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بررسی ریختشناسی سهگونه از جلبکهای سبز خانوادۀ Polyphysaceae

درآبهای ساحلی خلیج فارس در جنوب ایران
جلوه سهرابيپور* و رضا ربيعي
مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعي استان هرمزگان ،بندرعباس ،ايران

چکیده
در پژوهشهای انجامشده روی رستتني جلبکتي ستواحل خلتي فتارس و دريتای عمتان در ستالهتای ،1378-1388
نمونههای کميابي از خانوادۀ پليفيزاسه ( )Polyphysaceaeاز راستۀ  Dasycladialesمتعلّق بته جلبتکهتای ستبز ردۀ
 Ulvophyceaeاز شتتاخۀ جلبتتکهتتای ستتبز در محتتدودۀ آ هتتای استتتان هرمزگتتان جمتتعآوری و پتتا از عمليتتات
رسو زدايي از پيکترۀ نمونتههتا ،ويژگتيهتای ريتتتشناستي جلبتکهتا بررستي شتدر در ايتا مقالته ويژگتيهتای
ريتتشناسي برخي از گونههای جمعآوری و شناساييشدۀ ايا خانواده از آ های ساحلي خلي فتارس در جنتو
ايران ارائه ميشودر گونههای  Parvocaulis clavata ،Parvocaulis parvulusو  Acetabularia caliculusسه گونه
از اعضای ايا خانواده هستند که عمدتاً از آ های سواحل استان هرمزگتان جمتعآوری شتدهانتدر شتکل ککهتک،
تعداد شعاعها ،تاج ،آثار زخمهای مويي و اندازۀ بتشهای متتلف ايا گونتههتا پتا از حتذس رستوبات کربنتات
کلسيمي بررسي شد که نتاي حاصل در ايا مقاله آورده ميشودر
واژههای کلیدیPolyphysaceae, Parvocaulis clavatus, Parvocaulis parvulus, Acetabularia caliculus :

خلي فارس ،ايران

مقدمهر

شناستتايي کتترد ،معتتادل ختتانوادۀ Acetabulariaceae

ختتتتانوادۀ  Polyphysaceaeاز دستتتتتۀ هستتتتتهداران

استتتت )1847( Nägeli .آن را معرّفتتتي کتتترد ،امتتتا نتتتام

حقيقتتي ( )Eukaryotaو در سلستتلۀ گياهتتان (،)Plantae

 Polyphysaceaeبه سبب تقتدمم زمتاني بته صتورت نتام

زيتترسلستتلۀ  ،Viridaeplantaeشتتاخۀ جلبتتکهتتای ستتبز

صحيح پذيرفته شتده استتر اعضتای ايتا ختانوادۀ تتک

( )Chlorophytaو ردۀ  Ulvophyceaeقترار متتيگيتتردر

سلولي با يک محور ايستادۀ ساقهایشکل و چتر انتهتايي

ختانوادۀ  Polyphysaceaeکته )1843( Kützingآن را

با تقارن شعاعي استت و گتاهي ممکتا استت در محتور
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اصلي ،انشعاباتي ايجاد شودر گتامتوفور در ايتا ختانواده

