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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 اولین همایش ملی زیست فناوری  

گیری                               های دریایی و زیست فناوری عصاره مروری بر خواص ضد سرطانی جلبک

ها جهت ارتقای سالمت عمومی از آن          

 *عارفیسیاوش سلطانیان، آرام ، امین غالمحسینی، نیما شیری

 انشکده دامپزشکی، دانشگاه شیرازد

  *
Aram_arefi_72@yahoo.com 

 چکیده 

های موثر و ارزان به ترین عوامل مرگ و میر در کشور است، استفاده از راه حل با توجه به اینکه بیماری سرطان یکی از مهم

بنابراین تحقیق حاضر، به عنوان یک مطالعه مروری به منظور مهار و درمان این بیماری از اولویت باالیی برخوردار خواهد بود. 

های دریایی پرداخته است. نتایج بررسی سوابق موضوعی داللت بر این  سرطانی جلبک های درمانی و خواص ضدبررسی ویژگی

وموری بر های دریایی، دارای اثرات سمیت سلولی، آنتی موتاژنیک و ضدت های جلبکهای برخی از گونهنکته دارد که عصاره

ها در خلیج فارس و های مختلف در انسان هستند. همچنین با نظر به اینکه بسیاری از این جلبکهای سلولی سرطانالین

برداری از این منبع خدادادی و ارزان به کمک دریای عمان از پراکنش وسیعی برخوردار هستند، مقتضی است تا در جهت بهره

های تواند در بهبود و ارتقای سالمت عمومی به ویژه در مهار بیماریاین امر می شود.گیری کوشش  زیست فناوری عصاره

  سرطان کمک رسان باشد.

  گیری عصارهفناوری،  سرطانی، زیست دریایی، خواص ضد های جلبک :کلیدی کلمات

 

 مقدمه 

سرطانی مربوط به سال  موارد ثبت کشوری گزارش آخرین باشد. طبقایران می در عمومی سالمت مشکل ترینسرطان بزرگ

 میر و مرگ عامل سرطان سومین تصادفات، و قلب کرونر عروق بیماری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس 8811

قابل  غیر تکثیر با همراه که ها یبیمار از وسیعی طیف (. این اصطالح برای8831باشد )یعقوبی جویباری و همکاران، می ایران در

 سیستم یا خون طریق از توانندمی های سرطانیسلول شود.می کار برده به است، بدن دیگر اعضای به تهاجم و لولیس کنترل

 که درگیر سلولی نوع یا عضو اساس بر اغلب که دارد وجود سرطان نوع 122 از یابند. بیش انتقال بدن دیگر هایبخش به لنفاوی

ها درمان این نوع سرطان هایروش از رادیوتراپی و درمانی شیمی مانند مکمل هایدرمان و شوند. جراحیمی گذاری نام شود،می

 تواندکه می است به دارو نسبت سرطانی هایسلول مقاومت ضدسرطان، های داروهایمحدودیت بزرگترین از باشند. یکیمی

 هایسلول که کندمی ای عملگونه به و شود بکس درمانی شیمی طول در یا باشد، به دارو نسبت تومور ذاتی مقاومت از ناشی

 Gardevaشود )تر میروند درمان مشکل مقاوم هایسلول افزایش با نتیجه در شوند،می هتروژن انتخاب هایسلول بین از مقاوم

et al., 2009داروهای های درمانی نیز از جمله عوامل مختلف ضد سرطان، در حال توسعه هستند. امروزه (. بسیاری از روش 

. از (Newman and Cragg, 2007)اند توجه قرار گرفته مورد شیمیایی داروهای به نسبت جانبی عوارض علت عدم به گیاهی

عنوان یک گزینه مناسب در توانند به های موجود، میدریایی نیز به استناد تحقیقات انجام شده و گزارش های جلبکاین میان 

 جهت کنترل تومورهای سرطانی مطرح باشند.
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 های دریایی های درمانی جلبکویژگی -1

اند. برخی از  های غذایی در نظر گرفته شده فعال و همچنین افزودنی  موجودات دریایی به عنوان منبعی از ترکیبات زیست

 Ananthan etباشند ) ها می خواص دارویی بالقوه برای درمان بیماری های دریایی، دارای های زیست فعال ارگانیسم متابولیت

al., 2011) ،4/8ها  شدند. به طور متوسط، ژاپنی دریایی از زمان پیدایش به عنوان غذا مصرف می های جلبک. در آسیای شرقی 

درمانی مرتبط با مصرف جلبک  کنند. بسیاری از مطالعات اپیدمیولوژیک خواص کیلوگرم جلبک برای هر نفر در سال مصرف می

که  باشند میدریایی یکی از منابع طبیعی در اکوسیستم دریایی  های جلبک .(Funahashi, 1999اند ) دریایی را نشان داده

ها در بسیاری از صنایع از قبیل مواد دارویی، نساجی، مواد غذایی رو، از آنحاوی انواع ترکیبات بیولوژیکی فعال هستند. از این

بخش و ها مثل تب کودکان، درد عضالت و مفاصل، اختالالت گوارشی و به عنوان آرام نسان و برای درمان برخی از بیماریا

های  ای از متابولیت دریایی طیف گسترده های جلبک. عالوه بر این، (Iwashima et al., 2005)شود  بیوتیک استفاده میآنتی

کنند، که منجر به توسعه داروهای جدید شده و نقش مهمی در تولید  مختلف تولید میهای بیولوژیکی  ثانویه جدید با فعالیت

هستند، به ویژه در  هاساکارید دریایی حاوی مقادیر زیادی از پلی  های جلبک (.El Gamal, 2010)کنند  مواد دارویی بازی می

ای،  است مثال آلژینات از جلبک قهوه  خراج شدهساکاریدی دارند که توسط صنعت هیدروکلوئید است دیواره سلولی، ساختار پلی

فوکوئیدان نظیر شوند  در دیواره سلولی یافت می نیز ساکاریدهای کوچک قرمز دریایی. سایر پلی های جلبکو آگار از   کاراژینان

 ,Burtin) سبز( جلبک دریایی و اولوان )در دریایی قرمز و سبز( های جلبکای دریایی(، زیالن )در برخی از  )در جلبک قهوه

ای و نشاسته  در جلبک دریایی قهوه 8ساکاریدهای ذخیره ساز، به ویژه المینارین دریایی همچنین حاوی پلی های جلبک (.2003

های  ، اولوان و فوکوئیدان(، توسط باکتری ساکاریدها )آگار، کاراژینان در جلبک دریایی قرمز هستند. بسیاری از این پلی فلوریدا

 ,.Iwashima et al)شوند   توانند به عنوان الیاف در رژیم غذایی در نظر گرفته شوند و بنابراین می روده انسان هضم نمی

2005.) 

 دریاییهای  خواص ضد سرطانی جلبک -2

و ترپنوئیدها  ها ها، المیناریان خواص ضد توموری و ضد تکثیری چندین ترکیب سیتوتوکسیک در جلبک مانند فوکوئیدان

 Himantothallusای (، در پژوهشی تاثیر عصاره جلبک قهوه1284و همکاران ) 1. گامباتا(Smit, 2004)گزارش شده است 

grandifolius های  ساعت مواجه، به ترتیب سویه 21مورد بررسی قرار دادند، بعد از های تومور را بر مرگ سلولی در سلول

HeLa ، Hep2و A375  نسبت به عصاره حساسیت بیشتری نشان دادند. تغییرات مورفولوژیکی به دنبال افزایش غلظت عصاره

های منظور بررسی سمیت سلولی و ویژگیو به  In vitro(، در تحقیقی که به شیوه 1284و همکاران ) صورت گرفت. موتورامان

این جلبک تاثیرات ضد میکروبی بر  اتانولی ، نشان دادند که عصارهدادندانجام  Acanthophora spiciferaمولکولی بر روی 

کوالی، پروتئوس ولگاریس، استافیلوکوکوس اورئوس و پیوژنس، سودوموناس آئرژینوزا و باسیلوس  -هایی نظیر ایباکتری

دیده شده  های کارسینومای آسیتی ارلیچالین دار نرخ مرگ و میر در سلسابتیلیس داشته است. عالوه بر این افزایش معنی

درصدی شود. از طرف دیگر آنالیز مولکوالر  84-44مرگ لیتر توانست سبب میکروگرم بر میلی 822است به طوری که سطح دز 

متیل اتیل،  -8ترین آنها شامل فنول، ترکیب شیمیایی بوده که عمده 5با استفاده از  تکنیک گازکروماتوگرافی حاکی از وجود 

و همکاران  8اوونابراین این تحقیق موید خاصیت ضد سرطانی جلبک آکانتوفورا بوده است. موسبباشند. متیل کاربامات می

مختلف بر سرطان سینه و کولن در انسان پرداختند،  های جلبک(، در یک مطالعه مروری به بررسی اثرات ضد سرطانی 1284)

بر هر دو سرطان سینه و کولون در  Fucus sppای نتایج این پژوهش نشان داد که اثر سمیت سلولی عصاره جلبک قهوه
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دریایی  های جلبکگونه از  11(، در مطالعه اثر سمیت سلولی 1284دق و همکاران )مطالعات مختلف اثبات شده است. مص

نتیجه  MDBK و MCF-7, HepG-2, A-549, HT-29های سرطانی شامل سلول ردهسواحل چابهار )دریای عمان( بر 

 Janiaجلبک  نشان نداد، اماولی، فعالیت سایتوکسیک های مختلف سلها بر الینکه عصاره )متانولی( هیچ یک از جلبک ندگرفت

adhaerens  در غلظت(IC50 85.03 μg/mL )های فعالیت ضد سرطانی بر سلولMCF-7 .داشته است 

های سرطانی دریایی بر ضد سلول های جلبک(، پژوهشی به منظور بررسی اثر سمیت سلولی 1288ایلکا و همکاران )

  Hypnea musciformisکلروفرم جلبک کلرومتان و درصدی از صاره دیه عانجام دادند، نتایج این پژوهش حاکی از آن بود ک

μg.mL)های به ترتیب در غلظت K562بهترین فعالیت ضد سایتوتوکسیک بر ضد دارای 
-1

μg.mL و  4/4 4/2± 
-1

 1/2± 

 Gracilariaجلبک   یو متانول یاتانول عصاره (، در پژوهشی گزارش نمودند که1281باشد. یانگ و همکاران )می (1/8

tenuistipitata  ،های سرطان دهان  تکثیری بر روی سلول  اثرات ضد Ca9-22 داشتند و در آپوپتوز سلولی، آسیبDNA  و

.  tenuistipitataانجام شد و نشان داد که درمان با عصاره آبی   H1299استرس اکسیداتیو درگیر بودند. آزمایش با رده سلول 
G ها از آسیب  باعث افزایش بهبودی سلولDNA  ازناشی  H2O2شود، و خنثی کردن تکثیر سلولی، ناشی از توقف در  می

(، در پژوهشی اثر سمیت سلولی عصاره جلبک را بر رشد تومورهای بدخیم مورد 1288است. بچلی و همکاران ) G2/Mمرحله 

 و Dunaliella salina , Astaxanthin , Spirulina platensis های جلبک یبررسی قرار دادند، در این پژوهش عصاره اتانول

Aphanizomenon flosaquae  .مورد بررسی قرار گرفتAstaxanthin و Aphanizomenon، نتوانستند مانع از رشد سلول-

ساعت بعد از در معرض قرار گیری  14در   CLLهای شوند. همچنین آپوپتوزیس سلول MV-4-11 و HL-60های سرطانی 

Dunaliella  ،Aphanizomenon  و Spirulina  .اتفاق افتاد 

 ،Sargassum filipendulaهای حاصل از  Heterofucan(، در پژوهشی گزارش نمودند که 1288کاستا و همکاران )

(، بر اساس 1282و همکاران ) . زندیباشند میهای سرطان کبد  تکثیری در دهانه رحم، پروستات، و سلول  اثرات ضددارای 

 Sargassum polycystum ،Sargassumهای ضد سرطانی عصاره استخراج شده از  های انجام شده بر روی فعالیت بررسی

oligocystum ،Sargassum mcclurei ،Sargassum swartzii  وSargassum denticaprum نشان دادند که ترکیبات ،

 های ضد توموری دارد. قش مهمی در فعالیتها ن سولفاته آن

 ایقهوه جلبک آبی عصاره با کوت شده آهن اکسید ذرات نانو سلولی سمیت (، در تحقیقی اثر8834نامور و همکاران )

  در آهن  اکسید تخمدان را مورد بررسی قرار دادند، نتایج این پژوهش نشان داد که نانو ذرات فلزی های سرطانسلول بر

در  و بوده درمانی شیمی به مقاوم تخمدان سرطان هایسلول بر سلولی سمیت اثر دارای ایقهوه جلبک عصاره با شده برگرفته

لیتر به میلی بر میکروگرم 5/41و  815ساعت به ترتیب با  21و  41در  و لیترمیلی بر میکروگرم 152حدود  IC50ساعت با   14

 تخمدان سرطان هایسلول بر موجب القا اثر سمی ،( مسیر درونی3و 8کاسپاز ) به وابسته آپوپتوز القاء طریق از داریمعنی طور

 Sargassum)وم الیگوسیستوم ای سارگاس(، در پژوهشی به بررسی اثر عصاره جلبک قهوه8811احمدزاده ) .شودمی

oligocystom) سرطانیهای بر روی مهار سلولBLL   و K562شرایط  درIn vitro  پرداخت، نتایج این پژوهش نشان داد که

شود می برآوردلیتر از عصاره جلبک  لیمیکروگرم بر می 482-445در غلظت  BLLهای حداکثر اثرات مهاری رشد بر روی سلول

لیتر از عصاره محلول در آب سرد جلبک  لیمیکروگرم بر می 412در غلظت  K562های سرطانی  و حداکثر این اثر بر روی سلول

توم دارای اثرات ضد توموری قابل سوم الیگوسیسای سارگادهد که عصاره جلبک قهوهاین نتایج نشان می. شودتخمین زده می

های تواند کاندید مناسبی جهت بررسیاست و اشاره به این امر دارد که می  BLLخصوصاَو  K562توجهی بر علیه الین سلولی 

 .نشاء طبیعی ضد سرطانی باشدبعدی و در نتیجه طراحی داروهائی با م
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  و بحث نتایج

دریایی حاکی از این بود که اثر سمیت  های جلبکسرطانی  مروری بر سوابق مطالعاتی موجود در خصوص بررسی اثرات ضد

 ,.Moussavou et alهای سلولی سرطان سینه و کولون )بر الین Fucusای نظیر جنس قهوه های جلبکهای سلولی عصاره

( و Costa et al., 2011های سرطان دهانه رحم، پروستات و کبدی )هپاتوما( )بر سلول Sargassumو جنس  (2014

-بر الین Hypnea( و جنس Yang et al., 2012) Ca9-22بر تومورهای دهان  Gracilariaقرمز نظیر جنس  های جلبک

 Acanthophora spiciferaبه عالوه، وجود اثر ضد توموری جلبک قرمز  اثبات شده است. K562 (Élica et al., 2013)های 

تائید  موردNCI-H292 های کارسینومای آسیتی ارلیچ و الین به ترتیب روی سل Padina gymnosporaای و جلبک قهوه

ها  بسیاری ترکیبات مشتق شده از دریا و مشابه آن (.Élica et al., 2013; Muthuraman et al., 2014قرار گرفته است )

ها در سراسر جهان  (. امروزه، جلبکAra, 2005اند ) اند و برای پیشگیری از سرطان گزارش شده خواص ضد سرطان نشان داده

ان اجزاء موتاژنیک، ضد انعقاد و ضد تومور خود و همچنین محتوای باالی فیبر در رژیم غذایی به عنوبه دلیل خواص آنتی

 (.Fedorov et al., 2013اند ) های غذایی به بازار عرضه شده سازنده مکمل

و همانطور که  شود مییافت  جلبک دریایی گونه 152های خلیج فارس و دریای عمان، بیش از  در جنوب ایران و آب

تومورهای موری قابل توجهی بر علیه دارای اثرات ضد توها  تعدادی از آنعصاره  است که آنها حاکی از از نظر گذشت، گزارش

تواند در برداری از این منبع خدادادی و ارزان کوشید. این امر میباشند. بنابراین مقتضی است تا در جهت بهرهسرطانی می

 رسان باشد.  های سرطان کمکبهبود و ارتقای سالمت عمومی به ویژه در مهار بیماری

 منابع 

بر روی مهار  (Sargassum oligocystom)وم الیگوسیستوم ای سارگاساثر عصاره جلبک قهوهبررسی "(.8811)احمدزاده، س.
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Abstract  

Since cancer is one of the most important causes of mortality in the country, the use of 

effective and inexpensive solutions to prevent and treat this disease is of high priority. 

Therefore, the present study, as a review study, examines the therapeutic properties and 

anti-cancer properties of marine algae. The results of the study indicate that the extracts of 

some marine algae species have toxicity, anti-mutagen and anti-tumor effects on the cell 

lines of various cancers in humans. Also, given that many of these algae have a large 

distribution in the Persian Gulf and the Oman Sea, it is necessary to try to utilization this 

resourceful and inexpensive source of biotechnology for extraction. This can improve 

public health, especially in the controlling cancer disease. 
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عالی؛ کیجار  )ماهیان استخوانی  tumbil (Bloch, 1795) Saurida ی  گوناگونی ریختی فلس در گونه

 (ماهیان

 ، مجید عسکری حصنی، آزاد تیمورینجمه صباح

 انشگاه شهید باهنر کرمانزیست شناسی، دانشکده علوم، د گروه

najmesabbah@gmail.com* 

  چکیده

فلس یکی از  های آنهاست. ها و ارزیابی زیستگاه های زیستی و مطالعه آنها به عنوان اولین قدم برای حفاظت از گونهشناسایی ویژگی

بندی  العات مفید و با ارزشی برای طبقهو اط یردگ توان به آسانی و به تعداد زیاد مورد بررسی قرار ساختارهای سخت است که می

از کیجارماهیان مورد بررسی قرار گرفت. بدین  Saurida tumbilی  ماهیان فراهم آورد. در این مطالعه، گوناگونی فلس در گونه

ها پس از جداسازی، با استفاده  % تثبیت و به آزمایشگاه منتقل شد. فلس69ها از سواحل خلیج فارس صید و در الکل  منظور، نمونه

یک درصد تمیز و بر روی الم قرارداده شد. سپس با استفاده از دوربین متصل به استریو میکروسکوپ تصویر  KOHاز محلول 

ار گرفتند. نتیجه بدست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که فلس این گونه از نوع ها مورد بررسی قر برداری و ویژگی های ریختی آن

طول فلس )به طول استاندارد( در ناحیه سر، خط جانبی نواحی دم و تنه، نواحی ساقه دمی و زیر باله   باشد. شاخص کتنوئید می

 29/3، 23/2، 20/3، 29/3، 93/2به ترتیب شامل  ، شاخص عرض )به طول استاندارد( 44/3، 42/3، 22/3، 54/2، 3پشتی به ترتیب 

عرض فلس )به طول کل ماهی(   و شاخص 92/2، 40/2، 39/3، 02/0، 20/2طول فلس )به طول کل ماهی( به ترتیب باال  و شاخص

 باشند. می 29/2، 95/0، 22/2، 52/2، 65/0

 کیجار ماهیان، طول فلس، عرض فلس، شاخص فلس، خلیج فارس :کلمات کلیدی

 مقدمه   

های آنهاست. همچنین، در  ها و ارزیابی زیستگاه های زیستی و مطالعه آنها به عنوان اولین قدم برای حفاظت از گونهشناسایی ویژگی

ها و خصوصیت زیستی  مطالعاتی از جمله علوم شیالتی، برای انجام برنامه های ارزیابی ذخایر و حفاظت از ماهیان، شناسایی گونه

های مختلف داخلی و خارجی )صفات آناتومیکی( و نیز صفات مورفومتریک و  ویت قرار دارد. برای شناسایی ماهیان، از اندامنها در اولآ

شود. مطالعات گذشته نشان داده است که ساختارهای سخت ماهیان از جمله فلس، نقش بسزایی در ها استفاده می مریستیک آن

ترین ساختارهای پوستی  ترین و مهم آنها دارد. این ساختار به عنوان یکی از برجسته های ها و زیستگاه شناسایی و معرفی گونه

دهد و آن را از  باشدکه به صورت ساختاری سخت و استخوانی شده روی هم قرارگرفته و بدن ماهی را پوشش می ماهیان می

                                                           
 najmesabbah@gmail.com 
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تواند در  . تحقیقات پیرو فلس ماهی میکند های خارجی شامل آلودگی زیستگاه، انگل، شکارچیان و غیره محافظت می  آسیب

 ,Abdulبندی آنها به عنوان ابزاری کم هزینه مورد استفاده قرار گیرد )مطالعات فیلوژنتیکی، تعیین سن، شناسایی ماهی و طبقه

2014; Teimori et al., 2017ها و فوکوس، فلس دارای  (. عالوه بر ویژگی های ماکروموفولوژیکی مانند شکل شعاع

های فلس )لپیدونت( و دوایر رشد که می توانند در مطالعات دقیق تر فلس مورد استفاده قرار روساختارهایی است مانند دندانکمیک

های اصلی ماهیان و حتی شناسایی در سطح گونه مورد استفاده قرار  تواند در شناسایی گروه های سطح فلس می ریز ساختار .گیرند

 (. Gholami et al., 2013; Dey, 2015گیرد )

شوند که از این لحاظ از اهمیت باالیی برخوردار است. این ماهیان کفزی هستند و بر روی  کیجار یکی از ماهیان تجاری محسوب می

مانند و طعمه را  حرکت در انتظار طعمه باقی می شود و درآنجا بی متر یافت می 422ها تا عمق بیش از  های وسیع یا آب سنگ پهنه

های ایرانی خلیج فارس  ها طعم و کیفیت خوبی دارد. سه گونه از این ماهیان در آب ربایند. گوشت آن اگهانی و سریع میبا حرکت ن

مربوط به سراسر خلیج فارس، دریای عمان، اقیانوس هند، غرب آرام،  (Saurida tumbilپراکنش کیجار بزرگ )اند.  شناسایی شده

های دریایی و  . زیستگاه آن بسترهای گلی، صخره(Nelson et al., 2016)باشد  کنیا میدریای سرخ، و سواحل شرقی آفریقا بجز 

(. هدف از این پژوهش بررسی 0302کنند )ستاری و همکاران،  ها از سخت پوستان و اسکوئیدها تغذیه می های هموار است. آن سطح

مشخص گردد که آیا شکل و اندازه فلس در نواحی  باشد تا گونه در نواحی مختلف بدن می ریخت سنجی و ریخت شناسی فلس این

 دن ماهی کیجار بزرگ تفاوتی دارد.مختلف ب

 ها مواد و روش

% 69( با استفاده از تورترال متصل به لنج از سواحل خلیج فارس صید شده و بالفاصله در الکل 0های مورد مطالعه )شکل  نمونه

ها از پنج ناحیه مختلف بدن شامل؛ سر، خط جانبی  با استفاده از پنس ریز فلس تثبیت و به آزمایشگاه منتقل شدند. در آزمایشگاه

یک  KOHدم، خط جانبی تنه، ناحیه باالی خط جانبی دم و ناحیه باالی خط جانبی دم تنه جدا شده و به ترتیب با 

استفاده از استریومیکروسکوپ و % تمیز و بین دوالم تثبیت گردید. در نهایت و پس از خشک شدن با 02درصد،گلیسیرین و الکل 

عکسبرداری، اندازه گیری و مطالعه شدند. سپس با استفاده از عکس های گرفته شده از فلس ماهیان، چهار  Dino-Lineدوربین 

شاخص نسبی طول و عرض فلس با در نظر گرفتن طول استاندارد و طول کل ماهیان توسط فرمول زیر محاسبه قرار گرفت. 

 رده بین نواحی مختلف بدن مورد مقایسه قرار گرفتند. های نامب شاخص

 شاخص نسبی طول فلس  =* )طول استاندارد ماهی/طول فلس( 022

 شاخص نسبی عرض فلس =* )طول استاندارد ماهی/عرض فلس(  022

 شاخص نسبی طول فلس  =* )طول کل ماهی/طول فلس( 022

 سشاخص نسبی عرض فل =* )طول کل ماهی/عرض فلس(  022  

 (p<0.05)های مورد مطالعه در نواحی مختلف بدن ماهی و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون دانکن  شاخص

 مورد مقایسه قرار گرفت.
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 تصویری از ماهی کیجار بزرگ که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت .1شکل 

 و بحث  نتایج

نشان داده شده است. فلس این گونه از نوع کتنوئید است. ناحیه قدامی  2های فلس مربوط به نواحی مختلف بدن در شکل  شکل

 2ها در  دهد تعداد شعاع شناسی فلس ناحیه خط جانبی دم و تنه نشان می های مشخص و بزرگ است. مقایسه ریخت دارای زبانه

تر وکشیده تر، فوکوس آن نامشخص و شعاع فلس اغلب از  فلس در ناحیه دم کوچکناحیه دم وتنه به صورت یکسان است. اندازه 

شود. دوایر رشد در ناحیه پشتی فلس یعنی در ناحیه ای از  نوع اولیه است. در فلس ناحیه باالی خط جانبی شعاع دوم دیده می

ی منافذی است که قسمت خلفی را پر کرده است شوند. دراین قسمت فلس در بعضی از آنها دارا فلس که بیرون قراردارد، دیده نمی

که به تعداد بیشتری نسبت به نواحی دیگر است.   شعاع 4-9شود. فلس سر دارای تعداد  که این منافذ در فلس سر نیز دیده می

س که شود. عرض فلس بیشتر است. در قسمت خلفی فل اند و برجستگی فلس به صورت واضح دیده می ها فشرده و فرو رفته شعاع

که طویل و نازک هستند. نتایج   گویند ها شانه می های نازکی است که به آن گیرد دارای رشته های دیگر ماهی قرار نمی درزیر فلس

نشان داده شده است. ریخت سنجی فلس نشان داد که اندازه فلس هرناحیه با طول کل و  0حاصل از ریخت سنجی فلس در جدول 

 گیری هم اثبات شد.  های دم  نسبت به تنه در اندازه (.کوچک بودن اندازه فلس2دارند )جدول  طول استاندارد ماهی مطابقت

تواند متأثر از جنسیت، اندازه، وضعیت بدن باشد. عالوه برآن فاکتورهای محیطی نیز، مثل محل سکونت،  شکل کلی فلس می

(. این مطالعه نشان داد که فلس در Farrell et al., 2011 زا نیز در شکل این ساختار مؤثرند ) و محیط استرس  های محیطی تنش

تر است و طول آن نسبت به عرض آن بیشتر است. با توجه به اینکه ماهی در  تر و به هم نزدیک تر، شعاع ها فشرده ناحیه دم کشیده

درک بهتر ارتعاشات نیاز به  زیستگاه گلی و شنی حضور دارد و از آنجا که در این زیستگاه تالطم امواج باالست و ماهی برای

های  حساسیت بیشتری است، احتمال داردکه وجود منفذ خط جانبی کشیده در این ماهیان به این دلیل باشد. در ناحیه تنه، شعاع

فلس از هم فاصله گرفته است و فاصله بین دوایر رشد در قسمت های دم و تنه زیاد است که فاصله بین این دوایر نشان دهنده رشد 

خط جانبی از نوع کتنوئید و در باالی خط جانبی از نوع سیکلوئید های  کند ماهی است. در سیکلید ماهیان دریاچه ماالوی،  فلس

اند دوایر رشد محدب هستند همانند گونه باال  (. در گونه مورد مطالعه که از سواحل گلی و شنی صید شدهKuusipalo,1998است )

های آن نیز فرورفتگی زیادی دارند که این دو درکنار  د است که سطح آن را برجسته کرده و شعاعاما محدب بودن آن به حدی زیا

 ها تشخیص داد. توان فلس این گونه را از دیگر گونه اند بطوریکه می هم به فلس حالت سه بعدی داده
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 اندازه گیری ها بر حسب میلیمتر است.(. Saurida tumbil) . نتایج حاصل از ریخت سنجی فلس در گونه کیجار بزرگ1جدول 

 بیشترین کمترین میانگین صفات

000/090 کل ماهی طول   49/030 4/060 

02/000 طول استاندارد ماهی  35/00 00/043 

 00/4 30/3 62/2 طول فلس خط جانبی دم

00/3 عرض فلس خط جانبی دم  05/0 05/3 

04/5 طول فلس باالی خط جانبی دم  60/2 32/4 

94/2 فلس باالی خط جانبی دم عرض  02/0 05/3 

00/3 طول فلس خط جانبی تنه  54/3 46/5 

40/3 عرض فلس خط جانبی تنه  23/3 42/5 

22/5 طول فلس باالی خط جانبی تنه  23/3 50/4 

95/3 عرض فلس باالی خط جانبی تنه  
45/2 93/5 

49/3 طول  فلس سر  63/0 62/5 

02/3 عرض فلس سر  30/2 59/5 

 

 (N=10) : مقایسه شاخص نسبی فلس در نواحی مختلف بدن. اندازه ها بر اساس میلیمتر می باشد2جدول 

 

شاخص نسبی 

طول فلس نسبت 

 به طول استاندارد

 

انحراف 

 معیار

شاخص نسبی 

عرض فلس 

نسبت به طول 

 استاندارد

 

انحراف 

 معیار

شاخص نسبی 

طول فلس 

نسبت به طول 

 کل

 

انحراف 

 معیار

شاخص نسبی 

عرض فلس 

نسبت به طول 

 کل

 

انحراف 

 معیار

 

 26/2 65/0 24/2 20/2 43/2 93/2 52/2 3 فلس سر

خط جانبی 

 دم
54/2 42/2 29/3 50/2 02/0 30/2 52/2 33/2 

باالی خط 

 جانبی دم
42/3 42/2 23/2 93/2 40/2 34/2 95/0 52/2 

خط جانبی 

 تنه
22/3 55/2 20/3 44/2 39/2 33/2 22/2 50/2 

خط باالی 

 جانبی تنه
44/3 40/2 29/3 34/2 92/2 20/2 29/2 30/2 
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 -a: فلس پنج ناحیه مورد پژوهش )2شکل

باالی خط -bخط جانبی در ناحیه دمی ، 

خط -eناحیه سر ،  -cجانبی ناحیه دمی ، 

باالی خط جانبی ناحیه -dجانبی ناحیه تنه ، 

به  dتا  aتنه. اندازه طول فلس در نواحی 

 -29/00 -20/02 -34/0 -96/0ترتیب 

 (میلیمتر است 44/00
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Abstract 

Identifying biological features and their study is the first step in assessing species conservation 

and their habitats. The fish scales can be easily and extensively used and provide valuable 

information for classifying fishes. In this study, a variety of scales was studied in Saurida tumbil. 

The specimens were collected from the coast of Persian Gulf, fixed in 96% alcohol and 

transferred to the laboratory. Scales were extracted and cleaned with a KOH solution, and placed 

on a slide, and examined using a digital camera connected to a stereo microscope and their 

characteristics were studied. The results showed that scales are ctenoid. The J index (scale length 

to the fish standard length) in the head, lateral lines in the caudal and trunk parts, as well as the 

scale in caudal peduncle and below the dorsal fin were 3, 2.45, 3.20, 3.50, 3.55 respectively. 

Scale width to the fish standard length in the above mentioned regions were 2.63, 3.26, 3.01, 

2.23, 3.06 respectively. Scale length to the fish to the total fish length in the studied regions were 

2.21, 1.80, 3.36, 2.58, 2.62 and the scale width to the fish to the total fish length were 1.94, 2.40, 

2.22, 1.64, 2.26 respectively. 

Keywords: lizard fishes, scale length, scale width, scale index, Persian Gulf. 
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  aروی رشد و کلروفیل     بر  (Oxytetracycline)آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلینسمیت  رتاثی

 (Chaetoceros muelleri)   جلبک کیتوسروس مولوریریز

 

 2مرتضی یوسف زادی، *1آرش اکبرزاده ،1حسین قاسمی

 گروه شیالت، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان 1 

 گروه زیست دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان 3

* akbarzadeh@ut.ac.ir 

 چکیده 

کننده ها و مواد دارویی مانند آنتی بیوتیک ها  پروری حاوی مخلوطی از ترکیبات شیمیایی مانند ضدعفونی پساب مراکز آبزی

از تحقیق حاضر    گذارند. هدف است که به اکوسیستم های آبی وارد می شوند و در چرخه غذایی موجودات غیر هدف تاثیر می

میلی گرم  02و  9، 4در سه غلظت   مورد استفاده در مزارع تکثیر میگو oxytetracycline (OTC)بیوتیک  بررسی تاثیر آنتی

 .Cجلبک   . نتایج این آزمایش نشان داد که رشد ریزبود Chaetoceros muelleri ریزجلبک aبر رشد و میزان کلروفیل  بر لیتر

muelleri  سلول در میلی لیتر( نسبت به گروه شاهد  11میلی گرم بر لیتر به کمترین میزان خود ) 02ساعت در غلظت  99در

، نسبت به تیمار میلی گرم بر سلول 9 ساعت به پایین ترین حد 99در  aسلول در میلی لیتر( و میزان کلروفیل  04رسید )

ود رسید. نتایج نشان داد که آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین در غلظت های پایین و در ب گرم بر سلول یلیم 10 شاهد که

 شده است.C.muelleri زمان کوتاه باعث تحریک رشد اما در غلظت های باال مانع رشد ریز جلبک 

 ، ریزجلبکآبزی پروری سمیت، اکسی تتراساکلین، آنتی بیوتیک، :کلیدی کلمات

 مقدمه 

 تیموجوات زنده ودر نها ستم،یاکوس یبر رو یمنف راتیتاث یکیولوژیدارو ها و مواد فعال ب ،ییایمیش یها ندهیامروزه بروز آال

مختلف وارد  ی( از راه هارهی)افت کش ها، مواد پاک کننده، سوخت و غ یمعمول یها ندهیآال یگذارد. برخ یم یبهداشت عموم

شوند.  یوارد م یآب طیبه مح نییپا یشوند، اما داروها به صورت عمده و به طور مداوم در سطوح و غلظت ها یم ستمیاکوس

 دیاست، شا زین یموجودات آبز یانسان بلکه برا یسالمت ینه تنها برا دیکه ممکن است از حضور دارو به وجود آ یعوارض جانب

 نیبا قرار گرفتن مداوم ا یبگذارد، ول یآبز وداتموج یبر رو یاثرات کم نییپا یدر کوتاه مدت وجود دارو در آب با غلظت ها

 کینوع مواد به صورت  نیمهرگان اثر ا یو ب یمهره داران آبز یدر طول چرخه زندگ ییو مواد دارو ییایمیش یها ندهینوع آال

 ,.Santos et al)بعد است یدر نسل ها تیجمع یداریشود، که اغلب متوجه پا یم لیقابل برگشت تبد ریغ یینها تیوضع

مهار رشد  ایکشتن و  یاشاره نمود که برا یپرور یآبز عیتوان در صنا یها م کیوتیب یآنت ژهیدارو ها به و از(. 2009

 انیآبز دیدر تول یاز چالش های اصل یکیو  (Thuy et al., 2011) شود یها به صورت گسترده استفاده م سمیکروارگانیم

 ستیمشکالت ز یپرور یها  در آبز کیوتیب یاز آنت استفاده ها بوده است. مارییموضوع بهداشت وب گویباالخص در پرورش م

و اثرات  یآب طیها، دوام در مح یتوان به مقاومت در برابر باکتر یدر بر خواهد داشت که از جمله م یو بهداشت انسان یطیمح
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است  کیواستاتیباکتر کیوتیب یآنت کی  oxytetracycline (OTC)   نیکلیتتراسا یاکس اشاره نمود. یستیز باتیآن بر ترک

از  یناش یها ساعت و باعث درمان عفونت 8تا  9عمر  مهیبا ن (C22H24N2O9)ییایمیو فرمول شOxymycin ی که با نام تجارت

 s32به واحد  الاتص قیاز طر نیکلیگروه  تتراسا یاعضا یمانند تمام نیکلیتتراسا یشود. اکس یحساس م یها سمیکروارگانیم

های  رهیو زنج یآب یها ستمیاکوس در .(1394)پاک روان و اکبرزاده.، کند یاثر م یباکتر نیمهار سنتز پروتئ قیطر از و بوزومیر

 جزء جلبک کنند. یم فایا ینقش مهم هیو تغذ دیتول یاز موجودات ساده جلبک ها هستند که در چرخه ها یگروه بزرگ ،ییغذا

 کم بسیار غلظت. دهد قرار تأثیر تحت غذایی را زنجیره کل است ممکن موجودات این برروی مضر اثرات و است اولیهتولید  مهم

 . اعمال کند روی جلبک بر مضر تاثیرات تواند می آب در ها آالینده

 تأثیر هدف غیر آب، روی موجودات در موجود یآنتی بیوتیک ها چطور درک اینکه بیوتیک ها به آنتی سمیت مطالعه

 که ها جلبک بین تغییرات غذایی و همچنین زنجیره می شوند، کمک می کند. ساختارشان در اختالل می گذارند و باعث

ها بر  بیوتیک آنتی از شده گزارش شناختی زیست مطالعات حال، این با. شود بوم می زیست کل در تعادل عدم موجب

 یبرا شتریب متمرکز بوده اند که کولیو فلوروفن نیسارافلوکساس ن،یانروفلوکساس ن،یکلیتتراسا یاکس برروی عمدتا ریزجلبک

مشخص شده  ،یدر مطالعه ا. (Bermúdez-Almada et al., 1994) شوند یاستفاده م ییایباکتر یها یماریاز ب یریجلوگ

 ییایروز در رسوبات در 322از شیعمر ب مین trimethoprimو  oxytetracycline ، oxolinic acidچون  یباتیاست که ترک

 کند یکمک م یآب یها طیآب دوست بودن به تجمع آنها در مح و یریپذ هیبودن تجز نییکه پا(، Le et al., 2005) دارند

(Lanzky et al., 1997.) ،آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین استفاده شده در  سمیت اثر ارزیابی تحقیق، این هدف بنابراین

 فیزیولوژیکی عملکرد در بلکه جمعیت، رشد در تنها نه می باشد که C. muelleri جلبک ریز بر پرورش میگو مزارع تکثیر و

  اثر می گذارد. نیز ریزجلبک

  هامواد و روش

، 4گان انجام شد. آزمایش در غلظت های مورد نظر ) این تحقیق در آزمایشگاه کشت جلبک گروه زیست دریا در دانشگاه هرمز

تکرار در هر تیمار(، با استفاده از آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین )تهیه شده از کارگاه  3تیمار ) 3میلی گرم بر لیتر( در  02، 9

لیتری و سپس به منظور تیمار  5، کشت داده شد در ظرف  C.muelleri تدا استوک ریز جلبکتکثیر میگو( انجام گرفت. اب

سی سی 422سی سی استوک ریزجلبک بعالوه  122تکرار( که حاوی  3سی سی )به ازای هر غلظت  522بندی،  ظروف 

ساعت تاریکی(، شدت تابش  10ساعت روشنایی،  10تهیه شد. همچنین دوره نوری) C.muelleri محیط کشت ربزجلبک

در تیمارها مد نظر قرار  pH =8-1 و قسمت در هزار ( 05درجه سانتی گراد(، شوری) 05(، درجه حرارت)0222±3222نور)

ن غلظت های فوق به تیمارهای ( انجام گرفته شد. پس افزود0213گرفت. آنالیز تمام داده با استفاده از نرم افزار اکسل)

،  C.muelleri، ریزجلبک a، بر رشد و کلروفیل OTCآزمایشی، به منظور بررسی اثرات غلظت های مختلف آنتی بیوتیک 

صورت پذیرفت. تعداد سلول در کشت  OTCساعت پس از مواجهه با  04شمارش سلولی ریزجلبک هر تیمار در فواصل زمانی 

سلول در میلی لیتر تعیین گردید. برای شمارش سلولی هر تیمار ، ابتدا بعد از همگن نمودن محیط کشت  4×1.4اولیه 

 ,Olympus CX1)مدلمیلی لیتر نمونه به صورت روزانه توسط الم هموسیتومتر و با استفاده از میکروسکوپ  1ریزجلبک مقدار 

FS21 )صورت گرفته است. برای اندازه گیری کلروفیل  ( محاسبه1و از طریق معادله )× 122با بزرگ نماییa  به وسیله فرمول

 (.Jeffrey et al., 1975) طول موج ها تعیین گردید( Alpha-1506) ( و با دستگاه اسپکتوفتومتر0شماره )
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تعداد بلوک ها×  / تعداد کل سلول های شمارش شده = تعداد سلول در میلی لیتر.1  124 

.0 Chlorophyll a = 11.41E994 –2.242E932                      

 بحث   و نتایج

آمده است. تعداد  1مقادیر رشد سلولی اندازه گیری شده بر اساس معیار  تعداد سلول بر میلی لیتر ارائه شده است که در شکل

ساعت افزایش یافته و  48سلول تقریبا در تمامی نمونه ها پس از اضافه کردن غلظت های مختلف آنتی بیوتیک تا مدت زمان 

سیر  منحنی نمودار  به صورت صعودی می باشد. در روز چهارم با نوسانات کاهش در غلظت های باال نسبت به تیمار شاهد 

از آن جا که در یک اکوسیستم آبی، تقریبا تمام انرژی استفاده شده توسط مجموعه، به وسیله  آنتی بیوتیک مشاهده می شود.

لعات اکولوژی آبی برخوردار افتد، بنابراین تخمین بیوماس ریزجلبک از اهمیت خاصی در مطا دام میریزجلبک های آن به 

(. در ارتباط با بررسی تاثیرات آنتی بیوتیک بر روی ریزجلبک نتایج حاصل نشان می دهد، غلظت 1390د کار حق جو.، است)مد

د از روز سوم تیمار دهی می گذارد. به طوری که تنش ایجاد اثر منفی بع aهای مختلف آنتی بیوتیک بر سرعت رشد و کلروفیل 

در هر   aهمخوانی دارد. میزان کلروفیل aشده اغلب سویه ها سبب کاهش تعداد سلول گردید که با تاثیرات بر روی کلروفیل 

 Magdaleno et))سلول از نمونه های تیمار داده شده نیز رابطه مستقیم با آنچه برای منحنی رشد ذکر شد، نشان می دهد

al., 2014 .Geiger و ایبوپروفن) دوتایی مخلوط و انفرادی سمیت ای، مطالعه در 0219 سال در همکاران و 

 Chlorella vulgaris جلبک برروی( CP-3) کلروفنل-3 و( DCP-0،4( )کلروفنل-DI-0.4) کلروفنل و( سیپروفلوکساسین

 بر گرم میلی 122 مقدار داد و نشان C.vulgaris  ،EC50جلبک جمعیت تراکم بر توجهی قابل اند. اثر داده انجام شیرین آب

 اثرات که داد نشان مطالعه این از را آن توان می کلی، طور به. است بوده ساعت 99 از معرض در گرفتن قرار دوره از بعد لیتر

 مخلوط ها مؤلفه از یک هر برای تک اثر از باالتر C.vulgaris جلبک به قرار آزمایش مورد شیمیایی مواد تمام سمی مخلوط

 (.Geiger et al., 2016)بود گرفته قرار

 

 C. muelleriبر روی رشد  در غلظت های مختلف OTCآنتی بیوتیک ترتیب اثرگذاری . 1شکل 
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در تمام تیمار ها در روز چهارم روندی رو به  C.muelleri(، رشد ریزجلبک  1بر اساس نتیجه ارائه شده در )شکل  

سلول در میلی 19.9میکرو لیتر( در روز چهارم شمارش سلولی  922افزایش است. ولی شدت کاهش در تیمارها با غلظت باال )

 در سلول ، در شرایط شاهد aسلول در میلی لیتر(نشان می دهد. مقدار کلروفیل 19و  02) 9و  4لیتر  نسبت به دوزهای 

به حداقل خود نسبت به نمونه های  a( تقریبا تا روز چهارم، دوره رشد و تقسیم سلولی سریع است. مقادیر کلروفیل 0)شکل 

نیز  aمشاهده می شود با توجه به کاهش رشد در غلظت های باال، کلروفیل  0تیمار شده نشان داده است. همان گونه در شکل 

به طور کلی، تقسیم سلولی سریع با اینکه بر  میکرو گرم بر لیتر باال است. 922با غلظت  کاهش یافته است که بیانگر اثر  تیمار

تعداد سلول ها در واحد حجم می افزاید، ولی به خاطر کاهش زمان تقسیمات و در نتیجه فرصت تولید و تجمع رنگدانه ها، 

بر سلول، تخمین   aجمع بندی ، محتوای کلروفیل(. در یک 1394ناصح و همکاران.، )میزان آن ها را در سلول کاهش می دهد 

مهمترین نتیجه ای که می توان از  (.1390بهتری از میزان تراکم ریزجلبک در همه حاالت به دست آورد)ممد کار حق جو.، 

این مقاله گرفت این است که اگرچه غلظت این مواد در آب در حد نانو گرم و میکرو گرم می باشد ذخیره شدن در بدن 

 (.1394وجودات امکان ایجاد بیماری برای انسان و حیوان را دارد )ناصح و همکاران.، م

 

  

 a  C. muelleri بر روی کلروفیل در غلظت های مختلف OTCاثر آنتی بیوتیک  :2شکل 

 

 منابع 
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Abstract  

Wastewater of aquaculture includes chemical compounds such as disinfectants and 

medical materials like antibiotics that enter water ecosystems and affect the food cycle of 

organisms. The present study was conducted to investigate the effects of antibiotic 

oxytetracyclin (OTC) used in shrimp farms in 3 density include 4, 9, 20 mg/l on growth 

and the contents of chlorophyll a in microalgae C.muelleri. Exposure to 20 mg/l in 96 

hours caused the least growth (17 cell/ml) and chlorophyll a contents (9 mg cell
-1

) in C. 

muelleri compared to control group (24 cell/ ml and 12 mg cell
-1

, respectively). Our results 

showed that OTC in lower concentrations and shorter exposure time can induce the 

growth of C.muelleri but in higher concentrations and can prevent its growth. 

Keywords: Antibiotics, Toxicity, Oxytetracycline, Aquaculture, Microalgae 
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کشت  و مقایسه با مصب بهمنشیر مستخرج از .Chaetoceros spریزجلبک  بررسي پروفیل اسیدچرب

اسید به عنوان منبع  ها معرفي آن در راستای .Isochrysis sp و.Tetraselmis sp ریزجلبک های 

 اولئیک

 1بیتا ارچنگي ،3کمال غانمي ،1شناس،  بابک دوست2، هومن گرجي زاده*1سخایينسرین 
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 .دانش آموخته دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر2

 .دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر شیمیگروه  3

* nsakhaee@yahoo.com 

 

 چکیده

هدف از این تحقیق آنالیز پروفیل اسیدی برخی گونه ها ی فیتوپالنکتونی به عنوان منابع دریایی در جهت استخراج استخراج اسید 

رودخانه بهمنشیر نمونه برداری با استفاده از بطری نمونه  از  .Chaetoceros sp جلبکریز منظورجداسازی بهاولئیک می باشد. 

 Isochrysis و.Tetraselmis spمیلی لیتر گونه خالص ریزجلبک  252گرفت. همچنین صورت  1332فصل بهار  ی در بردار در

sp.   سازی ریزجلبک ها  جهت جداانبوه سازی گردید.  لیتری122پژوهشکده میگوی بوشهر تهیه و به آزمایشگاه منتقل و به میزان

آنالیز ترکیبات اسیدچرب در ریزجلبک ها، ابتدا اسیدهای چرب جهت از آب از دو روش سانتریفوژ و فیلتراسیون استفاده گردید. 

مجهز به مدل  (GC)توسط سیستم کروماتوگرافی گازیتبدیل شده و سپس  (FAMEs)نمونه به استرهای متیله شده اسید چرب 

 ند دوگانهانتایج نشان داد که از میان اسید های چرب با یک ب مورد سنجش قرار گرفتند. (FID)سازیونیزاسیون شعله سازآشکار

(MUFA)  ریزجلبک های در بیشترین مقدار اسیداولئیک به ترتیب Isochrysis sp. وTetraselmis sp.  46/35با مقادیر %

به  .Tetraselmis spمربوط به (SFA) . بیشترین میزان کل اسیدهای چرب اشباع شدهداشتوجود %  از کل اسید چرب 31/11و

مستخرج از  .Chaetoceros spدرنیز  MUFA. بیشترین میزان بود% 44/65به مقدار .Isochrysis spهمچنین % و 55/81میزان 

و  .Isochrysis spبنابر این اگر هدف استخراج اسید اولئیک باشد، ریز جلبک های % می باشد. 3/65بهمنشیر به مقدار 

Tetraselmis sp.  جهت استخراج آن می باشند.منبع مناسبی 
  

.، خلیج فارسریزجلبکریز جلبک، اسیدهای چرب، اسید اولئیک، : کلیدی کلمات  

 مقدمه 

آنها قادر به انجام عمل فتوسنتز بوده و خصوصاً گونه های دریایی آنها را فیتوپالنکتون ها در تمامی محیط های آبی حضور دارند. 

جلبک ها می توان ریز. با تکثیر و پرورش کشتاب ورزی نمود، می توان در زمین های بایر ومنابع آبی غیر قابل استفاده در کشاورزی
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 ،فرآیند عالوه بر تولید مقادیر قابل توجهی از پروتئین در زمان بسیار کوتاهی توده ی انبوهی از آنها را فراهم نمود که در این 

 مواد معدنی متعدد، انرژی خالص و غیره می توان مقادیر نسبتاً زیادی از انواع اسیدهای چرب  ،انواع ویتامین ها ،اسیدهای آمینه

  ای مقادیر زیادی از ترکیبات اسیدفیتوپالنکتون ها دار. (Guschina & Harwood, 2006) نیز به دست آورداشباع و غیر اشباع را 

 همچنین  پیگمان هایی همانند کلروفیل و کاروتنوئید ها وو  اسیدآراشیدونیک  ،اسید اولئیک، لینولئیک اسید های چرب همانند

و جلبک های  1، دیاتومه هابا توجه به مطالعات اخیر .(Converti et al., 2009)می باشد C وD  ،نیز ویتامین هایی همانند بیوتین

EPAبه عنوان منابع غنی از 2قهوه ای طالیی
DHAو  3

 از کل عصاره چربی شناخته شده اند. در حالی که رده های مختلف همانند 6

Cryptophyceae ،Prasinophyceae 4جلبک های زرد سبز ،5، جلبک های قرمز،Glaucophyceae  و Eustigmatophyceae 

و  Prymnesiophyceae، 8مطرح شوند. همچنین رده های دینوفالژله ها EPAمی توانند به عنوان منابعی غنی از 

Euglenophyceae  به طور معنی داری به عنوان منبع غنی ازDHA معرفی شده اند(Martins et al., 2013).  ریزجلبکهردو 

Isochrysis sp. و Tetraselmis sp.  رده و 1سبزاز شاخه جلبکهایPrasinophyceae ریزجلبک می باشند .Tetraselmis sp. 

سیستم های پرورش انبوه کشت داده می شود.  و محیط های باز میکرون بوده که به راحتی در 16تا 3تاژک واندازهء بین  4 دارای

شرایط  می سازد و همچنین در رنج وسیعی از ساده تر گونه تحمل محدوده دمایی باالیی دارد، که کار پرورش آن را این

رشد باکتری  به رشد می باشد. همچنین این جلبک دارای مواد ضد باکتریایی می باشد که از فیزیکیوشیمیایی محیط قادر

 .(Regunathan & Wesley, 2004;  Fukusho et al., 1985)جلوگیری می نماید Vibro harveyiزای بیماری

یکی از  2226در سال   FAOمیکرومتر می باشد.  بر اساس گزارش  5حدوداً  ی اندازهنیز دارای  .Isochrysis spریز جلبک 

 جلبکریزها بوده و به طور وسیعی برای آبزی پروری استفاده می شود. همچنین این  ای غذاهای بسیار مناسب برای انواع الرو دوکفه

یکی از اسیدهای چرب ضروری اسید اولئیک  .(Sang Min &  Cheol-Ho, 2012) می باشد 3منبع غنی از پیگمان فاکوگزانتین

(C18:1) ها  رگ لخته شدن خون در عنوان مثال از نگهداری بدن انسان ایفام کند.به است که نقش بسیارحیاتی ومؤثری درحفظ و

نقش مهم این اسیدچرب  .خوراکی نیز نقش مهمی دارد کند. اسیداولئیک در افزایش ماندگاری مواد ها جلوگیری می تورم شریان و

های  برخی از مواد همانند روغن .بدن انسان باعث شده که مواد حاوی این اسیدچرب، از اهمیت ویژه ای برخوردار باشند ضروری در

فقدان بوی نامطبوع . (Soleiman-Beigi &Arzehgar, 2011) ستندآفتابگردان و کانوال دارای مقادیر باالیی از این اسید ه زیتون،

ها حاصل می گردد. به  جلبکریزو همچنین احتمال بسیار پایین آلودگی از جمله ویژگی های مهمی است که در صورت استفاده از 

ها در تهیه غذای انسان و غذای دام و همچنین  جلبکریزدلیل وجود چنین صفاتی استفاده از اسید های چرب غیر اشباع حاصل از 

ترکیب اسیدچرب در گونه های مختلف ریز  محتوای چربی کل وبه عنوان مکمل در فروموالسیون شیر خشک در حال افزایش است. 

 Khan  et al., 2007; Nomura etجه به تغییرات فصلی وهمچنین مکانهای مختلف نمونه برداری متفاوت استتو جلبک ها با

al., 2013;  Terasaki) (et al.,2009; Van Ginneken et al., 2011. 
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ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری  

Tabarsa   در سال اند.  کردههای قهوه ای را ازسواحل خلیج فارس گزارش  جلبک پروفیل اسیدچرب سه گونه از (2212) همکارانو

 Scenedesmusو Desmodesmus cuneatus جلبکریزبررسی ارزش غذایی دوگونه  شناسایی وعسل پیشه و همکاران  2211

obliquus  بررسی و بسته پرورش درسیستم ها جلبکریز این انبوه کشت، جداسازیو نشان دادند که  اند هپرداختمورد مطالعه 

را دارا  صنعت در استفاده برای مناسبی پتانسیل، با دارا بودن ارزش غذایی خوب دوگونه اینامکان پذیر بوده و  چرب اسیدهای

گونه از ریز  2284های اخیر بر روی پروفایل اسیدهای چرب  همچنین در تحقیقاتی که در سال. (Asal Pishe et al., 2012)است

مختلف شناسایی و اندازه گیری شد. پروفایل اسید های چرب  به دست آمده را در یک اسید چرب  84جلبک ها انجام و در مجموع 

و ترکیب آن میتوان به عنوان نشانگر رده بندی شیمیایی  ثبت نمودند و مشخص گردیدکه از پرفایل اسیدهای چرب ،پایگاه داده

 ,.Lang et al)دست یافتجلبک ها ریزهای مختلف استفاده نمود و به الگوهایی برای روابط فیلوژنیک در سطوح شاخه ها و رده 

(2011. 

 مقایسه آن با ریزجلبک و .Tetraselmis sp. ،Isochrysis spاسیدهای چرب ریز جلبک  تحقیق بررسی ساختارن ای هدف از

Chaetoceros sp. به طور کلی  .می باشداسید اولئیک  به عنوان منبع جدید ها معرفی آنو  استخراج شده از رودخانه بهمنشیر

استفاده می آبی ی غذایی  از اولین ردیف زنجیرهر این موارد خالصه می شود که د ها ریزجلبکاستخراج اسیدهای چرب از  ضرورت

جلبکی هم می توان از آن ها استفاده ی بهینه نمود. به راحتی می توان در فضای کم و بدون نیاز به  شکوفاییحتی در موارد  شود و

 از نظر هزینه نسبت به سایر گروه ها کامال مرقون به صرفه است. .نمودو به مقدار انبوه تولید ه کشت دادآبیاری های مکرر، آنها را 

نکتون دریایی )خصوصاً ریز جلبکها( درسواحل ایرانی خلیج فارس با توجه به روی اسیدهای چرب موجود در فیتوپال مطالعه بر

 به صورت بسیار محدودی صورت گرفته است. ،ها جلبکریزپرورش این  پتانسیل بسیار باالی این منطقه جهت بهره برداری یا

  هامواد و روش

 مرکزها را از  سی سی استوک خالص از آن 252مقدار  .Isochrysis sp و .Tetraselmis sp جهت تهیه کشت خالص ریز جلبک

شهر بوشهر تهیه و به آزمایشگاه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر منتقل گردید.  تحقیقات میگوی خلیج فارس واقع در

لیتر آب  2مصب رودخانه بهمنشیر در خلیج فارس، ابتدا  به روش بطری حدود  از ها جلبکریز جداسازی منظور بههمچنین 

شگاه یدر آزما ی ریز جلبک ها همه سپس خالص سازی  به آزمایشگاه استریل منتقل گردید. سپس و برای جداسازی و برداشت

 & Dieffnbacher)شدند لیتر انبوه سازی 122به مقدار 12محیط کشت کانویاستریل تکثیر و پرورش و با استفاده از 

Pocklington, 1992) . 22– 26دمای   ،گرم در لیتر 25 ها در شرایط  مناسب  محیطی شامل شوری جلبکریزتکثیر و پرورش 

و اکسیژن دهی در تمام دوره  2/1 – 8/1بین  pH ساعته،  26در کل دوره  لوکس 2522-5222به میزان  شدت نور، سانتی گراد

 جلبکریزآنها به حد کافی افزایش یافت که اگر در مورد  سلولی هنگامی که تراکم(. 1تکثیر صورت پذیرفت)شکل

Tetraselmissp. 12  جلبکریزمیلیون سلول در میلی لیتر و در مورد  152تا Isochrysis sp.  میلیون سلول در  32تا  22به

ساعت   61درجه سانتی گراد به مدت  6ابتدا در دمای  ، جهت جدا سازی آنها از آب آنها را برداشت نمود. میلی لیتر بود، می توان

دور و به  3222روش سانتریفوژ از رسوب گذاری نموده و سپس با استفاده از روش سانتریفوژ ریز جلبک ها از آب جدا می شوند. در 

گرم  32جلبک ها تا زمانی ادامه پیدا کرد که حداقل ریزجداسازی کشت خالص (. تکثیر و 2دقیقه  استفاده گردید)شکل  32مدت 

 12گرم از هر نمونه 1آنالیز اسیدهای چرب، به ازای هر در نهایت به منظور(. 6و  3حاصل گردد)شکل  جلبکریزوزن تر برای هر 
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ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری  

ترکیبات اسیدچرب،  آنالیزدر مرحله بعد جهت . (Dieffnbacher &Pocklington, 1992)پترولیوم اتر اضافه گردید میلی لیتر

FAMEs ابتدا اسیدهای چرب نمونه به روش
مجهز به آشکارساز  (GC) به سیستم کروماتوگرافی گازیاستری شده و سپس  11

 1و گاز حامل نیتروژن باشد جریان  ×82BPX-، μM 2225 ،M 122 ،MM 2222و ستون Varianمدل (FID)یونیزاسیون شعله

این گراد بود.  درجه سانتی255و  252، 212تزریق شدند. در این پژوهش دمای آشکارساز، تزریق وستون به ترتیبر دقیقه یمیلی متر 

سپس منحنی کروماتوگرام مربوط به هر اسید چرب رسم گردید. زمان  انجام گردید. تکرار 3برای هر ریز جلبک خالص در کار 

مقایسه گردید. در نهایت بر اساس سطح زیر منحنی ، نوع و میزان اسید چرب موجود  بازداری به هر اسیدچرب با منحنی استاندارد

استفاده شد. برای  Shapiro-Wilkبرای اطمینان از نرمال بودن داده ها از آزمون  در هر ریز جلبک مورد سنجش قرار گرفت.

بررسی وجود اختالف معنی دار میان نمونه های مختلف استفاده گردید. برای مقایسه میانگین داده های حاصل از کشت های 

 22 افزار ازنرم استفاده بای آماری های بررس و پس آزمون توکی استفاده گردید (ANOVA) طرفه مختلف از آنالیز واریانس یک

Spss 222 و Sigma stat .انجام شده است 

 

 
 

 

 

  

 ها  سانتریفوژ جهت جدا کردن ریز جلبک. 2ها در شرایط مناسب           شکل  پرورش ریزجلبک. 1شکل                   
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Fatty acid methyl ester 
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ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری  

 

 (×Isochrysis sp.122)تصویر :6شکل                    (×Tetraselmis sp. 122)تصویر:3شکل 

  و بحث نتایج

 جدا شده از  .Cheatocerus sp و.Tetraselmis sp. ، Isochrysis sp نتایج آنالیز پروفیل اسیدهای چرب از گونه های خالص

(SFA)در اسیدهای چرب اشباع ید شده است.ق 1بهمنشیر در جدولمصب 
های  در ریزجلبک (C16:0)اسیدپالمیتیک ، 12

Isochrysis sp. و Tetraselmis sp.   ازاسید های .% بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده بود68/23% و 22/31به ترتیب با

(MUFA)چرب با یک بند دوگانه
 % در کل اسیدهای چرب،52/66در فیتوپالنکتون های بهمنشیر به میزان اسیداولئیک ، 13

Isochrysis sp. و46/35به مقدار % Tetraselmis sp. در کل اسیدهای چرب بیشترین مقدار را به خود 31/11به میزان %

% بیشترین مقدار اسید چرب 33/32 به میزان  (C16:1)اسید پالمیتولئیک .Chaetoceros spاختصاص داده بود.اما در ریز جلبک

(PUFA)اسیدهای چرب غیر اشباع با چند بند دوگانه با یک باند دوگانه را به خود اختصاص داد. در میان 
اسید تنها  ،نیز16

 SFA ،MUFAمجموع مقادیر مختلف مجموع بود.  (% 16/14) به مقدار  .Isochrysis spدر   4یا امگا  (C18:2)لینولئیک

،PUFA  به نمایش گذاشته شده است. بیشترین میزان  5در شکل  جلبکریزدر نمونه هایSFA  مربوط بهTetraselmis sp.  به

مستخرج از  . Chaetoceros spدر MUFAبیشترین مقدار . % می باشد44/65به مقدار.Isochrysis sp و در % 55/81میزان 

تا چندین میلیون گونه تخمین زده شده  222222تنوع گونه ای فیتوپالنکتون ها از  .محاسبه گردید% 3/65به مقدار  بهمنشیر

 بحران کاهش و بیودیزل تولید جهت بخش نوید ازمنابع یکیموجود در فیتوپالنکتون ها  لیپید .(Norton et al.,1996)است

 باند بایک اسید اولئیک جزو اسید های چرب غیر اشباع. است نموده خودجلب به زیادی اخیرتوجه درسالیان که بوده انرژی

و همچنین % از کل اسید های چربIsochrysis sp.(46/35) ریزجلبک حاضر نشان داد که نتایج تحقیق (می باشد.3)امگا مضاعف

نیز  .Tetraselmis sp می باشند. ریز جلبک اسید اولئیک%( دارای میزان بسیار مناسبی از 52/66فیتوپالنکتون های کلی بهمنشیر)

در مورد  2نتایج جدول . (1)جدول % ازکل اسید های چرب می باشند 31/11اسید اولئیک به میزان دارای مقدار نسبتا ً مناسبی از 

به مقدار قابل توجهی در گونه های مختلف این ریز اسید اولئیک نیز نشان داد که  در تحقیقات دیگر Isochrysisگونه های مختلف 
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ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری  

حاصل از نتایج این تحقیق در  Isochrysis جلبکریزجلبک وجود دارد که به نتایج این تحقیق بسیار نزدیک است. اسید اولئیک در 

 % کل اسید های چرب محاسبه گردید.46/35حد 

 .Tetraselmis sp.  ، Isochrysis sp. ،Cheatocerus spآنالیز پروفیل اسیدهای چرب از گونه های خالص نتایج. 1جدول 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaetoceros sp. 

 نام اسید چرب نوع اسید چرب .Isochrysis  sp. Tetraselmis  sp مستخرج از بهنشیر

 [C8:0]اسید کاپریلیک اشباع -----  ----

 [C10:0]اسید کاپریک اشباع -----  ----

 [C12:0]اسید لوریک اشباع 21/2±23/2 25/1±32/2 -----

 [C14:0]اسید میرستیک اشباع 21/2±16/3 21/2±44/3 22/9 11/1±

 [C16:0]اسید پالمیتیک  اشباع 31/2±68/23 21/6±22/31 21/11 11/1±

 [C16:1]اسید پالمیتولئیک [8غیر اشباع]امگا 23/2±83/2 22/2±12/2 33/31 19/1±

 [C17:0]اسید مارگاریک  اشباع 21/2±56/2  ----

 [C17:1]هپتادسنوئیکاسید غیراشباع ----  33/1 11/1±

 [C18:0]اسید استئاریک اشباع 15/2±13/4 12/3±38/4 12/11 12/1±

 [C18: 1]اسید اولئیک [3غیر اشباع]امگا 11/1±31/11 21/15±46/35 13/11 11/1±

 [C18:3]اسید الفا لینولنیک [3غیر اشباع]امگا 21/2±51/2 21/2±26/1 93/2 12/1±

 [C18:2]اسید لینولئیک [4غیر اشباع]امگا  18/2±11/1 44/2±16/14 99/2 13/1±

 [C20:0]اسید آراشیدیک اشباع ---- 25/2±56/2 7/1 12/1±

 [C20:1]اسید پالینیک [8غیر اشباع]امگا  25/2±53/2  ----

 [C22:0]اسید بهنیک اشباع 23/2±46/2 12/2±41/2 91/1 13/1±

 [C24:0]اسید لیگنوسریک اشباع ---- ----- 13/2 13/1±

مجموع سایراسیدهای چرب   13/12±46/38 22/2±56/2 32/1 12/1±

 اشباع
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 % در ریز جلبک11/18نیز  PUFAهمچنین نتایج نشان داد که مقدار  اسیدهای چرب اشباع شده با چند پیوند دو گانه 

Isochrysis  اگر هدف استخراج که  دادنشان بررسی نتایج این همچنین . استمی باشد که در مقایسه با سایر منابع نسبتاً کم

 .Isochrysis spاسید اولئیک در ریز جلبک های با توجه به میزان قابل توجه  ،اشدهای ذکر شده ب جلبکریزاز ریز  اسید اولئیک 
میتوان پیش بینی   آنها، سرعت زیاد تکثیر و پرورش و همچنین   %(22تقریباً ) .Tetraselmis spو   % از کل اسیدچرب(34)تقریباً 

زیتون، آفتابگردان  نمود که مقدار زی توده ی بیشتری از این ریز جلبک نسبت به سایر منابع با منشاء گیاهان آلی همانند روغن

 .به دست می آیدوکانوال 

 

 

 ریز جلبکگونه های مختلف در PUFA و SFA ،MUFAمقایسه .  1شکل 

 &  Liuتحقیقات  Isochrysisدر گونه های مختلف  PUFAn-3و  SFA ،MUFA، (18:1) اسید اولئیک. مقایسه مقادیر 2جدول 

Lin, 2001 و تحقیق حاضر 

Isochrysis  sp. 

 تحقیق حاضر

Isochrysis galbana 

TK1 

Liu  & Lin, 2001 

Isochrysis  galbana 

Liu  & Lin, 2001 

Isochrysis  sp. 

CCMP 1324 

Liu  & Lin, 

2001 

Isochrysis  sp. 

CCMP 463 

Liu  & Lin, 2001 

 اسید چرب

43/31 1/21 1/15 2/32 1/23 18:1 

19/31 2/23 1/31 1/28 3/25 SFA 

34/34 1/32 6/21 3/35 3/36 MUFA 

22/17 1/31 6/61 3/32 4/36 PUFAn-3 
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ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری  

 

در فضای کم و بی نیازی آنها به مساحت زیادی از  این ریز جلبک هاالبته باید به این نکته نیز اشاره نمود که کشت و پرورش 

در تحقیقات دیگر نیز آبیاری های مکرر می تواند در مقایسه با گونه های گیاهی کامالً مرقون به صرفه باشد.  های مرغوب و خاک

. (Gorgônio et al., 2013)می باشنددارای مقادیر زیادی از اسید اولئیک  Tetraselmis galbana گونه های دریاییثابت شده 

به عنوان  نگهداری بدن انسان ایفا می کند. اسیدهای چرب ضروری است که نقش بسیارحیاتی ومؤثری درحفظ و جزء اسید اولئیک،

کند. همچنین  این اسید چرب در افزایش ماندگاری مواد ها جلوگیری می  تورم شریان و ها رگ لخته شدن خون در مثال از

نقش مهم این اسید چرب ضروری دربدن انسان موجب گردیده که مواد حاوی این اسید چرب از  .خوراکی نقش به سزایی دارد

 .Chaetoceros spل اسید چرب بیشترین محصوهمچنین نتایج این بررسی نشان داد که  .اهمیت ویژه ای برخوردار باشند

% از کل اسید چرب 16/15به میزان  اسید اولئیک% و سپس  33/32مربوط به اسید پالمیتولئیک به میزان مستخرج از بهمنشیر 

مقایسه های به عمل آمده بوسیله پس آزمون  غنی نمی باشد. MUFA. اما محصول این ریزجلبک مستخرج از بهمنشیر  از نظر بود

 .Isochrysis sp.،  Chaetoceros sp ها  نشان داد که به استثناء دهای چرب اشباع ریز جلبکتوکی در مورد مقایسه پروفیل اسی

بین اسیدهای  که فقط از نظر میزان اسیدهای چرب اشباع فاقد اختالف معنی دار بودند، در تمامی موارد دیگر اختالف معنی دار ما

نتایج نشان داد که علیرغم وجود مقادیر مشابه از نظر اسید های مشاهده گردید. این  35/2در سطح  موجود در ریز جلبک ها چرب

ها، به لحاظ پروفیل اسید های چرب اختالفهای قابل توجهی در بین آنها وجود دارد. به عنوان مثال در مورد مقایسه  چرب در بین آن

 Isochrysisو در اسید پالمیتولئیک  .Chaetoceros spاسیدچرب اشباع غالب در    .Isochrysis sp. -  Chaetoceros spی 

sp.  در مقایسه آنالیز واریانس یک طرفه ما بین داده های پروفیل (. پس حتی اگر 2و جدول  1)جدول  استاسید پالمیتیک

های ، اما در ترکیب اسیده باشداختالف معنی دار بین برخی گونه ها وجود نداشت اسیدهای چرب حاصل از کشت های ریز جلبک ها

 چرب با هم اختالف فاحشی وجود دارد. 

  .Tetraselmis sp و .Isochrysis sp نتایج کلی این بررسی نشان داد که اگر هدف استخراج اسید اولئیک باشد، ریز جلبک های

همچنین با توجه به  . باشد گیاهان خشکیدر مقایسه با سایر منابع  جهت استخراج اسید اولئیکگزینه بسیار مناسب  می تواند 

در محیط های  ریز جلبک هاجدا سازی و تکثیر و می باشند مه ی این ریزجلبکها منابع آبی شیرین و یا شور  همنبع اصلی اینکه 

ریز گونه های  مطالعه سیستماتیک و منسجم در مورد شناخت لذا می بایست. ی باشدم و مقرون به صرفه کامالً مقدور آزمایشگاهی 

ریز جلبک ها   و ارزیابی پتانسیل پرورش انبوهصورت پذیرد هر منطقه بویژه رودخانه ی بهمنشیر جلبکی موجود در آب های طبیعی 

 به عنوان منابع استخراج فرآروده های زیستی در اولویت طرح های پژوهشی ملی قرار گیرد.
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Abstract 

The aim was to investigate fatty acid profile and introduce a possible good source of Oleic Acid 

from marine resources. A sampling of microalgae Chaetoceros sp. from Bahmanshir River was 

undertaken using bottle samplers during the spring season of 2013. Microalgae Tetraselmis sp. 
and Isochrysis sp. were supplied from Shrimp Research Bushehr. Samples were cultured under 

controlled laboratory conditions for 100 litres. Isolation of species from the water of cultured 

media was carried out using filtration and centrifugation methods. The fatty acid compositions 

were determined by Gas - FID chromatography. Results showed that total Oleic Acid contents in 

with the maximum amount of 35.64% of total fatty acids Isochrysis sp. and 18.31% of total fatty 

in Tetraselmis sp. Maximum Total Saturated Fatty Acids (SFA) was belonged to Tetraselmis sp. 

with 78.55% of total fatty acids and in Isochrysis sp. With 45.66% of total fatty acids. 

Furthermore, the maximum amount of Total Mono Unsaturated Fatty Acid (MUFA) was in 

Chaetoceros sp. with 45.9%. In conclusion, if the aim is the extraction of oleic acid, Tetraselmis 
sp. and Isochrysis sp. are an excellent source of fatty acid derivatives with high rates of 

production compare to other plant sources.  
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 چکیده

 همچون یمحافظ ترکیبات نوری، های آسیب با مقابله برای که هستند کننده فتوسنتز  موجودات از یکی هاسیانوباکتری

 اشعه جاذب ترکیبات استخراج مطالعه این از هدف .اندداده توسعه خود در را (MAAs)مایکوسپورین شبه هایاسیدآمینه

 کشت از پس و آوریجمع گنو آبگرم چشمه از مطالعه مورد سیانوباکتری. باشدمی مناسب حالل از استفاده با ماورابنفش

 اتانول و% 122 و% 22 متانول های حالل از رابنفشوما اشعه جاذب ترکیبات استخراج شد شناسایی و سازی خالص ،متناوب

  Leptolyngbya) شده شناسایی سیانوباکتری در .شد استفاده گیری صارهعبه منظور گراد  سانتی درجه 54 دمای در 02%

fragilis) دست به% 22 متانول با مقایسه در% 122 متانول از استفاده با مایکوسپورین شبه هایاسیدآمینه میزان بیشترین 

    .    نشد مشاهده ماورابنفش دامنه در جذب  ،%02 یاتانول عصاره در همچنین و آمد

 

                                                                                                                              گنو آبگرم ،(MAAs)مایکوسپورین شبه هایاسیدآمینه ماورابنفش، اشعه سیانوباکتری، :کلیدی کلمات

 مقدمه

 از غنی منبع ها جلبک این. دارند پراکنش جهان سراسر در که باشند می منفی گرم یوباکترهای از اجتماعی هاسیانوباکتری

 نشان آبی -سبز های جلبک در را زیستی فعال ترکیبات وجود اخیر مطالعات. آیند می شمار به بیولوژیک فعال های متابولیت

 می دارویی مصارف دیگر و قارچ ضد میکروب، ضد آفتاب، ضد سرطان، ضد های فعالیت دارای آنها از بسیاری که دهند می

 و فتوسنتز برای ) a کلروفیل دارای یپروکاریوت یکپتی هاینمونه خالف بر هاسیانوباکتری .(Ghasemi et al., 2004)باشند

 این. اند گرفته قرار 2 و 1 فتوسیستم دو در  کههستند( نور جذب کمکی هایرنگدانه)مکملی هایرنگدانه و( اکسیژن تولید

 توانند می هاسیانوباکتری البته. است کرده  اکسیژن تولید و آب مولکول تجزیه به قادر را ها سیانوباکتری فتوسنتزی، سیستم

 سولفید الکترون، دهنده صورت این در که باشند داشته نیز غیراکسیژنی فتوسنتز فتوسنتز، نوری یمرحله یک داشتن با تنها

 از بخشی (Uv)ماورابنفش اشعه  (.Waterbury, 2006; Ananya et al., 2014; Arman et al., 2014) است هیدروژن

 هستند، اشعه این معرض در که موجوداتی به آورزیان محیطی زیست عامل عنوان به حاضر حال در که است خورشید نور

 به انسان پوست به و DNAمولکول به ماوراءبنفش یاشعه مضرات که دارد وجود شواهدی مولکولی سطح در.شود می شناخته
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 مایکوسپورین شبه آمینواسیدهای .باشدمی( ROS)فعال اکسیژن هایگونه افزایش توسط مستقیم غیر و مستقیم طور

(MAAs )بالقوه جاذب طبیعی مواد ترینامیدوارکننده هاجلبک از شده جداUV تا و باشندمی اکسیدانیآنتی فعالیت و 

 Rastogi and Incharoensakdi, 2014; Dela)کنندمی محافظت UV پرتوهای مخرب اثرات برابر در هاسلول از حدودی

coba et al., 2007.) آب در محلول و( دالتون 522 از کمتر) کم مولکولی وزن دارای مایکوسپورین شبه هایآمینه اسید 

 یا آمینواسید نیتروژنی هایواحد به متصل Cyclohexamine یا Cyclohexanen رنگی گروه از متشکل و هستند

 ,.Sinha and Hader, 2008; Carreto et al)باشدمی نانومتر 062-012 دامنه در آنها جذب حداکثر بوده، ایمنیوالکلی

-اشعه برابر در ضدآفتاب کرم نقش از فراتر منظوره، چند ثانویه هایمتابولیت عنوان به یکوسپورینشبه ما هایآمینه اسید (.2001

 استرس  از دیگر برخی و خشکی به مقاومت در احتماال و (Oren and Cimerman, 2007)اندشده شناخته ماوراءبنفش ی

 که ندداد نشان  ایمطالعه درFatma (2011 )  و Mushir  (.Wright et al., 2005) هستند تاثیرگذار نیز محیطی های

 دمای با و دارد منفی اثر مایکوسپورین عملکرد روی بر پایین دمای و درصد 22 متانول حالل با شده استخراج ترکیبات مقدار

 و درصد 122 متانول حالل از استفاده با (2003)و همکاران  Sinha طرفی از .شودمی استخراج( MAA) از کمی مقدار باال

 به توجه با بنابراین، .نمودند مشاهده مایکوسپورین شبه هایاسیدآمینه نوع چند و پرداختند( MAA) استخراج به پایین دمای

 از هدف باشد تاثیرگذار آن کیفیت و مقدار بر تواند می MAA ترکیبات استخراج برای استفاده مورد حالل درصد و نوع اینکه

-می گنو گرم آب چشمه از شده خالص سیانوباکتری از UV جاذب ترکیبات استخراج برای مناسب حالل یافتن مطالعه این

 .باشد

 هاروش و مواد

 نمونه آوری جمع

 بهنمونه  از بخش یک. شدمنتقل  دانشگاه هرمزگان یشناس یستز آزمایشگاه به و یاز چشمه ابگرم گنو جمع آور نمونه 

درصد  5 ازفرمالین استفاده با شناسایی جهت شده برداری نمونه توده از دیگر بخش و نگهداری یخچال در سازی خالص منظور

 Desikacharyمعتبر  ییشناسا یداز کل ،یمتناوب و خالص ساز های بعد از کشت سیانوباکتری شناسایی برای. شد تثبیت

 آرمان و همکاران،)یدگرد ییشناسا Leptolyngbya  fragiliگونه  یتکه در نها ( استفاده شد1102) Prescott( و 1141)

1010). 

 MAA استخراج

 متانول یترل یلیم 0با  خشک توده گرم  یلیم 22 ،شده خالص سیانوباکتری از MAAs یباتترک یحاو عصاره استخراج برای 

 درجه 54 دمایبا  یمار بن درساعت  2به مدت  و به طور جداگانه مخلوط درصد 02 اتانول ودرصد 22و  122  یبا غلظت ها

 یباق به و ،شد. برداشته رویی مایع و یفیوژسانتر یقهدق 4مدت  به rpm 0222 دور سپس، محلول با  .قرار گرفت  گراد سانتی

و  12222سپس دوباره در دور .شد ورتکس و اضافه (درصد 122 متانول ای)بر شده و کلروفروم  یرمانده آب مقطر دو بار تقط

. شد داده انتقال کوچک های شیشه به شدن خشک جهت آمده دست به خالص نسبتاعصاره  شد سانتریفیوژ یقهدق 4در 

 5 دمای در اسپکتروفتومتر دستگاه توسط اسکن جهت حاصل آبی عصاره و حل دیونیزه آب لیتر یلیم0 با شده،  خشک عصاره

  .شد. دارینگه گراد سانتی درجه
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 Excesl (Microsoft officeنرم افزار  یلهبه وس یقتحق یندر ا یآمار هایآنالیز جهترسم نمودار  و هاداده کردن مرتب

 .شد انجام (2010

 بحث و نتایج

 منظور به(، Leptolyngbya fragilis یانوباکتری)س شده یجمع آور یانوباکتریس ییپس از شناسا حاضر تحقیق در 

نشان داد  آمده دست به نتایج. گردید استفاده مختلف های حالل از ( MAAs) مایکوسپورین شبه هایاسیدآمینه استخراج

 نمودار) باشدمی کمتر بسیار درصد 122 متانول با مقایسه در درصد 22 متانول از استفاده بااستخراج شده  یباتترک یزانم

 یباعث آزاد ساز هاسیانوباکتری غشاء چرب یدو اس یسلول ی یوارهد مؤثرتر یبتخر با  %122 متانولکه  رسد می نظر به. (2و1

 .باشدیم 2215در سال  همکاران وSingh آمده توسط  دست هب نتایج با مشابه یجنتا ین. اشودیم  سلولی درون محتویات بهتر

 فاقدحاصل  یاتانول ینشان داد که عصاره یج. نتایداستفاده گرد یریبه منظور عصاره گ یزن % 02از اتانول  پژوهش این در

 شبه هایاسیدآمینهحالل جهت استخراج  ینگرفت که ا یجهنت توان یم ینبنابرا .باشدمی مایکوسپورین شبه هایاسیدآمینه

 .باشدنمی مناسب هاسیانوباکتری در مایکوسپورین

 

 %22 متانولترکیبات جاذب ماوراءبنفش در عصاره سیانوباکتری با حالل  میزان .1 شکل

 

 %122 متانول با حالل یانوباکتریجاذب ماوراءبنفش در عصاره س یباتترک  میزان .2 شکل
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 %02اتانولترکیبات جاذب ماوراءبنفش در عصاره سیانوباکتری با حالل  میزان .3 شکل

 Kulkarni اسیدآمینهگراد به استخراج درجه سانتی 54درصد در دمای  22استفاده از متانول  با 2215در سال  همکاران و-

پرداختند و میزان زیادی از ترکیبات را مشاهده کردند در حالی که  hedlyeri  .Cگونه از( MAAs)های شبه مایکوسپورین 

درصد تاثیر کمی بر میزان ترکیبات  22حالل متانول  Leptolyngbya fragilisی مطالعه حاضر بر روی گونه

 درهای شبه مایکوسپورین اسیدآمینهبرای  استخراج مناسب حالل  ،توان گفتمی بنابراین (.Kulkarni et al., 2014)داشت

 .باشدهای مختلف یکسان نمیگونه
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Determination of suitable solvent for extraction of ultraviolet absorbing 
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Abstract 

Cyanobacteria are photosynthetic organisms that developed mycosporine-like amino acid 

protecting compounds (MAAs) to counteract the light damage. The purpose of this study is to 

extract ultraviolet absorbing compounds using a suitable solvent. The cyanobacteria were 

collected from the Geno HotSprings, Bandar abbas, Iran and cultured in the laboratory after 

identification. extraction of UV-absorbtion pigments, was carried out using three different 

solvents (20% and 100% methanol and 70% ethanol) at 45 ° C for 2 h. In cyanobacterium 

Leptolyngbya fragile, the highest amount of mycosporine-like amino acids were detected in 

100% methanol compared to 20% methanol. Moreover, these compounds was not observed 

in the Ethanolic extract. 

 Keywords: Cyanobacteria, UV radiation, mycosporine-like amino acids(MAAs), Geno 

Hot pring 
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 دونالیال سالیناجلبک ریزبر میزان بتاکاروتن استخراج شده از  یشوک نمک زمانتاثیر 

(Dunaliella salina) 

 2ی امرئیحسین دالور ،*1فرشید پژوم شریعتی، 1میمسل منیرهسید 

 .علوم تحقیقات تهرانآزاد اسالمی واحد دانشگاه ، شیمیدانشکده فنی، گروه مهندسی  1
 .دانشگاه بجنورد دانشکده فنی و مهندسی،گروه مهندسی شیمی،  2
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 چکیده

 Dunaliella) دونالیال سالینا ریزجلبکرشد زیست توده  غلظت نمک برای زمان تزریقتخاب بهترین در این پژوهش هدف ان

salina)  ریزجلبکاز سلول های  تولید متابولیت ثانویه بتاکاروتن و D.salina .مورد نظر  ریزجلبکبرای این منظور  ی باشد

دو  ارلن کشت داده شد و پس از انجام شوک های نمکی در روزهای معین و استخراج بتاکاروتن در 5روز در  03به مدت 

 1تحت شوک  (کشت در فاز رشد فرآیند) 13و  6مشاهده شد نمونه ای که در روزهای  تپایان فرآیند کش و میانه مرحله

میکروگرم به میلی  6/0برابر میزان بتاکاروتن باالترین با شوک وارده  ریزجلبکبه علت انطباق پذیری بهتر اند  قرار گرفتهموالر 

 دارد. تحت شوک قرار گرفتند،کشت نسبت به نمونه هایی که در روزهای  متمایل به پایان گرم وزن خشک را 

 ، غلظت نمک، بتاکاروتندونالیال سالینا،  ریزجلبک: کلمات کلیدی

 مقدمه

به این ترتیب انرژی خورشید را به انرژی شیمیایی می شوند، ها با استفاده از عمل فتوسنتز رشد کرده و تقسیم  ریزجلبک

 ,Aslan and Kapdan)افزودن مواد غذایی و هوادهی کافی افزایش داد باتبدیل می کنند. اگرچه سرعت رشد آنها را می توان 

 .میباشد Chlorophytaشاخه  و Volvocales راسته، Chlorophyceaeرده  به متعلق .Dunaliella  sp   جنس . (2006

 قرار Chlamydomonadaceaeدر خانواده  را آن Chlamydomonasجلبک  با آن شباهت به علت این برخی از قبل

فیزیکوشیمیایی  خصوصیات به توجه با نیز ایران های آبی اکوسیستم در .Dunaliella  sp های گونه . (Oren, 2005)اند داده

 مختلف سطوح در جمع آوری آن قابلیت دلیل به D.salina اهمیت بیشترین .اند شده پراکنده گسترده طور به آنها مختلف

 های نمک دریاچه چون های محیط در جلبک این رشد قابلیت به این ویژگی . (Guevara et al., 2005)است بتاکاروتن

 ترکیبات ینا. باشند داشته انسان در سالمت مهمی نقشهای میتوانند کاروتنوئیدها .(González et al., 2001) است وابسته

مقابل  در را انسان خود، اکسیدانی ضد خاصیت به علت کاروتنوئیدها دیگر سوی از .دهستن Aساز ویتامین  پیش عنوان به

 جالببسیار  سلول باز دراتصاالت و ایمنی سیستم روی بر ترکیبات این اثرات. کنند می محافظت و سرطان مانند بیماریهایی

 موالر به خوبی رشد میکنند 2تا 1 اغلب گونه های دونالیال در محیط های کشت با درجه شوری .(Britton, 1995) است توجه

2004)  (Ben-Amotz,.  به محیط کشت در روزهای مختلف نمک را به صورت ناگهانی غلظت  مختلفپژوهش حاضر مقادیر

بهترین میزان نمک موجود در محیط برای افزایش  میزان بتاکاروتنتزریق نموده تا پس از بررسی  D.salina ریزجلبکحاوی 

 متابولیت ثانویه بتاکاروتن بدست آید.
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 هامواد و روش 

 ینمقادیر مع شامل خالص سازی شده از پژوهشگاه ارومیه تهیه و در محیط کشت جانسون اصالح شده D.salina ریزجلبک

میلی لیتر محیط  1333در را مورد نظر  ریزجلبکمیلی لیتر از نمونه  13 مقدار . (Borowitzka, 1988) شت داده شدکنمک 

 5پس از انجام تلقیح و هوادهی مناسب رسانیم.      می ارلن به حجم 5ترتیب در موالر به  1کشت جانسون رقیق شده با آب نمک 

از ارلن ها شوک نمک  سه روز یک بار به یکی قرار داده و هر 22333ارلن مورد نظر را در معرض نور فلورسنت با شدت لوکس 

، 6، 0در روزهای  ینمک های شوکارت دیگر به عب .د(شموالر خواهد  2)مجموع نمک برای هر نمونه نماییم.  اعمال میموالر 1

روز در نظر گرفته شد و در طی این زمان  03با توجه به زمان انجام آزمایش دوره کشت  است. اعمال گردیده 11و  10، 13

 563با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج  ODتوسط روش جذب نور )بدست آوردن عدد  ریزجلبکمیزان رشد 

از  D.salinaدر مرحله بعد برای بررسی میزان بتاکاروتن استخراج شده از سلول  نانومتر( اندازه گیری و روند رشد ثبت گردید.

 ریزجلبکمیلی لیتر از نمونه  1. برای استخراج بتاکاروتن ابتدا شد نانومتر استفاده 053روش اسپکتروفوتومتری در طول موج 

می باشد حالل  ریزجلبکسانتریفیوژ کرده و فاز باالیی را جدا میکنیم به فاز پایین که سلول های  rpm 0333برداشته در 

ایت میزان جذب از فاز باالیی سانتریفیوژ میکنیم و در نه  rpm 0333افزوده و دوباره در  2به 1های هگزان و اتانول به نسبت 

 Morowva and)محاسبه می شودبتاکاروتن  مقدار میکروگرمضرب کرده و  2/25نانومتر را ثبت میکنیم و در عدد  053در 

Ghasemi, 2016). 

 اجزاء تشکیل دهنده محیط کشت جانسون. 1جدول

 محیط کشت جانسون

 مقدار ترکیبات

NaCl As needed to the desired 

salinity 

MgCl2.6H2O 1.5g 

MgSO4.7H2O 0.5g 

KCl 0.2g 

CaCl2.2H2O 0.2g 

KNo3 1.0g 

NaHCo3 0.043g 

KH2PO4 0.035g 

Fe solution 10ml 

Trace element solution 10ml 

  

Fe solution 

Na2EDTA 189mg 

FeCl3.6H2O 244mg 

dH2O to 1000 ml 

Trace element solution 

H3BO3 61.0mg 

(NH4)6MO7(O2).4H2O 38.0mg 

CuSO4.5H2O 6.0mg 

CoCl2.6H2O 5.1mg 

ZnCl2 4.1mg 

MnCl2.4H2O 4.1mg 

dH2O to 1000 ml 
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سی سی از  1برای گزارش میزان میکروگرم بتاکاروتن به وزن خشک میزان وزن خشک را از طریق خشک کردن 

دقیقه درون آون اندازه گیری و عدد نهایی حاصل تقسیم دو مقدار گفته  63درجه سانتی گراد به مدت  123نمونه در دمای 

 .در آزمایش فوق در دو مرحله در اواسط و پایان دوره کشت فرآیند استخراج بتاکاروتن صورت گرفته است شده خواهد بود.

 

 نتایج و بحث

با توجه به تاثیر شوک های ورده شده است. آ 1شکل در  D.salina ریزجلبکنمونه های مقادیر بتاکاروتن  نتایج مربوط به

نمک بر مقادیر بتاکاروتن بدست آمده میتوان نتیجه گرفت که وجود نمک در محیط کشت تاثیر مستقیم بر تولید متابولیت 

در  وافزایش بیش از نیاز  البته و هم به اثبات رسیده است ((Fazeli et al., 2006این موضوع توسط  ثانویه بتاکاروتن داشته

سلول به این ماده باعث بازدارندگی در رشد و تولید متابولیت های ثانویه میشود، این در نامناسب فاز رشد  زمان تزریق

بتاکاروتن توسط سلول می حداکثر مقادیر مقادیر متناسب با نیاز سلول به نمک موجب افزایش در رشد و تولید حالیست که 

 میکروگرم بتاکاروتن به وزن خشک 6/0درحدود  باالترین مقدار بتاکاروتن استخراج شدهشود. همانطور که مشاهده میشود 

قرار گرفته اند و این موضوع بیانگر  موالر 1 کشت تحت شوکام از زمان  13ام و  6مربوط به نمونه هایی بوده که در روزهای 

 انجام فرآیند استخراجین زمان بندی برای بهتراز سویی دیگر  می باشد. ریزجلبکتاثیر مناسب شوک نمک در فاز رشد 

می باشد زیرا با توجه به نتایج مشاهده می شود که هر چه به پایان فرآیند کشت  پس از تزریق شوک های نمک بالفاصله

 نزدیک شویم به علت تاثیر نامناسب نمک حجم زیادی از سلول ها تخریب شده و وارد فاز مرگ شده اند.

 

(موالر 1شوک نمک زمانهای شوک نمکی مختلف )مقادیر بتاکاروتن بر وزن خشک در  .1شکل  
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موالر در محیط کشت  5/3شوک نمک  قابل مشاهده بوده و میزان رشدروند صعودی نرخ  2 شکلبا توجه به نتایج حاصل از 

به غلظت نمکی بیش از این مقدار برای بهینه  D.salina ریزجلبکبرای تولید بهینه میزان زیست توده کافی بوده و  جانسون

 وابسته نمی باشد.رشد 

 
 روز یکبار 0موالرهر  1در روزهای مختلف در پنج نمونه ارلن در تزریق شوک های نمکی به زمان  ODمقادیر  :2 شکل

غلظت نمک  با مختلف شوکزمانهای  در D.salina ریزجلبکدر میزان بتاکاروتن نتایج بدسته آمده از این تحقیق با توجه به 

ن بتاکاروتن در زمانهای مختلف بیشترین میزا . با مقایسه میزانکشت مقدار بیشتری را دارا می باشد میانیموالر در روزهای  1

به باال می باشند بدست آمده است. که می  0/3که دارای میزان رشد  10، 13، 6روزهای  بتاکاروتن در زمان تزریق نمک در

 توان نتیجه گیری کرد اضافه کردن نمک وابسته به میزان غلظت سلولی در محیط کشت می باشد. 
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Abstract 

In this work, the effect of salt injection time on β-carotene production was determined. Five 

samples of Dunaliella Salina were cultivated in Johnson medium for 30 days with a salt 

injection to the medium. According to the results of twice β-carotene extraction (in the 

middle and the end of cultivation period), those samples which received 1 Molar salt 

injection in the 6
th

 and 10
th

 day of cultivation produced the highest amount of β-carotene (3.6 

µg β-carotene per mg of dry weight of microalgae). This showed that salt shocks in last days 

of logarithmic phase of growth have better results on β-carotene production. 

Keywords: Microalgae, Dunaliella salina, Salinity, β-carotene. 
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 Halothrix ای قهوه  آمینو اسیدی جلبکشناسایی مورفولوژیک و مولکولی و ارزیابی محتوای 

ambigua  ساحل نیروگاه اتمی بوشهردر 

 ، بیتا ارچنگی، فائده امینی، نسرین سخایی *سودابه ایرانی نسب

 دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خوزستان، ایران گروه زیست

sudabeh.iraninasab@gmail.com 

 چکیده

 Halothrix  ای قهوه  در این تحقیق، شناسایی مورفولوژیک و مولکولی و همچنین ارزیابی محتوای آمینو اسیدی جلبک

ambigua  از نواحی  39در پاییز و زمستان  برداری جلبک نیروگاه اتمی بوشهر مورد بررسی قرار گرفت. نمونهغالب ساحل گونه

و  با جزئیات کامل، با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر  بین جزر و مدی انجام شد. مشاهدات مورفولوژیکی جلبک

استخراج شد و سپس تکثیر  CTABا روش تغییر یافته ب . بمنظور شناسایی مولکولی، ابتدا ژنوم جلبکمیکروسکوپ انجام شد

شد. بمنظور آنالیز توالی های ژنومی، از نرم افزارهای ژنتیکی انجام  ITS-2ای قطعات ژنومی توسط پرایمر ریبوزوم هسته

Chromas ، BioEdit  وMEGA7  .جهت تعیین جایگاه گونه و بررسی قرابت ژنتیکی، درختهای فیلوژنی استفاده شد

NeighborJoining   وFast Minimum Evolution  .جهت تعیین پروفایل آمینو اسیدی جلبک قهوه ای مورد رسم شدند

را  Halothrix ambiguaنتایج شناسایی مورفولوژیک، گونه بررسی، از روش نین هیدرین و آمینو اسید آناالیزر استفاده شد. 

 Halothrix با گونه  درصدی 93مشابهت  ،وابستهکه نتایج بررسی های مولکولی، و مقایسه با گونه های تائید نمود. در حالی

ambigua  .نتایج ارزیابی محتوای آمینو اسیدی جلبک را نشان دادHalothrix ambigua  بیانگر این بود که بیشترین میزان

( می باشد. بنابراین، با توجه به فراوانی و گسترش جلبک 31/22 ( و سرین )39/21اسید آمینه مربوط به اسید آمینه آرژنین ) 

های قهوه ای در سواحل نیروگاه اتمی بوشهر، می توان با استفاده از روشهای زیست فناوری دریا، و بهره برداری بهینه و پایدار، 

 شتی استفاده نمود. از این منابع غنی و ارزشمند دریایی در پزشکی، داروسازی، صنایع غذایی و آرایشی بهدا

   نیروگاه اتمی بوشهر ،ITS-2ای، مورفولوژی، مولکولی،  جلبک قهوه :کلمات کلیدی

 مقدمه

از نظر اکولوژیکی نقش مهمی دارند. این موجودات برر  که  ای هستندموجودات دریایی فتوسنتز کننده، های ماکروسکوپی جلبک

هرای کوکرک   هرا از سرلو    ریشه و برگ حقیقی هستند. پیکر رویشری جلبرک  ی مانند یخالف سایر گیاهان عالی فاقد ساختارها

 (.Miyashita et al., 2013) کندهای پر سلولی پیچیده تغییر میمنفرد تا ساختمان

ای را های ناشناخته روابط فیلوژنی پیش بینی نشده ها سابقه طوالنی دارد. بسیاری از گونه جلبک مورفولوژیکیشناسایی 

ها از نظر مورفولوژیکی دارای تکامل همگرا بروده   جلبک. سازدمیواجه ها را با مشکالتی م د که شناسایی این جلبکدهننشان می

-بارکدینگ امکان شناسایی گونره  DNA .(Shams et al., 2015)  کند.ایی را تقریبا ناممکن میکه این موضوع شناسایی گونه

هرای   جلبک .سازدها امکان پذیر میای و پراکنش جغرافیایی گونهزیستی درون گونهتنوع  های ناشناخته را با توجه به باال بودن
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بیشرتر و یرا    های ریخرت شناسری دو گونره   شناسی زیادی دارند که بر اساس نوع زیستگاه میزان شباهتشباهت ریختای  قهوه

ساس مطالعات ریخرت شناسری ممکرن نیسرت     شود. در نتیجه شناسایی دو گونه به عنوان دو گونه جدا از هم تنها بر اکمتر می

(Saunders, 2005.) 

 ,.Manivannan et al)مقدار پروتئین و آمینواسید از جمله عوامل اصلی تشخیص کیفیت مواد غذایی جلبکری اسرت   

میزان ایرن مرواد بسرتگی بره شررایط زیسرت        تفاوت زیادی با هم دارند. ،های دریایی مختلف میزان پروتئین جلبک    .(2008

میزان  japonica Laminariaو  Hizikia fusiforme ،Undaria pinnatifidaهای دارد برای مثا  در گونه هامحیطی گونه

 .(Ruperez and Saura-Calixto, 2001گرم وزن خشک محاسبه شده است ) 244گرم در هر 9–23پروتئین حدود 

با توجه به اهمیت حفظ و حراست از تنوع زیستی جلبک های دریایی سواحل خلیج فارس و همچنین بهرره بررداری از   

ترکیبات زیست فعا  آنها، هدف از تحقیق حاضر، شناسایی مورفولوژیرک و مولکرولی گونره غالرب جلبرک قهروه ای در سراحل        

 ها بوده است.  نیروگاه اتمی بوشهر و بررسی محتوای آمینو اسیدی این جلبک

 هامواد و روش 

در زمان جزر کامل از محل رویش آنها با دست جمع آوری گردید. سپس با آب دریا شستشو  ی جلبک قهوه ایهاابتدا نمونه

های های پالستیکی در کنار یخ قرار داده شده و به آزمایشگاه منتقل گردید. نمونهداده شد و به صورت جداگانه در کیسه

 انتقا  داده شد. -14و سپس آب مقطر شست و شو داده شد و جهت نگهداری به فریزر دریاآزمایشگاه با آب جلبکی در 

های ، کیسهشناسی آنها ) رنگ، شکل برگهای جلبکی در آزمایشگاه، خصوصیات ریختجهت شناسایی هر یک از نمونه

هایی جهت مقایسه با کلیدهای ها عکسهمچنین از نمونه( به دقت بررسی گردید و هوایی، محور ساقه، قالب پایه نگه دارنده

های ، تطبیق داده شده و در نهایت، شناسایی نمونههای شناساییشناسایی معتبر، تهیه شد. سپس مشخصات مذکور با کلید

 .(Abbas et al., 2009جلبکی صورت گرفت )

ها  برش عرضی از برگابتدا  ای غالب قهوه های های هوایی جلبکبررسی میکروسکوپی بافت پوششی برگ و کیسهجهت 

از نظر بافت ها نمونه 24و کشمی  04و  24بزرگنمایی شیئی  باسپس به کمک میکروسکوپ نوری  .هوا تهیه گردیدو کیسه

 (.Abbas et al., 2009با هم مقایسه شدند )شناسی 
قرار گرفته بود را در زمان آزمایش از  -14های جلبکی که پس از شست و شو در فریزر جهت استخراج ژنوم، نمونه

 PCRبرای انجام  (.Phillips et al., 2000)ها استخراج شد نمونه CTAB ، DNA تغییر یافته  فریزر خارج کرده و به روش

  و ITS-2 ،5.8S-BF: CGATGAAGAAGGCAGCGAAATGCGAاز پرایمر مولکولی  و تکثیر ژن مورد نظر

25BR-2: TCCTCCGCTTAGTATATGCTTAA  استفاده شد.(Yoshida et al., 2000)  محصوالتPCR  با باند

-به منظور مقایسه توالی نمونههای بدست آمده کروماتوگرام توالی شرکت بایونیرکره ارسا  شدند.مطلوب جهت تعیین توالی به 

ردیفی به عنوان یکی از ابزارهای هم BLASTاز برنامه  NCBI های مشابه در پایگاه اطالعات ژنتیکیهای مورد بررسی با توالی

 های مولکولی مشخص گردید.پوشانی و نیز شناسایی اولیه بر اساس دادهاستفاده گردید و میزان تشابه و هم DNAهای توالی

ی استفاده جهت آنالیز مولکولی توالی ها و رسم درختهای فیلوژن MEGA7و  BioEditو  Chromasسپس از نرم افزارهای 

 شد. 
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را در هوای آزاد به مدت یک روز قرار  ابتدا نمونه ،ای مورد بررسی های قهوه آنالیز محتوای آمینواسیدی جلبکجهت 

 HCL  با استفاده از واکنش نین هیدرین بعد از هیدرولیز اسیدی درهای پودر شده  خشک شدند. سپس جلبککامال داده تا 

 ترکیب و درصد آمینو اسیدها نیز با استفاده از دستگاه آمینو اسید آناالیزر .(Bogolitsy et al., 2014)گرفتند موالر( قرار 3)

همچنین میزان آمینواسیدهای هر نمونه جلبک طبق روش موجود، گیری گردید. نانومتر اندازه 094تا  004طو  موج  در

 (.(Chithra and Chandra, 2014سنجیده و مقایسه شد

 نتایج

های ویژگی. شد مورد مطالعه قرار گرفته و شناسایی ییشناسا یدهایبا استفاده از کل جلبک قهو ه ای نمونه ،حاضر یقدر تحق

 یکمورفولوژ ر بودند. شناساییرنگ، شکل برگ، نوع اجسام شناوهای معتبر، شامل مورد نظر در شناسایی و مطابقت با کلید

پس از (Abbas et al., 2009).  انجام شد شناسایی یدهایاز کلبا استفاده  Halothrix ambigua  ای جنس جلبک قهوه

های موجود های به دست آمده با توالیتوالی Halothrix ambigua مولکولی گونه جهت شناسایی و بررسی  هادریافت توالی

 .نشان داد Halothrix ambigua، مورد مطالعهدرصدی را برای نمونه  93 ، شباهت Blastنتایج حاصل از ن در بانک ژ

 Halothrixکه بیشترین شرباهت را برا نمونره     ITS-2مربوط به ژن توالی  14های فیلوژنتیکی، به منظور رسم درخت

ambigua  های تبارزایی بره روش  ها وارد گردید. سپس درختنشان دادند از بانک ژن انتخاب شدند و در تجزیه و تحلیل داده

Fast Minimum Evolution ( و پیوند همجواریNeighbor Joining) ترسیم شدند . 

 Fast . در روشندمشابهی را نشان داد توپولوژی نسبتاً ،های فیلوژنی به هر دو روشآنالیز مولکولی و رسم درخت نتایج

Minimum Evolution  درخت مونوفیلتیک رسم شده برای نمونره Halothrix ambigua (1S ) هرای گونره  برا Halothrix 

ambigua  و از آبهای سواحل کرهCladosiphon umezakii  وSphaerotrichia sp.  (. 2در یک گروه قرار گرفتند )شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cladosiphon umezakii AB199619.1

 Cladosiphon umezakii AB199619.1(2)

 1S

 Sphaerotrichia divaricata AB077182.1
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 Ectocarpus crouaniorum FR668814.1

 Scytosiphon tenellus AB578985.1
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  ای جلبک قهوهگونه پروفایل آمینو اسید  .1جدول 

Amino 

Acid 

Halothrix 

ambigua 
Amino 

Acid 

Halothrix 

ambigua 
Amino 

Acid 

Halothrix 

ambigua 
Amino 

Acid 

Halothrix 

ambigua 
Amino 

Acid 

Halothrix 

ambigua 

Ala 09/3 Phe 09/1 Lys 09/1 Pro 49/9 Thr 03/0 

Cys 00/9 Gly 03/8 Leu 48/8 Gln 09/1 Val 49/9 

Asp 40/0 His 42/2 Met 01/2 Arg 39/21 Trp 44/4 

Glu 09/3 Ile 49/9 Asn 00/9 Ser 31/22 Tyr 41/1 Total 238 

 

 بحث

مناسب نبوده و نیاز است که از   Halothrix ambiguaجهت تایید گونه  ITS2نتایج تحقیق حاضر نشان داد که قطعه ژنومی 

 سارگاسوم جنسیی شناسای برا زین( 1420) همکاران و  Andrade-Sorcia کهی امطالعهقطعات ژنومی دیگری استفاده شود. 

 انیر ب دادنرد  انجرام  ITS-2 ،COIII، COIی مولکرول ی نشانگرها وی آناتوم اتیخصوص از استفاده با ایفرنیکال جیخلی ها آب در

ی خاصر یکی مورفولروژ ی ژگیو ،هرگونهی برا است ممکن و باشدیم قالب، هاگونهیی شناسا دری صیتشخبخش  نیتریقونمودند 

مشراهدات   و با مقایسه نترایج شناسرایی مورفولوژیرک )کلیرد شناسرایی     . باشد داشته تیاهمآن گونه ک یستماتیسدر مطالعات 

درصرد   93برا احتمرا     جلبک  مرورد مطالعره،  نمونه  ITS-2میکروسکوپی( و مولکولی تجزیه و تحلیل ژنوم میتوکندری بخش 

آرژنرین و  میزان اسید آمینره   Halothrix ambiguaنمونه  در .نشان داد Halothrix ambiguaگونه بیشترین مشابهت را به 

را نشران   ضرروری  یهرا ید آمینهاز اس ییسطوح باال یاییهای در مختلف جلبک یهابود. گونه یشترب از بقیه آمینو اسیدهاسرین 

 Ulva و در جلبرک  ینآرژنر  Chondrus crispus  ،Porphyrasp ،Ulva armoricanaدهند به عنوان مثا  در جلبک یم

pinnatifida داشرتند وجرود   یفراوان یزانبه م ینو وال ینلوس یسین،گال ین،آالن یزین،لDawczynski et al., 2007) .)   بنرابر

بنرابراین، برا    .مشاهده شرود  هاها در این نمونه با دیگر گونهرسد که اختالفات بارزی در درصد برخی اسید آمینه نظر میه این ب

توجه به نتایج تحقیق حاضر می توان نتیجه گرفت جهت شناسایی دقیق گونه های جلبک قهوه ای نرواحی مختلرف ژنرومی در    

نظر گرفته شوند. همچنین تعیین محتوای آمینو اسیدی جلبک ها می تواند اطالعات بنیادی در اختیار محققان در حوزه زیست 

 ا قرار دهد.  فناوری گیاهان دریایی و جلبک ه
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Abstract 

In this research, morphological and molecular investigation and also amino acid composition of brown 

algae Halothrix ambigua as dominant species of Bushehr Nuclear Power Plant coasts were studied. 

Algal sampling was undertaken during autumn and winter 1394 from intertidal areas. Morphological 

investigation of algae with details using valid identification keys and microscope were done. For 

molecular investigation, algal genome was first extracted using modified CTAB method and 

amplification of genome fragments was carried out using nuclear ribosomal ITS2. In order to analyze 

genome sequences, genetic softwares including Chromas, BioEdit and MEGA7 were applied. To 

detect the position of species and determine genetic similarities, phylogenetic trees including Neighbor 

Joining and Fast Minimum Evolution were constructed. To estimate amino acid profile of studied 

brown algae, Ninehydrin method and Amino Acid analyzer were applied. Morphological result 

confirmed Halothrix ambigua species. While results of molecular identification and comparison of 

other related species, showed 79% similarity with Halothrix ambigua. Results of amino acid 

composition of species indicated that maximum amounts of amino acid were belonged to Arginine 

(12.63) and Serine (11.62). Therefore, considering the abundance and dispersal of brown algae across 

coastal areas of Bushehr Nuclear Power Plant, it is possible to utilize these valuable resources by 

marine biotechnology methods and exploit in a sustainable way in medicine, pharmaceutical, food 

industry and cosmetics.  

Keywords: Brown algae, Morphological, Molecular, ITS-2, Bushehr Nuclear Power Plant 



گاه رهزمگان – 6021ماه  بهمن 03و  92  دانش   

 
 

 

 

ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری  

آب  تیفیک شیو پا یستیز یابیبه منظور ارز ،زیسنگ یهاپراکنش جلبک یاستفاده از الگو

 رودخانه

 احمدفرهاد طالبی

 دانشکده زیست فناوری میکروبیت علمی دانشگاه سمنان، ئهی 

* aftalebi@semnan.ac.ir 

 چکیده

با توجه به  .باشدآنها می های مناسب پایش و حفظ کیفیتروشتوسعه نیازمند  آب شیرین کشور ستفاده بهینه از منابعا

، سنجش پارامترهای فیزیكوشیمیایی آب ،های رایجروشبا  های اجرایی و ایمنی در سنجش میزان آلودگی منابع آبیمحدودیت

به  های فراوانمزیت برخورداری از به دلیل جلبكیبه طورکلی جوامع اند. توجه بودههای جایگزین همواره مورد توسعه روش

میزان آلودگی  از جنبه انعكاس جلبكیباتوجه به اهمیت زیستی جوامع لذا . باشندهای زیستی مناسب مطرح میعنوان شاخص

های خرو و بوژان در شمال رودخانه ژیک، هدف از انجام این مطالعه ارزیابی زیستی کیفیت و شرایط اکولویدر منابع آب

های جلبكی و پایش ساختار جمعیتی آنها بعنوان شاخص استفاده از گونهنتایج این مطالعه نشان داد  شهرستان نیشابور است.

یج از نتا .تواند مفید باشدزیستی مناسبی برای بررسی حضور و غلظت آالیندهایی نظیر فسفات، سولفات و خصوصاً یون آهن می

 ها استفاده کرد.های وارد شده به داحل رودخانههای بهتر کودی باغات و مدیریت دقیقتر پسابنوان در توصیهاین پژوهش می

 شاخص زیستی، تنوع زیستی، زهاب باغات، کود کشاورزی: یکلید کلمات

 مقدمه

 محلول از اکسیژن مقدار زیادی ،شدن خنثی برای ضایعات این .رسانندمی جدی هایزیان آبزیان به صنعتی ضایعات از بسیاری

 کنند.حیات آنها را با تهدید مواجه می لذا و دنشو می آبزیان نیاز برای مورد اکسیژن کاهش موجب و رسانیده مصرف به را درآب

 مسسرب،  جیوه، سنگین، فلزات مانند شوند می آبزیان مسمومیت وموجب بوده سمی ضایعات این از بسیاری دیگر طرف از

 بو و مزه ایجاد ضمن که شود می یهای جلبک یش از حدب رشد موجب آب در دار نیتروژن و فسفردار ترکیبات شدن وغیره. وارد

 Zeraatkar) شودمی آبزیانبه  وتلفات صدمات بروز و آن میزان کاهش باعث و کرده را مصرف آب آب، اکسیژن طبیعی غیر

and Talebi, 2016). را در  نیز ترکیباتی شوندمی سطحی هایهای خانگی وارد آبکه از بخش فاضالب ها پاک کننده کلیه

 برای زیانباری اثرات سمی بصورت نشوند وتخریب تجزیه ها میكرواورگانیسم توسط ویا نشوند خنثی اگر که کنند وارد می هاآب

 .آورند بار میه ب آبزیان

در عین  .باشدآنها می های مناسب پایش و حفظ کیفیتروشتوسعه نیازمند  آب شیرین کشور ستفاده بهینه از منابعا

به دلیل متغیر  های رایج سنجش پارامترهای فیزیكوشیمیایی آبآبی تنها با روش آلودگی منابع ها و شناساییمطالعة آبحال 

در اختیار قرار برداری را  نمونهای و اطالعاتی در زمان زیرا فقط شرایط لحظه بودن شرایط هیدرولوژیكی رودخانه کافی نیست؛

تراکم  ایآب  یخود پاالئ ییتوانا رینظ هاییدهیپدو  دندار نیز هزینه باالیی بعضاً گیر بوده و وقت هادهد. همچنین این روشمی

لذا یافتن و توسعه راهبردهای جایگزین از اهمیت  .باشندینم شیقابل پا یائیمیش-یكیزیف یهامواد، توسط سنجش یستیز

و  یكیزیسنجش عوامل ف قیرا که از طر یآب قادر است اطالعات تیفیک یستیز شیمجموع پا درباالیی برخوردار است. 
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در  یآب ستمیاکوس ییبه توانا توانیاطالعات م نیمحقق قرار دهد. از جمله ا اریدر اخت ستند،ین یریقابل اندازه گ ییایمیش

اشاره کرد  یستیز بیآب و سرعت تخر یهایژگیودراز مدت در  راتییتغ ،یتنش آلودگ کیپس از  یعاد تیبازگشت به وضع

-یم نیابه عنوان مكمل هم کاربرد دارند و عالوه بر  ییایمیش -یكیزیو ف یكیولوژیب شیعموماً پا (.5931 ،یمیو ابراه یرعلی)پ

  .آب نمود یفیک یاقدام به طبقه بند یكیولوژیب یها شیتوان با استفاده از پا

بوم های هر اکوسیستم، موجودات زنده و فاکتورهای محیط زیستی حاکم بر آن، گام نخست این مطالعات ویژگی شناسایی

های بومی حوزه توسط جلبک آب تیفیک یستیز شیپا. لذا هدف این مطالعه بررسی توانایی های آبی استشناختی در سیستم

 یز است.برآ

 ها مواد و روش

رشته  یجنوب یرودخانه بزرگ )خرو( از دامنه ها برداری دو رودخانه دائمی در شهرستان نیشابور است.محل نمونه

از  یشاخه ا که ردیگیسرچشمه م شابورین شرقیشمال یلومتریک 91آن واقع در  یمتر 9155 یو قله اصل نالودیب یکوه ها

 یرودخانه در بخش مرکز نیا زیحوزه آبرو بوده  لومتریک 91رودخانه  نید. طول اشویرودخانه شور )کال شور( محسوب م

آب  یرودخانه دارا نیاست، ا یمیدا ریکه بصورت کانون آبگ نالودیعلت وجود ارتفاعات بلند به قرار دارد. ب شابوریشهرستان ن

آن در فصول  یالبیس یهاانیرسد. مازاد آب رودخانه و جریم ریواقع در مس یروستاها باشد. آب رودخانه به مصرفیم میدا

از کال شور است.  یابوده و شاخه شابوریشهرستان ن یرودخانه بوژان در بخش مرکزهمچنین شود. یوارد کال شور م یبارندگ

( نالودی)از رشته ارتفاعات ب شابورین شرقیالشم یلومتریک 11متر( واقع در 9123کوه گودرز )ارتفاع  یجنوب یهااز دامنه

 یخارج شده و وارد اراض یبوژان از بستر کوهستان یروستا یو در حوال افتهی انیجر غربی. در جهت جنوب ردیگیسرچشمه م

 ایاحداث سد و  یبرا یبوژان محل مناسب شرقیشمال یمتر 122بوده و در  لومتریک 93رودخانه  نیگردد. طول ایم شابورین

به  ریمسبوده و آب آن در  یدائم یها یژگیو یرود دارا نیو جود دارد. ا یالبیو س یاضاف یهاآب رهیآن و ذخ یبر رو یبند

 رسد.  یمصرف م

ضمن نمونه برداری از آب رودخانه، بقایای جلبكی  برداری در اواخر فصل بهار و اواخر فصل تابستان است.زمان نمونه

ها در آزمایشگاه مرکزی های آبی بالفاصله جهت تعیین مقدار آالیندهبه منظور شناسایی جمع آوری شدند. نمونهموجود نیز 

 اداره آب و فاصالب مورد مطالعه قرار کرفتند.

 گیری نتیجهو  بحث 

باالدستی های جلبكی را به تصویر کشیده است. با مطالعه نواحی به وضوح شدت آلودگی رودخانه به جمعیت 5 شكل

 شود.های جلبكی کامالً تعیین و تأیید میجمعیتهای سالم، شدت حضور و تراکم همین رودخانه و یا مقایسه با رودخانه

هایی نظیر تجمع نیترات، نیتریت، سولفات، فسفات و آهن مورد بررسی و در مطالعه شیمیایی آب غلظت آالینده

دهد که تراکم باالی فلور جلبكی در رودخانه بوژان ارتباط مستقیمی نشان میبررسی . نتایج این (5)جدول  سنجش قرار گرفت

 های آهن دارد.های سولفات، فسفات و علی الخصوص باقی ماندهبا حضور آالینده

 .Boyd et alهای دریایی با بلوم جلبكی در اتباط بوده است )در گزارشات متعددی حضور یون آهن در سیستم

های جلبكی و پایش ساختار جمعیتی آنها به عنوان شاخص زیستی مناسبی برای بررسی حضور و از گونه (. لذا استفاده2004

 تواند مفید باشد.  غلظت االینده یون آهن می
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 الف ب

  
 .رودخانه )ب()الف( در مقایسه با نواحی باالدست . شدت حضور جوامع جلبكی در نواحی آلوده رودخانه بوژان شهرستان نیشابور1 شکل

 

 شهرستان نیشابور در ناحیه باالدست و پایین دست. و خرو های آالیندگی آب رودخانه بوژانتراکم مهمترین شاخص. 1 ولجد

 رودخانه خرو (mg/l) رودخانه بوژان عامل آالینده

 35 512 سولفات

 2.5 2.5 نیتریت

 3.8 8.6 نیترات

 2.25 2.23 آهن

 2.29 2.11 فسفات

 

 غذایی گیاهی، مواد زا،عوامل بیماری اکسیژن، مصرف کنندههای زباله از: عمده آلوده کننده آب عبارتندعوامل 

عوامل آلوده کننده آب  گرما.و  )پرتوزا( رادیواکتیو مواد رسوبات، ها،موادشیمیایی معدنی وکانی نفت، ترکیبات آلی سنتز شده،

های زیرزمینی عوامل آلوده کننده آب های سطحی را آلوده کنند.زیرزمینی و آبهای منابع آب توانند می و اند بسیارگوناگون

-می ضایعات رادیواکتیوهای کشاورزی و زه آب زمین شهری،فاضالب های شیرابه معادن سطحی، در های موجودشامل:کانی

سموم  ها،حشره کش های خانگی،فاضالب های صنعتی،آلوده کنندهنیز مشتمل بر های سطحی وعوامل آلوده کننده آبشوند 

های باغداری و کشاورزی در رود که همزمان با اوج گیری فعالیتهستند. لذا انتطار می دفع آفات نباتی وکودهای شیمیایی

 های تحت مطالعه قابل ردیابی باشند.های مذکور نیز افزایش یافته و در نمونهفصول گرم سال، شدت نشت آالینده

 های زیستیها به عنوان شاخصبا استفاده از جلبک رودخانه بهمنشیر در استان خوزستاندر یک مطالعه کیفیت 

 در کل هر چه از طرف باالدست و آبادان مین آب شرب و کشاورزی منطقه خرمشهرأمنبع ت بررسی شد. این رودخانه به عنوان

(. 5935کاهش نشان داد )فعال،  آلودگی شاخص هایجنس یانکاسته شده و فراو یاز شدت آلودگ ،رودخانه به طرف مصب

( جوامع 5939) یمیو رح یاست. به عنوان مثال، کمال دهیبه اثبات رس زین یگرید یروش در مطالعات داخل نیا ییکارا

منابع  نیا یساپروبی ن شاخص آلودگییشرق استان گلستان را به منظور تع یگرم آب انیپرورش ماه یاستخرها یتوپالنكتونیف

 همكاران و زارع آبی، محیط در سنگین فلزات اثرات و حضور گیریمورد مطالعه قرار داد. برای تعریف و اندازه تیبا موفق یآب
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 استفاده کنندبه عنوان شاخص زیستی که مقدار زیادی از این آلودگی را جذب می .Spirogyra sp سبز جلبک از( 5935)

 .کرد

های جلبكی قابل پایش است. چنانچه با زمانی طوالنی نیز توسط مطالعه نوع گونه سطح کیفیت آب در یک بازه

های تایلند مورد رودخانه در یكی از استان 19شاخص سالمت  1252تا  1259های های جلبک قرمز در خالل سالبررسی گونه

 های، مشاهده گونهTapiaط در گزارش منتشر شده توس 1226در سال (. Chankaew et al., 2015ستجش قرار گرفت )

 یظاهر هاینظمییگزارش ب نیدر ا نیاعالم شد. همچن یآل هایندهیرودخانه به آال یاز آلودگ یرا نشان هااتومیخاص از رده د

 نی(. همچنTapia, 2008شد ) تهدر آب در نظر گرف نیحضور فلزات سنگ یبرا یعالمت یجلبك هایتیجمع نیا کیو مورفولوژ

 Cladophoraو  Enteromorpha intestinalis ایجلبک سبز رشته هایدر کشور عربستان، گونه یگریدر مطالعه د

glomerata وم،یو کادم یرو ک،یرسنآ رینظ ینیآب رودخانه به فلزات سنگ یسنجش آلودگ یبرا یعنوان شاخصه ب بیبه ترت 

از  یستیز هایبه کمک شاخص زین یکشاورز هایپساب یندگیالآ .(Al-Homaidan et al. 2011)شدند  یسرب معرف

جلبک قرمز  یتوسط گونه بوم گویپساب پرورش م تراتین یندگیبرخوردار است. چنانچه آال یمنحصربفرد ییایمزا

Acanthophora spicifera  توسطLin  وFong  قرار گرفت  یمورد بررس (Lin and Fong, 2008.) 

های جایگزین همواره اجرایی و ایمنی در سنجش میزان آلودگی منابع آبی، توسعه روشهای با توجه به محدودیت

ها باید از نظر سرعت، دقت نسبی، عدم اتكا به تجهیزات آزمایشگاهی و دانش فنی قابل رقابت با اند. این روشمورد توجه بوده

عنوان پایشگران زیستی منابع آب  اسط قرن نوزدهم بهها )جلبک ها( برای اولین بار در اوفیتوپالنكتونهای رایج باشد. روش

های زیستی به عنوان شاخص های فراوانمزیت برخورداری از به دلیل جلبكیشیرین مطرح گردیدند. به طورکلی جوامع 

برابر  تأثیرپذیری باال در غوطه وری آزاد در منبع آبی، چرخه زندگی کوتاه و سرعت تولیدمثل باال، ؛مناسب مطرح می باشند

و  نفرات کم مورد نیاز جهت نمونه برداری، نمونه برداری آسان و ارزان قیمت فاکتورهای فیزیكوشیمیایی محیط زیست، تعداد

و عدم استفاده از آنها به عنوان  های مطالعه استاندارد و علمی، تأثیرگذاری کم روی موجودات زنده دیگروشبودن ر در دسترس

 . (Ramakrishnan, 2003مزایا هستند ) از جمله این، منابع غذایی

 منابع

فصلنامه علمی ، "های زیستیها به عنوان شاخصبررسی کیفی آب رودخانه بهمنشیر با استفاده از جلبک" (5935. )ز ،فعال
 .11محیط زیست، شماره 
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Abstract 

The optimal use of fresh water resources in each country requires the development of 

appropriate methods for monitoring and maintaining water quality. Considering the 

limitations of common methods applied to assess the amount of water contamination, 

development of alternative approaches to measure the physicochemical properties of water 

has always been considered. Generally speaking, algae communities are considered as 

suitable biological indicators due to their great advantages. Therefore, considering the 

potential of algae communities in declaration of the level of pollution in water resources, the 

aim of this study was to evaluate the ecological quality of the rivers of Bozhan and Kharw 

rivers in the north of Neishabour studding related algal presence. The results of this study 

showed that the use of algal species as a suitable biochemical indicator could be useful for 

investigating the presence and concentration of pollutants such as phosphate, sulfate and iron 

ion, in particular. The results of this research could be used in better recommendations for 

gardening and more accurate management of wastewater entering the riverside. 

Keywords: Bioindicator, Biodiversity, Drainage, Fertilizer.  
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 چکیده

باا   ،ای از ترکیباات فاااز زیساتی   های دریایی و اقیانوسی باعث شده موجودات دریایی، منابع غنیتنوع زیستی غنی اکوسیستم

دریاایی باا سارعت گشامگیری در  ااز      روی سموم عروسهای اخیر بر قابلیت غذایی، دارویی و آرایشی به شمار آیند. پژوهش

هاای اخیار باا    شادند در دهاه  های خاصی که تاکنون برای انسان مرگبار شناخته مای دریاییزهر عروسساختار توساه هستند. 

انناد  تونشان دادناد کاه مای    ،های مختلف موجوداتترکیبات استخراج شده از زهر گونه ند.اهشناسایی شدمطالاات پروتئومیک 

؛ پزشاکی نیاز کااربردی شاوند    هاای درماانی و   های زیستی موثر و مفیدی داشته باشند، به گونه ای کاه  تای در رو   فاالیت

تناوعی از   دریاایی شناسایی جزئیات سااختاری زهار عاروس   . استاستخراج شده دریاییعروسکه از  آئورلینترکیباتی همچون 

توانناد  مای  ،کاه  ترکیبااتی ؛ منابع با ارزشی برای طرا ی دارو و مقاصد درمانی باشندتوانند که می دهندمینشان به ما سموم را 

دریایی تنهاا باه زهار آن مدادود     ی عروسعالوه بر این، کارکردهای بالقوه ندگی و ضد التهابی داشته باشند.کن سخاصیت بی

زیست فااز با عملکردهای ضدمیکروبی و ضادالتهابی را  های شود گرا که ترکیبات دیگر آن نیز، دارا بودن پپتیدها/پروتئیننمی

 اند.از خود نشان داده

 .کنندگی سخاصیت بی ،خاصیت ضدالتهابی ،سم ،ترکیبات بیواکتیو ،نیداریاکلیدی:  کلمات

 مقدمه

ای از ترکیبات فااز زیستی متنوع های دریایی و اقیانوسی، موجودات دریایی منابع غنیبا توجه به تنوع زیستی غنی اکوسیستم

. یافته های فارماکولوژیکی جدیاد، بسایاری از ترکیباات    (Sujeetha et al., 2015)با قابلیت غذایی، دارویی و آرایشی هستند 

کوآگوالنتی، ضد دیابتی، ضد قارگی، ضاد ماالریاایی و ضاد ویروسای را مارفای مای کنناد        باکتریایی، آنتیدریایی با اثرات آنتی

(Gupta A et al., 2008). 

بوده و در  از  اضر  دود ده هازار گوناه نیاداریا شاناخته شاده اسات        1ی نیداریاهاعروس دریایی متالق به شاخه 

(Turk T and Kem WR, 2009; Wetson AJ et al., 2013)    شاود   ی اصالی تقسایم مای   . ایان شااخه باه دو دساته

دریاایی و هیادرها(   )عاروس 3کنند و مدوزوآهاهای ساکن زندگی میبه صورت پلیپهای دریایی و مرجانیان( که )شقایق2آنتوزوآ

های دریایی بارای انساان بای    . اگرگه اغلب عروسهستند 7و استاروزوآ 6، کیوبوزوآ5، هیدروزوآ4های سیفوزوآکه مشتمل بر گروه

                                                           
1
 Cnidaria 

2
 Anthozoa 

3
 Medusozoa 

4
 Scyphozoa 
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 Cegolon L et)کنناد  شدیدی ایجاد می گونه از آنها برای انسان خطرناک بوده و سمیت 111ضرر گزار  شده اند اما  دود 

al., 2013; Burnett JW et al., 1996) .    این جانوران زهرآگین، به طور گسترده ای در سراسر جهان توزیاع شاده و موجاب

 Haddad Junior V et al., 2012; Montgomery L et)میلیون مسمومیت ساالنه در جهان گشاته اناد    151بروز  داقل 

al., 2016)داد و در  رخ 2116ا ل شار  اساترالیا در سااز    که در سو ای ادثههای دریایی، های شدید عروسجمله گز  . از

 ;Tibballas J, 2006; Cazorla-Perfetti DJ et al., 2012) های دریایی بیش از سی هزار نفر را نیش زده بودندعروسآن 

Thaikruea L et al., 2015). 

شوند، شناخته شده اند. ایان موجاودات   نامیده می 8نیدوسیت های اختصاصی خود کهتوسط سلوز دریاییهای عروس 

-. نماتوسیسات (Anderson and Bouchard, 2009)کنند ها برای گرفتن شکار، دفاع و  مل طامه استفاده میاز نیدوسیت

ار دارند. هر نماتوسایت شاامل کپساولی پار از     قر 11های گزشی مندصر به فردی بوده که درون نیدوسیت در تنتاکلسامانه 9ها

باشد. تدریک شیمیایی و مکانیکی نماتوسیت، باعث پرتاب قاالب درون کپساوز نماتوسایت باه     ای قالب مانند میمایع و رشته

 Cegolon L et al.,2013; Vera C et)ی آن، نشت مایع درون کپسوز نماتوسیت )سم( به بیرون است بیرون شده که نتیجه

al., 2004)دهاد و یکای از ساریاترین رویادادهای مکاانیکی تخلیاه در       ها، در کسری از ثانیه رخ مای . تخلیه شدن نماتوسیت

توانند در هنگام مرگ و یا ها  تی می. نماتوسیت(Tardent P, 1995; Nuchter T et al., 2006)گردد طبیات مدسوب می

 ;Haddad Junior V et al., 2012)یاباد  عت آنها پس از مرگ کاهش میپس از مرگ ارگانیسم نیز تخلیه گردند، اگرگه سر

Lotan A et al., 1996) .هاای گازار  شاده،    ی مندصر به فرد تزریق، در بین نیداریاها رایج است و براساس فسیلاین شیوه

 Wetson AJ)ترین گروهی هستند که تزریق سم به بدن شکار را ایجاد کرده اند شود که این دسته از جانوران قدیمیگفته می

et al., 2013; Cartwright P et al., 2007). 

. زهر این جانداران (Suput, 2009)های بیولوژیکی است زهر نیداریان ها ترکیبی از سموم، با طیف وسیای از فاالیت 

پپتیدهای تولید شده توسط نیداریان ها، ساختار و فاالیت های بیولوژیکی مندصار  پپتیدهای مختلف است. پلیمخلوطی از پلی

به فردی دارند. میزان کشندگی سم این جانداران و ساختار شیمیایی آن، به عوامل مختلفی همانند  درجه  ارارت آب و عماق   

کنناد، متابولیسام بیوشایمیایی    زندگی مای های دریایی که در اعما  ی مورد استفاده بستگی دارد. عروسو نوع طامه pHآن، 

شاان   شرایط طبیای زیساتگاه کنند، دارند که این تفاوت، ناشی از های دریایی که در نزدیکی سطح زندگی میمتفاوتی با عروس

هاای  عروس هاای دریاایی  تای دارای آنازیم    مانند فشار باالی عمق موردنظر، دمای کم آب و پراکندگی پایین طامه است. این

 .(Kawabata et al., 2013)شود، بتوانند فشارهای باالی آب را تدمل کنند ختصاصی هستند که باعث میا

. (Burnett JW et al., 1992)های دریایی غیرکشنده نیز مای تواناد بسایار دردنااک باشاد      های عروس تی گز  

این  از، عالئم سیستمیک از جملاه اخاتالالت   گردند. با آسیب ها عمدتا موجب واکنش های پوستی همچون درد و خار  می

تواناد  هاای جادی کاه گااهی اوقاات مای      آیند. گنین واکنش پدیدتوانند در اثر ورود زهر به گرد  خون قلبی و عصبی نیز می

اساترالیایی باشاند. باا     Chironex fleckeriی دریایی زهرآگینی گون گونهمرگبار باشند اغلب  پیامدهای گز  توسط عروس
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ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری  

 Physaliaو  Cyanea capillataهای اروپایی از جمله گز  در برخی گونهاما ، افتدبه ندرت اتفا  میاین  از، اگرگه مرگ 

physalis توام شود  های پزشکیهای آلرژیک و یا نگرانیتواند با پاسخمی(Burnett JW et al., 1996; Montgomery L et 

al., 2016; De Donno A et al., 2014). 

 دریایی حائز اهمیت است؟ی سم عروسچرا مطالعه

-دریایی باوده اند، همگی بر آنالیز زهر عروسهای درمانی آن متمرکز شدهتوجه مطالااتی که بر روی فرآیند تزریق زهر و نیز راه

ساواالت زیاادی در    هاا و ، اماا بداث  تولید شاده  استرالیایی که گونه ای مرگبار است C. fleckeriی پادزهری برای گونه است.

هاای  ی راهبارای ارائاه   .(Tibballas J, 2006)تواند موثر واقاع شاود مطارس اسات     خصوص اینکه این راه درمانی تاگه  د می

ها و همچنین آنالیز های بیشتری بر روی زهر عروس دریایی و مکانیسم عمل آن الزم است؛ این پژوهشدرمانی موثرتر، پژوهش

وردن و استخراج ترکیباتی را از زهر به همراه خواهند داشت که ممکان اسات بتوانناد باه عناوان عوامال       زهر، پتانسیل فراهم آ

 .(Daly NL et al., 2014)درمانی انسان به کار روند 

هاای زیساتی ماوثر و    ترکیبات استخراج شده از زهر گونه های مختلف موجودات ثابت کرده اند که می توانند فاالیت 

-، یک نسخه11زیکونوتیدبه گونه ای که  تی در رو  های درمانی پزشکی نیز کاربردی شوند. برای مثاز  باشندمفیدی داشته 

آمریکا به عنوان درمانی برای دردهای مازمن   FDAتوسط  2114است که در ساز  12ی سنتزی از پپتید زهر  لزون مخروطی

ستخراج شده از زهر عقرب، پتانسیلی مشابه عوامال ماوثر   پپتیدهای ا. عالوه بر این (Williams JA et al., 2008)مارفی شد 

 Veiseh M et)در عکسبرداری از تومور را از خود بروز دادند، که می تواند کمک مهمی برای عمل های برداشت تومور باشاند  

al., 2007)کبوتیاان باه خاوبی    های دیگاری از جملاه  لازون مخروطای، عقارب و عن     های دریایی گون زهر گونه. زهر عروس

اناد. تمرکاز ایان    های اخیر و مطالاات پروتئومیک جنبه هایی از کارکردهای این زهر را آشکار ساختهشناخته نشده اما پژوهش

دریایی انجام شده و نیز راه کارهای درمانی ا تماالی کاه   ی مروری بر جدیدترین مطالاات پروتئومتریکی که بر زهر عروسمقاله

 .دریایی است متمرکز شده استترکیبات استخراج شده از عروس ی آنالیزنتیجه

 دریاییمطالعات پروتئومیک بر روی زهر عروس

در مقایسه با مطالاات پروتئومیک انجام شده بر روی موجوداتی گون  لزون مخروطی، عقارب هاا و عنکبوتیاان کاه اغلاب باا       

دریاایی  ااکی از   های عروسمطالاات پروتئومیک بر روی گونه سولفید همراه بوده،گزار   ضور پپتیدهای کوگک غنی از دی

دریایی بوده است. عالوه بر این تنوع در راهکارهای اساتخراجی و تفکیکای منجار باه     های بزرگی در زهر عروس ضور پروتئین

روی زهار  ر . برای مثاز یک مطالاه ی اخیر با (Brinkman DL and Burnell JN, 2009)پیدایش نتایج متنوعی شده است 

Alatina moseri هاا، پاارگی و   ای از عوامل گون ترمیم نماتوسیسات نشان داد که رو  های آماده سازی زهر می تواند بر بازه

. این تناوع  (Yanagihara AA and Shohet RV, 2012)ها و نیز مدتوای پروتئینی آنها تاثیر بگذارد گسستگی نماتوسیست

. علیارغم ایان   آیاد به  ساب میای مطالاات مقایسههای زهر نیداریان ها به خصوص پژوهشیک گالش مدسوس در یجه در نت

ای شناساایی شادند و همچناین    جاباه  دریاایی های ی عروسهای مرتبط با هم از گندین گونهها، گروهی از پروتئینپیچیدگی
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 دریایی در دست انجام هساتند موجود در زهر عروستری برای شناسایی بیشتر ماهیت ترکیبات مطالاات پروتئومتریک گسترده

(Daly NL et al., 2014). 

 تنوع سموم

-است. این تال موجودات زهرآگین توجه پژوهشگران را برای شناسایی سموم جدید به خود جلب کردهتنوع سموم موجود در 

درماانی بلکاه ا تمااز کشاف تااداد زیاادی از       فااز جدید با کاربردهای ها نه تنها پتانسیل کشف ترکیبات زیستها و پژوهش

متفااوت در  13کونوتوکساین  51111دهند. برای مثاز تخمین زده شاده کاه  اداقل    ترکیبات موجود در این زهرها را نشان می

شاده  . به طور قابل توجهی، گفتاه (Adams DJ et al., 1999)وجود دارد های مخروطی ی متفاوت از  لزونگونه 611تقریبا 

میلیون ترکیبات طبیاای وجاود دارد    4ها، به طور تخمینی در زهر آنها بیش از ی شناخته شده از عنکبوتگونه 41111که در 

(Escoubas P et al., 2006)ای از ترکیبات طبیاای بارای سااخت و طرا ای داروهاا      . این تنوع، یک مرجع بزرگ و گسترده

گشام  دریایی گزار  شده، ی برخی از مطالاات پروتئومتریک روی عروساست. در نتیجه تنوع سمومی که در نتیجهایجاد کرده

های انتقاز یاونی در برخای   است. سموم موثر بر کانازهای جدید برای طرا ی و تولید داروهای نوین ایجاد کردهاندازی از عرصه

دریاایی و بسایاری دیگار از    هار عاروس  های یونی در زکاناز های پپتیدی با عملکرد مهارکنندگیها و نیز وجود همولوگاز گونه

های یونی توسط پژوهشگران را به خود ی عملکرد بر کانازموجودات زهرآگین، توجه زیادی در طرا ی و تولید داروهایی بر پایه

و تامیم دادن آن باه   ،Olindias sambaquiensisی سم شناسایی شده در گونه 29است. تدریک کنندگی باالی  جلب کرده

 ,.Wetson AJ et al)کناد  سم متفااوت در نیاداریاها راپیشانهاد مای     29111ی نیداریاها، ا تماز وجود  دود گونه 11111

هاای  هاا یاا پاروتئین   های دریایی ا تماال غنای زیاادی از پپتیاد  های نیداریا از جمله عروس. براساس این آنالیزها، گونه(2013

 .(Daly NL et al., 2014)کنند برای منافع درمانی و تشخیصی ایجاد میزیست فااز را 

گاره   موتیاف  دریاایی باه شادت شاایع اسات.     تاخوردگی ساختاری در برخی از ساموم ا تماالی موجاود در عاروس     

ای گیااهی ها گزار  شده نه تنها در موجودات زهرآگین دیگر شایع بود بلکه در پپتیدهای در باضی از ترافوتوکسین14سیستین

هاای  شاده و گاین خاورده در گوناه      ضور این ساختارهای تاا  .(Carik DJ et al., 1999)نظیر سیکلوتیدها نیز  ضور دارد 

 Shenkarev)های تکاملی همگرا از گندین منشا و یا تکامل غیرهمگرا از یک منشاا باشاد   تواند برخاسته از جریانمختلف می

ZO et al., 2012) دریاایی ا تمااال فهام و درک جریاان تکااملی ساموم و       بیشتر ترکیبات موجود در زهر عاروس . آنالیزهای

 .(Daly NL et al., 2014)ساختارهای گین خورده را میسر کند 

 دریاییی عروسکاربردهای بالقوه

آرتاروز، دردهاای کمار و    ی وسیای از کاربردهای درمانی از جملاه تااثیر مثبات بار     دریایی ا تماال بازهگزار  شده که عروس

. اگرگه این قضیه امری متناقض است اما با وجاود  (Hsieh Y-H P et al., 2001)باشد  همچنین درمانی برای کوفتگی داشته

ی قلبای  می تواند نوید بخش تولید داروهاای ماوثری بارای ماهیچاه     دریاییزهر عروسشود که تاثیرات سمی بر قلب، گفته می

ی . اگرگه بسیاری از این ادعاها هنوز باید ثابت شاوند اماا مادارکی داز بار خاواص باالقوه      (Suganthi K et al., 2011)باشد 

 .(Daly NL et al., 2014) آنتی میکروبیاز در  از توساه هستنددرمانی برای درد، آرتروز و نیز خواص

                                                           
13

 Conotoxin 
14

 Cystine knot 



گاه رهزمگان – 6021ماه  بهمن 03و  92  دانش   

 
 

 

 

ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری  

 درمان درددریایی و عروس

دریاایی  های عاروس اند؛ اما برخی از گونهبسیار دردناک گزار  شده C. fleckeriهایی همچون اگرگه گزیده شدن توسط گونه

ی هاا ای که بر روی زهر اساتخراج شاده از گوناه   . در مطالاههای جانوری از خود نشان دادندخاصیت ضد درد در برخی از مدز

Crambionella stubalmanni  وChrysaora quinquecirrha ها، فیلتار  انجام شده بود، زهر استخراج شده از نماتوسیست

خام سپس بر روی مو  آلبینو تسات   زهر .(Suganthi K et al., 2011)( ، خشک شدی انجماد)به وسیلهگردید لیوفیلیزه و 

میلای گارم بار     5 شد. در آزمایش قطع دم و همچنین پاسخ به یک ظرف داغ در موشی که به آن عصاره تزریق شده بود )تزریق 

ی به صورت درون صفاقی به مو ( عالئم بی  سی مشاهده شاد. اگرگاه پژوهشاگران گزارشای از مشااهده ی نشاانه      کیلوگرم 

ها ثابت نشدند و نیااز باه تدقیقاات بیشاتری بارای بررسای ایان        اما این داده (Suganthi K et al., 2011)ضدالتهابی دادند 

هیچ گونه تفکیکی در این مطالاه انجام نشد و اطالعات اندکی در خصوص آمااده ساازی زهار     عالوه بر این،عملکرد وجود دارد. 

پوشاان باود؛ بناابراین    ی وجود برخی باندهای هام نشان دهنده SDS-PAGE. با این  از آنالیز زهر ناخالص توسط گردیدارائه 

باشد. مطالااات بیشاتری بارای تایاین ماهیات ایان       ی گنین فاالیتی ممکن است در این دو گونه مشترک ترکیب ایجادکننده

 پوشان، ترکیبات ایجاد کننده و مکانیسم عمل ضدالتهابی الزم است.باندهای هم

ای در که به طور گسترده Pelagia noctilucaبه نام  15گروه سیفوزوآ ای ازدریاییی دیگر بر روی عروسیک مطالاه 

 ,.Ayed Y et al)وس اطلس و آرام وجود دارد؛  اکی از خاصایت ضاد درد آن باود    بخشی از دریای مدیترانه و همچنین اقیان

کرومااتوگرافی  . در این مطالاه، زهار باا اساتفاده از    مورد آزمایش قرار گرفتکنندگی آن بر روی مو   س. فاالیت بی(2012

کننادگی بیشاتری    اس شد فاالیت بی. جزئی که دیرتر از ستون کروماتوگرافی خارج به دو جزء دسته بندی شد 16 ذفی سایز

گرم وزن بدن از خود بروز داد. زهر و اجزای آن سمیت شدیدی را ایجاد گرم در کیلومیلی 2و  1نسبت به جزء دیگر در دوزهای 

 17کولینسترازیکبوتیریل-ضدنکردند که ممکن است به خاطر رو  عصاره گیری بوده باشد. پژوهشگران در این مطالاه عملکرد 

عصابی زهار بار موجاودات و     -تواند مسئوز برخی از اثرات سمیو این گنین عنوان کردند که این مسئله مینیز گزار  کردند 

را گازار  کردناد اماا    (kDa) کیلودالتاون   121تا  4ی ای در بازههای مولکولیزهر، وزن SDS-PAGEها باشد. آنالیزهای انسان

 زیست فااز مورد نیاز است.مطالاات بیشتری برای تایین ترکیبات 

های آنالیز زهر، یاک امار ماماوز اسات کاه از گناین       درد در مطالاات و پژوهشی داروهای جدید ضدو ارائه توساه 

کلسایمی  که یک آنتاگونیسات کانااز   MVIIAی سنتزی از کونوتوکسین است و توان به زیکونوتید که یک نسخهداروهایی می

به خااطر مادیریت   18هاکونوتوکسین-ها همچون آلفااز طرفی برخی از کونوتوکسین .(McGiven JG, 2007)است، اشاره کرد 

های سادیمی را هادف قارار    هایی که کانازکولین و همچنین کونوتوکسینهای نیکوتینیک استیلدرد با هدف قرار دادن گیرنده

)مارهاای زهارآگین   19موجاود در ماار سایاه مامباا     . پپتیدهای(Knapp O et al., 2012)اند می دهند؛ مورد توجه قرار گرفته

. موجاودات زهارآگین، مناابع    (Diochot S et al., 2012)اند کنندگی از خود بروز داده سمناطق گرمسیری( نیز عملکرد بی

هاای  در عرصاه  اماروزی  هاای کمباود ای از ترکیبات برای اهداف درمانی و رفع  سی و نیز جستجوی بازهجالبی برای عوامل بی
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هاای بیشاتر ترکیباات    انگیز است و شناساایی دریایی بسیار جالب و هیجانکننده از عروس س. کشف عوامل بیهستنددرمانی 

 .(Daly NL et al., 2014)مسئوز این عملکرد و نیز پی بردن به مکانیسم عمل آن را  ائز اهمیت کرده است 

 دریایی و فعالیت ضد میکروبیعروس

21ضدمیکروبی )پپتیدهای 
AMPsمهرگان دریایی هستند (، بخش مهمی از سیستم ایمنی ذاتی بی(Shenkarev ZO et al., 

2012). AMPs ی های انسان و نیز برای ایجااد و توسااه  های جدید برای بیماریبیوتیکی آنتیپتانسیل آشکاری برای توساه

. اکتشااف و بررسای   (Boohaker RJ et al., 2012; Mendez-Samperio P, 2013)د نهای ضدالتهابی و سرطان، داردرمان

AMPs شد که توالی این دسته از پپتیدهای متنوع را گستر  داد.21دریایی منجر به کشف آئورلیناستخراج شده از عروس 

اسات، کاه  در مقابال     Aueria aurita دریاایی ی عاروس 22آئورلین، یک پپتید ضدمیکروبی استخراج شده از مزوگله 

. جالب توجه است که آئاورلین از لداا    (Ovchinnikova TV et al., 2006)های گرم مثبت و گرم منفی فااز است باکتری

نشاانگر اولاین پپتیاد    هاای دریاییسات و   ( در شاقایق ShKو  BgKی پتاسایم ) های بلوکه کنناده توالی و ساختار مشابه کاناز

 .   (Shenkarev ZO et al., 2012)است  ShKضدمیکروبی دارای تاخوردگی 

 نتیجه گیریبحث و 

هاا افازایش یافتاه و سارعت     دریایی با وجود اینکه در دهه های اخیر شناساایی آن اطالعات موجود در خصوص زهرهای عروس

ی اطالعاتی که از دیگر موجودات زهرآگین در دست داریم، نیسات. گنادین گاالش جادی در     بخشیده شده هنوز هم به اندازه

گیاری از  هاای باه کاار گرفتاه شاده در عصااره      ، رو ساازی زهار  شناسایی این سموم وجود دارد که عبارتند از  خاالص مسیر 

تواند بار ترکیاب مولکاولی و فاالیات زیساتی زهار تااثیر بگاذارد. عاالوه بار ایان مطالااات             نماتوسیست به طور مدسوسی می

ی هار دو  های اخیر در بردارناده شده اند. با این  از، پژوهش ، مددودDNA 23پروتئومیک، به خاطر فقدان اطالعات ترجمه ای

 11تاا   5ای ا تماال در های ترجمهاند؛ دسترسی به دادهاند که به آنالیز بهتر زهر انجامیدهی پروتئومیک و ترجمه ای بودهجنبه

یافت.  تی با در دسترس قرار گارفتن  هایی که از نظر زیستی بادوام ترند؛ گستر  خواهد رو ساز آینده با توساه و پیشرفت 

ی هاایی از قبیال درجاه   دریایی پیش رو قرار خواهد گرفت؛ گاالش در مطالاات عروس های بیشتریاطالعات ترجمه ای، گالش

؛ که بر شناسایی سموم بر اسااس ساطوس پروتئینای، تااثیر     فراوانی سموم پروتئینی بزرگ و اصال ات و تغییرات پس از ترجمه

ی شناسایی ترکیبات موجاود در سام مثال ساموم عصابی کاه ماورد توجاه         ها،  ضور در پروسهد. علیرغم این گالشگذارنمی

انگیز است. باه  مطالاات آینده، به عنوان موادی موثر در طرا ی داروها و راهکارهای درمانی جدید هستند، امری جالب و هیجان

در برخای از   های دریایی مشابه با گنین فااالیتی خی از سموم عروسکنندگی مشاهده شده در بر سهمین ترتیب، فاالیت بی

ی روشان کاردن ترکیباات و    و مطالاات بیشتر در زمینه است ها و مارهاهای مخروطی، عنکبوتموجودات دیگر از قبیل   لزون

اناد،  مطالااه قارار گرفتاه   مکانیسم عمل آنها را ضمانت خواهد کرد. در مقایسه با اغلب موجودات زهارآگین و سامی کاه ماورد     

های دارا بودن پپتیدها/پروتئین آن نیز رِشود گرا که ترکیبات دیگدریایی تنها به زهر آن مددود نمیی عروسکارکردهای بالقوه

قادیمی در سااختار    پروتئاوم  وجاود اند. باا توجاه باه    زیست فااز با عملکردهای ضدمیکروبی و ضدالتهابی را از خود نشان داده
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آشکار شدن روند تکاملی سموم باعث ها و ساختارهای پپتیدهای موجود در زهر، ممکن است توالیدریایی، تایین و تایید عروس

 پپتیدی و نیز کشف پپتیدهای زیست فااز با پتانسیل استفاده در طرا ی و تولید دارو شود.
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Abstract 

The rich biodiversity of marine and ocean ecosystems has led marine creatures to be rich in 

bioactive compounds with nutritional, pharmaceutical and cosmetic capabilities. Recent 

research on jellyfish toxins is developing rapidly. The structure of the venom of certain 

jellyfish, which has been known to be fatal to humans, has been identified with proteomic 

studies during recent decades. Venom components from a range of species are proving to 

have useful bioactivities that may be exploited for therapeutic treatments; compounds such as 

Aurelin which has been extracted from jellyfish. The identification of the structural details of 

jellyfish venom shows us the diversity of toxins that can be valuable resources for the drug 

design and therapeutic applications; Compounds that can have analgesic and anti-

inflammatory properties. Furthermore, the potential uses of jellyfish are not restricted to just 

the venom as other components also have been shown to have bioactive peptides/proteins 

with antimicrobial and anti-inflammatory activity. 

Keywords: Cnidaria, bioactive compounds, toxin, analgesic activity, anti-inflammatory 

activity. 
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چکیده

اجرای برنامه اصالح نژاد آبزیان با  ،باشد میاهلی  های دامبیشتر از  معموالًدر ماهی  گزینی به های برنامهپاسخ به  باوجودآنکه

آگاهی و دانش تجربی، عدم احاطه  وجود برنامه اصالح نژاد، نبود عدم .اهلی آغاز گردیده است های دامسال نسبت به  53 تأخیر

، به دلیل عدم توان رقابت با و در کشوربوده در بیشتر مناطق آبزیان  اصالح نژاداز دالیل عدم توسعه برنامه  آبزیانبر زیست 

نتایج  تحلیل بر اساس .است واردشده کمان رنگین آالی قزل به صنعت توجهی قابلخسارت  محصوالت وارداتی اصالح نژاد شده،

زیرجمعیت از مزارع مختلف کشور به  8تا  6با انتقال  کمان رنگین آالی قزل، ایجاد جمعیت پایه ماهی شده انجام های پژوهش

 تماماً های خانواده 081موقعیت و محل استقرار، در محل مذکور امکان ایجاد  ازنظربوده و  پذیر امکانمرکز اصالح نژاد یاسوج 

پیش  گزینش بهنسبت خانوادگی  گزینی بهبا اجرای برنامه  که طوری به .باشد میجمعیت پایه فراهم  مولدینخویشاوند از 

اقدام شده و چنین روندی طی چند  مختلف های نسلارتقای مشخصه سرعت رشد طی  باهدفنسل بعد  متولدینو  متولدین

 طول دوره پرورش این ماهی در کشور گردد. و کاهش کمان رنگین آالی قزل بهینه منجر به تولید محصوالت تواند مینسل، 

کمان رنگین آالی قزل، سرعت رشد، یاسوج، ماهیکلماتکلیدی:

مقدمه

میالدی شروع گردید. بهبود  0491برنامه اصالح نژاد حیوانات اهلی نظیر پرندگان، گاو، خوک و سپس گوسفند و بز از سال 

 ها گونه این، میزان بهبود ژنتیکی صفات در وجود باایندرصد در هر نسل بوده است.  0-3 ها دامژنتیکی حاصله از اصالح نژاد این 

پاسخ به  باوجودآنکه. Gjedrem, 2000)باشد  میدرصد طی هر نسل  01-01بسیار کمتر از میزان آن در آبزیان به میزان 

سال نسبت به  53 تأخیر. اجرای برنامه اصالح نژاد آبزیان با باشد میاهلی  های دامبیشتر از  معموالًدر ماهی  گزینی به های برنامه

آبزی از اصول اصالح نژاد،  دهندگان پرورشو  اندرکاران دستعدم آگاهی  .Gjedrem, 2000است (ز گردیده اهلی آغا های دام

دریایی و عدم کنترل  های گونه ویژه بهآبزی  های گونه تولیدمثل و سیکلآبی  های محیطعدم دسترسی و احاطه کامل بر 

 گرددآبزیان محسوب می اصالح نژادبرنامه  جانبه همهدالیل عدم توسعه  ازجملهپرورشی  های محیطدر  ها گونه تولیدمثل

(Olesen,2003.) 

 دست به طالئی فرصتی (یاسوجکشور )در  آال قزل ماهی نژاد اصالح ملی مرکز وجود رغم علی گزینی به مدون برنامه وجود عدم

 به را آال قزل ماهی تکثیر مزارع و اشباع را ایران بازار حداکثری توان با تا است داده خارجی زده تخم چشم دالالن و واردکنندگان

 به دالر میلیون 51 مبلغ تحمیل بر عالوه زده چشم تخم قطعه میلیارد یک ساالنه واردات با متأسفانه بکشانند. ورطه نابودی
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 شاغل کارگر و گذار سرمایههزار  از بیش بیکاری سبب و تعطیل تکثیر مراکز درصد نود از بیش ارز، خروج طریق از کشور اقتصاد

 اقسام و انواع ناخواسته و سهوی ارسال ،بینی خوشمنظر  از یا و بیوتروریسم باید معضالت این کنار در .است شده بخش این در

 های تخم توسط VHS مهلک ویروس ورود با 45سال در مثال برای .نداشت دور ازنظر نیز را کشور داخل به زا بیماری عوامل

 شیوع از جلوگیری و مهار جهت سالیانه هنگفت مبالغ صرف و زد آسیب کشور به اقتصاد تومان میلیارد 8111 از بیش وارداتی

به دلیل اصالح  کمان رنگین آالی قزلچشم زده وارداتی  های تخمتمایل به پرورش  .نمود تحمیل اقتصاد ایران به را آن مجدد

ماهیان حاصله از این تخم ها و در نتیجه سرعت رشد باالتر و طول دوره پرورش  گیریغذا نژاد جهت افزایش اشتها و قدرت 

 پیش بینی وجود بااین (.Rastiannasab, 2015باشد ) مینسبت به ماهیان بومی  ی پرورشدر نتیجه کاهش هزینه ها ،کوتاهتر

زمینه استقالل و  و رسید ایرانی و بومی شده نژاد الین اصالح به سال 00 مدت در تومان میلیارد 01قریب به  هزینه با شود می

 رفع وابستگی به بیگانگان را فراهم نمود.

 مختلف های گونه دن به سواالتی از قبیل اینکه با مقایسه روند پیشرفت برنامه اصالح نژادپاسخ داهدف از این بررسی، 

ماهی  گزینی بهدر کشورهای مختلف با شرایط موجود در کشور، آیا امکان اجرای یک برنامه اصالح نژاد مبتنی بر  ماهیان

با روند اجرای چنین فناوری چگونه بوده و اهداف مورد نظر  همچنین نقطه آغاز و ؟در کشور وجود دارد کمان رنگین آالی قزل

 در نظر گرفتن شرایط موجود این صنعت چیست؟

تحلیلوترکیبنتایج

و این  باشد میهای بعدی های پرورشی در نسلمورد نظر در گونه ارتقاء کمی و کیفی خصوصیات فناوری هدف از اصالح نژاد،

 .(Gjedrem, 2000شود )حاصل  گزینی بههای کیفی یا کمی از طریق با بهره برداری از واریانس بین ویژگی تواند میمهم 

برتر مشارکت می کنند.  های نسلوضعیتی را توصیف می نماید که افراد دارای صفات برجسته و سودمند در تولید  گزینی به

دارای عملکرد باال به عنوان والدین نسل  اصالح یک صفت در جمعیت است و با شناسایی و انتخاب حیوانات گزینی بههدف از 

 (.Gjedrem, 2000) یردپذبعد و تکرار این فرایند صورت می 

 حداکثر بتوان تا میشود داده سوق خاصی صفات بروز راستای در هدفمند بطور ژنتیکی تنوع که است فرایندی گزینی به

 پروری آبزی در تولید افزایش و ژنتیکی بهبود در مهمی نقش گزینی به .آورد بدست هزینه کمترین با و زمان حداقل در را تولید

 در ژنتیکی بازده افزایش این .دارند باالئی پذیری وراثت الشه کیفیت و رشد مانند آبزیان در اقتصادی صفات از بسیاری زیرا دارد

 و ها خانواده انتخاب و شده مهندسی تکثیر یک اصل در گزینی به .میدهد بروز نظر مورد اقتصادی صفات در نسل چند طی

 گزینی به .میباشد بیماری برابر در مقاومت و ماهی وزن واحد ازای به تخم تعدادرشد،  مانند صفاتی ازنظر ارجح های جمعیت

 وری، بهره افزایش آب، حجم واحد در تولید افزایش باال، افزوده ارزش .ست کارا و اقتصادی پایدار، پروری آبزی استمرار راه تنها

 .باشد می گزینی به و نژاد اصالح مزایای از ها بیماری برابر در مقاومت میزان افزایش و غذائی تبدیل ضریب بهبود

اجرا شده یا در  سازمان در اروپا 59گونه از آبزیان پرورشی توسط  09بهبود ژنتیکی و اصالح نژاد در  برنامه 53در مجموع 

در کشورهای فرانسه، نروژ،  کمان رنگین آالی قزلبرنامه اصالح نژاد مربوط به ماهی  8حال اجرا می باشند. از این میان، 

 (.AquaBreeding survey, 2009است )و فنالند اجرا شده دانمارک 
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است حاکی از بهبود پتانسیل رشد و کاهش ضریب تبدیل غذایی بوده  گزینی بهنسل  3بهبود ژنتیکی ماهی آزاد طی 

(Thodesen et al., 2001.)  بر اساس یافته های این بررسی، پتانسیل میزان رشد بیش از دو برابر بهبود یافته و ضریب تبدیل

افزایش قابلیت جذب پروتئین و انرژی، افزایش اشتها و تمایل به مصرف غذا در ماهیان  باوجوددرصد کاهش یافت.  01غذا 

یافته بود که این تمایل به مصرف غذا، سرعت رشد و کاهش درصد افزایش  91اصالح نژاد شده افزایش یافته، میزان مصرف غذا 

 دوره پرورش را شامل گردید.

درصد در  9.5در کشور نروژ، ارتقای پتانسیل رشد به میزان  کمان رنگین آالی قزلبر اساس برنامه ملی بهبود ژنتیکی ماهی 

درصد در هر  3-00(، ضمن اینکه با برنامه اصالح نژاد در کشور فنالند، به پتانسیل رشد Gjerede, 1986) یدگردسال محقق 

نسل  9( طی Oncorhynchus kisutchکوهو )ماهی آزاد  گزینی بهپاسخ به برنامه  (.Kause et al., 2005) یافتندسال دست 

ماهی  گزینی بهود ژنتیکی میزان رشد در نتیجه بهب (.et al. 2006 Neiraاست )درصد در هر نسل گزارش شده  01.0به میزان 

 ,.Chevassus et al) یدگرددرصد در هر نسل گزارش  00.3نسل به میزان  9( طی Salmo trouta fario) یاقهوه  آالی قزل

 ,.Vandeputte et al)شد درصد طی یک نسل گزارش  03( پیشرفت ژنتیکی Sea bass) یاییدردر ماهی بس  (.2004

 (.Knibb, 2000است )درصد برای هر نسل گزارش شده  01-3( Sea bream) یاییدرماهی سیم  گزینی به. پاسخ به 2009

جمعیتپایهیجاد(االف

ایجاد شده به عنوان نسل اول محسوب می گردند. تنوع  های خانوادهجمعیت پایه گروهی از ماهیان بوده که به عنوان والدین 

بنابراین افراد جمعیت پایه باید طوری انتخاب  ژنتیکی باال از ویژگی های برجسته یه جمعیت پایه مناسب محسوب می گردد.

حشی یا ذخایر از منابع و تواند میذخیره ایجاد جمعیت پایه  گردند که حداقل میزان وابستگی خویشاوندی را داشته باشند.

 .Holtsmark et al., 2006)باشد  میزیر جمعیت برای تشکیل جمعیت پایه مورد نیاز  8 تا 9. حداقل پرورشی تامین گردد

آزاد اقیانوس  اجرا گردید. ذخیره ماهیان 0433خانوادگی در کشور نروژ در سال  گزینی بهاولین برنامه اصالح نژاد بر مبنای 

 یدگرداجرا  نیز (. این سیاست در برنامه اصالح نژاد ماهی تیالپیاGjedrem, 2000شدند )رودخانه جمع آوری  91از  اطلس

(Bentsen et al., 1996.) 

از ذخیره ماهیان مزارع معتبر  کمان رنگین آالی قزلزیر جمعیت ماهی  8قریب به  ، انتقالشده انجامبر اساس بررسی های 

با در نظر گرفتن سوابق و میزان خویشاوندی زیر جمعیت ها و  کشور جهت ایجاد جمعیت پایه در مرکز اصالح نژاد یاسوج

بدین  (.Gjerede, 2017باشد ) میموثر در ایجاد زیر جمعیت ها مطلوب  متولدینآگاهی از چگونگی تکثیر ماهیان و تعداد 

هزار عدد تخم لقاح یافته  01نسبت به تکثیر و تامین  در کشور آال قزلسایی مزارع مادر در تکثیر و پرورش ماهی منظور، با شنا

به مرکز یاسوج منتقل می شوند. روند تکثیر و عدد مولد در هر مرکز اقدام نموده و با رعایت اصول بهداشتی  511 تا 011از

پس از طی دوره انکوباسیون و تولید  ز در سایر مراکز منتخب انجام می گیرد.انتقال تخم همزمان و به فاصله حداکثر چند رو

عدد بچه ماهی از هر زیرجمعیت اقدام شده و به  0311گرم نسبت به تگ گذاری تعداد  03تا  00الرو و بچه ماهی، در اندازه 

جفت مولد جهت تکثیر و ایجاد خانواده ها انتخاب  03تا  01و از هر جمعیت  نگهداری می گردندتا زمان بلوغ  صورت مختلط

 (.Gjerede, 2017)می گردد 

خویشاوندهایخانوادهیجاد(اب
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، وجود بااین. باشد می پذیر امکانخانواده  911تا  31با تشکیل  گزینی بهبهبود ژنتیکی مبتنی بر  های برنامهبه طور کلی، اجرای 

 011حد اقل  خانواده مناسب بوده و تعداد ماهیان در هر خانواده 511تا  011خانواده و در شرایط بهینه  011ایجاد حداقل 

نر به ماده به نسبت یک به یک و گاهی یک به دو یا دو به دو استفاده می  متولدینعدد در نظر گرفته می شود. مدل آمیزش 

 sonesson andگردد )منجر به ایجاد هم خونی در فرزندان  ندتوا می متولدینگردد که موارد اخیر با کاهش تعداد 

meuwissen, 2000.) 

تخم حاصل خانواده اقدام می شود.  081نسبت به ایجاد جفت مولد،  081با انتخاب قریب به ، در مرکز مورد نظر وجود بااین

گرم و  03تا  00عدد تا وزن  511تا  011اد در تراف های جداگانه پرورش یافته و بچه ماهیان هر خانواده به تعد متولدیناز 

 که طوری به جدا نگهداری می شوند. سپس بچه ماهیان تگ گذاری شده و به صورت مختلط پرورش می یابند امکان تگ گذاری

 .باشد می پذیر امکاندر تمام راحل پرورش امکان شناسایی و بیومتری هر یک از اعضای خانواده ها 

درهستهاصالحنژادمتولدینومتولدینپیشگزینی(بهج

وزن بازاری ادامه می تشخیص جنس نر و ماده و  اندازهماهیان تا  های خانوادهدر انتهای دوره پرورش  متولدینپیش  گزینی به

 آالی قزلماهی  ،. به طور مثالباشد میمطلوب جهت مصرف متفاوت  بسته به گونه پرورشی تشخیص جنسیت و وزن یابد.

. در این اندازه، باشد میگرم قابلیت تشخیص جنسیت داشته و قابل عرضه به بازار  311تا  911اندازه  در کمان رنگین

تمام افراد و یا نمونه گیری از هرخانواده و محاسبه میانگین مربوط  نیز جنس و طول ،مختلف ماهیان بر اساس وزن های خانواده

 51 که طوری بهمیانگین وزن و طول انتخاب می گردند  ازنظرباالترین خانواده ها  و؛ به شاخص های ذکر شده مرتب می گردند

با روش انتخاب درون خانوادگی نسبت به انتخاب  سپس خانواده ها طی این فرایند انتخاب و بقیه حذف می گردند.کل درصد 

نر از بین  متولدینپیش  .گزینش می گردند برترخانواده  01-51و  01-01از بین ماهیان به ترتیب  نر و ماده متولدینپیش 

انتخاب می گردند که دارای میانگین وزنی بیش از میانگین خانوادهای منتخب به میزان دو برابر  از هر خانواده ماهیان نری

ر می گیرد با چنین روند جهت انتخای ماهیان پیش مولد ماده مورد استفاده قرا انحراف استاندارد از میانگین این خانواده باشند.

دارای میانگین وزنی بیش از میانگین که  از بین ماهیان ماده ای از هر خانواده انتخاب می گردنداین تفاوت که ماهیان ماده 

در  .(Gjedrem and Baranski, 2009باشند )خانوادهای منتخب به میزان یک برابر انحراف استاندارد از میانگین این خانواده 

و  نهایی بر اساس این اطالعات متولدینانتخاب صورت تکرار پروژه در سایت های دیگر، پس از جمع آوری اطالعات مربوطه، 

نر و ماده  متولدینجفت از  011حداقل  که طوری بهدر زمان تکثیر صورت می پذیرد  متولدینویژگی های فردی هر یک از  نیز

نموده و این روند با انتخاب ماهیان با پتانسیل رشد باال و نسل گیری از نسل بعد مشارکت  یها خانوادهدر فرایند تکثیر و ایجاد 

 آنها تکرار می گردد.

نتیجهگیریکلی

و به تبع آن کاهش طول دوره پرورش، عرضه محصوالت در مدت زمان  سرعت رشد باال در محصوالت تخم چشم زده وارداتی

کوتاهتر، کاهش هزینه های طول دوره پرورش و سایر هزینه های مربوط به آن از مشخصه های برتری این محصوالت بوده و 

وند پرورش این تخم ها در سال های اخیر ر ،ی همراه این محموله های وارداتیزا بیماریمشکالت متعدد و ورود عوامل  باوجود

با شرایط دور داشت که  ازنظر نمی توانداخلی گردیده است.  تخم فزونی یافته و منجر به ورشکستگی تولید کنندگان
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با در فصول کم آبی  ویژه بهخشکسالی و عدم تامین آب کافی در مزارع پرورشی در وضعیت کنونی، امکان پرورش در طول سال 

و کاهش طول دوره  ها گونهاصالح نژاد آبزیان در راستای ارتقای سرعت رشد  های برنامههمراه بوده و به ناچار  زیادیمشکالت 

 نبود دانش چنین فناوری و ، نوپا بودنباوجودلذا . باشد می برخوردار توجهی قابلپرورش و محدود به فصول پر آبی از اهمیت 

ارائه راه کار  نیز و در این بررسی وهای موفق و نتایج بررسی های ذکر شدهعملی، با مقایسه روش ها و الگو تجربه  کافی

این مهم در تنها مرکز ملی اصالح  ،گزینی بهمبتنی بر برنامه  و ارتقای سرعت رشد دستیابی و بومی سازی فناوری اصالح نژاد

 .باشد می پذیر امکان کشور دریاسوج کمان رنگین آالی قزلنژاد ماهی 
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Abstract 

Although the response to replacement programs in fish is usually more than domestic animals, 

the implementation of the breeding program for aquaculture with a delay of 35 years has 

begun in relation to domestic animals. The absence of breeding program, the lack of scientific 

and experimental knowledge, the lack of sufficient biological information of aquatic animals 

are reasons for undevelopment of aquatic species breeding program in most areas. In IRAN, 

due to the inability to compete with imported breeding eggs products, significant damages 

have been introduced to rainbow trout culture. Based on the analysis of the results of the 

researches, it is possible to creation of the rainbow trout base population via the transfer of 6 

to 8 subpopulation from different region of the country to the Yasoj breeding center and in 

this location, it is possible to create 180 full-sibling families of basic population breeders. So, 

the implementation of the family selection program, enables pre-selection and final selection 

of broodstock to produce the next generations to be aimed to promoting the growth rate 

potential and such a process over several generations, can improve the rainbow trout products 

and reduce the length of culture time of this fish in the country. 

 

Keywords: Fish,Yasuj, Growth rate speed, Rainbow trout. 
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مولدین ماده قزل آالی رنگین  هماوریبر  رات سلنیومغذای غنی شده با نانوذ تاثیررسی بر

 (Oncorhynchus mykiss)کمان
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  چکیده

 مورد(  Oncorhynchus mykiss)کمان رنگین آالی قزل ماده مولدین هماوری بر سلنیوم نانوذرات تاثیر پژوهش این در

 ،5/0 ،(کنترل)صفر حاوی جیره با تیمارها. شدند تقسیم تکرار سه در تیمار چهار به ماهیان سازگاری، از پس. گرفت قرار بررسی

با انجام عملیات زیست  غذادهی، ماه دو از بعد. شدند تغذیه روز 00 مدت به جیره کیلوگرم در سلنیوم نانوذرات گرم میلی 2 و 1

 که بود سلنیوم گرم میلی 2 با شده تغذیه مولدین در مطلق هماوری یشترین. گرفت قرار ارزیابی مورد ها هماوری سنجی،

 یدار معنی  اختالف دیگر تیمار دو با ولی (>05/0p) داشت سلنیوم گرم میلی یک با شده تغذیه تیمار با یدار معنی  اختالف

 گونه هیچ که بود سلنیوم گرم میلی 1 و 2 تیمار به مربوط ترتیب به نیز نسبی هماوری کمترین و بیشترین(.  <05/0p) نداشت

 مختلف سطوح با شده تغذیه ماهیان در همچنین .(<05/0p) نشد مشاهده تیمارها میان نسبی هماوری در یدار معنی  اختالف

 نانوذرات کلی، طور به. شد مشاهده سلنیوم نانوذرات غلظت افزایش با همراه بازماندگی میزان در افزایشی روند سلنیوم نانوذرات

  .شود می کمان رنگین آالی قزل ماده مولدین دری تولیدمثل عملکرد و تخمک کیفیت و کمیت بهبود موجب جیره سلنیوم

 

 کمان رنگین آالی قزل ،هماوری نسبی ،مطلق هماوری سلنیوم، نانوذراتغذای غنی شده، : کلیدی کلمات

 مقدمه 

تا بدن ماهی در حفظ  کند میی غذایی ماهی کمک ها قوی است که وجود آن در رژیم اکسیدان آنتیسلنیوم مواد مغذی مهم و 

 Zuberbuehler)و سلنوپروتئین جلوگیری کند ها و اجزای سلولی از آسیب اکسیداتیو از طریق فعال سازی سلنوآنزیم ها سلول

et al., 2006; Raza, 2012; Jamil, 2013; Khan et al., 2016.) معموال سلنیوم مورد نیاز خود  ها در محیط طبیعی، ماهی

 د در اطراف خود که با مقدار مناسب سلنیوم غنی شده اند بدست می آورد. هر گونه اختالل در میزان سلنیومرا از منابع موجو

زا نیستند و نمی  قادر به مبارزه با شرایط استرس ها که به موجب آن ماهی شود میی اکسیدان آنتیدریافتی موجب کاهش فعالیت 

بنابراین، با توجه به این عوامل، مکمل (. (Jamil, 2013; Khan et al. 2016تواند خود را از آسیب اکسیداتیو محافظت کند 

، بهبود ها ی غذایی برای تولید هورمون متعادل و متابولیسم، سنتز و تنظیم سلنئو پروتئینها مقدار مناسب سلنیوم در رژیم

 ,Pappas and Zoidis)رسد میمهم به نظر  تولیدمثلو  اکسیدان و مهمتر از همه، کیفیت گوشت ماهی وضعیت دفاع آنتی

mailto:eisafalahat20@gmail.com
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2012 Raza, 2012 ; Jamil, 2013; Khan et al., 2016نشان داده اند که سلنیوم یک ریز مغذی  ها (. بسیاری از پژوهش

ی طبیعی موجودات ها برای فرایندو ( Lorentzen et al., 1994  ،Lin and Shiau, 2005a) بودهضروری برای ماهیان 

ای قوی برای  سلنیوم یک تقویت کننده تغذیههمچنین . ی ایمنی اثر می گذاردها و بر رشد، تکامل و عملکرد ضروری است

اکسیدانی است که موجب افزایش فعالیت فنول اکسیداز، انفجار تنفسی، فعالیت گلوتاتیون پراکسداز  سیستم ایمنی و آنتی

(GPx)، گلوتاتیون رداکتاز(GR)  و گلوتاتیونs- ترانسفراز(GST)،  فعالیت بیگانه خواری و مقاومت در برابر عوامل بیماری زا

 0/15 بین پالسما، پراکسیداز گلوتاتیون فعالیت حداکثر و بهینه رشد اساس نیازبر مورد سلنیوم .(Chiu et al., 2010می گردد 

  .(Hilton et al., 1980) است شده تعیین کمان رنگین قزل آالی ماهی برای جیره کیلوگرم در سلنیوم گرم میلی 0/38تا 

 دیگر به نسبت کمتر سمیت و باال زیستی دسترسی به توجه با را ای گسترده توجه سلنیوم نانوذره اخیر یها سال در

 منحصر خواص دیگر طرف از (Zhang et al., 2010, Rezvanfar et al., 2013 ) است کرده جلب خود به سلنیوم ترکیبات

 و کاتالیزوری باالی ضریب سطحی، فعالیت افزایش باال، حجم سطح به نسبت توان می جمله آن از که دارد را نانوذرات فرد به

 تا 50 آن از پس و است روده از فعال غیر انتشار سلنیت، مانند آلی غیر سلنیوم جذب اصلی مسیر .برد نام را بیشتر جذب میزان

 ). باشد کلیه در سلنیوم تجمع زیاد دلیل به است ممکن امر این که شود می دفع ادرار طریق از مصرفی سلنیوم کل از درصد 00

Shi et al., 2011 )  

کمان به منظور  ینرنگ یقزل آال یماه یها هماوریبر  یوماز نانو ذرات سلن استفاده یراتتاث ینهدر زم ای مطالعه تاکنون     

 .قرار داد یموضوع را مورد بررس نای  بار یناول یصورت نگرفته است لذا پژوهش حاضر برا یتخمک استحصال یتسنجش کم

 در فیزیولوژیک و زیستی یها ویژگی دیگر و بازماندگی رشد، بر نانو و معدنی آلی، قالب در سلنیوم مختلف منابع ولی اثرات

نانو  بررسی تاثیرهدف از انجام این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.  مختلف پژوهشگران توسط دیگر، ماهیان های گونه

 بوده استهماوری مولدین ماده قزل آالی رنگین کمان  و میزان یرتکث ذرات سلنیوم در بازدهی

 

 ها مواد و روش

علوم وابسته به موسسه تحقیقات ژنتیک و اصالح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج،  تحقیقاتاین پژوهش در مرکز 

استخر  12اجرا شد. تعداد استخرهای مورد نیاز برای اجرای پژوهش  ،کیلومتری جنوب شهر یاسوج 20واقع در  کشور، شیالتی

متری از مرکز  500متر )ارتفاع( بود. آب استخرها از یک چشمه که در فاصله حدود  1متر )عرض( و  1متر )طول(،  00با ابعاد 

دارد تهیه شد. استخرهای مورد نظر قبل از معرفی ماهیان شسته شده و نکات بهداشتی و ضدعفونی برای آنها اعمال شد. قرار 

ساعت به وسیله مواد ضدعفونی رایج از جمله )ترکیبی از سولفات مس،  22بعد از تمیز نمودن و شستشو، استخرها به مدت 

گزینی شده مرکز انتخاب شد.  مولد ماده از بین گله مولدین بهقطعه ماهی  120تعداد فرمالین و نمک( ضدعفونی شدند. سپس 

 12ماهیان انتخاب شده به طور تصادفی در جهت انتخاب مولدین معیارهایی از قبیل سالمت ظاهری ماهی مد نظر قرار گرفت. 

هر تیمار شامل تقسیم شدند که ل ذیگروه آزمایشی به شرح  2استخر توزیع شدند. پس از سازگاری، ماهیان بر اساس جیره به 

 تکرار بود:  0قطعه مولد ماده و دارای  00
 ( تغذیه خواهند شد. های ماده شاهد که با غذای تجاری )فاقد منابع مختلف سلنیوم : مولد1تیمار
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تجاری تغذیه خواهند به ازای هر کیلوگرم غذای  گرم نانو ذرات سلنیوم میلی 5/0ی حاوی  ای که با جیره های ماده : مولد2تیمار

 (.Ashouri et al., 2015شد )

به ازای هر کیلوگرم غذای تجاری تغذیه خواهند شد   گرم نانو ذرات سلنیوم  میلی  1ی حاوی  ای که با جیره ماده  های : مولد0تیمار

(Ashouri et al., 2015.) 

سلنیوم به ازای هر کیلوگرم غذای تجاری تغذیه خواهند شد گرم نانو ذرات  میلی 2ی حاوی  ای که با جیره های ماده : مولد2تیمار

(Ashouri et al., 2015.) 

گراد،  درجه سانتی 11 ± 5/1های کیفیت آب طی دوره پرورش ماهیان به صورت منظم ثبت گردید. آب چشمه با دمای  شاخص

تامین شد. مقدار خطرناکی برای غلظت آمونیاک ثبت نشد )کمتر از  pH ،0/0 ± 0/0گرم بر لیتر و  میلی 9/0 ± 0/0اکسیژن 

 12(. دوره نوری Insta-Test® ANALYTICگرم در لیتر، اندازه گیری با استفاده از کیت سنجش آمونیاک  میلی 02/0

 ساعت تاریکی استفاده شد.  12ساعت روشنایی و 

کیمیاگران تغذیه، شهرکرد، ایران( به عنوان جیره پایه مورد استفاده قرار ، EXB2کمان ) آالی رنگین غذای تجاری ماهی قزل    

در هر تیمار، مقدار محاسبه شده نانوذرات سلنیوم برای دست یابی به دوزهای مورد نظر، ابتدا در آب مقطر حل شده و گرفت. 

به منظور آماده شد.  سلنیومدن نانوذرات شاهد بدون اضافه کر  جیره گروهسپس به صورت جداگانه بر روی غذاها اسپری گردید. 

یکسان سازی شرایط، در تیمار شاهد مقدار مساوی آب مقطر )فاقد نانوذرات سلنیوم( بر روی غذا اسپری شد. غذاهای آماده 

 شدن رهاگراد خشک شدند. سپس برای محافظت از غذاها و جلوگیری از  درجه سانتی 25ساعت در دمای  0شده به مدت 

 Ramsdenاز ژالتین گاوی پوشانده شدند ) ای نانوذرات و ورود آنها به محیط آب، غذاهای آماده شده به روش فوق، توسط الیه

et al. 2009درصد ژالتین گاوی در آب مقطر تهیه شد و سپس بر روی هر یک از انواع غذاها به  10(؛ بدین منظور ابتدا محلول

 25ساعت دیگر در دمای  0تین به صورت یکنواخت اسپری گردید. در پایان غذاها به مدت میلی لیتر از محلول ژال 50میزان 

گراد خشک شدند. البته باید توجه داشت که فرایند آماده سازی غذا به منظور جلوگیری از فساد و در دسترس  درجه سانتی

 بودن مواد افزودنی در هر هفته انجام شد. 

پس از دوره سازگاری، مولدین به صورت روزانه، شدند.  تغذیه می EXB2ه تجاری طی دوره سازگاری، ماهیان با جیر

درصد وزن بدن تغذیه شدند. غذادهی مولدین هر تیمار با جیره خاص  1عصر( و به میزان  5:00صبح و  0:00در دو نوبت )

های مختلف جهت بدست آمدن و بعد از آن عملیات زیست سنجی برروی ماهیان تیمارخودشان به مدت دو ماه صورت گرفت. 

 Coyle et alاستفاده شد ) ppt 100برای بیهوشی مولدین جهت تخم گیری از عصاره گل میخک به میزان نتایج انجام گرفت. 

., 2004). 

؛ هر ماهی تمیز و ناحیه اطراف منفذ  کشی تخم. قبل از  گرفتتا حد ممکن بالفاصله بعد از اووالسیون انجام  کشی تخم     

تا باقی مانده ماده بیهوشی موجب زوال تخم نگردد . آب ، موکوس ماهی ، مدفوع و خون  شدتناسلی با یک حوله نرم خشک 

 شود میحیه شکمی از جلو به عقب ماساژ داده ماهی ماده نا کشی تخمبرای  مخلوط شود . ها با تخمک کشی تخمنباید در هنگام 

 و ماهیان مولد ماده مورد پژوهش بر اساس الگوی زیر لقاح داده شدند: از بدن خارج شود . ها تمام تخمک تا

 ماده شاهد×  نر شاهد
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 گرم نانو ذرات سلنیوم میلی 5/0ی حاوی  ماده تغذیه شده با جیره × نر شاهد

 گرم نانو ذرات سلنیوم میلی 1ی حاوی  ماده تغذیه شده با جیره × نر شاهد

 گرم نانو ذرات سلنیوم میلی 2ی حاوی  ماده تغذیه شده با جیره × شاهد نر

 .اندازه گیری شدند.  pH، دما و (آب تیفیک یدیمحلول )پارامتر کل ژنیآب سه مورد اکس ییایمیکوشیزیف یها شاخص نیب از

. شدی شکمی خارج و توزین  . به این صورت که تخمدان از محوطهگردیدجهت تعیین هماوری مطلق از روش وزنی استفاده 

قسمت جلویی، میانی و عقبی تخمدان با ترازوی  0گرم از هر  1/0های ماهی )به میزان  گرم از تخمک 0/0سپس به میزان 

شود و تعداد تخمک در آن شمارش و سپس به وزن کل تخمدان تعمیم داده  داشته می گرم( بر ±01/0دیجیتال با دقت 

 :شود مینسبی از روابط زیر محاسبه  شود. سپس هماوری مطلق و می

 وزن تخمدان )گرم( = هماوری مطلق × وزن نمونه )گرم(

هماوری مطلق

وزن کل بدن(گرم)
 = هماوری نسبی 

توسط  ها . تایید نرمال بودن دادهگرفتمورد تجزیه و تحلیل قرار  SPSSاطالعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار    

 . گردیدبه منظور رسم نمودارها استفاده  Excelصورت گرفت. و همچنین از نرم افزار  ANOVAآزمون دانکن و 

 

 و بحث نتایج

تیمارهای مختلف  مولدین و همچنین میانگین وزن کل تخم استحصالی در و نسبی مطلق شامل هماوری ها هماوری تخم

درصد سلنیوم بود که اختالف  2به مولدین تغذیه شده با  مطلق ارائه گردیده است. بیشترین هماوری 1آزمایشی در جدول

ی را نشان دار معنی ولی با دو تیمار دیگر اختالف  (،p < 05/0)ی را با تیمار تغذیه شده با یک درصد سلنیوم داشت دار معنی 

 زینی نسب یهماوروکم ترین  درصد سلنیوم 2ی نیز مربوط به ماهیان تغذیه شده با نسب یهماوربیشترین  .( p> 05/0)نداد 

ی در هماوری نسبی میان دار معنی . با این وجود هیچ گونه اختالف .بود ومیدرصد سلن 1شده با  هیتغذ نیمربوط به مولد

ی در میانگین وزن تخم استحصالی دار معنی هیچ گونه اختالف همچنین  (. p> 05/0)تیمارهای مختلف آزمایشی مشاهده نشد 

 (. p> 05/0)میان تیمارهای مختلف آزمایشی مشاهده نشد 

 انحراف معیار(± نتایج حاصل از تکثیر مصنوعی مولدین ماده )میانگین. 1 جدول

 هماوری نسبی هماوری مطلق میانگین وزن کل تخم استحصالی )گرم( نوع مولد

 a0/100±15/220 ab5/1100±02/5000 a0/002±00/1009 گروه شاهد

 a0/01±00/250 ab0/912±00/5002 a0/002±00/1220 درصد سلنیوم 5/0تیمار 

 a1/00±02/090 a5/090±20/2225 a0/252±29/1225 درصد سلنیوم 1تیمار 

 a2/92±00/205 b5/1201±00/5052 a1/200±25/1259 درصد سلنیوم 2تیمار 
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 گلوتاتیون قبیل از اکسیدانی آنتی ساختمان آنزیمهای در آن نقش ،سلنیوم  عنصر شده شناخته کاربرد مهمترین

 یمرور کل. (Behne et al., 1982)فعال می باشد اکسیژن یها گونه و آزاد رادیکالهای حذف آنها که عملکرد است پراکسیداز

اثرات مثبت این ماده را نشان داده است. ی و سالمت ماه یماه هیو نقش آن در تغذ ومیسلنی انجام شده در ارتباط با ها پژوهش

نتایج به دست آمده این (. Kifayat et al., 2017)شود می یدر ماه دیمشکالت شد جادیآن باعث ای اضاف ریمقاد ایکمبود اما 

یی بین نتایج این پژوهش و ها تشابه کند میی مشابه پژوهشگران داخلی و خارجی مشخص ها پژوهش و مقایسه آن با پژوهش

 2به مولدین تغذیه شده با  مطلق بیشترین هماوری که نتایج پژوهش حاضر نشان داد .شود مینتایج سایر پژوهشگران دیده 

 متقابل ( اثر1090زاده و همکاران ) کریم .(p< 05/0)ی با سایر تیمارها داشت دار معنی سلنیوم بود که اختالف  گرم میلی

 باعث جیره سلنیوم افزایش کمان را ارزیابی نمودند. رنگین آالی قزل ماهی بافت چرب اسید ترکیب بر جیره چربی و سلنیوم

 بازدارنده عامل به عنوان سلنیوم وجود( چربی درصد 00) پرچرب های جیره در و شده پراکسیداز گلوتاتیون آنزیم بیشتر فعالیت

 مختلف سطوح ( تأثیر1091محسنی و ستوده ). شود عضله می غیراشباع چرب کیفیت اسیدهای بهبود باعث اکسیداسیون

 سطوح. کردند بررسی( Huso huso) پرورشی ماهی فیل در بچه را اکسیداتیو استرس و رشد روند بر غذایی جیره سلنیوم

 مواد موجب این باالی جذب برعکس. شود می ماهی در ایمنی های پاسخ بهبود و استرس کاهش موجب سلنیوم و مس مناسب

 گردد.  می ایمنی های پاسخ کاهش و استرس تحریک

آالی  شده با سلنیوم را بر رشد و مقاومت ماهی قزل ای مخمر غنی ( اثرات تغذیه1091چی و شهرکی ) توکمه

آالی  های رشد ماهی قزلداری شاخص شده با سلنیوم به طور معنی کمان مورد بررسی قرار دادند. افزودن مخمر غنی رنگین

شده را دریافت کردند باالترین  کمان را در مقایسه با گروه شاهد بهبود بخشید. ماهیانی که بیشترین مقدار مخمر غنی رنگین

های محیطی و آلودگی تجربی با باکتری یرسینیا روکری از خود نشان دادند. در تحقیقی  میزان مقاومت را در برابر استرس

همچنین  .شود میی اسپرمی موش ها لنیوم باعث بهبود پارامترنانو ذرات سبیان کردند که  1090ور و همکاران غضنفرپمشابه 

 را بر( Selemax) آلی سلنیوم با مقایسه در( .Nano-Se) سلنیوم نانوذرات ( اثر سطوح مختلف1092احمدوند و همکاران )

 نانوذره فرم به سلنیوم از استفاده اثر یکسان، سطوح بیان کردند که در. کپور معمولی بررسی کردند ماهیان  بچه رشد عملکرد

اثرات سطوح مختلف نانوذرات سلنیوم را در کپور معمولی ارزیابی ( 2015و همکاران ) Ashouri .بود آن آلی فرم از بیشتر

. ن بهبود یافتدر کیلوگرم جیره عملکرد رشد شامل وزن نهایی و افزایش وز سلنیومگرم  میلی 1کردند. در ماهیان تغذیه شده با 

اکسیدانی کپور  گرم نانوسلنیوم در کیلوگرم جیره را جهت بهبود رشد و سیستم دفاع آنتی میلی 1این مطالعه اضافه کردن 

 کند. معمولی توصیه می

 Rider ( 2009و همکاران )آالی رنگین  را بر رشد و سالمت قزل سلنیوماالی های تکمیل شده با مقادیر ب نقش جیره

و تیو ردوکسین  GSH-PXهای  کمان در شرایط طبیعی و بعد از استرس مزمن تعیین کردند. در شرایط طبیعی فعالیت آنزیم

باالی  شود. قبل از استرس مقادیر ( در کبد نشان داد که نیازمندی به سلنیوم از طریق جیره پایه تأمین میTrx-Rرداکتاز )

روز استرس فیزیکی  0شناسی و رشد را تحت تأثیر قرار نداد.  وضعیت اکسیداتیو، توانایی ایمنی یا دیگر پارامترهای خون سلنیوم

را افزایش داد که نشان دهنده افزایش مصرف سلنیوم می باشد،  GSH-Pxسلنیوم کل بدن را کاهش داد و فعالیت مزمن 
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 2رسد. همچنین ماهیان تغذیه شده با  طی استرس ضروری به نظر می سلنیومجاری با های ت بنابراین تکمیل کردن جیره

 .تری را نشان دادند پروتئین کل و محتوای گلوبولین باالتر و سطح آلبومین پایین داری معنیبه طور  سلنیومگرم نانو میلی

 Zhou ( 2009و همکاران ) اثرات نانوذرات سلنیوم و سلنومتیونین را بر کپورcrucian  مقایسه کردند. این پژوهشگران

تواند وزن نهایی، میزان افزایش نسبی وزن، فعالیت گلوتاتیون  نشان دادند که منابع مختلف سلنیوم اضافه شده به جیره می

نسبت  سلنیومرسد نانو ذرات  بهبود بخشد. بنابراین به نظر می Carassius auratusو غلظت سلنیوم ماهیچه را در پراکسیداز 

ی ها ماهیچه مؤثرتر باشد. تاثیرات مثبت نانو ذرات سلینیوم بر روی شاخص سلنیومبه سلنومتیونین آلی در افزایش محتوای 

اکسیدانی و ایمنی دانست. با توجه به اینکه عمل تخم  دفاع آنتیرا می توان به نقش سلینیوم در هماوری، ارزیابی تخم مانند 

 2س همراه است و سیلنیوم نقش اساسی در کاهش استرس دارد می تواند افزایش هماوری در تیمار ریزی و لقاح همواره با استر

 دوکوزاهگزانوئیکو  درتخم آراشیدونیک اسید غلظتبه نانو ذرات سلینیوم نسبت داد که احتماال از طریق افزایش  گرم میلی

 تاثیر گذار بوده است.

 Pappas حاوی پایه جیره به آلی سلنیوم افزودن با که( 2005) همکاران و ) PUFA ماهی روغن یا سویا روغن مانند) 

 آراشیدونیک اسید غلظت که کردند گزارش آنها. دارد مطابقت نمودند گزارش دوکوزاهگزانوئیک اسید غلظت در را افزایشی

 فقط که آنهایی با مقایسه در بودند کرده دریافت را سلنیومی جیرهای تیمارهای که ییها مرغ از آمده بدست مرغهای درتخم

 میان متقابلی اثرات کهاست  ممکن دهند می نشان نتایج این. یافت کاهش بودند کرده مصرف سویا روغن حاوی پایه جیره

PUFA نقش پراکسیداز گلوتاتیون .شود می اعمال پراکسیداز گلوتاتیون طریق از اثر این احتماالً و باشد داشته سلنیوم وجود و 

 نقش اینکه وجود با. کند می ایفاء ونیکدآراشی اسید نظیر آنها سازهای پیش از ها پروستاگلندین بیوسنتز تنظیم در را مهمی

 مهمی نقش جیره سلنیوم که رود می گمان اما است نشده مشخص روشنی به ایکوزانوئیدها متابولیسم در پراکسیداز گلوتاتیون

 .شده نیست شناخته کامالً ای مسأله چنین مکانیسم( Cao et al., 2002)اشدب داشته آراشیدونیک اسید متابولیسم تنظیم در

 سیون میزان اکسیدا و درتخم اقزایش یافته موجود سلنیوم وابسته به پراکسیداز گلوتاتیون آنزیم فعالیت است ممکن هرچند

 .شود آن کیفی خصوصیات حفظ موجب و داده زرده سازی کاهش در را ها پروتئین و چربیها

باید  برند می سر یا اووژنز به سنین اسپرماتوژنز اواخر در که موجوداتی در خصوصا باروری، بر سلنیوم به نقش توجه با

 نانوذرات افزودن کهرفت گ نتیجه توان می ها یافته این اساس بری غذایی آنها گنجانده شود. به طور کلی ها این عنصر در جیره

 ی شود.تولیدمثلی ها عملکرد شاخص بهبود سبب تواند می آالی رنگین کمان مولدین ماده قزلبه جیره  سلنیوم
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Abstract 

In this survey, the effect of selenium nanoparticles on the fecondity of the female rainbow 

trout broods (Oncorhynchus mykiss) was studied. After adaptation, fish were divided into four 

treatments in three replicates. Treatments were fed diets supplemented zero (control) 0.5, 1 

and 2 mg selenium nanoparticles per kg of diet for 60 days. After two months of feeding, the 

fecondities were evaluated by performing biometeric operations. The highest absolute 

fecondity was in breeders fed by 2 mg/kg selenium nanoparticles supplemented diet, and 

hadn,t a significant difference with the that of breeders fed diet treated with 1 mg of selenium 

(p <0.05). However, there was no significant difference between other two treatments (p> 

0.05). The highest and the lowest relative fecondity with no significant difference (p> 0.05) 

were in 2 and 1 mg selenium treatments, respectively. Also, in fish fed with different levels of 

selenium nanoparticles, an increasing trend in survival was observed with increasing selenium 

nanoparticle concentrations. Generally, selenium nanoparticles of rations improve the quality 

and quantity of egg production and reproductive performance in rainbow trout breeders. 

 

     Keywords: Diet supplemented, selenium nanoparticles, absolute fecondity, relative 

fecondity, rainbow trout  
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 چکیده 

 سال 70، مطالعه در این زمینه جدی کار اولین، )زیست طبیعی( دریایی ی منابع طبیعیزمینهبا وجود مطالعات فراوان در 

 به دریایی هاینمونه از زیادی تعداد، باشدمی مشکل دریایی هاینمونه آوری جمع که . با وجود اینشد آغاز برگمن کار با پیش

 از دریایی هاینمونه آوریع م. جکرد آوری جمع دریا ساحل ها را ازآن توانمی سادگی به که هستند دسترسی قابل راحتی

 طبیعی محصوالت پاکسازی و جداسازی آن مشکالت دلیل احتماال، که گرفتمورد توجه قرار نمی 0490 هایسال تا ساحل

 00 طول در .مطالعه در این زمینه رو به پیشرفت است 0490 دهه از، حال این. با بود زمان آن در محدود هایتکنیک با دریایی

 تولید برای ژنتیکی اطالعات از استفاده توانایی. ما ایمبوده شناختی زیست علوم در نکردنی باور رشد شاهد ما، گذشته سال

 ی رازیست محیط و صنعتی استفاده برای ژنتیکی شده اصالح هایمیکروارگانیسم و بیماری برابر در مقاوم گیاه، جدید داروهای

دارند. در این  را دارویی ترکیبات تولید توانایی که اندکرده شناسایی را دریایی میکروارگانیسم صدهامحققان  .ایمآورده دسته ب

سالمت انسان مورد  است خواص مفید و موثر جانوران دریایی برسعی شده، انجام گرفته ی مقاالت مختلفپژوهش که با مطالعه

 بحث و ارزیابی قرارگیرد.

 (.macro algae) های بزرگ، جلبکسرطانهای دریایی، زیست دارو، ارگانیسم :کلیدی کلمات

 

 مقدمه

 کاار  باا  پایش  ساال  70حدود  ،مطالعه در این زمینه جدی کار ی منابع طبیعی زیستی اولینبا وجود مطالعات فراوان در زمینه

 هاای نموناه  از زیاادی  تعاداد ، باشدمی مشکل دریا ها ازنمونه آوری جمع که وجود این . با(Bergman, 1951)شد  آغاز برگمن

 از دریاایی  هاای نمونه آوریع م. جکرد آوری جمع دریا ساحل از توانمی سادگی به که هستند دسترسی قابل راحتی به دریایی

 طبیعای  محصاوالت  پاکساازی  و جداساازی  آن مشکالت دلیل احتماال، که گرفتمورد توجه قرار نمی 0490 هایسال تا ساحل

، دریاایی  مناابع . از باشاد می پیشرفت رو به مطالعه این 0490 دهه از، حال این. با بود زمان آن در محدود هایتکنیک با دریایی

Porifera سپس  وCnidaria ،Chromophycota ،Rhodophycota ،Mollusca ، Chordata و Echinodermata  بیشاتر 

 از برخی، دریایی طبیعی محصوالت مطالعه در، متمادی های سال طول در .(MarinLit et al., 1998)  استبوده مطالعه مورد

. کناد طبیعی تاکید می شناختی زیست جدید محصوالت کشف های جدید، براین روش از یکی. اندکرده ظهور متمایز هایروش

گذر زماان از مهام    پس از او کشف این اما، با هدف معین انجام نگرفته بود شک بدون که گرفت صورت برگمن توسط اولیهکار 

 -شاد. وی آرابیناو   )داروهایی که حاصل منابع طبیعی مای باشاد(   داروهای زیستی شمار رفت و سبب کشفه ترین فعالیت ها ب
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از ترکیباات مهام در    و روناد مای شامار  ه از ترکیبات مهم دارویی ب که Cryptotethya crypta اسفنج از جدید های نوکلئوزید

 .(Bergman, 1951) شوند را به جامعه ی علمی معرفی کردپزشکی محسوب می 

 تولید داروهای زیست فعال 

 ,.Schmitz, F.J et al)داد توضای   دیگر ترکیب 900 مورد که در گرفت صورت اسچمیتز توسط تحقیقی 0440 سال در

هاای دریاایی   رگانیسممیکرواچگونه این داروهای زیست فعال از گیاهان ، جانوران و  حال این پرسش پیش می آید که .(1994

-باا داشاتن فعالیات سیتوتوکسایک حاامز اهمیات مای        دریاایی  مهرگانبی که داد مطالعات انجام شده نشان ؟ایجاد می شوند

 زیساتی  فعالیات  میازان  بیشترین دارای( Porifera ،Bryozoa ،Chordata مثال) هاراسته از برخی .(Garson,  1994)باشند

انتخاب شدند که خواص زیادی از جملاه خاصایت سیتوتوکسایک دارا     هایی که گونه است مشخص روند براساس این و هستند

-سرطانی می ضد هایفعالیت سبب می شود که دارای را هاییگونه کشف احتمال، موجودات ساکن دریا از برداری. نمونه بودند

دارای خاصایت   شده ثبت هایگونه تمام از ٪70 از باشد. بیشمیهای دریایی موثر ویژگی در انتخاب میکروارگانیسم نی. اباشند

 .به سلسله جانوران است دارویی، متعلق

 متوسط فشار) است شده ها پوشیدهاقیانوس توسط زمین سط  از ٪70 از شی. باست مهم محیطی زیست پارامتر یک فشار

 که موجوداتی. هستند سازگار (C–3◦C◦1) پایین دمای و فشار با مرجانی هایارگانیسم .(بار کیلو 0.9: هیدرواستاتیکی

، باشد سانتیگراد درجه 000 از باالتر تواندمی آن حرارت درجه که جایی، کنندمی زندگی هیدروترمال هایدریچه به نزدیک

 کاربرد، ( extremozymesهای افراطی )آنزیم نام به، موجودات این هایمیآنز. هستند باال فشار سازگار با هیپرترموفیلی و

 هایآنزیم پایدار در هایاست که جهش هددانشان  طبیعی هایاین آنزیم یمطالعات در زمینه. دارند در بیوتکنولوژی مهمی

 ,Hayashi R et al., 1996 ,1999 ,هایی می شود که در دما و فشار باال خاصیت کاتالیزوری دارندسبب ایجاد آنزیم مزوفیلی

Balny et al., 1992) رشد، گذشته سال 00 طول دراست و  گرفتهامروزه موضوع داروهای دریایی مورد بحث و مطالعه قرار 

 مقاوم گیاه، جدید داروهای تولید برای ژنتیکی اطالعات از استفاده توانایی طبق مطالعات انجام شده. استداشته نکردنی باور

. محققان استداده بدست زیست محیط و صنعتی استفاده را برای ژنتیکی شده اصالح های میکروارگانیسم و هابیماری برابر در

 ;Newman et al., 2000)د دارن را دارویی ترکیبات تولید توانایی که اندکرده شناسایی را دریایی میکروارگانیسم صدها

Jensen PR et al., 2000) مهمی  منابع توانندمی که اندکرده کشف دریایی همچون اسفنج و مرجان و... را مهرگانبی. آنها

 هایروش. آنها (Faulkner, 2000; Fenical, 2000; Hay et al., 1996) دباشن کننده پاک مواد و آرایشی لوازم،  برای دارو

 ,.Neori et al., 1999; Chen et al)د انهکرد آزمایش آبزیان حوزه در هاجلبک و هاقارچ، هاماهی افزایش را برای جدیدی

 از جهانی استفاده اند.داده توسعه منابع دریایی تشخیص برای را دور از سنجش هایی برایروش همچنینمحققان  .(1996

 یا خوراکیبرای تولید ترکیبات  بخش کشاورزی به ی آنعمدهبخش  است و دالری میلیارد چند صنعت های بزرگ، یکجلبک

 . اختصاص یافته است آلژینات و کاراژین، آگار تولید

 در هاجلبک از. آنها اندداشته غرب مدرن جوامع در را تاثیر بیشترین هیدروکلومیدها، ییایدر جلبک محصوالت انیم در

 اهمیت ها بدین ترتیب جلبککنند و می استفاده امولسیون برای آنها توانایی و آب احتباس، ای کردنژله مانند مختلفی صنایع

 از جدید ی داروهایجستجو در داروسازی هایشرکت، اخیر هایسال در .(Lobitz et al., 2000)د انکرده کسب تجاری

 در ایافزاینده طور به نیز محصوالت نی. ااندرفته دریایی جلبک جمله از، دریایی هایارگانیسم سمت به طبیعی محصوالت

 سنتی داروهای به دریایی جلبک دارویی خواص، 0490 دهه از پیش .گیرندمی قرار استفاده مورد بیوشیمی و پزشکی تحقیقات

 بیولوژیکی هایفعالیت با ترکیبات، 0440 و 0490 هایدهه طول. در (Lincoln et al., 1991)ت شده اسمی محدود عامیانه و
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طبق . بر (Mayer et al., 1993)د ش کشف هاجلبک و مهرگان بی، دریایی هایباکتری در( زیستی فعالیت) دارویی خواص یا

 آن از پس ها ودر جلبک شیمیایی مواد از درصد 09 حدود 0497-0477 های سال بین(، 0440) همکاران و ایریلند گزارشات

مدرن )انتخاب  غربالگری هایبرنامه .(Kelecom et al., 2002) اندشده کشف( درصد 99) هاقارچ و( درصد 94) هااسفنج

 برای هایینمونه. انتخاب شودانتخاب می دریایی موجودات شیمیایی زیست محیط اساس بر ها به عنوان دارو(میکروارگانیسم

 با مکانیسم هایینمونه شامل و اکولوژیکی مشاهدات اساس بر اغلب دارو توسعه در استفاده قابل بیولوژیکی هایفعالیت بررسی

 کشف هایراه از دیگر یکی. (Haefner, 2003)د باشمی محیطی فشارهای با مقابله برای( شیمیایی معموال) فرد به منحصر

-سیانوفیت های کوچک وهای بزرگ کمتر از جلبکجلبک در سموم .است دریایی سموم بررسی طریق از جدید ترکیبات

 جلبک دهنده تشکیل مواد. انددر آنها یافت شده سموم این از شماری انگشت تعداد فقط است و آبی(-ها)جلبک های سبز

 منبع به دارویی هایشرکت که آنجا. از است دارو کشف هایزمینه از دیگر یکی مردمی هایدرمان در استفاده مورد دریایی

 باال کارایی با اتوماتیک های سیستم، دارند دریایی منشاء ترکیبات از بسیاری و دارند دسترسی طبیعی محصوالت از ایگسترده

 .(Cordell, 2000)د گیرن قرار استفاده مورد جدید داروهای سریع جستجوی برای توانندمی

 کاربرد موجودات دریایی برای انسان ها

 acyclovir (ACV) های نوکلئوزیدی همچونی آنالوگوسیلهشود اما به زیاد مشاهده می انسان در Herpetic عفونت

 در( HSV)های عامل این عفونت ویروس، وجود این با. (Meyers et al., 1982; Elion et al., 1997)د شومی درمان

 (Birch et al., 1990 هستند مقاومACV در برابر  ایمنی کمبود سندرم به مبتال بیماران در و ایمنی سرطان به مبتال بیماران

(Oliver et al., 1999  هایو آنالوگ ACV های دیگری برای بنابراین باید به دنبال راه ،ها ندارنداین ویروساثری بر  نیز

 دریایی طبیعی محصوالت. کنند مهار را هارشد و تکثیر ویروس توانندمی طبیعی محصوالت از ها باشیم. بسیاریازبین بردن آن

. (Rinehart, 1989)د هستن دارویی مطلوب هایفعالیت و جدید شیمیایی ساختارهای با بیولوژیکی فعال مواد حاوی

به عنوان مثال  .(Deig et al., 1974)د آینمیبه شمار  ویروسی ضد ترکیبات از مهم منبع نیز یک دریایی هایارگانیسم

 اخیرا اند.داده شرح مپلکسیس هرپس ویروس تکثیر روی بر را آنها ترکیبات و جلبک هایعصاره مهاری اثرات محقق چندین

و نیز  حساس هایسلول در ویروسی جذب مهار طریق از( Rhodomelaceae) دنداته سیفونیا پلی آبی عصاره یافت شده که

 .(Ehresmann et al., 1977; Hayashi et al., 1996)د شومی HSV-1 از تولیدمثل مانع ممانعت از مراحل سنتز ویروس،

، خوارانهگیا توسط غذایی ایجاد شده مشکالت برای غلبه بر مشکالتی از جمله هاجلبک توسط که شیمیاییمواد  

 و شور خیلی هایآب یا و کم آبی معرض در گرفتن قرار هنگام در شدن ، خشک UV-B تابش یا خورشید نور در برابر تحمل

-فناوری منجر به  است ممکن و باشند مفید انسان برای بالقوه طور به توانندشوند میزخم، تولید می تشکیل از ناشی شرایط

 تواندمی طبیعی هایمدل در مورد قی. تحقشوند UV ضد هایکرم جدیدترین انفجار و ی ضدمانند تولید ماده جدید های

دهد.  ارامه پزشکی زیست در استفاده یا و فرد به منحصر دارویی خواص با جدید شیمیایی مواد کشف برای کارآمدتری روش

 در استفاده برای ابزارهایی و داروها و گیاهان دارویی، های دوستدار محیط زیستکشآفت عنوان به مواد طبیعی از یبرخ

 مواد کشف جلبک های بزرگ نه تنها برای شیمیایی اجزای. درک شوندمی استفاده پزشکی و دارویی، بیوشیمیایی تحقیقات

های محلی به مبانی علمی درماندارد بلکه چنین اطالعاتی ممکن است برای کسانی که عالقه مند  اهمیت درمانی جدید

 ناشناخته کلی طور های بزرگ بهجلبک  از شده جدا فعال زیستی مواد و سموم اکولوژیکی. عملکرد هستند نیز مفید باشد

به نظر . باشدمی انفجار ضد و تغذیه هایعنوان بازدارنده به عملکرد آن معموال وجود دارد که ترپنویید شامل استثنا یک. است

های زیستی فعالیت آنها آیا اما ؛هستند سازی ذخیره کربوهیدراتهای صرفا هاساکارید پلی مانند ترکیبات از یبعضرسد می
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 و in vitro آزمایشات در که دارند، همانطور( آنتی بیوتیک و ویروسی ضد خواص ویژه به) تولیدکننده هایارگانیسم مشابهی در

in vivo اکولوژیکی نقش است.شده داده نشان گیاهی و حیوانی هایسیستم از وسیعی طیف در kainoids  aplysiatoxins و 

polycavernosides است ناشناخته به طور کامل های بزرگ تقریبادر جلبک(Albertus et al., 2004). 

