 N °10 0׳و  E °00 1׳در خليج نايبند در جنوب استان بوشهر تا 
ايستگاه  يتعدادن يهمچن(. 3انتخاب گرديد )شکل در شمال استان 

که منابع معتبر  يو در موارد ييز در مواقع بروز شکوفاين هاي متغير
  گرفت. يقرار م يدادند، مورد بررس يگزارش م يمحل

 

 
 هايآب در ایستگاه هاي مورد بررسي هنقش (:1)شکل 

 1881-8 ،استان بوشهر
 

 يمورد بررس يپارامترها
ي يدر مواقع بروز شکوفا 03/01/3131از  عمليات نمونه برداري

پذيرفت. ، انجام يط جويبجز در مواقع نامساعد بودن شرا جلبکي،
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 يري، اندازه گيفيتوپالنکتون پراکنشو  تراکمشناسايي، تعيين 
و  pHشامل؛ دما، اکسيژن،  شيميايي آب-فيزيکو يپارامترها

از اهداف اين  ترات و فسفات(ي)ن يمواد مغذ غلظتن ييتعو ، يشور
 بود. قيتحق

طول و  ،تاريخ و ساعت نمونه برداري ،پس از استقرار در هر ايستگاه
وضعيت جوي و رنگ  ،(m) شفافيت ،(m) عمق ،عرض جغرافيايي

 .آب اندازه گيري و ثبت گرديد
 مدل  Ruttnerاز بطريها جهت مطالعه فيتوپالنکتون

Hydrobios، ميکروسکوپ اينورت ،الم حفره دار هيدروبيوز 
Nikon مدلEclipse Tis، تثبيت نمونه  .استفاده شد

با محلول لوگل صورت پذيرفت. نمونه برداري از ها فيتوپالنکتون
تکرار با استفاده از بطري روتنر و در مواردي  با سهسطحي  هايآب

پس از تثبيت به استفاده از بطري ساده يک ليتري انجام گرديد و  با
آزمايشگاه منتقل شد. ابتدا نمونه هاي فيکس شده در آزمايشگاه به 

هاي مدت دو هفته در يک محل ثابت نگهداري شدند تا نمونه
ها آب روي نمونه ،پالنکتوني ته نشين گردند. سپس توسط سيفون

اي خارج کرده و از حجم باقيمانده يک ميلي ليتر از به صورت قطره
الم هيدروبيوز منتقل و به کمک ميکروسکوپ اينورت نمونه به 

شناسايي و شمارش شدند. نمونه برداري فيتوپالنکتون و 

هاي معرفي شده در هاي آزمايشگاهـي آن بر اساس روشبررسي
 ,Andrew, Newell, 1977; Sorina ) منابع صورت گرفت

1978; 2005; MOOPAM, 1999;.) 

 ترات و فسفات(ي)ن سنجش مواد مغذي جهتنمونه برداري از آب 
تکرار براي هر سنجه انجام  1به کمک بطري نمونه بردار روتنر و با 

 گرديد. نمونه برداري و آناليز مواد مغذي بر اساس روش کار
(MOOPAM, 1999)  اسپکتروفتومتر با استفاده از وHACH 

 انجام گرديد. DR 0000مدل 
اکسيژن محلول در کليه ايستگاه و  pH ،شوري ،دماي آب و هوا

 .ثبت گرديد WTW هاي مورد بررسي توسط دستگاه سنجنده
با استفاده از نرم افزار در استان بوشهر  ييپراکنش عامل شکوفا

MATLAB گرديد. رسم 

 

 جینتا
استان  هايآبدر  کوکلودينيومشکوفايي گسترده  اولين مورد از
توسط صيادان محلي گزارش شد. گستره  00/01/31بوشهر در روز 

به مناطق شمالي استان  01/33/31ن گونه تا روز يي ايشکوفا
 .(2)شکل  بوشهر )جنوب بندر گناوه( رسيد

 

 
 فارس خليج عمان و يایدر هايآبدر  1881-8 يهاسال شکوفایي گسترش نقشه (:2) شکل
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 گونه از يتوپالنکتونيف يمورد بررس ييعامل شکوفا
Cochlodinium polykrikoides  متعلق به رده دينوفالژالت

