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 هـدیباچ

نیل به توسعه پایدار؛ به استفاده از  در عصر حاضر، توسعه علمی، اقتصادی و اجتماعی کشورها برای

های نوین گره خورده است و دانش زیست فناوری از مهمترین و کاربردی ترین علوم در این زمینه به  فناوری

زیست فناوری، عالوه بر سودآوری اقتصادی، باعث  شمار می رود. بنابراین سرمایه گذاری علمی در حوزه

دارویی، صنایع غذایی، دامپروری و شیالت،  -ز جمله صنایع پزشکیپیشرفت و بهبود در همه زمینه ها ا

سطح کیفیت زندگی بشر خواهد شد.  ءبهداشتی و ... می شود که در نهایت  منجر به ارتقا -صنایع آرایشی

زیست فناوری بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. کشور  امروزه مطالعات دریایی در حوزه

لیل داشتن تنوع گسترده اقلیمی و موقعیت خاص جغرافیایی و دسترسی وسیع به منابع طبیعی ایران به د

دریا با مرز گسترده آبی، دارای پتانسیل فوق العاده برای دستیابی به فناوری حاصل از منابع زیستی دریایی 

با سرمایه گذاری  می باشد. با توجه به اینکه محصوالت زیست فناوری نوین ارزش افزوده باالیی دارند،

مناسب و تامین زیرساخت های الزم، می تواند ارزآوری قابل توجهی برای کشور داشته باشد و به دلیل 

اهمیت این رشته حساس در دانش روز دنیا و معادالت قدرت منطقه ای و جهانی، به استقالل علمی و 

 رای همگان به ارمغان بیاورد.اقتصادی کشور کمک شایان توجهی بنماید و  آینده ای روشن تر را ب

اگر چه پیشرفت چشمگیری در مطالعات زیست فناوری دریا توسط پژوهشگران در کشورمان صورت گرفته، 

اما آگاهی عمومی در این زمینه به حد کافی نمی باشد. با برگزاری نشست های علمی، گفتگوها و همایش 

این دست، عالوه بر تبادل اطالعات جدید و نوین در این های مرتبط، برگزاری کارگاه ها و اقدامات بیشتر از 

حوزه بین اساتید، دانشجویان و صاحبان فن، باعث شناساندن محصوالت و پتانسیل زیست فناوری دریایی و 

 اهمیت ایجاد مشارکت در این حوزه می شود.

کننده همایش ملی زیست  در همین راستا، دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه هرمزگان به عنوان برگزار

فناوری دریا، مفتخر است که میزبان اساتید محترم دانشگاه ها و دانشجویان، محققان و پژوهشگران مراکز 

تحقیقاتی باشد. امید است تا با استفاده از بستر ایجاد شده، جدیدترین یافته های علمی در زمینه زیست 

ه همفکری و تبادل علمی سازنده، گامی به سوی پیشرفت فناوری دریایی به اشتراک گذاشته شود تا در سای

  در این زمینه تخصصی و در نهایت اعتالی علمی کشور برداشته شود.

 

 دکتر مرتضی یوسف زادی                                                            

 اجرایی همایش دبیر                                                            
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 دکتـر خسرو خواجـه دبیر کمیته علمی:
 مرتضی یوسف زادیر ـدکت 
 نسرین معظمی رـدکت 
 مهناز مظاهری اسدی رـدکت 
 مجید صادقی زاده رـدکت 
 رضا حسن ساجدیر ـدکت 
 صابر خدابنـدهر ـدکت 
 محمدرضا کلباسی رـدکت 
 علیرضا قاسم پـور رـدکت 
 جمیله پازوکی رـدکت 
 علی نصراللهی رـدکت 
 ناصر فرخـی رـدکت 
 ندا سلطانی رـدکت 
 علی مهدی نیا رـدکت 
 حسین ذوالقرنین رـدکت 
 بیتا ارچنگی رـدکت 
 مهروز دزفولیان رـدکت 
 ماندانا زارعی رـدکت 
 گیالن عطاران فریمان رـدکت 
 آرش شکوری رـدکت 
 سهیال معین رـدکت 
 صدیقه جواد پور رـدکت 
 مهسا رحیم زاده رـدکت 
 فاطمه هندیجانی رـدکت 
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 ملیکا ناظمی رـدکت 
 سعید تمدنی رـدکت 
 احسان کامرانی رـدکت 
 محمد شریف رنجبر رـدکت 
 نرگس امراللهی رـدکت 
 آرش اکبرزاده رـدکت 
 احمد نوری رـدکت 
 ایمان سوری نژاد رـدکت 
 احمد همایی رـدکت 
 محسن صفایی رـدکت 
 محمدرضا طاهری زاده رـدکت 
 زهرا قاسمی رـدکت 
 ابوالفضل ناجی رـدکت 
 موسی کشاورز رـدکت 
 عباس اخوان سپهی رـدکت 
 عبدالرسول دریایی رـدکت 
 محسن گذری رـدکت 
 یونس قاسمی رـدکت 
 سهراب نجفی پور رـدکت 
 اکبر فرجادفر رـدکت 
 مریم طال رـدکت 
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 ر علی اکبر شیخیـدکت 
 سید محمود رضا آقامیریر ـدکت 
 حسین زینلی پورر ـدکت 
 مرتضی یوسف زادیر ـدکت 
 محمد شریف رنجبـرر ـدکت 
 ایمان سوری نژاد رـدکت 
 مجتبی شکـوه 
 پگـاه جاوید 
 مریم کوکبـی 
 سروناز بی غـم سوستانی 
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 مرتضی یوسف زادیر ـدکت 
 محسن گذری رـدکت 
 مهسا رحیم زاده رـدکت 
 ندا سلطانـی رـدکت 
 سعید تمدنی رـدکت 
 ابوالفضل ناجی رـدکت 
 حسین ذوالقرنینر ـدکت 
 محمد شریف رنجبـرر ـدکت 
 نرگس امراللهی رـدکت 
 آرش اکبرزاده رـدکت 
 ایمان سوری نژاد رـدکت 
 محمد رضا کلباسی رـدکت 
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 مریم کوکبـی 
 زهـرا زارعی جلیانی 
 حامـد عبدا... اصلیان 
 انـنسرین فاضلی 
 تـفاطمه صداق 
 نسیم نوروزی 
 ر فاطمیـیاس 
 حسین قاسمی 
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ردیا همایش ملی زیست فناوریاولین   

   Holothuria leucospilotaکیفی ساپونین استخراج شده از خیار دریایی گونه  مطالعه

 آن در قالب شامپوو فرموالسیون سواحل بوشهر  -خلیج فارس

 

 2*، گودرز هاشمی2دارالناز بزمک، 1نبویمحمدباقر سید ، 1پور اسکندر مقیمی، 1محمدرضا شوشی زاده

 

 اهواز. شاپور جندی پزشکی علوم دانشگاه دریایی، دارویی علوم تحقیقات مرکز1

 شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشکی جندیدانشکده داروسازی، 2

* goodarzhashemi@yahoo.com 

 

 چکیده

ها فراوانترین ساپونین باشد.میو زیستی های دارویی از فعالیتای دارای طیف گستردهز جانوران با ارزش دریایی است که خیار دریایی یکی ا

ضر مطالعه حا. دارند پاک کنندگیهمچنین  وکسیدان ، آنتی اشامل ضد التهابند که خواص دارویی هست جانورانهای ثانویه در این متابولیت

صورت  موالسیون آن در قالب شامپوو فر H. leucospilota گونهاستخراج شده از خیار دریایی  بررسی کیفی ساپونینو به منظور استخراج 

 خواص بررسی از استفاده با .انجام شد از دیواره بدن خیار دریایی درصد 69اتانول استفاده از با  ساپونین استخراجفرآیند  در این مطالعه گرفت.

دیر امق. گرفت قرار تایید مورد ساپونین حضور نازک الیه کروماتوگرافی و( IR Spectroscopy) قرمز مادون سنجیطیف ،(ذوب نقطه) فیزیکی

کلرید شد. در شامپو تهیه شده از  سورفاکتانتبه عنوان  تکساپون از درصد 20 جایگزین استخراج شده، تام درصد از ساپونین 5/2 و 1، 5/0

به عنوان عامل  EDTAمتیل پارابن به عنوان نگهدارنده و سدیم به عنوان ضخیم کننده، گلیسیرین به عنوان اصالح کننده ویسکوزیته، 

به  میلس و تامپسون-راس آزموندو  از به منظور بررسی خواص کف کنندگی و پاک کنندگی شامپو .استفاده گردید سیونجداسازی فرموال

  .درصد ساپونین نشان دادند 5درصد تکساپون و  20را در فرموالسیون  نتایج خوبیزمون آهر دو  .شداستفاده  ترتیب

 .شامپو ،، سورفکتانتآنتی اکسیدانخیار دریایی، ساپونین،  :کلمات کلیدی
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ردیا همایش ملی زیست فناوریاولین   

 

Qualitative study of saponin extracted from Persian gulf-Bushehr coasts sea 

cucumber Holothuria leucospilota sp. and its formulation in the form of shampoo 

 

Mohamad reza shushizadeh
1
, Eskandar Moghimipour

1
, Seyed Mohammad Bagher Nabavi

1
, 

 Elnaz Bazmakdar
2
, Godarz Hashemi

*2 

1 
Marine Pharmaceutical Science Research Center. Ahvaz Jundishapur University of Medical sciences, 

Ahvaz, Iran. 

2 
School of Pharmacy, Ahwaz Joundishapour Medical Sciences University, Ahwaz, Iran. 

*Corresponding Author: goodarzhashemi@yahoo.com 

 
Abstract 

Marine cucumber is one of the most valuable sea animals that have a wide range of medical and biological 

preparation. Saponins are the most abundant secondary metabolites in these animals with extension 

medicinal properties including anti-inflammatory, antioxidant and detergent. The present study was 

conducted to extract and evaluate the quality of extracted curd saponin from the sea cucumber H.leucospilota 

and its formulation in shampoo form. In this study, the saponin extraction process was performed using 

ethanol 96% from the body wall of sea cucumber. Characterization of physical properties (melting point), IR 

spectroscopy and thin-layer chromatography confirmed the presence of saponin. The amount of 0.5, 1 and 

2.5 percent of curd saponin was replaced by 20 percent amount of Texapon that has been used as a 

surfactant. In the current shampoo sodium chloride has been used as a thickener, glycerin as a viscosity 

modifier, methyl paraben as a preservative, and EDTA as an isolation agent. The foaming and cleansing 

ability of shampoos was determined using two tests Ross-Mills and Thompson have been used, respectively. 

The best result was found with the formula containing 20% Texapon and 5% curd saponin. 

Keywords: Sea cucumber, Saponin, Antioxidant, Surfactant, Shampoo 
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ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری  

 جلبک کلرالبر نرخ رشد و محتوای بیومس خشک ریز تاثیر نور آبی و سفید

 (Chlorella) 

 2سید کریم علی سبحانی ، 1 سید ابوالحسن علوی ،*1 زهرا خوبکار

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهراندانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی،  1

 شرکت حوراطب تهران، بخش تحقیق و توسعه ریزجلبک 2

*Zahra.khoobkar@srbiau.ac.ir 

 

 چکیده 

و مقدار بیومس  Chlorella (PTTC6010 – Persian type culture collection)جلبک ریزدر پژوهش حاضر میزان رشد 

سفید انجام شد.  LEDآبی و  LEDتولیدی تحت دو حالت نوردهی متفاوت بررسی گردید. نوردهی توسط المپ  (X)خشک 

µmol m  ن فوتون ساطع شده از آن ها برابرسازی شدند و میزا هر دو منبع نوری از لحاظ تعداد فوتون خروجی برابر
-2

s
-

بود. طبق نتایج بدست آمده نور سفید محتوای بیومس خشک بیشتری نسبت به نور آبی تولید کرد که این مقدار برای  1111

mgسلول هایی که توسط نور سفید نوردهی شدند برابر با 
mg و سلول هایی که توسط نور آبی نوردهی شدند برابر با  1/484 1-

-

 دست آمد.ه ب  129/451

  کلرال، بیومس خشک سلولی، نور سفید، نور آبیجلبک ریز :کلیدی کلمات
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ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری  

The effect of white and blue light on the growth rate and dry biomass 

content of microalgae Chlorella sp. 

 

Zahra Khoobkar
1*

, Seyed Abolhasan Alavi
 1

, Seyed Karim Alisobhani
 2 

 

1
 Department of Chemical Engineering, Islamic Azad University, Science and Research Branch, 

Tehran, Iran. 
2
 Hourateb Co.  Department of Microalgae Research, Tehran.I.R.Iran. 

 

*Corresponding author: Zahra.khoobkar@srbiau.ac.ir 

 

Abstract  

In this comparative study, the investigation is done on the growth rate and dry weight(X) 

contents of Chlorella (PTT6010) microalgae, grown under the two different LED red and 

white lights with equal intensities of 100-µmol m
-2

s
-1

. It has been found that the dry 

weight content under the white light is higher than blue light (484.1 mg
-1

 biomass and 

451.29 mg
-1

 biomass respectively). 

Keywords: Microalgae Chlorella, Dry biomass, White light, Blue light 
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 ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری

 a کلروفیلو  رشد میزان بر (Zn) روی وMg) ) منیزیم مختلف های غلظت تأثیر بررسی

    Tetraselmis suecica  سبز جلبکریز

 2 زاده محمدرضاطاهری ،*2بهروزی عصمت ،1 فریمان عطاران گیالن

 چابهار دریایی علوم و دریانوردی دانشگاه ،دریا زیست گروه1

 هرمزگان دانشگاه دانشکده علوم و فنون دریایی، ،دریازیست  گروه 2

*Esmat.behroozi@tahoo.com 

 

 چکیده

 از  Tetraselmis suecica جلبکریز رشد میزان بر Zn یرو و Mg  میزیمن مختلف فلزات های غلظت اثر تحقیق این در

 شاهد یک و( درلیتر گرم میلی 1555، 555، 255، 55، 5)تیمار 5 با آزمایش. گرفت قرار بررسی مورد کلروفیتا جلبک شاخه

 کنترل شده در یک دوره آزمایشگاهی شرایط در F2 کشت محیطو  T.suecica جلبکریز استوک از استفاده با تکرار سه در

با استفاده از دستگاه اسپکتوفتومتر  نانومتر 055 موج طول در ها نمونه جذب میزانجلبک ها و م تراک .پذیرفت انجام روزه15

 داد نشان نتایج .بررسی قرارگرفت مورد رشد حداکثر به رسیدن برای   Znو  Mg فلزات غلظت ترین ناسبم .تعیین گردید

 میزان. باشد می( درلیتر  گرم میلی 1555، 55) غلظتجلبک  رشد حداکثر برای نیز ترتیب به Mg و Zn مؤثر های غلظت

 285/5به  جذب میزان لیتر، میلی هر در سلول Mg 150×595 برای لیتر در گرم میلی 1555 غلظت در سلولی شمارش

 میزانو  لیتر میلی هر در سلول 81 × 150لیتر در گرم میلی 55غلظت درمیلی لیتر  هر در Zn برایاما . تعیین گردید نانومتر

 a کلروفیل میزان جلبکیریز های سلول در Zn و Mg غلظت میزان افزایش. رسید لیتر میلی هر در انومترن 25/5 به جذب

 جذب به قادر پایین های غلظت در سلولی تقسیم افزایش طریق زاT.suecica  جلبک گرفت نتیجه توان می. یافت نیزکاهش

 ارزیابی به تواند می دریایی های جلبک ریز در ها آالینده و ضروری عناصر مغذی، ترکیبات سطوح شناسایی. باشد می فلزات

 . کند کمک کشور غذایی صنایع در ها گونه پتانسیل

 ریزجلبک. فلزات سنگین،کلروفیل،  ،Tetraselmis suecica:  کلیدی کلمات
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 ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری

 

The effect of different concentrations of Mg and Zn on the growth and 

chlorophyll a of green microalgae Tetraselmis suecica 

 

Gillan Attaran-Fariman
1
, Esmat Behroozi

2
*, Mohamadreza Taherizadeh

3
 

1
 Department of Marine Biology, Chabahar Maritime University 

2
 Department of  Marine Biology, Faculty of Marine Science and technology, University of 

Hormozgan, Bandar abbas, Iran. 

*Corresponding author: Esmat.behroozi@yahoo.com 

  

Abstract 

This study was conducted to evaluate the effect of different concentrations of Mg and Zn 

metals on the growth rate of Tetraselm suecica (Chlorophyta).This experiment was done in 5 

treatments(5,50,250,500 and 1000 mg/l) with one control sample in 3 replications using a 

stock sample of Tetraselmis suecica cultured in the F2 medium, in vitro under controlled 

conditions for a period of 15 days. Algae density and absorbance of samples were determined 

at 650 nm. The most suitable concentrations of Mg and Zn metals were studied for maximum 

growth. The results showed that the concentrations of Mg and Zn were the optimum growth 

for algae in the concentration of 50 mg/ l, 1000 mg/l. interestingly the number of cells which 

have been counted for Mg in the concentration of 1000 mg/l were 595×10
6
 cells per ml and 

absorption rate for this metal was 0.280 nm as well. In contrast with Mg, cell count for Zn 

was examined in the concentration of 50mg/l with 81×10
6
 cells observed per ml and 

absorption rate was 0.20 nm in this concentration.it was observed that by increasing the 

metal`s(i.e. Mg, Zn) concentration there was a decrease in the amount of chlorophyll a. It can 

be concluded that the green algae T. suecica can absorb the metals via increased cell division 

in low concentrations Identification of levels of nutrients, essential elements and pollutants in 

marine algae can help assess the potential of species in the country's food industry.  

Keyword: Tetraselmis suecica, Chlorophyll, Heavy metals, Microalgae  
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ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری  

 Rutilus Kutum  از(  Hsp70) 07 حرارتی شوک پروتئین خصوصیات تعیین و شناسایی
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 چکیده

پایینی تحت شرایط نرمال فیزیولوژیکی بیان  حاسترسی در سط های ینپروتئ عنوان به  (HSPشوک حرارتی ) های ینپروتئ

القا و باعث کاهش نتایج آسیب و  ها آنبیان  بااهمیتی طور بهفیزیکی و شیمیایی محیطی  های استرستحت  حال بااین. شوند یم

و خصوصیات عملکردی  سازی خالصماهی سفید شناسایی، کلون، بیان،  از Hsp70یک چاپرون . شوند میسلول  عملکردبهبود 

 .Eباکتری  Hsp70ماهی سفید با استفاده از ساختار کریستال پروتئین  Hsp70پروتئین  3Dآن بررسی گردید. ساختار 

coli درصدی در توالی را نشان داد. پروتئین  74الگو ساخته شد و شباهت  عنوان بهHsp70 در هیدروفوبیسیته  تولیدشده

بسیار  ATPهای نمکی در ناحیه نزدیک جایگاه اتصال ، تعداد و پراکندگی پیوندهای هیدروژنی و پل ATPجایگاه اتصال 

ترانسفورم شده در  E. coliنوترکیب، باکتری  Hsp70بررسی میزان بیان پروتئین  منظور به .باشد میشبیه به پروتئین انسان 

نتیجه کلی  عنوان به .( کشت داده شد9و  0افراطی ) pH، شرایط گراد سانتیدرجه  25-05ساعت، دماهای  2-74 های زمان

دناچوره شده و تقویت  ها پروتئین، بهبود رفولدینگ ها پروتئیناین پروتئین یک نقش چاپرونی در جلوگیری از تجمع 

 در کاربردهای متنوع را دارد.  ها پروتئینعملکردی  های ویژگی

 ماهی سفید ، پروتئین رفولدینگ، چاپرون،: کلیدی کلمات
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Abstract 

Heat shock proteins (HSPs), also known as stress proteins, are expressed at low levels under 

normal physiological conditions. However, in response to environmental, physical and 

chemical stresses they are significantly induced and limit the consequences of damage to 

facilitate cellular recovery.  A novel Hsp70 chaperone from Rutilus kutum was identified, 

cloned, expressed, purified and its functional characteristics revealed. The 3D structure of 

Hsp70 from Rutilus kutum was constructed using the crystal structure of E. coli Hsp70 as the 

template, which showed a sequence identity of 47%. The Hsp70 modeled protein was "very 

similar" to human in hydrophobicity of ATP-binding site, and in the number and distribution 

of hydrogen bonds and salt bridges within regions that are part of or in close proximity to 

ATP-binding site. To evaluating of expression level of recombinant Hsp70, transformed E. 

coli were cultured in LB medium at 2-48 hours, 20-50 °C, extreme pH (5 and 9). It was 

concluded that this protein plays a crucial role as molecular chaperone in preventing 

aggregation of proteins, improving the refolding and proper assembly of denatured proteins, 

and enhancement the protein’s functional properties in various applications. 

