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فصلنامه علمی پژوهشی اکوبیولوژی تاالب -دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

بررسی رشد ریز جلبک  Chlorella spدر محیط کشت  Conwayو  TMRLدر آبهای مختلف

ریز جلبک کلرال از جلبکهای سبز فتوسنتز کننده میباشد که در آبزیپروری ،تحقیقات و بسیاری از

سیده زهرا معصومی زاده

*2

علوم دیگر بهطور گسترده مورداستفاده قرار میگیرد .محیط کشت کانوی نسبت به محیط کشت TMRL
بسیار غنیتر است و همچنین آب فاضالب دارای مقادیر نیترات و فسفات است؛ لذا جهت بررسی اثرات

 .9باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد اهواز،

محیط کشت و نوع آب ،رشد میکرو جلبک کلرال در دو نوع محیط کشت کانوی و  TMRLدر سه نوع

دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران

آب (آب دریا ،فاضالب استریل و فاضالب غیر استریل) مورد آزمایش قرار گرفت .رشد این میکرو جلبک در

 .5گروه شیالت ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی،

 6تیمار و  0تکرار برای هر تیمار مورد آزمایش قرار گرفت .ریز جلبک تحت شرایط زیستی یکسان (دمای

اهواز ،ایران

 55درجه سانتیگراد ،شوری  5پی پی تی ،شدت نوری  5533لوکس) قرار داده شد .بهطور روزانه تراکم
جلبکها بررسی شدند .نتایج آماری نشان داد که بین هر سه تیمار اختالف معنیداری وجود دارد .بیشترین

*مسئول مکاتبات

تراکم مربوط به تیمار دارای محیط کشت  TMRLدر آب فاضالب استریل و کمترین تراکم مربوط به

zmasoomi@yahoo.com

تیمار فاضالب غیر استریل بود .نتایج نشان دادند که در آب دریا رشد میکرو جلبک در محیط کانوی بیشتر
است ،درحالیکه در فاضالب استریل شده رشد این میکرو جلبک در محیط  TMRLبیشتر از محیط

کد مقاله9015313013 :

کشت کانوی است ،لذا فاضالب به دلیل وجود مواد مغذی مانند نیترات و فسفات محیط مناسب و غنی

تاریخ دریافت9011/39/53 :

برای کشت این ریز جلبک میباشد.

تاریخ پذیرش9011/93/55 :
این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی

واژگان کلیدی :کلرال ،آبزیپروری ،فاضالب ،ریز جلبک.

ارشد است.

مقدمه
میکرو جلبکها اولین ارگانیسمهای فتوسنتز کننده هستند که اکسیژن آزاد میکنند .آنها بهسرعت رشد کرده و بیومس آنها در مدت 51
ساعت دو برابر میشود .آنها در مدت  0/5ساعت بهطور انفجاری و بسیار زیادی رشد میکنند ( .)Zhou,2014میکرو جلبکها میتوانند رنج
وسیعی از متابولیکهای ارزشمندی مانند چربی ،قند و ترکیبات فعال زیستی تولید کنند ( .)Andersen, 2013کلرال یکی از مشهورترین ریز
جلبکها است که ساکن آبهای شیرین میباشد .کلرال مشابه گیاهان از فعالترین موجودات فتوسنتز کننده و دارای تراکم باالی کلروفیل است.
از عصاره کلرال در تهیه لوازمآرایشی بهداشتی با توجه به پلی ساکاریدهای موجود در آن در داروسازی استفاده میگردد( .صفری و همکاران،
 .)9013کلرال از گونههای مهم شاخه جلبکهای سبز کلروفیتا بوده که در استخرهای پرورشی ماهی و اکوسیستمهای آبی مورد تغذیه روتیفر،
انواع الرو آبزیان و بعضی ماهیان فیتوفاگ قرار میگیرد ،همچنین در سیستم آبزیپروری ازنظر دارویی ،استخراج مواد نیز مورداستفاده قرار
میگیرد (فالحی و صلواتیان .)9011 ،بخشی از خواص درمانی کلرال در بدن مربوط به مقدار زیاد کلروفیل و ساختمان دیواره سلولی مخصوصاً
مواد متشکله این دیواره سلولی است .این جلبک سالمتی و قدرت دفاعی پوست بدن را بهبود میبخشد (صفری و همکاران .)9013 ،تحقیقات
نشان داده که مصرف دارویی کلرال باعث تقویت سیستم ایمنی بدن شده و با استفاده از نتایج امیدارکننده آن ،در درمان سرطان انسانی
موردبررسی قرارگرفته است .کلرال بهطور خاص از عمل سرکوب سیستم ایمنی ناشی از استرس و تشکیل زخم معده جلوگیری و محافظت
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چکیده

