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 قات، آموزش و ترویج  کشاورزیسازمان تحقی ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور-1

 

 5931 آذرتاریخ پذیرش:                                    5934 آذر تاریخ دریافت:

 

 چکیده
شیمیایی گیاه دریایی سارگاسوم  جمع آوری شده از سه ایستگاه در هر یک از شش -در این بررسی تغییر ترکیبات تقریبی

بدست آمد. گیاه پس از جمع آوری  شستشو، خشک و پودر شده  به آزمایشگاه   منطقه ساحلی استان سیستان و بلوچستان
         ، چربی کل HPLCمنتقل و پروتئین کل)درصد وزن خشک( با روش کجلدال، اسید های آمینه با بهره گیری از دستگاه 

استرهای اسید های چرب( )متیل  FAMES)درصد وزن خشک(  با روش سوکسله و اسید های چرب ضروری با تعیین میزان 
توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی، کربوهیدرات ) درصد وزن خشک( با روش فنل سولفوریک اسید، ویتامین ها با استفاده از 

، خاکستر با روش سوختن در کوره، مواد معدنی با کمک گرفتن از روش های فلیم فتومتری و آستاگزانتین  HPLCدستگاه 
مورد بررسی   SPSSبرنامه  PP plotتومتری اندازه گیری و پس از تایید نرمال بودن میانگین ها با نیز از روش  اسپکتروف

ای آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که سارگاسوم جمع آوری شده از ساحل طیس  به شکل خشک دارای مقایسه
کربوهیدرات  2/5(p>0.05)EF  ،00/2±55/00(، p>0.05درصد چربی) 51/0±51/2(، p<0.05درصد پروتئین) 51/5±51/9
(p>0.05 ،)10/55±51/200  500کیلو کالری بر (گرم ماده خشک انرژیp<0.05 ،)00/5±55/55  درصد مواد

 55/501±00/5و  (p<0.05گرم ماده خوراکی ) 500گرم کمپلکس ویتامین ها در میلی 15/551± 18/50( و p<0.05معدنی)
آوری شده از مناطق ( می باشد که نسبت به پنج تیمار جمعp<0.05م  وزن خشک نمونه )گر 500میکرو گرم آستاگزانتین در 

برداری  دارای ارزش غذایی باالتری است. همچنین پروفایل اسید های چرب ضروری بین تیمارهای مختلف اختالف دیگر نمونه
پروفایل  طیس باالترین بوده است ولی (که در مورد نمونه های بدست آمده از ساحلp<0.05معنی دار آماری نشان داد )

 (.p>0.05های آمینه بجز لوسین، هیچ اختالف آماری بین تیمارهای مناطق جغرافیایی نشان نداد)اسید
 

 ترکیبات  شیمیایی، استان سیستان و بلوچستان ،Sargassum ilicifolium کلمات کلیدی:

 

 
 
 
 

 
 نویسنده مسئول *
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 مقدمه
ن تن جلبك های دریایی جمع میلیو 8در دنیا ساالنه 

آوری می شوند که بخش اعظم آن به جلبك هایی 
اختصاص دارند که به ساحل ریخته می 

 53(. برداشت تجاری آن در McHugh, 2003شوند)
کشور جهان از نیمكره شمالی تا جنوبی، در آبهای سرد، 
معتدل تا استوایی صورت می گیرد. در ایران جلبك های 

جنوبی ایران)از پسابندر تا انتهای دریایی در سواحل 
استان بوشهر(مشاهده شده که بر اساس تقسیم بندی 
گیاه شناسان از هر سه گروه جلبك سبز یا کلروفیت، 
قهوه ای یا فیتوفیت و قرمز یا ردوفیت در این مناطق 

( نشان 1533وجود دارند.  مطالعه اژدری و همكاران )
سواحل   داد که  جلبك های به ساحل ریخته شده

دریای عمان که عمدتا از جنس سارگاسوم است، به 
تن در سال می رسند هر چند قرنجیك و  0222حدود 

تن در سال  322این میزان را  1531همكاران در سال 
برآورد نمودند.  جلبك ها اهمیت های زیادی را در 
بخش زیستی کره زمین و به خصوص زندگی انسانی 

توان به استخراج برخی مواد دارند از مهمترین آنها می 
صنعتی و استفاده مستقیم غذایی بدلیل ارزش غذایی 

(. 1531باالی آنها، اشاره نمود)حافظیه و همكاران،
استفاده از آنها به عنوان غذا، کود، مواد اولیه  و استخراج 

 & Kirkmanمواد  صنعتی به اثبات  رسیده )

Kendrick, 1997; Robledo &Freile-Pelegrin, 

1997; Guiry, 2010; Lim & Akiyama, 1995; 

Finnie & Van Staden, 1985; Blunden, 1991 ،)
همچنین با دارا بودن  مواد فعال زیستی  مثل آنتی 