Keywords: Chaperone, Refolding, Protein  ، Rutilus Kutum 
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از  جداشدهاز سودوموناس های  تولیدشدهطیف اثر ضد میکروبی و ویژگی باکتریوسین های 
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 کیدهچ

 های باکتریباعث مرگ سایر  و شوند میتولید  ها باکتری برخیتوسط  ضد میکروبی هستند که های پروتئین ها باکتریوسین

از خاک و ارزیابی باکتریوسین  تولیدکننده های باکتری. هدف اصلی این مطالعه جداسازی و شناسایی گردند میمنسوب 

ترکیبات  تولیدکنندهباکتری  2 رسوبنمونه  57از  کل برای رسیدن به این هدف طور به. باشد می ها آنترکیبات فعال زیستی 

 وایندوالوکسیدنس فنوتیپی و ژنوتیپی سودوموناس  های روشبر اساس  ها باکتریگردید. این  جداسازییستی فعال ز

نسبی خالص شدند و فعالیت  طور بهجدایه ها  وسیله به تولیدشدهسودوموناس پوتیداو شناسایی شدند. ترکیبات فعال زیستی 

ترکیبات فعال زیستی  در انتها طیف اثر ضد میکروبیسپس  مختلف ارزیابی گردید. یها pHو  دماهادر  ها آنضد میکروبی 

درجه  04 ترتیبترکیبات زیستی به این برای فعالیت  pHنشان داد که بهترین دما و  آمده دست بهنتایج  تعیین گردید.

سودوموناس پوتیدااثر  توسط سودوموناس آیروژینوزاو تولیدشده ترکیبات فعال زیستی عالوه بر این بوده است. 657 وسلسیوس 

ضد میکروبی بر استافیلوکوکوس آریوس، باسیلوس سریوس، کورینه باکتریوم، لیستریا مونوسیتوجینز، کلبسیال نومونیه، شیگال 

کل ترکیبات  طور به. ت نشان دادن ترکیبات مقاومتمام ای. اگرچه اشرشیاکلی به نشان دادنددیسنتریه و پروتوس میرابیلیس 

 لذا. باشند می ها قارچحتی و  زا بیماری های باکتریسودوموناس ها قادر به فعالیت در مقابل  وسیله به تولیدشدهضد میکروبی 

 .قرار گیرند موردتحقیقبرای درمان بلکه برای نگهدارنده مواد غذایی  تنها نهدارو  عنوان به توانند میاین ترکیبات 

رسوبات میکروبی، ضد باکتریوسین،سودوموناس، :کلمات کلیدی  
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Abstract 
 

Bacteriocins are antimicrobial proteins, which produced by some bacteria and usually act 

agains related family. The purpose of this study was isolation and identification of water 

origin bacteria and their evaluation for production of bioactive compounds. In general, two 

bioactive compounds producing bacteria were isolated from seventy five sediment samples. 

These strains identified as Pseudomonas indoloxydans and Pseudomonas putida on the basis 

of phenotypic and 16SrRNA Gene sequencing methods. The bioactive compounds produced 

by isolated strains were partially purified and their activities evaluated at different pHs and 

temperatures. Then, their antimicrobial spectrums assessed against different pathogenic 

microorganisms. The results obtained indicated that the best temperature and pH for activity 

of the bioactive compounds were 40 °C and 6.5respectively. In addition, bioactive 

compounds produced by Ps. aeruginosa and Ps. putida showed an antimicrobial property 

against Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Corynebacterium sp. Listeria monocytogens, 

Klebsiella pneumonia, Shigella dysentriae and Proteus mirabilis; however, E. coli was 

resistant to them. Overal bioactive compounds produced by Pseudomonas spp. showed 

activity against some pathogenic bacteria and might be investigated as an alternative 

therapeutics not only in pharmaceutical but also as a preservative in food industries. 

Keyword: bacteriocin, pseudomonas, antimicrobial, sediments 
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های  ساحلی در آب Grammoplites suppositus (Troschel, 1840) باله کن خال  رژیم غذایی زمین

 خلیج فارس)استان هرمزگان(
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ه اکولوژی خلیج فارس و دریای عمانپژوهشکد2  
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* 

 چکیده

های خلیج فارس صورت  در آب (Grammoplotis suppositus) کن خال باله این مطالعه به منظور بررسی رژیم غذایی ماهی زمین

در به عنوان صید ضمنی انجام شد. این ماهیان   1931آبانتا   1931ماه  به صورت ماهانه از آبان  12برداری به مدت  نمونه گرفت.

نها را کالبد آتعیین رژیم غذایی سنجی ماهیان ثبت و سپس به منظور  دند. ابتدا اطالعات زیستترال کف ویژه میگو انتخاب شتور 

قطعه ماهی،  933در مجموع  .وزن نمودیمرا با ترازوی دیجیتال  آنتویات مح ،ی میزان پر بودن معدهپس از مشاهده .شکافی کردیم

و  متر سانتی 2/27و  2/12 به ترتیبنرها  که حداقل و حداکثر طول کلماده بودند 241نر و 119که از این تعداد سنجی شد زیست

ل باله از کن خازمینی نشان داد که گونهثبت شده بود. نتایج  متر سانتی 28و  8/19ها به ترتیب  ماده حداقل و حداکثر طول کل

 (4/0مخلوط) ودرصد ( 1/0نرم تنان) ( درصد8/94)ماهی  درصد، (9/14پوستان )میگو و خرچنگ( ) خواران است و سخت گوشت

ماهی به نشان داد که میگو و  (FPوقوع شکار) محاسبه شاخص فراوانی. بودترین غذای مصرفی این ماهی  بیش  به ترتیبدرصد 

مد آدرصد به دست 1/42 (cv) میزان شاخص خالی بودن معدهشوند.  به عنوان غذای اصلی محسوب می  (8/94) (،1/93ترتیب با )

                  دارد.متوسطی  که مشخص گردید این ماهی تغذیه

 خالی بودن شاخص زمین کن خال باله، رژیم غذایی، خلیج فارس، :یکلیدکلمات 
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Abstract 

 

This study was conducted to examine the Grammoplotis suppositus fish diet in Persian Gulf 

waters.Sampling for 12 months was conducted on a monthly basis from November 1395 to Nov. 

1396. These fish were selected as implicit catches in the special trawl shrimp.We first recorded 

the biometric data of the fish and then autopsy them in order to determine the diet. After 

observing the fullness of the stomach, we measured the contents of the digital balance tract. A 

total of 399 fish species were biometrics, of which 153 males and 246 females, with a minimum 

and maximum total length of males of 12.2 and 27.2 cm, respectively, and the minimum and 

maximum length of females was 13.8 and 28, respectively. The recorded results showed that the 

type of Grammoplotis suppositus was carnivorous, and the crustaceans (shrimp and crab) 

(64.3%), fish (34.8%), molluscs (0.5%) and mixed (0.4%) were the most consumed food for this 

fish, respectively. The calculation of Hunting Frequency Index (FP) showed that shrimp and fish 

were considered to be the main food with (39.6%), (34.8%). The gastric emptying rate (cv) was 

42.6%, which was found to have moderate nutrition. 

 

Keywords: Food habits, Grammoplites suppositus, Persian gulf, Empty index 
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 در مراکز تکثیر میگو در استان بوشهر زا بیماریو شناسایی مولکولی ویبریوهای  جداسازی
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 چکیده

ترین عوامل ویبریو یکی از مهمجنس . بیماری نمایندایجاد در میگو  توانند میعوامل میکروبی متعددی وجود دارند که 

مراکز فعال  ارزیابی احتمال آلودگی منظور بهدر این تحقیق  نماید. می ایجاد در مراکز تکثیر میگو  توجهی قابلتلفات  باکتریایی است که

 مجموعاًست الروهای این مراکز تکثیر گردید. از پ برداری نمونهمیگو، اقدام به  زای بیماریپرورش میگو در استان بوشهر به ویبریوهای 

، تشخیص اولیه سازی خالصپس از جداسازی، کشت و  شدند. برداری نمونهمرکز تکثیر در نقاط مختلف استان بوشهر  11تانک در  111

استخراج  ها آنجداسازی شده، ژنوم  های سویهجهت شناسایی مولکولی  بیوشیمیایی انجام گرفت. های آزمایش کارگیری بهویبریوها با 

گردید. نتایج نشان داد  تعیین ها آنژنوم  توالی نهایتاً و انجام گرفتپرایمرهای عمومی  کارگیری بهپلیمراز با  ای زنجیرهگشته و واکنش 

کولی حضور دو گونه ویبریو آلوده بودند. شناسایی مول زا بیماریمرکز با درجات مختلفی به ویبریوهای  5، موردمطالعهمرکز  11که از 

 نمود. تائیداز پست الروهای میگو  شده گرفتهبافتی  های نمونهآلجینولیتیکوس و ویبریو هاروی را در 

 
 شناسایی مولکولی ،میگو، ویبریو، بوشهر کلمات کلیدی:
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Abstract 

 

There are numerous microbial agents that can cause disease in shrimp. The genus Vibrio is one of 

the most important bacterial agents that cause considerable casualties in shrimp hatcheries. In this 

study, to evaluate the contamination likelihood of the active hatcheries in Bushehr province with 

pathogenic vibrios of shrimp, attempt to sampling from post larva of these hatcheries. A total of 118 

tanks in the 11 hatcheries in different parts of Bushehr province were sampled. After isolation, 

cultivation and purification, initial diagnosis of vibrios was conducted using biochemical tests. To 

molecular identification of isolated strains, their genomes were isolated and PCR was conducted 

using universal primers and finally the sequence of their genomes were determined. The results 

showed that, of the 11 centers surveyed, 5 centers with different degrees of contamination, were 

infected with pathogenic vibrios. Molecular identification proved presence of two species Vibrio 

alginolyticus and Vibrio harveyi in the tissue samples taken from shrimp post larva. 
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   Holothuria leucospilotaکیفی ساپونین استخراج شده از خیار دریایی گونه  مطالعه

 آن در قالب شامپوو فرموالسیون سواحل بوشهر  -خلیج فارس
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 چکیده

ها فراوانترین ساپونین باشد.میو زیستی های دارویی از فعالیتای طیف گستردهدارای ز جانوران با ارزش دریایی است که خیار دریایی یکی ا

ضر مطالعه حا. دارند پاک کنندگیهمچنین  وکسیدان ، آنتی اشامل ضد التهابند که خواص دارویی هست جانورانهای ثانویه در این متابولیت

صورت  موالسیون آن در قالب شامپوو فر H. leucospilota گونهاستخراج شده از خیار دریایی  و بررسی کیفی ساپونینبه منظور استخراج 

 خواص بررسی از استفاده با .انجام شد از دیواره بدن خیار دریایی درصد 69اتانول استفاده از با  ساپونین استخراجفرآیند  در این مطالعه گرفت.

دیر امق. گرفت قرار تایید مورد ساپونین حضور نازک الیه کروماتوگرافی و( IR Spectroscopy) قرمز مادون سنجیطیف ،(ذوب نقطه) فیزیکی

کلرید شد. در شامپو تهیه شده از  سورفاکتانتبه عنوان  تکساپون از درصد 20 جایگزین استخراج شده، تام درصد از ساپونین 5/2 و 1، 5/0

به عنوان عامل  EDTAمتیل پارابن به عنوان نگهدارنده و سدیم به عنوان ضخیم کننده، گلیسیرین به عنوان اصالح کننده ویسکوزیته، 

به  میلس و تامپسون-راس آزموندو  از به منظور بررسی خواص کف کنندگی و پاک کنندگی شامپو .استفاده گردید سیونجداسازی فرموال

  .درصد ساپونین نشان دادند 5درصد تکساپون و  20را در فرموالسیون  نتایج خوبیزمون آهر دو  .شداستفاده  ترتیب
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Abstract 

Marine cucumber is one of the most valuable sea animals that have a wide range of medical and biological 

preparation. Saponins are the most abundant secondary metabolites in these animals with extension 

medicinal properties including anti-inflammatory, antioxidant and detergent. The present study was 

conducted to extract and evaluate the quality of extracted curd saponin from the sea cucumber H.leucospilota 

and its formulation in shampoo form. In this study, the saponin extraction process was performed using 

ethanol 96% from the body wall of sea cucumber. Characterization of physical properties (melting point), IR 

spectroscopy and thin-layer chromatography confirmed the presence of saponin. The amount of 0.5, 1 and 

2.5 percent of curd saponin was replaced by 20 percent amount of Texapon that has been used as a 

surfactant. In the current shampoo sodium chloride has been used as a thickener, glycerin as a viscosity 

modifier, methyl paraben as a preservative, and EDTA as an isolation agent. The foaming and cleansing 

ability of shampoos was determined using two tests Ross-Mills and Thompson have been used, respectively. 

The best result was found with the formula containing 20% Texapon and 5% curd saponin. 

Keywords: Sea cucumber, Saponin, Antioxidant, Surfactant, Shampoo 



گاه رهزمگان – 6021ماه  بهمن 03و  92  دانش   

 
 

 

 

ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری  

 آبی و کاربرد آن در مطالعات زیست دریا هایاکوسیستماهمیت و نقش پرتاران در 

 *شیوا آقاجری
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 چکیده 

 ستیز ابییو ارز ییبه طور وسیعی، جهت شناسا موجودات کفزیتغییرات در جوامع  ابییدهه است که سنجش و ارز نیچند

در گیرد. میمورد استفاده قرار  دریاها ستیاثرات انسانی بر محیط ز شیو حفظ منابع طبیعی و همچنین پا تییریمحیطی، مد

 علیرغم اندازه ،شوندمیمحسوب  های مهم زنجیره غذاییمولفهو  های عمده موجودات کفزیگروهیکی از که رتاران پاین میان 

ها نقش مهمی در برآورد شرایط اکولوژیکی آنهمراه است. ها با تولید ثانویه باالیی آندوره زندگی کوتاه  ،شانکوچک

نقش بسیار  پرتارانهمچنین د. باشنمیا )ارزیابی اثرات زیست محیطی( دار EIAهای آبی و همچنین مطالعات اکوسیستم

گردند. می آبی مناطقو از این طریق سبب افزایش حاصلخیزی در  لی ناشی از تجزیه مواد مغذی داشتهبازیافت مواد آ در مهمی

 Nereidae ,Nephthydae ,Onuphidae Eunicidae Spionidae ,Maladanidaeبسیاری از پرتاران مانند

,Sabellariidae   مورد به ویژه ها ماهیمورد تغذیه میگوها و  ،های مانگروپوششخوریات و به عنوان یک منبع غذایی مهم در

برخی شوند. میتوده زنده در این مناطق  و افزایش گیرند و سبب تولیدمیموجودات آبزی مهم تجاری قرار  استفاده بسیاری از 

های حفاری خود قادرند تا به طور مشخصی میزان رسوب گذاری را در بستر رسوبات افزایش داده و فعالیتاز پرتاران از طریق 

ب حاصلخیزی خاک شوند. همچنین در سرعت معدنی شدن مواد آلی و بای خود ستغذیههای فعالیتاز این طریق و همچنین 

به  های بیولوژیک، پرتارانارزشکنند. عالوه بر میسازی نیتروژن از رسوبات نقش مهمی ایفا  زاداحیای اکسیژن در رسوبات و آ

 بودن ارزش غذایی باال. با توجه به دارا باشندمی دارای ارزش اقتصادی باالییی و صنعت یحیتفر یدهایعنوان طعمه زنده در ص

کنند و از این طریق تولیدات میهای پرورشی استفاده کارگاهبه عنوان غذا در پرورش آبزیان در  هاآنامروزه از ، در پرتاران

 نیفلزات سنگ یقادر به تحمل سطوح باال Nereisجنس پرتاران مانند  از دهند. برخیمیها را تا چندین برابر افزایش کارگاه

تجمع  یاز مواد آل یغن یها طیتا به سرعت در مح ند، قادرCapitellaمانند جنس  دیگر یرخو ب است ومیو کادم وهیمانند ج

های آبی استفاده اکوسیستمهای زیستی خوبی در برآورد کیفی و سالمت شاخصتوان از پرتاران به عنوان میرو  از این ابندی

 مناطق بر روی رسوبات بستر های متعددبررسیو آبی  مختلف هایاکوسیستمبا توجه به اهمیت و نقش پرتاران در نمود. 

تنوع و تراکم  مطالعه بر رویضروری است که های خلیج فارس و دریای عمان آب خوریات و ، سواحلجزر و مدی دریایی،

 های شاخص زیستی بیشتر صورت گیرد.گونهپرتاران، شناسایی و معرفی جمعیت 

 محیطی، خلیج فارس و دریای عمان ستیز ، ارزیابییآب یها ستمیاکوس، پرتاران کلیدی: کلمات
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The Importance and Role of Polychaetes in Aquatic Ecosystems and their 

Application in marine Biology Studies 
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Abstract 

For decades, measuring and evaluating changes in benthos organisms has been widely used to 

identify and assess environmental, management and conservation of natural resources, as well 

as monitoring human effects on marine environments. In the meantime, polychaetes one of 

the major groups of macrobenthos and important components of the food chain, despite of 

their small size, They have a short life cycle with a high secondary production. They play an 

important role in estimating the ecological conditions of aquatic ecosystems as well as EIA 

studies (environmental impact assessment). They also play a very important role in the 

recycling of organic matter due to the decomposition of nutrients and thus increase the 

productivity of the aquatic areas. Many polychaetes like Nereidae, Nephthydae, Onuphidae, 

Eunicidae, Spionidae, Maladanidae, Sabellariidae as an important source of nutrition in 

estuaries and mangroves, nourished shrimp and fish are especially used by many important 

aquatic organisms, which produce and increase biomass in these areas. Some polychaetes, 

through their drilling activities, can specifically increase the amount of sediment in the 

Substrate, and through this, as well as their nutritional activities, they produce soil fertility.  It 

also plays an important role in the rate of mineralization of organic matter and the 

regeneration of oxygen in sediments and the release of nitrogen from sediments. In addition to 

biological values, polychaetes are considered as live bait in recreational and industrial fishing 

of high economic value. Due to their high nutritional value in polychaetes, today's they now 

use them as food for aquaculture in breeding manufactory, thereby increasing the production 

of manufactory by several times. Some polychaetes like Nereis species are able to withstand 

high levels of heavy metals such as mercury and cadmium, while others such as the Capitella 

species can quickly accumulate in enriched organic environments, so that they can be found 

as good biological indicators for assessing the quality and health of aquatic ecosystems. 

Considering the importance and role of polychaetes in various aquatic ecosystems and 

numerous studies on the sediments of the sea, tidal, and coastal areas of the Persian Gulf and 

Oman Sea, it is essential to study more on the diversity and density of populations of the 

polychaets. 

