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 Introduction: This study was performed to investigate the use of Spirulina platensis enriched 

with iron and zinc during the process of biosorption and its raw sample in the Quebec diet on 

the amino acid profile and the amount of these two elements in the Quebec muscle.  

Materials & Methods: 96 Quebec specimens are classified into eight groups. Treatments 

containing 0%, 1% and 4% are the result of enriched, raw and control algae that in each 

treatment triplicate with 12 birds were applied. To perform the experiment, 2 birds were 

randomly selected from each treatment and beheading and filling were performed without 

water. Other indicators of meat and zinc, meat pH, moisture content, meat protein, histometry, 

colorimetry, Quebec amino acid profile have been studied and measured.  

Result: The results showed that the amount of iron and zinc in different treatments were 

significantly different (P˂0.05). The highest amount of iron and zinc was measured in the 

treatment fed with enriched algae. The amino acids glutamic acid, glycine, serine, lysine, 

isoleucine and leucine were the highest. There was no significant difference in meat hardness 

in quail fed with spirulina algae enriched with iron and zinc in 1 and 4% diets.  

Conclusion: In general, the addition of essential elements of iron and zinc through the process 

of biosorption of algae in the diet of partridges had beneficial effects on increasing the quality 

factors of their meat.                                                                                                       
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 با شده غنی پالتنسیساسپیرولینا جلبک کبک تغذیه شده با پروفایل اسیدهای آمینه 

 زیستی جذب فرایند طی روی و آهن

 
 

 

 3رحیمیاقبال خواجه، 2*مژگان امتیازجو، 1محمدهاشم انتظاری
 

 

 
 ن، ایرانگروه علوم و صنایع غذایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالمی، تهرا 1
 ، تهران، ایراناسالمیگروه علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد  2
 گروه علوم پایه و بهداشت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران 2

 هچکید  کلمات کلیدی
 اسپیرولینا پالتنسیس

 جذب زیستی
 پروفایل اسیدهای آمینه

  کبک
 

نمونه خام  ب زیستی ورایند جذغنی شده با آهن و روی طی ف اسپیرولینا پالتنسیسدف این تحقیق بررسی اثر استفاده از ه مقدمه: 

 باشد. آن در رژیم غذایی کبک بر پروفایل اسیدهای آمینه و میزان این دو عنصر در عضله کبک می

تغذیه  شاهد و خام ده،ش غنی جلبک درصد %4 و %1 و %0 و با  بندیدسته تیمار 8 در کبک نمونه 96 تعداد ها:مواد و روش

سنجی، ، پروتئین، بافت، درصد رطوبتpHآمینه،  میزان آهن و روی، پروفایل اسیدهای هایکنی شاخص پر و زنی پس از سر. شدند

 سنجی عضله سنجش شد. رنگ

. در تیمار تغذیه شده با P)<05/0(دار داشتند نتایج نشان داد که مقدار آهن  و روی در تیمارهای مختلف تفاوت معنی نتایج:

 نیولوسزیا ن،یزیل ن،یسر ن،یسیگل د،یاس کیگلوتامگیری شد. اسیدهای آمینه ترین میزان آهن و روی اندازهشده بیشجلبک غنی

در  یو رو با آهنده ش یغن انیرولیشده با جلبک اسپ هیتغذ یهاگوشت در کبک یسخت زانیم ترین مقدار را داشتند.بیش نیو لوس

 دار نداشتند. یاختالف معن گریکدیدرصد با  4و  1 ییغذا رهیج

ت ها اثراکر جیره کبدطورکلی افزودن عناصر ضروری آهن و روی از طریق فرایند جذب زیستی جلبک به گیری و بحث:نتیجه

 ها داشت.  مفیدی در افزایش فاکتورهای کیفی گوشت آن
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 قدمهم
که سرشار از مواد مغذی  منابع غذایی ارزشمند ترینمیکی از مه       

ها باشد، ریزجلبکو عناصر ضروری برای بدن انسان و حیوانات می
 های شیرین و شور زیست های وسیعی از آبدر پیکره که هستند

های ریز های اخیر استفاده از انواع گونه. در سال)2، 1) کنندمی
دام و طیور و آبزیان توسعه یافته  ها در صنایع غذایی انسان وجلبک

ای گذاری گستردهکه صنایع مذکور تحقیقات و سرمایهنحویاست به
نظر تاریخی سوابق استفاده از از (. 3) اندرا در این زمینه انجام داده

تحقیقات اقیانوسی استرالیا  بار مربوط به مرکز ها برای اولینجلبکریز
دریایی مورد آنالیز و بررسی  هایهای مختلف جلبکشود که گونهمی
چنین هم(. 4رود )کار گرفتند تا در صنعت پرورش الرو آبزیان به قرار

 ها توسطهای مربوط به بررسی ارزش غذایی ریزجلبکفعالیت اولین

Dubois کالریمتریک  هایکه با استفاده از روش گردید انجام همکاران و
 اصر مرتبط را سنجش کردندها و عنمقادیر ترکیبات قندی، پروتئین

ها در و کاربردهای ریزجلبک ا. بر این اساس روز به روز بر مزای(5)
ها و محیط های خوراکی، جیرهصنایع مختلف غذایی، دارویی، رنگ

در اکثر مطالعات به اهمیت ارزش غذایی  .(6، 5) گردید زیست اضافه
ها، اکسیدان، آنتیمعدنی ها، موادویتامین نظر دارا بودن ها ازریزجلبک

 (.7) ها اشاره شده استها و رنگدانهها، پروتئینها، روغنبیوتیکآنتی
که نحویها هستند بهها منبع بسیار غنی از انواع پروتئینریزجلبک

های مختلف های مختلف و محیطساختار اسیدهای آمینه در گونه
نظور سنجش مبه متعددی مطالعات (.8) هست متفاوت و شور شیرینآب

ها انجام شده است، چرب در ساختار جلبک مقدار و کیفیت اسیدهای
های جلبک آمینه اسیدهای پروفایل تعیین درخصوص اطالعات حالاین با

های اخیر . طی سال(9) باشدتر میمراتب کمشور و شیرین بهآب
ها در علوم و صنایع سازی جلبکاستفاده از فرایندهای مختلف غنی

سازی استفاده ترین کاربرد غنیبسیار توسعه یافته است. مهم غذایی
از عناصر و مواد کمیاب و نادر در بدن موجودات است که با انجام 

ناقل با در معرض قرارگیری  زیستی، موجود فرایندهایی ازجمله جذب
 شودها وارد بدن موجود هدف میترکیبات مورد نظر و جذب آن

یاب و کم مصرف در طبیعت و جیره بسیاری از عناصر کم (.10)
گذاری گردند که با انجام فرایند در معرضنمی غذایی موجودات یافت

نهایت  ترکیبات کرده و در ها اقدام به جذب و ذخیره اینمیکروجلبک
در (. 11) یابندها تا زمان مصرف تجمع میهای بدن جلبکدر ارگان

غذایی موجودات  جیره در حیاتی عنصر دو عنواناین بین آهن و روی به
های سلولی، سوخت و ساز و زنده نقش مهمی را در انجام فعالیت

عناصر ریزمغذی  اثرات مطالعه یک طی در .(12) کنندمتابولیسم ایفا می
ای جلبک اسپیرولینا مس، آهن و روی روی رشد و محتوای رنگدانه

Spirulina platensis عناصر گردید  گرفت و مشخص بررسی قرار مورد
های این سزایی در افزایش نرخ رشد و تعداد رنگریزههمذکور نقش ب

چنین در مطالعه دیگری جلبک هم(. 13) میکروجلبک داشته است
خونی ناشی از فقر آهن  آهن برای درمان کم عنوان منبعاسپیرولینا به

داری در موش مورد استفاده قرار گرفت که توانست به شکل معنی
ها استفاده از میکروجلبک(. 14) ی را درمان کندبیماری کم خون

ها جهت درمان بسیاری از کمبودهای عناصر غذایی و درمان بیماری
از طریق افزایش قدرت سیستم ایمنی در صنایع غذایی بسیار رواج 

زایی جلبک اسپیرولینا روی همین منظور اثرات ایمنییافته است. به
قرار گرفت.  بررسی مورد Pelteobagrus fulvidraco پرورشی ماهی گونه

