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بررسی پاسخهای اکوفیزیولوژیکی جلبک  Anabaena sp. FS76جمعآوری شده از
شالیزارهای استان گلستان به اثرات توام غلظت دیاکسید کربن معدنی محلول و
 pHدر محدودیت افراطی شدت نور
حمیده سادات امیرلطیفی* ،1شادمان

شکروی2

1دانشجوی دکتری ،گروه زیستشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرگان
2دانشیار ،گروه زیستشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرگان
تاریخ پذیرش39/11/11 :

تاریخ دریافت39/4/21 :

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی اکوفیزیولوژیک جلبکک  Anabaena sp. FS76کک از رکراکق بابکو رکوجری در
شالیزارهای استان گلستان برخوردار بوده و در عین حال از نظر اکوفیزیولوژیک ناشناخت می باشد ،انجام گردید.
نمون خالص در محیط کشت مایع  BG110وارد شد .بقا ،رشد ،وضعیت رنگیزهای ،فعالیت نیتروژنازی و شکد
فتوسنتز در شرایط روام محدودیت افراطی نکور (pH ،)2 µE.m-2.s-1هکای متفکاو

( 9 ،7و  )11و غلظکتهکای

مختلف دیاکسیدکربن (عدم هوادهی ،هوادهی و رلقیح دیاکسید کربن ب میزان یک درصد) مورد بررسی بکرار
گرفت .جلبک رحت شرایط عدم رلقیح دیاکسیدکربن ،فعالیت نیتروژنازی بابو روجری از خکود نشکان داد کک
بخصوص در  pH 11بابو روج بود .رلقیح دیاکسیدکربن در شرایط محدودیت نور ،در  ،pH 9سکب

ککاهش

رشد و نیز کاهش میزان آلوفیکوسیانین درسیستق فیککوبیلیزومکی گشکت.همننین محتکوای آلوفیکوسکیانین در
شرایط  pH 11افزایش یافت .در شرایط بلیایی افراطی ( ،)pH 11اختالف شد

فتوسکنتزی ،بکا شکرایط بلیکایی

) ،(pH 9معنیدار نبود و روان دستگاه فتوسنتزی در هردو حالت باال بود.
واژههای کلیدی :آنابنا ،دیاکسیدکربن ،سیانوباکتری ،شالیزار ،نورمحدود،
مقدمه1

pH

فعالیتهای آزمایشگاهی ررکی
معرض بضاو

بررسی وضکعیت سکیانوباکتریهای دی ازورکروف

وابع بینان رکری را بک

میگذارند ک هق از جنبک محکو و

هق کاربردی میرواند نتایج مفیدی داشکت باشکد .نکور

با رکی بر رنشهکای ررکیبکی ،از بح هکای جدیکد در

سکیانوباکتری خا هکا و

سیانوباکتریولوژی است .رکاکنون رنشهکا بک صکور

نقش عمده ای در اجتماعا

منفرد و حداکثر در حد رنشهای دورایی اعمکال شکده

شکالیزارها دارد ( .)Boussiba, 1988رغییکرا

است .حرکت جدید ب سکمت رنشهکای بکیش از دو

هنگامی ک برنج رشد مکیکنکد محسکوا اسکت و در

عامو است .البت نمیروان ادعا کرد ک این ررکی های

برخی بررسیها نشان داده شده است ک میزان نکوری

مصنوعی در شرایط آزمایشگاهی ،ویژگیهکای طبیعکی

ک شالیزار پس از رشد کامو برنج دریافت میکنکد در

نمون را ب طور کامو منعکس میکننکد امکا در حکوزه

حدود یک درصد میزان دریکافتی ببکو از رشکد بکرنج

نکور در

میباشد ( .)Valiente and Leganes, 1989نقکش نکور
*نویسنده مسئولmitra_amirlatifi@yahoo.com :
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در سیالیت رنگیزههای فتوسنتزی و سیستقهای نکوری

