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 0011 مهرتاریخ پذیرش:  0011 خردادتاریخ دریافت: 

 چکیده
 آب درصد و 01، متانول درصد 01، متانول درصد 011)متانول  های مختلفثیر حاللادر مطالعه حاضر ت

های قرمز سواحل چابهار اکسیدانی سه گونه از جلبکاستخراج عصاره و خاصیت آنتیمیزان ( در درصد 011

مورد بررسی قرار  Leveillea jungermannioidesو  Gracilaria arcuata ،Gracilaria textorriشامل  

، DPPHهای بازدارندگی رادیکال آزاد های مختلف با استفاده از شاخصاکسیدانی عصارهگرفت. فعالیت آنتی

داری بود های مختلف دارای تفاوت معنیتوانایی احیا و جذب آهن سنجیده شد. میزان عصاره در میان جلبک

گرم  10/0به میزان  L. jungermannioidesدر جلبک  درصد 011میزان عصاره در حالل متانول و باالترین 

ف های مختلاکسیدانی با توجه به شاخصصیت آنتیاخ بیشترین .(P<10/1) گرم جلبک به دست آمد 011در 

 هادیگر گونهد که به میزان قابل توجهی نسبت به شمشاهده  G. arcuataجلبک  درصد 01در حالل متانول 

بسته به نسبت حالل و نوع گونه جلبک اکسیدانی آنتی. میزان استخراج عصاره و خواص (P<10/1) باالتر بود

 G. arcuata. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که جلبک داشتداری در بین تیمارهای مختلف تفاوت معنی

 در نظر گرفته شود.های طبیعی اکسیدانتواند به عنوان منبع بالقوه از آنتیمی
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مقدمه

جنس از  011گونه در  0011 حدود

 هااند که اکثر آنهای قرمز شناخته شدهجلبک

 ترین موارد کاربرد ایندریازی هستند. از مهم

 آراشیدونیک، تولید اسیدتوان به میها جلبک

ند مانساکاریدهای خارج سلولی ها و پلیرنگدانه

 کاراگینان اشاره کرد )شریفیان وآگار و 

 های دریایی از جمله(. جلبک0001همکاران، 

 فعال هستند کهمنابع غنی ترکیبات زیست

های تولید شده توسط آنها دارای طیف متابولیت

یل . این پتانساست زیستیهای وسیعی از فعالیت

ترکیبات دارویی  ها به عنوانامکان استفاده از آن

اهم ساخته است. تاکنون و بهداشتی را فر

ترکیبات زیستی متعدد با کاربردهای متنوعی 

اکسیدانی، ضدمیکروبی، همچون اثرات آنتی

ضدویروسی، ضدقارچی و ضدسرطانی از 

های مختلف شناسایی و جداسازی شده جلبک

(. آنها 0001 ،خان تقرتپه و همکاراناست )قره

های شیمیایی، با تنوع وسیعی از متابولیت

ی های خارجد اصلی دفاع در برابر ارگانیسمکارکر

های فعال به کنند. این متابولیترا تولید می

عنوان ترکیبات شیمیایی بیوژنینک شناخته 

 شوند.می

به هر اتم یا مولکولی که در اوربیتال اتمی یا 

مولکولی خود یک یا دو الکترون پیوندی داشته 

 والمباشد، رادیکال آزاد گویند. این ترکیبات مع

 تندهسپذیر و با انرژی باال واکنش ناپایدار، کامال

و به علت ایجاد آسیب اکسیداتیو در لیپیدها، 

ها و اسیدهای نوکلئیک ممکن است پروتئین

های فرساینده مختلفی در منجر به ایجاد بیماری

؛ 0000 ،د )حیدری و همکارانشونانسان 

Blomhoff, 2005های اکسیژن فعال از (. گونه

های سوپراکسید، هیدروکسیل و جمله رادیکال

های پروکسیل نقش مهمی در عملکرد رادیکال

سلول دارند. با این حال تشکیل بیش از حد مجاز 

اکسیداسیون بیومولکولی ممکن است باعث  هاآن

ز های آزاد ا. رادیکالشودآسیب سلولی  و متعاقبا

 های طبیعی بدن در طی تنفسطریق واکنش

داران و مهره وجودات هوازی، بویژهسلولی در م

های آزادی که شوند. رادیکالانسان تشکیل می

توانند یم شوند،میبه صورت فیزیولوژیکی تولید 

          عملکردهای گوناگونی شبیه وظایف انتقال 

          ها را از پیام و وظایف دفاعی در برابر عفونت

 (.0001خود بروز دهند )طاهری و مرادی، 

ها برای حفاظت موجودات زنده در اکسیدانآنتی

برابر صدمات اکسیداسیون ایجاد شده از طریق 

، در نتیجه محافظ هستندهای آزاد موثر رادیکال

های اکسیداتیو هستند. بدن در برابر آسیب

فعال از جمله بسیاری از ترکیبات زیست
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های ها توانایی جلوگیری از واکنشاکسیدانآنتی

