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 طبّ جنوب دوماهنامه

 پزشكي خليج فارس -پژوهشكده زيست

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 

 (1931خرداد و تير ) 212 - 222صفحه  ، 2  هشمارنوزدهم/ سال 

 

 خرمشهر، دانشگاه علوم و فنون دریایی، دانشکده علوم دریایی،گروه زیست دریا *

nsakhaee@yahoo.com: E-mail 

 

 .Spirulina sp. ، Chlorella sp يها زجلبکير چرب ياسيدها لياپروف بررسي

 استخراج جهت جديد بالقوه منابع عنوان به ها آن معرفي و .Chaetoceros sp و

 6 امگا و 3 امگا
 2 ارچنگي بيتا ،9 غانمي کمال ،2 شناس دوست بابک ،*2 سخايي نسرين ،1 زاده گرجي هومن

 

 خرمشهر دريايي فنون و علوم دانشگاه پرديس دريا، شناسي زيست گروه 1

 خرمشهر دريايي فنون و علوم دانشگاه اقيانوسي، و دريايي علوم دانشكده دريا، شناسي زيست گروه 2
 خرمشهر دريايي فنون و علوم دانشگاه اقيانوسي، و دريايي علوم دانشكده دريا، شيمي گروه 9

 

 (93/1/32 مقاله: يرشپذ -3/3/39 مقاله: )دريافت     چكيده

 ي گونه نيهمچن و .Chlorella sp و .Spirulina sp جلبک زير خالص گونه دو در چرب اسيدهاي درصد تعيين منظور به قيتحق اين :زمينه

Chaetoceros sp. د.يگرد انجام ريبهمنش رودخانه از شده جدا 

 بهار فصل در بردار نمونه يبطر از استفاده با برداري نمونه بهمنشير رودخانه از .Chaetoceros sp سلولي تک جلبک جداسازي منظور به :ها روش و مواد

 و تهيه بوشهر شهرستان در واقع کشور يگويم پژوهشكده از .Chlorella sp و .Spirulina sp جلبک ريز خالص گونه تريل يليم 213 نيهمچن گرفت. 1932

 جهت شدند. سازي انبوه ليتر 133 مقدار به مناسب يطيمح طيشرا تحت و پرورش و تكثير زمابشگاهآ در ها جلبک زير نيا گرديد. منتقل آزمايشگاه به

 ها، جلبک زير در چرب اسيد ترکيبات آناليز جهت د.يگرد استفاده ونيلتراسيف و فوژيسانتر روش دو از ها، آن اندازه به توجه با آب از ها جلبک زير يجداساز

 به مجهز مدل (GC) گازي کروماتوگرافي سيستم توسط سپس و شده تبديل (FAMEs) چرب اسيد شده متيله استرهاي به نمونه چرب اسيدهاي ابتدا

 گرفتند. قرار سنجش مورد (FID) شعله يونيزاسيون آشكارساز

 با ترتيب به .Chlorella spو .Chaetoceros sp.، Spirulina sp هاي زجلبکير در پالميتيک اسيد اشباع، چرب اسيدهاي مورد در که داد نشان جينتا :ها يافته

 بند يک با اشباع غير چرب اسيدهاي انيم در همچنين بود. داده اختصاص خود به را مقدار بيشترين چرب يدهاياس کل از درصد 11/21 و 1/93 ،21/11

 زير مورد در دوگانه بند کي با چرب دياس نيشتريب ماا بود. داده اختصاص خود به را مقدار بيشترين (درصد 92) .Spirulina sp در اولئيک اسيد دوگانه

 بند چند با غيراشباع چرب اسيدهاي مورد در باشد. يم چرب يدهاياس کل از درصد 99/93 زانيم به پالميتولئيک دياس به مربوط .Chaetoceros sp جلبک

 اسيدهاي از لينولنيک الفا اسيد مورد در و درصد 8/18 يعني خود مقدار ممماکزي به .Spirulina sp در 6 امگا چرب يدهاياس از لينولئيک اسيد نيز، دوگانه

 اختصاص خود به 9 امگا چرب اسيدهاي حضور نظر از را رتبه اولين و ديرس درصد 66/3 يعني مقدار بيشترين به .Chlorella sp کشت در تنها 9 امگا چرب

 باشد. مي درصد گرم 8/18 ميزان به لينولئيک( )اسيد 6 امگا چرب يداس درصد بيشترين داراي زين .Spirulina sp جلبک زير داد.

 جينتا باشد. يم اريبس ها جلبک زير جمله از توپالنكتونيف مختلف هاي گونه در چرب اسيدهاي ليپروفا و تنوع که داد نشان ها يافته تحليل و هيتجز :گيري نتيجه

 براي انبوه شكل به آن پرورش تكثيرو و باشد مطرح تواند يم 9 امگا از يغن و مناسب نهيگز عنوان هب .Chlorella sp زجلبکير کشت که داد نشان قيتحق نيا

 اسيد استخراج يا و 9 امگا استخراج هدف مثالً باشد، اي ويژه هدف به وابسته که خاص محصول داشتن براي تاًينها گردد. مي پيشنهاد 9 امگا از غني منبع تهيه

  است. مهم بسيار کشت و سازي خالص براي مناسب ي گونه انتخاب باشد، اولئيک

 .Chaetoceros sp و .Spirulina sp.، Chlorella sp جلبک، زير چرب، ياسيدها :کليدي واژگان