نکتک مرککق دیگککر در ایککن رابطک  ،مسککئل خککاص

در سککیانوباکتریها از مرککقرککرین مسککارو در حککوزه

زمینهای کشاورزی ایران و از جملک اسکتان گلسکتان

فیزیولککوژی ایککن موجککودا

اسککت (

است .بکارگیری بیروی مکواد شکیمیایی سکب

Tandeau and

رخری

.)Houmard, 2003

ب صور

سیانوباکتری خاکزی ،عمومکا سکای پسکند هسکتند

انکوا

در میکروفلور میشود .عوارض ایکن رخریک
بوجود آمدن نمون هایی با مکانیسق رراکمکی

( .)Stal, 1995این بدان معنی نیست ک این موجودا

نابص و یا عدم روان رراکق دی اکسکید ککربن نمکودار

بابلیت بقاء و رشد در شرایط نکوری بکاال را از دسکت

میشککود .اینک ک سککیانوباکتری خاصککی در زمینهککای

دادهاند .بررسیها نشان میدهکد کک شکالیزارها بکدلیو

کشاورزی اسکتان باشکد کک بتوانکد در مقابلک بکا ایکن

برار داشتن در شکرایط غربکابی ،بک صکور

فصکلی و

بمباران شیمیایی ،ویژگیهای زیستی و از جملک رکوان

ماهیان و حتی روزان در معرض نوسکانا

اسکیدیت و

مقابل با رنشهای دی اکسکید ککربن را حفکم نمایکد،

بلیاییت برار دارند .اگر نمون ای بتواند خود را از نظکر

نشان از روانایی باالی نمون و البت مقاومکت در برابکر

رشد و بقا با ایکن نوسکانها سکازگار نمایکد ،نمونک ای

و یکا ایجکاد نوررکی هکایی بکا

بک صککور

تارککی پککرارز

ایجاد اشکال نوررکی

و روانمنککد ،از نقطک نظککر

بابلیت باالی پایکداری اسکت .بررحکال وجکود ینکین

بررسککیهککای کککاربردی آینککده نشککان خواهککد داد.

گون هایی در شرایط فعلی از نعمتهای خداداد استان

Shokravi

و عککدم

بررسیهای  Valienteو ،)1999( Leganes

اسککت ک ک متاسککفان بککدلیو عککدم اطالعککا

و  )2211( Soltaniو  Soltaniو همککککککاران ()2212

شناخت ،مورد بی عنایتی برار گرفت اسکت .مشکخص

نشان میدهد کک در شکالیزارها ،در دو مرحلک بکا ا کر

نیست ک را ی زمان نمون بتواند ب این پایداری ادام

ررکیبکی رکنشهککای  pHو دیاکسکیدکربن در شککرایط

دهد ولی در حال حاضر معرفکی روانمنکدیهای آن و

نور مواج هسکتیق :نخسکت

ارار پیشنراد برای بکارگیری آن در بیورکنولوژی حارز

محدودیت افراطی شد

اهمیت است.

در شرایطی ک برنج رشد میکنکد و در ایکن حکال رکا
 99%نوری ک ب سکطح شکالیزارها برخکورد مکیککرد،

