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امگا 3-و امگا 6-موجود در آنها
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 1گروه علوم و صنايع غذايي ،واحد کازرون ،دانشگاه آزاد اسالمي ،کازرون ،ايران
 2مرکز تحقيقات زيست فناوري دريايي خليجفارس ،پژوهشكده علوم زيست پزشكي خليجفارس ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
(دريافت مقاله -96/6/8 :پذيرش مقاله)99/9/3 :

چكيده
زمينه :جلبک دريايي سارگاسوم بوينوم ( )Sargassum boveanumنوعي جلبک قهوهاي است که داراي استفادههاي فراواني از جمله
در صنايع غذايي ،پزشكي و آرايشي بهداشتي ميباشد .با توجه به وجود اين جلبک در سواحل بوشهر و سهولت پرورش و تكثير آن ،با
پرورش آن ميتوان از فوايد زيادي بهره برد.
مواد و روشها :در اين مطالعه ،پس از جمعآوري نمونههاي جلبک مذکور از سه منطقه شوراي شهر ،نفتكش و بندرگاه استان بوشهر،
آمادهسازي نمونه و استحصال چربي ،تعيين ميزان چربي تام ،بررسي کمي و کيفي پارامترهاي ايندکس اسيدي ( ،)AVايندکس
پراکسيداسيون ( ،)PVضريب شكست ( )RIو همچنين شناسايي پروفايل اسيدهاي چرب ،توسط دستگاه کروماتوگرافي گازي مجهز به
آشكارساز يونيزاسيون شعلهاي ( )GC-FIDانجام شد.
يافتهها :ميزان ايندکس اسيدي در روغن استخراجي در منطقه شوراي شهر ،بندرگاه و نفتكش به ترتيب  ،0/72 ،0/73 ،0/73همچنين
عدد پراکسيد به ترتيب  0/75 ،0/74 ،0/75و ميزان ضريب شكست در هر سه منطقه  1412و ميانگين ميزان روغن در سه منطقه مذکور
بهترتيب معادل  14 ،12و  3درصد تعيين گرديد .در اين سه منطقه انواع اسيد چربهاي (،)C12( ،)C11( ،)C9( ،)C8( ،)C7( ،)C6
امگا 3-در مناطق شوراي شهر ،نفت کش و بندرگاه بهترتيب معادل  0/15 ،0/24 ،0/30درصد گزارش شد .همچنين ميزان درصد
پروتين استخراجي در وزن خشک معادل  15درصد گزارش شد.
نتيجهگيري :در سه منطقه مذکور ميزان اسيد چرب اشباع  91-87درصد ،اسيد چرب غير اشباع  8-10درصد و بيشترين مقدار اسيد
چرب مربوط به آراشيدونيک اسيد بود .ميزان اسيد چرب امگا  3بيشتر از اسيد چرب امگا  6در روغن اين جلبک تعيين گرديد .بنابراين
اهميت تغذيهاي آن نمايان ميشود و ميتواند پس از ارزيابيهاي سمشناسي و ايمني بهعنوان يک مكمل غذايي مورد استفاده قرار گيرد
که با توجه به آب و هواي جغرافيايي مناسب بوشهر پرورش اين جلبک پيشنهاد ميشود.
واژگان کليدي :اسيد چرب آزاد ،امگا ،3-امگا ،6-پروتئين ،سارگاسوم بونيوم ،گاز کروماتوگرافي
**کازرون ،گروه صنايع غذايي ،واحد کازرون ،دانشگاه آزاد اسالمي ،کازرون ،ايران
Email: yazdanpanah2004@gmail.com
*ORCID: 0000-0002-8760-0687
**ORCID: 0000-0001-9354-133X
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( )C19( ،)C18:0( ،)C18:1( ،)C18:3( ،)C17( ،)C16( ،)C15( ،)C14( ،)C13و ( )C20شناسايي شد .ميانگين ميزان امگا 6-به

سال بیست و چهارم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1400

 /15طب جنوب

و قادرند آب و هوا را پاک و تمیز نمايند و نیز دامداري

مقدمه
اقیانوسها چشمانداز عظیمي از مواد ،داروها و غذاهاي

را براي بشر سالمتر و سهلتر سازند ،کشاورزي را رونق

جديد را برروي ما ميگشايند و در عرصههاي پزشکي،

بخشند و از همه مهمتر غذاي انسان را سالمتر سازند.

کشاورزي ،علممواد ،شیمي فرآوردههاي طبیعي و

جلبکها قادرند سیستم ايمني انسان را تقويت کنند و

پاليشي زيستي کاربردهاي بسیاري دارند ( .)1بیش از 70
درصد سطح کره زمین را اکوسیستمهاي مختلف آبي

بسیاري از مواد معدني و اسیدهاي آمینه را به صورت
طبیعي و قابل جذب ،در اختیار انسان قرار دهند (.)5
آلگها5

شامل اقیانوسها ،درياها ،درياچهها ،خلیجها و رودخانهها

جلبکها که اصطالح ًا به آنها به زبان علمي

تشکیل ميدهند .اين پیکرههاي آبي که بهطرق مختلف با

ميگويند ،مانند گیاهان ،حاوي کلروفیل هستند و قابلیت

يکديگر در ارتباط ميباشند .نقش عمدهاي در نظام

فتوسنتز را دارند .آنها از دسته آغازيان محسوب ميشوند

جهاني محیط زيست ايفا ميکنند ( .)2دريا نه تنها

و قادرند با فتوسنتز مواد غیرارگانیک را به مواد ارگانیک

گسترهاي است که در اقتصاد جهاني و فعالیتهاي

تبديل کنند ( .)6جلبکهاي میکروسکوپي بهعنوان منبع

صنعتي تأثیرگذار است ،بلکه با رشد روزافزون

پاک و تجديدپذير در صنعت بیوتکنولوژي مورد استفاده

گردشگري دريايي و آبکاوي و توريسم زيرآبي ،نقش

قرار ميگیرند .ترکیبات روغني حاصل از آنها در صنايع

بيهمتايي را در اقتصاد نوين ايفا مينمايد ( .)3محیط

مختلفي نظیر صنايع غذايي ،پزشکي ،داروسازي و صنعت

زيست دريايي خلیجفارس شرايط اکولوژيک خاصي دارد

تولید بیوديزل يا سوخت زيستي کاربرد دارد ( .)7استفاده

و از اين محیط و منابع آن بهرهگیريهاي زيادي ميشود.

