نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی ،سال دهم ،شماره  ،73بهار  / 4731صفحات74-14 :

نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی ،سال دهم ،شماره  ،73بهار  / 4731صفحات74-14 :

بررسی میزان تولید اکسین و برخی رنگدانههای فتوسنتزی در سویههای سیانوباکتری
هتروسیستدار جدا شده از شالیزارهای غرب استان مازندران
امیرعلی کلیایی* ،1قربانعلی نعمتزاده ،2ندا سلطانی ،3شادمان

شکروی4

1دانشجوی دکتری پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان
2استاد ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری
3دانشیار ،گروه میکروبیولوژی نفت ،پژوهشکده علوم کاربردی جهاد دانشگاهی ،دانشگاه شهید بهشتی  ،تهران
4دانشیار ،گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه آزاداسالمی واحد گرگان ،گرگان
تاریخ پذیرش94/2/1 :
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چکیده
هدف از این تحقیق بررسی توان تولید اکسین و برخیی رنگیهههیای فتوسینتهی در سیوی های هتروسیسیت دار
جداشده از شالیهارهای غرب استان مازندران بود .بعید از جعیعآوری نعونی خیاو و کشیت سیوی در محیی
کشت  ،BG110ب منظور انجام پروس خالصسازی کشت مجدد در محی کشت جامید و میایع انجیام گرفیت،
سپس سوی ها از لحاظ مورفولوژی شناسایی شدند .نتایج نشان داد ک طیف وسییعی از باکتریهیای جیدا شیده
دارای توانایی تولید اکسین ب عنوان یک فاکتور موثر در بهبود رشد گیاه را دارا می باشند و رنگدانی کلروفییو و
کاروتنوئید در اکثر سوی ها با نسبتی متفاوت مشاهده گردید .هر چند پتانسیو هر سوی با توج ب نوع جینس و
تنوع اکولوژیکی آن متفاوت بود .باالترین میهان تولید کلروفیو ،کاروتنوئیید و اکسیین بی ترتیی

در سیوی های

 MGCY506 ،(Nostoc muscorum) MGCY520و  )Microchaete tenera( MGCY379مشاهده گردید.
واژههای کلیدی :اکسین ،سیانوباکتری ،فیتوهورمون ،کاروتنوئید ،کلروفیو.
مقدمه1

( )1691و  Loperو  )1619( Schrothتعییین توانیایی

اکسین ب گروهیی از هورمونهیای گییاهی تعلیق

تولید اکسین توس میکروارگانیسمها بی عنیوان ییک

گیاهیان ( Okamoto et al.,

و کییارکرد فیهیولییوژیکی مهییم در

دارد ک مییتوانید توسی

شییاخص بییا ارز

،)1976; Arshad and Frankenberger, 1991

محی بسیار با اهعیت میباشد (.)Surico et al. 1984

Barea et

از این رو انتخیاب باکتریهیای تولیید کننیده اکسیین

 )al., 1976و قارچهیا ()Devornikova et al., 1970

میییتوانیید در جهییت تقویییت رشیید گیاهییان زراعییی

تولید گردند .بسیاری از باکتریهای حقیقی میتواننید

( )Arshad and Frankenberger, 1991ییا غلبی ایین

در حضور ال-تریپتوفان (پیش ماده اکسیین) بی عنیوان

گیاهان در رقابت با علیف هیرز بی کیار گرفتی شیود

Loper and

( .)Kremer and Kennedy, 1995بسیاری از محققیین

 .)schroth, 1986بییر طبییق نظییر  Devayو هعکییاران

توانایی تولید اکسیین توسی سیایر میکروارگانیسیمها

میکروارگانیسمهای متعددی مثو باکتریها (

تولید کننده بالقوه اکسیین تلقیی گردنید (

مثیییو قارچهیییا ،بیییاکتریهیییا ،جلبکهیییای سیییبه و
*نویسنده مسئولamiralik6@gmail.com :
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نعودهاند .وجود ماده محرو