سیانوباکتریهای نوستوکال در شکالیزارهای اسکتان

سقوط میکند (شککروی .)1779 ،عکالوه بکر ایکن ،در

گلستان وجود دارند (سیاه باالیی و همککاران.)1796 ،

و در محککیط

نام Anabaena sp. FS76

شککالیزارها ،بخصککوص در هنگککام ش ک

سوی جدیدی از این گروه با

غربابی ک با روج ب پوشیده شدن سطح خا از آب

در سال  1799در بررسکیهکای شککروی و همککاران

روام  pHو محدودیت شدیدی از نظر دی-

( )1797از شالیزارهای استان جدا گردیده کک رکاکنون

اکسیدکربن مواج هستیق کک بکا عامکو نکور محکدود،

از نظر فیزیولوژیک و اکوفیزیولوژیکک بررسکی نشکده

شرایط افراطی  Extremeبوجود میآورند و ایکن همک

است .با روج ب اهمیت این گروه در شالیزارها نشان-

مککیطلبککد کک سککیانوباکتریهککای شککالیزار از سککیالیت

ویژهسازی سیانوباکتریهکای نوسکتوکال و بخصکوص

مورفولککککوژیکی برخککککوردار باشککککد و از طریکککک

سوی های بررسی نشده میرواند راهگشای برنام هکای

انعطککافپککذیری فیزیولوژیککک بکک ویککژه در دسککتگاه

کاربردی آینده باشد .طب بررسیهای انجکام گرفتک از

با رغییرا

ایران ،در رابط با

فتوسنتزی خود با وضعیت خکاص پکیش آمکده مقابلک

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعا

نمایند (شکروی.)1779 ،

س عامو نور ،اسیدیت و بلیاییت و دیاکسیدکربن ،رکا
کنون بر روی اعضای نوستوکال استان گلستان بررسی
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فیزیولوژیککککککک انجککککککام نگرفتکککککک اسککککککت

اکوفیزیولوژیک ریزجلبکهای خاکزی ،آیکا مکی رکوان

(.)www.Irandoc.ac.ir

ب عنوان گکام نخسکت ،بکا رمرککز روی یکک نمونک ،

خاوری نژاد و همکاران ( )1792رکث یر دی اکسکید

ویژگیهای خوگیری این نمون را با ا را

کککربن ،شککوری و اسککیدیت را بککر رشککد ،فرکککانس
هتروسیسککت و وضککعیت رنگیزههککای

روام  pHو

دی اکسید کربن در شرایط محدودیت افراطی نور(کک
در شالیزارها متداول است) بک صکور

Nostoc sp.

ینکد وجرکی

بررسککی کردنککد .در شکککروی و همکککاران (،)1791

بررسی کرد و روصکیف اکوفیزیولوژیکک نسکبتا دبیک

نمون هایی از سیانوباکتریای استانهای شکمالی کشکور

رری از نمون ارار کرد؟

از نقط نظر بابلیت بقا در اسیدیت بلیکایی ،در شکرایط
آزمایشگاهی بررسکی شکدند .در شککروی و سکاطعی

مواد و روشها

( ،)1792نمون هکایی از سکیانوباکتریای اسکتیگونمارال

نمون های خا در طول سال  1799در یکک دوره

استان گلستان در رابط با نشانویژهسازی فیزیولوژیک

یک سال و ب صور

فصلی از اسکتان گلسکتان جمکع

در شککالیزارهای اسککتان گلسککتان ،در شککرایط اس کیدیت

آوری شدند .اطالعکا

مربکوط بک موبعیکت محکو و

بلیایی و خنثی بررسی گردید .در امیر لطیفکی (،)1791

ایستگاههای نمون برداری بکبال گکزار

نیز ب بررسی بابلیت بقا و رشد سیانوباکتریوم خاکزی

(سیاه بکاالیی و همککاران .)1796 ،کشکت نمونک های

 Nostoc sp.در شرایط رنشهای اسیدیت و عدم رلقیح

خا مطکاب رو

کشکت سکیانوباکتریهای خکاکزی

دی اکسید کربن پرداخت شد .در  Soltaniو همککاران

انجام گرفت ( .)Kaushik, 1987پس از رشکیو کلنکی،

( )2221فعالیککککت نیتروژنککککازی نمونکککک هککککایی از

جداسکککازی و کشکککتهای بعکککدی ،سکککیانوباکتری

سککیانوباکتریای اسککتیگونمارال در رابطکک بککا شککرایط

 Anabaena sp.ب صور

شکده اسکت

خالص رری گردید.

اسیدی ،خنثی و بلیایی در بعکد آزمایشکگاهی بررسکی

شناسایی مقکدماری و شناسکایی در حکد جکنس بکا

شککد Shokravi .و همکککاران ( )2226و نیککز منککادی

اسککتفاده از  Johnو

همکککاران (Anagnostidis ،)2227

( ،)1799بککککککک بررسکککککککی مورفولوژیککککککککک

و ،)1962( Prescott ،)1992( Komarek

سکیانوباکتریهای  Lyngbya sp.و

Geitler

( )1919( Desikachary ،)1972انجام گرفکت .نمونک

Oscillatoria sp.

