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vulgaris Beijerinck and cyanobacter Spirulina (Arthrospira) platensis
Gomont, and influence of dye on their physiological and biochemical
indices
Zahra Moradi1, Maryam Madadkar Haghjou1*, Mahmoud Zarei2
1.

Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Lorestan University, Khorramabad, Iran
2.
Department of Applied Chemistry, Faculty of Chemistry, University of Tabriz, Iran

Abstract
Removal of undesirable pollutants from aquatic ecosystems, which is caused by
discharge of large amounts of industrial and urban pollutants into water resources,
requires efficient, cost-effective and environmentally friendly technologies, such as
phycoremediation. In this biological process, the physiological ability of some algal and
cyanobacterial species in detoxifying pollutants such as textile dyes is used. In the
present study, the ability of eukaryotic green alga Chlorella vulgaris and prokaryotic
cyanobacter Spirulina platensis for decolorization of Direct Blue 129 (DB129) dye at
zero (control), 20 and 60 mg. L-1 was studied during one week. Evaluations of
physiological indices were performed on 1, 3 and 7 days of growth. C. vulgaris showed
a higher percentage in removal efficiency than S. platensis. Dye treatment increased
growth indices; Xm (maximum cell concentration), Px (cell productivity) and µm
(maximum specific growth rate) and decreased td (doubling time) in C. vulgaris,
compared to the control, but astaxanthin showed a higher increase in S. platensis. Chl a,
Chl b and total carotenoid contents were increased in C. vulgaris alga at both
concentrations of dye, and at 20 mg. L-1 in S. platensis, compared to control.
Phycobilins were also increased in treated S. platensis. The highest concentration of dye
(60 mg. L-1) caused the highest soluble carbohydrate production in both
microorganisms. Along with an increase in dye concentration (unlike S. platensis)
protein content was also increased in C. vulgaris. In general, it seems that C. vulgaris
has a higher ability in decolrization and is more tolerant to DB129 dye stress than S.
platensis.
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چکیده
حذف آاليندههای نامطلوب از اکوسیستمهای آبیی کیه بیهعلت تخلییة آالينیدههای صینتتی و شیهری حاصیل
شدهاند ،به فناوریهای کارا ،مقرونبهصرفه و سازگار با محیطزيست نیاز دارد؛ در ايی فراينید زيسیتی ،توانیايی
فیزيولوژيک جلبکها و باکتریها برای حذف و سمیتزدايی آاليندههايی نظیر مواد رنگزا استفاده میشیود.
در پژوهش حاضر ،توانايی جلبک سبز  Chlorella vulgarisو سیانوباکتر  Spirulina platensisدر رنگزدايی
مادة ) Direct Blue-129 (DB129در غلظتهای صفر (شاهد) 20 ،و  60میلیگرمبرلیتر رنیگ ییی يیک هفتیه
بررسی شید و شیاخ

های فیزيولوژيیک در روزهیای اول ،سیوم و هفیتم رشید انیدازه گییری شیدند .درصید

رنگزدايی  C. vulgarisبیشتر از  S. platensisبود .تیمار رنگ سبب افیزايش شیاخ

های رشید ( Xmبیشیینة

تیودة سیلولی)( Px ،تولییدا سیلولی)( µm ،بیشیتري سیرعت رشید ويیژه) و کیاهش ( tdزمیان دوبرابرشییدن
سیلولها) در  C. vulgarisدر مقايسیه بییا نمونییة شیاهد (بییرخ ف تیر یر آن بییر  )S. platensisشید ،امییا مقییدار
آستاگزانتی در  S. platensisافزايش بیشتری نشان داد .مقادير کلروفیل  ،aکلروفیل  bو کاروتنوئید کل در

C.

 vulgarisدر هیر دو غلظیت رنیگ و صیرفا در غلظیت  20میلیگرمبرلیتیر در  S. platensisنسیبت بیه شیاهد و
فیکوبیلی ها در  S. platensisافزايش يافتند .غلظت  60میلیگرمبرلیتر سبب بیشتري تولید مقیدار کربوهییدرا
محلول در هر دو ريزموجود شد و با افزايش غلظت مادة رنگزا ،مقدار پیروتیی در  C. vulgarisبیرخ ف

S.

 platensisافزايش يافت؛ درمجموع ،به نظر میرسد توانايی  C. vulgarisدر رنگزدايی و تحمل آن نسیبت بیه
تنش حاصل از مادة رنگزای  DB129در مقايسه با  S. platensisبیشتر است.
واژههای کلیدی :آاليندگی ،پااليش زيستی ،پساب نساجی ،رنگزدايی
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مقدمه.

اي موضوع سبب متطوفشدن توجیه زيیاد بیه ايی

در میییان ترکیبییا آالينییدة محیطزيسییت ،مییواد

موجییودا بییرای تصییفیة پسییابهای حییاوی مییواد

رنییگزای حاصییل از صیینايگ رنگییرزی و نسییاجی

رنیگزای نسیاجی شیده اسیت (Saratale et al.,

قابلیییت پااليششییدن سییاده را ندارنیید و ازايیی رو،

) .2011سییلولهای جلبکییی بییهعلت گسییتردهبودن

دشواریهای فراوانی در زمینة حذف آنهیا از محییط

سییطو و وجییود گروههییای شیییمیايی روی ديییوارة

وجود دارند؛ يکیی از مهمتیري داليیل ايی امیر آن

سلولی دارای قابلیت جیذب زيادیانید؛ درحقیقیت،

است که مواد رنیگزای مصینوعی متمیوال سیاختار

ديییوارة سییلولی جلبکهییا نقییش مهمییی در فراينیید

مولکولی آروماتییک و پییییدهای دارنید کیه سیبب

جییییذب دارد و جايگاههییییايی را بییییرای جییییذب

پايداری آنها و دشوارشدن فراينید تجزيیة ايی میواد

الکترواستاتیک فراهم میکند که ترکیبا

متفیاوتی

میشیود ) .(Fu and Viraraghavan, 2001برخیی

را بیه خیود متصیل میکننید (Rasolzadeh et al.,

بررسیییها در زمینییة آ ییار منفییی مییواد رنییگزا بییر

)2019؛ همینییی پژوهشهییا نشییان دادهانیید ايیی

موجییودا آبییزی نظیییر ماهیهییا ،سختپوسییتان،

سلولها بهواسطة برخیی آنزيمهیای خیود میتواننید

گیاهییان آبییزی و جلبکهییا نشییان دادهانیید مییواد

ترکیبا کربنی آلی و غیرآلیی را متیابولیزه کننید و

رنیییگزای آزو ) (Azo dyesسیییبب اخیییت ل در

اي ويژگی آنها را قادر میکند آالينیدهها را تجزيیه

فرايندهايی مانند زندهمانی ،تکثیر و مصرف اکسیژن

و مواد تجزيهشده را بهشکل منبگ غذايی برای تولیید

در ماهیها و مژهداران کوچک میشوند و از یريیق

زيسیتتودة سیلولی اسیتفاده کننید (Rawat et al.,

کاهشدادن نفیو نیور ،در فتوسینتز و رشید گیاهیان

2011; Dmytryk et al., 2014; Osundeko et .

آبزی و جلبکها اخت ل ايجاد میکنند (Novotný

) .al., 2014زيسییتتودة جلبکییی منبییگ رنگیزههییا،

;.et al., 2006; Almeida and Corso, 2014

لیپیدها ،پروتیی هیا و اسییدهای چیرب اسیت کیه در

)2015

al.,

et

 .Movafeghiاسیییییتفاده از

صییینايگ مختلییی

نظییییر کشیییاورزی ،داروسیییازی،

زيسیییتپااليی بیییرای رنیییگزدايی و تصیییفیة میییواد

رنگیییرزی و تولیییید سیییوختهای زيسیییتی اسیییتفاده

رنیییگزای مصییینوعی بیییهعلت سیییازگاربودن بیییا

میشییوند .ايیی ريزموجییودا ترفیییت فتوسیینتزی

محیطزيست ،مقرونبهصرفهبودن ،تولید پسماندهای

زيادی دارند و اکسییژن محلیول محییط را از یريیق

کمتر ،تولیید فراوردههیای غیرسیمی و مصیرف آب

فتوسیییینتز افییییزايش میدهنیییید و سییییبب کییییاهش

کمتیییر در مقايسیییه بیییا روشهیییای فیزيکوشییییمیايی

دیاکسییییدکرب و درنتیجیییه ،کیییاهش گازهیییای

مناسبتر است ) .(Bafana et al., 2011موجیودا

گلخانییهای میشییوند ;(Rawat et al., 2011

فتوسییینتزکننده نظییییر سییییانوباکترها و جلبکهییییا

) .Renuka et al., 2015استفاده از جلبکهیا بیرای

پراکنییدگی منحصییربهفرد و گسییتردهای در بیشییتر

پااليش پسابها و تولید همزمان سیوخت زيسیتی و

زيستگاههای یبیتی سراسر جهیان و تحمیل درخیور

ترکیبا ارزشمند غذايی و دارويی ،ع وهبیر اينکیه

توجهی نسبت به تنشهای زيستمحیطی دارنید کیه

سییبب کییاهش هزينییة پییااليش پسییابها میشییود،
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کییاهش هزينییة کشییت جلبکهییا و صییرفهجويی در

پرسیییلولیاند و در محیطهیییا و آبهیییای گیییرم و

مصرف آب شیري را در پی دارد؛ زيیرا پسیابهای

نیمهگرم دنیا زندگی میکنند و ديیوارة سیلولی آنهیا

حاوی میواد رنیگزا تمیام میواد و عناصیر ضیروری

از شبکة ماکرومولکولی چندبتیدی متخلخیل شیامل

الزم بییرای رشیید جلبکهییا ماننیید کییرب  ،نیتییروژن،

پپتییدوگلیکانها ،تیکورونیکاسیید (Teichuronic

فسییفا  ،آمونیییوم و برخییی فلییزا ماننیید آهیی ،

) ،acidتیکوئیکاسییید ) ،(Teichoic acidبرخییی

کیادمیوم و روی را دارنید ;(Diniz et al., 2017

پلیساکاريدها و پروتیی ها تشیکیل شیده اسیت کیه

) .Yaseen and Scholz, 2019پژوهشهییا نشییان

گروههییای کربوکسیییلی ،هیدروکسیییلی و فسییفا

میدهنیید سییییانوباکترها ،موجیییودا پروکیییاريوتی

دارنید ) .(Sánchez et al., 2003گزارشهیا نشیان

فتوسیینتزکنندهایاند کییه توانییايی بسیییار خییوبی در

میدهند برخیی گروههیای روی ديیوارة Spirulina

تصییفیة پسییابها ازجملییه رنگهییای نسییاجی دارنیید

(مشییابه بییا  )Chlorellaبرخییی مییواد را روی خییود

).(Dellamatrice et al., 2017

متصییل و آنهییا را از محیییط ایییراف جییدا میکننیید

میکروجلبییک  ،Chlorella vulgarisجلبییک
تکسییلولی يوکییاريوتی و فتوسیینتزکننده اسییت .بییر

)(Dmytryk et al., 2014؛ ايی سییانوباکتر اهمییت
غذايی بسیاری نیز دارد.

