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تعيين ارزش غذايی و عناصر معدنی در جلبک قرمز
 Hypnea flagelliformisدر سواحل بندر عباس ،خليج فارس
شيال صفاييان، 1کامبيز الريجانی،2مريم طالب زاده * 3و شاهرخ شعبانی
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3و 1ـ گروه بیولوژی دریا ،دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
2ـ مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات
4ـ دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
تاریخ دریافت09/0/22 :

تاریخ پذیرش09/11/11 :

چکيده
در این تحقیق ترکیبات شیمیایی (پروتئین ،چربی ،کربوهیدرات ،فیبر و خاکستر) و عناصرر عدرد ی (،Fe
 )Cu ،Zn ،Mn ،Se ،P ،I ،Na ،K ،Ca ،Mgدر جلبک قرعز  Hypnea flagelliformisسواحل بندر عبرا در
دو فصل زعستان  9831و بهار 9811در سه تکرار عورد بررسی قرار گرفت .ترای اران داد کره عقردار
ا رژی در  911گرم جلبک قرعز  H. flagelliformisدر فصل بهار برابرر  971/169کیلرو کرایری و در فصرل
زعستان برابر961/379کیلو کایری بود .آ اییز ترکیبات شیمیایی گو ه عزبرور عیرزان عیرا ین پرروتئین،
کربوهیدرات ،چربی ،فیبر وخاکستر را در فصل زعستان به ترتیب برابرر (1/99187( ،)91/866  1/1938
 )1/176  1/1101( ،)1/1166  1/1819( ،)91/319 و ( )90/378  1/101درصد وزن خاک اران داد.
همچنین در فصل بهار عیزان عیرا ین ایرن ترکیبرات بره ترتیرب برابرر ( 1/191( ،)97/319  1/1101
 )9/977  1/119( ،)1/8788  1/1117( ،)96/8118و ( )91/968  1/1096درصد وزن خارک بره دسرت
آعد .بیاترین عیزان پروتئین ،کربوهیدرات و فیبر جلبک،در فصل بهار بدست آعرد .آ راییز مو رههرا و
تدیین عناصر عدد ی گو ه  H.flagelliformisعقادیر عناصر عختلف را در فصل زعستان به شرح زیر اران
داد:
،)9683/1  1/776( K ،)9693/6  1/177( Ca ،)9936/6  9/196( Mg ،)911/76  1/9197( Fe
Mn ،)00/7  1/8611( Se ،)16/8  1/819( P،)6/883  1/97011( I ،)9310/8  9/139( Na
( )9/96  1/913( Zn ،)0/10  1/811و  )9/96  1/1919( Cuعیلی گررم در  911گررم عرادخ خارک برود.
همچنین عیزان عیا ین این عناصر در جلبرک فصرل بهرار بره ترتیرب  9( Mg،)988/1  9/319( Fe
P ،)7/96  1/11791( I ،)9313/66  1/177( Na ،)9177/6  1/689( K ،)0816/8  9/196( Ca،)9193
(،)18/6  1/8
 )1/9  1/978( Zn،)3/11  1/19( Mn،)01/7  1/9( Seو  )9/08  1/1873( Cuعیلرری گرررم در  911گرررم
عادخ خاک بود .تای آزعون  T-testاان داد اختالف عدنیداری بین عیا ینهای ترکیبرات شریمیایی،
عاکروایمانها و عیکروایمانها در دو فصل زعستان و بهرار وجرود دارد ) .(P<1 /19عیرا ینهرای عناصرر
کلسیم و ید در دو فصل اختالف عدنیداری را اان داد ). (P >1/19
با توجه به باال بودن عیزان عناصر ید ،سلنیوم ،آهن ،عنیزیم ،کلسیم ،سدیم ،پتاسیم و تای به دست
آعدخ از آ اییز ترکیبات شیمیایی Hypnea flagelliformis ،شاید بتوا د به عنوان یکی از ا واع عکملهای
غذایی ،ارائه و عدرفی گردد.
واژگان کلیدی
ارزش غذایی ،ترکیبات شیمیایی ،عناصر معدنی ،جلبک قرمز ، Hypnea flagelliformis ،بندر عباس ،خلیج فارس

