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 Gracilariacorticataو  Gracilariopsispersicaتاثیر تراکم اولیه ذخیره سازی بر رشد جلبک های قرمز 

 بعنوان پتانسیل آبزی پروری دریایی در خلیج فارس

 

 4عبدالرسول دریایی، 3محمد امین سلطانی پور، 2میرمسعود سجادی، *1اسماعیل کرمی

 

 بیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران. گروه شیالت، دانشکده کشاورزی و منابع ط1

 . گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس، ایران2

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان. 3

 شیالت هرمزگان . اداره کل4

 

 چکیده

و Gracilariopsis persicaقرمز  های جلبک اولیه ذخیره سازیاین مطالعه به منظور بررسی تاثیر تراکم 

Gracilariacorticata  انجام شد. در این تحقیق،سه تراکم اولیه ها بر روی میزان رشد و زی توده کل این جلبک

gm
-1 05 ،gm

gmو  120 1-
روز در فصل  40قرمز در سواحل خلیج فارس )بندرعباس( طی های جلبک از  255 1-

جلبک ها از محیط طبیعی جمع آوری شده و بر روی طناب های پلی اتیلنی در  .قرار گرفتاستفاده  مورد زمستان

-و زی توده کل هر دو هفته یکبار اندازه گیری می (RGR)نسبیمیزان رشد  محیط طبیعی دریا کشت داده شدند.

یزان رشد، اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که از لحاظ م pHو شد. در طی دوره آزمایش فاکتورهای دما، شوری

(. جلبک هایی که >50/5Pاختالف معنی دار وجود داشت )تراکم ذخیره سازی در هر دو گونه  بین تیمارهای مختلف

gmبا تراکم اولیه 
نسبت به سایر تیمارها در هر دو گونه از درصد رشد نسبی باالتری برخوردار کشت شده بودند  05 1-

gmروزه در تراکم اولیه  40دوره  . میزان زی توده کل در پایان(>50/5P)بودند 
از همه تیمارها باالتر بود.  255 1-

 Gracilaria corticataبیشتر از گونه  Gracilariopsis persicaعالوه بر این آزمایش کنونی نشان داد که رشد گونه 

 Gracilariopsisقرمز های می تواند بر روی رشد جلبکذخیره سازی اولیه آزمایش حاضر نشان داد که تراکم  است.

persica وGracilaria corticata و جلبک  داشته باشد تاثیرGracilariopsis persica  در مقایسه با

Gracilariacorticata .رشد بیشتری داشته و از پتانسیل بهتری برای پرورش تجاری در خلیج فارس برخوردار است 

 

رشرد، خلریج    ،ذخیرره سرازی   ترراکم  ،Gracilariopsis persica،Gracilaria corticat جلبک قرمز،کلیدی: واژگان

 فارس
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 . مقدمه1

ماکروآلگ ها منابع مهم تجاری برای تولید غذا، علوفه 

و تولیدات دارویی و فرآورده های دیگر می باشند 

(Critchley, 1993; Yang et al., 2006) در سال .

 11میزان جلبک های پرورشی در حدود  2551

میلیارد دالر بوده است  1میلیون تن و به ارزش 

(FAO, 2010) جلبک های دریایی متعلق به جنس .

گراسیالریا به عنوان منبع غذایی بسیار با اهمیت برای 

انسان، حیوانات دریایی و نیز منبع آگارهای صنعتی 

 ;Zemke-White and Ohno, 1999)مطرح هستند 

Tseng, 2001; Wang, 2002) درصد آگار  15. حدود

 (Tseng, 2001).دنیا از گراسیالریا بدست می آید 

گونه های مهم آگاروفیت اقتصادی در سطح جهان 

گونه تعیین شده اند که حدود  355تقریبا حدود 

گونه از آنها در حال حاضر کاربرد فراوانی دارند  115

(Rueness, 2005).  امروزه تقاضای جهانی آگار برای

مصارفی نظیر مواد الکتروفورز و محیط کشت باکتریها 

. (Choi et al., 2006)در حال افزایش است 

ها در مقیاس بزرگ در چندین کشور، مانند گراسیالریا

-شیلی، چین، تایوان، ویتنام و نامبیا پرورش داده می

 ;Skriptsova and Nabivailo, 2009)شوند

Critchley and Ohno, 1998) بسیاری از کشورهای .

