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تاریخ پذیرش95/7/14:

تاریخ دریافت95/5/13 :

چکیده
سیانو باکتریها ارگانیسمهای فتوسنتز کننده گرم منفی میباشند .آنها یکی از موفقترین گروههای اورگانیسم
این سیاره به شمار میآیند که از شکل اولیه حیات تا تکاملل املروزی بلر روی زملین دیلده شلدهانلد .در طلی
تاریخچه تکامل طوالنیشان ،سیانوباکتریها تغییراتی کارکردی پیمودهاند که این تغییرات مسئول فیزیولوژی قابل
انعطاف و مقاومت وسیع اکولوژی در این باکتریها است .توانایی سلیانوباکتریهلا در مقاوملت بله دملای بلاال،
تشعشع ماورای بنفش ،خشک شدن ،تنشهای شوری و آبی موجب موفقیت رقابتی در دامنه وسیعی از شلرای
محیطی میگردد .گونههای متنوعی از سیانوباکتریها ترکیبات متفاوتی از کروموفورها و فیکوبیلی پروتئینهلا را
در جهت بهبود توانایی برداشت نور در فرایند فتوسنتز به کار میبرند .فیکوبیلی زومها به عنوان آنتنهلای اولیله
برداشت کننده نور در فتوسیستم  IIدر سیانوباکتریها و جلبکهای قرمز وجلود دارنلد .هلدف از ایلن تحقیلق
بررسی رنگیزههای فیکوبیلین در سویههای هتروسیست دار جلدا شلده از شلالیزارهای بلرس اسلتان مازنلدران
میباشد .بعد از جمع آوری نمونه خاک و کشت سویه در محی کشت  ،BG110بهمنظور انجام پروسه خلال
سازی کشت مجدد در محی کشت جامد و مایع انجام گرفت .سپس سویهها از لحاظ ریخلتشناسلی بررسلی
شدند ،نتایج نشلان داد کله بله دلیلل سلازس سلویه در شلرای نلوری قابلل دسلتر  ،گونلههلای مختلل

از

سیانوباکتریها تنوع باالیی از فیکوبیلی پروتئین را در جهت بهینه سازی توانایی دریافت نور برای فتوسنتز بکلار
میگیرند .به گونه ای که میزان فیکوسیانین ،آلوفیکوسیانین و فیکو اریترین در هر سویه متفاوت از سلویه دیگلر
بوده و باالترین میزان این ترکیبات پروتئینلی بله ترتیلب در سلویه )Plectonema boryanum( MGCY372
مشاهده گردید.
واژههای کلیدی :آلوفیکوسیانین ،سیانوباکتری ،فیکواریترین ،فیکوبیلین ،فیکوسیانین
مقدمه1

( .)Stanier and Cohen, 1977ایللن گللروه شللامل

سیانوباکتری ها یا جلبکهای سبز آبی گروه وسلیع

گونه هایی از باکتری با توانایی تثبیت ازت و سازگاری

و متنوعی از باکتری های پروکاریوت فتوسنتز کننده بلا

بسیار باال نسلبت بله شلرای متنلوع محیطلی بلوده و

قابلیت استفاده از نور خورشید ،آس و  CO2میباشلند

بهصورت کلنی هایی در طی

وسلیعی از محلی هلای

آبی و خاکی ساکن شدهانلد (

Tandeau et al., 1993,

 )Pandey et al., 1995, Oren, 2000فیکللوبیلی

*نویسنده مسئولamiralik6@gmail.com :
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پروتئین ها بهعنوان گروه مهمی از رنگدانههای کمکلی

بللرای اسللتخرا فیکللوبیلی پللروتئین وجللود نللدارد.