از جلبکهاي دريايي بهعنوان غذاي جايگزين حاوي

محیط خلیجفارس در زمره يکي از با ارزشترين زيست

پروتئین ،تمام اسیدآمینههاي ضروري ،ويتامینها ،مواد

بومهاي آبي جهان محسوب ميگردد که با وجود

معدني ،اسیدهاي چرب غیراشباع هستند ( .)8جلبک

متنوعترين روشهاي گرمسیري ،گونههاي مختلف
جانداران آبزي و غیره داراي شرايط بسیار ويژهاي است
( .)4از جمله جانداران آبزي درياها ميتوان به مرجانها،1

سارگاسوم يکي از منابع تهیه اسید آلژنیک است .بهعالوه
اين جلبک به عنوان کود و غذاي سالم کاربرد دارد.
جلبک سارگاسوم توانايي زيادي در جذب فلزات سنگین

خرچنگها ،تونیکتها ،2بريوزونها ،3خارپوستان،4

داشته و پليساکاريد استخراج شده از آن باعث کاهش

ماهیان و اسفنجها و نیز جلبکها اشاره کرد .جلبکهاي

کلسترول و تري گلیسیريد در موشهاي آزمايشگاهي

داراي اهمیت اکولوژيي وسیعي در محیط زندگيشان
هستند .تعدادي از جلبکهاي دريايي از منابع غذايي در

سواحل

ايران

گزارش

شده

است.

گونه

( )Sargassum boveanumبهطور گسترده و انبوه به

آسیا محسوب ميگردد که حاوي مواد مغذي ضروري نیز

صورت يک کمربند در سواحل رشد ميکند .اين جلبک

هستند .جلبکها از تواناترين و مفیدترين جانداران بوده

براي ماهيها و بيمهرگان به عنوان محل تخمريزي،
پرورش نوزادان و تغذيه محسوب ميگردد و نقش مهمي

1

Cnidaria
Tunicata
3 Bryozoans
4 Echinodermata

نیز در تولید اولیه ايفا مينمايد ( .)9بسیاري از عوامل در

2
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Algae
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دريايي از مهمترين تولیدکنندگان در محیطهاي دريايي،

شده است .تاکنون چندين گونه از جنس سارگاسوم در

نعيمي و همكاران

بررسي اسيدهاي چرب جلبک  Sargassum boveanumسواحل بوشهر 16/

نوري بر رشد گونه  )10( Sargassum thubergiiو

بهداشتي کاربردهاي فراوان دارد ( .)13امروزه از نظر

دامنه دمايي بر روي گونه )9( Sargassum horneri

علمي ثابت شده است که سطح و ترکیب کلسترول

بررسي شده است .بررسي رشد جلبک S.boveanum

سرم در بروز اترواسکلروز و نهايتاً بیماريهاي پیشرفته

توسط رفیعي ( )11نشان داد که اين جلبک در دماي 27

و حمالت قلبي مؤثر است و از سوي ديگر غلظت و

و  32درجه سانتيگراد و شدت نور  1200و 3300

ترکیب کلسترول سرم از طريق تغییر در نوع و مقدار

لوکس از بین ميرود.

