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  1392 بهمن :تاریخ پذیرش             1391 بهمن: تاریخ دریافت

  چکیده
و برخی پارامترهاي فیزیکی و شیمیایی آب   Sargassum lentifollium دریایی قهوه اي  در این مطالعه، ترکیب بیوشیمیایی گیاه

. ررسی قرار گرفتدریاي عمان منطقه ساحلی خلیج چابهار آنالیز و ارتباط بین ترکیبات غذایی این گونه و پارامترهاي محیطی مورد ب

و  11/31±03/2درصد، کربوهیدرات  29/12±10/1درصد و  05/8±15/1محتواي پروتئین خام  در ماده خشک این جلبک 

به ترتیب مربوط به قبل و بعد از مانسون با وجود اختالف معنی داربدست آمدند  22/19±111و  21/15±00/1و  رطوبت  13/2±11/25

درصد، فیبر کل  80/1±40/0درصد تا 11/2±43/0درصد،  چربی کل از 11/24±40/1درصد تا 11/26±43/2حال آنکه خاکستر کل از 

به ترتیب مربوط به  20/97±81/1تا 11/104±00/1از ppm درصد،  و  آستاگزانتین بر حسب 84/11±33/0درصد تا 34/10±21/2از 

اکتور هاي فیزیکو شیمیایی آب  دریا، نتایج نشاندهنده اختالف در مورد ف.  قبل و بعد از مانسون بدون اختالف معنی دار بدست آمدند

، pHقبل و بعد از مانسون می باشد و  a , cمعنی دار  در فاکتورهاي شوري، اکسیژن محلول، دماي آب، نیترات، فسفات، کلروفیل هاي 

اي محیطی و ترکیب بیوشیمیایی گیاه دریایی بررسی ارتباطات و همبستگی  پارامتره. اختالفی را نشان  ندادند bسیلیکات و کلروفیل 

  . سارگاسوم نشان داد که عوامل غیر زیستی نقش تعیین کننده اي را بر سنتز بیولوژیکی در این گیاه دریایی بازي می کنند

   ، ارزش غذایی، پارامترهاي غیر زیستیخلیج چابهار،   Sargassum lentifollium :کلیديلغات 
 

لنویسنده مسئو*



  کمان آالي رنگین ذرات نقره در ماهی قزل اي کلوئید نانو  سمیت تغذیه                                                         حسینیو  جوهري
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  مهمقد
ساالنه در مناطق مختلف خلیج  چابهار از استان سیستان و 

تن گیاه دریایی سارگاسوم به سواحل  700تا  500بلوچستان حدود 

می ریزد بدون آنکه هیچ استفاده اي از این منبع ارزشمند غذایی 

در مطالعات قبلی این ). 1391قرنجیک و همکاران، ( صورت گیرد

اژدري و همکاران، ( زده شده بود تن تخمین  2000میزان بیش از 

امروزه جلبک هاي دریایی به خصوص انواع قهوه اي ). 1378

سهم ) درصد5(و حتی سبز ) درصد33(و سپس قرمز ) درصد5/66(

خود را در سبد غذایی  انسانها به خصوص در کشور هاي آسیاي 

جنوب شرقی حفظ کرده و روز به روز این سهم افزایش می یابد 

)Dawes, 1998 ( و البته گزارشات متعددي وجود دارند که به

گسترش دامنه استفاده غذایی از گیاهان دریایی به شمال  و جنوب 

گونه هاي مختلف ).McHugh, 2003(امریکا و اروپا نیز اشاره دارند 

این گیاهان دریایی از نظر ارزش غذایی سطوح باالیی را به خود 

تها، مواد معدنی و سپس اختصاص داده اند  بطوریکه کربوهیدرا

پروتئین، به ترتیب درصد هاي باالیی از وزن خشک این گیاهان را 

به خود اختصاص داده و هر چند محتواي چربی در آنها خیلی کم 

است ولی از نظر اسید هاي چرب غیر اشباع  بلند زنجیره نسبتا غنی 

هستند و به همین دلیل به مقاصد مختلف، به عنوان غذا، کود، 

استحصال و ... نابع غنی ماده خام براي کارخانه هاي شیمیایی و وم

 ,Robledo & Freile-Pelegrin(مورد بهره برداري قرار می گیرند 

همچنین اخیرا از این جلبک ها مواد بیواکتیو با فعالیت ). 1997

 ,Trono(آنتی باکتریال، آنتی ویرال و ضد قارچ تهیه شده است 

ه در سطح آب زندگی می کنند منبع گیاهان دریایی ک). 1999

غذایی براي آبزیان سطحی هستند و به همین دلیل با ریخته شدن 

به سواحل مقادیر زیادي از مواد آلی را با خود به این مناطق می 

 :Mitchell & Hunter, 1970: Dooley, 1972(آورند 

Lenanton et al., 1982: Robertson & Lenanton, 1984: 

