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بهبود ارزش تغذیهای دوگونه میکروجلبک سبز  Dunaliellaبهوسیله تغییر
در فاکتورهای محیط کشت
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جلبکهای تکسلولی به عنوان فیتوپالنکتون منابع مهم و کارآمدی در تغذیه الروها و آبزیانی نظیر ماهی و میگو میباشند .در این تحقیق
ارزیابی شاخصهای سرعت تکثیر ،مقدار رنگدانهها ،میزان قند و پروتئین دو گونه جلبک  Dunaliella salinaو  D. bardawilدر درون
سه محیط کشت ) Ramaraj(R), Johnson(J), Shaish(Sانجام شد و نتایج مورد مطالعه قرار گرفتند .در هر سه محیط ،سرعت رشد
سلولها در  1موالر نمک  ،NaClبیش از  2و سرعت تکثیر در گونه  D. salinaنیز تقریباً در حدود دو برابر گونه  D. bardawilبود .تاثیر
تیمار محیطکشت در تحریک تقسیمات سلولی ،غالباً با برتری محیط  ،Jسپس  Sو نهایتاً  Rمشاهده گردید .در موالریته  ،1بیشترین سرعت
رشد ویژه جلبک ،در محیطکشتهای  Jو  Sو در موالریته  2در محیط  Jهمگی تا روز  ،8مشاهده گردید .حجم سلولی در گونه D. bardawil
دو برابر گونه  D. salinaو بیشترین افزایش حجم سلولی در 2موالر ،برای هر دو گونه ،در محیط کشت  Sمشاهده شد .تغییرات مقدار وزن
تر و خشک ،با الگوی تقریباً افزایشی در طول زمان ،بویژه در دو محیطکشت  Sو  Jو با برتری تاثیر مثبت محیط کشت  Sدنبال شد.
بیشترین میزان کاروتنوئیدکل بر میلیلیتر و بر وزن خشک در 1موالر  ،D. bardawilبهترتیب در محیطهای  Sو  Rمشاهده گردید.
تغییرات بتاکاروتن بر اثر موالریته و نوع محیطکشت ،الگویی تقریباً مشابه کاروتنوئیدکل داشت .بیشترین مقدار کلروفیل بر میلیلیتر در
محیطهای  Sو  Jو بیشترین مقدار این شاخص بر وزن خشک ،در محیط  Rمشاهده گردید .بیشترین تاثیر در افزایش مقدار پروتئین
سلولها مربوط به محیط  Jبود که با تاثیر القایی باالتر محیط  Rدر تولید قند کل ،تفاوت داشت .بهطور کلی یافتهها ،تاثیر معنیدار نوع
محیط کشت و میزان غلظت نمک ،بر افزایش مواد مغذی جلبک تکسلولی آب شور را عالوه بر نوع گونه ،پیشنهاد میکنند.
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بهبود ارزش تغذیه ای جلبک  Dunaliellaبا تغییر در فاکتورهای محیط کشت

 .1مقدمه

میتوان به سرعت رشد باال ،کشت آسان ،هزینه تولید
پایین و امکان کشت انبوه در فوتوبیوراکتورها اشاره کرد
(.)Janssen et al., 2003
میکروجلبک  Dunaliellaیک جلبک
تکسلولی بدون دیواره اسکلتی ،از شاخه جلبکهای
سبز ( (Chlorophyceaeبوده ( Leliaert et al.,
 )2012و نظر به توانایی فراوان در سازگاری با شوری
محیط زیست ،یکی از مهمترین جلبکهایی است که
امروزه به شکل مدرن و در سطح وسیع کشت میشود
( .)Becker, 2007تحقیقات مختلف نشان داده است
که گونههای مختلف این جلبک بهعنوان غذای زنده
میتواند منبع غذایی مهمی از مواد با ارزشی نظیر
کاروتنوئیدها ،پروتئینها ،آنتیاکسیدانها ،گلیسرول،
قندها ،لیپیدها ،ویتامینها و مواد معدنی در پرورش
آبزیان و دامها باشند ( Wang et al., 2006; Brown
 .)et al., 1997برخی دیگر از تحقیقات نیز نشان داده
که سرعت رشد و میزان تجمع ترکیبات مختلف مغذی
در درون این فیتوپالنکتونها ،میتواند تحت تاثیر
مقدار شوری محیط زیست قرار گیرد ( Hui et al.,

eo

fS

ID

افزایش جمعیت جهان و نیاز به بهبود شرایط
تغذیهای بشر ،دو دلیل عمده برای تالش در جهت
ارتقای کیفیت غذای آبزیان بوده و افزایش مصرف
سرانه آبزیان به معنی باال بردن ضریب امنیت بهداشت
غذایی کشور است .در این زمینه تالشها بر آن است
که خوراک تولید شده برای آبزیان ضمن تأمین
نیازهای اساسی آنها ،سبب رشد بهتر و بیشتر شده و
در عین حال اقتصادی و مقرون به صرفه نیز باشد .در
این زمینه ،کشت فیتوپالنکتونها یکی از جنبههای
مهم تجاری در بیوتکنولوژی مدرن بوده و همچنین
دارای پتانسیل کاربردی فوق العادهای هم از نظر
تولیدات دارویی و هم در غنیسازی غذای آبزیان و دام-
ها به عنوان افزودنی تکمیلی میباشد ( Abu-Rezq
.)et al., 2010; Phang, 1992; Boda, 1990
جلبکهای تکسلولی ) (Microalgaeبهعلت
داشتن قدرت فتوسنتز و توانایی تثبیت دیاکسیدکربن
نقش مهمی در اکوسیستمهای آبی ایفا نموده
( )Volkman et al., 1989و بههمین دلیل اساس
اکوسیستمهای آبی میباشند .این میکروارگانیسمها
تقریباً در تمام زیستگاهها ،از مناطق قطبی گرفته تا
مناطق بیابانی ،چشمههای آب گرم و دریاها ساکن بوده
و بهعنوان تولیدکنندگان اصلی زنجیره غذایی و نیز
تثبیتکنندگان ازت ،در ایجاد زیستگاههای مناسب
برای آبزیان دارای نقش حیاتی هستند ( Raven and

کپسول و پاستیل مورد استفاده قرارگرفته است ( Pulz
 .)and Gross, 2004از جمله مزایای میکروجلبکها،
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امروزه میکروجلبکها در صنعت آبزیپروری بهعنوان
غذای زنده برای رشد انواع آبزیان نظیر ماهی ،میگو،
زئوپالنکتون و نرمتنان مورد استفاده قرار گرفته و به-
عنوان غذای زنده در سالمت ،افزایش سرعت رشد و
کاهش بیماریها در آبزیان حائز اهمیت هستند .از
اینرو در بیشتر مراکز تکثیر و پرورش موجودات آبزی،
بخشی از مساحت مرکز تولیدی ،به تولید این
فیتوپالنکتونها اختصاص مییابد ( Gharibi et al.,
 .)2013در بسیاری از کشورهای صنعتی تولید
جلبکها نهتنها بهعنوان یک منبع پروتئینی بلکه به-
منظور تولید مکملهای غذایی انجام میگیرد ،به-
طوریکه طی دهههای اخیر 75 ،درصد از بیومس
میکروجلبکها در دنیا ،برای تولید پودر ،قرص،
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.)Falkowski, 1999; Volkman et al., 1989

