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بب استفبدٌ از ريش   Nanochloropsis oculataبرداشت زیتًدٌ ریسجلبک 

 الکتريفلًکًالسیًن
(1)علی جببری

 (1)زادٌ ؛ فلًرا محمذی(2)؛ کیًمرث ريحبوی*

alijaberi52@yahoo.com 

 1311/79159داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ ثٌذرػجبط، صٌذٍق پغتی :-1

 79145-1597پزٍری. صٌذٍق پغتی :  فبرط ٍ دریبی ػوبى، ثخؼ آثشی پضٍّؾکذُ اکَلَصی خلیح-2

 1391 هْزتبریخ پذیزػ :                             1391 هزدادتبریخ دریبفت : 

 چکیذٌ

ؽابى در هیایک کؾات، ثاِ ػٌاَاى یاک چابلؼ         ّب ثِ دلیل دارا ثَدى اًذاسُ کَچک ٍ هیشاى تغلیظ پبئیي ّشیٌِ ثزداؽت ریشخلجک  

گزدد. در هطبلؼِ حبضز، اهکبى اعتفبدُ اس رٍػ الکتزٍفلَکَالعیَى )خزیبى هغاتمین ثازقب ثازای ثزداؽات سیتاَدُ       ثشرگ هیغَة هی

ٍ  aس هییک کؾت هَرد آسهبیؼ لازار گزفات. هیاشاى تزکیجابو ثیَؽایویبیی، کلزٍفیال       ا  Nanochloropsis oculataریشخلجک 

رٍس پااظ اس تغلاایظ ثااب خزیاابى الکتزیغاایتِ تؼیاایي گزدیااذ. ًتاابیح    N. oculata 10ریشخلجااک  (viability)پااذیزی  هیااشاى رٍیااؼ

جک ثاب ایاي رٍػ ّیوگًَاِ کبّؾای در هیاشاى      ًؾبى داد کِ علَل تغلیظ ؽذُ ریشخل aویبیی ٍ کلزٍفیلیّبی تزکیجبو ثیَؽ گیزی اًذاسُ

در همبیغِ ثب ؽبّذ را ًؾبى ًذاد. ّووٌیي ًتبیح ًؾبى داد کِ کابرایی فلَکَالعایَى ثاب افاشایؼ هیاشاى       aویبیی ٍ کلزٍفیلیتزکیجبو ثیَؽ

ثاَد. ثیؾایٌِ کابرایی     ٪97تب  85ٍلت ثِ اًذاسُ  10تب  3خزیبى هغتمین الکتزیغیتِ افشایؼ یبفت. هیشاى کبرایی فلَکَالعیَى در ٍلتبصّبی 

پذیزی ثذعات   عبػت صَرو گزفت. هیشاى رٍیؼ 2دلیمِ ٍ در کوتزیي سهبى ًؾغت  30ٍلت پظ اس  10، در ٍلتبص ٪97 فلَکَالعیَى،

ّب در ؽزایک خاَثی اس   ٍلتب ًؾبى داد کِ علَل 3-10پظ اس فلَکَالعیَى ثب خزیبى ثزق هغتمین ) N. oculataآهذُ ثزای ریشخلجک 

ّبی غیز فلَکَلِ در سیز هیکزٍعکَح ًَری دیاذُ ًؾاذ. ایاي هطبلؼاِ ثاِ       ز ؽکل لزار داؽتِ ٍ تفبٍو لبثل تؾخیصی ثیي آًْب ٍ علَلًظ

تَاًذ  ثَدُ، اس ایٌزٍ هی N. oculataهَثز ثزای فلَکَلِ ًوَدى علَل ریشخلجک   رٍؽٌی ًؾبى دادُ اعت کِ الکتزٍفلَکَالعیَى رٍػ

 ّبی تکثیز در ًظز گزفتِ ؽَد. پزٍری ٍ کبرگبُ آٍر در تَلیذ ریشخلجک تغلیظ ؽذُ ثزای صٌؼت آثشیثِ ػٌَاى یک خبیگشیي عَد

    

            .پزٍری ، کبرایی فلَکَالعیَى، الکتزٍفلَکَالعیَى، آثشی  Nanochloropsis oculataریشخلجک،  کلمبت کلیذی:
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 مقذمٍ.1

