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چكيده
و از يك طرف كشت آنها جهت مواد مغذي د ارند. تهية و كاربرد فراوان اهميت صنايع مختلف، در فيتوپالنكتوني گونههاي از بسياري
سازگاري عدم دليل به وارداتي اين، گونههاي بر ميباشد. عالوه زياد صرف هزينة با همراه ديگر از طرف ميكروجلبكي واردات گونه هاي
از اهميت ويژهاي رشـد راندمان افزايش بوميجهت گونه هاي جداسـازي لذا نميباشـند. باال كارايي داراي منطقه، محيطي شـرايط با
با استفاده فيتوپالنكتوني نمونههاي جداسازي انجام شد. بهمنشـير دهانة اروند و دهانة از تحقيق، اين برداري نمونه اسـت. برخوردار
انجام شوري و نور مانند فيزيكي فاكتورهاي تغيير از همچنين با استفاد ه نورگرايي سانتريفوژ- آگار، پليت سـازي، رقيق روشهاي از
جداسازي نور امكان افزايش و با ميشوند غالب دياتومهها كم نور در كه ميشـود نتيجه جداسـازي مختلف روشهاي به توجه با شـد .
فيتوپالنكتونها انواع جداسازي عمومي براي كشت محيط يك TMRL كشـت محيط كلي طور به بيشـتري موجود ميباشد . گونههاي
امكان رشد Conway و در محيط كشـت نمود استفاده دياتومهها جداسازي جهت Guillard كشـت محيط ميتوان از همچنين اسـت.

شد. جداسازي فيتوپالنكتوني گونة ۱۵ تحقيق اين د ر است. بيشتر سبز جلبكهاي ميكرو

بهمنشير اروند رود، فيتوپالنكتون، كشت، محيط شوري، نور، جداسازي، كليدي: كلمات
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مقدمه
تغذيه جهت ــب مناس كميت كيفيت و زند ه با غذاي توليد و ــرورش پ
از فعال تغذيه آنهايعني آغاز پرورش ابتدايي در مراحل ــوص به خص الروها
را رشد مرحله در اين موفقيت زيرا ــت، اس برخوردار زياد ي ــيار بس اهميت
مراحل د ر را ماهيان ــتر بچه بيش بقاء د رصد بهتر و را ــالمت س تر، ــريع س
ميكروجلبكها ــي از ميكند (۲).گونههاي مختلف تضمين ــرورش پ بعدي
كليه پرورش منبع غذايي ضروري براي به عنوان يك ــده اند كه ش شناخته
و ــكالوپ) اس ــتر، اويس (كلم، د ريايي نرمتنان و دوكفهايها ــل الروي مراح
مراحل همچنين و (مانند ابالون) پايان ــكم ش از برخي الرو ــت پس مراحل
پالنكتونهاي و ــد پنئي خانواد ه ــاي ماهي، ميگوه ــاي الروي برخيگونهه
مقدار كه ــا فيتوپالنكتونه ــت كش آبزي پروري، در ــند(۷). ميباش جانوري
دارند اهميت ضروري چرب و اسيدهاي متابوليز قابل ــترولهاي اس زيادي

مي شوند(۱۵). نرمتنان و پوستان سخت رشد سريع باعث و داشته زياد
ــت اس از داليلي يكي ميكروجلبكي گونههاي انواع ميزان پروتئين زياد
عالوه ميشوند. گرفته نظر در پروتئين منبع عنوان به ــم ها، ارگانيس اين كه
كربوهيدرات ــد مانن ديگري تركيبات داراي ــا ميكروجلبكه پروتئين، ــر ب
ــته، سلولز نشاس ــكل ش به جلبكها كربوهيدراتهاي ــتند . . هس . فيبر و .
در چرب ــيدهاي اس و ــند. چربيها ميباش ــاكاريدها پليس ، قندهاو ديگر
توليدات غشاء، تركيبات عنوان به آنها دارند . وجود گياهي ــلول هاي س تمام
تا ۱ چربي بين مي كنند . ميانگين عمل انرژي منبع ذخيره اي، متابوليتها و
آنها را خشك تا ٪۸۵ وزن ميتواند معيني و تحت شرايط است متفاوت ٪۴۰
Nannochloropsis، Chlorella ، Chlamydomona .(۱۳) ــردد گ ــامل ش
آبزي در مهم فيتوپالنكتوني ــم مه ــاي جنسه از Cyclotellaو ، Nitzshia

