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 چکیده

تحت تاثیر شرایط افراطی قلیاییت مورد بررسی قرار گرفته  Lyngbya obscuraبقا و رشد سیانوباکتریوم خاکزی 

قرار  (PH10,11,12)تحت تاثیر شرایط افراطی قلیایی   BG-11است. نمونه پس از تخلیص در محیط کشت مایع 

گرفت. برای حفظ شرایط از بافرهای فسفات، تریس و هپس استفاده شد. نتایج نشان داد که این سیانوباکتری قادر 

در وهله اول   PH 12ط اعمال شده حتی در روزهای نخست پس از تلقیح سازگار نماید. رشد دریاست خود را با شرا

سبب بی رنگ شدن گردید ولی بعد از چند کشت متوالی نمونه توانست محتوای رنگیزه ای خود را بازیابی نماید. به 

نی به طور عمده باالتر ار دیگر بخش های سیستم کور محتوای آلو فیکوسیانیذنظر می رسد در سیانوباکتریوم م

فیکوبیلی زوم می باشد و تعدیل در شرایط خوگیری را سبب می شود. برون ریزش ترکیبات دیواره ساز در شرایط 

افراطی قلیاییت در این نمونه با مشکلی همراه نیست. روی هم رفته نمونه مذکور نمونه ای توانمند از نظر تعدیل 

 وب می شود و می توان از جنبه کاربردی بدان توجه کرد. قلیاییت محس
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 مقدمه: 
ها تا به امروز در دنیا ها در شالیزارها پس از نخستین یافتهها تردیدی نیست. استفاده از سیانوباکتریدر مورد ابعاد کاربردی سیانوباکتری

رود که سوای برنج، گندم، سویا، و دیگر گیاهان زراعی را نیز ها میهای چند منظوره از سیانوباکتریوار یافته است. استفادهپیشرفتی جهش

شود. در ن نگریسته میفرا گیرد. فرایند تلقیح جلبکی، امروزه از جنبه علمی و عملی گسترش قابل توجهی یافته است و از ابعاد مختلف به آ

اینکه ممکن است مدعیان کاربرد آن وجود داشته باشند اما تا زمانی که طرح مدیریتی مدون و  ایران این فرایند ناشناخته است. گو

 شود. تکنولوژی متکی بر برنامه ریزی دراز مدت ترسیم نگردد، هر گونه ادعا در حد ادعایی خواهد بود که نظیر آن زیاد شنیده می

های کشاورزی و (. با وجود اینکه این استان از قطب1831های استان گلستان، ناشناخته هستند )شکروی و همکاران، سیانوباکتری

توجهی جهت استفاده در بیوتکنولوژی کشاورزی ها از توانمندی قابلشود، و با توجه به اینکه سیانوباکتریدامپروری کشور محسوب می

شیالت و نظیر این( برخوردارند، اطالعات موجود در مورد سیانوباکتری ها بخصوص اکوفیزیولوژی سیانوباکتری  )همانند پزشکی، صنعت،

های شالیزارها و زمین های کشاورزی اندک می باشد. سیانوباکتری های شالیزار در محدوده ای از تغییرات اسیدیته قرار دارند که حتی می 

 (. 1831زار ظاهر گردد )شکروی و همکاران تواند به صورت روزانه در محیط شالی

ظهور سیانوباکتری ها در دوران پرکامبرین با قدمتی در حدود چهارمیلیارد سال، در شرایطی روی داده است که کره زمین در معرض تغییر 

زمین حاکم بوده است  غلظت ترکیبات شیمیایی و جریان گردابی زیستگاه ها بوده است و شرایط افراطی اسیدیته و قلیاییت بر کره

 (.1831)شکروی و همکاران، 

آبی )سیانوباکتری ها( برخالف جلبکهای حقیقی، پروکاریوت هستند و با باکتریها خویشاوندی نزدیکی دارند. درحقیقت  -جلبکهای سبز

در سلسله مونرا قرار می دهند.  بسیاری از متخصصان تاکسونومی آنها را سیانوباکتری نامگذاری کرده اند و آنها را همراه با باکتریها

سیانوباکتری ها فاقد هسته سازمان یافته، اندامک های محصور در غشاء و شبکه آندوپالسمی هستند اما واکوئل های گازی غشاهای 

 فتوسنتزی و دانه های ذخیره ای دارند. 

هستند. اجتماعات سیانوباکتریایی، مسئول انتقال و شاخه سیانوفیتا سلول متحرک ندارند. دارای کلروفیل، فیکوسیانین و فیکواریترین 

 تغییر اتمسفر احیا کننده به اتمسفر اکسیدکننده کنونی هستند و از این نظر حائز اهمیت می باشند. 

اقد ، اما فaواکنش نوری فتوسنتز در سیانوباکترها تقریبا با واکنش های نوری در کلروپالست یکسان است. این جلبکها دارای کلروفیل 

هستند. رنگیزه های فرعی در سیانوباکترها، فیکوبیلین ها هستند. یک گروه از فیکوبیلین ها فیکوسیانین است که در طول  bکلروفیل 

نانومتر را که به رنگ آبی هستند جذب می کند. گروه دیگر از فیکوبیلین ها، فیکواریترین به رنگ قرمز است و  016تا  026موجهای 

nm556 .گروه دیگر آلوفیکوسیانین طول موج  جذب داردnm056  را جذب می کند. این رنگیزه ها به پروتئین متصل شده و یک بیلی

پروتئین را تشکیل می دهند. بیلی پروتئین ها در گرهک های کوچکی )فیکوبیلی زوم ها( جمع شده اند که با میکروسکوپ الکترونی قابل 

 رؤیت هستند. 

هستند. فیکوبیلی پروتئین ها اجزای پروتئین اصلی فیکوبیلی زوم ها  IIنه های کمکی برای عمل فتوسیستم فیکوبیلی پروتئین ها رنگدا

کل پروتئین فیکوبیلی زوم ها را می سازند. فیکوبیلی زوم ها در سمت سیتوسلی تیالکوئیدها قرار دارند. این  %35 -06هستند که تقریبا 

ورانی برای فتوسنتز عمل می کنند. در واقع تقویت کننده نوری اند که در صورت کمبود شدید اجزا نیز به عنوان آنتن های جذب انرژی ن

ها تشکیل شده اند که شامل فیکوسیانین )آبی( و نور هم قادر به جذب نور هستند. فیکوبیلی زوم ها خود از رنگیره های فیکوبیلینی

 پروتئین، و فیکوارتیروبیلین و پروتئین تشکیل شده است. فیکواریترین )قرمز( است. فیکوسیانین از فیکوسیانوبیلین و

شود. شایان ذکر کنند واین انرژی جهت تجزیه آب و تولید اکسیژن مصرف میمنتقل می IIفیکوبیلی زوم ها انرژی نورانی را به فتوسیستم 

است که فراوانی نسبی رنگیزه های فیکوبیلینی  را دارند. جالب توجه IIاست که سیانوباکتریها تنها پروکاریوت های هستند که فتوسیستم 

