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بزرسي مقايسٍ اي ريش َاي طبيعي ي مصىًعي تًليذ آستاگشاوتيه:
مشايا ي چالص َا
3

مزتضي بُزٌ مىذ1؛ آرش آبايي 2؛ آسيٍ سليماوي راد

 1داوطگاٌ آساد اسالمي ،ياحذ كزج ،باضگاٌ پژيَطگزان ي وخبگان جًان ،كزجbahremand.m@ut.ac.ir :
 2داوطجًي كارضىاسي ارضذ صىايع غذايي ،گزيٌ علًم ي صىايع غذايي ،داوطكذٌ كطايرسي ،داوطگاٌ تُزان ،كزج
 3كارضىاسي ارضذ سيست ضىاسي دريا ،گزيٌ سيست ضىاسي دريا ،داوطكذٌ علًم پايٍ ،داوطگاٌ َزمشگان ،بىذرعباس

چكيذٌ
آػتبگضاًتيي ،كِ ثِ ثيبى ثؼيبسي اص داًـوٌذاى ٍ هحمميي ،پبدؿبُ كبسٍتٌَئيذّب هحؼَة هي ؿَد ،دس چٌذ دِّ اخيش كبسثشد
ثؼيبس گؼتشدُ اي ثِ ػٌَاى افضٍدًي غزايي دس خيشُ حيَاًبت پشٍسؿي يبفتِ اػت .هْوتشيي كبسثشد آػتبگضاًتيي دس ايي صهيٌِ،
اػتفبدُ اص آى دس كٌؼت آثضي پشٍسي اػت .هطبلؼبت اخيش دس صهيٌِ ػلَم پضؿكي ،پتبًؼيل اػتفبدُ اص آػتبگضاًتيي سا ثِ ػٌَاى
يك آًتي اكؼيذاًت ثؼيبس لَي دس هلبسف اًؼبًي ثِ اثجبت سػبًذُ اػت .آػتبگضاًتيي ثِ طَس ػٌتي ثِ كَست هلٌَػي ػبختِ
ٍ ثِ ثبصاس هلشف ػشضِ هي ؿذٍ ،لي دس ػبل ّبي اخيش ػاللِ ثِ اػتفبدُ اص ًَع تَليذ ؿذُ آى ثِ كَست طجيؼي ،كِ اص طشيك
فشآيٌذّبي تخويش هيكشٍثي تَػط هخوش  ٍ phaffia rhodozymaيب تحشيك ثِ تَليذ سيض خلجك Haematococcus
 pluvialisػبختِ هي ؿَد ،سًٍذ سٍ ثِ سؿذي يبفتِ ٍ ثب تَخِ ثِ ايي كِ دس هطبلؼبت اخيش اثشات هخشة آػتبگضاًتيي هلٌَػي
ّوچَى ػشطبى صا ثَدى آى ثِ اثجبت سػيذُ اػت ،ايي سًٍذ سٍ ثِ سؿذ ،ؿذت ثؼيبس صيبدي يبفتِ اػت .ثب تَخِ ثِ ًتبيح حبكل
اص ايي هطبلؼِ ،ثب ايي كِ ثِ ًظش هي سػذ آػتبگضاًيتي تَليذ ؿذُ ثِ ؿيَُ هلٌَػي ،التلبدي تشيي ٍ پبيذاس تشيي ًَع
آػتبگضاًتيي هي ثبؿذّ ،وچٌبى خبيگبّي دس ثبصاس خْبًي ثِ ػٌَاى يك هكول غزايي اًؼبًي ًذاسد .اگشچِ ؿيَُ تَليذ خلجكي اص
ًظش ّضيٌِ هَاد خبم اٍليِ ،هؼبحت صهيي هَسد ًيبص ،تَليذ گبصّبي گلخبًِ اي ٍ ،ليوتً ،ؼجت ثِ دٍ ؿيَُ ديگش دس ػطح
ثبالتشي لشاس داسدٍ ،لي ثب ايي حبل ظشفيت آًتي اكؼيذاًتي ثبالتشي ًيض ًؼجت ثِ آى ّب داؿتِ ٍ ثِ ّويي دليل ثْتشيي گضيٌِ
ثشاي هلبسف اًؼبًي هحؼَة هي ؿَد.