Safran & Omori, 1990: Blanche, 1992: Kirkman & 

Kendrick, 1997 ( اهمیت هاي اکولوژیکی و دانستن ترکیبات

شیمیایی گیاهان دریایی از بعد ارزش غذایی هم براي بی مهره ها و 

و حتی ) Hawkins & Hartnoll, 1983(هم مهرداران  گیاه خوار 

نابع و هم از بعد ارزیابی پتانسیل م) Abbott, 1988(انسان 

 & Chapman(پروتئینی، کربوهیدراتی و چربی براي مقاصد تجاري 

Chapman, 1980(می تواند ارزشمند باشد ،.  

گیاهان دریایی در فصول مختلف در معرض دگرگونی پارامترهاي 

فیزیکی و شیمیایی قرار می گیرند که ممکن است تحت نفوذ این 

متفاوتی نشان ) شدفتوسنز و نرخ  ر( عوامل، پاسخ هاي متابولیسمی 

از طرف دیگر ممکن است تحت تاثیر این عوامل و تغییرات  . دهند

-Ordu-na(آنها در فصول مختلف، ارزش غذایی شان تغییر نماید 

Rojas et al., 2002.(  در مورد جلبک هاي مناطق زیر استوایی

، دماي آب، نور، و مواد غذایی Hypnea musciformisمثل 

 ,Durako & Dawes( تاثیر داشته استمحیطی بر فتوسنتزآن 

 & Lapointe این موضوع  در مورد گراسیالریا توسط ). 1980

Ryther, 1978 Penniman & Mathieson, 1985  و

lapointe, 1987 تغییرات فصلی بر روي .  گزارش شده است

ارزش غذایی گیاهان دریایی مناطق مختلف جهان توسط 

از هنگ  Kaehler & kennish (1996)نویسندگان مختلف،

 Mercer از مناطق ساحلی هندوستان و  Kumar (1993)کنگ، 

et al., (1993) از ایرلندگزارش شده است.  

در این مقاله تاثیر تغییرات  فصلی قبل و بعد از مانسون در آبهاي    

دریاي عمان بر ترکیبات بیوشیمیایی گیاه  دریایی خلیج چابهار 

همچون پروتئین، ( Sargassum lentifolliumقهوه اي 

مورد بررسی قرار گرفته و ) کربوهیدرات، چربی و آستاگزانتین

همبستگی هاي بین عوامل فیزیکو شیمیایی همچون دماي آب، 

pH شوري، اکسیژن محلول، نیترات، فسفات، سیلیکات، و فیتو ،

این دو فصل بر روي ارزش غذایی  cو  a, bرنگدانه هاي کلروفیل 

  .ز نظر آماري مورد مطالعه قرار گرفته استاین جلبک  ا

  

  کار روش و مواد
سوم از بخش انمونه ها به ساحل ریخته شده گیاه دریایی سارگ

ایرانی سواحل دریاي عمان، در بخش شرقی بندر چابهار توسط شن 

کش جمع آوري و درون گونی به مرکز تحقیقات شیالتی آبهاي دور 

افات آن جدا شده و روي بند منتقل سپس با آب دریا شستشو و اض

نمونه برداري طی دو فصل قبل و بعد از .  خشک و توزین شدند

بادهاي مانسون در منطقه  چابهار  از حدود . مانسون انجام گردید

اوایل تیر ماه شروع و تا آخر مرداد و گاه تا اواسط شهریور بطول می 
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و  1390ماه دي  20نمونه برداري قبل از مانسون در تاریخ . انجامد

انجام  1391شهریور  20نمونه برداري بعد از مانسون در تاریخ 

هاي خشک شده بشکل خرد شده به آزمایشگاه  آنالیز نمونه. گردید

شیراز منتقل  -ارزش غذایی شرکت مشاوره و آنالیز مهندسین مشاور

میزان نیتروژن کل،  . هاي زیر  بدست آمدذایی باروشو ترکیبات غ

ستر این گیاهان با بهره گیري از روش استاندارد  ارائه فیبر، وخاک

ازسه نمونه  آنالیز گردید و به عنوان سه ) AOAC)1990شده در

 محتواي چربی نیز با روش . تکرار مورد بررسی آماري قرار گرفتند

Bligh & Dyer)1959 (تعیین گردید.  

