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 شوری، نیترات و دما  رشد دونالیال سالینا در شرایط متفاوتمدل سازی 
 

 1، نادر چاپارزاده 3محمد باقر باقریه نجار ، 2، محمد امین حجازی3و1بلیال زرندی میاندوآ
 تبریز دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، گروه زیست شناسی،1

  یزتبر ی کشاورزی غرب و شمالغرب کشور،ژپژوهشکده بیوتکنولو2
 گرگان دانشگاه گلستان، گروه زیست شناسی،5

 leilazarandym@gmail.com 
 

 چکیده

 استفاده قرار گرفته است. ها برای تامین نیازهای متنوع بشر امروزی مورد توجه و مقیاس وسیع ریز جلبک کشت در اخیراً

های آب شیرین و شور در کشت های وسیع  ریز جلبک و بیو فارمینگ یمی ویژه برای بهره برداریایران بدلیل شرایط اقل

دلیل تولید و ذخیره ه ب (Dunaliella Salina) دونالیال سالینا سلولی جلبک تک مناسب می باشد. )سیستمهای باز یا بسته(

صنعتی و استحصال مناسبی برای تولید  گزینه ل و لیپید(گلیسرو بتا کاروتن، )برای مثال های اولیه و ثانویه سازی متابولیت

جهت کشت صنعتی این جلبک نیاز به تامین اولیه مقدار متنابهی سلول با صرف هزینه و وقت کمتر مواد مذکور می باشد. 

تلف سه سطوح مخ، آزمایشی با  شرایط مشابه محیطیجلبک در بهینه این  رشد به منظور دستیابی به معادله دارد. وجود 

با استفاده از داده های تجربی حاصل از اندازه گیری  طراحی و اجرا شد.  پاسخ سطح رویه روشبا  شوری، نیترات و دما فاکتور

پیشنهاد شد. در مدل  D. salinaمدلی برای رشد ماکزیمم  ،سلولها پس از یک هفته قرار گرفتن در شرایط آزمایش رشد

. محتوی دوحاصل ش C°23میلی موالر و دمای  3موالر نمک، نیترات  2واند در شوری می ت بیشترین میزان رشدپیشنهادی 

نسبت به دماهای باالتر بصورت قابل مالحظه ای  C°23گلیسرول بعنوان ترکیبی شاخص برای تحمل شرایط دشوار در دمای

دستیابی به نشان می دهد  شنهادیمدل پی در حالیکه محتوی قند های محلول در دماهای باالتر افزایش نشان داد. کم بود.

 صرفه است.ه پذیر و مقرون ب در کشت های باز به راحتی امکان D. salinaد بیشترین میزان رش

 

 ، قند محلولگلیسرولرشد،  ،، بهینه سازیدونالیال سالینا :کلمات کلیدی

 

 مقدمه

 اچه های آب شور و شیرین می باشد که بالقوهاز نظر نور و دما و نیز دری پهنه های وسیع جغرافیایی مناسب یایران دارا

 .می باشدعنوان یک محصول زراعی چند جانبه ه ها ب جلبک ریزبهره برداری اقتصادی از و پتانسیل خوبی برای کشت 

ها، ترکیبات فعال زیستی و  ریز جلبک ها قادر به تولید طیف وسیعی از محصوالت طبیعی از جمله پروتئین ها، آنزیم

 (.11د ها می باشند)کاروتنوئی

ها با هدف تولید غذای سالم برای انسان، تولید مکمل ها و یا افزودنی های غذایی قابل  کشت صنعتی ریز جلبک اخیراً

 (.3که دو جلبک دونالیال و هماتوکوکوس در این زمینه پیشگام هستند) است قرار گرفته استخراج بسیار مورد توجه

مقاوم به شوری است که فاقد دیواره سلولی محکم می باشد و می تواند چند و  تک سلولی ،(فتوتروف) دونالیال جلبک سبز

کشت و پرورش آن بدلیل توقع کم مواد غذایی در .(15ماده آلی مهم اقتصادی از جمله گلیسرول و بتا کاروتن را انباشته کند)

 سهولت امکانه و خاک شور ب  C°51سط روزانه ای با دمای متوه های طبیعی مانند دریاچه های آب شور و یا بیابان محیط
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ن رقابت آیه می کنند و یا با ذمزیت دیگر آن در کشت های مقیاس وسیع تعداد کم موجوداتی است که از آن تغ پذیر است.

