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چکیده

جلبکها در مراحل الروی نقش مهمی در پرورش آبزیان آبهای شیرین و شور و نیز در تولید ترکیبات مانند پروتیینها ،اسیدهای چرب
غیر اشباع و رنگدانهها دارند .بنابراین ،بسیاری از محققان سعی دارند با ارایه فرمولبندیهای خاص ،روند تولید این ریز فعالهای زیستی را
بهبود بخشند .این مطالعه به منظور بررسی رشد (تولید بیومس) ریزجلبک دریایی نانوکلروپسیس ( )Nannochloropsis sp.به روش
کشت تودهای با استفاده از نمکهای متنوع مبتنی بر فرمول کشت گیاهان خاکزی در شرایط هیدروپونیک و با بهکار بردن نمکهای تجاری
کشاورزی در مقایسه با نمک های معدنی با درجه آنالتیک ،مورد ارزیابی قرار گرفت .بدین منظور ،چهار محیط کشت جدید مبتنی بر
غلظتهای مختلفی از فرمول کوپر 75 ،50 ،25 ،و  100درصد ،با ترکیبات معدنی مختلف ساخته شد و با عملکرد محیط شاهد (،)F/2
مقایسه شدند .رشد ریزجلبک نانوکلروپسیس در محیط کشت تولیدی با بهکارگیری غلظت  25درصد ،با تولید × 106 ± 2/001 × 106
( 23/45سلول در میلیلیتر) نسبت به محیط  F/2با تولید ( 17/15 × 106 ± 1/202 ×106سلول در میلیلیتر) اختالف معنیداری را نشان
نداد (  .)P < 0/05نتایج نشان داد که بهکارگیری فرمولی در حد  25درصد از محیط کشت کوپر میتواند بهعنوان یک ترکیب یا فرمولبندی
و اقتصادی (  94درصد ارزانتر) جدید برای کشت جلبک دریایی نانو کلروپسیس در مقیاس وسیع باشد.
واژگان کلیدی :ریزجلبک دریایی نانوکلروپسیس ،محیطهای کشت ،تولید اقتصادی ،نمکهای معدنی ،زیستتوده.

مقدمه
پیشبینی میشود که میزان رشد تولید آبزیان از سال
 2012تا  2021به میزان  33درصد افزایش یابد
( .)FAO, 2018برای رسیدن به این میزان تولید ،نیاز
روز افزون به افزایش تولید غذای اولیه آبزیان میباشد.
در این زمینه ،جلبکها بهعنوان غذای آغازین الرو
آبزیان و یا زئوپالنکتونها بهعنوان غذای زنده مصرفی
آنها محسوب میشوند ( Jad-Allah EI Nabris,
 .)2012در آبزیپروری تولید غذای زنده یکی از
چالشهای پیشروی پرورشدهندگان است ،بنابراین
تولید جلبک با ترکیبات تغذیهای خاص اهمیت زیادی
دارد .در بیشتر موارد تولید بسیار باالی ریزجلبک از
طریق فرمولهای موجود محیط کشت مانند F/2
( ،)Guillard, 1975بهخصوص در کشت ریزجلبک
در مقیاس وسیع هزینه زیادی دارد .بین 30-40
درصد (حداکثر  70درصد) از هزینههای راهاندازی

تفریخگاهها آبزیان دریایی ،به کشت ریزجلبک مربوط
است ( .)Heasman et al., 2001محیط کشت پایه
برای پرورش جلبکهای دریایی بهطور کلی از آب دریا
تشکیل شده است که توسط مواد معدنی یا نوترینتها
با درجه و کیفیت آنالتیی بهسازی میشوند .اصطالح
"نوترینت" بهطور معمول برای هر عنصر یا ترکیب
الزم برای رشد ریزجلبک بهکار میرود .نوترینتهای
شیمیایی با درجهبندی آنالتیک شامل بزرگ مغذیها
و ریزمغذیها ،گرانترین ترکیبات الزم برای تولید
محیط کشت جلبکها هستند ( Molina et al.,
.)2003
در طول چند دهه گذشته ،پژوهشهای زیادی
بهمنظور توسعه فرمولهای جدید کشت گونههای
مختلف ریزجلبک بهمنظور جایگزینی مواد معدنی با
درجه آنالتیک و بهکارگیری کودهای کشاورزی به
عنوان نوترینت انجام شده است .در این راستا مقایسه
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 Canthaxanthinو  ،Astaxanthinاست ( Lubián

