
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

8961 

 

  Lyngbya obscuraسیانوباکتریوم  ایبررسی بقا، رشد و وضعیت رنگیزه

 PHشرایط تغییرات توام دی اکسید کربن و  در
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 چکیده

و دس  PHبی  شیرایم مرویاو  و مییا   Lyngbya obscuraیییاکرریی  هدف این پژوهش، بررسیی وییگیرس سیانیب

هیاس کشیاورزس اسیران از میراک  اابیت میی دی در شیاریاارها و زمین Lyngbya obscuraاکسید کربن بیده اسیت  

پی  از مللییو و شناسیایی،  باشید گلسیران بروییردار اسیت و در  یین حیان از نویر اکیویاییریشییخ ناشیناور  می

در ی  سیانری  22میکرومین کیانرا برمررمربع در ثانی ؛ دمیاس  2محت شد  نیر  Lyngbya obscuraریی  سیانیباکر

(، و 11و 9و 4) PHوارد شید میایار اسییدیر  و الییا ی،  BG-11گراد و روشنایی سوید مداو  در محیم کشت میایع 

ا اان گردید  بقا، رشد،  %5ما  %1یاان میاارهاس دس اکسید کربن  د  هیادهی، هیادهی و ملقیح دس اکسید کربن ب  م

نرخ رشد ویژه، کلروویت، ویکیسیانین، اری ویکیسیانین و ویکیاریررین، ب  صیر  در زیییه و در شیشی  سینگش گردیید  

نرایج نشان داد ک  ناین  مذکیر در شرایم اوراطی اسیدس و الیایی، ن  مندا اابت رشد است بلک  در شرابم  ید  ملقییح 

دارد  دهد و در  ین حان محریاس کلروویلی ویید را ثابیت نگیاه مییکربن، نرخ رشد باالیی از وید نشان میدس اکسید 

شیید  میان اینکی  بی  نویر هاس اوراطی اسیدس و الیایی حوظ میسیاس این، کارایی سیسر  ویکیبیلی زومی در منش

کیبیلی زو  از طریق محریاس ویکیسیانین انگا  هاس میا  اسیدس و الیایی اوراطی در سیسر  ویرسد معدیت در منشمی

ناین  مذکیر مدن  اربی براس  کند گیرد  ناین  داراس مکانیس  مراکای نیرومند است ک  ب  شکت دو طرو   ات میمی

بررسی مکانیس  مراکای دس اکسید کربن است و در مان ب  دریت اابلیت ویگیرس ب  شرایم اوراطی اسیدس و الیایی، 

 ند از نور بییمکنیریشس کاربردس، میاناند باشد میامی

 

 PH ،رینگبیا ،سیانیباکرریی  ،دس اکسید کربن، ویگیرس کلمات کلیدی:
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 مقدمه 

از  ( 1821)شکروس و هاکیاران، ها از مداررین ا راا ا  مشکیت دهنده واک مرطیب ب  وصیص شاریاارها هسرند سیانیباکررس

شییند و ماننید گیاهیان وریسینرا انگیا  کارییمداس وریسنرا کننده هیازس برسطح این کره محسییب می ال  دیرین  مرین پرو

هیاس آن روند ک  وریسنرا اکسیژنی داشر  آب را مگای  کیرده و از ارکریرون و پرومیندهند  نلسرین می یدامی ب  شاار میمی

ر سبب گسررش اکسیژن در سطح کره زمین گردیده، زمین  را کنند و ب  این مرمیب براس نلسرین با دت وریسنرا اسرواده می

  ( 1821)شکروس و هاکاران، براس زندگی هیازس وراه  آوردند 

هاس ویاکاس، می ی  مسئل  دس اکسید کربن، از مد  مرین مسا لی است ک  در حییزه اکیرییشس و اکیویاییرییشس سییانیباکررس

گردد  از نقط  هاس بییمکنیریشیخ میمعی بر می  نگرش  دانی و ه  ب  نگرش ایمی را ب  وید  لب کرده است  این امر ه  ب

ها امروزه حا ا اهایت اساسیی اسیت  مسیئل  گیر  نور نگرش  دانی، مسئل  گازهاس گللان  اس و واکنش می یدا  زنده ب  آن

باشد  اما مضرا  گازهاس گللانی  هاس اطبی مشدیرمر از آن است ک  نیاز ب  میمیح داشر  شدن کره زمین و وطر آب شدن یخ

اس در ارمباط با دس اکسید کربن ورامر از این است  ب   نیان مثان، یکی از اثرا  مرمبم بیا گیر  شیدن  دیانی ایین اسیت کی  

  مغیییر اسییدیر  (1821 ،)منصییرس و هاکیارانشییند یابید بنیابراین اایانیسیدا اسییدس میدر اماسور اواایش می 2COمقادیر 

ها ها مسئل  کاهش میرید و یا از بین رورن ا راا ا  گیاهی و  انیرس را بدنبان دارد  در دیدگاه میمعی، سییانیباکررساایانیس

  غرایابی (1821 )شیکروس و هاکیاران،هاس کشاورزس و از  ال  شاریاارها هسرند از ا ااس اصلی مشکیت دهنده میکروولیر زمین

