میزان اسیدهای چرب غیر اشباع در فیتوپالنکتون سواحل جنوبی دریای خزر(منظقه نوشهر)
آرزو نخشه* و رضوان موسوی ندوشن
گروه شیالت ،دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،تهران
تاریخ دریافت 5901/90/22 :تاریخ پذیرش5901/92/90 :
چکیده
در پژوهش حاضر تغییرات فصلی اسید های چرب در فیتوپالنکتون حوزه جنوبی دریای خزر در منطقه نوشهر مورد بحث
و بررسی قرار گرفته است .برای این منظور پروفایل و مقادیر اسیدهای چرب در دو فصل بهاار و تابتاتان در ساا 4931
ارزیابی شد .حدود  02لیتر آب در ساحل نوشهر در هر فصل با  9تکرار نمونه برداری و فیلتر گردید ،سپس پروفایل اساید
های چرب نمونه های فیتوپالنکتون فیلتر شده توسط دستگاه  GCاندازه گیری شد .نتایج مربوط به پرووفایل اسایدهای
چرب نشان داد که در فصل بهار و تابتتان درصد کلی اسید های چرب اشاباع ) (Saturated Fatty Acid , SFAباه
ترتیاا

 15/5درصااد و  90/9درصااد ،اسااید هااای چاارب غیاار اشااباع (Mono Unsaturated Fatty Acid

) 92/00,MUFAدرصاد و 93/93درصاد و اساید هاای چارب غیار اشاباع (Poly Unsaturated Fatty Acid ,
) 45/94PUFAدرصد و  47/73درصد بوده است .میزان  EPAیا ایکوزاپنتانویئک اساید انادازه گیاری شاده در فصال
تابتتان بیشتر بود با اینحا تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که ترکی

اسید های چرب در فصو بهار و تابتتان اختالف

معنا دار نداشتند .ولی بین اسایدهای چارب  Oleicacid ،Palmitic acidو) Docosahexaenoic(DHAدر دو فصال
بهار و تابتتان اختالف معنی دار بدست آمد ). (P>2/25
واژگان کلیدی :فیتوپالنکتون ،اسید های چرب غیر اشباع ،امگا  ،9دریای خزر
*نگارنده پاسخگوarezoo.nakhshe@gmail.com:
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مقدمه
فیتوپالنکتون به عنوان تولید گنندگان اولیه نقشش اساسشی در
زنجیره غذایی اکوسیستم های آبی ایفا می کننشد و بشه هشر دو
گروه تغییشرات بیییشی مطی شی و فرآینشد یشوتروفی حسشا
هسشتند Léveillé et al., 1997, Reuss & Poulsen.
) .)2002ساختار جمییشت و تشراکم آنهشا بشا تغییشرات درجشه
حرارت ،تابش خورشید ،میزان نوتریینت هشا و آلشودگی تغییشر
می کندLéveillé et al., 1997, Reuss & Poulsen. .
) .)2002امششروزه از ابالعششات در زمینششه ترکیششت جمییتششی و
فراوانی فیتوپالنکتون در ارزیابی های اکولوژیک ،درک سشاختار
و دینامیک اکوسیستم های آبی استفاده می ششود Léveillé
).)et al., 1997; Reuss & Poulsen, 2002
 (Poly Unsaturated Fatty Acid) PUFAیششا
اسیدهای چرب پلی -غیراشیاع توسط فیتوپالنکتون تولید مشی
شوند و برای زئوپالنکتون و ماهیان ضروری به شمار می رونشد،
زیرا بسیاری از موجودات جانوری قادر به ساخت این اسیدهای
چشششرب نیسشششتند .ترکیشششت و نسشششیت اسشششیدهای چشششرب در
فیتوپالنکتون تشاب ژنتیشک و تشا حشدودی وابسشته بشه ششرایط
Poly
اکولوژیک است و لذا قابلیت دستیابی بشه
 Unsaturated Fatty Acidیشا اسشیدهای
, PUFA
چرب پلی -غیراششیاع در زنجیشره غشذایی ارتیشات مسشتقیم بشا
سشاختار جمییشت فیتوپالنکتشون دارد Léveillé et al.,
) .)1997; Reuss & Poulsen, 2002در حال حاضشر بشه
کارگیری تکنیک های جدید مارکرهای بیوشیمیایی در ارزیابی
ترکیت جمییتی فیتوپالنکتونی در حال پیشرفت اسشت و مهشم
ترین مارکرهای کموتاکسونومیک ،رنگدانه هشای فتوسشنتزی و
اسیدهای چرب هستند)نصراله زاده ساروی.(5902 ،
اسششیدهای چششرب رشششته هششای میمششوز مسششتقیم از ترکییششات
هیدروکربن به صورت اشیاع و غیر اشیاع با یک عامل اسشید یشا
کربوکسیلیک در آخر رششته هسشتند زآزاد دمیرچشی)5900 ،.
این اسید های چرب دارای انشواع مختلشا اششیاع و غیراششیاع
زمنو _غیراشیاع یا )(Mono Unsaturated Fatty Acid
MUFAو پلشششی _غیراششششیاع یشششا PUFA (Poly
) Unsaturated Fatty Acidمی باشند .اسید های چشرب
ضروری امگا 9و امگا 1هم زیر مجموعه ای از اسید های چشرب
پلششی _غیراشششیاع هسششتند .همششه انششواع اسششیدهای چششرب در
فیتوپالنکتششون آب هششای شششیرین و دریششایی یافششت مششی شششوند
) .(Jagannathan, 2010جلیک هشای دریشایی مهشم تشرین
تولیدکنندگان زنجیره غذایی دریایی هستند و جزء مهم تشرین

