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Abstract 

Local isolation was obtained from cyanobacteria fixing atmospheric nitrogen, and isolated 

from the local environment of the city of Mosul (Tigris River forest area). This isolation was grown 

laboratory in the medium of Chu10. As for the change of wavelengths of light, the red light results 

showed that the best wavelength of light was (620-750)nm, the biomass is (770) mg /L, the protein 

content is (230) g /ml, while the nitrogen content is (119) mg /L. Also I studied a number of 

mineral elements that affected on growth and nitrogen content, and it was found that the best 

concentration of potassium phosphate K2HPO4 is (50) mg/L, as recorded the biomass is (802) mg/ L, 

the protein content is (202) g / ml, and the nitrogen content is (107) mg /L. When adding different 

concentrations of Ca(No3)2 to the medium and comparing them without adding this material to the 

medium, the best concentration was (60) mg/ L, the biomass is (790) mg/L, the protein content is 

(138) g / ml, and the nitrogen content is (74) mg / L. 
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في وسط التنمية على النمو والمحتوى البروتيني   األمالحتأثير الطول الموجي للضوء وتركيز بعض دراسة 

   Hapalosiphon arboreus 3OW05S02 والنايتروجيني للطحلب

 
 2يوسف جبار الشاهري، *1فاتن مهدي صالح الراشدي

 
 جامعة الموصل ، كلية التربية للعلوم الصرفة، علوم الحياةقسم  2*، 1

 
 الخالصة

مدينة الموصل  –نهر دجلة  -من منطقة الغابات  تم الحصول على عزلة محلية من السيانوبكتريا المثبتة للنيتروجين الجوي

Hapalosiphon arboreus 3OW05S02.  تم تنمية هذه العزلة مختبرياً في وسطChu10 طول موجي النتائج أن أفضل  وبينت

( 230)وى الب  روتين محت   . ولتر( ملغم/770ة الحيوية )لكتلل للضوء األحمر, إذ سجلت أفضل قيمة نانوميتر  (750  -620للضوء هو )

والمحت  وى ع  دد م  ن العناص  ر المعدني  ة الم  لنرة عل  ى النم  و  وتم دراس  ة    .لتر( ملغم/119جين )والمحتوى النيترو  ,مل  /مايكروغرام

, لت  ر( ملغم/802الكتل  ة الحيوي  ة )  , ك  ان مع  دللت  ر  ( ملغ  م/50)ه  و  الحامضية    4HPO2K, فتبين أن أفضل تركيز لمادة  النتروجيني

نت  رات   3Ca(No(2أم  ا عن  د إ   افة م  ادة    .لت  ر( ملغم/107النيتروجين  ي )المحت  وى    ,مل  /( مايكروغرام202البروتيني )  والمحتوى

 , إذ س  جلتلت  ر  ( ملغ  م/60لى الوسط بتراكيز مختلفة ومقارنتها مع عدم إ افة هذه المادة الى الوسط كان أفضل تركيز )البوتاسيوم ا

 .لتر( ملغم/ 74, المحتوى النيتروجيني )مل /( مايكروغرام138البروتين ), محتوى  لتر( ملغم/790الكتلة الحيوية )

 

 .  , تثبيت النيتروجين, الحويصالت المتغايرةHapalosiphon  :المفتاحيةلكلمات ا
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  المقدمة:

  -مجموع         ة م         ن األحي         اء يطل           عليه         ا ايض         اً الطحال           الخض         ر :الس         يانوبكتريا

ويرج  ع  Cyanophyta( وك  ذلك تس  مى Prokaryotic algae( وتسمى كذلك طحال  بدائية الن  واة )blue-green algae)المزرقة 

الم  زرا الممي  ز له  ذه  -وهي التي تعطيها اللون األخض  ر Phycocyaninتسميتها بهذا االسم نتيجة وجود صبغات نانوية فيها تسمى 

يتدرج تحت هذه المجموعة العديد من األجناس التي تتفاوت في الشكل الخارجي وفي بعض الص  فات الفس  يولوجية فيم  ا ، والمجموعة

 ً  كبيراً, حيث تضم هذه األحياء مجموعة من األجناس تتميز بق  درتها عل  ى تثبي  ت النيت  روجين الج  وي وذل  ك لوج  ود خالي  ا بينها تفاوتا

إن ام  تال   .Heterocystis [1]خاص  ة فيه  ا وتك  ون مختلف  ة بالش  كل ع  ن بقي  ة الخالي  ا األخ  رى وتس  مى الحويص  الت المتغ  ايرة 

الجوي جعلها محط اهتمام الكثير من الباحثين حيث تقوم بتثبيت النيتروجين بصورة ح  رة  السيانوبكتريا القابلية على تثبيت النيتروجين

يتوالى اهتمام الب  احثين عل  ى .  Nostoc  ,Anabaena  ,Rivullaria ,Hapalosiphon ,Gloeotrichia [2-5]كما في االجناس  

الداخلة في عملية تكوين البروتين والمادة الورانية الداخل  ة ف  ي  الكبرىعملية تثبيت النيتروجين وذلك لكون هذا العنصر من العناصر  