نمکهای تجاری ،دریایی و غیردریایی و تاثیر آنها بر
رشد جلبکهایی مانندPavlova salina
و  Dunaliella tertiolectaنشان داده است که آب
دریا اثر بهتری در رشد این جلبک دارد و تنظیم یونها
از طریق نمکهای تجاری مشکل میباشد ( Barakoni
 .)et al., 2015کشت جلبک کلرال Chlorella
 vulgarisدر محیطهای کشت مختلف نشان داد که
نوع محیط کشت میتواند در تراکم و ترکیب
بیوشیمیایی جلبک نقش داشته باشد ( Chia et al.,
 .)2013همچنین تاثیر محیطهای کشت مختلف بر
رشد و ترکیب شیمیایی جلبکهای مختلف
مانند  Tetraselmis sp.و Nannochloropsis sp.
در محیط کشتهای مختلف مانند F/2 ،Conway
 Walne ،حاکی از نیاز به تنظیم یونی و تنظیم نسبت
بین یونها برای رسیدن به یک محیط کشت ایدهآل
است .ترکیب یونی محیط کشت و نیز نوع نمک
مصرفی نقش مهمی را در تولید و ترکیب بیوشیمیای
جلبکها دارد ( Coutteau, 1996, 2003; Kanlis

 .)et al., 2000به علت محتوای باالی اسیدهای چرب
مختلف در آن نیز ،بهعنوان ماده خام اولیه برای تولید
بیودیزلها به کار میرود (.)Chisti, 2007
با توجه به نیاز کشور در بخشهای مختلف
صنعتی بهخصوص در تولید آبزیان ،تولید جلبکهای
دریایی با بهکارگیری دانش بومی و بهرهگیری از مواد
اولیه تولید داخلی ضروری است .در این پژوهش سعی
شد از فرمول ارایه شده برای کشت گیاهان در بخش
هیدروپونیک با توجه به نسبتهای مواد معدنی
مشخص در فرمول ،با استفاده از ترکیبات نیتروژندار
ارزان قیمت و تغییر در مواد بهکار گرفته شده ،امکان
تولید و کشت جلبک دریایی مورد ارزیابی قرار گیرد.
با تغییر درصدهایی از مواد مصرفی ،این فرمولبندی
تغییر و امکان رسیدن به فرمولبندی مناسب بهعنوان
محیط کشت جدید مورد بررسی قرار گرفت .بنابراین
در این پژوهش ،امکان تولید جلبک دریایی
نانوکلروپسیس ( )Nannochlolorpsis sp.با ارایه
فرمولبندی جدید و بهکارگیری آنها بهعنوان محیط
کشت بررسی و با محیط کشت استاندارد  F/2مقایسه
شد.

et al., 2004; Bae and Hur, 2011; Jad-Allah
 .)EI Nabris, 2012; Loong et al., 2013بنابراین

برای کاهش هزینههای پرورش جلبک ،فرمولبندی
محیط کشت مبتنی بر بهرهگیری از نمکهای ارزان و
یا کودهای کشاورزی با حفظ ترکیب غذایی ،زمان
رسیدن به حاکثر رشد و کاهش طول دوره پرورش یا
تولید زیتوده ضرورت دارد.
یکی از جلبکهایی که در تولید آبزیپروری دارای
جلبک
است،
اهمیت
نانوکلروپسیس Nannochloropsis sp.تک سلولی،
غیر متحرک ،با حدود  2-5میکرومتر اندازه سلولی
است که جزو جلبکهای سبز طالیی است و به رده،
 Eustigmatophyceaeتعلق دارد ( Rodofi et al.,
 .)2003این جلبک یکی از ارزشمندترین
فیتوپالنکتونها در زمینه بیوتکنولوژی دریایی بوده و
منبع با ارزشی از محصوالت طبیعی مختلف مانند
ویتامین  ،)Durmaz, 2007( Eکلروفیل  ،αو
رنگدانههای شناخته شده ،Zeaxanthin

مواد و روشها
تهیه

کشت

نانوکلروپسیس:

مادری

جلبک

ریزجلبک

دریایی

نانوکلروپسیس

( )Nanochloropsis sp.از مرکز تحقیقات نرمتنان
خلیج فارس ،بندرلنگه تهیه و به آزمایشگاه تکثیر و
پرورش آبزیان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
منتقل شد .برای افزایش تراکم جلبکی و تولید حجم
اولیه ،ابتدا محیط کشت آب شور ،در ظرف پنج لیتری
پالستیکی حاوی  3لیتر آب چاه با بهکارگیری نمک
دریایی تا شوری در حد  24گرم در لیتر تنظیم شد.
محیط اولیه کشت به مدت  24ساعت در معرض
هوادهی شدید و در دمای  23درجه سانتیگراد و نور
طبیعی اتاق قرار گرفت ،سپس مواد معدنی مربوط به
تهیه محیط کشت  )Guillard, 1975( F/2با استفاده
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نشریه علوم آبزیپروری
جدول  -1میانگین تعداد سلول در میلی لیتر در زمان استوکگیری و ورود به تیمارها.
نام ریزجلبک

تعداد سلول در میلی لیتر در زمان استوک گیری

تعداد سلول در میلی لیتر ورودی به هر تیمار

ایزوکرایسیس

3/5 ×106

0/21 × 106

جدول  -2مقدار عناصر مصرفی در کود های بکار رفته در تیمار های مختلف (گرم در لیتر).
غلظت
نوع بارورکننده
کود الیت آبی
دی آمونیوم فسفات
سولفات پتاسیم
سولفات آمونیوم
اوره

