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 چکیده

بر رشد  Shuisheng-4(SH-4)و  N8 ،BG11 های کشت مختلفتأثیر محیط ،در این تحقیق

های بومی حاصل از حوضچه نهایی تصفیه فاضالب کارخانه شیر پگاه خراسان تحت میزان ریزجلبک

 در یبوم یهازجلبکیر دانسیته نوری ،دادشدت نور و شرایط یکسان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان 

. بطوریکه ماکزیمم دانسیته باالتر است N8و  SH-4کشت  یهاطینسبت به مح BG11 کشتطیمح

گیری شد. اندازه 88/1 و 39/1 ،78/5ترتیب برابر با به N8و  BG11، SH-4های کشت نوری در محیط

درصد بود. در حالی که  81مشاهده گردید و میزان آن  N8کشت باالترین میزان محتوای لیپید در محیط

مشاهده شد.  lit 1-mgr day  26 -1و به میزان BG11کشت وری لیپید در محیطماکزیمم بهره

ترتیب حاصل گردید و به SH-4کشت توده در محیطوری زیتوده و بهرهماکزیمم میزان زیاین برعالوه

وری محتوای لیپید و بهرهبرآورد شد. با توجه به  lit 1-mgr day 175 -1و mgr lit  1911 - 1 برابر با

های بومی جهت تولید بیودیزل در زمان عملیاتی کوتاه کشت برای رشد ریزجلبکلیپید بهترین محیط

این با توجه برعالوه .نتیجه شد N8کشت و در زمان عملیاتی بلند مدت محیط BG11کشت مدت محیط

 SH-4های بومی محیط کشت برای رشد ریزجلبکتوده بهترین محیطوری زیتوده و بهرهبه میزان زی

 بود. 

 

 کشت، ریزجلبک، فاضالب، بیودیزل.محیط واژگان کلیدی:
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 مقدمه  

درصد از انرژی مورد نیاز انسان چه در بخش صنعت و حمل و نقل و چه در بخش خانگی و کشاورزی، از منابع تجدیدناپذیر  77

های فسیلی رو به . با این روال، منابع تأمین کننده سوخت(Brennan and Owende 2010)گردد هیدروکربنی تأمین می

. این مشکل تنها به کشورهای وارد کننده نفت دنریپذانیپاگردد تا صد سال آینده این منابع بینی میکاهش هستند و پیش

اختصاص ندارد بلکه تولیدکنندگان بزرگ نفت از جمله کشور ما در زمینه تهیه سوخت با مشکالت متعددی روبه رو 

های شود زیرا آلودگی ناشی از سوخت، اما موضوع به همین جا ختم نمی(Mårtensson and Westerberg 2007)هستند

گرم شدن کره زمین، تغییرات آب و هوا و صعود جهانی قیمت نفت  ،روند رو به رشد جمعیت و شهرنشینی روستاییان فسیلی،

های فسیلی بیابند محققان و دانشمندان را بر آن داشته تا جایگزین مناسب برای سوختاز جمله عواملی هستند که 

(Pittman, et al. 2011; Salamatinia, et al. 2013) در این بین بیودیزل به دلیل تجدیدپذیری، نداشتن ترکیبات سولفور .

 . (Ma and Hanna 1999; Xu, et al. 2006)باشدو آروماتیک و غیرسمی بودن گزینه مناسبی می

یل فراوانی منابع فسیلی استفاده از آن تا توسط رادولف دیزل مخترع موتور دیزل مطرح گردید اما به دل 1311بیودیزل در سال 

های به دست آمده از ترانس استریفیکاسیون خلوطی از مونو آلکیل استر. بیودیزل م(Shay 1993)های اخیر راکد ماند سال

های های گیاهی نظیر روغن دانه سویا، نخل، آفتابگردان، ذرت، بادام زمینی، کانوال و پنبه دانه است. عالوه بر روغنروغن

ها، چوب و جلبک نیز گریس گیاهی، سایر منابع نظیر چربی حیوانی )پیه گاو و چربی خوک(، روغن ضایعاتی پخت و پز،

. یکی از مهمترین عوامل انتـخاب ماده (Ranganathan, et al. 2008)توانند در تولید بیودیزل مورد استفاده قرار بگیرندمی

هزینـه تولید بیودیزل را مواد خـام تشکیل  ٪71خام جهت تولیـد بیودیزل، قیمت و موجودیـت آن اسـت؛ حدود 

  .(Umdu, et al. 2009)دهدمی

 Singh, et)یکی از مشکالت موجود در استفاده از گیاهان روغنی با هدف تولید انرژی، تغذیه انسانی از این منابع گیاهی است 

al. 2011) . گیری از سیستم کشت سنتی فعلی یا دومین مشکل عدم کارایی باال در تولید گیاهان روغنی )به خصوص با بهره

برای تولید سوخت مورد نیاز  اشغالهای تحت های جدید و مکانیزاسیون( و وسعت بسیار زیاد زمینگیری از روشبهرهحتی با 

این بحران آب از دیگر مشکالتی است که استفاده از گیاهان روغنی را برای تولید انرژی محدود بردر مقیاس جهانی است. عالوه

 خواهد کرد.

 ،مسئله نیا که شودیم هاجنگل ینابود سبب د،یتول نهیهز بودن باال برهای درختان عالوه شهتولید بیودیزل از چوب و ترا

  .(Mandalam and Palsson 1998)در سال است کربناکسیددیگاز  ٪61 دیتول منشأ

بخش است، چرا که لیپید حاصل از جلبک در تقابل با منابع غذایی انسان تهیه بیودیزل از جلبک یک گزینه نوید

در تولید بیودیزل  ها. .بنا به دالیلی، به کارگیری ریزجلبک(.Brennan and Owende 2010; NAJAFI, et al)باشدنمی

 تر است؛ این دالیل عبارتند از:های گیاهی مناسبنسبت به روغن

 Chisti)های روغنی مرسوم جهت تولید بیودیزل برابر بیشتر از دانه 911تا  15پتانسیل تولید روغن در حدود  .1

2007) . 

