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رویشگاه  های ساحلی جلبک در جنوب ایران
جلوه سهرابی پور1* و رضا ربیعی2

چكيده
ــه  ــا ک ــا و اقیانوس ه ــی در دریاه ــتم  های آب ــی اکوسیس ــدگان اصل ــوان تولیدکنن ــا به عن جلبک  ه
ــد.  ــی برخوردارن ــتی باالی ــت محیط زیس ــد از اهمی ــر مي گیرن ــن را درب ــطح زمی ــد س 71 درص
جلبک هــا همچنیــن تولیدکننــده بخــش اعظمــی از اکســیژن جــو بــوده و از ایــن منظــر هــم دارای 
ــا  ــترده ب ــترک و گس ــای مش ــتن مرزه ــا داش ــران ب ــی ای ــواحل جنوب ــتند. س ــتی هس ارزش زیس
ــمندی برخــوردار  ــت زیســتی ارزش ــان از ظرفی ــای عم ــارس و دری ــج ف ــی خلی ــای دریای آب ه
ــد.  ــمار مي رون ــا به ش ــن ظرفیت ه ــده ای ــا از عم ــن آب ه ــی در ای ــای دریای ــه جلبک ه ــت ک اس
ــا از  ــواع جلبک ه ــه از ان ــر 347 گون ــغ ب ــر بال ــال های اخی ــه در س ــورت گرفت ــات ص ــا مطالع ب
ســواحل دریایــی جنــوب کشــور شناســایی شــده کــه شــامل 167 گونــه جلبــک قرمــز، 79 گونــه 
جلبــک ســبز، 80 گونــه جلبــک قهــوه اي، 15 گونــه جلبــک ســبز- آبــی و 6 گونــه دیاتومه اســت. 
برخــی از انــواع اقتصــادی شــناخته شــده دارای ظرفیــت تولیــد باالیــی بــوده و مي تــوان از آنهــا 
بهره برداری هــای اقتصــادی و تجــاری داشــت و زمینه هــای شــغلی متعــددی را در کشــور ایجــاد 

کــرد.
واژه های کليدی: خلیج فارس، دریای عمان، جلبک های دریایی، تنوع زیستی

Abstract
Algae are the main producer in aquatic ecosystems of ocean and seas which cover 
71 percent of the earth planet. These organisms are environmentally very important. 
Seaweeds also produce a large part of oxygen in the atmosphere. Sothern parts of Iran 
are bordered with coastlines of Persian Gulf and Oman Sea which have high valuable 
biological potential that marine seaweeds are one of the most important one among them. 
During recent years over than 347 species of marine algae have been recognized and 
reported from this area including 167 Rhodophyta, 79 Chlorophyta, 80 Phaeophyta, 15 
Cyanophyta and 6 Diatoms. Some of these seaweeds show high productivity and can be 
cultivated in commercial scale that will result many job opportunities in Iran. 

Key words: Persian Gulf, Oman Sea, seaweeds, biodiversity
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مقدمه
منشاء حیات روي کره زمین آب بوده و بیش از 71 درصد این 
سیاره پهنه اي پوشیده از آب ا ست. اقیانوس ها و دریاها بیش از 
97 درصد آب کره زمین را به خود اختصاص داده اند که بیشتر 
از 97 درصد آنها، آب های شور هستند. از 3 درصد باقی مانده 

به عنوان کل آب های شیرین روی زمین، کالهک هاي 
و  شده  شامل  را  آن  2درصد  از  بیش  قطبي 

شیرین  آب هاي  هم  درصد  یک  از  کمتر 
شیرین،  آب  دریاچه های  در  موجود 
آب های  منابع  و  چشمه ها  رودخانه ها، 
توجه   .)Molles,1999( است.  زیرزمینی 
به مسائل زیستي، اکوسیستم های دریایی و 
ادامه  براي  اساسي  از ضروریات  اقیانوسی 
بقاي حیات تمام موجودات به شمار مي رود. 