100%
تیمار 2

75%
تیمار 3

50%
تیمار 4

25%
تیمار 5

0/50
0/274
0/209
0/834
0/105

0/375
0/2055
0/15675
0/6255
0/07885

0/25
0/137
0/1045
0/417
0/0525

0/125
0/0685
0/05225
0/2085
0/02625

میلیگرم وزن شدند (.)Perumal et al., 2015

از نمک های آزمایشگاهی مرک به آب اضافه شد .به
مدت سه هفته در این محیط کشت جلبک پرورش
داده شد تا تراکم مورد نیاز جلبک برای انجام آزمایش
فراهم شود ( .)Perumal et al., 2015در شروع
آزمایش ،از محیطهای کشت ریزجلبک اولیه ،به مقدار
 60میلی لیتر برداشت شد تا تراکم الزم برای رشد
جلبک در تیمارهای تحت آزمایش فراهم شود و به هر
لیتر محیط کشت ،یا واحدهای آزمایش تلقیح شد و
به مدت سه هفته کشت داده شد .برای افزایش لوکس
نوری در حد  2500از المپهای  LEDاستفاده شد.
در طول دوره آزمایش ،از جلبکها پنج بار
نمونهبرداری شد (جدول Perumal et al., ( )1
.)2015

محلول ویتامینه مورد مصرف با استفاده از ویتامین
های انسانی گروه ( Bب کمپلکس و  )B12ساخته شد
و به تمام تیمارها با توجه به دوز  F/2اضافه شد.
شرح آزمایش :مدت آزمایش بر اساس پیش آزمایش
ها 20 ،روز در نظر گرفته شد .در این مدت تالش بر
آن بود که چهار تا پنج بار نمونهگیری برای تعیین
تراکم جلبکی و خصوصیات فیزیکی آب ،انجام گیرد.
پیش از تلقیح ریزجلبکها به محیطهای کشت ،ابتدا
شوری بهوسیله دستگاه شوریسنج و  pHبا دستگاه
پیاچمتر مدل ( BANTE Instruments,
 )Benchtop pH/mV Meter 210ثبت شد و
تغییرات از زمان ورود ریزجلبک تا زمان خروج آنها
ثبت گردید .شوری آب در واحدهای آزمایش ثابت و
حدود گرم در لیتر بود .روی سر هر ظرف پرورشی دو
منفذ تعبیه شده بود که یکی از منافذ برای عبور لوله
هواده و منفذ دیگر برای کاهش فشار و خروج هوا بود.
در مدت  20روز ،هیچ ماده مغذی به تیمارها وارد نشد
و تغییری در خصوصیات سنجشی اعمال نشد.
شمارش جلبکها با نمونهگیری از آب و برداشت 10
میکرولیتر نمونه با سمپلر و قرار دادن نمونه روی الم
نئوبارزیر میکروسکوپ انجام شد.

طرح آزمایش و تیمارها :این پژوهش در قالب یک
ال تصادفی شامل پنج تیمار و سه تکرار انجام
طرح کام ً
شد .ابتدا با بهکارگیری کود الیت کشاورزی و سایر
مواد معدنی ،مبتنی بر غلظت مواد در کود ،درصدهای
مختلفی از فرمول کوپر (تیمار ( ،25 )5تیمار ،50 )4
(تیمار  75 )3و ( 100تیمار  )2تهیه شد ( Rafiee
 )et al., 2002و بهعنوان محیط کشت برای کشت
جلبک تعیین گردید (جدول  )2و با محیط  F/2که با
استفاده از نمکهای ازمایشگاهی تهیه شد ،بهعنوان
شاهد مورد مقایسه قرار گرفت (جدول  .)3الزم به ذکر
است قبالً درصد عناصر تشکیل دهنده کود الیت
اندازهگیری شد (جدول .)2نمکها و مواد بهکار رفته
در این پژوهش ،با ترازوی آزمایشگاهی با دقت 0/01

تجزیه و تحلیل دادهها :برای مقایسه میانگین
متغییرها بین تیمارهای آزمایش از آنالیز واریانس یک
طرفه ( )One Way-ANOVAدر نرمافزار SPSS
نسخه  17استفاده شد .برای تعیین سطح معنیدار
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جدول  -3درصد مواد تشکیل دهنده در یک گرم کود الیت آبی.
نوع
ماده