ايتتا راستتته مشتتتمل بتتر  30تيتتره استتت کتته بتتر استتاس

تشکيلشده از شعاعهای واژ تتم مرغي کشيده استت و

طبقتتهبنتتدی  5 ،Deloffreختتانواده را شتتامل متتيشتتود

بتشهای پايهای ويژهای دارد که تاج بااليي يا پاييني يا

()Deloffre , 1988ر تعداد  180گونه از ايا خانوادهها

هر دو را تشکيل ميدهند .شعاعهای ذکرشده در برختي

به شکل فسيلي شناسايي شدهاندر  11جنا مشتمل بر 38

گونتتههتتا بتته يتتکديگتتر نزديتتک متتيشتتوند و بتتتش

گونه به دو خانواده متعلّق هستند و  6تيره به شتکل زنتده

فنجانيشکل را تشکيل ميدهند که به هميا دليل آنهتا،

وجتتتود دارنتتتد ()Zechman, 2003ر دورۀ اوج تنت تومع

جام پری دريايي نام گرفتهاندر تعداد شعاعها به صتورت

گونهای آنها در پرميا مياني و اوايتل ژوراستيک بتوده

يک شاخص گونه ای در گونههای متتلف ،متغيمر استر

است که تا دورۀ پليوسا نيز ادامه داشته استر با توجمه به

داشتا تاج بااليي يا پاييني يا هر دو نيتز از ويژگتيهتای

اطّکعات کسبشده از گونههای فسيل به نظتر متيرستد

اعضای ايتا ختانواده استتر ايتا ختانواده کته در حتال

که دو خانوادۀ موجود در راستۀ  Dasycladalesحتدود

حاضر شامل جناهتای ،Halicoryne ،Acetabularia

 400ميليونسال پيش از هم جتدا شتدهانتد( Zechman,

 Chalmasiaو ( Parvocaulisشتتتتتتکل  )1استتتتتتت،

)Berger and Kaever, 1992; 2003ر جتتتتنا

دربرگيرندۀ جلبک های بزرگ تکسلولي است کته در

 Acetabulariaدر دورۀ اليگوسا گسترش يافته است و

درياهای کمعمتق نتواحي گرمستيری و نيمتهگرمستيری

همتتراه بتتا برختتي از جتتناهتتای دورۀ کرتاستته ،راستتتۀ

رشد ميکند و بهنتدرت در آ هتای عميتق بتيش از 20

 Dasycladalesکنوني را تشتکيل دادهانتد کته در حتال

متر ديده شتده استت ()Seward, 2010ر اعضتای راستتۀ

حاضتتتتتتتتتتتتر دو ختتتتتتتتتتتتانوادۀ  Dasycladaceaeو

 ،Dasycladalesگياهان تک سلولي هستتند کته در اثتر

 )Acetabulariaceae( Polyphysaceaeرا شتتتتتتتتتامل

رشد ،طول برخي از آنها تا  200ميليمتر نيتز متيرستدر

متتيشتتودر وجتتته تمتتايز ختتتانوادۀ  Polyphysaceaeاز

آنهتتا بتترای ثبتتات و پايتتداری شتتکل ،پوشتتش کربنتتات

خانوادۀ  Dasycladaceaeدر بتش گتامتوفور آنهاستت

کلسيمي در اطراس خود ايجاد ميکننتد کته ايتا حفت

که در خانوادۀ  ،Dasycladaceaeگامتوفورهای کتروی

آثار فسيلي اعضای ايا راسته را موجب شتده استتر بته

به شکل انتهايي يا جتانبي بته انشتعاباتي کته بته صتورت

دليل کشف آثار فسيلي از اعضای ايا راسته ،قتدمتي در

چرخه ای قترار گرفتته انتد ،متّلتل هستتند کته بته آنهتا

حتتدود  570ميليتتونستتال را بتترای آن تتمتتيا زدهانتتد

 Choristosporeگفته ميشود (شکل )2 - Aر در حالي

()Zechman, 2003ر برختتي از پژوهشتتگران بتته داليتتل

که در خانوادۀ  Polyphysaceaeگامتوفورها به صورت

نبودن تغييرات تکاملي شديد با گذشت زمان ،تنومع کتم

ساختارهای شعاعي چوگانيشکل غير منشتعب هستتند و

گونه ای و پايداری صفات اعضتای ايتا راستته در طتول

به صورت يک چرختۀ متنظّم در حتول محتور اصتلي و

تتاريخ تکامتل ،اعضتای ايتا راستته را فستيلهتای زنتده

معموالً به شکل يک ککهک چتری ديده ميشتوند بته

متينامنتد ()Olsen et al., 1994ر راستتتۀ Dasycladales

همتتيا دليتتل بتته گتتامتوفور آنهتتا  umbrellosporeنيتتز

دودماني از دورۀ پتریکتامبريا دارد ()Zechman, 2003ر

ميگويند (شکل)Zechman, 2003( )2- Bر
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شتتکل  – 1تلتتاويرجناهتتای ختتانوادۀ  Parvocaulis ) C( ،Halicoryne ) B( ،Chalmasia )A( :Polyphysaceaeو (Acetabularia ) D
( Burgerو همکاران)2003 ،

شتتکل  )A( – 2گتتامتوفور منشتتعب در ختتانوادۀ  Dasycladaceaeو (  ) Bگتتامتوفور غيتتر منشتتعب در ختتانوادۀ  Berger ( Polyphysaceaeو
همکاران)2003 ،

