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  نایال سالیدونال جلبک یه بومید بتاکاروتن از سوی تولیبررس

  
  3ی خسرو رستم،2ي اسديمهناز مظاهر،  1ییده توالیسع

 
 

 قاتی واحد علوم وتحقی دانشگاه آزاد اسالمییع غذایش علوم و صنایگرا-ي کشاورزی ارشد مهندسی کارشناسيدانشجو -1

  رانی ای و صنعتی علمي سازمان پژوهش هايوتکنولوژی پژوهشکده بیات علمیعضو ه -2

  رانی ای و صنعتی علمي سازمان پژوهش هايوتکنولوژیپژوهشکده ب یات علمیعضو ه -3
)22/05/90: رشیپذ خیتار  90/ 24/02:  افتیدر خیتار(  

  
  هدیکچ

 یی غذاي از مکمل هایکیدها ییکاروتنو.  وجود داردی و بهداشتیشی، آرایی،داروییع غذای در صنایعی طبيد هایی مصرف کاروتنوي برايادیل زیامروزه تما
ک توجه به منابع یوسنتتی بيدها از روش هایید کارتنوی به سمت توليریبه علت سوگ. گرددیک سنتز می فتوسنتتيسم های در ارگانیعیبوده که به صورت طب

ن یکروآلگ مهمترین میو اشتر است ی آن بیعیگر منابع طبیال نسبت به دی باال در دونالیستی زیس با دسترسیس- 9زومر یزان ایم.افته استیش ی آنها افزایعیطب
ن یا.  رسدی به سه دهه میعید بتاکاروتن طبیا تولیال و ید پودر دونالی تولي آن براين رو پرورش تجاری باشد،از اید کننده بتاکاروتن می تولیعیمنبع طب

ن ی بpH و رنج تحمل NaCl موالر 5 تا  موالر4/0ن ی بي که رنج تحمل شوري را داراست، به طوریطیر محیط متغیست در شرای زيت باالیجلبک قابل
د بتاکاروتن توسط ی تولین مطالعه به بررسیدر ا. ردیگیط استرس صورت مید در کلروپالست آلگ و تحت شراییجاد کاروتنویا . باشدی را دارا م11 تا 5/5

 یبررس.ط کشت جانسون پرداخته شده استیدر مح pHو NaCl ط مختلف یاچه نمک حوض سلطان، در شرای شده از درينا جداسازیال سالیجلبک دونال
 نتایج حاصله نشان میدهد که پیگمانتاسیون متناسب با روند رشد بوده وبیشترین میزان رشد و تولید .ک دوره رشد چهل روزه صورت گرفتی فوق در يها

بیشترین  .مشاهده گردید)5/9 و 5/7 هاي pHر مقایسه با د (5/8 برابرpHو ) درصد30 و20در مقایسه با شوري % (10کاروتنویید در محیط کشت با شوري 
  . میلی گرم در لیتر محیط کشت ارزیابی گردید95/14میزان تولید کاروتنویید در محیط فوق در چهل و دومین روز  و در حدود 

  
  اچه نمکی،دریی غذايوتکنولوژینا،بیال سالی بتاکاروتن،دونال:د واژگانیکل
  

                                                             

 مکاتبات مسئول: satavallaee@yahoo.com  
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   مقدمه- 1
ن مواد ی صرفا جهت تامیامروزه هدف از مصرف مواد خوراک

 ی بدن میی کاراي جهت ارتقايله ایاز بدن نبوده بلکه وسیمورد ن
ر مجموعه ی و از زیی غذايد ها از مکمل هاییکاروتنو .باشد

 يسم های در ارگانیعیکال ها بوده و به صورت طبیتوکمیف
 ها ین افزودنیشتری از بیکین بتاکاروت . گرددیک سنتز میفتوسنتت

 ی به کار رفته در صنعت غذا به عنوان رنگ دهنده و عامل آنتي
 ی که دارد ميه اینطور به علت عملکرد تغذی باشد همیدان میاکس

 ي هايماریسک بیک سودمند داشته و ریولوژیزیتواند اثرات ف
ک عامل فانکشنال ین جهت به عنوان یمزمن را کاهش دهد و ازا