در پروسه های دریافت نور نقلش مهملی در برداشلت

جداسازی و خال

سلازی فیکلوبیلی پلروتئین هلا از

نللوری در سللیانوباکتریهللا و کریپتللو مونللادهللا و

جلبکها و سیانو باکتریها میتوانلد بسلیار پیچیلده و

پروکلروفیتها ایفا مینماید (.)Lawrenz et al., 2011

زمان بر باشد و تحت تاثیر عواملی همچون دما ،زملان

سیستم های رنگدانه ای در سیانوباکتریها مقدار کملی

استخرا  ،نوع بافر و  pHقرار گیرد (

سیگنال فلورسنسی را در کلروفیل تولید می نماید املا

 .)2011تحقیقللات اخیللر بمنظللور تلالس بللرای بهینلله

عملکرد فلوروسنسی فیکوبیلین ها بسیار باال میباشد و

سازی و ارزیلابی

می تواند به عنوان یک شاخ

سازی روسهای استخرا و خال

Lawrenz et al.,

مهم در ارزیابی میلزان

رنگدانههلا و دسلتیابی بله حلداکثر عملکلرد در حلال

فراوانی سیانوباکتری ها در محی ملورد اسلتفاده قلرار

گسلترس

ملیباشلد ( Zimba, 2012; H0rvath et al.,

گیلللرد ( .)Yentsch, 1979املللروزه دسترسلللی بللله

 .)2013یکی از روس هلای کارآملد جهلت اسلتخرا

بلظتهای دقیلق رنگدانلههلای فیکلوبیلین در تعیلین

رنگدانه ،تلفیق روس های مکانیکی و شیمیایی بمنظور

میزان تراکم جمعیت میکروارگانیسلم هلا بسلیار حلائز

خال

سازی پلروتئینهلای رنگدانله ای ملیباشلد و

اهمیت میباشد .بهطوریکه نقش مهمی در بکلارگیری

شللامل اسللتفاده از بللافرهللای متعللدد (

Bennet and

تکنیللکهللای سللنجش از راه دور بلله منظللور ارزیللابی

 )Bogorad, 1973هضللم آنزیمللی (

Steward and

Wozniak et al.,

 )Farmer, 1984استفاده از آزولکتین چبس ،انجملاد و

بلومهلای جلبکلی ایفلا ملینمایلد (

 .)2011امروزه تکنیکهای متعددی در جهت شناسایی

خورد کردن مکانیکی و کاپیالری الکتروفورز میباشلد

ترکیبات فعال در سلول بمنظلور ارزیلابی و شناسلایی

( .)Horvath, 2013; Lawrenz et al., 2011فیکو بیلی

میکروارگانیسللمهللا مللورد اسللتفاده قللرار گرفتللهانللد

پروتئین ها در بسیاری از سلیانوباکتری هلا جهلت بلاال

(

بردن راندمان فتوسنتزی و کمک به جبس نور توسل

Sobiechowska et al., 2010; Ston-Egiert et al.,

 .)2010; Roy et al., 2011چنلین روسهلایی بلرای

کلروفیل بکار گرفته میشوند .این مولکول هلای آنلتن

فیتوپالنگتون ها و تاکسونومی

شامل ،فیکلوبیلی پلروتئینهلای رنگدانله ای و بخلش

ارزیابی و تعیین بیوما

آن بر میزان کلروفیل و کاروتنوئید تمرکلز ملییابنلد و

پروتئینی بیر رنگدانهای ملیباشلند (

این در حالی است که مثالهای بسیار معلدودی بلرای

 .)2011چهللار سللاختار تتراپیللرول کلروموفللور خطللی

میباشد (Lawrenz et

(بیلللین) شللامل فیکوسللیانوبیلین ،فیکللواریتروبیلین،

 .)al., 2011; Zimba, 2012بطور معمول فیکوبیلینها

فیکووایولوبیلین و فیکواوروبیلین ملیتوانلد بلهعنلوان

باالترین میزان جلبس را در طلول ملو  454تلا 664

فیکوبیلیپروتئینهای سلیانوباکتری هلا شلناخته شلوند

فیکوبیلی پروتئینها در دستر

نانومتر دارا میباشلند .تنلوع طیل

جلببی فیکلوبیلی

Lawrenz et al.,

(.)Zimba, 2012

پروتئینها به دلیل تغییر جایگاه ویلژه کروموفورهلا بلا

گزارسهای متعددی نشان میدهلد کله فیکلوبیلی

Bennet and Bogorad,

پروتئینها کمپلکسی از بخشهلای رنگدانله-پلروتئین

 .)1973; Zhao et al.,2011امروزه مطالعلات گسلترده

مللیباشللند کلله بلله سلله دسللته رنگدانللههللای آبللی یللا

ای بللر روی فلورسللانس رنگدانللههللای موجللود در

فیکوسیانین ،رنگدانه های سبز-آبی یا آلوفیکوسیانین و

Babichenko et al.,

رنگدانههای قرمز یا فیکواریترین بهترتیلب بلا قابلیلت

 .)2000; Seppala, 2009املا روسهلای اسلتانداردی

حداکثر جبس در طلول ملو هلای  654 ،624و 565

سایر پلروتئینهلا ملیباشلد (

سیانوباکتریها آباز شده اسلت (
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نللانومتر ملللیباشللند ()Grossman et al., 1994