Keywords: polychaetes, aquatic ecosystems, environmental assessment, Persian gulf and 

Oman Sea. 
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روموناس ها از خلیج فارس و ارزیابی پدیده کروم سنسینگ در آنهائجدا سازی و شناسایی آ  
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 چکیده

   
های سطحی، رودخانه  های گرم منفی، اکسیداز مثبت هستند که به طور وسیع در آب ، باسیل روموناسآئهای جنس  باکتری

د یکی از مهمترین عوامل بیماری نها می توان های تمام نقاط دنیا یافت می شوند. همچنین این میکروارگانیسمها و دریاچه 

پدیده کروموسنسینگ از جمله رفتارهایی است که این میکروارگانیسم برای تولید بیوفیلم ،  .ندگردزای ماهیان و انسان قلمداد 

روموناس از مناطق خلیج فارس جداسازی و ئکه باکتری آ شدسعی مطالعه حاضر هموالیزین و آنزیم نوکلئاز نشان می دهد. در 

نمونه آب از خلیج فارس جمع آوری  07بطور کل  دد .گرسپس کروموسنسینگ و تاثیر گیاهان دارویی برروی جدایه ها ارزیابی 

برای ارزیابی پدیده کروموسنسینگ از  شد وشد و باکتری های جدا شده با استفاده از تستهای بیوشیمیایی استاندارد شناسایی 

سنجش اسیل هوموسرین الکتون و تغییر در تولید بیوفیلم، هموالیزین و آنزیم نوکلئاز مورد ارزیابی قرار گرفت. -ترکیب ان

استفاده از تشکیل بیوفیلم ، تولید آنزیم  باN-acyl Homoserine lactone(AHL)    کروم سنسینگ در جدایه ها توسط 

جدا گردید و پدیده  روموناس از  نمونه های جمع آوری شده،آئ17طور کل به هموالیزین و نوکلئاز ارزیابی شد . 

همچنین نتایج بدست آمده نشان داد که تشکیل بیوفیلم ،  کروموسنسینگ هوموسرین در این جدایه ها به اثبات رسید.

کروموسنسینگ در باکتری بنابراین پدیده  افزایش یافت. اسیل هوموسرین-ترکیب ان پس از افزایش آنزیم نوکلئازهموالیزین و 

 ها برای انسان و آبزیان محسوب گردد. این باکتری ی تواند از عوامل مهم بیماری زاییروموناس وجود دارد که این پدیده مآئ

 بیوفیلم، خلیج فارس، کروم سنسینگ، روموناسآئ کلیدی: کلمات
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Abstract 

The genus Aeromonas is gram negative bacilli and oxidase positive. These bacteria live in the 

environment . In addition, Aeromonas genus considered one of the most important pathogens 

in fish and human. Quorum sensing is one of the behaviors that these microorganisms 

demonstrate for formation of biofilm, hemolysis and nuclease enzymes. In the present study 

we tried to isolate the Aeromonas bacteria from the Persian Gulf and then evaluate the  

quorum sensing and the effect of medicinal herbs on the isolates . Totaly 70 water samples 

were collected from Persian Gulf and cultivated on blood agar and incubated at 37 °C. After 

24 hours , the isolates identified by biochemical tests such as oxidase and catalase tests. 

Quorum sensing in the isolates evaluated by N- acyl homoserine lactone (AHL) using biofilm 

formation, hemolysin and nuclease enzymes production.The result obtained indicated that 10 

Aeromonas were isolated. These isolates showed quorum sensing phenomena. In addition, 

formation of biofilm and production of hemolysin and nuclease increased by addition of N- 

acyl homoserine lactone.Therefore, there is a quorum sensing in the Aeromonas bacterium, 

which can be considered as an important factor in the pathogenicity of these bacteria for 

humans and aquatic organisms. 

Keywords: Aeromonas, Persian Gulf, Quorum sensing, Biofilm 
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 چکیده

تنوع گسترده ای از ترکیبات زیست فعال از جمله ،موجودات دریایی که تقریبا نصف تنوع زیستی جهان را شامل می شوند 

عملکرد های مختلفی نظیر اثرات ضد  که نوعی خارپوست است، خیار دریایی پپتیدها را در اختیار دارند.پپتیدهای زیست فعال

پپتید های واکافت شده به آسانی در دستگاه گوارش جذب و  اکسیداتیو، ضد سرطانی و...دارند.باکتریایی، ضد قارچی، ضد 

دارای خواص هیدروفوبی زیادی هستند، لذا خواص آنتی اکسیدانی آن ها بسیار این پپتید های اشتقاق یافته  هضم می شوند.

ین که در  لوس   ید های هیدروفوب نظیر والین ودارای آمینو اسی خیار دریایی بیشتر از موجودات خشکی است. پپتیدها 

ترمینال هستند و عمدتا خواص آنتی اکسیدانی بسیار قوی دارند.بررسی های انجام شده گویای آن است که -موقعیت  ان

بسیاری از بیماری هایی که در جوامع بشری  با آن مواجه می شویم ناشی از عملکرد عوامل اکسیداتیو در محیط طبیعی می 

و اثرات آنتی اکسیدانی آن ها که  با استخراج شده  خیار دریایی باشد. با توجه به عملکرد اختصاصی پپتید های زیست فعال 

،به کار گیری این پپتید ها در محصوالت به اثبات رسیده و هم چنین پرورش انبوه خیار دریایی در بندر چابهار    DPPHروش 

 صیه می گردد.عنوان غذای فراسودمند توه غذایی ب

 ،غذای فراسودمندفعال، خارپوستاکسیداتیو ، ترکیبات زیست  کلیدی: کلمات
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Abstract 

Sea organisms that consist the half of the various biological in the world, they were showing 

bioactive complex such as peptides. Sea cucumber’s bioactive peptides (a kind of 

Echinoderm) have a lot of activities like; effection on anti-cancer, antifungal, and anti-

oxidative and etc. The digested peptides are easily absorbed. These peptides have lots of 

hydrophobic properties. That is why anti-oxidant property was more than severity organisms. 

Sea cucumber peptides which contain amino-acid that they are in N-terminal location like 

valine and Lucien have a lot of anti-oxidant properties. According to the researches that have 

been done, show a lot of human diseases which we are dealing with these days are because of 

oxidative in nature .Allocated activity of bioactive peptides in extracted sea cucumber is 

because of the effection of anti-oxidant which was proven by DPPH and also mass culture of 

sea cucumber in Chabahar harbour is really recommended to use these peptides for functional 

food. 

     Keywords: Oxidative, Properties bioactive, Echinoderm, Functional food 



گاه رهزمگان – 6021ماه  بهمن 03و  92  دانش   

 

 

 

ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری  

 

 خلیج از شده آوریجمع دریایی هایجلبک از استفاده با نانوذرات سبز و ساده سنتز

 فارس
 

 صفیه مومنی

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، فارس،  خليج پزشكي زيست علوم پژوهشكده فارس، خليج دريايي– پزشكي فناوريزيست تحقيقات مركز

 ، ايران74157بوشهر 

* Safieh.momeni@gmail.com 

 

 چکیده 

از  را نانومواد به خاطر سايز كوچک و نسبت سطح به حجم بااليي كه دارند، خواص فيزيكي، شيميايي، اپتيكي و الكترونيكي

 و هاقارچ سيانوباكترها، ها،باكتري مثل دريايي هايارگانيسم هاي بالک آنهاست.دهند كه متفاوت از نمونهخود نشان مي

 هايگروه قبيل، از تركيباتي وسيلههب دريايي هايارگانيسم با نانوذرات سنتز زيستياند. رفته بكار ذرات نانو سنتز براي هاجلبک

 انجام بيولوژيكي هايعصاره در موجود كاهنده عوامل ساير و هاپروتئين ساكاريدها،پلي ها،فالوونون ها،فنول ترپنيدها، كربونيل،

 Pd)، نانوذرات پاالديم (Au NPs)در اين كار تحقيقاتي، سنتز ساده و سبز نانوذرات مختلف از قبيل نانوذرات طال  .پذيردمي

NPs)  و نانوذرات كلريد سديم(AgCl NPs) هاي دريايي با استفاده از عصاره خام استخراج شده از جلبکSargassum 

boveanum  وActinotrichia fragilis تركيبات محلول در آب موجود ندآوري شده از خليج فارس مورد بررسي قرار گرفتجمع .

-وسيله روشههاي فلزي به نانوذرات شوند. نانوذرات ساخته شده بتوانند باعث كاهش يونهاي دريايي ميدر عصاره خام جلبک

نانوذرات هشت  Sargassumهاي شناسايي مختلف مورد بررسي قرار گرفتند. در حضور نمک پاالديم و عصاره خام جلبک 

نانومتر ساخته شدند. سنتز ساده و سبز نانوصفحات طال در حضور  11-4هايي در رنج هوجهي و كامال مجزاي پاالديم با اندازا

عنوان عامل كاهنده و هم به عنوان كنترل كننده شكل انجام پذيرفت. هم به  Actinotrichia fragilisعصاره خام جلبک قرمز 

هاي مختلف از قبيل مثلثي، مثلثي با گوشه هلي خميده، شش ضلعي و چند ضلعي در حضور اين صفحات طال با شكل نانو

تهيه شدند و رنگ محلول از Sargassum ک رات پايدار كلريد نقره در حضور عصاره خام جلبذ عصاره جلبک ساخته شدند. نانو

هاي الكتروشيمايي و ذرات تهيه شده در ساخت حسگر رنگ به نارنجي پررنگ تغيير يافت. عملكرد كاتاليزوري اين نانوزرد كم

 .ندكالريمتري مورد بررسي قرار گرفت

 نقره كلريد پاالديم، طال، فارس، خليج جلبک، نانوذرات، :کلیدی کلمات
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Abstract  

Nanomaterials are different from bulk structures due to their small size and large surface to 

volume ratio and offer unusual chemical, optical, photoelectrochemical, and electronic properties. 

Marine organisms such as bacteria, cyanobacteria, fungi, and algae are reported to synthesize 

nanoparticles. Biosynthesis of nanoparticles by using marine organisms can be performed by 

several compounds such as carbonyl groups, terpenoids, phenolics, flavonones, polysaccharides, 

and other reducing agents existent in the biological extracts. This study presents the simple and 

green synthesis of different nanoparticles such as gold (Au NPs), palladium (Pd NPs) and silver 

chloride (AgCl NPs) using the crude extracts derived from the marine alga, Sargassum boveanum 

and Actinotrichia fragilis collected from Persian Gulf area. Water-soluble compounds that exist in 

the marine alga extracts were the main cause of the reduction of metal ions to nanoparticles. The 

prepared nanoparticles characterized with different characterization methods. In the presence of 

palladium salt and crude extract of Sargassum alga, monodispersed and octahedral shape Pd NPs 

within the size ranges from 5 to 10 nm was synthesized. A simple and green synthesis of gold 

nanosheets was performed when red marine alga extract (Actinotrichia fragilis) was used as both 

a reducing and shape controlling agent. Various nanosheet shapes such as a triangle, truncated 

triangle, hexagon and polygon were synthesized via this seaweed extract. Stable silver chloride 

nanoparticles was synthesized by aqueous extract of Sargassum and the color of solution changed 

from bright yellow to dark orange. Catalytic performance of the biosynthetic nanoparticles was 

investigated in electrochemical and colorimertic sensors. 

Keywords: Nanoparticles; Alga; Persian Gulf; Gold; Palladium; Silver Chloride 
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 چکیده

های مختلف آسیب کبدی اثرات دارد و در مدل یاکسیدانضداند که جلبک سارگاسوم اثرات مطالعات نشان دادهمقدمه: 

بر آسیب  Sargassum bovenumمحافظتی بر کبد داشته است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات عصاره اتانولی جلبک 

دالی شامل یک گروه -موش صحرایی نر از نژاد اسپراگ ها: پنج گروهباشد. روشکبدی ناشی از کلستاز در موش صحرایی می

میلی  011یا  211یا 011شم و یک گروه کلستاتیک دریافت کننده حامل و سه گروه کلستاتیک دریافت کننده عصاره )

 گرم/کیلوگرم/روز( مورد استفاده قرار گرفتند. حیوانات تحت جراحی شم یا بستن مجرای صفراوی قرار گرفته و به مدت یک

درصد قرار داده  01کردند. در روز هشتم کبد حیوانات جدا شده، در فرمالین هفته حامل یا دوزهای مختلف عصاره دریافت می

های پاتولوژیک نشان داد که در گروه شم بافت کامال وضعیت طبیعی دارد و قرار گرفت. نتایج: یافته H&Eآمیزی و تحت رنگ

نشد. در گروه کلستاتیک دریافت کننده حامل، اختالل در ساختار لوبولی، التهاب شدید هیچ گونه تغییر پاتولوژیکی مشاهده 

های کلستاتیک دریافت کننده عصاره ) های پورتال و پرولیفراسیون شدید در مجاری کوچک صفراوی دیده شد. در گروهسلول

های پورتال و پرولیفراسیون مجاری صفراوی میلی گرم بر کیلوگرم( ساختار لوبولی حفظ شده و از التهاب سلول 011یا  211

دارای اثرات محافظت کننده کبد در برابر آسیب  s. bovenumگیری: عصاره اتانولی جلبک کوچک جلوگیری شده است. نتیجه

 باشد.  های صحرایی میناشی از کلستاز در موش

 ، کلستاز، موش صحراییبوونئوم سارگاسوم کلیدی: کلمات
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Abstract 

Background: several studies have shown that Sargassum sp. have antioxidant and hepatoprotective 

effects in animal models of hepatic injury. The objective of this study was to examine the effects of 

sargassum bovenum ethanolic extract against liver injury induced by bile duct ligation (BDL) in rats. 

Methods: Five groups of male Sprauge-Dawley rats including sham, a BDL group receiving vehicle, 

and three BDL groups receiving extract (100, 200, 500 mg/kg/day) were used. At 8
th
 day, animals 

were sacrificed and liver samples from different groups were preserved in 10% formalin and stained 

with hematoxylin & eosin (H&E) assessment. Results: histopathological analysis of sham group 

showed normal architecture. In BDL group receiving vehicle the normal architecture of liver was 

completely lost with severe portal inflammation and portal ductular proliferation. Treatment with 

extract (200, 500 mg/kg/day) ameliorated the BDL induced liver injury and the typical histological 

changes including portal inflammation and portal ductlar proliferation were markedly alleviated in the 

liver sections. Conclusion: Administration of sargassum bovenum ethanolic extract exhibited 

hepatoprotective effects in cholestatic rats. 
 

Keywords: Sargassum bovenum, Cholestasis, rat 
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 چکیده

 این در موجود ترکیبات عمده. دهندمی اختصاص خود به هاجلبک میان در فراوانی نظر از را دسته دومین ایقهوه هایجلبک

 باشند.سولفاته می ساکاریدهایکه از دسته پلی هافوکوئیدان مانند دهندمی اختصاص خود به هاساکاریدپلی را هاجلبک

اکسیدانی که دو فاکتور اساسی ضدخاصیت ضد التهاب و  جمله شده از گزارش ساکاریدمتفاوتی از این پلی زیستی عملکردهای

از انجام این پژوهش استخراج و  هدف باشند.میسوختگی آفتاب و کاهنده التهاب بعد از آفتاب های ضددر ترکیب کرم

التهاب پس از کاهنده همچنین کرم ضد آفتاب و یک رموالسیون فوکوئیدان موجود در جلبک سارگاسوم به منظور تهیه ف

، پس از درصد صورت گرفت 96د در جلبک توسط اتانول های موجوباشد. چربی زدایی و جداسازی رنگدانهآفتاب سوختگی می

خارج  CaCl2توسط  ی موجود در عصارههاآلژنیک اسید ،C ° 66در دمای با استفاده از آب مقطرجلبک عصاره تام  استخراج

 سولفوریک-لاز روش فنمنظور تعیین وجود فوکوئیدان به .رسوب داده شددرصد  96فوکوئیدان خام با استفاده از اتانول شده و 

 -1 در محدودهپیک وجود گرفته شده  -IR FT. طیف استفاده شد اسید
cm 1211  نشان به ترتیب را نشان داد که  1661و

رموالسین کرم ضد آفتاب با استفاده از پایه بودند. ف فوکوئیداندر موجود  های سولفات و کربوکسیالتدهنده وجود گروه

، 61به ترتیب  6 و RPM 6/1 ،1 ،6/1 ،2 ،3در  آنویسکوزیته  ه وگیری شداندازه 6/7کرم تولید شده  pH شد؛ کلدکرم انجام

. انجام کرم بر روی پوست بوداین پذیری مطلوب میزان گسترش که نشان دهنده  تعیین شددرصد  96و  56، 79، 73، 63

نشان داد. در انتها با توجه را میان دو فاز آبی و روغنی کرم  باالییستگی بمیزان هم دقیقه 6به مدت  3111سانتریفیوژ در دور

با منشاء طبیعی  آفتابضد  وضد التهاب محصوالت  تولیددر آن از استفاده  فوکوئیدان زیستی خصوصیات فیزیکی و خواصبه 

  .شودمی توصیه

 .ایجلبک قهوه، ساکاریدپلیاکسیدان، ضدالتهاب، : ضدکلیدی کلمات
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Abstract 

Brown algae have the second largest batch of algae. Major compounds of these algae are 

polysaccharides like fucoidans which are belong to sulfate polysaccharides. Different biological 

functions of this polysaccharide have been reported, including anti-inflammatory and antioxidant 

properties which are the key factors in the combination of sunscreen and reducing inflammation after 

sunburn. The purpose of this study is to extract and formulation of fucoidan from the algae Sargassum 

sp. in order to provide a sunscreen cream also an anti-inflammator after sunburn. Defatting and 

separation of pigments in algae were carried out with 96% ethanol. Distilled water with 65°C was 

used for extracting total extraction afterwards Alginic acids were extracted from the extraction by 

using CaCl2 and curd fucoidan was precipitated using 96% ethanol. Phenol-sulfuric acid method was 

used to determine the presence of fucoidans. FT-IR spectra showed a peak in the range of 1200 and 

1650 cm
-1

 which indicates the presence of sulfate and carboxyl groups in the fucoidan, respectively. 

The sunscreen cream was formulated by using the cold cream base; the pH of the cream was 7.5 and 

its viscosity in RPM 0.5, 1, 1.5, 2, 3, and 5 were determined 60, 63, 73, 79, 85 and 95 percent 

respectively which represents the optimal extension of this cream on the skin. Centrifugation at 3000 

rpm for 5 minutes showed a high correlation between the two phases of water and oil in the cream. 

Finally, with regard to the physical and biological properties of fucoidan we recommend this 

polysaccharide to be used as a natural anti-inflammatory and sunscreen. 

