بررسی تغییرات اسیدیته محیط کشت جلبک سبز
( )Scenedesmus quadricaudaتحت تنش های شیمیایی
احمدرضا پیرعلی زفره ئی
گروه شیالت ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تاریخ پذیرش0931/19/52 :
تاریخ دریافت0931/10/52 :
چکیده
فاکتور های زیستی ،فیزیکی و شیمیایی از مهم ترین عواملی است که تاثیر بسزایی در فیزیولوژی جلبک های آبزی
دارند .تغییر این عوامل ،سبب اختالل در چرخهی زندگی و همچنین خصوصیات فیریولوژیکی جلبک ها می گردد .در این
پژوهش تغییرات اسیدیته محیط کشت در جلبک سبز Scenedesmus quadricauda (Turp.)Bréb.در سه محیط
ال تصادفی
مختلف ،تحتتنشهای شیمیایی علفکشمتری بوزین و سختیآب بررسی گردید .آزمایش در قالب طرح کام ا
طی  12روز انجام پذیرفت .تغییرات اسیدیته در محیط الف و ب به ترتیب با سختی آب و علفکش در ارتباط مستقیم بود.
نتایج تغییرات اسیدیته در محیط الف ،حاکی از ارتباط مستقیم با مقادیر کلروفیل  b،aوکارتنوئید است .نتایجآنالیز
واریانس دادهها نیز وجود اختالف معنیدار در برخی از تیمارها در محیطهای مختلف را تایید می نماید(.)P>5/50
بیشترین مقدار کارتنوئید در سطح  205میلی گرم کلسیم کربنات مشاهده شد .در مجموع میتوان بیان نمود که جلبک
سبز  Scenedesmus quadricaudaگونهای با دامنه تحمل زیاد نسبت به تغییرات اسیدیته محیط کشت ،همزمان با
تنش های شیمیایی سختی و علفکش متری بوزین است.
واژگان کلیدی :اسیدیته ،تنش شیمیایی ،جلبک سبز ، Scenedesmus quadricauda ،کلروفیل a
*نگارنده پاسخگوahmadreza.pirali@gmail.com :
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مقدمه
جلبک ها از نظر اقتصادی در تولیدد مدواد پروتییندی اهمیدت
زیادی دارند ،زیرا بطور مستقیم یدا غیدر مسدتقیم در زنجیدره
غذایی آبزیان ،بخصوص ماهی ها و همچنین انسدان قدرار مدی
گیرند .همچنین این گروه با عمل فتوسنتز بر اکسیژن محیط
افزوده ،از این راه سبب تصفیه آبهای آلوده و فاضالب ها می
شوند(حیدری و همکاران .)0931،عدواملی نظیدر دمدا pH ،و
سختی آب ،باعد تداییرات کدامالً معندی داری بدر مقاومدت و
حساسیت موجودات در مقابل آفت کش ها مدی شدود(پیری و
همکاران .)0911 ،تحقیقات انجدام شدده نشدان مدیدهدد کده
مقادیر مختلف اسیدیته میتواند بر روی رشد جلبکها به طدور
معنی داری ایرگذار باشد ،البته تحمل انواع گوناگون جلبکهدا
نسبت به کاهش اسیدیته متفاوت میباشدد( & Penderson
 .)Hensen, 2003ارزیابی گونههای جلبکی نشدان مدیدهدد
که واکنش جلبک ها نسبت به موادشدیمیایی ییلدی گسدترده
است .حساسیت های مختلف گونه های جلبک میتواند سدبب
تغییرات در جوامع زیستی شدود .بددین وسدیله ممکدن اسدت
منجر به تغییرات در کارکرد و سایتارها در اکوسیستمهایآبی
گردد( .)Ma et al., 2004گوناگونی در میدزان اسدیدیته بده
طرق مختلف ،انتشار اندواع اشدکال کدربن دیاکسدید و مقددار
کربن در دسترس ،مقدار فلزات سنگین و تغییدر مدواد مغدذی
ضروری و در سطوح اسیدیته ی بسیار بدا آیدار فیزیولدوییکی
مستقیمی را بر جلبک هدا بدر جدا گدذارد (.)Krauss, 1958
بیشتر مطالعات تأییر اسیدیته بر رشدد جلبدک هدا ،در محدیط
های آب شیرین انجام شده است که سیستم بافری کربنات در
آن ضعیف تر از آبشور است و اسدیدیته مدی تواندد نوسدانات
شددیدی داشدته باشدد (.)Lavens & Sorgeloos, 1996
استفاده زیاد از علدفکدش هدای کشداورزی ایراتدی را بدر روی
ارگانیسمهای غیرهدف از جمله جلبک ها میگذارد .علفکدش
متددری بددوزین از گددروه تریددازینون هددا بددا فرمددول شددیمیایی
 C8H14N4OSبرای دفع آفدات در مدزارع اسدتفاده مدیشدود
( .)Weed Society of America, 1994ایدن علدفکدش
با ترینسدمیت را در گیاهدانآبدزی و جلبدکهدایآبشدیرین
دارد( .)Fairchild et al., 1998متریبوزین با پروتیین D1
کمپلکس (Photosystem) PSIIپیوندد برقدرار نمدوده ،کده
یددود دومددین پذیرنددده الکتددرون PSIIمددیباشددد و بدده عنددوان
بازدارندده فتوسدتنز شدنایته مدی شدود ( Lurling et al.,
 .)2006از طرف دیگر تاییرات سمی علفکش ها با توجده بده
میزان سختیآب متفداوت اسدت .مطالعدات در ارزیدابی ایدرات