گرمسیری تحقیقاتی را برای پرورش جلبک های 

دریایی به عنوان جایگزین مناسب برای امرار معاش 

جوامع ساحلی و همچنین به عنوان یک بخش از 

 Thirumaranand)مدیریت سواحل انجام می دهند

Anantharaman, 2009).  نور، درجه حرارت، مواد

 غذی کافی و شرایط پرورش تیمارهای مختلف مانندم

از ی یهای دریا جلبکعمق پرورش در  اولیه وتراکم 

. (Yang et al., 2006)اهمیت ویژه ای برخوردار است 

پرورش گراسیالریا در مقیاس وسیع نیازمند شناخت 

اکولوژی و فیزیولوژی جلبک های دریایی و تغییرات 

پرورش است فصلی پارامترهای محیطی مکان 

(Marinho-Soriano et al., 2006) . 

تغییرات مکانی و زمانی عوامل غیر زنده در مزارع 

پرورشی جلبک های دریایی باید به سمت تولید 

ماکزیمم هدایت شوند. عوامل غیر زنده می توانند 

تولید گراسیالریا را تحت تاثیر قرار دهند، اما تعداد 

کمی از آنها را می توان در یک مقیاس بزرگ در 

مزارع پرورشی دستکاری نمود، بنابراین بعد از انتخاب 

کارشناسی شده مکان پرورش، تاکید بر درک روابط 

یت ویژه ای برخوردار است. بین این فاکتورها از اهم

دو فاکتور تراکم ذخیره سازی و فراوانی برداشت را 

می توان بطور موثری در محیط پرورشی دریا 

دستکاری و به سمت تولید بهینه جلبک ها هدایت 

. در بعضی (Pizarro and Santelices, 1993)کرد 

گونه ها با افزایش تراکم، مرگ و میر افزایش یافته 

، بعضی (Cousens and Hutchings, 1983)است 

گونه ها رشد سریعتری داشته و به اندازه بزرگتری با 

 ,Schiel and Choat). افزایش تراکم می رسند 

تراکم را در محیط پرورش می توان بازسازی  (1980

یا از طریق کشت افزایش داد، همچنین می توان در 

یک سطح نگه داشت یا از طریق شدت برداشت و 

 .(Pizarro and Santelices, 1993)فراوانی کاهش داد 

در مطالعه حاضر، میزان رشد نسبی جلبک های قرمز 

Gracilariopsis persica  وGracilariacorticata  و

تاثیر تراکم اولیه ذخیره سازی بر میزان درصد رشد 

نسبی و زی توده آنها مورد بررسی قرار گرفت و 

ظرفیت و پتانسیل این گونه ها به عنوان آبزی پروری 

 دریایی در خلیج فارس مورد مطالعه قرار گرفت.

 

 . مواد و روش ها2

این پروژه در سایت تحقیقاتی سورو وابسته به مرکز 

حقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان انجام ت

شد. مزرعه پرورشی مذکور در سواحل بندرعباس واقع 

شده است. دارای سواحل ماسه ای بوده و از جریان 

آب مناسب برخوردار است. مکان مورد نظر زیستگاه 

طبیعی جلبک های دریایی نیز می باشد و از 

 ت.فاکتورهای مناسب برای پرورش برخوردار اس

و  Gracilariopsis persica گونه های

Gracilariacorticata  از سواحل خلیج فارس )بندر

عباس( جهت انجام پروژه جمع آوری و سپس به 
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مکان پرورشی انتقال داده شدند. جلبک های دریایی 

