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جداسازی و شناسايی سيانوباکترها از خاکهای فوق شور پارک ملی کوير
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عاطفه اعتمادی خواه ،1احمد علی پوربابايی ،*2حسينعلی عليخانی ،3مصطفی نوروزی

 .1دانشجوی دکتری ،گروه مهندسی علوم خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
 .2دانشیار ،گروه مهندسی علوم خاک ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج
 . 3استاد ،گروه مهندسی علوم خاک ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج
 .4استادیار ،گروه بیوتکنولوژی ،دانشکده علوم زیست شناسی ،دانشگاه الزهرا ،تهران
(تاریخ دریافت – 1395/4/27 :تاریخ بازنگری -1395 /8 /2 :تاریخ تصویب)1395/8/5 :

چکيده
سیانوباکترها یک گروه منحصر به فرد از باکتریهای فتواتوتروف هستند که برخی از آنها به دلیل ویژگیهای ساختاری،
تحمل قابل توجهی به تنش شوری نشان میدهند .این موجودات نقش مهمی در محیطهای خاکی به ویژه در نواحی
خشک و نیمهخشک ایفا می کنند .در مطالعه حاضر سیانوباکترهای خاک از مناطق بیابانی ایران جداسازی شده و سپس
جدایههای مقاوم به شرایط فوق شور شناسایی شدند 40 .نمونه خاک از پارک ملی کویر تهیه شد .نمونهها پس از کشت
در محیط  BG11و  6 ،5 ،3/5( ASN IIIو  7درصد کلرید سدیم) و انکوباسیون در شرایط مناسب دمایی و نور ،جداسازی
شده و با استفاده از کلیدهای مورفولوژیکی به طور اولیه و سپس با روش مولکولی مورد شناسایی قرار گرفتند .از مجموع
 40مکان نمونهبرداری فقط از  4مکان سویه های سیانوباکتر مقاوم به شرایط فوق شور جداسازی شد .در محیط کشت
فاقد کلرید سدیم  27مورفوتایپ شناسایی شد که پنج سویه متعلق به دو جنس قادر به رشد در حضور  3/5درصد کلرید
سدیم بودند .در میان این پنج سویه ،سه سویه در غلظت  5و دو سویه در غلظت  6درصد کلرید سدیم رشد کردند .تنها
سویه  Phormidium autumnale 61etقادر به تحمل غلظت  7درصد کلرید سدیم بود که از مکانی با شوری  87/80دسی
زیمنس بر متر جداسازی شده بود .نتایج نشان داد که برخی از سیانوباکترهای جدا شده از خاک پارک ملی کویر قادرند
در شرایط سخت مانند تنش شوری رشد کنند و توده بیولوژیکی فعالی را ایجاد نمایند.
واژههای کليدی :بیابان ،خاک،

سیانوباکتر16S rRNA ،

*

مقدمه

زیستگاههای فوق شور محیطهایی هستند که غلظت نمک در
آنها بیش از آب دریاست (بیش از  35گرم بر لیتر) .این
زیستگاهها جزء محیطهای سخت طبقهبندی میشوند .زیرا
غلظت باالی نمک دشمن بسیاری از موجودات است .با این حال
بسیاری از موجودات زنده به ویژه پروکاریوتها به دلیل توانایی
مقابله با تنش اسمزی میتوانند در این محیطها زندگی کنند.
این ریزموجودات مکانیسمهای زیادی برای حفاظت سلول-
هایشان از فشار اسمزی باال و در مقابل اثر دناتوره کننده نمک
دارند ( Dennis and Shimmin, 1997; Gilmour, 1990; Oren,
 .)2000سیانوباکترها پروکاریوتهای فتوسنتز کنندهای هستند
که از لحاظ کمی جزء مهمترین موجودات کره زمین محسوب
میشوند .این موجودات در طیف وسیعی از زیستگاههای طبیعی
یافت میشوند که برخی از ویژگیهای ساختاری و فیزیولوژیکی
* نویسنده مسئول pourbabaei@ut.ac.ir :

آنها دلیل این موفقیت بوده است (
 .)Kulasooriya, 2011برخی از این موجودات نسبت به غلظت-
های باالی نمک مقاوم هستند و میتوانند در محیطهایی با
فشار اسمزی باال رشد کنند .دریاچههای نمکی اغلب حاوی
Microcoleus
گونههای تشکیل دهنده مت 1مانند
 ،chthonoplastesگونههای تثبیت کننده نیتروژن تشکیل
دهنده بلوم 2مانند  Nodularia apumigenaو گونههای تحمل
کننده نمک مانند  Aphanothece halophyticaهستند .بعضی از
گونههای سیانوباکتر نمک دوست اجباری هستند و میتوانند در
غلظت نمک تا  360گرم بر لیتر رشد کنند ( 10برابر بیشتر از
غلظت نمک آب دریا) .سیانوباکترهای ساکن نواحی نمکی انواع
مختلفی از امالح درون سلولی تولید میکنند (از جمله گالیسین
بتائین 3و گلوکوزیل گلیسرول )4که بدون داشتن اثرات زیانآور،
;Khayer et al., 2008

1. Mat
2. Bloom
3. Glycinebetaine
4. Glucosylglycerol
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( Fernandes et al.,