عوامل سنتزکننده اسید های چرب غیراشیاع امگشا 9مطسشوب
می شوند .همه فیتوپالنکتون با مقادیر مختلا می توانند اسید
چرب غیراشیاع امگا 9تولید کنند). (Jagannathan, 2010
به منظور استفاده از اسید هشای چشرب بشرای تییشین غالییشت
فیتوپالنکتون اغلت اسید های چرب پلشی _غیراششیاع هشدایت
کننششده هسششتند و تغییششرات میششزان اسششید هششای چششرب پلششی
_غیراشیاع می توانند جمییت های فیتوپالنکتون را از یکدیگر
جدا و متمایز کنند و هم چنشین در ارزیشابی اکوسیسشتم هشا و
تییین ساختار جمییت فیتوپالنکتون نقشش دارنشد & (Sem
).Rushen, 2001
م الیات و تطقیقات گسترده ای خارج از ایران بر روی پروفایل
اسید های چرب فیتوپالنکتونی صشورت گرفتشه اسشت .ولشی در
ایشششران در ایشششن زمینشششه تطقیقشششی انجشششام نششششده اسشششت
)، Sem & Rushen, 2001; Jagannathan, 2010
Léveillé et al., 1997, Reuss & ،(Thomas, 1997
))Poulsen, 2002
دریای خزر بزرگتشرین پهنشه آبشی مطصشور در خششکی اسشت،
مساحت آن  975تا  691هزار کیلشومتر مربش اسشت و حشدود
 5999متر عمق دارد زافشار 500 .)5905 ،گونه فیتوپالنکتون
در دریای خزر وجود دارد که در  7شاخه قرار گرفته اند .مهشم
ترین آنها در فصل تابستان دیاتومه ها هستند و گروه غالشت را
در این فصل تشکیل می دهند و در فصل بهشار گشروه غالشت را
کلروفیت ها تشکیل می دهند زافشار .)5905 ،هشد از انجشام
تطقیق حاضر ،ارزیابی اسید های چرب در فیتوپالنکتشون هشای
حوزه جنوبی دریای خزر در من قه نوشهر و شناسایی پروفایشل
و مقادیر این اسید های چرب در دو فصل بهار و تابسشتان مشی
باشد.
مواد و روش ها
نمونه برداری تطقیق حاضر در حشوزه جنشوبی دریشای خشزر در
من قه نوشهر در دو فصل بهار و تابستان در سال  5906انجشام
گرفت .برای این منظور در هشر دو فصشل در من قشه ای دور از
ساحل به میزان  29لیتر آب س طی دریا جم آوری شد و تشا
زمششان رسششیدن بششه آزمایشششگاه در یخاششال نگهششداری شششد .در
آزمایشگاه آب نمونه برداری شده در ب شری هشای  5/1لیتشری
تقسشیم بنششدی ششد و بششا دسشتگاه فیلتششر کننشده آب زدسششتگاه
 )Milliporeبا استفاده از کاغذ صشافی چششمه  9/61میکشرو
متر فیلتر شده و درون فویل در دمای  -29درجه سانتی گشراد
برای استخراج روغن نگهداری گردید.
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آزمون شناسایی اسیدهای چرب
تییین ترکیت اسیدهای چرب توسشط دسشتگاه  GCزدسشتگاه
 GCبا مارک  younglinساخت کشره جنشوبی مشدل  1599و
سشتون  BPX70سششاخت ششرکت  )SGEانجشام گرفششت .بششه
منظور استخراج اسیدهای چرب از حشالل هشای تشری فلوریشد
بششورز )BF3و هگششزان اسششتفاده شششد و چربششی نمونششه هششا در
599درجه سانتی گراد به مدت 51دقیقه تشکیل پیوند استری
دادند .سپس متیالسیون روغن با اضافه کردن  2ق ره روغن با
 9میلی لیتر پتا الکلی  2مشوزر انجشام ششد و بشا اسشتفاده از
همزن  vortexبه مدت  5دقیقه ترکیت مخلوت شد .در ادامه
 1میلی لیتر هپتان نرمشال اضشافه ششد و  51ثانیشه بشا همشزن
 vortexمخلوت گردید .تزریشق از فشاز روئشی ز-nهپتشان) بشه
دستگاه  GCانجام گرفت .حجم تزریق به دسشتگاه 9/1 ،GC
مایکرولیتر و دمای اینجکتور 219درجه سانتی گراد بود .شیت
دمایی در آون با دمای ابتدایی  519درجه سانتی گراد و توقشا
 59دقیقه ای تنظیم شد ،سپس با شیت  1درجه سانتی گشراد
بر دقیقه به  509درجه سانتی گراد رسید ،توقشا در ایشن دمشا
 29دقیقه بود.
آنالیز آمار
تجزیه و تطلیل آماری بشرای بررسشی وجشود و یشا عشدم وجشود
اختال مینی دار در اسید هشای چشرب فیتوپالنکتشون دریشای

