دورة بیست و هشتم ،شمارة ،1بهار و تابستان 37 1394

مجلة علمی -پژوهشی دانشگاه الزهرا (س)  /زیستشناسی کاربردی

بررسی تاثیر شدت نور و  pHبر میزان رشد ،محتوای پروتئین
و چربی در Spirulina platensis
معصومه حلمی سرشت ،1سارا سعادتمند ،2رمضانعلی خاورینژاد

3

تاریخ دریافت93/5/3 :

تاریخ تصویب93/11/27 :

چکیده

سیانوباکتری  Arthrospira (Spirulina) platensisیک جلبکک سکب
آبی رشته ای است ککه دارای ارش

ذکیایی د داردیکی برکیاری بکرای

انران د جانوران می باشد .دراین مطالعه تکاییر شکد نکور د  pHبکر
میککک ان تولیکککد نکککردت،ینل وربکککیل کلردفیکککا د کارت و یکککد کککا در

 Spirulina platensisمورد بررسی قرار گرفته است .نمونکه اکال

اسپیردلی ا در محکی کتکت  BG-11مکای تحکت تکاییر 3شکد نکوری

((1000, 1500 Luxشککا د  , 500 , ,دن ک ت تیمککار  pHشککاما (8/1, 9/1

( 7/1,شا د , 5/1 ,6/1, ,رشد داده شد د در شرای بهی ه بکه مکد 25

ردش تیمککارد ی گردیککد .نتککایت نتککان داد افکک ایش شککد نککور تککاییر
1

کارش اسی ارشد گرده شیرتش اسیل دانتگاه آشاد اسالمیل داحد علوم د تحقیقا تهران.

3

استاد گرده شیرتش اسیل دانتگاه آشاد اسالمیل داحد علوم د تحقیقا تهران.

2

استادیارل گرده شیرتش اسی دانتگاه آشاد اسالمیل داحد علوم د تحقیقا

تهران (نویر ده مر،ول,؛ s_saadatmand@srbiau.ac.ir
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مع یداری در می ان تولیکد وربکی در ایکن سکیانوباکتری دارد دلکی در
میک ان تولیککد نککردت،ین د رنگدانککه ککای فتوس ک ت ی تککاییر مع ککی داری

متا ده نگردید .مچ ین نتایت حاصکا اش بررسکی ایرگکیاری ترییکرا

 pHدر Spirulina platensisنتان داد که  pHقلیایی در تولید وربکی
د نکردت،ین اش  pHا ثکی م اسککب تکر بکوده د بطککور مع کیداری سککبب
اف ایش می ان این ترکیبا در سیانوباکتری اسپیردلی ا میشود.

واژههای کلیددیSpirulina platensis :ل pHل شکد نکورل نکردت،ینل

وربی
مقدمه

 Spirolina platensisیککککککی اش سکککککیانو

بهی ککه بککرای کتککت اسککپیردلی ا در گرککتره

 35-38°Cبوده د  pHبین  9/5-9/8می باشد

باکتری ای رشته ای و کد سکلولی اسکت ککه

(.,Hu, 2004

قطککر  1-12میلککیمتککر مککی باشککد کککه در یککک

ع وان یک مکما ذیایی در رژیم ذیایی انران

رشککته ککای اسککپیردلی ا متحککر بککوده د در

) .(Ruiz Flores et al., 2003بکر اسکاس

شاما سلول ای استوانهای شکا سب آبی به

مککارنیب بککددن انتککعاگ جککای گرفتککهانککد.

طول محور تریکوم به طریق سکریدن حرککت
میک د .اسپیردلی ا اش سیانوباکتری ای فاقکد

تردسیرت می باشد (.,Richmond, 1990

رشکککته کککای اسکککپیردلی ا قکککادر اسکککت در

محی

ایی که برای اکثر موجودا نام اسکب

مککی باشککد کلککونی ه شککود د در آگ ککای

شیرینل دریاوه ای شور ل اکثر محی

کای

دریایی قلیایی جمعیت ایی را تتکیا می د د

سکککیانوباکتری  Spirulina platensisبکککه
د جککانوران مککورد اسککتراده قککرار مککیگیککرد
بریاری اش مطالعکا توکرکیکولوژیک انمکام
شککککدهل سککککالم بککککودن اسککککتراده اش ایککککن