2009; Gomez et al., 2003; Karni and Avron,

 .)1988عالوه بر مصرف جلبک  Dunaliellaبه-
صورت زنده توسط آبزیان ،این جلبک همچنین می
تواند بهصورت پودر خشک شده به محیط پرورش
آبزیان افزوده گردد ( Takaichi, 2011; Vilchez et
;al,. 2011; Wijffels and Barbosa 2010
 .)Tafreshi and Shariati, 2006جلبک مزبور

همچنین بهعنوان یک سیستم مدل در تولید پروتئین-
های نوترکیب ،دارای کاربردهای صنعتی و غذایی
میباشد (.)Borowitzka and Siva, 2007
یکی از مهمترین مواد مغذی درون سلولی در
 ،Dunaliellaماده بتاکاروتن بوده که یک ترکیب با
ارزش در صنایع غذایی ،دارویی و بهداشتی میباشد
( .)Francavilla et al., 2012تحقیقات نشان دادهاند
که برخی سویههای جلبک  Dunaliellaدارای توانایی
تجمع مقادیر زیاد بتاکاروتن میباشند ( Raja et al.,
 )2007و بهعنوان منبع غذایی بر فاکتورهای رشد و
کیفیت گوشت ماهی تأثیرگذار هستند ،بهطوری که
آزمایشاتی که توسط  Wangو همکاران ()2006
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منظور مقایسه بهتر و امکان ارزیابی صحیحتر ترکیبات
تولید شده جلبکی ،این مقادیر برحسب مقدار ماده
مغذی در میلی لیتر سوسپانسیون جلبکی و نیز
برحسب مقدار ماده در وزن خشک جلبک ارائه گردید.

 .2مواد و روشها
دو گونه جلبک  Dunaliellaبا نامهای علمی
 Dunaliella salina UTEX-200و Dunaliella
 bardawil UTEX-2538از دانشگاه اصفهان (به-
عنوان نمونههای هدیه گرفته شده از دانشگاه تگزاس)
تهیه شدند .بهعنوان یک آزمون اولیه ،دو گونه نامبرده
در چهار موالریته مختلف نمک ( NaClبهصورت
مقادیر کم تا زیاد) 2 ،1 ،0/5 ،و  3موالر تلقیح شده و
آزمون تا روز  24ادامه یافت و تعداد سلولها شمارش
و روند رشد آنها بررسی گردید .انتخاب موالریته ،1
به جهت وجود بیشترین میزان تکثیر در هر دو گونه
و انتخاب موالریته نمکی  2موالر بهمنظور سنجش
رفتار فیزیولوژیک گونهها در موالریته نمکی باالتری
که سبب بازدارندگی زیاد رشد نیز نگردد ،صورت
گرفت .سپس در آزمون بعدی ،تیمارهای طراحی شده
بر هر یک از دو موالریته مزبور  ،اعمال شدند و نتایج
بررسی و مقایسه گردیدند.
طراحی شرایط آزمون با تهیه  3نوع محیط
کشت مایع ،براساس محیط کشت Sathasivam
) and Juntawong (2013به نام محیط کشت
 )R( Ramarajو محیط کشت تغییر
یافته  Shariati and Lilley (1994) Johnsonبه-
صورت محیط کشت ( )Jو محیط کشت Shaish et
) al., (1992به نام محیط کشت ( ،)Sدر دو سطح
موالریته نمکی ( 1و  2موالر نمک  )NaClصورت
گرفت .کلیه مواد مورد نیاز برای تهیه محیطهای
کشت جلبکی (جدول  )1از شرکت سیگما یا مرک
تهیه گردیدند.
مقادیر مشخص آماده شده از هر یک از سه
محیط کشت ،تحت شرایط کامالً استریل به ارلن
مایرهای  250میلی لیتری اتوکالو شده انتقال یافت و
تلقیح دو گونه جلبکی در داخل ارلن مایرها ،به نحوی
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(.)Srinivasakumar and Rajashekhar, 2009

در تحقیق حاضر ،نوع محیط کشت مناسب برای
افزایش شاخصهای رشد ،تکثیر و افزایش مواد مغذی
نظیر رنگدانهها ،پروتئین و قند در دو گونه میکروجلبک
آب شور  ،Dunaliellaیعنی Dunaliella salina
 UTEX-200و Dunaliella bardawil UTEX-
 2538در طول یک دوره رشد  24روزه ،در قالب یک
طرح کامالً تصادفی با پایه فاکتوریل در سه سطح از
محیط کشت ،به نام محیط کشت )،Ramaraj (R
محیط کشت تغییر یافته ) Johnson (Jو محیط کشت
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صورت گرفته است ،نشان داده که بتاکاروتن موجود در
جلبک  Dunaliellaسبب افزایش کیفیت پوست،
گوشت و همچنین افزایش وزن و خاصیت آنتی-
اکسیدانی در ماهی قزلآال ( Oncorhynchus
 )mykissشده است .آزمایشاتی که توسط
 Tachibanaو همکاران ( )1997در مورد تأثیر پودر
خشک شده جلبک  Dunaliellaدر رشد و عملکرد
آن بر سیستم ایمنی یک گونه از میگو ( Litopenaeus
 )vannameiصورت گرفت ،نیز نشان داد که استفاده
از جلبک مزبور سبب افزایش وزن و کاهش شیوع
بیماری در میگوها گردید.
استفاده از این جلبک در مناطق تکثیر آبزیان
بهعنوان غذا و یا در ترکیب با زئوپالنکتونهایی نظیر
آرتمیا ( )Artemiaو یا روتیفر ( Brachionus
 ،)plicatilisعالوه بر تأثیر افزایشی در وزن و فعالیت
آنتیاکسیدانی (نظیر فعالیت آنزیمهای سوپراکسیداز
دیسموتاز و پراکسیداز) موجودات دریایی ،سبب
افزایش و جالی رنگ پوست ،کاهش عفونت ،کاهش
استرس و همچنین باال بردن محتوای چربی در آنها
میگردد (.)Wang et al., 2006
بنابراین کشت جلبک  ،Dunaliellaبهدالیل
مختلفی نظیر کاربرد در صنایع غذایی ،بهداشتی و
دارویی و نیز صنعتی میتواند حائز اهمیت بوده و مورد
توجه محققان و پرورش دهندگان آبزیان قرار گیرد .از
سویی ،نوع محیط کشت و پرورش جلبک ،بهدلیل دارا
بودن انواع و نیز مقادیر متفاوتی از عناصر معدنی ،می
تواند بهعنوان یک عامل اساسی بر مقدار رشد و
شاخصهای فیزیولوژیک میکروجلبکها تاثیر بگذارد.
از اینرو شناسایی یک محیط کشت مناسب برای
پرورش هر گونه میکروجلبک بسیار حائز اهمیت است

) ،Shaish (Sو دو سطح شوری نمک کلرید سدیم ( 1
 Mو  ،)2 Mدر سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت .به-
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جدول  -1ترکیبات تشکیل دهنده محیط کشتهای R, J, S