السيانوبكتريا تحت  وي عل  ى النيتروجين  ز وه  و   .[6]بناء الخلية الحية وتكوين الكلوروفيالت, السايتوكانينات, االوكسينات والهرمونات

 حيوي  ة للحف  اى عل  ى ديموم  ة الحي  اةوه  و عملي  ة  3NHال  ى االموني  ا  2Nل ع  ن تحفي  ز تثبي  ت النيت  روجين واإلن  زيم المس  ل

( V  )فان  اديوم( وفي بعض االحي  ان  MoFeوحدتين من الحديد والموليبدينوم )من  , وهذا االنزيم عبارة عن بروتين مغاير يتكون  [7]

ن مركب  ات جدي  دة يمك  ن  2Nإن النيتروجين الجوي )الجزيئي(  .[8] هو غاز خامل ال يتفاعل مع الم  واد الكيميائي  ة االخ  رى لك  ي يك  وج

عملي  ة تحويل    م  ن الش  كل غي  ر الفع  ال ال  ى الش  كل الفع  ال )االموني  وم( بمس  اعدة ان  زيم منها, لذلك ف   ن عملي  ة تثبيت    ه  ي   االستفادة

ل الظ  روا البيئي  ة المناس  بة عن  دما يك  ون النيت  روجين    حيحاً ى   وتتشكل الحويصالت المتغايرة للسيانوبكتريا في    .[9]النيتروجينيز

اذ انها تظهر اختالفاً مقارنة مع الخاليا الخضرية, فتكون اكبر حجماً وأخف لوناً, ولها جدران خلوية أكثر سمكاً,   وبمعزل عن الهواء.

تشير النتائج ال  ى ان الس  يانوبكتريا . [10]عند نقاط االرتباط بالخاليا الخضرية  polar nodulesى العقيدات القطبية ولها سماكة تسم

 تع         ديل تخلي           الب         روتين والكتل         ة ليمكنه         ا اس         تخدام الض         وء المت         ا  بش         كل مث         الي 

تع  د الكتل  ة الحيوي  ة و  .[11]األبح  اا المختبري  ة  نت  ائج  على األنشطة االيض  ية والبايوكيميائي  ة وعل  ى    وذلك لتأنيره المبا ر،  الحيوية

للسيانوبكتريا مصدراً مهماً لمجموعة كبيرة من المواد مثل: البروتينات, االحماض الدهنية, الفيتامين  ات, الس  كريات المتع  ددة, أص  با  

-60)سبة كبيرة م  ن البروتين  ات بمق  دار بعض انواع السيانوبكتريا تكون حاوية على ن كذلك. [12]كاروتينية ومركبات حيوية اخرى  

%( من الكتلة الجافة, وهذه البروتينات متكونة من أحماض امينية, وان مستوى ومقدار البروتين يعتمد على ن  وع الطحل    المن  تج 70

لقياس كمية النيت  روجين وه  ي م  ن أق  دم الط  را له  ذا القي  اس س  واء كان  ت الم  ادة   1883منذ عام  طريقة كلدهال    استخدمت.  [13]ل   

 .[14البروتين تكون على األكثر نابتة ]النيتروجين العضوي في عضوية أو غير عضوية, فنسبة 

 اهداف البحث: 

 النيتروجين  ي المحت  وىزيادة النمو وتحس  ين ومعرفة تأنير االطوال الموجية المختلفة على تحديد الظروا الزرعية المثلى  

  .Hapalosiphon arboreus 3OW05S02والبروتيني والكتلة الحوية للساللة المعزولة محليا 

 العملمواد وطرق  

 لوجيةوالتجارب الفسي

 Method of sample collection and isolationجمع العينة وعزلها  

 .من موقع نهر دجلة في غابات الموصل Hapalosiphonتم الحصول على عينة 

درجة حرارة الماء والهواء للمنطقة المأخوذ منها العينة, وبعد ذلك جمعت العينة في قناٍن خاصة واستعملت المالقط   سجلت

المختب  ر  والقطارات لجمع كميات من الترب الرطبة من مواطن بيئية مختلفة لهذا الموقع وتم و عها في قناٍن خاصة, بعدها نقلت الى

 [.15ها وعزلها ]من أجل فحصها مجهرياً والحصول على عينة أقل تلوا ومن نم زراعت

الص  ل  الح  اوي  10Chuفي وس  ط في ىروا تعقيم تامة تم القيام بعملية زرع العينة المختارة بعد فحصها بالمجهر مبدئياً 

على االكار وذلك باطباا بتري إذ أجري الزرع بواسطة نشر قطرات قليلة من العينة المائية في الطب , كذلك تم نشر كمي  ة قليل  ة م  ن 

التربة الرطبة التي جمعت م  ن المنطق  ة المدروس  ة بع  د ذل  ك و   عت االطب  اا ف  ي الحا   نة تح  ت ى  روا زرعي  ة مناس  بة لتنمي  ة 