چربي مصرفي در رژيم غذايي قابل اصالح است .نتايج

اسیدهاي چرب ضروري از قلب ،رگها ،اندام تناسلي،

تحقیقات علمي حاکي از آن است که اسیدهاي چرب

سیستم دفاعي و عصبي بدن محافظت ميکنند .بدن

اشباع با تعداد اتم کربن کمتر از  12و نیز اسید

براي ساخت و ترمیم غشاي سلولي و نیز سمزدايي و

استئاريک با  18اتم کربن هیچ تأثیري درتغییرات

غذا رساني به آنها نیاز دارد .کار اصلي اسیدهاي

کلسترول خون ندارند .درمقابل ،اسید میريستیک با 14

چرب ضروري تولید پروستاگالندينها است که تنظیم

اتم کربن بیشترين تأثیر را در افزايش لیپوپروتئین با

اعمالي مانند ضربان قلب ،فشار خون ،لخته شدن

دانسیته پايین ( )LDLو کاهش لیپوپروتئین با دانسیته

خون ،باروري و لقاح بوده است و نیز در عملکرد

بال ( )HDLدارد که در نتیجه کلسترول تام نیز افزايش

صحیح سیستم ايمني به وسیله کنترل التهابها و مقابله

مييابد و پس از آن بهترتیب اسید لوريک با  12اتم

با عفونتها نقش مهمي دارند .اسیدهاي چرب

کربن و اسید پالمیتیک با  16اتم کربن اثراتي مشابه

ضروري براي تشکیل سلسله اعصاب و کامل شدن

اسید میريستیک دارند (.)14

سیستم عصبي کودکان لزماند و پسرها بیشتر از

بنا به ارزش تغذيهايي فراواني که در جلبکها وجود

دخترها به آنها احتیاج دارند .اسیدهاي چرب امگا 6

دارد برآن گرديد که از بین جلبکها نوعي جلبک سبز

و امگا  3از متداولترين اسیدهاي چرب چند

به نام سارگاسوم بوينوم که در سواحل بوشهر به

غیراشباعي هستند که معمولً در روغنهاي گیاهي

سهولت رشد و تکثیر مييابند ،مورد مطالعه و آزمايش

نظیر آفتابگردان وجود دارد ،در تراکم پالکتهاي

قرار

خصوصیات

خوني ،تشکیل لخته و انقباض رگهاي خوني نقش

فیزيکوشیمیايي روغن استخراجي (ايندکس اسیدي،

دارند ( 12 ،8و .)14

ايندکس پراکسید و ضريب شکست نور) ،میزان و نوع

اسید چرب امگا  3به نور ،حرارت و اکسیژن بسیار

اسیدهاي چرب و همچنین تعیین میزان امگا  3و امگا

حساس است ،در نتیجه بايد در ظروف در بسته ،در

 6آن ،مورد بررسي قرار گیرد.

يخچال و دور از نور نگهداري شوند .از عوارض
کمبود امگا  3ميتوان به لغري ،خشکي پوست،

گیرد.

مقدار

روغن

کل،

مواد و روشها

افزايش تريگلیسريد و فشار خون و نیز آسیب به

مطالعه حاضر ،يک مطالعه مقطعي است که به شرح

بینايي و توانايي در يادگیري اشاره کرد ( .)12با توجه

زير انجام پذيرفت.

به اينکه اسید چرب آراشیدونیک 20 ،کربنه و اشباع
http://bpums.ac.ir
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رشد جلبکهاي دريايي مؤثراند .نظیر شدت نور و دوره

ميباشد ،در صنايعي نظیر صنايع غذايي ،آرايشي و

سال بیست و چهارم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1400

 /17طب جنوب

نمونهبرداري

ايندکس اسيدي ()AV

اين تحقیق در بهار و تابستان سال  1395به اجرا

ايندکس اسیدي مقدار هیدروکسید پتاسیم لزم براي

درآمده است .در اين پژوهش ،تعداد  9نمونه جلبک

خنثيکردن اسیدهاي چرب آزاد در يک گرم چربي است

گونه سارگاسوم از سه منطقه شهر بوشهر ،مناطق:

و بر حسب درصد اولئیک اسید بیان ميشود ( .)16به

شوراي شهر ،نفتکش و بندرگاه (از هر منطقه سه نمونه

نمونه روغن استخراج شده از جلبک گونه سارگاسوم

که هر نمونه نیز حاصل جمع آوري از يک ناحیه وسیع

بونیوم 10 ،تا  15قطره هگزان نرمال و  5قطره معرف فنل

بود) توسط غواصان پژوهشکده زيست فناوري دريايي

فتالئین اضافه و با سود  0/1نرمال تیتر گرديد .تیتراسیون

خلیجفارس دانشگاه علوم پزشکي بوشهر جمعآوري و

زماني که به مدت  13ثانیه رنگ صورتي کمرنگ پايدار

به آزمايشگاه سمشناسي و آنالیز دستگاهي آزمايشگاه

ايجاد شد ،متوقف شد .میزان آن بر حسب میليگرم بر

کنترل غذا و دارو شهر بوشهر انتقال و تا زمان آنالیز در

گرم سود محاسبه گرديد.

دماي  -20درجه سانتيگراد نگهداري گرديد.

( )wوزن نمونه )n( × 1000 /نرمالیته سود مصرفي ×
( )vحجم سود مصرفي = اسیديته
ايندکس پراکسيد ()PV
براي تعیـین ايندکس پراکسـید از روش يـدومتري
اسـتفاده شـد و نتايج بر حسب میلياکيوالن اکسیژن بر
کیلوگرم روغن گزارش شد ( .)17يک گرم روغن
استخراج شده از جلبک گونه سارگاسوم بونیوم و 6
میليلیتر حالل که مخلوط اسید استیک و کلروفرم به

شکل )1نمونهاي از جلبک گونه سارگاسوم بونیوم بدست آمده از
سواحل بوشهر

نسبت ( )1:2بود ،در يک ارلن  250میليلیتري مخلوط
شد .سپس  0/1میليلیتر پتاسیم يديد  1نرمال اضافه شد و
به مدت  1دقیقه ساکن گذاشته شد .بعد از گذشت 1

براي استخراج روغن نمونه از دستگاه سوکسله مدل

چند قطره چسب نشاسته به محلول اضافه و با سديم

( Buchiمدل  ،E-500آلمان) در درجه حرارت 70

تیوسولفات  0/2نرمال تیتر گرديد .با ظاهر شدن رنگ

درجه سانتيگراد ،طي سه مرحله تبخیر حالل ،آبکشي و

زلل و شفاف تیتراسیون متوقف شد .عدد پراکسید بر

خشککردن استفاده گرديد .جهت اندازهگیري چربي کل،

طبق فرمول زير محاسبه شد.

ابتدا نمونه جلبک ،وزن و پس از فرآيند استخراج چربي،

×1000نرمالیته×حجم تیتراسیون مصرفي=ايندکس پراکسید

روغن حاصله توزين گرديد .از نسبت وزن به دست آمده
به وزن نمونه اولیه ،مقدار درصد چربي کل بهدست
آمد (.)15
http://bpums.ac.ir
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استخراج روغن

دقیقه ،مخلوط شد .در مرحله بعد  6میليلیتر آب مقطر و

نعيمي و همكاران

بررسي اسيدهاي چرب جلبک  Sargassum boveanumسواحل بوشهر 18/

گیري شد ( .)17منشور رفراکتومتر توسط آب مقطر

در دماي  60درجه سانتيگراد در آون خشک شد .بخش

خطاگیري شد .اختالف عدد بدست آمده از  1/333در

محلول (پروتئین محلول) با استفاده از  HClيک مولر به

دماي 20درجه سانتيگراد برابر خطاي دستگاه است.