نوع محیط کشت
ترکیبات معدنی

1.0 µM

1.0 µM

150 µM

H3BO3

0.21 µM

CoCl2·6H2O

1.0 µM

1.0 µM

0.8 µM

ZnCl2

7.0 µM

7.0 µM

10.0 µM

MnCl2·4H2O

-

-

2.4 µM

Na2MoO4

1.0 µM

1.0 µM

2.0 µM

NaVO3

0.2 µM

CuCl2·6H2O

1.0 µM

1.0 µM

5.0 mM

5.0 mM

5.0 mM

(NH4)6Mo7O24.4H2O
MgSO4.7H2O

5.0 mM

2.7 mM

KCl

5.0 mM

KNO3

0.2 mM

0.3 mM

CaCl2.2H2O

0.2 mM

ID

)(S

)(J

)(R

0.2 mM
2.0 µM

2.0 µM

3.0 µM

5.0 µM

5.0 µM

5.0 µM

Na2-EDTA

5.0 mM

-

-

NaNO3

5.0 mM

-

-

MgCl2

5.0 mM

eo

0.2 mM

4.0

8.0

7.4

fS

0.1 mM

KH2PO4
FeCl3.6H2O

4.0

2.1

)NaHCO3 (g/L

Depends on the treatments
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و دستهبندی دادههای آزمون با استفاده از نرمافزار
 Excelانجام شد ،سپس نتایج حاصله با کمک نرمافزار
( SPSS )16مورد آنالیز آماری واریانس و مقایسات
میانگین چند دامنهی دانکن ( )P<0.05قرار گرفتند.
شمارش سلولی ،پس از رقیقسازی نمونهها و
سپس ثابت کردن آنها توسط بلورهای ید ،بوسیله الم
آینهای هموسایتومتر و با استفاده از میکروسکوپ نوری
(با بزرگ نمایی  )400xانجام شد و نتایج برحسب
تعداد سلول در میلیلیتر براساس  106سلول گزارش
گردیدند ( .)Martines et al., 1975ارزیابی حجم
سلول ،با استفاده از روش  Berubeو همکاران )(1994
با استفاده از تکنیک ویدئو میکروسکوپی صورت گرفت
و میانگین حجم  10عدد سلول (بهطور تصادفی) از
طریق اندازهگیری ابعاد سلول برای هر تکرار محاسبه و
نتایج برحسب میکرومتر مکعب ارائه گردید.
برای اندازهگیری وزن تر ،ده میلی لیتر از
سوسپانسیون جلبکی در یک لوله آزمایش توزین شده،
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صورت گرفت که نهایتاً تعداد  2×105سلول در هر
میلیلیتر از محیط کشت جدید را فراهم نماید.
ارلنهای تلقیح شده در شرایط استریل ،سپس به
شرایط آزمایش با شدت نور  50 µmol. m-2s-1و دمای
 25/21±2درجه سانتیگراد( ،شب/روز) و با فتوپریود
( 16/8ساعت ،تاریکی/نور) منتقل شدند .دوره آزمون تا
مدت  24روز ،ادامه یافت بهطوریکه ،مراحل آغاز رشد،
بخش لگاریتمی و نیز مرحله ایستایی رشد سلولها را
شامل گردد .در این مدت برداشت نمونه از هر یک از
ارلنها بهمنظور انجام شمارش سلولی ،اندازهگیری
مقدار بتاکاروتن و رنگدانههای کلروفیل کل ،کاروتنوئید
کل ،سنجش وزن تر ،وزن خشک ،میزان پروتئین ،قند
کل و حجم سلول بهترتیب در زمان صفر (تلقیح جلبک
در محیط جدید) ،روز  16 ،8و روز  24تحت شرایط
کامالً استریل انجام شد.
طراحی آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی به-
صورت فاکتوریل ،در سه تکرار صورت گرفت .محاسبه

)NaCl (g/L

hi
v

7.2

Na2SO4

247

شیالت ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،70شماره  ،3پاییز 1396

 .3نتایج
بررسی نتایج آنالیز واریانس مندرج در جدول ،2
نشان داد که کلیه تأثیرات اصلی و متقابل گونه جلبک،
موالریته نمک ،نوع محیط کشت و زمان تیمار ،بر تعداد
سلولها معنیدار بوده است ) .)P<0.01شکل  ،1روند
تغییرات در تعداد سلولها را در طی یک دوره  24روزه
برای هر دو گونه جلبک در چهار موالریته  2 ،1 ،0/5و
 3موالر نمک کلرید سدیم نشان میدهد .موالریته 1
بیشترین میزان رشد را تقریباً در هر دو سویه نشان داد
و موالریته  0/5موالر در رتبه بعدی قرار گرفت .از میان
موالریتههای کم تا متوسط ،موالریته  1موالر و از میان
موالریتههای باالتر ( یعنی  2و  3موالر) ،موالریته 2
موالر با سرعت رشدی باالتر از  3موالر ،برای انجام
آزمونهای بعدی انتخاب شدند.
شکل  ،2تاثیر تیمارها بر تعداد سلولها و نیز
اندازه و حجم سلولها در طول یک دوره  24روزه را
نشان میدهد .روند افزایشی تعداد سلولها با افزایش
سن کشت ،تقریباً در هر دو گونه و هر دو موالریته
مشاهده گردید ،اما سرعت رشد سلولها در موالریته 2
موالر کمتر از  1موالر بوده و بنابراین در موالریته 2
موالر ،تعداد سلولها در روز  24نسبت به تعداد سلول-
ها در روز  ،16مشابهت بیشتری نشان داد .سرعت
تکثیر در گونه  D. salinaنیز تقریباً در حدود دو برابر
گونه  D. bardawilبود .بیشترین تعداد سلولهای
 D. salinaدر  2موالر نمک ،تقریباً  20-25×106و
 ،D. bardawilتقریباً  10×106سلول در هر میلی
لیتر از سوسپانسیون سلولی بود .درحالیکه ،در
موالریته  ،1گونه  D. salinaبیشترین تعداد سلولها
معادل  40×106و برای  ،D. bardawilحدوداً
 17×106در هر میلی لیتر از سوسپانسیون سلولی
شمارش گردید که هر دو مورد مربوط به محیط کشت
 Jبود .بهعبارت دیگر تاثیر تیمار محیط کشت در
تحریک تقسیمات سلولی در اغلب اوقات با برتری
محیط  Jو سپس محیط  Sو در رتبه آخر محیط کشت
 Rمشاهده گردید (شکل  .)a-d ،2در یک جمع بندی،
بیشترین تعداد سلول ،در محیط کشت  ، Jموالریته 1

(1) SGR= µ = (lnN2-lnN1)/ ∆t
(2) DT= ln 2/ SGR
اندازهگیری مقدار پروتئین بهروش Bradford
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( )1976و با استفاده از محلول پروتئین آلبومین
گاوی ،بهعنوان استاندارد و اندازهگیری جذب نمونهها
در طول موج  595نانومتر صورت گرفت .سنجش
مقدار قند کل سلول با استفاده از اسید سولفوریک
غلیظ ،مطابق روش  Albalasmehو همکاران
( ،)2013انجام شد و از  D-glucoseبرای ترسیم
منحنی استاندارد (در طول موج  315نانومتر) استفاده
گردید .اندازهگیری میزان بتاکاروتن براساس روش
 Eijckelhoffو  ،)1997( Dekkerو سنجش
رنگدانههای کلروفیل کل و میزان کاروتنوئید کل
براساس روش  Lichtenthalerو Buschmann
( ،)2001با استفاده از استون  85درصد بهعنوان حالل
و توسط دستگاه میکروپلیت ریدر  96چاهکی
( Biotecمدل  )Epochانجام شد .بهمنظور نتیجه-
گیری دقیقتر و مقایسه دادهها ،مقادیر بهدست آمده
قند کل ،پروتئین و رنگدانهها ،برحسب میکروگرم بر