اسيدهاي زيادي حاوي ميزان Nannochloropsis .ميآيند ــمار ش به پروري
غذاي يك عنوان به و ميباشد (Eicosapentaenoic acid) ــباع غيراش چرب
دليل مي گيرد (۷). به قرار ــتفاده اس مورد پروري آبزي صنايع در ــب مناس
يك صورت Nannochloropsis به ، شيميايي تركيب غذايي، تناسب ارزش
شده معرفي پرورش ماهي مزارع روتيفر تغذية ــب براي مناس ــيار غذاي بس
ــه رنگيزه هاي ك ــمند ارزش رنگيزهاي منبع يك عنوان به ــت. همچنين اس
Astaxanthin Zeaxanthin و  ، Canthaxanthin a, مانند كلروفيل متفاوتي
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يك عنوان به گونه اين است. شده شناخته ميكند، توليد زيادي ميزان به را
براي محافظت (۲۰:۵W۳) كه EPA چرب اسيد از بااليي ــيل پتانس با منبع
اهميت ميگيرد از قرار ــان انس مورد مصرف بيماريها از ــياري بس برابر در

است(۱۴). برخوردار ويژهاي
٪۵۸-۵۱ و Chlorella vulgaris ــك ميكروجلب در ــن پروتئي ــدار مق
بيش داراي كالميد وموناس ميكروجلبك همچنين ــد. ميباش ــك وزن خش
Chlamydomonas ــه گون در پروتئين ــزان مي و ــت اس ــد پليپپتي ۲۰۰ از
انجام جهت ــك آن ميباشد. از كالميدوموناس خش وزن ٪۴۸ rheinhavdii
كه ميشود استفاده ژنتيكي پروژه هاي انجام مانند ــگاهي آزمايش تحقيقات
جهت د ر جديدي بيولوژيكي، افق فعال ــيميايي ش مواد از ــف رنجي كش با
براي Chlamydomonas الرو از .(۱۳) ميشود پديدار اقتصادي عملكردهاي
ــيرين، ش زئوپالنكتونهاي آب دوكفهاي، نرمتنان ــتالرو و پس الرو ــه تغذي
و Nitzshia از ــن همچني ــود . ــتفاده ميش اس آرتميا دريايي و ــاي روتيفره
از برخي كرد(۱۱). استفاده ميتوان آرتميا الرو تغذيه جهت نيز Cyclotella

مهميجهت منبع عنوان به و همچنين پروري ــزي آب جهت ميكروجلبكها
كه استفاده ميشوند آرايشي و بهداشتي غذايي، دارويي، در صنايع توليدات

ميشود. آشكار پيش از بيش ارگانيسمها اين بر بيشتر تحقيقات لزوم
در كه ــد ميباش فيتوپالنكتون گونه اولين Chroomonas placoidea
.(۹) گرديد جدا ــتان انگلس استخرهاي Butcher از ــط توس ۱۹۵۹ سال
از اكثرًا پروري آبزي ــت صنع در ــتفاده ميكروجلبكي مورد اس گونههاي
از ميشد. واردات آنها صرف زيادي هزينه كه وارد ميشوند كشور خارج
ندارند. را منطقه و هوايي ــرايط آب ش تحمل توانايي گونهها اين ــي طرف
برخوردار ــي طوالن ــابقه س از ما ــور در كش ــا فيتوپالنكتونه ــازي جداس
ــور كش خارج از ــتفاده اس مورد گونههاي اكثر حال حاضر در ــت و نيس
بوشهر آبهاي ۱۳۷۴ از سال در بار اولين گزارشي طي ميشوند. در وارد
روش از كه گرديد ــدا عربينژاد ج ــط توس Skeletonema ــك ميكروجلب
استفاده جداسازي جهت مد اوم كشت و ميكروپيپت آگار، ــت كش محيط
اروندرود دانه از گونههاي بومي فيتوپالنكتوني ــازي جداس (تحقيق نمود.
صنعت در افزايش راندمان و واردات هزينه جهت كاهش در ــير بهمنش و
د هانه در ــوري ش ــانات نوس به توجه با ــت). اس ــده ش انجام زنده غذايي

گونه هاي... جداسازي و كشت مطالعه
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با گونههايي ــازي جداس امكان محل اين از ــرداري نمونهب با ــا رودخانهه
با سازگار گونههاي از ميتوان و ميشود فراهم شوري ــيع وس رنج تحمل
ميتوان مختلف ــوريهاي ش دامنه در كشت نيز جهت ــوري ش تغييرات

برد. فراوان بهره

و روشها مواد
ميتواند دما و ــوري ش نور، مانند فيزيكي عوامل در اينكه تغيير به نظر
اثر د يگر گونههاي به ــبت نس گونه يك غالبيت بالتبع و گونه يك ــد رش در
جد اسازي در ــوري ش و نور فاكتور د و از ــمت قس اين د ر لذا ــد ــته باش داش

شد. استفاده فيتوپالنكتونها
مهتابي المپ ۲ از ــده زن غذاي ــگاههاي آزمايش نور: معموًال در ــف) ال
ــتفاده اس ۵۰۰ وات المپ مهتابي ۳ ــر اكث ــد و ح ۱ ،۲ از ــا ي وات و ۲۵۰
محيط ــب، از مناس مقد ار نور تعيين هدف ــازي با جهت جداس ــود. ميش
محيط كه اين ــتفاد ه شد اس Guillard و Conway ، TMRL ــتهاي  كش
نوري ــد تهاي ش ميانگين ــا ب مختلف ــوري ــت تيمارهاي ن تح ــتها كش
المپ مهتابي (يك ۱۵۲۲ lux ،( مهتابي ۲۵۰ وات ــپ ۵۱۱ (دو الم lux