هاس شید ک   دت وعاریتاز زندگی و از  ال  مواو  در میاان دس اکسید کربنی می شدن شاریاارها، با ث ایگاد شکت دیگرس

هاس زییرین از هاس سیانیباکررس در ارمباط با الی بایست در اوریار سیانیباکررس ارار گیرد  با می   ب  اهایت الی وریسنراس می

ب  اندازه و ب  میاع، وطر از میان رویرن میکروولییر را  نور حوظ معادن میکروولیر، هرگین  اورالن در رسیدن دس اکسید کربن

اکثیر  (Stal, 1995)بدنبان ویاهد داشت ک  وید با مضعیف ویاک و کیاهش میریید محصییال  کشیاورزس هایراه ویاهید بیید 

ربن میانند در شرایطی ک  کابید دس اکسید کی( هسرند ک  میCCMسیانیباکرریدا داراس مکانیس  مراکای دس اکسید کربن )

 ( 1821)امییر رطیویی و هاکیاران و یا اواایش معادن ب  سات بیکربنا  و ید داشر  باشد سبب معدیت رابط  میان این دو گردد 

هاس میرد انرشس نویر وریسنرا و منو  مکانیس  مراکای، سیسر  حساسی است ک  از سییی وابسر  ب   الکرد مطلیب سیسر 

این سیسر  نیاز ب  انرشس دارد و بنابراین (  1825)شکروس و هاکاران، باشد ارمباط مسرقی  میدارد و از سیس دیگر با اسیدیر  در 

 الکرد دا   آن، حداات از نور اارصاد انرشس مقرون ب  صرو  نیست  ارقایی بیدن سیسر  با وایف ب  این امر می ی  پیذیر اسیت 
  (1825)شکروس و هاکاران، 

ها از  دریی طبیعیی اسیت و از ارگیییی مبعییت باشد  این نیسیانهاس مداو  مینیسانداراس  PHدر شاریاارهاس ایران، 

از  دت دیگر، اسرواده بی رویی    (Soltani et al., 2006)کنند کند ک  شاریاارهاس نقاط دیگر  دان از هاان روند مبعیت میمی

هاس آشییبناک در شیاریاارها اییت سیبب بیروز نیسیانها با ماثیر بر اسیدیر  و الیها و آوت کشاز کیدهاس شیایایی،  لف کش

میاثیر اسییدیر  و   (Anand et al., 1990)ها ماثیر ویاهد گذاشت گردد ک  بطیر طبیعی بر میکروولیر و از  ال  سیانیباکررسمی

 ال  مد  میرین از  PHالیاییت بر مکانیس  مراکای دس اکسید کربن، مسئل  بسیار مدای است  از میان  یامت شناور  شده، 

هاس دیگرس نیا دارد  ب   نیان مثان سیاس این، نقش ( 1822)شکروس و ساطعی،  یاملی است ک  بر مکانیس  مراکای میثر است 

روس رشد و  ذب کربن ویریپلنکرین دریایی بررسی شده است  نرایج حاکی از  PHاثرا   (Chen et al., 1994)هاس در پژوهش

در   ی میارد کربن معدنی ماکن است در منوی  مییاان رشید و بلیش  لبیخ درییایی مدی  باشیندو در برو PHآن است ک  

بر راابت بین سیانیباکرریدا و دیگر ویریپالنگرین ییکارییمی بررسی شید کی   2COاثرا   Miller (1992)و  Caraco هاسپژوهش

 بید  2COنسبت ب   HPنرایج مغییر درصد سیانیباکرر یا وابسر  ب  

در این شرایم،   (Soltani et al., 2006)دهند ها ب  طیر  اده می یدامی هسرند ک  شرایم الیایی را مر یج مییباکررسسیان

دامن  بردبارس ب   ( 1824)سلطانی و هاکاران، هایی ک  از نور مکانیس  مراکای آسیب دیده اند، اادر ب  بقا نای باشند میمان
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، (1821امیررطیوی و هاکاران )هاس ها مرواو  است  ب   نیان مثان در بررسیرسشرایم الیایی در انیاع سیانیباکر

در آزمایشگاهی( بیده اند  در مقابت  PH 11)هاس از گروه نیسریکان، اادر ب  زندگی در شرایم اوراطی الیایی سیانیباکررس

 (1821شکروس و هاکاران )هاس بررسی

هاس بکار رور ، باشند  ما کنین در بررسیاامان ب  شرایم اوراطی الیایی حساس میهاس اسریگیننشان داده است ک  بروی سیی 

گینی  هیایی از  (1821شیکروس و هاکیاران(هاس هاس اسیالمیریان مییرد بررسیی ایرار نگروری  انید و اگیر هااننید بررسییناین 

Lyngbya از این نور وقدان اطال ا  پایی  در اییران بررسی شده اند، ب  صیر  انراا ی و بدون می   ب  اثر مرقابت بیده است  

 (www.Irandoc.ac.irباشد )ها بسیار محدود میهاس انگا  شده در سایر اسرانمحسیس است  بییژه اینک  بررسی