  ].1[ دی آیساب مبه ح
 یستی زي، سازگاریدانی اکسیشتر آنتیت بیامروزه به علت فعال

 مصرف ي برايادیل زیتما هایت بهتر در چربیباالتر، حالل
 ].2[ دارد وجود یعیطب يد هاییکاروتنو

زومر یزان استروای با مییایمی شيد شده از روش هایبتاکاروتن تول
 کمتر یکیولوژیت بیفعالردکه ی گیر قرار میترانس کامل تحت تاث

.  باشدیژن آزاد دارا می به دام انداختن اکسي براينترییپا تیو قابل
 يدیت بتاکاروتن تولیفیدهنده ک س نشانیس- 9 يزومریحضور ا

 يدر واقع باندها.  شودیافت می یعی باشد که در منابع طبیم
ات یجاد خصوصیدها عامل ایی کاروتنوی انیره پلیدوگانه زنج

 ينکه در واکنش هایبه عالوه ا. باشدی آنها میستیمتنوع ز
 کمتر به جا گذاشته یطیست محی اثرات مخرب زیکیولوژیب
کشت و  .ابدی یش میت محصول افزایفیشود و خلوص و کیم

 ي به کار گرفته شده برایعین پروسه طبی مهمترالیدونالپرورش 
 سیس- 9 يزومریزان این میشتری است و بیعید بتاکاروتن طبیتول

 به 1980ن رو از سال ی موجود است و از االیدونالبتاکاروتن در 
ا بتاکاروتن ی الیدونالد پودر خشک شده ی تولي برايصورت تجار

  ].3[ استحصال شده از آن به کار گرفته شده است
 متعلق به خانواده نایال سالیدونال یجلبک تک سلول
Chlorophyceae، دو تاژك هم طول، کلروپالست يدارا 

 يط های است که در محیواره سخت سلولی و بدون دیفنجان
.  گرددیافت می فوق اشباع ی نمکياچه هایشور به خصوص در

ن صنعت در رابطه با ی بتاکاروتن به عنوان سوميد تجاریتول
 آنها يت هضم باالی شود و به علت قابلی ميکروالگها طبقه بندیم

 در مصرف آنها به ی ممانعتیاره سخت سلولویو عدم حضور د
  ].1[ صورت کامل وجود ندارد

 یطیط محید در کلروپالست الگ و تحت شراییجاد کاروتنویا
القا  ) کمیتروژنیا منابع نینمک و تشعشع باال  مانند دما،(سخت

 یده می دین زمان سلول به رنگ پرتقالی شود که در ایم
 بـتاکاروتن يزان باالی با مالیدونالدها در یید کاروتنویتول.شود

  ].5[ همراه است
سرول و ید گلی تولي براین جلبک منبع مهمینکه ایبه عالوه ا

 تواند به ی باشد و طبق جدول گرس میز مین باارزش باال نییپروت
  ].6[ عنوان غذا استفاده شود

 یعیران و وجود منابع طبی خاص ایکیط اکولوژیبا توجه به شرا
ه، قم، حوض سلطان ی فوق اشباع ارومياچه هایدرن الگ مانند یا
  . آن وجود دارديامکان استخراج و جداساز... و

د در یید کاروتنویط مناسب تولین شرایین مطالعه تعیهدف از ا
 نمک ياچه های از دریکی شده از ي جداسازيالیدونالجلبک 

  .باشدیران میا
  

   مواد و روشها- 2
  ي نمونه بردار- 2-1

اچه حوض سلطان قم صورت ی جلبک از درينمونه بردار
 85 شمال شهرستان قم و يلومتری ک40اچه در ین دریا.گرفت

 در فصل تابستان ينمونه بردار . جنوب تهران قرار دارديلومتریک
 . شدیده می دی صورت گرفت که آب به رنگ نارنجیو از مناطق

ل دردار به یرخ و در ظروف استی يط بر روینمونه ها با حفظ شرا
  . دیشگاه منتقل گردیآزما
 الیدونال ي جداساز- 2-2

 5×104( میلی لیتر 1/0در زیر هود و شرایط کامالَ استریل، میزان 
از جلبک هاي رشد یافته به طور ) سلول در میلی متر مکعب