 .(Schenk, et al. 2008)های شور، فاضالب و شرایط محیطی سخت توانایی رشد در آب .6

 .(Griffiths and Harrison 2009)کربن در حین رشد اکسیدمصرف دی .9

 ی بیوراکتورها.روز و توانایی رشد سریع در شرایط کنترل شده 11تا  1ی حیات کوتاه در حدود چرخه .4

توده تبدیل شود، در ها به زیتواند در جلبکدرصد انرژی خورشیدی می 5تا  9باال، در حدود بازده فتوسنتزی  .5

 .(Verma, et al. 2010)درصد هستند  5/1صورتیکه گیاهان دیگر دارای بازده فتوسنتزی در حدود 

کربن و نور خورشید، گلوکز و پروتئین تولید کرده و در هنگام محدودیت غذایی با نیتروژن اکسیدها با استفاده از دیجلبک

  از یکروسکوپیم یهاجلبک از یمختلفهای . تاکنون گونه(Mandal and Mallick 2009)کنندمقدار زیادی لیپید تولید می
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 الیدونال ، (5)کوسیابل سندسموس ، (4)اوالباندنس سینئوکلر ،(3)سینانوکلروپس، (2)مایماکسنایرولیاسپ ،(1)سیکلرال ولگار جمله

 .(Gouveia and Oliveira 2009) اندگرفته قرار یبررس موردسوخت  دیبا هدف تول(6)تاولکیترت

کشی و در نهایت تبدیل ها شامل چهار مرحله رشد و تکثیر ریزجلبک، برداشت یا جداسازی، روغنلید بیودیزل از ریزجلبکتو

ها و منابع گیاهی یکسان است؛ درنتیجه کشی و تبدیل روغن به بیودیزل برای ریزجلبکشود. مراحل روغنروغن به بیودیزل می

فرآیند مشابه است. مهمترین تفاوت بین فرآیند تولید بیودیزل حاصل از ریزجلبک با انرژی الزم برای انجام این مراحل از 

تر از پرورش توده جلبک گرانهای روغنی در مراحل رشد و برداشت است؛ تولید و برداشت زیهای بدست آمده از دانهسوخت

 .(Omidvar and Amini  2011)گیاهان است

دارد. میزان  کونیلیسهای معدنی شامل نیتروژن، فسفر، آهن و گاهی کربن، آب و نمکاکسیدپرورش جلبک احتیاج به نور، دی

این منابع برای تولیـد جلبـک   و شدت این عوامل نیز بر میزان رشد و محتوای لیپید جلبک تأثیر گذار است. هر چه هزینه تهیه 

تر باشد و به صورت بهینه از آنها استفاده شود هزینه نهایی تولید بیودیزل کاهش خواهد یافت. بنابراین منبع مناسب برای پایین

های اولیه رشد جلبک و همچنین محیط بهینه که بتواند شرایط مناسب را برای رشد فراهم آورد و از نظـر اقتصـادی   تأمین نیاز

 . (Chisti 2007) گذار است ریتأث مقرون به صرفه باشد به شدت بر روی قیمت تمام شده بیودیزل

ناسب جهت کاهش قیمت تولید بیودیزل استفاده از فاضالب است؛ فاضالب صنایع لبنی در بین یکی از راهکارهای م

ها عنوان یک منبع غنی از مواد آلی ازته و کربنه شناخته شده است. به همین دلیل این گونه فاضالبهای مختلف بهفاضالب

در این تحقیق، جهت کاهش انرژی و هزینه کند. هم میها فراها به ویژه ریزجلبکمحیط مناسبی را برای رشد میکرواورگانیسم

های بومی موجود در حوضچه نهایی تصفیه فاضالب کارخانه شیر پگاه ها برای اولین بار از ریزجلبکالزم برای پرورش ریزجلبک

میزان دانسیته نوری، خراسان به عنوان مایه تلقیح استفاده شد؛ بدین صورت هزینه مربوط به تهیه مایه تلقیح کاهش یافته و 

تحت میزان شدت نور و شرایط  SH-4و  N8 ،BG11کشت در سه محیط های بومیتوده خشک ریزجلبکمحتوای لیپید و زی

 های بومی تعیین شد.کشت برای تولید بیودیزل با استفاده از ریزجلبکمورد بررسی قرار گرفت و بهترین محیطیکسان 

 

 روش تحقیق 
 کشت ریزجلبک گونه و محیط

مـورد  جهـت کشـت   های بومی موجود در حوضچه نهایی تصفیه فاضالب کارخانه شیر پگـاه خراسـان   ، ریزجلبکقیتحق نیدر ا

 1 لهوسـی بـه N8 و  BG11 ،SH-4 یسـنتز هـای  کشـت طیدر محـ هـا  ریزجلبـک این  یکروسکوپیم ریتصواستفاده قرار گرفت. 

منظور تعیین بهترین به  نشان داده شده است. 1در شکل  411 یینمابا بزرگ ییاز نمونه مورد نظر در مرحله رشد نما تریلیلیم

استفاده گردیـد.   BG11 و N8، SH-4کشت های بومی از دو کشت جامد و مایع در سه محیطکشت برای رشد ریزجلبکمحیط

 Feng, et al. 2011; Mandalam and)باشندمی 1مذکور در جدول  ها شامل آب مقطر و ترکیبات شیمیاییکشتاین محیط

Palsson 1998; Qian, et al. 2008).  

