تغییرات شیمیایی عناصر و امالح معدنی جلبک قهوهای  Padina boergeseniiدر ساحل
قشم
شیال صفاییان ، 1محمد هادی گیویان راد  2و شیوا فرزاد منش*

3

 1و -3گروه بیولوژی دریا ،دانشکده علوم و فنون دریائی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
 -2گروه شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران
تاریخ دریافت1335/50/23 :

تاریخ پذیرش1335/50 /35:

چکیده
در این تحقیق خاکستر ،پروتئین ،فیبر ،چربی ،کربوهیدرات و عناصر معدنی( Na ,Ca ,K ,Fe ,Mn ,Mg ,Zn ,Cu ,Co

 ,Seفسفر ،ید) در گونه  Padina boergeseniiساحل جزیره قشم در خلیج فارس در طی فصلهای زمستان  1303و بهار
 1335مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که ارزش غذایی جلبک قهوهای  Padina boergeseniiدر فصل بهار
 111/33کیلوکالری و در زمستان  101/250کیلوکالری بودهاست .نتایج آنالیز شیمیایی نمونههای جلبک مزبور بیانگر این
مطلب است که در بهار مقادیر پروتئین  12/22 ± 5/510درصد ،خاکستر 13/20 ±5/51درصد ،کربوهیدرات ± 0/231
20/33درصد ،چربی 5/11 ±5/532درصد و فیبر  1/23 ± 5/353درصد وزن خشک بوده ،این مقادیر در زمستان برای
پروتئین 12/23 ± 5/512درصد ،برای خاکستر 11/11 ± 5/51درصد ،برای کربوهیدرات 10/21 ± 5/213درصد ،برای
چربی5/32 ± 5/532درصد و برای فیبر  3/0 ± 5/112درصد وزن خشک بود .اختالف بین میانگین درصد پروتئین ،چربی،
خاکستر و کربوهیدرات این گونه در فصول بهار و زمستان معنیدار است( )P≥5/50و اختالف بین میانگینهای فیبر آن در
فصول ذکر شده معنیدار نمیباشد ( .)P≤5/50آنالیز ترکیبهای معدنی جلبک مزبور بیانگر این مطلب است که در بهار
مقادیر آهن  ،1125/333 ± 13/00کلسیم  ،3001 ± 23/333سدیم  ،15031/31 ± 1212/300پتاسیم ± 232/233
 ،15031/2منیزیم  ،0023/33 ± 11/510سلنیوم  032 ± 3میلیگرم در کیلو گرم و این مقادیر در زمستان به ترتیب
،2050/33 ± 101/212 ،1212/33 ± 252/332 ،0320 ± 1532/122 ،3025/33 ± 25/03 ،2220/223 ±221/03
 022 ± 11/513میلی گرم در کیلو گرم میباشد ،بنابراین میتوان گفت پتاسیم ،سدیم و سلنیوم ،در فصل بهار مقادیر
باالتری نسبت به زمستان دارند ،اختالف بین میانگینهای پتاسیم ،آهن ،کلسیم ،منیزیم و سلنیوم در جلبک مزبور در دو
فصل زمستان و بهار معنیدار است ( )P≥5/50و اختالف بین میانگینهای سدیم در دو فصل زمستان و بهار معنی دار نیست
( .)P ≤5/50لذا طبق نتایج بدست آمده مقادیر ترکیب های شیمیایی و معدنی به ویژه درصد پروتئین و میزان سلنیوم،
کلسیم و پتاسیم احتماأل بتوان از جلبک قهوهای  Padina boergeseniiبه عنوان کاندیدای مکمل غذایی استفاده نمود.
واژگان کلیدی  :ارزش غذایی ،ترکیبهای شیمیایی ،مواد معدنی ،جلبک قهوهایPadina boergesenii ،

* نگارنده پاسخگوS_farzadmanesh@yahoo.com :

