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 Azotobacterو باکتري  Chlamydomonas reinhardtiiتاثیر هم کشتی ریزجلبک 

chroococcum بر بهبود رشد بیومس ریزجلبک در شرایط فاضالب مصنوعی 
 4محمدي نژاد،قاسم و  3فتوکیان، محمد حسین، 2محکمی،افسانه ، 1شفیعی،شیما 

 انشجوي کارشناسی ارشد، گروه بیوتکنولوژي کشاورزي، دانشگاه شاهدد -1
 ستادیار پژوهشکده فناوري تولیدات گیاهی، دانشگاه شهید باهنر کرمانا -2

 گروه بیوتکنولوژي کشاورزي، دانشگاه شاهد دانشیار-3
 باهنر کرمانانشیار پژوهشکده فناوري تولیدات گیاهی، دانشگاه شهید د -4

 چکیده
ارد، اهمیت باالیی ریزجلبک و باکتري به دلیل مزایاي متعددي که د  هاي ترکیبیدر سالهاي اخیر استفاده از سیستم

 لبکریزج کشتی هم تاثیردر تصفیه پساب پیدا کرده است. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی 
Chlamydomonas reinhardtii باکتري و Azotobacter chroococcum ریزجلبک بیومس رشد بهبود بر 

 نمونه  و کرارت 3 در کدام هر باکتري به جلبک نسبت چهارانجام شده است. بدین منظور  مصنوعی فاضالب شرایط در
 روز چهارده و یک ايه زمان براي تصادفی کامال طرح قالب در ها داده آنالیز. مورد بررسی قرار گرفت زمان 4 در گیري

م کشتی هبر اساس نتایج بدست آمده مشخص شد که  .شد انجام SAS9.1 افزار نرم  از استفاده با کشت از پس
م ل معناداري مانع از اسیدي شدن محیط شد. همچنین مشخص شد که استفاده از سیستباکتري به شک-ریزجلبک

شود. در نهایت داري باعث افزایش وزن تر و خشک ریزجلبک در محیط فاضالب مصنوعی میکشتی به شکل معنیهم
داري گیري چگالی نوري به شکل معنیکشتی، بیومس تولیدي بر اساس اندازهسیستم هم مشخص شد که با بکارگیري

باکتري -کشتی ریزجلبککند. در مجموع نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که سیستم همافزایش پیدا می
 شود.می داري بر بهبود پارامترهاي رشدي و عملکرد ریزجلبک جهت زیست پاالییتاثیر مثبت و معنی

 کشتی، زیست پاالییکلمات کلیدي: ریزجلبک، باکتري، سیستم هم

 مقدمه
هاي انسانی تهاي زیست محیطی به یک معضل مهم در سطح جهان تبدیل شده و توسعه صنایع و فعالیامروزه آلودگی

محیطی ات زیستاثر ها، مشخص کردنباشد. توجه خاص به این موضوع و یافتن منابع ایجاد آلودگیعامل اصلی آن می
باشد. با پیشرفت و توسعه بسیاري از کشورها می هاي اصلی پژوهشی درهاي کاهش و کنترل آنها از اولویتو روش

رشد  اورزيفناوري و افزایش جمعیت، گسترش آلودگی در مناطق مختلف جهان به ویژه مناطق صنعتی، معدنی و کش
 به انسانی هاي فعالیت سایر و شوینده مواد روزمره، زندگی در آب از ). استفاده2000چشمگیري داشته است (میگر، 

 غنی این .کند می وارد آبی هاي اکوسیستم به را فسفر و نیتروژن زیادي مقدار کشاورزي و ساز و ساخت خصوص
 بر عالوه و ذاشتهگ اثر اکوسیستم عملکرد و ساختار روي تواند می منابع آبی یوتریفیکاسیون و مغذي مواد توسط شدن

 براي زیادي مضرات یتنها در آلودگیها این .بریزد هم به نیز اکوسیستم را آن تعادل و پایداري ، زیستی تنوع به آسیب
 آبی مهاياکوسیست به مازاد مغذي مواد ورود مناسب از روشی با باید دلیل همین به .داشت خواهد انسان خود

 ).2005و همکاران،  ( جاس و یا این مواد مغذي را از محیط هاي آبی حذف کرد کرد جلوگیري
موجودات زنده عمومًا  جاندارانی که تحت نام کلی جلبک طبقه بندي می شوند در حقیقت گروه وسیع و متنوعی از

