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 چکیده:

در برابر چهاار دوز  متتلا   یناسال یالدونال جلبک سبز یزیولوژیکیف یپاسخ ها یپژوهش، بررس ینهدف از ا هدف: 

 یاندرجه مقاومت جلباک ماوکور در برابار ا یابیمنظور ارزژول بر متر مربع (، به یلوک 9و  3/0، 1، 3) ،UV-B اشعه

 باشد. یم یطیتنش مح

کشت بدون  یطمح یس یس 1000جلبک به  یکشت حاو یطاز مح سییس 100 یزانبه م شناسی پژوهش:روش

 1۵ یدما یکی،ساعت دوره تار 8و  ییساعت دوره روشنا 1۶با  یناتوردر ژرم یدجد یکشت ها یطجلبک منتقل و مح

کشت ها به گاروه  ) بعد از رشد کامل جلبک ها ( روز بعد ۴0لوکس کشت داده شدند.  ۶000و نور  یگراددرجه سانت

، گاروه دوم 3/0قرار گرفت.گروه اول:  UV-Bاز  یشدند. هر گروه در معرض سطح خاص یممار تقسیگروه ت ۴شاهد و 

در  هاا یشآزما یدو روز پشت سر هم تکرار شد.تمام یمارت ینبرمتر مربع. ا یلوژولک 9 و گروه چهارم 3، گروه سوم 1

 سه تکرار انجام شد.
 

، تاثیر خود را روی پارامتر های فتوسنتزی بصاورت Bاشعه ماوراء بنفش نوع نشان داد که  ها شیآزما یجنتا :هایافته

نشان داد  bو کاهش کلروفیل  a، کاهش کلروفیل IIو کاروتنوئید و کاهش کارائی فتوشیمیایی فتوسیستم  oFافزایش 

ژول بر متار  یلوک یک یماراز شاهد تا ت یزن Fm  مقدار بوده است. aبیشتر از کلروفیل  bمیزان کاهش در کلروفیل که 

 یدار یبه صورت معنا  ژول بر متر مربع یلوک 9و  3یعنی  از آن یشترب یمارهایدار و در ت ی، کاهش معنUV-Bمربع 

، منجار باه UV-Bاز سوی دیگر بررسی نتایج حاصل از سنجش های بیوشیمیایی تحت تیمار باا اشاعه .یافت یشافزا

کل و محتوای پرولین تحت تیمار  کاهش محتوای پروتئین کل گردید و محتوای قندهای محلول، آمینواسیدهای آزاد

UV-Bایش معنی داری از خود نشان دادند که نشان دهنده مکانیسم هایی است که جلبک دونالیال سالینا توسط ، افز

، میازان کاتاا ز روناد UV-Bبعالوه در سنجش های آنزیمی، باا افازایش شادت تانش  آنها با تنش مقابله می کنند.

کاهشی و آنزیم های اسکوربات پراکسیداز، پروتئاز و پلی فنل اکسیداز روند افزایشی معنای داری در پایش گرفتناد. 

 جلبک دونالیال سالینا گردید. ODموجب کاهش قابل توجهی در رشد و  UV-Bهمچنین افزایش 
 

کاهش یافات.این  UV-Bرد فتوسنتزی جلبک دونالیال تحت تاثیر شدت های با ی اشعه رشد و عملک  گیری:نتیجه

موجب افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی چون اسکوربات پراکسیداز،پروتئاز و  UV-Bاشعه  در حالی است که

پلی فنل اکسیداز، تجمع قندهای محلول و آمینواسیدهای آزادی چون پرولین و نیز تجماع کاروتنوئیادها در جلباک 

و صایانت از سیساتم هاای دونالیال سالینا گردید که با افزایش مقاومت جلبک در برابر تنش های اکسیداتیو و حفظ 

بعناوان  UV-Bاشاعه باا ی  نسابتاً فتوسنتزی آن همراه خواهد شد. در نتیجه گونه دونالیال سالینا در برابر دوزهاای



 می شود. شناخته  متحملجلبک 

 ماوراء بنفش، یناسال یالدونال ،جلبک  های کلیدی:واژه



 

 

 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه -1-1

انسان و تولید کلروفلوروکربن ها و سایر آ ینده  صنعتی هایفعالیت خاطر به اخیر هایدهه در

 تروپوسفر  یه به بنفش ماوراء نور تابش آن متعاقب و شده تتریب استراتوسفری اوزون  یه ها،

 مرئی نور از تری پایین موج طول ،نور این .et al., 2000) (Hofmannاست  کرده پیدا افزایش

، ( UV-A: 320 – 400 nm) و سه طی  دارد ها بافت به ورود برای زیادی انرژی بالطبع و داشته

(UV-B: 280 – 320 nm ) و(UV-C: 200 – 280 nm )  شود می شامل نیز را (Hollosy, 2002). 