سختیآب (کلسیم یا منیزیم) بر سمیت فلزات برجلبدک هدای
تکسلولی نشان داده است که سمیت فلزات بوسیله کلسدیم و
منیزیم کاهش پیدا میکند و با هم برای باندد شددن در سدط
سلول دیواره جلبک به رقابت می پردازند( Amanda et al.,
.)2002گونددددد مدددددورد آزمدددددایش(Turp.)Bréb.
Scenedesmus quadricaudaمتعلددده بددده جدددنس
 Scenedesmusتیدددره  Acenedesmaceaeو راسدددته
 Chlorochocalesاز جلبکهای سدبز Chlorophytaمدی
باشد .سندسموس یک جلبک سبز کوچک ،غیرمتحرک ،فاقدد
تایک ،کلونی دار و دارای دیدواره سدلولی حداوی سدلولز اسدت
( .)Hegewald & Hanagata, 2002جلبددک سددبز
Scenedesmus quadricaudaقابلیت استفاده برای نشان
دادن تاییرات آ یندگی علفکش ها در محیطهای آبی را دارد.
تاکنون مطالعات بسیاری در ارتباط با سمیت ترکیبات ارگانیک
و غیرارگانیدک بددر جلبددک S .quadricaudaصددورت گرفتدده
است .علت آن فراوانی این جلبک در محیطهای آب شدیرین و
اینکه از اجزای اصلی در زنجیره غذایی آب شیرین اسدت ،مدی
باشد ( .)Wong, 2000این مطالعه بدا هددف بررسدی ایدرات
اکوفیزیولوییکی تغییرات اسیدیته محیط کشت در جلبک سبز
 S .quadricaudaتحت تنش های شیمیایی مختلف سختی
آب و علفکش متری بوزین (محدوده pHاسدیدی تدا قلیدایی)
همراه با برآورد تغییرات کلروفیل aو bو کارتنوئیدها می باشد.
مواد و روش ها
تهیه ذخیره اولیه جلبک
جمعآوری اولیه نمونههدای جلبکدی از آب اسدتخرهای یداکی
پرورش ماهی انجام گردید .سپس بدا اسدتفاده از میکدروپیپدت
سلولهای فیتوپالنکتونی را جدا نموده و با بهرهگیری از محیط
کشت جامد آگار و تجدید مداوم کشت اسدتوک یدالت تهیده
گردید .برای تهیه محیط کشدت جامدد 5 ،گدرم آگدار(Agar-
) Agarجامد به  521میلی لیتر آب مقطدر و محدیط کشدت
( BBM )Bold BasalMediumاضافه شد .محیطکشدت
تهیه شده در دمای  050درجه سانتی گراد به مدت  02دقیقه
اتوکالو گردید .آنگاه محلول بصدورت مدایع و تقریبدا گدرم و در
شرایط ضدعفونی و استریل شده درپتری دیشهای پالستیکی
ریخته و درب آن با پارافیلم بسته شد .پس از تشکیل کلدونی و
مشاهده آنها در زیر میکروسکوپ ،کلونیهای جلبک به محدیط
کشت مایع منتقل گردید .جلبکها بعد از کشتهایمتوالی در
محیطکشت مایعیدالت گردیدد .پدس از اطمیندان از یدالت
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سازی ،جلبک S . quadricaudaدر ارلن مایرهای دو لیتری
با محیط کشت  BBMبطدور انبدوه کشدت داده شدد .ترکیدب
محیط کشدت  BBMمدورد اسدتفاده در ایدن تحقیده شدامل
 52( NaNO3گرم) 01( K2HPO4 ،گرم)02( KH2PO4 ،
گددرم) 1/2( MgSO4, 7H2O ،گددرم) 5/2( NaCl ،گددرم)،
 5/2( CaCl2گرم) 0/44( MnCl2 ،گدرم)2/25( ZnSO4 ،
گددرم) 1/10( MoO3 ،گددرم)1/43( Co(NO3)2, 6H2O ،
گرم) 00/4( H3BO4 ،گدرم) 90( KOH ،گدرم)FeSO4, ،
 4/32( 7H2Oگرم) و  21( EDTAگرم) بدود کده تمامدا در
یک لیتر آب مقطدر ریختده شدد و  pHآن قبدل از اتدوکالو بدا
اسددتفاده از  1/0 HClنرمددال و  1/0 NaOHنرمددال در 1/2
تنظیم گردید (.)Nichols, 1973
روش انجام آزمایش
برای بررسی ایرات اکوفیزیولوییکی تغییدرات اسدیدیته محدیط
کشت در جلبک سبز سندسموس کوادریکودا تحت تنشهدای
شیمیایی سه محیط الف -تنش سختیآب (سطوح مختلف ،1
021 ،21و 511میلی گرم در لیتر کلسیم کربنات)،
ب -تنش علف کش متری بوزین(سطوح مختلدف  2 ،1/0و01
میلی گرم در لیتر) و
ج -تنش تدوام سدختی آب و متدری بدوزین (سدطوح ترکیبدی
محیط های قبلی) قرار گرفت .آزمایش بدا سده تکدرار در ارلدن
مایرهای  521میلی لیتری با استفاده از استوک یالت جلبدک
سندسموس کوادریکودا و محیط کشدت  BBMدر مددت 50