موجب حفظ تعادل اسمزی سلول میشوند
.)1993
آنالیز تنوع میکروبی در جوامع طبیعی نیاز به یک روش
چند فازی دارد که استفاده سنتی و تکنیکهای مولکولی،
خصوصیات تنوع جامعه را با هم ترکیب میکنند .این امر در
اجتماع سیانوباکترهای دریایی با موفقیت انجام شده است .اما
چنین مطالعاتی برای سیانوباکترهای خاکی به ندرت صورت
گرفته است ( .)Komarek and Mares, 2012شناسایی
سیانوباکترها با استفاده از روشهای سنتی عمدتاً بر پایه ویژگی-
هایی مانند مورفولوژی رشتهها ،سلولهای رویشی ،هتروسیست-
2
1
ها و آکینتها میباشد ( Komarek and Anagonistidis,
 .)1989شکل کلنی ،شکل سلولهای انتهایی ،وجود یا عدم
وجود غالف و وزیکولهای گازی 3و همچنین چرخه زندگی
سیانوباکترها از ویژگیهایی است که در شناسایی برخی از
جنسها بکار میرود ( .)Rajaniemi et al., 2005در تمام سطوح
طبقهبندی ،آنالیز توالی ژنهای رمز کننده زیر واحد کوچک
 )16S rRNA( RNAعموماً بهترین روش برای طبقهبندی
فیلوژنتیک سیانوباکترهاست و آنالیز مقایسهای توالی ژنهای رمز
کننده  16S rRNAیک ابزار جدیدی را برای بررسی اختالف
بین مجموعههای گونهها و جوامع طبیعی فراهم میکند
( ;Garcia-Pichel et al., 2001; Casamatta et al., 2005
Chatchawan et al. (2011) .)Deshmukh et al., 2010
سیانوباکترهای موجود در یک معدن سنگ نمک در تایلند را
جداسازی و  16گونه متعلق به جنسهای ،Aphanothece
،Cyanosarcina
،Coleofasciculus
،Chroococcus
،Johannesbaptistia
،Halothece
،Halomicronema
،Nostoc ،Lyngbya ،Leptolyngbya ،Komvophoron
 Spirulina ،Oscillatoriaو  Wolleaرا به روش مورفولوژی
شناسایی کردند .تنوع سیانوباکترهای موجود در یک تاالب شور
در شمال شیلی با استفاده از روش  4DGGEو توالییابی ژن رمز
کننده  16S rRNAمورد بررسی قرار گرفت و یک جامعه
سیانوباکتریایی منحصر به فرد شامل  78فیلوتایپ متعلق به
جنسهای ،Nodularia ،Phormidium ،Limnothrix
،Tolypothrix ،Cyanospira ،Anabaena ،Aphanizomenon
،Merismopedia ،Synechocystis ،Calothrix ،Nostoc
،Oscillatoria
،Cyanobacterium
،Gloeocapsa
1. Heterocyst
2. Akinete
3. Gas vesicles
4. Gel Electrophoresis Denaturing Gradient

 Halomicronemaو  Leptolyngbyaگزارش شد (
 Caroppo et al. (2012) .)al., 2008یک گونه جدید از
سیانوباکتر  Halomicronemaرا از یک اسفنج دریایی از دریای
مدیترانه جداسازی کرده و با روش مورفولوژی ،فراساختاری و
توالییابی ژن رمز کننده  16S rRNAشناسایی کردند.
طبقهبندی سیانوباکترهای دریاچه ارومیه و اکوسیستمهای
مجاور آن بر اساس روشهای مولکولی و مورفولوژیکی مورد
بررسی قرار گرفت و تنوع کمی از سیانوباکترهای آن منطقه
،Aphanocapsa
شامل جنسهای ،Trichormus
،Leptolyngbya
،Gloeocapsa
،Chroococcus
،Oscillatoria ،Nostoc ،Nodularia ،Microcoleus ،Lyngbya
 Phormidiumو  Spirulinaگزارش شد که این تنوع کم را می
توان به نمونهبرداری محدود و یا افزایش شوری دریاچه در سال-
های اخیر نسبت داد که باعث حذف تعدادی از نمونههای غیر
مقاوم شده است (.)Asadi et al., 2011
با اینکه برخی از سیانوباکترهای خاکزی در مناطق خاصی
از سراسر جهان مورد مطالعه قرار گرفتهاند ،ولی شناسایی
سیانوباکترها در خاکهای بیابانی شور ایران هنوز گزارش نشده
است .با توجه به اینکه وسعت باالیی از اراضی ایران را مناطق
بیابانی و شور در بر گرفته و با توجه به نقش سیانوباکترها در
بهبود خاک این مناطق ،لزوم جداسازی جدایههای مقاوم به
شرایط شور احساس میشود تا در سالهای آتی و تحقیقات
آینده بتوان از آنها استفاده نمود .بنابراین هدف این مطالعه
جداسازی سیانوباکترهای مقاوم به شرایط فوق شور از خاک
یکی از مناطق کویری ایران به نام پارک ملی کویر ،شناسایی
آنها از نظر مورفولوژی و مولکولی و بررسی میزان رشد آنها در
غلظتهای مختلف کلرید سدیم بود.
Dorador et

مواد و روشها
توصيف منطقه

پارک ملی کویر بین  51درجه و  25دقیقه تا  53درجه و 3
دقیقه طول شرقی و  34درجه و  17دقیقه تا  35درجه و 11
دقیقه عرض شمالی واقع شده است .این منطقه یکی از بخش-
های کویری ایران واقع در دشت کویر است 440 ،هزار هکتار
وسعت دارد و منطقه حفاظت شده کویر مرکزی واقع در غرب
کویر مرکزی ایران و شرق دریاچه نمک و قم رود میباشد (شکل
( .) )1دارای اقلیم خشک و بیابانی است و بیشتر بارندگی آن از
آبان تا اردیبهشت ماه صورت میگیرد .متوسط میزان بارش
سالیانه در آن  150میلیمتر ،حداقل و حداکثر دمای مطلق
 -15و  45درجه سانتیگراد و میانگین ساالنه رطوبت نسبی هوا
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 41درصد بوده که کمترین آن  24درصد در مرداد ماه و
بیشترین آن  65درصد در بهمن ماه اتفاق میافتد .دارای پوشش
گیاهی (درمنه ،شیرخشت ،گون ،تیغ ،اسفند ،تاغ ،خارشتر ،نی،

علف شور ،گز و غیره) و جانوری خاصی است و معموالً گرمای
شدید از اوایل خرداد تا پایان مهرماه در منطقه ادامه دارد
(.)Khosroshahi et al., 2011a,b