میشوند .از آنجیایی کی تثبییت نیتیروژن در حضیور

سیانوباکتریها را گهار

ریه جلبیک سیبه Chlorella vulgaris

اکسیییژن متوقییف میییشییود اییین ععییو در سییلولهای

 (Williams,و

ویژهای از سیانوباکتریها بی نیام هتروسیسیت انجیام

 (Tandler, 1969) Acetabulari sp.در بسیییاری از

میپ یرد ک محیطی غیر هوازی بیرای فعالییت آنیهیم

پژوهشهییا میید نظییر قییرار گرفت ی اسییت .ب ی طورکلی

نیتروژنیاز را فیراهم

میینعایید ( Min and Sherman,

بسیییاری از باکتریهییای هعهیسییت و هعیییار بییا گیییاه

 ،)2010هعچنین توانایی تولیید بسییاری از آنهیمهیای

توانییایی تولییید اکسییین و ترکیبییات اینییدولیک را دارا

زیستی توس سیانوباکتریها سیب

شیده تیا از ایین

هستند .رو های بسیاری بر پای تاثیرات بیولیوژیکی

باکتریهییای مفییید در جهییت تولییید آنهیمهییای مثییو

اکسین بر گیاه مانند تغییرات ریشی میویین ییا طوییو

بتاالکتییاز ،پروتئییاز و لیپییاز در مقیییاس وسیییع اسییتفاده

شدن کولئوپتیو غالت و ذرت ()Libbert et al., 1968

گییردد .بیی دلیییو فعالیییت آلکییالین فسییفاتازها در

و یییا بررسییی فیهیکوشیییعیایی اییین ترکیبییات بعیید از

سیییانوباکتریها اییین میکروارگانیسییمها توانییایی حییو

اسیتخرا و جیدا سیازی از سیوپرناتانت باکترییایی و

کنندگی فسفر اورگانییک را دارا هسیتند و آنهیمهیایی

اسییتفاده از  HPLCو  GCبیی کییار گرفتیی میییشییود

مثییو کیتینییاز ،آمیییالز ،پروتئییاز ،سییلوالز ،لیپییاز ،ال-

( .)Morris, 1986; Fett et al., 1987بی دلییو زمیان

گلوتامینییاز وال-آسییپاراژیناز توسیی اییین باکتریهییا

مصرفی باال در اسیتفاده از  HPLCو  GCو مشیکالت

گهار

شده است ( .)Wikstrom et al., 1982بسیاری

آن در تحقیقات روزمره از رو های مختلف دیگیری

از باکتریهییای تقویییت کننییده رشیید گیییاهی مثییو

بییر مبنییای تکنیکهییای  colorimetricبییا اسییتفاده از

سیانوباکتریها و غیره توانایی بهبیود و تقوییت رشید

معرفهای ویژه مثیو سالکووسیکی در تعییین مییهان

گیاه را در پاسخ ب فاکتورهای تنش زای محیطی مثیو

اکسیییین در میکروارگانیسیییمها اسیییتفاده مییییشیییود

خشکی و تنشهای اسعهی دارا هستند .این باکتریهیا

Salkowski, 1885; Tang et al., 1947; Gordon

از طریق ترشی فیتوهورمونهیایی مثیو اکسیین و بیا

رشد اکسین در
agardhii,

(

1949) Lminaria

داشتن قابلیتهایی چون حو کنندگی فسفات و تثبیت

.)and Weber, 1951

ازت شرای بهین برای رشد گیاه را در محیی فیراهم

سیانوباکتریها یا جلبکهای سبه آبیی گروهیی از
باکتریهییای فتوسیینته کننییده پروکییاریوتی بییا قابلیییت

میینعایید (

هعهیستی با سایر موجودات از جعل خهه ،گلسنگ و

.)2007; Dell’Amico et al., 2008; Rau et al., 2009

سیییرخس آزوال میییی باشیییند .دلییییو نامگییی اری

سیانوباکتریها در دامن وسیعی از شرای محیطیی

سیانوباکتریها وجود رنگدان آبیی فیکوسییانین در آن

سازگاری پیدا نعوده و گستر

( Paerl et al.,

میباشد کی مسیئول بی دام انیداختن نیور در فراینید

2000, Karthikeyan et al., 2008; Kirlwood et al.,
 .)2008این باکتریها تقویت کننده رشد گیاه ب شکو

