
 

77 

شناسیرشدوزمانبهینهکاشتدوماکروجلبکاقتصادیبررسیبوم

 4رئیسیهادی ، 3پور، جلوه سهرابی*2زادی، مرتضی یوسف1زهرا زارعی جلیانی

 ، پست الکترونیکی:ستان هرمزگانشناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، اکارشناسی ارشد، گروه زیست -1
zareizahra92@gmail.com 

، پست الکترونیکی: ستان هرمزگانی، دانشگاه هرمزگان، اشناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایدانشیار، گروه زیست -2
morteza110110@gmail.com 

 sohrabipour2@gmail.comاستادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان، بندرعباس، پست الکترونیکی:  -3
پست الکترونیکی:  ایران، بندرعباس، اسالمی، آزاد دانشگاه ،بندرعباس واحد نخبگان، و جوان پژوهشگران باشگاه -4

raeisi_hadi@yahoo.com 

 15/4/95 تاریخ پذیرش:                                       نویسنده مسوول *                                         5/2/95 تاریخ دریافت:

 است.شناسی  نشریه اقیانوساثر متعلق به  نیحقوق ا یتمام، 1395 یشناس انوسیاق یـ پژوهش یعلم هینشر ©

 چکیده

فارس، مورد بررسی قرار گرفت. های اقتصادی سواحل خلیجسنجی کشت و پرورش ماکروجلبکدر این مطالعه امکان

، با استفاده Hypnea flagelliformisو  Gracilariopsis persicaآگاروفیت و کاراجینوفیت،  کشت و پرورش دو جلبک

های شناور مورد ارزیابی قرار گرفت و ارتباط بین نرخ رشد نسبی و عوامـل فیزیکوشـیمیایی آب بـا آزمـون     از طناب

% و بـرای  77/28، بـا نـرخ رشـد نسـبی     Gp. persicaتوده برای جلبک ترین زیهمبستگی پیرسون سنجیده شد. بیش

 .Gpماه است. میزان رشـد در جلبـک   ماه و دیترتیب مربوط به اسفندر روز، به% دH. flagelliformis ،16/25جلبک 

persica  001/0) ، با اکسیژن آب همبسـتگی مثبـت< P ;558/0 =(R   ( 001/0و بـا دمـا< P ;657/0- =(R   و شـوری

(001/0< P ;607/0- =(R  همبســتگی منفــی و در جلبــکH. flagelliformis( ــا ــا دم ،  P ;706/0- =(R >001/0، ب

های مورد مطالعه، واجد پتانسیل بـاال بـرای کشـت و    دست آمده، ماکروجلبکهمبستگی منفی نشان داد. طبق نتایج به

 .پرورش هستند

، Gracilariopsis persica، Hypnea flagelliformisشناسی کاشت، عوامل فیزیکوشیمیایی آب، بوم :کلمات کلیدی
 .خلیج فارس

 
 

 مقدمه. 1

های سامانههای بارز بومهای دریایی از ویژگیماکروجلبک
 (Nybakken, 1993).دریایی و منابع مهم اقیانوسی هستند 

های دریایی بزرگ و چسبیده به جلبک های کفزی،ماکروجلبک
بستر هستند که در جوار گیاهان دریایی، مانگروها و 

ویژه در ترین تولیدکنندگان اولیه دریاها بهها از عمدهفیتوپالنکتون
 . (Trono, 1997)شوندمدی محسوب می و ناحیه بین جزر

ها دارند. ها و اقیانوسترین فراوانی را در دریا ها بیشماکروجلبک
آب دریا )یا آب لب شور(  -1اند از: نیازهای عمده آنها عبارت

بستر سخت برای اتصال  -3سنتز نور کافی جهت فتو -2
(Evangelista et al., 2008).  
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ها به عنوان مواد مغذي با كالري اندك و محتواي پلي  جلبك
ها، استروييدها و  ها، پروتئين ساكاريدها، مواد معدني، ويتامين