اساس منابگ ،ديیوارة سیلولی ريزجلبیک Chlorella

نظیییر بیییه اهمییییت میکروجلبیییک  Chlorellaو

قادر به جذب سطحی برخی میواد و ترکیبیا اسیت

سیییییانوباکترهايی نظیییییر  Sprirulinaدر تصییییفیة

) .(Dmytryk et al., 2014رشیید سییريگ ،آسییان و

پسابهای رنگی نساجیها و سیاير مصیارف مراکیز

تحمیییل زيیییاد ريزجلبیییک  C. vulgarisدر برابیییر

صیینتتی ،اي ی ريزموجییودا در کنییار يکییديگر در

تنشهای محیطی سبب شده است اي جلبیک بیرای

برخییی مطالتییهها بررسییی و ازنظییر توانییايی و میییزان

استفاده در تصفیة پسابها ،صنايگ غیذايی ،دارويیی،

تصفیة تتدادی از رنگها مقايسه شیدهاند (Lebron

کشییاورزی و تولییید سییوخت زيس یتی مناسییب باشیید

)et al., 2018 ; El-Sheekh et al., 2018؛ هرچنید

).(Safi et al., 2014

مطالتة شاخ

های فیزيولوژيک آنها کمتیر میدنظر

سیانوباکتر  ،Spirulina platensisريزموجیودی

قییرار گرفتییه و مطالتییة مقايسییهای در زمینییة رنییگ

است که سازوکار خود را بسیته بیه شیرايط محیطیی

دايرکت بلو  (DB129) 129انجیام نشیده اسیت .بیر

تغییییر میدهییید .ايییی ريزموجییود میتوانییید رشییید

اساس منابگ ،فتواتوتروفهايی نظییر میکروجلبکهیا

فتیییییوتروفی ) ،(Photoautotrophicهتروتروفیییییی

و سییانوباکترها از موجییودا بسییار مهییم در تصییفیة

) (Heterotrophicيییییییییییییا میکسییییییییییییوتروفی

پسابهای صنتتی بیه شیمار میآينید؛ زيیرا ع وهبیر

) (Mixotrophicداشته باشد و اي ويژگیی ،زيسیت

انجییام عمییل تصییفیه ،گییاهی از رنییگ بهشییکل مییادة

سلول را در شرايط کمبود نور و حضور مواد آلیی و

مغییذی اسییتفاده میکننیید و میییزان برخییی ترکیبییا

آالينیدهها میسیر میکنید).(Sánchez et al., 2003

مغییذی درون سییلولها يییا رشیید خییود را افییزايش

ايیییی ريزموجییییودا پروکییییاريوتی ،ريسییییهای و

میدهند .زيستتودة تر يا خشک حاصیل در تغذيیه
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و نییز بهشیکل کییود بیرای گیاهییان اسیتفاده میشییود

غلظتهییای مختلیی

).(Brar et al., 2017

(ترکیییب آالينییده) بییر میییزان رشیید و زيسییتتودة

نتايج تجزيیهوتحلیل شییمیايی ريزموجیودا

S.

مییادة رنییگزای مطالتهشییده

نمونیههای يادشیده اسییت؛ همینیی مطالتیة احتمییال

 platensisو  C. vulgarisنشیییان دادهانییید ايییی

افیییزايش ترکیبیییا ارزشیییمندی نظییییر پیییروتیی ،

ريزموجیییودا سرشیییار از رنگدانیییههای زيسیییتی

کربوهیییدرا و رنگدانییهها تحتتییر یر غلظتهییای

آستاگزانتی هسیتند .آسیتاگزانتی  ،کاروتنوئییدی از

مختل

مادة رنگزا در دسیتورکار پیژوهش حاضیر

نوع گزانتوفیل و مکمل غذايی مفیید حیاوی عوامیل

قرار دارد.

آنتیاکسیدان و ضدتومور اسیت (Sánchez et al.,

) .2003; Safi et al., 2014ريزموجیودا يادشیده
حیییاوی پروتیی هیییا ،کربوهییییدرا ها ،ويتامی هیییا،
آمینواسیییدهای ضییروری ،مییواد متییدنی مغییذی و
اسیییدهای چییرب ضییروریاند کییه ارزش غییذايی و
دارويیی فراوانیی دارنید ;(Ambati et al., 2014
) .Yaakob et al., 2014ريزموجییود Sprirulina

منبگ رنگدانیههای زيسیتی فیکیوبیلیپروتیی ازجملیه
فیکوسیانی و آلوفیکوسیانی اسیت کیه کاربردهیای
مختلفیییی در صییینايگ غیییذايی و دارويیییی دارنییید
).(Yaakob et al., 2014
نتییايج برخییی آزمايشهییا و پژوهشهییا نشییان
دادهانیید مقییدار و نییوع ترکیبییا ارزشییمند درون
جلبکها و سیانوباکترها نظیر رنگیزههیا ،پروتیی هیا،
کربوهیییدرا ها و ترکیبییا آنتیاکسیییدانی بییر ا ییر
تغییییر شییرايط محیطییی يییا بهواسییطة وجییود برخییی
محرکها و مواد شیمیايی موجیود در محیطزيسیت
ريزموجیود و پسیابها تغیییر میکنید (Sharma et

مواد و روشها
آمادهسازی محیطکشتها و طراحیی تیمارهیا:

جلبیک  C. vulgarisاز مجموعیة جلبکیی دانشیگاه
اصییفهان و سیییانوباکتر  S. platensisاز مجموعییة
جلبکی دانشگاه لرستان و تمام مواد الزم بیرای تهییة
محیطکشت سلولها از شرکتهای سیگما يا میرک
تهیه شدند .محیطکشت جانسون (Johnson et al.,

) 1968بییا اسییتفاده از  0/2( KH2PO4میلیمییوالر)،
 5( KNO3میلیمیییوالر) 5( MgSO4 ،میلیمیییوالر)،
 0/2( CaCl2میلیمییوالر) 5( FeCl3 ،میکرومییوالر)،
 5( Na2-EDTAمیکرومییییییییییییییوالر)1( CoCl2 ،
میکرومییوالر) 7( MnCl2 ،میکرومییوالر)1( ZnCl2 ،
میکرومیییییییییییییییوالر)1( (NH4)6MoO7.4H2O ،
میکرومییوالر) 1( CuCl2 ،میکرومییوالر)NaHCO3 ،
( 30میلیموالر) و محیطکشت زاروک (Raoof et

) al., 2006بییا اسییتفاده از 2( K2HPOمیلیمییوالر)،
 29( NaNO3میلیمییییییییوالر)8( MgSO4.7H2O ،
میلیمییوالر) 5( K2SO4 ،میلیمییوالر) CaCl2.2H2O

al., 2012; Battah et al., 2013; Cheng and
He, 2014; Renuka et al., 2015; Akbari and
Madadkar Haghjou, 2017; Pourbozorgi
)Rudsari et al., 2019؛ بنیابراي هیدف پیژوهش

میلیمیییوالر) 0/4( EDTA ،میلیمیییوالر)H3BO3 ،

حاضیر ،بررسیی و مقايسیة قابلییت جلبیک سیبز C.

( 46میلیمیییوالر) 9( MnCl2.4H2O ،میلیمیییوالر)،

 S.در

 1( ZnSO4.4H2Oمیلیمیییوالر)0/07( Na2MoO4 ،

رنگزدايی مادة رنگزای  DB129و بررسیی تیر یر

میلیمییییوالر) 0/5( CuSO4.5H2O ،میلیمییییوالر)،

 vulgarisو سیییییییییانوباکتر platensis

( 0/2میلیمیییییییییییییییوالر)0/03( FeSO4.7H2O ،
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 17( NaClمیلیمییییییییییوالر) و 196/4( NaHCO3

لیتییر در سییاعت ) (Mezzomo et al., 2010قییرار

میلیمیییوالر) تهییییه شیییدند .اسییییديتة محیطکشیییت

گرفتند .نمونیهبرداری سیلولها بیرای انیدازهگیری و

جانسون متادل  7/5و اسییديتة محیطکشیت زاروک

ارزيابی شاخ

های فیزيولوژيیک و بیوشییمیايی در

باتوجهبیه قلیادوسیتبودن سییانوباکتر S. platensis

روزهیییای اول ،سیییوم و هفیییتم انجیییام شییید .روش

روی  10/5تنظیم شد.

فريزکردن (در دمای منفی  20درجیة سیانتیگراد) و

مییادة رنییگزای  DB129بییا فرمییول شیییمیايی

آبکردن بافت تر و روش سونیکیش (سیه مرتبیه و

 C30H19N5Na2O7S2به گیروه میواد رنیگزای آزو

هر بار  10دقیقه در  80هرتیز) و ورتکی

شیديد در

تتلییق دارد و در پییژوهش حاضییر ،بییهمنظور بررسییی

حضور گلولههای شیشهای کوچک بیرای اسیتخرا

توانیايی رنیگزدايی ريزموجیودا  C. vulgarisو

ترکیبیییا درونسیییلولی نمونیییهها اسیییتفاده شیییدند

 S. platensisو تر یر اي ماده بر مقدار و نوع برخیی

).(Moraes et al., 2011

از ترکیبا درونسلولی آنها اسیتفاده شید .بیهمنظور
اعمیییال تیمیییار میییادة رنیییگزا ،مقیییدار  20و 60
میلیگرمبرلیتییییر مییییادة رنییییگزای  DB129بییییه
سوسپانسییییون سیییلولی هريیییک از نمونیییههای
 vulgarisو platensis

C.