 ;Feng, et al. 2011) (6اضـافه گردیـد )جـدول     ( 7)لیتر از محلـول فلـزات معـدنی    میلی 1کشت، ازای هر لیتر از محیطبه 

Mandalam and Palsson 1998; Qian, et al. 2008).   

 

                                                           
Chlorella vulgaris1 

2Spirulina maxima 
3Nannochloropsis sp  
4Neochloris oleabundans  
5Scenedesmus obliquus  
6Dunaliella tertiolecta  

trace element 7  
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 .BG11 (b )SH-4 (c )N8( a) هایکشتمحیط های بومی درتصویر میکروسکوپی ریزجلبک -1 شکل

 

 G11B  (1-( mg litو N8، 4-SHهای کشتترکیب شیمیایی محیط -1جدول 

 (Feng, et al. 2011; Mandalam and Palsson 1998; Qian, et al. 2008). 

N8 SH-4 BG11 ترکیبات شیمیایی N8 SH-4 BG11 ترکیبات شیمیایی 

- 611 - (NH4)6SO4 1111 - - 9KNO  

- 5/1 - FeCl9 11 - 1 FeEDTA 

- 11 59/91 K6HPO4 51 71 85 MgSO4. 8H6O 

- 91 - Ca(H6PO4)6 H6O 19 - 92 CaCl6.6H6O 

- - 1511 NaNO9 841 - - KH6PO4 

- - 61 Na6CO9 621 - - Na6HPO4. H6O 

- - 2 citric acid - 65 - KCl 

- - 2 ferric ammonium citrate - 111 - NaHCO9

 

 G11) B 1-( g litو N8، 4-SH هایکشتمحلول فلزات معدنی محیط -2جدول 

(Feng, et al. 2011; Mandalam and Palsson 1998; Qian, et al. 2008). 

N8 SH-4 BG11 ترکیبات شیمیایی N8 SH-4 BG11 ترکیبات شیمیایی 

37/16 71/1 47/6 MnCl6.4H6O 6/9 666/1 666/1 ZnSO4.8H6O 

- 72/6 72/6 H9BO9 - 931/1 93/1 Na6MoO46H6O 

- - 143/1 CO(NO9)6. 2H6O 79/1 183/1 183/1 CuSO4.5H6O 

    57/9 - - Al6(SO4)9.17H6O 

 

 شرایط کشت 

گرم پودر آگار به سـه فالسـک بـا حجـم      65/6های کشت مورد نظر به همراه لیتر از محیطمیلی 151جهت انجام کشت جامد 

اتمسفر و دمای  5/1درداخل اتوکالو در فشار  ها با پنبه و باند استریل مسدود شده وسپس فالسک لیتر اضافه گردید.میلی 651

 پلیت منتقل شد. 5ها به بعد از سرد شدن، محتویات فالسک دقیقه استریل شدند. 15گراد به مدت درجه سانتی 161

از عنوان مایه تلقیح تهیه گشت. بعـد  فاضالب کارخانه شیر پگاه خراسان بهاز  11-5و11-4،11-9،11-6،11-1هایی با غلظت محلول

 صورت چهار های مختلف بر روی سطح پلیت بهکشت، با استفاده از آنس استریل مایه تلقیح در غلظتسرد شدن سطح محیط

لوکس قرار گرفتنـد. شـدت نـور،     9111های مختلف در معرض روشنایی کشتای کشت داده شد. کشت جامد در محیطمرحله

وات بـه   41وسیله المپ فلورسـنت بـا تـوان    این روشنایی به گیری شد.ه( اندازLutron1108,Taiwanمتر )توسط دستگاه لوکس

 گراد بود. درجه سانتی 65رنگ نورسفید تأمین گشت؛ دما در محفظه کشت حدود 

بـه  های مـورد نظـر   کشتمحیطصورت گرفت. از  لیترمیلی 511کشت مایع به صورت ناپیوسته در سه فالسک، هر یک با حجم 

 ها با پنبه و باند استریل مسدود  اضافه گردید. سپس فالسک لیترمیلی 421ها تهیه و به هریک از فالسک لیترمیلی 511حجم 
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 pH. شـدند اسـتریل   دقیقـه  15مـدت  گـراد بـه   درجـه سـانتی   161اتمسـفر و دمـای    5/1گشتند و در داخل اتوکالو در فشار 

 تنظیم شد.   8بر روی عدد  NaOH با استفاده از  N8کشتطیمحpH  و HCl از استفاده باSH-4 و  BG11 یهاکشتطیمح

های کشت در داخل محفظـه  عنوان مایه تلقیح به هر فالسک اضافه گردید. محیطلیتر فاضالب کارخانه شیر به میلی 51سپس 

ر همـزن  به منظـور ایجـاد توربولنسـی مناسـب دو     قرار گرفتند. گراد بر روی همزندرجه سانتی 65کشت، با دمای تنظیم شده 

ای که بتوان اختالط مناسـبی از مـواد غـذایی، هـوا و دی اکسـید کـربن بـدون صـدمه بـه          متوسط در نظر گرفته شده، به گونه

  نشان داده شده است.محفظه  ریتصو 6در شکل . های ریزجلبک را ایجاد کردسلول

 

 
 .فلورسنت المپ CO  ،(c) 2 کپسول (b) ،روتامتر (a): کشت محفظه ریتصو -2 کلش          

 

دهـی شـدند و سـیکل    وات نـور  92لـوکس و تـوان    6611های کشت توسط المپ فلورسنت با میـزان شـدت نـور    کلیه محیط

( صـورت  Lutron1108,Taiwanمتر )گیری نور توسط دستگاه لوکسساعت( اعمال شد. اندازه 7ساعت( ـ تاریکی )  12روشنایی)

میکرومتـر وارد   6/1پس از عبـور از فیلتـر بـا سـایز حفـرات       v/v 1 زانیم به اتمسفر 5/1 ینسب فشار در فشرده یهوا پذیرفت.