فيبرها هستند كه اين عوامل مستلزم اهميت اقتصادي آنها است 
(Lordan et al., 2011). ها، همچنين منبع توليد آگار، لبكماكروج

اي) هاي قهوههاي قرمز) و آلژينات (از جلبككاراجينان (از جلبك
هستند كه داراي اهميت اقتصادي بااليي هستند. اين محصوالت 

 گيرنددر صنايع غذايي، دارويي و آرايشي مورد استفاده قرار مي
)Barros et al., 2013(. ذي نظير در اين ميان افزايش مواد مغ

آمونيوم به محيط كشت منجر به افزايش درصد بازده آگار در 
  ).1394گردد (رفيعي و همكاران، هاي قرمز ميجلبك

هاي جلبكي كه از محيط هاي بسيار دور تاكنون، تودهاز زمان
شدند، موارد مصرف بسيار داشتند. برداشت زياد و برداشت مي

واجد پتانسيل هاي  خصوص در مورد جلبككنترل نشده به
ها شده اقتصادي، موجب كاهش قابل توجه جمعيت بومي آن

هاي دريايي از بستر بسياري از جلبك 1970است. در اوايل دهه 
طبيعي حذف شدند، به همين دليل بهترين روش براي افزايش و 

هاي بومي است ها، كشت و پرورش جلبكجبران جلبك
(Bezerra and Marinho-Soriano, 2010) . كشت و پرورش

برداري از منابع هاي دريايي، مزايايي بيش از بهرهماكروجلبك
طبيعي دارد، از جمله هزينه برداشت پايين، توليد متناسب با 

- گذاري كمتر نسبت به ديگر شيوهتقاضاي بازار و نياز به سرمايه

هاي پرورش آبزيان نظير ميگو يا ماهي. مطالعات ژنتيكي كنوني 
تر نيز هاي مولد باعث توليد بيشانتخاب نمونه دهد كهنشان مي

هاي دريايي، نياز عالوه بر اين، كشت و پرورش جلبك .گرددمي
هاي فاضالب، به امكانات جديد نداشته و با حضور حداقل آالينده

 ,.Marinho-Soriano et alيابد (سودآوري توليد افزايش مي

شورهاي ها، در بسياري از ك). كشت مصنوعي جلبك2009
ها باشد. در چين، صدها معمول ميجوار با درياها و اقيانوس هم

هاي دريايي به اشتغال هزار نفر در كاشت و برداشت جلبك
ها، ساالنه بالغ بر صد اند و تخمين زده شده است كه چينيدرآمده

- هاي دريايي تازه و خشك را توليد ميميليون پوند جلبك

  .  (Hayashi et al., 2013)كنند
جهت اجراي كشت و پرورش در مقياس تجاري همراه با يك 
روش كاشت توام با مديريت آسان، سودآور و همچنين حفظ 

شناسي محيط زيست، نياز به مطالعات متعدد فيزيولوژي و بوم
گونه اقتصادي مورد نظر است. اين دانش و آگاهي، توليد مزارع 

نابع جايگزين درآمد، هاي دريايي را به عنوان مجلبكمولد ماكرو

براي ساكنين نواحي ساحلي گرمسيري كه به طور انحصاري 
اند، گيري را به عنوان وسيله معيشت خود انتخاب كردهماهي

. (Bezerra and Marinho-Soriano, 2010)سازد امكان پذير مي
 هاي درياييهاي كشت و پرورش ماكروجلبكامروزه روش

اين امر چندين عامل از جمله  روز شده است. دراقتصادي، به
شناسي و ظرفيت احياء و بازسازي جلبك، اثر متقابل نور، ريخت

ها در دما، مواد مغذي و جريان آب، در كاشت موفق جلبك
 ,.Radulovich et al(مقياس وسيع بسيار حائز اهميت هستند 

توان به، هاي با اهميت اقتصادي باال مي. از ميان جلبك2015)
Kappaphycus alvarezii, Hypnea sp.  وChondrus sp.  جهت

