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 چکیذٌ
Dunaliella salina ِکٌذ،هی رؽذ ًوک ثبالی ثغیبر ّبی غلظت در لجکی ؽٌبختِ ؽذُ اعت کِج هْن ّبیگًَِ اس یکی ػٌَاى ث  ٍ

گیبّبى در ؽزایظ ثب ؽَری ثبال ٍ ّوچٌیي در دٍرُ سهبًی کَتبُ ثبؽذ. اس عزفی ّبی ثبًَیِ گشیي هٌبعجی ثزای تَلیذ هتبثَلیتاسایي رٍ جبی
 لشٍم تَجِ ٍ هغبلؼِ ثز آى را دٍ چٌذاى هی کٌذ. ،تغذیِ آرتویب کِ غذای هیگَ ثِ  ؽوبر هی رٍد تَعظ ایي ریشجلجک

ّبیی ثزای افشایؼ تَلیذ ٍ اعتخزاج ایي بفتي راُیثب تَجِ ثِ دٍرُ رؽذی کَتبُ ایي جلجک ٍ تَلیذ هتبثَلیت ّبی ارسؽوٌذ آى، تالػ ثزای 
تز ثِ ایي هَاد ثبؽذ. یکی اس رٍػ ّبی احتوبلی ثزای دعتیبثی ثِ ایي تز ٍ اقتقبدیهَاد هی تَاًذ دریچِ ای ثزای ثْجَد دعتیبثی آعبى

ِ دلیل اثجبت اثزگشاری ایي هبدُ ثز اعت. اًتخبة کلؾیغیي ث  Dunaliellaهْن، ثزرعی اثز کلؾیغیي ثز تَلیذ ایي هَاد در ریشجلجک 
قبلت آسهبیؼ ثِ فَرت عزح ّبی هختلف در هغبلؼبت گذؽتِ اعت. ٍضؼیت پلی پلَئیذی ٍ تَلیذ هتبثَلیت ّبی گیبّبى ٍ ارگبًیغن

کلؾیغیي.  فبکتَریل دٍػبهلی در عزح پبیِ تقبدفی ثب عِ تکزار فَرت گزفت. ایي دٍ ػبهل ػجبرتٌذ اس غلظت کلؾیغیي ٍ هذت سهبى اثز
ثبؽذ. ثِ عبػت هی 24ٍ  12ٍ  6درفذ ٍسًی ثِ حجوی ٍ هذت سهبى ؽبهل  2/0ٍ  1/0ٍ  050/0)ؽبّذ( ٍ 0ّبی هَرد ًظز ؽبهل غلظت

ّبی هَرد ًظز، کلؾیغیي ثِ هقذار السم ثِ هحیظ کؾت جلجک افشٍدُ ؽذ. عپظ تغییزات حبفل اس ایي هٌظَر ثزای ّز یک اس غلظت
غلظت ّبی هختلف کلؾیغیي ثز توبهی  ًتبیج ًؾبى داد کِ هذت سهبى هؾخـ ؽذُ، هَرد ارسیبثی قزار گزفت.  اػوبل ّز غلظت در عِ

درفذ تفبٍت هؼٌی دار ایجبد کزد. تیوبر سهبى ثز ففبت هیشاى پزٍتئیي ٍ گلیغزٍل تفبٍت هؼٌی دار ًؾبى  1ففبت هَرد ثزرعی در عغح 
ًیش ثز ایي دٍ ففت تفبٍت هؼٌی دار ایجبد کزد. ثیؾتزیي هیشاى ثتبکبرٍتي ایجبد ؽذُ  داد. ّوچٌیي اثز هتقبثل سهبى ٍ غلظت کلؾیغیي

 % کلؾیغیي هؾبّذُ گزدیذ.0.05در غلظت 
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 مقذمٍ
 Zeisle( ثزای اٍلیي ثبر تَعظ Colchicum autumnaleحغزت پبییشُ ) گل ّبیغذُ اس کِ اعت آلکبلَئیذی تزکیت یک کلؾیغیي   

 آى اس گیبّبى در پلَئیذیپلی القبی ثزای اغلت اعت کِ ّبییرٍػ تزیيرایج اس یکی کلؾیغیي اعتخزاج ؽذ. تیوبر 1883در عبل 
 ّبیجلجککٌذ. هی ایجبد ثبالتزی ثب فزاٍاًیهَتبعیَى  ٍ ثیؾتز هَرفَلَصیک تغییزات دیگز سایجْؼ هَاد ثِ ؽَد ٍ ًغجتهی اعتفبدُ

 ّبیجٌظ ٍ ّبگًَِ اس هختلفی اًَاع اکٌَى ّن (.Goldberg 1996:12) ذثبؽٌهی هختلف هَاد غذایی اس یثغیبر تَلیذ هٌجغ یبختِ تک

 تجبری ثِ فَرت کبهال خبلـ ٍاتیلٌی، اعتخزّبی ثتًَی ٍ خبکی فَرت اًجَُ در هخبسى پلی ثِ دًیب در یبختِ تک ّبیجلجک اس هختلف

 تحقیقبت تزیيهْن اس ّبآى کبرثزد یبفتي ٍ غذایی ارسػ ثزرعی ٍ ّبجلجک ایگًَِ تٌَع ثزرعی(. Lavens 1996:18) ؽًَذهی دادُ کؾت

 ًیش داخلی ّبیآة هٌبثغ آهذُ ػول ثِ هغبلؼبت اعبط ثز .ثبؽذهی ّبجلجک پزٍرػ کزدى فٌؼتی ٍ عبسی تجبری راُ آغبس در ثٌیبدی