 ,Tronoبیوتیك ها،  آنتی ویروس ها و ضد قارچ ها )

1999, Bazes et al., 2006;  Bansemir et al., 

(کاربرد هایی زیادی پیدا نموده اند بطوریكه کشت 2006
( Wu & Pan, 2006و پرورش آنها توسعه  یافته است)

لذا بررسی ارزش بیوشیمیایی این جلبك های به ساحل 
ریخته شده در سواحل جنوبی ایران )که متاسفانه 

نه  تاکنون هیچ استفاده اقتصادی از آنها صورت نگرفته(،
شیمیایی غذایی آنها  -تنها به ارزیابی ترکیبات تقریبی

کمك خواهد کرد، بلكه پتانسیل منابع پروتئین، چربی، 
کربوهیدرات، ویتامین ها و مواد معدنی موجود در آنها را 
برای مقاصد تجاری در دسترس بهره برداران  قرار 

( از این Chapman & Chapman, 1980خواهد داد)
دریایی به عنوان جایگزین برخی ترکیبات  رو از گیاهان

غذایی جیره حیوانات پرورشی و از جمله آبزیان  به 

، صدیق Hafezieh et al., 2012خصوص میگو )
و  1583زرشناس و خلیل پذیر،  -1533مروستی، 

(  Cuzen et al., 2004، 1532عبدالعلیان و همكاران، 
 Zaman nejadو حتی ماهی قزل آالی رنگین کمان )

& Hafezieh, 2014 می توان بهره برد حتی بصورت )
مستقیم می توانند در سبد غذایی انسانی جای گیرند. با 
این وجود بسته به منطقه صید و زمان صید می توانند 
ارزش غذایی متفاوتی داشته باشند که به میزان ترکیبات 
غذایی در دسترس آنها بستگی دارد. حتی ویسكوزیته 

تی آنها نیز بسته به محل و زمان صید برخی مواد صنع
)آبكنار و همكاران،  یا جمع آوری، متفاوت خواهد بود

(. در این مطالعه که با هدف استفاده بهینه از این  1532
گیاه دریایی در جیره غذایی آبزیان پرورشی انجام 
گردید، ضمن شناسایی مناطق جمع آوری شش گانه 

در  (Sargassum ilicifolium) گیاه دریایی سارگاسوم
سواحل استان سیستان و بلوچستان، در زمان مشخص 

، کلیه آنالیزهای ارزش تقریبی  1533بین مهر تا آبان ماه 
و شیمیایی غذایی از جمله پروتئین، چربی، کربوهیدرات، 
مواد معدنی، ویتامین ها، اسید های چرب و اسید های 

سه گانه  آمینه و همچنین آستاگزانتین در ایستگاه های 
 مناطق فوق اندازه گیری گردید. 

  
 ها  مواد و روش

 جمع آوری نمونه و آماده سازی جلبک 
جلبك سارگاسوم به ساحل ریخته شده از سه ایستگاه 
در هر یك از مناطق شش گانه ساحلی استان سیستان و 

ایستگاه( طی ماه های مهر تا آبان 18بلوچستان )جمعا 
بالفاصله بعد از برداری نموده،  اقدام به نمونه 1533سال 

 جمع آوری جلبك نمونه ها بصورت ابتدایی تمییز )جدا
نمودن ذرات شن و ماسه و دیگر ارگانیسم های چسبیده 

، به آزمایشگاه به تال جلبكی( و با آب دریا شستشو شده
و به نیز نمونه ها مجددا با آب شیرین منتقل و در آنجا 

د چسبنده شستشو برداشت کامل مواد زائمنظور 
 . ندگردید

 ، در شرایط آفتاب آب اضافه گرفتننمونه ها بعد از     
پودر آسیاب به اندازه میكرون خشك و به کمك دستگاه 

میكرون عبور داده  022گردیده و سپس از خالل الك 
تا آماده ارائه به آزمایشگاه برای آنالیزهای  شد

شش   موقعیت جغرافیایی 1بیوشیمیایی گردد.جدول 
منطقه جذر و مدی نمونه برداری گیاه دریایی را نشان 

 می دهد.

http://www.seaweed.ie/guiry/index.html
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 : طًل ي عزض جغزافيبيي شزايط سيستگبَي مىبطق جمع آيري ومًوٍ جلبك  سبرگبسًم  سًاحل سيستبن ي بلًچستبن1جديل 
 

 

 
 : ايستگبٌ َبي ومًوٍ بزداري جلبك اس سًاحل سيستبن ي بلًچستبن1شكل 

 

 ,AOACاوداسٌ گيزي تزكيببت غذايي جلبك )

1999 :) 

 اوداسٌ گيزي چزبي
گزم اس جلبک را در يک كبغذ صبفي بذقت ٍسى  2حذٍد 

در خشک كي الكتزيكي بِ هذت سِ سبعت  كزدُ ٍ
خشک ٍ  هحتَيبت كبغذ را بِ خَبي در آى پيچيذُ، در 

