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با استفاده از تصاویر میکروسکوپ  platensis Spirulinaبررسی ریسساختار ریسجلبک 

 (Scanning Elecron Microscopeروبشی )  الکترونی

*1اسماعیل خسایی پول
 2فخری شهیذی، 

 .اسٍهیِ داًـگبُ غزایی، صٌبیغ ٍ ػلَم گشٍُ ،دکتشی داًـدَی* -1

 .هـْذ فشدٍػی داًـگبُ غزایی، صٌبیغ ٍ ػلَم گشٍُ داًـیبس ٍ اػتبد -2

 

 کوک ثب  SEM( یک اثضاس تحلیلی اػت کِ ٍقتی ثشسػی اخوبلی دس هبدُ ای الصم ثبؿذ، ثکبس هی سٍد.SEMهیکشٍػکَح الکتشًٍی سٍثـی ) هذف:

تصبٍیش هیکشٍػکَح الکتشًٍی سٍثـی چْبسچَثی هٌطقی سا ثشای . کٌذ هی تْیِ هطبلؼِ ثشای سا ًبًَهتش 10 کَچکی ثِ اخؼبهی تصبٍیش الکتشًٍی ثوجبساى

، دسک ٍاکٌؾ ّب ٍ سفتبس خَدآسایی اخضای غزایی دس هقیبع کَچک ایدبد هی کٌذ کِ ایي هَضَع دس ػبختوبى، سئَلَطی ٍ هَسفَلَطیتَػؼِ ؿٌبخت 

 ػَی اص کِ ثبؿذ هی ّب سیضخلجک تشیي ًَیذثخؾ اص یکی platensis Spirulinaخصَصیبت صیؼت فؼبلی هَاد غزایی دس هقیبع ثضسگ اثش داسد. 

. ّذف اص ایي پظٍّؾ ثشسػی اػت گشدیذُ اػالم "فشدا ثشای حل ساُ ثْتشیي" ّوچٌیي ٍ صهیي سٍی "ثشتش غزای" ػٌَاى ثِ  خْبًی ثْذاؿت ػبصهبى

 ثبؿذ. ثِ کوک تصبٍیش هیکشٍػکَح الکتشًٍی سٍثـی هی Spirulina platensisسیضػبختبس سیضخلجک 

 ٍ ؿذ دادُ پَؿؾ پالدیَم/طال ًبًَهتش 30 ثب ػپغ. گشدیذ خـک ثحشاًی ًقطِ دس تحت خالء ٍ Spirulina platensisپَدس سیضخلجک  :روش پصوهش

 ،1000 ثضسگٌوبیی اص تصَیش 4 حذاقل. ػکغ ثشداسی گشدیذ LEQ1450VP هذل SEM الکتشًٍی هیکشٍػکَح اص اػتفبدُ ثب kv 15 ٍلتبط حذاکثش دس

 .ؿذ تْیِ ّب ًوًَِ اص هختلف ًبحیِ چٌذیي دس 5000ٍ  3000 ،2000

 ًـبى SEM ًتبیح. کشد اسائِ Spirulina platensisسیضخلجک  ػبختوبى دسثبسُ کبهلی اطالػبت، سٍثـی الکتشًٍی هیکشٍػکَح آصهبیؾ نتایج و بحث:

سؿتِ ّبی اػپیشٍلیٌب ثیـتش ثِ ؿکلی دس ّن تٌیذُ دیذُ .  هی ؿًَذدیذُ  کشٍی گبّب ٍ سؿتِ ای رسات ؿکل ثِ Spirulina platensis  کِ داد

کبهال هـَْد هی ثبؿذ. دس  5000ؿًَذ ٍ دس کٌبس ّن ػبختبسی ػِ ثؼذی تقشیجب کشٍی سا تـکیل هی دٌّذ کِ ایي هَضَع دس تصَیش ثب ثضسگٌوبیی  هی

اًذ. ایي ًَع تدوغ دس ػبختبس اػپیشٍلیٌب سا هی تَاى ثب هیضاى ثبالی پشٍتئیي ٍاقغ هی تَاى گفت سؿتِ ّبی اػپیشٍلیٌب ثِ ًَػی دس ّن آهیختِ ؿذُ 

 دسصذ( دس تشکیت ؿیویبیی هشتجط داًؼت. 70-60)