 Gymnodinialesاز راسته  (Dinophyceae)هاي تک سلولي 
(. 1بود )شکل 

 

 
 1881ز یيپا ،استان بوشهر يساحل هايآبشده در  یيشناسا Cochlodiniumتصویر فيتوپالنکتون  (:8)شکل 

 
که نمونه برداري هاي انجام شده در اين تحقيق در  با توجه به اين
ي صورت مي پذيرفت، و در اکثر موارد يحالت شکوفا

Cochlodinium.sp بود، . لذا برايها تنها گونه موجود در نمونه 
ي در استان يتعيين هر چه سريعتر روند گسترش عامل شکوفا

بوشهر و اطالع دادن به مديريت بحران استان بوشهر، اين تحقيق 
 ي يعنييتنها بر تغييرات تراکم و پراکنش گونه عامل شکوفا

 متمرکز شد. کوکلودينيوم
 

 يمورد بررس يیپراکنش گونه عامل شکوفاتراکم و 
در  Cochlodinium.spتراکم بيشترين  قين تحقيج ايبراساس نتا

منطقه  در سلول در ليتر 000/100/3  ميزانبه  يدوره مورد بررس
  ميزانبه و  3131ماه  يد 23در استان بوشهر  اختر واقع در جنوب

 3131ماه  در خليج ناي بند در هفتم دي سلول در ليتر 000/600/3
به حداقل  نتوپالنکتوين فيتراکم ا 3131 سال زمستاندر  .بود

تراکم آن  3133ارديبهشت ماه هشتم در  مجدداميزان خود رسيد و 
 افزايش يافت در منطقه عسلويه سلول در ليتر 000/320/0 به
 ييشکوفااستان بوشهر که  درآخرين نقطه . (0شکل )

Cochlodinium.sp در هفتم  شمال بندر ريگ ،در آن مشاهده شد
 .(0 )شکل بود سلول در ليتر 000/060 با تراکم 3131بهمن ماه 

در استان  Cochlodinium.spشکوفا شده توده  گسترشروند 

نشان  0در شکل شماره  01/33/31تا  00/01/31از روز بوشهر 
  داده شده است.

در جنوب ها ييبيشترين تراکم کوکلودينيوم و گسترده ترين شکوفا
روبروي شهر بوشهر مشاهده استان بوشهر از خليج نايبند تا دير و 

 (.0شد )شکل 
 

 
در  Cochlodinium.sp(: منحني همتراز پراکنش 5شکل )

 1881هاي استان بوشهر، آب
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 1888تا آبان ماه  1881 استان بوشهر از آذر هايآبدر  Cochlodinium.spحداکثر تراکم  (:4)شکل 

 

 يمواد مغذ
-3)فسفات  و (3NO-)نيترات ن غلظت يانگيم

4PO) ستگاه يدر ا
 ميانگين تغييراتروند ه شده است. يارا (3) خليج نايبند در جدول

خليج نايبند که ستگاه يادر  Cochlodinium.spو تراکم  فسفات
نشان داده ( 6)در شکل  ،در آن رخ دادها ييزان شکوفاين ميشتريب

 شده است.

 

 1881-88سال  ،استان بوشهر ،يمورد بررس يستگاه هایادر  يیزمان بروز شکوفادر  يزان مواد مغذيم (:1)دول ج

- تر(ي)سلول در ل Cochlodinium.sp تراکم تاریخ
3NO((mg/lit  3-

4PO ((mg/lit 
30/32/3131 000/603 33/0 02/0 

31/03/3133 0 20/0 00/0 

13/03/3133 000/103/3 01/0 06/0 

03/02/3133 000/320/0 23/0 60/0 

 

 
 1881-88سال  ،استان بوشهر ،در ایستگاه خليج نایبند Cochlodinium.spو تراکم  فسفات ميانگين تغييرات (:6)شکل 
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 گيريبحث و نتيجه
استان  هايآبدر  3133و  3131گسترده سال  ييعامل شکوفا

تشخيص داده  Cochlodinium polykrikoidesگونه  ،بوشهر
توسط  3163در سال  ن بار در جهانياول ين گونه براي. اشد

Margalef يب يدر مجمع الجزاير پورتوريکو واقع در درياي کارا
 . (,Kudela 2012)ي شد يشناسا