خزر زمنظقه نوشهر) در دو فصل بهار و تابسشتان بشا T- Test
در نرم افزار  SPSSزنسخه  )22انجام شد.
نتایج
اسایدهای چارب اشاباع (Saturated Fatty Acid ,
) SFAدر فیتوپالنکتون های دریای خزر(منطقه نوشهر)
براسا نتایج بدست آمده درصد های کلشی مقشدار اسشیدهای
چرب اشیاع شده در فیتوپالنکتون من قه نوشهر در فصل بهشار
با مقدار  16/1درصد بیشتر از فصل تابسشتان  5906بشا مقشدار
 92/9درصد بود.
اسیدهای چرب اشیاع شده ) (SFAعمدتا ششامل گشروه هشای
 C16:0و  C18:0می باشند و بیشترین مقدار به دست آمده
از اسیدهای چرب اشیاع در این دو گروه قرار دارنشد .بیششترین
درصد در فصل بهار مربوت بشه اسشیدهای  C18:0 ، C16:0و
 C14:0بوده است که به ترتیت دارای مقادیر  90/5درصشد،
50/11درصد و  1/19درصد می باشند .هم چنین اسشید هشایی
که بیشترین مقدار را در فصل تابستان داشتند ،شامل C18:0
C16:0 ،و  C14:0بودنشششد ،کشششه بشششه ترتیشششت در مقشششادیر
51/05درصششد 0/02 ،درصششد و  5/00درصششد دیششده شششده انششد.
بنابراین در فصل بهار بیششترین درصشد بشا Hexadecanioc
) acid(C16:0و در فصشششل تابسشششتان Octadecanioc
) acid(C18:0این ویژگی را دارا بوده است.

شکل -5اسیدهای چرب اشیاع ) (SFAاندازه گیری شده در فصول بهار و تابستان  –5906ساحل جنوبی دریای خزرزمنظقه نوشهر)
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اسید های چرب غیر اشاباع (Mono Unsaturated
) Fatty Acid , MUFAدر فیتوپالنکتااون دریااای
خزر(منطقه نوشهر)
اسیدهای چرب منو-غیر اشیاع ) (MUFAبرخی از اسیدهای
امگا 0-را دربر مشی گیرنشد و ششامل Erucic ، Oleic acid
 acidو  Nervonic acidمی باشند.
از میششان اسششیدهای چششرب شناسششایی شششده ،اسششید اولی ششک
) (C18:1cمهم ترین اسید چرب امگا ،0-درصد بازیی را در
مقایسه با سایر اسیدهای چرب در فیتوپالنکتشون دریشای خشزر

