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چکیده
پسابها دارای مواد مغذی هستند که میتوانند به عنوان محیط کشت ریزجلبکها استفاده شوند .در این مطالعه تراکم ،رشد و ترکیبات بیوشیمیایی
(پروتئین ،چربی و کربوهیدرات) جلبک  T. tetratheleپرورش یافته با استفاده از پساب کارخانه مالس و دلستر و محیط کشت کانوی مورد بررسی
قرار گرفت .آزمایش به صورت طرح کامال تصادفی با تیمارهای؛ کانوی ،پساب دلستر و پساب مالس هر کدام در دو حالت رقیق ( 5میلیلیتر به ازای
هر لیتر از آب دریا) و غلیظ ( 10میلیلیتر به ازای هر لیتر از آب دریا) ،طی یک دوره  11روزه انجام شد .بر اساس نتایج ،بیشترین تراکم سلولی در
تیمار مالس غلیظ ( 96/7×103سلول در هر میلیلیتر) و بیشترین میزان رشد ویژه در تیمار کانوی رقیق (15/5در روز) بدست آمد .همچنین بیشترین
میزان پروتئین و چربی (به ترتیب 39/50درصد و  8/14درصد) در تیمار دلستر غلیظ و کمترین میزان این ترکیبات در تیمار کانوی غلیظ ( به ترتیب
 10/70درصد و  2/98درصد ) مشاهده شد .بیشترین میزان کربوهیدرات ( 28/92درصد) نیز در تیمار مالس رقیق به دست آمد .بنابراین با توجه به
میزان رشد و ترکیبات بیوشیمیایی بدست آمده از جلبک  T. tetratheleدر این تحقیق ،میتوان نتیجه گرفت که پساب کارخانههای دلستر و مالس
میتوانند به عنوان یک محیط کشت مناسب برای رشد جلبک  T. tetratheleدر نظر گرفته شوند.
واژگان کلیدی :پساب ،ترکیب بیوشیمیایی ،دلستر و مالس ،رشد.Tetraselmis tetrathele ،
.
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Abstract
Wastewaters contain nutrients that can be used as culture media for microalgae. In this study, density, growth,
and biochemical compositions (protein, lipid and carbohydrates) of Tetraselmis tetrathele were investigated
using mollasse and beer wastewater. A completely randomized experimental design was performed containing
treatments; Conway, mollasse, and beer wastewater in two concentrations of diluted (5 ml per liter of culture
medium, v/v), and concentrated (10 ml per liter of culture medium, v/v) over a 11-day period. The highest cell
density was obtained in the concentrated mollasse treatment (96.7×103 cells per ml) and the highest specific
growth rate obtained in the dilute Conway treatment (15.5 per day). In addition, the highest amount of protein
and lipid (39.5% and 8.1%, respectively) was measured in the concentrated beer treatment and the lowest
recorded in the concentrated Conway treatment (10.70% and 2.98%, respectively). The highest amount of
carbohydrates (28.92%) was obtained in diluted mollasse treatment. Therefore, based on the results of growth
rate and biochemical compositions of T. tetrathele, it can be concluded that the beer and mollasse wastes are
suitable media for growth of T. tetrathele.
Keywords: Wastewater, Biochemical composition, Beer and Mollasse, Growth, Tetraselmis tetrathele.
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بررسی تراکم ،رشد و ترکیب بیوشیمیایی جلبک دریایی...

 .1مقدمه
جلبککهکا ،تولیکد کننکدگکان اولیکه غکالکب در اک ر
محیط های آبی هسکککتند و قسکککمت اعظم انربی را برای
بسککک یاری از شکککب ه های غذایی آبی فراهم میکن ند
( .)Farhadian and Jafari, 2015در سککککال های اخیر،
ریزجلبکها بهعنوان موجودات فتوسکککنتزکننده مناسکککب
ج هت ته یه زیتوده مورد تو جه قرارگرف تها ند که با تول ید
ترکی بات زیسککککتف عال مان ند؛ پروتئین ها ،رن گدا نه ها
(کاروتنوئ یدها ،فی وسکککیانین ها ،کلروف یل ها) ،ویتامین ها و
اسیدهای چرب،کربوهیدراتها ،مواد معدنی و انواع ویتامین
ها و نیز یونهای پتاسککیم ،ید ،سککدیم و همچنین اسککید
آلژنیک و برخی از این ترکیبات دارای خواص درمانی چون
کاهش کلسکککترول خون ،کاهش فشکککار خون ،جلوگیری از
تصکککلب شکککرایین ،خواص وکککد توموری ،درمان تیروئید و
برطرف نمودن عالیم کمبود ویتامین  Aاند .لذا ،کاربردهای
متعددی برای مصککارف انسککانی ،صککنایع غذایی و دارویی و
تولیککد انربی دارنککد ( ;Barsanti and Gualtieri, 2006
;Anderson, 2005
.)Richmond, 2003