 S.در هريیییییییییک از

محیطکشییتهای يادشییده اضییافه و يییک نمونییه نیییز
شاهد (بدون مادة رنگزا) در نظر گرفته شید .مییزان
مادة رنگزا بر اساس آزمونهای مقدماتی بهشیکلی
انتخییاب شیید کییه از آ ییار شییديد و کشیینده روی
سوسپانسیییون سییلولی اجتنییاب شییود ،ولییی تییر یر
تحريککنندگی محتمل آن بر رشید و تغیییر مقیدار
ترکیبییا درونسییلولی ريزموجییودا میسییر شییود
) .(Walsh, 1988سوسپانسییونهای سیلولی هريیک
از نمونییهها بییا کییدور نییوری ( 0/3در یییول مییو
 750نییانومتر) در شییرايط اسییتريل بییه محیطکشییتها
اضیییافه شیییدند (روز صیییفر) و پییی ازآن ،نمونیییهها
بهمیییید هفییییت روز در دمییییای  25±2درجییییة

آزمونهای رنگزدایی

درصد حیف میادر رنیگزا :ارل هیای حیاوی
هريک از سوسپانسیونهای سیلولی در محیطکشیت
همییراه بییا مییادة رنییگزا در دمییای  25±2درجییة
سییانتیگراد آزمايشییگاه قییرار داده شییدند .درصیید
حذف مادة رنگزا از رابطة  1تتیی شد.
رابطة 1

Dye removal (%)=[C0-Cn/C0]×100

 C0و  Cnبهترتیب غلظتهیای ابتیدايی و انتهیايی
مادة رنگزای ( DB129بر حسیب میلیگرمبرلیتیر)
در محیطکشییت را پیی از زمانهییای مییدنظر نشییان
میدهنیید ) .(Movafeghi et al., 2015غلظییت
نهییايی رنییگ بییا اسییتفاده از منحنییی کالیبراسیییون و
باتوجهبه مقادير متفیاو جیذب در برابیر غلظیت بیا
اسیپکتروفتومتر (میدل  ،T80 UV-Visibleشیرکت
 ،PG Instrumentsانگلستان) در ییول میو بیشیینة
مییادة رنییگزا ( 598نییانومتر) سیینجش شیید .محلییول
رويی (پ از سانتريفیوژ) سوسپانسیون سلولی بیدون

سانتیگراد ،شرايط نوری  100میکرومول فوتیون بیر

تیمار رنگ برای ب نیک و نمونیة محلیول رنیگ بیا

مترمربگ بر انیه ،دورة نیوری  16سیاعت روشینايی و

غلظییت مشییخ

اولیییه و بییدون سییلول بییرای شییاهد

 8ساعت تاريکی و هوادهی با پمپ هوا به مییزان 20

مثبت استفاده شد.
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.بررسی تأثیر مادر رنگزا بر شیاخصهای رشید

هفتم را بیان میکنند ).(Madkour et al., 2012
رابطة 4

 C. vulgarisو S. platensis

انییدازهگیری وزن خشییک نمونییهها :بییهمنظور
اندازهگیری وزن خشک جلبیک ،مقیادير همگنیی از
سوسپانسیییون سییلولی بهمیید  15دقیقییه در 13500
دوردردقیقییه سییانتريفیوژ شییدند و بییهمنظور حییذف

td (day-1)=(ln 2/µ)=0.693/µ

در رابطة  :td ،4زمان دوبرابرشیدن تیودة سیلولی و
 :µبیشتري سرعت رشد ويژة بهدستآمده از رابطة 2
را نشان میدهد ).(Madkour et al., 2012
.سنجش مییزان کلروفی هیای b, aو کاروتنوئیید

محیطکشت ،سطو زيستتودة تر دو تا سه بار بیا آب

ک در  C. vulgarisو  :S. platensisبیهمنظور اسیتخرا

دوبییارتقطیر شستشییو شیید .پ ی از خار شییدن کامییل

کلروفیلهییای  aو  bو کاروتنوئیییدها در جلبییک C.

محلول رويی ،زيستتودة تر بهدسیتآمده بهمید 8

 vulgarisاز ح ل استون  80درصد (Lichtenthaler

سییاعت در دمییای  55درجییة سییانتیگراد درون آون

) and Buschmann, 2001و بییهمنظور اسیییتخرا

خشییک و سییپ

وزن شیید .وزن خشییک بییر اسییاس

کلروفیییل  aو کاروتنوئییید کییل در  S. platensisاز
حی ل متیانول ) (Zavřel et al., 2015اسیتفاده شید.

گرمدرلیتر گزارش شد.
ارزیابی سایر شاخصهای رشد :رابطیههای  3 ،2و
 4برای محاسبة برخی از شاخ

های رشد شیامل Xm

رسییوب سییلولی از یريییق سییانتريفیوژکردن (مییدل
 ،Sigmaشرکت  ،16-4KSآلمیان) سیلولها بهمید

سییلولی)µm ،

 15دقیقه در  13500دوردردقیقه حاصیل شید .پی از

(بیشتري سرعت رشد ويژه) و ( tdزمیان دوبرابرشیدن

استخرا رنگیزههیای يادشیده بیه کمیک ح لهیای

(بیشییینة تییودة سییلولی)( Px ،تولیییدا

مربویه (استون  80درصد و متانول خال

سلولها) استفاده شدند.
رابطة 2

Px (mg/L/day)=(Xm-Xi)/tm

) ،لولیههای

حییییاوی عصییییارهها بهمیییید  7دقیقییییه در 7000

در رابطة  :Xm ،Cell productivity :Px ،2مقیدار

دوردردقیقه سانتريفیوژ شدند .مقادير کلروفیلهای ،a

بیشینة تودة سلولی بر حسب میلیگرم وزن خشک در

 bو کاروتنوئید کیل جلبیک  C. vulgarisبیر اسیاس

لیتر :Xi ،مقدار اولیة تودة سلولی بیر حسیب میلیگیرم

جذب نوری عصارة استونی با دستگاه اسیپکتروفتومتر

وزن خشییک در لیتییر و  :tmس ی کشییت (روز) اسییت

)میییییدل UV-Visible

).(Madkour et al., 2012

 ،Instrumentsانگلسییتان( در یییول مو هییای ،470

رابطة 3

)μm(division/day)=ln (x2-x1)/(t2-t1

 ،T80شیییییرکت

PG

 645و  662نییانومتر و از روابییط  6 ،5و  7محاسییبه و

در رابطییة  :μm ،3بیشییتري سییرعت رشیید ويییژه

محتوای کلروفیل  aو کاروتنوئیید کیل S. platensis

) :x1 ،(Maximum specific growth rateوزن

بییر اسییاس جییذب نییوری عصییارة متییانولی بییا دسییتگاه

خشییک تییودة سییلولی در زمییان  t1و  :x2وزن خشییک

اسپکتروفتومتر يادشده در یول مو های  665 ،470و

تودة سلولی در زمان  t2را نشان میدهید .زمانهیای t1

 720نییانومتر و از روابییط  8و  9محاسییبه و بییر حسییب

و  t2بهترتیب زمانهای ابتدا و انتهای دوره در فواصیل

میلیگرم رنگدانه در گرم وزن تر گزارش شدند.

زمانی روز صفر تا اول ،روز اول تا سوم و روز سوم تا
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رابطة 5

Chl a=11.24 A 661.6-2.04 A644.8

رابطة 6

Chl b=20.13 A 644.8-4.19 A 661.6

رابطة 7

Cx+c=(1000 A 470-1.90 Ca-63.14 Cb)/214

رابطة 8

)Chl a=12.9447(A 665-A 720

رابطة 9

Carotenoids=[1000(A 470-A 720)-2.86 Chla]/221

.سینجش مییزان رنزیزههیای فیکیوبیلید در
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S.

 652 ،615و  562نییانومتر بییا دسییتگاه اسییپکترومتر

 :platensisبییهمنظور بررسییی میییزان فیکوبیلی هییای

(مدل  ،Epochشرکت  ،BioTekانگلسیتان) ،مقیدار

موجییود در  ،S. platensisاسییتخرا رنگیزههییا بییر

فیکوبیلی ها یبق روابط  10تیا  13محاسیبه و مقیادير

اساس روش  Ajayanو همکاران ( )2012انجام شید

بر حسب میلیگرمبرگرم وزن خشک ارائه شدند.

و پ از خواندن جیذب عصیاره در ییول مو هیای
رابطة 10

Phycocyanin(C-PC)={A615-(0.474×A652)}/5.34

رابطة 11

Allophycocyanin(APC)={A652-(0.208×A615)}/5.09

رابطة 12

Phycoerythrin(PE)={A562-(2.41×PC)-(0.849×APC)}/9.62

رابطة 13

Total phycobiliprotein=PC+APC+PE

سیینجش آسییتاگزانتید :بییهمنظور انییدازهگیری

در  13500دوردردقیقه سیانتريفیوژ و محلیول رويیی

آسییتاگزانتی  ،ابتییدا محلییول دیمتیلسولفوکسییايد

تخلیه شد؛ سپ

بهمنظور حذف تداخل رنگدانیهها،

) (DMSOبه رسوب خشک نمونیهها افیزوده شید و

ابتدا استون  100درصد افزوده و دوبیاره سیانتريفیوژ

نمونهها بهمد  30دقیقیه در حمیام آب گیرم

در  13500دوردردقیقه بهمد  15دقیقیه انجیام شید

( 95درجییة سییانتیگراد) قییرار گرفتنیید و پ ی ازآن،

) .(Marshall, 1986رسوب برداشتشده در اتیانول

سییانتريفیوژ شییدند .پ ی از برداشییت مییايگ رويییی و

 80درصد با حداقل سه بار فريز -وب -سیونیک و

افزودن استون ،دوباره عصیارة جلبکهیا سیانتريفیوژ

ورتکی

همیوژن و دوبیاره سیانتريفیوژ شید .پی از

شیید .میییزان جییذب محلولهییا در یییول مییو 489

جداسازی مايگ رويیی ،رسیوب باقیمانیده دوبیاره بیا

نییانومتر بادسییتگاه اسییپکتروفتومتر (میییدل ،Epoch

اتییانول همییوژن شیید و پیی از ورتکیی

شییديد و

شییرکت  ،BioTekانگلسییتان) خوانییده شیید .مقییدار

سیییانتريفیوژ ،میییايگ رويیییی جیییدا و بیییا محلیییول

آستاگزانتی بیر حسیب میلیگیرم رنگدانیه بیر گیرم

بهدستآمده از مرحلة پیش مخلوط شد و سیپ

بیه

وزن خشک جلبکها با استفاده از ضريب خاموشیی

روش آنترون بر ا ر واکنش با سولفوريکاسیید (72

 1/25×105لیتر بر مول بیر سیانتیمتر محاسیبه شید و

درصد) در گرما (  100درجة سیانتیگراد) سینجیده

نتايج گزارش شدند ).(Régnier et al., 2015

شیید ) .(Irigoyen et al., 1992میییزان جییذب در

سپ

.سیینجش میییزان کربوهیییدرام محلییو :ک ی :

یییول مییو  625نییانومتر بییا دسییتگاه اسییپکتروفتومتر

سوسپانسیون سلولی برداشتشیده بهمید  15دقیقیه

(مدل  ،Epochشرکت  ،BioTekانگلستان) خوانیده

90

زيستشناسی گیاهی ايران ،سال يازدهم ،شمارة چهل و دوم ،زمستان 1398

و گلییوکز خییال

یییول مییو  595نییانومتر بییا دسییتگاه اسییپکتروفتومتر

بییرای رسییم منحنییی اسییتاندارد

(مدل  ،Epochشرکت  ،BioTekانگلستان) خوانیده

استفاده شد.

شیید و نتییايج بییر حسییب میلیگرمبرگییرم وزن تییر

سنجش مقدار پیروتيید محلیو ::بیهمنظور تهییة

گزارش شدند.

عصییاره ،سوسپانسیییون سییلولی برداشتشییده پ ی از
سانتريفیوژ بهمد  15دقیقه در  13500دوردردقیقیه

تحلییی آمییاری :تمییام آزمايشهییا در  3تکییرار

و دورريخت محلول رويی ،بیافر اسیتخرا روی آن

انجیییام شیییدند و آنیییالیز واريیییان

 ANOVAروی

ريخته شد و سه بار مراحیل فريیز -وب و سیونیک

دادهها انجام شید .مقايسیه مییانگی دادههیا از یريیق

را گذراند .بافر استخرا با اسییديتة  7/8شیامل 100

آزمییون دانکی در سییطو احتمییال  P<0/05انجییام و

میلیمییوالر  5 PVP-40 ،Tricine–KOHدرصیید5 ،

نرمافزار  ،SPSSنسخة  16برای بررسی آماری نتیايج

میلیمییوالر مرکاپتواتییانول و گلیسییرول  20درصیید

استفاده شد.