محتواي پروتئین کل با ضرب نیتروژن حاصل از روش کجلدال در  

محاسبه  و میزان خاکستر با استفاده از آون و در دماي  25/6عدد 

فیبرخام با سیستم . درجه سانتیگراد اندازه گیري شد 525

ترکیبات غذایی به . تعیین شد Fiber-Tecsystem فیلتراسیون

. صورت درصد از وزن خشک ماده جلبک  اندازه گیري شده اند

 & Schuep(پکتروفتومتري آستاگزانتین  نیز از روش  استاندارد اس

Schierle, 1995( مقدار آن با . اندازه گیري گردیدppm  بیان

پارامتر هاي هیدرولوژیکی که در تاریخ هاي جمع آوري . شده است

با سه بار تکراراندازه گیري گردیدند خلیج چابهار ونمونه ها از آب 

، اکسیژن محلول با استفاده از دستگاه pHشامل دماي سطح آب، 

WTW سیلیکات  با روش تیتراسیون و براي  ،فسفات ،، نیترات

اندازه گیري مقدار رنگدانه کلروفیل ها،  در هر مرحله نمونه  

برداري، یک لیتر آب سطحی را برداشته  با روش فیلتراسیون با قیف 

بوخنر و استفاده از استن و اسپکتروفتومتر کلروفیل هاي سه گانه 

همه داده هاي بدست  ).AOAC, 1990. (اندازه گیري گردیدند

آمده بصورت میانگین و با انحراف معیار  بیان شده اند و در نهایت 

داده هاي غیر زیستی، و ارزش غذایی و همچنین آستاگزانتین با 

 ,SPSS 9.0درصد با کمک 95آزمون دانکن  چند دامنه در سطح 

و بعد قبل (به منظور تعیین اختالفات آماري  تغییرات فصول 1999

مورد تجزیه و تحلیل قرار  1390-1391در سال مطالعه ) از مانسون

بین ترکیبات تقریبی  ) r(از ضریب همبستگی پیرسون . گرفتند

  .گونه سارگاسوم و پارامترهاي محیطی استفاده گردید

  

   نتایج 
وزن خشک گیاه دریایی ) درصد(ترکیبات بدست آمده بر اساس

نشان داده شده  1رداري در جدول سارگاسوم  طی دو فصل نمونه ب

  .است

سارگاسوم  در فصول ) وزن خشک ppmآستاگزانتین بر حسب : گرم وزن خشک نمونه 100در گرم (ترکیبات غذایی : 1جدول 

  مختلف مطالعه 

  

  بعد از مانسون    قبل از مانسون         ترکیبات  

  

  b15/1±05/8      a10/1±29/12        )25/6=فاکتور نیتروژن( پروتئین کل

  a43/0±11/2    a40/0±80/1          چربی کل

  X          a21/2±34/10    a33/0±84/11فیبر کل

  a43/2±11/26    a40/1±11/24          خاکستر

  a03/2±11/31   b13/2±11/25      کربوهیدرات

  b00/1±21/15    a11/1±22/19          رطوبت

  ppm        a00/1±11/104    a81/1±20/97 آستاگزانتین

  

X 100 –) مجموعه پروتئین، چربی، خاکستر و کربوهیدرات کل(  محاسباتی بدست آمده  از  

  )N=3(حروف مشابه در دو ستون  به معنی عدم وجود اختالف معنی دار 
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  نتایج پارامترهاي  فیزیکو شیمیایی آب  خلیج چابهار) انحراف معیار ±( متوسط : 2جدول 

  
 قبل از مانسون

 

 بعد از مانسون

 

  ppt(  a04/0±44/31  b02/0±07/28(شوري

pH  a01/0±20/8  a01/0±85/7  

  mg.L-1(  b02/0±34/6  a04/0±02/8(اکسیژن محلول

  ºC(  b15/0±03/21  a25/0±23/27(دماي آب

  mg.L-1(  a01/0±77/8  b01/0±87/6(نیترات

  mg.L-1(  a10/0±0/27  b10/0±91/22(فسفات

  mg.L-1(  a01/0±95/2  a01/0±25/3(سیلیکات

  a )%(  a01/0±91/85  b01/0±91/70کلروفیل 

  b )%(  a02/0±04/2  a02/0±10/2کلروفیل 

  c)%(  a01/0±77/1  b01/0±19/1کلروفیل 

  )N=3(حروف مشابه در دو ستون  به معنی عدم وجود اختالف معنی دار 

  ضرایب همبستگی  بین فاکتور هاي محیطی و ترکیبات غذایی گیاه دریایی سارگاسوم: 3جدول 

  

