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بررسی بقا ،رشد ،وضعیت رنگیزهاي و قابلیت تعدیل شوري در جلبک Nostoc sp. FS77

جمعآوري شده از شالیزارهاي استان گلستان تحت شوريهاي مختلف
زينب بادلي* ،1شادمان شكروي ،2جالل الدين درخشانپور ،3رقیه

بادلي4

1کارشناسارشد ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرگان
2دانشیار ،گروه زیستشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان ،گرگان
3مربی ،گروه میكروبیولوژي ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنكابن
4دانشجو داروسازي ،دانشكده داروسازي ،دانشگاه ازاد اسالمی ،تهران
تاريخ دريافت09/12/21 :

تاريخ پذيرش01/4/22 :

چكیده
سیانوباکتري خاکزي  Nostoc sp.FS77از نظر توان تعدیل شوري در شرایط آزمایشگاهی نمونه اي توانمندد بده
نظر می رسد .با توجه به بعد کاربردي این نمونه ،در این تحقیق قابلیت بقا ،رشد ،توان تعدیل شوري و وضعیت
رنگیزه اي تحت شوريهاي مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت .نمونه خاک کشت گردیدده ،پدا از تخلدی

و

شناسایی سیانوباکتریوم  Nostoc sp.FS77گزینش شد و در محیط کشت  BG110تحت روشنایی سفید (المد
فلورسنت) مداوم با شدت نور  2µE.m-2.s-1و در دماي  22درجه سدانتیگراد قدرار گرفدت و دامنده وسدیعی از
شوريها با سدیم کلرید ( )%3-%2-%13-%12-%23-%22-%33اعمال گردید .در این تحقیق فاکتورهایی مانندد
بقا ،رشد ،کلروفیل ،فیكواریترین ،فیكوسیانین ،آلوفیكوسیانین سنجش شد .نتدای نشدان داد کده میدزان رشدد در
شوري ( )3-12%به باالترین حد خود رسید .اگرچه در دیگر شوريها در سطح پایین تري از حالت طبیعی خود
میتواند بقا داشته باشد .مقدار  ECدر طی روزهاي مختلف کاهش قابل مالحظه اي را در شوريهاي فوق نشان
داد .هم چنین وضعیت رنگیزه اي در این شوريها بیشتر بود.در نهایت نتایح بدست آمده ایدن سدویه را از نظدر
بكارگیري به عنوان کود زیستی مستعد نشان میدهد.
واژههاي کلیدي تعدیل شوري ،رشد ،شالیزار ،نوستوک ،وضعیت رنگیزهاي
مقدمه1

ارتباط با جذب مواد نیتروژن دار این نكته یافت شدده

شوري خاک که به طور جهدانی در حدال افدزایش

است که حاملهاي غشایی خاصی درگیرند کده اجدازه

است نقش اساسی در جلدوگیري از افدزایش عملكدرد

عبور مواد مغدزي را از طریدق همدین سیسدتم انتقدالی

محصوالت گیاهی دارد .فرمهاي معدنی مواد نیتدروژن

نمیدهند (.)Li et al., 2007; Loque et al., 2007

دار در سلولهاي گیاهی از طریق سیسدتمهاي نقدل و

سیانوباکتريهاي جزء اصلی محیطهداي شدور ،از

انتقال غشایی همراه با اسدید آمینده و پدروت ین منتقدل

جمله اراضی زراعی مجاور دریدا ،دریاچدههاي شدور،

میشدوند ( .)Masclaux-Daubresse et al., 2006در

چشددمههاي گددوگردي فددوق شددور و شددوره زارهددا را
تشكیل میدهندد ( .)Oren and Brines, 2000اشدكال

*نویسنده مس ول z.badeli@yahoo.com
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در مكانهدایی هسدتند کده

میباشد ( .)Paschinger, 1997فشدار تدورمی در طدی

آزاد سیانوباکتريها ،اغلد

نوسان در دامنه شرایط محیطی و از جمله شوري بداال

این شرایط سب

جذب و انباشدته شددن یدون مببدت

اسددت .نوسددانهاي شددوري در مندداطق جددزر و مدددي،

پتاسیم میشدود ( .)Reed and Stewart, 1997پتاسدیم

سدددواحل صدددخرهاي ،اسدددتروماتولیتها ،مصددد ها،

یک یدون ضدروري بدراي سدیانوباکتريها میباشدد و

شالیزارها و به خصوص شالیزارهایی کده در نزدیكدی

کمبددود آن سددب

اخددتالل در عملكددرد فعالیتهدداي

محیطهاي دریایی قدرار دارندد مشداهده مدی گردندد.