 ایي ّبیجٌظ ٍ گًَِ ؽٌبعبیی(. 65:1391 ػغل پیؾِ ٍ ّوکبراى) ذّغتٌ اییبختِکت ّبیجلجک اًَاع عزؽبر ٍ هْن ثغیبر هٌجغ

 تَاىهی فیشیَلَصیک ّبیثزرعی ٍ ّبآى ؽٌبعبیی ثب ٍ ثَدُ ّبآى کؾت ٍ ّبجلجک اس اعتفبدُ ًوَدى کبرثزدی در قذم اٍلیي ّبجلجک

 را پزٍری آثشی ثزای هفیذ ثَهی ّبیجٌظ ٍ ّبگًَِ ٍ دادُ قزار ثزرعی هَرد را ّبآى غذایی ارسػ ٍ کؾت ّبیهحیظ کؾت، ّبیعیغتن

 .کزد جذاعبسی خبلـ ثِ فَرت

 هتٌَػی ّبیگًَِ دارای کِ ثَدُ Chlorophyceae ردُ ثِ هتؼلق اعت کِ  Dunaliellaای پزاّویت، ّبی تک یبختِیکی اس ایي جلجک 

 را ثتبکبرٍتي خقَؿِ ث ّبکبرتٌَئیذ اًَاع ثبالی هقبدیز ٍ کزدُ سًذگیّبی ثغیبر ثبال ؽَریدر  قبدرًذ جٌظ ایي ّبیگًَِ ثیؾتز. ثبؽذهی

 خبًَادُ هْن ّبیجٌظ اس یکی Dunaliella عجش جلجکّبی جذیذ ثٌذی(. ثز اعبط عجقBorowitzka 2007:581ِ) کٌذ جوغ خَد در

Dunaliellaceae  ثبؽذهی (Borowitzka 2007:578 .)در اعت قبدر اعت اییبختِ دیَارُ ثذٍى دارتبصک اییبختِتک جلجک ایي 

ّبی ایي جٌظ ثِ دلیل ثبؽذ کِ اغلت گًَِگًَِ هی 29(. ایي جٌظ دارای Abusara 2011:33) کٌذ سًذگی هختلف هحیغی ّبیتٌؼ



 

 

 
 

 

 

 

(. ایي جلجک هَادی هبًٌذ ثتبکبرٍتي، Borowitzka 2007:587) ذکٌٌ سًذگی ؽَر ّبیحیظقبدر ّغتٌذ در ه گلیغزٍلتَاًبیی تَلیذ 
 کٌذ.ّب، آپَکغبیذّب ٍ... را تَلیذ هیّب، آلذئیذّب، کتَىرتیٌبى، آپَکبرتٌَئیذ

 D. salinaِثبالی هقبدیز تَاًذهی کٌذ،هی رؽذ ًوک ثبالی ثغیبر ّبیغلظت در کِایي ثز ػالٍُ جٌظ، ایي هْن ّبیگًَِ اس یکی ػٌَاى ث 

 Nikookar 2004:121; Fazeli  2006:2453; Borowitzka 2007:285; Hadi) کٌذ جوغ خَد کلزٍپالعت در را ثتبکبرٍتي

 ثِ ثتبکبرٍتي ،ّوچٌیيد. ؽَهی اعتفبدُ رصیوی ّبیغذا ٍ غذایی ّبیفزآٍردُ ثزای خَراکی رًگیشُ هٌجغ ػٌَاىِ ث ثتبکبرٍتي(. 2008:542

 ثزای جلجک ایي کؾت اخیز ّبیعبل در. دارد فزاٍاًی کبرثزد دارٍیی فٌبیغ در ٍ ؽذُ ؽٌبختِ اکغیذاًیآًتی ٍ ضذعزعبًی خبفیت خبعز

 (.Hosseini 2006:1004; Raja 2007:170; Jayappriyan 2010:85) اعت یبفتِ افشایؼ کبرتٌَئیذّب تَلیذ

ّبی هختلف جلجک ٍیضگی فذعبلِ ایؽذُ اعت. در هغبلؼِ انجامDunaliella هغبلؼبت سیبدی ثب ّذف ؽٌبخت ّزچِ ثیؾتز جلجک    
Dunaliella ( هَرد ثزرعی قزار گزفتAharon, 1905-2005در کؾَر هب ًیش قزثبًی ٍ ّوکبراى .) (ثِ ثزرعی تٌَع هَلکَلی 1383 )

ّب، ؽزایظ هختلف رؽذی اس هؾخـ ؽذى ٍیضگی ّبی دریبچِ ارٍهیِ پزداختٌذ. پظدر تؼذادی اس ایغتگبُ Dunaliellaّبی جلجک گًَِ
 ّبی هختلف رٍی آى فَرت گزفت. ای در سهیٌٍِ عبیز ففبت ایي جلجک، هغبلؼبت گغتزدُ

 Melanieّبی آى پزداختٌذ )ٍ ؽٌبعبیی ؽبخـ آى ٍ تجشیِ ٍ تحلیل ٍیضگی  Dunaliellaگزٍّی ثِ هغبلؼِ هذل رؽذی    

را اس دیذگبُ ثیَتکٌَلَصی ٍ ثیَاًزصیکی هَرد هغبلؼِ  Dunaliellaؽبهل ؽزیؼتی ٍ ّبدی، در داًؾگبُ اففْبى تیوی  .(2014:28
تَلیذی تَعظ ایي جلجک ثزرعی ًوَد. در  Eّبی هختلف آّي ٍ فغفبت را ثز تَلیذ ٍیتبهیي ( اثز غلظت1389:320قزاردادًذ. عؼبدتوٌذ )