كلمات كليذي :كبسٍتٌَئيذ ،آػتبگضاًتيي.Haematococcus pluvialis ،phaffia rhodozyma ،

مقذمٍ
آػتبگضاًتيي ثِ كَست طجيؼي دس طجيؼت ٍخَد داؿتِ ٍ ػوذتب دس هحيط ّبي دسيبيي يبفت هي ؿَد[ .]1ايي سًگذاًِ سًگي
كَستي هبيل ثِ لشهض ثِ گَؿت ثؼيبسي اص ػخت پَػتبًي ّوچَى هيگَ ،الثؼتش ،خشچٌگ ٍ ػبيش خبًَساى دسيبيي ّوچَى آصاد
هبّيبى هي دّذ [ .] 2خبًَساى هزكَس ايي سًگذاًِ سا دس هحيط صيؼت طجيؼي خَد ثب هلشف سيض خلجك ّب يب فيتَپالًكتَى ّب،
كِ لبدس ثِ ػٌتض آػتبگضاًتيي هي ثبؿٌذ ثِ دػت هي آٍسًذ[ .]1ثشخي اص هيكشٍاسگبًيؼن ّبي تَليذ كٌٌذُ آػتبگضاًتيي ػجبستٌذ
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اص  ،Haematococcus pluvialis ،Chlorococcum sp. ،Chlorella zofingiensisهخوش لشهض (،)Phaffia rhodozyma
ٍ ثبكتشي  .]3[ Agrobacterium aurantiacumدس هيبى هيكشٍاسگبًيؼن ّبي ًبم ثشدُ سيض خلجك ّوبتَكَكَع داساي
ثيـتشيي هيضاى تَليذ آػتبگضاًتيي هي ثبؿذ [.]4,5
دس چٌذ دِّ اخيش ،آػتبگضاًتيي ثِ خبيگبُ التلبدي ثضسگي دس ثبصاس خْبًي ثِ ػٌَاى يك ػبهل سًگ دٌّذُ غزايي ٍ ّوچٌيي ثِ
ػٌَاى يك افضٍدًي غزايي دس كٌؼت آثضي پشٍسي ٍ پشٍسؽ طيَس سػيذُ اػت[ .]6هيضاى تدبست خْبًي آػتبگضاًتيي حذٍد
 250هيليَى دالس دس ػبل تخويي صدُ ؿذُ اػت[ .]1اگش چِ آػتبگضاًتيي تٌْب حذٍد  50تب  ppm 100اص خيشُ هبّي آصاد سا
ؿبهل هي ؿَد ،ثب ايي حبل حذٍد  10تب  15دسكذ اص كل ّضيٌِ پشٍسؽ ايي هبّي سا ثِ خَد اختلبف دادُ اػت[ .]7اخيشا
ػاللِ ثِ اػتفبدُ اص آػتبگضاًتيي دس هلبسف اًؼبًي ثِ ػٌَاى يك آًتي اكؼيذاى افضايؾ ثؼيبس صيبدي يبفتِ اػت .ػبختبس ثي
ًظيش آػتبگضاًتيي ثِ آى اخبصُ هي دّذ تب ثيي غـبّبي صيؼتي لشاس ثگيشد ٍ ثب كبّؾ ساديكبل ّبي آصاد ،ثِ ػٌَاى يك آًتي
اكؼيذاًت ػول ًوبيذ [ .] 8,9هطبلؼبتّ ،وچٌيي ًـبى دٌّذُ ًمؾ هثجت آػتبگضاًتيي دس هَاسدي ّوچَى فؼبليت ّبي ضذ
ػشطبًي ،ضذ ال تْبة ٍ ضذ ديبثت ٍ ثؼيبسي هٌبفغ ديگش هي ثبؿذ [ً .]10تبيح حبكل اص آصهبيـبت هتؼذد ًـبى هي دّذ كِ