و مانع فساد  دارندای رادیکالی را زنجیره

د. در نشوها میها و پروتئینیونی چربیاکسیداس

حال حاضر به دلیل ایجاد مشکالت سالمتی 

های مصنوعی، اکسیدانناشی از مصرف آنتی

تمایل زیادی برای جایگزینی و استفاده از 

 در غذایی مواد در های طبیعیاکسیدانآنتی

 ,.Amarowicz et alدارد ) وجود جهان

ترین های دریایی یکی از مهم(. جلبک2000

و  ندهستهای طبیعی اکسیدانمنابع بالقوه آنتی

های گونه در اکسیدانیآنتی هایتاکنون فعالیت

در  و سبز ایقهوه قرمز، هایجلبک مختلفی از

 مطالعات گرفته است. قرار مطالعه دنیا مورد

 عصاره یاکسیدانآنتیخواص  کهاند داده نشان

 و دارندمختلف با هم تفاوت  دریایی هایجلبک

 اکسیدانیآنتی ترکیبات محتوای با متناسب

(. از 0001)شریفیان و همکاران،  استها آن

ها به جلبک اکسیدانیآنتیطرف دیگر، فعالیت 

. استمیزان زیادی در ارتباط با روش استخراج 

از  فعالگیری و استخراج ترکیبات زیستعصاره

توان به دو گروه سنتی های دریایی را میجلبک

. در روش معمول و کردبندی و نوین تقسیم

های آلی و آب سنتی، استخراج به کمک حالل

های نوین گیرد؛ درحالی که در روشصورت می

از آنزیم، مایکروویو، مایع فوق بحرانی و فشار در 

,.Gall et al) دشوفرایند استخراج استفاده می  

ای ی در سواحل صخرههای دریای. جلبک(2015

سواحل استان سیستان و  جنوب کشور بویژه

 هایشوند. پژوهشبلوچستان به وفور یافت می

ثیر حالل بر استخراج و خواص اقبلی درباره ت

های دریایی نشان داده اکسیدانی جلبکآنتی

اکسیدانی، بسته به نوع که خواص آنتیاست 

است )شریفیان و جلبک و نوع حالل متفاوت 

(. در میان Taheri, 2016؛ 0001همکاران، 

های قرمز در های جلبکانواع مختلف گونه

 Gracilariaهای سواحل جنوب کشور، گونه

arcuata ،Gracilaria textorri و 

Leveillea jungermannioides  در سواحل

دریای مکران و خلیج فارس به وفور یافت 

اطالعات کاملی در زمینه د. با این حال، نشومی

بت ثیر نساها و تاکسیدانی این گونهخواص آنتی

حالل بر میزان استخراج وجود ندارد و عمده 

های های این حیطه مرتبط با جلبکپژوهش

. از این رو هدف از انجام این استای قهوه

پژوهش بررسی سنجش میزان فعالیت 

های قرمز سه گونه از جلبک اکسیدانیآنتی

چابهار و تعیین بهترین نسبت حالل  حلسوا

عال فبرای استخراج عصاره دارای ترکیبات زیست

 .است
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 هاروش و مواد

 جلبک آوریجمع

 Gracilariaقرمز شامل  های جلبکگونه

arcuata ،Gracilaria textorri  و

Leveillea jungermannioides  از ناحیه بین

جزر و مدی ساحل خلیج چابهار )شهر چابهار، 

N″0/01′00°00  وE″1/0′01°01 در زمان )

