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چکیده
دراین مطالعه ریزجلبک  Spirulina platensisدر محیط کشت  TMRLو تحت شوریهای مختلف ( 30،15،0و
 45گرم بر لیتر) کشت داده شد.کلیه تیمارها در دمای  25درجه سانتیگراد و دوره نوری  16ساعت روشناای و
 8ساعت تاریک با پمپ هواده شدند و اثر شوریهای مختلف بر میزان تولید چرب و پنروتیین ییتنت تنوده
جلبک مورد بررس قرار گرفت.بیشترین میزان چرب تولید شده در هر لیتر در شوری  45گنرم در لیتنر و بنه
میزان  98/74درصد بود،اما اختالف معااداری با سایر تیمارها نداشت.اسید چرب میریتتیک باالترین مینزان را
در هر  4تیمار داشت.اما باالترین میزان را در تیمار (4شوری  45گرم/لیتر) نشان داد.مجموع اسنیدهای چنرب
اشباع شده و همیاطور اسیدهای چرب تک غیر اشباع(،)MUFAدر بنین تیمارهنا اخنتالف معاناداری را نشنان
ندادند (.)P>0.05مجموع اسیدهای چرب چاد غیر اشباع ) (PUFAو همیاطور اسیدهای امگا 6باالترین میزان را
در تیمار  4داشتاد،اما مجموع اسیدهای چرب امگا 3در تیمار (3شوری  30گرم بر لیتر) دارای باالترین مینزان
بودند .در مورد پروتیین ،باالترین میزان آن در تیمار  2با مقدار  % 61/21مشناهده شند و پنایین تنرین مینزان
پروتیین در تیمار  4با  % 47/71مشاهده شد.یافتههای این پژوهش نشان داد که ریزجلبک اسپیرولیاا م توانند
به طور موفقیت آمیزی در آبهای با شوری باال بدون تاثیر عمده بر اسیدهای چرب خود،رشد کاد.
واژههای کلیدی :اسیدهای چرب ،Spirulina platensis ،پروتیین ،شوری ،محیط کشت  ،TMRLاسید چرب

مقدمه
ریز جلبک ها ماابع مغذی جایگزین و جدیدی هتتاد که م تواناد در توسعه مواد غذای مورد استفاده قنرار گیرنند .ترکیبنا
فعال بیولوژیک به طور طبیع درون سلول ریز جلبک محصور شده اند و قادر به مقاومت در برابر شرایط سنخت تکاولنوژیک
در فرآیادهای غذای م باشاد ( .)Mutawie., 2015جلبکها گروه ای ارگانیزمهای فتوساتز کاانده انند کنه بنه دو دسنته ی
جلبکهای میکروسکوپ و ماکروسکوپ تقتیم م شوند .جلبکهای میکروسکوپ عموماً تک سلول اند و جزء ابتندای تنرین
ماابع انرژی به شمار م روند .این گروه ای میکروارگانیزمها ،ماابع تولیند ترکیبنا بیوشنیمیای بنا اریس محتنوب من شنوند
( .)Sukenik et al., 1993در حال حاضر تولید غذاهای سالمت بخش با هندف بهبنود وضنعیت تغذینهای آحناد جامعنه رو بنه

 .1کارشااس ارشد ،گروه شیال  ،دانشگاه ایاد اسالم اهوای ،اهوای ،ایران
 .2استادیار ،گروه شیال  ،دانشگاه ایاد اسالم اهوای ،اهوای ،ایران (نویتاده متیول) mansoreh.ghaeni@gmail.com :
 .3استادیار،گروه شیال  ،دانشگاه ایاد اسالم اهوای ،اهوای ،ایران