متابولیكی حیاتی میشود (.)Alaher and Apte, 1998

عالوه بر رفتارهاي فیزیولوژیک،بده نظدر میرسدد کده

در ادامه وقتی سیانوباکتري در معرض استرس شدوري

مورفولوژي سلولها نیدز در پاسدب بده شدوري تغییدر

قرار میگیدرد  Na+بده سدطوخ خدارجی مدیرود و بدا

میکند .سلولهاي کوچک به صورت منفرد یدا جفدت

خروج سددیم ،سدطح درون سدلولی آن کدم میشدود

در شوريهاي پائین و سلولهاي بزرگ واجد واکوئدل

( .)Reed et al., 1985aبنابراین خروج سددیم عمددتا

و گددرد در شددوريهاي زیدداد هسددتند (شددكروي و

با قطع نفوذ آن و پم

تحمدل

همكاران .)1321 ،سیانوباکتريها بدراي آنكده بتوانندد

بدده شددوري میشددود ( .)Apte et al., 1987یددک

فشار اسمزي حاصل از محیطهداي پرشدور را تحمدل

همبستگی منفی بین نفوذ سدیم و تحمدل بده شدوري

کنند ،داراي مكانیسمهایی هستند که تعادل اسدمزي و

مشاهده شده است .در تمام شرایطی کده نفدوذ سددیم

فشار تورمی سلول را حفظ کنندد .اسدمولیتهاي آلدی

کم میشود و تحمل به شوري افزایش مییابد (

متفاوت در سیانوباکتريها وجود دارد که منجر به ایدن

 .)et al., 1989یكسري سیانوباکتريها نشان دادند کده

عمددل میشددود کدده عبارتنددد از سددوکروز و ترهددالوز،

میتوانند بدا آنتدی پدورت  ،Na+/H+سددیم اضدافی را

گلیكوزیددل گلیسددرول (-D-α-o-2گلوکوپیرانوزیددل-

خارج کنند ( .)Paschinger, 1997ایدن عمدل نیداز بده

(-)2-1گلیسرول) ،گلیسین بتائین و محلدول اسدمزي

صرف اندرژي زیدادي دارد و بایدد نگهداشدت اندرژي

دیگر مانند -Lگلوتامات-بتدائین (-Nتدري متیدل-L-

افزایش یابدد کده منجدر بده فتواتدوتروفی اجبداري در

گلوتامدددات) همدددراه بدددا سدددوکروز و ترهدددالوز در

سدیانوباکتريها میشدود

( Nitschman and Peschek,

سویههالوفیل  Calothrixنشان داده شددهاندد .سیسدتم

 .)1985فشار تورمی در طی استرس شوري به سرعت

تنظیم دو جزئی ،پاسبهاي فیزیولوژیک را بده محدیط

باال میرود و پتاسیم بده واسدطه مبادلده  K+/K+منتقدل

در بسددیاري از پروکاریوتهددا تعدددیل میکننددد .در

شددده و در سددیانوباکتريها انباشددته میشددود ،مبادلدده

سیانوباکتريها اعمدال چنددي شدامل تنظدیم نمدوي،

 K+/Na+کاتددالیز نمددی شددود (.)Reed et al., 1989

پاسب به تغییدرات طیدف نوري،پاسدب بده محرومیدت

فرضهایی وجود دارد که سیانوباکتري یک بدار دیگدر

فسفات ،پاسب به استرس شوري به سیستمهاي تنظدیم

میتواند سدیم را جذب و انباشته کند و دیگر به خاک

دو جزئی نسبت داده میشدود (شدكروي و همكدارن،

برنگرداند (.)Singh, 1950; Singh, 1961

.)1321

شدن یون مببت سدب

Reed

در فرآیند تببیت ازت براي این سدیانوباکتريهدا ایدن

سددیانوباکتريها سدددیم را انباشددته نمددیکننددد و بددا

مس له قابل ذکر است کده تببیدت ازت بده وسدیله اندرژي

 Na+آن را بدده درون سیتوپالسددم خددود

حاصل از فتوسنتز انجام مدیشدود .همچندین در صدورت

میفرسددتند ،کدده علددت اصددلی حساسددیت بدده شددوري

وجود نیتروژن آلدی حدل شدده تمدایز بده سدمت تولیدد

کمددک پم د
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سلولهاي هتروسیست 2متوقف میشود ولیكن در صورت

سدیانوباکتریوم خداکز

وجود سدلولهداي هتروسیسدت جدذب نیتدروژن از آب

تحت تیمارهدا مختلدف شدور مدورد ارزیدابی قدرار

متوقددف مددیشددود (.)Hense and Beckmann, 2006

دادند.