نمونه برداری خاک با استفاده از روسهای متداول

گزارسهلای متعلددی نشلان ملیدهلد کله فیکلوبیلی

از مناطق مختل

شالیزارهای بلرس اسلتان مازنلدران

پروتئینها تحت تاثیر فاکتورهای محیطلی ماننلد نلور،

انجللام گردیللد .سللپس بللا اسللتفاده از محللی کشللت

است ( ;Grossman et al., 1994

اختااصللی  BG110جداسللازی سللیانوباکتریهللای

;Takano et al., 1995; Chaneva et al., 2007
 .)Simeunovic et al., 2013بلله گفتلله سلللطانی و

هتروسیست دار از سطح خاک صورت گرفتله و پلس

آس و  pHقابل تغییر

از کشتهای متوالی در محی جامد 19 ،سویه خال

همکاران  ،1334تنشهلای محیطلی از جملله شلوری

از سیانوباکتری ها انتخاس گردیدند .بعد از اطمینلان از

میتوانلد بلرروی کلارایی فتوسلنتز و تلوان فیکلوبیلی

خلوص ،انتقال سویه ها به محی کشلت ملایع جهلت

پروتئین ها تاثیر گبار باشد .کاربرد فیکوپروتئین هلا بله

افزایش تولید بیوما

عنوان یک ترکیب ضد سمی و ضد سرطانی به عنلوان

برای رشد هر سویه با در نظر گرفتن نیازهلای دملایی،

رنگ دهنده ببایی به یک هدف بسیار مهم در صنعت
ببایی و دارویی مد نظر قرار گرفته اسلت (

نوری و شرای هوادهی مناسب فراهم گردید .هوادهی

Chaneva

با شدت جریان  244میلیلیتر در دقیقله در ارللنهلای

 .)et al., 2007همچنلین مالارف دارویلی و آرایشلی
فیکوبیلی پروتئینهلا (

 544میلیلیتلری و در شلرای نلوری  34میکروملول

Kronick et al., 1986; Araoz

فوتون در متر مربع بر ثانیه بلا  4المل

 )et al., 1998و فعالیت آنتیاکسیدانی ،محافظ عابی،

گراد فراهم گردید .به منظور بررسلی فیکلوبیلین هلای

Ri mbau et al.,

موجود در هر سویه ،بعد از رسیدن به حداکثر رشد از

.)1999; Liu et al., 2000; Romay et al., 2003

هر استوک 3میلیلیتر بیوما

گزارسها نشان میدهد که پتانسیل گونلههلای متنلوع

تهیه و با اضلافه نملودن

محلول گلیسرول به منظور ایجاد شلوک اسلمزی و بلا

سیانوباکتری ها برای تولید تجاری فیکوبیلی پروتئین ها
متفاوت میباشد(

فلورسلانس و

ایجاد دمای بهینه رشد در دامنه  25تا  23درجه سانتی

ضللد سللرطانی و ضللد عفللونتی فیکللوبیلینهللا توسل
محققین بسیاری گزارس شده است (

صورت پبیرفت .شلرای بهینله

استفاده از استات سدیم ،میزان فیکوبیلی پروتئین بعلد

Takano et al., 1995; Chen et al.,

از قرائت جبس در طول ملو هلای  652 ،624و 562

.)1996; Chaneva et al., 2007

نلللانومتر بلللا اسلللتفاده از دسلللتگاه اسلللپکترومتر از

هدف از این تحقیق جمع آوری سویههای مختل

روس  Bennetو  )1993( Bogoradبلر حسلب میللی

سللیانوباکتریهای هتروسیسللت دار شللالیزارهای اسللتان

گرم بر میلیلیتر تعیین گردیدنلد .بلرآورد کملی انلواع

مازندران و بررسی تنوع و ظرفیت تولید رنگدانه هلای

فیکوبیلین ها طبق معادالت زیر صورت گرفت .سپس

فیکوبیلی پروتئین سویهها بوده است.

مقدار هر رنگیزه بر حسلب میکروگلرم بلر میللیلیتلر
محاسبه گردید.