آبی نیز معروفند. در گونه های مختلف  -مسئول تعیین رنگ در سیانوباکتری ها است به همین دلیل معموال به جلبک های سبز

کند. برخی که در غییر میها مقدار فیکوسیانین و فیکواریترین متغیر است. میزان فیکوسیانین و فیکوارتیرین با شرایط محیط تسیانوباکتری

کنند، فیکواریترین بیشتری تولید کرده و معموال به رنگ قرمز در می آیند در حالی که گروهی که در نور قرمز رشد نور سبز رشد می

 (1831می نامند )سلطانی،  (Chromatic adaptation)کنند. این نوع تغییرات را سازگاری رنگی آبی پیدا می -کنند رنگ سبزمی

  PSIبه  IIبیشتر جنبه های دیگر فتوسنتز در سیانوباکترها شبیه فتوسنتز در گیاهان است. الکترون از آب گرفته شده و از فتوسیستم 

 استفاده می شوند، اکسیژن به عنوان محصول غیر مصرفی آزاد می شود. NADPHبه  NADP+منتقل می شوند سپس برای احیاء 
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و بازده اکسیژن هستند. توانایی آنها در فتوسنتز اکسیژنی و تنفس باعث می شود که آنها به  a ،PSIIیل سیانوباکترها همه دارای کلروف

 (.1832آسانی در کشت هوازی رشد کنند)مجد و چلبیان، 

گونی در لینگبیا: لینگبیا جلبکی ریسه ای با غالف ژالتینی مشخص و ضخیم است. این جلبک شبیه به اسیالتوریا است، ولی قطعات هورمو

هایی هم از  سیانو باکتری ها در شرایط طبیعی محیط های خنثی تا قلیایی را ترجیح می دهند. البته گزارشلینگبیا مشخص تر هستند. 

( ذکر شده است. روی هم رفته در مباحث اکولوژیکی و اکوفیزیولوژیکی، اسیدیته خاک یک عامل 0تا5پایین )  PHوجود این موجودات در

اال را می پسندند و در کل یک ب PH پایین و سیانوفیتا PH ی تغییر جمعیت جلبکی قلمداد می شود. کلروفیتا معموال انتخابی برا

 (.1036و همکاران،  Rogerهمبستگی مثبت قابل توجه میان سیانو باکتری ها و اسیدیته خاک وجود دارد )

PH کسید کربن تأثیر می گذارد. بر روی رشد و متابولیسم جلبک از جمله در اختیارگرفتن دی اPH  بهینه برای رشدL.obscura  حدود

نشان می دهند ولی  11و 16بین  PH روارگانیسم هایی که رشد خوبی را دبهینه برای فتوسنتز معموال پایین می باشد.  میکر PHاست. 0

مثالی از جلبک های قلیا دوست و مقاوم (. Kroll، 1990) خنثی انجام می دهند، به نام قلیا دوست تعریف می شوند pHرشد کمی را در 

 Bacillusو یک جلبک قلیا دوست ولی کم تحمل نسبت به نمک به نام باکتری  Spirulina platensisبه نمک به نام سیانوباکتری 

firmus   را می توان نام برد. میکروب های مقاوم به قلیا درPH  بهینه آنها در  رشد کرده و زنده می مانند ولی رشد 0بیشتر ازPH  

خنثی و کمتر از آن است. دو مثال از این نوع ذکر شده است، یکی برای یک پروکاریوت )آنابنا، سیانوباکتری(و یکی برای یوکاریوت 

(Dunaliella parva ، باکتری های رشد یافته در محیط های قلیایی متنوع هستند و اغلب با تنش های مختلف محیطی.)کلروفیتا

سازش های مشابهی نیز می تواند در (. Grant et al., 1990) پیدا کرده اند، مثالً شوری باالو دمای باال و غلظت پایین پروتونسازگاری 

باال از عواملی که توسط سایر تنش های محیطی ایجاد  PHسیانوباکتری ها و جلبک ها اتفاق بیفتد. بنابراین تشخیص ویژگیهای سازش به 

کتری ها، استراتژی پایه ای برای آزمایش تنش، آنالیز گونه ها و یا سویه هایی است که اجباراً شرایط تنشی را شده مشکل است. در با

قلیایی و یا دمای باال و یا شوری باال را دوست ندارند. در واقع بیشتر اطالعاتی که موجود است در مورد مکانیسم  PHدوست ندارند مثالً  

اکتریها ناشی از تحقیق روی گونه های باسیل غیر دریازی است. نکته بسیار حائز اهمیت که باید به خاطر های مقاومت و تحمل قلیا در ب

آبی  –آبی توجه کنیم. گروه دوم یعنی جلبکهای سبز  –داشته باشیم این است که به مقایسه جلبک های مقاوم به قلیا و جلبکهای سبز 

د. همانطور که شرح خواهیم داد این توانایی نیازمند واکنش های بیوانرژتیک متفاوتی برای باال هستن PHهم مقاوم به نمک و هم مقاوم به 

 در سیتوپالسم نسبت به باکتری است.  Na+و  H+حفظ غلظت متعادلی از 

یادوست ناشی باکتری های قلیایی هم از نظر علمی و هم از نظر بیوتکنولوژیکی حائز اهمیت هستند. اهمیت بیوتکنولوژیکی باکتری های قل

یکی از این واقعیت است که این ارگانیسم ها دارای هیدروالزهای قلیایی هستند مثالً پروتئینازها که می توانند به عنوان دترژنت های بیولوژ

 عمل نمایند.

ی شور ایفا می نقش مهمی را در زنجیره غذایی اکوسیستم هایی مثل دریاچه ها Spirulinaبرخی از سیانوباکتریهای قلیا دوست نظیر 

 آبی در این زیستگاهها میزان تولیدات فتوسنتزی باالیی را دارند و به عنوان غذای انسان نیز مصرف می شوند ـ کنند. جلبکهای سبز

 ,Ciferri and Tiboni؛ Richmond, 1986))پروتئین های تک سلولی( که دارای ارزش غذایی باالیی در نقاط مختلف جهان هستند 

 Grant and)در مقایسه با باکتریهای اسید دوست تحقیقات در زمینه قلیادوست )بازوفیل( دیرتر شروع شد  (.Ciferri, 1983؛ 1985

Horikoshi, 1989.) 
(برای Couplingسنتتاز غشایی )فاکتور  ATPآبی( انتقال پروتون از طریق یک  -در پروکاریوت ها، مثل سیانوباکتریها  که )جلبکهای سبز

( از H µΔورت می گیرد، سیستم تولید انرژی، غشای پالسمایی است. تنفس، موجب تولید یک شیب الکتروشیمیایی)+ص ATPتولید 

اسید خارجی بیشتر از  H (pHΔاز خالل غشای پالسمایی می شود. در پروکاریوت های خنثی دوست، هم شیب + Hطریق خروج فعال +

سنتتاز و انتقال یونی و انتقال محلول  ATPتوسط  ATPمؤثر برای سنتز  ( نیروهایΔΔدرون است( و هم شیب الکتریکی غشایی )

سیتوپالسمی در باکتریهای قلیادوست در حد  PHاین فرضیه که ( Counter transport وابسته به این جریان هستند. )به شکل همبر یا

 جاد می شود )بیرون بیشتر از داخل،قلیایی است(برگشتی ای PHΔمقادیر نزدیک به خنثی تنظیم می شود، دلیل دارد. به این معنی که 

PHΔ + برگشتی موجب کاهش اساسی در نیروی محرکH µΔ  می شود. سؤال اساسی در مورد تمام پروکاریوت های مقاوم به قلیا این

 است که چطور بر اساس تئوری های شیمی بر این شکل غلبه می کنند.