 4/5رسید و سوسپانسون حاصله در  1317گرم براي 12

سپس يک تا  2قطره از روغن در فاصله بـین  2منشور،

دقیقه و با استفاده از سانتريفیوژ به حالت محلول درآمد.

روي منشور زيرين قرار داده شد .در عدسي شیئي نگاه

بخش شناور دور ريخته شد و بخش سخت در فريز در

کرده و صفحه تنظیم گرديد .براي اين کار به کمک پیچ

دماي  - 47درجه سانتيگراد و در فشار  1/3پاسکال

بزرگ سمت راست ،صـفحه را به  2قسمت تاريک و

تعلیق شد (.)17

روشن تقسیم کرده به طوري که قسمت پايین تاريک و
قسمت بال روشن باشد .سپس به کمـک پـیچ کوچـک

کروماتوگرافي گازي

سمت راست ،طیف نوري بین  2نیم دايره میدان ديد ،به

مقدار يک میکرولیتر از نمونه متیل استر شده توسط

يک خط مرزي تبديل شد .اين خط طوري تقسیم شد

سرنگ میکرولیتري به کروماتوگرافي گازي تزريق شد

کـه در وسط ضربدر قرار گیرد و سپس عدد ضريب

( .)3جهت تعیین پروفايل اسیدهاي چرب از دستگاه

شکست نور از روي صفحه مدرج (عدسي چشمي)

کروماتوگرافي گازي ( ،)CP-Varian ،3800مجهز به

خوانده شد.

آشکارساز يونیزاسیون شعلهاي ( )FIDستون موئینه
( ،Bpx70 ،SGE Melbournاسترالیا) از جنس

بعد از پاکسازي ،جلبکها از يک الک با مش 0/85( 20

متر ،قطر داخلي ستون  0/22میليمتر و ضخامت فیلم

میليمتر) عبور داده شدند و سپس به اندازهاي پودر شدند

 0/25متر) استفاده گرديد .گاز هلیوم ( 99/99درصد

تا از يک الک با مش  0/24( 60میليمتر) عبور کنند .آرد

خلوص) با فشار  25بار به عنوان گاز حامل استفاده شد.

بهدست آمده به نسبت  1به  6با آب مخلوط شد و pH

دماي انژکتور و دتکتور يونیزاسیون شعلهاي بهترتیب 255

آن با استفاده از  NaOHيک مول اکي والن بر لیتر به 11

و  270درجه سانتيگراد بود .برنامه دمايي دستگاه در ابتدا

رسید و سپس براي  1ساعت در سانتريفیوژ ( PIT320

 125درجه سانتيگراد به مدت نیم دقیقه و سپس 150

 ،Rيونیورسال ،آلمان) در  400دور در دقیقه قرار گرفت.

درجه سانتيگراد با سرعت  250درجه سانتيگراد بر

سپس سوسپانسون بدست آمده از الک با مش 0/19( 80

دقیقه به مدت  2دقیقه و در نهايت  200درجه سانتيگراد

میليمتر) و با مش  0/14( 100میليمتر) عبور داده شد تا

با سرعت  25درجه سانتيگراد بر دقیقه به مدت  90دقیقه

بخشهاي فیبري از بخش مايع که شامل نشاسته و

بود .کروماتوگرام حاصل از تزريق توسط نرمافزار

پروتئین بود ،جدا شود .رسوب جامد  3مرتبه با نسبت 1

( )GC workstation version 6.41ترسیم و براساس

به ( 3آب /بخش جامد) با آب مقطر شسته شد .بخش

زمان

منحني

خارج نشده در يک گیرنده پالستیکي جمعآوري و براي

( ،)Peak Areaنوع اسیدهاي چرب و درصد آنها

 30دقیقه در دماي اتاق نگهداري شد .تفاله در دماي 60

محاسبه گرديد (.)3

درجه سانتيگراد در آون خشک شد .بخش محلول نیز
http://bpums.ac.ir
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و

سطح

زير
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درصد پروتئين

سیلیکاي ذوب شده از نوع فاز پیوندي (طول ستون 30

سال بیست و چهارم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1400

 /19طب جنوب

تجزيه و تحليل آماري
اطالعات آماري سه منطقه با استفاده از آزمون تجزيه
واريانس مورد بررسي قرار گرفت .در تجزيه و تحلیل
دادهها از نرمافزار  SPSSويرايش  18در سطح معنيداري
 0/05و جهت رسم نمودار از نرمافزار  Excelاستفاده

نتايج حاصل از میانگین ايندکس اسیدي مخلوط
روغنهاي استخراجي از جلبک سارگاسوم بونیوم در
مناطق سهگانه شوراي شهر ،بندرگاه و نفتکش استان
بوشهر در جدول  2نشان داده شده است.

گرديد .مقايسه مربوط به اسیدهاي چرب با آزمون

جدول  )2بررسي ميزان انديس اسيدي استخراجي

کروسکال والیس ( )kruskal wallisانجام گرفت.

از جلبک سارگاسوم بونيوم

مقايسه اسیدهاي چرب دو منطقه با Mann-WhitneyU

انجام گرديد.

