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 : مقذمه 

هتفاٍت  اهكاًات ٍ حتي قيوت صهيي، ، تجْيضات دػتشػي تِ داًؾ فٌي سيض جلثكْا دس دًيا تش اػاع ؿيَُ ّاي تَليذ 
دػتَسالؼول اتالغي كِ تيـتش تا تاكيذ تش تَليذ دس  دسپاساهتشّاي دس ًظش گشفتِ ؿذُ  تشخي اصلزا تذيْي اػت . اػت 

هي تَاًذ تغييش ياتذ كِ دس اداهِ ظوي تـشيح ايي ؿيَُ تؼعي اص فاكتَسّاي اختصاصي آى آٍسدُ ػيؼتن آتشاِّ اي تَدُ 
 . هي ؿَد

 : شيوه هاي توليذ

تشاي تَليذ تشكيثات آلي ) ليتش  100ػيؼتوْاي كـت  سيض جلثك ّا اص ًظش حجن كـت دس هحذٍدُ اي تيي        
تشاي هقاصذ . قشاس هي گيشًذ ( كـت دًٍاليال ػاليٌا ) ليتش  10تِ تَاى  10تا تيـتش اص ( ًـاًذاس يا ايضٍتَج ّاي پايذاس 

ليتش داسًذ ، اػتخشّاي سٍتاص ،  1000كَچك دس حذ كوتش اص تجاسي دس كٌاس ػيؼتن ّاي كـت ٍيظُ كِ هقياػي 
. اػتخشّاي داساي تاصٍّاي چشخاى ، اػتخشّاي تا جشياى ػشيغ ٍ كيؼِ ّاي تضسگ ًيض هَسد اػتفادُ قشاس هي گيشًذ 

،  ػَاهل هختلفي دس اًتخاب ًَع ػيؼتن كـت سيض جلثكْا ًقؾ داسًذ كِ هْن تشيي آًْا ؿاهل ًَع سيض جلثك       
تشاي كـت ّاي ) هَاد غزايي ، هيضاى هصشف اًشطي ، ًَع هحصَل ًْايي ، قيوت صهيي ٍ ّوچٌيي آب ٍ َّاي هٌؽقِ 

دس صيش تؼذادي اص سٍؿْاي كـت ًاهثشدُ ؿذُ ٍ سٍؽ كيؼِ ّاي پالػتيكي كِ هذ ًظش هي تاؿذ  .هي تاؿٌذ ( سٍتاص 
 . تَظيح دادُ هي ؿَد 

 indoor  سٍؽ  -1

 ت سٍتاصػيؼتن ّاي كؾ -2

 دسياچِ ّا ٍ اػتخشّاي ؼثيؼي -3

 ػيؼتن ّاي ؿية داس -4

 اػتخشّاي داساي تاصٍّاي چشخاى -5

 اػتخشّاي تا جشياى ػشيغ -6

  (كيؼِ ّاي پالػتيكي)فيتَتگ ّا ٍ  آكتَسفتَتيَس) ػيؼتن كـت تؼتِ -7
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 : (کيسه هاي پالستيکی)فيتوبگ ها 

ّاي تَليذ دس فتَتيَساكتَس تيـتشي ًؼثت تِ  هضاياي اصػيؼتن كـت تؼتِ اػت ٍ  يكي اص ؿيَُ ّاي تَليذ دسايي سٍؽ 

ايي ػيؼتن .  هشاتة كوتش اص فتَتيَساكتَسّاي ؿيـِ اي اػتُ ّاي تَليذ دس آى بهثال ّضيٌِ تشخَسداس اػت ؿيـِ اي 

هي  ّا ايي ػيؼتن .ؿذًذ تكاس گشفتِ تاص ػيؼتوْاي هؼعل هحذٍديت صهيي ٍ ػايش هـكالت تا هقاتلِ تشايتِ ٍيظُ 

ايي  .دىؼثيؼي كاس كي تْشُ گيشي اص ًَس تا تاص ّن دس فعاّاي ٍ اػتفادُ اص ًَسهصٌَػي تا ٍ تؼتِ فعاّاي ّن دستَاًٌذ 

