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چکیده
تحقیقایندر.باشندمیماکروسکوپیيهاجلبکدرمطالعهموردمباحثمهمترینازبهداشتیوداروییغذایی،هاي ویژگی

Ulvaسبزماکروسکوپیيهاجلبکازمهمگونهدوشیمیاییوی فیزیکوصیاتخصوغذاییهايترکیب intestinalisوUlva linza

گونهگردید.انجامتغییراتکمیبامرجعهايروشبراساسآنالیزهاکلیه.بررسی شدخلیج فارسسواحلازشدهآوريجمع
U. intestinalisگونهبهنسبترا)%79/15(باالتريپروتئینمحتوايU. linza)90/9%(گونهکهدرحالی،دادنشانU. linzaداراي

بهنسبت)mgQE/g70/11(فالونوئیدو)mgGA/g16/2(فنول%)،66/26(خاکستر%)،34/2(لیپیديهايترکیبي ازباالترمیزان
.Uگونه intestinalis(فنول،%)55/22(خاکستر)،%98/1(لیپیدمحتوايباmgGA/g02/1(فالونوئیدو)mgQE/g20/8(.دوبود
خصوصیاتبررسیدر.)P<0.05(دادندنشانرايدارمعنیاختالفلیپیديمحتوايبجزشدهسنجیدهيهاترکیبلحاظازگونه
.Uگونههانمونهشیمیاییوی فیزیک intestinalisآبنگهداريظرفیتبا)g/g5/17،(آبجذب)mL/g5/9(روغننگهداريو

)g/g5/5(گونهبهنسبتراباالتريمقادیرU. linzaآبنگهداريظرفیتبا)g/g5/8،(آبجذب)mL/g7/5(روغننگهداريو
)g/g6/2(بودنديدارمعنیآمارياختالفدارايشدهسنجیدهویژگیسههردرگونهدوهرداد.نشان)P<0.05(.نشانتحقیقاین

انسانخوراکیمستقیممصرفبرايارزشمنديگیاهیمنابعباالنییپروتئيامحتوبودنداراباشدهمطالعهجلبکگونهدوکهداد
درغذاییارزشوساختاربهبودبرايهاافزودنیعنوانبهفردبهمنحصرشیمیاییوی فیزیکخصوصیاتدلیلبههمچنین،بوده

.باشندمیکاربرددارايغذاییصنایعمحصوالت

Ulvaسبز،ماکروسکوپیجلبککلیدي:هايواژه intestinalis،Ulva linza،فارسخلیج.

مقدمه
گفتهدریاییيهاجلبکبهماکروسکوپیيهاجلبک

هستند.ندیدقابلغیرمسلحچشمباراحتیبهکهشوندمی

شناساییماکروسکوپیجلبکگونه8000حدوددرتاکنون
گستردهm270عمقتاوسواحلامتداددرکهاستشده
,Luning(اندشده سرشارعلتبهآنهاازبسیاريکه)1990
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باالییغذاییارزشدارايمتنوعهايترکیبازبودن
هايترکیبازبودنغنیعلتبهدریاییيهاجلبک.باشندمی

ازجهانکشورهايازبسیاريدرنیاز،موردوضروري
طوري به،گیرندمیقراراستفادهموردتاکنوندورهاي گذشته

سوپچاي،ها،نوشیدنیپنیر،مربا،هايترکیبدرژاپندرکه
مهممنابععنوانبهغربیکشورهايدرودارندکاربرد...و

وغذاییصنایعنیازموردزیستیساکاریدهايپلیاستحصال
Elleuch(گیرندمیقراراستفادهموردداروسازي et al.,

پرومتغیرشدت بهشرایطدررشدعلتبههاجلبک).2011
مسیرهايدارايدریامديوجزرهاي محیطبرحاکماسترس

ايویژهثانویههايمتابولیتتولیدبراياختصاصیبیوشیمیایی
نداردوجودجاندارانسایردرتواناییاینکههستند

)Dawczynski et al., دلیلبهدریاییگیاهاناین.)2007
گستردهخواصرايداثانویههايمتابولیتاینسنتز

دارربرخوايویژهاهمیتازدلیلهمینبهوبودهبیولوژیکی
ازتوجهیقابلمقادیربودندارادلیلبهنینهمچ.باشندمی

ومعدنیمواد،هاویتامین،هاپروتئینچرب،اسیدهاي
ذاییغموادازبسیارياصلیمادهعنوانبهيفیبرهايترکیب
Cardozo(هستند استفادهقابلحیوانیوانسانی et al.,

يهاجلبکدرطبیعیترکیب2400ازبیشتاکنون.)2007
پزشکی،هايزمینهدرکهاندشدهشناساییماکروسکوپی

يهاجلبکاند.شدهتجاريصنعتیوغذاییداروسازي،
دستهسهبهفتوسنتزيهايرنگیزهنوعبراساسماکروسکوپی

قرمز)،Chlorophyta(سبزماکروسکوپیيهاجلبک
)Rhodophyta(ايقهوهو)Phaeophyta(شوندمیتقسیم.