 

 و بحث نتایج

ی برگمن آغاز شد. در ایتدا تهیه سال پیش با کار70روی موجودات و گیاهان دریایی از مطالعه ی بر همان طور که گفته شد

 این نمونه ها کار دشواری بود ولی با گذر زمان و پیشرفت علمی این کار مقدور شد.

باشند. نرم تنان به دلیل شوند. یکی از این منابع نرم تنان میمنابع دریایی یکی از منابع مهم دارویی محسوب می 

شود. یکی دیگر از شوند. این ترکیبات سبب درمان سرطان ها میمحسوب میهای ثانویه جزو داروهای مهم داشتن متابولیت

-ها، سلولکند و با کشت دادن این سلولهای بنیادی عمل میها به صورت سلولهای آنویژگی نرم تنان این است که سلول

های اجدادی ها بصورت سلولاین سلولباشند زیرا های مختلف بدن را دارا میآیند که توانایی تبدیل به سلولهایی به وجود می

 ،ریحانه ظهیری) کنندشوند و توانایی تمایز را در تمام طول عمر خود تا لحظه ی مرگ را حفظ میبدن انسان محسوب می

 در از جلبک ها. آنها اندداشته غرب مدرن جوامع در را تاثیر بیشترین هاهیدروکلومید، دریایی جلبک محصوالت همهاز . (0049

 اهمیت کنند و بدین ترتیب جلبک هامی استفاده امولسیون برای آنها توانایی و آب احتباس، مانند ژله سازی مختلفی صنایع

ها به دلیل ها دارد. جلبکاند. مصرف غذایی یا ترکیبات دریایی نقش مهمی در پیشگیری از زوال استخوانکرده کسب تجاری

گذارد. مصرف سایر متعدد، ترکیبات اولیه و ثانویه مطلوب بر متابولیسم استخوان اثر میهای داشتن فاکتورهای رشد، اسیدآمینه

آبزیان ازجمله ماهی، میگو و....منجر به افزایش جذب کلسیم و ساخت کالژن استخوان، کاهش ساخت پروستاگالندین و یا 

-ها، باکتریتنان دریایی، قارچنرمز پوسته برخی ایی اگردد. از طرف دیگر ترکیبات ثانویهکاهش دفع دزوکسی پیریدینولین می

ها یا مهار شوند فعالیت ضداستئوپروزی از طریق تحریک تمایز استئوبالستهای دریایی استخراج میها و مرجانها، اسفنج

ترکیبات دریایی ی ها به وسیلهها همچون هرپس و سرطان. بسیاری از بیماری(0049 قنبری، زهرا) ها داردتمایز استئوکالست

 مپلکسیس هرپس ویروس تکثیر روی بر را آنها ترکیبات و جلبک هایعصاره مهاری اثرات محقق قابل درمان هستند. چندین

 ویروسی جذب مهار طریق از( Rhodomelaceae) دنداته سیفونیا پلی آبی عصاره که انددانشمندان دریافته اخیرا اند.داده شرح

تاکنون بیشترین ترکیبات . شود می HSV-1 تولید از مانع ویروسی سنتز ممانعت از مراحل همچنین و حساس هایدرسلول

تعداد زیادی از  است که تا به امروز،های نرم راسته آلکوناسه و گوگوناسه متعلق به کالس آنتوزوا تولید شدهفعال از مرجان

های زیستی ترپنومیدها از نیداریاها جداسازی شده که فعالیت استرومیدها، دی ترپنومیدها و سزکویی ترکیبات شیمیایی شامل

 .(0049 امینیخومی، زهرا) اندضدسرطانی و سیتوتوکسیک نشان داده مانند ضدمیکروبی،

ی پزشکی و ها از زاویهاند و از آنهای دریایی از گیاهان گرفته تا جانوران مورد مطالعه قرارگرفتهوردهآامروزه فر 

امید روزی که با پیشرفت بیشتر علم در این زمینه به ها پرداخته اند. ها در سالمتی انسان به بررسی آنآن دارویی و نقش

 ها از این راه درمان شوند.بسیاری از بیماری
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Abstract  

Despite of many studies on marine natural resources, the first serious study in this field 

began with Bergman's work 70 years ago. Although it is difficult to collect marine 

samples, A large number of marine samples are easily accessible, which can easily be 

collected from the seashore. The collection of marine samples from the coast until the 

1940s was not considered, this was probably due to the problems of separating and 

clearing marine products with finite techniques at that time. However, since 1940s, the 

study has progressed. Over the past 30 years, we have seen incredible improvement in 

biological sciences. We are able to use genetic information to produce new drugs, we have 

obtained resistant plants and genetically modified microorganisms for industrial and 

environmental usage. Researchers have identified hundreds of marine micro-organisms 

that are capable of producing drug compounds. In this research, which has been done by 

studying various articles, we have tried to evaluate the useful and effective properties of 

marine animals on human health.  

Keywords: Marine organisms, Biomedical, Cancer, macro algae. 

 



گاه رهزمگان – 6021ماه  بهمن 03و  92    دانش

 

 

28 
 

 ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری

 نانومواد  بر روی میکروجلبکها سمی اثر

 
 2، مرتضی یوسف زادی*1، ابوالفضل ناجی1مائده بهارلوئیان

 
 ، دانشکده علوم وفنون دریا، دانشگاه هرمزگاندریا زیست گروه شیالت و محیط 1   

 دریا، دانشکده علوم وفنون دریا، دانشگاه هرمزگانگروه زیست  2  

*   Abolfazlnaji@gmail.com 

 

 چکیده

ی شده است. زنجیره طیمح ستیزیی در مورد خطرات سالمتی و اثرات ها ینگرانافزایش اخیر استفاده از نانو مواد منجر به 

دلیل ه بباشد.  سطوح باالی هرم غذایی موجودند، میغذایی مسیر مهمی برای جذب و غنی شدن نانو مواد در موجوداتی که در 

 د و  خدمات کلیدی زیست محیطی نمی باشو زنجیره غذایی پایه و اساس اکوسیستم های آبی میکروارگانیسم ها اینکه 

کشت  سرعت دلیله بعالوه بر این، میکروارگانیسمها  .از اهمیت باالی زیست محیطی برخوردارهستند، را ارائه میدهند مختلفی

برای  موجودات مناسبی، غلظت کم مواد سمیا و حساس بودنشان به نسبت سطح به حجم باالی آنه  بودن،ارزان ،  و رشد باال

زیست توده که  ازجمله کمک به تولیدی آبی ها ستمیاکوسدر  است که جلبک ،. یکی از این میکروارگانیسمهاهستند آزمایش

بنابراین، جلبک . کند می نقش مهمی ایفاء، به خود پاالیی آب آلوده کمکو  غذایی استی مواد ها شبکهغذای اساسی برای 

 استفاده می شود.برای بررسی سمیت سموم و نانو ذرات  است که معموال شاخصی ها سمیارگانیکی از 

 ، محیطزیست دریانانومواد، میکروجلبک، اثرات سمی: یکلیدکلمات 
 

 مقدمه

. در تکنولوژی نانو، یک ذره به (Klaine et al., 2008) باشند یم نانومتر 1۱۱و  1ی در اندازه بین ابعادبا ، ذراتی نانو ذرات

این ذرات کند تعریف شده است.  و خواصش رفتار می انتقالکوچک که به عنوان یک واحد کل باتوجه به  ئشی عنوان یک

 و 1۱۱، ذرات ریز در اندازه بین نانومتر 1۱۱و  1 بین در اندازه ریزشوند. ذرات بسیار  ی میبند طبقهبیشتر با توجه به قطرشان 

 ;Taylor et al., 2013a)هستند  نانومتر 1۱،۱۱۱و  20۱۱ی بین ا اندازهو ذرات درشت در طیف نانومتر  20۱۱

Hewakuruppu et al., 2013; Taylor et al., 2013b). در  انوذراتن با توجه به طیف گسترده ای از کاربردهای بالقوه

  تحقیقات زیادی متوجه این مواد شده است. و غیره، الکترونیکیکی، نوری، های پزش زمینه

چه، به طور کلی نانو اگر .(Chen et al., 2015)به سرعت در حال توسعه است  199۱صنعت فناوری نانو از سال 

خواص  در واقع سابقه ای طوالنی دارد.ولی اثرات آنها در محیط زیست  ،اند علم مدرن در نظر گرفته شده در کشف ذرات یک

( 0۱ تا 0۱% حدود)آن مواد فله  حالت به نسبت باشد،  دارای اثرات قابل توجهی آنها می اندازه دلیل  به که  نانوذراتمتفاوت 

رود که نانوذرات اثرات بیولوژیکی متفاوت  بنابراین، انتظار می مواد فله دارند؛ نسبت بهدر نتیجه واکنش پذیری بیشتر ، باشد می

 کنند ها سطوحی را فراهم می  خواص سطحی و اندازه بسیار کوچک نانوذرات و نانولوله . ترکیبات مادر داشته باشند نسیت به

تولید با  ت بیشتر راسمی احتمالکه متعاقب آن،  متصل و حمل کنند؛را به خود های شیمیایی سمی  که ممکن است آالینده
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، حتی اگر افزایش می یابدسمیت  میزانابد، ی هنگامی که اندازه ذرات کاهش می دهند. افزایش میهای واکنش پذیر  رادیکال

های  طول سال در .et al., 2009 (Farré) (TiO2 به عنوان مثال کربن سیاه و سفید و) همان مواد در شکل فله بی اثر باشند

توانند رفتارهای بیولوژیکی سطح سلول، درون سلول و سطح  دهد که نانو مواد می نشان می اخیر مطالعات مختلف انجام شده

رفتار بالقوه و  (.;Oberdörster et al., 2005 et al., 2007;  Elder  Colvin, 2003)را تحت تأثیر قرار دهند  ها نیپروتئ

د تحت تأثیر تعداد ذرات، یورش، اندازه و توزیع اندازه، مساحت سطح، ساختار و شکل، حالت تجمع و توان می نانوذراتسمیت 

ها برای شناسایی نانوذرات، مانند روش میکروسکوپی، کروماتوگرافی، طیف  ترکیب عناصر قراربگیرد. انواع مختلفی از تکنیک

 . et al., 2009 (Farré) موجود هستند غیره، سانتریفوژ، فیلتراسیون و (spectroscopy)سنجی 

در  در اندازه خودشان به کاهش تغییر خواص اساسی فیزیکی و شیمیایی و مواد معمولیاستفاده از فناوری نانو، 

 . نانومواد به طور فزایندهامکانپذیر می سازدمقیاس نانو، ارائه مواد جدید با خواص الکتریکی، نوری و مکانیکی منحصر به فرد را 

ها، لوازم آرایشی، میکرو الکترونیک، داروسازی، حمل مواد مخدر،  برای مقاصد تجاری مانند پرکننده، کاتالیزور، نیمه هادی ای

دالر میلیارد  0/1۱ . برآورد ارزش بازار جهانی آمریکا هستنددر حال استفاده  های ضد اصطکاک ذخیره سازی انرژی و پوشش

 (. ,.Navaro et al., 2008 2009; Farré et al) رود در طول دهه آینده انتظار میو رشد سریع که  بود 2۱۱2در سال 

 

 ورود نانومواد به محیط زیست

ولی انتظار et al., 2009  (Farréهای آبی عمدتاً ناشناخته است ) انتشار نانو ذرات تولید شده به محیطروش های هرچند 

 نانو .(Keller et al., 2013)های آبی تخلیه شوند  این محصوالت عمدتاً از طریق فاضالب شهری و صنعتی به سیستم رود یم

نانوذرات موجود . Lead et al., 2009))به محیط زیست وارد می شوند منابع طبیعی و هم انسانی  طریق هم ازواره ذرات هم

              باشند موجود میبصورت کلوئید  ،کمی در طیف اندازه های با تفاوت اکخدر حالیکه در آب و  هستندذرات خیلی ریزی  ،در هوا

(et al., 2009  (Farré.  ،تولیدی از طریق انتشار عمدی و همچنین انتشارغیرعمدی مانند انتشار گازهای  نانوموادعالوه بر این

 ,Zhang and Elliott)) شوند میجریانات ضایعاتی مایع از تاسیسات تولیدی وارد محیط زیست  یا اتآالینده جوی و جامد

 اثر بر زیرزمینی و های آبپتانسیل آلودگی خاک، مهاجرت به سطح و  رسند میبه زمین  طرق مختلف به نانو ذراتی که .2006

 و دارای قدرت یونی باالتر ازبوده دریایی به طور کلی بیشتر قلیایی  ستیز طیمح. دارند را زندگی گیاهان و جانوران یک ناحیه

 توانند میساحلی جو  هایها و رسوب وانابر .از کلوئید و مواد آلی طبیعی را دارا است یا است و طیف گسترده سیستم آب شیرین

 کرویم در TiO2ر نانو ذرات به عنوان مثال، حضو. Klaine et al., 2008)) دندریایی کمک کن ستیز طیبه آلودگی مح

البته،  .(Ziolli and Jardim, 2002) سطحی ممکن است تخریب فوتوکاتالیستی آلودگی نفتی را تحریک کند یها هیال

 یها هیال کرویارگانیسم در م یشناس خطر ابتالی سم تواند میهمچنین  یا هیآزاد تولید شده توسط چنین تجز های رادیکال

های ساحلی منتشرشده  از این نظر، جلبک دریایی که به شدت در اکوسیستم .(Klaine et al., 2008) نشان دهد را سطحی

توانند به  انسانی حساس هستند، می با منبعهای مرتبط با آلودگی  ( و به خصوص به آالیندهBehrenfeld et al., 2006اند )

 بر مواد در نظر گرفته شود. بررسی اثرات نانو ذراتی دریایی بوسیله نانو ها آبعنوان یک شاخص مناسب برای آلودگی 

ی غذایی دریایی ساحلی ها شبکهها بر روی  تأثیر بالقوه آن ینیب شیپفیتوپالنکتونهای دریایی که در واقع یک گام ضروری برای 

 (. Manzo et al., 2015)کنند  ها حمایت می است که آن  هایی و در کل اکوسیستم

 موجوداتاثرات نانومواد بر 
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با موجودات  حال در مورد اثر متقابل آنها با این است ی مورد مطالعه قرار گرفتها ندهیفزادر حالی که خواص نانو ذرات به طور 

مکانیسم سمیت  ی،تحقیقات مختلف .Kahru et al., 2008)و شناخت کمی وجود دارد ) آبزی مطالعات کمی انجام شده

 Lin) بر موجودات سطوح پایین زنجیره غذایی بویژه جلبکها را مورد بررسی قرار داده اند، را یاکسیدبه ویژ نانوذرات  نانوذرات

et al., 2009).  ی ها شبکهغذای اساسی برای کندکه نه تنها زیست توده،  می ءایفای آبی ها ستمیاکوسجلبک نقش مهمی در

ی مدل رایج ها سمیارگاند. بنابراین، جلبک یکی از کن یمکمک نیز بلکه به خود پاالیی آب آلوده  کند یمرا تولید  ،مواد غذایی

(. به طور مثال مشاهده شده که نانو et al., 2011 Ji) به شمار می روداستفاده شده برای بررسی سمیت سموم و نانو ذرات 

 ,.CuO ((Aruoja et al., 2008 ، ZnO (Franklin et al., 2007) ،TiO2 (Hall et al., 2009) ،Ag (Miao et al ذرات 

2009 ،) CeO2(Van Hoecke et al., 2009) و SiO2   قادر به مهار رشد انواع جلبک هستند(Van Hoecke et al., 

2008; Fujiwara et al., 2008).  همچنین مطالعات محدودی در مورد اثرات مستقیم و غیر مستقیم نانو ذرات بر روی

 Pal et)ممکن است سبب تحریک تغییرات غشاء و افزایش تخلخل آن شود   نقرهنانو ذرات  به عنوان مثال ها وجود دارد جلبک

al., 2007; Sondi and Salopek-Sondi, 2004)های  . اثرات غیر مستقیم نانو ذرات، به طور عمده باعث ایجاد محدودیت

با موجودات و یا با  )بدلیل اثر متقابلشان ROS))1ی واکنش پذیر اکسیژن ها گونههای سمی و یا تولید  فیزیکی و یا انتشار یون

شوند. عالوه بر این، نانو ذرات ممکن است به عنوان حامل  موجود در محیط به عنوان مثال، اشعه ماوراء بنفش( می  عوامل

به عنوان مثال از محدودیت  دهند یمآالینده عمل کنند در نتیجه دستیابی زیستی دیگر مواد سمی را افزایش و یا کاهش 

اثرات سایه و  موجودات بوده که ممکن است فعالیت فتوسنتزی را به دلیل فیزیکی، تجمع نانو ذرات در سطوح فتوسنتزی

مواد آلی دیگر جذب نانو  به تجمع و ترکیب با ها آنهمچنین به دلیل ویژگی تمایل پذیری  کندکاهش دسترسی به نور مختل 

ممکن است تا حدی  . سمیت نانو ذرات هم زمانChen and Elimelech, 2007) ) رود انتظار می جلبکی های ذرات در سلول

( به Brunner et al., 2006; Franklin et al., 2007; Navarro et al., 2008شود ) ها آنسمومی از خود  منجر به آزادی

Ag)نقره یون عنوان مثال 
+
 ناشی ازو باعث استرس اکسیداتیو  کند یمی تنفسی را مهار ها میآنزآزاد شده از نانو ذرات نقره،   (

های حاوی فسفر  ممکن است به گوگرد و مولکولهمچنین (. Kim et al., 2007; Pal et al., 2007شوند ) می ROS تولید 

به کاهش  و منجر (McDonnell and Russell, 1999; Pappa et al., 2007در دفاع آنتی اکسیدانی سلول متصل شود  )

شود از سوی دیگر، آدنوزیل متیونین، سیستئین، تورین، گلوتاتیون و ...(  -s) ها مولکول غلظت درون سلولی تعدادی از

آزمون مهار  (.Hussain et al., 2005موجودات ممکن است ترکیباتی را برای پاسخ به تغییر سمیت نانو ذرات تولید کنند )

 ,.Blinova, 2004;  Radix et al)گرفته است  ی مورد استفاده قرارا گستردهبه طور  رشد جلبکی در ارزیابی ریسک آبزی

 ,.Ji et al) بستگی دارد و روش آزمون ی موجودات آزمونها گونهنانو ذرات به انواع و اندازه ذرات،  بنابراین سمیت  .(2000

2011). 

 نتیجه گیری

مهره ، بیهامیکروارگانیسمها، جلبک، از انجام شده استسمیت آبی نانوذرات  ی که طی سالیان اخیر بر رویبر اساس مطالعات 

غلظت و شکل نانومواد در تعیین  .استفاده شده استپرداختن به سمیت آبی انواع مختلف نانوذرات،  به منظور ،ها گان و ماهی

اثرات سمیت نانوذرات بر روی برخی از باشد.  مورد نیازمیپیشرفت روش شناختی بنابراین  و استمحیط زیست  دشوار

باعث آسیب دیواره سلولی ناشی از نانوذرات،   دهد بطوریکه میتاثیر قرار تحت  را موجود غشای به طور وسیعی موجودات، 

                                                 
1
 Reactive Oxygen Species 
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با  است هنوز به درستی درک نشدهنانومواد مکانیسم سمیت اگرچه  .شود از طریق دیواره سلولی می کوچکترورود نانوذرات 

متعاقب آن که در برخی موارد خواص مواد در مقیاس نانو ممکن است  باعث جذب زیستی و اینحال مشخص شده است که 

یی در ها دانهمهار رشد جلبکی بوسیله تشکیل  .شوداز جمله جلبکها  در موجودات بخصوص میکروارگانیسمها سمیت  باال

ی جلبکی و ها سلولبه دام افتادن . دهد رخ می شود یمو دور سلول حلقه  اندازد یمرا به دام  ها آنی جلبکی که ها سلول

متعاقب آن جلوگیری از رشد و همچنین عدم جذب نور و عدم دسترسی جلبک به نور کافی برای رشد )کاهش فتوسنتز و 

، تولید گونه های TiO2کلروفیل( باعث مهار رشد جلبکی میشود. همچنین بدلیل سمیت و خواص فتوکاتالیکی نانوذراتی نظیر 

 واکنش پذیر اکسیژن و استرس اکسیداتیو را میتوان شاهد بود.
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Abstract 

The recent increase in the applications of nanomaterials has led to concerns about health 

hazards and environmental impacts. The food chain is an important route for the absorption 

and enrichment of nanomaterials in organisms that are being at high levels of food pyramid. 

Microorganisms posses significant environmental importance because they are the foundation 

of aquatic ecosystems and food chain and provide key environmental services. In addition, 

microorganisms are suitable organisms due to high culture and growth rate, cheapness, high 

surface-to-volume ratio and their sensitivity to the least toxic substances. One of these 

microorganisms is algae, which plays an important role in aquatic ecosystems, such as helps 

to produce biomass, which provides essential food for the food chain, contributes to the self- 

refining water pollution. Therefore, algae are one of the commonly used indices for the study 

of toxicity of toxins and nanoparticles. 

Keywords: nanomaterials, microalgae, toxic effects 
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 چکیده

، استفاده از مواد شود می با توجه به اینکه در صنعت ساخت خوراک آبزیان از مواد همبند خنثی و فاقد ارزش غذایی استفاده 

صنایع  پسابموجب بهبود عملکرد میگوی پرورشی شود. به خصوص استفاده از  تواند می همبند جایگزین و دارای ارزش غذایی 

افزایش ماندگاری غذا در آب و کاهش آبشویی مواد مغذی در آب باعث عالوه بر  تواند می به عنوان ماده همبند  نشاسته تولید

به عنوان پسماند صنایع تولید نشاسته تحقیق حاضر بررسی مطلوبیت از هدف . شود د کیفیت خوراک میگو و عملکرد رشدبهبو

، 6، 3ی ها همبند مورد نظر با نسبت بود.میگوی وانامی پرورشی در جیره غذایی بک همبند ارزان قیمت و دارای ارزش غذایی 

مورد بررسی هفته  8در طی کرد رشد میگو عملو اده در ساخت غذای میگو اضافه شد درصد به سایر اجزای مورد استف 12و  9

روز از شروع  54ت % ماده همبند مورد مطالعه، پس از گذش12% و 9میگوی تغذیه شده با نشان داد که نتایج . قرار گرفت

میزان روز،  65س از گذشت پ .(P<54/5) در مقایسه با گروه شاهد داشت و نرخ رشد ویژه بیشتری افزایش وزنآزمایش 

نبود. این بررسی  دار معنی آماری  % بیشتر از سایر تیمارها بود اما از نظر12% و 9در تیمارهای  و نرخ رشد ویژه افزایش وزن

موجب بهبود عملکرد به عنوان بک همبند ارزان قیمت و دارای ارزش غذایی  تواند می پسماند صنایع تولید نشاسته نشان داد که 

 میگوی وانامی پرورشی شود. 

 میگو، تغذیه، رشد، همبند کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

میزان آبزی ( FAOخواروبار جهانی )براساس آمار سازمان ی مهم تولید غذای مورد نیاز بشر است. ها آبزی پروری یکی از بخش

 ثابت باقی ماندهتقریباً  ها دو برابر شده است. در حالی که میزان صید جهانی در این سال 2512تا   2553 هایسالطی پروری 

 155به  2525بیلیون تن در سال است تا سال  66بر اساس آمار فائو تولید جهانی آبزی پروری که   .(FAO, 2014)است 

 تولید میلیون تن و هند با 51چین با تولید  تولید کننده آبزیاندر میان کشورهای « 12مقاله »خواهد یافت تن افزایش  میلیون

ی جهان نیز سهم تولید سالیانه به ترتیب ها در بین قاره(. Chakravartty, 2015)میلیون تن در سال پیشتاز هستند  2/5

. (FAO, 2014)باشد % مربوط به تولید قاره اقیانوسیه می28/5آفریقا و 23/2اروپا، % 32/5% آمریکا، 88/5درصد آسیا،  39/88

 1/9به  2545کافی مواد غذایی برای مصرف جمعیت جهانی که بر اساس پیش بینی فائو تا سال تامین یک نگرانی عمیق در 

 .(Miller, 2008رسد وجود دارد )یلیون نفر میب
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از  گونه  49 2512در سال آمارها حاکی از آن است که  .باشندبزی پروری میهای مهم آسخت پوستان جزء گونه

میلیون تن در  435/2میلیون تن در دریا و  918/3 معادل میزان تولید جهانی آنها در همین سال .پرورش یافته است ها آن

و در سال کیلوگرم  5/5 رابر باب 1961است. مصرف جهانی سخت پوستان به ازای هر نفر در سال  برآورد شدهآبهای داخلی 

دهد که نشان می 2512. آمارهای مربوط به تجارت آبزیان در سال به ازای هر نفر رسیده استکیلوگرم  8/1این عدد به  2514

 و در این بین میگوی وانامی با تولید .(FAO, 2014)مربوط به تجارت میگو بوده است درصد کل تجارت بین المللی آبزیان  14

(. FAO, 2014) به خود اختصاص داده است پرورشیآبزی  هایگونه میانرتبه ششم را در  2512تن در سال  میلیون 3 حدود

 1855تولیدات آبزی پروری به خود اختصاص داده بود، با دارا بودن  از لحاظ را جهانی 18رتبه  2512ایران نیز که در سال 

 1389از سال  ،هکتار سطح مفید پرورش میگو هزار 155شمال و همچنین کیلومتر ساحل در  955کیلومتر ساحل در جنوب و 

  .(1395)کانون هماهنگی دانش و صنعت آبزی پروری،  میگوی وانامی را به طور کامل جایگزین میگوی سفید هندی کرد

جاری مزارع ی ها درصد از هزینه 85تا  35حدود  تواند می های پرورش  غذا و مدیریت تغذیه با توجه به سیستم

 و متعادل به صورت غذایی مصرفی، وجود ترکیبات اولیه مواد کیفیت به آبزیان خوراک کیفیت پرورش آبزیان را  شامل شوند.

 آن بر فرآوری چگونگی اجزاء تشکیل دهنده جیره و .دارد بستگی آن صحیح و فرآوری گونه غذایی احتیاجات با متناسب

خوش  مانند جذابیت، شیمیایی ویژگیهای و غذایی ذرات شکل و ابعاد آب، در پلت ثبات و پایداری مانند غذا فیزیکی ویژگیهای

 پلت به صورت میگو معموال غذایی جیره . است گذار تاثیر غذایی موجود عادات حتی و غذا ترکیبات دسترسی قابلیت و خوراکی

 در مواد مغذی تراکم افزایش به جمله میتوان آن از است که زیادی مزایای دارای پلت، شکل به . جیره غذاییشود می  فرآوری

 موارد کاهش آبزیان، کم برای خوراکی خوش با اجزای جذابیت در بهبود کمتر، آبشویی با میزان و راحتتر مصرف امکان نتیجه

 آماده سازی از پیش نمود اگرچه اشاره یکنواخت غذایی مخلوط به دستیابی و تولید وری  بهره بهبود جیره، گزینشی مصرف

 را غذا اول وهله در ومی بایست می باشد ضروری امری آن احتیاجات و رفتاری عادات و نظر گونه مورد شناخت آبزیان غذای

 حفظ میگو، و تغذیه ماهی در غذایی پلتهای مصرف به توجه با  .نمود تهیه پرورش ی مورد گونه عادات غذایی و نیاز با متناسب

پراکنده  زیرا ویژه ای برخورداراست،  اهمیت از آب در آن متالشی شدن  از وجلوگیری مصرف زمان طی پلت فیزیکی شکل

 باعث در رسوبات آنها تجزیه و کف استخر در مواد این ته نشینی و شده آنها عدم امکان استفاده از سبب درآب پلتها شدن

 حداکثر دارای باید ها پلت میگو در پرورش (.1381مازندران،  میگردد )افشار استخر در غیرمیکروبی میکروبی و آلودگی افزایش

 فرآیند جهت آب در قرارگیری مدت زمان طی درآب حل قابل موادغذایی ضایعات و خردشدگی و حداقل مجاز فیزیکی استحکام

 (. 1394می یابد )سوداگر و همکاران،  بهبود همبندها از استفاده با آب در پایداری غذا باشند. تغذیه

 توسط متفاوت تاثیرات با میزان همبند عنوان به ساختگی یا شده اصالح طبیعی، یها از فرآورده متعددی انواع

 بر آن تأثیر و آن در هضم موجود توان به توانایی می ها همبند انتخاب عوامل مهمترین از. گرفته اند قرار ارزیابی مورد محققین

مواد همبند مورد استفاده در جیره غذایی آبزیان آنکه مواد اولیه خنثی بوده که فاقد اغلب اشاره کرد.  ترکیب غذایی خصوصیات

حال آنکه برخی از مواد همبند مثل گلوتن گندم یا نشاسته گندم دارای ارزش غذایی برای  باشند.هرگونه ارزش غذایی می

اند. از میان در صنعت ساخت غذا به کار گرفته شدهی آلی و غیرآلی به عنوان همبند ماده 45باشند. تاکنون بیش از آبزیان می

سلولز، نشاسته، پکتین، همبندهای طبیعی بررسی شده و به کار رفته توسط محققان، بیوپلیمرها خیلی بیشتر مطالعه شدند. 

 & Kalian)یی نظیر کازئین، و سویا از مهمترین همبندهای مورد استفاده در جیره آبزیان می باشد ها کیتین و پروتئین

Morey 2009 ) یکی از محصوالت جنبی صنایع تولید نشاسته و استحصال گلوتن از غالت بخصوص گندم پسمانده ای است .

پس از تغلیظ به در این فرآیند نشاسته پسماند که از نظر ترکیب شیمیایی به مقدار زیاد به آرد گندم، ذرت و جو شبیه است. 

تحقیقات کمی در مورد استفاده از  .شود می بل استفاده در تغذیه دام و طیور تبدیل روش تبخیری توسط خشک کن به مواد قا

در خوراک  دام، طیور و آبزیان انجام گرفته است. با توجه به اینکه این ماده همبند در مقایسه با  نشاسته صنایع تولید پسماند
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به  تواند می ه از آن در جیره غذایی آبزیان پرورشی همبندهای تجاری خنثی از ارزش غذایی باالتری برخوردار است، استفاد

 بهبود عملکرد آنها کمک کند.  

پرورش آبزیان دریایی بویژه میگو در کشور، به سرعت در حال توسعه در این راستا سواالت اصلی تحقیق عبارتند از:  

احل شمالی و جنوبی کشور صورت است و در طی دهه اخیر، اقدامات عملی وسیعی جهت شناسایی استعدادهای بالقوه سو

ی مناسب از نظر منابع طبیعی، آب و هوایی می توان پرورش ها و پتانسیل ها ر جنوب ایران به علت وجود ظرفیتدگرفته است. 

با توجه به اینکه در صنعت ساخت   (.1395)ساربان،  میگو را اقتصادی تر کرد و سود به دست آمده در این مزارع را باالتر برد

، استفاده از مواد همبند جایگزین و دارای ارزش غذایی شود می خوراک آبزیان از مواد همبند خنثی و فاقد ارزش غذایی استفاده 

به عنوان ماده همبند  نشاسته صنایع تولید پسابموجب بهبود عملکرد میگوی پرورشی شود. به خصوص استفاده از  تواند می 

عالوه بر بهبود کیفیت خوراک میگو و عملکرد رشد، باعث افزایش ماندگاری غذا در آب و کاهش آبشویی مواد مغذی  تواند می 

به عنوان ماده همبند بر عملکرد میگوی وانامی  نشاسته صنایع تولید پساباستفاده از  تاثیر در مطالعه حاضر در آب شود.

 پرورشی مورد بررسی قرار گرفت. 

 ها و روشمواد 

همبند مورد نظر که پودر حاصل از . بودبخش اول این تحقیق شامل آنالیز اجزای غذایی، ساخت جیره غذایی و تغذیه میگو 

آورده  1آنالیز همبند مورد استفاده در جدول  شیرابه به دست آمده در فرآیند استخراج نشاسته از آرد گندم است تهیه شد.

شد. درصد به سایر اجزای مورد استفاده در ساخت غذای میگو اضافه  12و  9، 6، 3ی ها همبند مورد نظر با نسبت شده است.

ی ها . سپس جیرهدو وارد دستگاه ساخت پلت ش سپس اجزای جیره آسیاب شدو پس از میکس شدن به صورت همگن در آمد

تیمار و هر تیمار شامل سه تکرار  4. این آزمایش شامل شددر یخچال نگهداری ی پلی اتیلن ها ساخته شده خشک و در کیسه

. برای هر تکرار بود که در باال به آن اشاره شدتیمار حاوی سطوح مختلف ماده همبند  5شامل بک تیمار کنترل و  ها بود. تیمار

وزن بدن در  4به میزان % هفته روزانه 8لیتری قرار داده شد. میگوها به مدت  355گرمی در مخازن  8قطعه میگوی  45تعداد 

 در تعویض آب انجام شد. در بیومتری 155و به منظور خارج کردن فضوالت و باقیمانده غذا روزانه % شدندسه نوبت غذا دهی 

 شد. انجام پس از غذادهی  65و  54، 35، 14ابتدای آزمایش و روزهای 

 ی زیر برای محاسبه عملکرد رشد استفاده شد: ها از فرمول

 Wt − Wi = (g)(WG)بدن                                                                                         وزن افزایشمیزان 

 

                                                                     ضریب رشد ویژه 
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  =زمان به روز است. Tوزن نهایی و  =Wtوزن اولیه ،  =Wiکه در آن 
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و آرد گندم همبند حاصل از پسماند صنایع تولید نشاستهآنالیز  .1جدول   

 پارامتر
 درصد در ماده خشک

 آرد گندم همبند مورد آزمایش

(DM)  66/88 95 ماده خشک 

(CP) 85/15 15-12 پروتئین خام 

(ADF) 83/9 23/1 فیبر 

(NFE) 4/46 5/82 عصاره عاری از نیتروژن 

(EE)  ( چربیعصاره اتری )53/5 32/5 خام 

 48/8 52/6 خاکستر

 - 35/5 کلسیم

 - 46/5 فسفر

 - 1 سدیم

 

)برحسب همبند حاصل از پسماند صنایع تولید نشاسته درصد  12و  9، 6، 3)جیره شاهد(،  5های غذایی حاوی ترکیب جیره .2 جدول

 ها.شیمیایی آن درصد( و ترکیب

  ی غذاییجیره

 مواد غذایی شاهد درصد 3 درصد 6 درصد 9 درصد 12

 پودر ماهی 4/52 4/52 4/52 4/52 4/52

 پودر سویا 25 25 25 25 25

 آرد گندم 4/28 4/28 4/25 4/21 4/18

 روغن ماهی 6 6 6 6 6

 همبند مورد آزمایش 5 3 6 9 12

 1مکمل معدنی 9/5 9/5 9/5 9/5 9/5

cمکمل ویتامینه و ویتامین  1/5 1/5 1/5 1/5 1/5
2 

 همبند 2 5 5 5 5

 ی غذایی )درصد(ترکیب شیمیایی جیره

 پروتئین 81/39 44/36 34/38 33/38 62/38

 چربی 25/19 69/18 58/21 59/19 65/19

 کربوهیدرات 46/16 68/25 62/13 96/16 51/18

 فیبر 85/2 88/2 91/2 51/3 89/2

 خاکستر 58/8 23/9 55/11 56/15 98/15

 رطوبت 21/13 99/11 62/12 14/12 96/11

18/26 15/26 23/33 89/29 95/26  (NFE)  نیتروژن عصاره عاری از 

 
 های آماری آزمون
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در پایان دوره از روش آنالیز واریانس یک طرفه  ی رشدها بودن تاثیر تیمارهای مختلف بر شاخص دار معنی جهت تعیین 

ANOVA  تست  ها و جهت مقایسه میانگینDuncan  ها رسم نمودار % استفاده گردید. تجزیه و تحلیل آماری و4در سطح 

 انجام شد. SigmaPlotبا استفاده از 
 

 و بحث نتایج

داده نشان  2و  1 یها در شکلمیگوی وانامی تغدیه شده با سطوح مختلف همبند مورد مطالعه نتایج مربوط به عملکرد رشد 

در و وزن نهایی  اولیهو طول کل ی آزمایشی توسط میگوها مورد پذیرش قرار گرفتند. میانگین وزن ها شده است. تمام جیره

 دار معنی بین تیمارها اختالف نهایی  طول کلمیانگین در (، اما P>54/5ی نشان نداد )دار معنی هیچ کدام از تیمارها اختالف 

% همبند از طول کمتری نسبت به سایر تیمارها برخوردار 6% و 3 با تغذیه شده که تیمار طوریبه ، (P<54/5)مشاهده شد 

روز از شروع  54% ماده همبند مورد مطالعه، پس از گذشت 12% و 9بودند. همچنین نتایج نشان داد که میگوی تغذیه شده با 

روز از شروع آزمایش  65پس از گذشت همچنین . (P<54/5) در مقایسه با گروه شاهد داشتمعنی  افزایش وزن آزمایش تغذیه

(. نتایج a2نبود )شکل  دار معنی بیشتر از سایر تیمارها بود اما از نظر آماری % 12% و 9میزان افزایش وزن در تیمارهای تغذیه 

ی دار معنی به طور  روز 54% ماده همبند مورد مطالعه، پس از 12% و 9نرخ رشد ویژه نیز نشان داد که که میگوی تغذیه شده با 

روز از شروع آزمایش تغذیه، نرخ رشد ویژه  65پس از گذشت . (P<54/5) گروه شاهد داشت نرخ رشد ویژه بیشتری  نسبت به

 (.b2نبود )شکل  دار معنی % بیشتر از سایر تیمارها بود اما از نظر آماری 12% و 9در تیمارهای 

 

 
 وجودصنایع تولید نشاسته.  نهایی میگوی وانامی تغذیه شده با سطوح مختلف همبند حاصل ازاولیه و  (b) و طول کل (a) وزن  .1شکل 

 .است بین تیمارها دار معنی  اختالف  نشانه ردیف هر در همسانف غیرحرو
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 وجودصنایع تولید نشاسته. میگوی وانامی تغذیه شده با سطوح مختلف همبند حاصل از  (b)و نرخ رشد ویژه  (a)افزایش وزن   .2شکل 

 است. بین تیمارها دار معنی  اختالف  نشانه ردیف هر در همسانف غیرحرو

 
پرورش آبزیان دریایی بویژه میگو در کشور، به سرعت در حال توسعه است و در طی دهه اخیر، اقدامات عملی وسیعی جهت 

و  ها ر جنوب ایران به علت وجود ظرفیتدشناسایی استعدادهای بالقوه سواحل شمالی و جنوبی کشور صورت گرفته است. 

تر کرد و سود به دست آمده در این  توان پرورش میگو را اقتصادی یی میی مناسب از نظر منابع طبیعی، آب و هواها پتانسیل

با توجه به اینکه در صنعت ساخت خوراک آبزیان از مواد همبند خنثی و فاقد ارزش غذایی  (.1395)ساربان،  مزارع را باالتر برد

موجب بهبود عملکرد میگوی پرورشی شود. به  تواند می ، استفاده از مواد همبند جایگزین و دارای ارزش غذایی شود می استفاده 

عالوه افزایش ماندگاری غذا در آب و کاهش  تواند می به عنوان ماده همبند  نشاسته صنایع تولید پسابخصوص استفاده از 

 زینی همبندهای خنثی وگجای نتایج این تحقیق نشان داد کهآبشویی مواد مغذی در آب، منجر به بهبود عملکرد میگو شود. 

 داشت.  تاثیر مثبتی برعملکرد میگوی وانامی پرورشی نشاسته صنایع تولیدهمبند حاصل از با  آرد گندم

آن در ارتباط باشد. در مطالعه با ترکیبات موجود در  تواند می  همبنداین بهبود عملکرد رشد میگوی تغذیه شده با 

درصد جایگزین آرد  15تا  1ی مختلف بین ها تجاری و در جیرهدرصد جایگزین همبند  2حاضر همبند مورد استفاده به میزان 

مقایسه آنالیز تقریبی آرد گندم و همبند مورد آزمایش تفاوت خاصی در میزان پروتئین خام نشان نمی دهد. اما  گندم شد. 

همچنین مقدار فیبر موجود از آرد گندم باالتر بود. میزان عصاره عاری از نیتروژن در همبند مورد استفاده به طور چشمگیری 

ی قابل هضم ها از آنجا که عصاره عاری از نیتروژن نشان دهنده کربوهیدراتدر همبند در مقایسه با آرد گندم بسیار کمتر بود. 

جیره بیشتر از  ماده همبند مورد مطالعهی حاوی ها ی قابل هضم جیرهها آن می باشد، این احتمال وجود دارد که کربوهیدرات

 بهبود عملکرد میگو شود.  باعث تواند می که در اختیار میگو قرار می گیرد  ها هیدراتبوز کرو انرژی بیشتری اوده ب شاهد

به عنوان ماده همبند در جیره آبزیان انجام نشده پسماند صنایع تولید نشاسته تاکنون مطالعه ای در زمینه استفاده از 

و تاثیر آن بر عملکردهای مختلف آبزیان انجام تفاده از همبندهای مختلف مطالعات مختلفی در زمینه اساست. با اینحال 

و (CMC) سلولز  متیل تأثیر استفاده از سه ماده همبند شامل نشاسته ذرت، کربوکسی(، 1394حسینی و همکاران )گرفتهاست. 

درصد کنجاله سویا( در مقایسه با یک جیره غذایی تجاری بر عملکرد رشد، پایداری پلت و ترکیب  52حاوی ) فرمالدهید اوره

ها، عملکرد رشد و  در مجموع با توجه به نتایج پایداری جیرهرا مورد بررسی قرار دادند. شیمیایی بدن میگوی سفید غربی 

نشاسته ذرت همبند مناسبی  عنوان شد کهبا همبندهای مختلف ای و همچنین ترکیبات شیمیایی میگوهای تغذیه شده  تغذیه

تاثیر نوع و غلظت شش نوع  2013درسال Molina-poveda و Arguello-guvara  .باشد برای ساخت جیره این میگو می
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g.kgهمبند آگار، سدیم آلژینات، نشاسته،ژالتین،گلوتن گندم و آرد جلبک در دوغلظت
-1

g.kgو  35 
دریافت و  را برثبات، 145-

 ی مولدین میگوی وانامی بررسی کردند. ها قابلیت هضم غذا در جیره

g.kgبهترین ارزیابی از لحاظ قوام در آب در جیره حاوی سدیم آلژینات و گلوتن گندم با غلظت 
حاصل شد و  145-

تن بعنوان همبند بدست بهترین هضم پذیری پروتیین و ماده ی خشک با جیره ی حاوی گلوتن گندم و مخلوط آلژینات و گلو

g.kg آمد. در نتیجه جیره ای با
و همکاران  Palma .شود می گلوتن گندم بعنوان همبند برای مولدین وانامی توصیه 145-

 Palaemonetesو آگار را بر رشد دو گونه میگوی  1لیگنوزول یها (، تاثیر افزودن دو همبند بدون ارزش غذایی به نام2558)

varians وPalaemon elegans   مورد بررسی قرار دادند. در پایان آزمایش گونهP. elegans  رشد بیشتری را نسبت به گونه

P. varians .از خود نشان داد. استفاده از لیگنوزول و آگار ازطریق میکروهمبندسازی در این تحقیق توصیه شد Liu  و

، ژالتین و کربوکسی متیل (Car)، کاراژینان (SA)ات نوع همبند مختلف شامل سدیم آلژین 5تاثیر  2558همکاران درسال 

بررسی کردند. نرخ رشد ویژه اختالف   Cynoglossus semilaevisرا بر عملکرد رشد و بقا در کفشک  (CMS)سلولز سدیم 

ه حاوی نشان نداد. ماهی تغذیه شده با جیر SA، ژالتین و CMSی حاوی همبند ها ی را در بین تیمار شاهد و جیرهدار معنی 

CAR داشت.  ها نرخ رشد ویژه ی کمتری نسبت به دیگر جیرهPeikflorida ( تاثیر استفاده از جلبک 1996و همکاران )

Kappaphycus alvarezii   وGracilaria heteroclada   آرد 4% نشاسته ی ذرت و 4بعنوان جایگزین همبند حاوی %

بیشترین  K. alvareziiی حاوی سطوح مختلف ها مورد بررسی قرار دادند. جیره P. monodonگندم در جیره غذایی میگو 

را نسبت به گروه شاهد داشت. همچنین عنوان شد که استفاده از جلبک بعنوان همبند در جیره غذایی  SGR افزایش وزن و

 فضوالت ارگانیک غذا را به حداقل برساند. تواند می میگو 

به عنوان بک همبند ارزان قیمت و دارای ارزش  تواند می پسماند صنایع تولید نشاسته شان داد که در مجموع نتایج این بررسی ن

 میگوی وانامی پرورشی شود. موجب بهبود عملکرد غذایی 

 تشکر و قدردانی

 نیرومنداسالمی و همچنین آقای مهندس  مرکز بازساری ذخایر آبزیان کالهی به خصوص آقای از کارشناسان و پرسنل محترم 

 م.بجهت همکاری صمیمانه آنها در انجام این پژوهش کمال تشکر و قدردانی را دار
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Abstract 

The replacement of binders without nutritional value with nutritive value binders can improve 

the farmed shrimp performance.  Using starch production by-products as binder might 

improve the stability and quality of food, reduce the nutrient leaching, and improve the 

growth performance of shrimp.  The aim of this study was to examine the desirability of 

starch production by-products as a low-cost and nutritive binder in the diet of Pacific shrimp. 

The binder was applied to the diet at the levels of 3, 6, 9 and 12%, and the growth 

performance of shrimp was examined in 8 weeks. After 45 days, the shrimp fed diet with 9 

and 12% binder showed significantly improved weight gain and SGR compared to other 

treatments including control group (p>0.05). Moreover, after 8 weeks, the shrimp fed diet 

with 9 and 12% binder showed higher weight gain and SGR compared to other treatments, but 

it was not statistically significant. Altogether, this study showed that the starch production by-

products could be applied as a low-cost and nutritive binder in the diet of farmed shrimp and 

improved its performance.  

Keywords: shrimp, feeding, growth, binder 
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ماده فعال و غیر فعال  Rutilus frisii kutumسفید  ماهی ریزترکیبات شیمیایی در سنگریزه شنوایی

 تولید مثلی

 مائده قربان خواه مریدانی،  معصومه لطفی چهارده،  *علی بانی

 ، رشتعلوم پایه، دانشگاه گیالنگروه زیست شناسی، دانشکده 

* bani@guilan.ac.ir 

 چکیده 

 Rutilus frisiiدر اتولیت ماهی سفید  Sr:Baو  Sr:Ca  ،Ba:Caی ها و همچنین نسبت Caو  Sr ،Baمیزان عناصر کمیاب 

Kutum  ماده فعال و غیر فعال تولید مثلی پنج ساله، به منظور مطالعه تاریخچه مهاجرتی تولید مثلی این ماهیان توسط دستگاه

ICP-MS های بهمن و اسفند در ماه آنرودخانه منتهی به  یک اندازه گرفته شد. نمونه آب و ماهیان از نواحی جنوبی دریاچه خزر و 

  Sr:Caداری در نسبت مثلی فعال و غیرفعال اختالف آماری معنی ن دو گروه ماهیان ماده تولیدآوری شدند. مقایسه آماری بی جمع

که ماهیان ماده تولید  داللت برآن دارد دار مشاهده شد و تفاوت معنی Sr:Baو  Ba:Caی ها که بین نسبت در صورتی نشان نداد.

 کنند.  را تا داخل رودخانه همراهی کرده اما در تولید مثل شرکت نمیدسته ماهیان ماده تولید مثلی فعال احتماال مثلی غیر فعال، 

 .مثلی تولید توقف اتولیت، استرانسیوم، باریوم، کلسیم،:  کلیدی کلمات

 مقدمه

سخت کلسیمی ماهیان درساختارهای ( trace elementsهای اخیر علم بیولوژی استفاده از ریزترکیبات شیمیایی ) یکی از پیشرفت

های مختلف آبی بوده اند،  سازی ماهیانی که در محیطاتوانند بطور بالقوه برای جد نشانگرهای طبیعی است. این ترکیبات میبعنوان 

ترین ساختارهای کلسیمی استفاده شده برای تمایز ذخایر و مطالعات حرکتی ماهیان محسوب می  ها اصلی به کار برده شوند. اتولیت

(. ترکیبات شیمیایی اتولیت ثبت دائمی از Campana, 1999)باشند  درون گوش داخلی معلق می شوند که در مایع اندولنفی و در

  (.Ruttenberg et al., 2005شرایط محیطی که ماهی تجربه کرده است را نشان می دهد )
( مهاجر Anadromous)یک ماهی رودکوچ   (Kamensky, 1901  Rutilus frisii kutum) ماهی سفید دریای خزر 

(. در Shafiei-Sabet et al., 2009) کند ریزی می در دریای خزر تخمهر ساله که دارای چرخه تولیدمثلی سالیانه بوده و  باشد می

( در جمعیت ماهی سفید مشاهده شده Skipped spawningهای اخیر توقف تولید مثلی یا همان نقص در تولید مثل سالیانه ) سال

ریزی در ماهیان استخوانی ممکن است بطور سالیانه اتفاق  مطالعات قبلی نشان داده اند که تخم .(Kashefi et al., 2012)است 

ی دریایی نیز مشاهده شده ها شود اما به میزان کم در گونه نیافتد و این پدیده عمدتا در ماهیان آب شیرین و آنادروموس دیده می

  .(Glenn et al., 2017; Seitz et al., 2016)است 
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 Spawning) مثل غفلت از تولیدو  (Milton et al., 2005)( non-participationهای عدم مشارکت ) پدیده

omission( )Conrath, 2017) دهد که شرایط  به کار برده شده است. شواهد بدست آمده نشان می نیز برای بیان توقف تولیدمثلی

 Rideoutها شود ) و متعاقب آن شکست در تولیدمثل در برخی از سال تواند باعث توقف توسعه گامت ماهیان نامساعد محیطی می

and tomkiewicz, 2011). های محیطی از عوامل اصلی بروز  عواملی همچون کمبود انرژی، درجه حرارت پایین، آلودگی و استرس

 (.Loher and Seitz, 2008شوند ) پدیده توقف تولیدمثلی در ماهیان محسوب می

( استرانسیوم و به میزان Campana 1999ی شنوایی ماهیان )ها ترکیب شیمیایی موجود در سنگریزه از سی و یک ریز

میزان . شوند ی مختلف آبی با درجه متفاوت شوری استفاده میها کمتری باریوم، دو عنصری هستند که برای تشخیص زیستگاه

باشد  مقایسه با آبهای شیرین به ترتیب بیشتر و کمتر می پراکندگی دو عنصر استرانسیوم و باریوم در آبهای شور )دریایی( در

(Eldson et  al., 2008 .) بنابراین ترکیبات استرانسیوم و باریوم اتولیت ماهی همچون سفید که به دلیل مهاجرت تولیدمثلی

این تحقیق با هدف  .قرار گیردبایست تحت تاثیر محیط  شود قاعدتا می ای جابه جا می های دریایی و رودخانه سالیانه، بین محیط

 انجام شد. فعال و غیر فعال تولید مثلی مقایسه میزان ریز ترکیبات شیمیایی میان دو دسته ماهی

 

  هامواد و روش

 پنج ساله عدد ماهی سفید ماده بالغ 03( انجام گرفت. مثلی )بهمن و اسفند ی تولیدها گیری از ماهیان سفید بالغ در طول ماه نمونه

غرب دریای خزر جمع  های جنوب از نظر تولید مثلی( توسط تور پره از آبقطعه ماهی فعال ) 51ی غیرفعال و قطعه ماه 51شامل 

آوری شد. ماهیان غیر فعال تولیدمثلی با توجه به عدم برآمدگی در قسمت شکمی در اثر عدم توسعه گناد و سایر خصوصیات 

تخاب شدند. به علت غیر ممکن بودن تشخیص ماهیان خنثی در خارج از فصل تولید مثل، ان (Kashefi et al., 2012مرفولوژیک )

س از شکافتن سر استخراج پهای چپ و راست هر یک  ها جدا شده و اتولیت مثل صید شدند. سر ماهیها در فصل تولید تمام نمونه

به محل صید ماهیان در ساحل دریای خزر، نمونه برداری های آب با سه بار تکرار از آب دریای خزر و رودخانه منتهی  نمونه شدند.

درصد فیکس 2( HNO3سپس با اسید نیتریک ) .میکرونی عبور داده شدند 51/3 نگیهای نایلونی سر سر ها از فیلتر شدند. این نمونه

 جفت پالسمای منبع با جرمی سنج طیف دستگاه از آب، و اتولیت یها نمونه در ریز ترکیبات شیمیاییگیری  جهت اندازه شدند.

 مدت به ها نمونهشد.  حل درصد 03( HNO3)اسید  نیتریک میکرولیتر 23 در اتولیت نمونه. شد استفاده ،(ICP-MS) القایی شده

 آب با شده هضم یها نمونه حاوی یها ویال ،ها نمونه کامل هضم از بعد و شدند داده قرار Ultrasound دستگاه در دقیقه 03

در وزن  عناصر شدند. درصد منتقل ICP-MS دستگاه به آنالیز برای نهایت در و شدند رسانده لیتر میلی 0 حجم به دیونیزه

عدد فلس از ناحیه باالی خط جانبی و زیر باله پشتی  53جهت تعیین سن ماهیان تعداد  اندازه گرفته شدند.( %W/Wo) ها اتولیت

 ( تعیین شد.Anuuliهای سالیانه ) بر اساس حلقه ها در زیر لوپ مجهز به نور از پایین، سن نمونه ها جدا شد. پس از قرار دادن فلس

 

 تجزیه و تحلیل آماری

-Kolmogoravاسمیرنوف)-های کولموگروفها به ترتیب با استفاده از آزمون ها و همگنی واریانس گروه نرمال بودن داده  

Smirnov و لون ) (Leven Test بررسی شد. در مواردی که نرمال بودن داده ) ها استفاده  ها تایید نشد از تبدیل لگاریتمی داده
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های آماری پارامتریک استفاده شد. جهت بررسی  های لگاریتمی گرفته شده دارای توزیع نرمال بودند و بنابراین از آزمون شد. داده

 استفاده شد.  مستقل tاز آزمون وجود اختالف بین ماهیان سفید ماده فعال و غیر فعال 

 

 در آب دریای خزر و رودخانه منتهی به آن Caو  Ba ،Srغلظت عناصر  -1جدول 

 محاسبه شده است(. mg/L)غلظت این عناصر بر واحد  

 

 

 

 و بحثنتایج 

در آب رودخانه به میزان اندکی باالتر از دریای  Baدر آب دریای خزر نسبت به رودخانه باالتر بود. اما غلظت  Srو  Ca غلظت عناصر 

 (.5)جدول  خزر بود
 

 در اتولیت  ترکیبات شیمیایی ریزدرصد وزنی 

م کل ودو دسته ماهی از نظر میزان استرانسی داری بین این ، تفاوت معنیاتولیتبا وجود اختالفات جزئی در میزان استرانسیوم   

  بودکمتر از ماهیان غیر فعال  اندکیماهیان سفید ماده فعال  اتولیت میزان باریوم کل .( =P7  ,df=53/5t , <50/5( وجود نداشت

(50/5, P <8, df=88/7t= -). 50/5) بین میزان کلسیم کل در دو نوع ماهی تفاوت معنی دار وجود نداشت,P > 8,df=  

33/1t=- .) 

 در ها ( عناصر کل و نسبتW/Wo%)نی زمیانگین درصد و -2جدول 

 .اتولیت ماهی بالغ سفید 

/ وضعیت تولید مثلی

 عناصر
Sr Ba Ca 

 05/53 33321/3 51/3 فعال

 50/52 33313/3 00/3 غیر فعال

 

 ± 33350/3غیرفعال تولید مثلی به ترتیب  ودرصد وزنی نسبت استرانسیوم به کلسیم ماهیان سفید ماده فعال تولید مثلی میانگین 

 df=00/5, t= 31/3P ,8) دی دیده نشدار . بین میزان نسبت استرانسیوم به کلسیم تفاوت معنیبود  337/3 ± 33577/3و   355/3

 فعال بود برابر بیشتر از ماهیان سفید ماده 2کلسیم در ماهیان سفید غیرفعال تولید مثلی  الف(. نسبت باریوم به. 5) نمودار  (<

(31/3,P <  8,df=  08/7 t=.)  بود. در حالی که  3333318/3 ± 33333522/3این نسبت برای ماهیان سفید فعالمیانگین

ب(. نسبت استرانسیوم به باریوم .5)نمودار بود 3333558/3 ±333333000/3مثلی  این میزان برای ماهیان غیرفعال تولیدمیانگین 

 Sr Ba Ca مکان  /    عناصر

 0/82 30/3 52/5 دریا  

 8/17 38/3 10/3 رودخانه 
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 (.=P <  8,df=  70/1 t,50/5) مثلی بود برابر این نسبت در اتولیت ماهیان ماده غیرفعال تولید 0ماهیان سفید فعال تقریبا 

بود )نمودار  008 ± 00/003مثلی  برای ماهیان سفید ماده غیرفعال تولید و 5053 ± 07/002در ماهیان فعال این نسبت میانگین 

 ج(. .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rutilus frisii) در ماهی سفید ریز ترکیبات شیمیایی( نسبت W/Wo) خطای استاندارد( درصد وزنی ±میانگین ) ج(.-)الف 1نمودار 

kutumالف(  ( ماده فعال و غیر فعال تولید( مثلیSr:Ca  )ب(Ba:Ca  )ج(Sr:Ba  عدد بود 1برای هر دسته ها  . تعداد نمونه (1=n.) 

 

را بین محیط لب شور دریاچه خزر و محیط شیرین رودخانه تایید  Caو  Sr ،Baنتایج این تحقیق وجود تفاوت بین میزان عناصر 

به ها  بر اساس پروفایل ثبت شده بر روی اتولیت، عقیده بر این است که ترکیبات شیمیایی اتولیت  در شرح حرکات ماهی .می کند

با  2350و همکاران در سال  Doubleday .کند می رموازات پارامترهای محیطی، عمدتا شیمی آب و تا حدودی دما و شوری تغیی

و کاد موآری  Macquaria ambigua سوف طالیی ،Bidyanus bidyanus ای کار بر روی سه گونه ماهی آب شیرین؛ سوف نقره

Maccullochella peeliiبر روی 0-5تغذیه،  است ولیآب منبع اصلی عناصر رسوب کرده در اتولیت  چهگر؛ نشان دادند که ا %Sr 

فرض قوی بر این است که میزان پایین استرانسیوم به کلسیم با آب شیرین  .اتولیت ماهیان تاثیر دارد Ba% بر روی میزان 20-53و

که به طور کلی رابطه منفی بین نسبت  یابد. در صورتیی با شوری دریایی افزایش می ها در ارتباط است و با حرکت ماهی به محیط

م در وغلظت عنصر باری ،در تحقیق ما (Eldson and Gillanders, 2005).باریوم به کلسیم اتولیت و شوری گزارش شده است 

بسیار اندکی آب شیرین رودخانه اختالف  mg/L 38/3بوده که در مقایسه با غلظت  ppt 50 ،mg/L 30/3دریای خزر با شوری 

بین عناصر در محیط دریای خزر و رودخانه منتهی به آن، به اندازه تفاوت  ها توان اظهار داشت که میزان تفاوت بنابراین می داشت.

 Elsdon andنتایج تحقیقات  . البتهیستریزد باال ن ها می که به اقیانوس هایی های اقیانوسی و رودخانه حیطعناصر بین م

Gillanders   که عناصر بیانگر این موضوع بود  2331در سالSr ، Ba ،Ca و Mg  در مقادیر بسیار اندک هم میتوانند در داخل

رسوب کرده و به ثبت برسند. ترکیبات استرانسیوم و باریوم  ها و فلس ها ماهیان مانند اتولیت، خارها، استخوانساختارهای کلسیمی 

ی دریایی و رودخانه ای جا به جا می شود،  ها ی تولیدمثلی سالیانه، بین محیطها هاجرتو کلسیم اتولیت ماهی سفید که به دلیل م
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در اتولیت دو دسته ماهی سفید ماده فعال و غیر  Sr:Caکل و نسبت  Srقاعدتا باید تحت تاثیر محیط زندگی آنها باشد.  غلظت

ی موجود ها از تفاوت ؛اتولیت و شوری آب وجود دارد Srنداشتند. از آنجاییکه رابطه مثبتی بین  داری معنیفعال تولید مثلی تفاوت 

 Secor (and) ی آب شیرین و آب شور استفاده می شودها بین محیط ها ، عموما برای پی بردن به حرکات ماهیها اتولیت Srدر

Rooker., 2000. 

دو دسته ماهیان فعال و غیرفعال تولیدمثلی ماده سفید، می تواند بیانگر وجود هر دو  Sr:Caعدم وجود تفاوت بین نسبت 

یی با شوری یکسان و بصورت یک دسته واحد باشد. ماهی سفید به دلیل تولیدمثل وارد رودخانه می شود، ها دسته ماهی در محیط

قاعدتا نمی بایست وارد رودخانه شده و در صورتیکه در دریا  ماهی ماده غیر فعال تولید مثلی که شرایط تخم ریزی را ندارد بنابراین

ان فعال تولیدمثلی باشد. این در اتولیت ماهی Sr:Caباالتر از میزان می بایست اتولیت این دسته از ماهیان  Sr:Caباقی بماند میزان 

هم وجود دارد، با مطالعات انجام  ها آن یه مطرح شده برای ماهی سفید، برای چندین گونه ماهی مهاجر که توقف تولیدمثلی درفرض

نتیجه گرفتند که از بین ماهیانی که به مناطق  2338در سال  Seitzو  Loher  .به اثبات رسیده است ها شده بر روی همان گونه

که حتی نشان داد  2331در سال  Rideoutهمچنین  کنند. نمیتولید مثلی مهاجرت میکنند تعدادی از آنها در تولید مثل شرکت 

کارشناسان  اطالعات ماهیانی که توقف تولیدمثلی داشتند در مهاجرت شرکت نموده و ماهیان تولیدمثلی را همراهی می کنند.

ی بزرگی همچون سپیدرود داللت بر ورود ماهیان غیر فعال به رودخانه در فصل تخمریزی دارد. این دسته از ها شیالت در رودخانه

ازسازی ذخائر ماهی سفید گرفته فعال تولید مثلی در سبد صید مولدینی که برای تکثیر مصنوعی و بماهیان هم همانند ماهیان 

در سالی که صید شده اند در تولید مثل  حداقلل تولید مثلی که به علل گوناگون ماهیان سفید ماده غیر فعا. شوند، وجود دارند می

این دسته به همراه دسته ماهیان  .تمام وقت خود را صرف تغذیه و ذخیره انرژی برای سال بعد می کنند و قاعدتا شرکت نمی کنند

 Sr:Caشوند و نتیجه این همراهی، عدم تفاوت در میزان  برای تولید مثل وارد رودخانه می و نه نیازهای تغذیه ایبرای  احتماال فعال

 .  باشد اتولیت این دو دسته ماهی می

بیشتر موارد، تحقیقات انجام گرفته بر روی توقف تولیدمثلی ماهیان، ارتباط بین ظهور ماهیان غیرتولیدمثلی و جریان در 

با این همه تحقیقات بیشتری الزم است تا اطالعات بدست آمده از  (.Folkvord et al., 2014انرژی را به تصویر کشیده است )

به  .تحقیقات جدید تصویر بهتری از وضعیت و رفتار تولید مثلی ماهی سفید را نشان دهدترکیبات شیمیایی اتولیت در کنار نتایج 

ماهیان ماده غیر فعال تولید مثلی، ماهیان فعال  طور کلی با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق می توان نتیجه گرفت

نکرده و تنها از موقعیت بهتر مناطق مصبی و رودخانه از  تولیدمثلی را تا داخل رودخانه همراهی می کنند اما در تولید مثل شرکت

 کنند. نرژی برای سال آینده، استفاده مینظر پراکنش مواد غذایی برای باال بردن شانس تغذیه و ذخیره کردن ا
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Abstract 

To study the spawning migration of five-year-old reproductive and non-reproductive female 

kutum ,Rutilus frisii kutum, we examined the trace elements of Sr, Ba, Ca and the ratios of Sr:Ca, 

Ba:Ca and Sr:Ba in their otoliths using ICP-MS. Water and fish samples were collected from the 

southern part of the Caspian Sea. Statistical comparisons between reproductive and non-

reproductive female kutum did not reveal significant difference in the ratio of Sr:Ca but showed 

significant difference in Ba:Ca and Sr:Ba ratio. The Result supports this hypothesis that non-

reproductive female kutum entere rivers along with their reproductive counterparts but they did 

not participate in reproduction. 

Keywords: Otolith, Sr, Ba, Ca, Skipped spawning 
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 (در سواحل خلیج فارس )بندرعباس  Virgularia gustavianaمعرفی آناتومیک قلم دریایی گونه 
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 چکیده

 یقلم ها ینمونه ها باشند. یبه بستر م دهیو چسب کیجانوران بنت نیابوده که  گروه خاص ازانتوزوآها کی ییایدر یقلم ها 

  1331تابستان تیرماه ر کامل در فصل زفارس در زمان ج جیخور سورو در خل یرو مدزج نیدر منطقه ب یبا گشت زن ییایدر

نتایج حاصل ،قلم دریایی جمع آوری  قرار گرفتند. یورد بررسها م کولیو اسپ یولوژ. نمونه ها از لحاظ مورفندشد یورآجمع 

می باشد که دارای تقارن دو طرفه و اجزای برگ  Virgularia gustavianaو گونه  Virgularridaeبه خانواده  متعلق شده 

دریایی و  مانند پولیپ مشخص ،کوتاه و دارای تراکم زیاد در راچیز است. این پژوهش جهت شناسایی جنس و گونه قلم

 ساختار آناتومیک آن در سواحل ایرانی خلیج فارس محسوب می گردد.

 بندرعباس خورسورو، خلیج فارس ، ، virgularridae، قلم دریاییکلمات کلیدی: 

 مقدمه 

خانواده  11راسته پناتوالسه آ از  قلم های دریایی گروهی از جانوران متعلق به شاخه مرجانیان و شامل چندین راسته می باشد.

  .(Williams, 2011)ها را به خود اختصاص داده است تشکیل شده و گروه بزرگی از اکتوکورال گونه  114جنس و تقریبا  11

ساختار کلی قلم های دریایی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم توسط پیشگامان اقیانوس شناسی بطور نسبی تا حدودی 

. تکنیک های بافت شناسی پیشرفته اطالعات بیشتری از آناتومی داخلی و (Hickson, 1937; Dolan, 2008)بررسی شد 

مانند بقیه اوکتوکورال ها از سه الیه . قلم های دریایی (Dolan, 2008)زیست شناسی گامتوژنیک قلم های دریایی ارائه کردند 

میس( و الیه میانی )مزوگال( تشکیل شده است. مزوگال قسمتی است زایشی: الیه خارجی )اپیدرمیس(، الیه داخلی )گاسترودر

 .(Williams, 2011)که بوسیله سلولهای آمیبی ویژه به نام اسکلروبالست شکل گرفته است 

عملکرد اختصاصی پولیپ ها و یکپاارچگی   ،کلنی یدگیچیپ لحاظ به ها اکتوکورال نیتر شرفتهیپ از ی دریاییها قلم

و در واقع یکی از جالبترین مگابنتوزهای غیر متحرک در  (Bayer, 1973; Brusca and Brusca, 2003)کلنی ها می باشند 

 کاه  شاود  یما  لیتشاک  (  oozooid) اووزوییاد  به نام بزرگ، هیاول پیپول کی از بالغ های دریایی می باشند. کلنی های محیط

 داشاتن یاک پادانکل    فرد به منحصری ویژگی اقلم های دریایی دار نیهمچن .دهد یم گسترش یمرکز محور در را یکلن طول

(peduncle) کیستالتیپر انقباضات با است ممکن . پدانکل(1)شکل  قرار داردویید اووز می باشند که در بخش مجاور یعضالن 

و عملکردی لنگرمانند برای کلنی دارد که بوسیله آن می تواند به درون بسترهای نرم همانند شن، گال   ابدی کاهش ای گسترش
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 پیا پول جااد یا موجا  ناام دارد و   (Rachis)راچیز   هیاول پیپول دورتر هیناح. (Dolan, 2008)و یا لجن های مغاکی فرو رود 

پولیپ های اتوزوئید از نوع تغذیاه ای مای باشاند در     :دنشو یم بدن وارهیددر  یجانب زدن جوانه توسط کیورفیمد هیثانو یها

حالی که سایفونوزوئیدها پولیپ هایی هستند که در گردش آب درون کلنی نقش دارند و کمک می کنناد کاه کلنای وضاعیت     

رشاد   در(  Acrozooid آکروزویید) . همچنین پولیپ(Dolan, 2008; Williams, 2011)عمودی و قائم خود را حفظ کند 

. همچناین دارای یاک   (Williams et al., 2012)نقاش دارد    pteroeidesغیرجنسی و جوانه زدن در بعضی گونه ها مانناد 

محور میله ای مرکزی از جنس کربنات کلسیم که بیشتر نقش حمایتی از کلنی دارد که در آن مقطع عرضی به شکل دایره ای 

 این محور  Renilla ،Echinoptilum ،Actinoptilumمانند جنس های:  یا چهارگوش می باشد بعضی از قلم های دریایی

 ,Dolan)اغل  اسکلریت های آهکی در بخش مزوگله قلم های دریایی که دارای نقش حمایتی هساتند وجاود دارد    را ندارند .

و در گونه های مختلف به شکل های متفاوتی دیده می شود. اسپیکول ها یا اسکلریت ها اجسامی کوچاک، مشاخص و    (2008

عموما کریستالهای سوزنی شکل آهکی هستند که از نظر اشکال متنوع می باشند که می تواند به شکل هایی مانند میله،کمان، 

 .(Kotpal, 1996)ثلث باشند لنگر،کلنگ،کریستال های برف، ستاره، صلی ، سوزن و م

اگرچه همه قلم های دریایی دارای ساختار پایه ای که در باال شرح داده شد می باشاند، شاکل هاای کلنای کاامال باا       

توجه به تکامل و بویژه سازگاری با محیط زیست خود متفاوت است. قلم دریایی تختخوابی از لحاظ ریختی با داشاتن راچایس   

برای زندگی در نواحی با بسترهای آشفته سازگار شده اند که این نوع مورفولوژی سب  نیااز کمتاری   های گسترش یافته افقی 

 ,Kastendiek)برای مقاومت در برابر جریان آب می شود نسبت به قلم های دریایی که بصورت عماودی گساترده شاده اناد     

1976) . 

که در منطقه بین جزر و مدی در سواحل خلیج   Virgularia gustavianaاین تحقیق معرفی آناتومیک گونه  در

 فارس )استان هرمزگان ( یافت می شود صورت گرفته است .

 

                                    

 مواد  و روش ها 

و عرض  1132331 ییایطول جغراف با  )در ساحل سورو  یرومدزج نیدر ساحل منطقه ب یبا گشت زن ییایدر یقلم ها

است  یو ماسه ا یسواحل گل  یسورو داراساحل شدند.  یجمع اور 1331در تیر ماه  -2شکل  - (  2131111 ییایجغراف

 .شوند یم دهید یجذرو مد نییاز ساحل در قسمت پا یمختلف یجانوران بصورت پراکنده در  قسمت ها

ریخت شناسی کلی قلم . 1شکل 

 (Dolan, 2008) های دریایی
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وزن هر  کولیس و و  مطالعات بیومتریک شامل اندازه گیری طول و قطر بدن قلم دریایی توسط تخته بیومتریپس از انجام     

سپس نمونه ها جهت تثبیت گرم اندازه گیری ثبت و عکس گرفته شد. 4341قلم دریایی را به وسیله ترازوی دیجیتال با دقت 

تکمیل فرایند تثبیت از محلول بوئن درون لوله های فالکون درب دار محتوی محلول ثبوت بوئن قرار داده شد.نمونه ها پس از 

 14خارج کرده بررسی ریخت شناسی انجام شد عکس گرفته سپس نمونه ها تا انجام مراحل بعدی )شناسایی بافت (در الکل %

 نگهداری شدند.

 تایجن

در سراسر بدن دو طرفه است. دارای تقارن دو طرفه است .تقارن اندام محوری در این جانور    Virgularia gastavianaگونه 

محور بدن کوتاه بوده و در سراسر طول کلنی وجود داشته و به صورت گرد دیده شد.اجزائ برگ مانند پولیپ مشخص و کوتاه 

باشد. قلم های دریایی زیر استریو میکروسکوپ با دقت مطالعه و اندام های اتوزویید.  و دارای تراکم زیاد در راچیس می

 عکس برداری گردید. 14سیفوزویید. تنداکل و برگ های پولیپ با بزرگنمایی 

های عدد اتوزویید بود. سایفونوزویید در بخش میانی یا راچیس و در میان مجموعه پولیپ  34تا  1هر پولیپ برگ مانند دارای 

 (.1و  1و  3)شکل های  برگ مانند دیده شد

 1در جدول منطقه ساحلی سورو در بندرعباس   (virgularia gustaviana) نتایج به دست امده از بیومتری قلم دریایی گونه

 مده است.آ

 منطقه ساحلی سورو در خلیج فارس  virgularia gustavianaبیومتری قلم دریایی گونه  .  1ل جدو

     

 طول کل

 سانتی متر

 طول راچیس

 سانتی متر

 طول پدانکل

 سانتی متر

 قطر پهن ترین ناحیه

 سانتی متر
 وزن / گرم

1131±1311 1311 ± 1332 4311 ± 1342 4323 ± 4312 4321 ± 1341 

ساحل سورو در  . 2شکل 

 بندرعباس
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 C  A           

                                                           

 

   دییفونوزویسا و دییاتوزو3ایدر قلم پیپول از یینما. 5شکل 

 ویاسترتصاویر  .4شکل 

                           از پدانکل و راچیز روسکوپیکم

A.  ) قسمت انتهایی پدانکل ) بالB 

قسمت  - Cقسمت راسی راچیز  -

 میانی راچیز
B 

قلم دریایی گونه  . 3شکل 

(vigularia gustaviana در )

 سورو بندرعباسسواحل 
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 بحث

دوجانبی می باشد. محور در  راچیزکلنی ها طویل و باریک، اغل  کرمی شکل است. تقارن در سراسر  Veretillidae خانواده 

سراسر کلنی وجود دارد، در مقطع عرضی بیشتر گرد است. پولیپ دارای برگ های کوتاه، متراکم و منظم است. هر برگ پولیپ 

اتوزوئید در هر برگ پلیپ، با آنتوکتیو در بخش های  34تا  1لی است. شامل یک تقویت پنکه مانند از اسکلریت های سفید طو

پایه ای پالپ پولیپ است. سیفونوزوئید هایی که از برگ های پولیپ جدا نیستند و در بین برگ ها بر روی ساقه قرار می 

است. اینها ممکن است از  گیرند. اسکلریت ها کشیده، تا حدی یا کامال سه لبه، تا حدودی تقویت برگ پولیپ سوزنی مسطح

یک طرف پهن و گرد، و از طرف دیگر مخروطی و نوک تیز باشند. عالوه بر این، بخش های پروگزیمال کالیکس مانند پولیپ 

ها ممکن است حاوی دوک های باشد. سایر قسمت های کلنی فاقد اسکلریت است، به جز موارد بسیار ظریف و کوچک که 

 1424هند، اطلس و آرام از منطقه جزر ومدی تا عمق  اقیانوساین خانواده در وجود داشته باشد.ممکن است در داخل پدانکل 

 .(Williams, 1995) متری پراکنش دارند
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 Eو راچیز تصویر  Dتصاویر استریو میکروسکوپ از برش عرضی پدانکل تصویر  . 6شکل 

گرد می باشد . که یکی   virgularia gustavianiaبرش عرضی از تمام قسمت های قلم دریایی گونهء 

 از ویژگی های این گونه است. 
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Abstract 

Sea pens, a special group of Anthozoa , are benthic animals. Samples of sea pens were 

collected from tidal area of the Sour creak and the Persian Gulf in summer 1396. Samples 

were assessed morphologically and their spicules were studied. Based on the results , the 

studied samples were bellowed to Virgularridae family , the species was Virgularia 

gustaviana , bilateral symmetry , foliate form components and definite compact short  polyp 

in rachis were the common characteristic's of this species. 

Keywords: sea pen ,Virgularia gustaviana ,Virgularridae ,Persian Gulf   
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 آنتی اکسیدان توسط سیانوباکترهای جدا شده از رودخانه کر توانایی تولید

*نوشین حسینی، نیما بهادر   

شیراز از، دانشگاه آزاد اسالمی،گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم، کشاورزی و فناوریهای نوین، واحد شیر  

bahador@iaushiraz.ac.ir  

 چکیده

 صنعتی و دارویی کاربردهایدارای  کههستند  دیگر های مولکول اکسیداسیون مهار توانایی با هایی مولکول،  ها اکسیدان آنتی

 های اکسیدان آنتی مضر اثرات به توجه باتحقیقات نشان داده است که . شوند می یافت ها جلبک در ماًعموو می باشند

 فعالیت ارزیابی ،حاضر تحقیق از هدفبنابراین . بود خواهد مفیدبسیار طبیعی های اکسیدان آنتی با آنها جایگزینی سنتتیک،

سانتی متری مناطق  02نمونه از عمق  81سیانوباکترهای جدا شده از رودخانه کر می باشد. بدین منظور اکسیدانی آنتی

هفته و  3جامد و پس از گذشت  BG11ابتدا در محیط   ها نمونه ،سازی رقیق از پس مختلف رودخانه کر جمع آوری گردید. 

. شدند نگهداریمایع  BG11تحت کشت هایی در محیط  اتاق دمای در و کشت خاص جعبه در تاریکی و نور شرایط دررشد 

 و تجزیه مورد 16S rRNA ژن برای خاص پرایمرهای توسط مولکولی و میکروسکوپیک شناسایی با ها کلنی هفته، 3 از پس

مورد ارزیابی قرار گرفت.  FRAP و DPPHبه کمک دو روش  آنها اکسیدانی آنتی توانایی تولید ترکیبات و گرفتند قرار تحلیل

قرار گرفت. در مجموع چهار جنس سیانوباکتریایی شامل:  بررسیآنالیز ترکیب مورد  FTIR عالوه بر این به کمک

Synechocystis aquatilis Cyanobacterium sp. KSU-AQIQ-3 ، Geminocystis، Cyanobacterium stanieri  از

 فعالیت آنتی اکسیدانی باالتری را از خود نشان داد. Cyanobacterium stanieri رودخانه کر جداسازی گردید که گونه

 C-Hگروه ، (-OH)     هیدروکسیل گروه ترکیباتی حاوی  FTIR،  Cyanobacterium stanieri سنجی طیف درهمچنین 

. است ارگانیسم اکسیدانی آنتی فعالیت مهار مسئولاحتماالً  کهمی باشد  (CO- ) کربونیل گروه و C≡Nو  C≡C،  باندهای 

 دیگر و دارویی غذایی، مواد برای خوبی منبع تواند می Cyanobacterium stanieri هبنابراین می توان نتیجه گرفت ک

 .باشد صنعتی کاربردهای

 FRAP ،FTIRآنتی اکسیدان، سیانوباکتری،   کلمات کلیدی:

 مقدمه

آلی برای  نمایند و ماشین بیوسنتزی ایده ها، با سیستم فتوسنتزی دی اکسید کربن را به شکل احیا تبدیل می سیانو باکتری

ها  های هتروتروف، سیانو باکتری آیند. بر خالف باکتری های زیستی مختلف به حساب می پایدار مواد شیمیایی و سوختتولید 

های تأمین  دی اکسید کربن، آب، و حداقل مواد مغذی برای رشد دارند، که موجب از بین بردن هزینه  نیاز به نور خورشید،

گردد  میلیارد سال پیش باز می 6/0-5/3که منشأ تکاملی آنها به حدود گردد،  های رشد پیچده می منابع کربن و محیط

(Hedeges et al., 2001). توانند برای تولید انرژی عمل تخمیر  ها در شرایط تاریکی و یا بدون اکسیژن، می این ارگانیسم

نام هتروسیست برای انجام تثبیت  ای به شده  های تخصصی شناخته ای سلول های رشته انجام دهند و در برخی از سیانو باکتری

ها، آنها یکی از نامزدهای جذاب مورد  ذاتی سیانو باکتری مزیت. با توجه به (Capone et al., 2005) نیتروژن تکامل یافته است

mailto:bahador@iaushiraz.ac.ir
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ش آوری ژنتیک و متابولیسم و در دسترس بودن بی شوند. با پیشرفت فن های مختلف بیوتکنولوژی محسوب می استفاده در برنامه

های فتوسنتزی  های قابل توجهی در تحقیقات در جهت تحقق پتانسیل این باکتری توالی ژنومی سیانو باکتر، پیشرفت 322از 

به منظور  اکسیدان آنتی طبیعی تالش های فراوانی جهت یافتن منابع جهان سراسر در بر همین اساس ایجاد شده است.

 چای، مانند اکسیدان ها آنتی از برخی سنتی، طور به. صورت پذیرفته است زنده های سلول اکسیداتیو به آسیب از جلوگیری

های  ها ارگانیسم باکتری همان گونه که ذکر شد سیانو ار دیرباز مورد استفاده قرار گرفته اند. جات ادویه و سبزیجات ها، میوه

باور بر  بطوریکه (Krishnaraj et al., 2012) می باشند اکسیدانی آنتی رنگدانه های از ای گسترده شامل طیف پروکاریوتی

بنابراین  (.Matta et al., 2010) باشند ها می ها سرشار از آنتی اکسیدان ها و فیکوبیلی پروتئین این است که سیانو باکتری

 می باشد. از رودخانه کر با توانایی تولیدآنتی اکسیدانها تحقیق حاضر بدنبال جداسازی سیانوباکترها

 ها مواد و روش

در  55تیر  -ایستگاه رودخانه کر شامل: ایستگاه پل راه آهن، اسفندران و پل خان طی ماههای خرداد 3در تحقیق  حاضر از 

نمونه  ثبت گردید. GPS  نمونه  جمع آوری گردید و نقاط جغرافیایی هر ایستگاه به کمک دستگاه 81،  5:32  -88بازه زمانی 

 0222-8522 نوری شدت با رشد در اتاقک ها پلیتمنتقل گردید و  BG11ها پس از رقیق سازی متوالی به محیط کشت 

هفته کلنی های سبز رنگ در  3پس از گذشت  شدند داده قرار 01±0 دمای و تاریکی ساعت 80 و نور ساعت 80 ، لوکس

و با استفاده از میکروسکوپ نوری  ، الم تهیه گردیدسیانوباکتریایی خالص شدهونه های سطح  پلیت مشاهده گردید و از نم

  S rRNAژنجهت بررسی های مولکولی و شناسایی جدایه ها بر اساس  .(Foster et al., 2009)مورد ارزیابی قرار گرفتند 

به عنوان سویه استاندارد که توانایی تولید آنتی اکسیدان و سم  IBRC-M5002نمونه سیانوباکتری آنابنا با کد  86

میکروسیستین دارا می باشد از مرکز ذخایر ژنتیکی ایران تهیه گردید و به عنوان کنترل مثبت برای ارزیابی مولکولی مورد 

مراز به کمک پرایمرهای  ی پلی، واکنش زنجیره ابه کمک کیت یکتا تجهیز ایران DNAپس از استخراج  .استفاده قرار گرفت

 .(8352)زرینی و همکاران، اختصاصی ارائه شده در جدول و بازه زمانی برای انجام این آزمون صورت گرفت

 درجه 02 دمای در دقیقه 82 مدت به دور در دقیقه 3222  های مایع در کشت سانتریفوژ توسط جلبکی توده زیست

پس از شست و شو توسط آب مقطر استریل سانتریفیوژ شدند،  ت های سلولییپلگراد انجام شد. مایع رویی جداسازی و  سانتی

این عمل دوبار صورت پذیرفت، سپس مواد ته نشین شده به پلیت های شیشه ای انتقال یافتند و تبخیر محیط کشت به منظور 

و زیست  (Hossain et al., 2016) صورت پذیرفت آوندر  ساعت 02 مدت به گراد سانتی درجه 55 برداشت زیست توده در

به منظور تهیه عصاره سلولی به زیست توده  درجه سانتی گراد برای مراحل بعدی آزمون نگه داری شد. 2توده خشک در دمای 

دقیقه صورت پذرفت. پس از  5میلی لیتر اتانول مطلق افزوده گردید و حل شدن کامل حالل توسط ورتکس به مدت  0خشک 

 هر سلول، از تخریب هرتز قرار گرفت و بعد 052دقیقه در حمام اولتراسونیک  85حاصل به مدت دقیقه، محلول  02گذشت 

 دقیقه حذف شد و 5 مدت به گراد سانتی درجه 02 در دقیقه در دور 0222با  سانتریفوژ توسط عصاره از نامحلول مواد گونه

 .(Henriques et al., 2007 ) تحلیل جدا گردید و تجزیه مورد ،برای حضور آنتی اکسیدان رویی مایع

 های نمونه انداختن بدام . فعالیتانجام گردید FRAPو DPPHتوانایی تولید آنتی اکسیدان درجدایه ها به دو روش 

 و هو روش به توجه با  DPPHمحلول  مهار فعالیت بر باکتر سیانو چهار عصاره ی شده گرم پیش از سلول از عاری مختلف

 متانول در لیتر میلی/  گرم میلی 26/2 عنوان به DPPH غلظت. (Hou et al., 2001) شد ارزیابی  تغییر اندکی با   همکاران

 محلول میکرولیتر 822آن دنبال به مقطر آب میکرولیتر 52 و سلول از عاری عصاره نمونه از میکرولیتر 62سپس .  شد آماده
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DPPH تعیین گردید نانومتر 582 موج طول در جذب گرفت و قرار تاریکیدقیقه در شرایط  32  ترکیبات به مدت. شد اضافه .

. شد آن طراحی  استاندارد منحنی اسکوربیک اسید نیز به عنوان استاندارد در این مرحله مورد استفاده قرار گرفت و یک

  برخی با ،(Benzie and Strain, 1999) استرین و بنزی روش به توجه با(  FRAP) فریک احیا اکسیدانی آنتی قدرت سنجش

  . شد انجام اصالحات

Temperature Profile Target Gene Sequence (5´ to 3´) Primer 

94˚C- 3min 

94˚C- 20 sec- 30cycles 

50˚C- 20 sec 

72˚C- 90 sec 

72˚C- 5 min 

16S rRNA 
5′ -GGG GAA TYT TCC 

GCA ATG 

GG- 3′  

CYR359 

 

94˚C- 3min 

94˚C- 20 sec- 30cycles 

50˚C- 20 sec 

72˚C- 90 sec 

72˚C- 5 min 

16s rRNA 
5′-GAC TAC WGG GGT 

ATC TAA 

TCC CWTT-3′ 
CYR781 

 

 با توان می که نماید میتولید تیره  آبی رنگ ،آهنی فرم به فریک tripyridyltriazine کمپلکس احیا پایین، pH در

میلی لیتر متانول  2گرم عصاره عاری از سلول در  82/2بر همین اساس مقدار  .ارزیابی نمود نانومتر 553 در جذب گیری اندازه

میلی  8( با pH3.6، mmol/l322میلی لیتر بافر استات ) 82تهیه گردید. بدین منظور  FRAPکار  محلول حل شد. سپس

TPTZلیتر از ماده 
محلول کلرید فریک میلی لیتر  8( مخلوط شد، پس از آن mmol/l22محلول در اسید کلریدریک ) 8

(mmol/l 02اضافه گردید. پس از تهیه محلول کار ) ،درجه  32لیتر از محلول فوق در کوت در بن ماری به دمای  یمیل 5/8

میکرولیتر از نمونه سیانوباکتری به  82اندازه گیری شد. سپس میزان  553سانتی گراد رسانده شد و جذب آن در طول موج 

 یک از ستفادها با کالیبراسیون اندازه گیری شد. منحنی 553دقیقه انکوباسیون در طول موج  2کوت افزوده و جذب پس از 

برای تعیین طول موجهای  ،FTIR سنجی طیف از استفاده در نهایت با .شد تهیه FeSO4.7H2O  آهن سولفات از آبی محلول

  رائه می دهد.ااین دستگاه برای هر ماده ای طول موج متفاوتی را  طوریکهه گردید بمختلف نور پیوندهای شیمیایی استفاده 

میلی گرم( به هاون چینی منتقل شد. پودر  8به منظور آماده سازی نمونه، مقدار معینی از زیست توده خشک )   

میلی گرم پتاسیم برمید خشک توسط دسته هاون مخلوط گردید. پودر حاصل توسط دستگاه پرس،  0خشک به طور کامل با 

 FTIRت فشرده شده تبدیل گردید. پلت حاصل در دستگاه ثانیه تحت فشار قرار گرفت و در نهایت نمونه به پل 32به مدت 

−1اسپکترومتر قرار گرفت و طیف سنجی در دامنه ی مادون قرمز میانه )
500 cm–4000( و در دمای اتاق )C±1˚06 ثبت )

 al etSouza.(2008 ,.گردید 
,

(D  

 

 

                                                           
1
 - 2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine 
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ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری  

 نتایج و بحث

جدایه سیانوباکتری بدست آمد که تمامی جدایه ها مربوط به منطقه پل خان بوده است . کلیه جدایه های حاصل  2در مجموع 

درجه  02بادمای  pH 7.5از نظر مرفولوژی به صورت کروی تا اندکی بیضی شکل، فاقد تریکوم و  قابلیت جداسازی در 

  (.8سیلسیوس را دارا بودند )شکل 

 

 
 

 

  

 

 

 شده نمونه های ثبت با ها سویه این قرابت NCBI در بانک ژنی موجود اطالعات و آمده توالی های بدست  انطباق با

زیر  گونه های شامل شده شناسایی سیانوباکتری های که  (PCRژل الکتروفورز محصوالت  0گردید) شکل  تعیین

و  Geminocystis  ،Cyanobacterium sp. KSU-AQIQ-3 ، Synechocystis aquatilis:بودند

Cyanobacterium stanieri 

قابل قبول نبود بنابراین به کمک آزمون دوم نتایج مورد  DPPHکه اعداد و ارقام به دست آماده از روش  از آنجایی

بیانگر آن است که تنها یک جدایه توانایی تولید آنتی اکسیدان را داشته است  FRAPارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از انجام 

اکسیدان مورد شناسایی قرار گرفت. در شکل  با مقادیر قابل توجهی آنتی  Cyanobacterium stanieriکه به عنوان گونه ی 

بیانگر غلظت های نمونه و نتایج حاصل از انجام تست می باشد  0رسم شده است. جدول   FeSO4نمودار استاندارد بر اساس  3

فریک به یون فروس موجب تغییر رنگ  نشانگر غلظت های نمونه استاندارد و جذب های به دست آمده است. تبدیل 3و جدول 

 محلول واکنش و تایید آزمون می باشد.

 

 

نمای میکروسکوپی . 1شکل

 سیانوباکترهای جدا شده
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-5جفت بازی(، چاهک دوم: کنترل منفی، چاهکهای سوم تا هفتم )822)، چاهک اول: مارکر 16S rRNAتصویر ژل آگارز ژن  .2شکل

 (: جدایه ها8

 
 

 FeSO4نمودار استاندارد  : 3شکل 

 553غلظت و حجم مصرفی نمونه و نتایج جذب در طول موج  :2جدول 

 نمونه  .  نتایج انحراف معیار

 حجم)میکرولیتر( غلظت)میکروگرم( جذب میکرومول )میکرومول بر گرم( ±

 2232603365 23238226253 23526 23205 82 

 28325288112 23232582128 23526 23205 82 

 28323832263 23232351303 23526 23205 82 

17725.11..1 20.20253230    Final result 
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 553و جذب در طول موج  (FeSO4)غلظت نمونه استاندارد: 3جدول 

 غلظت)میلی گرم( غلظت)میکرومول( جذب

070.1 23225 2301 

07175 2328 2356 

0737 2320 8380 

07133 2323 8361 

07.17 2322 0302 

07912 2325 031 

17131 2326 3336 

 

دهد که عصاره حاصل از سیانوباکتری گونه ی  می نشان FTIR طیف با  فعال ترکیبات تحلیل و تجزیه

Cyanobacterium stanieri هیدروکسیل گروه حاوی   (OH-) ، مناطق اطراف در قوی ی جذب گستره ~cm
-1 3322-

cm~ مربوط به آلکان ها (C-H)، گروه 3522
cmدر محدوده  C≡Nو  C≡C، همچنین عصاره حاوی باندهای 0505318 1-

-1 

cm~ اطراف طیف ی گستره (، CO- ) کربونیل گروه می باشد و 0822-0062
 ,.Daffalla et al) می باشد  8622-8222 1-

2010.) 

 

cmطول موج )
-1) 

 Cyanobacterium stanieri ی گونه به مربوط FTIR سنجی طیف نمودار .7 شکل

ی مهار کننده رادیکال های آزاد یکی از مهم ترین انواع آنتی اکسیدان هستند که بررسی ظرفیت آنتی اکسیدان ها

آنها موضوع بسیاری از تحقیقات و بحث های علمی در جهان می باشد. آنتی اکسیدان های مهاری از طریق مهار رادیکال های 

طریق که یا اتم هیدروژن اهدا می کند و یا الکترون را  آزاد قبل از حمله به مولکول های ضروری بدن عمل می نمایند به این

 های رنگدانه مانند آنتی اکسیدان های طبیعی، ارزش با منبع یک شیرین آب های جلبک (.Niki, 2010)انتقال می دهد 

 کاتاالز  و دیسموتاز، سوپراکسید های آنتی اکسیدانی، فنلی به همراه آنزیم ترکیبات و آب، کاروتنوئید در محلول فیکوسیانین

 و تغذیه تغذیه حیوانات از بالقوه کاربردهای از ای گسترده طیف شیرین جلبک های آب این، بر عالوه .پراکسیداز می باشند

ب
جذ
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همچنین پیتل و همکاران  .(Li et al., 2007) تا محصوالت غذایی و بهداشتی مختص انسان ها را دارا می باشند پروری آبزی

)دریایی(، فورمیدیوم)دریایی( و  از سه گونه ی سیانوباکتری لینگبیا جدا شده C-phycocyaninفعالیت آنتی اکسیدانی 

اصل نشان داد که هر سه گونه قادرند رادیکال های پروکسیل را به نتایج ح)آب شیرین( را مورد بررسی قرار دادند.  اسپیرولینه

گونه های اوسیالتوریا، لینگبیا،   سیانوباکتر شامل، گونه حسین و همکاران چهارپس از آن (. Patel et al., 2006) دام بیاندازند

 آنتی مطالعه قدرت این در. میکروسیست و  اسپیرولینا جداسازی شده از آب شیرین سریالنکا را مورد بررسی قرار دادند

در مطالعه ی حاضر  (.Hossain et al., 2016) اوسیالتوریا باالترین ثبت شددر گونه ی  (FRAP) اکسیدانی کاهندگی فریک

چهار جنس متفاوت از  سیانوباکتر ها از رودخانه کر منطقه پل خان مرودشت جداسازی گردید. از بین جدایه ها تنها یک 

عات قبلی و بررسی قدرت کاهندگی از خود نشان داد که در مقایسه با مطال  FRAPجدایه، فعالیت آنتی اکسیدانی را با روش 

مربوط به جنس سیانوباکتریوم می ( و 20/20   20/8)فریک نمونه ی حاصل داری فعالیت آنتی اکسیدانی باالیی  بوده است 

این نتیجه حاصل می گردد که گونه ی مورد بررسی در  FTIRباشد. از طرف دیگر با توجه به پیکهای حاصل از طیف سنجی 

( و فنولی است که وجود این گروه های عاملی نشان گر فعالیت آنتی اکسیدانی OHدارای گروه های عاملی الکلی)این مطالعه 

 باال می باشد.
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Abstract 

Antioxidants—molecules that have the ability to inhibit the oxidation of other molecules and 

have many medicinal and industrial applications—are commonly found in algae. Due to the 

harmful effects of common synthetic antioxidants, their replacement with natural antioxidants 

would be advantageous. The aim of this investigation was to study the antioxidant activity 

and active compounds in four cyanobacterial species, that is, Synechocystis aquatilis, 

Cyanobacterium sp. KSU-AQIQ-3, Geminocystis, Cyanobacterium stanieri   isolated from 20 

cm depth of Kor River. After serial dilution the samples were cultivated on BG 11 Agar under 

light and dark conditions in specific box and they were kept at room temperature. After 3 

weeks the colonies were analyzed using microscopic and molecular identification by specific 

primers for 16s rRNA gene. The ferric reducing antioxidant power (FRAP) was recorded 

highest in Cyanobacterium stanieri  (72,42±1,42).  In FTIR spectroscopy, Cyanobacterium 

stanieri does not show any N‐H stretching band which is ultimately responsible for the 

inhibition of antioxidant activity. The study revealed that Cyanobacterium stanieri can be an 

excellent source for food, pharmaceutical, and other industrial uses. 

Keywords: Antioxidant, cyanobacteria, FRAP, FTIR 
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 جزیره الرک Stichopus hermanniباکتریایی عصاره اتانولی خیار دریایی گونه بررسی فعالیت ضد
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 چکیده

به منظور  مطالعهاین . باشدباکتریایی میبا خواص بیولوژیک مانند اثرات ضدطبیعی  تخیارهای دریایی منبع غنی از ترکیبا

منفی های گرمنسبت به باکتری Stichopus hermanniی دریایشده از خیارباکتریایی عصاره اتانولی استخراجتعیین خواص ضد

از جزیره  1333ماه سال  دریایی در بهمنهای خیارنمونه گردند طراحی شده است.ثبت که سبب بیماریزایی انسانی میو م

انجام گردید. بررسی یایی شده از خیاردرده از حالل اتانولی از پودر تهیهگیری با استفاآوری شدند. سپس عصارهالرک جمع

با استفاده از  Bacillus subtilis  مثبتو گرم Escherichia coli منفیی گرمهاباکتری عصاره اتانولی روی باکتریخواص ضد

انجام شد. نتایج  (MBC)کشندگی و حداقل غلظت (MIC)نندگین حداقل غلظت مهارکبه منظور تعیی یاروش رقت لوله

 باکتری از خود نشان نداد واثر ضد Escherichia coliمنفی بر باکتری گرم شدهاستخراج عصاره اتانولیکه  دادآزمایش نشان 

 2111وگیری نمود و در غلظت لیتر جلمیکروگرم بر میلی 111در غلظت  Bacillus subtilisاز رشد باکتری گرم مثبت  تنها

 .لیتر منجر به مرگ آن شدبر میلی گرممیکرو

 باکتریدریایی، حداقل غلظت مهارکنندگی، حداقل غلظت کشندگی، ضدخیار: کلیدیکلمات 

 

 مقدمه

ها باید از به منظور مهار و از بین بردن آن ترین عوامل بیماریزایی در عصر حاضر برای انسان است،عوامل میکروبی یکی از شایع

طرف دیگر  از .(Andersson, 2003) شوند استفاده نمودهای متفاوتی وارد عمل میها که هر کدام با مکانیسمآنتی بیوتیک

-تحقیق و بررسی به منظور کشف آنتیبیوتیک خاص مقاوم شده، بنابراین پاتوژن پس از مدتی نسبت به آنتی هایباکتری

 .(Cohen, 1992) های جدید باید ادامه داشته باشد بیوتیک

 50است که از این تعداد دریایی استخراج و شناسایی شدهان ترکیب طبیعی از جاندار 10111تاکنون نزدیک به 

شده بررسی های انجام .(Newman et al., 2004) بالینی و بالینی قرار دارندواص دارویی در مراحل آزمایشی پیشترکیب با خ

اقتصادی در آمریکا ساالنه ورد آطبیعی دارد، بر اساس یک بر ءباکتریایی منشادرصد ترکیبات ضد 01هد که بیش از دنشان می

 .(Haevey, 2001) باکتریایی می شودر صرف تولید ترکیبات ضدمیلیون دال 21مبلغی بیش از 

mailto:Sourinejad@hormozgan.ac.ir
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 .گیرندبندی در راسته خارپوستان قرار میدهد و از نظر ردهبزیان را تشکیل میآخیارهای دریایی گروه بزرگی از 

دریایی بررسی و اثبات تاکنون خواص بسیاری از خیار .(Barnes, 1987) دریایی جز مهمی از اکوسیستم دریایی هستندخیار

-، آنتیقارچیباکتریایی، ضدالتهاب، ضدفشار خون، ضدانعقاد، ضدسرطانی، ضدتوان به خواص ضداند که از آن جمله میشده

ها، اپونینفعالی مانند سمواد زیست حضور. (Bordbar et al., 2011) اشاره نمودتومور و تسریع در بهبود زخم اکسیدانی، ضد

توان عامل های چرب ضروری را میها و اسیدیکو پروتئینهای سولفاته، گلگلیکان، پلی ساکاریدسولفات، گلیکوز آمینوکندروتین

 (.Patar et al., 2012 ؛Bordbar et al., 2011)اصلی پیدایش این خواص در خیار دریایی دانست 

Abraham ( فعالیت2112و همکاران ،)های های الکلی گونهقارچی عصارهباکتریایی و ضدهای ضدHolothurian 

 (Timil Nadu)را در سواحل تیمیل نادو  H.scabraو  Actinopyja echimites،A.miliaris ،Holothuria atraنظیر 

های بر باکتری H.scabraو  A.miliaris ،H.atraهای مطالعه نمودند. نتایج نشان داد که سطوح مختلف عصاره
Escherichia coli ،Enterococcus sp ،Klebsiella pneumoniae ،Pseudomonas aeruginosa ،Salmonella 

typhi، Staphylococcus aureus ،Vibrio harveyi  وAspergillus.SP ها بر باکتری اثر بازدارندگی دارد ولی این عصاره

Bacillus. SP  نبود.  موثر 

ها، در این باکتریایی موجود در آنویژه اثرات ضدیارهای دریایی، بههای ثانویه ختوجه به خواص بیولوژیک متابولیت با

تا  0از عمق  Stichopus hermanniدریایی گونه های ثانویه محلول در اتانول خیارباکتریایی متابولیتمطالعه به تعیین اثر ضد

 متر جزیره الرک پرداخته شد. 12

 

 هامواد و روش

 نمونه برداری و تهیه عصاره از خیار دریایی

متر از جزیره الرک توسط غواصی  12تا  0 از عمق 1333ماه سال در بهمن Stichopus hermanniهای خیار دریایی نمونه

 تهیه شدند.

ها با آب مقطر شستشو داده شدند تا آب دریا و گیری، ابتدا نمونهعصاره ها و انجام عملسازی نمونهآماده به منظور

متری بریده های یک سانتینمک اضافی آن جدا شود. سپس تخلیه حفره شکمی صورت گرفت و عضالت دیواره بدن در اندازه

 . شدند

پودر  شوند و سپسال خشک ساعت در دستگاه فریز درایر قرار گرفتند تا کام 54های خیار دریایی به مدت نمونه

ساعت در آزمایشگاه در دمای  02% اضافه شد و به مدت 01شدند. به منظور جداسازی ترکیبات به پودرهای تهیه شده اتانول 

دست آمده از صافی عبور داده شد تا ذرات معلق خیار دریایی از آن جدا شده و گراد قرار داده شدند. محلول بهدرجه سانتی 20

دست آمده  به منظور حذف کامل حالل تحت فشار کم به دستگاه ولی حاوی ترکیبات آلی باقی بماند. عصاره بهحالل اتان

 (.Duan et al., 2006)وارد شد  150و دور درجه  51روتاری در دمای 

 

 باکتریاییبررسی خواص ضد

 

انجام  زیربه شرح  (Bacterial Broth Dilution Methods)ی یاباکتریایی با استفاده از روش رقت لولهبررسی خواص ضد

 :گرفت

-ها و باکتریاز مرکز کلکسیون قارچ Escherichia coli ATCC 15224 وBacillus subtiliss PY 79 های باکتریسویه

-های تک ایجاد شده با استفاده از لوله مکها از کلونیصورت لیوفیلیزه تهیه شد. پس از کشت باکتریهای صنعتی ایران به



گاه رهزمگان – 6021ماه  بهمن 03و  92    دانش

 

121 
 

 ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری

ها برای آزمایش باشد باکتری تهیه شد. سپس به منظور کاهش تعداد باکتریمی CFU/ml114×0 /1 که برابر با  0/1فارلند 

 سازی انجام شد. رقیق 0/1×110ای به نسبت رقت لوله

توسط  MIC (Minimum Inhibitory Concentration) جهت تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی رشد باکتریایی

های استریل لیتر به هر کدام از لولهباکتری بود به مقدار یک میلی 0/1×110دریایی، از لوله فوق که حاوی  خیار اتانولیعصاره 

لیتر مقدار میکروگرم بر میلی 2111و  1111، 011، 511، 311، 211، 111، 01، 11های با غلظت ز عصارهاضافه شد. سپس ا

های فوق سیلین با غلظتبیوتیک آموکسیشد. برای در نظر گرفتن شاهد مثبت از آنتی های فوق افزودهلیتر به لولهیک میلی

ها ماده فعّال بیولوژیک اضافه نگردید. در داخل یک لوله نیز تنها محیط استفاده شد و به عنوان شاهد منفی به یکی از لوله

ها با آزمایش مشخص گردد. سپس سر تمام لوله و باکتری قرار داده شد تا در صورت آلودگی محیطی خطای عصارهکشت فاقد 

بار  3ساعت قرار داده شد. الزم به ذکر است که آزمایش  25گراد به مدت درجه سانتی 30پنبه بسته شد و در انکوباتور با دمای 

دارنده رشد دهنده حداقل غلظت بازهای آزمایشی که در آن کدورت ایجاد نشده بود و نشانساعت لوله 25تکرار شد. پس از 

  .(Rosenblatt, 1991)  های مورد آزمایش جدا شدگی از سایر لوله هباکتری بود به منظور تعیین حداقل غلظت کشند

ها کدورت مشاهده هایی که در آنها، از لولهاستخراج شده در از بین بردن باکتری ظور تعیین توانایی عصارهبه من

ها به کشت جامد )نوترینت آگار( کشت خطی داده شد. سپس پلیت های محیطروی پلیتلیتر بر میلی 1/1نشده بود به مقدار 

ساعت نگهداری شدند. پس از سپری شدن این مدت تعداد  25گراد به مدت درجه سانتی 30انکوباتور منتقل شدند و در دمای 

توانایی مهار  عصارههایی که باکتری رشد کرده بود حاکی از آن است که شمرده شد. در پلیت (CFU)شده های تشکیلکلونی

دهنده آن است که ماده مورد نظر سبب گونه کلونی مشاهده نشد نشانهایی که هیچرشد و تکثیر باکتری را دارد، اما در پلیت

 MBC (Minimum Bactericidal Concentration)مرگ باکتری شده است؛ که این مقدار برابر با حداقل غلظت کشندگی 

 (.Rosenblatt, 1991 )می باشد

 

 و بحث نتایج

عصاره اتانولی خیار دریایی گونه  (MIC)شود: حداقل اثر مهارکنندگی از رشد باکتری برداشت می 1همانطور که از جدول 

Stichopus hermanni مثبت بر باکتری گرمBucillus subtilis  لیتر بوده است و بر باکتریمیکروگرم بر میلی 111برابر 

منفی سیلین بر باکتری گرمآنتی بیوتیک آموکسیهیچ اثر مهار کنندگی نشان نداد. عالوه بر این  Escherichia coli منفیگرم

Escherichia coli  و گرم مثبتBucillus subtilis  اثر میکروگرم بر میلی لیتر  11و  011 در غلظتبه ترتیب

عصاره اتانولی خیار  (MBC)برداشت می شود : حداقل اثر کشندگی باکتری 2همانطور که از جدول  .ن دادباکتریواستاتیک نشا

میکروگرم بر میلی لیتر است و عالوه بر این اثر کشندگی آنتی  2111برابر  Bucillus subtilisدریایی بر باکتری گرم مثبت 

و  2111به ترتیب برابر  Bucillus subtilisمثبت و گرم  Escherichia coliبیوتیک آموکسی سیلین بر باکتری گرم منفی 

 میکروگرم بر میلی لیتر می باشد. 51
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 های مورد آزمایشروی باکتری Stichopus hermanniعصاره خیار دریایی گونه  (MIC) حداقل غلظت مهارکنندگی .1جدول 

 لیتر()میکروگرم بر میلی

 سیلینآموکسی  عصاره متانولی های باکتریسویه

Escherichia coli - 011 

Bucillus subtilis 111 11 

 

)میکروگرم  زمایشآروی باکتری های مورد  Stichopus hermanniعصاره خیار دریایی گونه  (MBC) حداقل غلظت کشندگی .2جدول 

 لیتر(بر میلی

 آموکسی سیلین عصاره متانولی سویه باکتری

Bucillus subtilis 2111 51 

 

 به معموال ترکیبات طبیعیچشمه ترکیبات طبیعی هستند اصطالح ها به عنوان مبدا و خاستگاه زندگی، منبع و سراقیانوس

توسط  های ثانویه تولید شدهشود که خواص دارویی دارند. این واژه معموال برای متابولیتمواد شیمیایی طبیعی گفته می

 توان آن را تهیه و سنتز کردمحصول طبیعی در نظر گرفته که می عنوان یک ای بهباشد. چنین مادهمیموجودات زنده 

(Sipkema et al., 2005)توان به عنوان یک منبع غنی از ترکیباتی با موجود در جانداران دریایی را می . ترکیبات طبیعی

های مختلف های زیستی را از گروهالیتفاده نمود. ترکیبات دارای فعای، دارویی و پزشکی استعطریات، رنگدانهکاربرد غذایی، 

 Kojjoa and) ها جداسازی نموده اندرپوستان، ماهیان و اسفنجها، خاها، تونیکتها، خرچنگجانوری از جمله مرجان

Sawangwong, 2004). 

دارای دهد که بیشترین ترکیبات شیمیایی خواص بیولوژیک خارپوستان نشان میهای انجام شده در رابطه با بررسی

 (Farjami et al., 2013) خواص بیولوژیک متعلق به خیارهای دریایی می باشد

به همین منظور در این مطالعه علمی  ،باشدباکتریایی مییک موجود در خیار دریایی خواص ضدیکی از خواص بیولوژ

متر از جزیره الرک  12 تا 0از عمق  Stichopus hermanni این اثر بیولوژیک در رابطه با عصاره اتانولی خیار دریایی گونه 

 111در غلظت  Bucillus subtilisعصاره اتانولی نسبت به باکتری گرم مثبت دهد که نشان می هازمایشآپرداختیم. نتایج 

مقاوم نسبت به این عصاره  Escherichia coli مثبتگرم لیتر اثر باکتریو استاتیک نشان داد اما باکتریگرم بر میلیمیکرو

اثر لیتر میکرو گرم بر میلی 2111در غلظت  Bucillus subtilisمثبت صاره اتانولی نسبت به باکتری گرماست. همچنین ع

  دهد.نشان میباکتریوسیدی از خود 

های استخراج شده از خیار دریایی گونه روی عصاره 2009و همکاران در سال  Jamaliی که توسط یادر مطالعه

H.leucospilota نسبت به باکتری Escherichia coli ولی، هگزانی های متانایج بدست آمده نشان داد که عصارهانجام شد، نت

لیتر اثر باکتریواستاتیک نسبت به این باکتری از خود نشان می رم در میلیگمیلی 111تا  04/1های و کلروفرمی در غلظت

 د.نده
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های متانولی، کلروفرمی و هگزانی باکتریایی عصارهاثر ضد 2115همکاران در سال و  Farjamiدر پژوهشی دیگر 

را بر باکتری  (Holothuria leucospilota)های دیواره، روده و گناد خیار دریایی خلیج فارس شده از بخشاستخراج

Escherichia coli باکتریایی نداشتند ولی گونه اثر ضدچهای متانولی هیمورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که عصاره

شده از باکتری نشان دادند. عصاره هگزانی استخراجلیتر اثر ضدگرم در میلیمیلی 11و  0های های کلروفرمی در غلظتعصاره

باکتری لیتر از رشد گرم در میلیمیلی 11و  0،  0/2های و عصاره هگزانی روده در غلظت 11و  0های بخش دیواره در غلظت

های باکتری نشان نداد. همه عصارههای مورد بررسی اثر ضدکدام از غلظتجلوگیری نمودند. عصاره هگزانی گناد در هیچ

لیتر کمترین غلظت گرم در میلیمیلی 0/2و عصاره هگزانی گناد در غلظت  0کلروفرمی و عصاره هگزانی دیواره در غلظت 

لیتر باعث مرگ گرم در میلیمیلی 11ها فقط عصاره هگزانی روده در غلظت بین عصارهبازدارندگی از رشد را داشتند. در 

  .باکتری شد

های متانولی و آبی دیواره باکتریایی عصاره(، طی مطالعاتی به بررسی فعالیت ضد1330ناظمی و همکاران در سال )

 Escherichia coli ،Pseudomonasهای روی برخی از باکتری Holothuria leucospilotaدریایی گونه بدن خیار

aeruginosa ،Bacillus pumilus ،Staphylococcus aureus ،Salmonella typhi ،Serratia marcescens ،Bacillus 

cereus  کنندگی ای به منظور تعیین حداقل غلظت مهاربا استفاده از روش رقت لوله(MIC ) و حداقل غلظت کشندگی

(MBC) باکتری از خود نشان های مورد آزمایش اثر ضدکدام از باکتریپرداختند. نتایج مطالعه نشان داد عصاره آبی روی هیچ

های گرم منفی اشرشیاکوالی، سالمونال تیفی و سراشیا مارسیسنس اثر باکتریواستاتیک در متانولی نسبت به باکترینداد. عصاره

دهد اما باکتری سودوموناس آئروژینوزا نسبت به این عصاره مقاوم لیتر از خود نشان میمیلی گرم بر میلی 31و  11های غلظت

لیتر گرم بر میلیمیلی 01 های سالمونال تیفی و سراشیا مارسیسنس در غلظتاست. همچنین عصاره متانولی نسبت به باکتری

منجر به مرگ باکتری اشرشیاکوالی نمی شود و همینطور دهند، به عبارتی دیگر این عصاره اثر باکتریوسیدی از خود نشان می

مثبت مورد آزمایش شامل باسیلوس سرئوس، باسیلوس پومیلوس و های گرمعصاره متانولی مانع از رشد تمامی باکتری

  شد. لیترگرم بر میلیمیلی 51استافیلوکوکوس آورئوس شد اما تنها منجر به مرگ باکتری استافیلوکوکوس آورئوس در غلظت 

های گرم ها روی باکتریدهد که بیشترین تاثیر آننشان میدریایی های آبزیان باکتریایی عصارهبررسی خواص ضد

-های استخراج شده از خیارگردد عصارههمانطور که از نتایج این مطالعه برداشت می .(Nazemi et al., 2014)مثبت است

در کمترین غلظت منجر به  مثبت دارند. به همین علت این عصارههای گرمباکتریباکتریایی را روی دریایی بیشترین اثر ضد

عالوه بر این عصاره اتانولی استخراج شده در مثبت هست می گرددهای گرمکه از باکتری Bucillus subtilis مرگ باکتری

ن است به این خاطر باشد که باکتری باکتری نداشت، این امر ممکاثر ضد Escherichia coliهیچ غلظتی در برابر باکتری 

توان باعث کاهش نفوذ آنتی منفی است و وجود الیه اضافی غشای خارجی در این باکتری میاشرشیاکالی یک باکتری گرم

باکتری به علت وجود عامل تفاوت نتایج محققین در بررسی خواص بیولوژیک مانند اثرات ضدبیوتیک به داخل سلول شود. 

-باشد که در شرایط مختلف اکولوژی، در فصول مختلف سال و مواجه با آلودگی میکروبی سنتز میای میثانویه هایمتابولیت
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ها استفاده دریایی برای ادامه حیات از آنهای شیمیایی هستند که آبزیان مانند خیارهای ثانویه سالحگردند. در واقع متابولیت
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Abstract 

Sea cucumbers are the rich source of natural compounds with different biological effects such 

as antibacterial activity. This study is aimed to determine the antibacterial properties of 

ethanolic extract of Stichopus hermanni toward gram positive and gram negative bacteria with 

pathogenic impacts on human. The sea cucumber samples were selected from Lark Island and 

extraction was carried out by means of ethanol and the powder of sea cucumber. Investigation 

of antibacterial properties of the ethanolic extracts on Escherichia coli (gram negative) and 

Bacillus subtilis (as gram positive) was conducted by tube dilution to determine the minimum 

inhibition concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC). Results 

showed that the ethanolic extracts showed no antibacterial activities against Escherichia coli 

and was only able to prevent from the growth of gram positive bacteria of Bacillus subtilis at 

concentration of 100 μg/ml. This extract caused death of the mentioned bacteria at the 

concentration of 2000 μg/ml. 

Keywords: sea cucumber, minimum inhibition concentration, minimum bactericidal 

concentration, antibacterial. 
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 Parapenaeopsis (Edwards, 1837 H. Milne)میگو خنجری پارامترهای رشد و مرگ و میر 

stylifera در آبهای استان هرمزگان 
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 چکیده 

 Parapenaeopsis stylifera (H. Milneمیگو خنجریهای پویایی شناسی جمعیت جنبهبرخی این مطالعه با هدف بررسی 

Edwards, 1837)  تا  1593تیر ماه از ماه،  12برداری به مدت  استان هرمزگان انجام شده است. نمونه ساحلی در آبهای

اطالعات مورفومتریک آوری و  ماهانه جمعبه طور میگو  375انجام گرفت. در مجموعکف ش صید ترال رو با 1591خرداد ماه 

 -25های کاراپاسترین فراوانی طول کاراپاس میگو خنجری در طول  بیش نتایج نشان داد که گیری شد. اندازهمیگوها 

بود، بنابراین  5وزن میگو نشان داد که به طور معنی داری متفاوت از و  محاسبه شده در رابطه طول bمقدار  .میلیمتر بود11

به ترتیب در جنس ماده  t0و  L∞(mm) ، Kهای رشد شامل پیراسنجه. باشد ن( میوآبزی آلومتریک )ناهمگاین گونه رشد 

جنس ماده و نر میگو  همچنین مشخص شد که .برآورد شد 5559739و 1/1، 55 به ترتیب  و در جنس نر11151/5و  5/1، 53

 و 59/2، 55/1 بیترتبه  Fو  Z ،Mپارامترهای مرگ و میر شامل  باشد. سال می 2و 1/2خنجری به ترتیب دارای طول عمر

همچنین ضریب برآورد شد. در سال  52/1 و 55/2، 52/5 بیترتبه در سال برای جنس نر و برای جنس ماده این مقادیر  11/1

 برآورد شد. 15/5و  11/5های نر و ماده به ترتیب جنسبهره برداری برای 

  شناسی پویاییهرمزگان،  خنجری، میگو پنائیده،خانواده : کلیدی کلمات

 مقدمه

باشد. هر  می سانتیمتر متغییر23تا  دهند که اندازه آنها از ابعاد میکروسکوپی پوستان را تشکیل می بزرگی از سختمیگوها گروه 

گونه از آنها از نظر اقتصادی مورد توجه هستند و  555گونه از آنها شناسایی شده، ولی کمتر از  5355حال نزدیک به چند تا به

عنوان یک منبع غنی از میگو به  (.,Fischer and Bianchi (1984 است میگو گونه155قسمت اعظم صید در دنیا مربوط به

اکسیدان طبیعی قوی  و آستاگزانتین، یک آنتی (HUFA)، اسیدهای چرب اشباع نشده بسیار 5، سلنیم، امگا 12ویتامین ب 

بلکه در صنعت تکثیر و  ر،در اقتصاد کشومیگو نه تنها بدلیل ارزش غذایی و میزان ارز آوری آن . (et al Dayal ., 2013)است 

های اصلی توسعه در بخش شیالت جنوب کشور  پرورش نیز از جایگاه خاصی برخوردار بوده و شاید بتوان گفت که یکی از محور

 Parapenaeopsis stylifera (H. Milne میگو خنجری با نام علمی(. 1511)صفائی،  را به خود اختصاص داده است

Edwards, 1837)   های مهم میگو از خانواده گونهاز  یکیPenaeidae پراکنش آن در ایران، در آبهای اطراف  رود. به شمار می
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در خصوص  رانیا یدرآبها (.1511جزیره قشم، بندرعباس تا شرق خلیج جاسک )محدودجگین( بوده است )صفائی وکامرانی، 

 و چکو ،یخنجر ز،یتسر دیسف ،یهند دیسف ،یموز جمله از دهیائنپ خانواده یگوهایم یستیز یهاجنبه یبرخ و تیجمع ییایپو

؛ 1517 ،ی؛ صفائ1515و همکاران،  ی)کامران است گرفته صورت یمطالعات عمان یایدر و فارس جیخل یهاآب در سبز یببر

آنجائیکه بهره  از .(1591 همکاران، و یمومن؛ 1591 همکاران، و یمومن؛ 1595 ،همکاران و یصفائ؛ 1511 ،یکامران و یصفائ

در  یگوهانقش مهمی که م دلیل به طرفی از گیرد وآبهای استان هرمزگان هرساله صورت می برداری از ذخایر میگو در

د لذا داشتن اطالعات کافی درخصوص ابعاد ندار عهده برویژه تامین غذای ماهیان تجاری کفزی  ههای دریایی باکوسیستم

رشد  یشده پارامترها یمطالعه سع نیدر ا (.1511 ی،)صفائ باشد یم یرناپذ اجتناب یمهم میگوی استان امر یگونه اینزیستی 

 .ردیبگ قرار مطالعه مورد یآبز گونه نیا ریمرگ وم و

 ها مواد و روش

ترال اقدام به عباس و قشم  که در مناطق بین هرمز تا بندر یصید شناورهایز ا 1591تا خرداد  1593نمونه برداری از تیرماه 

ها  نمونهماهانه انجام شد. به صورت نمودند،  میلیمتر( می25و کیسه ترال  میلیمتر 15کشی )با اندازه دهانه و بدنه اصلی تور 

گاه گروه شیالت دانشگاه هرمزگان انتقال داده پس از صید و قرار دادن در پودر یخ، برای ثبت اطالعات زیست سنجی به آزمایش

  شد.

 (.Biswas, 1993) شد با وزن کل، از معادله توانی زیر استفاده - طول کاراپاستعیین رابطه  برای
W=a.Lb 

: عددی برای همگون یا ناهمگون b، متر : طول کاراپاس بر حسب میلیL، : عدد ثابت a: نمایانگر وزن برحسب گرمw، که در آن

5)معیاراستاندارد رشد همگون  5عدد محاسبه شده با bمقدارو  بودن رشد آبزی
W=aL مورد مقایسه قرارگرفت. به این ستا )

 (.Pauly, 1983) استفاده گردید tمنظور از تست 

 . (King, 1995)تخمین زده شدزیر رابطه طول کل با طول کاراپاس در هر دو جنس از طریق رابطه خطی 
Y=a+bx 

Y= متر طول کل به میلی ،X =متر طول کاراپاس به میلی ،a وb  = ضریب ثابت 

استفاده شد. به همین  FISAT II از نرم افزار جمعیت های پویایی شناسی انجام محاسبات پیراسنجهدر این مطالعه برای 

افزار یاد شده وارد شد. نظر به اینکه ماهانه در نرم  میلیمتر ، به صورت 5منظور اطالعات طولی بدست آمده در فواصل طبقاتی 

 Bertalanffy) باشد لذا از رشد غیر فصلی و معادله رشد برتاالنفی رشد آبزیان گرمسیری دارای نوسانات شدید فصلی نمی

Von)   استفاده شد(Pauly, 1987) . 
Lt=L∞(L-e

-k(t-t
0

)
)  

از امتیاز دهی براساس احتمال وقوع حاالت  (Surface Response) های فراوانی طولی به شیوه ماتریس تجزیه و تحلیل داده

مقایسه با برآورد این پارامترها در ذخایر این گونه در  جهتضریب رشد و طول مجانب  یمحاسبه شد و انتخاب جفت پارامترها

 . مورد ارزیابی قرار گرفت آزمون فی پریمتوسط سایر مناطق 
  Φ = Log (K) + 2 Log (L∞) 

 

 (Sparre and Venema, 1992).شد استفاده  Catch curveاز روش  کل میزان مرگ و میربرای برآورد میزان  

 .Pauly, 1980)) و برای محاسبه میزان مرگ و میر طبیعی از رابطه ارائه شده توسط پائولی استفاده شد
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ید. در نهایت آمیکه از تفاضل میزان مرگ و میر کل و مرگ و میر طبیعی بدست  همچنین میزان مرگ و میر صیادی هم

 .Pauly, 1980)) ضریب بهره برداری نیز از رابطه زیر استفاده شد
 

E=F/Z 
 نتایج

و  (1) های در شکل برای ترکیب دو جنس P.stylifera ی  میگوماهانه طول کاراپاس  و تغییرات میانگینساالنه  توزیع فراوانی 

  آورده شده است.  (2)

 
 P.stylifera ی میگو جنسدو ترکیبطول کاراپاس برای  یفراوان یعوزت: 1شکل

 

  

 

 

 P.stylifera یگویدو جنس م یبطول کاراپاس ترک یانگینم ییرات: تغ2شکل

 

 میگوها کاراپاس طول –رابطه طول کل 

با توجه به ضرایب تشخیص برآورد  .شده استآورده  (1) جدول( در yمیگوها ) کلو طول  ( x) طول کاراپاسوابط مربوط به ر

 توان گفت همبستگی قطعی مثبتی در این روابط برقرار می باشد. شده می
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 طول کاراپاس میگوی خنجری به تفکیک جنس  –: مقادیر پارامترهای مربوط به طول کل  1جدول
 

   

 

 

b 

 

 

a 
 

 (T.L) -( C.Lرایطه)

 (C.Lمحدوده)

 )میلیمتر(

 (T.Lمحدوده)

 )میلیمتر(

 جنس تعداد

7311/5 22/5 22/1  

Y=x+ 
55-12 151-35 151 

) نر و  ترکیب

 ماده(

 

 میگوها کل وزن  -رابطه طول کاراپاس

آورده شده  (2در جدول) جنس ماده و نر میگو خنجری در( به ترتیب y)و وزن ( x) بــین طــول کاراپــاس وابطرمقادیر و 

 است.
 

 

 ی خنجری به تفکیک جنسوزن میگو -طول کاراپاس مقادیر پارامترهای مربوط به :2جدول
 

   

 

 

b 

 

 

a 

 

 (C.Lمحدوده) (T.W) -( C.Lرایطه)

 میلیمتر

( T.Wمحدوده)

 میلیمتر

 جنس تعداد

7211/5 1127/2 5551/5 Y=0.0006        55-12 31/5-3/3 151 
)نر و  ترکیب

 ماده(

 

ن( وآبزی آلومتریک )ناهمگ رشدبنابراین ( P  53/5) بود ( بزرگتر7/1جدول ) t ( از51/3) یمحاسبات tمقدار  یکهآنجائ از

های فراوانی طول کاراپاس سالیانه در  براساس معادله رشد محاسبه شد. داده خنجریعوامل رشد طولی برای میگو . باشد می

  باشد. می (5)جدولمقاطع زمانی نمونه برداری و از طریق منحنی رشد به قرار 

                      

 P. Stylifera مقادیر پیراسنجه های رشدطولی میگو: 3جدول

P. 

stylifera L∞(mm) K Rn t0 Ø 

 ماده    

 نر    

 

طول دارای به ترتیب میگو خنجری  و نر مادهجنس های رشد برآورد شده میتوان گفت پیراسنجههمچنین با توجه به مقادیر 

ه رسم شد میگو خنجری، ترکیب دو جنسدر  ی طول کاراپاس با سن میگو منحنی ارتباط گسترهسال می باشد و  2و  1/2عمر

 (.3)شکل است
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 P. Stylifera میگو ماده و نر جنس در( ماه) سن و کاراپاس طول رابطه: 3 شکل

 

 گیری نتیجه و بحث

های مهم میگو از  از گونه یکی Parapenaeopsis stylifera (H. Milne Edwards, 1837) خنجری با نام علمیمیگو 

ترین توزیع فراوانی طول کاراپاس میگو  بیشبراساس نتایج این تحقیق مشخص شد که  رود به شمار می Penaeidaeخانواده 

خانواده  شناسی جمعیت میگوهای غالب پویاییدر مطالعه که بر روی  شده است.شاهده م 11 -25های خنجری در طول کاراپاس

اسفند ماه تا خرداد ماه روند که توزیع فراوانی طول کاراپاس  انجام داده است نتایج مشابهی حاصل گردیده به طوری پنائیده

آنها در منطقه و قابل دسترس ریزی  تخم تر میگوهای بالغ در زمان اوج که این امر بدلیل حضور بیش شود صعودی مشاهده می

طول نشان داد که بر روی میگو خنجری  2517ل سادر  Safaieمطالعه انجام شده توسط  .(1591)صفائی، باشد  بودن آنها می

مطالعه انجام شده بر روی گونه نتایج باشد.  می 7/23و  7/15بین و جنس ماده  1/25و  7/9کاراپاس جنس نر به ترتیب بین 

و 155 -153حداکثر درصد فراوانی طول کل درنشان داد که برای جنس نر و ماده ( Metapenaeus affinis) میگو سفید

باشد )سواری و همکاران،  در بین خوریات می ارتباط معنی داری بین میـانگین طول کل و وزن جنس نر و ماده میگوی سفید

مطالعه انجام باشد.  می 1/1و  55جنس نر در و  5/1و  53در جنس ماده  Kو  L∞(mm)بر اساس نتایج این تحقیق  (.1591

 2/1و  27و جنس ماده  1/1و 21به ترتیب برای جنس نر  K و  ∞CLشده بر روی میگو خنجری در شمال غرب جزیره قشم 

،  ∞Lنشان دادکهشمال خلیج فارس در   Penaeus meruiensisانجام شده برروی گونهپژوهش . ,Safaie) 2017) باشد می

K  وΦ می باشد  37/5و  1/1، 11و جنس نر  72/5و  1/1، 32در جنس ماده به ترتیب(2015 Safaie,.)  نتایج پژوهش انجام

های رشد برای ایـن گونه در  میگوی سفید که پیراسنجه بر رویشده به وسیله صفائی و کامرانی درآبهـای اسـتان هرمزگان 

 در سال و 1/1بـرای جـنس ماده به ترتیب  ∞L و K بوده است. در پژوهش یاد شـده مقـادیرجنس ماده بیشتر از جنس نر 

پارامترهای  نتایج این پژوهشبر اساس   .بـرآورد گردیدمیلیمتر  51 در سـال و 1/1برای جنس نر بـه ترتیـب  ویلیمتر م 3/15

 بیترتدر سال برای جنس نر و برای جنس ماده این مقادیر به  11/1 و 59/2، 55/1 بیترتبه  Fو  Z ،Mمرگ و میر شامل 

در  برآورد شد. 15/5و  11/5بهره برداری برای جنس های نر و ماده به ترتیب  ضریب و در سال برآورد شد 52/1 و 55/2، 52/5

در  11/2 و 53/2، 95/1 بیترتبه  Fو  Z   ،Mمیرمیگو خنجری پارامترهای مرگ و (2517)تحقیق انجام شده توسط صفائی 

، و همچنین ضریب بهره در سال برآورد شد 52/2 و 25/2، 23/1 بیترتسال برای جنس نر و برای جنس ماده این مقادیر به 

در  در طول دوره مطالعهخنجری میگو طول میانگین تغییرات برآورد گردید.  32/5و 31/5به ترتیب برداری در جنس نر و ماده 

های  اند. در حالی که میگوهای جوان اغلب در ماه ماه غالب خردادتا بهمن  های که میگوهای بالغ بیشتر در ماهنشان داد منطقه 

 .اند همشاهده شدمهرماه تیر تا 
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Abstract 

This study was to investigate the dynamics of Parapenaeopsis stylifera (H. Milne Edwards, 

1837) in Hormozgan province waters. Sampling for 12 months was carried out from July 

2016 to June 2017 with the method of catching the trawl. A total of 570 shrimp have been 

collected monthly and biometric data have been measured. The most frequent distribution of 

carapace length in dagger shrimp was mostly between 18-20 millimeters. The value of b 

calculated in relation to shrimp length and weight showed that it was significantly different 

from 3, so the growth of these aquatic species is alometric (heterogeneous). Based on the 

results of this study, l∞ (mm) , K and t0 in the female are 35 , 1.3 and 0.11604 and in males are 

30 , 1.6 and 0.09759. The male and female genitalia of the shrimp have a life span of 2 and 

2.4 years respectively. The mortality parameters including Z, M and F were 4.03, 2.39 and 

1.64 for males and for females, these values were estimated to be 3.32, 2.00 and 1.32 year 

respectively. Also, The exploitation coefficient for males and females was 0.41 and 0.41 

respectively. 

Keywords: penaeidae, Parapenaeopsis stylifera, Hormozgan province, Population 

dynamics 
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 از جزیره الرک خلیج فارس Stichopus Hermanni ضدقارچی عصاره خیار دریایی فعالیتبررسی 

 

 3، مرتضی یوسف زادی2، ملیکا ناظمی*1، ایمان سوری نژاد1زهرا ساالری

 

 دریایی، دانشگاه هرمزگانگروه شیالت، دانشکده علوم و فنون  1
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،  2

 بندرعباس، ایران
 هرمزگان دانشگاه دریایی، فنون و علوم زیست شناسی دریا، دانشکده گروه 3

*  Sourinejad@hormozgan.ac.ir 

 چکیده

. ها بررسی و اثبات شده استخیارهای دریایی گروه فراوان و متنوعی از خارپوستان هستند که تاکنون خواص بسیاری از آن

 Stichopus گونهاستخراج شده از خیار دریایی خلیج فارس قارچی عصاره اتانولی حاضر بررسی خواص ضد هدف از مطالعه

hermanni های قارچ و مخمر نسبت به سویهCandida albicans و Aspergillus fumigatus  دریایی های . خیارباشدمی

پودر تهیه شده از از  07%گیری با استفاده از حالل اتانولی  آوری شدند. سپس عصارهجمع الرکاز جزیره  33در بهمن ماه سال 

با استفاده از روش ماکرودیلوشن  های قارچ و مخمرسویهروی  قارچی عصاره اتانولیخیاردریایی انجام گردید. بررسی خواص ضد

حداقل  نتایج نشان داد. انجام شد (MFC)و حداقل غلظت کشندگی  (MIC)به منظور تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی 

 077برابر با  Aspergillus fumigatus بر قارچ Stichopus hermanniدریایی گونه خیارکنندگی عصاره غلظت مهار

بررسی عالوه بر این د. باش لیتر میمیکروگرم بر میلی 1777 برابر با Candida albicansمخمر  ولیتر میکروگرم بر میلی

کار های بهکدام از غلظتدر هیچ دریاییخیار عصارههای قارچ مورد مطالعه نشان داد که کشندگی عصاره بر سویهحداقل غلظت

 گی ندارد. هگرفته تأثیر کشند

 گی ه، حداقل غلظت کشندخیار دریایی، ضد قارچی، حداقل غلظت مهارکنندگی کلیدی:کلمات 

 مقدمه

 مختلف موجودات در ترکیبات این که هستند طبیعی ترکیبات سرچشمه و زندگی خاستگاه منبع، مبدأ، عنوان به هااقیانوس

 دارویی غذایی، هایکاربرد با غنی منبع یک عنوان به توانرا می دریازی جانداران در موجود طبیعی ترکیبات. استشده انباشته

 شکالن،خزه ها،خرچنگ ها،مرجان جمله از جانوری مختلف هایگروه از فعالزیست ترکیبات این. نمود استفاده پزشکی و

 حاضر حال . در(Faulkner, 1996; Osinga et al. 1999)هستند  استخراج قابل هااسفنج و هاماهی ها،آبفشان خارپوستان،

 و گیاهان از شده استخراج طبیعی ترکیبات از باکتریاییضد و قارچیضد داروهای کشف برای زیادی بسیار علمی هایتالش

 از غنی منبع یک عنوان به هااقیانوس و دریاها محیط اخیر هایدهه در دلیل این به. است انجام حال در دریایی جانوران

 یفناورستیز اند.گرفته قرار کاوش مورد شده شناخته دارویی هایفعالیت و زیستی تنوع با فعالزیست ترکیبات و هامتابولیت

 ستیز باتیترک ریاخ یها سالدر  است. ییاریاز جانداران د دیمحصوالت جد دیتول شرفتیتوسعه و پ یها از راه یکی ییایدر

mailto:Sourinejad@hormozgan.ac.ir
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خیارهای دریایی گروه  .(Osinga et al. 1999) و استخراج شده است ییشناسا ییایاز موجودات متنوع در یاریفعال بس

. تاکنون خواص بسیاری از خیار دریایی بررسی و اثبات (Castro and Huber, 2000هستند )فراوان و متنوعی از خارپوستان 

ضد فشارخون،  انعقاد،ضد سرطانی، ضدویروس، باکتری، ضدقارچی، ضدضدشده است که از ان جمله می توان به خواص 

 .Tian, 2005; Murray et al) اشاره نمود.تومور و تسریع در بهبود زخم تصلب شرائین، ضداکسیدانی، ضد ضدالتهاب، آنتی

2001; Datta et al. 2015.) پلی ساکارید 3گلوکز آمینوگلیکان ،2، سولفات کندرویتین1حضور موادی مانند ساپونین ها ،

و اسیدهای چرب ضروری در خیار دریایی منشأ وجود چنین خواص زیستی در  6گلیکواسفنگولیپید ،5گلیکوپروتئین ،0سولفاته

 .(Bordbar et al. 2011) ها گردیده است آن

ها یکی از عوامل شایع قارچ می باشد. قارچهمانطور که در باال ذکر شد یکی از اثرات بیولوژیک خیارهای دریایی، ضد

 Dannaoui)باشند که با وجود پیشرفت علم و دانش همچنان عامل بیماری و مرگ و میر می بیماریزا در سرتاسر جهان هستند

et al. 2003.)  به طوری که طی دهه های اخیر شمار بیماران مستعد به عفونت با میکروارگانیسم های فرصت طلب از قبیل

سوش های کاندیدا، به خصوص در بیماران با نقص سیستم ایمنی، به طور قابل توجهی در بسیاری از کشورها افزایش یافته 

قارچی دارند ذاتی یا اکتسابی نسبت به داروهای ضد است و همچنین نشان داده شده است که مخمرهای پاتوژن مقاومت

(Ramani and Chaturvedi, 2003.) 

Ismail ( فعالیت ضد2772و همکاران ،)دریاییبدن خیارمتانولی( دیواره-خام )آبیقارچی عصاره Holothuria.polii 

خام با غلظت کردند. متوجه شدند که عصارهلیتر بررسی میکروگرم بر میلی 377تا  157دیسک، در غلظت را به روش انتشار

داشت در  Trichophyton rubram یروو اثر بازدارندگی کمتری  A.funigatusمذکور اثر بازدارندگی قوی روی رشد قارچ 

 .نداشت C.albicansکه اثر قابل توجهی روی مخمر حالی

 خیار مختلف های گونه از غنی منبع یک عنوان به عمان دریای و فارس خلیج مناطق در ما کشور اینکه به توجه با

 دریایی خلیج فارس خیار. رسد می نظر به مهم امری دریایی خیار عصارة دارویی کاربردهای بررسی و مطالعه لذا باشد می دریایی

 گونه می باشد Holothuroidea رده و Aspidochirotida راسته جزء بندی رده نظر از که Stichopus hermanni گونه

با توجه به مطالب بیان شده، در این  (. et alAfkhami. 2012) است الرک جمله از فارس خلیج در مرجانی جزایر در غالب

پرداخته می  Stichopus hermanniشده از خیار دریایی خلیج فارس گونه پژوهش به بررسی اثر ضدقارچی عصاره استخراج

 شود.

 مواد و روش ها

 بردارینمونه

متری  12تا  5فارس و از عمق های اطراف جزیره الرک در خلیجاز آب Stichopus hermanni های خیار دریایی گونهنمونه

ها با آب مقطر شستشو داده شدند تا آب دریا و گیری، ابتدا نمونهها و انجام عمل عصارهسازی نمونهآوری شدند. برای آمادهجمع

                                                           
1
 -saponins 

2
 -chondroitin sulfates 

3
 -glycosaminoglycan 

4
 -sulfated polysaccharides 

5
- glycosphingolipids 

6
 -glycosphingolipids 
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متری بریده های یک سانتیحفره شکمی صورت گرفت و عضالت دیواره بدن در اندازهنمک اضافی آن جدا شود. سپس تخلیه 

 شدند.

 دریاییگیری از خیارعصاره

کردن و گرفتن رطوبت اضافی جهت خشک (Edwardsمدل ) درایرساعت در دستگاه فریز 02به مدت  های خیار دریایینمونه

خشک با ها خشک شدند، جهت افزایش سطح تماس مادهبعد از آنکه نمونه .درجه سانتیگراد قرار گرفتند -07ها در دمایآن

های خشک شده با استفاده از آسیاب ها، نمونهترین میزان عصاره جهت انجام آزمایشهای آلی، برای به دست آوردن بیشحالل

عت در آزمایشگاه به دور از تابش نور سا 02% به مدت 07گیری با استفاده از حالل اتانول آورده شدند. عصارهبه صورت پودر در

ساعت محلول به دست  02درجه سانتیگراد به منظور جداسازی ترکیبات طبیعی قرار گرفتند. پس از  25خورشید در دمای 

کرده تا ذرات معلق خیار دریایی از آن جدا شده و آنچه باقی ماند، ( صاف125 1002) 02آمده را با کاغذ صافی واتمن شماره 

 (Heidolph, laborot 4000)دست آمده به دستگاه روتاری آب و ترکیبات آلی موجود در نمونه بود. عصاره به-اتانول حالل

، حالل آن تبخیر و جدا گردد و تنها عصاره خالص باقی 105سانتیگراد و دور  درجه 07کم در دمای منتقل گردید تا تحت فشار

 (.Duan et al. 2006) ماند

 
 عصارهقارچی بررسی خواص ضد

-به شرح ذیل انجام گرفت. سویه( Macro Dilution Methods) لوشنیدقارچی با استفاده از روش ماکروبررسی خواص ضد

-از مرکز کلکسیون قارچ Aspergillus fumigatus PTCC5009و  Candida albicans ATCC10231 های قارچ و مخمر

 لیوفیلیزه تهیه شدند.های صنعتی ایران به صورت ها و باکتری

های تک ایجاد شده به محیط از کلونیها را از انکوباتور خارج نموده و با استفاده از آنس آنقارچ و مخمر  رشدپس از 

نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتری  537موج سوسپانسیون حاصل در طول ،های آزمایش وارد شدنددیلوشن براث در لولهماکرو

تلقیحی باشد. مایع لیتر میسلول قارچ در هر میلی 176معادل تقریبا که  گیری شددرصد استاندارد اندازه 37نوری دارای عبور 

زمانی پس از استاندارد کردن، تکثیر صورت نگیرد. از لوله فوق که شده باید بالفاصله مورد استفاده قرار گیرد تا در فاصلهتهیه

 هایبا غلظت عصارهسپس از  ،های استریل اضافه شدلیتر به هر کدام از لولهر یک میلیسلول قارچی بود به مقدا 176حاوی 

دیلوشن براث لیتر که در محیط ماکرومیکروگرم بر میلی 2777و  1777، 577، 077، 377، 277، 177، 57، 07، 37، 27، 17

 های فوق افزوده شد.لیتر به لولهحل شده بود به مقدار یک میلی

مؤثره قارچ نیستاتین که از داروخانه تهیه شده بود، بر اساس میزان مادهدر نظر گرفتن شاهد مثبت از داروی ضدبرای   

ها ماده فعال بیولوژیک اضافه نگردید. در های فوق تهیه شد و به عنوان شاهد منفی به یکی از لولهدر هر گرم از قرص غلظت

مؤثره و قارچ قرار داده شد تا در صورت آلودگی محیطی خطای آزمایش مشخص داخل یک لوله نیز تنها محیط کشت فاقد ماده

ها با پنبه بسته شد و در انکوباتور با های مورد استفاده قرار داده شد. سپس سر تمام لولهدیگر از لوله نیز محلولگردد. در یکی

شده و کدورت های آزمایش از انکوباتور خارجولهساعت ل 20پس از  ساعت قرار داده شد. 20سانتیگراد به مدت  درجه 26دمای 

ها مورد بررسی قرار گرفت. لوله کنترل که فاقد ترکیبات فعال بیولوژیک بوده بسیار کدر شده بودند. برای ادامه کار سایر آن

هایی که لوله ،بودمرتبه آزمایش برای هرگونه قارچی  3ها با لوله مذکور به صورت چشمی مقایسه شدند که میانگینی از لوله

-هایی که در آن کدورت ایجاد نشده بود به منظور ادامه کار جدا شدند. الزم بهکدورت داشتند از ادامه کار خارج شدند و لوله

به  ( کهMinimum Inhibitory Concentration) MICهای بدون کدورت میزان ذکر است غلظت مواد مصرفی در لوله

 دهد.باشد را نشان میها میایش تعداد قارچمعنای ممانعت از رشد و افز
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-میلی 1/7ن ها کدورت مشاهده نشده مقدار آدر از بین بردن قارچ ها از لوله هایی که در  عصارهتعیین توانایی  جهت 

 26ها به انکوباتور منتقل شدند و در دمای دکستروز آگار کشت خطی داده شد. سپس پلیتهای محیط سابورلیتر بر روی پلیت

 ترین غلظت که در آن سبب مرگ قارچ شده بود و ساعت نگهداری شدند. کم 20گراد به مدت درجه سانتی

MFC (Minimum fungicidal Concentrationها فاقد کلونی بودند به عنوان پلیت
 

 .Green et al)منظور گردید  (

1994.) 
 

 و بحث نتایج

 قارچیبررسی فعالیت ضد

 Stichopus hermanni دریاییعصاره خیار قارچیبررسی اثر ضد

 بر قارچ Stichopus hermanniدریایی گونه کنندگی عصاره خیاردهد حداقل غلظت مهارنشان می 1همانطور که جدول 

Aspergillus fumigatus  باشد و مانع از رشد مخمر لیتر میمیکروگرم بر میلی 077برابر باCandida albicans  در غلظت

های قارچ مورد مطالعه نشان داد که کشندگی عصاره بر سویهشود. بررسی حداقل غلظتلیتر میمیکروگرم بر میلی 1777

 کار گرفته تأثیر کشندگی ندارد.های بهکدام از غلظتدر هیچ دریاییخیار عصاره

 

بر قارچ و مخمر مورد مطالعه )بر حسب  Stichopus hermanniدریایی عصاره خیار (MIC)کنندگی حداقل غلظت مهار: 1جدول

 ها کدورت مشاهده شد(هایی که در آنهای فاقد کدورت، )+( نمونه( نمونه-) لیتر(میکروگرم بر میلی

C. albicans A. fumigatus 

 قارچ
 

 غلظت

 عصاره

C. albicans A. fumigatus 

 قارچ
 

 غلظت

 عصاره

+ + 177 + + 2 

+ + 277 + + 0 

+ + 377 + + 17 

+ - 077 + + 27 

+ - 577 + + 37 

- - 1777 + + 07 

- - 2777 + + 57 

 

 قارچ ترکیب نیستاتینبررسی اثر ضد

 Candidaو  Aspergilus fumigatus هایگردد ترکیب نیستاتین مانع از رشد قارچمی مشاهده 2همانطور که در جدول 

albicans  های کشندگی آن بر قارچشود و حداقل غلظتلیتر میمیکروگرم بر میلی 57در غلظتA.fumigatus  و

C.albicans  باشد.لیتر میمیکروگرم بر میلی 177برابر با 
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های مورد مطالعه )بر حسب میکروگرم بر بر قارچ نیستاتینترکیب ( MFC)و کشندگی  (MIC) کنندگیحداقل غلظت مهار .2جدول

 ها مشاهده شد(.هایی که کدورت در آنکدورت، )+( نمونه های فاقد( نمونه-) لیتر(میلی

C. albicans A. fumigatus 

 قارچ

 غلظت

 نیستاتین
C. albicans A. fumigatus 

 قارچ

 غلظت

 نیستاتین

- - 177 + + 2 

- - 277 + + 0 

- - 377 + + 17 

- - 077 + + 27 

- - 577 + + 37 

- - 1777 + + 07 

- - 2777 - - 57 

 حداقل غلظت کشندگی 177 177

 

های جدید و زا در مقابل داروهای موجود، گسترش بیماریهای اخیر بروز برخی مشکالت مثل مقاومت عوامل بیماریدر سال

باکتریایی نیاز به قارچی و ضدهای ضدو بروز تأثیرات سمی و مضرِ استفاده مداوم از دارو HIVقابل عالج مثلناشناخته و غیر

با توجه  .(Fostel and Lartey, 2000سازد )های جدید بیش از پیش نمایان میتر را جهت کشف و تولید داروتحقیقات بیش

هایی در انسان و سایر موجودات آمیز که منجر به ایجاد بیماریبه کاربرد مواد شیمیایی برای از بین بردن این عوامل مخاطره

شدن و القای ها را به سمت سرطانیکنندگان سلولی که بافتها و تخریباکسیداننظیر آنتی اند و به دلیل حضور عواملیگردیده

در خیارهای دریایی متابولیت  های با منشأ زیستی )زیست داروها( توجه جدی گردد.بایست به دارودهند میتومور سوق می

های ثانویه فراوانی به منظور سازگاری با شرایط محیط تولید می گردد که منشا وجود خواص زیستی در این موجودات می 

 .(Giordani et al. 2001)د گرد

علمی این باشد، به همین منظور در این مطالعه قارچی مییکی از خواص بیولوژیک موجود در خیار دریایی خواص ضد

-ها نشان میمتر از جزیره الرک پرداختیم. نتایج آزمایش 12تا  5خیار دریایی از عمق  اثر بیولوژیک در رابطه با عصاره اتانولی

برابر  Aspergillus fumigatus بر قارچ Stichopus hermanniدریایی گونه کنندگی عصاره خیارحداقل غلظت مهاردهد که 

-میکروگرم بر میلی 1777در غلظت  Candida albicansرشد مخمر عالوه بر این باشد و لیتر میلیمیکروگرم بر می 077با 

در  دریاییخیار های قارچ مورد مطالعه نشان داد که عصارهکشندگی عصاره بر سویهبررسی حداقل غلظت کند.مهار میلیتر 

 اثر باکتریوسیدی ندارد. کار گرفتههای بهکدام از غلظتهیچ

Hua  دریایی ترپن خیارقارچی گلیکوزید تریفعالیت ضد 2773و همکاران در سالHolothuria scabra  بر قارچ را

Aspergilus fumigatus  و مخمرCandida albicans های قارچی اثر . نتایج نشان داد که گلیکوزیدها بر سویهبررسی کردند

بسیار خوبی از ترکیبات دریایی یک منبع گلیکوزیدهای خیار نشان دادند ولیتر میکروگرم بر میلی 16تا  MIC 1قارچی با ضد

دست آمده در تحقیق حاضر مطابقت دارد ها با نتایج بهباشند. نتایج آنهستند و نسبت به عوامل قارچی حساس میقارچی ضد

دست آمد که احتماالً به این دلیل است که گونه های پایین بهتری در غلظتقارچی قویو همکاران اثر ضد Huaاما در مطالعات 

تری برای بررسی ارتباط بین شده از نظر ساختاری متفاوت هستند و نیاز به تحقیقات گستردهمورد مطالعه و ترکیبات استخراج

 قارچی وجود دارد.های ضدساختار ترکیبات با فعالیت
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 ایترپن انجام شد، یک ترکیبی از گلیکوزیدهای تری 1327و همکاران در سال  Batrakov در مطالعاتی که توسط

Cucumariosides دریایی بدن خیارقارچی از دیوارهبا فعالیت ضدCucumaria japonica ها نشان استخراج شد. نتایج آن

باشد. تحقیق میدست آمده در این شوند که موافق با نتایج بهمی Candida albicansداد که این ترکیبات باعث مهار رشد 

-به بررسی خواص ضد 2713که در سال  Revianti و Parisihniدست آمده در تحقیق حاضر با نتایج عالوه بر این نتایج به

 Candidaبا استفاده از روش انتشار دیسک بر مخمر  Holothuria atra و Stichopus hermanni یمتانولقارچی عصاره 

albicans  .دریایی دارای ترکیبات زیستهای خیاربسیاری از گونه توان نتیجه گرفتبه طور کلی میپرداختند، تطابق دارد-

های دریایی مانع از رشد سویههای مختلف خیارقارچی اما در سطوح مختلف هستند. به همین دلیل گونهفعال با خواص ضد

 باشند.های متفاوت میقارچی با غلظت

Husnia ( 2717و همکاران،) دریایی های خام خیارقارچی مایع سلومیک و ساپونینفعالیت ضدStichopus 

japonicas  های قارچی مورد بررسی قرار دادند. بیشترین اثر ممانعتی مربوط به مخمر بر سویهراC.albicans ترین اثر و کم

و  Sarhadizadehنشان داد.  A.nigerحساسیت بیشتری نسبت به  C.albicansبود و  A.nigerممانعتی مربوط به قارچ 

و مخمر  Aspergiluss nigerرا علیه قارچ  Stichopus hermanniدریایی قارچی خیارفعالیت ضد 2710همکاران در سال 

Candida albicans قارچی بر قارچ بررسی کردند. باالترین فعالیت ضدA.niger دریایی بود و نتیجه گرفته شد که این خیار

 در بیماران مبتال به سل ریوی استفاده شود A.nigerقارچ در مقابل عفونت به عنوان داروی ضدتواند می
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Abstract 

Sea cucumbers form a diverse group of echinoderms whose properties have been studied and 

proven. The aim of this study is to investigate the antifungal properties of ethanolic extract of 

Stichopus hermanni, a species in Persian Gulf, toward Candida albicans and Aspergillus 

fumigatus fungus and yeast. The sea cucumbers were collected in February 2016 from Lark 

Island. Then, extraction was carried out by 70% ethanol solvent. Antifungal properties of 

ethanolic extract against fungal and yeast species were tested by micro dilution method to 

determine the minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum fungicide 

concentration. Results showed that Stichopus hermanni MICs against Aspergillus fumigatus 

and Candida albicans are 400 and 1000 μg/ml, respectively. In addition, MFC investigation 

on the mentioned fungus and yeast revealed that the applied sea cucumber has no fungicide 

effect on none of the applied concentration. 
 

Keywords: sea cucumber, antifungal, minimum inhibitory concentration, minimum 

bactericidal concentration. 
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 چکیده

ترانسفورماسیون سیستم های زیستی بسیار مورد توجه قرار نانوذرات نقره به دلیل مصارف گوناگون و ارتباط سمیت آن با 

باشد که فعالیت خود سمیت زدایی می ΙΙهای آنتی اکسیدانی فعال در فاز ( از آنزیمGSTگرفته اند. گلوتاتیون اس ترانسفراز )

ی تغییرات در میزان را با آب دوست کردن ترکیبات خارجی الکتروفیل در سیتوزول انجام می دهد هدف از این مطالعه بررس

( در بچه ماهی سفید دریای خزر LC50 0.7 ,0.35 ,0.05های مختلف نانوکلوئید نقره )تحت تاثیر غلظت GSTآنزیم 

(Rutilus kutum  بوده است.. سنجش میزان تغییرات آنزیم )GST  1.1کلرو -1با استفاده از ( دی نیترو بنزنCDNB و )

انجام شد. نتایج حاصل از سنجش آنزیم در آبشش  340nm( به عنوان سوبسترا در طول موج GSHگلوتاتیون کاهش یافته )

پالسما  GSTهای باال تغییرات معناداری در میزان آنزیم تغییرات معنا داری را در غلظت های مختلف نشان نداد. در غلظت

در  GSTیکم تغییرات شدید تری از میزان آنزیم ووز هفتم نسبت به روز بیسترمستقل نشان داد که  Tنشان داده شد. آزمون 

تحت تاثیر نانوکلوئید نقره در آبشش  GSTآبشش را به دنبال داشت اما در پالسما این روند مشاهده نشد. در مجموع، تغییرات 

 وابسته به روز و در پالسما وابسته به غلظت بوده است.

 GST  -اکسیدانیآنزیم آنتی -نانوذره -دی نیترو بنزن  1.1کلرو -1 کلیدی: کلمات

 مقدمه

در سال های اخیر با رشد نانوتکنولوژی مصارف نانوذرات به طور گسترده ای افزایش پیدا کرده است. نانوذرات مواد در مقیاس 

و یا کمتر هستند. اندازه کوچک آنها باعث می شود که بتوانند به تمام بخش های بدن ارگانیسم ها  100nmنانو با اندازه حدود 

سطح به همچنین این اندازه کوچک قابلیت جذب سطحی معناداری به علت نسبت باالی  (Chae et al., 2009) وارد شوند

 . از جمله این نانوذرات، نانو ذرات نقره به دلیل دارا بودن خاصیت ضد میکروبی، استفاده در فلتر.حجم به این مواد می دهد

. (Scown et al., 2010; Zhang et al., 2012)را به خود جلب کرده است  جه بسیاریتو تصفیه آب، سنسور ها و داروسازی

زیستی و محیطی شامل اکسیداسیون سطحی، افزایش  سمیت نانوذره نقره ارتباط نزدیکی با ترانسفورماسیون سیستم های

نانوذره نقره همچنین . (Afifi et al., 2016; Scown et al. 2010)پروکسیداسیون لیپید و کاهش عملکرد میتوکندری دارد 

لولی، اثرات مخربی بر ارگانیسم های آبزی نظیر گورخر ماهی و ماهی مداکا دارد و باعث استرس اکسیداتیو، آپوپتوزیز س

   .(Lee et al., 2012)ی مراحل اولیه و بزرگسالی می شود انحراف کروموزومی و سایر اثرات سمی پیشرفته ط

mailto:Bheidari@guilan.ac.ir
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در فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در ارگانیسم ای آبزی می تواند به عنوان یک شاخص بالقوه برای تغییرات شدید  تغییرات 

 ,.Hamed et al) هستند ΙΙو  Ιهای موثر بر عوامل خارجی آنزیم های سمیت زدای فاز در نظر گرفته شود. از مهمترین آنزیم 

2003; Zhang et al. 2012). ترانسفراز اس گلوتاتیون (Glutathione s-transferase)  یک خانواده از آنزیم های تغییر

 .Afifi et al)ارگانیسم های زنده یافت می شوند  هستند که در اغلب ΙΙشکل دهنده زیستی سیتوزولی و چندین علکردی فاز

2016; Carvalho-Neta and Abreu-Silva 2013; Habig et al., 1974; Rudneva et al., 2010) .GSTها در اغلب 

  (Hayes and Pulford 1995).بافت ها و اندام ها از جمله کبد، آبشش، قلب، کلیه، اریتروسیت ها و لنفوسیت بیان می شود

( با glutathione oxidized) GSHها در فرایند سمیت زدایی، کاتالیز کونژوگه شدن تری پپتید GSTعملکرد اصلی 

ل( و تسهیل دفع سموم است ترکیبات سمی داخلی و خارجی و تبدیل آنها و متابولیت هایشان به مواد آب دوست )هیدرفی

(Carvalho-Neta and Abreu-Silva 2013; Habig et al. 1974; Zhang et al. 2012). GSTدر انتقال  ها همچنین

 .(Rudneva et al. 2010)کنند ها عمل میی نظیر استروئیدها، هم و رنگدانهترکیبات آب دوست داخل

این ماهی نیمه آنادروموس .(Heidari et al., 2009)است  ماهیانکپور( از ماهی های خانواده Rutilus kutum)ماهی سفید  

% از 05تا  05ماهی سفید  بومی دریای خزر بوده و در اغلب بخش های این دریا به خصوص در بخش جنوبی آن حضور دارد.

صید سالیانه ماهیان استخوانی را در جنوب دریای خزر به خود اختصاص می دهد. به دلیل آلودگی شهری و کشاورزی، صید 

 Keivany et)رض خطر قرار می گیرند بی رویه و تخریب رودخانه های محل تخم ریزی طبیعی، این ماهی در جایگاه در مع

al., 2012; Khoshnood 2015; Masouleh et al., 2017).  

بسیاری در رابطه با سنجش آنزیم گلوتاتیون اس ترانسفراز در آبزیان انجام شده است که از جمله آن می توان به مطاللعات  

 .Rudneva et al)، گونه های ماهی دریای سیاه  (Mani et al., 2014)اقیانوسی ماهی  هروی گربانجام شده بر مطالعه 

 Almli et) ، قزل آالی قهوه ای(Carvalho-Neta and Abreu-Silva 2013)( Sciades herzhergii، گربه ماهی ) (2010

al., 2002)،  نیل تیالپیا(Oruç and Üner 2000) ( و ماهی بریکونBrycon caphalus )(Monteiro et al., 2009)  اشاره

 نمود.

به عنوان گونه بومی و اقتصادی دریای خزر و روند رو به رشد استفاده از نانو دریای خزر به دلیل اهمیت باالی ماهی سفید  

زدایی آنها در برابر عوامل و اثر سمیت GSTنزیم های آنتی اکسیدانی نظیر به اکوسیستم های آبی و اهمیت آ ذرات و ورود آنها

در آبشش و  GSTهای مختلف از نانوکلوئید نقره بر میزان تغییرات آنزیم از این مطالعه بررسی تاثیر غلظت خارجی، هدف

 بوده است.دریای خزر پالسما بچه ماهی سفید 

 ها مواد و روش

 تهیه نمونه 

گرم از مرکز پرورش و بازسازی ذخایر شهید یوسف پور واقع در سیاهکل  3.6±17.1قطعه بچه ماهی سفید با وزن  125تعداد 

 ,c° 1±13لیتر از آب چاه ) 1555به حجم  فایبرگالسیروز در وان  7تهیه شد. بچه ماهی ها برای ایجاد سازگاری به مدت 

7.4±0.1 ml O2/L, pH 7.6±0.2)  .که از قبل اکسیژن دهی شده بود، نگهداری شدند 

 نوذرهتهیه نا

 با نام تجاری نانوسید که از شرکت نانونصب تهیه شد، استفاده شد. mg/L 4000جهت انجام آزمایش از کلوئید نقره با غلظت 
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 LC50تعیین غلظت 

لیتر و  40آکواریوم شیشه ای با حجم  6ساعت در  96در  LC50به منظور بررسی تاثیر اثر نانو کلوئید نقره و برای تعیین 

به عنوان  0.25ml/Lساعت غلظت  96غلظت های مختلف از نانوکلوئید نقره اضافه شد. بعد از قطعه بچه ماهی  10حاوی 

LC50 .در نظر گرفته شد 

 تیماربندی

برای انجام آزمایش در نظر گرفته شد. به این منظور در  LC50 0.7 ,0.35 ,0.05به دست آمده غلظت های  LC50با توجه به 

 ,c° 1±13ساعت نور) 12لیتر برای ایجاد غلظت های فوق و شاهد در شرایط یکسان  40آکواریوم شیشه ای با حجم  4

7.4±0.1 ml O2/L, pH 7.6±0.2) ساعت در آکواریوم  24. برای ایجاد سازگاری قطه بچه ماهی سفید اضافه شد 15، تعداد

ساعت قبل از انجام تیمار ها غذادهی متوقف شد. بعد از ایجاد تیمار ها و شاهد نمونه گیری به صورت  24ها نگهداری شده و 

 انجام شد. تصادفی در روز های هفتم و بیست و یکم

 نمونه گیری

از  به منظور انجام نمونه گیری در روزهای هفتم)حاد( و بیست و یکم)نیمه مزمن( دو قطعه ماهی به صورت تصادفی از هر یک

آکواریوم های تیمار و شاهد گرفته شد. ابتدا خون گیری از سیاهرگ ساقه دمی انجام شد و سپس برای جداسازی پالسما برای 

شده و پالسما جدا  (Centurion Scientific, UK)سانتریفیوژ  c°4و در دمای  4000دقیقه با دور  10انجام آنالیز به مدت 

قرار داده شد و تا انجام  آبشش ماهی ها جدا شده و در میکرو تیوپ های جداگانه نگهداری شد. سپس 70-شده در فریزر 

 نگهداری شد.  70-آنالیز در فریزر 

 عصاره گیری

( pH 6.5)بافر فسفات سدیم 0به  1به نسبت  برای عصار گیری از نمونه های آبشش)پودر شده توسط نیتروژن مایع( و پالسما

شد. سپس عصاره ( Centurion Scientific, UK)دقیقه سانتریفیوژ  10به مدت  c°4و دما  6000اضافه شد و سپس با دور 

 منتقل شد. -75همگن شده به فریزر 

 (GST) سنجش میزان گلوتاتیون اس ترانسفراز

استفاده شد. این روش بر پایه استفاده از سوبسترا  Habig (Habig et al. 1974)از روش  GSTسنجش میزان به منظور 

از هر کدام از  10µl( است. به این منظور مقدار GSH( و گلوتاتیون کاهش یافته)CDNB.دی نیترو بنزن)1و2کلرو-1شامل 

رسانده  1000µl( به حجم pH 6.5از عصاره بافتی توسط بافر فسفات سدیم) 25µlبه عالوه  100mMسوبسترا ها با غلظت 

 خوانده شد.دقیقه تو سط دستگاه اسپکتروفتومتر 5 و به مدت  340nmشد. سپس جذب افزایشی نمونه ها در طول موج 

 آنالیز آماری

 انیب ی( و براANOVA- One Way) کطرفهی یمختلف از آزمون آنوا یغلظت ها نیب میآنز زانیتفاوت در م انیب یبرا

در  یدار ی. سطح معندی(  استفاده گردPaired-sample T Testدو گروه وابسته ) T testمختلف از آزمون  یتفاوت در روزها

 در نظر گرفته شد. 0.05آزمون ها کمتر از  یتمام
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 و بحثنتایج 

دو  نیدار نشان نداد اما ب یمختلف تفاوت معن یغلظت ها نیب یکموهفتم و بیست یدر بافت آبشش، در روزها  GST زانیم

-وبیست باالتر از روز هفتمدر روز  میآنز نیا زانیم کهی(  بطورp< 0.05دار مشاهده شد) یتفاوت معن یکموهفتم و بیستروز 

 بود.  یکم

 کهی( به طورp< 0.05را نشان داد ) یدار یمعن اوتمختلف تف یغلظت ها نیب هفتمدر روز  GST زانیدر پالسما م یاز طرف

در روز  نیدار وجود داشت. همچن یتفاوت معن 0.7و  0.05 یغلظت ها نیب زیو ن 0.7و  0.35 یشاهد و غلظت ها نیب

تفاوت  0.7 با 0.35 زیو ن 0.7و  0.35 یبا غلظت ها 0.05، غلظت 0.7و  0..5 یگروه شاهد با غلظت ها نیب یکموبیست

  ت.دار وجود نداش یتفاوت معن یکموهفتم و بیست یروزها نیب  GST زانی( اما در مورد مp< 0.05شد) اهدهدار مش یمعن
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در  GSTتغییرات  . 1شکل 

های آبشش تحت تاثیر غلظت

مختلف نانوکلوئید نقره در 

 روز هفتم.

 

در  GSTتغییرات  .2 شکل

های آبشش تحت تاثیر غلظت

مختلف نانوکلوئید نقره در 

 یکم. و روز بیست

 

 GSTمقایسه میزان  .3شکل 

های هفتم و آبشش در بین روز

یکم )حروف باالی ستون وبیست

نشان دهنده معنی دار بودن 

های مختلف روزهای تیمار

 است(.
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ها مشاهده شده است. پوستان و ماهیهای آبی نظیر جلبک ها، سختهای مختلف ارگانیسمها و اندامدر بافت GSTفعالیت 

وضعیت فیلوژنتیکی، بیولوژیکی، فیزیولوژیکی و جایگاه  و وابسته به فاصله بین گونه ها به طور واضحی متفاوت GSTپاسخ 

 اماتغییرات معنادار نبود یکم ودر روز بیست همدر روز هفتم و  همدر آبشش  .(Rudneva et al. 2010)کولوژیک آنها است ا

 بر روی (2014) و همکاران Reddyنتایج دیده شد.  GSTبا افزایش غلظت آالینده، افزایش در میزان فعالیت  با این حال

ش یافزا ،. در مقایسه روز های نمونه برداریاستتحت تاثیر  GST نشان دهنده عدم تغییرات معنی دار Catla catla ماهی

 GSTمی تواند به علت ایجاد هموستاز در ارگانیسم و دفاع در برابر رادیکال های آزاد باشد. کاهش میزان  معنادار در روز هفتم

می  بود. این کاهشهمسو  (Danio rerioبر روی ماهی گورخری )( 2102)و همکاران  Diniz مطالعهویکم با در روز بیست

اهی در تولید مکاهش توانایی  و نتیجتانقره نانوکلوئید با ت طوالنی مد لت تخریب بیشتر بافت آبشش در مواجههتواند به ع

در  GSTغییرات . 4شکل 

-پالسما تحت تاثیر غلظت

های مختلف نانوکلوئید نقره 

در روز هفتم )حروف باالی 

ستون نشان دهنده معنی دار 

های بودن روزهای تیمار

 مختلف است(.

در  GSTتغییرات  .5شکل 

-پالسما تحت تاثیر غلظت

های مختلف نانوکلوئید نقره 

یکم )حروف ودر روز بیست

باالی ستون نشان دهنده 

معنی دار بودن روزهای 

 های مختلف است(.تیمار

 

مقایسه میزان . 6شکل 

GST  پالسما در بین

 یکم.وروزهای هفتم و بیست
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وابسته به زمان بچه ماهی سفید دریای خزر ن بیان کرد که  تغییرات در آبشش اتودر مجموع می آنزیم آنتی اکسیدانی باشد.

 در معرض قرارگیری و تغییرات در پالسما وابسته به غلظت نانوکلوئید نقره است.
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Abstract  

Silver nanoparticles have been very much considered for various uses and its toxicity 

relationship with the transformation of biological systems. Glutathione S-transferase (GST) is 

an antioxidant enzyme active in the phase II of toxicity, which performs its activity by 

hydrophilic the external electrophilic compounds in cytosol. The aim of this study was to 

evaluate changes in the amount of GST enzyme under the influence of different concentration 

of silver nanocloid (0.05, 0.35, 0.7 LC50) in the Caspian kutum fry (Rutilus kutum). The 

measurement of GST enzyme changes using 1-chloro-1,4-di-nitrobenzene (CDNB) and 

reduced glutathione (GSH) as substrate at a wavelength of 340 nm. The results of GST assays 

showed no significant changes at different concentrations. Significant changes in plasma GST 

enzymes were observed at high concentrations. Independent T test showed that on the 

seventh and the twenty first day, there were more severe changes in the GST enzyme in the 

gill, but this trend was not observed in plasma. In general, GST changes were influenced by 

the effects of silver nanocloid in a gill, depending on the day, and in the concentration-

dependent plasma. 
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 چکیده

 یموانگرو  یهوا جنگول گوردد   یمو مشواهده   رانیو ا یهکتار در هرمزگان و در مناطق جنووب  0077از  شیمانگرو با ب یهاجنگل

 ینتو آ نیو همچنو  یروسو یو دود و  ییایو خووا  دود باکتر   یاست دارا Avicennia marinaهرمزگان که عمدتا شامل گونه 

نفوت   ینفت هیچون تخل یطیمح ستیز ریاخ هاییلودگآباشد  یم تیاهم زحائ اریبس یاهیگونه گ نیبوده لذا حفظ ا یدانیاکس

 لیپتانسو  وگشوته   اهوان یها توسوط گ یلودگآ نیموجب جذب ا نیعمان و وارد شدن فلزات سنگ یایدر ها در تنگه هرمز وکش

بوه  غشوته  آط یحورا در شورا   اهیو گ یکیولوو  یزیف یپارامترها سهیبا مقا قیتحق نیدهد  لذا در ایمرا کاهش  اهانیگ نیا درمانی

اطالعوات جمو    خور  آدر  است وشدهپرداخته  طیدر دو شرا اهیگ نیا ییارزش دارو سهیو مقا یلودگآو فاقد هر گونه  ها یلودگآ

 .شود یحرا بررس اهیها در گیلودگآ نیا ریشده را کنار هم گذاشته تا تاث یورآ

 یخوا  درمان حرا  اهیعصاره برگ گ ن ی  فلزات سنگ Avicennia marina: کلیدی لماتک

 مقدمه

هوای  عور  بلوچسوتان  هرمزگوان و بوشودر در     در منواطق سیسوتان و   های مانگرو در قسومت شومالی خلویا فوار  و    جنگل

 اهیو گ(. 1131  پورموسوی است )صوفدری و  شدهدرجه شرقی واق   50تا  00717درجه شمالی و در طول  2070تا  20جغرافیایی

بوه نوام    ییهووا  یهاشهیر یاست که دارا ایشورپسند پا اهیگ کی Avicenniaceasاز خانواده    Avicennia marinaایمانگرو 

منواطق جوزر و    در و مقاوم است اریبس یباشد که نسبت به شوریسبز چند ساله م یهابرگ یدارا اهیگ نیباشد  ایم ماتوفرهپن

 (.1131  مالطی فروزنده و یگندمان ی)زمان کندیم ستیز یمد

پوسوته گیواه    های منحصر بفردی است  ویژگیترین گونه گیاه حرا در ایران است که دارای رایج   A. marinaگونه   

یا نوو  تیوز دیوده میشوود در قسومت         برگ به اشکال بیضیسبز مایل به زرد و یا خاکستری دیده میشود  های سفیدرنگبه 

هوای زیوادی   متابولیوت روشن و در قسمت زیرین به رنگ سفید مایل به خاکستری و پرزدار اسوت    ها به رنگ سبزبرگ  باالیی

 وو اسویدها  کارتنوئیودها   لیفاتیوک  آهوای  الکول  هوا   کالوئیود  لآ  اسویدها مینوو آاز گیاه مانگرو شناسایی شده از جملوه   کنونتا

ها  گیلوکوزیدها و استروئیدها و... از جملوه ترکیبوات   فنولیک ن ها وهیدروکربن ها  فروم وزاد آها   اسیدهای چرب کربوهیدرات

درموان   وبلوه  آباشد  این گیاه به طور شناخته شده توسط پزشکان طب سنتی برای درمان التدواب و  میشناخته شده این گیاه 

 (.1131  همکاران و )علیزاده زخم به کار برده میشود رماتیسم و
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)داوری و  جدوانی شوده  ل ضمعبه فلزات سنگین تبدیل به یک بی آهای لودگی محیطآ محیط زیست از جملهلودگی آ 

فلزات سنگین دارند  فلزات سنگین بوه دلیول سومی    لودگی آبه دام انداختن های حرا نقش مدمی در جنگل(  1131  همکاران

-جنگلدارند  بسیاری از بزی آپایداری در محیط زیست تمایل زیادی به جم  شدن در بافت موجودات  بودن  تجزیه ناپذیری و

کوه حواوی فلوزات سونگین اسوت قورار       ندوا  آخروجوی از  ب آثیر روان های صنعتی تحت تافعالیتهای حرا به دلیل نزدیکی به 

سعی به  طالعه  در این م(1132ن  همکارا و)چراغی  میگیرند در این زمینه تحقیات زیادی درایران و خارج از ایران انجام گرفته

 است.شدهدر ارزش دارویی بالقوه این گیاه ی رپذیتاثیر  نتایج حاصل از اثر فلزات سنگین بر برگ گیاه حرا ووری آجم  

 نتایج

روی عصاره برگ گیاه حرا نشان داد خوا  درمانی بسویاری دارد   بدبوانی و همکواران تحقیواتی در      انجام مطالعات بسیاری بر

نشوان داد کوه   و اتانولی برگ گیاه حرا به روش پخش عصواره در محویط کشوت پرداختنود     بی آدمینه اثر دد میکروبی عصاره 

اسوترپتو کوکوو    و  اسوتافیلو کوکوو  اپیودریمی    میکروگرم بر میلی لیتر بور   2777عصاره اتانولی برگ گیاه حرا در غلظت 
بوی  آجلوگیری کرد  همچنین نشان د اد کوه عصواره   ندا آنمو  به طور کامل تاثیر گذار بود و در محیط کشت از رشد و پایو ن 

علیوزاده بدبدوانی و    نداشوت. )  اسوترپتو کوکوو  پوایو ن     و استافیلوکوکو  اپیدریمی نمو  برگ گیاه حرا تاثیری بر رشد و

 (.1131  همکاران

برگ گیاه حرا همچنین اثرات دد ویروسی دارد و از گذشته در طب سنتی مورد استفاده بوده  اثر دد ویروسی گیواه   

زاده و همکاران انجام گرفت نشان داد که عصاره برگ گیاه حرا تاثیر بسزایی بر ویورو  پولیوو کوه     طاهرحرا که توسط مردیه 

نشان  که از تاثیر عصاره برگ گیاه پ  از اتصال به سلولمده آعامل عفونت در انسان است دارد   در این تحقیق نتایجی بدست 

شود این نتیجوه در صوورتی    CPEبه طور کامل توانست مان  بروز میکرو گرم بر میلی لیتر از عصاره برگ گیاه  447داد غلظت 

اثورات درموانی عصواره بورگ      (.1130  میکرو گرم بر میلی لیتر هیچ تاثیری نداشت )طاهر زاده و همکواران  107بود که غلظت 

تواثیر   زوار و همکواران گیاه حرا در درمان بیماری دیابت نیز موثر بوده است در مطالعات انجام شده توسط حوریه اسماعیلی سب

برگ گیاه حرا عوالوه بور اینکوه    بی برگ گیاه حرا در روند درمان دیابت موش صحرایی مشاهده شد  معنی دار مثبتی از عصاره آ

فلوزات سونگین     هوا لوودگی آهای محیطی دارد از جمله این لودگیآترکیبات شیمیایی مفیدی دارد توانایی باالیی نیز در جذب 

ن فلزات سنگین شامل  نیکل  م   کادمیم  سرب  وانادیوم و روی توسط علوی داوری و همکواران در اسوتان    غلظت ای هستند 

 3/1 توا  1/7در برگ از  و 33/1تا  3/7نشان داد که غلظت کادمیم در ریشه از مده آبدست ماری آبوشدر اندازه گیری شد نتایج 

توا   35/1در برگ از  و 5/220تا  20/14ن دیگر  م  در ریشه از میکروگرم برگرم ماده خشک بوده همچنین برای فلزات سنگی

میکروگرم بور گورم مواده     0/120تا  50/2و در برگ از  0/210تا  00/2میکروگرم بر گرم ماده خشک  نیکل در ریشه از  25/15

میکروگرم بر گرم ماده خشک  وانادیوم در ریشوه از   13/53تا  43/11و در برگ از  03/253تا  71/20خشک  سرب در ریشه از 

و در بورگ از   1/445توا   1/21ماده خشک  روی در ریشوه از   گرم میکروگرم بر 3/221تا  31/1برگ از در   35/277تا  20/12

ایون مطالعوه نشوان دهنوده مقوادیر       .(1133  )داوری و همکواران  میکروگرم بر گرم ماده خشک تغییر میکنود  23/43تا  15/0

یستی از رسوب به ریشه و بورگ اسوت  همچنوین      زبوده است که اشاره به تجم متفاوتی از شش فلز سنگین در استان بوشدر

مطالعه موردی توسط حسین مرادی و همکاران نشان داد بیشترین نرخ انتقال از ریشه بوه بورگ مربووه بوه فلوز نیکول اسوت        

 (. 1131  )مرادی و همکاران

 بحث و نتیجه گیری  



گاه رهزمگان – 6021ماه  بهمن 03و  92  دانش   

 
 

 

 

ردیا ملی زیست فناوریاولین همایش   

اثرهای دود ویروسوی و دود باکتریوایی متعوددی       دارای A. marinaگیاه برگ نتایج مطالعات انجام شده نشان داد که عصاره 

(  این گیاه قابلیت تحمل فلزات سنگین را به دو صوورت  1130  است که در سطا محدودی بررسی شده )طاهر زاده و همکاران

یوا   ودر واکوئل و اتصال به دیوواره سولولی   آندا دارد باتوجه به اینکه تجم  شامل انباشت و محبو  کردن آالینده تجم  و دف  

 اثرات قابل توجه دود باکتریوایی و دود ویروسوی در شواخه و     ( و 1131  )مرادی و همکاران استآلی تشکیل کمپلک  با مواد 

 وانادیوم و (  از این رو تجم  فلزات سنگیل چون روی  نیکل  کادمیم  1131همکاران  برگ جوان این گیاه است )کفیل زاده و 

اند از ارزش دارویی این گیاه کاسته یا در مواردی کامال ارزش این گیاه در فعالیوت دود   میتو A. marinaسرب در ساقه و برگ 

االی تددیود قورار داده   فلزات سنگین خطرنا  اکوسیستم مانگرو را در خطور بو  آلودگی  .بین ببرد ویروسی و دد باکتریایی را از

 (.1130  شریفان و همکاران ) است

 منابع

 Avicennia)اثرعصواره آبوی بورگ گیواه حورا     "( 1130راهباریوان  ر  صوالا مقودم  م  صودوقی   د. )    اسماعیلی سوبزوار  ؛   

marina)   4مجلوه طنوین سوالمت     "های صحرایی دیوابتی بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی بافت تخمدان در موش :

41-12 

تغییرات غلظت فلزات سونگین در انودام هوای گیواه     "( 1132چراغی  م  صقاهیه  ع  دادالدی سدراب  ع  غانمی    دورقی  ع. )

دانشوگاه  -فصلنامه علمی پژوهشی اکوبیولو ی تواالب   "و رسوبات رویشگاه بردستان بندر دیر (Avicennia marina)حرا 
 40-04: 13 آزاد اسالمی واحد اهواز

های حرا بیدخون  بساتین و مول  رویشگاه مقایسه غلظت فلزات سنگین در رسوبات"( 1131داوری  ع  خراسانی  ن  دانه کار  ا. )

 31  پاییز و زمستان2 اکولو ی کاربردی  سال اول  "گنزه 

بررسی تجم  فلزات سونگین در بسوتر  بورگ و ریشوه درختوان حورا       "( 1133داوری  ع  دانه کار  ا  خراسانی  ن  جوانشیر  آ. )

(Avicennia marina)  250-200: 1 طبیعی  مجله مناب  طبیعی ایراننشریه محیط زیست     "در استان بوشدر 

هوای صوحرایی   در موش (Avicennia marina) اثر دد دردی عصاره گیاه حرا"( 1131) .ا فروزنده مالطی  زمانی گندمانی  م 

 24-13: 1 درمانی تبریز-مجله پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بدداشتی  "نر

به عنوان   (Avicennia marina)بررسی اهمیت گونه حرا "( 1130بی همتا  م. ر. ) شریفان  ؛  فرشچی  پ  مرتضوی  م.   

اولوین    "هوای زیسوت محیطوی   یک بیو اندیکاتور بالقوه آلودگی های نفتی در اکوسیستم ساحلی در معر  تددید آالینده
 .دانشگاه ازاد اسالمی واحد اهواز-همایش ملی تاالب های ایران

 vierh (forssk.)Avicennia)اثور دود ویروسوی گیواه حورا      "( 1130طاهرزاده  م  زندی     تواج بخوش     راسوتیان  ز. )   

marina )  1 پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطور ایوران  –فصلنامه علمی   "بر روی ویرو  پولیو در گشت سلولی :

45-13 

 عصواره  کشندگی و بازدارندگی اثر بررسی"( 1131) ؛. زنگانه  م  محبی  ف  شدیدی  ف  یزدی  بدبدانی  ب  طباطبایی علیزاده

 شورایط  در منفوی  و گورم  مثبوت  گورم  هوای بواکتری  بور   (Avicennia marina) حورا  گیواه  بورگ  اتوانولی  و آبوی  هوای 

 121-114:  2 صدرا پزشکی علوم علمی مجله  "آزمایشگاهی

بررسی فعالیت دد باکتریایی عصواره شواخه جووان وبورگ بواله گیواه حورا         "( 1131کفیل زاده  ف  زینلی  ش  صلا جو   . )

(Avicennia marina) 10-24: 1علوم و تکنولو ی محیط زیست    "در خور تیاب  استان هرمزگان 
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 فلوزات  انتقوال  نورخ  و تجمو   بور  رسوب هایژگیوی اثر"( 1131) ن. صوفیانی  محبوبی خسرو  ع  حیدری ردوی  ز  ؛  مرادی 

 03-33: 3 کاربردی شناسی بوم  "مانگرو درختان در سنگین

 جنگل در واق  ( Avicennia marina(forssk)) حرا درختچه چوب آناتومی های ویژگی"( 1131. )ش پورموسی  صفدری  و 

 057-007:  4 ایران وکاغذ چوب علوم تحقیقات پژوهشی علمی فصلنامه  "(قشم جزیره) ایران ماندابی های
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Abstract 

Mangrove forests with more than 7500 hectares are found in Hormozgan and southern 

regions of Iran, Most of Hormozgan mangrove forests which are Avicennia marina, have 

Benefits of antibacterial and antiviral, as well as antioxidants, hence the protection of this 

plant is very important, recent environmental pollution such as oil drainage of oil tankers in 

the strait of Hormuz and the Oman sea has led to absorption of heavy metals that 

contaminated these plants, which reduces the potential of therapeutic applications of them. 

Hence in this study, by comparing the physiological parameters of mangrove plants in 

conditions of impregnating with heavy metals and non-polluting situations, and Finally, the 

effects of these situation on these plants’ potential therapeutic applications have been 

investigated. 

Keywords: Mangrove leaves extract, Avicennia marina, healing properties, heavy metals 
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 ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری

 Laurencia obtusaارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی جلبک قرمز 
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 چکیده

مختلف )متانول ،  حالل بدست آمده از چهار Laurencia obtusaعصاره جلبک قرمز  آنتی اکسیدانخواص  مطالعه حاضردر 

مورد نظر از سواحل صخره ای رمین واقع در استان  کجلب. هگزان( مورد بررسی قرار گرفت-ی کلرومتان و انکلروفرم، د

 .Lاکسیدان جلبک  آنتیبررسی خواص  جهت جمع آوری شد. 1931سیستان و بلوچستان در زمان حداکثر جزر در مهر ماه 

obtusa  ( از تست قدرت کاهندگیReduction power.استفاده شد )  همه ی عصاره ها در مقایسه با اسید آسکوربیک قدرت

و پایین ترین قدرت  (13/1±11/1)باالترین فعالیت کاهندگی مربوط به عصاره کلروفرمی  کاهندگی پایینی نشان دادند.

. نتایج نشان داد که برای بود و اسید آسکوربیک به عنوان استاندارد در نظر گرفته شد بوط به عصاره متانولیکاهندگی مر

 از سایر روش ها نیز استفاده شود.بررسی خواص آنتی اکسیدانی جلبک مذکور باید 

 ، قدرت کاهندگی ، جلبک ، جلبک قرمز : آنتی اکسیدانکلیدی کلمات

 مقدمه

ی است که منجر به تولید بوی اکسیداسیون دلیل عمده کاهش کیفیت در روغن ها  و چربی ها در طول فرآوری و ذخیره ساز

ترکیبات آنتی اکسیدانی نقش  .(Jittrepotch., 2006) شود غذایی میوع ، طعم نامطبوع ، تغییرات رنگ و کاهش ارزش نامطب

ها می توانند اکسیداسیون لپیدها را به تاخیر بیاندازند و یا از طریق  مهمی به عنوان فاکتورهای محافظتی ایفا می کنند آن

ن در مهار رادیکال آزاد درگیر از آن جلوگیری کنند و همچنی کننده های زنجیره اکسید جلوگیری از آغاز یا ترویج فعالیت

( ، بوتیلیت BHT(. آنتی اکسیدان های صنعتی از قبیل بوتیلیت دهیدروکسی تولوئن )Piccolella et al .,2008هستند )

می باشند و به عنوان نگه دارنده های غذا  ( به صورت تجاری دردسترسPG( و پروپیل گاالت )BHAدهیدروکسی آنیزول )

ه هرحال امروزه یک نیاز فوری جایگزین برای این ترکیبات صنعتی به علت محدودیت های قانونی از استفاده ب .استفاده شده اند

بنابراین تحقیق برای آنتی اکسیدان های جدید، به خصوص با ها گزارش شده است. در کشورهای مختلف و اثر سرطان زای آن

 کی از غنی ترین منابع آنتی اکسیدان طبیعی هستندمنشاء طبیعی یک نگرانی بزرگ شده است. جلبک های دریایی ی

(Samaraweera et al.,2012).  آنتی اکسیدان ها زیان های ناشی از رادیکال آزاد واکنش پذیر وگونه های اکسیژن دار را در

 Yan) بدین ترتیب از سرطان و بیماری های قلبی جلوگیری می کنند .(Anchana et al., 2005) دهند سلول ها کاهش می

et al.,1999).  برای بیماری هایی مانند اسهال خونی، فشارخون باال، عفونت ادراری، عفونت های میکروبی جلبک های دریایی

بیماری های  ها به عنوان یک داروی گیاهی برای درمان سرفه، آسم، هموروئید، جوش، گواتر، و ... مفید هستند. و همچنین آن

 (.Kandale et al.,2011)و زخم معده استفاده می شوند معده،کاهش بروز تومور، سردرد 

 نوسان سریع حرارت ، از قبیل نور،عرض شرایط استرس دریا قرار گرفتن ماکروجلبک های دریایی با وجود در م

 ,.Gupta and Abu-Ghannam) استرس اسمزی و خشک کردن مقاومت باالیی در برابر اکسیداسیون نمایش می دهند
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ارگانیسم های دریایی ترکیباتی تولید کرده و این ترکیبات را برای محافظت خودشان در برابر درجه باالی انرژی  .  این(2011

 کاروتن( و زانتوفیل αو   β) های آمینه نوع مایکوسپورین، کاروتنوئیدهای اشعه ماوراء بنفش ذخیره می کنند، که شامل اسید

 ،، فلوروتانین ها  یدهای سینامیکاس ترکیبات فنولیک از قبیل اسیدهای فنولیک ، ،زانتین( فوکوزانتین و زئا )آستازانتین، ها

گونه  در مطالعه حاضر خواص ضد اکسیدانی .(Ospina et al,2017 )، و پلی ساکاریدها  Cو  Eهای  ها، ویتامین بروموفنول

متمایل به قرمز یا صورتی ، بوته ای افراشته با یک جلبک قرمز با رنگ قهوه ای مورد ارزیابی قرار گرفت که  L. optusa  جلبک

سانتی متر می  11-15انشعابات دو طرفه، متقابل یا نیمه فراهمه و ارتفاع تال حدود  چندین انشعاب، بافت نرم و گوشتی ،

 مدی روی بسترهای صخره ای بوده و و محل رویش جلبک معموال بصورت انبوه در ناحیه میانی محدوده بین جزر باشد.

در این  .پراکنش آن در ایران کم و بیشتر در استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان در فصول پائیز، زمستان و بهار می باشد

 مورد بررسی قرار گرفت. L. obtusaمطالعه اثر قدرت کاهندگی عصاره جلبک 

 مواد و روش ها

از سواحل رمین، جمع آوری و پس از شست  1931ال در مهر ماه س در زمان جذر L.obtusa قرمز  در این تحقیق گونه جلبک

 نیز زدوده شود. سپس در محیط اتاق و با آب شیرین شسته شد تا سایر رسوبات موجودمنتقل  و شو با آب دریا ، به آزمایشگاه

جلبک و پس از آن پودر . (Panasonic, Japan)پودر گردید آسیاب و دور از نور خورشید جلبک ها خشک شد و با دستگاه

)در  ساعت 0هگزان و دی کلرومتان( به مدت -، انمیلی لیتر حالل )متانول ، کلروفرم  01گرم در  11نظر به مقدار  مورد

پس از فیلتر با  و عصاره حاصل شیکرانکوباتور عصاره گیری درجه سانتی گراد در دستگاه 15در دمای  دومرحله دو ساعت(

ساعت حالل پرانی شد سپس عصاره خشک باقی مانده از هر یک از حالل ها  04مدت در زیرهود در دمای اتاق به  کاغذ صافی

میلی لیتر از نمونه با  1انجام شد  1341در سال  Oyaizuسازی شد. تست قدرت کاهشی نمونه ها طبق روش  با متانول رقیق

، مخلوط شده و به مدت  %11 میلی لیتر پتاسیم فری سیانید 1( و = 1/1pHموالر با  1/1) میلی لیتر از بافرفسفات سدیم 1

به آن اضافه شده و در دستگاه  TCA 1%میلی لیتر  1داری شد و پس از آن  نگه C°51دقیقه در انکوباتور با دمای  11

میلی لیتر را برداشته و به آن  1 رویی مخلوط یوژ شد سپس از محلولدقیقه سانتریف 11مدت به  rpm 9111سانتریفیوژ با دور 

نانومتر خوانده شد و  011دقیقه جذب آن در  11بعد از  میلی لیتر آب مقطر اضافه شد.  1و  % 1/1میلی لیتر کلرید آهن  0/1

 آسکوربیک اسید به عنوان شاهد مثبت در نظر گرفته شد باالترین جذب باالترین میزان قدرت کاهشی را نشان می دهد.

 

  نتایج

شاخص  (.ksouri et al.,2008قدرت کاهشی یک جنبه بسیار مهم در برآورد کردن فعالیت آنتی اکسیدانی می باشد )

FRAP  به میزان قابل توجهی برای اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی به کار می رود. در این آزمایش حضور کاهنده ها در

Feحالل باعث کمپلکس 
Fe / فری سیانید به شکل فروس 3+

Feمی گردد و اندازه گیری  2+
نانومتر  011ذب در از طریق ج 2+

قدرت کاهندگی آهن در  ( ارائه شده است1همانطور که در جدول) شماره  (.Kadarage et al., 2009صورت می گیرد )

میلی گرم/میلی  1غلظت  متانولی در همه ی غلظت ها برابر با صفر بود و بیشترین میزان قدرت کاهندگی مربوط به عصاره های

تفاوت معنی داری بین قدرت کاهندگی اسید آسکوربیک  1و با توجه به نمودار شماره  بود (13/1±11/1) صاره کلروفرمیع لیتر

قدرت و و نمونه ها وجود داشت همچنین بین قدرت کاهندگی عصاره های مختلف نیز تفاوت معنی داری مشاهده شد 

  وابسته به غلظت بود.کاهندگی همه ی عصاره ها 
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میلی گرم/میلی لیتر( در مقایسه با استاندارد  11/1، 1/1، 1های مختلف ) و غلظت حاللبا    L. obtusaکاهشی عصاره  قدرت:  1جدول 

 اسید آسکوربیک
 دی کلرومتان  متانول   ان هگزان کلروفرم حالل 

 

 

 

غلظت )میلی 

 گرم/میلی لیتر(

  

1 

 

11/1±13/1 

  

113/1±15/1 

 

  

1 

 

11/1±11/1 

  

1/0 

  

1 

 

1 

 

  

1 

  

1 

  

01/0 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 استاندارد

 

 1/1±3/1 

 

 1/1±3/1 

 

 1/1±3/1 

 

 1/1±3/1 

 

 
 

                  
( و CLF( ، عصاره کلروفرمی )DCM( ، عصاره دی کلرومتان)hex( ، عصاره ان هگزان )Metقدرت کاهندگی عصاره متانولی ) :1شکل 

 (.Aaاسید آسکوربیک )

 

 و نتیجه گیری بحث

دان ها خواص آنتی اکسی. (Kumar et al.,2008فعالیت آنتی اکسیدانی و قدرت کاهندگی وجود دارد )ارتباط مثبتی بین 

بستگی به ترکیب عصاره ها و شرایط  "فعالیت های آنتی اکسیدانی عصاره های گیاهی غالبا ،ی دارندفیزیکوشیمیایی مختلف

0

0.2

0.4

0.6
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1

1.2

Met hex DCM CLF Aa

 قدرت کاهندگی

1

0.1
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نمی توصیف قابل پتانسیل های آنتی اکسیدانی تحت تاثیر عوامل زیادی قرار می گیرد که با یک نوع آزمایش  . آزمایش دارد

. لذا هیچ تستی به تنهایی توانایی نشان دادن تمام خصوصیات آنتی اکسیدان ها و اکسیدان ها را نداشته و استفاده از چند باشد

ین الزم است جهت اندازه گیری فعالیت های مختلف با مکانیزم های مختلف تست های تست معموال توصیه می شود بنابرا

رابطه مستقیمی با ظرفیت آنتی ها نمونه  در تست قدرت کاهندگی جذب نوری (.1939متنوع بکار برد )حیدری و همکاران ،

و افزایش جذب نوری بیانگر اکسیدانی دارد و در این روش سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی برحسب جذب نوری می باشد 

عصاره جلبک  حاضر مشخص گردید قدرت کاهندگیاز نتایج بدست آمده در مطالعه  افزایش خاصیت آنتی اکسیدانی می باشد.

نتایج تست قدرت اما این  .دارداسید آسکوربیک در حالل های مختلف اختالف معنی داری با استاندارد  L. obtusa  قرمز

نمی باشد. حیدری و همکاران در مطالعه خود که   L. obtusaدلیل بر عدم وجود خاصیت ضداکسیدانی در جلبک  کاهندگی

به بررسی ظرفیت آنتی اکسیدانی و محتوی فنولی و ترکیبات فالنوئیدی ماکروجلبک های سواحل شمالی خلیج فارس در 

سه گونه جلبکی سبز، قهوه ای و قرمز مورد بررسی قرار . خواص آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکی استان بوشهر پرداختند

( مربوط به جلبک قرمز ABTSگرفت. باالترین فعالیت ضداکسیدانی با آزمون رادیکال آزینو بیس اتیل تیازولین سولفونیک )

Laurencia snyderia   و کمترین مقدار مربوط به جلبک قهوه ایCystoseira trinodis همین تحقیق بود. درحالیکه در 

و کمترین میزان جذب مربوط به   E. intestinalisباالترین میزان جذب مربوط به جلبک سبز ( RPآزمون قدرت کاهندگی )

  L. snyderiaو جلبک  E. intestinalisبود. در آزمون توان احیاکنندگی اختالف معناداری بین جلبک  L. snyderiaجلبک 

و در  باالترین میزان فنل ، فالنوئید کل و پتانسیل آنتی اکسیدانی گزارش گردید. L. snyderiaاما برای جلبک  .گزارش گردید

، تست های   L. obtusaدر مورد مطالعات هیستوشیمیایی روی جلبک 1111تحقیقی که جانسون و همکاران در سال 

 ، لیگنین ، کیتین ، یی از قبیل فنولها هیستوشیمیایی روی بخش های تازه تال برای شناسایی حضور یا عدم حضور متابولیت

سابرین و تانین صورت پذیرفت که بخش های رنگ آمیزی شده زیر ماتریس میکروسکوپی سه گوش و عکس برداری شده در 

بزرگنمایی های مختلف و چشم اندازهای متفاوت مشاهده شد که فنول ها، پلی فنول ها ، تانین و لیگنین به طور غافلگیرکننده 

در  مجموع ترکیبات فنولی ارتباط مستقیمی با میزان خواص آنتی اکسیدانی دارد. یه خارجی تال ها وجود داشت.ای در ال

برای ارزیابی محتوی فنولی و خواص آنتی اکسیدانی  1119مطالعه صورت گرفته به وسیله چاکرابورتی و همکاران در سال 

جمع آوری شده در خلیج منار مشخص شد  Turbinaria spp (Pheaophyta,Sargassaceae)جلبک های قهوه ای متعلق 

( باالتری نسبت به گونه mgGE/g30/115  ) طور قابل مالحظه ای محتوی فنولی به T. conoidesعصاره اتیل استاتی جلبک 

T. oranata (mgGE/ml 19/13)  عصاره اتیل استاتی گونهداشت و توانایی مهار رادیکال آزادT. oranata   میزان قابل به

 =IC50آزینو بیس اتیل بنوزتیوزلین سولفونیک اسید(  ) ABTS:%( باالتر  بود. و فعالیت مهار رادیکال)10/10توجهی )

3/16mg/ml( قدرت شالته کنندگی یون آهن ، )IC50= 0/46 mg/ml، )  مهارH2O2 (IC50= 4/25 mg/ml، ) 

( گونه IC50= 52/67 mg/ml( )p<0/05و توانایی کاهندگی ) (TBARS, IC50= 0/21mg/mlمهارکنندگی لپید پراکسید )

T. oranata  مطالعه راین فعالیت کم قدرت کاهندگی دلیل بر عدم وجود خاصیت آنتی اکسیدانی نیست.ببنا .باالتر بود De 

Alencar که به بررسی عصاره های زیست فعال جلبک های قرمز 1111در سال  و همکاران  Pterocladiella capillacea 

محتوی فنل عصاره ان هگزانی و  پرداختندبا پتانسیل آنتی اکسیدان و التیام زخم باکتریایی  obtusiloba   Osmundariaو

( هر دو عصاره هگزانی و متانولی DPPHمتانولی هردو گونه جلبک باالترین میزان را نشان داد و فعالیت مهار رادیکال آزاد )

بود و در آزمون کالته کنندگی یون آهن و قدرت کاهندگی  یک رفتار وارونه   P. capillaceaتر از باال O. obtusilobaگونه 

همکاران در موضوع  و   Saranyaتوسط  1110در سال  در تحقیقی که فعالیت باالتری داشت.  P. capillaceaوجود داشت و 

 .Eگونه جلبک  4ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی و ضد اکسیدانی جلبک های جمع آوری شده از سواحل پوندیچاری انجام شد. 



گاه رهزمگان – 6021ماه  بهمن 03و  92    دانش

 

 

155 

 

 ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری

compressa , E. intestinalis , U. fasciata , U. lactuta , C. antennia , P. gymnospora , G. lithophila , H. 

valentina   از لحاظ فعالیت ضداکسیدانی و ضد باکتریایی بررسی شدند و مشخص شد گونهP. gymnospora  باالترین

را نشان داد و در این مطالعه خواص آنتی  K. pneumonia برابروژن با باالترین فعالیت در پات 5همه ی  منطقه مهار در برابر

،  ((TAC ، فعالیت کل آنتی اکسیدان (TPC)کل  محتوی فنولتست متفاوت مورد بررسی قرار گرفت شامل  5اکسیدانی با 

( که باالترین فعالیت را در DPPHو فعالیت مهار رادیکال آزاد ) ، تست مهار رادیکال پراکساید هیدروژن((RP قدرت کاهندگی

جهت ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره  همکاران  و De Limaدر تحقیق  نشان داد. P. gymnospora همه ی تست ها

 .C. cupressoides , U. fasciata , A. multifida , C. crenulata , Dشامل جلبک  1های متانولی بدست آمده از 

dichotama , S. vulgare  در تست فعالیت مهار رادیکال  و فعالیت شالته کنندگی بومی سواحل سیرا برزیل مشخص شد

 .Cباالترین میزان فعالیت به گونه   داشت اما در تست قدرت کاهندگی  U. fasciataیون آهن باالترین فعالیت را جلبک 

crenulata رغم نتایج بدست آمده در تست قدرت کاهندگی جلبکیاختصاص داشت. از این رو میتوان نتیجه گرفت علL. 

obtusa  رای خواص ضداکسیدانی باالیی باشد و بایستی جهت بررسی دقیق تر خواص ضد اکسیدانی جلبک ممکن است دا

 مذکور از سایر تست ها استفاده شود.
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Evaluation of the Antioxidant activity of red algae Laurencia obtusa 
 

Tayeb Dehghani , Ali Taheri  

Faculty of Marine Sciences, Chabahar Maritime University, Chabahar, Iran. 

*Corresponding author: taherienator@gmail.com 

 

Abstract 

present study checked out the Antioxidant properties of red algae Laurencia obtusa extract 

obtained from four different solvents (Methanol, Dichloromethane, chloroform and n-

hexane).Intended algae collected in October (2017) at maximum low tide time at Ramin rocky 

beaches,Sistan and Balouchestan province. In Order to check out the antioxidant properties of 

L. obtusa was used reducing power assay. All extracts showed little reducing power when 

compared to ascorbic acid. Chloroform fraction showed highest activity (0.19±0.01) and 

methanol extract showed lowest activity by reducing assay. Ascorbic acid was considered as 

positive control. The results showed to checking out antioxidant properties of mentioned 

seaweed should be used other methods. 

