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 چكيده

ای را در سراسر دنیوا بوه خوود جلوب کورده اسوت. ایون         توجه ویژه دی اکسید کربن ها برای کاهش امروزه استفاده از کشت ریزجلبک
تکورار در محویط آب مقطور، آب دریوای      3تیموار و   3استوک خوالص ریزجلبوک کلورال وولگواریس در     پرورش آزمایش با استفاده از 

دنبوال آن  ه توده و ب دهد که این ریزجلبک بیشترین تولید زیست . نتایج نشان میانجام شدروز  8شده و آب طبیعی به مدت  سازی شبیه
 داشوته و نورخ رشود آن    111/0( g/L/dو ) 068/0( g/L/dروز در آب طبیعی بوا مقوادیر )   8بیشترین میزان ترسیب کربن پس از طی 

(day-1) 131/0 ترهای میکور در آب مقطر به ترتیب برابور است. مقدار پارام (g/L/d )057/0 ،(day-1) 15/0 ( وg/L/d )093/0   .اسوت
توان گوام بزرگوی در ترسویب کوربن برداشوت.       رغم شوربودن، می کند که با پرورش این ریزجلبک در آب شهری به این نتایج بیان می

هوا در   ده، رشد ویژه و تثبیت کوربن اتمسوفری، همچنوین تعوداد سولول     تو نتایج آماری آزمون توکی نشان داد که بین نرخ تولید زیست
درصد وجود دارد. بنابراین، شووری آب در میوزان رشود و ترسویب کوربن       5داری در سطح  تیمارهای مختلف شوری آب اختالف معنی

 ریزجلبک کلرال وولگاریس تأثیر متفاوتی داشته است.
 

 واژه کليد

 .ای کلرال وولگاریس، گازهای گلخانهن، بآب شور، بیرجند، ترسیب کر

 

 . سرآغاز1

کاربک   دی اکسید زمیک ب  دلیل افزایش سطح  شدن کر گرم

هاای اصالی در قارن  اضار      یكی از دالش منزلۀ در ر؛ ب 

درصاد از   8/58مسائ؛    CO2 ک  ط؛ری  ش؛د ب شناخت  می

 Bacon and) ای در رهاان اسات   ت؛لیاد گازهاای گلخانا    

Bhattacharya, 20072100ش؛د ک  تا سا   بینی می (. پیش ،

 سابس  برساد و  ppm570ر؛ ممكک اسات با     CO2م دار 

 ۀدرراا 9/1 اارارت رهااانی در  اادود   ۀافاازایش درراا

متار   8/3سیلسی؛س و افزایش میانگیک سطح دریا ب  میازان  

هاای اخیار،    در سا  (.Stewart and Hessami, 2005) ش؛د

ر اک؛سیساتم  دزمیک ب  خسارات شدیدی   شدن کر گرم آثار

ت؛ان  زیست منجر شده است، از آن رمل  می  انسان و محیط

  هاای دریاا با    مرران  های قطبی، مر  گسترد ب  يو  یخ
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ر سایمت  دو اسات  های کشاورزی را مختل کارده   فعالیت

گذارد  ثیر میأزایی ت انسان و وق؛ع مكرر خشكسالی و بیابان

(. Sayadi, et al., 2011; Yang, et al., 2012)کارد  اشااره  

یمات روزافازون   ها همراه افازایش ق  ی؛اقس تمام ایک پدیده

انرژی سبس بازبردن آگاهی یم؛می برای کااهش مصار    

های فسیلی و در نتیج  کاهش ساهم شخصای هار     س؛خت

 ,.Yang, et al) ای شده است های گلخان  فرد در انتشار گاز

2012 .) 