با توجه به تخریب رو به تزاید زیستگاه هاي 
طبیعي در سطح جهان، نیاز فزاینده اي به حفظ 

جوامع زیستي و گونه هاي موجود در آنها احساس 
مي شود و  نگهداري و مدیریت یک اکوسیستم بدون درک 

و شناخت اجزاي آن میسر نیست. از این رو متخصصان علم رده بندي 
یک نقش راهبردي و هدایت کننده براي حفظ تنوع زیستي جهان دارند 

دریایي  زیستگاه هاي  میان  در    .)Webber & Thurman, 1991(
بسترهاي مرجاني و بستر رویشی جلبک های دریایي واقع در نواحي 
جزر و مدي و زیر جزر و مدي اقیانوس ها و دریاها از پرمحصول ترین 
 Molles,( و متنوع ترین سیستم هاي زیستي موجود در بیوسفر هستند
میزان  از  و جلبکي  مرجاني  بستر  هاي  در  اولیه  تولید  میزان   .)1999
تولید جنگل  هاي پرباران مناطق گرمسیري بیشتر تخمین زده شده است 

.)Wittaker & Margulis, 1987(
خلیج فارس و دریاي عمان در گروه  نواحي گرمسیري جغرافیایي 

این  گرفته اند.  قرار  غربي  آرام   - هند  اقیانوسي  ناحیه  در  و  زیستي 
عرصه  های دریایی از نظر منابع طبیعي از غني ترین پهنه  هاي آبي جهان 
هستند. نفت، گاز، فسفات، گوگرد، مروارید، مرجان، انواع ماهي  و میگو 
از جمله ثروت هاي خلیج فارس است )حافظ نیا، 1371(. منطقه خلیج 
فارس در میان جمعي از کشور های در حال توسعه واقع شده که به دلیل 
فّعالیّت های این کشور ها، محیط زیست آن متحمل خسارات 
زیادی شده است. این فّعالیّت های مخرب اکوسیستم 
معرض  در  را  دریایی  منطقه  این  فرد  به  منحصر 
نابودي قرار داده اند. تغییر شکل ساحل توسط 
کشور های همجوار از اقدامات زیانباری است 
که روند تخریب محیط زیست این دریا را 
حاکم  گرمای  است.  داده  افزایش  به شدت 
بر این منطقه و پایین بودن میزان تبادل آبی 
اقیانوسی  آزاد  آب های  و  فارس  خلیج  بین 
موجب ایجاد شرایط نسبتا پر استرس محیطي 
این  در  موجود  آبزیان  تحمل  دامنه  کاهش  و 
نتیجه  پیکره آبي در مقابله با ورود آالینده ها و در 
افزایش آسیب پذیری آنها مي  شود. حاکم بودن این شرایط 
این  اکولوژیکی  نظام  به  هم خوردن  به شدت موجب  مي تواند  ویژه 

منطقه دریایی شود.

جلبكی  رویش های  شناخت  ضرورت  و  جلبک ها  اهميت 
سواحل جنوب ایران

علمي اهمیت هاي  مطالعه  و  کشور  طبیعي  منابع  ظرفیت هاي  شناخت 
زیست محیطي و ارزش اقتصادي آنها و روش هاي صحیح بهره برداري 
اقتصادي از این منابع راهبردهاي اساسي را براي ایجاد صنایع متکي بر 
منابع طبیعي کشور ترسیم کرده و پایه و اساس برنامه ریزي هاي اصولي 
این زمینه پي ریزي مي کند. جنگل هاي حرا و  و توسعه پایدار را در 
گونه هاي متعددي از جلبک ها از منابع زیستی ارزشمند آب هاي دریایي 

در 
زمينه اقتصاد آب، 

جلبک هاي دریایي با قدرت 
زیست بي نظير خود در آب هاي کاماًل 
شور دریایي داراي یكي از بهترین 