يافتهها

مكان

ايندکس (اسيدي درصد اولئيک اسيد)

شوراي شهر

0/ 73 ± 0/022

بندرگاه

0/ 73 ± 0/067

نفتکش

0/72 ± 0/098

نتايج نشان داد که مقدار روغن استخراجي از جلبک

پروفايل اسيدهاي چرب

دريايي  3درصد بود و تعداد  16اسید چرب با مقادير

در منطقه شوراي شهر بوشهر ،اسیدهاي چرب کاپروئیک

متفاوت در روغن آن يافت شد.

اسید ( ،)C6انانتیک اسید ( ،)C7کاپريلیک اسید (،)C8

نتايج حاصل از میانگین ايندکس پراکسیداسیون مخلوط

پالرگونیک اسید ( ،)C9آندسیلیک اسید ( ،)C11لوريک

روغنهاي استخراجي از جلبک سارگاسوم بونیوم در

اسید ( ،)C12تري دي سیلیک اسید ( ،)C13میريستیک

مناطق سهگانه شوراي شهر ،بندرگاه و نفتکش استان

اسید ( ،)C14نپتادسیلیک اسید ( ،)C15پالمیتیک اسید

بوشهر در جدول  1نشان داده شده است.

( ،)C16مارگاريک اسید ( ،)C17اسید لینولنیک (،)C18:3
الولئیک اسید ( ،)C18:1استئاريک اسید (،)C18:0

جدول  )1بررسي ميزان ايندکس
پراکسيد روغن استخراجي از جلبک

نونادسیلیک اسید ( ،)C19آراشیدونیک اسید ( )C20با
مقادير متفاوت يافت گرديدند (جدول .)3

سارگاسوم بونيوم
شوراي شهر

0/75 ± 0/34

بندرگاه

0/74 ± 0/087

نفتکش

0/75 ± 0/057

جدول  )3ميزان اسيد چرب موجود در جلبک سارگاسوم بونيوم در منطقه شوراي شهر بوشهر -ايران
رديف

نوع
اسيد چرب

اسيد چرب( ±)%انحراف
معيار

p-value

رديف

نوع
اسيد چرب

اسيد چرب( ±)%انحراف
معيار

p-value

1
2
3
4
5
6
7
8

C6
C7
C8
C9
C11
C12
C13
C14

0/ 0±2983/5180
0/0±5280/0191
0/0±1851/0528
2/0±2530/0445
0/0±4852/1092
0/0±2529/0451
4/0±8096/3400
0/0±5666/0084

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

9
10
11
12
13
14
15
16

C15
C16
C17
C18:3
C18:1
C18:0
C19
C20

5/0±1889/0078
11/0±3611/0327
3/0±7786/0399
10/7316 0±/1686
11/0±1561/0878
19/0±0710/1637
2/0±6249/0100
36/0±0395/0125

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

http://bpums.ac.ir
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مكان

ايندکس پراکسيد ( %وزني)

بررسي اسيدهاي چرب جلبک  Sargassum boveanumسواحل بوشهر 20/

نعيمي و همكاران

در منطقه نفتکش بوشهر اسیدهاي چرب کاپروئیک

( ،)C16مارگاريک اسید ( ،)C17اسید لینولنیک (،)C18:3

اسید ( ،)C6انانتیک اسید ( ،)C7کاپريلیک اسید (،)C8

الولئیک اسید ( ،)C18:1استئاريک اسید (،)C18:0

پالرگونیک اسید ( ،)C9آندسیلیک اسید ( ،)C11لوريک

نونادسیلیک اسید ( ،)C19آراشیدونیک اسید ( )C20با

اسید ( ،)C12تريدي سیلیک اسید ( ،)C13میريستیک

مقادير متفاوت يافت گرديدند (جدول .)4

اسید ( ،)C14نپتادسیلیک اسید ( ،)C15پالمیتیک اسید
جدول  )4ميزان اسيد چرب موجود در جلبک سارگاسوم بونيوم در منطقه نفتكش بوشهر-ايران
نوع

اسيد چرب( ±)%انحراف

اسيد چرب

معيار

1

C6

0/0±0983/330

0/001

2

C7

1/0±5080/080017

0/001

10

3

C8

0/0±0051/082

0/001

11

C17

4

C9

0/0±0030/063

0/001

12

C18:3

5

C11

0/0±0052/046

0/001

13

C18:1

6

C12

0/0±3129/066

0/001

14

C18:0

7

C13

9/0±8056/394

0/001

15

C19

8

C14

0/0±4466/023

0/001

16

C20

رديف

نوع

p-value

رديف
9

C15
C16

اسيد چرب

اسيد چرب( ±)%انحراف معيار

p-value

0/0±0877/057

0/001

10/0±2611/028

0/001

2/0±0087/066

0/001

10/0±5341/057

0/001

11/0±2471/037

0/001

20/0±0630/079

0/001

1/0±2454/036

0/001

28/0±5588/049

0/001

در منطقه بندرگاه بوشهر اسیدهاي چرب کاپروئیک

( ،)C16مارگاريک اسید ( ،)C17اسید لینولنیک (،)C18:3

اسید ( ،)C6انانتیک اسید ( ،)C7کاپريلیک اسید (،)C8

اسیدالولئیک ( ،)C18:1استئاريک اسید (،)C18:0

پالرگونیک اسید ( ،)C9آندسیلیک اسید ( ،)C11لوريک

نونادسیلیک اسید ( ،)C19آراشیدونیک اسید ( )C20با

اسید ( ،)C12تري ديسیلیک اسید ( ،)C13میريستیک

مقادير متفاوت يافت گرديدند (جدول .)5

اسید ( ،)C14نپتادسیلیک اسید ( ،)C15پالمیتیک اسید
جدول  )5ميزان اسيد چرب موجود در جلبک سارگاسوم بونيوم در منطقه بندرگاه بوشهر -ايران
نوع اسيد