های مختلاف ورا؛د دارناد.     ها در اک؛سیستم ریزرلب 

ود ریزرلب  شاناخت  و  اد    گ؛نهزار  50تاکن؛ن بیش از 

 ,.Mata, et al)اسات   شاده ها مطالعا    گ؛ن  از آنهزار  30

هاای پروکااری؛تی یاا     ها میكروارگانیسام  ریزرلب  (.2010

ای هساتند کا  با  ساریت رشاد       ی؛کاری؛تی فت؛سانتزکننده 

سال؛لی یاا دندسال؛لی     با ت؛ر  ب  سااختار تا    و کنند می

. سیان؛ کنند میهای مختلف رشد  ای ک  دارند در محیط ساده

های پروکاری؛تی و رلب   هایی از ریزرلب   ها نم؛ن  اکتریب

 ,Mataهساتند )  ها ی؛کاری؛ت هایی از ها نم؛ن  سبز و دیات؛م

et al., 2010 .) هایی با ساریت   ها میكروارگانیسم ریزرلب

کنند  تر از گیاهان رشد می بار سریع 100رشد باز هستند ک  

ز یا  روز با  دو   خ؛د را در کمتر ا  ت؛د ت؛انند زیست و می

برابر م دار اولی  افزایش دهند. با ت؛ر  ب  سااختار سال؛لی   

هاا دارای   رود ریزرلبا   ساده و نرخ رشد باز، انتظاار مای  

برابار بیشاتر از گیاهاان باشاند      50-10بازده تثبیت زیستی 

(Khan, et al., 2009 .)  ییوه بر ایک، گزارش شده است ک

، اناد  کاربک درصد  50 ها  اوی  دود های ریزرلب  سل؛ 

  ت؛د کیل؛گرم زیست 1با ت؛لید  CO2کیل؛گرم  8/1ک  در آن 

از ایااک رو  (.Yusuf, 2007) شاا؛د ریزرلبكاای تثبیاات ماای

ها قادرند با ت؛انایی باز کاربک را تثبیات زیساتی     ریزرلب 

ت؛لیااد ساا؛خت زیسااتی   باارای ،کننااد و از ساا؛ی دیگاار 

  (.Sayadi, et al., 2011ش؛ند ) میتجدیدپذیر نیز استواده 

در م یاااس  CO2پااازیی  بیشااتر تح ی ااات در زیساات 

در م یاس پاایل؛ت   هایی آزمایشگاهی انجام شده و آزمایش

ب  طا؛ر مساتمر و    CO2پازیی خالص  برای ارزیابی زیست

بدیک دلیل داک و همكااران    .طی مدت ط؛زنی ززم است

شاااده در  داده روی اساااویرولینا کشااات ( تح ی ااای2012)

ناشی از  CO2با استواده از  متر مكعس( 30) ت؛ر ن؛ریبی؛راک

و نشان داده شد ک  ایاک بی؛راکتا؛ر باا    دادند نیروگاه انجام 

در  CO2 کیل؛گرم 2234قادر ب  رذ   متر مكعس 30 جم 

 فرانسیسك؛ و همكاران (.Chen, et al., 2012) هر سا  ب؛د

خالص ایم  CO2 ت؛رهی از نرخ تثبیت شایانهای  پیشرفت

ا تاا Spirulina obliquus باارای رلباا  g/l/day85/16 از

g/l/d32/40 میكروسك؛پی  برای سیان؛ باکترAphanothece 

در تح ی اات  (. Francisco, et al., 2010وردناد ) ب  دست آ

با  منظا؛ر    فک و همكاران باا اساتواده از بی؛راکتا؛ر نا؛ری    

ولگااریس، نارخ   وکلارز   از طریق CO2نرخ تثبیت  افزایش

 هیراتاا (. Fan, et al., 2007) دست آمد  ب l/day6/6/ تثبیت

 درصد 3( کلرز وولگاریس را در غلظت 1996و همكاران )

CO2  اند و ب  تثبیات دی اکساید    روز کشت داده 8ب  مدت

mgCO2 L کربک ب  میزان
-1 d-1865  اناد  رسایده (Hirata, et 

al., 1996.)  ای دیگاار کلاارز وولگاااریس، یاا   در مطالعاا

درصاد )کاربک    036/0هاای   ب  سبز، تحت غلظات ریزرل

 رشااد داده شااده اساات  CO2 درصااد 20اتمسااوری( تااا  

(Chinnasamy, et al., 2009 .) 