سیانوباکتری جهت مصرف انران بکه ایبکا

رسیده است ).(Hirahashi et al., 2002

ایکککن مطالعکککا نتکککان مکککی د کککد ککککه

 Spirulina platensisیککک م بکک ذ ککی اش
ع اصر معدنیل اسکید ای وکرگ وکردری د
آمی واسید ا می باشدل مچ کین دارای انکوا

( .,Richmond, 1990دمککا د  pHفلیککایی

دیتکککامین کککا بیصکککو

مقیاس دسی می باشکد ( .,Hu ,2004دمکای

کاردت و ید ا است ).(Belay et al., 2002

فاکتور ککای کلیککدی در کتککت اسککپیردلی ا در

دیتکککامین  B12د

رنگدانکککه کککای آنتکککی اکرکککیدان اش قبیکککا
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آرایتککی د بهداشککتی د صکک ای ذککیایی اش

بیولوژیککک متعککددی اش جملککه ایککرا وککد

گیشککته صککور مککی گرفتککه اسککت .ایککن

تومکوری)(Mittal et al., 1999ل محافظکت

ک ده کلردفیا می باشد.

التهککابی)2000

(Reddya et al.,ل وککد

ک ده کبکدی )(Sharma et al., 2007ل وکد

سیانوباکتری یکی اش ذ ی تکرین م کاب تولیکد

در ایکن نککشد ش تککاییر  pHد شککد نککور در

میکردبی)(Sharma et al., 2005ل محافظکت

رشدل رنگدانه ای فتوس ت ی د می ان تولیکد

)(Verma et al., 2000ل تقویککت ک ککده

اسککت تککا شککرای مطلککوگ تککر بککرای رشککد د

ک کککککککککده اش نرتو کککککککککای م کککککککککر

سیرکتم ایم کی) (Qureshi et al., 1995؛

1996ل حراظت ک کده اش ایکرا سکمی فلک ا
س ک گین ) (Shastri et al., 1999د ایککرا

آنتککیاکرککیدانی )(Upasani et al., 2003
میباشد.

وربی د نردت،ین مورد بررسکی قکرار گرفتکه

تولیدا مرید این سیانوباکتری بدست آید.
روش کار
 -تهیه سویه خالص سیانوباکتری

نمونکه اکال

Arthrospira (Spirulina) Geitler

سککیانوباکتری اسککپیرلی ا نتانرککیا شیککادی در

 platensisمککککورد مطالعککککهل اشنشد تکککککده

بیمککاری ککای قلبککی عردقککی د بیمککاری ککای

دشار جهاد کتادرشی ب در ان لی (در محی

درمککان برککیاری اش بیمککاری ککا اش جملککه

آب ینردری موسره تحقیقا شکیال ایکران

دابرته به اف ایش وربی اون د فتار اکون

کتت مای  ,تهیه گردید.

اسپیردلی ا دارای مقادیر شیادی نردت،ین (-65

 -کشت Spirulina platensis

را دارا می باشد).(Juarez-Oropeza, 2009

 ,%59می باشد ککه اش سکایر م کاب نردت،ی کی

گیا ی مان د سویا (,%35ل بادام شمی ی (,%25

برای تکثیر نمونه ای جلبکی اش محی کتت
 (Rippka et al., 1979) BG-11مککای

یککا دانککه ککا ( ,%8-10بیتککتر مککی باشککد.

استراده شد .سکپ

جملککککککه کاردت و یککککککد ال فیکوسککککککیانین

نوری د  pHقرار گرفت د .شد

نمونکه کا در یکک ددره

اسککپیردلی ا دارای رنگدانککه ککایی میتلککا اش

انکوباسیون  25ردشه تحت تیمار ای میتلا

د کلردفیکا مکیباشکد (.,Henrikson, 1989

اعمال شده شاما ((1000 ,1500Luxشا د ,,

 Spirolina platensisت ها دارای کلردفیکا

 aمی باشد که در حددد  % 1/15شیتوده آن را

تتککککیا مکککید کککد (.,Henrikson, 1989
استراده اش رنگدانه ای اسکپیردلی ا در مکواد

کای نکوری

 , 500با فتونریود  16سکاعت ردشک ایی د 8

سککاعت تککاریکی د تیمار ککای  pHشککاما(9/1

( 7/1, 8/1,شا د , 5/1‚6/1,,بود.
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در این فرمول  Chlaد  Carبه ترتیکب ذلظکت

کتت ای  25ردشه  Spirulina platensisبا

کلردفیا  aد کارت و ید ا رت د .ذلظکت بکر

گردیککد د بککه م ظککور انککداشه گیککری دشن تککر

نتایت بر حرب میکرد گرم بکر

اسکککتراده اش رد

فیلتراسکککیون جداسکککاشی

توشین شد .سپ

نمونه ا جهت س مش کای

بیوشیمیایی در دمای  -20°Cقکرار گرفت کد.