) (Smirnoff and Colombe, 1988بییود کییه بییه
نتایج

رسوب حاصل از سانتريفیوژ در مرحلیه پییش اضیافه

تحلیل آماری واريان

شیید.پ از اتمییام مراحییل فريییز -وب و سییونیک،

دادههیا (جیدولهای  1و

دوباره سانتريفیوژ انجیام و از محلیول رويیی حاصیل

 )2نشیییان میدهییید آ یییار اصیییلی و متقابیییل نیییوع

برای سینجش مقیدار پیروتیی محلیول و از پیروتیی

ريزموجود ،غلظت رنگ و زمان نمونیهبرداری روی

آلبییومی گییاوی بییرای اسییتاندارد (مطییابق بییا روش

تمییام شییاخ

 )Bradford, 1979استفاده شید .جیذب نمونیهها در

متنادار است.

جدول  -1میانگی مربتا

شاخ

جدول تجزيه واريان

های ارزيابیشییده در سییطو  1درصیید

های ارزيابیشده شامل وزن خشک ،کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bکاروتنوئید،

آستاگزانتی در  C. vulgarisو  S. platensisبر ا ر نوع ريزموجود ،غلظت رنگ (صفر 20 ،و  60میلیگرمبرلیتر) و روز نمونهبرداری
(روزهای اول ،سوم و هفتم)؛ * و ** بهترتیب متناداری در سطو احتمال  5و  1درصد را نشان میدهند.
درجة آزادی

وزن خشک

کلروفیل a

کلروفیل b

کاروتنوئید

آستاگزانتی

منبگ تغییرا
نوع ريزموجود

1

**1/7×7-10

**0/004

**0/15

**0/05

**0/02

غلظت رنگ

2

**1/5×7-10

**0/006

**0/002

**0/001

**0/06

روز

2

**1/3×7-10

**0/015

**0/001

**0/004

**0/08

2

**9/8×7-10

**0/003

**0/001

**0/002

**0/04

7-

نوع ريزموجود×غلظت
رنگ
نوع ريزموجود×روز

2

**2/8× 10

**0/005

**0/002

**0/004

**0/1

غلظت رنگ×روز

4

**1/2×7-10

**0/048

**0/004

**0/008

**0/08

4

**1/5×7-10

**0/02

**0/004

**0/002

**0/1

نوع ريزموجود×غلظت
رنگ×روز
خطا

36

جمگ کل

54

10-

7/7 × 10

5-

1/1× 10

6

2/5 × 10-

6-

2/2× 10

0/000
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جدول  -2میانگی مربتا

جدول تجزيه واريان

شاخ
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های ارزيابیشده شامل ( PCفیکوسیانی )( APC ،آلوفیکوسیاتی )،

PE

(فیکواريتري )( PBP ،فیکوبیلیپروتیی ) ،کربوهیدرا محلول و پروتیی در  C. vulgarisو  S. platensisبر ا ر نوع ريزموجود ،غلظت
رنگ (صفر 20 ،و  60میلیگرمبرلیتر) و روز نمونهبرداری (روزهای اول ،سوم و هفتم) ؛ * و ** بهترتیب متناداری در سطو احتمال 5
و  1درصد را نشان میدهند.
منبگ تغییرا

درجة
آزادی

PC

APC

PE

PBP

کربوهیدرا
محلول

پروتیی

نوع ريزموجود

1

**27/4

**85/3

**3/6

**267/7

**462/7

** 0/5

غلظت رنگ

2

**2/9

**1/4

**0/115

**10/4

**3466/4

**0/014

روز

2

**0/3

**1/8

**0/022

**3/4

**2668/5

**0/084

2

**2/9

**1/4

**0/115

**10/4

**1063/06

**0/017

نوع ريزموجود×روز

2

**0/3

**1/8

**0/022

**3/4

**2666/9

**0/057

غلظت رنگ×روز

4

**0/2

**0/5

*0/001

**1/4

**410/3

**0/018

4

**0/2

**0/5

**0/001

**1/4

**2157/1

**0/016

خطا

36

0/001

0/002

0/00

0/005

0/549

جمگ کل

41

نوع ريزموجود×غلظت
رنگ

نوع ريزموجود×غلظت
رنگ×روز

5-

2/6× 10

.تأثیر غلظت اولیۀ مادر رنگزا در میزان حف

مادة رنگزا منجر میشود .بیشتري مقدار حذف در

آن .توسط ریزموجودام  C. vulgarisو :S. platensis

دو ريزموجود  (A) C. vulgarisو S. platensis

کارايی  C. vulgarisو  S. platensisدر حذف

) (Bدر غلظت  20میلیگرمبرلیتر بهترتیب متادل

( 20و  60میلیگرمبرلیتر) مادة

 42/85و  27/5درصد بود؛ همینی میزان حذف

رنگزای  DB129یی دورة هفتروزة آزمايش و

رنگ در نمونههای يادشده با افزايش غلظت مادة

میزان حذف مادة رنگزا تتیی شد (شکل  .)1نتايج

رنگزا به  60میلیگرمبرلیتر بهترتیب به  35/15و

نشان دادند افزايش غلظت مادة رنگزای DB129

 12/78درصد کاهش يافت.

غلظتهای مختل

از  20به  60میلیگرمدرلیتر به کاهش کارايی حذف
B

A

شکل  -1تر یر غلظت اولیة مادة رنگزای  DB129بر درصد حذف آن بهوسیلة  (A) C. vulgarisو  (B) S. platensisدر روزهای اول،
سوم و هفتم .مقادير میانگی سه تکرار SD ±هستند.
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.تأثیر مادر رنگزا روی شاخصهای فیزیولوژیک

 µmو کاهش  tdدر جلبک  C. vulgarisدر مقايسه با

 :S.نتايج تیمار

نمونة شاهد میشود (جدول  ،3ال )؛ برعک  ،تیمار

رنگ

يادشده در  S. platensisبه کاهش مقادير

رشد  C. vulgarisو

platensis

سوسپانسیونهای سلولی با غلظتهای متفاو

در دو سطو  20و  60میلیگرمبرلیتر نشان داد تیمار
ريزموجودا
شاخ

با هر دو غلظت رنگ سبب افزايش

های رشد نظیر ،Px Cell productivity ،Xm

جدول  -3شاخ

شاخ

های رشد  Px ،Xmو  µmو افزايش  tdدر اي

ريزموجود نسبت به نمونة شاهد منجر شد (جدول ،3
ب).

های رشد بیشتري مقدار وزن خشک ) ،)Px( Cell productivity ،(Xmبیشتري سرعت رشد ويژه ( ،)µmزمان

دوبرابرشدن تودة سلولی ( )tdدر ( C. vulgarisال ) و ( S. platensisب) در روزهای اول ) ،(Aسوم ) (Bو هفتم ) (Cدر محیطکشتهای
نمونة شاهد (غلظت صفر مادة رنگزا) و تیمارشده با غلظتهای  20و  60میلیگرمبرلیتر مادة رنگزای  .DB129دادهها میانگی  3تکرار
 ±انحراف متیار هستند و حرفهای متفاو  ،اخت ف در سطو احتمال  p<0/05بر اساس آزمون دانک را بیان میکنند.

(الف)
تیمار
(غلظت رنگ-

) Xm (g. l

) Px (mg. l . d

-1

0/6 ± 0/004

e

-1

-1

-1

) µm (div. day

-1

) td (day

روز)
0-A

g

0-B

0/7 ± 0/02

0-C

c

0/9 ± 0/02

20-A

f

h
c

60-B
60-C

4/8 ± 0/05

83/3 2±/2

60-A

a

176/7 5±/8

c

0/8 0±/01

0/8 ± 0/02

a

383/3 5±/8
234/6±4/9

b

1/1 0±/03
1/2 0±/06

0/8 ± 0/006

e

h

5/2 ± 0/03

f

20-C

a

60/9 3±

±120 5/8

d

d

0/9 ± 0/007

a

b

d

1/02 ± 0/03

1/8 ± 0/02

0/4 ± 0/005

g

0/6 0±/02

20-B

f

73/5±3/8

e

b

4/7 ± 0/02

d

108/3 2±/08

d

105/2 7±/3

g

0/9 ± 0/003

a

5/9 ± 0/01

e

2/2 ± 0/01

g

0/94 ± 0/01

0/15 ± 0/0006

f

0/14 ± 0/0008

g

0/14 ± 0/001

f

b

0/8 ± 0/003

0/12 ± 0/0003

h

e

0/3 ± 0/001

0/73 ± 0/0079

c

(ب)
تیمار
(غلظت رنگ -

-1

) Xm (g. l

-1

) Px (mg. l . d

) µm (div. day

893/3 ± 5/8

6/8 ± 0/006

-1

-1

-1

) td (day

روز)
0-A

b

1/2 ± 0/0001

a

a

0/1 ± 0/0005

g

0-B

1/1 ± 0/0001b

264/4 1±/9d

2/2 ± 0/006 d

0/31 ± 0/004 e

0-C

1/5 ± 0/0002 a

184/8 0±/8 f

1/02 ± 0/02 f

0/68 ± 0/01

20-A

0/9 0±/0001c

603/3 5±/8 c

6/4 ± 0/09 b

0/1 ± 0/0014 f

20-B

0/9 0±/0001c

201/1 ± 1/9 e

5/3 ± 0/09 c

0/13 ± 0/002 f

20-C

0/9 ± 0/0001c

97/6 2±/2 g

0/9 ± 0/02 f

0/8 ± 0/013 b

60-A

1/2 ± 0/0001b

788 3±/5 b

a

6/6 ± 0/12

0/1 ± 0/0012 g

60-B

0/6 0±/0001d

66/7 ± 1/8h

e

1/8 ± 0/13

0/38 ± 0/026 d

60-C

0/4 0±/00001e

12/9 1±/4 i

0/6 ± 0/06 g

1/1 ± 0/027 a

c
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.تأثیر غلظت های مختلف مادر رنگزا بر مقدار

.تأثیر غلظتهای مختلف مادر رنگزا روی

S.