هاي کشت جامد هاي استریل حاوي محیطجداگانه در روي پلیت
   درجه30سپس در . آگار ریخته و کشت خطی داده شدند

پس از ظاهر شدن .  لوکس نوري قرار گرفتند1000گراد و سانتی
ها به وسیله لوپ استریل به ها بر روي پلیت، تک کلنیتک کلنی

ها، با محیط مایع انتقال داده شد و جهت اطمینان از وجود سلول
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        در ادامه کار از روش .میکروسکوپ نوري بررسی گردیدند
هاي موئین ي موئین استفاده گردید که در این روش، لولههالوله 

تهیه و مقدار کمی از نمونه به صورت توالی رقت در پلیتی که در 
 قطره محیط کشت استریل گذاشته شده بود، تلقیح 10آن 

در انتهاي انجام عملیات خالص سازي دونالیال، از تیمار  .گردیدند
بیوتیکی با غلظت نهایی نتیمخلوط آ. بیوتیکی استفاده گردیدآنتی
لیتر گرم بر میلی میلی100لیتر پنی سیلین، گرم بر میلی میلی200

لیتر کلرامفنیکل آماده و به گرم بر میلی میلی20استرپتومایسین و 
لیتر  میلی1 روز 5بعد از . ها تلقیح شد میکرولیتر به نمونه4اندازه 

لیتر محیط کشت فاقد ی میل50هایی محتوي ها به فالسکاز نمونه
  ].7[بیوتیک انتقال داده شدند آنتی

 ط کشتی مح- 2-3
جهت کشت دونالیال، از محیط کشت اختصاصی آن یعنی محیط 
اصالح شده جانسون استفاده شد که ترکیبی از سه محلول 
مختلف شامل  محلول مواد معدنی اصلی، محلول آهن و محلول 

 با افزودن سود و pHتنظیم  . است )یا بسیار جزئی( امالح تریس
 .اسید کلریدریک صورت گرفت

نمک هاي محلول آهن و تریس در دو  براي تهیه این محیط،
. ظرف جداگانه توزین و با آب مقطر به حجم یک لیتر رسانده شد

محلول مواد معدنی اصلی محیط کشت حاوي ترکیبات اصلی و 
توزین و با آب پایه است که نمکهاي آن به میزان تعیین شده 

سه محیط را مجزا از . لیتر رسانده شد میلی980مقطر به حجم 
 درجه سانتیگراداستریل کرده 121یکدیگر در اتوکالو و در دماي 

لیتر از میلی10و پس از خنک شدن به وسیلۀ پیپت استریل ،
د تا یهاي کشت آهن و تریس به محیط پایه اضافه گردمحیط

  ].5[ حجم آن به یک لیتر برسد
  شرایط کشت  و رشد جلبک- 2-4

جهت تکثیر دونالیال و آماده نمودن کشت مادرسویۀ خالص شده 
% 15 و نمک  : 8pH در محیط کشت اصالح شده جانسون با

 ساعت روشنی و 12( لوکس 1000تلقیح شده  و تحت تابش نور 
براي جلوگیري از ایجاد حالت . قرار گرفت)  ساعت تاریکی12

نگهداشتن سلولها در مرحلۀ رشد سریع محیط کشت پالمیلوئید و 
اصالح شده جانسون به صورت تدریجی به کشت مورد نظر 

در اینحالت سلولها از فاز تأخیري خارج شده و پس . افزوده شد

و ثابت ) cells/mL6^103حدود(از رسیدن به غلظت مناسب 
لیتر براي تلقیح به محیطهاي کشت شدن تعداد سلولها در هر میلی

 مشخص از آن استفاده  pHم ویزان کلرور سدیساخته شده با م
 ساعت در روشنایی و 12هاي تلقیح شده براي محیط کشت .شد
 ساعت تاریکی رشد داده شدند و به طور متوسط در دوره 12

دماي اتاق در طول ]. 8[ کردند  لوکس نور دریافت1500روشنایی
 درجه سانتیگرادو در دورة 27شنایی به طور متوسط رو دورة

  . بودC22تاریکی به طور متوسط 

 درصد 10 و 20، 30شرایط رشد جلبک در سه شوري مختلف 
و  5/7،5/8 نیز به همین ترتیب مقادیر pHدر مورد .بررسی گردید