 است، چرا که غشاهای میتوکندریایی و تیالکوئیدی وجود دارند ولی غشای پالسمایی،در یوکاریوت های قلیا دوست، وضعیت متفاوت  

 ATPase- +Hاست که توسط  H+را به وجود نمی آورد. هرچند غشای پالسمایی جلبکها محل مهمی برای صدور  Couplingغشاهای 
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 ایجاد شده توسط H µΔ+ولید آن نیست. مصرف می کند ولی قادر به ت ATP( این آنزیم PMHAمتصل به غشاء انجام می شود )

PMHA   ،برای تبادل یون استفاده می شود. هرچند در این موردpHΔ  برگشتی، یک عامل مضر است )غیرمفید( و دوباره این سؤال

 کنار می آیند؟  H µΔ+ایجاد می شود که چطور جلبک های مقاوم به قلیا با کاهش 

های مقاوم به قلیا، مشکالت تغذیه ای نیز وجود دارد که بایستی حل شود. چنین سؤاالتی تا عالوه بر مشکالت انرژتیک در مورد جلبک

قلیایی، فسفات می تواند محدود شود  pHحدی در مورد سیانوباکتریهای قلیادوست نیز وجود دارد، هرچند کمی متفاوت است. مثالً در 

)کربن غیر آلی محلول( برای فتوسنتز الزم است و  DICب می کند. رسو  Ca+2 و Mg²+چرا که در حضور کاتیون های دوظرفیتی مثل 

قابل دسترسی وجود ندارد. بنابراین در  2Coهیچ  HPقلیایی به مقدار زیادی وجود دارد. در چنین  HPبه شکل بی کربنات و کربنات در 

وجود دارد. جلبکها  DICیایی افزایش بی پایان جذب این مواد سازگاری های اختصاصی بایستی وجود داشته باشد. به عالوه در شرایط قل

 پاسخ می دهند؟  DICچگونه به این مقدار باالی 

زیستگاههای ثابت و موقت قلیایی با هم متفاوتند. معروفترین زیستگاههای قلیایی، دریاچه های شور در جهان هستند. این محل ها دارای 

3Co2Na   وNaCl  ²+در غلظت های موالر هستند ولیCa  و سولفات کمی دارند. مقادیرHP  متغیر  5/11و  16این دریاچه ها بین

است و شوری و قلیایی بودن آن نیز تغییر می کند. دومین نوع زیستگاههای قلیایی، چشمه های آبهای زیر زمینی قلیایی است که دارای 

پتانسیل ردوکس چنین  (،²Fe+به دلیل حضور آهن )هستندو کربنات کمتری دارند و شوری کمتری نیز دارند.   ²Ca+غلظت های باالی 

دارند. میکروبیولوژی چنین محل هایی خیلی کم مطالعه شده است و باکتری ولی   11-5/11بین  PHآبهایی باالست.چنین زیستگاهایی 

 نه انواع فتوتروف هوازی، در آنها غالب هستند. 

 Caraco and) زیاد در رقابت از جلبک های سبز بهتر عمل می کنندباال و شوری  PHآبی در  –واقعیت این است که جلبک سبز 

miller, 1998 ؛Vonshak et al., 1983 ؛Richmond et al., 1982) .و این برتری به علت جذب بهتر بیکربنات در شرایط کمبود است 

کیل داده و مرکزی برای مواد معدنی سیانوباکتریها در محیط های قلیایی و شور به خوبی رشد می کنند و رسوب کربنات کلسیم تش

 Thompson and؛ Merz, 1992؛ Ferris, 1993 ؛Ferris et al., 1995؛ Yates and Robbins, 1995؛ Merz et al., 1995) هستند

Ferris, 1990.)  :واکنش هایی که در فتوسنتز اکسیژنی سیانوباکتریها وجود دارد در معادله زیر خالصه شده است 
2O +H4SiO4  O +2CH  +3Ca,Mg) CO )→  O2H   +3CO2H 2 ( +3Ca , Mg) SiO (0) 

اتمسفری به دست می آید که با محیط آبی در  CO2نشان داده شده است. کربنیک اسید از  O2CHماده آلی در این معادله به صورت 

رار دارد و از سوی دیگر در ماده آلی که در ها ق magnesitesها و یا  calciteتعادل است. چنین تصور می شود که مقدار کربن آبی در 

فتوسنتز ساخته شده قرار دارد. از آنجا که تولید اولیه بسیاری در زیستگاههای شور و قلیایی وجود دارد.سیانوباکتریهای قلیا دوست 

فیکاسیون سیانوباکتریها ممکن کلسی (.Ferris et al., 1995) دارند ˉ¹aپتانسیل باالیی برای برجاگذاشتن یک میلیارد تن کربنات کربن 

 اتمسفری باشد.  2COجهانی   sinkاست تحت تأثیر 

برای رشد سیانوباکتریهای دریازی و شورزی وجود دارد ولی دلیل محکمی برای آن ثابت نشده  +Naمدت هاست مشخص شده که نیاز به 

در محیط بدون  Spirnlina platensis، متغیر است. اگر (. البته کمینه این نیاز در گونه های مختلفMarkarova et al., 1997است )

سدیم قرار داده شود، تولید اکسیژن فتوسنتزی متوقف می شود و سلولها در عرض یک ساعت می میرند. این پروسه توسط نور تسهیل می 

ر میان پروکاریوت ها نیاز ویژه میلی موالر سدیم الزم است. د 156-256)برای رشد بهینه، مقدار   .Schlesinger et al) 1996)شود 

Na+  محدود به سیانوباکتریها نیست. باسیل های قلیادوست نیز به+Na  نیاز دارند (Krulwich et al, 1988؛ Horikoshi and Akiba, 

1982). 
بی وجود آ –سیتوپالسمی خنثی بین جلبک های اسیددوست، قلیادوست و خنثی دوست و جلبک سبز  pHهیچ اختالفی از نظر حفظ 

تنظیم می کنند در حالی که  1درونی خودشان را نزدیک  D. parva ،PHیا   Tetraselmis viridisندارد. جلبک مقاوم به قلیایی مثل 

PH  است. باکتریهای قلیادوست و سیانوباکتریها روش یکسانی در این مورد دارند. تنها در  1-0بیرونیPH  ممکن است افزایش 0باالتر از ،