داشتنباایرانجنوبدرعماندریايوفارسخلیجسواحل
ازجملهفراوانهايجزیرهوايماسهوايصخرهسواحل
يهاجلبکمتنوعيهاگونهازغنیساحلیمناطق

جلبکیگونه250ازبیشتاکنونکهاستماکروسکوپی
استشدهشناساییمناطقایندررفولوژیکیومصورتبه
Sohrabipour؛1389،روحانیوقرنجیک( & Rabiei,

1999, 2007, Sohrabipour؛ 2008 et al., با وجود .)2004
خلیج دریاییهايآبدرموجودجلبکیرذخایبااليارزش
ازبرداريبهرهبهچندانیتوجهسفانهمتأعماندریايوفارس

منابعاینغذاییهايترکیببررسیبنابرایناست،نشدهآنها
اینازبرداريبهرهبراييمؤثرگامدتوانمیارزشمندطبیعی

متعلقجلبکیيهاگونه.باشدصنایعدردریاییزیستیریذخا
دررایجسبزیکماکروسکوپيهاگونهازجملهUlvaجنسبه

مختلفیي هاگونهسالفصولبهبا توجه کههستندمناطقاین
وسنگیمناطقدرویژه بهساحلیمناطقدرجنسایناز

درموجودمستحکممصنوعیبسترهايرويبریاوايصخره
ازگونه9حدود.باشندمیدسترسقابلمديوجزرمناطق

گزارشعماندریايوخلیج فارسسواحلدرجنساین
Sohrabipour؛ 1389،روحانیو(قرنجیکاستشده &

Rabiei, وشیمیاییهايترکیبتحقیقایندر.)2007,1999
سبزجلبکیگونهدوفیزیولوژیکیخصوصیات

U. intestinalisوU. linzaاستگرفتهقراربررسیمورد.

هاروشومواد
هانمونهسازيآمادهوآوريجمع

.Uجلبکیگونهدو intestinalisوU. linzaترتیببه
درهرمزگاناستاندربندرعباسوبندرلنگهسواحلاز

شدند.منتقلآزمایشگاهبهوآوريجمع1393سالزمستان
دریاشدهاستریلوفیلترآبدراابتدآزمایشگاهدرهانمونه
وشستهخوبیبهماسهوشنذراتوهافیتاپیحذفبراي

وشدهدادهشستشونیزاستریلمقطرآبدرسریعاًنهایتدر
دادهقرارoC30دمايدردارفنآوندرشدنخشکبراي 
دربعديآنالیزهايبرايشدهخشکيهانمونه.شدند

ذکرقابل.گرفتندقرار)oC25(اتاقدمايدردسیکاتور
Lawson(شناساییکلیدبراساسهانمونهکه است & John,

استانطبیعیمنابعوکشاورزيتحقیقاتمرکزدر)1987
شدند.شناساییبندرعباسوهرمزگان

شیمیاییهايترکیبآنالیز
پروتئینسنجش

جلبکگونهدوکلپروتئینمیزانتعیینبراي 
U. intestinalisوU. linza،پودربهشدهخشکيهانمونه

)1951(همکارانوLowryروشبراساسوشدهتبدیل
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سرممنظوربدین،گردیدتعیینآنهاپروتئینمیزانبررسی
هانمونهباهمراهاستانداردعنوانبهگاويآلبومین

میزاننهایتدروگرفتقرارآنالیزمورد)گرممیلی250(
.شدبیانخشکوزندرصدبرحسبنمونههرکلپروتئین

چربیسنجش
DyerوBlighروشبراساسلیپیديکلمحتواي

خالصه،طوربه. گردیدبررسیتغییراتکمیبا)1959(
همراهبهشدهپودروخشکجلبکهرازگرممیلی250

دمايدرماريبندر)v/v1:2(متانولکلروفرم:محلول
یکگذشتازپسوهشددادهحرارتگرادسانتیدرجه60

مخلوطازلیپیديفازمخلوطکردنسانتریفیوژباساعت
براي.شدمنتقلجدیدتیوببهروییفازوشدهجداسازي
مرتبهدومراحلاین،ماندهباقیبافتازلیپیدبهترجداسازي