 Lyngbyaزیسیری سییانیباکرریی  هیاس بر روس برویی ویژگی PHدر این پژوهش، هدف بررسی اثر میا  دس اکسید کربن و 

obscura باشد ک  ما کنین در اسران گلسران میرد می   ارار نگرور  است و گاارشی در میرد ماکسینیمی و ویاییرییشس آن می

و ومعیت رنگیاه اس میرد می ی  ایرار (  هدف آن بیده است ک  ماثیر مرقابت بر بقا، رشد www.Irandoc.ac.irو ید ندارد )

گیرد ما بریان در آینده ب  نشان ویژه سازس این گین  پرداوت  سیاس این، هدف آن بیده است کی  وییگیرس ناینی  در شیرایم 

م بی  میاند در بییمکنیریشس کشاورزس و دیگر ابعاد مرمباوراطی اسیدیر  و الیاییت میرد ارزیابی ارار گیرد  نرایج بدست آمده می

  ( 1822)شکروس و ساطعی، سیانیباکررییریشس کاربردس میرد اسرواده مسرقی  ارار گیرد 

بررسی مأثیر دس اکسید کیربن، شییرس اسییدیر  بیر رشید وییییرکان  هرروسیسیت و ومیعیت  (1821واورس نژاد و هاکاران )

شیکروس هاس گروه نیسیریکان، بن برسیانیباکررسرا بررسی کردند  در رابط  با مأثیر دس اکسید کر Nostoc.spرنیییییگیاه اس 

سیلطانی و هاس اسیریگیناامان، ، و در رابطی  بیا سییانیباکررس(1821امیررطیویی و هاکیاران )، (1821شکروس و هاکاران )، (1821)

ن و اسییدیر  و بررسی هایی را انگا  داده اند ک  اربر  هیچکدا  ب  طیر مسرقی  ب  بررسی میا  دس اکسید کرب (1824هاکاران )

 الیاییت مربیط نبیده است 

 

 مواد و روش ها

هاس واکاس انگا  هاس واک مطابق روش کشت سیانیباکررسکشت ناین  .هاس واک از اسران گلسران  اع آورس شدندناین 

  ب  صیر Lyngbya obscuraهاس بعدس، سیانیباکرریی  پ  از مشکیت کلنی  داسازس وکشت (Kaushik, 1987)گروت 

 شناسایی مقدمامی و شناسایی درصد گین  با اسرواده از کلیدهاس شناسایی معربر (Kaushik, 1987)وارو مدی  گردید 

(Geitler, (1932 Anagnostidis & Komarck, 1990; Prescott, 1962; John et al., 2002انگا  گروت ).  کشت در محیم

BG-11 22 گشت( دماسالمپ ولیرسانت مامین می 1مربع بر ثانی  )ک  میسم  میکرومین کیانرابر مرر 2در شرایم نیرس  و 

 111میلی ریرر محریس  251هاس با حگ  ها دراررنبررسی  (Soltani et al,2005)انگا  گروت  PH 2/1 و در   سانریگراد

گردیدند پیش از  سا ت ه  زده شده و سپ  ب  اماق کشت منرقت 1ها ب  مد  میلی ریرر سیسپانسیین انگا  شد  کشت

 PHسا ت  دت ایگاد سازگارس ب  محیم مایع واردگردیدند  ابردا آناریا رشد در شرایم مرواو   42ملقیح ناین  ب  مد  

در مرحل  دو ، میاارهاس اسیدیر  در شرایم س  گان   .(PH 9)انگا  گروت و بر اساس نرخ رشد ویژه، شرایم بدین  معیین شد 

( ا اان گردید  در هر یخ از میاارها شرایم مرواو  دس اکسید کربن 4pH ,9 , 11الیایی اوراطی ) اسیدس اوراطی، بدین  و

دس اکسید کربن( ب  ناین  ارقا شد   %5ما  %1با غلوت  2CO)بدون هیادهی و مکانش، هیادهی و مکانش، و اسرواده از کپسین 

اسیدس و  PHدر  MESاس وسوا  و مری  از باورهاس ملصصی  الوه بر این، براس اطاینان از حصین نرایج،  الوه بر باوره

Hepes  درPH الیایی اسرواده گردید(Soltani et al., 2006)   

 انگا  شد  سنگش کلروویت پ  از اسرلراج با مریانین بیا OD 750سنگی با اسرواده از اسپکررووریمرر رشد بر اساس کدور 

 Jensenو کارمنی ییدها بیر اسیاس  (1824سیلطانی و هاکیاران )ها براساس رومئینانگا  گروت  ویکیبیلی پ Marker (1912)روش 
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سنگش گردیدنید  پی  از اسیرلراج کلرووییت بی  صییر  در شیشی  از طرییق بررسیی  Invitroب  صیر  در شیش   (1912)

ت  ذب رنگیاه اس ب  هابسرگی و معیین معادر  وم ثابت رشد نسبی محاسب  گردید  ب  هاین مرمیب ومعیت رنگیاه اس و ثاب

معییین گردیید   Vincent& Williams (2111)نانیمرر بیا روش  121-151-121-421درطین می داس  Invivoصیر  درزییه 