فسفات

سولفات

کربنات

بی
کربنات

کلسیم

منیزیم

سدیم

پتاسیم

نیترات

آهن

بور

مس

روی

نیتریت

درصد

11/39

4/13

صفر

8

14

3/416

3

34

19/7

0/3

1/84

0/3

0/2

0/06

( .)P>0/05روند تغییرات تیمارها نسبت به هم و در
روزهای مورد مطالعه در شکل  1نشان داده شده است،
ه در پایان روز بیستم ،به غیر از تیمارهای  25درصد
و محیط  ،F/2سایر تیمارها وارد فاز کاهشی خود
شدند.
در پژوهش حاضر ،هیچ کنترلی بر  pHدر مدت
آزمایش انجام نشد ،میزان  pHدر تیمار با غلظت 25
درصد از روز اول تا روز بیستم روند کاهشی داشت
(جدول  .)6بهطور کلی از روز چهارم بعد از ورود
جلبک تا روز بیستم بین تیمار شاهد ،تیمار با غلظت
 25درصد و تیمارها با غلظتهای  75 ،100و 50
درصد ،اختالف معنیداری مشاهده شد (.)P>0/05
در محیط با غلظتهای  75 ، 100و  50درصد از
روز چهارم تا روز هفدهم  pHکاهش ،و در روز بیستم
افزایش یافت .میزان  pHدر تیمار با غلظت 100
درصد در روز هفدهم  ،6/80±0/14و در مدت بیست
روز آزمایش  6/83 ± 0/14بود که کمترین مقادیر
ثبت شده برای  pHبود .همچنین ،میزان  pHبرای
تیمار شاهد در روز بیستم به  8/71 ± 0/08رسید .در
این تیمار در روز هفدهم حداکثر میزان را داشت و به
میزان  8/80±0/38رسید.

بودن در بین میانگینها از تست دانکن استفاده شد.
دادههای  pHابتدا به غلظت  H+تبدیل و بعد مورد
ارزیابی قرار گرفت .رسم نمودارها با استفاده از نرم
افزار اکسل نسخه  2016صورت گرفت.
نتایج
شمارش ریز جلبک نانوکلروپسیس در روزهای چهارم
( ،)D4هشتم ( ،)D8دوازدهم ( ،)D12هفدهم
( )D17و بیستم ( )D20صورت گرفت .نتایج نشان
داد که زمان اثر معنیداری روی رشد جلبکها دارد
( .)P>0/05بر اساس نتایج (جدول  )5اختالف
معنیداری بین تراکم سلولی جلبک بین تیمارها
مشاهده شد ( .)P>0/05دادههای شمارش و رشد
سلولهای ریزجلبک نانوکلروپسیس در روزهای
چهارم ،هشتم ،دوازدهم ،هفدهم و بیستم نشان داد
که از روز چهارم تا روز بیستم در همه تیمارها رشد
جلبک محسوس است .در روز چهارم تیمار F/2
باالترین میزان رشد را نشان داداز روز هشتم تا پایان
مدت آزمایش ،تیمار با غلظت  25درصد کوپر باالترین
میزان رشد را بهخود اختصاص داد .برای ریزجلبک
نانوکلروپسیس حداکثر تراکم در طول مدت آزمایش
در روز بیستم و به ترتیب برای تیمارهای 25درصد
کوپر با تولید ( 23/450×106 ± 2/001×106سلول در
میلیلیتر) و محیط  F/2با تراکم (1/202081×106
 17/15 ×±106سلول در میلیلیتر) بهدست آمد.
بعد از تیمار  25درصد و  ،F/2در سایر تیمارها
بیشترین تعداد جلبک در تیمار با غلظت  50درصد در
روز دوازدهم ،تیمار با غلظت  75درصد در روز هفدهم
و در تیمار با غلظت  100درصد در روز بیستم مشاهده
شد .هرچند تولید در محیط با غلظت  25درصد چهار
میلیون سلول بیشتر از محیط  F/2بود ،با این حال،
اختالف معنیداری بین این دو محیط مشاهده نشد

بحث
نتایج نشان داد که تولید ریزجلبک نانوکلروپسیس با
بهکارگیری محیط کشتهای استاندارد ،فرمولهای
جدید و غلظتهای مختلف نمکهای تجاری-
کشاورزی امکان پذیر است و رشد آن با رشد و تولید
بیومس در محیط کشت  F/2تفاوت معنیداری را
نشان نداد .تنظیم مواد معدنی مورد نیاز جلبک از
جمله عوامل مهم در عملکرد رشد ریزجلبکها
میباشد ( .)Xin et al., 2010از مهمترین
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جدول  -4غلظت عناصر تشکیل دهنده فرمول کوپر برای کشت گیاهان در سیستم آبکشت.
نوع ماده
مقدار (میلی گرم در
لیتر)

