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 ديثاچِ : 

 
تِ ها اسصاًيي  ػواى  فاسع ٍ دسياي وِ خذاًٍذ سحواى دس آتْاي خليج تاؿذ هي ّاي صًجيشُ اوَػيؼتن دسيا جلثىْا يىي اص حلمِ

 داؿتِ اػت، تاؿذ وِ تْشُ گيشين ٍ ؿىشگضاس تاؿين.

فاسع ٍ دسيياي   خليجٍ جضايش س ويلَهتش هشص آتي دس جٌَب وـَس ؿاهل ػَاحل جوَْسي اػالهي ايشاى داساي تيؾ اص دٍ ّضا

ًوايٌيذ ويِ ووتيش تيذاى  َجيِ ؿيذُ اػيت ٍ         آتضياى هتٌَػي اص جولِ گياّاى دسيايي دس پٌِْ آتْاي آى صيؼت هي ٍػواى اػت 

   اًذ.  اوٌَى هَسد اػتفادُ لشاس ًگشفتِ

ِ پيشاهَى  حميك تش سٍي آتضياى  حت حاوويت جوَْسي اػيالهي اييشاى   هَػؼِ  حميمات ؿيالت ايشاى تشاػاع ٍظايف هحَل

، ػويذا  دس آتْياي دسيياي    وـيَس  گياّاى دسيايي دس ػيَاحل جٌيَب  تشداسي تْيٌِ اص آًْا الذام تِ  حميك تش سٍي  تِ هٌظَس تْشُ

ٌؾ ٍ تيَهياع جلثىْياي   ػواى ٍ تخـي اص آتْاي خليج فاسع وشدُ اػت وِ يىي اص كَس ايي  حمييك ؿٌاػيايي،  ؼيييي پيشاو    

 تاؿذ.  اي دس هٌغمِ جضس ٍ هذي ٍ صيش جضس ٍ هذي ػَاحل اػتاًْاي ػيؼتاى ٍ تلَچؼتاى ٍ ّشهضگاى هي ػثض، لشهض ٍ لَُْ

ػوياى اػيت ويِ     فياسع ٍ دسيياي   حاكل اعالػات هٌتج اص اجشاي دٍ پشٍطُ هزوَس ،  ذٍيي وتاب اعلغ گياّاى دسيايي خليج

ػواى تِ اجشا دسآهذُ اػيت ٍ ؿٌاػيايي    فاسع ٍ دسياي آتْاي دٍس ٍ پظٍّـىذُ اوَلَطي خليج  َػظ هشوض  حميمات ؿيال ي

گياّاى دسيايي هَسدًظش تا اػتفادُ اص هٌاتغ ػلوي ٍ وليذ ؿٌاػايي ٍ اخز  أييذ اص هشاجغ ػلوي هيش ثظ تيا جلثىْياي دسييايي دس     

 خاسج اص وـَس كَست گشفتِ اػت. 

اي ٍ صهاى هحذٍد تذٍى ًميق ًثيَدُ ٍ ساٌّويايي ٍ     گًَِ  َجِ تِ ٍػؼت صياد ػشكِ آتي ٍ  ٌَع شديذ تشسػي اًجام ؿذُ تا   تي

 ًوايذ.  ووه اػا يذ داًـگاُ ٍ هحمميي سا دس  ىويل ايٌگًَِ فؼاليتْا علة هي

اص جوليِ هجشيياى هحتيشم دٍ پيشٍطُ آلايياى هٌْيذع        اعليغ اًيذسواساى  ْييِ    دس خا وِ الصم اػيت اص  يالؽ ٍ جيذيت دػيت    

هحوذ لشًجيه ٍ هٌْذع ويَهشث سٍحاًي لاديىالئي ، هـياٍسيي هحتيشم آلايياى دوتيش ّشهضديياس ويياًوْش ٍ هٌْيذع         ايشامت

 يياى آلا 6 ػوياى  فياسع ٍ دسيياي   هحوذسضا حؼيٌي ٍ اػضاء هحتشم وويتِ ػلوي ًظاست تش  ذٍيي اعلغ گياّاى دسييايي خلييج  

هشويض  حميميات   ػياتك  هٌْيذع هحوذسضيا حؼييٌي ٍ سيػياي هحتيشم       دوتش احوذ لْشهاى، دوتش ّشهضدياس وياًوْش،ؿادسٍاى 

ػوياى آلياي    فياسع ٍ دسيياي   ٍ پظٍّـىذُ اوَلَطي خلييج ٍ فؼلي آلاي هٌْذع آريٌي حافظيِ  دوتشؿيال ي آتْاي دٍس آلاي 