ٍ  ػطح دس رسات قشاسگیشی ًحَُ، ُصاًذا ؿکل،)هَسفَلَطیهی تَاى اطالػبت کبهلی اص  سٍثـی الکتشًٍی هیکشٍػکَحثب کوک تصبٍیش نتیجه گیری کلی: 

 ثذػت آٍسد. Spirulina platensisن( سیضخلجک دس کٌبس ّ

 ، سیضخلجک، سیضػبختبس، هیکشٍػکَح الکتشًٍی سٍثـی.Spirulina platensis واشه های کلیذی:

 

 مهذمق 

 ثب افضایؾ خوؼیت خْبى ٍ کبّؾ صهیي ّبی کـبٍسصی، هی تَاى خلجک ّب سا ثِ ػٌَاى هٌبثغ غزایی طجیؼی دس ًظش گشفت. خلجک ّب ٍ سیض خلجک

دس (. Selvam et al, 2002ّب ثِ صَست ثبلقَُ هٌجغ ثضسگی اص تشکیجبتی ّؼتٌذ کِ هی تَاًٌذ خْت تَلیذ هَاد اٍلیِ غزا ّبی ػولگش اػتفبدُ ؿًَذ )

سیض خلجک ّبی خَساکی سایح ٍ ثذٍى ػَاسض خبًجی هی ثبؿٌذ. الگَی  2اػپیشٍلیٌب پالتٌؼیغٍ  1کلشال ٍلگبسیغهیبى گًَِ ّبی ؿٌبختِ ؿذُ خلجک ّب 
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 ,Vyssoulis et alاػیذآهیٌِ، کشثَّیذسات ّب ٍ اػیذ چشة ّبی هَخَد دس سیض خلجک ّب ثؼیبس هٌطجق ثب پشٍتئیي ّبی هَاد غزایی دیگش ّؼتٌذ )

ػت. ؿکل هبسپیچی ٍ سؿتِ ای، ٍیظگی طًتیکی ایي خلجک ثِ ؿوبس هی آثی ا-اػپیشٍلیٌب اص خولِ سیضخلجک ّبی چٌذ ػلَلی ٍ سؿتِ ای ػجض (.2001

اػپیشٍلیٌب ثشای قشى ّبی هتوبدی ثِ  (.Vonshak, 2002یبثذ) سٍد. اػپیشٍلیٌب اتَتشٍف ٍ فتَػٌتض کٌٌذُ ثَدُ ٍ اص طشیق تقؼین دٍتبیی تکثیش هی

ثؼذ بی هبلی ػبصهبى هلل اًدبم ؿذُ اػت، ایوٌی آى سا اثجبت کشدُ اًذ ٍ ػٌَاى غزا هصشف ؿذُ اػت. آصهبیؾ ّبی ػن ؿٌبػی هتؼذدی کِ ثب حوبیت ّ

4، ثِ ػٌَاى 3اص تأییذ ػبصهبى غزا داسٍ
GRAS (هؼشفی کشدُ اًذshety et al, 2006.) 

ثِ ػٌَاى ثشتشیي غزای سٍی صهیي ٍ ّوچٌیي  5یکی اص ًَیذثخؾ تشیي سیضخلجک ّب هی ثبؿذ کِ اص ػَی ػبصهبى ثْذاؿت خْبًی اػپیشٍلیٌب پالتٌؼیغ 

ًتبیح هطبلؼبت هختلف ثیبًگش آى اػت کِ اػپیشٍلیٌب، پشٍفبیل تغزیِ ای خَثی داؿتِ ٍ حبٍی تشکیجبتی ثْتشیي ساُ حل ثشای فشدا اػالم گشدیذُ اػت. 

سّبی تدبسی صیؼت تَدُ اػپیشٍلیٌب ػوذتب هتـکل اص تشکیت پَد (.Gouvia et al, 2006) اػت کِ داساسی هضایبی ػالهت ثخؾ ثبلقَُ ای هی ثبؿٌذ

دسصذ سطَثت اػت کِ ثبػث هی گشدد ثِ ػٌَاى هبدُ  3-6دسصذ هَاد هؼذًی ٍ  7دسصذ چشثی،  5دسصذ کشثَّیذسات،  20دسصذ پشٍتئیي،  70-60

FAOغزایی کن کبلشی، ثب هیضاى چشثی کن ٍ هٌجغ خَة پشٍتئیٌی هحؼَة گشدد)
غٌی اص پشٍتئیي، اػیذ چشة ّبی ضشٍسی، اػپیشٍلیٌب هٌجغ  (.6