فسفات

سولفات

کلسیم

منیزیم

سدیم

پتاسیم

نیتروژن

آهن

بور

مس

روی

منگنز

62

80

170

50

50

300

250

12

0/01

0/3

0/1

2

حداکثر تراکم سلولی در هر محیط کشت به معنی
مناسب بودن شرایط برای رشد و تکثیر جلبک است.
باید توجه داشت که حداکثر تراکم سلولی تنها یکی از
ویژگیهای تعیین عملکرد رشدی در ریزجلبکها
میباشد .در برخی از کاربردهای تجاری و صنعتی
(مثل تصفیه فاضالب) ،جنسهایی از ریزجلبکها با
میزان رشد سریعتر ،نسبت به آنهایی که حداکثر
تراکم سلولی را داشتهاند ،ترجیح داده میشوند .در این
بررسی ،اثر محیط کشت در کاهش زمان رسیدن به
حداکثر تراکم سلولی در محیط با غلظت  25درصد و
محیط شاهد معنیدار نبود و در هر دو محیط،
بیشترین میزان تولید در روز بیستم بهدست آمد و
تنها یک تفاوت از نظر میزان تولید در این دو محیط
مشاهده شد؛ که تولید در محیط با غلظت  25درصد
تقریب ًا چهار میلیون سلول در میلیلیتر ،از محیط F/2
بیشتر نشان داد.
ریزجلبک نانوکلروپسیس در محیط رقیق شده
حاوی کودهای کشاورزی رشد بهتری نسبت به محیط
 F/2نشان داد که با نتایج  Barakoniو همکاران
( )2015برای رشد ریزجلبک دونالیال ترتیولکتا در
محیط رقیقشده حاوی کودهای کشاورزی مطابقت
دارد .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهایی که
بهکارگیری کودهای کشاورزی برای رشد و افزایش
بیوماس جلبک نانوکلروپسیس اوشنیکا تولید باالیی را
در بر نداشته است ،مطابقت ندارد ( Kanlis et al.,

شاخصهای رشد ،حداکثر رشد یا تراکم سلولی
میباشد .تراکم سلولی باال امکان کاربردهای کشت
انبوه را برای تولیدات آبزیپروری ،بیودیزل و یا اهداف
دارویی فراهم میکند ( Chen et al., 2011; Quinn
 .)et al., 2012در این مطالعه ریزجلبک
نانوکلروپسیس حداکثر تراکم را در روز بیستم و به
ترتیب در محیط با غلظت  25درصد و محیط F/2
نشان داد و از شمارش در روز هشتم تا روز بیستم،
همواره محیط با غلظت  25درصد تراکم باالتری
نسبت به  F/2داشت ،در روز چهارم بعد از ورود
جلبک ،تراکم جلبک در محیط  F/2بیشتر بود ،که
دلیل آن را میتوان به تغییر در منابع نیتروژنی و
فسفاتی نسبت داد .کشت اولیه این ریزجلبکها در
محیط  F/2صورت گرفت .رشد کمتر در روز چهارم
در تیمار  25درصد را می توان به سلولها به دوره
تطابقپذیری ( )Conditioningجلبک به محیط
جدید نسبت داد ( Valenzuela-Espinoza et al.,
.)1999
زمان رسیدن به حداکثر تراکم سلولی در محیط با
غلظت  25درصد و محیط شاهد در روزهای هفدهم
تا بیستم بعد از ورود جلبک بود که با نتایج کشتهای
داخل سالنی (محیط  ،Conwayبا استفاده از نمک
های معدنی با درجه آنالتیک) و کشتهای خارج از
سالن (محیط  ،TMRLبا استفاده از مواد شیمیایی
ارزان قیمت) ،برای ریزجلبک Nannochloropsis
 oculataمطابقت دارد .طول دوره کشت (یعنی زمان
رسیدن به بیشینه تراکم سلولی) برای گونههای
مختلف ریزجلبکهای دریایی حدود شش تا هفت روز
در شرایط بهینه کشت ،عنوان شده است ،که نتایج
حاصل از تراکم سلولی با نتایج سایر پژوهشگران
اختالف زیادی را نشان داد (Valenzuela-
.)Espinoza et al., 1999

2004; Bae and Hur, 2011; Jad-Allah El
 .)Nabris, 2012علت این تناقض را میتوان به عدم

فرمولبندی و عدم متعادل ساختن نسبتهای یونی
در بهکارگیری این کودها نسبت داد .در این آزمایش
نسبت عناصر تشکیل دهنده یونها در تیمارهای
آزمایشی یکسان بود .دلیل مطلوبیت  F/2برای
ریزجلبکها نسبت نیتروژن به فسفر کم ( )16:1بیان
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جدول  -5میانگین (میانگین ) S.D. ±تعداد سلول در میلی لیتر در تیمارهای ریزجلبک نانوکلروپسیس در طول دوره آزمایش.
روز
تیمارها

روز چهارم

روز هشتم.

روز دوازدهم

روز هفدهم

روز بیستم

1

0/857 × 106 ± 0/106 ×106b

3/67 × 106 ± 1/796 ×106ab

5/01 ×106 ± 0/976 ×106bc

*3/84 × 106 ± 1/103 ×106a

*17/15 × 106 ± 1/202 ×106a

2

*0/51 × 106 ± 0/042 ×106a

*0/233 × 106 ± 0/024 ×106a

*0/672 × 106 ± 0/436 ×106a

0/28 × 106 ± 0/056 ×106a

1/067 × 106 ± 0/457 ×106a

3
4
5

106a

× ± 0/014
a

±0

106

0/58 × 106

× 0/59

0/625 × 106 ± 0/035 ×106a

×106a

± 0/066

×106ab

106

× 0/853

2/26 ± 0/622

4/53 × 106 ± 0/467 ×106b

×106a

± 0/141

106

×106a

± 1/146

×106

± 0/566

106

× 1/9

± 0/028

106

× 2/52

×106a

× 1/04

×106a

3/73

13/7 × 106 ± 1/193 ×106a

7/72 × 106 ± 0/962 ×106c

×106a

± 0/679

106

× 0/92

×106a

± 0/919

106

× 2/95

23/45 × 106 ± 2/001 × 106a

*حروف انگلیسی یکسان در باالی اعداد در هر ستون نشان دهنده عدم اختالف معنیدار در بین میانگینها در سطح احتمال  0/05است.