ISMJ 2016; 19(2): 212-224 
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 مقدمه

 هستند يا فتوسنتزکننده يها سميکروارگانيم ها جلبک زیر

 دارند. را پرورش و ريتکث تيقابل یارزان و یراحت به که

 ديتول جهت در آن يها گونه مختلف انواع دهتو يز از

 موارد گرید و دام خوراک انسان، ییغذا يها مکمل

 توان یم را ها جلبک زیر نیا ي توده يز شود. یم استفاده

 عصاره و کپسول قرص، پودر، ونيفرموالس صورت به

 و ها یدنينوش تنقالت، ها، ینیريش ساختن در توان یم را

 گرید يکاربردها جمله از (.1) دبر کار به ییدارو عیصنا

 چرب، اسيدهاي استخراج به توان یم ها جلبک زیر

 کارتنوئيدها، و بتاکارتن جمله از هایی رنگيزه استحصال

 و آرایشی لوازم ساخت آبزیان، براي زنده غذاي توليد

 در .(3 و 2) نمود اشاره ییغذا ییها مکمل ساخت ای

 منبع نعنوا به سلولی تک هاي جلبک حاضر حال

 و توليد منبع نيهمچن و کيوتيب یآنت ديتول يبرا یمناسب

 سوخت جمله از و 1زیستی سوخت انواع استخراج

 ايدن روز علوم از و بوده مطرح بيودیزل تجدیدپذیر

 زنجيره دریایی، غذایی زنجيره در .(4) شود یم محسوب

 توسط اول درجه در نشده اشباع چرب اسيدهاي بلند

 سپس و گرفته شکل ها جلبک ریز جمله از فيتوپالنکتون

 عنوان )به ها زئوپالنکتون یعنی موجودات سایر به

 هاي حلقه ریسا و خوار( گياه موجودات حلقه دومين

 بر رو این از شود، می منتقل ها ماهی جمله از باالتر

 .است موثر کامالً اي تغذیه باالتر سطوح غذایی کيفيت

 دریایی ميعظ منابع وجود که است ذکر قابل

 متعدد منابع و عمان( يایدر و خزر يایدر فارس، )خليج

 يور بهره لزوم کشور، در یداخل نیريش يها آب

  را ايدن روز علم بر یمبتن ایدر از ياقتصاد

  د.ینما یم مشخص

 و دوگانه پيوند چند با غيراشباع چرب اسيدهاي

                                                 
1
 Biofuel 

 انوِیيک ایکوزاپنتا اسيد همانند (PUFAs) بلند زنجيره

(EPA)2، انویيک دکوزاهگزا اسيد (DHA)3، 

 (GLA) لينولئيک اسيدگاما و (AA) اسيدآراشيدونيک

 ای و (5) باشند یم (ω-6) 6 -امگا چرب اسيد انواع از

 چرب اسيد از (ALA) لينولئيک الفا اسيد همانند

 اسيددکوزاهگزا (.6) هستند (ω-3) 3-امگا اصلی

 بافت در و هستند مهم بسيار انسان سالمت در انویيک

 یافت وفور به قلب بافت چشم، شبکيه مغز، خاکستري

 اهميت مذکور هاي بافت صحيح عملکرد در و شده

 اسيد و انوِیيک اسيدایکوزاپنتا دارند. زیادي بسيار

 در و بوده مهم انسان سالمت در نيز آرشيدونيک

 عملکرد و فيزیولوژي تنظيم پالسما، غشاء ساختار

 را مهمی بسيار نقش ها انسان و عالی جانداران صحيح

 يباز ایکوزانویيدها ساخت در شرکت طریق از

 شامل و بوده هورمونی شبه ترکيبات نیا د.ینما یم

 و (TX) ها ترمبوکسان و (PG) ها پروستاگالندین

 دریافت در تعادل .(7) هستند (LT) ها لوکوترین

EPA/AA و ها بيماري از بسياري بروز از تواند می زين 

 عملکرد در اختالل از ناشی متابوليکی التاختال

 اسيدهاي بين نسبت نماید. جلوگيري ایکوزانویيد

 ليپيدي فسفو ساختار در زين غيراشباع و اشباع چرب

 سياليت کننده تعيين مهم عوامل از یکی سلول غشاء

 .(8) است آن

 اسيدهاي تمامی بيوسنتز به قادر جانوري هاي سلول

 گياهی هاي سلول که حالی رد نيستند، غيراشباع چرب

 انواع کامل سري قادرند ها توپالنکتونيف جمله از و

 غير سفانهأمت نمایند. توليد را غيراشباع چرب اسيدهاي

 شير همچنين و گوشت حدودي تا و ماهی روغن از

 ضروري و غيراشباع چرب اسيدهاي حاوي منابع مادر،

                                                 
2
 Eicosapentaenoic acid 

3
Docosahexaenoic acid 
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 ساختار بررسی تحقيق این از هدف محدودند. بسيار