جهت جلوگیری از خشکیدگی با کیسه های پلی 

اتیلنی حمل گردید. جوانه های سالم و شاداب مورد 

 فاده قرار گرفتند.است

 Gracilariopsisجوانه های با کیفیت گونه های 

persica  وGracilariacorticata  05در وزن های ،

گرم جدا شدند. سپس این دسته ها بر  255و  120

روی هر متر طناب پلی اتیلنی کشت داده شد. طول 

متر بود بنابراین به ترتیب بر روی هر  3هر طناب 

 گرم جلبک کشت داده شد.  155و  370، 105طناب 

و  Gracilariopsis persicaجلبک های قرمز 

Gracilariacorticata  با سه تراکم ذخیره سازی

gmمختلف اولیه 
gm(، 1)تیمار 05 1-

( 2)تیمار120 1-

gmو 
( گرم در هر متر طناب پرورشی 3)تیمار 255 1-

در این پروژه مورد آزمایش قرار گرفت. برای هر تراکم 

 40سه تکرار در نظر گرفته شد و طول دوره پرورش 

روز بود. در طی دوره پرورش هر دو هفته یک بار 

و زی توده جلبک ها اندازه  (RGR)میزان رشد نسبی 

اکتور های گیری می شد. در طی دوره آزمایش ف

آب اندازه گیری شدند.  pHدرجه حرارت، شوری و 

 Evansاز طریق فرمول  میزان رشد نسبیدرصد 

 (محاسبه گردید:1772)

RGR (%) = ln (FW) – ln (IW) /T*100 
=  T، اولیه= وزن  IWوزن نهایی،  =FWدر این فرمول 

 .تعداد روزهای پرورش می باشد

برای تجزیه و تحلیل  SPSS( v. 16.0از برنامه آماری )

نتایج بدست آمده در خصوص فاکتور های مورد 

بررسی استفاده شد، بطوریکه از آنالیز واریانس یک 

( جهت تعیین اختالف One-Way ANOVAطرفه )

معنی دار در فاکتور های مورد بررسی بین تیمار های 

غذایی و همچنین برای تعیین سطوح عملکرد نتایج 

ای غذایی از آزمون چند دامنه بدست آمده در تیمار ه

Duncan  درصد استفاده شد.  70با سطح معنی دار

مشخص شده  (P<0.05)تفاوت بین تیمار ها با سطح 

و نتایج بصورت میانگین و انحراف از معیار 

(S.D±Mean ) .نشان داده شدند 

 

 . نتایج3

درجه حرارت آب که در طی دوره پرورش اندازه 

درجه  37/23±10/1گیری شد، بطور متوسط 

سانتیگراد بود. میزان هدایت الکتریکی آب 

43/5±17/00 (ms/cm)  وpH  آن حدود

 بدست آمد. 17/5±57/1
روز  10نتایج و بررسی این مطالعه نشان داد که در 

 05اول دوره پرورش میزان افزایش محصول تیمار 

گرم در هر متر طناب بود و  0/300±20گرم به حدود 

برابر  11/7میزان محصول حدود  به عبارت دیگر

گرم  405افزایش نشان داد. با توجه به این نرخ تولید، 

 10متری( پس از  3نشای اولیه این تیمار )هر طناب 

گرم افزایش یافته بود. در همین مدت  3255روز به 

گرمی به ترتیب به  255و  120تیمارهای 

گرم رسیده بودند، که در  022±20و  27±1/311

برابر افزایش وزن نشان داده اند،  11/2و  73/2حدود 

 10گرم وزن کل آنها پس از  4155و  3355بنابراین 

 روز بود. 

گرم در هر  05پرورش میزان تولید تیمار  35در روز 

گرم افزایش یافت و در طی  1/711±27متر طناب به 

 255و  120یه این مدت تراکم های ذخیره سازی اول

گرم  1117±121و  1/111±17گرمی به ترتیب به 

روزه میزان  40در هر متر رشد نمودند. در پایان دوره 

و  120، 05متوسط محصول وزن ذخیره سازی اولیه 

و  1411±25، 1105±17گرم به ترتیب به  255

گرم در هر متر افزایش یافته بودند. در  145±1141

ماس کل در طی بیومتری ها تغییر میزان بیو 1نمودار 

 ارائه شده است.
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 (n=3)( gm-1)در تیمارهای مختلف تراکم ذخیره سازی در طی دوره پرورش  Gracilariopsispersicaتغییر زی توده  -1نمودار

 

میزان درصد رشد نسبی تراکم های مختلف در جدول 

آورده شده است. بطور کلی باالترین رشد  1

روز اول پرورش و با تراکم  10( در 47/5±51/13%)

( بدست آمد، در حالیکه کمترین 1گرم )تیمار 05

گرم حاصل شده  255رشد با تراکم حداکثر یعنی 

گرم باالترین  05پرورش تراکم  35است. در روز 

 را نشان داده است.% 17/7±47/5میزان رشد 

 
( )انحراف n=3)در تیمارهای مختلف تراکم ذخیره سازی  Gracilariopsispersicaگونه  (RGR). شاخص درصد رشد نسبی 1جدول 