دالش بزر  رهان امروز ب  ویژه در منااطق خشا  و   

شدن و تغییر اقلیم، ناشای از اثار گازهاای     خش ، گرم نیم 

شاده کا  با      ای است. یكی از راهكارهاای شاناخت    گلخان 

کاهش کربک اتمساوری و بهساازی وضاع م؛را؛د کما       

پ؛شش گیاهی است، اماا در   از طریقکند، ترسیس کربک  می

خش  ک  منابع آ  شایریک و شارایط    مناطق خش  و نیم 

دلیل کمب؛د منابع آ  و اقلیم خشا  ایاک     کشت گیاهان ب

  اساتواد  برایمنط   محدود است، باید راهكارهای دیگری 

های ش؛ر و منابع آبی در دساترس ایاک منااطق     ز آ بهین  ا

هاای پیشانهادی پارورش     ارا   ش؛د. یكی از بهتریک گزینا  

هاای   ها در زمینا   ها در ایک منابع آبی و استواده از آن رلب 

ثیر میازان  أکاربردی است. هد  از ایک مطالعا  بررسای تا   

یااری از   ۀنم؛نمنزلۀ  های متواوت آ  )آ  م طر ب  ش؛ری
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شاااهد(، آ  شااهری و در دسااترس منط اا  و آ   نماا  )

ر ت؛انایی رشاد ریزرلبا  کلارز    دشده(  سازی دریای شبی 

دنبا  آن ت؛انایی ایک ریزرلب  در ترسیس   لگاریس و بوو

 است. (درصد 03/0کربک اتمسوری )

 

