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بررسی تاثیر پیش تیماری  pHبر رشد و ویژگیهای فتوسنتزی سیانوباکتریوم
Fischerella sp. FS 18
بهاره عباسی ،1شادمان شکروی ،*1مازیار احمدی گلسفیدی ،2آرین ساطعی ،1الهه

کیایی1

1گروه زیستشناسی ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرگان ،ایران
2گروه شیمی ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرگان ،ایران
تاریخ پذیرش78/01/22:

تاریخ دریافت79/08/22 :

چکیده
در این تحقیق تاثیر پیش تیمار ترکیبی زمان ( 22و  72ساعت) و  9( pHو  )7در شرایط محددودیت افرایدی
دی اکسید کربن (عدم هوادهی ،عدم تلقیح دی اکسید کربن) ،بر فاز تصاعدی رشد ،محتوای رنگیزه ای به ازای
سدلو ،،اابادایی ادذل کلروفیدا ،سداوتار و عملیدرد فییدوبیلی زوم ،نسدبت رنگیزههدای مرکدز واکدنش و
کمپلیسهای امع آوری کننده نور و نسبت فتوسیستم یک به دو در سدیانوباکتری اسدتیگونماتا،

Fischerella

 sp.FS 18بررسی گردید .نتایج نشان داد اعما ،پیش تیمارها در هردو زمان  22و  72سداعت و هدر دو شدرایط
ونثی و قلیایی ،سبب حفظ فاز تصاعدی رشد شد .بر والف قله اذبی کلروفیا ،رنگیزههای سدلویی از ایگدوی
ثابتی در رابطه با پیش تیمارها تبعیت نمیکردند .نقطه اصلی تاثیر پیش تیمارها ،فییوبیلیزوم بود .سدیانوباکتری
در بخش میلهای وود ایگوی ییسانی را از نظر واکنش به پیش تیمارها نشدان داد .فییوسدیانین بده انددازه یدک
واحد و فییواریترین تا سه واحد تحت تاثیر پیش تیمارها تغییر اذل نشان داد .باالترین نسبت فتوسیستم یدک
به دو در شرایط بیست و چهار ساعت و محیط ونثی مشاهده شد .گذشدت زمدان ایدن نسدبت را کداهش داد و
سبب ضعف در بهرهوری انتقا ،انرژی در سیستمهای فتوسنتزی گردید .تغییر در عملیرد فییوبیلی زوم میتواند
نوعی میانیسم ترمیمی برای ابران این کاهش باشد.
واژههای کلیدی :پیش تیمار ،زمان ،سیانوباکتری ،فییوبیلی زوم،
مقدمه1

فیشرال ،قلیایی.

دیگر عواما محیطدی ،منطقدی نشدان داد (

Tang and

پددس از مقایدده  Tangو  ،)1777( Wincentتفیددر

 .)Wincent.,1999بیارگیری پیش تیمارهدایی کده در

امیان بیارگیری پیش تیمارها اهت افدزایش کدارایی

محدوده عواما اساسی محیطی قرار دارندد (بسدته بده

بیوتینویوژیک سیانوباکتریها به صورت یدک میتدب

شرایط و زیستگاه واو نمونده بخصدوو در مدورد

مسددتقا ایادداد شددد .افددزایش رشددد گونددههایی از

زیستگاههای وشیی Amirlatifi ،و همیداران ()2018

اسیالتوریا،های منایق قطبی تا باالتر از صدد برابدر و

بهیور منطقی از اویویت برووردار است.

افزایش توانمندی فتوسنتزی آنهدا تحدت تداثیر پدیش

سیانوباکتریای شاییزار در محددودهای از تغییدرات

تیمارهددای دمددایی ،بخصددوو در مددورد گونددههای

اسددیدیته وقلیاییددت قددرار دارنددد کدده حتددی مددیتوانددد

 Oscillatoria foverollatumو ،Lyngbya diguetti

بددهصددورت روزاندده در محددیط شدداییزار ددداهر گددردد

امیان بیارگیری این شیوه را با استفاده از پیش تیمدار

( .)Gan et al., 2014; Shokravi et al., 2006غرقدابی
شدن شاییزارها سبب میشود که میان دی اکسید کدربن

*نویسنده مسئوshadmanshokravi @yahoo.com :،
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و بییربنات نوعی تعداد ،ایاداد گدردد .عامدا تعیدین

 Fischerella sp. FS 18از زمره نمونههایی اسدت

کننده این تعاد ،اسدیدیته محدیط اسدت (.)Stal, 1995

که از شاییزارهای اسدتانهای شدمایی کشدور گدزارش

واود میانیسم تراکمدی فعدا ،در بررسدیهای انادام

اسدت ( Shokravi et al., 2006; Soltani et al.,

شده بر روی گونههایی از  Nostocتوسدط

شدده

Amirlatifi

 .)2009سدددیانوباکتریهای اسدددتیگونماتا ،،بدددهدییدددا

و همیدداران ( )2002و  Shokravi Fischerella sp.و

توانمندی در ابعاد متفاوت ،میتواندد در بیوتینویدوژی

همیاران ( )2002نشان داده شده است.

کاربردی ریزالبکها مورد تواده اددی قدرار گیدرد

در شرایطی که محددودیت دی اکسدید کدربن آزاد

(.)Shokravi et al., 2012; Deblois et al., 2013

در شرایط غرقابی واود داشته باشدد ،ایقدا شددن ایدن

توانمندی این گدروه از سدیانوباکتریها از نظدر بدرون

میانیسم برای حفظ حیات مواود ضروری است و به

ریزش ترکیبدات نیتروژنده ،از املده آمونیدوم ،سدبب

این یحدا نموندههایی کده از نظدر کداربردی توانمندد

کارایی ذاتی آنها به عنوان کود زیستی بویژه در استان

محسول میشوند میبایست قابلیت انعطاف در ایقدای

گلستان که قطب کشاورزی است ،میباشد

( Shokravi

این میانیسم و مندابع الزم بدرای تدامین اندرژی آن را

.)et al., 2012; Shokravi et al., 2006

داشددددته باشددددند

(2006

al.,

et

عددالوه بددر ایددن ،مورفویددوژی ودداو ایددن نددو

.)Shokravi

سیانوباکتریهای امدعآوری شدده از اسدتان گلسدتان

سیانوباکتریها و شیا ریسههای آنها ،سبب گسترش

تقریبا بدهیدور کامدا بده محیطهدای قلیدایی گدرایش

آنهددا در وددای زمینهددای کشدداورزی و شدداییزارها

داشتهاند (.)Shokravi et al., 2012

میگردد که به همراه بدرون ریدزش ییدف وسدیعی از
ترکیبات آنتیمییروبی ،سبب حفظ و نگهدای ودای و