و  میتنظـ روتـامتر   از اسـتفاده  باکربن اکسیدو دی هوا یدب زانیمبود.  2CO درصد حجمی 2جریان هوا حاوی کشت شد؛ محیط

 .شد یریگاندازه

 بررسی رشد ریزجلبک 

 نانومتر 271 موجمورد نظر در طولاز نمونه  لیترمیلی 1گیری دانسیته نوری وسیله اندازهبه های کشتریزجلبک در محیطرشد 

کشـت بـدون   ها، محیطگیریتعیین شد. در این اندازه (UNICO 2100, UV-VIS, 2100,USA) توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر

 ( تعیین گردید.pH lab, Swiss 827متر ) pHها نیز توسط نمونه pH اینبرشد. عالوهعنوان کنترل در نظر گرفته مایه تلقیح به 

 طیمحـ  ازپت  یبا استفاده از پ یگرفت و نمونه به صورت دست صورت(8)به صورت برون خطی pHدانسیته نوری و  اندازه گیری 

 .شد برداشت کشت

 استخراج لیپید 

تـوده و محتـوای لیپیـد    گیـری میـزان زی  کشت تلقیح شده جهـت انـدازه  لگاریتمی محیطبعد از رشد ریزجلبک، در انتهای فاز 

 . بــدین  (Bligh and Dyer 1959)صورت گرفت Bligh and Dyerصورت وزنی بر اساس روش برداشته شد. اسـتخراج لیپید به 

                                                           
  offline8  
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در دور  دقیقـه  11ی اضافه گشت و به مـدت  لیترمیلی 15های کشت تلقیح شده به فالکوناز محیط لیتریلیم 111صورت کـه 

rpm 4911 .هـای جدیـد اضـافه گردیـد و     پت برداشته و به فالکونتوده را، با استفاده از پیمایع شفاف روی زی سانتریفیوژ شد

در  قیقـه د 11ها بـه مـدت   ها بعد از مخلوط شدن به داخل یک فالکون منتقل شد و دوباره فالکونتوده در هر یک از فالکونزی

تـوده  جدا شدند. این کار تا جداسازی کامل زیتوده زیو  مایع شفاف ،سانتریفیوژ گشتند و همانند مرحله قبل rpm 4911دور 

آب مقطر جهت حذف امالح به آن اضـافه   لیترمیلی 4توده در داخل یک فالکون جمع شد. سپس حدود زیت. تمام صورت گرف

 لیترمیلی 4را دور ریخته و با  تودهزی. آب مقطر موجود بر سطح سانتریفیوژ شد rpm  4911در دور دقیقه 11گشت و به مدت 

کلروفـرم افـزوده و    لیترمیلی 5متانول و  لیتریلیم 11منتقل کرده و به آن  لیترمیلی 51را به داخل فالکون  تودهزیآب مقطر، 

-میلـی  5کلروفـرم و   لیترمیلی 5قرار داده شد. سپس  rpm141دور ساعت در داخل شیکر با  15بعد از مخلوط شدن، به مدت 

در  قـه یدق 11مـدت   بـه کرده و  منتقل لیترمیلی 15آب مقطر به محتویات فالکون افزوده و بعد از مخلوط شدن به فالکون  لیتر

 فـاز تحتـانی  شکسته شـده و   یهاسلول میانیآب و متانول، فاز  فوقانی فاز :شد جادیا فاز سه ؛گشت وژیفیسانتر rpm  4911دور

لیپیـد   کلروفـرم جهـت اسـتخراج    تـر یلیلـ یم 11 همراه به فالکون اتیمحتو ،تحتانیفاز  یبعد از جداساز ،بودو کلروفروم  دیپیل

ای سانتریفیوژ شد و دوباره لیپید و کلروفـرم جـدا گشـت. یـک شـرف شیشـه       rpm  4911در دور دقیقه 11به مدت مانده باقی

گراد در داخل آون خشک نموده و بعد از وزن کردن، لیپیـد و کلروفـرم   درجه سانتی 115ساعت در دمای  1دار را به مدت درب

دقیقه درمعرض گاز نیتروژن قـرار داده شـد    61گراد به مدت درجه سانتی 41آبگرم با دمای به آن اضافه شد و در داخل حمام 

مانـده تبخیـر و   گراد قرار داده تـاکلروفرم بـاقی  درجه سانتی 115ساعت در آون با دمای  1تا کلروفرم جدا شود. سپس به مدت 

ای میـزان لیپیـد محاسـبه گردیـد. محتـوای      شهای حاوی لیپید وزن شده و از اختالف وزن شرف شیخشک گردد. شرف شیشه

 ( محاسبه شد:1لیپید بر اساس رابطه )

محتوای  لیپید٪ (1) =

  وزن لیپید استخراج شده

  وزن زی توده خشک شده
× 111 

 تودهوزن خشک زی

 rpm4911در دور  دقیقـه  65ی اضـافه شـد و بـه مـدت     لیتریلیم 15های کشت تلقیح شده به فالکوناز محیط لیترمیلی 111

مثل روش استخراج لیپید از هم جدا شدند با این تفاوت که مراحل سـانتریفیوژ بعـدی   توده زیمایع شفاف و  سانتریفیوژ گشت.

