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 چکیده

با  (.Isochrysis sp)های اقتصادی ریز جلبک دریایی ایزوکرایسیس با حداقل هزینه تودهزیستسازی تولید با هدف بهینه این پژوهش

به روش کشت  های دریایی ایزوکرایسیسرشد ریزجلبک استفاده از ترکیبات کودهای کشاورزی انجام گردید. برای انجام این تحقیق،

. گرفتمورد ارزیابی قرار  روز 20عدنی با درجه آنالتیک در مدت های مهای تجاری کشاورزی در مقایسه با نمکبا بکار بردن نمکای دسته

 محلول کوپر های مختلفغلظت با به کارگیری جلبک ایزوکرایسیس کشت هایمحیطبندی جدید به عنوان فرمولچهار  در این تحقیق،

ترین عنوان رایجبه (F/2) کشت ا محیطببندی تهیه گردید و عملکرد تولیدی این فرمولهای تجاری نمکو  (درصد 25و  50، 75، 100)

رشد و تراکم رود، مقایسه شدند. کار میه ب آزمایشگاهیطور معمول برای کشت در مقیاس ه، که بمحیط کشت جلبک ایزوکرایسیس

ی را نشان نداد داریاختالف معنمحلول کوپر  %75غلظت کشت دارای در مقایسه با محیط  F/2ریزجلبک ایزوکرایسیس در محیط 

(05/0<P). از نظر اقتصادی و تولید زیست توده در ایزوکرایسیس  ریز جلبک برایکوپر  %75 غلظت تیمار با کشت در نتیجه محیط

 برابر 16حدود هزینه تولیدی آن ، F/2محیط عالوه بر تولید ریزجلبک نسبت به  این تیمار شرایط بهتری نسبت به سایر تیمارها قرار دارد.

های تجاری کشاورزی نمکبا استفاده از د که اتر بود. نتایج نشان دارزان (ها با درجه آنالتیکون در نظر گرفتن هزینه برای ویتامینبد)

ریزجلبک تواند یک جایگزین مناسب در کشت میتولید کرد که  ریزجلبک منفی بر رشد اتبدون اثر توان محیط کشت جدیدی را می

 .داشبدریایی ایزو کرایسیس 

   
 توده.یست، زیتجار کودهای ید،کشت، اقتصاد تول یط، محیزوکرایسیسا کلیدی: واژگان

 

 مقدمه

ای و اثر علت کیفیت تغذیهها بهاستفاده از ریزجلبک

-دلیل افزایش تجمع تریبه انبر رشد آبزی مثبت

ها، بهبود مقاومت در ین در ماهیچهئگلیسیرید و پروت

ها، کاهش نیتروژن خروجی به محیط، برابر بیماری

طور بالقوه ههای فیزیولوژیکی و کیفیت الشه بفعالیت

توانند با برخی از مواد معمول در غذای آبزی می

از د. نها را کاهش دهجایگزین شده و یا مصرف آن

ها در توان به رشد آنها میمزایای دیگر ریزجلبک

ها، تولید چند برابری زیست هطیف وسیعی از زیستگا

بودن سرعت  ساده و باال غذاییتوده، داشتن نیازهای 

های مهم اشاره ها و توانایی تجمع متابولیتتقسیم آن

رو در استفاده از های پیشکرد. از موانع و چالش

ها برای جایگزینی پودر و روغن ماهی در ریزجلبک

توان به هزینه باالی تولید، پروری میصنعت آبزی

ها، آنوجود دیواره سلولی با هضم کم در برخی از 

آلوده شدن زیست توده در میزان باالی تولید اشاره 

به  تودة جلبکزیست کرد. تغییرات فیزیولوژیکی

 کند،شرایط محیطی که جلبک در آن رشد می

-(. دستکاری بهChia et al., 2013بستگی دارد )

منظور کنترل شرایط بیوشیمیایی و رشد با تمرکز بر 

شود. میوری باالتر انجام ترکیبات خاص و بهره

بنابراین، انتخاب یک محیط ارزان عملکرد تولیدی 

-محصول ریزجلبک را برای منافع بزرگ، بهبود می

 (.Rahman Shah et al., 2017د )بخش

در حال حاضر، هزینه باالی تولید ریزجلبک باعث 

پروری و از هایی در صنعت آبزیایجاد محدودیت

دهندگان شده است. روی پرورشهای پیشچالش
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های تولید باالی ریزجلبک از طریق محیط هزینه