نتایج نشان داد که گونه جلبکی مذکور باعث افزایش سطح بیان 
. (16، 15) زایی این گونه ماهی شده استهای دخیل در ایمنیژن

Riccio کنندگی سیستم در یک تحقیق خواص تحریک ،و همکاران
یج نشان که نتا ارزیابی قرار دادند ها را موردجلبکایمنی توسط میکرو

های سبز آبی نقش داد ترکیبات زیست فعال استخراج شده از جلبک
 زایی دارندهای موثر در ایمنیکنندگی سلولبسیار مهمی در تحریک

ارزشی  با آمینه اسیدهای ها حاویجلبک ،ارزشمند محتوای نظر از (.17)
ها مورد پروتئینی آن متعددی ساختار باشند و تاکنون در مطالعاتمی

 Spirulina platensis پالتنسیس اسپیرولینا (.18) است گرفته قرار ررسیب
اخیر توجه  هایکه طی سال باشدجبلک می هایگونه ترینمهم ازجمله

بسیاری از محققان را در حوزه امور تغذیه دام و آبزیان به خود جلب 
های سال که طی وحشی هستند هایها ازجمله گونهاست. کبک نموده
ها در مزارع سازی اقدام به استفاده از آنا انجام فرایند اهلیاخیر ب

پرورش کبک زمینه تولید منبع غنی و با ارزشی از مواد پروتئینی 
های است. با توجه به اهمیت توجه به تغذیه دام سودمند فراهم گشته

عنوان منبع مناسبی جهت تامین نیازهای پرورشی که همواره به
که تاکنون مطالعات چنین نظر به ایناند و همپروتئینی انسان بوده

سازی جیره غذایی کبک شده است لذا بسیار کمی در خصوص غنی
سازی میکروجلبک اسپیرولینا با عناصر مطالعه حاضر با هدف غنی

آهن و روی طی فرایند جذب زیستی و بررسی اثرات آن روی 
 پروفایل اسیدهای آمینه در کبک انجام گردید. 

 

 هاو روش مواد 
 این تحقیق در مزرعه پرورشی کبک باجلوند انجام شد.

 8 در کبک نمونه 96 :پرندگان و تیمارهای آزمایشیتعداد        
 جلبک درصد %4 و %1 و %0 حاوی تیمارهای. شدند بندیدسته تیمار
 رندهپ 12 همراه به تکرار 3 تیمار هر در که شاهد و خام و شدهغنی

 45 بلوغ دوره پایاین تا شروع زمان از فیمصر دان. بود موجود
 درصد به توجه با جلبک که بود گرم 32 الی 22 روزانه روزگی،
 گرم 22 روزانه اول ماهه یک دروه. گردید اضافه دان به شده تعیین
. ودب غذایی جیره گرم 32 روزانه دوم یک ماهه دوره و غذایی جیره
 کسانی طورهب آب میزان و شدند دارینگه درجه 37 دمای در هاپرنده

 پرنده 2 تیمار هر از آزمایش انجام بود. جهت هاگروه تمام اختیار در
 جامان آب حضور بدون کنی پر و زنی سر و شد انتخاب تصادفی طورهب

 ظروف و اتانول درحضور بهداشتی هایپک درون عضله گوشت. گردید

 .دش منتقل مایشگاهآز به و گرفت قرار یخ همراهبه کلمن داخل در استریل
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 سیسپالتن اسپیرولینا جلبک پودر :اسپیرولینا جلبک سازیغنی       
 آزمایشات انجام روز تا و شد خریداری گستر ارین شرکت از خام

 دو .شد دارینگه( گرادسانتی درجه 4) یخچال دمای در مربوطه
 مورد روی و آهن عناصر با اسپیرولینا جلبک سازیغنی جهت روش
 نوع دو هر در روی و آهن جذب میزان سپس. گرفت قرار یبررس

 از عددر روش اول ب .گرفت قرار ارزیابی مورد شده غنی و خام جلبک
 حدود (1تعیین شده )جدول  امالح ،جلبک کشت  از روز 7 گذشت

 کجلب و شدند اضافه اسپیرولینا جلبک به برداشت از قبل ساعت 5
 و در ادامه شد برداشته دهشغنی صورتهب ساعت 5 از گذشت بعد

 کشت جلبک شد. در روش دوم نیز پودر و طی فرایند خاص خشک
 امالح دش لگاریتمی فاز وارد بار اولین برای کهاین از بعد شده داده
 غنی جلبک روز 7 گذشت از بعد و شدند اضافه کشت محیط به فوق
 جهت فرآیند آسیاب و پودر کردن آماده شدند.  شده

 

 های اسپیرولیناسازی جلبکالح استفاده شده در فرایند غنی: ام1جدول 

        

 و Yap روش این قسمت مطابق: سنجش میزان آهن و روی       
 از مکدا هر ابتدا آزمون این انجام جهت. (19د )ش انجام  همکاران

 هب. شدند سازیآماده و هضم جداگانه طورهب شدهغنی هایجلبک
 1 و یکاسیدنیتر لیترمیلی 7 همراهبه نمونه از گرم 1 که صورت این

 با ایدقیقه 10 مرحله 2 طی مایکروویو در اکسیژنه آب لیترمیلی
 هاینمونه سپس. گردید هضم W 800 توان و درجه 200 دمای
 ر،کا صحت از اطمینان برای. شدند تزریق ICP دستگاه به شده هضم
 تفلزا و عناصر نهایت در. شد تزریق دستگاه به نیز شاهد نمونه

 :گردید محاسبه 1 رابطه از استفاده با سنگین

                                              (1رابطه )

 غلظت ،Cحسب میکروگرم بر گرم  بر فلزات و عناصر نهایی غلظت
    (l 0/025)حسب لیتر  بر نهایی حجم ، Vدستگاه از مدهآ دستهب

W اسیدی.  هضم برای اولیه نمونه وزن 
ها جهت سنجش میزان آهن و سازی و هضم نمونهآماده       
 شد داده قرار Frezer Drier در ساعت 24 مدتبه نمونه بافت: روی

 ظرف در هانمونه شیمیایی هضم زمان تا و گردیدند خشک کامالا  تا
 هانمونه شیمیایی هضم برای.  شدند دارینگه بسته در اتیلنی پلی

 کار این برای. شد استفاده اسیدپرکلریک و اسیدنیتریک ترکیب از
 یک داخل و توزین نمونه هر شده آماده پودر از گرم 1مقدار ابتدا
 اسیدنیتریک لیترمیلی 8 میزانبه و شد داده قرار اتیلنی یپل لوله
 دارینگه اتاق دمای در ساعت 12 مدتبه و گردید اضافه آن به%  65
 هایلوله و شد اضافه هانمونه به اسیدپرکلریک لیترمیلی 2 سپس. شد
 80 درجه با کنندههضم دستگاه بر ساعت 1 مدتبه اتیلنیپلی

 داده قرار گرادسانتی درجه 150 دمای ساعت 3 و گرادسانتی درجه
 هضم، مراحل اتمام از پس(. 19) پذیرد انجام هضم عمل تا شدند

 در اتیلنیپلی قیف و 42 واتمن صافی کاغذ از استفاده با محلول
 آب از استفاده با نهایتاا و گردید صاف لیتریمیلی 25 ژوژه بالن

 برای ادامه در. شد دهرسان لیترمیلی 25 به محلول حجم دیونیز
 شیمادوز اتمی جذب دستگاه از روی و آهن عناصر مقدار گیریاندازه

 مورد عناصر غلظت گردید. در نهایت استفاده ژاپن کشور ساخت
 گردید.  محاسبه 1 رابطه از استفاده با نظر
 للیالمبین استاندارد روش طبق pH گیریاندازه: pHتعیین        

AACC 25-20  گوشت از گرم 5 ربر این اساس مقدا. گرفت صورت 
 40 و شد داده قرار 100 بشر درون و شد جدا کبک سینه عضله
 اهدستگ توسط دقیقه 3 مدتبه و گردید اضافه مقطر آب لیترمیلی

 pH وسیلههب و شد دور در دقیقه هموژن 12000 سرعت با هموژنایزر

 گرفت. قرار گیریاندازه مورد دیجیتالی متر
 لیم استاندارد منطبق بر رطوبت تعیین: رطوبت محتوی تعیین       

