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تحفيز البروتين الكلي لثالث طحالب خضر معزولة محليا
 سلطت الدراسة الحالية الضوء على امكانية تحفيز كمية البروتين الكلي المنتج من ثالثة طحالب خضراء:الـخـالصـة
) تحت تأثير نزعAsterococcus spp, Scenedesmus dimorphus, Chlorococcum humicola(
 عزلت الطحالب محليا من. وتغير سرعة تيار ماء الوسطB  اضافة فيتامينات، أضافة كلوريد الصوديوم،النتروجين
 في ظروف بيئية محكمة وتحت درجة حرارةChu-13 البيئة العراقية وتم تنميتها كمزارع نقية على الوسط الزرعي
 قدرت كمية البروتين.7.5 -7  لوكس) ورقم هيدروجيني3000(  ساعة ضوء – ظالم وشدة إضاءة6:18 م˚ أضاءه25
 نانوميتر ورسم المنحنى665  المحورة ثم قيست الكثافة الضوئية على الطول الموجيLowry الكلي باالعتماد على طريق
 بينت النتائج حصول تأثيرات.) مل01-0(  بتراكيزBovin serum albumin القياسي اعتمادا على بروتين البوفين
 ) أو عند المعاملة معChu-13( متباينة في قيم البروتين الكلي بين اجناس الطحالب المدروسة سواء في الوسط القياسي
 وكانت، و تغير سرعة تيار الماءB  أو أضافة مجموعة فيتامينNaCl المتغيرات المتمثلة بنزع النتروجين وأضافة
،109.6( قيم بروتين كليC.humicola وS.dimorphus  وAsterococcus sp  سجلت الطحالب:النتائج كما يلي
 بينما، على الترتيبChu-13  ) في الوسط القياسي%.35.3  و17.2،19.5  وبنسبة مئوية1-غم/ملغم185.9 و78.8
Chu13- )في الوسط منزوع النتروجين% 31.7 ،11.7 ،27.0( ) وبنسبة مئوية170.7  و51.5 ،111.2( سجلت
 وChu13+NaCl ) في الوسط%29.3 و26.7 ،28.0 (  وبنسبة مئوية1-غم/ )ملغم158.6 و112.3 ،119.4( وN0
،294.7 (  وChu13+ (B1,B6,B12) ) في الوسط%40.3 ،28.9 ،51.1 (  و1-غم/)ملغم216.2 ،146.7 ،225.3(
)145.2 ،127 ،171.6( ساعة و/  لتر400 ) عند سرعة تيار%36.9  و9.1 ،40.7( و1-غم/) ملغم214.3 ،46.5
.ساعة على الترتيب/  لتر850  )عند سرعة تيار%28.4 ،29.2 ،31.8(  وب1-غم/ملغم
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Stimulation of Total Proteins in Three Locally
Isolated Green Algae
Abstract: The current study is an attempt to highlight the possibility of stimulating the
amount of total protein of three green algae (Asterococcus spp, Scenedesmus dimorphus,
Chlorococcum humicola) under the influence of Nitrogen removal (N2- 0), adding of
Sodium chloride (NaCl), mixture of vitamins (B1, B6, B12) and change the current speed
(as a mixing factor) of 400 and 850L/h. Algae were Isolated locally from the Iraqi
environment and selected culture medium (Chu-13) for culturing and development with
controlled conditions (25 ± 2 ° C, intensity of illumination 3000 Lux and 8:16 light:
darkness system and pH 7-7.5.Total protein was determined depending on the methods of
Lowry modified by Lopes et al. ( 2010) and then the optical density was measured at a
wavelength 665 nm and a standard curve depending on the protein (Bovin serum albumin)
concentrations (0-10) ml was draw. The results showed varying effects on total protein
between algae either in control (Chu-13 medium) or when the transaction with the variables
of removing nitrogen and adding NaCl, mixture of vitamins B, current speed change,
Results were as follows: Algae Asterococcus sp, S.dimorphus and C. humicola recoded a
total protein values (109.6, 78.8 and 185.9) mg/g-1 and percentage (19.5,2 0.17 and 35.3.%)
in control medium, Chu-13, respectively, while recorded (111.2, 41.5 and 170.7) mg/g-1 and
(27.0, 11.7, 31.7%) in Chu13-N0, and (119.4, 112.3 and 158.6) mg/g-1 and (28.O, 26.7 and
29.3%) in the center Chu13 + NaCl and (225.3, 146.7, 216.2) mg / g -1 and (51.1, 28.9,
40.3%) in Chu13 + (B1, B6, B12) and (294.7, 46.5, 214.3) mg/g-1 and (40.7, 9.1 and 36.9%)
at 400 and (171.6, 127, 145.2) mg/g-1, and (31.8, 29.2, 28.4%) at 850 l/h current speed
respectively.
Keywords: Total protein, Chemical content, Algae, Culture medium, Stimulation.
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 .1المقدمة
تعد الطحالب بشكل عام والدقيقة منها بشكل خاص مصد ار مهما في المستقبل في إنتاج الغذاء والطاقة المتجددة ،وذلك ألن الطحالب

الدقيقة ال تتنافس على األراضي الصالحة للزراعة بل يمكن أن تنمو في المياه في أوساط تعد محدودة النمو لبقية النباتات مثل المياه والترب