افزایش است که عمده آن غذاهای غا شده و کم کالری هتتاد .همچاین جلبکها به صور بالقوه مابع بزرگ ای ترکیبنات
هتتاد که م تواناد جهت تولید مواد اولیه غذاهای عملگر استفاده شوند ).(Otles and Pire,2001
در میان گونههای شااخته شده جلبک ،کلرال ولگاریس و اسپیرولیاا پالتاتنیس رینز جلبنکهنای خنوراک راین و بندون
عوارض جانب م باشاد .الگنوی اسنیدآمیاه ،کربوهیندرا و اسنیدهای چنرب موجنود در رینز جلبنکهنا بتنیار ماطبنا بنا
پروتیینهای مواد غذای دیگر است ) .(Vonshak, 1998اسپیرولیاا  S. platensisسیانوباکتری فتوسناتزکااده ،چاند سنلول و
رشتهای است که در محدوده  8/3تا  11و دمای بیش ای  20درجه سانت گراد رشد بهیاه دارد .طول آن در شرایط متاعد بنه
 0/5-1میل متر م رسد .قطر سلول در سلولهای کوچکتر  1تا  3میکرون و در گونههای بزرگتر  3تا  12میکنرون من باشند
(قائا و همکاران.)1389 ،
این جلبک مواد غیرآل ای قبیل کربن ،نیتروژن ،فتفر ،گوگرد ،آهن و عااصر کمیاب را به مواد آلن ای قبینل بینومسهنای
سبز ،بیومسهای سبز -آب  ،قرمز ،قهوهای و سایر بیومسهای رنگ تبدیل م کاد .ای این جلبک امرویه به وفور در غا سایی
غذاهای انتان و حیوان استفاده م شود ) .(Mutawie., 2015اریس اسپیرولیاا به علت هضم آسان ناش ای فقندان سنلولز در
دیواره سلول است ،که سایر ریز جلبک ها همچون کلرال ،انکیتترودسموس ،سلاتتروم و سادسموس فاقد این مزیت هتنتاد.
ای سالها قبل فایده ی اسپیرولیاا به دلیل پروتیین باال ،ویتامینها ،اسیدهای آمیاه ی ضروری و اسنیدهای چنرب ضنروری آن
شااخته شده است 70-60 .درصد ماده ی خشک اسپیرولیاا پروتیین بوده و مابع غا ای ویتامینها مخصوصاً ( B12که معموال
در بافت جانوری یافت م شود) و پیش سای ویتامین ( Aبتاکاروتن) و مواد معدن مخصوصاً آهن است .این جلبک حاوی مقندار
کم اسید گامالیاولایک ( )GLAاست ).(Mutawie., 2015
ای خواص سالمت بخش این جلبک ،خواص ضد سرطان  ،ضد باکتریای و موثر در آلرژیها ،یخم معده ،آنم  ،متنمومیت
فلزا ساگین و متمومیت ناش ای تشعشعا رادیواکتیو را م توان نام برد که خاصنیت آنتن اکتنیدان جلبنک اسنپیرولیاا
عمدتاً به -cفیکوسیانین ،بتاکاروتن و ترکیبا فاول نتبت داده م شنود (بریآبنادی و فراهنان  .)1377،همچانین اسنپیرولیاا
شامل بتاکاروتن ،بتاکریپتویانتین و ییگزانتین به عانوان مهنم تنرین کاروتاوئیندها اسنت ،کنه طن فرآیاند اکتیداسنیون بنه
آستاگزانتین تبدیل م شود ) .(Todd.,1998تا چاد سال گذشته روغن ماه تاها مابع اصل اسیدهای چرب به شمار م رفت
اما هم اکاون روغن اسپیرولیاا که دارای مقادیر قابل توجه اسیدهای چرب چاد غیراشباع است نیز ،به عانوان یکن ای مانابع
اصل این اسیدهای چرب مطرح م باشد ،ییرا قادر به تولید اسیدهای چرب چاند غینر اشنباع ماناند دکویاهگزانوئینک اسنید،
ایکویاپاتانوئیک اسید ،آراکیدونیک اسید و اسیدگامالیاولایک م باشد(گرج یاده و همکاران.)1395 ،
ای اسپیرولیاا در آبزی پروری بتیار ییاد استفاده م شود و نوع خشک شده آن به عاوان غذای الرو میگو و ماه بطور انبوه
استفاده م شود ( .)Aslianti, 1988در صاعت پرورس میگو مواد غذای ییادی مورد آیمایش قنرار گرفتنه امنا اسنپیرولیاا تاهنا

میکروجلبک است که فواید ییادی برای رشد آن داشته و هزیاه ی تولید را کم کرده و نتنبت هزیانه بنه کنارای بطنور قابنل
توجه توسعه یافته است ،این میکروجلبک بدلیل داشتن میزان قابل توجه اسید لیاولایک نقش مهم در رشد میگو ای اواخنر
مرحله ی ناپل تا پتت الروی دارد .مکمل آن باعث افزایش کیفیت مولدین میگو (هچ مولدین ،تعداد نناپل بنه مولند ،قابلینت
ییتت ناپل ) و شاخصهای کیف الرو میگو م شود (  .)Todd, 2000; Ingthamjitr, 1989; Reguntan and Wesley, 2006با
توجه به این نقش جلبک اسپیرولیاا در پرورس ،به نظر م رسد اگر این گونه در آب شور قابلیت پرورس داشته باشد ،م تنوان
در هزیاه های پرورس صرفه جوی کرد .ای این رو در این تحقیا این جلبک در شوریهای مختلف پرورس داده شنده و مینزان
اسیدهای چرب و پروتیین این جلبک جهت تعیین بهترین میزان شوری جهت پرورس این جلبک منورد بررسن قنرار گرفتنه
است.