Fischerella ambigua FS18

سدددیانوباکتريهاي اسدددتیگونماتال ،بددده دلیدددل داشدددتن

این در حالی است که بهدلیل توانمنددي اقتصدادي

هتروسیست و قابلیدت تببیدت نیتدروژن اتمسدفري و نیدز

ذاتددی ،سددیانوباکتريها ،بخصددوص در بیوتكنولددوژي

گسدترد در خداک و

کشدداورزي بررسددی فیزیولوژیددک ایددن نمونددهها در

حفظ بافت خاک میشود ،بدهطدور بدالقوه ،مدیتوانندد در

محیطهاي شدور از اهمیدت بسدیار بداالیی برخدوردار

بیوتكنولوژي کاربردي ریزجلبکهدا مدورد توجده جددي

اسددت .در ایددن مطالعدده  Nostos sp. FS77از نظددر

قرار گیرد .توانمندي این گدروه از سدیانوباکتريها از نظدر

بكارگیري در بیوتكنولدوژي کشداورزي بررسدی شدده

برون ریدزد ترکیبدات نیتروژنده ،از جملده آمونیدوم ،در

است.

مورفولوژي خاص خود که سدب

بررسیهایی که بر روي سیانوباکتريهاي اسدتان گلسدتان
انجام شده نشان داده شدده اسدت (شدكروي و سداطعی،
 .)1322مجموع این ویژگیها سب

مواد و روشها

شده است تا بررسدی

نمونههاي خاک از شدالیزار اسدتان گلسدتان جمدع

سیانوباکتريهاي استیگونماتال در استان گلسدتان ،از نظدر

آوري شد .کشت نمونههاي خاک مطابق رود کشدت

بیوتكنولدددوژي کشددداورزي ارزشدددمند نشدددان دهندددد.

سدیانوباکتريهاي خداکزي انجدام گرفدت (

سددیانوباکتريها بددهعنددوان کودبیولوژیددک ،در بسددیاري از

 .)1987پا از تشكیل کلنی ،جدا سازي و کشدتهاي

کشددورهایی کدده کشددت بددرن در آنهددا انجددام میشددود،

بعدي،سیانوباکتري  Nostoc sp.به صورت خال

تهیه

استفاده میشوند (.)Anand et al., 1991

گردید .شناسایی مقدماتی و شناسایی در حد گونده بدا

متاسفانه تا زمان حاضر پژوهش چنددانی در کشدور

اسددتفاده از  Johnو

Kaushik,

همكدداران ()2332؛ Anagnostidis

که بهطور مطلق مس له سیانوباکتري خداکزي ،شدوري و

و )1113( Komarek؛

خوگیري را مورد توجه قرار داده باشدد ،انجدام نگرفتده

 )1121( Desikacharyو  )1132( Geilterانجدددددددام

است .در رابطده بدا مسد له شدوري و سدیانوباکتريهاي

گرفت .نمونه پا از شناسدایی بدا عندوان

استیگونماتال ،تا زمان حاضر می توان بررسیهاي انجام

 FS77کدگذاري گردید و در موزه جلبكی پژوهشكده

شددده توسددط صددفایی و همكدداران ( )1322بددر روي

علوم پایه کاربردي دانشگاه شهید بهشتی ثبت گردیدد.

 Fischerella sp.و  Soltaniو همكدداران ( )2331بددر

کشت در محیط مایع  BG110و در شدرایط ندوري 2

روي  Fischerella sp. FS18و احمدددي و همكدداران

میكرو مول کوانتا بر مترمربع بر ثانیه (که توسط الم

( )1321بدددر روي  Hapalosiphon sp.اشددداره کدددرد.

فلورسدددانت تدددیمین میگشدددت) ،دمددداي  22درجددده

شدددكروي و سددداطعی ( )1322نیدددز امكدددان تلقدددیح

سانتیگدراد و  pH 7.2انجدام گرفدت

( Soltani et al.,

سیانوباکتري به شالیزارهاي گرگان را مورد بررسی قدرار

 .)2006براي بررسیهاي فیزیولوژیک سلولها در فداز

دادنددد .سددلطانی و همكدداران ( )1324نیددز فعالیددت

لگدداریتمر رشددد از محددیط اسددتوک برداشددت شددده و

نیتروژندداز  ،فتوسددنتز ،رشددد و وضددعیت رنگیددزها

گشدت.

)1112( Prescott؛
Nostoc sp.

