
 DOI):) 10.22092/ijmapr.2021.343297.2808شناسه دیجيتال  نشریه علمی تحقيقات گياهان دارویی و معطر ایران

 98.1000/1735-0905.1400.37.290.106.2.1575.46 (:DORشناسه دیجيتال ) (0022) 222-222، صفحه 2، شماره 73جلد 

 

  بیوشیمیاییهای  ترکیب میزان روی بر pH و ادم محیطی عوامل اثر

 .Monoraphidium sp ریزجلبک

 

 3مصطفی نوروزیو  2، آسیه آقابابائی*1پریچهر حناچی

 تهران، ایران  ، دانشگاه الزهرا،یستیدانشکده علوم ز ،یميوشيبخش ب ،یوتکنولوژيگروه ب ،اريدانش ،مسئول سندهینو -*0

 p.hanachi@alzahra.ac.irپست الکترونيک:      

 دانشگاه الزهرا، تهران، ایران دانشکده علوم زیستی، ارشد، گروه بيوتکنولوژی،کارشناسی  -2

 تهران، ایران، دانشگاه الزهرا، یستی، دانشکده علوم زیميوشي، بخش بیوتکنولوژيگروه ب ،اريدانش -7

 

 0722تاریخ پذیرش: بهمن        0722تاریخ اصالح نهایی: بهمن     0722 تيرتاریخ دریافت: 

 

 چکیده
 های ترکيب محتوی روی بر دما و pH اثرات بررسی مطالعه این هدف. کند می تغيير محيطی مختلف شرایط تحت ثانویه های متابوليت توليد     

 و دمایی مختلف تيمارهای تحت .Monoraphidium sp جلبکی ریز سویه نخست. بود ميکروسکوپی های جلبک از ای گونه در اکسيدانی آنتی

pH کل فالونوئيد فنلی و های ترکيب فتوسنتزی،ی ها رنگریزه ميزان مانند هایی ترکيب روی بر بيوشيمياییهای  سنجش سپس. شد داده کشت 

 جلبک ریز که داد نشان تحقيق این نتایج. گرفت قرار بررسی مورد DPPH و FRAP روش به کل اکسيدانی آنتی فعاليت انجام شدند.

Monoraphidium sp. در pH بود اکسيدانی آنتی های ترکيب از باالیی محتوای و رشد حداکثر گراد دارای درجه سانتی 22 دمای و اسيدی .

 ها جلبک ریز در اکسيدانی آنتی های ترکيب باالی توليد برای اپتيمم شرایط به توان می محيطی تغيير عوامل با که اینست بيانگر حاصل نتایج

 . گرفت بهره آن از توان می غذایی های مکمل توليد و پزشکی دارویی، صنایع در که یافت دست

 

 .نوئيدوفال فنل، اکسيدانی، آنتی فعاليت ،Monoraphidium ریزجلبک، :کلیدی های هواژ

 

 مقدمه
 ن،یپرتعدادتر از یکی سبز یها جلبک ای تايکلروف

 یها شاخه نیتر متنوع کیمورفولوژ دید از و نیتر پراکنده
 از یمختلف یها یبند رده تاکنون .روند می شمار به ها جلبک
 ج،یرا یها یبند رده از یکی طبق .است شده ارائه تايکلروف
 ميتقس سهياولوف و سهيکلروف رده دو به تايکلروف شاخه

 یها آب ساکن اغلب سهيکلروف رده یها جلبک .شود می
 .باشند می تاژکدار متحرک یها اختهی یدارا و هستند نیريش
 کالیاولوتر و کلروکوکال ولوکال، راسته سه شامل رده نیا

 و هستند یازیدر اغلب سهياولوف رده یها جلبک .باشد می
 سبز یها جلبک .کنند می یزندگ یز کف صورت به شتريب

 شبه و یا رشته شکل، یکولون ،یسلول تک یها گونه شامل
 b و a ليکلروف بر عالوه ها جلبک نیا .هستند یميپارانش

 طیشرا در که باشند می یمختلف یدهايکاروتنوئ یدارا
 ها کلروپالست خارج در است ممکن یطيمح نامطلوب

 قرمز ای ینارنج به جلبک رنگ رييتغ سبب و شده رهيذخ
 (.Hajimahmoodi et al., 2010) شوند

 هستند، زیادی بسيار زیستی تنوع دارای ها ریزجلبک
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 است  شده شناسایی آنها از گونه هزار 02 حدود تاکنون
(Safi et al., 2014). تمامی در رشد به قادر ها ریزجلبک 