المالحة واالراضي الصحراوية والصخرية والرطبة واالنظمة البيئية الباردة والحارة وغيرها من االوساط  ،كما يمكن استخدام مشتقات المياه

المستعملة والمعادة كمكمالت غذائية لهذه االحياء وباإلضافة إلى ذلك ،تعد الطحالب الدقيقة مصد ار قابال للتطبيق لألغذية واألعالف

والمواد الكيميائية عالية القيمة والمستحضرات الصيدالنية وغيرها من المنتجات المهمة اقتصاديا ] ،[1,2ومن بين المركبات الحيوية

المهمة التي يسعى الباحثون في مجال الطحالب الحصول عليها من الطحالب هي البروتينات .وكما هو معروف كيميائيا بأن البروتينات

هي جزيئات كيميائية معقدة تعد من أهم الجزيئات التي تحويها الكائنات الحية ومن أكثرها تنوعا ،فأنواعها تعد باآلالف وتختلف باختالف

وظائفها ،وهي بمنزلة جنود مسخرة لخدمة الخلية الحية وتقوم بدور أساسي في جميع التفاعالت الحيوية التي تجري في أجسامنا .ومن بين

هذه الوظائف عملية بناء مكونات الخلية واعطائها قوامها وتدعيم أجزائها ونقل المعلومات بين أجزاء الخاليا المختلفة وتحفيز التفاعالت

الكيميائية ،وتتكون البروتينات من وحدات تسمى "االحماض األمينية" وعدد االحماض األمينية الموجودة في الطبيعة كثيرة جدا ،ولكن 20

منها فقط تدخل في تركيب البروتينات .والطحالب بصفة عامة سريعة النمو والتكاثر وأجسامها غنية بمكوناتها العضوية التي تصلح غذاء

لإلنسان والحيوان ،فمادتها الجافة تحتوي على ما يقارب من  %19من مواد كربوهيدراتية وحوالي  %25من الدهون و %7من البروتينات
عالوة على احتوائها على بعض الفيتامينات السيما (ب وج) وأمالح كثيرة منها اليود] . [3,4,5ووجد الباحثون كذلك من خالل مختلف

الدراسات أن الطحالب الخضر وحيدة الخلية مثالً تفوق النباتات الراقية من حيث نشاطها إلى عملية التمثيل الضوئي ،وقد يرجع السبب

في ذلك بالدرجة األولى إلى كون البالستيدات بما تنطوي عليه من أصباغ تمثيلية تستغل من جسم الطحالب حي اًز كبي اًر وأن المواد العضوية

المختلفة َّ
تدخر داخل جسم الخلية نفسها ،بالمقارنة مع البالستيدات الخضراء من أوراق النباتات الراقية التي تشغل مواقع ثابتة وهي محدودة
الحركة ،مما يقلل إلى حد بعيد من فرص االستغالل الكامل للطاقة الضوئية المتاحة على األوراق ،ولكن الخاليا الطحلبية المعلقة في سائل

تستطيع أن تغير وضعها بما يكفل ُحسن توزيع اإلضاءة على سطحها . [8,7,6ولغرض تحقيق االهداف االقتصادية واالنتاجية من استعمال
هذه الطحالب عمدت الدراسات البيئية في السنوات االخيرة الى تطبيق ما يسمى بالمزارع الطحلبية  algal culturesالمغلقة والمفتوحة في
التنمية لمختلف انواع الطحالب ،ثم تطبيق برامج تدعيم هذه المزارع بمختلف محفزات النمو ،وقد أعطت هذه التطبيقات نتائج مهمة في

زيادة الكتلة الحيوية وتحفيز مستويات الدهون والبروتينات والكاربوهيدرات وغيرها  ،وهذه المحفزات المختلفة تبين دورها في احداث تغيرات

مهمة على مستوى النمو وفسلجة وكيمياء الحيوية لمختلف انواع الطحالب .على سبيل المثال أمكن تنمية بعض هذه الطحالب تحت ظروف

معيشية خاصة لتبني ما يقارب من  %50من وزنها الجاف من البروتينات ،وبذلك تكون مصد ار غذائيا هاما قد تكون الطحالب مالذاً مهما

للعالم من خطر المجاعة التي تهدده نتيجة للزيادة الرهيبة في عدد السكان ] .[9,10,11ويرى الباحثون ان سبب تفوق الطحالب على

مصادر البروتين االخرى مثل االستنبات البكتيري في المختبر وخاليا الحيوانات اللبونة هو حاجتها االقل كثي ار للرعاية .فهي تحصل على
الطاقة الشمسية وثاني اوكسيد الكربون الذي تحتاجه لنموها من بيئتها المحيطة ،ناهيك عن كون بروتين الطحالب يتسم باحتوائه على عشرة

من األحماض األمينية الضرورية أوزان جزيئية منخفضة نسبيا ،وهذا يعني طواعيتها لعمليتي الهضم واالمتصاص أفضل من المصادر

البروتينية االخرى ].[12,13,14

لذا فأن الدراسة الحالية تمثل محاولة الختبار مستوى تأثير عدد من المعامالت الكيميائية والفيزيائية من خالل تغير نوع الوسط أو أضافة

أو انتزاع عنصر أو مادة مغذية أو تغير سرعة تيار وحركة الوسط السائل لمزارع نقية لعزالت من الطحالب المحلية Secendesmus.

 qudricuda, Chlorococcum humicola, Asterococcus .spوتقييم مدى استجابة هذه الطحالب في انتاج البروتينات الكلية

وأمكانية استثمار هذه الدراسات في الحصول على كميات اكبر من هذه المركبات المهمة في االستعماالت الطبية والحياتية والغذائية

المختلفة.

