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 هدف/ اهداف:
ها و اهمیت اقتصادی چندانی نداشته ولی از این نظر که پناهگاه مناسبی برای بچه ماهی Roppia maritimaعلف دریایی  گرچه

از طرف دیگر این گیاهان با گسترش خود در د. باشاهمیت اکولوژیکی فراوانی می هستند داراینوزادان آبزیان مهم و اقتصادی منطقه 

ید با مصرف زیاد اکسیژن در روز و تولو همچنین  های طبیعیبرای الروهای میگو بعنوان تلهتوانند استخرهای پرورش میگو و ماهی می

با توجه به اهمیتهای ذکر  .شوندکاهش شدید تولید میر و و باعث مرگ و  شده PHدی اکسید کربن در شب باعث تغییر شدید شرایط 

، سعی به شناسایی و معرفی گونه موجود به عنوان یکی از منابع مهم کشورعدم مطالعه در این خصوص در  از طرف دیگر بدلیل شده و

 کشور شده است. آبزی و راههای پیشگیری از امکان گسترش آنها در مزارع رو به رشد پرورش میگو در

 

 دامنه کاربردها:
این گیاهان اهمیت اقتصادی چندان زیادی در کشورهای توسعه یافته نداشته و فقط در بعضی از کشورهای آفریقایی در ساخت برخی 

فراوانی  های محیط آبی از اهمیتهایگیرند. ولی در طبیعت و اکوسیستماز حصیرها و بوریاها یا تغذیه حیوانات اهلی مورد استفاده قرار می

 گردد. که به برخی از آنها در زیر اشاره میبرخوردار هستند 

باز  کردند، از دیرر سواحل و در هنگام جزر ایجاد میعلف های دریایی به علت سرسبزی و زیبایی که داز نظر زیبا شناختی سواحل، 

در کشور اندونزی برنامه های حفاظتی خاصی را برای آنها  بطوریکه .((Den Hartog 1971, Patriquin 1975 مورد توجه بوده اند

   (.al. 1989& Short et al. 1993) Zieman et تنظیم نموده  و در پارکهای دریایی خود اقدام به کشت آنها کرده اند

 ادر کنار سواحل دریانواع مهم آبزیان  نقش مهمی در تغذیهمحیط آبی سواحل و و پاکیزگی این گیاهان اهمیت فراوانی در پاالیش 

یز فراهم نوزادان آنها را پناهگاه مناسبی برای انواع آبزیان مهم و نهمچنین و  پشت سبز، توتیای دریایی و خرچنگ عمدتا الک ،دارند

 (.Virnstein 1982, Fry 1983, Barber & Behrens 1985)نمایند می

ربن زیستی دنیا در ذخیره این درصد از ک 01این علف ها در طبیعت ایفا می نمایند، حدود با توجه به اهمیتهای زیست محیطی که 

بسترهای رویشی آنها گلی که گاهی با ماسه پوشیده  ها بوده و نقش موثری در چرخه نیتروژن و فسفر در آبهای ساحلی دارند.علف

 ;Green and Shotr,2003) کهای ساحلی دریاها می گردندباشد. این علف ها بدین صورت سبب رسوب گذاری و تثبیت خاشده، می

Larkum et al.,2006   .)   

 

 :پیشگفتار

دتا در این مطالعات عم (.Den Hartog,1971)گرددبیشتر به اوایل قرن نوزده بر می های دریایی در دنیاسابقه مطالعه برروی علف
های دریایی روی اکوسیستم و آبزیان محیط زیست خود بوده است. ریزوم ها به صورت افقی داخل ماسه ها رابطه با تاثیر گذاری علف

و بدین ترتیب باعث گسترش و فراوانی آنها در  آورندمیرشد کرده و در فواصل نزدیک سر از گل در آورده و برگهای جدیدی بوجود 
 منطقه می گردند. 
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ت آبزی پروری و بهره برداری از آبهای ساحلی دریا در دنیا و ورود این گیاهان در چرخه این صنعت مطالعه این گیاهان، با گسترش صنع
و مزاحمتهایی که از طریق رشد و گسترش آنها بطور متراکم در استخرهای پرورش ماهی و میگو و همچنین کانالهای ورودی و خروجی 