 هاپلیت اابتد در کهصورتبدین. شد استفاده بود، 745 شماره به ایران
 دسیکاتور درون سپس و گرفتند قرار آون درون دقیقه 30 مدتبه

 زا هاهنمون. گیری گردیدها اندازهگذاشته شدند و در انتها وزن آن
 درون ساعت 6 مدت برای نمونه و شد توزین و جدا ککب سینه عضله
 رایب هانمونه سپس. گرفت قرار گرادسانتی درجه 103 دمای با آون
 به هانمونه تا شد تکرار مرحله 3 در کار این. شدند توزین دوم بار

 وردم رطوبت مقدار 2 رابطه از استفاده با سپس. رسیدند ثابت وزن
 ندارداستا ملی سازمان زمان مقدار و ادم مقدار. گرفت قرار محاسبه

 ندهدهنشان ترتیببه W3 و W2 و W1 این رابطه شد. در تعیین ایران
 پلیت وزن و آون بعد پلیت و نمونه وزن آون، قبل پلیت و نمونه وزن
  .باشدمی

 (2)رابطه   
 

 گوشت اسیدآمینه تعیین :کبک گوشت اسیدآمینه تعیین       
 بکک عضله گوشت نمونه ابتدا از :گردید انجام زیر مراحل طبق کبک
 6/0 اسیدکلریدریکسی سی 10 با و شد گرم وزن 2/0-4/0 مقدار
 110 دمای با آون درون نمونه سپس. گردید هموژن خوبیبه موالر
 از ددر ادامه بع. شد داده قرار ساعت 24 مدتبه گرادسانتی درجه
 محیط دمای در نمونه( نمونه اسیدی هیدرولیز)انکوباسیون  زمان اتمام
 صاف محلول از میکرولیتر 40در مرحله بعد  .شد صاف سپس و سرد
 که) بافر از میکرولیتر 100 با سپس شد و خشک ازت گاز با شده

 پس و شد مخلوط( سولفات هگزان و مس استات استات، سدیم شامل
 .یدگرد تزریق HPLC دستگاه به میکرولیتر 20 میزان سانتریفیوژ از

 و یکایزوکرات روش از آمینه اسیدهای پروفایل سنجش در انتها برای
 .شد استفاده دقیقه در مترمیلی 7/0 سرعت با حالل نوع یک با

 خام پروتیین گیریاندازه: کچلدال روشبه کل پروتیین تعیین       
 .گرفت صورت تیتراسیون و تقطیر هضم، مرحله سه با کلدال دستگاه در

 ردیف نوع امالح مقدار )میلی گرم بر لیتر(
13 EDTA-FeNa2 3H2O 1 
0396/0 Ferric citrate 2 
5994/0 ZnSo4 7H2O 3 
1998/0 CuSo4 5H2O 4 
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و همکاران،  Genchev روش مطابق: رنگ گوشتسنجش        
 که باشدمی *a و *L* ، bشاخص براساس روش . این(20) شد انجام

 در قرمزی و گوشت نمونه در زردی شفافیت، دهندهنشان ترتیببه
 کبک سینه عضله از 1×1×1 ابعاد در هانمونه. باشندمی گوشت نمونه
 هایشاخص میزان و گرفت قرار دستگاه مقابل در و شد داده برش

L*، b* و a* شد خوانده دستگاه توسط . 

 روشبه سنجیبافت انجام جهت: سنجی گوشت خامبافت       
TPA، خستن که ترتیببدین شود، آماده گوشت هاینمونه باید ابتدا 
 .شد داده برش 1×1 ابعاد در کبک سینه عضله گوشت از اینمونه
 دیزیا اهمیت از روش این در ادابع) گرفت قرار دستگاه داخل سپس

(. کرد هاستفاد آزمایشگاهی کولیس از برش برای باید لذا برخوردارند،
 روپپ و تعیین ثانیه بر مترمیلی 3و 1و 3 ترتیببه دستگاه سرعت

 شتگو نمونه آزمایش، انجام برای. شد انتخاب کروی استفاده مورد
 و هنمون داشتنهگن برای نمونه محل) گرفت قرار نظر مورد محل در

 بخش دو شامل قسمت این. شودمی استفاده نمونه بر نیرو اعمال
 بخش و است دستگاه بدنه به متصل و ثابت پایینی بخش که بوده

 با سپس(. است وصل دستگاه متحرک بازوی به و متحرک باالیی
 گاهدست در فشار این و کرده وارد فشار نمونه به شده تعیین سرعت
 دتم طول در نیرو کامل تغییرات) نیرو گیریاندازه و ثبت سامانه
 ییرتغ-نیرو زمان،-نیرو نمودارهای صورتهب رایانه کمکبه آزمون
 نمایش نمایشگر صفحه روی و تهیه آسانی به کرنش-تنش و شکل

 یسخت ویژگی شده، ثبت نمودار از استفاده با و شد ثبت( دهدمی
  .گرفت قرار بررسی و تفسیر مورد
 هاداده ریآما هایآزمون انجام از قبل ابتدا: آنالیزهای آماری       

 رفتندگ قرار بررسی مورد شاپیروویلک آزمون با بودن نرمال لحاظ از
 رسیبر مورد پارامترهای تمام در که داد نشان آزمون این نتایج و

 تفادهاس با داده سپس .(>05/0p (کنندمی پیروی نرمال توزیع از هاداده
 از. تندگرف قرار بررسی و تحلیل مورد پارامتریک آماری هایونآزم از

 تگوش آهن میزان مقایسه منظوربه طرفهیک واریانس آنالیز آزمون
 مخا اسپیرولینا جلبک با کبک شده تغذیه مختلف تیمارهای در کبک

 جیره در درصد 1 و 4 میزانبه( روی و آهن با سازیغنی بدون)
( یرو و آهن با سازیغنی با) شدهغنی ااسپیرولین جلبک و غذایی

 هک شاهد نمونه چنینهم و غذایی جیره در درصد 1 و 4 میزانبه
 .شد انجام است بوده جلبک با کپک تغذیه بدون

 
 نتایج

 واریانس آنالیز آزمون نتایجکبک:  گوشت در آهن میزان       
 و گریکدی با مختلف تیمارهای در آهن میزان که داد نشان طرفهیک

 مقایسه نتایج 1 شکل .(>05/0p (دارد داریمعن اختالف شاهد نمونه با
 نمونه با تیمارها تمام در آهن میزان دهدمی نشان دانکن هایمیانگین

 یکدیگر با نیز مختلف تیمارهای چنینهم دارد، داریمعن اختالف شاهد
 نآه میزان ترینبیش. دادند نشان داریمعن اختالف آهن میزان در

 شدهغنی اسپیرولینا جلبک با شده تغذیه هایکبک گوشت نمونه در
 نمونه در مقدار ترینکم و باشدمی غذایی جیره در درصد 4 میزان با

 4 میزان با خام اسپیرولینا جلبک با شده تغذیه هایکبک گوشت
 نتایج که طورهمان چنینهم. شد گیریاندازه غذایی جیره در درصد
 گوشت نمونه در آهن میزان دهدمی نشان 1 شکل در دانکن آزمون
 و 4 در روی و آهن با شدهغنی اسپیرولینا جلبک با شده تغذیه کبک

 گیریاندازه شاهد نمونه آهن میزان از تربیش غذایی جیره درصد 1
هایی که با اسپیرولینای خام شده بود، این مهم در نمونه عضله کبک

 د نیز مشاهده گردید.در همان درصدها تغذیه شده بودن
 کندان هایمیانگین مقایسه نتایج: کبک گوشت در روی میزان       

 گوشت نمونه تیمارهای در روی میزان دهدمی نشان 2 شکل در
 و 4 در روی و آهن با شدهغنی اسپیرولینا جلبک با شده تغذیه کبک

 (>05/0p) دارد داریمعن اختالف شاهد نمونه با غذایی جیره درصد 1
 کجلب با شده تغذیه کبک گوشت نمونه تیمارهای در روی میزان ولی