 F/2 (Guillard, 1975) مانند های موجودکشت

صنعت  از جمله مشکالتکشت در مقیاس وسیع  برای

سازی محیط رشد، تعیین آماده است. پروریزیآب

های اجرایی در از هزینه یکننده بخش قابل توجه

-درصد از هزینه 30-40باشد. روند پرورش ماهی می

به کشت  مربوط های دریاییاندازی تفریخگاههای راه

با  .(Jad-Allah El Nabris, 2012) استریزجلبک 

ها برای کاهش هزینههایی توجه به این موضوع تالش

های ، یا جایگزینی محیطباالوسیله تولید در تراکم به

استاندارد پرورش جلبک با کودهای کشاورزی ارزان 

 ,Corsini and Karydisقیمت انجام شده است )

از کودهای تنها این حال استفاده  (. با1999

تر کشاورزی، منجر به بروز مشکل رشد سلولی کم

-می F/2های کشت معمول مانند نسبت به محیط

  شود.

در طول چند دهة گذشته، مطالعات مختلفی به 

برای های مختلف محیط کشت منظور توسعه فرمول

وسیله جایگزینی مواد های مختلف ریزجلبک بهگونه

بندی آنالتیک با کودهای کشاورزی شیمیایی با درجه

 Corsini and) عنوان نوترینت انجام شده استبه

Karydis, 1990; Valenzuela-Espinoza et al., 

1999; Simental and Sánchez-Saavedra, 

2003; Kanlis et al., 2004; Bae and Hur, 

2011; Jad-Allah El Nabris, 2012; Chia et 

al., 2013; Barakoni et al., 2015) در این .

های جدید با توجه به راستا، نیاز به ارایه فرمول

وجود شرایط محیطی  ،به رشد آبزیانصنعت رو 

های متفاوت ضروری ای و سویهمختلف، تنوع گونه

 که کشاورزی هایکننده بارور حاوی هایاست. محیط

 مورد دیگر هایپژوهش از بسیاری و تحقیق این در

توانند می بودن ناخالص علتبه ؛گیرندمی قرار بررسی

 به توجه با ولی باشند،ن یکسانی بندیفرمول دارای

 هایبندیفرمول به رسیدن امکان هاآن ترکیب آنالیز

 و عملکرد این شدن اجرایی برای. دارد وجود جدید

 پژوهشگرانی پیشنهادی هایفرمول با هاآن مقایسه

 استاندارد هایفرمول آنالیتیک هاینمک مصرف با که

 علمی بندیفرمول امکانکه   اندو گفته اند؛داده ارایه

 برای تجاری هاینمک این شدن اجرایی قابلیت اب

 ,.Barakoni et al) ندارد وجود هاریزجلبک رشد

تولید مطالعه حاضر با هدف امکان  رو. از این(2015

با ( .Isochrysis spریزجلبک دریایی ایزوکرایسیس )

کنار درصدهای  های تجاری درکارگیری نمک به

-محیط کشت همختلف محیط کشت کوپر برای ارائ

با محیط کشت استاندارد  هاهای مختلف و مقایسه آن

F/2  شدانجام. 

 