 با آب مقطر شستشو داده شد تا امالح جدا گشتند.  تودهزیصورت گرفت. در دو مرحله  rpm 4911در دور  دقیقه 15به مدت 

 71سـاعت در دمـای    1به داخل شرف آلومنیومی خشک شده در داخل آون بـه مـدت    تودهزیسپس با مقدار کمی آب مقطر، 

ساعت در این دما در داخل آون قرار گرفت و بعد از وزن شدن از اختالف وزن شـرف   64گراد منتقل گشت و برای درجه سانتی

 توده محاسبه شد.آلومنیومی میزان وزن خشک زی

 

 فته هایا
 بررسی سرعت رشد ریزجلبک در کشت جامد و مایع 

های کشتهای بومی موجود در حوضچه نهایی تصفیه فاضالب کارخانه شیر پگاه خراسان در محیطمیزان رشد ریزجلبک

BG11 ،SH-4  وN8 نشان داده شده  4و  9های ترتیب در شکلبه دو صورت کشت جامد و مایع مورد بررسی قرارگرفت و به

 است. 
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 .N8و  BG11، SH- 4کشت تصویر کشت جامد در سه محیط -3 شکل

 

 
 .N8 (c)و  BG11( ،b )SH-4 (a)کشت: تصویرکشت مایع سه محیط-4 شکل

 

ها دارای تعداد کلنی کشتنسبت به سایر محیط BG11کشت لیت در محیطپ سطح ،کنیدمیمشاهده  9چنانچه در شکل 

ها کشتنسبت به سایر محیط BG11کشت رنگ شاهری محیط ،در کشت مایع 4براین با توجه به شکل بیشتری است؛ عالوه

 علت .مشاهده شده است BG11 کشتطیمح در یبوم یهازجلبکیر دانسیته نوری باالترین 5تر است. همچنین در شکل تیره

 6و  1کشت دانست. با توجه به جدول محیط هردهنده  لیتشک ییایمیش باتیترک زانینوع و می از ناش توانیمرا امر  نیا

 های مذکور در نوع و میزان منبع کربن و نیتروژن دیده شده است.کشتمهمترین اختالف محیط

و فاز  ، فاز سکونی فاز تأخیر، فاز لگاریتمی، منحنی رشد ریزجلبک به چهار دورهشودمشاهده می 5همان طور که در شکل 

هر چهار مرحله رشد با منبع نور فلورسنت  SH-4و  BG11کشتدر محیطهای بومی شود. در مورد ریزجلبکمرگ تقسیم می

های بومی در طول دوره رشد ریزجلبک .فاز سکون دیده نشد N8کشت در طول دوره رشد مشاهده گردید، اما در محیط

دلیل اختالف طول دوره رشد و مراحل  ساعت بوده است. 582و  982، 956ترتیب به N8و  BG11 ،SH-4های کشتمحیط

کشت دانست. در توان ناشی از تفاوت نوع و میزان ترکیبات شیمیایی تشکیل دهنده هر محیطهای بومی را میرشد ریزجلبک

تواند علت این امر میساعت بوده است؛  47کشت برابر با ت زمان فاز تأخیر تقریباً طوالنی و در هر سه محیطاین مطالعه مد

تر باشد، کشت نزدیکمایه تلقیح به محیط کشت باشد. هرچه ماهیت محیطناشی از ماهیت متفاوت محیط مایه تلقیح با محیط

تواند ناشی از این علت طوالنی شدن فاز تأخیر می ،اینبرعالوه شود.می ترتاهها کاهش یافته و فاز تأخیر کوزمان سازگاری سلول

 . های تلقیح شده( از فاز سکون تهیه شدندهای والدینی )سلولباشد که سلول

 

 

 

 

 

 

(a) (b) (c) 
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 .( ○ ) BG11و  N8 ،SH-4 (  ) ( ♦ )کشت های بومی در محیطمنحنی رشد ریزجلبک -5 شکل

 

ر ترین زمان فاز لگاریتمی دای که کوتاهمتفاوت بود، به گونهN8 و  BG11 ،SH-4 هایکشتطول دوره لگاریتمی در محیط

شود که منبع نیتروژن در گیری شد. علت این امر این گونه استنباط میساعت اندازه 111و به میزان  SH-4کشت محیط

های کاهیده نیتروژن باشد و ریزجلبک مصرف فرمم کاهیده نیتروژن میسولفات آمونیوم است که فر SH-4کشت محیط

تری برای جذب آن در دهد زیرا سطح انرژی پایین)نیترات و نیتریت( ترجیح می های اکسیده نیتروژن)آمونیوم و اوره( را به فرم

(کاهش یافته که این NO 6(، ابتدا نیترات به نیتریت )NO 9برای جذب نیترات) (.Vega, et al)ریزجلبک مورد نیاز است

4سپس در مرحله دوم نیتریت به آمونیوم )فرایند در سیتوسل از طریق آنزیم نیترات ردوکتاز صورت گرفته 
+ NH تبدیل شده)

شود؛ این در حالی است که به کارگیری منبع نیتروژن که این تبدیل در کلروپالست از طریق آنزیم نیتریت ردوکتاز انجام می

برای استفاده از شود به طور مستقیم مورد استفاده قرار گیرد؛ در نتیجه سطح انرژی الزم آمونیوم در ریزجلبک سبب می

تر فاز لگاریتمی را طی کرده و وارد فاز سکون درنتیجه سرعت رشد باالتری داشته و سریع .(Oaks 1994)آمونیوم کمتر است

است و ریزجلبک  موجودمنبع نیتروژن به فرم اکسیده )نیترات( N8 و  BG11کشت شود. این در حالی است که در محیطمی

تدریج در حین رشد، منبع نیتروژن نیترات به فرم راحتی منبع نیتروژن سولفات آمونیوم، آن را مورد استفاده قرار نداده و بهبه

 افزایش یافته است. کند؛ درنتیجه مدت زمان فاز لگاریتمی آمونیوم تبدیل و توسط ریزجلبک مصرف شده و رشد می

 شد. یریگاندازه 88/1و  39/1، 78/5برابر با  بیترتبه N8و BG11 ، SH-4کشت  یهاطیدر مح ینور تهیدانسمیزان  ممیماکز