PH وپالسمی مشاهده شده و در سیتpH  هومئوستازی در نهایت در هم می ریزد. پس در محیط های معمول، 11خارجی بیشتر از ،

فرق می کند. )درون بیشتر از بیرون است(،  1666و 166میان غشاء پالسمایی میان  +Hفتوتروف های قلیا دوست و مقاوم به قلیا، شیب 

، برعکس می شود. در باسیل های 1بیرونی کمتر از  PHدر مقایسه با جلبکهای رشدیافته در در میان غشاء پالسمایی   pHجهت شیب 

برای بیشتر فرایندها وجود  +Na، درهم می ریزد که ثابت می کند ضرورت تراجایی +Naدر غیبت کامل  PHقلیادوست هومئوستازی 

 دارد. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

3861 

 

برای رشد نیاز دارند. از طرف دیگر، آنها بیرون راننده ی سدیم )دافع سدیم(  جلبکهای مقاوم به قلیا و قلیادوست و سیانوباکتریها به سدیم

هم هستند. این بدین معنی است که این ارگانیسم ها ذخیره سدیمی سیتوپالسمی را در سطحی ثابت نگه می دارند که کامالً کمتر از 

 محیط است.

)نیازمند به انرژی( است. از آنجا که مقدار سدیم درونی  Uphillخروج آن )بدون نیاز به انرژی( و  Downhillورود سدیم به قلیادوست ها 

در سیانوباکتری های مقاوم به قلیا و جلبک ها کمتر از غلظت بیرونی است و پتانسیل غشایی نیز منفی است، جذب سدیم نیازمند انرژی 

( و تحت تأثیر غلظت سدیم بیرونی   m sˉ¹ 9-3х10)در غشاء پالسمایی سیانوباکتریها کم است  PNa+نیست. ضریب نفوذپذیری سدیم 

از طریق انتشار ساده یا توسط هر  +Naاین مورد برای سایر جلبک های دریایی اندازه گیری شده است ورود  (Ritchie, 1992) نیست.

فات صورت می گیرد. در یا همبرهای سدیم و سیمپورترهای فس +Na+/Hنوعی از انتشار تسهیل شده نظیر انتقال سدیم در پادبرهای 

در سیانوباکتری ها مدت ها الزم دانسته می   +Naاست و نیاز به انرژی دارد. در حقیقت خروج فعال  Uphillاز سلول  +Naمقابل، خروج 

 .(Batterton and van Baalen, 1971 ؛Paschinger, 1977) شد

سیستم انرژی خواه ثانویه )مانند یک پادبر( صورت گیرد. اخیراً در  ( یا توسطATPase- +Naاین می توانست از طریق پمپ اولیه )مانند 

صورت می گیرد. اگر ناقلین آنتی پورت  Na+مواردی پمپ اولیه یا زنجیره ردوکس شیب پروتونی ایجاد می کند که به دنبال آن مبادله 

)نیازمند به  uphillمی توانست مقدمات  Na+( خروج H+به یک  Na+کننده از نظر الکتریکی خاموش باشند )مبادله به نسبت یک 

و  ΔΔ(به Na+2H/+است. اگر ناقلین پادبر الکتروژنیک باشند )مانند  Na+ایجاد شده بزرگتر از شیب  H+انرژی( را فراهم نماید، شیب 

 شیب عرض غشایی یون وابسته هستند. 

کند. سؤالی که مطرح می شود این است که چگونه پاسخ های  معموالً غشاء پالسمایی نقش مهمی در تحمل تنش ها در میکروبها ایفا می

قلیایی بر ترکیب غشاء  PHباال، بروز می کند. البته اطالعات بسیار کمی در مورد اثر  PHاختصاصی از جانب غشاء پالسمایی در مقابل 

 Krulwich et)  ات بسیاری انجام شده استپالسمایی سیانوباکتریها و جلبک ها وجود دارد. برعکس در مورد باکتریهای هتروتروف تحقیق

al., 1988 ؛Grant and Tindall, 1986 .) 
 ,Grant and Tindall) از نظر لیپیدهای قطبی باکتریهای قلیادوست، دارای فسفولیپیدهای خاصی هستند ولی گلیکولیپیدها وجود ندارند 

اسیل های قلیادوست برای غشاء پالسمایی ایزوپرنوئیدها در نظر گرفته عالوه بر این نقش ویژه ای در مورد حفظ ترکیبات درونی ب .(1986

)غیراشباع  desaturaseو همکاران افزایش شدیدی در فعالیت  Funteuآبی  –( درجلبک های سبز Krulwich et al., 1988) می شود

 مشاهده کردند. PHسازی( همراه با افزایش 

به خوبی رشد می کند، به صورت قانون کلی در آید، برخی نکات را باید در نظر گرفت.  5و  8بین   PHبرای اینکه اطالعات جلبکی که در 

بعضی مکانیسم ها حقیقتاً یکسان هستند، اما برخی از ویژگیها به دلیل تفاوت در تجزیه حالل های آنیونی حل شده یا عناصر آنیونی غشاء 

. محیط های بسیار اسیدی، منشأ حرارت مرکزی زمین یا پیدایش و تکامل انسان باید به طور قطع متفاوت باشند PHپالسمایی در این دو 

 هستند. اسیدیته بودن آبهای آتشفشانی تا حد زیادی منشأ حیات می باشند. 

            مشخص  8کمتر از  PHبیشتر جلبک های اسید مقاوم در سراسر دنیا گسترده شده اند، اما همیشه به زیستگاههای کوچک که توسط 

می شوند، محدود می گردند. زیستگاههای معمولی جلبک های اسیددوست، آبی است اما هر از گاهی این جلبکها در خاکهای اسیدی یا 

سطح صخره ها نیز یافت می شوند. زیستگاههای طبیعی اسیدی گسترده شده در سراسر دنیا شامل مانداب های اسیدی نیز می شود که 

 باشد.   PH 5/1 - 5/8ممکن است دارای 

 5/8هایی کمتر از  PHرشد می کنند. هرچند گزارشاتی مبنی بر رشد آنها در  5/1-16بین  PHسیانوباکتریها به طور معمول در طیفی از 

، تنوع گسترده ای دارد که ثابت PH( در این تحقیق سویه ای از آنابنا نشان داد که از نظر تحمل نسبت به Aiyer, 1965) هم وجود دارد

)یعنی سویه های خاصی برای افزایش رشد در خاک های با  های مختلف، انتخاب و گزینش صورت بگیرد PHمی کند می بایستی برای 

 برگزیده شوند(. PHشرایط مختلف از نظر 

 

 مواد و روش ها 
کشت سیانوباکتریهای خاکزی  های خاک از شالیزارهای استان گلستان، انجام گرفت. کشت نمونه های خاک مطابق روشنمونه آوریجمع

سانتیمتر از خاک برداشته شد و درون  5/2ها در تمام نقاط شالیزار از سطح خاک تا عمق نمونه(. Kaushik, 1987)انجام گرفت 