 

Keywords: Antioxidant, reducing power , seaweed , red algae 
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 چکیده

 تلفیق ها آن های ژنوم در ثابت طور به و مصنوعی صورت به که DNA قطعه  یا خارجی ژن یک آن در که دریایی های ارگانیسم

 از ای گسترده طیف ،1985 سال در گزارش اولین زمان از .شوند می شناخته تراریخته دریایی موجودات عنوان به ،شوند می

 همولوگ های ژن electroporation وmicroinjection  از استفاده با دریایی دوقلوی آال قزل ماهی و ماهی تراریخته های گونه

 فنّاوری سریع های پیشرفت گذشته، سال چند در شود می داده انتقال پرورش بدون یا ریزی تخم تازه های اسپرم و ها تخم به

 سخت میکروجلبکها، ، ماکروجلبکها ماهی، مانند (GMOs) ژنتیکی اصالح های ارگانیسم از بسیاری تولید به منجر ژن انتقال

 بیوتکنولوژی کاربرد همچنین و اولیه تحقیقات پیشرفت به کمک در GMOs این .است شده دریایی توتیای و پوستان

 دریایی های ارگانیسم تولید برای فنّاوری از استفاده و دریایی تراریخته گیاهان تولید اصل مقاله، این در .هستند ارزشمند

 .گیرد می قرار توجه مورد زمین، محیط همچنین و انسان زندگی کیفیت بهبود منظور به ژنتیکی شده اصالح

 ، ژنومدریایی ژنتیک ترانس ، بیوتکنولوژی ، ژنتیک ترانس :یکلیدکلمات

  مقدمه

 ،شوند می یکپارچه خود های ژنوم در و یافته انتقال طبیعی طور به DNA قطعه یا خارجی ژن یک آن در که دریایی موجودات

 عمده طور به ژنتیک ترانس ژنوتیپهای از وسیعی طیف ،1985 سال از . شوند می شناخته تراریخته دریایی موجودات عنوان به

 تولید اسپرم گاهی و نابارور یا و تازه های تخم به همولوگ های ژن ترانس electroporation  وmicroinjection توسط

 از بسیاری میان در .است تولیدشده نیز ژن ترانس دریایی توتیای و ماکروجلبک ، میکروجلبک میگو، الرو ،اخیراً . شود می

 ترانس های ارگانیسم تولید برای .دارند را فراوانی بیشترین تراریخته فسیلی های گونه دریایی، ترانسژنیک گیاهی های گونه

 .شود انتخاب مناسب دریایی موجودات گونه یک باید ابتدا .گیرد قرار توجه مورد متعددی عوامل باید نیاز، مورد دریایی ژنتیک

 ژن ساختار یک دوم، باشد داشته بستگی بیولوژیک محیط در ارگانیسم نگهداری توانایی و مطالعه ماهیت به باید تصمیم این

 فریم رمزگذاری حاوی است ممکن ژنی ساختار ،مثال عنوان به .شود طراحی مطالعه هر خاص الزامات اساس بر باید خاص

 متصل جنینی های سلول ژنوم به کامل طور به ژن ترانس تا شود وارد جنین یا اسپرم به باید ژنی ساختار سوم، .باشد باز خوانی

 ترانس افراد شناسایی برای غربالگری روش باید نمیگیرد، انجام درستی به ژن انتقال موارد همه که جا آن از چهارم، .شود

 .گیرد قرار استفاده مورد ژنتیک
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 طرز به دریایی تراریخته گیاهان تولید های فن ،1980 دهه اواسط در ژنتیک ترانس ماهی اولین تولید زمان از

 ترانس دریایی های ارگانیسم .است شده دریایی های گونه از بسیاری فراوان تولید موجب که است، یافته بهبود چشمگیری

  انسانی یها بیماری سازی مدل عنوان به بیولوژیکی، تحقیقاتی مختلف های رشته برای ارزش با های مدل عنوان به ژنتیک

 مثبت، یها ویژگی با دریایی های ارگانیسم دیگر و ماهی تولید برای ژنتیک ترانس فنّاوری از استفاده این، بر عالوه باشند می

 در .یابد می افزایش نیز بیوتکنولوژی، کاربرد برای محصوالت تولید و ها بیماری برابر در مقاومت مکانیکی، رشد افزایش مانند

 ، انسانی های استفاده منظور به ها آن تولید برای فنّاوری از استفاده نیز و دریایی تراریخته های ارگانیسم تولید اصل مقاله، این

 .گیرد می قرار توجه مورد

 ژنتیک ترانس دریایی هایارگانیسم تولید

 های ارگانیسم تولید برای دریایی موجودات به که خودی یا و غیرخودی آغازی نقطه حاوی DNA از قطعه یک ژن ترانس

 عناصر و موردنظر ساختاری های ژن حاوی که هایی پالسمید در معموالً ها ژن ترانس .شود می داده انتقال ژن ترانس

 تولید ابتدای در .شوند می ساخته هستند، دریایی موجودات در شده داده انتقال ژن مناسب بیان برای مناسب کننده تقویت

 ،اخیراً .شد می استفاده ها ژن بیان کنترل برای دریایی غیر های گونه از پروموترها انواع ، دریایی ژنتیک ترانس های ارگانیسم

 استفاده مورد نیز دریایی ژنتیک ترانس موجودات تولید هدف برای دریایی های گونه از دهنده افزایش و پروموتر توالی از تعدادی

 قوی بیانی دریایی، های ارگانیسم در یافته انتقال های ژن تمام بیان برای معمولی کپور از کپور اکتین پروموتر .است گرفته قرار

 های پروتئین مانند القاشده های پروتئین و بافتی اختصاصی های پروتئین .کند می ایجاد ماهی های سلول مختلف انواع در را

 .اند قرارگرفته استفاده مورد مطلوب شرایط تحت موردنظر بافت در ها ژن ترانس بیان کنترل برای نیز (hsp70) حرارتی شوک

 :کرد تقسیم اصلی نوع سه به توان می را ها ژن ترانس ژن، انتقال مطالعات به بسته

 جدید فعالیت آوردن به دست •

 فعالیت دادن دست از •

 عملکرد گزارش •

 جدید فعالیت آوردن دست به

 موجودات به را جدید فعالیت شوند، بیان ژن ترانس موجودات در درستی به اگر اند شده طراحی نوع این  به که ییها ژن ترانس 

 معموالً ها ژن ترانس کننده کد منطقه .کنند کمک ژن ترانس موجودات شناسایی به ندتوان می یا کنند می اضافه ژنتیک ترانس

 توالی و پروموتر توالی توسط معموالً ها ژن ترانس بیان .باشد می cDNA توالی و ژنوم هترولوگ و همولوگ مناطق

 از شدن سنتز از بعد ژنی محصوالت باشد، عملکردی سیگنال پپتید حاوی توالی ژن ترانس اگر .گیرد می صورت دهنده افزایش

 به متصل cDNA  یا و ماهی رشد هورمون یا پستانداران ساختاری ژن حاوی که ییها ژن ترانس .شوند می خارج ها سلول

 اضافه ارگانیسم به را جدید فعالیت که است ساختارهای از هایی نمونه باشد، ماهی اکتین ژن یا مرغ ژن دهنده افزایش / پروموتر

 .شود می رشد افزایش به منجر ژن ترانس افراد در ها ژن ترانس چنین بیان .کند می

 عملکرد گزارش 
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 با ژنی ساختار تولید برای اغلب II  فسفوترانسفراز نئومایسین و (gal) گاالکتوزیداز ، ترانسفراز استیل کلرامفینیکل های ژن 

 به ژن انتقال موفقیت دادن نشان برای مناسب نشانگر یک عنوان به گزارشگر های ژن .شود می استفاده گزارشی عملکرد

 چون این، بر عالوه .شوند دیده ندتوان می راحتی به ها ژن این از شده ترجمه محصوالت بنابراین روند می کار به هدف، های سلول

 / پروموتر توالی شناسایی برای مرتب طور به ها آن از کرد، گیری اندازه کمی طور به توان می را ژنی محصوالت این

 گزارشگری ژن .شوند می استفاده ها توالی این نسبی فعالیت گیری اندازه برای یا و اند نشده شناخته هنوز که هایی دهنده افزایش

 کلسیم سنسور یک از ای نمونه ، cameleon  ها نمونه این از یکی گیرد می قرار استفاده مورد کمتر و خاص باهدفی که

 Caenorhabditis elegans رحم عضالت و کشت های سلول در کلسیم های کانال شناسایی برای ابتدا که است فلورسنت

 استفاده zebrafish در عصبی های فعالیت بر نظارت برای دیگر نشانگر ژن چندین و cameleon ، تازگی به. شود می استفاده

 .شود می

 برای مناسب مارکرهای از ، اند شده شناسایی  jellyfish در که آن های اریانتو GFP استفاده، مورد گزارشگر های ژن میان در 

 هایی آن ازجمله GFP مختلف انواع .باشد می GFP های سیگنال حساس و آسان شناسایی دلیل به ها ماهی در ژنتیک ترانس

 گزارشگر های ژن این .باشند می دسترس در کنند می تولید قرمز فلورسانس پروتئین با همراه زرد و آبی سبز، فلورسنت نور که

 شفاف ها آن بدن و جنین زیرا کرد شناسایی medaka و zebrafish مانند ژنتیک ترانس یها ماهی بدن در آسانی به توان می را

 .داد قرار استفاده مورد  ماهی یک در ژن ترانس چندین زمان هم مطالعه برای توان می را گزارشگر های ژن این، بر عالوه .است

 و راحتی به  GFP ژن ترانس یها ماهی و ها جنین است بوده1995 سال در ماهی در تولیدشده GFP ژن ترانس اولین ازآنجاکه

 organogenesis و ،ها سلول مورفوژنیک حرکت ژن، بیان تنظیم در ویژه به بیولوژیک، اساسی تحقیقات در ای گسترده طور به

 بافتی ویژه پروموتورهای به ها آن واریانتهای انواع و GFP های ژن ترانس ،اخیراً .گیرد می قرار استفاده مورد جنین رشد طول در

 .اند شده منتقل ها ماهی های جنین دیگر وmedaka ،  zebrafish به که اند شده تبدیل

 فعالیت دادن دست از 

 ترانس ساختار از نوع این .شود می انجام ترجمه یا رونویسی سطح در میزبان های ژن بیان با تداخل برای ها ژن ترانس نوع این 

 . شود می استفاده مختلف های ارگان در ژن بردن بین از یا و ژن بیان از ممانعت طریق از ها ژن کردن غیرفعال برای معموالً ژن

 دست از های ژن ترانس از نوع پنج حداقل . است شده داده نشان شکل در عملکرد دادن دست از های ژن ترانس از هایی نمونه

 الیگونوکلوتیدهایی یا antisense های RNAعملکرد دادن دست از های ژن ترانس از این نوع اولین .دارد وجود عملکرد دادن

 دخالت با یا و ،RNaseH  توسط ها آن RNA تجزیه درنتیجه ، شده متصل ژن یک هدف mRNA به انتخابی طور به که اند

 تنوع یک .شوند می ژن شدن غیرفعال سببmRNA  به ریبوزوم اتصال از جلوگیری طریق از ها  mRNA  ترجمه در

 مورفولینو نام به شده اصالح شیمیایی های الیگونوکلئوتید از گروه یک معرفی شامل antisense RNA عملکردی

  MOs  معمولی، آنتیسنس های مولکول با مقایسه در . است ماهی های جنین در (MOs) الیگونوکلئوتید فسفوردورایمیدات

 ترجمه ممنوعیت طریق از فقط رسد می نظر به و دهد می نشان زنده های سلول به نسبت کمتری سمیت با را درازمدت ثبات

 دتوان می همچنین MO سنس آنتی RNA باشد اسپالیسینگ ناحیه در اینترن بازهای به اتصال MO  هدف اگر .کند می عمل

 از های ژن ترانس از دوم نوع .برد می بین از را ژن فعالیت بنابراین و کند مسدود را فعلی ساز پیش mRNA اسپالیسینگ

 یک در را خاص هدف های mRNA ندتوان می که دهند می نشان را (ها ری بوزیم) کاتالیزوری های RNA عملکرد دادن دست

 یک عملکرد دادن دست از های ژن ترانس سوم گروه .ببرند بین از را ژن بیان طبیعی سطح درنتیجه و سازند جدا خاص محل

 با همولوگ که هستند ییها توالی حاوی siRNAs که ازآنجایی .کنند می بیان siRNAs نام به را کوچک های RNA از گروه
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mRNA شوند می تنظیم که هستند ها،  siRNAها mRNA عنوان به شده شناخته ریبونوکلئاز یک به را ها آن به متصل های 

RNA-induced silencing complex (RISC) تا کند می هدایت mRNA تخریب سبب درنتیجه و شناخته را مربوطه های 

 باشد می ژن ترانس miRNA یا siRNA شامل کهzebrafish   پایدار ژن ترانس چندین اخیر، های سال در .گردد آن

 .است تولیدشده

 که باشد می zinc figure دومین سه دارای که کند می بیان را ای mRNA  عملکرد، دادن دست از های ژن ترانس چهارم نوع 

 یا سلول به mRNA  ZFN  ژن ترانس معرفی با .شود می متصلFok1 (ZFN)  محدودکننده اندونوکلئاز شکاف  دومین به

 شوند می وارد برش سایت در اضافی بازهای سلولی، تعمیر های آنزیم طریق از و شود می غیرفعال ژن برش ، یافته لقاح تازه تخم

 .باشد مین ماهی بدن سیستم در بیان به قادر که شود می جنینی بنیادی های سلول از استفاده با ژنی ایجاد سبب درنتیجه و

 ها  ZFN  که درحالی .است شده استفاده  زردرنگ cat fish و  zebra fish در ها ژن کردن غیرفعال برای ZFN  ژن ترانس

 وجود ها ZFN از استفاده و طراحی با پیچیده مشکالت از برخی هستند، یدر ماه ژن ویرایش برای قدرتمند بسیار فن یک

  (2 ؛اند شده مرتبط هدف غیر سایت در انشعاب علت به سلولی سمیت با ها ZFN از برخی (1 :از اند عبارت عوارض این .دارد

 به دانشمندان مشکالت این از جلوگیری برای است دشوار ویژه مناطق به اتصال برای را ها ZFN  طراحی موارد، بعضی در

 موفقیت با zebra fish در ژن سازی غیرفعال برای (عملکرد دادن دست از های ژن ترانس پنجم نوع) TALEN فن از استفاده

 .اند پرداخته بیشتر

 دریایی ارگانیسم هایگونه انتخاب

 سال از .است شده انجام جلبک و ای دوکفه صدف میگو، ماهی، مانند آبزی مختلف های گونه از تعدادی در ژن انتقال مطالعات

 ,salmon,rainbow trout, common carp قبیل از است تولیدشده مختلفی های گونه از ژنتیک ترانس یها ماهی ،1985

gold fish, loach, channel catfish, northernpike,seabream,tilapia,walleye,zebrafish,and Japanese 

medaka 

 در ،مثال عنوان به .است مناسب سایرین از بیشتر ماهی های گونه از برخی جنین ،ژنتیک ترانس مطالعات اهداف به توجه با

 از اند عبارت پارامترها این .گرفت نظر در را پارامترها از ای مجموعه باید ژن، انتقال مطالعات برای ماهی گونه یک انتخاب

 زندگی دوره طول •

 اسپرم و تخم ساالنه تولید میزان •

 کشت شرایط •

 بلوغ زمان در بالغین سایز •

 ماهی های گونه از ریز درون غدد و فیزیولوژی ژنتیک، مورد در زمینه پس اطالعات بودن دسترس در •

  Japanese medakaو   zebrafish دو هر .شوند می گرفته نظر در ژن انتقال مطالعات انجام برای آل ایده های گونه عنوان به 

 ندتوان می و کنند می تولید منظم طور به تخم صدها ،(بالغ ساالن بزرگ تا تخم از ماه 3) کوتاه زندگی چرخه دارای ماهی گونه

 شفاف نیمه و نازک بسیار های کورون دارای و بزرگ نسبتاً ها آن های تخم .شوند نگهداری سال 3 تا 2 برای آزمایشگاه در
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 ای شیشه های سوزن از استفاده صورت در ریزی تخم تازه های تخم به DNA آسان تزریق تا دهد می اجازه ها ویژگی این .هستند

 این .هستند دسترس در ماهی گونه دو هر مورفولوژیکی مختلف های جهش و انبوه میزان این، بر عالوه .گیرد قرار استفاده مورد

 : باشند می زیر کاربردهای برای ژنتیک ترانس یها ماهی تولید برای آل ایده یها نمونه ماهی های گونه

 عملکرد و ژن بیان رشد تنظیمات مطالعه •

 کنند می تنظیم را ژن یک بیان که cis عملکرد عناصر شناسایی •

 پروموتور های فعالیت گیری اندازه •

 محیطی زیست شناسی سم و انسانی های بیماری برای ژنتیک ترانس های مدل تولید •

 . است ژنوم و ژنتیک از غنی علت به ژنتیک ترانس مدل حیوانات عنوان به medaka و zebrafish از استفاده مزیت که درحالی

 کمتر  بیوشیمیایی و اندوکرینولوژیک مطالعات برای را ها آن که هاست آن بدن بودن کوچک ، گونه دو این بزرگ اشکال

 را ژن انتقال مطالعات در آزمایشی حیوانات عنوان به zebra fish یا medaka از آمده دست به معلومات .باشند می مناسب

 کافی اندازه به ها گونه این بدن اندازه .داد انجام نیز tilapia و killifish، goldfish  ،قبیل از یهای گونه از استفاده با توان می

 از دیگر یکی .باشد می ریز درون غدد و بیوشیمیایی مطالعات از بافت یا خون یها نمونه از مناسب مقادیر آوری جمع برای بزرگ

 .است آال قزل ماهی یا کمان رنگین آالی قزل ماهی به نسبت ها آن بلوغ شدن کوتاه زمان ماهی، های گونه این مهم یها ویژگی

 به نیاز فقط باروری بلوغ به رسیدن برای زیرا است، ژن انتقال مطالعات برای مناسب بسیار گونه یک تیلیپیا خاص، طور به

 پیشینه یک فقدان متأسفانه .شود تولید ژنتیک ترانس تیالیپی نسل سه تقریباً سال یک طی در است ممکن  .دارد ماه 4 حدود

 ماهی تازه های تخم از معینی تعداد آوری جمع برای مشکلی ، ماهی های گونه این ناسازگار باروری رفتار و شده تعریف ژنتیکی

 کپور ، سالمون ، کمان رنگین آالی قزل ماهی .است دسترس در ها آن از زیادی تعداد اینکه مگر است، ژن انتقال انجام برای

 دانش که ازآنجایی .شود می استفاده ژنتیک ترانس مطالعات برای سایز بزرگ های گونه عنوان به معموالً ماهی گربه و معلولی

 مطالعات برای خوبی به ها آن است، دسترس در ها گونه این فیزیولوژی و تولیدمثل شناسی زیست ،ریز درون غدد از ای گسترده

 ماهی های گونه ازاین یک هر برای بلوغ زمان ،حال بااین .هستند مناسب پروری آبزی برنامه همچنین و ای مقایسه اندوکرینولوژی

 تولیدمثل بلوغ به رسیدن برای سال 3-2 به نیاز آال قزل ماهی و کمان رنگین آالی قزل ماهی مثال عنوان به .است طوالنی نسبتاً

  و Porphyra گاموفیتی فاز ژنتیک که ازآنجایی .دارند اسپوروفیتی مرحله به نیاز ماهی گربه و معمولی کپور و دارند

Laminaria هستند مناسب بیوتکنولوژی کاربرد برای مناسب ژن انتقال مطالعات برای ها آن ،اند شده تشکیل هاپلوئید. 

 ژن انتقال روش

 ذرات تفنگ بمباران و لیپوفیکشن رتروویروس، عفونت میکرواینجکشن، الکتروپروشن، فسفات، کلسیم رسوب مانند هایی فن

 داران مهره دیگر و پستانداران ، گیاهی های سلول خونی، های سلول درون خارجی های ژن انتقال برای ای گسترده طور به

 عنوان به بارور، تازه های تخم به DNA  میکرواینجکشن و الکتروپروشن ،ها روش این میان در است شده استفاده

 طریق از انتقال های روش .است شده ثابت اولیه روزهای در فوری های سیستم در ژن انتقال های روش ترین اطمینان قابل

 .است شده استفاده اخیر های سال در دریایی موجودات به ها ژن معرفی برای نیز لیپوزوم یا ها ویروس

Microinjection 
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 آن از .یافت توسعه 1980 دهه اوایل در ژنتیک ترانس های موش تولید برای بارورشده تازه های تخم به DNA میکرواینجکشن

 ،goldfish، loach  ، common carp catfish ماهی های گونه به ها ژن ترانس تولید منظور به میکرواینجکشن فن زمان،
rainbow trout،  tilapia، medakaو zebrafish قرار استفاده مورد مطالعات این در که ییها ژن .است پذیرفته صورت 

 ژن سالمون، و یکمان رنگین آال قزل ماهی رشد هورمون ژن ، موش یا انسان رشد هورمون های ژن از اند عبارت گیرند می

 . iil c زگاالکتوزیدا ژن و il c .E هیگرمیوسین مقاومت ژن زمستانه، باکتری ضد پروتئین ژن مرغ، کریستالین پروتئین

 .شوند می آوری جمع خشک و جداگانه مخزن در اسپرم و تخم .است شده داده شرح زیر در فن این  توسط ماهی در ژن انتقال

 صورت لقاح باروری افزایش منظور به تا کند می اضافه را آب سپس و شود می آغاز تخم و اسپرم کردن مخلوط وسیله به لقاح

 ترانس مولکول 108 تا 106 حدود ،طورمعمول به .شوند می میکرواینجکت لقاح از پس اول ساعت چند طی در ها تخم . پذیرد

 که زمانی تا آب در ها جنین تزریق، از پس . شود می تزریق تخم سیتوپالسم داخل به AND  بدون های ژن ترانس یا خطی ژن

 تنظیم با دتوان می aE.rlEr  یا hsfiarbez،  asarer در طبیعی ریزی تخم که ازآنجایی .شوند می انکوبه بیاورند، بیرون را ها آن

 .کرد آوری جمع ژن انتقال برای آکواریوم از توان می را شده ریزی تخم تازه های تخم دقیق طور به شود، ایجاد آب حرارت درجه

 مشاهده قابل ساعت 2 حداقل یافته لقاح تخم در میکروپیل ، شوند نگهداری ⁰C 4 در لقاح از بعد بالفاصله asarer تخم اگر

 های گونه به بسته .داد تحویل جنین به میکروپلی طریق از تزریق با توان می را AND محلول دوره، این طول در .بود خواهد

 .است متغیر درصد 80 تا 35 از شده ترانسژن های جنین ماندن زنده میزان ماهی،

Electroporation 

 این .است کشت در حیوانی های سلول و گیاهان ،مخمرها ،ها باکتری به خارجی DNA انتقال برای آمیز موفقیت روش یک

 شده محبوب گذشته سال چند در بارورشده تازه های تخم یا  اسپرم ، ماهی های جنین به خارجی های ژن انتقال برای روش

 سبب درنتیجه است، سلولی غشاء نفوذ برای کوتاه الکتریکی های پالس از ای مجموعه یک از استفاده ،فن این اساس  .است

 غیرفعال (خشک اسپرم) منی مایع ٪100 حضور در ماهی اسپرم .گردد می ماهی اسپرم یا جنین به DNA های مولکول ورود

 بسیار ماند می باقی فعال اسپرم که زمانی مدت و شود می فعال اسپرم آب، بافر هر با خشک اسپرم سازی رقیق از پس .شود می

 الکتروپوراسیون بنابراین، .باشد می مهم نیز تخم باروری در اسپرم ناتوانی و تحرک عدم اسپرم، بودن فعال بر عالوه .است کوتاه

 نشان مقاالت از بیشتری تعداد اخیر های سال در .بماند باقی غیرفعال اسپرم که شود انجام بافر شرایط تحت باید اسپرم

 خوب موفقیت با  Electroporation وسیله به  ها جلبک ماکرو ومیکر های گونه به خارجی های ژن انتقال که است شده داده

 .است شده گزارش

 از بسیاری در توان می را پالسمید با شده کدگذاری های ژن ترانس الکتروپورشن، یا  میکرواینجکشن های از فن استفاده با

 ها روش از یک هیچ این، بر عالوه .کرد معرفی بخش رضایت اثربخشی با ژنتیک ترانس های جنین تولید منظور به ماهی های گونه

 طریق از ژن انتقال اثربخشی افزایش منظور به .نیست استفاده قابل ماهی زنده های جنین به خارجی DNA انتقال برای

 :آوردند دست به را زیر های روش Thermeset al و Hsiaoet al ، الکتروپورشن یا  میکرواینجکشن

  ژن ترانس یکپارچگی ثبات افزایش برای ویروس  Adeno از DNA تکراری انتهایی توالی از استفاده •

 هسته در ژن ترانس انتقال توانایی افزایش منظور به مگانوکلئاز I-SceI از استفاده •
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 ژنتیکی زنده فسیلی های گونه تولید برای هنوز است، شده ژن ترانس ادغام کارایی بهبود به منجر موارد این که درحالی

 .نیستند استفاده قابل

 ژنتیک ترانس دریایی هایارگانیسم شناسایی

 در ژن ترانس ادغام و ژن ترانس بیان ، ژن ترانس حضور شناسایی با باید حاصل های ارگانیزم ژن، انتقال روش انجام از پس

 .شوند مشخص ژنتیک ترانس های ارگان

 ژنتیک ترانس افراد شناسایی

    فن و dot blot متد سنتی، طور به . است دریایی تراریخته گیاهان تولید در مهمی گام ژنتیک ترانس افراد شناسایی

Hybridization Southern blot  بودند فرض پیش ژنوم ترانس افراد در ها ژن ترانس حضور تشخیص برای رایج های روش 

 و محدود، های آنزیم با DNA یها نمونه هضم ،ژنتیک ترانس افراد بافت از ژنومی DNA جداسازی شامل ها روش ینا

 اما است، حساس غیر و دشوار گران، روش این گرچه .است شده هضم DNA محصوالت از Southern blot     هیبریداسیون

 ادغام الگوی این، بر عالوه .نه یا است شده یکپارچه میزبان ژنوم در ژن ترانس یک آیا که دهد می مسئله این به قطعی پاسخ

 و است شده  یکپارچه میزبان ژنوم در ژن ترانس آیا که نیا مابین تفاوت دتوان مین روش این اگرچه .دهد می نشان را ژن ترانس

 و سریع غربالگری روش یک عنوان به را آن از توان می اما دهد، تشخیص را دارد وجود اضافی کروموزومی واحد یک صورت به یا

 .قرارداد استفاده مورد ژن ترانس حاوی که افرادی شناسایی برای حساس

 ژن ترانس ادغام تعیین

 به ژن ترانس یا رهیدا یا خطی ساختارهای انتقال از پس که است داده نشان ماهی های گونه از بسیاری در شده انجام مطالعات

 حفظ جنین رشد اولیه مرحله در  DNA تکثیر طریق از اضافی کروموزومی واحد یک عنوان به ها ژن ترانس ، ماهی های جنین

 ،شوند می متصل یکدیگر به میزبان ژنوم در تصادفی صورت به ها ژن ترانس از برخی جنینی، رشد بعد مرحله در .شود می

 ماهی در ژن ترانس الگوی تعیین جهت .کنند می ایجاد را P1 موزاییک ژن ترانس فا تولید و شوند می تجزیه دیگران که درحالی

، DNA از شده استخراج ژنومی PCR محصوالت و گردد یم هیتجز محدودکننده اندونوکلئاز یها میآنز ریتأث تحت ماهی مثبت 

 موردمطالعه ماهی های گونه از بسیاری در .رود یم بکار t lazsae fi. a هیبریداسیون آنالیز برای آگارز یها ژل در آن حاصل

 ادغام ژنوم در دم به دم یا و دم، به سر سر، به سر یها فرم به ژن ترانس از نسخه چند که است شده مشخص امروز، به تا

 کروموزوم در مکان چندین در ژن ترانس از نسخه یک که جایی ( cra tEz و ژنتیک ترانس معمولی کپور در جز به ) شوند می

 در F2 و F1 نسل به را ژن ترانس ژن انتقال میزان ، اضافی کروموزومی AND دقیق لیوتحل هیتجز .است شده ادغام میزبان

 .دهد می نشان میزبان ژنوم در را ژن ساختار پایدار و درست ادغام صورت به  ژنتیک ترانس  ماهی های گونه از بسیاری

 ژن ترانس بیان تعیین

 ترانس افراد در ژن ترانس محصوالت سطوح به توجه با  .است ژن ترانس بیان تشخیص ژن انتقال مطالعات در مهم جنبه یک

 :گیرند می قرار استفاده مورد ژن ترانس بیان تشخیص برای طورمعمول به زیر در ذکرشده های روش ،ژنتیک
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nND e aazsae a a fi. a znfiaEaEhraE e 

 nR-RCn) پلیمراز معکوس رونویسی زنجیره واکنش)

nNres la ascaE e reern 

Immuno blotting assay 

 ژن ترانس هایپروتئین حضور تعیین برای بیوشیمیایی یهاشیآزما سایر

 شامل آزمایش این .دارد نیاز نمونه از کمی مقدار به تنها و است روش نیتر حساس RT-PCR ،ها شیآزما این میان در

 cDNA از PCR انجام و معکوس رونویسی با  cDNA یسلول تک سنتز بافت، از کوچک تکه کی از RNA کل جداسازی

 روی بر حاصل محصوالت .است آغازگر عنوان به ژن ترانس محصول به خاص الیگونوکلئوتید جفت یک از استفاده با ژن ترانس

 . شود می آنالیز Southern blot هیبریداسیون در فلورسانس پروب یک از استفاده با و شود می داده قرار آگارز ژل

 ژن ترانس دریایی هایارگانیسم بیوتکنولوژی کاربردهای

 از استفاده زمینه در ،اند دشدهیتول اریبس گذشته دهه سه در دریایی ختهیترا ر گیاهان مختلف های گونه تولید یها فن عنوان به

 عنوان به ها ماهی .است یافته سریعی رونق بیوتکنولوژی، یکاربردها و پایه تحقیقات مختلف یها در رشته ژنتیک ترانس فنّاوری

 های گونه به شبیه که کنند می عمل یا گونه به ،ها مهره شناسی زیست در اساسی تحقیقات برای ارزشمند بسیار یها مدل

 برای خوبی به ها آن هستند؛ نزدیک بسیار پستانداران به کافی اندازه به ماهی تکاملی های گونه این، بر عالوه .هستند پستانداران

 .شد خواهند بررسی زیر بخش در بیوتکنولوژی کاربردی یها شرفتیپ از برخی .شوند می مقایسه ژنومیک مطالعات

  هایماریب برابر در مقاومت افزایش

 در عفونی یها یماریب کنترل برای تالش گذشته، دهه چند برای .است آبزیان حوزه در تنگناها شدیدترین از یکی بیماری

 مقاومت با ماهی های گونه انتخاب و ها ماهی برای مناسب یها واکسن توسعه بر عمده طور به ، تجاری یها ماهی مهم های گونه

 است شده ایجاد ماهی مهم پاتوژن چندین برای مؤثر یها واکسن اگرچه .است متمرکزشده عفونی یها یماریب به شدید

 باغال  آن نتیجه و است زیادی زمان سنتی پرورش یها فن اساس بر ژنتیکی انتخاب است ریگ وقت دشوار گران، واکسیناسیون،

 ژن ترانس یها ماهی یفنّاور .است دکنندهیناام موردنظر ژنتیکی صفات فقدان علت به اوقات گاهی و است ینیب شیپ رقابلیغ

 بیان یا و ها یماریب به یریپذ بیآس باعث که ژنتیکی یها ویژگی تغییر با مستقیم طور به را ژنتیکی انتخاب فرایند دتوان می

 برابر در مقاومت است ممکن ژنتیکی ویژگی چه .کند تسهیل ،شود می بیماری به مقاومت سبب که شود می خاصی های ژن

 ، ها انگل یا و ها یروسیو ها، باکتریال حمله معرض در گرفتن قرار از پس کند؟ ایجاد ویروسی یا باکتریایی یها ژنپاتو با عفونت

 ذاتی ایمنی پاسخ از بخشی عنوان به کوچک مولکولی وزن با یدهایپپت پلی از خانواده یک باالتر، داران مهره مانند ،ها ماهی

 ای گسترده طیف سریع شدن کشته پپتیدها از خانواده این .شوند می نامیده (AMP) میکروبی ضد پپتیدهای که کند می تولید

 در AMP ژن یکار دست .دهند می نشان را تومور های سلول حتی و ها انگل ویروس، مثبت، گرم و منفی گرم یها باکتری از

 ضد پپتیدهای های ژن معرفی امکان تازگی به .شود می ها ژنپاتو توسط عفونت برابر در مقاومت ایجاد باعث است ممکن ماهی

 نتایج این همگی .است شده داده نشان  ماهی در بیماری به مقاومت افزایش برای را P1 سکتروپین و B سکروپین میکروبی،
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 عفونی یها یماریب به نسبت بیشتری مقاومت با ماهی تولید در ماهی ژنتیک ترانس یآور فن بالقوه کاربرد دهنده نشان وضوح به

 .است پروری آبزی برای

 سوماتیک رشد افزایش

 انسان مصرف برای اقتصادی مهم غذای عنوان به ماهی تولید افزایش جهت به ژنتیک ترانس یها ماهی اولیه تحقیقات

 دریایی و شیرین آب منابع از finfish ، shellfish تجاری برداشت به بستگی سنتی طور به ماهی محصوالت جهانی عرضه.بود

 برای جهانی تقاضای است، داشته چشمگیری کاهش جهان سراسر در ماهی جهانی مصرف که درحالی اخیر، های سال در .دارد

 از جنبه سه .اند آورده رو پروری آبزی به کشورها از بسیاری منظور این به .است افتهی شیافزا شدت به ماهی محصوالت

  : بخشد بهبود را پروری آبزی دتوان می که دارد وجود فیزیکی رشد یها ویژگی

 اولیه رشد سرعت افزایش •

 بازار تر به بزرگ اندازه یک ارائه برای ساالن بزرگ در اجتماعی رشد سرعت افزایش •

 خوراکی استفاده برای ماهی اثربخشی بهبود •

 شده انجام مطالعات .دهد می نشان را یتوجه قابل موارد ، GH ژن یکار دست طریق از اجتماعی رشد افزایش سه، این میان در

 افزایش موجب  GH با کمان رنگین آالی قزل ماهی درمان که داد نشان چن و تر نیپا  و همکاران و Agellon توسط

 محققان از بسیاری توسط نوترکیب GH با شده درمان فاکتورهای در گیاهی رشد از مشابهی نتایج .شد رشد مالحظه قابل

 .ابدی یم بهبود GH   ژن دستکاری بوسیله ، گیاه رشد سرعت افزایش امکان که دهد می نشان نتایج این .است شده گزارش

 زینتی یهاماهی در بدن رنگ تنوع افزایش

  :دارد وجود بدن رنگ تغییر با  ماهی تولید برای اصلی دلیل دو

   ها اکواریوم در استفاده برای نادر یها بارنگ زینتی یها ماهی از جدیدی انواع تولید برای .1 

 .محیطی تغییرات تشخیص برای گزارشگر عنوان به بدن رنگ تغییر از استفاده  .2 

 اختصاصی کراتین ژن نظیر بافت خاص های پروتئین توسط که GFP نوع چندین و (GFP)ماهی سبز فلورسنت پروتئین

 استفاده مورد بیشتر منظور این برای که هستند ییها ژن ،شوند می هدایت (mylz2) عضالنی اختصاصی ژن و (krt8) پوست

 ترانس داروهای تولید برای نیز آال قزل ماهی از شده جدا (MCH) مالنین کننده متمرکز هورمون این، بر عالوه .گیرند می قرار

 ژن ترانس zebrafish چند تولید به موفق محققان ،تاکنون .است گرفته قرار استفاده مورد یافته تغییر بدن رنگ با ژنتیک

 اهداف برای .دهند می نشان ماوراءبنفش اشعه یا کم نور در را نارنجی یا زرد قرمز، سبز، فلورسانت یها رنگ که اند شده

 .است افتهی توسعه نیز نوری مشاهده برای کمتر دانه رنگ با medaka و افتهی جهش zebrafish تحقیقاتی،

 انسانی یهایماریب مطالعه یهامدل
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 طوالنی مدت به حیوانات یها مدل انسان، یها یماریب از خاصی یها جنبه تکثیر یا و اصل از عمومی اثبات یک ارائه منظور به

 بر عالوه .شود می استفاده بیماری این برای جدید یها درمان نمایش برای یا ،ها ژن یا بیماری با مرتبط عوامل شناسایی برای

 یها یماریب مطالعه برای سرطان، تشخیص کشف و سرطان تحقیقات در خصوص به zebrafish موش، و پریمات یها مدل

 برای ارزشمند مدل یک عنوان به ژنتیکی ختهیترا ر zebrafish ، ها سال گذشت از پس  .گرفت قرار استفاده مورد انسانی

 ندتوان می  zebra fish و Medaka .شوند می ظاهر سرطان ونورودنراتی و قلبی یها یماریب ویژه به انسانی، یها یماریب مطالعه

 و هیستولوژیک ازنظر انسانی یها یمیبدخ به یتوجه قابل شباهت که شوند بدن مختلف یها مکان در تومور تولید موجب

 این باال، بسیار اثربخشی از ژنتیک ترانس یفنّاور ترویج و درک و تصور از یتوجه قابل مزایای از استفاده با .دارند ژنتیکی

 .کنند می خدمت سرطان شناسی زیست مطالعه برای قوی مدل های ارگانیسم عنوان به  ماهی های گونه

  بیوتکنولوژی دیگر کاربردهای

 دهنده نشان  ماهی های جنین در و  VII، IGF-I  انعقادی فاکتور مانند انسان فعال زیست های پروتئین از آمیز موفقیت بیان

 از دیگری کاربرد .است آینده در ها انسان برای درمانی شیمیایی مواد تولید برای ژنتیک ترانس یاز ماه استفاده که است این

 زئوپالنکتون و  Nannochloropsis oculata مانند ژنتیک ترانس یاژهایآل کرویم تولید ژنتیک ترانس های ارگانیسم

 عمل پروری آبزی در خوراک عنوان به که است فعال فیزیولوژیکی رشد یها هورمون کننده انیب(  (Artemina ،مثال عنوان به

 به منجر که است گرفته قرار موردمطالعه گسترده طور به C. reinhardtii  سبز، جلبک در هیدروژن متابولیسم .کنند می

 ترتیب بدین .شود می  H2 کلی عملکرد بهبود همچنین و ارگانیسم این در H2 متابولیسم اساسی کدر ای فراوان پیشرفت

 در زیستی یها سوخت تولید برای بزرگی پتانسیل Chlamydomonas reinhardtii در هیدروژن تولید های ژن یکار دست

 .بود خواهد آینده

 آینده یاندازهاچشم و هاینگران

 مانند مثبت یها ویژگی با تزئینی فاکتورهای و (GM) ژنتیکی تغییریافته غذاهای تولید برای یکیژنت ترانس یفنّاور از استفاده

 های مدل اساس بر گذشته، سال چند در .است افزایش حال در متنوع بدن رنگ یا و ها بیماری به مقاومت و رشد افزایش

 .کنند پیشرفت نیز آینده در ییها برنامه چنین که رود یم انتظار و است گرفته صورت یا فشرده اکتشافات ماهی، ژنتیک ترانس

 کم، اثربخشی مورد در نگرانی هنوز وجود نیباا است؛ افتهیبهبود شدت به گذشته دهه دو در ژنتیک ترانس فیبر تولید یها فن

 در زیر یها شرفتیپ بنابراین .دارد وجود خاصی های گونه برای طوالنی زمانی نسل و ها ژن ترانس غشایی اجزای موزاییک، بیان

 :است ضروری ژن ترانس یها یماه بعدی نسل توسعه

  ژنتیک های فنّاوری توسعه 

  جنینی stem cell های ژن انتقال روش قبیل از  هدف های ژن انتقال فنّاوری توسعه 

 مطلوب زمان و بهینه سطوح در ها ژن ترانس بیان هدایت برای مناسب فاکتور از مناسبی های پروتئین شناسایی

 هموزیگوت فرزندان تولید برای الزم زمان کردن کوتاه برای روش توسعه 

 علم در ارزشمند اکتشافات از بسیاری به منجر دریایی موجودات در ژنتیک ترانس فنّاوری از استفاده خالصه، طور به

 یها بیماری برای جدید یها درمان برای بعدی پیشرفت به منجر دتوان می ها آن از بسیاری که است شده پایه شناسی زیست

 تجدید انرژی جدید منابع عنوان به یا بیوراکتورها عنوان به ژنتیک ترانس دریایی موجودات پتانسیل دیگر، سوی از . شود انسانی
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 توسعه برای آینده در بیشتری تحقیقاتی یها تالش آن، یجا به اما شود، جلوگیری ایمنی و محیطی های نگرانی از نباید پذیر

 .رساند ینم آسیب ستیز طیمح به همچنین و .است ضروری انسان سالمتی برای حیاتی و مفید صفات با GM جدید های گونه
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Abstract 

Marine organisms into which a foreign gene or non-coding deoxyribonucleic acid (DNA) 

fragment is artificially introduced and stably integrated in their genomes are termed 

transgenic marine organisms. Since the first report in 1985, a wide range of transgenic fish 

and marine bivalve mollusks have been produced by microinjecting or electroporating 

homologous or heterologous transgenes into newly fertilized or unfertilized eggs and sperm. 

In the past few years, rapid advances of gene transfer technology has resulted in the 

production of many genetically modified organisms (GMOs) such as fish, crustaceans, 

microalgae, macroalgae, and sea urchins. These GMOs are valuable in assisting the advances 

of basic research as well as biotechnological application. In this chapter, the principle of 

producing transgenic marine organisms and the application of the technology to produce 

genetically modified marine organisms in the hope of improving the quality of human life as 

well as the earth environments will be critically reviewed 

Keywords: Transgene, marine technology, genome  
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 چکیده

غذای  تأمینامروزه با توجه به رشد روزافزون جمعیت جهان، . بررسی شد پروری آبزیدر  یوماثرات نانوذرات سلندر این مطالعه 

آبزیان  باشد. می توسعه درحالکشورهای  ویژه بهسالم و کافی یکی از مسائل و مشکالت بحرانی بسیاری از کشورهای جهان 

ماهیان موضوعی کلیدی در  تولیدمثلکنترل جامعه داشته باشند.  موردنیازمواد مغذی  تأمینتوانند نقشی حیاتی در  می

باشد. عالوه بر این، کیفیت گامت  ی میتولیدمثلموفقیت  محدودکنندهاز عوامل  یکی آنپروری است. کیفیت گامت ماهی آبزی

وجود مواد معدنی ناچیز در جیره  تواند بسیار متغیر باشد و تحت تأثیر تعداد زیادی از عوامل خارجی قرار گیرد. ماهیان می

سلنیوم یک ماده . ی داردتولیدمثلداری بر سالمت و عملکرد  اشد، حتی تغییرات جزئی سطوح این مواد اثرات معنیب ضروری می

ها،  هایی مانند گلوتاتیون پراکسیدازها و همچنین سلنوپروتئین جزء سازنده آنزیم عنوان بهباشد که  معدنی ناچیز ضروری می

ها، متابولیسم تیروئید، عملکرد  اکسیدانی، باروری نرها و ماده نقش مهمی در فرایندهای بیولوژیک مختلف شامل دفاع آنتی

مرکز کاتالیزوری در جایگاه فعال  عنوان بهین همچن، کند ریز، و تکامل و عملکرد ماهیچه ایفا می ایمنی، عملکرد غدد درون

آزادماهیان ممکن است برای محافظت از سطوح  ویژه بهماهیان و .  نماید اکسیدانی گلوتاتیون پراکسیداز عمل می آنزیم آنتی

اص نسبی نیاز باالیی به خو طور به( خود که مستعد پراکسیداسیون هستند، PUFAباالی اسیدهای چرب چند غیر اشباع )

مانی اسپرماتوزوآ را تضمین نموده و از آن در برابر  ها زنده بنابراین سلنیوم و سلنوپروتئین. داشته باشند سلنیوماکسیدانی  آنتی

 . از طریق سلنیوم افزایش یابند در آبزیانی تولیدمثل ، و همچنین عملکردنمایند ( محافظت میROSهای اکسیژن فعال ) گونه

 سیدازگلوتاتیون پراک، بیوتکنولوژی،  : سلنیومکلیدی کلمات

 مقدمه

مهم توسعه کشاورزی در کشور، ارتقای سالمت جامعه و تحقق شعار پیشگیری بهتر از درمان است. توجه  های استراتژییکی از 

در محصوالت کشاورزی  ها آالیندهبدن انسان( و کنترل غلظت  های سلولمواد ضروری برای  تأمینمواد غذایی) سازی غنیبه 

در این میان محصوالت شیالتی از ارزش غذایی باالیی برخوردار بوده و توجه بشر  .باشد میتحقق این امر مهم  های راه ازجمله

به  1832کیلوگرم در سال  1/7نیز به مصرف چنین محصوالتی افزایش یافته است. میزان مصرف سرانه انواع آبزیان در ایران از 

توانند نقشی  (. آبزیان می1897افزایش پیدا کرده است )سالنامه آماری سازمان شیالت ایران،  1898رم در سال کیلوگ 2/9

پروری است.  ماهیان موضوعی کلیدی در آبزی تولیدمثلکنترل جامعه داشته باشند. موردنیازمواد مغذی  تأمینحیاتی در 

باشد. بنابراین موضوع کیفیت گامت توجه زیادی را به  ی میولیدمثلتموفقیت  محدودکنندهاز عوامل  یکی آنکیفیت گامت ماهی
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 باشد می ها آنی حیوانات در ارتباط با وضعیت ژنتیکی، تغذیه، مدیریت و محیط تولیدمثلخود جلب کرده است. عملکرد 

(Kumar, 2003) .های جدید با  های تجاری و همچنین معرفی گونه کنترل کیفیت اسپرم به دلیل اهمیت آن در تولید گونه

ارزیابی کیفیت اسپرم موجب (. Cabrita et al., 2014)باشد  پروری می سود تجاری باال، یکی از مباحث اصلی صنعت آبزی

دهند و همچنین مرتبط با کنترل برخی از عواملی است که  شود که اسپرم را تحت تأثیر قرار می هایی می درک بهتر مکانیسم

بر کیفیت گامت اثرگذار هستند. بیشتر این عوامل مرتبط با عملکرد مولد نر، تاریخچه زندگی، محیط اجتماعی و یا شرایط 

 Cabrita)د ریزی یا دستکاری اسپرم و مدیریت هستن های القای تخم پرورش مانند تغذیه مولدین، دستکاری محیطی و روش

et al., 2014) . 

 اشکال مختلف آن در طبیعتسلنیوم و  -1

و  سازی سوئد کشف شد اسیدسولفوریکقلع مجتمع  اتاقکدر رسوبات  1314برازیلوس در سال  وسیله به( Seسلنیوم )عنصر 

سلنیوم گزارش کردند که ( 1948و همکاران ) Rotruck تا اینکه .استسمی  موجودات زندهبرای شد که تصور میدر ابتدا 

 .باشد می( که برای فرآیندهای طبیعی زندگی، ضروری SeCys)شودمیبه نام سلنوسیستئین  پروتئینی موجب ساخت

 قیموجودات زنده طر بدن موردنیازسلنیوم  است. و حیوانات ها انسانسلنیوم مادة غذایی کمیاب و ضروری برای  

باشد، حتی تغییرات جزئی سطوح این مواد اثرات  وجود مواد معدنی ناچیز در جیره ضروری می .شود می تأمینایی ذمواد غ

قوی است بنابراین از  اکسیدان آنتی این ماده (.Hedaoo et al., 2008)ی دارد تولیدمثلداری بر سالمت و عملکرد  معنی

بهتر قادرند در  شده حمایتهای  کند. یاخته افتد، جلوگیری می های بدن اتفاق می آور که در یاخته های شیمیایی زیان واکنش

های  سلنیوم در محلول. .نظیر بیماری قلبی، سرطان و اختالالت وابسته به سن از خود مقاومت نشان دهند هایی بیماریمقابل 

SeO4ز شده و به اشکال شیمیایی سلنات )آبی هیدرولی
SeO3( و سلنیت )-2

بسیاری  برخالف. سلنات و سلنیت آید درمی( -2

های توان سلنیوم ها می کنند. از دیگر ترکیبات سلنیوم موجود در آب حاللیت و تحرک بیشتری پیدا می pHاز فلزات با افزایش 

اولیه و ثانویه با جذب سلنیوم غیر آلی موجود در آب )سلنات و سلنیت( آن را به سلنیوم آلی  های تولیدکنندهآلی را نام برد. 

اشکال غیر آلی سلنیوم شامل سلنات  ترین مهم. (Stewart et al., 2010)کنند  است، تبدیل می سلنومتیونین عمدتاًکه 

باشد. مواد غذایی حاوی ترکیبات سلنیوم مانند سلنومتیونین،  می 7و کلرید سلنیوم 8، سلنید سدیم2، سلنیت سدیم1سدیم

سلنومتیونین شکل اصلی سلنیوم در  -متیل-باشد. سلنو ، سلنات و سلنیت می5سلنوسیستئین-متیل-سلنوسیستئین، سلنو

 . (Combs Jr and Combs, 1984)باشد  حیوانی می منشأگیاهان و سلنوسیستئین شکل اصلی سلنیوم در غذاهای با 

 نیا یبرا که ومیسلن دیجد شکل. است ازین ییغذا رهیج در آن دیجد یها شکل به ومیسلن به یستیز یدسترس شیافزا یبرا

 نیب ابعاد در مواد ساخت از است عبارت نانو یفناور(. Zhou et al., 2009) باشد یم ومیسلن نانوذرات شود یم استفاده منظور

 باشند داشته دیجد یکاربردها با فردی منحصربه یستیز و ییایمیش ،یکیزیف خواص توانند یم که نانومتر 111 تا 1

(Kreyling et al., 2010.) 

 سلنیوم تأمینمنابع  -2  

                                                           
1
 Sodium selenat 

2
 Sodium selenit 

3
 Sodium selenid 

4
 Selenium chloride 

5
 Se-Methyl-selenocysteine 
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Seهای معدنی و آلی وجود دارد. سلنیوم معدنی در سه حالت اکسیداسیونی سلنیت ) در طبیعت سلنیوم به شکل
(، سلنات +4

(Se
Se( و سلنید )+6

 موردنیازدر رژیم غذایی  فلز شبهسلنیوم یک ریزمغذی  .(Ahsan et al., 2014)( وجود دارد -2

 وخاک آب، شیر، مرغ تخمغذاهای دریایی، جگر، حبوبات، زرده  خصوص به گیاهی و حیوانی های محصولپستانداران است و در 

، پیاز، گوشت، فرنگی گوجهمنابع معمول سلنیوم در غذا جوانه گندم،  طورکلی به (.Brown and Burk, 1973) شود مییافت 

منابع سلنیوم را  ترین عمدهیکی از  . باشد میماهی تن، و روغن ماهی ، ماهی، میگو، فلبنی، کدو، قارچ، گردو، صد های فراورده

را  موردنیازدرصد کالری  71درصد پروتئین و  41نان غذای اصلی مردم ابران است.  باوجوداینکه. دهد میگندم کامل تشکیل 

و خاک از طریق  ها صخرهسلنیوم موجود در مراتع به اثبات رسیده است.  های خاک. لزوم حضور سلنیوم در نماید می تأمین

 سنگ زغالزیرسطحی، احتراق  های آبی زهکش ازجملهانسانی  های فعالیت. شوند میآبی  های محیطهوازدگی و فرسایش وارد 

تن  211111تا  111111است که ساالنه در دنیا  شده زده. تخمین شوند میمعدنی باعث تسریع رهاسازی سلنیم  های فعالیتو 

 های آبدارای مقادیر باالی سلنیم توسط  های حوزه. شستشوی شود میسلنیم از طریق پدیده هوازدگی طبیعی وارد محیط 

میزان سلنیوم موجود در  (.Davis et al., 1988)انسانی به حدود خطرناک برسد  های دخالتممکن است بدون  سطحی نیز

در کیلوگرم باشد، باعث ایجاد  گرم میلی/ 7اگر غلظت سلنیوم در حیوانات کمتر از  .باشد می کیلوگرم/ میلی در 7غذای ماهیان 

های فیزیکی قرار دارند ممکن  ماهیانی که در معرض استرس. شود میماهیچه سفید، عوارض قلبی و کاهش باروری  های بیماری

 ,Küçükbay et al., 2009)آلی سود ببرند  سلنیوممنابع  ویژه بهگرم در کیلوگرم  میلی 2و  8/1بین  سلنیوماست از مقادیر 

Rider et al., 2009). 

 موجود در برخی از مواد غذایییوم میزان سلن .1 جدول

 DV میکروگرم غذا 

 54 71 ماهی

 111 43 ماهی تن، کنسرو شده در روغن

 21 15 مرغ تخم

 6 7 پنیر

 69 73 گوساله و جگرگوشت 

 21 17 نان با گندم کامل

 21 17 شده غنیبرنج 

تا غذایی شامل یک مقدار زیادی از  کنند می کننده مصرفبه  ها آن( است. RNAاعداد مرجع بر پایه جیره غذایی پیشنهادی) DV *ارزش روزانه اعداد

 میکروگرم است. 41برای سلنیوم  DVیک ماده مخصوص باشد. 

 جذب سلنیوم در ماهی مسیرهای -3

روده و های  باشد، بنابراین بیشترین میزان جذب در بافت ترین شیوه دسترسی ماهی به سلنیوم از طریق جیره غذایی می عمده

باشد که در تمامی سطوح مختلف غذایی  می1سلنومتیونین درصد( ال 31ترین شکل سلنیوم )بیش از  فراوان افتد. معده اتفاق می

جذب سلنومتیونین و متیونین در روده از طریق 2در ماهی خاویاری سبز. (Maher et al., 2010)یافت شده است 

 مشخص نشده است.  ها دهنده انتقالتاکنون ماهیت و تعداد این  اگرچه، گیرد میغشاء صورت  های دهنده انتقال

درصد از کل سلنیوم  41تا  51 ازآن پساز روده است و  غیرفعالمسیر اصلی جذب سلنیوم غیر آلی مانند سلنیت، انتشار 

. (Shi et al., 2011)شود که این امر ممکن است به دلیل تجمع زیاد سلنیوم در کلیه باشد  مصرفی از طریق ادرار دفع می
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طی سنتز  غیراختصاصی صورت بهشود و  اشکال آلی سلنیوم مانند سلنومتیونین از طریق انتقال فعال از دیواره روده جذب می

گردد  از سلنیوم در بافت ذخیره می ای استفاده قابلمنبع  صورت بهشود و  ه قسمتی که متیونین قرار دارد متصل میپروتئین ب

(Schrauzer, 2000) شوند  جذب می 8. نانوذرات، مانند نانوذرات سلنیوم از طریق انتقال فعال در قسمت ابتدایی روده

(Zhang et al., 2001) . 

به کبد منتقل 6از جیره غذایی از طریق سیستم باب کبدی شده جذبای سلنومتیونین و سلنوسیستئین  تغذیه نظر ازنقطه 

به ترکیبات حد واسط  ها آندر سلنومتیونین و سلنوسیستئین و تبدیل  ایجادشدهها پس از تغییر  شود. ساخت سلنوپروتئین می

Seمانند سلنید )
سلنات و سلنیت نیز اگرچه بخش زیادی از جذب در ماهی . (Suzuki and Ogra, 2002)افتد  ( اتفاق می-2

قرار  مورداستفادهها  ینشوند و در مراحل بعدی سنتز سلنوپروتئ روند ولی توسط گلوتاتیون به سلنید احیا می به شمار نمی

 ,.Ahsan et al)های معدنی است و مصرف دوزهای باالتر آن سمی نیست  تر از شکل جذب سلنیوم آلی آهستهگیرند.  می

2014) . 

 بیولوژیک سلنیوم های نقش -4 

جزء  عنوان بهسلنیوم سلنوپروتئین ها گلوتاتیون پرواکسیداز است.  ازجمله، باشد میفرم فعال بیولوژیکی سلنیوم، سلنوپروتئین 

ها، نقش مهمی در فرایندهای بیولوژیک مختلف شامل  هایی مانند گلوتاتیون پراکسیدازها و همچنین سلنوپروتئین سازنده آنزیم

عروقی -های قلبی ریز، بیماری ها، متابولیسم تیروئید، عملکرد ایمنی، عملکرد غدد درون اکسیدانی، باروری نرها و ماده دفاع آنتی

  .(Ahsan et al., 2014)کند  هیچه ایفا میو تکامل و عملکرد ما

 . سیستم گلوتاتیون4-1

کوفاکتور و ویتامین عمل آنزیم،  ازجملههای زیستی متشکل از اجزاء متعددی  چرخه صورت بهها  اکسیدان برخی از آنتی

نمونه این  ترین مهم .بخشند می تسهیل را ها آن کار و شده متصل ها آنزیم به که هستند مواد از گروهی کوفاکتورهاکنند.  می

کند. این  هیدروژن پراکسید را کاتالیز می اساساًاست و  شده تشکیلاست که از چند مرحله  4ها، سیستم گلوتاتیون سیستم

ز-سولفید دی-سیستم شامل گلوتاتیون، گلوتاتیون . (Hashida et al., 2000)باشد  پراکسیداز می و گلوتاتیون  3رداکتا

های  های ناشی از گونه های دفاعی درون سلول در برابر آسیب مولکول ترین مهمها وجود دارد و از  گلوتاتیون در بیشتر سلول

است  شده تشکیلگلوتامین، سیستئین و گالیسین  اسیدآمینهاکسیژن فعال است. گلوتاتیون مولکولی است پپتیدی که از سه 

(Forni and Willson, 1986)بخشی از سیستم گلوتاتیون در جایگاه فعال خود یک  عنوان بهون پراکسیدازها، . گلوتاتی

. دارند عهدهرا بر   ها تجزیه هیدروژن پراکسید سلنوسیستئین دارند که در آن سلنیوم جایگزین گوگرد شده است. این آنزیم

یر دیگری را برای از بین بردن شوند و مسگلوتاتیون پراکسیدازها همچنین باعث کاهش پراکسیدهای آلی به الکل می

ای قوی برای  تغذیه کننده تقویتسلنیوم یک . (Decker and Van Holde, 2010)آورند  های سمی به وجود می اکسیدان

اکسیدانی است که موجب افزایش فعالیت فنول اکسیداز، انفجار تنفسی، فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز  سیستم ایمنی و آنتی

                                                           
1
L-Selenomethionine 

2
 Acipenser medirostris 

3
 Duodenum 

4
 GSH system

 

1
Glutathione-system 

2
 Glutathione-disulfide-reductase 
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(GPx ،)( گلوتاتیون رداکتازGR و گلوتاتیون )s- ( ترانسفرازGSTفعالیت بیگانه ،) زا  خواری و مقاومت در برابر عامل بیماری

 .(Chiu et al., 2010)گردد  می

 یتولیدمثلنانو ذرات سلنیوم در عملکرد ی اکسیدان آنتینقش  . 4-2

باشد  کند و برای حفظ سالمت مطلوب ضروری می میسلنیوم در نگهداری وضعیت اکسیداتیو و ایمنی نقشی حیاتی ایفا 

(Rayman, 2000, Brown and Arthur, 2001) . نقش اصلی سلنیوم محافظت از ترکیبات بیولوژیک مانندDNA ،

باشد. نگهداری وضعیت اکسیداتیو  طی متابولیسم طبیعی می تولیدشدههای آزاد  ها در برابر حمله رادیکال ها و چربی پروتئین

گیرد  ( صورت میTrx-Rآنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و تیوردوکسین رداکتاز ) وسیله بهعمده  طور به سلنیومسلولی از طریق 

(Rider et al., 2009) آزادماهیان ممکن است برای محافظت از سطوح باالی اسیدهای چرب چند غیر  ویژه به. ماهیان و

داشته  سلنیوماکسیدانی  نسبی نیاز باالیی به خواص آنتی طور به( خود که مستعد پراکسیداسیون هستند، PUFAاشباع )

 .(Rider et al., 2009)باشند 

های نیمه تراوایی  ها و اجزای داخل سلولی، آن را احاطه کرده است و با ویژگی اندامک داشتن نگهغشای پالسمایی اسپرم برای 

کند. اگر غشای پالسمایی اسپرم آسیب ببیند باید آن را مرده  ها و دیگر اجزای محلول را حفظ می خود گرادیان شیمیایی یون

های  دانی جنین و الرو تازه هچ شده شامل آنزیماکسی سیستم آنتی. (Silva, 2006)در نظر گرفت و قادر به باروری نیست 

باشد. افزایش سلنیوم در جیره مادری موجب افزایش  های محلول در آب و چربی و سلنیوم می اکسیدان اکسیدانی، آنتی آنتی

 Surai et)دهد  غلظت سلنیوم در بافت جنین در حال تکامل شده و حساسیت آن را نسبت به پراکسیداسیون چربی کاهش می

al., 2016) .های جنین برای محافظت از بافت طی استرس اکسیداتیو  های داخلی در تخم و بافت اکسیدان سطوح باالی آنتی

را تحت  نتایج. تغذیه مولدین عملکرد و سالمت  .(Surai et al., 2016)باشد  در زمان تفریخ یک مکانیسم سازگاری مهم می

کند  اکسیدانی مؤثری را در زمان تولد فراهم می ل جیره والدین با سلنیوم سیستم آنتیتکمی که طوری بهدهد،  تأثیر قرار می

(Pappas et al., 2008). 
 

 نانو ذرات سلنیوم و تاثیرآن بر عملکرد کبدی . 4-3

کند، کبد است و این اندام مکان اصلی  داران، نخستین بافتی که سلنیوم در آن تجمع پیدا می در ماهیان مانند دیگر مهره

تواند اثرات شدیدی داشته  تغییر کوچکی در سطوح مطلوب سلنیوم می. (Sato et al., 1980)باشد  ها می پروتئین ساخت سلنو

آزادماهیان کمبود سلنیوم منجر به ناهماهنگی حرکتی، تحلیل عضالنی، پراکسیداسیون در . (Ahsan et al., 2014)باشد 

اگرچه سلنیوم جهت . (Hodson and Hilton, 1983)شود  چربی و کاهش فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز پالسما و کبد می

و  مصرف شود، موجب سمیت شده توصیهای  است، وقتی مازاد بر سطوح تغذیه موردنیازحفظ هومئوستاز فیزیولوژیک 

از مولدین  یافته انتقالدوز باالی سلنومتیونین  (Thomas and Janz, 2014)گردد. در مطالعه  می سیستم کبدی ازکارافتادن

 ( گردید.Danio rerioالروی در ماهی گورخری ) ومیر مرگموجب افزایش 

. در باشد میانتقال سلنیوم از مولدین به تخم مسیر اصلی قرار گرفتن ماهیان در معرض سلنیوم در مراحل اولیه زندگی 

گرم بر کیلوگرم وزن  میلی 8غلظت آن در جیره بیشتر از  که وقتیتواند  گذار مانند ماهیان، مسمومیت سلنیوم می های تخم گونه

 . (Janz et al., 2010)باشد  می موردنیازای  ابر بیشتر از سطوح تغذیهبر 81تا  4خشک باشد رخ دهد که تنها 

 ی جنس نر تولیدمثلنقش سلنیوم در عملکرد   . 4-4
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بوده و  مؤثرجنس نر هستند. سلنیوم در عملکرد اسپرماتوژنز  تولیدمثلها دارای اهمیت زیادی در  سلنیوم و سلنوپروتئین

(. در مطالعاتی که 1836از فاکتورهای مؤثر در ایجاد ناباروری یا کم باروری مردان است )عیدی و همکاران،  یکی آنکمبود 

زایی منجر به تولید اسپرماتوزوآ  ها طی اسپرم برند، نشان داده شده است که فقدان این ژن ها را از بین می های سلنوپروتئین ژن

سلنوپروتئین  .(Ahsan et al., 2014)باشد  ت منی و باروری )لقاح( میشود که همسو با تغییرات کیفی غیرطبیعی می

نماید  عمل می سلولی دروناکسیدان  آنتی عنوان بهها  بیضه ویژه به یسلول درونمیتوکندریایی در غشاهای  7گلوتاتیون پراکسیداز 

(Ahsan et al., 2014 )و یک جزء ساختاری در قطعه میانی  و یک پراکسیداز اختصاصی برای هیدروپراکسیدهای فسفولیپید

 .(Turanov et al., 2011) باشد ها مرتبط با ناباروری جنس نر می باشد که عدم عملکرد مناسب آن در بیضه اسپرم می

زایی، باروری، خصوصیات منی و رفتارهای  ی، اسپرمتولیدمثلشناسی و عملکرد بافت  ی شامل ریختتولیدمثلسلنیوم بر عملکرد 

 .(Ahsan et al., 2014)ی در جنس نر اثرگذار است تولیدمثل

 (. 2-1)جدول  (Ahsan et al., 2014)ی نر نقش دارند تولیدمثلسلنوپروتئین شناسایی شده است که در سیستم  25بیش از  

 

 جنس نر تولیدمثلهای مرتبط با  عالمت اختصاری، نام، موقعیت و عملکرد سلنوپروتئین. 2جدول 

 عملکرد موقعیت نام سلنوپروتئین عالمت اختصاری

GPx4 (PHGPx) Phospholipid 

hydroperoxide 

glutathione peroxidase 

 ویژه به، سلولی درونغشاهای 

 ها بیضه

 سلولی دروناکسیدان  آنتی

snGPx4 Sperm nucleus GPx4 متراکم کردن کروماتین طی  هسته اسپرم

 زایی اسپرم

mGPx4 Mitochondrial GPx4  کپسول میتوکندریایی در قطعه

 میانی

اکسیدانی طی  دفاع آنتی

زایی، جزء ساختاری  اسپرم

 اسپرماتوزوآی بالغ

cGPx4 Cytosolic GPx4 اکسیدان آنتی دیدیم ها، اپیتلیوم اپی بیضه 

GPx5 Secreted enzyme (GPx) از بین برنده پراکسید هیدروژن دیدیم مجرای اپی 

GPx3 Cytosolic GPx محافظت از اپیتلیوم دیدیم های اپیتلیوم اپی سلول 

GPx1 Cytosolic GPx اکسیدانی های آنتی ویژگی دیدیم اپیتلیوم اپی 

Selenoprotein P Plasma selenoprotein P ها انتقال سلنیوم به بیضه خون 

ApoER2 Apolipoprotein E 

receptor-2 
ها  در بیضه Pجذب سلنوپروتئین  ها های سرتولی بیضه سلول

 های سرتولی در داخل سلول

 

 گیری کلی  نتیجه -5

نتایج تحقیق حاضر ی در ماهیان گردید. تولیدمثلعملکرد در مطالعه حاضر نانوذرات سلنیوم موجب بهبود کیفیت اسپرم و 

. در مطالعاتی که باشد میحاوی نانو ذرات سلنیوم   های جیرهخاصیت استفاده از نانو ذرات سلنیوم در نشان داد که بیشترین 
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با سلنیوم موجب بهبود کیفیت اسپرم و افزایش  شده غنی های جیرهصورت گرفته،  کمان رنگین آالی قزلو  آزادماهیانبروی 

 . ی در ماهیان شد.تولیدمثلباعث بهبود عملکرد  درنهایتتحرک اسپرم و تراکم اسپرم و  زمان مدتمیزان حجم اسپرم، 

در ماهیان گزارشات کمی وجود دارد.  تولیدمثلدر مورد اثرات سلنیوم جیره بر کیفیت گامت )اسپرم( و عملکرد 

دهد، انجام  را در ماهیان تحت تأثیر قرار می نتایجبنابراین برای نشان دادن اینکه نانوذرات سلنیوم جیره چگونه کیفیت گامت و 

 رسد.  مطالعات بیشتری ضروری به نظر می

 ابعمن

( در Nano-Se(. بررسی اثرات نانوذرات سلنیوم )1897احمدوند، ش.، کرامت امیرکالیی، ع.، اورجی، ح.، احمدوند، ش. ) 

پژوهشی -(. فصلنامه علمیCyprinuscarpioهای رشد کپور معمولی ) ( بر عملکرد شاخصSelemaxمقایسه با سلنیوم آلی )

 .139-196(: 2) 4محیط زیست جانوری، 

 .صفحه 88 ،1892-1898 رانیا التیش سازمان یآمار سالنامه. (1897 ران،یا التیش سازمان) 

 یپالسما یمیآنز راتییتغ ،DNAبیآس بر ومیسلن نانو ماریت مختلف یزمانها و سطوح ریتاث(. 1895. )ر.م ،یکلباس ،.ج ،یدیس

 تیترب دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا(. Carassius auratus gibelio) ییطال یماه اسپرم یفیک یشاخصها و نالیسم

 یعیطب منابع دانشکده مدرس،
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Abstract 

In this study, the effects of selenium nanoparticles on sperm quality and reproductive 

performance of fish were investigated. Today, given the growing world population, providing 

healthy and adequate food is one of the critical issues in many countries in the world, 

especially in developing countries. Aquatic animals can play a vital role in providing the 

nutrients needed by the community. Fish reproduction control is a key issue in aquaculture. 

Fish quality is one of the factors limiting the reproductive success. In addition, the quality of 

gamet fish can be very variable and affected by a large number of external factors. The 

presence of minerals in the diet is essential, even minor changes in levels of these substances 

have significant effects on reproductive health and reproductive performance. Selenium is a 

negligible mineral that, as a component of enzymes such as glutathione peroxidases, as well 

as selenoproteins, plays an important role in various biological processes including 

antioxidant defense, male and female fertility, thyroid metabolism, immune function, 

endotracheal function, and muscle development and function Also acts as a catalytic center in 

the active site of the antioxidant enzyme glutathione peroxidase. Fish, and in particular free 

fish, may have relatively high levels of antioxidant properties in selenium to protect 

themselves from high levels of highly unsaturated fatty acids (PUFAs) that are susceptible to 

peroxidation. Selenium and selenoproteins, therefore, guarantee the survival of spermatozoa 

and protect against reactive oxygen species (ROS), and reproductive performance may also 

be increased through selenium. 
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 چکیده

داينوفالژله ها از مهمترين گروه هاي در سالهاي اخیر در آبهاي ساحلي جنوب کشور افزايش يافته است.  سرخکشند 

مي  HABفیتوپالنكتون ها هستند که بسیاري از آنها از گونه هاي مضر و تولیدکننده سم هستند که باعث شكوفايي جلبكي يا 

هار چکشند سرخ در بندر چابهار در منطقه بین تاالب لیپار و دريابزرگ چابهار اتفاق افتاد که به مدت  6931در اول آبان  شوند.

به روش  فیتوپالنكتونو مطالعه گونه شكوفا شده آب ناحیه  فیزيكيبررسي فاکتورهاي  روز در منطقه وجود داشت.

 چند گونه فیتوپالنكتون همزمان زياد شدند ولي  داد که . نتايج اين تحقیق نشانبا نمونه برداري آب انجام شدمورفولوژيكي 

  611تراکم فیتوپالنكتون ها به. باشد مي Gonyaulax polygramma ناحیه متعلق به گونه غالب در اينفیتوپالنكتون 

مقدار مواد باال بودن  به نظر مي رسد که .رسید 4/3 آب در منطقه بلوم کرده به pHرسید. میزان  در هر لیتر از آبسلول ×15

 باشد.ن اکوسیستم آبي به عنوان علل احتمالي شكوفايي جلبكي در اي مغذي در اثر مانسون تابستانه

 عمان، درياي  Gonyaulax polygramma، کشندسرخ، مانسون تابستانه کلیدی: کلمات

 مقدمه

از آنها از گونه هاي مضر و تولیدکننده سم هستند که  داينوفالژله ها از مهمترين گروه هاي فیتوپالنكتون ها هستند که بسیاري

فیتوپالنكتون ها در صورت ايجاد شرايط   ..(Shuler and Hayes,2008)  مي شوند HABيا  باعث شكوفايي جلبكي

به هرگونه تغییررنگ در واقع پديده کشند سرخ مي شود.  کشند سرخ ايجادو سبب  دنبه شدت افزايش مي ياب محیطيمناسب 

موسمي،  عوامل محیطي، بادهايعواملي همچون که طي آن جلبک هاي خاصي شكوفا مي شوند.  اطالق مي شوددر آب درياها 

کشند سرخ موجب  پديده  .(Tang et al., 2004)باعث بروز اين پديده مي شوند هاي انساني  هاي اقیانوسي و فعالیت جريان

عدم نفوذ اکسیژن به اليه هاي پايین تر مي شود در نتیجه اکسیژن کافي براي رشد و زندگي آبزيان وجود ندارد و موجب مرگ 

. (Hallegraeff et al., 2003) یت جانوران يا حتي انسان مي شودآن ها مي شود يا با تولید سموم تجمعي باعث مسموم

وارد کردن پساب  مانندفعالیت هاي انساني  .شده است هاي مضر فیتوپالنكتوني ذکر جهاني گونهزيادي براي گسترش  داليل

هاي صنعتي به آب، مواد مغذي خروجي از استخرهاي پرورشي، بارش باران و تنش هاي ناشي از باد باعث تسهیل وقوع 

 شكوفايي مي شود.

 داراي شرايط آب و هوايي گرمسیري است و درسواحل جنوب شرق ايران واقع در حاشیه شمال درياي عمان    

  81-1370 طي سالهاي .شود از آن گزارش مي هاي فیتوپالنكتوني معرض ورزش بادهاي مانسون قراردارد و هر ساله بلوم

شده عمده  ر اين رابطه با پايشهاي انجامد است ده شدهخلیج فارس و درياي عمان نیز مشاه بار پديده کشند در 36بیش از 

 ,Rohani)بوده است  Trichodesmium ،Noctiluca sp ،Nitzschia sp اين شكوفايي ها ناشي از گونه هايي مانند
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متعلق با داينوفالژله ها مي باشد اگر چه سمي تولید نمي کند ولي پتانسیل تشكیل  G.polygrammaگونه      .(2011

در خلیج يوجیتا در کره ي جنوبي اتفاق افتاد که  6334در سال  G.polygrammaبلوم    بلومهاي جلبكي مضر را دارد. 

 (.Koizumi et al., 1996میلیون ين شده است ) 011ها به ارزش   shell fishباعث مرگ و میر ماهي ها و

هاي مضر در سواحل جنوب شرقي ي تشكیل شكوفاي هاي فیتوپالنكتوني داراي پتانسیل فراواني و پراکنش گونه  

و تراکم  شد  فیتوپالنكتوني شناسايي گونه 44اين بررسي  در. (6939)عطاران و شريفیان،  بررسي شد 6939در سال  ايران

پتانسیل تشكیل  ، گونه 22هاي شناسايي شده،  نشان داد که از کل گونه نتايج گرديد. مشخصايستگاه سلولي آنها در هر 

اند و  را تجربه کرده HABگذشته  دهه چند در دنیاتمام سواحل  .دارند راشرقي ايران  هاي مضر در سواحل جنوب شكوفايي

عامل ايجاد کشند سرخ بر اساس مورفولوژي گونه در در اين مطالعه به بررسي   هاي اخیر در جهان رو به افزايش است. در سال

 منطقه بین رمین و لیپار واقع در جنوب شرق بند چابهار پرداخته شده است.

 مواد و روش ها

بدين منظور . انجام شدتاالب لیپار در خلیج چابهار  از نقطه ساحلي 6931سال  اول آبان دردرياي عمان نمونه برداري از آب 

 بطري سادهجلبک تک سلولي بود توسط  که داراي تراکم بااليي از نوعي سطحاز  از آب ايستگاه مورد نظر لیتر 4/6 حدود

تعیین   برداري در محل نمونهآب  pH چشمي و شوري آب توسط شوري سنج درجه حرارت با ترمومتر و شد. میزان برداشت

 انتقال دريانوردي و علوم دريايي چابهارآزمايشگاه دانشگاه  % فیكس شد و به 4ااستفاده از فرمالین آب بالفاصله ب نمونه .شد

 هاي نمونه. ريخته شد و سپس شناسايي و شمارش شدند Sedwick Rarter يک میلي لیتر از نمونه در الم .داده شد

ترنتي و کتابهاي منابع اينو کلروپالست  مورفولوژيكي شامل اندازه سلول، شكل سلول و شكل ويژگیهاي پالنكتوني با استفاده از

 . .(Attaran-Fariman, 2007; Husain, 2003; Dale, 1983) دسترس و مقاالت مختلف شناسايي گرديدند شناسايي در

 و بحث نتایج

 91با وسعتي به طول  ،(6)شكل  تاالب لیپار تا چابهار سواحل جنوب شرقي چابهار در منطقه بین  شكوفايي جلبكي در

اتفاق افتاد. رنگ آب در اثر بلوم جلبكي قهوه اي شده بود که تراکم باالي آن در  6931در اول آبان  کیلومتر 4کیلومتر و عرض 

 آب منطقه نمونه برداري، باعث بروز رنگ قهوه اي آب شده است.

از  ناحیه غالب در اينفیتوپالنكتون  چند گونه فیتوپالنكتون همزمان زياد شدند ولي  نتايج اين تحقیق نشان داد که

در ايستگاه نمونه  فیتوپالنكتونتراکم (. 2)شكل  باشد مي  G. polygramma متعلق به گونه داينوفالژله هاي صفحه دار است و

بررسي هیچگونه مرگ و میر آبزي به همراه نداشت.  ليو در هر لیتر رسید، ايجاد کف کردسلول  ×61115 به برداري

  ثبت گرديد. دماي سطحي آب 4/3آب منطقه بلوم  pHپارامترهاي محیطي آب نشان داد، آب بیشتر حالت قلیايي داشت و 
 .ثبت شد psu 35میزان شوري آب  درجه سانتي گراد و 91-23

در آب منطقه نمونه برداري، باعث بروز رنگ قهوه  نشان داد که تراکم باالي فیتوپالنكتون ها بررسي هاي دقیق آب 

يابد،  ستون آبي انتقال مي دلیل دسترسي به مواد مغذي باشد که از بستر به تواند به مياي آب شده است که اين تراکم زياد 

راچاهنده جريانات ف هاي جنوب شرقي که همراه با مناطق گرمسیري بعد از مانسون اي در همه اين تغییر در ترکیب گونه

بسیار بدبو بود که ناشي از ، منطقه بلوم آب .(Kimor, 1992; Esparza-Alvarez et al.,2007) است، بسیار رايج است
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نیتروژن معدني  .(Koizumi et al, 1996)و زياد شدن سديم و آمونیاک آب است  G.polygrammaتجزيه سلول هاي 

باعث رشد و بلوم  DINاست، تغییرات پايین غلظت  G.polygrammaبه عنوان ماده غذايي ضروري براي بلوم  (DINمحلول )

G.polygramma  مي شود در واقع زماني که غلظتDIN  میلي گرم بر لیتر باشد 2/1کمتر از  (Cho, 2011).  جلبک هاي

غیر سمي است اما مي تواند باعث  G.polygrammaتک سلولي، جمعیت غالب اکوسیستم هاي آبي هستند. اگر چه جلبک 

( و براي افرادي که دچار آلرژي و حساسیت هاي پوستي هستند، 6900مرگ و میر آبزيان شود )منشوري و طبیعي يگانه، 

در روز در اليه  G.polygramma هايسلول  نیز آزاردهنده است. H2Sمشكل ايجاد مي کند و البته بوي تعفن ناشي از تولید 

دما براي اين جلبک محدود کننده نیست  .(Koizumi et al, 1996) مهاجرت مي کنندسطحي و در شب به اليه هاي پايین 

هـاي عمـان و  و اختالف دمايي درآب .(Steidinger and Tangen, 1996)چون مي تواند طیف وسیعي از دما را تحمل کند 

در نتیجه بارندگي کم و نرخ پايین تبادل آب باعث وقوع بلوم خلـیج فارس وجود ندارد که به فرض عامل دما تاثیر داشته باشد 

 اين گونه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

منطقه نمونه برداري .6شکل   

، G. polygrammaگونه  .2شکل 

جدا شده از بلوم سواحل شرقي 

 6931آبان سال ايران، 
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شناسايي  2114-2114از رسوبات سواحل پسابندر و چابهار در سال   Gonyaulaxگونه متعلق به جنس  3تا کنون 

پتانسیل تشكیل شكوفايي را دارد،  هاي شناسايي شده که از جمله مهمترين گونه.  (Attaran-Fariman,2007)شده است 

خلیج فارس هم گزارش شده  هاي شمال غربي عمان و از قسمت اي سمي بوده وه گونه از است، که G. polyedra گونه 

مرگ و میر آبزيان در  باعث هاي ديگر اين جنس که از گونه يكي .(Bradford and Wall, 1988; Husain, 2003)  است

روشن و سبب تغییر رنگ آب به قرمز  است 6334و  6339هاي  در سال G. diegensisگونه  سواح عمان گرديده ، شكوفايي

 Sardinella longiceps Scomberoidesتن ماهي شامل  2-9مرگ و میر بیش از  موجب و همچنین شد

commersonnianus ،Sarda sp. ،Mugil sp.  شكوفايي  هاي عماني در آب 2116اين گونه تا سال  6334شد. بعد از سال

و شوري به عنوان عامل  DINسطح اندک  (Thangaraja et al., 2007).  کرده و سبب ضرر و زيان اقتصادي گرديده است

)فسفر معدني  DIPشناخته شده اند و  G.polygrammaضروري براي سرعت رشد و گسترش طوالني مدت کشند سرخ 

ايجاد  بیشتر باشد رشد اين گونه کمتر مي شود. DIPمحلول( به عنوان عامل مهارکننده عمل مي کند درواقع هرچه که غلظت 

و مرگ و میر زئوپالنكتون ها، سبب تولید گاز سولفور اکسیژن مي شود که بوي نامطبوع آن، باعث آزار و اذيت کف هاي متعفن 

کنترل ورود پساب ها، فاضالب هاي صنعتي و خانگي و آلودگي ناشي از نان و ايجاد مشكالت تنفسي مي شود. ساحل نشی

 ه موثر باشد.براي کنترل اين پديدکاهش مواد مغذي مي تواند در درازمدت 
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Abstract 

Red tide has been increased in recent years in southern coastal waters. Dinoflagellates are one 

of the most important phytoplankton groups, many of which are poisonous and harmful 

species that cause Harmful Algae Bloom (HAB). On November, 2017, the Red Tide occurred 

in the Chabahar Port in the area between the Lipar Lagoon and the Chabahar, which existed 

for four days in the region. Physical factors of water were investigating in the area and 

phytoplankton species were identified by morphological features. The results of this study 

showed that several species of phytoplankton were simultaneously increased, but dominant 

phytoplankton species belongs to Gonyaulax polygramma species. The phytoplankton density 

was found at a density of 15* 10
6
, at pH = 9.4 It seems that high levels of nutrients due to the 

Summer Monson are possible causes of algae bloom in this marine ecosystem. 

Keywords: Red tide, Summer Monsoon, Gonyaulax polygramma, Oman Sea 
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 ، چابهاردانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

*  taherienator@gmail.com 

 چکیده

 ها آن به چندانی توجه که هستند کشور ارزشمند زیستی های ظرفیت از یکی کشور جنوب منابع در موجود دریایی های جلبک

 خشک  سایه، شستشو و در آوری جمعاز سواحل چابهار  Gracilaria textoriiاین مطالعه جلبک قرمز گونه  در .است نشده

هگزان و دی  ان )متانول، کلروفرم، های حاللدر آزمایشگاه عصاره با  .شده سپس توسط آسیاب برقی به پودر تبدیل شد

مورد آزمایش  (لیتر میلیبر  گرم میلی 4،4/0،40/0) های غلظت در ها آنشد و قدرت کاهندگی  تهیه( 4:1کلرومتان و به نسبت 

 باشند نمی داری معنی اختالف دارای جلبک هگزانی ان و کلروفرمی متانولی، عصارهکه  داد نشان مطالعه این نتایج .قرار گرفت

(00/0P≥ .)باشد می داری معنی اختالف دارای( هگزانی وان کلروفرمی متانولی،) عصاره باجلبک  متانیوکلر دی عصاره 

(00/0≥P). آزاد رادیکالمهارکنندگی  درصدو بیشترین  بود متانولی عصاره به مربوط آزاد رادیکال مهارکنندگی درصد کمترین 

 این اکسیدانی آنتی فعالیت تعیین جهت حالل بهترینکه  داد نشان کلی حاصل نتایج عصاره دی کلرومتانی بود. به مربوط

 .بود لیتر میلیبر  گرم میلی 4 غلظتبهترین  و کلرومتان دی جلبک،

 آلی عصاره کاهشی، قدرت تکستوری، گراسیالریا ،اکسیدان آنتی دریایی، جلبک کلیدی: کلمات

 مقدمه

. فنول ها اند گرفتهقرا  موردتوجهپلی فنولی  های اکسیدان آنتیمنبع  عنوان بهدریایی نیز  های جلبک، گیاهان برامروزه عالوه 

 (.Onofrejava et al.,2010)و دیگر خواص بیولوژیکی هستند  اکسیدانی آنتیگروه مهمی از ترکیبات طبیعی با خواص 

مطالعات   (.Qi et al.,2005؛ Yang et al.,1999) آورند میقلبی ممانعت به عمل  های بیماریاز سرطان و  وسیله بدین

 ها بیماریطبیعی همراه با کاهش ریسک خطر ابتال به بسیاری از  های اکسیدان آنتیکه مصرف  دهد میمیولوژیک نشان اپید

عصبی مانند  های بیماری پیری وباال، بسیاری از انواع سرطان،  فشارخوناختالالت قلبی و عروقی، تصلب شرایین،  ازجمله

 افت دالیل ترین مهم از یکی چربی اکسایش (.Nakashima et al., 2009; Wu et al., 2007;) استآلزایمر و پارکینسون، 

 Sakanaka et) شود ای تغذیه ارزش و بافت ،طعم ،رنگ تغییر سبب تواند می که است چربی دارای خوراکی مواد در کیفیت

al.,2005.) مصنوعی مثل بوتیل  های اکسیدان آنتیزیستی عملکردهای مختلفی دارند.  های سیستمدر  ها اکسیدان آنتی

 مورداستفاده معموالًتجاری در دسترس بوده و  طور بهآنیزول و ترت بوتیل هیدروکینون  هیدروکسی بوتیل تولوئن، هیدروکسی

گسترش تحقیقات در باب ه در صنعت غذایی، منجر ب ها آننگرانی در مورد اثرات سمی استفاده از  اما گیرند؛ میقرار 

 .(Meenakshi et al., 2012) استمنشأ طبیعی شده جایگزین از  های اکسیدان آنتی
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 های اتم توانند می نیتریک واکسید هیدروکسیل رادیکال سوپراکسید، رادیکال مانند رادیکالی اکسیژن مشتقات

 اکسیژن یک نوع یگانه اکسیژن .شوند اکسایش آغاز باعث و جذب چربی های مولکول چرب اسیدهای زنجیره ازرا  هیدروژن

 و ویتاسینقی) شوند می ها چربیاکسایش  به منجر نیز پذیر واکنش اکسیژن انواع دیگر و هیدروژن پراکسید برانگیخته،

 نیز میتوکندری در انرژی تولید و سلولی متابولیسم طول در نیتروژن و اکسیژن آزاد رادیکال مشتقات (. این4111،شهیدی

 طرفی از .شود می ژن بیان و ها سیگنال انتقال تنظیم و سلولی به ترکیبات اکسیداتیو های آسیب به منجر که شوند می تولید

متعددی  اختالالت و شده سلولی های آسیب موجب تواند می چون باشد مضر است ممکن شده فعال اکسیژن ازحد بیش مقادیر

 آلزایمر و پارکینسون مانندعصبی  های بیماری و خونی و عفونی های شوک ،دیابت ،سکته میوکاردیال، انفاکتوس سرطان، چون

 روغنی، های دانه گیاهان، مختلف انواع از تاکنون طبیعی های اکسیدان آنتی .(Chu et al., 2008) باشد داشته دنبال به را

از  فنولی ترکیبات طبیعی، های اکسیدان آنتی این میان در. اند شده جدا ها آن ریشه و ساقه ،برگ ،ها میوه، سبزیجات ،حبوبات

 حفاظت درمهمی  نقش زیرا (Yuan and Walsh, 2006 ؛4111،شهیدی و ویتاسینقی) هستندبرخوردار  ای ویژه اهمیت

 یزیست شیمیایی های گروه از یکی این ترکیبات(. Stratil et al., 2006) کنند می ایفا آزاد های رادیکال انواع علیه ها ارگانیسم

 در مهم عناصر جزو و باشند می متنوعی زیستی عملکردهای دارای و دارند وجود گیاهان در گسترده طور به که باشند می فعال

 غذایی مواد های دارنده نگه عنوان به عالی خواصی دارای طبیعی فنولهای پلی که است شده گزارش .هستند انسان غذایی رژیم

 با و زیستی متعدد ترکیبات تاکنون و هستند یزیست فعال و مفید از ترکیبات منبعی ها جلبک (.Ignat et al., 2011) هستند

 پرسلولی شناسایی های جلبک از سرطانی ضد و قارچی ضد ، ضدویروسی،بیوتیکی آنتی اثرات همچون متنوعی کاربردی گستره

 دارویی تبدیل صنایع موردعالقه فعال مواد به توانند می جانداران ثانویه این و اولیه های متابولیت از بسیاری که اند شده مشتق و

 .(Al-Haj, 2009)   شوند

 ویژه به قرمز، جلبک .(Cox et al.,2010) شوند می بندی طبقه ای قهوه و قرمز سبز، اصلی گروه سه در ها جلبک

 سایر از بیش زیاد ژل خاصیت داشتن و سریع رشد واسطه  بهکه  شده محسوب آگار استخراج اصلی منابع از جنس گراسیالریا

 ,.Chapman et al) هستند زیادی کاربردهای دارای گراسیالریا اعضای جنس اکثرو  باشد می توجه مورد ها آگاروفیت

 عنوان به مستقیم صورت به یا و یساکارید مواد پلی استخراج برای خام ماده عنوان به کشورها از در برخی جلبک این  .(1980

 برای توموری ضد و ترکیبات ضدویروسی وجود نیز دارویی ازلحاظ .(Mchugh,1987) گیرد می قرار مورداستفاده تازه سبزی

 رژیمی، فیبرهای از باالیی مقادیر وجود برخالف دریایی های جلبک .((Molles,1999 است شده گزارش جنس این اعضای

 برای ساختفرد  منحصربه منبعی به را ها آن که اشباع های چربی پایین مقادیر و ها پروتئین ،غیراشباع چندچرب  اسیدهای

 وجود دلیل به ها ویژگی این .باشند مینیز  اکسیدانی آنتی خواص دارای ،کند می تبدیل فراسودمند دارویی و غذایی های فرآورده

 عنوان به راها  آن از استفاده امکان مهم، این امر  .(Rodriguez-Bernaldo et al., 2010) هاست آن در فنولی ترکیبات

  (. Wang et al., 2009) است آورده فراهم طبیعی های اکسیدان آنتی

دستیابی به مواد دارویی  منظور به مبنایی برای مطالعات بعدی، تواند میبوده و  کارآمدجلبک  اکسیدانی آنتیخواص 

پس از انجام مطالعات کلینیکی و پیش کلینیکی  همچنین سرطان باشد. جمله از ها بیماریدرمان بسیاری از  برای جدید

در این مطالعه به بررسی خواص  لذا .(Ghaffari et el., 2017) کرداز عصاره آن در صنایع غذایی و دارویی استفاده  توان می

 پرداخته شد. گراسیالریا تکستوریضد اکسیدانی جلبک 
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 هاروش مواد و 

و با آب شیرین شستشو  شده آوری جمعزیستگاه طبیعی  از Gracilaria textoriiجلبک  ی گونه( رمین) چابهاراز سواحل 

 با فریز درای خشک کرده و با آسیاب به پودر تبدیل شدند. ( سپسجدا شوند ها آنداده شدند )تا نمک و موجودات اضافی از 

 .(Widjaja, 2009) شود گیری اندازهشدند تا میزان وزن خشک و چربی  داری نگه گراد سانتیدرجه  -00را در دمای  ها نمونه

 ان مناسب )متانول، های حاللبا استفاده از  اکسیدان آنتیاقدام به استخراج ترکیبات  ها جلبکوزن خشک  گیری اندازهپس از 

 آید. دست بهیفیوژ شدند تا ترکیبات رو دی کلروکتان( کرده و سانت کلروفرم هگزان،

 تعیین قدرت کاهندگی

محلول  لیتر میلی 4سنجیده شده. بر این اساس  (Oyaizu.,1986) تغییریافتهقدرت کاهندگی بر اساس روش در این پژوهش، 

مخلوط شده و  =pH) 6.6( موالر 2/0 بافرفسفات  لیتر میلی 4( با لیتر میلیبر  گرم میلی 4و  04/0،4/0) های غلظتنمونه در 

درجه قرار  00دقیقه در انکوباتور در دمای  20به مدت  ها آنو  شده اضافهدرصد  4 سیانیدپتاسیم فری  لیتر میلی 4 آن از بعد

 4000با دور  دقیقه 40و سپس به مدت  شده اضافه ها آندرصد به  TCA 40 لیتر میلی 4سرد شده و  سریعاًداده شدند سپس 

محلول کلرید  لیتر میلی 1/0آب مقطر مخلوط شده و  لیتر میلی 2از محلول نهایی را با  لیتر میلی 2 ازآن پسشدند و  سانتریفیوژ

سنجیده نانومتر  000 موج طول دربا دستگاه اسپکتوفتومتر  ها آندقیقه جذب  40 ازو بعد  شده اضافهدرصد به آن  4/0آهن 

اسید  لیتر میلیبر  گرم میلی 02/0افزایش قدرت کاهندگی است. برای استاندارد میزان  دهنده نشانشدند. افزایش میزان جذب 

 است. شده استفادهآسکوربیک 

 آنالیز آماری

حاصل از دستگاه اسپکتوفتومتر که  نتایج شدها استفاده  آزمون توکی برای بررسی داده طرفه و پس از آزمون آنالیز واریانس یک

آنالیز  spss افزار نرمتکرار بوده است و با استفاده از  تا 3شامل  هرکدام( و لیتر میلی بر گرم میلی 4،4/0،04/0) های غلظتاز 

 .و آزمون توکی انجام شد طرفه یکواریانس 

 نتایج

 آورده شدند. زیر( مقادیر حاصل در )جداول

مقایسه با استاندارد اسید  در لیتر میلیگرم در  میلیGeracilaria textorii (04/0-4 ) جلبکدرصد قدرت کاهشی عصاره  .1 جدول

 .دهد یم نشان را تکرار 3 از حاصل استاندار یخطا ± نیانگیم مقدار هر .لیتر( میکروگرم/میلی 000) آسکوربیک

 دی کلرومتان ان هگزان کلروفرم متانول غلظت

1 1/4±3/3 1/4±26/21 1/4±33/36 36/42±36/10 

1/0 1/0±16/4 1/0±46/1 3/0±0 3/0±2/6 

01/0 0/0±6/0 1/0±3/2 0/0±36/4 4/0±36/2 

 3/13±0/0 3/13±0/0 3/13±0/0 3/13±0/0 اسید آسکوربیک
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 واریانس نمونه ها .2جدول

 Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

methanol 4.640 2 6 .061 
chlorophorm 1.392 2 6 .319 
Nhexan 1.990 2 6 .217 
dicholoromethane 14.465 2 6 .005 

 

 عصاره که داد نشان آمده دست به ریمقاد به توجه با باشد یم ها نمونه انسیوار یبرابر به مربوط که( 2-جدول) در

 که گرفت جهینت توان یم لذا باشند ینم یدار یمعن اختالف یدارا یتکستور ایالریگراس جلبک یهگزان ان و یکلروفرم ،یمتانول

( یهگزان ان و یکلروفرم ،یمتانول) عصاره با جلبک نیا یکلرمتان ید عصاره(. P>00/0) باشند یم همگن ها نمونه نیا انسیوار

 که داد نشان( 3-جدول) در( HSD) یتوک آزمون اساس بر شده مشاهده جینتا.(. P≤00/0) باشد یم یدار یمعن اختالف یدارا

 غلظت نیب و( P>00/0) ندارد وجود یدار یمعن اختالف یتکستور ایالریگراس جلبک یمتانول عصاره( 4،4/0) غلظت نیب

گرم بر  یلیم 4( غلظت 1-جدول) بر اساس .(P<00/0) دارد وجود یدار یمعن اختالف جلبک نیا یمتانول عصاره( 4،04/0)

عصاره جلبک دارای اختالف  ین( هم4/0،04/0) یها غلظتکلروفرمی جلبک گراسیالریا تکستوری با  عصاره لیتر یلیم

 ( نشان0-جدول  (.P>00/0ندارد )وجود  داری یمعن( اختالف 4/0،04/0) یها غلظتبین  اما (P<00/0باشد ) یمداری  یمعن

دارد وجود  داری یمعن( عصاره ان هگزانی جلبک گراسیالریا تکستوری اختالف 4،4/0،04/0) یها غلظتبین دهد  یم

(00/0P<). ی( دارا4/0،04/0) یها غلظتی تکستورعصاره دی کلرومتانی جلبک گراسیالریا  4غلظت  دهد یمنشان  6-جدول 

 (.P>00/0ندارد )وجود  داری یمعن ( اختالف4/0،04/0) یها غلظتین و ب( P<00/0) باشد یمداری  یمعناختالف 

 

 متانول .3جدول

 

C N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 

TukeyHSD
a
 0.01 3 .0067  

0.1 3 .0147 .0147 

1 3  .0330 

Sig.  .558 .105 

     

 

 کلروفرم .4جدول

 

C N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 

TukeyHSD
a
 .0.0 3 .0230  

.00 3 .0417  

1 3  .2927 

Sig.  .142 1.000 
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ان هگزان .5جدول   

 

C N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 

TukeyHSD
a
 .0.0 3 .0137   

.00 3  .0500  

1 3   .3683 

Sig.  1.000 1.000 1.000 

 

 دی کلرو متان .6جدول

 

C N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 

TukeyHSD
a
 3.00 3 .0237  

2.00 3 .0620  

1 3  .4587 

Sig.  .796 1.000 

 

 

 گیری نتیجه وبحث 

 است و طبیعی صورت گرفته های اکسیدان آنتیروی  بربیشترین تحقیقات صورت گرفته  ،مختلف کاربردیترکیبات  بین در

ی یک سیستم مرحله برای جستجو اولین   (Mendiola et al.,2008).    دارندوسیعی در صنایع غذایی  کاربرداین ترکیبات 

 ،(Lopez et al.,2011) حاللی از قبیل ی. فاکتورهاباشد میآن  اکسیدانی آنتی، شناخت فعالیت و مکانیسم اکسیدانی آنتی

اکسیدانی  میزان ترکیبات آنتی بر( Rusak et al.,2008)زمان استخراج  و (Pinelo et al.,2005)  حاللماده خشک به  نسبت

متانولی، کلروفرمی و ان هگزانی جلبک گراسیالریا تکستوری  عصاره کهاین مطالعه نشان داد  در آمده دست بهمقادیر  مؤثر است.

(. عصاره دی P≥00/0) باشند میهمگن  ها نمونه ایننتیجه گرفت که واریانس  توان میلذا  باشند نمی داری معنیدارای اختالف 

 کمترین .(.P≤00/0) باشد می داری معنیمتانولی، کلروفرمی و ان هگزانی( دارای اختالف ) عصارهاین جلبک با  کلرومتانی

 دی عصاره به مربوط آزاد رادیکال مهارکنندگی درصد بیشترین و بود متانولی عصاره به مربوط آزاد رادیکال مهارکنندگی درصد

 و کلرومتان دی جلبک، این اکسیدانی آنتی فعالیت تعیین جهت حالل بهترینکه  داد نشان کلی حاصل نتایج. بود کلرومتانی

 .بود لیتر میلیگرم بر  میلی 4 غلظت بهترین

 van Alstyne et) ) ،عواملی چون شوری، دما، منبع نیتروژن ها جلبککه در ست ا تحقیقات نشان داده طورکلی به

al., 2007محیط،  اکسیژنpH ،پرتوهای، عناصر سنگین UV محیطی زای تنشسایر عوامل  و (Roleda et al., 2010)  بر 

و  ها زمانکه در  گونه یکاین تفاوت در افراد مختلف  توان می، بنابراین گذارند میاثر  اکسیدانی آنتیترکیب شیمیایی و فعالیت 

 درواقع .را به عوامل محیطی و تغییر در پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب نسبت داد اند شده آوری جمعمتفاوت  های مکان

 اساس بر ها این کاهنده اکسیدانی آنتیدر عصاره بوده که عمل  ها کاهندهدر ارتباط با حضور  عموماًخواص کاهندگی عصاره 

 (Ganesan et al., 2011). باشد میرادیکال آزاد توسط اهدای یک اتم هیدروژن و تشکیل محصوالت پایدار  ی زنجیرهشکست 

صورت گرفت نیز گزارش شد که متانول در  (Kappaphycs alvarezii) یخوراکنوع جلبک  که بر روی یکسی ربریک  در
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روندی  که (Kumar et al., 2008) استباالتری را نشان داده  اتانول، آب و ان هگزان قدرت کاهندگی یها حاللمقایسه با 

 Gelidiella acerosaجلبک قرمز یک  (اتیل استاتی، ان هگزانی و کلروفرمی) های عصارهغلظت . مشابه با نتایج ما نداشت

کمتر یا  های غلظت(. <00/0P) داشتو همچنین از غلظت یک عصاره متانولی قدرت کاهشی باالتری  ها غلظتنسبت به سایر 

 بااین مطالعه قدرت کاهشی عصاره متانولی  در .(Ghaffari et el.,2017) (P>00/0) بود دار معنیفاقد اختالف  4/0مساوی 

رابطه مستقیمی با توان  ها نمونهتوان احیاکنندگی جذب نوری  درروش مشابه بود. تقریباًکاهشی عصاره متانولی نتایج ما  قدرت

 های فعالیتاحیاکنندگی دارد یعنی جذب نوری بیشتر بیانگر خاصیت احیاکنندگی بیشتر است. در این روش سنجش 

یانگر افزایش فعالیت . افزایش در جذب نوری مخلوط واکنش بگیرد میبر اساس جذب نوری صورت  اکسیدانی آنتی

 شود میاز جذب نوری برای شدت خاصیت احیاکنندگی استفاده  زیرا ؛باشد می گیری اندازهو بدون واحد  باشد می اکسیدانی آنتی

 (.4310میرزائی و همکاران، )
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Antioxidative properties of the Gracilaria textorii organic extracts from 

Chabahar 

Masumeh Gharamzai, Ali Taheri* 
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Abstract 

Marine algae in the south of the country are a valuable biological capacities need much 

attention. The red algae species Gracilaria textorii collected from the coast of Chabahar, 

washed and dried in the shade.Then by electric mill converted into powder and extracted with 

solvents (methanol, chloroform, n-hexane and dichloromethane in the ratio of 1: 4).The 

reduction power in 3 different concentrations (1,0.1,0.01) was tested. Based on the results the 

methanol extract, chloroform and n- hexane extract of Gracilaria textorii don’t show 

significant difference, Dichloromethane extract of Gracilaria textorii was significantly 

different by the other solvents (P≤0.05). The minimum percentage of reduction power was 

seen in methanol extract and maximum was in dichloromethane. The results show that the 

best solvent for the antioxidant activity of the algae was dichloromethane and the best results 

achieved in concentration of 1 mg/mL. 

Keywords: Seaweed, Antioxidant, Gracilaria textorii, Reduction power, Organic extract 
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ماهی بافت عضله  در و مقایسه با استاندارد جهانی فلزکادمیم جذب روزانه میزان برآورد

 های خلیج فارس)استان هرمزگان( درآب (Rastrelliger kanagurta)طالل
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 دانشگاه هرمزگان، بندرعباس ، دانشکده علوم پایه،گروه شیمی 4
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 چکیده

فلزات سنگین موجود در محیط آبی پس از جذب در بافت آبزیان تجمع و از طریق زنجیره غذایی وارد بدن انسان شده و 

هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه غلظت فلز  شود. متناسب با سمیت و غلظت فلزات جذب شده، آثار بالینی مشاهده می

در  (Rastrelliger kanagurta)سنگین کادمیوم با استاندارد جهانی و برآورد میزان جذب روزانه در بافت عضله ماهی طالل 

متری پذیرفت. پس از بیو صورت 1334در استان هرمزگان انجام شد. نمونه برداری در زمستان دو منطقه بندرعباس و میناب 

صورت  MOPPAMی صید شده، بافت عضله جداسازی شد. آماده سازی و آنالیز نمونه ها طبق روش استاندارد  نمونه 06

در مناطق نمونه برداری  (R.kanagurta)گرفت. طبق نتایج بدست آمده غلظت فلز  مورد مطالعه دربافت عضله ماهی طالل 

از طریق مصرف بافت عضله  طالل، برای مصرف کنندگان استان  فلز( EDI)جذب روزانه برآورد شده  شده نشان می دهد که

کیلوگرمی تعیین شده است. و همچنین در  7/32و برای کودکان  3/55برای بزرگساالن   EPAتر از دوز مرجع  هرمزگان، پایین

مقایسه با استاندارد جهانی. نتایج این مقایسه نشان داد که غلظت فلز کادمیوم در بافت عضله ماهی طالل در دو منطقه میناب 

 باشد. کمتر می FAOو  FDA بیشتر و از WHO، NHMRC، UKMAFF استانداردهایو بندرعباس از 

 فارس ، خلیج(EDI)فلزات سنگین، ماهی، میزان جذب روزانه :  کلیدی کلمات

 مقدمه 

پیشرفت فن آوری و افزایش جمعیت در مناطق شهری و روستایی سبب ورود آالینده های گوناگون نظیر عناصر سنگین از 

 ,AL-saleh and Shinwari)آبی گردیده استهای  های شهری به اکوسیستم های کشاورزی، صنعتی و فاظالب طریق پساب

فلزات سنگین به علت سمیت و انباشتگی  .مهم محیطی می توان به فلزات سنگین اشاره نمود یهاه از میان آالیند .(2002

دارای اهمیت بوم شناختی بسیاری هستند، این عناصر بر روی اکوسیستم و تنوع گونه های دریایی اثرات مخرب 

بدلیل اثرات مخرب فلزات سنگین از جمله کادمیوم که دارای اثرات سمی در مقادیر کم می  .(Ganjavi et al., 2010)دارند
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از مهمترین روشهای  .(Agbozu et al., 2007) باشند کنترل آنها با اندازه گیری مداوم در اکوسیتم های آبی ضرورت می یابد

گستردهای به منظور اثرات فیزیولوژیک فلزات سنگین می توانند به کار کنترل، انتخاب گونه های مختلف ماهیان به طور 

بنابراین غلظت فلزات سنگین در بافتهای بدن آبزی می تواند مقدمه ای برای شناسایی سطح  .(Obasohan, 2007)روند

توان به ماهی از جمله گونه های شاخص جهت سنجش میزان آلودگی می  .(Dugo, 2006)آلودگی اکوسیستم های آبی باشد

 اشاره نمود.  (Rastrelliger kanagurta)طالل

  مواد و روش ها

در ایسالتگاههای بنالدر عبالاس و     (R.kanagurta) ماهی طالالل در بافت عضله  (Cd)سنگین و سمی  فلز ی و بررسیاندازه گیر

از دو ایستگاه بندر عبالاس و   1334نمونه ماهی طالل در سال  06میناب پایه و اساس این تحقیق بوده است. بدین منظور تعداد 

و باله  میناب واقع در استان هرمزگان بصورت تصادفی خریداری شدند. نمونه در داخالل ننالدین کیساله فریالزری قالرار داده شالد       

 در .(Ruangsomboom and Wongrat, 2006)نگهداری گردیالد  گرادسانتی -26درون فریزر و در دمای  وقل منتآزمایشگاه 

، ماهیها خارج شده از فریزر طالول اسالتاندارد   با استفاده از ترازو ماهی اندازه گیری شد.  بعضی از خصوصیات بیومتریآزمایشگاه 

پس از عملیات زیست سنجی، بافت عضله جدا گردید. سپس بافتهای . (Emami Khansari et al., 2004)آن اندازه گیری شد

اطمینان از خشالک شالدن    ازقرار گرفت. پس  (VaCo 5منظور خشک شدن، درون دستگاه فریز درایر)مدل  iعضله جدا شده ب

قرار داده شد. نمونه ها با یک هالاون نینالی آزمایشالگاهی پالودر      و درون پتری دیش دستگاه خارجاز امل بافت عضله، نمونه ها ک

آب  % و05ریخته و پس از افزودن اسید نیتریالک غلالی     ((ETHOS 1مایکروویو مدل ه های توزین شده را درونگردیدند. نمون

بالق دسالتور العمالل    را بسته و در محفظه مخصوص قرار داده و به دستگاه ماکروویو منتقل و طبمب تفلونی %، درب 36اکسیژنه 

پس از هضم نمونه ها آنهالا را باله دسالتگاه جالذب اتمالی تزریالق، و        .(Moopam, 1999)دستگاه اقدام به هضم  نمونه ها گردید

مالی   MOOPAMغلظت شیمیایی واقعی آنها محاسبه گردید. کلیه مراحل هضم شیمیایی نمونه بر اسالاس روش مالورد قبالول    

 باشد.

 نتایج 

  جهانیمقایسه با استانداردهای 

به منظور ارزیابی خطر تجمع فلزات سنگین در این تحقیق، این مقادیر با استانداردهای موجود در این زمیناله مقایساله شالد. در    

هالای مختلالف،    هالا و دولالت   مورد مقایسه غلظت فلزات سنگین با استانداردهای موجود هیچ منبع واحدی وجود ندارد و سالازمان 

هالای   اند. اطالعات در این زمینه به وسالیله سالازمان   ها در مواد غذایی تعیین کرده این آالیندهاستانداردهای متنوعی برای غلظت 

وزارت ، (NHMRC)انجمن بهداشت ملالی و تحقیقالات پزشالکی اسالترالیا      (،WHO)سازمان بهداشت جهانی مختلفی از جمله 

و سازمان جهانی غذا  (FDA)از استانداردهای سازمان غذا و داروی امریکا ، (UKMAFF)کشاورزی، شیالت و غذای انگلستان 

 آورده شده است. 1شود که این استانداردها در جدول  آوری می جمع( FAO)و کشاورزی 
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در بافالت عضالله مالاهی طالالل در دو منطقاله مینالاب و بنالدرعباس از        کالادمیوم  نتایج این مقایسه نشان داد که غلظت فلز 

 باشد.   پایین تر می FAOو  WHO، NHMRC، UKMAFF، FDA استانداردهای

المللی بر حسب  های بین استاندارد ی ( با حد آستانهR.kanagurta ی نتایج تحقیق حاضر)بافت عضله ماهی طالل مقایسه: 1جدول  

 گرم بر کیلوگرم وزن خشک میلی

 منبع کادمیوم استانداردها

1/6 (WHO)سازمان بهداشت جهانی   Pourang et al., 2005b 

 1 Chen and Chen, 2001 (FDA)سازمان غذا و داروی آمریکا 

انجمن بهداشت ملی و تحقیقات پزشکی 

 (NHMRC)استرالیا 
65/6  Tuzen, 2009 

وزارت کشاورزی، شیالت و غذای انگلستان 
(UKMAFF) 

62/6  MAFF, 1995 

5/6 (FAO)سازمان جهانی غذا و کشاورزی   Pourang et al., 2005b 

 منطقه میناب

 منطقه بندرعباس

170/6  

115/6  
 تحقیق حاضر

 

 برآورد میزان جذب روزانه

عنصر کادمیوم از راه مصرف عضله ماهی طالل برای بزرگساالن  (EDI)آمده است میزان جذب روزانه  2که در جدول طور  همان

بدن در روز بود و همچنین جذب روزانه عنصر کادمیوم گرم بر کیلوگرم وزن  میلی  65/6و برای کودکان  61/6در منطقه میناب 

گالرم بالر کیلالوگرم وزن     میلالی  63/6برای کودکان  660/6بزرگساالن  از راه مصرف عضله ماهی طالل در منطقه بندرعباس برای

وز بالرای  گالرم در ر  33میزان مصرف روزاناله  بود بر اساس مقادیر محاسبه شده  EPAبدن در روز بود که کمتر از حد دوز مرجع 

گونه ممنوعیتی برای یک شالخص بالا    گرم در روز برای کودکان از بافت عضله ماهی طالل از نظر بهداشتی هیچ 56بزرگساالن و 

 کیلوگرم ندارند . 7/32و  3/55میانگین وزن 

ر منطقه ( و د65/6کادمیوم به ترتیب درمنطقه میناب برای کودکان ) (EDI)بیشترین و کمترین میزان جذب مصرف روزانه 

 .( مشاهده شد660/6بندرعباس برای بزرگساالن )

 فلز سنگین کادمیوم در مصرف کنندگان ماهی طالل (Daily intake)محاسبات میزان جذب روزانه : 2جدول 

  بافت مناطق

غلظت فلزات بر حسب وزن 

 گرم/کیلوگرم( تر )میلی

 کادمیوم

 EPAدوز مرجع 

 گرم/کیلوگرم/روز( )میلی

 کادمیوم

گرم/کیلوگرم وزن  جذب روزانه )میلی میزان

 بدن/روز(

 بالغین               کودکان

 کادمیوم              کادمیوم

 65/6                    61/6 661/6 635/6 عضله میناب
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 بندرعباس

 

 عضله

 

623/6 

 

661/6 

 

660/6                    63/6 

 

 

 بحث و نتیجه گیری 

( نیز اثبات کردند که میزان غلظت فلزات سنگین نیکل و کادمیوم در بافت خوراکی )عضله( ماهی 1335)عبیدی و همکاران 

در بندر بوشهر پایین تر از حد مجاز استانداردهای جهانی بود. همچنین، مطابق با  (Pomadasys kaakan) سنگسر معمولی

( نیز نشان دادند که غلظت کادمیوم در بافت کبد ماهی 1333نتایج به دست آمده در این تحقیق، صمصام پور و همکاران )

قشم و بندر خمیر بود. عالوه بر این، منطقه ی میناب باالتر از مناطق در  (Platycephalus indicus)زمین کن دم نواری 

در میناب به طور معنی داری باالتر از بندرعباس و  (Sillago sihama) میزان تجمع سرب و کادمیوم در عضله ی ماهی شورت

. ودهرمز بود و همچنین، میزان فلزات سرب و کادمیوم در عضله ی این ماهی از مقادیر مجاز استانداردهای جهانی نیز پایین تر ب

بافت کبد، عضله و آبشش شاخص های  خوبی از لحاظ در معرض قرار گرفتن طوالنی مدت با فلزات سنگین محسوب می 

گردند به دلیل آنکه این بافتها جایگاه متابولیسم فلزات هستند می توانند نشانگر خوبی برای آلودگی توسط فلزات سنگین 

بودن غلظت این فلزات در بافت ماهیچه می تواند از تمایل این فلزات به تجمع در همچنین باال  Filazi et al., 2003) )باشند

با توجه به اینکه این گونه دارای ارزش اقتصادی و تجاری بسیار باالیی در دنیا می باشد، می توان  بافتهای پرتحرک آبزیان باشد.

غلظت عنصرکادمیوم در بافت عضله ی  (.1372)پورنگ،  به عنوان یک منبع با اهمیت از نظر صادراتی و شیالتی به آن نگریست

ماهی طالل در بندرعباس و میناب کمتر از حد استانداردهای جهانی می باشد و مصرف این آبزی توسط انسان خطری برای 

در سالمت انسان ایجاد نمی نماید. با توجه به اهمیت بوم شناختی خلیج فارس به عنوان یک اکوسیستم تحت فشار، پژوهش 

 بودن باال دالیل مهمترین از کلی بطور زمینه تجمع عناصر سنگین در بدن موجودات دریایی امری الزم و ضروری می باشد.

 وجود جنوبی، و شمالی تیاب در میگو پرورش های سایت کشاورزی وجود کودهای میناب، ی درمنطقه کادمیومفلز  غلظت

 قایق و سازی لنج کارگاههای وجود متر، 11 بطول تجاری های لنج پهلوگیری جهت اسکله وجود و میگو، ماهی های سردخانه

 .باشد می سواحل کنار در مختلف صنایع دریایی نقلیه وسایل گیری سوخت جهت بنزین پمپ وجود و سازی

 

 منابع 

در   auratus) (Mugilتجمع فلزات سنگین در بافت عضله ماهی کفال طالیی" (1314)ستوده نیا، ف.  ؛امینی رنجبر، غ -

 .3-13 :1 یرانامجله علمی شیالت ، "ارتباط با برخی مشخصات بیومتریک ) طول استاندارد، وزن، سن و جنسیت(

 شیالت ایران مرکز تحقیقات، "تجمع زیستی آالینده ها به ویژه فلزات سنگین در اکوسیستم های آبی"(1372) .پورنگ، ن -

2: 5- 11 

کادمیوم در بافت های  تعیین میزان غلظت فلزات سنگین نیکل و" (1335. )سعید مغدانی، ؛ف قنبری، ؛ع پذیرا،؛ ر، عبیدی -

 1-20 :55 مجله علمی شیالت ،"عضله و کبد ماهی سنگسر معمولی در بندر بوشهر
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Assessment of heavy metal concentrations (Pb and Cd) in muscle tissues 
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Abstract 

Heavy metals in the aquatic environment accumulate in the aquatic tissues and enter the 

human body through the food chain, and the clinical effects are observed in proportion to the 

toxicity and concentration of adsorbed metals. The purpose of this study was to evaluate and 

compare the concentration of heavy metal cadmium with the global standard and estimate the 

daily absorption rate in fish muscle tissue (Rastrelliger kanagurta) In two areas of Bandar 

Abbas and Minab in Hormozgan province. Sampling in winter 1394 occurred. After the 60 

biometric samples were taken, the muscle tissue was isolated. Preparation and analysis of 

samples were performed according to MOPPAM standard method. According to the results, 

the concentration of the metal studied in fish muscle tissue (Rastrelliger kanagurta) In 

sampled areas, the estimated daily absorption (EDI) of metal by consuming the muscle tissue 

of (R.kanagurta), for Hormozgan province users, is lower than the reference dose of EPA for 

adults of 55.9 and children 32.6 kg . As well as in comparison with the global standard. The 

results of this comparison showed that the concentration of cadmium in the muscle of Talal 

fish in the minab and Bandar Abbas regions is lower than the (WHO), (NHMRC), 

(UKMAFF) standards (FDA) and (FAO). 

Keywords: Heavy metal, Fish, Daily intake (EDI), Persian Gulf 
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 چکیده

 .ها دارندیکی بیشترین سهم را در نوع زبالههای پالستکه زباله، ها هستندت دریا، زبالهمنابع آلوده کننده محیط زیس مهمترین از

پالستیک و ریز پالستیک در محیط زیست ساحل و  روندهای تولید، الگوهای مصرف و تغییرات جمعیتی منجر به افزایش شیوع

توانند توسط موجودات مختلف دریایی بلعیده گیرند و میها شکل میپالستیک، ریز پالستیک با تخریب .اقیانوس می شود

گذارند می توان به کاهش میاز اثرات مخربی که زباله ها و پالستیک بر تغذیه موجودات محیط زیست دریا بر جای  شوند.

 اشاره کرد. کاهش دفاع در مقابل شکارچیان، به دام افتادن و احساس سیریاشتها، 

 موجودات دریایی ،میکرو پالستیک آلودگی، ،های دریاییزباله:  کلیدی کلمات

 مقدمه 

منجر به افزایش شهرها شده است. بنابراین این موضوع  ،افزایش امکانات رفاهی در اطراف دریاهاپیشرفت علم و به دنبال آن 

تخریب منابع زیست ها بی تردید دهد. زبالههای دریایی را افزایش میزباله احتمال آلودگی و ازدیاد مواد زائد علی الخصوص

جامعه مطرح یک معضل بزرگ زیست محیطی در طبیعت و  عنوان د و بهنمحیطی در سواحل و جوامع شهری را به دنبال دار

 (Cialdini, 2003)باشدمی

به هر ماده جامد پایدار یا ناپایدار که تولید شده و بعد از مدت زمانی دور اندخته شده یا در محیط دریا و یا ساحل 

ه انسان ساخته شده و به طور عمد و یا لشود. این مواد متشکل از موادی هستند که بوسیشده باشد، زباله دریایی اطالق میرها 

د یا فاضالب به محیط ساحل وارد شوند. این مواد به طور مستقیم توسط رودخانه، بامد به محیط ساحل و دریا ریخته میغیر ع

 (UNEP, 2006)شوندمی

 ی دریاییها انواع زباله

بندی شامل: پالستیک، الستیک، کاغذ، چوب، این طبقه شوند.بندی میقهبراساس ماهیت شیمیایی و ترکیبشان طب ها زباله

های ساحلی در زباله .(Derriak, 2002)دنشویگیری و ته مانده سیگار تقسیم میشیشه، فلز، پارچه، مواد غذایی، لوازم ماه

درصد از پسماندهای یافت شده  80حدود  .(Watson et al., 2006)شوندپالستیکی را شامل مید پسماندهای درص 08حدود 

 .(Hinojosa and Thiel M, 2009)های سواحل است گیری بوده و بقیه متعلق به زبالهدر محیط دریا متعلق به صنعت ماهی
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بعد از  ها ز پالستیک شده است. پالستیکخواصی مانند مقاومت باال، وزن پایین و قیمت ارزان موجب استفاده زیاد ا

ی خرید، اما به علت دوام و پایداری باال ها ی بسته بندی، کیسهها یک مرتبه استفاده کردن دور انداخته می شوند، بویژه کسیه

 Rochester and) در محیط باقی می مانند. و در صورت ورود به دریا به علت چگالی پایین، بر روی سطح آب شناور می مانند

Bolden., 2015). 

 خطرات آلودگی زباله بر موجودات دریایی

ی خورده شده ها ریزپالستیکگیرند. ها شکل میایجاد شکنندگی در آن ریز پالستیکبا تخریب پالستیک، بر اثر هوا زدگی و 

های مواد غذایی دریایی منجر و از این رو، به اختالل در شبکه ممکن است توانایی موجودات زنده برای تغذیه را مختل کرده

و منابع آبی جهان را تحت تاثیر قرار  ها توانند تمام اقیانوسمنطقه نقش داشته و می در ها پالستیک شوند. افزون بر این، ریز

 .( Arthur et al., 2008)دهند

و به طرز چشمگیری  شدهد موجب خفگی زندگی دریایی توان میهای پالستیکی دهد که زبالهنشان می تحقیقات

، و خدمات با ارزشی که انها برای اکوسیستم فراهم می کنند را به دهد میهای ساحلی را کاهش در باتالق ها تعداد ارگانسیم

ح انواع به طور واض (.Schlaepfer, 2002)های پالستیکی زیست تخریب پذیر نیستندخطر می اندازد. عالوه بر آن کیسه

ی مثال، بسیاری از حیوانات برا (.8)شکل  کنندیمتفاوت را قورت و به معده وارد م زیدر سا یکیپالست یهازباله ،هامختلف گونه

پرندگان های پالستیکی را با پالنکتون اشتباه بگیرد. د گلولهتوان میگیرند، مثال ماهی ی پالستیکی را با شکار اشتباه میهازباله

 ییایدر یهارا با عروس یکیپالست یها سهیک ییایدر یها پشت مرکب و الک یرا با ماه یکیپالست یهاممکن است قطعه ییایدر

 .(Gregory, 2009) د و از آنها تغذیه کنندرنیاشتباه بگ

تواند موجب به دام افتادن موجوداتی مانند الک پشت، خرچنگ، پرندگان تورهای رها شده در دریا و ساحل می

های شدید، مشکالت تنفسی، مانع از شنا و در قرار گرفتن در معرض کوسه و دلفین شود. این تورها منجر به ایجاد زخم دریایی،

های دریایی قرار گونه تحت تاثیر زباله 666ها نشان داده است که بررسی(. (Gilardi et al., 2010 شودشکارچیان، جانور می

تحقیقات (Thompson et al., 2012) این اثرات ناشی از گرفتاری و به دام افتادن است گیرند، که یک بخش بزرگی ازمی

های دریایی گرفتار شده و  مهره دریایی توسط زباله گونه الک پشت، ماهی، پرنده، پستاندار و بی 068نشان داده اند که بیش از 

ها و  ها در فوک دهد که گرفتار شدن درون زباله تحقیقات دیگری نشان می .(Derriak, 2002)یا آنها را مصرف کرده اند

 .(Handerson, 2002)( 0های دریایی بیشترین گزارش را داشته است)شکل  دلفین
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الک پشت پالستتیک   .2شکل 

را بتتا عتتروس دریتتایی اشتتتباه  

کنتد  گرفته و از آن تغذیه متی   
 (Image: Troy 

Mayne/Greenpeace) 

 

پالستیک در های قطعه .1 شکل

 روده یک جوجه آلباتروس

(Photographer Claire Fackler 

NOAA National Marine 

Sanctuaries 2014) 

 

اثر مخرب زباله  .3شکل 

 رها شده بر فک
(photo by Caroline 

Curtis; source: OSPAR 

2009) 
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لیتر آب فیلتر کنند، اما آنها ممکن است در بعضی از مواقع ناخواسته پالستیک همراه با  5تواند روزانه تا  صدف می

ی پالستیک وارد صدف می شود باعث تولید مثل کمتر آنها می ها که تکه دهد میآب مصرف کنند. یک مطالعه جدید نشان 

تولید شده پالستیک  اسپرم کمتر و فرزندان کمتر از آب بدونشود. صدف در معرض پالستیک، سلول تخم کمتر و کوچکتر، 

 .کوچکتر است ٪20کمتر، و آنها  ٪41در مقایسه با صدف در مخازن تمیز، صدف در معرض پالستیکی تولید فرزندان  است.
را  daphniaو  copepods میکروپالستیک باعث کاهش باروری دیگر حیوانات دریایی، از جمله سخت پوستان کوچک مانند 

هم نشان داده است. زمانی که صدف پالستیک را می خورد سیستم هضم انها دچار مشکل می شود و سیستم تناسلی و گوارش 

 (Sussarellu, 2016). شودیایی غدد درون ریز دچار اخالل میو مواد شیم

ی دریایی قادرند عوامل مختلف اکوسیستم را به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر خود قرار دهند. ها زباله

گردد که این به نوبه خود موجب تداخل در عملکرد سیژن و تاثیر بر موجودات کفزی میدر بستر موجب کمبود اک ها تجمع زباله

 (Goldberg, 1997).شوند های دریایی میوسیستم و تغییر توزیع گونهکا

 Gregory های شهری اعالم کردند. آنها با بررسی خود مهم ترین نوع زباله را زبالهدر مطالعه (2009)  و همکاران

های بومی و مهاجم از ساحل به دریا را ارزیابی نمودند که مشکالت بسیار شناور، خطرات ناشی از ورود گونه یها پالستیک

 جانوران ساحلی و دریایی به همراه خواهد داشت.جدی را برای گیاهان و 

های پالستیکی خفه شدن سطح نشان داد که فقط در نه هفته کیسه و همکاران Schlaepfer (2002)ات آزمایش

های پالستیکی باعث کاهش قابل رسوبات سواحل، مانع اکسیژن و جریان مواد مغذی، و مسدود شدن نور شده است. کیسه

ی مواد غذایی در این زیستگاه هستند و تکثیر آنها برای ها می شود، این جلبک کوچک پایه شبکه ریز جلبکتوجه در میزان 

 ها، مانند صدف مهم است. ایها و دو کفهحیوانات باالتر زنجیره غذایی، از جمله کرم

  Denuncio ( در مطالعه ای که بر روی دلفین0888و همکاران ) یی که به طور تصادفی توسط ماهیگیران در کشتور  ها

  ی پالستیک داشتندها در معده خود زباله ها درصد از این دلفین 00آرژانتین صید شده بودند، 

 و نتیجه گیری بحث 

ت دریایی بر جای اخربی بر موجوداثرات م هازبالهو سواحل هستند.  هان یکی از عوامل آلوده کننده دریاهای دریایی به عنوازباله

لوله خوردن پالستیک توسط موجودات باعث انسداد  اشاره کرد. توان به گرفتاری و به دام انداختن موجوداتگذارند که میمی

  شود.، احساس سیری، کاهش اشتها و در نتیجه مرگ جانور میگوارش

ها هستند، چرا که ی زیادتری نسبت به ماکرو پالستیکدهد آلودگی میکروپالستیک دارای فراوانمطالعات نشان می

شود. شکسته شدن آنها میو یا توسط امواج ساییده و موجب پالستیک در معرض عوامل محیطی مانند نور خورشید اکسید 

را به  و صنعت گردشگری زیبایی طبیعتشود، ای جانوران و محیط زیست محسوب میتهدیدی برها عالوه بر اینکه زباله

همچنین جامع و مدیریت قوی، قوانین مناسب، افزایش آگاهی عمومی درباره اثرات زباله و های . برنامهاندازندمخاطره می

های مناسب و نقطه شروع برای های خرید، از راه حلمصرف و کاهش استفاده از پالستیک استفاده از ظروف گیاهی یکبار

 ن در ساحل و دریا است.آکاهش زباله و اثرات مخرب 
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The destructive effect of debris on sea animal 
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Abstract 

The most important pollutants of the marine environment are debris, with plastic debris 

having the largest share in the type of debris. Production trends, patterns of consumption, and 

demographic changes increase the prevalence of plastics and microplastics in the coastal and 

ocean environment. With the destruction of plastic, microplastics are formed and can be 

swallowed up by various marine organisms. The devastating effects of debris and plastics on 

the nutrition of marine organisms are reduced appetite, satiety, trapping, and reducing 

protection against predators 
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 Thryssa whiteheadi (Wongratana, 1983) شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی گونه

 استان هرمزگان تیاب مانگروهای از جنگل 

، رضا 2، مریم صادقی2یگانه ، الله پارسا1ایمان سوری نژاد، *2سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی، 1محبوبه افرند

 2آذربایجانی

 دانشگاه هرمزگانشیالت، دانشکده علوم و فنون دریایی،  گروه 1
 مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران2

* fazeli@ibrc.ir 

 

  چکیده 

Thryssa whiteheadi ماهیانگزارش شده از خانواده آنچوی بومی تنها گونه (Engraulidae است که به لحاظ پراکنش )

و خصوصیات مورفولوژیکی در این پژوهش شود. عمان یافت میفارس و دریایجغرافیایی به طور انحصاری در حوضه خلیج

 برداری،بعد از نمونهبه همین منظور،  .بررسی شد DNAبارکدگذاری  با استفاده از تکنیکبه طور دقیق این گونه  لکولیوم

DNA پس از تجزیه شدتکثیر و تعیین توالی  1زیر واحد ژن سیتوکروم اکسیداز، جهانی استخراج و با کمک یک جفت آغازگر .

در رای نخستین بار ب COIو توالی ژن  نام علمی و در بانک ژن مقایسه شد موجودهای مده با سایر گونهآبدست و تحلیل، نتایج 

ای ، مقدار فاصله ژنتیکی درون گونهبرای این گونه طبق بررسی انجام شده های بارکد، ثبت جهانی گردید.بانک ژن و پایگاه داده

 درصد محاسبه شد. 33/11به طور متوسط  آن با سایر گونه هاصفر بدست آمد و فاصله ژنتیکی  K2Pبر اساس مدل 

 1 ، ژن سیتوکروم اکسیدازDNAگذاری بارکد عمان،فارس و دریایخلیج، Thryssa whiteheadi :واژه های کلیدی

 

 مقدمه 

کلی ( است که به طور Clupeiformesشکالن )ماهیراسته شگ ، متعلق بهماهیانمعروف به آنچوی Engraulidaeخانواده 

، Stolephorusاز این خانواده شامل  جنس سه (.Eschmeyer, 2013گونه است ) 111جنس و  11زیر خانواده،  2شامل، 

Encrasicholina  وThryssa دلفیه و همکاران، شده است ) عمان گزارشفارس و دریایهای خلیجآباز  اندگونه 11که دارای

( که در این میان، Nelson, 2006) آرام پراکنش دارند های اقیانوس هند ودر آباً (. این سه جنس منحصر1331

دریای عمان گزارش شده است  به عنوان تنها گونه بومی از این خانواده در آب های خلیج فارس و  Thryssa whiteheadiگونه

( Whitehead et al., 1988 .)بندی خانواده در بازنگری ردهEngraulidae که  ه استعنوان شدThryssa whiteheadi ،

در . (1331د )دلفیه و همکاران،باشمی Thryssa mystax با گونهبندی مشخص و واضحی ندارد و این گونه مترادف جایگاه رده

ی کمیاب معرفی شد )عوفی و بازنگری و اصالح تاکسونومی ماهیان استخوانی موزه تاریخ طبیعی ایران، این گونه به عنوان گونه

فارس و دریای خلیج ماهیان بررسی فونروی این گونه منحصر به بیشتر مطالعات انجام شده بررسد (. به نظر می1332ها ،ربانی

 باهای شناسایی و مطالعه نمونه(. Whitehead et al., 1988; Randall, 1995; Carpenter et al., 1997)عمان بوده است 

 DNA تکنیک .رودشمار می به زیستی جهت حفاظت از تنوع های پایه درجمله گام از به خصوص کمیاب ارزش بومی و
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میتوکندریایی، برای شناسایی دقیق و سریع  DNAهای شناسایی موجودات است که از روش ترینیکی از نوین بارکدگذاری

برای اولین بار تکنیک  2113و همکاران در سال  Hebert(. Costa and Carvalho, 2007نماید )ها استفاده میگونه

به عنوان یک  (COI) 1بر پایه ژن سیتوکروم اکسیداز زیر واحد  میتوکندریایی، DNAرا با استفاده از  DNAبارکدگذاری 

 هـدف از ایـن تحقیـقهای جانوری پیشنهاد کردند. سیستم شناسایی زیستی جهانی برای تمایز همه یا حداقل اکثریت گونه

تعییـن توالـی نوکلئوتید و های مانگرو تیاب استان هرمزگاناز جنگل Thryssa whiteheadiشناسایی دقیق مورفولوژی گونه 

 (BOLD) های بارکدو پایگاه داده( NCBI) و ثبت جهانی آن در بانک ژن  DNAگذاریاستفاده از بارکد باCOI  هـای ژن

 باشد.می

 هامواد و روش

E) های مانگرو تیاب با مختصات جغرافیاییجنگلماهیان از  بردارینمونه
 ''11'11°15- N ''11'11°21 انجام  31 ماه( در خرداد

درصد فیکس و به آزمایشگاه ماهی شناسی دانشگاه هرمزگان منتقل شدند و سپس  35بالفاصله در اتانول  هانمونه گرفت و

های برجسته موجود در از ویژگی .(Whitehead et al., 1988) های شناسایی فائو انجام گرفتشناسایی آنها با توجه به کلید

ماهی  قطعه شش مولکولی هایآنالیز انجام منظور بههای شناسایی با استفاده از لوپ استریو عکس تهیه شد و سپس کلید

 سپس .های مولکولی انجام گردیدآزمایش ایران زیستی و ژنتیکی ذخایر ملی مرکز آزمایشگاه بانک مولکولی و درشد  انتخاب

حیوانی  و انسانی سلول و خون ژنومیک  DNAاستخراج کیت از استفاده با ماهی دمی ساقه عضله قسمت از DNAاستخراج

آمیزی  رنگ و الکتروفورز از بعد .انجام گردید (cat no. MBK0021)ی و زیستی ایران کیژنتتولید شده در مرکز ملی ذخایر 

 با طول (COI) ژنتکثیر  جهت از آن عکس گرفته شد. (Gel Documentسازی ژل )مستند دستگاه با بروماید،اتیدیوم در ژل

( استفاده 1331و همکاران )  Folmer( معرفی شده توسطHCO2198-LCOI490) هایپرایمر جفت جفت باز از 512تقریبا 

 11با حجم  PCR های حرارتی مورد استفاده برای بسط قطعه مورد نظر انجام گرفت. هر واکنشتکثیر ژن با چرخه گردید.

لیترکلرید منیزیم )با غلظت میکرو 3لیتر(، واحد آنزیم بر میکرو  1) با غلظت  لیترمیکرو 1/1 مراز پلیاز آنزیم تک لیتر،میکرو

 dNTP لیتر میکرو 1/1 مول(، مخلوطپیکو 10لیتر )با غلظت میکرو 1/1 هااز پرایمر لیتر،میکرو 2 (X11بافر) میلی موالر(،  21

، از اطمینان از تکثیر ناحیه مورد نظربرای  .استفاده گردید H2Oلیتر و میکرو DNA  2-1میلی موالر(،  11 )با غلظت

یابی دو طرفه سازی ژل از آن عکس گرفته شد. به منظور توالیمستند و سپس با دستگاه شد% استفاده 1الکتروفورز ژل آگارز 

(، تولید شده در مرکز ملی cat no. MBK0071) PCRبا کیت تخلیص  PCRخالص سازی محصول  از ژن مورد نظر، بعد

نظر در ابتدا با استفاده از نرم  های به دست آمده از ژن موردشد. کروماتوگرام ارسال ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران به آمریکا

 بانک ژن( شدند. توالی های بدست آمده به Alignردیف یابی ) DNA STAR Laser geneمتعلق به   Seq Manافزار

(NCBI)  پایگاه دادهو ( های بارکدBOLD)  جنس از دست آمده با سایرگونه های همه توالی ب 5ارسال شدند. به منظور مقایسه

با براساس مدل دو پارامتری کیمورا  Neighbor joining تبار شناسیهای ثبت شده در بانک ژن استفاده شد و درخت توالی

  .(Kimura, 1980., Tamura et al., 2013) گردید ترسیم Mega6برای آنها در نرم افزار تکرار  1111

 

 نتایج

 .قابل مشاهده می باشد 1در شکل  Thryssa whiteheadi خصوصیات ریخت شناسی گونه
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شعاع  3عالوه بر ویژگی های عکس گرفته شده تعداد شعاع های باله پشتی )

(،تعداد کیل 13-21مخرجی) شعاع منشعب(، شعاع باله  11-11 غیرمنشعب و

 ،(، شمارش و همچنین3-11( و بعد از باله شکمی) 11-15قبل از باله شکمی)

 ( اندازه گیری شد. 1/12- 1/15( و طول کل ) 11-1/11طول استاندارد )

هیچ شباهتی با  BOLD به مرکز  Thryssa whiteheadiبا ارسال توالی گونه

داده نشد اما با ارسال آن به بانک ژن  های ثبت شده در این مرکز نشانتوالی

(NCBI) ، بیشترین شباهت را با گونهThryssa dussumieri (31 )درصد 

دربانک ژن در ثبت شده جنس همنتایج هم ردیفی نوکلئوتیدی قطعه توالی یابی شده با سایر توالی های نوکلئوتیدی  نشان داد.

 .نشانداده شده است 2شکل 

 بانک ژندرثبت شده جنس همنتایج هم ردیفی نوکلئوتیدی قطعه توالی یابی شده با سایر توالی های نوکلئوتیدی  .2شکل

 
 

 ،گونه های هم جنس آن و T. whiteheadi گونه شناسی، درخت تبار ClustalWردیف شده بوسیله برنامههای همبا توالی

تکرار برای  1111و با  Neighbor joining  Maximum  Likelihoodبا روش   K2Pبر اساس مدلگرفته شده از بانک ژن 

 یک کالد  در T. whiteheadiی مورد مطالعه این اساس گونهبر .ترسیم گردید Thryssa گونه از جنس COIهای مقایسه توالی

 Thryssa whiteheadiخصوصیات ریخت شناسی گونه  .1شکل 

 -2امتداد نوک پوزه باالی سطح مرکز چشم قرار دارد؛  -1

استخوان فک باالیی به طور واضح کمی آنسوی سرپوش آبششی 

دندان های فک باالیی در این گونه برخالف گونه  -3قرار دارد؛ 

های دیگر بزرگ هستند و روی استخوان فکی فقط یک استخوان 

در این گونه  (1استخوان پیش فکی اول) -1پیش فکی وجود دارد؛ 

تعداد خارهای آبششی در قسمت پایینی کمان  -1وجود ندارد؛ 

پرزهای روی خارهای آبششی به  -5می باشد؛  13-21آبششی 

 صورت منفرد است. 
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 Thryssaهای بین گونه K2Pدو به دو نوکلئوتیدی بر اساس مدل   فاصله مقدار .1جدول

 

( رابطه خیلی T.purava, T.dussumieri, T.malabaricaهای بارکد شده از هند به ترتیب )جداگانه قرار گرفت اما با گونه

مشهود  K2Pها براساس مدل ( که این موضوع در محاسبه مقدار فاصله ژنتیکی بین آن3داد)شکل نزدیک و خواهری نشان

به طور متوسط  هابا سایر گونهصفر و فاصله ژنتیکی  ای این گونه،ای برمقدار فاصله ژنتیکی درون گونه است. بر اساس این مدل،

( T.purava, T.dussumieri, T.malabaricaیکی را با )کمترین فاصله ژنتwhiteheadi .T گونه .درصد محاسبه شد 33/11

 نشان داد بیشترین فاصله ژنتیکی در این مطالعه بین mystax.China  .Tبا گونهفاصله را  و بیشترین 11/1

T.mystax.Chinaو T.malabarica.India 221/1های و کمترین مقدار بین گونهpurava.Bangladesh T. و 

  نام علمی گونه 1 2 3 1 1 5 1 8 3 11

          Thryssa whiteheadi 1 

         181/1  T.vitrirostris.South_Africa 2 

        113/1  183/1  T.hamiltonii.China 3 

       183/1  .111/1  131/1  T.setirostris.South Africa 1 

      132/1  113/1  152/1  181/1  T.setirostris.china 1 

     181/1  112/1  133/1  131/1  570/5  T.dussumieri.India 5 

    111/1  111/1  111/1  183/1  131./  111/1  T.dussumieri.China 1 

   113/1  188/1  182/1  185/1  131/1  213/1  113/1  T.dussumieri.Taiwan 8 

  182/1  111/1  181/1  111/1  112/1  131/1  .131/1  570/5  T.malabarica.India 3 

 221/1  213/1  131/1  111/1  221/1  181/1  212/1  .211/1  211/1  T..mystax.China 11 

218/1  115/1  181/1  158/1  182/1  112/1  111/1  135/1  133/1  570/5  T.purava.Bangladesh 11 

 Neighbor  با روش  K2Pمدلبر اساس   Thryssaجنسشناسی گونه های، درخت تبار. 0شکل 

joining  و( 1)شکل Maximum     Likelihood نام های علمی تکرار 1555با  ( 2)شکل ،

 ستاره دار )گونه های برون گروه( 
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T.setirostris.china 112/1دو به دو نوکلئوتیدی بر اساس مدل   مشاهده شد. مقدار فاصلهK2P های بین گونهThryssa در ،

 باشد. قابل مشاهده می 3جدول

 

 بحث و نتیجه گیری 

 درصدT. dussumieri (31 )بیشترین شباهت با گونه ، (NCBIبانک ژن ) بهT.whiteheadi با ارسال توالی  در تحقیق حاضر،
(، فاصله ژنتیکی 2113همکاران ) و Steinke( و همچنین 2111و همکاران ) Hebert(. طبق مطالعات 2 )شکل بدست آمد

ی جدا ای و بین جمعیتی باشد و بیش از این مقدار، به عنوان گونهتواند مربوط به تنوع داخل گونهدرصد، معموالً نمی 3بیش از 

و نتایج مولکولی بدست آمده از ارسال   T. whiteheadiبا توجه به شواهد بدست آمده از بومی بودن گونه  شناخته خواهد شد.

بومی ی این گونه COIهای مربوط به ژن آن به مراکز مذکور ثبت ژن، تاکنون هیچ ثبت ژنی از این گونه انجام نشده بود و توالی

( در مطالعه خود 1331دلفیه و همکاران ) ثبت گردید. (BOLD و  NCBIجهانی ثبت ژن ) کزامربار در برای اولین وکمیاب

بندی مشخص و واضحی ، جایگاه ردهT. whiteheadi یعنوان کردند که، گونه Engraulidaeبندی خانواده روی بازنگری ردهبر

د. باشمی T. mystax این گونه مترادف با گونه ( به این نتیجه رسیدند کهCarpenter et al., 1997) کتاب ندارند و با بررسی

ها هیچ درصد شباهتی به مراکز مذکور ثبت ژن، به منظور تعیین هویت آن T. whiteheadiی های مربوط به گونهارسال توالی

این تحقیق در  نشد. در واقع نتایج بدست آمده ازباشد، نشان داده T. mystaxی مورد مطالعه همان گونه مبنی بر اینکه گونه

درخت تبارشناسی  طبق ( مبنی بر مترادف بودن این دو گونه مطابقت ندارد.1331مورد این گونه با نظریه دلفیه و همکاران )

یک کالد جداگانه قرار گرفت اما با گونه های بارکد شده  در گونه ی مورد مطالعه ،های ژنتیکی بدست آمدهترسیم شده و فاصله

(. 1و جدول 3)شکل ( به ترتیب رابطه خیلی نزدیک و خواهری نشان دادT.purava, T.dussumieri, T.malabaricaاز هند )

شناسی بسیار شبیه به هم هستند از نظر ریخت  T. Purava , T. whiteheadi ( گونه1388همکاران ) و  Whiteheadطبق 

فکی است و دارای دندان های بزرگ فقط در فک پایین و همچنین دارای اولین استخوان پیش  T. puravaبا این تفاوت که،

ای، شباهت زیاد توان چنین بیان کرد که دلیل نزدیک قرارگرفتن آن ها و نشان دادن تنوع ژنتیکی بسیار پایین بین گونهمی

و همکاران  Maگونه های این جنس در مطالعه  مورفولوژیکی است. همچنین وجود تنوع درون گونه ای بسیار پایین، بین

 .T دو گونه، Thryssaگونه از جنس  COI  5( هم گزارش شده است. در نتایج بدست آمده از بررسی توانایی ژن2111)

mystax  وT. vitrirostris ی مشترک قرار گرفته و فاصله در یک زیرکالدK2P بود در صورتی که حداقل 113/1ها، بین آن

ها چنین بیان نمودند که این دو، بود. آن 12/1(، 2113و همکاران )  Hebertای پیشنهاد شده توسط بین گونه K2Pفاصله ی 

 .است ،ی متفاوتها به عنوان دو گونهنتایج شناسایی مورفولوژیکی آن با تناقضممترادف یکدیگر هستند. اما نتایج نشان دهنده 

Steinke ( و 2113) و همکارانWard ( پیشنهاد کردند که هیبریداسیون 2111و همکاران )نتیکی پایین ژتواند دلیل تنوع می

 .Tو T. mystaxای بسیار پایین گونه بنابراین، تنوع درون گونهیکدیگر متمایزند باشد،  هایی که از نظر ریختی ازبین گونه

vitrirostris های گرفته شده از بانک ژنو همچنین گونهای در چین از منطقه purava.Bangladesh T. و 

T.setirostris.china  رسد که حل و فصل چنین ها باشد. به نظر میاین گونه هیبریداسیون ممکن است به دلیل( 1)جدول

این مطالعه برای اولین بار روی  زمینه دارد.های مورفولوژیکی دقیق قبل از هر گونه نظر قطعی در این مواردی نیاز به آنالیز

این  COI نتیجه ژن ، تنها گونه بومی گزارش شده از خانواده آنچوی ماهیان انجام شد و درThryssa whiteheadiی گونه
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به  DNAو پایگاه داده بارکد به ثبت جهانی رسید. بارکدگذاری  (KX947384.1: شماره الحاق ژنی)گونه با ارزش در بانک ژن

  می دهد.در دسترس ما قرار  ،حفاظت این گونه ازهمراه شناسایی مورفولوژیکی درک درستی 

زیستی ایران  است که با حمایت مالی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی ونویسنده اول از پایان نامه  بخشیاین مطالعه 

 انجام شده است.

 منابع
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، دانشگاه مجله بیولوژی دریا ،"فارس و دریای عمانشکالن در خلیجماهیاز راسته شگ Pristigasteridaeباله بلند ماهیان
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برروی تنوع زیستی آبزیان )با تاکید بر ذخایر شیالتی خلیج بررسی اثرات ناشی از جنگ خلیج فارس " (1318)عوفی، ف. 

 .18موسسه تحقیقات شیالت ایران  ،" فارس(

و اصالح تاکسونومی ماهیان استخوانی دریایی موزه ملی تاریخ طبیعی ایران )خلیج  بازنگری" (1333) ربانی ها، م. ؛عوفی، ف

  1 ماهی شناسی ایراندومین کنفرانس ملی  ،" دریای خزر( فارس، دریای عمان،

Carpenter, K.E. (1997) “Living marine resources of Kuwait, Eastern Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, and 

the United Arab Emirates. Food and Agriculture Organization of the United Nations, 293. 

Costa, F.O., Carvalho, G.R. (2007) “The Barcode of Life Initiative: synopsis and prospective societal 

impacts of DNA Barcoding of fish”. Life Sciences Society and Policy 3(2): 29. 

Eschmeyer, W.N., (ed.). (2013) “Catalog of Fishes-electronic version (25 March 2013) ”. http:// 

research.calacademy.org/ichthyology/catalog/fishcatmain.  

Folmer, O., Black, M., Hoeh, W., Lutz, R., Vrijenhoek, R. (1994) “DNA primers for amplification of 

mitochondrial cytochrome c oxydase subunit I from diverse metazoan invertebrates”. Molecular 

marine biology and biotechnology 3: 294-299. 

Hebert, P.D., Cywinska, A., Ball, S.L. (1994) “Biological identifications through DNA barcodes”. 

Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences 270(1512): 313-321. 

Hebert, P.D., Stoeckle, M.Y., Zemlak, T.S., Francis, C.M. (2004) “Identification of birds through 

DNA barcodes”. PLoS Biol 2(10): e312. 

Kimura, M., (1994) “A simple method for estimating evolutionary rates of base substitutions through 

comparative studies of nucleotide sequences”. Journal of molecular evolution 16(2): 111-120. 

Ma, C.Y., Ma, H.Y., Ni, Y., Wang, W. and Ma, L.B., (2015) “Molecular identification of the genus 

Thryssa based on DNA Barcoding”. Genetics and molecular research: GMR 14(4):18580 

Nelson, J.S (2006) “ Fishes of the World”. 4rd edition. John Wiley & Sons, 624 p. 

Randall, J.E. (1995). “Coastal fishes of Oman ”.University of Hawaii Press,439p. 

Steinke, D., Zemlak, T.S. and Hebert, P.D., 2009. “Barcoding Nemo: DNA-based identifications for 

the ornamental fish trade” PLoS one, 4(7): p.e6300. 

Tamura, K., Stecher, G., Peterson, D., Filipski, A. and Kumar, S. (2013) “MEGA6: molecular 

evolutionary genetics analysis version 6.0.” Molecular biology and evolution, 197.  

Ward, R.D., Hanner, R. and Hebert, P.D. (2009) “The campaign to DNA barcode all fishes, FISH-

BOL”. Journal of fish biology 74(2): 329-356. 

Whitehead, P.J.P., Nelson, G.J. and Wongratana, T. (1988) Part 2-Engraulidae: “FAO species 

catalogue. Vol 7. Clupeoid fishes of the world (Engraulidae). An annotated and ilustrated 

catalogue of the herrings, sardines, pilchards, sprats, anchovies and wolfherrings”. FAO Fish 

Synop, 127. 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hoeh%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7881515


گاه رهزمگان – 6021ماه  بهمن 03و  92  دانش   

 
 

 

 

ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری  

Morphological and Molecular Identification of Species Thryssa whiteheadi 
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Abstract  

Thryssa whiteheadi is the only endemic species reported from the Anchovies family 

(Engraulidae) which is distributed in the Persian Gulf and Oman Sea exclusively. In this 

study, the morphological and molecular characteristics of this species were investigated using 

DNA barcoding method. For this purpose, after the sampling, the DNA was extracted and the 

cytochrome oxidase subunit 1 gene (COI) was amplified and sequenced with a pair of 

universal primers. After analysis, the results were compared with other available species in the 

Gene Bank and then, scientific name and sequence of the COI gene of this species was 

registered for the first time in the Gene Bank and Barcode databases. According to this study, 

the intra-species genetic distance based on K2P was % 0.00 and the average interspecific 

distance was % 15.33. 

Keywords: Thryssa whiteheadi, PersianGulf and Oman Sea, DNA barcoding, cytochrome 

oxidase subunit 1 gene 

 

 

https://www.researchgate.net/profile/Reza_Azarbaijani
mailto:*Corresponding%20author:%20correspanding@yahoo.com


گاه رهزمگان – 6021ماه  بهمن 03و  92    دانش

 
 

012 

 

 ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری

آب دریا و اشباع توسط مخمرهای جدا شده از چند گانه غیر ارزیابی توانایی تولید اسیدهای چرب 

 رسوبات منطقه قشم 

 *شیوا دشتی، نیما بهادر

 نوین، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسالمی، شیراز، ایرانگروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم، کشاورزی و فناوریهای 

 bahador@iaushiraz.ac.ir 

 چکیده

محیط دریایی، به علت تنوع باالی میکروارگانیسم های تولید کننده آنزیم، آنتی بیوتیک، متابولیت های درمانی و  امروزه

لیپیدهای میکروبی تولید شده از میکروارگانیسم های دریایی در این میان لیپیدها، بسیار مورد توجه محققین  قرار گرفته است. 

جمع  (الیه های سطحی)منطقه مختلف آب دریا و رسوبات منطقه قشم  11نمونه از  02 ،بطورکلیمورد توجه قرار دارند.  بسیار

خالص کلنی ها  وروز قرار داده شدند  7به مدت  C ◦ 02و در دمای تلقیح  YPDبر روی محیط کشت  هاآوری گردید. نمونه 

 برای تکثیر ژن اکنش زنجیره ایی پلی مرازوبا استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره عکسبرداری گردید.  و شناسایی وسازی 

small-subunit rDNA  پرایمر هایمخمر با استفاده از nu-SSU-0817-5'  وnu-SSU-1196-3'   انجام شد. در نهایت

و طیف سنجی انجام گردید. از بین شد قرار داده  FTIRتوانایی تولید اسیدچرب در دستگاه  جهتنمونه های جامد خشک 

گونه ساکارومیسس سرویزیه( شناسایی  3گونه کاندیدا تروپیکالیس و  1گونه مشخصا مخمر)  1تمام نمونه های مورد بررسی 

شدند و توانایی تولید اسیدهای چرب غیراشباع آنها، محرز گردید. به دلیل آنکه مخمرهای آب دریا توانایی تولید اسیدهای 

 ر اشباع را دارا می باشند می توان از آنها در صنعت و تولید انواع محصوالت غذایی، استفاده نمود. چرب غی

 FTIRمخمر، قشم ، اسیدهای چرب چندگانه غیر اشباع، آنالیز مولکولی، :  کلمات کلیدی

 مقدمه

به دلیل نقش آنها در سالمت و تغذیه انسان ها توجه  اشباع چند گانه غیرتحقیق بر روی تولید و خالص سازی اسیدهای چرب 

 اشباع اسیدهای چربی هستند که بیشتر از یک چند گانه غیربسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. اسیدهای چرب 

 9امگا، 6امگا، 3امگاچرب دیده می شود. بسته به موقعیت باند دوگانه، جزء اسیدهای  باند دوگانه در اسکلت ساختاری اشان

آلفا لینولنیک اسید، ایکوزاپنتانوئیک اسید، دکوزاهگزانوئیک اسید( و ) 3امگااسید چرب در این میان،  گروه بندی می شوند.

نقش مهمی ایفا می کنند در سالمت انسان ها  اسید، گاما لینولنیک اسید و آراشیدونیک اسید( لینولئیک) 6امگاچرب اسید 

(Jadhav et al., 2013 .)وجود ندارد ی چرب بلند زنجیرانسان ها آنزیم برای سنتز این اسیدها در (Chodok et al., 2010  .)

بنابراین، تنها راه برای دریافت این اسیدهای چرب از طریق تغذیه است. به خصوص آلفا لینولنیک اسید، که یک چربی رژیمی 

ن، روغن بزرک و روغن کلزا، گردو و سبزیجات برگ سبز ضروری است و از منابع گیاهی شامل روغن کانوال، روغن بذر کتا

 (. Das, 2006) مشتق می شود

نامساعدی بر توسعه و عملکرد صحیح مغز و سیستم اعصاب مرکزی می  تاثیر 6امگاو  3امگاچرب فقدان اسیدهای  

 ،گذارد. فقدان این اسیدها ممکن است منجر به اختالل های عصبی مانند کاهش تمرکز، اختالل بیش فعالی، خوانش پریشی

mailto:bahador@iaushiraz.ac.ir
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از اختالالت  غیراشباع  چند گانه غیرکمبود اسیدهای چرب (. Schuchardt et al., 2010کنش پریشی و اوتیسم شود )

و سرطان ها، آلرژی های گسترده و آرتریت روماتوئید مرتبط اری های قلبی عروقی، مغزی عروقی، خودایمنی با بیمعصبی، 

خیرا، ایکوزا پنتانوئیک اسید به علت تاثیر مثبت بر سالمتی انسان، ا .(Lee et al., 2006; Anandan et al., 2009)است 

امروزه برتری خصوصا تاثیر آن در کاهش سرطان های سینه، کولون و پانکراس، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. 

مقاومت اکسیداتیو باال تولید غیر اشباع را در اندازه بسیار با تک میکروب ها مربوط به آن است که آنها اسیدهای چرب چندگانه 

(. بنابراین تحقیق حاضر بدنبال Jadhav et al., 2010می کنند که منجر به کاهش هزینه های تولید و خالص سازی می شود )

جداسازی مخمرها از سواحل و آبهای منطقه قشم با توانایی تولید اسیدهای چرب غیر اشباع می باشد که در ابعاد صنعتی 

 شای اقتصاد کشور باشد.میتواند راهگ

 مواد و روش ها

متری( و رسوبات منطقه قشم جمع آوری  2/3-1منطقه مختلف آب دریا ) عمق متوسط  11نمونه از  02در تحقیق حاضر 

mg lمیلی لیتری فالکون که در هریک  22گردید. نمونه ها در تیوب های 
_1

از پنی سیلین و استرپتومایسین اضافه شده  322 

(. مناطق نمونه گیری شده بر Vongsvivut et al., 2013) داده شد و طی زمان مناسب به آزمایشگاه منتقل گردیدبود قرار 

 Grabتعیین موقعیت گردید و نمونه های رسوبات با استفاده از  GPSاساس تعیین نقاط جغرافیایی به کمک دستگاه 

sampler  میلی لیتر( و  2نمونه آب دریا )  شد. نمونه برداریاز الیه های سطحی رسوبات در ایستگاههای مشخص شده

g. l)با ترکیبات زیر  YPDمیلی لیتر از محیط کشت  02گرم( در  2رسوبات ) 
_1

، 0و گلوکز  0، پلی پپتون 1عصاره مخمر  :(

(Chi et al., 2007)  شامل پنی سیلین و استرپتومایسین ) هرکدامmgl
-1

( مخلوط شدند. آنتی بیوتیک های استریل، به 322 

میلی لیتر و رسوبات پس از تهیه رقت متوالی به  1/2محیط کشت بعد از اتوکالو شدن، افزوده گردید. نمونه های آب به میزان 

روز  7به مدت  C ◦02با غلظت های آنتی بیوتیک گفته شده تلقیح گردید و در دمای  YPDبر روی پلیت های  12-2میزان 

و مانیتور گردید و حضور کلونی های مختلف بر روی محیط کشت ارزیابی پلیتها ساعت  01قرار داده شدند. رشد در فاصله های 

عالوه بر این جهت بهینه سازی و جداسازی بهتر جدایه ها، نمونه های مشکوک، به محیط کشت  گردید.خالص سازی  مجددا

g.lپایه شامل ) 
، تهیه شده CaCl2 1و  NaCl 32 ،KCl 7/2 ،MgCl2 0/12 ،MgSO4 1/2، 12ره مخمر ، عصا32( : گلوکز 1-

روز حضور کلنی ها مورد ارزیابی قرار گرفت  7به وسیله آب دریا، منتقل گردید و پس از انکوباسیون در دمای اتاق به مدت 

مطالعه  و به کمک رنگ آمیزی گرم نمونه های جدا شده جهت ارزیابی مرفولوژی با استفاده از میکروسکوپ نوری.

کوچکی از سلول خشک شده در سرما، بر روی نوار کربن روی دیسک کوچک آلومینیوم نصب شده و  همچنین بخشگردیدند.

از طال بر روی سطح آن به وسیله اسپوتر کوتر اندود شده و سلول ها زیر میکروسکوپ  nm 62با هوا خشک گردید. بعد از آن 

و استفاده از آشکار ساز الکترون ثانویه، در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز  kv 12در ولتاژ شتاب دهنده  الکترونی نگاره

 (.Gupta et al., 2012مطالعه و عکسبرداری گردید ) 

-small برای تکثیر ژنو آلمان( صورت گرفت  -) کیاژن DNAتوسط کیت استخراج  DNAاستخراج  تکنیکسپس 

subunit rDNA پرایمر های با استفاده از  مخمر(TTAGCATGGAATAATRRAATAGGA) nu-SSU-0817-5'  و

(TCTGGACCTGGTGAGTTTCC) nu-SSU-1196-3'  که پس از استخراج از مقاالت علمی توسط شرکت تگ

  انجام شد. واکنش زنجیره ای پلی مراز  ،(Borneman et al., 2000کوپنهاگن دانمارک سنتز گردید )
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میکرولیتر  12میکرولیتر، به صورت:  02برای انجام یک واکنش با حجم   PCRمخلوط واکنشبدین منظور 

 0.1mM ،1با غلظت  و منیزیم بوده است( dNTPپلیمراز،  DNA Taqمسترمیکس )شرکت کیاژن، حاوی مخلوط آنزیم 

آب مقطر  و با الگو DNAمیکرولیتر  Mµ2.0 ،0.2با غلظت (Rمیکرولیتر پرایمر ریورس ) 1(، Fمیکرولیتر پرایمر فوروارد)

درجه  92دقیقه بر روی  0جهت آغاز فرایند پلی مریزاسیون، دستگاه ترمال سایکلر به مدت میکرولیتر رسید. 02حجم به 

درجه سلسیوس برای  26ثانیه،  02درجه سلسیوس برای  91به صورت  PCRسیکل  32سلسیوس تنظیم گردید. متعاقب آن 

درجه  70دقیقه عمل طویل سازی نهایی در  0ثانیه اجرا گردید. در خاتمه به مدت  32ه سلسیوس برای درج 70ثانیه و  12

ولت  112ولتاژ بر روی  و%  برده شد  2/1برای بررسی نهایی روی ژل آگارز  PCRسلسیوس اجرا گردید. در نهایت  محصول 

ترانس لومیناتور ) یو وی  UVدقیقه زمان در نظر گرفته شد. پس از گذشت زمان فوق ژل به درون دستگاه  32و  گردیدتنظیم 

تعیین هویت اسیدهای چرب غیر اشباع بر اساس  جهت د.ا باند های تشکیل شده مشاهده شونداک انگلستان( منتقل گردید ت

سپس  مخلوط کرده و  KBr میلی گرم از 122را با حدود خشک نمونه جامد میلی گرم  12تا  2حدود  میکرواسپکتروسکوپی

گر نمونه ضخیم باشد درصد باید دقت نمود که ا. تبدیل گردید µm22 به یک قرص نازکتر ازتوسط دستگاه پرس این مخلوط 

ایجاد هیچ پیکی در نمودار  1222-622 (cm/1)در عدد موج  KBr که استاین  KBr دلیل انتخاب ود وش کم می IR عبور

  باشد. کند و برای طیف سنجی ترکیبات آلی بسیار مناسب می نمی

 

 نتایج و بحث

نام  W17و  S14 ،W15 ،W16سویه بدست آمد. نمونه ها به ترتیب  1 دریای جزیره قشم نمونه از آب و رسوبات 02از بین 

( مورد آزمونهای 1ترش ) شکل گذاری شد. در مشاهدات ابتدایی، کلونی های براق و کش سان با بوی شبیه خمیر 

میکروسکوپی قرار گرفتند. سلول های کوچک در حال جوانه زنی و غیر متحرک مشاهده شدند. در مشاهدات مورفولوژی سایر 

 نمونه ها نیز کلونی براق، با بوی مخمر و نیز رنگی دیده شد.

ک و داشتن جوانه بر اساس رنگ آمیزی نشان داده شده است مخمرها از نظر ویژگی مرفولوژی 0همانطور که در شکل 

قرار گرفتند. پس از مشاهده سلول ها زیر میکروسکوپ الکترونی نگاره در ولتاژ شتاب  ساده و گرم ) گرم مثبت (مورد تایید 

 S14ه ، با استفاده از آشکار ساز الکترون ثانویه، سلول ها، مطالعه و عکسبرداری گردیدند. بیوفیلم حاصل از نمونkv 12دهنده 

با استفاده از میکروسکوپ الکترونی بیانگر حضورمخمر، هیفی و هیف کاذب می باشد. همچنین برخی از ترکیبات خارج سلولی 

 (.3در اطراف سلولها مشاهده می گردد ) شکل 

 

 

 مختلف مخمرهای جدا شده از دریا بر اساس مرفولوژیهای متفاوت گروههای: 1شکل 

 
 گروههای مختلف مخمرهای جدا شده از دریا بر اساس مرفولوژیهای متفاوت. 1شکل 
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 مرفولوژی میکروسکوپی جدایه .2شکل

 

 

 الکترونی نگاره در بزرگنمایی های مختلف میکروسکوپ توسط S14 نمونه.. 3 شکل

                                              

تصویر ژل الکتروفورز . 4شکل 

جدایه ها: چاهک اول مارکر 

جفت بازی( ، چاهکهای 122)

اول، سوم، چهارم، پنچم، هفتم و 

هشتم نمونه ساکارومیسس جدا 

و چاهک  bp 022شده از آب با 

کاندیدا  bp222دوم و ششم با 

 تروپیکالیس.
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انجام گرفت. از آنجاییکه پرایمرهای مورد استفاده  18S rDNAشناسایی مولکولی نمونه ها بر اساس آنالیز سکانس 

جفت بازی ساکارومیسس سرویسیه و یک جدایه با  022برای هر یک از جدایه ها بطور اختصاصی بوده است. سه جدایه با باند 

طی دو بار تکرار باندهای آمپلی فای شده را نمایش می  1اده شد. شکل تشخیص د  تروپیکالیسجفت بازی کاندیدا  222باند 

 دهد.

یکی از معمول ترین روش های تشخیص ساختار مواد تشکیل دهنده نمونه های ناشناخته با  FTIRاسپکتروسکوپی 

نمونه های  FTIRنشان دهنده طیف جذبی  0تا 2های شکلمی باشد.  IRتوجه به اثر انگشت بسیار مشخص موجود در طیف 

جداسازی شده می باشد که می تواند خصوصیات ماکرومولکول های یافت شده در بسیاری از نمونه های بیولوژیکی و 

 میکروارگانیسم ها نیز باشد مانند: پروتئین، لیپید، کربوهیدرات و نوکلئیک اسید را نشان می دهد.

cmطیف جذبی حدود
cmاسید، طیف جذبیمربوط به گروه عاملی کربوکسیلیک  3322 1-

مربوط به  3222-0922 1-

cmآلکان ها، طیف جذبی 
-1

مربوط به پیوند دوگانه کربن آروماتیک در  1122مربوط به آلکن ها و طیف جذبی  1722-1622 

 ( در حالیکه سایر شکلهای بیانگر تقریبا یکسان بودن نمونه ها بر6-1رابطه با نمونه بدست آمده از رسوبات می باشد ) شکل 

cm(. عالوه بر این حضور طیف جذبی حدود9-1 -7-1حسب نوع جنس مخمر ساکارومیسس می باشد ) شکلهای 
-1 0907 

cmبیانگر عامل گروهی متیلنی مربوط به چربیها می باشد و طیف 
cmدر محدوده  1270 1-

بیانگر حضور فسفو دی 1202 1-

 استرها  و یا فسفو لیپید می باشد.

                  4000.0 3600 3200 2800 2400 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 450.0

60.5

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

93.2

cm-1

%T 

3403.51

2928.12

1657.85

1400.59

1078.43

618.20

 

HO R

O

R

RCH2CH3
Alkanes

Carboxylic acid

CH2=CHR

Alkenes

 c=c

Aromatic

  

 (W15آنالیز طیف سنجی بدست آمده از آب ) :6شکل             (S14آنالیز طیف سنجی جدایه بدست آمده از رسوب ): آ 5شکل 

                

 (W17آنالیز طیف سنجی جدایه بدست آمده از آب ) :8شکل        (W16آنالیز طیف سنجی جدایه بدست آمده از آب ) :7 شکل
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 ;Medeiros et al., 2008)مخمرهای متنوعی از دریاچه های با محتوای مواد آلی گوناگون جداسازی شده اند 

Brandão et al., 2011).  در بسیاری موارد، گونه های غالب یافت شده مربوط به جنس های رودوتوروال، کاندیدا و

کریپتوکوکوس می باشند. گونه های بیماری زای این جنس ها در دریاچه های آلوده شده با فعالیت های انسانی نیز یافت می 

 که از آنجایی .(Hagler, 2006)ب ها استفاده شود شوند که می توانند به عنوان نشانگر بیولوژیکی برای تعیین سطح آلودگی آ

انعطاف اکولوژیکی مخمرها به آن ها اجازه می دهد تا به علت تحمل محدوده وسیعی از شوری، دما و اسیدیتی در محیط 

توانایی این امر می تواند به ( Boguslawska-Was and Dabrowski, 2001اطراف، تمام زیستگاه های آبی را اشغال کنند )

برای تشخیص و طبقه بندی  FTIRبر همین اساس به طور اختصاصی، توانایی استفاده از  .تولید محصوالت مختلف کمک نماید

 ,Udelhoven) ترکیبات اختصاصی برای اولین بار توسط باکتری ها و اخیرا توسط یوکاریوت های قارچ و مخمر نشان داده شد

Naumann and Schmitt., 2000; Ngo-Thi et al., 2003). 

cmبه طور مشخص، خصوصیات طیف در محدوده 
در لیپیدها را  C-Hخصوصیت کشش ارتعاشی  3122-0022 1-

cmاولفینیک اسید در  -C=CHکه در زنجیره های  C-Hباند .(Socrates., 2001)نشان می دهد 
cmیا  3211 1-

-1
 3226 

دیده می شود، نتیجه تولید اسیدهای چرب غیر اشباع در درون سلول می باشد و درنتیجه برای آزمون درجه غیراشباع بودن در 

، 1122، 1270درتحقیق حاضر نیز چندین پیک در بخشهای . (Severcan et al., 2005)لیپیدها و روغن ها به کار می رود 

 cmو 0900، 1627
-1

 گردد که هر یک بیانگر حضور ماده ایی می باشد.مشاهده می  3123  
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Abstract 

Nowadays, marine environment due to diversity of Microorganism with capability to produce 

enzymes, antibiotics, therapeutic metabolites and lipids interested for many scientists. Among 

their metabolites microbial lipids produced by the microorganisms interested more. In 

general, 80 water and sediments samples from 14 different region of Qshm Island have been 

collected. The samples were serially diluted and poured on YPD agar and the plates were kept 

at 25
o
C for 7 days and the colonies were purified and identified using electron microscopy. 

PCR was done for amplification of small subunit rDNA using nu-SSu0817-5 and nu-SSu-

1196-3 primers. Finally, the dried samples were used for evaluation of fatty acid production 

using FTIR. Among all of the isolates 4 isolates were belong to the yeasts ( 1 species: C. 

tropicalis and 3 Saccharomyces cerevisiae) and the fatty acid production were confirmed. 

Although marine yeasts has capability to produce unsaturated fatty acids we can used them 

for production of different food stuff. 

Keywords: Yeast, Qeshm,  PUFAs, molecular analysis, FTIR 
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 چکیده

 توجه مورد خود خاص مزاياي به توجه با اخیر در سنوات كه باشدمی ماهی پرورش در متداول هايروش از يکی قفس در پرورش

 و ايمنطقه و محیطی شرايط بنا به مختلف هايجنس و اشکال با یهايقفس از روش اين در است. گرديده دنیا واقع كشورهاي اكثر

 دوستدار فعالیتی عنوانه ب پروريآبزي در هاپروبیوتیک از از طرف ديگر، استفاده شود.می واقع استفاده مورد نظر مد هايگونه

 به معموال كه است، آنها متابولیت يا مطلوب زنده هايمیکروارگانیسم ها،. پروبیوتیکه استيافت افزايش سرعت به زيست محیط

 لوله در هاپروبیوتیک مکانیسم مهمترين اي،تغذيه نظر از .شوندمی استفاده حیوانات پرورش مزارع در غذايی هايمکمل عنوان

 میزان كاهش هاپروبیوتیک ديگر مهم تاثیر. است هاويتامین و سلولی خارج هايآنزيم تولید با غذا جذب دادن بهبود ماهی گوارش

ها در پرورش در قفس بنابر اين استفاده از پروبیوتیک .است ويروسی ضد هايفعالیت و ايمنی سیستم تقويت ها،بیماري دوره و بروز

خالصه اثرات استفاده از  بیان بررسی اين از هدفتواند مزاياي بسیاري را براي تولیدكنندگان به همراه داشته باشد. می آبزيان

 باشد.ش يافته در قفس میها در ماهیان پرورپروبیوتیک

 ، تغذيهپروبیوتیک، پرورش در قفس، آبزيانکلمات کلیدی: 

 مقدمه

 و قفس در ماهى پرورش توسعه به توجه منابع آبى، از بردارىبهره در فراوان هاىمحدوديت وجود به توجه حاضر، با حال در

 جهان در سرعت گذشته به دهه در قفس در آبزىپرورى و است گرديده آغاز كشورها اغلب صیادى در هاىفعالیت با آن جايگزينى

 باعث بودن اقتصادى و سودآور و دريايى ماهیان كاهش صید ماهى، جهانى مصرف افزايش مانند يافته است. عواملى توسعه و رشد

كه  است هايىبرنامه از آبزيان تولید افزايش و ماهى پرورش نیز كشورمان در .يابد افزايش قفس در پرورش ماهى به توجه كه شده

 طرح 08 دهه در اينکه تا نشد خالصه هاو رودخانه استخرها به ديگر ماهى پرورش واست  قرارگرفته توجه مورد اخیر دهه 2 در

 طبیعی هايدر زيستگاه هاآن شرايط از متفاوت كامال ماهیان پرورش صنعتی شرايط از طرفی .شد مطرح درقفس ماهى پرورش

 تعداد نسبتا و آلی آلودگی سطح و شودمی مختل آب خودپااليی روند ندارند، طبیعی در شرايط پرورشی غذاي هاماهی: هستند

-می تغییر( تغذيه و آب فلور میکرو تأثیر تحت) ماهی روده در فلور میکروبی. يابدمی افزايش آبزي محیط در بیماريزا هايباكتري

 هاياسترس. شودمی حد از بیش میر و مرگ و هابیماري برابر در مقاومتكاهش  رشد، میزان كاهش به منجر تغییراتی چنین. كند

 ,Shcherbinina, 1983; Burlachenkoكند ) می بدتر را وضعیت است، ناپذير اجتناب متراكم پرورش طول در كه مختلف،

2008; Vasil’eva et al., 2012).  

mailto:Karami78@gmail.com*


گاه رهزمگان – 6021ماه  بهمن 03و  92  دانش   

 

 

 

ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری  

 مستعد بیشتر را آبزي موجودات و كنند می سركوب را ايمنی سیستم ها بیوتیک آنتی از برخی كه است گرديده ثابت

 از استفاده محدوديت به منجر ها بیوتیک آنتی استفاده از ناشی هاي نگرانی افزايش. نمايند می انگلی و ويروسی هاي بیماري پذيرش

 باال در كه غذايی هاي¬مکمل از استفاده(. Burr et al.,2005) است گرديده اروپا و آمريکا در پروري آبزي درصنعت ها بیوتیک آنتی

 تکامل و رشد از حمايت جهت در الزم مغذي مواد تأمین بر عالوه كه باشند می راهکارهايی جمله از دارند نقش ايمنی سیستم بردن

 ) شوند واقع مفید زا بیماري عوامل و استرس به نسبت مقاومت سالمت، افزايش در توانند می آبزي، موجودات

Gatlin.,2002؛Vulevic et al., 2004.) وضعیت و روده فلور میکروبی سازي متعادل براي موثر روش يک پروبیوتیک از استفاده 

 آنها يها متابولیت و ها باكتري از استفاده .(Shcherbina and Gamygin, 2006; Pavlov et al., 2014است ) ماهی فیزيولوژيکی

 افزايش. دارد ماهی جمله از زنده، موجودات متابولیسم عملکرد و گوارش دستگاه میکروارگانیسم روي بر متعددي اثرات غذا در

 ;Noga, 1995دهد ) می افزايش را هاپروبیوتیک به توجه آنها، براي جايگزينی يافتن ضرورت و ها بیوتیک آنتی برابر در مقاومت

Ponomarev et al., 2002).  

نمايد. اين عمل با میزبان خود كمک می سالمت به میکروفلور دستگاه گوارش شده و از قسمتی در حقیقت هاپروبیوتیک

باشد هاي پاتوژن میي ضد میکروبی و به طور كلی رقابت با میکروارگانیسمها ها به مخاط روده و تولید متابولیتچسبیدن آن

(Gatesoupe, 1999.) به منجر بنابراين. شودمی باعث را گوارشی هايتريباك توازن بهبود مناسب، هايپروبیوتیک از استفاده 

 كاهش و( Tovar-Ram´ırez et al., 2002) گوارشی هايآنزيم فعالیت و( Parker, 1974; Fuller, 1989) غذا جذب بهبود

 استفاده .شودمی( Lloyd et al., 1977; Pivnick et al., 1981; Cole and Fuller, 1984) گوارشی لوله در هاپاتوژن مشکالت

  (.Gatesoupe, 1999) است افزايش در حال زيست محیط دوستدار فعالیتی بعنوان پروري آبزي در هاپروبیوتیک از

 هايهزينه كاهش باعث پروبیوتیک افزودن. شود استفاده ماهی پودر كردن جايگزين براي تواندمی همچنین پروبیوتیک

 كه هنگامی (Swain et al., 1996هندي ) ماهیان كپور مورد، .در (Ghosh et al., 2003شد ) معمولی كپور پرورش

 شدند، استفاده غذايی تركیب در  Saccharomyces cerevisiae مخمر و Streptococcus faeccium تجاري يها پروبیوتیک

 استفاده Penaeus monodon میگوي درعالوه بر اين  .(Noh et al., 1994; Bogut et al., 1998) داشتند بهتري رشد هاماهی

 بهبود به منجر  گوارشی، هايآنزيم فعالیت و غذايی جذب كردن بهتر با و داد بهبود را ايروده هايمیکروب توازن پروبیوتیک، از

 در بهتر بازماندگی و رشد به منجر Lactobacillus با شده غنی آرتمیاي مشابه طوره ب (Surajit Das et al, 2006گرديد ) رشد

 كه است اين مهم بسیار فاكتوردر اين بین،  (.Babitha et al., 2006) شد Macrobrachium rosenbergii شیرين آب میگوي

 ،Aqua photo، Aqua mazic) هاپروبیوتیک مختلف انواع اگرچه .باشد خطر بی و سودمند میزبان براي پروبیوتیک عامل

Ammonil، Safegut، Probio-Aqua، Super Biotic، Super PS )بیشتر شوند،می يافت بازار در مايع يا پودري هايفرم در 

 در پروبیوتیک از استفاده با رابطه در محدودي بسیار مطالعات .دانندنمی ها راپروبیوتیک اين تاثیر و استفاده هايتکنیک كشاورزان

. دارد وجود ماهیان پرورش يافته در قفس مصنوعی غذايی رژيم در هاپروبیوتیک اثرات درک به نیاز بنابراين، .است موجود آبزيان

 .باشدمی قفس درپرورشی  آبزيان تولید و سالمت عملکرد رشد، بر یپروبیوتیک غذايی هايمکمل اثرات تعیین مطالعه اين از هدف

 گیریبحث و نتیجه

 هايروش از يکی تولید تراكم افزايش .باشدمی دهیسود هدف نهايی در آبزي پروري افزايش بازده تولید جهت به حداكثر رساندن

 به و آب كیفیت كاهش سبب به پرورشی میگو و ماهی در را بیماري به ابتال است ممکن امر اين اما باشدمی تولید بازده افزايش
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گیرند كه سیستم قرار میهاي باكتريايی زا، افزايش دهد. اغلب ماهی و میگو پرورشی تحت تأثیر عفونتشرايط استرس آمدن وجود

ها ها، استفاده از آنتی بیوتیکهاي درمان اين عفونتترين روشيکی از معمول افتد.زا به خطر میشان توسط شرايط استرسايمنی

ست، هاي ماهی و میگو پرورشی به طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفته اها جهت درمان بیمارياما بکارگیري آنتی بیوتیک باشد.می

ها، از بین بردن فلور میکروبی محیط زيست، هزينه ها در برابر آنتی بیوتیکكه دالئل آن عبارتند از: افزايش توانايی مقاومت باكتري

ها سیستم ايمنی را باالي اين داروها و عوارض جانبی اين داروها بر ماهی و میگو. ثابت گرديده است كه برخی از آنتی بیوتیک

هاي افزايش نگرانی نمايند.هاي باكتريايی ، ويروسی و انگلی میو موجودات آبزي را بیشتر مستعد پذيرش بیماريكنند سركوب می

آمريکا و اروپا گرديده است.  در ها در صنعت آبزي پروريها منجر به كاهش استفاده از آنتی بیوتیکناشی از بکارگیري آنتی بیوتیک

مفید  ها،وري مفید بوده و بدين ترتیب در توسعه راهکارهاي مختلف در جهت كنترل بیمارياين تغییر سیاست براي صنعت آبزي پر

باشند كه عالوه بر تأمین مواد مغذي الزم در جهت حمايت از رشد و هاي غذايی از جمله راهکارهايی میواقع شده است. افزودنی

هاي بدين ترتیب در سال و عوامل بیماري زا مفید واقع شوند.توانند در افزايش سالمت، مقاومت نسبت به استرس نمو ماهیان، می

هاي غذايی كه در بهبود سالمتی ماهی و میگو نقش دارند، صورت گرفته است. از جمله اخیر تحقیقات فراوانی در استفاده از افزودنی

 شود،می ماهیان غذايیها در جیره کهنگامی كه صحبت از بکار گیري پروبیوتی باشد.می هاپروبیوتیک هاي غذايی،اين افزودنی

-گیآلود و میگو و ماهی هايبیماري كاهش نتیجه در و میگو و ماهی گوارش دستگاه در موجود میکروبی فعالیت نمودن متاثر هدف

 افزايش در مهمی نقش بلکه ،ندارند را هابیوتیک آنتیها نه تنها اثرات منفی پروبیوتیک باشد.هاي استخر پرورش ماهی و میگو می

 .باشندمی دارارا  میگو و ماهی تلفات درصد كاهش و تولید وري،بهره

Ahmed  بر ماهی  هاي پروبیوتیکی تجارياثر مکملاي را روي مطالعه 2802و همکاران در سالOreochromis 

niloticus هاي تغذيه شده يا در گروهها گزارش نمودند كه وزن نهايی و بازماندگی انجام دادند. آن ،پرورش داده شده در قفس

ا پروبیوتیک تجاري نسبت به بتغذيه شده هاي در گروهFCR پروبیوتیک تجاري نسبت به گروه شاهد بیشتر بود. همچنین میزان 

 هايگونه قابلیت كشت بهبود براي شد انجام هاپروبیوتیک عنوان به هامیکروارگانیسم با متعدد هايآزمايش گروه شاهد بهتر بود.

 كه است روده میکروبی تعادل بهبود دهنده نشان مناسب هايپروبیوتیک از استفاده .شود كمک انسان رفاه و سالمت بهبود و غذايی

 پروبیوتیک ممکنبهبود رشد در ماهیان تغذيه شده با  .( Fuller, 1989; Parker, 1974) شودمی غذايی مواد جذب بهبود به منجر

 روده محیط در ديگر تغییرات طريق از يا گوارشی هايآنزيم تولید تحريک با را هضم كه شود مربوط هاپروبیوتیک فعالیت به است

 ها،آنزيم از استفاده تسهیل و غذا مصرف افزايش دلیل به نیز روده میکروبی جمعیت .(Welker and Lim, 2011بخشد )می بهبود

 Welker. Andدارد ) اهمیت ،هاماهی تغذيه براي يافته بهبود هضم و هاويتامین ، زنجیره كوتاه چرب هاياسید آمینه، اسیدهاي

Lim, 2011; Merrifield et al., 2010; Nayak, 2010 ).  همچنین Begum اي را روي اثر مطالعه 2802و همکاران در سال

قفس انجام داده و بیان كردند كه  پرورش يافته در Oreochromis niloticusغذاي تجاري همراه با مکمل پروبیوتیک در ماهی 

 هاي تغذيه شده با پروبیوتیک نسبت به گروه شاهد بیشتر بود.میزان رشد در گروه

هاي در پروبیوتیک خوراكی در ماهی Bacillus subtilisروي اثر  2802و همکاران در سال  Zuenkoاي كه در مطالعه

 22 ترتیب را به Acipenser ruthenus و Cyprinus carpioماهی  روزانه وزن میانگین پرورش يافته در قفس انجام داد، افزايش

 Bacillus amyloliquefaciensپروبیوتیک اثر  2802در سال و همکاران  Silva .مشاهده نمودند شاهد گروه از بیشتر درصد 52 و

ها گزارش نمودند كه استفاده از پروبیوتیک آنمطالعه نمودند. قفس  پرورش يافته در Oreochromis niloticus ماهی را روي
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Bacillus amyloliquefaciens هاي قرمز و افزايش وضعیت هموستازي هاي روده، افزايش تعداد گلبولباعث افزايش اندازه پرز

دستکاري  با ارتباط در يا و محیطی زاياسترس عوامل نسبت به ماهی مقاومت تقويت باعث پروبیوتیک شود.میتیالپیاي نیل ماهی 

-ماهی میر و مرگ و اولیه هايبیماري ظهور به كه است عواملی از يکی استرس (.Tapia-Paniagua et al., 2014) شودمی هاآن

 دستگاه در هاپاتوژن ايجاد و روده فلور باكتريايی تغییرات موجب تواندمی محیطی و غذايی تغییرات. كندمی كمک پرورشی هاي

 پروبیوتیک توسط كه هوموستازي سطح بهبود كه دارد احتمال ترتیب، اين به (.Tannock and Savage, 1974شود ) گوارش

 (.Rollo et al., 2006) باشد مربوط اپیتلیوم در مضر هايباكتري كاهش با روده فلورمیکروبی پايداري افزايش به شود،ايجاد می

 در زابیماري هايباكتري از كمتري تعداد و ا پروبیوتیکبماهیان تغذيه شده  در شده مشاهده هاي رودهپرز ارتفاع افزايش

-پروتئین از برخی كه است شده مشخص اين، بر عالوه. باشد مربوط مغذي مواد بودن دسترس در افزايش به تواندمی هااينتروسیت

 هاسیتوكین از ناشی آپوپتوز مهار علت به ايروده هايسلول بقا زمان افزايش باعث ،پروبیوتیک هايباكتري توسط شده تولید هاي

 در خوراكی پروبیوتیک اي را روي مکملمطالعه 2802و همکاران در سال Ozorio همچنین  (.Sherman et al., 2009) شودمی

هاي تحت ها گزارش نمودند كه عملکرد رشد در گروهانجام دادند. آن ،پرورش يافته در قفس Oncorhynchus mykiss ماهی

 ترانسفراز و-Sتغذيه با پروبیوتیک نسبت به گروه شاهد تغییر نکرده اما میزان چندين نشانگر بیوشیمیايی از جمله گلوتاتیون 

 چربی كاهش يافت. پروكسیداسیونپراكسیداز افزايش و  گلوتاتیون

 آبزي تولید براي حد از بیش تقاضاي. می باشد مفیدبسیار  آبزيان پرورش دركه  رسدمی نظر به پروبیوتیک از استفاده

 حال در پرورش هايسیستم براي هاپروبیوتیک از استفاده .دارد وجود هابیوتیک آنتی براي جايگزينی جستجوي در افزايش و پروري

آبزيان  در بقا و رشد پارامترهاي بهبود .است وجودنیز م تجاري محصوالت تعدادي و كرده جلب خود به را توجهی قابل موارد حاضر

 مراحل در آن مديريت ادامه و پرورش در قفس طول در هاپروبیوتیک افزودن كه دهدمی نشان شدت به ها،تغذيه شده با پروبیوتیک

 اگر .باشد پرورش در قفس سیستم در رشد و بقا رساندن حداكثر به براي توجه قابل اقدام يک عنوان به تواندمی كشاورزي، مختلف

 اين حاضر مطالعه از آمده دست به كلی نتیجهاما  دارد، وجود قفس در پروري آبزي در پروبیوتیک تاثیر مورد در مطالعات كمبود چه

 .دارد قفس يافته در پرورش هايگونهها دربیماري برابر در مقاومت و بقاي آبزي در حیاتی نقش پروبیوتیک كه است
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    Abstract    

Cages culture is one of the commonly used methods for fish farming, which in recent years has 

been considered by most countries in the world due to its special advantages. In this method, 

cages of different shapes and species are used based on the environmental and regional 

conditions and the species considered. On the other hand, the use of probiotics in aquaculture as 

an environmentally friendly activity has increased rapidly. Probiotics are desirable alive 

microorganisms or metabolites, which are commonly used as dietary supplements in animal 

culture farms. Nutritionally, the most important mechanism of probiotics in the digestive tract of 

the fish is to improve food intake by producing extracellular enzymes and vitamins. Another 

important influence of probiotics is the reduction of the incidence and duration of diseases, the 

strengthening of the immune system and anti-viral activity. Therefore, the use of probiotics in 

aquatic cages culture can have many benefits for manufacturers. The purpose of this study is to 

summarize the effects of the use of probiotics in fish cages culture. 

Keywords: Probiotics, Cages culture, Aquatic animal, Nutrition 
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 جزیره قشمدر  Cellana karachiensis گونه فولوژیکرمومولکولی و  بررسی

 
 4کلرودیسیاهسیامک یوسفی ، 3اردالن، آریا اشجع2، سیدمحمدباقر نبوی2حسین ذوالقرنین ،*1منا ایزدیان

 
 زیست، سازمان حفاظت محیطزیست و توسعه پایدارپژوهشکده محیط، ایمنی زیستیتنوع زیستی و گروه  1

 گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 2

 گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال 3

 پیشوا زیستی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامیندانشکده علومشناسی، گروه زیست 4

* monaizadian@yahoo.com 

 چکیده

پایان دریایی خلیج فارس بسیار متنوع و فراوانند و منبع غذایی مهمی را برای زنجیره بعدی مصرف کنندگان های شکمگونه

این گونه دارای باشد. می Gastropodaاز رده  Nacellidaeمتعلق به خانواده  Cellana karachiensisگونه  .اندوجود آوردهبه

 این در این پژوهش برای نخستین بار شناسایی مولکولیباشند. بندی و نقوش مختلف میهایی با ظاهری متفاوت و رنگصدف

در  1333 سال اردیبهشت ماه  برداری درانجام شد. نمونه به همراه بررسی مورفولوژیک آن جزیره قشمدر سواحل  گونه

، تکثیر قطعه DNAها مورد شناسایی مورفولوژیک قرار گرفتند و سپس مراحل استخراج ای صورت گرفت. نمونهسواحل صخره

دست آمد که این به از این گونه COIتوالی  4ع تعداد یابی انجام شد. در مجموو توالی COIسیتوکروم اکسیداز  Iژنی زیر واحد 

، Mega6افزارهای شوند. آنالیزهای فیلوژنی با استفاده از نرمفارس گزارش میها برای اولین بار از منطقه شمالی خلیجتوالی

PAUP  وBEAST های فیلوژنی و با رسم درختMaximum Likelihood ،Maximum Parsimony  وBayesian  صورت

ها های مورد بررسی، همه آنژی نمونهونشان داد که با وجود تفاوت فاحش در مورفول شناسایی مولکولینتایج حاصل از گرفت. 

فارس از نظر مولکولی در خلیج Cellana karachiensisگونه که  مشخص شد چنینهمهستند.  Cellana karachiensisگونه 

عمان نشان سواحل کشور هند دارد و مقداری تفاوت با همین گونه در کشور شباهت بیشتری با جمعیت این گونه در سواحل 

  دهد.می

 فارسخلیجقشم، جزیره ای، ، سواحل صخرهI، سیتوکروم اکسیداز Cellana karachiensis :کلیدی کلمات

 مقدمه

 Patellogastropodaاز کالد  Nacellidaeخانواده گوشتخوار دریایی متعلق به  هایلیمپتاز  Cellana karachiensisگونه 

اگرچه اطالعات زیادی (. Bouceht & Rocroi, 2005باشد )می Nacelloideaخانواده تنها خانواده در فوق Nacellidaeباشد.  می

 بندی این گروه تاحدودی مغفول مانده استوجود دارد، اما رده Nacellidaeهای خانواده شناسی و اکولوژی گونهزیستدر مورد 

(Valdovinos et al. 2005). های بین جزر و مدی دریایی دارند. بنابراین ها نقش کلیدی در ساختاردهی به اکوسیستملیمپت

پراکنش و فراوانی تنوع فنوتیپی و ژنتیکی لیمپت ها در ها انجام شده است. با این حال در مورد مطالعات زیادی بر روی آن
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ای به فراوانی در سواحل صخره Cellana karachiensisگونه  .در دست نیست چندانی اطالعهای جغرافیایی ارتباط با تفاوت

به بررسی ترجیح زیستگاهی و اکولوژی جمعیت  2114و همکاران در سال  Faladu(. Misra & Kundu, 2005) شودیافت می

C. karachiensis  وSiphonaria siphonaria ای بین جزرومدی خلیج در سواحل صخرهKathiawar  .نتایج نشان هند پرداخت

گونه غالب در  ،تغییرات باالی خشک شدن، شوری و دما دارد تحمل به علت توانایی که احتماالً C. karachiensisداد که گونه 

هیچ رقابتی برای  تقریباًناحیه دهد که در واقع در آن چنین این گونه منطقه اسپری را ترجیح می. همای استبسترهای صخره

های پنهان لیمپت دریایی، شناسایی گروهی از گونه 2114و همکاران در سال  Josephوجود ندارد. تنان فضا و غذا با سایر نرم

C. karachiensis یابی قطعه ژنی میتوکوندریایی در سواحل هند را با استفاده از توالیCOI  انجام دادند. در این بررسی روابط

های دریایی که دارای الگوهای رنگی متفاوتی بر روی پوسته خود بودند بررسی شد. نتایج نشان فیلوژنی بین سه گروه از لیمپت

در سواحل  C. karachiensisدرصد با اولین توالی گزارش شده از گونه  23/33اد که هر سه نوع بررسی شده در این پژوهش د

های ریختی این جاندار بوده و در های پیشین در ایران بر روی این گونه تنها بر اساس ویژگیکلیه بررسی هند شباهت داشتند.

 پرداخته شد. C. karachiensis هایی از گونهایی مولکولی نمونهاین مطالعه برای نخستین بار به شناس

 هامواد و روش

 برداری و شناسایی مورفولوژیکنمونه

به آزمایشگاه  در الکل مطلق فیکس وها نمونه .انجام گرفت 1333در اردیبهشت جزیره قشم ای برداری از سواحل صخرهنمونه

برداری باتوجه به زمان حداکثر جزر آب مرکزی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران )آزمایشگاه دکتر رستگار( منتقل شدند. نمونه

ها پس از انتقال به نمونه. آوری شدنمونه از این گونه جمع 8در کل صورت گشت در منطقه بین جزرومدی انجام گرفت. و به

 Sea Shells of Eastern: شامل شناسایی کلیدهای از که در این راستاولوژیک بررسی شدند شناسایی مورفآزمایشگاه جهت 

Arabia (Bosch, et al., 1995)، Sea Shore of Kuwait Persian Gulf (Jones,1986) ،Encyclopedia of Marine 

Gastropods (Robin, 2008) استفاده شد. ،(1333 همکاران، و صحافی زادهحسین) فارس خلیج تناننرم اطلس و 

 مطالعات مولکولی

انجام شد. پس از ارزیابی کمی و کیفی  Chelexبا استفاده از پودر  DNAها، استخراج پس از شناسایی مورفولوژیک نمونه

DNA وسیله الکتروفورز و اسپکتروفوتومتر، تکثیر قطعه ژنی استخراج شده بهCOI  انجام گرفت. به این منظور از پرایمر جهانی

Folmer (1994 جهت تکثیر قطعه ژنی )COI  .جهت تهیه قابل مشاهده است.  1مشخصات این پرایمر در جدول استفاده شد

 2/1پیکومول(،  11استخراجی، یک میکرولیتر از هر یک از پرایمرها ) DNAنانوگرم( از  11، یک میکرولیتر )PCRمحلول 

و یک  PCR( X11میکرولیتر بافر ) 2/2(، u/μ2پلیمراز ) Taqمیکرولیتر آنزیم  3/1موالر(، میلی 11) dNTPلیتر میکرو

 McPherson) میکرولیتر رسانده شد 22موالر( استفاده شد که در نهایت حجم آن با آب مقطر به میلی 21) MgCl2میکرولیتر 

and Møller, 2006 محصول .)PCR به شرکت تکاپوزیست ارسال گردید و یابی رار گرفت و جهت توالیسازی قمورد خالص

بر پایه پروتکل  Applied Biosystems 3730/3730xl DNA Analyzers Sequencingیاب خودکاروسیله دستگاه توالیسپس به

یابی ، توالی(Dideoxy Chain Termination) زنجیره سانگر یا ختم روش جنوبی به کره Bioneer شرکت شرکت سازنده، توسط

 شدند.
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 COI مشخصات پرایمر استفاده شده برای تکثیر قطعه ژن .1جدول

 

هاها در پایگاه دادهثبت توالی  

ها و های نزدیک به آنشد و با توجه به میزان فاصله ژنتیکی از توالی NCBI ،BLAST1ها در سایت به این منظور ابتدا توالی

-دست آمده، توسط نرمهای بهتوالی 2ها گردید. در ابتدا قالب خواندننمونههمچنین رسم درخت در این سایت اقدام به ثبت 

ها در پایگاه توالی DDBJتعیین شد. سپس از طریق سایت  CLC Sequence Viewer v6.5.4  (Knudsen et al., 2012)3افزار 

  ثبت گردید. NCBIداده 

 رسم درخت فیلوژنی

انجام شد. پیش از انجام  Bayesianو  Maximum Likelihood ،Maximum Parsimonyهای آنالیز فیلوژنی با استفاده از روش

 AIC( و براساس معیار اطالعاتی Nylander, 2004) MrModeltest v2.3، با استفاده از برنامه BIو  ML ،MPآنالیزهای 

(Akaike Information Criterion و )AICc های مورد نظر، انهای مناسب برای دادهمدل( تخاب شدندNylander, 2004 .)

ها در فرمت های این پژوهش انتخاب شد. توالی( برای دادهRodriguez et al., 1990) GTR+I+Gطبق این آزمون مدل 

FASTA4افزار ، جهت استفاده در نرم
MEGA6 (Tamura et al., 2011) ها از نرمتوالی 2ردیف کردنآماده شد. جهت هم-

 افزارنرم از استفاده با آمده دستبه هایتوالی برای ML( استفاده شد. آنالیز Thompson et al., 1994) Clustal Wافزارهای 

MEGA6  شد انجام 1111 استراپ بوت تکرار و . 

های ها به همراه توالیبرای داده MPدر آمد. آنالیز  Nexusافزارهای فیلوژنی به فرمت ها جهت استفاده در نرمتوالی

افزار تخصصی برای افزار که نرمانجام گرفت. این نرم 4b10 (Swofford, 2003)نسخه  2PAUPافزار استفاده از نرممرجع با 

. برای (Swofford, 2003)باشد های تکاملی میافزاری برای رسم درختاست، پرکاربردترین بسته نرم MPهای رسم درخت

-TBR=Tree-Bisectionسازی درخت و اتصال مجدد )روش دونیمه انجام آنالیزها از الگوریتم مبادله شاخه به شاخه

Reconnection( و روش جستجوی اکتشافی )heuristic search توالی اضافی را نیز  111( استفاده شد که به صورت تصادفی

 تکرار بوت استرپ بررسی شدند. 1111با  MPکند. کالدهای بررسی می

 مشترک نیای جدیدترین زمان تخمین ( برایDrummond et al., 2012) BEAST v1.8.2 افزارنرم از
3
(TMRCA) 

 دهدمی انجام را  Bayesian MCMC آنالیز همچنین افزارنرم این. شد استفاده فیلوژنی هایدرخت در نظر مورد هایگره برای

                                                           
1 Basic Local Alignment Search Tool 
2 Fram 
3 www.clcbio.com 
4  Molecular Evolutionary Genetics Analysis 
5 Alignment  
6 Phylogenetic Analysis Using Parsimony 
7
 Time to the Most Recent Common Ancestor (TMRCA) 

Primer Name (F/R) Nucleotide Sequence (5’ to 3’) Reference 

COI 
LCO1490_t1 

HCO2198_t1 

TGTAAAACGACGGCCAGTGGTCAACAAATCATAAAGATATTGG 

CAGGAAACAGCTATGACTAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA 
Folmer et al., 1994 
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 MrBayes افزارنرم به نسبت افزارنرم این مزیت که دهد انجام زمانهم طوربه را واگرایی تعیین زمان و درخت رسم است قادر و

(Ronquist and Huelsenbeck, 2003می )باشد (Sotelo et al., 2009) . جهت تنظیم ساعت مولکولی، پس از بررسی منابع

 ایبر (. آنالیزDonald et al., 2005درصد در میلیون سال در این آنالیزها استفاده شد ) 2/1تا  32/1 8موجود، از نرخ جایگزینی

  انجام شد. گیرینمونه مرحله 1111 هر در و اجرا میلیون نسل 31

 نتایج

 Cellana karachiensis های مورفولوژیکویژگی

تا  21متر طول داشت. اندازه گزارش شده برای قطر این صدف بین میلی 21گیری شده در این مطالعه بزرگترین نمونه اندازه

ای روشن و دارای خطوط شعاعی برجسته و محکم است. تعداد زیادی نوار شعاعی قهوهباشد. صدف به رنگ متر میمیلی 22

 در رادوالای دارد. ای قهوهای رنگ بوده و اثر ماهیچهشود. سطح درونی صدف نقرهای تیره در سطح خارجی آن دیده میقهوه

آماده است. همانطور که  1شده در شکل  آوریهای جمعتصاویری از نمونه. است گرفته قرار تناسلی و گوارشی غدد زیر

 های مختلف وجود دارد.ای در الگوی رنگ و نقوش صدف در نمونهشود تفاوت قابل مالحظهمشاهده می

 مطالعات مولکولی و فیلوژنی

 شده گزارش فارسخلیج منطقه از بار نخستین برای هادست آمد که این توالیخوانا و قابل تحلیل به COIتوالی  4در مجموع 

مراحل ثبت این برای رسم درخت فیلوژنی مشخص شدند.  BuSp16و  HoSp11 ،BuSp14 ،BuSp15ها با اسامی نمونهاست. 

3دسترسی به پایان رسیده و شماره جهانی ژن ها در بانکتوالی
 مشاهده قابل 2 در جدول www.ncbi.nih.gov سایت در هاآن 

 است.

 NCBI های ثبت شده در سایتشماره دسترسی توالی .2جدول 

Accession Number ردیف ژن اسم ثبت شده نام خانواده 

LC060523 Nacellidae Cellana karachiensis COI 1 

LC060524 Nacellidae Cellana karachiensis COI 2 

LC060525 Nacellidae Cellana karachiensis COI 3 

LC060526 Nacellidae Cellana karachiensis COI 4 

  

                                                           
8
 Substitutional Rates 

9 Accession number 
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 11نمای خلفی

 

 

 

 

 

 
  

 
 11نمای شکمی

  

 
 Cellana karachiensis (Winckworth, 1930)  تصاویری از صدف گونه. 1شکل 

                                                           
10 Posterior view 
11 Ventral view 
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 درخت فیلوژنی

هایی با ظاهری که صدفبا آن HoSp11و  BuSp16 ،BuSp15 ،BuSp14های نمونه .آمد دستبه COI توالی 4 گونه این از

استرپ از هند تطابق صد در صد داشتند )ارزش بوت Cellana karachiensisمتفاوت داشتند، از نظر مولکولی همگی با گونه 

32=ML ،111=MP   و با دو توالی دیگر از این گونه از کشور عمان، با اندکی اختالف، در یک کالد قرار 1و احتمال پسین )

 نمایش 4و  3، 2 هایشکل در کالد این برای شده رسم هایای از خاستگاه این گونه نیز باشد. درختهتواند نشانگرفتند که می

 میلیون سال پیش Cellana 31/2 کالد مشترک نیای تریننزدیک قدمت BEAST افزارنرم از استفاده با .است شده داده

 .شد زده تخمین

 

  COI ژنی قطعه توالی با شده رسم ML درخت .2شکل 

 

  COI ژنی قطعه توالی با شده رسم MP درخت .3شکل 
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  COI ژنی قطعه توالی با شده رسم BI درخت .4شکل 

و نتیجه گیری بحث  

 است بازمانده هاآن طرح و رنگ و صدف ایگونه درون متغیر مورفولوژیک هایویژگی علت به غالباً هالیمپت شناسایی

(Nakano and Sasaki, 2011 .) کننده و الگوهای پراکنش غیرقطعیگیج وهای پیچیده بندیزمان قبل از لینه تاکنون ردهاز 

های شناسایی نشده گشته است ها و نمونههای طویلی از مترادفهی موجب ایجاد فهرستکه گا ارائه شده است هابرای لیمپت

(Gofas 2016از زمان ظهور تکنیک های مولکولی رده .)اند )تحت بازنگری قابل توجهی قرار گرفتههای سنتی بندیWillassen 

et al. 2016.) گونه مولکولی  شناساییدر این پژوهش برای نخستین بارCellana karachiensis  شد؛  انجام قشمسواحل در

صورت گرفته بود. از این رو  گونههای ریختی این بندی و شناسایی تنها با توجه به ویژگیتمامی مطالعات گذشته برای رده

های ایران برای مقایسه و مطالعه بیشتر در دسترس نبود. به همین علت حداکثر تالش انجام ای از آبهیچ توالی گزارش شده

رای ها استخراج شود و بترین توالیها به این ناحیه جغرافیایی، شبیهترین آبگونه از نزدیکاین هایی از گرفت تا با یافتن توالی

 کار رود. رسم درخت و مقایسه به

 Cellana ها را با گونهکه تطابق آنعالوه بر این HoSp11 و BuSp16، BuSp15، BuSp14های نمونهمولکولی  همطالع

karachiensis  نشان داد، مشخص کرد که گونهC. karachiensis داشته تطابق کشور هند از خلیج فارس با توالی این گونه از 

تواند نشان دهنده ورود این گونه از جمعیت که این مطلب می دهدهایی نشان میتفاوت عمان از گونه این از دیگر توالی دو با و

ای اقیانوس مذکور از نقاط دیگر سواحل حاشیه های بیشتر از گونهآن در سواحل شرقی اقیانوس هند باشد. اضافه شدن توالی

 تر را میسر سازد.های بیشتر و ارائه نتایج قطعیبررسیتواند امکان هند در آینده، می
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Joseph  های پنهان لیمپت دریایی، شناسایی گروهی از گونه 2114در سال نیز که و همکارانCellana 

karachiensis یابی قطعه ژنی میتوکوندریایی در سواحل هند را با استفاده از توالیCOI روابط، اعالم داشتندکه انجام دادند 

درصد با اولین  23/33های دریایی که دارای الگوهای رنگی متفاوتی بر روی پوسته خود بودند فیلوژنی بین سه گروه از لیمپت

باهت داشتند که با تنایج به دست آمده در این پژوهش در سواحل هند ش C. karachiensisتوالی گزارش شده از گونه 

ک، آنالیزهای فیلوژنی نشان داد که تنها درحدود یک درصد تفاوت نوکلئوتیدی بین با وجود اختالفات مورفولوژیمطابقت دارد. 