 نيز اسکاندیناوی زده یخهای  زمين حتی زمين کره نقاط
 و کرد نخواهند رقابت کشاورزیهای  زمين با ،باشند می

 توده .(Safi et al., 2014) شوند نمی زدایی جنگل باعث
 دام خوراک تهيه مانند مختلفی موارد در ها جلبکریز زیستی

 این از حاصل عصاره همچنين .رود می بکار آبزیان غذای و
 های وردهآفر ساخت مانند متنوعی یها زمينه در توده

 استفاده غيره و مختلف های نوشيدنی تهيه بهداشتی، آرایشی،
  (.Cardozo et al., 2007)شود  می

 ،یضرور یها نهيدآمياس یحاو ها جلبکزیر یستیز توده
 ریمقاد و یمعدن های بيترک ها، نيتامیو انواع ها، دراتيکربوه

 صورت در که باشد می راشباعيغ چرب یدهاياس یباال
 گردد یم نيمأت زين عوامل نیا به بدن ازين آنها از هیتغذ

(Cardozo et al., 2007.) بهبود بر مبنی هایی گزارش 
 به التهابی( های )بيماری اکسيداسيون با مرتبط های بيماری

 جلبکی های وردهآفر حاوی های نوشيدنی مصرف دنبال
سازوکار  از ناشی را تأثير اینتوان  می که دارد وجود
 موجود های اکسيدان آنتی زادآ های رادیکال کننده آوری جمع

 (.Ghasemi et al., 2007) دانست ها وردهآفر این در
 و نور مانند یکیزيف عوامل ییايميش عوامل بر عالوه

 ها جلبکزیر نهيبه رشد طیشرا جادیا در زين حرارت درجه
 Soltani et؛ Shokravi et al., 2007) دارند ییبسزا تأثير

al., 2006.)  تا 02 بين دمایی محدوده در ها جلبکریزبيشتر 
 در و دارند را خود رشد حداکثر گراد سانتی درجه 22

 روند می بين از گراد سانتی درجه 73 از باالتر دماهای
(Guedes et al., 2011 .)از مناسب یدما حفظ برای 

 استفاده حرارت درجه تنظيم قابليت با انکوباتورهایی
 رشد بر موثر و مهم عوامل از دیگر یکی .شود می
 محيط pH تنظيم ها، ارگانيسم سایر همچنين و ها جلبکریز

 از کم نوسان محدوده در ارگانيسم هر بهينه رشد است. کشت
pH  و ها جلبکریز رشد فرایند طی معموالً شود، میانجام 

 قليایی سمت به محيط pH ثانویه، و اوليه های متابوليت توليد
 اکسيدکربن دی کردن وارد با اما ،رود می باال 2 حدود تا شدن

 نگه ثابت بهينه حد در را pHتوان  می هوادهی طریق از
 که آنجایی از .(Singh & Singh, 2015) داشت

 توجه مورد بيوتکنولوژی و اقتصادی بعد از ها جلبکریز
 و دما اثر پژوهشرو این  ازاین ،باشند می نامحقق از بسياری

pH و فنلی های ترکيب و اکسيدانی آنتی خاصيت روی بر 
 بررسی مورد را Monoraphidium ریزجلبک فالونوئيدی

 دهد. می قرار
 

 ها روش و مواد

 نمونه کشت و تهیه

 آزمایشگاه بخش از .Monoraphidium sp ریزجلبک
 الزهرا دانشگاه جلبک، کشت واحد ميکروبی، بيوتکنولوژی

 اختصاصی محيط از ریزجلبک کشتبرای  گردید. تهيه
BBM ریزجلبک بودن خالص از اطمينانبرای  شد. استفاده 

 روش به جامد کشت محيط در Monoraphidium ابتدا
 منتقل مایع کشت محيط بهبعد  و داده کشت آگار پليت

 لگاریتمی مرحله به ها جلبکریز رشد رسيدن از پس .گردید
Cell/ml (002222)، باالتر های حجم به پلکانی صورت به 

 بار هر در و شدند تهيه ليتر ميلی 022و  202 ،022 ،0222
 اختصاص ها ریزجلبک به محيط کل حجم از %02 انتقال
 یعنی کشت، مناسب شرایط مراحل این تمامی در شد. داده
 ساعت 02 روشنایی، ساعت 02 نوری دوره، ºC2 ± 20 دما