;1997

al.,

et

Lourenco

جنس  Tetraselmisاز جل بک های سکککبز متعلق به
خانوادهی  Chlorodendraceaeو ردهی Chlorodendrales
ا ست .جلبک سبز جنس  Tetraselmisیک فیتوپالن تون
دریایی و متحرک ا ست که حرکت آن با چهار تابک که از
بخش قدامی آن خارج شکککده اسکککت صکککورت میگیرد
( .)Bermudez, 2004درآبزیپروری ،این نوع جل بک به
طور گسترده به دلیل توانایی رشد در محدودهی وسیعی از
شکککرایط فیزی ی و شکککیم یایی محیط و ت غذ یهی آبز یان
گیاهخواران دریایی قابل استفاده است (.)Lee et al., 2014
جلبک  T. tetratheleتابکداری بزرگ و شوریپسند است
و سطوح باالی چربی ،ا سیدهای آمینه طبیعی و ا سترول
دارد که سبب تحریک تغذیه در موجودات دریایی می شود
( ،)Ghezelbash et al., 2008از اینرو برای کشککککت و
پرورش الرو میگوهای دریایی و خرچنگ و نرمتنان کاربرد
زی کادی دارد ( .)Richmond, 2003از سکککوی دیگر ،ریز
جلبک دریایی  Tetraselmisو دیگر گونهها به دلیل ر شد
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سکککریع ،محتوای چربی ز یاد ،تول ید انبوه ارزان قی مت،
م انی سم فتو سنتز و پروتئین زیاد بهعنوان غذای زنده در
آبزیپروری ا ستفاده دارند و بهعنوان یک منبع نوید بخش
برای اسکککت فاده از سکککو خت های زیسکککتی هسکککت ند
(.)Alonso et al., 2012; Richmond, 2003
ی ی از مهمترین مشککک الت در تولیکد جلبککهکای
می روس وپی تامین محیط کشت مناسب است که امروزه
از طریق محیط ک شتهای شیمیایی ،کودهای شیمیایی،
کودهای آلی و پسابها تامین میشود ( Martinez et al.,
 .)2000; Oswald and Gotass, 1995ب که عنوان م ککال،
پ سابهای شهری منبع غنی از مواد آلی و مغذی بوده که
در صورت ا ستفاده میتوانند باعث تقویت ر شد ریزجلبک
ها شوند .از این مواد میتوان به آمونیوم ،نیترات و فسفات
اشککککاره کرد ( Martinez et al., 2000; Oswald and
.)Gotass, 1995
پسکککاب کارخانه های مواد غذایی و کارخانههای عمل
آوری محصوالت مانند کارخانه مالس و دلستر نیز از جمله
پسکککابهای قابل اسکککتفاده به عنوان محیطهای کشکککت
جلب ی ه ستند .مال سحا صل طباخی یا کری ستالیزا سیون
تولید ش ر از چغندرقند ا ست که ترکیبات آن تابع گونه و
نژاد چغندر ،شکککرایط کشکککت چغندر ،ووکککعیت نگهداری
چغ ندر ،منط قه جغراف یایی ،چگونگی و نحوه فرآی ند در
کارخانه اسکککت .مالس را میتوان برای رشکککد جلبک ها
بصکککورت هتروتروف یک یا میگزوتروف یک اسکککت فاده کرد
( .)Becker and Venkataraman, 1979مککالس دارای
 29/6در صد ساکارز 24/2 ،در صد گلوکز و  24/1در صد
فروکتوز و سککایر مواد آلی در حدود  6/9درصککد اسککت و
مقککدار زیککادی رافینوز دارد .نیتروبن موجود در مالس
بککیککن 0/82-2/2درصککککد بککراورد شککککده اسککککت
( .)Becker and Venkataraman, 1979پسککاب صککنایع
دل ستر نیز ی ی از آالیندههای مهم محیطزی ست بوده که
مهمترین مشککخصککه فاوککالب این صککنایع زیاد بودن ،pH
مواد معلق و اک سیژنخواهی شیمیایی ا ست .دل ستر نوعی
نوشککیدنی گازدار غیرال لی اسککت که از عصککاره جوانه جو
بدسکککت میآید .دلسکککتر دارای آنزیمهای گروه هیدروالز،
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قندهای قابل تخمیر دکسککترین ،ویتامینهای ( B5اسککید
پانتوتنیک) ،B6 ،بیوتین ،پروتئین و سکککایر امالح با ارزش
اسکککت ( .)Hasani et al., 2011مواد آالینده در پسکککاب
کارخانه دلسککتر از نظر شککاخ های آلودگی مانند ،COD
 ،TSS ،BODفسفات و نیترات بسیار قابل مالحظه هستند
( .)Hasani et al., 2011بنابراین از آنجاییکه فراهم کردن
محیط کشکککت مناسکککب برای رشکککد ریزجلبکها اهمیت
بسیاری دارد ،لذا ،در این تحقیق اثر دو نوع پساب کارخانه
مالس و کارخانه دلسککتر بهصککورت رقیق و غلیظ به عنوان
محیط کشککت ریزجلبک  T. tetratheleبا تاکید بر تراکم،
رشکککد ،زیتوده و ترک یب بیوشکککیم یایی جل بک در یایی
 T. tetratheleدر مقای سه با محیط ک شت کانوی برر سی
گردید.