شبنم باقری

1

بررسی رشد ریز جلبک  Chlorella spدر محیط کشت  Conwayو  TMRLدر آبهای مختلف  /باقری و معصومیزاده

میکند ( .)Janczyk et al., 2007نیتروژن دومین عنصر فراوانی است که  6تا  93درصد وزن خشک جلبک کلرال را تشکیل میدهد .این
عنصر بین  9تا  93درصد وزن خشک سلولهای جلبکی را تشکیل میدهد ( .)Grobbelaar, 2013اغلب گونههای میکرو جلبکی میتوانند از
نیتروژن ارگانیک و یا غیر ارگانیک استفاده کنند .برای نیتروژن غیر آلی میکرو جلبکهای یوکاریوتی فقط از نیترات ،نیتریت و آمونیوم یا
آمونیاک استفاده میکنند و سیانوباکتریها پروکاریوتهایی هستند که میتوانند از نیتروژن اتمسفر استفاده کنند و بهصورت آمونیاک از آن استفاده
افزایش جمعیت و مصرف روزافزون منابع ،منجر به تولید ضایعات و پساب بیشتری توسط بشر گردیده است ،بهطوریکه پسابها و چگونگی
دفع آنها از چالشهای بشر در عصر جدید میباشد .پسابها به علت مواد تشکیلدهنده آن (فضوالت انسانی و حیوانی ،شویندهها ،ضایعات
کشتارگاهی و )...دارای مقادیر باالیی از مواد مغذی همچون نیتروژن و فسفر میباشد و رهاسازی در آبهای طبیعی میتواند منجر به
یوتریفیکاسیون (انباشته شدن آبها از منابع غذایی) آنها گردد .ازاینرو است که تصفیه پسابها به طریقی که خود معضل جدیدی نشود
مهرومومهاست موردتحقیق و پژوهش قرار دارد .کاربرد ریز جلبکها برای تصفیه پساب دارای مزایای متعددی است که از مهمترین آنها به
عدم ایجاد خطرات زیستمحیطی با تکیهبر اصول اکوسیستمهای طبیعی ،عدم ایجاد آلودگی ثانویه در صورت استفاده از بیومس تولیدی و
توانایی ریز جلبکها در بازچرخش مؤثر مواد مغذی موجود در پسابهای ثانویه اشاره کرد ( .)Martinez et al., 2000بسیاری از گونههای
جلبکی به آلودگیهای موجود در پساب مقاوم هستند و سریعاً در محیطی غنی از نیتروژن و فسفر مستقر میشوند و با استفاده از این مواد جهت
رشد میتوانند موجب حذف نیتروژن و فسفر پساب گردند و این نشان میدهد که سیستم پرورش میکرو جلبکها میتواند بهعنوان جایگزین
فرایند تصفیه ثانویه پساب بهمنظور حذف مواد مغذی از آنها بکار گرفته شود ( Wong and Cheung, 1985; Tam and Wong,

 .)1996میکرو جلبکها برای انجام فعالیتهای خود نیترات و فسفاتها را مصرف کرده و با انجام فرایند فتوسنتز اکسیژن آزاد میکنند و
اکسیژن آزادشده به باکتریهای هوازی کمک میکند تا در تجزیه مواد خام فاضالبها فعال باشند .این فاضالبها عمدتاً از ضایعات صنعتی و
شهری میباشد و دارای ترکیبات آلی و معدنی بسیاری هستند که در آنها حلشدهاند (افشاری.)9019 ،
مواد مغذی موجود در فاضالب باعث رشد سریع میکرو جلبکها شده و این عمل باعث تصفیه فاضالب میشود .از طرفی محیط کشتهای
غنی مانند کانوی باعث افزایش سرعت رشد شده ولی در مقیاس زیاد مقرونبهصرفه نیستند .در این مقاله سعی شده است جایگزینی محیط
کشت غنی با فاضالب و محیط کشت ساده  TMRLموردبررسی قرار گیرد .همچنین جهت بررسی رشد میکرو جلبک در شرایط میکروبی و
استریل ،رشد میکرو جلبک در فاضالب استریل و فاضالب غیر استریل بررسی شد.
لذا با توجه به اهمیت تصفیه فاضالب و لزوم فراهم کردن شرایط و محیط غذایی غنی برای رشد سریع میکرو جلبکها و مقرونبهصرفه
بودن محیط کشت ،رشد این میکرو جلبک در محیط کشت غنی کانوی و محیط ساده  TMRLدر سه نوع آب (آب دریا ،فاضالب استریل و
غیر استریل) موردبررسی قرار گرفت.