مقدمه
اقیانوس ها و دریاها  31درصد از سطح زمین را تشکیل داده و بزرگترین مخزن زیست بر روی کره زمین هستند  .از میان
محصوالت دریایی ،جلبکهای دریـایی منبع ارزشمندی از نظـر غذایی و معدنی میباشند) ،(Akhtar & Sultan, 2002تا
آنجا که بعنوان غذای سالمتی معروف شده و در سراسر جهان بخصوص آسیا جلبکهای دریایی بعنوان یک منبع کامل
غذایی برای انسانها بشمار میروند) .(Robledo & Pelegrin, 1997جلبکها در مشرق زمین به عنوان بخشی از رژیم
غذایی روزانه میباشند بطوریکه مصرف انسان از جلبک سبز  5/0درصد از جلبک قرمز  33درصد و از جلبک قهوهای 22/0
درصد است در حال حاضر تقاضا برای جلبکهای در یایی به شمال آمریکا و اروپا نیز گسترش یافته است( & Robledo
 .)Pelegrin, 1997تخمین زده میشود ارزش محصوالت متنوع تولید شده از جلبکهای دریایی ساالنه برابر 0/0 - 2
میلیارد دالر آمریکا باشد ،از این مقدار حدود  0میلیارد دالر به بخش فرآوردههای غذایی و خوراك انسانی اختصاص دارد و
مابقی آن را کود و افزودنیهای خوراك دام تشکیل می دهد .مقدار مورد استفاده صنعتی جلبکها تقریبا برابر 3/0 - 0
میلیون تن (وزن تر جلبک استحصالی از دریا یا پرورشی) در سال است .برداشت تجاری جلبکها در  30کشور جهان از
نیمکره شمالی تا جنوبی ،در آبهای سرد ،معتدل تا گرمسیری صورت میگیرد .کشور چین یکی از بزرگترین تولید کنندگان
جلبکهای خوراکی در دنیا است و ساالنه حدود  0میلیون تن برداشت میکند 31 .گونه جلبک در چین به مصرف خوراکی
میرسد .خوشبختانه در کشور ما به دلیل شرایط جغرافیایی مناسب ،گسترش جلبکها آن چنان است که بسیاری از انواع
تولیدکننده مواد اولیه دارویی را داریم و میتوانیم با بهره گیری از آنها از ورود این مواد از خارج جلوگیری کنیم .در ایران
جلبکهای دریایی در سواحل جنوبی کشور بویژه در سواحل سیستان و بلوچستان (چابهار) به فراوانی یافت میشوند و از هر
سه گروه جلبکهای سبز یا کلروفیت ،جلبکهای قهوهای یا فئوفیت و جلبکهای قرمز یا رودوفیت در این منطقه وجود
دارند (سهرابی پور و همکاران ،)1302 ،طی تحقیقی که قرنجیک و همکاران در سال( )1303انجام دادند  23گونه جلبک
شناسایی گردید ،از این تعداد  12گونه جلبک سبز 10 ،گونه جلبک قهوهای و  30گونه جلبک قرمز بود .از مهمترین خانواده
جلبکهای قهوهای میتوان به Dictyotaceae ،و  Sargassaceaeاشاره نمود .وزن تر گونههای جلبکی برداشت شده طی
این سال ( )1303از کل مناطق ساحلی استان  15،202،315/3کیلوگرم بود که از این مقدار 2،300،323/3 ،کیلوگرم (-
20/3درصد) جلبک قهوهای بود .میانگین ماهانه جلبکهای قهوهای  230،323/3کیلوگرم بدست آمد .بیشترین میزان تراکم
مربوط به منطقه چابهار با مقدار  10/1کیلوگرم بر مترمربع و کمترین آن مربوط به منطقه جود با مقدار  1/3کیلوگرم بر
مترمربع بدست آمد (قرنجیک و همکاران ،)1303 ،حدوداً  02گونه جلبک قهوهای از جنس  Padinaشناسایی شده که 3
گونه  Padina australisو  Padina distromaticو  Padina boergeseniiدر خلیج فارس نیز شناسایی شدهاست و با
توجه به اینکه جلبک قهوهای  Padina boergeseniiدر مناطق جزر و مدی رشد میکند ،برداشت آن به راحتی و با هزینه
کم قابل انجام است.
میزان پروتئین در جلبکهای قهوهای از  0تا  11درصد متغیر است .این مقدار پروتئین حتی از پروتئین موجود در غالت،
حبوبات و تخم مرغ هم بیشتر است) .)Kathiresan, 1992بدلیل باال بودن میزان پروتئین مناسب در جلبکهای قهوهای
محتوای پروتئینی محصوالتی که در مزارع (سویا) با کود جلبکی کشت میشوند تا  3درصد افزایش مییابد .جلبکهای
دریایی بعنوان یک منبع عالی از مواد معدنی می باشند .میزان امالح معدنی انواع گونههای جلبکی متفاوت است و عواملی
مثل قرارگرفتن در برابر موج ،فصل ،عوامل زیست محیطی و عوامل فیزیولوژیکی هم در محتوای مواد معدنی جلبک تأثیردارد.
جلبکهای قهوهای ماده اصلی استخراج آلژینات می باشند که در صنایع غذایی برای تولید محصول با کیفیت و قدرت
ماندگاری مطلوب استفاده میشوند (.(Manivannan et al., 2009