شکل  .1نقشه پارک ملی کوير

نمک کلرید سدیم) اضافه شد (
 )Pramanik et al., 2011و در اتاق رشد با دمای  22-25درجه
سانتیگراد با المپهای فلورسنت سفید با نور  5-3کیلولوکس و
دوره روشنایی /تاریکی  12/12گرماگذاری شد .پس از رشد
نمونهها ،از هر نمونه سریهای رقت  10-3 ،10-2و  10-4تهیه
شد .یک دهم میلیلیتر از هر سری رقت درون پلیتهای حاوی
محیط کشت جامد  BG11و ( ASN IIIبا غلظتهای مختلف)
کشت داده شد .پلیتها به مدت  3-6هفته در اتاق رشد در
شرایط ذکر شده نگهداری شدند ( Nayak and Prasanna,
 .)2007پس از گذشت دو تا سه هفته ،پلیتها با میکروسکوپ
نوری بررسی شده و رشتههای منفرد و فاقد آلودگی برداشته و
کشت خطی داده شدند .پس از چند بار کشت خطی و استفاده
از استریومیکروسکوپ برای تشخیص رشتههای خالص ،برخی از
سویهها خالص شده و برخی دیگر نیاز به کشت مجدد برای
خالصسازی داشتند ( Deshmukh et al., 2010; Nongbri and
 .)Syiem, 2012برای حذف آلودگی باکتریایی و قارچی از
آنتیبیوتیک ایمیپنم 1و سیکلوهگزامید 2با غلظت  0/125درصد
;Sussman et al., 2006

نمونهبرداری و آناليز خاک

نمونهبرداری از  40نقطه با ویژگیهای ظاهری متفاوت و از عمق
 0-5سانتیمتری به صورت تصادفی صورت گرفت .از هر نقطه
سه نمونه خاک برداشته شد و برای تهیه نمونه همگن با هم
مخلوط گردید .نمونهبرداری در اوایل بهار  93انجام شد .پس از
آن ،نمونهها درون کیسههای پالستیکی ریخته شده و در
محفظه مخصوص با دمای  4درجه قرار گرفتند و جهت آنالیز
خاک و جداسازی سیانوباکترها به آزمایشگاه بیولوژی گروه
مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران منتقل شدند .بخشی از
نمونهها برای انجام آنالیز فیزیکی و شیمیایی هوا خشک شده و
از الک دو میلیمتری عبور داده شدند .بقیه نمونهها در یخچال
 4درجه نگهداری گردید .پارامترهای فیزیکی و شیمیایی خاک
مانند اسیدیته ،قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع ،بافت
خاک و مواد آلی بر اساس روشهای استاندارد اندازهگیری شدند
(.)Weaver, 2008
جداسازی و خالصسازی سيانوباکترها

یک گرم از هر نمونه خاک به  9میلیلیتر محیط کشت
(محیط پایه فاقد کلرید سدیم برای جداسازی سیانوباکترها) و
 ASN IIIبا غلظتهای مختلف (دارای  6 ،5 ،3/5و  7درصد
BG11

1. Imipenem
2. Cycloheximide
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وزنی به حجمی استفاده شد ( .)Ferris and Hirsch, 1991برای
خالصسازی برخی از سویهها هم از روش سانتریفیوژ ( 10دقیقه
در دور  3500دور در دقیقه جهت جداکردن سلولهای بزرگتر
و سنگینتر سیانوباکتر از باکتریهای کوچکتر) و سونیکیشن30( 1
ثانیه در فرکانس  20کیلوهرتز جهت حذف میکروارگانیسمهای
متصل به سیانوباکترها) استفاده شد (.)Andersen, 2005
بررسیهای مورفولوژيک

برای بررسی مورفولوژی سیانوباکترها از میکروسکوپ نوری
( )Olympus BX51با بزرگنمایی  40Xو  100Xاستفاده شد.
Komarek and
شناسایی جدایهها بر اساس روش
 )1998, 2005( Anagnostidisانجام گرفت .برای تمام نمونهها
خصوصیات مورفولوژیکی شامل شکل و اندازه سلولهای رویشی
(طول و عرض سلول) ،شکل رشته ،حضور یا عدم حضور غالف،
عرض تریکوم ،2شکل سلولهای انتهایی ،حضور آکینت،
هتروسیست و شاخه جانبی ،سلولهای نکریدی 3و انقباض در
دیواره سلولی بررسی گردید ( ;Garcia-Pichel et al., 2001
.)Alwathnani and Johansen, 2011; Martineau et al., 2013

آغازگر با غلظت  0/4میلی موالر 1 ،میکرولیتر 0/5 ،dNTP
میکرولیتر آنزیم  31/5 ،Taq DNA Polymeraseمیکرولیتر آب
مقطر استریل و  4میکرولیتر ( 10نانوگرم) از  DNAاستخراج
شده .واکنش  PCRدر دستگاه ترموسایکلر  MJ Miniبا شرایط
دمایی  1دقیقه و  50ثانیه واسرشت شدن ابتدایی در دمای 95
درجه سانتیگراد و در ادامه  33چرخه شامل واسرشت شدن در
دمای  95درجه سانتیگراد به مدت  1دقیقه ،اتصال در دمای
 53درجه سانتیگراد به مدت  1دقیقه ،گسترش در دمای 72
درجه سانتیگراد به مدت  3دقیقه و گسترش نهایی در دمای
 72درجه سانتیگراد به مدت  7دقیقه انجام شد .بعد از انجام
واکنش ،محصول  PCRبر روی ژل آگارز  1/5درصد به همراه
نردبان مولکولی  1kbالکتروفورز شدند (شکل ( .))2باند مورد
نظر با استفاده از تیغ استریل از روی ژل بریده شد و با استفاده
از کیت Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System
(شرکت  )Promegaخالص شده و برای توالییابی به شرکت
 Macrogenدر کره جنوبی فرستاده شد.
جدول  .1توالی آغازگرهای استفاده شده برای تکثير ژن رمز کننده 16S
 rRNAدر سيانوباکترها ()Deshmukh et al., 2010