 .2مواد و روشها
 .2.1طراحی آزمایش
آزمایش در  6تیمار با سککه نوع محیط کشککت شککامل؛
کانوی ،پساب دلستر و پساب مالس در دو غلظت رقیق (5
میلیلیتر در لیتر) و غلیظ ( 10میلیلیتر در لیتر) ،در
قالب طرح کامال تصکککادفی با سکککه ت رار انجام شکککد .در
غل ظت های کم (رقیق) م قدار  5میلیلیتر در لیتر (0/5
درصکککد بطور حجم/حجم) و در غل ظت های زیاد (غلیظ)
مقدار  10میلیلیتر در لیتر ( 1درصککد بطور حجم/حجم )
به ازای هر لیتر از کشت ریزجلبک  T. tetratheleاستفاده
گردید .کشکککت ریزجلبک با اسکککتفاده از ارلن مایر های
شی شهای  5لیتری در شرایط آزمای شگاهی در دمای 22
درجه سانتیگراد ،شوری  25گرم بر لیتر و  pHآغازین 8
به مدت  11روز انجام شککد .اسککتوک جلب ی به میزان 5
درصکککد حجمی (حجم/حجم) اوکککافه گردید .لوله های
هوادهی و نور مناسککب با اسککتفاده از پمپهای هوادهی و
المپهای فلورسنت با شدت نور  70-80می رومول فوتون
بر متر مربع در ثانیه فراهم شدند.
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 .2.2اندازه گیری ویژگیهای پساب خام
پ ساب خام از کارخانه دل ستر و مالس واقع در ا ستان
چهارمحال و بخت یاری جمع آوری و میزان ،BOD ،COD
 ،TSSف سفات و نیترات هر دو پ ساب بر ا ساس روشهای
اسککتاندارد اندازهگیری شککد ( .)Rice et al., 2017میزان
 CODبا استفاده از دی کرومات پتا سیم و سولفات نقره و
راکتور  CODبا قرائت مقدار جذب نمونه ها در طول موج
 600نککانومتر تعیین شککککد .مقککدار  BODپنج روزه بککا
اندازهگیری مقدار اک سیژن محلول در ابتدا و انتها (روز )5
برآورد گردید .مقدار کل جامدات معلق ( )TSSبا اسککتفاده
از کاغذ واتمن  42و قرار گرفتن به مدت یک سکککاعت در
دمای  105درجه س کانتیگراد و س ک س توزین نمونه مورد
م حاسککک به قرار گر فت .ا ندازهگیری کل جا مدات محلول
( )TDSبا اسککتفاده از کاغذ صککافی و با توجه به وزن اولیه
کاغذ صککافی و وزن نهایی پس از خشککک شککدن در دمای
 180درجه سانتیگراد بدست آمد .اندازه گیری فسفات با
استفاده از اسید سولفوریک و پتاسیم آنتیمونی تارتارات و
آمونیوم مولیبدات و آ س وربیک ا سید و قرائت نمونهها در
طول موج  880نانومتر تعیین شکککد .اندازه گیری نیتروبن
کل نیز بر ا ساس روش کلدال با ا ستفاده از جیوه و ا سید
سولفوریک غلیظ انجام شد.

 .2.3ترکیبات محیط کشت
پرورش ر یز ج لبککک  ( T. tetratheleت یمککار )1در
ارلنمایرهای پنج لیتری با محیط کشت کانوی (جدول )1
انجام گرد ید .برای ته یه محیط کشکککت از آب در یا (ته یه
شده از پژوه ش ده خلیج فارس و دریای عمان) با شوری
 35گرم در لیتر اسککتفاده گردید .شککوری مورد نیاز برای
کشت این ریزجلبک  25گرم در لیتر بود که با افزودن آب
مقطر به آن شوری الزم بدست آمد.

