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 1گروه زیست دریا ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار ،چابهار
 2گروه شیالت ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار ،چابهار
نوع مقاله:

چکیده

پژوهشی

جلبکهای تکسلولی به عنوان منبعی سرشار از اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع ،رنگدانهها و
متابولیتهای دارویی و غذایی ،اخیراً بسیار مورد توجه محققان قرار گرفتهاند .میزان و ترکیب اسید چرب
تولیدشده توسط ریز جلبکها به مقدار زیستتوده تولیدی و عوامل محیطی مانند تغییرات شوری ،نور و
میزان دسترسی به مواد مغذی بستگی دارد .در این مطالعه ریز جلبک سبز Dunaliella bardawil
جداسازی شده از خلیج چابهار در محیط کشت  Conwayو تحت شوریهای مختلف ( 07 ،53و 573
گرم بر لیتر) کشت داده شد .کلیه تیمارها در دمای  23±2درجه سانتیگراد و دوره نوری  52ساعت
روشنایی و  52ساعت تاریکی با پمپ هوادهی شدند .اثر شورهای مختلف بر میزان رشد ،تولید چربی و
پروفیل اسید چرب زیستتوده جلبکی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج آنالیز واریانس نشان داد که
بیشترین میزان زیستتوده و چربی تولیدشده در هر لیتر در شوری  07pptحاصل شد که به ترتیب355
و  272میلیگرم در لیتر است .بیشترین و کمترین درصد چربی زیستتوده جلبک  D. bardawilبه
ترتیب در شوری  573و  53با مقادیر  22/3و  53درصد مشاهده گردید .به دلیل کاهش تراکم سلولی در
شوری  573گرم بر لیتر چربی تولیدشده در واحد لیتر به  23 mg/Lکاهش یافت .نتایج این تحقیق نشان
داد که گونه  D. bardawilخالصسازی شده از سواحل چابهار دارای درجه غیر اشباعی بین 05-33
پتانسیل زیادی جهت تولید سوخت زیستی دارد.
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مقدمـه
ریز جلبکها اهمیت تجاری و زیستمحیطی زیادی به عنوان پایه زنجیره غذایی و تولیدکننده اکسیژن دارند و همچنین یک
منبع طبیعی از ترکیبات با ارزش مانند اسیدهای چرب ،آستروئیدها و کاروتنوئیدها هستند ( .)Lee et al., 2014ترکیب چربی
ریز جلبکها برای مقاصد مختلفی مورد بررسی قرار میگیرد ،در اقیانوسشناسی به دلیل نقش آنها در ایجاد کشندهای
سمی و نشانگر زیستی ،در آبزیپروری به دلیل تغذیه آبزیان در مراحل الروی و در نهایت برای تولید سوخت زیستی مورد
بررسی قرار میگیرند ( .)Gordillo et al., 1998در حال حاضر مهمترین نگرانی دولتهای جهان تولید غذا و سوخت پایدار
است .میکروارگانیسمهای اتوتروف مانند جلبکهای فتوسنتز کننده ،راهحلی امیدوارکننده برای برآورده کردن این نیازها به
نظر میرسند .محتوای هیدروکربنی جلبکها مانند اسیدهای چرب و آسیل گلیسرولها توانایی جایگزین شدن سوختهای
فسیلی را دارند ( .)Talebi et al., 2013aتالش برای پیدا کردن جایگزینی برای سوختهای فسیلی از دهه  ،5307به دلیل
 نویسنده مسئول ،پست الکترونیکGilan.attaran@gmail.com :
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اثر تنش شوری بر رشد و چربی کل و پروفیل اسیدهای چرب ریزجلبک

اثر تنش شوری بر رشد و چربی کل و پروفیل اسیدهای چرب...