عقدعه
انواع جلبکها یکی از حلقههای زنجیره اکوسیستمهای دریایی میباشند .برخی از انواع جلبکها به دلیل سرشار
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بودن از مواد معدنی ،ویتامینها ،کربوهیدرات و پروتئین مصرف غذایی داشته و پیشینه استفاده از آنها به عنوان غذا
به وسیله چینیها به  099سال قبل از میالد بر میگردد (کیان مهر.)1334 ،
مصرف گسترده جلبکها به عنوان بخشی از رژیم غذایی روزانه در کشورهای شرقی و خاور دور رایج بوده و به
ویژه در کشورهایی مانند چین و ژاپن جزء غذاهای سنتی محسوب میشوند .تاکنون  109گونه از جلبک که مصرف
غذایی دارند شناسایی شده اند 31،گونة آن متعلق به جلبکهای قرمز 22 ،گونه از جلبکهای سبز و 54گونه از انواع
جلبکهای قهوهای میباشند (کیان مهر.) 1312 ،
ایران دارای بیش از دو هزار کیلومتر مرز آبی (سواحل ،جزایر) در جنوب کشور است .جلبکهای دریایی فراوانی
در پهنههای ساحلی آن زیست مینمایند ،ولی کمتر به آنها توجه شده است .لذا در کشور ما شناخت اندکی از
ترکیبات شیمیایی ،مزایا و کاربرد آنها وجود دارد (قرنجیک و روحانی 1330 ،و کیان مهر.)1334 ،
انواع جلبکها ی قرمز در سواحل جنوب عمدتاً در استان سیستان و بلوچستان و به میزان کمتر در استانهای
هرمزگان و بوشهر رویش دارند .محل رویش این جلبکها در قسمتهای میانی تا پایینی محدوده بین جزر و مدی
است (سهرابی پورو همکاران 1333 ،و قرنجیک و روحانی.)1330 ،
مطالعه بر روی جلبکهای دریایی ایران در سال  1342میالدی توسط Endlicherو Diesingو با شناسایی شش
گونه در سواحل جزیره خارک در خلیج فارس آغاز گردید .پس از آن در سال  Borgesen 1030با مطالعات
گستردهای در سواحل بوشهر ،جزایر کیش و خارک اقدام به شناسایی  193گونه جلبکهای دریایی نمود (قرنجیک و
روحانی.)1330 ،
با توجه به رشد روزافزون جمعیت جهان و کشورمان و به دلیل محدودیت منابع غذایی در جهان ،بشر به دنبال
دست یابی بیشتر به منابع طبیعی و سرشار دریاها است .در این راستا جلبکهای قرمز که مصرف غذایی بیشتری
نسبت به بقیه جلبکها دارند به ویژه می توانند به عنوان یک منبع غذایی جدید و با ارزش ،جایگاه باالیی داشته
باشند .جلبکهای دریایی به عنوان غذای سالمتی معروف شده اند و از آنها میتوان به عنوان مکملهای غذایی در
رژیم غذایی انسانها استفاده کرد (Roledo & Freipeiegrin, 1997).
جلبکهای قرمز دارای مواد با ارزشی نظیر آگار ،کاراگانین ،پروتئین ،اسیدهای چرب ضروری ،امالح معدنی،