 .Chaetoceros sp جلبک ریز چرب اسيدهاي

 خالص رهيذخ ر،يبهمنش رودخانه از شده استخراج

Spirulina sp. و Chlorella sp. يدهاياس لحاظ از 

 و 3 امگا حاوي يها روغن خصوصاً راشباعيغ چرب

 باشد. یم 6 امگا

 هاي جلبک رده به متعلق .Spirulina sp جلبک زیر

 ميکرومتر 11 تا 5 بين ندازها داراي و باشد می آبی سبز

 شامل اسپيرولينا ترکيبات برخی که باشد می

 ،B1، B2، B3، β-caroten همانند هایی ویتامين

 کلسيم، ،رفسف روي، مس، آهن، مثل یمعدن باتيترک

 فيکو کاروتنوئيدها، همانند ییها رنگدانه سلنيوم،

 باشد. می ضروري چرب اسيدهاي نيهمچن و سيانين

 خواص ضدسرطانی، ضدویروسی، هابی،ضدالت اثرات

 ثابت محققين توسط گونه این براي 4کبدي محافظت

 از یکی زين .Chlorella spجنس .(9) است شده

 کلروفيتا شاخه جز و هاست ریزجلبک مشهورترین

 ميکرون 12 تا 1 نيب يقطر يدارا جلبک این باشد. می

 غذایی ارزش لحاظ از ميکروجلبکی گونه این باشد. می

 ن،يپروتئ زیادي مقدار حاوي و بوده تياهم با ياربس

 سم بهترین از یکی عنوان به و است ویتامين و چربی

 و ها کش حشره سنگين، فلزات عليه طبيعی زداهاي

  (.11) باشد یم سموم سایر

 ها دیاتومه ي رده از .Cheatoceros sp توپالنکتونيف

 باشد می ميکرون 21تا 2 نيب سلول نیا اندازه باشد. می

  (.11) هستند یغن اريبس چرب يدهاياس انواع نظر از و

 از چرب اسيدهاي استخراج ضرورت کلی طور به

 حلقه اولين از استفاده به توجه با ها فيتوپالنکتون

 بدون و کم فضاي در ها آن کشت آبی، غذایی ي زنجيره

 صرفه به رونقم نيهمچن و مکرر هاي آبياري به نياز

                                                 
4
 hepatoprotective 

 مطالعه گردد. یم احساس کامالً ها آن ريتکث نهیهز بودن

 دریایی فيتوپالنکتون در موجود چرب اسيدهاي روي بر

 فارس خليج ایرانی سواحل در ها( جلبک زیر )خصوصاً

 جهت منطقه این باالي بسيار پتانسيل به توجه با

 صورت کم بسيار ها، جلبک این پرورش یا برداري بهره

 قاتيتحق به توان یم قاتيتحق نیا جمله از است. گرفته

 به که نمود اشاره 2111 سال در همکاران و پيشه عسل

 تک جلبک گونه دو غذایی ارزش بررسی و شناسایی

 یلیرا جهان نقاط گرید در (.12) است پرداخته سلولی

 بر 1969 سال در ( Chuecas &Riley) چوکاس و

 اسيد نوع 41 دادو انجام فيتوپالنکتون گونه 27 روي

 برخی در (.13) نمودند تعيين را ها گونه همه در چرب

 چرب اسيدهاي که شده زمشخصين گرید تحقيقات

 31 از بيش (PUFA) دوگانه پيوند چند با نشده اشباع

 همانند هایی فيتوپالنکتون در چرب اسيدهاي کل درصد

 اختصاص خود به را اي قهوه هاي وجلبک ها دیاتومه

 سواحل همچون معتدله مناطق دیگر در .(14) اند داده

 یگراس همانند محققين از بسياري مطالعات کره و ژاپن

 2111 سال در همکاران و (Gerasimenko) منکو

 2112 سال در همکاران و (Nelson) نلسون (،15)

 2119 سال در همکاران و (Terasaki) یتراساک (،16)

 در همکاران و (Narayan) انینارا نيهمچن و (17)

 اسيدهاي فصلی تغييرات وير بر (18) 2114 سال

 لیپروفا و داده انجام دریایی هاي جلبک انواع چرب

 اند. نموده محاسبه را ها آن يدياس

 

 ها روش و مواد

 سلولی تک جلبک جداسازي منظور به

Chaetoceros sp. مصب در واقع ستگاهیا پنج از 

 يبطر از استفاده با آب ي نمونه بهمنشير، ي رودخانه

 ظروف به و برداشت تريل 5 حجم به تنررو بردار نمونه

 شرایط تحت ها نمونه گردید. منتقل اتيلنی  پلی
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 نيهمچن گردید. منتقل آزمایشگاه به دهی اکسيژن

 و .Spirulina sp جلبک ریز خالص گونه تهيه جهت

Chlorella sp. از خالص، رهيذخ تريل یليم 251 مقدار 

 شهر در واقع فارس خليج ميگوي تحقيقات مرکز

 فنون و علوم دانشگاه آزمایشگاه به و تهيه بوشهر

 در (.2 و 1 )شکل گردید منتقل خرمشهر دریایی

 کشت محيط از استفاده با و پرورش و تکثير شگاهیآزما

 سازي انبوه ليتر 111 مقدار به ها زجلبکیر نیا 5کانوي

  (.19) شدند

 محيطی مناسب شرایط در ها جلبک پرورش و تکثير

 ،C° 21–24 دماي ليتر، در گرم 25 شوري شامل

 دوره کل در لوکس 2511-5111 ميزان به نور شدت

 تمام در دهی اکسيژن و 2/8–7/8 بين pH ساعته، 24

  (.3 )شکل پذیرفت صورت تکثير دوره

 
   Chlorella sp. (*111) تصویر (1 شکل

 
 