ّن دوتش هش ضَي ٍ هذيشيت اعالػات ػلوي هؤػؼِ  حميمات ؿيالت ايشاى وِ اهىاى  يذٍيي ٍ چياج وتياب هيزوَس سا فيشا     

 اًذ،  ـىش ٍ لذسداًي ًواين. ًوَدُ

 
 دوتش ػثاػؼلي هغلثي 

 سئيغ هؤػؼِ  حميمات ؿيالت ايشاى 

 



 : هقذهِ
ّاي ػثض،  ّاي جلثه ّاي ػاحلي ؿاخِ ّاي هاوشٍػىَپي دسيايي اػت ٍ اػضاي جلثه ثهاعلغ حاضش هشتَط تِ جل

ّا گياُ هحؼَب ًـذُ ٍ دس ػلؼلِ هشتَط تِ خَد  تٌذي، جلثه ؿَد. اگشچِ دس ػلن جذيذ عثمِ اي ٍ لشهض سا ؿاهل هي لَُْ

 ي اػت تَيظُ تلحاػ اعالػات جذيذ وِ تٌذي گشٍّْاي وَچىتش ٌَّص دػتخَؽ  غييشا يؼٌي پشٍ يؼتا لشاس داسًذ  اها  سدُ

 ؿَد. تَػيلِ تيَ ىٌَلَطي ٍ تيَلَطي هَلىَلي فشاّن هي

ٍ ديؼييٌ    (Endlicher)هييالدي  َػيظ اًيذلي ش     5481ّياي دسييايي اييشاى  اص ػيا       هغالؼا ي  دس صهيٌِ ؿٌاػيايي جلثيه   

(Diesing)         آغياص گشدييذ. پيغ اص آى تَسگؼيي     تا ؿٌاػايي ؿؾ گًَيِ جلثيه دسػيَاحل جضييشُ خياسن دس خلييج فياسع

(Borgesen) ُ509هيالدي دس ػَاحل تَؿْش ٍ جضايش ويؾ ٍ خاسن الذام تيِ ؿٌاػيايي    5595 شي دس ػا   تا فؼاليت گؼتشد 

( ٍ 5934(، لشًجييه ) 5938(، ؿَلي )5931ّاي دسيايي ًوَد. هغالؼالؼِ تش سٍي جلثىْاي دسيايي  َػظ اتْشي ) گًَِ جلثه

 ( دس ػَاحل خليج فاسع ٍ دسياي ػواى اداهِ يافت.5933يؼي )پَس ٍ ست ػْشاتي

َُ ،5931دس ػا   ٌيه اص جلثه ْل َاد كٌؼتيً ظيش اػيذ آلظي ٍ  .Sargassum spp اي هغالؼات واستشدي دس خلَف اػتخشاج ه

هغالؼات ( دس هٌغمِ چاتْاس كَست گشفت. 5931حؼاع ٍ ّوىاساًؾ )تَػيلِ  .Chondrus spp اص جلثه لشهض واساگيٌيي

ّاي دسيايي اًجاهيذُ  اػت.   شي دس وـَسّاي ديگش تؼول آهذُ اػت ٍ دس هَاسدي تِ  ذٍيي اعلغ جلثه ٍػيؼتش ٍ هٌؼجن

 اؿاسُ ًوَد. (Trono, 1997)ٍ وـَس فيليپيي  (Tseng, 1983)ّاي دسيايي وـَس چيي   َاى تِ اعلغ جلثه اص آًجولِ هي

ّا تِ كَست هؼتمين ٍ غيشهؼتمين، تؼٌَاى غزا ٍ داسٍ ٍ دس كٌايغ تِ كَست  ى ي لشّاي دسيايي تشا ؿاياى روش اػت وِ جلثه

اًذ.  جلثىْاي دسيايي ّو ٌيي تَاػغِ داسا تَدى اػيذّاي آهيٌِ،  آگاس، واساگيٌيي ٍ آلظيٌات هَسد اػتفادُ لشاس گشفتِ

، ًؼاجي، سً ، فيلن ػىاػي، آسايـي ٍ ّا تا واستشدّاي فشاٍاًي دس كٌايغ غزايي اػيذّاي چشب، هَاد هؼذًي، ٍيتاهيي