 یرهج درصد 1 و 4 در روی و آهن با سازیغنی بدون خام اسپیرولینا
 ترینبیش .p)>05/0 (نداد نشان داریمعن اختالف شاهد نمونه با غذایی
 نااسپیرولی جلبک با شده تغذیه هایکبک گوشت نمونه در روی میزان
 نچنیهم. آمد دستهب غذایی جیره در درصد 1 میزان با شدهغنی

 شتگو نمونه در روی میزان ،2 شکل در دانکن آزمون نتایج براساس
 و 4 در روی و آهن با شدهغنی اسپیرولینا جلبک با شده تغذیه کبک

 بکک و شاهد هاینمونه روی میزان از تربیش غذایی جیره درصد 1
 1 و 4 در روی و آهن بدون خام ااسپیرولین جلبک با شده تغذیه
 .شد گیریاندازه غذایی جیره درصد
 رفهطیک واریانس آنالیز آزمون نتایجکبک:  گوشت pHتعیین        
 آورده 3 شکل در کبک گوشت نمونه در pH میزان مقایسه جهت
 گریکدی با مختلف تیمارهای در pH میزان نتایج اساس بر است شده

 ایجنت چنینهمp). <05/0( دارد داریمعن اختالف شاهد نمونه با و
 در pH میزان دهدمی نشان 3 شکل در دانکن هایمیانگین مقایسه

 غنی اسپیرولینا جلبک با شده تغذیه کبک گوشت نمونه تیمارهای
 کبک گوشت و غذایی جیره درصد 1 و 4 در  و روی و آهن با شده

 ویر و آهن با سازیغنی بدون خام اسپیرولینا جلبک با شده تغذیه
 ارندد داریمعن اختالف شاهد نمونه با غذایی جیره درصد 1 و 4 در

)05/0>pمیزان ( عالوه بر این pH هشد تغذیه کبک شتگو نمونه در 
 رهجی درصد 1 و 4 در روی و آهن با شده غنی اسپیرولینا جلبک با

 اب شده تغذیه کبک و شاهد هاینمونه pH میزان از تربیش غذایی
 ییغذا جیره درصد 1 و 4 در روی و آهن بدون خام اسپیرولینا جلبک
       .p)<05/0 (شد گیریاندازه
 فهطریک واریانس آنالیز آزمون نتایجدرصد رطوبت گوشت:        
شکل  در کبک گوشت نمونه در رطوبت درصد میزان مقایسه جهت

 ایتیماره در رطوبت درصد میزان در نتایج براساس. است شده آورده 4
 دش مشاهده داریمعن اختالف شاهد نمونه با و یکدیگر با مختلف

(05/0.(p< 
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 نشان 4شکل  در دانکن هایمیانگین مقایسه نتایج عالوه بر این،      
 تغذیه کبک گوشت نمونه تیمارهای در رطوبت درصد میزان دهدمی

 درصد 1 و 4 در  و روی و آهن با شدهغنی اسپیرولینا جلبک با شده

 خام اسپیرولینا جلبک با شده تغذیه کبک گوشت و غذایی جیره
 نمونه با غذایی جیره درصد 1 و 4 در روی و آهن با سازیغنی بدون
 درصد میزان عالوه بر این p)<05/0) دارند داریمعن اختالف شاهد

 غنی اسپیرولینا جلبک با شده تغذیه کبک گوشت هنمون در رطوبت
 شده تغذیه کبک و غذایی جیره درصد 1 و 4 در روی و آهن با شده

 جیره درصد 1 و 4 در روی و آهن بدون خام اسپیرولینا جلبک با
 اما شد گیریاندازه شاهد هاینمونه رطوبت میزان از تربیش غذایی

 تیمار و آهن و روی با دهش غنی های گروه بین دارییمعن اختالف
 .<p)05/0( نشد مشاهده خام

 طرفهیک واریانس آنالیز آزمون نتایجمیزان پروتئین گوشت:        

کبک در شکل  گوشت نمونه در پروتیئن درصد میزان مقایسه جهت

 هایتیمار در پروتیئن درصد میزان نتایج براساس. است شده نشان 5

. p)<05/0( داشتند داریمعن اختالف دشاه نمونه با و یکدیگر با مختلف

 نمیزا دهدمی نشان دانکن هایمیانگین مقایسه نتایج 5 شکل در

 ااسپیرولین جلبک با شده تغذیه کبک گوشت تیمارهای تمام در پروتئین

 دارد. داریمعن اختالف شاهد نمونه با روی و آهن با شدهغنی و خام

 تالفاخ پروتئین میزان در یکدیگر با نیز مختلف تیمارهای چنینهم

 تگوش نمونه در پروتئین میزان ترینبیش. دادند نشان داریمعن

 رصدد 4 میزان با شدهغنی اسپیرولینا جلبک با شده تغذیه هایکبک

 ایهکبک گوشت نمونه در مقدار ترینکم و باشدمی غذایی جیره در

 در نانکد آزمون نتایج طورکههمان چنینهم. شد گیریاندازه شاهد

 تغذیه کبک گوشت نمونه در پروتئین میزان دهدمی نشان 5 شکل

 ددرص 1 و 4 در روی و آهن با شده غنی اسپیرولینا جلبک با شده

 امخ اسپیرولینا جلبک با شده تغذیه کبک گوشت نمونه و غذایی جیره

 میزان از تربیش غذایی جیره درصد 1 و 4 در روی و آهن بدون

 .شد گیریاندازه دشاه نمونه پروتئین

 

 
  مقایسه جهت دانکن هایمیانگین مقایسه آزمون : نتایج4شکل 

 مختلف  تیمارهای در کبک گوشت دررطوبت  میزان
 (داریمعن اختالف دارای متضاد حروف دار،معنی اختالف عدم مشابه )حروف

 

 
 مقایسه جهت دانکن هایمیانگین مقایسه آزمون : نتایج1شکل 

 مختلف  تیمارهای در کبک گوشت در آهن میزان
 دار(یمعن اختالف دارای متضاد حروف دار،معنی اختالف عدم مشابه )حروف

 

 
 مقایسه جهت دانکن هایمیانگین مقایسه آزمون : نتایج2شکل 

 مختلف  تیمارهای در کبک گوشت در روی میزان
 دار(یمعن اختالف دارای متضاد حروف دار،معنی اختالف عدم مشابه )حروف

 

 

  مقایسه جهت دانکن هایمیانگین مقایسه آزمون : نتایج3شکل 
 مختلف  تیمارهای در کبک گوشت در pH میزان

 دار(یمعن اختالف دارای متضاد حروف دار،معنی اختالف عدم مشابه )حروف



                                                                                                                                             .Entezari et al انتظاری و همکاران

        

324 

 گوشت سختی میزان در نتایج براساس کبک: گوشت سنجیبافت       

 مشاهده داریمعن اختالف شاهد هنمون با و یکدیگر با مختلف تیمارهای

 نشان دانکن را هایمیانگین مقایسه نتایج 6 . شکلp)<05/0( شد

 شده تغذیه هایکبک گوشت تیمارهای تمام در سختی میزان دهد.می

 نمونه با روی، و آهن با شدگی غنی بدون و با اسپیرولینا جلبک با

 یکدیگر با نیز فمختل تیمارهای چنینهم دارد. داریمعن اختالف شاهد

 گوشت سختی میزان ولی دادند، نشان داریمعن اختالف سختی میزان در

 روی و آهن با شدهغنی اسپیرولینا جلبک با شده تغذیه هایکبک در

. نداشتند داریمعن اختالف یکدیگر با درصد 4 و 1 غذایی جیره در

 شده تغذیه هایکبک گوشت نمونه در بافت سختی میزان ترینبیش

 جیره در درصد 4  و1میزان با شدگی غنی بدون اسپیرولینا جلبک با

 اسپیرولینا جلبک با شده تغذیه کبک هاینمونه در و باشدمی غذایی

 باشد.می ترکم بافت سختی میزان روی و آهن با شدهغنی

 گوشت هاینمونه در رنگ مقایسه منظوربهسنجی: رنگ شاخص       

 یک واریانس آنالیز آزمون از مختلف هایتیمار با شده تغذیه کبک

 شفافیت، لحاظ از گوشت سنجیرنگ مقایسه در. شد استفاده طرفه

 واریانس آنالیز آزمون نتایج. گرفت قرار بررسی مورد زردی و قرمزی

 هایرنگ کبک گوشت هاینمونه که داد نشان 7 شکل در طرفهیک

 اختالف شاهد ونهنم با و یکدیگر با شفافیت و زردی و قرمز مختلف

چنین نتایج مربوط به آنالیزهای دانکن هم p).<05/0( دارند داریمعن

طور آورده شده است. همان 7سنجی در شکل های رنگروی شاخص

شده های غنیها با جلبککه کبک تیمارهایی باشد درکه مشخص می

درصد آهن و روی تغذیه شدند میزان شفافیت، قرمزی و  4میزان 

وشت نسبت به تیمارهای دیگر در باالترین سطح قرار داشت زردی گ

 .p)<05/0( ها مشاهده گردیددار بین آنکه اختالف معنینحویبه

 