 میانگین( ±معیار 

 

 )%( 3تیمار )%( 2تیمار )%( 1تیمار روز پرورش

 a7/5±14/12 b37/5±47/1 b04/5±41/0 دهم

 a47/5±51/13 b01/5±11/7 b32/5±37/1 پانزدهم

 a47/5±17/7 b20/5±44/1 c34/5±72/0 سی ام

 a53/5±71/7 b54/5±31/0 c11/5±11/4 چهل و پنجم

با حروف  (Mean±S.D)میانگین و انحراف از معیار 

انگلیسی متفاوت در هر ردیف نشان دهنده اختالف 

 .(>50/5P)معنی دار آماری در تیمارها می باشند 

برای ارزیابی تاثیر تراکم ذخیره سازی اولیه بر میزان 

آنالیز واریانس یکطرفه  Gracilariopsispersicaرشد 

در واحد متر در تراکم های  (RGR)میزان رشد نسبی 

پرورش  10و  15مختلف نشان داد که در روزهای 

از لحاظ میزان رشد  3و  2با تیمارهای  1بین تیمار 

، در همین (>50/5P)داشت اختالف معنی دار وجود 

از لحاظ میزان رشد  3و  2مدت بین تیمارهای 

. در روز (<50/5P)اختالف معنی داری وجود نداشت 

پرورش میزان رشد در بین هر سه تیمار  40و  35

. بنابراین در (>50/5P)اختالف معنی دار نشان داد 

روز دوره پرورش جلبک قرمز  40طی 

Gracilariopsispersica ترین میزان رشد باال

گرم در  05%( با تراکم ذخیره سازی 47/5±51/13)

پرورش بدست آمد. در پایان دوره پرورش نیز  10روز 

گرم در متر میزان رشد  05تراکم ذخیره سازی 

باالتری را نسبت به بقیه تیمارها نشان داد 

گرم در  255%( و تراکم ذخیره سازی 53/5±71/7)

%( را در پایان  11/4±11/5متر کمترین میزان رشد )

 دوره پرورش داشت.
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روز  10نتایج و بررسی این مطالعه نشان داد که در 

 05اول دوره پرورش میزان افزایش محصول تیمار 

گرم در هر متر طناب بود،  255±11گرم به حدود 

برابر را نشان داد که  4یعنی افزایش وزنی در حدود 

متری( از  3اب بنابراین نشاء اولیه این تیمار )هر طن

گرم رسیده بود و در همین  1155±35گرم به  405

گرمی به ترتیب به  255و  120مدت تیمار های 

گرم در هر متر طناب رسیده  4/444±17و  15±311

بودند که وزن کل این تیمارها نیز به ترتیب به 

گرم رسیده بودند. در  4555±11و  20±2155

اب در چهار میزان تولید در هر متر طن 2نمودار 

 مرحله اندازه گیری آورده شده است.

 
 

 (n=3)(gm-1)در تیمارهای مختلف تراکم ذخیره سازی در طی دوره پرورش  Gracilaria corticata. تغییر زی توده 2نمودار 

 

گرم در  05در روز سی ام پرورش میزان تولید تیمار 

افزایش یافته بود و در  4/444±17متر طناب به  هر

و  120طی این مدت تراکم های ذخیره سازی اولیه 

 0/100±15و  1/411±17گرمی به ترتیب به  255

 40گرم در هر متر رشد کرده بودند. در پایان دوره 

روزه میزان متوسط محصول وزن ذخیره سازی اولیه 

ترتیب به گرم در هر متر طناب به  255و  120، 05

گرم افزایش یافته  711±25و  17±4/044، 20±377

بودند که وزن کل این تیمارها نیز به ترتیب به 

 گرم رسیده بودند. 1105و  4755، 3405

 2میزان رشد نسبی تراکم های مختلف در جدول 

آورده شده است. بطور کلی باالترین رشد در روز 

بدست  (1گرم )تیمار 05پانزدهم پرورش و با تراکم 

آمد، در حالیکه کمترین رشد با تراکم حداکثر یعنی 

( حاصل شده است. در روز پانزدهم 3گرم )تیمار 255

درصد باالترین  22/7±00/5گرم با  05پرورش تراکم 

درصد  31/0±21/5گرم در متر با  255رشد و تراکم 

 05پرورش تراکم  35کمترین رشد را داشتند. در روز 

درصد را  1/4±21/5میزان رشد  گرم در متر باالترین

 نشان داده است.
 