مزایا در مصرف آب هستند. این گياهان 
با بی نيازي به آب شيرین و خاك زراعي 

قادر به توليد ماده غذایي بوده و 
بایرترین مناطق براي کشاورزي 

را به عرصه هاي توليد تبدیل 
مي کنند 

شکل 1- گونه اقتصادی آگاروفیت جدید Gracilariopsis persica  معرفی شده از ایران و عملیات کشت و تکثیر آن در ساحل بندرعباس

i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 64



65 طبیعت ایران/ جلد2، شماره 1، فروردین- اردیبهشت 1396

جنوب کشور هستند که شناخت این گیاهان و آگاهي از خصوصیات 
افزایشي  روند  اثر  بر  زیستگاه های شان  تخریب  از  قبل  آنها  ارزش  و 
آلودگي ها در صیانت از این ذخایر زیستي و بهره برداري از این گیاهان 

بسیار ارزشمند است.
به لحاظ دارا بودن رنگیزه هاي جانبي متعدد  جلبک هاي دریایي 
قدرت جذب باالیي از دامنه هاي مختلف طیف نوري را دارند که موجب 

جذب باالی عناصر آلي و معدني و در نتیجه بازده فتوسنتزي باالي آنها 
مي  شود. جلبک ها در تولید بیش از 60 درصد اکسیژن موجود در جو 
نقش دارند در حالي که سهم جنگل ها در زمینه تولید اکسیژن حدود 25 

  .)Webber & Thurman, 1991( درصد است
جلبک ها در کاهش عناصر فلزي سنگین و جذب عناصر غذایي 
پساب هاي کشاورزی و مزارع پرورش میگو و ماهي نیز تأثیر به سزایي 
از  جلبک ها  زیست محیطي،  تأثیرات  و  تولیدکنندگي  عالوه بر  دارند. 
باالیي  اهمیت  از  دارویي، صنعتي و کشاورزي هم  جنبه های غذایي، 
برخوردار هستند. البته برخي از انواع مضر ریزجلبک ها نظیر گونه هایي 
مدیریت  سوء  اثر  بر  نیز  مي شوند  قرمز  مد  و  ایجاد جزر  موجب  که 
شدید  جمعیتي  انفجار  با  دریا  به  ورودي  فاضالب هاي  و  پساب ها 
موجب ایجاد خسارات چشمگیری در بخش آبزیان شده اند. این پدیده 
در سال های اخیر موجب مشکالت و خسارات شدیدي در سواحل 

جنوب کشور شده است. 
از لحاظ ارزش غذایی، جلبک ها داراي درصد باالیي از ویتامین ها و 
عناصر معدني مورد نیاز انسان و نیز ترکیباتي با خواص دارویي مختلف 
هستند. کاهش فشار و چربي هاي مضر خون، کاهش وزن، جلوگیري 
از بروز سکته هاي قلبي، مقابله با پوکي استخوان و تأمین عناصر معدني 
دارویي  خواص  از  انسان  نیاز  مورد  کمیاب  ویتامین هاي  و  ضروري 
این گیاهان به شمار مي روند. 90 درصد تولید جلبک هاي دریایي در 
کشور هاي آسیایي اختصاص به مصرف مستقیم خوراکي توسط مردم 
فیلیپین،  ژاپن،  چین،  درکشورهاي  موضوع  این  دارد.  کشور ها  این 

اندونزي، تایلند و اکثر کشورهاي آسیاي جنوب شرقي بسیار متداول 
.) McHugh, 1987(است

عناصر  تأمین  و  بهتر  جذب  موجب  جلبکی  کودهای  از  استفاده 
معدنی کمیاب مورد نیاز گیاه، افزایش کمی و کیفی محصوالت، افزایش 
مقابله با انگل هاي ریشه اي مثل نماتدها و سایر آفات و همچنین افزایش 
قابلیت تحمل استرس های محیطی نظیر سرما می شود و کاربرد هاي دامي 