تدداکنون سددیانوباکتری ای کدده بتوانددد در شددرایط
اسدیدی بقدای ودود را حفدظ کندد از اسدتان گلسددتان

نیز ضدد عفدونی کدردن آن میشدود (

گزارش نگردیده است ( .)Rajabnasab et al., 2012با

 .)2009مامو این ویژگیهدا سدبب شدده اسدت تدا

توادده بدده ایددن ،بیددارگیری پددیش تیمارهددای قلیددایی

بررسددی سددیانوباکتریهای اسددتیگونماتا ،در اسددتان

میتواند منطقدی باشدد .امیدان آن وادود دارد کده بدا

گلستان ،از نظر بیوتینویوژی کشاورزی ارزشمند نشان

استفاده از انتقا،های متوایی و تغییر محیط و استفاده از

دهند ( .)Anand et al., 1990بدینترتیب نشدان ویدژه

توانمندیهای ناشدی از تغییدرات تغذیده ای از املده

سازی ایدن موادود از انبدههای مختلدف و از املده

کلسدیم  Baftehchiو همیداران ( ،)2001بتدوان تدوان

فیزیویددوژی و اکوفیزیویددوژی میتوانددد راهگشددای

مقابله با شرایط اسیدی را در سدیانوباکتریهای اسدتان

استفادههای کاربردی آتی باشد .با تواه به اینیه بدرنج

گلستان پدید آورد .ایدن مسدئله در وصدوو برودی

در غذای روزانه مردم ایران ،حدازز اایگداهی وداو

سویههای سدیانوباکتری اسدیالتوریا ،و نوسدتوکا ،در

است و از این نظر ایدن گیداه در کشداورزی ایدران بده

Shokravi et

نوعی گیاه زراعی استراتژیک محسول میشدود و نیدز

 .)al., 2006با این حا ،چون تدا زمدان حاضدر چندین

بدا عنایددت بده مسددریه ضدرورت اسددتفاده از کودهددای

پژوهشددی ،حتددی در شددرایط آزمایشددگاهی در اسددتان

بیویوژیک در آیندده ،مسدریه بقدا و رشدد موادود در

گلستان اناام نگرفته ،استفاده از پیش تیمارهای قلیایی

شددرایط نسددبتاً مشددابه شدداییزار میتوانددد بددرای ابعدداد

منطقی به نظر میرسد.

کاربردی مفید باشد (.)Shokravi et al., 2006

حد گامهای اوییه بررسی گردیده است (
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در ایران تاکنون در رابطده بدا نشدان ویدژه سدازی

 Fischerella sp. FS 18بهصورت چند واهدی نشدان

سیانوباکتریهای اسدتیگونماتا ،پژوهشهدای پراکندده

ویژه سازی شده است Shokravi .و همیاران ()2012

ای اناام شده است ویی هیچ کدام از ایدن پژوهشهدا

گوندددههایی از اسدددیتگونماتا،های دیگدددر از املددده

بدده مسددئله پددیش تیمارهددا اوتصدداو نداشددته اسددت.

 Hapalosiphon sp. FS 44و

( .)www.Irandoc.ac.irبررسیهایی بدر روی ودواو

 76را از نظر ووگیری به شدرایط ترکیبدی دی اکسدید

آنتی باکتریا ،بر روی برودی گوندههای سدیانوباکتری

کددربن pH ،و نددور محدددود افرایددی (دو مییرومددو،

استیگونماتا ،اناام گرفته که گونههایی شناسایی نشده

کوانتا بر متر مربع در ثانیه) ،مورد بررسی قرار دادهاندد.

Soltani et al.,

در  Iranshahiو همیددددداران ( )2012و  Amirlatifiو

 .)Amirlatifi et al., 2018; 2012در  Shokraviو

همیاران ( ،)2018سویهای از  Fischerella sp.از نظر

همیداران ( )2002نموندهای از  Stigonematalاز نظدر

مورفویوژیددک و وددوگیری بدده شددوری و غلظتهددای

مورفویددوژی و در  Shokraviو همیدداران ( )2012از

متفاوت نفت وام مورد تواه قرار گرفته است که نو

نظر تاکسونومی  Baftehchiو همیاران ( )2001رشدد

و فراوانی گونهها منار شد که بتوان به بدرآورد میدزان

و وضدعیت رنگیدزهای  Fischerella sp.را در تنداول

آیودگی در منایق نمونه بدرداری سدود داد Safaie .و

نددوری  12سدداعت Shokravi ،و همیدداران ()2002

همیاران ( )2012به بررسدی تداثیر ترکیبدی  ،pHندور

قابلیت رشد نمونه در شدرایط ندوری مدداوم ،فعاییدت

محدود افرایی (دو و سده مییرومدو ،کوانتدا بدر متدر

نیتروژنازی یک سویه شناسایی نشده (در حد گونه) از

مربددع در ثانیدده) و محدددودیت دی اکسددید کددربن بددر

سیانوباکتری  Fischerella sp.در شرایط توأم اسدیدیته

ویژگیهای فیزیویوژی و مورفویوژی (و فراساوتاری)

و شدددتهای نددوری .)Soltani et al., 2006( ،تدداثیر

گونه ای از  Fischerella sp.پرداوته است.

در Kiyaei

شددوری و اسددیدیته بددر بقددا و رشددد گونددههایی از

و همیدددداران ( )2012و  Rajabnasabو همیدددداران

 Fischerella sp.توسددط  Rajabnasabو همیدداران

( ،)2019چنددددددد سددددددیانوباکتری و از املدددددده

( )2018به عنوان کاندیدای مناسب کود زیستی معرفی

 Fischerella sp.بدددهعندددوان کاندیددددای احتمدددایی

شده اسدت و  Amirlatifiو همیداران ( ، )2018تداثیر

سووتهای زیستی و نیز تعددیا کنندده آیودگیهدای

تناولهای ندوری بدر رشدد و فرکدانس هتروسیسدت

نفتی مورد ارزیابی قرار گرفتهاند.

از  Calothrix sp.را شداما میشدود (

Hapalosiphon sp. FS

سیانوباکتریوم  Fischerella sp.توسط  Rajabnasabو

هدف از این آزمایش ،بررسدی اثدر پدیش تیمداری

همیاران ( )2018بررسی شدده اسدت .بررسدی مندابع

قلیاییت بدر رشدد و وضدعیت رنگیزههدای فتوسدنتزی

نیتروژن و شدوری بدر روی سدیانوباکتریوم متعلدق بده

سیانوباکتریوم  Fischerella sp. FS 18میباشد .تراکم

استیگونماتایز Soltani et al., ( Fischerella sp.