جمککعآوری شککده از شککالیزارهای اسککتان گلسککتان

پککس از شناسککایی بککا عنککوان

پرداختند .شاکری ( )1799و ساسکانی ( )1799همکین

کدگذاری گردید و در موزه جلبکی پژوهشکده علکوم
پای کاربردی دانشگاه شرید برشتی بت گردید .کشت

دو نمون را از نظر اسیدیت و بلیاییت و محتکوای دی-

در محکککیط مکککایع  BG-110و در شکککرایط نکککوری 2

اکسیدکربن مورد بررسی برار دادند.

میکرومول کوانتا بر متر مربع بر انی (ک روسط المک

در این بررسی هدف آن است ک با روج ب اینک
سکککیانوباکتریوم خکککاکزی

sp. FS76

Anabaena sp. FS76

فلورسکککانت رکککثمین میگشکککت) ،دمکککای  29درجککک

Anabaena

سانتیگراد و

جمعآوری شده از شالیزارهای استان گلستان در سکال

 pH 7/2انجکام گرفکت ( Soltani et al.,

 .)2006aبرای روازن اسیدیت از  21میلیموالر  Messو

 1799هنککوز از نظککر فیزیولوژیککک و اکوفیزیولوژیککک

 2/1میلیموالر

بررسککی نگردیککده اسککت (مکارب ک بککا مککوزه جلبکککی

 Hepesاستفاده گردید ( Soltani et al.,

 .)2006bبررسیهای رغییرا

پژوهشکده علوم پای کاربردی دانشگاه شرید برشکتی)

فیزیولوژیک دررابط بکا

رنشهای اکوفیزیولوژیک ،در ارلنهای بکا حجکق 122

و نیکککز بکککا روجککک بککک سکککیالیت مورفولوژیکککک و

میلیلیتر محتوی  71میلیلیتر سوسپانسیون انجام شکد.
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کشتها ب مد

(سلطانی و همکاران )1798 ،و فتوسنتز بکا اسکتفاده از

 1ساعت هکق زده شکده و سکپس بک

محفظ روشنایی منتقو گردیدند .پیش از رلقیح نمونک
ب مد

اکسی گراف مدل کالر اندازهگیری شد (

Soltani et

 .)al., 2006bآنالیزهکککای آمکککاری بکککا اسکککتفاده از

 89ساعت جرت ایجاد سازگاری وارد محکیط

نرمافزارهای  SPSS Ver. 16و  Excelانجام شد.

کشت مایع شد .بررسکی اولیک ریمارهکای اسکیدیت در
شرایط خنثی و بلیایی انجام گرفت ( .)pHs 9،7مرحل
دوم سنجش اسیدیت بکر مبنکای نتکایج مرحلک اول در

نتایج

محدوده اسیدیت کامال بلیایی ( )pH 11رنظیق گردیکد.

نتککایج بررسککیهککای مقککدماری نشککان داد ککک

ریمارهای دیاکسیدکربن و بررسی مکانیسکق رراکمکی

 Anabaena sp. FS76در شرایط بلیایی افراطی بابلیت

در شرایط محدودیت دیاکسیدکربن (بدون هوادهی)،

بقای خود را حفم مکیکنکد (شککو  .)1هکر ینکد در

محدودیت نسبی (هوادهی) و عدم محدودیت (رلقکیح

شرایط بلیایی افراطی ( )pH 11در شرایط هوادهی ،در

Poza

روزهای میانی دوره رشد شاهد نوعی سقوط هسکتیق.