در تیمارهای مختلف تراکم ذخیره سازی در طی دوره پرورش  Gracilariacorticataگونه (RGR). شاخص درصد رشد نسبی 2جدول 

(n=3 انحراف معیار( )± )میانگین 

 )%( 3تیمار )%( 2تیمار )%( 1تیمار روز پرورش

 a00/5±30/12 b71/5±22/1 b4/5±33/7 دهم

 a00/5±22/7 b21/5±57/1 b21/5±31/0 پانزدهم

 a11/5±7/0 b21/5±1/4 سی ام
b41/5±70/3 

 a11/5±47/4 b51/5±21/3 c53/5±7/2 چهل و پنجم

با حروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف نشان دهنده اختالف معنی دار آماری در تیمارها می  (Mean±S.D)میانگین و انحراف از معیار 

 .(>50/5P)باشند 
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برای ارزیابی تاثیر تراکم ذخیره سازی اولیه بر میزان 

آنالیز واریانس یکطرفه  Gracilariacorticataرشد 

در واحد متر در تراکم های  (RGR)میزان رشد نسبی 

 10و  15مختلف نشان داد که میزان رشد در روز 

اختالف معنی  3و  2با تیمارهای  1پرورش بین تیمار 

، در همین مدت بین (>50/5P)دار وجود داشت 

از لحاظ میزان رشد اختالف معنی  3و  2تیمارهای 

 40و  35. در روز (<50/5P)داری وجود نداشت 

شد در بین هر سه تیمار اختالف پرورش میزان ر

. در پایان دوره (>50/5P)معنی دار نشان می دهد 

گرم میزان رشد  05پرورش نیز تراکم ذخیره سازی 

باالتری را نسبت به بقیه تیمارها نشان داد 

گرم  255%( و تراکم ذخیره سازی 11/5±47/4)

%( را در پایان دوره 7/2±53/5کمترین میزان رشد )

 پرورش داشت.

گونه های (RGR)میزان رشد نسبی  3در نمودار 

Gracilariopsis persica  وGracilariacorticata 

در بهترین تراکم ذخیره سازی در طی دوره های 

پرورش مقایسه شده است. هر دو گونه باالترین میزان 

روز اول پرورش داشته اند. در طی تمام  10رشد را در 

میزان  Gracilariopsis persicaدوره های پرورش 

 را داشته است.  رشد باالتری

 

 

 

 
گرم در متر  05در تراکم ذخیره سازی  Gracilaria corticataو  Gracilariopsispersicaگونه های  (RGR). میزان رشد نسبی 3نمودار 

 (n=3)در طی دوره پرورش 

 

 

 و نتیجه گیری بحث. 4

در مطالعه کنونی از سه تراکم اولیه ذخیره سازی 

استفاده شد که در جلبک قرمز 

Gracilariopsispersica  تراکم ذخیره سازی اولیه

روزه با میزان رشد  40گرم در متر در پایان دوره  05

باالترین درصد رشد را نشان داد. بنابراین  71/7نسبی 

تراکم ذخیره سازی با کمترین وزن اولیه، باالترین 

در این مطالعه بیشترین میزان رشد نسبی را داشت. 

در  Gracilariopsispersicaمیزان رشد نسبی جلبک 

 05روز اول دوره پرورش با تراکم ذخیره سازی  10

درصد بود. در پایان دوره  51/13گرم بدست آمد که 

روزه میزان رشد با تراکم ذخیره سازی  40پرورش 

%( و 71/7گرم باالترین میزان را نشان داد ) 05اولیه 

گرم حاصل شد. با  255کمترین میزان رشد با تراکم 
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وده با باالترین تراکم ذخیره این حال بیشترین زی ت

 سازی اولیه بدست آمد.

میزان رشد روزانه جلبک گراسیالریا گزارش شده در 

مقاالت مختلف بسیار متغیر است، محدوده ای از 

تا بیشتر از  (Rebello et al., 1996)درصد  1کمتر از 

را  (Chirapart and Ohno, 1993)درصد در روز  24

Kavlekar (2554 )و  Dhargalkarدر بر می گیرد. 

