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  در تصفيه پساب ثانويه شهري  Tetraselmis suecicaبررسي قابليت ريزجلبك
  )4(؛ عيسي عبدالعليان)3(؛ حسينعلي شيبك)2(؛ ميرمسعمود سجادي)1(؛ مازيار يحيوي)*1(عليرضا افشاري

Ali_afshari32@yahoo.com 

 79159-1311صندوق پستي : دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرعباس، - 1

 3995پستي : صندوق دانشگاه هرمزگان،  بندرعباس، - 2

 9861616998اداره كل شيالت سيستان، زابل، صندوق پستي : - 3

 1597پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان، صندوق پستي: - 4

  1390بهمنتاريخ پذيرش :                             1390 آذرتاريخ دريافت : 

  چكيده
) مورد بررسي قرار گرفت. هدف از اين Tetraselmis suecicaدر اين تحقيق اثرات پااليشي ريزجلبك تتراسلميس سواسيكا (       

تحقيق بررسي قابليت تراكم هاي مختلف اين ريزجلبك در حذف ازت و فسفر پساب بود. بدين منظور ريزجلبك تتراسلميس سواسيكا  
)T. suecicaسلول در ميلي  1×106سلول در ميلي ليتر بعنوان تراكم پايين،  5×105رايط ثابت آزمايشگاهي با سه تراكم اوليه () در ش

ميلي ليتر پساب به منظور بررسي اثرات پااليشي طي  250سلول در ميلي ليتر بعنوان تراكم باال) در  2×106ليتر بعنوان تراكم متوسط و 
وره پرورش غلظت فسفات و فرم هايي از نيتروژن مانند نيتروژن نيتريتي و نيتروژن نيتراتي توسط روز پرورش داده شد. طي د 14مدت 

روش هاي استاندارد اندازه گيري با استفاده از دستگاه اسپكتروفتومتر ماوراء بنفش تعيين گرديد. تراكم هاي متوسط و باالي اين 
اين نتايج، توانايي  .%  نيتريت را از پساب تحت آزمايش نشان دادند3/56فات و % فس8/71% نيترات و 80ريزجلبك  ميزان حذفي برابر با 

ريزجلبك را در كاهش ازت و فسفر پساب و امكان كاربرد آن جهت تصفيه پساب ها نشان مي دهد بطوري كه تراكم هاي باالتر ميزان 
  حذف ازت و فسفر بيشتر و نتايج رضايتبخش تري را نشان مي دهند.

  
  .، تصفيه، حذف نيتروژن و فسفر، پساب ثانويه شهريTetraselmis suecica:  يديكل كلمات
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  . مقدمه1
افزون منابع، منجر به توليد  افزايش جمعيت و مصرف روز      

ضايعات و پساب بيشتري توسط بشر گرديده است بطوريكه 
هاي بشر در عصر جديد  پساب ها و چگونگي دفع آنها از چالش

مدفوع انساني (مي باشد. پساب ها به علت مواد تشكيل دهنده آن
) داراي مقادير ينده ها، ضايعات كشتارگاهي و ...و حيواني، شو

بااليي از مواد مغذي همچون نيتروژن و فسفر مي باشند و 
هاي طبيعي مي تواند منجر به يوتروف  رهاسازي شان در آب

ز اين روست كه تصفيه پساب ها به طريقي كه شدن آنها گردد. ا
هاست كه مورد تحقيق و  خود منجر به معضل جديدي نشود سال

  پژوهش قرار دارد. 
ها داراي مزاياي  ها براي تصفيه پساب جلبك كاربرد ريز    

متعددي است كه از مهمترين آن مي توان به  عدم ايجاد خطرات 
وسيستم هاي طبيعي، عدم زيست محيطي با تكيه بر اصول اك

ايجاد آلودگي ثانويه در صورت استفاده از بيوماس توليدي و 
جلبك ها در بازچرخش موثر مواد مغذي موجود در  توانايي ريز