 .)Carion et al., 2001رشد بر اساا کدور سکنجی،

بابی ماندن نمون در شرایط بلیکایی افراطکی ()pH 11

مکدل Ray Leigh (UV-

نشان از گسکتره وسکیع رحمکو موجکود و نیکز وجکود

دیاکسید کربن بک میکزان  )%1انجکام گرفکت (
با اسکتفاده از اسکپکتروفتومتر

) )OD750( 9200سنجش گردید و طیف جذبی نسکبی

مکانیسقهای سکازگار کننکده دارد .رشکد بابکو روجک

در زیکوه ( )Relative Absorption Spectrumبعکد از

سیانوباکتری در شکرایط بلیکایی ( )pH 9و حکالتی کک

ررسککیق طیککف جککذبی ،بککا کسککر جککذب پککرورئین و

محدودیت دیاکسیدکربن وجکود داشکت باشکد ،بابکو

استانداردسازی با جذب پروریین بدست آمد (کاویانی،

روجکک اسککت .ایککن رشککد در شککرایطی ککک غلظککت

 .)1799سنجش کلروفیو پس از اسکتخرا بکا متکانول

دیاکسیدکربن افزایش یابد ب طور معنکی دار ککاهش

 )1972( Markerانجکام گرفکت .فیککوبیلی -

مییابد ( .)P<0.05همین حالت در مورد شرایط خنثی

پرورئینها بر اسکاا سکلطانی و همککاران ( ،)1798و

) (pH 7صدق میکند .سیانوباکتری در شکرایط خنثکی،

در

در صککورری ک ک از نظککر دیاکسککیدکربن محککدودیت

شیش سنجش گردید .فعالیت نیتروژنازی با استفاده از

نداشت باشد ،رشد بابو روجری نشان مکیدهکد کک بکا

رسکککت احیکککای اسکککتیلن و گکککاز کرومکککاروگراف

ورود ب فاز رصکاعدی از روز نخسکت پکس از رلقکیح

با رو

کارورنوییدها بر اساا  )1979( Jensenب صکور

همراه است (شکو .)1

شکل  :1مقایس رشد در سیانوباکتری  Anabaena sp. FS76در شرایط متفاو  pHو دیاکسیدکربن
 :NAعدم هوادهی :AE ،هوادهی
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مقایس طیفهای جذبی نسبی درزیکوه در شکرایط

فیکواریترین ب طور کامو بر هق منطب هستند ک نشان

خنثی ،بلیایی و بلیایی افراطی در شکو  2آمده اسکت.

از همسان بودن فعالیت دستگاه فتوسنتزی دارد (شکو

در شرایط بلیایی و بلیایی افراطکی ،طیفهکای جکذبی

 .)2اختالف درطکول مو هکای دیگکر از نظکر آمکاری

در طول مو های مربوط ب کارورنها و فیکوسیانین و

معنیدار نیست (.)P<0.05

شکل  :2مقایس منحنی طیف جذبی درزیوه سیانوباکتریوم  Anabaena sp. FS76در شرایط

pH 7,9,11

نتایج مربوط ب طیکفهکای جکذبی درزیکوه بکرای

نسبت ب سایر رنگیزهها گشکت .ایکن امکر در شکرایط

شککرایطی از اسککیدیت و بلیاییککت ککک در آن دسککتگاه

بلیایی افراطی ( pH 9و  )pH 11بابو روج مکیباشکد.

فیکوبیلیزومی بابلیت بیان و استقرار دارد ،در شکو 7

روی هق رفت ب نظر میرسد ک ایکن سکیانوباکتری از

روج ک اسککت ک ک رلقککیح

نظر محتوای کارورنوییدی بابو روج میباشد (شککو

آورده شککده اسککت .جال ک
دیاکسیدکربن باع

.)7

افکزایش محتکوای کارورنوییکدی

شکل  :9هیستوگرام مقایس درزیوه رنگیزهها در سیانوباکتریوم  Anabaena sp. FS76در
شرایط  pH 7 ,11،9و رلقیح ( W.L= Wavelength CO2طول مو )
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سیانوباکتری مذکور رحت شرایط عدم رلقکیح دی-

مقایس  pH 11و  ،pH 9بویژه در شکرایط محکدودیت

اکسیدکربن ،فعالیت نیتروژنازی بابو رکوجری از خکود

افراطی دیاکسیدکربن (عدم هوادهی و عدم رلقکیح) و

نشان داد ک بخصوص در  pH 11بابکو روجک اسکت.