آػتبگضاًتيي دس هيبى توبهي كبسٍتٌَئيذّبي ؿٌبختِ ؿذُ ،داساي ثبالتشيي لذست آًتي اكؼيذاًتي هي ثبؿذ [.]11,12
ثب تَخِ ثِ هضايبي ركش ؿذُ ثشاي آػتبگضاًتيي ،پيؾ ثيٌي هي ؿ َد كِ اسصؽ تدبست خْبًي ايي هَلكَل ثب اسصؽ ثِ ثيؾ اص
 1/5هيليبسد دالس دس ػبل  2020ثشػذ ،كِ ًيوي اص ايي همذاس كشف هلبسف اًؼبًي خَاّذ ؿذ [ .]13سًٍذ ؿذيذافضايؾ تمبضب
ثشاي هحلَالت طجيؼي ػجت افضايؾ ػاللِ ثِ تَليذ آػتبگضاًتيي اص طشيك هيكشٍاسگبًيؼن ّبيي ّوچَى سيضخلجك ّب ٍ هخوش
ّب ؿذُ اػتّ .وچٌبى كِ دس خذٍل ً 1ـبى دادُ ؿذُ اػت ،هيضاى ليوت آػتبگضاًتيي تَليذ ؿذُ اص طشيك هكبًيؼن ّبي
طجيؼي ًؼجت ثِ ًَع هلٌَػي آى ثبالتش هي ثبؿذ ٍ ايي هَضَع ،خَد گَاّي ثش تشخيِ هلشف كٌٌذُ ثِ ًَع طجيؼي
آػتبگضاًتيي هي ثبؿذ[.]6

تًليذ مصىًعي
تَليذ هلٌَػي آػتبگضاًتيي ّوچٌبى دس ثبصاس خْبًي ًؼجت ثِ تَليذ طجيؼي غبلت هي ثبؿذ ٍ ،هْوتشيي تَليذكٌٌذگبى دس ايي
صهيٌِ دٍ ؿشكت  Hoffman‐La Roche ٍ BASFهي ثبؿٌذ .ػٌتض ؿيويبيي آػتبگضاًتيي ػجت تَليذ اػتشيَايضٍهشّبي
هختلفي هي ؿَد دس حبلي كِ ايضٍهش ًَع طجيؼي فمط اص ًَع ( )3S,3'Sهي ثبؿذ .ؿيَُ ّبي هتفبٍتي دس طَل صهبى ثشاي ػٌتض
ؿيويبيي آػتبگضاًتيي تكبهل پيذا ًوَدُ اػت كِ لذيوي تشيي ٍ ّوچٌبى پشكبسثشدتشيي ؿيَُ ػجبست اػت اص يك ٍاكٌؾ
 Wittigثيي دٍ ًوك فؼفًَيَم  15كشثٌِ (ًوك  )C15- phosphoniumثب يك دي آلذّيذ  10كشثٌِ ()C10‐dialdehyde
(ؿكل .)A،1ؿيَُ ّبي ديگش ؿبهل ّيذسٍكؼيالػيَى كبًتبگضاًتيي (ؿكل ،]14[ )B،1ػٌتض  C10+C20+C10اص طشيك
ٍاكٌؾ ٍ ] 15[ Dienolether Condensationايضٍهشيضاػيَى لَتئيي اػتخشاج ؿذُ اص گيبُ گل ّويـِ ثْبس ثِ صيگضاًتيي ٍ
ػپغ اكؼيذاػيَى آى ثِ آػتبگضاًتيي هي ثبؿذ (ؿكل .]16[ )C،1ايضٍهشّبي آػتبگضاًتيي هلٌَػي ؿبهل (،)3S,3'S
( )3R,3'R( ٍ )3S,3'R(، )3R,3'Sدس ًؼجت ّبي  1ثِ  2ثِ  2ثِ  1هي ثبؿذ (ؿكل .]10[ )D،1اص آى خب كِ هبّيبى پشٍسؿي