آگار و  .Gellidium spو  .Gracilaria spتوليدات كاراجينان، 
Sargassum sp.  وTurbinaria sp.  آلژينات، اشاره نمود

(Mochtar et al., 2013).   
در اين مطالعه با توجه به اهميت و ضرورت مواد و تركيبات 

 د و تنوع باالي منابع ارزشمندمغذي در سالمت و رشد افرا
جلبكي در سواحل خليج فارس و نيز منافع اقتصادي آن با توجه 
به اختصاصات ريز مغذي هر نوع ماكروجلبك دريايي، به 

 Gracilariopsisبررسي كشت و پرورش دو گونه اقتصادي 

persica  وHypnea flagelliformisترتيب شاخص پلي، كه به-

برداري از باشند، با هدف آتي بهرهكاراجينان ميساكاريد آگار و 
اين تركيبات، پرداخته شده است. چرا كه، كشت و پرورش 

هاي دريايي، نه تنها به عنوان يك گزينه اقتصادي، بلكه به جلبك
عنوان يك جايگزين سازگار با محيط زيست براي حفظ منابع 

  آيند. شمار ميطبيعي به

  ها. مواد و روش2

هاي ماكروجلبكي با در نظر گرفتن اهميت ونهابتدا گ
اقتصادي و دارا بودن قابليت كشت و پرورش انتخاب گرديدند. 

ها با استفاده از كليدهاي شناسايي معتبر هر يك از نمونه
)Trono, 1997از موجود هايليست) و اطلس و چك 

 ;Sohrabipour et al., 2004فارس (منطقه خليج هايماكروجلبك

Sohrabipour and Rabei, 2008،( براساس خصوصيات ريخت-

 ). براي1 ها تا سطح گونه شناسايي شدند (شكلشناسي آن
ميكروسكوپ  از هانمونه شناسيخصوصيات ريخت بررسي
 ،Axiomاستريوميكروسكوپ  و CX 21 مدل ،Olympus نوري
  گرديد. استفاده SQF 301 مدل
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 .H و Gp. persica) از دو جلبك ×40(: تصاوير فتواستريوميكروسكوپ 1شكل 

flagelliformis  

هاي اوليه در نوار ساحلي بندرعباس، ساحل سورو طي گشت
هاي مورد مطالعه، جهت عنوان رويشگاه مناسب براي گونهبه

انجام تحقيقات حاضر انتخاب گرديد. ايستگاه كشت و پرورش 
قه دقي 98درجه و  27ها با مختصات جغرافيايي ماكروجلبك

دقيقه طول جنوبي تعيين گرديد  13درجه و  56عرض شمالي و 
). بدين وسيله حوضه آبگير ساحل سورو كه از جريان 2(شكل 

آبي قابل قبولي برخوردار بود، انتخاب گرديد. همچنين جهت 
بررسي تعيين اثر موج، در ناحيه پايين جزر و مدي نيز عمليات 

رد نظر از محيط هاي موآوري جلبككاشت صورت گرفت. جمع
ها در هايي از سال كه اين جلبكطبيعي ساحل سورو، در ماه

عرصه حضور داشتند (آذر، دي، بهمن، اسفند و فروردين) 
 .Hكه دو گونه ماكروجلبك صورت پذيرفت. از آنجايي

flagelliformis  وGp. persica طور عمده در ناحيه پايين جزر به
گياه جهت نشاي اوليه نيز، در آوري كنند، جمعو مدي رشد مي

 هنگام بيشينه جزر هر ماه بوده است.

