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Closteriumو Prasiola calophyllaجدید گونه دومعرفی  naviculaبراي فلور جلبکی ایران
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چکیده
Closteriumو) پرازیوالسه(Prasiola calophyllaجلبک به اسامی دو گونه  navicula)سواحل غربی به ترتیب از )وستریاسهکل

یو آناتومیکیمورفولوژیکهايبررسیمورد مذکور گونه دوهر . آوري شدندهاي جنوب تهران به طور تصادفی جمعروانابودریاي خزر
هاي مذکور براي فلور جلبکی ایران جدید گونه.شدنداي شناسایی گونهو مقایسه بینمعتبر قرار گرفتند و با استفاده از کلیدهاي 
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Prasiola calophylla and Closterium navicula, two new records of algal flora from Iran
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Summary
Two new algal species, namely, Prasiola calophylla (Prasiolaceae), and Closterium navicula (Closteriaceae) were

collected from west coasts of the Caspian sea (Mazandaran province, N Iran), and runoff in south Tehran, respectively.
Both the species were analyzed on the bases of morphological and anatomical characters and were determined using
identification keys and interspecific comparison. Prasiola calophylla had a length of 1–2 cm and a width of 2–3 mm. It
was found in three forms of membranous, uniseriate and biseriate filaments. Cells were quadrate, polygonal and rarely
rectangular. The ribbon-like thallus, the disk-like rhizoid, stipe and blade, central chloroplast, one or two pyrenoids in each
cell, and anticlinal and periclinal cell divisions were other characteristics of this species. Closterium navicula had an
average dimension of 12 × 57 μm. Cells were straight and fusiform with raphe groove prominence, rounded-truncated
pole, and had polar vacuoles. Both species are introduced in Iran for the first time.

Prasiola calophylla (Carmichael ex Greville) Kützing -1
1845

شاخهازPrasiola calophyllaسکوپیگونه ماکرو
Chlorophytaمتعلق به تیرهPrasiolaceaeسواحل غربی از
روي در استان مازندرانحوالی تنکابن واقع دردریاي خزر 

و شناسایی آوري جمعدریا آباز یک مترهایی با فاصله سنگ
جغرافیاییو عرض51°36´جغرافیاییطولدر گونهاین . شد

در فصل پاییز مشاهده شد، که این گونه . یافت شد43°36´
هاي کنار دریا و روي و چسبیده به سنگشوردوست، سنگ

د و به طور متناوب از امواج دریا بهره هاي دیگر بوالبالي گونه
.برد ولی مدام زیر آب نبودمی

متر میلی2- 3متر طول و سانتی1-2داراي ،این گونه
سه فرم . بودچندردیفیوسبز تیرهبه رنگ ریسه. عرض بود

ها چیدمان سلول. ردیفی و دوردیفی داشتاي تکغشایی، رشته

چندضلعی و گاهی مستطیلی ها مربعی، سلول.منظم بودتقریبا 
ریسه روبان مانند، ریزویید دیسکی شکل، داراي . شکل بودند

ساقه و پهنک، کلروپالست مرکزي و یک یا دو پیرنویید در هر 
.سلول از دیگر مشخصات گونه مذکور بودند

یدي یمتري از انتهاي ریزومیلی4- 5اصل ودر ف
بیشتري رشد فرورفتگی مشاهده شد و بعد از آن ریسه با وسعت 

به نظر هنکبه طوري که به ظاهر شبیه ساقه و پ،کرده بود
خوردگی داشتهاي باالتر پیچریسه در قسمت. A)-1(رسید می

بخش ریزوییدي بیشتر شبیه . کردو حالت روبان مانند پیدا می
ریسه همچنین داراي ). A-D- 1شکل(به دیسک کوچکی بود 

ها بود که اغلب از یفی از سلولردیفی و دورددو نوع فیالمنت تک
بیرونکه در نزدیکی ریزویید قرار داشت اطراف محل فرورفتگی 

غشایی شکلبخش بیشتر ریسه،A, D)-1شکل (زده بودند
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تقسیمات . اشتند بودهایی که فضاي بین سلولی ندبا سلولهمراه 
با ایجاد کلینالو پريبا ایجاد دیواره طولی کلینالنتیاسلولی 

یدها خارج یپیرنو. در ریسه کامال مشخص بوددیواره عرضی
).E-1شکل(شدند کلروپالستی بودند و به خوبی مشاهده می

ریسه ،Prasiola calophyllaاطراف محل فرورفتگی دردر
گیرد و با گذر از این قسمت موقتا شکل سیلندري به خود می

ي باالتر هایابد و رنگ سبز تیره بخشمجددا شکل غشایی می
این . آیدبه وجود میگویاي این است که یک غشاي دو الیه

مطابقت et al(John.(2002نتیجه با مشاهدات جان و همکاران 
و همکاران از جمله هارتمنن امحققاکثربراساس نظر. شتدا
)Hartmann et al. 2016(جنس ،Prasiola غالبا به عنوان یک

بنابراین پیدایش آن در ،شودزي مطرح میجلبک خشکی
تواند زنگ خطري براي بروز خشکی این سواحل دریاي خزر می

در ایران گزارش این جنس اي از تا کنون هیچ گونه.مناطق باشد
.نشده است

است که اجتماعاتی را گونه 35شامل Prasiolaجنس 
دهند میهاي شور، شیرین و خشکی تشکیل آبدر
)Guiry 2016( . بلندي دارد متر سانتیپنجاین جنس کمتر از
)Miotti et al. 2005.(

Prasiola calophyllaها، روي خاك مرطوب، صخره
ها، پاي دیوارهاي کهنه و تنه درختان در نواحی با دماي سنگ

یا پاي دیوارهاي گانگاه در آشیانه پرند،سرد با هواي مرطوب
Wehr)رویندمیآلوده به ادرار حیوانات et al. 2015).