تٌْا دس صَست آػية ديذى كيؼِ ّا ٍ هيؼش ًثَدى . تكٌَلَطي دٍسُ اي ًيؼت ٍ دس كل ػال كـت اًجام هي ؿَد

 گشم 0.15 سٍصاًِ اػتخشّادس  ٍسي تْشُ ٍقتي يكؼاى ؿشايػ دسدس ٍاقغ . يط ؿًَذ كـت هجذد تايؼتي كيؼِ ّا تؼَ

كيؼِ  دس ػيؼتن  .ًيض تشػذ ٍ يا حتي تيـتش ليتش تش گشم 2.15 هي تَاًذ تِ ػيؼتن ايي دس ٍسي تْشُ ، تاؿذ هي ليتش تش

تِ ػثاستي تيي . گشم هادُ خـك دس ليتش تشػذ  3تا  2سٍصُ هي تَاًذ حتي تِ  20ّاي پالػتيكي تَليذ دس يك دٍسُ 

 .  گشم دس سٍص خَاّذ سػيذ  0.17 – 0.14

 انتخاب سيستم رشذ 

 تا كِ اػت ػلَلْا تؼذاد افضايؾ هؼٌي تِ تلكِ ػلَلْا ًيؼت تك اًذاصُ افضايؾ هؼٌي تِ جلثكْا سيض پشٍسؽ يا سؿذ
داسد كِ  تؼتگي هختلفي سؿذ سيضجلثك ّا تِ ػَاهل. ؿَد هي ػٌجيذُ صهاى گزؿت تا ػلَلْا داًؼيتِ گيشي اًذاصُ

 :هْوتشيي آًْا ػثاستٌذ اص
 سيضجلثك ًَع -
 كـت اٍليِ داًؼيتِ -
 تَليذ تكٌَلَطي -
 جغشافيايي هَقؼيت -
 دػتشع دس اكؼيذكشتي دي هقذاس -
 دها -
 ًَس -
 آب هَسد اػتفادُ هيضاى ؿَسي هٌثغ -
- pH هحيػ كـت 
 اختالغ -
 هغزي هَاد -
 گاص تثادل      -

اًتخاب ّش كذام اص ػيؼتن ّاي ركش ؿذُ دس تاال توٌظَس پشٍسؽ سيض جلثك ّا، تؼتگي تِ پاساهتشّاي صيادي داسد كِ 
 :تؼذادي اص آًْا ػثاستٌذ اص

 ّضيٌِ ػشهايِ گزاسي اٍليِ  -1

 صهيي هَسد ًياص -2

 تَليذ سٍصاًِ -3
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 سيؼك آلَدگي  -4