 (. 1389:7یذی آى تبکیذ ؽذ )تَالیی ثز پزٍرػ ٍ تَلیذ کبرتٌَئیذّبی تَلتوزکش ثز ًقؼ ایي جلجک در تَعؼِ پبیذار  پضٍّؾی دیگز ٍ ثب
ّب اًجبم ٍ جلجک ّبی ثغیبری اس گیبّبىاس هٌظزی دیگز ًیش کبرّبی سیبدی ثزرٍی اثز تیوبر کلؾیغیي ثز عغح پلَئیذی ٍ عبیز ٍیضگی   

تَعظ   Gonium Pectoraleثز تقغین علَلی جلجک عجش  ؽذُ اعت کِ در سیز ثِ هَاردی اس آى اؽبرُ ؽذُ اعت: ثزرعی اثز کلؾیغیي
Shyam  وSarma (1976:30ّوچٌیي ثز کلٌی جلجک ٍ ) ّبیHydrodictyon و Pediastrum و Sorastrum  (Marchant 

ػولکزد آى ّبی اًگَر یبقَتی ثِ هٌظَر افشایؼ عغح پلَئیذی ٍ ( فَرت گزفت. ثزرعی اػوبل چْبر تیوبر کلؾیغیي ثز جَاًِ 2004:294
(. 1391:5ّوچٌیي ایجبد هَتبعیَى القبیی ثباعتفبدُ اس کلؾیغیي در اًگَر عفیذ ثی داًِ ًیش هَرد ثزرعی قزار گزفت )رعَلی  اًجبم ؽذ،

توبهی (.1390:17ففبت هَرفَلَصیک ٍ فیشیَلَصیک ٍ تؼذاد داًِ در لیوَتزػ پظ اس اػوبل کلؾیغیي هَرد ارسیبثی قزار گزفت )افؾبر 
 در پلَئیذیپلی القبی ثزرعی هٌظَر ثِ هغبلؼبت اثز هؼٌی دار ایي هبدُ ثز خقَفیبت ٍ ٍیضگی ّبی ًوًَِ تحت تیوبر را تبییذ ًوَد.ایي 
 6درفذ ٍ هذت سهبى 05/0ؽذ. ًتبیج ًؾبى داد کِ غلظت  اػوبل اًتْبیی هزیغتن ، کلؾیغیي رٍی(.Ocimum basilicum L)ریحبى  گیبُ

 (.1390:463 ثَد )هلک سادُ ؽفبرٍدی ریحبى گیبُ پلَئیذی در القبی تجْ تیوبر عبػت ثْتزیي

پلَئیذی، ثْتزیي غلظت ّبی آى اس عزیق پلیدر آسهبیؼ دیگزی ثِ هٌظَر افشایؼ ػولکزد ارقبم ثی داًِ ٍ ثشرگتز ؽذى اًذاسُ حجِ
اًگَر یبقَتی هقبیغِ گزدیذ. ًتبیج ًؾبى داد کِ کلؾیغیي ّبی دیپلَئیذ ٍ اتَتتزاپلَئیذ کلؾیغیي ٍ هذت سهبى کبرثزی آى، ثزرعی ٍ ثبفت



 

 

 
 

 

 

 

عبػت ثْتزیي تیوبر جْت ایجبد اتَتتزاپلَئیذی ثَد. هغبلؼِ تؾزیحی گیبّبى دیپلَئیذ ٍ  96ٍ  72درفذ در  1/1ٍ  9/0ثب غلظت 
ّبی دیپلَئیذ ًؾبى داد ًغجت ثِ یبختِ ّبی اتَتتزاپلَئیذی راؽٌبعی ثزتزی یبختِثبفت –ایّبی هتذاٍل یبختِتتزاپلَئیذ ًیش تَعظ رٍػ

ثزرعی هَرفَلَصیک، فیشیَلَصیک، عیتَلَصیک ٍ فیتَؽیویبیی گیبّبى دیپلَئیذ ٍ تتزاپلَئیذ القب ؽذُ تَعظ  (.1391:17 )رعَلی
ی رٍسًِ، داًِ گزدُ، ًؾبى داد کِ در هقبیغِ ثب گیبّبى دیپلَئیذ، گیبّبى تتزاپلَئیذ دارا Echinacea purppurea (L.)کلؾیغیي در گیبُ 

ّبی ًگْجبى رٍسًِ ٍ  ضخبهت ٍ پٌْبی ثزگ ثذر ٍ گل ثشرگتز ثَدًذ. ّوچٌیي، تؼذاد کلزٍپالعت، هقذار کلزٍفیل ٍ کبرٍتٌَئیذ در یبختِ
گیبّبى دیپلَئیذ  تز اسدر تتزاپلَئیذّب پبییي IIافشایؼ یبفتِ ثَد. اهب تؼذاد رٍسًِ، عغح ثزگ، ارتفبع گیبُ ٍ راًذهبى کَاًتَهی فتَعیغتن 

کلزٍصًیک ثیؾتز ثَدًذ عیکَریک ٍ اعیذدارای هیشاى اعیذگیبّبى تحت تیوبر  افی هبیغ ًیش ًؾبى داد کِ ثزگثَد. آًبلیشّبی کزٍهبتَگز
(Abdoli 2013:2078.) 