 س  مکرار براس هر سنگش انگا  گروت با Spssver11اواارهاس آناریاهاس آمارس بااسرواده از نر 

 

 نتایج 

(  ارب می   است  ثابیت وییژه رشید، 1ایم اوراطی اسیدس ) دون در شر Lyngbya obscuraرشد سیانی باکرریی  

دهد ک  ناین  رشد مطلیبی دارد و هرچند نرخ رشد ب  طیر طبیعی نسبت ب  شرایم بدین  نیاون کیرده، امیا حیاکی از نشان می

ازدارنیده اس بیر رشید رسد ک  محدودیت دس اکسید کربن، ماثیر ببقاس سیانیباکررس در شرایم اوراطی اسیدس است  ب  نور می

(  هرچند ثابیت 1ناین  نداشر  است  ب  هاین مرمیب ناین  در شرایم الیایی اوراطی نیا بقاس وید را حوظ کرده است ) دون 

اما حوظ بقیا  ،رشد نشان از ماایت بیشرر ناین  ب  شرایم اوراطی اسیدس دارد )و این بر والف روی  معاین سیانیباکررس هاست(

 ، آن ه  با محدودیت دس اکسید کربن اابت می    دس است در این شرایم

 
 در شرایط بدون هوادهی و تکانش Lyngbya obscura(: مقدار نرخ رشد و زمان مضاعف شدن سیانوباکتریوم 1جدول )

  

PH ( زمان مضا فG) ( ثابت ویژه رشد) 

4 

9 

11 

29/8 

22/2 

18/5 

112/1 

211/1 

112/1 
 

 

(، شاهد اوت در نرخ رشد و اویاایش زمیان میریید %1018با مغییر شرایم ناین  و ا اان دس اکسید کربن معادن هیادهی )

رسد ک  ا اان هیادهی در هر س  حارت سبب شده است ک  نرخ رشد کاهش معنی دار پیدا (  ب  نور می2مثت هسری  ) دون 

هاس اسیریگیناامان و نیسیریکان خ رشد نسبت ب  دیگر سییانیباکررس  هرچند در این حارت نیا نر(ANOVA p<0.05)کند 

باالمر است  حساسیت ناین  در شرایم الیایی اوراطیی، در صییرمی کی   (1824، سلطانی و هاکاران، 1821)امیررطیوی و هاکاران، 

مکیانش میدا  ناینی  و میزییع  رسد ک (  ب  نور می2رود ) دون میاان دس اکسید کربن اواایش یابد، ب  نحی محسیس باال می

 یکنیاوت اکسیژن نیا نریانسر  است، حساسیت ناین  ب  شرایم الیایی اوراطی را معدیت نااید  
 

 در شرایط هوادهی و تکانش Lyngbya obscura(: مقدار نرخ رشد و زمان مضاعف شدن سیانوباکتریوم 2جدول )

 

PH ( زمان مضا فG) ( ثابت ویژه رشد) 

4 

9 

11 

48/1 

15/4 

52/11 

192/1 

152/1 

181/1  
 
 

 (PH 11)( حاکی از آن است کی  در شیرایم اوراطیی الییایی1اس رشد در این حارت )شکت هاس مقایس دات در منحنی

وراطیی، یابید  در شیرایم الییایی و الییایی اکند  هرچند ب  طیر طبیعی رشد کاهش چشیاگیر میناین  بقاس وید را حوظ می

کند، بلک  داراس رشد اابت می دی است ک  بییژه پ  از روز شش  بعد از ملقیح بی  بیشیین  ناین  ن  مندا بقاس وید را حوظ می

 (   1رسد  )شکت وید می
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 )با شیکروهوادهی(  (PH 4-9-11) در Lyngbya obscura منحنی رشد سیانوباکتریوم مقایسه :1شکل 

 

، بییژه در شرایم اوراطی الیایی، مسئل  اس میرد مامت اسیت  دایت محیطی در میرد این ناین  PHمسئل  ماثیر مغییرا  

دهید کی  اسیرواده از باورهیاس مناسیب و پییش گییرس از ( نشیان می2هاس رشد در شرایم اوراطی الییایی )شیکت در منحنی

             مانیدچنید آهنیر رشید ثابیت بیاای میمیاند سبب مواو  معنی دار در نرخ رشد ناین  گیردد  هرمی PHهاس محیطی  دش

میان نریگ  گروت ک   ک  ارعات ناین  نسبت ب  شرایم الیایی اوراطی، ما حد اابت می دی از مغیییرا  (  بنابراین می2)شکت 

 ( 1821)شکروس و هاکاران،  گیرد ما اینک  ب  منش وارده بر ناین  مربیط باشدمنشا می PH هاس طبیعیالیاییت و  دش

 

Growth Curve  Lyngbya obscura/PH11/Comparison
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، در سه حالت بدون هوادهی و با کمک بافر (PH 11)در Lyngbya obscuraمقایسه منحنی رشد سیانوباکتریوم  :2شکل 

 )مثلث(، هوادهی )مربع( و تلقیح دی اکسید کربن )لوزی(

 