با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینه شناسایی و کاربرد جلبکهای سواحل جنوبی کشور و با توجه به اثرات متعددی که
استفاده از جلبک ها دارند ،شناخت این ذخایر و قابلیتهای کاربردی آنها الزم است تا بر اساس آن بتوان به نحو مطلوب این
منابع طبیعی ملی را مورد بهره برداری قرار داد .هدف این تحقیق ،تعیین ترکیبات و مواد معدنی موجود در گونه Padina
 boergeseniiاست .که در آینده میتواند به عنوان تأمین بخشی از انواع مکملهای غذایی مورد استفاده قرارگیرد.
مواد و روش ها
نمونههای جلبک گونه  Padina boergeseniiاز ناحیه شرقی هامون در جزیره قشم در  00تا  03درجه طول و  20تا 23
درجه عرض جغرافیایی که در دهانه تنگه هرمز قرار دارد در تاریخ اول بهمن ماه  1303و  10فروردین ماه  1335از منطقه
جزر ومدی به روش غواصی جمع آوری شد .طبق گزارش اداره هوا شناسی ،دمای آب های خلیج فارس در فصل زمستان
 25± 0درجه سانتیگراد و در فصل بهار  30 ± 0درجه سانتیگراد بود ،بنابراین تصمیم گرفته شد ترکیبهای شیمیایی و
معدنی  Padina boergeseniiدر  2فصل بررسی شود (فلش در شکل  1ایستگاه نمونه برداری را نشان میدهد).

شکل  - 1نقشه محل نمونه برداری( (google maps, 2011جلبک قهوهای  Padina boergeseniiدر ساحل شرقی
جزیره قشم سال 1335-1303
نمونه ها پس از شستشوی مقدماتی توسط آب شیرین و جدا کردن مواد زائد از آن ها داخل کیسههای پالستیکی نگهداری و
در دمای  -25درجه سانتیگراد منجمد شدند و به آزمایشگاه واحد علوم و تحقیقات منتقل گردیدند ،جلبک قهوهای Padina
 boergeseniiمورد بیومتری قرار گرفته و با استفاده از کلیدهای شناسایی ،سایت  Algae Baseگونه آن مورد شناسایی
قرار گرفت.
جهت تعیین ترکیب شیمیایی و معدنی از محلولهای شیمیایی ساخت کارخانه  Merkکشور آلمان استفاده شد .کلیه
دستگاههای شیشهای مورد استفاده از کارخانه  Duranکشور آلمان تهیه گردید.
پروتئین به روش ماکروکلدال ( در سه مرحله هضم توسط اسید سولفوریک غلیظ و کاتالیزور هضم ،تقطیر توسط اسید بوریک
و محلول سود  05درصد و تیتراسیون توسط اسید کلریدریک) ( ،)Aguilera et al., 2005چربی به روش سوکسله ،نمونه
رطوبت گیری شده با کمک حالل آلی اتر دوپترول با نقطه جوش  15تا  25درجه سانتی گراد و دستگاه سوکسله (پروانه،
 ،)1331فیبر به روش هیدرولیز اسیدی و بازی (رفالکس) از نمونه رطوبت و چربی گرفته ،توسط اسید سولفوریک 5/200
نرمال ،محلول سود  5/313نرمال ،دی اتیل اتر و متانول ) .)Robledo & Pelegrin, 1997کربوهیدرات به روش Kochert

توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر مدل  T60 U Spectrometrساخت کشور ویتنام با طول موج  105نانومتر ( Kochert,

 )1978خاکستر به روش حرارتی به کمک کوره الکتریکی مدل  Exciton Co. Ltd 1200ساخت ایران با دمای  055درجه
سانتیگراد (.)Aguilera et al., 2005
تعیین میزان امالح معدنی به شرح زیر صورت گرفت :فسفر توسط هضم با اسید نیتریک غلیظ و دستگاه اسپکتروفوتومتر
مدل  T60 U Spectrometrساخت کشور ویتنام با طول موج  135نانومتر و ید به روش  Fossتوسط دستگاه
اسپکتروفوتومتر با طول موج  125نانومتر) .)Kirk & Sawyer, 1991سلنیوم ،کلسیم ،آهن ،منیزیم ،روی ،مس ،منگنز و
کبالت توسط دستگاه اسپکتروفتومتری جذب اتمی مدل  VARIAN SPECTRAA.200ساخت کشور آمریکا و سدیم و
پتاسیم توسط دستگاه فلیم فتومتری مدل  FLAME PHOTOMETR 410 SHERWOODساخت کشور انگلستان
اندازهگیری شدند .برای اندازهگیری امالح معدنی ابتدا نمونه مورد نظر در ماکروویو آزمایشگاهی مدل MILESTON
 ITALYساخت کشور ایتالیا هضم و سپس به دستگاه اسپکتروفتومتری جذب اتمی منتقل شد (Manivannan et al.,
).2009
جهت افزایش دقت هر آزمایش  3بار تکرار شده و میانگین نتایج به عنوان پاسخ در نظر گرفته شد.
در این تحقیق آنالیز آماری داده ها توسط نرم افزار  SPSSوآزمون  T-studentانجام گردید و تجزیه و تحلیل آماری صورت
گرفت.
نتایج
جلبک قهوهای  Padina boergeseniiدارای رنگ قهوه ای نسبتأ تیره با سطحی سفید گچی در قسمت مرکزی است که
به دلیل رسوب کربنات کلسیم روی خارجی ترین سطح تال جلبک میباشد ،گونه  Padina boergeseniiدارای تالهای
نازك و به شکل بادبزنی یا پیالهای میباشد ،ردیفهایی از موهای میکروسکوپی بر روی سطح تال این جلبک وجود دارد،
boergesenii Padinaاز قسمت ریشه تا نوك برگ توسط خط کش اندازهگیری شد (شکل )3و بطور میانگین عدد 13
سانتیمتر برای طول و عدد  11/0سانتیمتر برای عرض این جلبک بدست آمد.

قهوه ای Padina boergesenii

شکل-2
جلبک
شکل -3جلبک قهوه ای Padina boergeseniiاندازهگیری طول

نتایج آنالیز ترکیبهای مغذی جلبک قهوهای  Padina boergeseniiبر حسب درصد در وزن خشک در فصول بهار و
زمستان درجدول شماره ( )1ارائه شده است.
جدول  -1مواد مغذی جلبک قهوهای  Padina boergeseniiساحل شرقی جزیره قشم در بهار  1335و زمستان 1303
ترکیبهای