حرب میلی گرم برمیلی لیتر عصکاره گیکا ی

تعیین د سپ

گرم دشن تر نمونه محاسبه گردید.

بکککرای تعیکککین دشن اتکککک سکککیانوباکتریل

-اندازهگیری میزان پروتئینهای محلول

آشمایتگاه قرار داده شدند تکا اتکک شکوند

براد فورد ) ,Bradford, 1976استراده گردید.

نمونه ای تاشه به مد  24ساعت در محکی
سپ

با استراده اش تراشد توشین گردیدند.

برای س مش ذلظت نردت،ین محلولل اش رد

اندازهگیری میزان چربی-اندازهگیری رنگدانههای فتوسنتزی

توده  Spirulina platensisفری شکده اش

بکککه م ظکککور سک ک مش میک ک ان کلردفیکککا د

 6تکرار که دارای حمم د دشن بیتتر بود در

اسکککککککککتراده شکککککککککد0/035 .گکککککککککرم

توشین دشن تر د آمادهساشی آن بکرای قکرار

کاردت و یکککد ل اش رد

(,Lichtenthaler,1987

 Spirulina platensisفری شده دااا ادن

وی ی ککه حکادی  10میلکی لیتکر اسکتون 80

درصد بودل ساییده د ن

اش صاف کردن بکا

این س مش مورد استراده قرار گرفت .بعد اش

گککرفتن در بطککری ککای دسککتگاه اتوماتیککک

سوکرلهل  100 mLگ ان بکه ع کوان حکالل
بککه بطککری ککا اوککافه شککد د در دمککای 225

کاذککککی صککککافیل جککککیگ آن بککککا دسککککتگاه

درجه سانتیگرادل به مد  99دقیقه استیراج

موج ای 470ل  646ل 663نانومتر انداشه گیری

ر کدام اش بطری ا به مد 30 -60

اسککککپکتردفتومتر  UV-Visibleدر طککککول
شد .برای صرر نمودن دستگاهل اش استون 80

وربی انمام گردیدل بعکد اش تبییکر گک ان در

دستگاه

دقیقه در دااکا آدن در دمکای  105درجکه

درصد استراده گردید .ذلظکت رنگیک ه کا بکا

سانتیگراد قرار دادهل مرحله بعد برای ا کک

Chla = 12.25 A663.2 - 2.79 A646.8
Car = (1000A470 - 1.8 Chla - 85.02
Chlb)/198

داده شککدند .میکک ان درصککد وربککی تولیککدی

استراده اش فرمول ای شیر محاسبه گردید.

شدن کاما بطری ا دااکا دسکیکا تکور قکرار

توس  8تیمار توس فرمول شیکر محاسکبه
شد.
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وزن اولیه ) – (grوزن ثانویه )(gr
وزن نمونه)(gr

 -آنالیز آماری

نتایت آشمون ای بیوشیمیایی بر اساس طرح

نتایج

در  pHا ثی در حکددد  7/1بیتکترین تولیکد

کامالً تصکادفی در سکط احتمکال اطکای %5

مکککاده اتکککک توسککک اسکککپیردلی ا (0/58

اش آشمون دانکن در سه تکرار استراده گردید.

د یا کمتر اش می ان دشن اتک سکیانوباکتری

یکک طرفکه

نتان می د د ترییرا  pHبه سکمت اسکیدی

 SPSS 11مورد تم یه د تحلیا قرار گرفت د

می ان دشن تر سکیانوباکتری نداشکته د حتکی

تم یه دتحلیا شد .برای مقایره میانگین کا

داده ا به صور آماری د در یک مدل کامال
تصادفی به دسیله تحلیا داریان

) (One Way ANOVAد نکککرمافککک ار

د بکرای رسکم نمکودار اش نکرمافک ار Excel
استراده شد.