روزیطلب و همکاران

ریز جلبک ها قادرند با شرایط مختلف محیطی سازگار شوند .بنابراین امکان یافتن شرایط محیطی مناسبتر از لحاظ رشد و
تولید چربی در گونههای مختلف ریز جلبکی بیشتر است .درحالیکه امکان چنین تغییری در سایر منابع سوخت زیستی مانند
سویا ،کلزا و آفتابگردان وجود ندارد ( .)Halim et al., 2012تغییر شرایط محیطی عالوه بر تأثیر بر میزان رشد و تولید چربی
میتواند بر کیفیت لیپید ریز جلبکها نیز اثرگذار باشد (; Azachi et al., 2002کیائی و همکاران  .)5532ترکیب چربی
جلبکها تا حد زیادی به عوامل ژنتیکی و محیطی بستگی دارد (.)Nuzzo et al., 2013
ریز جلبکها ترکیبی از اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع  52الی  22کربنه تولید میکنند که برخی از آنها از خانوادهای
امگا 5و امگا 2میباشند ( .)Mata et al., 2010ترکیب اسیدهای چرب ریز جلبکها تأثیر بسیاری بر کیفیت سوخت زیستی
تولید شده دارد و تا حد زیادی به نسبت اسیدهای چرب اشباع به غیراشباع بستگی دارد
( .)Mata et al., 2010; Nascimento et al., 2013; Radakovits et al., 2010پارامترهایی که به منظور سنجش کیفیت
بیودیزل استفاده می شوند عبارتاند از :چگالی ،ویسکوزیته ،عدد ستان ،نقطه ابری شدن ،نقطه ریزش و ارزش حرارتی (کیائی
و همکاران.)5532 ،
با وجود اینکه شاخص های دیگری برای ارزیابی بیودیزل وجود دارد اما عدد ستان شاخص اصلی سنجش کیفیت بیودیزل است.
این عدد مفهومی مانند عدد اکتان در بنزین را دارد .عدد ستان برای اندازهگیری زمان تأخیر اشتعال به کار میرود .با افزایش
عدد ستان زمان اشتعال سوخت زیستی کاهش پیدا میکند ( .)Knothe, 2005با افزایش درصد اسیدهای چرب اشباع در
بیودیزل میزان عدد ستان نیز افزایش پیدا کرده و درجه غیراشباعی ( )Degree Unsaturationکاهش پیدا میکند .بر اساس
استاندارد ) )UNE-EN 14214حداقل عدد ستان در بیودیزل  35و حداکثر درجه غیراشباعی  550باید باشد
(.)Ramos et al., 2009
 Dunaliella bardawilیک جلبک سبز تکسلولی از رده  Chlorophyceaeو راسته  ،Chlamydomonadalesبدون دیواره
سلولی ،متحرک و شوری پسند است که میتواند در شوریهای مختلف ( 7/3تا  3/3موالر) به رشد خود ادامه دهد
( D. bardawil .)Chen et al., 2009; Hounslow, 2010; Vo and Tran, 2014با تولید و حذف گلیسرول و تنظیم غلظت
یونهای درونسلولی قادر است در شوریهای باال به رشد خود ادامه دهد (.)Talebi et al., 2013 b; Thompson, 1994
در سالهای اخیر مطالعات زیادی جهت شناسایی ترکیب اسیدهای چرب ریز جلبکها در سراسر جهان انجام شده است
( .)Khotimchenko and Yakovleva, 2005; Kumari et al., 2013; Viron et al., 2000در ایران نیز مطالعاتی بر روی
ترکیب اسیدهای چرب ریز جلبکها در شرایط معمولی صورت گرفته است (; Talebi et al., 2013aعطاران فریمان.)5535 ،
کیائی و همکاران در سال  ،5532شرایط بهینه رشد و ترکیب اسید چرب سیانو باکتری  Synechococcusرا به عنوان
میکروارگانیسمی با پتانسیل باال جهت تولید بایودیزل در مقادیر متفاوت  pHو غلظتهای مختلف نیتروژن محیط کشت مورد
بررسی قرار دادند .با این وجود مطالعات اندکی بر روی تغییرات ترکیب اسید چرب ریز جلبکها در تنش شوریهای مختلف
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افزایش قیمت سوختهای فسیلی و باال رفتن گازهای گلخانهای اتمسفر حاصل از سوختهای فسیلی رو به افزایش است
( .)Halim et al., 2012; Juneja et al., 2013ابتدا منابع حیوانی و دانههای پرچرب گیاهی برای این منظور استفاده شد؛ اما
افزایش روزافزون نیاز غذایی جوامع انسانی ،محدودیت زمین های زراعی و آب شیرین مانع از گسترش استفاده از این نوع
سوخت زیستی میشود ( .)Li et al., 2008b; Mohan and Devi, 2014; Song et al., 2013در مقابل میزان باالی چربی ریز
جلبکهای دریایی و عدم نیاز آنها به زمینهای حاصل خیز برای پرورش ،انرژی باالتر ،ویسکوزیته و چگالی پایینتر ریز
جلبکها را به گزینه مناسبتری به جای منابع زمینی جهت تولید سوخت زیستی معرفی میکند ( Gouveia, 2011; Rawat
.)et al., 2013

مجله بوم شناسی آبزیان

دانشگاه هرمزگان

دوره  ،4شماره  ،3زمستان 3333

انجام گرفته است.هدف از مطالعه حاضر یافتن شوری مناسب به منظور باال بردن تولید چربی و اسیدهای چرب در گونه بومی
جداشده از دریای عمان است.
مواد و روشها

