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بررسی گونههای  Sargassumاز بخشههای  Acanthocarpiceaeو Malacocarpicae

) Sargassaceaeو  (Phaeophyceaeدر سواحل جنوبی ایران
معصومه شمس ،سعید افشارزاده * و غالمرضا باللی دهكردي
گروه زيستشناسی ،دانشكده علوم ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ايران

چکیده
جنس  Sargassum C. Agardhاز خاانواده  Sargassaceaeاز رده جلباکهااي قهاوهاي ) (Pheophyceaeاسات کاه باا
تراکمی باال در مناطق زير جزر و مدي سواحل جنوبی ايران يافت می شود .در پژوهش حاضار ،مشخصاا چهاار گوناه
 Sargassumمتعلااق بااه بخشااههاااي  Acanthocarpiceaeشااامل S. crassifolium J. Agardh :و

S. oligocystum

 Montagneو گوناههااي  S. baccularia (Mertens) C. Agardhو  S. henslowianum C. Agardhمتعلاق باه بخشاه
 Malacocarpicaeبررسااای شاااد .گوناااههااااي بخشاااه  Malacocarpicaeداراي رساااکتاکلهااااي صاااا و بخشاااه
 Acanthocarpiceaeداراي رسکتاکل هاي خاردار هستند .همچنین ،وجاود هولدفسات قرصای تاا مخروطای ،بار هااي
نیزهاي کشیده با حاشیه موجدار تا دندانهدار از ويژگیهاي برجسته اين بخشههاست S. baccularia .داراي سااقه انادکی
خاردار است که به خوبی از ساير گونهها متمايز میشود .گونههاي  S. crassifoliumو  S. oligocystumباا ويژگایهااي
انشعابا اولیه مسطح ،حاشیه بر

هاي دندانه دار تا مضااع

و وزيكاول هااي داراي ناو

براکتاهاي و رساکتاکل هااي

گرزن تا خوشهمانند شناسايی شدند.
واژههای کلیدی :تاکسونومی ،سواحل جنوبی ايران ،ريختشناسیSargassum ،

مقدمه

دلیل تغییر صفا ريختشناسی مختل  ،متناسا باا ناو

سواحل جنوبی ايران مساحتی حدود  2101کیلومتر در

زيستگاه ،سن و فصل رويش امري پیچیده است (Kilar et

امتاااداد خلااای فاااار و دريااااي عماااان دارد .جااانس

) .al., 1992علیاارغم اهمیاات بااومشااناختی اياان جاانس،

 Sargassumبا بیش از  511گونه از مهمترين جلبکهااي

بررسیهاي تاکسونومی دقیق بر روي گونههااي آن کمتار

قهوه اي است که پراکنش وسیعی در مناطق گرمسایري تاا

صور گرفتاه اسات ) .(Yoshida, 1988اعضااي بخشاه

نیمه گرمسایري دارد )Phillips, 1995؛ Tseng and Lu,

 Malacocarpicaeاز زياارجنس  Sargassumبااه واسااطه

) .1995شناسايی تاکساونومی گوناههااي  Sargassumباه

رسکتاکلهاي (اندامهاي جنسی) استوانهاي وصا و بخشه
* s.afshar@biol.ui.ac.ir
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 Acanthocarpiceaeبااا رسااکتاکلهاااي پهاان و خاااردار از

سیسااتان و بلوچسااتان ،بناادر لنگااه و جزيااره قشاام از سااال

Sargassum

ساايت

يكديگر متمايز می شوند .گونه هاي مختلا

 2943تا  2932از ناحیه زير جزر و مدي (بر اسا

منااااب مهمااای از نظااار آلژينیاااک اساااید ،آلژيناااا ،

 )iranhydrography.orgانجام شاد .باراي بررسای دقیاق

فوکوئیاادانهاااي سااولفا  ،اسااترول و مااانیتول هسااتند.