مواد و روشها

 (PC)=( A620 –(0.474× A652))/5.34فیکوسیانین
(APC)= (A652 – (0.208 × A620))/5.09آلوفیکوسیانین
 (PE)= ((A562 – (2.41× PC))- (0.849 × (APC))/9.62فیکواریترین
) (TPB)= (PC+APC+PEفیکوبیلین کل
جهت شناسایی مورفولوژی سویهها از کلیدهای رایج شناسایی دسیکاچاری استفاده گردید (جدول .)1
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جدول  :1نام سویههای مورد بررسی
کد سویه

نام سویه
unknown
Nostoc microscopicum
unknown
Plectonema boryanum
Nostoc muscorum
Anabaena cylindrica
Calothrix stagnalis
Microchaete tenera
unknown
Aphanocapsa grevielli
Phormidium sp.
Chroococcus 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

 MGCY407بهترتیب از مناطق کالرآباد و نشتارود بلا

بررسییی میییفان فیکییوبیلیر کییه در سییویههییای

میللزان  5/944 ،6/929میکروگللرم بللر میلللیلیتللر در

هتروسیست دار جیدا شیده از شیاایفارهای یر

مکللانهللای بعللدی قللرار گرفتنللد .کمتللرین میللزان

استان مازندران  :بررسیهای انجام شده بلر روی 19

فیکللللللوبیلیپللللللروتئین کللللللل در سللللللویه
( )mumiPrirhPgnn hmirmmrPhPMGCY539بلللللله

سللویه جللدا شللده از منللاطق شللالیزاری بللرس اسللتان

میزان  4/3299میکروگرم بر میلیلیتر از منطقه نشتارود

مازندران موئد آن است که میزان فیکوبیلی پروتئینهلا

بللللوده اسللللت .دو سللللویه ()Calothrix atricha

در سیانوباکتری ها ،متناسب بلا جلنس سلویه ،شلرای

 MGCY316و (Anabaena variabilis) MGCY509

محیطی و اقلیمی در هر سویه متغییر است (شلکل .)1
باالترین میزان فیکلوبیلین کلل در سلویه

از مناطق عبا

MGCY372

آباد و بابلسر نیز بهترتیب با  4/645و

 4/946میکروگللرم بللر میلللیلیتللر از میللزان فیکللوبیلی

( )Plectonema boryanumاز منطقلله کللله بسللت بلله

پروتئین کمتری نسبت بله سلایر سلویه هلا برخلوردار

میزان  9/156میکروگرم بر میلی لیتر بوده و متعاقب آن

بودند.

سللویههللای (MGCY408)Aphanocapsa grevielli

شکه :1میزان فیکوبیلین کل در  19سویه مورد بررسی از شالیزارهای برس استان مازندران (برحسب میکروگرم بر میلیلیتر)
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عالوه بر این نتایج این تحقیلق در بررسلی میلزان

پروتئین کل در دامنه  4تا  6میکروگرم بلر میللیلیتلر،

فیکوبیلی پروتئینهای کل نشلان ملیدهلد کله 49/36

 5/26درصد دارای میلزان فیکلوبیلی پلروتئین کلل در

درصد از سویهها دارای میزان فیکوبیلی پروتئین کل به

دامنه  6تا  3میکروگرم بر میلیلیتر و  5/26از سویههلا

میزان  4تا  2میکروگرم بلر میللیلیتلر 21/45 ،درصلد

نیز دارای میزان فیکوبیلیپروتئین کل در دامنه  3تا 14

دارای فیکوبیلی پروتئین کل به میزان  2تا  4میکروگرم

میکروگرم قرار گرفتهاند (شکل .)2

بلر میلللیلیتللر 21/45 ،درصلد دارای میللزان فیکللوبیلی

شکه  :2تنوع میزان فیکوبیلین کل در  19سویه مورد بررسی از شالیزارهای برس
استان مازندران (بر حسب درصد)

سایر سویه ها قرار داشت .کمترین میلزان فیکوسلیانین

بررسیییی مییییفان فیکوسییییانیر در سیییویههیییای
هتروسیستدار جدا شده از شاایفارهای ر

نیز مربوط به سویه

استان

با میزان  4/463میکروگرم بر میلیلیتر از منطقه عبا

مازندران :نتایج آزمایش نشان ملیدهلد کله بلاالترین
میلللزان فیکوسلللیانین در سلللویههلللای
(boryanum

(Calothrix atricha) MGCY316

آبللاد بللوده اسللت (شللکل  .) 3همچنللین دوسللویه

MGCY372

 (Anabaena variabilis) MGCY509و

 )Plectonemaبلللله مقللللدار 2/312

(cylindrica

میکروگرم در میلیلیتلر از منطقله کلله بسلت بلوده و

MGCY342

 )Anabaenaاز منطقلللله بابلسللللر و

(Aphenocapsa MGCY408 ،MGCY460

محمودآبلاد بلا میلزان  4/141و  4/154میکروگلرم بلر

) grevielliو  MGCY407بهترتیب از منلاطق رامسلر،

میلیلیتر از میزان فیکو سیانین پلایین تلری نسلبت بله

کالرآباد و نشتارود بلا میلزان  2/191 ،2/553و1/344

سایر سویهها بر خوردار بوده است.