hi
v

eo

fS

ID

ریخته و سانتریفوژ گردید (،)Ramakrishna, 2011
محلول رویی خارج شد و پس از دو مرتبه شستشوی
نمک از سطح رسوب با آمونیوم استات  0/5درصد
( )Spektorov and Nazarenko, 1989و خارج
کردن مجدد محلول رویی ،لولههای آزمایش حاوی
رسوب جلبکی مجدداً توزین شدند و از اختالف وزن
لوله آزمایش و وزن ثانویه ،وزن تر براساس میلیگرم
در میلی لیتر سوسپانسیون جلبکی بهدست آمد .برای
ارزیابی وزن خشک ،لوله آزمایش حاوی بیومس تر به
مدت  48ساعت ،در درون آون با دمای  70درجه
سانتیگراد قرار گرفت و سپس توزین گردید.
سرعت رشد ویژه سلولی ( Specific growth
 )rate, SGRدر تیمارهای مختلف آزمایش از طریق
رابطه ( )1ارائه شده توسط  Omoriو )1984( Ikeda
و زمان دو برابر شدن تعداد سلولها ( Doubling
 )Time, DTدر طول دوره آزمایش براساس روش
 Jamesو ( ،)1986( Al-Kharsرابطه  )2برای هر
تکرار محاسبه گردید .بر طبق رابطه ( N1 )1تعداد
سلولهای جلبک در زمان  t1و  N2تعداد سلولهای
جلبک در زمان  t2و  ∆tمدت زمان انجام آزمایش می-
باشد.

وزن خشک جلبک و نیز بر اساس میکروگرم بر میلی-
لیتر سوسپانسیون جلبکی ارائه گردیدند.
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کل

خطا

گونه × زمان × موالریته × محیط کشت
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زمان × موالریته × محیط کشت

گونه × موالریته × محیط کشت

گونه × زمان × نوع محیط کشت

گونه × زمان × موالریته

موالریته نمک × نوع محیط کشت

زمان × نوع محیط کشت

زمان × موالریته نمک

گونه جلبک × نوع محیط کشت

گونه جلبک × موالریته نمک

گونه جلبک × زمان

نوع محیط کشت

موالریته نمک

زمان

گونه جلبک

µm

29322/2

**

702/76

سلولی
**

آزادی

درجه

شمارش

3

حجم سلول

-1

وزن تر

-1

-1

وزن خشک کاروتنوئید کل

محیط کشت ( )R, J, Sو زمان یا روز نمونهبرداری در طول دوره رشد (.)24 ،16 ،8 ،0

جدول  - 2میانگین مربعات جدول تجزیه واریانس شاخصهای ارزیابی شده جلبک  Dunaliellaتحت تأثیر نوع گونه جلبک ( ،)D. bardawil, D. salinaموالریته نمک ( 1موالر و 2موالر  ،)NaClنوع
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شکل  - 1تغییرات تعداد سلول در دو گونه جلبک  Dunaliella salinaو  Dunaliella bardawilدر موالریتههای مختلف نمک
 NaClدر محیط کشت  ،Sطی یک دوره رشد  24روزه .مقادیر میانگین سه تکرار  SD±میباشند.

ID
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شکل  - 2روند تغییرات تعداد سلول ) (a-dو حجم سلول ) ،(e-hدر دو گونه جلبک  D. salinaو  D. bardawilدر موالریتههای
 1و  2موالر نمک  ،NaClدر سه محیط کشت متفاوت ( )R, J, Sطی یک دوره رشد  24روزه .مقادیر میانگین سه تکرار SD±
میباشند.
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موالر ،گونه  D. salinaو غالباً در روز  24رشد مشاهده
شد.
نتایج آنالیز واریانس (جدول  )2همچنین نشان
داد که تاثیرات اصلی تیمارها ،از جمله تاثیر نوع محیط
کشت ،بر شاخص حجم سلول معنیدار است
( .)P<0.01بررسی میزان حجم سلول در گونهها بر
اساس شکل  ،2نشان میدهد که اوالً حجم سلولی در
گونه  D. bardawilبسیار بزرگتر از گونه D. salina
بوده (در حدود دو برابر) و ثانیاً بیشترین افزایش حجم
سلولی در موالریته  ،2برای هر دو گونه ،در محیط
کشت  Sحاصل میشود (شکل  .)f, h .2محیط کشت
 Rدر افزایش حجم سلولها ،بعضاً در روز هشتم ،موثر
بود (شکل  .(g ،2بهطور کلی گونه D. salina
بیشترین افزایش حجم را در روز هشتم و گونه
 D. bardawilآنرا در روزهای انتهایی نشان داد.

نتایج آنالیز واریانس (جدول  )2همچنین نشان
داد که تاثیرات اصلی تیمارها ،از جمله تاثیر نوع محیط
کشت ،بر شاخص حجم سلول معنیدار است
( .)P<0.01بررسی میزان حجم سلول در گونهها بر
اساس شکل  ،2نشان میدهد که اوالً حجم سلولی در
گونه  D. bardawilبسیار بزرگتر از گونه D. salina
بوده (در حدود دو برابر) و ثانیاً بیشترین افزایش حجم
سلولی در موالریته  ،2برای هر دو گونه ،در محیط
کشت  Sحاصل میشود (شکل  .)f, h .2محیط کشت
 Rدر افزایش حجم سلولها ،بعضاً در روز هشتم ،موثر
بود (شکل  .(g ،2بهطور کلی گونه D. salina
بیشترین افزایش حجم را در روز هشتم و گونه
 D. bardawilآنرا در روزهای انتهایی نشان داد.
جدول  ، 3سرعت رشد ویژه و نیز زمان دو برابر
شدن تعداد سلولها در سوسپانسیون را در سه محدوده
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شکل  - 3روند تغییرات وزن تر سلول ) (a-dو روند تغییرات وزن خشک سلول ) ،(e-hدر دو گونه جلبک D. salina
و  D. bardawilدر دو موالریته  1و  2موالر نمک  ،NaClدر سه محیط کشت متفاوت ( )R, J, Sطی یک دوره رشد  24روزه.

ID

مقادیر میانگین سه تکرار  SD±میباشند.
جدول  -3سرعت رشد ویژه ( )SGR, µو زمان دو برابر شدن سلولها ( )DTبرحسب روز ،در دو جلبک  D. salinaو D. bardawil
در دو موالریته  1و  2موالر نمک  ،NaClدر سه نوع محیط کشت ( ، )R, J, Sدر سه محدوده زمانی  16-24 ،8-16 ،0-8و در طی

fS

یک دوره رشد  24روزه .مقادیر میانگین سه تکرار  SD±بوده و حروف کوچک غیرمشابه بر اساس آزمون دانکن ،نشاندهنده وجود
اختالف معنیدار میان داده ها در هرموالریته نمک حاوی یک گونه جلبکی ( )P<0.05میباشند.