 جلبک ها هم به لحاظ ارزش هاي غذایي که دارند بسیار سودمند است. در 
کشورهایي مثل انگلیس، اسکاتلند، ایرلند و فرانسه جلبک ها براي تعلیف 
 .)McHugh, 1987( دام هایي چون اسب، گاو و خوک استفاده مي شود
مصرف صنعتي جلبک ها هم به دلیل خاصیت ژله اي و تغلیظ کننده 
آگار،  شامل  ترکیبات  این  آنهاست.  در  موجود  بیوپلیمری  ترکیبات 
اینکه  به دلیل  است.  دیگر  بیوپلیمر هاي  برخي  و  آلژینات  کاراجینان، 
با اطمینان بیشتر در محصوالت مختلف استفاده  منشاء زیستي دارند 
شده و روز به روز بر دامنه مصرف آنها افزوده مي شود. از این ترکیبات 
جلبکی براي تهیه انواع لوازم بهداشتی و آرایشی و تولید انواع قرص ها، 
کپسول ها، شربت هاي دارویی، نخ هاي جراحي، مواد قالب گیري دندان 
پلیمرهای  این  مي شود.  استفاده  رادیولوژیک  عکسبرداري  مواد  و 
زیستی در صنایع غذایي برای  تهیه انواع کنسروها، محصوالت لبنی و 
شیریني جات، مارماالدها و ژله ها، آب میوه ها و فرآوری انواع محصوالت 
گوشتي نظیر سوسیس، کالباس و ژامبون مورد استفاده قرار مي گیرند. در 
تهیه محیط هاي کشت در تحقیقات زیستي و تشخیص هاي پاتولوژیک 
و در مطالعات بیوتکنولوژیک براي ایجاد محیط هاي الکتروفورزي که 
نیز از جلبک ها استفاده  با کیفیت و خلوص باالست  نیازمند آگاروز 

 .)McHugh, 1987( مي کنند
در زمینه اقتصاد آب، جلبک هاي دریایي با قدرت زیست بي نظیر 
در  مزایا  بهترین  از  یکي  داراي  دریایي  کاماًل شور  در آب هاي  خود 
مصرف آب هستند. این گیاهان با بی نیازي به آب شیرین و خاک زراعي 
قادر به تولید ماده غذایي بوده و بایرترین مناطق براي کشاورزي را به 

شکل 2 - رویش های پرتراکم جلبک های سبز در سواحل چابهار و رویش این جلبک های سبز روی طناب های کشت
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عرصه هاي تولید تبدیل مي کنند. همچنین با استفاده از آب شور دریا 
عالوه بر مواد غذایي معمول که گیاهان خشکي تولید مي کنند قادر به 
تولید ترکیبات ارزشمندي هستند که به ندرت در گیاهان زراعي معمول 
در خشکي یافت مي شود. بنابراین وجود همین ترکیبات باعث ارزش 

 .)McHugh, 1987( تجاري خاص این گیاهان مي شود

تاریخچه تحقيق روی جلبک های خليج فارس
شمالي  بخش هاي  و  فارس  خلیج  جلبک های  از  گزارش ها  نخستین 
دریاي عرب در جنوب ایران را محققان خارجی از کشورهای مختلف 
 Endlicher & Diesing, 1845;( کرده اند  ارائه  گزارش  سه  طی 
 .)Borgesen, 1939; Nizamuddin & Gessner, 1970
نگارند گان این مقاله و همکاران طی سال های اخیر گونه های متعددی 
Sohrabipour & Ra-( داز جلبک های جنوب ایران را گزارش کردن

biei, 1996; 1999; Sohrabipour et al., 2004(. چک لیستی از 
جلبک های سبز سواحل ایرانی خلیج فارس و چک لیست جلبک های 
 Sohrabipour &( قرمز چابهار توسط نگارندگان منتشر شده است

Rabiei, 2007; 2008(. ربیعی و همکاران )1384( تعداد 49 گونه از 
جلبک های مختلف را از سواحل قشم گزارش کرده اند. گونه اقتصادی 
و ارزشمند Gracilariopsis persica برای نخستین بار از سواحل 
 Bellorin( بندرعباس به عنوان گونه اي جدید به جهان معرفی شده است
et al., 2008( که فّعالیّت های گسترده اي در زمینه کشت، پرورش و 

فرآوری آن انجام شده است )شکل 1(.