سویههای

میکروگرم بر میلیلیتر در باالترین جایگاه نسلبت بله

19
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شکه  :3میزان فیکوسیانین در 19سویه مورد بررسی از شالیزارهای برس استان مازندران (برحسب میکروگرم بر میلیلیتر)

بررسللیهللای صللورت گرفتلله بللر روی میللزان

بین  1تا  1/5میکروگلرم ،در  21/45درصلد سلویههلا

فیکوسیانین های موجود در  19سویه جدا شلده نشلان

میزان فیکوسیانین بین  1/5تا  2میکروگرم بر میلیلیتر،

داد در  49/36در صد از سویهها میلزان فیکلو سلیانین

در  5/26درصد سویه ها میزان فیکوسلیانین بلین  2تلا

بین  4تا  4/5میکروگرم در میلیلیتر ،در  14/52درصد

 2/5میکروگرم بر میلیلیتر و در  14/52درصد سویهها

از سویهها میزان فیکوسیانین بین  1تلا  4/5میکروگلرم

میزان فیکوسیانین باالتر از  2/5میکروگرم بر میلیلیتلر

بر میلیلیتر ،در  5/26درصد سویهها میزان فیکوسیانین

گزارس گردید (شکل .)4

شکه  :4تنوع میزان فیکوسیانین در  19سویه مورد بررسی از شالیزارهای برس استان مازندران (برحسب درصد)

بررسییی میییفان یاوفیکییو سیییانیر در سییویههییای

آلوفیکوسیانین در سلویه ( MGCY372

هتروسیست دار جیدا شیده از شیاایفارهای یر

 )boryanumبه میزان  4/469میکرو گرم در میللیلیتلر

استان مازندران :بررسی میلزان آلوفیکوسلیانین در 19

از منطقلله کللله بسللت مشللاهده شللد .سلله سللویه

سویه مورد نظر در شکل ( )5قابل مشلاهده اسلت .بلا

sp) MGCY447

 MGCY506 ،(Phormidiumو

توجلله بلله نتللایج بدسللت آمللده  ،بللاالترین میللزان

 )Aphanocapsa grevielli( MGCY408بلهترتیلب از
19
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آبلاد ،کلله بسلت و کالرآبلاد بلا میلزان

بر میلیلیتر از مناطق نشتارود و فریلدون کنلار بلوده و

مناطق عبلا

 3/193 ،3/222و  3/162میکرو گرم بلر میللیلیتلر در

سللویههللای ،(Anabaena cylindrica) MGCY306

رتبللههللای بعللدی قللرار گرفتنللد .کمتللرین میللزان

 (Chrococcus pallidus) MGCY402بللهترتیللب از

آلوفیکوسللللیانین نیللللز در دو سللللویه

MGCY539

مناطق کالرآباد و نشلتارود بلا میلزان  4/244و 4/213

 )Phormidiumو

MGCY379

میکروگرم بر میلی لیتر از میزان آلوفیکوسیانین کمتلری

(angustissimum

نسبت به سایر سویهها برخوردار بودند.

) (Microchaete teneraبه میلزان  4/4623میکروگلرم

شکه  :5میزان آلوفیکوسیانین در  19سویه مورد بررسی از شالیزارهای برس استان مازندران
(بر حسب میکروگرم بر میلیلیتر)

بررسی میزان آلوفیکوسیانین در  19سویه جدا شده نشان داد که با توجه به شکل ( )6در  49/36درصد از سویههلا
میزان آلوفیکوسیانین بین  4تا  4/5میکروگرم بر میلیلیتر مشاهده گردید .در  15/93درصد سویهها میزان آلوفیکوسیانین
در دامنه  4/5تا  1میکروگرم بر میلیلیتر ،در  5/26درصد از سویهها میزان آلوفیکوسیانین در دامنه  1تا  1/5میکروگلرم
بر میلیلیتر مشاهده شد و تنها در  14/52درصد از سویههلا میلزان آلوفیکوسلیانین در دامنله  2/5تلا  3میکروگلرم بلر
میلیلیتر قرار گرفت 15/93 .درصد از سویهها دارای میزان آلوفیکوسیانین در دامنه  3تا  3/5میکروگرم بلر میللیلیتلر و
 5/26درصد از سویهها میزان آلوفیکوسیانین در دامنه باالتر از  3/5میکروگرم بر میلیلیتر قرار گرفت.