چشمگیري با یکدیگر طبیعی  تفاوتهاي  فیزیولوژي و زیستگاه، را تشکیل می دهند که از نظر شکل  فتوسنتزکننده
چند میکرون فراتر نمی رود، طول برخی از جلبکهاي  دارند. به عنوان مثال، در حالی که اندازه ریزجلبک ها  از حد

سوي دیگر، به دلیل تنوع تکاملی  که طی میلیون ها سال حاصل شده  متر می رسد . از 60ماکروسکوپیک  به بیش از 
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قطبی تا چشمه هاي آب گرم)، شدت نور بسیار متنوع از لحاظ دما (مناطق  زیستگاههاي است جلبک ها قادرند در
ها در حوزه هاي مختلف تحقیقاتی و تجاري افزایش قابل در چند دهه اخیر، استفاده از ریزجلبکتابشی رشد کنند. 

جذب مواد آالینده هاي خاص خود از جمله سرعت رشد باال، قابلیت ها به دلیل ویژگیاي یافته است. ریزجلبکمالحظه
هاي مختلف و اي، رنگدانهزیست محیطی، تولید ترکیبات لیپیدي، بیوسنتز هیدروژن، تولید ترکیبات ارزشمند تغذیه

 ). 2012غیره، مورد توجه متخصصین بیوتکنولوژي قرار گرفته اند (کریستنسون و همکاران، 
هاي ها است. بسیاري از گونهکاربردي ریزجلبکزیست پاالیی و تصفیه آب (و فاضالب) یکی دیگر از حوزه هاي 

رفته گفاده قرار ها اعم از فلزات سنگین، نیترات، فسفات و ... مورد استریزجلبک براي پاالیش طیف وسیعی از آالینده
بفرد هاي منحصر گیها به دلیل ویژاند و در برخی از موارد نتایج قابل قبولی نیز به دست آمده است. در واقع، ریزجلبک

الما و شوند (سادیواره سلولی و مسیرهاي متابولیسمی که دارند کاندیداي مناسبی براي زیست پاالیی محسوب می
 ).2017همکاران، 

Azotobacter chroococcum  ا بي، بیضوي و کروي) ا باکتري گرم منفی و داراي حالت چند شکلی (میلهیک
هاي نامنظم، دسته میکرون و یا بیشتر که به صورت منفرد، زوج با 2تا  5/1میکرون و با قطر متوسط  طول سه تا هفت

ستند ولی پورزایی ههاي ازتوباکتر فاقد توان اسشود.گونهیهاي مختلف مشاهده مهایی با طولگاهی به صورت زنجیره
همترین م .دتنهاي پیرامونی متحرك بوده یا غیرمتحرك هسژكمعموالً تشکیل کیست یا سیست میدهند. به وسیله تا

 است انه منشاء گرفتهبه معنی رنگ و کوکوم یعنی د این گونه از دو کلمه کروآ  گونه ازتوباکتر، گونه کروکوکوم است.
داقل حه و میتواند تثبیت نیتروژن مولکولی به صورت غیر همزیست بود قادر به). این باکتري 2010(سرون و همکاران، 

 یبدن برايمول .ایدتثبیت نم) عموالً گلوکز(م ازاء هر گرم از کربوهیدرات مصرفیمولکولی را به  نیتروژن میلیگرم10
استفاده  ر قادر بهزتوباکتا هاي اکثر گونه تواند از وانادیم نیز به جاي آن استفاده کندیتثبیت نیتروژن ضروري است اما م

رف وژن مصبه عنوان منبع نیتراز نمک آمونیوم و نیترات هستند، همچنین میتوانند بعضی اسیدهاي آمینه را 
ر دیتروژناز نآنزیم  ازتوباکتر داراي آنزیم کاتاالز و همین طور سوپراکسید دیسموتاز فعالی است که راي حفاظت.کنند

 ). 2014جانگ و همکاران، ( برابر اکسیژن ضروري است
بهبود رشد بیومس جلبک، از همکشتی در این تحقیق با توجه به استفاده از ریزجلبکها در تصفیه فاضالبها و به منظور 

در شرایط فاضالب  Azotobacter chroococcumو باکتري  Chlamydomonas reinhardtiiیزجلبک ر
 استفاده شد. 1مصنوعی