 0001حداکثر جزر در فصل زمستان در سال 

ها پس از انتقال به آوری شدند. نمونهجمع

آزمایشگاه و شناسایی گونه )در موزه دریایی 

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار(، برای 

د با آب شیرین یگل و الی و دیگر مواد زا حذف

درجه  00شستشو و سپس در سایه در دمای 

ها پس از پودر خشک شدند. نمونه گرادسانتی

ی های پالستیکشدن با خردکن خانگی در کیسه

 گیری دربندی و تا هنگام عصارهدار بستهپزی

 د.شدن( نگهداری گراددرجه سانتی -01فریزر )

 

 گیریعصاره

های متانول و آب گیری، از حاللبرای عصاره

 درصد 011متانول  شاملهای مختلف با نسبت

لیتر میلی 11 + گرم جلبک 01: 0)حالل 

گرم  01: 0)حالل  درصد 01متانول(، متانول 

لیتر میلی 01 + لیتر متانولمیلی 00 + جلبک

 گرم جلبک 01: 0)حالل  درصد 01آب(، متانول 

آب( و لیتر میلی 00 + انوللیتر متمیلی 00 +

 11 + گرم جلبک 01: 0)حالل  درصد 011آب 

گرم  01د. در هر تیمار شلیتر آب(  استفاده میلی

 0جلبک خشک و پودر شده، توزین و با نسبت 

حجمی( با حالل مربوطه در ظروف  -)وزنی 1به 

 00ای دارای درب مخلوط و به مدت شیشه

د. برای ش( Shakeساعت در دمای اتاق شیک )

ثیر احتمالی نور، در طی اجلوگیری از ت

گیری ظروف محتوی جلبک و حالل با عصاره

ط مخلو ،پوشانده شد. در ادامهآلومینیومی فویل 

با استفاده از کاغد صافی )واتمن  به دست آمده

گیری با نسبت ( صاف و عصاره0شماره 

به عصاره  ،های قبلی تکرار شد. در انتهاحالل

هر جلبک با  ز هر دو مرحله برایادست آمده 

زدایی از عصاره، حالل براییکدیگر مخلوط شد. 

 00کننده تحت خأل )روتاری( در دمای  از تبخیر

ظ های تغلیاستفاده شد. عصارهگراد درجه سانتی

دمای  ها درشده هر جلبک تا زمان انجام آزمایش

در ظروف سربسته تیره گراد درجه سانتی -01

 (.Sharifian et al., 2019) دشدننگهداری 

 

  DPPHفعالیت مهارکنندگی رادیکال آزاد 

 DPPHسنجش فعالیت مهار رادیکال آزاد 

(1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl)  بر

( 0000و همکاران ) Shimadaروش  اساس
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لیتر محلول میلی 0انجام گرفت. به طور خالصه، 

DPPH (10  با )لیتر عصاره میلی 0میکروموالر

لیتر( مخلوط و در تاریکی میلی در گرممیلی 0)

گراد درجه سانتی 00 دقیقه در 01به مدت 

با نمونه دقیقه جذب  01پس از  .انکوبه شد

، UNICO 2100استفاده از اسپکتروفتومتر )

. خوانده شدنانومتر  001در طول موج آمریکا( 

رادیکال آزاد  (DPPHIی )درصد فعالیت مهار

DPPH  شد )محاسبه  0از رابطهShimada et 

al., 1992.) توکوفرول به  -برای مقایسه از آلفا

 عنوان شاهد مثبت استفاده شد.

 

 :1رابطه 
IDPPH

 = 1 – [(A0
 – A1) / A0] 

0A : محلول  شاهدجذب(DPPH )1؛ بدون عصارهA :

 جذب عصاره. 

 

 IIفعالیت جذب یون آهن 

( با استفاده 2Fe+) IIفعالیت جذب یون آهن 

( انجام گرفت. 0000و همکاران ) Dinisاز روش 

در  گرممیلی 0لیتر عصاره )میلی 0در این روش 

 0/1لیتر آب مقطر و میلی 1/0لیتر( با میلی

 0/1ثانیه  01مخلوط و پس از  2FeClلیتر میلی

شد اضافه ( به آن Ferrozine) لیتر فروزینمیلی

دقیقه  01مدت و اجازه داده شد تا واکنش به 

نمونه در دمای اتاق انجام شود. پس از آن جذب 

با استفاده از نانومتر  000در طول موج 

ای د. برشگیری و ثبت اندازهاسپکتروفتومتر 

 0رابطه از ( MB)محاسبه فعالیت جذب فلزی 

 EDTAاز  (.Dinis et al., 1994) استفاده شد

 به عنوان شاهد مثبت استفاده شد.