 کسب برای گردید. فراهم لوکس 2022 نوردهی و تاریکی
 محيط به ها جلبکریز تيمارها، اعمال جهت الزم بيومس
 به هوادهی عمل مرحله این در و منتقل ليتر ميلی 2222
برای  و انجام مرکزی پمپ طریق از روز شبانه کی مدت

 از هوا طریق از آلودگی گونه هر ورود از جلوگيری
 محيط داخل به هوا ورود مسير در µm2/2 فيلترهای

 (.Bischoff & Bold, 1963) گردید استفاده ها ریزجلبک
 

pH 
  مختلف pH سه ،pH تغييرات تأثير سیربر منظور به

 تيمار عنوان به (2/3 تا 2/6 حدود) کنترل همراه به 2 ،2 ،0



 اثر عوامل محیطی دما و...  222

pH به کشت طيمح تريل 0/0 هيته یبرا شد. گرفته نظر در 
 +BBM کشت طيمح ليتر ميلی 0702) زجلبکیر همراه
 کردن حيتلق از قبل (زجلبکیر ومسيب از ليتر ميلی 002

 حفظ و لیاستر طیشرا به ازين، کشت طيمح به زجلبکیر
 اوليه غلظت تلقيح زمان در .باشد می ماريت pH محدوده

 بود Monoraphidium 272222 cell/ml ریزجلبک
(Kurade et al., 2016). 

 
 دما

 ،27 ±2) مختلف یدمای تيمار 7 دما اثر بررسی برای
 مختلف ارلن سه در تکرار بار سه (گراد سانتی درجه 77 ،22

 نيز آن % 02 که BBM کشت محيط ليتر 0/0 حاوی
 درجه 77 و 22 دما تنظيم شد، گرفته نظر در ریزجلبک

در  نيز ºC27 دمای و انجام شد انکوباتور کمک بهگراد  سانتی
 غلظت شد. تنظيم کننده خنک وسایل کمک به محيط دمای
 بود Monoraphidium، cell/ml02222222 سلول اوليه

(Kurade et al., 2016.) 
 

 اکسیدان آنتی های ترکیب استخراج

 -0 یدما در ساعت 2 مدت به را یسلول توده ابتدا
 در روز شبانه کی مدت به آن از پس و گراد سانتی درجه

 انجام یبرا ها نمونه تا کرده ینگهدار گراد سانتی -72 زریفر
 تا 20 مدت به را ها نمونه تینها در و ندشو آماده زهيليوفيل

 کامالً ها نمونه تا کرده وصل ریدرا زیفر دستگاه به ساعت 02
 شده خشکی ها نمونه زهيليوفيل انجام از بعد شوند، خشک

 و گراد سانتی درجه 0 خچالی در ماه 0 مدت به توان می را
 ینگهدار قابل گراد سانتی -22 زریفر در ماه 02 حدود
 فریز توسط شده خشک نمونه از گرم ميلی 02 به ابتدا .است

 برای سپس کرده، اضافه% 22 متانول ليتر ميلی 2 درایر،
 به دور، 0022 هموژنایزر، دستگاه از سلولی دیواره شکستن

 تيره ویال داخل را نمونه بعد کرده، استفاده ثانيه 72 مدت
 نهایت در داده، قرار استيرر روی بر دقيقه 72 و ریخته رنگ
 rpm02222 سرعت با و ریخته ميکروتيوپ داخل را نمونه

 و کرده ژیفوسانتر گراد سانتی درجه 0 در دقيقه 02 مدت به
 صورت به رنگ تيره ویال یک در را حاصل سوپرناتانت

 روی بر را متانول با استخراج عملدوباره  و ریخته جداگانه
 های عصارهبعد  و کرده تکرار وژیفسانتر از حاصل بيومس
 دستگاه از عصاره تغليظ برای و ریخته هم روی را متانولی
 در شود. تغليظ نمونه حالل، تبخير با تا شد استفاده روتاری

 گراد سانتی درجه 0 دمای در یخچال در ها نمونه تمامی پایان
 (.Hajimahmoodi et al., 2010) شد نگهداری

 

 اکسیدانی آنتی ظرفیت سنجش

 FRAP روش از اکسيدانی آنتی ظرفيت سنجش برای
(ferric-reducing antioxidant power) رایب شد. استفاده 

-TPTZ (2, 4, 6 محلول از ليتر ميلی FRAP، 0 معرف تهيه

Tris (2-pyridyl) -1, 3, 5-triazine) (mmol L-1 02) در 
 از ليتر ميلی 0 بعد و HCl (mmol L-1 02) ليتر ميلی 02