   أسبوع.( 16-4°م ولمدة )28لوكس, درجة حرارة  2500 اءة المستمرة  السيانوبكتريا كاإل

إذ نقلت ك  ل مس  تعمرة عل  ى ح  دة وت  م للعينات المأخوذة من نهر دجلة  تم مالحظة المستعمرات النامية على الوسط الصل   

بت  ري الص  ل  بطب     10Chuعل  ى وس  ط  Dilution method وطريقة التخفي  ف streaking methodزراعتها بطريقة التخطيط 

 [.16للحصول على المزرعة النقية ]

اس  ابيع( وذل  ك م  ن اج  ل التأك  د م  ن نق  اوة المس  تعمرة  6-4فحصت المزرعة النقية كل خمسة أيام بواسطة المجهر ولمدة )

 لجنس السيانوبكتريا المدروسة.
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 BS-1Eintelligent shaking incubatorحاضنة من نوع 
 

 الطحلب السياني قيد الدراسةالوسط الزرعي والظروف الزرعية المناسبة لتنمية 

Culture medium and the agricultural conditions for growing of Hapalosiphon arboreus : 

 الطحال    الخض  ر المزرق  ةاس  تخداماً لتنمي  ة الطحال    الت  ي تع  يه ف  ي المي  اه العذب  ة ومنه  ا  الزرعية من أكثر األوساط

الذي يتكون من عدد من المواد واألمال  المعدنية ذات تراكي  ز مح  ددة ومقاس  ة ب   )غم/ لت  ر( المحور  10Chu )سيانوبكتريا( هو وسط

 :[18من الماء المقطر ]

 الوزن غم/ لتر  المادة 

2)3O(N Ca 0.4 

4HPO 2K 0.1 

3CO 2Na 0.2 

Mg SO4.7H2O 0.25 

3ONa Si 0.25 

Ferric Ammonium Citrate 0.05 
 

م  ل م  ع اس  تخدام جه  از   1000  ت دورا زج  اجي س  ع  ف  يلت  ر م  ن الم  اء المقط  ر    1ب  افة هذه الم  واد ال  ى    هتم تحضير

Magnetic Stirrer  ( 7.8-7.6)ي  تم    بط االس الهي  دروجيني ليص  ب  م  ا ب  ين لزيادة عملية ذوبان المواد بالماء المقطر, بعد ذل  ك

مل/ دورا وو ع  95مل بمقدار  250الوسط على دوارا سعة كل منها  وزع .عياري  1بتركيز    NaOHو  HClمحلولي  باستعمال  

°م و غط ج  و واح  د ولم  دة 121( ومن نم تعقم الدوارا بجهاز المعقام بدرجة foilسدادات قطنية لكل دورا مع قطع من األلمنيوم )

 دقيقة. 20

الس  ائل المحض  ر  10Chu% ال  ى وس  ط 1الصل  فقد تم تحضيره ب  افة األكار بنس  بة حور الصل  الم  10Chuأما وسط  

تح  ت ى  روا معقم  ة وبع  د أن تب  رد ي  تم حفظه  ا بتري  ة بنفس الطريقة مع اجراءات التعقيم, وبعد التعقيم يتم ص  الوسط ف  ي أطب  اا 

 بالثالجة لحين استخدامها في عملية الزرع.

مل م  ن العين  ة   5السائل ويضاا الى كل دورا    10Chuعند إجراء عملية الزرع يتم أخذ الدوارا المحضرة مسبقاً لوسط  

دورة/ دقيق  ة, وتح  ت درج  ة   100اللقا  وتتم هذه العملية تحت ىروا معقمة. وبعدها يتم تنمية السيانوبكتريا ف  ي الحا   نة اله  زازة  

السيانوبكتريا كما ان لكل من عامل الجودة  د الضوء أحد أهم العوامل التي تتحكم في نمويع لوكس. 2500°م و دة إ اءة 28حرارة 

[. ولهذا السب  أجريت هذه التجربة لمعرف  ة 25على النمو وانتاج الكتلة الحيوية وأصبا  الكلوروفيل والدهون ]تأنيراً كبيراً  والنوعية  

أط  وال موجي  ة مختلف  ة عل  ى ع  دد م  ن المكون  ات الحيوي  ة, وعل  ى عملي  ة تثبي  ت مدى تأنير تنمية العزلة المدروسة للسيانوبكتريا ف  ي 

-620الس  ائل داخ  ل حا   نة تح  ت ت  أنير األط  وال الموجي  ة )األحم  ر  10Chuالنيتروجين, حيث و عت العينة المزروعة في وسط 

750nm 570-495, األخضرnm 495-450, األزراnm يوم لكل معاملة. 15( لمدة 
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م  ن العناص  ر الت  ي ت  دخل بتركي     ويع  د للس  يانوبكتريا الفسفور من العناص  ر المهم  ة الت  ي تح  دد النم  و األول  يإن عنصر 

ك  ذلك ي  لنر عنص  ر الفس  فور [. 28الذي يعمل على تثبيت النيتروجين الج  وي.] النيتروجينيز األحماض النووية, وكذلك تركي  انزيم