ّبی تکثیز آثشیبى ثِ  در کبرگبُّب  کؾت اًجَُ ریشخلجک      

ّشیٌِ کل تَلیذ را در ثز  ٪30هٌظَر تَلیذ غذای سًذُ حذٍد 

راّکبرّبی خبیگشیي کِ دارای ارسػ ثْیٌِ ثَدُ  ب.10)گیزد  هی

اعتفبدُ اس رٍػ  ؽبهلٍ ثیؾتز هَرد ثزرعی ٍ تَخِ لزار گزفتِ 

هخوز یب  اعتفبدُ اس،  کزدى ریشخلجکٍ خؾک هیکزٍکپغَلِ 

. اس عَیی راّکبر ب18ثبؽذ ) هی هخوز ٍ ثبکتزی پبیِغذاّبیی ثز

ّبی اخیز هَرد تَخِ لزار گزفتِ تغلیظ سیتَدُ  دیگزی کِ در عبل

در ثزداؽت سیتَدُ دارای کبرایی ثبالیی ب کِ 17) ثَدُخلجکی 

ّبی سیبدی ّووَى فیلتزاعیَى،  تکٌیک .ریشخلجکی هی ثبؽذ

دّی ٍ فلَکَالعیَى ثزای ثزداؽت سیتَدُ  رعَةعبًتزیفیَص، 

، اهب ثِ ّزحبل ب28)گیزد  ریشخلجکی هَرد اعتفبدُ لزار هی

ثبؽٌذ. در  ّب ًمطِ ضؼف خَدؽبى را دارا هی ّزکذام اس ایي رٍػ

ایي هیبى رٍػ فلَکَالعیَى ثطَر ًغجی ّن عبدُ ٍ ّن راّکبر 

 .ب19 ،15ذ )ثخؼ در ثزداؽت سیتَدُ ریشخلجکی هی ثبؽ ًَیذ

 (DC)هطبلؼبو سیبدی در اعتفبدُ اس خزیبى ثزق هغتمین      

 خلجکی اس عتَى آة اًدبم گزفتِ اعتریشثزای ثزداؽت سیتَدُ 

ًَع خزیبى ٍ ؽذو ٍلتبص اس فبکتَرّبی کلیذی ٍ تؼییي کٌٌذُ ٍ 

ب. 30، 11، 3) ثبؽٌذ در کبرایی رٍػ الکتزٍفلَکَالعیَى هی

افشایؼ هیشاى کبرایی  ػالٍُ ثزؽذو خزیبى ٍ ٍلتبص ثبالتز 

تغلیظ ًیش سهبى  ثبػث کبّؼ ،ثزداؽت سیتَدُ ریشخلجکی

  ب.3، 1گزدد ) هی

ّبی تغلیظ  ثیؾتزیي هطبلؼبو در ثخؼ تَعؼِ تکٌیک      

ّبی سائذ  ُ خلجکی اس آةدّب، ثز رٍی ثزداؽت سیتَ ریشخلجک

(waste water) ػلیزغن ایي ثزخی  ب،20) هتوزکش ؽذُ اعت

اعتفبدُ ٍ ثب ّذف ّب   اس ایي هطبلؼبو ثِ هٌظَر تغلیظ ریشخلجک

. در داخل ب23) ثبؽذ ّبی تکثیز هبّیبى دریبیی هی کبرگبُدر

صَرو گزفتِ اعتفبدُ اس در ایي سهیٌِ ای کِ  کؾَر تٌْب هطبلؼِ

پبالیؼ پغبة ًبؽی اس  ثِ هٌظَررٍػ الکتزٍفلَکَالعیَى 

حبصل اس ایي ثزرعی ًؾبى ًتبیح  ٍ ثَدُ اعتّبی صٌبیغ  ّزسآة

کِ کبرایی ایي رٍػ در ثزداؽت هَاد هؼلك در پغبة ٍ  داد

 . ب3) رعیذُ اعت ٪100ٍ  ٪5/99 ثِ هیشاى کلزٍفیل ثِ تزتیت

 َب  ريش ي مًاد. 2

  N. oculata   ریسجلبککشت 

پزٍری  اس فبیکَلت ثخؼ آثشی N. oculata   ریشخلجک       

 ذ.یگزد فبرط ٍ دریبی ػوبى تْیِ  پضٍّؾکذُ اکَلَصی خلیح

لیتز  5/2لیتزی هیتَی  3ّبی  ظزفدر  ًبًَکلزٍپغیظ ریشخلجک

تیت ؽزایک  f/2آة دریبی اعتزیل ؽذُ هیتَی هییک کؾت 

  8، للیبئیت ppt 30، ؽَری C 25-22°یکغبى ثب درخِ حزارو 

در رٍس  10ثِ هذو   ٍ h (light: dark) 12:12  ٍ پزیَد ًَری

 1ّز رٍس عِ ًوًَِ  .ب13) کؾت دادُ ؽذآسهبیؾگبُ فبیکَلت 

ٍ ثب هیلَل  ِثزداؽتا رکؾت دادُ ؽذُ   لیتزی اس ریشخلجک هیلی

ثب اعتفبدُ اس الم ؽوبرػ ّوَعیتَهتز الذام عپظ  لَگل تثجیت ٍ 

 ذ. هیشاى رؽذ ٍیضُ ًیش ثب اعتفبدُ اس فزهَل یگزد ثِ ؽوبرػ علَلی 

µ= ln (N1/N0)/ (t1-t0)  ارائِ ؽذُ تَعکGuillard  

تزاکن  N0  ٍN1رؽذ ٍیضُ،  µ در آى ذ، کِهآ ثذعت ب 1973)

 .ب14) ثبؽذ ّبی صفز ٍ هؾخص  هی علَل فیتَپالًکتَى در سهبى

  ریسجلبک (harvesting) َبی تغلیظ ي برداشت ريش

 الکتريفلًکًالسیًناز طریق 

  ریشخلجکلیتز اس  هیلی 500در ایي رٍػ ثِ هیشاى      

ثزداؽت ًوَدُ ٍ در پبیبى هزحلِ رؽذ لگبریتوی را  ًبًَکلزٍپغیظ

فلشی اس   یک خفت صفیٍِ  ریختِلیتز  هیلی 800ّبی  درٍى ثؾز

در هتز  هیلی 2هتز ٍ ضخبهت  عبًتی 12×3آلَهیٌیَم ثِ اثؼبد  خٌظ

هتز ٍ ثِ یک  عبًتی 2. فبصلِ صفیبو اس یکذیگز آى تؼجیِ گزدیذ

V cmثب ٍلتبص  ACهَلذ ثزق 
در  ب.21گزدیذ )هتصل  60−5 1-

ٍلت ثِ هٌظَر تغلیظ  10ٍ  5، 3، 1ّبی  ایي رٍػ اس ٍلتبص

تغلیظ ریشخلجک  1ؽکل  .گزدیذّب اعتفبدُ  ریشخلجک

ًبًَکلزٍپغیظ را ثب اعتفبدُ اس رٍػ الکتزٍفلَکَالعیَى ًؾبى 

 دّذ.  هی

 

 