به گرفتند كه قرار وات ) ۵۰۰ مهتابي المپ ــه (س lux۲۵۶۷ ،( وات ۵۰۰
اند ازهگيري جهت شد. ،۵۰۰،۱۵۰۰ در نظر گرفته ۲۵۰۰ lux تقريب طور
ساخت ۳۴۰۰۰۰۰/۲۸۷۷ Phywe مدل cg نور سنج دستگاه از نور شدت
نوري مختلف تيمارهاي ــتفاده گرديد. د ر اس lux ۱ با دقت آلمان ــور كش
كشت محيط و سازي رقيق روشهاي فيتوپالنكتونها از جهت جداسازي

گرديد. استفاد ه آگار جامد
مصب رودخانه برداري ها نمونه محل اينكه به توجه : با ــوري ب) ش
شوري تغييرات از لذا است مواجه شوري نوسانات با نيز مصب و ميباشد
Guillard كشت محيط ــه س استفاده شده است.  نيز ــازي جداس جهت
ــه تهي ۵،۱۵،۲۵ ppt ــوري هاي ش در (۱۱)، Conway (۶) ، TMRL (۶
و ــازي س رقيق روشهاي از فيتوپالنكتونها ــازي جداس ــت ــدند . جه ش
ياد مختلف شوريهاي كشت هايي با در محيط آگار جامد ــت كش محيط

شده استفاده شد.
 ،(۱۲ ،۸ ،۵) شناسايي كليدهاي از استفاده با فيتوپالنكتونها ــايي شناس
اينورت ميكروسكوپ CH و نوري Olympus مدل ۴۰ ــكوپ ميكروس با و
از ۸۲/۱۱/۱۶ تاريخ د ر برد اري نمونه ــد. ش IX انجام ۷۰ مدل Olympus

تورهاي و لنج از پمپ با استفاده فيلتر كردن آب به وسيله ــير بهمنش دهانه
۳۰ اروند با كشيدن تور دهانه از ۸۲/۱۲/۱۴ تاريخ و در ۶۰ ميكرون  و ۳۰

شد. انجام سطح آب در ميكرون
روش و پليت آگار(۱۱) ،(۶) سازي رقيق روش از سه ــازي جد اس جهت

گرديد. استفاد ه نورگرايي سانتريفوژ-

نورگرايي - سانتريفوژ روش
فراوان دارد. كاربرد متحرك ــاي گونهه ــازي جهت جداس روش، اين
ميلي ــدود ۵ ح با فيتوپالنكتون، ــه نمون از ــر ۱ ميليليت روش ــن اي در
سرعت دقيقه با ۳۰ مدت به سانتريفوژ د ر Guillard ــت كش محيط ليتر
لوله اطراف آلومينيوم فويل با يك ميشود. سپس داده قرار ۱۰۰۰ rpm

كشت از محيط كمي ــمت قس كه شود ــاند ه پوش بايد طوري ــانتريفوژ س
آزمايش لولههاي ــن ــپس اي س گيرد. قرار نور معرض در ظرف ــاالي ب د ر

در فيتوپالنكتون ها ــم از مد تي تراك ميگيرند. پس ــرار ق نور ــرض مع در
به آن از مقداري پيپت استريل يك ــيله وس به كه ــد ه ش لوله زياد باالي
مناسب جهت شرايط معرض و در انتقال يافته ــت كش محيط حاوي لوله

.( ۳) ميگيرد قرار رشد

نتايج
بهمنشير دهانه در ــده ش اندازهگيري ــيميايي ش فيزيكو فاكتورهاي
ليتر، د ر گرم ميلي ۷/۵۳ محلول ــيژن اكس ، ۱۱/۰۴ ppt شوري ــامل ش
/۲ ppt شوري اروند، دهانه در و سانتيگراد درجه ۱۵/۹۹ د ما ،pH=۷/۶
ميلي ۸/۵ محلول ــيژن اكس و ، pH=۷/۹ ــانتيگراد ، س درجه ۱۵/۴ د ما ،۶

ــت. اس ليتر بوده در گرم

شده جمعآوري نمونههاي جداسازي الف-
بهمنشير دهانه د ر مختلف كشتهاي محيط در

سازي رقيق روش از استفاد ه با
اين شد. در جدا Cyclotella spــت گيالرد ميكروجلبك كش محيط د ر
غالبيت كشت ظروف از برخي Melosira نيز د ر  sp جلبك ــت كش محيط
TMRL نيز گونه ــت كش محيط در رفت. بين از مدتي از پس ولي ــت داش
Conway كشت محيط در كه داشت، درحالي غالبيت Lyngbya lemnetica