 هامواد و روش

های دریایی: تهیه و افزایش کشت ریزجلبک

ریزجلبک ایزوکرایسیس از مرکز تحقیقات نرمتنان 

و به آزمایشگاه  بندرلنگه تهیه گردید - خلیج فارس

طبیعی دانشگاه تکثیر و پرورش آبزیان دانشکده منابع 

تهران منتقل شد. برای افزایش ذخیره اولیه، ابتدا در 

گرم  24ف پنج لیتری میزان سه لیتر آب نمک وظر

شد و هر  تهیهدر لیتر از نمک دریای خلیج فارس 

دمای  درمدت یک شبانه روز تحت هوادهی ظرف به

گراد و نور طبیعی اتاق قرار گرفت. درجه سانتی 23

F/2 (Guillard, 1975 )سپس محیط کشت 

به ظرف  (2015و همکاران ) Perumalروش  براساس

ی روز قبل کشت داده وارد شد و تحت شرایط محیط

لیتر به میلی 60میزان شد. در روز سوم، ریزجلبک به

مدت ازای هر لیتر محیط کشت، به ظرف تلقیح و به

حت هوادهی )در ابتدا کم و با بلوم جلبکی یک هفته ت

ساعت  24بر میزان آن افزوده شد(، شرایط نوری 

لوکس( و دمای  2000( )با شدت نور 24: 0روشنایی )

. در پایان تحقیق به بودگراد درجه سانتی 23محیط 

ها انجام گردید روز شمارش ریزجلبک 20مدت 

 (.1)جدول 

پنج  شاملاین پژوهش  :طرح آزمایش و تیمارها

تیمار با سه تکرار در قالب یک طرح کامالً تصادفی 

(، محیط استاندارد 1شاهد )تیمار  انجام شد. محیط

F/2  بود. چهار تیمار دیگر براساس مطالعات برروی

های ( در غلظتRafiee et al., 2002محیط کوپر )
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( 4)تیمار  50(، 3)تیمار  75 (،2)تیمار  100مختلف 

 های تجارینمکبا استفاده از درصد  (5)تیمار  25و 

(. کود الیت آبی رنگ 3)جدول شدند  تهیه کشاورزی

نیز تعیین پروفایل یونی شد کار رفته در این تحقیق هب

کار رفته در این پژوهش، هها و مواد ب(. نمک2)جدول 

توزین  گرممیلی 01/0با ترازوی آزمایشگاهی با دقت 

 شدند.

مدت زمان آزمایش براساس پیش : شرح آزمایش

روز در نظر گرفته شد. در این مدت  20ها، آزمایش

گیری برای تعیین تراکم جلبکی چهار تا پنج بار نمونه

انجام گرفت. پیش از تلقیح  و خصوصیات فیزیکی آب

های کشت، ابتدا شوری به ها به محیطریزجلبک

اچ اچ با دستگاه پیسنج و پیوسیله دستگاه شوری

 BANTE Instruments, Benchtopمتر )

pH/mV Meter 210شوری برای  .( ثبت شد

روی برگرم در لیتر در نظر گرفته شد.  25±1تیمارها 

هر ظرف پرورشی دو منفذ یکی برای عبور لوله هواده 

. در تعبیه شدبرای کاهش فشار و خروج هوا  یو دیگر

مدت تحقیق، هیچ ماده مغذی به تیمارها وارد نشد. 

میکرولیتر نمونه با  10ها با برداشت شمارش جلبک

روی الم نئوبار با  بر، ایران( و Labtronسمپلر )

 استفاده از میکروسکوپ نوری انجام شد.

برای مقایسه متغییرها بین : هاتجزیه و تحلیل داده

از آنالیز واریانس یک طرفه  یتیمارهای آزمایش

(way-ANOVA One ) افزار نرمدرSPSS  نسخه

دار بودن در برای تعیین سطح معنی .استفاده شد 17

-دادهها از آزمون دانکن استفاده شد. میانگینبین 

تبدیل و بعد مورد  H+ ابتدا به غلظت  pHهای

افزار اکسل نرم دررسم نمودارها  ارزیابی قرار گرفت.

 انجام شد. 2016

 

  نتایج

داری در بین تیمارها اختالف معنیریزجلبک رشد 

با نقاط رفرنس جلبک  نمودار رشد (.P<05/0) داشت

(، هفدهم D10(، دهم )D5در روزهای پنجم )

(D17 و )( بیستمD20 ) شده است. آورده 1در شکل 

جلبک در دومین شمارش، عدم رشد در از روز دهم و 

حداکثر تراکم در  .درصد مشاهده شد 25تیمار حاوی 

با  F/2های ترتیب در محیطروز هفدهم و به

و تیمار با غلظت  96/2×610±084852/0×610تراکم

 353553/0×610±89/1×610 با تولید درصد 75

دار نشان داد یمعن تفاوتسلول در میلی لیتر بدون 

(05/0<P( )تیمارها با غلظت1 شکل .) و  50های

در این روز به حداکثر غلظت خود نیز  درصد 100

 .یمارهاو در زمان ورود به ت یریدر زمان استوک گ یترلیلیتعداد سلول در م - 1جدول 
 لیتر ورودی به هر تیمارتعداد سلول در میلی لیتر در زمان استوک گیریتعداد سلول در میلی نام ریزجلبک