عنوان نموده اند که تغییرات وسیع در بین نتایج 

گزارش شده دلیل موجهی ندارد و امکان آنالیز نهایی 

نقش متغیرها یا عواملی که قادر است میزان رشد 

باالی روزانه را ایجاد کند وجود ندارد و برای هر گونه 

احتماال مجموعه ای از عوامل محیطی و متغیرهای 

میایی وجود دارد که ماکزیمم رشد مناسب را شی

ایجاد می کند. در مقایسه با گیاهان خشکی زی 

چگونگی جواب و عکس العمل جلبک های دریایی به 

واکنش های مختلف چندان آشکار نیست 

(Santelices, 1990) نوع واکنشی که در تراکم های .

مختلف یافت می شود بسته به گونه و زیستگاه متغیر 

 . (Santelices et al., 1993)است 

Dhargalkar  وKavlekar (2554 در یک مرور از )

میزان رشد مطالعه شده در منابع علمی، متوسط رشد 

درصد در هر روز  7/1جلبک گراسیالریا را حدود 

برآورد نمودند و گزارش کرده اند که در برخی از 

پژوهشها میزان رشد گراسیالریا در برابر متغیرهای 

کی و شیمیایی مورد بررسی قرار گرفته است. در فیزی

این مطالعات تعدادی از متغیرهای کنترل کننده بیان 

شده اند، که شامل جریان آب و بازدارندگی مواد 

مغذی است. در بعضی از مطالعات تحت شرایط مشابه 

تفاوت های معنی داری در رشد بین گونه های 

حرارت، گراسیالریا بدست آمده است. نور، درجه 

شوری و نیتروژن غیر آلی محلول، فسفات، پتاسیم، 

آهن و مواد ریز مغذی همه برای بهبود رشد جلبک ها 

در هر گونه به عنوان یک پروتکل در نظر گرفته شده 

 است.

چندین فاکتور مانند مورفولوژی و ظرفیت تولید مثل 

نور، درجه حرارت، مواد  واکنشتالها، بعالوه ترکیبی از 

و جریان آب عامل موفقیت پرورش در مقیاس  مغذی

نور،  .(Sahoo and Yarish, 2005)بزرگ هستند 

درجه حرارت، مواد مغذی کافی و شرایط پرورش 

عمق پرورش  و تیمارهای مختلف مانندتراکم آغازین

 ,.Yang et al)ی مهم استیهای دریا جلبکدر 

در بعضی گونه ها افزایش تلفات با . (2006

 Cousens and)ارتباط داشته است افزایشتراکم

Hutchings, 1983) بعضی گونه ها سریعتر رشد .

 کرده و با افزایش تراکمبه اندازه بزرگتری می رسند

(Schiel and Choat, 1980) میزان تراکم بسته به .

نوع گونه و زیستگاه تفاوت داشته و نوع واکنش که در 

رده به میزان تراکم باال یا پایین دیده می شود گست

نظر می رسد و بر طبق گونه و زیستگاه در نظر گرفته 

.بنابراین (Santelices et al., 1993)می شود 

فاکتورهای غیر زنده متعددی ممکن است محصول 

گراسیالریا را تحت تاثیر قرار دهد، اما تنها تعداد 

اندکی از آنها را در مقیاس بزرگ پرورش می توان 

خاب مکان مناسب، بر دو دستکاری نمود. بعد از انت

عامل، اثرات تراکم ذخیره سازی و شدت برداشت بر 

تولید و تعیین عوامل محیطی تاکید شده است 

(Pizarro and Santelices, 1993).Santelices  و

از طریق دستکاری میزان ذخیره  (1773)همکاران 

را تا  Gracilariachilensisسازی اولیه، میزان تولید 

 ایش دادند.% افز30حدود 

Yang  آزمایشی را برای مقایسه  (2551)و همکاران

در  Gracilaria lemaneiformisمیزان رشد گونه 

گرم در  255و  155 ،20،05 تراکم های مختلف اولیه

 دمتر طناب که بر روی طناب هایی ذخیره شده بودن

 را انجام دادند که باالترین میزان رشد نسبی در حدود

در روز برای تیماری که کمترین وزن را  درصد 11/ 7

 (1773)و همکاران  Chaoyuanبت شده بود. ،ثداشت

شوری ونیتروژن را بر رشد گونه  کشت،تاثیر تراکم 

Gracilariatenuistipitata  و  105با تراکم آغازین

کردند که درصد رشد  بررسیگرم بر متر مربع  405

و  Thirumaran گرم باالتر بود. 105روزانه در تیمار 

Anantharaman (2557 برای بررسی تراکم ذخیره )
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 Kappaphycus alvareziiسازی اولیه بر رشد جلبک 