نگرفت. صورت چشمگيري رشد

پليت-آگار روش از استفاد ه با
استفاده آگار پليت- روش جداسازي فيتوپالنكتونها از ــازي جداس د ر
TMRL با ،Guillard و Conway ــت كش محيط ــه س اين روش در كه ــد ش
نمونه هاي گرفتند و قرار ۲۵۰۰ lux نور در ــد كه ش ۲۵ تهيه ppt ــوري ش
تلقيح شدند. كشتهاي جامد محيط اين روي مصب بر از ــده ش جمعآوري
يك از هيچ در و شد مشاهد ه باكتريايي كلوني هاي كشتها ، محيط در كليه

نكرد. فيتوپالنكتوني رشد آنها نمونه

شده جمعآوري نمونه هاي جداسازي ب-
مختلف نورهاي و شوري كشت، محيط د ر اروند د هانه از

سازي رقيق روش از استفاد ه با
ــز ني ۵ ppt ــوري ش در TMRL  و ــت ــط كش محي ۲۵۰۰ lux در
از زئوپالنكتون وجود دليل به ولي يافت غالبيت Nannochloropsis oculata
۱۵ppt شوري از Nitzschia نيز sp دياتومه صرف نظر گرديد. آن ــازي جد اس

گرفت. صورت سازي مجدد خالص در كشت كه شد سازي جدا
Coleps مانند  زئوپالنكتونهايي ــش آزماي لولههاي ــي از در بعض
فيتوپالنكتونها رشد خود  تغذيه با ــد ميرس به نظر كه شد مشاهده
TMRL ــت كش محيط در نمونهها ند. بود ه اد د ــرار تأثير ق ــت را تح
قرار ۱۵۰۰ lux ــور ن ــدت و در ش ۵ ،۱۵ ۲۵و ppt ــوريهاي ش با
Chlorella sp و Ankistrodesmus sp ــاي ميكروجلبك ه ــد. گرفتن
سازي خالص مجد د ــت كش وسيله به كه ــدند ش ۵ppt جدا ــوري ش از
۲۵ ppt ــپس س و ۱۵ ــوري ش در ترتيب به گونهها اين صورت گرفت.
ــز ني Oscilatoria thiebauti ــبز-آبي س ــك جلب ــدند. ش ــت داد ه كش
رشد زمان شد. جداسازي ۱۵ppt شوري در سازي رقيق روش ــط توس
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رقتهاي در روز ۱۴-۲۳ ــن بي ــت كش محيط ــا در اين فيتوپالنكتونه
است. انجاميده طول به مختلف

Conway كشت محيط -۱-۲
ــه س گرفتند قرار ۲۵۰۰ luxنور معرض در كه ــتهايي محيط كش از
Hallochlorocuccum و ۵ ppt ــوري ش در Chlorella vulgaris ــه گون
محيط در ــدند. ــازي ش جداس ۱۵ ppt ــوري در ش Amphiprora sp sp و

۵ppt ميكروجلبك شوري د ر و ۱۵۰۰lux نور شدت Conway در كشت
در ــده ش ــدا ــاي ج نمونهه ــپس ــد. س گردي ــدا ج Chlorella vulgaris
در فيتوپالنكتونها رشد د اده شدند. زمان كشت ۱۵ و ۲۵ pptشوريهاي

ــت. اس مختلف بود ه روز در رقت هاي ۳۰-۵۵ ــت بين اين محيط كش

Guillard كشت محيط -۱-۳
است. بيشتر اين محيط كشت گروهها در ديگر دياتومه ها نسبت به رشد
جدا Nannochloropsis oculata گونه ۱۵۰۰ lux نور ۱۵و ppt ــوري ش در
د اشت. غالبيت گونه همين نيز ۵  ppt ــوري در ش ۲۵۰۰ lux در نور ــد و ش
داراي Oocystis sp ميكروجلبك ۱۵ و ۵ نيز ppt شوري د ر لولهها بعضي در
۱۵۰۰ lux نور ــدت در ش و ۲۵ ppt ــوري ش بود.در مالحظه اي قابل تراكم
مجدد، ــت كش روش به و بوده گونه ها د يگر از ــش Cyclotella بي sp ــم تراك
۱۴-۵ روز كشت بين محيط اين در فيتوپالنكتونها رشد زمان گرد يد. خالص

است. بوده

پليتآگار روش از استفاد ه با
كه استفاده گرد يد جداسازي جهت نيز آگار آگار- كشت جامد محيط از
TMRL و Guillard، Conway سه محيط كشت مغذي جداگانه مواد طور به
شوري ۱۵،۲۵pptو ۵ تهيه شده محيط كشتها در سه از اضافه شد. هر يك