Keywords: anti-inflammatory, antioxidant, polysaccharide, brown algae. 
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(Epinephelus coioides Hamilton, 1822) 
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 چکیده

مور معمولی، ها  انگشت قد عملکرد رشد در بچه ماهی برمخزن سفید، آبی و سیاه  یها اثرات رنگدر این مطالعه 

Epinephelus coioides  بار در  2. بچه ماهیان مورد بررسی قرار گرفتروز  17دت گرم ( به م 61/ 61 ± 70/7)وزن اولیه

درصد میانگین وزن نهایی بدن،  یها شاخصتغذیه در ماهی با توجه به  و روز در حد سیری اشباع تغذیه شدند. عملکرد رشد

ئین افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه، ضریب تبدیل غذا، ضریب بازده پروتئین، کل غذای مصرفی، غذای دریافتی روزانه، پروت

. نتایج نشان داد که رنگ مخزن، تاثیر الشه ارزیابی شددریافتی روزانه، شاخص وضعیت، شاخص احشایی، شاخص کبدی 

درصد افزایش وزن بدن، شاخص وضعیت، شاخص کبدی و نرخ رشد ویژه نداشته میانگین وزن نهایی بدن، داری بر میزان  معنی

گرم( در مخزن سیاه مشاهده شد که بین مخزن سیاه  2/ 61 ± 76/7. بیشترین مقدار ضریب بازده پروتئین )(P>70/7)است 

بیشترین میزان و درصد( 6/ 10 ± 61/7)مقدار شاخص احشایی  کمترین(. P<70/7با آبی تفاوت معنی داری مشاهده شد )

داری وجود داشت  ین تیمارهای دیگر تفاوت معنیدر مخزن سفید مشاهده شد و بگرم(  26/ 61 ± 00/7پروتئین الشه )

(70/7>P( کل غذای مصرفی .)پروتئین دریافتی روزانه  2/ 07 ± 6/7گرم(، غذای دریافتی روزانه ) 01/ 70 ± 01/6 ،)گرم

با در مخزن آبی بیش از دیگر تیمارها بود و (گرم60/6 ± 771/7و همچنین بیشترین ضریب تبدیل غذا )گرم(  6/ 22 ± 70/7)

اهمیت توجه به رنگ مخزن بیانگر نتایج حاصل از این مطالعه حاضر (. P<70/7داری مشاهده شد ) دیگر تیمارها تفاوت معنی

 برای بهبود عملکرد می باشد.مور ها ی پرورشی بچه ماهیانها در پروتوکل

 Epinephelus coioides: رنگ مخزن، فاکتورهای رشد، تغذیه، کلیدی کلمات
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Abstract 

In this study, the effects of white, blue and black color of tanks on growth performance in 

Epinephelus coioides (initial weights of 16.17 ± 0.08 g) were investigated for 60 days. Fish 

fed twice daily ad libitum. Performance of growth and nutrition in fish was evaluated 

according to indices including body weight gain, body weight gain percentage, specific 

growth rate, feed conversion ratio, protein yield, total food intake, daily food intake, daily 

protein intake, condition factor, viscerosomatic index and hepatosomatic index. The results 

showed that the tank color had no significant effects on the body weight gain, condition 

factor, hepatosomatic index and specific growth rate (P <0.05). The highest amount of protein 

yield coefficient (0.26 ± 0.12 gr) was observed in black reservoir, which was significantly 

different between black and blue tank (P< 0.05). The lowest amount of viscerosomatic index 

(9.58 ± 0.96%) and the highest carcass protein (21.98 ± 0.55 g) were observed in white tank, 

that was significant between treatments (P <0.05). Total food intake (46.44 ± 1.78 g), daily 

food intake (2.73 ± 0.1 g), daily protein intake (22.2 ± 0.04 g), and feed conversion ratio 

(0.008) 1/5 ± 0 / g) was significantly higher in blue tank (P <0.05). The results of this study 

indicate the importance of the color of the tank in during rearing E. coioides for improving 

performance. 

Keywords: tank color, growth factors, feeding, Epinephelus coioides 
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 چکیده

-های تولیدای است. مطالعه پارامترعنوان نقش شکارچی در جوامع دریایی بنتیک دارای اهمیت ویژهباله به خالکنماهی زمین

ماهی در این پژوهش برخی جنبه های تولیدمثلی مثل برای رسیدن به یک برنامه موفق تکثیر و پرورش آبزیان ضروری است. 

های آبدر 1931تا آبان ماه  1931از آبان ماه اله برای دوره زمانی یکس Grammoplites suppositusباله خال کنزمین

به عنوان صید ضمنی از تور  قطعه ماهی 101مورد بررسی قرار گرفت. تعداد  (هرمزگانخلیج فارس )محدوده استان ساحلی 

بود  19/0 به 1 در طول دوره مطالعه به صورت نسبت جنسی ماده به نرنتایج نشان داد که . ترال صید ویژه میگو انتخاب شدند

رسند % ماهیان برای اولین بار به بلوغ جنسی می10طولی که . همچنین مشخص شد که به طور معنی داری متفاوت بود

و گستره مراحل رسیدگی تخمدان بدست آمد  GSIریزی که براساس شاخص فصل تخمباشد. سانتی متر طول کل می 00/11

 تعیین شد. ماه تا فروردین ماه از آذر

 

 رسیدگی جنسیفارس، باله، خلیجخالکنمثل، زمینتولید  کلیدی:کلمات 
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Abstract 

 

Grammoplites Suppositus as a predator in Bennett marine fisheries is of particular importance. Study 

of reproductive parameteres is essential for the successful aquaculture promotion and aquaculture 

program. In this research, Some aspects of reproduction of Grammoplites Suppositus were 

investigated for one-year Period from November 2016 to November 2017 in Gulf coastal 

waters of Hormozgan Province. 401 pieces of fish were selected as an indirect catch of shrimp 

fishing trawl. The results showed that the male to female sex ratio was 1 to 0.63 during the 

study period, which was significantly different. It was also determined that the length at wich 

50% of the fish first reaches sexual maturity is 17/88 cm in total length. The oviposition 

season, based on the GSI index and the range of ovarian stage, was determined from 

December to April.  

 

Keywords: Reproduction, Grammoplites Suppositus, Persian Gulf, Sexual intercourse 
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 چکیده

شانک  یدر آبشش ماه یدانیاکس یآنت یها میآنز تیمختلف بر فعال یها یاثرات شور یمطالعه بررس نیهدف از انجام ا

 کیزواسموتی(، ا5) نیریآب ش یسطح شور 3نابالغ در  یعدد ماه 101منظور  نیبود. بد Acanthopagrus latusزردباله،  

در  mg/L  7/50 محلول در حدود ژنیو اکس 26-21  ℃دما در حدود  ،1در حدود  pH( قرار گرفتند. 35) ایدر ی( و شور12)

انجام شد و  انیاز آبشش ماه یبردار مورد مطالعه، نمونه یها یبا شور انیروز از مواجهه ماه 11طول دوره بود. پس از گذشت 

مورد سنجش قرار  (GPX) دازیپراکس ونی( و گلوتاتSOD) سموتازید دی(، سوپراکسCAT) کاتاالز یدانیاکس یآنت یها میآنز

( mU/mg protein 16/2 ± 66/57) دریاشوری  در فعالیتبیشترین میانگین  SODطبق نتایج به دست آمده از آنزیم گرفت. 

در  CATنتایج فعالیت آنزیم  ( بود.mU/mg protein 5 ± 33/53) ایزواسموتیکمربوط به شوری  فعالیتو کمترین میزان 

( و بیشترین میزان Unit/mg protein 117/3 ± 062/13)ایزواسموتیک مربوط به شوری  میانگینکمترین  آبشش نشان داد

مشخص  GPXبا بررسی نتایج حاصل از فعالیت آنزیم  .بود( Unit/mg protein) 201/3 ± 621/16 آن مربوط به شوری دریا 

و کمترین میانگین آن مربوط ( U/mg protein 011/31 ± 175/303)مربوط به شوری ایزواسموتیک شد بیشترین میانگین 

داری در تفاوت معنیها نتایج حاصل از آنالیز دادهبا این وجود  باشد.می (U/mg protein 216/21 ± 156/262)به شوری دریا 

 جهینت توان یبه دست آمده م جیبا توجه به نتا .(<05/0P) نشان ندادمورد مطالعه سطوح شوری  درکدام از پارامترها هیچ

 یقرار نم ریتحت تاث یطیمح یشانک زردباله در مواجهه حاد با شور یدر آبشش ماه دانیپرواکس دانیگرفت که تعادل اکس

 .ردیگ

 یشانک زرد باله، شور سموتاز،ید دیسوپراکس داز،یپراکس ونیکاتاالز، گلوتاتکلیدی:  کلمات
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Abstract 

The aim of this study was to evaluate the effects of different salinities on antioxidant enzymes activity 

in Acanthopagrus latus. So, 108 immature fish were placed in 3 levels of salinity brackish, isosmotic 

and seawater. The pH was about 8, the temperature was about 26-28 ° C and the dissolved oxygen was 

about 7.7 mg / L during the study. After 14 days, sampling of fish gills was performed and antioxidant 

enzymes including catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD) and glutathione peroxidase (GPX) 

were measured. According to the findings, the highest activity of SOD (66.57 ± 16.20 mU / mg 

protein) was recorded in seawater and its lowest activity was seen in isosmotic group (33.53 ± 5 mU / 

mg protein). CAT showed the lowest activity in isosmotic salinity (83.06 ± 3.18 U / mg protein) while 

the highest activity was recorded in sea salinity (86.62 ± 3.02 U / mg protein). The results of GPX 

activity showed that the highest activity in isosmotic salinity (303.47 ± 34.01 U / mg protein) and the 

lowest activity in seawater (262.85 ± 24.24 U / mg protein). The statistical analysis showed no 

significant difference in any of the parameters in salinity levels used in this study (P> 0.05). According 

to the results obtained, it can be concluded that pro-oxidant-antioxidant balance in the gill of 

Acanthopagrus latus was not affected by acute challenge to changes in salinity. 

Keywords: Catalase, Glutathione peroxidase, Superoxide dismutase, Acanthopagrus latus, Salinity 
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 چکیده

 ،آبشش ماهی شانک زردبالهبافت  درکسیداسیون چربی اپرهای مختلف بر اثرات شوریبررسی با هدف این مطالعه   

Acanthopagrus latus سطح شوری 3در ماهی نابالغ  عدد 101. بدین منظور انجام شد ppt 5 ،12  3)هر تیمار در  33و 

 – C 21°، دما در حدود 1در حدود  pH نوبت در روز تغذیه شدند. 3و به میزان  ماهیان با غذادهی دستی .قرار گرفتند تکرار(

انجام ماهیان  آبششاز برداری نمونهروز  13پس از در طول دوره نگهداری شد.  mg/L 50/7و اکسیژن محلول در حدود  22

طبق نتایج به دست قرار گرفت. ارزیابی مورد پراکسیداسیون لیپید شاخص به عنوان  (MAD) آلدهیددیمالونمیزان و  شد

و ( mol/mg proteinµ 55/21 ± 01/3) 12مربوط به شوری بیشترین میانگین بافت آبشش  در MADاز سنجش  آمده

داری در اختالف معنیها آنالیز داده .بود( µmol/mg protein 07/7 ± 20/11) 33کمترین میانگین آن مربوط به شوری 

 (. <05/0Pنداد ) نشانکدام از تیمارهای مختلف در هیچ MDAمیزان فعالیت 

 شانک زردباله، شوری، مالون دی آلدهید: کلیدی کلمات
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the effects of different salinities on fat peroxidation in 

Acanthopagrus latus. For this purpose, 108 immature fish were placed in 3 levels of salinity 

ppt 5, 12 and 34 (each treatment in 3 replicates). The fish were fed manually and feed 3 times 

a day. The pH was about 8, the temperature was about 26-28 ° C and the dissolved oxygen 

was about 7.7 mg / L during the period. After 14 days, gill sampling was performed and the 

level of malondealdehyde (MAD) was evaluated as a lipid peroxidation index. According to 

the results obtained from MAD measurements in gill tissue, the highest mean of salinity 

(28.55 ± 4.01 mol / mg protein) and the lowest mean salinity of 34 (19.20 ± 7.07 μmol / mg 

protein) Was. Data analysis showed no significant difference in MDA activity in any of the 

treatments (P> 0.05). 

Keywords: Acanthopagrus latus, salinity, malondealdehyde 
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 چکیده

امروزه گسترش روز افزون آبزی پروری در عرصه های ساحلی و دریایی همراه با ورود فاضالب های صنعتی، شهری، کشاورزی 

 Anoxiaو  Eutrophycationو بروز پدیده مخرب مواد مغذی به اکوسیستم های  آبی منجر به افزایش غلظت برخی از 

و کاهش   پدیده های مخربیکی از راهکارهای بیولوژیک برای رفع این کشت و پرورش جلبک های دریایی گردیده است. 

عناصر ماکرو جلبک ها عالوه بر پاالیش اکوسیستم های آبی قادرند با جذب انتخابی  غیرآلی می باشد. عناصر غذاییغلظت 

بسته به گونه  زیست تودهان و میزعناصر غذایی قابلیت جلبک ها برای جذب  کنند. با اهداف کاربردی زیست تودهتولید غذایی 

 Gracilaria گونه جلبکی شامل جلبکهای قرمز دودر این تحقیق  می تواند متفاوت باشد.عناصر غذایی جلبکی و غلظت 

changii و G. edulis   ها در کاهش غلظت عناصر غذایی موجود در  نآو توانایی  زیست تودهبه منظور ارزیابی قابلیت تولید

مقایسه  و انتخاب از این مطالعه هدف  مورد کشت قرار گرفتند.( Penaeus monodon ی مولد)میگوهای استخر پسآب

 میزان عملکردارزیابی و  ، تعیین زمان تعویض آب سیستممیزان و سرعت جذب عناصر غذاییبهترین گونه جلبکی از لحاظ 

 Batch cultureکاشت، به سیستم کشت بسته)محیط پذیری با شرایط  پس از سازش ی مورد نظرجلبکها بود.جلبک ها 

systemدر دوره پرورش میزان عملکرد، قابلیت  روز کشت شدند. 12برای  مدت و آب دریا  ( در پساب میگوی مولد

هر دو گونه  نتایج این تحقیق نشان داد که .و خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب مورد اندازه گیری قرار گرفت پاالیندگی جلبکها

حضور . می باشد G. edulisعملکرد بیش از  G. changiiگونه عملکرد  قابلیت رشد در پسآب میگوی مولد را دارند  اما 

در  جلبکها در دو تیمار آب دریا و پسآب میگو  به طور معنی داری باعث کاهش غلظت نوترینت ها نسبت به تیمارهای کنترل

نیتروژن  حذف( بر ای ساعت 11)سریعتر و (%111قابلیت بیشتر) G. changiiدر مطالعه حاضر  طی دوره پرورش می گردد.

 برایدر تیمار پسآب میگو  G. changiiقابلیت همچنین  .نشان داددر تیمار پسآب میگو  نسبت به سایر نوترینت ها آمونیاکی
ن یتعی ( پس از شروع آزمایش2روز )% 21و نیترات  (12 روز )% 76، فسفات (12روز)% 76حداکثری نیتریت حدود  حذف

با قابلیت بیوفیلتری زیاد بویژه قدرت جذب زیاد آمونیوم و  G. changii گونه انتخاب شده ،طبق نتایج این مطالعه. گردید

 .Gبدین ترتیب با کشت جلبک . ی مناسب برای توصیه و ترویج باشداگونه  و همچنین نرخ رشد سریع می تواند نیتریت

changii را کاهش داده و با تولید بیوماس گیاهی  ی مولدمی توان به طور موثری تاثیر منفی ناشی از پسآب استخرهای میگو

 کسب درآمد بیشتر را فراهم نمود. زمینه تولید مواد خام صنایع دیگر و

 ی مولدمیگو پسآب بیوفیلتر،گراسیالریا، رودوفیتا،  ،جلبک قرمز  :کلمات کلیدی
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Abstract 

Today, the increasing expansion of aquaculture in coastal and offshore areas, along with the 

entry of industrial, urban, agricultural wastewater into aquatic ecosystems, has led to an 

increase in the concentration of some of the notables and the emergence of a destructive 

phenomenon of Eutrophycation and anoxia. One of the biological and essential solutions for 

solving this problem, reducing the concentration of inorganic nutrient and improving the 

quality of water, is the cultivation of macro-algae. In addition to the refining of aquatic 

ecosystems, macro algae are able to produce biomass with a variety of applications by 

selectively absorbing nutrients.In this research, two seaweeds species including red algae 

Gracilaria changii and G. edulis were cultivated to evaluate the biomass production 

capability and their ability to reduce the concentration of nutrients in Shrimp(Penaeus 

monodon) brood stock effluents. The aim of this study was to compare and select the best 

alga species in terms of performance and rate of nutrient uptake. After adaptation of 

seaweeds with planting conditions, these seaweeds were cultivated in a batch culture system 

at sea water and in shrimp brood stock effluents were cultivated under laboratory control 

conditions for 12 days. During the culture period, the amount of yield, the ability of seaweed 

to diffuse and the physicochemical characteristics of water were measured. The results of this 

study showed that both species have the ability to grow in the in shrimp brood stock 

effluents, But the G. changii species has greater potential for reducing the nutrient 

concentrations and higher growth performance than G. edulis.The presence of seaweed in 

both SBE and SW medium, resulted in significant(p<0.01) decrease in all nutrient 

concentrations over the culture period compared to the control tanks. In the treatment with 

100% concentration of shrimp brood stock effluents, the amount of ammonia nitrogen 

absorption rate was determined 100%. The maximum NH3-N removal was up to 100% in 

SBE medium. In the present study, G. changii showed a greater (100%) and faster (18 hours) ability to 

remove ammonia nitrogen than other nutrients. Also, the ability of G. changii in shrimp effluent treatment was 

determined to reduce the maximum nitrite by 67% (on day 12), phosphate 47% (on day 12), and nitrate 21% (on 

day 2) after the start of the test.According to the results of this study, G. changii with high bio 

filtration, especially high absorption capacity of ammonium and nitrite, as well as rapid 

growth rates, can be suitable species for advising and promoting. 

Keyword: Red algae, Green algae, Bio filter, Shrimp brood stock effluent 
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 چکیده

و آلژینات بود )با  کاراگینانهیدروکلوئیدهای های تهیه شده با دیواره متشکل از کیفیت ریزپوشینهبررسی  تحقیقهدف از این 

 1 کاراگینان و درصد ۲درصد، آلژینات  ۲ کاراگینانشامل  تیمارهای آزمایشی با ترکیب دیواره (.۳به  1نسبت هسته به دیواره 

منظور ترکیبات بر اساس طرح آزمایشی با سایر مواد دیواره مخلوط شدند. سپس به  این درصد بودند. 1درصد+آلژینات 

روغن  ها نشان دادیافتهدستیابی به پودر ریزپوشانی شده مخلوط هموژن و به روش خشک کردن انجمادی خشک شدند. 

(. همچنین باالترین مقدار P<50/5میزان رطوبت بود ) و درصد دارای کمترین اندازه ریزپوشینه ۲ کاراگینانریزپوشانی شده با 

درصد آماده شد،  1و کاراگینان  1 آلژینات(. تیماری که با P<50/5کارایی ریزپوشانی، نیز در این تیمار مشاهده گردید )

 درصد سبب دستیابی به بیشترین روشنایی ۲از آلژینات  (. استفادهP<50/5شان داد )را نمیزان پایداری امولسیون  بیشترین

 تولید ریزپوشینه روغن ماهی بادلیل های این پژوهش استفاده از آلژینات به (. بر اساس یافتهP<50/5ها شد )میان ریزپوشینه

های با اندازه استفاده از هیدروکلوئید کاراگینان با تولید ریزپوشینه .منظور ریزپوشانی روغن ماهی مناسب نبوداندازه بزرگ به

 تواند کاربرد بهتری برای ریزپوشانی داشته باشد.تر میکوچک

  هیدروکلوئید، ریزپوشانی ،کاراگینان، آلژینات :کلیدی کلمات
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Abstract 

The aim of this work was to evaluate encapsulation quality of fish oil using different 

combinations of carrageenan and alginate (core-wall ratio of 1:3). Experimental treatments 

were consisted of carrageenan 2%, Alginate 2% and carrageenan 1% + Alginate 1% of the 

wall material. These experimental combinations of carrageenan and alginate were mixed with 

the other wall components. Afterward, the mixture were homogenized and subsequently 

freeze-dried to obtain encapsulated powder. Results showed that encapsulated fish oil with 

carrageenan 2% had the lowest particle size and moisture content as compared to the others 

(P<0.05). In addition, it showed the highest encapsulation efficiency (P<0.05). Treatment 

prepared using 1% carrageenan and 1% alginate had the highest emulsion stability. Using 2% 

of alginate lead to the highest lightness for encapsulated fish oil as compared to the others 

(P<0.05). According to the results of the present investigation, because of bigger size 

microcapsule production, the use of alginate did not useful for producing fish oil 

microcapsule. The use of carrageenan hydrocolloid due to prepare encapsulated fish oil with 

smaller size, could have better application. 