لیتر محیط کشت  میلی200تلقیح در .)9,10( در نظر گرفته شد5/9
لیتر محیط کشت در طول  میلی200گرفت و به تدریج صورت 

 و pHفاکتورهاي مورد بررسی شامل . یک هفته به آن افزوده شد
 .شوري است و شرایط دیگر ثابت در نظر گرفته شد

شمارش تعداد سلول   بررسی روند رشد و- 2-5
 جلبک

استفاده Neubauer براي شمارش سلولی از الم هموسیتومتر یا 
جهت شمارش سلولها ابتدا محیط کشت به خوبی به هم . گردید

سپس از این محیط .  همگن به دست آیدزده شد تا یک محیط
به کمک (یکنواخت شده مقداري محلول جلبکی بر داشته شد 

ند دقیقه پس از چ% 4و توسط یک قطره فرمالین ) پیپت استریل
شمارش در مربعهاي بزرگ الم که طول هر . سلولها ثابت گردید

با استفاده از میکروسکوپ نوري  میلی متر  می باشد1ضلع آنها 
  انجام گرفت و از فرمول زیر تعداد سلولها 40  بابزرگنمایی  مدل
متوسط تعداد سلول ها از  .متر مکعب به دست آمد میلی1در 

سلول ها در چهار مربع موجود بر روي میانگین شمارش تعداد 
 .الم به دست می آید

10 1تعداد سلولها در = متوسط تعداد سلولهاي شمارش شده 
 میلی متر مکعب از محیط کشت 

 بررسی روند رشد با استفاده از روش - 2-6
 اسپکتروفتومتري

براي بررسی روند رشد از روش اسپکتروفتومتري نیز استفاده 
مقداري از محلول هر نمونه بعد از مخلوط شدن کامل .گردید
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و در کووت ریخته )   میلی لیتر4در حدود ( محیط کشت برداشته
در مقابل بالنک مورد نظریعنی محیط کشت  و میزان جذب نور

ه غلظت نمک  آن مشابNaClتلقیح نشده شفاف که غلظت نمک 
 680کلرور سدیم محلول کشت نمونه است  در طول موج 

نانومتر، خوانده شده و براي رسم منحنی رشد استفاده گردید 
موج میزان جذب به دست آمده با تراکم توده در این طول  ]. 11[

دستگاه اسپکتروفتومتر  .سلولی در محیط کشت رابطه مستقیم دارد
  .بودUnicam8620 مدل  UV/VISمورد استفاده از نوع 

  اندازه گیري کاروتنویید- 2-7
لیتر از محیط  میلی4براي استخراج  کاروتنوئیدها و عصاره گیري 

کشت همگن شده توسط پیپت استریل برداشته و سلولها 
.  دقیقه جدا گردید10به مدت  rpm5000درسانتریفوژ با دور 

آب : لیتر از محلول استون میلی4سپس بیومس جدا شده را با 
مخلوط نموده وبراي ایجاد شرایط بهینه به مدت  ) حجمی20:80(
این حالل توانایی استخراج کاروتنها را  . دقیقه ورتکس گردید2

 rpm5000 دقیقه در 5محلول حاصل مجدداً به مدت . داراست
میزان . سانتریفیوژ گردید و از محلول رویی استفاده شد

 450د در محلول به روش اسپکتروفتومتري در کاروتنوئید موجو
   ]. 12[خوانده شده است) آب/استون(نانومتر در مقابل بلنک 

  تهیه استاندارد بتا کاروتن- 2-8
. گیري بتاکاروتنوئید نیاز به رسم منحنی استاندارد استبراي اندازه

 کاروتن خالص مارك - براي رسم منحنی استاندارد از 
SIGMA5 میلی گرم از نمونه استاندارد رادر 5.  استفاده گردید 

میلی لیتر تتراهیدروفوران حل نموده و براي رسم منحنی 
 میلی گرم بر لیتراستفاده گردید و 10 و 4، 2استاندارد از رقتهاي 

 نانومتر در مقابل شاهد تتراهیدروفوران خوانده 450جذب آن در 
ساس جذب نوري به دست آمده منحنی استاندارد رسم شد و برا
  .خط آن محاسبه گردیدو معادلۀ