منتقل های خاک به آزمایشگاه های فلزی، جهت انتقال به آزمایشگاه قرار داده شد. سپس نمونههای پالستیکی یا کارتن و یا جعبهکیسه
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های خاک قبل از برداشت جهت کشت، کدهایی تعلق گرفت و به ظروف مخصوص منتقل شد در مرحله بعدی برای تهیه گردید. به نمونه

خاک  PHمحیط کشت را نیز بر اساس آن تنظیم نمود. به منظور تعیین  PHتا بتوان  گیری شده،خاک مورد نظر اندازه PHجلبک، ابتدا 

این  PHمتر، PH دقیقه هم زده شد. سپس با کمک  86میلی لیتر آب مخلوط کرده و به مدت  56ا با گرم خاک ر 26ابتدا 

پس از  .(Kaushik, 1987) های خاکزی انجام گرفت های خاک مطابق روش کشت سیانوباکتریها اندازه گرفته. کشت نمونهسوسپانسیون

 . (Kaushik, 1987)صورت خالص تهیه گردید   Lyngbya obscuraتشکیل کلنی، جدا سازی و کشت های بعدی، سیانوباکتری

زده شده و  ساعت هم 1شد. کشت ها به مدت  میلی لیتر سوسپانسیون انجام 166میلی لیتر محتوی  256ها در ارلن های با حجم بررسی

حیط مایع وارد گردید. بررسی ساعت جهت ایجاد سازگاری به م 13سپس به اتاق کشت منتقل گردیدند. پیش از تلقیح، نمونه به مدت 

سنجی، با استفاده از  (. رشد بر اساس کدورتPH 11،1) اولیه تیمارهای اسیدیته در شرایط دو گانه اسیدی و قلیایی  انجام گرفت

(، کاروتنوئیدها بر اساس 1013) Jensen استخراج با متانول با روش سنجش کلروفیل پس از ( انجام شد.750ODاسپکتروفتومتر )

Jensen (1013) ( اندازه گیری گردیدند.1831و فیکوبیلی پروتئین ها بر اساس سلطانی و همکاران ) 

از طریق بررسی همبستگی و تعیین معادله خط ثابت رشد نسبی محاسبه گردید.  (Invitro). پس از استخراج کلروفیل به صورت در شیشه 

 نانومتر تعیین گردید. 036-056-026-136در طول موجهای  (Invivo)به همین ترتیب وضعیت رنگیزه ای به صورت درزیوه 

 

 نتایج 
در شرایط اسیدی و قلیایی افراطی از خود رشد نشان می Lyngbya obscura نتایج بررسی مقدماتی نشان می دهد که سیانوباکتری 

نشان از  (PH 11)نمونه در شرایط قلیایی افراطی دهد. هر چند بویژه در شرایط اسیدی افراطی این رشد اندک می باشد. باقی ماندن 

وجود شرایط نسبتا خنثی برای رسیدن به بهینه رشد  (2) نمودارگستره وسیع تحمل موجود و نیز وجود مکانیسم های سازگار کننده دارد

ست که در محدوده شرایط جالب است. در گذار از شرایط خنثی به قلیایی رشد کاهش می یابد. بیشترین نرخ رشد مربوط به زمانی ا

. مقادیر نزدیک به شرایط خنثی می توانند سبب نوسان های قابل توجه در رشد نمونه گردند. این (1)نمودارخنثی، به هوادهی اکتفا کنیم

ای  بویژه در محدوده خنثی نمونهPH امر بخصوص در گذار به شرایط قلیایی محسوس است. روی هم رفته این نمونه نسبت به تغییرات 

 Anand et) حساس به نظر می رسد. بقای نمونه در شرایط بسیار اسیدی و قلیایی، آن را از نظر کاربردی توانمند نشان می دهد

al.,1990)  وجود چنین مکانیسم هایی در سیانوباکتری های اسیالتوریال مورد بحث جدی بوده است(Stal, 1995)  در سیانوباکتری

Lyngbya majuscule  وL. wollei  ،( با این حال این 1831شواهدی از وجود چنین مکانیسمی بدست آمده است )شکروی و همکاران

مکانیسم ها عمدتاً دو طرفه بوده و در شرایط قلیایی همپوشانی می کنند که سبب رشد قابل توجه در این شرایط می شود. به نظر می 

یط بهینه مشاهده می شود نوعی صفت گونه ای باشد که حداقل در رسد که نوسان هایی که در رشد در هنگام دور شدن از شرا

منتشر نگردیده  -، شکروی و همکاران1830سیانوباکتری های استیگونماتال و نوستوکال مشاهده نگردیده است )امیرلطیفی و همکاران، 

 است(. 
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 )با هوادهی و شیکر( PH11در  Lyngbya obscuraمنحنی رشد سیانو باکتریوم : 2نمودار 
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 در روز سوم )با هوادهی و شیکر( PH 11در  Lyngbya obscuraمقایسه رنگیزه های فیکوبیلی پروتئین در سیانوباکتریوم : 8نمودار 

 

ر مقدار فیکوسیانین نسبت به رنگیزه های دیگر بیشتر بوده است و کاروتنوئیدها در روز سوم با هوادهی و شیک ((PH 11در شرایط قلیایی)

 کمترین مقدار را داشته است. 
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 هوادهی و شیکر( )با در روز ششم PH 11در  Lyngbya obscuraمقایسه رنگیزه های فیکوبیلی پروتئین در سیانوباکتریوم  :1نمودار 
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 aا هوادهی و شیکر مقدار فیکوسیانین نسبت به رنگیزه های دیگر بیشتر بوده است و کلروفیل در روز ششم ب (PH 11در شرایط قلیایی)

 کمترین مقدار را داشته است. بین فیکوسیانین و آلوفیکوسیانین تفاوت معنی داری وجود ندارد.

In vivo Absorption Spectrum pH 11 / Time(day) 8
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 در روز هشتم )باهوادهی و شیکر( PH 11در  Lyngbya obscuraمقایسه رنگیزه های فیکوبیلی پروتئین در سیانوباکتریوم  :5نمودار 

نسبت به رنگیزه های دیگر بیشتر بوده است و  a در روز هشتم با هوادهی و شیکر مقدار کلروفیل (PH 11)در شرایط قلیایی

 کمترین مقدار را داشته است.  آلوفیکوسیانین
 

In vivo Absorption Spectrum Lyngbya obscura pH 4 / Time(day) 2
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 درروز دوم )با هوادهی و شیکر( PH 4در  Lyngbya obscuraمقایسه رنگیزه های فیکوبیلی پروتئین در سیانوباکتریوم  :0نمودار 

 

 نسبت به رنگیزه های دیگر بیشتر بوده است. aکلروفیل در روز دوم با هوادهی و شیکر مقدار  (PH 4) در شرایط اسیدی
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In vivo Absorption Spectrum Lyngbya obscura pH 4 / Time(day)6
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 ز ششم )با هوادهی و شیکر(در رو  PH 4در  Lyngbya obscuraمقایسه رنگیزه های فیکوبیلی پروتئین در سیانوباکتریوم  :1نمودار 

 