Keywords: Carrageenan, Alginate, Hydrocolloid, Encapsulation. 
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 چکیده

سازی آمادههای امولسیون و ژل بود. برای ناگت غنی شده با روغن ماهی به شکلکیفیت بررسی پژوهش هدف از این 

نخست ژالتین به آب  ،عربی با روغن ماهی مخلوط شدند. جهت تولید ژل روغن ماهی روغن ماهی صمغ زانتان و ،امولسیون

درجه سانتیگراد رسید، روغن ماهی به ژالتین اضافه شد و دوباره همگن  ۹۵درجه سانتیگراد( افزوده شد. وقتی دما به  ۵۹گرم )

امولسیون و ژل تهیه شده یک شب . درجه سانتیگراد نگهداری شد ۴در  شد. برای تکمیل پلیمر شدن، مخلوط روغن و ژالتین

دهی شدند و با آردگندم آرد زنی شدند. سپس خمیرابه زنی و با آرد . خمیر تیمارها به شکل گرد غالیفتقرار گردر یخچال 

یق پیش سرخ ثانیه به طور عم ۰۵درجه سانتیگراد برای مدت  ۰۵۵های غنی شده در دمای ناگت سوخاری پوشش داده شدند.

رطوبت و روشنایی رنگ بیشتری نسبت به تیمار امولسیون  ،های غنی شده با ژل روغن ماهی که ناگت شدند. نتایج نشان داد

 (.P<۵۹/۵)های حاوی امولسیون روغن ماهی پس از سرخ کردن نهایی میزان روغن بیشتری داشت (. ناگتP<۵۹/۵داشتند )

 های فیزیکی ناگت شد.به طور کلی افزودن روغن ماهی به شکل ژل سبب بهبود ویژگی

  صمغ عربی، امولسیون ،ژالتین، روغن ماهی :کلیدی کلمات
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Abstract 

The aim of this study was to evaluate effect of fish oil emulsion and gel on quality of 

nugget. In order to prepare fish oil emulsion zanthan and Arabic gum mixed with fish oil. 

For producing fish oil gel, first gelatin added to warm water (95 ˚C). When temperature 

reduced to 50 ˚C, fish oil added to gelatin and homogenized again. To complete 

polymerization, oil and gelatin mixture stored in 4 ˚C. Prepared emulsion and gelled left to 

cool overnight. Nugget produced with mixing 10 % fish oil emulsion or gel to other 

ingredient. The dough of different samples were filled in cube mold and then pre-dust 

with wheat flour, battered and breaded with bread crumbs, respectively. Enriched nuggets 

were pre-deep-fried in sunflower oil at 190 ˚C for 30 second and then were frozen. Results 

revealed nugget enriched with fish oil gel had higher content of moisture and lightness 

than fish oil emulsion treatment (P<0.05). Nuggets with fish oil emulsion had higher 

content of fat after final frying (P<0.05). In general, addition of fish oil in gelled shape 

improved physical properties of nugget. 

Keywords: Fish oil, Gelatin, Emulsion, Arabic gum 
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 چکیده

ترکیبات زیست فعال با اثرات متعدد فیزیولوژیک نگریسته شده اند. یکی از دریایی همواره به عنوان بستر غنی از های محیط 

دارویی، پپتید ها می باشند. پپتید ها -محصوالت غذاییمهم ترین ترکیبات زیست فعال با قابلیت کاربرد در صنایغ غذایی و 

منشاء مختلف می باشند که بسته به ساختار خود اعمال متعدد زیستی از خود  باقطعات خاصی از زنجیره پلی پپتید پروتئین 

سبب بروز ویژگی  گیری در موقعیت های مختلفهای آمینه و قرارطور کلی اندازه زنجیره، تعداد و نوع اسیده دهند. ب نشان می

. این ساختار خاص سبب گردیده تا پپتیدهای دریایی عملکردهای مختلفی همچون آنتی شودهای خاصی در پپتید ها می 

اکسیدانی، ضد فشار خون، ضد دیابت و کاهندگی کلسترول از خود نشان دهند. به دلیل فعالیت مهار رادیکال های آزاد، 

ه تا پتانسیل پپتیدهای دریایی می نمایند. این اثرات سبب شددر مواد غذایی نیز جلوگیری پپتیدها از فرآیندهای اکسیداسیون 

رده های فراسودمند مورد توجه قرار گیرد. دستیابی به ساختار خاص پپتید به روش های آنزیمی و تخمیر که آوتولید فر برای

مت مصر  کننده را ارتقاء بخشیده و به عنوان مکمل مقاوم در برابر تجزیه آنزیم ها در دستگاه گوارش باشد، می تواند سال

   مورد استفاده قرار گیرد.

  دارویی -آنتی اکسیدان، رادیکال آزاد، محصوالت غذایی، ترکیبات زیست فعال کلیدی: کلمات
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Abstract 

Marine environments have long been considered as rich source of biologically active 

compounds with diverse physiological functions. One of the most interesting components 

with potential application in food and nutraceutical industries is peptides. Peptides are 

specific parts of polypeptides from different protein sources that exhibits biological effects 

depends on their structure. Generally, size, number and type of amino acids as well as their 

specific positioning within peptides affect their functions. Marine-derived peptides with their 

specific structure showed numerous biological activities such as antioxidant, antidiabetic, 

antihypertensive and cholesterol lowering effects. Moreover, due to scavenging of free 

radicals, these peptides also prevented oxidative processes in foods. As a result of these 

functions, the potential of peptides in development of functional foods has gained increasing 

attention. Production of specific peptide using enzymatic or fermentation processes and 

resistant to gastrointestinal digestion will result in health-promoting properties with potential 

use as dietary supplement.   

 

Keywords: Bioactive compounds, Antioxidant, Free radicals, Nutraceuticals  
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 چکیده 

 با اندازه قابل توجهنانوذراتی موجودات دریایی  د.نانوزیست فناوری دریایی یک حوزه ی هیجان انگیز برای مطالعه می باش

111-1  nm .تولید می کنند که از ساختار های بسیار ریزی چون صدف ها، مرواریدها و استخوان ماهی ها تشکیل شده است 

نانو ذرات به انواع اصلی نانو ذرات آلی و معدنی طبقه بندی می شوند. نانو ذرات کربنی، نانو ذرات آلی نامیده می شوند. نانو 

)دی اکسید تیتانیوم( در گروه  نانوذرات معدنی  و نقره( و نانو ذرات نیمه هادی ذرات مغناطیسی، نانو ذرات فلزی)پالتین، طال

مورد نانو ذرات توسط موجودات دریایی را  اطالعات موجود در زمینه بیوسنتزحاضر،  در مطالعه ی دسته بندی می شوند.

در این                                                                                                                  بررسی قرار خواهیم داد.

،   Sid، PubMed  ،Science Direct   ،Google Scholars ،Springer   مطالعه مقاالت نمایه شده در پایگاه های اطالعاتی

Wiley  ،Nature ،ACS ،Hindawi   وSage  ت سنانو زی، نانو فناوریمورد بررسی قرار گرفتند. واژگان مورد جستجو شامل

مقاله و گزارش، با حذف موارد مشابه در   35بودند. در مجموع از میان   جلبکو   علف ها دریایی، موجودات دریایی، فناوری

این ویژگی  و به ذرات بزرگتر می باشند نانو ذرات دارای سطح مقطع بیشتری نسبت مقاله ارزیابی گردید.  53نهایت تعداد  

استفاده از روش های .دیگر واکنش پذیری بیشتری داشته باشند های نانوذرات سبب شده است که نسبت به برخی مولکول

محققان برای سنتز نانو ذرات از روش های ساده و عصاره  شیمیایی و فیزیکی برای سنتز نانوذرات بسیار پر هزینه می باشد.

استخراج شده زیستی استفاده می کنند. همچنین برای کاهش یون های فلزی، از عصاره های استخراجی به عنوان منبع های 

میکروارگانیسم هایی چون باکتری ها، سیانوباکتری ها، آکتینومیست ها، مخمرها، کاهنده خارج و داخل سولی استفاده می شود.

چون طال، نقره، کلسیم، سیلیکون، آهن، گچ و سرب در طبیعت چه در درون یا قارچ ها و جلبک ها برای سنتز ترکیبات معدنی 

 بیرون سلول شناخته می شوند.
 

  علف های دریایی، موجودات دریایی، نانو زیست فناوری ،نانو فناوری: کلیدی کلمات
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Abstract  

Marine bio-nanotechnology is an exciting area of research. Marine organisms produce 

remarkable nanoparticles of 1–100 nm size which constitute nanofabric structures such as 

seashells, pearls and fish bones. Nanoparticles are classified into major types include organic 

and inorganic nanoparticles. Carbon nanoparticles are called the organic nanoparticles. 

Magnetic nanoparticles, noble metal nanoparticles (platinum, gold and silver) and 

semiconductor nanoparticles (titanium dioxide) are grouped as inorganic nanoparticles. In the 

present review, we will focus on the available information on the marine biosynthesis of 

nanoparticles by marine organisms. In this study, articles were examined which indexed in 

Sid, PubMed, Science Direct, Google Scholar, Springer, Wiley,  Nature, ACS, Hindawi and 

Sage databases. Keywords we used included nanotechnology, nanobiotechnology, marine 

organisms, seaweeds and algae. Finally, overall of 53 articles and reports, 39 articles were 

evaluated by eliminating the same articles. Nanoparticles have a greater surface area than 

larger particles and this property makes them to be more reactive to certain other 

molecules.Use of chemical and physical method in the synthesis of nanoparticles is very 

expensive. Researchers have used biological extracts for the synthesis of nanoparticles, by 

adopting simple protocols. Also for reduction of metal ions by using biological extracts as a 

source of reductants either extracellularly or intracellularly. Microorganisms such as bacteria, 

cyanobacteria, actinomycetes, yeast, fungi, and algae are known to synthesize inorganic 

nanoparticles such as gold, silver, calcium, silicon, iron, gypsum and lead,in nature either 

inside or outside cells.  

Keywords: nanotechnology, nanobiotechnology, marine organisms, seaweeds 
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 چکیده 

های شمال ایران در دامنه البرز، حوزه دریاچه  در رودخانهایران در  Salmonidae ماهیان آزاداز خانواده  Salmotruttaگونه 

شود. همچنین مطالعات بیانگر حضور یک جمعیت در بخش زاگرس در استان چهارمحال و ارومیه و دریاچه نمک یافت می

هایی را با سایر جمعیت ها  میزی تفاوتآ  جمعیت فوق از نظر یرخی صفات ریختی و به طور ویژه در رنگ بختیاری می باشد.

ن تحلیل به مولفه های اصلی مشخص زموآهر چند جدایی ریختی جمعیت فوق از جمعیت ناحیه البرز توسط نشان می دهد. 

دو این جمعیت کامال مشابه  شناسایی شده از هاپلوتایپدو نشان داد که   Cytbو Co1نتایج توالی یابی دو ژن شد اما 

بوده و احتماال این جمعیت در سالهایی نه چندان دور به طور مصنوعی به منطقه ماهی خال قرمز در منطقه البرز هاپلوتایپ 

در شناخت هر چه نتایج فوق می تواند وتفاوتهایی ریختی مشاهده شده تحت تاثیر شرایط محیطی می باشند.  است وارد شده

 بهتر دامنه پراکنش و حفاظت از این گونه واجد ارزش در صید ورزشی مفید باشد. 

 Salmotrutta، ذخیره دار کردن، قزل آالی خال قرمز :کلیدی کلمات
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Abstract  

Salmotrutta fromSalmonidae inhabit in Rivers ofthe alborzmountain hillsides in north, Urmia 

lake Basin and Namak Lake Basin. Also recent studies revealed existence of a population in 

the Zagros mountain hillsides. This population separated from other population by some 

morphological characteristics and especially different color pattern. Despite morphological 

differencesin comparison with the Alborz area which appeared by Principle component 

analysis, sequencing of Cytb and Co1 genes demonstrated that two identified haplotypes are 

completely identical with haplotypes of brown trout in that area. So probably stocking 

Zagros Rivers carried out with brown trout from other area and morphological differences 

are under effect of environment.Result could be useful to understanding distribution of this 

species in Iran and also conservation of this recreationaly valuable fish species. 

Keywords: Brown trout, stocking, Salmotrutta 
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 چکیده 

فلزات سنگین از  شده اند. تبدیل به بستری برای تخلیه ی پساب ها بسیاری از منابع آبی دنیا مانند دریاها و رودخانه ها

فاضالب  وش های متفاوتی چون معادن،رفلزات از  منابع آلوده کننده اکوسیتم های دریایی می باشند. پساب ها و  مهمترین

ن با ترکیبات یصنایع شیمیایی وارد آب می شوند و بر زنجیره غذایی تاثیر گذارند. فلزات سنگ و های شهری، آلودگی های هوا

نمایند و موجب وقفه در فعالیت آنزیم ها و اختالل در سنتز  وری بدن از قبیل اکسیژن، گوگرد و ازت پیوند برقرار میرض

گیاه پاالیی یک فرآیند ضدعفونی کننده اکوسیستم های آبی با استفاده از گیاهان آبزی می ترکیبات ضروری بدن می شوند.

پژوهشگران را به خود جلب میکرو و ماکرو جلبک ها به دلیل توانایی جذب فلزات سنگین و عناصر سمی توجه  امروزه .باشد

                                                                                                                  در مطالعه ی مروری حاضر، نقش و عملکرد جلبک ها را در پاالیش فلزات سنگین مورد بررسی قرار خواهیم داد. .ندکرده ا

، Sid، PubMed  ،Science Direct   ،Google Scholars   مطالعه مقاالت نمایه شده در پایگاه های اطالعاتیدر این 

Springer   ،Wiley ، Nature ،ACS، Hindawi   وSage  مورد بررسی قرار گرفتند. واژگان مورد جستجو شامل میکرو

مقاله و گزارش، با حذف موارد   08جلبک، ماکروجلبک، گیاه پاالیی، فلزات سنگین و  گیاهان آبزی بودند. در مجموع از میان  

های جذب کننده فلزات جلبک مهمترین فلزات سنگین و  در این پژوهش  مقاله ارزیابی گردید.  22مشابه در نهایت تعداد  

فلز سمی قرار دارند. که می توان به سرب، کادمیوم، جیوه، نیکل،  53معرض در انسان ها  سنگین مورد بررسی قرار گرفتند.

جلبک های جلبک ها  با توجه به ترکیباشان، دارای جذب متنوعی هستند.روی،  آلومنیوم، آرسنیک، مس و آهن اشاره کرد. 

ا بودن پلی ساکاریدهای سولفاته و آلژینات ها در دیواره خود، میل ترکیبی قوی برای جذب فلزات سنگین قهوه ای به دلیل دار

 از خود نشان می دهند.

  تصفیه زیستی، کادمیوم، سرب ،جلبکماکرو : کلیدی کلمات
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Abstract  

Many of the world's water resources, such as seas and rivers, have become a place for sewage 

discharges. Heavy metals are the most important wastewater and contaminating sources of 

marine ecosystems. Metals enter into water from various sources, such as mines, sewage, air 

pollution and chemical industry and have influenced on food chain. Heavy metals linked to 

the essential compounds of the body, such as oxygen, sulfur, and nitrogen and cause 

interruptions in the activity of enzymes and disturb the synthesis of the essential body 

compounds. Phytoremediation are disinfection process of the aquatic ecosystems which is 

using with aquatic plants. Nowadays micro and macro algae because of absorbing heavy 

metals and toxic elements have attracted the attention of researchers. In the present review, we 

will focus on the role and function of algae in the Biodegradation of heavy metals. In this 

study, articles were examined which indexed in Sid, PubMed, Science Direct, Google Scholar, 

Springer, Wiley,  Nature, ACS, Hindawi and Sage databases. Keywords we used included 

micro-algae, microalgae, Phytoremediation, heavy metals and aquatic plants. Finally, overall 

of 80 articles and reports, 42 articles were evaluated by eliminating the same articles. In this 

study, the most important heavy metal and adsorbent algae were studied. Human beings are 

exposed to 35 toxic metals. Which could be found in lead, cadmium, mercury, nickel, zinc, 

aluminum, arsenic, copper and iron. Due to their composition, algae have a diverse range of 

absorption. Brown algae, due to the presence of having the sulphated polysaccharides and 

alginates on their walls, it is clear they are closest of combining the heavy metals absorption. 

Keywords: Macro algae , lead, cadmium, Biodegradation 

 



گاه رهزمگان – 6021ماه  بهمن 03و  92  دانش   

 
 

 

 

ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری  

  سرخو زرد خال سیاهو تخمین زمان بلوغ در ماهی  کل و وزن کل بررسی شاخص طول 

(Lutjanus fulviflamma Forsskal, 1775) 

*، احمد نوریعلیرضا راضی  

هرمزگانگروه شیالت، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه   

noori@hormozgan.ac.ir 

 چکیده

رای متعلق به خانواده سرخو ماهیان دا، Lutjanus fulviflamma Forsskal, 1775با نام علمی سرخو زرد خال سیاه ماهی 

ای و این ماهی به طور طبیعی در مناطق مرجانی و صخرهاست. پراکنش وسیعی از دریای سرخ تا بخش های شرقی استرالیا 

های حراء و حتی در ی جنگلهاصبم شور، های لب گاهی در آب ،جوانهای نود. نمونهکنمتر زیست می 33تا  3اعماق بین 

-ای در مناطق صخرههای بالغ آن به صورت گلهشوند، در حالیکه نمونههای آب شیرین یافت میی پایین دست رودخانههابخش

جمعیت این ماهی از طریق شناخت  این گونه، مدیریت مناسب و اقتصادی ستیبا توجه به ارزش زیجانی حضور دارند. رای و م

در این با هدف بررسی شاخص طول و وزن و تخمین زمان بلوغ  تحقیقاین  .های مختلف زندگی آن مقدور خواهد بودجنبه

تا  4313 فروردیناز نر ماهی عدد  484ماده و ماهی عدد  242شامل عدد ماهی  444در مجموع تعداد گونه انجام گردید. 