استخراج و تکثير DNA

 DNAسویههای سیانوباکتریایی خالص شده با استفاده از کیت
( MATRIX Plant & Fungiشرکت  EURxلهستان) استخراج
شد .برای این منظور از سیانوباکترهای خالص شده در محیط
مایع  BG11کشت تازه تهیه شد .پس از رشد در دمای 22-25
درجه سانتیگراد به مدت دو هفته ،نمونهها همگن شده و دو
میلیلیتر ( 100میلیگرم وزن مرطوب بافت) از آنها برداشته
شد و به مدت  10دقیقه با دور  3500دور در دقیقه سانتریفیوژ
شد .مایع رویی دور ریخته شد و سلولهای رسوب یافته شش
مرتبه سرد و گرم شدند و به روش ،)2005( Bruno et al.
 DNAآنها استخراج شد.
با توجه به انتقالپذیری مناسب آغازگرهای  CYA359Fو
 PcRدر گونههای مختلف سیانوباکتر بر اساس مطالعات سایر
محققین ( ،)Bruno et al., 2005, Caroppo et al., 2012این
آغازگرها برای تکثیر ژن  16S rDNAاستفاده شدند (جدول
( ))1که محصولی با طول  1000جفت باز تولید میکنند.
واکنش زنجیرهای پلیمراز با حجم  50میکرولیتر انجام شد که
ترکیب آن به صورت زیر بود 5 :میکرولیتر بافر 4 ،10X
میکرولیتر  MgCl2با غلظت  2میلی موالر 2 ،میکرولیتر از هر
1. Sonication
2. Trichome
3. Necridic cells

آغازگر

توالی

اندازه هدف

359-378 5´ GGGGAATYTTCCGCAATGGG 3´ CYA359F
PcR

´5´ACGGGCGGTGTGTAC 3

1392-1406

شکل  .2الکتروفورز ژل آگارز ژن  16S rDNAتکثير شده در واکنش
زنجيرهای پليمراز برای سويههای مقاوم به شرايط فوق شور
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توالییابی ژن رمز کننده  16S rRNAبه صورت دو طرفه انجام
شد .آغازگرهای استفاده شده  CYA359Fو  PcRبودند که
 1000جفت باز از ژن  16S rDNAرا تکثیر میکنند .توالیها با
استفاده از نرم افزار  BioEditاصالح شده و بخشهای مبهم آن
حذف شدند .توالیهای مورد نظر با توالیهای ژن 16S rRNA
سیانوباکترهای مشابه که در بانک ژنی  NCBIموجود
بودند از طریق برنامه  BLASTمقایسه شدند
( )http://www.ncbi.nlm.nih.govو جنس و گونه سیانوباکترهای
جدا شده تعیین گردید .سپس توالیها با نرم افزار  MEGA6هم-
ردیف شدند .آنالیز فیلوژنی و رسم درخت فیلوژنی از طریق روش
 Neighbor-joiningو آنالیز ) Bootstrapping (1000 replicatesبه
منظور تخمین قابل اطمینان وابستگی سویهها انجام گردید .از
سیانوباکتر کروی  Gloeobacter violaceus PCC 7421به عنوان
 out groupاستفاده شد (.)Tamura et al., 2007
اندازهگيری رشد سيانوباکترها

پس از جداسازی و شناسایی سیانوباکترهای مقاوم به شرایط
فوق شور ،وزن زیست توده سیانوباکتر در غلظتهای ،5 ،3/5 ،0
 6و  7درصد کلرید سدیم در مدت هشت هفته اندازهگیری و
منحنی رشد آنها رسم گردید .برای این منظور سیانوباکترها در
پلیتهای حاوی محیط  BG11به مدت  14روز در دما و نور
ذکر شده کشت شدند .سپس  5پالگ (مربع  0/5در  )0/5از
سیانوباکترهای رشد یافته در این محیط به ارلنهای حاوی 25
میلیلیتر محیط مایع  BG11اضافه و در دمای  22-25درجه
سانتیگراد گرماگذاری شدند .در روزهای مختلف نمونهها توسط
کاغذ صافی واتمن  42صاف و سه بار با آب مقطر استریل شسته
شدند و به مدت  12ساعت در آون  50درجه سانتیگراد قرار
گرفته و وزن زیست توده آنها اندازهگیری شد ( Lestan and
 .)Lamar, 1996جهت اندازهگیری  1MPNاین سویهها ،از خاک-
های مربوط به مکانهای  27 ،18 ،13و  28در محیط مایع
 BG11سریهای رقت  10-4تا  10-9تهیه و میزان  MPNبه
روشهای استاندارد اندازهگیری شد (.)Prasanna et al., 2006
تجزيه و تحليل آماری

آزمایشات در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی با سه
تکرار انجام شد .تجزیه و تحلیلهای آماری به کمک نرم افزار
 SASانجام و برای مقایسه میانگین تیمارها از آزمون چند
دامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصد استفاده شد.

1. Most Probable Number

خصوصيات فيزيکی و شيميايی خاک

قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع در نمونههای خاک از
 0/228تا  203دسی زیمنس بر متر متغیر بود .از  40مکان
نمونهبرداری  4مکان  Ecبیش از  45دسی زیمنس بر متر
داشتند که دارای سویههای سیانوباکتر مقاوم به شرایط فوق شور
بودند .باالترین شوری در خاک دارای سیانوباکتر ،مربوط به
مکان  28با  87/80 Ecدسی زیمنس بر متر بود .اسیدیته
نمونهها تغییر چندانی نداشت و از  6/52تا  8/29متغیر بود.
سایر پارامترها در جدول ( )2آمده است.
شناسايی مورفولوژی