ثيـتش ثب ًَع هلٌَػي آػتبگضاًتيي تغزيِ هي ؿًَذ ،يكي اص ساُ ّبي تـخيق هبّي پشٍسؿي اص هبّي ٍحـي ػجبست اػت اص
آًبليض آػتبگضاًتيي دس آى ّب [.]17
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ؿكل ٍ -1اكٌؾ ّبي ؿيويبيي كِ هٌدش ثِ تَليذ آػتبگضاًتيي هي ؿًَذ (ٍ :Aاكٌؾ ٍ :B ،Wittigاكٌؾ ّيذسٍكؼيالػيَى كبًتبگضاًتييٍ :C ،اكٌؾ

اكؼيذاػيَى صيگضاًتيي :D ،ايضٍهشّبي هختلف آػتبگضاًتيي) []13

تًليذ طبيعي اس طزيق ريش جلبك َماتًكًكًس
تَليذ خلجكي آػتبگضاًتيي ثب اػتفبدُ اص  Haematococcus pluvialisدس هميبع كٌؼتي اص اٍاخش دِّ  1990ؿشٍع ؿذ
[ .] 1,18ايي سيض خلجك تك ػلَلي آة ؿيشيي لبدس اػت دٍ ًَع هَسفَلَطي ػلَلي اص خَد ًـبى دّذ ،كِ يكي ؿكل گيبّي
ػجض ٍ ديگشي ػيؼت ؿكل ّبي لشهض هي ثبؿذ .تـكيل ػيؼت ّب دس ؿشايط اػتشع ّبي صيؼت هحيطي ًظيش كوجَد هَاد
هغزي ،ؿذت ًَس ثبال ٍ  ...سخ هي دّذ .دس ايي هشحلِ تغييشاتي دس ػلَل ثِ ٍخَد هي آيذ كِ هْوتشيي آى تدوغ ػشيغ
آػتبگضاًتيي هي ثبؿذ [ .]19ايي ٍيظگي ػلَلي ػجت تكبهل يك ؿيَُ هؤثش دس تَليذ آػتبگضاًتيي اص ايي خلجك اص طشيك يك
فشآيٌذ دٍ هشحلِ اي ؿذُ اػت .دس هشحلِ اٍل ػلَل ّب تحت ؿشايط ثْيٌِ سؿذ هي ًوبيٌذ ٍ ػپغ دس هشحلِ دٍم ،ثِ هٌظَس
تحشيك ثِ ػبخت آػتبگضاًتيي تحت ؿشايط اػتشػي لشاس هي گيشًذ [ .]5ثشخي اص ؿشايط اػتشع صايي كِ ثِ هٌظَس تحشيك
ّوبتَكَكَع ثشاي تَليذ آػتبگضاًتيي دس هميبع كٌؼتي اػتفبدُ هي ؿَد ػجبستٌذ اص :لطغ تضسيك هَاد هغزي ،تبثؾ ًَس ؿذيذ،
ٍ يب دهبي ثبال .هيضاى هَسد اًتظبس تَليذ آػتبگضاًتيي دس ايي ؿيَُ  1تب  3دسكذ كل ػلَل ّبي ثشداؿت ؿذُ دس هشحلِ ػيت
هي ثبؿذ [ . ]20ثشداؿت ػلَل ّب هؼوَال ثِ ٍاػطِ اًدبم ػول ػبًتشيفيَط ٍ ػپغ خـك ًوَدى ػَل ّب ٍ دس ًْبيت تخشيت
ػلَل ثِ هٌظَس آصادػبصي آػتبگضاًتيي كَست هي گيشد[.]1
ػيؼتن ّبي هتفبٍتي ثشاي تَليذ آػتبگضاًتيي اص طشيك پشٍسؽ خلجك ّوبتَكَكَع دس هميبع كٌؼتي ،تكبهل يبفتِ اػت.