 COIاین تفاوت یک درصدی مشاهده شده در توالی ها بیان داشتند که آن (.Joseph et al. 2016این سه نوع  وجود دارد )

خراج جایگاه های آمینواسید نشان داد که این احتماال بسیار کمتر از آن است که بتوان این انواع را سه گونه مجزا دانست. است

 باشند.  C. karachiensisگونه پنهان  3انواع می توانند مجموعه ای از 

زایی آلوپاتریک و به واسطه بوسیله پدیده گونه Cellana karachiensisهای هند و عمان گونه جمعیت رسدبه نظر می

زایی های پنهان احتماال نشان دهنده وقوع گونهزیستگاه بین این گروه از گونهاند. اشتراک جدایی جغرافیایی اشتقاق یافته

ها تنها تحت تاثیر عوامل درونی و ژنتیکی است و این شکاف و جدایی بین زایی اشتقاق گونهسیمپاتریک باشد. در این نوع گونه

ی سیمپاتریک در واقع یک واگرایی ژنتیکی های چند ژنی نیز رخ دهد. گونه زایجمعیت های یک گونه می تواند در ویژگی

ها در منطقه جغرافیایی آیند در حالی که این جمعیتهای گوناگون حاصل میاست که از یک گونه والد منفرد، جمعیت

تواند در های مولکولی میهای ناشناخته باشد که بررسیرسد خلیج فارس منبع غنی از گونهنظر میبه یکسانی زیستگاه دارند.

 شناسایی هرچه بیشتر این جانداران مفید واقع گردد.
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Abstract 

Marine Gastropods in Persian Gulf are very diverse and abundant. They have created an 

important source for the next consumer chain. Cellana karachiensis belongs to Nacellidae 

family in Gastropoda class. In this spescies, shells with different appearance, different colors 

and patterns can be seen. The molecular identification of C. karachiensis has been studied in 

the present work for the first time in the rocky coastal zones of Gheshm Island in 2014. After 

morphological identifications of samples, DNA extraction, amplifying partial of cytochrome 

oxidase COI and sequencing procedure were done in the laboratory. In this study 4 COI 

sequences belong to this species were measured. Also, phylogeny analyses with drawing 

phylogeny trees of Maximum Likelihood, Maximum Parsimony and Bayesian were done 

using MEGA6, PAUP and BEAST softwares. The results of molecular identification shows 

that despite the significant differences in the morphology of the samples examined, all of 

them are C. karachiensis. It was also determined that the C. karachiensis in the Persian Gulf 

is molecularly more similar to C. karachiensis from the coast of India and shows some 

differences with the same spescies on the coast of the country of Amman. 

Keywords: Cellana karachiensis, Cytochrome oxidase I, rocky shores, Gheshm Island, 

Persian Gulf 
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 مروری بر زیست فناوری حذف آلودگی نفتی با استفاده از زیست پاالیی

 

 *2، نرگس امراللهی بیوکی1احسان طالبی 

سازمان منطقه ویژه  HSE کارشناس آموزشدانشجوی دکتری آلودگی محیط زیست دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران و 1

 اقتصادی انرژی پارس
 .دانشگاه هرمزگان ،دانشکده علوم و فنون دریاییگروه زیست شناسی دریا،  2

 amrollahi@hormozgan.ac.ir* 

  چکیده 

که بوسیله فرآیندهای بوم شناختی پیچیده به  ستی زیستی او گونه ها ها محیط زیست دریا شبکه ای پویا و متنوع از زیستگاه

غنی این اکوسیستم های  از جمله استخراج و انتقال منبع تجدید ناپذیر نفتفعالیتهای انسانی  شده اند. در این میان وابستههم 

تخلیه نفت به  و  ها برخورد نفت کشحوادثی از جمله   ریسک. لذا چنین اقداماتی  دهد میقرار  تأثیررا در سطوح مختلف تحت 

را دارا می باشند. از جمله راهکارهای مقابله با آلوودگی   شدید اکوسیستم های دریاییو پیامدهایی چون آلودگی و تخریب   ریاد

بشومار  از مصادیق زیست فناوری است که این شیوه ها به روش تجزیه زیستی  ا و اقیانوس ها پاالیش هیدروکربننفتی در دریا ه

 سویار موورد توجوه قورار گرفتوه اسوت.      ب ،مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی های روشهای موجود برای  محدودیت به سبب آید و می

نفوت و دیگور آالینوده هوای      ،در ایون سوازوکار جدیود    اسوت. هوای آبوی    اکوسیتمیادی در زیست پاالیی میکروبی مکانیسمی بن

. در ایون   شوود یی حذف می دریا های اکوسیستماز و  بدیا میو تغییر شکل شده هیدروکربنی توسط کلونی های میکروبی تجزیه 

هوای زیسوتی تولیودی     آیند زیست پاالیی نقش سوورفاکتانت مقاله مروری توامان با توصیف حذف آلودگی نفتی با استفاده از  فر

 قرار گرفته است.   بحثتوسط میکروارگانیسم های مولد این فرآیند مورد 

 بیوسورفکتانت  ها، میکروارگانیسم تجزیه زیستی، نفتی،های  هیدورکربن:  کلمات کلیدی

 مقدمه   

هاست که بوسیله فرآیندهای پیچیده فیزیکی و اکولوژیکی به هم  ها و گونه محیط زیست دریا یک شبکه پویا و متنوع از زیستگاه

ایی و جوامع هموراه آن اغلوب    همکنش دارد. زیستگاههای دریبرآمیخته شده و با انسان ها و فعالیت هایشان در سطوح مختلف 

گلوی و   سواحل و ها تاالب مرجانی، های آبسنگ دریاها، ،ی باز و آزادها اقیانوس جمله از متفاوت خصوصیات با های اکوسیستم

 رأثمتو  توانود اکوسیسوتمهای دیگور را نیوز     می یکی روی بر اثرات و بوده پیوسته  یکدیگر به که باشند می ای صخرهماسه ای و 

ها داشتن اطالعات کامل از ساختار و عملکرد آنها از خصوصیات و ویژگوی هوای مهوم موی      ارزیابی وضعیت اکوسیستم در. سازد

ها برای انسان دارند خدمات اکسیستمی نامیده موی شووند و در واقوع روشون تورین و       باشد. بسیاری از منافعی که این زیستگاه

یی شوناختی  و همینطوور ارزش زیبوا   استفاده از ماهیان بعنوان منابع غوذایی اسوت  کنیم  ما دریافت میملموسترین خدماتی که 

در این میان یکی دیگر از موواهبی کوه موا از اکوسیسوتم هوای دریوایی        (.IPIECA2015) کنیم یافت میاست که از دریا ها در

. اننقال نفت از منابع تولید بوه محول   دهیم ا استخراج نموده و انتقال میبدست می آوریم منبع تجدید ناپذیر نفت است که آن ر

هوا و تخلیوه نفوت بوه دریوا اشواره نموود کوه          مصرف، ریسک هایی را به همراه دارد که از آن جمله می توان برخورد نفت کوش 
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 changپیامدهایی از جمله آلودگی دریا به مواد نفتی و صدمه شدید به اکوسیستم ها ی دریایی را بوه هموراه خواهود داشوت )    

etal 2014 ترکیبات هیدروکربنی موجود در نفت خام یکوی از انوواع آالینوده هوایی اسوت کوه بطوور         2931(. بر اساس  نجفی

متناوب در حجم ها نسبتا زیاد و از راههای متناوب وارد محیط زیست شده و این آالینده ها عمدتا آلکان ها و پارافین های یک 

آنهوا بودون فورآوری     تند که آزاد سازی این مواد در محیط زیسوت یوا سووزاندن   کربنه سیکلوآلکان ها و آروماتیک ها هس 04تا 

مشکالت بسیاری را برای اکوسیستم ایجاد می کند. هدف این مقاله ی مروری توصیف حذف آلودگی نفتی با استفاده از زیسوت  

 پاالیی می باشد.  

 پیشینه تحقیق

گی نفتی  با استفاده از باکتری های نفت خوار امینیوان و سوورکی   در خصوص تحقیقات انجام شده در زمینه زیست پاالیی آلود

جداسازی یک باکتری هالوتولرانت نفت خوار و بررسی اثر فاکتورهای محیطی در تجزیه زیسوتی نفوت خوام بوه من وور       2931

تیکی بواکتری هوای   جداسازی و شناسایی فیلوژن 2931حفظ محیط زیست را، مورد بررسی قرار داده اند. نژاد ستاری و دیگران 

جداسوازی   2939بومی نفت خوار از خاک منطقه کارون اهواز را مورد بررسی قرار داده اند. ابولحسنی سورکی و ابراهیموی پوور   

بر مصرف نفت را مورد بررسی قرار داده انود.   pHباکتری های نفت خوار تولید کننده بیوسورفاکتانت از خلیج فارس و بررسی اثر

تاثیر غل ت ازت و فسفات معدنی برتجزیه نفت خام بوسیله دو سوویه بواکتری نفوت     2931و ابراهیمی پور  ابولحسنی سورکی 

تجزیوه بیولووژیکی    2933خوار جدا شده از رسوبات خلیج فارس را مورد بررسی قرار دادند. ابولحسنی سورکی و ابراهیمی پوور  

مقاله ای تحت عنووان   Prince 2009ارس مورد بررسی قرار دادند. نفت خام بوسیله دو سویه مایکوباکتریوم جدا شده از خلیج ف

مقاله ای تحت عنوان تصفیه زیستی لکوه نفتوی    Atlas and Bragg 2009تصفیه زیستی لکه نفتی در دریا تالیف نموده است. 

  Atlas and Bartha 1995چه زمان آری و چه زمان خیر بر اساس تجربه ای از اگزون والدز را به چاپ رسوانده انود.    دریا:در 

تجزیوه هیودروکربن هوای     Roling etal 2017نفت و تصفیه زیستی لکه نفتی را مورد بررسی قورار داده اسوت.    تجزیه زیستی

 سخت تجزیه پذیر و پویایی جوامع باکتریایی در طول تصفیه زیستی لکه نفتی غنی شده را مورد بررسی قرار دادند.  

 یدروکربنی نفت در محیط دریا  تجزیه زیستی آالینده های ه

زیست پاالیی یک تکنولوژی تجزیه ای با کارایی باالست که اخیرا برای حذف هیدروکربن ها از مکان های آلوده موورد اسوتفاده   

قرار گرفته است چرا که روش های تصفیه مکانیکی ، فیزیکی و شیمیایی از قابلیت های محدودی برخوردارند. تجزیه زیسوتی از  

جمعیت های طبیعی میکروارگانیسم ها نماینده یکی از مکانیسم های طبیعی و اولیه است که از طریق آن نفوت و دیگور   طریق 

 (.  1توانند تصفیه شده، از طریق بیولوژیکی تغییر شکل یافته و از محیط زیست حذف شوند )شکل  آالینده های هیدروکربنی می
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 مکانیسم های اصلی حذف زیستی هوازی هیدروکربن های نفتی در محیط زیست دریا .1شکل 

هسته تجزیه زیستی طبیعی نیازمند تکمیل با دیگر عدوات تجزیه زیستی موی باشود. در ایون    آهر چند عمل غیرفعال و 

ست که می بایست مورد توجوه  فاکتور مهمی ا ایش دهد،اوصاف توانایی ایجاد و حفظ شرایطی که نرخ تجزیه زیستی نفت را افز

. در راستای هر تالشی برای تجزیه زیستی در محیط زیست دریا می بایست ابتدا چگونگی (paniagua et al 2015)قرار گیرد 

های تجزیه پذیر  شود. نفت خام و محصوالت حاصل از پاالیش آن اغلب از مولکول شناختهها  تجزیه نفت بوسیله میکروارگانیسم

هوا بسوتگی دارد  در ابتودای امور کوه        وسیله میکروبنحوه مصرفشان بنها از محیط زیست به آل شده اند و تجزیه تشکیزیستی 

 اکوسیسوتم دهد که می توانند در پاالیش و تجزیه زیسوتی در   تخلیه می شود، فرآیندهای زیادی رخ میهیدروکربن به آب دریا 

های انجام شده به من ورزیسوت   ها یا باتالق های نمکی و سواحل تالشدریایی نقش داشته باشند. در مورد خط ساحلی مرداب 

پاالیی موفقیت آمیز گزارش شده است. در موارد غل ت های باالتر نفت اکسیژن نقش مهمی را برای دسوتیابی بوه یوک فرآینود     

افوزودن اکسویژن یوک     ،زیست پاالیی موفق بازی می کند. زمانیکه نفت به درون الیه  بدون اکسیژن رسووبات نفووم موی کنود    

استراتژی زیست پاالیی معمول در راستای غلبه بر کاهش سطوح کم اکسیژن است. بعالوه در برنامه  بازیابی باتالق های نمکوی  

زیست پاالیی رسوبات ریز آلوده به نفت از طریق انجام اصالحات بر روی مواد غذایی و اکسیژن ممکن است امکان پذیر و شدنی 

برنامه های تکمیلی افزودن منابع الیوفیلیک یا حالل دوست مواد غذایی ممکن است تجزیوه زیسوتی را بور روی     باشد. در میان

ها تحت یک فرآیند زیست پاالیی مناسب ممکن سازد. یک طرح استراتژیک برای تجزیه زیستی لکه های نفتوی   سطوح و صخره

روی رسوبات ساحلی جذب شده است. این نکتوه  یواد اوری    اول تصفیه و حذف فیزیکی نفتی است که بر ،وی خط ساحلیر بر

می کند که رویکردهای زیست پاالیی پس از حذف فیزیکی نفت بهتر کار می کنند. از اینرو تجزیه زیستی می بایسوت بور روی   

طوو  سواحلی   نفت باقیمانده بر روی ساحل پس از دیگر فرآیند ها تمرکز نماید. این رویکرد می توانود بطوور گسوترده بورای خ    

متفاوت مورد استفاده قرار گیرد. حضور میکروارگانیسوم هوای تجزیوه کننوده هیودروکربن نقوش مهموی را در تجزیوه زیسوتی          

نماید. تجزیه کنندگان هیودروکربن در هموه جوای محویط      هیدروکربن ریخته شده در محیط زیست آلوده به این مواد بازی می

میکروبی یگانه که می تواند تنها یک یا دو  نووع یوا کوالس هیودروکربنی در درون     زیست دریایی حضور دارند. حضور یک گونه 

دهود. در چنوین    نفت خام را تجزیه نمایند و این امر انرژی جنبشی محرک زیست پاالیی را به شوکل معنوی داری کواهش موی    

خوام بشوکل چشومگیر و معنوی داری     ضروری است تا بخش بزرگی از  نفت ها  کنسرسیوم یا ائتالفی از میکروارگانیسمشرایطی 

تجزیه گردد. در مواردی که فلور میکروبی بومی دارای پتانسیل ناکارآمد جهت تجزیه زیستی هیودروکربن هوا اسوت اسوتراتژی     

تواند گزینه خوبی باشد. لذا دانه پاشی تجزیه کنندگان فعال به شرایط محیط زیسوتی بسوتگی    افزایش یا غنی سازی زیستی می

ها در اکوسیسوتم هوای آلووده بوه چنودین       روارگانیسم های غیر بومی و کارایی تجزیه کنندگی آنک. استفاده از میخواهد داشت
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عامل بستگی خواهد داشت. برای مثال پارامترهای محیط زیستی معمول برای یک مکان انتخاب شده جهت تصوفیه زیسوتی از   

نقش مهمی را بازی می کنند. برای مثال شرایط محیط زیسوتی   ، کمیت و کیفیت مواد غذایی، دما pHی،جمله ، اکسیژن، شور

 pHمربو  به سایتی که می بایست پاالیش شود نقش کلیدی را در یک برنامه موفق زیست پاالیی بوازی موی کنود. همینطوور     

ای نمکوی( یوا   هو  بویژه بورای بواتالق  اضافه شده )های  مات میکروارگانیسممی است که می بایست بر اساس الزاسایت فاکتور مه

ها به چرخه های جذر و مدی، شوری، یا شرایط اولیگوتروف بسیاری از محیط زیست هوای سواحلی در    سازگاری میکروارگانیسم

 ن ر گرفته شود. 

نشان داده شده  1 های نفتی را تضمین می کند. چنانچه در شکل ازی تجزیه کامل و سریع هیدروکربنحفظ شرایط هو

که واکنش های بین سلولی کلیدی آنزیموی را بوسویله عمول     دن اولیه بوسیله اکسیژن صورت می گیراست. فرآیند اکسیداسیو

کند. طرق تجزیه متفاوت منجر به بروز متابولیسم میانجی بطور مختصر چرخوه توری کبوکسویلیک     کاتالیتیکی خود  تقویت می

های پیشرو رخ می دهود. در طوول دو دهوه گذشوته     اسید می گردد. رشد سلولی و سنتز بیولوژیکی بیومس از طریق متابولیت 

های آلوده دریایی بوده است. ترکیب پیچیده نفت خام کوه اغلوب از هوزاران     زیست پاالیی بخشی از برنامه بازیابی کارا در سایت

تخلیوه   .  بوا سازدتصفیه آن را مشکل می  ( کو آسفالت می باشد ، آروماتیک، رزینترکیبات اشباعشامل )ترکیب تشکیل شده 

ز اثورات و تغییورات فیزیکوی، بیولووژیکی و     مجموعه ای ا کهها در معرض هوازدگی قرار می گیرند نفت به درون دریا هیدروکربن

و این امر دلیل آن است که مولکول های اولیه که در محیط زیست دریایی تجزیه موی شووند    بدنبال خواهد داشتشیمیایی  را 

. همچنین ترکیبات آروماتیک یوک، دو و سوه   شود را شامل می معموال هیدروکربن های اشباع که وزن مولکولی کوچکتری دارند

د ترکیبات آروماتیک تند. با این وجودارا هس را تیتجزیه زیس یتر محیط زیست های دریایی فراوان بوده و کامال قابله ای دحلق

موواد آسوفالتی و رزینوی     ،حلقه سرسخت بوده و کامال به تجزیه زیستی مقاومند. از میان فراکشن های نفتدارای بیش از چهار 

هیودروکربن و  . مواد مغذی بویژه نیتوروژن و فسوفر نقوش مهموی را در تجزیوه      دهند می را تشکیلرکیبات با وزن مولکولی باال ت

هوای   کروارگانیسوم ، رشود و فعالیوت می  روژن و فسفر در دسترس در آب دریوا زیست پاالیی بازی می کنند. کمیت و کیفیت نیت

تجزیه کننده هیدروکربن اغلب در محیط زیست دریا را تحت تاثیر قرار می دهند. این مواد مغذی بعنوان کوود در یوک محویط    

با وجود اینکوه بسویاری از میکروارگانیسوم    اید. تواند تجزیه زیستی لکه نفتی را تحریک نم می دریایی آلوده به نفت عمل کرده و

هایی که قادر به تجزیه ترکیبات نفتی هستند ایزوله و جداسازی شده اند. تنها تعداد اندکی از آنها مورد آزموایش قورار گرفتوه و    

 Alcanivorax sppموفق گزارش شوده اسوت. بورای مثوال بواکتری      الیی آلودگی نفتی در دریا ااربرد آنها در راستای زیست پک

های دریایی آلوده به نفت مورد استفاده قرار گرفته است و کاربرد آن در مطالعوات تجزیوه زیسوتی موفقیوت      بارها برای زیستگاه

ک رشود باکتریوایی و   برای تحری آمیز گزارش شده است. فرآیند کود دهی در محل از طریق غنی سازی بوسیله نیتروژن و فسفر

 ا امری مفید است. هها توسط آن زمان افزایش تجزیه زیستی هیدروکربنهم

های دریایی بوسیله عواملی چون شوری و دما تحت تاثیر قرار می گیرد. این پارامترها  تجزیه زیستی نفت در اکوسیستم

دهنود. از زموان    ها را تغییر می و ویسکوزیته آالینده بر روی فیزیولوژی و ساختار جوامع میکروبی موجود تاثیر گذاشته و حاللیت

هوای اخیور، کواهش چشومگیری در پتانسویل متوابولیکی و تنووع         شدت گیری اثرات محیط زیستی مخرب در دریاهوا در سوال  

ا های تجزیه کننده نفت مشاهده شده است. همچنین اثر بازدارندگی عامل شوری در تصفیه آروماتیک هوا در مقایسوه بو    باکتری

ترکیبات آلیفاتیک  بصورت چشمگیری مشاهده شده است. در این زمینه می توان بوه نمونوه ای از مطالعوات صوورت گرفتوه از      

هوا در تجزیوه بنوزن، تولووئن،      قبیل جداسازی باکتری های شورپسند از یک مرکز تولید نفت در اوکالهاما و ظرفیت این باکتری

% و همچنین مطالعه صورت گرفتوه در خصووص  تجزیوه زیسوتی ترکیبوات      20ری ( در شرایط  شوBTEXاتیل بنزن و زایلن )
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های خلیج فارس در سواحل عربستان سعودی اشاره نموود. تحقیوق موذکور     های متفاوت بوسیله میکروارگانیسم نفتی در شوری

 IPIECA2015)های آلوده به نفت را نشان داد.  ها در محیط زیست افزایش و توسعه پتانسیل زیست پاالیی این میکروارگانیسم

 and paniagua et al 2015) 

 

 بیوسورفاکتانت چیست؟

)آب گریوز( و   وفوبرهوا هسوتند کوه دارای دو بخوش هیود      ها ترکیبات آلی تولید شوده توسوط میکروارگانیسوم    بیوسورفکتانت 

با تشکیل میکروامولسیون، داده، توانند کشش سطحی و بین سطحی بین مایعات را کاهش  )آب دوست( هستند و می هیدروفیل

مورد توجه قرار  2394ها در سال  انحالل هیدروکربنها با  اکتانتای نامحلول را در خود حل کنند. در ابتدا بیوسورفه هیدروکربن

کواظمی درسوانکی   یابود )  موی ی و دارویی بیشوتر توسوعه   های نفتی ، غذای تند و هر ساله کاربردهای آنها مخصوصا در زمینهگرف

ها سنتز می شووند کوه بعنووان بیوسوورفاکتانت طبقوه       بوسیله میکروارگانیسم ها و ساختارهای متنوعی از متابولیت گروه (.934

یی سوت پواال  های دریایی تولید موی شووند عوامول زی    له برخی از میکروارگانیسمبندی می شوند. بیوسورفاکتانت هایی که  بوسی

تنش  بوسیله ایون  محسوب می شوند. بدلیل کاهش سطح و در محیط زیست دریایی  در آلودگی نفتیهیدروکربن های موجود 

های بالقوه در راستای بازیابی نفوت بووده و    ها گزینه های هیدروکربنی این متابولیت های آبی و مخلو  ها در هردو محلول مولکول

( 3پاالیی محیط زیست دریایی آلوده بوه موواد نفتوی موورد توجوه قورار گرفتوه اسوت )شوکل           بطور عملی نقش آنان در زیست

(Roling etal 2017). 

 ها ها در تجزیه هیدروکربن نقش بیوسورفاکتانت

ها می تواند فرآیند زیست پاالیی  را از طریق امولسیون سازی، محلول سازی و متحرک سازی افزایش  کاربرد بیوسورفاکتانت

 CMC (Critacal Micelle concentration)دهد. مکانیسم متحرک سازی در غل ت های زیرغل ت میکروسکوپی بحرانی یا 

ها تنش سطحی بین سیستم های هوا و آب و خاک و آب را کاهش می دهند.  هایی بیوسورفاکتانت دهد. در چنین غل ت رخ می

گیرد. در این غل ت ها مولکولهای بیوسورفاکتانت در  ی بیوسورفاکتانت فرآیند محلول سازی جای میبرا CMCدر باالی سطح 

کنند. مولفه های  شکل دادن یا ساخت ریز واره ها که حاللیت نفت را به شکل چشمگیری افزایش می دهد همکاری می

، آسفالت ها، آلکان ها و سیکلوآلکان ها ، رزین هاعبارت از آروماتیک ها (HOCs)  گوناگون از ترکیبات آلی هیدروفوبیک

فرآیندهای تجزیه زیستی  . 2شکل 

 نفت در محیط زیست دریا
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را از طریق مکانیسم های زیر افزایش دهند: که عبارت از حمل  HOCsهستند. بیوسورفاکتانت ها می توانند دسترسی زیستی 

رفاکتانت ها با ه ها از فاز جامد که این مکانیسم شامل بر بسیاری از فرآیند ها مانند همکنشی سوو نقل تسهیل شده آالیند

های واحد بیوسورفاکتانت، بهبود حاللیت آشکار آالینده ها و امولسیون سازی فاز هیدروکربن ها، واکنش آالینده ها با مولکول

. برای مثال در بحث به میکروارگانیسم ها کمک می کنندها  کتانتغیر مایع آالینده های مایع می باشد. در حقیقت بیوسورفا

موجب کاهش راه انتشار بین ع شده با آالینده ها جذب سطحی شوند آلودگی خاک بیوسورفاکتانت ها که به مرات خاک اشبا

 . (3شوند )شکل  میسایت های جذب سطحی و فرایند جذب بیولوژیکی بوسیله میکروارگانیسم ها 

 

 کانیسم های حذف هیدروکربن ها بوسیله بیوسورفاکتانت هام 3شکل

( بطوور کلوی اضوافه    1و فلزات سنگین نتایج ارزشمندی را نشوان داده اسوت. )جودول    HOCsکاربرد بیوسورفاکتانت در تجزیه 

بیوایوجمنتیشون  می شود که دارای نقش حیواتی در جهوت یوک     HOCsنمودن سورفاکتانت میکروبی منجر به بهبود حاللیت 

، ترکیب هیدروکربن ها، دموا و  pH، مواد مغذی غیر آلی، آب ، ودگونه های میکروارگانیسم موجه موثر می باشد. فرآیند تچزیه ب

 (.Usman 2016دسترسی اکسیژن بستگی دارد )

 انواع مختلف بیوسورفاکتانت که در طول فرایند زیست پاالیی تولید می شوند. . 1جدول 

 گروه بیوسورفاکتانت ها میکروارگانیسم ها کاربرد ها

افزایش زیست پاالیی هیدروکربن ها در خاک و محیط 

 زیست دریایی

Nocardiopsis sp. 

Arthrobacter sp. 

Corynebacterium sp. 

R. wratislaviensis BN38 

 

 

Glycolipid 

 افزایش

 رسوباتبی نفت و حذف فلزات سنگین از بازیا

 
Bacillus licheniformis 

Bacillus subtilis 

N. alba strain MSA10 

 

 

Lipopeptides 

 

  تثبیت هیدروکربن در امولسیون های آبی
Saccharomyces cerevisiae 

 Candida lipolytica 

 

Polymeric biosurfactants 

 

  باکتری ها نسبت به فلزات سنگین مقاومتافزایش 
Acinetobacter sp. 

Rhodococcus erythropolis 

 

 

Fatty acids 
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 بحث و نتیجه گیری  

دارد که از آن  های مختلفی برای زدایش و تصفیه آب دریا آلوده به مواد نفتی وجود انچه در این مقاله توضیح داده شد، روشچن

دیسپرسنت هوا را نوام   های شیمایی از جمله استفاده از  روشاز جمله اسکیمرها و های مکانیکی و فیزیکی  جمله می توان روش

برد که هر یک علیرغم کارایی موجبات آلودگی های ثانویه در محیط زیست را فراهم می نمایند. لذا روش بیولوژیکی یوا زیسوت   

پاالیی از طریق باکتری های نفت خوار اگرچه زمان زیادی را جهت پاالیش بخود اختصاص می دهند مصداق بارز زیست فناوری 

آنها درک عمیق از اکولوژی و اهتمام به رویکرد سیستمیک در مدیریت سوانح نفتی و مقابله با آلوودگی ناشوی    بوده و استفاده از

 دهد.   از آن را نشان می

 منابع  

بررسوی   علی ابوالحسنی سورکی جداسازی یک باکتری هالوتولرانت نفت خوار و 1395غالمحسین ابراهیمی پور, مریم امینیان,

  اثر فاکتورهای محیطی در تجزیه زیستی نفت خام به من ور حفظ محیط زیست

جداسوازی و شناسوایی فیلووژنتیکی     نژادسوتاری طواهر   ,راشدی حمیود  ,*م اهراسدی مهناز ,آرش اسدی راد محمدحسین  

 نطقه کارون اهوازباکتری های بومی نفت خوار از خاک م

  

ه بیوسوورفاکتانت از  جداسازی باکتری های نفت خوار تولیود کننود   1383  ابوالحسنی سورکی علی ,ابراهیمی پور غالمحسین

    بر مصرف نفت PH خلیج فارس و بررسی اثر

ویه مایکوباکتریوم جدا شوده  وسیلة دو س تجزیة بیولوژیکی نفت خام به 2933 پور غالمحسین ابراهیمی ؛علی ابوالحسنی سورکی
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Abstract  

Marin environment is a dynamic and diverse network of species and habitats which is associated with 

human life and activities through different levels. One of the advantages due to marine ecosystems is 

oil as a none renewable natural resource that we extract and transport it. Oil transportation from 

production source to consumption area  increases risk of incidents like oil tanker crashes and oil 

offloading to the sea and is accompanied  with consequences  like marine water oil pollution and 

accidents like extensive distraction of marine ecosystems. Oil pollution remediation through 

biodegradation is a symbol of biotechnologyhk, which has dramatically considered for hydrocarbon 

removal from polluted sites especially marine environment, as a result of limitations associated with 

the mechanical, physical and chemical treatment methods. Biodegradation through natural colonies of 

bacteria is a represent of an initial mechanism which the oil and other hydrocarbon pollutants can be 

treated biologically and ultimately transformed and removed from the environment. This review paper 

is aimed to describe oil pollution removal by using  bioremediation. This article has mentioned at the 

end that utilization of such a method is a sign of comprehensive ecological insight and embedding  a 

systematical approach in management and combating with the oil accidents and its phenomenon like 

oil pollution .  

 

Keywords: Oil pollution , Biodegradation, Microorganism, Biosurfactant  
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 چکیده

برای کنترل . باشد ا محدودیتی برای تولید آبزیان میه شیوع بیماریترین صنعت تولید مواد غذایی است.  پروری به عنوان سریع آبزی

، ها باکتری افزایش مقاومت است که موجب شدهاستفاده  پروری آبزیها و مواد شیمیایی زیادی در صنعت  بیوتیك آنتیها  بیماری

ه این ب .شوند می آبزی بدن ها در سمی آن تجمع موادآلودگی محیط زیست و  ،بدن به داروها، مقاومت متوقف شدن سیستم ایمنی

از  تفادهاسامروزه  .است ها نیاز بیوتیك موادی غیر از آنتی بهها  برابر بیماریها و پیشگیری از بروز آن در مقاومت باال بردن برای منظور،

از اهمیت  را افزایش دهد هادر برابر بیماری و مقاومت ایمنیکه بتواند  جیره غذایی به عنوان بخشی از گیاهان مانند مواد طبیعی

ساحلی، در مناطق باشند. گیاهان حرا به صورت اجتماعات گیاهی  حرا میگیاهان  از این منابع باارزش یکی .باالیی برخوردار است

حضور  نگلهای حرا درنوار ساحلی خلیج فارس ودریای عمانجدر ایران  دارند.رویش  جزو مدی نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری

بخشند  ی بوده، اشتها را بهبود میبه علت داشتن ترکیبات فعال دارای خاصیت ایمنی، ضد میکروبی و ضد ویروس گیاهان این دارند.

ک ایمنی و به عنوان محر مقاله بر استفاده ازگیاهان حرا این لذا درایدارتری در درمان آبزیان باشند. تر و پ جایگزین ارزانتوانند  و می

 شد.   اشاره خواهد پروری در آبزیکنترل عوامل بیماری زا 

 

 : گیاهان حرا، ایمنی، آبزیان، بیماریکلیدی کلمات

 

 مقدمه

در هفت دهه اخیر  هم تولید غذای مورد نیاز بشر است وهای م بوده به طوری که، یکی از بخشپروری در جهان در حال رشد  آبزی

 0209میلیون تن در سال  072میالدی، به مرز  0592میلیون تن در اوایل دهه  02و از حدود   صورت مستمر افزایش داشته به

)زیارتی و  شود  پروری پاسخ داده نیمی از تقاضای غذایی جهان با آبزی 0202در سال  کند میبینی  پیشسازمان فائو  .است رسیده

کافی مواد غذایی برای مصرف جمعیت جهانی که بر اساس پیش بینی فائو تا سال تأمین یك نگرانی عمیق در (. 0950 همکاران،

پروری دریایی در سطح بسیار  بنابراین نسل آینده به توسعه آبزی .(Miller, 2008رسد وجود دارد. ) نفر می میلیارد 50به  0292

 (.Marra, 2005) تری نیاز دارد وسیع

پروری مدرن دارد و مصرف بهتر غذا به طور مستقیم بر روی پایداری محیط زیست  یك را در آبزی ی غذا اهمیت درجه 

شود که مواد  پایدار است و این هدف در صورتی محقق می پروری قیمت غذا یك بعد حیاتی در آبزی کردنکم  گذارد. تأثیر می
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قیمت با ارزان قیمت جایگزین شوند بدون اینکه کیفیت و میزان تولید تغییر کند و تهدیدی برای محیط زیست ایجاد  غذایی گران

تواند یك نقطه اتکا باشد  می های غذایی با حداقل فشارهای اکولوژیکی ها، فرمول نشود. بنابراین برای برطرف کردن این نگرانی

(Chakravartty, 2015). ها و  بیوتیك صنعت است. به این منظور، آنتیاین ها یکی از مهمترین ارکان موفقیت  پیشگیری از بیماری

مواد شیمیایی و (. Jayaprakas and Sambhu, 1996) ه استاستفاده شد پروری آبزیمواد شیمیایی زیادی در صنعت 

شوند همچنین باعث باال رفتن مقاومت  باعث افزایش مقاومت بدن به داروها و متوقف شدن سیستم ایمنی میها  بیوتیك آنتی

برابر  در مقاومت باال بردن بنابراین برای. شوند ها، آلودگی محیط زیست و باقی ماندن بقایای سمی آنها در بدن آبزی می باکتری

 .(Hoffmann et al., 2003) ها نیاز است که ارزان قیمت هم باشند بیوتیك ر از آنتیموادی غی بهها و پیشگیری از بروز آنها  بیماری

این سوال مطرح است که با توجه به نیاز روز افزون بشر به منابع غذایی پرورشی دریایی بویژه میگو و ماهی، ترکیباتی وجود دارند  

ها بتوان بر مشکالتی چون قیمت و کیفیت غذا، کیفیت  ه از آنکه به محیط زیست و مصرف کنندگان آسیبی وارد نکنند و با استفاد

های عفونی در آبزیان غلبه کرد. برای رسیدن به جواب سوال فوق،  برابر بیماری گوشت، بهبود سیستم ایمنی و افزایش مقاومت در

اند. از جمله اینکه تعداد زیادی از تولیدات گیاهی دارای اثر ضد  امتحان کرده غذایی آبزیان  ی محققین ترکیبات مختلفی را در جیره

و این کارها را بوسیله ترکیباتی مثل آلکالوئیدها، فالنوئیدها، روبی هستند و اثر ضد میکاسترس، محرک رشد، محرک ایمنی 

تولیدات گیاهی به  .(Sivaram et al., 2004)اند  های مخصوص انجام داده ها، ترپنوئیدها، استروئیدها و روغن ، فنولیكها رنگدانه

ها از راه غذا به موجود داده  ثر هستند، بسیاری از آنها مو شوند، گران نیستند، روی دامنه وسیعی از پاتوژن راحتی جذب می

باقی ها در بدن موجود  بیوتیك شوند که روش بسیار راحتی است. این ترکیبات قابلیت تجزیه شدن هم دارند و مانند آنتی می

 .(Kumar Bairwa, 2012)مانند  نمی

است.  وده و باعث افزایش حجم تولید شدهآمیز ب هی در غذای آبزیان پرورشی موفقیتاستراتژی استفاده از تولیدات گیا 

حبوبات، بقوالت، اند از جمله سویا، کانوال، پودر و روغن آفتابگردان، پودر گلوتن ذرت،  پروری به کار برده شده گیاهان زیادی در آبزی

استفاده از ترکیبات گیاهی در ی  تحقیقات مختلفی نیز در زمینه .روغن پالم، پودر سیر، پودر و روغن بادام زمینی، سیاه دانه و غیره

حرا  ان. گیاهندسته حرا اناهان باارزش در این زمینه گیاهیکی از گی .(Citarasu et al., 1998) است انجام گرفته آبزیان  ی تغذیه

آبزیان پرورشی مد نظر قرار ه می تواند جهت بکارگیری در غذای باشد ک ر دسترس و با ارزش غذایی باال میاز جمله منابع ارزان، د

پراکنش  جنوبی درجه 20 تا شمالی درجه 92 عرضهای حدفاصل گرمسیری نیمه و نواحی گرمسیری در مانگرو های جنگل گیرد.

 باشد کوچك، الروماهیها و میگوها میجنگلها غنی از مواد آلی بوده و محل مناسبی برای زیست انواع سخت پوستان  بستر این .دارند

(Wafar, 1997).  

 وعصاره( در اسانس گیاهان حرا )پودر، از حاصل مختلف های فرآورده کاربرد پتانسیل ی مروری، معرفی مقاله این از هدف 

قارچ  ویروس، بیوتیك )ضدباکتری، آنتی ایمنی، سیستم محرک افزایش بقا، بیماری، دربرابر مقاومت ایجاد عوامل عنوان به پروری آبزی

 باشد. می شیمیایی داروهای و رایج ترکیبات برای مناسب جایگزین انگل( و و

 

 ی گیاه حراخواص متابولیت

، مواد معدنی و ترکیبات فعال ها ها، ویتامین کربوهیدراتها،  ها، چربی ریشه، ساقه، برگ، گل و میوه گیاهان حرا حاوی پروتئین 

یبات شیمیایی و زیست فعال حرا (. ترک(Bandaranayake, 2002شود  وان غذا و دارو از آن استفاده میزیستی هستند که به عن

غذایی و دارویی استفاده اکسیدان و ضد التهاب و در ارتباط با مواد  توانند به عنوان عوامل ضد میکروبی، ضد سرطان، آنتی می
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 در طب سنتی گیرد مورد استفاده قرار می سل ، هپاتیت، جذام، تب و غیره هال،برای درمان اس . (Dhayanithi et al., 2013)شوند

ها غنی  . بستر این جنگل(Fowl et al., 1993شود ) های پوستی استفاده می برای درمان بیماریA. Marina برگ، میوه و پوست از

باشد. درختان حرا در محدوده  ها و میگوها می ماهی پوستان کوچك، الرو مناسبی برای زیست انواع سختاز مواد آلی بوده و محل 

های مجاور  گاه زیستها چرخش غذایی در اکوسیستم حرا و  کنند که از تجزیه الشبرگ زیستی خود مقادیر زیادی الشبرگ تولید می

هفت نوع انواع اسیدهای آمینه است که تا از  حاوی هفده stylosa Rhizophora حرای برگ(. Wafar, 1997) کند را تقویت می

برگ حرا حاوی انواع مختلفی از عناصر . (song et als., 2008) % از کل اسید آمینه می باشد02باشد و داری  آن ضروری می

  (Kannappan et als., 2012). ته برای انسان ضروری اسکمیاب است ک

 

 زا  عوامل بیماری تاثیر گیاهان حرا بر

است.  امل بیماری زا و علوم پزشکی بودهاست، بیشتر در زمینه عو شدهمطالعاتی که در داخل کشور روی ترکیبات گیاهان حرا انجام 

ی گرم مثبت هابر باکتری A.marinaشاخه گیاه حرا گونه ی  باکتری حاصل از عصاره از جمله این مطالعات می توان به فعالیت ضد

و   Alternaria alternataهای ارگانیسم کرومی(، گزارش اثرات مثبت ضدقارچی عصاره این گیاه بر 0951)کفیل زاده و همکاران، 

Penicillium citrinum  ،و اثر ضدمیکروبی عصاره گیاه حرا (0950)علیزاده بهبهانی و همکارانA.marina   میکروبر 

( 0950همکاران، )علیزاده بهبهانی و  Penicillium digitatumو  Staphylococcus aureus ،Escherichia coliارگانیسمهای 

 روی بر حرا گیاه آبی و اتانولی های عصاره جهشی ضد خواصبه بررسی  0950کرمی و همکاران در سال  همچنین اشاره کرد.

 فعال ترکیبات حاوی است ممکن حرا گیاه برگ ی عصارهپرداخته و دریافتند  022TA موریوم یافته سالمونالتیفی جهش باکتری

 توانند می زیستی غیر و زیستی های استرس احتماالً و شود می یافته جهش باکتری در جهش از ممانعت موجب که باشد زیستی

 Kopasanda Chromolaena حرایبرگ ی دیگری  در مطالعه .دهند قرار تاثیر تحت را برگ های عصاره جهشی ضد پتانسیل

odorata L  ضد باکترییك به عنوان harveyi v. ( درپست الرو میگو ببریPenaeus monodon )عنوان شد (Harlina et al, 

2015). Syafti  از عصاره ی برگ  0207در سال و همکارانSonneratiaalba  برای مبارزه با بیماریIce- Ice ی هادر جلبک

می توانند باکتری را از بین  ها، نتایج نشان داد تمام غلظتکردندمیلی گرم بر لیتر استفاده  0222، 9222، 0922ی هادریایی با غلظت

وئید، استروئید و فالونوئید بوده که قادر به جلوگیری از رشد نتریپببرند و عنوان کردند برگ مانگرو حاوی آلکالوئید، ساپونین، تانن، 

 است. Ice- Iceماری باکتری در ارتباط با بی 5

 

 ایمنی سیستم محرک عنوان به گیاهان حرا

 و کنترل برای دارو و به عنوان است یافته افزایش اخیر دهه چند در ایمنی سیستم محرک عنوان به گیاهی های عصاره از استفاده 

بر تکثیر ی گیاه حرا  ی برگ و ساقه عصاره شود. بکار گرفته می شیمیایی داروهای برای جایگزینی عنوان به آبزیان های بیماری درمان

های نقص ایمنی  گیاهی و درمان بیماری أیی با منشزایی آنها موثر بوده و برای ساخت داروها ها و عدم جهش و رشد لنفوسیت

ایش ( برفعالیت ضد میکروبی و افزSonneratia caseolarisی حرای ) اثر عصاره (.0959)خواجه زاده و بهبهانی، مناسب است 

، مورد بررسی قرار گرفت. انواعی از ترکیبات موجود در 0200در سال  Serrunoو  Avenido ایمنی میگوی ببری سیاه توسط

ی الکلی را به جیره ی پایه  ها و غیره. عصاره یدها، استروئیدها، استرولئه شناسایی شده، مانند: گلیکوزی برگ و شاخه این گیا عصاره

بار در روز تغذیه شد. نتایج  9خالص   ی ی جیره تغذیه کردند و جیره شاهد با پایهبار در روز میگوها را با آن  1و  9، 0اضافه کرده و 
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افزایش موجب  چنین هم ،ها ایجاد نشده ت تنفسی آننشان داد که میگوهای تیمار شده نسبت به میگوهای شاهد مشکلی در فعالی

ی برگ  عصاره گزارش کردند که 0209در سال  همکاران و  Dhayanithiها شده است. ت ایمنی بدن و کاهش بقای باکتریمقاوم

و  شده است های لکوسیت، افزایش فاگوسیتوز و در نتیجه افزایش ایمنی و بقا در ماهیان زینتی موجب افزایش میزان سلولحرا 

 های ناشی از سودوموناس فلورسنس، سودوموناس آئروژینوزا، ویبریو پاراهمولیتیکوس و ویبریو دارای پتانسیل برای کنترل عفونت

  Sudheerتوسط 0200در سال  wssvگیاه حرا را در میگوی ببری و تأثیر آن علیه ویروس  7ی  تأثیر عصارهاست.  آنگوئیالریم بوده

را  C.tagal عاری از ویروس بودند و  C.tagalی رار گرفت. نتایج نشان داد میگوهای تغذیه شده با عصارهو همکاران مورد بررسی ق

 در میگو عنوان کردند.  wssvبه عنوان یك پیشگیری کننده در برابر عفونت

Dhayanithi  ویبریو برگ حرا بر روی ایمنی، حفاظت و مقاومت در برابر بیماری ی ثیر عصارهأت 0209در سال همکاران  و v. 

alginolyticus  در ماهیAmphiprion sebae داده و با رژیم  های سالم را در چالش با ویبریو قرار را مورد بررسی قرار دادند. ماهی

تغذیه کردند. میزان بقا در ماهیان آلوده تغذیه شده با رژیم Avicennia marina  ی درصد از عصاره (2،0،0،1)غذایی مکمل حاوی 

است. در ماهیان  درصد بوده 02در گروه درمان نشده درصد بقا، در حالی که  72درصد  0در  ،درصد( 89و  82) درصد، 8و  1غذایی 

افزایش  8و  2های  قابل توجهی در هفتهطور درصد رژیم غذایی مکمل تغذیه شده بودند پارامترهای ایمنی به  1و  0ای که با  آلوده

بر روی  Rhizophora apiculataبرگ  ی تاثیر عصاره سالدر همان  همچنین است. وجب بهبود وضعیت ایمنی و بقا شدهیافته و م

داد قرار دادند. نتایج نشان مورد بررسی را  Vibrio alginolyticusپاسخ ایمنی ذاتی، میزان بقا و مرگ و میر در چالش با 

درصد موجب افزایش پاسخ ایمنی،  02و  9در دوزهای R. apiculata  ی برگ یه شده با رژیم غذایی حاوی عصارههای تغذ ماهی

بازماندگی چنین موجب بهبود رشد و  ی سه و چهارم شده و همهاافزایش لیزوزیم، فعالیت انفجار تنفسی، فعالیت فاگوسیتوز در هفته

 است. شده V.alginolyticusدرصد( در برابر  89تا  82)

به عنوان یك پیشگیری کننده و افزایش دهنده ی سیستم ایمنی، میزان را  (Sonneratia caseolaris) حرایی دیگر  در مطالعه 

( پست الرو میگوی سفید 0959حاجیان و همکاران در سال ) .(Agri-Business etal., 2012بیان کردند )بقا و رشد در میگو 

کردند. نتایج بدست آمده تغذیه  A. marinaی الکلی برگ گیاه حرا  غنی شده با عصاره یرا با آرتمیا Penaeus vanami غربی

  .و در نتیجه بهبود کیفیت پست الروها بوده است ی محیطیهامثبت در رشد، بازماندگی و تحمل به استرس ثیراتبیانگر تأ
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Abstract 

Aquaculture is the fastest growing food production industry. Disease outbreaks are constraint of 

aquaculture production.To control the disease, antibiotics and many chemicals have been used in 

the aquaculture industry to increase the resistance of bacteria, the immune system stopping, the 

body's resistance to drugs, environmental contamination and accumulation of toxic substances in 

the body of aquatic organisms. For this purpose, in oder to  increase resistance to diseases and 

prevent them it is necessary to use in non-antibiotics. Today, the use of natural materials such as 

herbs is very important as part of a diet that can increase immunity and resistance to diseases. 

One of these valuable resources is mangrovs. Mangrovs grow as tropical and subtropical areas in 

coastal vegetation communities. In Iran, mangrove forests are located in the Gulf Coast and the 

Omani Sea. These plants can improve the immunity, antimicrobial activity, appetite and provide 

antivirus characteristics due to the presence of active compounds and plants can therefore provide 

a cheaper and more sustainable alternative to chemotherapy Medicinal also has long been used as 

a remedy to treat ulcers and skin diseases. Therefore, in this article, the use of mangroves as 

immune stimulants and control of pathogens in aquaculture will be mentioned. 

Keywords: mangrove plant, immunological, aquatic, disease  

 

mailto:*akbarzadeh@ut.ac.ir


گاه رهزمگان – 6021ماه  بهمن 03و  92    دانش

 
 

052 
 

 ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری

 آبزیاندر پرورش به عنوان محرک رشد  حرا گیاهی تتأثیر مواد متابولی

 *کبری بابانژاد آبکنار، آرش اکبرزاده

 دانشگاه هرمزگانگروه شیالت، دانشکده علوم و فنون دریایی، 

 akbarzadeh@ut.ac.ir 

 

 

 چکیده

ها،  ی رشد در ساختار شیمیایی آن ها و عوامل تحریک کننده آبزیان به دلیل وجود متابولیت ی استفاده از منابع گیاهی در تغذیه

ی آبزیان نسبت به گوشت حیوانات پرورشی، غنی بودن از مواد مغذی و اسیدهای  علت ارزش تغذیه باشد. در حال افزایش می

کرد که به محیط زیست و مصرف کنندگان آسیبی وارد  آبزیان می توان از ترکیباتی استفاده ی در تغذیهاست.  3چرب امگا 

ها بتوان بر مشکالتی چون قیمت و کیفیت غذا، کیفیت گوشت، بهبود سیستم ایمنی و افزایش مقاومت  نکنند و با استفاده از آن

که در سواحل مناطق گرمسیری خصوص حرا  پروری به زیگیاهان مورد استفاده در آب در برابر بیماری های عفونی غلبه کرد.

بخشند و  د اشتها، رشد و بقای آبزی را بهبود نتوان باشند که می دارای ترکیبات فعال زیستی میرویند،  ونیمه گرمسیری می

و  marina Avicennia یبا توجه به اینکه در ایران دو گونه حرا تر و پایدارتری درغذای آبزیان باشند. جایگزین ارزان

Rhizophora mucronata به عنوان محرک رشد و محرک ایمنی در توان از عصاره، پودر و اسانس آنها  موجود است می

دارویی و   ی ارزش در زمینه به عنوان منبع ارزشمند از نظر داشتن مواد شیمیایی با تواند میگیاه حرا  کردآبزیان استفاده 

 پردازیم. می اندر آبزی ،حرا به عنوان محرک رشد گیاهمروری بر استفاده از ،این مقالهدر شود. کشاورزی در نظر گرفته

 

  ت، مواد متابولیآبزیانرشد، محرک حرا،  کلیدی: کلمات

 مقدمه

پروری دو برابر  میزان آبزی 3003تا  3003های مهم تولید غذای مورد نیاز بشر است. از سال  پروری یکی از بخش آبزی

 ,FAO) است ها تقریباً یکسان بوده % رشد داشته است. در حالی که میزان صید جهانی در این سال000 است یعنی شده

ی غذای دریایی، بدون اثر سوء روی محیط  توسعه ی های مناسب در زمینه با گسترش تکنولوژی، پرورش آبزیان و روش .(2014

باشد و کلیه  گوشت سفید آبزیان دارای ارزش غذایی بسیار باالیی می .(Thiessen et al., 2004) است زیست افزایش یافته

آمدند  چنین محققین این صنعت در صدد بر های خصوصی و دولتی و هم الن قسمتاندرکاران صنعت شیالت از جمله فعا دست

ان پرورشی گردند )صالحی، ی مناسب، سبب بهبود و افزایش کیفیت آبزی های جدید پژوهشی، از جمله تغذیه تا با انجام فعالیت

0330.) 

به  گیاهانی کلی باشند. بطور پروری داشته تر و پایدارتری برای شیمی درمانی در آبزی توانند جایگزین ارزان گیاهان دارویی می 

متعددی  خواص دارای مواد این که شود می ذخیره و ساخته ای ویژه مواد ها آن پیکر در که شوند می شناخته دارویی گیاه عنوان

 .گردد ذخیره غیره و میوه برگ، ساقه، ریشه، مانند گیاه از مختلفی های اندام در است ممکن نظر موردی  مؤثره هستند. ماده

شوند )مثل  می ساخته گیاه در ثانویه های متابولیت عنوان به که شیمیایی ترکیبات داشتن به توجه با گیاهان دارویی
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ضد  ضد ویروس، ضد باکتری، قبیل از زیادی غیره( خواص و ها کینون فالونوئیدها، ها، ترپن آلکالوئیدها، گلیکوزیدها، ترپنوئیدها،

 بر دارویی گیاهان اثر بر مبنی هایی گزارش پرورشی پوستان سخت و ماهیان باشند در می دارا را رشد و محرک انگل ضد قارچ،

 دارد وجود (استرس و انگل ویروس، )باکتری، ضد خواص منی،ای سیستم تحریک وزن، افزایش محرک رشد، اشتها، تحریک

(Reverter et al., 2014). ها، ساپونین ها، تانن ترپنوئیدها، آلکالوئیدها،مثل  فعالی مواد وجود به علت خواص این 

ستفاده از گیاهان دارویی و ا باشد. می گیاهان دارویی در روغنی های و اسانس استروئیدها ها، فنولیک گلیکوسیدها، فالنوئیدها،

های  عصارهو است.  افزودن مواد غذایی امن بررسی شده  ی به عنوان بخشی از تالشهای جاری برای توسعه ی آنها قبالً عصاره

بهبود هضم و در دسترس بودن مواد غذایی و در نتیجه افزایش ضریب تبدیل غذایی و سنتز پروتئین باالتر را نشان  ،گیاهی

استراتژی استفاده از تولیدات گیاهی در غذای آبزیان پرورشی موفقیت آمیز بوده و باعث  (Citarasu, 2010). داده است

اند از جمله سویا، کانوال، پودر و روغن آفتابگردان،  شده پروری به کار برده است. گیاهان زیادی در آبزی افزایش حجم تولید شده

استفاده از  ی تحقیقات مختلفی نیز در زمینه .لم، پودر و روغن بادام زمینی و غیرهپودر گلوتن ذرت، حبوبات، بقوالت، روغن پا

  (Panda et al., 2009). میگو انجام گرفته است ی ترکیبات گیاهی در تغذیه

 به Rove انگلیسی یک لغت و معنای درخت به Mangue پرتغالی لغت منشأ گرفته از ترکیبی از یک  )حرا( مانگروکلمه  

 در نواحی حرا های جنگل.(Shelar et al., 2012) جنس می باشند 00خانواده و  03است و تقریبا شامل  بیشه معنای

 01پراکنش دارند. وسعت جهانی بین  جنوبی درجه 30 تا شمالی درجه 30 عرض های حد فاصل گرمسیری نیمه و گرمسیری

که در نواحی مختلفی از جنوب و شرق آسیا، استرالیا، آمریکا، غرب آفریقا و خاور میانه دیده  اند میلیون هکتار تخمین زده 01تا 

  ایران در سواحل و جزایر خلیج فارس و دریای عمان واقع شده حرایجنگل های  (.0310شوند )صفا ایسینی و همکاران،  می

تشکیل   .mucronata Rچندل  و .marina A گونه ن از دوایرا جنگل های حرای اند. که ازخلیج گواتر تا خلیج نایبند گسترده

 (.0331)صفیاری،  اند شده

 

 گیاه حرای تمتابولی ترکیبات 

های  توان به این موارد اشاره کرد: الکل این گیاه وجود دارد که می های ها و گونه جنس مشترکی درشیمیایی ترکیبات 

های کاروتنوئید، اسیدهای چرب، اسیدهای  ها ، هیدروکربن فرومون ،ها کربوهیدراتآلیفاتیک، اسیدهای آمینه، آلکالوئیدها، 

ها.  ها و ترپن ها، گلیکوزیدها، تانن ترپن ها، استروئیدها، تری اسیدهای چرب آزاد، استروئیدهای فروبل، فنول ،چرب اشباع نشده

های آلکالوئیدی و ساپونینی و سایر موارد در صنعت پزشکی و صنایع مدرن  دارای ترکیبات دیگری مثل صمغ و چسب

متابولیسم هستند و برای خود  ی ها محصوالت اولیه و کربوهیدراتها  پروتئین باشند. مواد شیمیایی مثل اسیدهای آمینه، می

ی  ها، استروئیدها و ترپنوئیدها محصوالت ثانویه که موادی مثل آلکالوئیدها، فنولیک باشند در صورتی گیاه ضروری و حیاتی می

ای  به طور گستردهحرا  گیاهet al.,2013)   .(Revathiباشند دارویی و زیستی، مهم می ،متابولیسم هستند و از نظر سم شناسی

 ,.Prabhakaran et al). شود در طب سنتی از گیاه حرا جهت تسکین درد استفاده می .شوند می  کار برده برای طب گیاهی به

 (et al., 2001 دنباش است که دارای اثرات ضد سایتوتوکسیک، سرطانی و ضد توموری می چنین مشخص شده هم (2012

(Itoigawa. A.  marina  باشد. برگ حرای  دارای ترکیبات زیستی فعال بوده و دارای فعالیتهای مختلف بیولوژیکی می

stylosa Rhizophora از کل اسید 31باشد و داری  حاوی هفده تا از انواع اسیدهای آمینه است که هفت نوع آن ضروری می %

 از عناصر کمیاب است که برای انسان ضروری استبرگ حرا حاوی انواع مختلفی  (song et al., 2008).آمینه است

.(Kannappan et al., 2012) پوستان  ها غنی از مواد آلی بوده و محل مناسبی برای زیست انواع سخت بستر این جنگل

 کنند که از زیستی خود مقادیر زیادی الشبرگ تولید می  ی باشد. درختان حرا در محدوده ها و میگوها می کوچک، الروماهی
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تغییر در مقدار عناصر غذایی  .می کند های مجاور را تقویت گاه غذایی در اکوسیستم حرا و زیست ، چرخشالشبرگها ی تجزیه

های خالص از یک گونه نیز در مکانهای  ای که حتی در توده است به گونه در مطالعات زیادی به اثبات رسیده حرادر برگ 

مد بر توزیع عناصر غذایی مؤثر است و مناطقی  جزرو شود نیز این تغییرات گزارش میمختلف جزر و مدی و یا در امتداد ساحل 

 . (Wafar, 1997) که مدت بیشتری غرقاب هستند از میزان عناصر غذایی باالتری برخوردارند

که بتوان از  باشدهای رشد آبزیان می  شاخص ی زمینه گیاه حرا در مروری، معرفی پتانسیل استفاده از ی هدف از این مقاله 

 ثیر و پرورش آبزیان استفاده نمودفرآورده های حاصل از گیاه )پودر، عصاره و اسانس( در جهت به کارگیری در صنعت تک

 

 استفاده از گیاه حرا به عنوان محرک رشد

در فیلیپین توسط   Penaeus monodonمیگویرشد بر روی  ی به عنوان محرکه( Sonneratia caseolaris)اثر حرای 

Avenido و Serruno  (3003مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عصاره ،)حرا روی سرعت رشد و ضریب تبدیل  ی

 .مثبت می گذاردغذایی اثر 

رشرایط د P. monodon بر روی الرو میگوی Rhizophora apiculataبرگ حرای ی اثر غلظتهای مختلف از تجزیه 

ها شامل  ها بود. غلظت برگ ی تجزیه گرفت. مرگ و میر وابسته به اکسیژن آب و مرتبط با مقدار قرار تحقیقآزمایشگاهی مورد 

منجر به کاهش بقا و رشد میگو شد. درمقابل مقدار متوسط غلظت برگ  00و  00گرم بر لیتر بود. در غلظت  00و  00، 0، 0/3

باعث  ر اثرات مثبت بر رشد و بقای میگو داشت. در نتیجه مواد غذایی بدست آمده از برگ حراگرم بر لیت 00و  0حرا شامل 

  (Nga et al., 2006)شود.  کمک به بقای باالتر میگو و مقدار بیومس می

 .Rازبرگهای P. monodonبرای تعیین سطح قابل قبول بار بستر برگ حرا و تأثیر آن بر کیفیت آب و رشد و بقای میگوی  

apiculata،Avicennia officinalis Excoecaria agallocha  وAcacia auriculiformis  شاهد(، 0با غلظت های(

گرم بر لیتر به طور جداگانه در شرایط هوازی و بی هوازی استفاده شد. در شرایط بی هوازی همه  3و  0، 0/0، 30/0، 030/0

گرم بر لیتر بر  0برلیتر مردند. در شرایط هوازی برگ های مانگرو با غلظت گرم  0/0میگوها پس از دو روز در غلظتهای بیش از 

برگ وجود گذارد و تفاوت معنی داری در میزان رشد و بقای میگوها با انواع مختلف  میزان رشد و بقای میگوها تاثیر مثبت می

 .صورت گرفت 3000در  و همکار Hai در ویتنام توسطاین تحقیق  .نداشت

با  .Penaeus. indicos(، برروی ضریب تبدیل غذایی و رشد در میگوی 3000و همکاران )  Athithansکه توسطدر تحقیقی  

دارای انرژی باالتر و محتوای   A. Marinaانجام شد نشان داد که گیاه  A. officinalisو   A. Marinaهای حرا تغذیه از برگ

 پروتئین باالترمی باشد. 

در ایستگاه تحقیقاتی شیالت اندونزی P. monodon ی برخی از گونه های مانگرو بر روی بقای میگو اثر مواد آلی برگ و ساقه 

شامل: حرا از  هفت گونه یشاخه (، مورد بررسی قرار گرفت برگ و0333و همکاران ) Azwarتوسط 

R.apiculata،Acanthus ilicifolius  ،Sonneratia alba ،Rhizophora macronata ،A marinan، Xylocarpus 

granatum  وgymnorrhiza Bruguira  میگو اضافه کردند نتایج نشان داد  00هایی با تعداد  چرخ کردند به  اکواریومرا

افزایش وزن در تیمارهای تغذیه شده از برگ حرا باالتر از آکواریوم شاهد بدون حرا بود. همچنین از این حراها در تیمارها به 

% 30به  .R. macronataدارای بیشترین وزن و باالترین نرخ بقا در آکواریوم حاوی   A. marinanکهطور مجزا استفاده شد 

 رسید.

به عنوان  A. Marinaکه برگ  ه شدصورت گرفت نشان داد خرچنگها از انواع برگ حرا ی براساس تغذیهدر یک مطالعه که  

کند و کمک به رشد، بقا، دوره پوست اندازی خرچنگ ها و زیاد شدن عرض کاراپاس درآنها  یک غذای با کیفیت خوب عمل می
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تانن  و به علت برگبه ویژگی های فیزیکی و شیمیایی ترجیح این برگ نسبت به سایر برگها ممکن است مربوط  .می کند

 (.(Ravichandran and Kannupandi, 2004 پایین برگ و پروتئین بیشتر باشد

-PL از P. monodon بر روی الرو میگویTerminaila catappa های مختلف عصاره آبی برگ  مطالعه برای تعیین اثر غلظت

 0روز با غلظت های  01انجام شد. این آزمایش به مدت ( 3000) و همکاران در Ikhwanuddin توسط PL-20تا رسیدن به 3

بیشتر از گروه شاهد و  طور معنی داری گرم به میلی 3گرم از این عصاره صورت گرفت میزان بقا در غلظت  میلی 0و  3و  3و 

داری با بقیه تیمارها نداشت. نتیجه آزمون سمیت نشان داد که  دیگر تیمارها بود. نرخ رشد به جز تیمار شاهد اختالف معنی

سمی شدن  باعث میگو دارد اما غلظت باالتر الرو اندن و عملکرد رشدگرم اثر مثبتی بر روی میزان زنده م میلی 3غلظت 

 باشد. تواند مرگ و میر باالیی داشته شود و می می

Belal   ی حرا را جایگزین ذرت در غذای ماه ی دانه (،3000)در Valamugil seheliو  300، 000، 0چهار سطوح  کرد از

دارای گرم  300 سطح هفته بود. وزن نهایی در 00گرم و مدت آزمایش  0/0ها  کیلوگرم استفاده کرد. وزن ماهی برگرم  000

بیشتر از همه  000 سطح کمتر و درگرم  300 سطح کمترین مقدار و ضریب تبدیل غذایی درگرم  000 سطح باالترین و در

دار بین تیمارها نبود. با افزایش  بیشتر بود اما اختالف معنی 000 سطح در دار بودند. بقا با این که بود و دارای اختالف معنی

 ی سطوح دانه رطوبت، خاکستر و پروتئین ماهی افزایش یافت و چربی بدن کاهش پیدا کرد. نتایج نشان داد که  استفاده از دانه

 شود. میدر این ماهی  گرم باعث بهبود عملکرد رشد  300ح ا سطحرا ت

(، درکنیا 3003و همکاران ) Gatune توسط .indicos P و  P. monodonمیگوی یگ حرای چندل بر روتجزیه از بستر بر 

حرای کم عمق مورد پرورش قرار گرفتند. میگوها در هفته  در PL-15-25 هفته میگوهای با 1مورد مطالعه قرار گرفت. به مدت 

نسبت به میگوهای پرورشی   PUFAدارای سطح باالیی از اسیدلینولئیک ، اسیدلینولنیک و اسیدهای چرب غیر اشباع  0و 3

ستر برگ حرا در نهر که به عنوان شاهد بودند شدند. نتایج نشان داد که می توان در سیستم حرا با کنترل زمان اقامت در ب

 درصد رشد و درصد بقا را باال برد.

 Harpaz  ( نشان دادند که تغذیه0311و همکار ) میگوی Macrobrachium rosenbergii برگ از Catappa . T باعث

 بخشد. شود و وضعیت تغذیه را بهبود می افزایش میزان رشد در آنها می
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Abstract 

The use of plant sources in aquatic nutrition is increasing due to the presence of metabolites 

and growth-promoting factors in their chemical structure. The reason of nutritional value of 

aquatic products compares favourably with meat from farm animals are being rich in 

micronutrients and contain omega-3 fatty acids. In aquatic nutrition can be used to prevent 

harm to the environment and consumers and to overcome problems such as food prices and 

quality, meat quality, immune system improvement and increased resistance to infectious 

diseases. The research. The herbs used in the aquatic, especially mangroves that grow on 

tropical and subtropical, with active compounds can improve appetite, grow and survival in 

Aquatic can provide a cheaper and more sustainable alternative in aquatic food. Due to the 

fact that in Iran two species of mangrove Avicennia marina and Rhizophora mucronata are 

available, extracts, powders and essential oils can be used as growth promoters and immune 

stimulants in aquatic. Recommended that mangroves can be considered as a valuable source 

for chemical constituents with potential medicinal and agricultural values. In this article, we 

will review the use of mangrove as a growth promoters in aquatic. 

Keywords: mangrove, growth promoters, aquatic, metabolit materials 
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 های دریاییبا تاکید بر جلبک هاسنتز نانوذرات نقره با استفاده از میکروارگانیسم
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 چکیده

ها نانوذرات باشند، که یکی از مهمترین آنامروزه نانو مواد و محصوالت متقاوتی در زمینه نانو به صورت تجاری در دسترس می

و  های شیمیایی، مکانیکیمعموال نانوذرات فلزی با استفاده از روشنقره است، که در صنایع مختلف کاربرد بسیار زیادی دارد. 

می شود که ها جهت سنتز نانوذرات نقره از ترکیبات شیمیایی سمی استفاده میدر این روش، شوندسنتز می الکتروشیمیایی

ها بر محیط زیست به خاطر اثرات مخرب این روش. دنادی هم بر روی محیط آب و هم آبزیان داشته باشتوانند اثرات منفی زی

های جایگزین برای سنتز این نانومواد که با محیط زیست سازگاری بهتری داشته و سری روشیکو آبزیان، در حال حاضر 

روش زیستی و سنتز نانوذرات با استفاده از ها، یکی از این روش .رسدضروری بنطر می ،آلودگی کمتری ایجاد کنند

از  ،تالش شده است برای سنتز نانوذرات فلزی به جای مواد شیمیایی و سمی در این روشباشد. ها میمیکروارگانیسم

تا از آلوده شدن محیط زیست  ،که در طبیعت وجود دارند، استفاده شود های دریاییو جلبک ها و مواد گیاهیمیکروارگانیسم

  جلوگیری شود.

 فناوری نانو، بیوسنتز، نانوذرات نقره، میکروارگانیسم کلمات کلیدی:

 مقدمه

اند، که کاربرد این مواد در های نوین مهندسی شیمی اقدام به تولید نانومواد نمودههای اخیر با استفاده از تکنیکدر سال

نانوذرات باتوجه به خواص  (.Benjamin et al., 2011) فناوری نانو شناخته شده استمحصوالت و فرایندها، تحت عنوان 

محیطی مورد استفاده توانند در بسیاری از مطالعات بیولوژیکی و زیستفرد فیزیکی و شیمیایی که دارند میمنحصربه

نانوذرات نقره نیز اغلب به دلیل . (Liu, 2006) رو توجه زیاد دانشمندان و محققان را به خود جلب کرده اندو از این ،قرارگیرند

یکی از دالیل کاربرد گسترده این ذرات به دلیل خاصیت آنتی باکتریال و  گیردخواص ضد باکتریایی آن مورد استفاده قرار می

که  شود،باال به پایین و پایین به باال انجام می روشنانوذرات معموال با دو  تولید (. Soltani et al., 2009) این ذرات است

 ,Narayanan and Sakhtivel) باشدمیپایین به باال  هایتولید نانوذرات از طریق روش شیمیایی و زیستی جزو روش

محصول از طریق کنار هم آیند ولی در روش دوم در روش نخست ذرات طی مراحل آسیاب شدن به دست می، (2011

به خاطر سازگاری این روش با ها میکروارگانیسم نانوذرات نقره با استفاده از  تولیداخیرا  .آید تر به وجود می مواد سادهقراردادن 

توانند از طریق مسیرهای ها میدهد که بسیاری از میکروارگانیسممطالعات نشان می. محیط زیست، خیلی متداول شده است

انواع نانوذرات  زیستیدر حال حاضر با استفاده از روش های  ، بنابراینیرآلی تولید کننددرون سلولی و خارج سلولی نانوذرات غ

های خارج سلولی و درون سلولی با فلزی )طال، نقره، مس و...(، نانوذرات سولفیدی و نانوذرات اکسیدها و غیره را با روش
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ها( و همچنین با استفاده از مشتقات و جلبک گیاهان ،ها، مخمرهاها، قارچهای مختلف )باکتریاستفاده از میکروارگانیسم

های پاک، غیرسمی و قابل قبول در روشامروزه تولید نانوذرات با استفاده از اصول سنتز سبز و اند. بنابراین گیاهی سنتز کرده

ای بیولوژیک مورد های در تحقیقات پیدا کرده است بدین منظور انواع مختلفی از سیستمجایگاه ویژهمحیط )شیمی سبز( 

هدف از این مطالعه بررسی سنتز زیستی نانوذرات نقره و مکانیسم (. Xiangqian et al., 2011) گیرنداستفاده قرار می

 باشد.میهای دریایی ها با تاکید بر جلیکتشکیل آن با استفاده از میکروارگانیسم

 فناوری نانو و نانوذرات نقره

شود. معموالً منظور از  اطالق می ی کار با مقیاس نانوهای پیشرفته در عرصه کلی که به تمام فناوریای است  نانو واژه فناوری 

باشد. با کوچکتر شدن ذرات و عبور از وضعیت میکروذرات به نانوذرات، نسبت  می نانومتر 1 -111 مقیاس نانو ابعادی در حدود

 کنداند، غلبه پیدا میهایی که در داخل ذره قرار گرفتهیک ذره بر آنهای روی سطح یابد و رفتار اتمسطح به حجم افزایش می

(Schmid and Corain, 2003 .)دهند، ای که از خود نشان میدلیل خواص فیزیکی و شیمیایی ویژهنانوذرات نقره عمدتا به

 ،نوذرات نقره خاصیت ضد میکروبی داشتهنادر مصارف الکترونیکی، نوری، دارویی، بهداشتی و کاتالیتیکی کاربرد فراوان دارند. 

همچنین این  دند مورد استفاده قرار گیرنتوان می شیالت و و در صنایع مختلفی مانند نساجی، غذایی و کشاورزی، دامپزشکی

دارورسانی و در ارتوپدی و دندانپزشکی مورد  ،نانوذرات در حوزه پزشکی از جمله در ابزارهای پزشکی، سنسورهای زیستی

که به ابعاد کوچک در حد نقره در ابعاد بزرگتر، فلزی با خاصیت واکنش دهی کم میباشد، ولی زمانی. گیرنداستفاده قرار می

درصد افزایش می یابد، به حدی که می توان از آن جهت بهبود  99نانومتر تبدیل میشود خاصیت میکروب کشی آن بیش از 

نانوذرات ابعاد نانو بر متابولیسم، تنفس و تولید مثل میکروارگانیسم اثر می گذارد.  ها استفاده کرد. نقره درجراحات و عفونت

های گرم منفی که بر طیف وسیعی از باکتریطوری، بهنوع باکتری شناخته شده را از بین برده است 051تاکنون بیش از نقره 

  (.Percival et al., 2007) اردگذمیها اثر بیوتیکهای مقاوم به آنتیو گرم مثبت و همچنین باکتری

 هاسنتز زیستی نانوذرات نقره با استفاده از میکروارگانیسم

در روش نخست ذرات طی مراحل آسیاب  شود.انجام میباال به پایین و پایین به باال  یکردطی دو روطور کلی سنتز نانوذرات به

 ,.Tolaymat et al) آید تر به وجود می قراردادن مواد سادهمحصول از طریق کنار هم آیند ولی در روش دوم شدن به دست می

های روشبنابراین  ،شودشیوه از پایین به باال بیشتر برای روش های سنتزی شیمیایی و بیولوژیکی استفاده می(. 2010

ها، از بین این روشهر چند که . فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و ترکیبی زیادی برای سنتز انواع مختلف نانوذرات وجود دارد

های فیزیکی سنتز نانوذرات معموال نیاز به دما یا فشار روشولی در  ،باشندهای فیزیکی و شیمایی خیلی مرسوم میروش

استفاده از ترکیبات شیمیایی سمی در این روش ها سبب شده تا استفاده  در روش شیمیایی سنتز نانوذرات، .عملیاتی باال دارند

های کلینیکی، کشاورزی، دامپزشکی و شیالت به دلیل ناسازگاری و آلودگی محیط ویژه در زمینههپزشکی ب از آنها در زیست

های غیرسمی، قابل بنابراین توسعه روش های آبی با محدودیت مواجه شود.زیست و اثرات منفی آنها بر روی اکوسیستم

های ها در زمینهد نقش بسیار مهمی برای توسعه کاربرد آنتواناطمینان و سازگار با محیط زیست برای سنتز نانوذرات می

ها برای رسیدن به این هدف استفاده از زیست پزشکی، کشاورزی، دامپزشکی و شیالت را داشته باشد، یکی از گزینه
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ت به نانوذرات باشد. نانوذرات سنتز شده بوسیله فرایندهای آنزیماتیکی بیوژنیک نسبها در سنتز نانوذرات میمیکروارگانیسم

رغم های شیمیایی علیباشند. در روشتر و دارای اهمیت بیشتری میهای شیمیایی از چندین جنبه ارجحتولید شده با روش

های توان در زمان کوتاهی مقدار زیادی نانوذرات با شکل و اندازه مشخص را تولید کرد ولی در مقایسه با روشکه میاین

که ضایعات سمی خطرناکی باشند و مهمتر از همه اینناکارآمدتر و پرهزینه می ،ترپیچیدگی بیشتر، قدیمیبیولوژیکی، دارای 

باشند. فرایندهای آنزیماتیکی یا یبولوژیکی کنند که نه تنها برای محیط زیست بلکه برای سالمت انسان نیز مضر میتولید می

ذرات تولید شده  (.Xiangqian et al., 2011) باشندگارتر با محیط میتر و سازصرفه مقرون بههای شیمیایی نسبت به روش

-هبا این فرایندها دارای واکنش پذیری کاتالیتیک باالتر، ناحیه خاص سطحی بیشتر و تماس بهتر بین آنزیم و نمک فلزی ب

 بیولوژیکی میکروارگانیسمدر روش (. Bhattacharya and Mukherjee, 2008) باشدواسطه ماتریکس حامل باکتریایی می

-ههای تولید شده بهای فلزی را به فلز عنصر )فلز عامل اصلی( از طریق آنزیماز محیطش گرفته و سپس یون های هدف رایون

تواند بر حسب محل تشکیل نانوذرات به دو گروه خارج سلولی و داخل این روش می ،کنندهای سلولی تبدیل میوسیله فعالیت

-های میکروارگانیسم در حضور آنزیمها از نانوذرات به داخل سلولروش درون سلولی شامل انتقال یون .بندی شودسلولی طبقه

ها در حضور ها و احیاء یونهای فلزی بر روی سطح سلولباشد. سنتز خارج سلولی نانوذرات شامل به دام انداختن یونها می

  (. Zhang et al., 2011) باشدها میآنزیم

 دریاییی هانانوذرات با استفاده از جلبک سنتز

-های بین جزر و مدی و همچنین در مناطق کم عمق محدودههای دریایی جزو گیاهان پست بوده که عمدتا در محدودهجلبک

هایی که آب ندرت بر روی بسترهای شنی و گلی، در مکانای و بههای زیر جزر و مدی سواحل دریاها بر روی بسترهای صخره

های دریایی در مقایسه با بقیه سنتز نانوذرات فلزی با استفاده از جلبکدریا فاقد آلودگی و شفاف باشد رویش دارند. 

و  Singaraveluبرای اولین بار  (.Suriya et al., 2012) ها )باکتری، قارچ و گیاهان( کمتر کار شده استمیکروارگانیسم

را انجام دادند و مشخص  Sargassum wightiiنانوذرات طال با استفاده از جلبک دریایی  بیوسنتز 2112همکاران در سال 

های بیولوژیکی زمان انکوباسیون نسبتا کمتری نیاز دارد. گردید که سنتز نانوذرات با استفاده از این روش نسبت به بقیه روش

اسید آلژینیک مصارف زیادی در  ها وکاراگینان ،راز قبیل آگادلیل دارا بودن مواد مهم و با ارزش های دریایی بههمچنین جلبک

آرایشی و همچنین  -سازی و تهیه مواد بهداشتیسازی، الستیکسازی، رنگمانند کاغذسازی، نساجی، چرم مختلفصنایع 

های آنتی پسولها، کها، قرصتغذیه انسان، دام و طیور، تهیه کودهای آلی و در داروسازی و دندانپزشکی جهت ساخت شربت

های دریایی و در بحث بیوسنتز نانوذرات فلزی آلژینات سدیم استخراج شده از جلبک های اولیه دندان بیوتیک و تهیه قالب

و آگار استخراج  (Sangeetha et al., 2012; Sharma et al., 2012) کننده و پایدارکننده نانوذرات فلزیبعنوان عامل احیاء

. در بیوسنتر نانوذرات نقره مورد استفاده قرار گرفته استGracilaria dura (Shukla et al., 2012 )شده از جلبک دریایی 

حداکثر پیک  Sargassum angustifolium( در سنتز نانوذرات نقره با استفاده از جلبک 1991در مطالعه بیتا و همکاران )

با  تولید نانوذرات نقره های نقره واحیاء یون نانومتر مشاهده شد که نشان دهنده 110در محدوده  UV-Visجذب نانوذرات توسط 

  نانومتر بودند. 51/92باشد. نانوذرات تولیدشده دارای شکل کروی و با اندازه میاستفاده از عصاره جلبک سارگاسوم 
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 های دریاییجلبکوسیله بهمکانیسم تشکیل نانوذرات نقره 

باشند. هر چند که نانوذرات بر طبق این روش های مختلف تشکیل نانوذرات میهای مختلف دارای مکانیسمارگانیسممیکرو

های حبس افتند، سپس یونبه دام می یکروارگایسمهای مهای فلزی در سطح یا داخل سلولشوند: در ابتدا یونتشکیل می

جلبکی یا  تودهشوند. مکانیسم دقیق تشکیل درون سلولی نانوذرات نقره با ها به نانوذرات احیاء میشده در حضور آنزیم

Verticillium sp تشکیل  بطور کامل درک نشده است اما این حقیقت که نانوذرات نه در محلول بلکه بر روی سطح میسلیا

های قارچی از طریق فعل و لولهای نقره یا طال بر روی سطح سابتدا یون  شده بودند را بر طبق فرضیه زیر اثبات می کند:

ها به دام می های کربوکسیالت در آنزیمها و دیواره سلولی دارای بار الکتریکی منفی از گروهانفعال الکترواستاتیک بین یون

مطالعه  در (. Sneha et al., 2011) نمایندهای نقره یا طال احیاء میهای فلزی را به شکل هستکیون هاسپس آنزیم ،افتند

های نقره و ، عامل احتمالی احیاء یونFT-IRآنالیز  اساس بر( در سنتز نانوذرات نقره از جلبک سارگاسوم 1991بیتا و همکاران )

  اعالم شد.ترکیبات فیتوشیمیایی موجود در جلبک سارگاسوم  ،تبدیل آن به نانوذرات نقره

 گیری کلینتیجه

شود و در اثر احیاء درون مورد نظر در مجاورت محلول یون نقره قرار داده می میکروارگانیسمدر سنتز زیستی نانوذرات نقره، 

گردد. شناخته شده های فلزی، نانوذرات نقره در زیر سطح دیواره سلولی یا خارج از آن تشکیل میسلولی یا خارج سلولی یون

کنند که بیشتر این ذرات دارای شکل کروی ه احیاء میرا برای تشکیل نانوذرات نقر +Agهای های زیادی یونکه میکروب

ها برای تولید مقادیر زیاد نانوذرات قابل استفاده هستند و از این ها در مقایسه با باکتریقارچ (. Fayaz et al., 2010)  اندبوده

باشد. در مواردی به جای تکثیر می هااین ویژگی به دلیل وجود منابع پروتئینی زیاد در قارچ ،ها برتری دارندجهت بر باکتری

شرایط  ها نیزهای موجود در آنها جداسازی شده و از آنها جهت سنتز نانوذرات استفاده شده است. در قارچها، پروتئینقارچ

ل تشکی. در رابطه با سنتز نانوذرات با استفاده از مخمرها مشاهده شده که کندمی ءرشد نقش مهمی در تولید نانوذرات ایفا

به محیط  کادمیومساکن از رشد خود قرار داشت و  فاززمانی که مخمر در  ،ها به مرحله رشد مخمر بستگی داردنانوکریستال

های کادمیوم و یا عدم تشکیل آن روبرو شدند. از مخمرها جهت تولید نانوذرات نقره آن اضافه شد با کاهش تولید نانوکریستال

مشاهده شده است که گیاهان منبع خوبی برای سنتز (. Xiangqian et al., 2011) است در مقیاس انبوه نیز استفاده شده

های گیاه یونجه توانایی جذب نقره را از محیط ها روی گیاه یونجه انجام گرفته است ریشهاین نانوذرات هستند. یکی از بررسی

شوند. از دیگر موارد مهم گیاه نانوذرات نقره تولید می کنند در جوانهکشت آگار دارند و آنها را به سمت جوانه گیاه هدایت می

که  محیط کشت گیاهان است به طوری pHدر زمینه تولید نانوذرات توسط گیاهان کنترل شکل و اندازه نانوذرات توسط تغییر 

سنتز نانوذرات (. Xiangqian et al., 2011) پایین، کمتر بوده است pHباال اندازه نانوذرات سنتز شده در مقایسه با  pHدر 

 ها )باکتری، قارچ و گیاهان( کمتر کار شده استهای دریایی در مقایسه با بقیه میکروارگانیسمفلزی با استفاده از جلبک

(Suriya et al., 2012 .) ها، لیل فراوانی و دارا بودن انواع ترکیبات فیتوشیمیایی متنوع از قبیل پروتئیند های دریایی بهجلبک

توانند نقش مهمی در احیاء می ،(Mansuya et al., 2010ها، ساپونین و فالونوئیدها )استروئیدها، فنول ،ها، آلکالوئیدهاکربوهیدرات

اصول شیمی سبز  امروزه تولید نانوذرات با استفاده از بنابراین ،های فلزی و تبدیل آن به فرم نانو را به شکل خارج سلولی داشته باشندیون

پیدا  پزشکیمحیط زیست و زیست ای در تحقیقاتجایگاه ویژههای دریایی ابع زیستی موجود در طبیعت از جمله گیاهان و جلبکمن و

ها مقرون به صرفه، ساده و سازگار با محیط که تولید نانوذرات با استفاده از روش زیستی، نسبت به بقیه روشبا توجه به این. کرده است
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های دریایی به دلیل عاری بودن شود تا از نانوذرات تولید شده از جلبکباشد. بنابراین توصیه میمی و منطبق با اصول شیمی سبز زیست

 ها و آلودگی کمتر محیط زیست، در بحث فن آوری نانو استفاده شود. از هر گونه ترکیبات سمی در تولید آن
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Abstract 

Today, nano-materials and nano Various products are commercially available, which is one 

of the most important silver nanoparticles, which are very useful in various industries. 

Usually metallic nanoparticles using chemical methods, mechanical and electrochemical 

synthesized, in these methods for the synthesis of silver nanoparticles become toxic chemical 

compounds that can have negative effects on water and aquatic environments have. Due to 

the devastating effects of these methods on the environment and fish, some alternative 

methods for the synthesis of nanomaterials that are already environmentally sound better and 

less pollution, seem essential. One of these methods, organic methods and is the synthesis of 

nanoparticles using microorganisms. In this way we have tried to synthesize metal 

nanoparticles instead of toxic chemicals, microorganisms and plant materials that exist in 

nature, be used to prevent environmental contamination. 
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حفاظتازپیشگیریازآلودگیدریادرجهتواهمیتهامرجانپزشکیفناوریزیست
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 بندرعباس هرمزگان، دانشگاه دریایی، و فنون علوم ، دانشکدهزیست محیطگروه شیالت و  
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چکیده

 متحرک و( Polyp) ثابت صورت دو به که هستند ابتدائی جانوران از ،آبی های اکوسیستمزیر  عنوان به ها مرجان

(Medusa )پزشکی فناوری زیستهدف از این بررسی، بیان دارند.  فراوانکه در صنایع پزشکی کاربرد  شوند می مشاهده 

، بر اساس ها مرجان زیست محیط از حفاظت جهت درآبی جنوب ایران  های پهنه آلودگی از پیشگیری اهمیت و ها مرجان

آن  ازجملهدارند که  فراوانیپزشکی کاربرد  فناوری زیستدر  ها مرجانامروزه  است.آخرین تحقیقات صورت گرفته در جهان 

 کاربرد، بنیادی های سلول اتصال جهت داربست ساخت و استخوانی های کمپوزیت ساخت در ها مرجان کاربرد به توان می

 داروهای تولید ،داروها گری غربال و یابی DNA حسگرها، زیست سرطانی، تشخیص های کیت تهیه در مرجانی لوسیفراز

 داروی تولید درهمچنین  و باشند می خون انعقاد ضد و استخوان پوکی ضد و ضدالتهابی داروهایو  سیتوتوکسیک

انسانی  های فعالیت ایران جنوبو همچنین  آبی های پهنه های مرجان تخریب عوامل ترین مهم .دارند نقش روماتیسم

 مدیریتی مدونی را تدوین نمود. های برنامه دریا آلودگی هر چه بیشتر پیشگیری جهت در باید که ،باشد می

 دریا آلودگی ،ها مرجان، پزشکی، فناوری زیست :کلیدیکلمات

مقدمه

 فرآوری ،یپالستیک شیمیایی، مواد مانند متنوععلم استفاده از عوامل زیستی در جهت تولید مواد  درواقع فناوری زیست

 ابزارهایو همچنین این علم  باشد میآن صنایع مورد استفاده در پزشکی  ترین مهمو  فلز و کاغذ منسوجات، غذایی، مواد

هفتاد  .(Primer, 2001) کند می فراهم صنعت برای را محیطی زیست عملکرد و هزینه عملکرد بهبود منظور به را متعددی

 زندگی ها اقیانوسموجودات زنده کره زمین درون  تمام از ٪ 08 و است داده وششرا آب پ زمینکره  سطحاز  درصد

 خصوص به، اند شده شناختهعظیمی برای بشر درمانی  و غذایی منبع عنوان بهاز موجودات  فراوانبا تنوع  ها اقیانوس ،کنند می

 به وهستند از جانوران ابتدائی  ها مرجان (Cooper et al., 2014)دارند  فراوانیکه در صنایع پزشکی کاربرد  ها مرجان

تعلق  (Caldaria) سازان گزنه شاخه به ها مرجان ،شوند میمشاهده  (Medusa)و متحرک  (Polyp)ثابت  صورت دو

 فنجان و رده (Hydrozoa) آبسانان ، رده( Antozoa)گل زیان از رده  اند عبارتکه ، باشند میشامل سه رده  کهدارند 

 Sea)به قلم دریایی  توان می، انتوزوآ یا )گل زیان(رده موجودات  ترین مهماز  (.Krupp, 2001، )(Scyphozoa)زیان 

pen) ،بادبزنی های مرجان (Gorgonian)  دریایی  های شقایقو(Sea anemone)  اشاره کرد، همه اعضای این رده به

 Aratake et) کنند میزیست  جمعی دستهپلیپ بوده که  صورت بهو  باشند میدارای تنتاکول هستند و  و برگ شکل گل

al., 2012). زندگی  جمعی دستهمثل اوبلیا و هیدر که  باشند میگزنده  های سلولدارای هیدروزوآ  رده اعضای از برخی

انفرادی زندگی  صورت بههستند،  (Scyphozoa)سومین رده که سیفوزوآ . (Cartwright et al., 2007) کنند می



گاه رهزمگان – 6021ماه  بهمن 03و  92  دانش   

 
 

 

 

ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری  

 حیاتی های اکوسیستم مرجانی، های صخره.(Piraino et al., 2014)مثل عروس دریایی  باشند میو گزنده  کنند می

 یعمق کم دریای فارس خلیج.( Grimsditch and Salm, 2006 ) کنند می فراهمبرای بشر  مهمی را منابع که هستند،

 008888 حدود سطحی و است شده واقع هند اقیانوس غربی شمال حاشیه در که متر 53 حدود عمق متوسط با است

 وصلعمان  دریای به هرمز تنگه طریق از فارس خلیج گردیده احاطه خشک مناطق توسط و پوشاند می را کیلومترمربع

 و زیاد تبخیر دارای است، عمان دریای از آن شیب و منشاً که شود می محسوب قاره فالت جزء آن پهنه تمامی و شود می

 و بوده باالدر آن  آب شوری زیاد، تبخیر دلیل به ،است شده برآورد سانتیمتر 388 تا 038 بینمیزان تبخیر در آن  سالیانه

 و عمق کم بسیار مناطق در ،نماید می تجاوز هزار در 08 از و یافته افزایش غرب شمال طرف به هرمز تنگه از شوری مقدار

 سطحی جریانات و ها رودخانه طریق از فارس خلیج به شیرین آب ورودی ،رسد می نیز هزار در 08 به رقم این بسته نیمه

 آن مقدار که گردد می تأمین فرات و دجله یها رودخانه های حوزه و ایران غرب شمال های حوزه از عمدتاً و گیرد می صورت

 شرایط دربرگیرنده دریایی اکوسیستم این تا گشته موجب فوق عوامل مجموعه، است ناچیز بسیار تبخیر با مقایسه در

 های مرجانو دریای عمان دارای  فارس خلیج .(0535)فهیم، باشد  آزاد دریاهای سایر به نسبت فرد منحصربه زیستی

، ها مرجان زیست محیط از حفاظت جهت در دریا آلودگی از پیشگیری اهمیت منظور بهدر این مطالعه  .باشند میمتنوعی 

 .قرار گرفت موردبررسی ها آن پزشکی فناوری زیست

 ودریایعمانفارسخلیجهایمرجان

 ترکیب مرجانی است های گونه از بسیاری فیزیولوژیکی تحمل محدودیت به نزدیک که شوری و آب دمای شدت دلیل به 

 (. Araghi, 2011) است فارس خلیج های مرجان از بیشتر هستند گونه 08 حدوددر  که عمان دریای در مرجانی یها گونه

 مقایسه قابل مرجانی جوامع از یک هیچ با زیستی شرایط ازنظر و باشند می گونه 30 حدود در فارس خلیج های مرجان

 0535) فهیم،  باشد می اکوسیستم این دیگر ویژگی بیانگر فارس خلیج های مرجان در ماهی گونه 588 حدود وجود، نیستند

 تشکیل را ساحلی خطوط اصلی ساختار ای حاشیه های آبسنگ که،شده محاصره مرجانی های آبسنگ با ایرانی جزایر (.

 (.0530)بلوکی و همکاران،  دهند می

هامرجانپزشکیفناوریزیست

 جمله آن از که هستند، برخوردار فراوانی اهمیت از پزشکی صنایع در ها مرجان جهان، در گرفته صورت تحقیقات بر اساس

استفاده از  بنیادی، های سلول اتصال جهت داربست ساخت استخوانی، های کمپوزیت ساخت در ها مرجان کاربرد به توان می

 داروهای تولید داروها، گری غربال یابی DNA حسگرها، زیست سرطانی، تشخیص های کیت تهیه در مرجانی لوسیفراز

 اولیا،؛ 0531 پور، نبی ؛0530 همکاران، و نظریان)است  سرطانی ضد ترکیب یککه  سالینوسپورامیدها وسیتوتوکسیک 

، ضد انعقاد خون و داروهایی که در درمان روماتیسم نقش ضدالتهابداروهای  و(  0531 همکاران، و خوئی امینی ؛0531

, Dhorajiya et al., 2012; Cooper et al., 2014; Torres et al., 2017 ;2010 )دارند اشاره نمود 

Boopathy and Kathiresan).

 فارس خلیج و است جهان کشورهای ترین غنی ازجمله مرجانی های آبسنگ یها گونه انواع بودن دارا ازلحاظ یرانا

 فارس خلیج های مرجان غالب .(0501 همکاران، و مروی گل) رود می شمار به ها مرجان زیستگاه ترین باارزش عنوان به

 Platygyra daedalea، Favia matthaii،Favites pentagona،Leptastrea یها گونه شامل ،ودریای

transversa، Cyphastrea microphthalma، خانواده از Faviidae یها گونه و Siderastrea savignyana و 

Coscinaraea columna خانواده از Siderastreidae گونه و Porites compressa خانواده از Poritidae 
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نشان  0 شکلان در و دریای عم فارس خلیج های مرجان تخریب عوامل. (0503 همکاران، و معنوی خواه نجات) باشد می

 داده شده است.

ترین  از مهم های محققان ایرانی و محققان دنیا اساس مطالعات صورت گرفته در این بررسی و بر اساس پژوهشبر 

وسیله تدوین و  باشد که باید در جهت پیشگیری آلودگی دریا هرچه بیشتر به های انسانی می ها فعالیت عوامل تخریب مرجان

 با طور نامحدود دریای عمان به به هرمز تنگه طریقفارس از  اجرا برنامه مدیریت مدرن آلودگی دریا تالش نمود، خلیج

 0شکل یابد.  در آن افزایش می آلودگی، دریا سطح حرارت درجه بودن باال دلیل به و دلیل این به ،دارد آب تبادل باز دریای

ها  های مرجان ، خواص درمانی برخی از گونه0دهد. در جدول  را نشان می ایران جنوب های پهنه در آلودگی ایجاد عوامل

 نشان داده شده است

 

 
 عمان دریای و فارس خلیج های مرجان تخریب عوامل. 1 شکل

 

 

 ایران جنوب های پهنه در آلودگی ایجاد عوامل .2 شکل

. 
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 ها مرجان یها گونه از برخی درمانی خواص.1جدول

 خواصدرمانی هامرجاننامگونه ردیف

1Eunicea fusca دارد نقش روماتیسم داروی تولید در و باشند می ضدالتهابی خاصیت دارای (Cooper et al., 2014.) 

2Sinularia flexibilis دارد نقش روماتیسم داروی تولید در و باشند می ضدالتهابی خاصیت دارای (Cooper et al., 2014.) 

3Sinularia 

querciformis 
 نقش روماتیسم داروی تولید در و باشند می خون انعقاد ضد و استخوان پوکی و ضد ضدالتهابی خاصیت دارای

 (.Cooper et al., 2014) دارد

4Sinularia granosa دارد نقش روماتیسم داروی تولید در و باشند می ضدالتهابی خاصیت دارای (Cooper et al., 2014.) 

5Scleronephthya 

gracillimum 
 (.Cooper et al., 2014) دارد نقش روماتیسم داروی تولید در و باشند می ضدالتهابی خاصیت دارای

6Cladiella krempfi دارد نقش روماتیسم داروی تولید در و باشند می ضدالتهابی خاصیت دارای (Cooper et al., 2014.) 

7Echinomuricea sp دارد نقش روماتیسم داروی تولید در و باشند می ضدالتهابی خاصیت دارای (Cooper et al., 2014.) 

8Erecta sinularia (0530 همکاران، و نظریان) سیتوتوکسیک داروهای تولید جهت. 

9Capnella 
imbricata 

 (.Cooper et al., 2014) است خون انعقاد ضد خاصیت دارای

 

گیرینتیجهوبحث

 همکاران و نظریان .در صنایع پزشکی بود استفاده گردید ها مرجانرابطه با کاربرد  در که علمی معتبر مقاالت مطالعه این در

بر و  دادند قرار موردبررسی جدید، داروهای کشف برای منبعی عنوان به را دریایی اکتینوباکترهای خود مطالعه در( 0530)

 ( ( Streptomyces griscoloalbus گریزکولوآلبوس استرپتومیسس باکتری دریایی سویه ایشان، مطالعه اساس

 درمان در سیتوتوکسیک داروهای تولید جهت ،فارس خلیج (Erecta sinularia ) گونه نرم مرجان از شده جداسازی

 در را ها مرجان کاربرد خود مطالعه در( 0531)  پور نبی. (0530 همکاران، و نظریان) باشد می مؤثر سرطان های بیماری

 آپاتیت هیدروکسی و ها مرجان طبیعی اسکلت ،ایشان مطالعه اساس بر داد، قرار مطالعه مورد استخوان بافت مهندسی

 لوسیفراز آنزیم( 0531) اولیا(.  0531 پور، نبی)  رود می کار به ها استخوان ترمیم در استخوانی جایگزین عنوان به مرجانی

 جمله آن از که دارد، فراوانی کاربرد صنعت در مرجانی لوسیفراز نمود بیان نهایت در و داد قرار موردبررسی را مرجانی

 و برهمکنشی روابط بررسی داروها، گری غربال یابی، DNA حسگرها، زیست و سرطان تشخیص های کیت تهیه به توان می

 خود مطالعه در( 0531) همکاران و خوئی امینی. ( 0531 اولیا،) نمود اشاره آنزیمی های سنجش ،ها پروتئین تاخوردگی

 خود در خارجی یا داخلی همزیست شکل به را فراوان و متنوع پروکاریوتهای از ای مجموعه ،ها مرجان که نمودند بیان

 ضد ترکیب یک که برد نام را سالینوسپورامیدها توان می پروکاریوتها این از حاصل تولیدی ترکیبات از که اند داده جای

 موردبررسی را ها مرجان هایی باکتری فلور(  0808پتی و کاتیریسان )  (.0531 همکاران، و خوئی امینی)  باشد می سرطانی

. (Boopathy and Kathiresan, 2010) باشند می سرطانی تومورهای ضد خاصیت دارای که دریافتند و دادند قرار

 تولید در توان می ها مرجان همزیست های باکتری از که نمودند بیان خود مطالعات در( 0800دویراجیا و همکاران )

 ( 0800اسالدکوا و دی پی پو ) . ( Dhorajiya et al., 2012) نمود استفاده دارد کاربرد سرطان درمان در که داروهایی

 اتصال جهت داربست ساخت و استخوانی های کمپوزیت ساخت در ها مرجان که نمودند بیان خود های بررسی اساس بر

 را ها مرجان کاربرد (0800)  همکاران و کوپر .(Sladkova and Peppo, 2014) شوند می برده کار به بنیادی های سلول

، Eunicea fusca ،Sinularia flexibilis گونه های مرجان که دریافتند و دادند قرار موردبررسی داروها تولید در
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Sinularia querciformis ،Sinularia granosa ،Scleronephthya gracillimum ،Cladiella 

krempfi ،Echinomuricea sp مرجانه و دارد نقش روماتیسم داروی تولید در و باشند می ضدالتهابی خاصیت دارای 

 گونه مرجان است، خون انعقاد ضد و استخوان پوکی ضد خاصیت دارای برآن عالوه Sinularia querciformis گونه

Capnella imbricata است خون انعقاد ضد خاصیت دارای (Cooper et al., 2014).( 0800تورس و همکاران )بر 

 ،ها مرجان (.Torres et al., 2017) هستند سرطانی ضد خاصیت دارای ها مرجان که نمودند بیان خود مطالعات اساس

 عاملی کربن اکسید دی افزایش (.Grimsditch and Salm, 2006) باشند می حساس بسیار دما، تغییرات به نسبت

 های یون وسیله به ها مرجان درواقع. که ناشی از آلودگی دریاست شود میمحسوب  ها مرجان حیات تهدید برای جدی

 کربنات های یون، میزان کربن اکسید دی افزایش که ،دهند میتشکیل  را خود بدن کربناتی آهکی پوسته، دریا آب کربنات

 های جلبکبه دلیل تخریب  ها مرجانعارضه سفید شدن  .(0501 لگزایی، و مروی گل) دهد می کاهش را محیط در موجود

همزیست، به دلیل باال رفتن دمای آب دریا،  های جلبککه تخریب ( 0530 پور، قلیچ) آید می) زوکسانتال ( پدید  همزیست

آبی  های پهنه آلودگی. بنابراین در جهت پیشگیری از باشد میاسیدی شدن آب دریا، کدورت آب در نتیجه آلودگی دریا 

 باید تالش نمود. ازپیش بیش ایران،

 منابع
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Medical biotechnology of corals and the importance of the prevention of 

marine pollution in order protect their environment 
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*
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Abstract 

Corals, as the lungs of aquatic ecosystems, are primary animals that are found in both the 

polyp and the medusa, and are used in the medical industry. The purpose of this study is to 

express the medical biotechnology of corals and prevention the water bodies pollution of 

southern zone of Iran to protect the corals environment, according to the latest research in 

the world. Today, corals are frequently used in medical biotechnology, including the 

construction of bone composite and scaffold for stem cells attachment, application of 

cortical luciferase in the preparation of cancer detection kits, biological sensors, DNA 

tracking and drug screening, cytotoxic drugs, anti-inflammatory and anti-osteoporosis 

drugs and anticoagulants, as well as in the production of rheumatoid drugs. The most 

important causes of coral destruction in the aquatic areas as well as in southern Iran are 

human activities, which should be codified management plans to prevent further marine 

pollution. 

Keywords: Biotechnology, medical, corals, Marine pollution. 
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 چکیده

بر فلور باکتریایی پوست و آبشش ماهی شیربت  L2000این مطالعه با هدف بررسی اثرات ضدباکتریایی نانوذرات نقره 

(Barbus grypus)  .گرم )خطای  88/22±44/8ی وزنبا میانگین قطعه بچه ماهی شیربت  242تعداد طراحی و اجرا گردید

ماهیان  ،پذیریسازشاز مزارع پرورش ماهی اطراف اهواز تهیه و به دانشکده دامپزشکی منتقل شدند. پس از  وزن( ±استاندارد

 LC5022( %mg/L AgNP 228/2،): 2تیمار  LC5012( %mg/L AgNP 212/2،) :1تیمار  هایی شاملغلظتمعرض در 

روز قرار  21نانوذرات نقره به مدت LC5082( %mg/L AgNP 1/2 ): 4تیمار ( و mg/L AgNP 28/2% )LC5042 :3تیمار 

نتایج نشان داد که با افزایش غلظت نانوذرات نقره جمعیت باکتریایی مزوفیل و انتروباکتریاسه در پوست کاهش  داده شدند.

و در پوست  4طبق نتایج کمترین بار باکتریایی مزوفیل در تیمار یافت، اما در آبشش دارای نوسانات کاهشی و افزایشی بود. 

(. شمارش >28/2pداری داشت )مقایسه با بقیه تیمارها کاهش معنی( که در log cfu/g 24/2 ±34/2مشاهده شد )

داری داشت اما تعداد نسبت به تیمار شاهد و بقیه تیمارها کاهش معنی 4و  3ها در بافت پوست در تیمار انتروباکتریاسه

گونه در بافت آبشش هیچ (.<28/2pدار نبود )های سرمادوست در هیچ کدام از تیمارها در مقایسه تیمار شاهد معنیباکتری

داری در جمعیت باکتریایی مزوفیل، انتروباکتریاسه و سرمادوست در تیمارهای مختلف نانوذرات نقره با تیمار اختالف معنی

 (.<28/2pشاهد مشاهده نشد )

 میکروبی، ماهی شیربت، خوزستان فلورنانوذرات نقره،  کلمات کلیدی:

 مقدمه

نانوذرات نقره خاصیت ضد میکروبی داشته و در صنایع ای افزایش یافته است. طور گستردهاخیر بههای کاربرد نانوذرات در دهه

فناوری نانو، پتانسیل زیادی  .توانند مورد استفاده قرار گیرند مختلفی مانند نساجی، غذایی و کشاورزی، دامپزشکی و شیالت می

ماهی  (.Rather et al., 2011) وین در شیالت و آبزی پروری فراهم کندهای نهای مناسبی را برای کاربرد فناوریدارد تا زمینه

می باشد. این ماهی از لحاظ مرغوبیت و بازار پسندی  سس ماهیانشیربت از ماهیان بومی استان خوزستان و متعلق به خانواده 

های بسیار زیادی شده ارزشمند تالشبر روی تکثیر و پرورش این ماهی  مورد توجه اهالی بومی استان است. در سالهای اخیر

خانواده خود دارای بدنی کشیده و دوکی شکل بوده و از دو طرف نسبتاً پهن شده  ماهیان این جنس همانند ماهیان هماست. 

mailto:serajbita@yahoo.com
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ها هستند و امروزه مسأله با توجه به اینکه بسیاری از استخرهای پرورش ماهی آلوده به انواع باکتری. (1328 ،)نیک پی است

بیوتیک مطرح است، محققان در آزمایشی استفاده از نانوذرات نقره جهت حذف بیوتیکی در مقابل داروهای آنتیقاومت آنتیم

از آب را بررسی نمودند و نتایج نشان دادند که این روش،  Streptococcus iniaeو  Lactococcus garvieaeهای باکتری

ذرات  (.Raissy and Ansary, 2011) ها استروشی مناسب برای ضدعفونی نمودن آب استخرهای پرورش ماهی از باکتری

 Soltani باشیم. دهند که با کمترین غلظت خاصیت ضد میکروبی بسیار قوی را از فلز نقره شاهدنانونقره به ما این امکان را می

میکروگرم بر میلی لیتر، اثرات کشنده بر  18تا  12ای نشان دادند نانوذرات نقره با غلظت ، در مطالعه2224و همکاران در سال 

و  Streptococcus iniae ،Lactococcus garvieae ،rucker Yersiniaها شامل زا در ماهیچهار گونه باکتری بیماری

Aeromonas hydrophila  .دارند 

  ها مواد و روش

محصول شرکت نانونصب پارس تهران که به روش شییمایی  Nanocidبا نام تجاری  L2000نانوذرات نقره در تحقیق حاضر از 

قطعه بچه ماهی شیربت با میانگین وزنی  242تعداد استفاده شد.  تغییرات بار باکتریاییبرای بررسی  است سنتز شده

وزن(از مزارع پرورش ماهی اطراف اهواز تهیه و به دانشکده دامپزشکی منتقل شدند.  ±استانداردگرم )خطای  44/8±88/22

قطعه ماهی به صورت تصادفی معرفی شد. به منظور بررسی اثرات ضدباکتریایی  12به هر مخزن پس از هم دما کردن آب، 

 LC5022( %mg/L AgNP: 2تیمار LC5012( %mg/L AgNP 212/2 ،): 1هایی شامل تیمار ماهیان در معرض غلظت

 21( نانوذرات نقره به مدت mg/L AgNP 1/2% )LC5082: 4( و تیمار mg/L AgNP 28/2% )LC5042: 3(، تیمار 228/2

کشی صورت تصادفی خارج شد. ماهیان با قطع نخاع آسانقطعه ماهی از هر تیمار به 4در پایان دور آزمایش  روز مجاور شدند.

ها نیز بر اساس  کشت باکتریدلیل امکان تاثیر این مواد بر بار باکتریایی استفاده نشد. کننده بهگونه مواد بیهوششدند و از هیچ 

های مزوفیل و جهت شمارش کل باکتری با استفاده از کشت سطحی بر روی محیط کشت آگار مغذی انجام شد. APHAروش 

ستفاده شد. جهت کشت انتروباکتریاسه از محیط کشت مکانکی سرمادوست از محیط کشت نوترینت آگار )مرک، آلمان( ا

ساعت انکوباسیون، پرگنه های تشکیل شده در هر پلیت بطور جداگانه بر اساس روش  48پس از  شد.)مرک، آلمان( استفاده 

بدست  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مربوط به شمارش میکروارگانیسم ها شمارش شده و داده های 2328شماره 

تجزیه وتحلیل آماری ارائه شدند.  (Log cfu/g ± SD)آمده، بصورت لگاریتم تعداد کلنی های شمارش شده به ازاء هر گرم 

انجام پذیرفت. روش تجزیه واریانس یکطرفه جهت بررسی وجود یا عدم وجود اختالف معنی دار در  SPSSها با نرم افزار  داده

  انجام شد. 2213رسم نمودارها در محیط اکسل نسخه  ف استفاده شد.درصد بین تیمارهای مختل 28/2سطح 

  نتایج

نشان داده شده است. همانطور که  3تا  1 شکلست در ونتایج حاصل از تغییرات بار باکتریایی مزوفیل، انتروباکتریاسه و سرماد

های مزوفیل در پوست نسبت به آبشش بیشتر هست. در پوست بیشترین بار شود تعداد باکتریمشاهده می 1 شکلدر 

مشاهده شد. ( log cfu/g 24/2 ±34/2) 4و کمترین در تیمار ( log cfu/g 22/2 ±38/2)باکتریایی مزوفیل در تیمار شاهد 

(. در بافت >28/2pیافت ) داری کاهشطور معنیطبق نتایج با افزایش غلظت نانوذرات نقره بارباکتریایی مزوفیل پوست به

(. <28/2pدار نبود )آبشش هرچند که با افزایش غلظت نانوذرات بار باکتریایی مزوفیل کاهش داشت اما از نظر آماری معنی

 . (log cfu/g 88/4 ±28/2)بود  4کمترین تعداد باکتریایی مزوفیل بافت آبشش مربوط به تیمار 
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  مزوفیل پوست و آبشش ماهی شیربت پرورشی طی مواجهه با نانوذرات نقرهتغییرات بار باکتریایی  :1شکل 

 

(. کمترین بار باکتریایی 2 شکلبار باکتریایی انتروباکترهای پوست تیمار شاهد نسبت به آبشش اندکی بیشتر بود )

 24/8 ±48/2مشاهده شد )( و بیتشرین میزان آن در تیمار شاهد log cfu/g 88/1 ±14/2) 4انتروباکترها مربوط به تیمار 

log cfu/g در مقایسه تیمار شاهد و بقیه تیمارهای نانوذرات نقره کاهش  4و  3(. طبق نتایج بار باکتریایی انتروباکترها در تیمار

هد (. در بافت آبشش تعداد بار باکتریایی انتروباکترها در تیمارهای مختلف نانوذرات نقره با تیمار شا>28/2pداری داشت )معنی

 (. log cfu/g 23/4 ±28/2بود ) 3(، اما کمترین میزان آن مربوط به تیمار <28/0pداری نداشت )اختالف معنی
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سرمادوست در آبشش نسبت به پوست بیشتر بود. طبق نتایج بار های کنید بار باکتریمشاهده می 3 شکلهمانطور که در 

داری بارکتریایی سرمادوست پوست و آبشش در تمام تیمارها دارای نوسانات افزایشی و کاهش بود و از نظر آماری اختالف معنی

  (.<28/2pدر تیمارهای مختلف نانوذرات نقره با تیمار شاهد وجود نداشت )

 

 باکتریایی سرمادوست پوست و آبشش ماهی شیربت پرورشی طی مواجهه با نانوذرات نقره تغییرات بار: 3شکل 

 گیریبحث و نتیجه

در تحقیقات مربوط به آلودگی فلزات سنگین به دلیل تاثیر مستقیم آالینده های آبی بر فلور باکتریایی پوست و آبشش ماهیان، 

وسیستم ها استفاده می شود بنابراین مطالعه تاثیر نانوذرات فلزی بخصوص از فلور باکتریایی به عنوان شاخص آلودگی در این اک

نانوذرات نقره به دلیل خواص ضدمیکروبی شان، بر روی فلور باکتریایی ماهی می تواند دخالت این مواد در تغییر فلور باکتریایی 

داری نانوذرات نقره سبب کاهش معنی در مطالعه حاضر مشخص شد که افزایش غلظت ماهیان را نیز تا حدودی مشخص نماید.

ها های مستقیم در تماس با آالیندهشود، زیرا پوست ماهی یکی از اندامهای مزوفیل و انتروباکترهای پوست میدر تعداد باکتری

آب  ستقیم این اندام با محیطها در پوست ماهی نسبت به آبشش ناشی از تماس مهست. بنابراین کاهش در تعداد این باکتری

فعالیت ضدباکتریایی نانوذرات نقره را وابسته به دز دانستند و  ،2222در سال  و همکاران Shrivastavaمطابق با نتایج ما  است.

در مطالعه حاضر  های گرم منفی نسبت به گرم مثبت تاثیر بیشتری دارند.گزارش نمودند که نانوذرات نقره بر علیه باکتری

 log 24/2 ±34/2) 4( و کمترین در تیمار log cfu/g 22/2 ±38/2مزوفیل پوست در تیمار شاهد )بیشترین بار باکتریایی 

cfu/g ).های ، یکی از مکانیسماندها یافتهباکتری اوتی را برای تبیین اثرگذاری نقره برفهای متدانشمندان مکانیسم مشاهده شد

-ها و تغییرات ساختاری در غشای سلولی مینقره به دیواره سلولی باکتریضد باکتریایی نانوذرات نقره از طریق نفوذ نانوذرات 

توانند نسبت به نقره سازگار شوند و یا مقاومت پیدا کنند. امروزه به نمی هاباکتری ها است کهدلیل همین تعدد مکانیسمبهباشد 

دهند که با کمترین به ما این امکان را می قرهنانوذرات ن ،مدد فناوری نانو ساخت ذرات نقره در ابعاد نانو میسر گشته است

در پوست کمترین بار باکتریایی انتروباکترها همچنین   غلظت خاصیت ضد میکروبی بسیار قوی را از فلز نقره شاهد باشیم.

(. مشخص شده که log cfu/g 23/4 ±28/2بود ) 3و در آبشش مربوط به تیمار ( log cfu/g 88/1 ±14/2) 4مربوط به تیمار 

های که بر طیف وسیعی از باکتریطوری، بهنوع باکتری شناخته شده را از بین برده است 882تاکنون بیش از نانوذرات نقره 
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 Percival et al., 2007; Wijnhoven) گذاردمیها اثر بیوتیکهای مقاوم به آنتیگرم منفی و گرم مثبت و همچنین باکتری

et al., 2009.) کاهش بار باکتریایی در تیمارهای مختلف نانوذرات بر پوست و آبشش نشان دهنده  بنابراین در مطالعه حاضر

که با افزایش غلظت نانوذرات نقره، جمعیت  دریافتند( 1344خورشیدی و همکاران ) خواص ضدباکتریایی نانوذرات نقره هست.

های موجود در  کاهش جمعیت باکتری عالوه به. داری کاهش یافتمعنیطور  به علفخوارکپور گیری شده  میکروفلورهای اندازه

های های انتروباکتریاسه و باکتریهمچنین در طی دوران نگهداری ماهی، باکتری. بافت پوست نسبت به بافت روده بیشتر بود

مطالعه ما در تیمار شاهد در  .های روده و پوست به ترتیب کمترین و بیشترین تغییرات را داشتنداسیدالکتیکی در بافت

بر روی ماهی  1344شمارش باکتریایی نسبت به بقیه تیمارها بیشتر بود مطابق با نتایج ما در مطالعه بیتا و همکاران در سال 

دلیل افزایش باکتریایی مزوفیل در تیمار شاهد االی رنگین کمان بر ماهی قزل 1341کپور معمولی و کلباسی همکاران در سال 

های سرمادوست تعداد باکتری .ی از شرایط محیطی و اختالف سطح استرس ذکر کردند که با نتایج ما مطابقت داردرا ناش

(، در <28/2pداری نبود )پوست و آبشش ماهی شیربت در تیمارهای مختلف نانوذرات نقره با تیمار شاهد از نظر آماری معنی

های باالی نانوذرات های مزوفیل در مواجهه با غلظتانتروباکترها و باکتریشمارش باکتریایی (، 1348مطالعه بیتا و همکاران )

دلیل تواند بههای سرمادوست تاثیری نداشتند که میداری کاهش پیدا کرد، اما بر روی  باکتریطور معنینقره سنتزشده به

های ( یا حذف باکتری1341و همکاران،  های سرمادوست نسبت به نانوذرات نقره )کلباسیهای باکتریمقاوم بودن برخی سویه

 طلبهای فرصتصورت باکتریهای سرمادوست بهرقیب باشد که سبب شده با وجود غلظت زیاد نانوذرات نقره، جمعیت باکتری

های تدر مجموع نتایج نشان داد قرار مواجهه با غلظبدون تغییر باقی بماند و یا در برخی تیمارها تغییراتی اندکی داشته باشد. 

باالتر نانوذرات نقره سبب کاهش بیشتر در بار باکتریایی شده است. همچنین نتایج نشان دهنده خواص ضدباکتریایی نانوذرات 

  نقره به صورت وابسته به غلظت بویژه بر فلور باکتریایی پوست ماهی شیربت است.
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the antibacterial effects of L2000 silver nanoparticles 

on bacterial flora of skin and gill in Barbus grypus. A total of 240 fishes were obtained with 

average 72.88 ± 8.94 gr (standard error ± weight) from farmed farms around Ahwaz and 

transferred to the Faculty of Veterinary Medicine. After adaptation, the fish were exposed to 

concentrations including treatment 1: LC5010% (mg/L AgNP 0.12), treatment 2: LC5020% 

(mg/L AgNP 0.225), treatment 3: LC5040% (mg/L AgNP 0.05) and treatment 4: LC5080% 

(mg/L AgNP 0.1) silver nanoparticles were exposed  for 21 days. The results showed that 

with the increase in the concentration of silver nanoparticles, the bacterial population of 

mesophilic and enterobacteriacea was decreased in the skin, but in the gill there was a 

decreasing and incremental fluctuation. According to the results, the lowest bacterial load of 

mesophilic was observed in treatment 4 and in the skin (2.24 ± 0.39 log cfu/g), which had a 

significant reduction compared to the rest of the treatments (p <0.05). The count of 

Enterobacteriaceae in skin texture decreased significantly in treatments 3 and 4 compared to 

the control treatment and the rest of the treatments, but the number of serum bacteria in any of 

treatments was not statistically significant compared to control (p> 0.05). There was no 

significant difference in the bacterial population of mesophilic, enterobacteriaceae and 

psychrophilic in different treatments of silver nanoparticles with control treatment (p> 0.05). 

Keywords: Silver nanoparticles, Microbial flora, Barbus grypus, Khuzestan 
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 چکیده

باشند که در بسیاری منابع مهم مولکولهای زیست فعال می موجودات دریایی،های ثانویه جداشده از تولیدات طبیعی، متابولیت

 و خاصیت دارویی ترکیبات زیست فعال از قبیل خاصیت عملکرد .اندها توسعه پیدا کردهبرای درمان بیماری ترکیباتموارد این 

مولکولهای مشتق شده از  .مورد مطالعه قرار گرفته استسیستم ایمنی  ، تنظیم کنندگیضد التهابی، ضد میکروبی، ضد سرطانی

در و ضدالتهابی سیستم ایمنی  تنظیم عملکرد کالژنو  هموسیانین پلی ساکاریدها، استروئیدها، لکتین، موجودات دریایی مانند

از آنجایی که بسیاری ترکیبات سنتزی با اثرات جانبی و منفی بر بیماران در بازار  .دهندسالمتی انسان را نشان میرابطه با 

 اند.تر در مطالعات مختلف مورد توجه قرار گرفتهتر و ارزانایمن ،مشتق شده از منابع دریایی د، ترکیبات زیست فعالندار وجود

ترکیبات زیست فعال دریایی را با تاکید  برخی های تنظیم کنندگی سیستم ایمنی و ضدالتهابیفعالیت ،این مطالعه مروری

 دهد.ارائه می های داروییبرقابلیت کاربرد در جنبه 

 دارویی، زیست فعال، مسیر التهابی، پاسخ ایمنی: کلیدی کلمات

 مقدمه 

(، Routy et al., 2016ها از قبیل ایدز )تقویت سیستم ایمنی یک راهکار امیدبخش برای درمان و کنترل بسیاری بیماری

بسیاری ترکیبات سنتزی با اثرات جانبی از  باشد.( میWuhrer at al., 2009ام اس )و  (Naidoo et al., 2014سرطان )

در دسترس  ، تیوکربمات، لوامیزول، نیریدازول، پنیسالمینAقبیل آزاتیوپرین، سیکلوفسفامید، پروستاگالندین، سیکلوسپرین 

پاسخ  با توانایی تحریکتر فاقد اثر جانبی و ارزانهای سیستم ایمنی( زیستی ایمونومدوالتورهای )تنظیم کننده باشند.می

که مسیرهای پیچیده در آن  باشدترین نشانه بیماری میالتهاب متداولمنابع مختلف دریایی یافت شده اند. در  سیستم ایمنی

هیدروکسی تریپتامین، -5ها از قبیل هیستامین و پاسخ ضدالتهابی موجب آزاد شدن میانجی ها شامل آمینو  باشنددرگیر می

ها از بافت و (، لیپیدها مانند پروستاگالندین و لوکوترین و آنزیمIL-1) 1-برادیکینین، پپتیدهای طویل مانند اینترلوکین

التهاب در درخواستهای زیادی برای داروهای جدید ضدالتهابی وجود دارد زیرا . (Kulinsky, 2007)شود مهاجرت سلولها می

 وجود( Villosalda et al., 2008( ، آلزایمر و آرتریت )Mantovani et al., 2008های انسان شامل سرطان )بسیاری از بیماری

ترکیبات طبیعی دریایی مختلفی با اثر ضدالتهابی معرفی شده اند که از منابع متفاوت دریایی  های اخیردارد. در طول سال

-هدف این مطالعه، جستجو در مجالت علمی بین ها و باکتریها استخراج شده اند.ها، نرمتنان، جلبکها، مرجانشامل اسفنج

mailto:surp78@gmail.com
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ر المللی، به منظور آشکارسازی نتایج آزمایشگاهی و بالینی کاربرد ترکیبات زیستی فعال از موجودات دریایی با تاکید بر اث

 باشد.ضد التهابی می تقویت کنندگی سیستم ایمنی و

 سیستم ایمنی زیست فعال تنظیم کننده ترکیبات

متالوپروتئین حمل کننده اکسیژن با زیرواحدهای بزرگ است که  ،تنانجدا شده از نرم : هموسیانینهموسیانین

 Concholepas concholepas ها را دارد. هموسیانین به دست آمده ازقابلیت تحریک سیتسم ایمنی در مقابل برخی سرطان
(CLL) تم ایمنی اولیه برای توقف پیشرفت سرطان مثانه استفاده شده استسدر تحریک سی (Arancibia et al., 2012 .)

 (KLH)هموسیانین ژنهای مربوط به تومور فعالیت دارند. همچنین، به عنوان حمل کننده برای آنتی بادیها برعلیه آنتی

ا داشتن ایمنی وسیعی را نشان داده است که ب، اثرات تحریک سیستم Magathura crenulataجداشده از همولنف گونه 

ایی در جهت بهبود پاسخ ایمنی میزبان عمل کرده است ، ماکروفاژها و لنفوسیتهای چندشکل هستهاثرات متقابل با مونوسیت

(Presicce et al., 2008). 

روی پاسخ ایمنی ذاتی، بویژه فعالیت  Nemopilema nomurai: اثرات کالژن جداشده از ژله ماهی کالژن

و  J774.1بوسیله سلولهای  6ماکروفاژها بررسی شد که موجب تحریک تولید فاکتور آلفا نکروزی تومور و اینترلوکین 

ها شد. کالژن نه تنها باعث افزایش پاسخ ایمنی اکتسابی ماکروفاژهای صفاقی در نتیجه افزایش میزان بیان ژن این سیتوکین

(. در مطالعه Putra et al., 2012از طریق فعالسازی ماکروفاژها باعث تقویت پاسخ سیستم ایمنی ذاتی نیز شد ) کهشد، بل

 NF-κBوسیله ماکروفاژها را از طریق فعالسازی تواند تولید سیتوکین بهمی N.nomuraiدیگری مشخص شد که کالژن گونه 

 (.Putra et al., 2014تسهیل کند ) TLR4توسط مسیر سیگنالی ، JNKو 

های ایمنی ذاتی و اکتسابی دارد که شامل احیا و اند کیتین اثرات پیچیده بر پاسخ: مطالعات اخیر ثابت کردهکیتین

های مختلف سطح سلول مثل گیرنده های ایمنی ذاتی و القاء تولید سیتوکین و کموکین از طریق گیرندهفعال کردن سلول

های متنوعی سلول، هادستگاه گوارش و ریه ویژه درهباشد، بمی Dectin-1( و TLR-2) toll-like 2مانوز ماکروفاژ، گیرنده 

کند ها( را فعال میدر لنفوسیت IL-4/IL-13ایمنی ذاتی )ائوزینوفیل، ماکروفاژ( و ایمنی اکتسابی )بیان های شامل سلول

(Komi et al.,2017.) افزایش کارایی سلولایی نشان داده شد کیتین موجب در مطالعهT  فعالیت سلول ،NK  و تولید

 (.Cuesta et al., 2003) شده است NKهای ( بوسیله سلولIFN-γاینترفرون )

 ترکیبات زیست فعال ضد التهابی

-COXو  iNOSدر رابطه با فعالیت مهارکنندگی روی بیان  این ترکیبات خاصیت ضد التهابی: کوئی ترپن هاس س

2 (inducible       nitric oxide synthase وcyclooxygenase-2) در ماکروفاژها (Jean et al., 2008) آنیون ، تولید

)یک مرجان   Lemnalia cervicorniازلمنالول  .(Chung et al., 2014) است هاسوپراکسید و رهاسازی االستاز در نوتروفیل

ها و تضعیف ورم مفصل زانو و قوزک پا در مهار تراوش نوتروفیل بان دهنده )دردنشان( را لتهابی و تسکیضدا اتاثر نرم تایوان(،

صورت  COX-2و  iNOSهای پیش التهابی مانند و پروتئین  c-Fosاز طریق مهار بیان عاملنشان داد که  آرتریت نقرسی

باعث کاهش  دریایی()بادبزن  Rumphella antipathies موجود درهای  کوئی ترپنسس .(Lee et al., 2013) گرفته است

از   Lochmolinماده .(Chung et al., 2014) های انسانی شدندتولید آنیون سوپراکسید و رهاسازی االستاز بوسیله نوتروفیل
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، اثر LPSدر ماکروفاژهای تحریک شده بوسیله  COX-2با جلوگیری از افزایش  ،Sinularia lochmodesمرجان نرم 

  .(Tseng et al., 2012)نشان داد  ضدالتهابی را

و فارنسوید  Xهای پرگنن ها موجب تغییر گیرندهاخیرا ترکیبات استرادیولی جدا شده از اسفنج :استروئید/استرول

X ایی و فعالیت ها در کاهش التهاب رودهبرخی از این گیرنده .اندشدهNFκB ،های پیش التهابیکه مسئول تولید سیتوکین 

استخراج شده از  X، یک آگونیست گیرنده پرگنن Solomonsterol A. (Fiorucci et al., 2012) باشند، نقش دارندمی

در آرتریت روماتوئید موش شده است موجب تسکین التهاب سیستمی و اختالل سیستم ایمنی  ،Theonella swinhoeiاسفنج 

(Mencarelli et al., 2013).   از ستاره دریایی  مختلفسه ترکیب استروئیدیMarthasteriasg lacialis ، فعالیت

 و  NFκB ،iNOS ،IL-6 میزان مارکرهای التهابی مانند .را نشان دادند RAW 264.7های مدلضدالتهابی روی سلول

COX-2  ماده در ترکیب با هم آزمایش شدند کاهش پیدا کردند و بهترین نتیجه زمانی به دست آمد که این سه(Pereira et 

al., 2014a.)  

پلی ساکاریدهای دریایی مانند آلگینات، پرفیران، فوکویدن، کیتین و مشتقات کیتین به عنوان : پلی ساکارید

لیرو و همکاران نشان دادند که محتوی سولفاته در تحریک  (.Vo et al., 2015) اندهای آلرژیک شناخته شدهکاهندگان پاسخ

است  مشارکت نصف سولفات در فعل و انفعال بین پلی ساکارید و گیرنده های سطح سلول دلیل آنماکروفاژها مهم است و 

(Leiro et al., 2007). از جلبک قرمز دریایی  هاپلی ساکاریدDigenea simplex، و التهاب ناشی از  ندادم را کاهش داد

در مایع  IL-1β و TNF-αکاهش غلظت  . از طریقنددکستران، هیستامین، سروتونین و برادیکینین را به حداقل رسانید

  (.Pereira et al., 2014bموش مانع شد ) ها را به فضای صفاقی، مهاجرت نوتروفیلصفاقی

یک لکتین دایمری پایدار است که تزریق وریدی این ترکیب از  Holothuira griseaآگلوتینین گونه : لکتین

 خون جلوگیری کرد. NOاز طریق کاهش فعالیت میلوپروکسیداز و افزایش غلظت  به درون فضای صفاقی مهاجرت نوتروفیل

(Moura Rda et al., 2013). ( یک ترکیب لکتینیMalyngamide S ) ازجداشدهBursatella leachii   ،)خرگوش دریایی(

 و از اثر ضدالتهابی استشود دارای در بدن این خرگوش دریایی تولید می Lyngbya majusculeکه تصور میشود بوسیله 

وفیل در نوتر PMAو   N-formyl-methionylleucyl-phenylalanineتولید سوپراکسید در پاسخ به عوامل فزاینده التهابی،

 (.Appleton et al., 2002) گردش خون محیطی جلوگیری کرد

که در اسپیرولینا است فیکوسیانین یک رنگدانه متصل به پروتئین با یک زنجیره باز تتراپیرولی  :فیکوسیانین

Arthrospira maxima تواند از طریق مهار تولید پروستاگالندین فعالیت ضدالتهابی می شود.یافت میE2 فعالیت ،

موجب کاهش میزان بتا گلوکورونیداز )یک نشانگر عصاره این سیانوباکتری و رهاسازی هیستامین صورت گیرد.   A2فسفولیپاز

 (.Remirez et al., 2002آرتریت روماتوئید( در موش شد )

 بحث و نتیجه گیری

 التهابدر حال حاضر نیازمندی های زیادی برای درمان های جدید و کاربردی و ایمن از بیماری های مزمن مانند سرطان، 

محصوالت جدید طبیعی دریایی  .مزمن و آلزایمر وجود دارد و همچنین درمان هایی برای شرایط حاد مانند عفونت وجود دارد

را در آزمایش های مختلف نشان می دهند که به دنبال یافتن راه های به رشد  وربسیار متنوع و  عملکرد)متابولیت های ثانویه( 
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برای  مسیردر نتیجه، می توان پیش بینی کرد که محصوالت طبیعی دریایی بخش مهمی از  .هستند هابخش دارویی در این

 .توسعه درمان های جدید در آینده تبدیل خواهد شد
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Abstract  

Natural products and secondary metabolites isolated from marine organisms are important 

sources for bioactive molecules that in many cases have been developed into treatments for 

different diseases. Anti-inflammatory, antimicrobial, anticancer, immunomodulatory 

medicinal functions of these bioactive compounds have been studied. Marine organisms-

derived molecules such as polysaccharides, steroids, lectin, hemocyanin, and collagen display 

potent immunomodulatory and anti-inflammatory functions associated with human health. 

Since, many synthetic compounds with side effects to patients are available in the market; 

bioactive compounds from marine sources have been considered safer and cheaper in various 

studies. This review mainly presents immunomodulatory and anti-inflammatory activities of 

marine bioactive compounds and emphasizing their potential application in pharmaceutical 

aspects. 
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 چکیده

جلبک های دریایی به عنوان منابع باارزش غذایی سرشار از مواد درشت مغذی، مواد مغذی ضروری  و بخصوص مواد زیست 

لبک های دریایی دارای موادی به نام فیکوکلوئیدها هستند که که دارای خواص ژل دهندگی، جفعال می باشند. بخصوص 

آلژینات، آگار و کاراژینان از جمله این حجم دهندگی، امولسیونی، استحکام دهندگی و همبندی و حفاظت کنندگی دارند که 

رآورده های حاصل از آنها در جیره غذایی آبزیان مطالعات مختلفی در زمینه استفاده از جلبک های دریایی و فمواد هستند. 

فیکوکلوئیدی آنها به عنوان ماده همبند در انجام گرفته است.  در مطالعه حاضر تاثیر استفاده از جلبک های دریایی و ترکیبات 

 جیراه غدایی آبزیان و بخصوص سخت پوستان پرورشی مورد بررسی قرار گرفت. 

 

 کارژینان، آگار، آلژیناتماکروجلبک، همبند،  کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

میزان ( FAOبراساس آمار سازمان خواروبار جهانی )آبزی پروری یکی از بخش های مهم تولید غذای مورد نیاز بشر است. 

ثابت باقی دو برابر شده است. در حالی که میزان صید جهانی در این سال ها تقریباً  3003تا   3002 هایسالطی آبزی پروری 

به  3030بیلیون تن در سال است تا سال  66بر اساس آمار فائو تولید جهانی آبزی پروری که   .(FAO, 2014)است  مانده

 3/1 تولید میلیون تن و هند با 10چین با تولید  نده آبزیانتولید کندر میان کشورهای . خواهد یافتمیلیون تن افزایش  000

 23/88در بین قاره های جهان نیز سهم تولید سالیانه به ترتیب (. Chakravartty, 2015)میلیون تن در سال پیشتاز هستند 

. یک (FAO, 2014)باشد % مربوط به تولید قاره اقیانوسیه می38/0آفریقا و 32/3% اروپا، 23/1% آمریکا، 88/1درصد آسیا، 

 0/3به  3000کافی مواد غذایی برای مصرف جمعیت جهانی که بر اساس پیش بینی فائو تا سال تامین نگرانی عمیق در 

 .(Miller, 2008رسد وجود دارد )یلیون نفر میب

جاری مزارع پرورش درصد از هزینه های  80تا  20تواند حدود  های پرورش  میغذا و مدیریت تغذیه با توجه به سیستم

 متناسب و متعادل به صورت غذایی مصرفی، وجود ترکیبات اولیه مواد کیفیت به آبزیان خوراک کیفیت آبزیان را  شامل شوند.

 ویژگیهای آن بر فرآوری چگونگی اجزاء تشکیل دهنده جیره و دارد. بستگی آن صحیح و فرآوری گونه غذایی احتیاجات با

 و خوش خوراکی مانند جذابیت، شیمیایی ویژگیهای و غذایی ذرات شکل و ابعاد آب، در پلت ثبات و ریپایدا مانند غذا فیزیکی

 فرآوری پلت به صورت معموال آبزیان غذایی جیره . است گذار تاثیر غذایی موجود عادات حتی و غذا ترکیبات دسترسی قابلیت

 نتیجه در مواد مغذی تراکم افزایش به جمله میتوان آن از کهاست  زیادی مزایای دارای پلت، شکل به شود. جیره غذایی می

 مصرف موارد کاهش آبزیان، کم برای خوراکی خوش با اجزای جذابیت در بهبود کمتر، آبشویی با میزان و راحتتر مصرف امکان
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 غذای آماده سازی از پیش نمود اگرچه اشاره یکنواخت غذایی مخلوط به دستیابی و وری  تولید بهره بهبود جیره، گزینشی

 متناسب را غذا اول وهله در ومی بایست می باشد ضروری امری آن احتیاجات و رفتاری عادات و نظر گونه مورد شناخت آبزیان

 شکل حفظ میگو، و تغذیه ماهی در غذایی پلتهای مصرف به توجه با  .نمود تهیه پرورش ی مورد گونه عادات غذایی و نیاز با

 پلتها پراکنده شدن زیرا ویژه ای برخورداراست، اهمیت از آب در آن متالشی شدن  از وجلوگیری مصرف زمان طی پلت فیزیکی

 آلودگی افزایش باعث در رسوبات آنها تجزیه و کف استخر در مواد این ته نشینی و شده آنها عدم امکان استفاده از سبب درآب

 و حداقل مجاز فیزیکی استحکام حداکثر دارای باید پلت ها (.0280)افشارمازندران، میگردد  استخر در غیرمیکروبی میکروبی و

 در پایداری غذا باشند. تغذیه فرآیند جهت آب در قرارگیری مدت زمان طی درآب حل قابل موادغذایی ضایعات و خردشدگی

 (. 0230می یابد )سوداگر و همکاران،  بهبود همبندها از استفاده با آب

 مورد محققین توسط متفاوت تاثیرات با میزان همبند عنوان به ساختگی یا شده اصالح طبیعی، از فرآورده های متعددی انواع

 خصوصیات بر آن تأثیر و آن در هضم موجود همبند ها می توان به توانایی انتخاب عوامل مهمترین از. گرفته اند قرار ارزیابی

همبند مورد استفاده در جیره غذایی آبزیان آنکه مواد اولیه خنثی بوده که فاقد هرگونه اغلب مواد اشاره کرد.  ترکیب غذایی

-حال آنکه برخی از مواد همبند مثل گلوتن گندم یا نشاسته گندم دارای ارزش غذایی برای آبزیان می باشند.ارزش غذایی می

اند. از میان نعت ساخت غذا به کار گرفته شدهی آلی و غیرآلی به عنوان همبند در صماده 00باشند. تا کنون بیش از 

سلولز، نشاسته، پکتین، همبندهای طبیعی بررسی شده و به کار رفته توسط محققان، بیوپلیمرها خیلی بیشتر مطالعه شدند. 

 & Kalian)کیتین و پروتئین هایی نظیر کازئین، و سویا از مهمترین همبندهای مورد استفاده در جیره آبزیان می باشد 

Morey 2009 ) . 

د زیست و بخصوص موا غذایی سرشار از مواد درشت مغذی، مواد مغذی ضروری منابع باارزش به عنوان جلبک های دریایی 

، دهندگیفیکوکلوئیدها هستند که که دارای خواص ژل به نام دارای موادی دریایی  یها لبکجفعال می باشند. بخصوص 

آلژینات، آگار و کاراژینان از جمله این حجم دهندگی، امولسیونی، استحکام دهندگی و همبندی و حفاظت کنندگی دارند که 

اده از جلبک های دریایی و فرآورده های . مطالعات مختلفی در زمینه استف (El-Deek and Brikaa, 2009) مواد هستند

در مطالعه حاضر تاثیر استفاده از جلبک های دریایی و ترکیبات  گرفته است. حاصل از آنها در جیره غذایی آبزیان انجام 

 فیکوکلوئیدی آنها به عنوان ماده همبند در جیراه غدایی آبزیان و بخصوص سخت پوستان پرورشی مورد بررسی قرار گرفت. 

 انواع همبندها

در آب نبوده اما از نشت و هدر رفت مواد غذایی  همبندها معموال مواد فیبری و پرکننده ای هستند که دارای ارزش غذایی

جلوگیری می کنند. به طور کل همبندها در سه گروه مختلف قرار می گیرند. گروه اول همبندهای با منشا پروتئینی همانند 

درصد در جیره بکار می رود. گروه دوم همبندهای با منشا  00تا  0گلوتن گندم، ژالتین و کالژن است که معموال بین 

درصد در جیره مورد استفاده قرار می گیرند.  00تا  3برنج و مالس هستند که بین  کربوهیدارته همانند نشاسته های مختلف،

و آلژینات ها هستند که  Carboxymethylcellulose ،lignosulfonatesگروه سوم همبندهای بدون ارزش غذایی همانند 

ه مدت زمان مورد نیاز برای پایداری درصد  در جیره مورد استفاده قرار می گیرند. انتخاب نوع همبند بستگی ب 00تا  0بین 

 .Palma et al)نوع تجهیزات عمل آوری غذا و سایر اجزای غذایی مورد استفاده در جیره دارد چبره در آب، قیمت همبند، 

2008) . 

 همبندهای حاصل از جلبک های دریایی  

 کاراژینان
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کاراژینان به طور عمده از های قرمز به دست می آید.  هیدروکلوئیدی است که از عصاره گیری آبی با الکلی جلبک کاراژینان

تشکیل شده  anhydrogalactose copolymers-3,6پتاسیم، سدیم، کلسیم، منیزیم و استرهای سولفات آمونیوم گاالکتوز و 

گروه اصلی از کاراژینان های  2آورده شده است.  0کربنه است در شکل  6است.  ساختار مولکولی کاراژینان که جزوقندهای 

-lambdaو   Kappacarrageenan (k-carrageenan) ،iota-carrageenan (I-carrageenan) شاملهیدروکلوئیدی 

carrageenan (λ- carrageenan)  .تعداد و موقعیت وت موجود در خواص این سه گروه از کاراژینان ها در تفامی باشند

 10تا  08میزان سولفات استر در کاراژینان بین . بر روی واحدهای تکراری قند گاالکتوز آنهاستسولفات استر  گروه های

آن استحکام  ت ژالتینیحال ،هرچه میزان سولفات استر کاراژینان  بیشتر باشد دمای حاللیت آنها کمتر استدرصد است. 

همچنین . (Paolucci and Fabbrocini, 2012)از ژالتینه شدن آن جلوگیری کند د و یا اینکه ممکن است کمتری دار

. کاراژینان نمک های غیر آلی است که منشا آن از جلبکها بوده و در حین فرایند عصاره گیری حاصل می شودکاراژینان حاوی 

 Dominy and)به عنوان یکی از بهترین مواد همبند در جیره غذایی میگو از نظر استحکام جیره و بهبود رشد معرفی شد 

Lim, 1991). 

 

 
 ساختار مولکولی کاراژینان. 1شکل 

 ارـآگ

به دست می آید.  آگاروپکتین وزن  دریایی قرمز های جلبکز جلبک های آگاروفیت و بخصوص ا که است آگار پلیمری

مولکولی باال و مقادیر زیادی سولفات دارد. آگارز بخش با خاصیت ژل کنندگی آگار است. ساختار مولکولی آگارز یک پلیمر 

تشکیل شده است. شکل های مختلف آگارز تعیین کننده  anhydro- L-galactose 3,6و  D-galactoseخطی است که از 

آگارز و آگاروپکتین با  و دمای ذوب آن هستند. آگار ترکیبی ازخاصیت ژل کنندگی یایی اگار از جمله خواص فیزیکی شیم

بستگی دارد. ژالتینه شدن آگار  ماده خام اولیه و فرآیند عمل آوری به کار رفته نسبت های متغیر است که این نسبت ها به 

ژنی صورت می گیرد. ویژگی ژالتینی آگار موجب استفاده گسترده توسط محتوی آگارز آن و تنها از طریق ایجاد پیوند هیدرو

، کشت سلولی، الکتروفورز و کروماتوگرافی شده است. آگار پلی ساکارید پیچیده ای بیوتکنولوژی دارویی، غذایی، صنایعآن در 

مربوط به جنس ها و که این ساختارهای مختلف شناسایی شده است در آن ساختار آگارزی مختلف  نوع 00تاکنون  است که

 ,Paolucci and Fabbrocini) محیطی و فصول مختلف است شرایطجلبک های دریایی و همچنین  گونه های مختلف

2012) .  
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 ساختار مولکولی آگارز .2شکل 

 

 یناتآلژ

، oligo-polymersآلیژینات سدیم، نمک سدیم اسید آلژینیت بوده که یک ترکیب اولیگوپلیمری پیچیده شامل 

polymannuronic acid (MM), polyguluronic acid (GG)   وmixed polymer (MG) می باشد (Paolucci and 

Fabbrocini, 2012).  1 پلیمرهایآلیژینات شامل- β ،-4 1و  مانورونیک دی -α ، -4 ماده این .باشد می اسید گلورونیک ال 

می  گچ مانند سفیدی و کوچک های تکه حاوی نبوده و یکنواخت کامال آلژینات پودرشود.  می استخراج دریایی هایجلبک از

 قرار استفاده مورد آبزیان غذایی جیره در همبند عنوان به که بوده ژلدهندگی قوی و چسبانندگی خواص دارای آلژینات باشد.

 بازماندگی و نشده تخریب معده پایینpH در ماده این همچنین نبوده و هضم قابل ای معده تک جانوران برای آلژینات. میگیرد

 از و شده مدفوع چسبندگی سبب همبند عنوان به نشده تجزیه آلژینات همچنین .شود می تضمین در معده آن استحکام و

 شده آبی محیط کیفیت بهبود سبب این امر که نماید می جلوگیری آبی محیط درون پراکنده صورت به مدغوع های کهت پخش

 (. 0230سوداگر و همکاران ) نماید می تسهیلرا  گوارش دستگاه غذایی از مواد ورود همچنین و

 

 
 آلژینیت ساختار مولکولی اسید .3شکل 

 

 
 آلژینات در غذای آبزیانو آگار کاراژینان، کاربرد همبندهای 

 و  Arguello-guvaraاست. کارژینان، آگار و آلژینات به عنوان ماده همبند در جیره غذایی آبزیان مورد استفاده قرار گرفته 

Molina-poveda تاثیر نوع و غلظت شش نوع همبند آگار، سدیم آلژینات، نشاسته،ژالتین،گلوتن گندم و آرد  3002درسال

g.kgجلبک را در دوغلظت
-1

g.kgو  20 
را برثبات، دریافت و قابلیت هضم غذا در جیره های مولدین میگوی وانامی  100-
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g.kgبررسی کردند. بهترین ارزیابی از لحاظ قوام در آب در جیره حاوی سدیم آلژینات و گلوتن گندم با غلظت 
حاصل  100-

ینات و گلوتن بعنوان همبند شد و بهترین هضم پذیری پروتیین و ماده ی خشک با جیره ی حاوی گلوتن گندم و مخلوط آلژ

g.kg بدست آمد. در نتیجه جیره ای با
و  Palma گلوتن گندم بعنوان همبند برای مولدین وانامی توصیه می شود.100-

 Palaemonetes variansو آگار را بر رشد دو گونه میگوی  0لیگنوزول (، تاثیر افزودن دو همبند به نام های3008همکاران )

 .Pرشد بیشتری را نسبت به گونه  P. elegansمورد بررسی قرار دادند. در پایان آزمایش گونه   Palaemon elegansو

varians .از خود نشان داد. استفاده از لیگنوزول و آگار ازطریق میکروهمبندسازی در این تحقیق توصیه شد 

Liu   ات، کاراژینان، ژالتین و کربوکسی متیل نوع همبند مختلف شامل سدیم آلژین 1تاثیر  3008و همکاران درسال

میزان بقاء در ماهیانی که بررسی کردند.   Cynoglossus semilaevisکفشک ماهی سلولز سدیم را بر عملکرد رشد و بقا در 

غذیه کردند به طور معنی داری بیشتر از تیمارهای دیگر و تیمار کنترل فاقد ماده همبند بود. وناز جیره حاوی سدیم آلژینات ت

سدیم آلژینات، ژالتین و کربوکسی  های نرخ رشد ویژه اختالف معنی داری را در بین تیمار شاهد و جیره های حاوی همبند

همچنین  نان نرخ رشد ویژه کمتر از تیمارهای دیگر بود. با اینحال در جیره غذایی حاوی کاراژیشان نداد. نمتیل سلولز سدیم 

تریپسین ترشح آمیالز ترشح شده در میگوهای تغذیه شده با جیره های غذایی فاقد اختالف معنی دار بود، اما مقدار مقدار 

ندهای مناسب در یکی از همببه طور کلی سدیم آلژینات  از سایر جیره ها بود. باالترسدیم آلژینات شده در جیره ی حاوی 

انجام  3000وهمکاران در سال  Ruscoeدر تحقیق دیگری که توسط  بود.ماهی کفشک دوره ی پست الروی  غذاییجیره 

% جیره بر استحکام جیره میگوی 0% و 2گرفت تاثیر همبندهای آگار، ژالتین، کاراژینان و کربوکسی متیل سلولز در سطوح 

تایج نشان داد که از نظر میزان هدر رفت ماده ی خشک همبندهای کاراژینان و آب شیرین مورد بررسی قرار دادند. ن

کارایی بهتر %  ازنظر نرخ هدر رفت غذا 2% نسبت به 0نسبت به همبندهای دیگر برتری داشتند. غلظت کربوکسی متیل سلولز 

 .داشت

Peikflorida ( تاثیر استفاده از جلبک0336و همکاران ) های قرمز Kappaphycus alvarezii  وGracilaria 

heteroclada  آرد گندم در جیره غذایی میگو 0% نشاسته ی ذرت و 0بعنوان جایگزین همبند حاوی %P. monodon  مورد

را نسبت به گروه شاهد  SGR بیشترین افزایش وزن و K. alvareziiبررسی قرار دادند. جیره های حاوی سطوح مختلف 

% 0بیشترین بازماندگی را در بین تیمارها از خود نشان داد. جیره های حاوی  K. alvarezii% 2جبره حاوی داشت. همچنین 

عنوان شد که استفاده از جلبک بعنوان را نشان دادند. همچنین  FCRبیشترین  G. heterocladaیا  00K. alvareziiو %

تاثیر استفاده از شش  3003در سال  Simon اند.همبند در جیره غذایی میگو می تواند فضوالت ارگانیک غذا را به حداقل برس

و ژالتین بعنوان  CMCرا بررسی کردند. استفاده از Jasus edwardsii منبع کربوهیدراتی بر قابلیت هضم غذا در جیره 

 هد.همبند و همچنین استفاده از منابع پروتیینی از پیش هیدرولیز شده و محلول در جیره میزان هضم پذیری را افزایش می د

Rosas  تاثیر نوع بایندر را بر رشد، فیزیولوژی تغذیه و توازن انرژتیک در  3008و همکاران در سال Octopus maya مورد

تغذیه  شده با گوشت خرچنگ و آلژینات دچار کاهش وزن شده و از  O. mayaبررسی قرار دادند. نتیجه پژوهش نشان داد که 

ات( جذب مواد معدنی را در جیره محدود کرد. وقتی ژالتین بعنوان همبند استفاده شد )آلژین بین رفته است. این ماده همبند

میتواند ژالتین را   Octopusباالنس انرژی مشابه زمانی بود که از خرچنگ تازه تغذیه شدند که نشان دهنده آن است که 

ازه تغذیه می کند غدد بزاقی آنزیمی از خرچنگ ت Octopusهضم کند. ژالتین باعث می شود مواد مغذی همانند وقتی که 

نیازمند فعالییت آنزیمی بیشتری برای هضم و  Octopusبرای پیش هضم غذا تولید کند. نتیجه این پژوهش نشان داد که 

 گوارش خرچنگ تازه نسبت به زمانی که با غذای دیگری تغذیه شود.

                                                 
1
 Lignosol 
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مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از ترکیبات جلبک هاب دریایی به عنوان ماده همبند می تواند سبب افزایش ماندگاری غذا 

سدیم آلژینات می تواند به عنوان یک همبند مناسب در جبره غدایی در آب و بهبود عملکرد آبزیان داشته باشد. بخصوص 

 آبزیان مورد استفاده قرار گیرد. 
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Abstract 

Seaweed has plenty of macronutrients, essential nutrients, and several bioactive substances. 

Interestingly, the best known component of the seaweed-derived industry is that of 

phycoclloids, the gelling, thickening, emulsifying, binding, stabilizing, and protecting agents 

known as alginates, carrageenans, and agars. Several studies have addressed the use of 

marine seaweeds and their products in the diet of aquaculture species. In this study, we 

investigated the effects of marine seaweeds and their phycoclloids as binder in the diet of 

aquatic fish and shellfish.  
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با پتانسیل درمانی  tramiprosateماکروجلبک های دریایی: منبع غنی ترکیب زیست فعال 

 آلزایمر

 

 1ندا شیجونی فومنی، 2قرنجیک محمد بایرام ،*1علی مهدی نیا

 گروه علوم زیستی دریا، دانشکده علوم دریایی، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، تهران، ایران 1

 ، ایرانگرگان، داخلی آبهای آبزیان ذخایر تحقیقات مركز 2

* a.mehdinia@inio.ac.ir 

 چکیده 

tramiprosate  نسبت به بیماری آلزایمر خفیف تا متوسط مورد ارزیابی قرار گفت و اثربخشی بالینی  3در آزمایشات بالینی فاز

 بیماری كننده اصالح اثرات از برخی حافظه عملکرد افزایش قبیل از مطالعه، ثانویه نتایج به توجه با حال، این باكافی نداشت. 

از طریق  و Aβ فعالیت مهار با نوروپروتئینی محافظتی اثرپیش كلینیکی  در مدل های tramiprosate .است شده گزارش

 كه هستند tramiprosate تركیب حاوی دریایی جلبک هایگونه از بعضیدارد.  بوتیریک آمینو-γ نوع اسید گیرندهتمایل به 

 ایقهوه قرمز، ماكروجلبک نمونه 22 ،تحقیق این در. ندكمی محافظت آلزایمر بیماری مخرب اثرات مقابل در مغز از تركیب این

 ارزیابی مورد هاآن در tramiprosate فعال زیست تركیب غلظت میزان و آوریجمع كشور شمالی و جنوبی سواحل از سبز و

 آوریجمع( نوشهر) خزر دریای و( قشم) فارس خلیج عمان، دریای ایرانی سواحل از مطالعه مورد هایجلبک. گرفت قرار

 بیشترین Hypnea musciformis قرمز جلبک. بود tramiprosate حاوی گونه 9 مطالعه، مورد گونه 22 بین از. گردیدند

 به سبز و ایقهوه قرمز، هایجلبک كه داد نشان نتایج. داد نشان مطالعه مورد هایجلبک بین در را tramiprosate غلظت

 مخلوط از جلبک های نمونه از هاآنالیت استخراج برای. اندداده جای خود در را فعال زیست تركیب این مقدار بیشترین ترتیب

 تركیب با سازی مشتق روش از مطالعه، مورد تركیب كمی تعیین برای و شد استفاده ساعت 12 مدت به( 22:02) آب-اتانول

-HPLC) فلوئورسانس آشکارساز به مجهز باال كارایی با مایع كروماتوگراف دستگاه با گیریاندازه و( OPA) فتالدهید ارتو

FLD )جرمی اسپکترومتری-مایع كروماتوگرافی روش از جلبک، هاینمونه در تركیب حضور تایید برای. گردید استفاده (LC-

MS )شد استفاده . 

 فناوری، مواد زیست فعال، دریای عمان، خلیج فارس، دریای خزرماكروجلبک، زیست :کلیدی کلمات

 مقدمه 

در آینده نزدیک یکی از چالش های عمده در سیستم ( AD)باتوجه به رشد روزافزون جمعیت و افزایش سن، بیماری آلزایمر 

ظاهر می  بالینیسال ها قبل از ظهور آثار  AD پاتوفیزیولوژیک فرایند كه آنجا ازهای بهداشت و درمان در كشورها خواهد بود. 

 رشدی به رو عالقه اخیر های سال در (.Caltagirone et al., 2012وجود دارد ) پیشگیرانهشود این شانس برای شروع درمان 

ایجاد  مغز پیری جمله از سن، با مرتبط مختلف های بیماری از پیشگیری در طبیعی تركیبات برخی مفید اثرات برای بررسی

 فاز بالینی مطالعه یک در AD در آن درمانی یک تركیب آمینوسولفونات كوچک است كه كارآیی Tramiprosate. شده است

III بیماران در را بیماری دوره است ممکن درمان كه داد نشان 3 فاز آزمایشات از حاصل های داده. گرفت قرار بررسی مورد 
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 شركت دست، در موجود اطالعات با كند. اصالحرا  APOE4 ژن از نسخه دو و خفیف آلزایمر بیماری به مبتال

Framingham دارد تركیب این بالینی توسعه برای ای برنامه (Kegel, 2017 .) 

 شویش حالت دو هر در HPLC روش. است شده استفاده  Tramiprosate آنالیز برای مختلفی هایروش

 شامل زمینه این در مطالعات. است گرفته قرار استفاده مورد تركیب این گیریاندازه برای موفقیت با گرادیان و ایزوكراتیک

 .Mou et al) است الکتروشیمیایی آشکارسازی یا و فلوئورسانس فرابنفش، آشکارسازی وسیله به ستون بعد یا قبل سازیمشتق

 Kang et) فلورسانس آشکارساز و ستون از پیش سازیمشتق با HPLC یوسیله به تركیبات این مطالعات، بیشتر در(. 2002

al. 2006 )روش. شدند گیریاندازه HPLC تبخیری نور پراكندگی آشکارساز با (ELSD )آنالیز برای نیز Tramiprosate به 

 (.Rao et al. 2011) است رفته كار

-اندازه و استخراج ایران، سواحل در موجود هایماكروجلبک در Tramiprosate وجود بررسی مطالعه، این از هدف

 آن آنالیز آمده، دست به محلول سازیمشتق و هاجلبک روی بر استخراج فرایند انجام از پس منظور این به. باشدمی آن گیری

-LC تکنیک با بررسی مورد هایجلبک از برخی در Tramiprosate حضور و گرفت صورت فلورسانس آشکارساز و HPLC با

MS گرفت قرار تایید مورد. 

 نتایج 

 .دهد می نشان را Tramiprosate حاوی جلبک های نمونه در آمده دسته ب غلظت مقادیر .1 جدول

Tramiprosate  (g g
-1

 ردیف جلبک نوع جلبک  (

Botryocladia قرمز  3/32
 
leptopoda

 1 

29/2 
Acanthophora spicifera قرمز 

 2 

5/32 
 قرمز 

Gelidium micropterum 
 3 

55/12 
Caulerpa racemosa سبز 

  4 

25/5 
 Cystoseira indica ایقهوه 

5 

 Hypnea boergesenii قرمز  7/722
 6 

 Gracilaria corticata قرمز  9/272
 7 

Hypnea musciformis قرمز  15/922
  8 

Gracilaria pygmaea قرمز  5/333
  9 
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mg Lبا غلظت  Tramiprosateو ب( افزایش  OPAسازی شده با مشتقالف(  Hypnea musciformisكروماتوگرام جلبک  .1شکل 
-1 1 

 

 

 m/z 322با  MS tramiprosate هایدر طیف: Hypnea boergesenii ی جلبکدر مد اسکن كامل نمونه LC-MSآنالیز   .2شکل

 واسطه تغییر شرایط كروماتوگرافی است(ه آشکارسازی شدند )زمان بازداری متفاوت آنالیت ها ب
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 و نتیجه گیری بحث 

ها و معادله خط با توجه به مساحت سطح زیر پیک مورد بررسی،های موجود در جلبک tramiprosateغلظت 

50/115- x 0/3797 y=با توجه به مقادیر گزارش شده، . استآمده  1 . نتایج به دست آمده در جدولمحاسبه گردید

 Gelidium micropterum ،Botryocladia leptopoda، Hypnea boergesenii،Hypneaهای جلبک

musciformis و Gracilaria corticata ها به ترتیب نسبت به سایر جلبکtramiprosate  بیشتری دارند. این

-گونه ها،آن میان در اما هستند بیولوژیکی فعالیت دارای هاجلبک این اغلب های قرمز هستند.ها از نوع جلبکجلبک

 ,Gracilaria corticata (McLachlan, Craigie et al. 1971)، Gelidiella acerosa (Syad های

Shunmugiah et al. 2012)، Hypnea musciformis، Hypnea valentiae و Hypnea cervicornis 

 دارای Gracilaria corticata جلبک مثال برای. هستند نیز خوراكی متعدد، زیستی و بیولوژیکی خاصیت بر عالوه

 ,Kannan) اكسیدانی آنتی ،(Eahamban and Marimuthu 2012) میکروبی ضد و باكتریایی ضد خواص

Pushparaj et al. 2014)  توموری ضد و سرطانی ضدو (Zandi, Tajbakhsh et al. 2013 )است . 

 كه دریایی هایجلبک هایگونه از برخی برای نیز LC-MS آنالیز tramiprosate حضور تایید منظور به

tramiprosate روش با هاآن در HPLC اتصال دلیل به. گرفت صورت بود، شده شناسایی فلورسانس آشکارسازی و 

LC به MS در خالء شرایط حفظ و MS، متحرک فاز جریان سرعتmL min-1  5/2 بنابراین و شد گرفته نظر در 

 tramiprosate برای ترتیب به 322 های m/z. شدند ترطوالنی كمی HPLC آنالیزهای به نسبت هابازداری زمان

 2شکل دریک جلبک  آنالیز این به مربوط MS طیف. شدند شناسایی MS هایطیف در OPAمشتق سازی شده با 
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Abstract 

Tramiprosate was evaluated in phase III clinical trials in mild-to-moderate Alzheimer’s 

disease, showing no enough clinical efficacy. However, looking at secondary endpoints of the 

study such as lower decline in memory function in subgroups of patients, some disease-

modifying effects are reported. Tramiprosate in preclinical models shows neuroprotective 

effect inhibiting Aβ activity and by γ-aminobutyric acid type A receptor affinity. In this work, 

the existence of Tramiprosate was investigated in Iranian seaweeds. In this work, 43 red, 

brown and green macroalgae species were collected from southern and northern coastal areas 

of Iran and the concentration of the bioactive compound, Tramiprosate, was assessed in them. 

The studied macroalgae were sampled from Iranian coastal of Oman Gulf, Persian Gulf 

(Gheshm) and Caspian Sea (Noshahr). Among 43 studied species, 9 species contained 

Tramiprosate. Hypnea musciformis contained the highest amount of Tramiprosate. It seems, 

generally the red, brown and green algae showed the highest content of the studied bioactive 

compounds, repectively. Extraction process from various species of marine algae was 

performed in ethanol:water (80:20 v/v) mixture during 12 h. Furthermore, pre-column 

derivatization of the extracts was carried out using o-phthaldialdehyde (OPA) and determined 

by high-performance liquid chromatography equipped with fluorescence detection (HPLC-

FLD). Liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) analysis was also performed to 

confirm the presence of Tramiprosate in the algae.  

Keywords: Macroalgae, Biotechnology, Bioactive material, Persian Gulf, Gulf of Oman, 

Caspian Sea   
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 های طبیعیهای میکروجلبک به عنوان منبع رنگکاربرد رنگدانه
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 چکیده 

های هستند که شامل کلروفیل یمهم های دانهرنگ تولیدکنندهگروه فتوسنتز کننده بر روی زمین و  ترین بزرگ  ها میکروجلبک

a ،b  وc ،مصنوعی در صنایع  های رنگها است. در حال حاضر، پروتئینکوبیلیایفها و ، آستاگزانتین، گزانتوفیلبتاکاروتن

، با توجه به مشکالت مرتبط با اثرات مضر حال بااین. دنشو میغذایی، آرایشی و بهداشتی، مواد غذایی و دارویی استفاده 

. این مقاله باشد می مناسبمنبع رنگ طبیعی، یک گزینه  عنوان به ها میکروجلبک های دانهرنگمصنوعی، استفاده از  های انهرنگد

. پتانسیل پردازد می ها میکروجلبکاز  یدشدهتول های انه رنگدو کاربرد  میکروجلبک های انهرنگد های ویژگیو  ها تقابلیبه بررسی 

عملکرد به دالیل را  هاآن یکه کاربرمصنوعی  هایجایگزین برای رنگ ومنبع رنگ طبیعی  عنوان به میکروجلبک های انهرنگد

 بسیار زیاد است.، سازدمحدود می کنترل سالمتی بر نظارت

  پروتئین، آستاگزانتین، بتاکاروتن، کلروفیل، فایکوبیلیدانه رنگ، میکروجلبک :کلیدی کلمات

 مقدمه 

ای هستند که قادر به استفاده از انرژی خورشید با  سلولی یا رشته ها یک گروه متنوع از گیاهان ساده و تک میکروجلبک

 همچنین تولیدو  پروری آبزیدر صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی، دارویی،  ها میکروجلبکاز  .باشندمیمکانیسم فتوسنتز 

 شود میاستفاده  نیزبالینی تحقیقاتی  های آزمایشگاهدر  ها آن(. عالوه بر این از 1)شکل شود میلوازم آرایشی بهداشتی استفاده 

(Santiago-Santos et al., 2004). ها دانه رنگارزشمند مانند اسیدهای چرب غیراشباع،  حـاوی مـواد ها آن ،

، اکسیدانی آنتیخواص  .(Gouveia et al., 2008)د هستن ، ترکیبات دارویی و دیگر ترکیبات فعـال زیسـتیها اکسیدان آنتی

 ,.Spolaore et al) شده است مشاهده ها پروتئین فیکوبیلیو خواص حفاظتی هپاتولوژیک نیز توسط  ضدعفونی، ضدالتهابی

خوراک  عنوان به پروری آبزیکه در  آید میسازگار با محیط زیست و تجدید پذیر است که به نظر  میکروجلبککشت  .(2006

بهبود  و، عاملی برای کاهش آلودگی غذایی مکمل عنوان به و خوراکزنده برای کشت الروی، ترکیب اولیه در فرموالسیون 

 .گیرد میمورد استفاده قرار  )آستاگزانتین( گوشت موجود کیفیت آب و تولید موجوداتی با درجه سالمت باال و افزایش رنگ

با  ها میکروجلبک .گیرند میبهداشتی مورد استفاده قرار  های مراقبتکه برای غذا و  هاست قرنبرای  ها میکروجلبکبرخی از 

سبز آبی و  cyanophyceae، قرمزرنگ rhodophyceae ،سبزرنگ chlorophyceaeبه انواع شان های رنگاستفاده از 

phaeophycae شوند می بندی تقسیم رنگ ای قهوه (Graham and Wilcox, 2000).  کلروفیل، کاروتنوئید و

ی ها جلبکطبیعی از میکرو های دانه رنگ .شوند میتا قرمز را شامل  ای قهوهمختلفی از سبز، زرد و  های رنگ ها پروتئین یکوبیلیاف

زرد تا  دانه رنگزرد از دونالیال( و آستاگزانتین ) دانه رنگ) بتاکاروتن، از اسپیرولینا( رنگ آبی دانه رنگمختلف مانند فایکوسیانین )
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مصنوعی های دانه رنگاهمیت باالتری از د نکه دار زایی سرطانبا توجه به مزیت غیر سمی و غیر ( Haematococcusقرمز از 

  .(Dufoss et al., 2005) دندار

  های میکروجلبک دانه کاربردهای رنگ

 Sinha) طبیعی وجود دارد های رنگمختلفی برای استفاده از  سـنتتیک، دالیـل های رنگدلیل اثرات سمی گزارش شده از  بـه

et al., 2012).  مطالعاتبا توجه بهDufosse  و ( 5002) و همکاران Sekar  و Chandramohan (8002 ،)های دانه رنگ 

برخی از تولیدات  1جدول  شوند. عنوان رنگ طبیعی در مواد غذایی و لوازم آرایشی استفاده می در بعد تجاری به ها میکروجلبک

 دهد.را نشان می ها زیستی با ارزش مستخرج از میکروجلبک

 (Li et al., 2008) ها میکروجلبکبرخی از تولیدات زیستی با ارزش مستخرج از . 1جدول

 تولیدکننده های نمونه

Phycocyanin (Spirulina platensis) β 

carotene (Dunaliella salina) 

astaxanthin andleutin 

(Haematococcus pluvialis) 

 کاربردها

Pigments, cosmetics, provitamins, 

pigmentation 

 ترکیبات
Phycobiliproteins carotenoids 

Eicosapentaenoic acid EPA) 

(Chlorellaminutissima) 

docosahexaenoic acid (DHA) 

(Schizochytrium sp.) Arachidonic 

acid (AA) (Parietochlorisincise) 

Food additive, nutraceutics Polyunsaturated fatty acids 

(PUFAs) 

Biotin (Euglena gracilis) α-

tocopherol (Vitamin E) (Euglena 

gracilisa) ascorbic acid (Vitamin C) 

(Protothecamoriformis, a Chlorella 

spp. a) 

Nutrition Vitamins 

 

 ییغذاصنایع در  ها جلبککاربرد میکرو

 های مکمل عنوان بهو مایعات  ها پاستیلقرص، پودر، کپسول،  های شکل بـه ها فروشگاهرا در  ها ریزجلبکاز  شماری بیمخلوط 

، نبات آب ،ها اسنک، نان، ها بیسکوئیتمحصوالت غذایی مثل پاستا،  بـا توانند میهمچنین  ها آن. (1)شکل  یافت توان میغذایی 

ژاپن، آمریکا،  ورهای آلمان، فرانسه،نشان دهند. در کش سالمتی بخشاثرات  غیرالکلـی ترکیـب شـوند و های نوشیدنیماست و 

و  ها ریزجلبک جدی در زمینه فروش غـذاهای عمـلگـر بـا های فعالیتغذا  کننده توزیعتولید و  های شرکتچین و تایلند 

بـرده  کاره بغذایی مشروط به نوع فرایند  های سامانهبا  ها ریزجلبکزیستی  ی تودهقابلیت ترکیب  .اند دادهها انجام سیانوباکتری

خمیری هوادهی  های سامانهامولسیون، ژل،  مثـل)و طبیعـت غـذا  (مثل فرایندهای حرارتی و مکـانیکی) شـده و شـدت آن

. عـالوه بـر باشد می (ها نمکلیپیدها، قند و  ساکاریدهـا،، پلیها پروتئین) بین ترکیبات غذایی های واکنش و همچنین (شده

در خواص ریزساختاری و رئولوژیکی  داری معنی با غذاها ممکن اسـت تغییـرات ها ریزجلبکرکیب ، تای تغذیه خـواص رنگـی و

، ها ریزجلبکطبیعی  یها دانه رنگبسیاری از  اکسیدانی آنتیبه دلیل اثرات  .(Gouveia et al., 2008)کند غذاها ایجـاد

است. افزودن  پذیر امکانروغن در آب  های امولسیوناکسیداسیون لیپید در  در افزایش مقاومـت بـه ها آناستفاده از 

 ها امولسیون گونه اینو افزایش مقاومت رنگی و اکسیداسیونی  ها امولسیون فایکوسیانین باعـث بهبـود خـواص رئولـوژیکی

غذایی هستند. استفاده از  محصوالت ترین پرمصرفیکی از  ها کلوچهو  ها بیسکوئیت .(Batista et al., 2006 a,b) شود می
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به  ها ریزجلبکافزودن برخی  .روش جـالبی بـرای تولیـد محصـوالت غـذایی جدیـد اسـت ها آندر ترکیبـات  ها ریزجلبک

همچنین در حال . (Gouveia et al., 2008) شود میباعث بهبود بافت و افزایش ماندگاری آن  بیسکوئیت و محصوالت مشـابه

 ساکاریدهای پلیپروتئین و  زیستی ریزجلبکی در محصوالت ژله غـذایی بـر پایـه ی توده زیادی بر اسـتفاده از های بررسیحاضر 

طبیعی باعث بهبود خواص  های رنگ و ها ریزجلبکپلیمری در حال انجام است. افـزودن برخـی  های سامانهمخلـوط شـده بـا 

 (Nunes et al., 2006; Batista et al., 2006a,b)شود میو دسرها  ها ژلژلی و رئولوژیکی 

 

 

  مکمل غذایی تجاری میکروجلبک :1شکل 

ها از دونالیال، آستاگزانتین از هیماتوکوکوس، ها از جمله کاروتنوئید دانه رنگ کارآمدها تولید  میکروجلبکدر میان 

ا، جلبک قرمز و سیانوباکتری در صنایع غذایی، دارویی و لوازم آرایشی مورد ینیا فایکوسیانین از اسپیرول  ها پروتئین یکوبیلیاف

مختلف  های زمینهو آستاگزانتین در حال استفاده تجاری در  بتاکاروتن، ها کلروفیل، ها پروتئین یکوبیلیاف. گیرد میاستفاده قرار 

  و به شرح زیر است:

  ها پروتئین یکوبیلیاف

 بـزرگ های توده. ایـن دهند میها را تشکیل زومفایکوبیلی ،هـاپـروتئینفـایکوبیلی ،هـارودوفیتها و در سیانوباکتری

 د.باشن می رؤیتمیکروسکوپ الکترونی الیـه نـازک قابـل  مولکــولی در غشــا خــارجی تیالکوئیــدها قــرار گرفتــه و بــا

 ی رااتند که روی هم قرار گرفته و ساختارهای میلـهسهPE  و C-PCو  APCها شامل یک هسته مرکزی از زومفایکوبیلی

 ها گرفتن امواج نوری مخصـوص فتوسـنتزپروتئینفایکوبیلی . نقـــش اصـــلیدهند میتشـــکیل  8مطـــابق شـــکل 

ضــریب خاموشــی پــایینی 650nm (APC و  540nm (PE)، 620nm (C-PC) اســت و در طــول مــوج بیشــینه

 .شود میرنگ طبیعی استفاده  عنوان بهدر بخش تجاری  ها پروتئین یکوبیلیاف از .(Vonshak et al., 2002)ددار

 



گاه رهزمگان – 6021ماه  بهمن 03و  92  دانش   

 
 

 

 

ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری  

 

 (Romay et al., 2003)  زومساختار یک فایکوبیلی :2شکل 

 توسـط بـافرهـای آبـی ها فایکوبیلیزوم زمانی که. شود استفاده میشناسـاگر فلورسـنت  عنوان بهاز فایکوسیانین 

 شـده را دریافـت های طبیعی خود کـه انـرژی تهیـیجگیرنده هـاپـروتئین، تجزیـه شـده و فـایکوبیلیشوند میاسـتخراج 

 عنوان بهفایکوسـیانین در چـین و ژاپـن . (Glazer et al., 1994) شوند میو به شدت فلورسنت  دهند می، از دست کردند می

اندکی نیـز بـر روی  های پژوهش. رسد میبه فروش  بهداشـتی -طبیعی قابل استفاده در صنایع غذایی و آرایشـی های رنگ

ترکیبی پایدارکننده انجام  عنوان بهنیز خواص رئولوژیکی آن و  (Jespersen et al., 2005)رنگ فایکوسیانین در غذا  پایـداری

ترکیبی مغذی مخصوصاً  عنوان بهبیشترین توجهات بـر روی اسـتفاده از فایکوسـیانین  .(Batista et al., 2006a,b)شده است

شده، معطوف گشته است. همچنین از  ترکیبـی عمـلگـر اسـتفاده عنوان بهاسپیرولینا پالتنسیس  کـه از زا سالمتدر غـذاهای 

 .(Jensen et al., 2001) شود میاستفاده  در مقاصد دارویی نیز بسیار باال اکسیدانی آنتیداشتن خواص  فایکوسیانین به دلیـل

مصنوعی فعلی استفاده  های رنگ جایگزین عنوان به ای گسترده طور بهرنگ مواد غذایی  عنوان به فایکوسیانینبدین ترتیب 

، نوشابه، نبات آبدر اقالم غذایی مانند آدامس،  یک رنگ عنوان به Spirulina platensisمشتق شده از . فایکوسیانین شود می

رنگ دهنده در لوازم آرایشی چون رژ لب و خط چشم استفاده  عنوان به ها آن. عالوه بر این، از شود میاستفاده  ها ژلهلبنیات و 

 شود میرنگ طبیعی پروتئینه در صنایع غذایی استفاده  عنوان بهفایکوسیانین . (Santiago-Santos et al., 2004) شود می

(Sekar et al., 2008) . فایکواریترین استخراج شده ازPhorphyridium aerugineum   و S. platensis های رنگدر نیز 

. شود می، محصوالت لبنی تخمیری، بستنی، تزئینات کیک و لوازم آرایشی استفاده بیسکوییتشیرینی سازی، مورد استفاده در 

چوبی شفاف  نبات آبزرد دارد که این رنگ فلورسنت برای تولید ، فایکواریترین خواص فلورسانس آمیزی رنگعالوه بر خواص 

 Dufoss).شود میت الکلی استفاده گرفته از محلول قندی، شیرینی خشک شکری برای تزئین کیک، نوشیدنی و مشروبا منشأ

et al., 2005). 

  بتاکاروتن

پنیر، آب میوه، محصوالت لبنی،  بهبود ظاهر رنگ افزودنی به مواد غذایی در ،طبیعی رنگ عنوان به تواند می بتاکاروتن

غذاهای کنسرو شده و قنادی، بهبود رنگ زرد کره، افزایش رنگ گوشت ماهی و زرده تخم مرغ برای جلب نظر مصرف کنندگان 

مصنوعی بهتر  های رنگفیزیکی دارد که آن را از  های ویژگیطبیعی  بتاکاروتن .(Cantrell et al., 2003) به کار گرفته شوند

توسط موسسه ملی سرطان اعالم شده است که محلول در چربی است. اخیرا  ای ویژه طور بهطبیعی  بتاکاروتنکرده است. 
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در کنترل کلسترول و کاهش خطر ابتال به  بتاکاروتنه کمطالعات دیگری نشان داده است  است. کننده ضدعفونی بتاکاروتن

این محصول را افزایش  تولید را و تقاضا برای بتاکاروتنجدید اهمیت و ارزش  های فتهیااست. این  مؤثرقلبی  های بیماری

پیشگیری  و همچنین سرطان  قلب و عروق های بیماریطبیعی بسیار ضد باکتری است و از  بتاکاروتن. محلول چرب دهد می

پایداری و ثبات برخوردار نبوده و با  این رنگ از چراکه منبع رنگ غذا محدود است عنوان به ها میکروجلبکپتانسیل  .کند می

 بتاکاروتنفتوسنتتیک  دانه رنگمنبع  عنوان به Dunaliella salinaجلبک  حال بااینتمایل به سفید شدن دارد.  وپز پخت

 . شود میاستفاده  Cشناخته شده است و از آن برای تولید رنگ نارنجی و  مکمل ویتامین 

 کلروفیل

در  aمربوط به مرحله ابتدایی فتوسنتز، کلروفیل  دانه رنگیک یا چند نوع کلروفیل وجود دارد.  ها میکروجلبکدر 

، وجود دارد euglenophyta اوگلنوفیتاو  chlorophytaنیز در کلروفیتا  bفراوان است. کلروفیل  ها رودوفیتو  ها سیانوباکتری

های آب شیرین وجود دارند. کلروفیل یک ترکیب ضروری است که نه تنها در دیاتومه D, C, Eی ها کلروفیل که درحالی

به دلیل ثبات و  a. کلروفیل شود مییک افزودنی در داروسازی کاربرد دارد بلکه در محصوالت آرایشی نیز استفاده  عنوان به

که در آن نوع  آید می به دستباالتر رده از گیاهان  معموالًکاربرد دارد. این ترکیب  ها رنگدر  ای گسترده طور به ها آنپایداری 

 Spirulina های گونه .را دارا است  aتنها کلروفیل S. platensisکلروفیل سنتز شده نیز وجود دارد. از سوی دیگر  دیگری از

گزارش  1991در سال  Gross. شود میرنگ مصنوعی استفاده جایگزین  عنوان بهکه از آن منبع کلروفیل هستند  ترین بزرگ

سبز طبیعی  دانه رنگ عنوان بهکرد که  توان میبر گرم کلروفیل از اسفناج استخراج  گرم میلی 0000کرده که در برزیل حدود 

د توان می دانه رنگبر گرم از این  گرم میلی Spirulina 1011جلبک  های گونهاز بیومس  که درحالیاز آن استفاده کرد  توان می

 (S. platensis) سیانوباکتری است ،کلروفیل دانه رنگمورد توجه منبع دیگر بنابراین  . (Henrikson, 1989) گردداستخراج 

در  ها آن. عالوه بر کاربرد شود میرنگ طبیعی در مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و محصوالت دارویی استفاده  عنوان بهکه 

 Blakesleeو   Ferruzi .دهند میبهبود سالمتی را نشان  های فعالیتند توان می ها کلروفیلغذایی و دارویی، مشتقات  های رنگ

کاربرد دارویی دارند. عالوه بهبود زخم و  ضدالتهابیخواص به علت  معموالًپیشنهاد کردند که ترکیبات کلروفیل  8002در سال 

سرطان کولورکتال را کاهش مصرف کلروفیل خطر ابتال به  کهپیشنهاد کردند  8000و همکاران در سال  Balderبر این 

  .دهد می

 آستاگزانتین

انجام شده توسط محققان،  آزمایشگاهی ویتامین نیست. مطالعاتدارای فعالیت پرو بتاکاروتنآستاگزانتین مانند 

قلبی عروقی  های بیمارید از توان میآستاگزانتین به اثبات رسانیده است که  وسیله بهرا  لیپیدپیشگیری از اکسیداسیون 

. منابع طبیعی آستاگزانتین برای سالمون است آزادماهیانبرای  کاروتنوئیدهاآستاگزانتین مصنوعی منبع غالب  جلوگیری کند.

ها، میگو و خرچنگ و ریلمانند ک پوستان سختد از طریق پردازش ضایعات توان میماهیان آزاد پرورشی با ارزش تجاری 

د برای بهبود رنگ توان میگرفته شود. آستاگزانتین افزوده به رژیم غذایی ر آب شیرین و دیگر منابع طبیعی خرچنگ خار دا

برای  و د برای افزایش ایمنی ماهی و میگوتوان میآستاگزانتین استفاده شود.  کمان رنگین آالی قزلگوشت ماهی آزاد اطلس و 

و بازار خوراک آبزی داشته  پروری آبزیبرای تولید  کارآمدید دارای نقش توان میباشد. عالوه بر آن  مؤثررشد و بقای ماهی 

 .Dufoss et al., 2005; Torrissen et al., 1989; Storebakken, 198) ) باشد
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 و نتیجه گیری بحث

طبیعی هستند که قابل افزودن به خوراک  های رنگو  منابع بسیار غنی ترکیبات مغذی ها ریزجلبککلی  طور به

دلیل ماهیت سمی مواد شیمیایی الزم است  شوند به میهای مصنوعی تهیه  دانه ی که از طریق رنگهای رنگ. دنباش می یانسـان

این محصول هیچ خطری برای مصرف کننده و محیط  که طوری بهخاصی را دنبال کنند  های دستورالعملکه تولیدکنندگان 

( 1شوند: میی درنگی به دو دسته طبقه بن های افزودنی ،(FDA)سازمان جهانی غذا و دارو با توجه به  زیست نداشته باشد.

رنگی  های افزودنیو دسته هر د)مصنوعی(. بر اساس قانون  شده یگواه( مواد افزودنی 8معاف از صدور گواهینامه )طبیعی( و 

و مزیت منابع اهمیت . نباشد زا سرطانای انسان و موجود رب به گونه ای که مشابهی برای ایمنی داشته باشند استانداردهایباید 

در  رنگ های طبیعی هاست. بودن آن زا سرطاناز لحاظ غیر سمی و غیر های مصنوعی  دانه ها نسبت به رنگ دانه طبیعی این رنگ

بهبود خواص فیزیکی  باعـث ای تغذیهبیسکوئیت، کیک و ژله، عالوه بر بهبود ارزش  ماننـد نـان، هایی فرآوردهبـه  پـی افـزودن

ها بیلی  پروتئین یکوبیلیف و گزانتوفیلانتین، گز، آستابتاکاروتن،  c و a ، b عمده مانند کلروفیل های دانه رنگود. ش می ها آن

در لوازم  آمیزی رنگ، ها بیماری پزشکی، درمانتحقیقات در  امیدوارکننده های کاربردی برنامهاز  ای گستردهطیف  ها پروتئین

  شود. را شامل می آرایشی، محصوالت لبنی و سایر غذاها
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Abstract  

Microalgae are the major photosynthesizers on earth and produce important pigments which 

include chlorophyll a, b and c, β-carotene, astaxanthin, xanthophylls and phycobiliproteins. 

Presently, synthetic colorants are used in food, cosmetic, nutraceutical and pharmaceutical 

industries. However, due to problems associated with the harmful effects of synthetic 

colorants, exploitation of microalgal pigments as a source of natural colors becomes an 

attractive option. This paper reviews the availability and characteristics of microalgal 

pigments and the application of pigments produced from microalgae. The potential of 

microalgal pigments as a source of natural colors are enormous as an alternative to synthetic 

colouring agents which has limited application due to regulatory practice for health reasons. 

 Keywords: Microalgae, pigment, β-carotene, chlorophyll, phycobiliproteins, astaxanthin  
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های مروری بر اهمیت با ،ی قشمجزیره (Tunicata: Ascidiacea) سازاسیدین کلنی ترینپرتراکم

 ی مربوطهرده فناوریزیست

 4، روزانا روچا3شریف رنجبر ، محمد2، فرزانه ممتازی1رحیم عبدی ،*1آبادی، محمدعلی ساالری علی1محمد محدثی

 شناسیزیستدانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، گروه 1
 شناسی و علوم جوی ایران، پژوهشکده علوم زیستیپژوهشگاه ملی اقیانوس 2

 شناسیو فنون دریایی، گروه زیست مدانشگاه هرمزگان، دانشکده علو 3
 شناسی، گروه جانورشناسی، دانشکده زیستUFPRدانشگاه فدرال  4 

* Salari@kmsu.ac.ir 

 چکیده

 اندآوردهفراهم هت مطالعه و پژوهش متنوعی را به جهای زمینه ای اخیر،هدههدر  (Chordata: Tunicata) اسیدیاسهی رده

. این مقاله با هدف کردفناوری اشاره زیست فایلوژنی و ، ، بیولوژی سلولیمیتوان به اکولوژی، تکامل، تکوینترین آنها ماز مه که

، نگارش شده Didemnum psammatodes، یعنی در جزیره قشم رده ساز اینکلنی یگونهترین و معرفی پرتراکمشناسایی 

ثانویه ارزشمند با محوریت منبعی غنی از ترکیبات  رده اسیدیاسهعضای با گذر زمان این واقعیت که ا و از آنجایی کهاست 

مروری بر  با ،اشاره شده گونه مفصلی از سعی شده تا بعد از توصیف تاکسونومیکی ،گیردمیبیشتر قوت  ،هستند پزشکی

و لیست کردن تعدادی از مهمترین ترکیبات و محصوالت کشف و دادن از طریق شرح  ،زیست فناوری این رده هایاهمیت

این رده اشاره و  در باب فناوریی زیستدر حوزه به التزام هر چه بیشتر محققیق در رابطه با پژوهش و تفحصتجاری شده، 

خود به سادگی در محیط زیست  شناسی و رنگریخت ی ظاهریها به خاطر ویژگی D. psammatodesی گونهشود.  تاکید

 مشاهده کرد. شناسایی بوده و آن را میتوان بر روی اغلب سطوح سفت، در دریاهای گرم، قابل

 .تولیدات طبیعی، ضد سرطان منابع دریایی، ،ثانویه هااسیدین، بنتوز، متابولیت: کلیدی لماتک

 مقدمه

 امروزتا به این کالس  . از( استیوروکورداتا) شاخه تونیکاتازیر یردهترین و بزرگترین متنوع (Ascidiacea) رده اسیدیاسه 

 Monniot et)اند معرفی و توصیف شده های ساحلی،تا آب آبهای عمیق های دریایی، اعم ازاهتمام زیستگ از گونه 3333حدود 

al., 1991). 

 ،ی دیگررده دوبه همراه ، شودنیز اطالق می (Ascidians) هاآنها اسیدین تر بهرده اسیدیاسه که به طور خالصه

 ناطنابدار شاخهز ا (Tunicata) تونیکاتا ی زیرشاخهتشکیل دهنده، (Appendicularia) و اپندیکوالریا (Thaliacea) تالیاسه

(Chordata) )قرار دارد جانوریترین سط  از رده بندی در باال بوده و )جانوران دارای نوتوکورد یا ستون فقرات (Holland, 

 وجود داردروی در دم این گروه جانوری ال دورهاست که در  توخالی پشتی. دلیل آن نیز وجود نوتوکورد و طناب عصبی (2016

 .(Shenkar and Swalla, 2011)شود استفاده می شنا کردن جهتای به عنوان وسیله و
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از  رفتار پراندن آبشود که دلیل آن نیز اطالق می (Sea Squirts)های دریایی بفشانآبه اعضای رده اسیدیاسه 

که به لحاظ  . این رده(Abdul Jaffar and Tamilselvi, 2016) هنگام لمس یا تحت فشار قرار گرفتن استبه  خودشان

 شود.می محسوب نیز شاخهزیر این (Sessile) ی بنتیکتنها رده ،هم هست تونیکاتا یزیر شاخه یرده ترینتعداد گونه، غنی

و معموال از چند ساعت بیشتر به طول  ه، که بسیار کوتاه بودی الرویکردن دورهبعد از سپری ، ی اسیدیاسههای ردههمه گونه

به  ،ای را به همرا داردقابل توجه که تغییر شکل ،ی دگردیسیمرحله کردن با طی کنند ومی (Fouling) نشست انجامد،نمی

و  شودمی بدن نوتوکورد جذب طی دگردیسی. در (Abdul Jaffar and Tamilselvi, 2016) کنندمرحله بلوغ تکامل پیدا می

گروه از جانوران  . این(Shenkar and Loya, 2008) کندمی تقلیل پیداساده  پشتی ون عصبیعصبی به یک گانگلیطناب 

ی . همهکنندتغذیه می میکرومتر 2و  5/3بین با قطر  ،هااکتریبویژه ب ،ار کوچکیسو جانداران بفیلترفیدر هستند و از ذرات 

 .(Bak et al., 1996; Bone et al., 2003) دنندار شیرینآب یو نمونهاند ی تونیکاتا دریازیاعضای زیرشاخه

همه آنها در هر دو فرم منفرد و  مشترک مشخصات وجود دارند ومنفرد و کلنی  به هر دو شکل اسهاسیدیاعضای رده 

سایفون  داشتن کند ورا دریافت میکه آب حاوی مواد مغذی  ،(Oral siphon) سایفون دهانیداشتن تونیک، کلنی داشتن 

 خروجی 

(Atrial siphon)اختصاصی شده است،  روده و از فضای آتریال به ترتیب مواد دفعیو  برای بیرون راندن آب فیلتر شده ، که

هستند،  Phlebobranchiaکه بیشتر متعلق به راسته ، ها. برخی از گونه(Abdul Jaffar and Tamilselvi, 2016) باشدمی

غلظت این  بعضا .(Lambert, 2005) کنندذخیره می (Vanadocyt) نام وانادوسیتای به های خونیعنصر وانادیوم را در سلول

 .(Yamaguchi et al., 2006) برسدآب دریا  مقایسه با آن در غلظت برابر 137به  ممکن است فلز سنگین

مختلفی های را برای تحقیق و مطالعه در حوزهفردی های منحصربهفرصت ،اسهاسیدیی رده اعضای تشکیل دهنده

ی تولیدات طبیعی نیز یکی از حوزهاند. فراهم کردههای دیگر سلولی، اکولوژی و خیلی زمینهوین، علوم تکامل، تک نظیر

جلب به خود را محققان این زمینه  نظر و توجه به طور چشمگیری انداسیدیاسه توانستهاعضای رده  وهاست حوزهمهمترین این 

از  کنند،که تولید می های ثانویه بسیار مهلک و سمیها و بریوزوآ از طریق تولید متابولیتاعضای این رده مانند اسفنجنند. ک

 Teo and Ryland, 1994; McClintock et) آورندبه عمل میشکار شدن و یا نشست دیگر بنتوزها بر روی آنها، ممانعت 

al., 2004) ای از ترکیبات ضد سرطان هستندمنابع غنینیز ها خیلی از اسیدین ست کههایژگیبه خاطر این و (Wright et 

al., 1990; Scotto, 2002). 

های در هیچ یک از زمینه بررسی میدانی و آزمایشگاهی منسجمیتا به حال هیچ  ی اسیدیاسهردهدر رابطه با 

 داد،یز تعمیم و این موضوع را میتوان به کل خلیج فارس و دریای عمان ن است صورت نگرفته تحقیقاتی نام برده شده در باال

ای است ه و قابل استناد مربوط به مطالعه. تنها مطالعه ثبت شد(.Maghsoudlou et al) جز در مواردی بسیار ناچیز و نقطه ای

 Monniot and) صورت گرفته است ، از منظر تاکسونومیکی،در خلیج بحرینو  1997که توسط یه زوج فرانسوی در سال 

Monniot, 1997) . در سواحل  ،اسهرده اسیدی مورددر  به ویژه در رابطه با شناسایی تونیکاتا،حداقل که  ستدر حالیاین

 مناسبی کم و بیش هایتالش (Shenkar, 2012)سرخ و دریای  (Abdul Jaffar and Tamilselvi, 2016)هندوستان 

 است. صورت گرفته

جزیره  دراز، سینمادریا()سوزا، شیب نقطه از سهساز ی کلنیه معرفی و توصیف پرتراکترین گونهدر این مقاله تنها ب

 آنهای زیست فناوری به صورتی اجمالی به اهمیت مطالعه این تاکسون کم نظیر با تاکید بر اهمیتو در انتها  قشم بسند شده

 اشاره شده است. ی استفاده رسیده،از طریق ارایه جدولی از برخی ترکیبات بیواکتیو کشف و به مرحله
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 ها مواد و روش

 (Material Examined) مواد مورد مطالعه

در طی یکی از نمونه  ،1395بهمن سال  4در  واحل سوزا، شیب دراز و سینما دریااز س سازکلنیهای اسیدینسه کلنی از 

ها از هر دو نوع بستر طبیعی و مصنوعی )بتون، بلوک و نمونه .ندشدجمع آوری  ،نامه دکتریهای مربوط به پایانبرداری

 و و سپس با فرمالین خنثی شده بیهوش شدند ،ق شده منتولرقیمحلول  از طریقها نمونه ،برداریبعد از نمونه .بودندالستیک( 

هماتوکسلین تشری  شده و از طریق ها با کمک رنگ درصد( فیکس شدند. نمونه 4)تا حد  آب دریا با مخلوط شده البته

آنها به جهت های الزم بر روی صورت گرفتن پروتوکلبعد از  نیز ی تونیکهااز اسپیکول مقداری شدند. بررسیاستریوسکوپ 

تصاویر به روش  از آنها تا ندمنتقل شد UFPRدانشگاه  به مرکز میکروسکوپ الکترونی ،برداریهای قبل از عکسآماده سازی

SEM  اندقرار داده شدهدانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر  بیولوژی ها در آزمایشگاهاتایپعالوه بر پار هاهلوتایپ .شودتهیه 

 .شوندمنتقل  و شدنیجهت کدگذاری و آرش ی جانورشناسی دانشگاه تهرانبعدا به موزه تا

 

 

 (Description)تاکسونومیکی  اتتوصیفو مشاهدات 

. تونیک بی رنگ (1)شکل  بودند در ضخامت میلی متر 5/1و در پهنا متر میلی 55*55ابعاد میانگین  دارای هاکلنی

(translucent) های مدفوعی شدیدا توسط گلوله و ،است(Fecal Pellets) در تمام  طوری که ( ،)پر شده چگال شده

های ی به واسطه تراکم باالی این گولهرنگ کلن .(2 )شکل جز در اطراف منافذ دهانی زوییدها ند،های آن حضور دار قسمت

 آمده است.( درمتمایل به سبزتا  )روشنصورت کرم به مدفوعی 

ها در محیط کلنی. 1شکل 

نمونه سوزا،  (A)زیست طبیعی: 

(B)  ،نمونه شیب دراز(C)  نمونه

بر روی یک قطعه  :سینما دریا

 سیمان رها شده
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(. سایز 2ها در تونیک، جز در الیه سطحی در اطراف منفذ دهانی زوییدها، بسیار کم است )شکلپراکنش و تراکم اسپیکول

نوک آنها شعاع در برش مقطعی دارند که  7یا  5ها . اسپیکولمتر دارندمیکرو 25تا  23ها کوچک بوده و قطری بین اسپیکول

های آنها در روی مرکز مدور ذکر شده در مخروطی شکل است و همگی بر روی مرکز مدور کوچکی قرار دارند به طوری که پایه

ز ای ااست، ازین روی بخش عمده ها عریضزویید (Atrial aperture)منفذ خروجی (. D. 3اتصال با یکدیگر هستند )شکل 

-می (Stigmata)برانشیال ساک متشکل از چهار ردیف منفذ . است Cloacal Cavityبا برانشیال ساک در ارتباط مستقیم 

)اورگانی که  ها. لترال اورگانهای بعدی امکان پذیر نبودشمارش شد. شمارش منافذ ردیفمنفذ  7در ردیف اول آن  .باشد

 (.A. 3)شکل  دنقرار دار هاو در سط  ردیف چهارم اسیگماتا بوده (Ear-like)شکل -موظف به تولید اسپسلولهاست(، گوش

نمای سط  کلنی در زیر  .2شکل 

، های دهانیسایفون (OS)استریسکوپ، 

(FP) 1های مدفوعی. )مقیاس گلوله 

 متر(میلی

 

بخش اول زویید.  (A) .3شکل 

OS ،سایفون دهانی :LO اورگان :

بخش دوم یا ابدومن.  (B)جانبی. 

ST ،معده :AT ،روده :FG گناد :

دفران. : وازVDگناد نر،  MGماده، 

(C)  .چهار الرو از چهار فاز مختلف

LAهای جانبی. : آمپولیAO :

ی : لکهOCاندامهای چسبنده. 

 (D): استاتولیت. STچشمی، 

-میلی A :1ها: ها )مقیاساسپیکول

متر، میلی C :1متر، . میلی/B :4متر، 

D :23 )میکرومتر 
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. یک عدد بیضه را ایجاد کرده است ایدار شده و اولین لوپ رودهزاویهروده به سمت راست محور عمودی برانشیال ساک 

مدور  یماده دور روی سط  آن پیچ خورده است. چند گناد یا هفت شش (دفرال )مجرای اسپرمارد که وازگنبدی شکل وجود د

های مورد (. الرورها در تمام نمونهB. 3ی از آنها کامال بزرگ و مشخص است )شکل تنها یک کهد ننیز در کنار بیضه وجود دار

یک اوتولیت و  است. (Adhesive organs)اورگان چسبنده  3 یپایهجانبی در  آمپولی 4دارای  هر الرو .اشتندبررسی وجود د

 (.C. 3و سوم به دور طول بدن چرخیده است )شکل وجود دارد. دم نیز حدود د نیز (Ocellus)یک لکه چشمی 

 نتایج و بحث

 ی گونه از Kott, 2001و  Sluiter, 1895 ، Oka, 1931 ،Tokioka, 1967مشخصات مشاهده و ثبت شده با توصیفات 

Didemnum psammatodes  ی ی مورد بررسی از خانواده، لذا گونهداردمطابقت کاملDidemnidae  و از راسته

Aplousobranchia .تشخیص داده شد 

های جانبی تخته سنگ و سطوح رویی و است برداری شدهی نمونهتداول در منطقهای بسیار مگونه D. psammatodes یگونه

 ,Rocha and Monniot)وجود دارد  نیز در تمام دریاهای گرم موجود، طبق گذارشات پوشاند.طبیعی و غیر طبیعی را می

به راحتی در محیط زیستش قابل   خود سبزو نیز رنگ کرم تا  به واسطه شکل ورقه مانندساز این اسیدین کلنی. (1995

 ها است گونه بزرگترین خانواده در رده اسیدین  599با داشتن  Didemnidaeخانواده .استشناسایی 

2016) www.marinespecies.org/ascidiacea( ،اعضای این خانواده به خاطر الگوی رشد دو بعدی و نرخ تولید مثل باال .

 .(Kott, 2001)های تروپیکال هستند های نواحی بین و زیر جزر و مدی در آبفیلترکنندههای ترین جمعیتیکی اصلی

و گشترس ابعاد خود از حساسیت کمتری در مقایسه با دیگر اعضای  فولینگ این گونه که برای انتخاب بستر جهت

ها یا ای مثل بتنای و غیر صخرهصخرهاز سطوح های قابل توجهی ، توانسته است تا بخشبرخوردار است Didemnumجنس 

 ، (2)شکل از مواد دفعی خود در تونیک  از طرفی به علت نگه داشتن تراکم باالیی .ندهای رها شده در ساحل را اشغال کبلوک

جزر و مدی نیز بین ی االی منطقهبکاهد و ازین طریق حتی در خط ب ،در زمان جزر ،نور خورشید تابش تاثیرات از توانسته

و در منطقه بین جزر در حد پایین  هارده اسیدینکه قالب اعضای  ستاین درحالی پهناوری را بوجود آورد.های تقریبا کلنی

 شوند.فت میها، یابین شکاف

با خواص  ی جدیدبسیار غنی از ترکیبات منابعی، زنده گرفتن بیش از نیمی از موجوداتردریاها با در باین واقعیت که 

ترکیبات بدست آمده از . (Gerwick, 1987)، روز به روز در حال گشترش است قرار میدهند انسان دارویی را در اختیار

یار متفاوت بس ، به لحاظ ساختار مولکولی و عملکرد،زیخشکیبدست آمده از جانداران  ترکیباتجاندارن دریایی در مقایسه با 

بسیار  هاییدر محیط به خاطر زیستن موجودات دریایی بیان شده است کهو منحصر به فرد هستند. علت این امر اینگونه 

متفاوت های خشکی تا حد زیادی از محیط جهاتبسیاری از  ازکه آمیز و بحرانی، خشونتدر اکثر موارد  رقابتی، پرتکاپو و

 ,Aneiros and Garateix) هستند برای حفظ بقای خود در عملکرد اختصاصی و قدرتمندهای مولکول تولید به ناچار ،هستند

ها و بریوزوآ، در جهت ممانعت از خورده شدن توسط اسفنج مانند بسیاری از موجودات بنتوزیبه عنوان مثال  .(2004

های ثانویه سمی ممانعت از نشست و فولینگ دیگر بنتوزها بر روی سط  آنها، ناچار به تولید متابولیت شکارچیان و یا به خاطر

 .(Shenkar and Swalla, 2011)با ساختارهای مولکولی متنوعی هستند 

-نهزمی جهان،دریاهای کشف و توصیف شده از سراسر  یگونه 3333با حدود  (ها)اسیدین اسهاسیدیرده در این بین 

 ,Shenkar and Swalla) اندایجاد کرده از منابع دریایی باب استخراخ ترکیبات داروییدررا های تحقیقاتی بسیار پرباری 

http://www.marinespecies.org/ascidiacea
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 پپتیدی، با ساختارها و عملکردهای زیستی جدید و متنوع ازهای خطی، حلقوی و دپسیهر روزه انواعی از پروتیین و (2011

منبعی  ی اسیدیاسه به عنواناز رده نیز به همین دلیل .(Aneiros and Garateix, 2004)شوند کشف و معرفی می رده این

 ترکیبات استخراج شده در بسیاری از موارد شود.می یاد و دارویی از ترکیبات شیمیایی با خواص بیولوژیکی ،متنوعالبته و  ،غنی

  .(Mendiola et al., 2006)اند بودهخواص ضد سرطانی  دارای از اعضای این رده

ها به لحاظ داشتن ترین خانوادهمیکی از مه Didemnidae، خانواده رده اسیدیاسه تشکیل دهنده خانواده 25از بین 

-در بین پروتیین طورهمین است. ترکیبات ثانویه با خواص داروییکشف واستخراج  زمینههای ارزشمند در گونه زیادی ازتعداد 

آنها  که به یافت شده استها پروتییناز دپسی منحصر به فرد ایخانواده ،Didemnidaeهای استخراج شده از اعضای خانواده 

خواص ضد توموری، ضد ویروسی، با  پپتیدها. این گروه از دپسی(Ankisetty et al., 2013) داده شده است Didemnins نام

 یعنی خانواده خانواده همین از سازیک اسیدین کلنی از اولین بار ،خاصیت تضعیف سیستم ایمنی بدنالبته و  یسرطانضد 

Didemnidae به نام  

Trididemnum solidum از خانواده  ،جنس مربوطه هایبعدا همین ماده از دیگر گونه .شد کشف و سازیجداDidemnidae، 

های خانواده پروتییندپسیاز مجموع انواع الزم به ذکر است که . (Schmitz et al., 1993)شف و استخراج شد کنیز 

Didemnins،  نوعB ترین آنها و البته مهمترین و کاربردی ترین نوع آنهاست آن فراوان(Rinehart et al., 1990) نیز، و 

مورد سنجش و آزمایش قرار گرفت  بر روی انساندر آزمایشات بالینی که  ه استبود هم اولین ترکیب طبیعی دریایی

(Aneiros and Garateix, 2004) . در دنیا به مرحله تجاری  اسیدیاسه مشتق شده از ردهانواع مختلفی از ترکیبات ارزشمند

 ایم.کردهاشاره  1در جدول  به برخی از آنها ما که اندرسیده شدن

 ی مربوطه.استخراج شده به همراه نام گونه بیواکتیوبرخی از ترکیبات   .1جدول 

 ترکیب خانواده گونه تاثیر زیستی رفرنس

(Casali et al., 2010) Antitumor 
Ecteinascidia 

turbinate 
Perophoridae Trabectedin 

(Hamada and Shioiri, 

2005) 
Antiproliferative Didemnum molle Didemnidae Mollamide 

(Erba et al., 2002) 
Antitumor Anti 

leukemic 
Aplidium albicans Polyclinidae Aplidine 

(Vervoort et al., 2000) Antitumor Didemnum sp. Didemnidae Tamandarins A and B 

(Hamada and Shioiri, 

2005) 
Antitumor Lissoclinum sp. Didemnidae Trunkamide A 

(Mendiola, Hernández 

et al., 2006) 
Antibacterial Ascidia sydneiensis Ascidiidae Antimalarial* 

(Mendiola et al.,) Antibacterial Microcosmus helleri Pyuridae Antimalarial* 

(Mendiola et al., 

2006) 
Antibacterial Phallusia nigra Ascidiidae Antimalarial* 

(Taylor et al., 2000) 
Antimicrobial and 

cytotoxic 
Styela clava Styelidae Styelin D 

(Vervoort, Fenical et 

al., 2000) 
Anticancer Didemnum sp. Didemnidae Tamandarins 

(Ankisetty, Khan et 

al., 2013) 

anti-cell proliferative 

against tumor cells 
Trididemnum solidum Didemnidae 

Chlorinated 

Didemnins 

 

فناوری دریا در تمام دنیا، وجود طیف متنوعی از ترکیبات ثانویه ی زیستبا توجه به اینکه برای همه محققیق حوزه

و  (Suarez-Jimenez et al., 2012)ی اسیدیاسه به اثبات رسیده است درمانی در بین اعضای رده-ارزشمند با خواص دارویی
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در سواحل جزیره قشم، تحقیق و مطالعه روی این گونه و البته روی دیگر  D. psammatodesی با توجه به حضور فراوان گونه

 رسد.ده، با هدف شناخت و کشف ترکیبات ثانویه کارآمد، الزم به نظر میاعضای ارزشمند این ر

به عنوان ، هامهرگان ارزشمند نظیر اسفنجسایر بی و ،هافاده از این ارگانیسممدیریت و استدر انتها باید اضافه کرد که 

داشتن ممانعت از خروج ارز از کشور عزیزمان، کشف و معرفی ترکیبات جدید و به دنبال آن جهت  دردرمانی -منابع دارویی

و بدون تالش  (Shenkar and Swalla, 2011) اجتناب ناپذیر استو بیولوژی این جانوران  مربوط به تاکسونومی اطالعات

 حصول اطمینان از امرسخت بوده و محققین را در ، فناوریبا محوریت زیست روپیش ، مطالعاتبرای ایجاد چنین اطالعاتی

 دچار ابهام خواهد کرد. ، که همانا اولین گام در جهت اجرای چنیت مطالعاتی است،شانهای مورد بررسیگونه یا گونه صحت
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Abstract 

The class Ascidiacea presents basic opportunities for research in the fields of development, 

evolution, cell biology, phylogeny, ecology, natural products and more. This essay has been 

written about the most common colonial specie of the class Ascidiacea in Qeshm Island, the 

Persian Gulf (Didemnum psammatodes). Since the Studies in recent decades have proven, the 

class mentioned is a rich source of the valuable secondary metabolites, we here try to 

emphasize, the requirement of biotechnology efforts on this class, by demonstrating some of 

the recent research and listing the some of the most important the discovered and 

commercialized metabolites. The specie discussed in this paper, D. psammatodes, is easy to 

identify in its habitat (most substrates in warm seas) due to its color and the morphological 

trait. 