 ها مواد و روش. 2

 شرايط و محيط كشت ريزجلبک .2.1

  پژوهشكدولگاریس از وخالصی از ریزرلب  کلرز  ۀنم؛ن

BBMتهی  و در محیط کشت  های داخلی پروری آ  آبزی
1 

سوس با  جم (. Ramanan, et al., 2009) پرورش داده شد

 لیتر ب  داخل هر راکت؛ر انت ا  داده شد. 1مشخص 

ولگاریس در س  راکت؛ر صوح  تخت در ورلب  کلرز 

شاده و آ  طبیعای    سازی شبی محیط آ  م طر، آ  دریای 

)بیررناااد( باااا م اااادیر متوااااوت هااادایت الكتریكااای   

 Istek Model 915متر مد   EC از طریقشده  گیری )اندازه

PDC ب  ترتیس )µs/cm3، µs/cm1500 ،µs/cm34000    با

روز پاارورش داده شااد. آ  بیررنااد بااا میااانگیک  8ماادت 

pH83/7  سااااختی آ ،mg/l1000 میاااازان کربنااااات و ،

و هاادایت  7/339و  mg/l39/4ترتیااس   ربنااات آن بااک باای

محل؛  پس از  CO2است. م دار  µs/cm1500الكتریكی آن 

های کشت با    در محیط ppm8کاهش آن،  برایه؛ادهی ززم 

شاده   گیری و ثبت شد. آ  م طار اساتواده   میزان یكسان اندازه

شده  داده ب؛ده است.  جم محیط کشت پرورش pH8/6دارای 

شاده   لیتر ب؛ده است. شرایط ن؛ری فاراهم  10بی؛راکت؛ر در هر 

ساااایت  12هاااای   هدر ایاااک پاااژوهش بااا  صااا؛رت دور

لا؛کس با؛ده اسات. تماامی      3500تاریكی/روشنایی باا نا؛ر   

در شرایط آزمایشگاهی و دمای محیط انجام شد ک   ها آزمایش

 ۀدرراا 31و  ااداکثر  25م اادار دمااای محاایط باایک  ااداقل 

سیلسی؛س ب؛ده اسات.   ۀدرر 28مایی سیلسی؛س با میانگیک د

pH ها پس از افزودن محایط کشات ماایع و     ابتدایی بی؛راکت؛ر

تنظایم شاد. ها؛ادهی باا      8/6ها در   جم مشخص ریزرلب 

( با مشخصات فشار RESUN AC-9603استواده از پمپ ه؛ا )

  دوره ب  ص؛رت مداوم انجام شد. طی MPa12/0ه؛ای 

 

درياااي سااازي محاايط كشاات آب    آماااده .2.2

 شده سازي شبيه

 اضاار، محاایط کشاات  اااوی آ  دریااای      ۀدر مطالعاا

از شاده   شده با استواده از ترکیبات و م اادیر ارا ا    سازی شبی 

 1( فراهم شده ک  شارح آن در رادو    1965کالكیک ) س؛ی

در برخی از مطالعات آ  (. Culkin, 1965) آورده شده است

و  اسات شده رایگزیک آ  دریای طبیعای   سازی دریای شبی 

آوردن امكان  ثیرات بی؛ل؛ژیكی و فراهمأدلیل ایک امر کاهش ت

 .استایجاد مایع قابل تكرار با م؛اد و ترکیس شناخت  شده 

 

 (Culkin, 1965شده ) سازی شده در محیط کشت حاوی آب دریای شبیه کار برده ترکیبات به .1جدول 

 (g/Kgم ادیر م؛ر؛د ) ی؛ن

Cl- 353/19 

Na+ 76/10 

SO4
2- 712/2 

Mg2+ 294/1 

Ca2+ 413/0 

K+ 387/0 

HCO3
- 142/0 

Br- 067/0 

SR2+ 008/0 

H3BO3 026/0 

F- 001/0 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F103300569823067483724%2Fabout%3Fgl%3Dir%26hl%3Den&ei=F0C3VOmdO4vpUpiagcAN&usg=AFQjCNGR9FShR9rW8L4EacBBfOBFrBi2YA&bvm=bv.83640239,d.d24
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F103300569823067483724%2Fabout%3Fgl%3Dir%26hl%3Den&ei=F0C3VOmdO4vpUpiagcAN&usg=AFQjCNGR9FShR9rW8L4EacBBfOBFrBi2YA&bvm=bv.83640239,d.d24
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 بيوراكتورهاي نوري صفحه تخت .2.3

ای تخاات باا  ابعاااد  هااا در راکت؛رهااای شیشاا  ریزرلباا 

متر با سیستم ه؛ادهی یم ای با  منظا؛ر     سانتی 40×40×40

ولگاریس در ترسیس کربک اتمسوری وبررسی ت؛انایی کلرز 

بی؛راکت؛رهاای نا؛ری صاوح  مساطح      پرورش داده شدند.

در ی  زاوی  با افق  ک  معم؛زی اند ن؛یی از راکت؛رهای بست 

ند و در برخی م؛ارد نیز ب  شكل یما؛د نسابت با     ا  مماس

 (. Hu, et al., 1996) اند زمیک دیده شده

 

 گيري وزن خشک شمارش سلولي و اندازه .2.4

ا استواده در ایک مطالع  شمارش سل؛لی ب  ص؛رت مست یم ب

نماایی   در زیر میكروساك؛پ نا؛ری باا بازر      2از زم ت؛ما

X40  هاا در روزهاای او ، دهاارم،     انجام شد. تعداد سل؛

( از g/Lششم و هشتم شمارش شد. وزن خشا  سال؛لی )  