گرم,حاصا شد (نمودار .,1اش این  pHبیتکتر
بککه طککورمع ی داری کاسککته شککد .نمککودار 2

شدن یکا قلیکایی شکدن تکاییر مع کی داری در

در  pHا ثکککی ککککا ش مع کککی دار دشن تکککر
متا ده می شود که به دلیا کا ش احتمکالی

جیگ آگ می باشد.

0.7
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نمودار  : 1رابطه بین میزان وزن خشک  Spirulina platensisو تیمارهای pH
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نمودار  : 2رابطه بین میزان وزن تر  Spirulina platensisو تیمارهای pH

در pHا ثککی میکک ان کاردت و یککد در نمونککه

به سمت قلیا ی کمتر میباشد ( نمودار  .,3اما

در میان تیمار ای اعمال شده بیتترین مقدار

 8/1معککادل  565 µg g-1 fwبککوده کککه بککه

اسپیردلی ا به حددد  685µg g-1 fwرسید که

بود .اش  pHا ثی به سمت اسیدی یکا قلیکایی
می ان کاردت و ید به طور مع ی داری ککا ش

یافت که این ردند کا تی اش محکددده ا ثکی

می ان کلردفیا  aدر  pHاسیدی  5/1د قلیا ی

صککور مع ککیداری بیتککتر اش نمونککه شککا د
میباشد (نمودار .,4

800

*a
*b

700

*d

*c
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نمودار : 3میزان کاروتنوئید در تیمارهای pH

5.1

میزان کاروتنوئید (( µgg-1fw

*b
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نمودار  :4میزان کلروفیل  aدر تیمارهای pH

ترییرا در صد وربی در نمونکه اسکپیردلی ا

مید د ککه در محکی بکا اسکیدیته ا ثکی در

می گردد .در  pHقلیا ی  9/1در حددد %10/9

طور مع ی داری ککا ش یافتکه د بکه mg g-1

تحت  pHای میتلا در نمکودار  5متکا ده

مقایره با سایر تیمار کال تولیکد نکردت،ین بکه

وربی توس سیانوباکتری تولید شکده اسکت

 295 Fwرسککیده اسککت .در حالیکککه در pH

سایر تیمار کا بیتکترین در صکد وربکی مکی

 328مککی رسککد د افکک ایش مع ککی داری در

که در مقایره با می ان وربی تولیکد شکده در

باشککد .نتککایت بدسککت آمککده اش انککداشه گیککری

نککردت،ین ککای محلککول در اسککپیردلی ا نتککان

قلیا ی( ,9/1میک ان نکردت،ین بکهmg g-1 Fw

درصد نردت،ین متا ده می شود (نمودار .,6

12
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نمودار  :5تغییرات درصد چربی تیمارهای pH
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2
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نمودار :6تغییرات میزان پروتئین در تیمارها pH

نتککایت بدسککت آمککده اش ایککن نککشد ش نتککان

مقایره با نمونه شکا د ااکتالف مع کی داری

تککاییری بککر میکک ان دشن تککر د دشن اتککک

شد

کای نکوری بررسکی شکده نرکبت بکه

د  .,8مچ کککین میک ک ان کلردفیکککا  aنیک ک در

(نمودار .,9

مید د که ترییر شد نور در حد 500 Lux
 Spirulina platensisندارد (نمودار کای 7

تیمار ای نوری  500 Luxد  Lux 1500در
a

نمونه شا د افک ایش مع کی دار داشکته اسکت

a

)1000 (control

a
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نمودار  : 7رابطه بین میزان وزن خشک  S. platensisو تیمارهای نوری

وزن خشک ) ( g

1500

ندارد (نمودار .,10اما می ان کاردت و یکد ا در
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اف ایش شد نور اش  500 Luxتا 1500 Lux
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بررسککی تککاییر مع ککی داری در می ک ان تولیککد

سککبب اف ک ایش مع ککی دار در صککد وربککی در

نردت،ین ا در این سیانوباکتری نداشته اسکت

سیانوباکتری اسپیردلی ا می گردد رو د ککه

(نمودار .,11

ترییککرا شککد ردشک ایی در گرککتره مککورد
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نمودار  :12میزان پروتئین درتیمارهای نوری

میزان پروتئین )(mgg-1fw
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نتایت بدست آمده اش این تحقیق نتان می د د