نمک

کشت

SGR
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eo
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نوع محیط
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R
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0/418
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0/442a

0/123
0/142c
0/142c

0/018
0/069d
0/028e

0/224c
0/483a
0/399b

f

0/004
0/063d
0/131c

0/019
0/044e
0/022f

0/017f
0/091d
0/076de

0/056e

19/03a
4/357bc
10/94b

0/721b
0/665b
0/681b

DT
95/08a
4/755b
2/304b

9/955a
9/452a

1/352a
0/623a
0/755a

20/66a
3/343a
3/963a

-

fg

-
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خطی روزهای صفر تا  16-8 ،8و  24-16نشان می-
دهد .بیشترین سرعت رشد ویژه در هر دو گونه
جلبک  Dunaliellaدر موالریته  1و محدوده زمانی
 0-8در محیطهای کشت  Jو  ،Sو در موالریته  2موالر
در همین محدوده زمانی و در محیط کشت  Jمشاهده
گردید .بیشترین زمان دو برابر شدن سلولها در هر دو
جلبک نیز غالبا در محدوده زمانی  16-24یعنی پس
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16-24

e

0-8

8-16

16-24

19/29b
6/817b
14/247b
5/406a
-

از طی شدن فاز لگاریتمی رشد (تقریباً تا روز ،)8
مشاهده گردید.
دادهای حاصل از آنالیز واریانس (جدول )2
نشان داد که به غیر از اثر متقابل سه تایی؛ گونه جلبک،
موالریته نمک و نوع محیط کشت ،باقی اثرات اصلی و
متقابل در رابطه با وزن تر معنیدار بودهاند ( P<0.01,
 .)0.05در رابطه با وزن خشک نیز به غیر از تاثیر اصلی
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شکل  -4روند تغییرات کاروتنوئید کل سلول ) (a-dبرحسب میکروگرم در میلی لیتر سوسپانسیون جلبک و ) (e-hبرحسب
میکروگرم در میلی گرم وزن خشک جلبک ،در دو گونه جلبک  D. salinaو  D. bardawilدر دو موالریته  1و  2موالر نمک
 ،NaClدر سه محیط کشت متفاوت ( )R, J, Sطی یک دوره رشد  24روزه .مقادیر میانگین سه تکرار  SD±میباشند.
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نوع گونه بر میزان وزن خشک و نیز تاثیر دوتایی نوع
گونه جلبک و نوع محیط کشت ،اثرات اصلی و متقابل
دوتایی معنی دار ( )P<0.01, 0.05بودهاند (جدول .)2
روند تغییرات وزن تر و خشک سلول با توجه بهشکل
 ،a-h ،3بیانگر آنست که تغییرات مقدار وزن تر و وزن
خشک جلبک ،با الگوی تقریباً افزایشی در طول زمان،
بهویژه در دو محیط کشت  Sو  Jو با برتری تاثیر مثبت
محیط کشت  Sدنبال شد که بیشترین مقادیر را غالباً
در روزهای  16و  24نشان داد .بیشترین مقدار وزن تر
در هر دو گونه مجدداً در محیط کشت  Sمشاهده
گردید (شکل  b ،3و  .)cگونه  D. salinaبیشترین
میزان هر دو شاخص را در غلظت نمکی  2موالر نشان
داد (بهترتیب  11و  1/5میلی گرم بر میلی لیتر ،شکل
 b ،3و  ،)fدرحالیکه گونه  D. bardawilدر  1موالر
دارای وزن تر بیشتری بود ( 10میلی گرم بر میلی لیتر،
شکل  .)c ،3وزن خشک این گونه در هر دو موالریته
تقریباً مشابهت نشان داد (شکل  g ،3و  .)hبه طور کلی
محیط کشت  Sدر مقایسه با دو محیط دیگر ،برتری
خود را در افزایش وزن تر و خشک سلولها همگام با
افزایش زمان ،نشان داد (شکل .)a-h ،3
بر اساس جدول آنالیز واریانس (جدول  ،)2مقدار
کاروتنوئید کل بر میلی لیتر سوسپانسیون جلبکی و یا
بر میلی گرم وزن خشک جلبک ،میان دو گونه تفاوتی
نشان نداد ،درحالیکه تاثیر محیط کشت بر این دو
شاخص معنیدار بود ( .)P<0.01بهعبارتی بیشترین
مقدار شاخص اول در محیط کشت ( Sشکل  )c ،4و
بیشترین مقدار شاخص بعدی ،در محیط  Rبهدست

آمد (شکل  g ،4و  .)eهمچنین تاثیر متقابل نوع گونه
در نوع موالریته نمک ،برای این دو شاخص معنیدار
نبود .با اینحال کلیه اثرات اصلی و متقابل بررسی شده
برای این شاخصها ،از نظر معنیداری ،یکسان نبوده و
تاثیرات معنیدار بیشتری در رابطه با میزان کاروتنوئید
بر میلی لیتر نسبت به کاروتنوئید بر وزن خشک،
مشاهده گردید .این مسئله احتمالً میتواند به وجود
تفاوتهای کمتر در مقدار کاروتنوئید برحسب وزن
خشک سلول ،میان تیمارها نسبت داده شود (شکل،4
 .)e-hبرخی تفاوتها نظیر باالتر بودن مقدار
کاروتنوئید در میلیلیتر ،در روزهای پایانی رشد که به
افزایش تعداد سلولها در این روزها باز میگردد
(شکل ،)a-d ،4و بالعکس باالتر بودن مقدار کاروتنوئید
در میلی گرم وزن خشک ،در روزهای ابتدائی و میانی
رشد نیز قابل مشاهده هستند (شکل .)e-h ،4در رابطه
با تاثیر موالریته و محیط کشت ،بیشترین میزان
کاروتنوئید بر میلی لیتر و بر وزن خشک بهترتیب در
موالریته  1موالر  D. bardawilو در محیط کشتهای
 Sو  Rمشاهده گردید (شکل  c 4و .)g
تغییرات بتاکاروتن بر میلی لیتر سوسپانسیون
جلبکی و نیز بر میلی گرم وزن خشک جلبک ،بر اساس
جدول آنالیز واریانس (جدول  ،)2بهصورت معنیداری
( )P<0.01اثرات اصلی زمان ،موالریته نمک و نوع
محیط کشت در هر دو شاخص مشاهده شد .بر اساس
شکل  ،5بیشترین میزان بتاکاروتن در میلی لیتر در
روزهای  16و  24آزمون (شکل  )a ،5و بر وزن خشک
در روزهای  8و  16آزمون (شکل  )e,g ،5مشاهده شد.
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شکل  -5روند تغییرات بتا کاروتن سلول ) (a-dبرحسب میکروگرم در میلی لیتر سوسپانسیون جلبک و ) (e-hبرحسب میکروگرم
در میلی گرم وزن خشک جلبک ،در دو گونه جلبک  D. salinaو  D. bardawilدر دو موالریته  1و  2موالر نمک  ،NaClدر سه
محیط کشت متفاوت ( )R, J, Sطی یک دوره رشد  24روزه .مقادیر میانگین سه تکرار  SD±میباشند.
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کلیه اثرات اصلی و متقابل بررسی شده برای این
شاخصها ،از نظر معنیداری ،یکسان نبوده و تاثیرات
معنیدار بیشتری در رابطه با میزان بتاکاروتن بر وزن
خشک ،همانند وضعیت کاروتنوئید کل بر وزن خشک،
مشاهده گردید (جدول  .)2در رابطه با تاثیر موالریته و
نوع محیط کشت ،تغییرات بتاکاروتن الگویی تقریباً
مشابه با کاروتنوئید کل را از خود نشان داد (شکل ،5
.)a-d
دادههای حاصل از آنالیز واریانس جدول  ،2برای
کلروفیل کل در دو حالت بر میلی لیتر سوسپانسیون
جلبکی و بر میلی گرم وزن خشک جلبک ،در تمامی
اثرات اصلی معنیداری را نشان داد ( .)P< 0.01بر
اساس شکل  ،6مجدداً بیشترین میزان کلروفیل کل

www.SID.ir

Ar
c

شکل  -6روند تغییرات کلروفیل کل سلول ) (a-dبرحسب میکروگرم در میلی لیتر سوسپانسیون جلبک و ) (e-hبرحسب
میکروگرم در میلی گرم وزن خشک جلبک ،در دو گونه جلبک  D. salinaو  D. bardawilدر دو موالریته  1و  2موالر نمک
 ،NaClدر سه محیط کشت متفاوت ( )R, J, Sطی یک دوره رشد  24روزه .مقادیر میانگین سه تکرار  SD±میباشند.