اػت  7، هَاد هؼذًی ثخصَف آّي ٍ کلؼین هی ثبؿذ. اػپیشٍلیٌب حبٍی سًگذاًِ فبیکَػیبًیيAٍ پیؾ ػبص ٍیتبهیي  B12ٍیتبهیي ّب خصَصب ٍیتبهیي 

کشدُ اًذ کِ اخضای هختلف اػپیشٍلیٌب هثل هطبلؼبت هتؼذدی تأییذ (. Sajilata et al, 2008کِ اثش آًتی اکؼیذاًی ٍ دسهبًی آى اثجبت ؿذُ اػت)

اػپیشٍلیٌب  فبیکَػیبًیي، ػلٌیَم، کبستٌَئیذّب ٍ اػیذ چشة گبهب لیٌَلٌیک داسای آثبس آًتی اکؼیذاًی ٍ حزف سادیکبلی قبثل تَخْی ّؼتٌذ. دس ًتیدِ،

ثبت، آلشطی ّب، ٍیشٍع ّب، ثیوبسی ّبی ػیؼتن ایوٌی، ػبهل ثبلقَُ ای خْت تیوبس ثیوبسی ّبی القب ؿذُ ثِ ٍػیلِ تٌؾ ّبی اکؼیذاػیًَی، التْب

 (.shety et al, 2006ثیوبسی ّبی کجذی ٍ حتی ػشطبى ّب هی ثبؿذ )

 ثوجبساى کوک ثب  SEM( یک اثضاس تحلیلی اػت کِ ٍقتی ثشسػی اخوبلی دس هبدُ ای الصم ثبؿذ، ثکبس هی سٍد.SEMهیکشٍػکَح الکتشًٍی سٍثـی )

( ثِ ػٌَاى یک اثضاس ثؼیبس قذستوٌذ SEMهیکشٍػکَح الکتشًٍی سٍثـی ). کٌذ هی تْیِ هطبلؼِ ثشای سا ًبًَهتش 10 کَچکی ثِ اخؼبهی تصبٍیش الکتشًٍی

 دػت ثِ اطالػبت آى هختلف ًقبط اص تب( scan) ؿَد هی سٍثؾ ًوًَِ سٍی ثش الکتشًٍی پشتَی  SEMثشای آًبلیض ٍ تحلیل هَاد ثکبس گشفتِ هی ؿَد. دس

ثب  تصَیش ثِ ًْبیت دس ٍ دسیبفت آؿکبسػبصّب تَػط کِ ؿًَذ هی تَلیذ هٌبػت ّبی ػیگٌبل ًوًَِ، ثب الکتشًٍی پشتَی ثشخَسد ی ًتیدِ دس. آیذ

تصبٍیش هیکشٍػکَح الکتشًٍی سٍثـی چْبسچَثی هٌطقی سا ثشای تَػؼِ ؿٌبخت  .ؿًَذ هی تجذیل هَسدًظش اطالػبت دیگش یبثضسگٌوبیی ٍ کیفیت ػبلی 

، دسک ٍاکٌؾ ّب ٍ سفتبس خَدآسایی اخضای غزایی دس هقیبع کَچک ایدبد هی کٌذ کِ ایي هَضَع دس ػبختوبى، سئَلَطی ٍ خصَصیبت هَسفَلَطی

 صیؼت فؼبلی هَاد غزایی دس هقیبع ثضسگ اثش داسد. 

ثل فشایٌذ ّبی حشاستی ٍ هکبًیکی(، طجیؼت هبدُ قبثلیت تشکیت صیؼت تَدُ سیضخلجک ّب ثب ػبهبًِ ّبی غزایی ثؼتگی ثِ ًَع فشایٌذ ٍ ؿذت آى ) ه

قٌذّب ٍ غزایی ) هثل اهَلؼیَى ، طل، ػبهبًِ ّبی خویشی َّادّی ؿذُ( ٍ ّوچٌیي ٍاکٌؾ ّبی ثیي تشکیجبت غزایی )پشٍتئیي، پلی ػبکبسیذ، لیپیذّب، 

وکي اػت تغییشات هؼٌی داسی دس خَاف سیض ػبختبسی ٍ ًوک ّب( داسد. دس کٌبس خَاف سًگ صا ٍ اّذاف تغزیِ ای، تشکیت سیضخلجک ّب ثب غزاّب ه