ويژگی هاي ريخت شناسی ،پس از شستشوي کامل گل و

همچنین ،برخی از گونههاي آن داراي ويژگای هااي ضاد

الي و اپیفیتها ،نمونههاا در فرماالین  5درصاد تثبیات و

تومااوري ) (Yamamoto et al., 1984و فعالیااتهاااي

به آزمايشاگاه منتقال شادند .بررسای هااي تاکساونومی و

سمیت سالولی هساتند ) .(Steven, 2001ساواحل جناوبی

ريخت شناسی با استريومیكروسكوپ  Zeissمادل 2000-

ايران منب غنی از جلبک هاي درياايی اسات کاه نخساتین

 Cو سکس عكاسبارداري از نموناه هاا انجاام شاد .باراي

گااازارش دربااااره آنهاااا توسا ا  Endlicherو Diesing

تشخیص صحیح گونههاا ،بارش عرضای رساکتاکلهاا باه

( )2454با معرفی شش گوناه جلباک قهاوه اي از ساواحل

صور دساتی تهیاه شاد .مقااط باه ماد  11دقیقاه در

صااور گرفاات Børgeson .در سااال 10 ،2393

محلول هیکوکلريد سديم  5درصد قرار داده شدند .پس از

گونه جلبک قهوهاي و  Nizamuddinو )2391( Gessner

خارج نمودن مقااط از محلاول ،باا آب مقطار شساته ،باه

 04گونه جلبک ماکروسكوپی را از سواحل جنوبی اياران

مد  1دقیقه در محلول آنیلاین بلاو قارار داده ساکس ،باا

گزارش نمودند Sohrabipour .و  0 ،)2330( Rabiiگونه

آب مقطر شسته شدند .تاکسونومی گونه هاا باا اساتفاده از

در سواحل استان هرمزگان 9 ،)1114( Gharanjik ،گوناه

صفا ريخات شناسای نظیار :شاكل هولدفسات (گیاره)،

در ساااواحل اساااتان سیساااتان و بلوچساااتان و  Alavianو

شكل ساقه و انشعابا  ،حاشایه و ناو

هاا ،شاكل

همكاااران ( 4 )1111گونااه از جاانس  Sargassumرا در

وزيكااولهااا و پايااه آن و رسااکتاکلهااا توس ا کلیاادهاي

سااواحل کاایش گاازارش کردنااد .همچنااین Rohani ،و

شناساااايی معتبااار )Agardh, 1820؛ Agardh, 1889؛

همكااااران ( )1119و  Dadolahiو همكااااران ( )1121در

Grunow, 1916؛ Børgeson, 1934؛ Tseng, 1983؛

سواحل بندر لنگه و بوشهر تنها به معرفای سیساتماتیكی در

Trono, 1992؛ Noro et al., 1994؛ De Clerck and

حد جانس باه آن اشااره نماودهاناد .باه تاازگی  Shamsو

Coppejans, 1996؛  (Abdel-Kareem, 2009انجام شد

همكاران ( 23 ،)1129گونه را در سواحل خلای فاار و

کاااه در مجماااو  ،چهاااار گوناااه متعلاااق باااه دو بخشاااه

درياي عمان گزارش نمودهاند .در اين پژوهش ،با توجه به

 Acanthocarpiceaeو  Malacocarpicaeشناسااااااااايی

اهمیت بوم شناختی و اقتصادي گونه هااي  Sargassumباه

شدند .نمونه هاي جم آوري شاده در هربااريوم دانشاگاه

بررسی گونه هااي دو بخشاه مهام زيارجنس Sargassum

اصاافهان نگهااداري شاادند .بااراي اطمینااان از صااحت

شامل  Malacocarpicaeو  Acanthocarpiceaeپرداختاه

شناسايی گونهها ،تمامی نمونهها با گوناههااي موجاود در

شده است.

هرباريوم دانشگاه گنت کشور بلژيک مقايساه و باه تأيیاد

خااار

بار

پروفسور  De Clerckرساید .همچناین ،باا نموناههاايی از
مواد و روشها
نمونهبرداري از جنس  Sargassumاز ساواحل اساتان

ژاپن ،مكزياک و اساترالیا (موجاود در هربااريوم گنات)
مقايسه شد.
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بررسی گونههاي  Sargassumاز بخشههاي  Acanthocarpiceaeو  Sargassaceae) Malacocarpicaeو  (Phaeophyceaeدر ...

نتایج
بخشه Acanthocarpiceae

توصیف ریختشناسی گونه ( Sargassum crassifolium J. Agardh 1848: 326شكل :)2

هولوتیپ جنس.S. bacciferum (Turner) C. Agardh :
متراد S. aquifolium (Turner) C. Agardh :

رگبر

تالها به طول  94سانتیمتر ،به رنگ قهوهاي تیاره تاا
روشن با هولدفست قرصی به قطار  9میلایمتار مشااهده
شدند .محاور اصالی و انشاعابا آن مساطح و صاا

(روزنه ها) کوچک و اغل

و

نامشخص در هر دو طر

اصلی پراکنده اند .وزيكول ها روي انشاعابا

فرعاای در کنااار پهنااکهااا و رسااکتاکل هااا بااوده ،بااه
شكل هاي کروي تا بیضوي ،اغلا
براکته اي در رأ

باا منقاار ياا ناو

ديده می شوند .طول وزيكول ها  4و

ضخامت محور اصلی يک میلایمتار انادازهگیاري شاد.