لیتار از هار نم؛نا  در دور     میلای  10طریق سانتریوی؛ژکردن 

RPM4500  دقی   انجاام و پاس از آن در آون    30ب  مدت

دقی ا  خشا     40سیلسی؛س ب  مدت  ۀدرر 105دمای در 

تكارار بررسای    3است ک  هر ی  در شایان یادآوری د. ش

 .شد

 

 توده توليد زيست ۀمحاسب .2.5

ت؛ده در ایک مطالع  با اساتواده از فرما؛  زیار     ت؛لید زیست

  ت؛د زیست  دهند نشان Pن پارامترهای آمحاسب  شد ک  در 

 Xtابتاادایی و   تاا؛د زیساات X0 (g/L)(، d/g/Lت؛لیدشااده )

(g/Lم دار زیست )  ت؛ده در زمانt روز( است( (Tang, et 

al., 2011.) 

(1)    (xt-x0)/ (tt- t0) = (L/d/g )Poverall 

 

 نرخ رشد ۀمحاسب .2.6

  زیر ب ۀنرخ رشد ویژه براساس وزن خش  سل؛لی از رابط

 (:Tang, et al., 2011) آید دست می

(2)           µ (day-1) =  (ln (xt/x0))/ (tt- t0) 

 

 نرخ تثبيت كربن .2.7

ولگاریس باا اساتواده از   و( برای کلرز Rنرخ تثبیت کربک )

 (:Tang, et al., 2011ر محاسب  شد )یز ۀرابط

(3        ) Cc P (mCO2 mC
−1) = Rco2 (gCO2 L

-1 d-1) 

 ک  در ایک رابط :

RCO2:    نارخ تثبیاتCO2 (gCO2 L-1 d-1)، P:  وری  بهاره

 ت؛ده کسری از کربک در زیست: Cc(، g L-1 d-1ت؛ده ) زیست

(g/g)، mCO2:  ( ررم م؛لی کربک دی اکسایدg/mol و )mC: 

م؛را؛د در وزن   اسات. کاربک  ( g/mol) ررم ما؛لی کاربک  

 در نظار گرفتا  شاد    درصاد  50خش  سل؛لی ریزرلبا   

(W/W ) گرم 83/1ک  مرتبط با نیاز CO2 گرم  1رای ت؛لید ب

 ,Kumar and Das) هاسات  وزن خش  سل؛لی ریزرلبا  

2012.) 

 

 ها  هتجزيه و تحليل داد .2.8

 ،د. همچنایک شا افزار اکسل يخیره  های خام در نرم ابتدا داده

بیک نرخ ت؛لید  ۀرابط 17 ۀنسخ SPSSافزار  با استواده از نرم

همچنایک   ،اتمساوری ت؛ده، رشد ویژه و تثبیت کربک  زیست

ها با تیمارهای مختلف ش؛ری ب  کم  آزما؛ن   تعداد سل؛ 

 درصد سنجیده شد. 99ت؛کی و ضریس اطمینان 

 

 نتايج و بحث. 3

آ   ۀنم؛نا  3ولگاریس در ودر ایک مطالع  ریزرلب  کلرز 

 8لیتر و ب  مدت  10م طر، آ  دریا و آ  طبیعی ب   جم 

رار مارتبط باا ت؛لیاد    تكا  3روز کشت داده و میانگیک نتایج 

ت؛ده، نرخ رشد ویژه و نرخ تثبیت کاربک اتمساوری    زیست

 1های مختلف در رادو    ECهای کشت تحت  برای محیط

 آورده شده است.