هشحلِ اٍل كِ ؿبهل سؿذ خلجك هي ثبؿذ هؼوَال ثِ دٍ ؿيَُ  ٍ Closed Indoor Photo-bioreactorsيب Enclosed
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 Outdoor Systemsاًدبم هي ؿَد .ثِ دليل احتوبل آلَدگي ثب ػبيش هيكشٍاسگبًيؼن ّب ،ػيؼتن ّبي ثؼتِ ( Enclosed

 )systemsهمجَليت ػوَهي ثيـتشي يبفتِ اًذ ،صيشا دس ايي گًَِ ػيؼتن ّب كٌتشل ؿشايط هحيطي ٍ حفظ ايي ؿشايط دس
هحذٍدُ اپتيوَم ثشاي سػيذى ثِ حذاكثش سؿذ ،ػبدُ تش اػت .هشحلِ دٍم كِ ؿبهل تحشيك ػيؼت هي ثبؿذ (ثِ آى هشحلِ
لشهض ؿذى ًيض اتالق هي ؿَد) ،سا هي تَاى ثب اػتفبدُ اص اػتخشّبي سٍ ثبص اص ًَع  racewayاًدبم داد .دس ايي گًَِ اػتخشّب
فشآيٌذ اػتشع ّبي ػلَلي ًظيش لطغ تضسيك هَاد هغزي ًؼجت ثِ ػبيش ؿيَُ ّب پشكبسثشدتش هي ثبؿذ .دػتكبسي ّبي طًتيكي ثش
سٍي ايي گًَِ ػجت ايدبد ػَيِ ّبيي ثب لبثليت تَليذ آػتبگضاًتيي دس همبديشي ثبالتش اص گًَِ اٍليِ ؿذُ اػت [ .]18ػالٍُ ثش
دػتكبسي ّبي طًتيكي ،ه َاسدي ّوچَى هحيط كـت ،طشاحي سآكتَس ٍ ،ؿيَُ ّبي تحشيك ًيض دس افضايؾ هيضاى تَليذ ثؼيبس
هْن هي ثبؿٌذ.

تًليذ اس طزيق مخمز فافيا
فشآيٌذ تَليذ آػتبگضاًتيي اص طشيك تخويش هيكشٍثي اٍليي ثبس ثب اػتفبدُ اص يك هخوش ّتشٍثبصيذيَهبيؼغ ثِ ًبم Phaffia

 rhodozymaكِ ّوچٌيي ثب ًبم ً Xanthophyllomyces dendrorhousيض ؿٌبختِ هي ؿَد اًدبم ؿذ [ .]21يكي اص
هْوتشيي هضايبي ايي هخوش ،ػشػت سؿذ ثؼيبس ثبال ٍ تشاكن ػلَلي ثبال هي ثبؿذ .ايي هيكشٍاسگبًيؼن آػتبگضاًتيي سا اص طشيك
هؼيش  mevalonateتَليذ هي كٌذ .ثب ؿٌبخت هؼيش هتبثَليكي تَليذ آػتبگضاًتيي دس هخوش فبفيب ،فشآيٌذ اكالح ًظاد ٍ ثِ ٍخَد
آهذى ػَيِ ّبي خذيذ اص ايي هخوش ،لبثليت آى سا ثشاي تَليذ آػتبگضاًتيي افضايؾ داد .ػَثؼتشاّبي هَسد ًيبص ثشاي فشآيٌذ
تخويش ًيض هَسد آًبليض لشاس گشفتِ ٍ ثش اػبع هيضاى دػتشػي هحلي ثِ آى ّب ،اًتخبة هي ؿًَذ .ػالٍُ ثش ًظاد ٍ ػَثؼتشا ،ػبيش
فبكتَسّب ًظيش  ، pHدهب ،هَاد هغزي ،هيضاى اكؼيظىًَ ،س ٍ ؿيَُ اػتخشاج ًيض دس هيضاى آػتبگضاًتيي تَليذي اص طشيك هخوش
فبفيب ثؼيبس ثب اّويت هي ثبؿذ .ثش خالف خلجك ّوبتَكَكَع ،ايضٍهش تَليذ ؿذُ تَػط هخوش فبفيب اص ًَع ( )3R,3'Rهي ثبؿذ