بانمونههرازشدهجداروییفازهاينهایتدر.شدکرارت
جداسازيبرايوشستشومقطرآبتوسطومخلوطهم

آرامیبهشدهایجادزیرینفازبعدوهشدسانترفیوژفازها
کلچربیمیزانپایاندر.گردیدتغلیظروتاريتوسطوجدا
.شدمحاسبهخشکوزندرصدحسببرنمونههر

خاکسترسنجش
،جلبکینمونهدوخاکسترمیزانبراي بررسی 

مدتبهشدهپودروخشکجلبکهرازگرممیلی500
داده قرارگرادسانتیدرجه500دمايباکورهدرساعت6

وزندرصدحسببرهانمونهخاکسترمیزانبعدوشده
.شدمحاسبهخشک

فالونوئیدوفنول
،جلبکيهانمونهفالونوئیدوفنولمیزانسنجشبراي

منظوربدینکهگردیدتهیههانمونهازمتانولیعصارهابتدا
%80متانولباهمراهجلبکیشدهپودروخشکيهانمونه

گرادسانتیدرجه50دمايباماريبندرساعت2مدتبه
تهیهعصارهساعت2گذشتازپس.ندشددادهحرارت

مشخصیحجمبه%80ولنامتابوفیلترصافیکاغذباشده
.رسید

واکنشگرتوسطهاعصارهکلفنولمیزان
همکارانوAntolovichروشبراساسویسیکالت-فولین

ازµL20بهروشاینبراساسشد.گیرياندازه)2000(
واکنشگرازµL100مقدارجلبکمتانولیعصاره
و)1:10(نسبتبهآبباشدهرقیقویسیکالت-فولین

Na2CO3میزانبه%7غلظتباµL80ازپسوشدضافها
میزانتاریکی،شرایطدراتاقدمايدرنگهداريدقیقه90

دستگاهتوسطnm765موجطولدرهانمونهجذب
عنوانبهاسیدگالیکشد.گیرياندازهاسپکتروفتومتر

کلمقدارنهایتدروهشدگرفتهنظردراستاندارد
اسیدگالیکگرممیلیبرحسبهاعصارهفنولیهايترکیب

)GAE(گردیدبیانخشکمادهگرمبر.
روشازفالونوئیديهايترکیبسنجشبراي

Chang(شداستفادهکلریدآلومینیومسنجیرنگ et al.,

هاي نمونهمتانولیعصارهازµL20منظوراینبراي.)2002
استاتپتاسیمµL20%،10کلریدآلومینیومµL20باجلبکی

M1وµL180دردقیقه30وشدندمخلوطمقطرآب
میزاندقیقه،30گذشتازپسگرفتند.قراراتاقدماي
شد.گیرياندازهnm415موجطولدرهامحلولجذب
مقدارگردید.رسمکوئرستینبراساسکالیبراسیونمنحنی

گرممیلیحسببرهاعصارهفالونوئیديکلمحتواي
.شدبیانخشکمادهگرمبر)QE(کوئرستین

شیمیاییوی فیزیکخواصآنالیز
Swelling(آبجذبظرفیت Capacity; SWC(

مطالعهمورديهانمونهدر(تورم)آبجذبمیزان
کمیبا)Marchessault)1972وKuniakروشبراساس
نمونههرازmg200منظوربدین.گردیدبررسیتغییرات
مدتبهوشده مخلوطخوبیبهمقطرآبml20باجلبکی

اینازپسقرارگرفتند.)oC25(اتاقدمايدرساعت24
براساسوگیرياندازههانمونهآبجذبمیزانمدت
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نمونهخشکوزنگرمتوسطشدهنگهداريآبلیترمیلی
.شدندمحاسبه

Water(آبنگهداريظرفیت Holding Capacity; WHC(
گونهدوتوسطآبنگهداريظرفیتگیري براي اندازه

پودرخشکنمونهازmg200بهمقطرآبml20،جلبکی
مدتبهمخلوطاینوشدفزودهاجلبکیي هاگونهشده
طورهبشیکررويبر)oC24(اتاقدمايدرساعت24
کردنسانتریفیوژبامدتاینازپسوشدهدادهتکانمیئدا

آبوزنگرمبراساسهانمونهآبنگهداريظرفیت
.گردیدبیاننمونهخشکوزنگرمتوسطشدهنگهداري

Oil(روغننگهداريظرفیت Holding Capacity; OHC(
جلبکیيهانمونهتوسطروغننگهداريظرفیتبررسی

)Neaukom)1986وCaprez-Amadoروشبراساس
g5/10درجلبکینمونههرازg3منظوربدینشد.انجام

،گرفتقراراتاقدمايدردقیقه30مدتبهذرتروغن
وفیوژیسانترg2500بادقیقه30مدتبههانمونهسپس
ظرفیتوشدگیرياندازهفیوژیسانترازپساضافیروغن