 متتل  گیاهان نیستند. امان در اشعه این اثرات از نیز زنده، گیاهان موجودات سایر همچون

 برخی بر و مثبت گیاهان بعضی رشد برای اشعه این تاثیر دهند: می نور این به متفاوتی هایپاسخ

 دهند.می نشان خود از تفاوتی بی حالت آن مقابل در دیگر برخی است. شده ارزیابی منفی دیگر

 برای UV اشعه تاثیرات لوا دارند، نیاز خورشید نور به دائمی و مستمر طور به گیاهان که آنجا از

 و ژنتیکی ماده در آسیب شامل تواند می گیاهان روی UVاثر  .است اجتناب غیرقابل آنها

 اکسایشی، های تنش با مواجهه فتوسنتز، و فتوسنتزی های رنگیزه مقدار از کاستن ها، پروتئین

 گیاه بیومس ( و...  ارتفاع، وزن، ها، میانگره کاهش برگ، شکل تغییر ) مورفولوژی در تغییر ایجاد

 در هم پروکسید هیدروژن و منفرد اکسیژن سوپراکسید، چون اکسیژنی آزاد هایرادیکال باشد.

 ,Asadaزنند ) می برهم را ها سلول متابولیسمی تعادل که شوندمی تولید گیاه در UV یجهنت

1999). 

 هدف – 1-2

 ها میکروجلبک روی UV-B اشعه اثرات بررسی با مرتبط یافته انجام تحقیقات اکثر امروزه

 در بتاکاروتن، جمله از ارزش با ترکیبات بودن دارا با و بوده کننده فتوسنتز که است شده متمرکز

نور  از ناشی آزاد هایرادیکال وجود دارند. فراوان کاربردهای غوایی و آرایشی - شیمیایی صنایع

 بتاکاروتن، روند. می شمار به سرطان ایجاد اصلی علل از ،استرس و سیگار خورشید، شدید

 ساز پیش همچنین بتاکاروتن کند.می پاکسازی آزاد هایرادیکال وجود از را بدن هایسلول
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  خون کلسترول سطح کنترل و بینایی نیروی تقویت سبب که رودمی شمار به هم A ویتامین

 شود. می

 می بندی طبقه ها جلبک میکرو با رابطه در صنعت سومین عنوان به بتاکاروتن تجاری تولید

 به را آنها توان می سلولی ستت، دیواره وجود و عدم آنها با ی هضم قابلیت دلیل به و شود

 زیادی میزان به دونالیال میکروجلبک .et al., 2005) (Arvanitoyannisکرد  مصرف کامل صورت

 (.(Borowitzka, 2005 کند می تولید بتاکاروتن

 های آب البته و زمین کره سطح در بنفش ماورای تشعشعات افزون روز تشدید به توجه با

 برخصوصیات زا تنش عامل این نقش بررسی باشد، می اوزون  یه تتریب از ناشی که آن سطحی

 باشد. اهمیت حائز تواندمی جلبک دونالیال سالینا فیزیولوژیکی و بیوشیمیائی



 

 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 مقدمه -2-1

-UV)  باند سه به که دهد می تشکیل فرابنفش پرتوهای را خورشید نور طی  درصد 9 الی 8

A: 320 – 400 nm) ،(UV-B: 280 – 320 nm) و (UV-C: 200 – 280 nm)  شود می تقسیم 

(Booji- James et al., 2000). 

 انواع پرتو فرابنفش -2-2

2-2-1- UV-A 

 تحت را فیزیولوژیکی فرآیندهای از برخی تواندمی و شده جوب بیولوژیکی ترکیب توسط چند

 شامل را خورشید انرژی از زیادی بتش ،شود نمی ها سلول مرگ باعث اشعه این دهد. قرار تاثیر

 نمی وارد گیاهان به آسیبی هیچ اما؛ رسد می زمین سطح به و کرده عبور اوزون از  یه شود، می

 (.1381کافی و دامغانی، ) کند

2-2-2- UV-B 

 سطح به آن رسیدن از زونا  یه وجود دلیل به معمو ً و بوده خورشید اشعه باند مهمترین 

 (.1381کافی و دامغانی، )شود  می جلوگیری زمین

2-2-3- UV-C 

این طی  نوری به  .از اشعه ای با این طی  استفاده می شود ،بیشتر برای ضدعفونی کردن

اتمسفر جوب شده و معمو ً به سطح ن در جو وشدت کشنده سلول است اما توسط اکسیژن و از

 (.1381زمین نمی رسد )کافی و دامغانی، 

 صنعتی ترکیبات از ناشی دار هالوژن ترکیبات متصوصاً ،جوزمین آ ینده ترکیبات افزایش

 به منجر و شده استراتوسفر سطح به ترکیبات این رسیدن سبب ،ترکیبات این پایداری و بشر

 سطح به فرابنفش پرتوهای ورود افزایش باعث امر اند. این گردیده اوزون  یه کاهش و تتریب

 .(Buchholz et al., 1995) است زنده شده موجودات برای مشکالتی بروز منشاء و شده زمین
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 زاویه اوزون،  یه غلظت نظیر متتلفی عوامل به بستگی زمین سطح به رسیده UV-Bمقدار 

 دارد. ... و باران برف، ابر، پوشش هوا، رطوبت غبار، و گرد ذرات زمین، به نسبت خورشید تابش

 یابد می افزایش جغرافیایی عرض شدن کم و ارتفاع افزایش با UV-B اشعه شدت همچنین

(Kakani et al., 2003.) 