قزار گزفت. در گیبّبى تحت ( هَرد ثزرعی Juncus effusesگیبُ عبسٍ )خقَفیبت  ،در آسهبیؾی دیگز، ثب اعتفبدُ اس تیوبر کلؾیغیي   
-تز ثَد ثِّبی هشٍفیل ایي گیبّبى فؾزدُ، اپیذرم ثزگ دارای رٍسًِ ثشرگتزی ثَد اهب تزاکن رٍسًِ کوتز ؽذُ ثَد. ػالٍُ ثز ایي، یبختِتیوبر

ٍفیل هؾبّذُ ؽذ کبّؼ هحتَای کلز ایي گیبّبى ّبی آًٍذی ثشرگتز داؽتٌذ. ّوچٌیي، در ای کوتز ٍ دعتِکِ فضبی ثیي یبختِعَری
 .(Xu 2010:616ی کلزٍپالعت اعت )الیِکِ احتوبال در ًتیجِ افالح عبختوبًی در غؾبّبی الیِ

 
 َبمًاد ي ريش

اعتفبدُ ؽذ. هحیظ کؾت  1392ّب اس جوؼیت جلجکی حبفل اس ًوًَِ ثزداری اس دریبچِ هْبرلَ اعتبى فبرط در عبل ثزای تْیِ ًوًَِ
 20لیتز هحیظ کؾت جبًغَى ، هیلی 100هیلی لیتزی حبٍی  250ارلي هبیز 5تْیِ ؽذ. ثزای کؾت اٍلیِ در  (PH= 7.5)جبًغَى ثب 

دٍر در دقیقِ ٍ داخل  90ّب ثِ هٌظَر َّادّی ثْتز ٍ یکٌَاختی َّارعبًی رٍی ؽیکز ثب عزػت لیتز ًوًَِ جلجکی اضبفِ ؽذ. ًوًَِهیلی
(. ایي ؽزایظ در ّوِ هزاحل کبر ثزای جلجک Raja 2007:171؛ Fazeli 2006:2454 ؛1379:18اتبقک رؽذ قزار گزفتٌذ )اهتیبسجَ 

لیتز هیلی 30ثبر ٍاکؾت فَرت گزفت. در آخزیي ٍاکؾت ثِ  2ّب یبثی ثِ ؽزایظ هٌبعت رؽذی ٍ غلظتی اس علَلحفظ ؽذ. ثزای دعت
ّب در عَعپبًغَى ِ ؽزایظ هغلَة، غلظت علَللیتز عَعپبًغیَى جلجکی اضبفِ ؽذ. پظ اس رعیذى ثهیلی 10هحیظ کؾت جبًغَى 

سهبى ثب اٍاعظ ّفتِ پظ اس آخزیي ٍاکؾت ٍ ّن 3-2لیتز ؽذ. ایي ؽزایظ پظ اس گذؽت علَل در ّز هیلی  3×106جلجکی ًشدیک ثِ 
 هزحلِ خغی دٍرُ رؽذ دًٍبلیال ثَد. 

 
 

 اعمبل تیمبر



 

 

 
 

 

 

 

عبػت اػوبل  24ٍ  12ٍ  6% ( اعتفبدُ گزدیذ. ایي تیوبرّب در عِ سهبى 0.2، % 0.1% ، 0.05،  0در ایي تحقیق اس چْبر تیوبر کلؾیغیي )
ّب هجذدا ثِ رٍی ؽیکز هٌتقل ّبی جلجکی افشٍدُ ؽذ ٍ ًوًَِؽذًذ. ثزای اػوبل تیوبر هقذار هَرد ًظز اس پَدر کلؾیغیي ثِ عَعپبًغیَى
ّب عبًتزیفیَص ظَر جذاعبسی کلؾیغیي اس عَعپبًغیَى، ًوًَِؽذًذ. پظ اس اػوبل تیوبر ٍ گذؽت سهبى هَرد ًظز ثزای ّز غلظت ثِ هٌ

ّب فزاّن ؽذ. ثذیي هٌظَر ثِ رعَة ثبقی هبًذُ ّب ٍ جذاؽذى هحیظ حبٍی کلؾیغیي هجذدا ؽزایظ رؽذی ًوًَِؽذ ٍ ثب رعَة علَل
ارلي هبیز هجشا ثزای  3َعپبًغَى ثِ ّب ّز علیتز هحیظ کؾت جبًغَى افشٍدُ ؽذ ٍ پظ اس یکٌَاختی کبهل علَلهیلی 50ثزای ّز تیوبر 

 ّب ٍ تغییزات حبفل دٍ ّفتِ عپزی ؽذ.ّب ٍ آهبدگی ثزای ارساثی هتبثَلیتتکزار تقغین ؽذ. ثزای رؽذ هجذد علَل عِاًجبم 

 
 اوذازٌ گیری پبرامترَبی بیًشیمیبیی

 رشذ:
)الم ًئَثبر( ریختِ ٍ سیز  رٍی الم هخقَؿ ؽوبرػاس ّز ًوًَِ جلجکی هقذار کوی ثزداؽتِ ٍ عوپلز  ثب اعتفبدُ اسدر ایي رٍػ 

جب هزثغ اس ایي الم را ؽوزدُ ٍ هیبًگیي آى ثجت گزدیذ. اس آى 10ّبی هَجَد در علَل دثزرعی ؽذ. تؼذا 10هیکزٍعکَح ثب ثشرگٌوبیی 
 ّبی هَجَد در ًوًَِ قجال تَعظ یذ ثی حزکت ؽذًذ.ثبؽٌذ علَلّب هتحزک هیکِ ایي علَل

 :بتبکبريته
دٍر در دقیقِ  10000دقیقِ ثب عزػت  10ّبی جلجک ثزداؽتِ ؽذ ٍ ثِ هذت اس عَعپبًغیَى علَلی ّز کذام اس ًوًَِ لیتزهیلی 1اثتذا 

هیلی لیتز ّگشاى  5/0لیتز اتبًَل ٍ هیلی 1، یؼٌی هحلَل اتبًَل ّگشاى 1ثِ  2ًغجت  عبًتزیَفیَص گزدیذ. هحلَل رٍیی دٍر ریختِ ؽذ ٍ ثِ
دٍر در دقیقِ عبًتزیَفیَص گزدیذ. اس  10000دقیقِ ثب عزػت  10ّب هجذدا ثِ هذت ثبقی هبًذُ اضبفِ ؽذ. پظ اس ٍرتکظ، ًوًَِثِ رعَة 

گیزد. ثب جذا کزدى فبس رٍیی )ّگشاى( ٍ خَاًذى تز ثَدُ ٍ غیزقغجی اعت فبس رٍیی اتبًَل قزار هیآًجبیی کِ ّگشاى ًغجت ثِ اتبًَل عجک
ثِ ( 1)ّب اس عزیق فزهَل ( هیشاى ثتبکبرٍتي علَلPerkinElmer,Lambda 650) تَعظ دعتگبُ اعپکتزٍفتَهتز زًبًَهت 450جذة در 
 دعت آهذ.