مواد و روشها
جهت انجام این آزمایش در اسفند  9010از تصفیهخانه فاضالب غرب اهواز واقع در چونیبیه ،آب فاضالب تصفیهشده ،تهیهشده و به
آزمایشگاه انتقال داده شد و در دستگاه اتوکالو استریل گردید .جهت بررسی رشد ریز جلبک کلرال ،دو محیط کشت کانوی و ( TMRLطبق
جدول  9و  )5تهیه شدند .در هر محیط کشت سه نوع آب مورداستفاده قرار گرفت که شامل(9 :آب دریا  )5آب فاضالب استریل شده  )0آب
فاضالب غیر استریل بودند (جمعاً  6تیمار که هر تیمار نیز  0تکرار داشته است) .کلیه تیمارهای جلبکی با  93درصد استوک جلبکی تهیه شدند و
تحت شرایط زیستی یکسان (دمای  55درجه سانتیگراد ،شوری  ،5شدت نوری  5533لوکس و دوره نوری  )96:1قرار داده شدند .هوادهی با
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کنند ( .)Cae et al., 2013با توجه به نیاز میکرو جلبکها به منابع نیتروژنی ،پساب میتواند منبع مناسبی جهت رشد میکرو جلبکها باشد.
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استفاده از پمپهای هواده بهصورت شبانهروزی صورت گرفت .شوری آب فاضالب توسط دستگاه شوری سنج اندازهگیری شد و با توجه به
اینکه شوری استوک کلرال  55بود ،لذا شوری استوک کلرال در  5مرحله از شوری  55به شوری  5کاهش داده شد.

محلول

مواد

مقدار

A

نیترات پتاسیم

 93گرم در  933میلیلیتر آب مقطر

B

ارتوفسفات سدیم

 9گرم در  933میلیلیتر آب مقطر

C

کلرید آهن

 3/0گرم در  933میلیلیتر آب مقطر

D

سیلیکات سدیم

 3/9گرم در  933میلیلیتر آب مقطر
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جدول  :1محیط کشت .)Gopinathan, 1993( TMRL

جدول  :2محیط کشت .)Gopinathan, 1993( Conway
محلول

A

B

C

مواد

مقدار

نیترات پتاسیم

 933گرم

ارتوفسفات سدیم

 53گرم

)EDTA(Na

 15گرم

اسید بوریک

 00/1گرم

کلرید آهن

 9/0گرم

کلرید منگنز

 3/06گرم

آب مقطر

 9لیتر

کلرید روی

 1/5گرم

کلرید کبالت

 1/3گرم

سولفات مس

 1/3گرم

مولیبدات آمونیوم

 9/1گرم

آب مقطر

 9لیتر

ویتامین تیامین

 533میلیگرم

ویتامین سیانوکوباالمین

 533میلیگرم

آب مقطر

 533میلیگرم

محلولهای  B ،Aو  Cمحیط کشت کانوی در سه ظرف جداگانه تهیهشده و سپس  9میلیلیتر از محلول  Aو  3/5میلیلیتر از محلول  Bو
 3/9میلیلیتر از محلول  Cدر یک لیتر آب دریا حل شد.
روزانه از تمام تیمارها نمونهبرداری شده و از طریق تعیین افزایش تراکم سلولی با استفاده از الم نئوبار با  0تکرار شمارش گردید .میزان
تراکم با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد:
()Banerjee et al., 2011

1

93

تعداد کل سلول شمارشهای شده
تعداد بلوک ها

59

تعداد سلول در هر میلی لیتر
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در این بررسی تجزیهوتحلیل دادهها به کمک نرمافزار  SPSSورژن  91انجام شد و میانگین تیمارها به کمک آنالیز واریانس یکطرفه
(آزمون دنبالهای  LSDدر  )One Way ANOVAبا یکدیگر مقایسه شدند که وجود یا عدم وجود اختالف معنیدار در سطح  5درصد تعیین
گردید همچنین در رسم نمودارها و جداول از نرمافزار  Excelاستفاده گردید.