 UV-B ها بافت به نفوذ برای زیادی انرژی مرئی، نور به نسبت موج طول بودن پایین علت به 

 بیشتر فتوسنتز، برای نور به ناپویرشان اجتناب نیاز دلیل به ،زنده موجودات میان از گیاهان دارد.

 (.(Booji- James et al., 2000 هستند پویرتر آسیب و بوده فرابنفش پرتوهای معرض در

 ها، پروتئین ها، فتوسیستم زیستی، غشاهای عمل و ساختمان ،DNA روی بر UV-B اشعه

 .(Jansen, 2002) موثرند گیاهان رشد های کننده تنظیم و فتوسنتزی هایرنگدانه 

 فرابنفش پرتو از ناشی های آسیب -2-3

 ماده ژنتیکی -2-3-1

 شرایط در شده یجادا 2O2H. کند تولید فعال اکسیژن متتل  اشکال تواندمی فرابنفش اشعه

 تتریب و آسیب به منجر و کند پیدا انتشار سلول غشای در شده، شکسته تواندمی UV تنش

DNA .از و کرده آوری جمع را آزاد های رادیکال ها، آنتوسیانین مثل هایی اکسیدان آنتی شود 

 هایآسیب برابر در را آنها ،DNA جمله از دیگر های مولکول با کمپلکس تشکیل با دیگر طرف

موجب  ،DNA عالوه بر آسیب به UV(. اشعه (Sharma, 2001د نکن می محافظت اکسیداتیو

که این دو ساختار، طی  جدبی مشابهی  چرا هم می شود. RNAسیب رسیدن به مولکول های آ

 (.Casat and Walbot, 2004) دارند

 فتوسنتز و رنگیزه های فتوسنتزی بر اثر -2-3-2

 کاستن با ژنتیکی لحاظ به است. ژنتیکی و فیزیولوژیکی سطح دو در UV اشعه از ناشی آسیب

 کاهش باعث فتوسنتزی های رنگیزه کننده کد های ژن بیان بر تاثیر و ژن بیان تنظیم میزان از

 تحت کمتر b کلروفیل به نسبت aکلروفیل  (.( Liu et al., 2005شوند  می ها رنگیزه این سطح

 ،فیزیولوژیکی لحاظ به همچنین UV اشعه ( Hollosy, 2002). گیرد می قرار UV اشعه تاثیر

 را ‖ فتوسیستم ترتیب بدین و داده کاهش را روبیسکو آنزیم فعالیت و محلول هایپروتئینمقدار 

 (.(Liu et al., 2005اندازد می کار از

 به نسبت ‖ فتوسیستم قسمت ترین حساس آب، اکسیداسیون مسئول پروتئینی کمپلکس

 انتقال باعث که b/f سیتوکروم (. کمپلکس(Booji- James, et al 2000 باشد می UV اشعه

 ,Cen and Bornmanنیست ) امان در UV اشعه تاثیر از نیز شود می فتوسیستم دو بین الکترون

1990.) 
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 لیپیدها بر UV اشعه اثر -2-3-3

 غشای لیپیدهای گلیکو و فسفولیپیدها ،اشباع غیر چرب اسیدهای تتریب باعث UVاشعه 

 (Karamer et al., 1991) شود می اکسیژن حضور در گیاهی های سلول

 گا کتوزیل دی و مونو مانند کلروپالست غشای لیپیدهای ترکیب روی است ممکن اشعه این

 .(Hollosy, 2002) باشد تاثیرگوار هم دی گلیسیریدها

 پروتئین بر اثر -2-3-4

 غیر صورت به هم و ها پروتئین تتریب طریق از مستقیم صورت به هم تواند می UV اشعه

 ,Casat and Walbot) شود ها پروتئین سنتز در اختالل بروز عث با ،RNA آسیب راه از مستقیم

 شود.می نیز هاآنزیم و ها پروتئین رفتن بین از یا شدن غیرفعال باعث اشعه ،این عالوه بر (2004

 آنزیم فعال جایگاه در آروماتیک های اسید آمینو یا سولفید دی های گروه اگر که طوری به

 آمینو توسط جوب طریق از مستقیم غیر طور به هم و مستقیم طور به هم تواندمی UVباشند، 

 شدگی غیرفعال باعث فعال، جایگاه در واقع های اسید آمینو به انرژی انتقال و حلقوی اسیدهای