Keywords: Ascidian, Benthos, Secondary metabolites, Marine resource, Anti-cancer, 

Natural Products 

mailto:salari@kmsu.ac.ir


گاه رهزمگان – 6021ماه  بهمن 03و  92  دانش   

 
 

 

 

ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری  

 Padinaو  Padina gymnosporaدو گونه جلبک سی و مقایسه جذب فلزات سنگین در برر

tetrastromatica در سواحل بوشهر 
 

1*فائده امینی، 1زینب عیسی نژاد
 2احمد شادی ،1کمال غانمی ،1نسرین سخائی ،

 خرمشهر دانشگاه علوم وفنون دریاییگروه زیست دریا، دانشکده علوم دریایی،  1
 دانشگاه خلیج فارس بوشهروم دریایی، لگروه زیست دریا دانشکده ع 2

* Faedeh_amini@yahoo.com 

 

 چکیده 

 Padina tetrastromaticaو  Padina gymnosporaبه منظور بررسی و مقایسه جذب فلزات سنگین در  دو گونه جلبک 

در سواحل بوشهر چهار ایستگاه هلیله ، لیان، رافائل )کشتی سوخته( و نفتکش در این بررسی به عنوان مناطق نمونه برداری 

انجام شد. نمونه ها پس از هضم برای  59در دو فصل تابستان و زمستان   انتخاب شده و نمونه برداری از رسوب، جلبک و آب 

 Savant AA Sigma; GBC Scientific ( بررسی میزان جذب فلزات سنگین ، آنالـــیز با کمــــک دستـــگاه جذب اتمی

Equipment Ltd., Dandenong, Australia  ( رسوب به این ترتیب انجام شد. میزان جذب در هر سه نمونه آب، جلبک و

بیشترین مقدار جذب را داشت.  95/11تا  ppm 95/6  و نشان می داد که جذب نیکل بین Hg > Ni >Pb> Cu> Cd بود

می توانند به عنوان شاخص های زیستی در منطقه بکار روند  Padinaدر طی این تحقیق مشخص گردید که هر دو گونه 

جذب فلزات   می توانــــد کاربرد بیشتــــری در این زمیــنه  Padina gymnospora  البتـــــه در بیـــــن دو گونه

 باشد.  داشــــتهسنگین 

 

 .، فلزات سنگین، رسوب  ، بوشهرPadina gymnospora  ، Padina tetrastromatica کلیدی:کلمات 

  

 مقدمه 

شکل مستقیم یا غیرمستقیم به محیط زیست دریایی )اعم از آلودگی دریا شامل ورود هرگونه مواد یا انرژی به دست انسان به 

ی دریایی و سالمت انسان مناطق ساحلی و خوریات( است، که اثرات نامطلوبی را در بردارد و خطرهایی را برای منابع زنده

. البته این تعریف شودهای دریایی در زمینه شیالت و سبب کاهش کیفیت آب دریا میکند وهم چنین مانع از فعالیتایجاد می

بر  (.Valikhani et al., 2014)های طبیعی تأکید کمتری دارد بیشتر در ارتباط با آلودگی با منشأ انسانی است و بر آلودگی

اساس گزارشات موجـــود، مشخص گـــردیده که جمعیت یـک گونه در محــیط های مختلف، عکس العمل های متفاوتی را 

اری به علت پاید .(Hall et al., 1979;  Buo-Olayan et al., 1997 ) از خود نشان می دهند فلزات سنگیننسبت به جذب 

ه ـر بـی بشـیست محیطت زمهمترین معضال ازا یکی ـنهاز آل ـگی حاصدوـلآمشکل اد، ین موا یشافزو اسنگین ات فلز

 (.et al Tuzen., (2008 تسه ادـــی شــبی آط هاـــمحیص در وـخص

گروه های مختلف جلبکی،  جلبـــــکهای قهوه ای، جذب فلـــزات سنگین را بیـــش از دیگر ماکروجلبکها از میان 

بعـــنوان شاخــص  Padinaاز میان جلــــبکهای قهوه ای، جلبک  و  (Salgado et al., 2005)انجام می دهـــــند

با بررسی مقادیر   Padinaبر روی گونه های در تحقیق صورت گرفته آلودگی در محیط می تواند مورد اســــتفاده قرار گیرد. 
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مشخص شد میانگین غلظت فلزات  های مورد مطالعهفلزات کادمیوم، سرب، نیکل مس و روی موجود در رسوبات در ایستگاه

سنجش در  مورد سنگین در رسوبات خلیج نایبند نسبت به ساحل بستانه بیشتر است. هم چنین بین غلظت اکثر فلزات

در تحقیق دیگری  et al., 2013  .(Amini)رسوبات و جلبک های مورد مطالعه، همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد

-اندازهحاضر در پژوهش . ( (Dadolahi et al., 2011 ختلف جلبکی مورد بررسی قرار دادند تغییرات فصلی در گونه های م

و رسوب و آب منطقه ساحلی   Padina و جیوه در دو گونه جلبک نیکل، کادمیوم، سرب، مس توانایی جذب فلزاتو  گیری

 بوشهر بررسی قرار گرفت. 

 مواد و روش ها

چهار ایستگاه هلیله ، لیان، رافائل)کشتی سوخته( و نفتکش در این بررسی به عنوان مناطق نمونه برداری انتخاب شده و    

ها بر انجام شد. نمونه برداری در زمان جزر کامل صورت گرفت. ایستگاه 59نمونه برداری در دو فصل تابستان و زمستان  

نمونه از بعد های جلبک انتخاب شد. های ورودی و همچنین وجود گونهپساب های انسانی در منطقه،اساس میزان فعالیت

دارای تیلنی که اپلی وف ظرو به منظور جلوگیری از هر گونه آلودگی در سپس ه یا شسته شددر آب درها جلبکداری بر

 (.Abdallah et al., 2006)ه شده و به آزمایشگاه منتقل شد خیرده، ذبوداری نمونه برن ماه و زیستگات امشخصا

میلی  9درصد و  51میلی لیتر اسید نیتریک 11ه را با شددر جلبک پوم از گر1ود جلبک حدی هضم نمونه هاای بر

انجام گرفت.  Hot Plateلیتر اسید پرکلریک، مخلوط کرده تا عملیات هضم را انجام دهند. عملیات هضم با استفاده از یک 

فی باقی بماند. در مرحله بعد، حجم نمونه هضم شده با آب مقطر به تقریباً شفال محلوعمل هضم زمانی به اتمام می رسد که 

 . Abdallah et al., 2006))میلی لیتر رسانده شد. برای هر نمونه سه بار تکرار در نظر گرفته شد 91

درجه سانتیگراد خشک کرده، پس از  119ساعت در دمای  25به مدت جهت آماده سازی نمونه های رسوب، آنها را 

میلی لیتر اسید نیتریک غلیظ(،  محلول حاصله را از صافی  11گرم نمونه و  1پودر شدن و هضم در اسید نیتریک غلیظ )

. نگهـــداری شـــدند گذرانده و مایع جدا شده از صافی، در ظروف پلی اتیلنی که با اسید نیتریک شستشو  داده شده انـــد،

 Ganesan (دوـبه دـت شـشداجلبک بری ه هاــــد که نمونـــشم نجااهایی ه یستگان اهمااز نیز ت سوباداری از رونه برـــنم

et al., 1991; (Rajendran et al., 1993. آنالـــیز با کمــــک دستـــگاه جذب اتمی) Savant AA Sigma; GBC 

Scientific Equipment Ltd., Dandenong, Australia  (.انجام شد 

داده، تقطیر شستشو ر باآب دو با را جلبک ی هانمونهم تماه مایشگاگیری غلظت فلز جیوه در آزبه منظور اندازه

در شده و پوون هاها در ن، نمونهدخشک شاز پس شدند. خشک درجه سانتیگراد  51ها در آون در دمای تمامی نمونهسپس 

،  جلبک  قرار گرفتند. به منظور هضم نمونهپالستیکی وف ظرمیکرون به صورت همسان درآورده و در  66با استفاده از الک 

لیتر پتاسیم پرمنگنات پنج درصد درون  میلی 19لیتر اسید نیتریک غلیظ و  میلی 11شده به همراه   یک گرم از نمونه خشک

درجه  51ها یک ساعت در دمای اتاق و سه ساعت در دمای  ها، نمونه ای هضم ریخته شد. پس از پوشاندن درب لولهه لوله

پلیت قرار داده شدند. به موازات آماده سازی هر دسته، سه نمونه شاهد در همان شرایط و با سانتیگراد بر روی دستگاه هات

های هضم شده از کاغذ صافی عبور داده و به حجم  ز خنک شدن، نمونههمان نسبت اسید و آب مقطر نیز هضم گردید. پس ا

های  به منظور هضم نمونهلیتر رسانده شدند. در نهایت غلظت جیوه با استفاده از دستگاه جذب اتمی سنجیده شد.  میلی 29

گرمی از هر  2/1ار درجه سانتیگراد خشک شده و سپس سه تکر 51ها در دمای رسوب برای سنجش فلز جیوه، ابتدا نمونه

 11لیتر آب مقطر به همراه مخلوط میلی 9ی خشک، وزن و در کف بشر قرار گرفت. شده و همگن شده از نمونه ی خشکنمونه

درجه سانتیگراد حرارت  59 بخاررا اضافه و به مدت دو دقیقه در حمام  5:1به نسبت یتریکو اسید ن اسید کلریدریکلیتر میلی

 . (Aabdollah et al., 2007)داده شد

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqouiWipvQAhWClxoKHdr9DfMQFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fshayankar.ir%2Fproduct%2Fchemical%2F%25D8%25A7%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25AF-%25DA%25A9%25D9%2584%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25AF%25D8%25B1%25DB%258C%25DA%25A9&usg=AFQjCNEZSvdiFg8I5Mpr8Xe3KcnWxT09MA
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 52/1های آب به آزمایشگاه از کاغذ صافی  های آب، بالفاصله پس از انتقال نمونه  به منظور هضم و آنالیز نمونه

لیتر اسید  لیتری منتقل گردید. پنج میلی میلی 291ی آب به ارلن هر نمونه لیتر ازمیلی 111میکرون عبور داده شد. 

ها افزوده شد. میزان جذب جیوه توسط دستگاه اسپکترومتر جذب اتمی  لیتر اسید نیتریک غلیظ به آن میلی 9/2سولفوریک و 

 .(Tadiso et al., 2011;  Escobar-Sanchez et al., 2011) گیری می گردد اندازه

 از جلبک ب و سودر رسنگین ات غلظت فلزی گیرازهنداز احاصل ی هادادهتحلیل و تجزیه ای بر

م یا عدد جووسی ربرای بر SPSSده شد. در ستفااها دارنموای رسم بر Excelار فزامنراز نالیز ر آبه منظوو  SPSS 16ارفزامنر

بین غلظت دار معنیف ختالد اجوم ویا عدد جوو ومختلف ی اههیستگات در اسوباات در ربین غلظت فلزدار معنیف ختالد اجوو

ط تبارسی اربرای بر، همچنینده شد. ستفاا ANOVAیانس یک طرفه وارنالیز ی مختلف از آهاهیستگاها در اجلبکات در فلز

  شد. دهستفان اضریب همبستگی پیرسوو آب از ها جلبکت و سوبادر رخشک( م وزن بر گرم گرو)میکرات بین غلظت فلز

 

 نتایج و بحث

گیاهان دریایی به علت داشتن ویژگی های منحصر به فرد و حضور مستمر در محیط دریایی، تماس همیشگی با فاکتورهای 

محیطی و آالینده های فلزی، شاخص های مناسبی جهت پایش زیستی انواع آلودگی محسوب می گردند. به طور کلی گیاهان 

دریا دارند و بدون وجود گیاهان دریایی، نه تنها دریا بلکه سراسر کره ی زمین را آلودگی و دریایی نقش مهمی در پاالیش 

ی مسمومیت فرا می گیرد. آلودگی باعث تغییرات طبیعی یا مصنوعی )تغییراتی با تداخل انسانی یا بیوتیکی ( در تنوع زیست

وجود های دریایی قابل بررسی است.  وسط جلبکمی شود و این تغییرات به آسانی ت ()میزان فراوانی و نوع ترکیبات

گذار در انتخاب همبستگی مناسب بین غلظت فلزات سنگین در محیط و موجود مورد نظر، یکی از عوامل بسیار مهم و تأثیر

در این    P.gymnosporaجیوه در گونه جلبک میزان جذب غلظت فلز 1با توجه به نمودار شماره باشد. پایشگرهای زیستی می

که بیانگر وجود پتانسیل مناسب در این گونه جلبک برای استفاده در  ،بود  Padina tetrostromaticaمطالعه بیش از 

 Dictyotaو  Padina gymnosporaمشخص گردید که جلبک  تحقیقیدر  باشد.مطالعات پایش زیستی فلزات سنگین می

bartayersieana   فلزات سنگین دارنددارای توانایی بیشتری برای جذب (Chakraborty et al., 2014) . جذب فلزات

چهار جلبک قهوه ای و آب را  مورد مطالعه قرار گرفت و سنگین توسط جلبکهای قهوه ای در ساحل دریای سیاه سودان ، 

در این تحقیق مشخص شد که بین جذب فلزات سنگین در آب و جلبک  .ندگرفتبررسی قرار  برای جذب فلزات سنگین مورد

شاخص بهتری نسبت به دو گونه   .Cystoria spو  .Padina spها تفاوت معنی داری دیده نشد. در این تحقیق دو جنس 

Sargassum sp.   وTurbinaria sp.  برای جذب باالی فلز بوده است(Aya et al., 2017)  . 

طی محیط های ساحلی دریا، مهمترین سنجش برای تداخل اکولوژیکی و تغییرات آب و هوایی است.  سنگین درآلودگی فلزات 

ه ـــــالبت .ندمی توانند به عنوان شاخص های زیستی در منطقه بکار رو Padinaگونه  دواین تحقیق مشخص گردید که هر 

 دباش  تهــــنه داشــری در این زمیــــکاربرد بیشتد ــــمی توان  Padina gymnospora دو گونه،ن ـــــدر بی

(Momboya et al., 2007). 
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 Padinaفلزات سنگین در دو گونه   Cumulative levels سطوح تجمعیمیزان  :1نمودار 

 

بیشتر  مشخص گردید که میزان غلظت نیکل در همه ایستگاه ها نسبت به بقیه عناصر 2با توجه به نمودار شماره            

در مقایسه فلزات ، کادمیوم و جیوه قرار می گیرند. بوده است و بعد از آن به صورت کاهشی به ترتیب میزان مس، سرب

)کادمیوم، مس، نیکل و سرب( با فلز هم نام خود در ایستگاه های مختلف اختالف معنی داری دیده نشد تنها اختالف دیده 

با توجه به  ایستگاه لیان نسبت به سایر ایستگاهها تجمع بیشتری داشته است.شده در مورد فلز جیوه بوده است که در 

مورد فلزات )کادمیوم، مس، نیکل و سرب( با مقایسه هر فلز با فلز همانند خود در بین دو فصل  در6و  2نمودارهای شماره 

دو فصل گرم و سرد اختالف معنی داری زمستان و تابستان اختالف معنایی داری دیده نشد و تنها در مقایسه فلز جیوه بین 

داللت بر این در دو فصل گرم و سرد  Padinaگونه جلبک دو  غلظت های فلزات سنگین در میزان  تایجدیده شد. هم چنین ن

به آنها میزان فراوانی و  نیکل، مس، سرب، کادمیوم و جیوه به ترتیب روند کاهشی را در هر دو جلبک نشان داد دارد که میزان

 و نایبند و رمزــــدن و هــبدست آمده از خلیج ع می باشد. این نتیجه با نتایج Hg > Ni >Pb> Cu> Cd  رتیبــــت

با  فلز کادمیممیزان   )  (Al-Shwafi et al., 2008; Dadolahi  et al., 2011, Amini, 2013 )ت داردـــــز مطابقــــنی

 هایفعالیت شیمیایی در ی کودهایاستفاده از ناشی تواند،می دریا در آن ورود که است ایعناصر آلوده کننده توجه به اینکه از

دارای ولی  باشد. معادن یا و صنعتی هایپسآب فعالیت و صنعتی کارخانجات از آلوده، ناشی جوی هایکشاورزی، ریزش

 (et al., 2013 است آب در فلز این باالی حاللیت رسوبات، در کم کادمیوم غلظت احتمالی که  دلیل کمترین مقدار بود

.(Amini در تحقیقات مشخص گردیده که اگر میزان  کادمیم از ppm 2  و میزان مس و سرب ازppm  11 اوز کندـــــتج، 

 (Kazemi et al., 2012) ه می شودـــــــر گرفتــــوده در نظـــــط آلــــوان محیـــیط به عنــــمح
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 میزان فلزات سنگین )آب، رسوب، جلبک ( درایستگاههای نمونه برداری: میانگین 2نمودار 

 

 

 
در دوفصل  تابستان و زمستان و  (Cumulative levels of heavy metals)میزان کل فلزات سنگین جلبکها ، رسوبات و آب  :3نمودار 

 در همه ایستگاهها

 

بایستی  Padinaمیزان مس در جلبک   Padinaدر مطالعه ای دیگر میزان سطوح فلزات سنگین در دو گونه جلبک 

 P. gymnospora ،8   رم درـــــــمیکرو گرم بر گ 62گرم باشد ولی در مناطق آلوده این مقدار به رو گرم برمیک9/1تا  1بین 

در این تحقیق طبق  .(Amado et al., 1996)نیز گزارش شده است P. tetrostromaticaمیکروگرم بر گرم در  18/ 6تا 

میکرو گرم برگرم دیده شده است. این مطلب نشان  51/6میزان مس در هر دو جلبک به میزان متوسط  1نمودار شماره 

ین در دو میزان سطوح فلزات سنگ در مطالعه ای دهنده آن است که میزان مس ممکن است باال رود و به حد آلودگی برسد.

در دو ساحل متفاوت در کراچی به صورت فصلی مورد بررسی قرار  Padian tertastomaticaو   Padina pavonucaجلبک 

نیکل و مس و سرب گزارش شده  کمتر  از یزان کادمیوم در هر دو گونه جلبکدر این تحقیق م .(Qari et al., 2015)گرفت

 است. که با داده های این تحقیق مطابقت دارد. 
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 غلظت های فلزات سنگین در آب)میلی گرم بر لیتر(، رسوب) میلی گرم بر لیتر( و جلبک ) میلی گرم بر کیلوگرم ( :1جدول 

 ایستگاه نمونه زمستان تابستان

Hg Cd Pb Cu Ni Hg Cd Pb Cu Ni  

 هلیله

 آب - - - - 11/1 - - - - 121/1

 رسوب 65/6 51/2 92/1 19/1 165/1 65/6 16/2 56/1 18/1 1/1

12/1 25/1 18/1 95/6 92/5 166/1 25/1 95/1 1/6 81/11 Padina 

gymnospora 

1/1 25/1 1 56/6 52/5 99/11 21/1 95/1 596/2 99/11 Padina 

tetrostromatica 

 آب - - - - 112/1 - - - - 126/1

 لیان

 رسوب 56/5 68/2 29/6 18/1 166 5/5 12/6 99/1 155/1 12/1

29/1 25/1 65/1 52/6 66/5 156/1 66/1 66/1 98/2 95/11 Padina 

gymnospora 

26/1 26/1 66/1 65/6 6/5 165/1 25/1 61/1 91/2 2/11 Padina 

tetrostromatica 

 آب - - - - 115/1 - - - - 118/1

 رافائل

 رسوب 86/6 6 85/1 1/1 151/1 86/6 95/2 69/1 11/1 1/1

16/1 65/1 1/1 25/6 11/5 166/1 62/1 55/1 56/2 9/5 Padina 

gymnospora 

11/1 66/1 165/1 85/2 8/6 125/1 25/1 89/1 85/2 5/5 Padina 

tetrostromatica 

 آب - - - - 119/1 - - - - 128/1

 نفتکش

 رسوب 55/5 12/6 66/1 65/1 1655/1 55/5 28/6 85/1 255/1 12/1

65/1 15/1 58/2 55/1 88/5 16/1 62/1 55/1 56/2 66/6 Padina 

gymnospora 

69/1 19/1 55/2 8/1 92/5 16/1 25/1 89/1 85/2 95/6 Padina 

tetrostromatica 

 

 آمده است. میزان سرب در رسوب 1جلبک در جدول شماره  نتایج سطوح مختلف فلزات سنگین در آب ، رسوب و

به میزان قابل توجهی بیش از میزان آن در ایستگاه های دیگر و تابستان میلی کرم بر گرم  29/6در فصل زمستان با میزان 

سرب تقریبا به یک  بود. بعد از لیان، ایستگاه هلیله مقدار سرب بیشتری داشت. ولی در فصل تابستان درهمه ایستگاه ها میزان

میلی گرم بر لیتر بود. میزان نیکل در رسوب در هر دو فصل باال بود ولی در   85/1تا  56/1نسبت دیده شد و در محدوده 

( بیش از بقیه ایستگاه ها گرممیلی گرم بر  55/5( و نفتکش)گرممیلی گرم بر  81/11فصل تابستان و در دو ایستگاه رافائل)

و  (میلی گرم بر گرم  1 /65ایستگاه نفتکش)  و در زمستان میزان کادمیوم در رسوب بیشترین مقدار دردیده شد. در بررسی 

میزان جیوه در رسوب بطور محسوسی در همه  ( در ایستگاه لیان  و در تابستان دیده شد.میلی گرم بر گرم 55/1کمترین آن)

(  میلی گرم بر گرم 151/1تا  165/1) بین ( بیش از زمستانرمگمیکرو گرم بر  12/1تا  1/1ها و در تابستان ) بین هایستگا

تفاوت غلظت فلزات در . ( بودگرممیکرو گرم بر  28/6تا  2فصل به یک میزان)بین  بود.  میزان مس در رسوب تقریبا در هر دو

های فیزیکوشیمیایی آب باشد. میزان غلظت فلزات در تواند در اثر تغییر ویژگیفصول سردتر نسبت به فصول گرمتر می
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های فیزیکوشیمیایی آب مانند دما، باشد. ویژگیرسوبات دریا وابسته به تعادل غلظت فلزات بین ستون آب و رسوبات می

رسوبات مهمترین عواملی هستند، که توانایی ایجاد تغییرات در میزان غلظت فلزات را در آب و  pHاکسیژن محلول، شوری و 

 .(Simpson and Bately, 2007)دارا می باشد 

میکرو گرم بر لیتر ( و در فصل تابستان و کمترین آن در هلیله و در 128/1بیشترین میزان جیوه در آب در ایستگاه نفتکش )

ل  در هر دو جلبک بیش ن کادمیوم  در هر دو  فصابجزایستگاه نفتکش در بقیه موارد میز میکرو گرم بر لیتر( بود.11/1فصل زمستان)

 2116در سال    Nejatkhahاشته است که با نتایج دگه در خود ن ، فلزات سنگین رااز آبتر رسوب بیش. از میزان آن در آب و رسوب بود

  مطابقت دارد.
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 و تشکر خود را از مسئولین آن ابراز می کنند.
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Abstract 

In order to investigate and compare the adsorption of heavy metals in two species of Padina 

gymnospora and Padina tetrastromatica in Bushehr shores, four stations of Helilla, Lian, 

Raphael (burned ship) and Naftkesh were selected as sampling sites and samples of sediment, 

algae And water was carried out in the summer and winter of 2016 . Samples were digested 

to determine the adsorption of heavy metals, using an atomic absorption assay (Savant AA 

Sigma; GBC Scientific Equipment Ltd., Dandenong, Australia). The adsorption rate in all 

three samples of water, algae and sediment was  Ni >Pb> Cu> Cd > Hg and showed that the 

absorption of nickel from 54.6 to 11.57 ppm had the highest absorption. During this research, 

it was determined that both Padina species can be used as biological indicators in the region. 

However, Padina gymnospora can be used more widely in this area. 

Keywords: Padina gymnospora, Padina tetrastromatica, Bushehr City, Heavy metals, 

sediment. 
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 های پرورش در قفسدر سیستم واکسیناسیون

 ، طروات مالیم رفتار *اسماعیل کرمی

 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

Karami78@gmail.com* 

 چکیده

 مصرف افزایش قبیل از عواملی. شودمی داده پرورش آبی منابع در قفس یک در محصور ماهی، که است ايسامانه قفس در پرورش

 در تولید اقتصادي ارزش و درآمد کاهش و منابع و محدودیت کمبود ها،گونه از برخی طبیعی ذخائر کاهش و مردم بین در آبزیان

 تولید براي کنندگان تولید در قوي انگیزه و کنند احیا را سنتی هايپرورش دهندگان شیوه تا است شده موجب خاکی استخرهاي

 بین بیماري آسان انتقال و ماهیان عفونی هاي بیماري ،در قفس ماهی پرورش ي عمده مشکالت از یکی .آید وجود به قفس در ماهی

 و شود می وارد ماهیان پرورشصنعت  به مختلف هاي بیماري انواع اثر در زیادي بسیار هاي خسارت ساالنه. باشد می ماهیان

 در ها بیوتیک آنتی مدت طوالنی از استفاده. اند آورده روي ها بیوتیک آنتی از استفاده به ها بیماري با مبارزه براي دهندگان پرورش

 و آبی منابع باکتریایی فلور در بیوتیکی آنتی مقاومت ایجاد موجب زیاد بسیار محیطی زیست مشکالت ایجاد برعالوه  پروري آبزي

 بیشتر اند گرفته شکل بیماري وقوع از پیشگیري اساس بر که هایی روش لذا. شود می پروري آبزي صنعت به بیشتر خسارات ایجاد

عوامل  بیان خالصه بررسی این از هدف. باشد می واکسیناسیون ها، بیماري از پیشگیري هاي روش از یکی. شدند واقع موردتوجه

می  هاآن از حفاظت براي هابیوتیک آنتی جایگزین عنوان به هاواکسن توسعه پرورش یافته در قفس و آبزیان در مهم بیماریزاي

 .باشد

 ، آبزیان: واکسن، پرورش در قفس، بیماريکلمات کلیدی

 مقدمه

 0991 سال در کیلوگرم 9/9 از ماهی سرانه مصرف و است جهان نقاط از بسیاري در انسان براي حیوانی پروتئین اصلی منبع ماهیان

 افزایش و طبیعی ماهی ذخایر کاهش جهانی، جمعیت رشد (.FAO, 2014) است یافته افزایش 2102 سال در کیلوگرم 2/09 به

 به می باشد، جهانی سطح در ها خواسته این به پاسخگویی براي گزینه تنها پروري آبزي. شود می ماهی تولید افزایش باعث تقاضا،

 هاي محدودیت به توجه با حال، این با .یابد افزایش ماهی تولید کل درصد 92 به 2101 سال تا پروري آبزي سهم رسد می نظر

 که است شده شناخته رسمیت به غیره، و نقل و حمل ظرفیت محیطی، زیست مسائل علت به سنتی پروري آبزي هاي سیستم

 اقتصادي روشهاي از یکی قفس پرورش در سالها، طول در. است بسیاري مزایاي داراي پرورش دریایی خصوص به قفس، پرورش در

  .(Vijayan et al., 2015) شد می محسوب غذایی ارزش با ماهیان تولید براي استفاده قابل
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 ها نگهدارنده عنوان به ماهیگیران توسط اولیه هاي قفس که دارد احتمال. است نامشخص کمی قفس پرورش در منشاء

 به گذشته قرن اواخر در ها ماهی تولید براي واقعی هاي قفس اولین. شود ذخیره انتقال به بازار براي بتواند ماهی تا می شد استفاده

 ماهی با ها ماهی و بودند شده ساخته بامبو یا چوب از اولیه هاي قفس این. یافتند توسعه شرقی جنوب آسیاي در نظر می رشد که

 آغاز قفس ساخت براي مصنوعی مواد ظهور با 0991 دهه در مدرن قفس پرورش در .شدند می تغذیه غذایی بقایاي مواد و زاید هاي

 روي قفس بسیار تحقیقات. دادند نمی انجام ماهی قفس پرورش مورد در تحقیقات 0991 سال تا ها دانشگاه متحده، ایاالت در. شد

 بیشتر بنابراین و بود قبول قابل اقتصادي لحاظ از وسیع، مقیاس در پرورش در استخر هاي باز اینکه دلیل به است شده محدود

. کرده است جلب خود به را تجاري کنندگان تولید و گروه محققین دو هر توجه قفس پرورش در امروز .روي آن بود پژوهش تمرکز

. است کرده ایجاد قفس در ماهی تولید به شدیدي عالقه وحشی، ماهیان ذخایر از برخی کاهش ماهی، مصرف افزایش نظیر عواملی

 آبزي، رسد می نظر به .هستند سنتی کشاورزي محصوالت براي جایگزینی جستجوي در آمریکا درآمد کم کشاورزان از بسیاري

 فرصتی جوامعبه  نیز قفس پرورش در. سازد این امکان را فراهم می کوچک مقیاس در حتی است توسعه حال در صنعتیکه  پروري

 (.Masser, 1988شده، ارائه می دهد ) محدود دیگر هاي استفاده براي تنها موارد اکثر در که موجود آب منابع از استفاده براي

 پروري آبزي سیستم عنوان به ( راpen culture) پن و قفس پرورش در مانند باز دریایی هاي فعالیت ذینفعان، از بسیاري 

 و groupers، barramundi، snappers هاي گونه مانند ارزش با خوار گوشت ماهیان هاي گونه. گیرند می نظر در ساله هزاران

pompano پرورش سمت به حرکتی این، بر عالوه .کنند می رشد ساحلی محیط هاي در کوچک قفس هاي در اي فزاینده طور به 

 پرورش در اگرچه (.FAO, 2014) گیري استشکل حال در چین در قوي و بزرگتر هاي قفس از استفاده مناطق ساحلی با دریایی

 محدودکننده  عوامل از بیماري ها یکی دیگر، حیوانات تولید هاي سیستم سایر مانند است، فراوان اقتصادي مزایاي داراي قفس

 از. شود می ها بیماري مکرر وقوع به منجر بهداشتی مناسب مدیریتی اقدامات فقدان و شدید افزایش. است موفق تولید بزرگ براي

 پرورش داده هاي گونه به عمده طور به بیماري مشکالت است، مشابه مناطق همه در اولیه قفس پرورش در هاي شیوه آنجاییکه

 .(Seng and Colorni, 2002دارد ) بستگی مدیریتی هاي شیوه و محیطی شرایط شده،

 در بیشتر عامل بیماریزا به آلوده آب و همزیست حیوانات طریق از بیماري به ابتال خطر بسته، هاي سیستم خالف بر 

 تشخیص شامل بهداشت مدیریتی هاي شیوه دیگر، کشاورزي سیستم هر مانند حال، این با. است باز پرورش در قفس مزارع

 آن با آبزي پروري صنعت که مشکالتی میان به طور کلی در .است برخوردار حیاتی اهمیت از درمان و پیشگیري و عفونت زودهنگام

عفونت  اثر بر پرورشی آبزي جانوران کل از درصد 01 که طوري به باالیی برخوردارند؛ اهمیت از پاتوژنی عفونت هاي رو است،رو به 

 استفاده مورد پرورشی ماهیان در انگلی و باکتریایی یهاي بیمار مهار آنتی بیوتیک ها براي و شیمیایی مواد. میمیرند باکتریایی هاي

 آلودگی و دارویی مقاومت افزایش ماهی، گوشت در انباشت از قبیل نامطلوب جانبی اثرهاي اغلب مواد این اما است، گرفته قرار

 میان این در. است شده متمرکز بیماري از پیشگیري زمینه براي این در محققان تالش اکثر بنابراین،. می کند ایجاد زیست محیط

 واکسن یکیدر واقع  .است رایج بیماریزاي عوامل در برابر ماهی بدن ایمنی میزان افزایش براي مناسب راهی ماهیان واکسیناسیون
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 اما کنند، نمی درک را ها واکسن واقعی ارزش تولیدکنندگان اکثر. باشد می مزارع بهداشت مدیریتی جامع هاي برنامه اصلی اجزاء از

 .باشد می تر صرفه به مقرون ماهیان، به مربوط هاي گذاري سرمایه سایر به نسبت تجاري لحاظ از ماهی واکسیناسیونمعموالً 

 بحث و نتیجه گیری

 از که هستند واکسن ها اول نسل به متعلق آن ها که از گروهی. می شوند تقسیم دسته سه به ماهیان در استفاده مورد واکسن هاي

 از که نوترکیب اند محصوالت نها آ دیگر از برخی. می شوند تولید ب ها میکرو بدن اجزاء یا شده کشته یا ضعیف میکروب طریق

 همان که واکسن ها نسل سوم امروزه. دارند تعلق واکسن ها دوم نسل به و می شوند حاصل ژنتیک مهندسی روش هاي طریق

 کشاورزان از بسیاري حاضر، حال در .است گرفته قرار دانشمندان تحقیق مورد گسترده به طور است DNAواکسن  یا ژنی واکسن

 آبزیان در شیمیایی مواد و ها بیوتیک آنتی از بیش از حد و غیر مسئوالنه استفاده. دارند توجه پیشگیري از بیشتر درمان به هنوز

 استثناي به آسیا، در. شود باکتري هاي پاتوژن میان در دارو مقاومت توسعه و ماندن دارو در بدن باقی مشکالت به منجر تواند می

 حفاظت ها واکسن که است این واکسیناسیون اصلی مزایاي. هستند دسترس در هنوز ماهی هاي واکسن از کمی تعداد ژاپن،

 و کنند می تحریک را ایمنی سیستم آنها .باقی نمی ماند زیست محیط و محصول تولیدي در و گیرند می بر در را مدت طوالنی

 برابر در واکسن یک مثال، عنوان به .دهند می افزایش خاص هاي پاتوژن توسط بعدي هاي عفونت از را بیماري برابر در مقاومت

 دیگر هاي گونه برابر در نه اما کند، می محافظت استرپتوکوک خاص گونه این برابر در شده واکسینه ماهی از S. iniae عفونت

  .S. agalactiae (Tan et al., 2006) مانند استرپتوکوک

 آسیا در جدید هاي واکسن با وضعیت اما. بودند دسترس در سالمونید هاي گونه براي تنها ماهی هاي واکسن گذشته، در

 گرفته صورت واکسن توسعه و تحقیقات زمینه در توجهی قابل پیشرفت .شده، تغییر کرده است ثبت آسیایی هاي گونه که براي

 به تجاري واکسن یک چین، در علفخوارکپور  و ژاپن در yellowtail ماهی دم زرد عالوه بر. (Grisez and Tan, 2005 ) است

 اندازي راه شرقی جنوب آسیاي کشورهاي از برخی در دیگر هاي گونه و تیلیپیا آسیایی، ماهی سی باس در استفاده براي تازگی

در حال حاضر واکسن فلکسی باکتریوزیس دریایی کشته شده براي بسیاري از ماهی هاي  (.Komar et al., 2005) است شده

پرورشی به صورت تکی یا چند تایی تهیه شده است. همچنین واکسن چندگانه ویبریوزیس، استرپتوکوکوزیس و پاستورال با نام 

بیماري جاري این باکتري ها در دسترس است. است. در حال حاضر واکسن ت وم دمسال پیسی سیدا نیز تهیه شدهجدید فتوباکتری

هاي ویروسی درمان نداشته و تنها مدیریت بهداشتی مزرعه و تشخیص سریع به منظور پیشگیري از شیوع بیماري توصیه می گردد. 

تهیه مطالعات به منظور تولید آنتی بادي مونوکلنال به منظور تشخیص سریع آلودگی ویروسی و معدوم سازي جمعیت آلوده و 

به عنوان مثال  واکسن هاي ویروسی به عنوان زمینه تحقیقات جدید در عرصه آبزي پروري ماهیان دریایی در حال انجام است.

واکسن نوترکیب بیماري ایریدوویروس ماهی سیم قرمز در کشور هایی از جمله ژاپن تولید و در مقیاس تجاري استفاده می شود. 

مونوکلنال تشخیص این ویروس به صورت کیت تجاري وجود دارد. )اژدها کش پور و همکاران، همچنین در حال حاضر آنتی بادي 

99.)  S. phocaeدر مکرر هاي بیماري شیوع کننده ایجاد عامل Atlantic salmon کشور شیلی پرورش داده شده در قفس در 
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 Nomoto et al., 2004; Domenech et al., 1996; Han et)گزارش شده است  ٪29 تا میر و مرگ با 0999 سال از که است

al., 2011)هاي عفونت از ماهی از محافظت براي واکسنی هیچ حاضر حال . در S. dysgalactiae یا S. phocae ندارد وجود. 

 آبزي پرورش هاي سیستم دیگر خالف بر .بود خواهد چشمگیر قفس پروري آبزي انداز چشم در واکسیناسیون توسعه

 درمان تا باشد پیشگیري بر باید تاکید کلی، طور به .است موثر و عملی بسیاربه صورت انفرادي  حیوانات واکسیناسیون پروري،

 ابزارهاي از یکی تنها واکسیناسیون که شود یادآوري باید حال این با .است آبزي پروري صنعت حفظ راه تنها و این (درمان)

از سوي دیگر با توجه به توسعه پرورش در  .نیست کافی سودآوري و بقا تضمین براي تنهایی به و است بهداشت خوب مدیریتی

قفس در کشور بخصوص در ماهیان دریایی در خلیج فارس و دریاي عمان نیاز مبرم و جدي به واکسیناسیون در این زمینه احساس 

 می شود و بی شک تضمین کننده آینده موفق این صنعت خواهد بود.
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Abstract 

Cage culture is a system in which fish, enclosed in a cage, are raised in aquatic resources. Factors 

such as increasing aquatic animals consumption among the population and reducing the natural 

reserves of some species, shortages and resource constraints, and reducing the income and 

economic value of production in ponds have led growers to revive traditional practices and have a 

strong motivation in manufacturers to produce fish in cages. One of the major problems in fish in 

cage culture is infectious fish diseases and easy transmission of fish disease. Many years of 

damage to the fish industry comes from a variety of diseases, and manufacturers have taken 

antibiotics to fight diseases. Using long-term antibiotics in aquaculture, in addition to creating 

enormous environmental problems, can lead to antibiotic resistance in the bacterial flora of water 

resources and further damage to aquaculture. Therefore, the methods that were based on the 

prevention of the disease became more noticeable. One of the ways to prevent diseases is 

vaccination. The purpose of this study is to summarize important pathogens in cage culture and 

develop vaccines as an alternative to antibiotics to protect them.  

Keywords: vaccine, cage culture, disease, aquatic animal 
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 ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری
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 چکیده

ها بر اساس افزایش میزان آگاهی بندی و تغییر نگاه، انتخاب و اولویت مشتریهای اخیر در صنعت بستهبا توجه به پیشرفت

پذیر با قابلیت حفظ خواص حسی و کیفیت و  های فعال، هوشمند و زیست تخریب های اخیر استفاده از  فیلمدر سال ،ها آن

در دنیا رایج شده است. در این مقاله  بندی مواد غذاییبرای بسته ،مان ماندگاری محصولامنیت ماده غذایی و افزایش مدت ز

های ضد میکروبی ها با تاکید بر بسته بندیبندی و انواع آنهای بستهمروری سعی شده است تا بصورت کلی تعاریفی از سیستم

تولید شده از مواد زیست تخریب و انواع پلیمرهای مورد استفاده های بندیارائه گردد و در ادامه به کاربرد فناوری نانو در بسته

 اشاره شده است.

 بندی ضد میکروبیبسته فناوری نانو، فیلم فعال، پلیمر زیست تخریب پذیر، کلیدی : کلمات

 

 مقدمه

گهذاری   ها پایهه  میکروارگانیسمبندی فعال در ابتدا با هدف حفاظت محصوالت در مقابل فساد و رشد  های وابسته به بستهفناوری

 :(Kuorwel et al., 2015)قسمت تقسیم کرد  3توان به  ها را میشد و به طور کلی این فناوری

 های جذب کننده سیستم -1

 های آزاد کننده سیستم -2

 های اختصاصی برای کنترل دما، اشعه ماوراء بنفش و مایکرویو   سیستم -3

 ،کننهد  ترکیبات فعال را به منظور افزایش کیفیت و ایمنی طیه  وسهیعی از غهذاها آزاد مهی    بندی فعال که  مواد بسته 

شود  هایی استفاده می بندی فعال به طور عمده از فیلمدر فناوری بسته. ( Ranjan et al., 2014) ایی هستند دارای اهمیت ویژه

از جمله ایهن مهواد عوامهل     .کنند عنوان حامل عمل میه ختل  بها برای مواد فعال م اند و این فیلم که از مواد پلیمری تهیه شده

های بیماریزا و عامهل   غلظت آن در سطح ماده غذایی به مقدار کافی حفظ شده تا رشد میکروارگانیسم است و بایدضد میکروبی 

 . (Azeredo, 2015) فساد روی محصول را کنترل و یا متوق  کند

، رونهدی  مثل محصوالت شهیتتی  های زیست فعال برای محصوالت غذایی بر پایه گوشت بندی بسته ی در ادامه توسعه 

کهه ههدف از کهاربرد ایهن      بندی ضد میکروبی وجود داشهته های بسته ها در سیستم افزایشی برای استفاده بالقوه از نانوکامپوزیت

، از طرفی افت کیفیهت و  (Kuorwel et al., 2015)باشد  بندی شده میمواد نانومتری افزایش زمان ماندگاری محصوالت بسته

تواند در طول مرحله فرآوری، تولید، حمل و نقل و یا نگهداری اتفاق  فساد غذا عامل افت کیفی و ایمنی ماده غذایی بوده که می

دت مانهدگاری محصهول را   ایی م بیافتد. اکسیداسیون در این بین عامل مهم افت کیفیت مواد غذایی بوده و به طور قابل متحظه

تواند عواقب ذیل را به دنبال داشته باشد که همه این عوامل در تصمیم مصرف کننده بهرای انتخهاب محصهول     کاهش داده و می

 : (Nerín et al, 2008)باشند  مهم می
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 در چربیهای محلول  ها و ویتامین ایی محصول بخاطر تخریب اسیدهای چرب ضروری، پروتئین کاهش ارزش تغذیه -1

 کاهش محتوای انرژی کل -2

 تولید بو و مزه نامطلوب -3

 ها و تغییر رنگ تجزیه رنگدانه -4

های جدیهد بهرای کهاهش     ین رو بخاطر اثرات اقتصادی مهم موارد فوق الذکر، صنعت غذا به دنبال جستجوی روشا از 

چند که کاهش محتوای اکسیژن توسط بسته بندی تحت ختء یا اتمسفر اصتح شده دارای اثهری   اثرات اکسیداسیون است. هر

بنهدی   باشد، اما این تاثیر نسبی است زیرا اکسیژن محلول در ماده غذایی در زمان بسهته  های اکسیداسیونی می بر کنترل واکنش

 Lipez-de-dicastillo et)ل از مهاده غهذایی گرفهت    توان آن را به طور کامه  بعضی اوقات به سختی حذف شده یا این که نمی

al.,2010 ) . ها برای این منظور پی برده اسهت و یکهی از   ها قبل به اهمیت استفاده از آنتی اکسیدان غذا از مدتبنابراین صنعت

بندی مواد غذایی، کنهد کهردن و تعویهر فرآینهدهای طبیعهی فاسهد شهدن محصهوالت غهذایی اسهت. آنتهی              وظای  مهم بسته

بنهدی آزاد و  بندی ماده غذایی ترکیب شده و توسط یک مکانیسهم کنتهرل شهده در داخهل بسهته     توانند در بسته ها می اکسیدان

-Torres) هها را بهه تهاخیر بیانهدازد     وره شدن پهروتئین منتشر شوند، استفاده از این مواد ممکن است اکسیداسیون چربی و دنات

Arreola et  al. 2007.) 

 بسته بندی هوشمند -1

بندی هوشمند مهورد دقهت قهرار گرفتهه اسهت ارزیهابی       بندی مواد غذایی خصوصا در بستهآنچه که در مطالعات بسته 

، باشد، با توجهه بهه مهوارد ذکهر شهده      بندی میایمنی، سودمندی، اثرات اقتصادی زیست محیطی و رضایت مشتری از این بسته

بندی شده را پایش کهرده و اطتعهاتی را در مهورد    هایی که شرایط مواد غذایی بسته بندی هوشمند عبارت است از سیستم بسته

د دهد. به طور کلهی اطتعهات کمهی در متهون علمهی در مهور       داری ارائه میکیفیت این ماده غذایی در حین حمل و نقل و نگه

های هوشمند خصوصاً برای فراورده های گوشتی وجود دارد، هرچند که تحقیقات زیادی در این زمینه صورت گرفتهه   بندی بسته

 . (Kerry J.P et al., 2006)ها هنوز بسیار کم است  است اما استفاده تجاری از آن

 های هوشمند گرها در بسته بندی حس 1-1

گرها همراه است. استفاده از اتمسفر اصتح شهده   های هوشمند با استفاده از حس بندیدر موارد بسیاری مفهوم بسته  

داری و حفظ ظاهر گوشت با حفظ زنجیره سهرد  بندی بوده که برای توزیع، نگهبستههای  ترین تکنیک ندی یکی از رایجبدر بسته

ترین گازهای غیر ساکن مورد استفاده در این بسته بندی  ، مهم (Sivertsvik et al., 2002)گیرد در بازار مورد استفاده قرار می

 (headspace)  ها در ناحیه فضای داخلی بهین بسهته بنهدی و محصهول    باشند و فشار نسبی آن اکسیژن و دی اکسید کربن می

فهی بهرای   ههای مختل روشکنهد.   این دو گاز در طول زمان و در اثر شرایط مختل  تغییر مهی  میزانباشد. اما  شاخص کیفیت می

ماننهد اسهتفاده    ؛وجود داردMAP (Modified Atmosphere Packaging )های  بندیگیری و پایش این گازها در بسته اندازه

یها  ( و GC/MS) طیه  سهنج جرمهی   -و کروماتوگرافی گهازی  GC (Gas chromatography)از دستگاه کروماتوگرافی گازی 

باشند، عتوه بهر   بندی تا حدودی مخرب میبر بوده و هم برای بسته ها هم زمان روشاکسید کربن که این آنالیز اکسیژن و یا دی

ههای  این در مقیاس بزرگ و وسیع قابل استفاده نیستند، رویکرد استفاده از حسهگر بصهری جهایگزین مناسهبی در مقابهل روش     

رای تشخیص، شناسایی یا تعیین کمیت ایی ب حسگر وسیله ،طبر تعری . (Peterson et al., 1984)باشد  مرسوم ذکر شده می

هایی را برای تعیین یا اندازه یک شاخصه فیزیکی و شیمایی به محلی که باید این وسهیله پاسهخگو   ماده و انرژی بوده و سیگنال

انهد، در گیرنهده اطتعهات     حسگرها از دو بخش گیرنهده و فرسهتنده تشهکیل شهده    . (Kress-Rogers, 1998) فرستد باشد می

شهوند، فرسهتنده نیهز    گیری یا شیمیایی به شکل انرژی تبدیل شده که ممکن است به وسیله فرستنده سنجش و اندازه فیزیکی

های قابل تجزیه و تحلیهل را دارد.  که توانایی تبدیل انرژی حامل اطتعات شیمیایی یا فیزیکی نمونه به سیگنالایی است  وسیله
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، (Demas et al.,1999) مرکز بر کاربردهای پزشکی و زیست محیطی بوده استتحقیقات و توسعه فناوری حسگرها تاکنون مت

مهورد   محصهوالت شهیتتی  ههای   بنهدی متفاوت با آن چیزی است که برای بسته مشخصات و مختصات چنین حسگرهایی کامتً

ههای   پرهزینهه بها جهایگزین   بهر و   های سنجش و ارزیابی کیفیت زمانروش گیرد. در هر صورت جایگزین کردن استفاده قرار می

های فیزیکهی و شهیمایی    گیری شاخص های بیشتر به منظور شناسایی و اندازهسریع، ارزان و قابل اطمینان منجر به ایجاد تتش

 .(Kress-Rogres, 2001)مواد غذایی شده است 

 گرهای زیستی حس 2-1

ههای هوشهمند    بنهدی نیز در سیستم بستههای تشخیص تازگی محصول که ممکن است به صورت تجاری از دیگر راه 

گهری بهوده   های تحلیهل گرها دستگاه اند. این حس گرهای زیستی بوده که اخیراً گسترش یافته های بر پایه حسبکار رود، فناوری

یک ها حاوی این دستگاه. (Yam et al., 2005)کنند  های زیستی را شناسایی، ثبت و ارسال می که اطتعات مربوط به واکنش

ههای الکتریکهی قابهل     های زیسهتی را بهه پاسه    گیرنده زیستی مختص ماده مورد تجزیه هدف و یک فرستنده بوده که سیگنال

هها و یها اسهیدهای     هها، هورمهون   هها، میکهروب   ژن ها، آنتی کند. حسگرهای زیستی شامل مواد آلی مانند آنزیم سنجش تبدیل می

بندی هوشمند در ترکیب با حسگرهای زیستی دارای پتانسهیل  های بسته د. سیستمباشن نوکلئیک بوده که وابسته به سیستم می

های انجام گرفته در بازار نیز حهاکی از آن اسهت کهه سیسهتم حسهگرهای       اختصاصی شدن و اطمینان بیشتری هستند. ارزیابی

 .(Alocilja and Radke, 2003)ایی را خواهند داشت  زیستی در آینده رشد قابل متحظه

 های فعالبندی بسته -2

ههای معمهولی، بها تغییهر شهرایط       بنهدی  های بسهته بندی است که عتوه بر داشتن ویژگی بندی فعال نوعی بستهبسته 

های  کند که بسته بندی بندی، ایمنی و مدت زمان ماندگاری خواص ماده غذایی را بهبود بخشیده و کیفیت آن را حفظ می بسته

   (Han et al., 2002).ها هستند بندی هایی از این نوع بستهنمونهضدمیکروبی و آنتی اکسیدان 

 بندی ضد میکروبی بسته 1-2

رفتهه در آن عامهل    ههای فعهال فنهاوری بهه کهار      بنهدی  باشهد و در بسهته   بندی فعال می بندی شکلی از بسته این بسته

توانهایی   ،در عین حفظ کیفیت و امنیهت محصهول  بندی بوده که  بندی و اتمسفر داخل بسته هایی بین غذا، ماده بسته برهمکنش

ههای فعهال ضهد میکروبهی، مهواد ضهدمیکروبی از مهاتریکس         بندی افزایش مدت زمان ماندگاری آن را نیز داشته باشد، در بسته

 تهر مهواد ضهد     پلیمری به سطح ماده به صورت آهسته و در مدت زمان طوالنی منتشر شهده و در نتیجهه بهرای مهدتی طهوالنی     

میکرو.بهی از طریهر کهاهش     مواد ضد. (Labuza et al., 1998)( 1بی روی سطح ماده غذایی وجود خواهد داشت )شکلمیکرو

دهنهد   ها ماندگاری ماده غذایی را افزایش می ها و یا از بین بردن میکروارگانیسمسرعت رشد و طوالنی کردن فاز تاخیری باکتری
Han, 2000)). 
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 :(Appendini and hotchkiss, 2002)باشد  های ضد میکروبی به طور کلی شامل انواع زیر میبندی بسته

 .شوند میکروبی فرار که به داخل بسته منتشر می های حاوی مواد ضد اضافه کردن پد یا کیسه -1

 ترکیب مستقیم عوامل ضدمیکروبی فرار و غیر فرار با پلیمرها -2

 جذب سطحی یا استفاده به صورت پوشش عوامل ضدمیکروبی روی سطح پلیمرها -3

 میکروبی روی پلیمرها با استفاده از پیوندهای یونی یا کوواالنسی تثبیت مواد ضد -4

 .استفاده از پلیمرهایی که ذاتاً ضد باکتریایی هستند -5

 (,Lueck and Jagerبندی فعال باید داشته باشد عبارتند از هایی که یک ترکیب ضدمیکروبی مورد استفاده در بستهویژگی

1997 ) : 

 .های نظارتی و برای تماس با ماده غذایی مجاز باشدمورد تایید سازمان -1

 .از لحاظ قیمت و هزینه تولید مقرون به صرفه باشد -2

 .گیردها را در برایی از باکتری آن طی  گستردهاثر ضد باکتریایی  -3

 .اثر نامطلوب بر خواص حسی ماده غذایی نداشته باشد -4

 است. آمده  1ها را با پلیمر ترکیب کرد در جدول  توان آن مواد ضد میکروبی که مستقیما می

 (Lueck and Jager, 1997)های فعال بندی انواع مواد ضدمیکروبی مورد استفاده در بسته .1جدول

 ماده ضد میکروبی مثال

 هاآنتی بیوتیک ایمازالیل

 هاآنزیم لیزوزیم،پراکسیداز

 باکتریوسین ها نایسین

 فلزات نقره

 پروتئین ها کنالبومین

 اسیدهای آلی بنزوئیک، سوربیک، پروبیونیک

 عصاره های گیاهی تیمول

ههای   بنهدی  بسهته مقایسه . 1شکل 

 سههنتی و فعههال )ضههد میکروبههی(  
 ( Lebuza and Breene, 1998)  
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 بندی مواد غذایی استفاده از فناوری نانو در بسته -3

اند،  دهه استفاده از پلیمرهای پتستیکی و مشتقات نفتی و مشکتت زیادی که به وجود آورده 55با توجه به بیش از  

های جدید به وجود آورده است بندی بندی تحوالت بنیادین را در عرضه بسته های اخیر در بخش بسته ورود فناوری نانو در سال

مواد نانومتری مانند نانورس، نانو ذرات فلزی و غیره در بستر پلیمری به طور قابل ها استفاده از  بندی که در این بسته

بندی را به عنوان پتانسیل باالی تجاری جهت   بندی را بهبود بخشیده و این نوع بسته ایی نفودپذیری و استحکام بسته متحظه

 .تضمین ستمت و کیفیت غذا معرفی کرده است

 پلیمرهای زیست تخریب پذیر فناوری نانو در خدمت -3 -1

های نفتی، تولید پلیمرهای  های برون رفت از مشکتت زیست محیطی ناشی از انباشتگی پتستیکیکی از راه 

ه های اخیر مورد توجاز جمله رویکردهایی که در سال. (Lee, 2014)باشد  پذیر با استفاده از ترکیبات مفید می تخریب زیست

ست. اما ا ها استفاده از مواد نانومتری در مواد زیست تخریب پذیر برای ایجاد خواص مورد نظر در آن گرفته است،محققین قرار 

همکنش ضعیفی  پذیر وجود دارد این است که این مواد بر تخریب محدودیتی که در مواد اصتح کننده خواص پلیمرهای زیست

شود. تحقیقات تشان داده است که برای رفع  ها می این کامپوزیت با بستر ترکیبی از خود نشان داده و این امر سبب افت کارآیی

های زیست تخریب پذیر، ابعاد پرکننده را  همکنش بین پلیمر به عنوان زمینه و مواد پرکننده در کامپوزیت مشکل و افزایش بر

پذیر با خواص بهتر گردیده  خریبت های زیست باید کاهش داد. لذا استفاده از مواد نانومتری سبب به وجود آمدن نانوکامپوزیت

پذیر به دو گروه عمده  تخریب های زیستبندیپلیمرهای مورد استفاده در ساخت بسته. (Siracusa et al., 2008)است 

 :(Kumar et al., 2010) شوند بندی می طبقه

 پلیمرهای طبیعی مانند پلی ساکارید و پروتئین -1

 (PLA)و پلی الکتیک اسید   (PCL) کاپروالکتونپلیمرهای ترکیبی مثل پلی  -2

 :شوند بندی میهای زیر دستهشان به گروه پلیمرهای ترکیبی نیز بر اساس منبع تولید

 ها پلیمرهای تولید شده از میکروارگانیسم -1

 پلیمرهای حاصل از زیست فناوری -2

 پلیمرهای حاصل از مشتقات نفتی )غیر تجزیه پذیر( -3

های  دهند. یکی از پتانسیل هایی را نشان می پذیر از خود محدودیت تخریب بیان شد پلیمرهای زیستهمانطور که  

ها عامل دار کردن این مواد با مواد نانومتری است ایی آنیها و بهبود خواص فیزیکوشیم موجود برای غلبه بر این محدودیت

های کربنی،  ذیر با استفاده از نانو موادی مانند نانو لولهپ تخریب تحقیقات بسیاری در زمینه بهبود خواص پلیمرهای زیست

 . (Bilbao-Sainz et al., 2011) نانوذرات نقره، نانورس و نانو ذرات سلولزی انجام شده است

 گیری نتیجه

 های فعال و بندی ها در بسته ها هستند و سودمندی هزینه ها، هزینهبه طور کلی انگیزه نهایی برای توسعه فناوری 

باشد که در آن سیستم هم مشتری به لحاظ اقتصادی و مفید بودن  ها می هوشمند وابسته به مزایای دریافت شده از این سیستم

ها و انتخاب مشتریان باعث  کند. در واقع تغییر در اولویتلید کننده سود بیشتری را دریافت فناوری باید راضی باشد و هم تو

های ضد میکروبی بخاطر پتانسیل باالی تضمین ایمنی و  بندیشود. بسته بندی می ی بستههاایجاد نوآوری و توسعه فناوری

کند اما تحقیقات در این نوع بسته بندی باید به سوی  کیفیت ماده غذایی توجه صنعتگران و پژوهشگران را به خود جلب می

شوند  بندی و ماده غذایی مصرف میراه با ماده بستهاستفاده از مواد ضدمیکروبی طبیعی پیش برود زیرا از آنجا که این مواد هم

های اخیر حاکی از  ها امری ضروری است. همچنین افزایش فناوری نانو در صنعت غذا در سال خوراکی بودن و ایمن بودن آن
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باشد،  ها می تریبندی فعال بوده که برای جلوگیری از فساد ماده غذایی توسط باکهای بسته توسعه بالقوه این فناوری در سیستم

 یکروبیضدم های یبندگوناگون در بسته یها یکروارگانیزمم یهمهم نانوذرات عل یرتاث یدمؤ یزانجام شده ن یقاتتحقکه  همانطور

 .بوده است
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Abstract 

The use of active, intelligent and biodegradable films which are capable for extending shelf 

life, quality, safety and sensory properties of the packed products has been increased in the 

recent years, Changes in the consumer`s preferences and choices as well as the rise of their 

knowledge have lead the changes in their trends from ususal packaging to newly developed 

packaging systems. Attempts have been done in this review to present general definition of 

different types of packaging systems with emphasis on antimicrobial packaging systems 

which is followed by the application of Nano-technology in the biodegradable polymers and 

various kinds of polymers which are being used in Nano packages. 

Keywords: Antimicrobial packaging systems, Biodegradable polymers, Nano-technology 
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 چکیده

پرتقال واشنگتن  های پس از برداشت بهبود ویژگیدر  Ulva  flexuosa Wulfenجلبک دریایی  ی منظور بررسی اثر عصاره به

صفات کیفی پس از برداشت  در این پژوهششد.  در قالب طرح فاکتوریل بر پایه کامأل تصادفی در سه تکرار اجراناول، آزمایشی 

از قبیل درصدکاهش وزن، درصد آب میوه، درصد پوسیدگی و میزان مواد جامد محلول کل ارزیابی شد. نتایج این پژوهش 

درصد کاهش وزن، درصد پوسیدگی و مواد جامد محلول کل افزایش و درصد آب میوه  ،نشان داد با افزایش زمان انبارمانی

ترین میزان درصد آب و مواد  در پایان زمان انبارمانی بیشگرم در لیتر  57/3 غلظت جلبک دریایی در ی عصارهیابد.  کاهش می

غلظت های  های جلبک دریایی در ترین درصد کاهش وزن را نشان داد. همچنین تیمار عصاره جامد محلول و همچنین کم

جلبک دریایی در  ی زان پوسیدگی در تیمار عصارهمتفاوت باعث کنترل پوسیدگی در مقابل تیمار شاهد شدند که کمترین می

به عنوان یک ترکیب زیستی فعال برای  تواند جلبک دریایی می ی یمار عصارهبنابراین تگرم در لیتر مشاهده شد.  49/0غلظت 

 افزایش کیفیت پس از برداشت میوه  پرتقال استفاده شود.

  انبارمانی پرتقال، کیفیهای  ویژگیریایی، پرتقال واشنگتن ناول، دجلبک  ی عصاره کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

 فصلی صورت به پرتقال جمله از ها میوه تر بیش تولیدآیند.  می مرکبات از پراهمیت ترین محصوالت باغی در جهان به شمار

 مناسب ارقام و نگهداری ی شیوه از که طبیعی است بنابراین. دارد وجود سال طول تمام در آنان مصرف برای اما تقاضا است

  .شود  بازاراستفاده پیوسته تامین برای

 گسترش به توجه با(. Aidoo, 1991باشند ) های میکروسکوپی می قارچ، ترین عامل فساد محصوالت کشاورزی در انبار مهم

 محصوالت تولید مراحل تمام در طبیعی و شیمیایی غیر مواد از استفاده پیشرفته، کشورهای در بویژه ارگانیک تولید و کشت

  .است افزایش حال در میوه بیواکتیو ترکیبات حفظ و ضایعات کاهش جهت آن، از پس و باغبانی

شود، از اهمیت زیادی برخوردار است  به کاهش میزان ضایعات در انبار منجرهای مختلف که  آگاهی از روش مطالعه و

(Choi et al., 2002.) ها، پپتیدهاست ها، آنزیم ها، ویتامین دریایی حاوی عناصرکم مصرف، فیتو هورمونهای  جلبک (Abd 

El-Motty et al., 2010; Ibrahim, 2013 ) که باعث افزایش ظرفیت سنتز مواد هورمونی، افزایش مقاومت در برابر بیماری

 شود میگیاهان  باالبردن ارزش غذایی درفیزیولوژیکی، افزایش عطر، طعم، رنگ، حفظ کیفیت میوه، افزایش سطح قند و 

(Norrie and Keathley, 2006 )روی توانایی  دریایی برجلبک  ی بنابراین، هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر عصاره

 های کیفی در طول انبارمانی سرد است. انبارمانی میوه پرتقال واشنگتن ناول و حفظ ویژگی

mailto:fabdollahi@hormozgan.ac.ir
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 ها مواد و روش

کشاورزی دانشگاه هرمزگان انجام شد. تیمارهای این  ی در آزمایشگاه گروه باغبانی دانشکده1349سال  در حاضر پژوهش

چهار  س( دراز سواحل دریای خلیج فار آوری شده )جمع Ulva  flexuosa Wulfen  جلبک دریایی ی پژوهش شامل عصاره

یکسان  ها با وزن تقریباً میوه ) فقط آب( بود. تیمار نشدههای  مقایسه با میوه ( درلیتر گرم در 49/0و  88/1، 57/3، 7/5سطح )

و هرگروه در  گروه تقسیم  7به % 1و ضدعفونی با هیپوکلریت سدیم  پس از شستشو  و اندازه و بدون آسیب انتخاب و یک

دمای  و دربندی شده  های پالستیکی بسته در سبد شدند و پس از خشک شدن طه ورودقیقه غ 17تیمارهای ذکرشده به مدت 

Cᵒ 1±7 % زن، درصد صفات کاهش و ،روز یک بار17 هردر فواصل زمانی  و روز انبارمانی 00به مدت  87-40و رطوبت نسبی

یجیتال با دقت داندازه گیری وزن میوه توسط ترازوی  شدند. آب، درصد پوسیدگی و درصد مواد جامد محلول کل ارزیابی

 (.1381 )شاه بیک،گردید محاسبه  (1رابطه )گرم انجام شد. درصدکاهش وزن از  001/0

(1) 

 وزن کاهش درصد ( =میوه اولیه وزن –میوه ثانویه وزن/  میوه اولیه وزن×)  100                     

 

و آب میوه  شده گرفته  گیری آب آن ابتدا میوه را وزن کرده سپس توسط دستگاه آب میوه ،گیری درصد آب برای اندازه

 .گردد محاسبه می (2استفاده از رابطه ) کنیم. درصد آب میبدست آمده را وزن 

(2) 

 
میوه آب وزن    

  وزن میوه
 درصد آب میوه 

طول مدت انبارمانی تعیین و به صورت درصد  در های پوسیده در هر تیمار اساس شمارش تعداد میوه میزان پوسیدگی بر

 مدلدیجیتاالی )( رفراکتومتر)قندسنج  توسط دستگاه( TSS)میوه  محلول جامد مواد کل میزان گیری بیان شد. اندازه

(DBR95 این تحقیق در قالب طرح فاکتوریل بر پایه کامأل تصادفی در سه تکرار اجرا شد.  .شد گیری اندازه بریکس برحسب

ی  آزمون چند منظوره از تفادهها با اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مقایسه میانگین   SASها با استفاده از نرم افزار داده

 .درصد انجام گرفت 7در سطح احتمال  دانکن 

 

 و بحث نتایج

 کاهش وزن

درصد انبارمانی  زمان افزایش با داد که بر درصد کاهش وزن نشان انبارمانی روز 00 طی در بررسی مورد تیمارهای اثر مقایسه

لیتر در پایان زمان  گرم در 57/3غلظت  جلبک دریایی در ی یابد. تیمار عصاره کاهش وزن به طور معنی داری افزایش می

 محیط به رطوبتی تبادل به وزن کاهش درصد(. 1بین سایر تیمارها نشان داد )شکل ترین درصد کاهش وزن را در انبارمانی کم

 مقداری هامیوه تعرق و تنفس دلیل به مانیافزایش زمان انبار و زمان گذشت (. با1355 راحمی،)دارد  بستگی تنفس میزان و

با جلوگیری از کاهش  Ascofhyllum Nodosumجلبک  ی گزارش کرد عصارهFan (2010 ). داشت خواهد وجود وزن کاهش

  .گرددها  تواند باعث حفظ کیفیت میوه وزن و حفظ آب میوه در مدت انبارمانی می

 پوسیدگیدرصد 

 طوره درصد پوسیدگی میوه پرتقال واشنگتن ناول ب ،توجه به نتایج این پژوهش مشاهده شد با افزایش زمان انبارمانی با

مقایسه با  تری را در های متفاوت درصد پوسیدگی کم غلظت جلبک دریایی در ی . تیمارهای عصارهیابد میداری افزایش  معنی
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 لیتر گرم در 49/0غلظت  جلبک در ی عصاره%( درصد پوسیدگی در تیمار 05/3) ن میزانتری تیمار شاهد نشان دادند و کم

است  شده گزارش سبز کپک و آبی کپک انبارمانی طول در مرکبات های میوه پوسیدگیعامل (. 2مشاهده شد )شکل

(Wilson and Wisniewski, 1989.) باکتریایی باعث کاهش میزان به دلیل خاصیت ضد قارچی و  جلبک دریایی ی عصاره

 (.Demirel et al., 2009شود ) پوسیدگی می

 درصدآب

بر درصد آب نشان داد با افزایش زمان انبارمانی درصد آب بتدریج  انبارمانی روز 00 طی در بررسی مورد تیمارهای اثر ی مقایسه

گرم  57/3ت جلبک در غلظ ی ( در تیمار عصاره%94/37ترین میز ان درصد آب ) یابد. در پایان زمان انبارمانی بیش کاهش می

داری مشاهده نشد  گرم در لیتر از لحاظ آماری اختالف معنی 7/5جلبک در غلظت  ی ه با تیمار عصارهلیتر مشاهده شد اگرچ در

درصد آب میوه با افزایش  گزارش کرد( 1359)محمود آبادی  .نتیجه تبخیر آب از سطح میوه است از دست دادن آب(. 3)شکل

 یابد. انبارمانی کاهش می ی دوره

 جامد محلول کل  مواد

درصد مواد جامد  ،شود که با افزایش زمان انبارمانی های مربوط به مواد جامد محلول کل مشاهده می نتایج دادهتوجه به  با

جلبک در غلظت  ی انبارمانی در تیمار عصاره 17یابد. همچنین کاهش مواد جامد محلول کل در روز  محلول کل افزایش می

گرم در لیتر مشاهده  49/0و  88/1های  جلبک در غلظت ی پس از انبارمانی در دو تیمار عصاره 97گرم در لیتر و در روز  7/5

 لیتر رگرم د 3/ 57 غلظت جلبک در ی پس از انبارمانی در تیمار عصاره 00ترین میزان مواد جامد محلول کل در روز ، بیششد

کاهش این ماده از کیفیت و بازارپسندی  .کننده کیفیت میوه است  های مهم تعیین قند یکی از ترکیب. (9)شکل مشاهده شد

و    Obenland نتایج با تحقیقنتایج این  (.Jiang et al., 2012% ساکارز وجود دارد )57-80در پرتقال  اهد.ک محصول می

 که رسیدند نتیجه این به والنسیا پرتقال روی تجاری های بسته ی مطالعه با ها دارد، آنمطابقت ، 2008همکاران در سال 

 یابد. می افزایش انبارمانی ی دوره طی در قند مقادیر

 
 

 
کاهش بر درصد ریایی دجلبک  ی های مختلف عصاره تأثیر غلظت .1شکل

 روز انبارمانی 00طول  پرتقال در وزن

 

 
بر درصد ریایی دجلبک  ی های مختلف عصاره تأثیر غلظت .2شکل

 روز انبارمانی 00طول  پرتقال در پوسیدگی
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بر درصد آب ریایی دجلبک  ی های مختلف عصاره تأثیر غلظت .3شکل

 روز انبارمانی 00میوه پرتقال درطول 

 

 

 موادبر درصد ریایی دجلبک  ی های مختلف عصاره تأثیر غلظت. 4شکل

 روز انبارمانی 00طول  پرتقال در جامد محلول کل

 
Abd El-Motty, E.Z., M.F.M. Shahin, M.H. El-Shiekh and M.M.M. Abd-El-Migeed, (2010). “Effect of 

algae extract and yeast application on growth, nutritional status, yield and fruit quality of Keitte 

mango trees”. Agriculture and Biology Journal of North America. 1(3): 421- 429. Aidoo, K.E. 

1991. “Postharvest storage and pre servation of tropical crops”. In Smith, J.E. and R.S. Henderson, 

(eds).“ Mycotoxin and Animal Foods. CRC pres.Bot. Pp.747-465. 

Choi, M. H., G. H. Kim and H. S. Lee. (2002) “Effect of ascorbic acid retention on juice color and 

pigment stability in Citrus Fruit”. University of California Press: Oakland. CA. 946 P. 

Demirel Z., F. Yilmaz-Koz, U. Karabay-Yavasoglu, G. Ozdemir, A. Sukatar. (2009) Antimicrobial 

and antioxidant activity of brown algae from the Aegean Sea. Journal of Serbian. Chemical 

Society. 74 (6) (pp. 619-628). 

Fan.,D.(2010). “AscopHyllum nodosum  Extracts Improve Shelf Life and Nutritional Quality of 

Spinach(spinacia oleracea L)”. submitted in partial  fal fillment of the requirments for the degree 

of master of Science September. 

Ibrahim, Z.R. (2013). “Effect of foliar spray of ascorbic acid, Zn, seaweed extracts (Sea) force and 

biofertilizers (EM-1) on vegetative growth and root growth of Olive (Olea europaea L.) transplants 

cv. HojBlanca”. International Journal of Pure and Applied Sciences and Technology 17(2): 79-89. 

   

 
 مدت زمان انبارمانی )روز( 

 منابع 

 دانشگاه انتشارات م،دو چاپ ،"هاسبزی و میوه برداشت از پس جابجایی و فیزیولوژی بر ایهمقدم "( 1355) .م راحمی،

 .شیراز

 انباری عمر بر کیورینگ و اتیلن پلی پوشش کش،قارچ تیمارهای معمولی، و اثرات انبار سرد"( 1381شاه بیک، م.ع. )

 .21-30صفحات  11شماره 3 جلد ،کشاورزی مهندسی تحقیقات مجله ،"پیچ نارنگی

 Citrus) شیرین لیمو میوه برداشت از پس پوسیدگی درکاهش دهیالتیام و اثرگرمادرمانی" (1359محمود آبادی، ک. )

Limetta Swing بوسیله )" Penicillium italicum، شیراز دانشگاه کشاورزی، دانشکده باغبانی، بخش نامه، پایان. 
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Evaluation of sea weed Ulva  flexuosa Wulfen extract as a bioactive 

compound in improvement of postharvest qualitative characteristics 

 orange fruit 

 

Mahbobeh Rezaei
1
, Farzin Abdollahi

1*
, Abdolmajid  Mirzaalian Dastjerdi

1
, Morteza 

Yousefzadi
2 

1
 Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture and Natural Resource, University of 

Hormozgan, Bandar Abbas, Iran. 
2
 Department of Marine Biology, Faculty of Marine Sciences and Technology, University of 

Hormozgan, Bandar Abbas, Iran. 

*Corresponding Author: fabdollahi@hormozgan.ac.ir 

 

Abstract 

In order to evaluate the effect of Ulva flexuosa Wulfen extract on improvement of postharvest 

quality of Washington Novel orange fruit, a factorial experiment was conducted as complete 

randomized design. Qualitative postharvest characteristics such as fruit weight loss, juice and 

decay percentage and total soluble solids (TSS) were measured. Results of this study 

indicated that prolonging the storage increased fruit weight loss, fruit decay and TSS (total 

soluble solids) content, while the percentage of juice. With prolonging the storage, maximum 

fruit juice and TSS content and minimum fruit weight loss were observed when 3.75 gL
-1

 

seaweed extract applied. Also different concentrations of seaweed extracts could decrease 

fruit decay percentage when compared to control, so that minimum fruit decay percentage 

was observed when 0.94 gL
-1

 seaweed extract was applied. Overall, these results indicated 

that the seaweed extract can be used as a bioactive agent to increase the postharvest quality of 

orange fruits. 

Keywords: Seaweed extract, Washington Novel orange, Orange qualitative characteristics, 

Storability.   
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انتشار به روش خلیج فارس  Netuma bilineataموکوس گربه ماهی  باکتریالارزیابی قدرت آنتی

   دیسک

 ، مرتضی یوسف زادی*بس، نرگس امراللهی بیوکیفاطمه گل دوست

 
 اقیانوسی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس گروه زیست دریا، دانشکده علوم دریایی و

 *
Amrollahi@hormozgan.ac.ir 

 

 چکیده

های زیستی محسوب ترین منابع تولیدات طبیعی با منشاء فعالیتاز مهمهای ثانویه جانوران دریایی بدلیل داشتن متابولیت

تلیال ماهی مانند پوست، آبشش و دستگاه گوارش اولین تماس ح اپیطباشند. سموجودات متنوع ماهیان میشوند. یکی از این  می

اند که دارای مواد فعال بیولوژیکی متنوعی کنند. این سطوح توسط یک الیه موکوسی پوشیده شدهرا با عوامل خارجی فراهم می

اند. اگرچه که دارای خواص زیستی متنوعیشد، باد میکروبی و پپتیدها میهای ضها، لیزوزیم، پروتئینها، ترانسفرینشامل مکمل

در این باشد، های خلیج فارس بسیار محدود میتحقیقات انجام شده در راستای شناسایی خواص موکوس بخصوص در گونه

مورد بررسی قرار  کخلیج فارس به روش انتشار دیس Netuma bilineataموکوس گربه ماهی  باکتریالمطالعه خواص آنتی

 باشد.می باکتریاییدارای فعالیت آنتی  Netuma bilineataگرفت. نتایج مطالعه نشان داد که موکوس گربه ماهی 

 

 انتشار دیسک، خلیج فارسباکتریال، آنتیگربه ماهی،  کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

. با توجه به تنوع (Bickmeyer et al., 2005)رای ترکیبات فعال زیستی هستند های دریایی منبع بسیار عالی بارگانیسم

های زیست فعال خاص و عوامل دهنده مخازن نوین اجزاء فعال زیستی در پپتیدزیستی غنی اقیانوسی، موجودات دریایی نشان

پوست  مواد فعال بیولوژیکی متنوعی در موکوس (.Bordbar et al., 2011سرطان هستند ) التهاب و ضد بی، ضدمیکرو ضد

رسد که عامل کنند. به طور خاص به نظر میتوجهی به عنوان عوامل دفاع هومورال عمل می اهی وجود دارد که به طور قابلم

زا است های بیماریمیکروبی دارای نقش مهمی در موجودات آبزی از جمله ماهی است که همیشه در معرض میکروارگانیسم ضد

(Bragadeeswaran et al., 2011 ماهیان .)های کنند و در برابر حمله میکروارگانیسمدر محیط غنی از میکروب زندگی می

(، موکوس در ماهیان اولین مسیر برای رسیدن Nwabueze et al., 2014پذیر هستند )طلب آسیبزا و فرصتبیماری

کند و یک نقش انتخابی عمل میهای ماهی است و به عنوان اولین مانع در برابر عفونت هوازی به سلولهای هوازی و بی باکتری

چنین، نقش مهمی در پیشگیری هم .(Benhamed et al., 2014زا و همزیست دارد )های بیماریمهم برای تبعیض بین باکتری

(. محققان فعالیت زیستی موکوس را مربوط به بافت Caruso et al., 2014ها دارد )ها و قارچباکتری ها،از ابتالی جانور به انگل

کنند، که به عنوان خط اول دفاعی میزبان، در برابر حمله اند که ترکیباتی با خواص ضدباکتریایی تولید میتلیال دانستهاپی

ها تلیال ماهی مانند پوست، آبششسطح اپی (.Haniffa et al., 2014) کندداران از جمله انسان عمل میمیکروبی در انواع مهره

کنند. این سطوح توسط یک الیه موکوس متشکل از ترشحات ها فراهم میس را با پاتوژنو دستگاه گوارش، اولین تما
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های جامی اپیدرمی، که شامل تعدادی از ترکیبات مولکولی مانند مکمل، ترانسفرین، لیزوزیم و بیوشیمیایی متنوع از سلول

های مختلف ماهی ، که این ترکیبات در گونه(Narvaez et al., 2010های ضدمیکروبی و پپتیدها پوشیده شده است )پروتئین

باشد محلول، تنش و شرایط رشد و بلوغ متفاوت می pHبسته به شرایط زیست محیطی و فیزیولوژیکی مانند شوری، 

(Loganathan et al., 2011.) 

موکوس اپیدرمی ، نسبت به ماهیانی که فلس بیشتری دارند، سطح باالتری از هستند  ماهیانی که دارای فلس کمتری 

های مهاجم مقاومت کنند نسبت به میکروبو ماهیانی که موکوس بیشتری ترشح می کنند،را برای حفاظت از ماهی تولید می

 (.Loganathan et al., 2011بیشتری دارند )

 باکتریالباشد. لذا در این مطالعه خواص آنتیخلیج فارس بستر مناسبی برای رشد بسیاری از ماهیان دریایی می

 بررسی قرار گرفت.خلیج فارس به روش انتشار دیسک مورد  Netuma bilineataموکوس 
 

 هامواد و روش
  جمع آوری نمونه و عصاره گیری

گرم به کمک صیادان محلی  01-01 یوزنانگین میمتر و سانتی 41-41 یطولمیانگین گربه ماهی با  02تعداد حداقل 

زیست شناسی به سرعت به آزمایشگاه یونولیت همراه با یخ های تازه صید شده داخل شد. نمونهآوری جمعبندرعباس  احلاز س

جهت بررسی خواص ضدمیکروبی از موکوس عصاره گیری شد. ابتدا موکوس خام در آزمایشگاه  منتقل شدند.دانشگاه هرمزگان 

انگلستان( لیوفلیز شد. سپس در اتانول  ساخت Edwardsسنجش آلودگی محیط زیست بندرعباس توسط دستگاه فریزدرایر )

سانتریقیوژ شده و سوپرناتانت برداشته و توسط دستگاه روتاری حالل اضافی آن جدا شد.  rpm 4122% حل شد و  با دور 51

استات به محلول اضافه شده و لیتر اتیلمیلی 422لیتر آب مقطر به طور کامل حل کرده و میلی 12عصاره خشک شده را در 

 Subhashini etبا غلظت مشخص حل شد ) DMSO% 1های خشک شده در ز آلی و آبی از هم جدا شدند. سپس عصارهفا

al., 2013 .) 

 یردیسک گذا

 و  Staphylococcus aureus،Vibrio harveyi  ،Bacillus cereus مثبتهای گرم این آزمون بر روی باکتری 
مورد  Escherichia coli ،Pseudomonas aeruginosa ،Klebsiella pneumoniae ،Micrococuslteusگرم منفی 

های کشت مولر در محیط از سوسپانسیون باکتریایی تهیه شده و )نیم مک فارلند(، 1/4×426بررسی قرار گرفت. ابتدا رقت 

ها در دمای باکتریهای حاوی عصاره را بر روی پلیت قرار داده و به صورت چمنی کشت داده شد. سپس دیسک آگار هینتون

 Hajlaoui)متر اندازه گیری شد ساعت انکوبه شدند و قطر هاله عدم رشد بر حسب میلی 01به مدت گراد  سانتی درجه 73

et al., 2016.) 

 نتایج

استاتی موکوس های آبی و اتیللیتر عصارهگرم بر میلیمیلی 42نتایج آزمون حساسیت به روش انتشار دیسک در دوز  

ترین خاصیت ضدباکتریایی موکوس مربوط به عصاره اتیل  دست آمده بیش مورد مطالعه بررسی شد. بر اساس نتایج به ماهیان

 (.4ضدباکتریایی را از خود نشان نداد )جدول استاتی بود و عصاره آبی موکوس هیچ خاصیت 

  



گاه رهزمگان – 6021ماه  بهمن 03و  92    دانش

 

343 
 

 ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری

 ماهی  گربهاستاتی موکوس های آبی و اتیلعصاره قطر هاله عدم رشد باکتریایی . 1جدول 

 عصاره اتیل استاتی عصاره آبی باکتری

   

E. coli 
S. aureus 
P. aeroginosa 
K. 

pneumoniae 
B. cereus 
V. harveyi 

M. luteus 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1/2 ± 3/5 

1/2 ± 7/5 

- 

66/2 ± 42 

1/2 ±  77/6 

13/2 ± 66/6 

2 ± 6 

لیتر و گرم بر میلیمیلی 42متر و غلظت عصاره میلی 6متر، که قطر دیسک برابر حسب میلیها بر گیری قطر هاله عدم رشد حاصل از عصاره اندازه -

 .زیاد > 41متوسط و  41-3کم،  < 3انحراف معیار گزارش شده است. قطر هاله  ±نتایج به صورت میانگین 

 گیری و نتیجه بحث

ها ها و قارچپیشگیری از نفوذ انگل، باکتریهای گذشته نشان داده شده است که موکوس نقش مهمی در  در طول سال 

(. نتایج مطالعه حاضر  Ramesh, 2013میکروبی شناخته شده است ) دارد و به عنوان یک منبع مشخص از محصوالت ضد

های گرم مثبت و گرم منفی ی باکتریباکتریایی بوده و بر هر دو سویه موکوس گربه ماهی دارای خاصیت ضدنشان داد که 

ل استاتی موکوس بوده و عصاره آبی موکوس هیچ فعالیت مربوط به عصاره اتیآن باکتریایی  ضد وده و بیشترین خاصیتموثر ب

و همکارانش در  Gobinathهای مطالعه حاضر تا حدودی مشابه نتایجی است که  یافته باکتربایی را نداشته است، بنابراین ضد

میکروبی  انجام دادند. ایشان پپتیدهای ضد ( Mystus gulio و Arius maculatus) بر روی گربه ماهیان مصب 0244سال 

سویه باکتریایی شامل: اکالی، کلبسیال، باسیلوس، استافیلوکوکوس اورئوس، سودوموناس و ... به روش  42موکوس را در برابر 

در  فعالیت ضدمیکروبی قویارای دمیکروبی گزارش شده معموال  انتشار دیسک مورد بررسی قرار دادند. اغلب پپتیدهای ضد

نشان های خیلی ضعیف یا بدون فعالیت بر روی باکتری گرم منفی های گرم مثبت بوده و فعالیتوسیعی از باکتری طیفبرابر 

های مورد مطالعه ما دارای فعالیت ضدمیکروبی در برابر هر دو ها مانند گونههای مورد مطالعه آنبا این حال گونه اند، داده

و همکاران که در سال  Subhashini مطالعاتدر همچنین  .(Gobinath et al., 2011) باکتری گرم مثبت و گرم منفی بودند

به روش انتشار دیسک در  Barbinymus schwanenfeldii کلرومتانی موکوسعصاره آبی اتانولی و دی انجام گرفت؛ 0247

-عصاره دی ترین اثر ضدباکتریایی دربه ترتیب بیش طبق نتایج بدست آمده گرفت.سویه باکتریایی مورد بررسی قرار  1برابر 

وافق و عصاره آبی هیچ تاثیر ضدباکتریایی از خود نشان نداد. بنابراین نتایج مطالعات ایشان در ت مشاهده شدکلرومتانی و اتانولی 

دباکتریایی نداشته و بیشتر خواص ضدباکتریایی که عصاره آبی موکوس اپیدرمی هیچ فعالیت ضباشد  با نتایج مطالعات حاضر می

همچنین عصاره آلی موکوس بر (. Subhashini et al., 2013) باشدکلرومتانی و اتانولی )عصاره آلی( میمربوط به عصاره دی

 باشد.ی باکتری گرم مثبت و گرم منفی موثر بوده که با نتایج مطالعه حاضر موافق میهر دو سویه

 دهد که فعالیت ضداستاتی به دست آمده است و این نشان میهای فعال از عصاره اتیلاست که بخشواقعیت این  

موکوس  (.Hellio et all., 2002) تر داردتر است فعالیت کمای که قطبیمیکروبی با قطبیت عصاره در ارتباط است و عصاره

حمالت میکروبی است. این پپتیدها با اتصال به سطح غشاء میکروبی ماهی دارای تعدادی از پپتیدهایی است که درگیر دفاع در 

های سیستئین و پروتئاز شود. همچنین موکوس دارای چندین پروتئاز )مانند سرین پروتئاز،موجب لیز محتوی درون سلولی می

 (.Loganathan et al., 2011) های قوی ضدباکتریایی استتریپسین( است که دارای فعالیت
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Abstract 

Sea animals are considered to be the most important sources of natural products due to their 

biological metabolites due to secondary metabolites. One of these creatures is a variety of 

fish. Epithelial surface of fish such as skin, gill and gastrointestinal tract provide first contact 

with external factors. These surfaces are covered by a mucosal layer that contains a variety of 

biologically active substances including supplements, transferins, lysozyme, antimicrobial 

proteins and peptides, which have diverse biological properties. Although research has been 

conducted to identify mucus properties especially in Persian Gulf species, in this study the 

antibacterial properties of mussel cattle of Netuma bilineata in the Persian Gulf by disk 

diffusion method were investigated. The results of the study showed that the cattle mussel 

Netuma bilineata had antibacterial activity. 

 

Keywords: Catfish, Antibacterial, Disc Publishing, Persian Gulf. 
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به منظور  و سنتز نانوکیتوزان( Grapsus albolineatus)ایی از خرچنگ صخره کیتوزاناستخراج 

 استفاده در ترکیبات سیتوتوکسیک

*خدابنده صابر رضایی، عاطفه
 

 تهران مدرس، تربیت دانشگاه دریایی، علوم دانشکده دریا، شناسیزیست گروه 

* surp78@gmail.com 

 چکیده

ها و مخمرها و همچنین اسکلت خارجی بندپایان وجود کیتین، به عنوان میکروفیبرهای بلورین، در ساختار دیواره سلولی قارچ

نسبت به کیتین دارای گیرد. کیتوزان  صورت میتحت شرایط قلیایی، و کیتین به کیتوزان از طریق داستیله شدن  تبدیلدارد. 

-ایی به علت زندگی در محیطهای صخرهدر دریا، میان موجودات ناحیه جزرومدی، خرچنگ باشد. تری می کاربردهای گسترده

باشند. در این تحقیق، کیتین با روش فعال قوی میهایی با سازگاری باال هستند و دارای ترکیبات زیستهای پراسترس، گونه

آوری گردید، استخراج شد. کیتین تحت که از سواحل هرمزگان جمع،Grapsus albolineatusخرچنگ  شیمیایی از کل بدن

. به منظور وجود کیتوزان در محلول نهایی انجام گرفتFTIRبه کیتوزان تبدیل شد. تجزیه و تحلیل طیفی داستیالسیونشرایط 

ها از میکروسکوپ الکترونی روبشی  تعیین اندازه و شکل آنسنتز گردید و برای Ionic gelationنانوذرات کیتوزان با روش

-می سنتز شده باشد و نانوذرات کیتوزانایی منبع خوبی برای کیتین میهای صخرهکه خرچنگ نتایج نشان داداستفاده شد. 

 تواند به عنوان مواد افزودنی به ترکیبات سیتوتوکسیک اضافه گردد.

 فعالترکیبات زیست، ionic gelationپوستان، کیتین، سخت کلیدی: کلمات

 

 مقدمه

صنایع مختلف مواد مورد نیاز انسان در توانند نقش مهمی در تامین فعال هستند که میعظیمی از مواد زیستها منبع اقیانوس

استفاده از  رودهند و از این موجودات دریایی تقریبا نیمی از کل تنوع زیستی جهان را تشکیل میغذایی و دارویی ایفا کنند. 

 ,.Sawadago et al)  پزشکی داشته باشد تواند تاثیر مثبتی در کاربردهای زیستپذیر دریایی میمنابع ترکیبات زیستی تجدید

به علت زندگی در ایی، های صخرهچون خرچنگ در این میان موجودات نواحی جزر و مدی،(. Cardoso et al., 2016؛2013

 ,.Devi et al باشندفعال قوی میهایی با سازگاری باال هستند و معموال دارای ترکیبات زیستهای پر استرس گونهمحیط

  .(Aneiros and Garateix, 2004؛  (2011

(. Kim and Rajapakse, 2005ها، منبع قدیمی و تجاری کیتین است )پوستان، به ویژه خرچنگی سختپوسته

با وزن  است که یک  هموپلیمر (β-D (1-4)-2-amino-deoxy-α-glucan)یکی از مهمترین مشتقات کیتین، کیتوزان 

در  (.Hossain and Iqbal, 2014آید )استیله شدن شیمیایی یا بیوشیمیایی کیتین به وجود میمولکولی باال است و از د

یتوزان، پتانسیل زیادی در ک شود کهآمین وجود دارد. این امر سبب میمونومر گلوکز 0555ساختمان شیمیایی کیتوزان، بیش از 

از مهمترین کاربردهای کیتوزان می های فلزی داشته و بنابراین عملکرد بهتری نسبت به کیتین از خود نشان دهد. جذب یون
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 ,.Younes et al؛ Saleth and Ravichandhren, 2014 ) آن اشاره کرد توتوکسیکیو س توموری توان به اثرات ضد

دهد. نانوکیتوزان با اندازه حداقل کمتر سایز نانو معموال عملکرد بهتری در ترکیبات شیمیایی از خود نشان میکیتوزان با .(2014

 .نانومتر و با وزن مولکولی کمتر، دارای نفوذپذیری و ثبات بیشتری بوده و با ماتریکس خارج سلولی بسیار سازگار است 055از 

 ,.Muzzarelli et al)دهد اکسیدانی بیشتری نسبت به کیتوزان از خود نشان می یدر نتیجه این خواص، نانوکیتوزان خواص آنت

 Ionotropic gelation،Microemulsion diffusion،Emusificationهایی مانند: برای تهیه نانوکیتوزان از روش (.2014

solventوolyelectrolyte complexهای آزاد آمین الکترواستاتیک بین گروهکنش این روش بر پایه میانشود. استفاده می

  (.Shahbazi et al., 2013؛  Zhao et al., 2011فسفات است )پلیآنیون تریهای پلیکیتوزان و گروه

 ها مواد و روش

گرم پودر پوسته خرچنگ با  0زدایی  زدایی. در مرحله معدنی زدایی و پروتئین : معدنیگرفتاستخراج کیتین در دو مرحله انجام 

 rpm0555دقیقه با دور  00ساعت بر روی همزن مغناطیسی قرار داده شد. سپس به مدت  8مول اسیدکلریدریک به مدت  0/0

در مرحله  درجه خشک گردید. 50ساعت در آون  01به مدت و سانتریفیوژ گردید. سه مرتبه با آب مقطر شسته شده 

گراد بر روی همزن مغناطیسی  درجه سانتی 05دقیقه با دمای  50درصد بر روی رسوب ریخته و به مدت  5سود  ،زدایی پروتئین

برای ساخت کیتوزان عمل داستیالسیون بر  .گردید خشک و در آون سانتریفیوژ شد rpm 0555قرار گرفت. پس از آن با دور 

ساعت بر روی  5کیتین بدست آمده اضافه شد و به مدت درصد به  55روی کیتین انجام گرفت. برای انجام این منظور، سود 

اضافه شد و در  (5::0درصد به نسبت ) 1 اسید استیکگراد قرار گرفت. سپس درجه سانتی 50همزن مغناطیسی با دمای 

  pHاه محلول با دستگ  pH،ساعت قرار گرفت. پس از سانتریفیوژ  5گراد به مدت درجه سانتی 50در دمای  باتور شیکرداروانک

 Ionic gelation روش نانو ذرات کیتوزان طبق. رسانده شد   pH=12 ( به  NaOH,1N) متر سنجش شده و بوسیله سود

گرم در میلی 0لیتر از محلول میلی 5 و سپس % حل شده0گرم کیتوزان در محلول اسیداستیک  0/5 ،تهیه شدند. بدین منظور

 لیتر محلول کیتوزان اضافه شدمیلی 6دور در دقیقه( به  0555به صورت قطره قطره با دور متوسط همزن ) TPPلیتر میلی
(Sivakami et al, 2013.) ( برای سنجش و ارزیابی نانوذرات کیتوزان، از میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM استفاده )

 .گردید

  نتایج

 ،در این روش. های کیتوزان تولید شده انجام گرفتنوع پیوند بین مولکول های عاملی وبه منظور تعیین گروه FTIRآنالیز 

نمودار بدست  طیف سنجی انجام گردید. ،ترکیب شده و پس از تبدیل آن به قرص با پتاسیم برماید 55:به  0 نسبتنمونه با 

          ارائه شده است. 0در شکل آمده 
 

 

 

 

 

 

 

شناسایی گروهای عاملی بر . 1 شکل

از اساس میزان عبور با استفاده 

FTIR      
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 وجود باند ، حاصل از کیتوزان تولید شده  FTIRدر طیف 
0-

cm 0055  مربوط به باند 0655تا  0055در محدوده 

C=O مربوط به پیوند کششی 1655تا  1555در محدوده  1000، پیک C-H  655:تا  555:و پیک موجود در محدوده 

به صورت قرص در آمده و پس از  KBrنمونه با زدایی ابتدا برای تعیین درجه استیل باشد.می O-H و N-Hمربوط به پیوند 

  :طیف سنجی، طبق فرمول زیر محاسبه گردید

×100    
           

    


مربوط به حداکثر باند جذبی  A1500  جذبی گروه آمین و پیکمربوط به حداکثر باند     A3500در این فرمول پیک

 ،شود. در انتها برای محاسبه درجه داستیالسیونهم برای کیتوزان کامال استیله در نظر گرفته می 0/::باشد،  گروه استیل می

(.Muzzarelli, 1978) گرددکم  می 055عدد به دست آمده از 

 محدودههای مربوط به  )باند جذبی گروه آمید( و پیک 055:تا  555: محدودههای مربوط به  میزان جذب در پیک

 (.1باشد )شکل % می:5برای کیتوزان زدایی تعیین شد و مشخص شد که درصد استیل  0505تا  0055

 (.:دهد )شکل نانومتر( نشان می5: -65نانومتر )  055عکسبرداری، یک ساختار هموژن با  ذرات کروی و سایز کمتر از 

  

 

 

 

 

           

                   

 

 

 

 

 

 

 

نمودار جذبی  .2شکل 

FTIR کیتوزان  

 از نانوذرات کیتوزان SEMتصویر  :3شکل 
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  گیریبحث و نتیجه

ارای طیف وسیعی ازکاربردها در پلیمرهای طبیعی و غیرسمی کیتین و کیتوزان به دلیل خواص منحصر بفردشان د زیست

است که بر روی حاللیت،  یمهم پارامتردرجه استیالسیون . باشند ...میکشاورزی و چون پزشکی، داروسازی،هم  صنایع مختلف

درجه  واقعدر  گذارد.تاثیر به سزایی می خواص شیمیایی، فیزیکی و زیستی مانند جذب، پیوند کوواالنسی و کپسوله شدن

و روش  وع گونهنو  بسته به منبع .(Li et al, 1992) در پلی ساکارید است های آمین آزاداستیالسیون نشان دهنده گروه

برای حذف  .گیری شد اندازه %:5میزان آن در این مطالعه که  باشد می% 55% تا 5: ی در محدودهاستخراج، درجه استیالسیون 

 Hossein andحرارت باال نیاز است )های استیل موجود در کیتین به سدیم هیدروکسید با غلظت باال و همچنین درجه گروه

Iqbal, 2014 .) ساعت استفاده شد که  6درجه و مدت زمان  50درجه حرارت ، % 55در این مطالعه از سدیم هیدروکسید

زدایی کیتوزان استخراجی  درجه استیل (،1500و همکاران ) Ahyatدر مطالعه  دلیل بدست آوردن درجه استیله پایین شد.

 ionicروش  بانانوذرات کیتوزان  % درصد بدست آمد که با پژوهش حاضر مطابقت داشت. Portunus pelagicus ،55خرچنگ 

gelation گیرد. علت ساده بودن، عدم استفاده از حالل آلی و حرارت باال بیشتر مورد استفاده قرار میروش به  سنتز شدند. این

تواند در انکپسوله شدن و رهایش داروها شود که میاز نانوذرات می ترکیب کیتوزان و تری پلی فسفات باعث تشکیل هیدروژلی

نانومتر  055نانو ذرات در اندازه کمتر از  ،. در این فرآیند(Shahbazi et al., 2013)  و دیگر ترکیبات مورد استفاده قرار گیرد

 اندازه ذرات بر روی توانایی سیستم انتقال دارو برای نفوذ به بافت و رهایش بسیار تاثیر گذار است. تشکیل شدند.
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Abstract 

Chitin, as crystalline micro-fibrils, forms structural components in the cell walls of fungi and 

yeast and also in the exoskeleton of arthropods. Chitin has more applications while 

transforming to chitosan (by partial deacetylation under alkaline conditions In the marine, 

between the organisms of intertidal zone, Rock crabs are highly adaptable species due to 

residence in stressful habitats and their body can be containing plenty of strong bioactive 

compounds. In this study, Chitin was extracted from the whole body of Grapsus albolineatus 

species, collected from Hormoz Island, by using chemical methods. Chitin transformed to 

chitosan by partial deacetylation under alkaline conditions. FTIR spectral analysis was 

performed in order to confirm existence of Chitosan in final solvent. Chitosan nanoparticles 

were synthesized by ionic gelation method and Scanning Electron Microscope (SEM) used to 

determine the shape and size of chitosan nanoparticles. We concluded that rock crab is a good 

source for chitin and synthesized chitosan nano-particles can be used as an additive material 

in the cytotoxic compounds.    

Keywords: Chitin, Crustacea, Ionic gelation, Bioactive Compounds 
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 چکیده

 اثرات مورد در را نگرانی ها جهان اقیانوس های در آن ها آلودگی رویه بی افزایش که هستند هایی آالینده از یکی ها پالستیک

 برده باال ،هستند اکسیژن تولید عمده منبع یک و غذایی زنجیره در اولیه تولیدکنندگان که فیتوپالنکتونها بر مواد این بالقوه

 ،مصرف مستعدها(  )نانوپالستیک ها آن که شود می باعث پالستیکتوده آن  به نسبتنانوپالستیک ها  ی اندازه کاهش است.

 پلی نانوپلیمر پالستیک ذرات نانو اثر مشاهده مطالعه این از هدف شوند. ،هستند غذایی زنجیره پایه که موجوداتی توسط

PS-NH2)استایرن
+

ذرات ، مذکور هدف به دستیابی جهت لذا. باشد می Chlorella vulgaris))کلرال ولگاریس ریزجلبک بر (

 تیمار ریزجلبک بر (میلی گرم بر لیتر 220و  22، 2/2، 22/0)مختلف های غلظت در را استایرن پلی نانوپلیمر پالستیک نانو

غلظت  تعیین شده طی این زماندر  که گردیدو مشخص  سنجیده رشد بر را آن اثر ساعت  120 مدتبه  سپس و داده شد

در حالی که در غلظت های  داشتند C.vulgaris ریزجلبکرشد  ی قابل توجهی برمیلی گرم بر لیتر اثر مهار 220و  22های 

  .مشاهده نشد بر رشد ریز جلبکتر اثر مهاری خاصی  پایین

 .فیتوپالنکتون ،پلی استایرن ، زنجیره غذایی ،آلودگی پالستیک ها کلیدی: کلمات

 مقدمه

 ,.Thompson et al)  اند آمده دست به گاز یا نفت از شده استخراج مونومر از که هستند مصنوعی آلی پلیمرهای ها پالستیک

2009; Rios et al., 2007; Derraik, 2000.) سراسر در پالستیک میلیارد هزاران که زده اند تخمین متعددی مطالعات 

 های اکوسیستم برای تهدیدات ترینمهم از یکی هاآن دهدمی نشان این که ،(Eriksen et al., 2014) شناورند ها اقیانوس

 و سطحی زهکشی های سیستم طریق از شهری داخل مناطق از پالستیکی ذرات. (Cozar et al., 2014) باشند می دریایی

 و عمدی رهاسازی و ها کشتی نقل و حمل از ناشی تخلیه ماهیگیری،: مانند انسانی های فعالیت از مستقیم طوربه چنینهم

 ,Ng and Obbard, 2006; Horsman ) رسندمی اقیانوس به فاضالب پساب و صنعتی کشاورزی، خانگی، فاضالب تصادفی

1982; Galgani et al., 2000; Andray, 2011) .تأثیر تحت زیادی حد تا پالستیکی  ذرات محیطی زیست نقل و حمل 

از  گروه چند به اندازه نظر از توان می را ذرات این .(Wright et al., 2013) دارد قرار پلیمر نوع و چگالی شکل، ذرات، اندازه

 ,.Ryan et al., 2009; Thompson et al) (<mm2)میکرو ،(mm 2-20)مزو ،(>mm20) ماکرو ،(>mm100) مگا جمله:

 .کرد بندی طبقه (Cole et al., 2013)( <nm011)نانو و (2009
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 Zhang et) شوند رهاغیره  و اسکرابرها پزشکی، محصوالت روکش، چسب،: مانند محصوالتی از است ممکن ها نانوپالستیک

al., 2012) .آیند وجود به تر بزرگ قطعات شدن خرد از است ممکن چنینهم هاآن (Andrady, 2011.) فیزیکی) هوازدگی 

 ها نانوپالستیک .(Arthur et al., 2009) شود می هاپالستیک شدن شکسته باعث که ی استیندآفر ترینمهم( شیمیایی و

 مواد با یکسانی اندازه اغلب ها آن زیرا .هستند دریایی زنده موجودات برای تربزرگ های پالستیک به نسبت تریجدی تهدید

 ,.Boerger et al., 2010; Lusher et al) شوندمی مصرف غذایی مواد عنوان به اشتباه به نتیجه در و دارند طبیعی غذایی

2013; Bond et al., 2013). تحریک و ریزجلبک رشد و فتوسنتز مانع هوا جریان و نور کاهش طریق از احتماأل ذرات این 

 (.Sjollema et al., 2016) شوندمی( ROS) پذیر واکنش اکسیژنی های گونه تولید

 ها مواد و روش

 که زمانی .داده شد کشت آزمایشگاهی شده کنترل شرایط تحت f/2 گیالرد کشت محیط در را C.vulgaris جلبک ریز ابتدا

تیمار  برای. گردید استفاده بندیتیمار جهت اولیه استوک عنوان به آن از رسید رشد نهایی فاز به C.vulgaris جلبک ریز

 ,McLachlan)سلول در میلی لیتر  73 × 106تراکم با C.vulgaris ریزجلبکسی سی  100استریل شرایط تحت بندی

 مدت به C.vulgaris جلبکریز های سلول. اضافه گردید ریخته مدرج استوانه بوسیله لیتری میلی 220 های ارلن به (1960

 پلی نانوپلیمر نانوپالستیک ذرات لیتر بر گرم میلی 220 و 22 ،2/2 ،22/0 غلظت چهار معرض در تکرار سه در و ساعت120

برای بررسی رشد  برای .(Sjollema et al., 2016) گرفتند قرار( PS نانوپالستیک از عاری)شاهد گروه همراه به PS استایرن

 گیری اندازه منظوره ب شاهد وگروه نانوپالستیک مختلف های غلظت معرض در جلبکیریز سلولهای از برداری نمونه ،ریزجلبک

 جذب .بود تغییر بدون و ثابت نور و شوری دما، جمله از آزمایش شرایط. شد ثبت یکبار ساعت 22 هر( OD) سلولیتراکم 

 .شد خوانده اسپکتروفتومتر دستگاه وسیلهه ب (Liang et al., 2009)نانومتر 680 موج طول در ها نمونه

 و بحث نتایج

 گرفتن قرار معرض در است. شده داده نشان 1 شکل در ،C.vulgaris ریز جلبک بر رشد PS-NH2پالستیک ذرات  اثرات

 های غلظت در ساعت 120 برایمیکرومتر  02/0 اندازه با( PS-NH2) مثبت باردار پالستیکی ذرات با C.vulgaris ریزجلبک

 طوریه ب کرد پیدا افزایش مرتب طور به شاهد های سلول تعداد که داد نشان لیتر بر گرم میلی 220 و 22 ،2/2 ،22/0 مختلف

به  27×106 از ،PS-NH2 پالستیکنانو با تیمار برای همچنین و ساعت 120 در 60×106 به 27×106 از ساعت 22 در که

106×62 ، 01
01به  27×6

6 ×62 ، 01
 و 22 ،2/2 ،22/0 های غلظت برای ترتیب به 70×106 به 20×106 و 22×106 به 20×6

 2/2و  22/0غلظت های پایین  مطابق این نتایج مشخص شد که .رسید ساعت 120 تا ساعت 22 از  لیتر بر گرم میلی  220

ساعت  120گرم برلیتر پس از  میلی 22اثری بر رشد ریزجلبک نداشته اما در غلظت  ،ساعت120طول  درمیلی گرم بر لیتر 

 جلبکریز رشدمهار باعث  ساعت 120میلی گرم بر لیتر پس از  220و در غلظت  درصد31/12تا   ریزجلبکرشد  کاهشباعث 

C.vulgaris این نتایج مشابه با نتایج به دست توسط  .شد )نسبت به شاهد(درصد3/73 تاBhattacharya  و همکاران در سال

استفاده کردند و مشخص شد که جذب ذرات  PSمی باشد. در این پژوهش آن ها از ذرات پالستیکی باردار مثبت و منفی  2010
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 ریزجلبک رشد بر اثری  پایین های غلظت در مثبت باردار ذراتپالستیکی مثبت بیشتر از ذرات پالستیکی  با بارمنفی بوده و همچنین 

 .اند شده ریزجلبک رشد مهار موجب باالتر های غلظت در اما نداشته،

  

 شاهد نمونه با مقایسه در ساعت 120 طول در  PSنانو معرض در گرفته قرار ریزجلبک رشد روند .1 شکل

 متفاوت شکل و اندازه مانند سلولی های ویژگی با است ممکن ریزجلبک و پالستیکریز بین تعامل که دارد وجود احتمال این

 در است ممکن سلولی دیواره خصوصیات و کند می عمل ذرات نفوذ مانع عنوان به ریزجلبک سلولی دیواره این، بر عالوه. باشد

 سلولی دیواره در موجود سلولز میکروکریستالیته سطوح زبری .(Sjollema et al., 2016)بگذارد تاثیر ذرات جذب بر نتیجه

 (.Bhattacharya et al., 2010)کند می فراهم PS های دانه برای متعددی اتصالی های مکان ،Chlorella ریزجلبک
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Abstract 

Plastics are one of most important pollutant which their excessive increasing pollution the 

world`s oceans are raised concerns about potential effects of these materials on 

phytoplankton which are primary producers in food chain and mean source of oxygen 

production. Reduction of nanoplastics size rather than their bulk cause faster uptake by 

organisms, which are in the bottom of food chain. The aim of this study was to investigate the 

effect of nanoplastic particles (PS-NH2
+
) on microalgae chlorella vulgaris. In order to 

achieve this goal, we exposed nonopolymer- polystyrene to microalgae C.vulgaris in 

different concentration (0.25, 2.5, 25 and 250 mg/l) on microalgae and then measured for 120 

hours on growth. During this time, concentration of 25 and 250 mg/l had a significant 

inhibitory effect on algae growth, whereas at lower concentration no specific inhibitory effect 

on growth was observed. 

Keywords: Plastic Contamination, Food Chain, Polystyrene, Phytoplankton 
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ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری  

 طاللماهی و مقایسه با استاندارد جهانی دربافت عضله  سرب برآورد میزان جذب روزانه فلز

(Rastrelliger kanagurta )استان هرمزگان( درآبهای خلیج فارس( 

 

 4و ناصر کوسج 3زاده یطاهرمحمد رضا ، 2،3یسرکانی، حجت تو*1یبنفشه قاسم

 دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا 1
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 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس. 3

 دانشگاه هرمزگان، بندرعباس ، دانشکده علوم پایه،گروه شیمی 4
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  چکیده 

در این مطالعه به بررسی غلظت فلز سنگین سرب ناشی از فعالیتهای صنعتی و شهری بر محیط زیست دریایی خلیج فارس و 

بدین منظور نمونه برداری در زمستان  پرداخته شده است. Rastrelliger kanagurta))تجمع آن در بافت عضله ماهی طالل

ها طبق ی شد. آماده سازی و آنالیز نمونهنمونه ی صید شده، بافت عضله جداساز 06صورت پذیرفت. پس از بیومتری  1334

 (بافت عضله ماهی طالل طبق نتایج بدست آمده غلظت فلز  مورد مطالعه در صورت گرفت. MOOPAMروش استاندارد 

R.kanagurta) جذب روزانه برآورد شده  دهد کهمناطق نمونه برداری شده نشان می در(EDI) از طریق مصرف بافت  فلز

میزان مصرف بود بر اساس مقادیر محاسبه شده  EPAتر از حد دوز مرجع  مصرف کنندگان ، پایینکلیه ، برای عضله  طالل

گونه  کودکان از بافت عضله ماهی طالل از نظر بهداشتی هیچگرم در روز برای  06گرم در روز برای بزرگساالن و  33روزانه 

نتایج این  ،همچنین در مقایسه با استاندارد جهانی. کیلوگرم ندارند 7/32و  3/00ممنوعیتی برای یک شخص با میانگین وزن 

مامی استانداردها مقایسه نشان داد که غلظت فلز سرب در بافت عضله ماهی طالل در دو منطقه میناب و بندرعباس از حد ت

 باشد.پایین تر می

 فارس ، خلیج(EDI)فلزات سنگین، ماهی، میزان جذب روزانه : کلیدی کلمات

 مقدمه 

خلیج فارس بعنوان یک محیط دریایی نیمه بسته عالوه بر آلودگی معمول و متداول در سایر دریاها، بعلت بهره بر داری گسترده 

نقل و انتقاالت فراوان مواد نفتی و نفتکشها در آن موجب شده تا میزان بار آلودگی تحمیل از ذخائر عظیم نفتی در فالت قاره و 

شده بر هر کیلو متر مربع از سطح این خلیج بیش از مقدار متوسط جهانی باشد، بطوریکه طبق آمار حدود نیمی از نفت خام و 

آلودگی آب خلیج (. بخشی از 1371عباس پور، ) ردفراورده های نفتی که توسط کشتی ها صادر میگردد از این خلیج می گذ
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 فلزات یی است.اهای حامل مواد شیمیشود یا اینکه از کشتییا از نفت ناشی می فارس ناشی از فلزات سنگین است که اصوأل

1زیستی انباشتگی قابلیت سنگین، فلزات پایداری از ناشی مشکالت و از بزرگترین پایدارند عناصری سنگین
 بزرگنمایی و 

2زیستی
ها،  جود عناصر سنگین و سمی در آبو (.Stankovic and Stankovic, 2013)است آنها پایداری خاصیت در نتیجه 

سرب از نظر انتشار گسترده ترین عنصر  .(Elsagh and Rabani, 2010)شودبار برای آبزیان محسوب می مهمترین عامل زیان

ویژه از زمان مصرف آن در بنزین از پراکنش بسیار وسیعی در سطح جهان بر ه سنگین و سمی در محیط زیست است که ب

گردد. تفاوت عمده ای از نظر غلظت بین نواحی شهری مقادیر عظیمی از سرب توسط فرایند سوخت وارد جو می خوردار است.

ی به سرعت و جهت باد، میزان و روستایی وجود دارد. ترکیبات سرب ممکن است تا مسافت قابل توجهی منتقل شوند که بستگ

-کند یا توسط نزوالت خارج میبارش و رطوبت دارد. بهر حال بیشتر سرب موجود در اتمسفر مستقیمأ رسوب می

 طالل ز جمله گونه های شاخص جهت سنجش میزان آلودگی می توان به ماهیا (.1311گردد)اسماعیلی ساری، 

((R.kanagurta  .اشاره نمود 

 

  هامواد و روش

اندازه گیری و بررسیی شیماری از عناصیر و فلیز سینگین و       نمونه برداری و تعیین ایستگاهها در آبهای هرمزگان صورت گرفت.

در ایستگاههای بندر عباس و میناب پایه و اساس ایین تحقییق    R.kanagurta)) ماهی طاللدر بافت عضله  (Pb) سرب سمی

از دو ایستگاه بندر عباس و میناب واقع در استان هرمزگیان   1334طالل در سال نمونه ماهی  06بوده است. بدین منظور تعداد 

بصورت تصادفی خریداری شدند. نمونه در داخل کیسه فریزری قرار داده شد و به آزمایشگاه منتقیل و درون فرییزر و در دمیای    

بعضیی از خصوصییات بییومتری    در آزمایشگاه  .(Ruangsomboom and Wongrat, 2006)نگهداری گردید گرادسانتی -26

 Emami Khansari)ماهی اندازه گیری شد. با استفاده از ترازو ، ماهیها خارج شده از فریزر طول استاندارد آن اندازه گیری شد

et al., 2005).     ،پس از عملیات زیست سنجی، بافت عضله جدا گردید. سپس بافتهای عضله جدا شده بمنظیور خشیک شیدن

اطمینان از خشک شدن کامل بافت عضیله، نمونیه هیا از دسیتگاه      قرار گرفت. پس از (VaCo 5درون دستگاه فریز درایر)مدل 

 را درونوزن شدن، نمونه ها  پس از و زمایشگاهی پودردرون پتری دیش قرار داده شد. نمونه ها با یک هاون چینی آبه خارج و 

بمیب  %، درب 36% و آب اکسییژنه  00پس از افزودن اسیید نیترییک غلیی      گذاشته شد. ((ETHOS 1مایکروویو مدل دستگاه

  را بسته و در محفظه مخصوص قرار داده و به دستگاه ماکروویو منتقل و طبق دسیتور العمیل دسیتگاه اقیدام بیه هضیم       تفلونی

تزریق و غلظت شیمیایی واقعی آنها محاسیبه   جذب اتمیطیف سنجی پس از هضم نمونه ها آنها را به دستگاه  .نمونه ها گردید

 ,Moopam)باشید می MOOPAM استانداردطبق روش  گردید. کلیه مراحل هضم شیمیایی نمونه بر اساس روش مورد قبول

1999). 

 و بحث نتایج

  جهانیمقایسه با استانداردهای 

                                                           
1
 Bioaccumulation 

2
 Biomagnification 
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به منظور ارزیابی خطر تجمع فلزات سنگین در این تحقیق، این مقادیر با استانداردهای موجود در این زمینیه مقایسیه شید. در    

هیای مختلیف،    هیا و دولیت   مورد مقایسه غلظت فلزات سنگین با استانداردهای موجود هیچ منبع واحدی وجود ندارد و سیازمان 

هیای   اند. اطالعات در این زمینه به وسییله سیازمان   ها در مواد غذایی تعیین کرده این آالیندهاستانداردهای متنوعی برای غلظت 

وزارت ، (NHMRC)انجمن بهداشت ملیی و تحقیقیات پزشیکی اسیترالیا      (،WHO)سازمان بهداشت جهانی مختلفی از جمله 

و سازمان جهانی غذا  (FDA)اروی امریکا از استانداردهای سازمان غذا و د، (UKMAFF)کشاورزی، شیالت و غذای انگلستان 

 آورده شده است. 1شود که این استانداردها در جدول  آوری می جمع( FAO)و کشاورزی 

نتایج این مقایسه نشان داد کیه غلظیت فلیز سیرب در بافیت عضیله میاهی طیالل در دو منطقیه مینیاب و بنیدرعباس از            

 باشد.   پایین تر می FAOو  WHO، NHMRC، UKMAFF، FDAاستانداردهای 

 

المللی بر حسب  های بین استاندارد ی ( با حد آستانه R.kanagurta ی نتایج تحقیق حاضر)بافت عضله ماهی طالل : مقایسه1جدول 

 گرم بر کیلوگرم وزن خشک میلی

 منبع سرب استانداردها

 0/6 Pourang et al., 2005b (WHO)سازمان بهداشت جهانی 

 7/1 Chen and Chen, 2001 (FDA)سازمان غذا و داروی آمریکا 

انجمن بهداشت ملی و تحقیقات پزشکی 

 (NHMRC)استرالیا 
0/1 Tuzen, 2009 

وزارت کشاورزی، شیالت و غذای انگلستان 
(UKMAFF) 

2 MAFF, 1995 

 2 Pourang et al., 2005b (FAO)سازمان جهانی غذا و کشاورزی 

 منطقه میناب

 منطقه بندرعباس

63/6 

613/6 
 تحقیق حاضر

 

 برآورد میزان جذب روزانه

عنصر سرب از راه مصرف عضله ماهی طیالل بیرای بزرگسیاالن     (EDI)آمده است میزان جذب روزانه  2که در جدول طور  همان

جذب روزانه عنصر سیرب    همچنین .گرم بر کیلوگرم وزن بدن در روز بود میلی  663/6و برای کودکان  662/6در منطقه میناب 

گرم بر کیلیوگرم وزن   میلی 662/6برای کودکان  6660/6بزرگساالن  از راه مصرف عضله ماهی طالل در منطقه بندرعباس برای

گیرم در روز بیرای    33میزان مصرف روزانیه  بود بر اساس مقادیر محاسبه شده  EPAبدن در روز بود که کمتر از حد دوز مرجع 

گونه ممنوعیتی برای یک شیخص بیا    رم در روز برای کودکان از بافت عضله ماهی طالل از نظر بهداشتی هیچگ 06بزرگساالن و 

 کیلوگرم ندارند. 7/32و  3/00وزن میانگین 
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( و در منطقه 663/6سرب به ترتیب درمنطقه میناب برای کودکان ) (EDI)بیشترین و کمترین میزان جذب مصرف روزانه

 ( مشاهده شد.6660/6ن )بندرعباس برای بزرگساال

 فلز سنگین سرب در مصرف کنندگان ماهی طالل (Daily intake): محاسبات میزان جذب روزانه2جدول

  بافت مناطق

غلظت فلزات بر حسب وزن 

 گرم/کیلوگرم( تر )میلی

 سرب

 EPAدوز مرجع 

 گرم/کیلوگرم/روز( )میلی

 سرب

گرم/کیلوگرم وزن  میزان جذب روزانه )میلی

 بدن/روز(

 بالغین               کودکان

 سرب                     سرب

 663/6                    662/6 663/6 660/6 عضله میناب

 662/6                    6660/6 663/6 662/6 عضله بندرعباس

 

در آبهیای بوشیهر   ( Psettodes erumei)بررسی میزان تجمع فلزات سنگین سرب و کادمیوم در عضله ماهی کفشک تیزدنیدان 

ی مجاز سازمان بهداشیت جهیانی قیرار داشیت )علیی نیژاد و همکیاران،         نشان داد که در تمامی نمونه ها این مقادیر در محدوده

1333 .) 

در میناب به طور معنی داری بیاالتر   (Sillago sihama) عالوه بر این، میزان تجمع سرب و کادمیوم در عضله ی ماهی شورت

ی جهیانی  از بندرعباس و هرمز بود و همچنین، میزان فلزات سرب و کادمیوم در عضله ی این ماهی از مقادیر مجاز استانداردها

 شده صید ماهی که منطقه ای به توجه با ماهی عضله در سنگین فلزات غلظت(. 1330خیر و همکاران،  نیز پایین تر بود)شیرین

 در ماهیان مختلف گونه های سنگین فلزات غلظت همچنین باشد، متغیر و متنوع بسیار می تواند ماهی گونه به توجه با و است

 (.Turkmen et al., 2005)دارد معنی دار اختالف یکدیگر با نمونه برداری متفاوت مناطق

 بحث و نتیجه گیری 

 از در بندرعباس و میناب کمتر از حد استانداردهای جهانی می باشد. R.kanagurtaغلظت عنصر سرب  در بافت عضله ی ماهی 

می  غذایی منابع طریق از عناصر این سنگین دریافت فلزات با انسان گرفتن قرار معرض در راههای مهمترین از یکی که آنجایی

تر و بیشتری در جهت کنترل منابع باشد بنابراین با توجه به نقش و اهمیت عضله ی ماهی در تغذیه ی انسانی باید مدیریت به

و مصرف این  آالینده صورت گیرد تا ذخایر آبزیان که به عنوان یکی از منابع مهم پروتئینی است دچار صدمات کمتری گردد.

 آبزی توسط انسان خطری برای سالمت انسان ایجاد نمی نماید.
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Abstract 

In this study, the concentration of heavy metal lead produced by industrial and urban activities 

on the marine environment of the Persian Gulf and its accumulation in fish muscle tissue 

(Rastrelliger kanagurta) has been investigated. Sampling was done in the winter of 1394. 

After the 60 biometric samples were taken, the muscle tissue was isolated. Preparation and 

analysis of samples were done according to MOOPAM standard method. According to the 

results, the concentration of the metal studied in the (R.kanagurta) muscle tissue in the 

sampled regions indicates that the estimated daily absorption (EDI) of the metal by consuming 

the muscle tissue of the metal for all consumers is below the limit The EPA reference dose 

was based on calculated values of daily consumption of 93 grams per day for adults and 50 

grams per day for children from healthy fish muscle tissue.The lower EPA reference dose was 

for adults of 55.9 and for children 32.6 kg. Also, compared to the global standard, the results 

of this comparison showed that the concentration of lead metal in muscle tissue (R.kanagurta) 

in both Minab and Bandar Abbas regions was lower than all standards. 

Keywords: Heavy metal, Fish, Daily intake (EDI), Persian Gulf 
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 جلبکریزبر روی رشد  TiO2اثرات سمی نانو 

Chaetoceros muelleri 

 2، مرتضی یوسف زادی*1، ابوالفضل ناجی1مائده بهارلوئیان  

 ، دانشکده علوم وفنون دریا، دانشگاه هرمزگاندریا زیست گروه شیالت و محیط1

 گروه زیست دریا، دانشکده علوم وفنون دریا، دانشگاه هرمزگان2

* 
Abolfazlnaji@gmail.com 

 چکیده

جا گذاشتن اثرات حاد بر روی سالمت انسان و محیط ه مختلف باعث ب زمینه هاینانوذرات در از آنجایی که کاربرد گسترده 

بر  روی این ذرات باعث جلوگیری لذا، مطالعه و تمرکز  شده استطوح پایین زنجیره غذایی زیست و بخصوص موجودات در س

به عنوان گونه که  ( Chaetoceros muelleriریزجلبک کیتوسروس مولری ) ژوهش،. در این پمی گرددهای بالقوه از آسیب

شد ر قرار گرفت و روند( 000و  ppm0 ،10 ،00 ،100 ،200 ) TiO2شد در معرض غلظتهای مختلف نانوذره  انتخابآزمون 

گرم بر لیتر  میلی 00ساعت در غلظت  22، نرخ مهار رشد بعد از که نتایج نشان دادندبررسی شد. ساعت  69 مدت زماندر آن 

گرم بر لیتر شاهد بودیم که  میلی 10و  100ترتیب در غلظتهای ه ب، همچنین کاهش رشد را (LC50% کاهش یافت )00  به

 ی دیگر اثر مهاری خاصی مشاهد نگردید.در غلظتهاالوه بر این، ه مقدار ناچیز بود.  عب ،این کاهش رشد

 ، مهار رشد، ریزجلبکTiO2: نانو یکلیدکلمات 

 مقدمه

(. این ذرات بیشتر با توجه به Klaine et al., 2008) باشند یم نانومتر 100و  1ی در اندازه بین با ابعاد، ذراتی نانو ذرات

(. خواص Chen et al., 2015به سرعت در حال توسعه است ) 1660صنعت فناوری نانو از سال  شوند. ی میبند طبقهقطرشان 

متمایز  ناشیا یونی  )توده( فلهرا از ذرات ریز یا مواد  ها آنی توجه قابل طور به است آنها اندازه بهمربوط  متفاوت نانو ذرات که

رود که نانو ذرات اثرات  بنابراین، انتظار می یگر شکلهای خود دارند؛ی بیشتری از مواد توده یا دریپذ واکنشدر نتیجه  کند یم

ابد، تمایل یاندازه ذرات کاهش می که یهنگام نیهمچنیا دیگر ترکیباتشان داشته باشند.   هیاولبیولوژیکی متفاوتی از ترکیبات 

 مثال عنوان )به باشند اثر یبوجود دارد، حتی اگر همان مواد در شکل فله ویا دیگر حالتها و ساختارها  در آنها به افزایش سمیت

نانو مواد  ،د کهنده نشان می های اخیر مطالعات مختلف انجام شده طول سال در. et al., 2009 (Farréکربن سیاه و سفید( )

(. et al., 2007;  Elderرا تحت تأثیر قرار دهند ) ها نیپروتئو سطح توانند رفتارهای بیولوژیکی سطح سلول، درون سلول  می

 است ی زیادی شدهها ینگرانها موجب اگرچه این نانومواد خواص مفیدی دارند ولی با اینحال اثرات زیستی و زیست محیطی آن

(. Zhu et al., 2008) اند کردهتوجه بسیاری را بر روی اثرات نانو مواد بر روی موجودات آبزی به خود معطوف  ،بنابراین

. مهار رشد Navarro et al., 2008a)را بر روی جلبکها نشان داده اند ) مهار رشد این نانومواداثر  یهمچنین مطالعات دیگر

ا آن ر یا و شود یمو دور سلول حلقه  اندازد یمرا به دام  ها آنکه  میباشدی جلبکی ها سلولیی در ها دانهجلبکی بوسیله تشکیل 

ها  ذرات بر روی جلبکاثرات مستقیم و غیر مستقیم نانو (. همچنین مطالعات محدودی در موردJi et al., 2011پو شاند )می
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              های آبی عمدتاً ناشناخته است  ذرات تولید شده به محیط(. از آنجاییکه نحوه انتشار نانوPal et al., 2007) وجود دارد

 شوندمیهای آبی تخلیه  این محصوالت عمدتاً از طریق فاضالب شهری و صنعتی به سیستمبر اساس تحقیقات انجام شده،  اما

(et al., 2009  (Farréاند های ساحلی منتشرشده در اکوسیستم دریایی به شدت هایجلبک بدلیل اینکه ،همچنین

(Behrenfeld et al., 2006و به خصوص به آالینده )  توانند به عنوان  انسانی حساس هستند، می با منبعهای مرتبط با آلودگی

 بر د. بررسی اثرات نانو ذراتنی دریایی بوسیله نانو مواد در نظر گرفته شوها آبیک شاخص مناسب برای آلودگی 

ی غذایی دریایی ساحلی و ها شبکهها بر روی  لقوه آنتأثیر با ینیب شیپفیتوپالنکتونهای دریایی در واقع یک گام ضروری برای 

  (.Manzo et al., 2015است ) کنند، ها حمایت می هایی که آن در کل اکوسیستم

 ها مواد و روش

 مواد و نمونه  آماده سازی

( stockی استک )ها محلولسوسپانسون استک نانو، در محیط کشت جلبکی قبل از هر آزمایش تهیه شدند. قبل از استفاده 

(. سپس ریز جلبک کیتوسروس را Techpan Type UM-2, Polandدقیقه با شدت باال فراصوت داده شدند ) 00باید بمدت 

سپس برای آزمون مهار  et al., (Volkman 1989تحت شرایط کنترل شده آزمایشگاهی کشت دادیم ) f/2در محیط کشت 

. مواد با ریز جلبک در دمای دادیمتحت شرایط کنترل شده قرار  TiO2 نانوی متفاوت ها غلظترشد جلبکی، آن را در معرض با 

ظروف (. OECD, 1984) شدندکه حاوی محیط کشت جلبکی بودند، انکوبه  ساعت در ظروف شیشه ای 69اتاق بمدت 

 .دشدن تکان داده و( نوردهی Philips TL-D 38Wبر روی میزی که از زیر بطور مداوم با نور فلئورسنت )ای شیشه

 تراکم سلولی و شمارش سلولی اندازه گیری

ساعت(  69و  22 ، 24، 22جلبکی طی روزهای مختلف ) و شمارش سلولی  (Optical Density) تراکم سلولی اندازه گیری 

 سلولیبرای اندازه گیری تراکم ی محیط کشت ها نمونه. بعد از آن مقادیری از شدنسخه تکرار  0. هر آزمایش را در شدانجام 

(OD)  نانومتر سنجیده شد. عالوه بر این شمارش سلولی توسط الم نئوبار   900توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر در طول موج

 .(Aruoja et al., 2009) محاسبه شد

 نتایج

 بر رشد  TiO2 نانواثر سمی 

 و بر لیتر میلیگرم 00در غلظت  TiO2ساعت برای نانو  22که بعد از    بود بدین صورت 1نشان داده شده در شکل  نتایج 

میلیگرم بر لیتر و پس از آن یک روند  91/0و 22/0،  میزان مرگ و میر سلولی بترتیب بر لیتر میلیگرم 100سپس در غلظت 

میلیگرم بر لیتر  69/1تا  02/1مشاهده کردیم. در نمونه شاهد روند افزایشی روزانه  از  TiO2افزایشی و سپس کاهشی برای نانو 

 مشاهده نشد. ی دیگر هیچ نوع اثر کشندگی یا مهاری قابل توجهیها غلظتمشاهده کردیم. در  ODدر میزان 
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 ساعت 69طول  درTiO2 روند رشد جلبک قرار گرفته در معرض نانو  :1شکل

 شاهدنسبت به نمونه  

 بر شمارش سلولی  TiO2اثر نانو 

نشان داده شده است، با گذشت زمان تعداد سلولهای شاهد به طور مرتب افزایش پیدا کرد بطوریکه در  2شکلهمانطور که در 

cell/ml 109به  cell/ml 109 ˣ 62ساعت از  22
 ˣ 112  ساعت و همچنین برای تیمار با نانو  69درTiO2 از ،cell/ml 109 ˣ 

 cell/ml 109 ˣ 40 ،cell/mlبه  cell/ml 109 ˣ 60 ،cell/ml 109 ˣ 20به   cell/ml 109 ˣ 102 ،cell/ml 109 ˣ 40به   60

109 ˣ 92   بهcell/ml 109 ˣ 06  وcell/ml 109 ˣ 40  بهcell/ml 109 ˣ 20   100، 200، 000به ترتیب برای غلظتهای ،

  ساعت رسید.      69ساعت تا  22میلیگرم بر لیتر  از   10و  00

 

 ساعت 69طول  در TiO2جلبک قرار گرفته در معرض با نانو ی روند تعداد سلولها: 2شکل

 در مقایسه با نمونه شاهد 

 گیریو نتیجه بحث

 (LC50 )تعیین بر جلبک TiO2 اثرات نانو

و شمارش سلولها( توسط نانو (OD) )اندازه گیری تراکم سلولی   00-20% در این تحقیق، نتایج، مهار رشد جلبکی را تا حدود

TiO2 نشان دادند. ساعت 69در طی 
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ی دیگر برای ها غلظتمیلیگرم مشاهده کردیم. در  00در غلظت  TiO2% مرگ و میر را برای نانو 00ساعت، میزان  22بعد از  

. در حالیکه تحقیقات (wang et al., 2016)  مورد انظار نبودمشاهده نشد که این  ماده هیچ نوع اثر مهاری قابل توجهیاین 

میلیگرم در دیگر گونه های آب شور و شیرین  10میلیگرم یا حتی کمتر از  100قبلی یک سمیت نسبتا باالیی را در غلظتهای 

گزارش کردند که این میتواند مربوط به تشکلیل ذرات بزرگتر در محیط کشت جلبکی باشد که از نفوذ ذرات به درون سلولها 

بر اساس نتایج میتوان  میشوند.با سلولهای جلبکی  TiO2یا منجر به برخورد و ارتباط کمتر بین نانو جلوگیری میکنند و 

 Manzo et)های جلبکی بوسیله ذرات بسیار بزرگ است  عمل سمیت، به دام انداختن سلول مشاهده کرد که اولین مرحله از

al ., 2015 .)تواند تا حدودی به سمیت ناشی از نانوذرات  سطح سلول، میکنند جذب نانوذرات بر روی  اکثر محققان گمان می

-nano . جای تعجب نیست که سولهای جلبکی پیچیده شده در(Morelli et al., 2013; Xia et al., 2015) کمک کند

TiO2 توانند اثرات فیزیکی مستقیم، مانند آسیب دیواره سلولی  می(Lin et al., 2012)یمی مانند ، یا اثرات فیزیکی غیر مستق

 (. اگرچه نسبت باالی سلولی Aruoja et al., 2009; Ji et al., 2011کاهش دسترسی به نور )اثر سایه ای( را متحمل شوند )

nano-TiO2 ها سلولممکن است باعث سمیت شود ولی با افزایش زمان در معرض قرارگیری، تعداد  های جلبک در سلول 

در جلبک در  روز  nano-TiO2ماند که منجربه کاهش نسبت سلولی  یمثابت باقی  nano-TiO2افزایش میابد در حالیکه جرم 

باال باشد. این رابطه  EC50  روز با 0در  "کم"شود. این یافته ممکن است یکی از دالیل سمیت  یمپنجم در معرض قرارگیری 

 .(Wang et al., 2016)ها هنوز مشخص نیست  نانو ذره نسبت به سمیت
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Abstract 

Since wide using of nanoparticles in various applications has led to affect critically human 

health and environment and speciefically organisms being bottom of  food chain, so studing 

and focusing on these particles cause to preventing from potential  damages. In this research, 

microalgae chaetoceros muelleri which selected as test organism, was exposed to different 

concentrations (0, 10, 0, 100, 200 and 300 ppm) of nano TiO2 and was investigated its growth 

during 96 h. The results showed, growth inhabitation rate reduced to 50% at concentration of 

50 mg/L after 24 h, also we found, growth reduction at concentrations of 100 and 10 mg/L, 

respectively, however this reduction was negligible. Furthermore, the results demonstrated no 

significant growth inhabitation in other concentrations. 

Keywords: Nano TiO2, growth inhabitation, microalgae  
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 چکیده 

پروتئینی  ،های چربی مولکولی های آزاد و تخریب اکسیدانرادیکال ی بدن در مقابل حمله ی اکسیدانی یاری کننده ترکیبات آنتی

آوری شده از سواحل جمع ،Padina tetratromaticaای جلبک قهوه ی عصارهدر این مطالعه  .هستند نوکلئیک هایو اسید

کلرومتان استخراج و مورد آزمون قدرت کاهندگی قرار  هگزان و دی -ان کلروفرم، های متانول،با استفاده از حالل ،دریای عمان

( در 000/6±631/0)دی کلرومتانی  ی میزان میانگین و انحراف معیار، عصاره ی بر اساس نتایج بدست آمده و محاسبه .گرفت

کمترین  ی نشان داد.تر بیشقدرت کاهشی هگزانی و متانولی  -های کلروفرمی، ان از عصاره ،لیتر گرم بر میلی میلییک غلظت 

با بنابراین  .مشاهده شد( 630/0± 003/0) کلرومتانی دی ی لیتر عصاره گرم بر میلی میلی 06/0غلظت  در نیز قدرت کاهشی

 ریزی نمود. برای مطالعات آتی برنامه توان روی این جلبک می ،توجه به قابلیت باالی عصاره در تست قدرت کاهشی

 ، سواحل دریای عمانشیکاه، قدرت  Padina tetrastromaticaاکسیدانی،  خواص آنتی: کلمات کلیدی

 مقدمه 

به  پذیر و دارای انرژی باالیی بوده و بسیار واکنش( RNS) های نیتروژن فعال همراه با گونه(ROS) های اکسیژن فعال  گونه

توان به سرطان، ها میاین بیماری ی های مختلف انسانی شناخته شده است. از جملهزا در بیماری عوامل بیمارییکی از عنوان 

ر اها به عنوان مه اکسیدان آنتی ل آلزایمر و پارکینسون اشاره کرد.های عصبی مثعروقی، دیابت و بیماری -های قلبیبیماری

کنند و از این  هار میواکنش اکسیداسیون را م آغاز ی هتاًخیر انداخته و زنجیر ون را باهای آزاد، اکسیداسیرادیکال ی کننده

 (.6331)غفاری و همکاران،  سانندر توانند به بدن یاریطریق می

تواند موجب ارتقای ابعاد مختلف زندگی ها می در آن جست و جواست که  یهایطبیعت سرشار از موجودات و فرآورده

دارای  ها به عنوان ترکیبات مطالعات زیادی برای استفاده از ترکیبات طبیعی و عصارهسالمت گردد.  ی بشر بخصوص در حوزه

های دریایی  مسویژه ترکیبات حاصل از متابولیسم ثانویه ارگانی اکسیدانی انجام شده است. تولیدات دریایی و به فعالیت آنتی

های دریایی یکی از  رود که جلبکاکسیدانی به شمار می ات آنتییک منبع بالقوه جهت تولید ترکیب ،نسبت به منابع خاکی

 (.6331)طاهری و همکاران،  ترکیبات زیست فعال استهای دریایی برای تولید مسترین ارگانی مهم

 آن تمرکز بر روی قدرت کاهشی با، Padina tetrastromatica اکسیدانی جلبک آنتی خواص پیش رو، ی مطالعهر د

، Dictyotaceae که به خانواده دنباش یم یپرسلول یاییدر یها جلبک Padina جنساعضای  گرفته است.مورد بررسی قرار 

گرم  یاهایباشد که در اکثر در یم یاقهوه یها جلبک یها جنس ینتر از مهم یکیجنس،  یند. ان، تعلق دار Dictyotalesراسته

 6013در سال  Adanson جنس در ابتدا توسط ینحضور دارد. ا یعمان و مناطق جزر و مد یایفارس و در یجمانند خل یادن

 یسواحل جنوباز آن در گونه  1 -3شده که  ییجنس شناسا یناز ا یاگونه در مناطق مختلف دن 07کنون شد و تا شناسایی
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و بلوچستان گزارش شده  یستانهرمزگان و سدر سواحل  Padina تا به حال چند گونه از یراناست. در ا یدهگزارش گرد یرانا

 یها باشند. گونه یم یماز کربنات کلس یمهم یاراز عناصر مختلف و منبع بس یادیز یرمقاد یحاو  Padinaیها است. گونه

خواص  یدارا، (یدهاو کاروتنوئ یفنول یپل یبات)مانند ترک یه مختلفثانو یها یتحضور متابول یلبه دلجنس،  ینمتفاوت ا

 .(6337عاملی،)جبل  باشند می یدانیاکس یو آنت یروسیو یآنت یایی،باکتر یآنت

 P. tetrastromatica  ،دارای  ها معموالً برگ ای ضخیم و ناصاف، ای متمایل به سبز، بخش قاعده به رنگ قهوه

و  در باالی نقطه مویی و متمرکز خطوط ،ای تیرهبزرگ، ضخیم و قهوه ها معموالً اسپوروسیت ادبزنی شکل بوده وچندین لوب ب

 (.6333)قرنجیک و همکاران، متر است سانتی 60ن ای و طول تال آ با نگهدارنده صفحهچسبیده به بسترهای سخت 

استخراج و نوع حالل مورد  طیشرا ،فصل و محل برداشت ،نوع جلبک گفت توان یم شده ذکر یهایبررس در تاملبا 

 راتییتغ همچنین و ،اند متاًثر شده یانسان یها دخالت از یناش یها یآلودگ که از ،آب ییایمیش و یکیزیف یپارامترها واستفاده 

 .بگذارد اثر ییایدر یها جلبک یدانیاکس یآنت تیفعال بر تواند یم ییهوا و آب

در  تر شیب یرگذاریتاث و تر کم یجانب عوارض با دیجد یداروها دیبه تول ازیو ن ها یماریبتوجه به رشد روز افزون  با

و وجود  دهیفراوان به اثبات رس قاتیتحق یها ط جلبک یو ضد سرطان یدانیاکس یخواص آنت که نیا با توجه به داخل کشور و

 قیتحق نیها انجام ا جلبک نیا یبر رو یعلم قاتیانگشت شمار بودن تحق نیها در سواحل چابهار و همچن جلبک یستیتنوع ز

 آمد. یبه نظر ضرور

 ها روشمواد و 
 آوری نمونه جمع

ها پس از جدا کردن شن و ماسه  نمونه آوری شد. جمع زمان بیشینه جزر از سواحل عماندر  P. tetrastromatica جلبک

و در معرض جریان هوای سرد  ، با آب شیرین شستشو داده شدتمیز شدن سایر مواد چسبنده و جداکردن والک  ی بوسیله

)غفاری و  داری شد نگهآزمون مورد نظر  تا شروع در فریزر و های پالستیکی در کیسه آسیاب شد. پودر حاصلسپس خشک و 

 .(6331همکاران، 

 گیری و استخراج عصاره

هگزان و  -ان کلرومتان، های کلروفرم، دی از هر کدام از حالل لیتر میلی 00در  جلبکگرم  1ها از طریق حل کردن  عصاره

جلبک  سپس با کاغذ صافی صاف و مجدداً .نداتور در دمای محیط قرار داده شدنکوبشیکر ا ساعت در 7مدت ه و بتهیه  متانول

با  .شدنکوباتور قرار گرفته و مجددا صاف ساعت در شرایط قبل داخل شیکر ا 7مدت ه با همان حالل به میزان قبل مخلوط و ب

 .(6331)غفاری و همکاران،  گردیدم آزمون آماده ونه جهت انجانم ،در زیر هود و خشک کردن عصاره پرانی استفاده از حالل

 (Reduction Power)گیری قدرت کاهشی  اندازه

و به آن  شد برداشته 06/0و  6/0، 6های  مورد نظر در غلظت ی لیتر از عصاره میلی یکها  هعصار یقدرت کاهش نییتع به منظور

 ی درجه 10دقیقه در دمای  70مدت ه و ب اضافه گردیددرصد  یک لیتر فری سیانید میلی یکلیتر بافر فسفات و  میلی یک

%  60کلرو اسید استیک  لیتر تری میلی یکبه آن نمونه به سرعت سرد و  ،نکوبه شد. پس از طی زمان مورد نظرگراد ا سانتی

 و شده لول رویی برداشتهلیتر از مح میلی سپس دو قرار داده شد. 6000دقیقه در سانتریفیوژ با دور  60مدت ه و ب گردیداضافه 

در طول موج جذب آن و پس از ده دقیقه  گردید مخلوطدرصد(  6/0) 3 لیتر کلرید آهن میلی 0/0 و لیتر آب مقطر میلی 7ا ب

به  (تریل یلیگرم در م یلیم 01/0 ا غلظت)ب کیسکوربا دیاساز  اسپکتروفتومتر خوانده شد.با استفاده از دستگاه  نانومتر 000

 (.Maruthamuthu and Kandasamy, 2016) استفاده شدعنوان نمونه استاندارد 
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 نتایج

، قدرت کاهشی ی مقدار میانگین و انحراف معیار محاسبه همچنین آزمون قدرت کاهشی واز  بر اساس نتایج بدست آمده 

پس از  هگزانی و کلروفرمی بود. -انولی، انمت ی تر از عصاره لیتر بیش میکروگرم بر میلی 6000کلرومتانی در غلظت  دی ی عصاره

 60مربوط به غلظت  نیز به ترتیب ترین مقدار قدرت کاهندگی . کمنشان دادترین قدرت کاهشی را  وفرمی بیشکلر ی آن عصاره

اهشی قدرت ک .متانولی بود ی لیتر عصاره م بر میلیمیکروگر 60کلرومتانی و غلظت  دی ی لیتر عصاره گرم بر میلی میکرو

ها  قدرت کاهشی تمام عصارهبدست آمد. در این پژوهش همچنین مشاهده شد که  3/0± 6/0 نیز سکوربیکآاستاندارد اسید 

قدرت کاهشی  .یابد میکاهش نیز ها قدرت کاهشی  بطوریکه با کاهش غلظت عصارهدارد، ها  با غلظت آن یمستقیمارتباط 

لیتر دارای قدرت کاهشی باالتری نسبت به استاندارد  میکروگرم بر میلی 6000کلرومتانی و کلروفرمی در غلظت  دی ی عصاره

بغیر از  ،ها تفاوت بین میانگین، 70و  1( در درجه آزادی 13/60دست آمده )به  Fبا توجه به  ( بود.3/0± 6/0اسید اسکوربیک )

 .باشد معنادار می 0006/0در سطح  هگزان که تفاوت معناداری وجود ندارد، -ان

 P. tetrastromaticaاستخراج شده از جلبک  ی قدرت کاهشی عصاره .1جدول 

استاندارد انحراف میانگین غلظت حالل  F آزادی درجه معناداری سطح   

071/0 6 متانول  001/0  13/60  

 

70 و 1  0006/0  

6/0  370/0  003/0  

06/0  613/0  063/0  

هگزان -ان  6 031/0  060/0 داری  تفاوت معنا 

6/0 وجود ندارد  730/0  071/0  

06/0  731/0  710/0  

333/0 6 کلروفرم  030/0  0006/0  

6/0  333/0  067/0  

06/0  306/0  011/0  

متان کلرو دی  6 00/6  631/0  0006/0  

6/0  717/0  000/0  

06/0  630/0  003/0  

 

 گیری  و نتیجهبحث 

های  اکسیدان وجود دارد که با توجه به پیچیدگی ساختار عصاره گیری میزان فعالیت آنتی های زیادی برای اندازه روش

 گیری قدرت کاهشی است که یک اندازه ها این روشیکی از  گردد.های متفاوتی  پاسخمنجر به تواند  هر کدام می استخراجی

های دریایی در  اکسیدانی جلبک مورد خواص آنتیمطالعات زیادی در  روش استاندارد برای ارزیابی مهار رادیکال آزاد است.

جلبک  یدانیاکس یخواص آنت یو همکاران بر رو یتوسط غفار 31که در سال  یقیتحق درایران و جهان انجام شده است. 

 یقدرت کاهش(، 1/0±0/0استات ) لیات ی عصاره تریل یلیم بر گرم یلیم یکغلظت  شد، انجام  Gelidiella acerosaقرمز

 یو همکاران بر رو یتوسط طاهر پژوهشی 31 لسا در (.6331 )غفاری و همکاران، نشان دادها  عصارهی نسبت به سایر باالتر

 از حاصل یها داده اساس بر که شد انجام چابهار جیاز خل شده یآور جمع تونا مدایهال ییایجلبک در دانیاکس یخواص آنت

 بر گرم یلیم 6)غلظت  113/0 جذب با یمتانول ی عصاره به مربوط یاکنندگیاح زانیم نیباالتر ،یاکنندگیاح قدرت تست

 یو همکاران بر رو Kajal Chakrbortyتوسط  7063در سال  یگرید مطالعات (.6331 )طاهری و همکاران، بود( تریل یلیم

 .T و Turbinaria ornate یها شامل جلبک ،هند یواقع در سواحل غرب ،منار جیجمع شده از خل یا قهوه یهاجلبک
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Conoeides  ییغذا صنایع در یتوجه مورد یها گونه و بوده ییباال یدانیاکس ینتآ تیخاص یدارا ها جلبک نیا که داد نشان 

و   Mole Meghaتوسطای  ، مطالعه 7063در سال  (.Kajal Chakrbort et al.,2013) هستند یماندگار مدت شیافزا یبرا

و  Chaetomorpha Mediaشامل جلبک سبز  ییایدر اهانیاز گ ییها گونه دانیاکس یتآن تیفعال یهمکاران بر رو

Entromorpha Intestinalis یو جلبک قهوه اPadina Tetrastromatica   وGelidiella Acerosa در این انجام شد .

. شد یریکل اندازه گ یدانیاکس ینتآ تیو ظرف یکنندگ ایقدرت اح ، DPPH ،آهن ونی یو کالته کنندگ FRAP پژوهش

 یاست و همبستگ یقابل توجه Radical scavenging  تیفعال یدارا  E.Intestinalisیمتانول ی عصارهکه  دادنشان  نتایج

وجود  یاتانول ی و فنل کل عصاره یدانیاکس ینتآ تیو ظرف یمتانول ی مده از عصارهآ بدست DPPH تیفعال نیب یدار یمعن

 .(Mole Megha et al., 2013) دارد

 Caulerpa Racemosaو همکاران انجام شد که نشان داد ماکرو جلبک  Sariniتوسط  یمطالعات ،7060سال  در

 .T دارد و قدرت کاهندگیدر   تریل یلیگرم بر م یلیم 10درصد جذب را در غلظت  نیتر شیو ب یفنول باتیترک زانیم نیباالتر

Conoides  یبازدارندگ تیخاص نیتر شیبدارای DPPH  باشد می تریل یلیگرم بر م یلیم 10در (Sarini et al., 2014.)  در

های جدا اکسیدانی و ضد سرطانی فوکوئیدانخواص آنتی ،7060و همکاران در سال  Palanisamyتوسط انجام شده  پژوهش

 ترین قدرت کاهندگی بیش اکسیدانی در خواص آنتیسنجش شد که  Sargassum Polycystumای شده از جلبک قهوه

 .(Palanisamy et al.,2017) لیتر بدست آمد میکروگرم بر میلی 6000( در غلظت ±11/10 71/0)%

مستقیم با ترکیبات  ی مختلف رابطه های عصارهقدرت کاهشی در  گفت توان یم شده ذکر یهایبررس در تامل با

با  باالترین قدرت کاهندگی است. ی ترین جذب نشان دهنده رادیکال آزاد در آن ترکیبات دارد، بطوریکه بیش ی مهارکننده

مختلف وابسته به غلظت آن است و با  ی عصاره 0توان به این نتیجه رسید که  قدرت کاهشی در می 6توجه به جدول شماره 

که بر اساس نتایج بدست آمده و اهش معنا داری در قدرت کاهشی بود، توان شاهد کمی ها عصاره ی کاهش غلظت در همه

گرم بر  میلی یک( در غلظت 000/6±631/0کلرومتانی ) دی ی میزان میانگین و انحراف معیار، قدرت کاهشی عصاره ی محاسبه

 06/0مربوط به غلظت ترین قدرت کاهشی  تر است و کم هگزانی و متانولی بیش -های کلروفرمی، ان لیتر از عصاره میلی

 یداروها دیبه تول ازیو ن ها یماریبرشد روز افزون  باشد. می( 630/0± 003/0کلرومتانی ) دی ی لیتر عصاره گرم بر میلی میلی

وجود تنوع و  ها جلبک یدانیاکس یخواص آنتاز یک طرف و در داخل کشور  تر شیب یرگذاریتاث و تر کم یجانب عوارض با دیجد

 شود.یادآور میرا تر در این زمینه  ضرورت انجام مطالعات بیشاز طرف دیگر عمان در سواحل باال  یستیز

 تقدیر و تشکر

 پژوهشنویسندگان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار جهت حمایت از 

 نمایند. حاضر در قالب طرح پژوهشی و پایان نامه کارشناسی ارشد تشکر می

 منابع 

نامه  انیپا ،"در سواحل استان هرمزگان Padinaفنل جنس  یپل باتیو ترک کیستماتیس یبررس" (6337) .ف ،یعامل جبل
 دانشگاه اصفهان. ،یشناس ستیارشد ز یکارشناس

  Cystoria Indica یدانیاکس یو آنت یضد سرطان تیفعال یبررس"( 6331). م ،یآورنام ؛ش ،یهوشمند؛ م ،یغفارع؛  ،یطاهر

 .363و  363ص ص  0، شماره 76جلد ضیف یو پژوهش یعلم ماهنامهدو  ،"سرطان کولورکتال یها سلول هیبر عل

 Gelidiella acerosaجلبک قرمز  دانیاکس یسنجش خواص آنت" (6331) .ف خورنه، یلیسه؛ ز ،یباو ع؛ ،یطاهر م؛ ،یغفار 

 .06 -66:30 یپزشک علوم دانشگاهمجله ، "سواحل چابهار
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Abstract  

Antioxidants are free radial scavengers and protect body against oxidative attack and 

antioxidant degradation of fat and protein molecules and nucleic acids. In the present study, 

antioxidant properties of brown algae, Padina tetrastromatica, collected from Oman sea, were 

investigated that extracted by methanol, chloroform, n-hexane and dichloromethane and tested 

by reduction power method. According to the results; the reduction power of dichloromethane 

extract with concentration of 1000 µg/ml (1.070±0.136) was more than the power of 

methanol, n-hexane and chloroform extract. In the other words, dichloromethane extract was 

the most powerful one which followed by chloroform extract. Whereas the minimum 

reduction power was seen in the dichloromethane extract with the concentration of 10 µg/ml 

(0.130 ± 0.003) and after in the methanol extract with the concentration of 10 µg/ml. Based on 

the results, the reduction power properties of this algae was efficient and can be the basis for 

the further studies. 

Keywords: Antioxidant properties, Padina Tetrastromatica, Reduction power, Oman Sea 
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 در پاسخ به عصاره جلبکی و کودهای ارگانیک گیاه چای ترشارزیابی رشد اولیه 
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 کیدهچ

 یستیز منشأ با هاییدکو امروزه استفاده از که ه استشد باعث هاآن تولید یباال هزینهو  شیمیایی یهادکوتاثیر زیست مخرب

به منظور ارزیابی تاثیر عصاره جلبکی و کود تجاری جلبکی بر فاکتورهای رشد رویشی چای  لذا. دگیر ارقر یدـج هـتوج ردمو

. تیمارها شامل شدانجام  تکرار به صورت گلدانی 3با  تصادفی کامالً طرح قالب در آزمایش این .صورت گرفتترش تحقیقی 

 155، 25، 22مختلف عصاره آبی جلبک)های  درصد(، غلظت 155، 25، 22اسپری غلظتهای مختلف عصاره الکلی جلبک )

بر اساس نتایج بدست  ( و شاهد )محلول پاشی با آب مقطر( بودند.52/5(، کود جامد جلبکی)2/5کود مایع جلبکی ) درصد(،

های باالتر بطور قابل  عصاره آبی جلبک در غلظت .آمده عصاره الکلی تاثیر منفی بر میزان کلروفیل برگ چای ترش گذاشت

کودهای مایع و جامد تجاری که است  درحالیاین  می شود وعث افزایش میزان کلروفیل و سایر فاکتورهای رشد توجهی با

 تاثیر کمتری نسبت به عصاره آبی جلبکی نشان دادند.

 .،کشاورزی، کود آلی، رشد رویشیگیاه داروییعصاره جلبک،  :کلیدی کلمات

 مقدمه

هوا و  شیمیایی در تولید محصوالت کشاورزی، سالمت خاک، آب، یکودهارویه مصرف  در سال های اخیر، افزایش بی

وجود  بشر به زیست جهانی و سالمت نگرانیهای روزافزونی را برای محیط همچنین محصوالت تولیدی را به خطر ا نداخته و

معضالت مذکور در  قابله باسازگار جهت م ارگانیک و توسعه کشاورزی پایدار و بوم آورده است. در همین راستا، بحث کشاورزی

 منافعاز  شیمیایی یاـهدکو اـب هـمقایسدر  اـهدکو هـگون نـیا .فزاینده ای یافته است سراسر جهان مطرح شده و اهمیت

 ه،گیا یهازنیا تأمین خاطر به فقط هـن تیـیسز أـمنش اـب دکو همیتا وزهمر. اندرداری برخوـناوافر یـیستمحیطو ز دیقتصاا

و در  ورزیاــکش توالــمحص تــکیفی دوــبهب  هـبو  انندـسر یـنم سیبآ یستزمحیط به هاآن دبررکا که جهتاز آن  بلکه

  هـب اییـیدر یجلبکهااز  دهستفاا خیرا یهالند. سارداربرخوویژه ای  توجهاز  ،میکنند کمک نکنندگافمصر سالمت هــنتیج

 بجذدر  اـهآن  یاالـب ناییاتو دکو انعنو به جلبکهااز  دهستفاا تـعل رینـت مـمه. ستا دهکر اپیدرواج  شیمیایی دکو یاـج

آب را  یهالمولکو نددرقا هـک ستا یپلیمر تترکیبا یباال صددر شتندا سطهوا هـب یـیژگو نـی. اتـسآن ا ارینگهدآب و 

 نگیاها زنیا که جلبکهادر  دموجو معدنی  تاـترکیبو  حمالا یباال صددر همچنین ،ینددرآ ایلهژ تـحال هـبو  دهوـنم بجذ

از خواص مفید کاربرد  .دارد ییابسز نقش کخا یحاصلخیز در هـک تـسا یرـیگد مـمه یـیژگو ،دـمیکنن تأمینرا  حمالا به
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جلبک ها عالوه بر دارا بودن ازت و عناصر معدنی باال، دارا بودن هورمون های تنظیم کننده رشد در این گیاهان است که برای 

دانه و افزایش مقاومت نسبت به سرما و آفات اشاره کرد. وجود ترکیبات هورمونی چون  جوانه زنیتوان به افزایش نمونه می

. (Jannin et al., 2013)های قهوه ای به اثبات رسیده استاکسین، جیبرلین، فنیل استیک اسید و سیتوکنین در جلبک

از جمله سودمندی  .افزایش میزان تولید سیب زمینی می شود گذاری درجلبک ها سبب تاثیر وجود هورمون سیتوکنین در

زنی بهتر و سریع  رشد و گسترش بیشتر ریشه ها، جوانه حاصل از استفاده از کود جلبک دریایی در کشاورزی می توان به های

ومت گیاهان در مقابل محصوالت، افزایش توان و مقا ها و افزایش عمر پس از برداشتبه تأخیر انداختن پیری میوه تر بذرها،

 های خزه، علف و جلبک دریایی،امروزه، انواعی از گو نه. زنده و غیرزنده و افزایش کمیت و کیفیت میوهها اشاره کرد تنشهای

 اند، به علت دارا بودن شماری از ترکیبات مورد توجه قرار گرفته عالوه بر اینکه به عنوان یک منبع غذای طبیعی برای انسان ها

 .Spann and Little)کشاورزی نیز ا ستفاده می شوند کننده رشد گیاهی، به طور وسیعی در تولید محصوالت تحریک

، گیاهی Malvaceae از خانواده Hibiscus sabdarifa و نام علمی Roselle با نام انگلیسییا چای مکی چای ترش  .(2011

. بهترین رشد آن در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر دیده میشود .ساله یا چندساله درختچه ای و بومی آفریقاست علفی یک

فشار خون و نیز باعث یکی از گیاهان دارویی مناسب با شرایط اقلیمی هرمزگان می باشد ازجمله خواص دارویی آن،کاهش 

بر اعصاب  .دکن کلسترول و اختالالت کبدی و صفرا را به خوبی کنترل می.بدن را خنک میکند .رقیق و تصفیه خون میشود

 .(Mozaffari-Khosravi et al,. 2009)ستد و بسیار آرام بخش اگذار تاثیر می

 مواد و روش ها

از  گیاه چای ترشبذر شد.  منجاا زبا محیطدر  نیاگلد کشت رتصو به ارتکر سه با فیدتصا کامالً حرـط رتصو بهآزمایشی 

شرکت پاکان بذر اصفهان خریداری گردید. بذرها در کیسه های پالستیکی کشت شده و بعد از جوانه زنی، به طول حدود ده 

درصد(، 155، 25، 22روز انجام گرفت. تیمارها شامل عصاره الکلی جلبک ) 52سانتی متر، محلول پاشی بطور هفتگی به مدت 

کود مایع جلبکی از  و درصد( 52/5جامد جلبکی از شرکت تجارت طالیی) درصد(، کود155، 25، 22عصاره آبی جلبک )

ها از خاک خارج و بررسی خصوصیات مختلف مانند طول و قطر ساقه، درصد( بودند. سپس نهال 2/5شرکت تجارت طالیی)

با استفاده از  ها برگ عرض و طول برگ، وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن تر و خشک ریشه مورد ارزیابی قرار گرفت. کلروفیل

 گیری شد.اندازه  spadدستگاه 

 

 نتایج

درصد( مشاهده شد. بیشترین  155یج بدست آمده بیشترین میزان عرض و طول برگ در تیمار عصاره آبی جلبک )ابراساس نت

نشان دادند. گرچه درصد( مشاهده شد و سایر تیمارها نیز تفاوت معنی داری با شاهد 22طول ساقه در عصاره الکلی جلبک )

تیمارها باعث افزایش قطر ساقه گیاه شدند اما تفاوت معنی داری با شاهد نشان ندادند. باالترین غلظت عصاره آبی جلبک 

 بیشترین وزن تر و خشگ اندام هوایی را نشان دادند. درحالیکه کودهای تجاری تفاوت معنی داری با شاهد نشان ندادند.
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 میزان کلروفیل برگ چای ترشتاثیر عصاره جلبکی و کودهای جلبکی تجاری بر  :1شکل 
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0.14c 0.74b 0.4c 2.7c 3ab 15c 3bc 2.5b 25 عصاره ابی جلبک درصد 

0.12d 0.88ab 0.4c 2.8c 2.3b 16.5b 3.4b 2.4b  50درصد  

0.27a 1.1a 0.8a 4.8a 2.3b 14c 4.4a 3.4a 100 درصد  
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0.09e 0.55c 0.2d 2cd 3ab 18.5ab 2.5c 2.3bc  کود مایع جلبکی 
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 و نتیجه گیری  بحث

 ارپایدو  گانیکار ورزیکشادر  دهستفاا ایبرآن  یناییهااتو به توجه با یاییدر جلبک رهعصااز  دهستفاا خیرا یهالسادر 

 رـمنج د،وـک انعنو به یاییدر یجلبکهااز  دهستفاا که ستداده ا ننشا دییاز تتحقیقا آورده است.ست دبه خاصی محبوبیت

ای به قهوه جلبک درصدعصاره 15 دادند کاربرد نشان ( نتایج1332. غفاری زاده و همکاران )ددمیگر هگیا شدر یشازـفا هـب

 پروتئین، کربوهیدرات، فتوسنتزی، هایرنگدانه محتوای برگ، سطح میزان نیتروژن بیشترین هکتار در کیلوگرم 35همراه 

)  و همکاران Zodapeتوسط   شده انجام مطالعات .شد در گیاه گندم حاصل کل برداشت شاخص و سنبله طول بوته، ارتفاع

باعث افزایش کیفیت و عملکرد  Kappaphycus alvareziiبرگی عصاره جلبک قرمز  افشانه کاربرد که داد نشان(  2511

( در بررسی تاثیرکودهای جلبکی و حاوی اسیدهای امینه در 1332گوجه فرنگی نسبت به شاهد گردید. جوانمردی و ستار )

هرچه  گو جه فرنگی نیز بر نحوه واکنش گیاه به کود تأثیر گذار است نوع رقمپنج رقم مختلف گوجه فرنگی، گزارش کردند که 

بودن اندازه میوه در ارقام مختلف، واکنش  بزرگتر. عملکرد کل گیاه کمتر تحت تأثیر قرار می گیرد کوچکتر باشداندازه میوه 

و همکاران  Sivasangari .دنبال داشت عملکرد نسبت به کاربرد کودهای حاوی اسیدآمینه و جلبک بیشتری را از نظر

 میزان در دارمعنی افزایش موجب   Stoechospermum marginatumای قهوه عصاره جلبک کاربرد کردند مشاهده (2515)

و  Janninشد.  شاهد به نسبت لوبیا گیاه بهبود عملکرد و پروتئین و فتوسنتزی هایرنگدانه میزان سطح برگ، بوته، ارتفاع

 جلبک رهاـعصدر  اـمینهآپلی حتیو  متیونین ،لیآ یسیدهاا رـنظی لیآ یهالمولکو راظهار داشتند حضو (2513همکاران )

برخی مطالعات  .دارد پیرا در  رشد بیشترو  هدـش هالمولکو ینا به لتصاا دنی بوسیلهـمع ادوـم بذـج یشازـفا موجب یاییدر

 ،مینهآ یسیدهاا ،فرعیو  صلیا یمغذ ادموافزایش رشد و عملکرد را در گیاهان تحت تاثیر کودهای جلبکی را به دلیل وجود 

با توجه به تحقیقات اندک در این زمینه  .دانند میسید ابسزیکو آ کسینا ،سیتوکنین مانند شدر یهانمورهو ،یتامینهاو

 همچنان نیاز به تحقیقات بیشتر بر روی انواع مختلف گیاهان می باشد.
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Abstract  

The impact of bio-degraded chemicals fertilizers and the high cost of their production has 

made the use of biodegradable fertilizers to be taken seriously today. Therefore, in order to 

evaluate the effect of algal extract and commercial alga fertilizer on vegetative growth factors 

of Roselle, a study was conducted. This experiment was conducted in a completely 

randomized design with 3 replications in a pot. Treatments included different concentrations 

of algal alcohol extract (25, 50, 100%), various concentrations of algae aqueous extract (25, 

50, 100%), algae liquid fertilizer (0.5), solid algal fertilizer (0.05) and control (sprayed with 

distilled water). Based on the results, alcoholic extract had a negative effect on leaf 

chlorophyll content. While the aqueous extract of algae at higher concentrations significantly 

increased chlorophyll content and other growth factors. Liquid and solid commercial 

fertilizers showed a lower effect rather than aqueous extracts. 

Keywords: Algae extract, agriculture, vegetative growth, medicinal plant, organic 

fertilizer. 
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 های آفتابگردان زینتی بر رشد اولیه نهال جلبکیو کودهای تجاری تاثیر عصاره 

 2مبارکه اسماعیلی مسعود ،*1سمیه رستگار

 .دانشگاه هرمزگان ،منابع طبیعی دانشکده کشاورزی ،گروه باغبانی 1

 ، دانشگاه هرمزگان.موزشی مینابآمجتمع  ،باغبانیدانشجوی 2

*
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 کیدهچ

امروزه استفاده از کودها با منشا زیستی به خاطر عدم تاثیر مخرب بر محیط زیست و سالمت بشر و از طرفی بهبود کیفیت 

آبی و الکلی جلبک و کودهای تجاری جلبکی بر محصوالت کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. در این تحقیق تاثیر عصاره 

 تکرار به صورت گلدانی 3با  تصادفی کامالً طرح قالب در آزمایش این رشد اولیه گل آفتابگردان زینتی مورد بررسی قرار گرفت.

ه های مختلف عصار درصد(، غلظت 155، 25، 22انجام گرفت. تیمارها شامل اسپری غلظتهای مختلف عصاره الکلی جلبک )

( و شاهد )محلول پاشی با آب مقطر( 52/5(، کود جامد جلبکی)2/5کود مایع جلبکی ) درصد(، 155، 25، 22) آبی جلبک

های تجاری جلبکی بیشترین تاثیر بر افزایش کلروفیل برگ را نشان دادند. به طور کلی بودند. بر اساس نتایج بدست آمده کود

های باالتر عصاره الکلی تاثیر منفی  مثبتی در بهبود رشد گیاه نشان داد. غلظت عصاره آبی جلبک نسبت به عصاره الکلی نقش

بر رشد گیاه داشت. کود مایع تجاری نیز نسبت به کود جامد تجاری تاثیر مثبت تری بر فاکتورهای مختلف رشد گیاه نشان 

 داد.

 ، رشد رویشی،کشاورزی، کود آلیگیاه زینتیعصاره جلبک،  :کلیدی کلمات

 مقدمه

گردد که برای اولین بار بوسیله ساحل نشینان جلبک های قهوه ای مورد ها بعنوان کود به قرن نوزده بر میاستفاده از جلبک

بخاطر دارا بودن میزان باالی فیبر مهمی همچنین استفاده قرار گرفت. جلبک ها بخاطر دارا بودن مواد معدنی و عناصر کمیاب 

افزایش محصول،  نوع کودها دراز استفاده از این امروزه گزارشات مختلفی وبت دارند. در نرم کردن بافت خاک و حفظ رط

در زنی بذر و مقاومت در مقابل یخ زدگی افزایش جذب مواد غذایی خاک، افزایش مقاومت به آفات خاص، افزایش جوانه

ها از اهمیت نوع سبز مایل به آبی آنها از میان جلبک .(Norrie and Keathley, 2006) محصوالت باغی گزارش شده است

های دریایی به علت داشتن فسفر، باشند. جلبکبیشتری برخوردارند. زیرا آن ها قادر به تثبیت نیتروژن اتمسفر به بدنه خود می

ند. برخی از گیرپتاسیم و برخی از عناصر کم مقدار در بسیاری از مناطق ساحلی به عنوان کود بیولوژیکی مورد استفاده قرار می 

هم چنین گزارش شده است که  گیرد.مورد استفاده قرار میخیزی خاک مواد آلی برای حاصلدر ترکیب با دیگر این جلبک ها 

دادن کود جلبکی به مزارع سیب زمینی باعث می شود قدرت مقابله این گیاه در مقابل بیماری قارچی افزایش یافته و نسبت 

در مورد گوجه فرنگی دادن کود  .(Haider et al., 2012)یچ خوردگی برگ مقاومت پیدا کنندبه بیماری های ویروسی چون پ

 .Crouch and Staden)جلبکی سبب افزایش دوره میوه دهی گوجه فرنگی شده و زمین را از وجود شته ها عاری می سازد
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میزان کرم خوردگی می شود. افزایش در مورد محصوالت باغی چون سیب، خیار و گل های زینتی نیز سبب کاهش (. 1992

مقاومت سرمایی و عمر پوسته میوه جاتی مانند گوجه فرنگی، کرفس، مرکبات و هلو نیز از دیگر ویژگی های و ارزش های 

کاربردی کودهای جلبکی است. هلو های اسپری شده با کودهای جلبکی عمر پوسته میوه آن ها چهار برابر افزایش نشان می 

مشابهی نیز بر سیب، زردآلو و پرتقال دارد. در مجموع افزایش کودهای جلبکی به خاک های ماسه ای و گچی به  دهد و اثرات

 های خزه، علف وامروزه، انواعی از گو نه (.Arioli et al., 2015)میزان زیاد، کیفیت و حاصل خیزی خاک را افزایش می دهند

اند، به علت دارا بودن مورد توجه قرار گرفته هاع غذای طبیعی برای انسانعالوه بر اینکه به عنوان یک منب ،جلبک دریایی

آفتابگردان  .کشاورزی نیز استفاده می شوند تحریک کننده رشد گیاهی، به طور وسیعی در تولید محصوالت شماری از ترکیبات

سازگار با شرایط آب و هوایی بندرعباس می باشد. خشکی خاک  زینتی یکی از گیاهان زینتی است که به دلیل تحمل گرما و

این تحقیق به منظور بررسی استفاده از کودهای جلبکی و عصاره آبی و الکلی جلبکی در افزایش رشد اولیه گیاه آفتابگردان 

 زینتی انجام گرفت. 

 مواد و روش ها

بذر گل شد.  منجاا زبا محیطدر  نیاگلد کشت رتصو به ارتکر سه با فیدتصا کامالً حرـط بـقالدر  یلرفاکتو رتصو به

آفتابگردان زینتی از شرکت پاکان بذر اصفهان خریداری گردید. بذرها در کیسه های پالستیکی کشت شده و بعد از جوانه زنی، 

 ،22)روز انجام گرفت. تیمارها شامل عصاره الکلی جلبک  52به طول حدود ده سانتی متر، محلول پاشی بطور هفتگی به مدت 

درصد(، کود مایع  52/5درصد(، کود جامد جلبکی از شرکت تجارت طالیی) 155،25 ،22درصد(، عصاره آبی جلبک ) 155،25

ها از خاک خارج و بررسی خصوصیات مختلف مانند طول و قطر درصد( بودند. سپس نهال 2/5جلبکی از شرکت تجارت طالیی)

ایی، وزن تر و خشک ریشه مورد ارزیابی قرار گرفت. کلروفیل با استفاده از ساقه، عرض و طول برگ، وزن تر و خشک اندام هو

 گیری شد.اندازه  spadدستگاه 

 نتایج

عصاره آبی تاثیر قابل توجهی در افزایش عرض و طول برگ آفتابگردان نشان داد. کود  مشاهده میشود 1همانطور که در جدول

د. طول و قطر ساقه نیز بطور قابل توجهی تحت تاثیر تیمارهای جلبکی قرار مایع نسبت به کود جامد تاثیری بیشتری نشان دا

 22درصد( و بیشترین قطر ساقه در تیمار عصاره الکلی )155گرفتند. بطوریکه بیشترین طول ساقه در تیمار عصاره آبی )

شک ریشه نیز افزایش قابل درصد( مشاهده شد. بیشترین وزن تر اندام هوایی نیز در این تیمار مشاهده شد. وزن تر و خ

توجهی در استفاده از تیمارهای جلبکی نشان دادند. بیشترین وزن تر ریشه در تیمار کود مایع جلبکی و بیشترین وزن خشک 

ریشه در تیمار عصاره الکلی جلبک مشاهده شد. میزان کلروفیل نیز تحت تاثیر تیمارهای جلبکی افزایش یافت بطوریکه 

درصد و شاهد در یک سطح  155ل در تیمارکود جلبکی مایع مشاهده شد. درحالیکه تیمارعصاره الکلی بیشترین سطح کلروفی

 آماری قرار گرفتند.
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تاثیر عصاره های الکلی و آبی و کودهای جامد و مایع جلبکی در برخی فاکتورهای رشد دانهال آفتابگردان زینتی :1جدول  

وزن خشک 

 ریشه

وزن تر 

 ریشه

وزن خشک 

هواییاندام   

وزن تر اندام 

 هوایی

قطر 

 ساقه

 طول برگ طول ساقه

cm 

عرض 

 برگ

ها غلظت  تیمارها 

0.28c 1.5b 1.5c 13b 4bc 50c 4c 1.6
bc

 شاهد  

 
0.38b 2.7ab 3ab 15.2a 6a 58b 5b 1.9b 25 عصاره الکلی  درصد

 جلبک
0.28c 1.2c 0.54d 9c 4.5b 47c 3.9c 1.8b 50 درصد  

0.26c 1.48bc 0.83d 9c 4.5b 36d 3.3c 1.2c 100 درصد  

          
0.3bc 1.3c 2b 10c 5ab 56b 5b 1.8b 25 عصاره آبی جلبک درصد 

0. 38b 1.2c 2.5b 11.5b 4.5b 55b 5.4a 2.4a 50 درصد  

0.27c 1.8b 3.4a 15a 4.5b 91a 5b 2.5a 100 درصد  

          
0.43a 2.3a 1.37c 12.2b 4bc 45.5bc 4c 1.6bc  کود جامد جلبکی 
0.44a 3.3a 1.8c 13.5b 5ab 58.5b 5b 2ab  کود مایع جلبکی 

 

 

 تاثیر عصاره و کودهای مختلف جلبکی بر میزان کلروفیل برگ آفتابگردان زینتی :1شکل

 نتیجه گیری و  بحث

بطور کلی استفاده از تیمارهای جلبکی بجز عصاره الکلی تاثیر قابل توجهی در خصوصیات رشدی گیاه آفتابگردان زینتی نشان 

داد. کود مایع تجاری نسبت به کود جامد نیز تاثیر بیشتری در افزایش فاکتورهای رشدی گیاه نشان دادند. عصاره جلبکی در 

باالتر باعث سوختگی برگها و کاهش رشد گیاه شد. اثرات مفید عصاره جلبکی در  حداقل غلظت موثر بود اما در غلظتهای

 ،بوته عتفاار یشافزا در یاییدر جلبک هرعصااز  دهستفاا هشیوپژدر افزایش میزان رشد در گیاهان مختلفی گزارش شده است. 
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 و Sivakumar . مشاهدات(Sunarpi et al., 2010) ه استشدگزارش  برنج یشهو ر ساقهوزن  ،پنجه ادتعد گ،بر ادتعد

(2014) Selvam یاـههزـنگیر انزـمی گ،بر سطح ه،گیا عتفاار یشافزا جلبکی موجب رهائین عصاـپ یاـهتـغلظنشان داد که 

گزارش شده است که کاربرد د. ـش شاهد به نسبت بادام زمینی هاـگی دعملکر دبهبوو  تئینوپر رات،دـکربوهی، ینتزـفتوس

 Vijayanand)شود می هاـگی تئینورـپو  راتکربوهید ،باعث افزایش کلروفیل Cluster beanای در گیاه قهوه عصاره جلبک

et al. 2014). های رشدی حضور تنظیم کننده تحقیقات نشان داده اند که تاثیر مثبت عصاره جلبکی بر افزایش رشد به

با توجه به نقش اتم  Thambiraj et al., 2012).) مربوط می باشد همچون استیک اسید )اکسین(، جیبرلین، کینتین و زآتین

در  دموجو منیزیم عنصر نیاوافر، افزایش میزان کلروفیل گیاه به فیلهاوکلر فیرینرپوای  هــحلق ناختماــسمنیزیوم در 

در نتیجه  یفتوسنتز ینههاانگدر یشافزابرخی دیگر (. Vijayanand et al. 2014) ستا هشدداده  جلبکی نسبت رهعصا

از  یشــب اــائینهــبت. گزارش کردند اییــیدرک ـجلب رهاـعصدر  اـهائینـبت رحضو لیلد بهاستفاده از عصاره های جلبکی را 

سیبی و (. Blunden et al.,1996) کنندها جلوگیری میآن، بـتخریاز  نقش داشته باشند،نه انگدر نتزــسدر  هــکآن

و رشد ریشه را تحت اثر قرار داده  عصاره جلبک دریایی مانند یک محرک رشد عمل نموده( گزارش کردند که 1332همکاران )

اندامهای هوایی گیاه گلرنگ نیز اثر مثبت  شود که بهبود در رشد ریشه، برو موجب افزایش گستردگی و رشد بهتر آن می

 .شودمیگذاشته و موجب افزایش توسعه آنها 
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Abstract  

Today, the use of bio-fertilizers is of particular importance, because of the non-destructive 

impact on the environment and human health, and on the other hand, the improvement of the 

quality of agricultural products. In this research, the effect of aqueous and alcoholic extracts 

of algae and commercial algae fertilizers on the early growth of ornamental sunflower was 

studied. This experiment was conducted in a completely randomized design with 3 

replications in a pot. Treatments included different concentrations of algal alcohol extract 

(25, 50, 100%), various concentrations of algae aqueous extract (25, 50, 100%), algae liquid 

fertilizer (0.5), solid algal fertilizer (0.05) and control (Sprayed with distilled water). Based 

on the results, the algae commercial fertilizers showed the greatest effect on leaf chlorophyll 

content. In general, aqueous extract of algae has a positive role in improving plant growth in 

comparison with alcoholic extract. High concentrations of alcoholic extract had a negative 

effect on plant growth. Generally, Commercial liquid fertilizer showed a more positive effect 

on different growth factors than commercial solid fertilizer.  
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 چکیده

لذا جستجو برای یافتن ترکیبات طبیعی با خواص ضدد سدرطان از    های کشنده و شایع در جهان است، امروزه سرطان از بیماری

باشند که تحقیقدات وسدیعی در    دریایی میهای دریایی از منابع با ارزش در حوزه زیست فناوری  باشد. جلبک تحقیقات مهم می

کسدیک و پپوپتدوزی    دهندد. در ایدن تحقیده بده بررسدی خدواص سیتوتو       حوزه ترکیبات ضد سرطان را به خود اختصاص مدی 

هدای سدرطانی    کشت سدلول های سرطانی کولورکتال پرداخته شد.  علیه سلول Codium geppiiجلبک دریایی های پلی  عصاره

بدرای سدنج      MTTاز روشروز انجام شدد.   2به همراه پن استرپ و پنیسیلین به مدت  RPMIکولورکتال در محیط کشت 

میزان سیتوتوکسیک عصاره و از فلوسایتومتری برای بررسی خواص پپوپتوزی  استفاده شد. عملکرد عصاره وابسدته بده ظل دت    

تدرین خدواص سدمیت سدلول را نشدان داد. حدداکلر فعالیدت         صداره متدانولی بدی    لیتر ع میکروگرم در میلی 1111بود. ظل ت 

هدای متتلدا اگدر چده فعالیدت سیتوتوکسدیک و        عصارهدرصد سنج  شد. نتایج نشان داد که  5/4پپوپتوتیک عصاره متانولی 

فعدال عصداره بده میدزان     پپوپتوتیک اندکی نشان دادند اما به دلیل عملکرد ملبت عصاره شاید با شناسایی و تتلدی  ترکیبدات   

 باالتری از خواص ضد سرطان دست یافت. مطالعات بیشتر در این زمینه نیاز است.

 کسیک، پپوپتوز، ضد سرطانو: جلبک دریایی، کولورکتال، سیتوتکلیدی کلمات

 

 مقدمه 

تدرین نقداس سدودپور صدنعت      های خوراکی و استتراج ترکیباتی مانند پگار، پلژینات، کارپژیندان از مهدم   کشت و پرورش جلبک

های اخیر مطالعه از سطح این بسپارهای ارزشمند فراتر رفتده و بده    (. در سالKanjana et al., 2011است ) های دریایی جلبک

 باکتریدایی، ضدد   های دریایی دارای خواص ضد اکسیدانی، ضد تومور، ضد سرطانی، ضدد  مطالعات دارویی وارد شده است. جلبک

اثدرات ضدد سدرطانی    امدروزه  (. Kanjana et al., 2011; Rajasulochana et al., 2009باشدند )  ویروسدی مدی   قارچی و ضد

اند که مواد زیسدت فعدال از    های دریایی مطالعات متعددی را به خود اختصاص داده است. بسیاری از تحقیقات نشان داده جلبک

اسدیدهای چدرغ ظیدر اشدبات و ترکیبدات فندولی دارای فعالیدت        هدا،   ، اسدترول stypoldioneهدا،   هدا، تدرپن   جمله: فوکوئیددان 

های موجود، بی  از ده عامل ضد تومور جدیدد از   (. طبه یافتهSynytsya et al.,2010باشند ) سیتوتوکسیک و ضد سرطان می

-TZT ندد  مان dolastatinو همچنین مشتقات  bryostatin ،aplidineمنابع دریایی بصورت تجربی شناسایی شده که شامل: 

هدا، کداروتن و اسدتروئیدها از     ها مانندد: بروموفندول   (. برخی از متابولیتSong et al., 2008) باشند می LU111101 و  1121

 Xuهای سرطانی به اثبات رسدیده اسدت )   ها در برابر سلول اند و فعالیت پن سازی شده های دریایی جدا و خال  بعضی از جلبک

et al., 2004.) 



گاه رهزمگان – 6021ماه  بهمن 03و  92  دانش   

 
 

 

 

ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری  

عامدل   های قلبی و عروقی دومین سر جهان است و پ  از بیماری های منجر به مرگ در سرتا از علت سرطان یکی  

هدا( مدرگ    % از کل مرگ1میلیون نفر )حدود  6/1سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد که  شایع در کشورهای توسعه یافته است.

سرطانی در کشورهایی با درپمد پایین و متوسط اتفدا   های  % از کل مرگ11و حدود  هثبت شد 2112ناشی از سرطان در سال 

)گزارش کشوری  میلیون نفر برسد 1/11به بی  از  2111های حاصل از سرطان تا سال  افتد. همچنین برپورد شده که مرگ می

 (.1122 ثبت موارد سرطانی،

بع ظنی دریایی اسدت. خدط   کشور ایران در شمال ظرغ اقیانوس هند واقع شده و در سواحل جنوبی خود دارای منا 

اسدتان سداحلی از ظدرغ بده شدر  وجدود دارد:        4باشد و  کیلومتر می 1261ساحلی ایران در خلیج فارس و دریای عمان حدود 

استان خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان. مناطه ساحلی در جنوغ کشور ایران، شرایط بسیار خوبی را جهدت  

تدرین سدواحل از ن در     سواحل دریای عمان یکی از ظنی (.,.Mosaddegh et al 2014کنند ) اهم میهای دریایی فر رشد جلبک

موجدود در ایدن    Codium geppiiهدای جلبدک    لذا در تحقیه حاضر به بررسی خواص ضد سرطانی عصداره رشد جلبکی است. 

 سواحل و شناسایی اثر پپوپتوزی  پن پرداخته شد.

 ها مواد و روش

 MTTو تست  کشت سلولی

  T25در فالسدک   RPMI-1640( خریداری شد و در محدیط کشدت   NCBIهای سلولی مورد مطالعه از بانک سلولی ایران ) رده

% سرم جنین گاوی و محیط کشت حاوی انسدولین، گلوتدامین، سددیم پیدرووات، پندی سدیلین و استرپتومایسدن در        11دارای 

تست از پلیت  MTTبرای  و پاساژ داده شد. کشتساعت  42به مدت % 5کربن  گراد و جو دی اکسید درجه سانتی 11انکوباتور 

 211از ردیدا اول   6wellدر  خانه استفاده شد که در ایدن پزمدای  از هدر یدک پلیدت بدرای دو عصداره اسدتفاده گردیدد.          06

اضدافه گردیدد،    DMEMمیکرولیتر محدیط   6well 111میکرولیتر عصاره خال  اضافه شد و به سه ردیا بعدی در هر ردیا 

میکرولیتدر   111 چاهکهای سرطانی کورکتال به هر  تست روی سلول MTTجهت رقیه شد.  2/1سپ  عصاره خال  تا رقت 

خانه از ردیا اول  4ها خارج و به  ساعت محیط رویی سلول 24قرار گرفت. بعد از  CO2ساعت در انکوباتور  24سلول اضافه شد.

رقیه شد.  64/1اضافه و تا رقت   RPMIمیکرولیتر محیط  111های بعدی  اضافه شد و به ردیامیکرولیتر عصاره خال    211

رقیه شد.  64/1تا کشت خال  در خانه اول ریتته و با محیط  PBSمیکرولیتر  211استفاده گردید و  PBSگروه کنترل از  در

 4الی  1 اضافه و  MTTمیکرولیتر رنگ  well 21هر  ساعت به 24ساعت در انکوباتور قرار گرفت و بعد از  24ها به مدت  پلیت

بدا   1111دقیقده و در دور   1مددت  ه گدراد بد   درجده سدانتی   4ها در دمای  ساعت در انکوباتور قرار گرفت. بعد از این مدت پلیت

ها در فویدل   یتاضافه و پل  DMSOمیکرولیتر 111ها  چاهکسانترفیوژ یتچالدار سانترفیوژ شد. بعد مواد رویی تتلیه و به همه 

 با الیزاریدر قرائت شد. 611دقیقه در شیکر قرار گرفت. جذغ در طول موج  21پلومینیومی پوشیده شد. سپ  به مدت 

آپوپتوزیستست   

-Phosphatidyl serine detection IQPانجام شد. طبه دستور کیت  PI و رنگ Annexinv-fitc تشتی  پپوپتوزیز با

116F  سلول استفاده شد و به همان روشی که در تست  10 ×3 5خانه و تعداد  24های ساخت کشور هلند از پلیتMTT 

بار با بافر کلسیم  2تیمار و  EDTA-TRIPSINساعت با  42ها پ  از در پلیت کشت داده شد. سپ  سلول ها شد سلولبیان

دقیقه در تاریکی و روی یخ انکوبه  21یکرولیتر سلول متلوس ، م 111را با  v Annexinمیکرولیتر از  11شستشو شد. سپ  

دقیقه در تاریکی روی یخ انکوبه  11( به پن اضافه و PIمیکرولیتر رنگ پروپیدیوم یدید ) 11ها شسته و شد، سپ  سلول

لیه شده بودند فقط رنگ هایی که دچار پپوپتوز اوها با دستگاه فلوسایتومتری پنالیز شدند. در این روش سلولگردید و نمونه
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Annexin v  ها اندکی نفوذپذیر شده با دو رنگ هایی که دچار پپوپتوز ثانویه شدند و دیواره سلولی پن را گرفتند و سلول

Annexin v  و رنگPI هایی که نکروز شده فقط رنگ رنگ شده و سلولPI  را بتود گرفتند و هر کدام درplot  فلوسیتومتری

 .(Manilal et al., 2009)های متتلا سلولی جدا شدند  جداگانه قرار گرفته و به این ترتیب دسته

 آنالیز آماری

اختالفات میانگین استفاده  یاز پنالیز واریان  یک طرفه جهت بررسی اختالفات استفاده شد. از پزمون تعقیبی توکی برای بررس

 استفاده شد. 5نسته  Graphpad prismشد. از نرم افزار 

 

 و بحث نتایج

 1در جددول    C. geppii  هدای جلبدک   های متفداوت عصداره   های سرطانی کورکتال در مواجهه با ظل ت سلول مانی درصد زنده

تدرین   های سرطانی داشت. سه عصاره دیگدر کدم   ترین اثر را بر مرگ سلول پورده شده است. بر اساس جدول عصاره متانولی بی 

هدای   ترین اثر را نسبت بده کنتدرل و ظل دت    لیتر عصاره متانولی بی  میکروگرم در میلی 1111نشان دادند. میزان ظل ت  اثر را

 <15/1)ندد  دداری را نسبت به یکددیگر نشدان ندا   ها در این ظل ت اختالف معنی (. دیگر عصارهp<15/1) کمتر عصاره نشان داد

pمیکروگرم  251های سرطانی افزای  یافت. ظل ت  مانی سلول زنده ،در فاز محلول ها با کاه  ظل ت عصاره (. در تمامی عصاره

 تر از پن فاقد اثر قابل توجه بود. لیتر و کم در میلی

در سداعت   42پد  از   کولورکتدال های سرطانی  علیه سلول  C. geppiجلبکمتانولی نتایج فلوسایتومتری عصاره   

میکروگدرم بدر    1644) 1لیتدر( و ظل دت    میکروگدرم بدر میلدی    1444) 2لیتر(، ظل دت   میکروگرم بر میلی 1244) 1سه ظل ت 

پورده شده است.  2های سرطانی کولورکتال در نمودار  اثر عصاره جلبک کودیوم جپی بر پپوپتوز سلولو  1در نمودار لیتر(  میلی

نکدروز اولیده نیدز دیدده      1،ابدد و در ظل دت   ی با افزای  ظل ت در زمان ثابت میزان پپوپتوزی  افدزای  مدی   1بر اساس نمودار 

 شود. می

های سالم در نمودار کنترل اثری ندارد. امدا هدیگ گونده     این در حالی است که عصاره بر وقوت پپوپتوزی  در سلول 

 بداالترین میدزان پپوپتدوزی  را    1های متتلا دیده نشدد. ظل دت    ساعت تیمار با عصاره جلبکی در ظل ت 42نکروز نهایی طی 

درصدد   5/4( اما در بهتدرین حالدت پپوپتدوزی  از    p<15/1ها و کنترل اختالف معنی داری داشت ) نشان داد که با دیگر ظل ت

 تجاوز ننمود.

 

 C. geppii  های جلبک های متفاوت عصاره های سرطانی کورکتال در مواجهه با ظل ت سلول مانی درصد زنده :1جدول 
 عصاره      

 ظل ت 

 اتیل استاتی هگزانی -ان کلروفرمی متانولی

1111 al02/1 ± 22/61  am10/1 ± 20/21 am11/1 ± 02/22 am45/0 ± 98/98 

511 bl11/1 ± 45/15 abm61/1 ± 55/21 am11/1 ± 11/20 am04/8 ± 67/98 

251 cl00/1 ± 12/26 bl12/1 ± 22/01 al14/1 ± 10/01 al98/8 ± 45/88 

125 cdl20/1 ± 00/02 bl12/1 ± 20/02 al12/1 ± 12/02 al09/8 ± 81/89 

 d11/1 ± 00/05  b22/1 ± 20/01 a11/1 ± 21/01 a68/0 ± 11/85 کنترل
دار در هر  اختالف معنی l,m,n,o,p  دار در هر ستون و حروف اختالف معنی a,b,c,d,eحروف باشد.  میانگین می ±نتایج به شکل انحراف معیار

 % می باشد.05دار در سطح احتمال  وجود حداقل یک حرف هم نام نشان دهنده عدم اختالف معنیدهد.  ردیا را نشان می
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 کنترل

 
1ظل ت   

 
2ظل ت   

 
1ظل ت   

 -محور افقی پنکسین وی، ساعت 42پ  از  کولورکتالهای سرطانی  علیه سلول  C. geppi: نتایج فلوسایتومتری عصاره جلبک  1نمودار

 ( و محور عمودی پروپیدیوم یدیدAnnexin V-FITCاف پی تی سی )

 

 

 پرداختده  C. geppiهای پلدی جلبدک دریدایی     در مطالعه حاضر به بررسی خواص سیتوتوکسیک و پپوپتوزی  عصاره

 های دریایی مناطه گرمسیری و نیمه گرمسیری جدا شده است ترکیب طبیعی از جمعیت جلبک 2411تا به امروز بی  از شد. 

(Manilal et al., 2009.)  های دریایی انجدام گرفتده    من ور تعیین ترکیبات زیست فعال حاصل از جلبک تحقیقات بسیاری به

اندد.   تومور و محرک سیستم ایمندی شناسدایی شدده    عنوان منابع ترکیبات ضد  های دریایی به های متعددی از جلبک است. گونه

، (Polyketides)باشدد: پلدی کتیددها     ترکیدب سداختاری مدی    4ها به دلیدل وجدود    فعالیت ضدتومور و سیتوتوکسیک این گونه

های سرطانی یکی از  . فعالیت در برابر سلول(Mayer & Lehmann, 2001)ها، ترکیبات حاوی نیتروژن و پلی ساکاریدها  ترپن

تومدور از خدود    ها، فعالیت سیتوتوکسیک و ضدد  شود و بسیاری از جلبک های دریایی محسوغ می های جلبک ترین شاخصه مهم

  .(Zandi, et al., 2010) اند نشان داده

هدای متتلدا    گونه جلبک دریایی )از جمله گونه 22فعالیت سیتوتوکسیک عصاره  2114همکاران در سال مصد  و  

شده از سواحل خلیج چابهار را   پوری و ...( جمع Cystoseira ،Gracilaria ،Hypnea ،Padina ،Sargassum ،Ulvaجلبک 

مورد سنج  قدرار   MTTبا استفاده از روش  MDBKو  MCF-7 ،HepG-2 ،A-549 ،HT-29الین سلولی شامل  5در برابر 

بود.  MCF-7های  دارای فعالیت سیتوتوکسیک در برابر سلول Jania adhaerensدادند. نتایج نشان داد که تنها عصاره جلبک 

 HT-29  ،MCF-7 ،HepG-2 ،A-549هدای سدلول   ک بداالتری در برابدر رده  همچنین فراکسیون کلروفرمی، اثرات سیتوتوکسی

 وKhanavi ، 2111در سدال  . (Mosaddegh, et al., 2014)در مقایسده بدا عصداره متدانولی از خدود نشدان داد        MDBKو
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 اثر عصاره جلبک کودیوم جپی بر پپوپتوز سلول های سرطانی کولورکتال. 2نمودار 



گاه رهزمگان – 6021ماه  بهمن 03و  92  دانش   

 
 

 

 

ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری  

اثدر   .myrica Cو  S. swartziiجلبک ای انجام دادند که طی پن گزارش شد دو  ای روی سه گونه جلبک قهوه مطالعه همکاران

(. Khanavi et al., 2010های سرطانی مورد مطالعه از جمله سرطان کولورکتدال داشدتند )   سیتوتوکسیک انتتابی روی سلول

روی عصداره   MTTدر مطالعه خود اثر پپوپتوزی ، ضد تکلیر و چرخه سلولی را با روش و همکاران   Namvar 2111در سال 

 ,MCF7, MDA-MB231، علیه پنج رده سدرطانی مهدم )   S. ilicifoliumو  G. corticata  ،U. faciataسه گونه جلبک 

Hela, HepG2  وHT-29ی متانولی  ( بررسی کردند که عصارهG. corticata   تدرین فعالیدت مهداری علیده رده سدلولی       بدی

MCF-7 نشان داد و  راS. ilicifolium ( در مقام بعدی بودNamvar et al, 2013).  نتایج این محققین با نتایج تحقیه حاضر

 همتوانی داشت.

از بررسدی فلوسدایتومتری اسدتفاده شدد.      MCF-7های  من ور اثبات وقوت پپوپتوزی  در سلول در تحقیه حاضر به   

هدای متتلدا متدانولی     تیمدار شدده بدا ظل دت     MCF-7های  دهنده وقوت پپوپتوزی  در سلول نتایج حاصل از این پزمون، نشان

دانشگاه زجیاندگ چدین بده اثدرات پپوپتوتیدک پلدی سداکارید         2114در پوریل باشد.  ساعت می 42های جلبکی به مدت  عصاره

و مشداهدات میکروسدکوپی    MTT Assayهای هاللوکمی پرمیلوئید بوسیله ی فورم به روی پرولیفراسیون سلولوم فوزسسارگا

های پپوپتوز شدده و افدزای    در این مشاهدات تراکم و مهاجرت کروماتین و افزای  سلول. دزمان بوو پی برد که وابسته به دوز 

هارادا و یاماشیتو متوجه فعالیدت ضدد    2112در سپتامبر تا اُکتبر سال  (.Ji et al., 2004) دیده شد /G2 Mو بالک  G2نسبت 

هدای لدوکمی انسدان    توموری پالمتیک اسید استتراج شده از جلبک قرمز به عنوان ماده سیتوتوکسیک انتتابی در درمان سلول

های  های بیشتر جهت شناسایی مکانیسم بررسی شود. های پوست زمال انسانی دیده نمیپالستشدند اما این اثرات بر روی فیبرو

تدر   هدای دقیده   رسد و تحلیل ضروری به ن ر می MCF-7های مذکور بر روی رده سلولی  احتمالی القاء پپوپتوزی  توسط عصاره

بندی باید گفت اگدر چده عصداره جلبدک      در جمعباشد.  ها می در این زمینه منوس به شناسایی ترکیبات موجود در عصاره جلبک

توان  سازی ترکیبات زیست فعال عصاره مورد ن ر می مورد مطالعه دارای خواص ضد سرطانی اندکی بود اما با شناسایی و خال 

 تری دست پیدا کرد. به نتایج ضد سرطان بی 
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Abstract 

In recent time, Cancer is the most killing disease in the world. Research in order to finding 

new anticancer agents is important. Marine Algae is one of the valuable resources in the 

marine biotechnology filed that have high portion in the anticancer research. In this research, 

Cytotoxic and apoptotic effect of marine algae Codium geppii against colorectal cancer cell 

lines investigated. Cancer cell culture conducted in the RPMI with pen strep and penicillin, 

for 2 days. The MTT test and flow-cytometry used to analysis the cytotoxic and apoptotic 

effects of the algae extracts, respectively. Results was dose dependent. The maximum 

cytotoxic effect was seen in the concentration of 1000 µg/ml methanolic extract. The 

maximum apoptotic activity of methanolic extract was 4.5%. Based on the results different 

extracts showed the little cytotoxic and apoptotic effects, but due to the activity of the extract, 

may be higher anticancer effects could be achieved by purification and recognition of the 

active compounds. More study in this filed is need.  

Keywords: Marine algae, Colorectal, Cytotoxic, Apoptosis, Anticancer    
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 چکیده

در سواحل بوشهر  عنوان پایشگر زیستی فلزات سنگینه ب Padina pavonica  بررسی قابلیت استفاده ازدر این تحقیق 

صورت گرفت.برای این منظور چهار ایستگاه هلیله ، لیان، رافائل )کشتی سوخته( و نفتکش به عنوان مناطق نمونه برداری 

انجام شد. پس از هضم نمونه  1159تابستان سالو  زمستان انتخاب شده و نمونه برداری از رسوب، جلبک و آب  در دو فصل 

 Savant AA Sigma; GBC Scientific (ت سنگین، با کمــــک دستـــگاه جذب اتمیها، بررسی میزان جذب فلزا

Equipment Ltd., Dandenong, Australia) رسوب به این ترتیب شد. میزان جذب در هر سه نمونه آب، جلبک و  انجام

نشان می داد که بیشترین میزان جذب فلز متعلق به فلز نیکل در ایستگاه هلیله و   نیکل < سرب< مس< کادمیوم< جیوه :بود

 21/6متعلق به فلز کادمیوم به میزان  BSAF همچنین بیشترین مقدار بوده است. ppm 11 /12در فصل زمستان به میزان 

 .نیکل باشد کادمیوم و بود می توان نتیجه گرفت که این جلبک می تواند شاخص جذب

 

 .BSAF ،بوشهر، فلزات سنگین، رسوب،  Padina pavonica کلیدی: کلمات

 

 مقدمه

  جاد ین انساا ن وموامحیط پیرای ها خطر مهمی برآنیش افزو اهستند ك و آب خادر گی دلوآمل امهمترین عواز سنگین ات فلز

ض عوت طبیعدر ها آنشیمیایی ت حالتنها  و شیمیایی تخریبپذیر نیستندتیسظ زالحاز سنگین ات فلز آلودگی می نماید.

اری به علت پاید .Bhosle, 2012 &(Mane ) دییمیشواغذی چرخهدر ها تجمع آنسبب ی تخریبپذیرم ین عدا .دمیشو

یست ت زمهمترین معضالاز یکی ها از آنگی حاصل دلوآمشکل اد، ین موده از استفاایش افزو اسنگین ات یست محیطی فلزز

های پایدار فلزات سنگین جزء آالینده (.Wang and Chen, 2006)سته ابی شدی آهامحیطص در به خصو، محیطی بشر

به علت سمیت و توانایی تجمع فلزات در بافت موجودات  .(De Mora et al., 2004)هستند و قابلیت تجزیه زیستی ندارند

های ماکروسکوپی به علت داشتن جلبک (.Usero et al., 2005)ت سنگین یک مشکل جدی و اساسی استزنده، آلودگی فلزا

ی غذایی و های ابتدایی زنجیرههای منحصر به فرد همچون فراوانی و گستردگی مناسب، قرار داشتن در قسمتویژگی

دلیل . (Cardwell et al., 2002)کار روندهای ساحلی بهتوانند در ارزیابی کیفی اکوسیستم همچنین کفزی و ثابت بودن، می

داشتن  از بین بردن آلودگی، فراوانی و گسترش مناسب در بسیاری از نقاط ساحلی دنیا ها دروسیع این جلبککاربرد 

یکنواخت، سرعت رشد باال و انعکاس سریع تغییرات آلودگی محیط در مقایسه با  ،ساختار ظریف، ساده از جمله مورفولوژی

روش رین ــمهمتاز ی ــیک  .(Malea et al., 2006; Dhargalkar and Verlecar, 2009) شده است ذکر موجودات دیگر
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محیط اره در همواین شاخص ها، ه ــنجا کاز آت. ـستی ایسده از شاخص های زتفاـس، انگینــسات زــی فلــسربری اــه

طی محی یمترهاراسایر پاو یست محیطی ی زاــگی هدوــلض آرــمعدر تمر ــمسرت وــه صــبو د ــندار روـت حضـیسز

ب بشمار می آیند. از جمله این مناسبسیار نگین ــسات زــگی فلدوــلآ رـنظاز ت ـیسزکیفیت محیط ن بیا، برای تندـهس

در نواحی ساحــــلی عربستان در منطقه الجبل  اشاره کرد.ایی ـین درگیاهاران و جانو، یامی توان به آب در زیستی شاخص ها

گونه این مشخــــص گردید کـــه  Padina  gymnospora نظیرهای قهوه ای  ز جلبکبا استفاده ا ،صــــورت گرفـــت

 گونهدرتحــــقیقات دیگـــری نیز دو  (Alkhalifa etal,.2012)تواند بیشترین میزان جذب فلز روی را انجام دهد  می

Padina وSargassum   شــــدندبــه عنــــوان بهترین شاخـــص های زیستــــی معــــرفی( Davis et al., 2003; 

Murphy et al., 2008; Jothinayagi and Anbazhagan, 2009 .)های جلبکی و رسوبات غلظت فلزات سنگین در گونه

در بین سایر  P.pavonicaگونه  که نشان داد ه اندرا مورد سنجش قرار داد در مناطق جزر و مدی بندر عباس و بندر لنگه

)دادالهی و ذخیره نموده اندای، بیشترین میزان غلظت فلزات مس، کادمیوم و نیکل را در خود قهوههای های جلبکگونه

توزیع و تغییرات فلزات سنگین مس، نیکل،  تحقیقی را در ارتباط با 2112و همکاران در سال  Sarasiab .(1111همکاران،

غلظت  میزان نشان دادند کهانجام داده و های اروند رود در خلیج فارس حی نمونهطسرب و جیوه در رسوبات س ،کادمیوم

با استفاده از سنجش میزان فلزات نیکل، سرب،  حاضر در پژوهشو مناطق مختلف، متفاوت است.  در فصولفلزات سنگین 

جلبک توانایی این در دو فصل تابستان و زمستان، ، رسوب و آب منطقه ساحلی بوشهر، P.pavonica مس و جیوه در جلبک

 . ه شدمورد بررسی قرار گرفتبه عنوان پایشگر زیستی 

 مواد و روش ها  

 . نمونه برداری در دو فصل زمستان و تابستاناستموقعیت ایستگاه های نمونه برداری نشان داده شده  1در جدول شماره  

جمع آوری و به ظروف پلی  ،از طریق دست ،کاملدر زمان جزر نمونه های جلبکی  و از چهار ایستگاه انجام شد. 1159 سال

میلی لیتر اسید  9میلی لیتر اسید نیتریک و  11با افزودن نمونه های جلبک را خشک کرده، پس از آن،  دند.شاتیلنی منتقل 

میلی لیتر اسید  11پرکلریک ، هضم آنها صورت می پذیرد. نمونه های رسوب را نیز پس از خشک کردن وافزودن 

   .(Abdallah et al., 2006)جهت خوانش با دستگاه اتمیک ابزربشن آماده شدند ،هضم کرده و پس از صاف کردننیتریک

 

 های نمونه برداریموقعیت جغرافیایی ایستگاه .1جدول

 عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ایستگاه استان کد

 21°91'9/24" 91°91'1/12" هلیله  بوشهر 1

 21°91'1/11" 91°91'2/11" لیان بوشهر 2

 21°92'6/99" 91°21'9/29" رافائل بوشهر 1

 21°95'1/16" 91°25'6/19" نفتکش بوشهر 2

 

بر  ،بوسیله الک یده و بعد از همسان کردنبهاون کو باآنها را برای سنجش جیوه نیز پس از خشک کردن نمونه های جلبکی، 

میلی گرم پتاسیم پرمنگنات ریخته و پس از قرار دادن  19میلی لیتر اسید نیتریک و  11روی یک گرم نمونه خشک شده، 

سوب جهت درجه سانتی گراد و حمام بخار انجام شد. برای آماده سازی نمونه های ر 51 ینمونه ها در دمای اتاق، هضم در دما

ته و هضم از از اسید کلریدریک و اسید نیتریک را ریخ 2:1گرم رسوب خشک شده، مخلوط  2/1سنجش جیوه نیز بر روی 

میکرون صاف  22/1صافی  با کاغذ نمونه های آب نیز بالفاصله پس از انتقال به آزمایشگاه، .گرفت طریق حمام بخار صورت

نمونه ها پس از هضم برای بررسی میزان نموده و با مخلوطی از اسید نیتریک و اسید سولفوریک، جهت آنالیز آماده شدند. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C#.D8.B7.D9.88.D9.84_.D9.88_.D8.B9.D8.B1.D8.B6_.D8.AC.D8.BA.D8.B1.D8.A7.D9.81.DB.8C.D8.A7.DB.8C.DB.8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C#.D8.B7.D9.88.D9.84_.D9.88_.D8.B9.D8.B1.D8.B6_.D8.AC.D8.BA.D8.B1.D8.A7.D9.81.DB.8C.D8.A7.DB.8C.DB.8C
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 ,.Savant AA Sigma; GBC Scientific Equipment Ltd)کمــــک دستـــگاه جذب اتمی  هب ،جذب فلزات سنگین

Dandenong, Australia) بسودر ر سنگین اتفلز غلظت یگیرازهنداز ا حاصل یهاهداد تحلیلو  تجزیه ایبر .ندشد نالیزآ ،

 سیربر ایبر SPSS نرم افزار در. شد دهستفاا  Excel ارفزامنراز  هادارنمو سمر ایبر  و SPSS 16ارفزامنراز  جلبکآب و 

 فختالا دجوو معد یا دجوو ومختلف  یهاهیستگادر ا تسوبادر ر اتفلز غلظت بیندار معنی فختالا دجوو معد یا دجوو

ت ـــجه شد. دهستفاا ANOVA یک طرفه یانسوار نالیزاز آ مختلف یهاهیستگاا ها درجلبکدر  اتفلز غلظت بیندار معنی

 صـــین از شاخـــسنگ رداری شده در تجمع زیستی فلزاتـــهای نمونه ب کـــایی جلبـــزان توانـــر میـــسه بهتــــمقای

 ,.Szefer et al)شد دهاـاستف BSAF (Biosediment accumulation factor)ت رسوبـــتور تجمع زیســـا فاکـــی

این فاکتور از تقسیم میزان فلز  ها و رسوبات مرتبط با آنها می باشد. این شاخص بیانگر نسبت غلظت فلزات درجلبک .(1999

است ولی   Macroconcentratorباشد موجود  2ر بیش از اچنانچه این مقد ست می آید وددر رسوب ب آن در جلبک به میزان

بوده و   Deconcentratorو اگر کمتر از عدد یک باشد، موجود  Microconcentratorباشد موجود  2و  1اگر  این عدد بین 

 .(Dallinger, 1993)فلز را در رسوب رها می کند

 

 نتایج و بحث

 زیادی از موجودات تجمع کننده فلزات سنگین شناسایی شدند که در میان آنها، جلبک های قهوه ایدر دهه های اخیر، تعداد 

وجود آلژینات و فوکوئیدین موجود در دیواره  .(Torres et al., 2008)موثرترین موجودات برای این منظور شناخته شدند

پایین میزان کادمیوم  2و 1و نمودارهای  1طبق جدول   (.Davis et al., 2003)سلولی مسئول جذب فلزات سنگین هستند

 آب در فلز این باالی حاللیت رسوبات، در کادمیوم پایین غلظت احتماالآن  (که دلیلppm621/1- 156/1)نشان داده است

 ی کودهایاستفاده از ناشی تواند،می دریا در آن ورود که است ایعناصر آلوده کننده از کادمیوم .,.Amini et al) (2013است

 یا و صنعتی هایپسآب فعالیت و صنعتی کارخانجات از آلوده، ناشی جوی هایریزش کشاورزی، هایفعالیت شیمیایی در

غلظت نیکل در رسوبات و جلبک در هر دو فصل  باالی میزاننشان دهنده  2و  1و نمودارهای  2جدول شماره  باشد. معادن

 ها،کشتی تردد صنعتی، و های شهریفاضالب شامل منابع است. این انسانی منابع از رسوبات ناشی در نیکل باالی غلظت. است

و همکاران  Einoalahpeer (De Astudillo et al., 2005; El Tokhi et al., 2008).خام است نفت و هانفتکش و هاقایق

 لنگه بندر و قشم سواحل در رسوبات را نیکل غلظت بیشترین فارس، خلیج ایرانی سواحل رسوبات بر مطالعه با 2111در سال 

 سکوهای و نفتکش تانکرهای توازن از آب تخلیه و نفت نشت فلز، این آلودگی احتمالی ها، منابعآن نظر کردند. از گزارش

 آلودگی وجود و نشان دهنده بوده نفت با فلزی مرتبط نیکل میزان (.Pourang et al., 2005 )است منطقه در نفت حفاری

 (.1151)واعظی و همکاران،به حساب می آیدو به عنوان شاخص نفتی  (Sheykhvand et al., 2015)منطقه است در نفتی

در فصل  این فلزهمچنین غلظت  ودر ایستگاه لیان  سرب بیشترین غلظت فلزطبق آزمایش انجام شده مشاهده شد که 

 عوامل از یکی خانگی و شهری، کشاورزی هایفاضالبدر  . سربمی باشدزمستان تا حدودی نسبت به فصل تابستان بیشتر 

 علتافزایش غلظت فلزات سنگین در فصل زمستان به . (Luoma and Rainbow, 2008)شودمحسوب می آالینده اصلی

 سطحی هایرواناب طریق از ساحلی هایآب در سنگین فلزات .می باشد سرد فصول در جوی نزوالت و بارندگی افزایش

 فلزات خصوص به هاآالینده از باالیی حجم غیره و هاجاده صنایع، اطراف هایزمین و هاخشکی از که کندمی پیدا افزایش

 در چون و گیرندمی قرار فلزات از بیشتری حجم مجاورت در هاجلبک نتیجه، در .کنندمی منتقل ساحلی نواحی به را سنگین

 خواهد سنگین فلزات از بیشتری تجمع و جذب باعث بنابراین، یابد،می ها کاهش در جلبک ساز و سوخت سرما، فصل

و همکاران در سال  Nejatkhah و  1116نتایج این تحقیق با نتایج قمر زاده در سال  .(Boran and Altınok, 2010)شد
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 فصل در .(Nejatkhah et al.,2013)شد، مطابقت داشت انجام بوشهر منطقه در فصل چهار در هاجلبک که بر روی 2111

هم چنین در فصل  داشت. وجود تابستان فصل به نسبت بیشتری فلزی تجمع میزانتقریباً زمستان)به استثنای فلز جیوه( 

بارندگی، به دلیل افزایش سطح ترکیبات آلی و مواد مغذی و امکان تشکیل انواع کمپلکس های نامحلول، تحرك پذیری و 

 (.  1151و همکاران، اله وردیدسترسی زیستی فلزات سنگین در آب دریا کاهش می یابد)

 میزان غلظت فلز جیوه در آب 

در دو فصل اختالف معنی داری را نشان می دهد. به این صورت که در هر دو فصل تابستان میزان جیوه در همه ایستگاه ها و 

 و زمستان عالوه بر اینکه در بین ایستگاه تفاوت معنی دار بود، میزان جیوه در هر ایستگاه نیز در بین دو فصل تفاوت داشت.