 

 :2رابطه 
MB = (A0

 – A1) / A0 

0A 1: جذب شاهد؛A .جذب عصاره : 

 

 III یون آهن یقدرت احیا

 IIIیون آهن  یگیری قدرت احیابرای اندازه

(+3Fe از روش )Yen  وChen (0000 استفاده )

لیتر محلول میلی 0به این ترتیب که د. ش

 0لیتر( با میلیدر  گرممیلی 0آزمایش )

موالر مخلوط و در  0/1لیتر بافر فسفات میلی

 اضافهبه آن لیتر هگزاسیانوفرات میلی 0ادامه 

در حمام گراد درجه سانتی 01 و در دمایشد 

 0 افزودندقیقه انکوبه شد. با  01آبی به مدت 

 01کلرواستیک اسید لیتر محلول تریمیلی

دقیقه  01سپس به مدت  و واکنش متوقفدرصد 

شد. ( نایرا، PIT320 ،Universal)سانتریفیوژ 

لیتر از بخش شناور میلی 0/0پس از سانتریفیوژ 

لیتر میلی 0/1لیتر آب مقطر و میلی 0/0جدا و با 

درصد مخلوط و بعد از  0/1محلول فریک کلرید 

با نانومتر  111دقیقه جذب در طول موج  01
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بت و ثگیری اندازهاستفاده از اسپکتروفتومتر 

 0رابطه از  (FeR) د. برای محاسبه قدرت احیاش

(. از Yen and Chen, 1995) استفاده شد

به عنوان  (BHTدار )هیدروکسی تولوئن بوتیل

 شاهد مثبت استفاده شد.

 

 :3رابطه 
RFe

 = (A0
 – A1) / A0 

0A 1: جذب شاهد؛A .جذب عصاره : 

 

 هاداده آماریتجزیه و تحلیل 

ها در سه تکرار انجام گرفت. تمامی آزمایش

ها از آزمون بودن دادهبرای بررسی طبیعی 

اسمیرنوف و برای بررسی همگنی  -کولموگراف

استفاده شد. برای  Levenاز آزمون ها داده

دار بین سه گونه و مقایسه بررسی اثرهای معنی

واریانس  لیلحآزمون تها از میانگین داده

آزمون سپ( و One-way ANOVA)طرفه یک

( P<10/1) درصد 00 اطمینان توکی در سطح

( استفاده شد. 01)نسخه  SPSSافزار توسط نرم

 Microsoftبرای رسم نمودارها از نرم افزار 

Excel 2013  د.شاستفاده  

 

 نتایج

 011در  میزان عصاره استخراج شده )گرم

های های مختلف و در گونهگرم جلبک( در حالل

 0مختلف جلبک قرمز به تفکیک در جدول 

این اساس بیشترین  نشان داده شده است که بر

 0 در حالل G. arcuataمیزان عصاره در گونه 

 G. textorri هایدر گونه و (درصد 01)متانول 

)متانول  0در حالل  L. jungermannioidesو 

آمد و به دنبال آن کمترین  دسته ( بدرصد 011

میزان عصاره اولیه استخراج شده در هر سه گونه 

( بود. در ددرص 011)آب  0مربوطه به حالل 

 نهای مختلف، بیشتریها و حاللمیان گونه

( درصد 011)متانول  0میزان عصاره در حالل 

به میزان  L. jungermannioidesدر گونه 

گرم وجود داشت. آزمون تحلیل واریانس  10/0

یز ها و نداری را بین گونهطرفه اختالف معنییک

 (.>10/1Pها نشان داد )میان حالل

مقایسه میانگین میزان فعالیت مهارکنندگی 

های مختلف در بین گونه DPPHرادیکال آزاد 

 0های مختلف در شکل جلبک قرمز و حالل

نشان داده شده است. باالترین میزان بازدارندگی 

 00/10) 0در حالل  G. arcuataدر گونه 

ود و بعد از آن ب درصد 01( یعنی متانول درصد

بیشترین  0و  0، 0های شماره به ترتیب حالل

باالترین  G. textorriمقادیر را داشتند. در گونه 

 درصد 011مقدار بازدارندگی در حالل متانول 

دست آمد و پس از آن به ه ( بدرصد 01/00)

 01، متانول درصد 01های متانول ترتیب حالل

بیشترین میزان را  درصد 011و آب درصد 
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 L. jungermannioidesداشتند. در گونه 

 011باالترین مقدار بازدارندگی در حالل متانول 

دست آمد و در ادامه به به ( درصد 10/0) درصد

 01، متانول درصد 01های متانول ترتیب حالل

بیشترین میزان را درصد  011و آب  درصد

در ا رداری داشتند. آزمون آماری اختالف معنی

(. >10/1Pهر حالل بین سه گونه نشان داد )

های مختلف در هر همچنین میان نسبت حالل

د شدار مشاهده گونه نیز اختالف معنی

(10/1P< که در شکل )استمشخص  0.