برحسب میلی لیتر در روزهای  16و  24آزمون به
میزان تقریباً  15میکروگرم بر میلی لیتر ( )b,cو مقدار
آن بر حسب وزن خشک ،به میزان  21میکرو گرم بر
میلی گرم وزن خشک در روزهای  16و  8مشاهده شد
) .(e, gبیشترین مقدار کلروفیل بر میلی لیتر در محیط
کشت  Sو ( Jشکل  )b, c ،6و بیشترین مقدار این
شاخص بر وزن خشک در محیط کشت  Rمشاهده
گردید (شکل .)e, g ،6
در رابطه با تغییرات قند کل و پروتئین بر میلی
لیتر سوسپانسیون جلبکی و نیز بر میلیگرم وزن
خشک جلبک ،بر اساس جدول آنالیز واریانس (جدول
 ،)2تاثیر اثرات اصلی زمان ،موالریته نمک و نوع محیط
کشت در هر دو شاخص معنیدار بود (.)P<0.01
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شکل  -7روند تغییرات قند کل سلول ) (a-dبرحسب میکروگرم در میلی لیتر سوسپانسیون جلبک و ) (e-hبرحسب میکروگرم
در میلی گرم وزن خشک جلبک ،در دو گونه جلبک  D. salinaو  D. bardawilدر دو موالریته  1و  2موالر نمک  NaClو در سه
محیط کشت متفاوت ( )R, J, Sطی یک دوره رشد  24روزه .مقادیر میانگین سه تکرار  SD±میباشند.

همچنین بررسیها نشان داد که تاثیرات معنیدار
بیشتری در رابطه با میزان تغییرات قند کل و پروتئین
بر میلی لیتر نسبت به زمانی که همین شاخصها بر
وزن خشک محاسبه میشوند ،مشاهده میگردد
(جدول  .)2حداکثر میزان قند کل سلول بر میلی لیتر
سوسپانسیون جلبکی همانگونه که در شکل  7در
نمودارهای  a-dمشاهده میگردد ،با افزایش زمان
افزایش یافته و در روزهای آخر مشاهده میگردد .در
این رابطه محیط کشت  Rدر غالب مواقع (شکل a- ،7
)dو نیز  Jدر یک مورد (شکل  )a ،7بیشترین مقدار
قند را موجب شدند .بیشترین مقدار قند بر وزن خشک
جلبک نیز مجدداً بر اثر رشد در محیط کشت  Rحاصل
شد (شکل )e-h ،7
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شکل  -8روند تغییرات پروتئین سلول ) (a-dبرحسب میکروگرم در میلی لیتر سوسپانسیون جلبک و ) (e-hبرحسب میکروگرم
در میلی گرم وزن خشک جلبک ،در دو گونه جلبک  D. salinaو  D. bardawilدر دو موالریته  1و  2موالر نمک  NaClو در سه
محیط کشت متفاوت ( )R, J, Sطی یک دوره رشد  24روزه .مقادیر میانگین سه تکرار  SD±میباشند.

در رابطه با تغییرات پروتئین کل سلول در طی
دوره  24روزه آزمون (شکل  ،)8مقدار پروتئین سلول
بر میلی لیتر سوسپانسیون جلبکی با افزایش زمان،
افزایش یافت ،درحالیکه این روند برای مقدار پروتئین
بر وزن خشک سلول تنها در محیط کشت  Jبهصورت
افزایشی با گذشت زمان دنبال شد (شکل .)e-h ،8
همچنین بهطور غالب بیشترین تاثیر در افزایش مقدار
پروتئین سلولها در رابطه با محیط کشت  Jمشاهده
گردید که با تاثیر القایی بیشتر محیط  Rدر تولید قند
کل ،متفاوت بود .تاثیر متقابل گونه جلبک و موالریته
نمک بر روی پروتئین معنیدار بود ( ،)P<0.01به-
طوریکه بیشترین مقدار پروتئین بر وزن خشک سلول،
در هر دو گونه در موالریته  1مشاهده گردید (شکل ،8
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جدول  -4ضرایب همبستگی بین صفات مورد مطالعه در دو گونه جلبک  D. salinaو  D. bardawilدر دو موالریته  1و  2موالر
نمک  NaClو در محیط کشت  ،Rطی یک دوره رشد  24روزه.
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جدول  -5ضرایب همبستگی بین صفات مورد مطالعه در دو گونه جلبک  D. salinaو  D. bardawilدر دو موالریته  1و  2موالر
نمک  NaClو در محیط کشت  ،Jطی یک دوره رشد  24روزه.

 )e, gو در موالریته  2گونه  ،D. salinaدر کل ،مقادیر
کمتری از پروتئین را در هر سه محیط دارا بود ).(f
جداول  5 ،4و  ،6بررسی روابط همبستگی میان
شاخصها در هر یک از محیط های کشت بهطور
جداگانه را نشان میدهند .بررسی همبستگی میان
شاخصهای ارزیابی شده با یگدیگر در محیط ( Rشکل
 )4نشان داد که کلیه شاخصها به جز تعداد سلولها،
بر حسب هر دو واحد (بر میلی لیتر و نیز بر میلیگرم
وزن خشک) ،با شمارش سلولی رابطه مثبت و معنیدار
داشتند ) 0/9تا  (P<0.01, r = +0/5در حالیکه به
جز کلروفیل کل ،شاخص های دیگر با حجم سلول
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** و * ،بهترتیب نشانه همبستگی و عدم همبستگی معنیدار در سطح احتمال  %1و .%5

همبستگی معنیداری نشان ندادند (.)P<0.05
همچنین کلیه شاخص ها بر حسب هر دو واحد ،با وزن
تر جلبک نیز رابطه مثبت و معنیدار داشتند
( ،)P<0.01درحالیکه در خصوص وزن خشک ،غالباً
شاخصهایی که بر حسب میلیلیتر محاسبه شده
بودند ،با وزن خشک همبستگی معنی دار نشان دادند.
برخالف محیط کشت  ،Rدر محیط کشت J
(جدول  )5کلیه شاخصها یعنی کاروتنوئید کل،
بتاکاروتن و کلروفیل ،قند و پروتئین با تعداد سلولها،
وزن تر و وزن خشک بر حسب هر دو واحد (یعنی بر
میلی لیتر سوسپانسیون جلبکی و بر واحد وزن
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جدول  -5ضرایب همبستگی بین صفات مورد مطالعه در دو گونه جلبک  D. salinaو  D. bardawilدر دو موالریته  1و  2موالر
نمک  NaClو در محیط کشت  ،Sطی یک دوره رشد  24روزه.

ID

** و * ،بهترتیب نشانه همبستگی و عدم همبستگی معنیدار در سطح احتمال  %1و .%5

با توجه به نقش بسیار مهم و کلیدی جلبکها
به عنوان تولیدکننده در زنجیرههای غذایی و
اکوسیستمها ( )Bowden et al., 2007و نیز ارزش
اقتصادی تولیدات جلبکی بویژه در آبهای شور،
همواره مطالعه و بررسی شرایط بهبود مقدار رشد
میکروجلبکها از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است
( .)Said, 2009; Mishra et al., 2008مقدار و نوع
عناصر میکرو و ماکروالمان مغذی و فاکتورهایی از
جمله شوری ،نور ،دما و زمان ،از عوامل مهم و تأثیرگذار
بر میزان رشد سلولی و بهبود کمیت و کیفیت شاخص-
های فیزیولوژیکی جلبکها بودهاند و بررسی هر چه
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 .4بحث و نتیجه گیری
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خشک) ،رابطه مثبت و معنیدار ( )P<0.01نشان
دادند .تنها رابطه شاخصها با حجم سلولی معنی دار
نبود ( .)P<0.05در محیط کشت ( Sجدول  ،)6در
اکثر موارد روابط مثبت و معنیدار میان شاخصها
مالحظه گردید و صرفا برخی روابط در زمینه شاخص
ها با وزن تر سلولها معنیدار نبودند ( .)P<0.05به
طور کلی بررسی روابط همبستگی میان شاخص ها در
هر یک از محیطهای کشت مورد بررسی به طور
جداگانه ،بیانگر وجود تفاوت های وابسته به نوع محیط
در روابط همبستگی میان شاخص ها بوده ،اما در
خصوص عدم وجود همبستگی شاخصها با سایز و
حجم سلولی ( ،)P<0.05در هر سه محیط کشت
مشابهتهای بیشتری مشاهده گردید.