باالی این نمونه در زمینهای کشاورزی و شاییزارهای

 )2007, 2008در شرایط آزمایشدگاهی مدورد مطایعده

اسددتانهای شدددمایی  Shokraviو همیددداران ()2002

قرار گرفته است که در شوری بین  0تا  1درصد ندر

ایاال میکندد کده ایدن نمونده مدورد ارزیدابی دقیدق

رشد کاهش یافته است با افزایش شوری هر چندد کده

اکوفیزیویوژیک کاربردی قرار گیرد .تصور میشود کده

و

هرگونه تغییر ناشی از پدیش تیمارهدای قلیاییدت روی

باریک ادامه داشدت .در  Soltaniو همیداران (،)2007

رشد و تویید زی تدوده و بهدره وری فتوسدنتزی ایدن

گونددهای از ایددن سددیانوباکتری تحددت کددد مددوزهای

سویه می تواند سبب افزایش احتمایی توانمندی کشت

راسته

در سدیم کلسیم  1درصدد ،یدک شدوری مشدخ
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انبوه و صرفه اویی اقتصادی کالن در آیندده وواهدد

( .)Leganes et al., 1987نددر رشددد بددر اسدداس

بود ( )Fraser et al., 2013تغییر احتمایی رشد و تدوده

 Shokraviو همیاران ( )2012در فاز تصاعدی رشدد

زنددده مددیتوانددد بددا حاددم و اندددازه و تاهیددزات

محاسبه گردید .آناییزهای بیوشیمیایی شداما سدناش

حوضچههای آینده در ارتباط مستقیم باشدد و بددیهی

کلروفیا ،فییوسیانین ،فییواریترین و آیو فییوسدیانین

است حفظ و افزایش توییدد همدراه بدا کداهش حادم

بددوده اسددت ( ،)Ernest et al., 1984نسددبتهددای

حوضچهها و صرفه اویی در تاهیزات ،بازووردهای

فتوسیستمی و پارامترهای فتوسنتز-نور ،بدا اسدتفاده از

قابددا توادده اقتصددادی بدده همددراه وواهددد داشددت

اکسی گراف مد ،کالری مطدابق  Soltaniو همیداران

( .)Wang et al., 2011ضدمن اینیده مطایعده چنددین

( )2009ارزیابی گردید .تعداد و نسبت بخش میلدهای

تاثیراتی از نظدر البدک شناسدی و سدیانوباکتریویوژی

به پایه فییوبیلی زومها مطابق  Amirlatifiو همیداران

اهددت مقایسدده میددان اسددتفاده از تینیکهددای

( )2018و  Shokraviو همیددداران ( )2012محاسدددبه

زیست شناسی موییویی و انتقا ،ژن و فراینددهای بده

گردید .ارزیابی اوییه تداثیر پدیش تیمداری بدا مقایسده

داهر ساده اصالحی مدی تواندد حدایز اهمیدت اددی

ییفهددای اددذبی و فیزیویددوژی نددوری اناددام شددد

باشد (.)Ban et al., 2013

( .)Amirlatifi et al., 2018نسبتهای فتوسیستمی بدا

محد

استفاده از آناییزهای اسپیتروفلوریمتری بعد از تعیدین
ییفهای اسدپیتروفلوریمتر در محددوده  280و 220

مواد و روشها
از بانک البیی دانشدگاه

بر اساس  Amirlatifiو همیاران ( )2018انادام شدد.

شهید بهتشی دریافدت گردیدد ..ایالعدات مربدوط بده

قلههای اذبی و تغییرات آن با اسدتفاده از ییفهدای

محا امع آوری و تینیکهای امع آوری و کشدت،

اذبی و بر اساس  Taheriو همیاران (  )2019ترسیم

به یدور کامدا در  Soltaniو همیداران ( )2007آمدده

و محاسبه گردید .اسدتاندارد سدازی نتدایج بدر اسداس

است .واکشت و بررسیهای ابتدایی به روش متدداو،

 Poza-Carionو همیددداران ( )2001انادددام گرفدددت.

سیانوباکتریها اناام گرفت ( .)Kaushik, 1987پس از

اندددازهگیددری قنددد و پددروتیین و کاروتنوییددد کددا بددا

 ،شناسددایی مادددد مورفویوژیددک

اسددپیتروفلوریمتری و بددر اسدداس روش مندددر در

اهت افزایش ایمینان ،با استفاده از  Anagnostidisو

 Tamkiniو همیاران ( )2012انادام شدد .آناییزهدای

Desikachary

آماری با استفاده از نرمافزارهای ) ،SPSS (ver11اناام

نمونه به صورت وای

ایمینددان از تخلددی

،)1722( Prescott ،)1770( Komarek

گرفت.

( )1727و  Johnو همیدداران ( )2002اناددام گرفددت.
کشت ابتدایی در محیطهای اامد و مایع  BG0-11در

نتایج

شرایط نوری  20مییرومو ،کوانتا بر مترمربع بر ثانیده،
دمددای  28درادده سددانتیگراد و  pH 9.8اناددام شددد

پددیش تیمددار سددیانوباکتری در زمانهددای  22و 72

( .)Soltani et al., 2009پس از رشد اوییه نموندههدای

ساعت ،سبب حفظ رشد تصداعدی در هدردو شدرایط

اداسازی شده .در شرایط پیش تیماری شاما.pH 7,9

ونثی و قلیایی میشود .شرایط قلیایی ،در هر دو زمان

بهمدت  22و  72ساعت قرار گرفتند و سپس به محیط

 22و  72سدداعت ،شددیب رشددد تصدداعدی بدداالتری را

کشت عادی در  pH 9انتقا ،یافتندد .منحندی رشدد بدر

سبب میشود (ادو .)1 ،رشد نمونه در شرایط ونثی

اساس کدورت سنای و وزن وشدک ترسدیم گردیدد

نسبت به شرایط قلیایی به یرز معنیدار کاهش مییابد
22

بررسی تاثیر پیش تیماری  pHبر رشد و ویژگیهای فتوسنتزی سیانوباکتریوم...