روز در قالب طرح کامالً تصادفی و شرایط آزمایشدگاهی(دمدای
 ،55 ±5فتوپریود  05ساعت نور  05 :ساعت تداریکی و شددت
نور  21میکرومول فوتون برمتر مربع بر یانیه) انجدام پدذیرفت.
علف کش متریبوزین از شرکت یکم سدایت کشدور چدین بدا
درجه یلوص  11درصد تهیه گردید کده در ایدن آزمدایش بده
صورت  011درصد محاسبه و لحاظ شد.
سنجش پارامترهای اکوفیزیولوژیکی
مقادیر اسیدیته روزانه در تیمارهای مختلف بوسدیله  pHمتدر
دیجیتددال ( Metrohmمدددل ،)1441اندددازه گیددری شددد .بدده
منظور محاسبه مقادیر کلروفیدل  aو ،bکارتنوئیددها برحسدب
میلی گرم در لیتر در روز پایانی 021 ،میلی لیتر از هر تیمار را
با عبور از کاغذ صافی واتمن  40توسط پمپ وکیوم فیلتر و در
آون در دمای  21درجه سانتی گراد بمددت  0سداعت یشدک
شد .سپس هر نمونه را در لولههای آزمایش همدراه بدا اسدتون
 31درصد بصورت در بسته بمدت یک شبانه روز انکوبات شد،
سپس نمونه ها در سرعت  9111دور در دقیقه بدرای مددت 2
دقیقده در دسدتگاه سدانتریفیوی ( Centurion Scientific
)Ltdقرار داده شد .مایع رویی هر نمونه جدا و میزان جذب آن
بوسیله دستگاه اسدپکتوفتومتری(مدل جندوی) در طدول مدوج
هدددای  422، 411،129، 142 ،111، 235،102، 124ندددانومتر
قرائت شد و بر اساس رابطه زیر برای مقادبر مورد نظر محاسبه
شد( .)Parsons et al., 1984