زمنظقه نوشهر) به خود اختصاص داده است .بیششترین درصشد
ها در فصل بهار مربوت به اسشیدهای  C18:1cو  ،C22:1بشه
ترتیت دارای مقادیر  50/29درصد و  1/07درصد بود ،در فصل
تابسششتان بششه همششین صششورت اسششیدهای چششرب  C22:1و
C18:1cبششا درصششد هششای  56/07و  52/690دارای بیشششترین
مقدار بودند .درصد هشای کلشی مقشدار اسشیدهای چشرب منشو-
غیراشیاع ) (MUFAدر فصل تابستان با مقدار  97/90درصد
بیشتر از فصل بهار با مقدار  99/22درصد اندازه گیری شد.

شکل -2اسیدهای چرب غیر اشیاع ) (MUFAاندازه گیری شده در بهار و تابستان –5906ساحل جنوبی دریای خزرزمنظقه نوشهر)
اسید های چارب غیار اشاباع (Poly Unsaturated
) Fatty Acid , PUFAدر فیتوپالنکتااون دریااای
خزر(منطقه نوشهر)

درصد کلی غلظت اسیدهای چرب پلی -غیراششیاع )(PUFA
در فصل تابستان با مقدار 51/17درصد بیشتر از فصل بهشار بشا
مقدار 51/95درصد اندازه گیری شد.

شکل  -9اسیدهای چرب غیر اشیاع ) (PUFAدر فصول بهار و تابستان  5906در زمنظقه نوشهر)
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اسید های چرب ضروری امگا 9-در فیتوپالنکتون دریای
خزر(منطقه نوشهر)
در بین اسید های چشرب غیراششیاع ضشروری امگشا 9-کشه در
شکل شماره ز )6آورده شده است ،مهم تشرین انشواع اسشیدهای
چششششرب امگششششا 9-شششششامل α-Linolenic acid :یششششا

) 9/0 ALA(C18:3cدرصشد و Eicosapentaenoic ، 9
 acidیشششا ) 1/59 EPA(C20:5درصشششد و  1/20درصشششد و
 Docosahexaenoic acidیشششا )1/95 DHA(C22:6
درصد و  1/5درصد زمیزان ها در فصشل بهشار و تابسشتان) مشی
باشند.

شکل  -6نمودار تلفیقی اسیدهای چرب غیر اشیاع ضروری امگا 9در فصول بهار و تابستان  5906در زمنظقه نوشهر)

اسیدهای چرب ضروری امگا 7-در فیتوپالنکتون دریای
خزر(منطقه نوشهر)
در بین اسید های چرب غیراشیاع ضروری امگا 1-که در شکل
ز )1آورده شده است ،مهم ترین انواع اسیدهای چشرب امگشا1-
عیارتنشد از 2/1 Linoleic acid(C18:2c) :درصشد و 2/16

درصشششد  0/36 Linoelaidic acid(C18:2t) ،درصشششد و
 5/20درصششد و ) 9 Arachidonic acid(C20:4و 9/21
درصد زمیزان هشا در فصشل بهشار و تابسشتان) مشی باششند ،کشه
همگی در روغن های گیاهی و جلیک یافت می شوند.

شکل  -1نمودار تلفیقی اسیدهای چرب غیر اشیاع ضروری امگا 1در فصول بهار و تابستان  5906در زمنظقه نوشهر)
براسا آزمشون آمشاری T-Testمقشدار  Pیشا  sig=0.649و
بزرگتر از  9/91مطاسیه شدو مشخص گردیشد اخشتال مینشی