  مقایسه جهت دانکن هایمیانگین مقایسه آزمون نتایج: 5شکل 
 مختلف  تیمارهای در کبک گوشت دردرصد پروتئین 

 ار(دیمعن اختالف دارای متضاد حروف دار،معنی اختالف عدم مشابه )حروف

 
 

 
  مقایسه جهت دانکن هایمیانگین مقایسه آزمون : نتایج6شکل 

 مختلف  تیمارهای در کبک گوشت درگوشت  میزان سختی
 ار(دیمعن اختالف دارای متضاد حروف دار،معنی اختالف عدم بهمشا )حروف

 

 

 
 تلفمخ تیمارهای در کبک ( گوشتC( و زردی )B(، قرمزی )Aشفافیت) میزان مقایسه جهت دانکن هایمیانگین مقایسه آزمون : نتایج7شکل 
 دار(معنی اختالف دارای دمتضا حروف دار،معنی اختالف عدم مشابه )حروف
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های مربوط کروموتوگراف 8شکل  در آمینه: پروفایل اسیدهای       
 جلبک با شده تغذیه کبک گوشت در موجود هایاسیدآمینه به

 شده آورده روی و آهن بدون و با سازیغنی بدون و با اسپیرولینا
 نشان هاونهنم تمام در هاآنالیزکروماتوگراف نتایج طورکههمان. است
 گلیسین، اسید، گلوتامیک اسید، آسپارتیک هایاسیدآمینه دهدمی

 والین، آالنین، فنیل پرولین، هیستیدین، ترئونئین، آالنین، سرین،
 هاینمونه در لوسین و ایزولوسین آرژنین، تیروزین، لیزین، متیونین،

 درصد 2 جدول در چنینهم .شد مقدار تعیین و شناسایی کپک گوشت
 کبک شامل بررسی مورد تیمارهای برای شده شناسایی هایسیدآمینها

 و 1 روی، و آهن بدون و با شدهغنی اسپیرولینا جلبک با شده تغذیه
 ترینبیش. است شده داده نشان شاهد نمونه و غذایی جیره در درصد 4

 گلیسین، اسید، گلوتامیک به مربوط شده شناسایی هایاسیدآمینه درصد
 .شد گیریاندازه لوسین و ایزولوسین ن،لیزی سرین،

 
 های مطالعه شده گوشت کبک: درصد اسیدهای آمینه  شناسایی شده در نمونه2جدول 

 بحث 
ها به زایی جلبکای و ایمنیدر مطالعات بسیاری اثرات تغذیه       

های غذایی یا غذا در جیره غذایی دام و انسان به اثبات عنوان مکمل
بوده و در  ای بسیارگونه تنوع ها دارای. میکروجلبک(21) رسیده است

سلولی پراکنش ای تا تکهای رشتهشور و شیرین از جلبک هایآب
ها . براساس آنالیزهای انجام گرفته بدن میکروجلبک(22) اندیافته
شامل  ای کمیابوسیعی از مواد مغذی و عناصر تغذیه طیف است قادر

ضروری و اسیدهای چرب غیراشباع را اسیدهای آمینه ضروری و غیر

 

 

 
صد جیره در C :4درصد جیره حاوی جلبک غنی شده با آهن و روی،  B :1: شاهد، Aکبک تغذیه شده با های موجود در گوشت اسیدآمینه کروموتوگراف: 8شکل 

 شده با آهن و رویدرصد جیره بدون جلبک غنی E :4ن جلبک غنی شده با آهن و روی و درصد جیره بدو D :1شده با آهن و روی، حاوی جلبک غنی

 اسید آمینه نام اختصاری شاهد درصد 1شده غنی درصد 4شده غنی درصد 1خام  درصد 4خام 
31/0 84/3 05/1 91/0 89/0 Asp آسپارتیک اسید 
95/22 11/24 82/21 97/21 75/19 Glu گلوتامیک اسید 
22/11 86/12 43/13 16/10 48/12 Gly گلیسین 
89/8 49/9 54/9 90/3 11/9 Ser سرین 
20/4 78/7 45/6 61/0 62/3 Ala آالنین 
86/4 51/4 82/1 85/2 - Thr ترئونئین 
81/1 38/2 69/6 66/0 85/5 His هیستیدین 
00/4 71/3 20/4 43/5 07/5 Pro پرولین 
76/12 72/1 83/1 42/4 10/6 Phe فنیل آالنین 

27/4 10/4 77/4 04/5 50/4 Val والین 
57/2 - - 39/2 10/4 Met متیونین 
19/7 34/10 55/11 27/11 96/7 Lys لیزین 
- - - 46/6 37/3 Tyr تیروزین 
02/3 - - 87/1 09/2 Arg آرژنین 
34/5 77/7 23/9 75/9 70/7 Ile ایزولوسین 
62/6 40/7 61/7 29/12 43/7 Leu لوسین 
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نمایند که نقش حیاتی در سوخت و ساز و متابولیسم موجودات  تولید
ها، ها، ریزمغذیسازی مواد غذایی با ویتامین. امروزه غنی(23) دارند

ای در انسان تغذیه سودمند برای سالمتی و جلوگیری از کمبود و مواد
که غذاهای فراسومند یا طوریهبسیار مورد توجه قرار گرفته است. ب

ا در انواع مختلف لبنی، پروتینی، غالت و غیره هر روزه در عملگر
 طورکلی به مواد غذایی، غذاهای فراهباشد. بحال توسعه و تولید می
ای متعارف گویند که عالوه بر خواص تغذیهسودمند یا عملگرا می

تر از کننده هستند و بیشدارای ویژگی سالمت بخش برای مصرف
رای ارزش دارویی بوده و در کاهش خطر ای داارزش و خواص تغذیه

گذار هستند. فرایند غنی مزمن تاثیر هایو ریسک ابتال به بیماری
منظور افزایش ها در مطالعات بسیاری بهسازی در بین میکروجلبک

. تحقیقات (24) ای این موجودات آبزی انجام شده استتغذیه کارایی
یی حیوانات پرورشی ها به جیره غذازیادی در زمینه افزودن جلبک

های ترین گونهانجام گردیده است. آبزیان پرورش نیز ازجمله مهم
ها تغذیه پرورشی هستند که از سنین بسیار پایین تا مولد از جلبک

پوستان ها و سختاز ماهی انواعی پرورشی از مراکز بسیاری در کنند.می
الروی و  پرورشی نظیر ماهیان سردابی و گرمابی و میگوها در دوره

جثه، اندازه دهان و نیاز باالی غذایی که دارند  علت کوچکینوزادی به
ای که توسط  کنند. در مطالعههای غنی شده استفاده میاز جلبک
El-bahr ،میکروجلبک  گونه سه شد، اثرات انجام و همکارانChlorella 

 vulgaris ,Spirulina  platensis, Amphora coffeaformis را روی
کارایی رشد، پروفایل اسیدهای چرب، اسیدهای آمینه، وضعیت آنتی 

بررسی  Broiler نژاد گوشتی مرغ هایگوشت جوجه کیفیت اکسیدانی و
. نتایج نشان داد که هر سه گونه جلبک توانستند موجب (25) کردند
سطح اسیدهای چرب  و افزایش اکسیدانیخاصیت آنتی کیفیت، تقویت