β –Carotene (µg /ml) = 25.2 × A450                                                                                                    (1)  
 

 گلیسريل:
دٍر در دقیقِ عبًتزیَفیَص ؽذ. هبیغ رٍیی پظ اس  10000دقیقِ ثب عزػت  5لیتز اس ًوًَِ جلجکی ثزداؽتِ ؽذ ٍ ثِ هذت هیلی 1

لیتز هیلی 1هبًذُ ثِ هیشاىّبی ثبقیعبًتزیَفیَص دٍرریختِ ؽذ، ثِ ایي تزتیت گلیغزٍلی کِ اس قجل درٍى ًوًَِ ثَد خبرج گزدیذ. ثِ علَل
هیکزٍلیتز ًوًَِ جلجکی جذاؽذُ ٍ ثِ آى ثِ  200ّب ثِ آراهی تکبى دادُ ؽذ، عپظ غَى اضبفِ ؽذ. چٌذ ثبًیِ ًوًَِاس هحیظ کؾت جبً

درجِ  45دقیقِ در دهبی  20ّب ثِ هذت پزیَدات  ٍ اعتیل اعتي افشٍدُ گزدیذ ٍ ثِ آراهی تکبى دادُ ؽذ. عپظ ًوًَِ  5/2ثِ  1ًغجت 



 

 

 
 

 

 

 

دٍر در دقیقِ عبًتزیَفیَص ؽذًذ. پظ اس  10000دقیقِ ثب عزػت  5ر گزفتٌذ. عپظ هجذدا ثِ هذت عبًتی گزاد در دعتگبُ ثي هبری قزا
( خَاًذُ ؽذ ٍ ثب PerkinElmer , Lambda 650ًبًَهتز تَعظ دعتگبُ اعپکتزٍفتَهتز ) 410آى هیشاى جذة ًَر ًوًَِ ّب در عَل هَج 

 (.1389:120 عؼبدتوٌذرعن هٌحٌی اعتبًذارد غلظت گلیغزٍل هحبعجِ ؽذ )
 

 گیزی گلیغزٍل:ّبی اًذاسُتْیِ هحلَل
 تْیِ پزیَدات

گزم آهًَیَم اعتبت ثِ آى  7/7% حل ًوَدُ، عپظ هقذار 6لیتز اعیذ اعتیک هیلی 100( را در NaIo4هیلی گزم عذین هتبپزیَدات ) 65
 افشٍدُ گزدیذ تب حل ؽَد.

 تْیِ اعتیل اعتي: 
 هیلی لیتز ایشٍپَیبًَل حل ؽذ. 5/247لیتز اعتیل اعتي  در هیلی 5/2هقذار 

 

 

 

 پريتئیه:

لیتز اس کؾت هیلی 1ّبی علَل جلجک، گیزی گزدیذ. ثزای تؼییي غلظت پزٍتئیي( اًذاس1976:251ُ) Bradfordهقذار پزٍتئیي ثِ رٍػ 
ّبی علَلی ثِ عَعپبًغیَى ّب،ّبی داخل علَلّبی جلجک ٍ تغْیل خزٍج پزٍتئیيثزداری ؽذ. ثزای هتالؽی ؽذى علَلعلَلی ًوًَِ

ّشار دٍر در  12دقیقِ ثب عزػت  10ّب ثِ هذت کیلَّزتش قزار دادُ ؽذ. عپظ ًوًَِ 40ثب فزکبًظ   usدقیقِ در هؼزك اهَاج 30هذت 
دفَرد اضبفِ لیتز هحلَل ثزاهیکزٍلیتز اس هحلَل رٍیی ثزداؽتِ ؽذ ٍ ثِ آى هیلی 100دقیقِ عبًتزیفیَص ؽذًذ. پظ اس اًجبم عبًتزیَفیَص 

 595ّب در عَل هَج دقیقِ در دهبی هؼوَل آسهبیؾگبُ هقذار جذة آى 5ّب ٍ هبًذى ثِ هذت حذاقل گزدیذ. پظ اس ٍرتکظ کزدى ًوًَِ
( عٌجیذُ ؽذ ٍ در اًتْب ثب اعتفبدُ اس ًوَدار اعتبًذارد آلجَهیي عزم گبٍی غلظت PerkinElmer,Lambda 650ًبًَهتز اعپکتزٍفتَهتز )

 .(Bradford 1976:251ّب ثِ دعت آهذ )ي ًوًَِپزٍتئی
 
 

 وتبیج ي بحث:



 

 

 
 

 

 

 

 میسان رشذ
(، ثِ 1درفذ هؼٌی دار ؽذ )جذٍل  1ّبی هختلف کلؾیغیي ثز هیشاى رؽذ دًٍبلیال در عغح تیوبر غلظتثزرعی ًتبیج ًؾبى داد کِ اثز 