کی  از ملقییح دس  هاس رشد در شرایطی استدریت دیگر دان بر  د  ماثیر شرایم الیایی اوراطی بر ناین ، مقایس  منحنی

(  در این حارت نیا هاانند حارت ابت، ن  مندا شاهد کیاهش رشید در شیرایم الییایی 8اکسید کربن اسرواده شده باشد )شکت 

ش  پ  از ملقیح اابت مشاهده (  این اواایش بییژه از روز ش8یابد )شکت اوراطی نیسری ، بلک  رشد ب  طیر چشاگیر اواایش می

 است 

 
 

 

 

 

 

 

 

Growth Curve  Lyngbya obscura/CO2/PH Comparison
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 و در شرایط تلقیح با دی اکسید کربن (PH 11)در  Lyngbya obscuraهای رشد سیانوباکتر یوم مقایسه منحنی :3 لشک

 

هیاس کلروویلیی، کارومنییییدس و دهد ک  در این روز )روز شش (، میاان میرید در زیییه رنگیاه، نشان می4دات در شکت 

  صیر  کلی، نسبت ب  روزپنگ  پ  از ملقییح اویاایش معنیی دار یاوری  ب (PH 9)نی، در شرایم بدین  رشد یویکی بیلی پرومئ

باشد )در نرایج نیامده اسیت(  نیا صادق می (pH 11)   هاین امر در میرد شرایم الیایی اوراطی(ANOVA p<0.05) است

را کسیب ناایید  هرچنید در  رسد ک  ناین  بعد از گذشت این زمان، میانسر  سازوکار الز  براس ورود ب  واز مصیا دسب  نور می

وکار از روزهاس ابت )روز سی  و چدار ( پدید آمده بید  این دریت دیگرس دان بر ماثیر دس اکسید کیربن  شرایم اوراطی این ساز

یابد بر مغییر ارگیس رورارس ناین  در شرایم اوراطی الیاییت است  در روز هور  و هشر ، محریاس ویکیبیلی پرومئنی اواایش می

 میاند با مشکیت ساورارهاس ویکیبیلی زو  در ارمباط باشد    میک

 
In Vivo Absorption Spectrum Lyngbya obscura/pH9/CO2/Time(day) 
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در شرایط  روزهای پنجم، ششم و هفتم پس از تلقیح در Lyngbya obscuraها در سیانو باکتریوم نمودار هیستوگرام رنگیزه :4شکل 

 PH - R.A.S (Relative Absorption Spectrum  )(W.L. WaveLenght) 9 اعمال دی اکسید کربن و

 

رسد ک  محریاس ویکیسیانین در شرایم اوراطی اسیدس و الیایی، در صیرمی ک  مکانیس  مراکای را ب  وعاریت ب  نور می

کنید  در شیرایم وییق اوراطیی، مییاان هیا مغیییرا  معنیی دار پییدا مینسبی کاهش دهی  )هیادهی( نسبت بی  دیگیر رنگیاه

(  در 8هاس سیسر  ویکیبیلی زو  صیدق نایی کنید ) یدون ین امر در میرد پای  رنگیاهیابد  اویکیسیانین سقیط معنی دار می

ها نییا مقیدار ثیابری دارنید  بیدین مرمییب میاثیر شیرایم اسییدس و الییایی در ایین سییانیباکررس در مییرد میرد ویکیاریررین

 (   8دهد ) دون ها وید را نشان میویکیسیانین
 در شرایط هوادهی و تکانش در شرایط متفاوت اسیدیته Lyngbya obscuraروتیئنی سیانوباکتریوم های فیکوبیلی پ: رنگیزه3جدول 

 

PH / Pigment PC (mg/gdw) 
APC 

(mg/gdw) 
PE (mg/gdw) 

pH 4 77/33 2/980 13/086 

pH 9 77/89 3/003 13/077 

pH 11 77/88 3/028 13/068 

 

ناین  اادر است محریاس کلروویت وید را بدون مواو  معنی دار و ب  صیر  بسییار نادییخ، محیت میاثیر مغیییر شیرایم 

  هاین امر در مییرد پیرومئین (ANOVA p<0.05)(  مغییر کلروویت بسیار اندک است 4اسیدیر  و الیاییت حوظ نااید ) دون 

کنند  امیا در هاس مرواو  )در نرایج نیامده(، روند ثابت وید را حوظ می(  کلروویت در زمان4کت و اند کت صادق است ) دون 

در روزهاس اون پ  از ملقیح شاهد مغییرا  معنیی دا هسیری  کی  بیا رسییدن بی  ویاز  بلصیصها و اند کت نیمحریاس پرومئ

 رسد  مصا دس ب  نی ی ایسرایی می

 
در شرایط هوادهی و تکانش در شرایط متفاوت  Lyngbya obscuraتریوم : مقایسه کلروفیل، پروتین، قند کل در سیانوباک4جدول 

 اسیدیته

pH / Pigment Chl (mg/gdw) Protein(mg/gdw) Sugar (mg/gdw) 

pH 4 54/467 17/134 13/086 

pH 9 54/391 17/114 13/077 

pH 11 54/775 17/214 13/068 

 