براي اولين بار ها رده دينوفيسه متعلق به Cochlodiniumجنس 
ي شد. اين جنس باعث بروز يشناسا 3310در سال  Schutt توسط
اروپا و شمال آمريکا در  ،ي هاي متعددي در قاره هاي آسيايشکوفا

 00طول قرن بيستم و بويژه در سال هاي اخير بوده است. بيش از 
معروفترين ي شده که يگونه مختلف از جنس کوکلودينيوم شناسا

 .C. catenatum، C. fulvescens ، Cها اين گونه

polykrikoides و C. convolutum از ها مي باشند. اين گونه
دارند و  µm 00 دينوفيسه هاي بزرگ هستند که طولي حدود

طول سلول واحد . سلولي را بوجود مي آورند 36تا  2زنجيره هاي 

گستره است.  mµ 10-20و پهناي آن  mµ 00-10 کوکلودينيوم
  ،Cochlodinium polykrikoidesبراي  تحمل شوريقابل 

ppt00-30  ي يدماو گسترهC° 10-30 .بيشترين نرخ رشد  است

مي باشد  C° 26-20 و دماي ppt 11-10 شوري اين گونه در
(Yoon, 2001 2004; Kim,). 

و غلظت  Cochlodinium.spبين تراکم  ضريب همبستگي
بين تراکم  + و0710ايستگاه هاي مورد بررسي،  کل فسفات در

. ضريب همبستگي بين بود+ 0701کوکلودينيوم و غلظت نيترات 
ايستگاه نيترات در  با غلظت فسفات و Cochlodinium.spتراکم 

رابطه ميان مواد  بررسي. بود+ 0713+ و 0711به ترتيب  خليج نايبند
که در ن مي دهد نشا با تراکم کوکلودينيوم مغذي بويژه فسفات

بند( بيشترين ضريب همبستگي بين يايستگاه شماره يک )خليج نا
 +( وجود دارد.0713) فسفاتو غلظت  Cochlodinium.spتراکم 

دهد که با افزايش غلظت فسفات، در  يق نشان مين تحقيج اينتا
ميانگين دماي آب به شرايط بهينه رشد مواقعي که 

Cochlodinium.sp (C 26-20 )ي ينزديک است، شکوفا
ي، ميزان موادمغذي يپس از بروز شکوفاکوکلودينيوم رخ داده است. 

کاهش  يتوپالنکتونيف متراکمهاي بدليل مصرف آن توسط توده
 ييدماشرايط  که يمواقعاين مواد در  مجدديافته ولي با ورود 

روند  .(6و  0 ياــه)شکل ي داده است.ي، مجدداً شکوفابوده مناسب
 ج يبا نتا قـين تحقياده در ـاهده شـشم

 مطابقت دارد. (Kim, 2004; Yoon; 2001) قاتيتحق

 

در  وميکوکلودین يیشکوفا و گسترش دالیل بروز

 استان بوشهر هايآب
ش يافزا عبارتند از: يجلبک ييبروز شکوفا موثر در مهمترين عوامل

در  رييتغ ،سواحلر ييب و تغيخرت ،(Eutrophication) يمواد مغذ
 يکاهش کم ،يياتغييرات آب و هو ،ينسبت اجزاء مواد مغذ

کردن لتريف قيکه از طر ييزم هايارگانو ها توپالنکتونيان فيشکارچ
له آب توازن يبوس ييعامل شکوفا ييجاهو جاب ،کنند يه ميآب تغذ
 .(Maso, 2006) ييايدر يان هايجر اي شناورها

را از ساير  3131-33سال  ييشکوفانکته قابل توجهي که حادثه 
متمايز مي کند ج فارس را يرخ داده در خل شکوفايي هاي پالنکتوني

  .است ييعامل شکوفاگونه  غير بومي بودن
از جمله  ،ج فارسيدر خل انجام شده کيولوژيدروبيقات هيتحقدر 

 ،(Emery, 1956) 3100در سال  Meteor گشت تحقيقاتي
ROPME  2003در سال (ROPME, 2004)  و هيدروبيولوژي

گزارشي از  (3130 ،ايزدپناهي) 3111-33 يدر سال هاخليج فارس 
تنها مورد ذکر شده در  وجود ندارد. Cochlodinium.spي يشناسا

 3116در سال  Eco-Zistن گونه در گزارش مطالعات يمورد ا
(Eco-Zist, 1980). 