 )در یافت افزایش کافی حد به ها آن تراکم که هنگامی

 سلول ميليون 21 تا Spirulina sp. 151 جلبک مورد

 تا Chlorella sp. 25 جلبک مورد در و ليتر ميلی در

 شد. انجام برداشت ليتر( ميلی در سلول ميليون 31

 ها، آن اندازه به توجه با آب از ها آن يجداساز جهت

 11 مدت به rpm 8111 دور با فوژیسانتر روش از

                                                 
5

Conway medium 

 ستفادها کرومتريم 5 چشمه با ونيلتراسيف و قهيدق

  (.4 )شکل (21) دیگرد
 

  
 sp. Spirulina (*41)تصویر (2 شکل

 

 
 مناسب شرایط در ها ریزجلبک پرورش (3 شکل

 

 
 ها جلبک ریز کردن جدا جهت سانتریفوژ (4 شکل

 

 یزمان تا ها جلبک خالص کشت يساز جدا و ريتکث
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 هر يبرا تر وزن گرم 31 حداقل که کرد دايپ ادامه

  گردد. حاصل جلبک

 يدهاياس ليپروف سنجش منظور به يبعد ي مرحله در

 ديدروکسيه اتر، وميپترول همانند يمواد دستگاه با چرب

 هاي شرکت از رهيغ و نرمال هپتان ،یمتانول ميپتاس

Merck و آلمان Sigma د.یگرد هيته آمریکا 

 1 هر ازاي به چرب، اسيدهاي آناليز منظور به نهایت در

 اتر وميپترول ليتر ميلی 11 لص،خا جلبک زیر نمونه گرم

 آناليز جهت يبعد گام در (.21) گردید اضافه آن به

 روش به نمونه چرب اسيدهاي ابتدا چرب، اسيد ترکيبات

FAMEs 6 سيستم به سپس و (21) شده ياستر 

 آشکارساز به مجهز (GC) گازي کروماتوگرافی

 ستون و Varian مدل (FID) شعله یونيزاسيون

BPX-70، 0.25μM، 100M، ×0.22 MM گاز و 

 شدند. تزریق ml/min 1 جریان شدت با نيتروژن حامل

 به ستون و تزریق آشکارساز، دماي پژوهش این در

 کار این بود. گراد سانتی درجه 255 و 251 ،281 ترتيب

 د.یگرد انجام تکرار بار 3 در خالص جلبک زیر هر يبرا

 رسم ربچ دياس هر به مربوط کروماتوگرام یمنحن سپس

 استاندارد یمنحن با دچربياس هر به يبازدار زمان د.یگرد

 نوع ،یمنحن ریز سطح اساس بر تینها در د.یگرد سهیمقا

 مورد جلبک زیر هر در موجود چرب دياس زانيم و

 گرفت. قرار سنجش

 

 يآمار يزهايآنال

  آزمون از ها داده بودن نرمال يآمار يزهايآنال

Shapiro-Wilk ميانگين مقایسه براي شد. استفاده 

 طرفه یک واریانس آناليز آزمون از مختلف ها داده

ANOVA اختالف ها نمونه بين که مواردي در و 

 استفاده توکی آزمون پس از داشت وجود دار معنی

                                                 
6

Fatty acid methyl ester 

 افزار نرم از استفاده با يآمار يزهايآنال هيکل گردید.

SPSS (SPSS Inc، Chicago، Il، USA) 

 شد. انجام 21 ویرایش

 

 ها افتهي
 از چرب اسيدهاي پروفایل آناليز نتایج

Chaetoceros sp. رودخانه از شده يساز خالص 

 .Spirulina sp خالص هاي گونه و ريبهمنش

 حاصل کروماتوگرام و 1 جدول در .Chlorella spو

 در سنجش مورد يها جلبک چرب اسيدهاي ترکيب از

 مقدار بيشترین است. شده قيد 7 و 6 ،5 اشکال

 .Spirulina sp هاي جلبک در اشباع چرب سيدهايا

 زانيم به (C16:0) اسيدپالميتيک .Chlorella sp و

 چرب يدهاياس کل از درصد 17/25 و درصد 1/31

 اسيدهاي مقدار نیشتريب همچنين د.یگرد گزارش

 درصد 34 زانيم به دوگانه بند یک با غيراشباع چرب

 .Chlorella spدر درصد 37/16و .Spirulina spدر

 بند چند با غيراشباع چرب اسيدهاي مورد در شد. ثبت

 در (6 )امگا (C18:2) لينولئيک اسيد نيز، دوگانه

Spirulina sp. 8/18 یعنی خود مقدار ماکزیمم به 

 اسيد ،.Chlorella sp زجلبکیر در اما د.يرس درصد

 یتوجه قابل مقدار به (3 )امگا (C18:3) لينولنيک الفا

  د.یگرد ثبت چرب يدهاياس کل از ددرص 66/9 یعنی

 جلبک زیر در چرب دياس زانيم نیشتريب

Chaetoceros sp. پالميتولئيک دياس به مربوط 

(C16:1) دوگانه بند کی با چرب دياس ینوع که 

 چرب يدهاياس کل از درصد 33/31 زانيم به است،

 در 3 امگا چرب ياسيدها که یصورت در شد. گزارش

 (.1 )جدول بود زيناچ مقدار به جلبک نیا
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 بررسي مورد هاي جلبک ريز از چرب( هاياسيد کل از وزني )درصد چرب اسيد ترکيبات (1 جدول