توان ناشی از برآورد شد؛ علت این امر را می N8کشت ترین میزان دانسیته نوری در محیطپایین ،کنیدکه مالحظه میطورهمان

 های مذکور به عنوان منبع کربن موجود بود. کشتکربن در کلیه محیطاکسید(. دی1انست )جدول منبع کربن د

کشت برخوردار اسـت؛  کربنات از حاللیت و زمان ماند کمتری در مایع محیطاکسیدکربن نسبت به سدیم کربنات و سدیم بیدی

کشـت نخواهـد بـود و غلظـت     غلظت آن در فاز مایع محـیط اکسیدکربن در داخل فاز گاز منعکس کننده این غلظت دیبرعالوه

 انتقـال  تیمحدودوسیله مقاومت انتقال جرم دارد؛ بنابراین ایجاد شده به 6COو گرادیان غلظت  pHاکسیدکربن بستگی به دی

 .Kumar, et al)دهـد یمـ  کـاهش  رشد ریزجلبک را تحت تـأثیر قـرار داده و آن را   CO 6 کم و زمان ماند کوتاه تیحالل جرم،

بـاالترین میـزان    ،در نقطه مقابل کشت حاصل شده است.ترین میزان دانسیته نوری در این محیط. به همین دلیل پایین(2010

، سدیم کربنـات بـه   کربناکسیدکشت عالوه بر دیگیری شد؛ چرا که در این محیطاندازه BG11کشت دانسیته نوری در محیط

کربنـات  با وجود منبع کربن سـدیم بـی   SH-4کشت در محیطهای بومی مصرف شده است. عنوان منبع کربن توسط ریزجلبک

 توان ناشی از نمک آمونیوم دانست. نمک امر را می شد؛ علت این   گیریاندازه 111ساعت   در 39/1نوری  دانسیته  ماکزیمم 
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را تحت تأثیر قرار داده؛ درنتیجه رشد سـلولی تحـت محـیط اسـیدی       شده و رشد سلولی pHتوجه   آمونیوم باعث کاهش قابل

هـای بـومی در   دهـد کـه سـرعت رشـد مختلـف ریزجلبـک      به طور کلی این مباحث این موضوع را نشان میکاهش یافته است. 

 باشد.  نیتروژن اضافه شده میمختلف ناشی از پاسخ مسیرهای متابولیسمی مختلف به منبع کربن و  هایکشتمحیط

 توده ریزجلبکبررسی محتوای لیپید و زی

گیری نشان داده شده است. برداشت نمونه جهت اندازه 8و  2و لیپید در شکل  تودهوری زیتوده، بهرهمیزان محتوای لیپید، زی

در ساعت  SH-4و   BG11کشتمحیطتوده در یک نوبت در انتهای فاز لگاریتمی صورت گرفت که در محتوای لیپید و زی

توده در شود، باالترین میزان زیمیمشاهده  2طور که در شکل همان بود.  699در ساعت  N8کشت محیطو در  181

 گیری شد. اندازه mgr lit  1911-1بوده و میزان آن  SH- 4کشتمحیط
 

 
 .SH-4و   N8،BG11 هایکشتمحیط در تودهزی وریبهره و تودهزی تغییرات منحنی -6شکل 

 

 یوربهره و تودهیز زانیمطلوب بوده است. م 1931همکاران در سال  وی حامد جیبا نتا سهیمطالعه در مقا نیحاصل از ا جینتا

 SH-4 کشت طیدر مح سیکلرال ولگار ریزجلبک  یهاسلول خالص کشت از استفاده با همکاران و یمطالعه حامد در تودهیز

باال بودن  مطالعه نیا در .(Hamedi, et al. 2012)دش یریگ اندازه lit  1-mgr day 41-1و  mgr lit  151-1 با برابر بیبه ترت

اکسیدکربن و سدیم دی به نوع منبع کربن ) توانیم را مختلف یهاکشتطیمح نیب در SH-4 کشتطیمح رد تودهیز زانیم

 نسبت داد. کشت( موجود در این محیطکربنات بی

شود که ریزجلبک مصرف و این امر باعث می (Wang, et al. 2008)کربنات سبب کاهش مقاومت انتقال جرم شده سدیم بی

ماکزیمم  2توده افزایش یابد. عالوه براین در شکل ترجیح دهد و میزان زی 6CO و 9CO 6Naکربنات را نسبت به سدیم بی

بوده است؛ کوتاه بودن زمان  lit  1-mgr day 175-1 شاهده شد و میزان آن برابرم SH-4کشت توده نیز در محیطوری زیبهره

 شده است.توده وری زیمیزان بهرهباعث افزایش  کشتدر این محیطفاز لگاریتمی 
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 .SH-4 و  N8،BG11 هایکشتمحیط در لیپید وریبهره و لیپید محتوای تغییرات منحنی -7شکل 

 

 به لیپید محتوای گیری شد؛ میزاندرصد اندازه 81و به میزان  N8کشت باالترین محتوای لیپید در محیط 8با توجه به شکل 

 از استفاده با آنها بطوریکه است؛ توجه قابل 1931 سال در همکاران و حامدی نتایج با مقایسه در مطالعه این از آمده دست

 با مقایسه در که یافتند. دست درصد 95 لیپید محتوای میزان به N8 کشت محیط در ولگاریس کلرال جلبک ریز خالص کشت

 .Hamedi, et al)است شده برابر 6 تقریباً لیپید محتوای میزان بومی هایریزجلبک از استفاده با کشت این از حاصل نتایج

2012). 