قرار گرفتند. متفاوت نور سه كشت ها در محيط اين از تلقيح پس كه

 lux۲۵۰۰ نور -۲-۱ 
۲۵ ppt ــوري ش ــا ب Guillard ــت كش ــط در محي ۲۵۰۰lux ــور ن در
انجام ــاهد ات كه طبق مش گرديد ــاهده مش براقي رنگ قهوهاي كلونيهاي
ــت كش محيط كلونيها به اين كه بوده Diatoma جنس نمونه از اين ــد ه ش
گيالرد با كشت محيط در ــد. ش داده انتقال ۲۵ ppt ــوري ش با گيالرد مايع
به توجه با شد كه مشاهده رنگي سبز طوالني ريسههاي ۵ نيز ppt ــوري ش

ميباشد. Oscillatoria به جنس مربوط ميكروسكوپي مشاهدات
لكههاي ــز ني ۵ ppt ــوري با ش TMRL ــت كش ــط محي د ر ــن همچني
كلونيهاي سفيد بين در شد كه Chlorella مشاهده جلبك سبزرنگ ميكرو

داشتند. قرار باكتريايي موكوسي رنگ
رنگ ــبز س لكههاي ،۵ ppt ــوري ش ــا ب Conway ــت ــط كش محي در
ــاهدات مش از پس ــه ــد ك ش ــاهده Schroederella مش sp ــك ميكروجلب
گيالرد كشت محيط به كلوني ها بود ن خالص از اطمينان با و ميكروسكوپي
گرديد . تهيه خالص به شكل و شد د اده ۲۵ انتقال ppt سپس و ۱۵ شوري با
محيط همچنين ۱۵ ۲۵ و ppt ــوري ش با Conway ــتهاي كش محيط در
لكههاي ،۱۵ ppt شوري با TMRL و ۱۵ ppt ــوري با ش گيالرد كشتهاي
لكههاي همچنين دار، ــيه حاش و بيرنگ مات لكههاي و ــي ــفيد موكوس س

با TMRL كشت محيط روي بر ــد. ش مشاهده ــبزكمرنگ س و صورتي زرد،
كپك نيز سياه رنگ رشته هاي كلونيهاي ياد شده بر عالوه  ۲۵ ppt شوري
كلونيهاي فقط شده ذكر كشتهاي محيط در ترتيب بدين ــد . ش مشاهده

رشد نمودند. قارچ باكتريايي و

lux۱۵۰۰  نور -۲-۲
۵ ppt ــوري ش ــا ب Conway ــت كش ــط محي در ۱۵۰۰ lux ــور ن در
ــت كش به محيط كه ــد ــاهده ش Nitzschia مش رنگ قهوهاي كلونيهاي ،
كشت داده صورت خالص و به يافت انتقال و ۱۵ ۲۵ppt ــوري ش با گيالرد
از ديگر نيز لكههاي قهوهاي ۵ ppt با شوري TMRL كشت محيط در ــد. ش
از ميكروبي با كلونيهاي به دليل مجاورت ــد كه ش ــاهده مش گروه دياتومه

صرفنظر گرديد. جداسازي آنها
ــت كش محيط ۵ ــوري ۱۵،۲۵pptو ش با گيالرد، ــتهاي كش درمحيط
،۲۵ ppt شوري با TMRL كشت محيط ،۱۵ ۲۵ و ppt شوري با Conway

همچنين ــگ، رن زرد رگههاي با رنگ ــفيد س زرد، كلوني هاي ــز ۵ ني و ۱۵
Guillard كشت هاي محيط در گرديد. ــاهده مش صورتي و سبز كلونيهاي
يك باكتريايي بر كلونيهاي ۲۵ عالوه ــوري ش با Conway و ۱۵ ــوري ش با
محيط اين روي فيتوپالنكتوني بر نمونة و شد مشاهده ــياهرنگ س قارچ نوع

كشتها رشد نكرد.

 ۵۰۰lux نور -۲-۳ 
۵ ppt ــوري ش با ــت گيالرد كش محيط د ر فقط نيز ۵۰۰ lux ــور ن در
گروه ــه ب قهوهاي مربوط ــاي لكه ه و Oscilatonia ــگ رن ــبز ــههاي س ريس
بودند كرده رشد باكتر كلوني ها ي اين روي بر كه ــد ش ــاهده دياتومهها مش
با ديگر ــتهاي كش محيط آنهاخودداري گرديد. دركليه ــازي جداس از لذا و
در گرديد. ــاهده مش زرد و سفيد صورتي، كلونيهاي متفاوت، ــوريهاي ش
رنگ مشاهده سياه و سبز كپكهاي ۲۵ ppt شوري با TMRL كشت محيط
كشت هاي محيط در روز الي ۲۵ رشد كلونيهاي جلبكي بين ۷ زمان ــد. ش

انجاميد. طول به متفاوت نورهاي در و مختلف
سانتريفوژ روشهاي به شده انجام هاي برد اري نمونه طي پروژه اين در
ذكر فيتوپالنكتوني نمونه هاي كشت آگار محيط و سازي رقيق نورگرايي، -