 .دارند)بدلیل محیط شور(

های  تعیین ویژگیها تا کنون دو مسیر اصلی را طی کرده است: یکی از این مسیرها روی جداسازی و  کشت ریز جلبک

هایی مانند نرخ رشد سریع، تحمل باال به  گیژفیزیولوژیک گونه ها و سویه های مختلف متمرکز شده تا بتواند موجب بهبود وی

های کشت متمرکز شده  شرایط محیطی دشوار، محتوی محصول زیاد در هر سلول بشود. مسیر دیگر بر طراحی سیستم

 .(3است)

را طی قرارگیری در شرایط  قادر است آن  های یک اسمولیت است که سلول دونالیال با ویژگیگلیسرول الکل سه ظرفیتی 

دقایق اولیه تنش شوری در  بسته به شرایط سلول سنتز گلیسرول متغییر خواهد بود.(. 15شور تا مقادیر باالیی سنتز کند)

تجزیه نشاسته تامین کننده گلیسرول  اغلب ،نشگلیسرول از مراحل ابتدایی فتوسنتز تامین می شود ولی در صورت ادامه ت

  خواهد بود.

مهمترین عنصر غذایی محدود کننده برای رشد دونالیال می باشد که در شرایط ایده آل از طریق افزودن یون  نیتروژن

از  بین میزان برداشت نیترات  نیترات به شکل نمکهای سدیمی و یا پتاسیمی آن به محیط کشت جلبک تامین می شود.

از محیط توسط  حذف نیترات. با توجه به اینکه سلول دونالیال رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد  و ماده سازی محیط و رشد

 (8دونالیال در شرایط مختلف محیطی متغییر بوده و همین باعث مشاهده تغییرات در طیف محصوالت فتوسنتزی می شود)

 ک جهت درک تغییرات رشد مفید خواهد بود.محاسبه نیترات موجود در محیط ضمن رشد جلب

افزایش چشمگیر داشته ولی در  D. salinaفیزیولوژیک جلبک و  یکاربرددر دهه های اخیر توجه به جنبه های مختلف 

رو در  از این .مورد بررسی قرار گرفته است رشدکمتر مطالعه ای اثر تغییر چند فاکتور محیطی همزمان با رویکرد بهینه سازی 

ضمن بررسی  ،رویه سطح پاسخ، نیترات و دما به روش طراحی آزمایش عی شد با اعمال سطوح متفاوت شوریالعه حاضر سمط

( مدلی برای بهینه رشد نیترات محیط حذفهمچنین و  محتوی گلیسرول )با توجه به فیزیولوژیک تغییرات رشد سلولدالیل 

  سلولی ارائه گردد.

 

 مواد و روش ها

 آنالیز داده ها طراحی آزمایش و
 با از آن که سود حـداکثر به دستیابی منظور به تولید یا فرایند سیستم، یک عملکرد بهبود از است عبارت سازی بهینه

 Response) پاسخ سطح رویه روش موجود، روش چندین میان از. شود می انجـام متغیـره چنـد آماری های روش از استفاده

Surface Methodology = RSM) دهـه در همکـاران و باکس توسط بار اولین روش این. اسـت موجود روش ترین رایج 

 مورد تحلیل و تجزیه و سازی مدل برای که است آماری و ریاضی های تکنیک از ای مجموعه RSM روش. شـد ایجـاد 1931

 بهینه پاسخ، سطح روش از دفه. است مختلف متغیر چندین تأثیر تحت نظر، مورد پاسخ آن در که گیرد می قرار استفاده

 .(2باشد) می خاص های ویژگی بعضی به رسیدن برای عامل سطوح از مجموعه بهترین یافتن هدف دیگر عبارت به سازی است،

 53و  51، 23طراحی آزمایش با مدل باکس بنکن با سه دمای  به همین دلیل از این ابزار آماری در مطالعه حاضر استفاده شد.