 

 حاللهای مختلف نسبت با استفاده ازعصاره در سه گونه جلبک قرمز  زانیم :1جدول 

  (ارمعی انحراف ± نیانگی)م

 گونهنام 
 گرم جلبک( 144 در )گرمعصاره  زانیم

 0 حالل 3 حالل 2 حالل 1 حالل

Gracilaria arcuata 0/00±1/0aB 0/00±1/00aC 0/00±1/00aB 1/00±1/10aA 

Gracilaria textorri 0/00±1/00bC 0/10±1/00aBC 0/00±1/01aB 1/10±1/11aA 

Leveillea jungermannioides 0/10±1/00cC 0/10±1/01bB 0/00±1/00bA 0/00±1/00bA 

ها در هر گونه و حروف کوچک در هر ستون نشان دار بین حاللحروف بزرگ در هر ردیف بیانگر وجود تفاوت معنی

 (.>10/1P) استدار بین سه گونه دهنده وجود تفاوت معنی

 درصد. 011آب  :0 حالل ؛درصد 01متانول  :0حالل درصد؛  01متانول  :0حالل  درصد؛ 011متانول  :0حالل 

 

 

 های مختلف حاللدر عصاره به دست آمده با نسبت DPPH: مقایسه میزان بازدارندگی رادیکال آزاد 1شکل 

 دار متغیر بیناختالف معنی وجود انحراف معیار(. حروف بزرگ بیانگر ±از سه گونه جلبک قرمز )میانگین 
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 144: متانول 1حالل  (.P<40/4دهد )نشان میبین سه گونه دار را اختالف معنیو حروف کوچک است ها حالل

 .درصد 144آب  :0حالل درصد؛  24: متانول 3حالل درصد؛  04: متانول 2حالل  درصد؛

 

 II مقایسه میانگین میزان جذب یون آهن

نانومتر( در میان سه گونه جلبک  000)جذب در 

های مختلف حالل در شکل قرمز و در بین نسبت

قابل مشاهده است که بر این اساس در گونه  0

G. arcuata  10/1تغییرات میزان جذب بین 

بود و باالترین میزان در حالل متانول  00/1تا 

 011درصد و کمترین مقدار در حالل آب  01

 G. textorriآمد. در گونه  درصد به دست

بود که  00/1تا  11/1تغییرات میزان جذب بین 

درصد و  011باالترین میزان در حالل متانول 

درصد مشاهده  011کمترین مقدار در حالل آب 

 ،L. jungermannioides ،شد. در گونه سوم

بود که  00/1تا  11/1تغییرات میزان جذب بین 

و  درصد 011ول باالترین میزان در حالل متان

بود.  درصد 01کمترین مقدار در حالل متانول 

در هر حالل را داری آزمون آماری اختالف معنی

(. همچنین >10/1P) بین سه گونه نشان داد

های مختلف در هر گونه نیز اختالف میان حالل

 0( که در شکل >10/1Pد )شدار مشاهده معنی

.استمشخص 

 

 

های مختلف از سه فعالیت جذب یون آهن در عصاره به دست آمده با نسبت حالل: مقایسه میزان 2شکل 

ها دار متغیر بین حاللانحراف معیار(. حروف بزرگ بیانگر وجود اختالف معنی ±گونه جلبک قرمز )میانگین 
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درصد؛  144: متانول 1(. حالل P<40/4دهد )دار را بین سه گونه نشان میاست و حروف کوچک اختالف معنی

 درصد. 144آب : 0درصد؛ حالل  24متانول : 3درصد؛ حالل  04متانول : 2حالل 

 