آب دریا دارای شوری  53 pptاست .جهت تهیه شوری  07 pptو  573نمک طبیعی دریا تهیه شده و به آب دریا اضافه شد و
توسط شوری سنج چشمی مدل  mt-110اندازهگیری گردید .آب دریا با شوریهای  573 pptو  53 ،07پس از گذراندن از
فیلتر ،به مدت  53دقیقه در دمای  527درجه سانتی گراد استریل گردید .پس از سرد شدن آب دریای استریل شده و رسیدن
آن به دمای اتاق ،به ارلنهای  237میلیلیتری منتقل شد.
برای کشت  D. bardawilاز محیط کشت  )Walne, 1970( Conwayاستفاده گردید .شرایط فایکولب با روشنایی
 ،55555LUXدمای  23درجه سانتیگراد دورهی تاریکی روشنایی ( 52:52ساعت) تنظیم گردید.
بررسی میزان رشد

برای ارزیابی میزان رشد ،در فواصل زمانی  20ساعت از ریز جلبکهای فعال از ظروف کشت نمونهبرداری شد .تراکم سلولها
با استفاده از میکروسکوپ نوری مدل  Nikon ECLIPSE 50iو الم ) Neubauer (Marienfeld GMBH and Co. Germanyبا
محفظه شمارش به عمق  7/5میلیمتر شمارش شد .کلیه آزمونها  5بار تکرار شدند .برای جلوگیری از حرکت سلولها 2
درصد محلول لوگول ( %3ید و  %57پتاسیم یدید) به نمونه اضافه شد .تعداد سلولها به وسیله فرمول زیر محاسبه گردید.
 ×572تعداد سلولهای شمارششده = تعداد سلولها در یک لیتر
اندازهگیری زیستتوده تولیدشده

به منظور اندازهگیری زیستتوده تولید شده در انتهای دوره کشت 53 ml ،نمونه برداشته و داخل لوله آزمایش با وزن مشخص
( )W1انتقالیافته و به مدت  53دقیقه با سرعت 2777 rpmسانتریفیوژ شدند .آب فوقانی جداسازی شده و ریز جلبکهای
تهنشین شده قبل از انجماد در دمای  -27درجه سانتیگراد دو بار با آب مقطر شستشو داده شدند .سپس به مدت  22ساعت
درون دستگاه  Freeze dryerمدل  JFD 2Lساخت شرکت  JAL TEBدر دمای -57درجه سانتیگراد قرار داده شدند تا
پلیتها به طور کامل آب خود را از دست بدهند .بعد از خشک شدن کامل ریز جلبکها ،لولههای آزمایش دوباره وزن شدند
( ،)W2کلیه آزمایشها سه بار تکرار شد.
بررسی میزان تولید چربی

به منظور استخراج چربی از روش ( )Bligh and Dyer, 1959استفاده گردید .بعد از  52روز تیمارها سانتریفیوژ شده و توسط
دستگاه  Freeze dryerدر دمای  -57درجه سانتیگراد خشک گردیدند 577 .میلیگرم نمونه خشک شده جلبک را برداشته و
 5میلیلیتر محلول متانول /کلروفرم با نسبت  5:2اضافه کرده و به مدت  50ساعت در دمای  23درجه سانتیگراد هم زده
شد .سوسپانسیون حاصل به مدت  5دقیقه با سرعت  2777 rpmسانتریفیوژ گردیده ،الیه کلروفرمی جدا و به درون لوله
آزمایش توزین شده انتقال داده شد .در مرحله آخر لولههای آزمایش به مدت  2ساعت درون آون با دمای  07درجه
سانتیگراد قرار داده شدند تا کلروفرم تبخیر شود .لولههای آزمایش دوباره توزین شدند .سپس درصد چربی زیستتوده
محاسبه گردید (.)Nigam et al., 2011
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نمونهی خالص ریز جلبک  D. bardawilاز مرکز تحقیقات شیالت و آبهای دور چابهار تهیه گردید .این ریز جلبک سبز از
حوضچههای اطراف ساحل لیپار در نزدیکی شهر چابهار با شوری باال خالصسازی شده است و در بانک ژن با کد
 D. bardawil CHPD2ثبت گردیده است (عطاران فریمان.)5535 ،

اثر تنش شوری بر رشد و چربی کل و پروفیل اسیدهای چرب...

روزیطلب و همکاران

بررسی پروفیل اسید چرب

نتایـج
بررسی میزان رشد

بیشترین تعداد سلول در شوری  07 pptو کمترین تعداد شوری 573 pptمشاهده شدند .شکل ( )5فراوانی سلولهای
 D. bardawilرا در سه شوری متفاوت نشان میدهد .نتایج همچنین نشان داد که فاز تأخیری رشد  2روز بود و پس از روز
چهارم جلبکها به صورت لگاریتمی رشد کردند .باالترین میزان رشد ریز جلبکها در شوریهای متفاوت در شوری  07گرم
در لیتر مشاهده شد.