بسياري از مطالعات، قابليت  ).9( هاي ثانويه اشاره كرد پساب
ر پاكسازي پساب ها نشان جلبك ها را د حيات و سودمندي ريز

از جمله مطالعات انجام شده بر روي قابليت حذف ) 4(داده اند
جلبك ها مي توان به مطالعات  ازت و فسفر پساب توسط ريز

  Chlorella vulgaris جلبك صورت گرفته بر روي ريز
جلبك در حذف ازت و فسفر  قابليت اين ريزكه اشاره نمود 

شهري مورد بررسي قرار گرفت و طي  فاضالبپساب اوليه و 
) NH4-N(% آمونيوم90بيش از روزه توانست  10دوره كشت 

) را در تمامي تيمارها جز در تيمار با PO43-P(% فسفات80و 
 ). از ديگر مطالعات مي توان به13(حذف نمايدتراكم پايين 

جلبك  بررسي قابليت حذف ازت و فسفر پساب توسط دو ريز
Tetraselmis chuii و Dunaliella viridis  اشاره نمود

كه نتايج آنها نشان داد اين دو گونه جلبكي قادرند تا تراكم هاي 
% كمتر از ميزاني كه در 90نمك هاي مغذي محلول را به ميزان 

  ).8شروع آزمايشات زيستي بود كاهش دهند(

بسياري از گونه هاي جلبكي، به آلودگي هاي موجود در     
پساب ها مقاوم اند و سريعاً در محيط غني از نيتروژن و فسفر 
مستقر مي شوند  و با استفاده از اين مواد جهت رشد مي توانند 

حذف نيتروژن و فسفر پساب گردند و اين نشان مي دهد  موجب
كه سيستم پرورش ميكروجلبك ها مي تواند به عنوان جايگزين 

د مغذي از آنها به فرايند تصفيه ثانويه پساب به منظور حذف موا
  .)15، 14(كار گرفته شود

هدف از انجام اين تحقيق، بررسي توانايي سه تراكم مختلف    
) در حذف ازت و T. suecica(يس سواسيكامريزجلبك تتراسل

  روزه پرورش آن بود. 14فسفر پساب ثانويه شهري در طي دوره 

  .مواد و روش ها2
پساب ثانويه شهري مورد استفاده در اين تحقيق از تصفيه خانه       

فاضالب بندرعباس تهيه گرديد اين پساب پس از مرحله ته نشيني 
سپس براي از بين بردن هرگونه آلودگي  شد.اوليه، جمع آوري 

ميكروبي و باكتريايي و همچنين اطمينان از عدم وجود هر گونه 
درجه سانتيگراد  121ميكروارگانيسمي در داخل اتوكالو با دماي 

سفر قرار داده تا استريل اتم 5/1دقيقه و در فشار 15به مدت 
ت با پساب استريل شده از طريق مجاور بعد از آن ).12(گردد

هواي محيط خنك گرديد. به منظور تهيه تيمار هاي مورد نظر، از 
آب دريا استفاده شد. آب دريا ابتدا فيلتر و سپس استريل 

ميكرون و اشعه ماوراء بنفش). سپس  5/0و  1با فيلترهاي (گرديد
شوري آن با افزودن مقدار مشخص آب مقطر به ميزان مورد نظر 

جلبك تتراسلميس سواسيكا استريل ريز استوك كاهش يافت.
)T. suecica از مركز تكثير ميگو و ماهيان دريايي كالهي (

سپس در ارلن   .وابسته به اداره كل شيالت هرمزگان تهيه گرديد
و  پرورش داده شد F/2ميلي ليتري محتوي محيط كشت  700

پس از آنكه به حداكثر رشد خود رسيد سلول هاي ريز جلبكي با 
كمك الم هماسيتومتر و ميكروسكوپ دو چشمي شمارش 