 از ليتر ميلی 02 همراه به (mmol L-1 22) کلروآهن محلول
 ترتيب به را (mol L-1, pH 7/2=6/7) استات بافر محلول
 شود حاصل ای قهوه-زرد رنگ به محلولی تا کرده اضافه

(Hanachi et al., 2018.) و شود تهيه تازه باید محلول این 
 سپس است. استفاده قابل غير و ناپایدار دقيقه 72 از پس

 محلول به را FRAP آماده معرف از ليتر ميلی 0/0 مقدار
 نگهداری، ºC73 دمای در دقيقه 0 مدت به و کرده اضافه
 کردیم، رقيق متانول ليتر ميلی 2 با را ليوفيليزه نمونه سپس

 و کرده برداشت ميکروليتر 02 نمونه روی از نهایت در
 نگهداری ماری بن در ºC73 دمای در دقيقه 02 مدت به

  موج طول در حاصل، رنگ شدت نهایت درگردید؛ 
 (.Hanachi et al., 2018) شد گيری اندازه نانومتر 027

 
  فنل کل یمحتوا تعیین

 فولين معرف از استفاده با کل فنلی های ترکيب تعيين
 نمونه از ميکروليتر 222 روش این در .شد انجام کالتوسيو

 رقيق سيوکالتو فولين معرف ليتر ميلی 0/0 با آزمایش مورد
 از پس گردید، مخلوط هم با 02 به 0 نسبت به آب با شده
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 ليتر ميلی 0/0 ميزان به محيط، دمای در انکوباسيون دقيقه 0
 دقيقه 22 از بعد شد. اضافه کربنات میسد محلول از

 کمک بهذکرشده  مخلوط جذب اتاق، دمای در انکوباسيون
  شد قرائت نانومتر 320 موج طول رد اسپکتروفتومتر

(Al-Farsi et al., 2005.) 
 

  فالونوئید کل محتوای تعیین

 آلومينيوم معرف از استفاده با فالونوئيد کل محتوای
 ميکروليتر 202 روش این در .گردید تعيين (AlCl3) کلرید

 ميکروليتر 02 متانول، از ميکروليتر 302 با متانولی نمونه از
 02، مقطر آب در (w/v%02) کلراید آلومينيوم محلول از

 ليتر ميلی 0/0 همراه به موالر 0 پتاسيم استات از ميکروليتر
 انکوباسيون دقيقه 72 از بعد و شد مخلوط هم با مقطر بآ از
 وسيله هب نانومتر 000 موج طول در جذب محيط، دمای در

 (.Al-Farsi et al., 2005) گردید قرائت اسپکتروفتومتر
 

 ها رنگدانه استخراج

 انتقال از بعد و کرده وزن را ليوفيليزه نمونه از mg0 ابتدا
 برای و افزوده آن به %22 متانول ليتر ميلی 0 فالکون، به

 سپس پيچيده، فویل ها فالکون دور نور، نفوذ از جلوگيری
 همگن همچنين و ها جلبکریز سلولی دیواره شکستن برای
 به، rpm222 سرعت با هموژنایزر دستگاه از محيط، شدن
 ساعت 20 مدت به سپس گردید، استفاده دقيقه 0 مدت

 مدت این از بعد .شد منتقل ºC00 ماری بن به فالکون
 از و گردید فوژیسانتر rpm2222 دور با فالکون محتویات

 بعد شد. استفاده ها رنگدانه ميزان سنجشبرای  رویی محلول
 و کلروفيل یمحتوا متانول، با ها رنگدانه کل استخراج از

 Wellburn توسط شده داده شرحرابطه  توسط کاروتنوئيد
 a یها ليکلروف زانيم سنجش یبرا .گردید محاسبه (0220)
 طول سه در یفوقان محلول نور جذب دهايکاروتنوئ و b و

 فرمول حسب بر و خوانده نانومتر 032 و 607 ،666 موج
 ليتر ميلی در کروگرميم برحسب ها رنگدانه زانيم لیذ ارائه

 (.Wellburn, 1994) شد محاسبه

 
Ca= 15.65A666 -7.34A653 

Cb = 27.05A653-11.21A666 

Cx+c = (1000A470-2.86Ca-129.2Cb) /221 
Ca= ليکلروف زانيم a 

Cb= ليکلروف زانيم b  

Cx+c= ديکاروتنوئ کل زانيم  

A= دلخواه موج طول در جذب زانيم 

 

 ها داده وتحلیل تجزیه

 انجام 20 ورژن SPSS افزار نرم کمک به ها داده بررسی
 One-Way) روش از ها داده وتحليل تجزیه انجام یبرا شد.