- جهت نشاكاري (كه هنگام بيشينه جزر هر ماه صورت مي

- آوري و به منظور پاكهاي سالم و قوي جمعگرفت) ابتدا ريسه

ها در محل با آب دريا شستشو داده شدند. براي  فيتسازي از اپي
گرمي با طول تقريبي  10اي هاي نايلوني، نشاهكاشت روي طناب

متر آماده گرديد. جهت وزن كردن، ترازوي با سانتي 15تا  12
) مورد استفاده قرار گرفت. ACS-JZAدقت يك گرم (كيا، مدل 
متر استفاده شد كه  4/1هايي به طول به منظور نشاكاري، طناب

متري روي آن مستقر شدند. به اين سانتي 20نشاها در فواصل 
الي آن قرار داده شد. پيچ طناب باز و جلبك در البهترتيب كه 

ترين  ناحيه بين ها در ايستگاه مورد نظر (در پايينسپس طناب
- جزر و مدي كه تنها هنگام بيشينه جزر هر ماه از آب خارج مي

باشند) قرار داده شدند. به اين ترتيب كه چهار سر طناب به آجر 
رون گل و الي فرو برده بسته شد. سپس آجرها را با كمك بيل د

). 3و به اين ترتيب مجموع طناب در ساحل ثابت گرديد (شكل 
ها، به هر جهت شناور ماندن و جلوگيري از به گل نشستن طناب

مجموعه طناب دو عدد بطري خالي آب معدني متصل گرديد، تا 
)، 3مجموعه طناب (شكل  5شناوري مثبت ايجاد گردد (در كل 

طناب نشاكاري شده و يك  4جموعه واجد تهيه گرديد كه هر م
ها جهت بررسي ميزان رشد و تميز كردن طناب طناب شاهد بود).

 ها در آب دريا، هر دو هفته يكباراز گل و الي با تكان دادن آن

ها در طي بيشينه جزر (تا زمانيكه امكان كشت و پرورش گونه
گرفت ها صورت ميمحيط موجود بود)، سركشي به طناب

)Veeragurunathan et al., 2015.(  

  
ها در ساحل سورو : موقعيت ايستگاه كشت و پرورش ماكروجلبك2شكل 

  بندرعباس

  
  ها و نحوه استقرار نشاهاي ماكروجلبك روي آن: نماي شماتيك از طناب3شكل 

 1ها، در هر ماه، طبق فرمول درصد ميزان رشد نسبي جلبك
 .(Bezerra and Marinho-Soriano, 2010)محاسبه گرديد 
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 RGR (% day-1) = [ln (Wf – Wi) / t] × 100                1 فرمول

= وزن نشا  Wi= وزن نهايي پس از دوره رشد،  Wfكه در آن 
 = دوره رشد است. tاوليه، 

تا  1393عوامل فيزيكوشيميايي آب در طول دوازده ماه، از آذر 
قابل حمل  WTW، طي جزر بيشينه، توسط دستگاه 1394آبان 

صورت سه بار تكرار (سه بار در ماه و (ساخت كشور آلمان)، به
اي كه در آن كاشت صورت هر بار از سه نقطه مختلف منطقه

ده عبارت بودند از: گيري شد. عوامل سنجش شگرفته بود) اندازه
  .pHدما، شوري، اكسيژن محلول، هدايت الكتريكي و 

هاي رشد و انحراف معيار با استفاده از حداقل سه ميانگين
توده و عوامل آب) در هر ماه محاسبه شد. از تكرار (براي زي

ضريب همبستگي پيرسون براي تعيين همبستگي بين عوامل 
نسخه  ،SPSSافزار توسط نرمها محيطي با ميزان رشد ماكروجلبك

  استفاده گرديد.  21

  . نتايج و بحث3

هاي مورد مطالعه تنها در برخي از نظر به اينكه ماكروجلبك
هاي سال در عرصه حضور دارند، براي رسيدن به ميزان تأثير هما

هاي مورد مطالعه، عوامل در حضور و عدم حضور ماكروجلبك
فيزيكوشيميايي آب طي دوازده ماه پرداخته به بررسي چند عامل 