نتایج آزمون ( LSDاشکال  9تا  )0نشان داد بین محیط کشت  TMRLو کانوی در آبهای دریا و فاضالب استریل اختالف معنیداری
وجود دارد ،درحالیکه بین این دو محیط کشت در آب فاضالب غیر استریل اختالف معنیداری مشاهده نشد .همچنین محیط کشت  TMRLو
کانوی بهطور جداگانه در هر سه آب اختالف معنیداری دارند .همانطور که در اشکال مشاهده میشود بین هر سه آب دریا ،فاضالب استریل و
فاضالب غیر استریل اختالف معنیداری وجود دارد.
5333333

b

9133333
9۷33333
a

9633333
9533333
9133333
9033333
9533333

تراکم سلولی (سلول  /میلی لیتر)

9133333

9933333
9333333
TD

CD

شکل  :1مقایسه حداکثر رشد ریز جلبک  Chlorella spدر محیط کشت  TMRLو  Conwayدر آب دریا در .1151
( :TDمحیط کشت  TMRLدر آب دریا :CD ،محیط کشت کانوی در آب دریا).
شکل  9نشان داد رشد میکرو جلبک کلرال در محیط کشت کانوی در آب دریا بیشتر از محیط کشت  TMRLبوده است (.)P>3/35
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a

9633333

9033333
9533333

b

9933333
9333333
TFS

CFS

شکل  :2مقایسه حداکثر رشد ریز جلبک  Chlorella spدر دو محیط کشت  TMRLو  Conwayدر آب فاضالب
استریل در  :TFS( .1151محیط کشت فاقد ویتامین در آب فاضالب استریل :CFS ،محیط کشت کانوی در آب فاضالب استریل).

شکل  5نشان داد که رشد میکرو جلبک کلرال در محیط کشت کانوی و  TMRLدر فاضالب استریل اختالف معنیداری داشته ()P>3/35
و رشد میکرو جلبک در محیط کشت کانوی بسیار کمتر از محیط کشت  TMRLبوده است.
۷33333
a

663333
613333
653333
a

633333
513333

تراکم سلولی (سلول/میلی لیتر)

613333

563333
513333
TFNS

CFNS

شکل  :1مقایسه حداکثر رشد ریز جلبک  Chlorella spدر دو محیط کشت  TMRLو  Conwayدر آب فاضالب غیر
استریل در  :TFNS( .1151محیط کشت فاقد ویتامین در آب فاضالب غیر استریل :CFNS ،محیط کشت کانوی در آب فاضالب غیر
استریل).
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9133333
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9533333
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شکل  0نشان داد اگرچه رشد کلرال در محیط کانوی کمی بیشتر از محیط کشت  TMRLاست ،ولی اختالف معنیداری در رشد این میکرو
جلبک در فاضالب غیر استریل در دو محیط کشت کانوی و  TMRLوجود ندارد (.)P<3/35
TD

CD

95

5

تراکم سلولی (سلول/میلی لیتر)

53

93

3

روز

شکل  :4مقایسه منحنی رشد ریز جلبک  Chlorella spدر دو محیط کشت  TMRLو  Conwayدر آب دریا در .1151
شکل  1نشان داد که رسیدن به حداکثر تراکم در محیط کشت کانوی در زمان کمتری نسبت به محیط کشت  TMRLدر آب دریا صورت
میگیرد و رشد این میکرو جلبک در محیط کشت کانوی بسیار بیشتر از محیط کشت  TMRLاست (در شکل  9اختالف معنیدار نشان
دادهشده است ( .))P>3/35زمان ماندگاری در دو محیط کشت یکسان بوده است.

CFS

93

95

5

تراکم سلولی (سلول/میلی لیتر)

53

TFS

9133333
9633333
9133333
9533333
9333333
133333
633333
133333
533333
3
3

روز

شکل  :9مقایسه منحنی رشد ریز جلبک  Chlorella spدر دو محیط کشت  TMRLو  Conwayدر آب فاضالب استریل
در .1151
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9133333
9633333
9133333
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633333
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شکل  5نشان داد که رشد کلرال در فاضالب استریل در محیط کشت  TMRLبیشتر از محیط کشت کانوی بوده است (در شکل  5وجود
اختالف معنیدار نشان شده است ( ))P>3/35اما زمان ماندگاری در محیط کشت کانوی بیشتر از محیط کشت  TMRLبوده است.
TFNS

CFNS

633333
533333
133333
033333
533333
933333

تراکم سلولی (سلول/میلی لیتر)