ویتامینها و غیره میباشند ،کاربردهای فراوانی نیز در صنایع مختلف از قبیل :صنایع غذایی ،کاغذ سازی ،نساجی،
علوم پزشکی و داروسازی دارند (کیان مهر.)1334 ،
در تحقیقی که بر روی ارزش غذایی جلبکهای سبز ،قهوهای و قرمز در سواحل ایرانی خلیج فارس در مقایسه با
سبزیجات زمینی مثل کاهو و اسفناج انجام شد ،مشخص گردید که این جلبکها دارای ارزش غذایی باالتری
هستند).(Rohani et al., 2011
همچنین در پژوهشی در آبهای ساحلی وداالی در جنوب شرقی هندوستان بر روی ترکیبات شیمیایی گروههای
مختلف جلبکی معلوم شد که جلبک قرمز Gelidiell acerosaدارای بیشترین مقدار پروتئین بود (Manivanna et al.,
).2009
نتایج پژوهشی دیگر در سواحل کشور برزیل بر روی چهار گونه جلبک قرمز نشان داد که ترکیبات موجود در این
جلبکها میتواند به عنوان منابع غنی جهت تأمین نیازهای غذایی انسان و جانوران به کار گرفته شود (Gressler et al.,
).2009
در مطالعاتی که بر روی ترکیبات معدنی جلبکهای مختلف منطقه مانداپام واقع در سواحل جنوب شرقی هند
انجام گرفت ،مشخص شد که بیشترین مقدار منگنز ،پتاسیم و نیکل در جلبک قرمز  Hypnea valentiaeوجود دارد
).(Manivanna et al., 2008
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نتایج تحقیقات صورت گرفته در سواحل استرالیا بر روی  39گونه جلبک در دو فصل زمستان و تابستان نشان داد
که باالترین مقدار کربوهیدرات مربوط به جلبکهای قرمز در فصل زمستان و بیشترین مقدار پروتئین جلبکهای
قرمز در فصل تابستان بود ).(Renaud & Loung, 2006
در تحقیقی دیگر میزان ترکیبات شیمیایی دو جلبک قرمز و قهوهای در دو فصل زمستان و تابستان متفاوت بود .
به طوری که مقدار پروتئین در جلبک قرمز گراسیالریا بیشتراز جلبک قهوهای سارگاسوم بود و مقدار پروتئین ارتباط
مستقیم با میزان نیتروژن و ارتباط عکس با میزان دما و شوری آب داشت .نتایج به دست آمده نشان داد که تغییرات
ترکیبات شیمیایی تحت تأثیر پارامترهای محیطی قرار میگیرد ).(Marinho-Soriano et al., 2005
در تحقیق حاضر اقدام به بررسی ارزش غذایی و ریز مغذیهای جلبک قرمز گونه Hypnea flagelliformis
جمعآوری شده از سواحل بندرعباس در منطقه خلیج فارس گردید.
عواد و روشها
نمونهبرداری در زمان جزر کامل و در منطقه بین جزر و مدی سواحل بندر عباس به روش تصـادفی از روی بسـتر
انجام شد .نمونهبرداری در دو فصل زمستان  1330و فصل بهار  1309در سواحل شرقی بندرعباس با طـول و عـر
جغرافیایی به مختصات ( ) 21˚ 11́ 14 .02˝N-20˚ 29́ 41 .19˝Eصورت گرفت (شکل .)1