 .2المواد وطرائق العمل

تم اختبار خمسة متغيرات تمثلت (نوعية وتركيب الوسط الزرعي وانتزاع  N2من الوسط و أضافة  NaClو أضافة فيتامينات B12,B6,B1

و تغير سرعة التيار ) لمعرفة تأثيرها في عملية تحفيز انتاج البروتين الكلي في الطحالب المستهدفة في الدراسة .نفذت التجارب في
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ظروف مختبرية محكمة تحت درجة ح اررة ( 25±2م˚ واضاءة  6 -18ساعة اضاءة – ظالم وبشدة اضاءة  3000لوكس) وكما مبين

في اآلتي:

اوال :تأثير تغير نوعية الوسط الزرعي

حضرت االوساط الثالثة  BG11, Chu 13 , Chu 10واختبرت كفاءتها في تنمية الطحالب المستهدفة والتأثير في الكتلة الحية وكمية
البروتين المنتج منها وذلك من خالل المتابعة اليومية ولمدة  49يوما .

ثانيا :اختبار اجهاد النتروجين

تم اجراء اختبار اجهاد النتروجين وذلك بتحضير أوساط خالية منه بازالة مصدره (المحلول الخزين المجهز للنايتروجين) في االوساط الثالثة
وبواقع ثالثة مكررات لتجربة االختبار األولى بحجم  150مل لكل مزرعة واربعة مكررات بحجم  750مل لكل مزرعة لغرض االنتاج لكل

معاملة في االوساط الزرعية المختبرة.

ثالثا :اختبار اضافة كلوريد الصوديوم NaCl

حضر محلول خزين من  NaClبإذابة  30في  100مل المقطر ويكمل الحجم الى  1لتر وعقم بوساطة المؤصدة وحفظ في درجة ح اررة

 ˚4لحين االستعمال اضيفت الكمية المناسبة لكل مكرر للوصول الى تركيز  2غرام .لتر(1-اضيف  10مل من المحلول الخزين لكلوريد

الصوديوم للمزرعة ذات الحجم النهائي  150مل و 05مل لمزرعة ذات الحجم النهائي  750مل ،بواقع  4مكررات لكل معاملة لألوساط

الثالثة لألجناس المختبرة.

رابعا :اختبار اضافة الفيتامينات ()B12,B6,B1

استعمل محلول مركز من خليط فيتامينات ) )B12,B6,B1وبتركيز (  1 , 100 ,100ملغم  3.مل

1-

على التوالي من انتاج شركة

 acino switzerlandاضيف  1مل من المحلول المركز لكل وسط من االوساط الثالثة المستعملة وكمل الحجم الى  33مل ثم اخذ 1

مل منه وكمل الى 100مل من االوساط للوصول الى التراكيز ( )0.001,0.01,0.01ملغم  .لتر –  1على التوالي وعقمت بوساطة
الترشيح من خالل الترشيح خالل فلتر ذي فتحات  5.2مايكرون ،اذ ال يجوز ان تعقم من خالل الح اررة وحفظت في درجة ح اررة  4م˚
لحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين االستعمال ] .[15تم معاملة االجناس الثالثة المختبرة بالتراكيز اعاله وذلك بإضافة  1.5مل لمزرعة بحجم  150مل و 7.5مل

لمزرعة بحجم  005مل وباستعمال االوساط الثالثة المختبرة بواقع  4مكرر لكل معاملة ولمدة سبعة اسابيع.
خامسا :اختبار تغير سرعة التيار

تم اختبار تاثير سرعة التيار على الطحالب الثالثة المختبرة في اوعية بالستيكية معقمة سعة ) 5لتر) وذلك باستعمال مضختي ماء ذات
سرع  400و  850لتر.ساعة )1-ومقارنة مع معاملة السيطرة التي تم الخلط فيها يدويا مرة واحدة يوميا.
تقدير البروتين الكلي:

قدرت البروتينات الكلية اعتمادا على طريقة  Lowryوالمحورة من قبل ) )Lopes et al., 2010وذلك بوضع  20مل غرام من

الطحالب الجافة في  10مل من محلول ) (lysis bufferلمدة  20دقيقة في انبوب من نوع ) (falconلغرض تسهيل عملية االستخالص
] [16,17و تم تخفيف العالق مرة اخرى بمحلول االستخالص ثم سحب ) (0.1مل واضيف له ) (0.1مل م ــن محلول ( Sodium

 SDS )dodecyl sulfateبتركيز  %10كما ذكر في ] . [19,20نبذت ثم اضيف  1مل من محلول ) (Cالمخلوط انيا والمتكون من

المحلولين ( 50مل من المحلول%3 A

 Na2CO3المذاب في محلول  NaOH 0.1 Nو  1مل من محلول  Bالمتكون من %0.5

من كبريتات النحاس المائية المذابة في  %1من ترترات الصوديوم ) لمدة  10دقائق في 25م˚ ،ثم اضافة  0.1مل من المحلول D