 .(Hollosy, 2002) شود ها آنزیم این

 رشد بر اثر -2-3-5

 سطح در تغییرات به ، منجرUV با شده تحریک های ژن بیان تغییر با تواندمی UV اشعه

 مثل اکسیداتیو های آنزیم فعالیت افزایش با است ممکن یا شود. رشد های کننده تنظیم

می  اکسین تتریب طریق از همچنین UV شود. موثر ها کننده تنظیم این روی بر پراکسیدازها

 (.(Caldwell et al., 1998 کاهدب گیاه طولی رشد از تواند

 پرولین بر اثر -2-3-6

 سلول، توانایی تجمع در بزرگ های مولکول تتریب بدون و بوده سازگار اسمولیت یک پرولین

 نیز حفاظتی نقش الکترون، پویرش دلیل به تواند می پرولین را دارد. سلول در با  های غلظت

 ها فتوسیستم به رسیدن آسیب از هاROS از ناشی نوری بازدارندگی زمان در و کند ایفا

 در تنش، شرایط در گیاهان، بر عالوه ماده این سطح (.1393 همکاران، و )امینی کند پیشگیری

 یابد می افزایش ها باکتری و متمرها دریایی، مهرگان بی جلبکها، قبیل از بسیاری موجودات

(Delauney & Verma, 1993). 

 کلروفیلفلورسانس  -2-3-7

 طول در شد، جوب برگ کلروفیل مولکولهای وسیله به خورشید نور انرژی اینکه از پس

 مصرف به فتوسنتز فتوشیمیایی فرآیندهای انجام برای و یابد می انتقال الکترون انتقال زنجیره
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 یا و رودمی هدر به گرما صورت به فتوشیمیایی غیر فرآیندهای طی یا اضافه، انرژی ؛ ورسد می

. (Baker, 2008)شود  می بازتاب قرمز نور صورت به کلروفیل، فلورسانس به موسوم فرآیندی طی

 کلروفیل، فلورسانس گیری اندازه با ،افتدمی اتفاق رقابتی صورت به سه فرآیند این که آنجایی از

 . ارزیابی(Lazar, 1999) آیدمی دست به فتوشیمیایی کارایی و گرمایی اتالف مورد در اطالعاتی

 شود می انجام سریع بسیار و گیاهی بافت آسیب بدون فتوسنتزی، سیستم در القایی تغییرات

(Mehata et al. 2010). واسطه به الکترون انتقال زنجیره اجزای سایر و ‖ نوری سیستم آسیب 

 فتوسنتزی الکترون انتقال شدید کاهش یا بازدارندگی به منجر زیستی، غیر و زیستی های تنش

 شد خواهد بیشتر گرما و فلورسانس به صورت جوبی نورانی انرژی رفت هدر که شود می

(Rohacek et al., 2008). 

 آزاد های رادیکال تولید و UV اشعه -2-3-8

 ایجاد به منجر خود نوبه به نیز آن که شودمی اکسیداتیو تنش ایجاد به منجر ،UV شتن 

 شوند می تولید UV اشعه نتیجه در که هاROS .شود می سلول فیزیولوژیکی فرآیندهای در خلل

 رادیکال ایجاد احتمال هیدروکسیل. رادیکال و پروکسید هیدروژن پروکسید، آنیون از: عبارتند

 با شدیدا توانندمی هاROS. (Costa et al., 2002)است  بیشتر فتوسنتزی های بافت در آزاد های

 مواد جهش به منجر شده واکنش وارد ها لیپید و ها پروتئین ژنتیکی، مواد مثل هایی بیومولکول

 در اختالل ایجاد با نهایت در که شوند ها پروتئین شدن هواسرشت و لیپید پراکسیداسیون ژنتیکی،

 (.(Penny cooke et al., 2004شود  می سلولی مرگ به منجر ،گیاه طبیعی متابولیسم
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 Hader) بر بیومولکول ها، واکنش های فیزیولوژیک و مکانسیم های ترمیمی و تعدیلی UVتاثیر  -1-2شکل 

et al., 2015) 

 UV اشعه برابر در گیاه حفاظتی های راهکار -2-4

 که دارد وجود گوناگونی کارهایراه ،دارند قرار UV اشعه معرض در که ایزنده موجودات برای

 (Jansen et al., 2001). کنند ممانعت خود سلول درون به UV اشعه ورود از آن وسیله به بتوانند

 رقم رشد، شرایط ،UV نور شدت نمو، و رشد مراحل به بسته UV نور به یاهانگحساسیت 

 از بسیاری برگ مورفولوژیکی ساختمان در .دارد متفاوتی درجات گیاهی، گونه و کشاورزی

 سطح کاهش و ضتامت افزایش قبیل از تغییراتی دارند، قرار UV اشعه معرض در که گیاهانی

 UV اشعه به نسبت ها ای لپه دو که مقاومتی دلیل به (.(Barnes et al., 1990 افتدمی اتفاق

 معمو ً  ای لپه دو و ای لپه تک ترکیب از متشکل ای جامعه در ای لپه دو هایگونه تعداد ،دارند