 .2.4ارزیابی شاخصهای رشد ریزجلبک
 .2.4.1شمارش سلول و میزان رشد ویژه
شکککمککارش جلبکککهککا روزانککه بککا اسکککتفککاده از الم
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همو سیتومتری و روش مارتینز و هم اران در سال 2000
انجام گردید ( .)Martinez et al., 2000در پایان آزمایش
زیتوده به دست آمده مورد برداشت قرار گرفت و س س با
ا ستفاده از د ستگاه خ شککن انجمادی خ شک گردید تا
زیتوده برای ا ندازهگیری های بیوشکککیم یایی فراهم گردد.
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میزان رشد ویژه ( )SGRبا استفاده از رابطه SGR=(lnN2-

 lnN1)/tمحاسککبه شککد که در آن  N2تعداد سککلولهای
جلبک در انتهای آزمایش N1 ،تعداد سلولهای جلبک در
اب تدای آز مایش و  tمدت ز مان ان جام آز مایش اسکککت
(.)Omori and Ikeda, 1984

جدول  -1نمک های به کار رفته و ترکیبات شیمیایی محیط کشت کانوی برای رشد جلبک
)Conway medium (Tompkins et al., 1995
)Na2H2EDTA.2H2O (45 g l−1
)FeCl3·6H2O (1.3 g l−1
)ZnCl2(4.2 g l−1
)MnCl2·4H2O(0.36 g l−1
)COCl2·6H2O(4.0 g l−1
)CuSO4·5H2O(4.0 g l−1
)(NH4)6Mo7O24·4H2O(1.8 g l−1
)H3BO3 (33.4 g l−1
)Thiamin HCl (200 mg l−1
)Cyanocobalamin (10 mg l−1

 .2.4.2ارزیابی زندهمانی جلبکها
برای محاسککبه زندهمانی از روش رنگ آمیزی با دو نوع
رنککگ ای کوانککس آب کی ( ،C34H24N6Na4O14S4دارای وزن
مول ولی  960/8گرم) اسکککت فاده گرد ید .میزان یک گرم
رنگ در  200میلیلیتر آب مقطر حل شد تا استوک تهیه
گردد .از هر تیمار  5میلیلیتر نمونه جلبک برداشککته و به
لولههای آزمایش انتقال داده شککد .س ک س به هر لوله چند
قطره رنگ برای ت بیت کردن نمونهها ا وافه گردید و پس
از ت بیت شدن جهت انجام عملیات شمارش سلولی مورد
استفاده قرار گرفت .درصد زندهمانی ریزجلبکها بر اساس
رابطه زیر محاسبه گردید:
×100

سلولهای زنده
کل سلولهای جلب ی

= زندهمانی (بر حسب درصد)

 .2.5اندازهگیری ترکیب بیوشیمیایی
ا ندازهگیری محتوای پروتئین ،چربی و کربوه یدرات
براسککاس روش ) Meyer and Walter (1988انجام شککد.
ابتدا مقدار  1/5میلیلیتر از عصککاره تهیه شککده ریزجلبک
درون لوله های آزمایش ریخته شکککد و سککک س مقدار 3
میلیلیتر از محلول  NaOHبه آن اوکککافه و به مدت 20

)Nitrate KNO3 (100 g l−1
)Phosphate Na3PO4(20 g l−1
Trace metal

Vitamin

دقیقه در دمای  100درجه سانتیگراد قرار گرفت .نمونهها
با دور  5000به مدت  5دقیقه سکککانتریفیوب شکککدند .در
مرحله بعد 2 ،میلیلیتر از محلول در لوله آزمایش ریخته
شککد و به آن یک میلیلیتر محلول رنگ (شککامل  15گرم
 NaOHرا در  500میلیلیتر آب مقطر حل کرده و به آن
 110میلیگرم  CuSO4افزوده شد) اوافه گردید و پس از
 5دقی قه میزان جذب نور نمو نه ها در طول موج 310
نککانککومککتککر بککا دسککککتککگککاه اسکککک ک ککتککروفککتککومککتککر
(مدل  )JENWAY 6400قرائت شکککد .برای اندازه گیری
کربوهیدرات ،ابتدا  0/5میلیلیتر از عصاره تهیه شده درون
لوله آزمایش ریخته شد و  0/5میلیلیتر فنول به آن اوافه
گردید .س س  2/5میلیلیتر سولفوریک اسید به آن اوافه
و به مدت  10دقیقه ت ان داده شکککد .در نها یت ،میزان
جذب نور نمونه ها در طول موج  490نانومتر با دسکککتگاه
اس تروفتومتر (مدل  )JENWAY 6400قرائت شد .برای
ا ندازه گیری محتوای چربی ،اب تدا م قدار  0/3میلیلیتر از
عصاره تهیه شده را درون لوله آزمایش ریخته شد و س س
 1/7میلیلیتر سکولفوریک اسکید به آن اوکافه گردید و به
مدت  20دقیقه درون آون در دمای  100درجه سانتیگراد
قرار داده شد .پس از سرد شدن نمونه ،به خوبی ت ان داده
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استفاده از نرم افزار  Excel 2010رسم گردید.