۷33333

3
95

93

5

روز

3

شکل  :9مقایسه منحنی رشد ریز جلبک  Chlorella spدر دو محیط کشت  TMRLو  Conwayدر آب فاضالب غیر
استریل در .1151
شکل  6نشان داد که اختالف معنیداری در رشد کلرال در دو محیط کشت در فاضالب غیر استریل وجود ندارد (.)P<3/35

بحث و نتیجهگیری
پسابها به علت مواد تشکیلدهنده آن (فضوالت انسانی و حیوانی ،شویندهها ،ضایعات کشتارگاهی و )...دارای مقادیر باالیی از مواد مغذی
همچون نیتروژن و فسفر میباشند و جلبکها میتوانند این ریزمغذیها را مصرف کرده و رشد خود را افزایش دهند ( .)Mahmut, 2003در این
زمینه تحقیقات زیادی توسط محققان انجامگرفته که نشان میدهد سرعت رشد میکروارگانیسمها در محیطهای پساب باال میباشد و دالیل آن
را در دسترس بودن مواد مغذی موردنیاز میکروارگانیسمها میدانستند ( .)Azab, 2000; Vasconcelos, 2001در تحقیق همانطور که در
شکل  9ارائهشده است بین دو محیط کشت کانوی و  TMRLدر آب دریا اختالف معنیداری وجود دارد و محیط کشت کانوی رشد بسیار
باالتری نسبت به محیط کشت  TMRLداشته است .صلواتیان و همکاران ( )9015بر رشد ریز جلبک  Nanochloropsis oculataنشان
دادند که رشد ریز جلبک نانوکلورپسیس در محیط کشت کانوی بسیار باالتر از محیط کشت  TMRLاست و وجود اختالف معنیدار بین این دو
محیط کشت را اثبات کردند .نتایج تحقیق حاضر نشان داده که محیط کشت کانوی با  TMRLاختالف معنیداری دارد که این به دلیل غنی
بودن محیط کشت کانوی نسبت به  TMRLاست ،زیرا این محیط کشت دارای ریزمغذیها و ترکیبات مفید دیگری مانند ) ،EDTA(Naاسید
بوریک ،کلرید منگنز ،کلرید روی ،کلرید کبالت ،سولفات مس ،مولیبدات آمونیوم است .همانطور که در شکل  5مشاهده میشود در آب فاضالب
استریل ،محیط کشت کانوی و محیط کشت  TMRLدارای اختالف معنیداری هستند و محیط کشت  TMRLنتیجه بهتری را برای رشد
نشان داده است ،درصورتیکه انتظار میرود کلرال در محیط کشت کانوی که بسیار غنی است تراکم بیشتری نسبت به  TMRLداشته باشد.
دلیل این امر این است که احتماالً پساب بهقدری مغذی بوده که توانسته است مواد موردنیاز رشد را تأمین کند .ضمناً هرگونه میکرو جلبکی
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مقدار مشخصی از فسفاتها و نیتراتها را نیاز دارند ،درصورتیکه مقدار مواد مغذی در محیط بیشازحد مجاز باشند این مواد بهعنوان
محدودکننده رشد شناختهشده و کاهش رشد را به همراه دارند .لذا این نتایج نشان میدهد که فاضالب میتواند بهعنوان یک محیط کشت نسبتاً
غنی برای رشد ریز جلبکها باشد .در تحقیقی که  Eysterو همکاران ( )9151بر روی غلظتهای مختلف فسفر و نیتریت انجام دادند مشخص
گردید .غلظت باالتر از حد استاندارد میتواند باعث کاهش رشد در جلبک  Chlorella vulgarisشود ،بدین معنی که غلظتهای باالتر
 Yusufو  )911۷( Nabbبر روی فیتوپالنکتونهای غالب در تاالبهای نواحی گرمسیری مطالعه کردند .در آزمایشهای خود میزان غلظت
نیتروژن و فسفر را تغییر میدادند تا مطمئن شوند که نیتروژن و فسفر کدامیک عامل محدودکننده میباشد و با تغییر مقادیر این دو ریزمغذی در
محیط کشت بهترین نسبت و مقادیر بین این دو را تعیین کردند و ثابت کردند که این دو ریزمغذی بیشتر از حد مجاز میتواند عامل کاهش رشد
را داشته باشد .در شکل  0نتایج آماری نشان داد در آب فاضالب غیر استریل هیچ اختالف معنیداری بین دو محیط کشت  TMRLو کانوی
وجود ندارد ،این بدین معنی میباشد که محیط کشت کانوی باوجوداینکه دارای مواد غذایی بیشتری است ،ولی در محیط غیر استریل تأثیری در
افزایش رشد کلرال نداشته است .آب این دو نوع محیط کشت از نوع فاضالب غیر استریل بوده است و دارای انواع میکروارگانیسمها و باکتریها
و عوامل آلودهکننده میباشد که میتوانند باعث کاهش رشد جلبک کلرال شده باشد .تمامی تیمارهای این آب نسبت به دیگر تیمارهای آبهای
دیگر رشد کمتری داشتهاند .ریز جلبکها میتوانند از طریق افزایش  ،pHافزایش غلظت اکسیژن محلول در دمای محیط و یا ترشح
متابولیکهای مهارکننده و یا فعالکننده اثرات دیگری بر روی باکتریها داشته باشند .بهطور مشابه بعضی باکتریها رشد ریز جلبکها را با تولید
متابولیکهای خارج سلولی که اثر منفی بر آنها دارند مهار میکنند ( .)Munoz and Guieysse, 2006ریز جلبکها اندازه بزرگتری نسبت
به باکتریها دارند و درنتیجه رشد آنها کندتر از باکتریها است ،بنابراین حذف مواد آلودهکننده در پسابها اغلب توسط میزان اکسیژن تولیدشده
توسط ریز جلبکها تحت تأثیر قرار میگیرد ،زیرابه دلیل رشد کندتر ریز جلبک نسبت به باکتریها اکسیژن تولیدی جواب گوی نیاز جلبکها
نیست و همین باعث شده که در پساب غیر استریل که دارای باکتریها متفاوتی هستند رشد میکرو جلبکها به مقدار قابلمالحظهای کاهش
یابد ( .)Munoz and Guieysse, 2006با توجه به اینکه پسابها دارای آالیندههایی هستند و ریز جلبکها نسبت به باکتریهای آالینده
حساستر هستند و رشد آنها در حضور ترکیبات آالینده با تأخیر انجام میگیرد .فلزات سنگین مهارکننده فعالیتهای فتوسنتزی هستند که قادر
به ایجاد تغییرات مورفولوژی در شکل و اندازه ریز جلبکها میباشد ،بهعنوانمثال تجزیه و تخریب سالیسیالتها توسط ریز جلبک Chlorella