 ميانگين( ±)انحراف معيار

 .Chaetoceros sp. Spirulina sp. Chlorella sp چرب اسيد نوع چرب اسيد نام

 79/1±12/1 ----- ---- اشباع (C8:0) کاپریليک اسيد

 ---- 43/1±13/1 ---- اشباع (C10:0) کاپریک اسيد

 4/1±11/1 ---- ----- اشباع (C12:0) لوریک اسيد

 9/12±11/1 41/4±12/1 28/9±11/1 اشباع (C14:0) ميرستيک اسيد

 17/25±11/1 1/31±13/1 21/15±11/1 اشباع (C16:0) پالميتيک اسيد

 96/14 ±13/1 8/1±11/1 33/31±19/1 (7 )امگا اشباع غير (C16:1) پالميتولئيک اسيد

 532/1±121/1 79/1±13/1 ---- اشباع (C17:0) مارگاریک اسيد

 41/1±11/1 ---- 43/1±15/1 غيراشباع (C17:1) دکانوئيک اسيدهپتا

 48/3±12/1 73/5±11/1 12/11±12/1 اشباع (C18:0) استئاریک اسيد

 37/16±11/1 34±13/1 14/15±11/1 (9 )امگا غيراشباع (C18:1) اولئيک اسيد

 66/9±11/1 21/1±12/1 93/2±12/1 (3 )امگا غيراشباع (C18:3) لينولنيک اسيدالفا

 21/3±14/1 8/18±21/1 99/8±13/1 (6 )امگا شباع غير (C18:2) لينولئيک اسيد

 ---- 73/1±11/1 7/1±12/1 اشباع (C20:0) آراشيدیک اسيد

 12/1±12/1 ---- ---- (7 )امگا غيراشباع (C20:1) پالينيک اسيد

 82/1±11/1 ---- 95/1±14/1 اشباع (C22:0) بهنيک اسيد

 91/5±11/1 ---- 54/2±13/1 اشباع (C24:0) ليگنوسریک اسيد

 27/2±12/1 2 ±11/1 48/1±12/1  چرب سایراسيدهاي
 

 بيشترین است مشخص 2 جدول در که گونه همان

 شیآزما مورد جلبک زیر 3 هر در SFA کل ميزان

 ليتشک را چرب يدهاياس یوزن صد در 51 باًیتقر

 امگا و 3 امگا چرب اسيدهاي بين اي مقایسه دهد، یم

 3 امگا مقدار بيشترین د.یگرد انجام ها زجلبکیر در 6

 باشد. می درصد 66/9 مقدار به .Chlorella sp در
 

 چند با نشده اشباع ،(MUFA) دوگانه بند کي با نشده اشباع ،(SFA) شده اشباع چرب اسيدهاي نسبت کلي درصد (2 جدول

 ميانگين( ±)انحراف معيارآزمايش مورد هاي جلبک ريز در 9 امگا به 6 امگا نسبت و (PUFA) هاي دوگانه پيوند

 .Chaetoceros sp. Spirulina sp. Chlorella sp چرب اسيد

SFA 27/54±27/1 19/45±21/1 18/42±18/1 کل 

MUFA 86/32±41/1 8/34±14/1 9/45±21/1 کل 

PUFA 87/12±16/1 11/21±11/2 92/11±41/1 کل 

ω-3 21/1±93/2 13/1±21/1 13/1±66/9 

ω-6 12/2±99/8 15/1±8/18 14/1±21/3 

ω-6 /ω-3 21/1±16/3 13/1±53/15 13/1±33/1 
 

 
 93/2 از کمتر ها ميکروجلبک سایر در که یصورت در

 در زين 6 امگا مقدار بيشترین باشند. می درصد

Spirulina sp. شده محاسبه درصد 8/18 مقدار به 

 اسيدهاي نيب يا مقایسه نمودار زين 8 شکل در است.

 به شیآزما مورد يها جلبک زیر در 6 امگا و 3 امگا

 نتایج 3 جدول در همچنين است. شده گذاشته شینما

 95/1 سطح در دار معنی اختالف ،توکی آزمون پس

 اسيدهاي ،(SFA) شده اشباع چرب اسيدهاي براي
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 و (MUFA) دوگانه بند یک با نشده اشباع چرب

 (PUFA) دوگانه بند چند با چرب يدهاياس نيهمچن

 است. شده داده نشان
 

 

 
 

 .Spirulina sp جلبک چرب اسيدهاي ترکيب از حاصل کروماتوگرام (5 شکل

 

 
 

 .Chlorella sp جلبک چرب اسيدهاي ترکيب از حاصل کروماتوگرام (6 شکل

 

 
 

  جلبک چرب اسيدهاي ترکيب از حاصل کروماتوگرام (7 شکل

Chaetoceros sp. بهمنشير از مستخرج 

 

 
 

 آزمایش مورد هاي جلبک ریز در 6 امگا و 3 امگا اسيدهاي مقایسه (8 شکل

 

 چرب اسيدهاي براي توکي آزمون پس نتايج (9 جدول

 (SFA- MUFA- PUFA) شده اشباع

 Chaetoceros چرب اسيد

sp. 
Spirulina 

sp. 

Chlorella 

sp. 