( )ANOVA p<0.05دقت در ادو 1،نشدان میدهدد

نسبت به شرایط ونثی افزایش یابد .همین امر در مورد

که در هردو حایت ونثی و قلیایی ،پدیش تیمدار  22و

شرایط قلیایی که محدودیت دی اکسید کدربن وادود

 72ساعت ،سبب قطع رشدد منفدی میشدود .افدزایش

داشته باشد ،صادد است ( )ANOVA p<0.05به نظدر

غلظت دی اکسید کربن تاثیری بر عدم تمایا سویه بده

میرسددد کدده سددیانوباکتری در شددرایطی کدده عدددم

شرایط ونثی ندارد (نتایج نشان داده نشده) .در شرایط

محدودیت دی اکسید کدربن وادود داشدته باشدد ،در

قلیایی در صدورتی کده غلظدت دی اکسدید کدربن بدا

شرایط قلیایی باالترین میدزان رشدد را نشدان میدهدد

محدودیت موااه باشد ،پیش تیمار در زمانهای  22و

(ادو.)1 ،

 72ساعت سبب میشود که رشدد بده یدرز معندی دار
جدول  :1بررسی مقایسهای فاز تصاعدی رشد در سیانوباکتریوم  Fischerella sp. FS18تحت تاثیر پیش تیمار ترکیبی زمان و
pH7

pH9

زمان (ساعت)

-2.92

-2.21

22

-2.22

-1.82

72

pH

Fischerella FS 18
)Ln (A 750

افزایش توده زنده و کداهش زمدان فداز تصداعدی

زمان  22ساعت قابا تواه است .هنگدامی کده زمدان

تحت تاثیر پدیش تیمارهدای زمدانی ،بدا آهندل توییدد

پیش تیمار افزایش مییابدد (سده برابدر مدیشدود) ،در

رنگیزه به ازای هر سلو ،هماهنل نیسدت (اددو)2 ،

شرایط ونثی ،این میزان تا حد یک دهدم کداهش مدی

به نظر می رسد که پیش تیمار  22سداعت در شدرایط

یابد .به عبارت دیگر کاهش زمدان در شدرایط ونثدی،

ونثی ،سبب افزایش میزان تویید رنگیزه در هر سدلو،

سبب افزایش ده برابری محتوای رنگیزه ای در سدلو،

میشود .در شرایط محدودیت دیاکسید کربن ،کاهش

می گردد .دستاورد بیوتینویوژیک این اثر پیش تیماری

زمان پیش تیمار از  72سداعت بده  22سداعت سدبب

بویژه در شدرایطی کده سدیانوباکتری

اف دزایش توییددد رنگیددزه در سددلو ،میشددود .افددزایش

 FS18بدده عنددوان یددک سددیانوباکتری اسددتراتژیک ،در

محتوای کلروفیا در واحد سلویی بهیور معندیدار در

کشت انبوه قرار گیرد قابا تواه است.

Fischerella sp.

جدول  :2مقایسه میزان تویید کلروفیا کا و کلروفیا به ازای سلو ،در سیانوباکتریوم  Fischerella sp. FS18تحدت تداثیر پدیش
تیمار ترکیبی زمان و

pH

pH7

pH9

زمان(ساعت)

Fischerella FS 18

-2.82

-2.20

22

0.02

-2.08

)Ln (A280-A920

72

0.02

0.20

22

0.27

0.28

72

(A280-A920)/A920

مقایسه بیشینه فعاییت فییوبیلی زومی ،ضمن تایید

نمی کند ضمن اینیه میزان فعاییدت فییدوبیلی زومدی

مطلب فود (اداو 1 ،و  ،)2نشان میدهدد کده عددم

در شرایط محدودیت دی اکسید کربن ،تحت تاثیر 72

فعاییت و یا فعاییت نسبی میانیسم تراکمی دی اکسدید

ساعت پیش تیمار در شدرایط ونثدی بدهیور معندیدار

کربن در این سویه ،در شرایط ونثی ،رشد را تحریدک

افزایش مییابد (ادو .)2 ،افزایش فعاییدت فییدوبیلی
25
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زومی بداتغییر در وضدعیت انتقدا ،اندرژی در سیسدتم

سیانوباکتری بر روی فییوبیلی زوم را تعقیدب نمایدد.

فتوسنتزی همراه نیست .در ادو ،2 ،مشاهده میشود

متاسفانه چنین پژوهشهایی از قبا واود نددارد و در

که بیشینه اذل کلروفیا در شرایط متفداوت قلیاییدت

ضددمن امیانددات اسپیتروسددیوپی در آزمایشددگاههای

و زمان پیش تیمار تغییر نمیکند (ادو .)2 ،با تواده

ایران و ایبته استان گلسدتان بسدیار محددود اسدت .در

به این ،تغییر پدیش تیمدار بده صدورت ماموعدهای از

حا ،حاضر تنها مدی تدوان بده فعاییتهدای آیندده بدا

زمان ( 22و  72ساعت) و قلیاییت (ونثدی و قلیدایی)،

اسدددتفاده از ییفهدددای فلدددوریمتری و بخصدددوو

بددهیددور عمددده در سدداوتار درون سددلویی بددر بخددش

اسپیتروفلوریمتری امیدوار بدود .ضدمن اینیده ارزش

فییددوبیلی زومددی مددوثر اسددت .یددافتن فییددوبیلی زوم

ترکیبات فییوبیلی زومی بهصورت انتزاعدی (از املده

بددهعنوان بخددش هدددف ،مددیتوانددد سددرآغاز سلسددله

فییوسدددیانین) ،سدددوای نقدددش عملیدددردی ،چندددین

پژوهشهایی باشد که مسئله تاثیر پیش تیمدار در ایدن

بررسیهایی را از انبه کاربردی مواه نشان میدهد.

جدول  :3مقایسه ااباایی قله اذبی کلروفیا و فعاییت فییوبیلی زومدی در سدیانوباکتریوم  Fischerella sp. FS18تحدت تداثیر
پیش تیمار ترکیبی زمان و

pH

pH7

pH9

زمان(ساعت)

282

282

22

282

282

72

2.72

0.07

22

1.02

1.10

72

Fischerella sp. FS18
)Chl (λmax

)(A220-A920)/(A280-A920

نتایج ارزیابی در زیوه (اسپیتروسیوپی) وضدعیت

باالتر از چها درصد افزایش مییابد .بدهیدور یبیعدی

رنگیزههای کلروفیلی (در محدوده آبی) ،کاروتنوییددها

تغییر شرایط به ونثی ،بخصوو در زمدان کوتداه (22

و فییوسیانین و فییواریترین در ادو 2 ،نمایش داده

سدداعت) ،سددبب کدداهش چهددا درصدددی محتددوای

شده است .نتایج بر حسب ارزیابی ییفهدای درزیدوه

فییوسیانین وواهد شد (ادو .)2 ،حساسدیت بخدش

امعبندی شده است (راو شود به مواد و روشها).