 نسبت به رنگیزه های دیگر بیشتر بوده است. فیکوسیانیندر روز ششم با هوادهی و شیکر مقدار  (PH4)در شرایط اسیدی

In vivo Absorption Spectrum Lyngbya obscura pH 4 / Time (day) 8
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 در روز هشتم )با هوادهی و شیکر(  PH 4در  Lyngbya obscuraمقایسه رنگیزه های فیکوبیلی پروتئین در سیانوباکتریوم  :3نمودار 

 

 نسبت به رنگیزه های دیگر بیشتر بوده است. فیکوسیانین در روز هشتم با هوادهی و شیکر مقدار  (PH4) رایط اسیدیدر ش

Growth Curve pH comparison Lyngbya obscura 
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 )با هوادهی و شیکر( PHs 4,11در شرایط   Lyngbya obscuraمقایسه منحنی های رشد سیانوباکتریوم : 0نمودار 

 

 یایی رشد بهتری از خود نشان داده است. قل PHدر  Lyngbya obscuraبه نظر می رسد سیانوباکتری 
 

 

R.A.S = Relative Absorption Spectrum 
W.L =Wavelenght 

 بحث

Growth Curve pH comparison / Lyngbya obscura 
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 Lyngbya  obscura در سیانوباکتریوم ( PH 16-11-12مقایسه منحنی های مقایسه ای رشد در شرایط افراطی قلیایی)-16نمودار

 

ی قلیایی، با غلظت محدود دی اکسید کربن و استفاده از تکانش نشان می دهد که دقت در منحنی های مقایسه ای رشد در شرایط افراط

نمونه  PH 11و   PH 10توان خوگیری به شرایط افراطی و فوق افراطی قلیایی را دارد. در شرایط  Lyngbya obscuraسیانوباکتریوم 

تصاعدی از روزهای نخست پس از تلقیح تا روز یازدهم  فاز PH 10به نظر می رسد که در شرایط . فاز تاخیری از خود نشان نمی دهد

در خصوص شرایط افراطی تر . نمونه از روز پنجم به بعد بدون طی فاز ایستایی وارد فاز مرگ می شود PH 11ادامه دارد. در شرایط 

 .(16) نمودارشد بدون فاز تاخیری دنبال می شود( ر PH 12قلیایی ) 

ره ساز در بررسی های ساسانی و همکاران ) منتشر نشده (، مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می رسد مسئله برون ریزش ترکیبات دیوا

که در این سیانوباکتریوم مسئله برون ریزش این ترکیبات حتی در شرایط محدودیت دی اکسید کربن می تواند بدون اشکال انجام شود. 

کربن نیرومند در این نمونه باالست. شرایط قلیایی افراطی و فوق افراطی این مکانیسم بنابراین احتمال وجود مکانیسم تراکمی دی اکسید 

(، نشان داده شده که  1835( و صفایی و همکاران )  1835(. در امیرلطیفی و همکاران )  1835را مختل نمی کند ) شکروی و همکاران، 

) نوستوک ( به شرایط قلیایی انجام شده ولی نمونه نتوانسته است در  خوگیری سیانوباکتری های استیگونماتال ) فیشرال ( و نوستوکال

 Soltani et al.(2006)( و نیز در  1831خود را سازگار نماید. در سلطانی و همکاران )  )  PH 12شرایط بسیار افراطی ) 

 PH )نسته است در شرایط قلیایی افراطی نمونه ای قلیا دوست معرفی شده ولی این نمونه نتوا Fischerella sp.FS 18سیانوباکتریوم 

حتی در صورت استفاده از دی اکسید کربن تلقیح شده خود را با شرایط سازگار کند و از میان رفته است. در شکروی و همکاران  (10

 (PH 9)افراطی  که از شالیزارهای استان گلستان جمع اوری شده است تا شرایط قلیایی نسبتا .Nostoc sp(، سیانوباکتریوم  1813)

خود را سازگار نموده است. دو نکته حائز اهمیت وجود دارد که می بایست بدان اشاره شود. نخست اینکه در تلقیح های اول و دوم 

خود را سازگار نماید و با از دست دادن رنگیزه های خود نوعی شوک از  PH 12نتوانست در شرایط  Lyngbya obscuraسیانوباکتری 

اد. اما در تلقیح سوم و چهارم و پنجم توانست با شرایط مذکور سازگار شود. بدون اشکال در محیط رشد کرد و رنگیزه های خود نشان د

(. به نظر می رسد که در این سیانوباکتری امکان ایجاد موتاسیون و تغییر در سیستم ژنتیکی وجود دارد.  11نمودارخود را حفظ نمود ) 
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 16sپژوهشکده علوم پایه کاربردی ) جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی ( ارسال گردید و از نظر توالی برای حصول یقین نمونه به 

rDNA پژوهشکده علوم پایه کاربردی  -مورد ارزیابی قرار گرفت و احتمال وجود زیرگونه جدید تایید شد ) مکاتبه با دکتر ندا سلطانی

دارد که البته به نسبت ضعیف تر است و آن تغییر یا به عبارتی رانش در شرایط اسیدیته جهاد شهید بهشتی (. احتمال دیگری نیز وجود 

Shift PH  می باشد. اگر از بافرهای فسفات به طور دائم استفاده می شد، البته این احتمال وجود داشت. ضمن اینکه در بررسی های امیر

 .Lyngbya sp(، بر روی سیانوباکتریوم  1833نیز شکروی و همکاران )  و Nostoc( بر روی سیانوباکتریوم  1835لطیفی و همکاران ) 

 مسئله توانایی نمونه ها در تعدیل اسیدیته مورد تاکید قرار گرفته است.

با این وجود دو قرینه وجود دارد که این احتمال را ضعیف می کند. نخست استفاده از بافرهای مناسب و سه گانه فسفات و تریس و 

Hepes  باشد که در این بررسی به صورت توام و جداگانه استفاده گردید و البته قلیاییت هر روز مورد سنجش قرار گرفت. دلیل دیگر می

 مسئله رنگیزه هاست.

                                                

            

In vivo Absorption Spectrum Lyngbya obscura / pH 
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 (هوادهی و شیکرا) بدر روز سوم  PH 12در  Lyngbya obscuraیوم مقایسه در زیوه رنگیزه های فیکوبیلی پروتئین سیانوباکتر -11نمودار

 
R.A.S = Relative Absorption Spectrum 

W.L = Wavelenght 

محتوای رنگیزه ای در تلقیح های بعد از تلقیح دوم، سبب بوجود آمدن رنگیزه های کلروفیلی، کاروتنوییدی و فیکوبیلی پروتینی می شود 

بدین ترتیب نمونه بعد از تلقیح دوم توانسته است رنگیزه های الزم را با ضریب جذب نسبی باال  ورند.آبوجود می رنگ خاص نمونه را  که

 ( این فرضیه را تایید می کند.  8) جدول  بوجود اورد. نتایج بررسی های در شیشه

بت به دیگر اجزای سیستم فیکوبیلی زومی محتوای آلو فیکوسیانین در این نمونه تحت تاثیر شوک های قلیایی به طرز معنی دار نس

محتوای  (PH 10,11,12)به نظر می رسد که در شرایط متفاوت قلیاییت افراطی  .(ANOVA p<0/05)افزایش یافته است 

ا با توجه به اینکه بخش آلو فیکوسیانین، بخش مرکزی سیستم فیکوبیلی زوم ر آلوفیکوسیانینی مقدار نسبتا ثابتی را تشکیل می دهد.