ي هخصَص استخزاج اًگشتبًِ گذاشتِ ٍ درٍى لَلِ
چزبي قزار دادُ هي شَد. در ببلي تِ گزدي كِ قبالً 

هيلي ليتز دي اتيل  100خشک ٍ بذقت ٍسى شذُ حذٍد 
 8تب  6، بِ هذت اتز ريختِ، پس اس ٍصل كزدى بِ دستگبُ

سبعت بِ طَر هالين حزارت دادُ هي شَد. پس اس ايي 
هذت، اتز را تبخيز كزدُ، فالسک را بِ هذت ًين سبعت 

درجِ سبًتيگزاد قزاردادُ ٍ  100در خشک كي بب دهبي 
 پس اس سزد كزدى تَسيي هي شَد.

 سپس درصذ چزبي را اس فزهَل سيز هحبسبِ هي ًوبيين :
 هحبسبِ 

       

 1اوداسٌ گيزي پزيتئيه، بب ريش مبكزيكجلدال
ي در رٍش كجلذال، بزاي اًذاسُ گيزي پزٍتئيي يک هبدُ

ّوزاُ بب  غذايي، ًيتزٍصى احيبء شذُ 
تزكيببت آهًَين، اٍرُ، اسيذّبي آهيٌِ ٍ سبيز هَاد 
ًيتزٍصى دار اًذاسُ گيزي هي شَد. ايي رٍش داراي سِ 

 : هزحلِ  است
گزم اس  3/5تب  7/0ر ايي هزحلِ ابتذا هزحلِ ًخست: د    

هبدُ غذايي را ٍسى ًوَدُ آى را داخل ببلي كجلذال 
گزم سَلفبت  1گزم اس سَلفبت سذين ٍ  7بزيشيذ. سپس 

هس بعٌَاى كبتبليشٍر ٍسى ًوَدُ ٍ بِ ًوًَِ داخل ببلي 
هيلي ليتز  20اضبفِ ًوبييذ. هجوَعِ را بب اضبفِ كزدى 

ذ سَلفَريک غليظ كبهل ًوبييذ. بعذ اس آى درة ببلي اسي
را بَسيلِ حببة جوع آٍري گبس ٍ قيف هخصَص آى كِ 

.  بپَشبًيذ  هي ببشذ 50۵هحتَي هقذار هعيٌي سَد 
 هجوَعِ بزاي حزارت دادى آهبدُ هي ببشذ . حبال

                                                           
1-Kjeldahl 

  شزايط سيستگبٌ     طًل ي عزض جغزافيبيي مكبن  ومًوٍ بزداري گًوٍ جلبك

     
  لجٌي  -هبسِ اي N, 60° 23' E '21 °25 (1كٌبرک) 

  لجٌي -هبسِ اي  N, 60° 38' E '17 °25 (2چببْبر) 

Brown seaweed     
  هبسِ اي –صخزُ  N, 60° 36' E '21 °25  (3سبحل طيس) 

S. illicifolium (4سبحل دريبي بشرگ)  16 °25' N, 60° 40' E  صخزُ اي  

 
  ًسبتب  صخزُ اي N, 61° 31' E '4 °25 (5پسببٌذر)  

  لجٌي -هبسِ اي  N, 59° 54' E '20 °25 (6سبحل تٌگ) 
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هجوَعِ سا سٍی ّیتش قشاس دادُ ٍ حشاست دّیذ تب ًوًَِ 
حتَیبت ثبلي ثِ سًگ سجض ثطَس کبهل ّضن ضذُ ٍ ه
 عولیبت پبیبى ًطبًِ حبلت  دسخطبى دس ثیبیذ. سٍئیت ایي

 . ثبضذ هی ّضن

 مرحله دوم : مرحله تقطیر

دس ایي هشحلِ دستگبُ کجلذال سا ثشای هشحلِ تقطیش 
 اتصبالت ٍ  کشدُ هتصل ّن ثِ سا ٍقطعبت  آهبدُ کشدُ

 سا% 5 سَد سی سی 75 حذاقل. کٌیذ هحکن خَة سا آى
 ثِ ثبلي داخل هحتَیبت ثِ ساّی سِ ثبالی قیف طشیق صا

 سَد ضذى اضبفِ اص ثعذ هحلَل سًگ. ًوبییذ اضبفِ آساهی
  تگبُدس دیگش طشف دس. ضَد هی هتغیش سیبُ تب آثی اص

 ثَسیک اسیذ سی سی  50  لیتشی هیلی 300 اسلي داخل
 ثِ ًطبًگش ثعٌَاى سد هتیل قطشُ چٌذ ٍ کشدُ تْیِ% 2

 کِ ثطَسی دّیذ قشاس چکبى قطشُ صیش ٍ  َدًُو اضبفِ آى
ضیش آة  .گیشد قشاس هحلَل داخل حتوبً چکبى قطشُ ًَک