کشت شود که در این محیطبه این صورت تفسیر میN8 کشت محیط در لیپید محتوای میزان بودن باال علت مطالعه این در

عواملی همچون کاهش تدریجی نیترات به فرم آمونیوم، کم بودن میزان نیترات، رشد تدریجی ریزجلبک و طوالنی بودن زمان 

، کشتهای ریزجلبک با منبع نیتروژن شده؛ بنابراین کمبود نیتروژن در محیطفاز لگاریتمی سبب افزایش محرومیت سلول

به تری  Aسبب فعال سازی آنزیم دی آسیل گلیسرول آسیل ترانس فراس )آنزیمی است که باعث تبدیل آسیل کوآنزیم 

در نتیجه میزان تولید ترکیبات ساختار ؛ (Hsieh and Wu 2009) شود( و افزایش آسیل کوآنزیم اسید چرب شدهگلیسرید می

یل گشته و در سلولی همچون پروتئین و نکلویئک اسید کاهش یافته و بخش عمده تثبیت کربن به کربوهیدرات و یا لیپید تبد

 نتیجه محتوای لیپید افزایش یافته است.

کمتر بود. بنابراین  N8کشت با وجود منبع نیتروژن نیترات، میزان محتوای لیپید نسبت به محیط BG11کشت در محیط

همچون میزان  توان این گونه استنباط کرد که منبع نیتروژن به تنهایی بر میزان محتوای لیپید تأثیر گذار نبوده و عواملیمی

دهند. طول دوره لگاریتمی در رشد، طول دوره لگاریتمی و میزان منبع نیتروژن میزان محتوای لیپید را تحت تأثیر قرار می

کشت نسبت به تر است؛ عالوه بر این میزان منبع نیترات در این محیطکوتاه N8شت کنسبت به محیط BG11شت کمحیط

 BG11کشت های ریزجلبک در محیطاین عوامل موجب کاهش میزان محرومیت سلولباشد و باالتر می N8کشت محیط

در  N8کشت نسبت به محیط BG11کشت شده است. بدین ترتیب میزان محتوای لیپید در محیط N8کشت نسبت به محیط

 موجب N8 تکشنسبت به محیط BG11کشت درصد کمتر بوده است. کوتاه بودن طول دوره لگاریتمی در محیط 41حدود 

  lit 1-mgr day -1کشت مشاهده شد و میزان آن برابر با وری لیپید در این محیطوری لیپید شده و باالترین بهرهافزایش بهره

با استفاده از  6111و همکاران در سال  Yooوری لیپید حاصل از این مطالعه در مقایسه با نتایج بوده است. میزان بهره 26

 وری لیپید در مطالعه قابل مقایسه است؛ بطوریکه میزان بهره BG11 کشت طیمح    درلرال ولگاریس ککشت خالص ریزجلبک 
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Yoo 1 و همکاران- lit 1-mgr day  61 کشت های بومی در محیطوری لیپید ریزجلبکگزارش شد و میزان بهرهBG11  نسبت 

 .(Yoo, et al. 2010)برابر شده است 9و همکاران تقریبا  Yooبه نتایج 

ترن محتوای پایینکشت دارای گیری شد و این محیطدرصد اندازه 67برابر با  SH-4کشت میزان محتوای لیپید در محیط

منبع نیتروژن روبه رو  های ریزجلبک با کمبودباشد زیرا سلول؛ علت این امر ناشی از منبع نیتروژن آمونیوم میلیپید بوده است

 و بدین صورت محتوای لیپید کاهش یافته است. نیستند و به راحتی آمونیوم را مورد مصرف قرار داده

توان می N8و  BG11 ،SH-4های کشتوری لیپید در محیطگیری میزان محتوای لیپید و بهرهاز مقایسه نتایج حاصل از اندازه

نبع نیتروژن، میزان منبع نیتروژن، طول دوره لگاریتمی و میزان رشد بر میزان محتوای نتیجه گرفت که عواملی همچون نوع م

 وری لیپید تأثیر گذار هستند. لیپید و بهره

 توده و دانسیته نوریمقایسه میزان زی

دهد که باالترین میزان نشان می N8و  BG11 ،SH-4های کشتهای بومی در محیطمقایسه ماکزیمم دانسیته نوری ریزجلبک

های کشتتوده در محیطیری شد؛ همچنین از بررسی میزان زیگاندازه 78/5و برابر با  BG11کشت دانسیته نوری در محیط

مشاهده شد. بنابراین از  mg lit 1911- 1و میزان آن SH-4کشت توده در محیطیابیم که ماکزیمم میزان زیدرمی مذکور

توان این گونه استنباط کرد که رابطه خاصی بین دانسیته نوری و میزان توده میمقایسه نتایج دانسیته نوری و میزان زی

ها وجود ندارد و باال بودن میزان دانسیته نوری، مؤید باالبودن میزان رشد و در نتیجه افزایش میزان کشتتوده در این محیطزی

های ریزجلبک معیار مناسبی برای تعیین میزان رشد سلول ODباشد. در نتیجه در محیط کشت های متفاوت وده نمیتزی

و وزن خشک مشخص کرد زیرا میزان کلروفیل تولیدی توسط ریزجلبک و تیرگی محیط  ODنیست و نمی توان ارتباطی بین 

با وجود باالترین  BG11کشت کنید، در محیطهده میتاثیر گذار است. همان طور که مشا ODکشت روی میزان جذب و 

 39/1با دانسیته نوری  SH-4توده در محیط توده نیست و باالترین میزان زیمیزان دانسیته نوری، دارای ماکزیمم میزان زی

کلروفیل تولیدی  وان به باال بودن سطح میزانترا می  BG11حاصل شد. یکی از دالیل باال بودن میزان دانسیته نوری در محیط

 های ریزجلبک نسبت داد که سبب افزایش دانسیته نوری شده است. در سل

 کشت ریزجلبک محیط pHبررسی 

تولید کربن در آب اکسیدبه عنوان منبع کربن وجود دارد. انحالل دی N8و  BG11 ،SH-4های کشتدر محیطکربن اکسیددی