 آنها ایجاد نمودند، انجام گردید. 
گیاهان خشکی زی نور و دی اکسید کربن آب را جذب نموده و با عمل فتوسنتز در روز و تنفس در شب باعث این گیاهان همچون 

تغییرات شرایط فیزیکو شیمیایی آبهای استخرهای پرورشی می گردیدند. همچنین با رویش متراکم و گسترش فراوان در این استخرها 
 آورندهایی را در زمان برداشت بوجود مینوزادان ماهی و میگو شده و یا مزاحمت به عنوان تله های طبیعی عمل کرده و باعث مرگ و میر

( Hartog 1971, Patriquin 1975, Williams 1987) . مثال در کشور فیلیپین تورکشی ترال را در کف دریا دچار مشکل کرده و یا
 Van Tussenbroekجلبک های دریایی ایجاد نمود اینکه در کشور ماداگاسکار و زانزیبار معضل بزرگی را در محل کشت و پرورش

1994) Bert & Clark 1981, Iverson & Bittaker 1986,.) 

در کل علف های دریایی در چهار گروه یا  قرار گرفته و عموما در آبهای شور و دریا زی هستند. Plantaeاین گونه ها در سلسله 
 2قرار می گیرند که بترتیب اولی شامل  Cymodoceaceae و Zosteraceae  ،Hydrocharitaceae  ،Posidoniaceaeخانواده 
  Iversonگونه می باشند  01جنس و  5گونه و چهارمی هم شامل  9تا  2جنس و 0گونه، سومی  22جنس و  3گونه، دومی  22جنس و 

& Bittaker 1986, Eleuterius 1987).) 
گرمسیری دنیا وجود دارند. بیشترین پراکنش در مناطق معتدله  اقیانوسهای نواحی معتدل وپراکنش آنها فراوان و در اغلب دریاها و 

 ,Williams 1987, Fry & Virnstein 1988)بوده است.  Ruppiaو مناطق گرمسیری مربوط به جنس  Zosteraمربوط به جنس 

Zieman et al.1989, Van tussen broek 1994 .) 

گلی یا ماسه ای که روی صخره ها را پوشانده، رویش داشته و به همراه  -گیاهان فوق به علت داشتن ریزوم، برروی بسترهای ماسه
 صخره های مرجانی، از تولید کننده های مهم اولیه در دریا محسوب می شوند. 

 33متر بوده ولی تا عمق  05موال از صفر تا محل رویش در محدوده باالی بین جزرومدی تا زیر جزرمدی می باشد. عمق رویش مع
 متر نیز یافت شده اند. 

اعماق  طوریکه درود، به تراکم آنها نیز افزوده میگردد، بشو هر چه عمق بیشتر میتراکم رویش آنها در مناطق باالدست ساحل کمتر 
  .(Eleoterius 1987, Zieman et al.1989, Duarte 1991 )زارهای وسیعی نمایان می گردندچمنتر به صورت  پایین

ی اندکی که در این خصوص در ایران انجام گرفته است، لذا در این تحقیق،سعی به شناسایی و معرفی گونه های موجود نظر به مطالعه 
 ه است.دبه عنوان یکی دیگر از منابع مهم آبزی و راههای پیشگیری از امکان گسترش آنها در مزارع رو به رشد پرورش میگودرکشور ش

با توجه به سیکل زندگی این گیاه و سابقه آن در منطقه و گسترش آن در استخرهای قدیمی، پرورش دهندگان میگو در سایت باید 

مراقب شیب استخرها و شفافیت آنها باشند بطوریکه شرایط برای رویش و گسترش آن در استخرهای جدید پیش نیاید. چون این گیاه 

ور به میانه ها گسترش یافته و برای الروهای میگو بعنوان تله بکار رفته و باعث مرگ و کاهش شدید با اسکان در حاشیه استخرها بمر

تولید خواهند شد. از طرف دیگر با مصرف زیاد اکسیژن در روز و تولید دی اکسید کربن در شب باعث تغییر شدید شرایط فیزیکو 

 شیمیایی آب نیز میشوند. 