شکل  .5تغییرات تعداد سلولهای  D. bardawilدر تیمارهای مختلف شوری

بعد از رسیدن به اوج رشد به دلیل کاهش مواد مغذی و باال رفتن تراکم سلول و عدم نفوذ نور در آنها رشد کند شده و در
نهایت بعد از روز دهم به دلیل اتمام مواد مغذی شیب نمودار منفی میشود .همچنین شکل  2میزان زیستتوده تولید شده را
در تیمارهای مختلف برحسب  mg/Lدر انتهای روز چهاردهم نشان میدهد .نتایج حاصل از بررسی میزان رشد روزانه
 D. bardawilنشان داد که جلبک در شوری  07نسبت به تیمارهای دیگر رشد چشمگیری از خود نشان میدهد .در مقابل،
شوری  551pptو  53دارای وزن خشک یکسانی بودند و نتایج با یکدیگر اختالف معنیداری نداشت ( ( )P>0.05شکل.)2
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روش ترانس استرفیکاسیون مستقیم جهت بررسی ترکیب اسید چرب ریز جلبک استفاده گردید ( .)Talebi et al., 2013aابتدا
 555µlمحلول بافر استخراج به  0میلیگرم زیستتوده خشک جلبک اضافه شد و به مدت  2ساعت در دمای  03درجه
سانتیگراد و  277rpmانکوبه گردید .سپس به ترتیب  555µlآب حاوی  NaCl %7/3و  n-hexzane ،555µlبه محلول فوق
اضافه و به آرامی مخلوط گردید .سپس نمونهها به مدت  5دقیقه در دمای  27درجه سانتیگراد با سرعت 3777 rpm
سانتریفیوژ شدند .الیه فوقانی هگزان برای آنالیز توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی ( )GCجداسازی و استفاده شد .آنالیز
اسید چرب توسط دستگاه  GCمدل  Shimadzu-2014مجهز به آشکارساز  FIDبا ستون
 0.22 mm I.D. 25m( BPX -70و ضخامت  )0.25 µmحاوی گاز حامل نیتروژن با شدتجریان  5/5 ml/minانجام گرفت .از
استاندارد اسید چرب ( )FAMQ-005ساخت شرکت  Accu Standardآمریکا به عنوان استاندارد جهت شناسایی استرهای
متیله شده استفاده شد.
تجزیه و تحلیل آماری
تجزیه و تحلیل آماری دادههای حاصل از اندازهگیری میزان رشد ،چربی کل و ترکیب اسید چرب با نرم افزار ()Version21
 SPSSانجام پذیرفت .جهت بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرننف استفاده شد .جهت بررسی تأثیر
تغییرات شوری بر میزان رشد ،چربی کل و ترکیب اسید چرب از آنالیز واریانس یک طرفه ( )One-Way ANOVAو آزمون
دانکن و جهت ترسیم نمودارها از نرم افزار ) EXCEL(2013استفاده گردید.
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بررسی میزان تولید چربی

جدول  5میزان چربی کل در واحد حجم و وزن خشک  D. bardawilرا در شوریهای مختلف نشان میدهد .با افزایش
شوری میزان چربی کل افزایش یافت و بیشترین درصد چربی در شوری  573 pptبا میزان  %22/2و کمترین میزان چربی در
شوری  53با میزان  %53درصد مشاهده شد و در بین شوریهای مختلف ،بین شوری  573 pptو  53از نظر درصد چربی
اختالف معنیداری وجود داشت ( .)P≤0.05میزان چربی در شوری  22/3 ،07 pptدرصد بود که با هیچکدام از تیمارها
اختالف معنیداری نداشت (.)P>0.05
جدول  .5تأثیر غلظتهای مختلف شوری بر میزان چربی کل جلبک  D. bardawilدر انتهای دوره کشت

تیمار
 53 pptشوری
 07 pptشوری
 573 pptشوری

میزان چربی جلبک
درصد در وزن خشک

میلیگرم در لیتر

میلیگرم در یک گرم وزن خشک

02/3±7/02a

537±23a

53a

272±2b

227±55a, b

22a, b

23/3±7/3a

222±2b

22/2b

مقایسه میانگینها در سطح  %3انجامشده است ،تیمارهایی که دارای حروف مشترک نیستند؛ اختالف معنیداری با یکدیگر دارند ()Duncana