(المتكون من الفولن التجاري) .تركت العينة لمدة  30دقيقة في درجة ح اررة الغرفة ثم قياس الكثافة الضوئيه على الطول الموجي . 660

 nmورسم منحنى قياسي اعتمادا على بروتين البوفين  Bovin serum albuminبتراكيز( 0الى )0.1مل.
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 .3النتائج والمناقشة
أظهرت النتائج المبينة في الجداول ( )9-1اختالفا ً واضحا ً بين كمية البروتينات الكلية المنتجة من الطحالب الثالثة المستهدفة بالدراسة
الحالية وذلك عند المقارنة بين نوع الطحلب المختبر أو بين نوعية الوسط الزرعي أو طبيعة المعاملة باإلضافة أو االزالة من الوسط كما
يأتي- :
اوال :تأثير تغير نوعية الوسط الزرعي.
سجل الطحلب  54.4 , 109.6 , 44.6 Asterococcus spملغم.غم( 1-وزن جاف) اما  S. dimorphusفقد سجل 77.23 , 78.8 ,
 23.9ملغم.غم( 1-وزن جاف) فضال عن  C.humicolaالذي سجل  40.8 , 185.9 , 59.9ملغم.غم( 1-وزن جاف) في االوساط
 BG11 , Chu13 , Chu10على التوالي .كما يتضح ان اعلى كمية للبروتينات الكلية سجلت في الطحلب  C.humicolaفي الوسط
1 185.9 Chu10ملغم.غم( 1-وزن جاف) اما اقل كمية فقد سجلت في الطحلب  S . dimorphusفـي  Chu10وكانت  23.9ملغم.غـم
(وزن جاف) كا أن جميع الفروق معنوية  .وعند متابعة نـتـائج تغير الوسط في النسبة المئوية للبروتينات الكلية نجد ان الطحلب
 Asterococcus spسجل  % , 19.5 , 18.6 02.1بينما سجل  %27.6 , 17.2 , 9.0 S. dimorphusو سجل C.humicola
 %12.3 , 35.3 , 21.6في االوساط  BG11 , Chu13 , Chu13على التوالي .وعند متابعة حساب النسبة المئوية عند تغير الوسط
لوحظ ان اعلى نسبة مئوية للبروتينات سجلت في الطحلب  C.humicolaفي  Chu13وكانت  %35.3اما اقل نسبة فقد سجلت في S.
 dimorphusوبلغت  %9.0عند تنميته في  ،Chu10وكانت الفروق معنوية للبروتينات الكلية لالوساط الثالث عند المقارنة بين الطحالب
الثالثة ،بينما كانت الفروق معنوية في الطحلب  S. dimorphusفقط في الوسط  Chu10جدول .1
جدول  :1متوسط المحتوى والنسبة المئوية للبروتينات الكلية في الطحالب المختبرة عند تغيير االوساط الزرعية
المعاملة
*TP
Asterococcus sp
S. dimorphus
C.humicola
LSD 0.05

ملغم.غمControl 1-
الخطأ القياسي  ±المتوسط
Chu 13
Chu 10
109.6 ±0.19A
44.6 ±5.31A
78.8 ±1.60A
23.9 ±1.03A
185.9 ±1.2A
59.9 ±0.98A
3.57
8.74

BG11
54.4 ±2.72A
77.2 ±3.63A
40.8 ±3.70A
9.30

النسبة المئوية %
الخطأ القياسي  ±المتوسط
Chu 13
Chu 10
A19.5 ±0.9
18.6 ±2.22
17.2 ±0.3A
9.0±0.39A
35.3 ±0.2A
21.6±0.35
1.68
3.63

BG11
19.5 ±0.9A
27.6 ±1.3A
12.3 ±1.1A
3.14

* :TPالبروتينات الكلية.

ان الزيادة في كمية البروتينات في الوسط  Chu13قد تعود الى كمية  N2في الوسط ألنه العمود الفقري لبناء البروتينات بشكل عام ،ويتفق
ذلك مع الباحثون ] [21,8الذين اشاروا الى ان مصدر النتروجين في االوساط المختلفة يؤثر في عملية ترجمة الرنا  RNAالى بروتينات
فضالً عن االختالفات بين االجناس الطحلبية في محتوها العام من البروتينات الكلية.
ثانيا :تأثير ازالة النتروجين من الوسط الزرعي
اظهرت نتائج ازالة  N2من االوساط تأثيرا واضحا على البروتينات الكلية ،اذ سجل الطحلب 15.4 , 111.2 , Asterococcus sp
 19.8ملغم.غم( 1-وزن جاف) بينما سجل  8.9 , 51.5 , 22.2 S. dimorphusملغم.غم 1-فضال عن  C.humicolaالذي سجل
 30.7 , 170.7 ,58.2ملغم.غم 1-في االوساط  BG11 , Chu13 , Chu10على التوالي  .ان اعلى قيمة للبروتينات كانت في الطحلب
 C.humicolaفي الوسط  Chu13وبلغت  170.78ملغم.غم 1-اما اقل قيمة لها في  S. dimorphusفي الوسط  BG11وكانت 8.9
ملغم.غم( 1-وزن جاف) .الفروق معنوية في الطحالب الثالث المختبرة في  Chu13وفي الطحلب  C.humicolaوفقط للوسطين BG11
., Chu13وعند مقارنة كل معاملة مع سيطرتها وجدت فروق معنوية عند الطحالب  Asterococcus spفقط للوسط  Chu10و S.
 dimorphusفي  Chu13والطحلبين  Asterococcus spو S. dimorphusفي  BG11جدول (.)2
جدول  :2متوسط المحتوى ملغم.غم( 1-وزن جاف) للبروتينات الكلية للطحالب المختبرة عند ازالة  N2من االوساط الزرعية
المعاملة