میله ای فییوبیلی زوم بده  ،pHبخصدوو در شدرایط

تغییر در وضعیت بخدش فییوسدیانینی (بخدش میدانی

ونثی و زمان کوتاه قابا مشاهده است .شرایط قلیدایی

میله ای فییوبیلی زوم) و بخدش فییدواریترینی (الیده

حساسیت به زمان را کاهش می دهد .به همدان شدیا

وارای فییوبیلی زوم) تحدت تداثیر پدیش تیمارهدای

که زمان بلند ( 72سداعت) حساسدیت بده  pHرا کدم

توام زمان و قلیاییت قابا تواه است .افزایش معنیدار

مددیکنددد (ادددو .)2 ،چنددین ایگددویی در وصددوو

محتوای فییوسیانین بده کلروفیدا و فییدواریترین بده

فییواریترینهدددا نیدددز وادددود دارد امدددا در مدددورد

کلروفیا ،به همراه ااباایی قله اذبی فییوسیانین (به

کاروتنوییدها و کلروفیاها (در محددوده آبدی) صددد

اندازه یک واحد) و بهوصوو فییواریترین (به اندازه

نمیکند .بخشهای مربدوط بده کمدپلیسهدای امدع

سه واحد) نشان از تاثیر پیش تیمدار دارد .در صدورتی

آوری کننددده نددور و نیددز مراکددز واکددنش از ایگددوی

که سیانوباکتری را قبدا از ورود بده کشدت عدادی در

فییوبیلی زومی تبعیت نمیکنند .هرچند تغییر در ایدن

شرایط قلیایی ،بهمدت  72سداعت در شدرایط قلیدایی

بخشها نیز قابا مشاهده است (ادو.)2 ،

قرار دهیم ،محتدوای فییوسدیانین بده میدزان-تقریبدی-
25

بررسی تاثیر پیش تیماری  pHبر رشد و ویژگیهای فتوسنتزی سیانوباکتریوم...

جدول  :4مقایسه میزان کلروفیا (بخش آبدی) ،کاروتنوییدد ،فییوسدیانین و فییدواریترین در واحدد کلروفیدا در سدیانوباکتریوم
 Fischerella sp. FS18تحت تاثیر پیش تیمار ترکیبی زمان و .pH
محدوده اذل Fischerella sp. FS18

221/280

282/280

290/280

220/280

0.29

0.29

0.92

0.77

22

1.01

0.71

1.22

1.22

72

1.11

0.77

1.27

1.97

22

1.02

1.21

1.22

1.27

72

pH 9
pH 7

مقایسه نسبت فتوسیسدتمها در ایدن سدیانوباکتری ،در

قلیایی افزایش می یابد .افزایش زمان در شرایط ونثی،

شددرایط پددیش تیمدداری نتددایج قابددا تددواهی را نشددان

سددبب افددزایش حدددود ده درصددد فتوسیسددتم یددک

میدهد (ادو .)2 ،شرایط قلیایی در مدت کوتاه (22

میگردد .در شرایط قلیایی ،نه تنها میزان تویید سیسدتم

ساعت) باالترین نسبت فتوسیستم دو بده یدک (پدایین

نوری ،بلیه نر افزایش رشدد آن تحدت تداثیر زمدان

ترین نسبت فتوسیستم یک به دو) را نشان مدی دهدد.

کاهش مییابد (ادو .)2 ،شرایط قلیایی (بدون تواه

اوتالف میان این نسدبت در شدرایط قلیدایی بدا زمدان

به زمان) سبب کاهش در عملیرد انتقا ،انرژی وواهد

یوالنیتر معنیدار نیست ویی نسبت به زمان کوتاه تر

شد و این عملیرد میتواند از نظر کاربردی تاثیر قابدا

در هددردو حایددت ونثددی و قلیددایی معنددیدار میباشددد

تواه بر فرایند کشت و تویید انبوه داشته باشد (راو

) .(ANOVA, p<0.05میددزان عملیددرد بهددرهوری در

شود به بحث).

انتقا ،انرژی از فتوسیستم دو بده یدک ،تحدت شدرایط
جدول  :5مقایسه نسبت فتوسیستمها در سیانوباکتریوم  Fischerella sp. FS18تحت تاثیر پیش تیمار ترکیبی زمان
PSII/PSI

PSI/PSII

pH

زمان (ساعت)

1.288

0.221

9

22

1.222

0.212

9

72

2.12

0.21

7

22

1.892

0.281

7

72

و pH

سددیانوباکتری از ایددران امددعآوری شددد و نخسددتین

بحث
در این بررسی مدت زمان پیش تیمارهدا بیسدت و

بررسیهای مربوط به فعاییت نیتروژنازی و تاثیر تدوام

چهار و نود و شش ساعت انتخال شده اسدت .بدرای

نور و  pHبر روی آن در دانشگاه اتونومدوس مادریدد

انتخددال دو مقطددع زمددانی ،دالیددا کددافی و بیشددینه

اناام گرفت ( .)Soltani et al., 2007مطابق ایگوهدای

Fischerella sp.

متداو ،،تا زمان حاضر کلیه بررسیهای اناام شده بدر

 FS 18برای نخستین بار توسدط  Soltaniو همیداران

روی ایددن سددیانوباکتری و دیگددر سددیانوباکتریهای

( )2007از نظددددر مورفویوژیددددک ،فیزیویوژیددددک و

استیگونماتا ،،در زمانهای سده روز بده بداال و بددون

تاکسددونومیک نشددان ویددژه سددازی گردیددد .ایددن

پیش تیمار اناام گرفته است .همچنان که عاملی به نام

ایالعاتی واود ندارد .سیانوباکتریوم

25
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پیش تیمار در رابطه با این نمونه ارزیابی نشده ،تداثیر

بررسیهای ترکیبی پدیش تیمداری بدا در نظدر گدرفتن

تغییرات زمانهای کوتاه (زیر هفتاد و دو سداعت) نیدز

شوری ،دی اکسدید کدربن pH ،و ندور انادام نگرفتده

در فیزیویوژی آن ناشناوته میباشد .انتخال چهار روز

اسددت .بدده کددارگیری چنددین ایددده ای بددا بیددارگیری

( 72ساعت) بر اساس بررسیهای  Soltaniو همیاران

سیانوباکتریوم  ،Fischerella sp. FS18بده ایدن شدیا

( )2011و  Shokraviو همیاران ( 2012و  )2012بدر

بهدست آمد.

روی ایددن سددیانوباکتری و سددویههای اسددتیگونماتا،

در بررسدی  Soltaniو همیداران ( )2009بدر روی

 Hapalosiphon spp.اناام گرفت .آناییزهدای رنگیدزه

رشد سیانوباکتری  ،Fischerella sp. FS18در شدرایط

ای بر روی این سیانوباکتریها ،پدس از ورود بده فداز

توام  pHو شدت نور ،بیدارگیری شددت ندوری بداال

تصاعدی اناام شده اسدت کده عمومدا از هفتداد و دو

( 200مییرومو ،کوانتا در مترمربع بر ثانیده) و شدرایط

ساعت و یا نود و شش ساعت به باال میباشد.