کند که یک سیستم بافری مهم در کربنات می-کربناتسیستم بافری بیباز ضعیف به نام -یک سیستم بافری اسید

، (4)-(6)های کربنات از طریق واکنش-کربناتباشد. سیستم بافری بیمی N8و  BG11 ،SH-4هایکشتمحیط

 :(Markou and Georgakakis 2011)کندکربن مورد نیاز برای فرآیند فتوسنتز را تأمین میاکسیددی

(6) 6HCO
9

-
 ↔  CO

9

6-
+ H6O + CO6 

(9) HCO9 
-

↔ OH- + CO6 

(4) CO
9

6-
+  6 H

6
O ↔OH- + CO6 

 .نشان داده شده است 7تا فاز مرگ در شکل مورد مطالعه های کشتهای بومی در محیطریزجلبک pHنمودار تغییرات 

-SHکشت در محیط pH تغییرات شدید کربنات-کربناتبیشود، با وجود سیستم بافری که در این شکل مالحظه میطورهمان

رسیده است.  17/4انتهای این فاز به  تا انتهای فاز لگاریتمی کاهش یافته و در SH-4کشت محیط pHمشاهده شده است.  4

4دانست. وجود یون  سولفات آمونیومتوان ناشی از منبع نیترون علت این امر را می
+NH 4کشت و تبادل پرتون با محیط-SH 

اسیدی شدن . همچنین (Wen and Chen 2001)تو محیط اسیدی شده اسگردیده  pHسبب کاهش قابل مالحظه 

یابد. این امر باعث افزایش میزان های بومی شده و میزان فتوسنتز کاهش میکاهش رشد ریزجلبک موجبکشت، محیط

 گردد. بنابراین تشکیل اسید کربنیک از دیگر عوامل یشود و اسید کربنیک تولید مکشت میاکسیدکربن حل شده در محیطدی
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در حین  N8کشت در محیط pHدر نقطه مقابل،  باشد.، در طول دوره لگاریتمی میSH-4کشت محیط pHمؤثر بر کاهش 

ناشی از رشد  توانکربن میاکسیدبوده است؛ علت این روند را عالوه بر وجود سیستم بافری دی 8ثابت و در حدود  رشد تقریباً

 .دانست 4PO6KH کشت و ترکیب شیمیاییتدریجی ریزجلبک در محیط

کشت کاهش یافته، علت این امر محیط pHمشاهده نشده است. در اوایل فاز تأخیر  BG11کشت در محیط pHتغییرات شدید 

حل نشده توسط  6COبر اثرمصرف  pHهای ریزجلبک بوده است و با وارد شدن به فاز لگاریتمی، ناشی از رشد پایین سلول

 pHاکسیدکربن شده و سبب تثیبت دیافزایش یافته است. فرآیند فتوسنتز  ریزجلبک از طریق فرآیند فتوسنتز در طول رشد

 ; Brewer and Goldman 1976Markou and Georgakakis) یابدکشت افزایش میدر محیط OH- به دلیل تجمع

2011). 

توان در فاز سکون را می pHمشاهده نشد. ثابت ماندن  N8و  BG11 ،SH-4های کشتدر فاز سکون محیط pHتغییرات 

های مذکور به دلیل آلکانیزه شدن کشتمحیط pHناشی از ثابت شدن میزان رشد و فعالیت فتوسنتزی دانست. در فاز مرگ، 

 و عدم رشد افزایش یافته است. های سلولی، تخریب سلولیترکیبات آلی نیتروژنه، تجمع متابولیت
 

 
 .( ○ ) BG11و  N8 ،SH-4 (  ) ( ♦ )کشت در محیط pHمنحنی تغییرات  -8 شکل

 

  گیریبحث و نتیجه
دهند. مهمتـرین آنهـا ترکیـب    فاکتورهای عملیاتی و محیطی از جمله عواملی هستند که کشت ریزجلبک را تحت تأثیر قرار می

هـای  کشـت از جملـه فـاکتور   نور و دانسیته سلولی مایه تلقیح است. ترکیب شـیمیایی محـیط   ،pHکشت، دما، شیمیایی محیط

میزان رشد، دانسیته نوری، مراحل مختلـف  تواند باشد به طوریکه نوع منبع نیتروژن و کربن میها میاساسی در رشد ریزجلبک

عواملی همچون نـوع و میـزان منبـع نیتـروژن،     یج حاصل، توده را تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به نتا، محتوای لیپید و زیرشد

سـرعت رشـد مختلـف     .هسـتند وری لیپیـد تـأثیر گـذار    طول دوره لگاریتمی و میزان رشد بـر میـزان محتـوای لیپیـد و بهـره     

 های مختلف ناشی از پاسخ مسیرهای متابولیسمی مختلف به منبع کربن و نیتروژن اضافه کشتهای بومی در محیطریزجلبک

هـای اکسـیده آن تـرجیح داده    های کاهیده نیتروژن نسبت بـه فـرم  باشد. با توجه به ارزیابی نتایج، فرمکشت میشده به محیط

تـوان بـه   تـوده( مـی  شوند. بنابراین میزان و نوع منبع کربن و نیتروژن را با مشخص کردن هدف کشت )تولیـد لیپیـد یـا زی   می

 و/یا لیپید در آن ماکزیمم شود و در زمان کوتاهی حاصل گردد. تودهای بهینه کرد که تولید زیگونه
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 تشکر و قدردانی

بدین وسیله مولفین قدردانی خود را از شورای پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد برای حمایت از این پروژه توسط طرح شماره 

 اعالم می دارد.  17/11/1931در تاریخ  16881
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