یری از رویش و گسترش این گیاه در استخرهای پرورش میگو در آینده، باید مراقبت از تخریب  دیواره لذا، پیشنهاد میگردد جهت جلوگ

ها و همچنین از  افزایش بیش از حد شفافیت آب با کود دهی های مناسب از  ها و در نتیجه کاهش شیب و عمق استخرها در حاشیه

ه یک استخر، سریعا به کلیه استخرهای موجود در سایت سرایت نموده و نفوذ نور جلوگیری نمود. در صورت ورود و گسترش آن حتی ب

 مقابله با آن دشوار  خواهد بود که این مستلزم به آیش گزاردن استخرها و عدم تولید چند ساله میگو در منطقه خواهد شد.
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 مقدمه:

 .باشدمیمشخصات تاکسونومیک گونه به شرح زیر  :معرفی علف دریایی

Species Name:   Ruppia maritima L. 

Common Name:             (Widgeon Grass)  

  

  I.  TAXONOMY  

Kingdom Phylum/Division: Class: Order: Family: Genus: 

Plantae Tracheophyta Angiosperm Najadales Ruppiaceae Ruppia 

Synonymy: 
Ruppia maritima var. intermedia 

Ruppia maritima var. obliqua 

Ruppia maritima var. pacifica 

Ruppia maritima var. rostrata 

Ruppia maritima var. brevirostris 

Ruppia maritima var. exigua 

Ruppia maritima var. longipes 

Ruppia maritima var. subcapitata 

 

Ruppia maritima L.                                               

ه، در ایران هیچکدام از این تاکنون هشت علف دریایی شبیه به این گونه در جهان شناسایی و معرفی گردید مشخصات ظاهری:
ها تاکنون گزارش نگردیده است. این اولین گزارش در این منطقه می باشد. بر خالف علفهای دریایی دیگر، برگها بدون ساقه گونه

مستقیما از ریزوم منشا گرفته و تخت و باریک و کشیده که در انتها بصورت مورب و نازک میباشند. دارای ریزوم بوده و گسترش آن با 
نرم گلی یا گلی ماسه ای صورت می گیرد. سبز رنگ، بصورت توده ای متراکم و انبوه در حاشیه آبهای خزیدن ریزوم داخل بسترهای 

 کم عمق ساحلی و لب شور دیده می شوند.  

این گروه از علف های دریایی جزو گیاهان گلدار و تک لپه ایها هستند. گلدهی در بهار و معموال ماههای  چرخه زندگی و تولید مثل: 

و اردیبهشت می باشد. مشاهده گل آنها مقدور نبوده و بسیار کمیاب هستند، مکان آن در انتهای پایینی و محل دو شاخه شدن فروردین 

در مناطق معتدل و نیمه گرمسیری، مصب رودخانه ها، خلیج ها و تاالبها، دریاچه بوده که بوسیله غالف و خود برگ پوشیده می شود. 
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در آبهای لب شور، با بسترهای گلی یاگلی ماسه ای در حاشیه ها و مناطق کم عمق ساحلی رویش دارند،  های قلیایی، استخرها و نهرها

بصورت متراکم به بستر چسبیده و به سختی جدا میشوند. در حال حاضر نیز بصورت متراکم در حاشیه کانالهای آبرسان مزارع پرورش 

و جنسی تولید مثل کرده و ازدیاد حاصل می نمایند. در تولید مثل جنسی،  میگوی گمیشان بفور یافت گردیدند. به دو صورت رویشی

درجه  21تولید بذر و  دانه کرده که در طول پاییز و زمستان به حالت سکون در بستر باقی مانده و در بهار با گرم شدن آب حدود 

  ppt 25- 21درجه سانتیگراد و شوری  31تا  21جوانه زده و در تابستان با گرمتر شدن محیط   ppt 21- 05سانتیگراد و شوری 

رویش یافته و تولید مثل انجام می گردد. در حالت رویشی، قطعات جدا شده اگر برروی بستر قرار گیرند، هر کدام تولید یک گیاه جداگانه 

 را مینمایند.