شکل 9ر عوقدیت ایست اخ مو هبرداری Hypnea flagelliformisدرسواحل شرقی بندر عبا  ،سال 9811ر.9831
اا ه پیکان ،عحل مو هبرداری را اان عیدهد (عنبع)www.mired.com:

نمونههای جلبک پس از شستشوی مقدماتی با آب شیرین و جدا کردن مواد زائد از آنها تا قبـل از انجـام عملیـات
آزمایشگاهی در دمای 29˚cـ منجمد شدند .پس از انتقال نمونهها به صورت منجمـد بـه آزمایشـگاه در تهـران مـورد
بیومتری قرار گرفت و با استفاده از دوربین از نمونهها عکسبرداری شد و سپس نمونهها با استفاده از کلیـد شناسـایی
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند). (Borgesen, 1939 & Tseng, 1983
کلیه مواد شیمیایی مورد از شرکت آلمانی مرک ) (Merckتهیه گردید.
ـ میزان خاکستر به روش خشک (بر حسب در صد ماده خشک ) با تجزیه مـواد آلـی نمونـههـا توسـط حـرارت و
اندازهگیری مقدار عناصر باقیمانده تعیین شد (مشایخ 1331 ،و .) Horwitz,1995
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ـ میزان فیبر به روش وزنی (بر حسب درصد ماده خشک ) با هضم نمونهها توسط اسید و باز ،صاف کردن،خشـک
کردن ،توزین و محاسبه تعیین شد (.)Horwitz,2002
ـ میزان چربی به روش سوکسله (بر حسب درصد مـاده خشـک) بـا جـدا کـردن چربـی نمونـههـا توسـط حـالل
آلی،تبخیر حالل و توزین مقدار چربی نمونهها تعیین شد (مشایخ 1331 ،و .)Horwitz,1995
ـ میزان پروتئین به روش کلدال ( Kjeldahlبر حسب درصد ماده خشک) با هضم نمونـههـا بـا اسـتفاده از اسـید
سولفوریک غلیظ و کاتالیزور ،تبدیل ازت نمونهها به سولفات آمونیم ،تعیین میزان ازت تام و محاسبه درصدپروتئین با
در نظر گرفتن ضریب پروتئینی نمونهها تعیین شد (پروانه 1314 ،و .)Horwitz ,1995
ـ میزان کربوهیدرات به روش ( Kocherبر حسب درصد ماده خشک) با استفاده از فنل و اسید سـولفوریک غلـیظ
و اندازهگیری کمی قندها و مشتقات متیله آنها توسط اسپکتروفتومتر تعیین شد ).(Kocher, 1978
ـ میزان عنصر ید با متد ( FOSSبر حسب میلی گرم در صد گرم ماده خشک) با استفاده از محلولهـای ارسـنیت
سدیم و سریک آمونیم سولفات در محیط اسیدی (ید کاتالیزور بین دو ماده است) و تعیـین مقـادیر جـذب نمونـههـا
توسط روش اسکپتروفتومتری و مقایسه با محلولهای استاندارد ،بدست آوردن غلظت ید از روی منحنی استاندارد بـا
بکار گیری دستگاه ( Spectrometerساخت شـرکت انگلیسـی ، PG instruments limitedمـدل  )T60uتعیـین شـد
).)Kirk & Sawyer , 1991
ـ میزان عنصر فسفر(بر حسب میلی گرم در صد گـرم مـاده تـر) بـا تهیـه خاکسـتر نمونـههـای جلبـک ،سـاخت
محلولهای رنگی از خاکستر و تعیین مقادیر جذبها توسط روش اسکپتروفتومتری و مقایسه با محلولهای استاندارد
و بدست آوردن غلظت فسفات از روی منحنی اسـتاندارد ،بـا بکـار گیـری دسـتگاه ( Spectrometerسـاخت شـرکت
انگلیسی ، PG instruments limitedمدل  )T60uتعیین شد (استاندارد ملی ایران.)1310 ،
ـ میزان عناصر معدنی آهن ،مس ،روی ،منیزیم ،منگنز ،سلنیوم وکلسیم ) بر حسب میلی گرم در صـد گـرم مـاده
خشک( به روش A. A (Atomic absorption spectroscopy ). Sبا بکارگیری دستگاه جذب اتمی )سـاخت شـرکت
آمریکایی  ،Varianمدل ( Spectr AA-200با هضم نمونهها توسط اسید نیتریک و آب اکسیژنه در دستگاه مـایکروویو
)ساخت شرکت ایتالیایی ، MILESTONEمدل  (ETHOSو تزریق نمونهها به دستگاه جذب اتمی ،تهیـه محلولهـای
استاندارد ،رسم منحنی کالیبراسیون و بدست آوردن میزان جذب نور عناصر نمونهها تعیین شد (Skoog et al.,1988
).and Manivannan et al., 2009
ـ میزان سدیم و پتاسیم به روش فلم فتومتری )بر حسب میلی گرم در صد گرم ماده خشک( ،بـا دسـتگاه Flame
( photometerساخت شرکت انگلیسی  ،Sherwoodمدل ،)410با آماده سازی نمونههـا توسـط اسـید نیتریـک و آب
اکسیژنه ،هضم آنها در  299درجه سانتیگراد ،فیلتر کردن و تزریق آنها بـه دسـتگاه فلـم فتـومتری و آنـالیز عناصـر
موجود در نمونهها تعیین شد ).(Skoog et al.,1988 ; Manivannan et al., 2009
از نرم افزار  SPSS 16و با روش آنالیز  T-testبرای بررسی آماری نتایج بدست آمده استفاده شد .نتایج بـه صـورت
میانگین و انحراف معیار ارائه گردید.
تای
شناسایی اولیه جلبکی با استفاده از خصوصیات ظاهری صورت گرفت و سپس شناسایی نهایی با استفاده از کلیـد
شناسایی موجود انجام شد ).(Borgesen, 1939 ; Tseng, 1983
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رنگ ظاهری جلبک  H. flagelliformisقرمز متمایل به ارغوانی تا سبز ،دارای انشعابات جانبی نازک و ارتفاع تـال
در حدود 19ـ  12سانتیمتر بود .بیومتری جلبک با کمک خـط کـش (شـکل  )2و لـو بـا بزرگنمـایی  29انجـام
گرفت.