6

شکل  -1نمودار روند تغییرات تراکم سلولی ( میانگین سلول در میلی لیتر  ) 10 × )S.D. ±ریزجلبک ایزوکرایسیس در طول دوره پرورش در
تیمارهای مختلف.

یونها باشد .برخی از پژوهشها نشان میدهد که این
جلبک ،میتواند طیف گستردهای از نسبتهای P/N
را تحمل کند.
در این تحقیق ،حداکثر بیومس سلولی در نسبت
نیتروژن به فسفر  3/68 /1بهدست آمد که تحمل
دامنهای گستردهتری از نسبتهای مختلف  P/Nرا در
جلبک نانوکلروپسیس نشان میدهد ( Barakoni et
 .)al., 2015در مطالعه حاضر ،ترکیب شیمیایی
جلبک مورد ارزیابی قرا نگرفت ،بسیاری از پژوهشها
نشان میدهند که تراکم سلولی بهدست آمده مطابقت
چندانی با ترکیب شیمیایی جلبک ندارد ،یعنی تغییر
در میزان نور ،دما pH ،و ترکیب یونی محیط کشت از
عوامل مهمی هستند که در میزان پروتیین ،چربی کل
و سایر خصوصیات جلبک تاثیرگذارند.
از آن جایی که نیتروژن یک عنصر اصلی برای

شده است .در این پژوهش نسبت نیتروژن به فسفر (1
 )3/68 :و بسیار باال بود و نتایجی بهتری را از محیط
کشت  F/2در پی داشت ،که بیانگر حضور سایر یونها
و عوامل دیگر ب ا توجه به سطح تحمل ریزجلبک
باشند .در پژوهش  Barakoniو همکاران (،)2015
در جلبک دونالیال ( )D. tertiolectaهمانند
نانوکلروپسیس نتایج رشدی بهتری در محیطهای
رقیق شده حاوی بارورکنندههای کشاورزی بهدست
آمد .این موضوع میتواند به دلیل عدم حضور یک
دیواره سلولی سخت در این گونهها باشد .زیرا به آنها
اجازه تحمل فشار اسمزی خارج سلولی و طیف
گستردهای از نور را میدهد .همچنین باالتر بودن
تراکم سلولی برای این ریزجلبک در محیط رقیق شده
نسبت به  ،F/2میتواند به دلیل تفاوت نیاز غذایی این
جنس به نسبتهای مختلف و غلظتهای مختلف

39

دوره  ،10شماره 1401 ،18

نشریه علوم آبزیپروری
جدول  -6روند تغییرات  pHدر تیمارهای ریزجلبک ایزوکرایسیس در طول مدت آزمایش (میانگین .)S.D. +
زمان

روز چهارم

روز اول

روز دوازدهم

روز هشتم

روز بیستم

روز هفدهم

تیمار
1
2
3
4

d

8/46 ± 0/02
*7/03 ± 0/02a
7/14 ± 0/04a
7/73 ± 0/02b

d

8/43 ± 0/02
7/04 ± 0/07a
7/21 ± 0/06a
7/60 ± 0/02b

c

8/58 ± 0/09
7/03 ± 0/11a
7/16 ± 0/11a
7/20 ± 0/02a

c

8/58 ± 0/02
7 ± 0/10a
7/10 ± 0/13a
7/03 ± 0/02a

c

8/80 ± 0/38
6/80 ± 0/14a
6/87 ± 0/13a
6/87 ± 0/03a

c

8/71 ± 0/08
6/83 ± 0/14a
6/89 ± 0/11a
6/92 ± 0/07a

5

8/13 ± 0/02c

8/19 ± 0/00c

8/16 ± 0/02b

7/98 ± 0/02b

7/72 ± 0/09b

7/54 ± 0/04b

*حروف انگلیسی یکسان در باالی اعداد در هر ستون نشان دهنده عدم اختالف معنیدار در بین میانگینها در سطح احتمال  0/05میباشد.