 هٌتظش  هجشد سا ثبص ًوَدُ ٍ ضعلِ ّیتش سا سٍضي کٌیذ ٍ
بًیذ تب هحلَل ثجَضذ دس ایي هشحلِ سًگ هحلَل ثو

کبهالً سیبُ هی ضَد.تَجِ داضتِ ثبضیذ کِ ضعلِ سا 
ل ثِ آساهی ثچَضذ دس غیش طَسی تٌظین کٌیذ کِ هحلَ

ایي صَست اگش سشعت جَضیذُ هحلَل ثیطتش ثبضذ 
سشعت تَلیذ گبص آهًَیبک اص سشعت هیعبى ضذى آى 
ثیطتش هی ضَد دس ًتیجِ فطبس گبص دس دستگبُ ثبال هی 

تقطیش سا تب  .سٍد ٍ ایي ثبعث اًفجبس دس دستگبُ هی ضَد
 یهیل  300صهبًی کِ حجن هحلَل داخل اسلي ثِ حذٍد 

 توبم یقیي ثطَس آى اص ثعذ.  دّیذ اداهِ ثشسذ لیتش
 هبیع ثصَست ٍ ضذُ استخشاج ًوًَِ دس هَجَد آهًَیبک

 آى ثب ٍ ضَد هی اسلي دس هَجَد ثَسیک اسیذ ٍاسد
 .تشکیت ضذُ ٍ ثَسات آهًَیَم ثَجَد هی آٍسد

 

 مرحله سوم : مرحله تیتراسیون

ثب اسیذ  دس ایي هشحلِ ثَسات آهًَیَم هَجَد دس اسلي سا
ًشهبل ثبیذ تیتش کٌیذ . ثذیي صَست  1/0ّیذسٍکلشیک 

کِ ثبلي سا سٍی ّبت پلیت قشاس دادُ ٍ یک عذد هگٌت 
داخل آى ثیبًذاصیذ سپس هحلَل سا کِ ثشًگ صسد هی 
ثبضذ دس حبل ّن صدى تب ثَجَد آهذى سًگ اسغَاًی ثب 

 سا  اسیذ یبد ضذُ تیتش کٌیذ . حجن اسیذ هصشف ضذُ
 .دّیذ قشاس صیش فشهَل دس ٍ َدًُو یبدداضت

 14×100× ًشهبلیتِ اسیذ× حجن اسیذ هصشفی
 اندازه گیري خاكستر

اهالح هَجَد دس هَاد غزایی ثِ صَست تشکیجبت آلی ٍ 
ّب، اهالح هعذًی هبًٌذ فسفبت هعذًی یبفت هی ضًَذ.

ّبی سذین، ّب ٍ ًیتشاتّب، کلشیذّب، سَلفبتکشثٌبت
تش اص اهالح اسیذّبی آلی پتبسین ٍ کلسین ثسیبس ثیط

هبًٌذ اسیذ هبلیک، اسیذ اکسبلیک، اسیذ استیک ٍ اسیذ 
پکتیک دس هَاد غزایی یبفت هی ضًَذ. ثشای اًذاصُ گیشی 
خبکستش، اثتذا ثَتِ ّبی چیٌی سا ثِ هذت ًین سبعت، دس 

سبًتیگشاد  دسجِ 500الکتشیکی ثب دهبی  یک کَسُ
پس دس ّش حشاست دّیذ ٍ سپس آًْب سا سشد کٌیذس

ی هَسد ًظش سا ثِ دقت ٍصى گشم اص ًوًَِ 2ی چیٌی ثَتِ
کشدُ ٍ سٍی ضعلِ ثسَصاًیذ ٍ پس اص توبم ضذى دٍد، 

ی دسجِ 600-500ی الکتشیکی )ثَتِ ّب سا دس کَسُ
سبًتیگشاد( قشاسدادُ ٍ خبکستش کشدُ ثِ طَسی کِ سًگ 
خبکستشی هتوبیل ثِ سفیذ ٍ ثذٍى رسات سیبُ ثذست 

سبعت( دس پبیبى ثَتِ ّب سا دس دسیکبتَس ٍ پس  6-4آیذ)
اص ٍصى کشدى دسصذ خبکستش  اص حبصل تفشیق ٍصى  ثَتِ 

تقسین ثش ٍصى  100ٍ خبکستش  اص ٍصى ثَتِ  ضشثذس 
 ًوًَِ ثذست آهذ. 