عدم محدودیت (رلقیح دیاکسیدکربن) جالک

عککدم اخککتالف معنککیدار در فعالیککت نیتروژنککازی در

میباشد (شکو .)8

شکل  :8هیستوگرام مقایس فعالیت نیتروژنازی در سیانوباکتری  Anabaena sp. FS76در

در شککرایط بلیککایی افراطککی ،اخککتالف شککد

روجک

pH 7, 9, 11

شرایط بلیایی ) ،(pH 9معنیدار نبکود و رکوان دسکتگاه
فتوسنتزی در هر دو حالت باال میباشد (شکو .)1

فتوسنتزی (میکرومول اکسیژن آزاد شده در زمکان) ،بکا

شکل  : 5هیستوگرام مقایس فعالیت فتوسنتزی در سیانوباکتری  Anabaena sp. FS76در
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مسئل کارورنویید در سیانوباکتریها ب طور نسکبی

بحث
بررسیهای انجام شده در استان گلستان در مکورد

کمتککر مککورد روج ک بککرار گرفت ک اسککت (شکککروی و

گروه نوستو و آنابنکا ،بک نسکبت سکیانوباکتریهکای

نکوری

همکاران .)1797 ،اینک کارورنوییدها در شد

محککدودرر

محدود افراطی ،افزایش بابو رکوجری نشکان داده انکد،

میباشد .در خصوص جنس آنابنکا ،رکاکنون در اسکتان

میرواند ب ررکیبی از عوامو س گان یعنکی اسکیدیت و

گلستان پژوهشی انجام نگرفت است .ب همین ررریک

بلیاییت ،دیاکسیدکربن و نور اررباط داشکت باشکد .در

بررسی مقایس ای ک ب را یر روام نور محدود ،اسیدیت

رابطکک بککا نککور بکک طککور منفککرد ،افککزایش محتککوای

و دیاکسیدکربن بپردازد در کشور انجام نگرفت است.

کارورنوییدی ،در شد های باالی نور خکود را نشکان

بررحککال بکک نظککر مککیرسککد ککک در مقایسکک بککا

مککیدهککد .در بررسککیهایی ککک بککر روی برخککی از

سیانوباکتریهای استیگونمارال و اسیالروریال بررسکی

سیانوباکتریهای اسیالروریال انجام شکده (شککروی و

شده در استان گلستان ،الگوهای رفتاری سکیانوباکتری

سککاطعی ،)1792 ،افککزایش کارورنوییککد رحککت رککا یر

و رکا حکدی پینیکده

شکده اسکت.

اسککیالروریال و اسککتیگونمارال بکک مرارکک

 ، Anabaena sp. FS76متفاو

شد های نوری را  1222لوکس گزار

در برخی سوی های استیگونمارال ،افزایش کارورنوییکد

میباشد.

در شد های بسیار پایین رحت را یر رغییرا

ویژگی بابو روجک ایکن سکیانوباکتری ،رفتارهکای

محتوای

متنابو آن در رابط با رلقکیح دیاکسکیدکربن اسکت.

دیاکسیدکربن گزار

مشخص نیست کک ایکن رفتارهکای پینیکده ناشکی از

شاکری )1799 ،اما را کنون بررسکی ررکیبکی بکر روی

رلقککیح دیاکسککیدکربن هسککتند و یککا از ا ککر رککوام

سککیانوباکتریهای نوسککتوکال انجککام نشککده اسککت .در

دیاکسیدکربن pH ،و محدودیت نکور افراطکی ناشکی

امیرلطیفی ( )1791نشان داده شده ک محتوای درزیکوه

 Fischerellaو

اسکیدیت و بلیاییکت

مکککککیشکککککوند .در

FS-18

sp.