فتوسنته میباشد .از جعل رنگدان های موجود در ایین

طریق تولید دامن وسییعی از ترکیبیات فعیال زیسیتی

;Gallon, 1992

محییرو رشیید مثییو فیتوهورمونهییا از جعل ی اکسییین

Bergman et al., 1997; Berman-frank et al.,
 .)2004سیانوباکتریها هعچنیین بی عنیوان ییک کیود

زیستی با ارز

یافت اند

مستقیم و غیر مسیتقیم مییباشیند .اثیر مسیتقیم آن از

باکتریهییا مییی تییوان بیی کلروفیییو  ،aکاروتنوئییید و
فیکیوبیلی پروتئینهیا اشیاره نعیود (

Sharma et al., 2005; Zhuang et al.,

(،)Sergeeva et al., 2002; Prasanna et al., 2010
جیبییرلین ( )Rodriguez et al., 2006و سیییتوکینین

در کشت گییاه بیرنج بی کیار گرفتی
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( )Stirk et al., 2002; Hussain, 2009مییباشید .اثیر

خلوص ،انتقال سوی ها ب محی کشیت میایع جهیت

غیرمسیییتقیم بیییر رشییید گییییاه از طرییییق توانیییایی

افهایش تولید بیوماس صورت پ یرفت .شیرای بهینی

سیانوباکتریها در کنترل میکروارگانیسیمهای بیعیاری

برای رشد هر سوی با در نظر گرفتن نیازهیای دمیایی،

Moussa and Shanab,

فییراهم گردییید.

زای گیاهی ایجاد مییگیردد (

نییوری و شییرای هییوا دهییی مناسی

2001; Rizk, 2006; Kim, 2007; Tassara et al.,
.)2008

هوادهی با شدت جریان  222میلییلیتیر در دقیقی در
ارلنهییای  022میلیییلیتییری ودر شییرای نییوری 12

هعچنین گهار های متعددی نشان مییدهید کی

میکرومول فوتون در متیر مربیع بیر ثانیی بیا  4المی

سیانو باکتریها توانایی بهبود رشد گیاه از طریق بهبود

فلورسانس و ایجاد دمای بهین رشد در دامن  20تا 21

سییاختار خییاو دانیی و نگهییداری آب را از طریییق
ترشیحات پلیی سیاکاریدی دارا هسیتند (

درج سانتیگراد فراهم گردید .ب منظور بررسی میهان

Hill et al.,

اکسین موجود در هر سوی  ،بعد از رسیدن ب حیداکثر

1994; Mazor et al., 1996; Maqubela et al.,
.)2009

رشد از هر استوو  1میلیلیتر بیوماس تهی و با اضاف
نعییودن معییرف سالکوسییکی و بییا اسییتفاده از رو

ب دلیو افهایش تقاضا ب منظور تولید غ ا ،مصیرف
بیروی کودهای شیعیایی اثرات مخربی بر روی خاو

 Glickmanو  )1660( Dessauxبیییدون اسیییتفاده از

و محی زیست ایجاد کرده است .در این مییان تعاییو

تریپتفان میهان قرائت ج ب در طول مو  032نانومتر

ب استفاده از کودهای بیولوژییک در بهبیود و کیاهش

با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر انجام پ یرفت .ب

آلودگی محی زیست ب عنیوان راهکیاری مطلیوب در

منظور اندازه گیری کعیی مییهان اکسیین تولیید شیده

جایگهینی با کودهای شیعیایی و حصول ععلکرد بیاال

توس هیر سیوی بیا اسیتفاده از منحنیی کالیبراسییون

توس ی بسیییاری از محققییین پیشیینهاد گردیییده اسییت

اکسین مییهان اکسیین تولیید شیده توسی هیر سیوی

(

برحس

Vaishampayan et al., 2001; Sinha et al., 2002,

میکروگرم بر میلی لیتر تعیین گردیید .تعییین

 .)Rai, 2006هدف از این تحقیق بررسی میهان تولیید

میهان کلروفیو با استفاده از متیانول و از رو

اکسین و برخی رنگدان های فتوسینتهی در سیوی های

( )1692انجام پ یرفت ومیهان قرائت ج ب در طیول

سیانوباکتری هتروسیست دار جدا شده از شیالیهارهای

 990نییانومتر بییا اسییتفاده از دسییتگاه اسییپکتروفوتومتر

غرب استان مازندران میباشد.