و  Abdoچنین هم .های این مرغ شوندجهغیراشباع در گوشت جو
های گوشتی و مقاومت توده جلبکی را روی مرغکاربرد زی ،همکاران

ها در مقابل بیماری ویروسی نیوکاسل بررسی کردند. عنصر آهن آن
های بدن موجودات دارد سزایی در تولید و متابولیسم سلولهنقش ب

ازمند مقادیر مشخصی از های قرمز همواره نیکه تولید گلبولنحویبه
مرغ،  نظیر پرورشی . بسیاری از ماکیان(26) باشدمی جیره آهن در

بلدرچین، بوقلمون و کبک نیازمند یک جیره متعادل غذایی از نظر 
اقتصادی  پرورش صورتغیراین در که چرا عناصر میکرو و ماکرو هستند

که غنی  های ما نشان دادگردد. یافتهمنظور سودآوری حاصل نمیبه
ترین تاثیر را درصد آهن در جیره بیش 4ها با مقادیر سازی جلبک

 16مقدار بر میزان محتوی آهن گوشت کبک داشته است که به
های تغذیه که کبکگرم گوشت سنجش گردید، درحالی میکروگرم بر

میکروگرم بر گرم  6درصد آهن میزان  1های محتوی شده با جلبک
 Spirulinaالعات نشان داده است که جلبک آهن را نشان دادند. مط

platensis  ،دارای طیف وسیعی از مواد معدنی از جمله آهن، منیزیم
. با این (27) باشدمنگنز، پتاسیم، کلسیم، فسفر، روی و سلنیوم می

های عنوان ناقلها را بهجلبک دام استفاده از علوم تغذیه نحال محققی

ها در دستور دام کمیاب در بدن اصرانتقال عن سودمند جهت بیولوژیک
مقادیر آهن موجود  ،و همکاران Pelusoچنین اند. همکار قرار داده

گرم ارزیابی  8/1تا  58/0در هر کیلوگرم جلبک اسپیرولینا را بین 
جمله عناصر بسیار مهم و پرکاربرد در بدن (. روی نیز از27) کردند

رشی که همواره در های پروخصوص انسان و دامموجودات است به
شوند. صورت کمبود این عنصر دچار مشکالت بیماری و در مانی می

خصوص عنصر روی قادر است با تسهیل فرایندهای سوخت ساز به
ها ها و استخوانغضروف در سیستم اسکلتی بدن روند تولید و ساخت

طرز های مفاضل و استخوان را بهرا تسریع بخشد و ناهنجاری
نظر آنالیزهای محتوایی جلبک اسپیرولینا  ن نماید. ازدرما چشمگیری

بر اساس نتایج آنالیزهای (. 28) حاوی مقادیر باالیی عنصر روی است
شده  های تغذیهها در این مطالعه معین گردید که کبکگوشت کبک

تری درصد روی میزان بیش 4و  1شده با مقادیر های غنیبا جلبک
به شکلی که در این دو تیمار به  از روی را در گوشت خود دارند

میکروگرم بر گرم گوشت عنصر روی سنجش شد. این  5/3مقدار 
ها خوانی داشت وقتی آننیز هم ،و همکاران Blakeنتایج با گزارشات 

تواند تاثیر مستقیمی بر گزارش کردند جیره غذایی حاوی روی می
ان از گوشت پرندگ (.29)میزان روی موجود در گوشت کبک بگذارد 

نظر کیفیت و عناصر مغذی نیز تابع عوامل متعدد بسیاری است از 
داری، تغذیه پرنده، نحوه ذبح، عناصر موجود در جمله شرایط نگه

جیره غذایی و شرایط محیطی ولی ترکیبات موجود در بافت گوشت 
خواص بیوشیمیایی  داری و تغییراتنگه زیادی در شرایط اثرات همواره

تر هستند که چاق هاییگوشت مرغ عنوان مثالبه ارند.آن د و شیمیایی
تری دارند در هایی که چربی کمو چربی باالتری دارند بیش از مرغ

مهم در خواص  معرض خطر اکسیدشدگی قرار دارند. یکی از تغییرات
های باشد. براساس یافتهمیpH شیمیایی گوشت تغییرات مربوط به 

های که با جلبک هاییوشت کبکگpH که  گردید این تحقیق مشخص
تر از مقدار درصد آهن و روی تغذیه شده بودند کم 4و  1حاوی 

 هایهای خام بود. این نتایج با یافتههای تغذیه شده با جلبکگروه
Mir مطابقت داشت که اقدام به بررسی عوامل موثر بر  ،و همکاران

گروهی  . مطالعات روی(30) گوشتی کردند هایگوشت جوجه کیفیت
مواد معدنی  زداد که استفاده ا صنعتی در آلمان نشان هایاز بوقلمون

نظیر منگنز، روی، منیزیوم، آهن و مس اثرات مشابهی در کاهش 
pH نیز  5/4 که در برخی موارد تا حدودنحویگوشت داشته است به

درصد از گوشت کبک را آب تشکیل  75کاهش یافته است. حدود 
-وان فاکتور رطوبت در بسیاری از مطالعات بهداده است که با عن

باشد. در مطالعه گیری میمنظور ارزیابی کیفیت گوشت قابل اندازه
حاضر نتایج نشان داد که میزان رطوبت گوشت پس از استفاده از 

شده و خام بیش از گروه شاهد بوده ها در هر دو تیمار غنیجلبک
ودن مقادیر قابل توجهی آب دلیل دارا بها بهاست. استفاده از جلبک

های پرورشی مورد توجه بسیاری از در افزایش کیفیت گوشت دام
در یک مطالعه اثرات (. 25)محققین حوزه تغذیه دام بوده است 
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ها روی ماهی تیالپیا استفاده از جیره غذایی حاوی میکروجلبک
Oreochromis mossambicus  مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان

های دریایی نقش مهمی در افزایش فاکتورهای کیفی ه جلبکداد ک
 ماهی داشتند گوشت این رنگ، طعم، رطوبت، سختی و تیرگی ازجمله

هاست که انسان برای گوشت منبع مهم و غنی از پروتئین .(31)
کند. یکی از تامین اسیدهای آمینه ضروری بدن از آن استفاده می

های ثرات یک عامل روی شاخصفاکتورهای بسیار رایج در بررسی ا
که  است آمینه پروفایل اسیدهای شاخص کیفی و کمی الشه استفاده از

 شونددر دو گروه اسیدهای آمینه ضروری و غیرضروری بررسی می
اکسیدانی و نتیآعلت دارا بودن خواص ها به. استفاده از جلبک(32)

و گوشت های عضالنی سزایی در تشکیل بافتهعناصر ضروری نقش ب
بدن ماکیان دارند. مطالعات نشان داده است که جلبک اسپیرولینا 
قادر است کیفیت تولید گوشت در بدن موجوداتی که از آن تغذیه 

های ما در این تحقیق نشان داد . بررسی(33) کند را ارتقاء دهدمی
حاوی آهن و روی  هایهایی که با جلبکگوشت کبک درصد پروتئین
های خام تغذیه هایی بود که با جلبکد بیش از کبکتغذیه شده بودن

سری مواد کرده بودند. تولید پروتئین در بدن موجودات نیازمند یک
سازهای پروتئینی است که جلبک اسپیرولینا عنوان پیشمغذی به

عالوه بر دارا بودن اسیدهای آمینه ضروری نیز حاوی عناصر معدنی 
یش فرایند ساخت پروتئین شده است که موجب افزا روی و آهن بوده

های کیفی بسیار مهم در . سختی بافت ازجمله شاخص(34) است
پذیری دلیل اثرات آن بر هضمباشد که بهارزیابی کیفیت گوشت می

ای شده است. و پخت غذا در زندگی انسان همواره به آن توجه ویژه
به شده های غنینتایج تحقیق حاضر نشان داد که تغذیه از جلبک

ها شده است درصد موجب کاهش سختی گوشت کبک 2و  1میزان 
های خام سختی گوشت شده با جلبک که در تیمارهای تغذیهدرحالی

های اسپیرولینا حاوی باالتر بوده است. از نظر فیزیولوژیک جلبک
های پروتئینی بدن نقش گیری بافتهایی هستند که در شکلآنزیم