  گرديد.
سلول در ميلي  5× 105سه تراكم متفاوت فيتوپالنكتوني شامل     

             عنوان ه سلول در ميلي ليتر ب 1× 106عنوان تراكم پايين، ه ليتر ب

 ... تصفيه در   Tetraselmis suecicaبررسي قابليت ريزجلبك                                                        همكاران             وافشاري      
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عنوان تراكم ه سلول در ميلي ليتر ب 2× 106ط و  متوس تراكم   
ميلي ليتر پساب ثانويه شهري  250باال  به ارلن هاي محتوي 

تكرار ها تحت شرايط  . تمامي تيمارها و)13(دتلقيح گردي
 500-2500( درجه سانتيگراد) و روشنايي 22- 25( يكسان دمايي

 10 -15لوكس توسط المپ هاي فلورسنت سفيد با فاصله 
 14انتيمتري به صورت روشنايي دائمي) در طي يك دوره س

ان حذف ازت و فسفر كشت داده روزه براي بررسي ميز
). جهت تامين نيازهاي گازي و جلوگيري از رسوب 8(شدند

ها و همچنين ايجاد  گذاري و  به منظور شناوري فيتوپالنكتون
 سطح تماس بيشتر با پساب و دريافت مطلوب تر نور، هوادهي در

تمام طول دوره براي همه تيمارها به طور يكسان و مداوم برقرار 
جهت محاسبه ميزان حذف ازت و فسفر نيز با استفاده  ).14(بود

از دستگاه اسپكتروفتومتر در فواصل زماني سه روزه از هر تيمار 
ميلي ليتر نمونه جمع آوري گرديد. سپس نمونه ها جهت  45

ها بر  گ سبز فيتوپالنكتونجداسازي و حذف اثر و اختالل رن
دور در  3000روي عملكرد دستگاه اسپكتروفتومتر به ميزان 

. غلظت فسفات )13(شدند دقيقه سانتريفيوژ 5دقيقه و مدت زمان 
و فرم هايي از نيتروژن مانند نيتروژن نيتريتي و نيتروژن نيتراتي 
توسط روش هاي استاندارد اندازه گيري با استفاده از دستگاه 

 pH. اندازه گيري )1(فتومتر ماوراء بنفش تعيين گرديداسپكترو
متر پرتابل محاسبه و  pHپساب نيز با استفاده از يك دستگاه 

ثبت شد. همه نمونه گيري ها در دوره نوري و زمان مشابهي از 
  روز صورت گرفتند.

تيمار كه همگي داراي سه تكرار بودند   4اين تحقيق شامل     
 تصادفي انجام شد. از آزمون واريانس يك الًبصورت طرح كام

 95) و تست دانكن در سطح One way _ ANOVAطرفه (
جهت تجزيه و تحليل آماري  Exelو  SPSSدرصد و نرم افزار 

  و رسم نمودارها استفاده گرديد.

  . نتايج3
ميزان نيترات در تمامي تيمارها به استثناي تيمار شاهد، از       

روز اول تا روز دهم پرورش كاهش يافت سپس از روز ده تا 

كمترين  زايش ميزان نيترات مشاهده گرديد.سيزده پرورش اف
ميلي گرم در  5/0ميزان نيترات پساب نيز در روز دهم و به ميزان 

پس از شد. تراكم باال مشاهده در تيمار با  % حذف)80(برابر با ليتر
ميلي  7/0ط به ميزان آن كمترين مقدار نيترات در تراكم متوس

ميلي  1حذف) و تراكم پايين به ميزان  ٪72( برابر با گرم در ليتر
. ميزان نيترات در گرديدحذف) مشاهده  ٪60(برابر با در ليتر گرم

  ). 1( شكل )P>05/0( ثابت بود تيمار شاهد تقريباً
ميزان نيتريت در تمامي تيمارها، كمترين مقدار را در روز سيزده    

به عبارتي بيشترين حذف براي هر كدام از  ند.پرورش نشان داد
تيمارها در انتهاي پرورش مشاهده گرديد.كمترين ميزان نيتريت 
مشاهده شده در بين همه تيمارها در روز سيزدهم پرورش و در 