 باشد. رخ دادهاين پديده مي تواند به داليل زير 
و  2001در سال  ومينيکوکلود ييرين موارد ظهور شکوفاآخ .3

رخ داده است  يجنوب فيليپين و کره ،مالزي يکشور هادر 2003
ي پالنکتوني در يو در اين بين هيچ گزارشي از وقوع شکوفا

 درياي عمان و خليج فارس وجود نداردبه  نزديک مناطق
(Azanza, 2008; Anton, 2008). اين ي يجابجا

 و تانکر هاي نفتيها فيتوپالنکتون از طريق آب توازن شناور
عمان و  هايآبدر ها ييبويژه با توجه به وقوع اولين شکوفا

منطقه جاسک و سيريک در استان  هايآبامارات و سپس 
هرمزگان يکي از داليل احتمالي ورود آن به درياي عمان و 

 خليج فارس است. 
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با استفاده از  دليل شناور بودن تنهاه تون بفيتوپالنک ييجاهجاب .2
و  ،قوس و شمال ،هاي غالب مونسونباد ،هاي درياييجريان
ممکن است  ،گردد. بنابراينهاي جزر و مدي انجام ميجريان

هاي آبي موجود در اقيانوس هند به کوکلودينيوم توسط جريان
شرايط فارس انتقال يافته و با توجه به عمان و خليجدرياي

بويژه پس از طوفان  ،اکولوژيکي مناسب و ميزان مواد مغذي باال
جهت  در اين مناطق سازگار شده باشد. ،3136گونو سال 

از تنگه هرمز به سمت شمال  ج فارسيدر خلهاي دريايي جريان
خليج فارس و در امتداد سواحل جمهوري اسالمي ايران از 

که گستره توزيع  ،(Kampf, 2006) جنوب به شمال مي باشد
  (.1 )شکل کنديم يروين الگو پيج فارس از ايده در خلين پديا

 هاي اخير، و رخدادهاي صنعتي و شهري در سالورود پساب .1
افزايش بيش از حد ميزان باعث  3136طوفان گونو در تابستان 

درياي عمان و خليج شده  هايآبمواد مغذي بويژه فسفات در 
هاي ناشي از ييبزرگترين شکوفاترين و وسيعاست. 

و  3111، 3110هاي در سالکره جنوبي کوکلودينيوم در کشور 
 Seongرخ داده است. مطالعات انجام شده توسط  1-2003

ي آب به محدوده يشرايط دماها نشان داده است که در اين سال
 ويژهه مواد مغذي ب تر بوده و غلظت( نزديکC 26-20بهينه )

 .(Seong, 2009) يشترين مقدار خود بوده استنيترات در ب

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (,Kampf 2006) )سمت چپ( پایيزتابستان )سمت راست( و  در فصل ،جهت چرخش آب در خليج فارس (:1)شکل 

 

جلبکي  يیاز بروز شکوفا يناش يهال و تهدیدیمسا

 مضر
ي جلبکي مضر شامل اثر آن بر يعوارض بروز شکوفامهمترين 

 باشد.سالمت عمومي و اقتصاد در مناطق ساحلي مي
ي جلبکي مضر در دو گروه يهاي عامل بروز شکوفافيتوپالنکتون

 هاي سريع تکثير شوندهو گونه ،سم يا توکسين يهاکنندهتوليد
ي يگونه فيتوپالنکتون شناسا 0000از حدود  .تقسيم بندي مي شوند
که بيشتر آنها جزو دسته سمي  گونه 30شده در جهان تنها 

. گونه سريع تکثيرشونده هستند 200 بوده و حدودها دينوفالژالت
 تا 230حدود  ،اغلب داراي تراکم سلولي کم هاي سميگونه

cell/lit030، نحوي که مصرف ه باشند بولي بسيار خطرناک مي

در  ،ساعت 20تا  2در عرض ها ماهي آلوده به سم اين گونه جلبک
حتي ها . اين گونهباعث مرگ انسان مي شود ،مان نشدنصورت در

ي مشهود هم نگردند ولي اثرات منفي يممکن است باعث شکوفا
بر آبزيان و محيط زيست بسيار خطرناک  ناشي از سهم مهلک آنها