 (.(Caldwell et al., 1998 است بیشتر

 که است  زم ROS سمی تاثیرات کردن خنثی برای قوی اکسیدانی آنتی سیستم یک در کل

 سیستم (Hollosy, 2002). است گیاهان یاخته در آنزیمی و آنزیمی غیر سیستم دو بر مشتمل

 گلوتاتیون ردوکتازها، گلوتاتیون دیسموتازها، سوپراکسید پراکسیدازها، کاتا زها، شامل آنزیمی

 که (Foyer et al., 1997). است پراکسیداز آسکوربات و ردوکتاز دهیدرواسکوربات ،پراکسیدازها

 سیستم (.2005et al.,  Janda(شوند  می مولکولی اکسیژن و آب به 2O2H شدن شکسته باعث

آلکالوئیدها،  ها، آمین پلی اسید، آسکوربیک کاروتنوئیدها، مواد مانند از بعضی غیرآنزیمی
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 هایرادیکال دفع باعث آنزیمی غیر و مستقیم طور به فالونوئیدها و ها آنتوسیانین ،E ویتامین

 محصو ت نگهداری فنولی در مهم ترکیبات نقش (Hollosy, 2002).شوند می اکسیژن آزاد

غیر قابل چشم  رادیکالی آنتی و اکسیدانی انسان، به دلیل خاصیت آنتی سالمت حفظ و غوایی

 پوشی است.

 (( Dunaliella salinaدونالیال سالینا -2-5

 دارای سلولی، دیواره فاقد ،یتاژک دو ،مقاوم به شوری سلولی، تک سبز سالینا جلبک دونالیال

 گونه مهمترین است. جغرافیایی مناطق از بسیاری در رشد توانایی و دارای ساده زندگی چرخه

 D .salina دارد. شهرت شور های محیط اولیه کننده تولید به که است گونه این دونالیال جنس

برد نام  بتاکاروتن رنگدانه از غنی منبع عنوانه می تواند رنگدانه تولید کند ومی توان از آن ب

 مانند تنش شرایط در دونالیال که است آن از حاکی مطالعات بعالوه (.1389عمادی و همکاران )

 رو این از دهد.می افزایش را خود کاروتنوئیدهای تجمع شدید، شوری یا و غوایی مواد کمبود

 به بنا و کنندمی تولید زیادی اکاروتنبت آب، شوری تحمل ضمن دونالیال جلبک های گونه برخی

 جلبک این پرورش تغویه، صنعت و دارو تولیدات ،آرایشی لوازم تولید در بتاکاروتن وسیع کاربرد

 .(Butinar et al., 2005) است شده ممکن ما برای رشد بهینه شرایط از اطالع با

 دونالیال بندی رده -2-5-1

 Michel Felix Dunal  برای اولین بار این جلبک را در حوضچه های نمکی در مناطق جنوب

معرفی کرد و رنگ قرمز این حوضچه ها را  Haematococcusبا نام  1838کشور فرانسه در سال 

تغییر  Dunaliellaنام آن را به  Teodoresco 190۵به حضور این جلبک نسبت داد.اما در سال 

 (Teodoresco, 1905). داد

 در باچر وی از پس و ورزید مبادرت جنس این از هایی گونه معرفی به 1938 سال لرچ در

 ماحصل که داد انجام جلبک این بهتر توصی  جهت جدیدی مورفولوژیکی مطالعات 19۵9 سال

 .(Brown & Borowitzka, 1979) بود شناسایی ساده کلید یک ارائه آن

 نمود ارائه دونالیال شناسایی جهت را جامعی نسبتاً کلید Massyuk ،19۷3 سال در سرانجام

 یا حضور کلروپالست، شکل سلولی، تقارن شکل، اندازه، نظیر مورفولوژیکی صفات بر مبتنی که

 دونالیال جنس آن اساس بر و بود سیتوپالسمی های گرانول و چشمی لکه پیرنوئید، حضور عدم

 پنج شامل Pascheria بود.زیرجنس شده تقسیم Pascheriaو  Dunaliella زیرجنس دو به

 واکوئل وجود آنها عمومی ویژگی های و از است شیرین آبهای ساکن عمده طور به که است گونه

 بتش چهار در گونه 23 دونالیال جنس زیر در باشد.می جلبک پروتوپالست در انقباضی های

Tertiolecta, Peireceinae, Dunaliella, Viridis و شور های آب ساکن همگی که گیرندمی قرار 
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 شاخه به متعلق را دونالیال سبز جلبک 1989 سال در لی هستند. انقباضی های واکوئل فاقد

Chlorophyta راسته و Volvocales تیره از و Chlamydomonaceae بنا به اما کرد معرفی 

 جنس برای گونه 28 تعداد گردیده منتشر 1922 سال در که &  Avron   Ben-Amotzگزارش 

 فیزیولوژیکی مطالعات مورفولوژیکی، های بررسی از جدای است. شده معرفی و شناسایی دونالیال