Control
الخطأ القياسي  ±المتوسط
Chu 13
Chu 10
109.6 ±0.19A
44.6 ±5.31A

*TP
Asterococcus
sp
S. dimorphus
C.humicola

23.9 ±1.03A
59.9 ±0.98A

78.8 ±1.60A
185.9 ±1.2A

LSD 0.05

8.74

3.57

Zero N2
الخطأ القياسي  ±المتوسط
Chu 13
Chu 10
111.2 ±5.9A
19.8 ±1.89a

BG11
54.4
±2.72A
77.2 ±3.6A
40.8 ±3.7A

22.2 ±1.24
58.2 ±5.04A

51.5 ±5.8Aa
170.7 ±4.7A

9.30

8.78

15.19

BG11
15.4
±2.2a
8.9 ±2.6a
30.7
±3.7A
8.09

اما نتائج حساب النسبة المئوية للبروتينات الكلية بعد ازالة  N2من الوسط فقد بينت أن الطحلب  Asterococcus spسجل 5.7 , 27.0
 %, 7.2بينما  %3.5 , 11.7 , 7.9 S. dimorphusفضال عن  C.humicolaالذي سجل  %8.8 , 31.7 , 19.7في االوساط
 BG11 , Chu13 , Chu10على التوالي ،النتائج بينت كذلك ان اعلى واقل نسبة مئوية للطحلبين  C.humicolaو S. dimorphus
على التوالي للوسطين Chu13و  BG11كانت  %31.74و  %3.5وكانت الفروق معنوية في الوسط  Chu13عند المقارنة بين الطحالب
838
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الثالثة  ،وفي  C.humicolaفقط للوسطين  .BG11 , Chu10وعند المقارنة بين كل معاملة وسيطرتها وجدت الفروق في االوساط
الثالثة للطحلب  Asterococcus spوفي الوسطين  BG11 , Chu13للطحلب  S. dimorphusجدول (.)3
جدول  :3متوسط النسبة المئوية للبروتينات الكلية للطحالب المختبرة عند ازالة N2من االوساط الزرعية
المعاملة/النسبة
المئوية
*TP
Asterococcus sp

Control
الخطأ القياسي  ±المتوسط
BG11
Chu 13
Chu 10
19.5 ±0.9A
19.5 ±0.9A
18.6 ±2.22

S. dimorphus
C.humicola
LSD 0.05

9.0
±0.39A
21.6 ±0.35
3.63

Zero N2
الخطأ القياسي  ±المتوسط
Chu 13
Chu 10
27.0 ±1.44A
7.2 ±0.69a

BG11
5.7 ±0.81a

17.2 ±0.3A

27.6 ±1.3A

7.9 ±0.44

11.7 ±1.32Aa

3.5 ±1.07a

35.2 ±0.2A
1.68

12.3 ±1.1A
3.14

19.7 ±1.70A
3.01

31.7 ±0.88A
3.41

8.8 ±1.08A
2.29

وهذا قد يعود الى اختالف كمية االنتاج الكلية للطحلب في هذا الوسط بسبب زيادة الدهون والكاربو هيدرات  ،كما يمكن تفسير عملية
انخفاض البروتينات بأنها تعود الى قلة النتروجين في الوسط الزرعي والذي يعد اساس بناء االحماض االمينية المكونة للبروتينات ،وهذا
يتفق مع ما اشار اليه الباحثان ] [22عند دراسته تأثير كلوريد الصوديوم اذ سبب نقص للبروتين وسجل  %1.28مع زيادة للدهون الى
 %55.20عند ازالة النتروجين كما سجلت النتيجة نفسها عند ازالة النتروجين من الوسط للطحلب  C.humicolaاذ انخفضت البروتينات
من  %50الى  [23] %13المختبرة اذ سجلت ] [24اختالفا مماثالً بين  Nistizth,chlorellaعلى مستوى كمية البروتينات كما ان
االختالف الوراثية بين االجناس الطحلبية تمثل دورا مهما في كمية المحتوى الكيميائي ].[7
ثالثا :تأثير اضافة كلوريد الصوديوم للوسط الزرعي
اظهرت نتائج اضافة  NaClبتركيز  2غم.لتر 1-الى االوساط الثالثة تباينا بين كمية البروتينات الكلية اذ سجل الطحلب Asterococcus
 180.1 , 119.4 , 66.3 spملغم.غم 1-بينما  45.6 , 112.3 , 83.4 S. dimorphusملغم.غم 1-فضال عن  C.humicolaالــذي
ســجــل  54.7 , 158.6 , 79.0ملـغـم.غم 1-في االوســــاط  BG11 , Chu13 , Chu10على التوالي ،وكانت الفروق معنوية بين
الطحالب المختبرة في الوسط  BG11وفي الطحلب  C.humicolaفقط عند الوسط  .Chu13وعن المقارنة بين المعاملة وسيطرتها نجد
ان الفروق معنوية في  BG11للطحالب الثالثة وفي الوسط  Chu10للطحلب  ،S. dimorphusجدول (.)4
جدول  :4البروتينات الكلية ملغم.غم( 1-وزن جاف) للطحالب المختبرة عند اضافة  NaClغم .لتر 1-لألوساط الزرعية
المعاملة
*TP
Asterococcus sp
S. dimorphus
C.humicola
LSD 0.05