مقایسه میانگین قدرت احیای یون آهن 

(+3Fe در میان سه گونه  111، جذب در )نانومتر

های مختلف جلبک قرمز و در بین نسبت حالل

قابل مشاهده است که بر این اساس  0در شکل 

 یتغییرات میزان احیا G. arcuataدر گونه 

باالترین  و متغیر بود 00/1تا  00/1آهن بین 

و کمترین  درصد 01میزان در حالل متانول 

دست آمد. در به  درصد 011مقدار در حالل آب 

آهن  یتغییرات میزان احیا G. textorriگونه 

بود که باالترین میزان در  00/1تا  10/1بین 

و کمترین مقدار در  درصد 011حالل متانول 

        د. در گونهشمشاهده  درصد 011حالل آب 

L. jungermannioides  تغییرات میزان جذب

متغیر بود که باالترین میزان  00/1تا  11/1بین 

و کمترین مقدار در  درصد 011در حالل متانول 

 درصد 011و آب  درصد 01نول های متاحالل

در هر را داری بود. آزمون آماری اختالف معنی

(. >10/1P)حالل بین سه گونه نشان داد 

های مختلف در هر گونه نیز همچنین میان حالل

 (.>10/1P) دشدار مشاهده اختالف معنی

 

 

های مختلف از سه آهن در عصاره به دست آمده با نسبت حالل: مقایسه میزان فعالیت احیای یون 3شکل 

ها دار متغیر بین حاللانحراف معیار(. حروف بزرگ بیانگر وجود اختالف معنی ±گونه جلبک قرمز )میانگین 
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درصد؛  144: متانول 1(. حالل P<40/4دهد )دار را بین سه گونه نشان میاست و حروف کوچک اختالف معنی

 درصد. 144آب : 0درصد؛ حالل  24متانول : 3درصد؛ حالل  04متانول : 2حالل 

 

 بحث

فعال های اخیر ترکیبات زیستدر سال

های طبیعی، اکسیدانزیادی، به ویژه آنتیجدید 

های جلبک شامل یازیدر مختلف جانداران از

جداسازی شده است  ایدریایی سبز، قرمز و قهوه

 Kalaiselvan et؛ 0000)ناظمی و همکاران، 

al., 2016ها به طور طبیعی برای (. جلبک

های محیطی دارای سیستم مقابله با استرس

فعالی ترکیبات زیستو  اکسیدانی هستندآنتی

ها، ها، آلکالوئیدها، ترپنفنولپلی مانند

های و آنزیم دهایکاروتنوئها، فیکوسیانین

 ,.Maharana et al) کنندمختلفی را تولید می

ثیر استفاده از ا(. در مطالعه حاضر ت2015

های مختلف )متانول و آب( بر میزان حالل

اکسیدانی سه استحصال عصاره و خواص آنتی

، G. arcuataشامل  قرمز هایگونه از جلبک

G. textorri  وL. jungermannioides  مورد

ظر میزان استخراج عصاره بررسی قرار گرفت. از ن

 داری وجوددر بین سه گونه جلبک تفاوت معنی

داشت و باالترین میزان عصاره در جلبک قرمز 

L. jungermannioides  وجود داشت. از نقطه

در  درصد 011یعنی متانول  0نظر حالل، حالل 

مقایسه با ترکیب متانول و آب کارایی باالتری در 

استحصال عصاره داشت و با کاهش میزان متانول 

در حالل )افزایش نسبت آب(، میزان عصاره در 

هر سه گونه جلبک کاهش یافت. نتایج مطالعات 

که تعیین یک روش و  ه استدادپیشین نشان 

حالل مناسب و یکسان برای استخراج ترکیبات 

میزان  ،های طبیعی مشکل بودهطبیعی از جلبک

نوع حالل و نوع جلبک متفاوت  عصاره بسته به

(. نتایج مطالعه 0000)لشکان و همکاران،  است

( 0001حاضر با مطالعه شریفیان و همکارن )

قابل مقایسه است که نشان دادند میزان 

 یاقهوههای استحصال عصاره در جلبک

Padina australis  وNizamuddinia 

zanardinii  011بسته به نوع حالل )متانول 

درصد و  011، استون درصد 11متانول  ،درصد

( و گونه جلبک متقاوت بود و درصد 11استون 

کارایی بیشتری در استحصال  درصد 011متانول 

عصاره داشت. باالتر بودن میزان عصاره در حالل 

ها همچنین متانولی نسبت به دیگر حالل

تواند بیانگر این موضوع باشد که اغلب می

ها دارای جلبک ترکیبات محلول موجود در

 (.Wang et al., 2009قطبیت باال هستند )