  ... با  Nanochloropsis oculata برداشت زيتوده ريسجلبک                                                                 و همكاران               جابری 
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 : تغلیظ ریسجلبک وبوًکلريپسیس بب استفبدٌ از  1 شکل     

 الکتريفلًکًالسیًنريش                       

 

 (Harvest Efficiency)محبسبٍ کبرایی برداشت 

 َب  ریسجلبک

 Harithکبرایی ثزداؽت ثب اعتفبدُ اس راثطِ ارائِ ؽذُ تَعک      

 :ُ اعتذهآ ثذعت   ب2009) ٍ ّوکبراى

HE= 100% − [(Cf ⁄ Ci)]× 100% 

تزاکن علَل خلجکی پظ اس  ًؾبى دٌّذُثِ تزتیت  Cf  ٍCiکِ 

 .ب16) ثبؽذ تغلیظ ٍ پیؼ اس تغلیظ هی

 بررسی کشت ديببرٌ ریسجلبک تغلیظ شذٌ

در ایي عزی اس آسهبیؼ حدن هؾخصی اس ریشخلجک تغلیظ       

 1ّبی  در ارليرا  َکَالعیَىلرٍػ الکتزٍفؽذُ ثب اعتفبدُ اس 

لیتز آة دریبی اعتزیل ؽذُ هیتَی  هیلی 750لیتزی هیتَی 

-C 25°تیت ؽزایک یکغبى ثب درخِ حزارو  f/2هییک کؾت 

 :h (light  ٍ پزیَد ًَری  8، للیبئیت ppt 30، ؽَری 22

dark) 12:12  تب اهکبى  کؾت دادُ ؽذدر آسهبیؾگبُ فبیکَلت

 کؾت دٍثبرُ آى هَرد آسهبیؼ لزار گیزد.

 وبوًکلريپسیسجلبک ریسآوبلیس ترکیببت بیًشیمیبیی 

در هزحلِ رؽذ لگبریتوی ثزای  ًبًَکلزٍپغیظ  ریشخلجک      

تؼییي هیشاى سیتَدُ خؾک، خبکغتز، کلزٍفیل, پزٍتئیي، لیپیذ ٍ 

رٍػ ثب اعتفبدُ اس کزثَّیذراو ثزداؽت ؽذُ ٍ 

تغلیظ گزدیذُ تب هَرد آًبلیش ثیَؽیویبیی  الکتزٍفلَکَالعیَى

اى ٍسى خؾک، حدن هؾخصی اس ثزای تؼییي هیش لزار گیزد.

حزارو  دار ٍ در درخِ خلجک تغلیظ ؽذُ را درٍى اًکَثبتَر في

°C 540  عبػت لزار دادُ تب ٍسى خؾک ثبثت ثذعت  2ثِ هذو

عٌدی ثؼذ اس عَساًذى در کَرُ  آیذ ٍ  خبکغتز ًیش اس طزیك ٍسى

ّبی هزعَم  ثب اعتفبدُ اس رٍػ C 540°حزارو  در درخِ

AOAC (1997پزٍتئیي کل ثب هیشاى  .ب2گزدیذ )گیزی  اسُب  اًذ

ٍ هیشاى آى ثب اعتفبدُ اس ِ صَرو گزفت  ِ ؽذُئارا اعتفبدُ اس رٍػ

 .ب22گزدیذ )آلجَهیي ثؼٌَاى اعتبًذارد ٍ اعپکتزٍفتَهتزی تؼییي 

تَعک هیلَل  ّبی هَخَد ٍهیشاى چزثی کل ثب اعتفبدُ اس رٍػ 

عٌدی  اس طزیك ٍسى ػٌَاى حالل ٍِ ث ب1:2) هتبًَل-کلزٍفزم

اس تفبضل هدوَع  ًیش کزثَّیذراو کلهیشاى  .ب6گزفت )صَرو 

 .آهذُ اعتثذعت  100پزٍتئیي، لیپیذ ٍ خبکغتز اس 

 aتعییه میسان کلريفیل 

اعتخزاج ؽذُ ٍ  ٪90ثب اعتفبدُ اس حالل اعتي  aکلزٍفیل       

همذار آى ثَعیلِ اعپکتزٍفتَهتزی تؼییي ٍ ثِ کوک هؼبدالو ارائِ 

ُ ذهثذعت آب Strickland  ٍParsons (1989ؽذُ تَعک 

 .ب26اعت )

 تجسیٍ ي تحلیل آمبری 

ٍارد  Excelافشار  ّبی ثذعت آهذُ در ًزم اطالػبو ٍ دادُ       

گزدیذ.  ؽذُ ٍ ًتبیح تَصیفی ثصَرو خذٍل ٍ ًوَدار تْیِ 

ّبی  آسهَى اعتفبدُ اسٍ ثب   SPSSتیلیل آهبری ًتبیح در ثزًبهِ 

  ٍ آسهَى  (ANOVA)طزفِ ٍاریبًظ یک پبراهتزی آًبلیش

ّب هَرد ثزرعی  دادُ هیبًگیي خْت همبیغِ Duncanتفزیمی 

در ًظز گزفتِ   P< 05/0 ّب دار ثزای دادُ ثکبر رفتِ ٍ عطح هؼٌی

 ؽذ. 