 
 

 
در دوفصل  تابستان و زمستان و  (Cumulative levels of heavy metals)ها ، رسوبات و آب  میزان کل فلزات سنگین جلبک :1نمودار 

 در همه ایستگاهها

 

 
 میزان فلزات سنگین )آب، رسوب، جلبک ( درایستگاههای نمونه برداری: میانگین 2نمودار 

 

 

 

 

 

A A 

B 

B 

C 
C 

D D 

E e 
۰ 

۲ 

۴ 

۶ 

۸ 

۱۰ 

۱۲ 

۱۴ 

 تابستان زمستان 

p
p

m
 

Cd

Cu

Ni

Pb

Hg

A A A A 

B 

B 

B B 

C 
C 

C 
C 

D 
D 

D 

D 

E e E E 
۰ 

۲ 

۴ 

۶ 

۸ 

۱۰ 

۱۲ 

۱۴ 

 نفتکش رافائل لیان هلیله

p
p

m
 

Cd

Cu

Ni

Pb

Hg



گاه رهزمگان – 6021ماه  بهمن 03و  92  دانش   

 
 

 

 

ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری  

 تابستان و زمستان در دو فصل P.pavonica  لبکجو  بدر رسو( Ni, Cu, Pb, Cd, Hg) میزان غلظت فلزات سنگین .2جدول

 ایستگاه نمونه   زمستان     تابستان  

Hg Cd Pb Cu Ni Hg Cd Pb Cu Ni   

  آب - - - - 111/1 - - - - 121/1

 هلیله رسوب 12/6 416/2 926/1 19/1 116/1 146/6 166/2 26/1 116/1 11/1

19/1 191/1 216/1 49/1 11/1 191/1 266/1 626/1 166/1 11/12 
Padina 

pavonica 
 

  آب - - - - 112/1 - - - - 121/1

 لیان رسوب 211/4 611/2 296/1 116/1 121/1 466/6 126/1 99/1 156/1 121/1

265/1 14/1 491/1 29/4 1/4 191/1 211/1 19/1 211/1 15/12 
Padina 

pavonica 
 

  آب - - - - 116/1 - - - - 111/1

 رافائل رسوب 11/6 11/1 151/1 1/1 121/1 11/11 946/2 69/1 11/1 11/1

19/1 26/1 16/1 111/1 664/4 126/1 621/1 111/1 2 416/5 
Padina 

pavonica 
 

  آب - - - - 112/1 - - - - 121/1

 نفتکش رسوب 221/4 12/1 616/1 126/1 116/1 29/11 21/1 141/1 251/1 126/1

15/1 111/1 11/1 26/2 11/11 12/1 11/1 121/1 166/1 161/6 
Padina 

pavonica 

 

  

 و رسوب P.pavonicaبین جلبک  BSAFمیزان  .3جدول
BSAF فصل تابستان BSAF  ایستگاه فصل زمستان 

Hg Cd Pb Cu Ni Hg Cd Pb Cu Ni 

 هلیله 52/1 21/1 21/1 14/1 21/1 29/1 11/1 1214/1 5/1 9/1

 لیان 61/1 2/1 94/1 12/2 22/1 19/1 15/2 21/1 51/1 24/2

 رافائل 22/1 11/1 4/1 21/6 154/1 41/1 25/1 69/1 12/2 9/1

 نفتکش 52/1 11/1 62/1 116/1 11/1 51/1 61/1 69/1 99/1 5/1

            BSAF Biosediment Accumulatiom Factor (BSAF = Cx/Cs, where Cx and Cs are the mean  concentrations of 

metals in the organism and in associated sediment, respectively) 

 

مربوط به فلز نیکل در ایستگاه هلیله و درفصل زمستان است. این فلز دارای تجمع  BSAF، باالترین میزان  1طبق جدول 

که از طریق ورود مستقیم  زیستی باال در گونه های جلبکی است و هم چنین یکی از اجزاء تشکیل دهنده نفت خام است

در تابستان و   Cdمیزان این فاکتور در برخی از عناصر نظیر .((Dadolahi et al., 2011آالینده های نفتی به منطقه است

این نشان دهنده این است که این گونه می تواند بوده است.   Macroconcentrateزمستان بیشتر از بقیه عناصر و در محدوده

 رای کادمیوم باشد.شاخص مناسبی ب

 

 تشکر و قدردانی          

 کمال قدردانیبدین وسیله نویسندگان . انجام شده استINSF) )پژوهشگران کشور حمایت از صندوق با پشتیبانی این تحقیق

 د.کننابراز می  سازمان و تشکر خود را از مسئولین آن
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Abstract 

 

In this study, the ability of Padina pavonica to be used as a biochemical monitoring of heavy metals 

on the coast of Bushehr was carried out. For this purpose, four stations of Helilah, Lian, Rafael 

(Shuttering ship) and tanker were selected as sampling sites and sampling of sediment, Algae and 

water were done in the summer and winter of 2016. After digestion, the study of the absorption rate of 

heavy metals was carried out with the help of the atomic absorption device (Savant AA Sigma; GBC 

Scientific Equipment Ltd.,Dandenong,Australia). The adsorption rate for all three samples of water, 

algae and sediment was  Ni> Pb> Cu> Cd> Hg and showed that the highest metal adsorption was 

from nickel metal at Helilah station and in winter 12.31 ppm have been. Also, the highest amount of 

BSAF belonging to cadmium was 6.23. The results of this study indicated that this species can be as 

bio-indicator for heavy metals particularly nickel and cadmium pollution in the marine environment.  
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  سواحل چابهار  friabilis  Dictyotaجلبک قهوه ای  بررسی برخی خواص آنتی اکسیدانی عصاره
 

 *علی طاهری، زهره فتحی
 

 چابهار یاییو علوم در یانوردیدانشگاه در یایی،دانشکده علوم در
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 چکیده

دارای منابع  جلبک های دریایی منابع غنی از آنتی اکسیدان هستند و با توجه به این که محیط زیست دریایی جنوب کشور 

بالقوه ای از فراورده های طبیعی فعال از جمله جلبک های دریایی می باشند و تا کنون توجه ویژه ای به آن ها نشده است این 

هدف از  برآمده است. سواحل چابهار  friabilis  Dictyotaایتحقیق درصدد بررسی خواص آنتی اکسیدان عصاره جلبک قهوه 

ی م 01/0و  1/0، 1در غلظت های   friabilis  Dictyotaایجلبک قهوه  قدرت کاهشی عصارهبررسی این آزمایش، سنجش 

تیمارهای  با استفاده از روش استخراج به کمک دستگاه شیکر استخراج شد.   friabilis  Dictyotaایعصاره جلبک قهوه  باشد.

ساعت در دستگاه شیکر و نسبت  2دی کلرومتان و متانول( و به مدت زمان  ان هگزان، نوع حالل )کلروفرم، 4نظر شامل  مورد

یج به دست آمده از این آزمایش نشان داد که خواص آنتی اکسیدان عصاره جلبک قهوه انت استخراج گردید. 4:1جلبک به حالل 

 بسیار قابل توجه است. در زمینه صنعت دارو   friabilis  Dictyota ای

 Dictyota  friabilis جلبک، جلبک قهوه ای، آنتی اکسیدان، قدرت کاهشی، عصاره کلیدی: کلمات

 مقدمه
 یکی از دالیل مهم کاهش کیفیت در مواد غذایی، اکسایش می باشد که می تواند باعث تغییرات زیادی در مواد خوراکی شود

(Sakanaka et al.,2005).  توانندی م کیترین دیو اکس لیدروکسیه کالیراد د،یسوپراکس کالیمانند راد ژنیاکسی کالیمشتقات راد 

 ژنیشوند. اکس شیاکسا واکنش آغاز در نهایت سببو نمایند جذب  یهای چرب چرب مولکول دهاییاس رهیزنج از را دروژنیهای ه اتم

د شون های چرب شیبه اکسا منجرمی توانند  زین ریپذ واکنش ژنیانواع اکس گریو د دروژنیه دیپراکس ،(ختهیبرانگ ژنیاکس نوع ک)ی گانهی

(Wettasinghe and Shahidi,1999). انرژی در  دیو تول یسلول سمیمتابول در طول تروژنیو ن ژنیآزاد اکس کالیمشتقات راد نیا

از . شودی ژن م انیو ب ها گنالیانتقال س میو تنظ یسلول باتیترک به ویداتیاکس های بیآس باعثکه  شوندی م دیتول زین توکندرییم

سرطان، انفاکتوس  چون و اختالالت متعددی گردد یسلول های بیموجب آس تواندی م شده فعال ژنیاز حد اکس شیب ریمقاد یطرف

 Chew et)د را به دنبال داشته باش مریو آلزا نسونیپارک مانندی عصب های مارییو ب یو خون یشوکهای عفون ابت،یسکته، د ال،یوکاردیم

al.,2008.) چونی مصنوع های دانیاکسی نتآ TBHQ4،BHT3 ،BHA2 وPG5 طور  طور تجاری در دسترس هستند و به به

آنها در صنعت  از استفاده تیآنها وجود داشته که باعث محدود تیدر مورد سم ییهای اما نگران رند،یگی قرار م استفاده معمول مورد

امر سبب گردیده است که از ترکیبات طبیعی دارای خواص آنتی اکسیدانی بعنوان  نای (.Souza et al.,2011) شده است ییغذا

 .(Meenakshi et al.,2012)د جایگزین آنتی اکسیدان های مصنوعی استفاده شو
مولکول و یا گونه هایی را شامل می شود که باعث جلوگیری و یا کند نمودن روند عمل اکسیداسیون در  ،آنتی اکسیدان         

، با این حال همه احیاکننده ها لزوماً  عنوان عامل احیاکننده در نظر گرفته سایر مولکول ها شده و بنابراین می توان آن ها را ب

آنتی اکسیدان ها با خنثی کردن رادیکال های آزاد باعث خاتمه دادن یا  (.Prior and Cao,1999)د آنتی اکسیدان نمی باشن

از   DNAمی شوند. اکسید شدن  DNAبه تاخیر انداختن زنجیره واکنش های اکسیداتیو شده و مانع آسیب به پروتئین ها و 

جمله عوامل مهم در ایجاد بیماری هایی چون سرطان می باشد. بنابراین مصرف آنتی اکسیدان ها در رژیم غذایی روزانه باعث 

mailto:taherienator@gmail.com
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ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری  

 بسیاری از آنتی(. Yan et al.,1999) کاهش چنین آسیب هایی در بدن شده و خطر ابتال به بیماری سرطان را کاهش می دهد

ونوئید از منابع الکاروتنوئید و ف، Cن زی وجود دارند و حاوی توکوفرول، ویتامی خشکیهای طبیعی در انواع گیاهان  اکسیدان

های  ع غنی از فرآوردهابمن ی ازمحیط زیست دریایی یک (.Myoung Lae et al.,2011) دباشن اکسیدانی می خوب آنتی

 (.Nazarian et al.,2015)ت طبیعی با کاربردهای درمانی گسترده مورد توجه اس

منظور توسعه مواد دارویی و ترکیبات  های طبیعی، به اکسیدان های دریایی نیز در تحقیقات مربوط به آنتی جلبک        

دارای رنگ  D.  friabilisجلبک قهوه ای  (.Myoung Lae et al.,2011) دان غذایی کاربردی جدید مورد توجه قرار گرفته

این جلبک معموالً در بخش های پایینی محدوده بین جزرومدی روی سطح محل رویش  قهوه ای متمایل به زرد می باشد.

.پراکنش کم و بیش در کل استان های هرمزگان و می باشد  بسترهای صخره ای در تماس با حرکت مالیم و مداوم آب

 (.1831ادیکالیی،سیستان و بلوچستان )گواتر، گوردیم، تنگ و جود( در فصول پاییز و زمستان می باشد )قرنجیک و روحانی ق

در خلیج چابهار و سواحل آن، گونه جلبک های متعددی وجود دارد که در معرض تابش نور خورشید بوده و خواص آنتی         

اکسیدانی برخی از آن ها تا کنون مورد مطالعه قرار نگرفته است. فقدان اطالعات کافی در زمینه خواص آنتی اکسیدانی 

از طرفی با توجه به نبود سابقه در مورد بررسی خواص آنتی اکسیدانی  این منطقه سبب انجام این تحقیق شد. هایجلبک

 در ایران، این تحقیق اولین گزارش خاصیت آنتی اکسیدان این جلبک می باشد.    D. friabilisجلبک 

 مواد و روش ها
 یشوو شست یو پس از پاکساز یآور جمع چابهار، شهرستان بزرگ تنگ و دریا سواحل از D. friabilis قهوه ای  جلبک        

را در ها  مرحله بعد، نمونه در .شدشستشو  نیریمجدداً با آب شو گل و الی  یرسوبات اضاف بردن نیاز ب یبرا ا،یبا آب در هیاول

 از چهار حالل )متانول یریگ عصاره . برای گردیدبا دستگاه آسیاب برقی پودر ، پس از خشک شدنو  کردهخشک  سایه

 20و با  هکردگرم از جلبک پودر شده را وزن  5مقدار  ،برای تهیه عصاره .گردیداستفاده هگزان(  -و ان دی کلرومتان ، کلروفرم،

استفاده از کاغذ  عصاره حاصل را با .ه شدساعت داخل شیکر قرار داد 2و به مدت  شدمیلی لیتر از هرکدام از حالل ها مخلوط 

و  گرفتساعت قرار  2میلی لیتر حالل زده شد و در شیکر به مدت  20و مجدداً به باقی مانده جلبک مقدار  صافی فیلتر نمود

سپس عصاره های خشک  .گردیدل و در زیر هود بطور کامل ح کردهاضافه  هسپس بعد از فیلترکردن آنها را به عصاره های اولی

 .شدندداری  و برای انجام تست های سنجشی نگهنموده وزن شده را جمع آوری و 

 Reduction) برای انجام تست قدرت کاهشی. گرفت صورتOyaizu شده توسط  ها مطابق با روش ارائه نمونه یکاهش قدرت

power) ی س 1میلی گرم بر میلی لیتر تهیه شد و سپس به آنها  01/0و  1/0، 1عصاره های جلبک موردنظر غلظت های  از

 10 دیانیس یفر میپتاس یسی سpH=، 1 6/6 با موالر (2/0) میسد بافر فسفات یسی س1با  حاوی عصاره جلبک از نمونه یس

 نی. پس از اشدندانکوبه  گراد یسانت درجه 50 یدر انکوباتور با دما قهیقد 20به مدت سپس آن ها را  و گردید خلوطدرصد م

سپس نمونه . گردید اضافه همه آن هادرصد به  TCA  10 یسی س 1 و در ادامه، شد سرد در فریزر ها به سرعت مدت، نمونه

ی س 2 مخلوط با نیاز ا یسی س 2بعد از اتمام زمان سانتریفیوژ، سانتریفیوژ شدند. rpm 8000 دقیقه با دور 10ها به مدت 

آن در طول  جذب زانیم قه،یدق10و بعد از شدند بیترکدرصد  1/0 (FeCl3) آهن دیکلر یسی س 4/0آب مقطر و  یس

گردید گزارش  (تریلی لیبرم گرمی لیم02/0) کیاسکورب دیجذب اس تیفعال درصد صورت به جینتا .شدنانومتر قرائت  000موج
(Myoung Lae et al.,2011.) 

در سه تکرار صورت گرفت. برای بدست آوردن ( SD) ن و انحراف معیارنتایج آزمایش در رابطه با این تست بصورت میانگی

برای رسم نمودارها از اکسل و برای بررسی وجود معنی داری از آنالیز  میانگین و انحراف معیار از نرم افزار اکسل استفاده گردید.

 توکی استفاده گردید.آزمون ( و پس ANOVAواریانس یک طرفه )
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 آماری آنالیز

-ان و متانولی کلروفرمی، های عصاره تمامی با کلرومتان دی عصاره کاهشی قدرت طرفه، یک واریانس آزمون براساس          

مشاهده مورد آزمون  یمارهایت در یدار یمعن اختالف ،D.  friabilis جلبک لیتر میلی بر گرم میلی 1 غلظت در هگزانی

میلی گرم بر میلی لیتر عصاره دی کلرومتان و استاندارد اسیداسکوربیک اختالف  1غلظت  ینب ی،. طبق پس آزمون توکگردید

اسیداسکوربیک اختالف  1/0میلی گرم بر میلی لیتر عصاره دی کلرومتان با غلظت  1/0معناداری وجود نداشت اما بین غلظت 

 شکل) باشند یم یدار یعصاره ها فاقد اختالف معن یتمام یترل یلیگرم بر م یلیم 01/0 یغلظت ها معناداری وجود داشت.

1 .) 

 

 

 در مقایسه با استاندارد اسید میلی گرم بر میلی لیترfriabilis  D.   (01/0 -1 ) قدرت کاهشی عصاره حالل های مختلف :1 شکل

 اسکوربیک
 

 بحث

یکی از روش  در مطالعه حاضر، های دریایی روش های متفاوتی وجود دارد.برای سنجش خواص آنتی اکسیدانی جلبک         

 قدرت باالترینمورد بررسی قرار گرفت. بطور کلی در قدرت کاهشی، بیشترین جذب، های آنتی اکسیدان بنام قدرت کاهشی 

 با 01/0 و 1/0 ،1 ظتغل 8 در جلبک عصاره کاهشی قدرت آنالیز ،1 شماره جدول طبق .است داده اختصاص بخود را کاهشی

 نیز معناداری صورت به کاهشی قدرت غلظت، کاهش با آمده، بدست نتایج به باتوجه .است شده بررسی مختلف حالل چهار

 ترتیب به هگزانی - ان و متانولی حالل با مقایسه در کلروفرمی و دی کلرومتانی عصاره به مربوط نتایج .است یافته کاهش

 1 غلظت در دی کلرومتانی عصاره( 8/18±0/0) اسیداسکوربیک استاندارد با مقایسه در ولیبودند  کاهشی قدرت باالترین دارای

 عصاره لیتر میلی بر گرم میلی 01/0 غلظت. باشد می سکوربیکااسید به نسبت باالتری کاهشی قدرت دارای( 06/0±5/100)

 قدرت مقادیر کمترین(6/20 ±001/0) متانولی عصاره لیتر میلی بر گرم میلی 01/0 غلظت و( 1/26 ±02/0)هگزانی-ان

 باالترین لیتر میلی بر گرم میلی 1 غلظت در کلروفرمی عصاره ،دی کلرومتانی عصاره از بعد .دادند اختصاص بخود را کاهشی

 کاهشی قدرت و آمد بدست 8/18±0/0 اسیداسکوربیک، استاندارد کاهشی قدرت. داشت را( 5/53 ±04/0) کاهشی قدرت

 . یافت کاهش داریمعنا بصورت مختلف حالل چهار در ها عصاره غلظت کاهش با و بود غلظت به وابسته ها عصاره تمامی

CDNM

0.01 0.300.310.260.28

0.10 0.330.370.280.30

1.00 0.591.010.400.36

Aa 0.900.900.900.9
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             Devi جلبک گونه سه اتر اتیل دی و متانولی های عصاره اکسیدان آنتی فعالیت ،2011 سال در همکاران و 

Halimeda tuna، Turbinaria conoides و Gracilaria follifera به توجه با. کردند بررسی را هند جنوبی سواحل از 

 .یافت افزایش نیز ها آن احیاکنندگی فعالیت ها عصاره غلظت افزایش با احیاکنندگی، قدرت تست موردنظر،در تحقیق نتایج

 Dotulong           های عصاره فنولی محتوای و اکسیدان آنتی فعالیت بررسی به خود تحقیق در 2018 سال در همکاران و 

 Caulerpa sertularoides، Laurencia tronoi، Padina australis جلبک گونه سه آبی و استاتی اتیل هگزانی،

 قدرت بیشترین   C. sertularoides جلبک استاتی اتیل فراکسیون تحقیق، این از شده حاصل نتایج براساس. پرداختند

 L. tronoi جلبک آبی فراکسیون که حالی در داشت، ها عصاره بقیه بین در را( GAE/g mg 20/0±45/86) احیاکنندگی

  .بود( GAE/g mg 88/1) احیاکنندگی قدرت ترین پایین دارای

 فارس خلیج سبز جلبک عصاره اکسیدانی آنتی فعالیت بر حالل نسبت و نوع تأثیر به 1812 سال در همکاران و سفری          

 Chaetomorpha spو اتانول متانول، حالل 8  با را ها عصاره کاهشی قدرت فعالیت .پرداختند وری غوطه استخراج روش در 

 سه هر در آهن کاهندگی قدرت آمده بدست نتایج طبق. گرفت صورت 25/0 و 1/0 ،05/0 ،01/0 ،0 های غلظت در استون

 نتایج به توجه با. داشتند بیشتری عملکرد الکل و آب درصد 100 درصدهای به نسبت درصد 50 حدود در الکل مقادیر با حالل

 لیتر میلی بر گرم میلی 1/0 مقدار با درصد 50 استونی عصاره در حالل، سه بین در آهن کاهشی قدرت باالترین آنالیزآماری،

 03/0 و 01/0 مقادیر با درصد 100 متانول و درصد 00 استون حالل( بود. >05/0P) شده خشک جلبک پودر گرم/اسید تانیک

 .بودند مراحل دیگر در( خشک جلبکی پودر گرم/اسید تانیک گرم میلی)

 جلبک و Chaetomorpha sp سبز جلبک گونه دو اکسیدانی آنتی فعالیت بررسی 1814 سال در همکاران و سفری        

 به گیری عصاره. پرداختند اکسیدانی آنتی ترکیبات استخراج در مختلف های حالل تاثیر و Colpomenia sinuosa ای قهوه

 آمده بدست نتایج طبق. گردید انجام%(  80/00) آب با ترکیب در متانول اتانول، استون، های حالل توسط و وری غوطه روش

 ها حالل سایر با مقایسه در فنول پلی و اکسیدانی آنتی ترکیبات استخراج برای بیشتری قابلیت استونی حالل های عصاره

 و آهن کاهندگی قدرت کل، فنول میزان C. sinuosa گونه با مقایسه در .Chaetomorpha sp گونه همچنین و داشتند

 .داد نشان را باالتری اکسیدان آنتی فعالیت

 و Cystoseria trinodis دریایی های جلبک عصاره اکسیدانی ضد و ضدسرطانی اثرات بررسی به 1814 سال در باقرپور        

Halimeda tuna عصاره جذب میزان آمده بدست نتایج اساس بر تحقیق این در. پرداخت چابهار خلیج از شده آوری جمع 

 مختلف های غلظت در عصاره بقیه از که است بوده 335/0 لیتر میلی بر گرم میلی 1 غلظت در C. trinodis جلبک کلروفرمی

 باالتری کاهشی قدرت دارای ترتیب به 216/0 و 561/0 جذب با متانولی و استاتی اتیل های عصاره آن از بعد و است بوده باالتر

 این در کنندگی احیاء قدرت روش در. بود دارا 111/0 میزان به هگزانی-ان عصاره را جذب میزان کمترین همچنین بودند

 .داشت مستقیمی ارتباط کنندگی احیاء قدرت با ها نمونه نوری جذب تحقیق

 در  Gelidiella acerosa قرمز جلبک اکسیدانی آنتی فعالیت بررسی به 1815 سال در همکاران و غفاری مطالعه در         

 کلروفرمی و هگزانی-ان استاتی، اتیل متناولی، مختلف حالل چهار با ها عصاره کاهشی قدرت فعالیت.پرداختند چابهار سواحل

 عصاره لیتر میلی بر گرم میلی 1 غلظت نتایج به توجه با. گرفت صورت 001/0 و 01/0 ،1/0 ،5/0 ،1 مختلف های غلظت در

 قدرت. دادند اختصاص بخود را کاهشی قدرت مقادیر کمترین( 8/0±0/0) هگزان-ان و بیشترین،( 6/0±0/0) استات اتیل

 کاهش با و داشت مستقیمی ارتباط غلظت با ها عصاره تمامی کاهشی قدرت که آمد بدست 1/0±1/0 اسیداسکوربیک، کاهشی

 .یافت کاهش نیز کاهشی قدرت غلظت،
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 تشکر و تقدیر

 تحقیق از حمایت جهت به چابهار دریایی علوم و دریانوردی دانشگاه و جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت از نویسندگان

 .نمایند می تشکر ارشد کارشناسی نامه پایان و پژوهشی طرح قالب در حاضر

 منابع 

و  Cystoseria trinodisبررسی اثرات ضدسرطانی و ضد اکسیدانی عصاره جلبک های دریایی  "( 1814باقرپور، ن. )

Halimeda tuna پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی ، "جمع آوری شده از خلیج چابهار

 چابهار.

تاثیر نوع و نسبت حالل بر فعالیت آنتی اکسیدان عصاره جلبک سبز "( 1812سفری، پ؛ رضایی، م؛ شویک لو، ا.ر؛ باباخانی لشکان، آ. )

 .165-166: 4 مجله بهره برداری و پرورش آبزیان، " در روش استخراج غوطه وری (Chaetomorpha sp)خلیج فارس 

تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان فنول کل دو گونه "( 1814سیری، ا؛ و باباخانی لشکان، آ. )سفری، پ؛ رضایی، م؛ شویک لو، ا. ر؛ گرم

مجله علوم و فنون  ،"(In vitro)در شرایط آزمایشگاهی  Chaetomorpha sp ،Colpomenia sinuosaجلبک دریایی خلیج فارس 

 .00-61(: 1)14دریایی

در سواحل   Gelidiella acerosaبررسی فعالیت آنتی اکسیدانی جلبک قرمز  "( 1815)غفاری، م؛ طاهری، ع؛ باوی، ز؛ سهیلی، ف. 

 .84-41: 11 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم ،"چابهار

موسسه      تحقیقات ، "اطلس جلبک های دریایی سواحل خلیج فارس و دریای عمان"( 1831قرنجیک، ب. م.، و روحانی قادیکالئی، ک. )
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Abstract 

marine environment flora of the south sources of Iran same as marine seaweeds has potential 

of active natural products, and ever no particular research has been paid to them. Marine algae 

are rich in antioxidants, so this study conducted in order to investigate the antioxidant 

properties of the brown algae “Dictyota friabilis” from Chabahar Coastal Waters . The 

purpose of this experiment is to measure the assessment reduction power of the brown algae 

Dictyota friabilis extract at different concentrations (1, 0.1, 0.01 mg/mL). The extracts of 

brown algae Dictyota friabilis were extracted with a shaker device. The experiments included 

4 types of solvents (chloroform, n-Hexane, dichloromethane and methanol) were extracted 

during 2 hours in a shaker by a ratio of algae to solvent of 1:4. The results showed that the 

antioxidant properties of the brown algae extract “Dictyota friabilis” could be in attention on 

the pharmaceutical industries. 

 

Keywords: Algae extract, brown Algae, Antioxidant, Reduction power, Dictyota friabilis     
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 in vitroدر شرایط (Fe3O4)  زیست آزمون نانوزئوپالنکتونیک نانوذرات مگنتیت

  2مجتبي علیشاهي، *1، مرتضي یوسف زادي1سکینه مشجور

 
 هرمزگان، بندرعباسیایی، دانشگاه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون در گروه 1

 دانشگاه شهيد چمران اهوازعلوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، گروه  2

* morteza110110@gmail.com 

 

 چکیده

الرو  چون یزئوپالنکتونيکجانداران  در(Fe3O4)  نانوذرات شيميایی مگنتيت حادسميت زیست آزمون تحقيق حاضر در 

غلظت های  برای این منظور. گردید ارزیابی Brachionus rotundiformis روتيفرو  Amphibalanus amphitriteبارناکل

 تهيه شده تکرار 0در و خانه  22پليت های  درنانوذرات مگنتيت از  ميلی گرم در ليتر( 000، 200، 100 ،00، 10، 0)متوالی 

-12(، نمونه ها در بازه زمانی به هر چاهک زاده جوان روتيفر 20ناپلی بارناکل و 00) مذکورپس از معرفی زئوپالنکتون های و 

ناپليوس بر الرو نانوذرات شيميایی مگنتيت سميت  اثراتدر پژوهش حاضر نشان می دهد که نتایج  شدند. ارزیابیساعت  24

مدت زمان مجاورت روند افزایشی را به دنبال داشته است و بارناکل و زاده های جوان روتيفر با افزایش غلظت و نيز با افزایش 

( پس از mg/l 000)غلظت در باالترین  . لکن نرخ مرگ مير(P<0.05ميان گروه تيمار و شاهد معنی دار بوده است ) تفاوت ها

 . استبوده ( <mg/l1000EC50% )42 هاو در روتيفر ( =mg/l0/222 LC50 ) %22 در بارناکل ها برابر ساعت 24

 .Fe3O4، نانوذرات زئوپالنکتون ،سميت :واژه هاي کلیدي

 

 

 مقدمه

ذرات اکسيد آهن مغناطيسی در مقياس نانو کمبود اطالعات و داده ها در ارتباط با پتانسيل اثرات منفی احتمالی با توجه به 

، اهميت و ضرورت ارزیابی مخاطرات زیست های آبیبوم زیست به  آن هابينی احتمال رهایش پيشو  (Fe3O4)مگنتيت یا 

 آنهادوچندان ساخته است، زیرا ورود را دریایی های بوم سازگانه ها را در دبه عنوان نسل جدیدی از آالین نانوموادمحيطی آتی 

 ,Ju-Nam and Lead)به خاک و نهایتاً مسيرهای آبی منتهی به دریاها و اقيانوس ها امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد 

طی چالش با زیست بوم  احتمالی نانوموادشيميایی  -ترانسفورماسيون های زیستی چرا که دانش موجود در ارتباط با .(2008

 امکشوف است.نمحدود و  کماکان و زیستمندان آنآبی 

جانداران زئوپالنکتونيک هستند  ،یکی از شاخص های زیستی بسيار مهم و حساس نسبت به تغييرات سالمت زیست بوم آبی

در سال های و از این حيث که می توانند به عنوان یک مدل جانوری در تحقيقات سم شناسی آبزیان بسيار کاربردی باشند 

و  Daphnia sppچون وپالنکتونيکی ئمدل های ز ی مبنی بر استفاده ازگزارشاتاکسيدآهن سم شناسی بوم در حوزه نانواخير 
Artemia spp. (Blinova et al., 2017; Zhang et al., 2016; Nogueira et al., 2015; Gambardella et al., 2014) 
شاخص آب شيرین نظير روتيفرها و یا  زئوپالنکتون هایتاکنون در ارتباط با واکنش زیستی . با این وجود ارائه شده است

مگنتيت در همتای مشابه آن در آب های شور و دریایی نظير سخت پوستانی چون بارناکل ها و تفاوت عملکردی نانوذرات 

برای ارزیابی سميت  حاضر طی اقدامی پيشگامانهدر از این رو تحقيق  .گزارشی در دست نيستی با شوری متفاوت یها محيط
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نظير مدل ونيک تاز دو جاندار زئوپالنک(Fe3O4)  زئوپالنکتونيک سوسپانسيون آبی نانوذرات شيميایی مگنتيت-نانوبرهمکنش و 

 Amphibalanus لب شور( و الرو بارناکل  )زئونشانگان آب های شيرین/ Brachionus rotundiformis  روتيفر

amphitrite استفاده شد. آب های دریایی(  درماکروفولينگ )زئونشانگان 

 مواد و روش ها

 
( که به روش شيميایی توليد و Fe3O4) مگنتيتدر مطالعه حاضر، پودر خالص و سياه رنگ نانوذرات اکسيد آهن مغناطيسی 

 US و شکل کروی )محصول شرکت nm 10-20% بدون پوشش با اندازه ذره 0/99تجاری سازی شده اند با درجه خلوص 

NANOدر ایران بواسطه شرکت پيشگامان نانو مواد ایرانيان خریداری شد. ، آمریکا )

در بازه زمانی جذر توده بندرعباس ساعته بارناکل، پس از مراجعه ميدانی به سواحل  24به منظور زیست آزمون سميت سنجی 

آوری شده و در آزمایشگاه جمع  ،که چسبيده به تخته سنگ ها بودند A. amphitriteهای ماکروفولينگ بارناکل های بالغ 

. پس از گرفتندو هوادهی مناسب قرار  40 ‰و شوری C 20°این سنگ ها درون اکواریوم های کوچک محتوی آبی با دمای 

باریکه نقطه ایی  یجادبا اآنها بارناکل برمبنای نورگرایی مثبت II و Iساعت الروهای تازه هچ شده ناپليوسی اینستار  12گذشت 

. در ادامه با هدف سميت  (Chen et al., 2008)جمع آوری شده و به یک بشر منتقل گردیدندبا استفاده از پپپت  نوراز 

 0در  ميلی گرم در ليتر( 000، 200، 100، 00، 10، 0)غلظت های در سنجی رقت های متوالی از نانوذرات شيميایی مگنتيت 

)فاقد نانو ذره( ایجاد گردیده و به هر چاهک  گروه شاهد با احتساب خانه 22چاهک های پليت های کشت سلول  وندر تکرار

  .ناپلی بارناکل اضافه گردید 00

 Sتيپ  B. rotundiformisسویه  از (Snell, 1998) ساعته روتيفر نيز مطابق بر روش استاندارد 24در سميت سنجی 

لغين آنها از ایستگاه تحقيقاتی تکثير و پرورش ماهيان دریایی بندر امام خمينی تهيه شده و در آب اببه نحوی که  .استفاده شد

شده روتيفر  چو تاریکی نگه داری و هوادهی شدند. سپس زاده های تازه ه -C 24-42، 9/7-1/4 pH° ، دما20 ‰ با شوری

 درهر چاهک ازای زاده به  20توسط ميکروپيپت جمع آوری و مشابه سميت سنجی بارناکل در همان طيف غلظتی و در تعداد 

روتيفرهای تعداد و  24و  22در ساعات سپس تعداد تلفات بارناکل ها  .شدند توزیع غلظتبرای هر  تکرار 0خانه با  22پليت 

بعد از مجاورت با نانوذرات مگنتيت شيميایی و مشاهده توسط ميکروسکوپ نوری ثبت  24و  42، 22، 12جوان در ساعات 

 متفاوت و های غلظت در مير و درصد مرگ برای تعيين گردید. مختلف محاسبه های غلظت در مير آنها و شده و درصد مرگ

( سازمان حفاظت محيط زیست امریکا)منتشر شده توسط  EPA Probit Analysisنرم افزار  0/1از نسخه  LC50محاسبه 

 استفاده شد.

 
 و بحث نتایج

 

ناپليوس بارناکل و زاده های بر الرو نانوذرات شيميایی مگنتيت سميت  اثراتآناليز داده ها در پژوهش حاضر نشان می دهد که 

ميان گروه  داشته است و تفاوت هاجوان روتيفر با افزایش غلظت و نيز با افزایش مدت زمان مجاورت روند افزایشی را به دنبال 

در باالترین در گروه تيمار و ، 1با توجه به نتایج ارائه شده در جدول شماره  (.P<0.05تيمار و شاهد معنی دار بوده است )

ساعت مجاورت با نانوذرات مگنتيت شيميایی  22ناپليوس های بارناکل پس از نرخ مرگ و مير در  ،(mg/l 000)غلظت 

% نيز ارتقا یافته است که نشان دهنده 22ساعت، روند مرگ و مير تا  24وده و با افزایش مدت زمان مجاورت تا % ب20برابر

 برای بارناکل ها و حساسيت نسبتاً باالی مرحله ناپليوسی الروهای بارناکل نسبت به آن است. Fe3O4سمی بودن نانوذرات 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0166445X89900556#%21
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ساعت مواجهه با نانوذرات مگنتيت به  24و  22در ناپليوس بارناکل پس از نيز  (LC50)% تلفات 00ی غلظت ایجاد کننده

 (.1)جدول  گرم بوددر ميلی  0/222و  4/044ترتيب برابر 

 
 تحت تاثير افزایش زمان و غلظت نانوذرات شيميایی مگنتيت (A. amphitrite)نرخ مرگ و مير بارناکل . 1جدول 

EC50 

(mg/L) 
 جانور آبزي دوره زماني )ساعت( (mg/Lدرصد مرگ و میر/غلظت )

 055 255 155 05 15 5   
A. amphitrite 

(nauplii) 4/044 2/0±0/20  7/0±0/22  4/0±0/12  0/0±2/10  0±0 0±0 22 

0/222 0/2±0/22  2/0±0/02  1/0±4/22  2/0±2/42  0/2±0/12 0±0 24 

 

 
 .شيميایی مگنتيتتحت تاثير افزایش زمان و غلظت نانوذرات  (B. rotundiformis) روتيفر مرگ و ميرنرخ  .4شکل 

 

سميت این  که می دهدنشان نانوذرات مگنتيت  ساعته آنها با 24نتایج بدست آمده از روتيفرها و مواجهه  برخالف بارناکل ها

 نساعت در باالتری 24تا  12نرخ مرگ و مير آنها با افزایش زمان مجاورت از و خفيف تر بوده ا حدودی نانوذرات بر روتيفرها 

باط با سميت سوسپانسيون آبی ت. نتایح مشابهی نيز در ار(4)شکل  ( رسيده است<mg/l1000EC50% )42% به 0غلظت از 

گزارش  A. salineو آرتميا  D. magna، دافنی  B. plicatilisنانوذرات اکسيد آهن در دیگر زئوپالنکتون هایی چون روتيفر

 (.Nogueira et al., 2015; Blinova et al., 2017; Gambardella et al., 2014شده است )

اثرات و را پوشش داده  (mg/l 000 -10)نانوذرات مگنتيت  با توجه به اینکه تحقيق حاضر یک طيف غلظتی نسبتاً وسيع از

 )شيرین یا با شوری کمتر های آبساکنين  (نسبت به روتيفرها  )باالبا شوری  یهای آب ساکنين(بر بارناکل ها  هاسميت آن

قابل چشم دریایی در سيستم های زیستی  رهایش نانوذرات مگنتيت پيامدهای اکولوژیکاست، به نظر می رسد بيشتر بوده 

از  .محسوب شودتهدیدی برای بقا و دوام جمعيت های زئوپالنکتونيک  ممکن استو در مواجهه طوالنی مدت تر  بودهنپوشی 

طرفی با توجه به تعداد بيشتر برخی ضمائم تعادلی در اسکلت خارجی زئوپالنکتون های آب شور نظير ستاها، شاخک ها و 
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به آنها وزن مخصوص جاندار افزایش یافته و این امر منجر به کندی شنا،  مگنتيت آنتنک ها، با نشست و جذب نانوذرات

در زئوپالنکتون های آب شور و در نتيجه  (Zhang et al., 2016) از انرژیشناوری نامتعادل و از دست رفت سهم بيشتری 

تحقيق حاضر می توان عنوان نمود که در انتها  .گرددمی افزایش نرخ مرگ و مير آنها در قياس با همتای ساکن آب شيرین 

از رفتار و تاثيرپذیری سميت نانوذرات مگنتيت در محيط های آبی شور و شيرین شناسی نانوبوم سمضمن اراتقا دانش و درک 

مناسبی برای های زیستی شاخص نيز می توانند ها و روتيفر  ها بارناکلجانداران زئوپالنکتونيکی چون نشان می دهد که 

 اشند.بهای آبی بينی اثرات احتمالی رهایش نانو مواد به بوم سازگانپيش
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Abstract 

This study was aimed to toxicity bioassays of an aqueous suspension of chemical magnetic 

nanoparticles (Fe3O4) in zooplanktonic species such as barnacle larvae Amphibalanus 

amphitrite (sea water index) and rotifer Brachionus rotundiformis (fresh water index). For 

this purpose, serial concentrations (0, 10, 50, 100, 200, 500 mg / l) of magnetite nanoparticles 

were prepared in 24 well plates with 5 replicates. After that, the zooplanktons (50 barnacle 

nauplii and 20 neonate rotifer to each well) were introduced to plates and the samples were 

evaluated at a time interval of 12-48 hours. The results of this study showed that the toxicity 

effects of chemical magnetite nanoparticles on barnacle nauplii larvae and neonate rotifer 

were increased with increasing time and concentration of magnetite nanoparticles. 

Differences between control and treatment groups were significant (P<0.05). However, after 

48 hours of exposure, the mortality rate at the highest concentration (500 mg/l) in barnacles 

was 62% (LC50= 466.5 mg/l) and in rotifer 34% (E50>1000 mg/l).  

 

Keywords: Toxicity, Zooplankton, Fe3O4 nanoparticles. 
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  خریگوره ماهی ELSبر مرحله Bio-Fe3O4 اثرات ناهنجاری زایی نانوذرات 

  *1مرتضی یوسف زادی ،2مجتبی عليشاهی ،1سکينه مشجور

 
 بندرعباس، ايران. دانشگاه هرمزگان،شناسي دريا، گروه زيستدانشکده علوم و فنون دريايي،  1

 ايران.دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز، گروه علوم درمانگاهي، دانشکده دامپزشکي،  2

* morteza110110@gmail.com 
 

 چکيده

در مطالعه لذا بسيار محدود بوده است. سنتز سبز نانوذرات فلزی فناوری  در حوزهآبزيان شناسي مطالعات نانوبوم سمتاکنون 

تراتوژنيک اثرات ، Ulva flexuosaبا استفاده از جلبک  Bio-Fe3O4مگنتيت يا نانوذرات  کيجلب حاضر ضمن زيست توليد

برای اين ارزيابي و مقايسه گرديد.  (Danio rerio)ماهي زبرا  (ELSی )الرونخست مراحل  براين نانوذرات  )ناهنجاری زايي(

از  ميلي گرم در ليتر( 011، 211، 111 ،01، 11، 1)غلظت های متوالي هر يک از  به رابتخم لقاح يافته ماهي زعدد  11منظور

، 66، 22، 84، 12از بعد هانمونه و ارزيابي گرديد اضافه تکرار 3در و خانه  6های پليت درنانوذرات بيوسنتز شده مگنتيت 

که درصد تفريخ تخم ماهي زبرا و نيز نرخ بقا الروی با افزايش زمان و غلظت  نشان داد نتايج .ساعت صورت پذيرفت138و 111

که در  نحویبه (.P<0.05دار بوده است )معني گروه شاهد و تيمار ميان هاو تفاوت نانوذرات مگنتيت کاهش يافته است

و نرخ بقای  (mg/l2/634LC50= -h84) دادهکاهش نشان  %6/36ساعت نرخ تفريخ تا  84( پس از mg/l 011)لظت غباالترين 

  (.mg/l8/680LC50= -h138) % رسيده است3/83ساعت به  138الروی نيز پس از 

 .سبز، نانوذرات مگنتيتجلبک دريايي  ، Danio rerio،سميتسنتز سبز،  :کليدی کلمات

 

 

 مقدمه

نانوذرات نظير در حوزه توليد نانوترکيبات شيميايي غير سمي  ورويکردی ايمن، پاک به عنوان  سنتز سبزتوسعه تکنيک 

مي تواند راهکاری اميد بخش در جهت تعديل نگراني های جهاني مطرح در بحث  (Fe3O4اکسيد آهن مغناطيسي )مگنتيت يا 

ست از اين رو به منظور پيش بيني و بررسي جنبه سالمت زي آاليندگي های آتي نانوذرات در اکوسيستم های طبيعي باشد.

EHS)محيطي 
1
 in عنوان يک مدل جانوری آبزی به  (Danio rerio)يا زبرا  2توليدات بيونانوايي، ماهي گوره خری (

vivo هاآاليندهبسيار کارامد در تحقيقات زيست شناسي تکويني، آسيب شناسي مولکولي و زيست بوم سنجي(Lin et al., 

های مهم اين جانور مدل، وجود امتيازاتي نظير، اندازه کوچک، قيمت ارزان، قابليت از جمله مزيت .دگردي گزينش،  (2013

ماه(، زادآوری سريع و بسيار باال،  3-2دوره توليد مثلي کوتاه )بلوغ مدت زماني قريب در آزمايشگاه، آسان و نگهداری تکثير 

اين مدل  در مطالعه حاضر از . در اين راستا(Lin et al., 2013)شفافيت جنين، رشد و روند تکاملي سريع آن مي باشد 

جانوری آبزی برای ارزيابي سميت زيستي و تفاوت ميزان حساسيت نسبت به نانوذرات اکسيدآهن مغناطيسي زيست توليد 

 د. شاستفاده  Danio rerioدر مراحل تکاملي جنين و الرو ماهي زبرا  Ulva flexuosaشده توسط جلبک سبز دريايي 

                                                           
1 (EHS) Environmental health and safety 

2 Zebrafish 

mailto:morteza110110@gmail.com
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lin%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23208995
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lin%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23208995
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 ها مواد و روش

( و نيز U. flexuosa) از عصاره آبي جلبک سبز ml31احيای زيستي نانوذرات اکسيدآهن مغناطيسي بيوسنتزی با استفاده از 

ml111 /44فروس با دمای  از محلول کلريد آهن فرو ( درجه سانتيگرادFeCl2.4H2O  وFeCl3.6H2O و 1:2با نسبت مولي )

رنگ نانوذرات  محلول سود يک موالر، بواسطه تغيير رنگ محلول از نارنجي به سمت سياه رنگ صورت پذيرفت. رسوب سياه

 درجه سانتيگراد تخليص گرديد. 61مگنتيت پس از چنديدن بار شتشو با آب مقطر استريل و اتانول و خشک شدن در دمای 

ميانگين اندازه قطر نشان داد که ، کرهPSA (Scatterscope-I Qudix )توسط دستگاه پارتيکل سايزر نتايج ارائه شده 

ديگر نانومتر بوده است.  4/13 نانوذرات بيوسنتزی مگنتيت توليدی با استفاده از عصاره آبي جلبک سبز برابر باهندسي 

TEM)گذاره استفاده از ميکروسکوپ الکتروني  نيز باخصوصيات فيزيکوشيميايي 
1
) (FEIو آناليز تفرق اشعه ، آمريکا )X 

(XRD
2
) (Panalytical1( سنجش گرديد )شکل ، هلند.) 

 ,OECD) "سهازمان توسهعه و همکهاری اقتصهادی    " 213و 212، 211ههای  با توجه بهه رهنمهود اسهتاندارد شهماره    

1992a,b; 1998)، مولهد   انابتهدا ماهيه   زبهرا تخم ماهي  مگنتيت بر بيوسنتزیاثرات نانوذرات  زيست سنجي ونآزم به منظور

جداسازی شده و برای آزمهون   مرده های سپس تخم های لقاح يافته شفاف از تخمتخم کشي شدند. در شرايط مطلوب و تهيه 

-غلظهت  هر يهک  از ml11  خانه محتوی 6تخم ماهي زيرا به پليت های  11 تعدادزيست توليدی  اکسيدآهنسميت نانو ذرات 

درجه سانتيگراد قرار  22در انکوباتور  و ظروف گرديد اضافه ،تکرار 3در  ميلي گرم در ليتر( 011، 211، 111، 01، 11، 1) ایه

در زيهر لهوپ    ،سهاعت 138 و111، 66، 22، 84، 12از بعهد  مهنظم  به طور ها نمونه، عکسبرداری و شمارش مشاهده .ندداده شد

 و های ريخت شناسي الرو ماهيان تعيين ناهنجاریبروز و  درصد تخم گشايي و بقای تخم و الرو، ،مرده هایتخم و تعداد انجام

 EPA Probitنهرم افهزار    0/1از نسهخه   LC50محاسهبه   متفهاوت و  های غلظت در مير و درصد مرگ برای تعيين .ثبت گرديد

Analysis  ( استفاده شد.سازمان حفاظت محيط زيست امريکا)منتشر شده توسط 

 و بحث نتایج

آناليز داده ها در تحقيق حاضر نشان مي دهد که درصد تفريخ تخم ماهي زبرا و نيز نرخ بقا الروی با افزايش زمان مجاورت و 

در مقايسه با گروه شاهد که نرخ تفريخ و بقايي برابر با  که کاهش يافته است به نحوی نيز افزايش غلظت نانوذرات مگنتيت

% کاهش نشان داده و 6/36ساعت نرخ تفريخ تا  84( پس از mg/l 011)غلظت در باالترين گروه تيمار و در  ،% داشته اند111

بيوژنيک نانوذرات فايکواين نتايج نشان مي دهد که  .(2)شکل % رسيده است 3/83ساعت به  138نرخ بقای الروی نيز پس از 

ساعت نخست به شدت بر نرخ تخم گشايي )تفريخ( تخم ماهي و سفيد شدگي و مرگ تخم ها  84تا  28در طول مگنتيت 

پيش از ورود جنين به مراحل گاستروالسيون و ديگر مراحل تکاملي الروی تاثير گذار بوده است به نحويکه بنا بر نتايج در اين 

 % نيز رسيده است. 36ا يافته و در باالترين غلظت به مرگ و مير بازه زماني طي روندی وابسته به غلظت اين تلفات ارتق

 

 

                                                           
1 Transmission electron microscopy 
2 X-ray powder diffraction 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi45_nO1tPTAhXGY1AKHQKHCdIQFggqMAI&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FTransmission_electron_microscopy&usg=AFQjCNHGs5ceWU_BgoEKIP9YuIdxDLV29w&sig2=pIpXV7vzZwJI2u2j9wB9CA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi45_nO1tPTAhXGY1AKHQKHCdIQFggqMAI&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FTransmission_electron_microscopy&usg=AFQjCNHGs5ceWU_BgoEKIP9YuIdxDLV29w&sig2=pIpXV7vzZwJI2u2j9wB9CA
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  بيوسنتزی. از نانوذرات اکسيد آهن مغناطيسي ،XRD (B)( و A) TEMتصوير  .1شکل  

 
 تحت تاثير افزايش زمان و غلظت نانوذرات بيوسنتزی اکسيدآهن مغناطيسي. (D. rerio)ماهي زبرا تفريخ و ی نرخ بقاتغييرات  .2شکل 

 

تحت  (D. rerio)در ماهي زبرا  ELSمراحل تغييرات وتخم های لقاح يافته ماهيان زبرا،  ناهنجاری های اسکلتينمايي از  .3شکل

 .در مقايسه با گروه شاهد مجاورت با نانوذرات مگنتيت
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با افزايش غلظت و نيز با افزايش مدت زمان مجاورت روند نيز  ماهي گوره خریبر نانوذرات مگنتيت سميت  اثرات

، غلظت کشنده مياني h 138(. بنحويکه پس از P<0.05ميان آنها معني دار بوده است ) افزايشي را به دنبال داشته و تفاوت ها

بوده، حال آنکه اين غلظت در ارتباط با  mg/l 8/680 گوره خری از بيونانوذرات مگنتيت در الرو ماهي (LC50)% تلفات 01يا 

ارزيابي شد. مقايسه نتايج نشان مي دهد که هر دو مرحله  mg/l2/634( برابر با h84مرحله تکامل جنيني ماهي گوره خری )

اسيت در مراحل لکن اين حس ،تکاملي جنيني و الروی اين ماهي نسبت به اثرات سميت بيونانوذرات مگنتيت حساس بوده

همانطور که در نمودارها قابل مشاهده است، توان سميت نانوذرات مگنتيت بيوژنيک بر ماهي جنيني اندکي باالتر بوده است. 

گوره خری با افزايش زمان مجاورت افزايش يافته است. از طرفي نسبت تلفات نيز با غلظت نانوذره در هر دو مرحله تکاملي 

رابطه مستقيم را نشان داد و عالوه بر آن افزايش مدت زمان مجاورت با ي نسبت به دوره زماني جنيني و الروی اين ماه

نانوذرات مگنتيت بيوسنتزی باالخص در غلظت ها باال، ظهور انواع مختلفي از بدشکلي ها و ناهنجاری های اسکلتي را نيز در 

نيز طي مطالعه اثرات سميت نانوذرات اکسيد آهن مغناطيسي هماتيت  (2112)و همکاران  Zhu (.3پي داشته است )شکل 

Fe2O3 ( 1بر مراحل نخست تکاملي
ELS اذعان ساعته با نانوذرات  164طي يک مواجهه  پديده( ماهي گوره خری به وقوع اين

 داشته اند.

وابسته به اندازه و خصوصيات  ،و در ارگانيسم های مدل  in vivoبسياری از محققين سميت نانوذرات را در شرايط

ری آنها مي رفتافيزيکوشيميايي )بارالکتريکي، ساختار کريستالي، حالليت، مساحت سطحي ماده، شکل و ريخت شناسي( و 

اندازه ذره در ميزان نفوذ و انتشار آن به  زيرا اساساً (.;Lapresta-Ferna´ndez et al., 2012 Gatoo et al., 2014) دانند

مخاطرات آتي نانوذراتي با اندازه بنا بر گزارشات و  (et al., 2005 Lovri´c)زيستي بسيار تعيين کننده است  سيستم های

نسبتاً ذره اندازه ميانگين از اين رو با توجه به  (.Gatoo et al., 2014) نگران کننده بوده استمعموالً نانومتر  11کوچکتر از 

(، اثرات سميت آن بر جنين و الرو ماهي زبرا تا حدودی مي تواند nm4/13 حاضر )کوچک نانوذرات فايکوسنتزی در تحقيق 

% )جنين( و 6/36متاثر از عملکرد کينتيکي بالقوه سمي ذرات مگنتيت در مقياس نانو باشد. با اينحال مقايسه نرخ مرگ و مير 

 Zhuبا نتايج گزارش شده توسط  اين مطالعهدر  Fe3O4نانوذرات  mg/l011طي مواجهه با غلظت  زبرادر ماهي  % )الرو(3/83

بر ماهي زبرا و القای مرگ و mg/l 111غلظت  با Fe2O3در ارتباط با سميت نانوذرات شيميايي هماتيت  (2112)و همکاران 

در مقايسه با نانوذرات شيميايي مگنتيت % )الرو(، نشان مي دهد که نانوذرات بيوسنتزی آهن 80% )جنين( و 20ميری برابر با 

گروه های عاملي فيتوشيميايي متاثر از نيز اين امر  است که احتمال مي رودسميت القايي کمتری را نشان داده هماتيت، آهن 

بر سطح نانوذره نشست نموده و تحريک پذيری توانسته اند پلي فنول ها و پلي ساکاريدهای سولفاته( باشد که  نظيرگياهي )

 . ندرا برای سلول های زنده تعديل بخش آنها

 مرحلهواجد اثرات بالقوه سمي بر  بيوسنتز شده از عصاره جلبکمگنتيت نانوذرات  نشان داد که حاضر تحقيقدر انتها 

ELS  ماهي زبراD. rerio بيني اثرات زيست محيطي عنوان يک مدل زيستي آبزی، در پويش و پيشبه ماهياين  واند بوده

 .عمل نمايد بسيار کارآمد و توانمند توانسته ذرات مگنتيت بيوسنتزینانو
 

 

 

                                                           
1 Early Life Stages  
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Abstract 

The aquatic nanoecotoxicology studies in the field of green nanoparticles synthesis 

technology have been very limited yet. Therefore, in the present study, we presented a report 

on the phycosynthesis of magnetic iron oxide nanoparticles (magnetite or Bio-Fe3O4) using 

Ulva flexuosa marine algae and evaluated the teratogenic effects of Fe3O4 nanoparticles on 

the early life stages (ELS) of larvae of zebrafish, Danio rerio. For this purpose, 10 fertilized 

eggs of zebrafish were added to serial concentrations (0, 10, 50, 100, 200, 500 mg/l) of 

biosynthesized magnetite nanoparticles in 6 well plates in 3 replicates. After 12, 48, 72, 96, 

110 and 134 h samples were observed and assessed. Data analysis showed that the percentage 

of hatching eggs and the larval survival rate decreased with increasing time and concentration 

of magnetite nanoparticles. Differences between control and treatment groups were 

significant (P<0.05). After 48 hours of exposure, in the highest concentration (500 mg/l), the 

hatching rate of eggs was decreased to 36.6% (48 h-LC50 =638.2 mg/l) and after 134 hours of 

experimental periods, the survival rate of larvae reached to 43.3% (134 h-LC50 =645.4 mg/l).  

 

Keywords: Toxicity,Green synthesis, Danio rerio, Green seaweed, Magnetite. 
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ای جلبک قهوهو استخراج اسید چرب از  مولکولیشناسایی مورفولوژیک و 

Sargassum muticum در ساحل اوولی استان بوشهر 

 ، نسرین سخایی، فائده امینی*، بیتا ارچنگیفروغ قربانی

 ایرانگروه زیست دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خوزستان، 

* bita.archangi@gmail.com 

 چکیده

کلیداز ای غالب در ساحل اولی بوشهر با استفاده قهوه مورفولوژیک و بررسی مولکولی جلبکهدف از تحقیق حاضر شناسایی 

در  لیوبرداری از سواحل اوها بود. به این منظور نمونههای چرب آنمحتوای اسیدو ارزیابی  ITS2های شناسایی معتبر و توالی 

های سارگاسوم و  مشاهدات با استفاده از کلیدهای معتبر شناسایی گونه شناسایی مورفولوژیک انجام شد. 5931زمستان 

تغییر یافته استخراج و سپس با استفاده از  CTABها با روش مولکولی ابتدا ژنوم جلبکمیکروسکوپی انجام شد. در بررسی 

افزارهای ای مورد بررسی، توسط نرمهای قهوههای جلبکقطعات ژنومی تکثیر یافت. آنالیز توالی نمونه PCRو  ITS2آغازگر 

Chromas pro ،BioEdit  وMEGA7 و کروماتوگرافی  استاندارد. استخراج اسیدچرب با استفاده از روش انجام شد

را با اطمینان  Sargassum muticumای گونه جلبک قهوه شناسایی مورفولوژیک و مولکولی نتایج انجام گرفت.  GCگازی

درصدی به گونه 511شباهت   Sargassum muticum ی نشان داد گونه NCBIدر   Blastنتایج مورد تایید قرار داد.  511%

ای در چربی کل جلبک قهوه استخراج شد. Sargassum muticumی اسید چرب از گونه 51 .ی همسان دریای چین دارد

Sargassum muticum ،اسید بودند. نتایج  ترین اسید چرب مریستیک اولئیک اسید و کمترین اسید چرب به ترتیب  عمده

زیستگاه ر د Sargassum muticum    ای گونههای قهوهتحقیق حاضر بیانگر آن است که ضمن حفظ تنوع زیستی جلبک

عنوان مواد اولیه در صنایع به دریایی برداری بهینه و پایدار، از این منابع ارزشمندتوان با بهرهولی(، میوها )ساحل اطبیعی آن

 دارویی، غذایی و کشاورزی استفاده کرد.

 ، خلیج فارسلیوچرب، ساحل او ، اسیدSargassum muticum ،ITS2 :کلیدی کلمات

  مقدمه
-های نواحی گرمسیری یافت میای در نواحی ساحلی، بین جزرومدی و زیر جزرومدی آبای به طور گستردهقهوههای جلبک

و تقریبا به طور  گونه 5111-5111جنس و حدود  561قرار دارند و شامل  Phaeophyceae ردهدر  هااین جلبکشوند. 

 ,Bold and Wynneمتعلق به آب شیرین هستند )ای قهوههای از جلبکگونه  جنس و 6یا  1انحصاری دریایی هستند. تنها 

1985; van den Hoek et al., 1995.) و بر  شوندمحسوب میها ترین ماکروجلبکترین و پیچیدهای بزرگهای قهوهجلبک

و  Laminariales, Fucalesهای سه دسته به نام تنهاراسته هستند.  59( شامل 1985) Boldو   Wynneبندی اساس دسته

Dictyotales  شده بررسیها به طور گسترده آن ترکیبات دلیل حضوربه( اندGupta and Abu-Ghannam., 2011 این .)

های های سارگاسوم در آببسیاری از گونه هر چند ای دارندپراکنش گستردهها معموال در مناطق سرد و معتدل جهان جلبک

 .  (mark et al., 2011) کنندگرمتر رشد می

mailto:bita.archangi@gmail.com
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های در دهههای سارگاسوم، ای و بخصوص گونههای جلبک قهوههای مورفولوژیکی بسیار زیاد در بین گونهبدلیل وجود شباهت

ی، یکتو بررسی روابط فیلوژن هااین گونه جلبکعنوان ابزارهای مولکولی در شناسایی هاخیر، استفاده از اطالعات ژنتیکی ب

(. Manoylov, 2014است )شده  های دریاییی جلبکژن کتابخانهتر شدن و سیستماتیک آنها، باعث غنی فیلوجغرافی

امروزه از ناحیه ژنومی اید. مات تاکسونومیکی را برطرف نمتا حدود زیادی ابها دروش های مولکولی می توانکاربرد  بنابراین،

ITS2  مولکولی گونه های جلبک قهوه ای بطور گسترده ای استفاده می شود بمنظور بررسی روابط فیلوژنتیکی وسیستماتیک

(Buchhem, et al., 2011 .) 

ها به جلبکاین  یچرب(. Chandini et al., 2008د )باشنیم یو مواد معدن بچر یهادیمنبع خوب اس ایهای قهوهجلبک

اسیدهای  9از امگا  یاقهوه یها. جلبکداروسازی دارددر پزشکی و  یادیز اریبس تیاهم متعدد، امروزه یخواص درمان لیدل

سازی و نقشی کلیدی در سوخت و ساز بدن )ذخیرههمچنین . اسیدهای چرب هستند یغن نیو فوکوزانتچرب اشباع نشده 

 ,Dembitsky and Maoka)کنند ی ژن ها ایفا میحمل و نقل انرژی( به عنوان اجزای اساسی تمام غشاها و تنظیم کننده

 شوند. همچنینمی استفاده یابه طور گستردهی غیرفعال، اولیهبه عنوان مواد  در صنعت داروسازیچرب  یدهایاس .(2007

از  استفاده مقدار یشترینب است. و توسعه عنوان حامل مواد فعال به سرعت در حال رشدبه یچرب ونیاستفاده از فرموالس

 Miyashita etشوند )دارویی نیز استفاده میمواد  حاملبه عنوان ، اما است یچرب ونیامولس دیتول یی،در مواد داروها چربی

al., 2013.) 

که  یعروق کرونر قلب، درکسان یماریدهد که خطر ابتال به ب ینشان م ینیو مشاهدات ع یکیولوژیدمیمطالعات اپ یهاداده

 Leaf et al., 2008; Wang et al., 2006; Nomura et ;ست )تر انیکنند، پائیم افتیدر 9امگا  PUFAاز  ییباال زانیم

al., 2013  .) یدر حال حاضر منبع اصل PUFA در حال کاهش  ریذخا نیباشند که ایم ییایدر یهایماه ،بلند ریزنج  یها

-کرده ینیبشیپ 5102را در سال  آبزیانصنعت تولید  دیکاهش شد 5113و همکاران در سال  Wormنکه یاست. با توجه به ا

 یها از نظر محتواهرچند جلبک (Miyashita et al., 2013) است یها ضرور PUFAاز  دیمنابع جد یجستجو نیبنابرا دان

از  یاکه دارند به عنوان منبع بالقوه ییباال اریبسی رهیها هستند اما با توجه به ذخیتر از ماهنییپا یبه طور قابل توجه یچرب

 . (Nomura et al., 2013) باشندیمورد استفاده م ،یساحل یهادر آب یکاربرد یهایچرب

ای ساحل اوولی در استان بوشهر هدف از تحقیق حاضر، شناسایی و بررسی مورفولوژیک و مولکولی گونه غالب جلبک های قهوه

و همچنین بررسی محتوای اسیدهای چرب آنها بوده است. با توجه به فراوانی و تنوع گسترده جلبک های قهوه ای در سواحل 

خلیج فارس، می توان با بهره برداری بهینه و پایدار از این منابع ارزشمند دریایی در صنایع مختلف پزشکی، داروسازی، آرایشی 

 اشتی، کشاورزی و غذایی استفاده نمود. بهد

  هامواد و روش

-های جمعجلبک در زمان جزر کامل از ساحل اوولی جنوبی استان بوشهر انجام شد. ابتدا 5931برداری در اسفند ماه نمونه

-ها در بستهاپی فیت جدا شوند. سپس جلبک آوری شده با آب دریا شست و شو داده شدند تا ذرات شن و ماسه و جانداران

بخشی از  های فیبری حاوی یخ به منظور جلوگیری از فساد، جهت انجام عملیات آزمایشگاهی به آزمایشگاه منتقل شدند.



گاه رهزمگان – 6021ماه  بهمن 03و  92  دانش   

 
 

 

 

ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری  

های % با آب دریا قرار داده و تثبیت شدند. سپس از قسمت 0های جلبکی جهت شناسایی مورفولوژیکی در فرمالین نمونه

روی الم، با میکروسکوپ  های عرضی تهیه شد و بعد از قرار دادن برو ساقه ، برش ها از جمله برگ، وزیکولمختلف جلبک

 ;) (. شناسایی مورفولوژیکی گونه ها با استفاده از کلید شناسایی معتبرNi-Ni-Win et al., 2011نوری مشاهده گردید )

Nguyen, 2015 Devi et al., 2014 Roberts, 1967) های جلبکی به منظور شناسایی مولکولی در فریزر انجام شد. نمونه

با اندکی  CTAB (Phillips et al., 2000)ها، از روش جلبک DNAشدند. به منظور استخراج  داریدرجه سانتی گراد نگه -51

از روشاستخراج شده و همچنین تعیین خلوص آن، به ترتیب  DNAاستفاده شد. به منظور بررسی کمیت و کیفیت  تغییرات

 ITS2سپس تکثیر قطعات ژنومی با استفاده از آغازگر های اسپکتروفوتومتری و الکتروفورز افقی ژل آگارز استفاده گردید. 

، Mm11با غلظت   u/U 1 ،MgCl2مقدار هب Taq Polymerase، آنزیم DNAنانوگرم  511شامل  PCRانجام شد. واکنش 

 51هر کدام به غلظت   Reverse  (Yoshida et al., 2000)و   Forward، آغازگرهایmM51با غلظت  10X ،dNTPبافر 

گراد در یک درجه سانتی 39بصورت مرحله واسرشته سازی شامل یک سیکل،  PCRپیکومول بر میکرولیتر بود. برنامه حرارتی 

و  سی ثانیه و مرحله  درجه 11درجه و سی ثانیه، مرحله اتصال،  30دقیقه و مرحله دوم شامل سه مرحله واسرشته سازی 

دت مهگراد و بدرجه سانتی 25سیکل و در نهایت، مرحله سوم بسط نهایی شامل  91درجه و سی ثانیه و به تعداد  25بسط 

، قطعات تکثیر یافته نمونه جلبکی جهت توالی یابی PCRپس از حصول اطمینان از کیفیت محصول  دقیقه انجام شد. 51

مورد بررسی قرار  MEGA 7و   Chromas pro ،BioEditارسال شدند. سپس توالی قطعات ژنومی با استفاده از نرم افزار 

-جهت بررسی قرابت های ژنتیکی با گونه Fast Minimum Evolutionو  Neighbor Joiningگرفته و درختهای فیلوژنی 

 های دیگر و همچنین تعیین جایگاه گونه مورد مطالعه رسم گردید. 

( با انددکی تغییدرات اسدتفاده    Nomura et al., 2013)در این تحقیق از روش  ،ایمنظور استخراج اسید چرب جلبک قهوههب

و در  ( اضدافه 5بده   5نسبت متانول )با  -، کلروفرم (w/v)گرم پودر جلبک در ظرف اتوکالو شده ریخته و ده برابر آن  51شد. 

در دمای اتاق و تحت تاریکی به مدت دو ساعت قرار داده شد. محلول به وسیله ی پمپ خال و قیف بوخنر فیلتدر شدد و بداقی    

-ساعت قرار داده شد. محلول دو باره فیلتر شدد و بداقی   5( و به مدت 5به  5متانول )با نسبت  -ی آن در معرض کلروفرممانده

به مدت یک تدا دوسداعت    ( و2/1به  5به  5)با نسبت  آب -متانول -کلروفرم (w/v)ی این بار در معرض ده برابر ی جلبکمانده

ی پمپ خال و قیف بوخنر فیلتر شد. تمام عصاره های حاصل از سه استخراج با هم ترکیدب  محلول دوباره به وسیله قرار گرفت.

 -متانول -ی خشک دوباره در کلروفرمگراد حذف شد. عصارهجه سانتیدر 91-95شدند و حالل توسط روتاری خال و در دمای 

ی پایینی جدا شدد و در دسدتگاه   ( در قیف جداکننده حل شدند و قیف به شدت تکان داده شد. الیه9به  0به  2آب )با نسبت 

ز رنگی باقی ماند. اگر حالل و تنها مایع چسبناک سب حذف شدند مانده و آبهای حالل باقیروتاری قرار گرفت و آخرین نشانه

توان دوباره بده آن کمدی کلروفدرم اضدافه کدرد و      ی بالن روتاری چسبیده بود میبه مقدار زیاد حذف شد و باقیمانده به دیواره

 وزن خشک بیان گردید. mg/gدوباره در دستگاه روتاری قرار داد. محتوای چربی کل بر اساس 

   نتایج

 Sargassum muticumای گونه ی جلبک قهوهمشاهدات ماکروسکوپی و میکروسکوپی، نمونهبراساس کلیدهای شناسایی و 

ها باریک متر، برگسانتی 52طول تال  .ای مایل به سبز زیتونی استجلبک مذکور متراکم و به رنگ قهوه شناسایی شد. تالس
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های متر و برگمیلی 5متر و قطر میلی 9-1عرض متر، سانتی 5-1برگ میانی و دارای طول ای و بدون رگی دندانهبا حاشیه

ها نوک کروی و برخی دیگر نوک تیز تخم مرغی شکل داشت که برخی از آنهای فراوان تر در بخش باالتر هستند. وزیکولجوان

 5-9قطرشان متر و میلی 1ها تا ها وجود دارند. طول وزیکولی برگهای اولیه، در پایهدر محور اصلی، در لبهکه داشتند 

ها و شوند. سرتاسر سطح ساقه، برگمتر و به شکل زیگزاگی دیده میمیلی 5ای جلبک ی استوانهمتر است. قطر ساقهمیلی

 ها را اجسام ریز زگیل مانند پوشانده بود.وزیکول

 گونه BLASTتوپولوژی نسبتا مشابه را نشان دادند. نتایج  ،های فیلوژنی به هر دو روشنتایج آنالیز مولکولی و رسم درخت

 .داد را نشانSargassum muticum ی % با گونه511تشابه 

 Sargassum muticumی ، این گونه با گونهدرخت مونوفیلتیک رسم شده Fast Minimum Evolution در

(gb|KY411087.1)  در یک کالد قرار داشتند دریای چین. 

 

 

 Sargassum muticumای ( جلبک قهدوه ME) Fast Minimum Evolution فیلوژنی  درخت .5شکل 

 ITS-2یابی قطعه ی ژنومی لی بوشهر براساس توالیوساحل او

درچربی کل جلبک (. 5)جدول  شناسایی شد Sargassum muticumی اسید چرب از گونه 51در این پژوهش 

پالمتیک اسید ، اسید چرب غیر اشباع با یک پیوند  ( SFAترین اسید چرب اشباع )، عمدهSargassum muticumی ا قهوه

لینولئیک اسید هستند که اولئیک  (PUFA( اولئیک اسید و اسید چرب غیر اشباع با چند پیوند دوگانه )MUFA)دوگانه 

 .ها بیشتر استی آناسید از همه
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 Sargassum muticumی گونه ایقهوه چرب جلبکهای دیاس درصد .1جدول 

 %gr نام اسید چرب ردیف

C6 3/1  اسید کاپرونیک 1  

C12                               55/1 اسید لوریک 2  

سید میریستیکا  3 C14:0                     3/0  

سیدپالمتیکا  4 C16:0                          5/50  

سید استئاریکا  5 C18:0                       30/3  

سید آراشیدیکا  6 C20:0                   92/1  

سید بهینیکا  7 C22:0                          10/1  

سید لینگنوسریک ا  8 C24:0              9/1  

سید میریستولیک ا  9 C14:1              50/1  

سید پالمئولنیکا  11 C16:1                     52/0  

سید اولئیکا  11 C18:1                           59/95  

سید اولئیک ترانسا  12 C18:1T              22/5  

سید لینولنیکا  13 C18:3                       16/5  

C18:2                   99/56 اسید لینولئیک 14  

C18:2T         91/1 اسیدلینولئیک ترانس 15  

A Total SFA 56/95  

B Total  MUFA 99/92  

C Total PUFA 50/53  

D Total n-3 PUFA 16/5  

E Total n-6 PUFA 62/56  

 بحث

با توجه به   Sargassumجنس  یهااز گونه یاری، مانند بسSargassum muticum میکیتاکسونو تیو وضع چهخیتار

 Sargassumای . جلبک قهوهاست مبهم( کیسه ی هواو شکل  برگ )مثل طول و عرض ریمتغ یکیمورفولوژ یهایژگیو

muticum توسط بار  نیاول یبرا Yendo (5312 به )نعنوا S. kjellmanianum f. muticus.براساس توصیف  شناخته شد

Yoshida  تفاوت Sargassum miyabei  وS. kjellmanianum f. muticum  به این شرح است که داشتن برگ های

سانتیمتر  5-9در مقایسه با برگ های با  Sargassum miyabei میلی متر عرض در  5-5سانتیمتر طول و  1/5کوتاهتر با 

 (.Yoshida, 2000) است S. kjellmanianum f. muticumمیلی متر عرض در  9-0طول و 

 یمورد مطالعه در این تحقیق، با گونه Sargassum muticumی جلبک گونه انجام شده نمونه Blastطبق 

(gb|KY411087.1) Sargassum muticum  در درخت فیلوژنی  % نشان داد.511دریای چین مطابقتFast Minimum 

Evolution  وNeighbor Joining جلبک گونه   نیزSargassum muticum ی مورد مطالعه با گونهSargassum 

muticum (gb|KY411087.1) و همچنین، ژیکی . بنابراین، با استناد به مشاهدات مورفولو(5گرفتند )شکل قرار در یک کالد

 تایید و شناسایی قطعی انجام شد.  Sargassum muticumآنالیز توالی های نوکلئوتیدی، گونه 
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بعد از آن پالمتیک اسید   ترین اسید چرب اولئیک اسید و، عمدهSargassum muticumای در چربی کل جلبک قهوه

های غیر اشباع بیشتری ای اسید چربهای قهوهبسیاری از جلبک وکمترین اسید چرب لوریک اسید و مریستولیک اسید بودند.

 Sargassum این موضوع درکه (  Kumari et al., 2010; Pereira et al., 2012های چرب اشباع دارند )نسبت به اسید

muticum  طبق مطالعه ی صادق است.  این تحقیقAl.harthi  وEl-Deek  بیشترین اسید چرب جلبکSargassum 

dentifebium اسید گزارش شدآراشیدیک اسید و لوریک  اولئیک اسید و بعد از آن پالمتیک اسید بود و کمترین اسید چرب 

(Al.harthi and El-Deek, 2012.)  آراشیدونیک اسید کمترین اسید  و اسید دوکوزاهگزانوئیکپالمتیک اسید بیشترین و

بیشترین اسید چرب   5155و همکاران در سال Tabarsa (. Silva et al., 2013)بودند  Sargassum vulgareچرب جلبک 

کمترین اسید چرب  وپالمتیک اسید  را  Colpomenia sinuosaو  Padina pavonica Dictyota dichotoma, جلبک 

ترین عمده(. Tabarsa et al., 2012) گزارش نمودندبه ترتیب لینولئیک اسید، لینولنیک اسید و هگزانوییک اسید را ها آن

های باشند که مشابه با گزارشاسیدهای چربی که در این تحقیق قابل مشاهده است شامل پالمتیک اسید و اولئیک اسید می

 et al., 2007; Khotimchenko, 1998; Li et al., 2002; Sánchez باشند )ای میهای قهوهقبلی در مورد جلبک

Machado et al., 2004; Al.harthi and El-Deek., 2012.) کیاولئ زانیکه م دهدینشان م قیتحق نیا جینتا نیمچنه 

 DictyotaدرصدPadina pavonica (5/55  ،) مانند یریمناطق گرمس یهادرصد( از نمونه 51از شتریباالتر )ب اریبس دیاس

dichotoma (95/51 ،)درصد Colpomenia sinuosa (2/59 ( )درصد Tabarsa et al., 2012 ،)Sargassum 

marginatum (1/3 ( )درصدNarayan et al., 2004و ) Nizimuddinia Zanardini (50 باشد.می درصد  

که  شودها، نتیجه گرفته میخوب این جلبک باتوجه به بازده muticum Sargassumدر ارزیابی پروفایل اسید چرب جلبک 

های چرب غیر اشباع میزان اسید همچنین muticum Sargassum باشد. در گونهاز این گونه مناسب میاستخراج اسید چرب 

بع ارزشمند اسیدهای چرب در عنوان منهبنابراین، می توان این گونه جلبک را ب بیشتر از اسیدهای چرب اشباع است.

 غذایی در نظر گرفت. صنایع داروسازی و 
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Abstract  

The main objectives of this research were to investigate morphological and molecular 

identification of dominant brown algae in Ooli coasts of Bushehr using valid identification 

keys and ITS2 sequencing and to evaluate the fatty acid composition of the species. For this 

reason, sampling was undertaken during winter 1395 from Ooli coastal areas. Morphological 

identification was carried out using Sargassum species identification keys and microscopic 

observations. In molecular investigation, the algal genome was first extracted using modified 

CTAB method and then amplification of ITS2 genome regions was undertaken by PCR. 

Sequence analysis of studied brown algae was carried out using genetic softwares of 

Chromas, BioEdit and MEGA7. Fatty acid extraction was done by standard method and Gas 

Chromatography. Results of morphological and molecular identification, confirmed 

Sargassum muticum with 100% confidence. Blast results showed that sargassum muticum 

had 100% similarity to the same species from China Sea. The amount of 15 fatty acids were 

extracted from Sargassum muticum. In total fat of this algae species, Oleic acid was in 

maximum and myristic acid in minimum amount, respectively. Results of this research 

suggested that considering the conservation of marine biodiversity of Sargassum muticum, it 

can be possible to utilize these valuable marine resources as primary biomaterials in 

pharmaceutical, food and agriculture industries in a sustainable way.    

Keywords: Sargassum muticum, ITS2, Fatty acid, Ooli Coast, Persian Gulf 
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 چکیده

پزشکی، مختلف هم چون که در دنیا از ابعاد  باشد فناوری می از مباحث گسترده و جدید قرن حاضر علم بیوتکنولوژی یا زیست 

به  فناوری دریایی حوزه زیستدر وما نوپا بوده  این علم در کشور قرار گرفته است. کشاورزی، غذایی و... مورد بررسی درمانی،

تواند محققین و هم چنین  میکارآفرینی ر، دریا و منابع مربوط به آن در کشوبا توجه به وجود  شده است.ه پرداختتر  کمآن 

 ،الزمه کارآفرینی در مناطق ساحلیفناوری دریایی سوق دهد.  در زمینه زیستساحلی را به ترویج و توسعه دولت و مناطق 

برای افراد جامعه و در کل محیط دریا ها، گیاهان و جانوران  آشنایی و شناساندن موجودات زنده دریایی از جمله میکروارگانیسم

ر د ود به بازارهای داخلی و خارجی رامسیرهای ور توان می سازی از تجاری با استفاده که در نتیجه، است شینانویژه ساحل نبه 

های  فرصت لق هرچه بیشترتوان بستری مناسب برای خ های دریایی می محیط ایایبا در نظر گرفتن مز د.نموهموار جامعه 

 مناطق ساحلی فراهم نمود.کارآفرینی در  و در زمینه فناوری جدید

 مناطق ساحلی کارآفرینی، فناوری دریایی، زیست کلیدی:کلمات 

 

 مقدمه

ترین  یکی از مهم باشد. در حال حاضر کارآفرینی از اهمیت باالیی برخودار است و دامنه تاثیرات آن بر جوامع گسترده می 

 های اجتماعی تغییر در ارزشهم چنین سبب باشد.  میاقتصادی و افزودن ثروت جوامع سریع رشد  ،های کارآفرینی نقش

 های کوچک تا مناطق و کشورهای بزرگ، همه محققین متفق القول هستند که از بنگاه.  (1831مطهری،) گردد می جامعه

با  (.1831همکاران،)احمدیان و  های مناسب باشند به دنبال تولید و بکارگیری فناوری بایستی برای رشد و توسعه پایدار خود

های مختلف از جمله در زمینه زیست  توان از فناوری می ،توجه به اینکه کشور در شمال و جنوب دارای منابع آبی فراوانی است

ها سبب  سازی آن ایده های جدید کارآفرینان و به تبع آن تجاریستفاده از ایده ا فناوری دریایی در این مناطق بهره جست.

در حال  دهد. های پیشرفته تغییر و تکنولوژی تواند زندگی بشر را با تولید محصوالت جدید تصادی شده و میرشد و تولید اق

توان  می شناسی دریا، زیست فناوری دریا و .... های مرتبط با آن همچون زیست های آبی و حوزه حاضر با مطالعه کامل محیط

 رقم زد. ریاآینده ای روشن را در حوزه د های پیش رو را به فرصت تبدیل کرد و تهدیدها و چالش

  کارآفرینی

باشد. هم چنین  موتور محرکه توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می (Entrepreneurship)کارآفرینی  

آن و پذیرش پیشه و کار مربوط به  های موجود با تکیه بر دانش، گیری از امکانات و فرصت بهره های جدید، ارائه اندیشه

شومپیتر پدر علم کارآفرینی، کارآفرین را نیروی محرکه اصلی در توسعه اقتصادی عنوان کرده و نقش  باشد. مخاطرات می
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افراد کارآفرین با استفاده از  (.McDaniel& Bruce, 2002) داند های تازه از مواد می کارآفرین را نوآوری یا ایجاد ترکیب

د. در واقع کارآفرین نپرداز های فردی، ایده خود را محقق ساخته و به کسب و کار می و استعداد ها گیری، مهارت قدرت تصمیم

های نو و خالق هم چنین با شناسایی  کند و طی فرآیند کارآفرینی  این افراد با ارائه ایده هیچ، یک چیز ارزشمند خلق میاز 

توان گفت که  در کل چنین می ورزند. د مبادرت میکسب و کار جدی های جدید و های جدید به ایجاد سازمان فرصت

 شوند. یز میهای حیرت انگ عوامل تغییر هستند که گاهی موجب پیشرفت ،کارآفرینان

 فناوری زیست

هایی است که در جهت خلق و ساخت کاال و ارائه  ها و سیستم فناوری ترکیبی از دانش، محصوالت، فرآیندها، ابزارها، روش 

 مهندسی یا ژنتیک ، شناسی زیست همانندفناوری یا بیوتکنولوژی  زیست(. Khalil, 1993) گرفته می شودخدمات به کار 

ای مشترک از علوم  حوزه در واقع،معین کرد.  سادگیه ب آنرا قلمرو و محدوده بتوان که نیست کاربردی یا و پایه علم ،بیوشیمی

 تحقق جهت در علوم مختلف میان پیوند ومختلف است که در اثر همپوشانی و تالقی این علوم با یکدیگر بوجود آمده است 

 باال بسیار کارآئی با دقیق و نوین های به روش زیستی فرآیند یک انجام یا  زیستی محصول یک بهینه تولید به بخشیدن

 بخشی ، زنده خود موجودات از مستقیم غیر یا مستقیم استفاده در مهندسی و علم عبارتی کاربرد به .(1831)دهقانی، باشد می

پیوند  .(Sussane Giesecke, 2000) هاست آن یافته تغییر یا شکل طبیعی در ها آن های فراورده یا زنده موجودات بدن از

های جدید و دقیق و  های زیستی با روش یا انجام فرآیندمیان این علوم جهت تحقق بخشیدن به تولید بهینه محصوالت زیستی 

در  تقریباً که است وسیع بقدری بیوتکنولوژی کاربردهای .باشد می برتر های فناوری زمره در فناوری اینباشد.  با کارآیی باال می

 فناوری بندی تقسیم .ددا خواهد در آینده نیز تحت تاثیر قرار و هقرارداد تأثیر تحت را بشر زندگی های جنبه تمامحال حاضر

 زیستی فناوری کشور ما در .کند می فرق مختلف دانشمندان و متخصصین دیدگاه حسب بر مختلف های شاخه به زیستی

 علوم و امنیتی و دفاع نفورماتیک،ابیو کشاورزی، آبزیان، و وطیور دام زیست، محیط معدن، و صنعت پزشکی، های حوزه شامل

 باشد. می پایه

 در دولتی قوی ساختار وجود : از عبارتند فناوری زیست توسعه و پیشرفت در عوامل ترین کلیدی تحقیقات انجام یافته، طی 

 شبکه وجود ، باال بسیار توسعه و تحقیق توان با انسانی نیروی وجود مردان، دولت دیدگاه از آن اهمیت و فناوری زیست زمینه

 درکل. Chen & Marchioni, 2008) ) فناوری زیست حوزه در مطرح کشورهای سایر با المللی بین های همکاری و ملی قوی

 کیفیت پذیر، ریسک سرمایه ربازا، ها سیاست سازی شفاف در توان می را زیستی فناوری توسعه و تحقیق در موثر اصلی عوامل

 صنعت، و تحقیقاتی مراکز ها، دانشگاه بین تعامل آموزشی، چارچوب در پایه علوم محتوای ،خارجی منابع دانش انسانی، نیروی

 توسعه و تحقیق برای مالیاتی و مالی های تشویق فناوری، انتقال از دولتی پشتیبانی توسعه، و تحقیق در دولتی گذاری هسرمای

 .(Norton, 2005) دانست توسعه و تحقیق در خصوصی بخش با دولتی مشارکت خصوصی، بخش در

 دریایی فناوری زیست

که به کشف و استفاده از باشد  از علوم جدید زیستی و در حال رشد می ،(Marine  Biotechnology)ییدریا فناوری زیست 

 ها، میکرواورگانیسم از جمله آبزیان در تغییر ایجاد با و ها و فرآیندهای برگرفته از موجودات دریایی اختصاص دارد فرآورده
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فردی هستند که دارای   این موجودات دریایی منبع ترکیبات منحصر به .کند یم تولید محصوالت کاربردی جانواران و گیاهان

ها،  غذایی، کاوشگرهای مولکولی، آنزیم های واد دارویی، آرایشی، افزودنیهایی همچون تولید م های صنعتی در زمینه پتانسیل

 همچون مختلفی صنایع در صوالتاین مح. باشند مواد شیمیایی ویژه و مواد شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی می

با توجه به پتانسیل باالی موجود در دریا و تنوع . گیرند می قرار استفاده مورد و ... بهداشتی و غذایی صنایع داروسازی،

از جمله این موجودات دریایی و محصوالت حاصله ها استحصال شده است.  از آن زیادیموجودات آبزی، تاکنون محصوالت 

 :توان به موارد زیر اشاره کرد میبطور خالصه 

 های دریایی جلبک

گوناگونی  کاربردهای پرارزش بیولوژیک دارای منابع این های پرسلولی منبعی از ترکیبات مفید و فعال زیستی هستند. جلبک 

 ;Dhargalkar,et al.,2009) است کرده جلب خود را به انسان نظر ها، جنبه سایر از بیشدارویی  و غذایی های هستند و جنبه

(Rajasulochana et al.,2009. و فیبر پروتئین،کاروتنوئید، معدنی، مواد ویتامین، باالیی مقادیر حاوی دریایی های جلبک 

باشند  داشته نیز پزشکی و آرایشی صنعتی، کاربرد توانند چنین می هم دارند. غذایی کاربرد و هستند ضروری چرب اسیدهای

Kotnala et al., 2009))آلژینات و کاراژینان مانند همچون آگار، ارزشمندی ساکاریدهای پلی داشتن واسطه به ها . جلبک 

 نساجی، کاغذسازی، صنایع از این موجودات پرارزش در .(Taskin et al., 2007) هستند اقتصادی زیادی دارای اهمیت

 میکروبی، کشت های محیط دندانپزشکی، و پزشکی، داروسازی بهداشتی، و آرایشی لوازم عکاسی، های فیلم سازی، تهیه گرن

 با متعددی زیستی ترکیبات تاکنون،  (Kaladhran & Kaliaperumal, 1999).شود می استفاده دندان اولیه های قالب

 پرسلولی های جلبک از سرطانی و ضد قارچی ضد ویروسی، ضد بیوتیکی، آنتی اثرات متنوعی همچون کاربردی گستره

 در فعال زیست مواد به توانند یم جانداران این ثانویه یا و اولیه های متابولیت از بسیاری و شده است استخراج و شناسایی

 ,.Choudhury et al., 2005; Kumaran et al., 2010; Puglisi et al., 2006; Tüney et al) شوند تبدیل دارویی صنایع

2006.) 

 دریاییهای  میکروارگانیسم 

د فلزات نتوان میکه ، مواد پلیمری خارج سلولی تولید ،های زنده ) باکتری ، قارچ ، مخمر و جلبک ( میکروارگانسیم برخی 

 وگردد  ها تولید می روارگانسیمپلیمرهای خارج سلولی که توسط میک ((Volesky,1990را از محیط آبی حذف نمایند سنگین 

زئوگلئا رامیگرا و  های باکتری از جمله دهند. ل زیادی به فلزات از خود نشان میتمای شود، عموما در لجن فعال یافت می

قادر به تشکیل کمپلکس و تجمع فلزاتی نظیر آهن، مس، نیکل، کادمیوم و اورانیوم هستند.  کهباسیلوس لیکنی فورمیس 

 ;Lonkidou et al., 2003) وده زنده جدا نمودتوان با استفاده از اسید هیدروکلریک به راحتی از ت فلزات تجمع یافته را می

Figueira et al., 1997). موجود در دریاها دارای خصوصیات ویژه ای هستند به طوری که توانایی های  باکتری همچنین

در کاربرد صنعتی داشته و  ها باکتری از بعضی های تولید شده . پروتئازباشند هایی با شوری باال را دارا می زیست در محیط

  .گیرد مورد استفاده قرار میها  کننده ها و پاک شوینده

 خیارهای دریایی
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. دنباش می( Holothuroideaو رده ) (Echinodermata)متعلق به شاخه  و دریایی از خارپوستان محسوب شده هایخیار

 سودمند شناخته شده برای سالمتی انسان هستندباشند که دارای خواص بسیار  خیارهای دریایی از جانوران آبزی می

(Mamelona et al., 2007پرورش توام این آبزی با میگو آلودگی .)  های محیطی را که در اثر غذاهای غنی اضافی بر روی کف

بر پاک کردن  کند. این حیوانات پوده خوار بوده و با بلعیدن مواد آلی موجود در بستر عالوه آیند، کنترل می استخر به وجود می

های مختلف خیارهای دریایی  گونه(. James, 2001) کنند موجبات رشد سریع خود و میگو را فراهم می ،محیط زیست میگو

از این موجودات در درمان  (. وجود سم هولوتورین در بعضیMurray et al., 2001) باشند خواص دارویی و درمانی میی دارا

در کاهش التهاب و تقویت  بوده و روغن خیار دریایی محتوی ماده ضد التهابی. (Thomas et al., 1997سرطان موثر است )

همچنین به  شود. از خیار دریایی به عنوان مکمل غذایی استفاده می .(Mamelona et al., 2007) باشد موثر میمغز و قلب 

 باشد.  دلیل داشتن ماده شیمیایی به نام آفرودیسیاکس دارای خاصیت ضد باکتریایی و ضد قارچی می

  گیاهان حرا  

یت، نهاندانه گیاهان هالوف جزو ,Kawalekar)  2015) می باشند فرد به منحصر زیستگاه یا اکوسیستم نظر ازهای حرا  جنگل 

دارای انواع ترکیبات شیمیایی و اند.  در مناطق بین جزر و مدی سازش پیدا کرده که برای زندگیو گلدار خشکی بوده 

- نه تنها برای چوب و سوخت بلکه به حرا درختانامروزه استفاده از . (Macintosh & Zisman, 1999) باشند بیولوژیک می

نظیر دیابت، آسم، سرطان معده و  مختلفهای  عنوان یک منبع غنی از ترکیبات با پتانسیل درمانی باال برای درمان بیماری

دارای ترکیبات شیمیایی فراوانی نظیر  اناین گیاه (.Itoigawa et al., 2001 ; Premanathan et al., 1999)باشدایدز می

اکسیدانی باالیی آنتی ها بوده که از پتانسیلها، فالونوئیدها و تاننها، ساپونینترپنها، استروئیدها، تریانواع فیتوالکسین

ابزارهای دفاعی گیاه در برابر عوامل  ها از جمله.فیتوالکسین Itoigawa et al.,  (2001; Khafagi et al., 2003)برخوردارند

 ) باشد میضدباکتریایی  خاصیتترپنی دارای . ترکیبات تری(Bandaranayake, 2002) باشند میها بخصوص قارچ ،میکروبی

Ahmed et al.,1999; Himejima et al., 1992 )قرار  تایید گیاهان مورداین برگ  عصارهاز  باکتریایی فعالیت ضد و این

 et al., 2011)  .(Kumarگرفته است

 پوستان تسخ

حشرات پوستانی چون خرچنگ ، میگو، کوتیکول  در پوسته سخت است که به مقادیر زیاد طبیعی ساکاریدی ماده پلیکیتین ، 

و برای تبدیل به مواد شیمیایی و محصوالت جدید عمالً ( 1831)تویسرکانی و صداقت، شود ها یافت می قارچ و دیواره سلولی

آید. کیتوسان خواص منحصر به  تمام نشدنی است. از حرارت دادن کیتین در یک محلول شیمیایی کیتوسان به دست می

کاربردهای گسترده کیتوسان برای تصفیه فاضالب، تهیه چسب، ت نشده است.ر محصوالت مصنوعی یاففردی دارد که در دیگ

صنایع غذایی، کشاورزی، شیمیایی، پزشکی و دندانپزشکی، دارویی و زیست فناوری، مواد آرایشی و بهداشتی، کاغذسازی و 

خاصیت چسبندگی با توجه به  دهد. نساجی، کروماتوگرافی، عکاسی و غیره اهمیت اقتصادی استفاده از این ماده را نشان می

مقواهای ساخته شده از چسب کیتوسانی در مقایسه با چسب  داد.توان در تهیه چسب مورد استفاده قرار  میکیتوسان 

 ای مقاومت بیشتری در برابر فشار سطحی، فشردگی، شکستگی و سوراخ شدن دارند و نیروی بیشتری را تحمل کرده نشاسته

 های ضد جوراب چونمحصوالتی همتولید در صنایع نساجی برای کیتوسان باکتریایی  ضد خاصیتکنند. همچنین از  می
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سازگاری با بافت و  کیتوسان به دلیل زیستتوان استفاده کرد. میهای نوزادان و کودکان،  های ورزشی، لباس باکتری، لباس

باکتری در درمان زخم مؤثر است.  ضد قارچ بودن به عنوان یک ماده خنک کننده و باکتری و ضد خاصیت مخاط چسبی، ضد

تری در اطراف زخم ایجاد شود که این امر بهبود زخم را شتاب  شود کالژن و در نتیجه فیبروبالست بیش کیتوسان موجب می

های حساسیت زا  شود و موجب واکنش استفاده می نیز قابل جذب دهد. از کیتوسان در تهیه پوست مصنوعی و نخ بخیه می

چنین هم .(Koide, 1998; Kumar et al., 2004; Hudson and Smith,1998; Khwaldia et al., 2010) نمی شود

 (.Schleuter et al., 2013) ها ترکیب و برای به دام انداختن فلزات سنگین از آب، به کار رود تواند با رزین کیتوسان می

 گیری نتیجه

موجودات دریایی، بخش اعظمی از ذخایر زیستی کره  تحقیق و توسعه است وبا توجه به اینکه دریا بستر بسیار مناسبی جهت  

دریا و صنایع  ،در تمام دنیا .روند شمار می  آبی منبع عظیم ذخایر ژنتیکی به های محیط بنابراین،دهند  زمین را تشکیل می

توسعه  بایستی در از جمله کشور ما هستند کشورهایی که در حوزه دریابنابراین بوده ای برخوردار  ویژه مرتبط با آن، از جایگاه

های گذشته تاکنون  تنوع بیولوژیکی و انواع مختلف مواد شیمیایی موجود در دریاها، از زمان .کنندتالش دریایی  یها فناوری

های  افزودنیتوان مواد دارویی، مواد آرایشی،  جمله می  اند که از آن صنعتی مختلفی بوده -منبع تولید ترکیبات شیمیایی

. ها، مواد شیمیایی خاص و مواد شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی را نام برد غذایی، کاوشگرهای مولکولی، آنزیم

 پوستان، سخت ماهی، مانند موجوداتی از آن، کمک با که است رشد حال در های حوزه از یکی  دریای فناوری زیست

 موقعیتبه با توجه  شود. می استفاده غیرمستقیم و مستقیم طور به ها باکتری یا و جلبک ، ها اسقنج تنان، نرم خارپوستان،

سازی آن  های جدید کارآفرینان و تجاری از ایده استفاده این مناطق بهره جست. زیست دریایی درتوان از فناوری  می ،رکشو

های پیشرفته  را با تولید محصوالت جدید و تکنولوژی ساحل نشینانند زندگی توا ها سبب رشد و تولید اقتصادی شده و می ایده

بررسی میزان بقای  ،اه شخیص و ارزیابی سموم و آلودگیجهت ت توان می فناوری دریایی زیستاز در حال حاضر . دهد تغییر

دریایی استفاده توان در بهبود فرآوری غذاهای  . همچنین میاستفاده نمودها  ها در غذاهای دریایی و کاهش یا حذف آن آن

بستری مناسب  توان در نهایت میتوان مشکالت را از پیش رو برداشت،  با بسترسازی مناسب و شناخت کامل از دریا می .کرد

 فراهم نمود. برای خلق هرچه بیشتر فناوری و نوآوری
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Abstract 

Biotechnology has been studied in the world of different aspects such as medical, health, 

agriculture, food, etc. This science in our country has not been addressed. With regard to the 

sea and its resources in the country, the entrepreneurship can be driven by researchers as well 

as government and coastal areas to promote and develop marine biotechnology. 

Entrepreneurship requires for introduction of marine organisms, including microorganisms, 

plants and animals for coastal communities. By taking advantage of the marine environment 

can be provide an appropriate technology, entrepreneurship in the coastal areas. 

Keywords: Marine biotechnology, Entrepreneurship, Coastal areas 
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 اکسید روی بر رشد و تنش اکسیداتیو در جلبک نانوکلروپسیس اکوالتا بررسی سمیت نانوذرات

(Nannochloropsis oculata ) 
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 چکیده

. استفاده از نانوذرات دارنددر مصارف  صنعتی که کاربرد وسیعی هستند میکروبی مهمی  نانوذرات اکسید روی، ترکیبات ضد

هائی باشد که نقش مهمی در اکوسیستم آبی ایفاء تواند تهدیدی برای ریزجلبکمی وگردد منجر به رهائی آنها در محیط می

با جلبک ( mg/L 200و  000، 50، 00، 5، 0) نانوذرات اکسید رویهای مختلف در این پژوهش، برهمکنش غلظتکنند.  می

N. oculata  .درصد زنده مانی و مقدار کلروفیل  نتایج نشان دادبررسی شده استa  به طور در پاسخ به نانوذرات اکسید روی

که میزان فعالیت آنزیم اتاالز افزایش یافته است در حالیمعنی داری کاهش یافته است. مقدار مالون دآلدئید و فعالیت آنزیم ک

همچنین افزایش کاهش یافته است.  N. oculata سلول های در نانوذرات اکسید رویبا افزایش غلظت  آسکوربات پراکسیداز 

 باشد. جلبک میریزدفاعی در این  های روشیکی از مقدار کارتنوئیدها احتماال 

 تنش اکسیداتیو ،فتوسنتزنانو ذره اکسید روی، نانوکلروپسیس،  کلمات کلیدی: 

 مقدمه

، به زیست محیط بهو ورود آنها  ترکیبات این گستردهتجاری باعث تولید  محصوالت به نانوساختارها ورود و نانو فناوری توسعه

 در ویژه موقعیت دلیل به و آبی کنندگان تولید اولین به عنوان هاریزجلبک. گرددهای آب شیرین و دریا میژه اکوسیستموی

های ریزجلبک (.0932 فدوی، و فرجی) هستند اهمیت دارای زیست محیط در دیگری موجود هر از بیش دریایی غذایی هرم

 .است N. oculataباشند و گونه شاخص در بین آنها ، دارای شش گونه میEustigmataceaeاز  خانواده  جنس نانوکلروپسیس

میکرومتر و غیر متحرک  2-4های متعلق به جنس نانوکلروپسیس، تک سلولی و کوچک بوده و قطر آنها تقریبا گونه همه

 ایکوزاپنتائنوئیک خصوص به چرب اسیدهای زیاد مقدار داشتن دلیل به نانوکلروپسیس (.Krienitz and Wirth, 2006)هستند 

  .(Krienitz and Wirth, 2006)دگیربرای روتیفر و ماهیان مورد استفاده قرار می غذایی ماده عنوان به ،(EPA)اسید 

 در آنها وسیع کاربرد باعث (ZnO NPs) روی اکسید نانوذرات باالی جذب و شیمیایی پایداری فلزی، اکسید نانوذرات بین در

 و Franklin .(Osmand-McLeod et al., 2013)است  گردیده هارنگ و هاپوشش ها،ضدآفتاب مانند صنعتی محصوالت

در مطالعات دیگر، سمیت نانوذرات  .اندکرده بررسی subcapita.P  روی برنانوذرات اکسید روی  سمیت 2002 سال در همکاران

ZnO ،TiO2  وCuO  بر جلبکP. subcapitata  ،تر از بسیار سمی نانوذرات اکسید رویبررسی شده است و در این بررسیCuO  و

TiO2  .به طور کلی نانوذرات اکسید فلزی معموال اثرات سمیت متفاوتی دارند و سمیت آنها به ساختار نانو، گزارش شده است

 .(Pendashteh et al., 2013) ماهیت بخش فلزی آنها بستگی دارد نسبت سطح به حجم و

نانوذرات اکسید  سمیت و شودمی تعیین  اکسید روی از رها شده روی هاییون غلظت معموال روی، نانوذرات به مربوط مطالعات در

 (ROS) های فعال اکسیژنگونههای روی با القای تولید یون .گرددمی تعیین شده حل روی میزان یون طریق از معموال روی

ها برای تعدیل این تنش، دفاع جلبک .(Aruoja, e al., 2009)گردند باعث القای تنش اکسیداتیو و تخریب سلول جلبکی می

گلوتاتیون، ترکیبات فنولیکی،  کارتنوئیدها،) آنزیمی غیر اکسیدان آنتی ترکیباتآنتی اکسیداتیو از جمله تغییر در میزان 
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 بر نانوذرات تاثیر تاکنون. گیرندرا در پیش می (GRو CAT ،SOD ،APX ،GPX) آنزیمیو  (توکوفرول-α و اسید آسکوربیک

 اکسیداتیو های جنبه بر کادمیوم سنگین فلز تاثیر 2009 سال در اما بررسی نشده است نانوکلروپسیس جلبک مسیراکسیداتیو

، لیپیدها پراکسیداسیون شامل اکسیداتیو تنش القای باعث کادمیوم مطالعات این در است، شده مطالعه N. oculata جلبک

نانوذرات اکسید تاثیر  (.Lee and Shin, 2003)ه است دیگرد و تغییر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان پراکسید هیدروژن تولید

 ,.Manzo et al., 2011, Suman et alبررسی شده است D. salinaو  P. subcapitata ،C. vulgarisجلبک های رشد ریزبر  روی

2015)  .(Franklin et al., 2007, Pendashteh et al., 2013, جلبک رشد و تنش اکسیداتیو که تاثیر این نانو ذره بر در حالیN. 

oculata  ،نانوذرات در این پژوهش تاثیر مطالعه نشده است. با توجه به اهمیت این جلبک در تولید بیودیزل و تغذیه ماهیان و روتیفرها

 است.  گردیدهبررسی  N. oculataدر جلبک بر رشد و القای تنش اکسیداتیو  اکسید روی

   ها روش و مواد

 کشت جلبک در ارلن و اعمال تیمارها

اکولوژی پژوهشکده بود که نمونه استوک آن از   (.N. oculata Lریزجلبک مورد  آزمایش در این پژوهش، نانوکلروپسیس )

آماده شدند و به   4 × 004سی نمونه جلبکی با تراکم اولیه سی 400هایی حاوی تهیه گردید. در پژوهش حاضر ارلن بندرعباس

 پنجروز در شرایط آزمایشگاه قرار گرفتند تا به مرحله رشد لگاریتمی برسند سپس در روز چهارم تیمارهای نانوذرات با  4مدت 

تکرار در نظر گرفته شد و مدت زمان تیمار  9انجام شد. برای هر تیمار، ( mg/L 200و  050، 50 ،00 ،5، 0)غلظت مختلف 

به منظور جلوگیری از رسوب نانوذرات از دستگاه  ها و شمارش جلبکی انجام گرفت.ونهروز بود که روزانه جذب نم 9نانوذرات 

 سونیکاتور و شیکر استفاده گردید. 

 فتوسنتزیهای گیری رنگیزهاندازه

جه سانتیدر -4و دمای  rpm 9000دقیقه با  00سوسپانسیون جلبکی به مدت ، کارتنوئیدهاکلروفیل و میزان جهت تعیین 

ساعت درون یخچال  24مدت به  نمونه ها% اضافه شد. 55به رسوب باقی مانده، یک میلی لیتر استون گراد سانتریفیوژ گردید و 

و  774، 742های جذب محلول رویی در طول موج ، هانمونه پس از سانتریفیوژ داری شد. گراد نگهدرجه سانتی 4در دمای 

 گرم وزن تر میلی گرم بربرحسب  کارتنوئیدمیزان کلروفیل و و  با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت گردید نانومتر 420

  (Jeffrey and Humphrey, 1975).گردید  گزارش

 (APXآسکوربات پراکسیداز ) و  (CAT) آنزیم کاتاالز سنجش فعالیت

مخلوط واکنش شامل  مورد بررسی قرار گرفت. 0350و همکاران در سال  Dehindsa فعالیت آنزیم کاتاالز با استفاده از روش

میلی موالر بود. مصرف پراکسید هیدروژن در طول  04( و پراکسید هیدروژن pH = 2.0موالر ) 0/0عصاره آنزیمی، بافر فسفات 

دقیقه با اسپکتروفتومترخوانده شد و فعالیت آنزیم برحسب واحد آنزیمی بر میلی گرم پروتئین  2نانومتر به مدت  240موج 

جش بافرهای سن قرار گرفت.(، مورد سنجش 0353) Asada و  Nakanoمطابق با روش  AXPفعالیت آنزیم گزارش گردید. 

 EDTA 0/0بافر اندازه گیری حاوی بافر پتاسیم فسفات، و  (pH=2/2) میلی موالر 50محلول بافر فسفات شامل  APXآنزیم 

میلی موالر است. سرعت واکنش آنزیمی به صورت  00 پراکسید هیدروژنمیلی موالر و  5/0میلی موالر، آسکوربیک اسید 

فعالیت آنزیم با ضریب دقیقه ثبت شد. در نهایت میزان  0نانومتر برای  230( در طول موج OD/minتغییرات جذب بر زمان )

mMخاموشی )
-1

/cm
 محاسبه گردید.  پروتئینگرم  میلی برواحد آنزیمی ( برحسب 5/2 1-

 گیری محتوای پراکسیداسیون لیپیدیاندازه

 ,Heath and Packer) پاکر و هیت روش از لیپیدها، پراکسیداسیون واکنش شاخص عنوان به MDA غلظت سنجش منظور به

پس از حل شد و  % 5 اسید کلرواستیکتری لیترمیلی 0در  رسوب جلبکی  گرم/. 0 روش این طبق. گردید استفاده (1968
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. مخلوط برای گردیداضافه  محلول روئیبه  %(20کلرواستیک اسید % )تری5/0محلول تیوباربیتوریک اسید  سانتریفیوژ نمونه ها،

 5گراد جوشانده و بالفاصله در ظرف یخ برای چند دقیقه قرار گرفت و سپس به مدت درجه سانتی 000دقیقه در بن ماری  90

و  گیری شدنانومتر اندازه 592دور مجددا سانتریفیوژ شد تا محلول شفاف به دست آید. جذب روشناور در  9000دقیقه در 

کسر شد. برای محاسبه غلظت مالون  592نانومتر قرائت و از میزان جذب در  700های غیر اختصاصی در هجذب بقیه رنگیز

mMدآلدئید از ضریب خاموشی معادل 
-1

cm
 گردید. ستفاده ا 055 1-

 آنالیز آماری

استفاده گردید و مقایسه  ANOVAآنالیز داده ها از آزمون  تکرار انجام شد. برای 9و با آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی 

استفاده  Excelدرصد و با استفاده از آزمون دانکن صورت گرفت. برای رسم نمودار از نرم افزار  5میانگین ها در سطح احتمال 

 شد.

 و بحث  نتایج

 تاثیر نانوذره اکسید روی بر رشد، میزان کلروفیل و کارتنوئید

تاثیر نانوذره اکسید روی بر رشد جلبک نانوکلروپسیس معنی دار بوده است و افزایش غلظت نانوذره (، A.0) شکلمطابق با 

شده  زنده مانی جلبکباعث کاهش معنی دار  (200mg/L-00نانوذره اکسید روی )تیمار باعث کاهش رشد جلبک شده است. 

 کرده است. نمونه های شاهد ایجاد معنی داری نسبت به  افزایشآن  میلی گرم بر لیتر 5غلظت  در حالی کهاست 

 کنترلنسبت به  aباعث کاهش معنی دار کلروفیل  میلی گرم بر لیتر نانوذره اکسید روی  200تا  00غلظت های همچنین 

 (. .0B شکلایجاد نکرده است ) aمیلی گرم بر لیتر تغییر معنی داری در مقدار کلروفیل  5در صورتی که غلظت شده است. 

بازدارندگی رشد نانوذرات می تواند به ها گردند. می توانند باعث کاهش رشد ریزجلبکاکسید روی غلظت های باالی نانوذرات 

دلیل کاهش میزان کلروفیل باشد چون کاهش کلروفیل باعث کاهش میزان فتوسنتز و در نهایت باعث کاهش رشد ریزجلبک 

گرم بر لیتر میلی 50-900اند غلظت گزارش کرده 2005و همکاران در سال   Suman(. Aruoja et al., 2009) گرددمی

نتایج آنالیز  باشد.گردند که مشابه نتایج ما مینانوذرات اکسید روی باعث کاهش میزان زنده مانی جلبک کلرال ولگاریس می

مقدار کاروتنوئیدهای جلبک نانوکلروپسیس نسبت دار دهد که نانوذره اکسید روی باعث افزایش معنیها نشان میواریانس داده

نانوذره  میلی گرم بر لیتر  50بیشترین میزان کاروتنوئید در غلظت (،  .0C) شکلهای شاهد شده است. با توجه به به نمونه

ترکیبات آنتی کارتنوئیدها یکی از ( مشاهده گردید. 0009/97 و کمترین میزان آن در نمونه کنترل )( 005/75)اکسید روی 

های آزاد، مهار پراکسیداسیون لیپیدها و حفاظت از دستگاه رآنزیمی هستند که از طریق جاروب کردن رادیکالیاکسیدانت غ

(. Wang et al., 2016کنند )فتوسنتزی نقش مهمی در دفاع در برابر تنش اکسیداتیو در موجودات فتوسنتز کننده ایفاء می

( 2007و همکاران ) Wangدر پاسخ به نانوذرات اکسید روی مشابه نتایج   N. oculataریزجلبک  افزایش میزان کارتنوئیدهای

 باشد. می

 تاثیر نانوذرات اکسید روی بر مقدار مالون د آلدئید

میلی گرم بر لیتر باعث افزایش معنی دار مقدار مالون دآلدئید شده است  200تا  00های  غلظت نانوذره اکسید روی،تیمار  رد

بیشترین مقدار  (. 2میلی گرم بر لیتر تغییر معنی داری نسبت به شاهد مشاهده نگردیده است )شکل  00و  5غلظت  اما در

( مشاهده گردید. 0733/0آن در نمونه شاهد )و کمترین مقدار ( 9999/0میلی گرم بر لیتر ) 200در غلظت  مالون دآلدئید

گردد. پراکسیداسیون لیپیدها طی رشد گیاه ایجاد می ROSاست که در اثر افزایش غیر قابل کنترل  تنش اکسیداتیو فرایندی

باشد که با افزایش رادیکال های فعال و تخریب ساختار غشا در سطوح سمی سلول های تنش اکسیداتیو مییکی از شاخص

کننده باشد. تشکیل پراکسیدهای لیپیدی معموال به عنوان یک سیگنال تحریکمی MDAشود و محصول این فرایند، دیده می
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لیپیدها،  مالون دآلدئید، محصول اصلی پراکسیداسیونتجمع ش افزای(. Lee and shin, 2003باشد )های دفاعی جلبک میژن

  .باشدلبک نانوکلروپسیس میاحتماال نتیجه تنش نانوذرات اکسید روی در ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 تاثیر نانوذره اکسید روی بر فعالیت آنزیم کاتاالز و آسکوربات پراکسیداز 
شده  دار فعالیت آنزیم کاتاالزش معنیمیلی گرم بر لیتر نانوذره اکسید روی باعث افزای 200تا  00های (، غلظتA .9) شکلبا توجه به 

تیمار با نانوذرات اکسید روی منجر به افزایش فعالیت میلی گرم بر لیتر تغییر معنی داری ایجاد نکرده است.  00و  5های است اما غلظت

یابد که یک نقش کلیدی در تحمل تنش اکسیداتیو در کاهش می H2O2) پراکسید هیدروژن ) سطوح می شود و در نتیجهکاتاالز آنزیم 

های آنتی اکسیدان کاتاالز و باعث افزایش فعالیت آنزیم  گزارش شده است که نانوذرات اکسید روی کند. همچنینها ایفا میریزجلبک

میلی  200تا  00تیمار نانوذره اکسید روی )همچنین  .(Chen et al., 2012) گایاکول پراکسیداز در جلبک کلرال ولگاریس گردیده است

میلی گرم بر لیتر آن تغییر معنی داری  5آسکوربات پراکسیداز شده است اما غلظت دار فعالیت آنزیم گرم بر لیتر( باعث کاهش معنی
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کلروفیل ، (A) تاثیر نانوذره اکسید روی بر رشد .1شکل 

(B )و کارتنوئیدهای  (C)  جلبکN. oculata (P< 

0.05 .) 

 

تاثیر نانوذره اکسید روی بر میزان مالون  .2شکل 

 . N. oculataدآلدئید جلبک 
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آنزیم آسکوربات پراکسیداز یکی از آنزیم های اکسیداتیو است که برای حذف (. B. 9)شکل  نسبت به نمونه های شاهد ایجاد نکرده است

H2O2 در کلروپالست ها فعالیت بیشتری دارد کند و معموالاز آسکوربات به عنوان دهنده الکترون استفاده می (Donahue et al., 1997). 

لبک در ج H2O2دهد که این آنزیم نقش موثری در حذف کاهش معنی دار میزان فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز نشان می

 کند.نانوکلروپسیس ایفاء نمی
 

 

 N. oculata( جلبک Bآسکوربات پراکسیداز )( و Aتاثیر نانوذره اکسید روی بر فعالیت کاتاالز ) .3شکل 
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Abstract 

Zinc oxide nanoparticles (ZnO NPs) are an important antimicrobial additive in many 

industrial applicaions. The use of NPs results in their release into the environment, which can 

threaten microalga that play important role in water ecosystem. This study examined the 

interacion of varying concentrations of ZnO NPs (0, 5, 10, 50, 150 and 200 mg/L) with 

Nannochloropsis Oculata (N. oculata). The results showed that the Chlorophyll a level and 

cell viability were significantly reduced  in response to ZnO NPs. The content of 

malondialdehyde and caalase activity raised with increasing ZnO NPs concentrations, while 

ascorbate  peroxidase decreased in N. oculata  cells. Increase of carotenoids probably is a 

defensive method in this microalgae.  

Keywords: ZnO nanoparticle, Nannochloropsis, photosynthesis, oxidative stress 
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 با تاکید بر جلبک های دریایی ترکیبات غذایی فراسودمند دریایی:
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 وترویج آموزش تحقیقات کشور، سازمان موسسه تحقیقات علوم شیالتی ،عمان یپژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریا استادیار، 2

 بندرعباس، ایران کشاورزی،
 ، دانشگاه هرمزگاندریاییدانشکده علوم و فنون ، گروه زیست دریا ،دکتری دانشجوی 3
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 چکیده

اند و بعنوان یک منبع طبیعی از غذاهای سالم و غذاهای شان بخوبی شناخته شدهمنابع دریایی بدلیل تنوع زیستی خارق العاده

ها گروهی از موجوداتی هستند که بعنوان مواد غذایی ها و ماهیجلبک پوستان,سخت بیولوژیک هستند. فراسودمند با خواص

مواد معدنی و ترکیبات  کارتنوئیدها, اسیدهای آمینه, ها, پپتیدها,پروتئین جمله کیتین, منبعی از ترکیبات فراسودمند از و سالم

 .فنولی هستند

 ترکیبات فراسودمند ،دریایی جلبک ،غذای فراسودمند ،منابع دریایی :کلیدی لماتک

 مقدمه 

تر زندگی کردن است. سالمت بشر وابسته به عادات غذایی سبک زندگی انسان روز به روز در حال تغییر به سمت ساده زیستن و راحت

اما  سبک زندگی کنونی از مد افتاده است.روزانه آنها بر اساس عادات افراد جامعه و محیط اطرافشان است. اگرچه عادات غذایی سنتی در 

یکی از منابع مهم طبیعی با اهمیت  دهند.ها هنوز هم به غذاهایی که بطور طبیعی تولید شده اند بسیار اهمیت میبسیاری از آسیایی

طور کلی به .(Shahidi, 2009)د غذاهای دریایی هستند که نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه غذاهای فراسودمند دریایی دارن دارویی,

کمک کننده برای بهبود و و  ای پایه، دارای خواص سالمت بخشعالوه بر خواص تغذیهشوند که به غذاهایی اطالق میغذاهای فراسودمند، 

 & ,Freitas, Rodrigues, Rocha-Santos, Gomes)د نا ز دخیلو در تنظیم عملکرد بدن نی هستند باز گرداندن سالمتی افراد

Duarte, 2012)عروقی, چاقی, دیابت, -های قلبیهای مختلف مانند بیماری. تحقیقات حاکی از وجود ارتباط مستقیم بین شیوع بیماری

و  ایکنندگان در رابطه با ارتباط بین فاکتورهای تغذیهبا توجه به افزایش آگاهی مصرف فشارخون باال و کلسترول با نوع رژیم غذایی است.

 که دریایی . منابع(Nikoo & Benjakul, 2015)ت سالمتی, تقاضا برای تامین و جایگزینی غذاهای فراسودمند )عملگرا( افزایش یافته اس

فوق العاده  عتنو لیلد بهی یایدر یهااغذ. هستند فراسودمند غذاهای از ارزشمندی منبع شوند،می شامل را انجه زیستی تنوع نصف تقریبا

را در راستای تامین ترکیبات  ننساا نبد ه ایتغذی یهازنیا از عظمیا بخش نددرقا دوـخ یاالـب غذایی ارزش همچنین در ترکیبات مغذی و

 .(Boutin, Paradis, Couture, & Lamarche, 2012)د ننمای تامین مغذی فراسودمند

امروزه بیش از  عنوان منبعی غنی از مواد غذایی سالم و منبعی از ترکیبات طیعی با فعالیت زیستی هستند.های دریایی بهجلبک

های دریایی جلبک شوند.جلبک در سراسر دنیا بخصوص در کشورهای آسیایی بعنوان سبزیجات دریایی استفاده میصد گونه 
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-ند و با چاقی مبارزه میا پتانسیل قابل توجهی در اختالط با رژیم غذایی دارند به این دلیل که حاوی مقدار اندکی کلسترول

های دریایی جلبک دهند.کنند و هضم سالم را ترویج میآزاد را مهار میهای دهند, رادیکالکنند و فشار خون را کاهش می

ها و پپتیدهای پروتئین ها, مواد معدنی,ساکاریدها, ویتامینبطور کلی دارای محتوای پایینی از کالری هستند و سرشار از پلی

-التهابی, ضداکسیدانی, ضدباکتریال, آنتیتیفعال هستند. عالوه براین, برخی از آنها دارای خواص بیولوژیکی از قبیل آنزیست

 .(El Gamal, 2010)د هستن ضدویروسی و انعقاد

  

 غذاهای دریایی فراسودمندت اترکیب

پپتیدهای  ،هاپروتئین ،مواد معدنی ،هاویتامین ،، کاروتنوئیدهای سرشار از مواد مغذی نظیر کیتین، کیتوزانغذاهای دریای

توجه بسیاری از  از این رو ،(Kadam & Prabhasankar, 2010)ند باشمی و غیرهها اکسیدانضد ،کارتنوئید،زیست فعال

 اند.ع غنی دریایی گشتهاین ترکیبات فراسودمند از منابمحققان موفق به استخراج بطوریکه  اند.مححققان را به خود جلب کرده

 گردند.ها و کاروتنوئیدها محسوب میاکسیدانضدهای دریایی منبع خوبی برای فیبرهای غذایی، جلبک عنوان مثالبه

دهند. میرا نشان  اکسیدانیضدخواص قابل توجه هم  از خرچنگ و میگوزانتین و کانتازانتین جداشده گهای آستاکارتنوئید

درمان کانتازانتین نیز نقش در صورت یک ترکیب ضد پیری عمل نماید، در حالی که تواند بهزانتین میگآستا عالوه بر این,

زانتین یکی از مثمرثمرترین گآستا .(Maeda et al., 2008)د دار های آلزایمر، پارکینسون، سکته مغزی و سرطانبیماری

اکسیدانی این کاروتنوئید چندین برابر دیگر آنتی ضدحاکی از آنند که فعالیت  های بسیاریباشد. پژوهش ها میاکسیدانضد

بیانگر آن بود که آستازانتین دارای  2002در سال  Olaizola هایبررسی. باشدمی E ویتامین و یا مانند بتاکاروتنها اکسیدان

 .(Olaizola, 2007)د باشقابلیت باالیی در بهبود عملکرد کبد، مفاصل، پروستات و قلب می

 

 کاروتنوئید ها 

ی های فتوسنتز کنندهدر ارگانیسم خورشیدی انرژی هستند که به عنوان دریافت کننده یترکیبات رنگیزه دارکارتنوئیدها 

 کارتنوئیدها شامل, .های آزاد دارنداکسیدان قوی هستند و نقش در غیرفعال کردن رادیکالضدکنند. عمل میدریایی 

بک سبز دریایی و کاروتن و لوتئین در جلبک لوتئین و ویوالگزانتین در جل کاروتن, ای,فوکوگزانتین و کاروتن در جلبک قهوه

 ,Larsen, Eilertsen, & Elvevoll, 2011; Lordan, Ross, & Stanton)د باشقرمز و آستاگزانتین در بافت ماهی قزل آال می

 & ,Chojnacka, Saeid, Witkowska)د . برخی از مهمترین کارتنوئیدها از قبیل کاروتن فوکوگزانتین و توکوفرول هستن(2011

Tuhy, 2012). های فوکوگزانتین موجود در گونه Undaria pinnatifida , Fusiformis hijikia,Laminaria japonica  و

Sargassum fulvellum و همچنین دارای خاصیت ضد  دنباشنشانگرهای کاهش چاقی از طریق مهار فعالیت لیپاز روده می

های رایج در جلبک انتین بطورگزها مثل فوکوسایر کاروتنوئید .(Cornish & Garbary, 2010)د ویروسی هستنضدرگزایی و 

از طریق مهار فعالیت لیپاز آنها که  استنشان داده  نتایج حاصل از تحقیقات بر روی این کارتنوئیدها د،نشویافت میخوراکی 

ضد پیری و ضد سرطانی را  ضد دیابتی, اکسیدانی,ضدفوکوگزانتین همچنین یک فعالیت  د.نشوی باعث کاهش چاقی میاهرود

توانند در صنایع می ها بدلیل خواص فراسودمندی که دارند. این رنگدانه(Rasmussen & Morrissey, 2007)د دهنشان می

ای که در حال حاضر, کلروفیل رنگدانه سبزی جای رنگ مصنوعی جایگزین گردند. بگونهههای طبیعی بعنوان رنگهغذایی ب

 .گرددمیها و صنایع غذایی استفاده نوشیدنی است که بعنوان رنگ طبیعی در مواد غذایی,

 

 اسیدهای چرب 
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 E ،D ،Aو K شامل های محلول در چربیباشند. آنها حامل ویتامینسرشاری از انرژی میای لیپیدها منبع از دیدگاه تغذیه

 .(Dyerberg, Bang, & Hjorne, 1975)د ستند و در ساختار سلول و همچنین غشای بافتی نقش دارنه

ماهی توسط بیمارانی با چربی  غنی شده با روغنغالت نشان داد استفاده از  2002در سال   Wallinو  Saldeen هایبررسی

د در پالسمای خون خواهد ش 3-چرب امگا و همچنین میزان اسیدهای HDL کلسترول خون باال، منجر به افزایش سطح

(Saldeen, Wallin, & Marklinder, 1998). در این راستا ,Park  که روغن , نتیجه رسیدند به این 2000و همکاران در سال

هایی نظیر کاهش سطح لیپیدهای پالسمای خون، دارای یک اثر محافظتی برروی سیستم قلبی بدن ماهی با ایجاد مکانیسم

 توسط های توموریدر کنترل رشد سلول 3 -مچنین قابلیت اسیدهای چرب امگاه (Park, Choi, & Kim, 2000) باشدمی

Chiu  وWan  در پیشگیری از تصلب شرائین، آریتمی،  3-. به طور کلی اسیدهای چرب امگاه استبه اثبات رسید 2111در سال

 .(Chiu & Wan, 1999)د کنمی طان و بهبود عملکرد مغز کودکان نقشی اساسی ایفاکاهش فشار خون، جلوگیری از انواع سر

های مناطقی با آب و بت به جلبکهای بیشتری نس PUFAهای مناطق سرد قادر به تجمع تحقیقات نشان داده است که جلبک

به عنوان تنظیم کننده انواع اعمال فیزیولوژیکی بدن مانند: فشارخون, لخته شدن خون, توسعه و  PUFA هوای معتدل هستند.

و اسید  EPAمانند  6و امگا 3ها اغلب در قالب اسیدچرب امگا PUFA عملکرد مناسب مغز و سیستم عصبی شناخته شده است.

 EPAهای دریاییاسیدچرب غالب در جلبک تحقیقات نشان داده اند شوند.دیده می (Boutin et al. 2012)ک اسید آراشیدونی

(C20; 5 N-3)  دهد. درصد غلظت کل محتوای اسیدچرب را به خود اختصاص می 00است و باالی 

هم کار  بسیار حائز اهمیت است زیرا این اسیدهای چرب برای ترویج سالمتی با 6و امگا 3ای حفظ تعادل بین امگااز نظر تغذیه

( تمایل به ترویج التهاب و رشد Eو پروستاگلندین  )پیش سازهای آراشیدونیک اسید 6کنند. اغلب اسیدهای چرب امگامی

برای رسیدن به  3های غنی از اسیدهای چرب امگا ز این رو مصرف ماکرو و میکروجلبکا .(Simopoulos, 2001)د تومور دارن

استفاده بهینه از جلبک دریایی به عنوان یک  2022و همکاران در سال   Van Ginnekenاین تعادل کمک شایانی خواهد کرد.

 %( را دارا هستند.3)فقط 6را مورد مطالعه قرار دادند و دریافتند که محتوای بسیار کمی از اسیدهای چرب امگا PUFAمنبع 

ی موجود نشان دهنده مطلوب بودن هموستاز بدن انسان است. قابل ذکر است که چرب 3به امگا  6ر کم امگا یابنابراین نسبت بس

 van)د کن عروقی واختالالت عصبی کمک می -بیماری قلبی جلبک دریایی به پیشگیری از التهاب, یپیکرهدر محتویات 

Ginneken, Helsper, de Visser, van Keulen, & Brandenburg, 2011). 

 

 , پپتیدها, اسیدهای آمینهپروتئین ها 

بخش  اثرات سالمت در صورتیکهد، شوت داده مینسب آنهای دریایی در درجه اول به لیپید هایغذا بخش فواید سالمت

. دلیل ناشناخته ماندن نقش اثربخشی و اندکمتر مورد تحقیق قرار گرفتهسودمند دریایی ها و سایر ترکیبات ، پپتیدهاپروتئین

 & ,Hettiarachchy, Sato, Marshall)ت اس n3PUFAسالمت بخشی سایر ترکیبات غذایی دریایی بدلیل توجه ویژه به 

Kannan, 2011),بدلیل دارا بودن های دریاییها و پپتیدپروتئین بخش ، اثرات سالمتعلوم تغذیهدر تحقیقات  . با این وجود 

این امر مشکل است . نداهبیشتر مورد توجه علمی قرار گرفت دندهمیسالمتی انسان را ارتقا که  خواص زیست فعالبا هایی پپتید

های ذاتی ها در پروتئینها تفاوت قائل شویم چون خیلی از پپتیدها و پپتیدکه بین فعالیت زیستی مشتق شده از پروتئین

ها و طی فرآیند غذا و هضم معدی رودی آزاد و جذب شوند. با این حال هر دوی پروتئین شوند و ممکن است درپنهان می
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د دارای آنها های آمینهساختار و ردیف اسید ,های آمینه، طوللی دارند که بستگی به ترکیب اسیدعافها خواص زیستپپتید

(Kim & Wijesekara, 2010). 

 آمینه اسیدهای تمام ازای الیع بسیار بعامن ای،تغذیه نظر از و روندمی ارشمبه غذایی مواد ترکیبات تریناساسی از هاپروتئین

شود یعنی نسبت تعیین میی آن دسترسی زیست قابلیت های آمینه ضروری وکیفیت پروتئین با محتوای اسید. هستند ضروری

ی ی ماهی حاوی همه. ماهیچه(Nikoo & Benjakul, 2015)د تواند جذب شود و مورد استفاده قرار گیربی مغذی که یک ماده

 جانوریهای عنوان یک منبع کامل پروتئین مورد توجه قرار گیرد. در کل پروتئینتواند بهی ضروری است و میاسید های آمینه

ها ممکن است از های گیاهی است و کیفیت پروتئین خیلی از ماهیتر از پروتئینی دارند که مطلوباهآمین دیک ترکیب اسی

 .(Kim & Wijesekara, 2010) دباش آل مثل الکتالبومینایده هایپروتئینهم راستا با کند و  تجاوز زیمنابع گوشتی خشکی

، با حذف مواد مزاحم مانند لیپیدها جانورانها و انساندر های دریایی اثر پروتئینمطالعات بر روی  گونه ای که نتایج حاصل ازبه

این امر نشان داد و  هگشتحساسیت انسولینی  بهبودمنجر به  کادهای ماهی مصرف پروتئین نشان داد کهگردید. نتایج ارزیابی 

تحقیقات  ارتباط داشته باشد. همچنین نتایج حاصل از 2نوع میتوانند با پیشگیری از دیابت  ماهی کاد های غذاییکه پروتئین

طالعه ماهی تن باعث کاهش کلسترول در مقایسه با گروه کنترل کازئین در یک م اسکالوپ وهای تخمداننشان داده است که 

های ماهی واقعا اثرات ضد فشار خون باال در سایر مطالعات . بعالوه، گزارش شده که پروتئینگرددها میبر روی موشی رژیمی 

باعث  مفیدند وهای دریایی، برای کنترل وزن پروتئین ، برای مثال غذا غذایی سرشار ازدهند. یک رژیم را نشان می جانوری

 و حدودهای سفید بوده گوشت ماهی جزء گوشتگردد. در حال حاضر می و انرژی افزایش احساس سیری و افزایش تولید گرما

همچنین تحقیقات نشان داده است که  .شودطریق ماهی و آبزیان تامین میجهان از  جانوریکل پروتئین  درصد از سهم 20

. طبق گفته (Holdt & Kraan, 2011)ت ای باالتر اسو قرمز نسبت به جلبک قهوه های دریایی سبزمحتوای پروتئین در جلبک

وتئین مورد استفاده توانند بعنوان یک منبع جایگزین برای پروتئین بدلیل محتوای باالی پرها میبعضی محققان, میکروجلبک

درصد( به همراه تمامی 00-60ها بعنوان منابع غنی پروتئینی با درصد باال )قرار گیرند. به طوریکه اسپیرولینا و سیانوباکتری

 .(2009                                     )د باشند و از لحاظ زیستی در دسترس هستناسیدهای آمینه ضروری می

عنوان مواد هتوانند بماهی جدا کرد و میشود از هایی هستند که میپروتامین و آلبومین  پروتئین ژالتین, ترکیبات کالژن,

 .(Rasmussen & Morrissey, 2007)د غیره کاربرد داشته باشن ت پایدارکننده وباکتریال, ترکیباضدتشکیل ژل, ترکیبات 

 های کاهوی دریاییجمله گونه یی ازهای دریافعال جدا شده از ماکروجلبکهای زیسته دیگری از پروتئینها نیز گرولکتین

ایدز, ضددرد, نتی بیوتیک, ضدآفعالی مانند سیتوتوکسیک, و گونه گراسیالریا هستند که خواص زیست Eucheumaگونه  )اولوا(,

 .(Smit, 2004) اندضدالتهاب را نشان داده

بسیاری  اند.اکسیدانی از ماهی, جلبک, صدف و پسماندهای دریایی جداسازی شدهضدفعال با خواص همچنین پپتیدهای زیست

-ای ضروری غنی هستند و منبعی سرشار از اسیدهای امینه اسیدی میهای جلبک دریایی از لحاظ محتوای اسید آمینهاز گونه

و  متیونین گالیسین, سیستئین, ای یک منبع غنی از ترئونین, والین, لوسین, لیزین,های قهوهد, بطوریکه جلبکباشن

  . (Holdt & Kraan, 2011)د باشندهیستیدین می



 

گاه رهزمگان – 6021بهمن ماه  03و  92 دانش  
 

 

 

 

ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری  

اکسیدانی هستند ضدن, تحقیقات نشان داده است که در توالی پپتیدی مشتق شده از منابع دریایی که دارای خواص عالوه بر ای

مینه هیدروفوبیک مانند لوسین, والین و پرولین رایج است و این پپتیدها دارای یک نقش اساسی در مهار آاسیدهای 

 .(Kumar, Nazeer, & Jaiganesh, 2012)د پراکسیداسیون چربی هستن

ها تنان و کلمویژه اسکالوپ, نرمهها بفراوانترین اسیدهای آمینه در شل فیشآمینواتان سولفونیک اسید( یکی از -2) تائورین 

و  گرددتنظیم فشار خون می و بطوریکه موجب مصرف اسیدهای صفراوی دارد.است که دارای نقش کاربردی در زمینه درمانی 

 ,Wójcik, Koenig, Zeleniuch-Jacquotte, Costa)ت التهاب اسو یک عامل ضد اکسیدان عمل میکندعنوان آنتیهمچنین به

& Chen, 2010). های نتایج بررسیElvoli و همکاران نشان داد که روند بهبود در پروفایل چربی خون بیمارانی که از مکمل-

, کنندرا به تنهایی مصرف می 3کنند نسبت به آنهایی که اسیدهای چرب امگاو تائورین استفاده می 3های اسیدهای چرب امگا 

 .(Elvevoll et al., 2008)ت بیشتر اس

 

 ترکیبات فنولی

 التهابی واکسیدانی و ضدضدی هاشود که فهالیتها یافت میها و ترکیبات فنولی در سطوح بسیار باالیی در جلبکپلی فنول

 ,Li, Wijesekara, Li)د شونبندی میهای ثانویه دستهها جزو متابولیتاین ترکیبات در جلبک دهند.را نشان می ضد موتاژنیک

& Kim, 2011). های جلبک دریایی نظیر گونه گونهUndaria د المیناریا و فوکوس منابع غنی از ترکیبات فنولی هستن(Larsen 

et al., 2011)ای شناسایی ترکیبات فنولی هستند که در چندین جلبک قهوه هاها و فلورتانینها, فالونول. ترکیبات کاتچین

فشارخون و تومور, ضددیابت, ضدالتهابی, ضداکسیدانی, ضدضددوست هستند و داری خواص شدت آبهاند و ترکیباتی بشده

 .(Thomas & Kim, 2011)د های هیالورونیداز و متالوپروتئیناز نیزهستنهای ضد حساسیت هستند و مهارکننده آنزیمفعالیت

 

 دنیمواد مع

و فسفر( وعناصر کمیاب )روی, ید و منگنز( هستند.  پتاسیم سدیم, منیزیم, های دریایی سرشار از مواد معدنی )کلسیم,جلبک

% وزن خشک در برخی 36بطورکلی ظرفیت حفظ و نگهداری مواد معدنی دریایی بدلیل داشتن پلی ساکارید در سطح سلولی )

 ,MacArtain, Gill, Brooks)د رونیکی از مهمترین منابع کلسیم و پتاسیم به شمار میای که آنها گونه ها( باالست به گونه

Campbell, & Rowland, 2007). های دریایی بدلیل دارا بودن عناصر کمیاب از جمله سلنیوم,در برخی از کشورها جلبک 

گیرند زیرا میزان عنوان مکمل غذایی مورد مصرف روزانه قرار میهمنیزیوم و کلسیم و مواد معدنی دیگر ب ید و همچنین روی,

. تحقیقات نشان داده است که مصرف سلنیوم سبب حفاظت از (Larsen et al., 2011)ت تر از گوشت اسمواد معدنی آنها فراوان

همچنین در برخی از کشورها دریافت ید پایین است که در واقع جلبک دریایی  شود.ها میبدن در برابر انواع مختلف سرطان

های غنی شده با ید دار به جای نمکتواند برای ارائه در رژیم غذایی یدعنوان بهترین منبع ید میهه شدن ببدلیل شناخت

 .(Gates, 2010)د جایگزین گردن

 

 نتیجه گیری

دهد که دارای پتانسیل عظیمی در اشته است و نشان میای دامروزه بیوتکنولوژی دریا برای تولید ترکیبات غذایی رشد گسترده

اند با توجه تعداد ترکیبات غذایی که از منابع دریایی مشتق شدهکه ای گونهه دارویی است. ب-زمینه کاربردی در صنعت غذایی

 .شود در حال افزایش استبه پیشرفت ابزارهای بیوتکنولوژیکی که برای استخراج و جداسازی استفاده می
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Abstract  

Marine sources are well known because of the extraordinary biodiversity and as a natural source of 

healthy foods and functional foods with biological properties. Crustaceans, algae and fish are a 

group of marine resources which remarkable as serve healthy food and known as a source of 

functional compounds such as chitin, proteins, peptides, amino acids, carotenoids, minerals and 

phenolic compounds as well. 
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 چکیده 

،  از سواحل خلیج فارس بر اساس آنالیزهای   Padina( Dictyotales, Phaeophyceae)مطالعات تاکسونومیکی جنس 

-شناسی، چندین صفت نظیر میزان رسوبصورت پذیرفت. در مطالعه ریخت rbcLملکولی و مورفولوژیکی با استفاده از ژن 

نژیاها، حضور و عدم حضور آندوزیوم، موقعیت خطوط ار، موقعیت اسپوی گیاهپیکرهگذاری بر روی دو سطح باالیی و پایینی 

های ، گونهمطالعههای مورد گونه یناسپورانژیاها، مورد بررسی قرار گرفت. در ب نسبت بهنیز ی بر روی هر دو سطح و موئ

Padina antillarum،P.australis  ،P. distromatica  ،P.boryana ،P.gymnospora ،P. boergessenii  و

P.pavonica های ملکولی و مورفولوژیکی، گونه مورد ارزیابی مجدد قرار گرفتند. با استفاده از دادهPadina sp.FA تفاوت ،-

 Padinaنشان داد و توالی های جدیدی در آنالیز ملکولی از آن بدست آمد. نمونه    P. australisهای مورفولوژیکی با 

sp.PG های مورفولوژیکی با نیز تفاوتP. antillarum نشان داد و توالی جدید ژنی برای آن ارائه شد. 

 

 rbcL، آنالیز ملکولی، ژن Padina   ،Padina sp.PGهای جنس ها، گونهماکرو جلبک :کلیدی کلمات

 

 مقدمه

ها را در خانواده گونه بیشترین تعداد از گونه 34با داشــتن  گونهDictyota (67 )بعد از ، Adanson Padina جنس

Dictyotaceae میدر بر( گیردGuiry and Guiry 2012, Ni-Ni-Win et al., 2008, 2010, 2011a تا قبل از شناسایی .)

Newhousia imbricata ,(Kraft et al., 2004) ،Padina می بود. این رسوبات در سطوح دیواره جد رسوبات کلسیتنها جنس وا

را  این جلبکتوان هایی هستند که به راحتی میها ویژگیبادبزنی بودن برگصفت گیرند. این صفت به همراه سلولی قرار می

های آن از همدیگر به راحتی میسر نیست و نیاز به مطالعه چرخه تولید مثلی و در طبیعت تشخیص داد، ولی تشخیص گونه

موئی نسبت به های سلولی، محل و موقعیت خطوط خصوصیات مورفولوژیکی نظیر محل و میزان کالسیفیکاسیون، تعداد الیه

ی زنــدگچــرخــــه دارای   Padinaجنسهای آنها دارد. چنین طبیعت تک پایه یا دو پایه بودن گامتوفیتتتراسپورانژها و هم

Diplohaplontic isomorphic، این چرخه هر . در است های دیپلوئیدو اسپوروفیت های هاپلوئیدگامتوفیت ازنسل  تناوب یک با

کامالً مشابه  های پر سلولی حقیقی هستند و گامتوفیت و اسپوروفیت از لحاظ مورفولوژیکی،دو نسل هاپلوئید و دیپلوئید، نسل

 هستند. 
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   تواند برای شناسایی دقیق موجودات مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از مطالعات ملکولی به همراه مطالعات مورفولوژیکی، می

 5، 1، ریبولوز RuBisCOآنزیم ها، ژن کد کننده زیر واحد بزرگ  یلوژنتیک جلبکفترین توالی برای تجزیه و تحلیل معمول

کند. این آنزیم دارای ساختار می تسهیل در چرخه کلویناولیه را  CO2تثبیت  است که  دی فسفات کربوکسیالز/ اکسیژناز

قادر به نشان دادن صفات زیادی است که  rbcLبخش بزرگ است. ژن  8کوچک و  زیر واحد 8چهار واحدی است و دربردارنده 

شود تا ارتباطات بین سطوح می چنین نسبت تکاملی آرام این ژن باعث. همباشندبرای آنالیزهای فیلوژنتیکی بسیار مفید می

 .شودآن می سریع و توالی شدن باعث تکثیرخانواده و یا باالتر را بخوبی نشان دهد. توانایی در حفاظت پرایمرها در این ژن 

 ,.Ni-Ni-Win et al., 2011b, Silberfeld et al)ت ، در بیشتر مطالعات استفاده شده اسrbcLیابی با استفاده از ژن توالی

های صورت پذیرفته و توالی Padinaهای جنس گونه بر روی روابط فیلوژنی، rbcLبا استفاده از مارکر در پروژه حاضر . (2013

 جدیدی ثبت گردید.

 

 هامواد و روش 

های نمکدان، شیب دراز، جزایر ناز، پشت شامل ایستگاه  E '68 °53 N '28 ° 27م ها از سواحل قشآوری نمونهجمع

-آوری نمونهگرفت. جمعصورت  1481آذر ماه و اسفند ماه  ،، سوزا در تیر ماهایای و مسن صخرهفرمانداری سابق، مسن ماسه

متر دور از ساحل( صورت گرفت و در برخی مناطق مثل شیب دراز با شروع جزر کامل و  16ها، در زمان جزر کامل )حدود 

 تعدادی، های جلبکی، آوری نمونهآوری گردید. بعد از جمعها جمعها از این حوضچهای، جلبکهای صخرهآشکار شدن حوضچه

چنین مطالعات ظاهری نمونه در دو سطح تهیه الم از طریق میکروتوم و هم ها برایثبیت شدند. این نمونهدرصد ت 5با فرمالین 

های نگهداری شده در فرمالین، در هرباریوم دانشکده علوم زیستی بیرونی و درونی استفاده شد. عالوه بر این برخی از نمونه

 , Tsuda, 1985, Abbott) و مراحل مختلف آن از طریق دستورالعمل  برداریشیوه نمونهقرار گرفتند. دانشگاه شهید بهشتی 

2003, Geraldino et al., 2005) .بالفاصله به ظروف پلی اتیلنی حاوی سیلیکاژل انتقال یافتند. این تعدادی نیز  صورت گرفت

 سازیانجام شد. دستورالعمل بکار رفته در برداشت، تثبیت و آماده DNAجهت آبگیری سریع و جلوگیری از تخریب  عمل

بعد . ورت گرفتص  ,Ni-Ni-Win et al., 2008) (Siemer et al., 1998ی هادستورالعملبر طبق  DNAها جهت استخراج نمونه

های همولوگ از تعیین توالینتایج ،  (Ni-Ni-Win et al., 2008 and 2011b)ل بر اساس دستورالعمPCR مراحل از انجام 

ابزار  NCBIصورت پذیرفت. جهت تعیین همولوژی توالی در پایگاه  MEGA5.1و  Hall , 1999 ) )Bio Editیهاطریق برنامه

NCBI BLAST ها شناسایی های موجود در پایگاه مقایسه و با کمک آنها جلبکتوالی . سپس با سایرمورد استفاده قرار گرفت

ه منظور بررسی فیلوژنی بانجام گرفت.   (Thompson et al.,1994)ها از طریق دستورالعملهمتراز کردن توالیشدند. مراحل 

 استفاده شد  MEGA5.1طریق برنامه  ، ازNJو  MLها و رسم درخت فیلوژنی از آنالیزهای ماکزیمم پارسیمونی، گونه

(Tamura et al., 2011)ی ترین مدل تکاملی جهت آنالیزها. مناسب(ML)  از طریق انتخاب بهترین مدل بر اساس معیار

و همکاران در سال  Hammerکه توسط  PASTانجام شد. آنالیزهای فنتیکی از طریق برنامه  MEGA5.1ها در برنامه ارزش

  طراحی شده، صورت پذیرفت. 2001

 

 نتایج و بحث 

 های مورفولوژیکی، منجر به شناسایی دو گونه ، به همراه ویژگیrbcLدر این تحقیق، آنالیزهای فیلوژنی با استفاده از ژن 

Padina sp. FA و Padina sp.PG ، .از لحاظ مورفولوژیکی  در سواحل خلیج فارس شد که قبالً گزارش نشده بودPadina 

sp.PG ه بسیار نزدیک به نمونPadina antillarum (P. tetrastromatica) شناسایی شده توسطWynne   ودب 1111در سال .

-روی پهنک گذاری بردر میزان رسوب   Padina antillarum (P. tetrastromatica)اختالف بین دو نمونه خلیح فارس و نمونه

http://bioinformatics.oxfordjournals.org/content/23/21/2947.full#ref-8
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 .Padina antillarum (Kützing) Piccone = P مشابه با  Padina sp.PGهای سلولی در آنها است. گونه الیهها و تعداد 

tetrastromatica Hauck های است ولی پهنکPadina antillarum (Kützing) Piccone = P. tetrastromatica Hauck  فاقد

الیه  3ها ، های میانی و تحتانی پهنکای عرضی در بخشهدر برشهمچنین   (Wynne et al., 1999).گذاری استرسوب

الیه سلول دیده می 3های تحتانی ها دو الیه سلول ولی در بخششود اما در گونه خلیج فارس در تمام بخشسلول دیده می

 Padina antillarum= P. tetrastromaticaرا از  Padina sp.PGجدائی  درصد 12شود. درختچه فیلوژنی نیز با بوت ستراپ 

Hauck  ای، تک نیا  هستند. های چنــد الیهدهند که گونهآنالیزهای ملکولی در مطالعات نشان می. (2دهد ) شکل نشان می

های سلول یک مشخصــه مهم در فیلوژنـــی چند نیایی هســتند. بنــابراین الیه ایالیه 3-2ای و الیه 2های اما گونه

ای هستند و خیلی سریع در دو الیه یپیکره، دارای Padinaبا توجه به اینکه اغلب اعضای جنس  شـــود.محسوب می

است.  Padinaای یک صفت نیایی یا ابتدایی در جنس دو الیه یپیکرهآید که شوند، بنظر میدرختچه فیلوژنی منشعب می

 ,.Ni-Ni-Win et alت ای اسای از تالس دو الیهیافتهبا داشتن بیش از دو الیه سلول احتماالً حالت اشتقاق  ی گیاهپیکره

2013).) 

ها است. در منطقه بیش از دیگر گونه Padina sp.FAو  Padina australisهای گونه ها،ونهفراوانی نم از لحاظ میزان

های نوکلئوتید در دادهاین دو نمونه از لحاظ مورفولوژیکی بسیار به هم شبیه هستند ولی اختالفات نوکلئوتیدی بیش از ده 

دارد. در  Padina boergeseniiو  Padina australisارتباط نزدیکی با   Padina sp. FAکند. ملکولی، آنها را از هم جدا می

کامالً به هم نزدیک  Padina sp. FAهای آوری شده از تانزانیا و هاپلوتایپجمع P. boergessenii هایمطالعات ملکولی، گونه

 .Pهای و گونه Padina sp. FA هایآید که بهتر است گونهگیرند. بنظر میها با هم در یک گروه قرار میهستند. این گونه

boergessenii های  ونهنوکلئوتیدی بسیار کم، به عنوان نم هایی با اختالفاترا به دلیل داشتن توالی conspecificای )دو گونه

های ملکولی مشابه هستند و به عنوان اعضای یک گونه در نظر گرفته لحاظ تشریحی با هم تفاوت دارند، ولی در داده که از

ولی برای روشن شدن این موضوع که آیا این دو گونه یکی هستند و یا گونه خلیج فارس، صد در صد  .شوند( در نظر گرفتمی

ر است. ولی بهتر است که تا آن دیگ هایهای بیشتر و با استفاده از ژنونهد نم، نیاز به مطالعه بر روی تعداگونه جدیدی است

 Padin sp. PGبا  مشابه  Padina sp. INDGRO32 haplotype 3گونه ان این را به عنوان یک گونه جدید در نظر گرفت. زم

haplotype1 ملکولی در یک دسته ولی جدا از هم گذاری به میزان کمی در هر دو سطح است. این دو از لحاظ دارای رسوب

 .Padina antillarum (Kützing) Piccone = P عنوان هاپلوتایپی از به Padina sp. INDGRO32 haplotype: 3گیرند قرار می

tetrastromatica Hauck ها نشان میهای دیگر را برای جدایی گونه. این مطالعه اهمیت تاکسونومی ویژگیشودمی معرفی-

توان و به سختی می است P. australis Hauck از لحاظ مورفولوژیکی بسیار مشابه با Padina boryana  برای مثال گونهدهد. 

و خطوط موئی در هر  اسپورانژها P. australis Hauck شوند، دراین دو را از هم تشخیص داد. آنها با دو مشخصه از هم جدا می

های چنین ضخامت سلولی در همه بخشهم .شوندسطح دیده می در یک Padina boryana  شوند ولی دردو سطح دیده می

های تمایز آنها در داده الیه سلول ضخامت دارد.  Padina boryana ،4 ه ای ولی در قاعددو الیه  P. australis Hauck پیکره

 آوری شده بیشتر تتراسپوروفیت دیده شد. های جمع( نیز به خوبی نشان داده شده است. در نمونه1فنتیکی )شکل 

ترتیب خطوط مـوئی بـا    ،خطوط موئی ،های سلولی رنگ تالس آندوزیومتعداد الیه Padinaهای جنس جدایی گونههای ویژگی

و پایه همراه با موهای فیبروس رنگـی   ،((Stipگذاری بر روی هر دوسطح پایه میزان رسوب ،سورهای اسپورانژیالی ،اسپورانژیوم

 باشد.ها میپهنک تعداد
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 های ریختیبر مبنای داده PCAبا استفاده از آنالیز   Padinaهای جنس بندی گونهرسته .1شکل 

 

 

 Padinaارتباط نزدیکی را با  Padina sp.INDEGRO32و  Padina sp.PGهای گونه

antillarum=P.tetrastromatica دهند. دو گونه نشان میPadina  australis   وPadina boryana   هم قرار نیز در کنار

 ها بر اساس صفات تاکسونومیکی تا حدود زیادی با نتایج فیلوژنتیکی مطابقت دارد. جدایی و مرزبندی گونه گیرند. می
 

. اعداد در هر گره داللت بر میزان  rbcLهای ژن بر اساس توالی ML (-1n L = 702.1252)درختچه . 2شکل شماره 

آوری شده در های جمعدر راست. نمونه NJدر وسط،  MPدر چپ،  MLدرصد نشان دهنده  60بوت ستراپ با میزان بیش از 

 این مطالعه با رنگ سبز مشخص گردیده است. 
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Abstract  

Taxonomic study of the genus Padina (Dictyotales, Phaeophyceae) from the Persian Gulf coast was 

conducted based on morphology and molecular phylogenetic analyses using chloroplast encoded large 

subunit RuBisCo (rbcL) gene sequences. Detailed descriptions of each species found in this study are 

described. Several morphological characters, such as number of cell layers composing the thallus, 

presence or absence and degree of calcification, presence or absence of small groups of rhizoid-like 

hairs, structure, position and arrangement of hairlines, presence or absence of indusium and 

reproductive sori, are considered to be reliable morphological characters for species delineation. In 

this study, it was realized there were 12 new sequences among the samples examined and as such, 

based on the rbcL sequences, four species could be tentatively delineated along the Persian Gulf 

coast: Padina sp.FA, Padina sp.PG, Padina sp.INDEGR032 and Dictyota ciliolate Sonder ex Kützing 

1859. Further work is required to complete description of new species based on morphology and 

molecular analyses. 
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سواحل بوشهر و بررسی اثر  Sargassum ایقهوه جلبکسازی فوکوزانتین از استخراج و خالص

 آنتی اکسیدانی آنها
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 چکیده

. جنس مطالعه قرار گرفت ای سارگاسوم موردجلبک قهوهاکسيداني فوکوزانتين استخراج شده از در تحقيق حاضر، خواص آنتي

ژيكي مورد با استفاده از کليدهای شناسايي معتبر از لحاظ مورفولو برداری ونمونه ۱٩٣0در سه ماه مختلف  سارگاسوم

از طريق  های خام استخراج شده. رنگدانهاتانول انجام شد و گيری با استفاده از حاللهای استونعصاره شناسايي قرار گرفت.

سپس فرآيند تكميلي شناسايي فوکوزانتين  .شدسازی ستون سيليس خالص کروماتوگرافي و( TLCاليه نازک ) کروماتوگرافي

ی استاندارد انجام شد. بين ترکيب خالص شده و نمونه FT-IRتست  و 0۶4:ʎ(nmخواني اسپكتروفتومتری )وسيله جذببه

کل قرار گرفت. فنلي و سنجش DPPH اکسيدانی فوکوزانتين خالص شده تحت تاثير دو سری آزمايش آنتيدر انتها، نمونه

mggميزان ) دست آمده در ماه آبان بهی بهشدهباالترين مقدار فوکوزانتين خالص
-1 

DW 40/55اين ترکيب زيست ( بود و-

با  فوکوزانتين. ( را نشان دادmg GAE/g 05/۱5) و فنلي (:𝜇g/mL۶5/0۴EC 50 )اکسيداني فعال فعاليت باالی آنتي

 .عنوان يک ترکيب طبيعي در مصارف پزشكي، دارويي و غذايي کاربرد فراوان داردبه  اکسيدانيخاصيت باالی آنتي

خليج  ،FT-IR اسپكتروسكپي ، DPPH ، آنتي اکسيدانTLCکروماتوگرافي ، فوکوزانتين ،Sargassumکلیدی:  لماتک

 فارس
 

 مقدمه

-محسوب مي ريپذديمهم تجد یمنبع تجار کي ي بوده وبا سابقه عمر طوالن آغازيانگروه ناهمگن از کي ،ييايهای درجلبک

 نياها شبيه گياهان  است.  باشند و فتوسنتز آن ها موجودات اتوتروف و هوازی هستند که دارای کلروفيل مي . جلبکشوند

مواد  يبه عنوان کود، افزودنو هم  پوشش کف دريا ،غذابه عنوان  از جملههای دريايي دارند نقش مهمي در محيط جانداران

ها در صنايع مختلف بسيار سودمند هستند زيرا از يک جلبک. ((Gupta et al., 2011د شونيو خوراک دام استفاده م ييغذا

باشند. موجودات دريايي سو پتانسيل باالی استفاده در صنايع غذايي را داشته و از سوی ديگر حاوی اثرات با ارزش دارويي مي

-فعالي که حاوی اثراتي از جمله خواص ضدمنبع عظيمي از ساختارهای متابوليكي بيولوژيكي هستند و حاوی ترکيبات زيست

 (.Saranya et al., 2014)د باشهای دارويي ميفساد )نگهدارندگي(، و ديگر فعاليتقارچي، ضدميكروبي، ضدسرطاني، ضد

-گرمسيری در نواحي جزرومدی و بينهای مناطق گرمسيری و نيمهای بعنوان جلبکهای قهوهاع جلبکو انو نس سارگاسومج

 اای به گروهي بسيار بزرگ به نام هتروکونتوفيتجلبک قهوه (.Olabarria et al., 2010) شوندجزرومدی شناخته مي

(Heterokontophyta)  ن ای دارای رنگدانه فوکوزانتيهای قهوهتعلق دارد که گروهي يوکاريوتي است. بيشترجلبک
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(fucoxnthin) به آنها  "ایجلبک قهوه "نهاست که سبب تعلق نامآ یای  مشخصهقهوه-باشند که مسئول ايجاد رنگ سبزيم

 های تمايز يافته، منحصر به های پر سلولي به سمت بافتاز لحاظ پيشرفت فرم اهای در ميان هتروکنتشده است. جلبک قهوه

 ,Medlin)د سازهای گروه هتروکنت شبيه ميهای تاژکدار، آنها را به ساير جلبکفرد است. اما توليد مثل از طريق اسپور

شوند. کاروتنوئيدها  ها تقسيم مي پروتئينبيلي ها، کاروتنوئيدها و فيكوها به سه گروه بزرگ کلروفيل های جلبک رنگدانه (.1997

جزء مهم از  کي نيها، فوکوزانتاين رنگدانه انيدر م باشند. ها ميها و کروموپالستکلروپالست های آلي موجود در رنگدانه

ويتامينه است که در جلبک دريايي  غير ديمي دهد. فوکوزانتين جزء اصلي يک کاروتنوئ ليرا تشك یاقهوه ييايجلبک در

های دريايي به غير جلبک .مي باشد اکسيداني قویفعاليت آنتي و دارایتعلق دارد  xanthophyllsو به گروه  ای وجود داردقهوه

ها اکسيدانآنتي .(Wijesinghe et al., 2012; Vijayabaskar et al., 2012) باشندنيز مي polyphenolsها شامل از رنگدانه

-تاخير انداخته يا جلوگيری ميهای آزاد در بدن به سوبسترايي هستند که مراحل اکسيداسيون را از طريق پاک کردن راديكال

 ,.Samaraweera et al) شودهای قلبي ميکنند و همچنين باعث کاهش جهش و کمک به جلوگيری از سرطان و بيماری

2012; Yan et al., 1999) .های  گونهجدا شده از نيدهد که فوکوزانتينشان م روشنيبه  هامطالعات انجام شده در جلبک

 تواندميشود که موجب صدمات سلولي مي کهدارد  H2O2اکسيداني غالبي در برابر فعاليت آنتي (.sargassum sp)سارگاسوم 

 .(Cho et al., 2011)د باش ويداتيمرتبط با استرس اکس هاییمارياز ب یريشگيپ ايدرمان  یبالقوه برا يعامل درمان کي

  

 هامواد و روش

بوشهر انجام شد. جنس سارگاسوم از مناطق جزرومدی سواحل  ۱٩٣0برداری در ارديبهشت، مهر و آبان ماه سال  ابتدا نمونه

گيری با استفاده از با استفاده از کليدهای شناسايي معتبر از لحاظ مورفولوژيكي مورد شناسايي قرار گرفت. سپس عصاره

 کروماتوگرافيهای خام استخراج شده ابتدا از طريق رنگدانهشد.  انجام ٣4و اتانول % ۱44%و استون  ٣4های استون %حالل

 mesh) شدسازی ستون سيليس خالص کروماتوگرافيبا استفاده از  فوکوزانتين سپس هاوليه شد شناسايي( TLCاليه نازک )

044- 5٩4)(𝜇m٩۴-۶٩)باشد جداحرارت ميکه حساس به نور و  ۴:٩به نسبت  هگزان-ان . فوکوزانتين به کمک استون و 

 کي ( بای)فاکتور نگهدار RFش ارز و هارنگ سهيمقا قيفعال از طرزيست بيترک نيا  يمقدمات ييشناسا شد. سازی

خواني  وسيله جذبسپس فرآيند تكميلي شناسايي فوکوزانتين به  .رفتيصورت پذ استاندارد قابل اعتماد نيفوکوزانت

در  ی استاندارد انجام شد.بين ترکيب خالص شده و نمونه  FT-IRو تست  UVسازی با مرئي  (nm 0۶4:ʎاسپكتروفتومتری )

و  DPPH (diphenyl-2-picrylhydrazyl-1)اکسيدان فوکوزانتين خالص شده تحت تاثير دو سری آزمايش آنتي یانتها، نمونه

 سنجش فنلي کل قرار گرفت.
 

 نتایج و بحث

جداسازی و  Sargassumگانه از جنس های سهحالل ستفاده ازاهايي مانند کلروفيل و کاروتنوئيد با رنگدانهدر اين تحقيق، 

 ای توسط آنرنگدانه استخراجی کلروپالست باال و تخريبي ديوارهدرصد ضريب  ٣4در بين اين سه حالل استون . تعيين شد

به صورت  .گزارش شد های دريايي بسيار باالجلبک استخراجي های. محتويات کلروفيلآل مشاهده شدو ايده بسيار خوب

 ٣4درصد و باالتر از اتانول  ٣4 کمتر از استون درصد مقاديری ۱44های استخراج شده با استفاده از استون رنگدانه تئوری

 با Sargassumی کلي مجموعههای استخراج شده از رنگدانه در عمل .کردعنوان مي های استخراج شدهدرصد را در نمونه
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 ٣4که استون داداما پروسه کلي نشان  مشاهده شد.مقدار بيشتری  درصد ٣4درصد نسبت به اتانول  ۱44استون  استفاده از

 . باشددرصد مي٣4ها نسبت به اتانول تری برای استخراج رنگدانهدرصد حالل مناسب

 Sargassumی خام سازی فوکوزانتین از عصارهخالص

ها به ترتيب ابتدا رنگدانه کلروفيل )سبز آبي( از ستون خارج شد و پس از فرآيند جداسازی و تخليص و خروج رنگدانهدر طي 

صورت گرفت.  TLCوسيله روش شناسايي اوليه فوکوزانتين به آن کاروتنوئيدها و فوکوزانتين )پرتقالي زرد( جداسازی شدند. 

باشد. عالوه بر اين، شناسايي اسپكتروسكوپي ترکيب و مده فوکوزانتين ميبدين ترتيب نشان داده شد که ترکيب بدست آ

 UVهای ثبت شده از مشاهده اسپكتروسكپي وجود فوکوزانتين بود. داده برتاييدی  (الف-۱)شكلد مقايسه آن با نمونه استاندار

(. ب-۱انتين را تاييد نمود )شكلمطابقت داشت که وجود فوکوز max ƛ (nm 00۶)ترکيب خالص شده و نمونه استاندارد در 

 های بعدی نگهداری شد. جهت استفادهگراد فوکوزانتين استخراج شده در تاريكي و در دمای زير چهار درجه سانتي

خام استخراج شده از طريق  یدانهگدانه فوکوزانتين خالص شده و رنگرنسازی و تست تاييد وجود نهايي خالص یمرحله 

حالل برای جداسازی و تخليص فوکوزانتين  مورد سنجش قرار گرفت. حالل استخراجي مورد استفاده اليه نازک کروماتوگرافي

شد. استاندارد مقايسه  RFهای جدا شده محاسبه شده و با مقادير رنگدانه RF. مقادير بود ٩:۴به نسبت  هگزان-اناستون و 

 ی تخليص شده بود. زانتين در عصارهنتيجه آزمون، تاييد وجود فوکو
 

 Sargassumاکسیدانی فوکوزانتین استخراج شده از جلبک خاصیت آنتی

مورد راديكال آزاد  mM DPPH 0.15های خام و استخراج شده با استفاده از دانهرنگبرای  ياکسيدانفعاليت آنتي در اين تحقيق،

-ی آنتيهای مختلف و محدوديت در ميزان مادهحالل آزمايش قرار گرفت. با توجه به نتايج،  ميزان خلوص فوکوزانتين در

-باالترين فعاليت آنتي  نتايج،با توجه به  به عنوان نماينده انجام آزمايش انتخاب شدند. %٣4و اتانول  %٣4اکسيداني، استون 

، %٣4های استون  مشاهده شد. از ميان نمونه %٣4ترين فعاليت مربوط به اتانول و پايين  %٣4اکسيداني مربوط به استون 

 ترين درجه را به خود اختصاص داد.اکسيداني در ماه مهر باالخاصيت آنتي 

عنوان ترکيب استاندارد مورد در اين تحقيق، ميزان فنل کل از طريق معرف فولين سيوکالتيو تعيين شد. گاليک اسيد به 

 + y = 0.0061xی استانداردفاده از منحني معادلهمعادل گاليک اسيد با است mg/gاستفاده قرار گرفت و فنل کل از طريق 

Rو    0.0396
2
باشد. دست آمده ميميزان فنل کل به xبوده و  nm۴۶4جذب نمونه در  yتعيين شد. در اين معادله   0.9898=

 Gallic Acid)بيشترين ميزان فنلي را به ميزان  %٣4ی استخراجي از استون طبق آزمايش صورت گرفته عصاره

Equivalent)GAE/g  mg 45/4± ۱۱/4 به  %۱44ی استخراجي استون و کمترين ميزان فنلي مربوط به عصاره نشان داد

 بود. 4 ± 4۴/4/mg GAE/g 4٩ ن ميزا

 FT-IR (Fourier-transform Infrared )ی آنالیز اسپکتروسکپ
که جذب فوکوزانتين خالص شده  نشان دادين خالص شده و استاندارد برای فوکوزانت FT-IRدر تحقيق حاضر، طيف جذبي 

های عملكردی موجود به اين شرح بوده که باندهای آلنيک فوکوزانتين خالص باشد. گروهبسيار مشابه فوکوزانتين استاندارد مي

cm 1929.21ه در طيف جذبي ک (C=C=C) شده
cm 1929.03 و  1-

باشد. وجود دارند بسيار مشابه فوکوزانتين استاندارد مي 1-

cm 3381.85در پيک طيفي ( O-H)ی حاضر مقدار قابل توجهي رطوبت وجود داشت که به صورت باندهای در نمونه
-1

قابل   

cm 1645.82هایی نوک تيز به ترتيب در طيفباشد. سه قلهمشاهده مي
-1

, 1606.88 cm
-1

 1577.75 cm
-قابل مشاهده مي  1-

cm 3381.85فرکانس جذبي فوکوزانتين خالص شده در طيف جذبي  باشد.
-1

cm 3011.90 و  
ی حضور گروه نشان دهنده 1-
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cm 2956.34طيف جذبي در باشد.مي   OH–عاملي 
cm 2853.88 و  1-

باشد. مي  C–Hی گروه آلكان با باندنشان دهنده1-

cm 1732.54همچنين طيف جذبي
 باشد. طيف جذبيمي C=O–ی گروه کتوني با باند نشان دهنده  1-

 1456.82 cm
-1

, 1433.27 cm
-1

, 1377.53 cm-1  1363.65 و cm
 C–H–ها با باند ی پراکندگي و خميدگي آلكاندهنده نشان 1-

cm 1034.58باشد. در طيف جذبي مي
 قابل استانداردمشاهده شد. تمامي اين باندها در فوکوزانتين  C–O–ها با باند استر 1-

 (. Zailanie et al., 2011) مشاهده است

به  بهداشتي و دارويي از جملههای با منشا دريايي در صنايع مختلف غذايي، رنگدانه طبيعي، کاربرد وسيع ترکيباتبا توجه به 

ای، دارای های دريايي قهوهباشد. جلبکها حائز اهميت ميی مواد غذايي و محافظ در مقابل انواع اکسيداننگهدارنده عنوان

اکسيداني انجام آنتيهای شيميايي . تستباشندلبک دريايي قرمز و سبز ميمقايسه با ج اکسيداني باالتری درآنتيپتانسيل 

سيداسيون چربي در شده در محيط آزمايشگاهي، به عنوان اولين روش برای ارزيابي پتانسيل اين ترکيبات در جلوگيری از اک

ای های قهوههای جلبکی رنگدانهسازی شدههای خام و خالصباشد که عصارهتاييد محكمي بر اين مطلب ميت، که غذاهاس

دست آمده در اين پژوهش، مشاهده شد باتوجه به نتايج به باشد.صنعتي ساختگي مي هایاکسيدانسه يا برتر از آنتيقابل مقاي

ی ی رابطهدهندههای استون و اتانول بود که نشانآبان و ارديبهشت ماه در حاللکه باالترين درجه خلوص فوکوزانتين در ماه 

-رنگدانه اکسيداني مشاهده شد.ليت آنتيروی فعا مستقيم بلوم جلبكي)شكوفايي جلبكي( با ميزان رنگدانه بود و اثر مستقيم بر

ای در قوی دارای کاربردهای گسترده اکسيدانيتيای با فعاليت آنقهوه هایفوکوزانتين موجود در جلبک و کاروتنوئيد های

ای سواحل های قهوه. جلبکشودمحسوب مي زيست فعالعنوان يک ترکيب تجاری مهم  دارويي به و غذاييمختلف  صنايع

همچنين شوند. عنوان منبع با ارزشي برای تامين فوکوزانتين محسوب ميباال، بهميزان  خليج فارس ايران با قابليت کشت به

 اکسيدانيعنوان عامل آنتي به  ی بسيار با ارزش وفارس نماينده سواحل خليج .Sargassum spای جنس قهوه ی جلبکعصاره

ای های جلبک قهوهفرد رنگدانه های منحصر بهداد که با توجه به ويژگي. نتايج تحقيقات حاضر نشاندنآيقوی به حساب مي

 .دنکنتوانند نقش مهمي را در صنايع غذايي و دارويي کشور ايفا ارزش مي اين منابع با .Sargassum spجنس 
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Abstract 

In this research, antioxidant properties of extracted fucoxanthin from brown algae sargassum were 

studied. Sargassum genus sampling undertaken in different month 2015 and were identified 

morphologically using valid identification keys. Then, extraction was carried out utilizing acetone and 

ethanol solvents. Crude extracted pigments were detected by Thin Layer Chromatography (TLC) and 

silica coloumn chromatography. Then, completed identification of purified fucoxanthin was done 

using  spectrophotometery, UV-analysis and FT-IR test between purified and standard extract of 

fucoxanthin. Finally, purified fucoxanthin sample underwent two tests of antioxidant DPPH (1- 

diphenyl-2-picrylhydrazyl) and total phenolic content. The highest aquired purified fucoxanthin was 

the sample belonging to October (0/52±0/08 mg g
-1 

DW). This given bioactive sample showed high 

levels of antioxidant activity (EC 50: 47/62 𝜇g/mL) and phenolic content (12/45 mg GAE/g). finally, 

fucoxanthin with high antioxidant activation as natural compound that plays important role in medical 

applications and pharmacology and food industries. 

 

Keywords: sargassum sp., fucoxanthin, Chromatography TLC, Antioxidant DPPH, 

Spectroscopy FT-IR, Persian Gulf 
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 چکیده

گویند. دهند ، فتوبیوراکتور میهای فتوتروفیک را کشت و پرورش میهای بیوراکتور که با استفاده از نور میکروجلبکبه سیستم

های کشت طیف وسیعی از سیستمرسانند. برای کشت میکروجلبک به حداقل میفتوبیوراکتورها شرایط آلودگی محیطی را 

تولید از جمله  بیوتکنولوژی باالیی جهت استفاده در مطالعات ها پتانسیل ها فراهم شده است. میکروجلبکبرای میکروجلبک

وری از کشت و بهرهن جهت . در همیدارند مواد دارویی و لوازم آرایشیفراسودمند و  های زیستی، مواد غذاییسوخت

دستیابی به تجهیزات کارآمد و پیشرفته استفاده ما را از این تکنولوژی آسان  برای جوامع جهانی است. سودیها میکروجلبک

است که دارای انواع مختلفی از قبیل ها کشت و پرورش میکروجلبکفتوبیوراکتور یکی از کارآمدترین ابزار در حیطه نماید. می

ها و محصوالت فرآوری شده ها با کشت میکروجلبکباشد. این سیستممی های افقی و غیرههای عمودی، لولهزن، لولهتانک هم

تر موجودات در حیطه آبزی پروری، بسیار مناسب هستند. برای عملکرد بهتر با فناوری بیوتکنولوژی برای رشد بهتر و سریع

وری باالی محصول، باید عمل مخلوط کردن و چرخش سوسپانسیون را در بهرهفتوبیوراکتور در راستای دانش بیوتکنولوژی و 

باشند. نظر گرفت، که هر دو )عمل مخلوط کردن و چرخش سوسپانسیون( از موارد مهم و ضروری طراحی و ساخت دستگاه می

پرداخته  عرصه بیوتکنولوژی های فنی و اصولی درپیشرفتبه بررسی و مقایسه انواع فتوبیوراکتورها در جهت حاضر در مقاله 

 است.  شده

 کشتهای سیستم، بیوتکنولوژی، فتوبیوراکتور، میکروجلبک کلیدی: کلمات

 مقدمه

های میکرو و ماکرو نقش مهمی در جلبک .(Guiry, 2012) شوندرا شامل مییک میلیون گونه  تا 03333ها در حدود جلبک

داروسازی، غذای سالم، مواد  های زیستی،سوختتولید ها فوایدی از قبیل ک. میکروجلب(O, 2001) روند اقتصادی جهان دارند

ساکاریدها، پلی پپتیدها، ها موادی کلیدی از قبیل اسیدهای چرب، پلی د. جلبکنشورایشی و کودهای زیستی را شامل میآ

مورد  ها در چند دهه گذشتهمیکروجلبک. (Cardozo et al., 2007) دنکنها و مواد معدنی را بیوسنتز میها، ویتامینرنگدانه

 اکسید دی کربنتحت عنوان قابلیت جذب اند. از آنها می توان به عنوان خدمات زیست محیطی مطالعه و بررسی قرار گرفته

(Singh and Sharma, 2012)   در جهت  هامیکروجلبک های زیستی استفاده کرد. تقاضاهای پاالیشگاهو مقابله با

-کنند و برای بهرهتولید میبا خواص بیوتکنیک مثل دستکاری ژن برای اصالح غذاها یا داروها و غیره تی محصوالبیوتکنولوژی 

ها، های متمایز میکروجلبک. با این وجود، با توجه به ویژگی(Rashid et al., 2018) به آب و فضا دارندکمتری نیاز  وری

 برای غلبه بر این چالش .باشدمی بزرگ هایبیومس آنها کم است، که باعث یک مشکل اصلی برای استفاده آنها در مقیاس

قط یک ی متمرکز شده است که در آن ها فهاییستماست. بیشتر این مطالعات بر روی سیزرگ، مطالعات متعددی انجام شده
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. در )Arita et al., 2015; Bhattacharya et al., 2017; Magdouli et al., 2016) شودگونه جلبک خاص کشت داده می

دالر بر کیلوگرم  033-03ی ای باالتن بر سال است و هزینه 0333ش از ها بیاضر تولید جهانی بیومس میکروجلبکحال ح

شده بسته، به نام های کنترلتمهای باز و سیسها در سیستمکشت میکروجلبک. (Brennan and Owende, 2010)دارند

 معایبی ازقبیل ولی دنهای بسته دارسیستمتر از حتهای باز کم هزینه و عملکردی راسیستم گیرد.صورت می "توبیوراکتورف"

نسبت باالی خشکی به آب، عدم کنترل دمایی و  وری اندک از بکارگیری نور،بهرهو گاز، شرایط آلودگی،  جریان سیالجابجایی 

سبب تمایل  عوامل فوق . (Jorquera et al., 2010; Narala et al., 2016) شودوری کم از کشت بیومس را شامل میبهره

-دهند که نسبت به سیستمیک تکنولوژی پیشرفته را نشان می توبیوراکتورهااست. فهای بسته )فتوبیوراکتورها( شدهمبه سیست

توبیوراکتورها از قبیل: مشکالت موجود در ف در مقابل، (Mhatre et al., 2018) شوندز مزایای متعددی را شامل میباهای 

های شود. عالوه بر این، هزینهمی هالیتر( است که منجربه رشد ناکارآمد میکروجلبک033) رهای باالتحجمانتشار نور کم در 

 ,.Acién et al) بردجه هزینه تولید بیومس را باال میتوبیوراکتور باالست که در نتیمایه گذاری، عملیاتی و نگهداری فسر

که موجب تولید  است شته توجه زیادی را بخود جلب کردههای گذهمزن در طی دهه در میان انواع فتوبیوراکتور، نوع .(2012

در .(Steiros, 2017) استدر فرآیندهای صنایع دارویی شدهبه خصوص بیوتکنولوژی مورد نیاز در دانش بیشترین محصوالت 

-ار میها مورد استفاده قرجلبکمیکروتوبیوراکتورها که برای کشت و پرورش های فیسه برخی از طرح، به معرفی و مقااین مقاله

 یم. اد، پرداختهنگیر

 های کشت میکروجلبکسیستم

ها با ژاپنی 0093شد. در سال نگتن دادهدر موسسه کارنگی واش 0090ایده کشت جلبک در مقادیر زیاد در سال 

 0093در اواخر دهه شروع بکار کردند. های کم عمق دش باز از حوضچهآزاد در یک سیستم گر استفاده از پرورش در هوای

غذای سالم بصورت  در ژاپن، اروپا و اسرائیل آغاز شد. در طول این دوره پرورش جلبک تحت عنوانکشت جلبک، تولید تجاری 

های ین تولید مواد شیمیایی و مکملپروری و همچنن تولید بیومس جلبک در حوزه آبزیشد. با گذشت زمامی انجامتجاری 

. (Gupta et al., 2015) ظهور فناوری فتوبیورآکتورها، تکنیک های پرورش جلبک را پیچیده تر کرد. اهمیت یافتبهداشتی 

نور طبیعی سطح  های پرورشی باکرد. سیستمی یا نور خورشید شروع توان با نور مصنوعهای پرورش جلبک را میسیستم

 ,.Hu et al) ، صفحات تخت(Hase et al., 2000) های بازحوضچه.  (Ugwu et al., 2008) دهندوسیعی را پوشش می

، (Ugwu et al., 2002) های شیب دارفتوبیوراکتورهایی با لولهو  (Rubio et al., 1999)  های افقی و عمودی، لوله(1996

بسته های های باز و حوضچهحوضچه ،در حال حاضر دو سیستم پرورشهایی با نور طبیعی هستند. نمونه سیستم

 ( وجود دارد.توبیوراکتورهاف)

 های بازحوضچه

ها بسیار میکروجلبک زندگیبه شرایط محیطی )روشنایی طبیعی و هوای آزاد( و ساختاری،  از نظر های باز حوضچه  

های نهر قبیل حوضچه در حال حاضر چهار نوع حوضچه باز از شود.استفاده می 0093ین سیستم از سال . اندستهنزدیک 

های باز اولین طراحی حوضچه .(Singha et al., 2017) شودیاستفاده مای های دایرهمخزنی، حوضچه بزرگ و حوضچهمانند، 

های اکسیداسیون های مصنوعی و حوضچههای باز با استفاده از تاالبایده حوضچه. ( صورت گرفت0090) Oswaldوسط بار ت

نسبت طول سانتی متر است.  09-03های باز بین عمق آب در حوضچه .(Sharma et al., 2013) شددر تیمار فاضالب آغاز 

تر ممکن است منجر به جریان ضعیف شود که های بزرگمانند است. عرضجوی ر طراحی استخرعرض یک پارامتر مهم دبه 



گاه رهزمگان – 6021ماه  بهمن 03و  92  دانش   

 
 

 

 

ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری  

-زان نفوذ نور و مقدار حجم پرورش تعیین میتوسط میها حوضچه. ارتفاع و عمق ندبرای تخلخل و انتقال توده مناسب نیست

های استخرهای باز بهترین مزیت یکی از .یی چرخ مانند داردپاروساختار یک برای ایجاد جریان مداوم آب  حوضچههر  د. نشو

 به همین دلیلبرای کشت و پرورش نیازمند به شوری باالست  Dunaliella salinaگونه است.  آن راحت زیساخت و بکاراندا

معایب آن شامل . (Maeda et al., 2017; O, 2001)استفاده از حوضچه های باز برای کشت این گونه بسیار کارآمد است 

ی بی هدف و هاناخالصی و تولید جلبک موجب رشدکه است، الرشد های سریعها و دیگر هتروتروفآلودگی ناشی از میکروب

و کاهش تولید  تجمع ناکارآمد موجب انتقال ضعیفو  انتشار کربن دی اکسید به اتمسفر، میزان تبخیر بسیار زیاد .شودمی مضر

 Gupta et) استوری با استفاد از نور شدهاز رسوب و افزایش بهرهشود. بهبود اخیر در تکنولوژی باعث جلوگیری بیومس می

al., 2015; O, 2001) . 

 های بستهسیستم

در حیطه پرورش و کشت  هاتوبیوراکتورهای باز طراحی شدند. فحوضچههای بسته برای غلبه بر سیستم

ین سیستم کاهش خطر از دیگر مزایای ا. را دارند تنظیم و کنترل تمام پارامترهای مهم بیوتکنولوژی یتقابلها میکروجلبک

ستفاده بهینه از انرژی اف و اپذیری شرایط کشت، دما و هیدرودینامیک کنترل شونده، طراحی تکنیکی قابل انعطآلودگی، تکرار

-یق نورهای الکتریکی تامین میانرژی آن از طر .(Gupta et al., 2015; O, 2001) نام برد وری باالی تولید بیومسبرای بهره

توبیوراکتور باید در طراحی ف .(Andersen, 2005) در همین جهت روشنایی باید یکنواخت و ایجاد سایه را کاهش دهد شود.

همه  ،سطح روشناییبا توجه به  .(Posten, 2009) در نظر گرفترا پارامترهای مرتبط با محیط زیست و کشت بیومس 

 شوندای و بیوراکتورهای ستونی تقسیم میهای صفحه تخت، بیوراکتورهای لولهفتوبیوراکتورها به سه دسته، بیوراکتور

(Eriksen, 2008; Molina et al., 2001; Sierra et al., 2008; Slegers et al., 2011)  به سه ؛ و برمبنای جریان سیال

توبیوراکتور فطراحی بطور کلی در  .(Gupta et al., 2015) شوندبی و راکتور هواده دسته بندی مینوع همزن، ستون حبا

زدایی های مختلف و رسوب، کشت گونهPHتعادل بین اکسیژن و کربن دی اکسید، دما، شوری، مواد مغذی، انرژی روشنایی، 

 را باید در نظر بگیریم.

 تانک همزن

-در فرآیند هابرد آنو بیشترین کار اندشته توجه زیادی را بخود جلب کردههای گذبیوراکتورهای همزن در طی دههفتو

است که عملکرد آن،   (Gupta et al., 2015) قطعه اصلی این راکتور ایمپلر. (Steiros, 2017) های صنایع داروسازی است

تور همزن بیوراک .(Doran, 2013) سازی محیط پرورش استی و همزدن برای همگنجابجایی بیومس و انتقال حرارت، هواده

وردگی است. در مخزن فلزی آن در برابر خ مقاومتشود. این مواد دارای خواصی همچون شفافیت و از کربن استیل ساخته می

های تک سلولی و پرورش جلبکاین بیوراکتور در کشت  قابلیتاست که موجب پالستیکی استریل شده قرار گرفته هایکیسه

شود، هوای تانک از مایع پر می 93-03%معمول . بطور (Nienow, 2014) استشده

نبع کربن در قسمت پایین بصورت حباب است، که یک م کربن دی اکسیدغنی شده از 

رخ انتقال مکانیسم تانک همزن بصورتی است که ن کند.برای رشد جلبک فراهم می

وری ث نرخ بهرهکه خود باع ؛و نیز پراکندگی نور بسیار زیاد است و جابجایی موادحرارت 

م و مقابل، مصرف انرژی باال، پایین بودن نسبت سطح به حجشود. در باالی بیومس می

است. با ز نظر هزینه و نگهداری بیومس شدهوری اایجاد حرارت، باعث کاهش بهره



گاه رهزمگان – 6021ماه  بهمن 03و  92  دانش   

 
 

 

 

ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری  

 ,Duroudier) برطرف خواهد شدو تانک همزن ها به کمک طراحی مناسب ایمپلرها این مشکل ،روز افزونی هاپیشرفت

2016; Franco‐Lara et al., 2006) .   

 تصویر شماتیک :1شکل 

 Gupta et)زنهم   انکت

al., 2015) 
 

 توبیوراکتورهای لوله عمودیف

کشت و پرورش بیومس در هوای آزاد  هایمحیط بیوراکتورهای لوله عمودی یکی از بهترین و مناسب ترینفتو

ای یا پالستیکی است که ها معموال شیشهشود. جنس لولهمیوری باالی کشت باعث بهره ،وسیعبرخورد به سطح ر با . نوهستند

در شود. پرورش با کمک پمپ هوا صورت می گیرد. باعث کم شدن هزینه می

Nannochloropsis sp.  فتوسنتز از لحاظ فضایی و بیشتر فرآیند کارآیی و بازده

 هااین بیوراکتور . (Vree et al., 2015)های عمودی بیشتر است حجمی در لوله

شوند. مبنای کاری میهای حبابی و هواده دسته بندی بیشتر به ستون

 .(Bitog et al., 2011) جریان سیال استجابجایی بیوراکتورهای لوله عمودی 

 

 تصویرشماتیک فتوبیوراکتور :2شکل

 (Gupta et al., 2015)ستون حبابی

 

                                                                                 فتوبیوراکتورهای ستون حبابی و هواده

تصفیه فاضالب و ای هستند که در فرآیندهای زیستی، سادههای ورهای ستون حبابی و هواده دستگاهبیوراکتفتو

. عملکرد (Pawar, 2016) استحی و ساختار آن بخوبی شناخته شدهگیرند و طرایع شیمیایی مورد استفاده قرار میصنا

ولی  در جریان ناهمگن جریان فقط متمایل به مرکز است .بستگی داردیک جریان همگن  وجودبیوراکتور ستون حبابی به فتو

 شودی فتوسنتز میتر نور و بازده باالها هستند و این باعث پراکندگی بهگن حباب ها متمایل به سمت دیوارهدر جریان هم

(Barbosa et al., 2003) .کندیان پیدا میسیال جرچگالی بر مبنای اختالف  بیوراکتور هواده (Doran, 2013) .

هزینه سرمایه گذاری کم، ازقبیل  ستون حبابی دارای مزایای بسیاری بیوراکتورهای

عدم وجود قطعات متحرک، جابجایی منظم حرارت و توده پرورشی، محیط کشت 

گاز اکسیژن هستند. در مقابل، بیوراکتور هواده به ثر ؤمنسبتا یکنواخت و انتشار 

 علت دارا بودن فاز جدا کننده، دارای انتشار گاز بهتر و موثرتر از ستون حبابی است.

بتا ( تولید بیومس، لیپید، 0300و همکاران ) Manowattanaدر همین راستا 

را با دو تکنولوژی  Sporobolomyces pararoseusکاروتن و کاروتنوئید گونه 

فتوبیوراکتور هواده و تانک همزن مقایسه نمودند. فتوبیوراکتور هواده )جریان 

لوکس( و سطح ثابت انتشار و حاللیت 03333حلقوی( با تکنولوژی تابش نوری )
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                                                                                          .(Manowattana et al., 2018)وری را داراست اکسیژن نسبت به تانک همزن بیشترین بهره

 فتوبیوراکتورتصویر شماتیک : 3شکل

 (Gupta et al., 2015) هواده
 

 

 توبیوراکتورهای لوله افقیف

ر انتشار گاز، بدلیل نسبت سطح به حجم، مقدابیوراکتورهای لوله افقی فتو

و سطوح تابشی نور، از بیوراکتورهای عمودی متمایز  و توده سیالجابجایی ماهیت 

اشکال متفاوت، با قطر هایی با این بیوراکتور از لوله .(Miron et al., 1999) هستند

است. با کمک لنز و اثر و طولی تا چند صد متر تشکیل شده مترمیلی 03-93

 است. س نور از ایجاد سایه جلوگیری شدهفوکو

 ,.Gupta et al)تصویر شماتیک فتوبیوراکتور لوله افقی :4شکل    

2015) 

، شودوری باال میرهکه باعث به توان به نسبت باالی سطح به حجم و افزایش شدت تابش اشاره کرداز مزایای این بیوراکتور می

در دو فتوبیوراکتور لوله افقی و  Haematococcus pluvialis( با کشت گونه 0339و همکاران ) Lópezدر همین جهت 

ستون حبابی دریافتند که در فتوبیوراکتور ستون حبابی به علت مقدار پایین نور تابشی و عدم یک سیستم چرخشی مناسب 

با توجه به تجمع غلظت باالی اکسیژن،  .(López et al., 2006)فتوبیوراکتور لوله افقی، تولید بیومس پایین دارد به نسبت 

 استشده وریبهرهشود، که در مقایسه با بیوراکتورهای لوله عمودی موجب کاهش یک بازدارندگی در سیستم ایجاد می

(Miron et al., 1999; Posten, 2009)  .           

 توبیوراکتورهای صفحه تختف

های میکروارگانیسمرشد برای که  هستند نور وسیعی برای دریافت سطحتورهای صفحه تخت دارای بیوراکفتو

 Samson and راه اندازی شد. بدنبال این کار، Milner (1953)بسیار عالی است. این بیوراکتورها توسط فتوسنتز کننده 

Leduy (1985) های فلورسانس ساختند. یک سال بعد مپای با الیک راکتور صفحهRamos de Ortega and Roux 

. در حال (Ugwu et al., 2008)کردند  تهیهپی وی سی در فضای آزاد  از جنسای باریک و شفاف یک پنل صفحه (1986)

-. ویژگیاستجایی سوسپانسیون جلبکی تشکیل شدهو یک پمپ برای جابشفاف در هر دو سمت  یحاضر این بیوراکتور از قاب

های مختلف است. برای باال بودن نسبت سطح های افقی به حالتر نسبت باالی سطح به حجم و کانالهای اصلی این بیوراکتو

تجمع غلظت . (Yang, 2011) شودمتر استفاده میمیلی 09حفره دار با ضخامت  plexiاز صفحات شیشه ای  ،به حجم

ای بیوراکتورهای لوله  هب نسبت به بیوراکتورهای لوله افقی بسیار پایین است ونسبت اکسیژن در بیوراکتورهای صفحه تخت 

. بیوراکتورهای صفحه تخت برای تحقیقات کوچک مناسب (Hu et al., 1996; Ugwu et al., 2008) مساحت کمتری دارند

های مشکالت مربوط به استرسترل دمای کشت، ولی در مقیاس بزرگ و تجاری بدلیل مشکل در کن هستندو سودآور 

 ,.Gupta et al) مناسب نیستند وفولینگ بر روی سطح و مشکالت استریلیزاسیون، بروز بیهیدرودینامیکی ناشی از هوادهی

2015) .                                  
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 توبیوراکتورهابررسی و بهبود طراحی ف

 کارگیری نوره ب

صنوعی مناسب نور م .(Kirk, 1994) است ور مهمیفاکت نبع انرژی برای زندگی فتواتوتروفی،نور به عنوان م

بستگی دارد. تراکم  هانانومتر تولید کند. شدت نور مورد نیاز به تراکم سلول 933تا 933هایی با طول موج فتوسنتز، باید فوتون

در یک  Scenedesmus obliquusاثر شدت تابش بر گونه . (Fan et al., 2007) سلولی باال نیاز به شدت نور بیشتری دارد

µmol.m 150 ایحالت دسته رادهد که حداکثر رشد فتوبیوراکتور صفحه تخت نشان می
-
2.s

-1
 Sforza et)صورت می گیرد  

al., 2014) . استفاده از فیبرهای نوری وLED شودباعث بهینه سازی سیستم کشت می ((Kommareddy and Anderson, 

2003; Xue et al., 2013) ودی و هواده از روشنایی طبیعی میهای حوضچه باز، صفحه تخت، لوله افقی، لوله عم. سیستم-

. بیوراکتورهای صفحه تخت عموما در استفاده از نور خورشید به علت دارا بودن سطح  (Chisti, 2007) توانند بهره ببرند

اثر طیف  (0309) همکاران و Soulies .(Tredici and Zittelli, 1998) کارآمدتر هستندوسیع، از بیوراکتورهای لوله ای 

بررسی کردند؛ نتایج نشان داد که کشت در فتوبیوراکتور صفحه تخت با  Chlorella vulgarisنوری و زاویه تابش را بر گونه 

های بیوراکتورهای قطر لوله. (Souliès et al., 2016)را دارد طیف نوری قرمز و زاویه تابش مورب باالترین تولید بیومس 

است که خود باعث متر رسیدهسانتی 0حال حاضر این اندازه به  شد، اما درمتر در نظر گرفته مییسانت 03-03ای در ابتدا لوله

توبیوراکتورها گیری ف، جهتSierra et al. (2008) هایشود. با توجه به گفتهوری میبهرهکارآمدی بهتر نور و افزایش 

دهد فتوبیوراکتور باید در جهت مناسب ؛ که این نشان میهستندی متفاوت درجه شمال 09های جغرافیایی باال و پایین رعرضد

که باعث  هانوری در میکروجلبک تنفس برد، اما چگونه از فرآیندباال تولید بیومس را نیز باال میشدت نور بطور کلی  قرارگیرد

شود؟ باعث کاهش کارآیی فتوسنتز نوری تنفس فرآیند  تولید دی اکسید کربن بجای اکسیژن می شود جلوگیری کنیم؟

(Bitog et al., 2011; O, 2001). 

 مخلوط کردن

این ویژگی باعث . (Anjos et al., 2013) ها استمهم در پرورش میکروجلبک هایمشخصه مخلوط کردن یکی از

ها و تجمع به دیوارهها سلولچسبندگی جلوگیری از ها، تجمع سلولمانع گذاری، ، حرارت، مانع رسوبPHکاهش مواد مغذی، 

های های مخلوط کردن جابجایی سلولیکی دیگر از مزیت. (Huang et al., 2017; Ugwu et al., 2008) شوداکسیژن می

زند که باید های میکروجلبک آسیب میال مخلوط کردن بیش از حد به سلولاست. با این حجلبکی بین منطقه روشن و تاریک 

یا پمپ، دی اکسید کربن های غنی از گاز . مخلوط کردن توسط حباب(Barbosa et al., 2003) از این کار پرهیز شود

و  Michelsطبق بررسی . (Gupta et al., 2015; Wang et al., 2012) گیردجداکننده شکل می ایمپلرها، گردش سیال و

 تصویر شماتیک فتوبیوراکتور :5شکل

 (Gupta et al., 2015)صفحه تخت
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 Chaetoceros و Tetraselmis suecica ،Isochrysis galbana ،Skeletonema costatumهای گونه، (0309همکاران )

muelleri هایسلول به ،پمپاژ سرعت از ناشی استرس که دریافتند I. galbana، S. costatum و C. muelleri یببشدت آس 

 .(Michels et al., 2016) یافتکشت و پرورش  یلوله ا یوراکتوردر فتوب یتبا موفق T. suecicaگونه  یول رساند یم

 اقتصاد

، Arthrospira platensis)از قبیل  یجلبکمیکروی هاآبزی پروری برای بسیاری از گونه های کاربردیبرنامه

Nannochloropsis spp. ،Dunaliella salina ،Sporobolomyces pararoseus)   .در جوامع محلی روبه رشد هستند

ارزش تغذیه ای باال )غلظت پایین  های مهم در فرآیندهای بیوتکنولوژی است.از میکروجلبک Arthrospira platensisگونه 

 به عنوان و می باشند اسیدهای چرب  و هاها، مواد معدنی، بتاکاروتن، غنی از ویتامینو خاصیت آنتی اکسیدانی دارد پورین(

 ,.Slonczewski et al., 2009; Watanuki et al) در صنایع غذایی طبقه بندی شده اندمیکروجلبکی سرشار از پروتئین 

آن ها می توان  (0300و همکاران ) Ferreiraشوند ولی با توجه به بررسی های باز تولید می. بطور انحصاری در حوضچه(2006

دو سیستم باز و بسته در قالب هر . (Gupta et al., 2015)وری باال کشت داد در فتوبیوراکتورهای لوله ای هواده، با بهرهرا 

های موجود در های باال و ضعفهستند. اما با توجه به هزینه قابل اجراهای کوچک ای و حوضچهی، شیشههای پالستیکظرف

 ؛(Richmond, 2000) ندنکهایش اهمیت اقتصادی پیدا میای با توجه به ویژگیلوله هایفتوبیوراکتور تکنولوژی ها، سیستم

ای هواده باعث تولید باالی اولئیک درتکنولوژی فتوبیوراکتور لوله Sporobolomyces pararoseusبصورتی که کشت گونه 

های زیستی نسل سوم است؛ همچنین با میزان باالی تولید کاروتنوئید ماده اولیه سوخت شود که جزئی ازاسید از لیپیدها می

 کاهش. (Manowattana et al., 2018)توان محصوالتی مفید از گلیسرول این گونه بدست آورد % بتا کاروتن(، می00)

به دلیل  Ulva lactucaکشت گونه د بیومس بستگی دارد. توبیوراکتور و تکنولوژی تولی، نوع فمورد استفاده به گونه ،هاهزینه

عوامل  .(Mhatre et al., 2018)شود نیاز به شرایط دمایی باال و روشنایی طبیعی، در فتوبیوراکتور صفحه تخت پیشنهاد می

 کربن دی اکسید استگاز فتوسنتزی جلبک، محیط کشت و بر شامل شرایط پرتو افکنی، مخلوط کردن، عملکرد هزینه

(Gupta et al., 2015) از کربن کیلوگرم  0800یک کیلوگرم از بیومس جلبک خشک در حدود . در مقابل قابل توجه است که

ز فاضالب )نیتروژن و فسفات( توان اها را میمواد مغذی برای کشت میکروجلبکاز طرف دیگر کند و دی اکسید استفاده می

های تواند هزینهکه می داردشان از یک سود دو طرفه . اینها ن(Cantrell et al., 2008; Chisti, 2007) آوردبدست

   د.یا حتی به صفر برسانکند توبیوراکتور را کم ف

 نتیجه گیری

مکانی، شرایط زیست محیطی و گرمایش فضایی و های محدودیتبا توجه به تقاضاهای باال در حیطه خوراک و دارو، 

طراحی  باها امری ضروری است. وری باالی تولید بیومس جلبکهت بهرههای بسته در جسیستمتکنولوژی استفاده از  ؛زمین

وری را از کشت بیومس بدست بیاوریم. با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه توان بیشترین بهرهفتوبیوراکتورها، میمناسب 

 ،در مقیاس بزرگ بسیار سودآور و مقرون بصرفه خواهد بودباز )تحت کنترل( های استان هرمزگان( استفاده از حوضچه)

 الزم استود. شزیست یک استراتژی مهم محسوب می کاراییشان در پاکسازی محیط به های بسته با توجههمچنین سیستم

ر به کمک شود و این امها برداشته آمدتر از بیوتکنولوژی میکروجلبکاقتصادی و کاربهره برداری  در جهت قدمی بزرگ

  شود.راکتورها میسر میتوبیوتجهیزات مناسب ازقبیل ف
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Abstract 

The bioreactor systems that cultivate phototrophic micro-algae, using light are called 

photobioreactors. Photobioreactors minimize environmental contaminations for micro algae 

culture. A wide range of micro-algae culture systems have been provided. Micro-algae has 

high potential for biotechnological studies such as biofuels production, functional foods, 

pharmaceuticals and cosmetics. Thus, the cultivation and utilization of micro-algae biomass is 

a benefit to global societies, which is achieved through the application of efficient and 

advanced equipment. Photobioreactor is one of the most efficient tools in the field of 

cultivating micro-algae; that can be in different types such as Stirred tanks, vertical tubes, 

horizontal tubes, etc. These systems make rearing aquatic creatures better and faster by using 

cultivation of micro-algae and processed products by biotechnology. For better function of 

photobioreactor in order to provide biotechnology knowledge and high product performances, 

mixing and circulation suspension should be considered, both of these (mixing and circulation 

suspension) are important for the design and manufacture of photobioreactor devices. In this 

paper, a brief study has been done on comparison of the photobioreactors types in progress of 

technical and scientific approach in the field of biotechnology. 

Keywords: Micro-algae, biotechnology, Photobioreactor, culture systems 
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 چکیده

گیری از عصاره آبی جلبک میکروبی، با بهرهبا توان ضد)مگنتیت(  فروسنانوذرات اکسیدآهن بیوسنتزی در تحقیق حاضر تولید 

گیری شد و در ادامه ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی نانوذرات مگنتیت بیوسنتز شده نسبت به هدف Ulva proliferaسبز دریایی 

فعالیت مهاری قوی را نسبت در تحقیق حاضر نانوذرات بیوستنزی  سویه قارچ بررسی و مقایسه گردید. یکسویه باکتریایی و  5

و فعالیت ضدقارچی نسبتاً متوسطی را نسبت به عوامل پاتوژنیک قارچی نشان دادند. باالترین فعالیت  ±های گرم به باکتری

 .B و B. subtilis  (mm 3/0±91)و به تبع آن درS. epidermidis  ( mm4/0±91 )باکتریایی نسبت به سویهضد

pumulis(mm 2/0±91)  ضدقارچی نسبتاً متوسطی در نانوذرات مشاهده شد. در تحقیق حاضر به همچنین فعالیت

کشی رین سویه قارچی نسبت به عملکرد قارچمشاهده شد و این سویه  S. cervisiae (mm 6/0±99) بیوستنزی نسبت به

 این نانوذرات بود. 