عرض آن  9-1/4میلی متر و نسبت طول باه عارض آن

پهنااکهااا چرماای ،نیاازهاي پهاان تااا کشاایده بااا حاشاایه

 1/4میلی متر است .پايه وزيكول ها پهان تاا براکتاه اي،

بر ها گرد

هم انادازه ياا کوتااه تار از وزيكاول هاا ( طاول پاياه 1

و قاعده بر ها نامتقارن تا گاوهاي باا

میلاایمتاار) اناادازهگیااري شااد .باار روي وزيكااولهااا

کوتاه مشاهده گردياد .طاول پهناکهاا 9-2/4

و در حاشیه اکثر آنها دندانه هااي رياز

دندانهدار تا مضاع
و گاهی مضاع
دمبر

مشاهده گرديد .رأ

سانتیمتر و عرض آن  2-1/4میلیمتر اندازهگیري شد.
نسابت طااول بااه عاارض پهناکهااا در قساامتهاااي

کريکتواستوما

ديده شد .گونه ها تک پايه ،رساکتاکل هاا اساتوانهاي باا
حاشیه صا

تاا دنداناه دار ،سااده تاا منشاع

مشااهده

فوقانی ،میانی و تحتاانی تاال باه ترتیا  15 ،91 :و 21

شدند .طول رسکتاکلها  9-2و عرض آنها  1/9میلیمتر

اصاالی نامشااخص و تنهااا در

هاا و

میلاایمتاار بااود .رگباار
قسمت قاعده بر

ديده می شاود .کريکتواساتوما هاا

و رسکتاکل ها با آرايش خوشه مانند در کنار بر
وزيكولها قرار گرفتهاند.

شكل  (a :Sargassum crassifolium -2شكل کلی تال جلبک؛  (bساختار انوا بر ها؛  (cساختار وزيكولها؛  (dساختار رساکتاکل؛  (eبارش
عرضی رسکتاکل ).(scale bar: a=3 cm, b, c, d=5mm
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توصیف ریختشناسی گونه ( Sargassum oligocystum Montagne 1845شكل :)1
هولوتیپ جنسS. bacciferum (Turner) C. Agardh :

اصلی مشخص ،کريکتواستوما هاا بازر

متراد Carpacanthus oligocystus (Montagne) :

در دو طر

. Kutzing 1849

نامتقارن و دمبر

اندازه تال  29تا  94سانتی متر و رنگ تاال قهاوه اي
تیره تا روشن مشاهده شد .اين جنس داراي هولدفست

رگبر

و مشاخص

اصلی پراکندهاند .قاعده بر

ها

کوتاه وجود دارد .وزيكول ها روي

انشعابا فرعی در کنار پهنکها از نظر اندازه متغیرناد
و به شكل کروي تا بیضوي يا تخممرغی ،بدون ناو

مخروطی و پهن به قطر  9میلیمتر است .محور اصلی و

يا به ندر نو

انشعابا آن مسطح و فشرده و ضخامت محور اصلی 9

و عرض آنها  4/1-9میلی متر و نسبت طاول باه عارض

میلیمتار و انشاعابا ثانوياه باه صاور متنااوب روي

آن  2/12میلی متر بود .پايه وزيكول ها گاوهاي سااده و

انشعابا اولیه قرار گرفتهاند .پهنک ها تخممرغی پهان

طااااول پايااااه  0میلاااایمتاااار اناااادازهگیااااري شااااد.

هاا دنداناه دار باا دنداناههااي

کريکتواساااتوما هاااا روي پاياااه وزيكاااول و خاااود

هاا گارد و

وزيكولها به صور نامنظم وجود دارند .گونهها تک

دندانه دار بود .طول پهنک ها  4-4ساانتی متار و عارض

پايه ،رسکتاکل ها به صور نار و مااده (انادروژينو )

آن  21-9میلی متر انادازه گیاري شاد .نسابت طاول باه

به طول  3و عرض  9میلی متر ،زگیلدار يا باا خارهااي

عرض پهنک ها در قسمت هاي فوقانی ،میانی و تحتانی

اناادکی در حاشاایه ديااده شاادند .رسااکتاکلهااا هاام ب اه

تا کشایده ،حاشایه بار
بزر

و ناامنظم مشااهده شاد .رأ

بار

تال به ترتی  0/5 ،21 :و  4/50میلیمتر باود .رگبار

دار ديده شدند .طول وزيكول ها 0-5

صور ساده و هم منشع

وجود داشتند.