- درجه سانتي 6/35ماه (ترين دما در مرداد). بيش1شد (جدول 

دست گراد) بهدرجه سانتي45/17ماه (ترين آن در ديگراد)، و كم
، طي پايش ساالنه، نوسان چنداني نشان pHآمد. ميزان شوري و 

 pptماه (مردادطوريكه، بيشترين ميزان شوري مربوط به نداد. به
 pptماه (ماه و فروردين)، و كمترين آن مربوط به بهمن5/38
ماه) و (مهر 62/8نيز بين  pH) گزارش گرديد. ميزان نوسان 1/37
ماه) مشاهده گرديد. طي پايش انجام شده، بيشينه (فروردين 1/8

)، 5ماه () و كمينه آن در مرداد5/6ماه (اكسيژن محلول در اسفند
  يد.ثبت گرد

هايي از سال كه شرايط در مطالعه حاضر نرخ رشد، طي ماه
محيطي جهت حضور و كاشت ماكروجلبك در عرصه مساعد 

صورت شاخص درصد رشد نسبي، گيري شد و بهبود، اندازه
دست آمده از پايش ). با توجه به نتايج به2گزارش گرديد (جدول 

هاي لبكساالنه آب دريا و نيز بررسي كشت و پرورش ماكروج
، در ماه Gp. persicaرسد كه، جلبك به نظر مي مورد مطالعه

باشد و ترين ميزان رشد را دارا ميبهمن و اسفند، بيش

هاي آذر، دي و بهمن ، در طي ماهH. flagelliformisماكروجلبك 
  ميزان رشد بااليي دارد.

ماهانه طي مدت  صورت: عوامل فيزيكوشيميايي آب در ايستگاه مورد مطالعه به1جدول 
  ساليك

ماه / 
  فاكتور

  اكسيژن

(±SD) 
pH  
(±SD) 

  شوري

(±SD) 
  دما

(±SD) 
  مهر
  آبان
  آذر
  دي

  بهمن
  اسفند

  فروردين
  ارديبهشت

  خرداد
  تير

  مرداد
  شهريور

24/0±44/5  
11/0±7/5  
13/0±34/5  
31/0±83/5  

52/0±6  
41/0±5/6  
04/0±1/6  
01/0±9/5  
21/0±7/5  
12/0±3/5  

41/0±5  
21/0±7/5  

07/0±62/8  
47/0±4/8  
21/0±6/8  
02/0±4/8  
11/0±3/8  
21/0±3/8  
07/0±1/8  
12/0±4/8  
07/0±2/8  
01/0±3/8  
12/0±47/8  

03/0±4/8  

15/0±9/37  
07/0±62/37  

30/0±8/36  
06/0±2/37  
11/0±1/37  
50/0±7/36  
05/0±1/37  
02/0±4/37  

03/0±38  
10/0±8/37  
41/0±5/38  

30/0±38  

29/2±6/27 

6/3±06/27 

3/2±4/22 

7/1±45/17 

5/1±7/20 

2±5/22 

40/0±6/26 

50/0±8/29 

1/1±32 

10/0±35 

30/0±6/35 

20/0±9/34 

طي  H. flagelliformisو  Gp. persica: شاخص درصد رشد نسبي جلبك 2جدول 
  هاي حضورشان در سال.ماه

  آذر  ماكروجلبك/ ماه

(±SD) 
  دي

(±SD) 
  بهمن

(±SD) 
  اسفند

(±SD) 
  فروردين

(±SD) 

Gp.persica 
H.flagelliformis 

03/0±7/23  3/0±4/19  
3/0±2/25  

4/0±8/24  
6/0±7/22  

4/0±7/28  
0  

2/0±5/22  
0  

           

شيميايي آب دريا بر جهت تعيين ميزان تأثير عوامل فيزيكو
هاي مورد مطالعه، از آزمون همبستگي ميزان رشد ماكروجلبك

دست آمده از اين اساس نتايج بهپيرسون، استفاده گرديد. بر
%)، و پس از آن عامل شوري آب -65آزمون، عامل فيزيكي دما (

%)، تأثيرگذارترين عوامل بر ميزان 55%) و اكسيژن محلول ( -60(
ترين تأثير را كم pHكه ، بودند، در حاليGp. persicaرشد جلبك 

 .H). عوامل تأثيرگذار بر رشد جلبك3نشان داد (جدول 

flagelliformis وري ـس از آن شـ%) و پ-70ا (ـرتيب، دمـه تـب
). طبق نتايج اين آزمون، عوامل 4) تعيين گرديد (جدول %-47(

pH  و اكسيژن، بر ميزان رشد جلبكH. flagelliformis تأثير ،
  چنداني نشان ندادند. 