 درون های بتش تفکیک جهت کلروپالست پیرامون بتاکاروتن تجمع و شوری به مقاومت نظیر

 شاخه در دونالیال جلبک خالصه امروزه طور به .است داشته فراوانی کاربرد دونالیال جنس زیر

Chlorophyta رده Chlorophyceae راسته Volvocales راسته زیر Chlamydomonadinea 

 شود. می بندی رده Dunaliella جنس و Polybelpharidaceae خانواده

 دونالیال جلبک اکولوژی -2-5-2

 نظر در هافیتوپالنکتون جزو فتوسنتز، انجام توانایی دلیل به را دونالیال شناسان زیست 

 & Brown) دانندمی پروتوزوا یک را آن سلولی دیواره حضور عدم دلیل به نیز برخی و گیرندمی

Borowitzka,1979.) 

 زیاد نور پایین، فشار شور، بسیار های محیط در زیستن خاطر به را دونالیال هایگونه از بعضی 

 نامساعد شرایط در یوکاریوتیک هایمیکروارگانیسم ترینمقاوم عنوان به پایین، دمای گاه و

صفر و  از کمتر دمای محدوده تحمل وجود با .(Brown & Borowitzka, 1979) شناسندمی

 می سانتیگراد درجه 28 تا 12 حدود در دونالیال بهینه دمایی گراد،سانتی درجه 38 از بیشتر

    محدوده در pH تغییرات تواندمی جلبک این ،pH ۵/۷ – 2/۶ بهینه وجود با همچنین باشد.

 (Wong et al., 2000). کند تحمل به گونه بسته را 1 – 11

هایی از دونالیال که ساکن اکوسیستم آب شور هستند به علت کمبود تنوع زیستی،  جنس    

محلول در آب و مقدار مواد  2COکمتر مورد تغویه جانوران قرار می گیرند و دو فاکتور غلظت 

غوایی، اصلی ترین عوامل محدود کننده ازدیاد و رشد جنس دونالیال در غلظت های با ی نمک 

 .(Marano, 1976) آب است

 گونه دونالیال سالینا -2-5-3

کلروپالست  ،قدامی انتهای در تاژک دو با مرغی تتم شکل لحاظ به سالینا دونالیال گونه

 شرایط در است متمایز دونالیال جنس های گونه سایر از آن داخل پیرنوئید و شکل فنجانی

 نارنجی و قرمز به و کرده تغییر سبز جلبک این رنگ ،نور زیاد شدت و ها ریزمغوی بعضی کمبود

 .& Avron, 1992) (Ben-Amotz شودمی متمایل
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 سالینا دونالیال جلبک در موجود حیاتی ترکیبات -2-6

 لیپیدها -2-6-1

 و خنثی لیپید از اینمونه بتاکاروتن دارد. وجود سالینا دونالیال جلبکدر  متتلفی لیپیدهای 

 وجود رغمعلی آیند.می حساب به قطبی لیپیدهای از هایینمونه گلیسرول و گا کتوزیل مونو

 18 الی 1۶ و کوتاه سالینا دونالیال چرب اسیدهای اغلب بلند، زنجیره با چرب اسید کمی مقدار

 .(Evans et al., 1982) باشند. می کربنه

 ها ویتامین -2-6-2

 ویتامین سنتز ساز پیش عنوان به بتاکاروتن و C ویتامین B گروه های ویتامین متتل  اشکال

A است شده یافت دونالیال جلبک در (Dorkova et al., 1975). 

 ها پروتئین -2-6-3

 است. آن پروتئین مقدارکننده  تعیین کشت، محیط در جلبک استفاده مورد نیتروژن منبع 

 می کاسته آن حجم از زمان، گور با است. با تر رشد اولیه مراحل در پروتئین مقدار همچنین

 .(Krinsky, 1988) شود

 ها رنگیزه-2-6-4

، ɣو  α، β یی مانندکاروتنوئیدهاو  bو  a های کلروفیل دارای ،دونالیال متتل  هایگونه

 .(Sandmann, 2001) باشند می گزانتین ویو  لوتئین، زئاگزانتین و کاروتن،
 

 سالینا دونالیال جلبک نیاز مورد غذایی ترکیبات -2-7

 کربن -2-7-1

 2CO و 3HCO جوب توانایی رو این از هستند، فتوتروف دونالیال هایگونه همه که آنجایی از 

کشت  برای شور، های آب در آلی غیر کربن حاللیت کاهش دلیل به دارند. را فتوسنتز برای

 (.(Aziawa et al., 1984 است مهم بسیار آلی غیر کربن ذخیره سالینا، دی دونالیال

 سدیم -2-7-2

 دارند. سدیم به نیاز دونالیال شورپسند و دریایی هایگونهتمام  
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 آهن -2-7-3

 دونالیال برای آهن بهینه غلظت است. نیاز مورد کم مقدار به سالینا دونالیال رشد برای آهن 