گرم  255و  105، 120، 155، 70از پنج تراکم 

استفاده نمودند که جالب است بر خالف نتایج ذکر 

گرم باالترین میزان رشد را  120شده تراکم متوسط 

( اختالف 2551) Salumو  Msuyaبدنبال داشت. اما 

معنی داری را در میزان رشد جلبک قرمز 

Kappaphycus alvarezii  تحت تراکم ذخیره سازی

باال و پایین نیافتند، اما در گونه 

Euchemadenticulatum  در میزان رشد تحت تراکم

 ذخیره سازی مختلف اختالف معنی دار یافتند.

در مطالعه کنونی بیشترین میزان رشد نسبی برای 

روز اول  10در  Gracilariacorticataجلبک قرمز 

گرم در متر  05دوره پرورش با تراکم ذخیره سازی 

درصد بود و کمترین میزان رشد  22/7بدست آمد که 

گرم در متر بدست  255درصد با تراکم اولیه  31/0

یزان رشد آمد. در روز سی ام پرورش بیشترین م

گرم در متر بدست آمد.  05درصد با تراکم  7/0نسبی 

روزه میزان رشد نسبی با  40در پایان دوره پرورش 

گرم در متر باالترین  05تراکم ذخیره سازی اولیه 

%( و کمترین میزان رشد با 47/4میزان را نشان داد )

گرم در متر حاصل شد. با این حال  255تراکم 

باالترین تراکم ذخیره سازی بیشترین زی توده با 

و  Pereira در آزمایشی دیگراولیه بدست آمد. 

 ،برای اینکه تاثیر ذخیره سازی اولیه (2551)همکاران 

نور و درجه حرارت را بر رشد و حذف مواد زائد 

ارزیابی کنند میزان  Porphyra diacicaبوسیله گونه 

و  1 ،1/5 ،3/5 ،1/5تیمار مختلف  0تراکم اولیه را در 

وزن تر در هر لیتر در طی سه هفته آزمایش گرم  0/1

کردند ذخیره سازی با تراکم اولیه  بررسی و مشاهده

 بیشترین میزان رشدرا داشت. تر پایین

Santelices ( 1773و همکاران )self – shading  را

عامل احتمالی در کاهش رشد و تولید ذخیره سازی 

نشاء با اندازه بزرگتر می دانند که باعث محدودیت نور 

( آورده اند 1773) Santelicesو  Pizarroمی گردد. 

که مقدار تولید از یک فصل به فصل یا سال دیگر 

تغییر می کند اما آنها یک رابطه قابل پیش بینی با 

ا نمایش می دهند، که یک تراکم ذخیره سازی ر

رابطه خطی بین آنها وجود دارد. در بیشتر موارد این 

نتیجه همپوشانی ناشی از تجمع زی توده گراسیالریا 

است. اگرچه هر فاکتوری میزان نور در دسترس را 

کاهش دهد )مانند بلوم جلبکی، رسوبات موجود در 

آب( سطح اشباع پذیری را کاهش خواهد داد. در 

با افزایش تراکم جلبک قرمز  آزمایشی

Porphyradioica میزانCo2  کاهش، در نتیجه رشد و

 Gao. (Pereira, et al., 2006)تولید نیز کاهش یافت 

( گزارش کرده اند که فتوسنتز و 1771و همکاران )

 Co2زمانی که با  Porphyrayezoensisمیزان رشد 

 هوا دهی شد افزایش یافت.

Kotta ( 2551و همکاران)  نشان داده اند که گونه

و  Furcellarialumbricalisهای 

Coccotylustruncates  از لحاظ رشد رابطه معکوسی

با تراکم داشتند، در آزمایش آنها همچنین زمانی که 

تراکم افزایش داده شد، میزان تابش نور کاهش و رشد 

کم شد. آنها نتیجه گرفته اند که میزان رشد این گونه 

تراکم بوده و در تراکم پایین رشد ها وابسته به 

بیشتری دارند، که فاکتور رقابت ممکن است در تراکم 

باال باعث کاهش نور و در نتیجه کاهش رشد گردد. 