شکه  :6تنوع میزان آلوفیکوسیانین در  19سویه مورد بررسی از شالیزارهای برس
استان مازندران (بر حسب درصد)
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بررسی میفان فیکواریتریر در سویههای هتروسیست

کالرآبللاد بللا  1/622 ،1/969و  1/594از فیکللواریترین

استان مازنیدران:

باالتری نسبت یه سلایر سلویه هلا برخلوردار هسلتند.

دار جدا شده از شاایفارهای ر

کمترین میزان فیکواریترین نیز در سلویه

بررسی میزان فیکواریترین در  19سویههای جدا شلده

MGCY539

MGCY372

) (Phormidium angustissimumاز منطقه نشتارود به

) (Plectonema boryanumاز کللله بسللت بلله مقللدار

میزان  4/4119میکروگرم بر میلیلیتر بوده و دو سلویه

(شللللکل  )9نشللللان داد کلللله سللللویه

 (Calothrixو

 2/294میکروگللرم بللر میلللیلیتللر بللاالترین میللزان

stellaris) MGCY404

فیکواریترین را نسبت بله سلایر سلویههلا دارد و سله

( )Nostoc microscopicumاز مناطق نشلتارود و نلور

)muscorum

،(Nostoc

با  4/425و  4/232از فیکواریترین کمتلری نسلبت بله

 (Anabaena cylindrica) MGCY306و

MGCY408

سللللللویه

MGCY520

MGCY332

سایر سویهها برخوردار هستند.

 grevielli) (Aphanocapsaبهترتیلب از منلاطق آملل،

شکه  :7میزان فیکواریترین در  19سویه مورد بررسی از شالیزارهای برس استان مازندران
(بر حسب میکروگرم بر میلیلیتر)

بررسیهای انجام شده بلر میلزان فیکلواریترین بلا

 1میکروگرم بر میلیلیتر 15/93 ،درصد سویهها میلزان

توجلله بلله شللکل ( )3حللاکی از آن اسللت کلله 36/34

فیکواریترین در دامنه  1تا  1/5میکروگرم بر میلیلیتلر،

درصد سویه های جدا شده دارای میلزان فیکلواریترین

 15/93درصد سویهها میزان فیکواریترین در دامنه 1/5

در دامنه  4تا  4/5میکرو گلرم بلر میللیلیتلر و 26/31

تا  2و در  5/26درصد سویههلا میلزان فیکلواریترین

درصد از آنها دارای میزان فیکواریترین در دامنه  4/5تا

باالتر از  2میکروگرم بر میلیلیتر مشاهده شد.
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شکه  :8تنوع میزان فیکواریترین در  19سویه مورد بررسی از شالیزارهای
برس استان مازندران (بر حسب درصد)

قرار گرفته اند .به عنلوان مثلال گونلههلای متنلوعی از

بحث

جنس نوسلتوک قابلیلت تولیلد مقلادیر قابلل تلوجهی

با توجه به بررسی میزان فیکلوبیلی پلروتئین هلای
موجود در سویه های جدا شده استنباط میگلردد کله

فیکلواریترین را دارا ملیباشلند (

هر سویه به تنهایی پتانسیل قابلل توجلهای نسلبت بله

 )2000; Seppala, 2009و تحقیقات بنیلادی در زمینله

نوع رنگدانههلای موجلود خلود را دارا ملیباشلد کله

شناخت پتانسیل هر سویه میتواند زمینه را در جهلت

متناسب با اهداف تجاری در جهت مالارف دارویلی،

بهینه سازی روسهلای اسلتخرا و دسلتیابی بله ایلن

صنعتی و آرایشی می تواند ملورد توجله قلرار گیلرد.