ANOVA) آزمون لهيسو به ها نيانگيم و دیگرد استفاده 
 .شدند سهیمقا گریکدی با 20/2 احتمال سطح در دانکن

 

 نتایج
 و فنل های ترکیب و اکسیدانی آنتی های شاخص بر pH اثر

 Monoraphidium در فالونوئیدی

 روش به کل اکسيدانی آنتی ظرفيت از حاصل نتایج
FRAP ظرفيت بيشترین که (0 )جدول دهد می نشان 

 هایتيمار اعمال از بعد کنترل با مقایسه در اکسيدانی آنتی
 این که دارد تعلق PH=5 بهبعد  و pH=8 به ،pH مختلف
 آماری نظر از اما شد دیده ميانگين در افزایش اختالف
 دیده (P>0.05) 20/2 احتمال سطح در داری معنی افزایش

 اثر pH=9 با تيمار که دهد می نشان نتایج همچنين نشد.
 و داشته ریزجلبک اکسيدانی آنتی ظرفيت روی بر منفی

 دهد. می نشان خود از کنترل به نسبت را داری معنی کاهش
 بيشترین که دهد می نشان pH مختلف یها تنش مقایسه

 و pH=5 به مربوط کنترل با مقایسه در تام فنل محتوای
 از کاهش و افزایش این بود. pH=9 در آن مقدار کمترین

 نسبت فنول مقدار در آماری نظر از اما باشد می ميانگين نظر
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 (P>0.05)داری  معنی اختالف کاهش یا افزایش کنترل به
 نشد. مشاهده
 pH تغييرات اثر در فالونوئيد محتوای 0 جدول طبق

 فالونوئيد ميزان کمترین و داده نشان کاهش کنترل به نسبت

 نظر از کاهش و افزایش این .باشد می pH=9 به مربوط
 نسبت فالونوئيد مقدار در آماری نظر از اما باشد می ميانگين

 (P>0.05) داری معنی اختالف کاهش یا افزایش کنترل، به
 نشد. مشاهده

 

 Monoraphidium (Mean±SD) در ها اکسیدان آنتی های شاخص روی بر pH اثر -1 جدول

 فالونوئید کل

(mg/g) 

 فنل کل

(mg GAE/g) 
FRAP µmol Fe(П) /g pH 

(a )22/0 ± 27/72 (a )22/2 ± 63/6 (a )02/2 ± 60/022 2/7 تا 8/6= کنترل 

(a )00/2 ± 03/23 (a )20/2 ± 62/3 (a )00/2 ± 60/020 5 

(a )222/2 ± 22/22 (a )220/2 ± 0/6 (a )220/2 ± 0/022 8 

(a )07/2 ± 77/20 (a )20/2 ± 20/0 (b )26/2 ± 00/32 9 

 است. دار معنی اختالف عدم بيانگر ستون هر در مشابه حروف

 
 و فنل های ترکیب و اکسیدانی آنتی های شاخص بر دما اثر

 Monoraphidium ریزجلبک فالونوئیدی
 های شاخص روی بر دما اثر بيانگر 2 جدول

 کاهش یا افزایش .باشد می Monoraphidium اکسيدانی آنتی
 گزارش ميانگين برحسب زیر نتایج در اکسيدان آنتی ميزان
 داری معنی کاهش یا افزایش هيچ آماری نظر از اما شده،

 به کل اکسيدانی آنتی ظرفيت از حاصل نتایج .نشد مشاهده
 گراد سانتی درجه 22 دمای که دهد می نشان FRAP روش
 قدرت کمترین و است اکسيدانی آنتی خاصيت بيشترین دارای

 .باشد می گراد سانتی درجه 77 دمای به مربوط اکسيدانی آنتی
 درجه 22 دمای به متعلق تام فنول ميزان بيشترین

گراد  سانتی درجه 77 دمای در مقدار کمترین وگراد  سانتی
 نبود مشهود چندان فالونوئيدها ميزان بر دما تأثير است. بوده

 در چندانی اختالف دما، با شده تيمار یها نمونه بين در و
 بيشترین اینباوجود ندارد. وجود شده توليد فالونوئيد ميزان
 درجه 77 و 22 دمای به مربوط شده توليد فالونوئيد ميزان
 .باشد می گراد سانتی

 