شدهاند. جد اسازي ۱ جدول در شده

بحث
با كه ــت اس ــال س ۳۰ از ميكروجلبكها بيش ــاري ــت تج كش اكنون
غذاي براي Chlorella و Spirulina ــد مهمي مانن ميكروجلبكي ــاي گونه ه
Haematococcus همچنين و بتاكاروتن براي Dunaliella salina و ــالم۱ س
ــود ميش پروري انجام آبزي براي د يگر گونه چند ين ــتاگزانتين و براي آس

.(۴)
انجام ۲۰۰۲ ــال س در همكاران و Knuckey ــط توس ــي كه تحقيق در
آنها پتانسيل و ــده ش جدا استراليا آبهاي از جديدي دياتومه ــد نژاد هاي ش
ميزان اندازه، ــاس اس د ارند بر پروري آبزي ارزش ــه ك گونههايي عنوان ــه ب
روش گونهها به اين گرفت. قرار ــي بررس مورد شيميايي تركيب و ــيم تقس
تا ۰/۵۵ d-۱ آنهابين رشد نرخ ــدند و جدا ش ميكروپيپت و ــانتريفوژ س آگار،

بوده است(۱۰). روز ۲/۰۴ در d-۱

گونه هاي... جداسازي و كشت مطالعه
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كشتها، نورهاو محيط در شد ه جمعآوري جداسازي نمونههاي
شده برداري نمونه ايستگاههاي در مختلف شوريهاي

TMRL محيط كشت
۲۵۰۰ lux نور در و ۵ ppt شوري در سازي، رقيق روش از ــتفاد ه با اس
۱ Diatoms و گونه ۳ ،Chlorophycean گونه ۸، Cyanobacteria ۲ گونه ،
Cyanobacteria گونه ۱ ،۱۵۰۰ lux نور در و Eustigmatophycean ــه گون
ــور ن د ر ۱۵ ppt ــوري درش ــد. ش ــاهد ه ــه Chlorophycean مش گون ۳ و
گونه ۴ ، Chlorophycean گونه ۳ ، Cyanobacteria ــه گون ۱ ،۲۵۰۰ lux

lux نور در حاليكه ــد. در ش ــاهده مش ــازي س رقيق درلولههاي Diatoms

ــه گون ۲ ، Chlorophycean ــه ۱ گون ، Cyanobacteria ــه گون ۱۵۰۰ ، ۱
گونه ۷ ، ۲۵۰۰lux نور در و ۲۵ ppt شوري در گرد يد. Diatoms مشاهده

در كه ــي صورت در ــت داش ــود وج Diatoms ــه گون ۴ ، Chlorophycean

گونه ۱ ، Diatoms ــه گون ۳ ، Cyanobacteria ــه  گون ۱، ۱۵۰۰ lux ــور ن
ــخص مش حاصله نتايج به توجه ــد. با ش ــاهده Eustigmatophycean مش

بيشتر TMRL محيط كشت در ۲۵۰۰ lux نور در تنوع گونه اي ميشود كه
ميرسد نظر چنين به ــد. مي باش ــت كش در همين محيط ۱۵۰۰ lux نور از
نيز اكثرًا ــود كه گونهها ميش از بيشتري ــد تعداد رش باعث نور افزايش كه
سبز، جلبكهاي از گونه دو كشت محيط اين در ميباشند. سبز جلبكهاي
همچنين ــبز-آبي و س جلبكهاي از گونه ۱ قهوهاي، از جلبكهاي گونه ۱
توجه است. پس با ــده ش جدا Eustigmatophycean جلبكهاي از گونه دو
ــد رش جهت عمومي ــت محيط كش TMRL يك ــت محيط كش نتايج، به

ميباشد. فيتوپالنكتونها

Conway كشت محيط
گونه ۲ ، ۲۵۰۰ lux نور در ۵ و ppt شوري در ، ــازي س روش رقيق در
در و Eustigmatophycean گونه ۱ ، Diatoms ــه گون ۱ ، Cyanobacteria

شد. ــاهده مش Diatoms گونه ۲ ، Chlorophycean گونه ۱۵۰۰،۱ lux نور
گونه Cyanobacteria ، ۲ گونه ۱، ۲۵۰۰ lux نور در ، ۱۵ ppt ــوري ش در
ــه گون ۱ و ۱۵۰۰lux ــور ن در Diatoms و ــه گون ۱  ، Chlorophycean

در و ppt ۲۵ شوري وجود داشت. در Diatoms گونه ۳ ،Chlorophycean

نور در و Diatoms ــه گون ۱ و Chlorophycean ــه گون ۲   ،۲۵۰۰lux ــور ن
گرديد. ــاهد ه مش Diatoms گونه ۱ و Chlorophycean ۲ گونه ،۱۵۰۰lux