شكل  (a :Sargassum oligocystum -1شكل کلی تال جلبک؛  (bسااختار بار هاا؛  (cسااختار وزيكاولهاا؛  (dسااختار رساکتاکل؛  (eبارش
عرضی رسکتاکل ).(scale bar: a=3 cm, b, c, d=5mm
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بررسی گونههاي  Sargassumاز بخشههاي  Acanthocarpiceaeو  Sargassaceae) Malacocarpicaeو  (Phaeophyceaeدر ...

بخشه Malacocarpicae

توصیف ریختشناسی گونه ( Sargassum baccularia (Mertens) C. Agardh 1824: 304شكل :)9

هولوتیپ جنس.S. bacciferum (Turner) C. Agardh :

تحتانی تال به ترتیا  22/9 ،24/1 :و  19میلای متار باود.

Fucus baccularia

اصلی باريک و مشخص و کريکتواساتوما هاا

( Basionymeناااام اصااالی):

رگبر

. Mertens

کوچک در هر دو طر

ساینونیم هتروتیکیاکFucus baccularia Mertens :

وزيكول ها روي انشاعابا فرعای در کناار پهناک هاا و

. 1819
تالها باريک و به طاول  49ساانتیمتار و رناگ تاال

رگبار

اصالی پراکنادهاناد.

رسکتاکل ها بوده ،کروي تا بیضوي با رأ

گرد و صا

ديده مایشاوند .اگرچاه باه نادر ناو

کاوچكی در

قهوه اي روشن تاا تیاره مشااهده شاد .ايان جانس داراي

بعضاای از گونااههااا ديااده شااد .طااول وزيكااولهااا 4-5

هولدفست قرصی کوچک باه قطار  1میلای متار و داراي

میلی متر و عرض آن  5میلی متر و نسبت طول باه عارض

چندين انشعاب اولیاه کاه باه طاور متنااوب و ماارپیچی

آن يک میلیمتر بود .پايه وزيكولهاا گاوهاي و میلاهاي

روي انشعاب اولیاه قارار گرفتاه اسات .محاور اصالی و

هم اندازه يا اغل ،کوتاهتر از وزيكولها (طول پايه 9-2

ب اه ناادر در برخاای

میلاایمتاار) اناادازهگیااري شاادند .گونااههااا دو پايااه،

قسمت ها خاردار با ضخامت يک میلی متر ديده میشود.

رسکتاکلهاي نر استوانهاي با حاشیه صا  ،ساده ،يک يا

پهنکها نیازهاي سااده باا حاشایه صاا

تاا دنداناههااي

دو باار منشاع

و رساکتاکل مااده ساه گاوش باا حاشاایه

بر

ها گرد تا تیز و

خاردار ،ساده تا منشع مشاهده شد .طول رسکتاکل ها 4

ها نامتقارن مشاهده گرديد .طاول پهناک هاا

میلیمتر و عارض آنهاا  1-2میلایمتار و رساکتاکلهاا باا

 9-1سانتی متار و عارض آن میلای متار  5-2باود .نسابت

آرايش خوشهمانند در کنار بر

ها و وزيكاول هاا قارار

طول به عرض پهنک ها در قسمت هاي فوقاانی ،میاانی و

گرفتهاند.

انشااعابا آن اسااتوانهاي و صااا

نامنظم و ريز مشاهده گرديد .رأ
قاعده بر

شكل  (a :Sargassum baccularia -9شكل کلی تال جلبک؛  (bانوا بر ها؛  (cساختار وزيكولهاا؛  (dسااختار رساکتاکل مااده؛  (eسااختار
رسکتاکل نر؛  (fبرش عرضی رسکتاکل ماده؛  (gبرش عرضی رسکتاکل نر ).(scale bar: a=3 cm, b, c, d=5mm
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توصیف ریختشناسی گونه ( 1848: 315 Sargassum henslowianum C. Agardhشكل :)5
هولوتیپ جنسS. bacciferum (Turner) C. Agardh :