كِ ايي ً َع ايضٍهش دس هخلَط ايضٍهشّبي تَليذ ؿذُ ثِ ؿكل ؿيويبيي ًيض ٍخَد داسد .هيضاى آػتبگضاًتيي تَليذ ؿذُ تَػط
هخوش فبفيب ًؼجت ثِ ايي هيضاى دس خلجك ّوبتَكَكَع ّوچٌبى پبييي تش اػتٍ ،لي اص هضايبي هخوش فبفيب ًؼجت ثِ خلجك
ّوبتَكَكَع هي تَاى ثِ تَاًبيي فبفيب دس تَليذ ثي َهغ ثؼيبس ثبال ٍ ّوچٌيي هيضاى فلضات ػٌگيي ثؼيبس پبييي تش اص آى چِ دس
فشآيٌذ تَليذ خلجكي يبفت هي ؿَد ،اؿبسُ كشد [.]22
خذٍل ً -1تبيح حبكل اص همبيؼِ ػِ سٍؽ تَليذ آػتبگضاًتيي (هلٌَػي ،طجيؼي اص طشيك هخوش فبفيب ٍ طجيؼي اص طشيك ّوبتَكَكَع)

اص ًمطِ ًظش اثشات اكَلَطيكي ،صيؼت هحيطي ،اختوبػي ( :ORACظشفيت خزة ساديكبل ّبي آصاد اكؼيظًي) []13
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مقايسٍ سٍ ريش تًليذ آستاگشاوتيه
دس ايي ثخؾ ثِ ثشسػي اثشات التلبدي ،صيؼت هحيطي ٍ اخ توبػي فشآيٌذّبي تَليذ آػتبگضاًتيي ثِ ػِ ؿيَُ ػٌتض ؿيويبيي،
تخويش هيكشٍثي (اص طشيك هخوش فبفيب) ٍ تحشيك خلجكي (اص طشيك خلجك ّوبتَكَكَع) پشداختِ خَاّذ ؿذ .هدوَع ًتبيح ثِ
دػت آهذُ دس خذٍل ً 1ـبى دادُ ؿذُ اػت.
دس ثخؾ التلبدي هَاسدي ّوچَى ّضيٌِ هَاد خبم اٍليِّ ،ضيٌِ اًشطي ٍ هيضاى هؼبحت صهيي ثكبسثشدُ ؿذُ ثب ّن همبيؼِ ؿذُ
اًذ .تٌْب ّضيٌِ ّبي هشثَط ثِ فشآيٌذ تَليذ همبيؼِ ؿذُ اًذ ،دس حبلي كِ ّضيٌِ ػشهبيِ اكلي ثشاي ّش ػِ ؿيَُ ثِ طَس هـبثِ
ٍ ثشاي ػَْلت كبس همبيؼِ حزف ؿ ذُ اًذ .دس هَسد تَليذ ثِ ؿيَُ خلجكي ،ػوذتب اص ؿيَُ فشآيٌذ دٍ هشحلِ اي ركش ؿذُ دس
هجبحث لجلي اػتفبدُ هي ؿَدّ .ضيٌِ ّبي هَاد خبم اٍليِ ثب تَخِ ثِ هطبلؼبت ّ ٍ Orosaوكبساى (ّ ٍ )2005وچٌيي هطبلؼبت
ّ ٍ Liوكبساى ( ،)2011هَسد همبيؼِ لشاس گشفت[ّ .]23-25وبى طَس كِ دس خذٍل ً 1يض هـبّذُ هي ؿَد ثيـتشيي ّضيٌِ
هَاد خبم اٍليِ هشثَط ثِ تَليذ خلجكي ( 164دالس ثِ اصاء ّش يك كيلَگشم آػتبگضاًتيي) ٍ پغ اص آى ثِ تَليذ اص طشيك تخويش
هيكشٍثي ( 140دالس ثِ اصاء ّش يك كيلَگشم آػتبگضاًتيي) هي ثبؿذ .دس ايي ثخؾ ،تَليذ هلٌَػي كوتشيي ّضيٌِ سا ثِ خَد