ونثی و قلیایی سبب ایااد فاز تداویری رشدد تدا روز

در وصددوو اثددر پددیش تیمدداری ،ایددده اوییدده از

دوم و سوم در سیانوباکتری گردیده است .همدین فداز

بررسددیهای  Vakiliو همیدداران ( )2002بددر روی

تاویری در بررسیهای  Soltaniو همیداران ()2011

سددیانوباکتری  Fischerella sp.اناددام شددد .در ایددن

هنگددام بیددارگیری ترکیددب شددوری و نددور ،مشدداهده

بررسی اعما ،فتوپریود  22ساعت روشدنایی در برابدر

گردیددده اسددت .اسددتفاده از پددیش تیمارهددای  72و

دو ساعت تارییی ،سدبب افدزایش معندی دار رشدد و

بهوصوو  22ساعت سبب میشود که فداز تداویری

فرکدانس هتروسیسدت گردیدد (.)Vakili et al., 2006

حذف شود و نمونه از روز نخست وارد فاز تصاعدی

نتایج مقایده  Vakiliو همیداران ( )2002مدورد تواده

گردد .حذف شددن فداز تداویری مدیتواندد دسدتاورد

کددداربردی قدددرار نگرفدددت و تنهدددا مشدددابه آن در

و کداربردی

بررسیهای  Safaeiو همیاران ( )2009و

براستهای از نظر البدکشناسدی محد

Amirlatifi

تلقی گردد .اگدر پدیش تیمدار بتواندد فداز تداویری را

و همیدداران ( )2009بدده شددیا تدداثیر ترکیددب عوامددا

حذف کند یا زمان آن را کوتاه نماید بدین معنی است

محیطی از املده  pHو شدوری ،بدر تغییدرات رشدد،

کدده توانسددته اسددت از دو یریددق ،زمیندده الزم بددرای

رنگیددددزه ،فعاییددددت فتوسددددنتزی و نیتروژنددددازی

ووگیری را فراهم کند .نخسدت از یریدق تداثیر روی

سددیانوباکتریهای نوسددتوکا ،و اسددتیگونماتا ،دنبددا،

ساوتارهای آنزیمی و تاهیزاتی کده بخصدوو بدرای

گردید .ایده استفاده از ترکیب عواما محیطی و همدراه

دی آزوتروفی (فرایند به معنی واقعی پر هزینه از نظدر

کردن آن بدا پدیش تیمارهدا از ایدن سلسدله بررسدیها

انددرژی) الزم هسددتند ( )Yamamoto et al., 2005و

گرفتددده شدددد ( .)Tang and Wincent, 1999در

دیگر تاثیر روی پوشدشهای ایدراف سدلو ،و بدرون

بررسددیهای  Amirlatifiو همیدداران ( ،(2018بددرای

ریزش ترکیبات دیواره ساز .نقش ترکیبات دیواره ساز

Calothrix

روشددن اسددت ( )Czerny et al., 2009پوشددشهای

 sp.پیاده شد .و نتایج در مواردی بدیش از حدد انتظدار

ایراف سلو ،که از همین ترکیبدات منشدا مدی گیدرد،

بود .استاوهای مداوم و مستمر تا کنون ایددهای کده

نوعی سیستم هوشمند در ایراف سلو ،ایااد می کندد

بهیور کاما با آنچه در اناام گرفته پیدا نشد .حتی در

که شرایط بیرونی را تحت کنتر ،سدلو ،در مدی آورد

مدددورد سدددیانوباکتریهای تدددک سدددلویی مدددد،

( .)Parel et al., 2014به عبارت دیگدر یدک میانیسدم

نظیددر  Synechoccus sp.و  Synechocystis sp.نیددز

نظارتی بسیار دقیق در ایراف سلو ،ایااد می کند کده

نخستین بار این ایده بر روی سیانوباکتری
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متعاد ،کننده شرایط بیروندی بده نفدع سیسدتم سدلو،

فییددوبیلی زومهددا از حسدداس تددرین بخشهددای

است .این مسئله در مورد بسیاری از تنشهدا مشداهده

سیستم فتوسدنتزی بده تنشهدای محیطدی مدی باشدند

شده است ( .)Cao et al., 2007اگر یدک پدیش تیمدار

( .)Endres et al., 2013کداهش عملیدرد بخشهدای

ساده بتواند ووگیری را با کاهش فاز تاویری افدزایش

مختلف فییوبیلی زوم تحت تاثیر تنشهدای شدوری و

دهد ،هم سرعت سداوته شددن تاهیدزات داولدی را

 pHدر سیانوباکتریها توسط افراد مختلف نشدان داده

افزایش داده و هم عواما الزم برای سیسدتم هوشدمند

شده اسدت ( .)Trimborn et al., 2013بدهدییدا نقدش

ایراف سلویی را سازمان دهی کرده است .ایدن هدردو

کلیدی فییوبیلی زومها در انتقا ،انرژی از سیستمهای

اهدت بقدا و ودوگیری سدیانوباکتری بدا شدرایط الزم

امع آوری کننده نور به فتوسیستم دو ،هرگونه آسیب

است .ضمن اینیه زمینه الزم بدرای تیثیدر و ورود بده

بر فییوبیلی زوم می تواند کلیت سیستم فتوسدنتزی را

Barcelos et al.,

متداثر کندد ( .)Wang et al., 2015بدر عیدس تدرمیم

 .)2006بنابراین تداثیر پدیش تیمارهدا روی حدذف یدا

فعاییت فییوبیلی زومها می تواند به افدزایش عملیدرد

کاهش فاز تاویری را می بایست با نهایت دقت مدورد

انتقا ،انرژی کمک قابدا تواده نمایدد .ایدن افدزایش

تواه قرار داد .یبیعی است که برون ده چندین اثدری،

عملیرد با افزایش رشدد ،توییدد متابوییتهدا و دیگدر

افزایش کدارایی و قابلیدت ودوگیری سدیانوباکتری بدا

فرایندهای سلویی در سیانوباکتری همراه وواهدد بدود

شرایط ناهموار احتمایی محیط می نمایدد کده از نظدر

که از انبه بیوتینویوژیک و کداربردی ،اهمیدت ویدژه

بیوتینویوژی امتیداز ارزشدمندی اسدت ( Amirlatifiو

دارد ( .)Wang et al., 2011پیش تیمارهدای  22و 72

همیاران.)2018 ،

ساعت قلیاییت ،هرچند از ایگوی ییسانی تبعیت نمی

فاز تصاعدی را فدراهم مدی نمایدد (

در  Safaeiو همیدداران ( ،)2012نددر رشددد در

کنند ویی در مامو با تاثیر روی نقطه آسیب دسدتگاه

شدرایط ترکیبدی  pH 9و ندور محددود ( 2مییرومدو،

فتوسنتزی سدیانوباکتری یعندی فییدوبیلی زومهدا مدی

کوانتا بر مترمربع در ثانیه) 0/22 ،تعیین گردیده اسدت.