ود، آبزیان میباشد. اگر وارد استخرها ش روهگاه خوبی برای بنتوزها و الاهمیت اقتصادی نداشته ولی در طبیعت پنا اهمیت اقتصادی:

مطالعات جدیدی نیز در خصوص ارتباط این گیاهان و شیوع  برای تولید سایر آبزیان مضر می باشد که در این صورت باید حذف شوند.

 و پایداری برخی از بیماریهای باکتریایی و ویروسی بصورت مستقیم و غیر مستقیم وجود دارد که به تحقیقات بیشتری نیاز دارد.

ا می و شور دریاها و اقیانوس ه شورزیستگاه طبیعی این گونه ها، در مناطق گرمسیری و معتدل آب و هوایی و در آبهای لب زیستگاه:
متر یافت می گردند. به همین دلیل به آنها  05باشد. محل های زیست آنها در سواحل و آبهای کم عمق و معموال تا عمق صفر تا 

( و همچنین از آنجاییکه در اعماق ومحدوده های زیر جزرومدی به صورت متراکم رویش Shoalgrassگیاهان ساحلی یا کم عمق)
نیز گفته می شود. البته در اعماق  (Meadowته و تشکیل چمنزار یا مرغزار را می دهد به آنها چمنزارها یا مرغزارهای دریایی )داش

متر هم یافت گردیده اند. معموال محیطهایی آبی که در آنجا حرکت رفت و برگشتی آب وجود دارد، مناسب است.  33پایینتر در عمق 
رت ه صوتراکم آنها در محدوده باال و بین جزرومدی کم و در قسمتهای زیر جزرومدی بیشتر می باشد، بطوریکه در اعماق پایین ب

 چمنزارهای وسیعی در می آیند. 

 پراکنش جهانی: 

عمده پراکنش جغرافیایی آنها در سواحل اقیانوس اطلس می باشد. در بخش های معتدله غربی اقیانوس اطلس از فلوریدا  جغرافیایی:
ی رولینای شمالی. در قسمت جنوبدر ایاالت متحده آمریکا تا ونزوئال شامل خلیج مکزیکو و دریای کارائیب، همچنین در برمودا و کا

جنوبی در سواحل آفریقا و جزایر قناری تا بخش های  (Moroccoاقیانوس اطلس در سواحل برزیل. در قسمت شرقی از موروکو )
 شمالی آنگوال.   

 ;( Barbadosباربادوس) ;(Bahamasباهاماس) ;(Arubaآروبا) ;(Barbuda( و باربودا)Antiguaآنتیگوا) ;(Angolaآنگوال) کشوری:

جزایر  ;(Brazilبرزیل) ;(Saba( و سبا)Sint Eustatius(، سینت اوستاتیوس)Bonaireبونایره) ;(Bermudaبرمودا) ;(Belizeبلیزه)
 ;(Dominicaدومینیکا) ;(Curacaoکوراکو) ;(Cubaکوبا) ;(Costa Ricaکاستاریکا) ;(Colombiaکلمبیا) ;(Cayman Islandsکایمن)

-Guineaگینه بیسائو) ;(Guatemalaگواتماال) ;(Guadeloupeگوادلوپ) ;(Gerenadaگرنادا) ;(Dominican Republicجمهوری دومینیکن)