بهعنوان ماده تلقیحر برا آزمایشها اسدتفاده

شور مورد استفاده برا تهیه تیمارها در مرحلده اول
 -1سلولهایی که در آنها عمل تببیت

 33-3درصددد و در مرحلدده غربددال دوم  12-3درصددد

ازت انجام میشود.

999

بررسی بقا ،رشد ،وضعیت رنگیزهاي و قابلیت تعدیل شوري در جلبک...

بددود .سددلولها کشددت اسددتوک در  23 mlاز محددیط

ندرمافزارهداي  SPSS Ver. 16و  MSTATCو

کشددت  BG110در لولددههاي  23 mlکدده توسددط پنبدده

 2010انجام شد.

مسدود شده بودند ،تلقیح گردیدند .کشتها به مددت

نتايج

 1ساعت هم زده شده و سدسا بده محفظده روشدنایی

نتای مربوط به رشد در

منتقل گردیدند .بررسی اولیه تیمار شوري در فواصدل

کنددد ولددی بهیندده رشددد آن در شددوري ( 3-12درصددد)

سنجش شوري بر مبناي نتای مرحله اول در محددوده

میباشد .به صورتی که شوريهاي باالتر از آن بدهطدور

( 12 ،14 ،12 ،13 ،2 ،1 ،4 ،2 ،3درصد) کلرور سدیم

محسوس رشد نمونه را کاهش میدهد .فاز رشد منفدی

تنظیم گردید .مقدار  ECبدراي بررسدی میدزان تعددیل

در روزهداي اول و دوم پدا از تلقدیح در

شوري با استفاده از  ECمتدر سدنجیده شدد .رشدد بدر

Nostoc sp.

 FS77در شرایط شوري صفر تا پانزده درصدد شدوري،

اساس کدورتسدنجی ،بدا اسدتفاده از اسدسكتروفتومتر

در تمام تیمارها مشداهده مدیشدود .از روز دوم شداهد

وضدعیت

بازیابی در رشد هستیم به نحويکه از روز هشتم به بعد

رنگیددزه اي و ثابددت جددذب رنگیددزه اي بدده صددورت
درزیدوه مطدابق

شرایط شوري افراطی (-33

 3درصد) نشان داد نمونه توانسته بقداي خدود را حفدظ

( 3-33درصد) کلرور سدیم انجام گرفت مرحلده دوم

( )OD750سنجش گردید .به همین ترتید

Excel

در همه تیمارهاي مورد بررسی ،رشد تصاعدي صورت

بدا Vincent and Howard-Williams

میگیددرد .اعمددال ایددن مقدددار شددوري ( )3-12سددب

( )2331تعیین گردید .آنالیزهاي آمداري بدا اسدتفاده از

اختالف معنی دار رشد گشت (( )P≤3/32شكل .)1

شكل  :1مقایسه منحنی رشد سیانوباکتري  Nostoc sp. FS77در شوري ( 3-12درصد)

در سدیانوباکتري  Nostoc sp. FS77خصوصدا در

در میدزان  ECمشداهده شددد .در شدوري  2درصددد در

شوريهاي ( 3-14درصد) قابلیدت تعددیل  ECداراي

روزهدداي چهددارم و ششددم اخددتالف معنددیداري در

اختالف معنیدار مدیباشدد ( )P≤3/32در شدوري 12

مقدار  ECمشاهده نشد و کمتدرین میدزان  ECدر روز

درصد اختالف معنیداري مشداهده نشدد .بدر اسداس

هشددتم دیددده شددد .در شددوري  4درصددد اخددتالف

نتددای مقایسدده میددانگین در چهددار روز اول اخددتالف

معنددیداري در  ECدر روزهدداي اول و دوم مشدداهده

معنیداري در شوري  3درصد از لحاظ  ECبا یكدیگر

نشدد و همچندین در روزهدداي چهدارم تددا هشدتم نیددز

ندارند .در روز ششم و هشتم نیز اختالف معندیداري

اختالف معندیداري در  ECوجدود نداشدت .کمتدرین

مشاهده نمیشود .کمترین میزان در روز ششم به بعدد

میزان  ECدر روزهاي چهارم تا هشدتم دیدده شدد .در
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شوري  1درصد تا روز چهارم اختالف معندیداري در