Control
الخطأ القياسي  ±المتوسط
BG11
Chu 13
Chu 10
54.4
109.6 ±0.19A 44.6
±2.72A
±5.31A
77.2 ±3.6A
78.8 ±1.60A
23.9
±1.03A
40.8 ±3.7A
185.9 ±1.2A
59.9
±0.98A
0.30
3.57
8.74

NaCl Shock
الخطأ القياسي  ±المتوسط
BG11
Chu 13
Chu 10
180.1 ±0.5Aa 119.4 ±4.1
66.3 ±6.41
83.4 ±7.23a

112.3 ±11.3

45.6 ±2.5Aa

79.0 ±5.23

158.6
±0.8A
19.27

54.7 ±3.4A

17.45

6.94

وعند حساب النسبة المئوية للبروتينات الكلية بعد اضافة  NaClســـــجـــــل الطحلب % 51.1, 28.0, 32.6 Asterococcus sp
بــينمـــــــا  %13.7 , 26.7 ,30.4 S. dimorphusامــــا  %15.9 , 29.3 , 27.9 C.humicolaفي االوساط الزرعية BG11 ,
 Chu13 , Chu10على التوالي ،وكانت الفروق معنوية بين النسب المئوية للطحلبين  Asterococcus spو  .S. dimorphusلالوساط
الثالثة مقارنة مع محليل سيطرتها وفي  Chu13مع الطحلب  C.humicolaفقط  .اما عند المقارنة بين الطحالب الثالثة ضمن الوسط
الواحد كانت الفروق معنوية بين الطحلبين  Asterococcus spو  C.humicolaفقط .جدول ).(5
جدول  :5متوسط النسبة المئوية للبروتينات الكلية للطحالب المختبرة عند اضافة 2 ، NaClغم .لتر 1-لألوساط الزرعية
المعاملة /النسبة المئوية
TP
Asterococcus sp
S. dimorphus
C.humicola
LSD 0.05

Control
الخطأ القياسي  ±المتوسط
Chu 13
Chu 10
19.5 ±0.9A
18.6 ±2.22
17.2 ±0.3A
9.0 ±0.39A
35.2 ±0.2A
21.6 ±0.35
1.68
3.63

BG11
19.5 ±0.9A
27.6 ±1.3A
12.3 ±1.1A
3.14

836

NaCl Shock
الخطأ القياسي  ±المتوسط
Chu 13
Chu 10
28.0 ±0.97a
32.6 ±3.1a
26.7 ±2.25a
30.4 ±2.6a
29.3 ±0.14a
27.9 ±1.8
3.90
7.16

BG11
51.1 ±0.15Aa
13.7 ±0.77a
15.9 ±1.01
2.05
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ويتضح ان اعلى كمية بروتين كلية سجلت في الطحلب  180.1 Asterococcus spملغم.غم( 1-وزن جاف) عند تنميته في BG11
وكانت % 51.1واقل كمية في  S. dimorphusوكانت  45.6ملغم.غم 1-وزن جاف ومثلت . % 13.7ان هذه النتائج قد تشير الى
االختالف في مدى تحمل الطحالب المختبرة للتغيير في نسبة الملوحة مما يؤدي الى تغييرات كيميائية في البروتينات والدهون
والكاربوهيدرات ]. [25كما تتفق النتائج مع أراء الباحثين ] [26التي اكدت زيادة البروتينات الكلية تحت اجهاد الملح ,و تتفق كذلك مع ما
اشار اليه ] [27عند دراسة عدة انواع من الطحالب التي تعيش تحت تأثير أجهاد العطش والمناطق الصحراوية.
رابعا :تأثير اضافة الفيتامينات ) (B12 , B6 , B1للوسط الزرعي
اظهرت نتائج اضافة خليـط من فيتامينات ) (B12 , B6 , B1فـروقا واضحــة اذ سجل الطحلـــب 203.6 , Asterococcus sp
 ) 225.3 , 133.5امــا  S. dimorphusفســـــجــــل  84.2 , 146.7 , 69.1بينما  C.humicolaســــجـــــل 107.9 , 216.2
 , 88.1ملغم.غم( 1-وزن جاف) فــي االوساط  BG11 , Chu13 , Chu10على التوالي ،وكانت الفروق معنوية بين الطحالب المختبرة
في الوسطين  BG11 , Chu10وللطحلب  S. dimorphusفي  Chu13فقط ،وعندالمقارنة بين المعاملة والسيطرة نجد أن الفروق كانت
معنوية بين االوساط الثالث للطحلبين  Asterococcus spو  C.humicolaوفي الوسط  Chu10فقط للطحلب ، S. dimorphus
جدول ).)6
جدول  :6متوسط المحتوى ملغم.غم( 1-وزن جاف) للبروتينات الكلية للطحالب المختبرة عند اضافة الفيتامينات ) (B12,B6,B1الى االوساط
الزرعية
/النسبة