شککد 0/3 .میلیلیتر از محلول تهیه شککده به لوله آزمایش
دیگری انتقال داده شککد و  3/45میلیلیتر محلول وانیال به
آن اوککافه گردید و به محلول به مدت  30دقیقه فرصککت
داده شککککد .در ن ها یت میزان جذب نور نمو نه ها در
طول موج  546نانومتر در دسککتگاه اس ک تروفتومتر (مدل
 )JENWAY 6400قرائت شد.

 .3نتایج
 .3.1ویژگیهای پساب دلستر و مالس
برخی از مهمترین ویژگی های پسکککاب کارخانه های
مالس و دلستر اندازهگیری و نتایج در جدول  1آمده است.
پسککابها دارای مقادیر متفاوت عناصککر غذایی برای رشککد
جل بک ها هسکککت ند و پسکککاب مالس از نظر مواد غذایی
نیتروبن ،نیترات ،فسککفر ،فسککفات TSS ،COD ،BOD ،و
 TDSدارای ترکیب بهتر و مناسبتری در مقایسه با پساب
دلستر ارزیابی گردید.

. 2.6تجزیه وتحلیل آماری دادهها
آزمایش در قالب یک طرح کامالً تصککادفی انجام شککد.
جهت تجزیه و تحلی لدادهها از تجزیه واریانس یکطرفه و
مقایسککه میانگینها با اسککتفاده از آزمون دان ن در سککط
خطای  5درصککد انجام شککد .از نرمافزار آماری SPSS 24
برای انجام آزمونهای آماری اسککتفاده شککد و نمودارها با

جدول  -2برخی از مهمترین خصوصیات اندازهگیری شده پساب کارخانه دلستر و مالس استفاده شده در کشت جلبک T. tetrathele

برحسب میلیگرم در لیتر.
شاخص های اندازه گیری شده

پساب خام دلستر

پساب خام مالس

کل جامدات محلول ()TDS
اکسیژن خواهی شیمیایی ()COD
اکسیژن خواهی بیولوبی ی ()BOD
فسفات
نیترات

0/049
225/1
13/33
0/06
1793/4
3/8

0/27
313/3
49510/4
16
8872/7
6/3

pH

 .3.2تراکم جلبک در روزهای پرورش
نتایج تیمارهای مختلف از پ سابهای دل ستر ،مالس و
محیط کشکککت کانوی بر جل بک  T. tetratheleدر دوره
پرورش در ش ل  1ارائه شده ا ست .نتایج ن شان داد که
بطور کلی استفاده از این دو نوع پساب با تولید مناسبی از
جلبک همراه اسککت .اما از نظر تراکم سککلولهای جلب ی
تفاوتهایی وجود دارد .بی شترین تراکم سلولهای جلب ی
در تیمار مالس غلیظ  9/67×104سکککلول در میلیلیتر در
روز  10بد ست آمد ،در حالیکه در ریزجلبک پرورش داده
شده با کانوی با غلظت کم و زیاد و تیمار دل ستر با غلظت
کم و زیاد به ترتیب 4/23×104 ، 5/87×104 ، 4/15×104
و  2/79×104سلول در میلیلیتر بود.

 .3.3میزان رشددددد ویژه ،زندددهمددانی و زیتوده
ریزجلبک
میانگین تعداد سککلولها ،زندهمانی و میزان رشککد ویژه
در روز 11پرورش جل بک  T. tetratheleدر تی مار های
مختلف در ش ل  2ارائه شده ا ست .نتایج ن شان داد که
تراکم سکککلول جلبککک در مالس رقیق و غلیظ تفککاوت
معنیداری با سککایر تیمارها دارند ( ،)P> 0/05شکک ل -2
الف .میزان رشکککد ویژه در تی مار مالس رقیق و غلیظ به
ترت یب  0/25و  0/24در روز و در تیمار دلسکککتر رقیق و
غلیظ بترتیب  0/08و  0/14در روز بود (شکک ل -2ب) .در
تیمارهای مختلف از نظر زنده مانی سکککلولی تفاوت معنی
داری مشکککاهده نشکککد ( )P>0/05اما تیمار مالس غلیظ
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نشککان داد که میزان زیتوده خشککک  T. tetratheleبرای
تیمار رقیق و غلیظ مالس بترتیب  1/13و 1/54میلی گرم
در لیتر و برای تیمار دل ستر رقیق و غلیظ بترتیب  0/27و
 0/38میلی گرم در لیتر بدست آمد (ش ل -2د).