صورت گرفت که منجر به  NaClموالر نمک  5و5، 2میلی موالر و شوری  3و  3/2، 1، سه سطح نیترات  راددرجه سانتی گ

 شد.سری آزمایش  15

فاکتور معادله متناظر  5صورت گرفت. برای  SPSS 11و  11تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار مینی تب 

 بهینه سازی چنین خواهد بود:
Y= B0+ B1X1+ B2X2 + B3X3+ B12 X1X2 + B13 X1X3+ B23 X2X3+ B11X1

2
 + B22 X2

2
+B33 X3

2
 

 B فاکتورهای آزمایش یبا، ضر X3 فاکتورسوم ، X2 ، فاکتوردومX1 ، فاکتوراول  Yسازی بهینه دلخواه صفت
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 و شرایط کشت  ریزجلبکسویه مورد استفاده 
تامین شد.  ژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمالغرب و غرب کشوربانک سلولی پاز  D. salina 18/19سویه استاندارد 

موالر نمک به مدت دو هفته برای رسیدن به آغاز فاز  3/1با شوری  (1)در محیط جانسون تغییر یافته  یسلولتک های  جلبک

پس از  وقل منت 1طبق جدول به شرایط آزمایش تکرار  5با ها  . سپس جلبکندکشت شد (Stationary Phase)رشد بتاث

 انجام گرفت.، گلیسرول و میزان نیترات محیط قند محلول رشد،و سنجش  نمونه ها هفت روز برداشت

          
 

 

 

 

 

                          
 

 

 

 

 سری های آزمایش از طراحی باکس بنکن برای سه سطح و سه فاکتور متغییر -1جدول 

 

 Chitlaru andگلیسرول با متد) .(5)شمارش شدند (Cao et al.2001هماسیتومتر)الم سلولها با استفاده از 

Pick1989) میزان قند های محلول به روش فنل و اسید سولفوریک اندازه گیری  .(5)ندازه گیری شداستخراج و ا

( و درصد حذف نیترات از محیط توسط جلبک محاسبه 1نیترات محیط با رو ش اسپکتروفتومتری اندازه گیری)(. 15گردید)

 است. 1اعداد زیر هر ستون نشان دهنده شرایط آزمایش طبق جدول  گردید.

 

 نتایج 

 

 

                                    

 

 

 

 

 
 تعداد سلول دونالیال در یک میلی لیتر محیط کشت -1نمودار

 

میلی لیتر محیط کشت جلبک  پس از یک هفته اعمال تنش، متعلق  1بیشترین تعداد سلول در  نشان می دهد 1نمودار 

 سدیم می باشد. یدلرموالر ک 2میلی موالر و شوری 3/2، نیترات  C°23به شرایط دمای 

Runs TempᵒC Nitrate mM Salinity M 

1 25 5 3 

2 25 2.5 2 

3 25 2.5 4 

4 25 0 3 

5 30 5 4 

6 30 5 2 

7 30 2.5 3 

8 30 0 4 

9 30 0 2 

10 35 5 3 

11 35 2.5 4 

12 35 2.5 2 

13 35 0 3 
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ی هابیش از سه برابر دما C°23نظر می رسد رشد و تقسیم سلولی در دمای ه با توجه به تعداد سلول در دماهای مختلف ب

C°51 وC°53  ،تعداد سلول در میانگین است. همچنانکه در نمودار مشاهده می شودC°51 ازC°53 .بیشتر است 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سلول بر حسب میکروگرم 111در محتوی گلیسرول  -2نمودار 

 

 

 C°51سنتز گلیسرول درون سلولی در دمای  شرایط آزمایشنظر می رسد پس از یک هفته اعمال ه ب 2با توجه به نمودار 

 دمای  بسیار قابل مالحظه است. موالر 5و شوری  میلی موالر 3بیشتر تحریک شده باشد که این افزایش در حضور نیترات 

C°53 هم محرک 

 موالر بود. 2وشوری میلی مول  3/2ول بوده مخصوصا زمانی که مقدار نیترات ربرای سنتز گلیس خوبی 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 بر حسب میکروگرم سلول 111در  محتوی قندهای محلول -5نمودار

 

نیترات میزان بیشتری میلی موالر  3/2و در حضور چنین بر می آید که با افزایش دما و کاهش شوری  5از نمودار 

 ربوهیدرات محلول سنتز شده است. ک
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 درصد برداشت نیترات از محیط -5نمودار

 

 هفت محیط از آن کامل حذف مرحله تا نیترات جذب نمک موالر 2شوری و C23°دمای در دهد می نشان 5نمودار  نتایج

  است. نکردهداری معنی   تغییر محیط در نیترات مقدار 5 و 5 شوری در ت.اس شده انتقالپس از  روز

 

 مدل سازی رشد جلبک دونالیال سالینا

جهت مدل سازی رشد دونالیال در شرایط تعریف شده دمایی و غلظت نمک و نیترات محیط داده های تجربی حاصل از 

می S شوریو  N، نیترات Tسلول، دما تعدادYمعادله زیر که در آن  آنالیز نموده و نهایتاً Mini Tab آزمایش را با نرم افزار

 باشد بدست آمد.