لي گرم در ليتر مشاهده شد كه برابر مي 8/3تراكم باال و به ميزان 
% حذف بود. در ساير تيمارها نيز بيشترين ميزان حذف 3/56با 

حذف  ٪8/41( نيتريت در روز سيزدهم پرورش مشاهده گرديد
حذف براي تراكم پايين)  ٪34براي تيمار با تراكم متوسط و 
  ).2(شكل)P>05/0( ثابت بود ميزان نيتريت در تيمار شاهد تقريباً

ميزان فسفات در همه تيمارها طي روزهاي اول تا چهارم    
پرورش با افزايشي ناگهاني همراه بود سپس ميزان آن در همه 
تيمارها تا روز دهم كاهش يافت پس از آن ميزان فسفات در 
تراكم هاي پايين و متوسط افزايش پيدا نمود اما كاهش در تيمار 

داشت. كمترين ميزان با تراكم باال تا روز آخر پرورش ادامه 
فسفات در تيمار با تراكم پايين و در روز دهم پرورش و به ميزان 

% حذف بود مشاهده 8/71ميلي گرم در ليتر كه برابر با  01/5
گرديد پس از آن بيشترين حذف در تراكم متوسط و تراكم باال 

مشاهده شد. ميزان فسفات در تيمار  ٪4/62و  ٪5/63به ميزان 
يراتي مشابه ساير تيمارها را نشان داد هرچند اين شاهد نيز تغي

تغييرات با شدت كمتري همراه بود. پايين ترين ميزان فسفات در 
ميلي گرم در ليتر كه  33/11تيمار شاهد در روز دهم و به ميزان 

  ).3(شكل)P>05/0( حذف بود مشاهده شد ٪2/36برابر با 
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مقايسه غلظت نيترات باقيمانده در هر كدام از تيمارهاي مورد بررسي در طول آزمايش:  1شكل   
 

 

 

مقايسه غلظت نيتريت باقيمانده در هر كدام از تيمارهاي مورد بررسي در طول آزمايش:  2شكل   
 
 

 

كدام از تيمارهاي مورد بررسي در طول آزمايش در هرمقايسه غلظت فسفات باقيمانده :  3شكل   
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  . بحث 4
مطابق با هاي ريزجلبكي  حذف مواد مغذي توسط سلول      

تراكم سلولي و فعاليت متابوليكي شان مي باشد. جذب نيتروژن 
ها در طي فعاليت هاي متابوليكي از فرآيند  توسط ريزجلبك
نيتروژن دومين ماده مغذي بسيار مهم در واقع  .هاي اصلي است

كه مي تواند بيش از  (پس از كربن)براي ريزجلبك مي باشد
  ). 8( شود شامل را سبيوما   10%
موازي با  افزايش مقدار نيتروژن در سلول ها را محققين    

). در اين تحقيق 6( سلولي بيان نمودندافزايش محتواي پروتئين 
ن سلولي در ها نشان دهنده افزايش پروتئي نيز افزايش رشد سلول

(در كنار حضور نور، كربن، نسبت ازاي جذب نيترات پساب
تيجه كاهش غلظت و ...) در سلول ها و در ن N:Pمطلوب 

به عنوان منبع نيتروژن توسط  "نيترات بود نيترات عموما
  F/2ريزجلبك ها ترجيح داده مي شود (منبع نيتروژن در محيط

و بريسترول نيز نيترات مي باشد) و مطالعات نشان داده است 
  ). 12( ترات مقدم بر جذب نيتريت مي باشدجذب ني

(پساب) توام با بروز جديدقيح ريزجلبك ها به محيط كشت تل   
آنها  استرس براي سلول هاي ريزجلبكي مي باشد و معموالً

تنظيم فعاليت ان براي آداپتاسيون، رفع استرس، نيازمند زم
). افزايش غلظت 13( متابوليكي و سطوح آنزيمي خود مي باشند

نيترات، نيتريت، و فسفات در روزهاي ابتدايي پرورش نيز مي 
رس ايجاد شده و مرگ و متالشي شدن برخي تواند به علت است