کمترین درصکککد زنده مانی ( 93/18درصکککد) را در بین
تیمارها نشککان داد (شکک ل -2ج) .میانگین میزان زیتوده
خشکککک جل بک  T. tetratheleپرورش یاف ته با محیط
ک شتهای مختلف نیز در ش ل 3ارائه شده ا ست .نتایج
دلستر غلیظ

10

دلستر رقیق

8
6
4
2
0
11

10

9

8

6

7

4

5

2

3

تراکم سلولها (ده هزار در میلیلیتر)

12

1

روزهای پرورش

مالس غلیظ

10

مالس رقیق

8
6
4
2
0
11

10

8

9

6

7

4

5

2

3

تراکم سلولها (ده هزار در میلیلیتر)

12

1

روزهای پرورش

10

کانوی غلیظ

8

کانوی رقیق

6
4
2
0
11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

تراکم سلولها (ده هزار در میلیلیتر)

12

1

روزهای پرورش

شکل -1میانگین تراکم سلولها ( ±خطای استاندارد) در جلبک  T. Tetratheleرشد کرده در تیمارهای آزمایشی
(پساب دلستر ،مالس و محیط کشت کانوی) در روزهای مختلف کشت.
تیمارهای رقیق و غلیظ بترتیب دارای  5و  10میلی لیتر در لیتر از محیط کشت هستند.
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الف

120000

a

a

100000

b

60000
c

c

40000

تعداد سلول

80000

20000

d

0
کانوی رقیق

کانوی غلیظ

مالس غلیظ

مالس رقیق

دلستر رقیق

دلستر غلیظ

تیمارهای آزمایشی

a

a
b
c

c

کانوی رقیق

کانوی غلیظ

مالس رقیق

مالس غلیظ

دلستر رقیق

میزان رشد ویژه (در روز)

ب

a

0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

دلستر غلیظ

تیمارهای آزمایشی

ج

a

a

a

a

a

a

کانوی رقیق

کانوی غلیظ

مالس رقیق

مالس غلیظ
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دلستر غلیظ
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تیمارهای آزمایشی

a
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e
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0.5
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کانوی غلیظ

مالس رقیق

مالس غلیظ
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د

2.0

تیمارهای آزمایشی

شکل .2میانگین ( ±خطای استاندارد) تعداد سلول (الف) ،میزان رشد ویژه (ب) ،درصد زنده مانی (ج) و زیتوده خشک(د) جلبک  T. tetratheleدر
انتهای دورهی پرورش ،در تیمارهای مختلف آزمایشی.تیمارهای رقیق و غلیظ بترتیب دارای  5و  10میلی لیتر در لیتر از محیط کشت هستند.
میانگینهای دارای حداقل یک حروف مشابه از نظر آماری در سطح  5درصد اختالف معنی داری ندارند (.(P>0/05
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 8/14درصککد در تیمار دلسککتر غلیظ و کمترین میزان این
ترکیبات  10/7درصد و  2/98درصد در تیمار کانوی غلیظ
مشکککاهده شکککد .همچنین مالس رقیق بیشکککترین میزان
کربوه یدرات ( 28/92درصککککد) و کانوی غلیظ کمترین
میزان کربوهیدرات ( 5/95درصد) را دارا بودند.

 .3.4ترکیب بیوشیمیایی
م یزان پروتئ ین ،چربی و کربوهیککدرات جلبککک T.

 tetratheleپرورش یافته در محیطهای کشککت مختلف در
شکک ل 3ارائه شککده اسککت .براسککاس نتایج بدسککت آمده
بی شترین میزان پروتئین و چربی بترتیب 39/50در صد و
a