سال9811ر 9831

شکل 9ر ا دازخگیری طول تال جلبک قرعز  Hypnea flagelliformisدرسواحل شرقی بندر عبا

نتایج به دست آمده از ترکیبات شیمیایی گونه  Hypnea flagelliformisدر دو فصل زمستان و بهار در جدول
( )1ارائه شده است .نتایج آزمون  T-testنشان داد اختالف معنی دار بین میانگینهای پروتئین ،کربوهیدرات ،لیپید،
خاکستر و فیبر در دو فصل بهار و زمستان در این گونه وجود دارد ) .(P < 9/91

جدول 9ر عیا ین درصد و ا حراف عدیار عواد عغذی عوجود در گو ه H.flagelliformisدرزعستان  9831و
بهار ،9811بندر عبا  ،خلی فار
فصل
عواد عغذی

زعستان

بهار

خاکستر

14/313 ± 9/9494

12/203 ±9 /94103

پروتئین

12/300 ± 9/9233

11/321 ±9/9942

چربی

9/2200 ± 9/9321

9/3133 ±9/9921

کربوهیدرات

22/321 ±9/1293

20/3993 ±9/9229

فیبر

9/010 ±9/9942

1/111 ±9/922

نتـایج حاصـل از آزمـونهـای ماکروالمـانهـای گونـه  Hypnea flagelliformisدر فصـلهـای زمسـتان 1330و
بهار 1309در جدول ( )2ارائه شده است .نتایج آزمون T-testنشان داد اختالف معنی دار بـین میـانگینهـای عناصـر
پتاسیم ،منیزیم ،سدیم و فسفردردو فصل زمستان و بهار در این گونه وجـود دارد ) . (P <9/91میـانگینهـای عنصـر
کلسیم در دو فصلهای فوق اختالف معنیداری را نشان نداد) .(P >9/91
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جدول 9ر عقدارعیا ین عاکرو ایمانهای گو ه  Hypnea flagelliformisدر زعستان 9831و بهار 9811و ا حراف
عدیار آ ها ،بندر عبا  ،خلی فار

) برحسب عیلی گرم در صد گرم عادخ خاک(

فصل
عاکرو ایمان

بهار

زعستان

کلسیم

2013/00 ±9/2113

4320/33 ±2/2100

پتاسیم

1033/30 ±9/1101

1011/0 ± 2/0311

منیزیم

1230/00 ± 2/2100

1923 ± 2

سدیم

1324/33 ± 2/9310

1303/00 ± 9/2113

فسفر

20/333 ± 9/3211

23/0 ± 9/3

نتایج حاصل از آزمونهای میکروالمانهای جلبک قرمز  Hypnea flagelliformisدر دو فصل زمسـتان و بهـار در
جدول ( )3ارائه شده است .نتایج آزمون T-testنشان داد اختالف معنی دار بین میانگین عناصر آهن ،منگنز ،سـلنیوم،
مس و روی در دو فصلهای زمستان و بهار مورد بررسی وجود دارد)  (p<.9/91میانگینهای عنصر ید جلبـک مزبـور
در دو فصل بررسی و اختالف معنیداری را نشان نداد ).(P >9/91
جدول 8ر عقدار عیا ین عیکرو ایمانهای گو ه  Hypnea flagelliformisدر زعستان 9831و بهار 9811و ا حراف
عدیار آ ها ،بندر عبا  ،خلی فار ) برحسب عیلی گرم در صد گرم عادخ خاک)
عیکرو ایما ها