 . ملغم/مل4HPO2K (50 ,100 ,150 ,200 ,250 ,300 )ل  بالتراكيز العالية حيث استخدمت ستة تراكيز 

ونظراً لهذه األهمية أجريت هذه التجربة للكشف عن مدى تأنير التراكيز المختلفة للنيت  روجين عل  ى النم  و, الكتل  ة الحيوي  ة 

بش  كل ع  ام م  ن  (N) النيتروجين عدد من المكونات الحية وعلى فعالية تثبيت النيتروجين الجوي لعزلة السيانوبكتريا المدروسة. ويعد

في المياه العذبة ولهذا ف ن األبحاا الحديثة تلفت االنتب  اه ال  ى أهمي  ة النيت  روجين  السيانوبكتريا التي تحد من انتاجية المغذيات الرئيسة

 [.33في البحيرات الصغيرة]

 , إذ كانت التراكيز المستخدمة السائل الخاص بتنمية الطحال 10Chuبتراكيز مختلفة الى وسط   3NO(Ca(2ا افة    وتمت

 .( ملغم/لتر وبعد فترة حضانة خمسة عشر يوماً لوحظت نتائج الكتلة الحيوية200, 100, 80, 60, 0.0)

 Preparation of the Cyanobacterial inoculantلسيانوبكتريا  اتحضير لقاح  

م  ل وحاوي  ة عل  ى  250وتحت ىروا معقمة الى دوارا زجاجي  ة بس  عة   السيانوبكتيرية النقيةمن المزرعة    مل10تم نقل  

دورة/ دقيق  ة( ودرج  ة  100)بس  رعة ال  دوارا الملقح  ة ال  ى الحا   نة اله  زازة  ونقل  تالسائل والمعق  م,   Chu10مل من وسط    100

 .[17]الوصول الى طور النمو لوكس, لحين  2500°م وإ اءة 28حرارة 

م  ل وس  ط  95مل والحاوي على  250مل من  الى دورا سعة    5وذلك بنقل  اللقا  إلجراء التجارب الالحقة  استخدم  بعدها  

Chu10  معقمة.السائل والمعقم وتحت ىروا 

 :Save Cyanobacterial Isolate  السيانوبكتيريالطحلب  حفظ  

الصل  ، ومن نم حفظها  10Chuفي اطباا بتري حاوية على وسط والمستعملة في التجارب بتنميتها   ظ العزلة المنقاةتم حف

 ب عادة زراعتها  هرياً على نفس الوسط المستخدم.وتم تنشيطها °م 4في الثالجة بدرجة 

 :Biomass measurementقياس الكتلة الحيوية  

ور   حت بورق  ة التر   ي  م  ن ن  وع م  ن المزرع  ة  م  ل10وذل  ك بأخ  ذ  للطحل    الس  يانوبكتيريالكتل  ة الحيوي  ة  قيس  ت

Whatman No. 1 ( 15قطرهاcmذات وزن معلوم  )،  س  اعة،  24°م ولم  دة 48تركت الورقة لتجف في الفرن عند درجة ح  رارة

والف  را  Electronic balance, KRER2 Sohn Gmbttمن ن  وع  Sensitive balanceبواسطة الميزان الحساس نم تم وزنها 

 بين الوزنين يمثل وزن الكتلة الحيوية.

 :Determination of protein contentتقدير المحتوى البروتيني  

 Folinحي  ث ت  م اس  تعمال كا   ف ف  ولن  .[19عتماد على طريقة الوري المحورة ]تم قياس المحتوى البروتيني وذلك باال

reagent ( وكذلك البومين مصل البقرBovine Serum Albumin (BSA ق  دير بوصف  محلوالً قياسياً لعمل المنحن  ي القياس  ي وت

 :(1كما في الشكل )  [20]البروتين

 
 المنحني القياسي للبروتين  (1الشكل)

 

 (:1المحاليل المستخدمة لهذه التجربة مو حة في الجدول )

 

 المحاليل المستخدمة بطريقة فولن  (1الجدول )

 طريقة تحضيره  المحلول 

 1:1يخفف بنسبة  كا ف فولن

 مل من الماء المقطر.  200ويكمل الحجم الى  3OC2Na غم من 3.5و H ONaغم من 0.7أذي   Aمحلول 

 Bمحلول 
في   4CuSO الالمائية كبريتات النحاسغم من  0.05بوتاسيوم نم ا يف لها  -الصوديوم ترترات غم من 0.1تم اذابة 

 مل من الماء المقطر.10

 Bمل من محلول  1مع  A مل من محلول  50يتم مزج  Cمحلول 

BSA مل من الماء المقطر.100/مراغمايكرو 100حضر بنسبة ي 

 مايكروغرام/مل 
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( لم  دة دقيقت  ين, وو   عت ف  ي  Homogenizer ultrasonic)بجه  از س  ح  الخالي  ا  وس  حقترعة مل من المز 10اخذ 