توانند سبب کمک به بازآرایی آن شوند و از این یریق

اعما ،پیش تیمارهای  72و  22سداعت ایدن میدزان را

فرایند انتقا ،انرزی را بهبدود ببخشدند .ایدن دسدتاورد

به  0/22و  0/22میرساند .بندابراین اسدتفاده از پدیش

بزرگ دیگری است که می بایست مورد تواده اددی

تیمارها ضمن حذف فاز تداویری و تسدریع ورود بده

قرار گیرد .با تواه به اینیه فییوبیلی زومها در اذل

فاز تصاعدی ،میزان تویید بیومس را به میدزان تقریبدی

پرتوهای با شدت بسیار کم نوری موثر هستند ،امیدان

شصت درصد افزایش میدهد .مقایسه میان بررسی در

زندگی سیانوباکتری در محیطهدای دارای ندور کدم را

شدددتهای نددوری بدداال ( 200مییرومددو ،کوانتددا بددر

فراهم می سازند .از ایدن نظدر بدر روی توزیدع دامنده

مترمربع در ثانیه) در شرایط ونثی  Soltaniو همیاران

زیستگاه تاثیر چدی دارندد .بازیدابی فییدوبیلی زومدی

( 2009و  )2011افزایش عملیرد تویید تدوده زندده را

میتواند (در کنار سایر زیستگاهها) مشدیالت زنددگی

به میزان  20تدا  20درصدد در شدرایط پدیش تیمداری

سیانوباکتری در شاییزارها و منایق نفتدی را کده دارای

نشان میدهدد .بندابراین اسدتفاده از پدیش تیمارهدا در

معظا کم نوری هستند بریدرف نمایدد .بدا تواده بده

شرایط غیر مطلدول قلیاییدت نیدز مدیتواندد افدزایش

اهمیت نفت و کشداورزی در اقتصداد ایدران ،و تواده

عملیرد به دنبا ،داشته باشد.

روزافدددزون بددده ریزالبکهدددا و سدددیانوباکتریها در
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تینویددوژی کددود زیسددتی و نفددت ،بازیددابی فعاییددت

ساوتار و چه از نظر علمیدرد بدا افدرایش قلیاییدت و

فییوبیلی زومها تحت تاثیر پیش تیمارهای ساده و کم

محتوای دی اکسید کربن افزایش معنی دار پیدا میکند

هزینه محیطی ،به منزیه نیا به یک دستاورد بدزرگ در

( .)Yamamaka and Glazer., 1981افدزایش بخدش

افزایش بقا و برون ریزش و دیگر فرایندهای اصالحی

مرکزی و افزایش معنی دار رنگیزههای بخش میله ای،

سیانوباکتریهای ودای اسدت (.)Raven et al., 2012

سبب افدزایش علمیدرد در فتوسدنتز میشدود کده بده

بدیهی است این بررسی در حد گدام ابتددایی اسدت و

صددورت افددزایش معنددی دار رشددد نمددود مییابددد .در

به ارازه فرضیه می پردازد اما قدرت فرضدیه و توایده

سدددیانوباکتری نوسدددتوکا،

علمی و کاربردی آن قابا تواه ادی است.