ده، طول کل ابررسی رابطه طول و وزن نشان داد که در ماهیان منتایج حاصل از صید گردید. و به صورت ماهانه  4313 اسفند

ماهیان ماده نوجوان با داشتن رابطه طول کل  ،به این ترتیبباشد. کننده مرحله نوجوانی و بلوغ میمتر مرز تفکیک یمیل 443

40/2به صورت  کل به وزن
TL×0004/0BW= را نشان دادند و ماهیان ماده بالغ با داشتن رابطه ، الگوی رشد آلومتریک منفی

01/3طول کل به وزن کل به صورت 
TL×000001/0BW=،  470دارای الگوی رشد ایزومتریک بودند. در ماهیان نر، طول کل 

 با داشتن رابطه طول کل به وزن نر آمد. به این ترتیب ماهیان نوجوانکننده ماهیان نوجوان و بالغ به دست  متر مرز جدامیلی

41/2به صورت  کل
TL×00007/0BW=،  های نر بالغ با الگوی رشد بودند، در حالیکه نمونه ایزومتریکدارای الگوی رشد

44/3به صورت  کل دارای رابطه طول کل به وزن ایزومتریک
TL×000007/0BW= ، .میزان شیب رشد در مقایسه آماری بودند

این نتایج به دست آمده حاکی از داری را نشان نداد. بین ماهیان نوجوان نر و ماده و همچنین ماهیان بالغ نر و ماده تفاوت معنی

  شود.ماده زودتر به مرحله بلوغ رسیده اما از نظر شدت رشد تفاوتی بین ماهیان نر و ماده مشاهده نمیاست که ماهیان 

  بالغ، نوجوان، رابطه طول کل و وزن کل، سرخو زرد خال سیاه کلیدی:کلمات 
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Abstract 

The Blackspot snapper Lutjanus fulviflamma Forsskal, 1775, of the Family Lutjanidae, is a 

widespread species distributes from the Red Sea to the east to Australia. L. fulviflamma 

mainly inhabits in coral reefs or rocky substrata at depth between 3 and 35 m. Juveniles 

sometimes found in brackish water or mangrove estuaries or in the lower reaches of fresh-

water streams while adults school around rocky areas and coral reefs. Studying the different 

life cycle aspects of this valuable fish is necessary for proper management. So, the total 

length-body weight relationship (TL-BW) and the inflexion point was studied in this fish. A 

total of 446 fish consist of 262 females and 184 males were captured monthly between April 

2016 and March 2017. Results demonstrated that in females, the total length of 165 mm is a 

transition point from juvenile stage to adult. The juvenile females with a TL-BW relationship 

as BW=0.0001×TL
2.60

 demonstrated negative allometric growth, while in adult females, the 

TL-BW relationship was obtained as BW=0.000009×TL
3.09

 with isometric growth. In males, 

the total length of 170 mm is obtained as a transition point from juvenile stage to adult. The 

juvenile males with a TL-BW relationship as BW=0.00007×TL
2.69

 demonstrated isometric 

growth, while in adult males, the isometric growth with the TL-BW relationship was obtained 

as BW=0.000007×TL
3.14

. Statistical analysis neither between male and female in juvenile 

stage, nor in adult phase demonstrated no significant difference between growth slopes. The 

results revealed that females in L. fulviflamma get adult relatively before than males, but in 

both sexes the growth rate are statistically the same.  

 

Keywords: Blackspot snapper, total length-body weight relationship, juvenile, adult 
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 چکیده

است  از جمله ماهیان مهم اقتصادی، Lutjanus fulviflamma Forsskal, 1775با نام علمی  زرد خال سیاه سرخوماهی 

با توجه به . پراکنش داردمتر  53و تا عمق  ای و مرجانیو در سواحل صخره که بطور گسترده در محدوده اقیانوس هند و آرام 

های جمعیت این ماهی از طریق شناخت جنبه ، مدیریت مناسبدر منطقه خلیج فارس این گونه اقتصادی زیستی و ارزش

، اطالعات های مختلف زیستی این ماهیبا این وجود، به دلیل مطالعات محدود در زمینه .مختلف زندگی آن مقدور خواهد بود

شامل زیستی های شاخصبرخی از  فصلیروند تغییرات  ،تحقیقدر این باشد. این ماهی اندک می تولید مثلیچرخه  مورددر 

 242شامل  عدد ماهی 444. در مجموع تعداد صورت گرفتماهی  این ضریب رشد گناد، ضریب رشد کبد و نیز ضریب چاقی در

نتایج حاصل از این تحقیق نشان صید گردید. به صورت ماهانه  4513 اسفندتا  فروردیناز  عدد ماهی نر 484عدد ماهی ماده و 

، در بود( 58/0±02/0) پاییز و( 38/0±47/0) های تابستاندر فصلمیزان ضریب رشد گناد کمترین  در ماهیان ماده، داد که

در ماهیان نر بیشترین مقدار ضریب رشد  .(84/4±52/0)در فصل بهار مشخص گردید  ،میانگین این شاخص بیشترین حالیکه

بیشترین ضریب رشد کبد شاخص  ها کمترین مقدار به دست آمد.ثبت گردید و در سایر فصل( 54/4±57/0)گناد در فصل بهار 

دار به طور معنینشان داد که   28/4±44/0با میانگین  بهاردر و   50/4±40/0 با میانگین زمستانفصل در  هادر ماده میزان را

و در فصل ( 34/4±47/0) . در ماهیان نر این مقدار در فصل بهار بیشترین مقدار( بود81/0±08/0از فصل تابستان ) بیش

 در فصل بهار ماهیان ماده در نیز ضریب چاقی شاخص بیشترین میزان را نشان داد. ( 14/0±08/0)تابستان کمترین میانگین 

در ماهیان نر، بیشترین میانگین ضریب مشاهده گردید. ( 045/0±0004/0)و کمترین میزان در فصل پاییز ( 0002/0±043/0)

دهد نشان مینتایج به دست آمده ها تفاوتی با هم نداشت. به دست آمد و در سایر فصل( 044/0±0002/0)چاقی در فصل بهار 

 شود. می که فصل بهار به عنوان فصل تخمریزی این ماهی در نظر گرفته

 مثل، ضریب رشد گناد، ضریب رشد کبد، ضریب چاقی، تولیدسرخو زرد خال سیاه کلمات کلیدی:
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Abstract 

The Blackspot snapper, Lutjanus falviflamma Forsskal, 1775, is a commercially exploited fish 

mainly occurs on coral reefs or rocky substrata from inshore to depths up to 35 m and widely 

distributed in the Indo-Pacific region. Considering the biological and economical value of this 

species in the Persian Gulf region, proper management of this fish will be possible through the 

understanding of various aspects of its life. However, due to limited studies on the various 

biological aspects of this fish, information on the reproductive cycle of this fish is rare. So, in 

this study the seasonal changes in gonadosomatic index (GSI), hepatosomatic index (HSI) as 

well as condition factor (K) was evaluated in this fish. A total of 446 fish comprising 262 

females and 184 males were captured monthly from April 2016 to March 2017. Results 

demonstrated the lowest value of GSI in females recorded in spring and autumn (0.58±0.17 

and 0.38±0.02 respectively) while the highest average was demonstrated in the spring 

(1.86±0.32). In males, the highest value of GSI was recorded in spring (1.31±0.37) and in 

other seasons the value was in lower amount. The average of HSI in females was significantly 

higher in winter (1.30±0.10) and spring (1.28±0.11) in compare to summer (0.89±0.08). In 

males, the value of HSI was significantly higher in spring (1.51±0.17) and the lowest value 

recorded in summer (0.94±0.08). The highest average of K in females was obtained in spring 

(0.015±0.0002) while the lowest value was recorded in autumn (0.013±0.0001). In males, the 

highest value of K was obtained in spring (0.014±0.0002) while in the other seasons the value 

did not demonstrated significant fluctuation. The results revealed that spring is considered as 

spawning season for L. fulviflamma in this region.  
 

Keywords: Lutjanus fulviflamma, gonadosomatic index, hepatosomatic index, condition 

factor, reproduction 
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 چکیده 

بر اساس  ها وزیکولاند. ویژگی خاص این  های دو الیه میکروسکوپی هستند که از فسفولیپید ساخته شده وزیکولها  لیپوزوم

سیستم ایمنی تعریف شده است. هدف از این مطالعه ساختن لیپوزوم با استفاده از پذیری و فقدان تحریک  سمیت کم، تجزیه

نمونه آب از خلیج فارس  05، برای انجام این تحقیقباشد.  ها می های نمک دوست و ارزیابی دارو رسانی آن لیپید باکتری

رسوبات دقیقه سانترفیوژ و از  05ور به مدت د 0555ها در  آوری شد. نمونه جمع (شیراز)و دریاچه مهارلو  (پارسیان  ی منطقه)

قرار  ºc00ی دماو در در انکوباتور ساعت  84ها به مدت  نمونهسپس  شد. تهیهکشت  ،مک% ن0بر روی محیط لوریا برتانی با 

 در محیط لوریا برتانی نمکی مایع کشت داده ،افزایش تعداد به منظورهای مجزا برداشته شده و  کلنیداده شدند. در ادامه،

ها  لیتر استون به سلول میلی 2فیوژ و یسانتر دقیقه 05دور به مدت  0555در  ها ، نمونهپس از رشد و افزایش تعداد شدند.

های  ویژگی بدست آمد کههای استخراج شده در این مرحله به فاز آبی اضافه شده و اشکال مختلف لیپوزوم  دیلیپ اضافه گردید.

با استفاده از  ،در لیپوزوم بارگذاری دارو )وانکومیسین(ی مختلف و پالسما ارزیابی گردید. دماها ها و pH در ها فیزیکی آن

اثر شدند. در نهایت، شناسایی  16S rRNAلیپوزوم بر اساس ژن  ی های تولید کننده تبخیر فاز معکوس انجام گرفت و باکتری

وس و اشریشیا کلی مورد ارزیابی قرار رئوزای استافیلوکوکوس اهای بیماری های حامل دارو بر باکتری ضد باکتریایی لیپوزوم

 Kocuriapalustris شناسایی شده در این مطالعه، دوست های نمک باکتری لیپوزوم گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که

DSM 11925 و Salicolasalis B2تولید ی  دهنده باشند که نشان های مورد آزمایش می ، دارای اثر کشندگی بر باکتری

 .باشد می دارو لیپوزوم و بارگذاری موفق

 

 نمک دوست، خلیج فارس، دریاچه مهارلوهای  لیپوزوم، باکتریکلیدی:  کلمات
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Abstract 

Liposomes are microscopic bilayer vesicles constructed from phospholipid. Special property 

of these vesicles is defined based on low toxicity, biodegradable and lack of immunogens. 

The purpose of this study was construction of liposomes using halophilic bacterial lipid and 

their evaluation for drug delivery. To perform the experiment 50 water samples collected 

from Persian Gulf (Parsian city), Maharlusalt lake (Shiraz). Then water samples centrifuged 

at 3000 rpm for 10 min and a loopful of sediment streaked onto Luria bertani (LB) agar with 

3% salt and incubated at 35°C. After 48 h halophilic bacteria colonies picked up and 

cultivated into salt LB broth for propagation. The suspension centrifuged at 3000 rpm for 10 

min and lipid of each isolates extracted by 2 ml acetone. The extracted lipid from each 

isolates transfer into water liquid phase and different shapes of liposomes were observed. 

Furthermore physical properties of liposome at different pHs and temperatures and plasma 

evaluated and drug loading (Vancomycin) carried out by evaporated convert phase method. 

Finally isolated bacteria were molecular 16S rRNA identified and antimicrobial effect of drug 

loaded liposomes evaluated against pathogenic bacteria such as Staphylococcus aureus and 

Escherichia coli. The results obtained indicated that halophilic bacteria isolated in the present 

study were Kocuria palustris DSM11925 and Salicolasalis B2 and their drug loaded 

liposomes had antibacterial effect. Therefore, liposomes and drug loading using halophilic 

bacteria could be considered as successful experiment. 

 

Keywords: Liposome, Halophilic bacteria, Persian Gulf, Maharlu Lake 

 

 
 

 

mailto:p.arzani2014@gmail.com


گاه رهزمگان – 6021ماه  بهمن 03و  92  دانش   

 



 

ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری  

 های خلیج فارس آب Turbo coronatusاستخراج کیتین و کیتوزان از حلزون دریایی  
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 چکیده

اسکلت  از درصد 05تا  05. بین باشد غیر قابل استفاده می ،پوستان و نرمتنان دریایی صید شده سختپوسته  درصد 05بیش از 

ای استخراج کیتین و قوه بریک منبع بال ،مهرگان دریاییبی یزهایر، بنابراین دوراستر کیتین پلیم ، حاویمهرگاناین بی

و سایر  ها از جمله پزشکی سیاری از زمینهخراجی از کتین در بتسا ترین ترکیبه عنوان مهمباشد. کیتوزان بمشتقات آن می

خراج به منظور است Turbo coronatus  دریایی حلزون . در این مطالعه از اسکلت خارجیباشدحائز اهمیت بسیاری میصنایع 

از مناطق پایین و میان جزر و مدی سواحل جزیره الرک و قشم در خلیج  50در بهار  هانمونه .کیتین و کیتوزان استفاده شد

ها . پوسته نمونهشدگراد به آزمایشگاه منتقل سانتی ی درجه 4صورت زنده در دمای  آوری و به فارس با استفاده از غواصی جمع

و سپس با  درجه خشک 00در دمای شو  و شست از به دو بخش صدف و اپرکولوم تقسیم و پس پس از جداسازی از بافت نرم

 بخش . استخراج کتین و کیتوزان به روش استاندارد انجام گردید. درصد کیتین و کیتوزان از هر دوشد( µ005) آسیاب پودر

نتایج به دست  ( محاسبه گردید.FTIRرمز )محاسبه و درصد داستیله کیتوزان به روش طیف سنج مادون ق اپرکولوم صدف و

( P<0.05داری )استخراج شده از صدف به طور معنی%(  50/04%( و کیتوزان) 8/05آمده بیانگر این است که مقدار کیتین )

کیتوزان خلوص رصد %( به دست آمده از اپرکولوم بوده است. همچنین د 40/20%( و کیتوزان ) 8/02بیش از مقادیر کیتین )

%( بوده 0/75کیتوزان به دست آمده از اپرکولوم )   خلوص( به طور معنی داری بیشتر از درصد %4/77از صدف ) استخراج شده

در این پژوهش و همچنین با درنظر گرفتن تراکم و شده  توجه کیتین و کیتوزان استخراجباتوجه به مقادیر قابل  است.

 پلیمر زیستی ا به عنوان یک منبع قابل قبولتوان این گونه رفارس، می های خلیجدر آب پاین شکمگسترش قابل توجه ا

های  وزانبه دست آمده، قابل رقابت با کیت و دیگر مشتقات آن معرفی نمود. شایان ذکر است که درصد داستیله کیتین

 استخراج شده از دیگر منابع می باشد.

 پلیمر زیستی، شکم پایان، الرک، قشم کلیدی : کلمات
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*Corresponding author: Pazooki2001@yahoo.com 

 

Abstract 

More than 50% of crustaceans and molluscan are unusable fishing. Between 20% and 30% of 

these shells contain a polymer named chitin, so these shells could be a great source of chitin 

and its derivatives. Chitosan is a major extract of chitin in many fields, such as medicine and 

other industries. In this study, Turbo coronatus has been used for extraction of Chitin and 

Chitosan. The samples were collected in spring 2016 from the lower and middle tidal zones 

of the Larak and Qeshm Island in the Persian Gulf using by scuba diving and transferred alive 

to the laboratory at 4 ° C. The samples shells removed from soft tissue and then separated 

into shells and operculum, and then washed at 55 ° C, then grinded to powder (250 μm). 

Extraction of chitin and chitosan was done by a standard method. The percentage of chitin 

and chitosan was calculated from both shells and operculum and the percentage of chitosan 

deacetylation was calculated by an infrared spectrometer (FTIR). The results showed that the 

amount of chitin (29.8%) and chitosan (24.06%) extracted from shells were significantly (P 

<0.05) higher than chitin (21.8%) and chitosan (12.46%) was extracted from operculum. 

Also, the percentage of chitosan purity extracted from shellfish (77.4%) was significantly 

higher than the chitosan purity obtained from operculum (70.6%). Considering to the 

amounts of chitin and chitosan extracted in this study, and considering the density and 

significant expansion of this abdomen in Persian Gulf waters, this species can be considered 

as an acceptable source of Chitin biopolymer and their derivatives have been introduced. 

also, the percentage of deacetylation obtained shows that it is competitive with chitosans 

extracted from other sources. 

Keywords: Biopolymer, Gastropods, Larak, Qeshm 



گاه رهزمگان – 6021ماه  بهمن 03و  92  دانش   

 

 

 

ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری  

 قابل ضدباکتریایی فعالیت اب دریایی اسفنج با تهمزیس ASR1 استرپتومایسس ایزوله شناسایی

  توجه

 اسحاق زمانی ،*راضیه پردل، سهیال مطرودی

 فنون دریایی خرمشهر علوم ودانشگاه دانشکده علوم دریایی، ، شناسی دریا گروه زیست

*  s.matroodi@kmsu.ac.ir 

 چکیده

مورد توجه در پزشکی و همچنین بیوتکنولوژی های ثانویه،  ی دریایی امروزه به دلیل منبعی برای تولید متابولیتها اسفنج

ها به ویژه  های همزیست با آن های ثانویه از میکروارگانیسم بولیتابسیاری از دانشمندان معتقدند این مت .هستند

از تحقیق گیرد و همین انگیزه ما برای انجام این تحقیق شد. هدف  نشأت می ،متعلق به شاخه اکتینوباکتریا ،ها اکتینومایست

فعالیت ضد باکتریایی های بوشهر و  آوری شده از اعماق آب جمع S10اسفنج  از ASR10ناسایی ایزوله حاضر، جداسازی و ش

باکتریایی فعالیت قابل  ایزوله مورد نظر متعلق به جنس استرپتومایسس است و در بررسی فعالیت آنتینتایج نشان داد،  .آن بود

 کالی نشان داد. -ادر مقابل باکتری توجه 

 پاتوژن های باکتریال، باکتری آنتی یست، فعالیتا: اسفنج دریایی، اکتینومکلیدی کلمات
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Abstract 

Marine sponges today are regarded as a source of secondary metabolites production in 

medicine and as well as in biotechnology, which many scientists believe that secondary 

metabolites of microorganisms that associated with them, especially actinomycetes, belong to 

the actinobacteria, and this our motivation was for this research. The purpose of this study 

was to isolate and identify the ASR10 isolated from sponge S10 collected from the depths of 

Bushehr waters and its antibacterial activity. The results showed that the isolate belongs to 

the genus Streptomyces, and as well as showed significant activity against E-Coli in the 

evaluation of antibacterial activity. 

Keywords: Marine sponge, Actinomycete, Antimicrobial activity, Pathogenic bacteria 
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 های سبزدر جلبکها  محتوای اسیدهای چرب و اثرات دارویی آن

 2، رضا ربیعی*2پور، جلوه سهرابی1پیریان کیانا

 همدان سینا، بوعلی دانشگاه کشاورزی، دانشکده بیوتکنولوژی، گروه 1
 عباسو منابع طبیعی هرمزگان، بندر رزیمرکز تحقیقات کشاو 2

* sohrabipour2@gmail.com 
 

 چکیده

های ناشی از کمبود و نقص اسیدهای بیماری باشند به طوریکه میجانداران بدن  اسیدهای چرب از ترکیبات ضروری و حیاتی

اسیدهای چرب  منابع غنیهای دریایی از جلبک .کشورهای جهان سوم هستندعوامل مرگ و میر دو سوم جمعیت از چرب 

در جیره  مورد نیاز n-6)و  n-3اسیدهای چرب ضروری ) . بسیاری ازیندآبه حساب میبالخصوص اسیدهای چرب غیر اشباع 

نسبت و غنی هستند  3ها از نظر اسیدهای چرب امگا . ماکروجلبکشوندها یافت میدر جلبکو حیوانات  غذایی انسان

های شاخه یک ازمطابقت دارد. هر بهداشت جهانیسازمان  استانداردهای مطلوبها با  آن 3به امگا  6اسیدهای چرب امگا 

های جلبکی  گونهتنها تعداد محدودی از  و های دریایی دارای الگوی اسید چرب مخصوص به خود هستندماکروجلبکمختلف 

مختصر ضرورت اسیدهای چرب در سالمت  به طور در این مطالعه. اندقرارگرفتهبررسی مورد از نظر محتوای اسیدهای چرب 

سبز  یهای ماکروجلبکبرخی گونهمحتوای اسیدهای چرب و مقایسه بررسی  به ایم و سپستوضیح دادهرا انسان 

(Chlorophytبه عنوان منبعی از اسیدهای چرب ب )نقش  مطالعهایم. این الخصوص اسیدهای چرب غیراشباع چندگانه پرداخته

 است.ها را نشان داده در آنضروری سالمت انسان به دلیل وجود اسیدهای چرب غیراشباع  ها درماکروجلبک

 های ضروری، روغنn-6/n-3کلروفیتا، اسیدهای چرب غیراشباع چندگانه، نسبت  کلمات کلیدی:
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Fatty acid contents and their medicinal effects in green macroalgae   
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2
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2 

 

1
Department of Biotechnology, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran 

2
Agriculture and Natural Resources Researches Center of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran 

 

* Corresponding author: sohrabipour2@gmail.com 

 

 

Abstract 

Fatty acids are important nutritional substances and metabolites in living organism. 