 . وتبیج3

 پبرامترَبی رشذ

day)ًزخ رؽذ [پبراهتزّبی رؽذ  1خذٍل ؽوبرُ     
–1

، تزاکن (

10×)علَلی 
6
 cell mL

–1
pg cell), ٍسى علَلی(

–1
)  ،

g L)سیتَدُ خؾک 
–1

a [(mg L ٍ هیشاى کلزٍفیل (
–1

را در  (

 ًؾبى هی دّذ. در ؽزایک آسهبیؾگبّی N. oculataریشخلجک 
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در  N. oculata: پبرامترَبی رشذ ریسجلبک 1جذيل 

 شرایط آزمبیشگبَی

 

 

 

 

 

 

لیتزی  3 در ارلي را N. oculataتزاکن ریشخلجک  2ؽکل       

دّذ.  را ًؾبى هی رٍس کؾت در ؽزایک آسهبیؾگبُ 11طی 

ؽَد، ثیؾیٌِ تزاکن ریشخلجک در  ّوبًگًَِ کِ در ؽکل دیذُ هی

cell mLثِ  11پبیبى رٍس 
–1 106

 رعیذُ اعت.  4/64×

 

 

 

 

 

 

 

 

ريز  11لیتری طی  3: تراکم ریسجلبک در ارله 2شکل 

 کشت در شرایط آزمبیشگبَی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Nيزن خشک( در ریسجلبک  ٪ترکیببت بیًشیمیبیی )

oculata َبی مختلف در يلتبش 

در  ٍسى خؾکب ٪ثیَؽیویبیی )تزکیجبو   2خذٍل ؽوبرُ 

دّذ.  ّبی هختلف را ًؾبى هی ٍ در ٍلتبص N. oculataریشخلجک 

ثیؾیٌِ هیشاى تزکیجبو ثیَؽیویبیی در ریشخلجک ًبًَکلزٍپغیظ 

پظ اس تغلیظ ؽذى ثب اعتفبدُ اس رٍػ فلَکَالعیَى ثِ تزتیت 

 ؽبهل پزٍتئیي، کزثَّیذراو، خبکغتز ٍ لیپیذ ثَدُ اعت.

بب استفبدٌ از   N. oculataکبرایی برداشت ریسجلبک 

 ريش الکتريفلًکًالسیًن

کبرایی ثزداؽت ریشخلجک ًبًَکلزٍپغیظ را ثب  3ؽکل        

اعتفبدُ اس رٍػ الکتزٍفلَکَالعیَى ٍ در ٍلتبصّبی هختلف ًؾبى 

گزدد ثیؾیٌِ کبرایی  دّذ. ّوبًگًَِ کِ در ؽکل هؾبّذُ هی هی

افشایؼ هیشاى ٍلتبص افشایؼ یبفتِ ٍ ّووٌیي ثزداؽت ریشخلجک ثب 

کبرایی ثزداؽت در ٍلتبصّبی ثبالتز در سهبى کوتز صَرو گزفتِ 

پظ اس دلیمِ  20اعت. ثِ ّویي تزتیت ثیؾیٌِ کبرایی ثزداؽت 

ثَدُ ٍ در تیوبر ؽبّذ کِ اس  5ٍ  10ؽزٍع آسهبیؼ در ٍلتبصّبی 

ًؾذُ، کبرایی خزیبى ثزق ثزای فلَکَلِ کزدى ریشخلجک اعتفبدُ 

ثزداؽت ًشدیک ثِ صفز ثذعت آهذُ اعت. کبرایی ثزداؽت 

رعیذُ اعت.  ٪98ٍلت ًشدیک ثِ ثیؼ اس  10ریشخلجک در ٍلتبص 

ًتبیح ثِ رٍؽٌی ًؾبى دادُ اعت کِ اختالف هؼٌی داری ثیي 

  ب.P<05/0) تیوبرّبی هَرد آسهبیؼ ٍ ؽبّذ ٍخَد دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. oculataپبراهتزّبی رؽذ ریشخلجک 

44/0  ًزخ رؽذ 

22/1±32/64  تزاکن علَلی 

17/5  ٍسى علَلی 

07/0±32/3  سیتَدُ خؾک 

76/0±03/6  a کلزٍفیل   

 

 

 َبی مختلف در يلتبش N. oculataریسجلبک  يزن خشک( ٪ترکیببت بیًشیمیبیی ): 2جذيل 

ٍسى خؾکب ٪تزکیجبو ثیَؽیویبیی )  

  خبکغتز کزثَّیذراو لیپیذ پزٍتئیي

10/1±98/33  21/1±57/14  82/3±95/23  84/1±91/17  ؽبّذ 

42/1±75/33  62/0±48/24  84/2±48/24  07/1±37/17 ٍلت1   

48/1±51/33  02/1±33/14  36/1±50/24  81/0±68/17 ٍلت3   

10/1±90/32  90/0±95/13  42/1±35/24  39/1±20/17 ٍلت5   

01/1±30/32  12/1±45/13  25/1±99/24  72/0±27/18 ٍلت10   
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يپسیس بب : کبرایی برداشت ریسجلبک وبوًکلر3شکل 

 لًکًالسیًن در يلتبشَبی مختلفاستفبدٌ از ريش الکتريف

 

 N. oculataقببلیت کشت مجذد ریسجلبک 

 .Nلبثلیت کؾت هدذد )سًذى هبًذىب ریشخلجک  4ؽکل      

oculata  را پظ اس تغلیظ ثب اعتفبدُ اس ٍلتبصّبی هختلف در

دّذ. ّوبًگًَِ در ؽکل هؾبّذُ  ؽزایک آسهبیؾگبّی ًؾبى هی

گزدد ثب افشایؼ هیشاى ٍلتبص ثزق، هیشاى کبرایی ثزداؽت  هی

سیتَدُ ریشخلجکی افشایؼ یبفتِ ٍ لبثلیت کؾت هدذد کبّؼ 

ثَدُ ٍ  ٪95ٍلت کبرایی ثزداؽت ثیؼ اس  10یبثذ. در ٍلتبص  هی

رعیذُ اعت. کؾت هدذد  ٪50لبثلیت کؾت هدذد کوتز اس 

هی ثبؽذ کِ اختالف  ٪95ریشخلجک در ؽبّذ ثیؼ اس 

 هَرد عٌدؼ ًؾبى دادُ اعت یداری را ثب تیوبرّب هؼٌی

(05/0>P.ب 

 