1

C6

0/0±1952/1440

0/001

9

C15

2

C7

3/0±4268/0822

0/001

10

C16

3

C8

7/0±4105/0428

0/001

11

C17

4

C9

0/0±2819/0650

0/001

12

C18:3

5

C11

1/0±8124/0666

0/001

13

C18:1

6

C12

0/0±9517/0581

0/001

14

C18:0

7

C13

2/0±3078/3292

0/001

15

C19

8

C14

0/0±7643/0387

0/001

16

C20

رديف

5/0±7381/0607

0/001

9/0±5806/0516

0/001

4/0±3542/1017

0/001

8/0±1495/0830

0/001

9/0±1710/0693

0/001

18/0±5306/2828

0/001

3/0±2114/0929

0/001

30/0±0131/0590

0/001

نتايج حاصل از آزمون آماري نشاندهنده اين مطلب

 C19بین مناطق شوراي شهر و بندرگاه و نیز بین منطقه

ميباشد که میزان اسیدهاي چرب ،C9 ،C8 ،C7 ،C6

بندرگاه و نفتکش داراي اختالف معنيداري بودند.

،C18:3 ،C18:1 ،C18:0 ،C17 ،C16 ،C15 ،C13 ،C12 ،C11
http://bpums.ac.ir
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اسيد چرب(±)%انحراف معيار

p-value

رديف

چرب

نوع اسيد چرب

اسيد چرب( ±)%نحراف معيار

p-value

سال بیست و چهارم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1400

 /21طب جنوب

میزان پروتئین موجود در جلبک گونه سارگاسوم

 0/73 ،0/73و  0/72و ايندکس پراکسید در مناطق

بونیوم جدول  6نشان داده شده است.

بندرگاه ،نفتکش و شوراي شهر نیز بهترتیب ،0/74
 0/75و  0/75بودند .همچنین میزان ضريب شکست

جدول  )6ميزان پروتئين جلبک گونه سارگاسوم بونيوم

در دماي  26درجه سانتيگراد در روغن استخراجي

رديف

ترکيبات شيميايي

مقدار

1

درصد پروتین در وزن خشک (گرم 100 /گرم)

15

معادل  1412اندازهگیري شد .میانگین میزان امگا  3و

2

درصد رطوبت(گرم 100 /گرم)

74/38

امگا  6در روغن جلبک سارگاسوم در مناطق شوراي

مقدار روغن در هر سه منطقه شوراي شهر ،بندرگاه و

شهر ،نفتکش و بندرگاه بهترتیب معادل ( 5/59و

نفتکش 3درصد تعیین گرديد .میزان ايندکس اسیدي

 5/31( ،)2/06و  )1/31و ( 3/14و  )0/5گزارش

در منطقه شوراي شهر ،بندرگاه و نفتکش به ترتیب

گرديدند (جدول .)7

جدول  )7ويژگيهاي روغن جلبک سارگاسوم بونيوم سواحل بوشهر -ايران
ايندکس

ايندکس

ضريب

اسيدي

پراکسيد

شكست

()AV

()PV

()RI

2/06

0/73

0/75

1412

0/72

0/75

1412

0/73

0/74

1412

ميزان روغن

SFA
()%

MUFA
()%

PUFA
()%

3

88/58

3/33

7/65

5/59

نفتکش

3

90/36

2/01

6/62

5/31

1/31

بندرگاه

3

91/13

91/13

3/73

3/14

0/5

مكان

کل ()%

شوراي شهر

بحث
میزان روغن کل در نمونه هاي جلبک سارگاسوم
بونیوم مناطق شوراي شهر نفتکش و بندرگاه سواحل
بوشهر -ايران 3 ،درصد اندازهگیري شد.

6 3

اسید ،تري ديسیلیک اسید ،میريستیک اسید،
پالرگونیک اسید ،پنتاسیلیک اسید ،پالمتیک اسید،
اندسیلک اسید ،مارگاريک اسید ،استئاريک اسید،
نونادسیلیک اسید ،آراشیديک اسید ،کاپريلیک اسید

بررسي آزمايشهاي انجام شده بر روي نمونههاي

تعیین گرديد .اسیدهاي چرب غیراشباع شامل اولئیک

جلبک سارگاسوم مناطق شوراي شهر نفتکش و

اسید با يک پیوند دوگانه و لینولنیک اسید سه پیوند

بندرگاه سواحل بوشهر -ايران ،مشخص گرديد که
اسیدهاي چرب ، C16 ،C15 ،C14 ،C13 ،C12 ،C10 ،C6

 C20 ،C19 ، C18:3،C18:1 ،C18:0 ،C17بوده است.
بیشترين میزان اسید چرب مربوط به اسید چرب اشباع
 C20و  C18:0بود.

مطالعه اخیر نشان داد که لینولنیک اسید (امگا )3-که
جزء اسیدهاي چرب ضروري براي بدن ميباشد به
مقدار قابل مالحظهايي در روغن اين جلبک وجود
دارند .طي آزمايشهاي انجام شده ،اسید چرب
آراشیدونیک ( )C20در هر سه منطقه با میانگین مقدار

از بین اسیدهاي چرب بدست آمده از اين جلبک

 35درصد بیشترين مقدار را به خود اختصاص داده بود.

حدود  91-87درصد اسید چرب اشباع و 8-10

در مطالعات روحاني قادي کاليي و همکاران (،)18

درصد اسید چرب غیراشباع بودند .اسیدهاي چرب
اشباع شامل کاپروئیک اسید ،انانتیک اسید ،لوريک
http://bpums.ac.ir
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()Banamoon

(،)19

مورالیدار

( )Muralidharو همکاران ( )20و پريرا ( )Pereiraو
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جلبک سارگاسوم حاوي اسیدهاي چرب نظیر

دوگانه گزارش گرديد.