داری میان پروفایشل کشل اسشید هشای چشرب دو فصشل بهشار و
تابستان وجود ندارد.
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بحث و نتیجه گیری
اسششید هششای چششرب غیششر اشششیاع  ، PUFAاسششیدهای چششرب
ضروری  EPAو  DHAرا شامل می ششوند .همشه ی جلیشک
های دریایی و فیتوپالنکتون ،منی مهم و اصشلی ایشن دسشته از
اسید های چرب مشی باششند )،(Sem & Rushen , 2001
چندین نوع جلیک وجود دارد که می توانند مقادیر بازی ایشن
اسید هشا را تولیشد کننشد ) .(Sem & Rushen, 2001ایشن
دسته از اسید های چرب در دیاتومه ها به میزان زیاد یافت می
شوند ،مقدار  EPAو  DHAدر رژیم غذایی با رششد و تکامشل
فیتوپالنکتشون ارتیشات مسششتقیم دارد (Sem & Rushen,
) .2001س ح اسید های چرب ضروری امگا 9-در جلیک مشی
تواند به بور قابل تشوجهی متغیشر باششد بشه بوریکشه حشداک ر
مطتوی  PUFAزامگشا )9-در دوره ی سشری رششد سشلولی و
مراحل شکوفندگی وجشود دارد).(Sem & Rushen, 2001
این نتایج بیانگر این است کشه در دسشتر بشودن اسشید هشای
چرب  PUFAزامگا )9-در شیکه مشواد غشذایی ،ممکشن اسشت
تنها وابسته به تولید خالص فیتوپالنکتون نیاشد ،بلکشه قابلیشت
انتقال به س وح تغذیه ای بازتر ممکن اسشت متشاثر از رقابشت
غذایی زمواد مغذی) میان گروه های فیتوپالنکتون باشد .انتقال
مقادیر بازی  EPAو  DHAبا رششد سشری و افشزایش تشوده
زنده ریزجلیک ها در مطیط به دسشت مشی آیشد .تولیشد بشازی
میزان  DHAمی تواند به دلیل نسشیت رششد بشاز و از بریشق
کنترل مواد غذایی و برخی از فاکتور های مطی شی هشم چشون
غلظت اکسیژن و دما به دست آید .تطقیقات نششان داده اسشت
س وح اندک  EPAبه علت عشدم فیالیشت آنشزیم هشای سشنتز
 EPAدر شششرایط دمششایی فصششلی و نامناسششت ر .مششی دهششد.
)(Jagannathan., 2010
بر اسا مقادیر اسید های چرب اشیاع ) (SFAبدسشت آمشده
در تطقیق حاضشر ،درصشد کشل اسشید هشای چشرب اششیاع در
فیتوپالنکتون دریای خزر در فصل بهار  16/1درصد بشوده و در
فصل تابستان  92/9درصد می باششد .هشم چنشین در تطقیشق
(1969) Lewisدر دریای  chukchiدرصد کل اسشید هشای
چرب اشیاع در فصل بهار  16/6درصد و در تطقیشق) (Sem,
 2001در ترکیه در تابستان 61/91درصد انشدازه گیشری ششده
است .در میان اسیدهای چرب اشیاع ،اسیدهای چشرب  56:9و
 51:9اجزای اصلی مخزن اسیدهای چرب زمیشزان درصدششان
در باز ذکر شده است) در تمام گشروه هشای فیتوپالنکتشونی بشه
شمار می روند .همانشین در تطقیقشی کشه توسشط & (Sem
) Rushen, 2001بششر روی فیتوپالنکتشششون  Chlorellaو