م  ل م  ن 1دق  ائ  وبع  دها اخ  ذ   5لم  دة    دورة /دقيق  ة  3000، بمع  دل  centrifugeمل بجهاز الطرد المرك  زي    10سعة    انبوبة اختبار

دق  ائ  بدرج  ة ح  رارة الغرف  ة,   10جي  داً وترك  ت لم  دة  المكون  ات ف  ي االنب  وب  مزجت    ،  Cمل من محلول    5الي     أ يفالرا   نم  

 ن  انوميتر  750وقرات االمتصاصية عند الط  ول الم  وجي  دقيقة,    30مل من محلول كا ف فولن وتر  ايضاً لمدة    0.5إليها  ا يف  و

  م حساب تركيز البروتين.تللبروتين المنحني القياسي باستخدام بواسطة جهاز المطياا,  

 :Determination of nitrogen content  النتروجينيالمحتوى  تقدير  

عل  ى ن  الا مراح  ل  والتي تكون Kjeldahal methodأجري قياس المحتوى النيتروجيني باالعتماد على طريقة كلدهال 

 .[21]وهي )الهضم, التقطير, المعايرة(  أساسية 

 :Digestionأوالً: الهضم 

دوارا خاص  ة بالهض  م س  عة إل  ى  النقية    الرطبة( غم من العينة السيانوبكتيرية  0.5)  أنجزت بنقل  التيهي المرحلة األولى  

ال  دوارا عل  ى  و   عتساعة, في اليوم التالي   24لمدة    في   تالمركز وترك  4SO2H  ( مل من حامض5)نم ا يف اليها  ( مل  100)

رفع درجة الح  رارة ليس  تمر الهض  م لح  ين تغي  ر ل  ون الم  زيج م  ن تم  بالتكون  الزبد  أن بدأ    وبعدسخن المزيج ببطء  ومصدر حراري  

 .(2ات  )رائ  جداً( كما في الشكل )الغام  الى الف

 

  
 عملية الهضم للعينة  (2الشكل )

 :Distillationثانياً: التقطير  

 وأخ  ذ°م, 25لغاية درجة تم تبريدها (، 3الشكل )تم نقل العينات المهضومة للعزلة الى دوارا التقطير داخل وحدة التقطير  

جم  ع األموني  ا المتح  ررة م  ن وتم ( NaOHمل من هيدروكسيد الصوديوم ) 10 بحذر  ديد إليها وا يفمل من العينة المهضومة  1

 جاهزة لمرحلة التسحي .وبعد إ افة الدليل اليها أصبحت ( مل 250جهاز التقطير في دوارا بسعة )

 

 
 جهاز كلدهال لقياس النيتروجين  (3الشكل )

 

 طريقة تحضير الدليل الخاص بكلدهال:

 Magnetic stirrerعل  ى جه  از  وت  ر ( م  ل م  ن الم  اء المقط  ر 500)وا   يف اليه  ا ( غم من حامض البوريك 40) أخذ

hotplate    ( 100ل    ) وا   يف( غم م  ن دلي  ل أزرا المثيل  ين 0.2) وزن (.1)واطل  علي  المحلول رقم , بالكامل  إذابت تمت  إلى ان

واطل  علي  المحلول رق  م ( مل من األيثانول 100ل  ) وا يف( غم من دليل األحمر المثيلي 0.125)  كما وزنمل من الماء المقطر,  

( م  ل 100الحج  م ال  ى ) واكم  ل( مل من محلول األحم  ر المثيل  ي 30ل  )  وا يف( مل من محلول األزرا المثيلي,  20)  أخذ  تم  (.2)

الحج  م ال  ى   أكم  ل( مل من حامض البوريك المحضر مسبقاً وأخيراً  500ل  )  وأ يف( مل من الخليط أعاله  20أخذ )  بالماء المقطر.
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لون الدليل م  ن األزرا ال  ى  يتغيرخالل عملية التقطير  وهذا يمثل الدليل المستخدم بعملية التسحي . أزراواحد لتر والذي يكون لون  

 .(4في الشكل ) هو مو  ية التقطير كما األخضر دليل على انتهاء عمل

 

 
 تحول لون الدليل من االزرق الى االخضر  (4الشكل )

 :Calibrationثالثاً: المعايرة  

بعد انهاء عملية التقطير وتهيئة العينة المقطرة ذات اللون األخضر, تبدأ عملية المعايرة )التسحي ( حيث يتم ا افة حامض 

4SO2H  (0.014 عياري بواسطة السحاحة مع مالحظ  ة تغي  ر الل  ون م  ن األخض  ر ال  ى الل  ون الزه  ري وحس  اب كمي  ة الح  امض )

 .(5لعملية التسحي  كما في الشكل )  المستهلك

 

  
 تحول اللون من األخضر الى الزهري بعملية التسحيح (5الشكل )

 

 وأخيراً تم حساب النسبة المئوية لكمية النيتروجين من عزلة السيانوبكتريا المدروسة باستخدام المعادلة اآلتية:

حجم المستخلص  الكلي 

حجم المستخلص  المستخدم 
  ×

الوزن الذري  N× عيارية  الحامض × حجم الحامض  من المساحة 

1000
   =N% 

 

 النتائج والمناقشة

 عزل وتوصيف السيانوبكتريا مجهرياً:

Isolation and characterization of microscopic cyanobacteria: 

وتشخيص  ها مجهري  اً بواس  طة المجه  ر المرك    فحص  ها عزلت العينة المدروسة الت  ي تتمي  ز بلونه  ا األخض  ر الم  زرا وت  م 

 ً   عل               ى انه               ا .[24-22]الدراس               ات الس               ابقة وذل               ك باالعتم               اد  مظهري               ا

Hapalosiphon arboreus 3OW05S02 

يمتاز هذا الجنس بكون  ذا خيوط منفردة أو في مجموعات صغيرة وبشكل غير منتظم, متشابكة في بعض األحي  ان وتك  ون 

متفرعة بشكل حقيقي, لكن الفروع تكون قصيرة نسبياً وممانلة لشكل الخيوط الرئيسة, تحت  وى عل  ى أغم  اد رقيق  ة وبس  يطة, وعديم  ة 

, وتكون على طول الخيط باتجاه واحد وغير متوسعة في النهاي  ة, والخالي  ا ذات Trichomeم  اللون ومرتبطة ارتباطاً ونيقاً بالترايكو

بش  كل متك  رر, وذات ل  ون أخض  ر م  زرا    اح , و   حيحة الحبيب  ات, والخالي  ا الطرفي  ة    كل كروي الى كروي متطاول ومتساوٍ 

 . (6كما هو وا   في الشكل ) مشابهة للخاليا الخضرية األخرى
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 40Xتحت قوة تكبير  Hapalosiphon arboreus 3OW05S02صورة مجهرية لطحلب  (6الشكل )

 

 الطحلب والمحتوى النتروجيني والبروتيني  نموالطول الموجي للضوء على   عاملتأثير  

Effect of Light wavelength on cyanobactreium Biomass, Protein and Nitrogen content  

س  جلت قيم  ة والمدروس  ة    للعزل  ة الس  يانوبكتريةتأنير تغير الطول الموجي للضوء على الكتلة الحيوية  (  A-7يبين الشكل )

وكان  ت بمق  دار  لت  رملغم/( 691. وعن  د الض  وء األزرا كان  ت بمق  دار )لت  رملغم/( 770الكتلة الحيوية عند الض  وء األحم  ر بمق  دار )

األخضر, وهذا يو   تأنير الطول الموجي للضوء على الكتلة الحيوية وزيادتها إذ تعتبر نوعية الضوء   ءعند الضو  لترملغم/(  505)

 .[25]  وهذا ما يتطاب  مع نتائج  لحيوية والنمو في السيانوبكترياوجودت  من أهم العوامل الملنرة على الكتلة ا

 

 
 تأثير تغير الطول الموجي للضوء على الكتلة الحيوية للعزلة السيانوبكترية: (7) الشكل

 

تأنير تغير الطول الموجي للضوء على المحتوى البروتيني حي  ث اتفق  ت م  ع مق  دار النم  و ومق  دار الكتل  ة   (8وبين الشكل )

. وعن  د الض  وء م  ل/مايكروغرام( 230الحيوية للعزلة المدروسة. ف ن قيمة المحتوى البروتيني عند الضوء األحم  ر س  جلت بمق  دار )

( 111. أما عند الضوء األخضر فقد كان مقدار محت  وى الب  روتين )مل/  مايكروغرام(  202األزرا سجلت قيمة المحتوى البروتيني )

 إذعلى المحتوى البروتيني يلي  األزرا فاألخضر األقل تأنيراً, كان ل  التأنير األكبر  الضوء االحمر  وهذا يعني أن  .  مل/  مايكروغرام

عن طري    لسيانوبكتريا بالتكيف للبيئة التي تعيه فيها  ا  وذلك لقياميلدي الضوء الى حدوا تغييرات هيكلية في الكاروتين والبروتين  

 [.26تعامل مع ىروا اال اءة المتقلبة ]آليات الحماية الضوئية للتطويرها  

 

 
 (: تأثير تغير الطول الموجي للضوء على المحتوى البروتيني للعزلة السيانوبكترية 8الشكل )

770
691

505

0

200

400

600

800

1000

620-750 450-495 495-570

غم
مل

ة 
وي

حي
 ال

لة
كت

ال
/

تر
ل

(نانوميتر)الطول الموجي للضوء 

230
202

111

0

50

100

150

200

250

620-750 450-495 495-570

ي 
ين
وت

بر
 ال

ى
تو

ح
لم

ا
ام

غر
رو

يك
ما

/
مل

(نانوميتر)الطول الموجي للضوء 



Journal of Education and Science (ISSN 1812-125X), Vol: 30, No: 2, 2021 (92-103) 

99 

 

فيب  ين ت  أنير تغي  ر الط  ول الم  وجي للض  وء عل  ى المحت  وى النيتروجين  ي فق  د بين  ت النت  ائج أن المحت  وى  (9أم  ا الش  كل )