 Monoraphidium (Mean±SD) در اکسیدانی آنتی های شاخص بر دما اثر از حاصل نتایج -2 جدول

 فالونوئید کل

(mg/g) 

 فنل کل

(mg GAE/g) 
FRAP µmol Fe(П) /g 

  دما

 گراد( سانتی )درجه

(a )03/2 ± 73/02 (a )27/2 ± 20/6 (a )27/2 ± 60/006 23 

(a )07/2 ± 02/02 (a )20/2 ± 26/2 (a )27/2 ± 60/023 28 

(a )67/2 ± 67/02 (a )20/2 ± 02/0 (a )06/2 ± 60/020 33 

  است. دار معنی اختالف عدم دهنده نشان مشابه حروف
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 در ها رنگریزه میزان بر pH اثر از حاصل نتایج
Monoraphidium 

 نشان ها رنگریزه ديتول یرو بر pH تأثير یبررس

 و ستها رنگریزه ديتول یبرا نهيبه pH=5، pH که دهد یم
 است نشده مشاهده یدار یمعن اختالف یآمار لحاظ از

 .(7 )جدول
 

 Monoraphidium (Mean±SD) در ها رنگریزه میزان بر pH اثر از حاصل نتایج -3 جدول

  کاروتنوئید

(mg/g) 

  bکلروفیل 

(mg/g) 

 aکلروفیل 

(mg/g) 
pH 

(a )022/2 ± 26/0 (a )00/2 ± 02/20 (a )0/2 ± 22/02 2/7 تا 8/6 =کنترل 

(a )22/2 ± 00/3 (a )22/0 ± 26/22 (a )022/2 ± 20/06 0 

(a )222/2 ± 20/0 (a )222/2 ± 02/20 (a )20/2 ± 72/02 2 

(a )26/2 ± 37/2 (a )3/2 ± 72/06 (a )7/2 ± 02/07 2 

 است. دار معنی اختالف عدم بيانگر ستون هر در مشابه حروف

 

 در ها رنگریزه میزان بر دما اثر از حاصل نتایج
Monoraphidium 

 درجه 27 و 22 یهادما که دهد یم نشان 0 جدول

 یفتوسنتز یها رنگریزه ديتول یبرا نهيبه یدما گراد سانتی
 ليکلروف ديتول از یاندک مقدار به باالتر یدماها در و است

 .شود می کاسته
 

 Monoraphidium (Mean±SD) در ها رنگریزه میزان بر دما اثر از حاصل نتایج -4 جدول

  کاروتنوئید

(mg/g) 

  bکلروفیل 

(mg/g) 

 aکلروفیل 

(mg/g) 

 دما 

 گراد( )درجه سانتی

(a )20/2 ± 22/0 (a )26/2 ± 27/20 (a )00/2 ± 22/03 27 

(a )22/2 ± 26/0 (a )22/2 ± 33/20 (a )00/2 ± 26/02 22 

(a )20/2 ± 62/7 (a )26/2 ± 72/20 (a )02/2 ± 63/00 77 

 است. دار معنی اختالف عدم بيانگر ستون هر مشابه حروف

 

 بحث
 کشت، سالمت از اطمينانبرای  مناسب های راه از یکی

برای  منظم مشاهدات همچنين و کشت رنگ و بو بر عالوه
 گونه هر از عاری و نرمال صورت به کشت اینکه از اطمينان
 از استفاده با سلولی رشد تخمين ،باشد جلبکی آلودگی
 جذب ميزان بررسی و نئوبار الم کمک به سلولی شمارش
 ,.Hejazi et al) است اسپکتروفتومتر وسيله به نوری دانسيته

 روش از نيز پژوهشاین  در .(Hejazi et al., 2004؛ 2002
 نتایج شد. استفاده اسپکتروفتومتری و سلولی شمارش
 ریزجلبک رشد ميزان باالترین که دهد می نشان حاصل

Monoraphidium شد. دیده اسيدی های محيط در 
 دما بهترین که داد نشان ما های آزمایش از حاصل نتایج

 درجه 22 و Monoraphidium 27 ریزجلبک در رشد برای
 پژوهش این از هدف اینکه به توجه با .استگراد  سانتی
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 اکسيدان آنتی های ترکيب از باالیی مقادیر به یافتن دست
 های ترکيب توليد در دخيل عوامل ازجملهرو  ازاین ،است

 موجود غذایی عناصر بهتوان  ، میها جلبکریز بيوشيميایی
این  نمود. اشاره کشت محيط شرایط دیگر و کشت محيط در