Bissau ); (هاییتیHaiti); (هندوراسHonduras); (هندIndia); (جاماییکاJamaica); (کنیاKenya); (ماداگاسکارMadagascar); 
 ;(Nicaraguaنیکاراگوا) ;(Mozambiqueموزامبیک) ;(Montserratات)مونتسر ;(Mexicoمکزیکو) ;(Mauritaniaموریتانی)

سنت  ;(Saint Luciaسنت لوئیس) ;(Saint Kitts and Nevisسنت کیتس و نویس) ;(Puerto Ricoپورتوریکو) ;(Panamaپاناما)
 Sao Tome andسائوتومه و پرنسیپه) ;(Saint Vincent and Grenadinesسنت وینسنت و گرنادینس) ;( در فرانسهSaint Martinمارتین)

Principe); (سنت مارتنSint Maartenدر هلند ); (تانزانیاTanzania); (ترینیداد و توباگوTrinidad and Tobago); (ونزوئالVenezuela .)
 ( در سواحل دریای خزر.Iranایران) ;(Virgin Islandsجزایر ویرجین) ;(United Statesایاالت متحده )

 

 سواحل جنوبی دریای خزر پراکنش در ایران: 
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 : هاروشمواد و 

 با پوشیدنای بدلیل رویش در بسترهای نرم گلی یا گلی ماسهاگر در حاشیه کانالها یا استخرها باشد، برداری از این گونه نمونهبرای 
 برداری از مناطقر صورت نمونهانجام گردد. دست آوردن نمونه کامل باید دو ب جهت جداسازی از بستر با استفاده از بیلچه چکمه و

فت و ودن بافت سهمچنین بدلیل دارا ب .گرددهای لنگر مانند جهت جدا کردن علف از زیر دریا استفاده و گیره از قایق باید ترعمیق
در ، کندهای بزرگ رشد میاندازهای، متراکم و در از آنجاییکه گیاه بصورت تودهگردد.  انجام های کتانیدستکشخشبی بهتر است با 

برداری بزرگتری مد نظر قرار بگیرد. در ابتدا های نمونه، لذا در این مواقع ظرفخواهد آمدبرداری مقدار حجیمی از آن بدست هر نمونه
 موقعیتبرداری، ههمزمان با نمون .بگیردقرار داخل ظرف نمونه برداری ها با همان آب دریا از گل و ماسه شسته شده و سپس نمونه

ها به آزمایشگاه منتقل شده، پس از آبگیری، با استفاده از کلیدهای شناسایی نمونه دستی ثبت گردد. GPS، بوسیله جغرافیایی محل
از  ستقیمامگیرد عبارتند از: هر ساقه اصلی موارد اصلی که در شناسایی این گونه مد نظر قرار می. پذیردموجود عمل شناسایی انجام می

صورت تقسیمات و ممکن است در انتها ب گیرندمی، برگها با تقسیمات دوتایی و متقابل از پایین تا باال برروی ساقه قرار ریزوم منشا گرفته
اب مشاهده گل آنها مقدور نبوده و بسیار کمیالزم به ذکر است شوند. البته مشخص  چهار تایی که معموال محل قرارگیری سنبله است

سبز ا هبرگ. له غالف و خود برگ پوشیده می شودبوده که بوسی هابرگ مکان آن در انتهای پایینی و محل دو شاخه شدنهستند، 
 بوده و گسترش آن باسخت و محکمی . دارای ریزوم شونددیده میتخت و باریک و کشیده که در انتها بصورت مورب و نازک  ،رنگ

توان اقدام اطمینان از شناسایی انجام شده میجهت در نهایت . ی ماسه ای صورت می گیردگلی یا گلخزیدن ریزوم داخل بسترهای نرم 
راکز معتبر ( که یکی از مبخش علف های دریاییزه تاریخ طبیعی فلوریدای آمریکا )مو به ارسال گونه به مراکز علمی معتبر خارجی مانند

 . باشد، نمودجهانی می

 در کانالهای آبرسان مزارع پرورش میگوی گمیشان Roppia maritimaهای مربوط به شکل

 