 مواد و روش ها
ریزجلبک تحت  شود. کشتبررسی می (free cell)در این آزمایش همزیستی جلبک و باکتري ها در حالت آزاد 

میکرومول فوتون بر متر مربع بر ثانیه و هوادهی  60درجه سانتی گراد، نور  25 ±2کشت از نظر دما درشرایط مطلوب 
از مرکز ذخایر ژنتیکی ایران  Azotobacter chroococcumباکتري   .گرفتند قرار می TAP در محیط کشت 

ساعت در شیکر انکوباتور با   72ات 48و به مدت  توسط مرکز فوق کشت این باکتريتوصیه شده براي در محیط تهیه و 
 10به1و  5به1، 1به1سه نسبت  همکشتی، منظور هبقرار داده شد.  دور در دقیقه 120درجه سانتی گراد و  30دماي 

جی و همکاران  روشدر فاضالب مصنوعی کشت  داده شد. محیط فاضالب مصنوعی بر اساس  به باکتري ریزجلبک
و  و در نهایت وزن تر pH ،در بازه هاي مختلف  میزان رشد بیومس .)1-ول (جد تهیه شدبا کمی تغییرات  2018

بود. در این تحقیق جامعه آماري شامل  خشک ریز جلبک اندازه گیري شد. گروه کنترل شامل کشت منفرد ریزجلبک
زمان (یک، سه، هفت و چهارده روز پس از  4تکرار و  نمونه گیري در  3چهار نسبت جلبک به باکتري هر کدام در 
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کشت) و چند مرتبه از هر ارلن می باشد. آنالیز داده ها در قالب طرح کامال تصادفی براي زمان هاي یک و چهارده روز 
 انجام شد. SAS9.1استفاده از  نرم افزار پس از کشت با 

 : محیط فاضالب مصنوعی1-جدول
 mg/lمقدار  نام ردیف

1 Glucose ۳۰۰ 
2 Nh4CL 22,16 
3 KNo3 6,57 
4 NaNo2 1,08 
5 KH2Po4 5,09 
6 MgSo4 7H2o 12 

 
 نتایج و بحث

یست زن راهکاري براي بهبود راندمان فرایند باکتري بعنوا-هاي هم کشتی ریزجلبکدر سالیان اخیر، استفاده از سیستم
یش قدرت ها، حضور باکتري نه تنها باعث افزاپاالیی مورد توجه محققان زیادي قرار گرفته است. در این سیستم

ها از محیط نیز به شکل قابل شود، بلکه میزان جذب آالیندهها میهاي باالي آالیندهمانی ریزجلبک در برابر غلظتزنده
آل براي زیست پاالیی در مقیاس یک سیستم ایده باکتري را به-کشتی ریزجلبکیابد. این امر، هماي افزایش میمالحظه

ها از وارگانیزمراسیدیته محیط یکی از عوامل موثر بر رشد میک). 2010صنعتی تبدیل نموده است (تانگ و همکاران، 
ین تواند باعث کاهش رشد، اختالل در فعالیتهاي زیستی و حتی از بها و باکتري است و تغییرات آن میجمله ریزجلبک

شود. اول این که  محیط به دو دلیل حائز اهمیت محسوب می pHرفتن میکروارگانیزم شود. در رابطه با زیست پاالیی، 
کند. از تلف تغییر پیدا میهاي مخpHها در ه قدرت زیست پاالیی توسط ریزجلبکدهد کمطالعات انجام شده نشان می

ه تواند قدرت زندها در محیط آب یا خاك باعث تغییر اسیدیته محیط می شود و این امر میسوي دیگر، وجود آالینده
). بدین 2013، همکاران مانی و رشد و تولید بیومس ریزجلبک را به شکل معنی داري تحت تاثیر قرار دهد (رنوکا و

در روز اول و ش محیط واکن pHمیکروارگانیزم بر تغییرات هم کشتی و کشت منفرد  منظور در این مطالعه، اثر تیمار
) با p<.0001. در روز اول و چهاردهم تیمارهاي همکشتی اختالف معنی داري (مورد مطالعه قرار گرفتچهاردهم 

بک بود. مقایسه باکتري به ریزجل 1:10مربوط به نسبت  pHدند. که باالترین شاهد یا کشت منفرد ریزجلبک نشان دا
ر دی دار داشتند ولی تیمارها در روز اول بعد از کشت با هم اختالف معن pHمیانگین با روش دانکن نشان داد میانگین 

 رها تفاوت معنیایر تیمااختالف معنی داري نشان ندادند در صورتیکه س 1:10و  1:5روز چهاردهم بعد از کشت نسبت 
 داري داشتند.