منبع اصلی نیتروژن حضور دارد ،به علت غیر فعال
شدن آنزیم  ،nitrate reductaseجذب نیترات در
حضور آمونیوم؛ متوقف میشود (Valenzuela-
.)Espinoza et al., 1999
بیان شده که کاهش  pHدر غلظتهای مختلف
محیط کوپر ،میتواند بر تولید جلبک اثر داشته باشد
( ،)Gu et al., 2016در صورتی که Valenzuela-
 Espinozaو همکاران ( )1999افزایش میزان  pHرا
از اولین روز تا روز هفتم آزمایش را گزارش کردهاند و
دلیل آن را کاهش غلظت آمونیم و افزایش غلظت
آمونیاک دانستند،)2012( Jad-Allah El Nabris .
دلیل افزایش  pHرا افزایش جذب  CO2در محیط
همزمان با افزایش تراکم بیان کردهاند .در این پژوهش
نیز تیمار شاهد ( )F/2نتایجی مشابه یافتههای قبلی
در مورد  pHرا نشان داد ( Valezuela- spinozza
 .)et al., 1999; Jad- Allah El Nebris, 2012در
حال حاضر امکان ارایه دلیلی برای توجیه نتایج
بهدست آمده از  pHبرای محیطهای حاوی نمکهای
تجاری در غلظتهای مختلف وجود ندارد و به آزمایش
ها و بررسیهای بیشتری نیاز است.
کود الیت آبی رنگ بهکار گرفته شده در مطالعه
حاضر ،عناصر کمیاب ضروری مانند گوگرد ،منیزیم،
آهن ،بور ،مس و روی را در بر داشت و در غلظت 75
درصد برای ایزوکرایسیس در محدوده بهینه بودند
(میزان این عناصر در محیط با غلظت  25درصد،
گوگرد ( ،)62/011منیزیم ( ،)4/27آهن (،)0/375
مس ( )0/375و روی ( )0/25میلیگرم در لیتر بود).
بیان شده است که گوگرد ،منیزیم و آهن اثرات قابل

کشت جلبک میباشد و در محیطهای دریایی غلظت
آن کم است ،غلظت و تنوع منابع نیتروژنی در محیط
کشت ،شرایط مناسبی را بایستی برای رشد
ریزجلبکها فراهم کند .در این پژوهش نسبت عناصر
در غلظتهای مختلف محیط کوپر یکسان بود ،ولی
احتما ًال سطوح باالتر عناصر در محیطهای با غلظت
باالتر در تیمارهای آزمایشی منجر به نتایج ضعیفتر
نسبت به محیط  25درصد و  F/2شد .مطالعات سطوح
باالتر نیتروژن و آمونیوم برای برخی از ریزجلبکهای
دریایی سمی بیان کردهاند ( Berges et al.,
 .)2001بنابراین عملکرد رشد نامطلوب ریزجلبکها
در محیطهای با غلظتهای باال و نیز رقیقسازی و
کاهش غلظت ،ممکن است نیتروژن مناسب را در
محیط کشت فراهم نکند.
در چهار غلظت بهکار رفته در پژوهش حاضر ،اوره
همراه با سولفات آمونیوم و دی آمونیوم فسفات
بهعنوان منبع نیتروژن اضافی در غلظت بهینه ،حضور
داشت و میتوان رشد مطلوب ریزجلبک
نانوکلروپسیس در محیط با غلظت  25درصد ،را به
تنظیم نسبتهای نیتروژن آمونیاکی ،نیتریتی و
نیتراتی نسبت داد .برتری آمونیوم نسبت به انواع دیگر
منابع نیتروژنی از جمله نیترات در برخی پژوهشها
تایید شده و عملکرد بهینه آن را به فرم احیایی آن،
نسبت دادهاند (.)Jad-Allah El Nabris, 2012
گزارش شده شده است که آمونیوم توسط
 Isochrysis aff. galbanaزمانی که با هم به محیط
کشت اضافه شوند هشت برابر سریعتر از نیترات،
مصرف میشود و زمانی که غلظت آمونیوم بهعنوان
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ریزجلبکهای دریایی ،صرفه اقتصادی داشته باشد.
سایر محققان نشان دادند که محیطهای حاوی
کودهای کشاورزی مورد استفاده توسط آن ها ،هشت
برابر ارزان تر از محیط  F/2بوده است (Valenzuela-