 sorokinianaدر حضور  5میلیگرم در لیتر از کاتیون  Cu2+بهطور کامل مهار میشود .ریز جلبکها به حضور آلودهکنندههای آلی نیز حساس
هستند .بااینحال رشد ریز جلبکها توسط ترکیبات و آلودهکنندههای مختلف و ناشناختهای در پساب غیر استریل مهارشده و یا اینکه باعث
کاهش رشد آنها شود (.)Munoz and Guieysse, 2006; Hoffman, 1998
بهطورکلی نتایج این تحقیق نشان داد کلرال در محیط کشت کانوی و در آب دریا بیشترین رشد را داشته است (شکل  .)9محیط کشت
 TMRLدر فاضالب استریل نقش بهتری در رشد کلرال داشته و محیط کشت کانوی در این آب بهصورت محدودکننده عمل کرده است .لذا
میتواند از فاضالب بهعنوان یک محیط کشت نسبتاً غنی برای رشد ریز جلبکها استفاده کرد .اشکال  5و  0نشان دادند که استریل کردن
فاضالب نقش تعیینکنندهای در رشد ریز جلبک داشته است ،بهطوریکه اگر فاضالب استریل شود رشد میکرو جلبک در فاضالب بیشتر از
محیط کشت غنی کانوی میباشد ،درصورتیکه فاضالب استریل نشود رشد کلرال در دو محیط کشت اختالف معنیداری نداشته و احتماالً به
دلیل وجود انواع میکروارگانیسمهای آلودهکننده و متابولیکهای آنان رشد ریز جلبک محدود میشود .شکل  1نشان داد که محیط کشت غنی
کانوی باعث میشود کشت در زمان کمتری به حداکثر تراکم برسد .شکل  5نشان داد که اگرچه رشد در فاضالب استریل در محیط کشت
 TMRLبیشتر از کانوی است اما زمان ماندگاری کشت در محیط کشت کانوی بیشتر بوده است .شکل  6نیز نشان داد اگرچه رشد کلرال در دو
محیط کشت در فاضالب غیر استریل اختالف معنیداری نداشته است ،اما ماندگاری کشت در محیط کشت کانوی بیشتر از  TMRLبوده است.
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.رشد ریز جلبکها استفاده نمود
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