المعاملة
المئوية
TP
Asterococcus sp
S. dimorphus
C.humicola
LSD 0.05

Control
الخطأ القياسي  ±المتوسط
Chu 13
Chu 10
109.6
44.6
±0.19A
±5.31A
78.8 ±1.60A
23.9
±1.03A
185.9 ±1.2A
59.9
±0.98A
3.57
8.74

Vitamin
الخطأ القياسي  ±المتوسط
Chu 13
Chu 10
225.3 ±9.9a
133.5 ±5.09Aa

BG11
203.6
±7.0Aa
84.2 ±4.5A

BG11
54.4
±2.72A
77.2 ±3.6A

69.1 ±0.60Aa

40.8 ±3.7A

88.1 ±0.95A

146.7
±19.6A
216.2 ±9.4

107.9 ±6.9A

9.30

8.28

39.99

17.26

وبمتابعة نتائج تقدير النسبة المئوية للبروتينات الكلية نجد ان الطحلب  Asterococcus spسجل  % 49.0 , 51.1 , 39.4امـــــــا S.
 % 25.6 , 28.9 , 17.4 dimorphusو  C.humicolaسجل  % 28.5 , 40.3 , 21.9في االوساط BG11 , Chu13 , Chu10
على التوالي ،وكانت الفروق معنوية بين النسب المئوية في الوسطين  Chu13 , Chu10للطحالب الثالثة المختبرة ،وفي الطحلب
 Asterococcus spفي الوسط  BG11فقط ،اما عند المقارنة بين السيطرة والمعاملة وجدت فروق معنوية في المعامالت الثالث في
للطحلب  Asterococcus spفقط  ،بيمنا سجلت فروق معنوية عند الوسطين  BG11 , Chu13بعد المعاملة بالفيتامينات للطحلب
 C.humicolaجدول (.)7
جدول  :7متوسط النسبة المئوية للبروتينات الكلية للطحالب المختبرة عند اضافة الفيتامينات الى االوساط الزرعية
النسبة

المعاملة
المئوية
TP
Asterococcus
sp
S. dimorphus
C.humicola
LSD 0.05

Control
الخطأ القياسي  ±المتوسط
Chu 13
Chu 10
19.5 ±0.9A
18.6 ±2.22

BG11
19.5 ±0.9A

Vitamin
الخطأ القياسي  ±المتوسط
Chu 13
Chu 10
51.1 ±2.25Aa
39.4 ±1.5Aa

BG11
49.0 ±1.69Aa

17.2 ±0.3A

27.6 ±1.3A

17.4 ±0.15Aa

28.9 ±3.87A

25.6 ±1.39

35.2 ±0.2A
1.68

12.3 ±1.1A
3.14

21.9 ±0.41A
2.42

40.3 ±1.76Aa
7.64

28.5 ±1.83a
4.53

9.0
±0.39A
21.6 ±0.35
3.63

هذه النتائج تشير الى ان اعلى قيمة للبروتينات الكلية بعد اضافة الفيتامينات سجلت عند الطحلب  Asterococcus spفي الوسط Chu13
وبلغت  225.3ملغم.غم( 1-وزن جاف) اما اقل قيمة تحت تاثير الفيتامينات فقد سجلت عند الطحلب  S. dimorphusعند الوسط Chu10
وبلغت  69.1ملغم.غم( 1-وزن جاف) جدول ( . )6كما سجلت اعلى نسبة مئوية للبروتينات الكلية عند  Asterococcus sp.في الوسط
 Ch13وبلغت  %51.1واقل نسبة مئوية عند  Chu10للطحلب  S. dimorphusوبلغت  %17.42جدول ( . )7ومن نتائج الدراسة
الحالية نالحظ ارتفاعا معنويا في البروتينات الك لية عند اضافة الفيتامينات الى االوساط الزرعية اذ بلغت اعلى كمية بروتينات كلية 225
ملغم.غم 1-والتي تمثل  %51من الكتلة الحيوية المنتجة للطحلب  Asterococcus spعند تنميته في الوسط  Chu13المضاف اليه
الفيتامينات  .اما اقل كمية منها فسجلت عند  S.dimorphusبعد تنميته في الوسط  Chu10المضاف اليه الفيتامينات وبلغت 69.1
ملغم.غم 1-وبنسبة  %17.4وهي ثالث اضعاف ما سجل في سيطرتها وذلك يعود الى ان الفيتامينات تعمل كمساعد انزيمي )(Co-factor
في العديد من تفاعالت بناء االحماض االمينية كالترجمة والمثيلة واالكسدة في الطحالب المختلفة ][30,29,9
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خامسا :تأثير تغير سرعة التيار للوسط الزرعي
أظهرت نتائج تغيير سرعة التيار ان الطحلب قد  Asterococcus sp.سجل  171.6, 294.7اما  S. dimorphusفسجل 127.0
 , 46.5أما  C.humicolaفسجل  145.2 , 214.3ملغم.غم( 1-وزن جاف) عند سرعة تيار  850,400لتر.ساعة 1-على التوالي .
والمالحظ أن اعلى كمية للبروتينات الكلية كانت في الطحلب Asterococcus sp.عند معاملة الوسط بالسرعة  400لتر .ساعة ،1-وبلغت
 294.7ملغم.غم( 1-وزن جاف) واقل قيمة لها عند الطحلب  S. dimorphusوكانت  46.5ملغم.غم( 1-وزن جاف) ،الفروق كانت معنوية
بين الطحالب الثالث في سرعتي التيار المختبرة (جدول .)8