أم  ا  لت  رملغم/( 107, وعند الضوء األزرا كانت قيمت  )لترملغم/( 114) تالنيتروجيني للعزلة المدروسة عند الضوء األحمر فقد بلغ

ومن هذه النتائج نالحظ أن اللون أو الضوء األحمر هو األفضل في عملية تثبيت   لترملغم/(  58في الضوء األخضر فقد سجلت قيمت  )

[ ان للضوء ت  انير مبا   ر عل  ى نش  اط ان  زيم النبتروجني  ز المس  لول ع  ن تثبي  ت النيت  روجين 27حيث ا ار]النيتروجين يلي  األزرا  

 ا.الجوي في السيانوبكتيري

 

 
 (: تأثير تغير الطول الموجي للضوء على المحتوى النايتروجيني للعزلة السيانوبكترية9الشكل )

 

 للطحلب  والنتروجينيتأثير تركيز فوسفات البوتاسيوم على الكتلة الحيوية والمحتوى البروتيني  

Effect of Potassium Phosphate concentration on cyanobacterium Biomass, Protein and 

Nitrogen content  

أعل  ى قيم  ة للكتل  ة   ول  وحظ أن  عل  ى الكتل  ة الحيوي  ة    4HPO2Kتأنير التراكيز المختلفة لم  ادة    (10في الشكل )  بينت النتائج

( 300)بمق  دار, بينم  ا عن  د أعل  ى تركي  ز لعنص  ر الفس  فور  لت  رملغم/(  50نتجت عند استخدام أق  ل تركي  ز للفس  فور )  لترملغم/(  802)

, ويعزى هذا االنخفاض الى اآللية الحيوية لترملغم/( 306كيز تساوي )انخفاض لقيمة الكتلة الحيوية فكانت عند تر  فقد لوحظ  لترملغم/

لحركة الفسفور والتي تعتمد على طبيعة الناقل المختص بعملية االمتصاص, وأن زيادة كمية الفسفور تعمل عل  ى زي  ادة الش  حنة عل  ى 

 [.29خلوي للخلية ]الالغشاء تركي  سط  الخلية الطحلبية والذي يلدي الى قلة الكتلة الحيوية بسب  قلة النمو المتأنر باختالا 

 

 
 على الكتلة الحيوية 4HPO2Kالتراكيز المختلفة لمادة (: تأثير 10الشكل )

 

عل  ى المحت  وى البروتين  ي للعزل  ة المدروس  ة أن أعل  ى قيم  ة   4HPO2Kلمرك     تانير التركيز المختلف  (11شكل )البين  ي

 عن  د زي  ادةب  دأ باالنخف  اض و, م  ل/مايكروغرام( 50فس  فور )التركيز  ما كانعند مل/مايكروغرام( 200)للمحتوى البروتيني سجلت 

( 300تركي  ز الفس  فور )عندما كان  مل/مايكروغرام( 41)تركيز عنصر الفسفور في الوسط حيث سجل أقل قيمة للمحتوى البروتيني 

الخل  وي التركي    لفس  فور وك  ذلك تغيي  رات ل البروتين  ات الناقل  ة, والسب  في هذا االنخفاض هو التغييرات الت  ي تح  دا ف  ي ملغم/لتر

ويعتم  د تش  فير الب  روتين عل  ى فعالي  ة أن  زيم النيتروجيني  ز بحي  ث  [.30ور عضوي وتشفير البروتين]الى فسفوتحول الفسفور  للجدار  

 .[31االنزيم في خلية السيانوبكتريا ] يحدد فعالية
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 على المحتوى البروتيني  4HPO2K(: تأثير التراكيز المختلفة لمادة 11الشكل )

 

ف  ي  ال  واردة ق  د تب  ين م  ن النت  ائجعلى المحتوى النيتروجين  ي للعزل  ة المدروس  ة ف 4HPO2Kتأنير التراكيز المختلفة ل  أما  

س  جلت  في حين  لترملغم/(  107وكانت بمقدار )  لترملغم/(  50أن أعلى قيمة للمحتوى النيتروجيني سجلت عند التركيز )  (12الشكل )

وعلى الرغم من وفرة عنصر الفسفور إال   لترملغم/(  22وكانت بمقدار )  لترملغم/(  300أقل قيمة للمحتوى النيتروجيني عند التركيز )

الخلية وهذا يلدي الى نقص بمستوى النمو والكتل  ة الحيوي  ة وم  ن ن  م نق  ص ف  ي يسهل استخدام  من قبل أن  يكون غير متواجد بشكل  

بدراس  تهما المتعلق  ة  [32ما يتف  مع نت  ائج ]وكذلك محتوى الكاربوهيدرات ومحتوى البروتين والنيتروجين وهذا محتوى الكلوروفيل  

الجزيئي لعزالت السيانوبكتريا المثبتة للنيتروجين إذ تم مالحظ  ة انخف  اض المحت  وى النيتروجين  ي م  ع زي  ادة تركي  ز ه  ذه بالتوصيف  

 المادة.