همانطور که در جدول  5نشان داده شده است برخالف اینکه در شوری  573 pptبیشترین درصد چربی در واحد جرم
مشاهده شده اما کارایی تولید چربی در واحد حجم به دلیل تولید زیستتوده کم در شوری  573 pptبسیار کاهشیافته و
کمترین مقدار را به خود اختصاص داد .از نظر کارایی تولید چربی شوری  07به دلیل تولید زیستتوده باال بهترین کمیت را
نشان داد.
بررسی پروفیل اسید چرب

در این تحقیق  52نوع اسید چرب متفاوت در بررسی ترکیب اسیدهای چرب  D. bardawilشناسایی شدند که نوع و میزان
تغییرات آن در جدول  2آورده شده است .اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع عمده مشاهدهشده عبارتاند از :اسیدهای چرب
اشباع :دودکانوئیک اسید ( ،)C12:0مرستیک اسید ( ،)C14:0پالمتیک اسید ( ،)C16:0استریک اسید ( )C18:0و اسیدهای
چرب غیراشباع :پالمیتولئیک اسید ( ،)C16:1اوکتادکنئویک اسید ( ،)C18:1لینولئیک اسید ( ،)C18:2n-6لینولنیک اسید
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( ،)C18:3n-6ایکوزونئویک اسید ( ،)C20:1ایکوزوساترئونیک اسید ( ،)C20:5دوکوزانئویک اسید ( )C22:1و دوکوزاتترانئویک
اسید (.)C22:4جدول  5میزان اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع و نسبت بین آنها در سه شوری مختلف نشان میدهد.

جدول  .2ترکیب اسیدهای چرب در شوری های مختلف

573 ppt

07 ppt

53 ppt

5/52±7/50

5/55±7/20

5/50±7/72

3/22±7/30

3/30±7/70

7/02±7/20

5/22±7/22

7/03±7/22

5/22±7/25

55/02±7/00

23/00±5/22

22/25±7/25

5/52±7/22

2/25±7/22

2/52±7/53

0/53±7/22
5/07±5/70

53/30±5/20
3/72±5/72

53/50±7/55
5/0±7/23

)Octadecenoic acid (C18:1

2/00±2/02

57/23±5/53

52/20±7/22

)Linoleic acid (C18:2

5/32±7/23
-

7/32±7/72
50/20±5/00

7/35±7/75
25/2±7/22

5/75±7/55

5/02±7/50

7/5±7/73

)Eicosanoic acid (C20:0

5/05±7/5
5/02±7/22

7/33±7/73
5/52±7/55
2/53±7/50

5/30±7/00
5/30±7/70
5/50±7/52

)Eicosenoic acid (C20:1

2/23±7/72

7/22±7/72

7/55
7/55±7/75

اسید چرب
)Dodecanoic acid (C12:0
Tetradecanoic acid
)(C14:0
)pentadecanoic acid (C15
Hexadecanoic acid
)(C16:0
)Palmitoleic acid (C16:1
)Octadecanoic acid (C18:0

)Linolenic Acid (C18:3
)Stearidonic acid (C18:4n

)Eicosatrienoic acid(C20:4
)Ecisoapentanoicacid(C20:5
)Docosanoic acid (C22:1
)docosatetraenoicacid(C22:4

جدول  .5میزان اسیدهای چرب به تفکیک اشباع و غیر اشباع

573 ppt
37/23
23/33
0/20
27/02
5/72
37/2

07 ppt
33/22
27/25
0/0
52/30
5/20
02/32

53 ppt
25/75
32/30
50/55
50/02
7/02
33/02

میزان کل SFA
میزان کل USFA
میزان کل MUFA
میزان کل PUFA
نسبت SFA / USFA
درجه غیراشباعی )(DU