شا؛د در محایط    مشاهده مای  2ط؛ر ک  در ردو   همان

کشت  اوی آ  م طار، آ  دریاا و آ  طبیعای ت؛لیاد و     

پس از پایاان  ولگاریس ورلب  کلرز   ت؛د وری زیست بهره

است کا    057/0 ،025/0 ،068/0( g/L/dروز ب  ترتیس ) 8

ت؛لیاد بیشاتری از   ( EC=1500) دهاد آ  طبیعای   نشان می

 ت؛ده داشت  است.  زیست
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 روز 8یس در ولگاروکلرال  ریزجلبک، نرخ رشد ویژه و نرخ تثبیت کربن توده زیستمقادیر میانگین تولید . 2جدول 

 محیط کشت

 (P) ت؛ده ت؛لید زیست

(g L-1 d-1) 

 (µنرخ رشد ویژه )

(d-1) 

 (Rنرخ تثبیت کربک )

(gCO2 L
-1 d-1) 

 8-1 8-6 6-4 4-1 روز 8-1 8-6 6-4 4-1 روز 8-1 8-6 6-4 1-4 روز

 آ  م طر

(µs/cm3=EC) 

 

090/0 020/0 028/0 057/0 266/0 035/0 045/0 15/0 148/0 033/0 045/0 093/0 

 شده سازی آ  دریای شبی 

(µs/cm34000=EC) 

 

033/0 010/0 025/0 025/0 025/0 007/0 018/0 019/0 053/0 016/0 041/0 041/0 

 آ  طبیعی

(µs/cm1500=EC) 

 

078/0 050/0 065/0 068/0 182/0 077/0 085/0 131/0 127/0 082/0 107/0 111/0 

 

 

دوره در روز دهاارم   طای تا؛ده   ماکزیمم ت؛لید زیسات 

در . ت؛لید در آ  م طار مشااهده شاد    09/0کشت با م دار 

( روی ریزرلباا  2000اولیااازوز و همكااارانش )  ۀمطالعاا

Haematococcus pluvialis  052/0تاا؛ده  ت؛لیااد زیساات 

(g/L/day )ب؛ده است (Olaizola, 2000 .)   نرخ رشاد ویاژه

 8  محیط کشت پس از طای دور  3برای ایک ریزرلب  در 

اسات.   13/0و  15/0 ،019/0 (d-1) روزه ب  ترتیس مساوی

تریک نرخ رشاد مربا؛  با  کشات ریزرلبا  کلارز        پاییک

 ۀدر مطالعا  ( اسات. EC =34000) ولگاریس در آ  دریاا و

 Chlorella sorokiniana( روی 2014ک؛ماار و همكااران )  

 در محیط کشت بدون تزریق کربک نرخ رشد ایک ریزرلب 

(day-1) 42/0   با؛ده اسات (Kumar, et al., 2014  نارخ .)

 3ولگااریس در  وریزرلبا  کلارز    از طریاق تثبیت کاربک  

محیط کشت آ  م طر، آ  دریا و آ  طبیعای با  ترتیاس    

اساات کا  بیشااتریک   093/0 ،041/0 ،111/0 (g/L/d) برابار 

 ۀدر مطالعا  .مسوری در آ  طبیعی استنرخ تثبیت کربک ات

 Chlorella( روی دو ریزرلبا   2011تنگ و همكااران ) 

pyrenoidosa  و Scendesmus obliquus  نرخ تثبیت کربک

باا؛ده اساات  15/0و  13/0 (g/L/d) ترتیااس  اتمسااوری باا

(Tang, et al., 2011 ک  مشاب  نرخ تثبیت کربک در محیط )