 

 

 

 

 

 

: احر يلتبشَبی مختلف بر ريی قببلیت زوذن مبوذن  4شکل 

کبرایی برداشت ریسجلبک  N. oculata ( .REریسجلبک 

 قببلیت زوذٌ مبوذن یب کشت مجذد( CVي 

 . بحج4

علَلی  ّبی تک ّب کِ تیت ػٌَاى هیکزٍارگبًیغن ریشخلجک      

ثِ ػٌَاى ٌذ اًتَ کِ هی ًوبیٌذ ای هی ؽٌبختِ هی ؽًَذ تَلیذ سیتَدُ

ثِ ػٌَاى هٌجغ  پزٍری آثشیغذا ثِ هصزف اًغبى ثزعذ ٍ یب در 

تَلیذ ب. 25، 19غذایی خَة در تغذیِ هبّی ٍ هیگَ ثکبر رًٍذ )

ارسػ  ریشخلجک ؽبهل کؾت، ثزداؽت سیتَدُ ٍ اعتخزاج هَاد ثب

اس سیتَدُ ریشخلجکی ٍ یب اعتفبدُ آى در تغذیِ آثشیبى ثِ ػٌَاى 

ثبؽذ. اس توبهی هزاحل اخزایی ثکبر رفتِ در تَلیذ  غذای سًذُ هی

ثزداؽت سیتَدُ اس کؾت دارای اّویت ثغیبری ّن اس ریشخلجک، 

ؽَد کِ  ثزآٍرد هی .ب5) ثبؽذ آٍری هی دیذگبُ التصبدی ٍ ّن في

ارسػ کل سیتَدُ  ٪30تب  20حذالل ریشخلجکی ثزداؽت سیتَدُ 

ب. ًتبیح ًؾبى دادُ اعت کِ هیشاى رؽذ 12) گیزد  خلجکی را در ثز

کؾت در  11در رٍس  ٍیضُ، تزاکن علَلی ٍ سیتَدُ ایي ریشخلجک

day)لیتزی ثِ تزتیت   3  ارلي
-1

)44/0 ، cell mL
–1 106

×4/64 

ٍ (g L
–1

تَاًذ ثِ  رعیذُ اعت. اس ایٌزٍ ایي ریشخلجک هی 32/3 (

خبطز ًزخ رؽذ سیبد ٍ لبثلیت تَلیذ سیتَدُ ثبال ثِ هٌظَر تغذیِ 

پزٍری هَرد تَخِ پزٍرػ دٌّذگبى لزار  الرٍ هبّی در آثشی

 ب.  29گیزد )

 (N. oculata)ًبًَکلزٍپغیظ ریشخلجک ػالٍُ ثز ایي،       

ثبالی چزثی ثَیضُ اعیذّبی چزة ثخبطز دارا ثَدى هیشاى 

اس ایٌزٍ، ایي ریشخلجک  غیزاؽجبع هَرد تَخِ لزار گزفتِ اعت.

ثِ ػٌَاى ّووٌیي ثخبطز تَلیذ سیتَدُ ثبال ٍ رٍغي سیبد تَاًذ  هی

سیغتی هَرد تَخِ ثخؼ صٌؼت لزار  هبدُ اٍلیِ در تَلیذ عَخت

ب. ًتبیح حبصل اس آًبلیش تزکیجبو ثیَؽیویبیی )پزٍتئیي، 29) گیزد

لیپیذ، خبکغتز ٍ کزثَّیذراوب ریشخلجک ًبًَکلزٍپغیظ ًؾبى 

ثیؾیٌِ هیشاى تزکیجبو ثیَؽیویبیی در ریشخلجک دادُ اعت کِ 

ًبًَکلزٍپغیظ پظ اس تغلیظ ؽذى ثب اعتفبدُ اس رٍػ 

ل پزٍتئیي، فلَکَالعیَى ثب خزیبى الکتزیغیتِ ثِ تزتیت ؽبه

 کزثَّیذراو، خبکغتز ٍ لیپیذ ثَدُ اعت. ًتبیح هؾبثْی تَعک

اس آًبلیش تزکیجبو ثیَؽیویبیی ایي ریشخلجک ثذعت آهذُ  هیممیي

ّب ثِ ػَاهل  ب. اس عَیی، هیشاى ایي تزکیجبو در ریشخلجک4اعت )
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هیشاى اًذ کِ  اظْبر داؽتِ ثزخی اس هیممیيهختلفی ثغتگی دارد. 