میزان اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع در شرایط مختلف در این پژوهش متفاوت بود .فقط در شوری  07 pptمیزان
اسیدهای چرب اشباع به غیراشباع نسبت به سایر شوریها بیشتر بود (شکل  .)5در کل تیمارها میزان اسیدهای چرب با پیوند
چندگانه نسبت به اسیدهای چرب با پیوند تک گانه ،بیشتر بود .شکل  5میزان اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع را در
شوریهای مختلف نشان میدهد.
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بحث
از بایودیزل به عنوان یک سوخت پاک یاد می شود زیرا عاری از هر نوع ترکیب آروماتیک و سولفوری است .در سالهای اخیر به
منظور پایی ن آوردن هزینه تولید بایودیزل مطالعات زیادی در زمینه استخراج سوخت زیستی از ریزجلبکها در سراسر جهان
انجام گرفته است .آنها در مقایسه با دانههای پرچرب خشکی ،دارای بازده فتوسنتزی و تولید زیستتوده بیشتر و رشد سریع-
تری هستند .همچنین درصد باالی اسیدهای چرب اشباع و  MUFAدر چربی ریز جلبکها باعث افزایش کیفیت بایودیزل می-
گردد (.)Atadashi et al., 2012
تولید سوخت زیستی از ریز جلبکها تحت تأثیر دو عامل میزان زیستتوده تولید شده و درصد وزنی چربی تولید شده قرار دارد
( .)Liang et al., 2009روشهای مختلفی برای افزایش تولید زیستتوده و چربی توسط ریز جلبکها وجود دارد.
( .)Chen et al., 2011برای این منظور ریز جلبکها را در شرایط استرس مانند شرایط کمبود نیتروژن ،افزایش آهن و
دیاکسیدکربن محیط کشت ،کشت ریز جلبک به صورت میکسوتروف ) (Mixotrophو افزایش شوری آب قرار میدهند
(.)Liang et al., 2009; Venkata Mohan and Devi, 2014; Wan et al., 2013
در این مطالعه میزان رشد ،چربی کل و ترکیبات اسید چرب  D. bardawilدر شوریهای مختلف با دما و دوره نوری ثابت
مورد بررسی قرار گرفت .بیشترین زیستتوده تولید شده در شوری  07گرم بر لیتر ( )5/2 M/L NaClبه میزان
 355 ±572 mg/Lمشاهده شد .زیستتوده تولید شده در سایر شوریها تفاوت محسوسی با این شوری نشان داد )(P≥0.05
(شکل  .)2اگرچه تعداد سلولها در شوری  573گرم در لیتر بسیار کمتر از تعداد سلولها در شوری  53گرم در لیتر بود
(شکل  ،)5با این وجود این اختالف در مقدار زیستتوده تولید شده مشاهده نشد .دلیل این امر را میتوان به بزرگتر شدن
سلولهای  Dunaliellaدر پاسخ به افزایش شوری نسبت داد ( )García et al., 2007با در نظر گرفتن این مطلب به نظر
میرسد میزان زیستتوده تولیدی نسبت به تعداد سلولها ،معیار مناسبتری برای سنجش میزان رشد است.
گونههای خانواده  Dunaliellaارگانیسمهایی هستند که شوریهای باال را تحمل میکنند و همین امر آنها را نماینده مناسبی
جهت بررسی تأثیر شوری بر جلبکها می سازد (.)Azachi et al., 2002; Takagi et al., 2006; Xu and Beardall, 1997
گونههای مختلف  Dunaliellaدر شوریهای مختلف نرخ رشد متفاوتی دارند ( .)Borowitzka and Siva, 2007مناسبترین
غلظت شوری برای رشد  Dunaliellaدر مطالعات مختلف ،متفاوت است Talebi .و همکاران در سال  2755مناسبترین
شوری جهت رشد  D. salinaرا یک مول بر لیتر ( )30 pptگزارش کردند ( .)Talebi et al., 2013bنتایج مطالعه حاضر با
گزارش  Talebiدر سال  2755همسو است .با اینوجود  Heidariو همکاران ( )2777باالترین میزان رشد این جلبک
جداسازی شده از دریاچه ارومیه را  5/0و  2/2مول بر لیتر ( )532-573 pptگزارش کرد .همچنین  Nikookarو همکاران
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(ppt

( )2772نشان دادند که باالترین میزان رشد  D. salinaجداسازی شده از دریاچه مهارلو در شوری یک و دو مول بر لیتر
 30/3و )552است .دلیل این تفاوت میتواند به میزان نور و  pHمحیط کشت بستگی داشته باشد .دلیل دیگر این اختالف
میتواند به دلیل سازگار شدن استرینهای دریاچهای به شوریهای باال طی زمان طوالنی باشد.