جدول  :8متوسط محتوى البروتينات الكلية للطحالب المختبرة (ملغم .غم )1-عند تغير سرعة تيار الماء في االوساط الزرعية.
المعاملة
TP
Asterococcus sp
S. dimorphus
C.humicola

Control
الخطأ القياسي  ±المتوسط
Chu 13
109.6 ±0.20A
78.8 ±1.60A
185.9 ±1.55A

Current Speed
الخطأ القياسي  ±المتوسط
400لتر /ساعة
294.7 ±21.06 a A
46.5 ±9.99 aA
214.3 ±9.53 aA

 858لتر/ساعة
171.6 ±6.89 a A
127 ±6.62 a A
145.2 ±1.85 A

3.56

39.96

14.82

LSD 0.05

تتوافق النتائج كذلك مع النسبة المئوية للبروتينات الكلية ،اذ كانت اعلى نسبة لها  % 40.7للطحلب Asterococcus sp
واقل نسبة في  S. dimorphusوسجلت  ،% 9.1كانت الفروق معنوية بين الطحالب الثالث المختبرة في سرعتي التيار 850
, 400لتر.ساعة،1-وعند المقارنة بين السيطرة والمعاملتين كانت الفروق معنوية عند الطحلبين Asterococcus sp,
 S.dimorpusفي كال السرعتين المختبرة بينما كانت معنوية عند  850لتر.ساعة 1-فقط في الطحلب (.C.humicolaجدول
. )9
جدول  :9متوسط النسبة المئوية للبروتينات الكلية للطحالب المختبرةعند تغير سرعة تيار الماء في االوساط الزرعية.
المعاملة
TP
Asterococcus sp
S. dimorphus
C.humicola
LSD 0.05

Control
الخطأ القياسي  ±المتوسط
Chu 13
19.5 ±0.97 A
17.2 ±0.35 A
35.2 ±0.22 A

Current Speed
الخطأ القياسي  ±المتوسط
400لتر /ساعة
40.7 ±2.91 A a
9.1 ±1.96 A a
36.9 ±1.64 A

 850لتر/ساعة
31.8 ±1.27 A a
29.2 ±1.38 a
28.4 ±0.36 a

1.68

6.15

3.05

يظهر من النتائج ان اعلى انتاج للبروتينات الكلية عند المقارنة بين جميع المعامالت والسيطرة سجل في الطحلب  Asterococcus spعند
المعاملة بسرعة تيار  400لتر .ساعة 1-وكانت  294.7ملغم.غم 1-وهي تمثل  ،%40.7أما اقل قيمة سجلت في الطحلب S. dimorphus
عند سرعة  400لتر.ساعة 1-وبلغت  46.5ملغم.لتر 1-والتي تمثل  .% 9.1وهذه النتائج تشير الى ارتفاع معنوي في كمية البروتينات الكلية
في السرعتين  400و  850لتر.ساعة 1-فيي الطحلبين  Asterococcus sp , S.dimorphusوفي السرعة  400لتر.ساعة 1-في الطحلب
 ،C.humicolaفي حين سجلت النسبة المئوية للبروتينات الكلية ارتفاعا معنويا في الطحلب  Asterococcus spفي السرعتين  400و
 850لتر.ساعة . 1-بينما كان االرتفاع معنويا في  850لتر.ساعة 1-في الطحلب  S.dimorphusوسجلت نقصا معنويا في الطحلب
 S.dimorphusفي سرعة  400لتر.ساعة 1-وفي سرعة  850لتر.ساعة 1-عند الطحلب  . C.humicolaجدول ( )9 ,2وهذا يتفق مع
اكده الباحثان [] 31اللذان وجدا ان الطحلب  D.primolectsسجل زيادة في معدل البروتينات الكلية عن زيادة السرعة في التجربة التي
استمرت  8ايام ،وبلغت نسبة الزيادة في معدالت االحماض الدهنية والبروتينات  %35-48على الترتيب ،كذلك تتماشى هذه االستنتاجات
مع ما ذكره ] [32من ان استخدام تقنية  electro-extract total cytoplasmic proteinsمن الطحالب المجهرية
( ) Nannochloropsis salina, Chlorella vulgaris and Haematococcus pluvialis.أدت الى زيادة في كمية البروتين الكلي
نتيجة لزيادة حجم الخاليا ،كما تتفق النتائج مع الباحثون ] [33,26من أن ادخال التقنيات المختلفة لزيادة الكتلة الحيوية للطحالب سوف يدعم
عملية انتاج الطاقة الحيوية متعددة االغراض والتي سوف تسهم بشكل كبير في االستقرار االقتصادي والتنمية المستدامة والحفاظ على
موارد البيئة الطبيعية وخاصة الغطاء النباتي واالستفادة القصوى في انتاج الوقود الحيوي.
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