  از سلول هاي ريزجلبكي باشد. 
در اين تحقيق غلظت باقيمانده نيترات در تيمارهاي     

% 80( ر روز دهم نشان دادفيتوپالنكتوني كاهش زيادي را د
حذف براي تراكم باال) در صورتي كه كاهش نيتريت تا روز 

 ده تمايل فيتوپالنكتونآخر پرورش ادامه داشت و اين نشان دهن
تمايل محققين  .ها به جذب نيترات نسبت به نيتريت است

د ندها را به جذب فرم هاي نيتروژن اينگونه بيان نمو فيتوپالنكتون
نيتروژن آلي مانند اوره  >نيتروزن نيتراتي  >: نيتروژن آمونيومي 

  .)13و آمينو اسيد (

ساب شهري توسط بر روي ميزان حذف ازت و فسفر پ مطالعاتي   
تحت شرايط متفاوت  Scenedesmus obliquusريز جلبك 

، 30، 25، 20درجه حرارت و اختالط ( تحت درجه حرارت هاي 
درجه سانتيگراد و اختالط به دو صورت اختالط شديد و كند،  35

با استفاده از هم زن برقي و هوادهي و بدون استفاده از هم زن 
آنها نتيجه گرفتند كاربرد اختالط شديد  انجام شده است.برقي) 

 س ريزمنجر به افزايش ميزان توليد بيوما(همزن برقي و هوادهي) 
(پس از  درجه سانتيگراد و در فاز خطي رشد 25جلبك در دماي 

 ) مي گردد. بيشترين ميزان حذف ازت در درجهفاز ايستايي

 هاي تحت اختالط شديد درجه سانتيگراد و در كشت 25حرارت 
%  بدست آمد بيشترين ميزان حذف فسفر نيز تحت 100به ميزان 

% حاصل گرديد. آنها 98همين درجه حرارت و اختالط به ميزان 
رشد نتيجه گرفتند حذف نيتروژن تحت دو فاكتور مصرف جهت 

  ). 7( (جذب مستقيم سلولي) و واجذبي(ته نشيني) مي باشد
ي همچون تهي بنابراين مكانيسم هاي غير بيولوژيك ديگر   

 .سازي توسط هوا و رسوب نيز قادر به حذف آمونياك مي باشند
، هوادهي مي شوند "مي رسد در سيستم هايي كه شديدابه نظر 

بنابراين  .تهي سازي توسط هوا بسيار مهم باشد مانند مكانيسمي
پروسه هاي حذف مواد مغذي شامل رسوب، تهي سازي هوايي و 

 ).9( بودجذب توسط توده الگي خواهد 

ها در تصفيه پساب  جلبك به بررسي قابليت ريز محققين   
پساب خانگي آنها يك مزرعه  .خانگي و پساب صنعتي نمودند

 .پرورشي آلوده و پساب صنعتي مواد نفتي كف يك كارخانه بود
ها كه شامل گونه هاي محلي  جلبك آنها كشت مخلوطي از ريز

 ريز .تهيه نمودندبود،  Chlorella pyrenoidosa كه  غالباً
، pHجلبك ها بخوبي تحت شرايط مختلف محيطي همچون 

درجه حرارت، نور و تاريكي رشد نمودند و طي دوره اي پانزده 
درصد  50-60درصد نيتروژن و  60-70روزه قادر به حذف 

  ).2( نتايج مطالعه حاضر هم خواني داردفسفر شدند كه با 
از پساب ثانويه شهري به عنوان محيط كشت  تعدادي از محققين 

و ريزجلبك  Tetraselmis chuiiجهت پرورش ريز جلبك 

۵ 
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Dunaliella viridis آنها قابليت رشد و  )8( استفاده نمودند
% 30%، 20%، 10(هريحذف را در غلظت هاي متفاوت پساب ش

زمايشات مربوط به آ%) مورد تحقيق قرار دادند در 40و 
Dunaliella  viridis  ،بيشترين كاهش در غلظت نيتريت