 تثخيش ػؽحي  -5

 اًشطي هَسد ًياص -6

 ّضيٌِ ّاي ًگْذاسي -7

 ...(فصل ، دها ، ًَس ٍ ) پايذاسي تْشُ ٍسي  -8

 :دس جذاٍل صيش ػيؼتن ّاي تَليذ ؿشح دادُ ؿذُ دس تاال سا تا ّن هقايؼِ ؿذُ اػت 

  مقايسه متذاولترين روشهاي پروش ريس جلبك
 

 سيستم َاي لًلٍ اي استخز تستٍ سيستم تاس 
سيستم َاي 

 كيسٍ پالستيكي
 سيستم تيًراكتًر در جزيانسيستم 

    100   (ته)آب رسان 

محًطٍ مًرد وياس 

 (متزمزتع)
250 250 1200 1200 25 60 

           تًليذ ريساوٍ 

       (kg dry wt.) 
35 35 80 120 90 145 

 فضاي تُزٌ  يري

(kg/m2/day) 
0.14 0.14 0.066 0.1 3.6 2.416 

 + ++ + + +++ ++++ ريسك آلًدگي

 + +++ ++ + ++++ +++++ تثخيز

 + ++ +++ ++++ ++ +++ اوزصي مًرد وياس

 ++ + ++ ++++ +++++ +++++ يلتاص گزمايشي

فضاي ستادي مًرد 

 وياس
+++++ +++ ++ ++ ++ + 

 ++ +++ +++ +++ ++++ +++++ َشيىٍ وگُذاري

وياسَاي وگُذاري 

 ديرٌ اي
+++++ +++++ ++ +++ +++ + 

خطاَاي تزگشت 

 واپذيز سيستم
+++++ ++++ + ++ ++ + 

 +++++ ++ +++ +++++ ++ + امىيت ميكزيتي

ظزفيت تميش كزدن 

 ًَا
+ + +++ ++ ++ +++++ 

ظزفيت استفادٌ اس 

 فاضالب
+ ++ ++++ ++ ++++ +++++ 

) ميشان تُزٌ يري 

 -دما -فصل

 (وًرخًرشيذ ي غيزٌ

+ ++ ++++ +++ +++ +++++ 
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كيلَگشم تش هتشهكؼة هي تاؿذ ايي هقذاس  1تا  0.5دس حاليكِ غلظت تيَهغ سيضجلثكْا دس ػيؼتن ّاي اػتخشي تيي 
سٍؽ كيؼِ تِ تٌاتشايي تَليذ اًَاع سيض جلثك ، . كيلَگشم تش هتش هكؼة هي سػذ 10تا  5دس ػيؼتن ّاي فتَتيَساكتَس تِ 

ّاي پالػتيكي ظوي ايٌكِ يك ًَع ػيؼتن تؼتِ تِ ؿواس هي سٍد ٍ اص تؼياسي اص هضاياي تَليذ دس فتَتيَساكتَس 
  .هي تاؿذ تشخَسداس اػت اها ّضيٌِ ّاي تَليذ دس آى توشاتة كوتش اص فتَتيَساكتَسّاي ؿيـِ اي 

تش . گشم تِ دػت آيذ  2سٍصُ هيضاى تَليذ دس ّش ليتش  20لزا تش اػاع اؼالػات جذٍل تاال اًتظاس هي سٍد دس يك دٍسُ 
گشم دس ليتش ٍ  30سٍص كاسي پيؾ تيٌي ًوَد ، كل تَليذ دس ػال  300ايي هثٌا تا تَجِ تِ ايٌكِ دس يك ػال هي تَاى 

تَجِ تِ تِ ّش حال تا . اػت ( دس جشياى ) ليتش دس ػيؼتن هذاٍم  200000تي ًياص تِ حجن اتي تشاتش تا  3تشاي تَليذ 
تِ ػٌَاى ًوًَِ دس . فعاي هَجَد ٍ ًحَُ ؼشاحي گلخاًِ چيذهاى كيؼِ ّا هي تَاًذ تِ اؿكال هختلف اتفاق تيفتذ 

دٍ كيؼِ دس جلَ ٍ دٍ كيؼِ دس ) كيؼِ  4ػتَى ػتَى قشاس دادُ ؿًَذ ٍ اص ّش  30ٍ سديف  26كيؼِ ّا دس صَستي كِ 
ليتش هحتَي ّش كيؼِ كل حجن تشاتش تا  70تا احتؼاب . كيؼِ ٍجَد خَاّذ داؿت  120تاؿذ ، جوؼاٌ آٍيضاى ( پـت 

ًقـِ چيذهاى كيؼِ ّا  . فشض خَاّين كشد  200000ليتش هي تاؿذ كِ ها تشاي ػادگي هحاػثات آى سا  218400
هتش  1.5ى فاصلِ تيي سديفْا ًيض دس ظن. هتش دس ًظش گشفتِ هي ؿَد  1.5 كيؼِ ّا اص ّش ؼشف كِ فاصلِ ؼَسي اػت 

 . لحاؾ خَاّذ ؿذ 

 :بصورت زير می باشذCulture Bag دوره کشت در روش 
اص پيؾ آهادُ ؿذُ تِ دسٍى كيؼِ ّا ٍ اظافِ ًوَدى هحيػ كـت ٍ تاهيي  (Seed)تلقيح كـت اٍليِ : الف

 ...ؿشايػ هؽلَب اص ًظش ًَس، دها ٍ 

 (سػيذى جلثك تِ غلظت هٌاػة )سٍصُ تشاي سػيذى تِ هشحلِ تشداؿت   20دٍسُ : ب

 تشداؿت ًصف هقذاس جلثك هَجَد دس كيؼِ ّا: ج

% 10اص هحيػ كـت تِ دسٍى كيؼِ ّا پغ اص تشداؿت جلثك آى ٍ اظافِ ًوَدى % 90تشگـت دادى : ت 