در  .باشد می موالر میلی 3 نیترات و نمک موالر 2 شوری ،C23° دمای رشد بهینه طبق این مدل پیشنهادی،  نقطه

 رشد دونالیال مشاهده می شود. قسمتهای سبز پررنگ تعداد سلول بیشتر را نشان می دهد. Contour 1نمودار 
Y= 125369079 -6770570 T +180833 N -8112171S+ 397.37S +5701.75TN +176535 TS -

130351NS - 95114.0T
2
 + 386404 S

2 
R-Sq = 93.00%     R-Sq(pred) = 87.50%     R-Sq(adj) = 90.83% 
Analysis of Variance for cell/ml 
Source                 DF       Seq SS       Adj SS       Adj MS       F      P 

Regression              9  2.37833E+14  2.37833E+14  2.64259E+13   42.81  0.000 

      temp              1  1.62158E+14  1.62158E+14  1.62158E+14  262.73  0.000 

    nitrat              1  2.30104E+11  2.30104E+11  2.30104E+11    0.37  0.546 

    salinity            1  1.62786E+13  1.62786E+13  1.62786E+13   26.37  0.000 

      temp*temp            1  4.72276E+13  3.87715E+13  3.87715E+13   62.82  0.000 
    nitrat*nitrat       1  2.30360E+11            0            0    0.00  1.000 

    salinity*salinity   1  1.02382E+12  1.02382E+12  1.02382E+12    1.66  0.208 

      temp*nitrat       1  60956255801  60956255801  60956255801    0.10  0.756 

    temp*salinity       1  9.34939E+12  9.34939E+12  9.34939E+12   15.15  0.001 

    nitrat*salinity     1  1.27435E+12  1.27435E+12  1.27435E+12    2.06  0.161 

Residual Error         29  1.78992E+13  1.78992E+13  6.17213E+11 

  Lack-of-Fit           3  9.70047E+12  9.70047E+12  3.23349E+12   10.25  0.000 

  Pure Error           26  8.19871E+12  8.19871E+12  3.15335E+11 

Total                  38  2.55732E+14 
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 میلی موالر  3در میزان نیترات  D. salinaنمودار کانتر رشد  -1مودار ن

 

 بحث

( را بر رشد سلول دارد و میزان شوری و نیترات =F 55/215دما بیشترین تاثیر ) ،نالیز واریانسآبا توجه به نتایج  و جدول 

هر چند که اختالف جزیی  ت مواجه نشده اندهفته سلولها با کمبود نیترا 1زیرا در عرض  جات بعدی قرار دارند.محیط در در

تعداد سلول  .می باشد D. salina °C22دمای بهینه رشد برای  بین تیمارهای دارای مقادیر مختلف نیترات مشاهده می شود.

 .(3) در شوری های باال افزایش ابعاد و حجم سلولی مشاهده می شود درحالیکهدر شوری های پایین بیشتر است 

نتایج ما  D. salina (11)و  (8) ارش هایی در مورد کاهش رشد در شرایط کمبود نیتروژن در مورد کلرالعلی رغم گز

تاثیر مقدار نیتروژن بر تعداد سلول در مدت سه هفته بسیار  D. salina تجربه ای روی در. می دهدن چنین چیزی را نشان

بنظر می رسد  که کامال مطابق تجربه حاضر است. (12)واضح و افزایشی است ولی این اثر بعد از روز نهم قابل مشاهده است

 .مورد نیاز استبیشتری برای مشاهده اثر کمبود نیتروژن زمان 

قتصادی است که ویژگی های تنظیم کنندگی اسمزی دارد. در صنایع آرایشی، گلیسرول یک ترکیب شیمیایی آلی مهم ا 

% وزن خشک خود گلیسرول تولید 31قادر است بیش از  دارویی و غذایی مورد مصرف دارد. در شرایط شور سلول دونالیال 