 21/0×  610 5/3× 610 ایزوکرایسیس

 
 .یآب یتگرم کود ال یکدهنده در  یلدرصد مواد تشک - 2جدول 

 نیتریت روی مس بور آهن نیترات پتاسیم سدیم منیزیم کلسیم بی کربنات کربنات سولفات فسفات نوع ماده

 0/ 06 0/ 2 0/ 3 1/ 84 0/ 3 19/ 7 34 3 3/ 416 14 8 صفر 4/ 13 11/ 39 درصد

 
 .بر اساس فرمول کوپر (یتر)گرم در ل یمعدن یهامصرف نمک یرمقاد - 3جدول 

 غلظت محیط کشت کوپر

                نوع بارورکننده

%100 

 2تیمار با کد

%75 

 3تیمار با کد

%50 

 4تیمار با کد

%25 

 5تیمار با کد 

 125/0  25/0 375/0 50/0 کود الیت آبی

 0685/0 137/0 2055/0 274/0 دی آمونیوم فسفات

 05225/0 1045/0 15675/0 209/0 سولفات پتاسیم

 2085/0 417/0 6255/0 834/0 سولفات آمونیوم

 02625/0 0525/0 07885/0 105/0 اوره
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 . داشتندو در رتبه های بعدی قرار بودند رسیده 

نتایج نشان داد که تولید ریزجلبک دریایی 

های استاندارد ایزوکرایسیس با بکارگیری محیط کشت

-امکانتحقیق حاضر  های جدید فرمولبا  همچنین و

نشان را  F/2. نتایج برتری نسبی محیط استپذیر 

 امکان 75غلظت با  همچنین براساس این نتایج و داد

 (.1 شکل) داشتجایگزینی 

 هاتیمار بینطور کلی از روز پنجم تا روز بیستم هب

( )جدول P<05/0داری مشاهده شد )یاختالف معن

های برای تمام تیمارهای حاوی نمک pH(. میزان 4

کشاورزی تجاری در مدت آزمایش، در روز پنجم 

در  %75 در تیمار با غلظت pHحداکثر بود. میزان 

 بابود و در روز هفدهم  92/6±09/0روز پنجم 

رسید، و با تیمار در  80/6±10/0حداکثر تراکم به 

تقریباً به یک میزان بود. فقط تیمار  %100غلظت 

F/2 م روند افزایشی بود که از روز پنجم تا روز بیست

و  در روز بیستم رسید 68/8±06/0ن میزا هو ب داشت

را در میان تیمارها در مدت بیست  pHباالترین میزان 

برای این تیمار در زمان  pH میزان. روز نشان داد

ثبت شد.  67/8±04/0حداکثر تراکم در روز هفدهم 

در  pH، با وجود قرار گرفتن %25برای تیمار با غلظت 

گیری روز پنجم دچار محدوده مطلوب، بعد از اندازه

 .ریزش شد

 

 بحث 

با  ایزوکرایسیسنتایج نشان داد که تولید ریزجلبک 

مورد بررسی در این های غلظت وها بکارگیری فرمول

پذیر های تجاری کشاورزی امکاننمکبراساس  تحقیق

در  تحقیقدر طول دوره  ایزوکرایسیس( ریزجلبک SD.  ×610 ±لیتر نمودار روند تغییرات تراکم سلولی ) میانگین سلول در میلی – 1شکل 

 تیمارهای مختلف )بدون لگاریتم گیری از اعداد(.