تَخِ ثِ فبس رؽذ،  ثبًبًَکلزٍپغیظ ک چزثی در ریشخلج

ٍ ًیتزٍصى لبثل دعتزط در هییک  CO2حزارو، هیشاى  درخِ

در  .ب9، 8، 7) ًَعبى داؽتِ ثبؽذ ٪50تب  8تَاًذ ثیي  کؾت هی

ریشخلجک ًبًَکلزٍپغیظ هیشاى چزثی )لیپیذب ٌّگبهیکِ ثب 

اعتفبدُ اس خزیبى الکتزیغیتِ فلَکَلِ گزدیذ ثب افشایؼ ؽذو 

در  ٪13.45در ؽبّذ ثِ  ٪14.57اًذکی کبّؼ یبفتِ ٍ اس  خزیبى

رعیذُ اعت، یب ثِ ػجبرتی ثب افشایؼ ؽذو  V 10تیوبر ثب ٍلتبص

خزیبى اگزچِ هیشاى کبرایی ثزداؽت سیتَدُ خلجکی افشایؼ 

یبفتِ، اهب هیشاى چزثی اًذکی کبّؼ یبفتِ، ٍلی اختالف 

عت. ثِ ّزحبل داری ثیي تیوبرّب ٍ ؽبّذ هؾبّذُ ًگزدیذُ ا هؼٌی

هیشاى چزثی ثذعت آهذُ در ایي ریشخلجک ثب اعتفبدُ اس ایي 

 عبیز هیممیيرٍػ تغلیظ، هؾبثِ ثب ًتبیح ثذعت آهذُ تَعک 

 ب. 4ثبؽذ ) هی

اس عَیی دیگز هیشاى کزثَّیذراو ریشخلجک ًبًَکلزٍپغیظ      

تغلیظ ؽذُ ثب اعتفبدُ اس خزیبى الکتزیغیتِ ثب افشایؼ ؽذو 

در  ٪24.99در ؽبّذ ثِ  ٪23.95افشایؼ یبفتِ ٍ اس  خزیبى اًذکی

رعیذُ اعت، یب ثِ ػجبرتی ثب افشایؼ ؽذو  V 10تیوبر ثب ٍلتبص

خزیبى ػالٍُ ثز افشایؼ هیشاى کبرایی ثزداؽت سیتَدُ خلجکی 

هیشاى کزثَّیذراو اًذکی افشایؼ یبفتِ اعت، اهب ایي اختالف 

ش تزکیجبو ثیَؽیویبیی ًتبیح هؾبثْی در آًبلیدار ًجَدُ اعت.  هؼٌی

 ب. 4ایي ریشخلجک ثذعت آهذُ اعت )

سیتَدُ ریشخلجکی ثصَرو  ًؾبى دادُ اعت کِهطبلؼبو       

ًَع ٍ  گزدد هَثزی ثب اعتفبدُ اس خزیبى ثزق هغتمین ثزداؽت هی

خزیبى ٍ ؽذو ٍلتبص اس فبکتَرّبی کلیذی ٍ تؼییي کٌٌذُ در 

ًتبیح ب. 27 ،30، 3) ثبؽٌذ کبرایی رٍػ الکتزٍفلَکَالعیَى هی

حبصل اس اثز ٍلتبصّبی هختلف خزیبى الکتزیغیتِ ثز رٍی هیشاى 

ثزداؽت ریشخلجکی ًبًَکلزٍپغیظ ًؾبى دادُ اعت کِ کبرایی 

ثیؾیٌِ کبرایی ثزداؽت ثب افشایؼ هیشاى ٍلتبص افشایؼ یبفتِ ٍ 

تز  ّووٌیي کبرایی ثزداؽت در ٍلتبصّبی ثبالتز در سهبى پبئیي

گیزد. ثِ ػجبرتی ثیؾیٌِ کبرایی ثزداؽت ثِ تزتیت در  صَرو هی

داری ثیي  اختالف هؼٌیثَدُ اعت ٍ ٍلت  1ٍ  3، 5، 10 ّبیٍلتبص

ٍخَد دارد. ؽذو خزیبى ٍ  ؽبّذتیوبرّبی هَرد آسهبیؼ ٍ 

ٍلتبص ثبالتز ًِ تٌْب ثبػث افشایؼ هیشاى کبرایی ثزداؽت سیتَدُ 

کبّؼ ًیش دّی را  ریشخلجکی ؽذُ ثلکِ سهبى اخزا ٍ رعَة

. یکی اس دالیل ثزای ایي هغئلِ ایٌغت کِ ؽذو ب3، 1دّذ ) هی

ثبال هیشاى ػَاهل فلَکَلِ کٌٌذُ تَلیذ ؽذُ در خزیبى ٍ ٍلتبصّبی 

دٌّذ. الجتِ افشایؼ خزیبى ٍ ٍلتبص ّشیٌِ  ایي فزایٌذ را افشایؼ هی

ثبالتزی را درخَاعت ًوَدُ، اس ایٌزٍ هَاسًِ ثیي کبرایی ٍ ّشیٌِ 

  ب.24) اًزصی هَرد ًیبس ثبیغتی در ًظز گزفتِ ؽَد

پظ اس  N. oculataًتبیح حبصل اس کؾت هدذد ریشخلجک      

تغلیظ ثب اعتفبدُ اس رٍػ الکتزٍفلَکَالعیَى ًؾبى دادُ اعت کِ 

ثب افشایؼ هیشاى ٍلتبص ثزق، هیشاى کبرایی ثزداؽت سیتَدُ 

یبثذ. اس  ریشخلجکی افشایؼ یبفتِ ٍ لبثلیت کؾت هدذد کبّؼ هی

ایٌزٍ، اگزچِ ثیؾیٌِ کبرایی ثزداؽت سیتَدُ ریشخلجکی در 

اهکبى کؾت  اهبی کَتبُ صَرو گزفتِ، ٍلتبصّبی ثبال در سهبً

هدذد آى ثِ ؽذو کبّؼ یبفتِ اعت. ثِ ػجبرتی ّوجغتگی هٌفی 

ثیي افشایؼ هیشاى ٍلتبص ٍ هیشاى کبرایی ثزداؽت ٍخَد دارد. 