نعيمي و همكاران

بررسي اسيدهاي چرب جلبک  Sargassum boveanumسواحل بوشهر 22/

که مقدار اسید چرب اشباع ( )SFAبیشتر از اسید

بیشترين مقدار اسید چرب اشباع در اين مطالعه

چرب غیر اشباع ( )UFAبوده و فراوانترين میزان

همانند مطالعه اخیر را پالمتیک اسید بهترتیب با

اسید چرب را اسید پالمتیک با مقادير بهترتیب

میانگین حدود  70و  35درصد به خود اختصاص

 57/8 ،34 ،45 ،50و  50/11درصد به خود اختصاص

داده بود .بانامون ( )19بر روي میزان چربي و ترکیب

داده است که در مقايسه با مطالعه حاضر که بیشترين

اسیدهاي چرب  20گونه جلبک سواحلي منکه شامل

میزان اسید چرب ،اسید چرب اشباع ( )SFAو

چندين گونه جلبکهاي سبز ،قرمز و قهوهايي است

مخصوصاً پالمتیک اسید با میانگین مقدار  35درصد

مطالعاتي انجام دادهاند که از بین جلبکهاي سبز

ميباشد ،مطابقت دارد.

نتايج آنالیز بهروش گاز کروماتوگرافي بر روي جلبک

در بررسي و مقايسة نتايج اخیر با نتايج روحاني قادي

اولوا لکتوکا ( )Ulva lactucaنشان داد که میزان

کاليي و عبدالعلیان ( )18که برروي نمونه کاهوي

روغن در اين نوع جلبک  4درصد و اسیدهاي چرب

دريايي سواحل خلیجفارس انجام گرديده بود،

غالب در اين گونه جلبک شامل ،C18 ،C16

مشخص گرديد که میزان روغن کل در هر دو مطالعه

 C18:3 ،C18:2 ،C18:1که بهترتیب با مقادير

معادل  3درصد ميباشد.

 11/2 ،6/5 ،19/2 ،1/5 ،46/3گزارش گرديد .در

نتايج مطالعات حاضر نشان ميدهد در هر سه منطقة

مطالعة اخیر که در ساحل شوراي شهر بوشهر -ايران

نمونهبرداري شده (شوراي شهر ،نفتکش و بندرگاه)

انجام گرديد .میزان چربي کل معادل  3درصد و

میزان امگا 3-بیشتر از امگا 6-بوده است ،میزان امگا-

مقدار اسیدهاي چرب ذکر شده بهترتیب ،39/96

 3بهترتیب معادل ( )3/14 ،5/3 ،5/5و میزان امگا6-

 5/59 ،2/06 ،33/3 ،5/8گزارش گرديدند .مطالعة

بهترتیب معادل ( )0/5 ،1/31 ،2/06گزارش گرديد که

طبرسا و همکاران ( )23بر روي جلبک اولوا لکتوکا

با مطالعة پريرا و همکاران ( )21که بهترتیب با میزان

انجام گرديد و آنالیز روغن استخراجي از اين نوع

( 18و  )5/65مطابقت داشت ولي در مطالعة روحاني

جلبک نشان داد که میزان اسیدهاي چرب ،C12

قادي کاليي و همکاران ( )18که در سواحل

 C18:2، C18 ،C16 ،C14و  C18:3بهترتیب برابر

خلیجفارس انجام گرديد مطابقت نداشت و میزان

با  4/89 ،2/44 ،34/33 ،5/53 ،6/03و  2/77بودند

امگا 3-کمتر از میزان امگا 6-بوده است ( 4/8و

که در مقايسه با مطالعة اخیر ،در منطقة نفتکش استان

 .)5/1اين موضوع را ميتوان به تغییرات فصلي و

بوشهر -ايران اين مقادير بهترتیب برابر با ،2/95

تغییر عوامل زيست محیطي و غیره نسبت داد .نتايج

 5/31 ،1/31 ،5/94 ،4/37 ،4/35بودند .مورالیدار و

مطالعات اخیر برروي جلبک سارگاسوم بونیوم ،با

همکاران ( )20در سواحل شرقي هند بر روي میزان

نتايج خیري و همکاران ( )22در سواحل اسکندريه

چربي و ترکیب اسیدهاي چرب سه گونه جلبک اولوا

مصر نشان داد که میزان چربي کل در هر دو مطالعه

لکتوکا،

ويجتي

تقريباً مشابه و بهترتیب معادل  3و  4درصد گزارش

( )Sargassum wightiiو کاپافیکوس آلوارزي

گرديدند و نیز در هر دو مطالعه میزان اسید چرب

(  )Kappa phycusalvareziiمطالعاتي انجام دادند.
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همکاران ( )21و ديگر مطالعات ،نشان داده شده است

اشباع بیشتر از اسید چرب غیراشباع بود .همچنین،

 /23طب جنوب

سال بیست و چهارم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1400

آنها میزان اسید چرب امگا 6-را نیز بهترتیب برابر با

که در بین مطالعات بررسي شده بیشترين میزان اسید

 5/1 ،5/53 ،5/48و میزان امگا 3-را در دو گونه اول

چرب اشباع ( )SFAدر مطالعه اخیر در منطقة

بهترتیب معادل  3/15و  4/25گزارش کردند و مطالعة

بندرگاه با میزان  91/13درصد و کمترين میزان آن در

اخیر میزان امگا 3-در منطقههاي شوراي شهر،

مطالعه طبرسا و همکاران ( )23با میزان  48/34درصد

نفتکش و بندرگاه بهترتیب  5/31 ،5/59و  3/14و

گزارش گرديد .همچنین بیشترين و کمترين میزان

میزان امگا 6-برابر با  1/31 ،2/06و  0/5گزارش شد.