رنزیزه های فیکوبیلید در  :S. platensisهمانگونه

 :platensisشکل  ،2مقدار رنگیزههای C. vulgaris

که در شکل  3مشاهده می شود متموال مقادير انواع

و  S. platensisرا تحت تر یر تیمار مادة رنگزا

فیکوبیلی های  S. platensisدر تیمارهای مادة

رنگدانهها از

رنگ زا در روزهای اول ،سوم و هفتم نسبت به

روز اول تا هفتم در نمونههای تیمارشده با

نمونه های شاهد (در همان روزها) افزايش نشان

رنگ نسبت به يکديگر يکسان

میدهند؛ بهیوری که در روز اول ،بیشتري میزان

نبود و در زمینة نمونة شاهد ،بیشتري مقدار در روز

افزايش اي رنگیزه ها نسبت به نمونة شاهد مشاهده

کاهش در روز هفتم در هر دو نمونه

(شکل ،)A ،3

.رنزیزههای فتوسنتزی در  C. vulgarisو

نشان میدهد ) . (A-Eروند تغییرا
غلظت های متفاو
سوم و سپ

می شود .مقادير فیکوسیانی

مشاهده شد .نمونه های تیمارشده در غلظتهای 20

آلوفیکوسیانی (شکل  ) B ،3و فیکواريتري (شکل

و  60میلی گرم مادة رنگ زا ،گاهی در روز سوم و

 )C ،3در غلظت 20میلیگرمبرلیتر مادة رنگزا در

گاهی در روز هفتم ،بیشتري محتوای رنگدانهای

روز اول به ترتیب به میزان  47/7 ،71/03و 33/2

را نشان دادند .همان یور که در شکل مشاهده

درصد و در غلظت  60میلیگرمبر لیتر مادة رنگزا

می شود ،محتوای کلروفیل ( aشکل ،)A ،2

در روز اول به ترتیب به میزان  144/5 ،317/6و

کلروفیل ( bشکل  ) E ،2و کاروتنوئید کل (شکل

 86/0درصد نسبت به نمونة شاهد افزايش يافتند؛

 )C ،2جلبک  C. vulgarisدر غلظت 20

باوجوداي  ،مقدار فیکواريتري در روز هفتم و در

میلیگرمبر لیتر مادة رنگزا بهترتیب به میزان

غلظت  60میلیگرمبر لیتر مادة رنگزا بیشتر از

 247/89 ،196/63و  173/81درصد و در غلظت

ساير تیمارها بود .روند افزايشی در تمام روزهای

 60میلیگرمبر لیتر مادة رنگزا به ترتیب به میزان

آزمون از نمونههای شاهد بهسمت غلظت 60

 126/55 ،48/38و  26/545درصد نسبت به نمونة

میلیگرمدر لیتر مادة رنگزا برای محتوای

شاهد در روز هفتم افزايش يافت؛ درحالیکه،

فیکوسیانی و فیکواريتري مشاهده شد و در زمینة

مقدار کلروفیل ( aشکل  )B ،2و کاروتنوئید کل

رنگدانة آلوفیکوسیانی

ديده نشد .درمجموع،

(شکل  )D ،2در  S. platensisتیمارشده با مادة

محتوای رنگدانة فیکوبیلی کل سلول (شکل ،3

رنگ زا در روز هفتم صرفا در غلظت 20

 ) Dدر نمونة تیمارشده با غلظت  60میلیگرمبرلیتر

میلیگرمبرلیتر بهترتیب به میزان  34/91و 37/96

مادة رنگ زا از نمونة شاهد و نیز نمونة تیمارشده با

درصد نسبت به نمونة شاهد افزايش نشان داد و در

غلظت  20میلیگرم برلیتر بیشتر بود و بیشتري

غلظت  60میلیگرمبر لیتر افزايش نیافت .بیشتري

مقدار آن در روز اول و  24ساعت پ از تیمار

میزان کلروفیل  aو کاروتنوئید در S. platensis

رنگ مشاهده شد.

در روز سوم رشد و در نمونة شاهد مشاهده شد
(شکل  B ،2و .)D
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B

A

D

C

E

شکل  -2مقادير کلروفیل  ،(A) aکلروفیل (E) bو کاروتنوئید کل ) (Cدر جلبک  C. vulgarisو مقادير کلروفیل  (B) aو کاروتنوئید
کل ) (Dدر  S. platensisتیمارشده با غلظتهای مختل

مادة رنگزای  DB129در روزهای اول ،سوم و هفتم .دادهها میانگی 3

تکرار  ±انحراف متیار هستند و حرفهای متفاو  ،اخت ف در سطو احتمال  p<0/05بر اساس آزمون دانک را بیان میکنند.
.تأثیر غلظتهای مختلف مادر رنگزا بر
.محتوای رنزدانۀ آستاگزانتید در  C. vulgarisو

مختل

نمونهبرداری و تیمارهای مختل

بیشتر از

S.

جلبک  Chlorellaاست .در جلبک ،C. vulgaris

 :platensisشکل  4مقدار کاروتنوئید آستاگزانتی در

مقدار آستاگزانتی

در غلظتهای  20و 60

جلبک ( C. vulgarisشکل  )A ،4و S. platensis

میلیگرمبرلیتر مادة رنگزا در روز اول بهترتیب به

(شکل  )B ،4را نشان میدهد .نتايج پژوهش حاضر

میزان  7/1و  4/3درصد و در روز هفتم بهترتیب به

نشان دادند مقدار آستاگزانتی بر گرم وزن خشک

مقدار  16/1و  13/0درصد نسبت به نمونة شاهد

در  S. platensisبیشتر از مقدار آن در C. vulgaris

خود افزايش يافت (شکل )A ،4؛ درحالیکه در S.

آن در اي سیانوباکتر یی روزهای

 ،platensisمقدار آستاگزانتی در غلظتهای  20و

است و تغییرا
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مقدار آستاگزانتی
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در غلظت 20

 60میلیگرمبرلیتر مادة رنگزا در روز سوم

بیشتري

بهترتیب به میزان  58/8و  96/1درصد نسبت به

میلیگرمبرلیتر و در روز هفتم رشد در اي نمونه

نمونة شاهد افزايش يافت (شکل)B ،4؛ هرچند

مشاهده شد.
B

A

D

C

شکل  -3مقادير رنگیزههای فیکوسیانی ) ،(Aآلوفیکوسیانی ) ،(Bفیکواريتري ) (Cو فیکوبیلیپروتیی کل ) (Dدر

S. platensis

تیمارشده با غلظتهای  20و  60میلیگرمبرلیتر مادة رنگزای  DB129در روزهای اول ،سوم و هفتم .دادهها میانگی  3تکرار ±
انحراف متیار هستند و حرفهای متفاو  ،اخت ف در سطو احتمال  p<0/05بر اساس آزمون دانک را بیان میکنند.
B

شکل  -4محتوای رنگیزة آستاگزانتی در ريزموجودا

A

 (A) C. vulgarisو  (B) S. platensisتیمارشده با غلظتهای  20و 60

میلیگرمبرلیتر مادة رنگزای  DB129در روزهای اول ،سوم و هفتم .دادهها میانگی  3تکرار  ±انحراف متیار هستند و حرفهای
متفاو  ،اخت ف در سطو احتمال  p<0/05بر اساس آزمون دانک را بیان میکنند.
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.تأثیر غلظتهای مختلف مادر رنگزا بر
.محتوای کربوهیدرام محلو :در  C. vulgarisو

جلبک
کربوهیدرا

S.

 :platensisهمانیور که شکل  5نشان میدهد،
تغییرا

محلول در روز اول بر ا ر تیمار با

غلظت  60میلیگرمبرلیتر رنگ مشاهده شد؛ هرچند

افزايشی يا کاهشی منظمی در محتوای

کربوهیدرا

vulgaris

،C.

بیشتري

محتوای

کمتر از محتوای کربوهیدراتی بود که در

S.

محلول سلولها از روز اول تا هفتم

 platensisدر همی غلظت و یی روز سوم مشاهده

S.

شد (شکل  .)B ،5درکل ،غلظت  60میلیگرمبرلیتر

 platensisدر روز سوم ،روند افزايشی منظمی را بر

مادة رنگزا سبب بیشتري تحريک تولید مقدار

ا ر تیمار با غلظتهای  20و  60میلیگرمبرلیتر رنگ

کربوهیدرا محلول در هر دو نمونه شد.

رشد مشاهده نمیشود و تنها مقدار کربوهیدرا

نسبت به نمونة شاهد نشان میدهد (شکل  .)A ،5در
A

B

شکل  -5محتوای کربوهیدرا محلول در  (A) C. vulgarisو  (B) S. platensisتیمارشده با غلظتهای  20و  60میلیگرمبرلیتر مادة
رنگزای  DB129در روزهای اول ،سوم و هفتم .دادهها میانگی  3تکرار  ±انحراف متیار هستند و حرفهای متفاو  ،اخت ف در
سطو احتمال  p<0/05بر اساس آزمون دانک را بیان میکنند.

.تأثیر غلظتهای مختلف مادر رنگزا روی

 ،platensisروند افزايشی در مقدار پروتیی

محتوای پروتيید  C. vulgarisو  :S. platensisشکل 6

 vulgarisهمگام با تیمار نمونهها با مادة رنگزا و

محتوای پروتیی محلول در ( C. vulgarisشکل ،6

افزايش غلظت آن از  20به  60میلیگرمبرلیتر از

 )Aو ( S. platensisشکل  )B ،6را نشان میدهد.

روز اول تا هفتم رشد مشاهده میشود (شکل ،6
میزان پروتیی

در

C.

نتايج پژوهش حاضر نشان میدهند محتوای پروتیی

)A؛ باوجوداي  ،بیشتري

محلول در  S. platensisحدودا بیش از دو برابر

 platensisدر روز سوم و در تیمار با غلظت 20

مقدار آن در  C. vulgarisاست؛ اما برخ ف S.

میلیگرمبرلیتر مشاهده میشود (شکل .)B ،6

S.
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A

B

شکل  -6مقدار پروتیی ها در  (A) C. vulgarisو  (B) S. platensisتیمارشده با غلظتهای  20و  60میلیگرمبرلیتر مادة رنگزای
 DB129در روزهای اول ،سوم و هفتم .دادهها میانگی  3تکرار  ±انحراف متیار هستند و حرفهای متفاو  ،اخت ف در سطو احتمال
 p<0/05بر اساس آزمون دانک را بیان میکنند.

).Fawwaz and Abdullah, 2016

بحث.
تحلیییل آمییاری دادههییای حاصییل از تیمییار C.

دادههیای حاصییل نشییان میدهنید تییر یر رنییگ بییر
های رشد بسته بیه غلظیت

 vulgarisو  S. platensisبییا غلظتهییای مختلیی

فیزيولوژی سلول و شاخ

مادة رنگزای  DB129نشان داد تیر یر عوامیل نیوع

رنگ ،زمان نمونهبرداری و نیوع ريزموجیود متفیاو

ريزموجود ،غلظیت رنیگ و زمیان نمونیهبرداری بیر

است .سرعت رشید ويیژه يیا  ،µmمهمتیري شیاخ

های فیزيولوژيیک

رشیید بییرای بیییان موفقیییت اکولوژيییک يییا توانییايی

ارزيابیشییده در سییطو  1درصیید متنییادار اسییت .بییر

سازگاری گونه نسبت به تغییر شرايط محیط یبیتی يیا

اساس نتايج ،افزايش غلظیت میادة رنیگزا از  20بیه

آزمايشییگاهی اسییت )(Guevara et al., 2005؛

 60میلیگرمبرلیتییر بییه کییاهش کییارايی هییر دو نییوع

ازاي رو ،در پژوهش حاضر بیهمنظور تتییی ا یر میادة

سلول در حذف مادة رنگزا منجیر میشیود .برخیی

رنگزای  DB129بر رشد ريزموجودا مطالتهشیده

گزارشها نشان دادهاند سطو جذب بیشیتر و تمايیل

های رشید

بیشتر شاخ

های رشد و شاخ

به مقايسة سرعت رشد ويژه و ساير شاخ

زياد گروههای عاملی (مانند گروههای هیدروکسیل،

بی تیمارهیای مختلی

کربوکسیل ،آمینو ،فسفا و  )...موجود روی سیطو

 ،platensisمییادة رنییگزای  DB129تییر یر مثبتییی بییر

ديوارة ريزموجودا برای اتصال به عوامل خارجی،

رشیید نسییبی و سییاير شییاخ

های رشیید جلبییک C.