 هحيػ كـت تاصُ تِ ّش كيؼِ

 ػاػت آيٌذُ 24تكويل دٍسُ سؿذ دس : ع 

 "ج  "كشاس ػوليات اص تٌذ ت: ؽ 

 : مبناي محاسبه محصول خشك 

 . سٍصكاسي دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت  300 -

 :كيؼِ ّا اًجام هي گيشد حجن ًصف هيضاى تِ دس ايي ػيؼتن تؽَس سٍصاًِ تشداؿت -

100000l*0,1g/l/day* 300 day= 3000000 g /1000= 3000 kg 
 

 

 

 

تٌْا دس صَست آػية ديذى كيؼِ . ايي تكٌَلَطي دٍسُ اي ًيؼت ٍ دس كل ػال كـت اًجام هي ؿَددس ٍاقغ 

تكشاس   "الف  "ّا ٍ هيؼش ًثَدى كـت هجذد تايؼتي كيؼِ ّا تؼَيط ؿًَذ كِ دس ايي صَست كـت اص تٌذ 
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س گشفتِ ؿذُ سٍص دس ًؿ 300سٍص ،  365تِ ّويي دليل تؼذاد سٍصّاي  تشداؿت دس ػال  تجاي . خَاّذ ؿذ

 .اػت

دس ًتيجِ كل فعاي گلخاًِ هَسد ًياص تشاي اػتقشاس كيؼِ ّاي ياد ؿذُ تا احتؼاب كل فعاّاي تؼشيف ؿذُ دس 

ػايش فعاّا اػن اص فعاي اداسي ، هؼكًَي ، آصهايـگاُ ّا ، فعاي . هتش خَاّذ تَد  2000ؼشاحي ، حذٍد 

 . اؾ هي گشدد ّواًٌذ دػتَسالؼول اتالغي ايي ػاصهاى لح... ػثض ٍ 

 :عبارتنذ از توليذ  ها و امکانات مورد نياز براي آزمايشگاه 

، دها ، تشسػي pHآصهايـگاُ كٌتشل دس حيي تَليذ كِ دس هحل تَليذ هؼتقش اػت ٍ تِ آصهايـاتي اص قثيل  -1

 . هي پشداصد .... ّاي هشفَلَطي سيض جلثك ، پيـشفت فشآيٌذ ٍ 

سا اًجام .... تي ٍ ٍ، ؿيويايي ، هيكش يكليِ آصهايـْاي هَسد ًياص فيضيكًْايي كِ آصهايـگاُ كٌتشل كيفيت  -2

 . هي دّذ 

تا تَجِ تِ فشآيٌذ دس قؼوت ّاي هختلف هَسد ًياص اػت اص جولِ دفتش هشكضي تشاي كِ فعاي اداسي  -3

هٌْذػيي ، اتاق اپشاتَسّاي  هذيشيت ، اهَس هالي ٍ تاصسگاًي ، تحقيقات ٍ تاصاسياتي ٍ فشٍؽ ، اتاق كٌتشل ، اتاق

 .هي تَاى ًام تشد اًثاس  ٍتَليذ ، فعاي فشآٍسي هحصَل 

 .هتش هشتغ هفيذ هي تاؿذ  2000صهيي هَسد ًياص تصَست گلخاًِ  -4

ػال ، فعاّاي اداسي ، فشآٍسي ٍ آصهايـگاُ تغييش هحؼَػي ًذاسًذ ٍ لي هقذاس  هقاديش تيـتش دستشاي تَليذ 

تٌاتشايي هي تَاى ًتيجِ گيشي كشد كِ تشاي . ياتذ ٍ يا افضايؾ پشٍسؽ هي تَاًذ كاّؾ  صهيي هَسد ًياص تشاي

 .داؿتي صشفِ اقتصادي تايذ  فعاي تيـتشي تِ پشٍسؽ سيض جلثك اختصاف ياتذ

 

 

 

 

 
 