Chl a=15.65A666-7.34A653
Chl b=27.05-11.21A666
Total Carotene=1000A470-2.860Chl a-129.2Chl b/245
=Aمقدار جذب قرائت شده
آنالیز آماری
آنالیز آماری داده ها با تجزیه واریانس یک طرفه ( One-
 )way ANOVAانجام شد .برای مقایسه میانگین ها از
آزمون دانکن درسط معنی دار  2درصد استفاده شد وکلیه
آنالیزهای آماری با استفاده از نرم افزارآماریSPSS
نسخه01صورت گرفت.
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نتایج
تغییرات اسیدیته (در پایان هر هفته) در سطوح مختلف
تیمارهای آزمایش در شکل های ( 0الی  )2آورده شده است.
تغییرات اسیدیته در محیط الف در یک دوره 50روزه حاکی از
آنست که با افزایش سختیآب pH ،افزایش پیدا کرده است،
اما در هفته سوم این روند معکوس و در این بین گروه شاهد
بیشترین کاهش را داشته است ،در سطوح دیگر تقابل تنش
سختی و اسیدیته باع گردید این روند تاییرکمتری داشته

باشد(شکل .)0در محیط ب ،با توجه به یاصیت اسیدی سموم،
کمترین  pHدر سط  01میلیگرم بر لیتر علف کش متری
بوزین و بیشترین pHدر سط در تیمار شاهد قابل مشاهده
است(شکل .)5در محیط ج ،بیشترین pHدر سط 2میلیگرم
بر لیتر علف کش متری بوزین  511میلیگرم بر لیتر سختی و
کمترین  pHدر سط 01میلی گرم بر لیتر علف کش متری
بوزین  21+میلی گرم بر لیتر سختی قابل مشاهده
است(شکل 9الی.)2

اسیدیته

شکل -0تغییرات اسیدیته در سطوح مختلف سختی آب -محیط الف

اسیدیته

شکل -5تغییرات اسیدیته در سطوح مختلف متری بوزین -محیط ب
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اسیدیته
شکل -9تغییرات اسیدیتهدر سطوح مختلف سختی آب و سط 0میلی گرم برلیترمتری بوزین -محیط ج

اسیدیته
شکل -4تغییراتاسیدیته در سطوح مختلف سختی آب و سط 2میلی گرم برلیترمتری بوزین -محیط ج
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اسیدیته
شکل -2تغییرات اسیدیته در سطوح مختلف سختی آب و سط  01میلی گرم بر لیترمتری بوزین -محیط ج
تغییرات مقادیر کلروفیل  aو ،bدر تنش های مختلف
شیمیایی در شکل ( 1و  )1قابل مشاهده است .با بررسی
مقادیر کلروفیل  ،aتیمار شاهد در مقایسه با تیمارهای هر سه
محیط کمترین مقدار را دارد( 1/114میلی گرم بر لیتر) ،سط
 021میلیگرم بر لیتر سختی بیشترین میزان کلروفیل aرا در
محیط الف( 1/19میلی گرم بر لیتر) ،به ترتیب سطوح  01و 0
میلیگرم بر لیتر علفکش متری بوزین بیشترین مقدار
کلروفیل  aدر محیط ب(0/101و 0/105میلی گرم بر لیتر)،
به ترتیب تیمارهای  01میلیگرم بر لیتر علف کش متری

بوزین  021+میلی گرم بر لیتر سختی و  2میلیگرم بر لیتر
علفکش متری بوزین 21+میلیگرم بر لیتر سختی در محیط
ج ،بیشترین مقادیر کلروفیل aرا بخود ایتصاص داده
اند(4/19و 9/12میلی گرم بر لیتر) ،که نشان دهنده بر هم
کنش بین سختیآب و علف کش متری بوزین میباشد .در
رابطه با مقادیرکلروفیل  bنیز همین شرایط بطور نسبی
مشاهده میشود (شکل .)4نتایج آنالیز واریانس داده ها نیز
وجود ایتالف معنی دار( )P>1/12در بریی از تیمارها در
محیط های مختلف را تایید مینماید.