 بحث

(، اابیت می ی  اسیت  در رییا  لبیخ PH 11شرایم اوراطی الیایی ) ب  Lyngbya obscuraهاس سیانیباکرریی  پاسخ

Scenedesmus  سیلطانی و هیاس مرویاو  اکیرییشس و ویاییرییشس بییده اسیت ها مرحات بحثحوظ بقا در این شرایم، مد(

پالسیت، از هاس مراکای چند گان  در وضاس پرس پالسایخ، غشا پالساایی و حری پیشش کلروو ید مکانیس  ( 1818هاکاران، 

 ( 1822)شیکروس و سیاطعی،  ال  مد  مرین دالیت می دی بیده است ک  بقاس ناین  در این شرایم را مسردن  لیه داده اسیت 

رسد سیانیباکرریی  مذکیر ب  ان گروه معلق داشیر  باشید، ک  ب  نور می Extremophileهاس اوراطی دوست در سیانیباکررس

هاس انگا  شده بیر روس گینی  در بررسی (Whitton,2000) اطی الیاییت  ایمیت بیشررس دارد این  نب  بقا در شرایم ویق اور

منردیی دو مطلیب و یید دارد  یکیی اینکی   ( 1821)امیررطیویی و هاکیاران، شیید چنین حارری مشاهده می Nostocهایی از 

رهاس ب  کار رور  از نییع بیاور وسیوا  و احیانیا ها رحاظ نشده است و دیگر اینک  باوهاس ویکیبیلی زومی در این بررسیسیسر 

میان نریگ  گرویت مری  بیده اند ک  در حوظ شرایم الیاییت از ادر  کاررس برویردارند  بدرحان ب   نیان یخ اصت کلی می
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هیاس در شرایم اوراطی الیایی میان آن را دارد ک  بقاس وید را حویظ کنید و غلویت Lyngbya obscuraک  سیانیباکرریی  

 ملرلف دس اکسید کربن بر این میان بی ماثیرند  

هاس گیاارش هیایی از سییانیباکررس ( 1821)شیکروس و هاکیاران، پسیندند هاس الیایی را میها  ایما محیمسیانیباکررس

هایی از زندگی کنند، محدود ب  گین    ( 4PH)مناطق اسیدس و ید دارد وری سیانیباکررس هایی ک  در شرایم اوراطی اسیدس 

Synechococcus در حان حامر گاارشیدایی (  1821)شکروس و ساطعی، هاس کروکیکان هسرند و بروی دیگر از سیانیباکررس

ک  رشید  PHبیده است پایین مرین  PH 4هاس اسیدس اوراطی در هندوسران گاارش شده ک  در از منیع سیانیباکرریا در واک

هیاس  اعییت ،(PH 204)هاس بسییار اسییدس بییده اسیت اگرچی  در دریاچی  (PH 202)سیانیباکرریایی در آن مشاهده شده 

Oscillatoria/Limnothrix  وSpirulina مشاهده شیدند (Prasanna and Nayak, 2007؛Steinberg et al., 1997  )  رشید

درونی سلیری بیاال  PH  گاارش شده بید و آندا یخ پایین PHسریع بروی نژادها محت شرایم آزمایشگاهی در محیم کشت با 

 ,Kallas and Castenholz) درونی میثر در این نژادهاس نسبرا نادر است PHرا حوظ کردند این نشاندهنده یخ مکانیس  منوی  

1982 ) 
 (1821(، شکروس و هاکاران )1821(، امیررطیوی و هاکاران )1821صوایی و هاکاران )هاس در میرد شاریاارهاس ایران، گاارش

ها یعنیی هاس نیسریکان و اسریگیناامان شاریاارهاس شاان کشیر از ارگیس  اییمی سییانیباکررسدهد ک  سیانیباکررسمی نشان

هاس اسیریگیناامان مییرد ، سییانیباکررس(2111سلطانی و هاکاران )هاس کنند  در پژوهشهاس الیایی پیروس میماایت ب  محیم

دهند و این ه  در حارت هیا دهی و  د  هیادهی و ه  ملقییح دس اکسیید دست می ، اابلیت رشد وید را از PH 5 بررسی، در

در شرایم اوراطی اسییدس  اریب می ی  اسیت   Lyngbya obscuraکند  با می   ب  این بقاس سیانیباکرریی  کربن صدق می

مشاب  محیم طبیعی،  ب  طیر نسبی مان اینک  ناین  مذکیر میان آن را دارد ک  در شرایم وااد هیادهی و مکانش یعنی شرایم

هاس نیسیریکان و ، بیر روس سییانیباکررس(1821امیررطیویی و هاکیاران )هیاس رشد اابت می دی از وید نشیان دهید  در گاارش

)منرشر نشده( و نیا گاارش شیکروس و هاکیاران بیر  Hapalosiphonشکروس و هاکاران بر روس سیانیباکررس اسریگیناامان 

)در دست انرشار(، چنین ویژگی گاارش نشده است  از این نور ناینی  میذکیر داراس مییان  .Lyngbya spیی  روس سیانیباکرر