 سنتز.بیومیکروب، جلبک دریایی سبز، نانوذرات مگنتیت، دض :کلیدي لماتک

 

 مقدمه

گیری و توسعه منجر به شکل یهای کلینیکها در درمانبیوتیکاستفاده بی رویه و ناصحیح از آنتیدر حال حاضر سومصرف و 

پاتوژن مقاوم به آنتی بیوتیک ها شده است که به یک تهدید جدی برای سالمت سویه های میکروبی سریع انواع مختلفی از 

درجه سمیت با باکتریال قوی و البته عنوان یک آنتیت نقره بههای اخیر و به دنبال موفقیت نانوذرادر سال. اندانسان بدل شده

میکروبی در کانون ها و نیز موجودات، رشد و توسعه دیگر نانوذرات در حوزه شیمی درمانی ضدباال برای بسیاری از انواع سلول

وذرات اکسیدآهن مغناطیسی توجه بسیاری از دانشمندان جهان قرار گرفته است و در این میان با توجه به ایمن بودن نان

این نانوذرات می توانند بهترین کاندیدا برای جایگزنی با نانوذرات نقره با ارائه رویکرد ضد میکروبی  (Fe3O4-MNPs)مگنتیت: 

ال تعداد مطالعات گزارش شده حبا ایند نو می تواند برای درمان بیماری ها و ساخت تجهیزات پزشکی معرفی گردمشابه باشند 

 ;Behera et al., 2012)استبوده عمدتاً مبتنی بر نانوذرات اکسید آهن شیمیوسنتزی  ه واین حوزه بسیار اندک بوددر 

Prabhu et al. 2015) . از این رو نیاز مبرم و شایان توجهی به رشد و توسعه نانوذرات زیست سازگار و سنتز شده به شیوه

 تحقیق حاضر طی اقدامی پیشگاماین راستا در  .شودکی دارویی احساس میسبز، ایمن و پاک در حوزه نانوزیست فناوری پزش

ابتداعاً فرآیند بیوسنتز نانوذرات اکسیدآهن مغناطیسی با بهره گیری  ،ضد میکروبیبا توان در بحث تولید ترکیبات بیوسنتزی 

نانوذرات مگنتیت فعالیت ضدمیکروبی ارزیابی  در ادامهو هدف گیری شد  Ulva proliferaاز عصاره آبی جلبک سبز دریایی 

   سویه قارچ بررسی و مقایسه گردید. 3سویه باکتریایی و  1نسبت به بیوسنتز شده 
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 هامواد و روش

 ml30احیای زیستی نانوذرات بیوسنتزی با استفاده از زیست تولید جلبکی نانوذرات اکسید آهن مغناطیسی،  فرآیند به منظور

درجه سانتیگراد  11از محلول کلرید آهن فرو/فروس با دمای  ml900( و نیز U. prolifera) سبزاز عصاره آبی جلبک 

(FeCl2.4H2O  وFeCl3.6H2O و محلول سود یک موالر، بواسطه تغییر رنگ محلول از نارنجی به سمت 9:2با نسبت مولی )

بار شتشو با آب مقطر استریل و اتانول و خشک رنگ نانوذرات مگنتیت پس از چندیدن  سیاه رنگ صورت پذیرفت. رسوب سیاه

و پراکنش و فراوانی اندازه نانوذرات فیزیکوشیمیایی نظیر  . خصوصیاتدرجه سانتیگراد تخلیص گردید 10شدن در دمای 

و ( کره، Scatterscope-I Qudix) PSA دستگاه پارتیکل سایزرجنس نانوذرات و طبیعت کریستاله آنها هم با استفاده از 

X (XRDالیز تفرق اشعه آن
9
) (Panalytical 9، هلند( سنجش گردید )شکل.) 

 .Uسویه های میکروبی مورد پژوهش در ارزیابی فعالیت ضد میکروبی نانوذرات مگنتیت بیوسنتز شده از جلبک سبز دریایی 

prolifera /Fe3O4-MNPs  سویه باکتریایی: 5عبارتند از Bacillus subtilis (ATCC 465), B. pumulis (PTCC 

1274), Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Staphylococcus epidermidis (ATCC 12228), 

Escherichia coli (ATCC 25922),   سویه قارچی:  9وSaccharomyces cerevisiae (ATCC 9763)  تمام این سویه

درجه سانتیگراد نگه داری  6ها از انستیتوپاستور ایران )تهران( تهیه شده و در محیط مولرهیلتون آگار در یخچال در دمای 

 شده اند. 

 Van der Berghe)از روش انتشار دیسک   Bio-Fe3O4-MNPsحاضر برای آزمون فعالیت ضد باکتریایی نانوذرات تحقیقدر 

and Vlietinck, 1991)  .برای کنترل منفی هم دیسک ها به آب مقطر آغشته شدند و برای کنترل مثبت نیز استفاده شد

میلی گرم در دیسک از نیستاتین  30میلی گرم در دیسک از آمپی سیلین و 90آنتی بیوتیک های استاندارد و به مقادیر 

درجه سانتیگراد به  30سانتیگراد برای باکتری و  درجه 34استفاده گردید. سپس پلیت ها به مدت یک شبانه روز در دمای 

میانگین قطر هاله عدم رشد در هر پلیت برحسب  ه وساعت برای قارچ انکوبه شدند. آزمایشات در سه تکرار انجام شد 61مدت 

 میلی متر اندازه گیری شد.
 

 و بحث نتايج

روشنی نشان می دهد که اکثریت نانو  ( بهU. prolifera /Fe3O4-MNPsنانوذرات زیست سنتز شده )TEM تصویر 

(. محاسبه میانگین انداره ذره 9B( می باشند )شکل cubo-sphericalمکعبی ) -بیوسنتزی ذرات واجد شکل کریستالی کروی

عدد از ذرات بصورت تصادفی نشان می دهد که میانگین قطر  900و بنابر اندازه گیری  بیش از TEM بر مبنای تصویر 

 (. 9A,Bنانومتر است )شکل 15/1برابر  Bio-Fe3O4-MNPsنانوذرات 

 ، o22/30 ،o43/39 ، o54/35در  θ2زوایای پراش  U. prolifera /Fe3O4-MNPsمربوط به  XRDبر پایه الگوی طیفی 

o91/63 ،o64/65 ،o41/53 ،o66/54  ،o06/54 ، o42/42 ،o91/46 ،o21/45 صفحات پیک های ،  به ترتیب مربوط است به

 . 964، و 952، 599، 660، 200، 943، 600، 222، 399، 520، 220کریستالی مگنتیت در 

فعالیت ضد باکتری و مهاری قوی را نسبت به باکتری های  prolifera /Fe3O4-MNPs در تحقیق حاضر نانوذرات بیوستنزی 

مشاهده جدول . همانطور که در و فعالیت ضدقارچی نسبتاً متوسطی را نسبت به عوامل پاتوژنیک قارچی نشان دادند  ±گرم 

و به  S. epidermidis  ( mm4/0±91)نسبت به سویهنانوذرات مگنتیت بیوسنتزی باالترین فعالیت ضد باکتریایی را  می شود

  نشان داده اند. B. pumulis(mm 2/0±91) و B. subtilis  (mm 3/0±91)درتبع آن 

                                                 
1

 -  X-ray powder diffraction 

 



گاه رهزمگان – 6021ماه  بهمن 03و  92    دانش

 

641 

 

 ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری

 
(، از نانوذرات اکسید آهن مغناطیسی XRD( )Bو الگوی پراش اشعه ایکس ) (A)نمودار پراکنش و فراوانی اندازه نانوذرات .9شکل 

 (.Ulva prolifera-Fe3O4) بیوسنتزی

 
در مقایسه با همتای شیمیایی و عصاره آبی جلبک  U. prolifera-Fe3O4-MNPsمیکروبی نانوذرات بیوسنتزی فعالیت ضد .9 جدول

 .in vitroدر شرایط U. prolifera دریایی 

 
(، فعالیت 96-4، فعالیت متوسط )(Nt)، تست نشده (-)و در سه تکرار ارائه شده است. غیر فعال  انحراف معیار ±نتایج بصورت میانگین

 .(Baron and Finegold, 1990) (96<باال )

 

های حاصل نشان می دهد که اثرات باکتری زدایی نانوذرات مگنتیت عمدتاً نسبت به  باکتری های گرم مثبت در قیاس  یافته

در میان مطالعات گزارش شده تحقیقات بسیار اندکی اثرات ضدباکتریایی  (.9با گرم منفی ها موثرتر بوده است )جدول 

با این حال تاکنون گزارشی از اثرات باکتری کشی  (Behera et al., 2012)اند گیری نمودهرا هدف Fe3O4-MNPsنانوذرات 

نانوذرات مگنتیت بیوسنتز شده از جلبک های سبز منتشر نشده است. این فعالیت می تواند تا حد زیادی متاثر از اندازه ذره 

(Lee et al. 2008; Behera et al., 2012) ی عاملی فیکوشیمیایی( ، نوع و طبیعت عوامل پوششی بیوسنتزی )گروه ها

(Senthil and Ramesh, 2012)  و نیز روش ساخت نانوذرهFe3O4-MNPs حاضر به همچنین فعالیت  تحقیقدر  .باشد

مشاهده شد و این سویه حساس ترین سویه قارچی S. cervisiae بیوستنزی نسبت به  اتدر نانوذر متوسطیضدقارچی نسبتاً 

ایج ارائه شده می توان اذعان داشت که رویکرد سنتز تن در انتها بنابر(. 9نسبت به عملکرد قارچ کشی این نانوذره بود )جدول 

 U. proliferaسبز نانوذرات اکسید آهن مغناطیسی با استفاده از جلبک سبز دریایی و تولید نانوذرات مگنتیت بیوسنتزی 

/Fe3O4-MNPs به تولید نانوذراتی با توان ضدمیکروبی باال گردد توانسته منجر.  
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Abstract 
 

In the present study, the production of biosynthetic iron ferrous oxide nanoparticles using 

aqueous extract of green algae Ulva prolifera with antimicrobial potency was initially 

exploited, and further evaluated the antimicrobial activity of biosynthetic magnetite 

nanoparticles against to eight bacterial strains and three strains of fungi. In the present study, 

the U. prolifera/Fe3O4-MNPs showed a strong inhibitory effect on gram-positive bacteria and 

relatively modest antifungal activity than fungal pathogenic agents. The highest antibacterial 

activity compared to strain S. epidermidis (19 ± 0.6 mm) and consequently in B. subtilis (18 ± 

0.03 mm) and B. pumulis (18 ± 0.2 mm) were observed. In the present study, we also 

observed a relatively modest antifungal activity in the anesthetized nanoparticles compared to 

S. cervisiae (11 ± 0.4 mm), and this was the most sensitive fungal strain relative to the 

fungicidal activity of these nanoparticles.  
 

      Keywords: Antimicrobial, Green seaweed, Magnetite nanoparticles, Biosynthesis. 
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 چکیده 

جهت بررسی محتوای  سازی شد.جداسازی و خالص Catostylus tagiدر این پژوهش، پروتئین کالژن از مدوز عروس دریایی 

درصد استفاده شد.  01و استحصال ترکیبات کالژنی، از روش استخراج کالژن محلول در پپسین این گونه پروتئین کالژن در 

رزیابی مورد اSDS-PAGE) کالژن استخراج شده توسط الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید در حضور سدیم دو دسیل سولفات )

کالژن  مشابه پروتئین بوده و( 2α و 1α) αی متفاوت از نوع این ترکیبات دارای دو زنجیره قرار گرفت. نتایج بیانگر آن بود که

با توجه به بنابراین، . کیلودالتون مشاهده شد 01-01بین کالژن  αهای وزن مولکولی زنجیره در پستانداران هستند. Iنوع 

-توان ترکیبات کالژنی عروسمی ،پستانداران Iبا کالژن نوع دریایی در این تحقیق پروتئین کالژن عروس یشباهت ساختار

در طراحی و ساخت محصوالت  و یک بیوپلیمر ارزشمند را به عنوان جایگزین مناسب Catostylos tagiی دریایی گونه

 01دریایی با استفاده از پپسین استخراج کالژن از عروسغذایی معرفی نمود. روش مکمل های دارویی، آرایشی بهداشتی و 

دریایی ی عروسگونهابراین با توجه به فراوانی باالی . بنو مقرون به صرفه پیشنهاد گردید درصد نیز به عنوان روشی ساده

Catostylos tagi دارای ارزش اقتصادی  برداری پایدار از این موجودات با ارزش دریاییدر سواحل خوزستان، استحصال و بهره

 باشد.باال در حوزه زیست فناوری دریا می

  ، بحرکان، خلیج فارسSDS-PAGEکالژن دریایی،  ،Catostylus tagiکلمات کلیدی: 

 مقدمه 

های بدن از جمله استخوان، غضروف، های همبند بسیاری از بخشکالژن یک پروتئین فیبریالر است که تشکیل دهنده بافت

های ساختاری و عملکردی، باشد. امروزه تحقیقات متعدد بیانگر این است که پروتئین کالژن عالوه بر ویژگیپوست میتاندون و 

ارتباطات و القاء آپوپتوز از عوامل اصلی القا کننده و تنظیم کننده بسیاری از فرایندهای سلولی همچون تمایز سلولی، حرکت، 

های غیر ترین عملکرد این پلیمر طبیعی، تشکیل فیبریل(. هر چند اصلیBrodsky, 1982; Xiong, 2008) شودمحسوب می

ایزوفرم ژنتیکی از  70باشد. کالژن ترکیب اصلی ماتریکس خارج سلولی بوده و تاکنون بیش از قابل حل با حداکثر مقاومت می

باشند. های کاربردی در زیست پزشکی میژنترین و معروفترین کال، فراوانIIIو  IIو  Iهای نوع آن شناسایی شده است. کالژن

 کنند )عنوان بیوپلیمر نقش مهمی را در پزشکی، داروسازی، صنایع آرایشی بهداشتی و صنایع غذایی ایفا میهاین مشتقات ب

Xiong, 2008 از این بین، کالژن نوع .)Iعنوان ه، بNatural scaffold  و کاندید مهمی در مهندسی بافت، جهت بازسازی و

عمدتا های ارزشمند، (. این ویژگیCalejo et al., 2012شناخته شده است ) Reconstructive medicineو ها بهبودی زخم
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های با . کالژن نوع اول اغلب شامل فیبریلو شیمیایی مشتقات کالژنی است بدلیل دارا بودن خصوصیات منحصر بفرد فیزیکی

-( میTriple Helixتایی )بوده و بصورت مارپیچ سه Trimericنانومتر است. این نوع کالژن  0111نانومتر و ابعاد تا  011طول 

-به ترتیب پرولین و هیروکسی پرولین می Yو  Xهستند که در آنها اغلب  Gly-X-Yهای مشخص ها دارای تکرارباشد. مارپیچ

 Gly-Pro-Hypدهد و ساختار % از توالی پروتئینی را تشکیل می70یدروکسی پرولین، تقریبا باشند. بنابراین پرولین و ه

باشد. محتوای هیدروکسی پرولین کالژن از پستانداران مختلف تاکنون استخراج شده است که ترین فرم موجود میمعمول

نواع های موجودات زنده و اعاده در بافتال(. بدلیل تنوع فوقGlowacki, 2008) گزارش شده است% 01مقدار آن تقریبا 

باشد. کاری بسیار دشوار میهای موجودات روش استاندارد استخراجی برای تمام انواع بافت های کالژنی، توسعه یکپروتئین

ها هایی که جهت حاللیت پروتئیندر اکثر موارد در محلول وجود دارند کهپیوندهای کواالن بین مولکولی در ساختار کالژن 

 (.  Brodsky, 1982; Xiong, 2008باشند )غیر قابل حل میبصورت شوند استفاده می

شود. امروزه بدلیل کاربرد گسترده کالژن در صنایع مختلف، نیاز به دسترسی به منابع جدید کالژنی بیش از پیش احساس می

بیماری به انسان و افزایش ریسک استفاده از  ها مانند جنون گاوی و احتمال انتقالهمچنین بدلیل بروز برخی از بیماری

های شرعی، استحصال در کشورهای اسالمی بدلیل محدودیت چنین عدم استفاده از کالژن خوکترکیبات کالژنی موجود و هم

 ریایی بسیار حائز اهمیت است.ترکیبات کالژنی از منابع عظیم و در دسترس د

و ارزیابی محتوای  Catostylus tagiهای عروس دریایی گونه ژن از بافتسازی کالهدف در این پژوهش، استخراج و خالص

عنوان کاندید مناسب هکالژنی بدست آمده با استفاده از روش استخراج هضم آنزیمی پپسین و معرفی این ترکیب استحصالی ب

 برداری بهینه و پایدار بوده است. جهت بهره

 

  هامواد و روش

های ساحلی بحرکان در استان خوزستان با استفاده از تور متری آب 01فراوانی گونه در اسفند ماه از عمق برداری در زمان نمونه

متر بودند با فرض داشتن بهترین کیفیت محتوای سانتی 72هایی که دارای اندازه چتر تقریبا ماهیگیری انجام شد. نمونه

همراه ههای عروس دریایی بها از ناحیه چتر، آسیب نبینند. نمونهونهکالژنی، انتخاب شدند. در زمان نمونه برداری دقت شد نم

ها با آب دریا و سپس با آب مقطر دو بار آب دریا و بالفاصله پس از صید، به آزمایشگاه منتقل شدند. پس از شستشوی نمونه

رداشتن پوست داخلی و خارجی چتر، شده و جهت انجام ادامه کار، چترها جداسازی شدند. پس از ب تقطیر، بازوهای دهانی جدا

سازی کالژن نگهداری شد. جداسازی و خالصگراد درجه سانتی -01شده و سپس در دمای  فریز درایمانده بافت، ابتدا باقی

انجام  در این تحقیق، و با اعمال اندکی تغییرات 0111و همکاران   Nagaiطبق روش  Catostylus tagiعروس دریایی گونه 

های غیر کالژنی، منظور جداسازی پروتئینهگراد صورت گرفت. بدین ترتیب که بدرجه سانتی 1شد. تمامی مراحل در دمای 

صورت روزانه تعویض هموالر تیمار شدند. محلول ب NaOH 0/1های لیوفیلیزه ابتدا با محلول سازی شده نمونههای آمادهبخش

 07نگهداری شد. سپس برای مدت  گراددرجه سانتی -01و در  فریز درایت مورد نظر ساعت مجددا باف 07شده و پس از 

ساعت  0هزار به مدت  07موالر قرار گرفتند. ماده نامحلول بدست آمده با دور  2/1ساعت دیگر، تحت تاثیر اسید استیک 

نگهداری شد. رسوب ایجاد شده سپس گراد درجه سانتی -71سانتریفیوژ شده و پس از افزودن محلول اسید استیک در دمای 
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ساعت قرار گرفت.  10موالر و برای مدت  2/1درصد ) وزنی/حجمی( در محلول اسید استیک  01تحت تاثیر آنزیم پپسین 

  Na2HPO4 17/1محلول هضم شده سانتریفیوژ شده و سپس مواد غیر محلول جدا شدند. در این مرحله، دیالیز در حضور 

ساعت سانتریفیوژ  0مدت ههزار و ب 07دست آمده با دور هساعت انجام شد. سپس رسوب ب 07و آب به مدت  pH=7/0موالر در 

 0به غلظت نهایی  NaClموالر قرار گرفت. در این مرحله، نمک زدایی با افزودن  2/1شده و مجددا تحت تاثیر اسید استیک 

موالر حل شده، دیالیز شده و مجددا سانتریفیوژ انجام  2/1استیک موالر انجام شد. پس از سانتریفیوژ، رسوب حاصل، در اسید 

شد. محصول نهایی بدست آمده مجددا لیوفیلیزه گردید. به منظور حصول اطمینان از جداسازی و حضور ترکیبات کالژنی 

با اعمال اندکی  SDS-PAGE، الکتروفورز ژل سدیم دودسیل سولفات پلی اکریالمید Catostylus tagiاستخراجی از گونه 

% ) وزنی/حجمی( و اوره SDS 0موالر حاوی 17/1های لیوفیلیزه ابتدا در بافر فسفات تغییرات انجام شد. بدین ترتیب که نمونه

آمیزی قطعات درصد پلی اکریالمید، الکتروفورز انجام شد. جهت رنگ 01و  2/0، 2موالر قرار گرفتند. سپس در مقادیر  2/0

 (kDa 116-6.5)نشانگر پروتئینی  ( استفاده شد.Fluka Chemie, Switzerland) R-250بلو کوماسیپروتئینی از رنگ 

Unstained Protein Ladder  .در این تحقیق به عنوان مارکر استاندارد مورد استفاده قرار گرفت 

 نتایج 

و در نهایت کالژن  همراه بوداستخراج کالژن با استفاده از پپسین ده درصد با موفقیت  طبق نتایج بدست آمده در این پژوهش،

نتایج مشاهده شده بر روی ژل الکتروفورز و مقایسه با مارکر استاندارد، رسوب نمود.  NaClمحلول در پپسین با اضافه کردن 

با وزن  βکیلودالتون، زنجیره  01-01با وزن مولکولی  αره حضور سه ناحیه شامل سه زنجیره آلفا، بتا و گاما را نشان داد ) زنجی

براساس نتایج بدست آمده کالژن  کیلودالتون(. 721تا  000با وزن مولکولی بین  γکیلودالتون و زنجیره  11-000مولکولی 

که دارای وزن مولکولی متفاوت هستند؛ تشکیل شده است. این نتیجه نشان  α2و زنجیره α1 استخراج شده از دو نوع زنجیره 

 ریغ یاجزا) γ و β یساختار ریز یواحدها نیهمچنپستانداران است.  Iدهد که کالژن استخراج شده، مشابه با کالژن می

 (. 0)شکل  هستند مشاهده قابل( غالب

  
 SDS-PAGEآزمون  های پروتئین کالژن دروزن مولکولی زنجیره . 1شکل 

  و نتیجه گیری بحث
متری داشته باشند به دلیل اینکه سانتی 72هایی انتخاب شدند که اندازه چتر حدودا های دریایی، نمونهآوری عروسدر جمع

در ترکیبات کالژنی  اتصاالت عرضیطبق تحقیقات انجام شده، در مدوزهای بالغ با اندازه چتر بزرگتر، احتماال ایجاد حالت 

دریایی با چتر کوچک دارای  عروسسوی دیگر، (. از Brodsky, 1982تر است )پایینکیفیت کالژن موجود بیشتر بوده و 
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 متمایز α ی زنجیره دو حداقل نتایج حاصل از آزمون در این مطالعه، حضور (. (Friess, 1998باشد محتوای کالژنی کمتری می

(α1 وα2)، های ترکیبی از زنجیره با همراهβ و γ جنس طبق این آزمون وزن مولکولی زنجیره کالژن .است داده را نشان 

Catastylus  شده جدا کالژن گزارش شده برای متوسط مقادیر با که مشابه زده شده است دالتون، تخمین کیلو 01-01 حدود 

 ،حضور دو باند پهن(. Calejo et al., 2012 and Nomura et al., 2000) باشد می Calejo  و Nomuraiتوسط  دریایی عروس از

 نیهمچندارند.  kDa 01-01دهد که وزن مولکولی در حدود را در زنجیره کالژن نشان می ،α2وα1 های ترکیبی از زنجیره

با داشتن  αدیمری از زنجیره β جزء  .هستند مشاهده قابل 0 شکل در( غالب ریغ یاجزا) γ و β یساختار ریز یواحدها

با  αتریمری از زنجیره  γباشد و جزء میدارا  kDa 000-11پیوندهای عرضی است که طبق این تحقیق وزن مولکولی در حدود 

-عصاره کالژنی در تحقیق حاضر نشان می SDS-PAGEروش  را دارد. kDa 711پیوندهای عرضی که وزن مولکولی در حدود 

در این بررسی باندهای بیشتری در دارد.  SDS-PAGEدهد که پروتئین سه مارپیچی یک حرکت الکتروفورزی آشکار در 

دهد روش آنزیمی باندهای بیشتری مقایسه با الگوی استاندارد کالژن پستانداران بر روی ژل مشاهده شده است. این نشان می

های دریایی و همچنین های عروسزیم حساس است. نتایج مشابهی برای گونهبودن آنکند زیرا مولکول کالژن به را ایجاد می

تعداد باندهای  .(Hayashi and Nagai., 1980; Martynova, 2010) ی مورد مطالعه در دیگر مطالعات گزارش شده استگونه

 .تر هستنداین مناطق به آنزیم حساس ،دهندمی را در مولکول کالژن نشان زیاد روی ژل، مناطق کمتر پیچ خورده و ناپایدار

 کندگانه بازی میاسید آمینه هیدروکسی پرولین، نقش بسیار مهمی در ثبات ساختار مارپیچ سهاسید آمینه پرولین و 

.(Mizuno et al., 2003)  فیبریالرزنجیره  دهدواقعیتی است که نشان میاین در توافق با α مهرگان معموال اسید آمینهبی 

طبق مطالعات انجام شده کالژن عروس دریایی (Exposito et al., 2002).  تری نسبت به کالژن پستانداران داردپرولین کم

 ,.Calejo et al)باشد %( می 771 پستانداران )حدودI  %( نسبت به کالژن فیبریالر نوع017-077حاوی ایمینو اسید کمتر )

رسد به دلیل  را نشان داد، که به نظر می kDa 000-11 باندهای زیاد را در نواحی در تحقیق حاضر، بررسی ژل تعداد .(2012

ای به طور کامل طبق مطالعات انجام شده اگر پیوندهای عرضی بین زنجیره دریایی مورد تحقیق باشد.پایداری کم کالژن عروس

با یک یا  αدیمری از زنجیره  βپس از استخراج کالژن وجود دارد. جزء  γو  βتوسط آنزیم حذف نشود احتمال دیدن ساختار 

. در تحقیق حاضر (Calejo et al., 2012)باشند با پیوندهای کوواالنسی می αتریمری از زنجیره  γچند پیوند کوواالنسی و جزء 

هستند قابل مشاهده بودند.  γو  β هاییرههایی که مبنی بر زنجاست، زنجیره αنیز عالوه بر باندهایی که نشان دهنده زنجیره 

به راحتی با استفاده از  Rhizostomousدریایی ، کالژن از بافت مزوگله عروس7111و همکاران در سال  Nagaiدر مطالعه 

 pHکه در شرایط  درسوب پیدا کرد. همچنین به این نتیجه رسیدنهشت دهم موالر  NaClحل گردید و سپس توسط پپسین 

به دست  کالژناین به این دلیل است که پپسین در محیط اسیدی فعال است. نمونه  خنثی استخراج کالژن نتیجه خوبی ندارد.

اجزای  عالوه بر آن بیش از دوبود و   α2و α1و شامل دو زنجیر مختلف،  مورد بررسی قرار گرفت  SDS-PAGEآمده توسط 

 Nagaiدرتحقیق  ای است که در تحقیق حاضر به آن رسیده شده است.مطابق با نتیجهکه این  مشاهده شد اضافی در باالی باند

یک الگوی مشابه با کالژن پوست   Cyanea nozakii دریاییکالژن عروس SDS-PAGE، الگوهای 7111و همکاران در سال 

-نشان داد که کالژن عروس نیز 0102در سال  Kimura وMiura ه همچنین، مطالع (Nagai et al., 2000) خوک نشان داد
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.  (Miura and Kimura, 1985)است  تشکیل شده α2 زنجیره و یک α1 حداقل از دو زنجیره Stomolophus nomuraiدریایی 

 نمود.  مشاهدات پژوهش حاضر، مطابقت نتایج این تحقیق با

Barzideh  دریاییبرای ارزیابی کالژن عروس 7101و همکاران در سال Chrysaora sp. از آزمون  SDS-PAGE به توجه با 

اند. درصد استفاده کرده 1درصد و ژل متراکم کننده  2/0ها از ژل جداکننده . آناندکرده ستفادها Laemmli (1970)  روش

است  βو زنجیر دایمر  1αکالژن شامل یک زنجیره  نشان داد که   .Chrysaora sp دریاییکالژن عروسالگوی الکتروفورتیک 

مشابه   Catastylus جنس دریایی. این نتیجه با نتیجه حاضر که کالژن عروسمشابه بوده استII که این الگوی با کالژن تیپ 

اطالعات بنیادی تواند مینتایج تحقیق حاضر، الً به دلیل نوع گونه متفاوت است. باشد که احتمااست متفاوت می Iکالژن تیپ 

در اختیار  Catostylus tagiهای کالژن با منشاء دریایی از گونه سازی و بررسی اولیه ویژگیخالصدر مورد روش استخراج و 

رسد گونه عروس دریایی با توجه به نیاز روز افزون به این ترکیب فعال زیستی با ارزش، بنظر میمحققان قرار دهد. همچنین 

عنوان یک ههای کالژن و معرفی این ماده ارزشمند بپروتئینهای بحرکای خوزستان، کاندید مناسبی جهت استحصال غالب آب

باشد. الزم بذکر است که تحقیقات تکمیلی های انتقال دارو و غیره میماتریکس طبیعی در پزشکی و داروسازی و در سیستم

و همچنین زیست قابل رقابتی بودن   اتصاالت عرضینیاز است تا کالژن طبیعی بدست آمده از لحاظ مقاومت حرارتی و ویژگی 

در بدن های آنزیمی مقدار مورد نیاز، استحکام مکانیکی، مقاومت به تغییر در برابر فعالیتهو آزاد سازی دارو در زمان مناسب و ب

 نه برسد. یهموجود زنده به شرایط ب
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Isolation and Purification of Collagen from Jellyfish Catostylus tagi, 
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Abstract 

In This research, Collagen protein was extracted and purified from jellyfish medusa of Catostylus tagi. 

To detect the collagen content of this species and extract collagen compounds, pepsin-soluble-collagen 

method of extraction was applied. Extracted collagen compounds were evaluated by SDS-PAGE. 

Results indicated that these compounds contain two different chains of α types (α1 and α 2) similar to 

collagen type I in mammals. Molecular weight of collagen α chains were between 60-70 KDa. 

Therefore, considering the similarity structures between type I collagen in studied jellyfish and 

mammals, it is suggested to introduce collagen compounds from Catostylus tagi as a valuable 

biopolymer and a good substitute to design and manufacture pharmacological products, cosmetics and 

food supplements .It is also recommended to apply pepsin-soluble-collagen procedure for extraction as 

a simple and reasonable method of extraction. Therefore, considering the abundance of Catostylus tagi 

in Khuzestan coastal waters, sustainable utilization of these valuable creatures has high economic 

value in the field of marine biotechnology.  

Keywords: Catostylus tagi, Marine Collagen, SDS-PAGE, Bahrekan, Persian Gulf  
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 چکیده

نقش و به دنبال آن افزایش غلظت فلزات سنگین به آب دریاها های شیمیایی ناشی از تخلیه مواد سمی و کشاورزی آالینده

از  وری از منابع آبی دارند.ها و کاهش بهرهافزایش آلودگی، مرگ و میر موجودات ساکن دریاها و اقیانوس مهمی را در

شود. های آبی میدر محیط pHمنجر به افزایش دما و یا تغییرات  CO2ای نظیر گاز غلظت گازهای گلخانه طرفی افزایش

های آبی موثر است. لذا کاهش غلظت عناصر سمی و گازهای این موضوع نیز بر روی زندگی موجودات ساکن در محیط

در این مطالعه تاثیرات شدت نور، غلظت  کند.میهای آبی ای کمک زیادی به بهبود شرایط زیست محیطی در محیطگلخانه

CO2  نتایج   جلبکی جداسازی شده از تاالب میانکاله مورد بررسی قرار گرفت.ماکروو فاضالب کشاورزی بر روی سه گونه

 دهد.های آلوده نشان میهای جلبک را در پاالیش زیستی پسابتوان باالی سویه

 ، فاضالب کشاورزیCO2پاالیش زیستی، فلزات سنگین، تثبیت کلمات کلیدی: 

 مقدمه

غلظت برخی ترکیبات غذایی نظیر نیتروژن و  تواندهای آبی مییایی به محیطهای شیمورود فاضالب کشاورزی و آالینده

ها و سایر موجوات آبزی سمی باشد و از تواند برای ماهیافزایش دهد. افزایش بیش از حد این عناصر می به شدت فسفر را

و  یاگلخانه یگازها شیافزااز طرفی  ها کاهش دهد.در این مکانبا وقوع پدیده اوتروفیکاسیون طرفی غلظت اکسیژن را 

است.  CO2 یگلخانه ا یگازها نیاز مهمتر یکیدارد.  دروسفریدر جو و ه نیدر گرم شدن کره زم یهوا نقش مهم یدما

 یهاطیموجودات در مح یشود که بر بقایم تهیدیاس شیمنجر به افزا هاانوسیو اق ایگاز پس از حل شدن در آب در نیا

 شیمختلف سبب افزا یهایفن آور شرفتیو پ یلیمصرف سوخت فس شیمانند افزا یانسان یهاتی. فعالتموثر اس یآب

در کاهش گرم شدن  یتواند نقش مهمیگاز م نیا یکیولوژیب تیتثب ن،یشود. بنابرایم یمیاقل راتییو تغ CO2 گاز انتشار

 .( 2015et alLauvset ,.) کند فایا ییآب و هوا راتییو تغ نیکره زم

های قادر هستند تا با جذب نیترات، نیتریت، فسفات و سایر عناصر در سلولها مطالعات مختلف نشان داده است که جلبک

منبع کربن در واکنش فتوسنتز  کیتواند به عنوان یم CO2گاز خود میزان بیوماس خودشان را افزایش دهند. همچنین 

 شیفتوسنتز و افزا تیفعال شیافزا یمنبع کربن برا کیبه عنوان  CO2هستند که از  یها موجوداتاستفاده شود. جلبک

 درش شیمنجر به افزا CO2گاز  حجمی از ٪2مثال، مشاهده شد که غلظت . به عنوان کنندیتوده استفاده م ستیز دیتول
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 Botryococcus braunii شودمی ( ., 2007et alRanga ) . حجمی از گاز  ٪5همچنین در مطالعات دیگر، افزایش غلظت

CO2  منجر به افزایش سرعت رشدNeohloris oleoabundans تواند به علت فعالیت و بیان برخی این موضوع می .شودمی

ها برای پاالیش زیستی این است که عالوه های جلبکی رخ دهد. از مزایای استفاده از جلبکها و ترانسپورترها در سلولژن

توان از بیوماس تولیدی به عنوان محصوالت فرعی نظیر کود زیستی، تولید سوخت زیستی و یا بر حذف عناصر سمی می

ها برای فرآیند زیست پاالیی به لحاظ اقتصادی مقرون به اسب برای ماهیان استفاده کرد. پس استفاده از آنحتی غذای من

و فاضالب کشاورزی بر روی سه گونه ماکروجلبکی جداسازی  CO2در این مطالعه تاثیرات شدت نور، غلظت  صرفه است.

مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه  CO2و تثبیت یترات بیوماس برای زیست پاالیی نشده از تاالب میانکاله جهت تولید 

 ها استفاده شد.( برای آنالیز دادهRSMو روش اماری سطح پاسخ ) V. 7.0  Design Expertافزاراز نرم

 هامواد و روش

 هامرفولوژیکی ماکروجلبک جداسازی و شناسایی

-ها در کیسهآوری شدند. این نمونهجنوب شرقی دریای خزر جمعها از تاالب میانکاله واقع در ماکروجلبک در این مطالعه

ها شدند. در آزمایشگاه نمونه انتقال دادهداری از آب تاالب قرار داده شدند و فورا به آزمایشگاه های پالستیکی به همراه مق

با استفاده از ها شدند. سپس این جلبکداده کشت  ml252های و در ارلن 3N-BBMکامال شسته شدند و در محیط 

شکل و اندازه سلول، رنگ تالوس، قطر  ها نظیرهای مختلف آنق بر ویژگیمیکروسکوپ و کلیدهای شناسایی مناسب منطب

 و ارتفاع سلول و... شناسایی شدند.

 کردن تولید بیوماس و زیست پاالیی با استفاده از روش آماری سطح پاسخ بهینه

(، شدت نور ppm 12222و  082 ،2112)  CO2 نظیرمختلف  یطیمح طیتحت شرا یجلبکماکرومطالعه سه گونه  نیدر ا

و  ستیز طاز محی 1: 1 نسبت وفاضالب  ٪122کشت، طمحی ٪122لوکس( و فاضالب ) 10222و  12152، 8122)

هر کدام در سه سطح مورد ارزیابی قرار گرفتند و  فاکتورکشت شدند. در این تحقیق چهار 3N-BBM  طیدر مح فاضالب(

کند تا (. این روش به ما کمک می1( برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد )جدول RSMروش تحلیل سطح پاسخ )

در مطالعه حاضر، مدل مشخص کنیم.  لفشرایط مطلوب بین تیمارهای مخت برای تعیین ها رافاکتوربین  متقابلاثرات 

RSM این  نیمورد استفاده قرار گرفت. همچن اثرات متقابل بین تیمارهای مختلفتوده در ستیز دیتول یسازنهیبه یبرا

استفاده شده کربن دیاکسیو د تراتین نظیرمختلف  یهایحذف آلودگ زانیم لیو تحل هیو تجز یسازنهیبه یرابروش 

 است.
 

 فاکتورها در آزمایش طراحی شدهوح مختلف طپارامترهای ورودی از کد شدن س .1جدول 

 سطوح کد شده واحد هافاکتور

1 2 1- 

CO2 ppm 12222 5112 082 

 lux 10222 12152 8122 شدت نور

 محیط کشت 1:1نسبت  فاضالب - فاضالب کشاورزی

 1 2 0 - هاماکروجلبک
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 ج و بحثینتا

 هاجلبکماکرومرفولوژیکی شناسایی 

های آن جدا شد و در زیر آوری شده از تاالب میانکاله قسمتی از رشتههای جمعماکروجلبکبه منظور شناسایی 

 و pennata  Bryopsis ،intestinali Enteromorphaدر این مطالعه سه جلبک ها مشاهده گردید.میکروسکوپ سلول

antena Chaetomorpha  به عنوان مثال   (.1شناسایی شدند )شکلpennata. B  های جانبی یک محور اصلی با شاخهدارای

دارا بودن   .intestinalisE هایسلولویژگی  شود.های جانبی گرد میدر اطراف است. نوک تالوس در شاخه اصلی و شاخه

های غیر ای و فیالمنتهای استوانهدارای سلول  .antenaC های طولی کوتاه است.های مستطیلی گرد شده در ردیفسلول

های کروی و دیواره صاف سلولی و جلبک کلرال ولگاریس دارای سلول تعداد زیادی کلروپالست هستند.ای با شاخه

سبز به صورت اجتماع ، دوتائی و منفرد باضمائم مورب انتهای  Scenedesmus obliquus .باشدمی کلروپالست فنجانی شکل

 باشد.جانبی می

 

 

 میانکالههای شناسایی شده در تاالب جلبک .1شکل 

 کردن شرایط کشت برای تولید بیوماس مطلوب بهینه

روز رشد کردند تا به فاز سکون در محیط رسیدند. نتایج نشان  02به مدت  3N-BBMسه گونه جلبکی در محیط کشت 

ای در مطالعه(. 2)شکل  های جلبکی داردتاثیر مناسبی بر روی بهبود بیوماس تولیدی در گونه 1:1داد که نسبت محیط 

د دهاز فاضالب زیستی و محیط معمولی تولید زیست توده را در جلبک کلورال افزایش می 1:1مشاهده شد که نسبت 

(3Arnold, 201 .) 2همچنین افزایش غلظتCO تواند باعث افزایش میزان بیوماس شود. البته این میزان و شدت نور می

لوکس  10222ای مشاهده شده است که افزایش شدت نور تا هدر مطالع (.0چندان محسوس نیست )شکل  CO2برای تیمار 
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معادله نهایی فاکتورهای استفاده (. 2012et al nÖzçime ,.) دهدبیوماس جلبکی را برای تولید سوخت زیستی بهبود می

 شده در آزمایش برای بهبود بیوماس تولیدی به شرح زیر است:
1.0/(Dry Weight) (after 40 days) =+3.32567E-003 -3.96803E-005* medium -4.90241E-009* CO2 -3.94192E-

008* light intensity +2.89942E-004* algae +3.61116E-007* medium2 

دهد این مدل معنادار است. دیگر اطالعات آماری به این ترتیب بود که نشان می 22/1مدل برابر با  F-Valueدر این آزمایش 

درصد ضریب  0220/2متعادل شده:  Rمربع  2.869E-003میانگین:  R :0010/2مربع  4.101E-004است: انحراف معیار: 

  21/10تغییرات: 

 

 

 های جلبکیبر بهبود وزن خشک و بیوماس تولیدی گونه 1:1تاثیر نسبت  .2شکل 

 

 هاو شدت نور بر روی زیست توده تولیدی جلبک CO2های مختلف تاثیر غلظت .3شکل 

 هاکردن شرایط زیست پاالیی توسط جلبک بهینه

 هاکردن حذف نیترات توسط جلبک بهینه

های تاثیر بیشتری در حذف نیترات در مقایسه با غلظت CO2از گاز  ppm 5112غلظت نشان داد که  این مطالعه نتایج

بر روی حذف نیترات، فعالیت آنزیم نیترات  CO2در مطالعات مختلف مشاهد شده است که افزایش غلظت . دارد اکستریم

( در مقایسه با دو antena Chaetomorpha) 2همچنین گونه شماره (. singh, 2014ردوکتاز و تولیدی بیوماس موثر است )

ای مشخص شد که این گونه جلبکی توانایی مناسبی مطالعهدر (. 0کند )شکل گونه دیگر یون نیترات را بهتر حذف می

همچنین افزایش شدت نور تا (.  2006et alGordillo ,.های ماکروجلبکی دارد )برای حذف نیترات در مقایسه با سایر گونه

دله نهایی معا (.0کند )شکل لوکس در اثر متقابل با سایر تیمارها نقش مهی را در بهبود حذف نیترات ایفا می 10222

 فاکتورهای استفاده شده در آزمایش برای بهبود بیوماس تولیدی به شرح زیر است:
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1.0/(Nitrate) = +0.027206 +8.03517E-005 * medium -1.09348E-006* CO2 -2.12496E-007* light intensity 

 -0.010717* algae +8.59815E-01 * medium * CO2 -1.89605E-009* medium * light intensity +3.25126E-006* 

medium * algae +1.36095E-011 * CO2 * light intensity +2.49008E-008 * CO2 * algae +2.94234E-008  * light 

intensity * algae -6.30555E-007  * medium2 +8.70624E-011  * CO2
2 -3.61477E-012  * light intensity2 

+2.64218E-003  * algae2 

دهد این مدل معنادار است. دیگر اطالعات آماری به این ترتیب بود که نشان می 12/0مدل برابر با  F-Valueدر این آزمایش 

درصد ضریب تغییرات:  5800/2متعادل شده:  Rمربع  510/5میانگین:  R :2800/2مربع  1.432E-003است: انحراف معیار: 

02/1  

 
 و تیمار جلبکی برای یهبود حدف نیترات CO2اثرات متقابل  .3شکل 

 

 تاثیر شدت نور جهت حدف یون نیترات .4شکل 

 هاتوسط جلبک CO2تثبیت کردن  بهینه

و  5کند )شکل ایفا می CO2فاضالب کشاورزی و افزایش شدت نور نقش مهمی در بهبود تثبیت این مطالعه نشان داد که 

را با نرخ باالیی  CO2 های رشد کرده در استخر حاوی فاضالب کارخانجات گازمشاهده شد که جلبکای در مطالعه(. 0

در محیط را بهتر  2CO گاز antenna Chaetomorphaدر بین سه گونه جلبکی (.  2013et alFulke ,.) کنندتثبیت می

 برای بهبود بیوماس تولیدی به شرح زیر است:معادله نهایی فاکتورهای استفاده شده در آزمایش  (.0کند )شکل تثبیت می

 
1.0/Sqrt(CO2) = +0.39042 +4.21237E-004  * medium -8.27027E-007  * light intensity -0.15109  * algae 

 +5.49730E-009  * medium * CO2 -2.43086E-008  * medium * light intensity -1.47469E-004  * medium * 

algae +1.10011E-010  * CO2 * light intensity +1.48611E-006  * CO2 * algae +8.59583E-007  * light intensity * 

algae -1.24189E-006  * medium2 +1.70532E-009  * CO2
2 -1.83783E-010  * light intensity2 +0.038433  * 

algae2 

 

دهد این مدل معنادار است. دیگر اطالعات آماری به این ترتیب بود که نشان می 01/2مدل برابر با  F-Valueدر این آزمایش 

 02/12درصد ضریب تغییرات:  2000/2متعادل شده:  Rمربع  21/5میانگین:  R :8222/2مربع  521/5است: انحراف معیار: 
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 CO2اثر محیط کشت در تثبیت گاز  .5شکل 

 

 CO2اثر شدت نور و سویه جلبکی در تثبیت گاز  .0شکل 
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Abstract 

Uncontrolled release of toxic substances and agricultural wastewater into the seawater cause chemical 

pollutants of marine systems. It also might increase heavy metal concentration which in turn lead to 

the mortality of living organisms in the seas and oceans and reduce the productivity of water 

resources. On the other hand, increasing the concentration of greenhouse gases, such as CO2 leads to 

an increase in temperature and pH changes in aqueous media. It is also effective on the health of 

aquatic organisms. Therefore, reducing toxic elements concentration and greenhouse gases helps to 

improving environmental conditions in aqueous media. In this study, we were investigated the effects 

of light intensity, CO2 concentration and agricultural wastewater on three macroalgae strains isolated 

from Miankaleh wetland. Our result clearly confirm the ability of the studied strains in bioremediation 

of wastewater. 

Keywords: Bioremediation, Heavy metals, CO2 sequestration, Agricultural wastewater. 
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برای سنتز سبز  (Rhizophora mucronata)استفاده از عصاره آبی برگ گیاه چندل 

 نانوذرات نقره
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 الت، دانشگاه هرمزگان، بندرعباساستادیار، گروه شی2

 دانشگاه هرمزگان، بندرعباسریا، دانشیار، گروه زیست شناسی د3
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 چکیده

 Rhizophoraدر تحقیق حاضر امکان سنتز زیستی نانوذرات نقره با استفاده از عصاره آبی برگ گیاه بومی مانگروی چندل 

mucronata نانوذرات نقره سنتز شده با روش اسپکتروفتومتری، میکروسکوپ الکترونی عبوری . مورد بررسی قرار گرفت

(TEM)گسیل میدانی ، میکروسکوپ الکترونی روبشی (FE-SEM)  .طیف جذبی اسپکتروفتومتر در مورد بررسی قرار گرفتند

ثبت شده از نانوذرات نقره نشان داد که اندازه  TEM. ارزیابی تصویر نانومتر سنتز نانوذرات نقره را تایید کرد 024طول موج 

نانوذراتی را با  FE-SEMتصویر نتایج حاصل از بررسی  نانومتر می باشد. 04تا  4نانوذرات تولید شده توسط گونه چندل بین 

قادر به احیاء یون  گونه چندلاست که عصاره برگ  آننتایج حاکی از  نانومتر برای گونه چندل نشان داد. 11تا  14اندازه بین 

 .باشدمینقره در محلول حاوی نیترات نقره در دمای اتاق و تولید زیستی نانوذرات نقره با ابعاد نانومتری بسیار مناسب 

 ، نیترات نقره، گیاهان مانگروزیست فناوری ،مواد نانوکلیدی:  کلمات

 

 مقدمه

 ,.Nadagouda et al)های مختلف، بر زندگی بشر خواهد گذاشت ای را در زمینهنانوزیست فناوری در آینده تاثیر گسترده

و جزء شگرف علمی از فناوری نانو بوده  آوردهاییکی از دست (. در بین انواع مختلف نانوذرات، نانوذرات نقره2009

و دارای  بودهزمینه های نانوفناوری، زیست نانوفناوری، پزشکی، صنعت، کشاورزی و مواد غذایی پرکاربردترین ذرات در 

 Jagtap and Bapat, 2013; Vanaja andباشند )کاربردهای بالقوه در زندگی بشر به دلیل خاصیت ضد میکروبی می

Annadurai, 2013.) های مختلف های شیمیایی و فیزیکی برای سنتز نانو ذرات در اندازههای مختلفی از جمله روشروش

های شیمیایی و فیزیکی ای که در روشبا توجه به مشکالت عمده. (Bakshi et al., 2015; Senapati et al., 2012)وجود دارد 

های زیستی سازگار با محیط زیست، مقرون به صرفه و فاقد مواد شیمیایی برای تولید نانو ذرات وجود دارد نیاز به توسعه روش

 .  (Jagtap and Bapat, 2013)وجود دارد

های شیمیایی و ها جایگزین مناسبی برای روشها، گیاهان و جلبکها، قارچارگانیسمسنتز زیستی نانو ذرات با استفاده از میکرو

در این میان، گیاهان به علت سازگاری با  .(Jagtap and Bapat, 2013; Krishnaraj et al., 2010)شود فیزیکی محسوب می

 Ahmad etهای زیست محیطی شود )ه بروز آسیبتوانند بطور گسترده مورد استفاده قرار گیرند، بدون اینکه منجر بمحیط می

al., 2010; Wang et al., 2009) .پسند و مقاوم به نمک دریا بوده و به گیاهان شورای از در میان گیاهان، مانگروها مجموعه
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 Bakshi et) اندطور عمده در نواحی جزر و مدی گرمسیری و نیمه گرمسیری بصورت پراکنده در بعضی نقاط دنیا شکل گرفته

al., 2015; Patra and Thatoi, 2011) .وئیدها، تاننگیاهان مانگرو دارای ترکیبات شیمیایی مختلف از جمله ترپنوئیدها، استر-

باشند و این ترکیبات دارای خواص زیستی متنوعی از می ها، فالونوئیدها، گلوکوزیدها، گلیکوزیدها و آلکالوئیدهاها، نفتالین

 ,.Gnanadesigan et al)جمله خواص ضد باکتریایی، ضد ویروسی، ضد قارچی و خواص ضد سرطان و ضد دیابت هستند 

2012; Bobbarala et al., 2009; Zhu et al., 2009).  گونه چندل از گیاهان مانگرو با نام علمیRhizophora mucronata  از

باشد. پراکنش این گونه مانگرو در است و دارای پراکنش وسیعی در دنیا می Rhizophoraceaeو خانواده  Rhizophoraجنس 

باشد و در سایر نقاط خلیج در سواحل استان هرمزگان میایران منحصر به خورهای بین بندر سیریک تا بعد از بندر جاسک 

 . (1301)صفیاری،  فارس و دریای عمان دیده نشده است

های گیاهی و نیز گیاهان مانگرو انجام گرفته است تاکنون مطالعاتی در مورد سنتز نانوذرات نقره با استفاده از گیاهان و عصاره

( 2415و همکاران )  Syed Aliتوان به سنتز زیستی نانو ذرات نقره توسطمانگرو می که از جمله مطالعات انجام شده در گیاهان

 ,Avicennia alba( با استفاده از گیاهان مانگرو 2415و همکاران ) Acanthus ilicifolius ،Bakshiبا استفاده از گیاه مانگرو 

Sonneratia caseolaris, Sonneratia apetela و Sangeetha  ( با استفاده از گیاه مانگرو 2410و همکاران )Excoecaria 

agallocha .های محدودی از سواحل هرمزگان، سعی بر آن شد تا سنتز با توجه به رویش گونه چندل در قسمت اشاره نمود

 زیستی نانوذرات نقره با استفاده از عصاره برگ گیاه چندل مورد بررسی قرار گیرد.

 

 هامواد و روش

 سازی گیاهآوری و آمادهجمع

-جمع هرمزگان خورآذینی واقع در بندر سیریک در استان المللیبین از تاالبنقره، برگ گیاه چندل به منظور سنتز نانوذرات 

با آب دریا و سپس با آب معمولی و آب مقطر شسته شده و در دمای اتاق و در سایه ابتدا آوری شده ی جمعها. برگآوری شد

 . ستفاده از دستگاه آسیاب پودر شدندو سپس با ا ههفته خشک گردیدبه مدت دو 

 سازی عصاره گیاهیآماده

گراد روی درجه سانتی 144دقیقه در دمای  14لیتر آب دیونیزه مخلوط و به مدت میلی 044گرم پودر برگ چندل با  144

 04و عصاره آبی حاصل درون آون با دمای  شد عبور داده 1هیتر نگه داشته شد و بعد از سرد شدن از کاغذ واتمن شماره 

گراد در درجه سانتی 0درجه سانتی گراد خشک گردید و عصاره خشک تهیه شد. عصاره برای آزمایشات بعدی در دمای 

 . (Gnanadesigan et al., 2012) داری شدیخچال نگه

 سنتز نانوذرات نقره

میلی  14لیتر محلول نیترات نقره میلی 14میلی لیتر آب دیونیزه حل شد. سپس با  14چندل در  گرم عصاره خشک برگ 1/4

دقیقه جهت مشاهده تغییر رنگ و بررسی روند میزان جذب آن با استفاده از دستگاه  14موالر ترکیب گردید و به مدت 

 نانومتر تحت کنترل قرار گرفت.  024اسپکتروفتومتر با طول موج 

 های نانوذرات نقرهویژگیتعیین 

در فاصله زمانی  گیری میزان جذب با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومترهای نقره عصاره آبی از طریق اندازهاحیای زیستی یون

نانومتر مورد بررسی قرار گرفت.  024( و در طول موج دقیقه 14دقیقه و  04دقیقه،  04دقیقه،  04دقیقه،  24دقیقه،  4)

ل رویی نهایتا محلوو دقیقه سانتریفیوژ شده  24سه مرتبه به مدت  rpm12444با دور محلول حاوی نانوذرات ساخته شده، 

. ساعت برای خشک شدن نگهداری گردید 20درجه سانتی گراد به مدت  04در آون با دمای  دور ریخته شد و رسوب حاصل
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های همچنین ویژگی .شکل و اندازه نانوذرات نقره سنتز شده مورد بررسی قرار گرفت TEM با استفاده از دستگاهسپس 

  مورد مطالعه قرار گرفت. FE-SEM شناسی و اندازه نانو ذرات با استفاده از دستگاهریخت
 

 نتایج

بعد از شروع واکنش تغییر رنگ داده و در طی دوره دقیقه  2عصاره آبی برگ چندل حاوی محلول نیترات نقره نیز حدود 

با محلول نیترات نقره در لحظه  گ چندلعصاره بر کهبطوری ؛ها به سمت تیره رنگ شدن پیش رفتانکوباسیون رنگ محلول

دقیقه انکوباسیون محلول تیره رنگ شد که این تغییر رنگ  14الف(. بعد از  1)شکل بود شروع واکنش به رنگ زرد روشن 

های بدست آمده از دستگاه با توجه به میزان جذبب(.  1باشد )شکل نشان دهنده احیای یون نقره و تولید نانوذرات نقره می

 (.2یاه چندل تایید شد )شکل نانومتر، تولید نانوذرات نقره توسط عصاره آبی گ 024اسپکتروفتومتر، در طول موج 

 
 

 

( سنتز نانو ذرات نقره در لحظه شروع واکنش، )ب( سنتز نانوذرات الف). سنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره برگ گونه چندل .1شکل 

 انکوباسیون دقیقه 14نقره بعد از 

 

 

 
میلی موالر 14جذب نانوذرات تولید شده از برگ گونه چندل به همراه محلول نیترات نقره میزان  .2شکل   
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شناسی نانوذرات نقره ساخته شده توسط عصاره گیاهی، از میکروسکوپ الکترونی  برای پی بردن به اندازه، شکل و ریخت

عبوری استفاده گردید. ارزیابی تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری ثبت شده از نانوذرات نقره نشان داد که شکل ذرات کروی 

و میانگین اندازه نانومتر بوده  25تا  24باشد. اندازه بیشتر نانوذرات در حدود ر مینانومت 04تا  4( و اندازه نانوذرات 3)شکل 

 14دهد که نانوذرات نقره سنتز شده، اندازه نشان می FE-SEMنتایج آنالیز تصویر  (.0)شکل باشد نانومتر می 00/32نانوذرات 

 (.5)شکل  نانومتر دارند 11تا 

 

 

  
 نانوذرات نقره سنتز شده توسط عصاره برگ چندل. TEMتصاویر  :3شکل 

 

 

 
 هیستوگرام  توزیع اندازه نانوذرات نقره سنتز شده توسط عصاره برگ چندل  .4شکل 

 

 
 نانوذرات نقره سنتز شده توسط عصاره برگ چندل. FE-SEM تصویر :5شکل 
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 بحث و نتیجه گیری

 ،دقیقه دو زرد روشن بود که بعد ازرنگ در این بررسی، مخلوط آبی برگ چندل و محلول نیترات نقره در ابتدا دارای       

ای تیره در آمد. آشکار شدن رنگ قهوه ای تیره دردقیقه انکوباسیون، محلول به رنگ قهوه 14شروع به تغییر رنگ داد و بعد از 

های فلزی به فلز نقره و تشکیل های نقره، یک نشانه  واضح از تبدیل شدن یونیون عصاره آبی گونه چندل بعد از واکنش با

این تغییر رنگ ناشی از ارتعاشات پالسمون سطحی در نانوذرات است که با نتایج حاصل رسد . به نظر میباشدنانوذرات نقره می

شود. عصاره ه از تولید نانوذرات نقره محسوب میمشابه بود و اولین نشان 2411و همکاران در سال  Gnanadesiganاز پژوهش 

و همکاران در سال  Umashankariنتایج تحقیق دهد. نقره، رنگ محلول نقره را تغییر می هایآبی گیاه چندل با احیای یون

بعد از ترکیب شدن با محلول نیترات نقره، بعد  Rhizophora mucronata مانگرو آبی گیاه دهد که عصارهنیز نشان می 2412

ای تغییر های نقره کرد و از رنگ زرد به قهوهدرجه سانتی گراد شروع به تغییر رنگ و احیای یون 121دقیقه در دمای  5از 

شات این تغییر رنگ به دلیل ارتعاشد که  . در اینجا هم عنوانهای نقره استرنگ داد که این نشان دهنده کاهش یون

  .شودپالسمون سطحی است که باعث افزایش شدت رنگ محلول نانوذرات نقره می
ثبت شده در واکنش عصاره آبی جذبی . طیف نموداسپکتروفتومتر استفاده  دستگاه توان ازنانوذرات می اطمینان از تولیدبرای 

از (. 2شکل ) بودسنتز نانوذرات نقره توسط این عصاره دهنده نانومتر نشان  024با محلول نیترات نقره در طول موج 

 شناسی نانوذرات سنتز شده برای تعیین اندازه، شکل و ریختمیکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروسکوپ الکترونی عبوری 

در مطالعه حاضر بر اساس بررسی میکروسکوپی، (. Sahayaraj and Rajesh, 2011; Suriya et al., 2012شود )استفاده می

( اندازه نانوذرات نقره 2415) Abideenو   Sankarنانومتر بودند. 04تا  4نانوذرات نقره سنتز شده به شکل کروی و با اندازه 

ر گزارش نانومت 25تا  15را بر اساس تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی  Avicennia marina مانگرو سنتز شده توسط گیاه

 Rhizophoraدر تولید نانوذرات نقره توسط گیاه  2412و همکاران در سال  Umashankariاین نتیجه مطابق با نتیجه  نمودند.

mucronata  نانومتر بود و شکل  0که بیشترین اندازه  تعیین نمودند نانومتر 20تا  0اندازه نانوذرات را بین  محققانبود. این

 . کردندها را کروی گزارش آن
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Abstract 

In present research, the biosynthesis possibility of silver nanoparticles (AgNPs) using the aqueous 

extract of mangrove plant Rhizophora mucronata leaf was investigated. The AgNPs were investigated 

using spectrophotometry, transmission electron microscopy (TEM), field Emission scanning electron 

microscopy (FE-SEM). Absorption spectrum in 420 nm confirmed the synthesis of AgNPs. The 

evaluation of the recorded TEM images from silver nanoparticles showed that the size of 

nanoparticles synthesized by Rhizophora mucronata was in the range of 0 to 80 nm. The results of 

FE-SEM image analysis showed nanoparticles with a size between 10 to 19 nm for Rhizophora 

mucronata. Results suggest that the leaf extract of Rhizophora mucronata is able to reduce the Ag
+
 

into Ag
0
 in the solution of AgNO3 at room temperature and synthesize silver nanoparticles with very 

suitable nanometric dimensions. 

Keywords: Nanomaterials, Biotechnology, AgNO3, Mangrove plants 
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  صنعت در استفاده مورد مولکولی های روشهای زیست فناوری و  تکنیک بر مرورری

 پروری آبزی و شیالت

 

 مزدک پاکزاد ، آذین فهیم

 دانشگاه تربیت مدرس شیالت، گروه

azinfahim@madares.ac.ir 

 چکیده 

شود. در همین راستا و با توجه به  هایی است که موجب افزایش ارزش افزوده محصوالت می از تکنیکبیوتکنولوژی علم استفاده 

پروری و شیالت به خود اختصاص داده است. در این مطالعه  های بسیار گسترده و متنوعی را در بحث آبزی کاربری ،این تعریف

پروی پاسخگوی نیازهای  ه از آنها در صنعت شیالت و علم آبزیایم که استفاد ای پرداخته فناورانه های زیست تکنیکبه بررسی 

الذکر  های فوق های آبزی زده شده است که تکنیک هایی از گونه محققین و دست اندرکاران این حوزه بوده است. همچنین مثال

ل از آن لزوم بکارگیری های انجام شده در این مطالعه و نتایج حاص در مورد آنها بکارگرفته شده است. با توجه به برررسی

  پروری به اثبات رسیده است.  های زیستی جهت توسعه پایدار آبزی فناوری

 پروری  شیالت، آبزیهای مولکولی،  روشفناوری،  زیست :کلیدی کلمات

 مقدمه 

برای انواع  ای های مولکولی و بیوشیمیایی به حدی رسید که به طور گسترده ای از زمان پیشرفت در حوزه تکنیک در برهه

مهرگان آبزی مورد  ها و سایر بی ها در حوزه مطالعه ژنتیکی ماهی مطالعات قابل استفاده بود. در همین راستا بکارگیری این روش

ترین آنالیزها، تعیین گروه خونی بود که امروزه به ندرت  کننده اقبال پژوهشگران قرار گرفت. یکی از اولین و در عین حال خسته

 ,.Liu et alها ) گرفتند شامل ایزوزیم مورد استفاده قرار می تری به طور وسیعتر  گیرد. مارکرهایی که پیش تفاده قرار میمورد اس

RFLP(، مارکرهای 1992
1 (Miller and Tanksley, 1990) و آنالیز ،DNA یایی رمیتوکند(mtDNA)  است(Curtis et 

al., 1987)توان به  اند که از آنجمله می های اخیر تکامل یافته در سال نیز . چندین نوع مارکرRAPD
2  (Williams et al., 

1990; Welsh and McClelland, 1990; Liu et al., 1998a)ها و  ، میکروستالیتSSRs
3 (Hughes and Queller, 

1993; Queller et al., 1993; Liu et al., 1999e, f; Tan et al., 1999) ،(Vos et al., 1995; Liu et al., 1998c) 

AFLP
(ESTs)های بیان ژن  تگ 4

5 (Liu et al.,1999a; Ju, 2000)  وSNP
6 (Kocabas et al., 2002a) این  کرد. اشاره

 را برای پژوهشگران فراهم ساخته است.   جویی در زمان و هزینه های جدیدتر امکان صرفه روش

                                                           
1 restriction fragment length polymorphism 
2 random amplification of polymorphic DNA 
3 simple sequence repeats 
4 amplified fragment length polymorphism 
5 expressed sequence tags 

mailto:azinfahim@madares.ac.ir
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 ها اصول و روش

ژنیک و  های ترانس های حاصل شده در تکنولوژی های ژنومی و پیشرفت های بدست آمده از پروژه تر شدن داده در نتیجه غنی

های جدید و کاربردی که  فناوری قرار گرفت. در همین راستا پتانسیل ژنومیک عملکردی، منابع جدیدی در اختیار حوزه زیست

گویی به افزایش تقاضا را بیش از پیش فراهم نمود. این اهداف شامل  تولید برای پاسخایجاد شد امکان رسیدن به اهداف افزایش 

نیاز جهانی برای افزایش تولیدات غذایی، ابداع و توسعه منابع طبیعی جدید و نیز هوشیاری در مورد کاهش تنوع زیستی و 

 بار جوامع نوین بر محیط زیست است.  تأثیرات زیان

 

 در آبزیان در موارد ذیل جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است:بکارگیری زیست فناوری 

 افزایش در تولید غذا
 بهبود رشد -1

GH)هایی که موجب افزایش هورمون رشد  شناسایی ژن
7
ها  آمیز رشد ماهی شود باعث افزایش موفقیت ها می در ماهی (

های  اشاره کرد(. با روش Devlin et al., 1994و  Du et al., 1992توان به مطالعات  شده است )به طور مثال می

های تجاری مورد نظر به دلخواه  های رشد را در ماهی ها را دستکاری کرده و تولید هورمون توان این ژن تراریخت می

توان به تحقیقاتی اشاره کرد که رشد را در سالمون  های مشابهی که صورت گرفته است می افزایش داد. از جمله فعالیت

های کنترل افزایش  برابر اندازه نمونه 13-33های کنترل غیرتراریخت و حتی در مواردی به  برابر نمونه 3-5لغ به میزان با

 .(Du et al., 1992; Devlin et al., 1994)اند  داده
 

 های تولید مثلی کنترل فعالیت -2

های خارجی تولید مثل از طریق  محرک ها شامل استفاده از های تولید مثلی در ماهی های سنتی کنترل فعالیت شیوه

های  های مغزی )هورمون آزادکننده گنادوتروپین، با یا بدون آنتاگونیست ا شرایط تحریکی یا استفاده از هورمونقال

فناورانه نوینی که امروزه  های زیست (. تکنیکPeter and Yu, 1997و  Yaron, 1995دوپامین( بود )به طور مثال 

گیرند شامل پروموتورهایی است که فعال و غیرفعال کردن فعالیت تولید مثلی را  د استفاده قرار میدر این مقوله مور

توان به کاهش  اند که از آن جمله می های نوین دیگری نیز مورد مطالعه قرار گرفته بر عهده دارند. همچنین تکنیک

 Uzbekova et)ها اشاره کرد  ماهیاندوژنوس در مغز برای رسیدگی جنسی در  sGnRHط به مربو mRNAتولید 

al., 2000)  . 
   

 ها ها به پاتوژن افزایش مقاومت ماهی -3

هایی است که در این رابطه مورد استفاده قرار  ها از جمله شیوه واکسن DNAباکتریال و  استفاده از عوامل آنتی

کننده را  های فاگوسیت های ایمنی که عملکرد سلول . همچنین استفاده از محرک(Corbeil et al., 2000)گیرد  می

ها مؤثر باشد. از  تواند برای افزایش مقاومت به بیماری دهد می باکتریالی آنها را افزایش می تسهیل کرده و فعالیت آنتی

                                                                                                                                                                                      
6 single nucleotide polymorphism 
7
 Growth Hormone 
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و مخمر گلوکان  Cیزول، ویتامین توان به گلوکان، کیتین، لیوام ها می های ایمنی حائز اهمیت در ماهی جمله محرک

 .(reviewed by Sakai, 1999) اشاره کرد 

 در تکنیک این حال، این با. است خوراکی دستورالعمل ماهی، واکسیناسیون برای روش همواره اثبات گردید که بهترین

 به تنها خوراکی مواد با واکسن تعامل همچنین و ماهی، گوارش دستگاه در واکسن ساختار تخریب دلیل به حاضر حال

 در آن واردکردن با واکسن از حفاظت مسئله، این به محققان رویکرد. (Tian JY et al 2008) است جزئی موثر صورت

های نسل جدید ایجاد و وجود سیستم مناسب  لذا در واکسن .باشد می سازگار زیست رسانای نیمه های میکروکپسول

مختلفی  پذیر تخریب زیست های پلیمری باشد. میکروکپسول لزامات کار میتزریق و تحویل به ارگان هدف یکی از ا

 اخیر های سال در. کنند می ژن عمل و آنتی واکسن حامل یک عنوان کیتوزان به و آلژینات ،PLGAهمچون 

 و سمیت عدم پایدار، نگهداری و کنترل زیستی، سازگاری دلیل به( PLGA) اسید گلیکولیک پلی یها میکروکپسول

. این مواد ضمن (Ulmer JB, Wahren B, Liu MA.2006)گرفتند قرار توجه مورد بسیار استفاده، نیز سهولت

پروتئین بکار رفته و باعث رهاسازی تدیجی /  ژن آنتی تحویل حمایت از ترکیبات حمل شده از عوارض محیطی، برای

کپسوله کردن مواد مورد نظر نه تنها دوز آثر بخش آنان ها و نیز  گردند. لذا با استفاده از این میکرو کپسول آنها می

گردد. روش  دار آنها کیفیت مورد نظر از سطح باالتری برخوردار می بلکه با توجه به تخلیه مستمر و مدت ،یابد بهبود می

و غیره با  ها بلکه بسیاری از مواد تزریقی همچون داروها، هورمون ،کپسوله کردن مواد، نه تنها مصرف خوراکی دارد

 . ایمونوتراپی (Tian J, Yu J2011)گردند کمک مکانیسم کپسوله کردن از بازده و اثربخشی بسیار باالتری برخوردار می

 حال، این با باشد متراکم می کشت در ماهی سازی ایمن برای درمان جدید گزینه یک نوکلئیک اسید بر مبتنی

 هیدرولیز های هضمی دستگاه گوارش، آنزیم نوکلئاز و نیز فعالیت وجود علت به تواند می DNA بر مبتنی یها واکسن

 DNA بارگذاری با Poly (DL-lactide-co-glycolide) (PLGA) های میکروکپسول. شود دناتوره می یا شده

 Jiyuan Tian a et al)باشد های ویروسی امروزه به وفور درحال استعمال می بیماری ویروس علیه( pDNA) پالسمید

2008)  

 ها به دماهای پایین افزایش مقاومت ماهی -4

ها قابلیت  کند، و گروه اندکی از ماهی ها وارد می از آنجایی که دمای پایین آب استرس قابل توجهی را به بیشتر ماهی

گرداد را دارند، این مقوله یکی از مسائل مهم در محیط آبزیان و  تحمل دما در محدوده صفر تا یک درجه سانتی

های ضدیخ در برخی  ها و گلیکوپروتئین زان باالیی از پروتئینمخصوصا در فصول سرد سال است. از آنجایی که وجود می

ها و بیان  های مرتبط با این پروتئین کند، شناسایی ژن دریایی از رشد بلورهای یخ جلوگیری می استخوانیهای  ماهی

 Wang et)شود می فناورانه مقابله با این استرس دمایی محسوب کارهای زیست ها از راه عامدانه آنها در انواع دیگر ماهی

al., 1995) 
 

 ها گذاری ماهی نشانه -5

پروری بسیار حائز اهمیت بوده و سالیان متمادی  در مطالعات اکولوژیکی و آبزی Taggingاستفاده از نشانگرها و 

 ,.McFarlane, G.A)گردید های مختلف استفاده می گذاری خارجی و نصب نشانگرها با جنس های نشانه از روش

Beamish, R.J., 1990)  ،اما بدلیل مشکالت ایجاد شده توسط نشانگرها برای ماهی همچون سهولت شکار شدن

اختالل در شنا، ایجاد عفونت و مواردی از این دست هموار تالش برای رفع این اشکاالت در جریان بوده 

(Sébastien Ferrari et al 2014) از های نوین، با استفاده  و با رشد و توسعه تکنولوژی microtag ها و نیز 
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tagهای داخلی بسیاری از این مشکالت مرتفع گردید(Navarro, A et al 2006)  همچنین در گذشته همواره .

برای بچه ماهیان و ماهیان ریز همچون بسیاری از ماهیان سواحل مرجانی غیر ممکن و یا  taggingعملیات 

اما  (Greenstreet and Morgan, 1989; McFarlane and Beamish, 1990)بسیار دشوار و پر مخاطره بود 

حتی  ها nanotagو اکنون با کمک  (Beukers et al., 1995) بر این مشکل فائق آمده ها microtagاستفاده از 

 نیز وجود دارد. ها امکان نشانه گذاری الرو

 ناسایی خصوصیات مطلوب ذخایر الرویش

 
 های خاص فنوتیپهایی درگیر در تعیین  شناسایی ژن -1

هایی فراهم شده است که بعضی از آنها برای  ها، امکان شناسایی ژن چیپ cDNAها نوینی مانند میکرواری  با تکنیک

ها و سطوح مختلف  ای که روی زبرافیش زیست در محیط آبی بسیار کاربردی هستند. در همین راستا مطالعات گسترده

. همچنین اسپکترومتری انبوه و (Gong et al., 1997)گشا بوده است  راه در آنها انجام شده است بسیار mRNAبیان 

 Philippa Melamed)باشند  های مورد نظر می های بکارگرفته شده برای شناسایی ژن پروتئومیکس نیز از دیگر تکنیک

et al., 2002)   
 های پرورشی  مارکرهای مولکولی پشتیبان برنامه -2

های منحصر به فرد افراد را انتخاب کرد و با جفت کردن آنها در  توان ویژگی ولی میبا استفاده از مارکرهای مولک

ها و یا حتی  ها پرورش داد. به طور مثال نرخ رشد، مقاومت به بیماری خصوصیات مورد نظر را در طی نسل ،تولیدمثل

 . (Philippa Melamed et al., 2002)های زینتی  خصوصیاتی مانند رنگ و شکل در ماهی

پروری عالوه بر تأثیر بر افزایش بازدهی پرورش و فراهم آوردن میزان بیشتری از محصوالت  فناوری در مباحث آبزی زیست

نیازمند توجه ویژه به ذینفعان و از این رو توسعه پایدار باشد  های اقتصادی ـ اجتماعی و اخالقی نیز اثر گذار می آبزیان، بر ارزش

 .(Anne Ingeborg Myhr et al., 2011)نیازهای آنها است 

های آبزی گذاشته است حوزه مارکرهای  فناوری که بیشترین تأثیر را بر ارتقا ژنتیکی گونه دو حوزه نوین زیست

DNA  و مبحث تراریخت است(Hayes and Andersen, 2005) . مارکرDNA شناسایی روی کروموزوم است  ای قابل  منطقه

ها،  ها، برای ماهی ها و انگل ی پرورش نژادهای مقاوم به بیمار .(Hyperdictionary, 2003)باشد  که وراثت آن قابل رصد می

 Anne Ingeborg Myhr)تواند ثبات صنایع غذایی را تضمین کند  باشد و می کنندگان حائز اهمیت می تولیدکنندگان و مصرف

et al., 2011) .    

های گوناگون و متنوع تراریخت، خصوصیات ژنتیکی  محققین و دانشمند سعی بر این دارند که با استفاده از تکنیک

های بزرگتر، با سرعت رشد  در حقیقت هدف از انجام این تحقیقات تولید ماهیهای پرورشی بهبود بخشند.  ها را در محیط ماهی

تحمل سطوح ها، دارای آستانه تحمل باال در برابر دماهای پایین و نیز قدرت  ی ، مقاوم به بیماربهتر غذاضریب تبدیل بیشتر، 

  (Shankar Murthy and Kiran, 2013).باشد  پایین اکسیژن می

 و نتیجه گیری بحث 

حل کردن مشکل غذا  درحلی موقتی  تواند راه پروری دارد و حداقل می آبزی بر گذاریفناوری پتانسیل باالیی برای اثر زیست

 نماید. رسیدن به این هدف ناممکن می ،تولیدات قابل توجهچراکه بدون افزایش  .برای جمعیت رو به رشد جهان باشد



گاه رهزمگان – 6021ماه  بهمن 03و  92  دانش   

 
 

 

 

ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری  

پرورش آبزی در دسترس قرار  های مزارع های بسیاری را برای افزایش تولیدات و ارتقا کیفیت گونه فناوری نوین، فرصت زیست

ها مقاوم باشند که این امر از دست رفتن محصوالت  که به بیماریاند  های پرورشی به نحوی تکامل یافته دهد. به عالوه، گونه می

 دهد.  را کاهش داده و در بعضی مناطق تولید را افزایش می

بیشتر در  به طور مثال از طریق ایجاد تنوع. پروری ارتباط دارد داری با صنعت آبزی فناوری به طور معنی زیست

های  برای بهبود ژنتیکی گونهفناوری نوین  کنندگان جالب توجه باشند. زیست توانند برای مصرف که می های مزارع پرورشی گونه

 ,.Altunok Muhaaet et al)باشد  مثمر ثمر میهای آبزی وحشی  آبزی پرورشی و نیز برای مدیریت و حفاظت از جمعیت

2013). 

باشد  پروری به دنبال دستیابی به تولیدات سالم و با سرعت رشد باال می فناوری در مباحث آبزی تکامل و توسعه زیست

که کمترین آسیب را به محیط زیست بزند. این امر حاصل نخواهد شد مگر با تشریک مساعی و همکاری محققین و دانشمندان 

های فکر و بحث با حضور  اندازی اتاق . بدون تردید، بهبود تبادل اطالعات و راهانآبزیسایر و  دهندگان ماهی پرورشبا 

های مرتبط برای به چالش کشیدن مشکالت  از مناطق مختلف و با تخصص پروری دهندگان تجربی و محققین علم آبزی پرورش

پروری بسیار حائز  یست فناوری در بخش آبزیو تکامل ز پایدار های مناسب برای مرتفع  کردن آنها، برای توسعه حل و ارائه راه

     خواهد بود.  گشا اهمیت و راه
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Abstract  

Biotechnology refers to the Science of techniques that cause increasing the added value of 

products. In this way, various applications have been considered for fisheries and 

aquacultures in this term. In the present study Biotechnological techniques which have 

been used for fisheries studies, are reviewed and the examples of aquatic species are 

mentioned. It is obvious that these methods are necessary for sustainable development of 

fisheries and aquaculture.  
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 چکیده

در این د. مهمی در خاصیت آنتی اکسیدانی دارمنبع غنی از ترکیبات فنلی است که نقش و خرچنگ ی میگو  پسماند پوسته

 Portunusخرچنگ  ی پسماند کیتینی پوستهپودر اکسیدانی مایع رویی محیط کشت تخمیری حاوی  پژوهش، خاصیت آنتی

segnis  میگوی وLitopenaeus vannamei  های  باکتری توسطSerratia marscescens   وBacillus licheniformis   

 B.licheniformisو  S. marcescensمحتوای فنلی محیط کشت دو سویه ورد ارزیابی قرار گرفت. به روش فولین سیوکالتو م

 ( به ترتیب=6pH)اکسیدانی دارد، در محیط کشت پودر پوسته میگو و خرچنگ  که ارتباط تنگاتنگی با خاصیت آنتی

mg/ml13/0  وmg/ml 52/0 .بود 

 روش فولین سیوکالتو ، محتوای فنلی، Litopenaeus vannamei ، Portunus segnisکلیدی:  کلمات

   

 مقدمه 

به طور  آنان که با کمک آن، از موجودات دریایی و حتی پسماندهای بودههای در حال رشد  فناوری دریایی یکی از حوزه زیست

توانند به مواد با ارزش  میفناوری دریا  زیستپسماندهای دریایی با استفاده از علم شود.  مستقیم یا غیر مستقیم استفاده می

میزان به طوری که  ؛است دیده شدهبرداری از منابع آبزیان  های اخیر افزایش ثابتی در بهره ر سالد دیگری تبدیل شوند.

های قبل  میلیون تن رسید که این مقدار نسبت به سال 321به  5035و آبزی پروری( تا سال  تولیدات آبزیان دریایی )صید

از  %52 (.FAO, 2014میلیون تن به تنهایی مربوط به تولید میگو بوده است ) 4/1روند صعودی داشته و از این میزان تولید، 

صنایع فرآوری شیالتی از جمله صنعت فرآوری ماهیان  (.FAO, 2007) دشو بعنوان ضایعات و مواد زائد در نظر گرفته میصید، 

Ben Rebah‚2013 کنند ) تجاری هم مقادیر زیادی زباله و فاضالب تولید می
  
and Miled ،از مواد 50-60(. مواد زائد جامد %

کیتینی  منابع در میان( و Awarenet‚ 2004آبزی است )موجود مانده  های باقی دهند که شامل بخش خام اولیه را تشکیل می

Ben Rebah‚ 2013)  باشند محتوا می دارای باالترین و خرچنگی میگو  پوسته ی حاویشیالتپسماندهای  طبیعی،
 
and 

Miled.) آید، مشکالت زیست محیطی را بدنبال دارد.  این حجم انبوه تولید و پسماندهایی که در راستای مصرف آن حاصل می

ترین آثار مخرب زیست محیطی را به ارمغان آورند، بیش  هایی که بتوانند عالوه بر حذف این حجم پسماندها، کم لذا وجود روش

به خود  خرچنگ را میگو و کلاز % 60-10بیش از  مواد زائد، های خوراکی بخشصرفنظر از  رسد. از پیش ضروری به نظر می

 ضایعاتشود، بقیه  در تولید مواد ارزان قیمت استفاده می ها نآهای  پوسته پودر از موارد که برخی در دهند. به جز اختصاص می

 .(Wang et al., 2010a; Wang et al., 1997) شود می آن دور انداخته

بسیاری از . اند شدهبندی میگو فعال  بسته ی زمینه کارخانجات زیادی در ،با رونق صنعت دریایی در کشور اکنونهم   

دفع این ضایعات . میگو با مشکالت زیادی مواجه هستند های هبرای دفع پوست، کنند بندی می  که میگو را بسته یکارخانجات

های میگو تنها یک مورد از این قبیل ضایعات  محیطی ایجاد کرده است. پوسته معضلی را در مباحث سالمتی، بهداشتی و زیست

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3723863/#CR1
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بندی غذاهای دریایی، فرآوری محصوالت شیالتی، بازارهای فروش آبزیان و  های مختلفی نظیر کارخانجات بسته است و در بخش

ه ی از هدر رفت این محصوالت که بآید. برای جلوگیر های دریایی، ضایعات مختلفی از دیگر آبزیان بدست می حتی رستوران

های مختلف دفع از جمله تخمیر و تولید مواد غذایی با پروتئین باال برای  روش ،شوند های جانبی دریایی تولید می عنوان فرآورده

Ben Rebah‚2013 شود ) هیدرولیز و تولید روغن ماهی استفاده می، کمپوستحیوانات، ی تغذیه
 
and Miled) . پسماند

د. مواد فنلی محدوده اکسیدانی دار مهمی در خاصیت آنتیمنبع غنی از ترکیبات فنلی است که نقش و خرچنگ ی میگو  پوسته

وسیعی از خواص بیولوژیکی نظیر خاصیت آنتی اکسیدانی، فعالیت ضد میکروبی، ضد التهاب و گشاد کننده رگ دارند. عالوه بر 

اکسیدانی را  های آمینی هستند که خاصیت آنتی میگو غنی از ترکیباتی با گروهی  آن مایع رویی حاصل از تخمیر پودر پوسته

اکسیدانی و محتوای ترکیبات فنلی و  (. ارتباط بسیار قوی بین فعالیت آنتیWang et al., 2011دهند ) افزایش می

وی مواد کیتینی، شامل های حا (. مایع رویی محیط کشتWang et al., 2009b, 2010bهای آزاد وجود دارد ) اسیدآمینه

اکسیدانی  ی آزاد آمینی در اختیار دارد و بنابراین خاصیت آنتیها ولیگوساکاریدهایی است که گروهمخلوطی از اولیگوپپتیدها و ا

استیل  -(. با این حال هیچ گونه رابطه مستقیمی بین فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان انWang et al., 2009aخوبی دارد )

 Nawaniاکسیدانی ) تحقیقات زیادی وجود ترکیبات آنتی  (.Wang et al., 2009aگزارش نشده است )  گوساکاریدکیتو اولی

et al., 2010; Liang et al., 2016; Wang et al., 2010c؛; Lin and Chou 2004; Ngo et al., 2009 Xing et 

al.2005; He et al., 2006 ( و ضد سرطانی )Liang et al. 2007; Wang et al., 2008 پسماندهای کیتینی میگو و ( در

 کنند. را تایید می خرچنگ

اکسیدانی وجود دارد. روش  های متعددی برای سنجش میزان محتوای ترکیبات فنلی و خاصیت آنتی تاکنون روش  

معرفی بسیار مناسب (. معرف فولین، Vernon et al., 1999باشد ) این پژوهش، روش فولین سیوکالتو می در مورد استفاده

جهت کاهش ترکیبات پلی فنلی و در نهایت تولید رنگ آبی در واکنش است. این رنگ آبی به صورت اسپکتروسکوپی 

گردد  گیری می اندازه که ارتباط تنگاتنگی با خواص اکسیدانی دارد، گیری شده و در نتیجه مجموعه ترکیبات فنلی اندازه

(Maurya and Singh., 2010 .) 

 ها  مواد و روش

بازار ماهی فروشان خرمشهر و  همچنینبندی محصوالت شیالتی و  وری و بستهآپوسته میگوی وانامی از مراکز فر

از نواحی جزر و مدی سواحل خلیج فارس  Portunus segnisگونه های خرچنگ  نمونههای پرورش میگو در چوئبده و  سایت

پوسته میگو و خرچنگ از ضایعات گوشت و محتوای  خرچنگ جمع آوری شد.های  عمده فروشی همچنین  و در خوزستان

دو  آبگیری و خشک شدن در محیط قرار داده شد. جهت ،های تمیز شده پروتئینی آن بصورت دستی جداسازی شد. پوسته

کلکسیون  از مرکز  Bacillus licheniformis (PTCC: 1721)و   Serratia marscescens (PTCC: 1621) سویه باکتری

هر دو سویه بصورت لیوفیلیزه  های علمی و صنعتی ایران، تهیه گردید. های ایران، وابسته به سازمان پژوهش ها و باکتری قارچ

ها به مدت سه روز در انکوباتور شیکردار  ها به کشت فعال صورت گرفت. باکتری خریداری شده و مراحل الزم برای تبدیل آن

(rpm310 دمای  ،)°C10  7لیتر محیط کشت براث شامل   میلی 300لیتری حاوی  میلی 520در ارلن و( %w/v پودر )

  % K2HPO4 %0.1 ،MgSO4.5H2O %0.05 ،Arabinose %1 ،NaNO3 %1.5 ،1.5 ،ی خرچنگ و میگو  پوسته

CaCl2 (6 pH=) محیط کشت در اکسیدانی در مایع رویی،  بررسی خاصیت آنتیو سپس جهت  کشت شدندrpm 9000  و°C 

در روز صفر )بدون کشت باکتریایی( و چهارمین روز کشت میزان  (.Yang et al., 2000دقیقه سانتریفیوژ شد ) 50به مدت  4

لیتر  میلی 2/5با  لیتر از مایع رویی محیط کشت میلی 2/0(. Wang et al., 2009aاکسیدانی اندازه گیری شد ) فعالیت آنتی

ها با پارافیلم  % اضافه گردید. لوله2/7لیتر سدیم کربنات  میلی 2/5شده( مخلوط گشته و سپس بار رقیق  30فولین سیوکالتو )
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نانومتر قرائت گردید  760دقیقه در دمای اتاق در محلی به دور از نور قرار داده شدند. سپس جذب در  10پوشانده و  به مدت 

(Maurya and Singh, 2010آزمایش .) ها ثبت گردید و میانگین آن ها در سه بار تکرار انجام.  

استفاده شد. میزان کل ترکیبات فنولی موجود در مایع رویی محیط  اسید جهت رسم منحنی استاندارد از گالیک 

در هر  اسید گرم گالیک کشت با استفاده از معادله خط بدست آمده از منحنی استاندارد محاسبه و نتایج بر حسب میلی

، 0036/0و  mg/ml 052/0 ،0352/0  ،0065/0 ،0013/0های مختلف ) کشت بیان شد. غلظت لیتر مایع رویی محیط میلی

میزان فعالیت  ،( گالیک اسید در متانول تهیه گردید. در روز صفر )بدون کشت باکتریایی( و چهارمین روز کشت0001/0

یی محیط کشت )سانتریفیوژ شده در لیتر از مایع رو میلی 2/0(. Wang et al., 2009شد ) گیری اکسیدانی اندازه آنتی

rpm9000  دقیقه در  2به مدت°C 4 2/5بار رقیق شده( مخلوط گشته و سپس  30لیتر فولین سیوکالتو ) میلی 2/5( با 

دقیقه در دمای اتاق در محلی به دور از  10ها با پارافیلم پوشانده و  به مدت  اضافه گردید. لوله% 2/7لیتر سدیم کربنات  میلی

سه بار تکرار ها در  (. آزمایشMaurya and Singh, 2010نانومتر قرائت گردید ) 760قرار داده شدند. سپس جذب در نور 

  .ها ثبت گردید انجام و میانگین آن

 نتایج و بحث

ساعت از  75محتوای فنلی در دهد.  های مورد نظر را نشان می نی استاندارد گالیک اسید در غلظتمنح 3 شکل               

در محیط کشت حاوی پودر پوسته میگو و خرچنگ، به ترتیب معادل  B.licheniformis و S.marscescensکشت میکروبی 

mg/ml 13/0  وmg/ml 52/0 .محاسبه گردید  

  

 

 اکسیدانی در مایع رویی محیط کشت حاوی مواد کیتینی از روش برای بررسی وجود ترکیبات آنتی معموالً

DPPHهای اکسیژن، سوپراکسید، آلکیل و  اکسیدان در مهار رادیکال عنوان آنتیه کیتوزان و مشتقات آن بشود.  می استفاده

(. در این پژوهش از فولین سیوکالتیو برای Park et al., 2003کنند ) عمل می DPPHهای بسیار پایدار  همانطور رادیکال

از نوع فولین سیوکالتو  یبررسی خاصیت آنتی اکسیدانی، از طریق سنجش محتوای تام فنلی و پلی فنلی، استفاده شد. آنالیزهای

(FC،)  از آنجایی که بودخواهد ایی زیادی  های مقایسه دادهها  حاصل آنساده و به تجهیزات معمولی آزمایشگاه نیاز داشته و .

گرم در  دهند، نتایج به صورت دلخواه به عنوان یک عدد ) مانند میلی های مختلف با درجات مختلف فنل واکنش نشان می فنل

(. چون واکنش فولین سیوکالتیو با فنل، کمی و قابل پیش بینی است، تجزیه و Singleton et al., 1999شوند ) لیتر( بیان می

گیری شود. عدم حساسیت نسبی تجزیه و تحلیل فولین  تواند با هر غلظت استانداردی اندازه فنل میتحلیل مخلوطی از 

های مختلف و به همراه  ها و رسوبات، آن را سنجشی متفاوت در قبل و بعد از انجام آزمایش سیوکالتیو به بسیاری از جاذب

y = 0/0029x + 0/016 

R² = 0/9898 
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 قیق، بیشترین محتوای ترکیبات فنلی در محیط کشت (. در این تحSingleton et al., 1999) اطالعات مفید ساخته است

S.marscescens ( mg/ml13/0 اندازه گیری شد. مواد آنتی اکسیدانی ممکن است شامل اولیگو پپتیدها یا )

های آزاد در جهت پایان دادن به واکنش زنجیره  اولیگوساکاریدهایی باشند که دهنده الکترون بوده و قادر به واکنش با رادیکال

ریدهای دارای خاصیت دهد که اولیگو پپتیدها و اولیگوساکا نتایج نشان می(. Wang et al., 2009رادیکال باشند )

، هیدرولیز شده باشند و در مایع رویی )پروتئاز یا کیتیناز( تولید شده های میکروبی ی ممکن است توسط آنزیماکسیدان آنتی

تحقیق حاضر و انجام موارد مشابه حوزه فناوری زیستی دریا (. Annamalai et al., 2011باشند )وجود داشته محیط کشت 

 توانند در جهت پیشبرد اهداف اقتصاد مبتنی بر دانش، در کشور ایران راه گشا باشند.  می

 

 منابع

Annamalai, N., Rajeswari, M. V., Vijayalakshmi, Sh., Balasubramanian, T. (2011)” Purification and 

characterization of chitinase from Alcaligenes faecalis AU02 by utilizing marine wastes and its 

antioxidant activity”, Ann Microbiol, 61: 801–807.   

Awarenet. (2004)” Handbook for the prevention and minimization of waste and valorization of by-

products in European agro-food industries. Agro-food waste minimization and reduction network 

(AWARENET)”, Grow Programme, European Commission, 1–7. 

Ben-Rebah, F.
 
and Miled, N. (2013)” Fish processing wastes for microbial enzyme production: a 

review”, 3 Biotech, 3 (4): 255–265. 

FAO. (2014)” The State of World Fisheries and Aquaculture 2014”. Rome. 

FAO. (2007) ”La situation mondiale des peˆches et de l’aquaculture 2006. De´partement des peˆches 

et de l’aquaculture”, Rome. 

He, H., Chen, X., Sun, C., Zhang, Y. and GAO, P. (2006)” Preparation and functional evaluation of 

oligopeptide-enriched hydrolysate from shrimp (Acetes chinensis) treated with crude protease from 

Bacillussp. SM98011”, Bioresour Technol, 97: 385–390. 

Liang, T. W., Tsengand, S. C. and Wang, S. L. (2016)” Production and Characterization of 

Antioxidant Properties of Exopolysaccharide(s) from Peanibacillus mucilaginosus TKU032”, Mar. 

Drugs 14 (2), 40. 

Liang, T. W., Chen, Y. J., Yen, Y. H. and Wang, S. L. (2007)” The antitumor activity of the 

hydrolysates of chitinous materials hydrolyzed by crude enzyme from Bacillus amyloliquefaciens 

V656”, Process Biochemistry, 42: 527–534. 

Lin, H. Y. and Chou, C. C. (2004)” Antioxidant activities of water-soluble di saccharide Chitosan 

derivatives”, Food Res Int, 37: 883–889. 

Maurya, S and Singh, D. (2010)” Quantitative analysis of total phenolic content in Adhatoda vasica 

nees extracts”, International Journal of PharmTech Research. 2(4): 2403-2406. 

Nawani, N. N., Prakash, D. and Kapadnis, B.P. (2010)” Extraction, purification and                   

characterization of on antioxidant from marine waste using protease and chitinase cocktail”, World 

J Microbiol Biotechnol, 26: 1509–1. 

Ngo, D. N., Lee, S. H., Kim, M. M., and Kim, S. K. (2009) “Production of chitin oligosaccharides 

with different molecular weights and their antioxidant effect in RAW 264.7 cells,” Journal of 

Functional Foods, 1(2): 188–198. 

Park, P. J., Je, J. Y. and Kim, S. K. (2003)” Free radical scavenging activity of chitooligosaccharides 

by electron spin resonance spectrometry”, J. Agric. Food Chem., 51: 4624–4627.                 



گاه رهزمگان – 6021ماه  بهمن 03و  92    دانش

 

05۳ 
 

 ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری

Singleton, V. L., Orthofer, R., Lamuela-Raventos, R. M. (1999)” Analysis of total phenols and other 

oxidation substrates and antioxidants by means of Folin- Ciocalteu reagent Oxidants and 

antioxidants”, Methods in Enzymology. U.S.A. Academic Press, 299: 152-178. 

Vernon, L. S, Orthofer, R, Lamuela-Raventos R. M.( 1999) ”Analysis of total phenols and other 

oxidant substrates and antioxidants by means of Folin-Ciocalteu reagent”, Method in Enzymology 

299: 152-178. 

Wang, S. L., Liang, T. W. and Yen, Y.H. (2011)” Bioconversion of chitincontaining                                                          

wastes for the production of enzymes and bioactive materials”, Carbohydrate Polymers, 84: 732–

742. 

Wang, S. L., Li, J. Y., Liang, T. W., Hsieh, J. L. and Tseng, W. N. (2010a)” Conversion of shrimp 

shell by using Serratia sp. TKU017 fermentation for the production of enzymes and antioxidants”, 

Journal of Microbiology and Biotechnology, 20: 117- 126. 

Wang, S. L., Chang, T. J. and Liang, T. W. (2010b)” Conversion and degradation of shellfish wastes 

by Serratia sp., TKU016 fermentation for the production of enzymes and bioactive materials”, 

Biodegradation, 21: 321–333. 

Wang, S. L., Liu, K. C., Liang, T. W., Kuo, Y. H. and Wang, J. Y.(2010c)” In vitro antioxidant 

activity of liquor and semi-purified fractions from squid pen biowaste by Serratia ureilytica 

TKU013”, Food Chemistry, 119: 1380–1385. 

Wang, S. L, Liou, J. Y, Liang, T. W. and Liu, K.C.(2009a)” Conversion of squid pen by using Serratia 

sp. TKU020 fermentation for the production of enzymes, antioxidants and N-

acetylchitooligosaccharides”, Process Biochem, 44:854–861.     

Wang, S. L, Lin, C. L, Liang, T. W, Liu, K.C. and Kuo, Y. H. (2009b)” Conversion of squid pen of 

squid and antioxidants”, Bioresource Technology, 100: 316 –323. 

Wang, S. L., Huang, T. Y., Wang, C. Y., Liang, T. W., Yen, Y. H. and Sakata, Y. (2008)” 

Bioconversion of squid pen by Lactobacillus paracasei subsp paracasei TKU010 for the 

production of proteases and lettuce enhancing biofertilizers”, Bioresource Technology, 99: 5436–

5443. 

Wang, S. L. and Chang, W. T. (1997)” Purification and characteriazation of two bifunctional 

chitinases/lysozymes extracellularly produced by Pseudomonas aeruginosa K-187 in a shrimp and 

crab shell powder medium”, Applied and Environmental Microbiology, 63(2): 380–386. 

Xing, R. H., Yu, H. H., Liu, S., Zhang, W.W., Zhang, Q. B. and Li, P. C. (2005)” Antioxidant activity 

of differently regioselective chitosan sulfates in vitro”, Bioorganic and Medical Chemistry, 13(4): 

1387–1392. 

Yang, J. K., Shih, I. L., Tzeng, Y. M. and Wang, S. L. (2000)” Production and purification of protease 

from a Bacillus subtilis that can deproteinize crustacean wastes”, Enzyme and Microbial 

Technology, 26: 406 –413. 

 

 

 

  



گاه رهزمگان – 6021ماه  بهمن 03و  92    دانش

 

059 
 

 ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری

 

Studying the antioxidant activity in supernatant of chitinous waste media 
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Abstract 

Shrimp and crab shell wastes are reach source of phenolic compounds which have an 

important role in antioxidant activity. In this study antioxidant activity property of 

fermentative media supernatant containing chitinous waste of Portunus segnis crab and 

Litopenaeus vannamei shrimp shells by Serratia marscescens and Bacillus licheniformis 
bacterial strains was assessed by folin-Ciocalteu method. Phenolic contents of culture media 

in applied bacterial strains (closely related to anti-oxidant activity) were 0.31 mg/ml and 0.25 

mg/ml, respectively. 

Keywords: Litopenaeus vannamei, Portunus segnis phenolic content, Folin-Ciocalteu 

method 
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 چکیده

دفع سالم ضایعات حاصل از این صنایع  ،اعم از محصوالت شیالتی توسعه پایدار در صنایع غذایی روی یکی از معضالت پیش

کشت غذایی برای رشد و پرورش به عنوان محیط  ها نبه کارگیری آهای دفع سبز این ضایعات،  از روشباشد.  می

صورت  Monascus sppدر این زمینه با استفاده از کپک  یهای تالش باشد. ها به مواد مفید می ها و تبدیل آن میکروارگانیسم

سال پیش در چین برای  اندارویی است که از هزار کپکی با کاربرد صنعتی در صنایع غذایی و ،Monascus sppگرفته است. 

گرفته است. این کپک قادر است بر روی محیط کشت حاوی منبع کربنی رشد  تولید محصوالت تخمیری مورد استفاده قرار می

ه مروری بر این مقال .باشند میکاربرد فراوانی دارای در صنایع غذایی و دارویی های مختلفی تولید نماید که  کرده و متابولیت

 باشد.های آن در صنایع شیالتی می و متابولیت Monascus sppتحقیقات منتشر شده در زمینه نقش کپک 

 ، کیتین، کیتیناز، پروتئاز، صنایع شیالتیMonascus spp: کلیدی کلمات

 مقدمه

 در ،باشد. بدین منظور میبه آن ترین آسیب  از طبیعت با کم بشر در توسعه پایدار، استفاده بهینه های امروز ترین دغدغه از مهم

به  ،ها وری شده است. میکروارگانیسماهای نوین به ویژه زیست و نانو فن وریاجهت دستیابی به توسعه سبز دست به دامان فن

 به طبیعت که در تجزیه و بازگشت مواد ترین عامل در چرخه حیات هستند یکی از مهم، وریاعنوان پایه و اساس زیست فن

توسعه صنایع شیالتی نقش بسیار مهمی خواهد داشت. با  های نوین در وریا. کاربرد راهکارهای فننمایند نقش حیاتی ایفا می

طول مرز آبی کشور کند.  توجه به تغییرات آب و هوای جهان و مشکل آب شیرین، توسعه صنایع شیالتی بسیار اهمیت پیدا می

. کیلومتر است1۰۱۱کیلومتر و بدون احتساب جزایر در حدود  11۱۱با احتساب جزایر در حدود و دریای عمان  فارس با خلیج

. لذا ای و کارآفرینی به این سمت سوق داده شود های توسعه فرصتهای نابی را ایجاد کرده است که  این امکان بالقوه فرصت

وری دریایی اهای نوین از جمله زیست فن وریاواهد بود. فنقوه خبالفعل کردن امکانات بال ،این حوزه تمرکز بر علوم کاربردی در

 باشد. بسوی توسعه پایدار میای  دریچه

ها برای  گردد، وقتی پیشینیان از میکروارگانیسم آن به هزاران سال پیش برمی مبداًکه وری، علمی است ازیست فن

فصل جدیدی در  ،یهای مدرن مهندسی زیست ابداع روشکردند. امروزه، گرچه با  تهیه، حفظ و نگهداری موادغذایی استفاده می

های سنتی و  ها به عنوان بنیاد این علم کمرنگ نشده، بلکه با تالقی روش ارگانیسمرواین علم گشوده شده، اما نه تنها نقش میک

 های بشر در جهت توسعه پایدار گشوده شده است.  ای روشن بسوی دلنگرانی مدرن دریچه
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یا به اصطالح کپک متعلق به خانواده  (ای قارچ رشتهها ) از سلسله قارچ Monascus میکروارگانیسم جنس

Monascaceae  رده Eurotialesراسته ، Ascomycetes   هشاخو Ascomycota گرچه این کپک بیش از هزاران  باشد می .

 111۰شده، اما در سال  استفاده میسال پیش در آسیای جنوب شرقی به خصوص چین و ژاپن برای تولید محصوالت تخمیری 

جنس  از. ( Young, 1930 ) شدآلوده جداسازی و نامگذاری  از غالت ،Van Tieghemدر اروپا توسط محققی به نام 

Monascus  های  گونه آن به نام ۰گونه شناسایی شده است که  2۰حدودM. ruber, M. purpureus, M. pilosus, M. 

floridanus ، سم از محیط و منابع مختلف از جمله خاک، محصوالت این میکرو ارگانی تر مورد استفاده است. در صنعت بیش

 Monascusمحصول تخمیری تولید شده توسط این کپک  و...جداسازی و شناسایی شده است.لبنی، تولیدات تخمیری آبزیان 

fermented product   یا به اختصارMFP باشد.  مفید می مواد زیستیشود. این محصول محتوی تعداد بسیاری از  نامیده می

 باشد ای، قرمز و مشکی می با طیف وسیعی از زرد، نارنجی، بنفش، قهوه یرنگ مواد  هاترین این زیست مواد از شاخص

(Vendruscolo et al., 2015). آمیزی پارچه،  این مواد رنگی طبیعی در کنار کاربردشان به عنوان جوهر در پرینتر و رنگ

و همچنین پرندگان  مواد آرایشی و صنعت دارو، به منظور بهبود رنگ محصوالت گوشتی از جمله محصوالت شیالتی و

خاصیت رنگی این مواد خاصیت دارویی از جمله ضد سرطانی و همچنین خاصیت . عالوه بر شود استفاده میمحصوالت لبنی 

 .sppهای ثانویه تولید شده توسط  ترین متابولیت از شاخصگرچه ماده رنگی ها نیز گزارش شده است.  میکروبی آن

Monascus در نیز دارند یارزشمند دیگری که خاصیت زیست دارویهای  متابولیت است، اماMFP  شناسایی شده است

 باشد. های ثانویه تولیدی آن موضوع جذابی برای محققین می به همین دلیل تحقیق بر روی این کپک و متابولیت (. 1)جدول 

 MFPهای ثانویه استخراج شده از  عدادی از متابولیت. 1جدول 

 منبع زیست دارویی اثر های ثانویه متابولیت

Monacolins (Statins)  تنظیم چربی خون، درمان پوکی استخوان و

 تنظیم بیماری فراموشی )آلزایمر(

)Ajdari, 2014 ; Borden, 2010; Cho 

2010; Lee et al., 2008) 

Pigments التهابضد  ضد سرطان و (2008Hong,)

Citrininضد میکروبی (2010Ferdes,)

Dihydromonacolinsاکسیدان آنتی (Dhale et al., 2007 )

Dimerumic acidاکسیدان آنتی Shi and Pan, 2011) )

 

 های آن در صنایع شیالتی فرآورده و  spp. Monascusبر تحقیقات انجام شده درزمینه کاربرد مروری پیش رو مقاله  
 باشد. می

  MFPکاربرد مواد رنگی 

 Monascus spp، های  قابلیت تولید حداقل شش متابولیت ثانویه رنگی به نام( monascin (C21H26O5    و 

23H30O5) (C ankaflavin به رنگ زرد، monascorubrin (C23H26O5) و  rubropunctatin (C21H22O5) به رنگ

حال حاضر بیش  در به رنگ قرمز. rubropuntamine (C21H23NO)  و  monascorubramine (C23H27NO4)نارنجی،

استفاده از این  ثبت شده که پیرامون Monascusپتنت در ژاپن، آمریکا، فرانسه و آلمان در خصوص تولید ماده رنگی  0۱از 

تن در سال  1۱۱ر ژاپن از . مصرف سرانه این مواد رنگی د)Vendruscolo, 2016 ) مواد رنگی در صنایع غذایی می باشد

اد رنگی در . امروزه از این مو( Dufossé, 2009) میلیون دالر بوده است 0/1به ارزش  188۱تن در پایان سال  0۱۱به  1811

سس ماهی و سس  ،Yin et al),.2005) سوسیس و همبرگر( و محصوالت دریایی مثل خمیر ماهیفراوری صنایع گوشتی )
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مواد نگه ها به جای  آناز شود. یکی از مصارف مورد توجه این مواد رنگی در صنایع غذایی استفاده  گوجه فرنگی استفاده می

نیتریت و نیترات سدیم و پتاسیم در محصوالت فرآوری شده گوشتی به باشد.  می (-NO2و  -NO3 )نیتراتی ترکیبات دارنده 

هوازی  های بی تثبیت کننده رنگ گوشت، جلوگیری کننده از رشد و فساد محصول در مقابل بعضی از میکرواروگانیسمعنوان 

تحقیقات اخیر  شوند. تاثیر در بهبود رنگ و مزه محصول استفاده می مثل کلستریدیوم بوتولینوم، تاخیر در فرآیند اکسید شدن،

زایی به نام  به عنوان آمین ثانویه به صورت مواد سرطان -NO2 در واقع. باشد میاثرات سرطانی ترکیبات نیتراتی حاکی از 

به جای ترکیبات نیتراتی در  MFPهای طبیعی مثل  کند. به همین دلیل تحقیقات برای جایگزینی رنگ مینیتروزآمین عمل 

  .(,Yu et al., 20152014F.Mamucod and  I.Dizon ;) محصوالت گوشتی بسیار مورد توجه جهانی فرار گرفته است

 

  میکروبی آنزیم آنتیتولید 

های  در جهت استفاده از روش یهای این روزها توافق جهانی در توسعه کشاورزی به سمت تدوین سیاست گذاری

سوق ترین آسیب به خاک و آب  یا به اصطالح سبز با حداقل وابستگی به دفع آفات شیمیایی در کنار کم دوست دار طبیعت و

شته کاهش بیماری گیاهان از سالیان گذاگر چه، مواد شیمیایی ضد قارچ برای . ( Liang et al., 2006) داده شده است

زا اثبات  شده است، اما مضرات آن برای محیط زیست و سالمت انسان و همچنین افزایش مقاومت عامل بیماری استفاده می

در صدر توجه تحقیقات کشاورزی قرار  تر موضوعی است که در حال حاضر سالم های جایگزین به همین دلیل روش شده است.

های تولیدی  ها یا فرآورده وری، اعم از کاربرد میکروارگانیسماگرفته است. در این راستا کنترل بیولوژیکی با استفاده از زیست فن

ای  شایستهجایگزین  رسد می به نظربا توجه به عواقب جانبی کمتر این روش، ان های گیاه ها در جهت جلوگیری از بیماری آن

 Wang et)درجهت توسعه پایدار کشاورزی باشد تواند راه حل مهمی  بطوریکه کاربرد این روش می ؛باشدبرای مواد شیمیایی 

al., 2002) . 

پوستان و  یکی از ترکیبات مشترک در اسکلت حشرات، سخت ،N-acetyl-D-glucosamine (Glc-NAc) کیتین،

 ،ای ها هستند که قادرند در طی فرآیند تجزیه گروهی از آنزیم هاکیتیناز .(Nicol, 1991) باشد ها می کپک یسلول ی دیواره

ها که  ها مثل کپک بعضی از میکروارگانیسمها توسط  ی با وزن کمتر تبدیل کنند. این آنزیمیها کیتین را مستقیما به مولکول

های تولید  . میکروارگانیسمشوند تولید می هستند،کیتین فاقد ها که خود  ای از باکتری خود دارای کیتین هستند و یا حتی پاره

های زیستی و همچنین دیگر  کش ها و کپک کش به عنوان حشرهالیتیک های کیتینو آنریم ها و یا کننده کیتینوالیتیک

 پوستان دریایی اعم از میگو و خرچنگ در سخت ضایعات کیتینیباشند.  وری مطرح میاکاربردهای تولیدات بر پایه زیست فن

ساخت غذای ارزان قیمت دریایی استفاده  شود. به جز درصد کمی از این ضایعات که برای % کل محصول را شامل می1۱تا  0۱

توانند مواد اولیه  اما این ضایعات می. (Wang et al., 2011)د نم این ضایعات عمال کاربردی ندارقسمت اعظ ،شود می

 .(Zhao et al., 2010) باشند وریازیست فن های ارزشمندی برای تولید مواد ثانویه با استفاده از روش

 تولیدی از ضایعات میگو و خرچنگفعالیت ضد میکروبی فرآورده 

در تحقیقی که با استفاده از پودر ضایعات میگو و خرچنگ )به عنوان اولین گزارش(  2۱۱2در سال  ونگ و همکاران

تولیدی از این میکرو خاصیت ضد قارچی مواد استفاده کردند،  Monascusهای مختلف  به عنوان منبع کربن جهت رشد گونه

ضد قارچی بر علیه  فعالیت (Submerged)نشان دادند. این گروه، با استفاده از روش کشت تخمیری مایع ارگانیسم را 

Fusarium axysporum تولیدات تخمیری پنج گونه از کپک MonascusشاملM. purpureus CCRC31499, M. 

purpureus CCRC32966,،M. purpureus CCRC31530, M. ruber CCRC31535 ، M. pilosus 

CCRC31527 که اضافه کردن پودر ضایعات میگو و خرچنگبررسی قرار دادند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد مورد، 

. همچنین مشخص شد که دهد پک بیمایزای فوزاریوم افزایش میفعالیت ضد قارچی فرآورده حاصل از تخمیر را بر علیه ک
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% پودر ضایعات میگو و خرچنگ 1تولید شده  در محیط کشت حاوی  ، M. purpureus CCRC31499ازفرآورده حاصل 

شد، اما  ثابت  pH= 8-6در  M. purpureus CCRC31499خاصیت ضد قارچی تولیدات خام . قارچی داردترین اثر ضد  بیش

دقیقه کامال غیر فعال شد. تولید اسپور کپک فوزاریوم و رشد آن کامال در حضور  0به مدت  درجه سلسیوس 1۱۱در دمای 

 M. purpureusرشد در این پژوهش مشاهده شد که غیر فعال شد.  M. purpureus CCRC31499فرآورده تولیدی 

CCRC31499  در محیط کشت حاوی ضایعات میگو و خرچنگ عالوه بر افزایش خاصیت ضد میکروبی، کیتینولیتیک و

 ,Wang) گردد میباعث افزایش تولید اسپور این میکرو ارگانیسم نیز  تولید شده از این میکرو ارگانیسمفرآورده  ،پروتئولیتیک

2002).  

 خاصیت ضد میکروبی آنزیم کیتیناز

 .M، آنزیم کیتیناز با خاصیت ضد میکروبی از فراورده تولید شده 2۱۱2در سال  ، ونگ و همکاراندر ادامه تحقیقات

purpureus CCRC31499  وزن  خالص سازی و شناسایی کردند. ،استخراج ،حاوی ضایعات میگو و خرچنگدر محیط

درجه  ۰۱، دمای  pH=7در . بهترین فعالیت آنزیم گزارش شد ۰/0 آن یکو نقطه ایزوالکتر 11۱۱۱حدود  مولکولی این آنزیم

غیر فعال گردید. فعال شد و با یون جیوه  ن یبا یون آم . فعالیت آنزیم کیتینازشد گزارش pH= 6-8در  آن و پایداری

و خاصیت ضد میکروبی بر علیه باکتری و  پروتئینخنثی، تجزیه  pHخصوصیات  ویژه این آنزیم شامل وزن مولکولی باال، 

   M. purpureusگیاهان گزارش شد. این اولین گزارش از استخراج آنزیم کیتیناز از فرآورده تخمیری  های بیماریزای کپک

 .( Wang et al., 2002) ه استبود

 

 استخراج آنزیم پروتئاز 

سازی و شناسایی آنزیم پروتئاز از  تایوان، استخراج، خالص Da-Yehاوری صنعتی دانشگاه دنبال تحقیقات گروه فنه ب

انجام  2۱۱0پودر ضایعات میگو و خرچنگ در سال  در محیط کشت حاوی M. purpureus CCRC31499فرآورده تخمیری 

، درجه pH. بهترین بیان شد  8/7با نقطه ایزوالکتریک  ۰۱۱۱۱وزن مولکولی آنزیم استخراج شده  پژوهشدر این گرفت. 

 ,Liang) درجه گزارش گردید ۰۱و دمای  pH=5-9درجه و  ۰۱، دمای pH=7-9حرارت تولیدی و پایداری آن به ترتیب 

2006 ).  
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Abstract 

One of the problems of sustainable development in the food industry, including fishery 

products, is the healthy disposal of waste from these industries. Application such waste 

disposal as a food culture medium for the growth and development of useful microorganisms 

and their conversion into useful substances, called green disposal method. There is a plenty of 

research that showed fungus Monascus spp grew on a media consists shrimp and crab waste 

powder. Monascus spp is an industrial application in the food and pharmaceutical industry 

that has been used in China for the production of fermentation products since a thousand 

years ago. This fungus has a potential to grow up on a culture medium containing carbon 

sources and produce various metabolites. Metabolites which produced by this fungus are 

widely used in the food and pharmaceutical industries. This paper addresses the research 

published on the role of Monascus spp and its metabolites in the fisheries industry. 

Keywords: Monascus spp, Chitin, Chitinase, Protease, Fisheries industry 
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 Tetraselmis chuiiبر رشد ریز جلبک  ورودی به خور گورسوزان تاثیر آلودگی فاضالب
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 چکیده 

 تصفیه فرایند جایگزین عنوان به دنتوان می ها ریزجلبک .فسفراست و نیتروژن مغذی، مواد از باالیی بسیار مقادیر شامل فاضالب

 شهری فاضالب غلظت بهترین تعییناز تحقیق حاضر    هدف. دنشو کارگرفته به ازآنها مغذی مواد منظورحذف به فاضالب ثانویه

در آزمایشگاه . بود داشت خواهد را آلودگی کاهشجذب مواد مغذی و  بیشترین که Tetraselmis chuii ریزجلبک رشد در

از آغاز آزمایش توسط دستگاه اول، سوم، ششم، دوازدهم و چهاردهم پس در روزهای  T.chuiiک جلبمیزان رشد ریز

 به رو روندیطول آزمایش  در ریزجلبکرشد این  نتایج نشان داد که .شد بررسینانومتر  086وفتومتری با طول موج راسپکت

% f2  +06کشت% محیط 06)محیط کشت متشکل از  5افزایش داشت. تکثیر سریع و افزایش رشد این جلبک در تیمار 

و  f2 محیط کشت% 06+حاوی ) 0که بیشترین جذب فسفات و نیترات در تیمار فاضالب شهری( مشاهده و ثبت شد، در صورتی

 6/ 55،  0 ماریجلبک در ت زیر نیچرب اشباع در ا دیاس ریمقاد نیشتریب .به دست آمد (محیط کشت فاضالب شهری 06%

، به 0 ماریدر ت یوندیو چند پ یوندیاشباع تک پ ریچرب غ دیمقدار اس نیشتریاست که،  ب یدر حال نای شد مشاهده ±25/56

تواند به طور موثر و می T.chuiiتوان نتیجه گرفت که ریزجلبک بنابراین میباشد.  می 51/25± 08/6 و  55/01±11/6 بیترت

استفاده قرار گیرد، چون که بیشترین میزان نیترات و کارآمدی جهت حذف ترکیبات نیترات و فسفات از  فاضالب شهری مورد 

-برای بهره برداری از این ریزجلبک برای مصارف دیگر همچون غذای زنده در آبزی .نمایدفسفات را از محیط جذب و حذف می

 یدارا راشباع،یچرب غ یدهایاس یغنا لیبه دل% فاضالب شهری، f2  +06درصد محیط کشت  06پروری محیط کشت حاوی 

 خواهد بود.  یپرور یصنعت آبز یبرا ییباال ییارزش غذا

 چرب یدهایاسنیترات،  رشد، فسفات، ،T. chuii  : فاضالب، ریزجلبککلمات کلیدی

 قدمه م

 درشرایط. است فسفر و نیتروژن ازجمله مغذی مواد از باالیی بسیار مقادیر شامل است، ها آالینده عمده و بارز نمونه که فاضالب

 شناخته فرایند یک در که شود می آبی های اکوسیستم از وری  بهره شدن  محدود باعث مغذی مواد این از کم غلظت طبیعی،

و گیاهان ماکروفیت و  سیانوباکتریها ها، جلبک یعنی اولیه تولیدکنندگان بیوماس افزایش باعث اتروفیکاسیون پدیده به شده

فیتو  های ماهی برخی از وها زئوپالنکتون اولیه که همان کنندگان مصرفجمعیت  آن تکثیر و ادامه در و شوند میآوندی 

 از بسیاری (.Wang et al., 2000; Dalrymple et al., 2013; Mallick., 2002) یابدافزایش می خوار گیاهخوار و پالنکتون

 مستقر فسفر و نیتروژن از غنی محیط در سریعاً و مقاومند ها  فاضالب در موجود های آلودگی بهنسبت  جلبکی، های گونه
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 نشان این و گردند فاضالب فسفر و نیتروژن حذف موجب توانند می و تکثیر خود رشد جهت مواد این از استفاده با و شوند می

 از مغذی مواد حذف منظور به فاضالب ثانویه تصفیه فرایند جایگزین عنوان به تواند می ها ریزجلبک پرورش سیستم که دهد می

های  ، و همچنین پسابشدن صنعتی و اقتصادی توسعهاز  ناشی هایی آلودگی (.Sayadi et al., 2011) شود کارگرفته به آنها

در بیشتر  دنشو می آبی هایاکوسیستم حیاتی چرخه وارد کهکشاورزی  بخشغنی از مواد مغذی و کودهای شیمیایی و آلی 

با ایجاد اختالل در توازن زیتوده پالنکتون های گیاهی و جانوری و مصرف  مواقع سبب شکوفایی یا بلوم پالنکتونی شده و

و گاز کربنیک محلول در آب به خصوص در روزهای اکسیژن سطوح باالتر زنجیره غذایی و نتیجتا عدم توازن بین کنندگان 

و نیاز  ،رسدبه حد اقل می ابری و ساعات پایانی شب که در اثر عدم انجام فرایند فوتوسنتز میزان اکسیژن محلول در آب

 اکسیژن و استرس ناشی از کاهش تدریجیر جانوری برای تنفس فرقی ننموده و گاها در اثدات زنده گیاهی و واکسیژنی موج

شود، که عالوه بر از بین ماهی و سایر آبزیان میتلفات گردد سبب بروز گاز کربنیک احتیاج به اکسیژن بیشتر هم میافزایش 

 .(Lavajo et al., 2015) نیز در پی خواهد داشت ،محیطی زیست مخرب اثرات ین تولیدی ماهی و سایر آبزیانرفتن پروتئ

 طبیعت در آبها طبیعی تخریب به منجر اصلیامل ع عنوان به)به خصوص ازت و فسفر(  مغذی مواد حاوی شهریهای فاضالب

 درتوان را می هاجلبک بر فاضالب اثر موارد. شوند تصفیهو ورود به منابع آبی طبیعی  تخلیه از قبل باید اند کهشناخته شده

باال بردن نیاز اکسیژن تنفسی ذیتوده جانوری و گیاهی  ،اولیه شدهن مهارزیاد و تکثیر  رشد سرعت ،سلولی تقسیم و رشد فرایند

ها سبب تلفات و که گاها توام با ترشح سموم توسط برخی جلبک به خصوص در شب و تاریکی و مقارن با اوج شکوفایی جلبکی

جلوگیری از نفوذ نور خورشید به الیه های پایین تر آب و  هاگردد را بر شمرد. متعاقب این پدیدهمرگ دسته جمعی ماهیان می

فسفر و کربن از  تروژن،ین تیتثب ها و کاهش کدورت آب را به دنبال خواهد داشت.و مرگ تدریجی آلگنتیجتا کاهش فتوسنتز 

تحت  زجلبکهایر ییرشد و ارزش غذا ((Moreno-Garrido et al., 2008 ها است زجلبکیر یو ذات یعینقشهای طب نیمهمتر

از  تروژنی(. نSeyfabadi et al., 2011قرار دارد ) ییایمیکوشیزیف طیهمانند غلظت مواد مغذی و شرا یعوامل مختلف ریتأث

و  کینوکلئ دیاس نه،یآم دهاییهمانند: اس یباتیترک دیرا در رشد و تول یاست که نقش مهم ازیموردن یمواد مغذ نیمهمتر

به همراه  زجلبکیر ییایمیوشیب تیرشد و وضع زانیرا در م یراتییتغ تروژنیدر غلظت ن رییتغ نیکند. بنابرا یم فایا لیکلروف

کمبود  طیدهند. به طور مثال در شرا ینشان م تروژنیمختلف ن لظتهایرا به غ یمتفاوت یکیولوژیزیپاسخهای ف زجلبکهایدارد. ر

 ابدی یکاهش م نهایپروتئ زانیکرده و م دای؛ تجمع پ دهایساکار یو پل هایاز کربن همانند چرب یغن باتیترک تروژنین

(Griffiths, 2012) .دریایی آلودگی ارزیابی برای زیستی شاخص عنوان به و فاضالب دربرابر مقاومت بیشترین ریزجلبک 

 تصفیه برای ها  فیتوپالنکتون از  .کنند تصفیه را وصنعتی کشاورزی انسانی، فاضالب دنمیتوان یجلبکتصفیه  های سیستم. است

 (.Abdel-Raouf et al., 2012) بهره برد ثانویه تصفیه سیستم یک عنوان به غذایی مواد فرآوری های  کارخانه فاضالب

 موجود در سنگین فلزاتو حذف  جذب قادر به ،کربن و فسفر ،نیتروژن مانند مغذی مواد عالوه بر توانایی جذب ها ریزجلبک

 متحرک و دریاییتاژکدار  فیتوپالنکتون یک T.chuii ریزجلبک (.Munoz and Guieysse, 2006) باشندمینیز  فاضالب

 نیازمند ها ریزجلبک (.Brown, 1991) میشود انجام است شده خارج آن قدامی بخش از که تاژک 0 توسط آن حرکت که است

 ,Olaizola and Huntley) دارند Micotrophic  اتوتروفی درشرایط فاضالب درتصفیه مهمی نقش و هستند معدنی مواد به

 ریز نقشمطالعه  به میتوان ها ریزجلبک توسط فاضالب فسفات و نیترات  حذف قابلیت روی بر شده انجام ازمطالعات .(2003

چرب موجود  یدهایتوان به اس یها م زجلبکیر گریاز خواص د. کرد اشاره فاضالب تصفیه در  Spirollina platensis جلبک

 یاز انواع ضرور یبرخ دیهاست که بدن انسان قادر به تول یدهنده چرب لیتشک یچرب از اجزا یدهایدر آن ها اشاره کرد . اس

 ای 5(. دو نوع از امگاLi et al.,) 2011انداز آن جمله  0و امگا  5گردد که امگا  نیتام ییماده غذا قیاز طر دیلذا با ستیآن ن

5- n  دیاس کی: دوکوزاهگزنوئ1وجود دارد (DHAو ا )دیاس کیکوزاپنتانوئی (EPAکه هر دو آن ها ب ،)ییایدر یدر غذاها شتری 
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در   یکننده انرژ رهیبه عنوان منبع ذخ دها،یسریگل ی، مثل تر یعیطب یها ی. چرب( Guipu et al., 2011شوند) یم افتی

به عالوه   ،یسلول یدر غشا ینقش ساختار  یقطب یدهایپیو ل دهایپیکولیگل دها،یپیمثل فسفول ییها یسلول ها هستند. و چرب

 یاز گونه ها یکی سیجلبک تتراسلم زیر(. Thompson,1996. )کنند یم فایدر سلول نقش ا یو انتقال انرژ  یانجیبه عنوان م

به شمار  دیاس کیپنتانوئ کوزایا ژهیبو PUFAs یچرب چنداشباع یدهایهاست که به عنوان منبع مطلوب از اس کروجلبکیم

 زیر نیکه ا لیدل نیباالست به ا 5امگا  ای یچرب چنداشباع یدهایاز اس یادیز ریدر سنتز و تجمع مقاد شانییرود و توانا یم

 Meseck) ردیگ یمورد استفاده قرار م اریبس یپرور یشوند در صنعت آبز یباارزش محسوب م ییجلبک ها به عنوان منبع غذا

et al., 2005; Zaki and Saad, 2010 .)ییازمواد غذا یدرفاضالب های غن زجلبکیر نینشان داده شدکه، ا قیتحق نیدرا 

 زی(. مطالعه حاضر، نقش ر1516و همکاران  یچنگان) باشد یمناسب م هیثانو هیبرای تصف ینیگزیو به عنوان جا کند یرشد م

عناصر در  نیا ریبه خور گورسوزان و تاث یاز فاضالب ورود یو فسفات ناش تراتین یها ندهیآالدر حذف  سیجلبک تتراسلم

 متمرکز شده است. زجلبکیر نیچرب ا یدهایاس باتیترک ریمقاد

 ها مواد و روش

 دریای فارس و خلیج اکولوژی پژوهشکده جلبک کشت آزمایشگاه از T.chuii  میکروجلبک استوکبرای انجام این تحقیق ابتدا 

ب هم از فاضالب شهری خور نمونه فاضال .آزمایشگاه دانشگاه هرمزگان منتقل گردید به و تهیه، بندرعباس در واقع عمان

سریعا برای سنجش میزان اولیه فسفات و نیترات به آزمایشگاه مقداری از آن و  گورسوزان واقع در بندرعباس تهیه گردید،

فاضالب شهری قبل از اضافه شدن به محیط کشت توسط صافی تصفیه و  سپس جهت  محیط زیست بندرعباس منتقل گردید.

 لوازم به همراه و شده وکالوات نیز میکروجلبک کشت برای نیاز مورد ظروفی و لوازم ز آلودگی احتمالی اتوکالو شد.جلوگیری ا

 کمی با f2 کشت محیط از ، T. chuiiمیکروجلبک کشت برای. شوند ضدعفونی کامال قرارداده تا  UVاشعه معرض در کشت

به منظور هم در پایان هر هفته  (Sub-sampling) و فرآیند زیرنمونه گیری، شد استفاده مقطر آب و ، فاضالب شهریتغییرات

نمونه گیری  زیر فرآیند بار چند ماه یک طی در جلوگیری از آلودگی آن انجام گردید.و  و تکثیر ریزجلبکبررسی چگونگی رشد 

حاوی ترکیب های تیمار آزمایشی  0برای این آزمایش  .پذیرفت صورتریزجلبک وجود حجم کافی  اطمینان از جهت حصول

محیط کشت  و یکی از  f2محیط کشت شامل )یکی از  شاهدنمونه  دوو و فاضالب شهری  f2مختلف از غلظت محیط کشت 

 :  عبارتند ازتیمارهای مورد آزمایش در نظر گرفته شد.  (فاضالب شهری

  f2درصد محیط کشت  166: 1تیمار 

 محیط کشت فاضالب شهری  درصد 166: 2تیمار 

 درصد محیط کشت فاضالب شهری 86و  f2درصد محیط کشت  26: 5تیمار

 محیط کشت فاضالب شهریدرصد  06و  f2 درصد محیط کشت06 :0تیمار

 درصد محیط کشت فاضالب شهری 06و  f2درصد محیط کشت  06: 5تیمار

 درصد محیط کشت فاضالب شهری 26و  f2 درصد محیط کشت 86: 0تیمار 
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با استفاده از دستگاه  آزمایش شروعاز پس  چهارهم، دوازدهم و ششم ، سوم، اولدر روزهای  T.chuii میکروجلبک میزان رشد

نیترات و فسفات هم با دستگاه اسپکتروفتومتری)طول مقادیر  نانومتر اندازه گیری شد. 086اسپکتروفتومتری با طول موج 

 .گردیدنانومتر برای فسفات( اندازه گیری  016نانومتر برای نیترات و  226موج

 :یچرب نمونه های جلبک دهاییاس یبررس 

به هرکدام از آنها پنج  خته،یای دربدار مخصوص ر شهیدر لوله های ش ینمونه جلبک 65/6چرب، ابتدا   دهاییاس یبررس برای

 یلیم1/6(  2:5) ی)حاوی چرب حل شده / متانول/ تولوئن )با نسبت حجم یمحلول استاندارد داخل تریلیلیمحلول  م تریل یلیم

مخلوط  تریل یلی. سپس پنج مدیاضافه گرد )N-،22:2 0) زواکتانیحل شده در ا یچرب ی)حاو یمحلول استاندارد داخل تریل

اضافه شد. درب ظروف محکم  ونیکاسیفی(  به عنوان عامل استر 26:1ی/ متانول )با نسبت حجمدیکلرا لیشده است هیتازه ته

تکان  کباری قهیساعت جوشانده شدند و هر ده دق کیبه مدت  گرادیدرجه سانت 166 یبسته و مواد مخلوط شدند و در حمام آب

هگزان اضافه  تریل یلیشده و پنج م ریآب دو بار تقط تریل یلیپنج م کیلوله ها سرد شدند به هر  نکهیداده شدند. بعد از ا

از  تید و در نهامنتقل شدن دیبه لوله های جد ییشده و فاز باال وژیفیسانتر 5666gبا دور  قهی. لوله ها به مدّت پنج دقدیگرد

 تریل یلیدرجه م 55شکل انتقال داده شدند و توسط روتاتور در دمای  یو به بالن های گالب رییآبگ میسولفات سد لتریف قیطر

 ظیگراد تغلیشدند. سانت ینگهدار زریدر فر قیانتقال داده شدند و تا زمان تزر یهای کوچک شهیحل شدند و به ش زواکتانیا

 یانیپا یگراد و دما یدرجه سانت 166شروع  ی، دماAgilcnt j8wDB  ، نام ستونAgilent 7890A )مدل دستگاهدندیگرد

چرب  دهاییچرب نسبت به کل اس دیدرصد هر اس تی(،  در نهاقهیگراد بر دق یدرجه سانت 5گراد و سرعت  یدرجه سانت 226

 .( (Lepage and Roy., 2984چرب به دست آمد  دیهای هر اس یمنحن ریسطح ز رییهر نمونه با اندازه گ

و معنی داری داده ها هم با استفاده از نرم  انجام شد Excelبا استفاده از نرم افزار  داده ها و رسم نمودار مربوطه جدولتهیه 

 محاسبه شد. SPSS افزار

 و بحث نتایج

روند افزایشی داشته است و این روند با   T.chuiiدهد که در طول آزمایش رشد ریزجلبک نشان می 1در شکل نتایج ارائه شده 

 شهریفاضالب  در صد 166 )تیماری که محیط کشت آن 2 درتیمار ریزجلبکاین  رشدافزایش زمان سیر تصاعدی داشت. 

در تیمارهای متشکل از نسبت  اکثر بود.از روز سوم تا روز چهاردهم روند افزایشی داشت و این مقدار در روز دوازدهم حد بود(

 از روز سوم تا پایان آزمایش( % فاضالب06محیط کشت + %06 )شامل 5 تیمار ،و فاضالب شهری f2محیط کشت های مختلف 

% محیط کشت + 06)شامل  0ولی بیشترین جذب فسفات و نیترات در تیمار  ،را داشت T.chuiiجلبک  و تراکم بیشترین رشد

در جذب و  T.chuiiاین موضوع داللت بر نقش فعال ریزجلبک  (.1، جدول 1% فاضالب( اندازه گیری و ثبت شد )شکل 06

با توجه به روزهای نیز فسفات و نیترات بین تیمارها جذب میانگین رشد، باشد. حذف نیترات و فسفات موجود در فاضالب می

انجام دادند به این  2611و همکاران در تحقیقی که در سال  Sayadi (.p<0.05)معنی داری را نشان دادند  تفاوت مختلف

 میکروجلبک ها هم جهت و به موازات افزایش غلظت نیترات و فسفات در محیط کشت است.  که افزایش رشد رسیدند نتیجه
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 روز از شروع کشت 10در محیط کشت فاضالب شهری در طی  T.chii ریزجلبک رشد  :1شکل 

 

و   Afshari. نیترات و فسفات به دست آمدگرم/لیتر  05/6بیشترین نرخ رشد در غلظت نتایج تحقیقات آنها نشان داد که 

توانایی میکروجلبک  رسیدند کهبه این نتیجه انجام دادند،  2612در سال ای که با ارائه نتایج مطالعهنیز همکاران 

Tetraselmis suecia در طی روزهای موجود در فاضالب شهری کاهش دهنده مقادیر نیترات و فسفات  به عنوان عامل

و   Chlorella vulgarisبا دو نوع ریز جلبک 2615در سال  Kshirsagrدر تحقیقی که است. متفاوت مختلف 

Scenedesmus  و 1/88موجود در فاضالب شهری انجام داد نتیجه گرفت که به ترتیب مقدار برای جذب و حذف نیترات %

و همکاران در سال  Mousaviتحقیقات . ریزجلبک حذف شدنداین دو توسط  فاضالب شهریدر محیط موجود % نیترات  5/86

ط آبی دارد. حذف نیترات رابطه مستقیمی با میزان حذف نیتروژن در محینشان داد که، افزایش غلظت و تراکم سلولی  2661

حذف نیتریت و شدت و  آن بستگی داردو فعالیت متابولیکی  میزان تراکم سلولی به T. chuiiسلول های ریزجلبک  توسط

در  تیمار  T. chuiiریزجلبک بیشترین میزان رشد در مطالعه ما . یابدمیفسفات در این ریزجلبک با افزایش زمان افزایش 

% فاضالب مشاهده شد. اما بیشترین مقدار حذف نیتریت و فسفات در 06محیط کشت + %06 محلول حاویکشت داده شده در 

این امر نشان می دهد  بود به دست آمد.% فاضالب( 06% محیط کشت + 06) فاضالب شهری که دارای حجم بیشتری 0 تیمار

ایطی که محیط کشت مغذی به غیر از فاضالب و در شر هستند که فسفر و نیترات جز عناصر ضروری برای رشد ریزجلبک ها

اما از آنجایی که بیشترین عناصر موجود  .شهری وجود ندارد، ریزجلبک تمام عناصر ضروری خود را از فاضالب تامین می کند

 T. chuiiمیزان رشد ریزجلبک  نتیجتاد ندر فاضالب شهری نیترات و فسفات است و عناصر دیگر به میزان کافی وجود ندار

که، استفاده از  دهدمینسبت به تیمارهای دیگر تا حدودی کاهش یافته است. بنابراین نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان 

مد و موثر آبدون بهره برداری بهینه از آن، و فقط جهت حذف نیترات و فسفات از  فاضالب شهری روشی کار T.chuiiریزجلبک 
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ات را از محیط جذب خواهد کرد. اما برای بهره برداری از این ریزجلبک برای است، چرا که بیشترین میزان نیترات و فسف

بهترین محیط برای رشد  f2درصد محیط کشت  06+  شهری % فاضالب06 حاوی مصارف دیگر همچون تغذیه آبزیان تیمار

بیشتری توسط  فاضالبو  پسماندافزون منابع، منجر به تولید  افزایش جمعیت و مصرف روزامروزه است.  T. chuiiریزجلبک 

 مزیت آن را مهمترین که باشد می متعددی مزایای رایاد ها  فاضالب تصفیه به منظور ها ریزجلبک از استفادهلذا  است.بشر گردیده 

 ثانویه های  درفاضالب موجود مغذی مواد موثر چرخش باز در ها ریزجلبک توانایی و محیطی زیست خطرات ایجاد عدم توان می

 .T زجلبکیچرب ر دیغلظت های مختلف فاضالب بر محتوای اس ریمربوط به تأث جینتا (.Martinez et al., 2000) شمردبر 

chuii  چرب  دهاییاس  شیچرب اشباع و افزا دهاییاس زانیموجب کاهش  م 0 ماریدر ت تراتیغلظت ن شینشان داد که،  افزا

 25/56± 6/ 55،  0 ماریجلبک در ت زیر نیچرب اشباع در ا دیاس ریمقاد نیشتری( . ب2شود)جدول  یم راشباعیغ وندیبا چند پ

 بی، به ترت0 ماریدر ت یوندیو چند پ یوندیاشباع تک پ ریچرب غ دیمقدار اس نیشتریاست که،  ب یدر حال نای شد مشاهده

 طیمح) شاهد ماریبا ت سهیدر مقا 0 ماریچرب اشباع شده در ت یدهایاس ریباشد.  مقاد می 51/25± 08/6 و  11/6±55/01

 ریچرب غ یدهایرا نشان داد و اس یکم تر ریمقاد گرید یمارهایبا ت سهینداشته است اما در مقا یریچشمگ رییتغ (f/2 کشت

و  یباالتر ریمقاد مارهایت هیبق نیشاهد و همچن ماریبا ت سهیدر مقا 0 ماریهم در ت یوندیو چند پ یوندیاشباع تک پ

متفاوت  یپرورش طیجلبک ها بسته به گونه جلبک و شرا زیر ریبرای سا تراتیمناسب ن غلظت. را نشان داده است یریچشمگ

، و همکاران یلموالر، )  یلیم 2/6  (Pavlova viridis) سیریدیبرای جلبک پاولوا و تراتیاست.  به طور مثال غلظت مناسب ن

 )سی(، نانوکلروپس2611)اردق و همکاران، تریلگرم در  یلیم 700 (Chlorella minutissima) سماینوتی(، کلرال م2665

(Nannochloropsis sp. 150  کروموالریم 066تا(Hu et al., 2006)   گزارش شده است.  تعدادی از محققان گزارش

سنتز  شیمنجر به افزا جهیفتوسنتز و در نت ندیبهبود فرآ ل،یکلروف زانیم شیمنجربه افزا تروژنیداده اند که باال رفتن غلظت ن

(.  در 2611؛ اردق و همکاران،  2668)سولونکو و همکاران، شود  یتراکم م شیو افزا یسلول میتقس تایو نها یسلول نیپروتئ

نداشته  یمثبت ریتاث  T. chuii  زجلبکیرشد ر شیدر  افزا تری/لکروگرمیم 6628/6تا  تروژنیحاضر باال رفتن غلطت ن قیتحق

بر  ریتاث لیبه دل تروژنین یباال یباشد، که نرخ رشد در غلظت ها یم (Hu et al.,2006) جیمنطبق با نتا جینتا نیاست. ا

 کیکشت ، منجر به تحر طیدر مح تروژنین شیافزا یشد. از طرف سیرشد در نانوکلروپس یموجب کند N:P و C:N نسبت

 باتیترک نیشود که ا یم تیتریو ن ومیآمون دیرودکتاز در سلول و تول تیتریها همانند رودکتاز و ن میاز آنز یکسری تیفعال

در  رییاز محققان تغ یاری(. بس1115، )جفنر و همکارانگردد یبوده و باعث کاهش رشد در جلبک ها م یسلول ها سم یبرا

؛  2611و همکاران،  گمایرا گزارش کرده اند )ن تروژنیمختلف ن یها در واکنش به غلظت ها زجلبکیچرب ر یدهایاس یمحتوا

 زجلبکیکشت ر طیدر مح یفاضالب شهر تروژنیغلظت ن شیمطالعه حاضر هم نشان داد که افزا جی(. نتا2611پال و همکاران، 

T. chuii مختلف  یغلظت ها ریشد. تاث یوندیاشباع چند پ ریچرب غ یدهایاس شیچرب اشباع و افزا یدهایسبب کاهش اس

را به همراه دارد.  یمتفاوت جیمختلف اغلب نتا یهاو در گونه  دهیچیاساسا پ یتک سلول یلبک هاچرب ج یدهایبر اس تروژنین

% 06+ ی% فاضالب شهر06با  0 ماریت ،یمختلف فاضالب شهر یمارهایت نیحاضر، در ب قیبدست آمده از تحق جیبر اساس نتا

و فسفات در  تراتیجذب ن نیشتری: ب1:لیجلبک محسوب شود به دو دول نیا یبرا یمناسب نهیتواند گز یم f/2 کشت طیمح

 ماریت نیکه در ا DHA و EPA یوندیچرب اشباع چند پ یدهایاز اس ییباال ریمقاد لی: به دل2صورت گرفته است  ماریت نیا

فاضالب  یحذف آلودگنشان داده شده است.  و از دو جنبه   (DHA)80/5± 12/6و   (EPA) 50/5 ±61/6 ریمقاد نیشتریب

از  یپرور یباال  در صنعت آبز یا هیبا ارزش تغذ ییوجود مواد غذا لیبه دل زجلبکیر نیو در درجه دوم  استفاده از ا یشهر

 .برخوردار خواهد بود ییبسزا تیاهم
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 T. chuii جلبک روزه از شروع کشت  ریز 10: مقادیر فسفات و نیترات باقیمانده در هر محیط کشت پس از دوره 1جدول 
 (f2 محیط کشت :فاضالب شهری، م: )ف

 

 

 

 

 

 

 مختلف یمارهایدر ت T.chuii زجلبکیبرحسب وزن تر نمونه( ر دچربی)% اسدچربیاس باتی: ترک2جدول 

 اسیدچرب f/2% 166 فاضالب%166 % فاضالبf2 06 %f2+06%26%فاضالب+f2 86%06%فاضالب+f2 06%86%فاضالب+26

8.89±0.54 2.72±0.06
 

3.01±0.00
 

3.92±2.27 2.86±0.49
 

3.12±0.9
 

C14:0 

5.63±0.27
 

3.46±0.07
 

1.60±0.31
 

0 2.54±0.03
 

0.298±0.05 C15:0 

24.01±0.27
 

25.95±0.14 25.51±3.31
 

28.71±0.49
 25.99±0.3

2
 27.53±0.17

 
C16:0 

33.38±0.10
 

18.10±0.26
 

18.56±1.82
 

26.33±0.11
 32.22±0.4

6
 14.87±0.15

 
C18:0 

71.91±1.18 50.23±0.53 48.68±5.44 58.96±2.87 63.61±1.3 45.81±1.27 Σ SFA 

5.63±0.27 3.46±0.07 1.60±0.31 0 2.54±0.03 5.88±0.06 C16:1 

17.39±0.44
 

37.87±0.84
 

29.18±4.22 21.03±0.24
 15.66±0.4

1 
39.5±0.34

 
C18:1(n9) 

23.02±0.71 41.33±0.91 30.78±4.53 21.03±0.24 18.2±0.44 45.38±0.4 
Monounsaturated 

fatty acid 

8.03±0.34 15.49±0.29 18.34±1.19 17.35±0.09
 10.88±0.0

4 
6.25±0.23 

C18:2(n6) 

 

3.00±0.12
 

2.70±0.18
 

2.87±0.24 3.55±0.03 2.83±0.01 1.68±0.04
 

C18:3ω3 

0 0 0 0 0 0.41±0.01
 

C20:4(n6)ARA 

0.24±0.00
 

3.36±0.09 0 0 0.64±0.00 0.31±0.06 C20:5(n3)EPA 

0 3.76±0.12
 

0 0 0 1.51±0.02
 

C22:6(n3)DHA 

11.28±0.46 25.31±0.68 21.21±1.43 20.9±0.12 
14.35±0.4

3 
10.16±0.45

 Σ Polyunsaturated 

acid 

3.24±0.12 9.82±0.39 2.87±0.24
 

3.55±0.03 6.94±0.01 3.5±0.12 
Σ(n-3) 

 

8.03±0.34 15.49±0.29 18.34±1.19
 

17.35±0.09 
10.88±0.0

4 
6.78±0.02 

Σ(n-6) 

 

 فسفات)میکروگرم/لیتر( نیترات)میکروگرم/لیتر( محیط کشت

(1)تیمار f2 661/6  6612/6  

6668/6 (2شهری)تیمار فاضالب  6600/6  

6661/6 86ف/م26(5)تیمار   6688/6  

 0/0110 0/0020 06ف/م06(0)تیمار 

6625/6 06ف/م06(5)تیمار   6160/6  

6612/6 26ف/م86(0)تیمار   6655/6  
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The Effect of the Sewage Pollution entering Gursouzan Embayment on the 
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Abstract 

Sewage contains high levels of nutrients, nitrogen and phosphorus. The microalgae system 

can be used as a substitute for the secondary wastewater treatment process to remove nutrients 

from sewage. This study aimed to determine the best concentration of urban sewage on the 

growth of microalgae Tetraselmis chuii, which would result in the most reduction of nutrients 

and pollution. In laboratory the growth rate of T.chuii microalgae was evaluated on days 1, 3, 6, 

12, and 14 after the onset of the experiment by spectrophotometer with a wavelength of 680 

nm. The results showed that this microalgae had an increasing growth trend throughout the 

experiment. Rapid propagation and growth of this microalgae was observed and recorded in 

treatment 5 (consisting of 60% f2 culture medium + 40% urban sewage), but the highest 

amount of absorption and depletion of nitrate and phosphate was obtained in treatment 4 

(consisting of 60% urban sewage + 40% f2 culture medium  ( Therefore, it can be concluded 

that T. chuii microalgae can be effectively used for removal of nitrate and phosphate 

compounds from the urban sewage,  because it will absorb and remove most of these 

compounds from the environment. In order to utilize this micro-algae for other purposes such 

as live food in aquaculture, a culture medium consisting of 40% urban sewage + 60% of f2 

culture mixture is an ideal medium for the growth of T. chuii microalgae. 

 

Keywords: Sewage, Tetraselmis chuii, Microalgae, Growth phosphate, Nitrate, Absorption. 
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 در خلیج فارس Ellisellidaeخانواده ي )شالق دریا( از هارهعصاسیتوتوکسیک مقایسه فعالیت 
 

 1لیدا سلیمی،  1نشیال صفائیا، 2علیرضا احمدي، *1ملیکا قنبري نیکو 

 دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال ،فنون دریایی دانشکده علوم و ،گروه بیولوژی دریا  1
 ، دانشگاه الزهراء )س(گروه بیومدیکال2

* melika_nikoo@yahoo.com 

 

   هچکید

 ه روشهاااا بااامرجااااندرایاااح تققیااا  . نمایندمید نابول را مستقیم سلور ملی هستند که به طواسیتوتوکسیک عوترکیباااا  

 هاای گوناه  ها جماع آوری گردیاد   ، ایستگاه عرب ()واقع درخلیج فارس هنگام جزیره متری ۱0-۱5درعم    SCUBAغواصی

شناساایی شاد    Juceella juncea و  sp Ellisella.  دو گوناه  و Ellisellidae خاانواده  و Alcyonaria راساته  ازنارم  مرجان 

کشندگی ن مواز آزسیتوتوکسیک اص جهت سنجش خوه مایشگادر آزسپس  اسااتاراگ گردیااد  عصاااره متااانولی از دو گونااه  

Artemia salina   باه روشBrine Shrimp Cytotoxicity Bioassay مرجاان نارم دریاایی )شاالی دریاا(       ید دگرده ستفاا

تمیا رو آرکشندگی بر الا  ثردارای افیایی امناط  جغرو گونه ، ادهکنند که بسته به خانوتولید میای را ثانویهی متابولیتها

د حااوی  نا نامی توJuceella juncea و  sp Ellisella گوناه  دهد عصاره متانولی دو   همچنیح نتایج نشان میباشندسالینا می

 های آتی مورد استفاده قرار گیرند درآزمونباشند که ترکیبا  با ارزشی در جهت تولید داروهای سیتوتوکسیک 

 

 Ellisellidae  رس،خلیج فا، عصاره متانولی، جزیره هنگام ، مرجان نرم دریایی )شالی دریا(:  يکلیدت کلما
 

  مقدمه

اد یح مواهستند  ن سر جهااسردر ها انشیمیدن و یست شناسازتوجه رد یایی مودا  درموجوه از شدا ثانویه جدی هامتابولیت

سات ن، پوستارخان، تنامنرزوا، بریون، مرجا، یاییدرشقای  ، دریاییعروس ، یاییی درسفنجهاه از اعمدر یستی به طول زفعا

 اند کهکرده یایی ثابتن دربی مهرگا، یاییی درهابیح تمامی گونهاز (Bhakuni, 2005 ).ست ا هشدا ها جدتونیکیتن و پوستا

 Hooper, 2000). )د یستی ناشناخته هستناد زبیشتریح منبع مودارای 

در سواحل  ۱۷۹۱در سال  Rosenدریای عمان مربوط به تققیقا   های خلیج فارس ومورد مرجاناولیح تققی  در 

ساز خلیج فارس را شناسایی نمود های آبسنگجنس از مرجان۱5خلیج فارس و کشور امارا  متقده عربی کنونی بود  وی 

(Rozen, 1971) Thomson  و Simpson  د اولیح تققی  در مور ۱۷0۷سال Octocoralsگزارش نموده را درخلیج فارس-

دو گونه مرجان نرم در خلیج فارس  ۱۷05در سال Handerson و   Thomson & Simpson, 1909) )  Thomasاند

  ۱۱، شناسایی 200۷در سال van Ofwegen صمیمی نمیح و    (Thomson & Henderson, 1905)اند شناسایی نموده

 از ٪50  تقریبا(Samimi-Namin & van Ofwegen, 2009) ندادادهگونه ماتلف مرجان نرم را از ساحل ایران انجام 

 ۰0 حدود کنند؛تولید سم می Octocoralliaزیررده  ،Alcyonaria، رده  Cnidariaشاخه (Octocorals)های نرم مرجان

های دریایی گروه زا Octocorals  (Coll et al., 1982) هستند دارویی عصاره آنها مولکولهای بیواکتیو با پتانسیل از درصد

ملی اسیتوتوکسیک عو ترکیبا  بیولوژیک با فعالیت   (Tursch, 1976)دنشوبرای متابولیت ثانویه استفاده میکه د نباشمی

mailto:melika_nikoo@yahoo.com
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مل ایح عواکنند  میر مهارا تقسیم سلولی و ند ارثر میگذانوکلئیک ی سیدهاافعالیت و حل ماتلف سنتز اهستند که بر مر

ری از بسیازی، میتوی هاهکنندرمهاو  DNAی هاهمتصل شوند، هاه لکیله کنند، آهاهکنند  شال، هانتی متابولیتاز: آتند رعبا

 یح بالستیح و وکریستیح ، یحی ولکالوییدها، آیحرند مانند سیکلوسپواهمنابع طبیعی شناسایی شداز سیتوتوکسیک ی هادارو

Hanskell, 1995))  باشد  میهای سیتوتوکسیک هدف از ایح تققی  ایح است که آیا مرجان نرم )شالی دریا( دارای ویژگی

که  ،)شالی دریا( هستند های نرمجزایر ایرانی دارای پتانسیل باالیی از نظر بی مهرگان ثابت به خصوص مرجان سواحل و

با اوان ثانویه فری متابولیتها مرجان نرمهد که دمین نشا  تققیقا است  گرفتهها انجام کارهای تققیقاتی کمی بر روی آن

ب جنوی مد ر ومناط  بیح جزد در موجو هایمرجانی هاهرسی عصاربرای الیل خوبی بردکنند که تولید میدی را یاع زتنو

در کمی ر بسیا  نها تققیقا  آسی ترکیباربرو  هامرجاناز متابولیتها اگ ستارابطه با در رایح که ابا توجه به   ستان ایرا

منطقه از  هامرجانیح تققی  در ا سد رمد به نظر میرآکا ومهم  ،شمند  ارزیح ترکیبااسی ربروم ست لزاگرفتهر  صوان یرا

بی  فعالزیستاص جع به خو  رایح تققی  به علت کمی تققیقااهمیت ، اندشدآوری جمع م هنگاه جزیری مدو  ربیح جز

  ستانی ایرایر اجزن در مهرگا

 هااد و روش مو

ایستگاه عرب ها با  ،هنگام جزیرهمتری ۱0-۱5عم در  SCUBA غواصی به روش ۱۱۷۱بهار  در های شالی دریانمونه

بعد از جمع آوری ها نمونهجمع آوری شد   55°52'2۱/۱"طول شرقی و 2۰°۱۰'۳۱/۱"عرض شمالی ماتصا  جغرافیایی 

مقیطی شبیه سازی شده همانند هنگام قرار گرفت  بعد از آن برای  وکواریوم آمنتقل شد و در  هنگام به تهرانسریعا از 

با استفاده از کلید شناسایی راهنمای آزمایشگاهی  قرار داده شد  -20  °دمایها نمونه ها در واسپیکول هریشکل ظا اساییشن

های گرفته عکس واطالعا  ثبت شده در مورد هر نمونه  و Octocoral Taxonomy Laboratory Manualطبقه بندی 

قابل اطمینان بررسی  برای انجام یک شناسایی دقی  و  (Michael & Lee, 2005)ت گرفشده از هر نمونه ، شناسایی انجام 

 دریایی واحد تهران شمال انجام شد فنون  ها الزامی است،که در آزمایشگاه دانشکده علوم ومرجانمیکروسکوپی 

قطعه طعه قگرم جدا شد پس از شستشو با آب مقطر در اندازه های بسیار کوچک  50از هر نمونه مرجان نرم ابتدا 

در ارلنی سرپوشیده )برای جلوگیری از نور( به  عصاره ریاته شد و ۱به  ۱شد  سپس بر روی آن متانول )مرک ،آلمان( نسبت 

و با  ۱5  °شد  عصاره به دست آمده پس از فیلتر شدن در دمایانجام دو بار مراحل فوی   ساعت قرار گرفت و ۳۴مد  

در گام بعدی عصاره به دست آمده در بطری های کوچک تیره رنگ تا زمان  کاهش فشار در دستگاه روتاری تغلیظ گردید 

سیتوتوکسیک اص سی خوربرای بر  (Michael & Lee, 2005).نگهداری شد  -20  °آزمایش میکروبی در فریز در دمای 

سیست ر یح منظوای اشد  برده ستفااتمیا سالینا آرسیست  ه ازمایشگادر آز مرجان نرم )شالی دریا(ه از شداگ ستاری اهارهعصا

س ناپلیوخ تفری پس از ساعت 2۳گرفت  ر  صو )رفرانس( مک الفالیحروش تمیا مطاب  آرکشندگی ن موآزتفریخ شد، تمیا آر

  یددگرده ستفااسیتوتوکسیک اص سی خوربراز آنها جهت تمیا آر

 ها تهیه سپس در درون ظروف ماصوصی ریاتهمرجان، عصاره میلی گرم در میلی لیتر  5و  2، ۱ ابتدا غلظت های

شرکت )البرز دارو(  کاپسیتابیح ماکرولیتر داروی 200آب دریا افزوده شد، برای کنترل مثبت از رقت  ml 5 شد، به هر ظرف

اضافه  چاهکناپلئوس آرتمیا در هر  ۱0در مرحله بعد تعداد  ،آب دریا استفاده شد ml 5 وکنترل منفی از آب دریا، حاوی

 ها به روش زیر مقاسبه شد :ناپلیساعت درصد مرده یا زنده بودن  2۳پس از  گردید )آزمون فوی در سه تکرار انجام شد( 
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درصد تلفا   
 متوقف شده حرکت  یا مرده تعداد کل  

تعداد کل 
 ۱00 

ها در هر غلظت برای ناپلیها شمارش گردید، درصد تلفا  زندهتعداد  های مرده یا متوقف شده حرکت وناپلیتعداد 

 ,Mclaughlin)برای هر عصاره تعییح گردید      ،Excel بر اساس اعداد بدست آمده در هر عصاره مقاسبه گردید، و

1991 ) 

 نتایج

درصد مرگ  ،2 و ۱نمودار شماره  استفاده شد Brine Shrimp Cytotoxicity Bioassay تست  از غربالگری آزمون منظور به

بارای  دهاد   مای را نشاان   ستون عمودی درصد مرگ و میار  ( انتاابی از عصاره متانولی و(mg/mlمیر الروها در غلظت های  و

  نشان داده شده است  ۳ و ۱که نتایج بررسی آن در نمودار روش رگرسیون خطی و آنالیز پروبیت استفاده شد  LC50مقاسبه 
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 Ellisella sp.درصد مرگ ومیرعصاره متانولی 

آزمون کشندگی آرتمیا و   ۱ نمودار

های کشندگی ثبت شده برای غلظت

 J. Junceaعصاره 

 

آزمون کشندگی آرتمیا   2 نمودار

های کشندگی ثبت شده وغلظت

 Ellisella spبرای عصاره  
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 J. Junceaعصاره متانولی مرجان  بر رویرگرسیون خطی و آنالیز پروبیت از روش   LC50مقاسبه   ۱نمودار 

 

 
 Ellisella spبر روی عصاره متانولی مرجان  رگرسیون خطی و آنالیز پروبیت از روش   LC50مقاسبه   ۳نمودار 

 نتیجه گیريبحث و 

با   شد mg/ml ۱/۳۳ بابرابر J. Junceaدر مرجان  LC50رگرسیون خطی و آنالیز پروبیت غلظت به روش  نتایج به دست آمده

ای مستقیم است به عبارتی دیگر با افزایش غلظت رابطه غلظت و درصد کشندگی رابطه انجام شده مقاسبا  آماری توجه به

  دار استمعنییابد و ایح رابطه از نظر آماری نیز افزایش می مرگ و میردرصد  mg/ml 5 تا mg/ml ۱ماده مورد نظر از

 mg/ml  ۱/۴برابر با Ellisella sp در مرجان  LC50رگرسیون خطی و آنالیز پروبیت غلظت به روش  آماری سبا امقهمچنیح 

عبارتی دیگر ای مستقیم است به سبا  انجام شده و نمودار رسم شده رابطه غلظت و درصد کشندگی رابطهابا توجه به مق  شد

یابد و ایح رابطه از نظر آماری نیز افزایش می مرگ و میردرصد  mg/ml 5 تا mg/ml ۱با افزایش غلظت ماده مورد نظر از

با  تلفا افزایش  با ست پس رابطها 0005   برابر با صفر شد که ایح مقدار کوچکتر ازبامقاس P-valueدار است چرا که معنی

مشاص  J. Juncea مرجان عصاره وEllisella sp   مرجان عصارهبا نگاهی به   دار استافزایش غلظت ماده به کار رفته معنی

 در مرجان است ها شده% از ناپلی5۰سبب مرگ  ،mg/ml5بیشتریح درصد مرگ در غلظت J. Juncea ن شود که در مرجامی
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Ellisella sp در غلظتmg/ml 5،  می ودار هستند ها معنیاست که ایح جوابهای ایح گونه شده% از ناپلی5۰سبب مرگ

یک خانواده  های موجود درشناسایی دو گونه متفاو  باشند چرا که گونه و خانواده یک برای شاخصی عنوان به توانند

های مورد بررسی و در کل مشاص شده که عصاره گونه کنندمی تولید را یکسان سیتوتوکسیک تاثیرا  با های ثانویهمتابولیت

 Sinularia fleksibili ،بر روی مرجان نرم  Effendi   در تققیقی که توسطتاثیرا  کشندگی موثری را بر ناپلی آرتمیا دارد

، بنابرایح نتایج  یابدمیر افزایش می باشد و با افزایش غلظت ماده موثر درصد مرگ ومی LC50، µg/l  20۱/۷۱انجام شد غلظت 

که به دلیل   (et al., 2015) Hefni Effendi استبه دست آمده در ایح پژوهش تا حدی متفاو  با تققیقا  بررسی شده

از طرفی تققی  در مورد خواص بیولوژیک مرجان  باشد میها و مناط  بررسی شده های نرم و در گونهتفاو  در خانواده مرجان

 است بنابرایح تفاو  در نتایج را می توان طبیعی دانست فارس صور  نگرفته)شالی دریا( در خلیج 

دارای  Ellisellidaeآید که خانواده چنیح به نظر می J. Junceaو  .Ellisella sp هایاز بررسی تاثیرا  سیتوتوکسیک عصاره

های ماتلف نشان تقسیم سلولی را در غلظتهای در حال رشد آرتمیا هستند و قدر  توقف اثرا  قابل توجهی بر روی سلول

ها در هر خانواده ها و گونهتواند به عنوان کلید شناسایی جنسها شبیه هم بوده و میایح عصاره همچنیح غلظت موثر دهد می

نتایج قابل توان ایح تققی  را به عنوان اولیح تققی  در مورد خواص سیتوتوکسیک بیان کرد  با توجه به کسب بیان شود  می

های نرم )شالی دریا( جمع آوری شده از منطقه جزیره های مرجانقبول و امیدوار کننده در مورد خواص سیتوتوکسیک عصاره

-مهرگان ثابت به خصوص مرجانای پتانسیل باالیی از نظر بیتوان به نتایج زیر اشاره نمود، سواحل وجزایر ایرانی دارهنگام می

شناسایی و بررسی  ،های رشدبررسی مکان تعییح و است ها انجام گرفتههای تققیقاتی کمی بر روی آنکه کار ،های نرم هستند

ضد  تواند به عنوان راه گشایی در کشف داروهای ضد میکروبی وتققی  حاضر می باشد خواص زیستی آنها بسیار مهم می

 طبیعی از مرجان نرم )شالی دریا( باشد  سرطانی با منشا

 منابع

Bhakuni, D.S., Rawat, (2005) “Bioactive Marine Natural Products” Co-published by Springer pp: 48-

51. 

Coll, J.C., S. La Barrel, P.W. Sammarco, W.T. Williams and G.J. Bakus, 1982. Chemical defences in 

soft corals (Coelenterata: Octocorallia) of the Great Barrier Reef: A study of comparative toxicities. 

Mar. Ecol. Prog. Ser., 8:271-278..  

Coll, J.C. (1992) “The chemistry and chemical ecology of octocorals (Coelenterata, Anthozoa, 

Octocorallia).” Chem. Rev. 1002: 613-631. 

Effendi, H., Soedharma,  D., Kawaroe, M., Subhan, B. (2016) “Potential Bioactivity of Artificially 

Fragmented Soft Coral Sinularia sp. and Lobophytum sp. Transplantation” International Journal of 

Pharmaceutical and Clinical Research 8(5)Suppl: 481-484. 

Hooper, J.N.A. (2000) “Guide to sponge collection and identification.” Queensland Museum, 

Brisbane, Australia, 129: p (6). 

Mclaughlin, J.L., Ching, C. J.,  Smith, D.L. (1991) “Bench top bioassay for discovery of bioactive 

natural products, an update studies.” Natural product chemistry Vol. 9. Pp: 383-384. 

Hanskell, C.M. (1995) ”Cancer Treatment.” 4
th
 ed.W.B.,Saunders Company, USA., pp: 31 – 57. 

Higa, T., J. Tanaka, , I.I. Ohtani, M. Musman, M.C. Roy and I. Kuroda, 2001. Bioactive compounds 

from coral reef invertebrates. Pure. Appl. Chem., 73:589–593. 

McLaughline J.L., C.J. Ching., D.L. Smith., 1991, Bench top bioassay for discovery of bioactive 

natural products,an update studies.Natural product chemistry.Vol. 9. Pp383-384. 

Michael, P,Janes. and Lee, Mei Wah., 2005, Octocoral Taxonomy Laboratory Manual, pp6-72. 

Rozen, B.R.,  1971, The distribution of reef soral in the Indian ocean zool soc lond .28, P:263,299. 

Reddy, N.S., T.V. Goud and Y. Venkateswarlu, 2002. Seco-sethukarailin, a novel diterpenoid from the 

soft coral Sinularia dissecta. J. Nat. Prod., 65:1059-1060.. 



گاه  – 6021ماه  بهمن 03و  92  رهزمگاندانش   

 

 

 

ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری  

Samimi-Namin K, van Ofwegen LP (2009) Some shallow-water octocorals of the Persian Gulf. 

Zootaxa 2058:1–52. 

Sheu, J.H., A.F. Ahmed, R.T. Shiue, C.F. Dai and Y.H Kuo, 2002. Scabrolides A-D, four new 

norditerpenoids isolated from the soft coral Sinularia scabra. J. Nat. Prod., 65:1904-1908. 

Tursch, B. (1976) “Some recent development in the chemistry of Alcyonaceans.” Pure Appl. Chem. 

48: 1–6. 

Thomson JA, Henderson WD (1905) Report on the Alcyonaria collected by Professor Herdman, at 

Ceylon, in 1902. Report to the Government of Ceylon on the Pearl Oyster Fisheries of the Gulf of 

Manaar. Part 3, supplementary report 20, pp 269–328. 

Thomson JA, Simpson JJ (1909) An account of the alcyonarians collected by the Royal Indian Marine 

Survey Ship Investigator in the Indian Ocean; with a report on the species of Dendronephthya by 

W.D. Henderson. II. The alcyonarians of the littoral area. The Indian Museum, Calcutta, pp i–xviii 

+ 1–319. 
 

 

Comparison of cytotoxic activity of extracts of two soft coral species from 

Ellisellidae family in the Persian Gulf 

 

Melika Ghanbari Nikoo
1*

, Alireza Ahmadi
2
, Shila Safaeyan

1
, Lida Salimi

1 

 
1 
Department of Marin Biology, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, 

North-Tehran Branch  
2 
Department of Biomedical, Al-Zahra University 

* melika_nikoo@yahoo.com 

Abstract 

Cytotoxic compounds are factors that directly destroy the cell and affect the various stages of 

synthesis and activity of nucleic acids and inhibit cell division. The study of cytotoxic effects 

of methanolic extracts has multiple benefits including less cost, more sensitivity, and less time 

to do the experiment as well as lower amount of sample required for the experiment. In this 

study, the corals were collected by SCUBA at a depth of 10-15 m of Hengam Island (Persian 

Gulf). Two soft coral species, called Ellisella sp. and Juceella juncea from Alcyonaria order 

and Ellisellidae family were identified. The methanolic extract was extracted from two 

species.Then in the lab, Artemia salina lethality test was performed to measure cytotoxic 

properties using Brine Shrimp Cytotoxicity Bioassay. The calculations done by linear 

regression and probit analysis showed that 50% of Ellisella sp larvae were killed at a 

concentration of 3.8 mg/ml. In Juceella juncea, a concentration of 3.44 mg/ml resulted in the 

death of 50% of larvae. Marine soft corals produce secondary metabolites that, depending on 

family, species and geographical areas have fatal effects on Artemia salina larvae. In addition, 

our results indicated that the methanolic extract of Ellisella sp. and Juceella juncea could 

contain valuable compounds to produce cytotoxic drugs to be used in future tests. 

Keywords: Soft coral, Hengam Island, Methanolic extract, Persian Gulf, Ellisellidae 
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 سواحل چابهار از  Padina dictyotaceaeجلبک  ی اکسیدانی عصاره بررسی اثر آنتی

 *علی طاهری ،سارا کاظمی

 گاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، دانشکده علوم دریایی، دانشگروه شیالت

* taherienator@gmail.com 

 چکیده

 گیری قدرت کاهشی مورد بررسی دازهبا روش ان،  Padina dictyotaceaeاکسیدانی جلبک خواص آنتیحاضر  ی در مطالعه

دی کلرومتان استخراج های آلی متانول، ان هگزان، کلروفرم و  جلبک با استفاده از حالل ی قرار گرفت. در این آزمایش عصاره

نتایج بدست آمده  ،قدرت کاهشی گیری اندازهپس از . رسانده شدلیتر  میلی گرم در میلی 01/0و  1،1/0و به غلظت های  گردید

 یک غلظت قدرت کاهشی درقرار گرفت. باالترین میزان مورد بررسی  و آزمون توکی آنالیز واریانس یک طرفه با استفاده از 

با کاهش غلظت میزان ( مشاهده شد. نتایج همچنین نشان داد که 4/0± 00/0کلرومتان ) ی دی عصارهلیتر  گرم در میلی میلی

  .یابد میقدرت کاهشی 

 خواص زیست فعال قدرت کاهشی، فناوری،  زیست جلبک دریایی، :کلمات کلیدی

 مقدمه

اند و  ترکیبات فعال بیولوژیکی شناخته شدهاز منبع عالی به عنوان یک که  هستندهای دریایی  گروهی از ارگانیسمها  جلبک

 یترکیبات فنلو همچنین  چرب ضروری، مواد معدنی، ویتامین هایاسید های آمینه ضروری، فیبر،دارای پروتئین، اسید

های  به عنوان یک منبع غنی از فرآورده (. محیط زیست دریاMisurcova et al., 2011; Ambrozova, 2014) باشند می

یکی دیگر از منابع دارویی و غذایی طبیعی مهم، موجودات دریایی  .طبیعی با کاربردهای درمانی گسترده مورد توجه است

این ترکیبات به سالمت که بر روی پروتئین غذاهای دریایی و سایر ترکیبات دریایی نشان داده است باشند. تحقیقات اخیر  می

مواد دارویی  ی های طبیعی، به منظور توسعه اکسیدان های دریایی نیز در تحقیقات مربوط به آنتی کنند. جلبک انسان کمک می

سطح رادیکال آزاد در موجودات  . معموالً(Myoung et al., 2011) اند و ترکیبات غذایی کاربردی جدید مورد توجه قرار گرفته

ترین آسیب به موجود زنده وارد شود و اگر به هر علتی  شود تا کم متعادل نگه داشته میاکسیدانی  زنده توسط کمپلکس آنتی

 DNAهای چرب غیر شباع و اسید های آمینه، های سلولی، اسید و آسیب به پروتئین آپوپتوزسبب  ،این تعادل بهم بخورد

 Rop etگردد و.... ، پیری آلزایمرفشار خون باال، دیابت،  عروقی، سرطان، -های قلبی تواند سبب بروز بیماری می که شود می

al., 2006).) های  و متابولیت دانان را به خود جلب کرده اند شناسان و شیمی های اخیر توجه زیست محصوالت دریایی در دهه

 به منظور و اکسیدان باکتری و آنتی ضدقارچ ،  ضد ی چونتوانند برای موارد فعال به عنوان ترکیبات بیوژنیک تولید شده می

 جلوگیری از سرطان به کار روند.

ید و باعث تخریب پروتئین، سوپراکسید و پیروکسیل در اثر متابولیسم در سلول تول ،های فعال اکسیژن مانند هیدروکسیل گونه

همراه به ( Reactive Oxygen Speices, ROS) فعال ژنیاکس یها گونه.گردند می (یند اکسیداسیونآبا فر)DNA و  لیپید

مختلف و  یها یماریبا در ز یماربیاز عوامل  یکی ، به عنوان(Reactive Nitrogen Species, RNS) فعال تروژنین یها گونه

های آزاد،  رادیکال ی ها به عنوان مهارکننده اکسیدان آنتی .(Cornish et al., 2010باشند )  میدر انسان شناخته شده 

محافظ بدن در برابر کنند، در نتیجه  آغاز واکنش اکسیداسیون را مهار می ی اکسیداسیون را به تعویق انداخته و زنجیره

mailto:taherienator@gmail.com


گاه رهزمگان – 6021ماه  بهمن 03و  92  دانش   

 

 

 

ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری  

 ، استروئیدها،ها ها، کربوهیدرات پروتئین)ترین این ترکیبات  مهم .(Cespecle et al., 2008)باشند  میهای اکسیداتیو  آسیب

. اند ها جداسازی شده بکهای قطبی از جل در آزمایشات توسط حالل (،ها فالونوئید و فنل ، ساپونین،، آلکالوئیدهاگلیکوزیدها

های دریایی به وفور یافت  کها در جلب طبیعی آنباشند که انواع  ها می اکسیدان ترین آنتی به عنوان یکی از مهم ترکیبات فنلی

ی الکترون  ترکیبات فنل به عنوان دهندهد. نشو ها تولید می نویه توسط جلبکهای ثا یتد. این ترکیبات به عنوان متابولشو می

های  . فعالیتهای آزاد در بدن را خنثی کنند لی ایجاد شده با رادیکا های ناخواسته کنند و ممکن است واکنش عمل می

که خواص است ای و سبز مورد مطالعه قرار گرفته و نشان داده شده  ، قهوههای قرمز اکسیدانی در برخی جلبک آنتی

های موجود در منابع دریایی جنوب  جلبک باشد. می ها  اکسیدانی آن ها متناسب با محتوای ترکیبات آنتی اکسیدانی آن آنتی

برداری از این ذخائر دریایی وجود   ریزی اصولی و مدونی برای بهره های زیستی ارزشمند بوده که برنامه کشور، یکی از ظرفیت

شوند و  ای و قرمز در سواحل جزر و مدی چابهار یافت می های سبز، قهوه جلبک ی از سه خانوادههای دریایی  جلبک ندارد.

های مقاوم به دارو در میان انواع  با توجه به افزایش روزافزون سویه باشند. ها در فصول مختلف موجود می تمامی این جلبک

از دیرباز مورد  تری دارد؛ واد طبیعی که قطعاً اثرات جانبی کمقارچی از م میکروبی و ضد ها، یافتن ترکیبات ضد میکروارگانیسم

به منظور تشخیص میزان قدرت  Padina dictyotaceae در این تحقیق گونه جلبک از اینرو، توجه محققین بوده است.

   کاهشی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

 ها مواد و روش

با  و به آزمایشگاه انتقال داده شدند. سپسآوری  جمع ساحلی اطقمناز  نظرهای مورد  کامل جلبک تهیه جلبک: در زمان جزر

. این گردیدها تعویض  و هر چند ساعت آب آنطه ور آب مقطر غو درامالح  شده و به منظور خروجآب معمولی با دقت شسته 

ها  . نمونهنددز خشک شطی سه روروی پارچه تمیزی در سایه گسترانیده و ها  جلبکو بعد از آن شد کار تا سه مرحله تکرار 

استخراج ترکیبات  ،ها آنگیری وزن خشک  پس از اندازهآسیاب برقی کامال پودر شده و  بعد از خشک شدن توسط

  شد. انجام های مناسب فاده از حاللاکسیدانی با است آنتی

د. جهت تهیه شهگزان( انجام  -رو متان و انبا استفاده از چهار حالل )متانول، کلروفرم، دی کلگیری  عصاره :گیری عصاره

ساعت در شیکر قرار گرفت.  5و به مدت  ترکیب شد حالل میلی لیتر 100با  جلبکگرم از پودر  52ها، مقدار  یک از عصارههر

پرانی  به طور کامل حاللگراد، در زیر هود  ی سانتی درجه 52حاصل بعد از عبور از کاغذ صافی و فیلترشدن در دمای  ی صارهع

 .شد

ی دارهنگ گراد یسانت ی درجه -50یدر دما یسنجش یها تست تا انجام ن،یو توز یآور خالص پس از جمع ی سپس، عصاره

یک برای این منظور، . شد انجامOyaizu (1890 ) شده توسط ها مطابق با روش ارائه نمونه یقدرت کاهشدر ادامه  .گردید

یک  دیانیس یفر میپتاس لیتر یک میلیو  ( = 0/0pH)موالر  5/0 میسد بافر فسفات لیتر میلییک با  ی جلبک عصارهلیتر  میلی

شده  سرد ها به سرعت نمونه سپس، شد.انکوبه  گراد یسانت ی درجه 20یدر انکوباتور با دما قهیدق 50مخلوط و به مدت درصد 

دور در دقیقه  0000دقیقه با سرعت  10. پس از آن به مدت شد به مخلوط اضافه%TCA(10 ) لیتر  یک میلیو در ادامه، 

 %1/0  (ш) آهن دیکلر لیتر میلی 4/0آب مقطر و  لیتر میلیدو  با شده و لیتر برداشته میلیدو  فاز روییاز  سانتریفیوژ شد.

 صورت به جی. نتاشد قرائتنانومتر  000آن در طول موج  جذب زانیم دقیقه صبر نموده و 10،یفیوژ رسانتو بعد از  بیترک

 واریانس  آنالیز آزمون از استفاده با ها یافته گردید.گزارش  (تریل یلیم بر گرم یلیم 05/0)  یککورباس دیجذب اس تیدرصد فعال

 .دندش آنالیز 82% داری معنی سطح درو  طرفه یک

 نتایج 
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لیتر دی کلرومتان  گرم در میلی میلی یک ی عصارهمربوط به باالترین میزان قدرت کاهشی  نشان داد که نتایج بدست آمده 

در . شود ، از میزان قدرت کاهشی کاسته میبا کاهش غلظت نتایج همچنین نشان داد که (.1)شکل  باشد می( ±4/0 00/0)

ی یک  ترین میزان در عصاره کاهش یافت، بطوریکه بیشهگزان نیز با کاهش غلظت میزان قدرت کاهشی  -ان  ی عصاره

های  در عصاره ترین میزان قدرت کاهشی بیشبر اساس نتایج حاصل، . ( مشاهده گردید15/0 ± 14/0) لیتر  گرم در میلی میلی

 .(1جدول عصاره بدست آمد )لیتر  گرم در میلی میلی یک در غلظت متانولی و کلروفرمی نیز

 

 

های مختلف ها در غلظت قدرت کاهشی عصاره .1شکل   

 
 سکوربیکآدر مقایسه با استاندارد اسید  (لیتر میلی گرم در میلی 01/0-1) P. dictyotaceaeی جلبک  قدرت کاهشی عصاره .1جدول 

 عصاره دی کلرومتان ان هگزان متانول کلروفرم

0.22±0.01 0.08±0.03 0.12±0.14 0.4±0.06 1 

0.07±0.01 0.03±0.01 0.03±0.02 0.15±0.03 1/0 

0.016±0.011 0.01±0.01 0.018±0.01 0.04±0.04 01/0 

 اسید اسکوربیک 0.9±0.01 0.9±0.01 0.9±0.01 0.9±0.01

 

توجه به نتایج آنالیز واریانس  با .یابد کاهندگی افزایش میها قدرت  که با افزایش غظت نمونهش نشان داد ینتایج حاصل از آزما

داری در تیمارهای مختلف مورد آزمایش  اختالف معنی کلروفرم،کلرومتان، متانول و  دی ی یک طرفه قدرت کاهشی عصاره

 به منظور (. p> 02/0) نشان نداد داری هگزان تفاوت معنی -ان ی درحالیکه قدرت کاهشی در عصاره؛ (p <02/0)نشان داد 
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گرفت. نتایج  وکلروفوم آزمون توکی انجام ولکلرومتان، متان های دی عصاره درمشخص شدن اختالف بین تیمارهای مختلف 

 همهدر همچنین نتایج نشان داد که  (،p < 02/0) داری وجود دارد بین تمامی تیمارها اختالف معنیاین آزمون نشان داد 

  (.5)جدول باشد  میقدرت کاهشی دارای باالترین  لیتر میلی گرم در میلی ها غلظت یک عصاره

 

 P. dictyotaceaeهگزان، متانول و کلروفرمی جلبک  -کلرومتان، ان دی ی یک طرفه قدرت کاهشی عصارهآنالیز واریانس  .2جدول

 

 بحث

 مختلف ترکیباتبه دلیل  اغلب ها عصاره شیمیایی پیچیدگی .دارد وجود اکسیدانی آنتی فعالیت تعیین برای متعددی های روش

 به نتیجه، در. شود ها در فعالیت آن اختالف به منجر تواند می که است متفاوت شیمیایی رفتار و قطبیت عملکردی، های گروه با

در ایــن روش، . باشد ضروری و مفید تواند می ها عصاره اکسیدانی آنتی توانایی ارزیابی برای متعدد های روش کارگیری

جذب نوری بـرای شـدت اکسیدانی براساس جذب نـوری صـورت گرفته و بدون واحد است؛ زیرا از  ســنجش فعالیت آنتی

هـا  شود. افزایش در جذب نـوری مخلـوط واکـنش، بیـانگر قـدرت احیاکننـدگی نمونـه خاصـیت احیاکننـدگی استفاده می

. قدرت استفاده گردیداکسیدانی از روش قدرت کاهشی  گیری فعالیت آنتی انجام شده برای اندازه ی در مطالعه. باشـد مـی

در  تر است. قدرت کاهشی بیش ی نشان دهنده تر بیش است و جذبابسته وها  به حضور آنتی اکسیدان ،کاهشی یک ترکیب

قدرت کاهشی . نتایج نشان داد که با چهار حالل سنجیده شد 1-01/0های  در غلظتسنجش قدرت کاهشی  ی حاضر، مطالعه

همچنین نشان داد  نتایجیابد.  میمعنا داری کاهش  ها به طور ها وابسته به غلظت بوده و با کاهش غلظت عصاره عصاره ی همه

 .دنباش میتر  دارای قدرت کاهشی کمها در مقایسه با اسید اسکوربیک  حاللهای حاصل از تمامی  عصاره که

Palanisamy  اکسیدانی و ضد سرطانی فوکوئیدان جداسازی شده از  آنتی فعالیت ،5010و همکاران در سالSargassum 

polycystum را در غلظت درصد 20/00و قدرت کاهشی ادهرسی قرار درا با استفاده از آزمون قدرت کاهشی مورد بر 

µg/ml100 اکسیدانی جلبک قرمز  خواص آنتی ،1082غفاری و همکاران در سال . آوردند بدستGelidiella acerosa  را

نتایج این پژوهش  باشند. دارای اثر مهارکنندگی متفاوت میهای مختلف  ها نشان داد که حالل . نتایج آنمورد بررسی قرار دادند

ترین مقادیر جذب در غلظت  بیش .یابد میها، درصد مهار رادیکال آزاد افزایش  با افزایش غلظت عصارههمچنین نشان داد که 

  .به دست آمد متانولی ی عصارهو کلروفرمی  ی عصارهدر  لیتر به ترتیب میلی گرم بر میلی 1/0 و2/0
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 جمع آوری شدهتونا،  هالیمدا دریایی جلبک از حاصل های عصاره اکسیدانی آنتی فعالیت به بررسی ،(1080طاهری و همکاران )

 با عصاره بهترین لیتر به عنوان میلی بر گرم میلی یک غلظت  در متانولی ی عصاره ، پرداختند. در این پژوهشچابهار خلیج از

در  ترین قدرت احیاکنندگی را نشان داد. بیشهگزانی  – انی   عصاره آن از پس شد و شناخته احیاکنندگی قدرت ترین بیش

 تمامی به لیتر نسبت میلی بر گرم میلی 05/0 غلظت در استاندارد ی نمونه به عنوان اسکوربیک اسید جذب همچنیناین مطالعه 

 اکسیدانی آنتیفعالیت  نیز (1081همکاران ) خانی وبابا در پژوهش .بود احیاکنندگی قدرت ترین بیش دارای و باالتر ها، عصاره

های آبی باالتر از  قدرت کاهندگی عصاره  که داد نشان نتایج گرفت. قرار مطالعه مورد  angustifolium .S  ای قهوه جلبک

 ی نشان داد که عصاره Enteromorpha intestinalisباشد. ارزیابی فعالیت ضد اکسیدانی جلبک سبز  اتانولی می های متانول و عصاره

نیز . نتایج تحقیقات سایر محققین دارد های آبی عصاره و استات اتیل هگزان، -های ان عصاره به نسبت تری قوی کاهندگی قدرت کلروفرم

قدرت  (1080)همکاران  حیدری ودهند.  می نشان خود از را متفاوتی اکسیدانی آنتی جلبکی فعالیت های مختلف نشان داده است که گونه

 فعالیت ترین بیشداد که نشان ها  مقایسه کردند. نتایج آن را بررسی و در سواحل شمالی خلیج فارس ی مختلفها جلبک اکسیدانی آنتی

 Cystoseira ای قهوه جلبک به مربوط ترین کم و E. intestinalis  سبز جلبک به مربوط کنندگی احیا توان روش به اکسیدانی آنتی

myrica باشد.  می 

 منابع
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Abstract  

This study aims to investigate the antioxidant activities of Padina dictyotaceae algae from 

northern coast of Oman Sea (Chabahar). Algae extract was prepared using methanol, n-

hexane, chloroform and dichloromethane solvents. Reduction power was measured at 

concentrations of 1, 0.1 and 0.01 mg/ml. Data were analyzed by one-way ANOVA and 

Tukey test at the probability level of 95%. In this study, the highest reduction power was 

related to the dichloromethane extract (0.4 ±0.06) and decreasing power reduction with 

decreasing concentration.  
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 نانوکلروپسیسجلبک ریزتاثیر فیکوسیانین به عنوان ماده اصالح کننده نور سبز بر روی رشد 

Nannochloropsis sp.)) در یک فتوبیوراکتور دو الیه صفحه تخت 
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 چکیده 

 (.Nannochloropsis sp) نانوکلروپسیسک جلبریزتمرکز این پژوهش بر روی بررسی میزان رشد و محتوای لیپید گونه ای از 

تحت طیف نور سفید اصالح شده توسط فیکوسیانین می باشد. بدین منظور، یک فتوبیوراکتور صفحه تخت دو الیه ساخته شد.  

کشت داده شد و الیه دیگر با محلول فیکوسیانین )نمونه اصلی(  .Nannochloropsis spک ریزجلبدر یک الیه از فتوبیوراکتور 

μmol photons mروز در معرض نور سفید با شدت  11پر شد. فتوبیوراکتور به مدت 
−2

s
−1

سانتی گراد  22 ، در دمای 194  

% افزایش یافته است که این مورد 04تا  قرار گرفت. نتایج نشان داد که غلظت بیومس در راکتور دارای محلول فیکوسیانین

دهد خاصیت فلورسانس فیکوسیانین به خوبی باعث اصالح نور ورودی شده است. همچنین محتوی لیپید و کلروفیل نشان می

 .در روز آخر آزمایش گزارش شده است کریزجلبدر 

 ، اصالح طیفیکریزجلبفیکوسیانین، لیپید،  : کلیدی کلمات

 مقدمه 

به عنوان یک منبع سوخت تجدید پذیر مورد نظر بوده و تحقیقات گسترده ای به وضوح این پتانسیل را تایید کرده  کریزجلب

 04ها به دلیل توانایی آن ها در سنتز و انباشت مقادیر قابل توجهی از لیپیدها که در برخی از گونه ها تا حدود  کریزجلباست. 

به منظور تولید انبوه و . (Borowitzka, 2013; Chisti, 2013)دیزل مطرح شده اند درصد می رسد به عنوان منبع پایدار بیو

ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. کیفیت و کمیت نور دریافت شده  کریزجلبافزایش تولید لیپید، افزایش سرعت رشد 

نانومتر  144-244ل ها در محدوده ها نقش بسزایی در افزایش رشد آنها دارد. طیف جذب نور توسط کلروفیک ریزجلبتوسط 

باشند. های سبز میک ریزجلبباشد. البته طول موج های نور سبز در این بازه، طول موج هایی تقریبا غیر مفید برای رشد می

توان با بکارگیری تکنیک اصالح طیفی نور سبز را به نوری با طول موج کمتر )مانند زرد یا نارنجی( ولی مفیدتر برای  می

های تکنینک اصالح طیفی به صورت گسترده به منظور افزایش بازده سلول (Wondraczek, 2013). فتوسنتز تبدیل نمود

وادی استفاده شده است که یا قابلیت تبدیل فوتون های کم انرژی تر به خورشیدی به کار گرفته شده است. در این کار از م

کنند. مواد فلورسنت، قابلیت جذب فوتون های پر انرژی های پرانرژی تر را دارا هستند و یا به صورت عکس آن عمل میفوتون
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های کوتاه را جذب د فوتون ها با طول موجباشند؛ یا به عبارت دیگر می تواننو تبدیل آن به فوتون های کم انرژی تر را دارا می

توان این میو  (Strumpel et al., 2007 and Wandraczek et al., 2015 (کرده و آنها را در طول موج های بلندتر منتشر

برد تا مثال امواج ماورا بنفش را به آبی و امواج سبز را به زرد و یا نارنجی و یا قرمز تبدیل ، تکنیک را در فتوبیوراکتورها به کار

ها افزایش یابد؛ چرا طول موج های آبی بیشتر از ماورا بنفش و در طول موج  کریزجلبشود تا رشد موجب می روشنمود. این 

شوند. محققانی اخیرا از این کننده جهت رشد استفاده می های زرد، نارنجی و قرمز بیشتر از سبز توسط سلول های فوتسنتز

تکنیک استفاده نمودند و نتایج قابل توجهی در افزایش رشد ریزجلبک ها و برخی از محتوی درون سلولی بدست آورده اند 

(Wandraczek, 2013; Delavari Amrei et al., 2014; Mohsenpour and Willoughby, 2013) . فیکوسیانین یک

پروتئین فلورسنت است که نور را در ناحیه سبز جذب می کند و در نواحی )طول موج های( دیگر مانند نارنجی و قرمز منتشر 

اخیرا نیز سازمان غذا و داروی  (Silveira et al., 2007). اسپیرولینا موجود می باشد کریزجلبمی کند. این رنگدانه در 

خاصیت فلورسانس این ماده مد نظر  قرار داده است. به هر حال در این پژوهشدانه خوراکی مورد تایید آمریکا آن به عنوان رنگ

در این پژوهش تاثیر استفاده از فیکوسیانین به عنوان ماده تبدیل کننده طیفی، در یک فتوبیوراکتور دو الیه، بر روی  می باشد.

ورد بررسی قرار گرفته است. به عالوه اینکه محتوی کلروفیل و لیپید نیز گزارش م .Nannochloropsis sp   کریزجلبرشد 

 شده است. 

  هامواد و روش

 تهیه استوک ریزجلبک

های )اسپیرولینا( از سازمان پژوهش .Spirulina sp)نانو کلروپسیس( و   .Nannochloropsis sp میکروارگانیسم های

 کشت داده شد.  (Zarrouk's)و زاروک ( Rudic's)علمی و صنعتی ایران تهیه شد و به ترتیب در محیط کشت های رودیک 

 کشت ریزجلبک

( تحت میلی لیتر144 )حجم کاری برابر بامیلی لیتر  204در فالسک به حجم  .Nannochloropsis sp کریزجلبکشت اولیه 

μmol photons mتابش نور فلورسنت سفید با 
−2

s
)حجم میلی لیتر  2444شد و سپس به یک فالسک به حجم انجام  20 1−

بود منتقل شد. سپس محتویات فالسک به طور مساوی  Rudicمحیط کشت میلی لیتر  944( که حاوی میلی لیتر1444کاری 

یا میلی لیتر  144) حجم کاری میلی لیتر  044 در دو فتوبیوراکتور صفحه مسطح ساخته شده با پلکسی گالس دارای ظرفیت

cm
( ریخته شد. در این فتوبیوراکتور یک محفظه به ضخامت یک سانتی متر تعبیه شده که این محفظه با محلول  14×14×1 3

 وسانتی گراد  22±1 روز در دمای 11طی مدت  کریزجلب(. همچنین محیط کشت حاوی 1فیکوسیانین پر شده است )شکل 

μmol photons m
−2

s
−1

 کشت داده شد. 194  
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 با محلول فیکوسیانین پر شده است شماتیک فتوبیوراکتور دو الیه که الیه جلویی آن .1شکل 

 

 استخراج رنگدانه

دقیقه در  10به مدت  کریزجلباز نمونه میلی لیتری  10 منظور اندازه گیری محتوای کلروفیل، سلول های تغلیظ شده از به 

استون افزوده شد و نمونه حاصل جهت میلی لیتری  10قرار داده شد. به نمونه  (LBS1, FALC, Italy)حمام اولتراسونیک 

استخراج کلروفیل به مدت یک شب در حمام یخ نگهداری شد، سپس مخلوط حاصل به منظور ته نشینی و جداسازی بقایای 

 UV/VIS( از اسپکتروفتومتر bو  a سانتریفیوژ شد. برای تعیین منحنی جذب رنگدانه ها )کلروفیل g×2044سلولی در 

اسپیرولینا پس از کشت دادن در محیط زاروک، همانند آنچه که در مورد  کریزجلباستفاده شد برای استخراج فیکوسیانین از 

 Silveira et al., 2007; Delavari Amrei)کلروفیل گفته شد عمل شد اما این بار از آب مقطر به عنوان حالل استفاده شد 

et al., 2014). 

 استخراج لیپید

دقیقه  14به مدت  rpm 1044در  کریزجلباز محیط کشت حاوی میلی لیتری  10در روش اصالح شده بالیت و دایر، 

به ترتیب کلروفرم، متانول و آب  0:2:1سانتریفیوژ شد و پس از خارج کردن آب باالی نمونه به سلول های جدا شده به نسبت 

میلی  2آب مقطر و میلی لیتر  2ساعت در دستگاه شیکر قرار داده شد. پس از آن با افزودن  0مقطر افزوده شد و نمونه به مدت 

دقیقه سانتریفیوژ شد و پس از آن فاز آلی تشکیل شده  14فرم محلولی دو فازی تشکیل شد. محلول حاصل به مدت کلرولیتر 

در پایین لوله به عنوان محلول حاوی روغن جدا شد. حالل موجود در روغن توسط روتاری خارج شد و روغن باقیمانده توزین 

 (Delavari Amrei and Ranjbar, 2017 (گردید

  بحث و نتایج

( مشاهده می شود، سرعت رشد و غلظت بیومس نمونه اصلی )دارای محلول فیکوسیانین( از روز پنجم 2همانطور که در )شکل 

% بیشتر از نمونه شاهد 04به بعد نسبت به نمونه شاهد افزایش یافته است. مثال در روز هشتم غلظت بیومس برای نمونه اصلی 

قرار دارد  کریزجلبکوسیانین به عنوان ماده تبدیل کننده طیفی که در جلوی محفظه حاوی بوده است. در واقع استفاده از فی
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سبب تغییر طول موج های غیر قابل استفاده برای فتوسنتز )طول موج سبز( به طول موج های بلندتر )نارنجی و قرمز( یا همان 

نور مفیدتری را جذب کرده و فرآیند  کریزجلبشود. پس از این تغییر مناسب، سلول های مورد نیاز برای فرآیند فتوسنتز می

به عنوان  Rhodamine 6Gاز رنگدانه  )2412و همکاران ) Delavari Amrei رشد آن ها با سرعت بیشتری انجام می شود.

. این در آن کشت داده بودند استفاده کردند .Chlorella sp کریزجلبماده تبدیل طیف در یک فتوبیوراکتور صفحه تخت که 

درصد نسبت به فتوبیوراکتور صفحه مسطح که توسط المپ  04روز ابتدایی آزمایش، افزایش تولید در حدود  1محققان در 

ر ب Rhodamine 6Gمتال هالید نوردهی می شد بدون ماده تبدیل طیف را مشاهده کردند. به هر حال آنها از پوشش رنگدانه 

 روی راکتور استفاده کردند اما در کار حاظر محلول رنگ فیکوسیانین در یک راکتور دو الیه مورد بررسی قرار گرفته است.

آورده شده است. همینطور که در این جدول مشاهده می شود  1محتوای لیپید نمونه اصلی و نمونه شاهد در جدول 

 نیز مشاهده شده است. aمحتوای لیپید نمونه اصلی کمتر از نمونه شاهد بود. همچنین این کاهش در مورد محتوی کلروفیل 

 

 

 ها بر حسب زمانرشد سلول .2شکل 

 

 ر آزمایشمحتوای لیپید و کلروفیل نمونه ها در روز آخ .1جدول 
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اسیپیرولینا در الییه جلیویی فتوبیوراکتیور     سبز آبیی   کریزجلباستفاده از فیکوسیانین که رنگدانه استخراج شده از به طور کلی 

سبز نانو کلروپسیس شده است. در واقع محلول فیکوسیانین نشان داده اسیت   کریزجلبصفحه تخت دو الیه سبب افزایش رشد 

شود تیا نیور   که قابلیت مناسبی در تبدیل نور سبز به طول موج های بلندتر و مفید تر برای فتوسنتز را دارا می باشد و باعث می

 ورودی به راکتور دارای فوتون هایی با طل موج های مفیدتر برای فتوسنتز باشد.  
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Abstract  

The focus of this study is an investigation of growth and lipid content of microalgae Chlorella 

sp. under the modified spectrum of white light using Phycocyanin. For this purpose, a double 

layer flat panel photobioreactor was constructed. In one layer microalgae, Chlorella sp. was 

cultivated and another layer was filled with Phycocyanin solution (main sample). The 

photobioreactor was placed under 490 μmol photons m
−2

s
−1

 at 27 ± 1°C for 9 days. Results 

showed that biomass concentration because of using Phycocyanin as a converter layer in the 

flat photobioreactor in early days was enhanced because of using Phycocyanin. But after the 

6
th

 day of experiment biomass concentration for control sample was more than main one. 

Also, lipid content of the main sample at last day was more than control one. 

Keywords: Phycocyanin, Lipid, Chlorella, spectral conversion 
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در دو محیط کشت جانسون و  (Dunaliella salina)جلبک دونالیال سالینا ریزبررسی بتاکاروتن 

 رودیک با غلظت های مختلف نمک 

 2حسین دالوری ،*1فرشید پژوم شریعتی ،1سید علی هاشمی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران.، مهندسی شیمیدانشکده فنی، گروه 1

 دانشگاه بجنورد2

*  pajoum@srbiau.ac.ir 

 چکیده

مناسب ترین محیط بررسی تاثیر غلظتهای نمک و محیط کشت رودیک و جانسون به منظور بدست آوردن به  پژوهشدر این 

برای این  شده است. پرداخته (Dunaliella salina)دونالیال سالینا  ریزجلبککشت و بهترین میزان بتاکاروتن استخراج شده از 

روز با غلظت های مختلف نمک در دو محیط کشت جانسون و رودیک کشت داده شد. پس  22مورد نظر به مدت  ریزجلبکمنظور 

 جانسون بتاکاروتن در پایان زمان کشت مشاهده شد که مناسب ترین میزان غلظت نمک در محیط کشتاز اندازه گیری میزان 

میکروگرم بتاکاروتن به میلی گرم  5.2 شده با برابر D. salina ریزجلبکبرای باالترین میزان بتاکاروتن استخراج شده از سلول 

 است.موالر نمک در محیط کشت جانسون بوده 1 غلظتوزن خشک با 

 ، دونالیال سالینا، بتاکاروتن ریزجلبک: محیط کشت، کلمات کلیدی

 مقدمه

به عنوان یکی از غنی ترین منابع تولید بتاکاروتن طبیعی میباشد. این ترکیب یک رنگدانه نارنجی رنگ  D. salinaسبز  ریزجلبک

در شرایط رشد استاندارد این . باقابلیت انحالل در چربی ها میباشد که به عنوان رنگ های طبیعی در صنایع غذایی و... کاربرد دارد

میباشد که این مشخصه تقریبا در همه گونه های  ریزجلبکهر گرم ماده خشک  میلی گرم بتاکاروتن در 11 تا 2 حاوی ریزجلبک

به عنوان منبع طبیعی برای تولید بتاکاروتن  D. salina ریزجلبک .(Campo et al., 2007)باشد سبز رنگ  یکسان می ریزجلبک

در صد از وزن 11تحت شرایط استرس میتواند تا  ،جلبک سبز تک سلولی مقاوم در برابر میزان باالی شوری ویژگی بارز باشد. می

البته باید توجه داشت که تولید تجاری بتاکاروتن اغلب در حوضچه های باز تحت استرس انجام . خشک خود بتاکاروتن تولید نماید

تم میباشد و سپس هدف اولیه تولید بایومس مناسب در سیسمحققان بدنبال باید توجه داشت که همواره در این فرایندها . میگیرد

این (Ben-Amotz, 1995; Pour Hosseini et al., 2017).  ندباش تولید بتاکاروتن میافزایش با ایجاد شرایط استرس به دنبال 

زنده را یکی از مقاوم ترین موجودات  ناز این رو محققان آ .زنده بماند درصد نمک 52تا حدود  تواند در غلظت های جلبک می

و  گراد نتیجه سادر 53تا  1و بازه دمایی  11تا  1در حدود  بازه   pHمیتواند این جلبک  .شوری محیط میدانندنسبت به شرایط 
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  ,Hejazi And Wiiffels, 2003; Ben-Amotz)ب اشباع از نمک ( را تحمل کنددرصد )آ 51ب دریا( تا آدرصد ) 5بازه شوری 

2003; Tafreshi and Shariati, 2006).  ریزجلبکبر همین اساس پژوهش صورت گرفته به بررسی چگونگی رشد D. salina 

 در مقادیر متعدد نمک پرداخته است.

 مواد و روش ها

D. salina ، است شده علوم تحقیقات تهران تهیه آزاد اسالمی واحد دانشگاه از ،دریاچه ارومیه آب از شده تخلیص ریزجلبک، 

 شرح داده شده اند. 2و  1استفاده قرار گرفته اند در جدول در این آزمایش مورد  D. salina ریزجلبککشت  برای ترکیباتی که

میلی لیتر محیط کشت جانسون رقیق شده با آب نمک به ترتیب با غلظت  1111مورد نظر در  ریزجلبکمیلی لیتر از نمونه  11

شد، پس  همگنموالر به حجم رسانده و به طور کامل  2/2موالر،  2موالر،  2/1موالر،  1موالر،  2/1های: صفر موالر )بدون نمک(، 

همین روند  لوکس قرار داده شد. 22111ور فلورسنت با شدت نمونه مورد نظر را در معرض ن 6از انجام تلقیح و هوادهی مناسب 

ارلن تحت نور مشابه نیز انجام شد. ابتدا به منظور بررسی میزان رشد و تولید زیست توده  6آزمایش با محیط کشت رودیک در 

اسپکتروفتومتر در طول  دستگاه با (OD) تراکم سلولی نمونه 12هر  از ساعت 53 هر، در طول مدت کشت  D. salina ریزجلبک

 D. salina ریزجلبک برای بررسی میزان بتاکاروتن استخراج شده از سلول بعددر مرحله است.  شده گیری اندازه نانومتر 261موج 

  گردید.از روش اسپکتروفوتومتری استفاده 

 (Borowitzka, 1988) ترکیبات مورد استفاده در محیط کشت جانسون .1جدول 

 

 

 

 

 

 محیط کشت جانسون

 مقدار ترکیبات

NaCl As needed to the 

desired salinity 

MgCl2.6H2O 1.5g 

MgSO4.7H2O 0.5g 

KCl 0.2g 

CaCl2.2H2O 0.2g 

KNo3 1.0g 

NaHCo3 0.043g 

KH2PO4 0.035g 

Fe solution 10ml 

Trace element solution 10ml 

Fe solution 

Na2EDTA 189mg 

FeCl3.6H2O 244mg 

dH2O to 1000 ml 

Trace element solution 

H3BO3 61.0mg 

(NH4)6MO7(O2).4H2O 38.0mg 

CuSO4.5H2O 6.0mg 

CoCl2.6H2O 5.1mg 

ZnCl2 4.1mg 

MnCl2.4H2O 4.1mg 

dH2O to 1000 ml 
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مواد  که شامل آب و و فاز باالیی را نمودهسانتریفیوژ  rpm 5111در  را ریزجلبکمیلی لیتر از نمونه  1ابتدا  این منظوربرای 

حالل های  باشد با استفاده از می ریزجلبکسلول های  حاوی که یفاز پایینجدا گردید.  موجود در محیط کشت می باشد

  نماییم. میسانتریفیوژ rpm 5111افزوده و دوباره در  2به 1هگزان و اتانول به نسبت 

جذب آن را  نانومتر 521در  حل شده در حالل هگزان می باشد را که شامل بتاکاروتن فاز باالیی گام بعدیدر 

وزن  .(Morowva and Ghasemi, 2016)ضرب می گردد  22.2عدد جذب نشان داده شده توسط دستگاه را در و خوانده 

و عدد بتاکاروتن نهایی گزارش شده بدست آمده ساعت در آون  1درجه سانتی گراد به مدت  112نمونه ها در  خشک

 میکروگرم بتاکاروتن استخراجی به میلی گرم وزن خشک می باشد.
 

 (Rudic and Dudnícenco) رودیکترکیبات مورد استفاده در محیط کشت  .2جدول 

 رودیکمحیط کشت 

 ترکیبات  mg مقدار

300 NaNO3 

20 KH2PO4 

80 K2HPO4 

20 NaCl 

47 CaCl2 

10 MgSO4.7H2O 

0.1 ZnSO4.7H2O 

1.5 MnSO4.H2O 

0.08 CuSO4.5H2O 

0.3 H3BO3 

0.3 (NH4)6Mo7O24.4H2O 

17 FeCl3.6H2O 

0.2 Co(NO3)2.H2O 

7.5 EDTA 

 

 بحثنتایج و 

نشان می دهد، را در دو محیط کشت جانسون و رودیک  D. salina ریزجلبککه روند رشد نتایج بدست آمده  1در نمودار 

با توجه به میزان  D. salina ریزجلبکسازگاری محیط کشت جانسون برای  آورده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که

در این محیط کشت می باشد. از سویی دیگر  ریزجلبکو گواه بر رشد مناسب تر سلول های است مشاهده قابل  ریزجلبکرشد 

که بیانگر میزان میکروگرم  2 ه در نمودارمدو داده های بدست آپس از انجام فرآیند استخراج بتاکاروتن از تمامی نمونه ها 

دو  توان گفت،می خشک سلول در غلظت های متعدد نمک در دو محیط کشت جانسون و رودیک است  بتاکاروتن به وزن

ها داشته نمونه  بسزایی در میزان بتاکاروتن بدست آمده ازعامل مورد بررسی به ترتیب میزان نمک و نوع محیط کشت تاثیر 

موالر و محیط کشت جانسون  1مونه تحت شوک نمک با توجه به عوامل ذکر شده می توان گفت بیشترین بتاکاروتن در ن اند.

.در دهد می نشان را امر این صحت نیز (Hadi et al., 2008; Garcia et al., 2007) نتایج بدست آمده توسط می باشد.
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برای تولید بهینه میزان متابولیت ثانویه به غلظت نمکی بیش از  D. salina ریزجلبکاین مطلب بیانگر این است که  حقیقت

 را محیط کشت جانسون فراهم آورده است. ریزجلبکبهترین شرایط برای این و  این مقدار وابسته نبوده

موالر در محیط کشت جانسون  1میزان بتاکاروتن در غلظت نمک نتایج بدست آمده در این تحقیق به  با توجه

 ریزجلبک میزان بتاکاروتن ریزجلبکالبته در مجموع رشد  .داشته استدر مقایسه با محیط کشت رودیک بیشترین مقدار را 

D. salina است. بودهقابل قبول  ی حاوی محیط کشت جانسوندر تمامی ارلن ها 

 

 
 با غلظت های نمک گوناگون در محیط کشت جانسون و رودیک D. salina ریزجلبکبررسی رشد  .1نمودار

 

 نمونه غلظت نمک مختلف در محیط کشت جانسون و رودیک 11در  ریزجلبکبررسی میزان بتاکاروتن به وزن خشک  .2نمودار
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Evaluation of beta-carotene production in Dunaliella salina cells in 

Johnson and Rudick mediums with different salt concentration 
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Abstract 

This experimental research investigated the growth rate in different culture medium and the 

amount of β-carotene production from Dunaliella Salina. To ascertain these objectives, 

aforesaid microalgae was cultivated in different salt concentrations in Johnson and Rudick 

culture medium separately for 25 days. At the end of cultivation period, β-carotene extraction 

procedure was accomplished. According to the results, the highest amount of synthesized β-

carotene in D.Salina cells was for 1 molar NaCl concentration with 4.5 µg of beta-carotene 

per mg of dry weight of microalgae in johnson culture medium.  