می رسد که خوگیری به شرایط افراطی در این نمونه از طریق محتوای  (، به نظر 1835تشکیل می دهد )شکروی و همکاران، 

 آلوفیکوسیانینی انجام می گیرد.

ترین به عبارتی این سیانوباکتری قادر است آرایش فضایی بخش مرکزی خود را و نیز نسبت بین فیکوسیانین به الو فیکوسیانین و فیکواری

 شرایط اعمال شده خود را سازش دهد.را تغییر دهد و از این طریق با  (Soltani et al., 2006)به الوفیکوسیانین 
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 PH 10 شرایط در Lyngbya obscura سیانوباکتریوم های رنگیزه شیشه در بررسی – 1 جدول

PH10 

Time 

(day) 

AVR 10 Chl Sugar Ap PC PE Pro DW 

1 0.045 4.26027 0.122502 17.17823 7.222815 2.716225 0.038901 0.001191 

2 0.034 4.271204 0.122868 17.219 7.239238 2.71837 0.038925 0.001193 

3 0.121 4.184726 0.119971 16.89657 7.109347 2.701405 0.038734 0.001176 

4 0.1 4.2056 0.12067 16.9744 7.1407 2.7055 0.03878 0.00118 

5 0.08 4.22548 0.121336 17.04852 7.17056 2.7094 0.038824 0.001184 

6 0.078 4.227468 0.121403 17.05593 7.173546 2.70979 0.038828 0.001184 

7 0.097 4.208582 0.12077 16.98552 7.145179 2.706085 0.038787 0.001181 

8 0.115 4.19069 0.120171 16.91881 7.118305 2.702575 0.038747 0.001177 

9 0.156 4.149936 0.118805 16.76686 7.057092 2.69458 0.038657 0.001169 

 

 PH 11 شرایط در Lyngbya obscura سیانوباکتریوم های رنگیزه شیشه در بررسی – 2 جدول

PH11 

Time 

(day) 

AVR11 Chl Sugar Ap PC PE Pro DW 

1 0.033 4.272198 0.122901 17.2227 7.240731 2.718565 0.038927 0.001193 

2 0.025 4.28015 0.123168 17.25235 7.252675 2.720125 0.038945 0.001195 

3 0.125 4.18075 0.119838 16.88175 7.103375 2.700625 0.038725 0.001175 

4 0.13 4.17578 0.119671 16.86322 7.09591 2.69965 0.038714 0.001174 

5 0.136 4.169816 0.119471 16.84098 7.086952 2.69848 0.038701 0.001173 

6 0.157 4.148942 0.118772 16.76316 7.055599 2.694385 0.038655 0.001169 

7 0.123 4.182738 0.119904 16.88916 7.106361 2.701015 0.038729 0.001175 

8 0.09 4.21554 0.121003 17.01146 7.15563 2.70745 0.038802 0.001182 

9 0.153 4.152918 0.118905 16.77798 7.061571 2.695165 0.038663 0.001169 

 

 PH 12 شرایط در Lyngbya obscura سیانوباکتریوم های رنگیزه شیشه در بررسی – 3 جدول

PH12 

Time 

(day) 

AVR 12 Chl Sugar Ap PC PE Pro DW 

1 0.043 4.262258 0.122568 17.18564 7.225801 2.716615 0.038905 0.001191 

2 0.069 4.236414 0.121702 17.08929 7.186983 2.711545 0.038848 0.001186 

3 0.079 4.226474 0.121369 17.05223 7.172053 2.709595 0.038826 0.001184 

4 0.079 4.226474 0.121369 17.05223 7.172053 2.709595 0.038826 0.001184 

5 0.08 4.22548 0.121336 17.04852 7.17056 2.7094 0.038824 0.001184 

6 0.096 4.209576 0.120803 16.98922 7.146672 2.70628 0.038789 0.001181 

7 0.095 4.21057 0.120837 16.99293 7.148165 2.706475 0.038791 0.001181 

8 0.094 4.211564 0.12087 16.99664 7.149658 2.70667 0.038793 0.001181 

9 0.102 4.203612 0.120603 16.96699 7.137714 2.70511 0.038776 0.00118 
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ط متفاوت یدرشرا.Nostoc sp ( بررسی بقا و رشد و وضعیت رنگیزه ای سیانوباکتری 1830امیرلطیفی، ف.، شکروی، ش.، علمایی، م. )

 ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان.پایان نامه کارشناسی  اسیدیته و قلیاییت، 
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  Fischerella( بررسی رشد و وضعیت هتروسیست در سیانوباکتریوم1835وکیلی، ف.، شکروی، ش.، قورچی بیگی، ک. و سلطانی، ن. )

ambigua  پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان 

Aiyer, R.S. 1965.Cmparative algological studies in rice fiels in Kerala State. Agri. Res.J. Kerala 3: 100-105  

Anagnostidis, K. & Komarek, J. (1990) Modern approaches to the classification of cyanobacteria. 

Stigonematales. Archieves for Hydrobiology sup l4, 224-286. 

Anand, N.L., Radha, R.S., Hopper, G.R. & Subramanian, T.D. (1990) Blue-green algae as biofertilizers: certain 

view points on the choice of suitable isolates. In: Perspective in phycology, International symposium of 

phycology at university of Madras, New Delhi: Today and Tomorrow’s Publishers.  

Batterton, J.C., VanBaalen, C. (1971). Growth responses of blue-green algae to sodium concentrations. Arch 

Microbiol. 76: 151-65. 

Boussiba, S. (1988) Anabaena azollae as biofertilizer. In: Algal biotechnology, eds. T., J. Stadler,  M.C. Millon, 

Y. Verdus, H. M. Karamanos and D. Christiaen, Elsevier applied science. 

Brock, T.D. (1973). Lower pH limit for the existence of blue-green algae: evolutionary and ecological 

implications. Science 197: 480-483. 

Brock, T.D. (1978). Thermophilic microorganisms and life at life high temperatures. Springer, Berlin Heidelberg 

New York. 

Ciferri, O. (1983). Spirulina,  the edible microorganism. Microbial Rev. 47: 551-587. 

Desikachary, T.V. (1959) Cyanophyta. Indian council of agricultural research, monographs on Algae New Delhi, 

India.  

Dixit, S.S., Dixit, A.S., and Smol, J.P. 1989. Lake acidification recovery can be monitored using chrysophycean 

microfossils. Can.J. Fish. Aquat. Sci. 46: 1309–1312. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

3818 

 

Dubey, R.C., Sharma, K.N. (1989). Acid and alkaline phosphatases in rice seedlings grown under salinity stress. 