مواد و روشها
استوک اولیه ی نمونه های میکروجلبک بدون محیط کشت در ظنروف پالسنتیک در جعبنههنای یوننولیت ای پژوهشنکده ی
اکولوژی خزر در پاییز سال  1394تهیه و به آیمایشگاه تحقیقات دانشگاه آیاد اسالم واحند اهنوای انتقنال داده شندند .جهنت
تلقیح محیط کشت (جدول  ،)1ای  10درصد حجم کشت استفاده شد .کشت در ظروف  1/5لیتری با تهیه شوریهای مختلنف
(قائا و همکاران )1389 ،انجام گرفت ،به این صور

که در نزدیک شعله مقندار  10میلن لیتنر اسنپیرولیاا خنالص بنه 20

میل لیتر محیط کشت در ارلنهای  1/5لیتری با شوریهای مختلف اضافه گردید .برای این مطالعه ضمن یکتان سنایی کلینه
فاکتورها ،سه تیمار ای شوریهای مختلف در محیط کشت ( TMRLجدول  )1با شوریهای صفر (نمونه 15 ،)1میلن گنرم در
لیتر (نمونه  30 ،)2میل گرم در لیتر (نمونه  )3و  45میل گرم در لیتر (نمونه  )4با  3تکرار در نظر گرفته شد .الیم بنه ککنر
است در این تحقیا ای نمک دریا برای افزایش شوری استفاده شد (قائا و همکاران .)1389 ،جهت تهیه محنیط کشنت ای آب
تصفیه شده ،کلر ین شده و خاث شده استفاده گردید.

جدول  :1اجزاء محیط کشت TMRL

محلول

مواد

مقدار

A

نیترا پتاسیم

10گرم در100میل لیترآب مقطر

B

ارتو فتفا سدیم

10گرم در100میل لیترآب مقطر

C

کلرید آهن

10گرم در100میل لیترآب مقطر

در طول این آیمایش محیط کشت  TMRLتحت تیمار نوری  3000LUXقرار گرفت .مابع تامین این نور المنپهنای مهتناب
فلوئورسات بود .کلیه تیمارها در 16ساعت روشاای و  8ساعت تاریک مورد آیمنایش قنرار گرفتاند).(Jesperson et al., 2005

هواده نیز  24ساعته و با استفاده ای پمپ آکواریوم و به کمک رابطهای تاظیم هوا انجام شند (نقیبن  .)1391 ،پارامترهنای
( pHبا استفاده ای دستگاه pHسا

 Istkeساخت کشور سوئیس) و شوری (توسط دستگاه شوری سنا  Atagoسناخت کشنور

ژاپن) نیز در طول دوره پرورس اندایه گیری شد.

اندازه گیری میزان تراکم سلولی با شدت نور ()OD
جهت شمارس ،ای الم هماسیتومتر استفاده شد).)Gopinathan.,1996
بعد ای انجام عمل شمارس توسط الم نیوبار ،میزان تراکم سلول نمونهها با استفاده ای دستگاه

اسنپکتروفتومتر مندل (UV-

 )Visible Varian, Cary 50 scanدر طول موج  620نانومتر اندایه گیری شد (.)Masih et al.,2011; Kumar et al.,2011
جهت انجام این کار ابتدا ای محلول  blankمخصوص هر نمونه که محتنوی آب بنا درجنه ی شنوری و محنیط کشنت بنوده
استفاده گردید و میزان تراکم سلول ( ) ODبرای نمونه ی شفاف صفر تاظیم گردید و سپس شد نور نمونه ی موردنظر بنا 3
تکرار مجزا قرائت شد.

اندازه گیری میزان پروتئین
برای مقایته میزان پروتیین در محیط کشت های مختلف در مرحله حداکثر ،برداشت انجام شد .رینز جلبنکهنا بنا اسنتفاده ای
سانتریفیوژ در  7500دور در دقیقه به مد  10دقیقه جداسایی شدند و در دمنای  55درجنه سنانتیگراد بنه مند  2سناعت
خشک و سپس در فریزر تا یمنان آیمنایش پنروتیین نگهنداری شندند ( .)Ualu et al., 2011بنرای سناجش پنروتیین ای روس
میکروکجلدال استفاده شد

).(Abu et al., 2007; Albert et al., 2012; Coca et al., 2014

روش سنجش اسیدهای چرب
پس ای صابون کردن روغن ها با سیتتم کاتالیتت قلیای /متانول و اسنید لوییس/متنانول  ،اسنیدهای چنرب متیلنه شنده در
هگزان یا هپتان و یا ایزواکتان در حضور استاندارد داخل استخراج شد و توسط دستگاه  GC-FDIمندل

HP Agilent 5890

اندایه گیری شدند.

آنالیز آماری
برای مقایته نتای بدست آمده ای نرم افزارSPSS 16.0استفاده شد .ای آیمون وارینانس ینک طرفنه بنرای مقایتنه مینانگینهنا
استفاده شد و نمودارها نیز با استفاده ای نرم افزار اکتل  2010رسم گردید.

نتایج
در جدول شماره  2لیتت ای اسید چرب مورد اندایه گیری در  4تیمار مورد بررس ککر شنده اسنت .بنر اینن اسناس مقنادیر
اسیدهای چرب اشباع اندایه گیری شده در  4نمونه نشان م دهد که ،اسید میریتنتیک ،اسنید پالمتینک ،اسنید اسنتیاریک و
اسید آراشیدیک در چهار نمونه مورد بررس دارای اختالف معا دار بودند ( .)p <0/05در تمام اینن منوارد تیمنار  4بناالترین
مقدار اسید چرب و تیمار  1کمترین مقدار اسیدهای چرب را نشان داد.