 و ارائه پیشنهاد :  توضیحات تکمیلی

آبهای داخلی یا شیرین در کشور به وفور صورت گرفته است. بررسی و تحقیق برروی گیاهان دریایی  عالی مطالعه برروی گیاهان آبزی
یا آبهای شور بیشتر به جلبک های دریایی در حد ریز جلبک ها یا ماکرو جلبک ها، آن هم اغلب در آبهای ساحلی دریای عمان و خلیج 

ها مطالعه ای یا صورت نگرفته و یا اینکه  Seagrassهای دریایی یا   فارس در سواحل جنوبی کشور  معطوف بوده و در مورد علف
 اسناد و مدارکی موجود نیست. لذا، این مقاله جزو اولین گزارشات مربوط به این مقوله در کشور می باشد. این امر نیز شاید به دلیل دارا

آنها )به جز در مواقع جزر باال و آن هم به ندرت در نبودن ارزش اقتصادی این علف ها و همچنین در معرض دید و مشاهده نبودن 
ماکرو جلبک ها از سه دسته سبز، قرمز و قهوه ای اغلب برخی مناطق( در سواحل باشد. چون در سواحل جنوبی کشور در هنگام جزر 
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یلی کم به یی با گستره خهای دریاعلفگرفته تا جلبک های سبز آبی در فصول مختلف به صورت چمنزارهای زیبایی نمایان گردیده و 
 (. 0333)قرنجیک،شوند همراه آنها و در برخی از مناطق مشخص دیده می

علف های دریایی در مقایسه با اکوسیستم زمینی بیوماس کمتری دارند، ولی در مقایسه با جامعه پالنکتونی از بیوماس باالیی   
اکوسیستم خاکی از ساختار فیزیکی پیچیده ای از نظر فراهم نمودن برخوردارهستند. همچنین اکوسیستم علف های دریایی نسبت به 

 ;Hemminga and Duarte, 2000)ترکیبات غذایی، محیطی و پناهگاه برای برخی از آبزیان مهم و اقتصادی منطقه برخوردارند 

Beck et al., 2001.) مناطق ساحلی و همچنین  علف های دریایی محیط تغذیه ای مهمی برای نوزادان انواع مهم آبزیان در
ی دیگری که در این خصوص صورت گرفته، نشان داده که ارتباط آبزیان زیستگاههای مجاور خود را فراهم می نمایند، البته در مطالعه

ز ا های دریایی اجباری نبوده است، اما با مطالعه برروی تنوع و توده زنده آبزیان در مناطق رویشی علف های دریایی، حاکیبا علف
در مطالعه ای دیگر در این خصوص،  (.Hemminga and Duarte, 2000)اختالف زیاد با مناطق عاری از علف های دریایی می باشد 

 ;Short and Short, 1984)ارتباط علف های دریایی با آبزیان در تولید موجودات اولیه از نظر زنجیره غذایی از قبیل بنتوزها میباشد

Ward et al., 1984).  علف های دریایی اغلب در مناطق عمیق تر آبهای ساحلی رویش داشته و در سطوح باالتر ساحل به ندرت
یافت میشوند. زیرا با مطالعه توده زنده این علف ها معلوم شده که از مناطق سطحی تر به سمت مناطق عمیق تر خیلی بیشتر شده و 

 (. Duarte and Chiscano, 1999این اختالف فاحش می باشد)

مطالعه برروی علف های دریایی در رابطه با جانداران دیگری از قبیل الک پشت سبز و اسب آبی نیز به انجام رسیده که نشان از ارتباط 
غذایی زیادی بین آنها است. از آنجاییکه بیشترین تغذیه از علف های دریایی توسط الک پشت سبز و اسب آبی صورت می گیرد، در 

 ;Duarte and Cebrian, 1996)و از بین رفتن زیستگاه علف های دریایی، زندگی این جانداران نیز به خطر می افتد نتیجه با تهدید 