شکده اسکت (ساسکانی1799 ،؛

کارورنوییدها رحت را یر رغییرا

 ،Hapalosiphon sp. FS-56رلقیح دیاکسکیدکربن در

در شککرایط رلقککیح دیاکسککیدکربن افککزایش مککییابککد.

کاهش رشد و

دارد .ب هرحکال

شرایط محدودیت نور ،در  ،pH 9سب

پژوهش حاضر با این یافت ها مغایر

نیز ککاهش بیکان آلوفیکوسکیانین درسیسکتق فیککوبیلی

رنرا برینک ای کک بک تهکن مکیرسکد ،زنکدگی تارکی

زومی میگردد .در  ، Anabaena sp. FS76این شرایط

سیانوباکتری است ک شاید رمایو ب زندگی در شرایط

مکانع از بیکان آلوفیکوسکیانین نمکیشکود و بکر عککس

نوری بسیار پایین و محکدودیت دیاکسکیدکربن را در

محتککوای آلوفیکوسککیانین در شککرایط  pH 11افککزایش

حافظ راریخی خود بت کرده و لذا بکا ورود بک ایکن

مییابد .بر خالف سوی های فیشرالی بررسی شکده در

شرایط ،دیگر بار ب گذشت خود رجعکت ککرده اسکت

استان گلسکتان و مازنکدران ،در،Anabaena sp. FS76

(شکککروی .)1779 ،بررسککی ایککن فرضککی نیککاز بکک

بخککش میلکک ای فیکککوبیلیزوم ،واجککد فیکککواریترین

اندازهگیری دیگکر پارامترهکای فیزیولوژیکک دارد کک

میباشد .ضمن اینک محتوای فیکواریترین در شکرایط

میبایست در آینده انجام گیرد.
از نقطک نظککر کککاربردی ،بقککای نمونک در شککرایط

درزیوه و در شیش در  pH 9و  ، pH 11فابکد رفکاو
معنیدار میباشد .نتکایج بررسکی حاضکر در  pH 9بکا

افراطی بلیایی ،و رشد باال در شکرایط بلیکایی

دسکتاوردهای  Poza-Carionو همککاران ( )2221و

میرواند نمون را ب عنوان فلکور بکومی اسکتان از نظکر

 Goyalو همکاران ( )1992سازگار میباشد.

استفاده در بیورکنولکوژی کشکاورزی ارزشکمند نشکان
26
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دهد .عالوه بر این ،مکانیسق رراکمی نیرومند نمون ک

رراکمککی نیرومنککد دیاکسککیدکربن و بابلیککت رشککد در

در شککرایط محککدودیت کامککو و محککدودیت نسککبی

شد های پایین نور و بلیاییت افراطکی ،مکیروانکد از

میرواند منابع کربنی الزم را برای فرایندهای مختلکف

نظر بیورکنولوژی کشاورزی نمون ای روانمند محسوب

و از جمل فرایندهای مربوط ب فتوسکنتز فکراهق کنکد،

شککود و بک عنککوان یکککی از کاندیککداهای بررسککیهککای

ککاربردی

کاربردی بویژه با دیدگاه انتخاب نمون های کارا بکرای

میبخشد .بقای نمون در شرایط نکور بسکیار پکایین (2

رلقیح در زمینهای کشاورزی ،مورد عنایت برار گیرد.

ویژگی دیگری اسکت کک بک نمونک ارز

میکرومول کوانتا بر مترمربع بر انی) ک رقریبکا معکادل
شد

نوری است ک در شالیزارها ،پس از رشد برنج،

منابع

بر روی میکروفلور زیر سطح برنج اعمال میشود ،بک

امیرلطیفييی،

(  ()1935بررسککی بابلیککت بقککا و رشککد

اضککاف سیسککتق فیکککواریترینی و آلوفیکوسککیانین در

سیانوباکتریوم خاکزی در شرایط رنشهای اسکیدیت و

شرایط خنثی و بلیکایی کک نشکان از ککارایی دسکتگاه

عدم رلقیح دی اکسید ککربن .پایکان نامک کارشناسکی

فیکوبیلیزومکی دارد ،روانمنکدی دیگکر بکالقوه نمونک

ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان.