محاسب گردید .جهت اندازه گیری مییهان کاروتنوئیید
بییا اسییتفاده از اسییتون و طبییق رو

Marker

)1691( Jensen

قرائت جی ب در دو طیول میو  491و  990نیانومتر

مواد و روشها

صییورت پ ی یرفت و ب ی منظییور بییرآورد کعییی میییهان

ابتدا نعون برداری خاو بیا اسیتفاده از رو هیای

کلروفیو و کاروتنوئید بر حس

متداول از منیاطق مختلیف شیالیهارهای غیرب اسیتان

میکروگیرم بیر میلیی

لیتر از معادالت زیر استفاده گردید:

مازندران انجیام گردیید .سیپس بیا اسیتفاده از محیی
کشت اختصاصی  BG110جداسازی سیانوباکتریهای

1- chlorophyll = 3.14 *OD 665
2- carotenoid = (OD461-(0.046*OD665))*4/1

هتروسیستدار از سط خاو صورت گرفت و پس از
کشتهای متوالی در محی جامد 16 ،سوی خالص از

جهت شناسایی مورفولوژی سوی ها از کلیدهای راییج

سیانوباکتریها انتخیاب گردیدنید .بعید از اطعینیان از

شناسایی استفاده گردید (جدول .)1
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جدول  :1نام علعی سوی های جداشده از شالیهارهای غرب استان مازندران

کد سوی

نام سوی
unknown
Nostoc microscopicum
unknown
Plectonema boryanum
Nostoc moscorum
Anabaena cylindrica
Calothrix stagnalis
Microchaete tenera
unknown
Aphanocapsa grevielli
Phormidium sp.
Chrococcus pallidus
Phormidium sp.
unknown
Anabaena cylindrica
Phormidium angustissimum
Calothrix stellaris
Calothrix atricha
Anabaena variabilis

MGCY460
MGCY332
MGCY447
MGCY372
MGCY520
MGCY306
MGCY373
MGCY379
MGCY506
MGCY408
MGCY374
MGCY402
MGCY313
MGCY407
MGCY342
MGCY539
MGCY404
MGCY316
MGCY509

نتایج

نشتارود با مییهان  1/129 ،1/131و  1/266میکروگیرم

بررسی میزان کلروفیل در سویههای هتروسیستت دار

بر میلی لیتر از میهان کلروفیو باالتری نسبت بی سیایر

جدا شتده از شتازیزارهای بترس استتان مازنتدران:

سوی ها برخوردار بودند .کعتیرین مییهان کلروفییو در
سیییوی  (succrcrrhC pallidus) MGCY402از

بررسی میهان کلروفییو در  16سیوی میورد بررسیی در

منطق نشتارود با میهان  2/199میکروگرم بر میلی لیتیر

شکو ( )1موید آن است ک باالترین میهان کلروفییو در

مشییییییاهده گردییییییید و دوسییییییوی

سوی  (Nostoc muscorum) MGCY520ازمنطق آمیو

) (Aphanocapsa grevielliو  MGCY407از منییاطق

با میهان  1/261میکروگرم بر میلی لیتیر مشیاهده شید و

کالرآباد و نشتارود ب ترتی

سیییی سییییوی ،(Phormidiums sp.) MGCY374
 MGCY460و MGCY539

) angustissimumب ترتی

MGCY408

با میهان  2/411و 2/046

میکروگرم بیر میلییلیتیر از مییهان کلروفییو کعتیری

Phormidium

نسبت ب سایر سوی ها برخوردار بودند (شکو .)1

از مناطق بابلسیر ،رامسیر و

شکل  :1میهان کلروفیو در  16سوی مورد بررسی از شالیهارهای غرب استان مازندران (بر حس
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با توج ب شکو ( ) 2بررسی مییهان کلروفییو در

 21/20درصد در دامن  2/9تا  ، 2/1در  10/91درصید

 16سوی نشان داد ک تنها در  0/29درصد از سیوی ها

در دامن  2/1تا  1و در  39/14درصید در دامنی  1تیا

میییهان کلروفیییو در دامنیی  2تییا  2/2میکروگییرم بییر

 1/2و در  0/29درصیید در دامنیی بییین  1/2تییا 1/4

میلیلیتیر قیرار گرفیت .هعچنیین مییهان کلروفییو در

میکروگرم بر میلیلیتر مشاهده شد.