 .(Mil'ko, 1962) است لیتر در گرم میلی ۷۵/3 تا 2۵/1 و دونالیال ویریدیس بین سالینا

 فسفر -2-7-4

 لیتر در گرم 02۵/0 تا 02/0 بهینه غلظت با فسفات دونالیال، جلبک برای فسفر منبع بهترین 

 .(Mil'ko, 1962) باشد می پتاسیم فسفات

 سالینا دونالیال جلبک مثل تولید -2-8

 مثلجنسی اتفاق می افتد. در شرایط مناسب، تولید  و غیرجنسی روش به دونالیال تولیدمثل

 دار تاژک انتهای راس تا از که سلولی شیار یک توسط که شودمی آغاز هسته تقسیم با رویشی

 پیشروی پیرنوئید و سیتوپالسم تقسیم با همزمان طور به سلول انتهای در شکاف و شودمی دنبال

 پل یک وسیله به فقط ها سلول این شود. حاصل دختر های سلول که زمانی تا کند می

 متصل ها سلول عقبی و جلویی انتهای بین وسط، محدوده در باریک، و کم رنگ سیتوپالسمی

 تولید درلکن  کند.می تولید را خود دوم تاژک دختری، سلولهای از یک هر حال این در هستند.

 دو افتد،می اتفاق نمک غلظت و غوایی مواد کاهش قبیل از نامساعدی شرایط در که جنسی مثل

 جنین محتویات زنی، جوانه از قبل کنند.می شدن متصل به شروع هایشان تاژک نوک از سلول

، سلول های دختری از طریق یک میتوز فرایند طی زنی جوانه از پس است. سبز به متمایل

 .(Michael et al., 2007)شکست در دیواره جنین آزاد می شوند. 

 در ایران گذشته تحقیقات بر مروری -2-9

 های رنگیزه روی بر UV-B تنش تاثیر بررسی منظور به 139۵ سال در پوراکبر و مرادی

 دو مرحله از بعد و پرلیت حاوی های گلدان در زعفران بنهپس از کشت  زعفران، گیاه فتوسنتزی

 کرده اعمال گیاه روی بر را UV-B تیمار ،دقیقه( ۴۵ و 30 مدت به روز )هر یکماه مدت به برگی،

 ماورای پرتو که داد نشان نتایج دادند. قرار بررسی مورد را گیاه و فیزیولوژیکی رشد هایشاخص و

 تر وزن وشده  ریشه و هوایی اندام طول کاروتنوئیدها، ،b و a کلروفیلمقدار  باعث افزایش بنفش

 لطیفه،معصومه و پور اکبر،  ،مرادیداد ) کاهشرا  تیمار تحت ریشه و هوایی اندام خشک و

139۵.) 

 بیوشیمیایی فرایندهای برخی روی UV-B اشعه اثر 1392 سال در همکاران و حسینلو حاجی

 نتایج بود. روز 1۴ مدت به UV-B با تیمار ایام .نمودندرا مطالعه  مسمایی کدو گیاه آناتومیکی و
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 همچنین .می کند پیدا دار معنی افزایش UV-B اشعه بر اثر برگ و ساقه ضتامت که داد نشان

 .شود می فالونوئید و کل فنول میزان باعث افزایش UV-B اشعه با تیمار

 سالینای دونالیال کاروتنوئیدهای بر شوری و نور اثرات بررسی به 1391در سال  نژاد سلمانی

 سطح 3 در نور های شدت و واحد 290 و ۷۵، ۶0 سطح سه در شوری .پرداخت ارومیه دریاچه

 نشان نتایج و بوده سانتیگراد درجه +2۵ پژوهش انجام دمای و لوکس 10000و  ۶000، 2000

 تاثیر کاروتنوئید تولید بر فاکتور، دو این متقابل اثرات و شوری میزانو  نور تابش افزایش داد

 با 1000 در واحد 1۷0 درشوری کاروتنوئید میزان بیشترین که طوری به داشته داری معنی

 10000 نور شدت و هزار در واحد ۶0 شوری در میزان کمترین و لوکس 10000 نور شدت

 شد. مشاهده لوکس

 دونالیال جلبک بومی سویه از بتاکاروتن تولید بررسی به 139۷ سال در همکاران و تو یی

 .اتفاق افتاد متتل  pH و NaCl شرایط در و جانسون کشت محیط در ها کشت پرداختند. سالینا

 تولید رنگیزه که داد نشان حاصل نتایج گرفت. صورت روزه ۴0 رشد دوره یک در ها بررسی

 شوری با کشت محیط در کاروتنوئید، تولید و رشد میزان بیشترین بوده و رشد روند با متناسب

 (۵/9 و ۵/۷ هایpH با مقایسه در) ۵/8 برابر pH و (%30 و 20 شوری با مقایسه در) 10%

 کشت محیطاز  لیتر در گرممیلی 9۵/1۴ حدود در ودوم  و چهل روز در گردید. مشاهده

 گردید. ارزیابی فوق محیط در کاروتنوئید تولید میزان بیشترین

منظور ارزیابی تولید گلیسرول و بتاکاروتن در جلبک سبز به  2008هادی و همکاران در سال 