جدول  :2مقایسه میانگین اسیدهای چرب اندازه گیری شده در نمونههای مورد بررسی (درصد)
نمونه 1

فرمول شیمیایی
a

C14:0
C16:0

a

C18:0

نمونه 2

1/44±0/02

29/23±0/01

b

23/56±0/01

a

4/74±0/01

C20:0

a

2/41±0/02

c

C14:1n5

c

2/62±0/02

b

C16:1n7

3/96±0/01

3/71±0/01

2/46±0/01

c

2/60±0/01

b

3/59±0/16

a

1/35±0/02

16/60±0/01

c

14/22±0/02

d

17/33±0/01

c

12/34±0/01

d

12/74±0/01

c

16/20±0/01

d

C18:2n6
C18:3n6

a

14/75±0/02

13/99±0/01

ΣN-6

3/07±0/01

7/38±0/01 a
11/36±0/01

ΣPUFA

3/84±0/01

d

5/06±0/01b

b

b

8/89±0/02

a

113/51±11/98

b

9/93±0/01

10a

13/73±0/01

106/63±10/

a

98/53±9/74

a

92/63±8/78

a

65/39±5/31

a

69/16±7/35

b

126/82±1/9

b

85/63±2/11

67/24±4/23

72/41± 6/51

105/04± 2/54

a

108/2±1/77

78/37±1/85

a

79/19± 0/87

a

12/91±0/01

134/44±3/17

b

95/71±3/57

c

13/73±0/01

ΣN-6/ ΣN-3

3/94±1/00 b

3/65±0/61ab

3/07±0/42a

3/47±0/84ab

ΣN-3/ΣN-6

0/26±0/06

0/27±0/04

0/32±0/04

0/29±0/06

ΣN-3

PUFA/ MUFA

a
a

21/12±1/58

b

a
b

9/93±0/01

d

d

a

8/89±0/02

19/16±0/01

c

a

a

MUFA Σ

22/25±0/005

d

4/96±0/005c

12/40±0/02

a

1/96±0/01

d

4/36±0/01d

a

Σ SFA

24/25±0/01

4/21±0/01

12/40±0/01

C22:6n3

c

b

b

b

a

1/03±0/01

c

c

a

C18:1n9

نمونه 3

1/80±0/02

b

نمونه 4

25/18±1/92

c

a
b

26/89±1/64

12/91±0/01
a

43/58±3/76

c

حروف غیر مشابه به معا اختالف معا دار در سطح 0/05
در مورد اسیدهای چرب غیر اشباع با یک پیوند دو گانه اسید تترادساوییک و اسید پالمیتولییک باالترین مقدار را در تیمار
 1داشته و تیمار  4کمترین مقدار این اسیدهای چرب را نشان دادند .اما اسید اولیینک در تیمنار  4بنا مقندار ( 17/33درصند)
باالترین مقدار و در تیمار  1با ( 12/4درصد) کمترین مقدار این اسید چرب را داشت.
در مورد اسیدهای چرب غیر اشباع با چاد پیوند دو گانه اسید لییولییک و اسید گامالیاولایک در چهار نمونه مورد بررسن
دارای اختالف معا دار بودند ( .)p <0/05نتای نشان دادند که تیمار  4در مورد هر دو اسید چرب بناالترین مقندار و تیمنار 1
کمترین مقدار این اسیدهای چرب را داشت .اسید دوکویاهگزانوئیک در چهار نمونه مورد بررس دارای اختالف معان دار بنود
( )p <0/05و تیمار  3با مقدار ( 13/73درصد) باالترین مقدار و تیمار  1با ( 8/89درصد) کمتنرین مقندار اینن اسنید چنرب را

نشان دادند.
مجموع مقادیر اسیدهای چرب اشباع اندایه گیری شده در  4تیمار مورد بررس نشان داد که ،چهار تیمار ای نظنر مجمنوع
اسیدهای چرب اشباع فاقد اختالف معا دار( )p<0/05با یکدیگر بوده اند .اما در مورد مجمنوع مقنادیر اسنیدهای چنرب غینر
اشباع اندایه گیری شده در  4تیمار ،دو تیمار  1و  2با یکدیگر و دو تیمار  3و  4با یکدیگر فاقند اخنتالف معان دار ()p<0/05
بودند اما ،هر دو گروه با یکدیگر اختالف معا دار داشتاد( .)p <0/05باالترین مقدار مجموع اسیدهای چرب غیر اشباع مربنو
به نمونه  4با ( 134/44درصد) و کمترین مقدار مجموع اسیدهای چرب غیر اشباع مربو به نمونه  108/2( 1درصد) بود.
در نمودار  1مقادیر اسیدهای چرب  n-6و  n-3نشان داده شده است ،مجموع اسیدهای چرب  n-6در دو تیمار  1و  2فاقند
اختالف معا دار بنود( ،)p<0/05مقندار اینن اسنید در دو تیمنار  3و  4بنا یکندیگر و بنا دو تیمنار  1و  2اخنتالف معان دار
داشتاد( .)p <0/05بر این اساس تیمار  4با مقدار ( 95/71درصد) باالترین مقدار و تیمار  1با (  78/37درصد) کمترین مقندار
این اسید چرب را نشان دادند .در مورد مجموع اسیدهای چرب  n-3در چهنار نموننه منورد بررسن دارای اخنتالف معان دار
بود( .)p <0/05بر این اساس تیمار  1با مقدار ( 12/91درصد) باالترین مقدار و تیمار  4با ( 8/89درصند) کمتنرین مقندار اینن
اسید چرب را نشان دادند.