: نتايج همبستگي پيرسون بين عوامل فيزيكوشيميايي آب و ميزان رشد جلبك 3جدول 
Gp. persica  

Gp. persica 
  عوامل فيزيكوشيميايي آب

  اكسيژن pH  شوري  دما
 rضريب همبستگي 

 Pمقدار عددي 

657/0-  
000/0  

607/0- 

000/0 

317/0- 

060/0 

558/0  
000/0  
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: نتايج همبستگي پيرسون بين عوامل فيزيكوشيميايي آب و ميزان رشد جلبك 4جدول 
H. flagelliformis 

H. flagelliformis 
  فيزيكوشيميايي آبعوامل 

  اكسيژن pH  شوري  دما
  rضريب همبستگي 

  Pمقدار عددي 
0706/0-  
000/0  

470/0-  
004/0  

172/0  
315/0  

132/0-  
443/0  

      

Peteiro  وOscar )2011(  اثر موج را بر كشت و پرورش ،
مورد بررسي قرار دادند. كشت  U. pinnatifidaاي جلبك قهوه

اين جلبك در دو ناحيه، يكي با جريان ماليم آب و ديگري مكان 
دار بدون جريان آب و ساكن، صورت گرفت. اختالف معني
اين زيادي بين ميزان رشد جلبك در اين دو مكان، مشاهده شد. به

وجود آمده در مكان داراي جريان تودهبهصورت كه، ميزان زي
كشت و پرورش در  .تر گزارش گرديد، بسيار بيشماليم آب

هاي جزر و مدي با جريان ماليمي از مطالعه حاضر در حوضچه
آب دريا صورت گرفت. همچنين تعدادي مجموعه طناب در 
تماس مستقيم با امواج ساحلي دريا نصب شد كه در اثر اصابت 

 ها كنده شده و كشت و پرورش با ناكاميشديد اين امواج، طناب
  در اين نقطه مواجه گرديد.

عامل دما و شوري از عوامل موثر بسيار مهم در پراكنش 
، Gracilariaفصلي و جغرافيايي و نيز نرخ رشد جنس 

. طبق نتايج آزمون )Yang et al., 2015(گردد محسوب مي
امل بر ميزان رشد اين دو همبستگي پيرسون دما مؤثرترين ع

طوريكه، با كاهش دما ميزان رشد جلبك معرفي گرديد، به
ترين تأثير را بر يابد. عامل شوري پس از دما بيشافزايش مي

هاي حاضر گزارشات ميزان رشد نشان داد. در تأييد يافته
متعددي ارائه گرديده است، از جمله، كشت و پرورش 

توده را در ترين ميزان زي، بيشG. coronopifoliaماكروجلبك 
گراد درجه سانتي 30شرايط مناسب از نظر مواد مغذي، در دماي 

 . دماي مطلوب رشد)Tsai et al., 2005(نشان داده است 

گراد درجه سانتي 30تا  20، بين G. lemaneiformisماكروجلبك 
درجه  10است، كه ميزان نرخ رشد روزانه در دماي كمتر از 

گراد درجه سانتي 32گراد منفي بوده و گياه در دماي باالي سانتي
رود. همچنين دما از مهمترين عوامل محدود كننده از بين مي

. شوري از )Wu et al., 1993(رشد اين ماكروجلبك است 
بوده،  G. tenuistipitataعوامل مؤثر بر ميزان رشد ماكروجلبك 