SFA    

Spirulina sp. 157/3 _  

Chlorella sp. 28/12* 223/9* _ 

MUFA    

Spirulina sp. 82/6* _  

Chlorella sp. 112/8* 192/1 _ 

PUFA    

Spirulina sp. 591/25* _  

Chlorella sp. 115/3 587/22* _ 
 95/1 سطح در دار معنی اختالف *

 

 بحث
 فيزیولوژي در مهمی نقش 3 امگا چرب اسيدهاي

 کنند می ایفا نوزادي و جنينی دوران در خصوص هب

 -قلبی امراض از جلوگيري براي همچنين (.22)

 جلوگيري و خون لخته تشکيل از جلوگيري عروقی،

 بر  عالوه حقيقت در .(23) باشند می مفيد التهاب از

 3 امگا چرب اسيدهاي کمبود از ناشی منفی ارضعو

 این ميزان پایين نسبت ضروري، چرب اسيد عنوان به

 در 6 امگا چرب اسيدهاي به چرب اسيدهاي

 سالمت بر منفی تأثير سبب خود غذایی هاي رژیم

 منابع معرفی بنابراین (.24) شود یم گنندگان مصرف

 واندت می 3 امگا چرب اسيدهاي دسترس قابل و جدید

 همين به باشد. جامعه سالمت بهبود در مؤثر گامی

 معرفی جهت بسياري تحقيقات اخير هاي سال در دليل

 است گرفته صورت باال لينولنيک اسيد حاوي منابع

 .(26 و 25)

 ميزان بيشترین که داد نشان مطالعه نیا از حاصل جینتا

 شده استخراج .Chaetoceros sp در چرب اسيدهاي

 (C16:1) پالميتولئيک اسيد بهمنشير، ي رودخانه از

 یک با اشباع غير چرب اسيدهاي گروه از که (7 )امگا

 از درصد 33/31 ميزان به بوده، (MUFA) دوگانه بند
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 (C16:0) اسيدپالميتيک سپس و چرب يدهاياس کل

 21/15 ميزان به (SFA) اشباع چرب اسيدهاي گروه از

 ارتونوپر همانند دیگر محققين باشد. می درصد

(Prartono) نتایج تقریباً نيز 2113 سال در همکاران و 

 پروفایل یبررس در و آورده دست به اي مشابه

 ،Chaetoceros gracilis جلبک چرب اسيدهاي

 بين بيشتر چربی اسيدهاي استر متيل که نمودند اعالم

C13 تا C24 چرب اسيد بيشترین و نددار قرار 

 پالميتولئيک اسيد به بوطمر دوگانه بند یک با غيراشباع

 نزدیک بسيار که (27) باشد یم درصد 42/49 ميزان به

 ذکر قيتحق جینتا نيهمچن بود. حاضر تحقيق نتایج به

 درصد 44/44 مقدار به SFA زانيم که داد نشان شده،

 بود C. gracilis در درصد 42/56مقدار به MUFA و

 درصد 18/42 ميزان به SFA حاضر قيتحق در و (26)