ترکیبات مفید فراهم آورد .امروزه از ترکیبات رنگدانله

سلیانو

ای سیانوباکتری ها از جمله فیکوسیانین و فیکواریترین

باکتریها ،ترکیبات متفاوتی از کرموفورها و فیکلوبیلی

بهعنوان ترکیبات با ارزس در صنایع مختلل

اسلتفاده

پروتئین ها را در جهت بهینهسازی توانایی دریافت نور

می شود .جوهر بلی بلو و آبلی رنلگ تولیلد شلده از

برای فتوسنتز بکار می گیرند و ایلن بلدلیل سلازگاری

فیکوسیانین در ژاپن با نام  Lina blueبهصورت پلودر

مللیباشللد

بلبایی بلهعنلوان رنلگ

چنین استنباط میشود که گونلههلای مختلل

سللویه در شللرای نللوری قابللل دسللتر

آبی رنگ در صنایع مختلل

Babichenko et al.,

( .)Babichenko et al., 2000; Seppala, 2009هملین

خوراکی در بستنی آبنبات و فراوردههلای لبنلی ملورد

ظرفیلت تولیلد

استفاده قرار میگیرد .همچنین فیکوسلیانینهلای جلدا

رنگدانه ایجاد می نماید .به عنوان مثال در بررسی های

شده از جنسهای مختلل

سلیانوباکتریهلا از جملله

انجام شده توسل  Ojitو همکلاران ( )2412بلاالترین

اسپیرولینا به دلیل دارا بودن خاصیت بیلر محللول در

میزان فیکلواریترین ،فیکوسلیانین و آلوفیکوسلیانین در

آس در صنایع آرایشی و تولید سلایه و خل چشلم و

Phormidium

رژلب به صورت تجاری مورد استفاده قرار گرفتلهانلد

 bohneriو  Nostoc spongiaeformeمشاهده گردیلد.

( .)Chen et al., 1996بلهطللورکلی نلوع نگلرس بلله

امروزه بهدلیل پتانسیل باالی سیانوباکتریهلا در تولیلد

فیکوبیلی پروتئینها ،متفاوت است و هرگونله نگلرس

دامنلله ای از فیکللوبیلی پللروتئینهللا و سللایر ترکیبللات

مکتب فکری خاص خود را طلب میکند .بررسی های

رنگدانه ای ،این میکروارگانیسم ها به عنوان منبع تولید

بیوتکنولوژی ،تغییرات فیکوبیلی پروتئینهلا را از نظلر

فراورده های تجاری مورد توجله بسلیاری از محققلین

میزان تولید و تنوع تولید بهعنوان یک محاول بررسی

امر زمینه تنوع گسلتردهای را از حیل

سللللویه ،Anabaena fuelleborni
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میکند .اما نگرسهای فیزیولوژیک و اکوفیزیولوژیلک

فیکوبیلی زومی تحلت شلرای آزمایشلگاهی جدیلد،

عمده توجه خود را به سیستم فتوسنتزی و آنلتنهلای

نشان از ثبات این بخلش دارد .هرچنلد البتله در حلال

گیرنده و کمپلکسهای جمع آوری کننده نور معطوف

حاضر به قطعیت نمی توان گفت که این ثبلات تحلت

مللیدارد .در دو دهلله اخیللر ،انتقللال انللرژی میللان

تاثیر تنش های محیطی همچنان حفظ می شود .املا در

فتوسیستمهای یک و دو و نقش فیکوبیلی پلروتیینهلا

کنار آلوفیکوسیانین وجود فیکلواریترین بلا میلزان بله

در حلوزه فیزیوللوژی ملدرن و فیزیوللوژی مولکللولی

نسبت باال در 24درصد از سیانوباکتری های جدا شلده

مورد توجه جدی قرار گرفته است .در اکوفیزیوللوژی،

و تقریبا  95درصد از کل سیانوباکتریهای جلدا شلده

چه به صورت در زیلوه و چله بلهصلورت در شیشله

تایید دیگلری بلر ثبلات سیسلتم فیکلوبیلی زوملی در

سیستم های فیکوبیلی زومی بهطور کلی مد نظر هستند

نمونههای جمع آوری شده است.