شود شامل ومي که توسط اين گروه توليد ميترين سماست. معروف
و  (ASP)آور فراموشي ،(DSP)آور اسهال ،(PSP)کننده سموم فلج

 Alexandriumمانند  ييهاگونهمي باشد.  (NSP)سموم عصبي 

spp، Gymnodinium cat.  وPyrodinium bah. کننده توليد
 ,Zingone, 2000; Maso) مي باشند (PSP)کننده سموم فلج

(2006;. 
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 Cochlodinium.sp مانند شوندهتکثير سريع هايگونه

در صورت فراهم شدن  ،هستند که تراکم آنها ييهاتوپالنکتونيف
ه در مدت کوتاهي )ب ،شرايط اکولوژيکي مناسب و مواد مغذي کافي

هفته( از چند هزار سلول در ليتر به  1تا  3طور معمول در مدت 
اين نوع با افزايش انفجاري جمعيت رسد. ها ميليون سلول ميده
ميزان هاي تنفسي آنها در نتيجه فعاليتدليل ه و بها توپالنکتونيف

اين  فعاليت زيستيبشدت کاهش مي يابد. اکسيژن محلول در آب 
باعث توليد انواع اکسيژن فعال همچنين ها فيتو پالنکتون

(Reactive Oxygen Species) آنيون سوپراکسيد  يعني(2-O ) و
 سمي بر اتکه داراي اثر ،گرددمي( 2O2H)پراکسيد هيدروژن 

به  (2O) محلول در آب همچنين تبديل اکسيژن باشد.ميآبزيان 
(2O)  و(2O2H) فعاليت ناشي از  کاهش اکسيژنتشديد  باعث

همچنين  .(Kim, 1999)مي گردد ها اين جلبک هاي تنفسي
بر  هاموکوس مانند ناشي از مرگ و مير جلبک تجمع توده ژله اي

کاهش شديد اکسيژن  گردد.مي آنها باعث خفگيها آبشش ماهي
منجر به ايجاد شرايط بي هوازي و در همچنين محلول در آب 

فسفيد هيدروژن و متان  ،سولفيد هيدروژن ،نتيجه توليد آمونياک
کليه عوامل فوق باعث ايجاد  .(Matthews, 1996) گرددمي

شوند که منجر به تلفات شديد آبزيان شرايط محيطي نامطلوبي مي
 گردد.ي مييدر منطقه آلوده به شکوفا

معموالً صدفها بدليل اينکه روش  ،در زمان شکوفايي پالنکتوني
سم حاصل از  ،هاعبور فراوان آب از آبشش  اب ،تغذيه فيلتري دارند

در  . بنابرايندر بافت هاي خود ذخيره مي نمايندهاي سمي را گونه
 ،مصرف اين صدفها )دوکفه ايها(مي بايست  ييوقوع شکوفا زمان

 .(Tang, 2009) منع گردد ،آلودگي يبدليل احتمال باال
ذرات گرد وغبار با جذب سطحي مواد  ،ييدر مناطق آلوده به شکوفا

باعث بروز  ،هاسمي يا ترکيبات ناشي از متالشي شدن پالنکتون
گردند مشکالت تنفسي حاد در جوامع انساني مجاور اين مناطق مي

(Maso, 2006).  
هر ساله تلفات  ،شکوفايي اين فيتوپالنکتون در مناطق مختلف دنيا

زيادي را در برداشته که از جمله مي توان به مواردي در سواحل 
اشاره  (Lizárraga, 2004) و مکزيک ( Gobler, 2008) آمريکا

انواع آبزيان بخصوص کفزيان در  ،نمود که در تمامي اين موارد
 در ژاپن 3110مقياس زيادي تلف شده بودند. اين پديده از سال 

(Imai, 2006)  صورت ه در سواحل کره جنوبي ب 3132و از سال
هاي زيادي را به صنايع شيالتي اين ساالنه رخ داده و خسارت

ي در کره جنوبي در يترين شکوفاگستردهوارد کرده است. ها کشور
به اقتصاد  ميليون دالر 60رخ داد که در اثر آن حدود  3110سال 