بیشتر فاکتورهای فوق میتواند به کشت و پرورش
سریعتر جلبکها و نیز به بهبود کمی و کیفی تولیدات
آنها کمک نماید.
بر اساس نتایج تعداد نهایی سلولها در روزهای
 24یا  16از روز  8که در واقع مرحله لگاریتمی رشد
بوده و دارای بیشترین سرعت رشد ویژه است ،بیشتر و
بنابراین تفاوت رشد مشخصتر و واضحتر است .دلیل
این امر آنست که افزایش تعداد سلولها بهصورت
تقسیم دوتایی و تصاعدی صورت گرفته و سرعت آن
می تواند تحت تاثیر تیمارها قرار بگیرد و اثر نوع تیمار
بر تعداد سلولها را مشخصتر نماید .استفاده از محیط
کشت  Jدر هر دو موالریته نمکی ،نسبت به دو محیط
دیگر ،محیط مناسبتری جهت تحریک و افزایش
تقسیمات سلولی بهنظر رسید و سبب افزایش بیومس
سلولی و رشد سریعتر و بهتر جلبک مزبور شد .در
صنایع کشت و پرورش جلبکهای تک سلولی ،افزایش
و تحریک سرعت تقسیم سلولی ،در واقع یک مسئله
بسیار حائز اهمیت است که میتواند بر تعداد
زئوپالنکتونها به عنوان موجودات تغذیهکننده از
فیتوپالنکتونها یا همان جلبکهای تکسلولی
تاثیرگذار باشد ).(Aziz et al., 2006
در هر دو گونه جلبک ،بیشترین سرعت رشد
ویژه حدوداً 0/453 d-1و کمترین زمان دوبرابر شدن
سلولها ،در محدوده زمانی روز شروع آزمون یا تلقیح
اولیه در محیط کشت (روز صفر) تا روز  8دوره قرار
داشت .در موالریته  1موالر ،بیشترین سرعت رشد ویژه
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در هر دو محیط  Jو  Sو در موالریته  2موالر ،صرفا در
محیط کشت  Jمشاهده گردید .اما این نتایج با یافتههای
 Sathasivamو  ،)2013( Juntawongمبنی بر تأثیر
بیشتر محیط کشت  Rدر مقایسه با محیط کشت  ،Jدر
افزایش سرعت رشد جلبک  Dunaliellaمطابقت
ندارد .این اختالف میتواند به دلیل تفاوت در نوع گونه
جلبکی و نیز اختالف محیط کشت جانسون تغییر یافته
از نظر مقدار برخی عناصر ،با محیط کشت  Jگزارش
شده در تحقیقات دانشمندان فوقالذکر باشد.
در واقع Converti ،و همکاران ( ،)2009بر
همین اساس معتقد بودند که گرچه محیطهای کشت
با دقت فراوانی برای پرورش هرچه بهتر انواع مختلف
میکروجلبکها تهیه میشوند ،اما نمیتوان محیط
کشتی خاص برای پرورش یک نوع میکروجلبک را
دقیق ترین و بهترین نوع محیط کشت دانست .زیرا
فاکتورهای مختلف محیطی نظیر میزان موالریته،
مقدار نور و دما میتوانند با اثرات القایی محیط کشت
بر جلبک تداخل نمایند و از سوی دیگر بسته به نوع
ترکیبات مختلف درون سلولی ،آنها میتوانند به
صورتهای متفاوتی از عوامل القایی تاثیر پذیرند.
همانگونه که ذکر شد ،یکی از عوامل تاثیر گذار
بر تعداد سلولها در داخل محیط کشت جلبکهای آب
شور ،میزان غلظت نمک است .بر اساس نتایج بدست
آمده از این تحقیق ،تعداد سلولها در موالریته  1موالر
تقریباً  1/5تا  2برابر تعداد سلولها در موالریته  2موالر
بوده و در تیمار شوری با موالریته  2موالر نمک ،میزان
افزایش تعداد سلولهای جلبک ،از روز شروع آزمون تا
روز 24ام ،نسبت به شرایط موالریته  1موالر با سرعت
کمتری در هر سه محیط کشت افزایش یافت .بر اساس
تحقیقات  Garciaو همکاران ( ،)2012در پی افزایش
درجه شوری میزان مصرف انرژی درون سلولی
میکروجلبک ،برای برقراری تعادل اسمزی با محیط
اطراف باال رفته و بنابراین انرژی کمتری برای تقسیمات
دوتایی باقیمانده و آنها کاهش خواهند یافت.
همچنین مقادیر باالی یونهای حاصل از نمک محیط
نظیر سدیم و کلر ،دارای تاثیرات سمی مستقیم بر
سیستم غشایی بوده و همچنین سبب تداخل با جذب
عناصر معدنی بخصوص پتاسیم میگردند .در نتیجه در
شوری زیاد ،جذب پتاسیم که یک یون ضروری برای
تنظیم هموستازی سلول میباشد ،توسط سلولها

کاهش مییابد (.)Tester and Davenport, 2003
بر اساس نتایج ،اندازه و حجم سلولی گونه
 ،D. bardawilتقریباً دو برابر حجم سلولی در گونه
 D. salinaبود ،که در برخی محیطها نظیر  ،Sمقداری
افزایش نیز نشان میداد .بزرگ بودن حجم سلول در
گونه  ،D. bardawilممکن است تا حدودی کم بودن
تعداد سلولها در سوسپانسیون جلبکی (بر اثر پایین
بودن سرعت تقسیمات سلولی در این گونه جلبکی) را
جبران نموده و بنابراین مقدار ترکیب بر واحد میلی
لیتر آن را افزایش دهد ،زیرا سلول بزرگتر میتواند
حاوی ترکیبات درون سلولی بیشتری باشد.
از سویی این افزایش حجم ،در شرایط موالریته
 2موالر و بویژه در داخل محیط  Sمشاهده شد.
بررسیها نشان داده که جلبک  Dunaliellaبه دلیل
نداشتن دیواره سلولی ،در پاسخ به تغییرات خارج
سلولی مانند شوری زیاد قادر است که با سنتز
گلیسرول فراوان ،تغییر غلظت یونهای داخل سلول و
تغییر حجم سلولی ،تعادل اسمزی خود را حفظ نموده
و نیز با افزایش مقدار کاروتنوئیدها بهویژه بتاکاروتن به
برخی تنش ها پاسخ دهد (Raja et al., 2007; Ben-
.)Amotz and Avron, 1992
نتایج حاصل از آنالیز واریانس دادهها ،معنیدار
بودن کلیه اثرات اصلی از جمله نوع گونه و نوع محیط
کشت بر سایز و حجم سلول را نشان داد ،اما بررسی
روابط همبستگی مقدار ترکیبات کاروتنوئید کل،
بتاکاروتن ،کلروفیل ،قند و پروتئین به طور جداگانه در
هر یک از دو محیط  Rو ( ،Jاما در مجموع برای هر دو
گونه) ،همبستگی مثبت و معنیداری با میزان حجم
سلول نشان نداد .در عوض مقادیر شاخص های
کاروتنوئید کل ،کلروفیل و قند در محیط  Sبر حسب
واحد میلیلیتر سوسپانسیون جلبکی با حجم سلول
رابطه مثبت و معنی دار داشتند .درمجموع ،این
یافتهها ،نشان میدهند که تغییر ترکیبات محیط کشت
میتواند بر مقدار ترکیبات مغذی سلول جلبک
تاثیرگذار باشد.
بررسی مقایسه ای مقدار ترکیبات درون سلولی
برحسب دو واحد میلی لیتر سوسپانسیون جلبکی و نیز
وزن خشک ،نشان داد که مقدار ماده در واحد میلی
لیتر تا حد زیادی تحت تاثیر تعداد سلول و نیز حجم
سلولی قرار میگیرد و بنابراین در این رابطه تفاوتهای