 
 اندازه گیري فیبر

فیجش هَجَد دس هَاد  غزایی ًطبًگش هَاد ّضن ًطذًی 
قبثل تَجْی  است. ثب ٍجَد ایي کِ فیجش اسصش غزایی

ًذاسد، دس تسْیل حشکبت سٍدُ ًقص عوذُ ای داسا است. 
ی هَسد ًظش سا ثب اسیذ سقیق ثشای تعییي فیجش، اثتذا ًوًَِ

جَضبى ّضن هی کٌین تب هَاد پشٍتئیٌی ٍ قٌذی آى 
قلیبیی سقیق  ّیذسٍلیض ضَد. سپس آى سا ثب یک هبدُ

 جَضبى ّضن هی کٌین تب هَاد چشثی ثبقیوبًذُ دس آى
صبثًَی ضَد)ثشای سَْلت ثْتش است کِ اثتذا چشثی هَاد 
غزایی جذا ضَد(. دس ایي دٍ هشحلِ ثسیبسی اص هَاد 

ی ثبقیوبًذُ سا کِ عوذتبً هعذًی حل هی ضًَذ. آًگبُ هبدُ
اص هَاد فیجشی است صبف کشدُ، پس اص خطک کشدى 
ٍصى هی کٌین. سپس آى سا دس کَسُ سَصاًذُ، ٍصى آى سا 

ضذى، هجذداً اًذاصُ هی گیشین. اختالف ٍصى پس اص ثبثت 
 ایي دٍ، هقذاس فیجش هَجَد دس ًوًَِ سا ًطبى هی دّذ. 

 
 1اندازه گیري كربوهیدرات

چٌبًچِ هجوَعِ دسصذّبی سطَثت، چشثی، پشٍتئیي، 
کن کٌین، هقذاس کشثَّیذسات  100خبکستش ٍ فیجش سا اص

ثِ طَس تقشیجی ثذست هی آیذ. ایي عذد ثیبًگش 
یذساتْب )ثجض سلَلض ٍ اسیذّبی آلی( هی ثبضذ. کشثَّ

                                                           
1
-Nitrogen free extract 
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خطاهای احتمالی در اندازه گیری اجزای  البته کلیه
 دیگر، بر این محاسبه تأثیر می گذارند.

 
 اندازه گيری انرژی 

گرم ماده خشك از   122انرژی با واحد  کیلو کالری بر 
طریق اندازه گیری با بمب کالریمتری بدست 

 (.AOAC, 1999)آمد

 
 حتوای مواد معدني جلبک  سارگاسومم
برای اندازه گیری محتوای مواد معدنی )فسفر، پتاسیم،  

کلسیم، منیزیوم، روی، منگنز، آهن، مس و ید( با سه بار 
( استفاده AOAC, 1999اندازه گیری، از روش های زیر)

 شد:
فسفر از روش وانادومولیبدو فسفوریك زرد، پتاسیم، 

-H2SO4ك  و هضم مرطوب )کلسیم، منیزیوم با اتمی

Se روی، منگنز، آهن  ومس با اتمیك  و هضم مرطوب ،)
(H2ClO4-HNO3 3:5  و ید با استفاده از روش )

 اسپكتروفتومتریك جنبشی. 
 

 تركيبات اسيد های چرب جلبک سارگاسوم
)متیل  FAMESاسید های چرب با تعیین میزان 

فی استرهای اسید های چرب( توسط دستگاه کروماتوگرا
 گازی اندازه گیری گردید. 

 
 تركيبات اسيد های آمينه جلبک سارگاسوم 

 AccQ-TAG(Liu etآنالیز اسید های آمینه با روش 

al., 1995 این روش سه مرحله دارد که شامل )
درجه  112در دمای  NHCLمولكول  3هیدرولیز با  

ساعت، مشتق ساز یپیش ستونی  00سانتیگراد طی 
و آنالیز  فاز برگشتی ، AccQ- fluorنمونه ها با معرف 

. جدا سازی کروماتوگرافی با  استفاده از HPLCبا 

WATERS Alliance  2695  دتكتور فلورسنت(EX: 

250, EM: 395 nm  و ستون  )AccQ – TAG  
متری( با هیتر  4میلی متری با ذرات   132*  3/5)

-AccQ(A)انجام شد. سیستم محلول دارای دو ماده 

TAG  و (B)  استونیتریل در آب بود. از استانداردهای
های آزمایشی اسید های آمینه )سیگما( برای آنالیز نمونه

کمك گرفته شد. آزمایشات دو بار انجام گردید. و اسید 
های آمینه شناسایی شده  در مقایسه با زمان نگهداری 

 استاندارد ها مشخص گردید. 
 