روزهدداي ششددم بدده بعددد مشاهدهشددد .در شددوري

 ECمشاهده نشد و در روزهداي ششدم و هشدتم نیدز

13درصد در روزهاي دوم تا ششم اختالف معنیداري

اختالف معنیداري در  ECوجود نداشدت و کمتدرین

در  ECمشاهده نگردیدد .کمتدرین میدزان  ECدر روز

میزان  ECدر روزهداي ششدم بده بعدد دیدده شدد .در

هشتم دیده شد .در شوري  12و 14درصد در روزهاي

شوري  2درصدد و روزهداي دوم و چهدارم بدا هدم و

چهارم تا هشتم اخدتالف معندیداري در  ECمشداهده

روزهاي ششم و هشتم با یكدیگر اختالف معندیداري

نشد .کمترین میزان  ECدر روزهداي چهدارم بده بعدد

در  ECمشددداهده نگردیدددد .کمتدددرین میدددزان  ECدر

دیده شد (شكل .)2

شكل  :2هیستوگرام مقایسه نوسانات  ECدر سیانوباکتریوم  Nostoc sp. FS77در شوري ( 3-12درصد)

نرخ رشد در محیط کشت داراي  2درصد و سسا

اعمال شدوري) کمتدرین مقددار را دارد .بداقی مانددن

Nostoc sp.

نمونه در شرایط شوري افراطی نشان از گستره وسدیع

 FS77بیشتر میباشد .نكته قابل توجه ایدن اسدت کده

تحمل موجود و نیز وجود مكانیسمهاي سازگار کننده

نرخ رشد در شوري برابر صفر (محدیط کشدت بددون

آن دارد (جدول .)1

 2و  4درصددد NaCl ،در سددیانوباکتریوم

جدول  :1میزان رشد و زمان مضاعف شدن در نمونه سیانوباکتریوم  Nostoc sp. FS77تحت شوريهاي متفاوت ( 3-12درصد)
زمان مضاعف شدن ()G

ثابت ویژه رشد ()µ

شوري (درصد)

312

3112

(3شاهد)

111

3112

%2

113

3111

%4

111

3112

%1

412

3114

%2

212

3122

%13

313

3121

%12

313

3121

%14

313

3121

%12

محتواي رنگیزه اي شامل کلروفیل ،کاروتنوئید ،فیكوسیانین ،آلوفیكوسیانین ،فیكدواریترین در سدیانوباکتریوم  Nostoc sp.FS77و شدوري(3-12
درصد) از روز نخست تا روز نهم روند افزایشی داشته در صورتی که مقادیر پروت ین و قند کاهش یافته است (جدول .)2
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جدول  :2مقدار کاروتنوئید ،فیكوسیانین ،آلوفیكوسیانین ،فیكواریترین و کلروفیل ،پروت ین و قند در روز چهارم در سیانوباکتریوم
 Nostoc sp.FS77در شوري ( 3-12درصد).
قند

پروت ین

فیكوارتیرین

آلوفیكوسیانین

فیكوسیانین

کاروتنوئید

کلروفیل

شوري

)(mg/g.dw

)(mg/g.dw

)(µg/g.dw

)(µg/g.dw

)(µg/g.dw

)(µg/g.dw

)(µg/g.dw

)(%

21121

41212

1414.1

231413

221313

221.23

41223

3

41342

31223

141421

231411

221314

221233

41242

4

413.3

3131.

1414.2

23142.

221312

221241

4124.

12

312.4

21111

141421

231412

221311

221242

41223

12

 .)Hoque al., 2007در صفایی و همكاران ( )1322بر

بحث
Nagle

روي  Fischerella sp.و احمدي و همكداران ()1321

و همكاران ( )2313نتیجه گرفتند ،در سیانوباکتريهاي

بر روي سدیانوباکتري  Hapalosiphon sp.و خداوري

Synechocystis

نددژاد و همكدداران ( )1323بددر روي سددیانوباکتریوم

 pevalekiiو  Phormidium tenueرشد تا  12درصدد

 Nostoc sp.و در سلطانی و همكاران ( )1324بدرروي

شوري افدزایش و سدسا بدا افدزایش غلظدت شدوري

سدیانوباکتریوم  Fischerella sp. FS18ندرخ رشدد در

کاهش مییابد .نتیجه حاصل با آنچه در این تحقیق بده

شوري نیم در صد باالترین میزان را داشته اسدت ،لدذا

Microcystis aeruginosa

افزایش نرخ رشد در شوري  2درصد مدیتواندد قابدل

در ارتباط با نتای حاصل از تحقیق حاضدر
cedrorum

 Synechococcusو

دست آمد مطابقت میکند.