  آزمون آماري- 2-9
روش آماري مورد استفاده براي بررسی نتایج، آزمون آنوا دو طرفه 

آزمون هاي آماري با استفاده از . می باشد05/0در سطح معنا داري 
د مورد اعدا. انجام گردیدSPSS ver11.5نرم افزار آماري 

  .استفاده حاصل از میانگین سه تکرار بود
  

 ج و بحثی نتا- 3
   رشدی بررس- 3-1
 یکی مورفولوژيکروالگ جدا شده با انجام آزمون هایم
 ی گالبيسلول ها. قرار گرفتیکروسکوپ مورد بررسیرمیز

 با ی هم طول و کلروپالست فنجانيشکل متحرك با تاژك ها
  .شاهده بود به وضوح قابل م40 ییبزرگنما

 
Fig 1Dunaliellasalina cells 

  
 قرار یستم بتچ مورد بررسید در سیید کاروتنویزان رشد و تولیم

 متر یلیزان رشد بر اساس شمارش تعداد سلول در میم .گرفت
 680 با اسپکتروفتومتر در يته نوری دانسيریاندازه گ مکعب و
ط ی در محيرشد  روزه،40در طول دوره . دیش گردینانومتر پا

ج فقط ین نتای درصد مشاهده نشد بنابرا30 ي کشت با شوريها
      درصد نمک گزارش 10 و 20 کشت با يط هایدر مورد مح

ح و کشت آنها در جدول شماره یط تلقینمونه ها و شرا . گرددیم
  .ت آورده شده اس1
 

Table 1 Growth and culture condition of 
samples 

sample pH NaCl% Container 
A 5.7 20 1 liter Erlenmeyer flask 
B 5.9 20 1 liter Erlenmeyer flask 
C 5.8 10 1 liter Erlenmeyer flask 
D 5.9 10 1 liter Erlenmeyer flask 
E 5.9 20 500 mlErlenmeyer flask 
F 5.7 10 1 liter Erlenmeyer flask 
G 5.9 20 1 liter Erlenmeyer flask 
H 5.8 20 1 liter Erlenmeyer flask 
I 5.9 20 PET container 

M 5.9 20 PET container 
N 5.7 30 1 liter Erlenmeyer flask 
O 5.8 30 1 liter Erlenmeyer flask 
P 5.9 30 1 liter Erlenmeyer flask 
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جه گرفت به طور کلی جلبک ی توان نتی  رشد  میپس از بررس
برد و پس از آن در حدود دو هفته در فاز سازگاري به سر می

سپس یک . دهد هفته ادامه می2رشد لگاریتمی خود را به مدت 
را پشت سرگذاشته و وارد ) در حدود یک هفته(فاز سکون کوتاه 

شد به روششمارش  ریج حاصل از بررسینتا. شودفاز مرگ می
 تا حدود زیادي بر یکدیگر OD يریتعداد سلول و  اندازه گ

 روزه 40 در دوره Biomassبیشترین میزان  .باشندمنطبق می
 رشد، یعنی پس از 21در روز  . قابل مشاهده است33حدود روز 

 همگی I و G, F, D, Cهاي سه هفته از شروع تلقیح، نمونه
 .باشندمتر مکعب می سلول در میلی1000داراي بیش از 

Cifuntes دورة رشد را در جلبک 1996 و همکارانش در سال 
همچنین در مطالعۀ ]. 13[اند  روزه در نظر گرفته40دونالیال سالینا 

Gomez هاي رشد مورد بررسی  دوره2005 و همکاران در سال
 ]. 2[ روزه در نظر گرفته شدند 45 تا 40در جلبک دو نالیال سالینا 

هاي البته بسته به شرایط محیط کشت و سویه مورد نظر دوره
در برخی مطالعات به علت . تواند متفاوت باشدرشد جلبک می

هاي رشد در مدت دو یا نهایت سه هفته محدودیت زمانی، دوره
 . گیردمورد بررسی قرار می

، بیشترین رشد در هاي مختلفدر مورد مقایسۀ رشد در محیط
 درصد مشاهده 10و شوري :pH 5/8، یعنی محیطی با Cمحیط 