تنوع گونه های جلبكی جنوب ایران 
جلبک هـای قرمـز: در خصـوص شناسـایی گونه هـای جلبک هـای 
قرمـز در مجمـوع 167 گونـه شناسـایی شـده کـه متعلـق بـه 32 
خانـواده و 74 جنـس بوده انـد )جـدول 1(. از لحـاظ پراکنش گونه ها 
و تفکیک پراکنش آنها در سـه اسـتان جنوبی کشـور سـواحل چابهار 
در سیسـتان بلوچسـتان با دارا بودن 117 گونه جلبک قرمز بیشـترین 
تنـوع ایـن نـوع جلبک هـا را در سـواحل جنوبی کشـور دارا اسـت. 
پـس از آن، هرمـزگان بـا 113 گونـه و اسـتان بوشـهر بـا 72 گونـه 
رتبه های دوم و سـوم را دارا هسـتند. از مجموع 167 گونه شناسـایی 

تعداد گونهتعداد جنس هاتعداد خانوادهشاخه جلبکی
 تعداد گونه  های گزارش

شده تا 1996
 تعداد رکورد پس از

1996 فعلیقبلیفعلیفعلیقبلی

1732745316753114جلبک های قرمز

11162224792455جلبک های سبز

792728802357جلبک های قهوه ای

2211615611جلبک های سبز- آبی

0660606دیاتومه ها

3764130110347101246جمع کل

جدول 1- تعداد کلی گونه  ها و جنس  های شناسایی شده و مقایسه مطالعات قبلی و فعلی

شکل 3 - گونه های Caulerpa racemosa  و Caulerpa sertularioides از جلبک های سبز خانواده کالرپاسه
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شـده جلبک هـای قرمـز از سـال 1845 در مجمـوع 55 گونـه تـا 
قبـل از انقـالب و در چهـار گـزارش  معرفـي شـده بودنـد کـه ایـن 
و   )Basson, 1992( مجموعـه شناسـایی ها در یـک چک لیسـت 
کاتالـوگ جلبک هـای اقیانوس هنـد)Silva et al., 1996( فهرسـت 
شـده بودند. با شـروع تحقیقـات محققـان داخلی در سـواحل جنوبی 
ایـران، تعـداد جلبک های قرمـز به 167 مورد رسـیده کـه در مجموع 
114 مـورد آنهـا گونه  هـای رکورد نسـبت به چک لیسـت  های مذکور 

بوده انـد )جـدول 1(. 
جلبک های سبز: در مورد جلبک های سبز در مجموع تعداد 79 
گونه متعلق به 22 جنس و 16 خانواده جلبکی از سواحل سه استان 
جنوبی کشور جمع آوری و شناسایی شده است )جدول 1(. از لحاظ 
پراکنش، گونه  های شاخه جلبک های سبز در سه استان جنوبی کشور، 
سواحل چابهار در سیستان و بلوچستان با 54 گونه و سواحل هرمزگان 

با 53 گونه و بوشهر با 32 گونه به ترتیب در رتبه های اول تا سوم تنوع 
گونه اي قرار دارند. در مجموع از 79 گونه شناسایی شده جلبک های 
سبز تنها 24 گونه در سال های 1845 تا 1970 گزارش شده و بالغ 
انواع گزارش شده این شاخه جلبکی از سال 1999  از  بر 55 گونه 
رکوردهای جدیدی نسبت به چک لیست های ارائه شده در سال های 
1992 و 1996 بوده اند. شکل 2 رویش گسترده جلبک های سبز را در 
 Caulerpa سواحل چابهار و بندرلنگه و شکل 3 گونه هایی از جنس
را نشان مي دهد که از جلبک های بسیار زیبای پراکنده در مناطق جزر 