 محتوای ویتامين های جلبک  سارگاسوم
ویتامین ها در آزمایشگاه بخش بیوشیمی دانشگاه تهران  

 /Aبرای ویتامین های   HPLCو با استفاده از دستگاه 

Caroten   و(Alpha-tocopherol)E تیامین با روش ،
تیوکروم، ریبوفالوین با روش اسپكتروفلورومتریك، 
نیاسین با روش میكروبیولوژی و اسید اسكوربیك ) کل 

دی نیترو فنیل هیدرازین  -0،4ش  ویتامین ث( با رو
 (.AOAC, 1999)اندازه گیری گردید

 
 آستاگزانتين جلبک سارگاسوم

آستاگزانتین  نیز از روش  استاندارد اسپكتروفتومتری 
(Jeffrey & Humphrey,1975 .اندازه گیری گردید  )

 تبدیل گردید.  ppmمقدار آن به درصد به شكل 
 

 نتایج
لبك های به ساحل آورده شده  میانگین نتایج آنالیز ج

گانه ساحلی در  3سه ایستگاه از هر یك  از مناطق 
نشان داده شده است. آنالیز ها بر اساس  مواد  0جدول 

ماکرو ومیكرو، ویتامین ها، اسید های چرب  و اسید 
ند.       اامینه های ضروری تفكیك و ثبت گردیده

 
 



 ...(Sargassum ilicifolium) شیمیایی گیاه دریایی سارگاسوم-ترکیبا ت تقریبی                              حافظیه و همکاران
 

831 
 

 ونه جلبک: میزان ماکرو و میکرونوترینت گ2جدول 

 
 p>0.05حزيف اوگلیسی مشابٍ  یا عذم يجًد حزيف در َز ردیف بٍ معىی عذم اختالف معىی دار S.D  ±َا میاوگیه سٍ تکزار دادٌ 1

 

 گونه جلبک :  میزان ماکرو و میکرونوترینت2 ادامه جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

میکزيگزم بتا کاريته حزيف اوگلیسی  6یک میکزي گزم رتیىًل یا  A RE=retinol Equivalentيیتامیه  *S.D  ±َا میاوگیه سٍ تکزار دادٌ 1

 p>0.05مشابٍ  یا عذم يجًد حزيف در َز ردیف بٍ معىی عذم اختالف معىی دار

 
َماوطًر کٍ مشخص است بُتزیه ارسش غذایی جلبک  
سارگاسًم  اس مىطقٍ  طیس در وشدیکی چابُار بذست 

لیش ارسش تقزیبی آن بٍ آوا 3آمذٌ است کٍ در جذيل 
 صًرت خشک ي تز مقایسٍ  شذٌ است.
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 : آناليز جلبک سارگاسوم لنتيفوليوم تر و خشک ساحل طيس ) بر حسب درصد وزن ماده(3جدول 

انرژی   مواد معدني% كربوهيدرات% رطوبت% %EF پروتئين خام%  جلبک k cal.100
-1

 

 11/42±35/5 28/3±35/2 38/3±2/1 83/38±25/0 43/2 11/5±85/2 سارگاسوم تر

 14/052±85/11 11/11±25/1 11/55±25/0 83/05±05/4 0/1 18/3±13/1 سارگاسوم خشك

 
 بحث 

شیمیایی جلبك های دریایی، بسته به -ترکیب تقریبی 
گونه های مختلف، شرایط فیزیولوژیك و محیطی آنها، 
متفاوت می باشد. با این وجود ماکرو جلبك ها غنی از پلی 

کارید های غیر نشاسته ای، ویتامین ها و مواد معدنی سا
 & Mabeau & Fleurence, 1993: Wongهستند)

Cheung, 2000 در بیشتر موارد، جلبك های دریایی به.)
دلیل داشتن مواد معدنی یا پلی ساکارید فعال کننده، 
مورد مصرف غذای انسانی یا حیوانی  قرار می گیرند  هر 

ن منابع پروتئینی و یا بدلیل ارزش چند کمتر بدلیل تامی
(. Fleurence, 1999غذایی کاربرد تغذیه ای داشته اند)

محتوای پروتئین گیاهان دریایی بر حسب  گونه و فصول 
مختلف، متفاوت خواهد بود بطوریكه در جلبك های قهوه 

۵ وزن خشك( و 13تا  5ای مقدار متوسط پروتئین )حدود 
۵ وزن 43تا  12زیاد )در انواع قرمز و سبز مقدار 

خشك(وجود دارند. جلبك های قهوه ای معموال دارای 
مقادیر زیاد ویتامین ث، بیشتر از جلبك های قرمز و سبز 
هستند. ترکیبات غذایی جلبك های قهوه ای که به عنوان 

 Cruz-Suarezغذا درآبزی پروری استفاده شده اند توسط 

et al., 2007, 2008b بررسی  گزارش شده است.  در
حاضر، گیاه سارگاسوم  منطقه ساحلی طیس از  ارزش 
غذایی  باالتری نسبت به پنج منطقه دیگر برخوردار بوده 
که با توجه به منابع عظیم  این نوع جلبك در سواحل 
جنوب کشور و به خصوص، منطقه سیستان و بلوچستان 
احتماال می تواند منبع  مناسبی برای قرار گیری بخشی از 

ات غذایی آبزیان  پرورشی باشد  همانطور که دیده ترکیب
درصد وزن  8/3می شود  در این جلبك  میزان پروتئین 

خشك می باشد و از نظر محتویات مواد معدنی، ویتامین 
ها و به خصوص ویتامین ث، اسید های چرب و آمینه 