در محیط ( BG11فاقد کلرید سدیم)  27مورفوتایپ ،در محیط
 ASN IIIبا غلظتهای  6 ،5 ،3/5و  7درصد نمک ،به ترتیب ،5
 2 ،3و  1مورفوتایپ سیانوباکتر جداسازی شد که میزان تحمل
آنها به غلظتهای مختلف نمک در جدول ( )3آورده شده
است .سویههای جدا شده در غلظت  3/5درصد و باالتر ،به طور
کامل مورد شناسایی قرار گرفتند و نام سویههای مربوط به
غلظت صفر کلرید سدیم و شماره دسترسی آنها در بانک ژن،
در جدول ( )2آورده شدند .در این مطالعه پنج مورفوتایپ
سیانوباکتر رشتهای با استفاده از میکروسکوپ نوری شناسایی
شد که تصویر آنها در شکل (3الف-ر) آمده است .سویهها
متعلق به جنسهای  Phormidiumو  Trichocoleusبودند.
مکان  27با دو سویه بیشترین تعداد سیانوباکتر را داشت که
میزان  Ecآن  55/70دسی زیمنس بر متر بود .باالترین فراوانی
سیانوباکتر مربوط به جنس  Phormidiumبا سه سویه بود.
مشاهده سویهها در زیر میکروسکوپ نوری نشان داد که تمام
سویهها فاقد هتروسیست ،آکینت و شاخه جانبی بوده و تریکوم-
های آنها توسط غالف موسیالژی احاطه شدهاند .نتایج نشان
داد سویه  61etکه دارای غالف موسیالژی ضخیمی است از
مکان  28با باالترین غلظت نمک جدا شده که  Ecآن 87/80
دسی زیمنس بر متر بود و تنها سویهای است که قادر به تحمل
 7درصد کلرید سدیم میباشد.
توصيف سويهها:
( :Trichocoleus desertorum 52etشکل (-3الف))

رشتهای ،رشتهها به صورت انفرادی ،صاف یا منحنی و در هم
تنیده هستند .تریکومها متحرکاند 1/5-2 ،میکرومتر عرض
دارند و توسط غالفهای نازک و بیرنگ احاطه شدهاند .رنگ
سلولها سبز آبی تا سبز زیتونی است و در دیوارههای میانی
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منقبض شدهاند ،سلولها هم ابعاد بوده و یا طول بیشتر از عرض

 1/5میکرومتر عرض دارند و توسط غالفهای نسبتاً ضخیم و

میباشد 1/5-2 ،میکرومتر عرض دارند .تعداد زیادی

بیرنگی احاطه شدهاند .سلولها سبز تا سبز آبی تیره هستند،

هورموگونیای 1کوچک دیده میشود ،ولی نکریدی مشاهده

 2-2/5میکرومتر طول دارند و طول آنها بلندتر از عرض

نمیگردد .گاهی اوقات یک یا تعدادی دانه کوچک در مرکز

میباشد .به آرامی در انتها باریک شدهاند ،به شدت در

سلول دیده میشود .سلولهای رأسی مخروطی شکل یا تیز و

دیوارههای سلولی میانی منقبض شدهاند ،دارای تعدادی سلول

کشیده هستند و طول آنها بیشتر از عرض میباشد ،این سلول-

نکریدی هستند .در مرکز سلول تعدادی دانه کوچک یا بزرگ

ها در قسمت میانی  1/7-2میکرومتر عرض و  4/5-5میکرومتر

دیده میشود .سلولهای رأسی دارای طول بیشتر از عرض بوده،

Komarek and

مخروطی شکل یا تیز هستند ،این سلولها در قسمت میانی -2

طول دارند و فاقد کالیپترا 2میباشند (
.)Anagnostidis, 1998; 2005

 1/8میکرومتر عرض و  7/2-7/5میکرومتر طول دارند و فاقد

( :Phormidium autumnale 79etشکل (-3ب))

کالیپترا میباشند (

رشتهای ،رشتهها به صورت انفرادی ،صاف ،کمی مارپیچی و یا به

.)2005

ندرت منحنی و در هم تنیده هستند .تریکومها توسط غالفهای

( :Phormidium autumnale 61etشکل (-3ر))

ضخیم ،بیرنگ و موسیالژی احاطه شدهاند که این غالفها در

رشتهای ،رشتهها به صورت انفرادی ،صاف و به ندرت منحنی

انتها باز میباشند 6/5-7/5 ،میکرومتر عرض دارند و در انتها

هستند .تریکومها توسط غالفهای ضخیم و بیرنگی احاطه

باریک شدهاند .سلولها دارای طول کوتاهتر از عرض هستند-4 ،

شدهاند که این غالفها در انتها باز میباشند .تریکومها 6/5-7/5

 3میکرومتر طول دارند ،محتوای دانهدار دارند و رنگ آنها سبز

میکرومتر عرض دارند و در انتها باریک شدهاند .محتوای سلولها

مایل به قهوهای یا زرد است .در دیوارههای سلولی میانی انقباض

دانهدار است ،در دیوارههای سلولی میانی انقباض دیده نمیشود.

دیده نمیشود .سلولهای انتهایی گرد یا مخروطی شکل هستند

سلولهای نکریدی وجود ندارند .سلولها دارای رنگ سبز تا سبز

و فاقد کالیپترا میباشند ( ;Komarek and Anagnostidis, 1998

مایل به قهوهای میباشند 5-6 ،میکرومتر طول دارند و طول

.)2005

آنها کوتاهتر از عرض میباشد .سلولهای انتهایی گرد یا

( :Phormidium animale 48etشکل (-3ج))

مخروطی شکل هستند و فاقد کالیپترا میباشند (

رشتهای ،رشتهها به صورت انفرادی ،صاف یا کمی منحنی

.)and Anagnostidis, 1998; 2005

;Komarek and Anagnostidis, 1998

Komarek

هستند ،تریکومها توسط غالفهای نازک و بیرنگی احاطه
شدهاند که این غالفها در انتها باز میباشند .تریکومها 4-5
میکرومتر عرض دارند ،فاقد انقباض یا دارای انقباض کم در
دیوارههای سلولی میانی میباشند .دیوارههای سلولی میانی
دانهدار نیستند و نکریدی در آنها مشاهده نمیشود .سلولها
دارای رنگ سبز مایل به قهوهای تا قهوهای هستند2-2/5 ،
میکرومتر عرض دارند و دارای طول کوتاهتر از عرض میباشد.
سلولهای انتهایی باریک شدهاند ،گرد یا مخروطی شکل هستند
و فاقد کالیپترا میباشند ( ;Komarek and Anagnostidis, 1998

.)2005
( :Trichocoleus desertorum 58etشکل (-3د))

رشتهای ،رشتهها به صورت انفرادی و اغلب صاف هستند ،گاهی
اوقات کمی مارپیچی بوده و در هم تنیده هستند .تریکومها -2
1. Hormogonium
2. Calyptra