شکل  -1تغییرات مقادیر کلروفیل aدر تنش های مختلف شیمیایی
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شکل -1تغییرات مقادیر کلروفیل bدر تنش های مختلف شیمیایی
در جدول( )0مقادیر کارتنوئید طی تغییرات اسیدیته در
سطوح مختلف سختی آب و علفکش متری بوزین نمایش
داده شده است .کمترین مقدار کارتنوئید در هر سه محیط
الف ،ب و ج به ترتیب شامل سطوح شاهد( 011/10میلی گرم
بر لیتر) 01 ،میلی گرم بر لیتر علفکشمتری بوزین(30/11
میلی گرم بر لیتر)0 ،میلی گرم بر لیتر علفکش متریبوزین
 21میلیگرم بر لیتر سختی آب( 011/11میلی گرم بر لیتر)
می باشد ،از طرفی بیشترین مقدار کارتنوئید نیز مربوط به

سط 021میلیگرم بر لیتر سختی در محیط الف(151/00
میلی گرم بر لیتر) 0 ،میلی گرم بر لیتر علفکش متریبوزین
در محیط ب( 012/55میلی گرم بر لیتر ) ،و به ترتیب سطوح
01میلیگرم بر لیتر علف کش متری بوزین 021 +میلیگرم بر
لیتر سختی( 921/52میلی گرم بر لیتر) و 2میلیگرم بر لیتر
علفکش متری بوزین21میلیگرم بر لیتر سختی آب
( 511/95میلی گرم بر لیتر) می باشد.
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جدول -0مقادیر رنگدانه ها طی تغییرات اسیدیته در سطوح مختلف سختی آب و متری بوزین
کارتنوئیدها (برحسب میلی گرم

تیمار
بر لیتر)
محیط الف
محیط ب
محیط ج

011/102
 1میلی گرم بر لیتر کلسیم کربنات
949/31
21میلی گرم بر لیتر کلسیم کربنات
151/00
021میلی گرم بر لیتر بر لیتر کلسیم کربنات
921/14
511میلی گرم بر لیتر کلسیم کربنات
011/102
1میلی گرم بر لیتر علف کش
012/55
0میلی گرم بر لیتر علف کش
010/20
2میلی گرم بر لیتر علف کش
093/11
01میلی گرم بر لیتر علف کش
011/111
 0میلی گرم بر لیتر علف کش  21+میلی گرم بر لیتر سختی
502/19
 0میلی گرم بر لیتر علف کش  021+میلی گرم بر لیتر سختی
542/31
 0میلی گرم بر لیتر علف کش  511+میلی گرم بر لیتر سختی
511/95
 2میلی گرم بر لیتر علف کش  21+میلی گرم بر لیتر سختی
505/12
 2میلی گرم بر لیتر علف کش  021+میلی گرم بر لیتر سختی
512/53
 2میلی گرم بر لیتر علف کش  511+میلی گرم بر لیتر سختی
501/21
 01میلی گرم بر لیتر علف کش  21+میلی گرم بر لیتر سختی
 01میلی گرم بر لیتر علف کش  021+میلی گرم بر لیتر سختی 921/52
 01میلی گرم بر لیتر علف کش  511+میلی گرم بر لیتر سختی 093/11

بحث و نتیجه گیری
مقایسه نتایج حاصل از تغییرات اسیدیته با مقادیر کلروفیل
aو bو کارتنوئید در محیط الف حاکی از ارتباط مستقیم بین
اسیدیته و مقادیر کلروفیل  aو bو کارتنوئید می باشد.
تغییرات اسیدیته در تنش سختی ،نشاندهنده ارتباط مستقیم
با افزایش سختیآب در محیط الف است ،از طرفی برهمکنش
تحریک Scenedesmus
سختی و اسیدیته باع
 quadricaudaگردیده است بطوریکه بیشترین مقدار
کارتنوئید در سط  021میلی گرم کربنات کلسیم می باشد.
در محیط ب ،تغییرات اسیدیته در تنش علفکش متری
بوزین ،باع گردیده کلروفیل  aو bبه عنوان شایت فتوسنتز
در سطوح  01و 0میلی گرم بر لیتر علف کش متری بوزین
بیشترین مقدار و در سط  0میلی گرم بر لیتر علف کش متری
بوزین بیشترین مقدار کارتنوئید مشاهده گردد .این نتایج در
Scenedesmus
واقع توانایی فتوسنتز جلبک
 quadricaudaرا نشان میدهد .در مطالعه کساییو