اسید چرب غیر اشباع ( 43/5( )UFAو )8/08

در مطالعة مورالیدار میزان امگا 3-در گونه اولو

بهترتیب در مطالعة بانامون ( )19و مطالعه اخیر در

الکتوکا با میزان امگا 3-در مطالعة اخیر حاصل از

منطقة بندرگاه بوشهر ،گزارش گرديد .طبرسا و

منطقه بندرگاه با مقادير بهترتیب  3/15و 3/14

همکاران ( )23مقايسة میزان اسید چرب بین دو

مطابقت دارد .مطالعه پريرا و همکاران ( )21بر روي

جلبک قرمز گراسیالريا سالیکورنیا ( Gracilaria

اسیدهاي چرب کاهوي دريايي سواحل پرتغال ،انجام

 )salicorniaو جلبک سبز اولوا لکتوکا را انجام

گرديد؛ در اين مطالعه مشخص گرديد که اسید چرب

دادند و میزان اسید چرب اشباع و غیراشباع را در

غالب در روغن کاهوي دريايي ،پالمتیک اسید با

جلبک قرمز گراسیالريا سالیکورنیا بهترتیب (48/92

میزان  59درصد ميباشد که در مطالعة اخیر نیز

و  )33/66و در جلبک سبز اولوا لکتوکا ( 48/34و

پالمتیک اسید بیشترين مقدار را در بین ساير

 )29/95گزارش کردند .در مطالعة پريرا و همکاران،

اسیدهاي چرب با میانگین میزان  35درصد دارا بود.

با بررسي پروفايل اسیدهاي چرب در جلبک

نکتة قابل توجه اين است که در هیچ يک از مطالعات

سارگاسوم به میزان  59/04و  40/96درصد بهترتیب

محققین مورد بحث ،اسید چرب کاپرئیک ()C6

اسیدهاي چرب اشباع و غیر اشباع دست يافتند (.)21

يافت نگرديده بود.
اسیدهاي چرب اشباع در مناطق شوراي شهر ،نفتکش

با توجه به نتايج به دست آمده به نظر ميرسد که

و بندرگاه استان بوشهر بهترتیب معادل ،88/58

جلبک سارگاسوم بونیوم نمونهگیري شده از سواحل

 91/13 ،90/36و مجموع میزان اسیدهاي چرب

مشخص شدة شهر بوشهر با وجود اسیدهاي چرب

غیراشباع در اين سه منطقه بهترتیب برابر با ،10/98

مطلوب مختلف و اسیدهاي چرب ضروري و

 8/62و مجموع میزان اسیدهاي چرب غیراشباع در

همچنین دارا بودن ايندکسهاي اسیدي و پراکسید

اين سه منطقه بهترتیب برابر با  8/62 ،10/98و 8/08

مناسب ،ميتواند بهعنوان يک منبع غني و کاربردي

مشاهده گرديدند که در مقايسه با مطالعات ديگر

بعد از آنالیزهاي سمشناسي دقیق و در صنعت غذا و

محققین مورد بررسي ،بايد بیان گردد که در تمامي

دارو ،آرايشي بهداشتي و نیز ساير صنايع (بسته به

آنها میزان اسیدهاي چرب اشباع بیشتر از اسیدهاي

غلطت اسید چرب و پارامترهاي اقتصادي) مورد

چرب غیراشباع ميباشد ،ولي مقدار آنها در

استفاده قرار گیرد و نیز با توجه به فراواني آن در

مطالعات مختلف ،متفاوت ميباشند .شايان ذکر است

سواحل شهر بوشهر ميتوان آن را تکثیر کرد و
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Abstract
Background: Sargassum boveanum is a kind of brown alga with many uses in food industries, medicine,
and cosmetics. Given the presence of the algae in the Bushehr coasts and its ease of breeding, we can
enjoy its numerous benefits.
Materials and Methods: In this study, samples of S. boveanum were collected from Shoraye-shahr,
Naftkesh and Bandargah districts of Bushehr province, and prepared for extraction of total fat, quantitative
and qualitative study of acid value (AV), peroxidation value (PV), refractive index (RI) and fatty acid
profile by gas chromatography equipped with flame ionization detector (GC-FID).
Results: AV was found 0.73, 0.73 and 0.72, and PV was found 0.75, 0.74 and 0.75 respectively in Shoraye-shahr, Naftkesh and Bandargah districts. RI was found 1412 in all the three regions. Mean amount of
oil was found 12%, 14%, and 3% respectively in samples from Shoraye-shahr, Naftkesh and Bandargah
districts. Different fatty acids were identified in the samples collected from these regions: (C6), (C7), (C8),
(C9), (C11), (C12), (C13), (C14), (C15), (C16), (C17), (C18:3), (C18:1), (C18:0), (C19), (C20) were
identified. The mean amount of omega-6 to omega-3 were 0.30%, 0.24% and 0.15%, respectively in
samples from Shoraye-shahr, Naftkesh and Bandargah districts. Furthermore, the percentage of extracted
protein in dry matter was 15%.
Conclusion: In the three regions, the amount of saturated fatty acids was 87%-91%, unsaturated fatty
acids comprised 8%-10%, and the highest amount of fatty acid pertained to arachidonic acid. The amount
of omega-3 was higher than that of omega-6 in the oil of this algae. Therefore, it has high nutritional
value, and can be used as a dietary supplement after toxicological and safety evaluations. Due to the
suitable geographical climate of Bushehr province, it is recommended to cultivate the alga.
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