شکل ( 3الف-ر) .عکسهای تهيه شده توسط ميکروسکوپ نوری از
سيانوباکترهای جدا شده از خاک پارک ملی کوير .الف،T. desertorum 52et :
ب ،P. autumnale 79et :ج ،P. animale 48et :د ،T. desertorum 58et :رP. :

 .autumnale 61etمقياس تمام عکسها  10ميکرومتر بود.
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 سيانوباکترهای جدا شده از مکانهای مختلف و شماره دسترسی سويهها در بانک ژن، خصوصيات فيزيکی و شيميايی خاک.2 جدول

شماره دسترسی در
)NCBI( بانک ژن

سویه جدا شده

KX759131

Phormidium autumnale 60et
-

KX759114

Trichocoleus desertorum 35et
-

KX759112

Tychonema sp. 39et

KX759115

Phormidium autumnale 40et

KX759116
KX759117
KX759118

Trichocoleus desertorum 41et
Trichocoleus desertorum 43et
Phormidium autumnale 44et
-

مواد آلی
)(درصد

هدایت الکتریکی
)(دسیزیمنسبرمتر

اسیدیته

بافت

مکان

0/13
0/34
0/42
0/50
0/23
0/45
0/40
0/50
0/63

4/93
59/60
19/07
1/25
37/70
1/72
2/05
1/55
1/16

8/12
7/64
7/71
8/27
7/54
8/12
7/91
8/12
8/13

لوم رسی شنی
لوم رسی شنی
لوم شنی
شن لومی
لوم رسی شنی
شن لومی
شن لومی
لوم رسی شنی
لوم شنی

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0/40

2/13

7/87

شن لومی

10

3/61
6/74
45/40

7/81
7/69
7/43

11
12
13

KX759119

Trichocoleus desertorum 46et

KX759120

Phormidium animale 48et

0/67
0/54
0/21

-

0/11

85/30

7/26

Microcoleus sp. 50et
Trichocoleus desertorum 51et
-

0/39

68/20

7/42

لوم رسی شنی
لوم شنی
لوم رسی شنی
لوم رسی
سیلتی
لوم شنی

0/64

5/38

7/86

لوم رسی شنی

16

0/37
0/98
0/61
0/45
0/14
0/11
0/32
0/12
0/39
0/35
1/08

127/80
67/70
195/70
192/60
3/27
165/30
10/96
3/47
2/50
6/79

7/12
7/22
6/52
6/59
8/12
7/13
7/82
8/05
7/98
7/70

لوم رسی شنی
رس شنی
لوم شنی
شن لومی
شن لومی
رس شنی
شن لومی
لوم شنی
شنی
لوم

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

55/70

7/38

لوم رسی شنی

27

0/78

87/80

8/18

لوم رسی شنی

28

0/33

33/10

7/53

رس شنی

29

3/98
203/00
2/87
98/20
2/91
0/65
1/09
0/23
1/09
2/45

7/97
7/02
7/97
7/65
8/21
8/29
8/21
8/04
7/79
7/66

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

55/90

7/48

شن لومی
رس شنی
شنی
رس شنی
لومی
شن لومی
شن لومی
شن لومی
شن لومی
شنی
لوم رسی
سیلتی

KX759121
KX759122
KX759123

Trichocoleus desertorum 52et
-

KX759124

Leptolyngbya subtilissima 53et
-

KX759125

Phormidium autumnale 54et

KX759127

Leptolyngbya scottii 57et
-

KX759128
KX759129

Trichocoleus desertorum 58et
Phormidium autumnale 79et

KX759132
KX759133
KX759134
KX759130

Phormidium autumnale 61et
Trichocoleus desertorum 64et
Phormidium autumnale 65et
Trichocoleus desertorum 59et

KX759135

Trichocoleus desertorum 69et

KX759113

Phormidium autumnale 2et

KX759136

Phormidium autumnale 73et

KX759137

Phormidium autumnale 74et

KX759138

Phormidium autumnale 76et

KX759126

Leptolyngbya scottii 56et

0/47
0/03
0/28
0/09
0/15
0/48
0/22
0/12
0/21
0/32

-

0/45

-

14
15

40
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مکان

سویه

تحمل نمک (درصد)

13
18
27

Phormidium animale 48et
Trichocoleus desertorum 58et

28

Phormidium autumnale 79et
Phormidium autumnale 61et

0-3/5
0-6
0-3/5
0-5
0-7

4/63
3/74
4/16

Trichocoleus desertorum 52et

شناسايی مولکولی

پس از مقایسه توالیهای به دست آمده با توالیهای ثبت شده
در بانک ژنی  ،NCBIپنج سویه متعلق به دو جنس و سه گونه
در غلظت  3/5درصد کلرید سدیم به دست آمد که شماره
دسترسی آنها در بانک ژن در جدول ( )2آورده شده است .این
پنج سویه شامل Trichocoleus ،Phormidium animale 48et
52et

4

MPN × 10 /g

،desertorum

79et

autumnale

،Phormidium

 Trichocoleus desertorum 58etو
 61etبودند که به ترتیب از مکانهای  27 ،27 ،18 ،13و 28
جداسازی شدند .شکل ( )4نشاندهنده ارتباط فیلوژنی سویه-
های مذکور میباشد .در درخت فیلوژنی حاصله ،دو گروه اصلی
به چشم میخورد .گروه اول شامل سه زیرگروه و گروه دوم
شامل  P. autumnale 79etمیباشد .سویههای T. desertorum
Phormidium autumnale

4/78

 52etو  T. desertorum 58etبا  90درصد  bootstrapدر
زیرگروه اول گروه یک قرار گرفتهاند .این سویهها از نظر
مورفولوژی هم بسیار به یکدیگر شباهت داشتند .در زیر گروه
دوم و سوم گروه یک به ترتیب  P. animale 48etو P.
 atumnale 61etقرار گرفتهاند که  92/6درصد به یکدیگر
شباهت داشتند P. autumnale 79et .با شاخه طوالنیتری در
گروه دوم قرار داشت .این سویه دارای تکامل کمتری نسبت به
سایر سویههای جدا شده بود و از نظر ژنتیکی ارتباط کمتری با
T.
بقیه داشت .در این درخت بیشترین شباهت بین
 desertorum 52etو  T. desertorum 58etبا  98/1درصد تشابه
و کمترین شباهت بین  P. autumnale 79etو T. desertorum
 58etبا  78/7درصد تشابه بود.