در معرض  NaCl ،0-20ppmقرار گرفت و رشدد تنهدا

توجه باشدد .در بررسدی انجدام شدده توسدط

در  0 ppmاتفاق افتاد ( .)Liu, 2006نتای کار فوق بدا

( )2331وضددددعیت رنگیددددزهاي در سددددیانوباکتریوم

آنچه در این تحقیق به دست آمدد مغدایرت دارد .ایدن

 Anabaena constrictaو  Nostoc linkiaو 3-3/2

سازگاري میتواند با برون ریزد ترکیبات دیواره ساز

موالر  NaClمورد بررسی قرار گرفت و کاهش شددید

بخصوص در روزهاي نخست پدا از تلقدیح کده بده

در مقدار رنگیزه در این شوري دیده شدد کده بانتیجده

نوعی روزهاي سدازگاري سیسدتمهاي فیزیولوژیدک و

بهدست آمده در این سویه مغدایرت دارد .در

آنزیماتیک محسوب میشوند مرتبط باشد (شكروي و

و همكاران ( )2311تاثیر شدوري ( 3-1میلدی مدوالر)

ساطعی .)1322 ،در مطالعات صدورت گرفتده توسدط

 Scenedesmus quadricaudaسب

کاهش محتویدات

 Rosalesو همكدداران ( )2332بیشددینه کلروفیددل ،a

کلروفیلی در تمام غلظتهاي  NaClنسبت بده کنتدرل

بتاکدددداروتن و گددددزانتین در

(محددیط بدددون اعمددال شددوري) گردیددد ولددی میددزان

رنگدانددددهها

Battah

Kirrolia

سیانوباکتریوم  Synechococcusجدا شده از محیطها

کربوهیدرات و پروت ین افزایش یافته است که با نتیجه

فوق شور در  NaCl ،133pptاست که بدا نتیجده ایدن

حاصل در این تحقیدق مغدایرت دارد .القداي اسدترس

پژوهش البته در مقدادیر بداالتري از شدوري مطابقدت

شوري سب

تحریک آندزیم پروت داز شدده در نتیجده

دارد .سازگاري به اسدترس در نتیجده تولیدد یكسدري

محتویددات پروت ینددی کدداهش مددییابددد

تنظیمات متابولیكی و تجمع اسمولیتها و محلولهاي

 Manchand .)Daubresse et al., 2006و Kaushik

معدنی از جمله پرولین ،گالیسین بتائین ،قند ،پلیالها

( ،)2333بددا بررسددی  1گوندده سدیانوباکتري و  2گوندده

میباشدد (et ; Hasegawa et al., 2000

کلروفیسدده و  3گوندده باسیالسدده نتیجدده گرفتنددد کدده

و اسید آمینده
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بیشددترین تددراکم در فصددل بددارانی و در  EC=8در

سلااني ،ن ،.خاورينژاد ،ر ،.شكروي ،ش .و والینته،

روزهاي  12-22رشد اتفاق مدی افتدد .سدیانوباکتریوم

ا.ف .)1324 .ارزیابر فعالیت نیتروژناز  ،فتوسنتز،

 Anabaenaتددا  EC=8در فصددل بددارانی و  EC=12در

رشد و وضعیت رنگیدزه ا سدیانوباکتریوم خداکز

فصل خشک یافت شددند .از نظدر کداهش  ECنتدای

Fischerella ambigua .FS 18تحدت تیمارهدا

حاصل با کار مذکور مطابقت دارد.

مختلف شور  .نشریه علوم دانشگاه تربیدت معلدم،
جلد  .2شماره  .1صفحات .22.-231

نتیجهگیري نهايي

خللاورينژاد ،ر ،.فالحیللان ،ف .و شللكروي ،ش.

بهطور کلر نتای ایدن تحقیدق نشدان مدردهدد کده

 .)1329بررسددی پتانسددیل  Nostoc sp.بددهعنددوان

سیانوباکتریوم  Nostoc sp.FS77نسدبت بده شدوري از

کاندیداي کود بیولوژیكی-نگرد اکوفیزیوولدوژیكی.

خود مقاومت نشان مردهد ،بهطدور کده رشدد آن در

پایاننامه دکتدرا .دانشدگاه آزاد اسدالمی واحدد علدوم

شور ( 3-33درصد) متوقف نشد ،ولدر ایدن میدزان

تحقیقات تهران .صفحات .22-13

شور باعث کاهش روند رشدد در ایدن سدیانوباکتر

شكروي ،ش ،.سلااني ،ن .و بافتهچي ،ل.)1321 .