رگبر

اصلی پراکندهاند .وزيكول ها روي انشاعابا

تال ها به طول  91-24سانتی متار باه رناگ قهاوه اي

فرعاای در کنااار پهنااکهااا و رسااکتاکلهااا بااوده ،بااه

تیره با هولدفست قرصی پهن به قطر  9میلی متر مشاهده

شكلهاي کروي تا واژ تخممرغی با نو

گارد دياده

شدند .محور اصلی کوتاه و استوانه اي و داراي چندين

شدند .طول وزيكول ها  9-1میلی متر و عرض آن 1-2

انشعاب اولیه است .پهنک ها چرمی ،نیازه اي خطای تاا

میلی متر باود .پاياه وزيكاول هاا میلاه اي و مساطح ،هام

نیزه اي پهن و در قاعاده باه صاور سااده تاا منشاع

اندازه يا بلندتر از قطر وزيكول ها و گاهی داراي زوايد

مشاهده گرديد .رأ

بر

ها گرد تا کند و تیارهتار و

خاااردار (طااول پايااه  5میلاایمتاار) مشاااهده شااد .در

کوتاااه مشاااهده

وزيكول ها کريکتواستوما وجود داشات.گوناه هاا دو

و باه نادر

پايه ،رسکتاکل هاي نر استوانه اي ساده تا منشع  ،داراي

قاعااده باار

هااا نامتقااارن بااا دمباار

گرديد .بر

هاي تحتاانی حاشایه صاا

و اره اي

زواياد خارمانناد در سااطح و رساکتاکل مااده دوکاای و

موجدار و بر

هااي فوقاانی عمادتا مضار

مشاهده گرديد .طول پهنک ها  4-5سانتی متر و عارض

کشیده هستند .طول رسکتاکل هاا  5میلای متار و عارض

اصاالی مشااخص و

آنها  2/4میلی متر و رسکتاکل ها به آرايش خوشاه مانناد

آن  5-2میلاایمتاار بااود .رگباار

کريکتواستوما ها کوچک و نامنظم در هار دو طار

در کنار بر

ها و وزيكولها قرار گرفتهاند.

شكل  (a :Sargassum henslowianum -5شكل کلی تال جلبک؛  (bانوا بار هاا؛  (cسااختار وزيكاولهاا؛  (dسااختار رساکتاکل؛  (eبارش
عرضی رسکتاکل ).(scale bar: a=3 cm, b, c, d=5mm

بحث

رسااکتاکلهاااي صااا و بخشااه  Acanthocarpiceaeب اه

در ايااان پاااژوهش ،گوناااههااااي دو بخشاااه مهااام

واسااطه وجااود رسااکتاکلهاااي خاااردار از يكااديگر قاباال

 Malacocarpicaeو  Acanthocarpiceaeمعرفی شادند.

تفكیک هستند .اين گونه ها اغلا در ناحیاه زيار جازر و

گونااااههاااااي بخشااااه  Malacocarpicaeبااااا داشااااتن

مدي به ويژه در ماههاي سرد سال مشاهده شدند و تاراکم
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بررسی گونههاي  Sargassumاز بخشههاي  Acanthocarpiceaeو  Sargassaceae) Malacocarpicaeو  (Phaeophyceaeدر ...

بیش از حد گونههاي  S. oligocystumبه وياژه در ناحیاه

کاه  S. oligocystumداراي رساکتاکلهاايی باا خارهااي

بین جزر و مدي بندر لنگه باعث ايجاد کمربندي قهاوهاي

رأسی است .در حالی کاه  )2349( Tsengاظهاار داشات

رنااگ شااده بااود .وجااود بسااترهاي سااخت و جامااد در

گونااااه  S. oligocystumموجااااود در چااااین داراي

سواحل جزر و مدي جناوبی اياران از عوامال اساسای در

وزيكول هاي تخممرغی تا بیضوي شاكل و گااهی داراي

پااراکنش و حضااور گونااههاااي نااامبرده اساات .گونااه

برجسااتگیهااايی در رأ

هسااتند .همچنااین ،گونااه S.