کاربرد گونههای ايا خانواده در پژوهشهتای زيستتي

منتاطق گرمستيری را داشتتهانتد ( Peryt,

(Granier and

و ژنتيک در زمينۀ شيوۀ کنترل هسته در ريتتزايي گياه و

 2013; Granier, 2012ر ديستتکوريديوس ،پزشتتکي در

بيان ژنها و ريتمهای دورهای ستلول ،اهمميتت علمتي داردر

امپراطوری روم در سالهای  37تتا  67متيکدی بته ختوا

همچنيا ،نقش اعضای ايا خانواده در علتم ديترياشناستي

استابوالريا با نام  Androsacesدر مجموعۀ نوشتههای ختود

گيتتتاهي ،پيگيتتتری رونتتتد تکامتتتل گياهتتتان و تغييتتترات

( Materia

 )De Medicaاشتتتتاره کتتتترده استتتتت

زمياشناختي کته در دورههتای متتلتف زمتياشناستي ر

((Osbaldeston, 2000ر

داده است ،اهمميت آن از منظر علم ديرياشناسي گيتاهي را

چرخۀ زندگي با جوانهزني زيگتوت ديپلوئيتد آغتاز

موجب شده استر کشف آثار فستيلي آنهتا در کتوههتای

ميشود که تشتکيل ريزوئيتد ،انشتعابي در قطتب واجتد

آلپ ،بيانکنندۀ آن است که ايتا ارتفاعتات در زمتانهتای

هسته ميدهد و اتّلال محکم به بستر را باعث متيشتودر

گذشته ،شرايط و ويژگيهای بومشناسي و اقليمي درياهای

قطتتب متتتالف بتتتش پايتتهای ،رشتتد متتيکنتتد ،طويتتل
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ميشود و پا از چنتديا روز چرختههتايي از انشتعابات

پکستتتيد بتته بتتتش گتتامتوفور فنجتتانيشتتکل مهتتاجرت

جانبي در نوک در حال رشد ديده ميشتود کته پتا از

ميکنندر درون شعاعهای گامتوفور ،با تجممع سيتوپکسم

ايجاد چند چرخته ،انشتعابات چرختههتای قتديميتر فترو

در اطراس هر يک از هستهها و ايجاد غشايي در اطتراس

ميريزد و آثار آنها به صورت منافذ و نقاط برجستتهای

آنها گامتانجيومها شکل ميگيرنتد کته سيستت ناميتده

روی محور ساقهایشکل باقي ميماندر هتمزمتان بتا ايتا

ميشوندر در شرايط مساعد محيطتي ،هستتۀ گامتتانجيوم

مراحتتل ،کربنتتات کلستتيم نيتتز در اطتتراس محتتور اصتتلي

وارد تقسيمات ميتوزی ميشود و تعداد متمايزی گامتت

رسو ميکند در حالي کته در انشتعابات جتانبي ،ايتا

ايجاد متيشتود کته بتا بازشتدن منفتذ ککهتکداری از

پديده ر نمتيدهتد و ايتا انشتعابات بته جتذ نتور و

گامتانژيوم خارج ميشود و با داشتتا دو تتاژک و نقطتۀ

عناصر غذايي قادر هستندر گامتوفور فنجانيشکل زمتاني

چشمي به سمت نور حرکت ميکندر گامتهتای و –

تشکيل ميشود کته رشتد توليتد مللتي گيتاه آغتاز شتده

از قطب تاژکي به هم متّلل ميشود ،بتهتتدري ديتوارۀ

استتتر در ايتتا مرحلتته هستتتۀ ديپلوئيتتد موجتتود در پاي تۀ

آنها در هم ادغام ميشود و زيگوت شکل ميگيردر بته

ريزوئيتتدی وارد تقستتيمات ميتتوزی متتيشتتود و ستتپا

سبب نتورگرايتي منفتي ،زيگتوت بته ستمت محتلهتای

تقسيمات ميتوزی مکرّری نيز انجام ميشود که به ايجتاد

تاريک حرکت متيکنتد ،بتا قطتب تتاژکي ،روی بستتر

تعداد زيادی از هستههای هاپلوئيد منجتر متيشتودر ايتا

استقرار مييابد و بدون فاصله جوانهزني و رشد را آغتاز

هستهها همراه با بتشهای سيتوپکسمي بهوجودآورنتدۀ

ميکند (شکل )Mandoli, 1998( )3ر

شکل  -3چرخۀ زندگي در اعضای خانوادۀ Polyphysaceae

وجتتود گونتتههتتای ايتتا ختتانواده از ستتواحل دريتتايي

کويتتت ،عربستتتان ستتعودی ،بتتنگکدش ،هندوستتتان و

جنتتو غتتر آستتيا از ستتواحل کشتتورهای بحتتريا،

فلسطيا اشغالي گتزارش شتدهانتد ( Sohrabipour and
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Rabiei, R., 1996, 1999, 2007; Sahoo et al.,
;2001; John, 2005; John and Al-Thani, 2014
)Silva et al., 1996,ر همچنتيا از ستواحل کشتورهای