نمودار  :1مقایسه مقادیر اسیدهای چرب  n-6و  n-3در  4نمودار مورد بررسی(تیمارهای شوری)

مقایسه میانگین پروتئین پروتیین اندایه گیری شده در نمونه های مورد بررس نشنان داد کنه مقندار پنروتیین در  4تیمنار
دارای اختالف معا دار بود ( .)p <0/05مقدار پنروتیین در تیمنار  60/21( 2درصند) بناالترین مقندار و در تیمنار 47/71( 4
درصد) کمترین مقدار را نشان داد (جدول .)2

جدول  :2مقایسه میانگین پروتئین اندازه گیری شده در نمونههای مورد بررسی (درصد)
پروتیین

نمونه 1

نمونه 2

نمونه 3

نمونه 4

51/71±0/03 a

60/21±0/01b

49/29±0/01c

47/71±0/01d

حروف غیر مشابه به معا اختالف معا دار در سطح  0/05است.

بحث
با توجه به نقش ریز جلبکها در آبزی پروری ،فراهم آوردن شرایط بهیاه به ماظور رشد آنها ای اهمیت ویژهای برخنوردار اسنت
( .)Dubinsky et al., 1995تاکاون مطالعا متعددی در این خصوص صور گرفته اسنت ،لنیکن فاکتورهنای ای قبینل شند
تابش نور ،طول دوره نورده  ،غلظت و نوع ترکیبنا محنیط کشنت ای عوامنل تاثیرگنذار بنر روی رشند و تغیینر در ترکیبنا
بیوشیمیای ریز جلبک محتوب م شوند ( .)Mercadi et al., 2004در این میان شوری یک ای پارامترهای فیزیولوژیک اسنت
که م تواند توانای ارگانیتم را برای بقا در محیط ییتت تحت تاثیر قرار دهد .پاسخ سیانوباکترها به شوری شامل یک سری ای
فرآیانندهای فیزیولننوژیک و بیوشننیمیای همچننون سنناتز نوکلییننک اسننیدها ،کربوهینندار هننا و متابولیتننم پننروتیین اسننت،
( .)Priyadarshani et al., 2012ای ا ین رو در این مطالعه سع شده اسنت تنا تناثیر فناکتور شنوری بنر روی تولیند پنروتیین و
اسیدهای چرب مورد بررس قرار گیرد.
به طور کل اسیدهای چرب به چهار گروه اسیدهای چرب اشباع ( ٬)SFAاسنیدهنای چنرب تنک غینراشنباع ( )MUFAو
اسیدهای چرب چاد غیراشباع ( )PUFAو اسیدهای چرب غیر اشباع بلاد ینجیره ( )HUFAتقتیم شندهانند .در اینن تحقینا
 10اسید چرب در جلبک اسپرولیاا  Spirulina platensisشااسای شدند 4 .اسید چرب متعلنا بنه گنروه  SFAشنامل اسنید
میریتتیک ( ،)C14:0اسید پالمتیک ( ،)C16:0اسید استیاریک ( ،)C18:0اسید آراشیدیک ( 5 ،)C20:0اسید چرب مربنو بنه
گروه  MUFAکه شامل تترادسناوییک ( ،)C14:1n5پالمیتولاینک ( ،)C16:1n7اولیینک ( ،)C18:1n9لیاولیینک ( )C18:2n6و
گامالیاولییک ( )C18:3n6و یک اسید چرب مربو به ( PUFAدوکویاهگزانوئینک ( )C22:6n3بنود .کنه در مطالعنا قنائا و
همکنناران ( ،)1389علننوی و همکنناران ( ،)1394فراشننبادی و همکنناران ( )1393و نیننز مطالعننا )، )Toyub et al., 2011
) )Almahrouqi et al., 2015) ، )Coca et al., 2014اسیدهای چرب مشابه تحقیا حاضر بدست آمد.
جدول  1نشان م دهد که تمام اسیدهای چرب اندایه گیری شده در جلبک اسپیرولیاا در چهار سطح شنوری صنفر15 ،
میل گرم در لیتر 30 ،میل گرم در لیتر و  45میل گرم در لیتر با یکدیگر اخنتالف معان دار نشنان دادنند .امنا در مجمنوع
اسیدهای چرب اشباع ( )Σ SFAبین تیمارهای مختلف اختالف معا دار مشاهده نشد ،ول تیمار  1بنا شنوری صنفر بناالترین
مجموع اسیدهای چرب و به دنبال آن نمونه  ،2نمونه  3و نمونه  4قرار داشت .که نشان م دهاده تاثیر مافن شنوری بنر روی
مجموع اسیدهای چرب اشباع در پرورس اسپیرولیاا است البته این اختالف معا دار نبود .در مورد اسید میریتتیک ()C14:0
باالترین مقدار خود را در شوری  45میل گرم نشان داد .در مورد اسیدپالمتیک ( ،)C16:0اسید استیاریک ( )C18:0برتنری بنا
تیمار  1یا شوری صفر بود .اسید آراشیدیک در نمونه  2یا شوری  15میل گرم در لیتر باالترین مقدار را نشنان دادنند .در اینن
تحقیا مشابه یافتههای  Almahrouqiو همکاران ( )2015بر روی جلبک  S. platensisدر شوریهای مختلف ،اسنید پالمتینک