 ریزجلبک عملکرد و رشد که دهد می نشان نيز تحقيق
Monoraphidium تأثير تحت pH کشت محيط یدما و 

کردند  بيان (2206) همکاران و Ahmed است. گرفته قرار
 درجه 72 دمای در کلرال ریزجلبک در رشد بهينه شرایط که

  دهد. می رخ لوکس 7022 نور شدت و pH=9 ،گراد سانتی
 ریزجلبک روی بر (2206) همکاران و Han که تحقيقی

Scenedesmus که رسيدند نتيجه این به دادند انجام 
Scenedesmus تحمل به قادر مدت کوتاه مواجه در تنها 

 و گردد می ليپيد توليد مقدار افزایش و درجه 02 دمای
 ميزان کاهش و رشد کاهش باعث مدت طوالنی های استرس
  د.شو می ریزجلبک در بيومس

Kumar روی بر که بررسی با (2200) همکاران و 
 کلرال رشد روی بر شيميایی و فيزیکی مختلف پارامترهای

 درجه 72 مناسب دمای که رسيدند نتيجه این به دادند انجام
 رشد برای 100µmol نور شدت و pH=7.5 با گراد سانتی

 بود. مناسب ميکروارگانيسم
Singh و Singh (2200 )که کردند اعالم 

Scenedesmus 02-72 دمایی محدوده در رشد به قادر 
 و بيومس توليد برای بهينه یدما اما است،گراد  سانتی درجه
 دهد. می رخگراد  سانتی درجه 22 در تنها ليپيد

Ho ریزجلبک که کردند بيان (2200) همکاران و 
Monoraphidium است رشد به قادر بهينه دماهای در تنها 

گراد  درجه سانتی 70 به 20 از دما افزایش صورت در و
 یابد. می کاهش ليپيد یمحتوا و بيومس مقدار

 توليد ميزان بيشترین که داد نشان تحقيق این نتایج
 رخ اسيدیهای  pH در Monoraphidium در رنگدانه

 توليد ميزان باالترین آمده، بدست نتایج براساس دهد. می
 درجه 27 و 22 دمای در Monoraphidium در رنگدانه
 دهد. می رویگراد  سانتی

 روی بر که (2200) همکاران و Guedes تحقيقات طبق

 رسيدند نتيجه این به دادند انجام Scenedesmus ریزجلبک
  دمای در بتاکاروتن و لوتئين توليد سطح باالترین که

 د.شو میانجام  pH=8 و گراد سانتی درجه 72
 روی بر González (2220) و Gómez که تحقيقی طبق

 این به دادند نجاما Dunaliella salina مختلف یها گونه
  به گراد سانتی درجه 00 از دما تغيير با که رسيدند نتيجه

 یابد می افزایش کاروتنوئيد توليد ميزان گراد سانتی درجه 26
 را تأثير بيشترین دمایی تغييرات که داشتند اظهار همچنين و

 ءایفا توليدی کاروتنوئيد مقدار و کيفيت در تابش به نسبت
  .کنند می

 همکاران و Del Campo توسطشده  انجام تحقيقات در
 توليد تحریک برایرا  محيطی فاکتورهای تأثير که (2222)

 که رسيدند نتيجه این به دادند، قرار بررسی مورد کاروتنوئيد
درجه  77 تا 22 دمای در .Muriellopsis sp ریزجلبک

 درجه 22 دمای در ولی است رشد به قادرگراد  سانتی
 .باشد می لوتئين مقدار باالترین توليد به قادرگراد  سانتی
 زجلبکیر که داد نشان قيتحقاین  جینتا

Monoraphidium در pH ییايقل (pH=8) زانيم نيانگيم 
 است داشته مارهايت ریسا از یشتريب کل دانياکس آنتی

(P>0.05.) 
Blinks (0267) قرمز یها جلبک روی بر که تحقيقی با 

 آسان ورود از باالهای  pH که داد نشان داد انجام ای قهوه و
 کاهش دنبال به و کرده جلوگيری سلول درون به -Hco3 یون

 افزایش سلول در ژنياکس آزاد کالیراد ميزان فتوسنتز،
  یابد. می

 توليد چگونگی (2202)و همکاران  Han همچنين
 :دنکن می بيان اینگونه pH تغييرات اثر در را آزاد رادیکال
 فتوسنتزکننده های سلول داخل در موجود CO2 که هنگامی
 اما یافته کاهش کلوین چرخه های فعاليت یابد، می کاهش