فصل
بهار

زعستان

آهن

209/100 ±9/1221

233/033 ± 2/3010

منگنز

4/0433 ± 9/9392

3/92 ± 9/92

سلنیوم

44/1 ± 9/3092

49/1 ± 9/2

مس

1/1033 ± 9/92210

1/4300 ± 9/93132

روی

2/1000 ± 9/2931

2/2 ± 9/11329

ید

0/333 ± 9/2140

1/10 ± 9/9211

بحث و تیجهگیری
میزان میانگین پروتئین جلبک قرمز  Hypnea flagelliformisدر زمستان (سال ) 1330و بهار (سـال ) 1309بـه
ترتیب برابر ( )12/300  9/9233و ( )11/321  9/9942درصد وزن خشک به دست آمد و بررسی آماری اخـتالف
معنیداری را بین مقادیر تعیین شده در دو فصل نشان داد ).(P <9/91
اهمیت پروتئین در رژیم غذایی انسان با توجه به افزایش میزان مقاومت بدن در برابر عفونتهـا ،رشـد جسـمی و
توسعه ذهنی کامالً شناخته شده است ).(Read , 1936
نتایج پژوهشهای دیگر محققان نیز ،میزان پروتئین جلبکهای قرمز گونههایGracilaria , Hypnea valentiae
10/3( corticataـ  ) 10/2درصد و جلبکهای قهوهای گونههایColpomenia sinuosa , Sargassum ilicifolium
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(14ـ  )2درصد وزن خشک تعیین نموده است ،که ضمن تایید نتیجـه تحقیـق حاضـر ،نشـان دهنـده میـزان بـاالی
پروتئین جلبکهای قرمز نسبت به جلبکهای قهوهای است (.)Reunuad & Loung , 2006 ; Rohani et al., 2011
مقدار میانگین درصد چربی گونه  H. flagelliformisدر فصل زمستان برابر  9/2200  9/9321و در فصـل بهـار
برابر 9/3133  9/9921درصد وزن خشک به دست آمد .بدین ترتیب میزان چربـی فصـل زمسـتان تقریبـا دو برابـر
فصل بهار است .نتیجه آنالیز آمار اختالف معنیداری را بین میانگینهای چربی در دو فصل زمستان و بهار نشـان داد
).(P <9/91
پژوهش دیگری میزان چربی گونه Hypnea valentiaeبا  2/3  9/01درصـد و در گونـه Gracilaria corticata
 1/3  9/40درصد وزن خشک ،هر دو از انواع جلبکهای قرمز نشان داد (.(Rohani et al., 2011
درصد چربی گونه  ،H.flagelliformisدر مقایسه با گونههای  G.corticataو  H. valentiaeکمتر بود .کمتر بودن
میزان چربی در جلبک قرمز  ،H.flagelliformisمیتواند عامل مهمی در جهت حفـظ سـالمت ایـن جلبـک در طـی
ذخیره سازی ،حمل و نقل و کم شدن احتمال فساد اکسیداتیو چربی آن تلقی گردد.
میزان میانگین کربوهیـدرات جلبـک قرمـز در  H.flagelliformisدر فصـل زمسـتان برابـر 22/321  9/12931
درصد و در فصل بهار برابر  20/3993  9/922درصد وزن خشک تعیین شد .آنالیز آماری نتایج ،اخـتالف معنـی دار
بین میانگین کربوهیدرات دو فصل را نشان داد ). (P <9/91
کربوهیدراتها بخش اعظم انرژی رژیم غـذایی انسـان را تشـکیل مـیدهنـد (فـاطمی .) 1339،نتـایج بررسـیهـای
محققین دیگر ،مقدار کربوهیدرات جلبک قرمز گونه  Gracilaria corneaسواحل منطقه  Yucatanمکزیک برابـر 9/44
 30/20 درصد ،در جلبک قرمز  Hypnea valentiaeسواحل خلیج فارس برابر  31/3  1/34درصد و در جلبک قرمـز
 Lemanea fluviatilisسواحل منطقه  Manipurهندوستان برابر  29/21  1/49درصد وزن خشک تعیـین شـد کـه بـا
نتایج بدست آمده این پژوهش همخـوانی نشـان مـیدهـد (جـدول Romeo Robledo & Freilepelegrin ,1997) .)2
;.( Singh & Gupta , 2011; Rohani et al., 2011
مقدار میانگین فیبرگونه  ،H.flagelliformisدر زمستان برابر 9/010  9/9942درصد و در بهـار برابـر  9/922
 1/111درصد وزن خشک تعیین شد و بین میانگین مقادیر فیبر در فصلهای زمستان و بهار اختالف معنی دار وجود
داشت (.(P < 9/91
همچنین آنزیمهای گوارشی انسان قادر به هضم فیبر نمی باشد .ولی به دلیل تأثیر مثبتی کـه در حرکـات روده و
دفع سموم از بدن دارد حائز اهمیت زیادی در رژیم غذایی انسان است ).(Macartain et al., 2007
نتایج پژوهشهای دیگر میزان فیبر جلبک قرمز گونه  Lemanea australisمنطقه  Manipurهندوسـتان را برابـر
9/10  9/49درصد و مقدار فیبر جلبک قرمز گونه  Eucheuma isiformeرا برابر  3/21  9/91درصد و مقـدار ایـن
ترکیب را در گونه  Gracilaria corneaمنطقه  Yucatanمکزیک برابر  2/21  9/12درصد نشان داد & (Robledo
).Freilepelegrin, 1997 and Romeo Singh & Gupta, 2011
در تحقیق حاضر ارزش غذایی جلبک قرمز  H. flagelliformisدر فصل بهـار برابـر  110 /002کیلـو کـالری و در
فصل زمستان برابر  100 /312کیلو کالری محاسبه گردیـد.طبـق مطالعـات  ،(2003) Solmonارزش غـذایی جلبـک
قهوه ای ،Kelpبرابر  43کیلو کالری و ارزش غذایی جلبک سـبز  ،Spirulinaبرابـر 209کیلـو کـالری در 199گـرم از
جلبک بوده است). (Solmon , 2003
جلبکهای دریایی بعنوان یک منبع غنی از مواد معدنی بویژه سدیم و ید میباشند .البته گونههای مختلف جلبک
ها محتوای متفاوتی دارند و عـواملی مثـل قـرار گـرفتن در معـر مـوج ،فصـل ،عوامـل زیسـت محیطـی و عوامـل
فیزیولوژیکی هم در محتوای مواد معدنی جلبکها تأثیر دارد (.(Manivannan et al., 2009