(( )C16:0در تحقیا حاضر بین  22/25-29/23درصد و در تحقیا نامبرده شده  54/78-57/25درصد) باالترین مقندار انندایه
گیری شده را در میان سایر اسیدهای چرب داشت .در حال که در تحقیا ) )Ayachi et al., 2007با افزایش شوری این اسنید
چرب کاهش نشان داد.
در مورد مجموع اسیدهای چرب( )MUFA Σهیچ اختالف معا داری مشاهده نشد (نمودار  )1-4و برتنری بنا شنوری 15
میل گرم در لیتر ،و به دنبال آن تیمار  4با شوری  ، 45تیمار  1با شوری صفر و در انتها تیمنار  3بنا شنوری  30قنرار داشنت
بایهم بدون اختالف معا دار بود .که نشان دهاده برتری تیمار با شوری کمتنر در مقایتنه بنا تیمنار  45میلن گنرم در لیتنر
دارد.در تحقیقا ) ) Almahrouqi et al., 2015نیز شوری  15باالترین سطح اسیدهای چنرب بنا ینک پیونند دوگاننه (6/51
درصد وین خشک در تحقیا نام برده شده و  72/41درصد در تحقیا حاضنر) را داشنت .در منورد اسنید اولیینک ()C18:1n9
برتری اسیدهای چنرب در نموننه  4ینا شنوری  45مشناهده شند .در منورد اسنید تترادسناوییک ( )C14:1n5و پالمیتولیینک
( )C16:1n7برتری با تیمار  1یا شوری صفر بود.
اما مجموع اسیدهای چرب ( )ΣPUFAباالترین میزان اسیدهای چرب در تیمار  4بندون اخنتالف معان دار بنا تیمنار 3
مشاهده شد و همچاین چاین حالت در مجموع اسیدهای چرب امگا  6نیز مشاهده شد اما تیمار  4با تیمار  3اخنتالف معان
دار داشت .در مورد مجموع اسیدهای چرب سری امگا  3برتری با اختالف معا دار متعلا به تیمار  3و به دنبنال آن تیمنار 2
بنود .در مننورد اسننید چننرب لیاولییننک (،)C18:2n6گامالیاولایننک ( )C18:3n6و دوکویاهگزانوئیننک ( )C22:6n3مقننادیر ایننن
اسیدهای چرب با افزایش شوری افزایش نشان داد .مطالعا ) )Bhakar et al., 2013گزارس کردند یمان که سلولها در معرض
غلظتهای باالی ای شوری قرار بگیرد ،درجه حضور اسیدهای چرب غیر اشباع شدیداً افزایش م یابد.
در مورد مجموع اسیدهای چرب اشباع هیچ اختالف معا داری بین تیمارها مشاهده نشند ،هنر چاند بنا افنزایش شنوری
کاهش در میزان این نوع اسیدهای چرب مشاهده شد .در تحقیا عطاریان فریمنان و همکناران ( )1393بنر روی جلبنک سنبز
 Dunaliella bardawilبا افزایش شوری میزان اسیدهای چرب اشباع افزایش نشان داد که خنالف یافتنههنای تحقینا حاضنر
است.
در نمودار  5-4مجموع مقادیر اسیدهای چرب غیر اشباع با یکدیگر مقایته شده است .نتایح نشان م دهد که بنا افنزایش
شوری میزان اسیدهای چرب غیر اشباع بیشتر م شود .که با نتای عطاریان فریمان و همکاران ( )1393بنر روی جلبنک سنبز
 Dunaliella bardawilتطابا دارد .مطابا نتای این تحقیا جلبک اسپیرولیاا در محیطهای با غلظت شوری متفناو  ،درصند
اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع خود را تغییر م دهد که در نتای تحقیا عطاریان فریمان و همکناران ( )1393نینز چانین
امری دیده شده است.
با توجه به افزایش میزان شوری ،میزان اسیدهای چرب اشباع کاسته و بر میزان اسیدهای چرب غیر اشباع افزوده م شنود.