 توسروسيک در درصد 9/45 ميزان به MUFA و

 زیر نیا PUFA اما شده گزارش ريبهمنش از مستخرج

  (.2 )جدول باشد نمی غنی چندان جلبک

 و یاصل يمحتوا که شده ثابت زين گرید قاتيتحق در

 ها اتومهید ي راسته به متعلق مختلف يها گونه ي عمده

 )خصوصاً SFA نظر از توسروس(يک جنس جمله )از

 بوده یغن (7 امگا )خصوصاً MUFA و اسيدپالميتيک(

 یغن (6 امگا و 3 امگا )خصوصاً PUFA لحاظ از اما

 شده ثابت همکاران و (Hu) هو قيتحق در باشند. ینم

 سميمتابول يرو بر آب طيمح در يمغذ مواد از ياريبس

 مثال عنوان به باشند. یم ثرؤم ها توپالنکتونيف در یچرب

 تجمع باعث آب در وجودم ترژونين کمبود

 کمبود ای و شود یم ها توپالنکتونيف دیسريگل يتر

 يها یچرب شیافزا باعث آب در موجود کونيليس

 (.28) شود یم ها اتومهید در MUFA و SFA اشباع

 به جهان سراسر در زين .Chlorella sp زجلبکیر

 حيوانات و انسان تغذیه براي سالمتی غذاي یک عنوان

 از زیادي تعداد که است قادر کلرال د.شو می استفاده

 اکسيدان آنتی کاروتنوئيد، پيکوسيانين، همانند یترکيبات

 لحاظ از کلرال جلبک (.28) نماید توليد زين را غيره و

 لينولنيک لفاآ )اسيد 3 امگا چرب اسيدهاي حضور

(C18:3) خود به را رتبه اولين درصد 66/9 ميانگين با 

 (.1 شکل و 2 )جدول است داده اختصاص

 هاي جلبک ميان از زين گرید قاتيتحق یبرخ در

 رشد نرخ با Chlorella minutissima ها یوکاریوت

 معرفی نيز PUFA از باالیی نسبتاً مقادیر و سریع

 که داد نشان حاضر تحقيق نتایج (.31 و 29) اند شده

 یعنی) 6/9 به 62/3 کلرال براي 3 امگا به 6 امگا نسبت

 جلبک زیر این بودن غنی از حاکی که باشد می (3 به 1

 باشد. می 3 امگا از

 آلفا دياس خصوصاً PUFA که است ذکر انیشا

 مورد انيماه و شود ینم ساخته انسان بدن در کينولنيل

 آن انيماه بلکه کنند، ینم ديتول را آن زين انسان ي هیتغذ

 (.31) ندینما یم افتیدر ها جلبک زیر خوردن با را

 یاصل منابع عنوان به ها جلبک زیر ینیگزیجا لزوم پس

 صورت به که انيماه يجا به PUFA ي کننده ديتول

 ییغذا يها میرژ در کنند، یم افتیدر را آن واسطه

 راستا نیا در البته رسد. یم نظر به يضرور کامالً انسان

 جوامع توسط انيماه مداوم مصرف تیمحدو به دیبا

 ریذخا ،یانسان جوامع متفاوت ياقتصاد طی)شرا یانسان

 دسترس در ،يفرد يها قهيسل اها،یدر در یماه محدود

 نمود. اشاره زين ره(يغ و یماه بودن

 و روغن درصد تعيين منظور به که دیگر تحقيقات در

 شوره گياه بذر و برگ ساقه، در چرب اسيدهاي

 سواحل در( Suaeda vermiculata) زیست

 مشخص ردید،گ انجام بوشهر استان در فارس خليج

 اسيد گياه، این در غالب اشباع چرب اسيد که شد

 اسيد نيز غالب غيراشباع چرب اسيد و مارگاریک

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 is
m

j.b
pu

m
s.

ac
.ir

 a
t 1

5:
55

 IR
D

T
 o

n 
M

on
da

y 
Ju

ne
 6

th
 2

01
6

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


 223/ 6و امگا  9ها به عنوان منابع امگا  هاي ريز جلبک و معرفي آن ده و همكاران        بررسي پروفايل اسيدهاي چرب در برخي گونهزا گرجي

 

http://bpums.ac.ir 

 اسيد خصوصاً PUFA داراي گياه این و بود لينولئيک

 لزوم نکته این و (32) باشد نمی چندانی لينولنيک آلفا

 را PUFA اصلی منبع عنوان به را ها جلبک از استفاده

 فعاليت به بایست می همچنين .یدنما می مشخص

 جلبک خصوصاً ها جلبک مناسب بسيار ضداکسيدانی

 نشان که نمود اشاره Cystoseira trinodis اي قهوه

 در موجود اوليه مواد ناپذیر پایان مخزن وجود ي دهنده

 صنایع پزشکی، داروسازي، در استفاده جهت ها جلبک

 (.33) باشد می بهداشتی و آرایشی غذایی،

 درصد بيشترین داراي زين .Spirulina sp جلبک زیر

 8/18 ميزان به (C18:2) لينولئيک اسيد چرب اسيد

 منبعی عنوان به را آن توان می لذا باشد. می درصد گرم

 معرفی 6 امگا چرب اسيدهاي استخراج جهت غنی

 در تحقيق، این از حاصل نتایج یيدأت در نمود.