گفتتتهشتتده و تلتتاوير آنهتتا بتتا استرئوميکروستتکو

شرق آسيا مانند چيا ( ،)Tseng, 1984ژاپتا ( Berger

( Olympusمتتتتتتدل  ،)SZH Japanميکروستتتتتتکو

 )et al., 2003ويتنام و فيليپيا ()Pham-Hoàng, 1969

( Olympusمتدل  )BH2 Japanو دوربتيا Olympus

و سواحل استتراليا و نيوزيلنتد ( Lewis, 1987; Cribb,

 Japanنلتبشتده روی آنهتا ثبتت و بترای تشتتيص

1996; Huisman, 2000; Kraft 2000; Phillips
)1997, 2002; Huisman and Borowitzka, 2003

نيتتز گتتزارش شتتدهانتتدر پتتژوهش حاضتتر نيتتز بتتا هتتدس
شناسايي و تعييا پراکنش گونههای موجود در آ هتای
ساحلي جنو ايران انجام شده استر
مواد و روشهار
در طتتر هتتای پژوهشتتي مربتتوط بتته جمتتعآوری و
شناسايي رستني جلبکي سواحل خلتي فتارس و دريتای
عمتتان در ستتالهتتای 1378تتتا  ،1388نمونتتههتتتايي از
گونتتههتتای متعلّتتق بتته ختتانوادۀ پلتتي فيزاستته از راستتتۀ
ِداسي ککديالز عمدتاً از سواحل جنوبي جزيرۀ قشم(ʺ56
ʹ 26° 54شتتمالي و ʺ 56°12' 32شتترقي) و ستتواحل
بندر لنگته (ʺ 26°46ʹ 64شتمالي و ʺ 55°14'14شترقي)
در غتتر استتتان هرمزگتتان جمتتعآوری شتتدندر پتتا از
پاکسازی در تلبيتکنندۀ فرماليا  4درصتد بتا آ دريتا
تلبيت و برای بررسيهای مورفولوژيک استتفاده شتدندر
به سبب وجود رسوبات کربنات کلسيم روی پيکرۀ گياه
برای بررسي های مورفولوژيک ،ابتدا پيکترۀ نمونتههتای
جمعآوریشده با استيک اسيد رقيقشده ( 10درصد) بته
مدمت  10دقيقته رستو زدايتي شتدر بتا حتذس رستو
کربنات کلسيم ،ويژگيهای دقيقي مانند برجستگيهتای
بااليي و پاييني تاجها و آثار زختمهتای ناشتي از ريتزش
انشعابات مويي در محلّ تاجها و پايههتا شتناخته شتدر از
ايا ويژگي ها بترای تعيتيا ويژگتيهتای مورفولوژيتک

دقيق گونهها استفاده ميشودر اطّکعتات و ويژگتيهتای

دقيق گونهها استفاده شدر
نتایجر
در ايا پژوهش ،سته گونته از جلبتکهتای ختانوادۀ
پلتتيفيزاستته از شتتاخۀ جلبتتکهتتای ستتبز متعلّتتق بتته ردۀ
اولووفيسه از مناطق بيا جزر و مدمی بندر لنگه و جزيترۀ
قشم جمع آوری و شناسايي شدند که گونتههتای زيتر را
شامل ميشدندر
Acetabularia caliculus Lamx. in Quey et
Gaimard 1824
Synonym: Acetabularia suhrii Solms-Laubach
1895

ايا گياه ،حدود  3تا  4سانتيمتر ارتفاع و پايۀ ستت
و کلسيميشده با چرختههتايي از موهتای ستوزنيشتکل
متورمم در قسمتهای بااليي اطراس پايه داردر گياه بتال،،
دربردارندۀ يک گتامتوفور بته شتکل ديستک تتتت يتا
فنجتتانيشتتکل و گتتاهي همتتراه بتتا دو يتتا ستته ديستتک بتتا
فواصلي نسبت به هم در انتهای محور گيتاه (شتکل - A
 )4استتتر قطتتر ديستتک ،حتتدود  5-6ميلتتيمتتتر استتت و
حدود  29-31شعاع متّلل بته هتم دارد (شتکل )4 - Bر
انتهای شعاعها ،گوشههای کند و گرد بتا فرورفتگتي در
بتش مياني و  50-80گامتانژ گرد کروی يتا بيضتوی بتا
قطر  80-90ميکرو متر درون هر شعاع داردر تتاج بتااليي
نيتتز قطعتتات تتتتم مرغتتي يتتا ستتيلندری بتتا تريکتتومهتتای
منشعب داردر تريکومها با انشتعابات شتش شتاخۀ اولتي،
چهار شاخۀ ثانوی و انشعابات سهشاخهای و دوشتاخهای
در بتتتش انتهتتايي (شتتکل  ،)4- C-Eدربردارنتتدۀ آثتتار
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زخمهای دايرهایشکل ناشي از ريزش تريکتومهتا روی