نور ۲۵۰۰lux و د و هر در گونهاي تنوع ــود مي ش ــاهده مش نتايج به توجه با
۱۵۰۰lux است. در نور ــان يكس تقريبا Conway ــت محيط كش ۱۵۰۰ در
Chlorella) گونه lux سه در نور۲۵۰۰ و  (Chlorella vulgaris ) گونه يك
ــد هاند. ش ــدا ج (Amphiprora sp و Hallochlorocuccum sp و vulgaris
جهت محيط مناسبتري ــد ن ش مهيا ــبب س نور افزايش ــد نظر ميرس به
محيط اين در سبز ميكروجلبك هاي خصوصًا فيتوپالنكتونها ــد بيشتر رش

ميشود. كشت

Guillard كشت محيط
۱گونه ،۲۵۰۰ lux نور د ر و ۵ ppt ــوري ــازي، در ش س رقيق روش در
گونه ۱، Diatoms ــه گون ۴ ، Chlorophycean ــه گون ۲ ، Cyanobacteria

گونه ۱ ،۱۵۰۰ lux نور د ر حاليكه در شد Eustigmatophycean مشاهد ه

ــد رش Diatoms ــه گون ۹ و Chlorophycean ــه گون  ۳ ، Cyanobacteria

، Cyanobacteria گونه ۱، ۲۵۰۰ lux نور در ۱۵ و ppt ــوري  ش در نمود.
درنور حاليكه در ــد ش ديده Diatoms گونه ۷ ، Chlorophycean ــه گون ۲
ــه گون ۱ ، Diatoms ــه گون ۴ ، Cyanobacteria ــه گون ۱ ، ۱۵۰۰ ppt

،۲۵۰۰lux نور د ر و ۲۵ ppt ــوري ش در ــد. ش د يده Eustigmatophycean

۱ نيز  ۱۵۰۰ lux نور Diatoms و د ر و ۴ گونه Chlorophycean ــه گون ۱
ميد هد نشان شد . نتايج مشاهد ه Diatoms گونه و ۴ Chlorophycean گونه
محيط ساير به نسبت گيالرد ــت تنوع دياتومهها در محيط كش ــد و رش كه
محيط د ر ۱۵۰۰ و ۲۵۰۰ lux نورهاي بين مقايسه در است. بيشتر كشتها
بيشتر رشد دياتومهها كم امكان نور كه در ــاهده ميشود مش گيالرد كشت
جداسازي جهت كه ــات مكرر به آزمايش توجه با همچنين ــود. ميش فراهم
روش سانتريفوژ- با كه د ياتومه يك از Chlamydomonas ــازي س خالص و
شد مشاهده انجام (۵۰۰،۱۵۰۰،۲۵۰۰ lux) مختلف نورهاي د ر نورگرايي و
درحاليكه بوده بيشتر سبز جلبكهاي رشد زياد امكان نور در كه ــود مي ش

.(۳) مي شوند غالب كمتري نور در اكثرًا دياتومهها
ــت داراي خاصي ــخصي مش ــور ــه ط ب Chlamydomonas ــلولهاي س
زياد نور ــدت اگرچه از ش ميكنند حركت نور و به طرف ــتند هس نورگرايي
ــبه ش نوري گيرندههاي وجود دليل به نورگرايي رفتار ميكنند. دوري ــز ني
لكه باالي در د رست دارند و قرار آنها سلولي د ر غشاي كه است پسين رود و
متفاوت اپتيمم نوري سطوح با مختلف ــتند. فيتوپالنكتونهاي هس چشمي
نوري سطوح در طور ويژهاي دياتومهها به كارايي فتوسنتز مييابند. سازش

.(۷) مي شود آنها غالبيت سبب و يافته افزايش كم
ــت كش محيط در ــير بهمنش از دهانه ــا فيتوپالنكتونه ــازي جداس در
و Melosira) ــتهاند غالبيت داش گروهها ديگر ــبت به نس دياتومه دو گيالرد،
كشت محيط اين د ر كه اروند از شده جمعآوري نمونههاي از .(Cyclotella

د ياتومهها غالبيت نيز ــد ند ميش نگهداري در يخچال و شده ــت كش گيالرد
رشد گيالرد براي محيط كشت كه است نتيجه بيانگر اين كه بود چشمگير
نشان نژاد ۱۳۷۴ عربي تحقيق از حاصل نتايج . است ــب تر مناس دياتومه ها
گيالرد محيط كشت در كيتوسروس و ــكلتونما اس د ياتومههاي كه ميدهد