عبػت ثب  6(، اس عزفی ثیي تیوبر 2هؾبّذُ ؽذ )جذٍل کوتزیي هیشاى رؽذ  0% کلؾیغیي ثیؾتزیي ٍ در غلظت 0.1در غلظت عَری کِ 
عبػت اختالف هؼٌی داری ثب عبیز تیوبرّبی سهبى ًذاؽت )جذٍل  12عبػت تفبٍت هؼٌی داری هؾبّذُ ًؾذ ٍ ّوچٌیي تیوبر 24تیوبر 

ثز تیوبر سهبى ٍ ّوچٌیي ا (.3عبػت هؾبّذُ ؽذ )جذٍل  24عبػت ٍ کوتزیي آى در سهبى   12ثیؾتزیي هیشاى رؽذ در تیوبر سهبى  (.3
 (.1اثز هتقبثل سهبى ٍ غلظت کلؾی عیي ثز هیشاى رؽذ تفبٍت هؼٌی داری ًذاؽت )جذٍل 

 
 میسان بتبکبريته

درفذ هؼٌی  1ثتب کبرٍتي هؾبّذُ ؽذ کِ اثز غلظت ّبی هختلف کلؾیغیي ثز تَلیذ هیشاى ثتبکبرٍتي در عغح  در ثزرعی ففت هیشاى
کلؾیغیي اعت  0% ٍ کوتزیي هیشاى آى در غلظت 0.05ثیؾتزیي هیشاى ثتبکبرٍتي تَلیذی در غلظت  کِ، ثِ عَری (1دار ؽذ )جذٍل 

(، اثز تیوبر سهبى ٍ ّوچٌیي 3اثز هؼٌی داری در تَلیذ ثتبکبرٍتي هؾبّذُ ًؾذ )جذٍل  تیوبرّبی هختلف سهبى (، ّوچٌیي در2)جذٍل 
 (.1تفبٍت هؼٌی داری ًذاؽت )جذٍل  ثتبکبرٍتي اثز هتقبثل سهبى ٍ غلظت کلؾی عیي ثز هیشاى

 
 میسان پريتئیه

درفذ، ّوچٌیي اثز  1سهبى در عغح  ٍ  غلظت ّبی هختلف کلؾیغیي ّز یک اس تیوبرّبی در هَرد هیشاى پزٍتییي تَلیذ ؽذُ، اثز
ایي ففت، هیشاى پزٍتییي تَلیذ ، در هَرد (1درفذ هؼٌی دار ؽذ )جذٍل  5هتقبثل تیوبر سهبى ٍ غلظت ّبی هختلف کلؾیغیي در عغح 

% کلؾیغیي ثب عبیز غلظت ّب اختالف هؼٌی دار ًؾبى داد ٍ ثیؾتزیي هیشاى تَلیذ را ثِ خَد اختقبؿ داد در حبلی 0.05ؽذُ در غلظت 
در ي (، ّوچٌی2% کلؾیغیي کوتزیي هیشاى را ًؾبى داد )جذٍل 0.2کِ ثیي عبیز غلظت ّب تفبٍت هؼٌی داری دیذُ ًؾذُ ٍ در غلظت 

عبػت ثب عبیز تیوبرّب تفبٍت هؼٌی دار هؾبّذُ ؽذ ٍ در ایي سهبى ثیؾتزیي تَلیذ پزٍتئیي حبفل گؾت  12هَرد تیوبر سهبى، ثیي تیوبر 
 (.3)جذٍل  را داؽت عبػت کوتزیي هیشاى تَلیذ 24در حبلی کِ ثیي دٍ تیوبر دیگز تفبٍتی هؾبّذُ ًؾذ ٍ در تیوبر 

 
 
 

 میسان گلیسريل
-سهبىدرفذ تفبٍت هؼٌی دار ٍجَد دارد، ّوچٌیي اثز تیوبر  1ّبی هختلف کلؾیغیي در عغح ب هؾبّذُ ؽذ کِ ثیي غلظتّدر ثزرعی

(. 1درفذ تفبٍت هؼٌی دار ًؾبى داد )جذٍل  5ّبی هختلف کلؾیغیي ٍ سهبى در عغح غلظتّبی هختلف ٍ ّوچٌیي اثز هتقبثل 



 

 

 
 

 

 

 

غلظتْب تفبٍت هؼٌی دار داؽتِ ٍ ثیؾتزیي هیشاى را دارد در حبلی کِ ثیي عبیز  % کلؾیغیي ثب عبیز0.05گلیغزٍل تَلیذی در غلظت 
عبػت ٍ  6در تیوبر سهبى، ثیي تیوبر (. 2هی ثبؽذ )جذٍل  0ّب تفبٍت هؼٌی دار ٍجَد ًذارد، ّوچٌیي کوتزیي هیشاى آى در غلظت غلظت

هؼٌی داری ثب عبیز تیوبرّب ًذارد. ثیؾتزیي هیشاى تَلیذ عبػت تفبٍت  24عبػت تفبٍت هؼٌی دار ٍجَد دارد درحبلی کِ تیوبر  12
 (.3عبػت ثَد )جذٍل  6عبػت ٍ کوتزیي آى هزثَط ثِ  12گلیغزٍل هزثَط ثِ 

 
 
 

 تجسیٍ ياریبوس صفبت مختلف ديوبلیال در سطًح مختلف غلظت کلشیسیه ي زمبن  (1جذيل )
تغیزاتهٌبثغ  درجِ آسادی هیشاى رؽذ ثتبکبرتي پزٍتییي گلیغزٍل  

 کلؾیغیي 3 2.38** 698.46** 635.29** 2937.69**
*199.29 **353.70 ns143.03 ns560251041667 2 سهبى 
*124.78 *122.82 ns144.81 ns176632986111 6 سهبى × کلؾیغیي  

 خغب 11 145056439394 106.92 38.94 32.39

20.83 50.13 70.23 27.34 
 

 ضزیت تغیزات 

nsثیي ففبت هَرد ارسیبثی هی ثبؽذ1% ٍ 5* ٍ ** ثِ تزتیت ًؾبى دٌّذُ ػذم ّوجغتگی ٍّوجغتگی در عغح  ٬ %. 
 