 .(SD+  یانگین)م یشدر طول مدت آزما یزوکرایسیسا یزجلبککشت مختلف ر یطمح یمارهایدر ت pH ییراتروند تغ - 4جدول 
 زمان           

 تیمار

 روز بیستم روز هفدهم روز دهم روز پنجم

 F/2 8/46 ± 0/06d 8/55 ± 0/00d 8/67 ± 0/04d 8/68 ± 0/06dمحیط کشت 

 0/15a* 6/80 ± 0/06a 6/78 ± 0/02a 6/80 ± 0/02b ± 6/96 درصد کوپر  100تیمار 

 0/09a 6/78 ± 0/12a 6/80 ± 0/10a 6/84 ± 0/12bc ± 6/92 درصد کوپر 75تیمار 

 0/02b 7/14 ± 0/04b 7/12 ± 0/00b 7/11 ± 0/06c ± 7/32 درصد کوپر 50تیمار 

 0/00c 8/03 ± 0/05c ± 8/15 درصد کوپر 25تیمار 

 ریزش

7/96 ± 0/02c 

 ریزش

-a 

گیریعدم اندازه  
ها در سطح یانگینم یندار در بیدهنده عدم اختالف معناعداد در هر ستون نشان یدر باال یکسان یسی*حروف انگل

 باشد.یم 05/0اعتماد 
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است. تنظیم مواد معدنی مورد نیاز جلبک یک فاکتور 

باشد. یکی ها میبسیار مهم در عملکرد رشد ریزجلبک

های رشد، حداکثر رشد یا تراکم ترین شاخصاز مهم

سلولی است که تراکم سلولی باال امکان کاربردهای 

کشت انبوه را برای تولیدات آبزی پروری، سوخت 

 Quinn)کند فراهم می را زیستی و یا اهداف دارویی

et al., 2012; Lananan et al., 2013 .)  باید توجه

-داشت که حداکثر تراکم سلولی تنها یکی از ویژگی

ها است. در های تعیین عملکرد رشدی در ریزجلبک

برخی از کاربردهای تجاری و صنعتی )مثل تصفیه 

ها با میزان رشد هایی از ریزجلبکفاضالب(، جنس

هایی که حداکثر تراکم سلولی را تر، نسبت به آنسریع

 ,.Lananan et alشوند )ند، ترجیح داده میاداشته

برای ریزجلبک ها  F/2(. دلیل مطلوبیت 2013

( در غلظت کم، بیان 16:1نسبت نیتروژن به فسفر )

 تر برایهایی با غلظت کمشده است. محیط
 دیگر نتایج خوبی در پی نداشت که با ایزوکرایسیس

نتایج در ارتباط با ریزجلبک پاولووا سالینا در محیط 

 ,.Barakoni et alهای رقیق شده مطابقت داشت )

(. این موضوع نشان داد که کودهای کشاورزی 2015

تر یا ( با غلظت کم4:  1با نسب نیتروژن به فسفر )

تر عناصر بیشینه، ممکن است رشد ریزجلبک بیش

 دود کند. را مح ایزوکرایسیسهایی مانند 

تری ای تحمل بسیار پایینهای طالیی قهوهجلبک

ها نشان های مختلف درشت مغذیدر برابر غلظت

ها را از ساختار سلولی و بیولوژیکی دهند که آنمی

کند. سایر های سبز و سبزطالیی متمایز میجلبک

حاوی کودها و  کار رفته در محیطههای بترکیب

-ها، از عواملی هستند که میسطوح تحمل ریزجلبک

دیگر دالیل تأثیرگذار  توانند در نتایج اثرگذار باشند. از

توان به سطوح باالتر عناصر می این تحقیقدر نتایج 

های کشاورزی های حاوی بارورکنندهدیگر در محیط

تواند نسبت داد. افزایش سطوح مواد مغذی محلول می

وسیله تحریک رشد های آبزیان را بهسیستماکو

-(. از آنTubea et al., 1981ها، تغییر دهد )جلبک

جایی که نیتروژن ماده اصلی مغذی برای کشت 

های دریایی جلبک می باشد و غلظت آن در محیط

هایی با ها در آببسیار پایین است. بسیاری از جلبک

دهند. نشان میمیزان باالی نیتروژن رشد مطلوبی را 

گرچه بیان شده است که سطوح باالتر نیتروژن و 

تواند های دریایی میآمونیوم برای برخی از ریزجلبک

 بنابراین(. Berges et al., 2001سمی باشد  )