و مدی با بسترهای سنگی هستند.
جلبک های قهوه اي: از شاخه جلبک های قهوه ای تعداد 80 گونه 
متعلق به 27 جنس و 9 خانواده شناسایی و گزارش شده است. تفکیک 
خانواده های  و  جنس ها  در  قهوه اي  جلبک های  گونه های  پراکنش 
مربوطه در سه استان جنوبی  کشور نشان مي دهد که هرمزگان با دارا 
بودن 52 گونه و سواحل چابهار در سیستان و بلوچستان با 48 گونه و 
استان بوشهر با 38 گونه به ترتیب مقام های اول تا سوم تنوع گونه ای 
  Sargassum جلبک های قهوه اي را دارند. از این مجموعه جنس  های

با 27 گونه، Padina  با 11 گونه وDictyota  با 6 گونه پرتنوع ترین 
به شمار  کشور  جنوبی  سواحل  در  قهوه ای  جلبک های  جنس های 
مي روند. از مجموع  80 گونه جلبک قهوه اي گزارش شده تعداد 23 
مورد در سال های 1845 تا 1970 از سواحل ایران گزارش شده بودند 
و تعداد 57 مورد باقی مانده گونه هایی هستند که از سال 1999 تا کنون 
از سواحل استان های جنوبی ایران گزارش شده اند. شکل 4 گونه  هایی 
تولید  نیز  و  چابهار  و  بوشهر  پرتراکم سواحل  قهوه ای  از جلبک های 
خوب گونه سارگاسوم در کشت آزمایشی این گونه در ساحل استان 

بوشهر را نشان مي دهد.

نتيجه گيری 
با توجه به نتایج حاصل از مطالعات سال های اخیر که موجب افزایش 
بالغ بر چهار برابری تعداد گونه  های جلبکی نسبت به گونه  های شناسایی 

شده در سال های قبل از انقالب اسالمی شده به نظر مي رسد با افزایش 
عمقی تر آب های  بخش های  به  آنها  دامنه  و گسترش  تحقیقاتی  توان 
از دیگر سو همان  نیز حاصل شود.  بهتری  نتایج علمی بسیار  منطقه 
گونه که توضیح داده شد با توجه به روند رو به گسترش صنعتی شدن 
به تبع  و  عمان  دریای  و  فارس  با آب های خلیج  کشور های همجوار 
آن افزایش میزان آالینده  های صنعتی و همچنین افزایش شدید شوری 
آب که ناشی از افزایش تعداد تأسیسات آب شیرین کن در کشور های 
همجوار است مشاهدات کیفی نشان از افول تعداد چشمگیری از این 
گونه  های ارزشمند دارد. این امر ضرورت توجه هر چه سریعتر برای 
پایش تنوع گونه اي جلبک های موجود در آب های جنوب کشور را 
نشان مي دهد تا با توجه به نتایج حاصل از این پایش  ها استراتژی  های 
مدیریتی الزمه برای تعامل صنایع در حال رشد منطقه با اهداف حفاظتی 

گونه  ها به منظور صیانت از این ذخایر زیستی اتخاذ شود.  
همچنیـن همـان گونـه کـه در متـن مقالـه اشـاره شـد برخـی از 
باالیـی  تولیـد  قابلیـت  به طـور طبیعـی  گونه  هـای شناسـایی شـده 
دارنـد و در تحقیقـات کاربـردی سـال های اخیـر نیـز امـکان تولیـد 

شکل 4- گونه  های Polycladia myrica )راست (  و Nizamuddinia zanardinii )وسط( و کشت سارگاسوم در ساحل بوشهر )چپ (
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انبـوه آنهـا بـا اسـتفاده از ایجـاد مـزارع دریایی ارزیابی شـده اسـت. 
بنابراین مشـخص شـده مي تـوان به عنـوان گزینه  های پرتولیـد دریایی 
بـراي تولیـد کود هـای ارگانیـک و مکمل  هـای خوراکـی دام و طیـور 
و همچنیـن تولیـد پلیمر های زیسـتی ارزشـمند اقدام بـه ایجاد صنعت 
کشـت و پـرورش جلبک هـای دریایی کرد. ایـن اقـدام می تواند مولد 
زمینه  های شـغلی متعددی در نوار سـاحلی جنوب کشـور باشـد. حتی 
می تـوان صنایـع فـرآوری آنهـا را در نقـاط دور از سـاحل ایجاد کرد 
کـه بـه نوبه خـود صنعت حمل و نقـل و فرآوری محصـوالت جلبکی 
زمینه هـای شـغلی متعـددی در مناطـق داخلـی کشـور نیـز ایجـاد 