  آستاگزانتین    چربی   وهیدراتکرب    پروتئین    زي توده    

  

  894/0*    -805/0*    510/0**    -850/0*    127/0    شوري

pH    *708/0    *794/0-    260/0    300/0 -    *797/0  

DO    *850/0-    *784/0    158/0    **610/0    *799/0-  

  388/0      -508/0**    808/0*              -494/0**   -495/0**    دما

  -861/0*    816/0*    - 407/0    928/0*              -504/0**    نیترات

  -907/0*    763/0*    -262/0    903/0*    -705/0*    فسفات

  -898/0*    681/0*    - 207/0    930/0*    787/0*    سیلیکات

  a    *716/0    *952/0-    237/0    *679/0-    *946/0کلروفیل 

  b    *700/0    *894/0-    153/0    *781/0-    *942/0کلروفیل 

  c    **502/0    *902/0-    400/0    *862/0-    *866/0کلروفیل 

  617/0*        - 321/0        - 304/0               -499/0**        توده زي

  -803/0*    855/0*    - 340/0            پروتئین

  202/0                 -434/0**              کربوهیدرات

  -785/0*                    چربی

  

درصد 5اختالف معنی دار در سطح  **     اختالف معنی دار در سطح یک درصد* 
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  بحث
       ه استتغییراتی که در فاکتورهاي فیزیکی و شیمیایی رخ داد

 Sarada et(می تواند بدلیل برهم خوردگی ناشی از مانسون باشد

al., 2002 .( کاهش شوري، نیترات، فسفات و دو نوع کلروفیلa   و

c     ،بدلیل همین برهم خوردگی است  و افزایش اکسیژن محلول

به ترتیب بدلیل تالطم، گرم شدن  bدماي آب، سیلیکات و کلروفیل 

آن آب، از هم پاشیدگی دیواره  فیتوپالنکتونها در اثر هوا و متعاقب 

از طرف . می باشد bفشار تالطم و آزاد سازي  سیلیکات و کلروفیل  

دیگر میزان زي توده گیاه دریایی سارگاسوم  قبل از مانسون  بیشتر 

از بعد از مانسون توزین گردید که با توجه به تاثیر عوامل غیر 

این موضوع  )McQuaid, 1985(زیستی بر زي توده جلبکی 

در بررسی همبستگی پیرسون، رابطه اي مثبت  . توجیه پذیر است

و میزان زي توده گیاه سارگاسوم و رابطه اي منفی بین  pHبین 

  .  با زي توده بدست آمد) نیترات  و فسفات(مواد آلی 

بین میزان پروتئین و نیترات محلول رابطه مثبت و بین میزان     

در جلبک . و دماي آب  و شوري رابطه منفی بدست آمد پروتئین

مورد مطالعه  و طی دوفصل بررسی شده، میزان کربوهیدرات عکس 

میزان پروتئین  بوده با افزایش آن پروتئین کاهش و برعکس بوده 

با این وجود میزان کربوهیدرات قبل از مانسون بیشتر از بعد از . است

م دماي آب در سنتز کربوهیدرات  مانسون بوده که دلیل آن نقش مه

تاثیر ) بعد از مانسون( افزایش دما در فصول گرم  سال. خواهد بود

 ,.Kakoli et al(منفی بر سنتز کربوهیدراتها خواهد گذاشت 

بین دماي آب و میزان چربی اختالف معنی داري بدست ). 2009

از  بر می آید قبل 1آستاگزانتین نیز همانطور که از جدول . نیامد

مانسون بیشتر از بعد از مانسون بوده  هر چند اختالف معنی داري 

تعداد زیادي گزارش وجود دارند که به . بین این دو مشاهده نگردید

متغییر هاي محیطی و تاثیر آنها بر نوترینتها و رنگدانه ها  جلبک 

 Kobayashi et al., 1992: Tjahjong(هاي دریایی اشاره دارند 

et al., 1994: Harker et al., 1996: Boussible, 2000: 