دورة بیست و هشتم ،شمارة ،1بهار و تابستان 47 1394

د کاردت و ید ا در مقایره با سکایر تیمار کا

اف ایش مع ی داری یافته که بکا نتکایت  Jainد

در  pHا ثکککی حکککددد 7/1ل دشن اتککککک

 Singhدر سال  2012میوانی دارد .در pH

 pHای قلیایی د اسیدی می ان دشن اتکک

اف ایش یافته که احتما بدلیا اف ایش فعالیکت

اسپیردلی ا به بیتترین مقدار مکی رسکد د در
بطور مع ی داری کا ش می یابد .بکر اسکاس

مطالعکککا  Jainد  Singhدر سکککال  2012ل
مککککاک یمم میکککک ان تولیککککد بیککککوم

در

اسککیدی 5/1نی ک می ک ان کلردفیککا aتککا حککدی
مکانیرم ای ساششی در مقابا ت ش اسیدیته

با می باشد .نتایت بدست آمده نتان مید د

که در  pHای بین گرکتره  5/1-9/1درصکد

 Spirulina platensisدر  pHقلیکایی بککوده

وربی دارای ترییرا ت ادبی است اما در pH

 Pandyد  Tiwariدر 2010

 Spirulina platensisمحتوای لیپید %10/95

د pH 9/5م اسککب تککرین  pHمککی باشککد .بککر
اساس مطالعا

حددد  9/1به بیتترین حد اود می رسکد .در

نی ک متککا ده گردیککده کککه  pHبهی ککه بککرای

دشن اتک سیانوباکتری می باشد .محتکوای

گرککتره  9-9/5مککی باشککد د  S.maximaبککه

شیادی دابرکته بکه شکرای رشکد مکی باشکد

نظر گرفته می شود .در نتایت بدست آمده اش

اسپیردلی ا اش جمله شد نور م اسبل دمکا د

مککاک یمم رشککد  Spirulina maximaبککین

ع وان یک ارگانیرم قلیاددست در طبیعت در

ایککن تحقیککق متککا ده مککی شککود میک ان دشن

وربی شیتوده سیانوباکتری به میک ان برکیار

) .(Ehimen et al., 2009شککرای کتککت
 pHبککر محتککوای ردذککن سککیانوباکتری ایککر

اتککک  S.platensisایککران در  pHا ثککی

گیاشککته د در نتیمککه بهی ککه سککاشی کتککت

ترکیبککا بیوشککیمیایی در  pHقلیککایی بککا تر

بککه ع ککوان سککوات شیرککتی مریککد اسککت

بیتترین مقدار می باشد اما می ان کلردفیا د

 Spirulina platensisبکرای اسکتراده اش آن

اسکککت .در بررسکککی صکککور گرفتکککه در

) .(Sommerfeld et al., 2008نتایت بدست

متا ده گردید بدلیا جیگ آگ توس سکلول

قلیایی با نتایت

اصو

انکداشه گیکری دشن تکر اسکپیردلی ا

ا تقریبا بین کلیه تیمار ای  pHاعمال شکدهل

میانگین دشن تر یکران می باشد (نمکودار.,2

در بررسککی ککای صککور گرفتککه در ردی
رنگدانه ای فتوس ت ی متا ده گردید که در
 pHای قلیایی  8/1د  9/1می ان کلردفیا a

آمده در اصو

اف ایش می ان نکردت،ین در

 pHای ذیر ا ثی بیصو

مطالعککا  Pandyد  Tiwariدر سککال 2010

میوانی دارد .نتایت حاصا اش بررسکی سکه

شد نوری500 Luxل  1000د  1500نتکان

داد که سیانوباکتری Spirulina platensis

در ر سه شکد نکور دارای رشکدل رنگدانکه

فتوس ت ی د نردت،ین تقریبا یکرانی است اما

معصومه حلمی سرشت و همکاران

...  محتوای پروتئین و چربی، بر میزان رشدpH  بررسی تاثیر شدت نور و48

فتوس ت بر س ت ترکیبا میتلکا ایکر گکیار

درصد وربی در این سیانوباکتری با افک ایش

 شد نور اعمال شده در این تحقیق در.است

شد نور رابطه مرتقیم داشته است بطوری

ابتدای رشد اسپیردلی ا برای تولیکد ترکیبکا

درصد وربی به صور مع ی داری افک ایش

گرتره شد نور ککم تکا میانکه اسکت ککه در

.مرید فتوس ت ی م اسب میباشد

که ر وه شد نکور بیتکتر گردیکده میک ان

 کیریت د شکد نکور بکا تکاییر در.یافته است
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