جرکککت اسکککتفادههکککای ککککاربردی در بیورکنولکککوژی

خاوری نژاد ،ر( ،ریاحی ،ح( ،شيکروی ،ش( ()1931

کشاورزی و از جمل استفاده بک عنکوان ککود زیسکتی

بررسی رث یر دی اکسید کربن ،شکوری و اسکیدیت بکر

است (شکروی و همکاران.)1791 ،

رشد ،فرکانس هتروسیسکت و وضکعیت رنگیزههکای
 ..Nostoc sp.نشری علوم پای  .جلد .81

نتیجهگیری نهایی

ساسانی ،ز(  ()1933امکان خکوگیری ریکز جلبکهکا

سکککیانوباکتری  ،Anabaena sp. FS76واجکککد

ب عنوان سپرهای زیستی در کشاورزی بک شکرایط

ویژگیهایی است ک هق در بعد علمی و هق کاربردی
آن را نمون ای جال

افراطی دی اکسیدکربن ایجاد شده در ا ر حمکال

روج نشان میدهد .این نخستین

احتمالی .پایاننام کارشناسیارشکد ،دانشکگاه آزاد

نمون ای از گروه آنابنا است ک در اسکتان گلسکتان ،از

اسالمی واحد گرگان.

نظککر ویژگککیهککای فیزیولوژیککک مککورد بررسککی بککرار

سييلطانی ،ن( ،خيياوری نييژاد ،ر( ،طباطبييایی یي دی،( ،

میگیرد .روی هق رفت این سیانوباکتری مکیروانکد در

شکروی ،ش( ،و فرناندز والنتینه ،ا(  ()1934بررسکی

شرایط افراطی نور پایین ،بدان حد ک برای میکروفلور
شالیزارها و زمینهای کشاورزی گزار

خواص آنتیمیکروبیال و فیزیولوژی سکیانوباکتریها در

شکده ،بقکای

محیطهککای افراطککی .پایککاننامکک دکتککرای رخصصککی

خود را حفم نماید ،ضمن اینک از فتوسنتز و فعالیکت

"فیزیولکوژی گیکاهی" .دانشکگاه رربیکت معلکق ررکران.

نیتروژنازی بابو روجری برخوردار است .رشکد نمونک

دانشکده علوم .گروه زیست شناسی.

در شککرایط بلیککایی مطلککوب اسککت هرینککد محتککوای

سييیاه بييا یی ،ر( ،افشييارزاده ،(، ،شييکروی ،ش(

دیاکسیدکربن بر این امر را یر میگذارند .نکت جالک

 ()1931بررسککی جلبکهککای رشککت ای اسککتان

در این نمون رفتارهای متنابو آن در رابط با رلقکیح

گلستان .پایاننام کارشناسیارشد ،دانشکده علکوم،

دیاکسیدکربن است ک مواردی با یافت های گذشت در

دانشگاه اصفران(

مورد سایر گروههای سیانوباکتری نمیخواند .بررحکال
رردیدی نیسکت کک ایکن نمونک بکا داشکتن مکانیسکق
23
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 بررسککی رحمککو شککرایط افراطککی.)1933 ( ز،شيياکری
اسیدی و بلیایی ناشی از بمبارانهای شیمیایی در ریز
 پایکان نامک.جلبکهای محافم زمینهای کشکاورزی
. دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان،کارشناسیارشد
)( بررسی پتانسیو سکیانوباکتری1933 ( ش،شکروی
 ب عنوان کاندیکدای ککود زیسکتی در.Nostoc sp.
 دانشککگاه آزاد، پایکان نامک دوه دکتککری.شکالیزارها
. اسالمی واحد علوم و رحقیقا
()1931 (. ، و بافته چيی،( ن، سلطانی،( ش،شکروی
ردوین رکنولوژی استفاده از سیانوباکتریها ب عنکوان
 شورای عکالی رحقیقکا،کود بیولوژیک در شالیزارها
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