که نشان دهاده رابطه عکس اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع است و نشان م دهد که با افنزایش شنوری مینزان اسنیدهای
چرب غیر اشباع افزایش م یابد.
در این مطالعه مجموع  SFAدر تیمارهای  1و  2در مقایته با مجموع  PUFAباالتر بودند اما در تیمارهای شنورتر ( 3و )4
میزان  PUFAهم ای  SAFو هم ای  MUFAباالتر بود .چاین حالت در جلبنکهنای جناس Dunaliellaدر مطالعنا عطارینان
فریمان و همکاران ( )1393و نیز مطالعا ) )Lee et al., 2014) ،) Takagi et al., 2006نیز مشاهده شد و همچاین آنهنا بینان
کردند که با افزایش شوری قتمت عمده اسیدهای چرب شااسای شده در اعضای این خنانواده را اسنیدهای چنرب  C18غینر
اشباع و  C16اشباع تشکیل م دهاد ،که با یافتههای این تحقیا مطابقت دارد .در مورد نتبت  PUFA/ MUFAنیز برتنری بنا
تیمار شورتر یعا  45میل گرم در لیتر بود.
نتبت مجموع اسیدهای چرب امگا  3به امگا  6تحت اثر شوری هیچ اختالف معا داری را نشان نداد .اما در عنین همنین
عدم اختالف باالترین میزان این اسید چرب در شوری  30میل گرم در لیتنر مشناهد شند .البتنه الیم بنه ککنر اسنت مینزان
اسیدهای چرب امگا  6به امگا  3در جلبک اسپیرولیاا بتیار باالتر بود .این مطلب در نتنای تحقیقنا گرجن یاده و همکناران
( )1395نیز مشاهده شد و در این جلبک اسیدهای چرب امگا  18/8 3درصند ای اسنیدهای چنرب را بنه خنود اختصناص داده
بودند .به طور کل نتبت امگا  3به امگا  6در غذاها برای پروستوگالندینها بتیار مهم است .متخصصان عاوان کنرده انند اینن
نتبت را بین  1:1/5تا  0/66( 2:1تا  )0/5را بین امگا  6و امگا  3پیشاهاد دادند .که با توجه بنه نتنای اینن نتنبت در تحقینا
حاضر بتیار ییادتر است (.)Hamazaki and Okuyama., 2003
نتای مجموع اسیدهای چرب (اشباع +غیر اشباع) ترتیب به صور ییر را نشان داد:
در شوری صفر ( ،)95/26شوری  ،)95/74( 15شوری  ،)96/91( 30شوری  )98/74( 45که نشان دهاده برتری هنر چاند
غیر معا داری مجموع اسیدهای چرب در اسپیرولیاا در شوری باال دارد .که بنا نتنای  Kirroliaو همکناران ( )2011مغنایر
دارد .ییرا در تحقیا آنها افزایش غلظت  NaClسبب کاهش غلظت لیپد ای  6/75به  6/12درصد شد ،هر چاد بتیار جزئ بنود.
مطالعا مختلف نشان داده است که استرس شوری پاسخهای متابولیک مختلفن را در جلبنک اسنپرولیاا سنبب من شنود ای
جمله کخیره مواد تاظیم کااده فشار اسمزی ( ،)Mackay et al., 1984; Reed et al., 1986افزایش متابولیتم کربوهیندار هنا
در سنلولها ( )Warr et al., 1985;Vonshak et al., 1988; Martel et al., 1992و

کخینره لیپند اشناره کنرد ( Rafigul et al.,

 .)2005; Yilmaz et al., 2010تحت شرایط بهیاه ،حجم ییادی ای بیومس جلبک تولید م شنود امنا اینن جلبنکهنا محتنوی
لپیدی کم دارند .تحت شرایط نامااسب محیط یا استرسهای نظیر شوری میکروجلبکها بنرای مقابلنه بنا اسنترس حجنم
ییادی لیپیدها را ساخته و کخیره م کااد ( .)Sharma et al., 2014در واقع با افزایش میزان شوری در خنارج سنلول محتنوی
لیپید و درصد تری گلیتریدها افزایش م یابد که در تحقیا حاضر نیز دیده شده است (.)Takagi et al., 2006