257

شیالت ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،70شماره  ،3پاییز 1396

Ar
c

www.SID.ir

hi
v

eo

fS

ID

بسیاری میان تیمارها مشاهده میگردد ،درحالیکه
مقدار ترکیب بر وزن خشک از موارد فوق مستقل بوده
و بر همین اساس مقدار تغییرات معنیدار بسیار
کمتری میان تیمارها را نشان میدهد .در این ارتباط
تاثیر محیط  Sو سپس محیط  Jدر مقدار کاروتنوئید،
بتاکاروتن و کلروفیل بر میلی لیتر سوسپانسیون جلبک
و تاثیر محیط  Rدر مقدار این ترکیبات در میلی گرم
وزن خشک جلبک از دو محیط کشت دیگر بیشتر بود.
محیط کشت  Rهمچنین سبب افزایش مقدار قند کل
گردید ،در حالیکه محیط کشت  Jدر افزایش مقدار
پروتئین نقش مهمتری داشت.
باال بودن مقدار کاروتنوئید و بتاکاروتن در میلی
لیتر ،در روزهای انتهایی دوره آزمون (روز  )24که به
افزایش تعداد سلولها و بیوماس سلولی در این روزها
باز میگردد ،و باال بودن مقدار آنها در میلیگرم وزن
خشک ،در روزهای ابتدائی و میانی رشد ( 8و  )16نیز
در نتایج بدست آمده از این تحقیق مشاهده میگردد.
یافتههای حاصل از تحقیقات  Nikookarو همکاران
( )2004که تاثیر تنش شوری بر روند رشد و مقدار
رنگدانهها را مورد بررسی قرار دادند و بیشترین میزان
بتاکاروتن و کلروفیل  aرا در روز  28آزمون مشاهده
نمودند ،نیز این نتیجه را تایید مینماید .تاثیر موالریته
نیز در تولید کاروتنوئیدها ،معنیدار بود ( ،)P<0.01اما
تاثیر متقابل دوتایی آن با نوع گونه جلبک معنیدار
نشد .بهطور کلی تغییرات مقدار کاروتنوئید در
موالریتههای مختلف وابسته به نوع محیط کشت بود،
بهعنوان مثال ،محیط کشت  Sدر  D. salinaدر 1
موالر نمک ،و محیط کشت  Jدر موالریته  2موالر
همین گونه اثر القایی بیشتری در تولید کاروتنوئید بر
وزن خشک داشتند .طبق نتایج بدست آمده افزایش
شوری سبب افزایش مقدار کاروتنوئید نگردید ،که این
امر ممکن است به دلیل کاهش فتوسنتز و تعداد
تقسیمات سلولی در پی افزایش شوری باشد
) .(Nikookar et al., 2004بر اساس نتایج این
محققان ،مقدار کاروتنوئید کل بهدلیل کاهش میزان
فتوسنتز و نیز تقسیمات سلولی ،تحت تاثیر شوری
افزایش چشمگیری نیافت .همچنین  Gomezو
همکاران ( )2003تاثیر مقدار شوری بر کمیت و
کیفیت کاروتنوئید تولید شده در دو گونه جلبک
 Dunaliellaرا مورد بررسی قرار دادند و مشاهده

کردند که افزایش و یا کاهش شوری بر روند تولید
کاروتنوئید تاثیر معنی داری ( ،)P<0.05نداشت.
گرچه تحقیقات انجام شده توسط  Garciaو
همکاران ( )2012و  Radوهمکاران ( )2011نشان داد
که افزایش غلظت نمک میتواند سبب افزایش تجمع
بتاکاروتن در  Dunaliellaگردد ،اما نتایج بهدست
آمده از این تحقیق در رابطه با مقدار بتاکاروتن بر وزن
خشک ،این مورد را نشان نداد .اگرچه برخی تاثیرات
آنتی اکسیدانی بتاکاروتن و کالً کاروتنوئیدها بویژه در
شرایط تنشی به اثبات رسیده ( Lamers et al.,
 ،)2008; El-Baky et al., 2004اما به نظر میرسد
که احتماالً سلولهای دو گونه جلبک در این آزمون،
در جهت سازگاری با شرایط شور ،از فعالیت برخی دیگر
از اجزای آنتی اکسیدانی آنزیمی و غیر آنزیمی سلول
که در این تحقیق ارزیابی نشدهاند ،بهره گرفته باشند
( .)Haghjou et al.,2009بررسی وضعیت کلروفیل
کل ،همخوانی نسبی تغییرات کلروفیل کل با
کاروتنوئید کل را نشان داد .بر اساس منابع،
کاروتنوئیدها به خصوص بتا کاروتن میتوانند ،در
شرایط تنش ،از اثرات تخریبی کلروفیل تهییج شده که
بصورت طبیعی قادر به خاموش شدن نمیباشد ،بکاهند
(.)Coesel et al., 2008; Park et al., 2006
میزان قند کل در غالب حاالت ،تا روز  24یک
روند افزایشی را طی نمود .افزایش کربوهیدرات در
شرایط تنش ،میتواند ناشی از تخریب بازدارندههای
سنتز نشاسته و سایر پلیساکاریدها باشد ( Chang et
 )al., 2001که یکی از نتایج آن تجمع قندهای محلول
در داخل سلول است ( Kerepesi and Galba,
 .)2000با توجه به نتایج در بعضی حاالت افزایش
پروتئین سلولها در شوری 2موالر نسبت به شوری
1موالر مشاهده شده که میتوان آنرا به افزایش بیان
برخی از آنزیمهای سازگار کننده در Dunaliella
نسبت داد (.)Liu et al., 2012; Chen et al., 2011
از سوی دیگر ،برخی آزمایشات صورت گرفته
نشان داده است که تغییر در میزان ماکرونوترینتهای
محیط کشت ،نظیر نیتروژن که از عناصر اصلی تشکیل
دهنده پروتئینها محسوب میشود نیز میتواند بر
میزان سنتز پروتئینها تأثیر مستقیم داشته باشند .به
طور مثال ،یک تحقیق با افزایش مقدار آهن در محیط،
افزایش مقدار رادیکالهای آزاد بر اثر آسیب اکسیداتیو
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،نظر پرورش دهنده و مرجع تولید کننده فیتوپالنکتون
. مورد توجه و استفاده قرار گیرند،بیشتر مد نظر باشد
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