ها از نظر شیمیایی و فیزیکی اکسیدانآنتی

دارای خواص مختلفی هستند و ممکن است با 
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های متفاوت های مختلفی در سیستممکانیسم

ند. تاکنون کنو عمل  باشند کارایی داشته

های مختلفی برای سنجش فعالیت روش

توسعه یافته و مورد استفاده قرار اکسیدانی آنتی

          (. با Ganesan et al., 2008گرفته است )

این وجود هنوز اختالف نظرهای عمیقی در 

هیچ  ،اکسیدانی وجود داشتهآنتیهای آزمایش

آزمونی به تنهایی توانایی نشان دادن خصوصیات 

و همواره  رداکسیدانی یک سیستم را نداآنتی

د شونوع آزمون توصیه میاستفاده از چند 

          (. در مطالعه 0000)حیدری و همکاران، 

اکسیدانی آنتیحاضر برای بررسی جامع خواص 

های مختلف از عصاره استخراج شده با حالل

و  G. arcuata ،G. textorriهای قرمز جلبک

L. jungermannioides  از سه آزمون مهار

و قدرت احیا و جذب یون  DPPHرادیکال آزاد 

، DPPHد. رادیکال پایدار شآهن استفاده 

             رادیکالی آزاد است که اغلب تخمین مناسبی 

دهد از فعالیت جذب رادیکال عصاره می

(Ganesan et al., 2008 این رادیکال .) 

ارغوانی رنگ در حضور یک دهنده هیدروژن 

           د را و رنگ زر شودمی( احیا اکسیدانآنتی)

 ,.Ganesan et al) کنددر محلول ایجاد می

(. در مطالعه حاضر میزان مهار رادیکال 2008

 0در عصاره استخراج شده با حالل  DPPHآزاد 

به  G. arcuata( از جلبک درصد 01)متانول 

ها لها و حالداری نسبت به دیگر گونهطور معنی

بود. نتایج مطالعه  درصد 00/10باالتر و برابر با 

و همکاران  Hidayatiحاضر با نتایج مطالعه 

( قابل مقایسه است که توانایی مهار 0101)

رادیکال آزاد در عصاره استخراج شده از جلبک 

G. arcuata  011با استفاده از حالل متانول 

دند. تفاوت در کرگزارش  درصد 0/00را درصد 

تواند ه میمیزان مهار رادیکال آزاد در دو مطالع

به دلیل تفاوت در غلظت مورد استفاده در 

آزمایش و همچنین نوع حالل باشد )شریفیان و 

های (. در مقایسه نسبت حالل0001همکاران، 

، نتایج نشان داد که اضرح مختلف در پژوهش

های آلی کارایی بهتری های باالتر حاللنسبت

در جذب مهار رادیکال آزاد در مقایسه با آب 

دهد دیگر نیز نشان میژوهشگران پد. نتایج دارن

که تغییر در قطبیت حالل، کارایی آن در 

دانی اکسیاستخراج گروه خاصی از ترکیبات آنتی

های و بر روی ویژگی دهدمیرا کاهش 

 Zhouگذارد )ثیر میااکسیدانی عصاره تآنتی

and Yu, 2004 .)Praveen  وChakraborty 

های آبی ( میزان بازدارندگی در عصاره0100)

( دو گونه از لیترگرم در میلیمیلی 0/1)

          سواحل هند، شامل  Padina هایجلبک

P. gymnospora  وP. tetrastromatica  را
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و  Foonدند. کرگزارش  درصد 01تا  00بین 

اکسیدانی ( خاصیت آنتی0100همکاران )

و  Eucheuma cottoniiهای خوراکی جلبک

Padina sp.  سواحل مالزی را مورد بررسی          

          در  DPPHو میزان بازدارندگی  ندقرار داد

ین را ب (لیترگرم در میلیمیلی 0عصاره متانولی )

دند. عالوه بر متفاوت کرگزارش  درصد 00-00

بودن گونه و حالل، تفاوت در میزان ترکیبات 

نی اکسیدار نتیجه خاصیت آنتیفعال و دزیست

ممکن است ناشی از عوامل خارجی )فشار، عمق، 

شوری، مواد مغذی( و عوامل ذاتی )نوع، سن، 

 ,.Ganesan et alمرحله تولیدمثل( باشد )

2008 .) 