 10/91درصیید از سییوی ها در دامنیی  2/4تییا  ،2/9در

شکل  :2تنوع میهان کلروفیو در  16سوی مورد بررسی از شالیهارهای غرب استان مازندران (بر حس

درصد)

بررسی میزان کاروتنویید در سویههای هتروسیستت

سوی ها برخورداراند .با توج ب بررسی صورت گرفت

دار جدا شده از شازیزارهای برس استان مازنتدران:

بییر روی  16سییوی کعتییرین میییهان کاروتنوئییید در

باتوج ب شکو ( )3در بررسیی مییهان کاروتنوئیید در

سوی  (Phormidium sp.) MGCY447از منطق عباس

 16سوی  ،باالترین میهان کاروتنوئید بیا مییهان 1/221

آباد با میهان  2/214میکروگرم بر میلیی لیتیر مشیاهده

میکروگرم بر میلیلیتر در سوی  MGCY506از منطقی

شیییییید .دو سییییییوی  MGCY407و

MGCY316

MGCY460

) (Calothrix atrichaنییییه از منیییاطق نشیییتارود و

و  )Anabaena variabilis( MGCY509از منییاطق

عبیاسآبییاد بیا میییهان  2/293و  2/294میکروگیرم بییر

رامسر و بابلسر بیا مییهان  2/391و  2/394میکروگیرم

میلیلیتر از میهان کاروتنوئید کعتری نسیبت بی سیایر

بر لیتر از میهان کاروتنوئیید بیاالتری نسیبت بی سیایر

سوی ها برخوردار بودند.

کل بست مشاهده شد .هعچنین دو سوی
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شکل  :3میهان کاروتنوئید در  16سوی مورد بررسی از شالیهارهای غرب استان مازندران (بر حس

میکروگرم بر میلیلیتر)

شکل  :4تنوع میهان کاروتنوئید در  16سوی مورد بررسی از شالیهارهای غرب استان مازندران (بر حس

بییا توجیی بیی شییکو ( )4در  42/12درصیید از

angustissimum) MGCY539

درصد)

 (Phormidiumاز

سوی های مورد بررسی میهان کاروتنوئید در دامن  2تا

مناطق کالرآبیاد ،نشیتارود بیا مییهان  1/312 ،1/306و

 2/2میکروگییرم بییر میلیییلیتییر قییرار گرفییت .میییهان

 1/263میکروگرم برمیلی لیتر از میهان اکسین بیاالتری

کاروتنوئید در 02/93درصد از سوی ها در دامن  2/2تا

نسبت ب سایر سوی ها بر خوردار بودند .نتایج حاصیو

 ، 2/4در  0/29درصد در دامن  2/4تا  1میکروگرم بیر

از اییین تحقیییق نشییان داد ک ی  4سییوی

میلی لیتر قرار گرفت.

(Microcheate MGCY352 ،stellaris) MGCY404

بررسی میزان توزید اکسین در سویههای هتروسیست

)sp.) MGCY374 ،geoppertiana

دار جدا شده از شازیزارهای برس استان مازنتدران:

و  ( Anabaena cylindrica) MGCY306ب ترتی

بررسی میهان اکسین در  16سوی مورد بررسی شیکو

مناطق نشتارود ،میاندرود ،بابلسر و کالرآبیاد قیادر بی

( )0نشان داد ک باالترین میهان اکسیین بیا مییهان 1/0

تولید اکسین در میهان باال نبوده و میهان تولید اکسیین

میکروگییرم بییر میلییی لیتییر در سییوی

(Calothrix

(Phormidium

از

در آنها نهدیک ب صفر مشاهده شید .هعچنیین سیوی

(Microchaete
(Anabaena

 MGCY460از منطق رامسر با مییهان اکسیین 2/222

) variabilisاز مناطق فریدون کنار و بابلسیر مشیاهده

میکروگرم بر میلی لیتراز میهان اکسین کعتیری نسیبت

 tenera) MGCY379و

MGCY509

گردییییییید .هعچنییییییین  3سییییییوی
)grevielli

ب سایر سوی ها برخوردار بودند.