%)، 40تيمار  22% (روز 5/96نيترات و فسفات به ترتيب به ميزان 
%) و در 40تيمار  7% (روز 5/97%)، 40تيمار  7% (روز 2/80

نيز بيشترين كاهش  Tetraselmis chuiiآزمايشات مربوط به 
% 9/99در غلظت نيتريت، نيترات و فسفات به ترتيب يه ميزان 

 7روز %(1/99%)، 40تيمار  7% (روز 4/86%)، 40تيمار  22(روز 
  ).8(%) را بدست آوردند40تيمار 

 ها، جلبك ريز براي رشد ضروري مغذييكي ديگر از مواد     
 .ذب مي شودصورت ارتوفسفات غيرآلي جه فسفر مي باشد كه ب

كه نيازمند انرژي مي  ،جذب ارتوفسفات پروسه اي فعال است
باشد. فسفات آلي مي تواند به وسيله فسفاتاز موجود در سطح 

ارتوفسفات تبديل شود و اين امر زماني اتفاق مي افتد به سلولي 
كاهش فسفات  كه فسفات غيرآلي در مقادير كم موجود باشد.

به دو صورت جذب مستقيم سلول ها در تيمارهاي فيتوپالنكتوني 
تحت شرايط هوازي و ته نشيني امكان پذير است. گرفتن فسفات 

گرفتن نيتروژن به بيوماس ها مانند  توسط فيتوپالنكتون
ميكروالگ ها قادرند فسفر را در فيتوپالنكتوني وابسته است. 

ها فسفر را به فرم  سلولاين  .مقادير بيش از نياز خود ذخيره كنند
مي تواند براي رشد  كه كرده،انول هاي فسفات ذخيره گر

 مورد استفاده قرار گيرد. ،طوالني در غياب فسفر در دسترس
جلبك مي تواند بدون پاسخ و تاثير  بنابراين نرخ رشد يك ريز

  ).10و  7(فوري به تغييرات خارجي فسفر صورت پذيرد
در اثر  افزايش فسفات در چهار روز اول اين پژوهش مي تواند    

ذخيره كردن آن در سلول هاي فيتوپالنكتوني باشد كه با تعداد 
سلول هاي فيتوپالنكتوني و تلقيح اوليه تيمارها مطابقت دارد 

  باالترين حذف ها نيز در روز دهم مشاهده گرديد.
در تيمارها به ته نشيني فسفات  pHالبته باال رفتن ميزان    

             بصورت فسفات كلسيم كمك مي كند زيرا ته نشيني فسفات 

 pHو باالتر است. افزايش  8حدود  pHپديده مهم در يك     
نشان دهنده باال رفتن قليائيت و در نتيجه كاهش آمونيوم است و 

كه اين امر به  ،همچنين مي تواند منجر به كاهش فسفات گردد
كاهش ميزان  باال رفتن كارايي حذف مواد مغذي كمك مي كند.

ميزان فسفر در تيمار شاهد نيز مي تواند به علت ته نشيني آن باشد. 
pH صعودي نشان داد و بيشترين  در طي دوره پرورش روند

ميزان آن در تراكم هاي باالتر و در روزهاي پاياني مشاهده 
كه در ابتداي دوره پرورش در تمامي ( pHگرديد. بررسي مقدار 

) نشان داد كه با افزايش تراكم بود 83/7مار ها به مقدار  يكسان تي
 نيز افزايش مي يابد به طوري كه بيشترين مقدار آن pHسلولي، 

در روز سيزده پرورش و كمترين  26/8در تراكم باال به ميزان 
ثبت  81/7ميزان آن نيز در همان روز در تيمار شاهد و به ميزان 

بعلت جذب فتوسنتزي  معموالً pHدر كشت هاي الگي  گرديد.
در صورت عدم تامين دي  دي اكسيد كربن افزايش مي يابد.