ثٌبثزایي، ثبیغتی تَخِ ؽَد اگز ّذف اس تغلیظ ریشخلجک اعتفبدُ 

سًذُ هدذد آى ثزای تغذیِ الرٍ آثشیبًی ثبؽذ کِ ًیبس ثِ غذای 

ثبؽذ. ثٌبثزایي ثزای ثزداؽت  دارًذ ٍلتبصّبی ثبال هٌبعت ًوی

ب،  ٪95سیتَدُ ریشخلجکی ثب حفظ لبثلیت کؾت هدذد )ثیؼ اس 

 1دلیمِ تب  30ثبیغتی ثب اعتفبدُ اس ٍلتبصّبی پبئیي ٍ در سهبى ثیؾتز )

عبػتب الذام ثِ تغلیظ ریشخلجک ًوَد. ّووٌیي اگز ّذف اس 

کی کبرثزد آى ثزای هصبرف دیگز اس ریشخلجثزداؽت سیتَدُ 

ّبی غذایی، اعتخزاج هَاد  خولِ تَلیذ عَخت سیغتی، پلیت

 تَاًذ کبرایی داؽتِ ثبؽذ. ثبؽذ ٍلتبصّب ثبال هی ثبارسػ ٍ غیزُ 

 سپبسگساری

پزٍری پضٍّؾکذُ اکَلَصی  ایي پضٍّؼ در ثخؼ آثشی     

یٌزٍ اس کلیِ فبرط ٍ دریبی ػوبى اًدبم گزفتِ اعت، اس ا خلیح

پزٍری ٍ ّووٌیي رئیظ   آثشیکبرؽٌبعبى ٍ پزعٌل ثخؼ 

07 

  ... با  Nanochloropsis oculata برداشت زيتوده ريسجلبک                                                                 و همكاران               جابری 



 10تابستان  /01شماره /سال سوم                                                                                    مجله آبسيان و شيالت                       
 

 

فبرط ٍ دریبی ػوبى کِ در اًدبم ایي  پضٍّؾکذُ اکَلَصی خلیح

 گزدد. اًذ لذرداًی هی پضٍّؼ هب را یبری ًوَدُ

 منابع

1-Alfafara C.G.; Nakano K.; Nomura N.; 

Igarashi T.; Matsumura M. 2002. Operating 

and scale-up factors for the electrolytic 

removal of algae from eutrophied lakewater. J 

Chem Technol Biotechnol, 77:871-876. 

2-AOAC, 1997. Official Methods of Analysis 

of AOAC International. Association of 

Official Analytical Chemists. 16
th

 ed. AOAC 

International, Arlington, VA, USA.  

3-Azarian G.; Mesdaghinia A.; Vaezi F.; 

Nabizadeh R.; Nematollahi D. 2007. Algae 

removal by electro-coagulation process, 

application for treatment of the effluent from 

an industrial wastewater treatment plant. 

Iranian J Publ Health, 36:57-64. 

4-Banerjee S.; Hew W.E.; Khatoon H.; 

Shariff M.;  Yusoff F.M. 2011. Growth and 

proximate composition of tropical marine 

Chaetoceros calcitrans and Nannochloropsis 

oculata cultured outdoors and under 

laboratory conditions. African J. of Biotech. 

10: 1375-1383. 

5- Bilanovic D.; Shelef G. 1988. Flocculation 

of microalgae with cationic polymers: effects 

of medium salinity. Biomass, 17:65-76. 

6- Bligh, E.G. and Dyer W.J. (1959). A rapid 

method of total lipid extraction and 

purification. Canadian Journal of 

Biochemistry and Physiology, 37, 911–917. 

7-Brown M.R. 1991. The amino-acid and 

sugar composition of 16 species of 

microalgae used in mariculture. J. Experi. 

Mar. Bio. Eco, 145:79-99. 

8-Chiu S.Y.; Kao C.Y.; Tsai M.T.; Ong S.C.; 

Chen C.H.; Lin C.S. 2009. Lipid 

accumulation and CO2 utilization of 

Nannochloropsis oculata in response to CO2 

aeration. Bioresource Techno, 100:833-838. 

9-Converti A.; Casazza A.A.; Ortiz E.Y.; 

Perego P.; Del Borghi M. 2009. Effect of 

temperature and nitrogen concentration on the 

growth and lipid content of Nannochloropsis 

oculata and Chlorella vulgaris for biodiesel 

production. Chemi. Engine. Procesg. Process 

Intensification, 48:1146-1151. 

10-Coutteau P.; Sorgeloos  P. 1992. The use of 

algal substitutes and the requirement for live 

algae in the hatchery and nursery rearing of 

bivalve molluscs: an international survey. J. 

Shellfish Res, 11: 467–476. 

11-Gao S.; Yang J.; Tian J.; Ma F.; Tu G.; Du 

M. 2010. Electro-coagulation-flotation process 

for algae removal. J. Hazardous Materials, 

177:336-343. 

12-Gudin C.; Thepenier C. 1986. 

Bioconversion of solar energy into organic 

chemicals by microalgae. Advanc. Biotech. 

Proces, 6:73-110. 

13-Guillard R.R.L. & Ryther J.H. 1962. 

Studies on marine planktonic diatoms. I. 

Cyclotella nana Hustedt, and Detonula 

confervacea (Cleve) Gran. Can. J. Microbiol. 

8: 229–239. 

14-Guillard, R. R. L. (1973). Methods for 

microflagellates and nannoplankton, In: Stein, 

J.R. (Eds.), Handbook of Phycological 

Methods. Cambridge University Press, 

Cambridge, 69–85. 

15-Harrison R.G.; Todd P.W.; Rudge S.R.; 

Petrides D. 2003. Bioseparations science and 

engineering. New York: Oxford University 

Press. 

16-Harith, Z.T.; Yusoff, F.M.; Mohamed, 

M.S.; Mohamed Din, M.S.; Ariff, A.B. 2009. 

Effect of different flocculants on the 

flocculation performance of microalgae, 

Chaetoceros calcitrans, cells. African Journal 

of Biotechnology, 8:5971-5978. 