درشدهنگهداريروغنگرمبراساسنمونهروغننگهداري
.گردیدبیاننمونهخشکوزنگرم

آماريتحلیلوتجزیه
نتایجوگردیدانجامتکرارسهباآنالیزهاتمامی

.شدبیانمعیارانحرافتکرارهامیانگینصورتبه

هادادهواریانستجزیهآزمونبراساسهادادهتمامیمیانگین
)ANOVA(چندآزمونبراساسهامیانگینوشدهانجام

قرارمقایسهموردP<0.05احتمالسطحدردانکنايدامنه
18SPSS)SPSSافزارنرمتوسطآنالیزهاکلیه.گرفتند Inc.,

Chicago(استشدهانجام.

نتایج
خاکستروپروتئینلیپید،محتوايشیمیاییآنالیزنتایج

.Uسبزجلبکگونهدو linzaوU. intestinalisبرحسب
میزاناست.شدهدادهنشان1جدولدرخشکوزندرصد

.Uگونهدرپروتئین intestinalis13/0079/15%و
U. linza07/090/9%زدهتخمینخشکوزنحسببر

،)P>05/0(دادندنشانرايدارمعنیاختالفکهشد
.Uدرموجودپروتئینطوري کهبه intestinalisًبیشتقریبا
.Uدرآنمیزانبرابر5/1از linzaشدبرآورد.

میزاناستشدهدادهنشان1جدولدرکههمانطور
.Uگونهدرخاکستر linza18/066/26%گونهو

U. intestinalis28/055/22%شاملراآنهاخشکوزن
.Uگونهدرکهشدمی intestinalisکمتريدارمعنیطوربه
.Uگونهاز linza05/0(شد تعیین<P(.

.Uگونهدرچربیمیزان linza،10/034/2%درو
U. intestinalis،08/098/1%باکهبودهخشکوزن

.Uگونهدرچربیمیزانبیشترمقدار%36وجود linza

.Uگونهبهنسبت intestinalisلحاظازتفاوتمقداراین
نداد.نشانآماري

.Uسبزماکروسکوپیجلبکگونهدوشیمیاییآنالیز-1جدول linzaوU. intestinalisخشکوزندرصدبراساس
خاکستر

)%DW.(
چربی

)%DW.(
پروتئین

)%DW.( جلبکیگونه

*18/066/26 10/034/2 07/090/9 U. linza

28/055/22 08/098/1 *13/079/15 U. intestinalis

).P<0.05(استستونیکداخلهايدادهبیندارمعنیاختالفدهندهنشان:*).=3n(اندشدهبیانمعیارانحرافمیانگینصورتبههاداده
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دومتانولیعصارهفالونوئیديوفنولیهايترکیبمیزان
2جدولدرمطالعهموردسبزماکروسکوپیجلبکگونه
.Uفنولیهايترکیبمحتواياست.آمده linza،
12/016/2وU. intestinalis،1/002/1برحسب

mg GAE/gدرکهشدگیرياندازهجلبکخشکوزن

دادند.نشانرايدارمعنیاختالف%95احتمالسطح
.Uفالونوئیديهايترکیبمحتواي linza،09/070/11

)mg QE/g(وU. intestinalis،08/020/8)mg QE/g(
رايدارمعنیاختالف%5سطحدرکهبودهخشکوزن
.)P>05/0(دادندنشان

خشک)وزنگرمبرکوئرستینگرممیلی(فالونوئیديوخشک)وزنگرمبراسیدگالیکگرممیلی(فنولیهايترکیبآنالیز-2جدول
.Uسبزجلبکگونهدو linzaوU. intestinalis

فالونوئید
)mg QE/g(

فنول
)mg GAE/g( جلبکیگونه

*09/070/11 *12/016/2 U. linza

08/02/8 1/002/1 U. intestinalis

.)P<0.05(استستونهرداخلهايدادهبیندارمعنیاختالفدهندهنشان:*).=3n(نداشدهبیانمعیارانحرافمیانگینصورتبههاداده

شیمیاییوی فیزیکخصوصیات
شیمیایی،وی فیزیکخصوصیاتبررسینتایج
نگهداريو)SWC(آبجذب)،WHC(آبنگهداري

دربررسیموردجلبکیگونهدو)،OHC(روغن
هگونآبجذبظرفیتاست.شدهدادهنشان3جدول

U. linza،)mL/g DW.(12/07/5وU. intestinalis،
)mL/g DW.(16/05/9همچنین،شدگیرياندازه

.Uگونهدرآبنگهداريظرفیت intestinalis،

)g/g DW. (13/05/17وU. linza،10/07/8
)g/g DW.(جلبککه دادندنشاننتایجشد.زدهتخمین

.Uسبز intestinalisشدهگیرياندازهخصوصیتدوهردر
بهنسبتباالتريیزانمداراي)P<0.05(يدارمعنیطوربه