کرد.  خواهـد 
از مزایـای مهـم دیگـر ایجـاد صنعـت کشـت و پـرورش جلبک 
مقابلـه بـا بحـران رو بـه گسـترش کاهـش منابـع آبی کشـور اسـت 
کـه بخشـی از آن صـرف تولیـد کـود و علوفـه دامی شـده اسـت؛ در 
حالی کـه جلبک هـای تولیـد شـده در آب دریـا مي تواننـد بـا تأمیـن 
بخشـی از ایـن نهاده هـا بـه صرفه جویـی در مصرف آب کمـک کنند. 
عالوه بـر ایـن اثـرات مثبـت، کشـت جلبک ها به عنـوان یـک پاالینده 
زیسـتی موجـب جـذب نوترینت هـای اضافـی تخلیه شـده به وسـیله 
از گسـترش  فاضالب هـای کشـاورزی، صنعتـی و شـهری شـده و 
دامنـه آلودگی هـا و ایجـاد کشـند قرمز مي کاهـد. همچنین بـا افزایش 
بیومـس، منابـع غذایـی و پناهگاه هـای زیسـتی مناسـبی بـرای طـی 
مراحـل الروی انـواع آبزیـان فراهـم مي کنـد کـه از ایـن رهگـذر به 
افزایـش تنـوع زیسـتی آبزیـان و اقتصاد شـیالتی کمـک خواهد کرد. 
ــظ  ــت حف ــی را در جهــت مدیری ــوان توصیه های ــان می ت  در پای
ــا  ــی ب ــای دریای ــی آب ه ــع جلبک ــت مناب ــرداری از ظرفی و بهره ب

عناویــن زیــر ارائــه کــرد:
ــات و  ــه تحقیق ــترش دامن ــراي گس ــع ب ــه جام ــن برنام  تدوی
تجهیــزات الزمــه به منظــور شناســایی بیشــتر و بهتــر ذخایــر جلبکی. 
همچنیــن پایــش اکولوژیــک رویشــگاه های جلبکــی بــرای تدویــن 

ــر ــن ذخای ــظ ای ــور حف ــتراتژی  های الزم به منظ اس
ــی در خصــوص گونه  هــای   اســتفاده از اطالعــات علمــی قبل
ارزشــمند اقتصــادی و اســتفاده از آنهــا در ایجــاد صنعــت کشــت و 

پــرورش جلبــک در نــوار ســاحلی جنــوب کشــور
 ملـزم کـردن مدیـران صنایـع  بـرای اعمـال راهکارهـای الزم 

بـرای مدیریـت پسـاب صنایـع مسـتقر در مناطـق سـاحلی
 ارتقــاي فرهنــگ عامــه به خصــوص ســاحل نشــینان کشــور 

ــا  ــی جلبک ه ــت محیط ــادی و زیس ــای اقتص ــاره اهمیت ه درب
 معرفــی ظرفیت هــای اقتصــادی جلبک هــا و ترویــج و 
آمــوزش روش هــای کاشــت و فــرآوری محصــوالت آنهــا و جهــت 

ــمند ــتی ارزش ــر زیس ــن ذخای ــوی ای ــردم به س ــه م ــی توج ده
 اعمــال مدیریت  هــای باالدســتی در زمینــه اعطــای تســهیالت 
ــرورش و  ــت، پ ــع کش ــترش صنای ــراي گس ــه ب ــی الزم ــی و فن مال

فــرآوری محصــوالت متعــدد جلبکــی در مناطــق ســاحلی 
 بومی ســازی دانــش و فناوری هــای مرتبــط بــا کشــت، 

فــرآوری و کاربرد هــای مختلــف محصــوالت جلبکــی
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