 اًذ. آٍسي صيؼتي هَسد اػتفادُ تَدُ تْذاؿتي، داسٍيي ٍ في

ّاي دسيايي ٍ ٍجَد هٌاتغ غٌي اص آًْا دس ػَاحل خليج فاسع ٍ دسياي ػواى، هؤػؼِ  حميمات  تا  َجِ تِ اّويت صياد جلثه

اهىاى تْشُ تشداسي تْيٌِ اص آًْا، دس لالة دٍ پشٍطُ الذام تِ ؿيالت ايشاى دس ساػتاي اًجام فؼاليتْاي  حميما ي ٍ تا ّذف 

ُ اػت وِ اعلغ حاضش ًتيجِ  ّاي ّشهضگاى ٍ ػيؼتاى ٍ تلَچؼتاى  ًوَد ّاي دسيايي دسػَاحل اػتاى هغالؼِ ٍ تشسػي جلثه

 تاؿذ.  تخـي اص هغالؼات هزوَس هي

ّاي جلثىي دس دٍ هشحلِ هجضا اص هٌاعك تيي جضس ٍ  ص ًوًَِتشداسي ا ّاي هزوَس، ًوًَِ تش اػاع سٍؿْاي  حميك هذٍى پشٍطُ

ّاي  حميما ي دس ػَاحل ٍ  هتشي( تؼول آهذ. دس ايي تشسػي الذام تِ اًجام گـت 51هذي ٍ صيش جضس ٍ هذي) ا اػواق 

د ايؼتگاّْا ػوليات غَاكي دس دسيا تلَست هاّاًِ دس عَ  ػَاحل اػتاى ػيؼتاى ٍ تلَچؼتاى ٍ اػتاى ّشهضگاى گشديذ.  ؼذا

دس اػتاى ػيؼتاى ٍ تلَچؼتاى ياصدُ سٍيـگاُ تتش ية اص ؿشق تِ غشب خليج گَا ش ، پؼاتٌذس ، تشيغ ، و َ ، سهيي ، چاتْاس ، 

 تِ ؿشق اص سٍيـگاُ  تتش ية 50ّشهضگاى اػتاى پضم ، گَسدين ،  ٌ ، جَد ٍ هيذاًي ٍ دس اػتاى ّشهضگاى ٍ تشخي جضايش 

ٍ لـن  السن ّشهض، جضيشُ ػِ دس ٍچْاس سٍيـگاُ ؿيَ ٍ هي ائيل عاحًَِ، سلٌگِ،تٌذستؼتاًِ،تٌذ هْتاتي، غشب پاػگاُ



كَست  واًي ٍ دساص ؿية تِ اػاهي  سٍيـگاُ 1لـن جضيشُ ٍ يه ايؼتگاُ )سٍيـگاُ( ّشوذام السن ٍ ّشهض )جضايش

 گشفت.

دٍس دس چاتْاس ٍ پظٍّـىذُ اوَلَطي خليج آٍسي ؿذُ تِ آصهايـگاُ هشوض  حميمات ؿيال ي آتْاي  ّاي جلثىي جوغ ًوًَِ

ّاي اٍليِ اًجام ؿذ. پغ  گيشي اص وليذّاي هَجَد ؿٌاػايي فاسع ٍ دسياي ػواى هٌتمل ٍ پغ اص ؿؼتـَ ٍ  فىييه، تا تْشُ

جولِ  اصّا جْت  ايييذ ًْيائيي، تِ هجاهغ ػلويي هؼتثش خاسج اص وـَس  اص ػىؼثشداسي ٍ  ْيِ ًوًَِ ّشتاسييَم، تشخي اص گًَِ

 C.K. Tsengٍ اًؼتيتَي الياًَع ؿٌاػي چيي آلاياى پشٍفؼَس  Michael J. Wynne  داًـگاُ هيـيگاى آلاي پشٍفؼَس 

Dong Meiling, Lu Baoren   ٍ Xia Bangmeiگشدد.  اسػيا  گشديذ وِ اص آًْا ًيض  ـىش هي 

خياًَادُ ٍ   3ساػيتِ،   9گًَيِ جلثىْياي ػيثض )    95گًَِ جلثىي  ؿٌاػايي گشدييذ ويِ ؿياهل     510عي ايي هغالؼِ، دس هجوَع  

ساػيتِ،    4ّياي لشهض)ؿياهل    گًَِ جلثه 35جٌغ( ٍ  56خاًَادُ ٍ  6ساػتِ،  8اي )ؿاهل  ّاي لَُْ گًَِ جلثه 80جٌغ(،59

 تاؿذ. جٌغ( هي 95خاًَادُ ٍ  55
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