ها با ها در محیطعملکرد رشد نامطلوب ریزجلبک

سازی و کاهش های باالی فسفر و نیز رقیقغلظت

ن مناسب را در محیط غلظت، ممکن است نیتروژ

سولفات آمونیوم  تحقیقکشت فراهم نکند. در این 

ترین منبع تأمین نیتروژن بود که در تیمار با اصلی

گرم در میلی 834/0، میزان آن %100های غلظت

گرم در لیتر، با میلی 6255/0، %75لیتر، با غلظت 

گرم در لیتر و با غلظت میلی 417/0، %50غلظت 

گرم در لیتر بود. در چهار غلظت یلیم 2085/0، %25

پژوهش حاضر، اوره در کنار سولفات آمونیوم و دی 

عنوان منبع نیتروژن اضافی در آمونیوم فسفات به

توان یکی از دالیل می وغلظت بهینه حضور داشت 

های ها در محیط با غلظترشد مطلوب ریزجلبک

ها را به نوع منبع تامین کننده مختلف بارورکننده

نیتروژن نسبت داد. برتری آمونیوم بیش از انواع دیگر 

علت شرایط  احیایی آن مطلوبیت منابع نیتروژنی به

اثر مطلوب  .(Jad-Allah EI Nabris, 2012دارد )

های جلبکی مختلف تأیید شده آمونیوم بر رشد گونه

هشت برابر  ایزوکرایسیس گالبانااست. آمونیوم توسط 

های با غلظت نیترات در مقایسه با محیطتر از سریع

شود و جذب ابه نیتروژن نیتراتی مصرف میشم

نیترات در حضور آمونیوم؛ زمانی که غلظت آمونیوم به 

علت عنوان منبع اصلی نیتروژن حضور دارد، به

شود  غیرفعال شدن آنزیم نیترات رداکتاز متوقف می

(Valenzuela-Espinoza et al., 1999.) 

اری مطالعه حاضر، عناصر کمیاب ضروری کود تج

مانند منیزیم، آهن، بور، مس و روی را در برداشت و 

های مختلف از علل مشاهده نتایجی بهتر در غلظت

های حاوی کودهای کشاورزی وجود غلظت محیط

های مختلف که در غلظت باشدبهینه از این عناصر می
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گوگرد، منیزیم و اند. در محدوده بهینه تعریف شده