MGCY408

 MGCY407 ،(Aphanocapsaو
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شکل  :5میهان اکسین در  16سوی مورد بررسی از شالیهارهای غرب استان مازندران (برحس

میکروگرم بر میلیلیتر)

با توج ب شکو ( )9بررسیی صیورت گرفتی بیر

 12/02درصد میهان تولید اکسین در دامن  2/4تا ،2/9

روی  16سوی جدا شده موید آن است ک در 21/20

در  0/29درصد میهان تولید اکسین در دامنی  2/9تیا ا

در صد از سوی های مورد بررسی میهان اکسین صیفر،

میکروگرم بر میلیلیتر ،در  10/91درصد مییهان تولیید

 31/09درصد میهان تولید اکسیین در دامنی  2تیا 2/2

اکسین در دامن  1تا  1/4میکروگرم بیر میلییلیتیر ،در

میکروگرم بر میلیلیتر ،در  0/29درصید مییهان تولیید

 0/29درصد میهان تولید اکسین در دامن بیاالتر از 1/4

اکسین در دامن  2/2تا  2/4میکروگرم بر میلیلیتیر ،در

میکروگرم بر میلی لیتر مشاهده گردید.

شکل  :6نعودار میهان اکسین در  16سوی مورد بررسی از شالیهارهای غرب استان مازندران (بر حس

درصد)

استانهای شعالی میباشد .با توج ب اینک کشاورزی

بحث
ب طورکلی مسئل ارزییابی توانعنیدی رنگییههای و

و مخصوصاً کشت برنج ،ب عنوان استراتژیک اقتصادی

برون ریهشی ،از دو جنب برای کشور ما حائه اهعییت

ایران ب شعار میآید ،توج ب ذخایر طبیعی ب عنیوان

استراتژیک زیست محیطی میباشید .نخسیت افیهایش

تعییدیو کننییدههای احتعییالی شییالیهارها ،در آینییده

بی روی استفاده از کودهای شیعیایی است ک در حال

ضرورت جدی خواهد یافیت (شیکروی و هعکیاران،

حاضر ب معظو جدی زیست محیطی بدل شده است.

1319؛ چکیگر .)1361 ،ورود از حوزه علیوم پایی و

جنب دوم مسئل لهوم توسع کشیاورزی و اسیتفاده از

درو توانعندی میکروفلور خاو در مقابل با تنشهای

کشییاورزی

حاصو از کودهای شیعیایی و مکانیسیمهای احتعیالی

ترکیبییات بییرون ریهشییی ،بییرای گسییتر
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تعدیو تخریی

محض باشد ،مهیا نیست .می بایست با یک غربال دان

بیا اسیتفاده از یرفیتهیای نهفتی در

میکروفلور بومی و از جعل سیانوباکتریها ،یرف ده
آینده جهت ساختن بسیتر مناسی

درشت آغیاز کیرد و در ابتیدا مییهان تولیید ترکیبیات

بیرای فعالیتهیای

هورمونی برون ریختنی را هدف قرار داد .در میان این

بیوتکنولوژیک ضیروری میی نعایید کی متاسیفان در

ترکیبات بدنبال آمونیوم ،ترکیبیاب اکسیینی از اهعییت

دانشگاهها مورد توج قرار نگرفت است.

باالیی برخوردار هستند .بی طیور طبیعیی بعید از ایین
غربال ابتدایی ،میتوان ب ارائ مقیاالت جهییی نگیر و

در خصوص تاثیر توام ترکیبیات بیرون ریهشیی و

در حوزههای تخصصی تر پرداخت.