Kim(کره جنوبی : آسیا:پراکنش جغرافیایی et al. 2015(ژاپن ،
)Sutherland et al. 2016(روسیه : ؛ اروپا)Garbary &

Tarakhovskaya Miotti(ایتالیا ،)2013 et al. 2005( ایرلند ،
(Monica 2013) ،یتانیا بر)Edwards 1975(، دریاي سیاه

)Garbary & Tarakhovskaya ، دریاي آتالنتیک )2013
)Rodríguez et al. 2008(؛ آمریکا :et al. 2004)Rindi.(

هاي مختلف شکلهمراه بافضاي بین سلولیفاقدهاي غشایی شکل با سلولریسه.B، هنکساقه و پ.Prasiola calophylla:A-1شکل
ردیفی و دوردیفی در دو نوع فیالمنت تکD.در انتها،بخش ریزوییدي دیسک مانند.C،)ندوجهی و گاه مستطیلیچ، چهارگوش(ها سلول

.کلینال با دیواره عرضی و پیرنوییدهاکلینال با دیواره طولی و تقسیمات سلولی پرينتیاتقسیمات سلولی .Eاطراف محل فرورفتگی،
ac=anticlinal cell division, pc=periclinal cell division, P=pyrenoid
Fig. 1. Prasiola calophylla: A. Stipe and blade, B. Membrane-like thallous with cells without intercellular space with
different shapes of cells (quadrate, polygonal or rectangular), C. Disk-like rhizoid section specified at the end, D. Two
types of uniseriate and biseriate filaments identified around the notch area, E. Anticlinal cell divisions by longitudinal
wall and periclinal cell divisions by transverse walls as well as pyrenoids.
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2 -1905: 337(Brébisson) LütkemüllernaviculaClosterium

Closteriumسلولی و منفرد گونه تک naviculaاز
گونه در این .شدو شناسایی آوري جنوب تهران جمعيهابروانا
و ارتفاع 35°33´رافیاییغو عرض ج51°21´جغرافیاییطول

.یافت شدمتر از سطح دریا 1038
وClosteriaceaeتیرهمتعلق بهClosteriumجنس

تیره ). 2013Stackebrandt(باشد میDesmidialesراسته 
کامال انحنا دنتوانهایی است که میمتشکل از جلبکمذکور 

. دنیا حتی راست باشو ها منحنی فقط در قطبیا د نداشته باش
تواند صاف، اي تنوع دارد و میها از شفاف تا قهوهدیواره سلول

قطبین به آهستگی در نزدیکییا گاهی و شیاردار، روبان مانند 
Oliveira)ضخامت یابد  et al. 2013).

. میکرومتر بود12×57میانگین ابعاد سلول در این گونه
ها قطب،برجستگی شیار رافهو دوکی شکل باراستهاسلول

به سمت انتها که هاسلول. بودندها قطبیلئواکوو گرد سربریده 
هاي جنس برخالف سایر گونهوند،شبه تدریج باریک می

دیواره سلولی صاف و . کلوستریوم، راست بوده و انحنا ندارند

هاي انتهاییلئداراي واکووقطبینت سمشدگی به بدون ضخیم
. پیرنویید وجود داشتیک،روي کلروپالست در هر نیمه. بود

).2شکل(بود شیار رافه برجسته و بسیار مشخص 
درصد تثبیت 4جهت بررسی در فرمالدیید ها نمونه

شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شدند و در آزمایشگاه جلبک
به دقت مورد مشاهدات میکروسکوپی ) ره(یادگار امام خمینی 

شناختی و تشریحیهاي الزم از لحاظ ریختبررسی.قرار گرفتند
از کلیدهاي شناسایی ،گذاريو براي شناسایی و نامانجام گرفت

,Bellinger & Sigee (2010)از جملهانیهاي محققو گزارش

2002)(.et alJohn ،015). (2aletWehr،Kumar Das &

Adhikary (2014)،Shakhmatov (2016)و سایتAlgaebase

.استفاده شد
(Kumar Das & Adhikaryبنگالدش: آسیا:پراکنش جغرافیایی

نیوزیلند ، )Shakhmatov 2016(روسیه: اروپا؛2014)
)Shakhmatov 2016(آمریکاي شمالی و جنوبی : آمریکا؛
)tov 2016Shakhma( برزیل ،). 2013aletOliveira(.

Closteriumهاي مختلف سلول در شکل-2شکل navicula:A. ،و دوکی شکل، منفردراستB. برجستگی شیار رافه)R ( و قطب گرد
).N(هسته ) قرمز(خاکستريپیکان و)P(یدیپیرنوهاي سیاه پیکان،)V(هاي قطبیلئسفید واکوهايپیکان.C،)r(سربریده 

Fig. 2. Closterium navicula cells: A. Single, straight and fusiform, B. Raphe groove prominence (R) and rounded-
truncated pole (r), C. White arrows show location of polar vacuoles (V), black arrows show pyrenoid (P) and grey (red)
arrow shows nucleus (N).
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