شکل  .4درخت فيلوژنی بر اساس توالی ژن رمز کننده  16S rRNAسيانوباکترهای جدا شده در اين مطالعه

رشد سيانوباکترها

بررسی منحنیهای رشد سویههای  61et ،58et ،52et ،48etو
 79etدر غلظتهای  6 ،5 ،3/5 ،0و  7درصد کلرید سدیم (شکل
الف-د) نشان داد در محیط فاقد نمک کلرید سدیم تمام سویهها
تقریباً به یک میزان رشد کرده و در هفته پنجم پس از کشت
بیشترین زیست توده را تولید کردهاند .با افزایش غلظت نمک،
میزان زیست توده تولید شده در تمام سویهها کاهش یافته
است .کاهش رشد در سویه  61etبا شیب کمتری نسبت به

سایرین رخ داده که نشان میدهد این سویه مقاومت بیشتری به
غلظت باالی کلرید سدیم داشته و تنها سویهای است که در 7
درصد نمک رشد کرده است.
اندازهگیری  MPNدر مکانهای مختلف نشان داد با
افزایش شوری ،بیشترین تعداد احتمالی سیانوباکترها در خاک
کاهش یافته است .مکان  28با اینکه باالترین میزان  Ecرا دارا
بود ولی به دلیل وجود دو سویه مقاوم به شوری در این منطقه،
باالترین  MPNرا داشت (جدول (.))3
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شکل ( 5الف-د) .وزن زيست توده توليد شده توسط سويههای  61et ،58et ،52et ،48etو  79etدر حضور و غياب کلريد سديم در روزهای مختلف .الف :منحنی
رشد سويههای  61et ،58et ،52et ،48etو  79etدر غياب کلريد سديم ،ب :منحنی رشد سويههای  61et ،58et ،52et ،48etو  79etدر حضور  3/5درصد کلريد
سديم ،ج :منحنی رشد سويههای  61et ،52etو  79etدر حضور  5درصد کلريد سديم ،د :منحنی رشد سويههای  52etو  61etدر حضور  6درصد کلريدسديم و
سويه  61etدر حضور  7درصد کلريد سديم

بحث
از آنجا که روش فنوتیپی به تنهایی ابزار مناسبی برای شناسایی
سیانوباکترها به حساب نمیآید و تشخیص دقیق برخی از
جنسها مانند  Phormidiumاز طریق ویژگیهای مورفولوژی به
راحتی امکان پذیر نیست ( ;Marquardt and Palinska, 2007
 ،)Comte et al., 2007; Komarek, 2010در این مطالعه از
روش چند فازی شامل کشت سویهها ،مشاهدات مورفولوژیکی و
روش مولکولی برای شناسایی سیانوباکترهای بومی خاک پارک
ملی کویر استفاده شد .برخی از سویههای جدا شده از این
منطقه در سایر مناطق شور و فوق شور گزارش شدهاند ( Javor,

1989; Montoya and Golubic, 1991; Garcia-Pichel et al.,
 .)2001; Montoya, 2009; Dadheech et al., 2013تا قبل از

سال  2014میالدی جنس  Trichocoleusبه وسیله بررسی
خصوصیات مورفولوژیکی شناسایی میشد ولی Muhlsteinova
 et al.در سال  2014گونهای از  Trichocoleusبه نام T.
 desertorumرا از مناطق بیابانی آتاکاما ،کلرادو و موهاوی
جداسازی کردند و با استفاده از روشهای مورفولوژیکی،
مولکولی و اکولوژیکی مورد شناسایی قرار دادند .سویههای T.
 desertorum 52etو  T. desertorum 58etاز لحاظ مولکولی
 %99درصد مشابه سویههای جدا شده از مناطق بیابانی آتاکاما،
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کلرادو و موهاوی بودند .ولی در برخی از خصوصیات مورفولوژی
با آنها تفاوت داشتند .برای شناخت بهتر این جدایهها و
تشخیص سویه آنها بهتر است از سایر نشانگرها مانند توالییابی
برخی از ژنهای حفاظت شده مانند  16S–23S ITSاستفاده
کرد ( .)Muhlsteinova et al., 2014سویه P. autumnale 61et
که از مکانی با باالترین میزان شوری جدا شده بود %99 ،مشابه
سویه جدا شده توسط  )2012( Strunecky et al.از بخش
مرکزی و غربی  Spitsbergenواقع در ایسلند بود .سویه P.
 autumnale 79etاز نظر مولکولی  %99مشابه سویهای بود که از
یک منطقه گرم در شهر پادووا ایتالیا جدا شده بود ( Sciuto et
 .)al., 2012با مقایسه توالی  48etبا توالیهای موجود در سایت
 NCBIمشخص شد این سویه  94درصد مشابه P. animale
 )Gachon, 2013( CCAP 1459/6میباشد .با توجه به اینکه
درصد تشابه آن با نمونههای موجود در  GenBankکمتر از 98
درصد بود ،به نظر میرسد این توالی یک سویه جدید باشد
( )Stackebrandt and Goebel, 1994که نیاز به بررسی بیشتر
دارد و باید ژنهای بزرگتری از آن را توالییابی کرد .نتایج ما
نشان داد مقاومترین جنس به غلظت باالی نمک در پارک ملی
کویر  Phormidiumمیباشد که با نتایج سایرین مطابقت داشت.
 )2011( Asadi et al.گونههای مختلفی از سیانوباکترهای
هتروسیستدار و فاقد هتروسیست را از آب و خاک شور واقع در
دریاچه ارومیه جداسازی و از طریق روشهای مورفولوژیکی و
مولکولی شناسایی کردند .نتایج آنها نشان داد برخی از گونهها
قادر به تحمل  45درصد نمک کلرید سدیم هستند .آنها تنوع
کم سیانوباکترهای جدا شده را به نمونهبرداری محدود (با توجه
به بزرگی منطقه) و شوری باالی منطقه نسبت دادند که این امر
در مورد نمونههای ما نیز صدق میکند .گونههایی از جنس
 Phormidiumتوسط  )2013( Dadheech et al.از نمونههای آب
و خاک فوق شور در پارک ملی  Etoshaواقع در کشور نامیبیا
(جنوب غربی آفریقا) جداسازی و بر اساس توالییابی ژن رمز
کننده  16S rRNAو زیر واحدهای بتا و آلفا ()cpcBA–IGS
اپرون فیکوسیانین و ویژگیهای مورفولوژیکی و اکولوژیکی مورد
شناسایی قرار گرفت .آنها بیان کردند  Phormidiumیکی از
مشکلترین جنسها در ارزیابی فیلوژنتیکی است زیرا برخی از
ویژگیهای مورفولوژیکی گونههای مختلف این جنس مانند
ضخامت غالف با توجه به شرایط محیطی قابل تغییر است و در
محیطهای شور برای مقابله با تنش ،غالف موسیالژی ضخیمی
در اطراف آنها ایجاد میشود .در مطالعهای سیانوباکترهای
تحمل کننده نمک از آب و خاک شور در منطقه  Puneو
 Jalgaonهند به وسیله غنیسازی در محیطهای Chu- ،BG-11