میانگین وانحراف معیار

میانگین و انحراف معیار

شیمیایی

زمستان 1303

بهار 1335

T-test

پروتئین

12/23 ± 5/512

12/22 ± 5/510

P ≥ 5/50

چربی

5/32 ± 5/532

5/11 ± 5/532

P ≥ 5/50

کربوهیدرات

10/2130 ± 5/213

20/333 ± 0/231

P ≥ 5/50

فیبر

3/03 ± 5/112

1/23 ± 5/353

P ≤5/50

خاکستر

11/11 ± 5/51

13/23 ± 5/51

P ≥ 5/50

رطوبت

31/33 ± 5/5212

31/11 ± 5/501

P ≥ 5/50
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نتایج حاصل از آزمونهای عناصرمعدنی (ماکرو المانها و میکرو المانها) جلبک قهوهای  Padina boergeseniiبر
حسب میلیگرم بر کیلوگرم در فصول بهار و زمستان در جدول شماره ( )2ارائه گردیده است.
جدول  -2عناصر معدنی جلبک قهوهای  Padina boergeseniiساحل شرقی جزیره قشم در بهار 1335و زمستان
1303
عناصر

میانگین و انحراف معیار

میانگین و انحراف معیار بهار

معدنی

زمستان 1303

1335

سدیم

0320 ± 1532/122

15031/31 ± 1212/300

P ≤5/50

پتاسیم

1212/33 ± 252/332

15031/2 ± 232/233

P ≥ 5/50

کلسیم

3025/33 ± 25/03

3001 ± 23/333

P ≥ 5/50

آهن

2220/223 ± 221/03

1125/333 ± 13/00

P ≥ 5/50

منیزیم

2050/33 ± 101/212

0023/33 ± 11/510

P ≥ 5/50

مس

12/0 ± 5/221

11/3 ± 5/03

P ≤5/50

روی

31/32 ± 2/010

31/23 ± 1/121

P ≤5/50

سلنیوم

022 ± 11/513

032 ± 3

P ≥ 5/50

منگنز

32 ± 3/51

113 ± 22/100

P ≥ 5/50

کبالت

1/2 ± 5/321

2/2 ± 5/151

P ≥ 5/50

ید

5/13 ± 5/521

5/11 ±5/5110

P ≥ 5/50

فسفر

331 ±15/150

113 ± 15/111

P ≤5/50

T-test
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بحث ونتیجه گیری
جلبکهای دریایی یک منبع غنی از مواد معدنی میباشند ،علیرغم تفاوت مقدار مواد معدنی در گونههای مختلف،
عواملی مانند قرار گرفتن در برابر موج ،فصل ،عوامل زیست محیطی و عوامل فیزیولوژیکی هم در محتوای مواد
معدنی جلبک تأثیر دارد ).(Manivannan et al., 2009
آنالیز شیمیایی جلبک قهوهای گونه  Padina boergeseniiنشان داد مقدار پروتئین این جلبک در فصل زمستان
 12/23 ±5/512درصد و در فصل بهار 12/22 ±5/10درصد وزن خشک میباشد .پروتئین جلبکهای قهوهای غالبأ
بین  0تا  11درصد وزن خشک آن ها گزارش شده است( )Soriano et al., 2006در حالیکه بر اساس نتایج سوریانو
و همکاران در سال ( ،)1997میزان پروتئین در جلبک قهوهای گونه  10/32 Sargassum vulgareدرصد بود
( )Soriano et al., 2006و درجلبک  Padina gymnosporaمیزان پروتئین  3/02درصد گزارش شده که نسبت
به  Padina boergeseniiمورد تحقیق که 12درصد پروتئین دارد ،پروتئین کمتری دارد (Robledo & Pelegrin
) . , 1997اختالف بین میانگینهای پروتئین در جلبک قهوهای  Padina boergeseniiدر دو فصل بهار و زمستان
معنیدار است (.)P ≥ 5/50
درصد چربی جلبک  Padina boergeseniiدر فصل زمستان تقریبأ دو برابر فصل بهار بدست آمد .چربی در بهار
برابر 5/11 ±5/532درصد و در زمستان5/32 ±5/533درصد وزن خشک بدست آمد .اختالف بین میانگینهای چربی