مجله پژوهشهای علوم و فنون دریـایــی/سال ششم/شماره چهارم/زمستان 09

45

نتایج این تحقیق نشان داد که میزان عناصر معدنی جلبک قرمز گونـه  H. flagelliformisشـامل سـلنیوم ،آهـن،
کلسیم ،منیزیم ،پتاسیم،ید و سدیم در این جلبک باال است.
کلسیم در ساختمان استخوان شرکت داشته و سدیم تنظیم کننده میزان آب در بـدن بـوده و همـراه بـا پتاسـیم
قابلیت نفوذپذیری دیواره سلولی را حفظ میکند (میدانی.)1330 ،
مقدار میانگین کلسیم در جلبک قرمز گونه  H. flagelliformisدر فصل زمسـتان برابـر  2013/0  9/211میلـی
گرم درصد گرم وزن خشـک و در فصـل بهـار برابـر  4320/3  2/210میلـی گـرم در صـد گـرم وزن خشـک بـود.
میانگینهای عنصر کلسیم دو فصل اختالف معنیداری را نشان نداد ). (P >9/91
پژوهش انجام شده توسط  (2003) Solmonنشان داد میزان کلسیم جلبک سبز  spirulinaبرابر 129میلـی گـرم
درصد گرم وزن خشک و جلبک قهوهای  Kelpبرابر  103میلی گرم درصد گرم وزن تر بود،کـه نشـان دهنـده میـزان
باالی کلسیم جلبک قرمز گونه  H. flagelliformisبود.
مقدار میانگین سدیم این گونه در فصل زمستان برابر  1324/3  2/931میلی گرم در صد گرم وزن خشـک و در
فصل بهار برابر  2303/00  9/ 211میلی گرم درصـد گـرم وزن خشـک بـود .نتـایج آزمـون T-testنشـان داد بـین
میانگین عنصر سدیم در دو فصل زمستان و بهار درجلبک قرمـز  H. flagelliformisتفـاوت معنـی دار وجـود دارد )
. (P <9/91
مقدار سدیم گونه  H.flagelliformisبیشتر از گونـه  H. valentiaeدر منطقـه  Mandapamهندوسـتان  12/2
 203/3میلی گرم در صد گرم وزن خشک و جلبک سبز  Spirulinaبرابر  1943میلی گرم در صد گرم وزن خشـک و
جلبک قهوهای  Kelpبرابر  233میلی گرم درصد گرم وزن تر بود).(Manivannan et al., 2008 and Solmon,2003
همچنین میزان میانگین پتاسیم در گونه  H. flagelliformisدر فصل زمستان برابر  1033/0  9/110میلی گـرم
در صد گرم وزن خشک و در فصل بهار برابر 1011/0  2/ 031میلی گرم در صد گـرم وزن خشـک بـه دسـت آمـد.
نتایج آزمون  T-testبین میانگین عنصر پتاسیم در فصل زمستان و بهـار درجلبـک قرمـز H. flagelliformisاخـتالف
معنی دار نشان داد) . (P< 9/91
پژوهش روحانی و همکاران نشان داد که مقدار پتاسیم جلبک قرمز گونه  H.valentiaeدر سـواحل خلـیج فـارس
برابر  140  49/32میلی گرم درصد گرم وزن خشک بود،که نشان میدهد این عنصر در جلبـکH. flagelliformis
بیشتر میباشد).(Rohani et al., 2011
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مقدار میانگین منیزیم جلبک قرمز گونه  H. flagelliformisفصل زمستان برابر
 1230/0  2/210میلی گرم درصد گرم وزن خشک و در فصل بهـار برابـر  1923  2میلـی گـرم درصـد گـرم وزن
خشک است .آنالیز آماری نشان داد که بین میانگین منیزیم در فصل زمستان و بهار اختالف معنـی دار وجـود دارد )
. (P <9/91
منیزیم نیز از عناصر مهم آنزیمهای متابولیسم بینابینی است (میدانی .)1330 ،مقـدار منیـزیم جلبـک قرمـز H.
 flagelliformisبیشتر از میزان منیزیم جلبک قرمز  H. valentiaeبرابر  33/1  1/03میلـی گـرم درصـد گـرم وزن