ر ن خشک و تکن وزوزن تر و خشک تیمارها چهارده روز بعد از کشت اندازه گیري شدند. بر اساس مقایسه میانگین دان
دو گروه باهم  کهبا هم تفاوت معنی داري نداشتند در صورتی 1:1و کشت شاهد با نسبت  1:10با  1:5در نسبت هاي 

ثیر معنی دار هم ) مبنی بر تا2018). این نتایج با یافته هاي جی و همکاران (p<.0001ن دادند (اختالف داري نشا
متر نانو 750یومس ریزجلبک مطابقت دارد. اندازه گیري جذب نوري در طول موج باکتري بر ب -کشتی ریزجلبک

)750OD(  به منظور اندازه گیري بیومس ریز جلبکChlamydomonas reinhardtii  ر نتایج وزن خشک و تبا
 ریزجلبک مطابقت دارد. 

کشتی یک راهکار نتجه گیري نهایی: براساس نتایج بدست آمده در این تحقیق مشخص شد که استفاده از سیستم هم
موثر و در عین حال ساده براي بهبود عملکرد ریزجلبک جهت زیست پاالیی و تصفیه فاضالب است. این نتنایج بار دیگر 

کند. همانگونه که در ها را تایید میهاي هم کشتی در بهبود قابلیتهاي رشدي و عملکردي ریزجلبکمکارآیی سیست
توان مطالعات پیشین اشاره شده و در تحقیق حاضر نیز مشاهده شده است، با استفاده از یک سیستم هم کشتی می
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ها را به ردي جهت بهبود پاالیش آالیندههاي عملکپارامترهاي رشدي ریزجلبک را بهبود بخشید و از سوي دیگر شاخص
هاي زیست پاالیی که با استفاده از شود در پروژهاي ارتقاء بخشید. بر این اساس توصیه میشکل قابل مالحظه

کشتی که از ترکیب جلبک و باکتري براي بهبود راندمان زیست پاالیی هاي همشوند، از سیستمها انجام میریزجلبک
 استفاده شود. 

 
 A1-B5جلبک به باکتري،  1:1نسبت  A1-B1جلبک به باکتري،  1:0نسبت  A1-B0روزه.  14در دوره زمانی  pH: نمودار تغییرات 1-شکل

 جلبک به باکتري 1:10نسبت  A1-B10جلبک به باکتري،  1:5نسبت 
 

 
جلبک  1:1نسبت  A1-B1جلبک به باکتري،  1:0نسبت  A1-B0وزه. ر 14در پایان دوره  (FW)و وزن تر  (DW): نمودار وزن خشک 2-شکل

 جلبک به باکتري 1:10نسبت  A1-B10جلبک به باکتري،  1:5نسبت  A1-B5به باکتري، 
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1A-جلبک به باکتري،  1:1نسبت  1B-1Aجلبک به باکتري،  0:1نسبت  0B-1Aروزه..  14در دوره زمانی  750OD: نمودار تغییرات 3-شکل

B5  ک به باکتري، جلب 1:5نسبتA1-B10  جلبک به باکتري 1:10نسبت 
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Abstract 
Application of microalgae-bacteria symbiosis system had gained much attention during 
recent years owing to its numerous advantages. In this regard, the present study was 
conducted to evaluate the impact of Chlamydomonas reinhardtii and Azotobacter 
chroococcum on improved growth and biomass production of microalgae under 
synthetic wastewater condition. For this purpose, four microalgae: bacteria 
concentrations in three replications was studied by sampling at four intervals. Data 
analysis was performed under completely randomized design at days one and 14 after 
co-culture using SAS9.1 software. The results obtained in this research revealed that 
microalgae-bacteria symbiosis system significantly mitigated acidification of 
wastewater medium. Moreover, application of symbiosis system significantly increased 
fresh and dry weight of the microalgae in wastewater. Finally, it was observed that 
application of microalgae-bacteria symbiosis system significantly improved biomass 
production measured by optical density. In general, the findings of this research imply 
that microalgae-bacteria symbiosis system has significant impact on improvement of 
microalgae’s growth and functional parameters for bioremediation.  
Keywords: microalgae, bacterium, symbiosis system, bioremediation 
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