شد .فعالیت فتوسنتزي قابدل توجده و حفدظ تمامیدت

سیانوباکتریولوژي .انتشارات دانشگاه آزاد اسدالمی

سیستم فیكوبیلی زومی که شدرایط شدوري افراطدی را

گرگان .صفحات .32-12

تحملپذیر میکند از جمله مهم ترین قابلیتهاي ایدن

شكروي ،ش .و ساطعي ،آ .)1322 .بررسی پتانسیل

سویه بود از بعد کشاورز اصالخ خاکهایر که تحت

سیانوباکتري بهمنظور تلقیح در شدالیزار ،گدزارد

تیثیر شور قرار مرگیرند ،با کمدک سدیانوباکتر ها

طرخ پژوهشدی ،معاوندت پژوهشدی دانشدگاه آزاد

مقاوم به شور بهعنوان عوامل اصالخ خاک مدرتواندد

اسالمی واحد گرگان .صفحات .12-.2

مفید فایده باشد.

صلاايي کتلولي ،. ،شلكروي ،ش ،.علملايي . ،و
سلااني ،ن .)1321 .بررسدی رشدد و وضدعیت

سپاسگزاري

رنگیددزهاي سددیانوباکتریاي خدداکزي در رابطدده بددا

نگارندگان از دانشگاه علوم پایده کداربردي شدهید

تنشهاي شدوري در شدرایط آزمایشدگاهی .پایدان

بهشتی تهران که در انجام این تحقیق همكاري الزم را

نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی گرگان.

داشتهاند تشكر و قدردانی مینمایند .تشكر از مس ولین

صفحات ..2-23

محترم آزمایشدگاه تحقیقدات و ژنتیدک و فیزیولدوژي

Alahari, A. and Apte, S.K. (1998). Pleiotropic
effects of potassium deficiency in a
heterocystous, nitrogen-fixing cyanobacteria
Anabaena torulosa. Microbiology. 144:
1557-1563.
Anagnostidis, K. and Komarek, J. (1990).
Modern approaches to the classification of
cyanobacteria. Stigonematales. Archieves
for Hydrobiology. Algological Studies. l4:
224-286.
Anand, N., Radha, L., Shanthakumar
Hopper,
R.S.,
Revathi,
G.
and
Subramanian, T.D. (1991). Blue-green
algae as biofertilizers: certain view points on
the choice of suitable isolates. Perspective in

دانشگاه آزاد گرگان به ویژه الزامی است.
منابع
احمدي ،ح ،.شكروي ،ش .و سللااني ،ن.)1320 .
بررسی بقا و رشد سیانوباکتري خاکزي در شدرایط
تنشهاي شوري ،دي اکسید کربن و  .pHپایاننامه
کارشناسددیارشددد ،دانشددگاه آزاد اسددالمی گرگددان.
صفحات .1.-.2
991

... وضعیت رنگیزهاي و قابلیت تعدیل شوري در جلبک، رشد،بررسی بقا

transporter gene cluster. Plant Physiology.
143: 425-433.
Loque, DS., Lalonde, S., Looger, LL., VonWiren, N. and Frommer, WB. (2007). A
cytosolic trans-activation domain essential
for ammonium uptake. Nature. 446: 195198.
Manchand, H. and Kaushik, A. (2000). Algal
flora of the aridisols of Rohtak and salttolerance of the indigenous cyanobacteria.
Tropical Ecology. 41 (2): 217-223.
Masclaux-Daubress, C., Resisdorf-cren, M.,
Pageau, K., Lelandais, M., Grandjean, O.,
Kronberger, J., Valadier, MH., Feraud,
M., Louglent, T. and Suzuki, A. (2006).
Glutamine synthetaseglutamate synthetase
pathway and glutamate dehydrogenase play
distinct roles in the sink-source nitrogen
cycle in tobacco. Plant Physiology. 140:
444-456.
Nagle, V.L., Mhalsekar, N.M., and Jagtap,
T.G. (2010). Isolation, optimization and
characterization of selected Cyanophycean
members. Indian Journal of Marine Science.
39(2):212-218.
Nitschmann, W.H. and Peschek, G.A. (1985).
Oxydative phosphprylation in intact
cyanobacteria. FEBS Letters. 139:77-80.
Oren, S., and brines. (2000). In: The Ecology
of Cyanobacteria. (eds) B.A. Whitton, and
M. Potts. Kluwer Academic Publishers.
Netherlands. pp. 281-306.
Paschinger, H. (1977). DCCD induced sodium
uptake by Anacystis nidulans. Archives of
Microbiology. 113: 285-291.
Prescott, G.W. (1962). Algae of western Great
Lakes area. Cranbrook Institute. Science
Publish. pp. 521-550.
Reed, B.R., Borowitzka, L.J., Mackay, M.A.,
Chudek, J.A., Foster, R., Warr, S.R.C.,
Moore, D.J. and Stewart, W.D.P. (1989).
Organic solute accumulation in osmotically
stressed
cyanobacterium.
FEMS
Microbiology Reviews. 39: 51-56.
Reed, R.H., Chudek, J.A., Richardson, D.L.,
and Warr, S.R.C. (1985a). Na+ uptake and
extrusion
in
the
cyanobacterium
Synechocystis PCC 6714 in response to
hypersaline treatment. Evidence for transient
changes in plasmalemma Na+ permeability.
Biochimica et Biophysica Acta. 814:347-355.
Reed, R.H. and Stewart, W.D.P. (1997).
Evidence for turgor-sensetive K+ influx in
the cyanobacteria Anabaena variabilis
ATCC 29413 and Synechocystis PCC 6714.
Biochimica et Biophysica Acta. 812:155162.