همکاران( )0930با افزایش غلظت آلومینیوم pH ،نیز افزایش
داشت و تیمارهای آزمایش نسبت به گروه شاهد افزایش معنی
داری داشتند Rai .و همکاران ( )0321گزارش کردند غلظت
کل فلزات در محلول از طریه فرمهایحلنشدنی کربنات و یا
کمپلکس هیدروکسید کاهش یافته و منجر به کاهش سمیت
فلزات کمیاب می شود ( .)Amanda et al., 2002در
محیط ج ،در تنش توام سختی آب و علف کش متری بوزین
در مجموع نشان دهنده برهم کنش سختی آب و علفکش
متری بوزین است ،بطوریکه مقادیر کلروفیل  aو bدر سط 2
میلی گرم بر لیتر علفکش متری بوزین 511 +میلی گرم بر
لیترسختی ،بیشترین مقدار را داشته باشد .البته می توان گفت
عالوه بر توانایی جلبک سندسموس ،سختی هم در تحریک
شدن یود جلبک برای تقسیم سلولی و فتوسنتز بیتاییر نبود
و همچنین تحت تاییر تعدادی از فاکتورهای محیطی و تغذیه
ای مانند دما ،pH ،دسترسی به منبع کربن و میزان هوادهی،
میزان و شدت نور میباشد(پیرعلی و همکارانMa .)0939 ،
( )5115نیز نشان داد که تاییر  91نوع علف کش گوناگون
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برای جلبک Scenedesmus obliquus،دامنه گسترده و
Chlorella
تحمل بیشتری در مقایسه باجلبک
 pyrenoidosaداشت .یافته های تحقیه حاضر نشان می
دهد که مقادیر با یسختی(  511و021میلیگرم در لیتر
کلسیم کربنات در این مطالعه)در اکثر تیمارها سبب افزایش
میزانکلروفیل  aو bمیشود که در واقع ایر باز دارندگی
سختی بر عملکرد سم متریبوزین در توانایی فتوسنتز جلبک
است .بررسی تغییرات اسیدیته هم ارتباط مستقیم بین میزان
کلروفیل  aو bرا با این پارامتر نشان داد .از طرفی رشد جلبک
 S. quadricaudaتا پایان هفته دوم نیز می تواند به طور
متناسبی سبب افزایش  pHمحیط کشت در کلیه تیمارها
شده باشد .به طور کلی جلبک  S. quadricaudaدر
محدوده ی اسیدیته ی  1تا  2بهترین عملکرد را در این سط
اسیدیته دارد .در مطالعات Wongدر سال  5111در حضور

غلظتکم علفکش های  2,4-Dیا glyphosateباع
تحریک رشد S. quadricaudaشد و در سختی های بیشتر
( 511و  51میلیگرم در لیتر به ترتیب برای 2,4-D
و )glyphosateرشد کامال متوقف گردید و در نتیجه کاهش
یا افزایش در غلظت سم باع تحریک یا توقف رشد جلبک
شد .بنابراین از Scenedesmus quadricaudaمی توان به
عنوان بیواندیکاتور مناسب برای آ ینده علف کش در محیط
های آبی استفاده کرد .به طور کلی میتوان بیان نمود که
جلبک سبز  Scenedesmus quadricaudaگونه ای با
دامنه تحمل وسیع نسبت به تغییرات محیطی مانند اسیدیته و
همزمان تنش های شیمیایی سختی و علف کش متری بوزین
است و با توجه به ویژگی های منحصر بفرد این جلبک می
توان آن را در یودپا یی سیستم های آبی مویر دانست.
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Study of pH Changes of Culture Medium of Green Microalgae
(Scenedesmus quadricauda) under Chemical Stresses
Pirali Zefrei, A. R.
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Natural Resources, Gorgan

Abstract
Biological, chemical and physical factors influence on physiology of aquatic microalgae.
Changes in these factors effect and disturb the life cycle of microalgae as well as their
physiological parameters. In this study the changes of pH in the culture medium of green
algae Scenedesmus quadricauda (Turp.)Bréb. In three different culture media under chemical
stresses using herbicideMetribuzin and water hardness, was investigated. The experiment was
conducted in a completely randomized design for a period of 21 days. Change in acidity of
culture media A and B had direct relationship with water hardness and presence of herbicide.
Results of pH changes in medium A suggest a direct correlation with the amount of
chlorophyll a, b and carotenoid. According to the results of analysis of variance, there are also
significant differences (P < 0.05) in some treatments in different media. The greatest amount
of carotenoid was observed at 150 mg/L CaCO3. In general, it can be said that the green algae,
Scenedesmus quadricauda species, had high tolerance to changes in the acidity of the medium,
along with chemical stresses caused by water hardness and presence of herbicide Metribuzin.
Keywords :pH, Chemical stresses, Green algae, Scenedesmus quadricauda, Chlorophyll a
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