 نسبتا غنی می باشد.
 محتوای پروتئین کل، چربی کل، خاکستر و فیبر در     

به  Macrocystis pyriferaپودر گیاه دریایی گونه 

۵ اندازه 3-3و  51-43، 0-3، 3-14ترتیب در دامنه های 
  Cruz-Suarez et al., 2000 andگیری گردیده اند)

2008b)  و این ترکیبات در پودر گیاه دریایی
Ascophyllum  01، 0-3، 3-12دارای دامنه به ترتیب-

 ,.Cruz-Suarez et alت )۵ بدست آمده اس8و حدود  13

2008b و در مورد پودر گیاه دریایی سبز به ترتیب دارای)
 ۵Wong می باشند)5-3و  15-53، 3/2-4، 3-03دامنه 

& Cheung, 2000, Wong & Cheung, 2001a,b: 

Cruz-Suarez et al., 2008b .) 
ترکیب اسیدهای آمینه گیاهان دریایی بطور متناوب     

 ,Brown et al., 1991ر گرفته است)مورد مطالعه  قرا

(. در بیشتر گیاهان دریایی، اسید 1999 & 1997 ,1993
آسپارتیك و گلوتامیك اسید بخش اعظمی از درصد  اسید 
های آمینه را به خود اختصاص می دهند. در جلبك های 

۵ کل اسید  ۵44 و 00قهوه ای این دو اسید آمینه بین 
دهند. در انواع جلبك  های آمینه را به خود اختصاص می

۵ و در گروه جلبك های قرمز  ۵50 تا 03های سبز بین 
۵ کل اسید های آمینه می باشند ۵13تا 14بین 

(Fleurence, 1999 ترکیب اسید های چرب و رنگدانه .)
گیاهان دریایی نیز در گروه های مختلف با هم فرق دارند، 

 DHAو  EPAگیاهان قهوه ای و قرمز منابع غنی تری از 
  ,Ackman, 1981نسبت به جلبك های سبز هستند )

Sinha & Oyas Amed Asimi, 2007 در مطالعه .)
حاضر اوال میزان اسید آسپارتیك و گلوتامیك در جلبك  
قهوه ای سارگاسوم منطقه ساحلی دریای عمان به ترتیب 

۵  که در باال بدان اشاره شده،  قرار ۵44 تا 00در دامنه 
درصد  11/124یزان رنگدانه آستاگزانتین دارد. همچنین م

و  25/2به ترتیب  DHAو  EPAوزن خشك و میزان 
میلی گرم در گرم نمونه بدست آمد. ترکیبات  11/2

 4شیمیایی گیاهان دریایی در غذای میگو در جدول 
 گزارش شده است. 
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 : درصذ تزكيببت غذايي در جلبك هبي دريبيي مختلف4جذول 

 

َماوگًوٍ  کٍ دیذٌ می ؽًد تفايت َای جغزافیایی بذالیل 
مختلف اس جملٍ میشان در دعتزط بًدن وًر خًرؽیذ، 
میشان در اختیار قزار گیزی امالح معذوی، تفايت در تىؼ 
َای واؽی اس امًاج ي جذر ي مذ ي ..... بز تزکیبات تقزیبی 

یی اثز گذار می باؽىذ ایه مًضًع با یافتٍ گًوٍ گیاٌ دریا
َای مطالعات قبلی مطابقت داؽتٍ ي می تًان بذاوُا 

 اعتىاد ومًد.
 Sargassumجمع آيری گیاٌ دریایی  قًٌُ ای      

ilicifolium  بطًر خاؿ اس عاحل طیظ اعتان عیغتان ي
بلًچغتان يدر محذيدٌ سماوی مُز تا آبان ماٌ، بذلیل 

ات  تقزیبی ي ؽیمیایی آن در مىاطق تفايت در تزکیب
مختلف، وؾان  داد کٍ با رفع بزخی وًاقـ  اس جملٍ 
کمبًد مًاد معذوی ريی ي کبالت  ي يیتامیه  فىیل آالویه 
کٍ با فزایىذ غىی عاسی  پًدر گیاٌ عارگاعًم بٍ راحتی 
قابل  اوجام  اعت، می تًاوذ در تزکیب غذایی آبشیان 

ریایی آن) میگً( بٍ عىًان پزيرؽی بٍ  خقًؿ اوًاع د
ُای پزمیکظ مًاد معذوی ي يیتامیه َا جایگشیه پزمیکغ

 تجاری گزدد. 
 