dc

b

c

مالس رقیق
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شکل  .3میانگین تغییرات پروتئین (الف) ،چربی (ب) وکربوهیدرات (ج) جلبک  T.tetratheleپرورش یافته در محیط کشتهای مختلف آزمایشی.
تیمارهای رقیق و غلیظ بترتیب دارای  5و  10میلی لیتر در لیتر از محیط کشت هستند.
میانگینهای دارای حداقل یک حروف مشابه از نظر آماری در سطح  5درصد اختالف معنی داری ندارند (.(P>0/05
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 .4بحث و نتیجهگیری نهایی
پساب غنی از نیتروبن و فسفر به همراه دیاکسیدکربن
و انربی خورشیدی ،فراهمکننده شرایط مناسببکرای رشد
و ت یر ریزجلبکها است که سرانجام منکککتج بکککه تولید
زیتوده مفی کد جلب کی و ک کاهش غلظت نیت کروبن و فسفر
پساب خواهدشد ( .)Shamla et al., 1982در این مطالعه
به نظر میرسد که تغییرات حاصله در میزان ترکیبات آلی
و معدنی مورد ن یاز رشکککد از عوامل اصکککلی تاثیرگذار بر
نوسککانات رشککد ریزجلبک تتراسککلمیس اسککت .بنابراین
میتوان گفت بیشکککترین میزان رشکککد تتراسکککلمیس در
تی مار های مختلف تا ز مانی که مواد قا بل دسکککترس در
اختیار آن باشکککد ادامه مییابد .همانطور که در شککک ل 1
ن شان داده شده ا ست با گذ شت زمان و به دلیل کاهش
مواد غذایی الزم در محیط کشککت در انتهای دوره ،تراکم
سلولهای جلبک کاهش قابل توجهی دا شت .ریزجلبکها
قادر به جذب مواد مغذی از پ سابها و تبدیل آن به زیتوه
و تولید زیستی هستند که سبب دفع مازاد مواد مغذی در
پسککککابهککا و بهبود و تصکککفیککه آنهککا میشکککون کد
(.)Heidary et al., 2011
بر ا ساس نتایج این مطالعه جلبک سبز T. tetrathele
در مالس غلیظ بهتر رشکککد میکند و از بیشکککترین تراکم
سلولی برخوردار است .احتمال میرود این مسئله به دلیل
غلظت مواد مغذی و منبع کربن موجود در مالس باشکککد
( .)Becker and Venkataraman, 1979ن تایج همچنین
نشان داد که استفاده از پساب کارخانه مالس و دلستر در
ک شت جلبک  T. tetratheleمیزان ر شد ویژه سلولها را
تحت تاثیر قرار میدهد .نتایج م شابهی تو سط  Shamlaو
هم اران ( )1982نشان داد که در کشتهای میگزوتروفی
بککا دیاکسکککیککدکربن ومالس ،تولیککد زیتوده ریزجلبککک
 ،Scenedesmus acutusیککک رونککد افزایشکککی را از46
میلیگرم بر لیتر در روز به  98میلیگرم بر لیتر در روز
نشکککان مید هد .آن ها همچنین ب یان کرد ند که رشکککد
هتروتروفی سکبب انباشکت کربوهیدرات میشکود و مقدار
پروتئین انباشککته شککده توسککط موجود زنده ،وابسککته به
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غلظتهای مالس و شککرایط کشککت میباشککد Sayadi .و
هم اران ( )2011به این نتی جه رسککک ید ند که افزایش
رشکککد و تراکم ریزجلبک های ،Chlorella sorokiniana
 Euglena viridisو  Scenedesmus obliquusهمجهت و
به موازات افزایش غل ظت نیترات و فسککک فات در محیط
کشککت اسککت ،اما توانایی ت یر و رشککد گونههای مختلف
جل بک در غل ظت های مختلف این مواد م غذی مت فاوت
اسککت .نتایج مطالعات  Swainو هم اران ( )2020نشککان
داد که ریزجل بک  Tetraselmis sp.قادر به رشکککد در
غلظتهای مختلف پسککاب لبنیات اسککت و افزایش زیتوده
در غلظت  75درصکککد از پسکککاب بهتر از دیگر غلظتهای
پسککاب اسککت .با این حال مطالعه دیگری نشککان داد که
 T. suecicaدر نسککبتهای مختلف پسککاب شککهری رشککد
میکند ،و غلظت در صد از پ ساب شهری به عنوان غلظت
ا یده آل برای رشککککد  T. suecicaبه اث بات رسککک ید
) .(Reyimu, 2017این نتایج نشککان میدهد پسککابهای
مختلف در غلظت های متفاوتی میتوانند بهترین عمل رد
را در رشد ریزجلبک داشته باشند.
در مطالعه حاوککر بیشککترین میزان زیتوده خشککک را
مالس غلیظ و کمترین میزان زیتوده خشکککک را کانوی
رقیق داشککککت .فاکتورهای بسیاری بر افزایش و کاهش
زیتوده در جمع یت ریزجل بک ها تﺄثیرمیگذارد .ی ی از
مهمترین فاکتورها میزان ف سفر محیط ک شت ریزجلبکها
اسکککت .ترکیبات شکککیمیایی محیط کشکککت جلبکها به
خصکوص فسکفر ،نه تنها بر زیتوده و رشد جلب ی بل ه بر
اندازه و ش ل سککک لولهککا ،محتوای رنگدانه و ترکیبات