Degenerative diseases related to inappropriate FA consumption form a potential death cause 

for two thirds of the population living in affluent, industrialized nations. Marine algae are rich 

in fatty acids especially polyunsaturated fatty acids and are of potential value as sources of 

essential fatty acids (n-3 and n-6 series), important in the nutrition of humans and animals. 

Also the n-6/n-3 ratio of macroalgae, because of their high n-3 content, is lower than 10 

which are congruent with WHO recommended. Although each phylum of marine macroalgae 

algae has its characteristic FA pattern but up to now, only a limited number of algal species 

have been investigated for their FAs composition. In this review our objective is to explain 

briefly necessity of essential FAs for human health, then to assess the potential of 

Chlorophyta macroalgae as a source of FAs especially PUFAs. This review revealed the 

beneficial effect of macroalgal fatty acids on human health especially on neurodegenerative 

diseases.  

Keywords: Chlorophyta; Polyunsaturated fatty acids; n-6/n-3 ratio; Essential oil   
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 های اوتکتیک بازی تبدیل کیتین به کیتوسان در مخلوط

 *1سیده فضیله حمزوی ،2و1شهال جمیلی

 
 شناسی دریا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران گروه زیست 1

 ، تهرانن تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، سازماکشورموسسه تحقیقات علوم شیالتی  2

 *
fazilehhamzavi5457@gmail.com 

 

 چکیده

های اوتکتیک بازی بیوپلیمرهای کیتین استخراج شده از پوست  در این طرح سعی شده برای اولین بار با استفاده از مخلوط

کیتوسان به عنوان بیوپلیمری پرکاربرد در صنایع و علوم مختلف از قبیل بیوپلیمرهای کیتوسان تبدیل کرد.  به میگو را

اصلی در  ی . مرحلهگیرد قرار میشناسی، پزشکی و دندانپزشکی به وفور مورد استفاده  داروسازی، بیوشیمی، شیمی، زیست

و  های بازی، دما در محیط اًکه عموم های آمینی است، ه گروهزدایی کیتین و تبدیل آن ب ساخت کیتوسان شامل استیل

 هیدروژنی پیوند ی دهنده ترکیبات یا معدنی و آمونیوم نمک یک شامل اوتکتیک های مخلوط شود. های باال انجام می زمان

 لحاظ از تر، ارزان اوتکتیک، نقطه اساس بر پایدار و سبز های حالل این باشند. می ها و کربوهیدرات گلیسرول اسید، اوره، مانند

این  ی کیل دهندهشهردو نوع ترکیبات ت ،طرف دیگر از .هستند پذیر تجزیه زیست و سمی غیر تر، دسترس قابل سنتزی

در این طرح . باشند نمی مضر طبیعت، به بازگشت صورت در و هستند پذیر تجزیه زیست و محیط با سازگار ترکیباتی ها مخلوط

 تر، در زمان کم ،های اوتکتیک بازی با استفاده از پتاسیم کربنات و گلیسرول و ساخت کیتوسان در حالل زدایی کیتین استیل

. برای اثبات و تشخیص این آزمایش مراحل انجام واکنش با استفاده از طیف شدتر انجام  با خلوص بیش تر و شرایط مالیم

 سنجی مادون قرمز مورد بررسی قرار گرفت.

 های اوتکتیک سبز، حالل های کیتین، کیتوسان، حالل :کلیدی کلمات
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Conversion of chitin to chitosan in basic deep eutectic mixture 

Shala Jamili, Seyede Fazileh Hamzavi 

*Corresponding author: fazilehhamzavi5457@gmail.com  

 

Abstract  

In the present work, the utilization of basic deep eutectic mixtures for transformation of chitin 

biopolymers, extracted from shrimp shells, to chitosan have been investigated for the first 

time. Chitosan have gained widespread attentions nowadays in different fields such as 

pharmaceuticals medicinal and dental applications, biochemistry, chemistry, and biology. 

The acetylation of chitin and conversion to amine functional groups is the main step for the 

construction of chitosan, which almost need harsh reaction conditions like strong basic 

medium, high temperature and long-reaction times. DESs are mixtures of ammonium or 

inorganic salts with hydrogen bond donors such as urea, acids, glycerol and carbohydrates. 

These green solvents are more expensive, synthetically available, non-toxic and 

biodegradable compared to traditional solvents. On the other hand, both of the components 

that produced DES are eco-friendly, biocompatible and biodegradable. In this work, the 

procedure of chitin acetylation for the synthesis of chitosan in the basic DES, formed from 

potassium carbonate and glycerol, was investigated in a short reaction time and mild reaction 

conditions with high purity. As a proof of the concept, the synthetic routes were monitored by 

Infrared spectroscopy (IR). 

Keywords: Chitin, Chitosan, Green solvents, Eutectic solvents 
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آمیالز -بر فعالیت آنزیم آلفا Echinometra mathaei های مختلف توتیای دریایی بافت اثر
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 چکیده

 در متابولیک بیماري ترین شایع شیرین، دیابت د.نباش میمهرگان دریایی  و از بی خارپوستان ي شاخه به متعلق دریایی توتیاهاي

 در گلوکز سطح افزایش آن مشخصه اولین و باشد می متفاوت با درجات متابولیسمی اختالالت از گروهی شامل که است جهان

 توسط آمیالز -آلفا آنزیم فعالیت مهار ارزیابی روش به دیابتی خاصیت ضد بررسی پیشرو، مطالعه از هدف .است خون

 پوسته، خار،) مختلف هاي بافتي  عصاره آزمایشگاهی، ي مطالعه در باشد. می Echinometra mathaeiمختلف  هاي ارگان

 جدا قطبیت افزایش اساس بر متانول، و اتیل استات هگزان، -ان حالل سه استفاده از با دریایی توتیاي( ارسطو فانوس و گناد

 -ان  عصاره آمده، به دست نتایج طبق شد. انجام آمیالز -آلفا آنزیم مهارکنندگی آزمون با دیابتی ضد فعالیت سپس. گردید

 در داري معنی اختالف ،نتایج. باشند می آمیالز -آلفا آنزیم مهار از میزان باالیی داراي دریایی توتیاي هگزانی گناد، پوسته و خار

به عنوان را  E.mathaei دریایی توان توتیاي می مطالعه این از حاصل با توجه به نتایجدهد.  نشان می P < 0.05 احتمال سطح

 در نظر گرفت. آمیالز -آلفا آنزیم فعالیت مهارمنبع جدیدي از ترکیبات 

   Echinometra mathaeiدریایی،  توتیاي  دیابت، آمیالز، -آلفا آنزیم مهار :کلیدی کلمات
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Abstract 

Sea urchins belonging to phylum echinoderms of marine invertebrates them found to possess 

excellent. Diabetes mellitus, metabolic diseases most prevalent in the world with a group of 

metabolic disorders characterized by different degrees is the first increase in blood glucose 

levels. The aim of the present research was undertaken to study the anti- diabetic activity of 

different extracts of sea urchin of Echinodermata mathaei. Isolation of different tissues 

extracts (spine, shell, gonad and aristotol lantern) sea urchin by three solvents (n- hexane, 

ethyl acetate and methanol). Anti-diabetic activity investigated through inhibition α- Amylase 

enzyme. According to the results of the study, n-hexane extract of gonad, shell and spine 

highest activity in the anti-diabetic methods. The n-hexane extract of gonad at 1 mg/mL 

showed the highest α-amylase inhibition (84.7 ± 2.92%). Significant differences were 

observed at P < 0.05. Therefore, the potential usage of sea urchin as a possible supplement in 

the food and pharmaceutical industries could be confirmed. 

Keywords: α- Amylase enzyme, Diabetic, Enzyme inhibition, Sea urchin, Echinometra 

mathaei  
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 چکیده 

، ضد التهاب، ضد بهبود زخم معده چون گسترده دارویی با ارزش با خصوصیات تجاری ویک موجود به عنوان خیار دریایی 

های خیار  چربی و اسیدهای چرب آزاد در گونه محتوی. باشد شناخته شده می باال غذایی ارزشچنین فشار خون باال و هم

 Holothuriی  گونهچربی  پروفایللذا این مطالعه با هدف بررسی  .باشد دریایی بر اساس پارامترهای اکولوژیکی متفاوت می

leucospilota ،از  مورد نظر های نمونهآوری  پس از جمع در این مطالعه .گرفتانجام  ،استان بوشهر -خلیج فارس احلواز س

-GC) یسنج جرم فیط -اتوگرافی گازیمکرو ی بوسیلهسازی نمونه و استخراج چربی، پروفایل چربی آن  ساحل، آماده

MASS) .کیپالمت دیاس یدارای خیار دریایی مورد مطالعه،  گونه داد که نشان این پژوهش جینتا مورد بررسی قرار گرفت، 

 لیپروفا یبررسد. باش ی( مPUFAچرب اشباع نشده ) یدهای( و اسSFAاشباع شده ) های چربدیاس، کیدونیآراش دیاس

 عیتوان از آن در صنا یباشد که م یچرب م یها دیاز اس یمنبع غن کی H.leucospilota  ی گونه دهد که یم نشان یچرب

 استفاده کرد. ییو دارو ییغذا

 یگاز یکروماتوگرافچرب،  دیاس لی، پروفاییایدر اریخ فارس،خلیج  :کلیدیکلمات 
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Abstract  

The sea cucumber is an important marine organism with commercial, pharmaceutical 

properties such as gastric ulcer healing, anti-inflammatory, antihypertensive, and food value. 

The lipid content and free fatty acids in sea cucumber species is different based on ecological 

parameters. Accordingly, this study was conducted to investigate the lipid profile of 

Holothuria leucospilota from the Persian Gulf coast-the Bushehr province. In this study, after 

collecting samples from the beach, sample preparation and fat extraction, its lipid profile was 

examined by a Gas chromatograph-Mass Spectrometer (GC-MASS) method. The results 

show that sea cucumber samples contain palmitic acid, arachidonic acid, saturated fatty acids 

(SFA) and unsaturated fatty acids (PUFA). The study of fatty acids profile shows that H. 

leucospilot is a rich source of fatty acids that can be used in food and pharmaceutical 

industries. 

 Keywords: Persian Gulf, Sea Cucumber, Fatty acids profile, GC-Mass 
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 Holothuriaیگونهخياردریایی چربی یعصاره از درماتيت ضد كرم فرموالسيون

leucospilata
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چکيده

باشد که  یچرب م یهادیاز اس یمنبع غن کیدهد که  یم نشان ،Holothuria leucospilota  ی گونه یچرب لیپروفا یبررس

اسیدهای چرب باعث حفاظت پوست از . این استفاده کرد یی و غذاییداروهای بهداشتی،  فرآورده عیتوان از آن در صنا یم

دهند. امروزه ثابت شده است که وجود  گردند و مقاومت پوست را در مقابل عوامل خارجی افزایش می های آزاد می رادیکال

پس از در این پژوهش،  .برخوردار است ای ها از اهمیت ویژه در درمان درماتیت 6 -و امگا 3 -اسیدهای چرب ضروری امگا

های  گیری فاز چربی از روش آسیاب برقی و حالل عصاره به منظور ،سازی و آماده از ساحل ی خیار دریاییها نمونه یآور جمع

 عمومی فرمول فرموالسیون، طراحی برای .سپس عصاره به نحوی مطلوب تغلیظ گردیدکلروفرم، متانول و آب استفاده شد، 

 مورد مواد مقادیر تصحیح با سپس و قرارگرفت مبنا عنوان به بوراکس و مایع پارافین اسپرماستی، عسل، زنبور موم شامل کرم

 های کرم بعد ی همرحل در. فرموله گردید پایداری آن  و  یکنواختی به توجه با روغن در آب امولسیونی پایه با فرموالسیون نیاز،

وژ، آزمایش یهای بررسی یکنواختی، آزمایش سانتریف انجام آزمایش بادر نهایت  .شد خیار دریایی ساخته ی عصاره درصد 5 و 3

.قرار گرفت آن مورد ارزیابیپایداری و کیفیت ، بررسی رئولوژی فرآورده و یسیکل حرارت

 درماتیت، خیار دریایی ، کرم  :كليدیكلمات
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Abstract 

The study of fatty profile of Holothuria leucospilota shows that it is a fertile source of fatty 

acids that can be used in the health, pharmaceutical and food industries. These fatty acids 

help protect skin from free radicals and increase skin resistance to external factors. It has now 

been proven that the presence of essential fatty acids Omega-3 and Omega-6 in the treatment 

of dermatitis is of particular importance. After collecting the samples from the coast and 

preparing them, extracting the fat phase was done using a grinding process and a solvent of 

chloroform, methanol and water, and then the extract was suitably concentrated. For the 

design of the formulation, the general formula of the cream included bee wax, spermaceti, 

liquid paraffin and borax as the basis. Then, by correcting the amount of material required, 

the emulsion-based formulation of water in the oil was formulated according to its uniformity 

and stability. In the next step, creams of 3 and 7% were made of sea cucumber extract. Using 

homogeneity test, centrifuge test, thermal cyclic test and rheological study of the product, its 

stability and its quality were evaluated. 

  

Keywords: Dermatitis, Marine Cucumber, Cream 
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 های دندانی( برای بهبود ایمپلنتAcropora coral)ا استفاده از مرجان آکروپور
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 چکیده 

 .دارند هاانسان هایدندان و هااستخوان اسکلت به زیادی شباهت ساختاری نظر از که هستند زیستی مهم هایگونه هامرجان

 از استفاده برای شده انجام مطالعات .است گرفته انجام پزشکیدندان در استفاده مورد هایایمپلنت بهبود برای مطالعه این

 مرجان از استفاده با. است آزمایشات این به مثبت پاسخ و آن خوب عملکرد دهنده نشان دندان استخوان بهبود در هامرجان

 ساختار در کلسیم کربنات وجود .شد داده قرار دهان در دندان از قسمتی یا پایه عنوانبه و شد ساخته دندانی ایمپلنت آکروپورا

 مرجان روی بر مطالعه این .است دندان پایه عنوانبه آن شدن جایگزین موارد از برخی در و دندان با شدن ترکیب باعث مرجان

-ایمپلنت سایر به نسبت را دندانی ایمپلنت عنوانهب آن جایگزینی و بهبود در سریع عملکرد هامرجان از گونه این که داد نشان

  .دارد پزشکی دندان در استفاده مورد های

 .فارس خلیج کلسیم، کربنات ،فناوری زیست دندانی، ایمپلنت مرجان،  : کلیدی کلمات
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Abstract  

Corals are important biological species that are structurally similar to the skeletons of human 

bones and teeth. This study was conducted to improve the implants used in dentistry. Studies 

conducted for the use of corals in bone improvement. The teeth indicate good performance 

and a positive response to these tests. Using coral aperture, a dental implant was constructed 

and placed as the base or part of the tooth in the mouth. The presence of calcium carbonate in 

the coral structure is associated with the tooth and, in some cases, the replacement of it as the 

tooth base. A study on corals showed that this species of coral has a quick function in 

improving its replacement as a dental implant than other implants used in dentistry.  

Keywords: Coral, Dental Implant, Biotechnology, Calcium Carbonate, Persian Gulf 
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 Nematalosa nasusبرخی جنبه های زیست شناسی تولید مثل ماهی گواف رشته دار      

 (Bloch, 1795)                   ( در آبهای ساحلی خلیج فارس)استان هرمزگان 
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 چکیده

از جمله شاخص  (Nematalosa nasus) دار شناسی تولید مثل ماهی گواف رشته  های زیست در مطالعه حاضر، برخی جنبه

مورد بررسی قرار گرفت.  ی به روش ماکروسکوپیگناد تکامل مراحل ،جنسی گنادوسوماتیک، نسبت جنسی، طول در اولین بلوغ

انجام شد و  59مهر تا  59ز آبان ماه ن هرمزگان طی یک دوره یکساله ااستاخلیج فارس محدوده برداری در آبهای ساحلی  نمونه

های شهریور  رسیدگی گنادها در ماه 4صید شد. باالترین درصد فراوانی مرحله ویژه میگو قطعه ماهی به وسیله تور ترال  955تعداد 

بود. طول در اولین بلوغ داری متفاوت  به طور معنیبه دست آمد و این نسبت  5/0به 1نر به ماده  ساالنه تا مهر بود. نسبت جنسی

شاخص گنادوسوماتیک مشخص  گستره مراحل باروری و ریزی که بر اساس تخم . فصلمتر به دست آمدسانتی 2/190جنسی 

   باشد. میتا فروردین ماه ماه بهمن ه، از گردید

 ، شاخص گنادوسوماتیک، خلیج فارستولید مثل گواف رشته دار،   :یکلیدکلمات 
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Abstract
 

In the present study ,Some aspects of reproductive biology of Nematalosa nasus were studied, 

including gonadosomatic index, sex ratio, length at first sexual maturity, evolution of gonadal 

stages by macroscopic method. Sampling in coastal waters of the Persian Gulf in the Hormozgan 

province was carried out during the period of one year from November 2016 to September 2017 

and 399 fish were harvested by special fishing shrimp trawl. The highest percentage of stage 4 

hearing was gonadal in the months of September to October. The annual sex ratio of male to 

female was 1 to 0.9, and this ratio was significantly different. Length at the first sexual maturity 

of 130.2 cm. The spawning season, based on the range of fertility stages and gonadosomatic 

index, is from February to April. 

Keywords: Nematalosa nasus, Reproduction, Persian Gulf, Gonadosomatic index 
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 چکیده 

فردی هستند و بیوتکنولوژی مدرن با ورود به این عرصه توانسته  به  عنوان منشاء حیات منابع منحصر  بهها و دریاها قیانوسا

کاربردهای بسیار دارد  یهای زنده دریایی، در تحقیقات زیست گیری از ارگانیسم بهرهآوری جدیدی را تعریف کند که با  است فن

فعالیت های امروزه، حوزه  .سازی کرد های دریایی را تجاری می توان برخی پلی ساکاریدهای مشتق شده از ارگانیسماز این رو، 

توسعه  ،)زیست تابی( آبزیانبیولومینسانس و پدیده در زمینه استفاده از باکتریهای تولید کننده نور بیوتکنولوژی دریایی 

بیولومینسانس  می گردد.که کاربردهای آن موجب ارتقای سطح زندگی است، معرفی  ای عنوان فناوری  بهنموده و فزاینده ای 

های زیستی  آنزیمی، از موجودات زنده است و بر خالف واکنش -به مفهوم تولید و نشر نور، در اثر انجام یک واکنش شیمیایی

بیوشیمیایی طی تولید دو نوع مولکول خاص  این واکنش درشود،  معمول، که انرژی به صورت گرما به محیط داده می

اکثر ماهی ها و سرپایانی که در اعماق زیاد زندگی می  انرژی نورانی تولید میگردد. آنزیم(لوسیفرین )پیگمنت( و لوسیفراز ) 

و گسترش باکتری بر روی محیط کشت مخصوص اقدام به  آنها کنند، لومینسانس هستند که می توان از طریق انکوبه کردن 

مهندسی ژنتیک، استفاده به عنوان گزارشگرهای  از دررترین کاربرد سیستم لوسیف  رایج جداسازی این نوع  باکتریها نمود.