در مورد پروتیین باالترین میزان پروتیین در تیمار  2مشاهده شد ،و به دنیال آن تیمار  ،1تیمار  3و تیمنار  4قنرار داشنت.
که نشان م دهد شوریهای باال تاثیر ماف بر روی میزان پنروتیین دارد .مطالعنا  )1990( Richmondنشنان من دهند کنه
محدوده پروتیین در جلبک  Spirulina platensisباید بین  46درصد تا  50درصد ورن خشک باشد ،که نتای نشنان من دهند
چاین محدوده ی در مطالعه حاضر برقرار است اما باالترین مقدار پروتیین همانطور که ککر شد در تیمار  2مشناهده شند ،کنه
مشابه یافتههای ) )Oliveria et al., 1999در مورد جلبک  S. platensisاست ییرا آنها مقادیر بناالتری ای پنروتیین را در شنرایط
شوری پائین تر بدست آوردند Zeng .و  )1998( Vonshakگزارس کردند که سلولها تحت شنرایط اسنترس ،ای جملنه اسنترس
شوری ظرفیت کم برای ساتز پروتیین دارند و در پ افزایش درجه شوری یونهای سدیم و کلر که سنبب بناال رفنتن فشنار
اسمزی محیط اطراف خواهد شد ( ،)Norma et al., 2012استرس ناش ای اقزایش درجه شوری سبب م شنود مینزان مصنرف
انرژی در سلولهای ریزجلبک به ماظور برقرار تعادل اسمزی با محیط اطراف افزایش یافته و انرژی کمتری به سناخت پنروتیین
اختصاص یابد ( )Hart et al., 1991و در واقع این انرژی صرف پمپ کردن یونهای سندیم بنه عانوان تاظنیم کاانده سیتنتم
ایما م شود ( )Vonshak et al., 1988و این حقیقت م تواند محتوی پائین تر پروتیین را در شوری بناالتر توضنیح دهند.این
نتای با یافتههای ) )Almahrouqi et al., 2015مغایر دارد ،نتای آنها نشان داد که  S. platensisکمترین مقندار پنروتیین را
در کمترین شوری ( ) 5psuنشان داده است ،در حال که در این تحقیا باالترین پروتیین در کمترین شوری مشاهده شد که بنا
نتای  )2015( Mutawieبر روی تاثیر شوری سدیم کلراید بر روی اسپرولیاا تطابا دارد .ییرا در تحقیا آنهنا مقنادیر پنروتیین
با افزایش شوری کاهش یافت که علت آن را متدود شدن ساتز پروتیین دانتتاد.
بیشترین هزیاه تولید اسپیرولیاا در مقیاس کوچک ،مربو به محیط کشت م باشد و سع م شود با انجام تحقیقنات در
این یمیاه امکان تولید اریان تر اسپیرولیاا فراهم گردد .پرورس در آب شور بخصوص در شرایط که این جلبک بخواهد توسط
میگو مورد استفاده قرار بگیرد ای آن جهت که در آب محیط پرورس نیز قادر به رشد است اهمیت دارد.اینن امنر در یافتنههنای
 )1997( Kebedeنیز مشاهده م شود بیان کرده اند که ،اسپیرولیاا م تواند شوری سطوح بتیار باالی را تحمل کاند و حتن
در شوریهای باالتر ای  88گرم در لیتر نیز رشد م کاد .همچاین ) )Ayachi et al., 2007نیز در آیمایش بر روی تاثیر شنوری
بر روی اسپرولیاا به این نتیجه رسیدند که این جلبک قادر به سایگاری با شوری تا حدود  30گرم در لیتر را دارد و نتنای اینن
تحقیا نیز رشد اسپرولیاا را در شوری باال تایید م کاد.

نتیجه گیری
همانطور که نتای این تحقیا نشان داد جلبک اسپیرولیاا در محیط آب شور در بتیاری ای موارد نظیر مجموع اسیدهای چرب
با چاد پیوند دوگانه ،مجموع اسیدهای چرب امگا  6و  3و حت در مورد اسیدهای چرب نظیر میریتتیک ،اولییک ،لیاولییک و

گامالیاولییک برتری با محیط شور بود .و در سایر پارامترها عموماً اختالف معا داری مشاهده نشد (نظینر مجمنوع اسنیدهای
چرب اشباع ،مجموع اسیدهای چرب با یک پیوند دوگانه) .که نشان دهاده قابلیت و کارآمدی محیط شنور بنرای پنرورس اینن
گونه است هر چاد میزان پروتیین با افزایش شوری کاهش یافت ،ای این رو اگرچه اسپیرولیاا به صنور سنات در آب شنیرین
پرورس داده م شود اما یافتههای این تحقیا نشان م دهد که اسپیرولیاا م تواند بنه طنور موفقینت آمینزی در آبهنای بنا
شوری باالتر نیز بدون تاثیر ماف بر عمده اسیدهای چرب نیز رشد کاد.
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Abstract
In this study Spirulina platensis microalgae were cultured in the TMRL culture medium and under
different salinity (0, 15, 30 and 45 g / L). All treatments were placed under of controlled
temperature (25 °C) and 8:16 × hour light-to-dark regime and were aerated with an air pump. The
effects of different salinities on the amount of lipid and fatty acid profiles algae biomass were
examined.. The results of ANOVA showed that the highest rate of lipid per liter in salinity of 45 g
/ l and the amount was 98.74%, but there was no significant difference with other treatments.
Among all the fatty acids measured, Myristic acid has the highest values in all 4 treatments,
however, showed the highest value in treatment 4 (salinity of 45 g / L), total saturated fatty acids
and also total monounsaturated was recorded fatty acids(MUFA) showed no significant difference
between treatments(p>0.05). total polyunsaturated fatty acids(PUFA) and also total omega-6 fatty
acids had the highest values in treatment 4 (salinity of 45 g / L), but total omega-3 fatty acids had
highest values in treatment 3(salinity of 30g/l).Also in the case of Protein, the highest values of
protein was observed in treatment 2 with the amount of 60.21% and treatment 1 with the amount
of 51.71% and treatment 3 with amount of 49.29% were placed respectively in degrees the second
and third. The lowest values of protein were observed in treatment 4 with amount of 47.71%. The
findings of this research showed that Spirulina microalgae could be grow successfully in high
salinity water without major impact on their fatty acids.
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