در بین انواع اسید چربیهای شناساییشده ،اسید پالمتیک ) (C16:0در هر سه شوری بیشترین مقدار را به خود اختصاص داد
(جدول  .)2همچنین جدول  2نشان میدهد که با افزایش شوری ،بر میزان اسید پالمتیک ) (C16:0از اسیدهای چرب اشباع،
لینولئیک ) (C18:2و لینولنیک اسید ) (C18:3از چربیهای غیراشباع افزوده شد (جدول )2؛ و با افزایش شوری قسمت عمده
اسیدهای چرب شناسایی شده در اعضای این خانواده را اسیدهای چرب  C18غیراشباع و  C16اشباع تشکیل میدهند ( Abd
 )El-Baky et al., 2004; Lee et al., 2014; Takagi et al., 2006که همسو با نتایج مطالعه حاضر است .در مقابل  Vanithaو
همکاران ( )2770در مقایسهی ترکیب اسید چرب دو واریته  D. bardawilو  D. salinaبیان کرد که میزان اسیدهای چرب
 C22و  C18:2به ترتیب در واریته بارداویل و سالینا دارای بیشترین مقدار بودند.
از میان اسیدهای چرب  50کربنه نیز میزان لینولئیک اسید ) (C18:2و استریدونیک اسید ) (C18:4بیشتر از سایر ترکیبات
 50کربنه شناسایی شده بود (جدول )2که با نتایج مطالعه  Talebiو همکاران در سال  2755مطابقت دارد
( .)Talebi et al., 2013aدر جدول شماره  2ترکیب اسیدهای چرب این گونه با سایر گونه های این جنس در داخل و خارج از
ایران مورد مقایسه قرار گرفته است.
میزان اشباع یا غیراشباع بودن اسیدهای چرب تشکیلدهنده چربیها یا به عبارت دیگر ترکیب اسیدهای چرب بر کیفیت
دارد
بسزایی
تأثیر
چربی
مختلف
منابع
از
آمده
دست
به
زیستی
سوخت
( .)Rasoul-Amini et al., 2011; Redel-Macías et al., 2012; Talebi et al., 2013aهر چقدر اسیدهای چرب اشباع در چربی
کل افزایش پیدا کند ،چربی کندتر اکسید شده و پایداری حرارتی بیشتر میشود و به طورکلی سرعت تخریب چربی کندتر
میشود ( .)Lin and Lin, 2012در مقابل با افزایش چربیهای غیراشباع نقطه انجماد کاهش پیدا میکند (.)Bowen, 2010
 Schenkو همکاران در سال  2770بیان کردند که بهترین کیفیت بیودیزل هنگامی حاصل میشود که نسبت 5/2/3بین
 C14:0/ C18:1/C16:1وجود داشته باشد .در این مطالعه شوری  573 pptنزدیکترین اعداد را به این نسبت با میزان 2/2/5/5
نشان داد .بیشترین اختالف نیز در شوری  53 pptبا مقدار  0/3/57/5مشاهده گردید .در مطالعه حاضر ریز جلبک D.
 bardawilدر سه شوری مختلف کشت داده شد .نتایج نشان داد که با افزایش شوری از  53 pptبه  07 pptمیزان  SFAافزایش
پیدا میکند با وجود اینکه در شوری  573 pptاز میزان اسیدهای چرب اشباع کاسته شد؛ اما همچنان نسبت به شوری 53
میزان  SFAبیشتر است (شکل  .)5اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع  52 ،52و  50کربنه از اسید چربهای مهم در
سوختهای زیستی میباشند (  .)Rasoul-Amini et al., 2011; Tang et al., 2011در این مطالعه نیز مقدار این اسید چربها
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مطالعات نشان میدهد که  Nannochloropsis salinaدر شوری  22 psuو  52به ترتیب دارای بیشترین رشد و میزان چربی
است و در شوریهای باالتر و پایینتر میزان رشد و چربی به شدت کاهش پیدا میکند ( .)Bartley et al., 2013همچنین
 Takagiو همکاران ( )2772در مطالعات خود بیان کردند که با افزایش شوری آب از  7/3 Mبه  23 ppt( 5/3 Mبه،)277
میزان چربی کل  D. salinaافزایش پیدا میکند .در مطالعه حاضر نیز با افزایش شوری از  53گرم بر لیتر  573گرم بر لیتر
میزان چربی کل از  53درصد به  22/2درصد رسید (جدول  .)5اما بررسیهای  Al-Hasanو همکاران ( )5300نشان داد که با
افزایش شوری از  2/3به  27درصد میزان چربی کل  D. salinaکاهش پیدا میکند .در مطالعات دیگر نیز درصد وزنی چربی
کل این جلبک بین  0تا  20درصد گزارش شده است ( Abd El-Baky et al., 2004; Schwenk et al., 2013; Takagi et al.,
 .)2006; Talebi et al., 2013aوجود تفاوت در مقدار چربی کل ریز جلبک میتواند به دلیل روش استخراج ( Lee et al.,
 ، )2010زمان برداشت ریز جلبک جهت استخراج چربی ( )Salim et al., 2013و تأثیر تفاوت شرایط محیطی؛ مانند شدت نور،
میزان هوادهی ،میزان مواد مغذی و شوری باشد ). (Takagi et al., 2006; Li et al., 2008a