پراکنش :وجود ايا گونته از جنتو غتر آستيا،

قطعات تاج با تعداد و نظتم چرختهای متمتايز از قطعتات

سواحل دريايي جنو غر آستيا ،ستواحل کشتورهای

تتتاج در بتتتش بتتااليي (شتتکل  )4 - Fهستتتندر همچنتتيا

بحريا ،کويت ،عربستان سعودی ،دبي و امارات متحتده

باقي ماندۀ آثار ريزش اشتعههتای تتاجهتای پتاييني را بته

عربتي ،بتنگکدش و هندوستتان (; Sahoo et al. 2001

صورت حلقههايي از منافذ روی محور اصلي دربردارندر

 )Silva et al., 1996و در ايران از سواحل بندر لنگته و

زیستگاه :ايا گياه در بتش پاييني ناحيۀ بيا جزر و

سواحل جنوبي جزيرۀ قشم گزارش شده استر

مدمی تا عمق  4متر و در بسترهای ستنگي  -ماسته ای بتا
شيب مکيم و شدمت موج اندک ،رويش داردر

شکل  –4گونۀ  )A( :Acetabularia caliculusپايۀ ساقهمانند منشعب گياه با چرخههايي از انشعابات شعاعي فنجانيشکل (فلش) و تريکومهای
ظريف  )B(،قطعات شعاعها با نوکهای واجد فرورفتگي (نوک فلش) و تريکومهای مستقر روی اجزای تاج بااليي (فلش) )C( ،تريکتومهتای
چرخهای روی محور ساقه با انشعا متعدمد )D( ،بتش جام يا فنجانيشکل با تريکومهای بااليي و چرخۀ تريکتومهتای روی محتور ستاقه)E( ،
شکل گستردهای از بتش جاميشکل با حدود  31شعاع گامتانژيايي و ( )Fقطعات تاج بااليي و پاييني (نوک فلشها)ر
Parvocaulis parvulus (Solms-Laubach) S.
Berger, U. Fettweiss et al., 2003
Basioname:
Acetabularia
parvula SolmsLaubach 1895
Homotypic synonyms: Polyphysa parvula
;(Solms-Laubach) Schnetter & Bula Meyer 1982

Heterotypic synonym(s): Acetabularia moebii
Solms-Laubach 1895; A. minutissima Okamura
1912; A. wettsteinii Schussnig 1930; A. parvula
var. americana W.R.Taylor 1945; A. velasquezii
Troño, Santiago & Ganzon-Fortes 1978
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(شتتکل  )5- Dو واجتتد حلقتتههتتای برجستتتۀ متتوجدار روی
محور ساقه استر

ميلي متر و بدون چرختههتايي از آثتار ريتزش انشتعابات

زیستگاه :ايا گياه در بتش پاييني جزر و مد تتا عمتق

روی محور ساقه ( شکل  )5- Aاستر تعداد شعاعها بيا

 4متر در بسترهای مرجاني ستت با شيب مکيم و با شتدمت

 17تا  23عدد و تعداد گامتانجيومها در هر شعاع بيش از

موج نسبتاً زياد و در درون آبگيرهای سنگي ،رويش داردر

 100عدد ( شکل )5- Bاستر شعاعها به هم چسبيدهاندر

پراکنش در جنوب غررب آسریا :ايتا گونته از

واژ ،تتم مرغ کشيدهای با انتهای گترد استت و رستو

ناحيتتۀ جنتتو غتتر آستتتيا فقتتط از ستتواحل ايتتتران

کربنات کلسيم داردر تاج بااليي (شکل  ،)5- Cواجتد  5تتا

( )Sohrabipour and Rabiei, 1999و سواحل فلسطيا

 6اثر زخم ناشي از ريتزش تريکتومهتا بتا آرايتش حلقتوی

اشتغالي ( )Nemlich and Danin, 1964گتزارش شتده
استر

شکل  )A( :Parvocaulis parvulus -5شکل کلّي گياه با پايۀ کوچک و جام چتتری متشتکّل از  18شتعاع گتامتوفوری بتدون تريکتومهتای
منشعب )B( ،گامتوفورهای واجد گامتانژهای فراوان در شعاعهای جام چتریشکل )C( ،قطعات تشکيلدهندۀ تاج در پای هر شعاع گامتوفوری
و ( )Dآثار زخم ناشي از ريزش تريکومها به تعداد  6عددر
Parvocaulis clavatus (Yamada) S. Berger et
al., 2003
;Synonym: Acetabularia clavata Yamada 1934
& Polyphysa clavata (Yamada) Schnetter
Bula-Mayer 1982