 

 
 مقبیسٍ میبوگیه صفبت در غلظت َبی مختلف کلشیسیه (2جذيل )

 گلیغزٍل پزٍتییي تيٍکبر ثتب هیشاى رؽذ غلظت کلؾیغیي

0 b191667 b6.60 b10.44 b15.58 
05/0% b487500 a30.60 a27.52 a60.49 

0.1% a1695833 b11.47 b6.61 b16.89 



 

 

 
 

 

 

 

0.2% a1471667 b10.20 b5.21 b16.30 

 % ّغتٌذ.5در عغح  داًکي هیبًگیي ّب ثب حزٍف هؾبثِ درّزعتَى فبقذ تفبٍت آهبری ثزاعبط آسهَى

 

 

 

 مقبیسٍ میبوگیه صفبت در تیمبرَبی مختلف زمبن (3جذيل )
 گلیغزٍل پزٍتییي تيٍثتبکبر هیشاى رؽذ سهبى

6 a1634375 a9.87 b10.10 b22.14 

12 ab1434375 a16.67 a19.95 a32.12 
24 b1110000 a17.62 b7.28 ab27.69 

 % ّغتٌذ.5در عغح  داًکي هیبًگیي ّب ثب حزٍف هؾبثِ درّزعتَى فبقذ تفبٍت آهبری ثزاعبط آسهَى
 

 

 وتیجٍ گیری
افشایؼ هیشاى هتبثَلیت ّبی ریشجلجک دًٍبلیال ثِ خقَؿ ثتبکبرٍتي، پزٍتئیي ٍ گلیغزٍل هیتَاى اس  ّذف ثب داد ًؾبى تحقیق ایي

تیوبر غلظت  کبرثزد کِ داد ًؾبى ًتبیج ّوچٌیي تیوبر کلؾیغیي در تیوبرّبی سهبًی هختلف در راعتبی کؾبٍرسی پبیذار اعتفبدُ ًوَد. 
هیشاى رؽذ ٍ ثتبکبرٍتي ٍ گلیغزٍل ٍ پزٍتئیي تَلیذ ؽذُ ایجبد کزد. ّوچٌیي ّبی هختلف کلؾیغیي ٍ سهبى، تفبٍت هؼٌی داری در 

تیوبر سهبى ٍ ّوچٌیي اثز هتقبثل سهبى ٍ غلظت ّبی کلؾیغیي ثز دٍ ففت هیشاى گلیغزٍل ٍ پزٍتئیي تفبٍت هؼٌی دار ایجبد کزد. ثب 
هیشاى  % کلؾیغیي اعتفبدُ کزد. ثیؾتزیي0.05غلظت  تَاى استَجِ ثِ ًتبیج حبفل ؽذُ ثزای ثیؾتزیي هیشاى تَلیذ ثتبکبرٍتي هی

 .عبػت حبفل هی ؽَد 12کلؾیغیي ٍ سهبى  %0.05پزٍتئیي ًیش در تیوبر 
 

 سپبسگساری



 

 

 
 

 

 

 

اس ّوکبراى ثخؼ آسهبیؾگبُ ثیَتکٌَلَصی داًؾکذُ ػلَم کؾبٍرسی داًؾگبُ ؽبّذ کِ هب را در اًجبم آسهبیؼ یبری دادًذ تؾکز ٍ 
 .قذرداًی دارین

 
 
 

 مىببع 

 
تبثیزات هَرفَلَصیک ٍ فیشیَلَصیک القبی پلَئیذی » ; (1390) ، ع.ر،تزًگ ،، فقٌبتی ،س اهیذی، ،ر کغوبیی، پَراکجزی ،، مهحوذیبى افؾبر .1

 13-24 :12، ؽوبرُ  4، سیغت ؽٌبعی گیبّی ، عبل « (Citrus ourantifoliaدر گیبُ لیوَتزػ )

 کبرؽٌبعی ًبهِ پبیبى ارگبًیغن، ایي اس کبرٍتي -ثتب اعتخزاج ٍ فبرط خلیج اس دًٍبلیال علَلی تک جلجک ؽٌبعبیی ; (1379، )اهتیبسجَ، م .2

 ؽوبل تْزاى ٍاحذ اعالهی آساد داًؾگبُ دریبیی، ٍفٌَى ػلَم داًؾکذُ ارؽذ،

 ّوبیؼ دٍهیي ،«تَعؼِ پبیذار جْت در گبهی:آى اس ّبکبرٍتٌَییذ تَلیذ ٍ عبلیٌب دًٍبلیال جلجک پزٍرػ» ; (1389، )تَالیی، ط، اعذی، م .3

 ؽیزاس اعالهی اساد داًؾگبُ ،1389 اعفٌذ 12 ٍ 11رٍ، پیؼ ّبیچبلؼ ٍ ّبپبیذار، فزفت تَعؼِ ٍ کؾبٍسی هلی

ّبی کلؾیغیي ٍ سهبى کبرثزد آى ثز ایجبد ثزرعی اثز غلظت» ; (1391، ر، )عتَدُ، م ،فذایی اقذم ،، مگل هحوذی، ، م.عًجبتیبى ،ٍ رعَلی، .4
 ، )ٍیضُ ًبهِ اًگَر(14ؽوبرُ  ،ًبهِ کؾبٍرسی ٍ هٌبثغ عجیؼی، پضٍّؼ« (Vitis vinifera var.yagotiتتزاپلَئیذی در اًگَر یبقَتی )