 ست.کشت آ  طبیعی در ایک مطالع  ا

کاا  باا  روش  را شاامارش ساال؛لی میااانگیک 3راادو  

زم ت؛ماا و میكروساك؛پ انجاام     از طریقمست یم شمارش 

شا؛د از   ط؛ر ک  مشاهده مای  دهد. همان شده است نشان می

ولگاریس در وروز او  تا هشتم روند رشد سل؛لی در کلرز 

 ،دو محیط کشت آ  م طر و آ  طبیعی رو ب  افزایش ب؛ده

شاده با  دلیال شا؛ری      سازی  اما در محیط آ  دریای شبی 

و در واقاع   بازی آ  ایاک تعاداد روناد افزایشای نداشات      

ولگااریس  ودلیل اینك  ریزرلب  کلرز   ت؛ان گوت ک  ب می

(، آ  1382ن؛یی ریزرلب  آ  شیریک است )صال؛اتیان،  

شده با ش؛ری باز مانع رشد ایاک رلبا     سازی دریای شبی 

 ام شده است. 4وز پس از ر

بیشاتریک رشاد سال؛لی در آ      3با ت؛را  با  رادو     

طبیعی در پایاان روز هشاتم مشااهده شاده اسات. در آ       

شده روند رشد و تكثیر سال؛لی با  دلیال     سازی دریای شبی 

ش؛ری بسیار باز و نامسایدب؛دن محیط برای ایک ریزرلب  
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آهست  انجام شده و از روز دهارم با  بعاد    آ  شیریک بسیار

ک  ت؛انایی ترسایس کاربک ایاک     ط؛ری  ب ،رشد کندی داشت 

 هایی با ش؛ری بااز پااییک اسات.    ریزرلب  در محیط کشت

نشااان داد کاا  هرداا   (1384) صاال؛اتیان و فی اای ۀمطالعاا

( از رمل  کلسیم بعد از EC)هدایت الكتریكی  غلظت یناصر

ها در محلا؛  آبای افازایش     ر رشد رلب ها د ثر آنؤمیزان م

ولگاریس و تعاداد  وها از رمل  رلب  کلرا  رشد رلب  یابد

.(1384 ،)صال؛اتیان و فی ای  یافات   ها کااهش خ؛اهاد   آن

 

 (Cell/L/dayولگاریس )و ریزجلبککشت  ۀروز 8 ۀشده طی دور ی شمارشها میانگین تعداد سلول .3جدول 

 او روز  روز دهارم روز ششم روز هشتم

 شمارش سل؛لی

 )در هر لیتر(

 محیط کشت            

 آ  م طر 3×107 7×107 8×107 10×107

 شده سازی شبی  یآ  دریا 3×107 5×107 5×107 6×107

 آ  طبیعی 3×107 6×107 9×107 12×107

 

 شده در این مطالعه و مطالعات پیشین گیری بین پارامترهای اندازه ۀمقایس. 4 جدول

 a غلظتCO2  است. 03/0در ه؛ا  دود 

 

 اضر بیشتریک نرخ رشد و ت؛لید مرب؛  با    ۀدر مطالع

 ۀراکت؛ری است ک   اوی آ  طبیعی ب؛ده است. در مطالعا 

شاده   ساازی  از آ  دریای شابی   (2008)دی؛ و همكارانش 

استواده شده و نارخ   Chlorella spپرورش ریزرلب   برای

ایک رلبا  در بساتر بادون      ت؛د رشد ویژه و ت؛لید زیست

 با؛ده اسات   53/0و  23/0 (day-1) ترتیاس   ، بCO2تزریق 

 ریزرلب 
درصد 

 کربک

 شده گیری پارامترهای اندازه

نرخ تثبیت  منابع

 کربک

 (g/L/day) 

نرخ رشد 

 ویژه

(day-1) 

 

 وری و ت؛لید بهره

ت؛ده  زیست

(g/L/day) 

Chlorella vulgaris 
a 03/0 063/0 156/0 031/0 Lam and Lee, 

2013 

Chlorella sp 

   آ)محیط کشت: 

 شده( سازی دریای شبی 
03/0 - 230/0 537/0 Chiu, et al., 

2008 

Chlorella sorokiniana 03/0 74/1 42/0 13/0 Kumar, et al., 

2014 

 Chlorella  اضر ۀمطالع

vulgaris 

 آ  م طر

03/0 

093/0 15/0 057/0 

 
آ  ش؛ر 

 دریا
041/0 019/0 025/0 

 068/0 13/0 111/0 آ  طبیعی
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(Chiu, et al., 2008 ایک .)اضر در  ۀک  در مطالع در  الی 