.Uگونه linzaنمونهدرروغننگهداريظرفیت.باشدمی
U. intestinalis)g/g DW.10/05/5(يدارمعنیطوربه

)P<0.05(گونهبرابردوتقریباًوبودهبیشترU. linza

)g/g DW.09/06/2(شد.گیرياندازه

.Uسبزجلبکگونهدوشیمیاییوی فیزیکخصوصیات-3جدول linzaوU. intestinalis

روغننگهداري
OHC)g /g DW.(

آبنگهداري
WHC)g/g DW.(

آبجذب
SWC)mL/g DW.( جلبکیگونه

09/06/2 10/07/8 12/07/5 U. linza

*10/05/5 *13/05/17 *16/05/9 U. intestinalis

).P<0.05(استستونیکداخلهايدادهبیندارمعنیاختالفدهندهنشان:*).=3n(استشدهبیانمعیارانحرافمیانگینصورتبههاداده

بحث
موردي هاگونهکهدادنشانمطالعهاینازحاصلنتایج

سواحلازعمدتاًکهفارسخلیجسواحلدرموجودبررسی
قابلمقادیردارايبودندشدهآوريجمعهرمزگاناستان

مختلفهاي متابولیتنیزوبیوشیمیاییهايترکیبازتوجهی
دتوانمیهاترکیباینمیزانتعیینکهآنجاییاز.باشندمی

ایننتایجمقایسهکند آشکارراهاگونهاینکاربرديارزش
هاگونهاینرويبرشده انجامتحقیقاتومطالعاتباتحقیق
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دیگرکشورهايومناطقسایردرکهمشابهي هاگونهیاو
اینازبرداريبهرهدرراتريروشناندازچشمانجام شده

کرد.خواهدترسیمگیاهان
.Uگونهدوپروتئینمیزان intestinalis)79/15(%و
U. linza)90/9(%مطالعاتنتایجباتقریباًمطالعهایندر

.Uگونهپروتئیندرصدکهمحققان قبلی rigidaسواحلاز
کهدیگريمطالعاتوکرده گزارش%64/6راپاکستان

%10- 29بینراUlvaمختلفيهاگونهپروتئینمیزان
,Fleurence(اندکردهگزارش Ortiz؛ 1999 et al., 2006(

درموجودکلپروتئینمیزانباشد.میمشابه
U. intestinalisًيهاگونهپروتئینباتقریبا

)5/19-4/16(%U. intestinalis6/14-1/16(و(%
U. pertusaتایلندسواحلاز)Benjama & Masniyom,

.Uنیزو)2011 intestinalis)4/16(%هندسواحلاز
)Manivannan et al., مشابهتاینباشد.میمنطبق)2008

مناطقاقلیمیعواملازناشیايگونهمشابهتازجداي
مطالعاتاینبیشتر طوري کهبه،باشدمینیزبررسیمورد

نواحیساحلیمناطقدرایرانجنوبساحلینواحیهمانند
پروتئینکهحالیستدراین.استانجام شدهگرمسیري

پروتئینمحتوايبهنسبتمطالعهاین گونهدودرموجود
.Uگونهمانند سبزجلبکیيهاگونهبرخی reticulate

پروتئینمحتوايبهنسبتبعکسورکمتحتوايم)06/21%(
.Uمانندالواجنسيهاگونهبرخی lactuca)06/7(%
Sánchez-Machado(ددادننشانراباالتريمیزان et al.,

Ratana-arporn؛ 2004 & Chirapart, اینکه)2006
هايویژگیزنیوگونهنوعدرتفاوتعلتبههاتفاوت

.Uمانند هاییگونه.استانتظارقابلهاگونهاینزیستگاهی

rigidaوU. lactucaرشد ايرهصخوسنگیبسترهايدر
.Uمانند ییهاگونهکهحالیدرکرده، intestinalisوU.

linzaمناطقنزدیکیدرعمدتاًکهايماسهبسترهايدر
خانگیهايپسابنفوذودارندخوبیرشد هستندمسکونی

رفتنباالنتیجهدروهانوترینتانمیزرفتن باالموجب
.شودمیگیاهاناینپیکرهدرپروتئینیهايترکیبمیزان
يامحتودرسزاییبهثیرأتنیزحاکممحیطیشرایطالبته

يهاگونهدرازتههايترکیبویژه بهییبیوشیمیاهايترکیب
زماندرکه دماکاهشاز جمله.دارندالواجنسمختلف