در جلبک قهوهای  Padina boergeseniiدر دو فصل بهار و زمستان معنیدار است (.)P ≥ 5/50
 Akhtar & Sultanaدر سال  2552مطالعات مشابهی را در خصوص  Padina pavoniaانجام دادند ،نتایج آنها
نشان داد که  Padina pavoniaدارای میزان چربی 5/0درصد میباشد که باالتر از مقدار چربی Padina
 boergeseniiتعیین شده در این پژوهش میباشد ( .)Akhtar & Sultana, 2002درصورتیکه میزان چربی در
جلبک  5/11 Padina gymnosporaدرصد گزارش شده که کمتر از میزان چربی  Padina boergeseniiبدست
آمده در این پژوهش میباشد(.)Robledo & Pelegrin, 1997
میزان کربوهیدرات این جلبک در بهار برابر  20/333 ± 0/231درصد و در زمستان برابر  10/2130 ±5/213درصد
وزن خشک بدست آمد ،کربوهیدرات این جلبک در مقایسه با کربوهیدرات گونههای دیگر پادینا از جمله Padina
 gymnosporaکه کربوهیدرات آن برابر  1/02درصد گزارش شده است قابل توجه است Robledo & Pelegrin,
) .)1997لذا میتوان بیان کرد که جلبک  Padina boergeseniiازمیزان کربوهیدرات باالیی بخصوص در فصل بهار
برخورداراست (Manivannan et al., (2009البته جلبک  Sargassum vulgareدارای میزان کربوهیدرات برابر
 23/05درصد میباشد که بیشتر از کربوهیدرات جلبک Padina boergeseniiاست (.)Soriano et al., 2006
اختالف بین میانگینهای کربوهیدرات در جلبک قهوهای  Padina boergeseniiدر دو فصل بهار و زمستان معنی-
دار است (.)P ≥ 5/50
با توجه به اینکه میزان کربوهیدرات در جلبکها با میزان دما ،شوری آب و مدت تابش نور خورشید نسبت مستقیم
و با میزان پروتئین نسبت معکوس دارد ،نتایج بدست آمده در این تحقیق با نتایج مطالعات سوریانو و همکاران در
برزیل بر روی گونههای  Gracilaria cervicornisو  Sargassum vulgareمطابقت دارد ( Soriano et al.,
.)2006
میزان فیبر  Padina boergeseniiدرفصل زمستان برابر ( 3/0±5/112درصد) وزن خشک بدست آمد که در
مقایسه با میزان فیبر این گونه در فصل بهار ( 1/3 ±5/353درصد) کمتر میباشد .میزان فیبر این جلبک از
 Caulerpa racemosaکه  1/32درصد گزارش شده باالتر است ،در حالیکه مقدار فیبر جلبک Gracilaria
 0/20 cervicornisدرصد میباشد که باالتر از مقدار فیبر  Padina boergeseniiاست (.)Soriano et al., 2006
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اختالف بین میانگینهای فیبر در جلبک قهوهای  Padina boergeseniiثبت شده در دو فصل بهار و زمستان
معنیدار نمیباشد(.)P ≤5/50
درصد باالی پروتئین ،فیبر ،کربوهیدرات و پایین بودن درصد چربی در Padina boergeseniiاز مزایای بسیار
ارزشمند این ماده غذایی به حساب می آید ،در این تحقیق مقادیر پروتئین و چربی در فصل زمستان بیشتر از فصل
بهار و مقادیر کربوهیدرات ،فیبر و رطوبت در فصل بهار بیشتر از فصل زمستان بدست آمد.
با بدست آوردن درصد ماده خشک کربوهیدرات ،چربی و پروتئین در دو فصل ،ارزش غذایی جلبک قهوهای Padina
 boergeseniiدر دو فصل بهار و زمستان بر حسب کیلوکالری بدست آمد (افاکس و کامرون .)1332 ،ارزش غذایی
جلبک قهوهای  Padina boergeseniiدر فصل بهار  101/250کیلوکالری و در زمستان 111/13کیلوکالری می-