 .(Kim, 2007) اين کشور خسارت وارد شد
 

 يجلبک یيشکوفاعامل  کنترل
ح مراحل يانجام صح ازمندينمضر  يجلبک ييمديريت شکوفا

هر چند  .است عامل آن نترلکو  شيپا ،ينيبشيپ ،يريشگيپ
ر يا غي يو سم ييگونه عامل شکوفا ا توجه بهده بين پديت ايمدير
 .تفاوت داردبودن آن  يسم

 ،يجلبک يهاييدر بروز شکوفا مواد مغذي نقش مهمبا توجه به 
پساب هاي  جلوگيري از ورودده يپدن يااولين گام در کنترل 

 بينيپيش. باشديم تصفيه پساب اي يمنابع آب بهصنعتي و شهري 
 ياساس يهاگر مولفهياز د ييشکوفاش يپاو  ،وقوع زمان و مکان
 ي است.يکنترل شکوفا

 يبراسه روش عمومي  يستيي و زيشيميا ،فيزيکي يهاروش
 .(Granéli, 2006) است يتوده پالنکتون کاهش تراکم

 
 روش فيزیکي -

تجمع و رسوب توده باعث  که رسمانند خاک  يمواداستفاده از  
کاهش  منجر به ،گردند يم پالنکتوني و جذب سطحي مواد مغذي

غلظت رس نبايد به حدي  يخاک پاش روشمي شود. در  ييشکوفا
و ها وپالنکتونيزش از حد يب ن رفتنيباعث از ب کهش يابد يافزا

استفاده از رس در موارد محدودي مانند پرورش  .گرددها مرجان
و مناطق مجاور آب  هاي پرورشياستخر ،آبزيان در قفس

تواند باعث کاهش  يم ) البته در کنار استفاده از فيلتر(ها کننيريش
رس زرد در کشور  خاکاز استفاده  .شود ييعامل شکوفا يمقطع
اي پالنکتوني مضر گونه هبرخي  تراکمکاهش  منجر به يجنوب کره
 است.  دهش ٪11تا 

به دستگاه هاي  يانبوه پالنکتون يتوده هاجهت جلوگيري از ورود 
با  ،کنندکن يا ساير تاسيساتي که از آب دريا استفاده ميآب شيرين
 لتريا في تورياز توان مي ،ييز پالنکتون عامل شکوفايتوجه به سا

 .استفاده نمود
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 يیشيمياروش  -

روش  يريکه امکان بکارگ يطيمعموال در شرا ييايميمواد ش
گردد. يبسته استفاده م يهاطيممکن نباشد و در مح يکيزيف

ت هيپوکلري ،توليد شده از الکتروليز آب دريا هيپوکلريت سديم
پلي  ،آلومينيمروکسيدپلي هيد مانندهاي کنندهو منعقد ،کلسيم
سولفات آهن و کلريد  ،آلومينيم و سولفات آلومينيم )زاج سفيد(کلريد
 يهاتوانند تراکم توده يهستند که م ييايمياز جمله مواد ش آهن

. ازن و سولفات مس از جلبک را کاهش دهند يتوپالنکتونيانبوه ف
ن يرا از بها توپالنکتونياز ف يعيف وسيکه ط مي باشند ييکش ها

  .برند يم
 
 يستیروش ز -

تنها در  ،با توجه به مخاطرات آن ،يستيز يزم هاياستفاده از ارگان
قعي که هيچکدام از روش هاي ديگر چاره ساز نباشند و بحران امو

کف  ،وپالنکتون هاياستفاده از زفراگير باشد قابل بررسي است. 
باکتري هاي ضد  وها سيانو باکتري ،مانند کوپه پودا ها يانيز

 ,Granéli) موارد آزمايش قرار گرفته است يدر بعض جلبک

در کشور  ،و همکارانش Jeongتوسط  تحقيق انجام شده .(2006
در مدت  Strombidinopsisنشان داده که استفاده از  يجنوب کره
ميليون  3از  Cochlodinium.sp تراکمباعث کاهش  ،ساعت 03

 ,Jeong) برابر کمتر( شده است 300هزار سلول )  30سلول به 

 (.3)شکل  (2008
 

 
  

 jeokjo مژکدار پالنکتونویز (:8) شکل
.Strombidinopsis  مورد استفاده در کنترل تراکم

Cochlodinium.sp 
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