، در DPPHمشابه فعالیت مهار رادیکال آزاد 

مطالعه حاضر، قدرت احیا و فعالیت جذب یون 

 01شده با حالل متانول آهن در عصاره استخراج 

در هر سه گونه جلبک قرمز در مقایسه با  درصد

های ها باالتر بود. به طور کلی جاذبدیگر حالل

های ثانویه در نظر اکسیدانفلزی به عنوان آنتی

شوند، زیرا پتانسیل احیا را کاهش گرفته می

           باعث پایداری فرم اکسید شده یون ، داده

و  Chakrabortyای در مطالعه شوند.فلزی می

( گزارش کردند که فعالیت 0100همکاران )

های جذب فلزی در عصاره حالل آلی جلبک

Hypnea musciformis  وJania rubens  در

و  Yeها باالتر بود. مقایسه با دیگر عصاره

دند که فراکشن کر( نیز گزارش 0110همکاران )

ای استاتی و بوتانولی در جلبک قهوهاتیل

Sargassum pallidum یدارای قدرت احیا 

 مطالعات. استها باالتری نسبت به دیگر فراکشن

قبلی نشان داده است که ترکیبات با ساختارهای 

، OH ،–SH ،–COOH–های عاملی دارای گروه

2H3PO– ،2NR–  ،–S– و ،–O–  در صورت

وجود شرایط بهینه محیطی دارای فعالیت جذب 

های ثانویه اکسیدانآنتیفلزی خواهند بود و 

(. همچنین Lindsay, 1996) هستندکارآمدی 

در مطالعه حاضر در هر سه گونه جلبک میزان 

 دشمتفاوتی از جذب فلزی در هر تیمار مشاهده 

(10/1P<از این رو به نظ .)رسد که تفاوت ر می

بین تیمارهای مختلف در این  در خاصیت احیا

 استخراج شده مطالعه ناشی از تفاوت در ترکیب

 ,Taheriبسته به نسبت حالل و گونه باشد )

2016.) 

 نتایج مطالعه حاضر نشان داد در مجموع، 

 های جلبکاکسیدانی آنتیکه میزان خواص 

                و  G. arcuata ،G. textorriقرمز 

L. jungermannioides بسته به نوع گونه            

           و نسبت حالل مورد استفاده برای استخراج 

             . باالترین میزان عصارهاستعصاره متفاوت 

                          در  درصد 011با استفاده از متانول 
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L. jungermannioides در به دست آمد ،

اکسیدانی در که باالترین خواص آنتی حالی

در  درصد 01انول عصاره استخراج شده با مت

وجود داشت. از این رو به  G. arcuataجلبک 

اکسیدانی در رسد که میزان خواص آنتینظر می

هر جلبک، بسته به نوع جلبک و نسبت حالل 

تواند متفاوت باشد. نتایج این مورد استفاده می

          قرمز  مطالعه همچنین نشان داد که جلبک

G. arcuata ی هایکی از گونه تواند به عنوانمی

جلبکی مناسب برای استخراج ترکیبات 

 فعال در نظر گرفته شود.زیست

 

 قدردانی و تشکر

از تمامی کارشناسان آزمایشگاه مرکزی 

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار که ما 

را در انجام این پژوهش یاری نمودند، صمیمانه 

 گردد.تشکر و قدردانی می
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Abstract  

In the present study, effect of different solvents (methanol 100%, methanol 

60%, methanol 20% and water 100%) were evaluated on the extract yield and 

antioxidant properties of three red seaweed species including Gracilaria arcuata, 

Gracilaria textorri and Leveillea jungermannioides) from Chabahar coasts. 

Antioxidant activities of different extract were measured by DPPH free radical 

scavenging activity, reduction power and iron chelating activity methods. There 

was a significant difference between the extract yield of different seaweed and 

the highest amount of the extract (6.02g/100g seaweed) was obtained from L. 

jungermannioides with methanol 100% as solvent. The most antioxidant 

activities, measured by different assay were observed in methanol 60% extract of 

G. arcuata which was significantly higher than other species. The amount of the 

extract and antioxidant properties were significantly different between different 

treatments depending on the solvent ratio and the type of seaweed species. The 

results of the present study showed G. arcuata can be considered as potential 

sources of natural antioxidants. 

Key words: Red Seaweed, Antioxidant, Free Radical, Extract, Solvent. 
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