توجهی بر متابولیسم و فیزیولوژی ریزجلبک ها دارند
( .)Wang and Lan, 2010مس برای واکنشهای
فتوسنتزی و فعالیتهای آنزیمی ریزجلبک ضروری
میباشد.
در این پژوهش ،حداکثر تراکم سلولی در میزان
غلظت مس ( 0/375میلیگرم در لیتر) بهدست آمد
که با نتایج برخی پژوهشها ()Bae and Hur, 2011
در تضاد میباشد .نتایج این پژوهشها گواه بر این
است که مس مؤثرترین عامل در رشد نانوکلروپسیس
است و بهترین تولید ریزجلبک در غلظت 0/0588
میلیگرم در لیتر (به صورت )CuSO4. 5H2Oبوده
است .با کاهش غلظت مس و در غلظت 0/0196
میلیگرم در لیتر ،کاهش شدید تراکم سلولی مشاهده
شده است .با این حال Okauchi ،و همکاران ()2008
ادعا کردند که روی و کبالت تأثیر بیشتری نسبت به
مس را بر رشد نانوکلروپسیس  N. oculataدارند.
در زمان تهیه فرمولهای کشت جلبک ،ویتامین
 B12به آب دریا اضافه میشود .آب دریا بهطور طبیعی
حاوی ویتامینهای الزم برای رشد ریزجلبکها
میباشد .بیوتین ،تیامین و  B12دارویی اضافه شده به
محیط کشت ،به عنوان ویتامینهای الزم برای رشد و
افزایش محتوای لیپیدی در ریزجلبکهای دریایی در
نظر گرفته شدند .)Loong et al., 2013( .تحقیقات
قبلی گزارش کردهاند که ریزجلبکهای دریایی ،در
محیط حاوی ویتامینهای غنی شده رشد می کنند،
با توجه به نوع گونه ریزجلبک ،گاهی غلظت باال و
گاهی نیز غلظت کم بیومس تولیدی را در این ارتباط
نشان میدهند .ارزش غذایی متفاوت مورد نیاز برای
ریزجلبکها هنگام انتخاب ویتامین های مختلف در
محیط ،باید در نظر گرفته شود ( Loong et al.,
.)2013
نتایج این پژوهش نشان داد که از نظر اقتصادی،
استفاده از کودهای تجاری کشاورزی میتواند تا 94
درصد (حدود  16برابر) در مقایسه با استفاده از
نمکهای معدنی با درجه آنالتیک (مانند نمکهای
برند مرک) برای تولید یک مترمکعب محیط کشت

Espinoza et al., 1999; Simental and
 .)Sánchez-Saavedra, 2003همچنین آمادهسازی

این محیطهای کشت نیز ،راحتتر صورت میگیرد
( .)Jad-Allah El Nabris, 2012تقریباً در تمام
سواحل جنوبی کشور (خلیجفارس و دریای عمان)،
تفریخگاهها و سالنهای مختلفی برای پرورش الرو
ماهیان و سختپوستان دریایی وجود دارد و ریزجلبک
 Nannochloropsis oculataمورد نیاز خود را از
طریق کشت انبوه در مخازن بزرگ خارج از سالن
تأمین میکنند .بنابراین ،محیط کشت جدید ارایه
شده در این پژوهش با استفاده از فرمول کوپر (غلظت
 25درصد) میتواند بهعنوان محیط کشت استاندارد،
برای تولید ریزجلبک  N. oculataنیز بکار برده شود.
این پژوهش نشان داد که از کودهای کشاورزی
میتوان بهطور مؤثرتری در مقایسه با استفاده از
نمکهای با درجه آنالتیک برای کشت جلبک
نانوکلروپسیس استفاده کرد .با این حال ،این موضوع
را باید در نظر گرفت که ترکیب محیط کشت نه تنها
بر تولید سلول ،بلکه بر ترکیب سلولها و بازده
محصول نیز تأثیر گذار است ( Imamoglu et al.,
.)2007
با توجه به نتایج محیط کشت حاوی  25درصد
کوپر با دارا بودن نسبتهای مشخصی از عناصر در
مقایسه با محلول  F/2نتایج مشابهی را در تولید
جلبک ایزو کرایسیس نشان داد و میتوان گفت که
ارایه محیط کشتی با غلظت  25درصد از محلول کوپر
یک فرمولبندی جدید است که با دارا بودن
نسبتهای مشخصی از عناصر میتواند رشد ریزجلبک
نانوکلروپسیس را فراهم کند ،بنابراین دستورالعملی
ترکیبی از کودهای کشاورزی مانند اوره ،سولفات
آمونیوم ،سولفات پتاسیم ،کود الیت آبی ،دی آمونیوم
فسفات و محلول ویتامینها به عنوان محیط کشت
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Abstract
Algae have the most important role in the production of fresh and marine aquatic animals especially at the stage
of larvae culture due to their nutritional and also industrial components such as protein, unsaturated fatty acids,
and pigments. Therefore, the researchers trying to improve the production of these micro-activated bio-cells with
formulating the new media. This study, aims to investigate production of Nannochloropsis sp. (biomass
production) under small scale and batch culture condition, using commercial agriculture fertilizers vs. and
analytical grade salts for a period of 20 days. Five different culture media were formulated as treatments. Four
concentrations (100, 75, 50 and 25%) of Cooper hydroponic culture media were tested and compared to F/2
medium that is commonly used for microalgae culture. Production of Nannochloropsis sp. Showed better results
in 25% medium from eighth to twentieth days of experiment period. In the last day, cell production in treatment
with 25% of copper formula (23.45×106±2.001×106 cell/ml) did not show any significant differences than F/2
medium (17.15×106±1.202×106 cell/ml) (P>0.05). The Medium 25% was also highly economic and capable for
production of Nannochloropsis sp., since it showed almost 94% (sixteen times) cheaper than F/2 medium
(excluding the cost of F/2 analytical grade vitamins) during formulation.

Keywords: Nannochloropsis sp., Algae medium, Economical production, Commercial salts, Biomass.
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