مات پی در پی و اندازه کند. گلیسرول بصورت قطرکهایی در قسمت قدامی سلول جلبک انباشته می شود که با توجه به تقسی

فرصت کافی برای ذخیره و انباشته کردن گلیسرول وجود ندارد همچنانکه در شرایط پر از تنش  C 23°کوچک سلولها در 

 های لیپید و گلیسرول اشغال می کنند. ها حجیم شده و درصد باالیی از حجم سلول را قطرک سلول

د تا طی واکنش ر کلروپالست سلولهای فتوسنتز کننده سنتز می شوفسفات در اولین مراحل فتوسنتز د 5گلیسرآلدهید 

های اولیه باشد. در دقایق اولیه پس از اعمال شوری های باال سلول با تولید  انواع قندها و سایر متابولیت های بعدی پیش ساز

حالت گلیسرول یک  در این د.فسفات به سرعت در مقابل تغییر اسموالریته محیط مقابله می کن 5گلیسرول از گلیسرآلدهید 

 محلول سازگارگننده محسوب می شود. ولی در مراحل بعدی ممکن است این مولکول از تجزیه نشاسته حاصل شود. 

اصلی  بنظر می رسد نقش گلیسرول افزایش و قندهای محلول کاهش یافته است. کلرید سدیم، موالر 5الی  2در شوری 

وان تنظیم کننده اسمزی و محلول سازگار کننده باشد که در غلظتهای باالی نمک فعالیت کردن بعن گلیسرول در دونالیال عمل

اثر اسمزی آن از بین  آنزیم ها را محافظت می کند. در غلظتهای پایین نمک گلیسرول موجود به نشاسته تبدیل می شود تا

)در محیط( وجود  ثابت از آن بین سلول ها یکه یک سطحد. در این حالت گلیسرول درون سلولی مقادیر کمی دارد در حالبرو
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نتایج  .(15)( افزایش در محتوی گلیسرول باشد2( نتیجه کاهش محتوی کلروفیل و یا 1کاهش قند محلول می تواند  دارد.

دی  محیط با نمک باال با افزایش  تثبیتدر پاسخ به انتقال به  D. salinaحاصل از روش های پروتئومیکس نشان می دهد 

جریان کربن بین تولید نشاسته در کلروپالست و سنتز گلیسرول در سیتوپالسم و  .(5)د کربن فتوسنتزی پاسخ می دهداکسی

رایط شور است. در استرس شوری همچنین شیک مهم توسط جلبک در ژتجمع کاروتنوئید فقط برخی از پاسخ های فیزیولو

  .(15)تجزیه نشاسته به گلیسرول اتفاق می افتد

که رشد و  C23°رسد تولید گلیسرول به نحوه استفاده سلول از محصوالت فتوسنتزی ارتباط داشته باشد زیرا در بنظر می 

گلیسرول بعد از طی شدن دقایق اولیه تنش نمک زیاد  از جملهجانبی  تماده سازی با نرخ باالیی اتفاق می افتد تولید محصوال

ت فتوسنتز باال و تولید محصوالت فتوسنتزی با نرخ خوبی در حال که شد C53°وC51°مقتصدانه نباشد ولی در دماهای 

( و  C51°سلول تولیدات خود را بیشتر به سمت محصوالتی مانند گلیسرول) ،تقسیم سلولی کم است انجام ولی نرخ رشد و

 د.ناشنشانگر این موضوع می بو جدول آنالیز واریانس نیز  5و2 سوق می دهد که نمودار C53°ی محلول درقندها

(تنظیم سریع با افزایش غلظت درون سلولی 1مرحله تقسیم شود: 2استرس شوری می تواند به  بهD. salina سازگاری 

(تنظیم دراز 2ر تنظیم اسمزی قارچ ها و گیاهان عالی می باشند.دترتیب ترکیبات دخیل ه گلیسرول و گالیسین بتائین که ب

 .(11)دها اتفاق می افتدمدت که با تجمع لیپیدهای خنثی و کاروتنوئی

های فوق العاده حساس به نمک دخیل در فتوسنتز  در شرایط شور غلظت نمک درون سلولی تغییر نمی کند زیرا آنزیم

دهد. تعادل بین  سالم اند و فعالیت می کنند و آزمایشات با یون اتیدیوم نیز مقادیر درونی یون سدیم را در حد عادی نشان می