Indian. J. Plant Physiol. 32: 217-223. 

Ferris, F.G., Wiese, R.G., Fyfe, W.S. (1994). Precipitation of carbonate minerals by microorganisms: 

implications for silicate weathering and the global carbon dioxide budget. Geomicrobio. J. 12: 1-13. 

Findlay, D.L., and Kasian, S.E.M. 1986. Phytoplankton responses toacidification of Lake 223, Experimental 

Lakes Area, northwestern Ontario. Water Air Soil Pollut. 30: 719–726. 

Findlay, D.L., and Kasian, S.E.M. 1991. Response of a phytoplankton community to controlled partial recovery 

from experimental acidification. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 48: 1022–1029. 

Geitler, L. (1932) Cyanophyceae von Europa Kryptogamen flora Akademiche Verlagsgesellschaft.- Leipzig.  

Grant, W.D., Horikoshi, K. (1989). Alkaliphilies. In: Da Costa MS, Duarta FC, Williams RAD (eds). The 

microbiology of extreme environments and its biotechnological potential. Elsevier, Amsterdam. Pp. 346-366. 

Grant, W.D., Tindall, W.J. (1986). The alkaline saline environment. In: Herbert RA, Codd GA (eds) Microbes in 

extreme environments. Academic Press. Pp. 25-54. 

Havas, M. 1989. Recovery of acidified and metal-contaminated lakes in Canada. In Acidic precipitation: soils, 

aquatic processes, and lake acidification. Edited by S.A. Norton, S.E. Lindberg,and A.L. Page. Adv. Environ. 

Sci. 4: 187–205. 

Horikoshi, K., Akiba, T. (1982). Alkalophilic microorganism. Japan Scientific Societies Press. 

Jensen, A. (1978) Chlorophylls and carotenoides. In: Handbook of Phycological Methods, Physiological and 

Biochemical Methods, eds. J.A. Hellebust & J.S. Craigie, Cambridge University Press. 

John, D.M., Whitton, B.W. & Brook, A.J. (2002) The Freshwater Algal Flora of The British Isles -Cambridge 

University Press. 

Kaushik, B.D. (1987) Laboratory methods for blue-green algae. Associated Publishing Company, New Delhi, 

India. 

Keith, J.C., and Dillon, P.J. 1989. Acidic precipitation research in Canada. In Acidic precipitation: international 

overview and assessment. Edited by A.H.M. Bresser and W. Salomons. Adv. Environ.Sci. 5: 1–40. 

Kroll. R.G. (1990). Alkalophiles. In: Edwards C (ed) Microbiology of extreme environments. McGraw-Hill. 

New York, Pp. 55-92.  

Nicholls, K.H., Nakamoto, L., and Keller, W. 1992. Phytoplankton of Sudbury area lakes (Ontario) and 

relationships with acidification status. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 49(Suppl. 1): 40–51. 

Poza-Carrion, C., Fernandez-Valiente, E., Fernandez Pinas, F. & Leganes, F. (2001) Acclimation of 

photosynthetic pigments and photosynthesis of the cyanobacterium Nostoc sp. Strain UAM 206 to combined 

flactuations of irradiance, pH, and inorganic carbon availability, Journal of Plant Physiology 158, 1455-1461. 

Prescott, G.W. (1962) Algae of the western great lake area. W.M.C. Brown Company Pub. 

Quisel, J.D., Wykoff, D.D., Grossman, A.R. (1996). Biochemical characterization of the extracellular 

phosphatases produced by phosphorus-deprived Chlamydomonas reinhardtii. Plant Physiol. Rockville Maryland. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

3811 

 

Richmond, A., Karg, S., Boussiba, S. (1982). Effects of bicarbonate and carbon dioxide on the competition 

between Chlorella vulgaris and Spirulina plantensis. Plant Cell Physiol. 23: 1411-1418. 

Ritchie, R. (1992). Sodium transport and the origin of the membrane potential in the cyanobacterium 

Synechococus R-2 (Anactstis nidulans) PCC 7942. J. Plant Physiol. 193: 320-330. 

Schlesinger, P., Belkin, S., Boussiba, S. (1996). Sodium deprivation under alkaline conditions causes a rapid 

death of the filamentous cyanobacterium Spirulina platensis. J. Physiol, 32: 608-613. 

Shokravi Sh., Amirlatifi F., Safaie M., Ghasemi Y., Neda Soltani (2006) Some physiological responses of 

Nostoc sp. JAH 109 to the combination effects of limited irradiance, pH and DIC availability Quarterly journal 

on plant science researches Vol.number 3 pp: 55-63  

Shukla, S.P., Singh, S.H., Mishra, A.K. (1997). Energetics of alkaline phosphatase (monoesterase) activity in 

Antarctic and tropical isolates of a cyanobacterium, Anabaena. Cytobios, 92: 29-33. 

Soltani N., G.Zarrini, Y.Ghasemi, Sh.Shokravi and L.Baftechi (2007) Characterization of soil cyanobacterium 

Fischerella sp. FS18 under NaCl stress Journal of Biological Sciences 7(6): 931-936 

Soltani N., Khavari-Nejad R., Tabatabaei Yazdi M., Shokravi Sh., Fernández-Valiente E. (2005) Screening of 

Soil Cyanobacteria for Antifungal and Antibacterial Activity, Pharmaceutical biology, 43(5) 455-459. 

Soltani N., R.A. Khavarinejad, M.Tabatabaei Yazdi and Sh.Shokravi (2008) Growth and metabolic Feature of 

cyanobacterium Fischerella sp.FS18 in different Combined Nitrogen sources  Iranian journal of science, 18(2): 

123-128 

Soltani, N., Khavari-Nejad, R., Tabatabaie, M., Shokravi, Sh., Valiente, E.F. (2006) Variation of Nitrogenase 

Activity, photosynthesis and pigmentation of cyanobacterium Lyngbya sp. FS33  Agardh strain FS18 under 

different irradiance and pH. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 22(6): 571-576. 

Stal, J.S. (1995) Physiological ecology of cyanobacteria in microbial mats and other communities. New 

Phytology 131, 1-32. 

Statkey, R.L., Waksman, S.A. (1984). Fugi tolerant to external acidity and high concentrations of copper sulfate. 

J. Bacteriol. 45: 809-519. 

Thompson, J.B., Ferris, F.G. (1990). Cyanobacterial precipitation of gypsum, calcite and megnesite from natural 

alkaline lake wanter. Geology, 18: 995-998. 

Valiente, E.F. & Leganes, L. (1989) Regulatory effect of pH and Incident Irradiance on the levels of Nitrogenase 

activity in the cyanobacterium Nostoc sp.UAM205 Journal of Plant Physiology, 135, 623 627. 

Venkataraman , G.S.1981. BGA for rice production. FAO Soils Bulletin No, 46 , Rome. 

Wood, R.B., Talling, J.F. (1988). Chemical and algal relationships in a salinity series of Ethiopian inland waters. 

Hydrobiologia 158: 29-67. 

 

 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