ارتفاع گياه تا  3ميلتيمتتر و محتور گيتاه ،غيتر منشتعب
استر قطر گامتوفور  2/5ميليمتتر و بتدون چرختههتايي از
آثار ريزش انشعابات روی ساقه استر تعداد شعاعهتا بتيا 9
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تا  13عدد (شکل  (6 – Aو کامکً جدا از هم با نظم چتتری

Lewis, 1987, Phillips 1997, ( Polyphysa clavata

نامنظّم و بتا شتکل واژ تتتم مرغتي کشتيده و انتهتای گترد

 )Phillips 2002و از چيا ( ،)Liu, 2008فيليپتيا ( Silva

(شکل  (6 – Bاستر تاج بااليي ،واجد  1تا  3اثتر زختم بتا

 ،)et al. 1987تايلنتتد ( )Silva et al. 1996و ويتنتتام

نظم حلقوی روی قطعات تاج (شکل  (6 – Cو حلقتههتای

( )Pham-Hoàng, 1969, Tsutsui et al. 2005,بتا نتام

برجستۀ موجدار روی محور ساقه است (شکل (6 – Dر

 Acetabularia clavataر

پراکنش در جنوب غرب آسیا :وجتود ايتا گونته

زیستگاه :ايا گيتاه در بتتش پتاييني ناحيتۀ جتزر و

از ايتتا مکتتانهتتا گتتزارش شتتده استتت :ستتواحل ايتتران

مدمی تا عمق  4متر روی بستتر مرجتاني ستتت بتا شتيب

( )Sohrabipour and Rabiei, 2007, 1996و ستتواحل

مکيم و در معرض شدمت موج نسبتاً زياد رويش داردر

ابوظبي در حواشي خلي فتارس ( John and AL-Thani,
 ،)2014ستتواحل تايلنتتد ( Coppejans et al. 2011,

پراکنش در ایران :سواحل جنو شرقي جزيترۀ
قشم

 )Tsutsui et al. 2012و چتتيا ( Titlyanov et al.,

 ،)2006ستتواحل کشتتورهای استتتراليا و نيوزيلنتتد بتتا نتتام

شکل  )A( :Parvocaulis clavatus -6شکل کلّي گياه با محور بدون انشعا و قطعات شعاعي جدا از هم و نامنظّم بتش جام چتری )B( ،چتر
با تعداد  13شعاع کامکً جدا از هم )C( ،قطعات برجستۀ کوچک تاج در پايۀ شعاعها و ( )Dاثر  1تا  2زخم مويي روی قطعۀ برجستۀ تاجر

بحث
نتتتاي ايتتا بررستتي نشتتتان داد کتته ستته گونتتته از
جلبکهای سبز تتکستلولي ختانوادۀ Polyphysaceae

در مرزهای سياسي و جغرافيايي ايران در آ های خلي
فارس وجود داردر با توجمه به ويژگيهای مورفولوژيتک
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بررسيشده در ايا گونهها شيوهای که بترای گونتههتای

 Laubachمعرّفي شتد کته بته ستبب پايتۀ بستيارکوتاه و

شناساييشده ميتوان ارائه کرد بهترتيب ذيل استر

انشعا نداشتتا در ايتا پايته نتام گتذاری شتد (Solms-

(التف) – پايتۀ گيتاه بتتيش از يتک ستانتيمتر ،گتتاهي
منشعب و بدون برجستگيهای راه راه روی پايه
Acetabularia caliculusر
 – ) ( 1پايۀ گياه کمتتر از يتک ستانتيمتتر ،بتدون
انشعا و دارای برجستگيهای راه راه روی پايه 2
( 2التتف) – شتتعاعهتتای مولّتتد گتتامتوفور بتته هتتم
چسبيدهاند و ديسک منظّمي تشکيل ميدهند

)Laubach, 1895ر در بررستتتتيهتتتتای بعتتتتدی نتتتتام
Polyphysa parvula (Solms-Laubach) Schnetter
 & BulaMeyerروی ايتتتتا گونتتته گذاشتتتتته شتتتتد