و ارتباط آن ها با کنترل انلرژی از طریلق انتقلال میلان

در مورد فیکوسیانین ،به قطعیت می توان گفت که

سیستم های نوری و بخاوص فتوسیستم دو که حتلی

مقادیر کلی فیکوسیانین در نمونههای جمع آوری شده

وارد حوزه های ریزتر مانند انتقلال میلان گیرنلدههلای

به نسبت دیگر بررسلیهلای انجلام شلده در گلسلتان

الکترون از فئوفیتین گرفته تا کینونها و البته کملپلکس

توسللل gShokravi gو همکلللاران ( )2442اگرچللله

فتولیز آس گردیده است .اینکه بله کلدام حلوزه ورود

عمومیت دارد و این دلیلل دیگلری بلر ثبلات سیسلتم

کنیم ،به موضوعیت بستگی دارد اما قدر مسلم بررسی

فیکوبیلی زومی اسلت املا از نظلر کمیلت بله مراتلب

ترکیبی اگر ممکن باشلد کلار دشلواری اسلت .ضلمن

پللایینتللر مللیباشللند .در سللیانوباکتریهللایی ماننللد

اینکه ارتباط میان نقش فیکوبیلی پروتیین ها و سیسلتم

 Phormidium tenueکلله از نظللر بردبللاری بلله تللنش

فیکوبیلی زومی در رابطه با تنش های محیطی و تعمیم

بهخاوص شوری مقاوم نشان می دهند ،ایلن کلاهش

آن به کشت انبوه و گلرفتن محالول بلرای پزشلکی،

فیکوسیانین جالب توجه است .با توجه به اینکله ایلن

داروسازی و کشاورزی ،صنعت ،محی زیست و بیره

سیانوباکتری در عمده پشته های میکروبی ،نقلش الیله

فعللال امکللان پللبیر نیسللت .اطالعللات در ایللن زمینلله

فوقانی را دارد ،کاهش مقدار آن (بله صلورت مقایسله

میبایست بله مراتلب بلیش از ایلن توسلعه یابلد .در

ای) ،در حللال حاضللر قابللل توجیلله نیسللت .چللون

خاوص نمونههای بومی ایران بدلیل علدم اطالعلات

تکرارهای آزملایش ،احتملال خطلای آزمایشلگاهی را

پایه در استان مازندران ،ورود به بح های جزیی فعال

ضعی

کرده است ،شاید بررسیهای از نظر طی های

منطقی نیست کمااینکه در استان گلستان کله از حلوزه

جببی در زیلوه و یلا فیتوشلیمیایی از طریلق ،HPLC

اطالعات پایله بنلی تلری برخلوردار اسلت ،تجلاربی

بتواند اطالعات دقیق تری بدهد.

پراکنده در این زمینه وجود دارد.
وجود ساختارهای تشکیل دهنده فیکوبیلی زوملی،

نتیجهگیری نهایی

بخاللوص فیکللواریترین و آلوفیکوسللیانین ،در هملله

بهطورکلی آنچه از بررسیهای انجام شده می توان

سویهها قابل توجه اسلت .در بررسلیهلای  Soltaniو

نتیجه گرفت آن است که ثبات سیستم فیکوبیلی زومی

همکاران ( )2445آلو فیکوسلیانین در گونله فیشلرالی

در نمونللههللای سللیانوباکتری منللاطق بللرس اسللتان

مورد بررسی تحت تاثیر اسیدیته و قلیاییت بله هملراه

مازنداران دیده میشود اما هم اندازه و هم ساختار این

شدت نور ،بوجود نمی آملده انلد .سلاختمان پایله در

سیستم ،تحت شلرای محیطلی بله مراتلب از منلاطق
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 عاملل- شلایدg- شرای آزمایشلگاهی.باال کار میکند

 نتیجه دقیق در خاوص تلاثیر.همجوار کمتر می باشد

 بلر.تغییر کمی و کیفی سیستم هلای فتوسلنتزی باشلد

،عوامل محیطی یا به عبارت بهتر شرای آزمایشلگاهی

از

 سللویههللای مختلل،طبلق تحقیقللات انجللام شللده

می بایست بعد از بررسیهای ابزاری دقیلق تلر و نیلز

خانواده سیانوباکتریهای هتروسیسلت دار جملعآوری

.بهینه سازی شرای کشت اعالم گردد

 دارای پتانسلیل،شده از شلالیزارهای اسلتان مازنلدران

،وجود ساختارهای تشکیل دهنده فیکوبیلی زوملی

باالیی از ترکیبات ارزشمند ثانویه ملی باشلند کله ملی

 در هملله،بخاللوص فیکللواریترین و آلوفیکوسللیانین

توان از این ترکیبلات پپتیلدی و رنگدانلههلای متنلوع

 بررسلی فلورسلتیک نشلان.سویه ها قابل توجه اسلت

 در صنایع ببایی،موجود در این گروه از ریز جلبکها

میدهد که نمونههای جمعآوری شده از تلراکم بلاال و

و دارویی بهره برد و حتی به عنوان مکملهای بلبایی

حتی بالبیت برخوردار هستند و ایلن در حلال حاضلر

در صنایع دامپروری و طیور نیز میتوانند حائز اهمیت

محکم ترین دلیلی است که علدم دشلواری خلوگیری

باشند که جای دارد در این راسلتا تحقیقلات گسلترده

 بله نظلر ملی.نمونه با شرای طبیعی را نشان میدهلد

.تری صورت گیرد

رسد که سیستم فتوسنتزی در شرای طبیعی با کلارایی
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