اختلبف هي دّذ ( 40دالس ثِ اصاء ّش يك كيلَگشم آػتبگضاًتيي) .دس هَسد هيضاى هؼبحت صهيي ثكبس سفتِ ًيض تشتيت ايي
همبديش كبهال هـبثِ ثب هَسد لجلي هي ثبؿذ [( ]24خذٍلّ .)1ضيٌِ ّبي اًشطي ثش اػبع هيبًگيي ّضيٌِ  0/15دالس ثِ اصاء ّش
كيلٍَات ػبػت ( )kWhاًشطي هلشف ؿذُ هَسد هحبػجِ لشاس گشفت .ايي ّضيٌِ ّب ؿبهل ّضيٌِ الكتشيؼيتِ ٍ ثخبس ثكبس سفتِ اص
هشحلِ اثتذايي سؿذ تب ثشداؿت ٍ ّوچٌيي اًشطي هلشف ؿذُ دس فشآيٌذ اػتخشاج ٍ خبلق ػبصي ًْبيي هي ثبؿذ .تَليذ
آػتبگضاًتيي اص طشيك تخويش هيكشٍثي ،ثيـتشيي هيضاى ّضيٌِ هشثَط ثِ هلشف اًشطي سا ثِ خَد اختلبف هي دّذ .كوتشيي
هيضاى ّضيٌِ اًشطي هشثَط ثِ تَليذ هلٌَػي آػتبگضاتيي هي ثبؿذ كِ ًؼجت ثِ دٍ ؿيَُ ديگش اختالف ثؼيبس فبحـي داسد
(حذٍد ّ 0/16ضيٌِ هشثَط ثِ تَليذ اص طشيك فشآيٌذ تخويش هيكشٍثي) [.]26
دس صهيٌِ اثشات صيؼت هحيطي ،ؿيَُ تَليذ هلٌَػي ًؼجت ثِ دٍ سٍؽ ديگش ػبلن تش ثَدُ ٍ هَاسدي ّوچَى فبضالة ٍ
گبصّبي گلخبًِ اي تَليذي دس ايي ؿيَُ ثؼيبس كوتش هي ثبؿذ .دٍ ؿيَُ ديگش دس ايي صهيٌِ تمشيجب هـبثِ يكذيگش هي ثبؿٌذ ثب
ايي تفبٍت كِ هيضاى فبضالة تَليذي دس ؿيَُ تخويش هيكشٍثي ٍ هيضاى گبصّبي گلخبًِ اي تَليذي دس ؿيَُ تَليذ خلجكي
ثيـتش هي ثبؿذ[.]27
دس ثحث اثشات اختوبػي ّوچٌبى كِ دس خذٍلً 1يض هـبّذُ هي ؿَد ،ليوت ّش كيلَگشم آػتبگضاًتيي تَليذ ؿذُ ثِ سٍؽ
خلجكي ثؼيبس ثبالتش اص دٍ ؿيَُ ديگش هي ثبؿذ ( 7000دالس دس ّش كيلَ گشم) [ .]24يكي اص داليل ثبال ثَدى ليوت آػتبگضاًتيي
تَليذ ؿذُ ثِ ؿيَُ ّبي طجيؼي ،داسا ثَدى لبثليت هلبسف اًؼبًي آى هي ثبؿذ .تمشيجب توبهي آػتبگضاًتيي تَليذ ؿذُ اص طشيك
خلجك ّوبتَكَكَع ثِ هلبسف اًؼبًي هي سػذ .ثخؾ ػوذُ آػتبگضاًتيي تَليذ ؿذُ اص طشيك هخوش فبفيب ًيض دس ّويي ساػتب
هلشف هي ؿَد .دس ثؼيبس ي اص هطبلؼبت ،ايي هَضَع ثِ اثجبت سػيذُ اػت كِ هلشف آػتبگضاًتيي هلٌَػي آػيت ّبي فشاٍاًي
ثِ ثذى هلشف كٌٌذُ هي سػبًذ ،كِ اص خولِ هْوتشيي ايي آػيت ّب ،خطش ػشطبى صا ثَدى آًْب اػت [ .]28ايي هَضَع ًيض ثِ
ثبال سفتي ليوت آػتبگضاًتيي طجيؼي كوك فشاٍاًي ًوَدُ اػت .دس هَسد ظشفيت خزة ساديكبل ّبي آصاد اكؼيظًي ()ORAC