.Uگونهدرنیتروژنيامحتوافزایشموجبجزر lactuca

یکدرحتیکهاستایندهنده نشانموضوعاین،گرددمی
يامحتوگونه،ازبردارينمونهمحلیکدروگونه

تغییراتوروزساعاتبهبا توجه حتیگونهایییبیوشیم
مدوجزرعاملباآنهمزمانیودمامانند محیطیعوامل

باشد.میمتفاوت،استنجومیعواملازثرأمتکه
غیرمستقیمتخمین،گیاهاندرخاکسترسنجشازهدف

دودرشدهسنجیدهخاکستریزانماست.معدنیهايترکیب
.Uمطالعهموردسبزماکروسکوپیجلبکگونه linza،

.Uو%)66/26( intestinalis،)55/22(%محدودهدر
درکه%)8-40(جلبکیمختلفيهاگونهخاکسترمیزان

McDermid(گیردمیقراراست،شدهگزارشقبلیطالعاتم

& Stuercke, گونهدرموجودخاکسترمیزان.)2003
U. intestinalis،55/22%وU. linza،66/26%گونهو

.Uيهاگونهنتایجباشدهبررسی intestinalis)5/27(%،
Caulerpa lentillifera)21/24،(%U. pertusa

)6/27،(%U. lactuca)59/19(%وU. reticulata

-Ratana(استمقایسهقابلمطالعاتدیگردر%)58/17(

arporn & Chirapart, Yaich؛ 2006 et al., ؛ 2011
Benjama & Masniyom, 2011(.Ruperezهمکارانو

وهاجلبکمعدنیهايترکیبوخاکستربررسیبا)2002(
هاجلبککه دادندنشانخشکیگیاهچندباآنهامقایسه
دومطالعهایندر.هستندمعدنیهايترکیبازغنیبسیار
.Uگونه linzaوU. intestinalisمحتوايدادننشانبا

ندتوانمیمعدنیهايترکیببااليمیزانمتعاقباًوخاکستر
غذاییرژیمردمعدنیموادازغنیگیاهیمنابععنوانبه

که انددادهنشانتحقیقاتاز بسیاريبگیرند.قرارافراد
رابطهمعدنیموادوخاکسترمحتوايباینئپروتمحتواي
باالینئپروتمیزانحاوييهاگونهطوري کهبه،داردعکس
نیزمطالعهایندر.هستندکمتريمعدنیموادمیزانداراي

.Uهگون intestinalis5/22(خاکسترمحتوايترینپایین%(
داد.نشانرا%)79/15(ینئپروتمحتوايباالترینو
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ماکروسـکوپی يهـا جلبـک درموجـود چربیمحتواي
خاکسـتر پروتئین،ازجملهاولیههايمتابولیتدیگربهنسبت

قابـل میـزان وجـود بـا اما،استکمتربسیارراتدکربوهیو
محتـواي درزنجیـره بلندغیراشباعچرباسیدهايتوجهی
کننـد میءایفامتسالافزایشدررامهمینقشخودلیپیدي

يهـا جلبـک درموجـود چربیمحتواياهمیتامرهمینو
لیپیديمحتوايکلیطوربه.کندمیبرجستهراکروسکوپیام

زدهتخمـین %1-5بـین ماکروسـکوپی يهـا جلبـک بیشتر
McDermid(استشده & Stuercke, نتـایج بـا که)2003

ــالیز ــیآن ــهدوچرب ــوردگون ــیم ــندربررس ــهای مطالع
.Uگونـه دوچربیمحتواي.داردمطابقت)34/2-98/1%(

linza)34/2(%وU. intestinalis)98/1%(بدستنتایجبا
مطابقتمطالعاتدیگردرهاگونههمینچربیمحتوايمدهآ

Akkoz(دارد et al., Chakraborty؛ 2011 &

Bhattacharya, ,Fleurence؛ 2012 کلـی طـور بـه .)1999
برخـی بهنسبتبررسیموردگونهدولیپیديمحتواينتایج
.Uمانندهاگونه lactuca،)87/7(%)Yaich et al., 2011(

.Uو pertusa،)40/7(%تایلنـد سواحلاز)Benjama &

Masniyom, همچنینودادندنشانراکمتريمیزان) 2011
ــبت ــهنس ــهبرخــیب ــاگون ــبزجلبکــیيه دیگــرس

U. compressa،)81/0(%وCaulerpa racemosa

Murugaiyan(هندسواحلاز%)9/0( et al., میزان)2012
وآباختالفـات علتبهدتوانمیکهدادندنشانراباالتري
زمـان همچنـین وبـرداري نمونـه مناطقجغرافیاییوهوایی
دمـایی شـرایط وغذاییموادمیزانالبته .باشدبردارينمونه