باشد.
میزان کلسیم جلبک قهوهای  Padina boergeseniiدر فصل زمستان برابر  3025/33 ± 25/3550میلی گرم بر
کیلو گرم و در فصل بهار برابر  3001 ± 23/33میلی گرم بر کیلو گرم در وزن خشک بدست آمد .میزان کلسیم
جلبک قهوهای  Padina boergeseniiاز کلسیم جلبکهایی مثل ( Hypnae valentiaبا میزان کلسیم255
و
قرمز
جلبکهای
گروه
از
)ppm
( Ulva lactucaبا میزان کلسیم  )ppm 205از گروه جلبک های سبز و جلبک ( Padina gymnosporaبا
میزان کلسیم  )ppm 1555بیشتر میباشد).(Manivannan et al., 2009
میزان سدیم  Padina boergeseniiدر زمستان برابر  0320 ±1532/12میلی گرم بر کیلو گرم و در فصل بهار
برابر  15031/31 ± 1212/30میلی گرم بر کیلو گرم در وزن خشک بود که این مقدار سدیم بیشتر از سدیم
( Hypnae valentiaeبا مقدار سدیم 235میلی گرم بر کیلو گرم) از گروه جلبکهای قرمز & (Robledo
) Pelegrin, 1997وهمچنین بیشتر از سدیم ( Padina gymnosporaبا مقدار سدیم 205میلی گرم بر کیلو گرم (
میباشد ( .)Manivannan et al., 2008اختالف بین میانگین مقادیر سدیم در دو فصل بهار و زمستان در جلبک
قهوهای  Padina boergeseniiمعنیدار نمیباشد (.)P ≤ 5/50
میزان پتاسیم  Padina boergeseniiدر بهار برابر  15031/2 ± 232/23میلیگرم بر کیلوگرم و درزمستان برابر
 1212/33 ± 232/23میلی گرم بر کیلوگرم در وزن خشک بود که این مقدار پتاسیم بیشتر از پتاسیم Padina
( gymnosporaبا میزان پتاسیم 205میلیگرم بر کیلوگرم) و پتاسیم ( Hypnae valentiaeبا میزان پتاسیم2155
میلیگرم بر کیلوگرم) میباشد ) .(Manivannan et al., 2008درصورتیکه پتاسیم جلبک  Lemania austrlisدر
منطقه ( Serouبا پتاسیم  10030میلی گرم بر کیلو گرم) بیشتر از میزان پتاسیم  Padina boergeseniiمی-
باشد ) .(Bino ,2011اختالف بین میانگینمقادیر پتاسیم ،در جلبک قهوهای  Padina boergeseniiدر دو فصل
بهار و زمستان معنیدار است (.)P > 5/50
میزان منیزیم در  Padina boergeseniiدر بهار برابر  0023/33 ± 11/510میلیگرم بر کیلوگرم و در زمستان
برابر  2050/33 ± 101/212میلیگرم بر کیلوگرم در وزن خشک میباشد و طبق مطالعات کالی و همکاران در سال
 2001در سواحل  Estoniaمیزان منیزیم جلبک  Fucus vesiculosusبرابر 1355میلی گرم بر کیلوگرم بود که
کمتر از مقدار منیزیم  Padina boergeseniiمیباشد ( .)Trus et al., 2001اختالف بین میانگین مقادیر منیزیم
قهوهای
جلبک
در
 Padina boergeseniiدر دو فصل بهار و زمستان معنیدار است ()P >5/50
مقدار آهن در  Padina boergeseniiدر بهار برابر  1125/333 ± 13/00میلیگرم بر کیلوگرم و در زمستان برابر
 2220/23 ± 221/03میلیگرم بر کیلوگرم بدست آمد که نسبت به ( Padina gymnosporaبا مقدار آهن15
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میلیگرم بر کیلوگرم) و جلبک ( Ulva lactucaبا مقدار آهن  003/20میلیگرم بر کیلوگرم) بیشتر می-
باشد) (Robledo & Pelegrin,1997در صورتیکه میزان آهن در جلبک ( ،Lemania australisبرابر 2012