 انرژی یک به منجر این که مانده باقی فعال П فتوسيستم
 در که هایی الکترون و شده فتوسيستم در بيشتر تحریکی
 منجر و رسيده اکسيژن به شده انباشته الکترون انتقال زنجيره

 شدن فعال غير .شود می آزاد های رادیکال توليد به
 سرآغاز فتوشيميایی زنجيره مرکز در آزاد های رادیکال
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 امر این که شود می П فتوسيستم در فتوشيميایی های واکنش
 گردد. می ریزجلبک در اکسيداتيو شرایط به منجر

 ریزجلبک (،2202) همکاران و Hanachi مطالعه در
Scenedesmus sp. و دما متفاوت های استرس تحت pH 

 و اکسيدانی آنتی ظرفيت افزایش از نشان نتایج گرفت. قرار
 داشت. 2 و pH 2 و ºC27 دمای در فالونوئيدی محتوای
 گذاشت تأثير نيز a کلروفيل و کاروتنوئيد ميزان بر همچنين

 شد. 3 و pH 2 و ºC 27 دمای در آنها افزایش باعث و
 باشد گذارتأثير فنلی یمحتوا روی بر نتوانست pH اگرچه

 (P<0.05) دار یمعن افزایش باعث توانست ºC27 دمای اما
 که ندداد نشان دما و pH تيمار بنابراین گردد. فنلی یمحتوا

 ریزجلبک در اکسيدان آنتی توليد افزایش در دنتوان می
Scenedesmus sp. دنباش مؤثر. 

 در Monoraphidium ریزجلبک که داد نشان نتایج
 فنلی، یمحتوا باالترین دارای گراد سانتی درجه 22 دمای

 ميزان باالترین و FRAP روش به کل اکسيدانی آنتی ظرفيت
 درجه 77 و 22 دمای در مشترک صورت هب فالونوئيد

 .باشد می گراد سانتی
 بر pH و دما هایاثر یبررس از آمده بدست جینتا

 نیا که دهد می نشان Monoraphidium زجلبکیر
 یها طيمح در یدانياکس یآنت تيخاص نظر از زجلبکیر

 .دارد یشتريب بازده یدياس
 تحت Monoraphidium ریزجلبک مطالعه،این  در
 داد نشان نتایج گرفت. قرار pH و دما مانند محيطی شرایط

 Monoraphidium ریزجلبک در رشد برای دما بهترین که
 ميزان بيشترین همچنين .است گراد سانتی درجه 22 و 27

 اسيدیهای  pH در Monoraphidium در رنگدانه از توليد
 نتایج .دهد می رخ گراد سانتی درجه 27 و 22 دمای در و

 در بيترت به Monoraphidium ریزجلبک که داد نشان
pH  به کل اکسيدان آنتی ميزان باالترین دارای 0 و 2های 

 دارای گراد سانتی درجه 22 دمای در و بود FRAP روش
 روش به کل اکسيدانی آنتی ظرفيت فنلی، یمحتوا باالترین
FRAP در مشترک صورت هب فالونوئيد ميزان باالترین و 

 تيمار بنابراین .باشد میگراد  سانتی درجه 77 و 22 دمای

pH توليد افزایش در دنتوان می که ندداد نشان دما و 
 و دنباش مؤثر Monoraphidium ریزجلبک در اکسيدان آنتی
 از غنی منبع عنوان بهتوان  می را ریزجلبک این

 استفاده نيز آینده در آورد. شمار به طبيعی های اکسيدان آنتی
 اکسيدان آنتی های ترکيب بهتر استخراج برای ها حالل سایر از

 گردد. می توصيه
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Abstract 
     The production of secondary metabolites varies under the different environmental 

conditions. The aim of this study was to investigate the effects of pH and temperature on the 

content of antioxidant compounds in a species of microscopic algae. First, the microalgal strain 

Monoraphidium sp. was cultured under the different temperature and pH treatments. The 

biochemical assays were then performed on the compounds such as photosynthetic pigments, 

phenolic compounds, and total flavonoids. The total antioxidant activity was evaluated by 

FRAP and DPPH methods. The results of this study showed that the microalgae 

Monoraphidium sp. had the maximum growth and high content of antioxidant compounds at the 

acidic pH and temperature 28°C. The results indicated that the optimal conditions can be 

achieved for the high production of antioxidant compounds in microalgae by changing the 

environmental factors, which can be used in the pharmaceutical, medical, and production of 

nutritional supplements industries. 
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