Sarada et al., 2002.(  

زمانی پروتئین در ترکیب گیاه سارگاسوم باال رفته که میزان    

چنین موضوعی قبال . نیترات محیطی نیز افزایش نشان داده است

. بر روي گراسیالریا گزارش شده است) Bird )1984توسط 

ریایی  به نیتروژن در دسترس  وابستگی سطح پروتئین در گیاه د

نیز ) 1998(Dawes و ) Lapointe )1981همچنین توسط 

  . گزارش شده بود

اختالف آماري بین میزان کربوهیدرات قبل و بعد از مانسون که    

به وضوح  میزان آن قبل از مانسون بیشتر از بعد از مانسون بوده 

. ر می گردداست،  به نقش دماي آب  در فتوسنتز این گیاهان ب

بر سنتز کربوهیدرات  pHتاثیرمثبت دماي آب، شوري و 

نیزموضوعی است که توسط چندین نویسنده گزارش شده است 

)Munda & Kremer, 1977: Perfeto, 1998  .( همبستگی

مثبت  معنی داري بین شوري  و دماي سطح آب با مقدار 

ابطه عکس از طرف دیگر ر. کربوهیدرات گیاه سارگاسوم  وجود دارد

بین کربوهیدرات و پروتئین با دماي آب و شوري در این گونه ، قبال 

-Mourandi(در گونه هاي دیگر نیز به اثبات رسیده است 

Givernaud et al., 1993 .( شدت نور، دماي آب و کاهش

نیتروژن  نقش مثبت خود را در سنتز کربوهیدرات بازي نموده اند 

نتز پروتئین اثر معکوس حال آنکه این متغییر ها بر س

 Rosemberg & Ramus, 1982: Rotem et(دارند

al.,1986   .(  

 ,Dawes(بطور کلی  گیاهان دریایی محتواي چربی کمی دارند    

، محتواي چربی گرچه بسیار اندك بوده ولی اختالف آماري ) 1998

آستاگزانتین به عنوان رنگ  . را بین دو فصل نمونه برداري نشان نداد

 ,Johnson(رمز طبیعی کاربرد زیادي در صنعت غذایی دارد ق

1991: Benemann, 1992 .( رابطه مثبتی بین میزان

از .  آستاگزانتین و سطح کربوهیدرات  قبل از مانسون بدست آمد

طرف دیگر همبستگی مثبتی بین شوري و میزان آستاگزانتین  نیز 

انتین همبستگی ولی بین دماي آب و میزان آستاگز. مشاهده گردید

البته همانگونه که مشخص است تغییرات دمایی . مشاهده نگردید

نتایج . قبل و بعد از مانسون آنچنان زیاد و معنی دار نبوده است

مشابه اي در خصوص افزایش محتواي کاروتنوئید ها با افزایش دماي 

گزارش شده  Tripathy et al., (2002)آب و شوري توسط 

بیان نمود که وقتی ) Ausic)1997 ینت ها، در مورد نوتر. است

هماتوکوکوس کشت شده در معرض استرس کاهش نوترینت ها قرار 

می گیرد، شروع به سنتز آستاگزانتین می نماید در مطالعه حاضر 

بین تجمع افزاینده  آستاگزانتین  نیز، همبستگی منفی معنی داري
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ترهاي فیزیکو در کل پارام.  با کاهش سطوح نوترینت ها بدست آمد

شیمیایی داراي تاثیر شگرفی بر ترکیبات غذایی گیاه قهوه اي 

همبستگی معنی داري بین فاکتور هاي محیطی و . سارگاسوم دارند 

سطوح  پروتئین، چربی ، کربوهیدرات و آستاگزانتین مشاهده گردید 

که نشان می دهد پارامترهاي  غیر زیستی نقش مهمی در بیوسنتز 

  گیاه سارگاسوم دارندمواد آلی در 
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Abstract 

The proximate composition of brown seaweed Sargassum lentifollium was investigated in 

this study along with analysis of some physicochemical parameters of Chabahar Bay water. The 

relationship between the nutritive components of this species and environmental parameters was 

established. Crude protein content varied from 8.05±1.15%  of dry weight to 12.29±1.10%, 

carbohydrate from 31.11±2.03%   to  25.11±2.13%, humidity from 15.21±1.00%   to 19.22±1.11%  

with differences significantly before and after monsoon seasons, respectively  while ash content 

varied from 26.11±2.43% to 24.11±1.40%, total fat from 2.11±0.43 % to 1.80±0.40% , total fiber 

from 10.34±2.21%   to 11.84±0.33% and astaxantin content (ppm) from 104.11±1.00  to 

97.20±1.18 before and after monsoon season respectively without any significant 

differences(P>0.05). Regarding to physicochemical parameters of sea water, the result showed there 

are differences between salinity, dissolved oxygen, water temperature, nitrate, phosphate, 

chlorophyll a and c  before and after monsoon season significantly while there are not in pH, silicate 

and chlorophyll b. Statistical analysis computed among the environmental and biochemical 

parameters suggested the potential role played by the abiotic parameters on biosynthetic pathways 

of seaweed.  
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