متر مکعب این  رشد در هر میلی33میشود به طوري که در روز 
  . سلول وجود دارد5500محیط حدود 

  

  
Fig 2 Average growth (cell count) in samples during 

37 days 

تواند به  درصد می30هایی با نمک علت توقف رشد در محیط
علت شوك اسمزي وارد شده به سلولها به دلیل تلقیح یکباره از 

 درصد افزایش 20درصد به محیطی با  10محیطی با نمک حدود 
اي رشدي در  هفته5نمک باشد که به همین دلیل در یک دورة 

 .گرددهاي مذکور مشاهده نمیمحیط

آن قرار  pH محیط کشت بررشد جلبک، تحت تأثیر اثر نمک
  . گیردمی

  
Fig 3 Average growth (OD measurement) in samples 

during 39 days 
  

 توسط محققان D.Salinaبررسی اثر شوري بر روي جلبک 
بسیاري مورد بررسی قرار گرفته است و عمدة این تحقیقات بر 

بخصوص (گیري میزان رشد و تولیدات سلولی مبناي اندازه
به طور کلی روند افزایش شوري ،اثر . بوده است) کاروتنوئید

 . منفی بر تولید تودة زندة سلولی دارد

سلول با  نشان داد که روند رشد Borowitzka، 1989در سال 
 ].14[ یابدافزایش شوري کاهش می

Kushner نشان داند که غلظت نمک 1996و همکاران در سال  
باشد ،ولی در تحقیق انجام  درصد می15اپتیمم براي رشد دونالیال 

باشد  درصد می10 این میزان 1378شده توسط قاسمی در سال 
]15.[ 

 تأثیر میزان  برروي2004در مطالعۀ نیکوکار و همکاران در سال 
) ایزوله شده از دریاچۀ مهارلو( نمک بر روي رشد دونالیال سالینا

 4تا  5/0هاي مشخص شد، بیشترین میزان رشد از بین محیط
 ].16[دهد  مول نمک رخ می2موالر، در محیط کشت با 
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در پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم عمادي با عنوان 
ش غذایی گونه دونالیال سالینا بررسی فاکتورهاي محیطی بر ارز

 موالر 2 موالر بیشترین رشد در شوري 4تا /. 5نیز از بین شوري 
 روزه 28گزارش شده در این مطالعه دوره رشد pH  :5/8 و

  ].10[بررسی شده است 
  دیید کاروتنوی تول- 3-2
 گرم یلی بر اساس م42 و 21،28،35 يزان بتاکاروتن در روزهایم

 . شديریط کشت اندازه گیتر محیل  گرم دریلیدر سلول و م

 از همه C ها تولید کاروتنوئیدها در نمونۀدر بین تمامی نمونه
 میلی گرم در لیتر 10بیشتر بوده و به طور میانگین به حدود  

 میزان کاروتنوئید تولیدي در 42در روز . رسدمحیط کشت می
 32×10- 10 میلی گرم در لیتر محیط کشت و 14/95 به Cنمونۀ 

  .رسدمیلی گرم در هر سلول می

  
Fig 4 Average carotenoids production in samples 

(mg/l) 
 

بیشترین میزان تولید کاروتنوئیدها در حدود هفتۀ ششم رشد 
 40 الی 30جلبک قابل مشاهده است یعنی در بین روزهاي 

شود که البته این امر با رشد وئید حاصل می،بیشترین تولید کاروتن
کمترین . بیومس سلولی نیز قابل تطبیق است  سلولها و تولید

این (شود  مشاهده میAمیزان تولید کاروتنوئید نیز در محیط 
 ). ها رابطۀ مستقیم داردنتایج با رشد سلولها در این محیط

  
Fig 5Average carotenoids production in samples 

(mg/cell) 
 

 
 تأثیر شوري بر تولید 2006در مطالعۀ فاضلی و همکاران در سال 

 -،کاروتن توسط دونالیال که از دریاچۀ نمک ارومیه جدا گردید  
 بر NaCl مول از 3 تا 5/0هاي نمک بین اثر غلظت. بررسی شد

نتایج نشان داد .  کاروتن مطالعه گردید- وي کاروتنوئید کل و ر
 میلی گرم در 73/11که باالترین میزان کاروتنوئید ردیابی شده 