میلیگرم بر کیلوگرم) گزارش شده است که بیشتر از میزان آهن  Padina boergeseniiمیباشد )(Bino, 2011
اختالف بین میانگین مقادیر آهن ،در جلبک قهوهای  Padina boergeseniiدر دو فصل بهار و زمستان معنیدار
است (.)P > 5/50
مقدار سلنیوم در جلبک  Padina boergeseniiدر زمستان برابر  022 ± 11/513میلیگرم بر کیلوگرم و در
فصل بهار برابر  032 ± 3میلیگرم بر کیلوگرم میباشد ،سلنیوم دارای خاصیت آنتی اکسیدانی قوی میباشد و نقش
مهمی در عملکرد غده تیروئید دارد ،در روز  155میکروگرم (تقریبأ معادل  )ppm 5/1سلنیوم برای بدن انسان الزم
است ( .)Belton, 2006سلنیوم  Padina boergeseniiنسبت به سلنیوم جلبکهای گونه Sargasum sinicola
و  Caulerpa sertularioidesکه  5/2میلی گرم بر کیلوگرم میباشد بیشتر است (Rodriguez Costameda et
) .al., 2006اختالف بین میانگینمقادیر سلنیوم در جلبک قهوهای  Padina boergeseniiدر دو فصل بهار و
زمستان معنیدار است (.)P > 5/50
مقدار فسفر در  Padina boergeseniiدر دو فصل زمستان و بهار به ترتیب برابر  331و  113میلیگرم بر کیلوگرم
با انحراف معیار  15/150و  15/111بدست آمد ،جلبک کلپ (المیناریا) از گروه جلبکهای قهوهای دارای مقدار
فسفر  01/3میلیگرم بر کیلوگرم میباشد در نتیجه میزان فسفر در  Padina boergeseniiباالتر از جلبک کلپ
میباشد ( .)Skibola, 2004اختالف بین میانگین مقادیر فسفر ،در جلبک قهوهای  Padina boergeseniiدر دو
فصل بهار و زمستان معنیدار نیست (.)P ≤ 5/50
مقدار ید در  Padina boergeseniiدر دو فصل زمستان و بهار به ترتیب برابر  5/13و  5/11میلیگرم بر کیلوگرم
با انحراف معیار  5/52و  5/511بدست آمد اختالف بین میانگین مقادیر ید ،در جلبک قهوهای Padina
 boergeseniiدر دو فصل بهار و زمستان معنیدار است ( .)P ≥ 5/50جلبک کلپ (المیناریا) دارای مقدار ید
 5/110میلیگرم بر کیلوگرم میباشد ،ید نیز از عناصر مهمی است که در عملکرد غده تیروئید نقش دارد ( Skibola,
 .)2004نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که  Padina boergeseniiدر فصل زمستان آهن ،کلسیم،
منیزیوم ،مس و ید بیشتری نسبت به فصل بهار دارد و ترکیبهای معدنی پتاسیم ،سدیم ،روی ،سلنیوم ،منگنز،
فسفر  Padina boergeseniiدر فصل بهار بیشتر از فصل زمستان میباشند.
باال بودن مواد معدنی ،بخصوص کلسیم :در فصل زمستان  3025/33 ± 25/3550میلیگرم بر کیلوگرم در فصل بهار
 3001 ± 23/33میلیگرم بر کیلوگرم سدیم :در زمستان  0320 ± 1532/12میلیگرم بر کیلوگرم و در بهار
 15031/31 ± 1212/30میلیگرم بر کیلوگرم پتاسیم :در بهار  15031/2 ± 232/23میلیگرم بر کیلوگرم و در
زمستان 1212/33 ± 232/23میلی گرم بر کیلو گرم و سلنیوم :در زمستان  022 ± 11/513میلیگرم بر کیلوگرم و
در بهار  032 ± 3میلیگرم بر کیلوگرم و وجود عناصر کمیاب و مفیدی چون روی ،منگنز ،مس و کبالت در
 Padina boergeseniiدر مقایسه با سایر جلبکهای قهوهای نشان میدهد که این جلبک خواص درمانی مفیدی
دارد و جلبک  Padina boergeseniiرا یک ماده غذایی سودمند ساخته است.
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