رنگیهههییای فتوسیینتهی ،در غییرب اسییتان مازنییدران

با توج ب نتایج این تحقیق این گون استنباط میی

گهارشی موجود نیست .البت مشروط بر اینک ترکیی
برون ریهشی ب اکسین محدود شیود .در میورد دیگیر

گردد ک هر سوی از سیانوباکتریهای جداشده از هیر

ترکیبییات بییاز نعیییتییوان گفییت کی در غییرب اسییتان

منطق ب تنهایی پتانسیو قابو توج ای نسبت بی نیوع

مازنییداران گییهار

رنگدان های موجود خود را دارا می باشد ک متناسی

مییدون و منتشییر شییدهای موجییود

است .آنچی وجیود دارد بی ترکیبیایی ماننید آمونییوم

با اهداف تجاری در جهت مصارف دارویی ،صنعتی و

آمونیییوم

آرایشیییی میییی توانییید میییورد توجییی قیییرار گییییرد

مربییوط اسییت و قابلیییت بییرون ریییه

سیانوباکتریایی منتج از فعالیتهای آزمایشیگاهی بیوده
و ب صورت منفرد انجام گرفت اسیت (

( .)Priyadarshani and Biswajit, 2012اگییر چ ی

Soltani et al.,

قابلیت تولید فیتوهورمونهای محرو رشد مثو اکسین

 .)2010این بررسیها ععدتاً ب استان گلسیتان مربیوط

در اکثر سوی ها مشاهده گردیید امیا ایین تیوان بیالقوه

میباشد .در مورد شرای نعی توان گفیت کی شیرای

باتوج ب جنس و پراکنش اکولیوژیکی در هیر سیوی

بررسی حتی در بخش آزمایشیگاهی بیا ایین پیژوهش

متفاوت است و می تواند ب عنوان یک فاکتور مهم در

یکسان بوده است .ب عنیوان مثیال ،شیدتهای نیوری

انتخاب سوی هایی با قابلیت و توان تولید اکسیین بیاال

متوس (  92میکرومول کوانتا بر متر مربع در ثانی ) و

در جهت تولید کودهای بیولوژیکی موثر نقیش مهعیی

شدتهای نوری ضعیف افراطی (در حد  2میکرومول

را ایفا نعاید .میهان رنگدان های فتوسنتهی متناس

بیا

کوانتا بر متر مربیع در ثانیی ) اععیال گردییده در ایین

شرای محیطی و نوع سوی متغییر می باشید .بررسیی

پژوهش متفاوت است .ضعن اینک باید ب ایین نکتی

میییهان قابلیییت تقویییت کننییدگی رشیید در برخییی از

اساسی توج شیود کی سییانوباکتریها در خاوهیا و

میکروارگانیسیییمهای خیییاکهی توسییی  Buggelnو

شالیهارها در شبک ای از تغییرات قرار دارند کی تغیییر

 )1691( Craigieو  )2221( uanaahنشیییان داد کییی

در کیفیت و کعیت نور عوامو طبیعی برای آنها ععده

توان تولید اکسین در باکتریهای مختلیف و حتیی در

محسوب میشود (بیادلی .)1362 ،بیا توجی بی ایین؛

سط گون متفاوت می باشید و بیا تغیییر غلظتهیای

میتوان گفت ک این نخستین بررسیی ترکیبیی اسیت

مختلییف تریپتوفییان میییهان تولییید اکسییین ب ی شییکو

ک بر روی سییانوباکتریهای غیرب مازنیدران انجیام

معنیداری تغییر مینعاید.
رنگیهههای فتوسنتهی (کلروفیو و کاروتنویید) کی

میگیرد.

در این بررسی هدف بودهاند ،در غیرب مازنیدران بی

ب طیور بیدیهی در مقالی نخسیت نعییتیوان وارد
بحثهای جهیی و تحلیلی گردید .حتی شیرای بیرای
انتخاب نوع نگر

مراتیی

و اینک در حیوزه کیاربردی و ییا

از اسییتان گلسییتان از غلظییت پییایینتییری

برخوردارز بودند .حتیی در گونی هایی از نوسیتوو و
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آنابنا کی در شیرای عیادی محتیوای کلروفیلیی قابیو
توجهی دارند ،این مقدار ب مراتی