(يب ّوبى خبكيت آًتي اكؼيذاًتي) ،ثيـتشيي هيضاى ثِ آػتبگضاًتيي تَليذ ؿذُ اص طشيك خلجك ّوبتَكَكَع تؼلك داسد ٍ
كوتشيي هيضاى  ORACهشثَط ثِ آػتبگضاًتيي هلٌَػي هي ثبؿذ [ . ]29ايي تفبٍت دس خلَكيبت ؿيويبيي آػتبگضاًتيي ،ثِ
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ايضٍهشّبي هتفبٍت تَليذ ؿذُ دس ؿيَُ ّبي هختلف تَليذي هشثَط هي ثبؿذ كِ ػالٍُ ثش هجبحث ركش ؿذُ ،ثش هيضاى پبيذاسي
آػتبگضاًتيي ًيض اثش گزاس هي ثبؿذ .آػتبگضاًتيي تَليذ ؿذُ ثِ ؿيَُ ّبي طجيؼي ،اػتشيفيِ ثَدُ كِ ايي حبلت لبثليت پبيذاسي
ثيـتشي دس همبثل فشآيٌذ اكؼيذاػيَى ،ثِ هَلكَل آػتبگضاًتيي هي دّذ [.]30

وتيجٍ گيزي
دس حبلي كِ ثِ ًظش هي سػذ تَليذ هلٌَػي آػتبگضاًتيي ،التلبدي تشيي ٍ پبيذاستشيي ًَع تَليذ هي ثبؿذ ،ثِ داليل ركش ؿذُ
دس ثخؾ لجليّ ،وچٌبى خبيگبّي دس ثبصاس خْبًي ثِ ػٌَاى يك هكول غزايي اًؼبًي ًذاسد .دس دِّ ّبي اخيش ،تالؽ ّبي
ثؼيبسي دس صهيٌِ ثبال ثشدى هيضاى آػتبگضاًتيي تَليذ ؿذُ تَػط سيض خلجك ّوبتَكَكَع ٍ هخوش فبفيب اًدبم ؿذُ اػت كِ اص
آى خولِ هي تَاى ثِ تَليذ هَتبًت ّبي خذيذ ثب لبثليت تَليذ چٌذيي ثشاثش آػتبگضاًتييّ ٍ ،وچٌيي ثْيٌِ ًوَدى ؿشايط سؿذ
ثشاي آى ّب ا ؿبسُ ًوَد .دس حبل حبضش فشآيٌذ تَليذ آػتبگضاًتيي اص طشيك خلجك ّوبتَكَكَع ،ثِ تَليذ كٌؼتي سػيذُ اػت،
ٍ ّوچٌيي تَليذ ايي هَلكَل ثب اسصؽ اص طشيك هخوش فبفيب دس هشحلِ تَػؼِ ثَدُ ٍ ثب تَخِ ثِ پيـشفت ّبي حبكلِ دس ايي
صهيٌِ ،دس ػبل ّبي آتي ثِ سليت ثؼيبس خذي ثشاي ّوبتَكَكَع تجذيل خَاّذ ؿذ.
اص آى خب كِ هطبلؼبت هتؼذدي دس صهيٌِ اػتفبدُ اص خلجك ّبيي ًظيش ّوبتَكَكَع دس تغزيِ اًؼبى ٍ آثضيبى كَست گشفتِ
اػت ،هي تَاى اًتظبس داؿت تب ثب اًدبم هطبلؼبت ثيـتش دس صهيٌِ اػتفبدُ اص هخوش فبفيب دس تغزيِ هَخَدات هختلف ،اص خولِ
آثضيبى ،ايي هَخَد ثب اسصؽ خبيگبُ ٍالؼي خَد سا ثيبثذ .ثب تَخِ ثِ ًيبص هجشم هبّيبى صيٌتي ثِ سًگذاًِ ّبي كبسٍتٌَئيذي ّوچَى
آػتبگضاًتيي[ ،]31هي تَاى هطبلؼبت هزكَس سا ثب ايي آثضيبى ثباسصؽ ؿشٍع ًوَد.
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