 موالر کلرور سدیم و در فاز 5/0لیتر بود که در شوري  معادل
این نتایج نشان داد که میزان کاروتنوئیدها و . سکون به دست آمد
کاروتن در میکرو آلگ جدا شده از دریاچه - نسبت ایزومرهاي 

گیرد ارومیه، با میزان نمک و مرحلۀ رشد آن تحت تأثیر قرار می
]12.[ 

هاي دونالیال سالینادر کاران سویهدر تحقیق سرمد و هم
در طی .  موالر کلرور سدیم رشد داده شدند3 و 2، 1هاي غلظت

مطالعه، تولید بتاکاروتن به ازاي واحد محیط کشت جانسون و 
هاي بچ  روز در کشت30همینطور به ازاي هر سلول در مدت 

بررسی شدو نتیجه بررسی نشان داد که القاي بتاکاروتن در 
باشد به عالوه اینکه ي جلبک کامالً وابسته به سویۀ آن میهاسلول

افزایش نمک باعث کاهش چشمگیر تعداد سلولها و در نتیجه 
کاهش میزان بتاکاروتن تولیدي به ازاي واحد محیط کشت 

هاي موجود در گردد که مورد اخیر در مورد تمامی سویهمی
وتن تولیدي در این مطالعه بیشترین بتاکار. مطالعه  صادق است

 و Au-W لیتر از محیط کشت در سویۀ 1گرم به ازاي میلی2/14
 موالر به دست آمد که 1در محیط کشت با غلظت کلرور سدیم 
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در مطالعۀ . با نتایج این پایان نامه تا حدود زیادي مطابقت دارد
سرمد همچنین اشاره گردیده که یکی از عوامل تولید بتاکاروتن 

تواندبه علت غیر کاروتنوژنیک بودن ل میپایین به ازاي هر سو
 ].17[سویه از نظر ژنتیکی باشد 

 با بررسی تأثیر 2003 و همکاران در سال Gomezدر مطالعۀ 
نمک بر روي کمیت و کیفیت کاروتنوئیدهاي یک سویه از 

 2، 1هاي دونالیالسالینا و یک سویه از دونالیال بار داویل، غلظت
 ART و PES دو محیط کشت  مول از کلرور سدیم در3و 

نتایج حاصله نشان داد که بیشترین میزان . بررسی شدند
 موالر  کلرور سدیم حاصل 2کاروتنوئید در هر سلول در غلظت 

 ].18[شده است 

در پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان شناسایی دونالیال و 
 استخراج بتاکاروتن آن در خلیج فارس بیشترین تولید کاروتنویید

 ].9[ گزارش شده است7 برابر pH درصد و25در شوري 
 
 

  نتیجه گیري - 4
توان به این نکته دست در یک بررسی کلی از نتایج حاصله می

یافت که روند تولید در کلیۀ تیمارها تا حدود زیادي متناسب با 
تولید کاروتنویید تحت الشعاع تعداد و . روند رشد بوده است

به . روند رشد و نکثیر سلول ها در هر محیط کشت قرار می گیرد
عالوه با مقایسه نتایج این تحقیق با دیگر مطالعات متوجه 

 در هر بررسی، نتایج حاصله عالوه بر شرایط حاکم شویم کهمی
بر رشد و تولید محصول در جلبک، شدیداً به سویه نیز وابسته 
است و بنابراین نتایج حاصله تنها به سویه مورد مطالعه قابل 

باشد و براي بهینه کردن رشد و تولید محصول مورد تعمیم می
. کار شودنظر باید به صورت اختصاصی بر روي همان سویه 

اي را بر میزان همچنین ترکیب فاکتورهاي مختلف، اثرات پیچیده
توان تنها گذارد و نمیو کیفیت کاروتنهاي القا شده در سلول می

یک ست آپ مشخص را براي کاروتنوژنسیس در این میکروآلک 
 ارتباط قوي میان ظرفیت طبیعی هر سویه یبه طوز کل.تبیین نمود

بنابراین امروزه . ل القاگر محیطی وجود داردو میزان پاسخ به عوام
هاي بیشتر سوگیریها به سمت مطالعات ژنتیکی و دستکاري