بسیار زیاد  D. salinaحمل شوری می کند. غلظت درون سلولی گلیسرول در تجلبک را قادر به محلول گلیسرول و قندهای 

است. نگهداری چنین غلظتی از گلیسرول در سلول نیاز به ویژگی های خاص غشاء سلولی دارد. با توجه به اینکه اکثر غشاهای 

ذیرفته شده که غشاء نفوذپذیری کمی به گلیسرول دارد و این پ D. salinaبیولوژیک به گلیسرول نفوذپذیری باالیی دارند در 

م آن هنوز بخوبی درک نشده است. تالش ها برای بیش تولید انیسدلیل غلظت باالی گلیسرول درون سلولی است. مک

راه حل  نیست و تاکنون مقرون به صرفهگلیسرول نشان می دهد که این کار از نظر تکنیکی امکان پذیر ولی از نظر اقتصادی 

 .(9)بیوتکنولوژیکی برای آن پیدا نشده است

 موجود نیترات ذخیره احتماالً .باشد دما از تر مهم محیط نمک مقدار ،نیترات سازی ذخیره و جذبروند  در رسد می بنظر

 و لیتجم مصرف جهت سلول موالر 5 و5 شوری در بنابراین است. بوده کافی رشد یک هفتهبرای زمان  ها سلول واکوئل در

 می انبار اندامکها در و جذب را نیترات واقعی نیاز بدون سلول موالر 2 شوری در ولی .کند نمی صرف زیادی انرژی آن ذخیره

 نیاز این از سلول باال شوری شرایط در که دارد انرژی صرف به نیاز خود واکوئل در نیترات نگهداری برای آرژینین سنتز .کند

 باشد می اولیه مقدار درصد 53 الی 21 محیط شوری میزان به توجه با حذف این C°51 ماید در. کند می صرفنظر تجملی

 داشته پایین شوری در موجود سلول های به نسبت کمترینیترات  جذب باال شوریسلول های موجود در  نشان می دهد  که

 کامل حذف به منجر موالر( است میلی 3زیاد) محیط نیترات چون ولی کند می صدق موالر نیز همین روند 2 شوری در. ندا

 .است نشده آن

بر حذف یونهای سدیم در محیط بسیار شور با استفاده از یک پمپ  D. salinaداده های اخیر داللت بر توانایی ویژه 

می  پروتون صورتهمبر نیترات/درون سلول احتماال از طریق ه انتقال نیترات ب سدیمی جدید دارد که با ردوکس کار می کند.

ی ردوکس برای تخلیه نمک)یون سدیم( صرف خواهد شد در ژ. بنابراین هرچه محیط نمک بیشتری داشته باشد انر(5)گیرد

 ی برای جذب بیشتر نیترات بهره خواهد برد.ژصورتیکه در غلظتهای پایین نمک سلول از این انر
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Modeling of Dunaliella Salina growth under different conditions of salinity, nitrate and 

temperature 

 
Leila Zarandi  Miandoab, Mohammad Amin Hejazi, Mohammad Bagher Bagherieh-Najjar, 

Nader Chaparzadeh 

 

Abstract 
Recently, large-scale cultivation of microalgae is considered in order to meet the diverse needs of 

modern human use. Iran is appropriate for the operation of micro-algae grown in fresh or saline water 

(open or closed systems) mainly due to its specific climatic conditions. Dunaliella Salina is a good 

candidate for the production and industry extraction of primary and secondary metabolites (for 

example beta-carotene, glycerol and lipids). For industrial cultivation of algae we require large 

amounts of initial cell produced with low cost and in short time. In order to achieve optimum algae 

growth equation in similar environmental conditions, an experiment with three levels of salinity, 

temperature and nitrate, in Response Surface Methodology=RSM method was designed and 

implemented. Using empirical data obtained from the measurement of cell growth after one week of 

exposure to the test conditions, the growth model was proposed for maximum nomber of Dunaliella 

Salina. Based on the proposed model the maximum number of algae cells can be achieved in 2 M 

NaCl, 5 mM Nitrate and 25°C. The amount of glycerol as a marker for cell tolerance at temperatures 

higher than 25°C was remarkably low. The content of soluble sugars increased at higher temperatures. 

The results show that the maximum number of algae cells can be obtained in environmental 

conditions no costly. 

 

 



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