رقابت به عنوان یکی از مهمترین فاکتورها در ساختار 

جوامع ماکروآلگ در دنیا شناخته شده است 

(Cousens and Hutchings, 1983).  با این وجود

عمل رقابت در بین ماکروآلگ های دریایی کمتر 

مطالعه شده است و توانایی رقابت غالبا به اندازه آنها 

 ,Lobban and Harrison)تخمین زده می شود 

2000).Schiel (1710 به این نتیجه رسید که جلبک )

و  Sargassumsinclairiiهای قهوه ای 

Carpophyllum maschalocarpum تراکم باال به  در

رشد و اندازه بزرگتری دست می یابند. عالوه بر این 

 72در مطالعات آنها مشخص شد که در تراکم باالی 

درصد از این گیاهان تولید مثل انجام می دهند اما در 

درصد از آنها قادر به  41مقابل در تراکم پایین تنها 

 تولید مثل بودند. بیشتر افراد این دو گونه جلبک در

تراکم پایین قادر به دست یابی به اندازه مورد نیاز 
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برای تولید مثل نبودند، در مطالعه حاضر دالیلی که 

برتری عملکرد تراکم باالتر را توضیح دهد روشن 

( رقابت برای نور 1نیست ولی احتمال می رود که 

( مواد مغذی محدود کننده رشد 2کاهش یافته بود و 

ز احتمال می رود در تراکم نبودند. در این مطالعه نی

بیشتر هم پوشانی جلبک ها باعث کاهش نفوذ نور و 

در نتیجه کاهش رشد گردد. بعالوه در تراکم بیشتر 

ممکن است مواد مغذی مورد نیاز جلبک ها به اندازه 

کافی فراهم نشده لذا در کاهش رشد موثر باشد. از 

سوی دیگر در هنگام اجرای آزمایش مشاهده شد که 

تراکم بیشتر تلفات باالتر بوده و جلبک ها پایداری در 

کمتری داشتند، که باعث از بین رفتن زی توده و در 

 نتیجه کاهش آن می گردید.

در مقایسه با گونه  Gp. persicaدر این مطالعه گونه 

G. corticata  از رشد بیشتری برخوردار بود در طی

وز ر 40در طی Gp. persicaاین آزمایش میزان رشد 

هرچند در درصد متغیر بود  71/7-11/4پرورش از 

مقایسه با گونه های مختلف گراسیالریا از رشد پایین 

اما از میزان رشد %( 15 -12تری برخوردار است )

باالتری در مقایسه با گونه های دیگری مانند 

%(01/2)G. fisheri%( ،71/5) G. firma  و

%(11/5)G. salicornia  برخوردار بود(Hurtado-

Ponce, 1990) .Yang ( باالترین 2551و همکاران )

روز  21را در طی G. lemaneiformisمیزان زی توده 

gmبه میزان 
gmبا تراکم  120/1201-

بدست  255 1-

آوردند، اما بیشترین میزان رشد نسبی را با کمترین 

 Gp. persicaتراکم ذخیره سازی اولیه بدست آوردند. 

gmروز پرورش به  40در طی 
رسید و  11105-

بیشترین میزان رشد نسبی با کمترین ذخیره سازی 

 اولیه بدست آمد.

 05آزمایش حاضر نشان داد که تراکم ذخیره سازی  

گرم در متر طناب بهترین تراکم ذخیره سازی برای 

پرورش و کشت جلبک های قرمز 

Gracilariopsispersica  وGracilaria corticata 

عالوه بر این مشخص شدکه این جلبک ها می باشد. 

از پتانسیل باالیی برای پرورش در مقیاس بزرگ 

برخوردار هستند و با توجه به تکنولوژی پایین کشت 

آنها، پتانسیل قابل توجهی برای پیشرفت اقتصادی 

 .Gpجوامع ساحلی وجود دارد. عالوه بر این، گونه 

persica  نسبت بهG. corticata  از رشد سریعتری

برخوردار بوده و از پتانسیل باالتری برای آبزی پروری 

 دریایی برخوردار است.
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