17-Heasman M.; Diemar J.; O'connor W. ; 

Sushames T. & Foulkes L. 2000. Development 

of extended shelf-life microalgae concentrate 

diets harvested by centrifugation for bivalve 

molluscs. Aquacul. Res., 31:637–659.  

18- Knauer  J.; Southgate P.C. 1999. A review 

of the nutritional requirements of  bivalves and  

00 



 10تابستان  /01شماره /سال سوم                                                                                    مجله آبسيان و شيالت                       
 

 

25-Spolaore P, Joannis-Cassan C, Duran E, 

Isambert A. 2006a. Commercial applications 

of microalgae. J. Biosc. Bioengin, 101:87-96. 

26-Strickland J. D. H.; Parsons T. R. (1989). 

Discussion of spectrophotometric determinat - 

ion of marine plant pigments with revised 

equations for ascertaining chlorophylls and 

carotenoids. J. Mar. Res., 21: 155–163. 

27-Tumsri K, Chavalparit O. 2011. 

Optimizing Electrocoagulation-electroflota- 

tion Process for Algae Removal. 2ndInterna- 

tional Conference on Environmental Science 

and Technology: IPCBEE.  

28- Uduman N.; Qi Y.; Danquah M.K.; Forde 

G.M.; Hoadley A. 2010. Dewatering of 

microalgal cultures: A major bottleneck to 

algae-based fuels. J. Renew. Sustain. En, 

2:012701. 

29-Umdu E.S.; Tuncer M.; Seker E. 2009. 

Transesterification of Nannochloropsis 

oculata microalga’s lipid to biodiesel on 

Al2O3 supported CaO and MgO catalysts. 

Bioresource Techno., 100:2828-2831. 

30- Vandamme D, Claudia S, Pontes V, 

Goiris K, Foubert I, Pinoy LJJ, Muylaert K. 

2011. Evaluation of Electro-Coagualtion-

Flocculation for Harvesting Marine and 

Freshwater Microalage. Biotech. Bioengin., 

108:2320-2329. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

the development of alternative and artificial 

diets for bivalve aquaculture. Rev. Fish. Sci., 

7:241–280. 

19-Knuckey R, Brown M, Robert R, Frampton 

D. 2006. Production of microalgal 

concentrates by flocculation and their 

assessment as aquaculture feeds. Aquacul. 

Engin, 35:300-313. 

20-Koopman B.; Lincoln E.P.; Kang H.; Lee 

S. 1987. Biological flocculation of microalgae 

grown on anaerobic digester effluent. In 

Reddy, K.R., Smith, W.H., (Eds.), Aquatic 

Plants for Water Treatment and Resource 

Recovery. Magnolia Publishing Inc., 705-723. 

21-Kumar HD, Yadava PK, Gaur JP. 1981. 

Electrical flocculation of theunicellular green 

alga Chlorella vulgarisBeijerinck. Aquatic 

Botany 11:187-195 

22- Lowry O.H.; Rosebrough N.J.; Farr A.L. 

& Randall R.J. 1951. Protein measurement 

with the Folin phenol reagent. J. Biol. Chem. 

193, 265–275.  

23-Millamena O.M.; Aujero E.J. & Borlongan 

I.G. 1990. Techniques on algae harvesting and 

preservation for use in culture and as larval 

food. Aquacult. Eng., 9:295–304. 

24-Poelman E, Pauw ND, Jeurissen B. 1997. 

Potential of electrolytic flocculation for 

recovery of microalgae. Resources, 

Conservation and Recycling, 19:1-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

  ... با  Nanochloropsis oculata زيتوده ريسجلبکبرداشت                                                                و همكاران               جابری 



 10تابستان  /01شماره /سال سوم                                                                                    مجله آبزيان و شيالت                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Corresponding author 

 

 

Harvesting of microalga Nanochloropsis oculata biomass using  

electro-flocculation technique 
Jaberi A.

(1)
*; Rohani-Ghadikolaei K.

(2)
; Mohammadizadeh F.

(1)
 

alijaberi52@yahoo.com 

1-Islamic Azad University Bandar Abbass Branch, Iran. P.O.Box: 79159/1311. 

2-Persian Gulf & Oman Sea Ecological Research Institute, Bandar Abbass, Iran, P.O.Box: 

79145-1597.   

Received: July 2012             Accepted: September 2012 

Abstract 

       Due to small size of microalgae and low concentration in the culture medium, cost-efficient 

harvesting of microalgae is a major challenge. In the present study, the possibility of using 

electro-flocculation technique (direct current) for harvesting of microalga Nanochloropsis 

oculata biomass from the culture broth was investigated. The microalga biochemical 

composition and chlorophyll a content, and viability of N. oculata cells were determined on 

concentrated microalgal cells after 10 days of electro-flocculation. The results from the 

biochemical analysis and chlorophyll a measurements indicated that N. oculata flocculated cells 

showed no sign of degradation in biochemical composition and chlorophyll a from electro-

flocculation as compared to control. Moreover, the results clearly showed that, flocculation 

efficiency improved with increasing direct current. Between 3-10 V; the flocculation efficiency 

was as high as 85-97.0%. The highest flocculation efficiency, 97.0%, was obtained at 10 V, of 

30 minutes and with short settling time of 2 hours. The cell viability obtained in flocculation 

with direct current (3-10 V) showed cells in good shape and indistinguishable from non-

flocculated cells when viewed by light microscopy. This study demonstrated that electro-

flocculation is an effective method to flocculate N. oculata cells; therefore, it could be 

considered as a cost-effective alternative for preparing microalgal concentrates for the 

aquaculture industry and hatcheries. 

 

Keywords: Microalgae, Nanochloropsis oculata, Flocculation efficiency, Electro-flocculation, 

Aquaculture. 
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