 Spirulinaو  Rhodomonasدر ترکیشششه انجشششام گرفشششت،
دریافتند از آنجا که این دسشته ) (C18:0,C16:0,C14:0از
اسیدهای چرب اشیاع عمدتا در جلیک های سشیز و سشیزآبی و
کریپتوفیت ها یافت می شوند ،بنابراین باز بودن این مقشادیر از
اسید های چرب می تواند به دلیل تراکم بازی این جلیک ها و
شکوفایی در فصل بهار باشد .دلیل باز بودن میزان اسید هشای
چرب اشیاع ) (SFAدر فصل بهار نسیت به فصشل تابسشتان را
اینگونه می توان تطلیل کرد که در دریای خزر ،در فصشل بهشار
گونه های غالت فیتوپالنکتونی کلروفیت ها ،کریپتوفیشت هشا و
دینوفالژله ها هستند .ایشن گشروه بیششترین تجمش را در ایشن
فصل داشته زرحیمی بشر )Ganjani, 2010 ،5909 ،و باعث
باز بردن درصدی از برخی اسشید هشای چشرب در گشروه اسشید
های چشرب اششیاع مشی ششوند .هشم چنشین اسشیدهای چشرب
 C16:0و C18:0عمشدتا در پروفایشل اسشیدهای چشرب تمششام
فیتوپالنکتون هشای مشورد م الیشه در دنیشا غالشت بشوده اسشت
زرحیمی بشر.)Ganjani 2010 ،5909 ،
در خصوص اسید های چشرب منشو -غیشر اششیاع ،درصشد کشل
 MUFAدر فیتوپالنکتشششون دریشششای خشششزر در فصشششل بهشششار
99/22درصد و در فصل تابستان  97/90درصد بوده اسشت .در
تطقیق  (1969) Lewisدر دریای  Chukchiمیشزان اسشید
های چرب منو -غیر اششیاع در فصشل بهشار  92/9درصشد و در
تطقیق  (2001)Semدر ترکیه در فصل تابستان91/1درصشد
ارزیابی شده است.
در فیتوپالنکتون دریای خزر مقدار اسید چرب غیر اشیاع غالت
در گروه  ،MUFAاسشید اولی شک)(C18:1cدر فصشل بهشار
 0/2درصد و در فصل تابستان  7/6درصد اندازه گیری ششد .در
تطقیشق  (2001)Semدر ترکیشه در فصشل تابسشتان مقشدار
اولی ک اسید  1/29درصد و در فصل بهار در تطقیشق Lewis
)(1969در دریای  1/02 ،Chukchiدرصد اندازه گیری شده
است.
در تطقیق دیگری در آب های ساحلی  Greenlandمششخص
گردید اسید چرب ) 18:1(n9شاخص احتمشالی بشرای گونشه
های با سایز کوچک تر از  Haptophytaمی باشد کشه اغلشت
در بهار شکوفا می ششوند .فیتوپالنکتشون  Haptophyteیشک
گروه با گونه هایی هتروژن را تشکیل می دهنشد کشه برخشی از
آنها غنی از اسیدهای چرب C16و برخشی غنشی از  C18مشی
باشششند) .(Thomas,1997الیتششه ایششن اسششید چششرب شششاخص
فیتوپالنکتششون  Dinonphytaو  Cryptophytaنیششز مششی
باششد) .(Reuss & Poulden, 2002در دریشای ترکیشه در
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فصل تابستان گونه ی غالت فیتوپالنکتون را دیاتومه ها زنظیشر
 )Cymbellaتشکیل مشی دهنشد ) .(Sem, 2001بنشابراین
علت افزایش مقدار اسید های چرب غیشر اششیاع  ،MUFAدر
فصل تابستان نسیت به فصشل بهشار ششکوفایی دیاتومشه هشایی
مانند  Cymbellaذکر گردیده است.
ترکیت اسید های چرب  MUFAبیشتر تطشت تشاثیر فشاکتور
هایی مانند مقدار نور ،مرحله رشد و غالییت دیاتومشه هشا قشرار
دارد .لذا در دریای خزر افزایش میزان اسشید هشای چشرب منشو
غیر اشیاع در فصل تابستان نسیت به فصل بهشار مشی توانشد بشا
افششزایش تششراکم دیاتومششه هششا از جملششه گونششه هششای مختلششا
 Thalassiosiraو  Chaetocerosباششششدزرحیمی بششششر،
.)5909
اسید های چرب غیر اشیاع  PUFAدر فیتوپالنکتون منظقشه
نوشهر ،درصد کل این گروه در فصل بهشار  51/95درصشد و در
فصششل تابسششتان 51/17درصششد مششی باشششد .در تطقیششق Sem
) (2001در ترکیه در فصل بهار درصد کل این گشروه از اسشید
هشای چشرب59/22درصشد و در تطقیشق  (1969)Lewisدر
دریای  Chukchiدر فصل تابستان 50/5درصد بوده است .در
کل در هر دو گروه اسید های چرب غیشر اششیاع (MUFA ,
) ،PUFAمقدار اسیدها در فصل تابستان بیشتر از فصل بهشار
تییین شده است .مهشم تشرین اسشید هشای چشرب غیشر اششیاع
 ،PUFAبششه عنششوان اسششیدهای چششرب ضششروریEPA ،
)(Eicosapentanoicو DHA (Docosahexawnoic
) acidمی باشند.
تطقیقات بر روی آب های ساحلی  Greenlandنشان داد که
مقادیر بازی اسید چرب ) EPA(C20:5شاخص دیاتومه هشا
بوده ،اگر چه به میزان کمتر در دینوفالژله ها نیز وجود دارد .از
سشششوی دیگشششر Leveilleو همکشششاران ز )5007و  Parrishو
همکشششاران ز )5001نششششان دادنشششد کشششه اسشششید چشششرب
) DHA(C22:6شاخص کلیه تاژکداران و دینوفالژله ها بوده
و این اسید چرب در دیاتومه ها اصال وجود ندارد و یا میزان آن