خشک و جلبک سبز  Spirulinaبرابر102میلی گرم درصد گرم وزن خشک و جلبک قهـوه ای Kelpبرابـر 121میلـی
گرم درصد گرم وزن تر بوده است ).(Rohani et al., 2011; Solmon, 2003
میزان میانگین عنصر سلنیوم گونه  ،H.flagelliformisدر فصل زمستان برابر  44/1  9/3092میلی گرم درصـد
گرم وزن خشک و در فصل بهار برابر  49/1  9/2میلی گرم درصد گرم وزن خشک به دست آمد .بین میـانگینهـای
سلنیوم در فصلهای زمستان و بهار درجلبک قرمز  H. flagelliformisاختالف معنی دار وجود دارد ) . (P <9/91
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سلنیوم یک ماده معدنی مؤثر در متابولیسم چربیهاست و دارای خواص آنتی اکسیدانی بوده و در سـاختن گلبـول
سفید نقش دارد ).(Belton , 2006
در تحقیق سالمون عنصر سلنیوم در سیانوباکتر Spirulinaبرابـر  1/2میکـرو گـرم درصـد گـرم وزن خشـک و در
جلبک قهوهای  Kelpبرابر  9/1میکرو گرم درصد گرم وزن تر بدست آمد ،که داللت بر بیشتر بودن میزان ایـن عنصـر
در جلبک قرمز  H. flagelliformisاست ).(Solmon , 2003
مقدار میانگین آهن گونه  H.flagelliformisدر فصل زمستان برابر  209/10  9/1221میلـی گـرم درصـد گـرم
وزن خشک و در فصل بهار برابر  233/0  2/130میلی گرم درصد گرم وزن خشک بـه دسـت آمـد و بـین میـانگین
آهن در دو فصل اختالف معنیداری وجود دارد ) . (P <9/91
آهن یک عنصر ضروری در تغذیه انسان میباشد و جزء اصلی خون و برخی از آنزیمها است (میدانی.)1330 ،
مطالعات روحانی نشان داد که مقدار آهن جلبک قرمز گونه  H. valentiaeسـواحل خلـیج فـارس برابـر  0/93
 39/3میلی گرم درصد گرم وزن خشک است ).(Rohani et al., 2011
میزان میانگین عنصر یـد گونـه  ،H.flagelliformisفصـل زمسـتان برابـر( )0/333 ± 9/2140و در فصـل بهـار)
 (1/10 ± 9/9211میلی گرم درصد گرم وزن خشک به دست آمد .میانگین عنصر ید دو فصـلهـای زمسـتان و بهـار
اختالف معنیداری را نشـان نـداد ). (P >9/91تحقیقـات نشـان مـیدهدکـه  3تـا  0درصـد وزن جلبـکهـای قرمـز
جنسهای  Polysiphoniaو  Rhodymeniaرا پتاسیم و ید تشکیل داده است (کیان مهر.)1334 ،
ید در کارکرد غده تیروئید نقش مهمی دارد .غده تیروئید برخی از اعمال مهم زیستی از جملـه متابولیسـم ،رشـد
جسمی و مغزی ،باروری و ...را در بدن تنظیم میکند و کمبود این عنصـر باعـب بیمـاری گـواتر مـیشـود (میـدانی،
.)1330
با توجه به کاهش منابع غذایی و رشد روز افزون جمعیت ،نیاز به جسـتجو و اسـتفاده از منـابع جدیـد بـه عنـوان
مکملهای غذایی وجود دارد .با در نظر گرفتن نتایج حاصل از این تحقیق که نشان دهنده ،باال بودن درصد پـروتئین،
فیبر ،کربوهیدرات ،پایین بودن درصد چربی و باال بودن مواد معدنی در جلبک قرمـز  Hypnea flagelliformisمـورد
مطالعه سواحل بندر عباس در خلیج فارس و توجه به این موضوع کـه سـواحل ایـران دارای پتانسـیل بـاالیی جهـت
پرورش و تکثیر جلبکهای دریایی میباشد ،باید از این منابع سرشار خدادادی بیشتر استفاده نمود.
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