تر هاي با شوري پايينرياچهها و دطوريكه اين گونه در مصببه
  .)Wu and Pang, 1998(اند از دريا، ميزان رشد بيشتري داشته

هاي مطالعه حاضر نتايج ثبت شده توسط اين محقق با يافته
)، اعالم كردند كه Yulia )2008و  Skriptsovaخواني دارد. هم

در شوري با  G. tenuistipitataو  G. gracilisماكروجلبك 
در شوري  Gp. bailiniaeو ماكروجلبك  ppt 30-10محدوده

ppt30-20 ترين ميزان رشد را دارا هستند. ميزان رشد در بيش
و  G. gracilis ،G. tenuistipitataهاي شوري بهينه براي جلبك

Gp. Bailiniae   در روز است. در  7/4% و  9%،  4به ترتيب %
، كاهش Gracilariaويتنام يكي از مشكالت كشت و پرورش 

شوري طي بارندگي است كه منجر به كاهش بازده آگار و نيز 
- همينگردد. بنابراين عامل شوري در ميزان رشد و كيفيت آن مي

طالعه كه در ماست. در حالي طور بازده آگار و كيفيت آن موثرتر
حاضر عامل شوري پس از عامل دما در ميزان رشد، مؤثر است. 

- دست آمده در مطالعه حاضر طي مدت يكهمچنين طبق نتايج به

سال براي ميزان شوري آب، نوسان چشمگيري در اين ميزان 
 مشاهده نشد.

، Gp. persicaتأثير عمق پرورش بر ميزان رشد ماكروجلبك 
رد بررسي قرار گرفت. كاشت مو )1395توسط كرمي و سجادي (

روزه، در ساحل سورو  45متر، طي دوره  7و  6، 5در سه عمق 
متر، با نرخ  7هاي عمق بندرعباس، انجام شد. طبق نتايج، جلبك

ترين ميزان رشد را داشته و رشد اين % در روز، بيش 8/17رشد 
با توجه به اينكه در مطالعه  .تر استجلبك در اعماق پايين بيش

ترين ناحيه بين جزر و مدي بيشترين نرخ رشد ر در پايينحاض
دست % در اسفندماه به Gp. persica ،7/28براي ماكروجلبك 

آمد، اين مطلب بيانگر اهميت فصل و ماه بر كشت و پرورش 
)با مطالعه 1394عالوه بر عمق كاشت است. فياضي و همكاران (
 Scenedesmusبر تأثير محيط كشت بر تراكم سلولي و نرخ رشد 

obliquusها اشاره ، به اهميت عوامل محيطي بر ميزان رشد جلبك
  داشته و بر اساس نوع جلبك داراي اثرات متفاوت هستند.

  گيري كلي. نتيجه4

هاي مطالعه حاضر نشان داد كه كشت و پرورش در حوضه
آميزتر است. آبگير جزر و مدي و نيز فصول سرد سال موفقيت

 .Gpبيشترين ميزان رشد جلبك مورد مطالعهكه از آنجايي

persica  وH. flagelliformis ، 16/25% و  77/28به ترتيب  %
باشند، اين دو جلبك از پتانسيل بسيار بااليي جهت كشت و مي

توان گفت كه كشت پرورش برخوردار هستند. در مجموع مي
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ها در ايران كه در كمربند خشك كره آميز ماكروجلبكموفقيت
ها به آب شيرين مزيت بسيار نيازي جلبكمين قرار دارند و بيز

ها به خاك زراعي نياز ندارند بزرگي است. از طرف ديگر جلبك
و در نتيجه كشت و توسعه آنها عرصه را براي كشت ساير 

كند. در بسياري از سواحل محصوالت كشاورزي تنگ نمي
د، بنابراين شوجنوبي كشور فعاليت اقتصادي مناسبي انجام نمي

برداري بهينه از سواحل توسعه كشت جلبك منجر به بهره
  شود.گسترده دريايي كشور مي
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