های  از تکنیک  گیرد. استفاده های زنده مورد استفاده قرار می و به عنوان یک نشانگر با کارایی باال برای سلول ژنتیکی

 تواند جایگزین بسیار مناسبی برای های طبی، با توجه به طبیعی و بدون عارضه بودن می بیولومینسانس برای تشخیص

درختان حاشیه  نمودن این زیست فناوری می توان به نورانی کاربردهایها باشد.  از دیگر  های مبتنی بر رادیوایزوتوپ روش

ناوریهای دریایی در جهت توسعه فاهمیت نقشه راه . محصوالت کشاورزی تزئینی که هنگام نیاز به آب می درخشند، جاده ها

در مبتنی بر بیولومینسانس  کاربردهای  در مقاله حاضر به برخی جنبه می باشد.اولویت  ریزی و تعیین این حوزه نیازمند برنامه

 .پردازیم میتحقیقات زیستی 

 بیولومینسانس زیست تابی آبزیان، کاربردتحقیقات زیست فناوری، بیوتکنولوژی دریایی،  :کلیدی کلمات
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Abstract  

Oceans and seas as sources of life are unique resources, and modern biotechnology has been able 

to identify new technologies that utilize marine organisms in biological research. Therefore, some 

polysaccharides Commercialization of marine organisms derived from marine organisms. Today, 

the field of marine biotechnology in the field of the use of light-producing bacteria and the 

bioluminescence phenomenon of aquatic animals has become increasingly evolving and is being 

introduced as a technology whose applications serve to improve the standard of living. 

Bioluminescence is the concept of the production and distribution of light, due to a chemical-

enzymatic reaction, of living organisms, and contrary to the usual biological reactions, which give 

energy in the form of heat to the environment, in this biochemical reaction during the production 

of two specific molecules of luciferin Pigment) and Luciferase (Enzyme) are produced by light 

energy. Most of the fish and epithelium living in large depths are luminescence, which can be 

isolated by the bacteria by incubating them and spreading bacteria on a specific culture medium. 

The most commonly used Luciferase system in genetic engineering is its use as genetic reporter 

and as a high-performance marker for living cells. The use of bioluminescence techniques for 

medical diagnostics, with a natural and uncomplicated nature, can be a very good alternative to 

radioisotope-based methods. Other uses of this biotechnology include illuminated roadside trees, 

decorative agricultural products that shine when water is needed. The importance of the road map 

for offshore technology to develop this area requires planning and prioritizing. In this paper, we 

discuss some aspects of bioluminescence application in biotechnology research. 

Keywords: Marine biotechnology, Biotechnology research, Aquatic ecosystems, 

Bioluminescence application 
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هاي بنیادي  سلول در (Huso huso)فیل ماهی  (GHتولید پروتئین نوترکیب هورمون رشد )

 HEK-293T جنینی انسانی
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 مقدمه

و به شماره  bp 546به طول  (Huso huso)ژن هورمون رشد فیل ماهي استروژن  PCRحاضر، از محصول  تحقیقدر 

اين قطعه ژن پس از  با باالترين نرخ رشد استفاده شد،هاي تاسماهیان  ترين گونه به عنوان يکي از مهم AB 517597ثبت

بدنه ناقل لنتي  درهاي آنزيمي مشخص برش داده شده و نهايتاً  بر اساس جايگاه pTZ57R/Tکلونینگ در وکتور پالسمیدي 

تولید شد. صحت  pLV-GH-EGFPساب کلون گرديد و بدين گونه سازه نوترکیب  pNL-EGFP/CMV-WPRE ويروسي

گیري از اين ناقل نوترکیب و  با بهره .و واکنش هضم آنزيمي و تعیین توالي مورد تايید قرار گرفت PCRکلونینگ با روش آنالیز 

لیپوفکتامین(  -DNAبه روش لیپوفکشن )تشکیل کمپلکس  ،HEK-293Tهاي  بندي و غشايي ويروسي، سلول ناقلین بسته

ترانسفکشن و تحت  ه ژني نوترکیب، بیان ژن در مراحللدر ساز EGFPحضور ژن گزارشگر بواسطه سپس ترانسفکت شدند. 

سانتريفیوژ تحت  هاي نوترکیب به روش گراديان سوکروز ساعت ويروس 44میکروسکوپ فلورسنت تايید شد. پس از گذشت 

استفاده شد  HEK-293Tهاي  سلولبراي اينفکشن  GH ژن ناقلفعال ويروسي  غلیظ تغلیظ شده و از استوکدر دورهاي باال 

فیل  نور فلورسنت پديدار گشته و بیان هورمون رشد تحت EGFPدو ساعت بعد، بیان ژن گزارشگر  و که در حدود هفتاد

 Westernو RT-PCR ،SDS-PAGEگیري از آنالیزهاي  تايید شد. در ادامه با بهره هاي بنیادي جنیني ماهي توسط سلول

Blotting گرديد. اين نهايي هاي بنیادي جنیني تايید  پروتئین نوترکیب هورمون رشد فیل ماهي در اين سلول بیان و تولید

  ست.سازي و تولید نیمه صنعتي را دارا انبوه ،فیل ماهي قابلیت تخلیص نوترکیب رشد هورمون

 يروس، بیان ژن، پروتئین نوترکیبهورمون رشد، فیل ماهي، لنتي و کلمات کلیدي:
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Abstract 

In the present study, the PCR product of growth hormone (GH) genes of sturgeon fish (Huso 

huso) with a length of 645 bp, and accession number of AB517597 was used. Giant sturgeon 

is one of the most important species of fish with the highest growth rates. This gene was 

inserted into the pTZ57R/T vector. After cloning, GH gene in the pTZ57R/T construct was 

cut based on specific restriction enzymatic positions and subsequently subcloned into the 

viral vector constructs, pNL-EGFP/CMV-WPRE. Thus, the recombinant structure of pLV-

GH-EGFP was formed. Cloning accuracy was confirmed by PCR analysis, enzymatic 

digestion, and sequencing. HEK-293T cells were transfected by lipofection methods 

(formation complex of DNA-Lipofectamine) by using the recombinant viral vector carrier 

GH gene and the vectors for viral membranes and packaging. Subsequently, due to the 

presence of EGFP reporter gene in recombinant construct, expression of the GH gene was 

detected under a fluorescence microscope in transfection stage. After 48 h, concentration and 

purification of the recombinant viruses were performed by using a sucrose gradient high-

centrifugation method. The concentrated active viral vector included of the GH gene was 

used for HEK-293T cell infections. After 72h, expression of EGFP gene was detected and the 

expression of the sturgeon growth hormone was confirmed by embryonic stem cells. In 

following, by use of RT-PCR, SDS-PAGE and Western blotting assays, expression of the 

recombinant protein of the sturgeon growth hormone were finally confirmed. The 

recombinant growth hormone of the sturgeon fish has the ability to purify, formulate and 

produce in semi-industrial levels. 

 

Keywords: Growth hormone, Sturgeon, Lentivirus, Gene Expression, Recombinant protein 
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 چکیده

 ها،ویتامین مانند متعدد مهم دریایی هستند که به علت وجود مواد مغذي هايارگانیزمریایی از جمله هاي د جلبک

. ترکیبات شیمیایی روند تغذیه انسان به کار می همچنین و دارویی هاي بیواکتیو در تولید موادکاروتنوئیدها و متابولیت

 دو بر روي تحقیق این در که میکروبیخاصیت ضدها داراي خواص بیولوژیک مختلف هستند، از جمله استخراج شده از جلبک

 Padina و ,Colpomenia sinousa هايجلبک براي این منظور کردیم. بررسیرا  آنخلیج فارس  ايهاي قهوهگونه از جلبک

gymnospora  یکی از توسط آوري و جمع ،1131 ماه اسفند در اب بوشهر و بندر لنگهغمنطقه پارک ش سخلیج فاراز سواحل

% متانول 08وهاي مختلف نظیر متانول ها توسط حاللجلبکعصاره استخراج  .شدندشناسایی نویسندگان )جلوه سهرابی پور( 

انجام  فریز درایراستفاده از با  هاعصاره خشک کردن، در پایانو  دستگاه تبخیر دوار در خالها توسط تغلیظ عصارهو ، در آب

پارا  رنگی حداقل غلظت بازدارندگی رشد با استفاده از روش ریز رقیق سازي و معرف ،باکتریاییتعیین خاصیت ضد براي .شد

 ,Escherichia coli شامل سه سویه گرم منفی مطالعههاي مورد بررسی در این باکتري .شدتعیین  ،ومیتروتترازولین

Pseudomonas aeruginos, و Salmonella typhi و سه سویه گرم مثبتStaphylococcus aureus, Staphylococcus 

epidermidis,  وBacillus subtilis متانولی و متانولی 08بر اساس نتایج بدست آمده، عصاره  .هستند %P. gymnospora 

گرم بر میلی Staph. epidermidis ، 22/8 و  ,Staph. aureus مثبتهاي گرم باکتریایی را بر روي باکتريبیشترین اثر ضد

هاي مورد آزمایش بر روي تمام باکتري C. sinousa. در حالیکه عصاره متانولی نشان داد هانسبت به سایر باکتريلیتر، میلی

ی % متانول08عصاره با توجه به نتایج بدست آمده،  از خود نشان داد.لیتر، گرم بر میلیمیلی 5/2 ،خاصیت ضد باکتري متوسطی

P. gymnospora این  در مؤثرهترکیبات در آینده هاي مورد مطالعه نشان داد. را بر روي باکتري ضد باکتریایی اثر بیشترین

 .خواهند شدسنجی شناسایی طیفهاي و با روش هاي مختلف کروماتوگرافی جداسازيتوسط روش جلبک

 حداقل غلظت بازدارندگی رشداي، باکتري، خلیج فارس، جلبک قهوهخواص ضد :کلیدی کلمات
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Abstract  

Marine algae are among the most important marine organisms that are used in medicine and human 

food industries due to the presence of several nutrients such as vitamins, proteins, carbohydrates, 

carotenoids and bioactive metabolites. Several antibacterial metabolites have been reported in some 

brown algae. This prompted us to investigate two species of brown algae from the Persian Gulf. 

Colpomenia sinousa and Padina gymnospora were collected from the coast of Bandar Lengeh and 

Bushehr Shoghab Park in the March of 2015 and then identified by one of us (JS). The algae have 

been extracted by methanol and 80% methanol and afterwards, the extracts were concentrated by 

vacuum rotary evaporator and then freeze-dried to remove traces of water. Antibacterial activity of the 

algal extracts was measured using nutrient broth microdilution (NBMD) and expressed as minimum 

inhibitory concentration (MIC). The antibacterial activity of the extracts was performed on 6 different 

Gram-negative and Gram-positive bacteria such as Escherichia coli, Pseudomonas aeruginos, 

Salmonella typhi, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis and Bacillus subtilis. The 80% 

methanol and methanol extracts of P. gymnospora have the highest antibacterial effect on the Gram-

positive bacteria, Staph. aureus and Staph. epidermidis among other bacteria (MIC= 0.62 mg/ml). 

While the methanolic extract of C. sinousa showed a modest antibacterial effect (MIC= 2.5 mg/ml) on 

all tested bacteria. In conclusion, the 80% methanol extract of P. gymnospora has the highest 

antibacterial activity. In future, the isolation of effective compounds in the alga will be carried out by 

various chromatography methods and then will be identified by spectroscopy methods. 

Keywords: Antibacterial activity, Persian Gulf, Brown algae, Minimum inhibitory concentrations 
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 چکیده

فعال سس ماهی سوراغ مورد  های زیست توسط پپتید دوثر در بروز دیابت نوع های موً در این مطالعه فعالیت بازدارندگی آنزیم

یکه بطور است؛گلوکوسیداز -آلفا بازدارندگیفعالیت سس سوراغ دارای نتایج این پژوهش نشان داد که بررسی قرار گرفت. 

 لیتر میکروگرم در میلی 32/8معادل  (IC50آنزیم گردد )نیمی از سبب جلوگیری از فعالیت  وانستها که ت غلظتی از پپتید

سوراغ نتایج همچنین نشان داد که . بود ( باالترلیتر میکروگرم در میلی 4/96)از غلظت آکاربوز این میزان که  گیری شد اندازه

یداز و گلوکوز -سوراغ در مقایسه با آلفا آمیالز سس -اگرچه فعالیت مهار آلفا باشد؛ میآمیالز -فعالیت مهار آنزیم آلفا دارای

ی از لیتر(، با این وجود، نتایج به وضوح حاک میکروگرم در میلی 11درصد در غلظت  23تر بود ) داروی سنتتیک آکاربوز پایین

میکروگرم در میلی  33آمیالز  -آکاربوز در مهار آنزیم آلفا IC50باشد. غلظت  وجود فعالیت مالیم سوراغ در مهار این آنزیم می

پپتیدی سوراغ توانایی باالتری در ممانعت از  ی دهد که عصاره مقایسه نتایج با آکاربوز نشان میلیتر محاسبه گردید. همچنین، 

های تولید شده حین فرآیند تخمیر ماهی  این نتایج نشان داد که پپتید .داردآمیالز  -یداز نسبت به آلفاگلوکوز-آلفافعالیت 

  باشند. میآمیالز  -یداز و آلفاگلوکوز-های آلفا تولید سس سوراغ دارای فعالیت بازدارندگی آنزیم زمانساردین در 

 ، سس ماهی سوراغدودیابت نوع ، آمیالز -آلفا، یداززگلوکو -آلفا کلیدی: کلمات
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Abstract 

In this study, inhibitory activity against type 2 diabetes relevant enzymes by bioactive 

peptides from Sooragh sauce was investigated. Sooragh sauce peptides were effective 

inhibitors of α-glucosidase with IC50 values of 8.23 µg/mL whereas acarbose had IC50 value 

of 69.4 µg/mL. Sooragh sauce peptides had low α-amylase inhibitory activity (30% inhibition 

at 11 µg/mL). Although the inhibitory activity of Sooragh sauce peptides was still lower than 

that of the therapeutic drug, acarbose, the data clearly indicates the potential of these 

compounds as mild inhibitor of α-amylase. Results indicated that bioactive peptides 

generated during fish sauce fermentation process showed inhibitory activity against type 2 

diabetes relevant enzymes.  

Keywords: Alpha-glucosidase, Alpha-amylase, Type 2 diabetes, Sooragh sauce 
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 چکیده
آالینده در امروزه زیست پاالئی یکی از موثرترین روش های پاکسازی محیط زیست محسوب می گردد. یکی از صنایع مهم 

جهان صنایع پتروشیمی می باشد که  به دلیل تنوع در محصول این مجتمع ها،پساب خروجی آن ها نیز شامل ترکیبات 

مختلفی می باشد  که در دسته ترکیبات زنوبیوتیک مقاوم به تجزیه قرار می گیرند. علیرغم تالش در خصوص زیست پاالئی 

در این  نگرفته است. اقدام چشمگیری انجاممجتمع های پتروشیمی  االئی پسابزیست پ ترکیبات گوناگون تاکنون در خصوص

پژوهش تجزیه زیستی پساب پتروشیمی کارون با استفاده از میکروارگانیسم های بومی آن بررسی شده است. برای انجام این 

دادیم تا میزان آلودگی و مورد ارزیابی قرار   GC-MSو  CODهای توسط آنالیز عمل ابتدا پساب را همگن نموده سپس

غنی  MSMو  MSMسپس با استفاده از محیط های کشت  همچنین ترکیبات تشکیل دهنده این محلول مشخص گردد.

گرفت. سپس با انجام تست  صورت NA شده میکروارگانیسم های موجود را شناسایی کرده و پس از آن غنی سازی در محیط

سویه غالب در مورد شناسایی قرار گرفت. سپس با استفاده از محیط کشت سنتتیک با  16SrRNAهای افتراقی و انجام آنالیز 

 Pseudomonasمنبع کربن تستسترون جدایه مورد نظر را از نظر بیوار نیز بررسی شد که در نهایت منجر به شناسائی 

putida ATCC 1771  بیوارb یی با تهیه  سویه استاندارد و تلقیح به عنوان سویه غالب گردید. پس از انجام شناسایی های نها

% شدیم که  بررسی بوسیله آنالیزهای  74و تجزیه ترکیبات به میزان   CODآن به نمونه پساب موفق به کم کردن میزان

 ثانویه مشابه ابتدای کار صورت گرفت.

 آنالیز مولکولی زنوبیوتیک، ،GC-MS ،COD، پاکسازی زیستی کلمات کلیدی:
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Abstract 

Nowadays bioremediation is one of the most effective methods of environmental remediation. One of 

the most important pollutants in the world is the petrochemical industry, due to the diversification of 

the products of these complexes, their wastewater include various compounds that are resistant to 

decomposition and known as zincobic compounds. In spite of efforts to bioremediation various 

compounds, no significant action has been taken in the field of wastewater treatment of petrochemical 

complexes. In this study, bioremediation and degradation of the wastewater of Karun petrochemicals 

has been investigated using indigenous microorganisms. To do this, we first homogenized the 

wastewater and then analyzed by COD and GC-MS analysis methods to determine the amount of 

contamination as well as the constituents of this solution. Then, using enriched MSM and MSM 

growth mediums, the microorganisms were identified and then enriched in the NA medium. Then, by 

performing differential tests and analyzing 16S rRNA, the dominant strain was detected. Then, using 

a synthetic culture medium with a carbon testosterone source, the isolate was checked using a 

biomarker, which eventually led to the identification of Pseudomonas putida ATCC 1771 as the 

predominant strain. After final identification, with preparation of the standard strain and inoculation 

into the wastewater sample we managed to reduce the COD and degradation of the compounds by 

47%, which was investigated by secondary analyzes of the initial work. 

Keywords: Bioremediation, GC-MS, COD, Zenobiotic, Molecular analysis 
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Abstract 

Sponges (Phylum Porifera) are the most primitive multicellular eukaryotic organisms. They 

are sessile without defense organs, therefore, they produce different types of secondary 

(specialized) metabolites to protect themselves against predators and pathogens in their 

environment. Marine sponges and their associated microorganisms are rich sources of a 

variety of specialized metabolites, such as terpenoids and steroids, poly acetylenes, 

macrolides, oligo, cyclic and acyclic-peptides, alkaloids and other types of specialized 

metabolites with different biosynthetic units and biological activities. These natural products 

provide important sources for development of new therapeutic drugs and biochemical agents. 

Terpenoids are the most abundant secondary metabolite present especially in the fungi 

associated with marine sponges, while bacteria such as Streptomyces species mostly 

synthesize macrolides, peptides and alkaloids. A large number of mono-, di-, and tri-

terpenoids are known to exhibit cytotoxicity against a variety of tumor cells in preclinical 

animal models. Steroids are the first marine isoprenes that are discovered by Bergmann 

during the 1930s. These compounds have shown strong cytotoxic activity against tumor cells, 

and additionally are used as anti-inflammatory and hormonal drugs. Sesterterpenoids are 

among the other rare NPs that are common in both sponges and their associated fungi. In this 

presentation, I will discuss about the chemical type of NPs isolated from Sponges, the fungi 

and bacteria associated with them and their biological activities, mostly anticancer and 

antibiotics. In addition to a brief introduction to chemistry of marine sponges, I will show that 

my group have isolated some cytotoxic steroids and sesquiterpenoids from Iranian sponges. I 

may suggest, terpenoids from marine sponges leads to be used in the pharmaceutical industry 

as new chemical classes of anticancer agents. 

Keywords: terpenoids, steroids, cytotoxic, marine sponges, marine fungi, marine bacteria.  
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