( )Valiente and Leganes., 1998و سددیانوباکتری

در وصوو نقدش دی اکسدید کدربن در مقداالت
دیگر به تفصیا صحبت شده اسدت (

استیگونماتا،

Nostoc sp.UAM 205

Soltani et al., ( Fischerella sp. FS33

Wannincke et

 )2006چنین وضدعیتی مشدابه اسدت .در بررسدیهای

 .)al., 2012کدارایی سیسدتم فییدوبیلی زومدی کده در

 Soltaniو همیدداران ( ،)2009تدداثیر تددوام  pHو نددور،

شرایط ونثی (بهینده بدرای رشدد) مالحظده میشدود،

سبب میشدود کده بخدش مرکدزی سیسدتم فییدوبیلی

شاهدی بر توان اندرژی دهدی بدرای اعمدا ،میانیسدم

زومی حذف گردد و محتوای بخش ودارای میلده ای

( Poza-Carion et al.,

کاهش یابد .تاثیر پیش تیماری چه در زمان  22و چده

 .)2001در شرایط اسیدی بدییا نبود بخش مرکزی در

 72ساعت در هردو  pHونثی و قلیایی ،سبب میشود

سیستم فییوبیلی زومی ،بده یدور یبیعدی تدوان امدع

که بخش آیوفییوسیانینی به محتوای فییدوبیلی زومدی

آوری نور و رساندن آن به مرکدز واکدنش ،بده شددت

بازگشت نمایدد .ضدمن اینیده محتدوای فییدواریترین

کاهش مییابد .عدم کارایی نمونه در امدع آوری دی

یعنددی الیدده وددارای بخددش میلدده ای فییددوبیلی زوم

اکسید کربن به میزان کافی در شاییزارها ،بخصوو در

افزایش یابد .به عبارت دیگر پیش تیمار سبب میشود

شددرایط غرقددابی میتوانددد ناشددی از همددین باشددد

که تمامیت ساوتاری فییوبیلی زوم حفدظ شدود .اگدر

( .)Mimuro et al., 1986با حرکت به سدمت شدرایط

تمامیت ساوتاری را با افزایش عملیرد معاد ،بگیدریم

ونثددی ،دسددتگاه فییددوبیلی زومددی تقویددت میشددود و

( ،)Ploug, 2008عامددا اصددلی در افددزایش عملیددرد

بخش مرکزی متشیا از رنگیزههای آیوفییوسدیانین و

فییوبیلی زومی ،تمامیت ساوتاری آن میباشد .ضدمن

بخش حاشیه ای متشیا از فییوسیانین ،از نظر کمیت

اینیه با تواه به ارزش بیوتینویوژیک فییدواریترین و

افددزایش قابددا توادده مییابددد .یافتددههای مددذکور بددا

نقشهای متعدد آن افزایش تویید فییدواریترین مزیدت

گددددزارش  Burnsو همیدددداران ( )2002بددددر روی

باالی اقتصادی است کده ودود مدی تواندد راهگشدای

سددیانوباکتریوم  Synechococcus Elongatusسددازگار

بررسدیهای کداربردی آتدی باشدد (

میباشد .توان نمونه برای رشد در شرایط ونثی ،ناشی

.)2007

تراکمی دی اکسید کربن اسدت

Levitan et al.,

از ایقای میانیسم تراکمی دو یرفه ای است کده ودود

افزایش معنیدار رشد نمونه در شرایط قلیدایی ،در

میتواند از تقویت سیستم فییوبیلی زومی منشا بگیدرد

صورت رفع محدودیت دی اکسدید کدربن ،همدراه بدا

( .)Shokravi et al., 2006از نظر کاربردی ،با در نظدر

برون ریزش بداالی آمونیدوم و عددم فداز تداویری در

های  Boussibaدر ( )1788بدده نظددر

منحنی رشد ،با آنچه در مورد ایقدایی بدودن میانیسدم

میرسد که توان سیستم فییوبیلی زومدی ،چده از نظدر

تراکمی در سیانوباکتریها و بروی ریزالبکهای سبز

گددرفتن شدداو
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( Poza–Carion et al.,

فتوسیستم دو ،یک فتوسیستم یدک توییدد نمیشدود و

بیان شدده قابدا توایده اسدت

 .)2001کاهش نسبی عملیرد میانیسم تراکمی سدبب

بلیه این نسبت کامال متغیر اسدت ،ضدمن وقدوف بده

میشود که انرژی به سمت دیگر فراینددها و از املده

امتیاز تیاملی این مواودات ،با فرایندهای ادیددی از

رشد گرایش یابد و از این نظر افزایش معنی دار رشدد

نظر انتقا ،انرژی موااه هسدتیم (

قابا توایه است ( .)Stal, 1995عددم اودتالف معندی

 .)2012افزایش میزان فتوسیستم یک بده دو ،بده یدور

دار در زی توده در روزهای مختلف در شرایط قلیایی

یبیعی سبب میشود که انتقا ،انرژی از فتوسیسدتم دو

و ونثی ،در شرایط تلقیح و عدم تلقیح – نسبی – دی

به یک با کدارایی بده مراتدب بیشدتر همدراه باشدد .در

اکسددید کددربن ،شدداهد دیگددری بددر ایددن مدعاسددت.

صورتی که این نسبت یک به یک باشد ،امیدان اینیده

سیانوباکتریوم  Synechococcus PCC7942نیز چندین

بدده دالیددا مختلددف و از املدده موتاسددیون در مرکددز

وضددعیتی را نشددان میدهددد ( .)Yu et al., 1994بددر

واکنش یدا پروتیینهدایی نظیدر  D1و  ،PSBUکدارایی

وددالف آنچدده در گزارشهددای شددیروی و همیدداران

عما کرد فتوسیستم یک کداهش یابدد و ایدن کداهش

Lyngbya sp. FS33

سبب اتالف انرژی انتقایی در مسیر سداوتن اندرزی و

( )1281آمده است ،سیانوباکتری

 Agardh.نه در شرایط قلیدایی افرایدی ( ،)pH 9بلیده

Wannincke et al.,

ردکتان شود ،باال میباشد.

در شرایط ونثی ،رشد بهینه را دارد .به نظر میرسد که
سیستم تراکمی یک سویه در این سویه فعا ،میباشدد

نتیجهگیری نهایی

( .(Poza-Carion et al., 2001بقای نمونده در شدرایط

رشد گونه در شرایط قلیایی و بدویژه هنگدامی کده

بسیار اسیدی و قلیایی ،ان را از نظر کاربردی توانمندد

دی اکسدید کدربن در حدد دی اکسدید کدربن محددود

نشدان میدهدد ( .)Anand et al., 1990وادود چندین

باشد ،میتواند نوعی شبیه سازی شرایط محیطی باشد.

میانیسددمهایی در سددیانوباکتریهای اسددیالتوریا مددورد

پیش تیمارها ضمن افزایش نر ویدژه رشدد و حدذف

بحث ادی بوده است ( .)Stal, 1995در سیانوباکتری

فدداز تدداویری ،سددبب تقویددت و بازیددابی آسددیبهای

 Lyngbya majusculaو  Lyngbya wolleiشدواهدی

احتمایی فییوبیلی زومها می شوند و عملیدرد انتقدا،

از واود چنین میانیسمی بدست آمده است .با اینحا،

انرژی را بهبود می بخشند .تمامیت سداوتاری بخدش

ایدن میانیسدمها عمددتا دو یرفده بدوده و در شدرایط

میله ای فییوبیلی زوم در این شرایط بازیدابی و حفدظ

قلیایی همپوشانی میکنند که سبب رشد قابا تواه در

میشود .سوای این مدانع آسدیب بده مراکدز واکدنش و

این شرایط میشود .به نظر میرسد که نوسانهایی کده

کمپلیسهددای امددع آوری کننددده نددور مددی گردنددد.

در رشد در هنگام دور شدن از شرایط بهینده مشداهده

میانیسم تراکمی دی اکسید کربن در این گونده تحدت

میشود نوعی صدفت گونده ای باشدد کده حدداقا در

تاثیر پیش تیمارهای ترکیبی ،فعا ،میباشد و بدویژه در

سیانوباکتریهای اسدتیگونماتا ،و نوسدتوکا ،مشداهده

شرایط ونثی و قلیایی در حایت محدودیت دی اکسید

نگردیده است (.)Safaei et al., 2013

کددربن سددبب بقددا و رشددد بدداالتر نموندده میگددردد..

نسدددبتهای فتوسیسدددتمی در سدددیانوباکتریها از

بیارگیری پیش تیمارها سبب میشدود کده در شدرایط

مواردی است که درف سا،های اویر ،تواه ادی بده

قلیایی و بویژه هنگامی که محدودیت دی اکسید کربن

آن معطوف شده است .اگر این یور تصور کنیم که بر

واددود داشددته باشددد ،سدداوتار فییددوبیلی زوم کامددا

والف گیاهان گلدار ،در سیانوباکتریها بده ازاری هدر

میشددود و بخددش میلدده ای آن کدده از رنگیزههددای
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 همیداری را، کمدا، اناام ایدن پدژوهش،در یو

 بده،فییوسیانینی و فییواریترینی تشدییا شدده اسدت

 سپاسدگزاری. صمیمانه سپاسگزاری نمایند،داشته اند

.مراتب بیش از عدم بیارگیری پیش تیمار باشد

واو از سرکار وانم رسدایی (کارشدناس آزمایشدگاه
 آقایان آینده و بیدک ندژاد ( آزمایشدگاه آنداییز،)ژنتیک

سپاسگزاری

.دستگاهی) ضروری است
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