ساز این فرایند وجود عناصر معدنی پیشترین سزایی دارند. مهمهب
های پروتئینی بافت پیچیده سیکل در یک که باشدآهن و روی می نظیر

فاکتورهای ظاهری  نظر چنین از. هم(35) کندمی تر را تولیدکم با قوام
ها تغییرات متفاوتی را در حضور شناسی بافت گوشت کبکو رنگ

ها نشان داد. ط جلبکمختلف آهن و روی جذب شده توس درصدهای
نتایج نشان داد که سه فاکتور شفافیت، زردی و قرمزی در گوشت 

داری معنی تفاوت آهن و روی حاوی هایشده با جلبک تغذیه هایکبک
اند. های عاری از عناصر فوق داشتهشده با جلبک های تغذیهبا جلبک

 جمله فاکتورهای مهم ارزیابی کیفیت گوشت استدرصد شفافیت از
جمله مواد معدنی موجود در عوامل مختلفی در آن نقش دارند ازکه 

. (36) توانند میزان رنگ بافت گوشت را تغییر دهندجیره که می
های تغذیه شده با چنین میزان قرمزی و زردی گوشت در کبکهم

های تیمارها و نمونه شده با آهن و روی بیش از سایر های غنیجلبک
هاست که ولینا حاوی طیف وسیعی از رنگدانهاسپیر شاهد بود. جلبک

اکسیدانی علت داشتن خاصیت آنتیپس از ورود به بدن موجودات به
یک مطالعه اثرات  رنگی دارند. در هایگیری بافتمهمی در شکل نقش

های مرغ هایجوجه روی اسپیرولینا شده غنی هایرنگی تغذیه با جلبک
های مذکور باعث افزایش گوشتی بررسی شد و معین گردید جلبک

چنین نتایج مطالعه حاضر هم .(37) اندگوشت شده های داخلرنگدانه
درخصوص استفاده از اسپیرولینا  ،و همکاران Teimouriهای با یافته

های قرمز فیله کمان و افزایش رنگدانهآالی رنگینجیره ماهی قزل در
در این مطالعه  نیز آمینه اسیدهای . پروفایل(38) داشت مطابقت آن نیز

 آسپارتیک،اسید هاینتایج اسیدآمینه گرفت. براساس قرار بررسی مورد
 پرولین، هیستیدین، ترئونئین، آالنین، سرین، گلیسین، گلوتامیک،اسید
 و ایزولوسین آرژنین، تیروزین، لیزین، متیونین، والین، آالنین،فنیل

ین اساس گوشت ا شدند. بر کروماتوگراف شناسایی توسط تست لوسین
از اسیدهای آمینه کبک در تیمارهای مختلف حاوی طیف وسیعی 

های صورت گرفته مشخص شد گیریاساس اندازهبوده است که بر
 گلوتامیک به مربوط شده شناسایی هایاسیدآمینه درصد ترینبیش
باشد. تغذیه لوسین می و ایزولوسین لیزین، سرین، گلیسین، اسید،

گیری نوع اسیدهای آمینه موجود در بدن عامل موثری در شکل
که با تامین اسیدهای آمینه ضروری از طریق نحویموجودات است به

های بررسی گردد. در کبکپروفایل اسیدهای آمینه تکمیل می تغذیه
شده در این مطالعه مشخص شد که با افزایش میزان آهن و روی نیز 

درصد  29و  32تیب تردرصد به 1درصد و  4جذب زیستی در تیمار 
جلبک اسپیرولینا  که استفاده از داد نشان حاضر تحقیق است. نتایج بوده

تواند اثرات مفیدی را از که با عناصر روی و آهن غنی شده است می
 فیزیکی و شیمایی روی کیفیت گوشت کبک داشته باشد.  خواص نظر

 
 شکر قدردانی ت

ر دانشگاه ارشد دکارشناسینامه این پروژه براساس عنوان پایان       
 15750402962033آزاد اسالمی واحد تهران شمال با کد مصوب 

اهی از پرسنل محترم مجتمع آزمایشگ استالزم  انجام گردیده است.
رشی محترم مزرعه پرو چنین مسئولینزاده دانشگاه و همفخری شهید
 که در تمام طول محمدی ویژه جناب آقایهقزوین ب در محمدی کبک

 گردد.دوره انجام پروژه را یاری رساندند، تشکر و قدردانی 
 گونه تعارضی در تدوین مقاله وجود ندارد.هیچ تعارض منافع:

 

 منابع
1. Matos, Â.P., 2017. The Impact of Microalgae in Food 

Science and Technology. JAOCS, Journal of the American 
Oil Chemists Society. 94(11): 1333-1350. https://doi.org/ 
10.1007/s11746-017-3050-7. 

2. Vejdani Nia, M., Emtyazjoo, M. and Chamani, M., 2020. 
Algae usage in producing functional food: A case study on 
Spirulina platensis for enrichment quail egg. Research in 
Marine Sciences. 5(4): 806-814. 

3. Momenizadeh, Z., Maghsoudlou, Sh., Bayat Koohsar, J. 
and Ghanbari, F., 2020. Evaluation of probiotics and 
butyric acid glycerides through feed and drinking water on 
growth performance, carcass characteristics and gut 

https://doi.org/%2010.1007/s11746-017-3050-7
https://doi.org/%2010.1007/s11746-017-3050-7


                                                                                                                                             .Entezari et al انتظاری و همکاران

        

328 

microflora in broiler chickens. Journal of Animal 
Environment. 12(4): 231-244. (In Persian) 

4. Kirkman, H. and Kendrick, G.A., 1997. Ecological 
significance and commercial harvesting of drifting and 
beach-cast macro-algae and seagrasses in Australia: A 
review. Journal of Applied Phycology. 9(4): 311-326. 
https://doi.org/10.1023/A:1007965506873. 

5. Dubois, M., Gilles, K.A., Hamilton, J.K., Rebers, P.A. 
and Smith, F., 1956. Calorimetric method for determination 
of sugars and related substances. Analytical Chem. 28:  
350-356. 

6. Salimpour Erdi, M., Khoshkhoo, Zh. and Emtiazjoo, M., 
2019. The investigation of production of ice cream 
containing Dunaliella salina alga powder. Journal of food 
science and technology.90(16): 271-282. (In Persian) 

7. Vigani, M., Parisi, C., Rodríguez-Cerezo, E., Barbosa, 
M.J., Sijtsma, L., Ploeg, M. and Enzing, C., 2015. Food 
and feed products from micro-algae: Market opportunities 
and challenges for the EU. Trends in Food Science and 
Technology. 42(1): 81-92.  

8. Becker, E.W., 2007. Micro-algae as a source of protein. 
Biotechnology Advances. 25(2): 207-210.   

9. Breuer, G., Evers, W.A.C., de Vree, J.H., Kleinegris, 
D.M.M., Martens, D.E., Wijffels, R.H. and Lamers, P.P., 
2013. Analysis of fatty acid content and composition in 
microalgae. Journal of Visualized Experiments. 80: 1-8.  

10. Cerezuela, R., Guardiola, F.A., Meseguer, J. and 
Esteban, M.Á., 2012. Enrichment of gilthead seabream 
(Sparus aurata L.) diet with microalgae: Effects on the 
immune system. Fish Physiology and Biochemistry. 38(6): 
1729-1739. https://doi.org/10.1007/s10695-012-9670-9. 

11. Hillebrand, H. and Sommer, U., 2000. Effect of 
continuous nutrient enrichment on microalgae colonizing 
hard substrates. Hydrohiologia. 426: 185-192. 

12. Lim, K.H.C., Riddell, L.J., Nowson, C.A., Booth, A.O. 
and Szymlek-Gay, E.A., 2013. Iron and zinc nutrition in 
the economically-developed world: A review. Nutrients. 
5(8): 3184-3211. https://doi.org/10.3390/nu5083184. 

13. Akbarnezhad, M., Shamsaie Mehrgan, M., Kamali, A. 
and Baboli, M., 2020. Effects of microelements (Fe, Cu, 
Zn) on growth and pigment contents of Arthrospira 
(Spirulina platensis). Iranian Journal of Fisheries Sciences. 
19(2): 653-668. https://doi.org/10.22092/ijfs.2019.120614. 