راهکاری برای جداسازی آالينیدهها از پسیابها بیه

 vulgarisاِعمال کرد؛ بهیوریکه بیا افیزايش غلظیت

 .(Dmytryk,کییاهش

های رشیید جلبییک بهبییود و

شییمار میآيیید )et al., 2014

مییادة رنییگزا ،شییاخ

پرداختیه شید و بیرخ ف S.

کیارايی دو نمونیة  C. vulgarisو  S. platensisدر

افزايش يافتند؛ بنابراي  ،بیه نظیر میرسید جلبیک C.

حذف رنیگ در غلظتهیای زيیاد میادة رنیگزا بیه

 vulgarisدر مقايسییه بیییا سیییانوباکتر S. platensis

ترفیت متی اتصال زيستتوده به عوامل خیارجی و

تحمل و سیازگاری بیشیتری نسیبت بیه شیرايط تنشیی

میزان سمیت مادة رنگزا نسیبت داده میشیود (Al-

آالينییدگی رنییگ  DB129دارد .بررسیییهای علمییی
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نشان میدهند پاسخ فیزيولوژيک و میزان رشید انیواع
مختلیی

ريزموجییود در شییرايط تیینشزا متفییاو

به شاهد نشان می دهد؛ اي مطلب و افزايش مقیدار
کلروفییل  aو کاروتنوئ یییدهايی ماننیید آسییتاگزانتی

اسیت )(Charioui et al., 2017؛ امیا سیازوکارهای

(در نمونییة  20میلیگرمبر لیتییر) و نیییز رنگدانییههای

دقیقی کیه سیبب سیازگاری برخیی ريزموجیودا بیا

فیکوبیلی (در نمونة  60میلیگرمبرلیتر) بیهويژه در

شرايط تنشزای حاصیل از پسیابها میشیوند ،هنیوز

روز هفتم رشد که يک هفته از اِعمال تنش گذشته

بییهخوبی شناسییايی نشییدهاند (Osundeko et al.,

است (شکلهای  3 ،2و  ،) 4احتمال وجود اخیت ل

) .2014بروز آ ار منفی مادة رنگزا بر سیرعت رشید

شديد در میزان فتوسنتز  S. platensisبر ا یر عامیل

های رشیید در S. platensis

رنگزا را کاهش می دهد؛ از سوی ديگیر ،بررسیی

(برای نمونه ،افیزايش زمیان دوبرابرشیدن زيسیتتودة

و مقايسة مقدار پروتیی سیلولی در  C. vulgarisو

سییلولی) را میتییوان بییه عوامییل مختلفییی نسییبت داد؛

( S. platensisشکل  ،) 6افیزايش درخیور توجیه و

ازجملییه اينکییه حضییور مییواد رنییگزا در آب سییبب

متناسیب بیا غلظیت رنیگ را در  C. vulgarisییی

کاهش نفو نور میشود و کاهش مییزان نیور ،عامیل

تمییییام روزهیییییای نمونیییییه برداری و بیییییرعک ،

مهمییییی در کییییاهش رشیییید برخییییی موجییییودا

افزايش نییییافت درخیییور توجیییه آن و در برخیییی

فتوسیینتزکننده بییه شییمار میآيیید (Zhang et al.,

نمونییهها ،کییاهش آن را در  S. platensisنشییان

) .2018گزارشها نشان دادهاند شرايط تینشزا سیبب

میدهد .پژوهشها نشان دادهاند تنشهای محیطیی

کیییاهش کیییارايی فتوسییینتز و درنتیجیییه ،کیییاهش

(نظیر تنش خشکی ،شوری ،تینش آالينیدهها و )...

فتالیتهای متابولیسمی میشود که اي امر به کیاهش

متابولیسییم پییروتیی را تحت تییر یر قییرار میدهنیید و

سرعت رشد نسبی سوسپانسیون سلولی منجر میشیود

بیوسنتز بسیاری از پروتیی های ويیژه و جديید (de

).(Benavente-Valdés et al., 2016

) novoرا سییبب میشییوند .اي ی پروتیی هییا ممک ی

ويییژه و سییاير شییاخ

نشان داده انید تیر یر مییزان

ا سییت در انتقییال سیییگنال ،دفییاع آنتیاکسیییدانی،

پژوهش های مختل

نیییور بیییر فتوسییینتز و تو لییییدا فتوسییینتزی انیییواع

بیوسییینتز اسیییمولیتها ،بانییید کردن فلیییزا و ...

يکسییانی نییدارد

مشارکت کنند ) .(Boo and Jung, 1999بیوسینتز

(Singh and Singh, 2015; Petsas and Vagi,
) 2017و می تواند عامل تفاو  C. vulgarisو S.

برخی از آنزيمهای آنتیاکسیدان تحتتیر یر تینش

موجییودا فتوسیینتزکننده شیید

 platensisو برتییییری vulgaris

 C.در زمینییییة

متابولیسم و رشد سلولی باشد؛ باوجوداي  ،بررسیی
مقدار کربوهیدرا محلیول در  S. platensisییی
پژوهش حاضر (شکل  ) B ،5نشیان داد مقیدار قنید
در شرايط تنش مادة رنگزا کاهش نمی يابد ،بلکه
مقیییدار آن در نمونیییههای تیمارشیییده بیییا  20و 60
میلیگرمبر لیتر مادة رنگ زا مقداری افزايش نسیبت

اکسیییداتیو مشییاهده شییده اسییت (Sharma and

) Dubey, 2005; Sharma and Dubey, 2019و
بنابراي  ،محتمیل اسیت حیداقل بخشیی از افیزايش
مقدار پروتیی در پاسخ به شرايط تنشزای حاصیل
از سمیت مواد رنگزا به علت فتالیت سازوکارهای
مقابلییه بییا تیینش ازجملییه حییذف گونییههای فتییال
اکسییژن باشید .همییان یور کیه گفتییه شید ،توانییايی
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افییزايش بیوسیینتز پییروتیی در شییرايط تیینش دارای

فراورده هییای پايییدار می شییوند و از واکنشهییای

نقییش مهمییی در افییزايش دادن پتانسیییل سییازگاری

زنجیییییره ای راديکییییالی جلییییوگیری میکننیییید؛

متابولیسیمی

ع وه بییییراي  ،پلی سییییاکاريدها در جداسییییازی و

سیلول را افیزايش میدهید )(Lee et al., 2019؛

خییار کردن راديکال هییای آزاد از سییلولها ايفییای

در اي زمینه به افزايش مقدار

نقش می کنند؛ درنتیجیه ،ايی میواد سیبب افیزايش

پروتیی هیايی نظییر  Psb R ،USP ،HSPو Psb Q

تحمییل سییلول و سییازگاری آن نسییبت بییه تیینش

موجود با شرايط تنشی است و قیدر
پژوهش های مختل
در تنش های مختلی

ازجملیه تینش میواد رنیگزا

(Danesi et al., 2004; Sasi et al., 2018; Lee
) et al., 2019اشاره کردهاند.

برخی پژوهشها ارتبیاط قیوی بیی محتیوای قنید
محلول و تحمل تنش را گیزارش کردهانید (Danesi

) .et al., 2004; Rosa et al., 2009افیزايش مقیدار
کربوهییییدرا های محلیییول در پاسیییخ بیییه شیییرايط
تنشزای حاصل از سمیت مواد رنگزا به روشهیای
متفاوتی در مقابله بیا تینش میؤ ر اسیت؛ بیرای نمونیه،
قندهای محلول در شرايط تنشزا بهشکل منیابگ تولیید
انرژی يا مولکولهای پیامرسان عمل میکنند و سیبب
تغیییییر بییییان ژنهیییای سییینتز آنتیاکسییییدانها و نییییز
فتالشییدن مسیییرهای انتقییال هورمونهییا میشییوند؛
همینییی قنییدهای محلییول سییبب تحريییک بیوسیینتز
کاروتنوئیییییدها (آنتیاکسیییییدانهای غیرآنزيمییییی)
میشیوند (Couée et al., 2006; Saranya et al.,

).2014; Movafeghi et al., 2015
اي واقتیت که ريزموجودا انرژی خود را در
شییییرايط تیییینش زا بییییرای سییییاخت سییییاختارهای
پلی سییاکاريدی بییه کییار می گیرنیید ،نشییان میدهیید
پلی سییاکاريدها ارتبییاط مهمییی بییا غلبییه بییر شییرايط
تنش زا دارند و احتماال سبب بقای سیلول میشیوند
) .(Tannin-Spitz et al., 2005برخی گزارشهیا
نشیییان دادهانییید پلی سیییاکاريدها بیییا فراهمکیییردن
هییییدروژن سیییبب تبیییديل راديکالهیییای آزاد بیییه

میشوند ).(El-sheekh et al., 2012
همییان یور کییه گفتییه شیید ،مقییدار رنگیزههییای
فتوسیینتزی (بییه ويژه کلروفیییل و کاروتنوئیییدها) در
نمونیههای بررسی شییده در پیژوهش حاضییر کییه در
مترض تیمیار میادة رنیگزای  DB129بودنید ،در
روز هفتم آزمون افیزايش يافیت .بیه نظیر میرسید
کاهش رنگدانه ها در روز سوم رشد با کاهش اولیة
رنگدانییهها تحت تییر یر تیینش و نیییاز بییه زمییان بییرای
سازگاری با محیط میرتبط باشید .پژوهشهیا نشیان
دادهاند وجود مواد رنیگزا در آب سیبب کیاهش
نفو نور میشود و در پاسخ به کاهش مقیدار نیور،
سیسییتمهای گیرنییدة نییور در سییازوکاری بییا عنییوان
سازگاری سايه -نور )(Light-Shade adaptation
همراه با رنگیزههای فتوسنتزی کلروفیل هیای  aو b
گسییترش می يابنیید ;(Novotný et al., 2006
Movafeghi et al., 2015; Ferreira et al., .