Keywords: culture medium, Microalgae, Dunaliella salina, Beta-caroten 
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شهری دم زرد ماهی  درسرب و کادمیوم  سمیفلز دو مصرف خطر ارزیابی تجمع و ریسک 

(Lethrinus crocineus) (خوزستان)استان  بندر ماهشهر در 
 

 *باقری توانی مصطفی، مهرنوش نوروزی

 زاد اسالمي واحد تنكابن، تنكابندانشگاه آ ،گروه بيولوژي دريا

mostafa.bagheri@toniau.ac.ir / mostafa.bagheri@hotmail.com* 

 

 چکیده

در آبهاي شهري دم زرد ماهي  در بافت عضله ( کادميوم سرب،فلز سنگين سمي ) دو جذبتعيين با هدف پژوهش حاضر 

قطعه ماهي با وزن بازاري به طور تصادفي انتخاب شدند. پس از زيست  02منظور،  به همين. بودبندر ماهشهر  -خورستان

و بر اساس  استاندارد با دستورالعمل ها مطابقنمونهو هضم شيميايي  سازي آماده ها، بافت عضله جداسازي شد.سنجي نمونه

(، وعده مجاز Crlimمصرف )حد مجاز  ،(EWIهفتگي )و  (EDIميزان جذب روزانه ) شد.ميكروگرم بر گرم وزن تر محاسبه 

( THQ) ي غير سرطانيها نسبت به بيماري اندر کودکان و بزرگساالن و ريسک خطر مصرف اين ماهي( CRmmمصرف )

 هايبيماري احتمال ريسک خطرپذيري به. تر بودپايينجهاني  استانداردهايبا  در مقايسهت فلزات ظ. غلگرديدمحاسبه 

 .محاسبه شدميكروگرم بر گرم وزن تر  2220/2، 220/2کادميوم به ترتيب  در فلزات سرب،و  بود يک زا کمتر ازغيرسرطان

 دوتجمع و ريسک خطر مصرف  تحليل و تجزيه .آمد دست به 22200/2 مطالعه اين ( درHIکل ) خطر شاخص مقدار همچنين

 انماهياين  مصرف چند هر که دهدمي نشانبندر ماهشهر  -آبهاي خورستانسواحل  در مورد بررسيگونه  اينفلز سنگين در 

 و باردار زنان توسط آنها مصرف ميزان مورد در اما داشت نخواهد دنبال به مصرف کننده براي سالمتي از لحاظ مخاطراتي

  . نمود رعايت را مالحظاتي بايد کودکان

 

 (THQشاخص خطر  )، خليج فارس، ات سمي، فلز Lethrinus crocineus ،ماهي شهري دم زرد :یکلیدکلمات 

 

 مقدمه

از آنجاييكه است.  مهم انسان براي عناصر اين ارزيابي خطر اين رواز  است، فلزات سنگين به بدن ورود اصلي مسير غذايي، رژيم

 پزشكان و تغذيه علوم متخصصان براي سنگين و سمي فلزات دهد، پايشماهي بخش مهمي از رژيم غذايي انسان را تشكيل مي

سه فرايند ارزيابي خطرهاي  0سازمان خواربار جهاني و 1(WHO) (. سازمان بهداشت جهانيOzden, 2010مهم است )

تصويب به منظور سالمت، بهداشت و امنيت غذايي را  0، ارتباط خاطرهاي احتمالي4، مديريت خطرهاي احتمالي0احتمالي

بيولوژيک، شيميايي يا فيزيكي در غذا و يا وضيعتي  نمودند. فرق اساسي بين خطر و احتمال خطر در اين است که خطر، عامل

از غذاست که به طور بالقوه داراي عامل مخاطره آميز است. در مقابل احتمال خطر، برآورد احتمال و شدت اثرهاي زيانبار براي 

هاي گذشته، طي سال(. WHO, 1996سالمت افراد در معرض خطر قرار گرفته با غذاي حاوي عامل مخاطره آميز است )

                                                           
1- World Health Organization  

2- FAO/WHO Codex Alimentarius Commision (CAC) 
3- Risk Assessment 

4- Risk Management 

5- Risk Communication 
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اي هاي مختلف شده که بخش عمدههاي صنعتي و پااليشگاهي در سواحل خليج فارس منجر به افزايش آاليندهافزايش فعاليت

باشد که مي خوزستاناز بزرگترين واحدهاي صنعتي موجود در استان  بندر ماهشهرشود. هاي خليج فارس مياز آنها وارد آب

 چنداني اطالعات . با اين وجودها پيدا نموده استاي از لحاظ ميزان آاليندهموقعيت نگران کننده اي،هاي توسعهتحت تاثير طرح

ماهيان خليج  روزانه مصرف از ناشي احتمالي خطر ميزان ارزيابي و کنندگان مصرف بدن به سمي سنگين فلزات ورود ميزان از

 ررسي غلظت فلزات سنگين و سمي سرب وهدف پژوهش حاضر، ب ندارد. وجود هاآن در يافته تجمع فلزات غلظت توجه با فارس

، وزارت 1(USEPAت محيط زيست امريكا )با استاندارهاي جهاني نظير آژانس حفاظو مقايسه در بافت خوراکي عضله  کادميوم

 WHOو  0(NHMRCي استراليا )پزشك و بهداشت قاتيتحق ، سازمان ملي0(MAFFکشاورزي، شيالت و مواد غذايي امريكا )

. عالوه بر آن گرديدهمچنين ميزان جذب روزانه و هفتگي در کودکان و بزرگساالن و حد مجاز مصرف براي آنان مشخص  .بود

سازمان بهداشت جهاني طاني  نيز محاسبه و با استاندارهاي رهاي غير سريسک احتمال خطر مصرف اين ماهي نسبت به بيماري

 (4شهري دم زردادر به ارزيابي ايمني مصرف ماهي گوشتخوار ساحلي )نتايج به دست آمده از اين پژوهش ق  شود.مقايسه مي

 .باشدمي خورستاناستان صيد شده در آبهاي 

  ها روشو مواد 

  نمونه گیری و روش آماده سازی هضم شیمیایی

دقيقه  00درجه و  02دقيقه و عرض جغرافيايي  10درجه و  4۴با طول جغرافيايي  استان خوزستان بندر ماهشَهر در جنوب

توسط صيادان هاي تور ترال لنج بوسيله بندر ماهشَهراز سواحل  شهري دم زرد ماهي عدد 02 در اين تحقيقواقع شده است. 

 به هاآن تمامي هاپس از انجماد زدايي نمونه (Sadeghi, 2001) انجام شد توسط کليد شناساييها نمونه شناسايي شد. صيد

 پس از گذشت زمان کافي .شود دفع بدن سطح از فلزات جذب کننده مخاطي پوشش تا شدند داده شستشو مقطر آب با خوبي

اکسيژنه آب  ميلي ليتر 0 و قرار دادن در بالن حاويماهيان  عضله بافتگرم  12پس از توزين  جهت انجام عمل هضم شيميايي

 Heater Digest دستگاه دروندر  C°142 حداکثر در دماي ساعت 0 مدت به 0به  1با نسبت  درصد( 00) و اسيد نيتريک

با کاغذ فيلتر واتمن شماره يک فيلتر گرديد و سپس محلول صاف شده با  هضم از حاصل شفاف محلول سپس. شدند داده قرار

 ;Lakshmanan et al., 2009د )ريخته شهاي هضم، جداگانه سي رسانده شد و داخل تيوپسي 0به حجم حدود  مقطرآب 

Moopam, 1983 .)از دستگاه طيف سنجي اتمي پالسما ) کادميوم سرب وگيري غلظت فلزات سنگين جهت اندازهICP-

AES.استفاده گرديد )  

 محاسبه جذب فلزات بر حسب وزن تر

ر تصحيح دهد. براي بدست آوردن فاکتودرصد از وزن ماهيان را رطوبت تشكيل مي 02حدود  FAOطبق مطالعات سازمان 

محاسبه شد. که با ضرب نمودن فاکتور  0/2برابر  CF. که در اين رابطه شداستفاده  1از فرمول  تبديل وزن خشک به وزن تر

 (.UNEP, 1984آيد )تصحيح در مقادير فلزات مورد مطالعه در عضله ماهيان بر حسب وزن تر بدست مي

(1فرمول )    CF = (122 / )1 -ميزان رطوبت عضله ماهي  

 

                                                           
1 - United States Environmental Protection Agency 
2 - Ministry of Agriculture, Fisheries and Food 

3 - National Health and Medical Research Council 

4 - Lethrinus crocineus 



گاه رهزمگان – 6021ماه  بهمن 03و  92  دانش   

 

 

 

ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری  

 

 محاسبه جذب روزانه و هفتگی

و هفته  1(EDI) روز در بدن وزن از هر کيلوگرم ازاي به غذايي ماده طريق از آالينده جذب جهت مشخص نمودن ميزان

(EWI)0 شد محاسبه 0و  0هاي فرمول از استفاده براساس روش پيشنهادي آژانس حفاظت محيط زيست آمريكا با.  

(0فرمول )    EDI =  
        

  
(0فرمول )                  EWI = 

        

  
 

EDI )؛ = ميزان جذب روزانه فلزات از طريق مصرف ماهي )ميكروگرم/گرم/وزن بدن/روزEWI  ميزان جذب هفتگي فلزات از =

  MSD؛ = غلظت فلز در بافت عضله ماهي مورد مصرف )ميكروگرم/گرم( C؛ طريق مصرف ماهي )ميكروگرم/گرم/وزن بدن/هفته(

گرم در  000= نرخ مصرف هفتگي ماهي؛ ) MSW؛ (EPAگرم در روز براساس استاندارد  05/00= نرخ مصرف روزانه ماهي؛ )

 .(EPAهفته براساس استاندارد 

 ماهى و تعداد وعده مجاز مصرف حد محاسبه

بر پايه ميزان فلزات  که EPA (EPA, 2000)روش آژانس حفاظت محيط زيست امريكا از تعيين حد مجاز مصرف ماهي،  براي

توان حد قابل آن ميشد که بوسيله  استفاده 4( مطابق با فرمول RfDهاي خوراکي ماهي با استفاده از دوز مرجع )در بافت

 ،2200/2 ميران دز مرجع براي فلزات سربقبول مصرف ماهي و محصوالت شيالتي را در يک دوره زماني خاص بدست آورد. 

 در نظر گرفته شد. (USEPA, 2011) 221/2 کادميوم

(4فرمول )   CRlim =  
       

 
 ×7 

Crlim )؛ = حد مجاز مصرف ماهي بر حسب )کيلوگرم/روزBW  ؛ کيلوگرم( 0/14کيلوگرم، کودکان  52)بزرگساالن = وزن بدن

RfD )دوز مرجع )ميكروگرم بر گرم وزن بدن در روز =. 

 استفاده شد. 0ي مجاز مصرف در ماه نيز از فرمول ها همچنين جهت محاسبه تعداد وعده 

(0فرمول )   CRmm = 
            

  
 

CRmm ؛ )وعده در ماه( = نرخ مجاز مصرف ماهيMS  ؛ گرم( 114کودکان  -گرم 005= مقدار در هر وعده )بزرگساالنTap  =

 هفته در ماه(. 0/4متوسط دوره زماني )

 0(THQ) شاخص خطر -محاسبه ریسک خطر پذیری

 برايکند. پتانسيل خطر عبارت است از نسبت غلظت عناصر به حداکثر غلظتي از آن عنصر که در بدن ايجاد مشكل نمي

زيست  محيط حفاظت سازمان توسط شده ارائه 0فرمول  از هاي غيرسرطانيبيماري به افراد پذيري خطر احتمال محاسبه

باشد ميزان فلز وارد شده، برابر با ميزان جذب شده در بدن مي کهپيش فرض با اين (. USEPA, 2009شد ) آمريكا استفاده

(USEPA, 1996؛ پخت و پز اثري را بر روي آالينده)( ها نداردCooper et al., 1991 ؛ مكانيسم اين شاخص به اين صورت)

هاي غير سرطاني است. همچنين اگر باشد که اگر عدد حاصله باالتر از يک باشد نشان دهنده باال بودن احتمال به بيماريمي

 عدد حاصله کمتر از يک باشد نشان دهنده آن است که مصرف آبزي اثر مضري براي مصرف کنندگان ندارد. 

                                                           
1- Estimation Daily intake  

2 - Estimation Weekly Intake 
3- Target Hazard Quotients 
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(0فرمول )   THQ = 
             

           
 ×0.001 

THQ ؛ = شاخص خطرEF  )؛ روز در سال 000= فرکانس مواجهه )بسامد در معرض قرارگيريED  کل مدت زمان =

 AT؛ (EPIاستاندارد گرم در روز براساس  0/00= نرخ مصرف روزانه ماهي؛ )IR ؛ سال 52مواجهه )ميزان در معرض قرارگيري( 

 (.000روز  × 52= سال  0002= ميانگين روزهاي در معرض قرار گيري )روز 

 (. Chien, 2002آيد )بدست مي  5مطابق فرمول فلز  0( که از حاصل جمع خطرپذيري HIشاخص خطر کل )

(5فرمول )   Hazard Index (HI) = ΣTHQ = THGPb + THGCd 

در سطح  EXCEL 2007براي رسم نمودار نيز از نرم افزار  و SPSS 20نرم افزار  ها ازتحليل دادهبراي تجزيه و 

 استفاده گرديد. ۴0اطمينان %

 

 نتایج

 ميزان تجمع فلز .بودند 02/0۴±4/2و طول  00/0۴2±20/02وزن داراري  صيد شده ان داد که ماهيانشن سنجي زيست نتايج

 خطر ارزيابي براي .ورد بررسي متفاوت بوده ماهيان متر در بافت عضل وزن گرم بر ميكروگرماساس کادميوم بر و سنگين سرب

 در المللي موجود بين استانداردهاي با مقادير اين تحقيق، اين ماهيان مورد بررسي در عضله در کادميوم سرب و فلزات انباشت

 .است شده آورده 1 جدول در مقايسه اين نتيجه که شد مقايسه  WHOو  USEPA ،MAFF  ،NHMRCزمينه مانند  اين

 5يوم، م؛ کاد00براي فلز سرب،  بدن کيلوگرم وزن 52بر اساس کيلوگرم در  (PTWI) همچنين ميزان استاندارد جذب هفتگي

 ميزان ريسک خطر، حد مجاز مصرف و  تعداد مجاز وعده در ماه محاسبه شد. 22200/2ميزان شاخص خطر کل  بدست آمد.

سازمان تر از استاندارد پايين حد مجاز مصرف فلزات سنگيننشان داده شده است. همانطور که مشاهده مي شود ( 0در )جدول 

که نشان دهنده آن است که مصرف  دارند يک کمتر از محاسبه شاخص خطر نشان داد که هر دو فلز بود.  بهداشت جهاني

 مورد بررسي اثر مضري براي مصرف کنندگان ندارد. ماهي

 .)ميكروگرم بر گرم وزن تر(سرب و کادميوم فلز  بميزان جذ( ميانگين±)انحراف معيار ميزان جذب استانداردهاي جهاني، .1جدول

 کادميوم سرب 

 2220/2±2221/2 220/2±2220/2 استاندارد جهاني

USEPA 220/2 220/2 

WHO 4/2 0/2 

MAFF 0-0/1 0/2-20/2 

NHMRC 0/1 20/2 

 ماهي شهري دم زرددر و کادميوم هاي ريسک خطر براي فلز سرب محاسبات شاخص .2جدول 

 
THQ 

CRmm Crlim EWI EDI 
 

 بزرگساالن کودکان بزرگساالن کودکان بزرگساالن کودکان بزرگساالن کودکان 

 سرب 221/2 225/2 21/2 201/2 420/50 01۴/10 400/1 00۴/2 22240/2 

 2220/2 104/1 500/0  020/0۴ 000/140  کادميوم 2220/2 221/2 2210/2 2250/2 

Hi    22200/2            
 وعده در ماه :CRmm:کيلوگرم در روز؛  Crlim: ميكروگرم بر گرم در هفته؛ EWI: ميكروگرم بر گرم در روز؛  EDIواحدها: 
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 بحث

داري کمتر از حداکثر مقدار مجاز به طور معني ماهي شهري دم زردفلز در دو غلطت هر نتايج نشان داد که ميزان 

 ،باشدگوشتخوار مياي طيف تغذيهنظر مورد بررسي از  ماهي .ندبود WHOو  MAFF ،USEPA ،NHMRCاستانداردهاي 

 شوندمي انباشته ماهي عضله در فلزات از کمي مقادير اگر چه .قرار گيرداين فلزات  از بااليي ميزان معرض د درنتوانبنابراين مي

   فيزيولوژيک ماهي  وضعيت (.Akoto et al., 2014است ) شده بيان آن به متصل هايپروتئين پايين سطوح آن علت که

ها به نقش ميزان تجمع فلزات مختلف در بافت( و Kotze et al., 1999) تواند بر انباشت زيستي هر فلز موثر باشدمي

 و زيستي انتقال براي مكان اولين عضالت که باوجود اين .(Lakshmanan et al., 2009) بستگي دارد نيز فيزيولوژيک آنها

 مجاز محدوده از است ممكن ماهي عضالت در فلزات غلظت آلوده آبي در زيستگاههاي که آنجايي از نيستند، اما فلزات انباشت

کادميوم و  سربباشند. فلزات سنگين  سالمتي براي جدي بسيار تهديدي است ممكنبنابراين  کند تجاوز انسان مصرف براي

 فلزات اين بيوشيميايي ندارند و فرآيندهاي در ايشده شناخته عملكرد هيچ و هستند سمي و غيرضروري فلزات گروه به متعلق

بايد توجه داشت که مصرف ماهي تنها  .هستند ماهي گوناگون اندامهاي در انباشت و تغليظ زيستي براي باال پتانسيل داراي

سبزيجات  و گندم برنج، مانند ديگر فلزات سنگين از راههاي حاوي غذاهاي مصرفو  مسير ورود فلزات سنگين به بدن نيست

گان را کننده مصرف براي موجب ورود بيشتر فلزات سنگين است ممكن که قسمت اعظم تشكيل دهنده سفره ايرانيان است،

هاي بسيار مهم و عمده در جذب آلودگي در انسان است، ولي بر خالف هوا و يا آب، در اگر چه غذا يكي از روش گردد.موجب 

جوامع مختلف و يا حتي شهرها يكسان نيست )به علت سليقۀ متفاوت در افراد(، بنابراين ميزان جذب آن تابعي از نحوۀ تغذيه 

هاي غذايي بسيار متفاوت است، طبيعي نظر وسعت بسيار گسترده و از نظر عادت است. از انجا که فرهنگ غذايي در ايران از

تواند از اعتبار الزم برخوردار و اصوالً نمي نيستاست ارائه يک الگوي مشخص براي ميزان استاندارد در مواد غذايي امكانپذير 

ها در مواد غذايي وجود دارد که استاندارد آاليندههايي در تعيين ميزان باشد. به همين دليل در اغلب کشورهاي جهان تفاوت

ها الزاماً ي خاص مرتبط با اقليم، صنعت و کشاورزي است. اين شاخصها هاي غذايي و همچنين ويژگيبيشتر ناشي از عادت

نيز متفاوت  شده است که حتي با استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني ايهاي منطقههايي در تعيين استانداردمنجر به تفاوت

هاي مختلف بسيار هاي دريايي و آبزيان اين تفاوت چشمگيرتر است. زيرا ميزان مصرف در استاناست. در رابطه با فرآورده

هاي توان يک الگو براي کل جامعه در نظر گرفت بنابراين معيار استاندارد با توجه به شاخصهمتفاوت است و به همين دليل نمي

-Esmaeiliکودک( و پتانسيل جذب بايد تعيين گردد )-مرد -هاي مصرف کننده )زنيت مواد، ويژگينظير مصرف سرانه، سم

Sari, 2002.) 

اين  در است.( RFDدوز مرجع ) به فلزات گرفتن قرار معرض در شده برآورد دوز نسبت دهنده هاي شاخص خطر نشانيافته 

ريسک  ارزيابي اي نشان دهنده آنست که درچنين نتيجه .بود يک کمتر ازفلز مورد بررسي  0شاخص خطر براي هر  مطالعه

 ماهيان مورد بررسي مصرف است. بنابراين، کننده براي مصرف بهداشتي نامطلوب عوارض عدم منزله به خطر، مصرف اين ماهي

پايين مصرف هرچند ميزان  .ندارد کنندگان مصرف براي جدي تهديد ماهشهر بندرمطالعه يعني سواحل  مورد منطقه در

 شاخص مقدار همچنين. و با افزايش مصرف ماهي، اين ميزان نيز افزايش خواهد يافت آبزيان در کشورمان را نبايد ناديده گرفت

 نظر بهکل شاخص خطر  و هفتگي روزانه، جذب ميزان اساس بر .آمد دست ( به22200/2) 1زير  مطالعه اين در (HIکل )خطر

 ندارد، کنندگان مصرف براي جدي تهديد در سواحل بندر ماهشهر صيد شده مورد بررسي ماهي مصرف حاضر حال در رسدمي

 .دقت نظر شود بايد انماهي اين مصرف براي نوزادان و باردار زنان براي چه اگر

 یتشکر و قدردان

در که آزمايشگاه تحقيقات شيالت انجام پذيرفت. از تمامي عزيزان  و در دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنكابن تحقيق با حمايتاين 

 تشكر و قدرداني مي گردد. ياري کردند انجام اين پژوهش
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   Abstract 

The goal of this study was to determine the absorption of two toxic heavy metals lead and cadmium in 

muscle tissues of Lethrinus crocineus in the waters of Khuzestan province - Bandar Mahshahr. For this 

purpose, 20 fish, with the typical market weight were randomly selected. After performing biometrics 

assessment on samples, the muscle tissue was removed. The amount of estimated daily intake (EDI), 

estimated weekly intake (EWI), maximum allowable consumption limit (Crlim), maximum allowable 

meals consumed (CRmm) in children and adults and the hazard quotient of the consumption of these 

fish with regard to non-cancerous diseases (THQ) were calculated. The concentration of metals was 

lower in comparison with the standards of MAFF, NHMRC and WHO, but in some cases was higher 

than USEPA standard. The hazard quotient for non-cancerous diseases for all eleven species was less 

than one, and for lead and cadmium was calculated to be 0.018 and 0.0237, respectively. Also, the total 

hazard index (HI) in this research was obtained to be 0.221. The analysis of the accumulation and 

consumption hazard of two heavy metals in L. crocineus under study from the coastal waters of 

Khuzestan – Bandar Mahshahr shows that although the consumption of these fish does not pose any 

hazard to consumers in connection with their health, however, with regard to the amount of their 

consumption by pregnant women and children considerations must be complied with. 

 

Keywords: Lethrinus crocineus, Toxic metals, Persian Gulf, THQ. 
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 های گرم و سردهای ساحلی خلیج چابهار در ماهدر آب aروند تغییرات کلروفیل  

 ، حسن زاد عباس شاه آبادی*گیالن عطاران فریمان ،شهناز جهاندیده

 

 دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار روه زیست شناسی دریا،گ

* Gilan.Attaran@gmail.com 

  

 چکیده

بینی بیوماس جهت پیش aارزیابی کلروفیل شود. ها یافت میپالنکتوندر فیتو ترین رنگدانه فتوسنتزی است کهمهم aکلروفیل 

-به5931 ماهدر اسفند های یک لیتریبرداری از آب توسط قایق در بطرینمونهدر این مطالعه ها اهمیت دارد. پالنکتونفیتو

خلیج چابهار انجام واقع در کنارک بندر سواحلدر  با سه تکرارایستگاه  1در  عنوان فصل گرمبه5931ماه و تیرعنوان فصل سرد 

 بیشترین غلظت 4در تیرماه در ایستگاه  که دستگاه اسپکتوفتومتر تعیین گردید وسیلهکلروفیل آنها بهجذب  و مقدار .شد

و در اسفند ماه میگروگرم در لیتر(  10/0+04/0)کمترین غلظت  4در ایستگاه شماره  میگروگرم در لیتر( و 15/4 + 44/0)

میگروگرم 58/0 + 44/0) 1و کمترین در ایستگاه شماره  میگروگرم در لیتر(  91/5 + 87/0)بیشترین در ایستگاه شماره یک 

 باشد. در دو فصل نشان دهنده تولیدات پایین در منطقه مورد مطالعه می aغلظت پایین کلروفیل  .تعیین گردیددر لیتر( 

 ، خلیج چابهار، دریای عمانaکلروفیل  کلیدی: کلمات

 مقدمه

عنوان شاخص بلوم فیتو شود و می توان از آن بهها یافت میی فتوسنتزی است که در فیتو پالنکونرنگدانه aکلروفیل  

های دریایی دهد و موجب آثار مضر متعدد در محیطهای انسانی رخ میمواد مغذی ناشی از فعالیتپالنکتون که در اثر ورود 

در آبهای دریا و شکوفایی  aهای تشکیل دهنده بلوم برای افزایش غلظت کلروفیل شده استفاده کرد. برای پراکنش گونه

های انسانی نقش دارند که تراکم زیاد آنها سبب تغییر یتفعال ،ند بادهای موسمی، جریانات دریاییپالنکتونی عوامل متعددی مان

به همین دلیل  حت تاثیر قرار دهدتوانند به شدت اقتصاد جوامع ساحلی را تپلنکتونی مضر میهای فیتوها شده و بلومرنگ آب

پالنکتونی فیتو هایگونه. (5930)حقیقی های دراز مدت و تحقیقات در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار استریزیبرنامه

. تراکم زیاد آنها در آب باعث ایجاد ای و قرمز متنوع هستندو تا قهوههای سبز سنتزی هستند که به رنگهای فتودارای رنگدانه

( به بررسی مقدماتی پراکنش 5977) عطاران فریمانکه به آن بلوم جلبکی می گویند. شود رنگ تیره و تنوع رنگ دیده می

تشکیل دهنده بلوم در مناطق ساحلی جنوب شرقی ایران پرداخت که در این بررسی میزان تغییرات غلظت کلروفیل گونه های 

a به در مطالعه موردی تاالب بین المللی گمیشان  (5931) عمرانیی مختلف مورد مطالعه قرار داد.  درماه ها و ایستگا هها

را در  aبیشترین غلظت رنگدانه  بستگی هیدرولوژیکی در تابستان پرداخت.و هم aل گیری محتوای عصاره رنگدانه کلروفیاندازه
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های گردو غبار و تاثیرات اکولوژیکی آنها را بر توزیع کلروفیل مورد مطالعه ( توفان5939) بیان کرد. دادی زاده، ملکوتی شهریور

عامل  ،توجه به نامساعد بودن سایر عواملوبی با سال در ناحیه جن العه حضور ذرات معلق در دوره گرمکه در این مط قرار دادند.

های سطحی به عنوان محرک آب . آهن موجود در گرد و غبار و میزان انحالل آن دردانستپالنکتون فیتواصلی تحریک رشد در

فیتو وضعیت بلوم  (.Boyar e tal,. 2009) دهدرشد می باشد و نرخ تولیدات در جوامع فیتو پالنکتونی را افزایش می

ه آمریکا مورد ی ایاالت متحدرایط آب و هوایی در جنوب فلوریداکلروفیل یک زیست توده به عنوان شاخصی از ش ،پالنکتون

 کنندهای بزرگ و متراکم را ایجاد میکند و اغلب، فیتو پالنکتونمواد مغذی به طور مرتب اختالل ایجاد می .مطالعه قرار دادند

(Moore and Abbott, 2000). پالنکتون و کلروفیل در اقیانوس اطلس جنوبی اقیانوس جنوبی به مطالعه توزیع فیتو در

 مطالعات ماهواره ای با استفاده از های آزاد اقیانوس پایین بودغلظت فسفات مقدار کلروفیل در آب پرداختندکه با وجود زیاد

 .اسکنر رنگی ساحل انجام شد

 هاروش و مواد

دو ماه  انتخاب شد و با فاصله تقریبا یک کیلومتربا سه تکرار ایستگاه  1در این مطالعه که در آبهای ساحلی کنارک انجام شد 

آوری شد و پس از انتقال . نمونه آب توسط بطری یک لیتری جمعهای سرد و گرم در نظر گرفته شداسفند و تیر به عنوان ماه

با استفاده از روش ارایه شده استاندارد انجام شد. یک لیتر نمونه آب از کاغذ صافی واتمن  aگیری کلروفیل به آزمایشگاه، اندازه

اتیلنی درب دار قرار داده شد و میکرون با استفاده از پمپ خال فیلتر شد و کاغذ صافی در لوله آزمایش پلی 41/0با سایز 

ساعت نگهداری شد. سپس به  44پیچاندن فویل در یخچال به مدت  پس از و درصد به آن اضافه شد30  سی سی استون 51

 114،148،190،150های دقیقه در سانتریفیوژ قرار داده شد و پس از آن در دستگاه اسپکتوفتومتر در طول موج50مدت 

 گیری شد.نانومتر خوانده شد و با استفاده از فرمول موجود در روش استاندارد مقدار کلروفیل اندازه

 یریگجهینت و ثبح

، مشاهده شد که در تیرماه در ایستگاه وسیله دستگاه اسپکتوفتومتربه aمیزان جذب کلروفیل  گیریبرداری و اندازهس از نمونهپ

گرم در لیتر( میگرو 10/0+04/0)کمترین غلظت  4گرم در لیتر( و در ایستگاه شماره میگرو 15/4 + 44/0) بیشترین غلظت 4

 1و کمترین در ایستگاه شماره  میگروگرم در لیتر( 91/5 + 87/0)و در اسفند ماه بیشترین در ایستگاه شماره یک ( 5شکل )

 (. 4)شکل تعیین گردید گرم در لیتر( میگرو58/0 + 44/0)
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 در فصل گرم در ایستگاههای مختلف (لیتر در گرم میکرو) حسب بر a کلروفیل تغییرات غلظت .1 شکل

 

 

 در فصل سرد در ایستگاههای مختلف (لیتر در میکروگرم) حسب بر a کلروفیل تغییرات غلظت .2شکل
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عوامل متعددی بر میزان غلظت کلروفیل سطح آب اثر گذارند از بین آنها می توان تابش خورشید ،میزان بارش،سرعت باد، 

ن در جنوب ایران قرار دارد که از جنوب به دمای سطح آب میزان مواد مغذی در دسترس اشاره کرد. از آنجا که در یای عما

های بارز این منطقه است و تاثیر اقیانوس هند مرتبط بوده و تحت تاثیر جریانات دریایی است، وزش بادهای موسمی از ویژگی

( 5977)خانی و همکاران قریب (. با مطالعاتی که5934 ای بر خصوصیات اکولوژیکی دریای عمان دارد )عطاران فریمانعمده

انجام دادند فراوانی فیتوها را تحت تاثیر نور و دما و طول روز می دانستند کاهش جمعیت فیتوپالنکتونها باعث کاهش تولید 

( انجام دادند در اثر جریان های دریایی در دریای عمان در تابستان  5934شد. و مطالعات مشابهی که عطاران فریمان )می

شود. این اجوشی در منطقه سبب افزایش فیتوپالنکتون و در نتیجه افزایش کلروفیل آب میعواملی همچون وقوع پدیده فر

نسبت به ماه سرد سال افزایش داشته است. در ماه سرد کوتاه بودن a دهد که در ماه گرم میزان کلروفیل مطالعات نشان می

د خالص آن شده  است، طبق مطالعاتی که در خلیج طول روز و ناکافی بودن نور خورشید، عامل باز دارنده رشد جلبکی و تولی

های گرم به علت افزایش دما میزان تولید کاهش ( انجام شده در بعضی مناطق در ماه5939فارس توسط دادی زاده، ملکوتی )

فرا چاهنده  داشته است اما نتایج ما در دریای عمان در ماه گرم افزایش غلظت کلروفیل داشتیم این می تواند به علت جریانهای

 دهد باشد .و بادهای موسمی که دمای آب را تحت تاثیر قرار می
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Abstract 

 

Chlorophyll a is the most important photosynthetic pigment found in phytoplankton. The 

evaluation of Chlorophyll a is important for predicting phytoplankton’s biomass. In this study, 

sampling of water by boat in one-liter bottles in March of 1395 as the cold season and July 

1396 as the heat season in 6 stations with three replications were carried out on the Konarak 

coast in the bay of Chabahar. The amount of their Chlorophyll content was determined by 

photometric spectroscopy. In July, at station 4, the highest concentrations (2.54±0.42µg/l) and 

at station 2 was the lowest (0.60± 0.40µg/l), in March, the highest was at station 1 (1.35± 

0.78µg/l) and the lowest at station 6 (0.17± 0.42µg/l) was determined. Low concentrations of 

chlorophyll a in the two seasons represent low production in the study area. 

Keywords: Abundance, Chlorophyll a, Chabahar Bay, Oman Sea  
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موجود در    Serratia marcescensپرودیجیوسین از باکتری  استخراج و خالص سازی رنگدانه

 رسوبات سواحل خوزستان و بررسی پتانسیل ضد باکتریهای بیوفولینگ  

 ، اسحاق زمانیذوالقرنین، حسین *، بیتا ارچنگیسیده مریم موسوی

 و فنون دریایی خرمشهر، خوزستان گروه زیست دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم
 

Bita.archangi@gmail.com   

 

 چکیده

ی مذکور با استفاده بررسی پتانسیل ضد باکتریایی رنگدانهی پرودیجیوسین و سازی رنگدانه، استخراج و خالصدر این تحقیق

 Staphylococcus aureus و Escherichia coli ،Bacillus subtilis ،Pseudomonas aeruginosaی از چهار سویه

پرودیجیوسین، ی به منظور استخراج رنگدانه S. marcescensپس از جداسازی و شناسایی باکتری مورد بررسی قرار گرفت. 

مورد استفاده قرار هگزان، کلروفرم، استیک اسید و آب، -nیک موالر(، متانول،  HCl% 4های استون، اتانول اسیدی )حالل

های خالص شده، جهت اطمینان از ساختار خالص سازی رنگدانه با استفاده از ستون کروماتوگرافی انجام شد. نمونهگرفت. 

با ترین میزان درصد حضور رنگدانه بیشنشان داد نتایج مورد سنجش قرار گرفتند.  FTIRا روش ی مذکور، بشیمیایی رنگدانه

، پس ی پرودیجیوسین خالصیایی رنگدانه. ساختار شیممی باشد S. marcescensحالل متانول و در روز دوم کشت باکتری 

، هر دو علیه ی خام و خالص شدهرنگدانه قرار گرفت.و مقایسه با منحنی استاندارد، مورد تأیید  FTIRسنجی با روش از طیف

ی تخلیص شده بیشتر ، خاصیت ضد باکتریایی نشان دادند. نتایج نشان داد که اثر ضد باکتریایی رنگدانههای انتخابیباکتری

 .Sباکتری  یجیوسینی پرودبنابراین، رنگدانه مشاهده شد. B. subtilisباشد و بیشترین اثر ضد باکتریایی بر روی باکتری می

marcescens های کاربردی در صنایع بیوفولینگتواند به عنوان یک ترکیب فعال زیستی مؤثر در طراحی و ساخت آنتیمی

 دریایی، مورد استفاده قرار گیرد.

 Serratia marcescens، بیوفولینگ، خوزستانباکتریایی، ضد ، ضد پرودیجیوسین: کلمات کلیدی

 مقدمه

 تنوع گسترده، قادرند ترکیبات فعال زیستی ارزشمندی را تولید نمایند. باکتری گونهدارا بودن های دریایی با باکتری

 S. marcescens ی یک باسیلوس گرم منفی است که به عنوان عضوی از خانوادهEnterobacteriaceae بندی شده دسته

این گونه باکتری قادر است ترکیبات فعال زیستی متعددی از جمله انواع آنزیم ها، اسیدهای چرب، بیوسورفکتانت ها و  است.

، Serratiaدر جنس در فرایند های تبدیل زیستی نیز دخالت دارند.  Serratiaرنگدانه ها را تولید نماید. سویه های 
هایی که رنگدانه شود. گونهتولید می S. rubidaeaو  S. marcescens ،S. plymuthicaهای توسط سویه پرودیجیوسین

با فرمول  پرودیجیوسین(. Grimont and Grimont, 2006)های تغلیظ کننده هستند کنند احتماالً فاقد آنزیمتولید نمی

ی های گونهپیرول از باکتری-1H-پنتیل-3-اتیل-2-]ایلدن( متیل-2-ایلدن پیرول-2-پیرول-5-متوکسی-3)[-5شیمیایی 
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Serratia ،Pseudomonas ، Streptomyces ،ها وتعدادی باکتری دیگر استخراج شده است و یک ترکیب اکتینومیست

دارای ساختار خاصی شامل  پرودیجیوسین. (. Giri et al., 2004) شودیت ثانویه تولید میآلکالوئیدی است که به عنوان متابول

 ,Grimont and Grimont)   باشدمی C-4ی پیرولی و یک اسکلت پیرول پیرومتن با یک گروه متوکسی در سه حلقه

های رنگدانهباشد. که مورد بحث میهاست صنایع غذایی سالداروسازی و موضوع استفاده از این رنگها بخصوص در (. 2006

های منفی های مشخصی دارند. مطالعه و ارزیابیشوند و بر اساس جذب نوری، رنگزیستی توسط موجودات زنده تولید می

های طبیعی ها با رنگها برای جایگزینی این رنگی آنکنندگان، باعث افزایش عالقههای غذایی مصنوعی توسط مصرفرنگ

های بیولوژیک، به طور انتخابی بخشی از طول موج نور را جذب کرده و بخش ی رنگدانههمه (. Babitha, 2009)  شده است

تر است ها نسبت به سایر منابع، مناسبتولید رنگدانه از میکروارگانیسم. تحقیقات بیانگر این است که کننددیگری را بازتاب می

در (. Venil et al., 2013)شود و این موضوع سبب بازدهی باالی محصول می ها به سرعت رشد کردهچرا که میکروارگانیسم

ی کلیدی طی های آبی، بیوفولینگ یک فرآیند طبیعی در تجمع سطوح زیر آب بوده و تولید بیوفیلم یک مرحلهمحیط

ی کی از مشکالت عمدهشود. این موضوع یای را سبب میهای اقتصادی و اکولوژیکی عمدهبیوفولینگ دریایی است که زیان

ها، نفت، اتومبیل، ی کشتی و قایقی کنونی است که بر صنایع کشتیرانی و فرآیندهای صنایع آبی از جمله بدنهحل نشده

 (.Henderson et al., 2010)گذارد زدایی آب و تولید آب آشامیدنی و ذخیره و توزیع آن اثر میفوالد، تولید کاغذ، نمک

فولینگ باید با آنالیز فرآیندهای رای جلوگیری از انباشتگی موجودات فولینگ است. راهکارهای آنتیفولینگ روشی بآنتی

بوتیلتین( یا فلزات ی استفاده از ارگانوتین )تریفولینگ بر پایههای آنتیهای متمرکز انجام شوند. اکثر تکنیکمناسب و روش

شوند و برای طیف وسیعی از موجودات دریایی هدف و اده میسنگین )مس و روی( هستند که به عنوان رنگ پایه استف

-انفولینگ یعنی تریترین عامل آنتیهای طبیعی به عنوان بهترین جایگزین برای موفقفوالنتغیرهدف سمی هستند. آنتی

های ن باکتریفولینگ از موجودات دریایی مختلفی همچواند. تولیدات طبیعی متنوعی با فعالیت آنتیبوتیلتین مطرح شده

 (. Armstrong et al., 2000)ها و گیاهان دریایی استخراج شده است ها، اسیدینها، خزهها، مرجانها، اسفنجدریایی، جلبک

بیوفولینگ پرودیجیوسین بررسی نشده است و نیز با توجه به ، اثر ضد باکتریایی و آنتیبا توجه به اینکه تاکنون درایران

کنند، تحقیق حاضر با هدف های آبی ایجاد میسازی و سازههای فولینگ برای صنعت کشتیای که باکتریمشکالت عمده

و بررسی خاصیت ضدباکتریایی آن، به ویژه علیه  S. marcescensاز باکتری  ی پرودیجیوسینسازی رنگدانهاستخراج و خالص

 باکتری های فولینگ انجام شد. 

 ها  مواد و روش

ها سپس در دمای استان خوزستان صورت گرفت. نمونه نواحی ساحلی خلیج فارس دراز رسوبات در این تحقیق، نمونه برداری 

های آب و رسوبات به صورت جداگانه سانتیگراد به آزمایشگاه منتقل شدند. با استفاده از سرم فیزیولوژیک، از نمونهدرجه 4

بمنظور کشت باکتری، پنج محیط کشت مختلف نوترینت آگار،  (.Giri et al., 2004) شد تهیه 01-6های سریالی تا رقت

ی آب و رسوب به طور مجزا در هر های تهیه شدهآماده شدند. از رقت TSAو  آگار MRSپپتون گلیسرول آگار، مارین آگار، 

درجه  31ها در انکوباتور و در دمای و پلیترت چمنی کشت داده شد میکرولیتر به صو 211های ذکر شده کدام از محیط

-5تا  01-0های در رقتهای تشکیل شده بررسی شدند. ساعت کلنی 24پس از  (.Zang et al., 2014)سانتیگراد قرار گرفتند 

ها روی آن به صورت تک قابل مشاهده بودند، که کلنی 01-6های مربوط به رقت ها بسیار باال بود. لذا از پلیتتراکم کلنی 01

های قرمز رنگ با استفاده از لوپ استریل شده مقداری برداشته شد و در محیط کشت پپتون گلیسرول استفاده شد. از کلنی

میکرولیتر  00ها در محیط کشت، ای کشت داده شد. برای جلوگیری از رشد قارچمنطقه 4به صورت کشت  TSAآگار و 
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درجه سانتیگراد قرار داده شده و به  22ها در انکوباتور با دمای لیتر محیط کشت، اضافه شد. پلیتمیلی 011نیستاتین در هر 

های قرمز رنگ به دست آمد که باید اطمینان حاصل کلنی ساعت کشت خالصی از 42پس از  ساعت انکوبه شدند. 42مدت 

 . انجام شدباشند. بدین منظور شناسایی مورفولوژیک، بیوشیمیایی و مولکولی می S. marcescensها شد که این کلنیمی

 42کشت داده شد و به منظور رسم منحنی رشد باکتری جداسازی شده، از لحظه کشت تا  TSBباکتری در محیط کشت 

ساعت یک بار اسپکتروفتومتری با محیط  6ساعت، هر  6ساعت بعد، در ساعات اولیه هر یک ساعت یک بار، و پس از گذشت 

در  S. marcescensباکتری  گدانه،برای استخراج رن نانومتر انجام شد.  611کشت استریل به عنوان بالنک، در طول موج 

درجه سانتیگراد روی  22، کشت داده شد و در دمای NaClگرم بر لیتر میلی 0محیط کشت پپتون گلیسرول براث دارای 

ساعته  22ساعته و بار دیگر از کشت  42استخراج رنگدانه یک بار از کشت  بمنظور. قرار داده شد rpm 051شیکر با سرعت 

سانتریفوژ  rpm 2111دقیقه با دور  05س محیط کشت در چند میکروتیوب استریل تقسیم شد و به مدت استفاده شد. سپ

میکرولیتر حالل به رسوب باقی مانده اضافه شد. در این مطالعه  511مایع رویی دور ریخته شد و  (.Zang et al., 2014) شد

هگزان، کلروفرم، استیک اسید و آب به صورت جداگانه به عنوان -nیک موالر(، متانول،  HCl% 4از استون، اتانول اسیدی )

قرار  rpm 051ساعت روی شیکر با سرعت  3ها به مدت حالل استفاده شد. به منظور حل شدن رسوب در حالل، میکروتیوب

به عنوان  سانتریفوژ شده و مایع رویی rpm 01111دقیقه با دور  01ها به مدت گرفتند. پس از سه ساعت، میکروتیوب

برای کشت های دو روزه و  (.Zang et al., 2014) درجه سانتیگراد نگهداری شد 4مای ی خام برداشته شد و در درنگدانه

 (.Zang et al., 2014)محاسبه شد  0سه روزه مقدار رنگدانه در هر سلول با استفاده از فرمول 

= 
[      (            )]    

      
 واحد رنگدانه در هر سلول 

جذب نوری هر  ثابت بود.  320/0های باکتریایی و جذب سلول OD620جذب رنگدانه،  OD534تراکم نوری،  ODکه در آن 

نانومتر  311-611های مختلف، با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج های استخراج شده با حاللرنگدانهیک از 

ساعته و همچنین با توجه به  22ساعته و  42های ها در کشتی رنگدانهبا توجه به مقدار تخمین زده شده اندازه گیری شد.

های متانول، ساعته و با حالل 42های استخراج شده از کشت آزمایشات با رنگدانه یهای حاصل از اسپکتروفتومتری، ادامهداده

خالص سازی رنگدانه با استفاده از کروماتوگرافی ستونی با ستون سیلیکاژل با  اتانول اسیدی، کلروفرم و استون ادامه پیدا کرد. 

لوط شد و برای جلوگیری از ایجاد حباب و هگزان مخ-nلیتر میلی 51گرم سیلیکاژل با  01انجام شد.  231-411مش 

هگزان( خارج شد. کمی -nنشینی سیلیکاژل، شیر ستون باز شد و مایع رویی )شکستگی، سریعاً به ستون اضافه شد. پس از ته

لیتر از رنگدانه به ستون اضافه شد. پس از آن تا خارج شده کامل نمونه، ستون با میلی 5قبل از خشک شدن کامل ستون، 

های خالص شده جهت تعیین ساختار با استفاده رنگدانه .(Babitha, 2009)شسته شد  3:2هگزان:استون با نسبت -nحلول م

های به دست آمده دو رنگ قرمز و نارنجی بودند، لذا از هر کدام یک . فرکشنمورد بررسی قرار گرفتند، FT-IRاز دستگاه 

، E. coliاستخراجی در این تحقیق، بر روی چهار باکتری  باکتریایی رنگدانه اثر ضد نمونه برای تعیین ساختار فرستاده شد.

B. subtilis ،P. aeruginosa  وS. aureus  و با استفاده از روش دیسک استفاده شده توسطAhmad  و همکاران

باکتریال یک بار با استفاده باشند. همچنین تست آنتیهای فولینگ میترین باکتریها از عمده( انجام شد. این باکتری2102)

ها برای جلوگیری از وجود بقایای سلولی با ی خالص شده انجام شد. رنگدانهی خام و بار دیگر با استفاده از رنگدانهاز رنگدانه

کشت داده شدند و تا رسیدن به  TSBهای مورد نظر در محیط کشت باکتری میکرومتر فیلتر شدند.  25/1استفاده از فیلتر 

هینتون، با استفاده از سوآب به -ها روی محیط کشت مولردرجه سانتیگراد انکوبه شدند. باکتری 31فارلند، در دمای یم مکن

در یک سری از آزمایشات، روی یک  متر قرار داده شد.میلی 4/6صورت چمنی کشت داده شدند و روی هر کدام دو دیسک 

1فرمول   
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میکرولیتر از حالل  41های مختلف اضافه شد و روی دیسک دیگر ده با حاللهای استخراج شمیکرولیتر از رنگدانه 41دیسک 

ی خالص شده استفاده شد. ی استخراج شده از رنگدانهمورد استفاده به عنوان شاهد افزوده شد. در سری دوم به جای رنگدانه

های عدم رشد بررسی شدند الهساعت ه 24درجه سانتیگراد انکوبه شدند. پس از  31ساعت در دمای  24ها به مدت پلیت

(Ahmad et al., 2012 .)  

 نتایج

ها روی دو محیط باشند خالص شدند. خالص سازی آنمی S. marcescensهای قرمز رنگ با این فرض که باکتری کلنی

روی های قرمز رنگ ساعت انکوباسیون، رشد کلنی 42انجام شد و حاصل آن پس از  TSAکشت پپتون گلیسرول آگار و 

با توجه به اینکه هدف در این  .بود TSAهای صورتی رنگ روی محیط کشت محیط کشت پپتون گلیسرول آگار و کلنی

شد، ی قرمز بود و مطابق مشاهدات این رنگدانه در محیط کشت پپتون گلیسرول به خوبی تولید میاستخراج رنگدانه تحقیق

 ODبا استفاده از مقادیر  یسرول برای کشت باکتری جدا شده استفاده شد.ی روند آزمایشات از محیط کشت پپتون گلدر ادامه

ساعت  02تا  6باکتری رشد سریعی داشته و فاز لگاریتمی حدوداً از  .ی رشد باکتری رسم شدساعت، منحن 42ثبت شده طی 

ل مختلف برای استخراج حال 2از  در این تحقیق .ساعت فاز تأخیری آغاز شد 02ز پس از انکوباسیون طی شده است. پس ا

هگزان، استیک اسید و آب بسیار -nنانومتر بود. مقدار جذب در  534ها در طول موج رنگدانه استفاده شد. حداکثر جذب آن

ترین حالل برای که نشان داد این حالل مناسب شده، متانول بیشترین جذب را داشتهای استفاده کم بوده و از میان حالل

های اتانول اسیدی، استون و کلروفرم نیز میزان جذب مناسبی باشد. همچنین حاللمی S. marcescensاستخراج رنگدانه از 

های ی آزمایشات با استفاده از رنگدانهباشند، لذا ادامهی پرودیجیوسین کارآمد میداد در استخراج رنگدانهداشتند که نشان می

ساعته و  42استخراج رنگدانه یک بار از کشت  .انجام شد های کلروفرم، استون، متانول و اتانول اسیدیا حاللاستخراج شده ب

 صورت گرفت.  S. marcescensی باکتری ساعته 22بار دیگر از کشت 

  

های تولید شده در روز سوم نسبت به روز دوم کاهش چشمگیری داشته که با توجه به که میزان رنگدانهنتایج نشان داد  

منحنی رشد باکتری و کاهش میزان رشد در روز سوم نسبت به روز دوم، قابل توجیه می باشد. با استفاده از روش 

های استون، کلروفرم، اتانول اسیدی و متانول، های استخراج شده با حاللرنگدانهکروماتوگرافی ستونی و با ستون سیلیکاژل، 

اتانول  متانول

 اسیدی

 آب استیک اسید هگزانn استون کلروفرم
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 .درجه سانتیگراد نگهداری شدند 4های به دست آمده، تا زمان انجام مراحل بعدی آزمایش در دمای خالص شدند. فرکشن

نانومتر بود.  534های قرمز رنگ در فرکشنحداکثر جذب نوری  آنالیز شدند. IRPal 2.0افزار باندهای حاصل با استفاده از نرم

های قرمز خالص شده انجام ی خام استخراج شده و سپس با استفاده از رنگدانهباکتریال ابتدا با استفاده از رنگدانهآزمون آنتی

های عدم هساعت قطر هال 24باکتریال استفاده شدند. پس از شد. چهار حالل مختلف و چهار باکتری مختلف در آزمایش آنتی

 رشد با استفاده از کولیس اندازه گیری و داده ها ثبت شد.  

 بحث 

های حاصل از جداسازی جداسازی شد. محلول هابا استفاده از حالل Serratia marcescensباکتری  رنگدانهدر این تحقیق، 

هگزان بسیار کم رنگ بوده و -nهای آب، استیک اسید و های متفاوت بودند. حاللرنگدانه همگی دارای رنگ قرمز اما با شدت

ها استخراج (، مشخص شد که مقادیر بسیار کمی رنگدانه توسط این حالل0فرمول مطابق  )ی مقدار رنگدانه پس از محاسبه

ها طبیت حاللها می باشد. میزان قها در حالل(. احتماالً دلیل این موضوع، عدم حل شدن کامل رنگدانه2شده است )نمودار 

هگزان و استیک اسید قطبیت بسیار کمتری نسبت به سایر -nها باشد؛ تواند از عوامل مؤثر بر میزان حل شدن رنگدانهمی

ی آزمایشات های استفاده شده دارند. لذا در نهایت چهار حالل استون، کلروفرم، اتانول اسیدی و متانول برای ادامهحالل

باشد. ، متانول میS. marcescensکه بهترین حالل برای استخراج رنگدانه از باکتری مشخص شد انتخاب شدند. همچنین 

و همکاران  Voraو همکاران و  Alihosseiniو همکاران،  Ahmadو همکاران،  Linsها با نتایج حاصل از تحقیقات این یافته

 (. Vora et al., 2014) مطابقت نشان داد

 .Sی باکتری ساعته 22ساعته و بار دیگر از کشت  42حالل مطلوب، یک بار از کشت  استخراج رنگدانه با چهار

marcescens ها، مقدار برای تمامی حالل . بنابراینشدمحاسبه  0ها در هر سلول مطابق فرمول صورت گرفت. مقدار رنگدانه

 .Sرشد باکتری نرخ در ارتباط است. ری مر، با منحنی رشد باکتساعته بیشتر بوده است. دلیل این ا 42رنگدانه در کشت 

marcescens یافت. لذا کمتر شدن میزان رنگدانه در کشت رشد آن به شدت کاهش می ،ساعت 24ای بود که پس از به گونه

ساعته با حداکثر میزان رشد، برای استخراج  24های سه روزه نسبت به کشت دو روزه، قابل توجیه است. دلیل اینکه کشت

 24و همکاران، با وجود حداکثر رشد باکتری در  Casullo de Araújoهای انتخاب نشدند این بود که مطابق یافته رنگدانه

 24ساعته بود، زیرا باکتری در  42کمتر از کشت  S. marcescensی تولید شده توسط باکتری ساعت ابتدایی، میزان رنگدانه

 (. Casullo et al., 2010)کند ی زیادی تولید نمیده و رنگدانهساعت اول بیشتر انرژی خود را صرف تولید مثل کر

Zang انجام  1:0استات با نسبت سازی رنگدانه را با استفاده از ستون سیلیکاژل با تولوئن و اتیلو همکاران خالص

-برای خالص 4:2:3با نسبت و همکاران از ستون کروماتوگرافی با کلروفرم: متانول: استون  Lins (. Zang et al., 2014) دادند

-با استفاده از ستون سیلیکاژل با کلروفرم و اتیل Alihosseini (.Lins et al., 2014)استفاده نمودند  پرودیجیوسینسازی 

در تحقیق حاضر بمنظور  (.Alihosseini et al., 2008)را انجام دادند  پرودیجیوسینسازی ، خالص15:5استات با نسبت 

سازی نیز استفاده از ستون کروماتوگرافی سیلیکاژل با ساعته استفاده شد. روش خالص 42های رنگدانه از کشتخالص سازی 

در تحقیقات مختلف، باندهایی را  پرودیجیوسینی برای رنگدانه FT-IRانجام آنالیز . بود 3:2هگزان:استون با نسبت -nحالل 
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باشد در ساختار این رنگدانه می C-Nو  CH ،C=C ،C=O ،C-O ،NH های مولکولیمشخص کرده است که بیانگر وجود گروه

(Dairi et al., 2006.)  در تحقیق حاضر، آنالیزFT-IR ی قرمز، دارای باندهای قوی در برای رنگدانهcm
cmو  14/2125 1-

-1 

cmمی باشد. همچنین باند  CHی گروه آروماتیک بود که نشان دهنده 30/2261
بود.  C=Oبیانگر وجود گروه 23/0231 1-

cmباند 
cm، باند C=Cی گروه آروماتیک نشان دهنده 25/0455 1-

cm، باند N-Hی گروه نشان دهنده 04/0326 1-
-1 

cmو باند  C-Hی گروه نشان دهنده 62/0220
شباهت  FT-IRباشد. این طیف می C-Nی گروه نشان دهنده 15/0142 1-

است، که  OHی گروه نشان دهنده 43/3352دارد. باند مشاهده شده در  پرودیجیوسینی ارد رنگدانهبسیاری به طیف استاند

باشد. نتایج به دست آمده در این مرحله، نشان داد که های الکلی حالل مورد استفاده، در نمونه میناشی از وجود گروه

ی عدم رشد ایجاد شده مایش است. در تمام موارد هالههای مورد آزدارای اثر مهار کننده روی رشد باکتری پرودیجیوسین

ها وجود داشت. همچنین اثر ضد ی عدم رشد اطراف شاهد بزرگتر بوده و تفاوت قابل توجهی بین آنتوسط رنگدانه از هاله

ها کمتر بود. این آن یی خالص شدهی استخراج شده با استفاده از اتانول اسیدی، متانول و استون، از رنگدانهباکتریایی رنگدانه

 .(Danevčič et al., 2016) مطابقت می کردو همکاران،  Danevčič و  و همکاران Priyaیافته با نتایج به دست آمده توسط 

تری نسبت به ی پرودیجیوسین استخراج شده با کلروفرم اثر ضد باکتریایی قویدر تحقیق حاضر مشاهده شد که رنگدانه

-ی اثر ضد باکتریایی رنگدانهباشد. مقایسهخود دارد که به دلیل اثر سیتوتوکسیک قوی کلروفرم می یی خالص شدهرنگدانه

ی استخراج شده با کلروفرم بیشتر از سایر های مختلف نیز نشان داد که اثر ضد باکتریایی رنگدانههای استخراجی با حالل

ی روفرم سبب اثر افزایشی در خاصیت ضد باکتریایی رنگدانهتوان از این مشاهدات نتیجه گرفت که کلها است که میحالل

 Voraمشاهده شد.  B. subtilis. در این تحقیق بیشترین اثر ضد باکتریایی بر روی باکتری )0)شکل  گرددپرودیجیوسین می

 E. coliو  B. cereus ،S. aureusهای ی پرودیجیوسین را بر روی باکتریو همکاران بیشترین اثر ضدباکتریایی رنگدانه

های و همکاران بیان داشتند که بیشترین اثر ضد باکتریایی این رنگدانه بر روی گونه Ibrahimمشاهده کردند در حالی که 

Bacillus ،Paenibacillus  وLysinibacillus باشد می(Ibrahim et al., 2014.) ی این پژوهش، استفاده از رنگدانه

های بیوفولینگ، مورد بررسی قرار داد. با ی مهم از باکتریعلیه چهار گونه ضد باکتریایی را به عنوان یک عامل پرودیجیوسین

به طور  این رنگدانهتوان از ها، میبر این باکتری پرودیجیوسینتوجه به نتایج به دست آمده و اثر ضد باکتریایی قابل توجه 

های بیوفولینگ هستند، استفاده نمود و در نتیجه میزان یایی که در معرض باکتریآمیزی تأسیسات درگسترده در تولید و رنگ

تخریب تأسیسات دریایی را به طور قابل توجهی کاهش داد. در چنین حالتی از نظر اقتصادی نیز صرفه جویی بسیاری صورت 

در این  یسات دریایی بسیار کمتر است.ی تعویض تأسدر مقایسه با هزینه پرودیجیوسینی تولید خواهد گرفت، چرا که هزینه

های های بیوفولینگ هستند، از جمله باکتریباکتریال، عالوه بر اینکه باکتریآنتیهای مورد استفاده در آزمون باکتری تحقیق،

های حاصل مؤثر برای درمان بیماریبیوتیک در تولید آنتی پرودیجیوسینتوان از باشند. لذا میزای مهم انسانی نیز میبیماری

 ها، استفاده نمود.از این باکتری
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Abstract 

In this research, purification of prodigiosin pigment and evaluation the antibacterial potential 

of given pigment using four bacterial strains (Escherichia coli, Bacillus subtilis, 

Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus) were investigated. After isolation and 

identification of S. marcescens to extract prodigiosin pigment, seven solvents of acetone, 

acidic ethanol, methanol, n-hexane, chloroform, acetic acid and water, were utilized. 

Purification of extracted pigment was undertaken using column chromatography. Purified 

samples were tested with FTIR method to ensure the chemical structure of prodigiosin 

pigment. Then, antibacterial properties of crude and purified pigment were evaluated against 

four strains of fouling bacteria. Results of prodigiosin extraction with solvents, showed that 

maximum amount of pigment is with the presence of methanol and during the second day of 

incubation. Chemical structure of prodigiosin pigment purified by column chromatography 

was confirmed in FTIR test and compared with standard curves. Crude and purified 

prodigiosin pigments showed antibacterial effects on selected bacteria in this research. 

Results revealed more antibacterial effect in purified pigment and maximum antibacterial 

effect was observed on B. subtilis. Therefore, considering the results of this research, 

prodigiosin pigment extracted from S. marcescens can be applied as an effective bioactive 

compound to design and manufactur antibiofouling used in maritime industries. 

Keywords: Serratia marcescens, Prodigiosin, Antibacterial, Antibiofouling, Khuzestan  
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 با نگاه اقتصادی و کاربردی دریا در پیشرفت زیست فناوری ها پآ نقش استارتبررسی 

 
 ،2حامد عبداله اصلیان ،1علیرضا راستگو ،1شهبازی شمشاد ،2محمد شریف رنجبر،  2و1*ایلیا اعتمادی دیلمی  

 3ندا فهیمی 

 ، هرمزگانها بخش تحقیق و توسعه شرکت تحقیقاتی متخصصان دریایی دره ستاره1
 و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان دانشکده علوم2
 م و فنون دریایی، دانشگاه خرمشهردانشکده علو3

  * e.etemadi.phd@hormozgan.ac.ir 

 

 چکیده

ی سالمت و ها باشد. حوزه میبسیار زیادی  یدارای کاربردها ،عنوان یک شاخه جدید در علومزیست فناوری دریایی به 

از منتفعان این علم باشند. کشورهای پیشرفته و در  توانند میبهداشت، صنعت، آرایشی، غذایی، صنایع دام و طیور و ... همگی 

حال پیشرفت با بررسی نکات مثبت هویدا و نهان این علم و کاربردهای بیشمار آن چرخش معناداری در انتقال سرمایه و 

ی شمال ها بسرمایه گذاری در زمینه زیست فناوری داشته اند. ایران علیرغم بهره گیری از منابع عظیم ثروت نهفته در پهنه آ

ای متاسفانه جایگاه مناسبی در فعل و انفعاالت تجاری زیست  نظیر حیات جانوری و گیاهی و بازار منطقه و جنوب، تنوع بی

تواند آینده بازار  میفناوری در جهان ندارد. مشخص است هر کشوری که با سرعت و دقت بیشتری به این عرصه ورود کند، 

ی نوپای زیست فناور در ایران نشان ها و شرکت ها اید. بررسی نظام مدیریتی و حمایتی از ایدهتولید و فروش را از آن خود نم

دهد که این چرخه همچنان دچار نقصان بوده و نیاز دارد تا با تغییر نگرش مدیریتی سنتی، ایجاد مدیریت و حمایت  می

   این امر ببخشد. ری بهه مراتب بیشتمشارکتی، ایجاد و تزریق انگیزه در نظام آموزشی و بازارسازی، سرعت ب

 ، مدیریت، اقتصادها استارت آپزیست فناوری دریا، کارآفرینی، کلیدی:  لماتک

 مقدمه

و مفید، بهره تجاری  یکاری است که در آن از موجود زنده و یا بخشی از اندام آن برای تولید محصولزیست فناوری روند و ساز

را نیز در بر  داریدامو کشاورزی و تغذیه ی ها حوزههزاران سال تالش و ابداع بشر در  تواند می کوتاه. این تعریف شود میبرداری 

ا در علوم زیست شناسی گیرد. اصطالح زیست فناوری عموما به معنی فناوری مهندسی ژنتیک است که توانست انقالبی ر می

در آزمایشگاهشان در  1793ن و بویر بودند که توانستند در سال کوهِ یها ایجاد کند. بنیانگذار این دانش دو محقق به نامپایه 

به خود تکاملی  ه خصوص زیست فناوری دریا در روندهمانند سایر علوم، زیست فناوری و برا کلون کنند.  DNAاستنفورد 

 به جایگاه کنونی اش رسیده است.تدریج گسترش یافت و 

در ابتدا یی است که همیشه مورد توجه عالقمندان، بهره برداران و تجاران بوده است. ها دریا منبع عظیمی از فرصت

 ی مخرب، ها تمرکز اصلی محققان دریایی در زیست فناوری بر روی کشف و بررسی مواد زیستی، زیست پاالیی، ترمیم پدیده
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نند ی نوین تر ماها جنبهه بود. اما امروزه و قوانین تجاری و اقتصادی معطوف شد ها پیش بینی و پایش، و تدوین نظام نامه

ی مواد زیست فعال و مهندسی ها کشف داروها، کاربردهای ژنتیکی و پروتئومیک، فناوری کاربردهای پزشکی و سالمت از جمله

(. بررسی روند رشد دانش زیست فناوری دریا National Academy Press, 2002زیستی گسترش بیشتری پیدا کرده است )

این علم بیشترین تمرکز خود را معطوف به بخش سالمت و محیط زیست نموده است. در کنار این امروزه دهد  مینشان نیز 

و  وبی در این زنجیره قرار گرفتهکه به خ و پرورش آبزیان از جمله علومی هستندی دیگر مانند تکثیر ها توسعه، دانش

 نموده اند.ری از منابع را برطرف ی مربوط به بهره برداها چالش

خود را از کاربردهایش در علوم زیست محیطی و بهداشت و سالمت بیرون ی ها پتانسیلمهمترین  زیست فناوری دریا

و گستره علوم  ها ی بدست آمده و چشم انداز روشنی که به وسعت اقیانوسها کشیده است. با این حال، علی رغم موفقیت

زیست فناوری به سرعت نقش و برسد.  چشم گیریدر زمینه اقتصادی به بلوغ شیمی و زیست شناسی پیش رو دارد، نتوانسته 

توان به کاربردهای آن در دفاع زیستی، حوزه کشاورزی،  میکاربرد خود را در علوم و صنایع مختلف باز نمود. از آن جمله 

، حوزه سالمت انسانی، داروهای نوترکیب، نانوزیست فناوری، زیست فناوری دریایی و ... اشاره ها ی نوترکیب، واکسنها سوخت

بسیار ضعیف است. همچنین  باشد، میی سازی تولیدات زیست فناورانه محسوس ای در جاهایی که نیاز به تجار دانش پایهنمود. 

، ی دریایی، تخریب محیط زیستها آلودگی،  دریامحیط زیست موجود در در برطرف کردن مشکالت  کاربرد زیست فناوری

یی از این دست سبب شده تا مراکز ها آگاهی از این نقصان و وجود چالش در مراحل ابتدایی خود قرار دارد. بهداشت و سالمت

 انجمن. علمی و اقتصادی وابسته به علوم، راهکارهای موجود در برطرف کردن موانع پیش روی زیست فناوری را بررسی نمایند

در بین المللی و معتبر با برگزاری دو کارگاه علمی  3از کمسیون تحقیقات ملی کانادا 2علوم دریایی و انجمن 1مطالعات اقیانوسی

 ی مذکور را بررسی نمودند.ها چالشزیست فناوری دریا زمینه 

 تغییر در چشم انداز تحقیق و توسعه در سطح جهانی

با کاهش مواجه شده و تنها  2002کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن و ایاالت متحده از سال  اگرچه بودجه تحقیقات و توسعه در

کشور چین سهم بسزایی از  در جایی دورتر،تجربه کرده است، اما  2012و  2002ی ها درصدی ساالنه را در بین سال 1.1رشد 

جه بر اختصاص داده است. در نتیبه خود  ها البودجه را در بخش تحقیق و توسعه با دو برابر کردن بودجه در طول همین س

کشور چین به  2017که تا سال  شود میبرآورد  4توسعه و اقتصادیی ها سازمان همکاری توسطاساس آمارهای ارائه شده 

که سرمایه  کند میمشخص  2012در بخش تحقیق و توسعه معرفی گردد. گزارش ارائه شده در سال  سرآمدعنوان کشور 

تواند  میگذار نده است، بنابراین این بخش سرمایه وگذاری عمومی )غیردولتی( در بیشتر کشورها با کاهش و نقصان روبرو ب

 .نقش پر رنگی را به خود اختصاص دهد 2010تا  2002ی ها سال مانند

ائه شده از صنعت در در بخش علم و فناوری، تصویر ار OECD توسط 2010براساس گزارش ارائه شده در سال 

مانند سنگاپور، برزیل، هند و افریقای جنوبی، بهتر شده است. اگرچه ژاپن بر اساس برخی عضو  ی اخیر در کشورهای غیرها سال

شده است اما در بین پنج کشور برتر از نظر منابع و معیارهای دیگر رتبه بندی در رتبه دوم دسته  OECDمعیارها توسط 

                                                           
1
 Ocean Studies Board 

2
 Board on Life Sciences 

3
 National Research Council 

4
 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
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پنج کشور برتر در زمینه زیست فناوری را در  Scientific Americanمجله ، 2010ماه آگوست . در شود میبندی ن

بدین ترتیب رتبه بندی نمود: امریکا، سنگاپور، کانادا، سوئد و دانمارک. این رده بندی بر اساس معیارهای  "امتیازبندی جهانی"

ت و حراست از آن، کثرت، منتج شدن از یک پروسه تحقیق خاصی صورت گرفته است، از جمله: مالکیت معنوی و توانایی حمای

و توسعه، وجود حمایت و ریسک پذیری در سرمایه گذاری، وجود نیروی انسانی متخصص و رتبه کلی کشور در خصوص 

ی باالتری قرار ها کشورهایی که در این رتبه بندی در رده. با بررسی انجام شده مشخص شد، کارآفرینی و سرمایه گذاری

در حمایت و تزریق منابع مالی به  ها هی توسعه فناورانه و همچنین طیف وسیعی از گزینها و مشوق ها رفتند، دارای جاذبهگ

 (.OECD, 2012بودند ) ی تحقیقاتیها پروژه

که کشورهای چین و هند به عنوان دو کشور برتر در افزایش  نشان داد 2010ری در سال گزارش جهانی زیست فناو

شوند. این  در زمانی که بحران اقتصادی جهانی کشورها را با چالش مواجه کرده بود، دسته بندی می 5تولید ناخالص داخلی

ریکا و ژاپن و یکی از دارد که کشور چین به زودی تبدیل به سومین کشور تسخیر کننده بازار دارویی بعد از ام گزارش بیان می

هند نیز از طریق کوچک سازی و جلوگیری کشور  ی آینده تبدیل خواهد شد.ها ر سالنقاط ارزان و جذاب برای برون سپاری د

از صرف هزینه در سایر کشورها در طول بحران اقتصادی، به دلیل وجود نیروی کار متخصص و حرفه ای و همچنین هزینه 

 (.GPI-Report, 2010) روند سودبخشی را تجربه کرده استتحقیق و تولید پایین تر، 

 فناوریِ زیست فناوری

ی زیستیِ مهندسی شده، ها با موفقیت کلون شد، فنون مهندسی ژنتیک تا تولید مولکول DNA سال پیش که 40حدود از 

ی جدید و ساز و کارشان و حتی ایجاد ها ی منجر به کشف ژنها ی طراحی ژنتیکی شده، راهها و میکروارگانیسم ها سلول

، شناسایی شد و کاربردهای تجاری و دارای بازار جانوران و گیاهان ترانسژنیک پیش رفته است. در میانه راه این انقالب علمی،

پیرامون آن شکل گرفت. از جمله کاالها و خدمات اولیه در این روند در حال تغییر و توسعه  در گام بعدی صنعت متناسب،

و بسط  ها مولکولزیست ، برچسب گذاری و تشخیص RNA، تداخل DNA، توالی یابی ایجاد جهشگ ژن، نتوان به کلونی می

 سید نوکلئیک اشاره کرد.ا

 زیست فناوری در حوزه ها انقالب استارت آپ

ی داروسازی با ها یی را با شرکتها تفاوتکامال متفاوت و جدید را در توسعه دارویی ارائه کرد که دی زیست فناوری رویکر

میالدی به  90ی میانی دهه ها سالاز را  ی استارت آپیها از شرکتخیزشی این تغییر  رویکرد استفاده از مواد شیمیایی، دارد.

-ی پیشرفته در سیلیکونها ی فناوریها ی استارت آپی ریسک پذیر در زمینهها مجموعه ای از شرکت. از آنجایی که وجود آورد

. گسترش یافتندنیز در منطقه خلیج سان فرانسیسکو  فعال در زیست فناوریی ها بسیاری از شرکتولِی شکل گرفته بودند، 

 مثلثِ سیاتل، سن دیگو، پارکِشهرهای در اطراف امریکا یاالت متحده در اصدها شرکت راه اندازی شده  چند سال،پس از 

ی بین المللی از جمله مناطق اطراف ها در کارولینای شمالی، بوستون و فیالدلفیا، و نیز تعدادی از مکان پژوهش

شکل  ن در شرق دانمارک و جنوب سوئدوانگلستان و دره مدیک یدلبرگ و مونیخ در آلمان، آکسفورد و کمبریج درها برلین،

  .گرفته و گسترش یافتند

                                                           
5
 Gross Domestic Products 
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 تامین و کشف زیست محصوالت نوین -

% از سطح زمین از آب پوشیده شده است و 90شوند. بیشتر از  میمنبعی غنی از تنوع زیستی و شیمیایی محسوب  ها اقیانوس

تاکنون از دریاها شناسایی و گزارش شده اند. از این بین تعداد نسبتا کمی از گونه جانوری و گیاهی  300،000چیزی حدود 

ماده شیمیایی منحصر  12،000ی دریایی تاکنون مورد بررسی قرار گرفته اند و تا کنون بیشتر از ها گیاهان، جانوران و میکروب

ی بررسی نشده باید مورد تحقیق ها جود، زیستگاهی موها (. با توجه به دادهFaulkner, 2001بدست آمده است ) ها به فرد از آن

ی جدید شناسایی شوند. بیشتر مناطق دریایی که در بردارنده موجودات خاص و ترکیبات ها و بررسی قرار گیرند و گونه

بات متر(. اگرچه برخی ترکی 40گیرند )به عنوان مثال اعماق تا  میباشند، از طریق غواصی در دسترس قرار  میشیمیایی خاص 

ی قطبی یافت شده اند، تمرکز بیشتر ها ی بریتیش کلمبیا و حتی زیر یخها ی جغرافیایی باالتر مانند فیوردها شیمیایی از عرض

 (.National Academy Press, 2002باشد ) میمحققان بر روی تنوع زیستی دریایی در مناطق حاره ای 

تواند دربردارنده مناطق  میباشند و بنابراین  میوع زیستی غنی دریاهای حاره ای به عنوان مناطقی که دربر دارنده تن

استراتژیکی برای کشف مواد شیمیایی خاص و زیست فعال باشند، معروفند. از طرف دیگر بیشتر مناطق عمیق دریایی هنوز به 

ریایی عمیق که ی دها ی آبها طور کامل شناخته نشده اند. علی رغم وجود چند استثنا )مانند تجزیه و تحلیل مغزه

ی نیمه عمیق، ها ی آبها ی عمیق، زیستگاهها شناسایی کرده اند(، موجودات دریایی آب ها ی غیرعادی را از آنها میکروب

 ی جغرافیایی باالتر و بیشتر مناطق سطحی دریایی همچنان نیاز به تحقیق و بررسی دارند.ها مناطق دریایی عرض

ی تکنیکال اشاره ها توان به بار مالی ایجاد شده در روند بررسی میر این زمینه از اصلی ترین دالیل فقدان اطالعات د

یا صنایع داروسازی مستقلی برای حمایت مالی این  ها ی اقیانوس شناسی بسیار گران هستند و همچنین دولتها نمود. گشت

یی که هنوز کشف و مواد ها اقیانوسی و گونهوجود ندارد. با این حال همه به این امر اذعان دارند که منابع دریایی و  ها گشت

 Mayerو تولید محصوالت زیست فعال دارند ) ها استخراج نشده اند، پتانسیل باالیی در زمینه بررسی ها شیمیایی خاص آن

and Lemann, 2001.) 

 و ارتقای زیست فناوری دریا ها قوانین عمومی، مشارکت -

ی ها ی کشاورزی و کاربردها ی توسعه ای در زیست پزشکی، حوزهها دارای حرکتاگرچه زیست فناوری دریا در حال حاضر 

، گفتگوها، ها باشد. باید نشست میباشد، اما آگاهی عموم در این مورد همچنان دچار نقصان  و شکاف  میزیست محیطی 

انون گذاران و جوامع مختلف به و اقدامات بیشتری از این دست در بین محققان، تجار خصوصی، ق میی علها ، کارگاهها همایش

شامل مواردی از حقوق مالکیت  ها منظور تجاری سازی و شناساندن محصوالت زیست فناورانه دریایی برگزار گردد. این شکاف

( و Bruckner, 2001(، پایداری و دوام منابع )Gerhart, 2001فکری، سازو کار انتقال  فناوری، آگاهی از نیازهای قانونی )

 (.Rosenthal, 2001; Cato and Seaman, 2001باشد ) میاهمیت ایجاد مشارکت بین اجزاء مختلف سهامداران 

 افزایش آگاهی عمومی و درک زیست فناوری دریا -

باشد، شکاف فزاینده ای بین استفاده از تکنولوژی و درک  میعلی رغم توسعه ی زیست فناوری دریا که به سرعت در حال رشد 

مردم از این علم و پیامدهای آن وجود دارد. برای جلوگیری از بروز سوء تفاهمات عمومی که زیست فناوری کشاورزی را عموم 

به ستوه آورده است )مانند مباحث مرتبط با محصوالت اصالح ژنتیکی شده(، ضروری است که دانشمندان با عموم مردم 
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ی مثبت، مشکالت احتمالی را نیز از راه زیست فناوری دریا ها ر ارائه وعدهمشارکت کنند و اطالعاتی را ارائه دهند که عالوه ب

 (. National Academy Press, 2002بردارد )

برای این مهم باید طراحی یک رویکرد چند وجهی به منظور آگاه سازی افراد از علوم، آموزش، کسب و کار با استفاده 

(. Cato and Seaman, 2001های آموزشی رسمی و غیررسمی مردم پاسخ دهد )در اولویت قرار گیرد تا به نیاز ها از رسانه

ی نوآورانه و آموزش ها ی پیشرفته، حفظ محیط زیست پایدار، مشارکتها برای زیست فناوری دریا، پیاده سازی انتقال فناوری

رآمد حاصل از زیست محصوالت ی دریایی، افزایش دها عمومی باید به افزایش تولید زیست محصوالت دریایی، ترویج درمان

 دریایی و تاثیرات مثبت آن بر توسعه اقتصاد ساحل نشینان، به عنوان فاکتورهای کمک کننده بیانجامد.

 تجاری سازی زیست محصوالت دریایی -

یک ی پزشکی پرهزینه، زمان گیر و پیچیده است. برای مثال، تجاری سازی ها توسعه تجاری محصوالت دارویی موفق و دستگاه

ماده درمانی نوآورانه از یک ماده شیمیایی جدید، به طور معمول نیاز به سرمایه گذاری صدها میلیون دالری دارد. تجاری سازی 

ی مستمر و هماهنگ بین هزاران نفر از مردم از سراسر جهان است که برای ها محصوالت موفق و کاربردی، بیشتر نیازمند تالش

انجامد. برای  میاست،  "ورود به بازار هدف"زمان می گذارند و به یک هدف واحد که آن هم سال یا بیشتر  10آن هدف مدت 

ی غیر ها بیولوژیکی، توسعه تجاری شامل مجموعه ای وسیع و گسترده از اجزاء مختلف از جمله آزمایش-ی پزشکیها فناوری

ل بندی محصوالت، تولید، بسته بندی، برچسب بالینی )هم دارو و هم سم(، امور نظارتی و حقوقی، تحقیقات بالینی، فرمو

 (.Cato, 1988; Trenter, 1999گذاری و برندسازی، بازاریابی، فروش، آموزش و ترویج و در نهایت نظارت بر بازار است )

ی ها ایجاد و تولید یک محصول دارویی یا یک ابزار پزشکی موفق نیز بسیار پر ریسک است. انتقال دانش از آزمایش 

یی مبتنی بر فرضیات علمی به توسعه در فاز تجاری ابتدایی فوق العاده دشوار است که به طور مصطلح در میان توسعه ابتدا

نامند. این شکاف باید با یک مدیریت حساب شده، عوامل انگیزاننده،  می "دره مرگ"و یا  "شکاف"دهندگان فناوری آن را 

و  ها (. هنگامی که زیست محصوالت دریایی در دانشگاهGerhart, 2001امیدوار کننده و عاقالنه پشت سر گذاشته شود )

ی نوظهور ها به انتقال موفقیت آمیزِ فناوری ها شوند، تجاری سازی موفق آن میموسسات پژوهشی غیر انتفاعی کشف و استخراج 

در سال  1امریکاییط یک محقق از محل تولدشان به صنعت بستگی دارد. انتقال فناوری صنعتِ دانشگاهی برای اولین بار توس

در سال  9دول-قالب تجربیات مدرن وی صورت گرفت. پس از تصویب قانون بایدر  "تجربۀ اینترنتی"تحت عنوان  1745

 ، انتقال فناوری دانشگاه و صنعت به طور چشمگیری گسترش یافت.1720

، انتقال تکنولوژی ارقام قابل 2دانشگاهیی انجام شده توسط انجمن مدیریت فناوری ها در یکی از آخرین بررسی

هزار شغل در ایاالت متحده  290میلیارد دالر درآمد مالیاتی و  5میلیارد دالر در فروش محصول،  40ذکری را با تولید بیش از 

 توانند می(. این اعداد منتج از برندهای اقتصادی هستند که Pressman, 2000، به دست آورد )1777تنها در طول سال مالی 

چیزی که اهمیت به مراتب بیشتری دارد،  ها موفقیت نسبتا بی دردسری را از انتقال تکنولوژی به دست آورند. عالوه بر این

                                                           
1
  1794-1290وانروار بوش، مهندس، مخترع و دانشمند معروف امریکایی  

 قانون مالکیت فکری ایاالت متحده امریکا 9
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مزایای اجتماعی آن است که از انتقال فن آوری در قالب داروهای جدید و سایر محصوالتی که کیفیت زندگی را بهبود 

 (.Gerhart, 2001یابد ) میبخشند، جریان  می

موفقیت در انتقال تکنولوژی شامل درک و احترام به فرهنگ موجود در فضای کاربری دانشگاهی و مشارکتی، پیش 

ی خالقانه برای حل مشکالت قبل از رسیدن به مسائل و ها بینی مشکالت ناشی از تقابل این دو فرهنگ و یافتن راه حل

انتقال تکنولوژی را با  توانند میو موسسات غیر انتفاعی  ها پایه در دانشگاهگردد. دانشمندان علوم  میمشکالت عمده، معطوف 

درک عمیق و گسترده ای از فرایند توسعه تجاری و نقش آن در حق ثبت اختراعات و سایر اشکال مالکیت فکری، تسهیل 

اخصی را بین موفقیت و در کارهای تحقیق و توسعه ای، اغلب تفاوت ش "توسعه"کنند. آگاهی و شناخت پژوهشگران از 

ی انتقال فناوری صنعتی ها اثربخشی برنامه توانند میکند. به همین ترتیب، صاحبان صنعت  میشکست در انتقال فناوری ایجاد 

ی سازمانی که در محل کار دانشمندان دانشگاهی وجود دارد، ها ی خاص و رفع محدودیتها را با ترویج و ارزیابی منابع، چالش

. انتقال قانونی حقوق مالکیت فکری از دانشگاه به صنعت معموال از طریق اعطای مجوز به یک شرکت که دارای افزایش دهند

 (.Smith and Parr, 1998) شود میمنابع و انگیزه برای تولید فناوری و عرضه آن در بازار است، انجام 

ی توسعه ی ها ی تحقیقاتی علمی و تیمها وهتوان با ایجاد مشارکت میان گر میانتقال قانونی دانش فنی و علمی را 

هنگامی که یک اختراع به طور بالقوه خط ارتباطی تحقیق و توسعه شرکتهای ایجاد شده را مختل  سازمانی، تسهیل کرد.

به ای که ی استارتآپی راه خود را به صنعت باز گرداند. در تجرها تواند از راه ارتباط دانشگاه با شرکت میکند، انتقال فناوری  می

شوند، به طور  میی اقتصادی کوچک محسوب ها یی که عموما از شرکتها از امریکا وجود دارد، شروع فعالیت چنین شرکت

خاص سبب تجدید حیات و خالقیت تجاری یک فناوری جدید و ایفاگر نقشی مهم در نوآوری در صنعت شده است 

(Abramson et al., 1997.) 

یابد. در پی این روند  میمیک موجودات دریایی، تنوع با افزایش عرض جغرافیایی افزایش ی تاکسونوها در بیشتر گروه

منتج شده از خصوصیات جغرافیای زیستی، توسعه تجاری زیست محصوالت دریایی توسط کشورهای صنعتی با تبدیل مواد 

افزوده زیاد همراه است. در ایاالت شوند، به محصوالت دارای ارزش  میخامی که اغلب از کشورهای در حال توسعه برداشت 

متحده امریکا نیز اغلب جوامع محلی ساحل نشین که از نظر اقتصادی ضعیف هستند، در نواحی جغرافیایی با منابع دریایی 

 . کنند میغنی زیست 

این وضعیت، تمرکز بر روی ارزش پول ایجاد شده از تنوع زیستی دریایی، ایجاد یک رابطه منطقی، اخالقی و زیبایی 

شناختی برای حمایت از منابع دریایی را به همراه دارد. همانطور که ایاالت متحده امریکا در جهت حمایت از تجارت زیست 

آید تا بخشی از تهدیدات مالی آینده از طریق حمایت از  مینیز به وجود کند، فرصتی  میمحصوالت دریایی، خود را تقویت 

منابع دریایی و توسعه پایدار ساحلی، همچنین سرمایه گذاری بر استخراج و تولید زیست محصوالت دریایی که هنوز ناشناخته 

 (. Gerhart, 2001ی آینده برطرف گردد )ها اند، برای نسل

 زیست فناوری دریا، مشارکت و توسعه R&Dبهبود 

باید تجهیزات بهتری برای استفاده در زمینه زیست فناوری دریا به منظور کمک به حل مشکالت زیست محیطی از جمله 

همچنین باید اهمیت  بایوفولینگ، آلودگی دریا، تخریب اکوسیستم و سموم و تهدیدات سالمتی انسانی، به کار گرفته شوند.

و تحقیقاتی که تجاری سازی محصوالت زیست فناورانه دریایی را هدف گرفته اند، علی  به تالش محققان بسیار بیشتری
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تواند با ایجاد رابطه ای عمیق تر  میالخصوص محصوالت با کاربرد در حوزه بهداشت و درمان و محیط زیست، داده شود. این امر 

ژی بسیار قوی تری اجرا گردد. پروراندن چنین ی خالق کوچک، با انگیزه و انرها و شراکتی بین محققین، اجتماع و شرکت

ی موجود در ها یی، نقل و انتقال تجهیزات و تکنولوژی و شکل دهی قوانین دولتی باید در سایه معرفی پتانسیلها مشارکت

مانند شیالت و تکثیر و  می ذکر شد علو را شکل دهد. عالوه بر این چنانچه زیست فناوری دریا حرکت کیفی و عمقی تری

زیست محصوالت دریایی باید با حمایت بیشتری صورت  پتانسیل تولیدِ ی دارایها ای کشت و پرورش گونهبرآبزیان پرورش 

 گیرد.

ی مفیدی در خصوص عواملی که ها ، درس7ی بین المللی مشارکتی تنوع زیستی ها نگاهی به تاریخ و ساختار گروه

ی بین المللی ها اغلب شامل کنسرسیوم ICBGی ها دهد. گروه میشوند،  میبطه مشارکتی سبب موفقیت یا شکست یک را

ای از موسسات عمومی و خصوصی که به دنبال کشف مواد و محصوالت دارویی و کشاورزی از منابع جدید و بسط و  چندگانه

توسط  ها بخش غیرانتفاعی این پروژهباشند، هستند.  میی در حال توسعه ها توسعه علمی و اقتصادی علی الخصوص در کشور

و وزارت کشاورزی  11، سازمان ملی حمایت از علوم10ی مشارکتی تحت ضوابط ارتباط دهنده با موسسات ملی سالمتها موافقت

 (. Rosenthal, 2001) شود میایاالت متحده امریکا حمایت 

ی ها ی تجاری کوچک، بنگاهها ، شرکتها بازیگردانان اصلی این روزها در حوزه مشارکت محصوالت طبیعی، دانشگاه

هستند.  ها اجتماعی، حمایت کنندگان مالی و مدافعان این قبیل طرح ها ی حمایت کننده و گروهها وابسته به دولت، سازمان

ی دولتی ها ی متنوع است. آژانسها چیدمان درنظر گرفته شده برای بهبود اطالعات اختصاصی اغلب یک چالش برای همکاری

ی جمع آوری اطالعات و سایر اطالعات را برای تقویت مدیریت منابع طبیعی یا ها ، مکانها است بخواهند اسامی گونه ممکن

 ی صورت گرفته در جمع آوری و تحقیق برای حفاظت از منافع کشور خود، مستند و ثبت کنند.ها پیگیری تالش

خود را برای پیشرفت علم و بهره وری حرفه ای خود انتشار دهند. عالوه بر این، دانشمندان دانشگاهی نیز مسلما باید تحقیقات 

ی تحقیقاتی و اکتشافات، گاهی ها ، روشها عموما مایلند که رقبای خود را از دیدن تست ها با این حال، از آنجایی که شرکت

ی حفاظتی اغلب ها مجامع و گروهحتی پس از ثبت اختراع، باز دارند، ممکن است در این بین منازعاتی نیز بوجود آید. ازین رو 

ی بیولوژیکی را برای حفاظت از منافع خاص خود و یا به حداقل ها ی سنتی از مجموعهها و استفاده ها ، مکانها مایلند نام

یی که بیش از حد مورد برداشت قرار گرفته اند و توسط افراد و موسسات فرصت طلب تهدید شده اند، محرمانه ها رساندن گونه

 (.Rosenthal, 2001ارند )نگه د

ی علمی و فنی از عوامل دیگری نیز متاثر است؛ ثبات سازمان، صالحیت اداری و ها عالوه بر توانایی ها موفقیت مشارکت

ی تحقیقاتی در ها رهبری برای کل پروژه. گرچه استثنائاتی وجود دارد، تجربه نشان داده است که ثبات و پیش بینی در برنامه

تواند به  میRosenthal (2001 )ی دولتی و پس از آن در صنعت. این برداشت از ها یشتر است، سپس در برنامهب ها دانشگاه

ی تولیدی محصوالت زیست فناورانه دریایی را در کشورهای دیگر ها خوبی شرایط موجود در روند برنامه ریزی و اجرای پروژه

بین  ها و ایجاد مشارکت ها اقتصاد دانش بنیان در ایران و نحوه حمایتتوان با نگاهی به شرایط حال حاضر  مینشان دهد. 

                                                           
9
 International Cooperative Biodiversity Groups (ICBG) 

10
 National Institutes of Health (NIH) 

11
 National Science Foundation (NSF) 
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ی عمده ای را با روند جاری در ها ی تجاری خرد و سهام داران خرد و کالن در بدنه اقتصادی تفاوتها مجامع دانشگاهی، شرکت

 دنیا شاهد بود.

ی دریایی در مورد حقوق مالکیت معنوی و ها باید با تمرکز و انرژی بیشتری به دانشمندان و محققان فعال در زمینه •

فرایندهای نظارتی برای افزایش میزان اختراع، اطالعات و حفظ حقوق ثبت اختراعات آموزش داده شود تا 

 محصوالت بیشتری برای تجاری سازی در دسترس قرار گیرد.

 باشد. ها تواند یکی از اثربخش ترین مشوق میی علمی ها افزایش پاداش •

انتقالی بین دانشمندان دانشگاهی و صنعت برای تسهیل تجاری کردن زیست محصوالت دریایی باید تحقیقات  •

 بیشتر گردد.

باید رویکردهای نوینی برای مشارکت سهامداران در حمایت از میزان دسترسی به منابع اقیانوس و اطمینان از  •

 ی پایدار، ایجاد گردد.ها به عنوان دارایی ها استفاده آن

ی ایجادی و مشکالت احتمالی در در زیست فناوری دریا به ها ترویج و آموزش عمومی در خصوص وعدهافزایش  •

 منظور کاهش سوء تفاهمات عمومی باید در دستور کار قرار گیرد.

 به صنعت. ها افزایش خدمات انتقال فناوری از دانشگاه •

 سالمت و بازار کشاورزی-اصلی زیست فناوری: بازار پزشکی هایبازار

شوند. اگرچه که سایر  میدو بازار اصلی پزشکی و سالمت و بازار کشاورزی قابل اصلی ترین مشتریان زیست فناوری محسوب 

ی مرتبط مانند صنایع تولید مواد شیمیایی، زیست پاالیی، غذایی و ... نیز سهمی از این بازارها دارند اما استفاده و ها حوزه

کشاوزی هر  ت دیگر بازارهای پزشکی و سالمت وباشد. به عبار میر این دو حوزه اصلی کاربرد اصلی زیست فناوری همچنان د

کدام انقالب علمی مختص به خود را در زیست فناوری ایجاد نمودند. این تغییرات موثر و ویژه به واسطه انجام تحقیقات 

تولید محصوالت خاص و ناب مهندسی ژنتیکی ی تجاری به منظور کشف، بیان و ها ای و استراتژی ی توسعهها بنیادی، برنامه

 شده، به وجود آمدند.

 

 کشف و توسعه دارو -

و همچنین پیشگیری در  ها بین جوامع مختلف برای درمان بیماری "دارو درمانی"در خصوص  حاکم بر اجتماع فضایبررسی 

دارد تا با صرف  میبرخی موارد مثبت است. این نیاز و درخواست عمومی، محققان دانشگاهی، دولتی و صنایع خصوصی را برآن 

انرژی و سرمایه در راه تولید و بهبود داروها گام بردارند. از طرفی تولیدات طبیعی همیشه دارای نقش غیرقابل انکاری در 

(. محیط زیست دریایی به Newman et al.,2000خاص شیمایی با خصوصیات دارویی مفید بوده اند ) تشخیص ترکیبات

 ,Fuhrman et al., 1995; Field et al., 1997; Rossbach and Kniewaldهمراه تنوع زیستی و شیمیایی بیشمارش )

تعدادی از داروهای مفید کلینیکی، داروهای مورد  ف نشده را در خود به امانت دارد.غنی از مواد موثره کشای  گنجینه(، 1997

حاصل تحقیقات و تولید از منابع بررسی تحقیقات و تجهیزات داروشناسی که امروزه در حال بهره برداری و استفاده هستند، 

 (.1)جدول  باشند میی تحقیقاتی اجرا شده برای تولیدات دریایی ها دریایی و برنامه
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 محصوالت تولید شده از موجودات دریایییی از ها مثال .1جدول 

 منبع کاربرد محصول
Pharmaceuticals 
Ara-A (acyclovir) 

 ی دریاییها اسفنج داروهای ضدویروس
Cryptotethya cryta 

   
Ara-C (cytosar-U,cytarabine) ی دریاییها اسفنج داروهای ضد سرطان 

Cryptotethya cryta 
   

Molecular Probe 

اوکادایکاسید   

Manoalide 

 ها داینوفالژله A2بازدارنده فسفاتاز، بازدارنده فسفولیپاز 

 ی دریاییها اسفنج

Luffariella variabilis 
   

Aequorin ژله ماهیان نورتاب شاخص کلسیم نورتاب 

Aequora victoria 
   

 ژله ماهیان نورتاب ی پیام برها ژن (GFPپروتئین نورتاب سبز )

Aequora victoria 
   

 ها آنزیم

 دی ان ای پلیمراز

 ی آبگرم اعماقها ی چشمهها باکتری PCRآنزیم 

   

اسیدهای چرب مورد استفاده به عنوان  ی غذاییها مکمل

 ی غذاییها افزودنی

 ی دریاییها ریزجلبک

   

 ها رنگدانه

 فیکواریترین

و  ELISAی مورد استفاده در ها آنتی بادی

 فلو سیتومتری

 ی قرمزها جلبک

   

مواد افزودنی استخراج شده از موجودات  ی آرایشیها افزودنی

 دریایی

 ئیبامرجان گورگونیا کار
Pseudopterogorgia elisabethae 

 (Pomponi, 1999)منبع: 

افزایش عالوه بر این محققان مناطقی را به عنوان مناطق کلیدی برای تحقیقات آینده در زمینه تولیدات دریایی به منظور 

انگیزه و فشار مثبتی بر روی  توانند میرار داده اند. این مناطق منتخب کیفی و کمی کاربردهای محصوالت دریایی مورد نظر ق

 .از طرق زیر ایجاد نمایند توسعه و کشف تولیدات

 منابع جدید زیست محصوالت دریایی ( ارزیابی1)

 نزدیکی بیشتر به فرایندهای توسعه ای و کشف داروها (2)

 پایش و کشف زیست محصوالت دریاییبهبود الگوی ( 3)

 و زیست محصوالت و  ها زیستی توکسین ( توسعه دانش متابولیسم4)

 ( شکل دهی قوانین و ضوابط مرتبط با توسعه محصوالت زیستی دریایی5)
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 زیست فناوری دریابهبود کشف داروهای نوین با استفاده از 

رود  . همچنین انتظار میکنند میداروهای بدست آمده در فرایندهای نوین زیست فناوری همگی از یک الگوریتم منظم پیروی 

ی بعدی در کشف و تولید داروهای نوترکیب نیز باید از یک روند روشن و مطقی پیروی کنند. از این رو فاکتورهای مهم ها گام

 شوند: میای نوین از طریق زیست فناوری دریا برابر فاکتورهای ذیل دسته در بهبود کشف داروه

ی دریایی ها ی جدید، طراحی و تولید ابزارهایی برای کشف منابع جدید، کشف و کشت میکروارگانیسمها کاوش در زیستگاه

ید برای کشف مواد جدید، ترکیب ی جدید غربالگری، راهکارهای جدها جدید، تامین مواد زیستی را تهیه کنید، ایجاد استراتژی

ی ها ی متنوع بیولوژیکی در انواع حوزهها ی دانشگاهی، دولتی و صنعتی برای گسترش دسترسی به جنبهها منابع آزمایشگاه

ی جدید از موجودات دریایی و گسترش تحقیقات در ها ی دارویی، ایجاد مدلها درمانی، گسترش تحقیقات در مورد مکانیسم

 زیست محصوالت دریایی و زیست شناسی مولکولی. زمینه بیوسنتز
 

 در ایران گاهی به زیست فناورین

از این باشند.  مییکدیگر و کارآفرینی دو عضو الزم و ملزوم متوجه خواهیم شد که زیست فناوری زیست فناوری در بیان تعریف 

شکل دهی و پیشبرد اهداف در زیست فناوری  تواند نقش بسزایی در میرو شناخت و صرف انرژی در بهبود فرآیند کارآفرینی 

. "کنند میافراد یا مجموعه ای که انرژی خود را صرف تبدیل مفهوم به واقعیت "نیز باشد. در تعریف کارآفرینی بیان شده است 

توان با نگاهی ساده و بررسی شرایط حاکم بر فضای کارآفرینی در ایران، به یک نگاه جامع و حاکم بر زیست فناوری رسید.  می

کشور دارای فعالیت کارآفرینی، در جایگاه هفتادو دوم قرار دارد  190ایران در بین بیش از جهانی کارآفرینی برابر شاخص 

انند امارات متحده عربی، لبنان و هندوستان که قرابت بیشتری با ایران دارند در این درحالی است کشورهایی م(. 2)جدول 

با توجه به اینکه روح زیست فناوری در خالقیت و پس از آن با ایجاد ی بهتری نسبت به ایران قرار گرفته اند. ها جایگاه

ه موجود بین دورنمای مد نظر با واقعیتی که توان فاصل میی اقتصادی کوچک، کارآفرینی و اشتغال زایی خواهد بود، ها بنگاه

 پیرامون مباحث مربوط به کارآفرینی است را درک نمود.

 

 جایگاه ایران در رتبه بندی کشورها بر اساس میزان کارآفرینی .2جدول 

 شاخص کارآفرینی 2011تولید ناخالص ملی  کشور ردیف

 23،1 52191 ایاالت متحده امریکا 1

 20،4 54733 سوئیس 2

 97،2 42104 کانادا 3

 99،2 39451 انگلستان 4

 95،5 42147 استرالیا 5

 32،9 14104 امارات متحده عربی 21

 32،9 23144 مالزی 52

 31،5 11999 لبنان 57

 22،4 5392 هندوستان 12

 21،2 11013 جمهوری اسالمی ایران 92
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ی قابل توجه در بخش ها بلند اقتصای مانند چین با صرف هزینهچنانچه پیشتر ذکر گردید کشورهای دارای اهداف 

ی وابسته به ها در ایران نهادهایی همچون پژوهشکده. کنند میتری را برای خود ایجاد  تحقیق و توسعه آینده ی قابل دسترس

در این زمینه  ذکریی قابل ها تاکنون فعالیتفعال هستند و  کشوربرای ارتقای سطح این دانش در نهادهای دولتی و دانشگاهی 

ی مرکز صنایع ها ی اصلی صنایع نوین در وزارت صنایع و حمایتها به عنوان یکی از شاخه زیست فناوریورود  .انجام داده اند

کز در طی مدت کوتاهی که از آغاز به کار آن ابود. این مر زمینه نوین موجب دلگرمی بسیاری از پژوهشگران فعال در این

و ترغیب پژوهشگران  زیست فناوریی فعال در زمینه ها نقش بسیار سازنده ای را در حمایت از شرکت اندگذرد، توانسته  می

ه قابل توجه بود ها ی سازمان گسترش و نوسازی صنایع نیز در این سالها برای ورود به عرصه تولید ایفا کند. هم چنین حمایت

 .ه استرا در اولویت کاری خود قرار داد زیست فناوریارو و غذا سیاست توجه به وزارت بهداشت نیز در بخش معاونت د. است

 بروزی بسیاری در ایران برای ها توان گفت گرچه این مراکز تحقیقاتی فعال شده اند اما هنوز پتانسیل میبا این وجود 

نتوانسته است با ایجاد انگیزه، موتور محرکه ی مختلف دولتی و شبه دولتی ها بخش حمایت ی وجود دارد.زیست فناوردر حوزه 

تحقیق، توسعه و تولید محصوالت کاربردی زیست فناورانه را آنطور که باید به حرکت درآورد. الگوهای تعریف شده برای 

انرژی و سرمایه جوانی،  .ار آنچنان که باید محقق نشده استو باز ها ی نوظهور و جوان به منابع، زیرساختها دسترسی شرکت

ی اداری و خسته کننده از یک سو، ها کلنجار رفتن با الیه ها محققان ایرانی در کنار تجربه بدست آمده از سالفکر و خالقیت 

وضعیت نابسمان اقتصادی و فشارهای مستقیم و غیر مستقیمی آن بر بدنه تولیدی کشور از سوی دیگر توان عرض اندام به 

ی متنوع و بیشمار با دعوت از ها ایجاد کارگروه .عرصه زیست فناوری را گرفته است بنیان و نوپای فعال در ی دانشها شرکت

کاری از  ها که اغلب این نشست شود میدر رفع این نقصان باشد. اما مشاهده  ها تواند یکی از بهترین گزینه میی مختلف ها بخش

ی اقتصادی خرد و کالن فعال در زیست ها پررنگی در شکل گیری بنگاه تواند نقش مییکی از مراکزی که  برند. میپیش ن

به  ها و تبدیل آن ها باشد. ایجاد فضای گلخانه ای جهت حمایت از ایده میی علم و فناوری ها فناوری دریا ایفا کند، پارک

 تواند بسیار کمک کننده باشد. میمحصول و فرآیند 

دور ماندن از  باشد به طوریکه میوسیع این علم  مختلف نشانگر گسترهی ها در بخش زیست فناوریکاربرد وسیع 

توان معادل از دست رفتن استقالل ملی و وابستگی گسترده به سایر کشورها و  میی این فناوری را ها دستاوردها و توانمندی

هان پیشرفته، مشابه عقب عدم توسعه یافتگی دانست. اگر چه تا چندین سال قبل شدت عقب ماندگی ما در این رشته با ج

یی مانند الکترونیک نبوده است ولی این شدت به سرعت رو به فزونی است. این در حالی است که ارزش ها ماندگی ما در زمینه

مناسب، این فناوری را  توسعه فناوری زیستی در کشور به قدری زیاد است که باید هر چه سریعتر با برنامه ریزی و سرعت

ی عظیمی خواهیم شد که ها غیر اینصورت با توجه به اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت در آینده دچار چالش، در ادتوسعه د

 لطمات جبران ناپذیری را برای کشور به دنبال خواهد داشت.

یابی زیست محیطی تواند محافظ زیست در جهت توسعه ای پایدار باشد، با این وجود ارز می زیست فناوریبه عالوه 

زیست در جهت تکامل توسعه امری انکار ناپذیر است و الزم است اقداماتی در زمینۀ ارزیابی  زیست فناوریبر پایه عملکرد 

توسعه پایدار درک درست از تعامل، در نظام به هم  محیط زیست که از اصول اولیه توسعه پایدار است، صورت گیرد. فناوری

صادی، اجتماعی و زیست محیطی است به بیان دیگر توسعه پایدار عبارت از توسعه ای همه جانبه در ی اقتها پیوسته فرایند

، کمترین آسیب زیست محیطی به منابع مورد استفاده وارد شود. بطور ها باشد، که در عین انجام کلیه فعالیت میکلیه بخشها 

توسعه  شد اقتصادی متمرکز شده است، تفاوتهای اساسی دارد.کلی توسعه پایدار با مفهوم سنتی توسعه که اصوالً بر محور ر
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پایدار از حدود اقتصادی صرف فراتر رفته و عوامل اجتماعی اعم از تغذیه، بهداشت، شرایط زندگی و تمامی ابعاد فرهنگی و 

 گیرد میمعنوی فردی مانند خالقیت، کیفیت زندگی و حقوق اولیه را در بر 

 تنها راه نجات اقتصاد ایرانتغییر نگرش مدیریتی و آموزشی مایت از خالقیت، ح

یی ها اقتصادی تاثیر بسزایی داشته باشد، بسیار متفاوت و متنوع است. فرادستان دغدغه نظامتواند در یک  میموارد متعددی که 

بین  شکاف یرغم عدم وجودعلدر یک نظام ایده آل اقتصادی . خود دارند مختص بهیی ها خواسته نس خود و فرودستان نیزاز ج

ولیدکننده و عرضه از یک سو تمنطقی و بجا باشد.  و باید تواند میدر هر عضو  ها ، این خواستهتوان مالیآحاد جامعه از نظر 

خواهد با هزینه ای کمتر، کاال و  مینیز مصرف کننده از سوی دیگر کننده خدمات، دغدغه گسترش تجارت خود را داشته و 

خدماتی با کیفیت مطلوب را مصرف کند. در یک اقتصاد پویا و سالم این اعضا با تمام اختالفات موجود، نگران یکدیگر خواهند 

داند. اما در یک اقتصاد ضعیف شده و بیمار یکی از مواردی که زیرپا گذاشته  میبود و هر یک بقای خود را در گرو دیگری 

باشد. برای کارگر ساده ای که پس از یک ماه تالش و  می، اعتماد و احترام به یکدیگر بین فرادستان و فرودستان شود می

و میداند که ممکن است این روند تا چند ماه به طول بیانجامد، جایی  شود میکوشش متوجه تعویق در پرداخت دسترنج خود 

ی اقتصادی ها کاهش چند درصدی تولید در کارخانجات و ورشکستگی بنگاهو  ها برای نگرانی در مورد بیمه نشدن نفتکش

ماند. برعکسِ این اتفاق نیز که به مراتب بدتر از حالت  میی مالی دولتی نها برای دریافت حمایت ها کوچک و بزرگ و هجوم آن

 .دهد میاول است، رخ 

اعضای این بدنه اقتصادی به مشکالت موجود  طرز فکر جاری در جامعه امروز ما بدین شکل است که چون زور اکثر

. این جسم بزرگتر دولت است. در صورتی که برای کنند میچربد، نگاه و انتظار خود را به سمت یک جسم بزرگ تر معطوف  مین

یت است، نه برد، تنها دارویی که نیاز است ترقیب و ایجاد انگیزه در شروع به حرکت و فعال مینجات این بیمار که از تنبلی رنج 

 .تجویز داروهای نیروزا که نتیجه ای برعکس خواهد داشت

از نظر سنی در حال حاضر یک کشور جوان و دارای نیروی انسانی کارآمد، تحصیل کرده )البته کم و بی تجربه،  ایران

عظیم آماده به کار،  . این یک پتانسیل بسیار عالی است. در مقابل این نیرویشود میبه واسطه نظام آموزشی ضعیف( محسوب 

ی موجود )تمامی مراکز اشتغال به جز امور کارمندی و دولتی( بسیار اندک، غیر فعال، فرسوده و ضررده وجود دارد. ها زیرساخت

در سیستم منفعل آن حل شده و به  ها عمال این نیروی جوان که پر است از ایده و خالقیت پس از ورود مشروط به این بنگاه

 22گیرد همچون گذشته ای که شاهد آن هستیم. این اتفاق برای کشور ثروتمندی مثل ایران، با حداکثر  مییش مرور روندی پ

مثل، هند، چین،  کشورهایی ،ست بودر. اگر این روند چند ده ساله کاری دشود میطنزی تلخ محسوب میلیون نفر جمعیت، 

 ها کردند. اما کاری که ما نکردیم و آن میاز این روش استفاده تما ح ،هستند ها بدنبال بهترینهمچون ما  که آلمان و امریکا

ی سرسام آور ها چیست؟ رمز رونق اقتصادی در این کشورها چیست؟ چه کاری انجام داده اند که با داشتن جمعیت کنند می

 ی ما هستند؟ها و کاربلد ها همچنان پذیرای تکنسین

و  دالیل. یکی از شود میکارشناسان فن، به وفور انجام شده و کالبدشکافی این موضوع توسط اقتصاددانان و 

این کشورها در پیش گرفته اند، پناه بردن به نیروی عظیم خالقیت در تولید و عرضه محصوالت جدید برای که  هایراهکار

جیل فروشی تا شما وقتی وارد فروشگاه آ شود میمصرف کنندگان قدیمی در بعد ملی و بین المللی است. خالقیت سبب 

ی شیک و جذاب ها ی پر از مغزهای متنوع، تمام توجه و نگاهتان معطوف به بسته بندیها و گونی ها شوید، از بین کیسه می
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، محصوالت شود مییه یک حرفه تبدیل نفت خام فروشی تا وقتی  شود میهمچنین باعث روی پیشخوان آقای فروشنده شود. 

 وارد کشور گردد.با هزینه بیشتری  ته شده از همین ماده خام اولیهساخ

به  توانند میی اقتصادی متنوع، تا کشاورزان و تولید کنندگان محصوالت خانگی، ها عالوه بر این که کارخانجات، بنگاه

ی دانش بنیان و فناور ها و شرکت ها نوبه خود در ایجاد خالقیت در ارائه خدمات خود نقش داشته باشند، در سطح کالن تر تیم

 .ی مختلف نقش بسزایی در ایجاد بسترهای الزم برای ایجاد اشتغالی پایدار، نوین و پر سود دارندها زمینه در

، نه ایجاد دانش، بلکه تولید ثروت از دانش است. افرادی که توانایی تعریف و مدیریت ها فلسفه وجودی این شرکت

ی الزم راه خروج از کشور را در پیش ها در نبود مشوق رندی موجود را داها ی نوین اقتصادی و یا ترمیم نقصانها فعالیت

توسط باغبانی مهربان و دلسوز  دقیقا مانند کاشت، نگهداری و حراست از نهالی کاشته شده ها . سیر حیات این شرکتگیرند می

، آیا مسئولیتی در این اجتماعفرد در . اما نماید و زحماتش را جبران ثمره آن کام باغبان را شیرینتا پس از مدتی  باشد، می

ی ها شی و فضای جاری در خانواده؟ آیا تمام تفکری که در نظام آموزند؟ آیا همه باید بدنبال مدیریت و ایجاد باشدصوص دارخ

ز ، یک بودن، مدیر بودن، مهندس و دکتر بودن را القا میکند، در این جا سودی دارد؟ مسلما فرد یا افرادی که نظریه پرداایرانی

نیاز به نیروی  ها ی خود نیاز به دانش مهندسان دارند و همچنین مهندسان برای اجرای نقشهها هستند، برای خلق فیزیکی ایده

 .مالیپشتیبانی  و همه ی این روند نیاز به ها دست کارگران و تکنسین

. تولید علم در راستای باشد میبررسی آمارهای ارائه شده نوید بخش آینده ای درخشان در زمینه زیست فناوری 

باشد. نظام آموزشی در ایران با هدف کسب جایگاه نخست تولید علم در  میبسیار واجب و ضروری  ها کاربردی ساختن ایده

کند در صورتی که در کنار آن تولید کاالی منتج از  میی فردی و مالی زیادی را صرف تولید مقاالت ها منطقه ساالنه هزینه

خوشبختانه از نظر وجود ایده پرداز و بدنه اجرایی در اکثر موارد، مشکلی وجود ندارد. اما مطالعات و مقاالت بسیار اندک است. 

ک یک به یر عهده د کاریست که مسئولیت آن بی اقتصادی سوق داده شوها اینکه جریان نقدینگی به سمت حمایت از این نهال

جامعه از یک فرد اعضای  فرد این اعتقاد وجود دارد که نیست. بلکهنگاه درستی قیم بودن دولت  نگاهدرواقع افراد جامعه است. 

و اجرایی تاکنون باعث  میی سرمایه گذاری مناسب، جذاب، علها عدم وجود بسته .ددارا و ندار در تغییر این روند، وظیفه دارن

یا اوراق قرضه ای که سودی بیشتر از  ر توسط سودهای بانکیعالقه سرمایه گذاری و کسب سود در فرد سرمایه گذاشده تا 

ی بسیاری توسط جوانان و متخصصان این مرز و ها و پروژه ها نداشته و ندارند، ربوده شود. این در حالی است که طرح ها بانک

 حمایت مالی اندکی بوده و هستند.بوم منتظر 

 ع بندیجم

پایا و فعال در زمینه زیست فناوری و زیست ی دانش بنیانِ ها د و شکل دهی شرکتعوامل تاثیرگذار بر ایجا میبررسی تما

علیرغم وجود اهداف عالیه و انگیزاننده ی متعددی دارد. چرخه ضمخت و بسته اداری ها فناوری دریا، نشان از وجود چالش

باشد که توانایی ایجاد انگیزه  میاز طرفی نظام آموزشی یک نظام منفعل . شود میهمچنان به عنوان یک عامل منفی محسوب 

ی اه دولتدر قشر دارای تحصیالت عالیه را نداشته، اما همین افراد جوان هستند که آینده اقتصادی کشور را رقم خواهند زد. 

به بدنه خصوصی داشته اند که  دولتی ی مختلفها ی متنوع سعی در واگذاری بخشها مختلف با ایجاد و تولید نظامنامه

قوانین جدید حمایتی بانکی از نگاه باالدستی و دولتی امری پسندیده و راه گشاست.  تصویبباشد.  میهمچنان در حال انجام 

بلکه با مفاهیم  نه تنها انگیزاننده نیستمقطعی و ایجابی باشد زمانی که مخصوصا دید یک شرکت نوپا این نوع حمایت  اما از
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شرایط حاکم بر اقتصاد کشور به گونه ای است که سرمایه گذاری در پایه ای ایجاد یک حرکت اقتصادی منافات دارد. 

عنوان یک  ی بهی متعدد سود دهها نهی متعدد با گزیها وجود بانک . این امر در کنارشود میی خصوصی به ندرت انجام ها بخش

ی خرد و کالن بخش خصوصی به سمت بدنه ها . جذب سرمایهشود میتهدید هویدا برای ادامه اقتصاد تولیدی کشور شناخته 

اما ی اقتصادی و تورم خواهد شد. ها کند بلکه خود عاملی مهم برای ایجاد حباب میبانکی نه تنها دردی از اقتصاد کشور دوا ن

دولت باید با تغییر رفتار مدیریتی  ی جوان دانشگاهی ایفا خواهند کرد.ها نقش اصلی و کاربردی را تیمچنانچه ذکر گردید، 

ی حمایتی، ایجاد ضمانت در کنار حمایت مخصوصا برای تولیدات صادراتی، نقش حمایتی پررنگ ها سنتی و مسن، تغییر روش

بتدایی تولید تا زمان استقالل واحد تولیدی و ترویج و تبلیغ علوم نوین، ایجاد انگیزه ی اها و مشارکتی )نه وامی( حداقل در سال

در قشر جوان و آشناسازی بازارهای جهانی با توان تولیدکنندگان داخلی، سرعت بسیار بیشتری به کارآفرینی در زیست فناوری 

  بخصوص زیست فناوری دریا ببخشد.
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Abstract 

Marine biotechnology has a lot of uses as a new branch in science. Health and medicine, 

industry, cosmetics, food, livestock and poultry industries etc. all can be the beneficiaries of 

this science. Developed and developing countries, with the explicit positive aspects of this 

science and its many applications, have made a significant shift in the transfer of capital and 

investment in biotechnology. Despite the huge resources available in the northern and 

southern waters of Iran with unique diversity of animal and plant life and the regional market, 

unfortunately, there is not a good rate in the biotech commercial interactions in the world. It is 

clear that any country that can enter this area more quickly and accurately can take the future 

of the market for production and sales. Investigating the management and support system of 

the ideas and science based companies of biotechnology in Iran shows that this cycle is still in 

deficit and needs to be speeded up by changing traditional managerial attitudes, creating 

collaborative management, support, creating and impelling incentives in the educational 

system and marketing much faster. 
 

Keywords: Marine biotechnology, entrepreneurship, startups, management, economy 
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 جزیره الرک( .Cliona spp) دریایی عصاره استونی استخراج شده از اسفنج ضدقارچیبررسی اثر 

 2، ملیکا ناظمی*1، کامران رضایی توابع1مرضیه منصورلکورج

 دانشگاه تهران، کرج ،منابع طبیعیگروه شیالت، دانشکده  1

آموزش و ترویج کشاورزی، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات،  2

 بندرعباس

* krtavabe@ut.ac.ir 

  چکیده

ردیده است. محیط زیست ی طبیعی دریایی موجب کشف مواد فعال زیستی گها ی فارماکولوژیک فرآوردهها ویژگی پژوهش در

شیمیایی آنها در دیگر محصوالت طبیعی  -ی طبیعی زیستی و فعال زیستی است که خصوصیات ساختاریها دریایی، منبع فرآورده

 اسفنج از استخراج شدهعصاره استونی ضد قارچی  خواص ن مطالعه به منظور بررسیای شوند. زی دیده نمی گیاهان و جانوران خشکی

 و در دوز دگی رشد قارچقدرت مهارکنن   mg/ml 11 استخراج شده از اسفنج در دوز انجام شد. عصاره استونی .Cliona spp گونه

21 mg/ml له عدم رشد برای تست ها همچنین میانگین قطر .و قدرت کشندگی را دارا بود ضد قارچی اثرMIC 5/1±2/4  و برای

 قارچی است. یبات دارای اثر ضدحاوی ترکاستخراج شده از اسفنج دهد عصاره استونی  مینتایج نشان بود.  MBC 8/1±6/5تست 

 حداقل غلظت کشندگی ،اسفنج دریایی ،ضد قارچی کلمات کلیدی:

 مقدمه

درصد موجودات زنده فقط در  81 دهند و از طرفی بیش از میدرصد سطح زمین را تشکیل  01بیش از  ها دریاها و اقیانوس

 Erpenbeck and)آیند  ات در کره زمین به شمار میبزرگترین منبع حی ها ی آبی وجود دارند، بنابراین اقیانوسها اکوسیستم

Worheide., 2007). به عنوان مبداء و خاستگاه زندگی و منبع و سرچشمه ترکیبات طبیعی هستند که این ترکیبات  ها اقیانوس

توان به عنوان یک منبع غنی از ترکیباتی  میجودات مختلف انباشته شده است. ترکیبات طبیعی موجود در جانداران دریایی را در مو

 .(Qaralleh, et al. 2010)ی دارویی و پزشکی استفاده نمود ها با کاربرد غذایی، عطریات، رنگدانه

ایی موجب کشف مواد فعال زیستی گردیده است. محیط ی طبیعی دریها ی فارماکولوژیک فرآوردهها پژوهش در ویژگی 

شیمیایی آنها در دیگر محصوالت  -ی طبیعی زیستی و فعال زیستی است که خصوصیات ساختاریها زیست دریایی، منبع فرآورده

)نبی پور،  کنند دو شاخه در دریا زندگی نمی شاخه جانوری عمده، تنها 28شوند. از  دیده نمی زی خشکیطبیعی گیاهان و جانوران 

تاکنون پژوهشگران توانسته اند  به دلیل تنوع زیستی، دریا بهترین مکان برای آغاز ساخت یک داروخانه طبیعی است. (.1880

 24درصد از سالنترها و  18، ها درصد از اسفنج 85، ها درصد از آنها از جلبک 25فرآورده طبیعی دریایی را استخراج کنند که  0111
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هستند. براساس یک محاسبه  2، نرمتنان، خارپوستان و بریوزئوها1ی بی مهرگان، مانند غالف دارانها ر شاخهدرصد از دیگ

 (.1881)نبی پور، ای ترکیبات جدید، در حال رشد است سرانگشتی، فرآیند استخراج دارو از دریا، با نرخ ساالنه ده درصد افزایش بر

باشد، که اسپور آن در  ی ساپروفیت و فرصت طلب میها گیرد. از جمله قارچ ی ناقص قرار میها آسپرژیلوس در رده قارچ 

ی ها ی دیالیز و دستگاهها هوا پراکنده بوده و باعث آلودگی محیط کشت، مواد غذایی، سبزیجات، میوه جات، داروهای سر باز، کیسه

قارچی  های بیماری(. Stoloff. 1977شود ) یافت میولید کمپوست به وفور باشد. در کشت بذر و آگار و در هنگام ت تهویه هوا می

. در افراد سرکوب شده ایمنی، بدنبال استنشاق اسپورهای شود میهای آسپرژیلوس اصطالحاً آسپرژیلوزیس نامیده  مرتبط با قارچ

ین نوع عفونت آید، ا میقارچی بیماریهای مهاجم مخاطره آمیزی در ریه، سینوسها و عفونت منتشر به سایر اندامها بوجود 

قادرند عفونت موضعی در ریه ، سینوسها و سایر نقاط بدن  ها . در اشخاص طبیعی این کپکشود میآسپرژیلوزیس مهاجم خوانده 

 .Bansod and Rai) ایجاد کنند، همچنین امکان دارد بیماری غیرعفونی و آلرژیک در افراد آتوپیک و غیرآتوپیک ایجاد نمایند

2008.) 

که مهم ترین عامل  ها رشد روز افزون جمعیت و همچنین مصرف خودسرانه یا بیش از حد آنتی بیوتیکبا توجه به  

ی جدید باکتری ها است، نیازهای دارویی جدید در جوامع و شناسایی سویه ها نتی بیوتیکآی باکتری علیه ها پیدایش مقاومت سویه

ی جدید و کارآمدتر در پزشکی و کشف ترکیبات جدید با قدرت ها بیوتیکی معمول، نیاز به تولید آنتی ها و مقاوم به آنتی بیوتیک

 تأثیرگذاری بیشتر الزامی است.

نقش مهمی در دفاع اسفنج علیه برخی خطرات زیستی  ی اسفنج احتماالً ی ثانویهها تحقیقات نشان داده که متابولیت  

زیست محیطی آنها  حفظدر اسفنج ی ثانویه ها تولید متابولیتکه درنتایج تحقیق دیگر بیان شده  (.Newbold et al.,1999دارند )

بیشترین تولید  ها در واقع اسفنج (.Devi et al., 2010) دندارای  شکارچیان و دیگر رقبا نقش تعیین کننده، در برابر مهاجمان

عالوه بر این بیشتر ترکیبات مشتق شده  شود میگزارش  ها متابولیت از آن 211ی ترکیبات جدید هستند که هر ساله بیش از  کننده

. از رده (Johnson et al.,2012)ی بالینی و پیش بالینی ها ترکیبات ضد سرطانی و ضد التهابی در آزمایش مانند  از اسفنج

Demospongiae  باشد می (Dhinakaran and Lipton et al., 2012).  

 ها مواد و روش

 ها نمونه برداری و شناسایی نمونه

 گرم از جزیره الرک جمع آوری و به پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان 451به وزن ( .Cliona sppاسفنج ) یها نمونه

 FAOی ظاهری و با استفاده از کلید شناسایی ها توسط کارشناس و با توجه به ویژگی منتقل و سپس شسته شد. شناسایی نمونه

به آزمایشگاه شیالت پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران  ها نمونه سپس(. 1812ورزاد،. ناظمی و پیشه انجام گرفت )

                                                           
1
 Tunicates 

2
 Bryozoa 



گاه رهزمگان – 6021ماه  بهمن 03و  92    دانش

 
 

085 
 

 ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری

متری بریده  ی یک سانتیها جدا شده و سپس در اندازه ها و سنگ و شن ها ی نمونهها منتقل شد و بعد از شستشوی کامل، اپی فیت

 شدند.

 عصاره گیری

اضافه  استونی خرد شده را درون ارلن ریخته و دو برابر وزن نمونه حالل افزوده شد. به منظور جداسازی ترکیبات ابتدا ها نمونه 

ساعت محلول به دست آمده را از  48( قرار داده شدند. پس از C 25°ساعت در آزمایشگاه در دمای اتاق ) 02گردید و به مدت 

و ترکیبات موجود در نمونه بود. عصاره به  استونیآن جدا شده و آنچه باقی می ماند، حالل  از ها صافی گذرانده تا بخش جامد نمونه

 ( تبخیر شود. استوندور در دقیقه، منتقل گردید تا حالل )145و  C41°دست آمده به دستگاه روتاری ، در دمای 

 بررسی خواص آنتی بیوتیکی

به شرح زیر انجام گرفت:  8ایو رقت لوله (Sharma Sharma, 2011)ک( به روش انتشار در آگار )چاه بررسی خواص ضدقارچی 
(Villanova, 2004)  

ی صنعتی ایران به صورت لیوفیلیزه تهیه شد، سپس سویه ها و باکتری ها از مرکز کلکسیون قارچ Aspergilluss nigerقارچ سویه  

ی تک به منظور انجام آزمایش ها در انکوباتور قرار داده شد تا از کلونی C 80°ساعت در دمای  24کشت اولیه داده شد و به مدت 

ی ایجاد شده را به محیط براث در ها آنها را از انکوباتور خارج کرده و با استفاده از آنس تک کلونی ها قارچاستفاده شود. پس از رشد 

یکسان شد. از  4مک فارلند 5/1 ی آزمایش وارد نمودیم. این کار آنقدر تکرار شد تا کدورت محیط براث با کدورت لوله ها لوله

در شرایط کامالً سترون با سوآب به صورت سطحی بر روی محیط مولر هینتون آگار کشت داده شد. سپس در  قارچ سوسپانسوین

میلی متر با فواصل منظم از هم و فاصله مناسب از دیواره  6ک به قطر تقریبی چاه 5ی حاوی محیط مولر هینتون آگار ها پلیت

 عصاره mg/ml 51، 41، 81، 21، 11، 0، 5، 8، 2، 5/1، 05/1، 51/1، 1/1ی ها میکرولیتر از رقت 21پلیت حفر شد. در هر چاهک 

قرار داده شدند. بعد از این مدت  C 80°ساعت داخل انکوباتور  24و عصاره به مدت  قارچی حاوی کشت ها ریخته شد. پلیت

از نرم  ها ی عدم رشد تشکیل شده اندازه گیری و ثبت شدند. آزمایشات سه بار تکرار شدند. جهت تجزیه و تحلیل دادهها لهها قطر

با  ها الیز دادهطراحی و رسم شدند. آن Microsoft Office Exel 2007استفاده گردید و کلیه نمودارها با نرم افزار  SPSS 22افزار 

 صورت پذیرفت. 6و روش آنالیز آماری آنووای یک سویه 5سنجش خطای استاندارد

 

  7(MIC)ی بازدارنده ها تعیین حداقل غلظت

                                                           
3
 Bacterial Broth Dilution Methods 

4
 McFarland 0.5 

5
 Standard error 

6
 One way ANOVA 

7
 Minimum Inhibitory Concentration 
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 ها حالی که در آزمایش مذکور تعداد قارچ ، درباشد می CFU/ml 118  ×5/1مک فارلند برابر  5/1ی موجود در لوله ها تعداد قارچ

به رقم مورد نظر رسانده شد. مایع تلقیحی تهیه شده بالفاصله  ها قارچ. به این منظور با رقّت سازی، تعداد باشد می 5/1×  116برابر 

 .(Farjami et al,. 2014)مورد استفاده قرار گرفت تا در فاصله زمانی پس از استاندارد کردن، تکثیر صورت نگیرد 

ی استریل اضافه شد، سپس از ها میلی لیتر به هر کدام از لوله 1د به مقدار قارچ بو 5/1×  116از لوله فوق که حاوی  

میلی لیتر به  1تهیه شد و ی رقیق تر عصاره ها مراتب غلظتله عدم رشد رشد بود به ها آخرین رقت عصاره که داراری کمترین

 5/1ی ها تتراسایکلین و آمپی سیلین، با غلظت یها برای در نظر گرفتن شاهد مثبت از آنتی بیوتیکی آزمایش اضافه گردید. ها لوله

ماده فعال بیولوژیک اضافه نگردید. در داخل یک لوله نیز تنها  ها درصد استفاده شد و به عنوان شاهد منفی به یکی از لوله 2تا 

سر تمام  قرار داده شد تا در صورت آلودگی محیطی خطای آزمایش مشخص گردد. سپس حیط کشت فاقد ماده موثره و قارچم

 ساعت قرار داده شد. 24به مدت  C 80° با پنبه بسته شد و در انکوباتور با دمای ها لوله

ی آزمایش از انکوباتور خارج شده و کدورت آنها مورد بررسی قرار گرفتند. لوله شاهد که فاقد ها ساعت لوله 24پس از 

با لوله  ها در آن فرصت رشد را داشته اند. برای ادامه کار سایر لوله اه ترکیبات فعال بیولوژیک بود بسیار کدر شده بود، زیرا باکتری

یی که کدورت داشتند از ها مذکور به صورت چشمی مقایسه شدند )این آزمایش برای هر عصاره با سه بار تکرار انجام شد( و لوله

ر جدا شدند. الزم به ذکر است غلظت مواد یی که در آن کدورت مشاهده نشد به منظور ادامه کاها ادامه کار خارج شدند و لوله

 را نشان داده، که نشان باشد می ها که به ممانعت از رشد و افزایش تعداد باکتری MICی بدون کدورت میزان ها مصرفی در لوله

بعدی قرار ی ها تواند به عنوان یک انتخاب مناسب ضدباکتریایی به منظور درمان بیماران مورد آزمایش دهنده این است که می

 بگیرد.

 8(MBCیین حداقل غلظت کشندگی مطلق )تع

کدورت مشاهده نشده  ها یی که در آنها از لوله ها مورد نظر در از بین بردن باکتریه منظور تعیین توانایی عصاره در ادامه آزمایش ب

به انکوباتور منتقل شده و در دمای  ها تبود توسط آنس نمونه گرفته شده و به محیط کشت نوترینت آگار انتقال داده شد. سپس پلی

°C 80  ها بررسی شدند و تعداد کلونی ها ساعت پلیت 24ساعت نگهداری شدند. پس از  24به مدت( ی تشکیل شدهCFU )

دهنده این بود که عصاره مورد نظر تنها توانایی مهار رشد و تکثیر  یی که باکتری رشد کرده بود نشانها شمارش شدند. در پلیت

دهنده آن بود که ماده مورد نظر سبب مرگ  کلونی باکتری مشاهده شد نشان 8یی که کمتر از ها اما در پلیت باکتری را دارد،

   .باشد می MBCباکتری شده است که این مقدار برابر با 

 و بحث نتایج

 9انتشار در آگار

                                                           
8
 Minimum Bactericidal Concentration 

9
 Agar Diffusion   
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 و با روش انتشار در آگار  گذاریدر روش چاهک Aspergilluss nigerسویه قارچ های مورد مطالعه در جلوگیری از رشد تأثیر رقت

آورده شده  1متر( درنمودار )میلی ،های عدم رشدلهها ی عدم رشد مشاهده شد. نتایج نهایی حاصل از میانگین میزانها لهها با ایجاد

له ها و کمترین میزان قطر 8±1له ها استخراج شده از اسفنج با قطر 51 مربوط به عصاره استونی له عدم رشدها است. بیشترین قطر

مشخص شده است، در اثرگذاری  بود.  همانگونه که در نمودار 2/1±2/1له ها و با قطرعصاره  8عدم رشد مربوط به غلظت 

اختالف  41و  81ی ها و همچنین غلظت 21و  11، 0و  5ی ها مابین غلظتی متفاوت از عصاره استخراج شده از اسفنج ها غلظت

بدون هرگونه اختالف معناداری  51و  41و همچنین  81و  21، 11و  0، 5و 8ی ها اما غلظت مشاهده شد (p < 0/05)معناداری 

میلی متر و جهت  2/4±5/1 له عدم رشد برای تست تأیین حداقل غلظت مهارکنندگیها همچنین میانگین قطر .(p > 0/05)بودند 

  میلی متر بود.  6/5±8/1تست حداقل غلظت کشندگی 

 

MIC 

، حداقل اثر شود میبرداشت  1همان طورکه از جدول بررسی اثرات ضد قارچی با استفاده از روش رقت لوله ای صورت گرفت.  

 میلی گرم بر میلی لیتر بوده 11برای قارچ آسپرژیلوس نیجر برابر   .Cliona sppعصاره استونی اسفنج  قارچمهارکنندگی از رشد 

 ی قارچ رشد داشتند.ها در این حالت در لوله آزمایش هیچگونه کدورتی مشاهده نشد در حالی که در تست پلیت کلنی. است

 A. niger  روی قارچ .Cliona sppاز  گونه استونی استخراج شده حداقل غلظت مهار کنندگی عصاره  .1جدول 

 آمپی سیلین     تتراسایکلین                عصاره استونی      گونه 

   (MIC(                     )MIC(                     )MIC) 

Cliona spp.    mg/ml 11                  1                           1 
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له عدم رشد ها مقایسه قطر -1نمودار 

بین   A.nigerایجاد شده برای قارچ  

 عصاره استونی استخراج شدهی ها غلظت

)حروف التین متفاوت  .C.sppاسفنج  از
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MBC 

قارچ آسپرژیلوس   بر روی .Cliona spp، حداقل اثر کشندگی قارچ عصاره استونی اسفنج شود میبرداشت  2همانطور که از جدول 

در لوله آزمایش هیچ نوع کدورتی مشاهده نشد و  ها بوده که در این حالت هم در هیچ کدام از تکرارمیلی گرم بر میلی لیتر  21نیجر 

 همچنین در تست پلیت هیچ کلنی قارچی رشد نداشت.

 A. nigerروی قارچ  .Cliona sppاز  گونه  استخراج شده حداقل غلظت کشندگی عصاره  .2جدول 

 

 

 

مهرگان دریایی نشان دهنده پتانسیل درمانی باالی ترکیبات زیست فعال  بسیاری از مطالعات در حال حاضر در زمینه بی  

دارای مواد سمی بوده که این مواد نقش مهمی  ی اسفنجها بسیاری از گونه (.1880است )عمادی، آنهاست و نتایج، بسیار مفید بوده 

نیاز به بررسی میزان تأثیر . (Alves, 2007)ومور و ... دارند ضد سرطان، ضد تاز نظر دارویی برای انسان داشته و اثر آنتی بیوتیکی، 

نون هیچ کاری در این رابطه رسد و تاکی بومی خلیج فارس ضروری به نظر میبه عنوان گونه های استخراج شده از این گونهعصاره

در جهان صورت گرفته و  ها اسفنجهای زمانی مختلف روی هایی که طی دورهبررسی صورت نگرفته است.مذکور  روی جنس

العاده ترکیبات استخراج شده از این موجودات روی آزمایشاتی که انجام شده و نتایج به دست آمده از این تحقیقات بیانگر تأثیر فوق

 .باشد میی سرطانی ها و سلول ها ی گرم مثبت و منفی و همچنین قارچها یباکتر

نه گونه اسفنج دریایی از آبهای ساحلی جنوب شرقی هند را جهت بررسی اثر  )2118(و همکاران   Palpandiدر تحقیقی 

ی متفاوت از جمله عصاره اتانولی ، متانولی، استون و کلروفرمی ها یی با حاللها ضد قارچی عصاره آنها جمع آوری کرده سپس عصاره

 Keratosidaگونه اسفنج از رده ی 4 بررسی آنها طبق نتایجسویه قارچ بیماریزا انسانی بررسی کرده،  1به دست آوردند و علیه 

(Psammaplysilla, spongia officinalis Var.ceylonesis, Hyattella cribriformis , purpurea, Dysiclea fragilis) 
 یها توان در تهیه داروهای منحصر به فرد از آنها استفاده کرد، این رده اسفنج بر قارچ مینسبت به اثر ضد قارچی عصاره کلروفرمی 

C.albicans, A.niger, A.fumigatus, A.flavus .موثربوده اند Palpandi ی متانولی و ها و همکاران ذکر کردند که عصاره

بر روی   2115در امریکا در سال دیگری که مطالعات در  .(Palpandi et al., 2013)استونی در این تحقیق اثر ضد قارچی ندارند 

که با فعالیت قوی ضد میکروبی انجام شد برای   Dysideaطیف گسترده استرهای فنیل پلی برمی استخراج شده از اسفنج دریایی 

سویه باکتری گرم  12بررسی سه نوع استر فنیل برمی مورد استفاده قرار گرفت. در این مطالعه حداقل غلظت بازدارنده رشد بر روی 

و برای  mg/l 1/4 -1/1ی گرم مثبت ها مثبت و منفی مورد بررسی قرار گرفت که محدوده غلظت بازدارنده رشد برای تمام باکتری

 .(Sun et al., 2015)است ه بود mg/l 1/16 -1/1ی گرم منفی ها باکتری

در این مطالعه با انجام دو آزمون مختلف سنجش، اثر ضد قارچی عصاره استونی استخراج شده بر سویه مورد آزمایش به  

میلی گرم بر میلی لیتر  51غلظت د قارچی مربوط به تأیید رسید. میزان آن با توجه به غلظت عصاره متفاوت بود. بیشترین اثر ض

 یلینعصاره استونی                 تتراسایکلین              آمپی س گونه بی مهره
(MBC            )             (MBC         )              (MBC) 

Cliona spp.   mg/ml 21                        1                             1 
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ی به کار گرفته شده با غلظت ماده مؤثره عصاره در چاهک، ها که البته در قیاس با ماده مؤثره آنتی بیوتیک باشد میعصاره استونی 

ی استفاده شده )تتراسایکلین و آمپی ها توان اظهار داشت که عصاره مورده نظر تأثیر کمتر و ضعیف تری نسبت به آنتی بیوتیک می

 سیلین( بر سویه قارچی آسپرژیلوس نیجر داشته که البته اثر مشابه با این نتایج در مقاالت دیگر نیز به دست آمده است. 

ی متفاوت ها شاید به تفاوت در گونه Palpandiتحقیق صورت گرفته توسط تناقض به دست آمده در این مطالعه و  

اسفنج دریایی مورد آزمایش و یا حتی اختالف در نحوه عصاره گیری مربوط باشد. در این مطالعه عصاره گیری در دمای اتاق و بدون 

بومی آبهای خلیج فارس  .Cliona sppاعمال هرگونه عمل تخریبی انجام شده است. مطالعه حاضر نشان داد که اسفنج دریایی 

ست که میتواند مانع از رشد سویه قارچ آسپرژیلوس نیجر بشود. در زمینه دارویی نیاز است با شناسایی این دارای ترکیبات زیستی ا

  ی زیستی اقدام نمود.ها ترکیبات و تعیین مقش اختصاصی آنها برای ساخت ترکیبات دارویی و پزشکی و همچنین آنتی بیوتیک
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Investigation Antifungal effect of acetone extract extracted from marine 

sponge (Cliona spp) of Lark Island 

Marzieh Mansoor Lakoorj, Kamran Rezaee Tavabe, Melika Nazemi 

 

Abstract 

To study the pharmacological characteristics of marine natural products has led to the discovery 

of bioactive substances. Marine environment is the source of natural bioactive and bioactive 

products whose chemical-structural properties are not seen in other natural products of plants and 

wildlife. This study was carried out to investigate the antifungal effects of acetone extract 

extracted from  marine sponge Cliona spp. Done. The extract of acetone extracted from the 

sponge at a dose of 10 mg / ml had the inhibitory effect of fungal growth and at 20 mg / ml 

antifungal and anti-fungal effects. Also, the mean diameter of inhibition zone was 4.2 ± 0.5 for 

MIC and 5.6 ± 0.8 for MBC test. The results show that acetone extract extracted from the sponge 

contains antifungal compounds. 

Keywords: Antifungal/ marine sponge/ MIC/ MBC/ Agar Diffusion   
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و ترکیبات  راندمان استخراجتعیین و  Crambionella Orsiniاستخراج ژالتین از عروس دریایی

 آمینو اسیدی آن

 

 4، کمال غانمی3احمد تقوی مقدم ،2یداهلل نیک پور ،*1مرجان ناصری کریم وند

 ، دانشکده علوم و فنون دریایی خرمشهر کارشناس ارشد شیمی دریا 1

 فنون دریایی خرمشهرگروه شیمی، دانشکده علوم و  2

 ، اهواز عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی 3

 گروه شیمی، دانشکده علوم و فنون دریایی خرمشهر 4

marjan.naseri.92@gmail.com 

 

 چکیده 

ژالتین عبارت است از یک پلی پپتید با وزن مولکولی باال که از کالژن بافت های پیوندی، پوست، استخوان و تاندون مشتق می 

  Crambionella Orsiniعروس دریایی استخراج شده از ژالتین ترکیبات آمینواسیدیکردن  روشن این مطالعه، هدف ازشود. 

 گلیسین، % بود،4118بازدهی استخراج  توسط  قلیا استخراج شد.   Crambionella Orsiniژالتین از عروس دریاییاست. 

 باالیی از حاوی سطوح عروس دریایی ژالتین .غالب بودند آمینو اسیدهای و آالنینپرولین  پرولین، هیدروکسی

 ایمینو محتوای اسیدکه  نشان دادمطالعه حاضر است.  (%2/14) هیدروکسی پرولینو  (%6/5) ، پرولین (%6/11)یسینگال

 .گزارش شده است مطالعات قبلیهمانطور که در است،  پستانداران ژالتین کمتر از عروس دریاییژالتین 

 .، اسیدآمینه های ژالتینCrambionella Orsiniژالتین، عروس دریایی، : یکلیدکلمات 

 مقدمه

مواد  از محصوالت استفاده از آن در طیف گسترده ایکه ژالتین پلی پپتیدی با وزن مولکولی باال و هیدروکلوئیدی مهم است 

 پلی ساکارید بسیاری از آنها هیدروکلوئیدها متفاوت است زیرا آن است . از دیگر و غلظت دادن خواص ژل به دلیل غذایی

 Bailey and)تریپتوفان است به جز اسیدهای آمینه ضروری حاوی تمام قابل هضم، ژالتین یک پروتئینهستند، در حالی که 

Paul, 1998.) 

 به عنوان یک جایگزینو محصوالت  قابل قبول برای ارائه یک منبع از موجودات دریایی ممکن است ژالتین استخراج

ساده  (.Binsi et al., 2009)آن هستند باشد (BSE) انسفالوپاتی اسفنجی شکلبیماری   نگران کهژالتین گاوی  برای بازارهای

، اسید و قلیا کاتالیز شده توسط آنزیم هیدرولیز محلول است. این شامل کالژن ژالتین، دناتوره به کالژن تبدیل ترین راه برای

صورت می  یا کمی اسیدی در شرایط خنثی کالژن با حرارت دادن شرایط مالیم در دناتوراسیون حرارتی است.

  (. Gimenez et al., 2005گیرد)

mailto:*marjan.naseri.92@gmail.com
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ژالتین عروس دریایی با ساختار پروتئینی کاربرد فراوان دارد و با توجه به این اینکه عروس دریایی در آبهای خلیج فارس و 

دریای عمان در سطح وسیعی زندگی میکند و تنوع زیادی در گونه های موجود وجود دارد، امکان استخراج و استفاده از ژالتین 

 .در منطقه وجود داردتوجه به امکانات آن با 

 ها روشو مواد 

زمایشگاه منتقل و جمع آوری شد و در ظرف محتوی یخ به آاروند  از مصب رودخانه Crambionella Orsiniعروس دریایی 

 و Grossman (1992)ا روش استخراج ژالتین ب برای ادامه کار آماده شدند.و چترها  ول های آن جدا گردیدلبه ها و تنتاک

Bergman  همراه (با کمی تغییرات انجام شدGrossman and Bergman, 1992 .) و سپسرا در آب شستشو داده چتر ها 

چترها مرحله ی بعد برسد.  7به  pHدقیقه در محلول سود قرار داده شد، پس از آن با آب مقطر شسته تا  33نمونه حدود 

 pHمجددا عملیات شستشو را با آب مقطر تا رسیدن به آن  . پس ازدنشد دادهقرار لول اسید سولفوریک در محدقیقه  33مدت 

درجه  63ساعت در  5قرار داده شد و برای مدت برای استخراج ژالتین، نمونه هموژنایز شده و در آب  انجام گرفت.خنثی 

بر راندمان لیوفلیزه شد.  حاصلمحلول ه و دسانتریفوژ ش  g×  8233با دور  سپس اده شد ورار دا هم زدن مداوم فب سانتیگراد

 ید.محاسبه گردبر حسب گرم  ن مواد خام اولیهخشک شده به وزژالتین اساس در صد وزن 

                                  درصد بازدهی  وزن نمونه خام عروس دریایی/ وزن ژالتین  100 ×  (1)فرمول 
 

 آنالیز آمینو اسیدها 

لوله های  در فنل و  ٪1/3 حاویکه  حل شد N 6 اسید کلریدریک میلی لیتر 13در  میلی گرم ( 33 ) استخراج شده ژالتین

 به عنوان نورلئوسین با استفاده از ساعت 24درجه سانتی گراد به مدت  113خال و دمای  مهوم شده در مهرو شیشه ای

  13 با . غلظت ها فیلتر شدند درجه سانتی گراد 63در متمرکز خالء شیشه ای و با یک فیلترهیدرولیز شد.  استاندارد داخلی

 انجام شد.توسط آنالیزور خودکار ها  اسید آمینه آماده شده و سپس آنالیز = pH )  2/2)سیترات  فسفات میلی لیتر

 نتایج

 دریاییعروس از ترکیبات آمینو اسیدی ژالتین استخراجی  و مقدار 1طبق فرمول استخراج ژالتین محاسبه شده راندمان 
Crambionella Orsini   نشان داده شده است. 2 و 1 در جدولبه ترتیب 

 

 Crambionella Orsiniاز عروس دریایی راندمان تولید ژالتین .  1جدول  

 درصد 2/0 هیدروکسید سدیم

 درصد2/3 اسید سولفوریک

 درصد 8/41 راندمان تولید ژالتین
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 Crambionella Orsini   دریاییترکیبات آمینو اسیدی از ژالتین استخراجی از عروس  2 جدول                                   

 مقدار درصد آمینو اسید عالمت اختصاری نام آمینو اسید

 Hyp 2/14 هیدروکسی پرولین       

 Asp 2/4 آسپارتیک اسید

 Thr 8/2 ترئونین

 Ser 2/3 سرین

 Glu 3/6 گلوتامیک اسید

 Pro 6/5 پرولین

 Gly 6/11 گالیسین

 Ala 3/7 آالنین

 Val 1/2 والین

 Ile 4/1 ایزولوسین

 Leu 4/2 لوسین

 Tyr 7/3 تیروزین

 Phe 1/2 فنیل آالنین

 Lys 8/2 لیزین

 His 5/3 هیستیدین

 Arg 7/8 آرژنین

 Pro 5/22وHyp ایمینو اسید

 

 بحث ونتیجه گیری

 Grossman)همراه با کمی تغییرات انجام شد  Bergman و Grossman (1992)با روش استخراج ژالتین از عروس دریایی 

and Bergman,1992) . در این  روش از اسید سولفوریک استفاده شد که بازدهی بیشتری نسبت به استفاده از اسید

درصد را برای  8/35(  بازدهی 2314و همکاران ) Suengmok Choدر صد بود،  8/41کلریدریک داشت، بازدهی روش  
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گزارش داده اند، که می تواند به علت شستشوی طوالنی مدت عروس دریایی   hispidum Rhopilemaعروس دریایی 

در  11درصد تا  6( گزارش کردند که بازده استخراج ژالتین  ماهی  تقریبا بین 2332) Jamilah and harvinder. (8)باشد

، که این بازده پایین می تواند به دلیل از دست رفتن کالژن استخراج شده (Jamilah and Harvinder, 2002)باشد صد می

 Crambionellaدریایی عروسبازده ژالتین استخراج شده از نسبت به  ماهیبازده کم ژالتین در طی عملیات خیساندن باشد. 

Orsini  عالوه، ه بوسیلة شست و شو در مراحل اولیه یا بدلیل هیدرولیز ناقص باشد. بتواند به دلیل از بین رفتن کالژن  می

های پروتئاز درون پوستی در کاهش  هایی وجود دارد که در هنگام فرآیند استخراج در دماهای باال، برخی آنزیم گزارش

 و مقدار مواد خاماین اختالف بازده بستگی به تفاوت ترکیب تقریبی  .اند دخیل β و α های مخصوصاً زنجیره های ژالتین مولکول

عالوه، تنوع در ه تفاوت دارد. بنه دیگری ای به گوگونه از باشد، بطوریکه این خصوصیات  میمواد اولیه اجزای قابل حل 

شرایط مختلف فرایند مانند  .های موجود در محتوای کالژن مادة خام نسبت داده شود  تواند به تفاوت های استخراج می روش

باتوجه به بازدهی باالی  اشد.تاثیرگذار ب راندمان استخراج ژالتین ین شرایط پیش فرایند می تواند بر دما و زمان و همچن

استخراج ژالتین از عروس دریایی  نسبت به پوست ماهی و دارا بودن پتانسیل باالی آن به عنوا ن مهمترین منبع ژالتین 

 (.1314 ناصری کریم وند،مصارف انسانی مطرح است) انی برایحیو

یسین  گال آمینو اسید است که بیشترین محتوی، مربوط به آمینو اسید 16آنالیز نشان می دهد که ژالتین حاصل شامل 

و از طرفی دیگر تیروزین و هیستیدین و است  %6/5و آمینو اسید پرولین % 2/14آمینو اسید هیدروکسی پرولین ، 6/11%

% است. 5/22مقدار اسید ایمینو آن  ،دارند  Crambionella Orsiniایزولوسین کمترین مقادیر را در ژالتین عروس دریایی 

نشات می گیرد ( Gly–Pro–Hyp)یک ساختار کرارایمینو اسیدها نقش مهمی در طول فرایند ژل شدن دارند. این مقادیر از ت

 GL-Y-X-Yمکرر از  دارای یک ساختار ژالتین گزارش داد که 1156در سال Ledward  ژالتین است. ساز کالژن پیش زکه ا

یک  Gly–Pro–Hyp حتوای کلم  .پایدار است ژالتینقرار دارند این ساختار یک   Hyp و  Proآن Y و  X در موقعیتکه   

نقش  پیوند هیدروژنی تشکیل در ایمینو اسیدهای .(Burjandze, 2000است) در ژالتین پایداری حرارتی بیاندر عامل مهم 

ژالتین ماهی  بیشتری ازHyp  و Pro ایمینو حاوی اسیدهای پستانداران، ژالتین به طور کلی (.Ledward, 1986)دارند

 .(Gilsenan and Ross-Murphy, 2000است)

است، همان  پستانداران کمتر از مقدار آن در ژالتین ایمینو اسیدمحتوای  نشان داد عروس دریاییژالتین  در مطالعه حاضر از

بود، که  % 8/2و % 3/7عروس دریایی  در ژالتین و لیزین آالنین گزارش شده است. مقدار اسید آمینه  مطالعات قبلیطور که در 

نشان   Crambionella Orsini آنالیز آمینو اسید های ژالتین عروس دریایی .بل قبول برای ژل شدن را دارا استمقداری قا

مقدار ایمینو اسیدها و گالیسین ارتباط محدود کننده ای با ایجاد ساختار  داد که فاقد اسید آمینه سیستئین و تریپتوفان است.

های مارپیچ سه تایی ژالتین دارند و این بزرگترین دلیل برای کمتر بودن قدرت ژلی است. برای نزدیک تر شدن ساختارهای 

 (.Binsi et al., 2009ژالتین، گالیسین نقش مهمی دارد) مارپیچ  سه تایی

 منابع

پایان نامه دوره  .(Crambionella Orsini)خلیج فارس  عروس دریاییاستخراج ژالتین از . 1314ناصری کریم وند، م. 

 صفحه. 61کارشناسی ارشد رشته شیمی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی، واحد خرمشهر. 
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Abstract 

Gelatin is a  polypeptide with the high molecular  weight which  is derived  from collagen of 

connective tissue, skin, bone, and tendons. The objective of this study was to elucidate the 

amino acids composition of gelatin extracted from jellyfish Crambionella Orsini. Gelatin from  

the jellyfish Crambionella Orsini has been extracted by alkaline extraction. Gelatin yields 

were 41.5%, Glycine, hydroxyproline, and proline were the predominant amino acids. 

Jellyfish gelatin  contained high  levels of glycine (Gly,19.6%), proline (pro, 8.6%), and 

hydroxyproline (Hyp, 14.2%). In the present study, jellyfish gelatin showed lower imino acid 

content than mammalian gelatin, as reported in previous studies. 

Keywords: gelatin, jellyfish, Crambionella orsini, Persian Gulf, amino acid 

 

mailto:*marjan.naseri.92@gmail.com


گاه رهزمگان – 6021ماه  بهمن 03و  92  دانش   

 
 

 

 

ردیا اولین همایش ملی زیست فناوری  

مواد غذایی آلوده به  های دارویی دریایی بر ساخت آفالتوکسین در اثر بازدارندگی ترکیب

 آسپرژیلوس 

 *بیوکی امراللهی نرگس ،فراهانی ملیحه

 ، بندرعباسهرمزگان دانشگاه دریایی، فنون و علوم دانشکده دریا، زیست گروه
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 چکیده

ساخته  فالووس و مانند پارازیتيکوس آسپرژیلوس هاي گونهتوسط  که باشند می ها مایکوتوکسين ترین مهم از ها آفالتوکسين

 پنبه دانه و پسته زمينی، بادام ذرت، ویژهه ب شده انبار هاي دانه یا گوناگون غذایی مواد روي بر توانند می ها قارچ این شوند. می

 که هستند زا سرطان کبد مانند هایی در اندام ها آفالتوکسين بسازند. را B1, B2, G1, G2, M هاي آفالتوکسين و کنند رشد

 فعال هاي ترکيب از شماري است. شده شناخته پستانداران در زایی سرطان و زایی جهش عامل ترین قوی،  B1 آفالتوکسين

 این از برخیکه  است شده جدا دریایی منابع از تاکنون خزه، ضد و بيوتيکی آنتی سرطان، ضد تومور، ضد ویژگی با بيولوژیکی

به کار می  بيوتيک آنتی عنوان به ویروس ضد و قارچ ضد باکتري، ویژگی ضد با دریایی منشاً با زیستی فعال ثانویه هاي متابوليت

 سيلين، مقاوم به داروهاي پنیهاي  باکتري و( HIV) انسانی ایمنی نقص ویروس مانند عفونی هاي بيماري برابر در شاید د ونرو

هاي دارویی  اثر بازدارندگی ترکيب پژوهش، این در .وانکومایسين کاربرد درمانی داشته باشند و استرپتومایسين سفالوسپورین،

 شود. ها بررسی می غذایی آلوده به آسپرژیلوس دریایی بر ساخت آفالتوکسين در مواد

 قارچ ضد ،دارویی دریایی، آفالتوکسين هاي : اثر بازدارندگی، ترکيبکلمات کلیدی

 

 مقدمه

 آسپرژیلوس هاي گونه از که شماري شود می ها آن کيفيت و غذایی بهداشت کاهش و گندیدگی باعث غذایی مواد در قارچ رشد

 (.Abarca et al.,1994) باشند می کشاورزي هاي فرآورده کننده آلوده

 را ها آن فالووس و مانند پارازیتيکوس آسپرژیلوس هاي گونه که باشند می ها مایکوتوکسين ترین مهم از ها آفالتوکسين

 آفالتوکسين نام به ،است شده شناسایی فالووس در آسپرژیلوس نخست قارچی سموم از گروه این ساخت چون و سازند می

 و پسته زمينی، بادام ذرت، ویژهه ب شده انبار هاي دانه یا گوناگون غذایی مواد روي بر توانند می ها قارچ نای. شوند می خوانده

 ,Richard, 2003; Hussein and Brasel) بسازند را B1, B2, G1, G2, M هاي آفالتوکسين و کنند رشد پنبه دانه

 زایی سرطان و زایی جهش عامل ترین قوي B1 آفالتوکسين که هستند زا سرطان کبد مانند هایی در اندام ها آفالتوکسين .(2001

 . (Diener and Davis, 1966; Soliman and Badeaa, 2002)تاس شده شناخته پستانداران در

 هاي فرآورده به آلوده ها آن نادرست نگهداري با ایران در غذایی مواد و کشاورزي هاي فرآورده از بخشی ساله هر

 بر دام و انسان خوراک از بخشی نابودي براي سنگينی ي هزینه تنها نه که این مساًله شوند می ها آفالتوکسين مانند قارچی

 ناشناخته هاي سرطان مانند ،قارچی هاي بيماري درمان براي نيز را تري سنگين ي هزینه بلکه گذارد، می کشور اقتصاد دوش

 .پرداخت بایستی ،ایران در شده پدیدار
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 داروهاي ضد براي اي تازه هاي سرنخ کردن پيدا جهت در اقيانوس به زمين از ها پژوهش گذشته، ي دهه چند در

 منبع دریایی هاي اکوسيستم گيرد و می بر زمين را در کره سطح از درصد 07 تقریباً اقيانوس .است یافته گسترش قارچی

 .است زمين روي دارویی ناشناخته هاي ترکيب از پيوسته

 منابع از تاکنون خزه، ضد و بيوتيکی آنتی سرطان، ضد تومور، ضد ویژگی با بيولوژیکی فعال هاي ترکيب از شماري

 این از اکنون برخی .(Villa and Gernwick, 2010; Mayer et al., 2011; Blunt et al., 2011) است شده جدا  دریایی

به کار  بيوتيک آنتی عنوان به ویروسی، ضد و قارچ ضد باکتري، ویژگی ضد با دریایی منشاً با زیستی فعال ثانویه هاي متابوليت

هاي مقاوم به داروهاي  باکتري و( HIV) انسانی ایمنی نقص ویروس مانند عفونی هاي بيماري برابر در شاید د ونرو می

 پيوسته از خطر برابر در دریایی جانوران. وانکومایسين کاربرد درمانی داشته باشند و استرپتومایسين سفالوسپورین، سيلين، پنی

 ضد فعاليت با پيچيده آلی هاي ترکيب ها به آن پاسخ در و همزیست هستند باکتري مانند زا بيماري هاي ميکروب لودگیآ

 فعاليت باکتري و ضد اثر ها ترپن و پلی کتيدها آلکالوئيدها، پپتيدها، هاي دارویی مانند این ترکيب. سازند ميکروبی گوناگون می

 ,.Hughes and Fenical, 2010; Yasuhara-Bell and Lu, 2010; Smith et al) اند داده از خود نشان ویروسی ضد

به  ،...( تنان، نرم دار، نيام جانوارن ها، جلبک ها، اسفنج مانند) دریایی زیست محيط در مهرگان بی اشکال همه تقریباً. (2010

سرچشمه  یک ي دهنده نيز نشان دریایی زیست محيط. اند قرار گرفته بررسیمورد  طبيعی هاي این ترکيب دليل دارا بودن

 فعال ثانویه هاي متابوليت ي سازنده است که( ها و دیاتوم باکتري سيانو-جلبک قارچ، باکتري،) ها ميکروب از ناشناخته بزرگ

توان از این سرچشمه خدادادي براي کاربرد دارویی در بخش  نشان داده است که می گسترده هاي پژوهش. هستند زیستی

 ,Rahman et al.,2010) (Bhatnagar and Kim هاي غذایی بهره گرفت نيز بخش فرآوردهها و  بالينی مانند بيمارستان

ها  غذایی آلوده به آسپرژیلوس هاي دارویی دریایی بر ساخت آفالتوکسين در مواد اثر بازدارندگی ترکيب پژوهش، این در. ;2010

 شود. بررسی می

 نتایج و بحث

به عنوان  شناخته شده که قارچی ي کنون بيش از صد هزار گونهتا هستند. هاي بزرگ پزشکی هاي قارچی از چالش آلودگی

شمار سرطان عامل اصلی مرگ و مير در سراسر جهان است و  .(Pandey et al., 2012) دنرو هاي طبيعی به شمار می آالینده

به عنوان یک  محيط زیست دریا .(World Health Organization – WHO. 2010)یابد  در هر سال افزایش می آن

ا کاربرد ضد بزیستی فعال  هاي نوین بسيار خوب از ترکيبیک منبع  وزیستی باال شناخته شده است  گوناگونیبا  سرچشمه

 (Pramanik & Pandey, 2013).  رود به شمار می سرطان

و  سه عصاره خام )متانولی، استونیاکسيدانی  و آنتی  موتاژنيک ویژگی آنتیو همکاران،  Cruz-Ramírez  پژوهشدر 

 با استفاده از آزمون B1 آفالتوکسين ضد و موتاژنيک آنتیفعاليت  گردید.بررسی  Paroctopus limaculatus هگزانی( از

Ames هاي و سویه Salmonella Typhimurium TA98  077وTA باالترین فعاليت هگزانی ي . عصارهآزمایش شد ،

نشان  TA100 و TA98 براي B1 آفالتوکسين ناشی از زایی از جهشدرصد  34تا  07  به ترتيببا بازدارندگی  موتاژنيک آنتی

متانولی به ترتيب  ي عصارهليتر ارزیابی شد،  گرم در ميلی ميلی 07اکسيدانی در غلظت  با این حال، هنگامی که فعاليت آنتی داد.

 و Azra پژوهشدر  (Cruz-ramirez et al., 2015). بود DPPH و ABTS هاي درصد رادیکال 89و  80ي  بازدارنده

Zarrien  ، از  سه گونههگزان  و هاي کلروفرم، متانول عصاره ضد باکتري و ضد قارچفعاليتSiphonaria (  S. ashgar، S. 

belcheri و(S. kurracheensis  .هاي  عصاره گونهبررسی شدSiphonaria  کاندیدا  ضدهيچ گونه فعاليت ضد قارچی

 & Bano)نشان نداد  Fusarium solani و  C. glabrata ،Aspergillus flavus ،Microsporum canisآلبيکنس، 

Ayub, 2012). 
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 Aspergillusبر روي   Avicennia marinaهاي آبی و اتانولی  و همکاران، اثر ضد قارچی عصاره عليزاده بهبهانی

flavus و Penicillium italicum هاي  ي اتانولی برگ ها نشان داد که عصاره یافته در شرایط آزمایشگاهی سنجش کردند.ا ر

Avicennia marina   وس وورشد آسپرژیلوس فالباعث ليتر،  ميکروگرم در ميلی 0777در « فعاليت ضد ميکروبی»با روش 

Penicillium italicum  گردد.  حداقل غلظت بازدارندگی ) می(MIC اتانولی براي ي عصاره Aspergillus flavus و 

Penicillium italicum  ليتر و گرم / ميلی ميلی 0و  09به ترتيب MFC عصاره براي  Aspergillus flavus، 40 گرم بر  ميلی

با عصاره  مقایسهاتانولی در  ي عصارهدر این پژوهش  گزارش شد.ليتر  ميلی  /گرم ميلی Penicillium italicum، 09 ليتر و ميلی

  .(Alizadeh Behbahani et al., 2014) نشان دادتري  و اثر بازدارندگی بيش بودآبی کارامدتر 

و خارک در برابر  از جزایر قشم Holothuria leucospilota پور و همکاران، پتانسيل ضد ميکروبی در پژوهش ادیب

هاي  هاي هيدروالکلی خيار دریایی در برابر باکتري عصارهترین فعاليت  بيش ها ارزیابی شد. ها و قارچ بعضی از باکتري

، Aspergillus niger ،A. fumigatus  هاي اشرشياکلی، سالمونال تيفی، استافيلوکوک اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا، قارچ

A. flavus  وA. brasilensis  شود دیده می Adibpour et al., 2014).) 

Omran  و Allam روش انتشار دیسک براي بررسی فعاليت ضد قارچی H. polii اي از خيار دریایی( در  )گونه

گرم  ميلی 0/0ي بدن این خيار دریایی، در غلظت  اتانولی دیواره ي که عصارهها نشان داد  آزمایش .دریاي مدیترانه به کار بردند

 Omran and).  داردC. albicans  و A. Flavus، A. niger  ليتر، فعاليت ضد قارچی  بسيار باالیی را بر روي بر ميلی

Allam, 2013) 
که ویژگی ضد سرطان، ضد ميکروبی، ضد  ستی هستندهاي فعال زی هاي آبی داراي منابع سرشار از متابوليت جلبک

اثر   Phormidium fragile متانولی جلبک ي که عصاره مشاهده کردندکومار و همکاران  اند. قارچی یا ضد التهابی نشان داده

 (Kumar et al., 2013).دارد  Trichoderma viride و Aspergillus flavus ،Candida albicansضد قارچی خوبی بر 
 Li   و Yanدریایی )شش سویه  تسآکتينومي ي وسيله به  هاي سرطانی بازدارندگی آسپرژیلوس پارازیتيکوس و یاخته

 Nocardiopsisو یک سویه   MA08-1)و MA10) ،2SHXF01-3 ،MA35 ،MA05-2 ، MA05-2-1 استرپتومایسس

(MA03) .چهار سویه را بررسی کردند MA03) ،MA01 ،MA10  و (MA05-2 خوبی بر رشد ميسليوم بازدارندگی  اثر

-Aspergillus parasiticus MFRI آفالتوکسيژنيک قارچ (٪ <00 )بازدارندگیآفالتوکسين  ساختو  (٪  <07ندگی)بازدار

 IC50نشان دادند و  این چهار سویه اثر بازدارندگی خوبی بر رشد ميسليومهاي اتيل استات  عصارهچنين ند. همنشان داد 95

 MA03: 0.275 mg mL−1) ,MA01: 0.106 mg mL−1, MA10: 1.345 mg mL−1 and MA05-2: 1.362 ها آن

mg mL−1) .اتيل استات ي عصاره بود Nocardiopsis MA03   هاي گردن رحم کارسينوم بر ضدباال  توموري ضدفعاليت 

(HeLa )ریه ، (A549)کليه ، (Caki-1) و کبد  (HepG2)  .هاي  کلونیساخت  ي بازدارندهعصاره همچنين انسانی نشان داد

هاي  آکتينوميست دهد که نشان می پژوهشاین  شود. ليتر( می ميکروگرم بر ميلی 0/7در غلظت بسيار کم )   HeLa هاي یاخته

 هاي انسانی براي کارسينوم نوینداروهاي  پيشرفتآلودگی آفالتوکسين و  زیستیبراي کنترل   خوبیبسيار بع دریایی من

 متانولی، استونی و آبی دو گونه سيانوباکتري ي در یک کارآزمایی اثر بازدارندگی سه عصاره (.Li and Yan, 2014) هستند

Oscillatoria agardhii  و Anabaena sphaerica  ها نشان داد که . یافتههاي دانه غالت بررسی گردید را در برابر قارچ 

 .F ؛F. solani ؛ F. moniliforme ؛Fusarium equiseti  هاي هاي قارچ ساخت مایکوتوکسين رشد قارچ و

proliferatum؛F. graminearum؛ Penicillium digitatum؛ Aspergillus terreus؛ Aspergillus niger؛ 

Aspergillus flavus ؛Aspergillus oryza   وAlternaria alternaria، داري به طور معنی (p < 0.01) ي  به وسيله

 .((Haggag et al., 2014 شود می بازداشته سيانوباکتريهاي  عصاره
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 گیری نتیجه 

 بر بدن انساندراز مدت  هاياست که اثر تندرستی انسانبراي  بزرگآلودگی آفالتوکسين در مواد غذایی و خوراکی یک خطر 

کنند و  کشاورزي را در سراسر جهان آلوده می هاي فرآوردهدرصد از  00 ،ها توکسينایکوها و دیگر م آفالتوکسين دارد.

زایی در  با سميت و سرطان آفالتوکسين در درازمدت و آمریکاي التين هستند.ریقا، آسيا مرگ و مير در سراسر آف ي سرچشمه

 زیستی باال شناخته شده است تنوعبا  سرچشمهبه عنوان یک  ، محيط زیست دریاکنونیهاي  در سال .همراه است دامانسان و 

هاي این  یافته آیند. به شمار می ضد سرطان داروهايبه عنوان زیستی فعال  نوین هاي بسيار خوب ترکيبامروزه یک منبع  و

به  یابی دستدریایی طبيعی، منبع اميدوار کننده براي  هاي فرآوردهدهد که داروهاي مشتق شده از  نشان می پژوهش

بنابراین، داروهاي مشتق شده از مواد  .گذارد می اثرمواد غذایی  ساختو تندرستی انسان ضد قارچی است که بر  هاي ترکيب

به کار ها  آنزایی  ها و کاهش سرطان آفالتوکسين ي به وسيلهگيري از آلودگی غذا پيشتواند به عنوان نگهدارنده براي  طبيعی می

 .شود برده
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Abstract 

Aflatoxins are one of the most important mycotoxins that make Aspergillus species such as 

parasiticus and flavus. These fungi can grow on various nutrients or stored seeds, especially 

maize, peanuts, pistachios and cottonseed and make aflatoxins B1, B2, G1, G2, M. Aflatoxins 

are in organs such as the carcinogenic liver that aflatoxin B1 is the most prominent factor in 

mutagenicity and carcinogenicity in mammals. A number of active biological compounds 

with anti-tumor, anticancer, antibiotic and antifouling properties have so far been isolated 

from marine resources. Now some of these bioactive secondary metabolites of marine origin 

with antibacterial, antifungal and antiviral properties are used as antibiotics and may be used 

against infectious diseases such as human immunodeficiency virus (HIV) and drug-resistant 

bacteria penicillin, cephalosporin, streptomycin and vancomycin have therapeutic 

applications. In this study, the effect of inhibitory effects of marine drug compounds on the 

production of aflatoxin in foodstuffs contaminated with Aspergillus is investigated. 

Keywords: Inhibitory effect, Marine drug compounds, Aflatoxin, Antifungal 
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 چکیده

ها، گیاهان و جانوران روی سطوح  شناور  مصنوعی و طبیعی در ( تجمع میکروارگانیسمbiofoulingهای زیستی )چسبنده

های گردد و  تاثیر منفی زیادی  به بدنه سازهمیپروری محسوب محیط دریایی است که یک مشکل خاص درصنعت آبزی

باشد که در پروری، پرورش در قفس میهای نوین آبزیهای پرورشی وارد میکند. یکی از روششیالتی، صنایع دریایی و گونه

در این صنعت  .شودها، دریاچه و...که کیفیت آبی مناسبی دارند استفاده میهای آزاد اقیانوساین سیستم از هر منبع آبی از آب

عث کاهش باباشد و این عدم جریان ها میچشمه تور قفس اثر اصلی بایوفولینگ محدود کردن جریان آب از طریف انسداد

 .گرددهای پرورشی ، کاهش جذب مواد غذایی و حتی افزایش مرگ و میر میسطح اکسیژن محلول ، ایجاد استرس برای گونه

باشد.  برای کنترل و  های تولید آبزیان صرف مقابله با بایوفولینگ در طول سال می% هزینه 01 تا 5طبق گزارشات موجود  

کنترل زیستی و استفاده ازانواع ضدخزه   هایی مانند حذف فیزیکی،استراتژی ،مدیریت این مشکل  همانند صنایع دیگر

(antifouling ) است که در این زمینه در جهان صورت گرفته یقاتیاست. تحقباشد به کار رفتهیکه مهمترین آن اکسید مس م

 گیرند.ها مورد بررسی و ارزیابی قرار میترین روشمهم در مطالعه حاضر

 فولینگ، اکسید مسپروری، بایوفولینگ، آنتیآبزی کلیدی: کلمات

 مقدمه

به خصوص پرورش در قفس  ،پروریف غذاهای دریایی باعث گسترش آبزیمندی به مصرافزایش روند رشد جمعیت و عالقه

های زیادی را به جهدها بوصنعتی است که ساالنه دولت ییک سیستم تولید پرورش در قفس .(Price et al. 2015)است شده

دریایی و به خصوص آبزیچالش فنی و اقتصادی صنایع  بایوفولینگ (.Agostinho et al., 2007)دهند آن اختصاص می

 طرف کردن این مشکل به صنایع دریاییرمیلیارد دالر هزینه ساالنه ای که برای ب  6/5به طور کلی بیش ازو  باشد پروری  می

و  ها ، جلبک ها فولینگ به میکروارگانیسمبایو (Bhadury and Wright, 2004; Qian et al ., 2016). شودتحمیل می

بند و باعث خوردگی و آسیب یادر محیط دریایی اتصال می شود ،که به سطوح غوطه ور یا شناورجانوران دریایی گفته می

 .(Callow and Callow, 2002; Sievers et al. 2013; Qian et al ., 2016) شوندسطوح اتصالی می

 هستند که جنس این تورها از الیافای قفس توره ،شوندری که درگیر تجمع بایو فولینگ میپرواز اجرای اصلی صنایع آبزی

که سطوح مناسب برای  ((Baveridge. 1987; Rejeki et al ., 2011 باشدمی  ، پلی آمیدی ، پلی استر و پلی پروپیلن نایلونی

شود های تور قفس میانسداد چشمهه ب رشد بایوفولینگ منجر (.Rejeki et al ., 2011 ) باشندرسوب گذاری بایوفولینگ می
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تبادل آب ، خطر ابتال به بیماری و تغییر شکل و فرسوده شدن ساختارهای قفس سه اثر منفی اصلی بر  در  که محدودیت

که (  Baveridge, 2005; Rejeki et al ., 2011; ;Qian et al .,2016)  Willemsen.  1987 باشدمی صنعت آبزی پروری

 Lane and )داردبستگی  شرایط زیست محیطی آن منطقهفولینگ هر منطقه به فصل، موقعیت جغرافیایی و تنوع و شدت بایو

Willemsen, 2004;Willemsen, 2005. ) مستقیم که ساالنه برای کنترل بایو فولینگ به صنعت آبزی پروری  های هزینه

امر مد تولید صرفه این درآ %01-%5ل بایو فولینگ حدوداست، طوری که برای حفاظت و کنتر شود بسیار قابل توجهتحمیل می

در سطح جهانی این هزینه  .  Lane and (Willemsen 2004 ; Fitridge et al ., 2012 ; Qian et al .,2016)) گرددمی

مثل کنترل  یهایوری روشپرین تاثیرات ، صنعت آبزیساندن ابرای به حداقل ر . میلیارد دالر برآورد شده است 3تا  5/0برابر 

 , Swain and shinip) .باشدبر سطح تورهای قفس می فولینگواستفاده از پوشش آنتی ش مکانیکیتمیز کردن به رو ،زیستی

فولینگ معروف که کاربرد بیشتر دارد فولینگ بوده که از آنتیاستفاده از تورهای با پوشش آنتی البته رایج ترین روش (2014

به را نام برد.  (Swain and shinip , 2014; Qian et al . 2016)   و پریوتیون ، سیلیکون، روی  می توان اکسید مس

اقتصادی تواند اثرات مضر بر محیط دریایی و عالوه بر آن از نظر فولینگ میحد هر کدام از این ترکیبات آنتی کارگیری بیش از

آن در محیط دریا که سازگار با فولینگ مناسب و مدت به کار گیری از آنتی بنابراین  استفاده .پروری وارد کندبه صنعت آبزی

 .(Qian et al ., 2016) محیط دریا و مرقون به صرفه باشد یک نیاز مهم برای صنایع دریایی محصوب می شود

)روش مکانیکی(های پرورش ماهیتعویض و تمیز کردن تورقفس  

به روش تمیز کردن و تعویض توری  با توجه به شرایط منطقه از لحاظ دما و ویژگی ساختارهای پرورشی، کنترل  بایوفولینگ

 ,Milne )روز در ژاپن  Hodson and  Burke, 1994)) 01-8 روز در تابستان 5-8متفاوت است. برای مثال در استرالیا هر 

.تور  گیردانجام می (Menton  and Allen,  1991)هفته در کانادا  1-3( Lee et al., 1985)  روز در مالزی 01 (1976

طبق گفته کرونین و همکاران در  .اندازه چشمه بزرگتر  در دوره زمانی بیشتری نیاز به  تمیز کردن  و تعویض دارد های باقفس

گردد. حال اگر اتصال ماه تمیز می 0متری هر میلی 11تا  01های پرورش تن ماهیان با اندازه چشمه قفس 0111سال 

 , Needham)افتد البردن چند متر از تور فرکانس تمیز کردن به تاخیر میها باشد با باها مربوط به سطح باالیی قفسفولینگ

کند. عالوه بر تور هزینه بزرگی را برای صنعت از طریق تامین تورهای اختصاصی و گروه تمیز کردن تحمیل می تعویض(. 1988

را در زند و کاهش نرخ رشد برهم میگردد و رژیم غذایی ماهیان را این باعث آسیب رساندن و کاهش در ذخایر پرورشی می

در این روش میزان زیادی از کمپوست  .ی بزرگ برای حمل ونقل تورهاستها نیاز به قایقموجودات پرورشی خواهیم داشت. 

(. Olafsen,  2006 :  Cronin et al., 1999)هفته در ساحل قرار میگیرد  2تا  0حاصل از شست شو با آب پرفشار به مدت 

 د.تورها نیاز به تعمیر دارن ،شستن تورها به آنها آسیب می رساند و طول عمرشان را کاهش میدهد بنابراین بعد از شستنسه پرو

 Remote Operating یا  ROVهای دستگاه  تمیزکردن تورها در همان محیط پرورشی در درجه اول با تمیز کردن دیسک

Vehicles  ها گران است ولی های کنترل مکانیکی بایوفولینگمیگیرد. اگرچه هزینهو یا به صورت دستی توسط غواصان انجام

ی کنترل بایوفولینگ را  به ازای هر متر مربع از تورها کاهش ها % هزینه51ها  بیش از  ترکیب کردن این روش با دیگر روش

هایی باقی میمانند که  فولینگهمواره بعد از تمیز کردن  .این روش هم دارای مشکالتی است(. CRAB 2004–2007 ) میدهد

وشوی زیاد باعث ازبین رفتن مش تورها و جایگاه و شست Carl et al., 2011))توانند به سرعت رشد کنند  بعضی از آنها می

 های جایگزین ی ازیک , Alfaro and Jeffs).  2002)ها فراهم میکند مناسبی برای نشست بعضی از موجودات مانند ماسل

استیک باشدکه منجر به مرگ و در محیط در معرض آب گرم و محلول اسید  های بایوفولینگ تواند قرار دادن گونه شستن می

با توجه به اثرات زیست محیطی و سهولت کاربرد  تیمار گرما.(Guenther et al.,2011) گرددمیر موجودات  بایوفولینگ می

ای و دارای پوسته آهکی مثل بارناکلهای مثل کرمهای لولهاگرچه تاکسون .(Rajagopal et al., 2005) آن مورد توجه است
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مهرگان دیگر بیشتر تحت تاثیر قرار میگیرند و احتمال  ها و بیتر مثل جلبک ی ضعیفها ها نسبت به آن مقاوم هستندو گونه

 .  ,.Carver et al) (2003این که برای موجودات پرورشی هم مشکل ساز باشد وجود دارد 

 کنترل زیستی

انجام  ها ی دیگر برای مدیریت و کنترل بایوفولینگها ی انگلی توسط گونهها روشی است که در آن شکار از گونه کنترل زیستی

وری تورها و بنابراین کاهش این روش میتواند از لحاظ تئوری به عنوان یک ابزار مکمل برای افزایش دوره غوطه  گیردمی

-خوار و همههای علفوکنترل زیستی در این صنعت استفاده از گونههای مرتبط با آن است و هزینه دفعات تمیز کردن تورها

باشد و یک افزایش در مهرگان فولینگ که دارای رنج گسترده از تغذیه هستند میو بی ها چیزخوار برای تغذیه ازجلبک

در  Parastichopus californicus ده از خیار دریایی قرمزسودآوری و پایداری در مزارع پرورشی را میتواند ایجاد کند. استفا

 ها قفس هایها بر روی گوشهاگرچه موقعیت آن ،ده استها استفاده شمزارع پرورش ماهی سالمون برای کاهش بایوفولینگ

که جز نرمتنان  periwinklesهمچنین در مزارع پرورشی نرمتنان از . ((Ahlgren 1998 بخاطر امواج منطقه سخت میشود

 در این تحقیق از خیار دریایی. ((Ross et al.,  2004 کنند ها نیز استفاده می از خرچنگو  (Cigarria et al., 1998)میباشد 

 Echinus esculentus, Psammechinus miliaris    و خرچنگ(Pagurus spp.)  های مزرعه برای حذف بایوفولینگ

 را ها روی تور و پوسته اسکالوپداری وزن فولینگ گونه کنترل بایوفولینگ به طور معنی 3هر  ،پرورشی اسکالوپ استفاده شد

 .گر بودکنترل یهانتایج به شدت مستقل از تراکم ارگانیسم و کاهش دادند

:فولینگ آنتی ترکیبات   

:فولینگ آنتی تاریخچه ترکیبات   

بایوفولینگ رنج می بردند و برای  زدریانوردان باستان هم از مشکل ناشی ا اما .مدیریت علمی بایوفولینگ نسبتا جدید است

های طبیعی برای کنترل نشست بایوفولینگ استفاده ستان از مومهای باد .یوناییی کرده بودنها برطرف کردن این مشکل تالش

از مس به عنوان  00شد و از اوایل قرن استفاده میها عی برای الیه پوشاننده بدنه کشتیاغلب با مواد طبی 05تا قرن .دکردنمی

به شکل رسمی  فولینگ آنتی پوشش مس به عنوان موثرترین  01و در اواخر قرن  کردندپوشش  بدنه کشتی استفاده می

که به بدنه  هااما به علت وزن زیاد آنشد استفاده می فولینگ آنتی انواع آلیاژهای آهن به عنوان  08در اواخر قرن اخته شد. شن

-از یک ،ندگی داشتند . بعد از این دورهر و خاصیت خورافزایش مصرف سوخت موثکاهش سرعت ،ا کشتی اضافه شده بودند  ب

-ها بهفولینگ بر روی بدنه کشتیی از آنتیو جیوه به عنوان الیه رنگآرسنیک  ،سرب مانندها کشها و آفتکشسری از زیست

-آنتی در نتیجه این گروه از موجودات هم خطرناک بود، سالمتیای بر ،تاثیرات زیست محیطی شد که عالوه برکار برده می

اولین بارگروه جدیدی از  برای0101ی ها این دوره در سال از  بعد . دناز چرخه صنعتی حذف شد 0101های در سال ها فولینگ

 Edwards, 2012) ) نددهنده بودند به کار گرفته شدجال ی پلیمری خودها که از رنگ  )تری بوتیل قلع(  TBT فولینگآنتی

ی آلودگی از یها تشانه 0111درسال در .و به سرعت هم در صنایع دریایی توسعه یافت هکه البته بسیار موثرتراز گروهای قبل بود

منع های درحال پرورش دیده شد و به سرعت هم از سمت سازمان جهانی دریانوردی گ در بافت گونهنات این آنتی فولیترکیب

  ,Terlizzi et al,. 2001  ; Cheyne).باشند میل با پایه مس رایج ترین روش کنتر فولینگ آنتی تاکنون از آن زمان  گردید.

2004 ;  Edwards,  2012 ) 
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:فولینگ آنتی ی ها رنگ  

، سمی را به آهستگی هااین رنگ شود.های ضد خزه استفاده میعمدتا از رنگ حاضر برای مقابله با پدیده بایوفولینگ درحال

 معموال به سه دسته نقسیم می شوند: و  کنندوارد آب می

دهندهی خود جال ها رنگ -3ی با ماتریس نامحلول            ها رنگ-2          ی با ماتریس محلولها رنگ -0  

سم  ،پلیمراست. بر اثر ترکیبات اتریس پلیمری که در آب محلول است، توزیع شدهسم در یک م ،های با ماتریس محلولدر رنگ

-ین حالت رنگ جالیابنده نامیده میشوند که در امحلول تقویت میها معموال با افزودن یک پلیمر نااین توع رنگ .شود رها می

 شود.

سم تنها از طریق  ،در این مورد ند.اسخت و نامحلول در آب تشکیل شده نامحلول از یک ماتریس پلیمریهای با ماتریس رنگ

 .شودذرات سم، به داخل آب دریا رها می حل شدن

فلزی یا –ک است که با یک گروه جانبی آلی اصلی که یک پلیمر بر پایه آکریلی های خود جالدهتده شامل یک ترکیبرنگ

 Kill etشوند پلیمر با آب دریا آزاد می ی شیمیاییها این گروه جانبی توسط واکنش آن متصل شده است. پیوند استری به

al.,2002 : Achmad ,  2016 : Ytreberg et al.,2017) 

  

:فولینگ آنتی ی ها نحوی عملکرد رنگ  

تواند از رشد گیاهان و جانوران با آزاد شدن  می  فولینگ وجود دارد وهای آنتیهای سمی است که در رنگها پیگمنتبیو سید

های فلزات سنگین مانند سرب ، جیوه ، آرسنیک ، مس و دریایی جلو گیری کند که در اکثر رنگ دریایی روی بدنه سازهای

-ساسی همه پوشش،  مشکل اروندها بکار میکربناتهای کلردار یا فلوئورنآلی دیگر نظیر هیدرو کرب وجود دارد و با مواد قلع 

،  سرعت آزادسازی مواد سمی توسط باشده مواد سمی داخل محیط آب دریا میسازی آهستفولینگ آزادهای سمی آنتی

واد سمی موجود در آب  باالتر از د به نحوی باشد که همواره میزان مفولینگ از اهمیت حیاتی برخوردار است و بایترکیبات آنتی

میکروگرم بر سانتی متر مربع در هر  01میزان باید های با پایه مس این فولیتگواقع شود. برای آنتیباشد تا موثر حد بحرانی 

 کمتراز این نیز موثر خواهد بودی ها ها سرعتسلاز رشد ما جلوگیری شود ، اما برای جلوگیری ها روز باشد تا از رشد بارناکل

Kill et al.,2002;   Achmad ,  2016)  

و بعد از   فیزیکی، اتفاق می افتد گیرد فرایندکسید مس در معرض آب دریا قرار میفولیتگ بر پایه ایک رنگ آنتی هکهنگامی   

از نفوذ آب دریا به داخل ها کنند کو پلیمرهستند شروع به حل شدن می ذرات رنگدانه محلول که در تماس با آب دریاآن 

 تواند حفرهای ایجاد شده بعد از حل شدن رنگدانه محلول را پر کنددریا تنها میکند بنابراین آب های رنگ جلوگیری میفیلم

ایند شروع یک فر در این شرایط معموال در آب دریا باعثها در شرایط قلیایی ضعیف و ناپایدار می شود .پیوندهای کوپلیمر

سازی مواد سمی به آب دریا می ده و باعث رهاشود و در اثر آن اجزای کو پلیمرها از هم جدا شمیل شده هیدولیز آرام و کنتر

  (.Ytreberg, at al., 2017) شود

دیگر  عواملالبته  بستگی دارد دارند ی مکانیکیها آسیب در برابر عمدتا به مقاومتی که فولینگ آنتی ی ها ماندگاری پوشش رنگ

 3نجاری که به کار می رود به طور متوسط از ی ها رنگ میتواند پایداری پوشش را کم کند .ی اصطحکاک و جریانات آب ندهمان

 . ((WHOI, 1952 دوام دارند ماه تحت شرایط سدوتروپیک 0تا 
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 نتیجه گیری

-پروری به خصوص پرورش در قفس از مسائل مهمی است که به دلیل باالبودن هزینهوقوع پدیده بایوفولینگ در صنعت آبزی

کند باید مدیریت گردد و با وجود افزایش های پرورشی وارد میهای شیالتی و گونههای اجرایی و اثرات زیان باری که به سازه

ن سیستم پرورشی وجود دارد. ایروز افزون این صنعت در جهان و کشور ما اطالعات محدودی  در زمینه بهبود عملکرد 

های هر منطقه پررورشی و   ای گونههو شناساییهای بایوفولینگ بر روی تنوع مکانی و زمانی گونه و کیفی  کمیمطالعات 

تر و های ارزانها برای کمک به یافتن و انتخاب روشهای پرورشی و مدیریت مزارع بر روی توسعه بایوفولینگتاثیر تکنیک

هایی فولینگاز آنتیها ضروری است. حذف مکانیکی و استفاده و کنترل بایوفولینگ تر برای بهبود عملکرد این سیستمعملی

حال اگر   گرددها استفاده میهای پرورشی برای کنترل بایوفولینگمس به طور مداوم و به صورت موثر در قفسانند اکسیدم

های کنترلی را روش این سیستم ها موجود دربایوفولینگ غیر سمی در آینده برای کنترلپوششی  ایجاد ترکیبات بتوانیم با 

محیط زیست باشد اجراگردد تولید محصوالت غذایی و  سازگارپوششی که منطبق  با تمام قوانین کنترلی برای تغییر داد تا 

های موجود در گرفته تا کشتییع دریایی از تاسیسات زیر دریایی پیشرفت شگرفی نه تنها در این سیستم بلکه سایر صنا

 گردد.سیستم حمل و نقل ایجاد می
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Abstract 

Biofouling is the accumulation of microorganisms, plants and animals on artificial structures 

submerged in marine environments, which is a particular problem in aquaculture industry and 

has a significant negative effect on the fishery structures,marine industries and target culture 

species. One of the new methods of aquaculture is cage cultur  that uses any water source like 

free water of the oceans, lakes and etc ,having a good  water quality. The main biofouling 

effect in this industry is to limit the flow of water through the occlusion  of the cage net mesh 

, and this will lead to a decrease in the dissolved oxygen level, stress for cultivating species, 

reduced nutrient uptake and even increased mortality. According to available reports, 5 to 10 

percent of aquaculture production costs will be spent on biofouling  over a year. To control 

and manage this problem, as in other industries, strategies such as physical removal, 

biological control and the use of antifouling, the most important of which is copper oxide, 

have been used. Researches in this field has been carried out in the world that in the present 

study, the most common methods of controling are investigated and evaluated 

Keywords: aquaculture, biofouling, antifouling, copper oxide 
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 ارزیابی مقایسه ای دو روش اندازه گیری میکروپالستیک ها در اکوسیستم های آبی           

   

 *، فائزه جعفری نسرین حسن زاده

 گروه آلودگی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه پردیس مالیر 

* jaffari.faezeh@gmail.com 

 چکیده 

  ای رو به افزایش است.های آبی به طور فزایندهها در اکوسیستمدهد که حضور میکروپالستیکاخیرا، مطالعات علمی نشان می

که در ستون آب و خط  کرونیم 00 یبیبا اندازه تقر کیقطعات پالست فیدر توص 4002بار در سال  نیاول کیکروپالستیواژه م

شده در سراسر  افتی کیپالست زیذرات ر فیتوص یواژه، عموماً برا نی. در حال حاضر ادیشده بودند، استفاده گرد افتی یساحل

 ندهیآال ها کیدهد پالست ینشان م ریشواهد اخ .شود یاستفاده م کرومتریم 1متر تا یلیم 0کوچکتر از  یاندازه ا با انوسهایاق

ها، قابلیت زیادی تیک ها به دلیل کوچک بودن اندازه آنمیکروپالس .کنند یجذب م ایاز آب در میرا به طور مستق ییایمیش یها

 رات مضر میکروپالستیک ها در ابعاد. به منظورآگاهی و شناخت تاثیایی دارندیدر جذب و نگهداری سایر آالینده های شیم

. یستم های دریایی، شناخت ویژگی های فیزیکی و شیمیایی این آالینده ها از اهمیت باالیی برخوردار استگسترده اکوس

دو روش   مقاله  به مقایسه در این انتخاب یک روش شناسایی مناسب برای ارزیابی آلودگی میکروپالستیک ها بسیار مهم است.

جهت تعیین اندازه ذرات میکروپالستیک به منظور  ( FT-IR)مادون قرمز( تبدیل فوریه طیف نمایی 4( استریومیکروسکوپیک و 1

 .ارزیابی خطر اکولوژیکی این آالینده ها پرداخته می شود

 FT-IR  ، میکروسکوپ استریومیکروسکوپآالینده های شیمیایی ، میکروپالستیک،  کلمات کلیدی:

 مقدمه

به دلیل پراکنش  وهستند  برخوردار اهمیت بسیاری از در حال افزایش های دریاییمیکروپالستیک ها به عنوان آالینده امروزه 

واژه  .بسیار مورد توجه هستندEngler,2012) ) خطرات سمیت شناسی آنها وKubota,1994)) گسترده این آالینده ها

که در ستون آب و خط  کرونیم 00 یبیبا اندازه تقر کیقطعات پالست فیدر توص 4002بار در سال  نیاول کیکروپالستیم

 زیذرات ر فیتوص یواژه، عموماً برا نیدر حال حاضر ا(Lusher et al., 2013). یدشده بودند، استفاده گرد افتی یساحل

 (Lusherشود یدارند، استفاده م کرومتریم 1متر تا  یلیم 0کوچکتر از  یکه اندازه ا انوسهایشده در سراسر اق افتی کیپالست

et al., 2013 ). 

 (Wegner حفظ کنند ایدر طیدر مح لسا 00تا  0خود را بعد از گذشت  هیاول طیممکن است شرا کیقطعات پالست

et al., 2012 )و دیج، تابش نور خورشاموا تیهمچون فعال یکیمکان یسترسهادر اثر ا ای UV  قطعات بزرگ  ،ونیز رسوب

در حد نانو  ییذرات با شکستن به اندازه ها نای برسند،( 6−10) کرویبه قطعات کوچکتر شکسته شده و به اندازه م جاًیتدر

 .  (Wegner et al., 2012) شوند می لیبه تک مونومر تبد تیو در نها دهرسی( 14−10) کوپی و( 10−9)
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و  کرویم یبا اندازه ها یکیاز ذرات پالست یقابل توجه ریبزرگتر، مقاد یکیو شکستن از قطعات پالست هیبر تجز عالوه

 کیکه مواد خام کارخانجات پالست) (mm)6-2 ینیرز یانسان به شکل گرانولها و پلت ها میمستق یها تیفعال لیکوچکتر، بدل

در دسترس  ک،یکاهش اندازه، ذرات پالستبا . کنند دایراه پ یبه منابع آب ،ییجاانتقال و جاب نیهستند( ممکن است در ح یساز

  رندیگ یهستند، قرار م ییشبکه غذا هیندارند و در پا یاختصاص هیخصوصا آنها که تغذ ییایدر یاز گونه ها یشتریتعداد ب

.(von Moos et al., 2012)لیبه دل  تشانیشوند، سم یکوچک م کرویو م نانو یکه ذرات به اندازه  یهنگام ،یبه طور کل 

  (Lee et al., 2013). ابدی یم شیافزا ،یذات تیسم شیو افزا یسطح ی هیناح شیحرکت به داخل سلول، افزا لیتسه

 ی، آنتUV کننده ها در برابر داریمانند پا یستیمنومر فعال ز یهایاز افزودن ییغلظت باال یکیپالست یمرهایاز پل یاریبس

 ایآهسته  یعملکرد بهتر دارند که با روند یرنگ برا زیو ن دنیمانع از چسب باتیترک ق،ینرم کننده ها، مواد ضد حر دان،یکس

% 00از  شیب ییایمیمواد ش (Nobre et al., 2015). شوند یآزاد م مریو نوع اتصالشان به پل طیمح طیبسته به شرا عیسر

 باشد دیتواند شد یو اثراتشان بر موجودات زنده م (Rochman et al., 2013) شوند یمحسوب م یخطرناک و سم کهایپالست

.(Nobre et al., 2015)  

 ایاز آب در میرا به طور مستق ییایمیش یها ندهیآال کهایدهد پالست ینشان م ریشواهد اخ ،یبر مواد افزودن عالوه

از  یکیها به عنوان  کیکروپالستیها گزارش شده اند و م کیکروپالستیدر رابطه با م یمتعدد یها ندهیکنند. آال یجذب م

 لینیو یمختلف، مانند پل یمریذرات پل (Rochman et al., 2013).شناخته شده اند یطیمح یها ندهیحامالن  آال نیمهمتر

 یچند حلقه ا کیآرومات یها دروکربنی، هDDTs جذب یبرا ییباال تیظرف رن،یاستا یپل لن،یپروپ یپل لن،یات یپل د،یکلر

PAHs))، داریپا یآل یها ندهیآال یبعض (POPs)، نشان داده اند ندهیآال باتیو ترک  نهایوکسیهالوژنه، د یآفت کش ها 

.(Nobre et al., 2015) 

گسترده اکوسیستم های دریایی، شناخت ویژگی  رات مضر میکروپالستیک ها در ابعادبه منظورآگاهی و شناخت تاثی           

برای ارائه روشی کارآمد  ی شناساییهای فیزیکی و شیمیایی این آالینده ها از اهمیت باالیی برخوردار است وتوسعه روش ها

به  ( FT-IR)مادون قرمز طیف سنجی(4و  میکروسکوپ( استریو1 روش هایمقایسه هدف ما  قالهاین م درضروری است. 

 شناسایی ذرات میکروپالستیک است.منظور 

  تجزیه و تحلیل میکروپالستیک ها

، نمونه های یکسانی از میکروالیه های  FT-IRمقایسه روش های شناسایی استریومیکروسکوپ و میکروسکوپ به منظور 

ذرات میکروپالستیک روی کاغذ صافی از هر دو نمونه . به کاربرده شده است و شن وماسه ساحل ( SML)سطحی آب

از طیف سنجی شمارش و با استفاده  به وسیله میکروسکوپ میکروالیه های سطحی آب و شن وماسه ساحل به طور هم زمان

عالوه براین فراوانی میکروپالستیک ها بر طبق نوع) قطعه، فیبر، ورق و پلی استایرن  .قرار گرفته اند شناساییرد مو مادون قرمز 

  یسه شده است.امق ( < 00، 00-100، 100-400،  400-000،  000-1000و،  > 1000و اندازه)میکرومتر (( EPS)منبسط 

  ( FT-IR)مادون قرمزتشریح دو روش شناسایی استریومیکروسکوپ و طیف سنجی 

روند آشکار  FT - IR. استباالتر FT-IRفراوانی قطعات میکروپالستیک در همه دسته بندی ها برحسب اندازه به وسیله 

 00 -100دازه در حالی که روش میکروسکوپ باالترین فراوانی را در کالس انداده است افزایش فراوانی با کاهش اندازه را نشان 

دو توضیح احتمالی برای تخمین کمتر فراوانی قطعات با استفاده از میکروسکوپ وجود دارد. اول،  .ده استدا میکرومتر نشان
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ند ه اپیلن شناخته شدصنوعی مانند پلی اتیلن و پلی پروبه عنوان پلیمرهای م FT-IRبسیاری از قطعات شفاف یا سفید توسط 

به خصوص در شن وماسه ساحل که تعداد زیادی  ،شمارش نشدندستیک روپالکاما با استفاده از میکروسکوپ به عنوان می

 FT-IR. بنابراین تعداد قطعات با استفاده از موجود بوده است د یا قطعات پلی پروپیلنقطعات پلی اتیلن شفاف یا سفی

یس گرما سخت بسیاری از قطعات رنگی به عنوان ذرات رزین مصنوعی از رنگ کردن و ماتر SML. دره استبرابرباالتر بود9/7

به  )سخت شونده در اثر گرما مانند برخی پالستیک ها( در پالستیک های تقویت شده که برای کشتی ها استفاده می شود

آن به راحتی به عنوان میکروپالستیک توسط میکروسکوپ در که   ،Song et al., 2014))ه استشناسایی شد FT-IR وسیله

افزایش  SMLدر  FT-IRبرابر توسط  6/1میکرومتر ، در نتیجه فراوانی قطعات  00>به استثنای ذرات شده است نظر گرفته 

  یافته است.

دارند. در عمل شکل  mm 1دوم، محدودیت شناسایی با میکروسکوپ برای میکروپالستیک هایی که اندازه ای کمتر از            

تمایز بین پالستیک ها و  متفاوت است.با چشم غیر مسلح   mm 0-1 و mm1>و مورفولوژی میکروپالستیک های 

با استفاده ازچشم غیرمسلح،  به دلیل ویژگی های مشابه آنها بسیار دشوار است. mm 1>اشیای و غیرپالستیک ها 

می تواند به وسیله ارزیابی رنگ آنها، سختی، زبری و حتی ریشه )ته نخ( پالستیک از  mm 0-1میکروپالستیک های 

، آن به رنگ شیری سفید است ، درخشندگی وفاقد شکل مشخص بودن شناسایی  EPS در مورد  .غیرپالستیک تفکیک شود

میکرومتر با استفاده از  EPS <400میکروسکوپی را درمقایسه با انواع دیگر پالستیک آسان تر کرده است،اگرچه تشخیص

  میکروسکوپ دشوار است.

ندارد و باید در ضخامت محکمی باشد و هیچ تیزشدگی در قسمت انتهایی فیبرپالستیکی هیچ ساختارسلولی یا آلی          

ز، خاکستری و یا بنفش تیره به رنگ قرمز، آبی، سب بعدی آشکاری دارند وشفاف و یکجور 3هم چنین فیبرها خمیدگی  ندارد.

روند آشکاری را نشان  FT- IRه روش میکروسکوپ روند افزایش فراوانی با افزایش اندازه فیبر را نشان داد در حالی ک .هستند

به طور خاص وقتی از میکروسکوپ برای شناسایی میکروپالستیک ها استفاده می شود، فیبرهای مشابه پالستیک،  .می دهدن

-FTاز طریق  SML% فیبر در نمونه 50مانند پنبه و ابریشم مصنوعی ظاهرا به عنوان میکروپالستیک ها شمارش می شوند، 

IR  مطالعه گزارش شده است. طیف پنبه شبیه تاروپود ابریشم مصنوعی است، بنابراین طیف های آنها اغلب در لیست در این

پروپلین لی اثر پنیست یارهای شناسایی منطبق نوعی فیبر دیگرکه با مع کتابخانه ای درصد همانندی مشابهی را نشان می دهد.

با استفاده از میکروسکوپ به دلیل رنگ سفید آن، شکل نامنظم  سفید PPاثر (.برای خواص بهتر PEو  PPترکیب )استسفید 

قابل شمارش نیست. فیبرهای سفید به احتمال زیاد از بقایای طناب، مانند گوی لنگر ، تورهای ماهیگیری و  آنو ضخامت نابرابر

 .  (Jang et al., 2014)ایجاد شده اند وسی طناب کشتی نشأت گرفته از فعالیت های اقیان

 ( FT-IR)مقایسه دو روش شناسایی استریومیکروسکوپ و طیف سنجی مادون قرمز

است. با این حال میکروپالستیک های  FT-IRروش میکروسکوپ برای شناسایی میکروپالستیک ها آسان تر و سریع تر از

ستیک ها به عنوان به احتمال زیاد به دست نیاورده شدند یا به اشتباه شمارش شدند)شناسایی غیرپال mm1کوچکتر از 

مناسب است. در شناسایی  mm1شناسایی با استفاده از میکروسکوپ تنها برای میکروپالستیک های بزرگتر از  پالستیک ها(.

هستند بصری، ذرات غیرپالستیکی بسیاری با رنگ های گوناگون )موجودات زنده یا مواد معدنی( که به نظر شبیه پالستیک ها 

ند. با این حال بسیاری از ذرات میکروپالستیک به دلیل ویژگی هایشان)وضوح، و رنگ ه امیکروپالستیک شمرده شدبه عنوان 

دارد. بیش از حد فراوانی به نمونه بستگی  یا برآورد کمتر  این روال در نتیجه  ند.ه اها مانند سیاه وسفید( از شمارش منع شد

سکوپ دقیق تر است، میزان خطای شمارش در این روش کاهش قابل در مقابل روش طیف سنجی نسبت به روش میکرو
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میکرومتر با استفاده  00 >از جمله ذرات  ( mm 1  >MP)مالحظه ای یافته است. به طور خاص، میکروپالستیک های کوچک 

در محیط  دازههای شناسایی شده با کاهش ان از آن جایی که فراوانی میکروپالستیک .ه اندتشخیص داده شد FT-IRاز روش 

در مطالعات میدانی میکروپالستیک ها  FT-IRتشخیص دقیق میکروپالستیک ها به وسیله می یابد، زیست دریایی افزایش 

 ضروری است. 

انواع پلیمر از میکروپالستیک ها است که هم چنین می تواند اطالعات شناسایی توانایی  FT-IRمهم ترین مزیت            

مهم است. برای  بسیار میکروپالستیک ها مختلف و کنش های بیشتر را ارائه دهد. دانش ترکیب پلیمرهایاضافی مانند مبدا 

می  FT-IRبا این حال اگرچه  .Lee et al., 2014))توجه به نوع پلیمر تغییر می کند مثال جذب برای مواد شیمیایی سمی با

ان است بلکه هم چنین شناسایی ذرات مشابه میکروپالستیک به تواند ذرات در اندازه میکرو را تشخیص دهد اما نه تنها گر

شد چندین آزمایش برای به دست ااگر نتایج به اندازه، نوع و شرایط نمونه بستگی داشته ب حتی .صورت یک به یک زمانبر است

این تقریبا برای یک نمونه در این مطالعه  آوردن طیف روشنی از نمونه های کوچک، ناصاف و آلوده شده برای تاییدالزم است.

-FTاگرچه  ..می باشدزمانبردقیقه(  30برابر در مقایسه با روش میکروسکوپ)حدود  5-10که می انجامد به طول ساعت  0-2

IR میکرومتر را شناسایی کند، اما میکروپالستیک های کوچکتر از اندازه  10-40می تواند میکروپالستیک های کوچک زیر

تمرکز  FT-IRطیف سنجی رامان با استفاده از پرتو لیزر می تواند در ناحیه ای کوچکتر از .راگم را نمی تواند شناسایی کنددیاف

میکرومتر را شناسایی کند. با این حال ابزارهای تجربی معدودی برای  1-4کرده و میکروپالستیک های در اندازه پایین تراز 

 های میدانی مرکب موجود می باشد.شناسایی میکروپالستیک های در اندازه نانو در نمونه 

 روش توصیه شده 

، یک محدودیت برای تجزیه و تحلیل دشوارترمی شود اندازه با کاهش به دلیل این که تشخیص و شناسایی میکروپالستیک ها 

روش طیف سنجی باید برای شناسایی  کمی زمانی که تنها از چشم غیرمسلح و میکروسکوپ استفاده می شود وجود دارد.

ای معدودی ارزیابی شوند، شناسایی همه ذرات شبیه پالستیک با میکروپالستیک های کوچک استفاده شود. اگر نمونه ه

یا رامان توصیه می شود، این روش برای به دست آوردن اطالعات در مورد فراوانی و انواع پلیمر  FT-IR استفاده از

دو روش میکروپالستیک ها نسبتا دقیق است. اگر نمونه های بسیاری در حال ارزیابی هستند، استفاده از ترکیب هر 

روش شناسایی مناسب باید بر طبق تعداد نمونه ها و محدوده اندازه آنها تعیین میکروسکوپ و طیف سنجی توصیه می شود. 

 انتخاب یک روش شناسایی مناسب برای ارزیابی آلودگی میکروپالستیک ها بسیار مهم است. شود.
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Abstract 

Recently, scientific studies have shown that the presence of microplastics in aquatic 

ecosystem is increasingly enhanced. Micro plastics first term used in 2004 to describe the 

approximately size of 50 micron plastic components that find in the water column and 

coastline. At present, this term is commonly used to describe micro-plastics particles found 

throughout oceans of size smaller than 5 millimeters to 1 micrometers. Recent evidence 

suggests that plastics absorb chemical contaminants directly from seawater. Microplastics, 

due to their small size, have great potential for the absorption and maintenance of other 

chemical pollutants. Knowing the physical and chemical characteristics of these pollutants 

is important in order to understand and identification the harmful effects of micro plastics 

in the wider use of marine ecosystems. It is very important to select an appropriate 

identification method for the evaluation of micro-plastic contamination. This paper 

compares two methods of 1) Stereomicroscopic and 2) Infrared Spectroscopy Fourier 

Transform (FT-IR) to determine the size of microplastic particles in order to evaluate the 

ecological risk of these pollutants. 

Keywords: contamination, ecological risk, FT-IR, microplastics 