 

 
 على المحتوى النيتروجيني  4HPO2K(: تأثير التراكيز المختلفة لمادة 12الشكل )

 

 للطحلب السيانوبكتيري  والنيتروجينيتأثير تركيز نترات الكالسيوم على الكتلة الحيوية والمحتوى البروتيني  

Effect of Calcium Nitrate concentrations cyanobacterium Biomass and Protein and Nitrogen 

content: 

لعنص  ر  ملغم/لت  ر( 60, أن أعلى قيمة للكتلة الحيوية نتجت عند استخدام التركيز )(  13)  الواردة في الشكل  أىهرت النتائج

( 466)وبلغ  ت أما أقل قيمة للكتلة الحيوي  ة فظه  رت عن  د التركي  ز األعل  ى لعنص  ر النيت  روجين   لترملغم/(  790النيتروجين, بمقدار )

 .لتر( ملغم/200عند التركيز ) لترملغم/

ان الكتلة الحيوية تتناس  طردياً مع مقدار النمو وتقل عند استخدام المستويات أو التراكيز العالي  ة لمص  در نستنتج من ذلك  

عند استخدام قشور الفول السوداني كركيزة مدعمة بأربع  ة مص  ادر نيت  روجين مس  تقلة  [34]لنتائج ما أجراه جين ويعزز هذه االنيترو

 أدت الى زيادة في الكتلة الحيوية عند تنمية السيانوبكتريا.

 

 
 على الكتلة الحيوية 3Ca(NO(2(: تأثير التراكيز المختلفة لمادة  13الشكل )
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فق  د أىه  رت النت  ائج ت  أنير التراكي  ز المختلف  ة لعنص  ر النيت  روجين عل  ى المحت  وى البروتين  ي لعزل  ة  (14أم  ا الش  كل )

( 200, أم  ا عن  د التركي  ز )ملغم/لت  ر(  60عن  د التركي  ز )  مايكروغرام/م  ل(  138)  الذي وص  ل مق  داره ال  ىالسيانوبكتريا المدروسة.  

وهذا يو   مدى تأنير التراكيز المختلف  ة لعنص  ر النيت  روجين مايكروغرام/مل  (  109فقد سجلت قيمة المحتوى البروتيني )  ملغم/لتر

ف  ي دراس  تهم المتعلق  ة بت  انير  [35]وتطابق  ت ه  ذه النت  ائج م  ع نت  ائج ف  ي الس  يانوبكتريا,   يمحتوى البروتينالعلى    Chu10في وسط  

على الكتلة الحيوية, محتوى البروتين, الكلوروفيل وكذلك الدهون في الطحال    الخض  راء من المصدر النتروجيني  التراكيز المختلفة  

 والسيانوبكتريا.

 

 
 على المحتوى البروتيني  3Ca(NO(2(: تأثير التراكيز المختلفة لمادة  14الشكل )

 

في الوسط على فعالية تثبي  ت النيت  روجين الج  وي   يمصدر النيتروجينلمدى تأنير التراكيز المختلفة ل  (15)يبين من الشكل  

( 74بمق  دار ) تكان    ملغم/لت  ر( 60النيتروجين الثابت عن  د التركي  ز )أعلى قيمة في كمية    أن  لعزلة السيانوبكتريا المدروسة, فقد ىهر

ي  دل ذل  ك عل  ى الت  انير الس  لبي . لت  رملغم/( 56ة النيت  روجين الثاب  ت بمق  دار )فقد كانت قيم ملغم/لتر( 100التركيز )أما عند   لترملغم/

 .[36]  ال افة المصدر النتيتروجيني على عملية تثبيت النيتتروجين الجوي في الساينوبكتيريا

النيتروجين ف  ي اليس  يانوبكتريا لحق  ول , حول استخدام السماد الحيوي لزيادة عملية تثبيت [37]  اقام بهالتجارب التي  كذلك  

األرز وكذلك استخدام األسمدة النيتروجينية االصطناعية حيث يظهر استخدام األسمدة القائمة على السيانوبكتريا إمكانية وزيادة كف  اءة 

 تثبيت النيتروجين في حقول األرز.

 

 
  النيتروجيني على المحتوى 3Ca(NO(2(: تأثير التراكيز المختلفة لمادة  15الشكل )

 

 :االستنتاجات

وكان  ت نت  ائج  من البيئة المحلية لمدين  ة الموص  ل, Hapalosiphon arboreus 3OW05S02تم الحصول على ساللة 

التجارب الفسلجية للساللة المدروسة تلكد ارتفاع عملية تثبيت النيتروجين الجوي مع انخفاض بعض المغذيات المطلوبة. وان للضوء 

االم  ال  أهمية بالغة في التأنير على عملية تثبيت النيتروجين من حيث الطول الموجي للضوء المس  تخدم. ك  ذلك نس  بة ا   افة بع  ض 

 .والمحتوى البروتيني والنايتروجيني للطحل  السيانيل  تأنير وا   على النمو  ط التنميةالمكونة لوس
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