اسـت، مطلـوبتر بسـیار سـرد فصـول درگرمسـیري مناطق
افـزایش درکـه سـرد فصـول دربردارينمونهنتایجنابراینب

دارنـد سزاییبهنقشگیاهدرمختلفهايترکیبتولیدمیزان
،اسـت متفـاوت کـامالً گـرم فصولدربردارينمونهنتایجبا

.Uماننـد  ییهـا گونهبالطبع lactucaوU. pertusa ازکـه
لیپیـدي هايترکیبمیزانهستندسالسردهايماهيهاگونه

.Uيهاگونهبهنسبتآنهادر linzaوU. intestinalis کـه
اسـت بیشـتر بـالطبع شـوند مـی آوريجمعگرمهايماهدر
)Juneja et al., ـ کهمحیطیعواملبنابراین).2013 ازثرأمت

ـ باشـد مـی مطالعـه موردمناطقفصلیتغییرات قابـل ثیرأت
سـلولی کاتابولیسـم وآنابولیسمازاعممتابولیسمدرتوجهی
دارد.مطالعهمورديهاجلبک
مقایسهوتحقیقایندرآمدهبدستنتایجبهتوجهبا

توانمی،مختلفمناطقازشدهانجامتحقیقاتدیگرباآنها
درموجودخاکسترولیپید،پروتئینمحتوايگفت

جلبکیگونهنوعبهاینکهبرعالوهماکروسکوپیيهاجلبک
مناطقبهمتعلقاماگونهیکدرحتیبلکهداردبستگی
هايوتتفااکولوژیکیومحیطیهايتفاوتعلتبهمختلف
براي دهدمینشانامراینکهدارد،وجودباالییبسیار
کاربردهايمنظوربهارزشمندمنابعاینازبرداريبهره

مهمبسیارجلبکگونهنوعانتخاباینکهبرعالوهايتغذیه
زمانازجملهمحیطیشرایطبهتوجهبلکهاست
وآبشوريهوا،دمايجغرافیایی،شرایطبرداري،نمونه

هايترکیبمیزانبرثیرگذارأتفاکتورهايازدیگربسیاري
.باشدمیمهمبسیارگیاه،درشدهتولید

ازبسیارينظرازفالونوئیديوفنولیهايترکیبالبته 
قندوچربیکاهشقبیلازانساندرفیزیولوژيهايفعالیت
مهمبسیارضدتوموريواکسیدانیآنتیهايفعالیتخون،

,Halliwell(باشندمی اینیلفنهايترکیبنتایج. )2007
بررسیسبزجلبکيهاگونهلیفنمحتواينتایجبامطالعه

Chaetomorphaازجملهقبلیمطالعاتدرشده linum

)mg GAE/g89/2(،C. aerea)mg GAE/g93/2 -53/1(
)Farasat et al., .Uو)2013 lactuca)mg/g02/1(
)Fatma et al., هايترکیبدارد.مطابقت)2015

mg/QEg70/11 -2/8مطالعهموردگونهدوفالونوئیدي
هايترکیبمیزانمحدودهدرطوري کهبهشد،زدهتخمین

)mg/g39/33-43/8(سبزيهاجلبکفالونوئیدي
قرار)2012(همکارانوSarojiniمطالعاتدرشدهگزارش

برايیمتفاوتهايروشاینکهبهتوجهبا.دگیرمی
درفالونوئیديوفنلیهايترکیبسنجشبرايگیريعصاره

باآنهامقایسهنتیجهدر،استشدهانجامگذشتهمطالعات
وفنولیهايترکیبمیزان.باشدنمیدرستمطالعهایننتایج

متغیرعواملقرار دادن ثیرأتتحتبرعالوهفالونوئیدي
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شرایطوگیريعصارهحاللقبیلازآزمایشگاهی
ازجملهمحیطیفاکتورهايثیرأتتحتبلکه،گیريعصاره
آبشوريوUVنورتابشزمانمدتهواي،دماي

Holzinger(کنندمیتغییرشدتبه & Lütz, 2006(،
وفنلیيامحتوتغییراتازدرستیدركبرايبنابراین

نیزومحیطیفاکتورهايوعواملبهتوجه،فالونوئیدي
باشد.میمهمبسیارآزمایشگاهیهايروشدرثبات

شیمیاییوی فیزیکخصوصیات
ایندرآمدهبدستآبنگهداريوتورمظرفیتنتایج

نگهداريظرفیتوآبجذبظرفیتنتایجباتقریباًمطالعه
.Uگونهدودرترتیببهآب pertusa)mL/g58/4 -42/6(