لوژی یوآهن اثرات قابل توجهی بر متابولیسم و فیزو

مس برای رشد ریزجلبک به ویژه  ها دارند وریزجلبک

های آنزیمی، های فتوسنتزی و فعالیتبرای واکنش

 (. Barakoni et al., 2015) باشدضروری می

در زمان  %75تیمار  در pH میزانبیشترین 

ثبت شد.  67/8± 04/0هم حداکثر تراکم در روز هفد

در  pH، با وجود قرار گرفتن %25برای تیمار با غلظت 

 ، جلبکگیری روز پنجممحدوده مطلوب، بعد از اندازه

عوامل دیگری غیر از  داددچار ریزش شد که نشان 

pH .تحقیقدر این  در این امر دخالت داشتند 

های حاوی های ریزجلبکی در محیطباالترین غلظت

-هب pHترین میزان های کشاورزی در کمبارورکننده

دست آمد که با مطالعات سایر پژوهشگران همخوانی 

 ;Valenzuela-Espinoza et al., 1999) داشت

Jad-Allah EI Nabris, 2012.)  این در همچنین

انجام نشد، اما در  pHبر ی پژوهش هیچ کنترل

در زمان حداکثر تراکم برای  های کشت جدید،محیط

ریزجلبک ایزوکرایسیس، از روز اول تا روز بیستم 

نوسانات کاهشی و افزایشی را نشان داد که  pHمیزان 

-Valenzuela) با نتایج سایر مطالعات مغایرت دارد

Espinoza et al., 1999; Jad-Allah EI Nabris, 

، نتایجی مشابه با سایر F/2و در محیط ( 2012

های انجام . با توجه به همه آزمایشداشتقات تحقی

ها، در این کار گیری بارور کنندههشده در ارتباط با ب

رفت که با گذشت زمان و پژوهش نیز انتظار می

 pHهای کشت، ها در محیطافزایش تراکم ریزجلبک

جا افزایش یابد. ولی نتیجه برخالف انتظار بود. از آن

)مثل تغییرات مواد مغذی که تغییرات محیط کشت 

ای جلبک و هم در محیط بیرون( ههم درون سلول

مورد بررسی قرار نگرفت و در حال حاضر امکان ارایه 

برای  pHدست آمده از هدلیلی برای توجیه نتایج ب

تجاری در  های کشاورزیمحیط های حاوی نمک

غلظت های مختلف وجود ندارد، نیاز است این موضوع 

 های آتی مورد ارزیابی قرار گیرد. در پژوهش

از نظر اقتصادی، استفاده از کودهای تجاری 

برابر نسبت به  16کشاورزی در این پژوهش تا حدود 

های معدنی با درجه آزمایشگاهی استفاده از نمک

برای تولید یک مترمکعب محیط کشت ریزجلبک 

های دریایی صرفه جویی اقتصادی به همراه داشت 

بدون در نظر گرفتن هزینه پرداختی  )این محاسبه

و حداقل بسته بندی  F/2های محیط برای ویتامین

که قابل تهیه بود، در نظر گرفته شده است(. تولید 

بندی بر مبنای محیط محیط کشت جدید و فرمول

تر جویی بیشکشت هیدرو پونیک پایه یا کوپر، صرفه

  F/2ها را نسبت به محیط متعارف در کاهش هزینه

 نشان داد. 

از توان بیان داشت که گیری میعنوان نتیجهبه

ایجاد یک توان برای کشاورزی میتجاری  کودهای

 های دریاییکشت جلبک جهتبندی جدید فرمول

استفاده کرد. با این حال، این موضوع را باید در نظر 

گرفت که ترکیب محیط کشت نه تنها بر تولید سلول،  

ا و بازده محصول نیز تأثیر گذار هبلکه بر ترکیب سلول

با توجه به نتایج  (.Imamoglu et al., 2007است )

 هایغلظت با بکارگیری کشت هایساخت محیط

های تجاری، از محلول کوپر و با استفاده از نمک 75%

بهترین محیط عملکردی برای رشد جنس ریزجلبک 

دستورالعملی شامل بنابراین . دارد ایزوکرایسیس

ترکیبی از کودهای کشاورزی مانند اوره، سولفات 

آمونیوم، سولفات پتاسیم، کود الیت آبی، دی آمونیوم 

کشت  هایعنوان محیطها بهفسفات و محلول ویتامین

برای تولید انبوه داکثر تراکم، جدید برای رسیدن به ح

 .ارایه گردید ایزوکرایسیس جلبک
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Abstract  

This study was conducted to optimize the marine microalgae Isochrysis sp. biomass by minimum economic cost 

using agriculture fertilizers. Fot this purpose, microalgae Isochrysis sp. was cultured under batch culture 

condition using agriculture fertilizers to evaluate the differences in growth rate (biomass production) with those 

of analytical grade for 20 days. Four different culture media were prepared based on 100, 75, 50 and 25% 

cooper formula using commercial agriculture fertilizers and analytical grade inorganic salts and compared with 

F/2 medium as commonly used media for microalgae cultivation in laboratory scale. Isochrysis sp. showed 

better results in F/2 medium in terms of growth and intensity, however, no significant difference was found 

compared to medium 75% (P>0.05). This treatment i.e. medium 75% cooper for marine microalgae Isochrysis 

sp. is economically and biomass production have better conditions compared to other treatments. This treatment 

in addition to the marine microalgae copared to F/2, its cost is about 16 times lower (without consideration of 

the vitamins analytical grade vitamins). The results revealed that new formulation of fertilizer using commercial 

agricultural fertilizers as medium is feasible without any negative effect the Isochrysis sp. growth, and can be 

used as replacedment for the marine microalgae Isochrysis sp. biomass by minimum economic cost using 

agriculture fertilizers. Fot this purpose, microalgae Isochrysis sp. culture. 
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