ناچیز است و لذا باز بودن میزان ) DHA(C22:6در هشر دو
فصل در آب های ساحلی دریای خزر منیکس کننده شکوفایی
تابسشششتانه دیاتومشششه هشششا در جمییشششت بشششوده و بشششاز بشششودن
) EPA(C20:5در هششر دو فصششل نشششان دهنششده پششراکنش
یکنواخت تاژکداران و دینوفالژله ها در هر دو فصشل بشوده ،بشا
تطقیقات  Ganjianو همکاران ز )2959م ابقشت نششان مشی
دهد .همانین افشزایش در میشزان اسشیدهای چشرب  C18در
فیتوپالنکتون هشای دریشای خشزر مششاهده ششد و ایشن امشر در
تطقیقششششات  Kattnerو همکششششارانز Skerret ,)1983و
همکشارانز Napolitano ,)1995و همکشارانز )1997نیشز
مشاهده شده است .در واق اسیدهای چرب C18اجزای اصلی
در میان کل اسیدهای چرب در تاژکداران هستند.
در تطقیق انجام گرفتشه توسشط (2010) Jagannathan.در
رودخانه  Koovamو دریاچشه  Porurبشر روی Cymbella
به ایشن نتشایج رسشیدند کشه در  Cymbella cistulaمقشدار
 7/67 ،DHAدرصد و مقدار  9/20 ،EPAدرصد بوده است و
غالییت  Cymbella cistulaنششانگر مقشادیر بشازی DHA
نسیت به  EPAدر رودخانه  Koovamبوده است.
بسیاری از میکرو جلیک های دریایی به عنوان تولیدکننشدگان
اولیه و تولیدکنندگان مهم و اساسی در زنجیره غذایی ،غنشی از
 EPAو  DHAبششوده و نمایششانگر یششک منی ش امیششد بخششش از
اسیدهای چرب امگا 9-می باشند .عالوه بر دیاتومه هشا جلیشک
های بسیار ریز هتروتروفیک نیز برای تولید این نوع اسشیدهای
چرب ،به ویژه  ، DHAاستفاده ششده انشد .بشا ایشن وجشود بشه
عنششوان تولیششد کننششده هششای مهششم  PUFAsاسششتفاده از ایششن
ریزجلیک ها برای تولید مقادیر بسیار بازی اسشیدهای چشرب
امگا ،9-توجه و عالقه بسیاری را به خود جلت کشرده اسشت .در
نهایت آب های با ترکیت متیادل جمییت فیتوپالنکنشونی و در
شرایط اکولوژیک مناست می تواند اسیدهای چرب ضروری به
ویژه  EPAو  DHAرا به زئوپالنکتون ،کفزیان و ماهیشان و
در نهایت انسان انتقال دهد.
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Fatty Acid Profile in the Phytoplankton of the South Coast of the Caspian Sea
(Noshahr Reign)
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North Branch

Abstract
Fatty acids profile of phytoplankton was studied in the spring and summer in the Caspian Sea
in 1394, in order to evaluate seasonal changes. Sampling was performed in three repetitions,
for each season (noshahr area). The volume of water that filtered by filtration device was
about 25 liters. The profile of fatty acids for samples were obtained by GC/mass. The results
that were related to the profile of fatty acids in the spring and summer showed that the
overall percentage of saturated fatty acids (SFA) were %54.5 and %32.3, respectively. Mono
unsaturated fatty acids (MUFA) were %30.22 and %37.39 and poly unsaturated fatty acids
(PUFA) were %15.31 and %16.67, respectively. It was observed that SFA in the spring,
MUFA and PUFA in the summer showed high levels. Some of the essential fatty acids such as
Omega-3 (EPA and DHA) that play a main role in the food chain and human health increased
in the summer. Statistical analysis suggested that there was no significant difference between
spring and summer for total fatty acid groups, but some important fatty acids, such as
Palmitic acid, Oleic acid and DHA, showed significant difference between two seasons.
Keywords: Phytoplankton, Poly unsaturated fatty acid, Omega 3, Caspian Sea
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