()Schnetter & Bula Meyer, 1982ر در ستال 1996
وجود نمونههای ايا گونه با عنتوان ،Acetabularia sp
برای نتستيا بار از سواحل ايران گزارش شد و در ستال
 1999ايا گونه با نام  Polyphysa parvulaشناخته شتد

Parvocaulis parvulus

()Sohrabipour and Rabiei 1999ر بتتتر استتتاس

 – ) ( 2اشتتعههتتای مولّتتد گتتامتوفور جتتدا از هتتم و

پژوهشهای مولکولي که در سال  2003روی گونههای

شکل نامنظّمي ايجاد ميکنند

 Acetabulariaو  Polyphysaانجام شتد ( Berger et al.

رParvocaulis … clavatus

 ،)2003گونه های بتا پايتۀ چتيا ختورده و جتام انتهتايي،

گونتتتتۀ  Acetabularia caliculusاز مجمتتتتوع

دربردارنتدۀ تتتاج بتتااليي و بتتدون تتاج پتتاييني بتته جتتنا

گونههای شناساييشده تنها گونهای بتود کته وجتود آن

جديد  Parvocaulisانتقال داده شدند و به هميا دليتل،

در سواحل برخي از کشورهای ديگر حاشيۀ خلي فارس

نتام  Polyphysa parvulaبته Parvocaulis parvulus

گزارش شده بودر وجود ايتا گونته در ستواحل بحتريا

تغيير داده شدر با بررسيهای مورفولوژيک دقيقتری کته

( ،)Silva et al., 1996ابوظبي ( ،)John, 2005کويتت

روی نمونههای جمعآوریشده از ايتران انجتام شتد نتام

( ،)Al-Yamani et al., 2014عربستان سعودی ( Silva

گونۀ  Acetabularia sp.گزارششتده در چتک ليستت

 )et al., 1996و عمتان ()Wynne and Jupp, 1998

جلبکهای سبز ستواحل جنتوبي ايتران ( Sohrabipour

گزارش شده است و از سواحل ايران نيز ستهرابيپتور و

 )and Rabiei 2007بتتا نتتام Parvocaulis parvulus

ربيعتتتي ( )2007 ،1999 ،1996وجتتتود آن را گتتتزارش

فهرستتتت شتتتد و بتتته استتتتناد ايتتتا گتتتزارشهتتتا در

کردهانتدر در چتکليستتهتايي کته  Johnو Al-Thani

چکليستتهتای کلّتي کته از گونتههتای ايرانتي ( and

( )2014و  Kokabiو  )2015( Yousefzadiارائه کردهانتد

2015

 )Kokabi Yousefzadi,و عربتتتتي ستتتتواحل

نيز به حضور ايا گونه در ستواحل خلتي فتارس اشتاره

خلتي فتارس ( )John and Al-Thani 2014تهيمته شتده

شتتده استتتر ايتتا گونتته همچنتتيا از ستتواحل هنتتد و

است نيز هميا نام بيان شده استر

بنگکدش ()Silva et al. 1996, Sahoo et al., 2000
نيز گزارش شده استر

clavatus

 Parvocaulisگونتتتتتهای از ختتتتتانوادۀ

 Polyphysaceaeاست که وجود آن تنها در سواحل ايتران

گونۀ  Parvocaulis parvulusنتستيا بتار در ستال

در منطقۀ جنو غر آسيا گزارش شده استر ايتا گونته

 1895با نام گونتهای Acetabularia parvula Solms-

نيتز تتا قبتل از ستال  2003بتا نتام Acetabularia clavata
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 Yamadaو سپا با نام )Polyphysa clavata (Yamada