دانشگاه هرمزگان

دوره  ،4شماره  ،3زمستان 3333

مجله بوم شناسی آبزیان

در بین اسیدهای چرب غیر اشباع نیز لینولیک اسید ( )50:2و استرادینوئیک اسید ( )50:2بیشتر از سایر چربیهای غیراشباع
اندازهگیری شد ( جدول .)2
جدول  .2تفاوتهای موجود در ترکیب اسید چرب در گزارشهای مختلف

منبع

C8:0
C12:0
C14:0
C15:0
C16:0
C16:1
C18:0
C18:1
C18:2
C18:4
C20:0
C20:4
C20:5
C22:0
C22:4

AbdEl-Baky et
al., 2004

Al-Hasan
et al., 1987

*Talebi et al., 2013a

*Talebi et al., 2013a

Rasoul-Amini et al.,
*2014

مطالعه حاضر

D. salina a

D. salina a

D. salina
)(Persian Gulf

D. salina
)(Shariati

D. salina

D. bardawiala

7/50-7/25
7/50-7/55
55/52-2/50
NR
5/25-23/22
2/30
NR
3/0 -7/55
3/0 -7/5
25/22-52/0
5/25-7/35
2/50-2/0
NR
2/25
2/55

NR
NR
3/2 -2/5
NR
27/5-53/2
5/0 -2/2
5/0-5/0
Trace
3 -0/0
50/2 -23/3
Trace
Trace
Trace
Trace
Trace

NR
NR
NR
NR

NR
NR
NR
NR

3/53±5/3
7/0± 7/5
2/20 ±5/2
22/35± 7/0
5/02 ± 7/3
22/55 ±2/2
5/22±7/5
NR
NR
NR
NR

52/2±5/3
2/23±7/2
5/3±7/2
25/20±2/5
2/20±7/2
27/52±5/3
5/2±7/5
NR
NR
NR
NR

NR

NR

2/5
25/5
NR
55/5
NR
5/5
NR
NR
NR
4/6
NR
NR

5/55-5/50
3/30 -7/02
7/03-5/22
55/0-22/2
2/25-2/52
0/5-53/3
3/72-5/0
52/20 -2/0
5/32-7/3
50/0-25/2
7/3-5/30
5/02-2/53
NR

0/5
NR

5/55-2/23

* مطالعات انجام شده در ایران :a ،اندازه گیری شده در شوری های متفاوت : NR ،گزارش نشده

به طور کلی ،ریزجلبک  D. bardawilخالص سازی شده از خلیج چابهار به دلیل تولید زیست توده باال ،میزان باالی ترکیبات
شیمیایی تجاری مانند انواع لیپیدها و عدم نیاز به زمین های زراعی و آب شیرین ( )Oren, 2005و با داشتن چربی کلSFA ،
( 25/75الی  )33/22درصد و  52/3( PUFAالی  ) 27/02پتانسیل زیادی برای تولید سوخت زیستی در سراسر کشور دارد .در
مناطق جنوبی کشور با آب و هوای گرم که احتمال اکسیداسیون سوخت زیستی بیشتر است ،باید درصد اسیدهای چرب
اشباع م تیله شده در سوخت زیستی باالتر باشد .در مقابل در مناطق سردسیر ایران میتوان از اسیدهای چرب غیراشباع متیله
شده به عنوان سوخت زیستی استفاده کرد ،زیرا نقطه انجماد پایینتری دارند .مطابق نتایج این تحقیق ریز جلبک
 D. bardawilدر محیطهای با غلظت شوری متفاوت ،درصد اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع خود را تغییر میدهد .این
ویژگی موجب میشود تا مطابق با شرایط اقلیمی مناطق از چربی این ریز جلبک به عنوان منبع سوخت زیستی استفاده کرد.
تشکر و قدردانی
از همکاری صمیمانه مسئولین آزمایشگاه کنترل کیفیت منطقه آزاد چابهار به ویژه سرکار خانم عباسی و باقری و همچنین
مسئولین محترم آزمایشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار سپاسگزاری میشود.
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نسبت به سایر ترکیبات چربی شناسایی شده فراونتر مشاهده شد که با نتایج حاصل از مطالعات عطاران ( Tang ،)5535و
همکاران ( Tornabene ،)2755و همکاران ( )5307مطابقت دارد .میزان باالی ترکیبات  50-52کربنه در ترکیب اسید چرب
 D. bardawilمی تواند دلیل دیگری بر مناسب بودن چربی حاصل از این جلبک به عنوان منبع سوخت زیستی باشد .طول
زنجیره ،درجه غیراشباع ،و نسبت چربی کل با تری گلیسرید ساخته شده خصوصیات مهم چربی جلبک برای تولید بیودیزل
است و ممکن است کیفیت بیودیزل را تحت تاثیر قرار دهد ).)Borowitzka, 1992
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