 S. bacculariaباااا داشاااتن سااااقه خااااردار و گوناااه

 crassifoliumبه خاطر داشاتن حاشایههااي مضااع

 S. crassifoliumبااا داشااتن باار هااايی بااا حاشاایههاااي
دندانه دار و مضاع
نو

(دوپلیكیت) و وزيكاول هااي داراي

بر

ها و وزيكول هااي داراي ناو

در

براکتاهاي باا نتااي

 )1113( Abdel-Kareemدر ساااواحل خلااای فاااار

و

براکتهاي از ساير گونهها به خوبی متمايز بودناد .در

 Noiraksarو  )1114( Ajisakaدر خلی تايلناد مطابقات

گونااه  S. henslowianumاز بخشااه ،Malacocarpicae

دارد .در اياان پااژوهش ،بااا بررساای دقیااق ويژگاایهاااي

هاي قاعدهاي بزرگتر از بخشهااي فوقاانی و

ريخت شناسی گونه هاي دو بخشه  Acanthocarpiceaeو

نیااز باار هاااي دو يااا چنااد بااار منشااع در قاعااده ،از

 Malacocarpicaeبه خاوبی از يكاديگر متماايز شادند و

ويژگی هاي ارزشمند براي شناسايی ايان گوناه محساوب

باااا توجاااه باااه اينكاااه تااااکنون مطالعاااه تاکساااونومی و

میشود .شكل رسکتاکلها صفت مهمای در شناساايی S.

سیستماتیكی روي بخشههاي اين جانس صاور نگرفتاه

 bacculariaاست و طول آنها کمتر از  1سانتیمتار باود.

بود اين پژوهش گامی ارزشمند در راستاي تقويت فلور و

دو گوناه  S. bacculariaو  S. polycystumباا توجاه باه

شر تاکسونومی اين جانس بسایار مهام از جلباک هااي

داشتن صفا مشابه فراوان به ويژه در تال هااي جاوان باه

قهوهاي محسوب میشود.

وجود بر

جاي همديگر شناسايی مایشاوند Tseng .و  Luدر ساال
 2331اظهار داشتند که انشعابا

اولیه در S. baccularia

اسااتوانهاي و صااا هسااتند .همچنااین)2331( Trono ،

سپاسگزاری
نگارناادگان از حمايااتهاااي مااالی و علماای گااروه

مشاهده کرد که انشاعابا در قاعاده مساطح و باه سامت

زيسااتشناساای دانشااگاه اصاافهان و نیااز اداره شاایال

بخشهااي فوقاانیتار مادور هساتند .اگرچاه  Ajisakaو

آبهاي دور چابهار ،بخش اکولوژي بندر لنگه و استان

همكارانش ( )2333معتقدند کاه گااهی ممكان اسات در

بوشااهر ب اه خاااطر همكاااري در اجااراي اياان تحقیااق و

اين گونه انشعابا خاردار مشاهده شود .نتاي مشااهدا

عملیا نمونهبارداري در اساتانهااي مختلا

قادردانی

پااژوهش حاضاار و مقايسااه

مااینماياد .همچنااین ،از آقاااي پروفسااور Olivier De

شار توصایفی

 Clerckدر گروه پژوهشی جلبکشناسی دانشگاه گنت

موجود در گونه هاي مشابه در کشاورهاي ماالزي و ژاپان

کشور بلژيک به خااطر همكااري در تأيیاد و شناساايی

مطابقت دارد Noro .و همكاران ( )2335گزارش نمودند

گونههاي  Sargassumصمیمانه سکاسگزاريم.

گونااههاااي ايااران باار اسااا

ويژگی هاي ريخت شناسی دقیقا بر اسا
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Revision of the Sargassum species (Sagassaceae, Phaeophycaeae)
from Acanthocarpicae and Malacocarpicae sections
in Iranian southern coasts
Masoumeh Shams, Saeed Afsharzadeh * and Gholamreza Balali Dehkordi
Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran

Abstract
Sargassum C. Agardh (Sagassaceae, Phaeophycaeae) is a brown algae in the Iranian southern
coasts which they showed high density along the subtidal zone of area. In this study, the
features of four species of Acanthocarpicae (S. crassifolium J. Agardh and S. oligocystum
Montagne) and Malacocarpicae (S. baccularia (Mertens) C. Agardh, S. henslowianum C.
Agardh) were described. Species within the Malacocarpicae section were typified by having
smooth receptacles, whereas those in the Acanthocarpicae section had spiny receptacles. Also,
presence of discoid to conical holdfast, elongated to lanceolate leavesand with wavy to
denticulate margin were the main characters of these sections. S. baccularia was characterized
by less sping branches compared to other species. S. crassifolium and S. oligocystum had
flattened primary branches, their leaves mostly wavy or denticulate at margins, with leaf-like
mucronate at vesicles apex and racemose to paniculate receptacles.
Key words: Taxonomy, Sargassum, Iranian southern coasts, Morphology
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