 10و  Gerloff’sجداسازی شده و سه سویه از جنس
 Phormidiumدر غلظت  400میلیموالر نمک کلرید سدیم
گزارش شدند ( .)Pawar and Puranik, 2014گونههای مختلفی
از جنس  Phormidiumاز خاک و تاالبهای شور در اوکالهما
( )Oklahomaآمریکا جداسازی شدند ( Kirkwood et al.,
 )2008که برخی از آنها قادر به تحمل  15درصد نمک کلرید
سدیم بودند .نتایج آنها نشان داد بیشترین رشد این سویهها در
غلظتهای پایین نمک رخ داده و با افزایش غلظت نمک رشد
آنها به شدت کاهش یافته است که با نتایج ما در مورد رشد
سیانوباکترها در غلظتهای مختلف کلرید سدیم مطابقت داشت.
شوری خاک یک مشکل جدی است و در بسیاری از نقاط
جهان به ویژه در مناطق خشک و نیمهخشک به تدریج در حال
افزایش است .اکثر زمینها به دلیل شرایط آب و هوایی ،استفاده
بیرویه از کودهای شیمیایی ،زهکشی نامناسب و روشهای
زراعی نادرست در حال شور شدن هستند .هنگامیکه خاکی
خشک میشود ،غلظت نمکها در محلول خاک باال رفته و تنش
شوری افزایش مییابد .به طور کلی تنش شوری همراه با تنش
خشکی است و این دو دارای اثرات مشابهی در کاهش پتانسیل
آب میباشند ( .)Chen et al., 2006; Hu et al., 2006aکاهش
پایداری خاکدانهها ،فرسایش آبی و بادی ،انتشار گرد و غبار و
کاهش حاصلخیزی خاک از مهمترین مشکالت خاک در مناطق
بیابانی و شور میباشد ( .)Asadi et al. 2011اکثر
سیانوباکترهای موجود از آب شور و یا خاکهای مرطوب و غیر
شور جداسازی شدهاند که این موجودات عمدتاً در خاکهای
خشک و شور مقاوم نبوده و برای بهبود و اصالح خاک در این
مناطق قابل استفاده نمیباشند .سیانوباکترها جزء مهم بسیاری
از خاکها مانند خاکهای شور هستند .زیرا این موجودات به
دلیل توانایی فتوسنتز قادر به تولید ترکیبات پلیساکاریدی
فراوانی هستند که در مقابله آنها با شرایط سخت مانند تنش
شوری نقش بسیار مهمی دارند و برای بهبود خصوصیات خاک
در این مناطق میتوان از آنها استفاده نمود.
در برخی مطالعات از سیانوباکترها برای بهبود خصوصیات
خاک مانند افزایش دانهبندی و پایداری خاکدانهها ( Issa et al.,
 ،)2007بهبود ساختمان خاک ،حاصلخیزی خاک ،افزایش رشد
گیاه ( )Maqubela et al., 2008و تثبیت تپههای شنی روان در
خاکهای بیابانی شور ( )Chen et al., 2006bاستفاده شده
است .نتایج تمام این مطالعات نشان داد مقادیر باالی کربن و
مواد پلیمری خارج سلولی تولید شده توسط سیانوباکترها دلیل
این امر بوده است.
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 فاقد هتروسیست و آکینت بودند و،سویههای جدا شده رشتهای
ًدر سویههای مقاوم به محیط فوق شور غالف موسیالژی نسبتا
 نتایج این مطالعه نشان.ضخیمی تریکومها را احاطه کرده بود
داد که برخی از سیانوباکترهای جدا شده از خاک پارک ملی
کویر قادرند در شرایط سخت مانند تنش شوری رشد کنند و
.توده بیولوژیکی فعالی را در این منطقه ایجاد نمایند

سپاسگزاری
از اداره محیط زیست شهرستان ورامین که در نمونهبرداری از
منطقه ما را یاری کردند و از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
،ایران که اجرای این تحقیق با مساعدت آنها انجام پذیرفت
.تشکر و قدردانی میشود

نتيجهگيری کلی
در مطالعه حاضر سیانوباکترهای بومی خاک از یک منطقه
بیابانی در حاشیه دریاچه نمک قم جداسازی و سپس سویههای
مقاوم به شرایط فوق شور توسط روشهای مورفولوژی و
27  در محیط کشت فاقد کلرید سدیم.مولکولی شناسایی شدند
مورفوتایپ شناسایی شد که پنج سویه متعلق به دو جنس قادر
 در میان این. درصد کلرید سدیم بودند3/5 به رشد در حضور
 درصد6  و دو سویه در غلظت5  سه سویه در غلظت،پنج سویه
کلرید سدیم رشد کردند که میزان رشد تمام سویهها با افزایش
Phormidium autumnale  تنها سویه.غلظت نمک کاهش یافت
 درصد کلرید سدیم بود که از مکانی با7  قادر به تحمل61et
 تمام. دسی زیمنس بر متر جداسازی شده بود87/80 شوری
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