شده )باا شا؛ری بسایار     سازی محیط کشت آ  دریای شبی 

کاهش یافتا    025/0و  019/0( day-1) ها ب  بازتر( ایک نرخ

انطباق  (Lam and Lee, 2013)لم و لی  تح یق است. نتایج

 داردزیادی با نتایج ایک مطالع  در محیط کشات آ  م طار   

تا؛ده و نارخ    با ایک تواوت کا  ت؛لیاد زیسات    ،(3)ردو  

  اماا نارخ ویاژ    ، اضر بازتر اسات  ۀتثبیت کربک در مطالع

رشد در هر دو مطالع  در محیط شامل آ  م طر )با هدایت 

 . ستا 15/0 (g/L/d) الكتریكی پاییک(

نتایج آماری طبق آزم؛ن ت؛کی نشان داد کا  بایک نارخ    

 ،ت؛ده، رشاد ویاژه و تثبیات کاربک اتمساوری      ت؛لید زیست

ها در تیمارهای مختلاف شا؛ری آ     همچنیک تعداد سل؛ 

 ،. بنابرایکور؛د دارددرصد  5داری در سطح  اختی  معنی

ر میزان رشد و ترسیس کربک ریزرلبا  کلارا   دش؛ری آ  

 ثیر متواوتی داشت  است.أولگاریس ت

 

 گيري نتيجه. 4

 ر آنخش  ک  منابع آ  شایریک د  در مناطق خش  و نیم 

دلیال کمبا؛د مناابع آ  و اقلایم       و شرایط کشت گیاهان ب

خشا  ایااک مناااطق نیااز محاادود اساات، یكاای از بهتااریک  

ها در ایک مناابع آبای    های پیشنهادی پرورش رلب  راهكار

ای )دی اکسید کربک(  خان است ک  ضمک تثبیت گازهای گل

کاربردهای دیگری از رمل  ت؛لیاد سا؛خت تجدیدپاذیر و    

. با ت؛ر  ب  نتاایج ایاک   ردمصار  خ؛ارکی و دارویی نیز دا

ت؛ده و سال؛لی در آ  طبیعای    تح یق بیشتریک رشد زیست

شده روناد رشاد و    سازی مشاهده شد و در آ  دریای شبی 

ساایدب؛دن محایط   تكثیر سل؛لی ب  دلیل شا؛ری بااز و نام  

  با  ،برای ایک ریزرلب  آ  شیریک کند انجام شاده اسات  

ک  ت؛انایی ترسیس کربک ایاک ریزرلبا  در محایط     ط؛ری

رلب  کلارا   ،هایی با ش؛ری باز پاییک است. بنابرایک کشت

)آ  طبیعی(  µs/cm1500ولگاریس در هدایت الكتریكی و

از  و ت؛ان ترسیس کاربک باازیی را   است رشد خ؛بی داشت 

رغم اینكا    ب ت؛ان ایک رلب  را  می ،خ؛د نشان داد. بنابرایک

ماا؛رد مطالعاا   ۀهااای شاایریک اساات در منط اا مخااتص آ 

 خراسان رن؛بی( نیز پرورش داد. و )بیررند

 

 . تشكر و قدرداني5

مناابع    ن محتارم دانشاكد  های ارزشمند مسئ؛ز از همكاری

دن کر اهمفر منظ؛رزیست دانشگاه بیررند ب   طبیعی و محیط

انجام ایک تح یاق و سارکار    برایامكانات و تجهیزات ززم 

هاای ززم در   ییخانم دکتر مریم فی ی با  رهات راهنماا   

 . ش؛د میمرا ل تح یق تشكر و قدردانی  ۀکلی

 

 ها   يادداشت
Bold's Basal Medium 1. 

 .2. Thoma haemocytometer 
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