14. Gao, F., Guo, W., Zeng, M., Feng, Y. and Feng, G., 2019. 
Effect of microalgae as iron supplements on iron-deficiency 
anemia in rats. Food and Function. 10(2): 723-732.  

15. Liu, C., Liu, H., Han, D., Xie, S., Jin, J., Yang, Y. and 
Zhu, X., 2020. Effects of dietary Arthrospira platensis 
supplementation on the growth performance, antioxidation 
and immune related-gene expression in yellow catfish 
(Pelteobagrus fulvidraco). Aquaculture Reports. 17: 
100297. https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2020.100297. 

16. Heidari, M., Ghotbeddin, N. and Pazir, M.Kh., 2017. The 
evaluation effect of extract of Sargassum angustifolium on 
growth and survival rates of Litopenaeus vannamei (Boone, 
1931). Journal of Animal Environment. 9(2): 223-230. (In 
Persian) 

17. Riccio, G. and Lauritano, C., 2020. Microalgae with 
immunomodulatory activities. Marine Drugs. 18(1). 
Kolmakova, A.A. and Kolmakov, V.I., 2019. Amino Acid 
Composition of Green Microalgae and Diatoms, 
Cyanobacteria, and Zooplankton (Review). Inland Water 
Biology. 12(4): 452-461.  

18. Yap, C.K., Hatta, Y., Edward, F.B. and Tan, S.G., 2008. 
Distribution of heavy metal concentrations (Cd, Cu, Ni, Fe 
and Zn) in the different soft tissues and shells of wild 
mussels Perna viridis collected from Bagan Tiang and 
Kuala Kedah. Malaysian Applied Biology. 37: 1-10. 

19. Genchev, A., Mihaylova, G., Ribarski, S., Pavlov, A. and 
Kabakchiev, M., 2008. Meat quality and composition in 
Japanese quails. Trakia Journal of Sciences. 6: 72-82. 

20. Madeira, M.S., Cardoso, C., Lopes, P.A., Coelho, D., 
Afonso, C., Bandarra, N.M. and Prates, J.A.M., 2017. 
Microalgae as feed ingredients for livestock production and 
meat quality: A review. Livestock Science. 205: 111-121. 
https://doi.org/10.1016/j.livsci.2017.09.020. 

21. Metting, F.B., 1996. Biodiversity and application of 
microalgae. Journal of Industrial Microbiology and 
Biotechnology. 17(5-6): 477-489. https://doi.org/10.1007/bf 

01574779. 
22. Fox, J.M. and Zimba, P.V., 2018. Minerals and trace 

elements in microalgae. In Microalgae in Health and 
Disease Prevention. Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/B 
978-0-12-811405-6.00008-6. 

23. Koyande, A.K., Chew, K.W., Rambabu, K., Tao, Y., 
Chu, D.T. and Show, P.L., 2019. Microalgae: A potential 
alternative to health supplementation for humans. Food 
Science and Human Wellness. 8(1): 16-24. https://doi.org/ 
10.1016/j.fshw.2019.03.001. 

24. El-Bahr, S., Shousha, S., Shehab, A.Khattab, W., 
Ahmed-Farid, O., Sabike, I., El-Garhy, O., 
Albokhadaim, I. and Albosadah, K., 2020. Effect of 
dietary microalgae on growth performance, profiles of 
amino and fatty acids, antioxidant status, and meat quality 
of broiler chickens. Animals. 10(5): 1-14. https://doi.org/ 
10.3390/ani10050761. 

25. Abdo, S.M., Amer, S.A.M., Ahmed, H.M., Mahmoud, 
R.H., Salama, A.A. and Kutkat, M.A.A., 2019. 
Microalgae biomass application in commercial broilers 
nutrition and their efficacy against challenge with epidemic 
newcastle disease virus in Egypt. Journal of World’s Poultry 
Research. 9(2): 98-108.  

26. Peluso, I., Palmery, M. and Serafini, M., 2015. 
Association of flavonoid-rich foods and statins in the 
management of hypercholesterolemia: a dangerous or 
helpful combination? Curr. Drug Metab. 16(9): 833-846. 

27. Tokuşoglu, O. and Ü, M.K., 2003. Biomass Nutrient 
Profiles of Three Microalgae: Journal of Food Science. 
68(4): 1144-1148. 

28. Blake, J.P., Hess, J.B. and Berry, W.D., 2013. Effect of 2 
protein regimens and 2 lighting intensities on performance 
of the Hungarian partridge (Perdix perdix). Journal of 
Applied Poultry Research. 22(3): 365-369.  

29. Mir, N.A., Rafiq, A., Kumar, F., Singh, V. and Shukla, 
V., 2017. Determinants of broiler chicken meat quality and 
factors affecting them: a review. Journal of Food Science 
and Technology. 54(10): 2997-3009.  

30. Ju, Z.Y., Davis, S., Ramm, K., Steck, M., Soller, F. and 
Fox, B.K., 2017. Effects of microalgae-added diets on 
growth performance and meat composition of tilapia 
(Oreochromis mossambicus). Aquaculture Research. 48(9): 
5053-5061. https://doi.org/10.1111/are.13322. 

31. Straková, E., Suchý, P., Herzig, I., Marada, P. and 
Vitula, F., 2016. Amino acid levels in muscle tissue of six 
wild feathered species. Acta Universitatis Agriculturae et 
Silviculturae Mendelianae Brunensis. 64(5): 1661-1666.  

32. Teimouri, M., Yeganeh, S. and Amirkolaie, A.K., 2016. 
The effects of Spirulina platensis meal on proximate 
composition, fatty acid profile and lipid peroxidation of 
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) muscle. Aquaculture 
Nutrition, 22(3): 559-566. Bashir, S., Sharif, M.K., Butt, 
M.S. and Shahid, M., 2016. Functional properties and 
amino acid profile of spirulina platensis protein isolates. In 
Pakistan Journal of Scientific and Industrial Research Series 
B: Biological Sciences. 59(1). 

33. Sanjari, S., Sarhadi, H. and Shahdadi, F., 2018. 
Investigating the Effect of Spirulina Platensis Microalgae on 
Textural and Sensory Properties of Baguette Bread. Journal 
of Nutrition and Food Security. 3(4): 218-225. 
https://doi.org/10.18502/jnfs.v3i4.166. 

34. Roohani, A.M., Abedian Kenari, A., Fallahi 
Kapoorchali, M., Borani, M.S., Zoriezahra, S.J., Smiley, 
A.H., Esmaeili, M. and Rombenso, A.N., 2019. Effect of 
spirulina Spirulina platensis as a complementary ingredient 
to reduce dietary fish meal on the growth performance, 
whole-body composition, fatty acid and amino acid profiles, 
and pigmentation of Caspian brown trout (Salmo trutta 
caspius) juveniles. Aquaculture Nutrition. 25(3): 633-645. 
https://doi.org/10.1111/anu.12885. 

35. Toyomizu, M., Sato, K., Taroda, H., Kato, T. and Akiba, 
Y., 2001. Effects of dietary Spirulina on meat colour in 
muscle of broiler chickens. British Poultry Science. 42(2): 
197-202. https://doi.org/10.1080/00071660120048447. 

36. Teimouri, M., Amirkolaie, A.K. and Yeganeh, S., 2013. 
The effects of dietary supplement of Spirulina platensis on 
blood carotenoid concentration and fillet color stability in 
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture.  
414-228. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2013.08.015. 

https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2020.100297
http://www.aejournal.ir/article_50072_aaa58d4e74934ee20e763bb9fbe01c54.pdf?lang=en
http://www.aejournal.ir/article_50072_aaa58d4e74934ee20e763bb9fbe01c54.pdf?lang=en
http://www.aejournal.ir/article_50072_aaa58d4e74934ee20e763bb9fbe01c54.pdf?lang=en
http://www.aejournal.ir/article_50072_aaa58d4e74934ee20e763bb9fbe01c54.pdf?lang=en
https://doi.org/10.1007/bf
https://doi.org/10.1016/B
https://doi.org/
https://doi.org/