phycology, International symposium of
phycology at university of madras, Today
and Tomorrows Publishers. New Delhi,
India. Pp. 383-391.
Apte, S.K., Reddy B.R. and Thomas, J.
(1987). Relationship between Na+ influx
and salt tolerance of nitrogen-fixing
cyanobacteria. Applied and Environmental
Microbiology. 53: 1934-1939.
Battah, M. (2009). Alleviation of salinity stress
on growth and some metabolites of
Anabaena constricta and Nostoc Linckia
using L- proline or D L-B phenylalanine.
Australian Journal of Basic and Applied
Sciences. 3(3): 1903-1909.
Desikhachary, T.V. (1959). Cyanophyta.
Indian Council of Agricultural Research
Publishers. pp. 185-565.
Geitler, L. (1932). Cyanophyceae. In
Rabenhorst, L. (ed.) Kryptogamenflora von
Deutschland, Oesterreich und der Schweiz.
14. (Akad. Verlagsges.: Leipzig).
Hasegawa, P.M., Bressan, R.A., Zhu, J.K.,
and Bohnert, H.J. (2000). Plant cellular
and molecular response to high salinity.
Annual Review of Plant Physiology. 51:463499.
Hense, I. and Beckmann, A. (2006). Towards
a model of cyanobacteria life cycle effects of
growing and resting stages on bloom
formation of N2-fixing species. Ecological
Modeling. 195: 205-218.
Hoque, MA., Okuma, E., Banu, M.N.A.,
Nakamura, Y., Murata, Y. (2007).
Exogenus prolin mitigates the detrimental
effects of salt stress more than the betaine by
increasing antioxidant enzyme activities.
Plant Physiology. 164:553-561.
John, D.M., Whitton, B.W. and Brook, A.J.
(2002). The Freshwater Algal Flora of the
British Isles -Cambridge University Press.
Kaushik, B.D. (1987). Laboratory methods for
blue-green Algea. Associated publishing
company. New Delhi, India. pp: 17-63.
Kirroliaa, A., Bishnoia, N.R. and Singh, N.
(2011). Salinity as a factor affecting the
physiological and biochemical traits of
Scenedesmus quadricauda. Algal Biomass
Utilization. 2(4): 28–34.
Liu, Y. (2006). Effect of salinity on the Growth
and Toxin Production of a Harmful Algal
Species, Microcystis aeroginosa. Water
Environmental Federation. Pp: 91-111.
Li, W., Wang, Y., Okamoto, M., Olive, F.,
Crawford, N.M., Siddiqi, MY. and Glass,
ADM. (2007). Dissection of the AtNTR2.1:
AtNTR2.2 inducible high affinity nitrate

991

303-331 : صفحات/ 3131  شماره ویژه بهار، سال نهم، پژوهشهاي فیزیولوژي گیاهی: شماره ویژه،نشریه پژوهشهاي اکوفیزیولوژي گیاهی ایران

Council of Agricultural Research, New
Delhi. pp. 83–98.
Soltani, N., Khavari-Nejad, R., Tabatabaie,
M., Shokravi, Sh. and 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.

Rosales, N., Ortega, J., Mora, R., and
Morales, E. (2005). Influence of salinity on
growth and biochemical composition of the
Cyanobacterium Synechococcus sp. Ciencias
Marinas. pp. 349-355.
Singh, R.N. (1950). Reclamation of “usar”
lands in India through bluegreen algae.
Nature (London). 165: 325–326.
Singh, R.N. (1961). Reclamation of usar lands.
In Role of Blue Green Algae in Nitrogen
Economy of Indian Agriculture. Indian

991