) . 2016افزايش کاروتنوئیدها در پاسیخ بیه شیرايط
تنشزای حاصل از سمیت مواد رنیگزا ،سیازوکار
دفاعی به شمار میآيد و نقش حفیاتتی در حیذف
گونههای فتال اکسیژن ايفا میکنید (Saranya et

).al., 2014; Movafeghi et al., 2015
گزارش هییای مشییابهی در زمینییة افییزايش مقییدار
رنگیزه هییای فتوسیینتزی در پاسییخ بییه تنشهییا ارائییه
شدهاند ).(Danesi et al., 2004
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آسییتاگزانتی يکییی از انییواع کاروتنوئیییدهای
گزانتییوفیلی اسییت کییه درنتیجییة فتالیییت برخییی

انرژی (به ويژه در شرايط تنش) میشیوند (Fatma

).2009

جلبکهییا ،باکتری هییا و مخمرهییا تولییید میشییود

در جلبییک  ،Chlorellaوزن خشییک سییلولها

;(Kobayashi et al., 1993; Pelah et al., 2004
) .Hu et al., 2008پژوهشهیا نشیان دادهانید ايی

همگام با افزايش سرعت رشد ناشیی از تیمیار رنیگ

ماده در پاسخ به افزايش راديکال های آزاد اکسیژن
در تنش نوری ،تنش نمکی يیا تینش دمیايی (بیرای
نمونیییه ،در جلبییییک سییییبز

Haematococcus

 )pluvialisتجمیگ میيابید ;(Kobayashi, 2003

) .Doria et al., 2018در پیژوهش حاضیر ،مقیدار
آسییتاگزانتی در سیییانوباکتر  Spirulinaنسییبت بییه
مقدار آن در جلبک  Chlorellaافزايش بیشتری را
نشان داد و غلظت  20میلیگرمبرلیتر رنگ نیز تر یر
القايی بیشتری نسبت بیه غلظیت  60میلیگرمبرلیتیر
داشییت .بییه نظییر می رسیید تولییید ايیی رنگدانییة
گزانتوفیلی در پاسیخ بیه تینش اکسییداتیو ناشیی از
تیمیییار رنیییگ و بیییه منظور کیییاهش آ یییار آن در
سیییییانوباکتر  Spirulinaبیشییییتر از تولییییید آن در
 Chlorellaتحريک شود.
گزارش هايی وجیود دارنید کیه نشیان میدهنید

افییزايش يافییت؛ درحالیکییه مقییدار وزن خشییک در
 Spirulinaبییهويژه در تیمییار بییا غلظییت زيییاد (60
میلیگرمبرلیتر) رنگ کاهش نشیان داد (جیدول .)3
پژوهشها نشان میدهند آاليندههای آلی و غیرآلیی
از یريییق افییزايش راديکالهییای آزاد سییبب تسییريگ
فرايند پیری و مرگ سلولی میشوند (Movafeghi

) et al., 2015و بنیابراي میتواننید بیه کیاهش وزن
خشییک و رشیید نسییبی منجییر شییوند .گزارشهییای
متتیییددی در زمینیییة تفیییاو گونیییههای مختلییی
ريزموجودا فتوسنتزکننده ازنظر حساسیت به تینش
اکسیداتیو حاصل از آاليندهها وجود دارند کیه ايی
امر از تفاو در غلظت يا روش مقابلیه بیا آن ناشیی
میشود ).(Charioui et al., 2017

نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،ريزموجیودا

C. vulgaris

سیانوباکترها مقدار و ترکیب فیکوبیلیپروتیی های

و  S. platensisقابلیتهای متفاوتی در رنیگزدايی

خییود را در پاسییخ بییه تغییییر شییرايط محیطییی تغییییر

پسابهای حاوی مادة رنگزای  DB129و افیزايش

میدهنید ) .(Fatma, 2009بیر اسیاس پژوهشهییا،

ترکیبا ارزشمند درونسیلولی در حضیور آالينیدة

سنتز فیکوبیلی پروتیی ها در سیانوباکترها تحتتر یر

رنگ نشان دادند؛ ازاي رو ،کشیت ايی سیلولها در

شد های کم نور تحريیک می شیود؛ زيیرا انیرژی

پسابهای حیاوی میواد رنیگزا ازنظیر اقتصیادی و

کمی بیرای محافظیت و تولیید ايی رنگیزههیا الزم

زيستمحیطی ارزشمند است .روش پااليش زيسیتی

اسییت .در تابش هییای انییدک نییور ،اي ی رنگیزههییا

ع وهبر اينکه به رنگزدايی پسابها و پااليش آنهیا

نییور را اسییتفاده میکننیید کییه

منجر میشود ،سیبب افیزايش ترکیبیا مفیید ماننید

کلروفیلها نمی توانند جذب کننید و بیهاي ترتیب،

پروتیی ها ،کربوهیدرا ها و رنگیزههای موجیود در

سبب برقراری تتادل در توزيگ انرژی نوری بی دو

ريزموجییودا فتواتییوتروف نظیییر سیییانوباکترها و

فتوسیسییتم و درنتیجییه ،بهینه سییازی سییرعت تبییديل

جلبکهییا میشییود؛ بنییابراي  ،شناسییايی نمونییههای

بخش هییايی از ییی

101

...  و سیانوباکترChlorella vulgaris Beijerinck توسط جلبک سبزDirect Blue 129 زيستپااليی رنگ نساجی

Aswathanarayana,
R.
(2014)
Astaxanthin:
sources,
extraction,
stability, biological activities and its
commercial applications-a review.
Marine Drugs 12(1): 128-152.
Bafana, A., Devi, S. S. and Chakrabarti, T.
(2011) Azo dyes: past, present and the
future. Environmental Reviews 19: 350371.
Battah, M., El-Ayoty, Y., Abomohra, A. E.
F., El-Ghany, S. A. and Esmael, A.
(2013) Optimization of growth and lipid
production of the Chlorophyte microalga
Chlorella vulgaris as a feedstock for
biodiesel production. World Applied
Science Journal 28(11): 1536-1543.
Benavente-Valdés, J. R., Aguilar, C.,
Contreras-Esquivel, J. C., MéndezZavala, A. and Montañez, J. (2016)
Strategies to enhance the production of
photosynthetic pigments and lipids in
Chlorophycae species. Biotechnology
Reports 10: 117-125.
Boo, Y. C. and Jung, J. (1999) Water
deficit- induced oxidative stress and
antioxidative defenses in rice plants.
Journal of Plant Physiology 155(2): 255261.
Bradford, M. M. (1976) A rapid and
sensitive method for the quantitation of
microgram quantities of protein
utilizing the principle of protein-dye
binding. Analytical Biochemistry 72(1):
248-254.
Brar, A., Kumar, M., Vivekanand, V. and
Pareek, N. (2017) Photoautotrophic
microorganisms and bioremediation of
industrial effluents: current status and
future prospects. Biotech 7: 18.
Charioui, I., Chikhaoui, M., El Filali, F.,
Abbassi, M., Banaoui, A. and Kaaya, A.
(2017) Production in cell biomass and
carotenoids under the effect of a saline
stress in microalgae Dunaliella sp.
isolated from Moroccan Saharian Saline.
International Journal of Current
Microbiology and Applied Sciences
6(8): 286-94.

مقییاوم ريزموجییودا در پسییابهای حییاوی مییواد
رنییگزا از جنبییة زيسییتمحیطی و صیینتتی اهمیییت
 مییزان حیذف میادة،بسیار زيادی دارد؛ در اي زمینه
C. رنگزا و نیز سرعت رشید نسیبی میکروجلبیک

 درS. platensis  نسییبت بییه سیییانوباکترvulgaris
. بیشتر بودDB129 حضور مادة رنگزای

سپاسززاری
از متاونییت پژوهشییی دانشییگاه لرسییتان بییرای
پشیییتیبانی میییالی از پیییژوهش حاضرسپاسیییگزاری
.میشود
References
Ajayan, K. V., Selvaraju, M. and
Thirugnanamoorthy,
K.
(2012)
Enrichment
of
chlorophyll
and
phycobiliproteins in Spirulina platensis
by the use of reflector light and nitrogen
sources: An in vitro study. Biomass and
Bioenergy 47: 436-441.
Akbari, F. and Madadkar Haghjou, M.
(2017) Improvement of nutritional
values of two Dunaliella (Green
microalgae) species, by changing in
medium factors. Journal of Fisheries
(Iranian Journal of Natural Resources)
70(3): 243-261 (in Persian).
Al-Fawwaz, A. T. and Abdullah, M. (2016)
Decolorization of Methylene blue and
Malachite green by immobilized
Desmodesmus sp. isolated from north
Jordan.
International
Journal
of
Environmental
Science
and
Development 7(2): 95-99.
Almeida, E. J. R. and Corso, C. R. (2014)
Comparative study of toxicity of Azo
dye Procion red MX-5B following
biosorption
and
biodegradation
treatments with the fungi Aspergillus
niger
and
Aspergillus
terreus.
Chemosphere 112: 317-322.
Ambati, R., Phang, S. M., Ravi, S. and

1398  زمستان، شمارة چهل و دوم، سال يازدهم،زيستشناسی گیاهی ايران

Cheng, D. and He, Q. (2014) Assessment of
environmental stresses for enhanced
microalgal
biofuel
production–an
overview. Frontiers in Energy Research
2: 1-8.
Couée, I., Sulmon, C., Gouesbet, G. and El
Amrani, A. (2006) Involvement of
soluble sugars in reactive oxygen
species balance and responses to
oxidative stress in plants. Journal of
Experimental Botany 57(3): 449-459.
Dellamatrice, P. M., Silva-Stenico, M. E.,
de Moraes, L. A. B., Fiore, M. F. and
Monteiro, R. T. R. (2017) Degradation
of textile dyes by cyanobacteria.
Brazilian Journal of Microbiology 48(1):
25-31.
Danesi, E. D. G., Rangel-Yagui, C. O.,
Carvalho, J. C. M. and Sato, S. (2004)
Effect of reducing the light intensity on
the growth and production of
chlorophyll by Spirulina platensis.
Biomass and Bioenergy 26(4): 329-335.
Diniz, G. S., Tourinho, T. C., Silva, A. F.
and
Chaloub,
R.
M.
(2017)
Environmental impact of microalgal
biomass production using wastewater
resources. Clean Technologies and
Environmental Policy 19(10): 25212529.
Dmytryk, A., Saeid, A. and Chojnacka, K.
(2014) Biosorption of microelements by
Spirulina: towards technology of
mineral feed supplements. The Scientific
World Journal 1(12): 1-15.
Doria, E., Temporiti, M. E. E., Damiani, M.
C., Popovich, C. A., Leonardi, P. I. and
Nielsen, E. (2018) Influence of light
stress on the accumulation of
xanthophylls
and
lipids
in
Haematococcus Pluvialis CCALA 1081
grown under autotrophic or mixotrophic
conditions. Journal of Marine Biology
and Aquaculture 4(1): 30-35.
El-Sheekh, M. M., Khairy, H. M. and ElShenody, R. (2012) Algal production of
extra and intra-cellular polysaccharides
as an adaptive response to the toxin
crude extract of Microcystis aeruginosa.