د ارند (۱). رشد بهتري
د ر كه ميشود آگار،مشاهده روش پليت - از ــتفاده اس با ــازي جداس در
در حاليكه د ر است نموده ــد رش فيتوپالنكتون نمونه چهار ۲۵۰۰ lux نور
نمونه يك فقط ۵۰۰ lux ــور ن در و فيتوپالنكتون نمونه دو ۱۵۰۰ luxــور ن
۲۵۰۰lux نور گونه در ۲ تعداد اين از كه ــت اس كرده ــد فيتوپالنكتون رش
مشخص ميكنند نتايج اين ــد. ش ــازي جد اس ۱۵۰۰ lux در نور گونه و ۱
شده و فيتوپالنكتوني از نمونههاي تعداد بيشتري رشد سبب نور افزايش كه

مي كند. را فراهم نمونهها از بيشتري جد اسازي تعداد امكان
جهت ــود ميش ــنهاد پيش ــازي جد اس ــه روشهاي مختلف ب توجه ــا ب
ــي نورگراي ــانتريفوژ- روش س از ــرك متح ــاي فيتوپالنكتونه ــازي جداس
بيشتر گونههاي ــاهدة جهت افزايش احتمال مش همچنين ــود. ش ــتفاده اس
تك رشد دليل به ضمنًا شود. استفاد ه ــازي س رقيق روش از فيتوپالنكتوني
روش از ــتفاده اس با گونه يك ــازي س خالص ــت آگار كش محيط كلونيهابر

امكان پذير است. بيشتري سهولت پليت- آگار با
نور د ر اينكه به و نظر حاصل از جداسازي به نتايج توجه با كلي طور به
فيتوپالنكتوني توانايي از گونههاي كمتري تعداد  تنوع، كاهش بر عالوه كم
(۱۵۰۰lux از (بيش زياد نور ــدت از ش كه ــت اس بهتر لذا دارند را ــد  رش

گونه هاي... جداسازي و كشت مطالعه
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بيشتر رشد سبب ( ۲۵۰۰ lux (حدود نور افزايش همچنين شود. ــتفاد ه اس
بهتر آنها جداسازي امكان و شده ــبز س جلبك هاي مخصوصًا فيتوپالنكتونها
امكان نور افزايش با ــوند و ميش دياتومهها غالب نور كم در ــود . ميش فراهم

ميباشد. گونههاي بيشتري موجود جداسازي
با فيتوپالنكتوني جداسازي گونههاي كه جهت ميشود ــنهاد پيش ضمنًا
محيط كشت يك زيرا شود استفاده TMRL ــت كش محيط از گونهاي، تنوع
دياتومهها جداسازي جهت همچنين ــود. ميش محسوب رشد عموميجهت
محيط در ــبز س است و ميكروجلبكهاي ــبتر مناس ــت گيالرد كش محيط

دارند. رشد بهتري Conway كشت
تصوير۱)،  )  Nannochloropsis oculata ــده، ش جداسازي گونه از ميان۱۵
Chlamydomonas spو (تصوير ۳) Chlorella vulgaris (تصوير۲)، Chlorella sp
در تحقيقات و بهداشتي دارويي، غذايي، صنايع در پروري، آبزي بر صنعت عالوه
(تصوير۵) Nitzschia sp و (تصوير۴)  Cyclotella از دارند. ــاد ي زي اهميت

نمود . استفاده پروري آبزي صنايع در ميتوان نيز
ميتوان كاربرد آنها ، و ــازي شده جداس ميكروجلبكهاي به انواع با توجه
غذايي ، مواد ، داروسازي پروري آبزي صنعت مختلف مانند در صنايع آنها از

كرد. استفاده … و

قد رداني و تشكر
سيمين مهندس خانم سود مند راهنماييهاي و همكاري از وسيله بدين
آبزي تحقيقات ــز مرك اكولوژي بخش رئيس ــي و علم هيات عضو ــان د هق
ميشود. سپاسگزاري قدرداني و صميمانه اين تحقيق در كشور جنوب پروي
علمي هيأت عضو ــن پاپه فروغ دكتر خانم ــركار س مفيد ــاي راهنمايي ه از
ــرين نس مهندس خانم همكاري از همچنين اهواز چمران ــهيد ش ــگاه دانش
علميد انشگاه اعضاء هيات ــناس ش ــت دوس بابك مهندس آقاي و ــخايي س
آقاي از ــم. مينمايي قدرداني و ــكر تش نيز ــهر خرمش و فنون دريايي ــوم عل
ــتان اس ــيالت ش پرورش و تكثير ــد ارش ــناس قوامپور كارش علي مهندس
دريغ بي همكاري و نظرات سودمندشان راهنماييها و ارائه جهت خوزستان
و پرورش تكثير ارشد كارشناس ــيني حس ــيد جواد مهندس س آقاي مؤثر و
و نظرات از داريم. را تشكر كمال امام بندر شيالت تحقيقات زنده مركز غذاي

Nannochloropsis oculata :۱ تصوير

Chlrella sp تصوير۲:
۱۰ * عدسي بزرگنمايي

Chlorella vulgaris: ۳ تصوير
۴۰ بزرگنمايي عدسي *

Cyclotella sp :۴ تصوير
۴۰ * بزرگنمايي عدسي
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