غلظت های ویریدیس استتراج شده از تا ب گاوخونی با استفاده از  و دونالیال دونالیال سالینا

کاهش و میزان کاروتنوئید دونالیال شوری در گرفتند که رشد جلبک ها  یجهنت متتل  نمک

 یافت.افزایش  در شوریسالینا 
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 ها کروالمانام یهته -3-1

مو ر رشاد مای  ۵/1جلبک دونالیال سالینا در محیط کشت مایع شامل شوری طبیعی در حد 

مو ر برای این جلبک، اماال  زیار  ۵/1با غلظت  Johnsonکند. برای تهیه یک لیتر محیط کشت 

 بطور جداگانه توزین شدند:

 عناصر ماکروالمان -1-3جدول 

 NaCl O2.6H2MgCl O2.2H2CaCl 4SO2Na 4OS2K Tris-base مواد
 2۵/3 8۵/0 2/3 ۵3/0 8/9 ۷۵/8۷ مقدار )گرم(

 
 pHبرای حفظ  Tris–baseامال  فوق به نوبت در مقداری آب با استفاده از مگنت حل گردید. 

 pHتنظیم شد. بعد از آن که امال  فوق به محایط اضاافه و  ۵/۷محلول در حد  pHاست. سپس 

 20درجه سانتیگراد به مادت  120تنظیم گردید؛ محیط کشت که در ارلن بزرگ است در دمای 

  4PO2KHو  se elementaTrبا غلظت یک ماو ر،  3KNOدقیقه اتوکالو شد بعد از اتوکالو، امال  

به محیط اضافه گردید. امال   میلی لیتر ۵میلی مو ر از هر کدام به حجم مساوی  100با غلظت 

 .شدندر بدلیل حساسیت به حرارت بعد از اتوکالو به محیط اضافه موکو

 .گردیدنکته: برای به حجم رساندن محیط کشت، همزمان مقداری آب مقطر نیز اتوکالو 

 یک موالر 3KNOتهیه  -3-1-1

توزین و در مقداری آب مقطر توسط دساتگاه ورتکاس باه خاوبی حال گردیاد  گرم 2۷/2۵  

 رسانده شد. میلی لیتر 2۵0سپس با اضافه کردن آب، حجم آن به 

 تهیه میکروالمان ها -3-2

 برای تهیه میکروالمان ها مقادیر زیر از امال  توزین و حل گردید:
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Abstract 

Research Aim: The purpose of this study is to investigate the physiological 

responses of green algae Dunaliella salina to four different doses of UV_B 

radiation (0.3, 1, 3 and 9 kj/m2), to evaluate the degree of resistance of the 

above-mentioned algae to this environmental stress.                                                                                                 

Research methods: 100ml of media containing algae is transfered to a 1000ml 

algoa free media, the new culture medium was cultured in germinator with 16 

hours of lighting period, 8 hours of darkness period and a temperature of 15 °C 

and the light of 6000 Lux. After 40 days, medium was divided into a control 

group and four experimental groups. Eech group was exposed to a specific level 

of UV_B. Group I:  0.3, group II: 1 , group III: 3 and group IV 9 kj/m2 

respectively. The treatment was repeated 2 days in a row. All the experiments 

were performed in three replications. 

Findings: Experimental results showed that UV-B had its effect on 

photosynthetic parameters such as increase in Fo and carotenoids and decrease 

in photochemical efficiency of photosystem II,comparison of decrease in 

chlorophyll a and chlorophyll b showed that the decrease in chlorophyll b was 

more than chlorophyll a. The Fm also decreased significantly from control to 1 

kJ / m2  UV-B treatment and increased significantly in the above treatments (3 

and 9 kJ / m 2). On the other hands, evaluation of the results of UV-B-treated 

biochemical assays resulted in a decrease in total protein content. The content of 

soluble sugars, total free amino acids and proline content under UV-B treatment 

showed a significant increase indicating the mechanisms by which the algae 

Dunaliella salina cope with stress. Regarding enzymatic activity as the intensity 

of UV-B stress increased, the catalase activity decreased and ascorbate 

peroxidase, protease and polyphenol oxidase enzymes significantly increased. 

The increase in UV-B also caused a significant decrease in the growth and OD 

of Dunaliella salina algae. 

 

Conclusion: Growth and photosynthetic function of Dunaliella algae decreased 

due to high intensities of UV-B radiation. However, UV-B radiation increased 

the activity of antioxidant enzymes such as ascorbate peroxidase, protease and 

polyphenol oxidase, the accumulation of soluble sugars and free amino acids 

such as proline, as well as the accumulation of carotenoids in the algae Dunaliella 

salina. This will be accompanied by increased resistance of the algae to 

oxidative stress and protection of its photosynthetic systems. As a result, 

Dunaliella salina relatively tolerats high doses of UV-B. 
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