102

Iranian Journal of Environmental Health
Science and Engineering 9(1): 1-7.
El-Sheekh, M. M., Abou-El-Souod, G. W.
and El Asrag, H. A. (2018)
Biodegradation of some dyes by the
green alga Chlorella vulgaris and the
cyanobacterium Aphanocapsa elachista.
Egyptian Journal of Botany 58(3): 311320.
Fatma,
T.
(2009)
Screening
of
cyanobacteria for phycobiliproteins and
effect of different environmental stress
on its yield. Bulletin of Environmental
Contamination and Toxicology 83(4):
509-515.
Ferreira, V. S., Pinto, R. F. and Sant'Anna,
C. (2016) Low light intensity and
nitrogen starvation modulate the
chlorophyll content of Scenedesmus
dimorphus.
Journal
of
Applied
Microbiology 120(3): 661-670.
Fu, Y. and Viraraghavan, T. (2001) Fungal
decolorization of dye wastewaters: a
review. Bioresource Technology 79(3):
251-262.
Guevara, M., Lodeiros, C., Gómez, O.,
Lemus, N., Núñez, P., Romero, L. and
Rosales, N. (2005) Carotenogenesis of
five strains of the algae Dunaliella
sp.(Chlorophyceae)
isolated
from
Venezuelan
hypersaline
lagoons.
Revista de Biologia Tropical 53: 331337.
Hu, Z., Li, Y., Sommerfeld, M., Chen, F.
and Hu, Q. (2008) Enhanced protection
against oxidative stress in an
astaxanthin-overproduction
Haematococcus
mutant
(Chlorophyceae). European Journal of
Phycology 43(4): 365-376.
Irigoyen, J. J., Einerich, D. W. and
Sánchez‐Díaz, M. (1992) Water stress
induced changes in concentrations of
proline and total soluble sugars in
nodulated Alfalfa (Medicago sativa)
plants. Physiologia Plantarum 84(1): 5560.

103

...  و سیانوباکترChlorella vulgaris Beijerinck توسط جلبک سبزDirect Blue 129 زيستپااليی رنگ نساجی

Johnson, M. K., Johnson, E. J., MacElroy,
R. D., Speer, H. L. and Bruff, B. S.
(1968) Effects of salts on the halophilic
alga Dunaliella viridis. Journal of
Bacteriology 95(4): 1461-1468.
Kobayashi, M., Kakizono, T. and Nagai, S.
(1993)
Enhanced
carotenoid
biosynthesis by oxidative stress in
acetate-induced cyst cells of a green
unicellular
algae,
Haematococcus
pluvialis. Applied and Environmental
Microbiology 59(3): 867-873.
Kobayashi, M. (2003)
Astaxanthin
biosynthesis enhanced by reactive
oxygen species in the green alga
Haematococcus
pluvialis.
Biotechnology
and
Bioprocess
Engineering 8: 322-330.
Lebron, Y. A. R., Moreira, V. R., Santos, L.
V. S. and Jacob, R. S. (2018)
Remediation of methylene blue from
aqueous
solution
by
Chlorella
pyrenoidosa and Spirulina maxima
biosorption:
Equilibrium,
kinetics,
thermodynamics
and
optimization
studies. Journal of Environmental
Chemical Engineering 6(5): 6680-6690.
Lee, S. Y., Chi, Y. H., Koo, S. S., Oh, H.
T., Lee, E. S., Park, J. H. and Kim, M.
G. (2019) The physiological functions of
universal stress proteins and their
molecular mechanism to protect plants
from environmental stresses. Frontiers in
Plant Science 10: 1-13.
Lichtenthaler, H. K. and Buschmann, C.
(2001) Chlorophylls and carotenoids:
measurement and characterization by
UV‐VIS
spectroscopy.
Current
Protocols in Food Analytical Chemistry
1(1): 3-4.
Madkour, F. F., Kamil, A. E. W. and Nasr,
H. S. (2012) Production and nutritive
value of Spirulina platensis in reduced
cost media. Egyptian Journal of Aquatic
Research 38: 51-57.
Marshall, J. D. (1986) Drought and shade
interact to cause fine-root mortality in
Douglas-fir seedlings. Plant and Soil 91:

51-60.
Mezzomo, N., Saggiorato, A. G., Siebert,
R., Tatsch, P. O., Lago, M. C.,
Hemkemeier, M. and Colla, L. M.
(2010) Cultivation of microalgae
Spirulina
platensis
(Arthrospira
platensis) from biological treatment of
swine wastewater. Food Science and
Technology 30(1): 173-178.
Moraes, C. C., Sala, L., Cerveira, G. P. and
Kalil, S. J. (2011) C-phycocyanin
extraction from Spirulina platensis wet
biomass. Brazilian Journal of Chemical
Engineering 28(1): 45-49.
Movafeghi, A., Khataee, A. R., Moradi, Z.
and Vafaei, F. (2016) Biodegradation of
direct blue 129 diazo dye by Spirodela
polyrrhiza: an artificial neural networks
modeling. International Journal of
Phytoremediation 18(4): 337-347.
Novotný, Č., Dias, N., Kapanen, A.,
Malachová, K., Vándrovcová, M.,
Itävaara, M. and Lima, N. (2006)
Comparative use of bacterial, algal and
protozoan tests to study toxicity of azoand anthraquinone dyes. Chemosphere
63(9): 1436-1442.
Osundeko, O., Dean, A. P., Davies, H. and
Pittman, J. K. (2014) Acclimation of
microalgae to wastewater environments
involves increased oxidative stress
tolerance activity. Plant and Cell
Physiology 55(10): 1848-1857.
Pelah, D., Sintov, A. and Cohen, E. (2004)
The effect of salt stress on the
production of canthaxanthin and
astaxanthin by Chlorella zofingiensis
grown under limited light intensity.
World Journal of Microbiology and
Biotechnology 20(5): 483-486.
Petsas, A. S. and Vagi, M. C. (2017)
Effects on the photosynthetic activity of
algae after exposure to various organic
and inorganic pollutants. Chlorophyll
37-77.
Raoof, B., Kaushik, B. D. and Prasanna, R.

104

1398  زمستان، شمارة چهل و دوم، سال يازدهم،زيستشناسی گیاهی ايران

(2006) Formulation of a low-cost
medium for mass production of
Spirulina. Biomass and Bioenergy
30(6): 537-542.
Rasolzadeh, F., Hashemi, P., Madadkar
Haghjou, M. and Safdarian, M. (2019)
Chlorella Vulgaris Microalgae as a
green packing for the microextraction by
packed sorbent of Nitrofurantoin in
Urine. Analytical and Bioanalytical
Chemistry Research 6(2): 419-429.
Rawat, I., Kumar, R. R., Mutanda, T. and
Bux, F. (2011) Dual role of microalgae:
phycoremediation
of
domestic
wastewater and biomass production for
sustainable biofuels production. Applied
Energy 88(10): 3411-3424.
Régnier, P., Bastias, J., Rodriguez-Ruiz, V.,
Caballero-Casero, N., Caballo, C.,
Sicilia, D. and Gueguen, V. (2015)
Astaxanthin
from
Haematococcus
pluvialis prevents oxidative stress on
human endothelial cells without toxicity.
Marine Drugs 13(5): 2857-2874.
Renuka, N., Sood, A., Prasanna, R. and
Ahluwalia,
A.
S.
(2015)
Phycoremediation of wastewaters: A
synergistic approach using microalgae
for bioremediation and biomass
generation. International Journal of
Environmental Science and Technology
12(4): 1443-1460.
Rosa, M., Prado, C., Podazza, G.,
Interdonato, R., González, J. A., Hilal,
M. and Prado, F. E. (2009) Soluble
sugars: metabolism, sensing and abiotic
stress: a complex network in the life of
plants. Plant Signaling and Behavior
4(5): 388-393.

Rudsari, N. P., Haghjou, M. M. and
Ghiasvand, A. (2019) Comparative
study of growth, physiological and
biochemical indices of blue-green
alga Spirulina platensis in two
Zarrouk and Johnson nutrient media
under vanillin treatment. Iranian
Journal of Plant Biology 10(4): 81-

110 (in Persian).
Safi, C., Zebib, B., Merah, O., Pontalier, P.
Y. and Vaca-Garcia, C. (2014)
Morphology, composition, production,
processing and applications of Chlorella
vulgaris: a review. Renewable and
Sustainable Energy Reviews 35: 265278.
Sánchez, M., Bernal-Castillo, J., Rozo, C.
and Rodríguez, I. (2003) Spirulina
(Arthrospira): An edible microorganism:
a review. Universitas Scientiarum 8(1):
7-24.
Saranya, C., Hemalatha, A., Parthiban, C.
and Anantharaman, P. (2014) Evaluation
of antioxidant properties, total phenolic
and carotenoid content of Chaetoceros
calcitrans, Chlorella salina and
Isochrysis galbana. International Journal
of Current Microbiology and Applied
Sciences 3(8): 365-377.
Saratale, R. G., Saratale, G. D., Chang, J. S.
and Govindwar, S. P. (2011) Bacterial
decolorization and degradation of azo
dyes: A review. Journal of the Taiwan
Institute of Chemical Engineers 42(1):
138-157.
Sasi, S., Venkatesh, J., Daneshi, R. and
Gururani, M. (2018) Photosystem II
extrinsic proteins and their putative role
in abiotic stress tolerance in higher
plants. Plants 7(4): 1-15.
Sharma, P. and Dubey, R. S. (2005)
Drought induces oxidative stress and
enhances the activities of antioxidant
enzymes in growing rice seedlings. Plant
Growth Regulation 46(3): 209-221.
Sharma, K. K., Schuhmann, H. and Schenk,
P. M. (2012) High lipid induction in
microalgae for biodiesel production.
Energies 5(5): 1532-1553.
Sharma, P. and Dubey, R. S. (2019) Protein
synthesis by plants under stressful
conditions. In: Handbook of plant and
crop stress (Ed. Pessarakli, M.) 469-487.
CRC Press, Boca Raton.

105

...  و سیانوباکترChlorella vulgaris Beijerinck توسط جلبک سبزDirect Blue 129 زيستپااليی رنگ نساجی

Singh, S. P. and Singh, P. (2015) Effect of
temperature and light on the growth of
algae species: a review. Renewable and
Sustainable Energy Reviews 50, 431444.
Smirnoff, N. and Colombe, S. V. (1988)
Drought influences the activity of
enzymes of the chloropiast hydrogen
peroxide scavenging system. Journal of
Experimental Botany 39: 1097-1108.
Tannin-Spitz, T., Bergman, M., vanMoppes, D., Grossman, S. and Arad, S.
M. (2005) Antioxidant activity of the
polysaccharide of the red microalga
Porphyridium sp. Journal of Applied
Phycology 17(3): 215-222.
Walsh, G. E. (1988) Principles of toxicity
testing with marine unicellular algae.
International Journal of Environmental
Toxicology and Chemistry 7(12): 979987.
Yaakob, Z., Ali, E., Zainal, A., Mohamad,
M. and Takriff, M. S. (2014) An
overview:
biomolecules
from
microalgae for animal feed and
aquaculture. Journal of Biological
Research-Thessaloniki 21(6): 1-10.
Yaseen, D. A. and Scholz, M. (2019)
Textile dye wastewater characteristics
and constituents of synthetic effluents: A
critical review. International Journal of
Environmental Science and Technology
16(2): 1193-1226.

Zavřel, T., Sinetova, M. A. and
Červený, J. (2015) Measurement of
chlorophyll a and carotenoids
concentration in cyanobacteria. Bioprotocol 5(9): 1-5.
Zhang, W. W., Zhou, X. F., Zhang, Y. L.,
Cheng, P. F., Ma, R., Cheng, W. L. and
Chu, H. Q. (2018) Enhancing
astaxanthin
accumulation
in
Haematococcus pluvialis by coupled
light intensity and nitrogen starvation in
column photobioreactors. Journal of
Microbiology
and
Biotechnology
28(12): 2019-2028.