 باشد  منحصر بورد می

داراس مکانیس  مراکای دس اکسید کربن نیرومنیدس اسیت کی   Lyngbya obscuraرسد ک  سیانیباکرریی  ب  نور می

این مکانیس  هاانند آنچ  در میرد رییا  (1821)شکروس و هاکاران، کند حوظ می میان بقا و رشد آن را در شرایم الیایی اوراطی

، بی  صییر  دو طروی   ایت (1818)سیلطانی و هاکیاران، یلی ارار گرور  است ضمیرد بررسی مو Scenedesmus لبخ سبا 

  از نور اارصاد (1821و هاکاران،  )صواییکند و از این  دت امکان بقاس ناین  در شرایم اسیدس و الیایی اوراطی و ید دارد می

مصرف انرشس آن باالست و ب  هایین  ( 1821)شکروس و هاکاران، نااید ها پیروس میانرشس سیسر  مذکیر از ارگیس سیانیباکررس

دریت حری در شرایم و ید دس اکسید کربن ب  صیر  محدود )حارت هیادهی(، سیسر  در شیرایم الییایی اوراطیی مکانیسی  

 باشد  سازگار می(  Poza-carion et al, 2001)هاس کند  این امر با یاور ب  طیر نسبی کند میوید را 

برد و باالمر می (PH 9)ملقیح دس اکسید کربن در شرایم اوراطی الیایی، رشد ناین  را حری از حارت معاین بدین  یعنی

ن  با شرایم وییق اوراطیی  اریب می ی  اسیت  بیرون رییاش این بییژه از نور بییمکنیریشس کاربردس و سنگش میان مقابل  نای

)سیلطانی و هاکیاران، و اسیریگیناامان  (1821)امیر رطیوی و هاکیاران، هاس نیسریکان آمینیی  در این شرایم، در مقایس  با ناین 

س در ناینی  باشید میاند ناشی از  د  و ید هرروسیست و سیسر  مثبیت نیریروشن اماسیور، کارر است وری این امر می(1824

میان نریگ  گروت ک  ب  کارگیرس ناین  در شرایم الیایی اوراطی ب   نیان ناینی  اس در مگایع می ( 1821)شکروس و هاکاران، 

ک  بریاند بقاس وید را حوظ کرده و در مان از طریق برون ریاش مرکیبا  نیرروشن ، ب   نیان نی ی کید زیسیری  ایت کنید، 

هاس رشید در دات در منحنی ( 1821)شکروس و هاکاران، میاند اابت می ی  باشد هاس کشاورزس الیایی می دت ملقیح در زمین

  (Stal, 2000)باشد دهد ک  واز ماویرس و ید ندارد و این امر میید نور ویق میهاس مرواو  نشان میحارت

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

8019 

 

هیاس ویکییبیلی از بررسیی در شیشی  رنگیاه براس ارزیابی میان سیسر  ویکیبیلی زومی در ناین  میذکیر، نریایج حاصیت

رسد ک  در شرایم اوراطیی اسییدس و الییایی در سییانیباکرریی    ب  نور می(Soltani et al, 2006)پرومیینی حا ا اهایت است 

Lyngbya obscura هاس دمایی از طریق محرییاس کند  واکنش این گین  ب  منشمحریاس ویکیسیانین نقش اصلی را ایوا می

گیرد  بنابراین سیاریت سیسر  ویکیبیلی زومی در این ناین  ن  مندا در ارمباط با نییر، بلکی  دمیا و دس ویکیاریررینی صیر  می

هیاس آریی باشید  و یید رنگیاهسیازگار می(  Poza-carion et al, 2001)هاسباشد  ایین امیر بیا یاوری اکسید کربن و اسیدیر  می

هاس اسیدس در سیانیباکررس اسییرگیناامان یاویت نشیده، در محیم (1824،سلطانی و هاکاران ) هاسویکیسیانینی ک  در بررسی

، در شیرایم (1821)شیکروس و هاکیاران، نشان از ساوراان کامت ویکیبیلی زو  دارد  این ساورار حداات از نور بلیش مرکیاس 

 شید  اوراطی الیایی نیا بدون مواو  معنی دار حوظ می

ویکیبیلی زومی، محریاس کلروویت نیا )ب  صیر  میا (، شاهدس دیگر دان بر کارایی سیسیر  وریسینراس در کنار سیسر  

در نور گرور  شده است  محرییاس کلرووییت در شیرایم اوراطیی اسییدس و الییایی، اویرالف معنیی دار نیدارد  مییاان میریید 

رسید کی  میریید اسیکلت کربنی  بیراس است  ب  نور می کربیهیدار  و پرومیین کت نیا در هر دو حارت بدون اورالف معنی دار

ساورن اسیدهاس آمین  در شرایم اوراطی اسیدس و الیایی آسیب نای بیند و این در شرایم بیدون هییادهی و هییادهی صیدق 

بی   هیادهی اکروا شده(  در شرایم ملقیح دس اکسید کیربن، محرییاس انیرشس سیلین کند )در بلش نرایج مندا ب  نایدارهاسمی

یابید وریی ارگییس یابد و بنابراین میاان میرید کربیهیدرا  و پرومئین اواایش میسات میرید کربیهیدرا  و پرومئین گرایش می