 عنوان به نايروليسپا سيانوباکتر نيز دیگر هاي گزارش

 غنی )منابع لينولئيک گاما و لينولئيک اسيد از غنی منبع

 درصد 18 و درصد 21 مقدار به ترتيب به (6 امگا از

  .(34) است شده معرفی

 داده نشان تحقيقات از برخی نتيجه که است ذکر قابل

 نايرولياسپ و کلرال يها جلبک در PUFA ميزان که

 (.23) باشد می هم به نزدیک خيلی یا و مساوي تقریباً

 نيز (8 شکل و 2 )جدول مطالعه نیا از حاصل نتایج

 براي و درصد 87/12 کلرال براي PUFA ميزان

 تفاوت یک اما است. کرده قيد درصد 11/21 نايرولياسپ

 هم آن و دارد وجود زجلبکیر دو این بين عمده

 کاهش با )همراه کلرال در 3 امگا محسوس افزایش

 6 امگا محسوس افزایش مقابل در و (6 اامگ شدید

 باشد. می نايرولياسپ در (3 امگا شدید کاهش با )همراه

 غذاهاي در 3 امگا به 6 امگا نسبت کلی طور به

 مهم بسيار ها پروستوگالندین سنتز براي انسانی مصرف

 اي تغذیه استانداردهاي و تغذیه متخصصان .است

 و 6 امگا بين را (5/1 تا 66/1) 2:1 تا 5/1:1 بين نسبتی

 مشخص تکامل طول در .(35) کنند می پيشنهاد 3 امگا

 مناسبی مقادیر مصرف انسان، غذایی رژیم در که شده

 مهمی نقش 3 امگا به 6 امگا چرب اسيدهاي نسبت از

 اما .(36) اند کرده بازي را ژنتيکی الگوهاي ایجاد در

 جوامع در خصوص به گذشته سال 111 طول در

 6 امگا از مصرف ميزان در توجهی قابل ایشافز غربی

 افزایش به منجر که بوده همراه 3 امگا کاهش با همراه

 باعث تواند می امر این و شده 3 امگا به 6 امگا نسبت

 عروق قلبی هاي بيماري جمله از زایی بيماري افزایش

 هاي داده همچنين (.38 و 37) گردد (CHD) کرونر

 نشان عينی شاهداتم و اپيدميولوژیکی مطالعات

 قلب کرونر عروق بيماري به ابتال خطر که دهد می

(CHD) با 3 امگا از باالیی ميزان که کسانی ميان در 

 کنند، می دریافت DHA و EPA مانند بلند زنجيره

 .(41 و 39) است تر پائين

 که داد نشان (3 جدول) حاضر قيتحق از حاصل نتایج

 کی انسیوار زيالآن از آمده عمل به هاي مقایسه در

 و SFA، MUFA مورد در توکی آزمون پس و طرفه

PUFA ياريبس در 95/1 سطح در دار معنی اختالف 

 عليرغم که داد نشان یبررس این داشت. وجود موارد

 نيماب اشباع چرب اسيدهاي نظر از مشابه مقادیر وجود

 پروفایل لحاظ به آزمایش، مورد يها زجلبکیر

 ها آن بين در توجهی قابل ايه اختالف زين اسيدچرب

  دارد. وجود

 پروفایل روي بر اخير هاي سال در که تحقيقاتی در

 انجام ها ریزجلبک از گونه 2176 چرب اسيدهاي

 مورد مختلف چرب اسيدهاي 76 مجموع در گردید،

 چرب اسيدهاي پروفایل شد. گيري اندازه و شناسایی

 ها، داده پایگاه یک در را ها زجلبکیر از آمده دست به

 اسيدهاي پروفایل از که گردید مشخص و نمودند ثبت
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 بندي رده نشانگر عنوان به توان می آن ترکيب و چرب

 نمود استفاده( chemotaxonomic markers) شيميایی

 سطوح در فيلوژنيک روابط براي الگوهایی به پی و

 سطوح در اما برد ها جلبک مختلف هاي رده و ها شاخه

 به مناسب چندان گونه ریز همانند يبند طبقه تر نیيپا

 که داد نشان بررسی این نتایج (.41) رسد ینم نظر

 و بوده زیاد ها جلبک زیر در چرب اسيدهاي تنوع

 از یمتفاوت ریمقاد داراي زين مختلف هاي گونه

 براي پس باشند. یم خود پروفيل در چرب يدهاياس

 اي ویژه هدف به وابسته که خاص محصول داشتن

 یا و 3 امگا استخراج هدف مثال عنوان به اشد.ب

 مناسب ي گونه انتخاب باشد، اولئيک اسيد استخراج

 است. مهم بسيار سازي خالص براي

 قدرداني و سپاس

 از را خود فراوان سپاس و تشکر مراتب لهيوس نیبد

 خصوصاً يکشاورز جهاد آموزش و قاتيتحق مرکز

 يگويم هپژوهشکد از نيهمچن و برنا يمهد مهندس

 کشور جنوب يپرور يآبز پژوهشکده و کشور

 ستگاهیا ارشد کارشناس پقه مهندس يآقا خصوصاً

 و یعلم يها يهمکار خاطر به را ماهشهر بندر ییایدر

 محترم تیریمد از م.یينما یم ابراز را مانهيصم

 در که زیپرو مهندس يآقا جناب پاسارگاد شگاهیآزما

 نمودند، ياری را ما مانهيصم یشگاهیآزما امور انجام

  م.یدار را سپاس و تشکر کمال
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Abstract 

Background: This study was carried out to determine the oil fatty acids from two special species of 

microalgae; Spirulina sp.,Chlorella sp. and also Chaetoceros sp. collected from Bahmanshir River. 

Materials and Methods: Sampling of microalgae Chaetoceros sp. from Bahmanshir River was under 

taken using bottle samplers during spring season of 2013. Microalgae Spirulina sp. and Chlorella sp. were 

supplied from Shrimp Research Institute of Iran in Bushehr Province. Samples then were cultured under 

controlled laboratory conditions and mass culture for 100 liters was undertaken. Isolation of microalgae 

species from water of cultured media was carried out using filtration and centrifugation methods. The fatty 

acid compositions were determined by Gas – FID chromatography.  

Results: Results showed that regarding Saturated Fatty Acids (SFA) obtained from purified culture of 

Chaetoceros sp., Spirulina sp. and Chlorella sp. the maximum amount of total fatty acids were belonged to 

palmitic acids (C16:0) with 15.21%, 30.1% and 25.17% of total fatty acids  respectively. Analysis of 

Mono Unsaturated Fatty Acids (MUFA) showed that in the Oleic acid was maximum amount of 34% in 

Spirulina sp. In addition the amount of MUFA in Chlorella sp. was 16.37% of total fatty acids. On the 

other hand the amount of palmeotic acid in purified culture of Chaetoceros sp. was 30.33% from total 

content of fatty acids. Analysis of Poly Unsaturated Fatty Acids (PUFA), Linoleic acid (C18:2) (Omega 

6), revealed maximum percentage in Spirulina sp. with 18.8%. Results of Alpha linoleic acid (C18:3) 

(Omega3) analysis showed maximum amount of 9.66% in Chlorella sp. compared to other microalgae 

with lower omega 3 contents. Spirulina sp. contained maximum amount of Linoleic acid (C18:2) with 

18.8% of total fatty acids. Therefore, Spirulina sp. can be considered as a rich source of omega 6 for the 

purpose of fatty acid extractions. The presence of PUFA in Chlorella sp. and Spirulina sp. was equivalent 

whereas the amount of Omega 3 in Chlorella sp. was higher than two other species.  

Conclusion: Results of this study revealed a diverse profile of fatty acids among many species of 

phytoplanktons and microalgae. There Chlorella sp. with a good candidate and a rich source of Omega 3 

future applications. It is indicated that different species have totally different fatty acid profiles. Therefore, 

to acquire special products for a particular target, selection of specific species is essential.  

 

Key words: Fatty acid, Gas chromatography, Chaetoceros sp., Spirulina sp., Chlorella sp. 
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