برجستگيهای حلقهای در زيتر چتتر و بتتشهتای انتهتايي

 Schnetter & Bula-Mayerدر مراجتع معرّفتي شتده بتود

محتتور ستتاقه ،شتتکل چتتتر از نظتتر اتّلتتال و چستتبيدهبتتودن

()Schnetter and Bula Meyer, 1982ر وجتود ايتا گونته

شعاعهای آن ،تعتداد شتعاعهتا و شتکل لبتۀ شتعاعهتا و در

نتستتتيا بتتار از ايتتران بتتا نتتام  Acetabularia moebiiدر

نهايت وجود يا وجودنداشتا تاج پاييني و تعتداد و آرايتش

سواحل ايراني خلي فتارس گتزارش شتد ( Sohrabipour

آثار ريزش تريکومها بر روی قطعات تاج بااليير

) and Rabiei, 1996ر با بررسيهای مولکتولي بتر پايتۀ ژن

حضتتور گونتتههتتای ختتانوادۀ  Polyphysaceaeدر

 18sکتتته  Bergerو همکتتتاران ( )2003انجتتتام دادنتتتد و

مناطق جمعآوری آنها در آ های ساحلي ،نشتانهای از

جابهجاييهايي که در تاکسونومي ايا ختانواده انجتام شتد،

تميتتزی و شتتفافيت آ و بتته عبتتارت ديگتتر ستتالمبتتودن

نام گونۀ A. moebiiمعتادل نتام Parvocaulis clavatus

بتتومستتامانۀ آن منطقتته استتت ()Jacobs et al., 1996ر

قرار داده شدر در چکليست جلبکهای سبز ايران نيتز نتام

همچنيا ايا گونتههتا از شتاخصهتای آ هتای منتاطق

جديد  Parvocaulis clavatusبرای ايا گونه معرّفي شتد

معتدل گرمسيری هستند و يافتا فسيل ايا گياهتان روی

()Kokabi and Yousefzadi, 2015ر

کوههای آلپ نشان ميدهد که زماني ايا کوهها شرايط
گرمستيری داشتتهانتد ( Granier, 2012 ;Granier and

جمعبندیر

)Peryt 2013; Fois, 1979ر ايتا گونتههتا بتهويتژه دو

از آن جتتا کتته گونتتههتتای ايتتا ختتانواده از انتتواع

گونۀ متعلّق به جنا  Parvocualisبهستتي در آ های

تکسلولي با اندازههای بزرگ و قابل ديد با چشتم غيتر

ساحلي مناطق سنگي و مرجاني قابل مشاهده هستتندر بته

مستلّح تشتتکيل شتتدهانتتد و زيبتتايي ويتتژهای نيتتز از جنبتتۀ

سبب اهمميت زيستشناختي ايا گونههتا ،حضتور آنهتا

ريتت شناسي دارنتد و بتا توجمته بته ايتا کته گونتههتای

ارزش علمي و زيستمحيطي بااليي دارد و ميتوانتد در

شناساييشده ميتوانند در پتژوهشهتای علمتي بستياری

بررستتتتيهتتتتای علمتتتتي پتتتتژوهشهتتتتای ژنتيتتتتک در

بتتهويتتژه از جنبتتۀ علتتم ژنتيتتک استتتفاده شتتوند ،بنتتابرايا

آزمايشگاههای دانشگاههای کشور بسيار ارزشمند باشدر

شناخت ويژگي مورفولوژيک ايا گونته هتا بستيار مهتم

الزم بتته ذکتتر استتت در حتتال حاضتتر بتته علّتتت وقتتوع

استر از ديدگاه ارزيابي پتانستيلهتای جلبکتي و تعيتيا

آلودگيهای شديد بهويژه تتريبهتای شتديد ناشتي از

حضتتور يتتا حضورنداشتتتا گونتتههتتای متتلتتف بتتهويتتژه

ساخت و سازهای ساحلي و وجود آاليندههای متتلتف

گونه های نادر ايا خانواده نيز نتاي ايتا پتژوهش بستيار

بتتهنتتدرت متتيتتتوان ايتتا گونتتههتتا را در منتتاطق ستتاحلي

ارزشمند استر

مشاهده کردر

صفات اصلي که در تفکيک گونههای ايا ختانواده در
آ های ساحلي ايران جايگاه مهممي دارنتد عبتارت از ايتا
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Morphological study of three species of
Polyphysaceae (Chlorophyta)
from southern seashores of Iran (Persian Gulf)
Jelveh Sohrabipour * and Reza Rabiei
Agriculture and Natural Resources and education Centre of Hormozgan Province, Bandar Abbas, Iran

Abstract
Members of Polyphysaceae (Acetabulariaceae) are very beautiful and attractive unicellular plants
which grow on coral reefs of the intertidal regions especially in tropical oceans and seas. In this study
morphological features of some collected and identified species of the family from the Iranian
seashores of Persian Gulf has been reported. Parvocaulis parvulus, Acetabularia caliculus and
Parvocaulis clavatus are three identified species in the studied area which mainly collected from
Hormozgan province seashores. Cap forms, number and form of rays, form of corona, hair scars and
size of vegetative and reproductive parts of each species were studied after decalcification and results
were presented in this paper.
Key words: Parvocaulis parvulus, Acetabularia caliculus, Parvocaulis clavata, Polyphysaceae, Persian
Gulf, Iran
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