 مشاهده شده مشاب  است )در نرایج نیامده است( 

بویرد  وا د میان مندس اابت می ی  و شیاید منحصیر Lyngbya obscuraب   نیان نریگ  گیرس ندایی، سیانیباکرریی  

رسد  میان ویگیرس آن بی  شیرایم هاس ابت( ب  نور میهاس نیسریکان و اسیالمیریان در پژوهش)مقایس  با نرایج بررسی ناین 

اوراطی )و ب  نی ی ویق اوراطی( اسیدس و الیایی اابت می   است  واز ماویرس در منحنی رشد آن و ید نیدارد و ایین ناشیی از 

شید و روند میرید پیرومئین و م ا اان شده دارد  کارایی وریسنراس آن در شرایم محایلی حوظ میسازگارس اابت می   با شرای

اند و برون ریاش آمینیی  )در نرایج نیامده( آسیب نای بیند  از این رو ناین  وا د ارزش دو گان   لایی و کیاربردس اسیت  در 

رسد در این ناین  ب  صییر  دو طروی  و در هیر دو حاریت میبعد  لای، بررسی مکانیس  مراکای دس اکسید کربن ک  ب  نور 

میاند ب   نیان یخ ارگیس مناسب مطرح شیید  از دییدگاه کیاربردس هاس بیشرر دارد و میکند، نیاز ب  پژوهشنیرومند  ات می

    اس زیسری مطرح گرددناین  میان آن را دارد ک  حداات ب  صیر  باارقیه ب   نیان یخ آغازگر در اصالح گر واک و نیا کیده
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  منابع

قا، رشد و ومعیت رنگیاه اس ب بررسی ماثیر مغییرا  اسیدیر  در شد  محدود نیر بر  (1821)  ش ،شکروس و ،   ،، صوایی ف ،امیر رطیوی

اسالمی واحد  اع آورس شده از شاریاارهاس اسران گلسران، باشگاه پژوهشگران  یان دانشگاه آزاد  SP. Nostocسیانیباکرریی ، 

 گرگان، ایران 

در شرایم  Nostoc Sp اس سیانیباکررس ( بررسی بقاء ورشد و ومعیت رنگیاه1821 لاایی،    ) و امیررطیوی، ف ، شکروس  ش ،

 مرواو  اسیدیر  و الیاییت، پایان نام  کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحدگرگان

  ورکان ( بررسی ماثیر شد  هاس نیرس، مناوب نیرس و پرمیورابنوش بر رشد، 1821ش  )، والحیان،ف ، و شکروس،.واورس نژاد، ر

 نشری   لی  پای  دوره دکررس دانشگاه آزاد اسالمی Nostoc sp اس سیانیباکررس هرروسیست و میان معدیت رنگیاه

پایا ن نام    scenedesmus لبخ سبا ( بررسی ماثیر شد  هاس نیرس بر رشد ( 1818 ،ریاحی،ح:)، واورس نژاد، ر سلطانی، ن

 کارشناسی ارشد دانشکده  لی  دانشگاه مربیت معل 

( بررسی ویاص آنری میکروبیان و ویاییریشس 1824اد، ر ، طباطبایی یادس    ، شکروس  ش ، و وارنری ، ف  ) ژسلطانی، ن ، واورس ن

 ، گروه زیست شناسی، دانشکده  لی ، دانشگاه مربیت معل  مدران هاس اوراطی، پایان نام  دکرراس ملصصیها در محیمسیانیباکررس

 سیانیباکررییریشس، دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان   (1821، ) ن ،، باور  چی ن ،سلطانی ، ش ،شکروس

 یشیخ در شاریاارها،مکنیریشس اسرواده از سیانیباکررس ها ب   نیان کید بییر ( مدوین1821)  ن، و باور  چی  ن ،، سلطانی ش ،شکروس

دانشگاهی، دانشگاه شدید  محقیقا  نداد ریاست  ادیرس )طرح ملی( مگرس پژوهشکده  لی  پای  کاربردس،  داد شیراس  اری

   بدشری

 ( سیانیباکررییریشس، چاپ نلست، انرشارا  دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان 1825شکروس، ش ، سلطانی، ن ، باور  چی، ن  ) 

( نشان ویژه سازس ماکسینیمیخ سیانیباکررس ب  منویر ملقیح در شاریاار، 1821ز  ) حسینی، ، وامیررطیوی، ف  ،صوایی     ،شکروس، ش

 گاارش طرح پژوهشی، معاونت پژوهشی، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان 

ملقیح در شاریاار، گاارش طرح پژوهشی، معاونت پژوهشی ( بررسی پرانسیت سیانیباکررس ب  منویر 1822شکروس، ش ، و ساطعی، آ  )

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان 

 .Nostoc Spهاس ویاییریشیخ سیانیباکرریی ( بررسی ماثیر دما بر رشد و ویژگی1821) ، ف امیر رطیوی   ، ، صوایی کریری، شکروس ش

 ، وصلنام  پژوهش هاس  لی  گیاهی ) پذیرش (
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