.Uو intestinalis)g/g39/8-96/14(شدهگزارش
.تاسمشابه)Masniyom)2011وBenjamaتوسط

ماکروسکوپیيهاجلبکدرآبجذبونگهداريظرفیت
وساکاریديپلیهايترکیبوجوددلیلبهبطورکلی
ساکاریديپلیهايترکیببهشوندهمتصلهايپروتئین
مشخص،پیشینمطالعاتبهتوجهباباشد.میسلولیدیواره

آبنگهداريبااليظرفیتداراييهاجلبککهاستشده
خصوصیاتبهبودبرايغذاییصنایعدرکاربردقابلیت

Elleuch(دارندراغذاییمحصوالتساختاريوفیزیکی

et al., ازاستفادهکهانددادهنشانمطالعات.)2011
مواددرآبنگهداريمطلوبظرفیتدارايهايترکیب
مدتکاهشودفعحجمافزایشموجبدتوانمیغذایی
پیشگیريدرویژگیاینکهشدههارودهازغذاعبورزمان

.استمؤثربسیارکلونسرطانوودهرالتهابیبوست،از
.Uدرروغننگهداريظرفیت intestinalis

)g/g DW.5/5(وU. linza)g/g DW.6/2 (ایندر
.Uنتایجباترتیببهمطالعه intestinalis)g/g62/4(

)Benjama & Masniyom, 2011(،U. fasciata

)g/g52/4) (Carvalho et al., 2009(،U. pertusa

)g/g53/1()Benjama & Masniyom, و)2011
U. lactuca)g/g68/1()Yaich et al., مشابهت)2011

ماکروسکوپیيهاجلبکدرروغننگهداريظرفیتدارد.

سطحبرموجودآمینواسیديقطبیجانبیهايزنجیرهبه
ازاستفادهالبته باشد.میمرتبطآنهاپروتئینهايمولکول
درروغننگهداريبااليظرفیتدارايغذاییهايترکیب

وزنکنترلدررودهدرچربیجذبکاهشباغذاییمواد
Jimenez-Escrig(دارندنقشخونچربیوبدن &

Sanchez-Muniz, ظرفیتبهتوجهبابنابراین.)2000
،شدهمطالعهگونهدودرروغنوآبنگهداريباالي

عنوانبهداروسازيوغذاییصنایعدرآنهاازتوانمی
کرد.استفادهغذاییموادوداروساختارکیفیتافزایش
انجامفیزیکیوشیمیاییزهايآنالینتایجکلیطوربه
غنیبهتوجهباکهدادندنشانمطالعهموردگونهدودرشده
ونییپروتئغذاییهايترکیبلحاظازگونهدواینبودن
علتبهکمکالريداشتنوبدننیازموردمعدنیمواد

افرادروزانهنیازمینأتبراي ندتوانمی،پایینلیپیديمحتواي
دریاوبگیرندقرارافرادغذاییسبددرمستقیمطوربه
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قراررا براي ارگانیکوسالمهايگزینهعنوانبههاجلبکاز
مدیریتاعمالباوکرد فراهمجامعهغذاییسبددردادن

ازدورهايمحیطدرآنهاازبرداريبهرهوکاشتدرصحیح
سطحدردریاییگیاهانارزشمندریذخااینازتوانبلودگیآ
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Abstract
Nutritional, pharmaceutical, and healthcare properties of macroalgae are the most

investigated subjects in macroalgae. In this study, nutritional and physicochemical properties of
two important green macroalgae, Ulva intestinalis and Ulva linza, collected from the Persian
Gulf, were investigated. In all analyses, we followed the reference methods with some
modification. Results revealed that U. intestinalis contained higher protein content (15.79%) as
compared with U. linza (9.90%) while U. linza had higher content of lipid (2.30%), ash
(26.66%), phenol (2.16 mgGA/g) and flavonoid (11.7 mgQE/g) as compared with U. intestinalis
with 1.98% lipid 22.50% ash, 1.02 mgGA/g phenol  and 8.2 mgQE/g flavonoid. The two
species did not show any significant differences about all analyzed compositions (P<0.05)
except lipid content. In physicochemical analyses, U. intestinalis showed higher water holding
capacity (17.5 g/g), swelling capacity (9.5 mL/g), and oil holding capacity (5.5 g/g) as
compared with U. linza with water holding capacity of 8.7 g/g, swelling capacity of 5.7 mL/g
and oil holding capacity of 2.6 g/g. The difference between physicochemical properties of two
species were all statically significant (P<0.05). The study showed that the two algae species
investigated with high protein content could be considered as valuable plant sources for direct
consumption as human food and due to the unique physicochemical properties, the two species
could be used as ingredients to improve the structure and nutritional values of the food products
in food industries.
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