 تقدیر و تشکر
اس عتاد تًععٍ فىايری گیاَان داريیی  ي طب عىتی  
معايوت علمی ریاعت  جمًُری ي بٍ خقًؿ دکتز عقارٌ 
دبیز محتزم عتاد،   طاَزی ي محمذی بذلیل حمایت مالی 

قًیب ایه  پزيصٌ تقذیز ي تؾکز می گزدد. اس ي تاییذ ي ت
رئیظ ي معايویه محتزم مًعغٍ تحقیقات  علًم ؽیالتی ي 

-رئیظ ي َمکاران مزکش تحقیقات ؽیالتی آبُای دير
چابُار کٍ با حمایت  ي َمکاری َمٍ جاوبٍ خًد در اجزای 
مًفق ایه پزيصٌ مجزی را کمک ومًدٌ اوذ، تؾکز ي 

 قذرداوی می گزدد.  
 

 بعمنا
آبکنبر، م.م.، حبفظيه، م.، قزنجيك، ة.م. و غزقي، 

بزرعی میشان آلضیىات َا در جلبک َای  .0931ا.، 
قًٌُ ای عًاحل اعتان عیغتان يبلًچغتان. گشارػ 

 .فحٍف 109وُایی پزيصٌ تحقیقاتی. 
اژدري، ح.، اژدري، س.، قزنجيك، ة.م. و آبکنبر، 

ٍ بزآيرد جلبک َای بٍ عاحل ریخت .0931م.م.، 

      يدرصذ تزكيببت تقزيب                                                          

 منبع

 
 

پزوتئين  رطوبت 

 خبم

چزبي 

 خبم

فيبز 

 خبم

NFE خبكستز 

Kappaphycus alvarezii 1/10  2/3  6/0  9/5  3/72  1/18  Penaflorida et al., 1996 

Cerecer-Cota et al., 2005 Gracilaria heteroclada 3/9  3/17  8/1  6/4  6/54  7/21  
Macrocystis pyrifera 4/7  1/6  7/0  5/10  2/44  1/31  Cruz-Suarez et al., 2000 

Sargassum sp. 7/9  3/6  4/0  6/5  46 32 Casa-Valdez et al., 2002 

Sargassum sp. 7/8  1/6  3/0  8/6  52 34 Casa-Valdez et al., 2006 

Gracilaria cervicornis - 9/22  5/0  - 1/63  - Marinho-Soriano et al., 2007 

Briggs & funge-smith, 1996 

Ascophyllum nodosum 6/14  9/7  7/2  5/3  1/50  2/21  Cruz-Suarez et al., 2008b 

Akiyama, 1993 

Gutierrez-Leyva, 2006 
Ulva clathrata 2/14  4/23  1 6/4  8/40  16 
Macrocystis pyrifera 2/11  7/7  2 3/9  9/38  31 
Cryptonemia crenulata 7/18  5/21  1/1  - 9/44  7/13  

Hypnea cervicornis 3/24  6/19  1 - 5/41  7/13  Da Silva & Barbosa, 2008 

Caulerpa sertularioides 

fresh 
1/91  4/2  5/0  - - 2/2  Porchas et al., 1999 

Ulva clathrata fresh 90 2/2  2/0  6/0  5/3  5/4  Cruz-Suarez et al., 2008a 

Sargassum ilicifolium 
()خؾک  

89/23  18/9  11/2  34/10  - 15/29  اطالعات بذعت آمذٌ اس ایه پزيصٌ 
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 83شده  دریا عمان . گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی. 
 .فحهص

حافظيه، م.، اژدهاكش، ا.، اژدری ، د. و  حسيني، ح.، 
برآورد ارزش غذایی دو گونه از گیاهان دریایی  .1331

 Sargassum قهوه ای و قرمز دریای عمان

ilicifolium وGracillaria cortica مجله علمی .
-42 ،13شماره  ،35بهار  پژوهشی اقیانوس شناسی 

05 . 

معرفی و انتقال  .1331خليل پذیر، م.،  زرشناس، ع. و
میگوی سفید غربی و میگوی آبی به آسیا و اقیانوسیه  
تالیف سازمان خواروبار جهانی )فائو(. موسسه 

 135مدیریت اطالعات علمی. -تحقیقات شیالت ایران
 . فحهص

ر و پرورش بیوتكنیك تكثی .1313صدیق مروستي، ع.، 
میگو و وضعیت آن در ایران. پایان نامه تحصیلی 

 .43-31دکتری عمومی دانشگاه تهران. صفحات 
 عبدالعليان، ع.، روحاني، ك.، حقيقي، د.، محبي

مطالعه تاثیر   .1331نوروزی، ل. و مسنداني، س.، 
فیتوپالنكتونهای غنی سازی شده با عصاره جلبك 

ندگی الرو میگوی های ماکروسكوپی بر رشد و بازما
سفید هندی. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی موسسه 

 .فحهص 143تحقیقات علوم  شیالتی کشور، 
اژدری، د. قرنجيک، ب.م.، كيمرام، ف.، آبكنار، م.م.، 

ارزیابی ذخایر گیاه دریایی  .1331و اميني راد، ت.، 
سارگاسوم در سواحل استان سیستان و بلوچستان. 

تحقیقات علوم شیالتی کشور.  گزارش نهایی موسسه
 .  فحهص 38
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