در جلجک عجش  E ّبی هختلف آّي ٍ فغفبت ثز تَلیذ ٍیتبهیيثزرعی تبثیز غلظت» ; (1389ی، ح، )فْیو ،ط خغزٍی،ط، عؼبدتوٌذ،  .5
 329-317: 10پیبپی ، 3ؽوبرُ  ،فقلٌبهِ ػلَم سیغتی )ٍاحذ سًجبى( ،« Dunaliella tertiolectaیعلَل تک

 ocimum (basilicum)پلَئیذی در گیبُ ریحبىثزرعی اهکبى القب پلی» ; (1390م، اهیزی، ا، ) حجیجی، ؽفبرٍدی، ط، غٌی، ع،سادُ هلک .6
 469-461: 4ؽوبرُ  25،جلذ  ،کؾبٍرسی(ًؾزیِ ػلَم ثبغجبًی )ػلَم ٍ فٌبیغ ، «ثب اعتفبدُ اس کلؾیغیي

 
7. Abdoli, M, Moieni, A, Naghdi Badi, H, ( 2013) ; »Morphological, physiological, cytological and phytochemical 

studies in diploid and colchicine-induced tetraploid plants of Echinacea  purpurea (L.) Acta Physiologiae 

Plantarum  July«, Volume 35, Issue 7: 2075-2083 

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Mohammad+Abdoli%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Ahmad+Moieni%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Ahmad+Moieni%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Hassanali+Naghdi+Badi%22
http://link.springer.com/journal/11738
http://link.springer.com/journal/11738
http://link.springer.com/journal/11738/35/7/page/1


 

 

 
 

 

 

 

8. Abusara, N.F, Emeish, S, Jaber S.A.K, (2011), »The effect of certain environmental factors on growth 

and β-carotene production by Dunaliella sp. isolated from the Dead Sea«,  Jordan Journal of 

Biological Sciences 4(1): 29-36 

9. Aharon, O, A hundred years of Dunaliella research: 1905–2005. doi:  10.1186/1746-1448-1-2. 

PMC1224875. 
10. Borowitzka, M.A., Siva, C. J, (2007), »The taxonomy of the genus Dunaliella (Chlorophyta, 

Dunaliellales) with emphasis on the marine and halophilic species«,  Journal of Applied Phycology 19: 

567–590 

11. Bradford, M.M, (1976), »A rapid sensitive method from the quantitation of microgram quantities of 

prptein utilizing the principle of protein-dye binding«,  Anal.Biochems, 72: 248-254 

12. Fazeli, M.R, Tofighi, H, Samadi, N, Jamalifar, H, (2006), »Effects of salinity on β-carotene production 

by Dunaliella tertiolecta DCCBC26 isolated from the Urmia salt lake, north of Iran«,  Bioresource 

Technology, 97(18): 2453-2456 

13. Goldberg, I, (1996), »Functional foods, designer foods, pharmafood, nutraceuticals«, Londres, Gran 

Bretana: Chapman and Hall, New York 

14. Hadi, M.R, Shariati, M, Afsharzadeh, S, (2008), »Microalgal biotechnology: carotenoid and glycerol 

production by Dunaliella sp. algae isolated from the Gave khooni salt marsh, Iran«, Biotechnology and 

Bioprocess Engineering, 13(5): 540-544 

15. Hosseini, T. A, Shariati, M, (2006), »Pilot culture of three strains of Dunaliella salina for β-carotene 

production in open ponds in the central region of Iran«, World Journal of Microbiology and 

Biotechnology, 22: 1003-1006 

16. Jayappriyan, K.R, Rajkumar, R, Sheeja, L, Nagaraj, S, Divya, S, Rengasamy, R, (2010), »Discrimination 

between the morphological and molecular identification in the genus Dunaliella«,  International 

Journal of Current Research, 8: 73-78  

http://dx.doi.org/10.1186%2F1746-1448-1-2


 

 

 
 

 

 

 

17. Lavens, P, Sorgeloss, P, (1996), »Manual on the production and use of live food for aquaculture«, 

Laboratory of Aquaculture and Artemia Reference center, University of Ghent Belgium 

18. Marchant, H, Pickett, H, (1974), »The effect of colchicine on colony formation in the algae 

Hydrodictyon, Pediastrum and Sorastrum«,  Planta, Dec; 116(4):291-300. 

19. Melanie, F, Robert, J, Flassig, Liisa R.S, Kai S, (2014), »A dynamic growth model of Dunaliella salina: 

Parameter identification and profile«,  likelihood analysis Bioresource Technology 173: 21–31 

20. Nikookar, K, Moradshahi, H, Kharati, M, (2004), »Influence of salinity on the growth pigmentation and 

ascorbate peroxidase activity of Dunaliella salina isolated from Maharlu salt Lake in Shiraz«,  Iranian 

Journal of Science and Technology,Transaction, 28(A1): 117-125 

21. Raja, R, Hemaiswarya, S, Balasubramanyam, D, Rengasamy, R, (2007), »PCR-identification of 

Dunaliella salina (Volvocales, Chlorophyta) and its growth characteristics«,  Microbiological Research 

162(2): 168-176 

22. Shyam, R, Sarma, Y.S.R.K, (1976), »Effects of Colchicine on the Cell Division of a Colonial Green Algal 

Flagellate Gonium Pectorale Muller«,  Caryologia: International Journal of Cytology, Cytosystematics 

and Cytogenetics, 29:1, 27-33 

23. Xu, L, Najeeb, R, Raziuddin, W, Shen, J,  Shou, G, (2010), »Development of an efficient tissue culture 

protocol for callus formation and plant regeneration of wetland species Juncuseffusus L. in Vitro«,  

Cell.Dev.Biol-Plant, 45:610–618 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24458254
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24458254