اگر  معمول نمي باشد و غيرنيز  10باالي  pHمقادير اكسيد كربن 
دي اكسيد كربن محدود باشد و بي كربنات بعنوان منبع كربن 

   ).12( برسدهم يا باالتر  11مي تواند به ميزان  pH استفاده شود
محيط كشت اثر مي  pH رويجذب نيتروژن توسط آلگ بر    

مي شود اما  pHبه افزايش  رهاي نيترات منج گذارد. جذب يون
 .عنوان منبع نيتروژن استفاده گردده در صورتي كه آمونياك ب

pH  كاهش يابد كه بسيار  3محيط كشت مي تواند به ميزان
باال مي  pH .استاسيدي تر از ميزاني است كه براي رشد مناسب 

تواند منجر به رسوب فسفات به شكل فسفات كلسيم در محيط 
 (مثالً pHواند در صورت افت اما اين تركيب مي ت .كشت گردد

  pHاگر غلظت آمونياك در  .)5 ،4( حل شود اًد) مجددر شب
باال همچنين  pH .باال زياد باشد فتوسنتز متوقف خواهد شد

منجر به  كه ،برخي آلگ ها گردد لخته شدنممكن است سبب 
اما از طرف ديگر اين  .كاهش جذب مواد مغذي و رشد مي گردد

براي  را تسهيل كند. ها ريزجلبك مي تواند برداشت لخته شدن
زيرا  دادافزايش  را زياد مي توان تالطم pHاجتناب از مقادير 

  ).12( را تنظيم مي كند pHتبادل گازي ميان آب و هوا تاحدي 
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در  Chlorella vulgarisنشان دادند كه رشد  محققين   
تغييراتي را در  كشت هاي محتوي نيتروژن آمونياكي معموالً

آنها اثبات كردند كه در فاز  ).11( ايجاد مي كند pHمقدار 
اسيدي و در زماني كه سلول ها در  pHرشد لگاريتمي سلول ها، 

اين در  .قليايي خواهد شد pHيا سكون قرار دارند،  خيرأتفاز 
حالي است كه در اين تحقيق همزمان با رشد ريزجلبك 

Tetraselmis suecica مقدار pH نيز افزايش يافته است، 
الي شدن اين امر مي تواند به علت هوادهي ثابت كه منجر به خ
  ).11( پساب از آمونياك و در نتيجه ايجاد محيط قليايي باشد

) جهت رشد T. suecica( جلبك تتراسلميس سواسيكا ريز    
خود از مواد مغذي پساب شهري استفاده مي نمايد و با جذب 

هاي خود سبب كاهش غلظت آنها در پساب  لولاين مواد در س
مي گردد. سلول هاي فيتوپالنكتوني ابتدا نيترات را جذب مي 
كنند و سپس در صورت عدم وجود نيترات كافي، نيتريت را به 

مي نمايند زيرا ابتدا كاهش در نيترات تبديل و از آن استفاده 
  ت نيترات اتفاق افتاده است. غلظ
ميزان حذف ازت و فسفر پساب شهري تراكم سلولي در     

كه در تراكم هاي متوسط و باال درصد  تاثيرگذار است چنان
حذف بيشتري بدست آمده است و از آنجايي كه ريزجلبك 

% درصد 80)  قادر به حذف T. suecicaتتراسلميس سواسيكا (
% درصد فسفات پساب شهري بود مي توان اين 8/71نيترات و 

را به عنوان جايگزين فرآيند تصفيه ثانويه گونه فيتوپالنكتوني 
 پساب شهري استفاده نمود.

  : سپاسگزاري
شايسته است مراتب تشكر و سپاس بي پايان خود را از همكار    

محترم اين پژوهش، جناب آقاي مهندس مجيد افخمي ابراز 
همچنين از كمك هاي بي دريغ  جناب آقاي دكتر  .نمايم

اسمي پورافشار و نيز همكاري، اداره طاهري زاده و جناب آقاي ق
  كل شيالت هرمزگان سپاسگزاري مي گردد. 
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