بیوشیمیایی آنهککا نیز مﺆثر است .در ایککن رابککطککه
 )2016( Almomani and Ormeciهم ب یان کرد ند که
افزایش وزن خشکککک و کاهش سکککرعت رشکککد در طول
پیشکککرفت هر آزمایش میتواند به دالیل مختلفی از جمله
نفوذ نور به محیط کشکککت ،چ گالی یا م حدود یت کربن
غیرآلی و تراکم جلب ی نسککبت داده شککود .با افزایش مواد
مغذی رشد بیشتر ریزجلبکها مورد انتظار است و این امر
چگونگی اثر گذاری غلظت محیط کشککت بر میزان رشککد
ویژه و وزن خشکککک را توجیه میکند Wang .و هم اران
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( )2011نیز گزارش دادند که بهرهوری زیتوده ریزجلبکها
تحت مدل پرورشکککی میگزوتروفی در مقایسکککه با مدل
پرورش هتروتروفیک بیشتر است که مم ن است به دلیل
افزایش دسککترس کی به منبع کربن در پرورش میگزوتروفی
ناشی از عروه  CO2باشد.
در این مطالعه ،بیشکککترین میزان پروتئین و چربی به
ترتیب 39/50درصد و  8/14درصددر تیمار دلستر غلیظ و
کمترین میزان این ترکی بات در تی مار کانوی غلیظ ( به
ترتیب  10/70درصککد و  2/98درصککد) مشککاهده شککد.
بیشترین میزان کربوهیدرات ( 28/92درصد) نیز در تیمار
مالس بدسککککت آ مد Tanaka .و هم اران در سککککال
1988در یافت ند که وقتی جل بک ها ت حت شکککرایط تنش
نیتروبن قرار میگیرند میزان چربی آن ها افزایش می یابد،
ا ما گو نه هایی مان ند  T. suecicaبا افزایش کربوه یدرات
بیش از چربیهککا ،بککه این شکککرایط پککاسککک میدهنککد
( El-Sheekh .)Tanaka et al., 1986و هم اران ()2014
نیز دو جلبک سبز  Chlorella vulgarisو Scenedesmus
 obliquusرا تحککت دو مککدل پرورش م ی گزو ترو فی و
هتروتروف یک با اسکککت فاده از مالس بهعنوان منبع کربن
پرورش دادند .ت حت هر دو مدل ،میزان رشکککد ،محتوای
کربوه یدرات و پروتئین با افزایش غل ظت مالس افزایش
یافت .عواملی مانند رنگدانه و محتوای چربی نیز در پاسک
به افزایش غلظت مالس در شککرایط میگزوتروفی در هر دو
جلبک افزایش یافت .افزایش کربوهیدرات در تیمار مالس
میتواند با افزایش وزن خشک جلبک ارتباط داشته باشد.
 )1979( Becker and Venkataramanبیان داشککتند که
افزایش مقدار کربوهیدرات  Scenedesmus acatusک شت
داده شده با مالس و  CO2مم ن ا ست به میزان تق سیم
سلولی بی شتر ن سبت داده شود .بنابراین ر شد هتروتروفی
منجر به انباشت کربوهیدرات میشود.
در این تحقیق اثر دو نوع پسکککاب کار خا نه مالس و
کارخانه دلسککتر بهصککورت رقیق و غلیظ به عنوان محیط
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کشککت ریزجلبک  T. tetratheleبا تاکید بر تراکم ،رشککد،
زیتوده و ترکیب بیوشیمیایی جلبک دریایی T. tetrathele
در مقایسه با محیط کشت کانوی بررسی گردید.
بککه طوری ک لی می توان گفککت کککه ر یز ج لبککک
 T. tetratheleتوانایی ر شد در هر دو نوع پ ساب دل ستر و
مالس را دارد .به عبارتی نیتوان آن را در مدل ک شت های
میگزوتروفی و هتروتروفی اسکککت فاده نمود .مالس غلیظ
منجر به تولید بی شترین تراکم سلولی در مقای سه با سایر
تیمارها شکککد زیرا پسکککاب مالس از نظر عناصکککر غذایی
نیتروبن ،نیترات ،فسکککفر ،فسکککفات دارای ترکیب بهتر و
منا سبتری در مقای سه با پ ساب دل ستر ا ست .همچنین
بی شترین میزان پروتئین ( 39/50در صد) و چربی (8/14
درصککککد) در تی مار دلسکککتر غلیظ و بیشکککترین میزان
کربوهیدرات ( 28/92درصد) با کشت مالس رقیق حاصل
شد.

نتیجهگیری نهایی
میتوان گفت که هر دو نوع پسکککاب مالس و دلسکککتر
عمل رد م ناسکککبی را در تول ید زی توده جل بک در یایی
 T. tetratheleو تول ید ترکی بات ارزشکککم ند دار ند .لذا
پی شنهاد می شود که این ترکیبات به عنوان محیط ک شت
برای تولید سککایر ریزجلبکها ،به خصککوص گونههای آب
شور ،مورد ارزیابی قرار گیرند.

تشکر و قدردانی
بدینوسککیله از معاونت پژوهشککی و تحصککیالت ت میلی
دانشککگاه صککنعتی اصککفهان برای فراهم نمودن شککرایط و
ام انات الزم برای این تحقیق تشکک ر می شککود .از آقایان
دکتر سعید اسداهلل و دکترابراهیم متقی نیز کمال تش ر را
داریم.
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