Short and Neckles, 1999.) 
یا اینکه مطالعه ای در خصوص وضعیت فاکتورهای فیزیکو شیمیایی محیط علف های دریایی با آبهای ساحلی عاری از علف های 

 ,.Spalding et al)که مقایسه حاصل نشان دهنده اختالف فراوان در تمیزی، شفافیت و سالمت آنها می باشد دریایی صورت گرفته 

2003 .) 
با توجه به مطالعات صورت گرفته و اشاره شده در باال، معلوم می گردد که علف های دریایی دارای اهمیت فراوان زیست محیطی در 

آنجاییکه برخی از این گونه ها در سواحل جنوب و یا شمال وجود دارند، حداقل به نظر می رسد ارزش آبهای ساحلی دنیا دارند. لذا، از 
 شناسایی و تعیین پراکنش را در کشور دارند.

با توجه به سیکل زندگی این گیاه و سابقه آن در منطقه و گسترش آن در استخرهای قدیمی، پرورش دهندگان میگو در سایت باید 

بطوریکه شرایط برای رویش و گسترش آن در استخرهای جدید پیش نیاید. چون این گیاه  ،تخرها و شفافیت آنها باشندمراقب شیب اس

ث مرگ و بکار رفته و باع های طبیعیبا اسکان در حاشیه استخرها بمرور به میانه ها گسترش یافته و برای الروهای میگو بعنوان تله

دیگر با مصرف زیاد اکسیژن در روز و تولید دی اکسید کربن در شب باعث تغییر شدید شرایط  کاهش شدید تولید خواهند شد. از طرف

 . خواهند شد PHاز قبیل  فیزیکو شیمیایی آب

 

 :پیشگیری و درمان

اد پیشنه ، انسان و تولیدی با توجه به موارد فوق و اهمیت آن در امکان پیشروی و ایجاد مزاحمت در برخی از صنایع دست ساخت

ر نتیجه دیواره ها و ددر آینده، باید مراقبت از تخریب میگردد جهت جلوگیری از رویش و گسترش این گیاه در استخرهای پرورش میگو 

کاهش شیب و عمق استخرها در حاشیه ها و همچنین از  افزایش بیش از حد شفافیت آب با کود دهی های مناسب از نفوذ نور جلوگیری 
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در مرحله آبگیری اولیه استخر نباید ماندگاری آب طوالنی گردد، زیرا امکان رویش بذر و دانه گیاه را در حاشیه استخر  همچنین .نمود

. در صورت ورود و گسترش آن حتی به یک استخر، سریعا به کلیه استخرهای موجود در سایت سرایت نموده و مقابله با آن خواهد داد

 عدم تولید چند ساله میگو در منطقه خواهد بود.  پاشی )آهک زنده( وبه آیش گزاردن استخرها، آهک ن مستلزمدشوار  خواهد بود که ای

به نظر میرسد، این گیاه تنها بومی شمال کشور نبوده و در آبهای جنوبی با  تنوع گونه ای بیشتری نیز یافت گردد. از آنجاییکه بیشترین 

یا نظایر آنها می توانند در آینده با تغییر شرایط محیطی با راه یابی به استخرهای  مزارع پرورش میگو در جنوب است، گیاه فوق و

رورش میگو های مزارع پ، معضالت ذکر شده در باال را باعث گردند. در نتیجه بعنوان پیشنهاد دوم، مطالعه و بررسی کلیه سایتپرورشی

 یرد. و راههای مقابله با آنها جهت پیشگیری در دستور کار قرار بگ

 

 تشکر و قدردانی:
مکار محترم اداره از هاز پروفسور مایکل واین از اساتید دانشگاه میشیگان آمریکاکه در شناسایی و گرفتن تاییدیه نام علمی و همچنین 

 کمال تشکر به عمل می آید. برداری یاری نمودندکل شیالت استان، جناب آقای مهندس کیا که اینجانب را در نمونه
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