  .باشدژنتیکی به منظور افزایش و بهبود تولید محصول می

در  D.salina امروزه در بیشتر نقاط دنیا به تولید انبوه جلبک 
هینه در واقع استفاده ب. هاي آب شور اقدام گردیده استحوضچه

از استخرهاي آب شور با تولید باالي جلبک دونالیال راهی براي 
در کشور ما نیز منابع . باشدبهره برداري از این اکوسیستمها می

آب شوري چون، دریاچه نمک قم، دریاچه ارومیه، دریاچه مهارلو 
هاي تولید این جلبک مقاوم باشند این در توانند قطبشیراز می

ن منابع آبی حاوي جلبک فوق نیز حالی است که خود ای
به صورت D.salina برداري از تولیدات سلولی بهره. باشندمی

بتاکاروتن و گلیسرول و همینطور استفاده خود جلبک به صورت 
پودر شده امروزه در کشورهاي مختلف جهان رایج و مرسوم 

در واقع رشد و کشت جلبک فوق جهت دستیابی به یک . است
منبع بیولوژیکی، براي تولید بتاکاروتن و گلیسرول هدف عمده 

به این . دهندشکیل میمحققان و تولید کنندگان این جلبک را ت
هاي آب شور منابع تولیدي جهت دو ترکیب مهم ترتیب حوضچه

گردند تا به این ترتیب از گلیسرول و بتاکاروتن محسوب می
هاي هنگفت تولید آنها به روشهاي سنتز شیمیایی کاسته هزینه
                  آوري عمدتاً استفاده از منابع زیستی با فن. گردد

 کارآمدترین و موثرترین از یکی امروزه ـ بیوتکنولوژيزیستی
استفاده از منابع . روشها براي برآوردن نیازهاي جوامع بشري است

 نیز در این میان سهم به D.salinaآبی از جمله جلبک سبز 
به واسطه D.salinaجلبک . دهدسزایی را به خود اختصاص می

صوالت دریایی که تواند در کیفیت رنگی محوجود بتاکاروتن می
از دونالیال به . کنند چون میگو و آرتیما موثر باشداز آن تغذیه می

  . شود نیز استفاده میS.C.P عنوان یک  پروتیین تک یاخته یا
تهیه کلکسیون از گونه هاي مختلف دونالیال در ایران ، شناسایی 
 سویه هاو بررسی جامع پتانسیل آنها در تولید مواد طبیعی در کنار

شناسایی مناطق مناسب کشت تجاري جلبک راهکار موثري در 
  .جهت صنعتی نمودن این تولیدات است

 

  يسپاسگزار - 5
 ی و صنعتی علمي سازمان پژوهش هايت هاین مطالعه با حمایا
ن سازمان انجام ی ايوتکنولوژیدر محل پژوهشکده ب ران ویا

  .گرفت
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There is an increasing demand for using natural carotenoids in the food, pharmaceutical and cosmetic 
industries.Carotenoids are one of the food supplements that is synthesized naturally in photosynthetic  
organism.For an attitude towards carotenoids production from biosynthetic passway, bioresources are 
more considered. Content of the bioavailable 9-sis  steroisomer in Dunaliella, is higher than other natural 
carotenoids resources.This microalgae is the main natural resource for β-carotene production. 
Dunaliellasalina have been exploited commercially for β-carotene rich Dunaliella powder and natural β-
carotene for three decades. This algae is able to live in various conditions, where it can live in  saltish 
range between 0.4 to 5 M of NaCl and pH range between 5.5 to 11. Carotenoids are formed in algae  
chloroplast under stress condition.In this study the production of carotenoids by Dunaliellasalina isolated 
from Hoze-soltan salt lake, in different NaCl and pH condition in Johnson medium are investigated .The 
survey conducted within 40 days growth period.The results indicate that pigmentation correlates well with 
growth rate and the optimum amount for growth andcarotenoids  production was determined in culture 
with 10% NaCl and pH equal to 8.5. The most amount for carotenoids was equal to 14.95 mg per lit in 
day 42. 
 
Keyword: β-carotene, Dunaliellasalina, Food biotechnology, Salt lake 
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