نتیجهگیری نهایی

پیایینتیر بیود .در

ب طور بدیهی نوع سوی و ارزیابی پتانسییو آن در

صادق است .منتهیی

ابعییاد مختلییف جهییت اسییتفاده در مصییارف مختلییف

باییید دقییت داشییت کی رنگیهههییای کاروتنوییییدی در

کشاورزی و صنعتی مییتوانید شیرای بهینی را بیرای

سیییانوباکتریهای غییرب مازنییدران از تنییوع مقییدار

اسییییتفاده از سیییییانوباکتریهای هتروسیسییییتوس و

بیشیییتری برخیییوردار هسیییتند .اینکییی اجتعاعیییات

هعوسیسییتوس ارزشییعند تعیییین نعاییید .بررسییی و

سیانوباکتری بررسی شده در غرب استان مازنیدران از

غربالگری ابتدایی غرب استان مازندران نشان میدهید

تنوع و تراکم باالیی برخوردار هستند و حتی برخی از

ترکیبییاب اکسییینی بییا غلظتهییای

مورد کاروتنویید نیه هعین مطل

آنها اجتعاعات غال

ک ی بییرون ریییه

میباشد ،دلیو ععدهای بیر ایین

متفاوت در سیانوباکتریهای ایین منطقی وجیود دارد.

است کی در خیوگیری بی شیرای محیطیی مشیکلی

هعین امر در مورد کلروفییو و کاروتنوییید بی عنیوان

نداشت اند .شرای آزمایشگاهی اععیال شیده ،بیا ایین

نعادهایی از فتوسنته و آنتنهای جععآوری کننده نیور

توجی در تضاد میباشد .حداقو در بررسیهایی ک در

صدق میکند .بررسی سییانوباکتریهای غیرب اسیتان

استان تهران و گلستان انجام شیده ،نعونی های غالی

مازنداران نشان مییدهید کی محتیوای رنگییههای بی

مقادیر ب مرات

باالتری از نظر کلروفیو و کاروتنویید

از استان گلستان و تهران پایینتر مییباشید امیا

مرات

داشت اند .با توج ب این میبایست احتعال داد ک ییا

این مییتوانید بی شیرای کشیت و نگهیداری نعونی

شرای غرب مازندران شرایطی خاص و متفاوت است

بستگی داشت باشید .در میورد اکسیین چیون بررسیی

و یا اینک شرای آزمایشگاهی و از جعل شدت نور و

مشاب انجام نشده است ،نعیتوان ایهار نظر کرد.

محتوای گازی برای تولید رنگیهههای اصیلی و فرعیی
فتوسنتهی کافی نبوده است .ب عبارت دیگیر آنچی در

منابع

مورد هع نعون ها صدق می کند آن است ک شیرای

شکروی ،ش ،.سلطانی ،ن .و بافتته چتی ،ل.)1331( .

آزمایشییگاهی اععییال شییده – احتعییاالً – بی صییورت

سیانو باکتریولوژی .چاپ اول ،دانشیگاه آزاداسیالمی

یکسان محتوای رنگیههای را کاهش مییدهید .در ایین

واحد گرگان.

تحقیق فتوسنته مستقیم اندازهگیری نشده اما میتیوان

بادزی ،ز .)1391( .بررسی تاثیر شوری و نور محدود بیر

از غلظت ترکیبات اولی و ثانوی رنگییههای حیدس زد

بقا و رشد سیانوباکتریای خاکهی

ک کارایی فتوسنتهی در شرای آزمایشیگاهی تیا حید

 76و . Nostoc sp. FS 77پایان نام کارشناسی ارشد،

قابیو تیوجهی کییاهش میییابیید .در خصیوص اسییتان

Anabaena sp. FS

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن.

گلسییتان ،حییداقو شیییدت یافتیی های رنگییییههای و

چکیگر ،ش .)1391( .بررسی خوگیری سیانوباکتری

فتوسنتهی چنین چیهی را تایید نعیکند .احتعیال دارد

خاکهی ب تنشهای شوری و توان تعدیو شوری در

ک شرای اععال شده ب شرای بهین طبیعی ب مرات

شرای

نهدیک تر باشد.

ازمایشگاهی .پایان نام کارشناسی ارشد،

دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان.
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