 (.Gouveia et al, 2006سئَلَطیکی هَاد غزایی ایدبد ًوبیذ )

 هَاد ٍ سٍؽ ّب

 Spirulinaاص ؿشکت ػیٌب سیضخلجک قـن خشیذاسی گشدیذ. طجق ًتبیح آًبلیضتشکیت ؿیویبیی، پَدس سیضخلجک  Spirulina platensisپَدس سیضخلجک 

platensis دسصذ سطَثت ثَد. 5/2 -3دسصذ چشثی ٍ  6/4دسصذ خبکؼتش،  4/7دسصذ کشثَّیذسات، 22دسصذ پشٍتئیي،  5/63بٍی ح 

 Spirulinaپَدس سیضخلجک قجل اص ػکؼجشداسی تَػط هیکشٍػکَح الکتشًٍی سٍثـی هی ثبیؼت آهبدُ ػبصی اٍلیِ سٍی اػپیشٍلیٌب پالتٌؼیغ اًدبم ؿذ. 

platensis ٍ 15 ٍلتبط حذاکثش دس ٍ ؿذ دادُ پَؿؾ پالدیَم/طال ًبًَهتش 30 ثب ػپغ. گشدیذ خـک ثحشاًی ًقطِ دس تحت خالء kv اص اػتفبدُ ثب 
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 چٌذیي دس 5000ٍ  3000 ،2000 ،1000 ثضسگٌوبیی اص تصَیش 4 حذاقل. ػکغ ثشداسی گشدیذ LEQ1450VP هذل SEM الکتشًٍی هیکشٍػکَح

 .ؿذ تْیِ ّب ًوًَِ اص هختلف ًبحیِ

 نتایجبحث و 

  کِ داد ًـبى SEM ًتبیح. کشد اسائِ Spirulina platensisسیضخلجک  ػبختوبى دسثبسُ کبهلی اطالػبت، سٍثـی الکتشًٍی هیکشٍػکَح آصهبیؾ

Spirulina platensis ِ(1)ؿکل ؿوبسُدیذُ هی ؿًَذ کشٍی گبّب ٍ سؿتِ ای رسات ؿکل ث. 

 .2000(B ،)3000(C ٍ )5000(D)(، A)1000خلجک اػپیشٍلیٌب پالتٌؼیغ ثب ثضسگٌوبیی ض. تصبٍیش هیکشٍػکَح الکتشًٍی اص سی1ؿکل ؿوبسُ 

ؿًَذ ٍ دس کٌبس ّن ػبختبسی ػِ ثؼذی  سؿتِ ّبی اػپیشٍلیٌب ثیـتش ثِ ؿکلی دس ّن تٌیذُ دیذُ هی هـبّذُ هی گشدد SEMطَس کِ دس تصبٍیش بًّو

کبهال هـَْد هی ثبؿذ. ایي ًَع تدوغ دس ػبختبس اػپیشٍلیٌب سا هی تَاى  5000ثضسگٌوبیی  تقشیجب کشٍی سا تـکیل هی دٌّذ کِ ایي هَضَع دس تصَیش ثب

( پشٍفبیل اػیذ آهیٌِ سیضخلجک 2007خشؿَیي ٍ ثالی )هشتجط داًؼت.  سیضخلجک ذ( دس تشکیت ؿیویبییدسص 60 -70ثب هیضاى ثبالی پشٍتئیي )

حبٍی هقبدیش ثبالی اػیذ آهیٌِ ّبی پشٍلیي ٍ ایضٍلَػیي هی ثبؿذ. پشٍلیي ثِ دلیل  اػپیشٍلیٌباػپیشٍلیٌب سا ثشسػی کشدًذ کِ ًتبیح آًْب ًـبى داد کِ 

هبًغ اص تـکیل هبسپیچ آلفب دس ػبختوبى پشٍتئیي هی ؿًَذ. ثٌبثشایي هی  هوبًؼت اص تـکیل پیًَذ ّیذسٍطًی ٍ ایضٍلَػیي ثِ دلیل حدن ثبالیی کِ داسد

ّوبًطَس کِ تصبٍیش ًوبیبًگش اػت سؿتِ ّبی اػپیشٍلیٌب ثِ ًَػی  تَاى حذع صد کِ ػبختوبى ًَع دٍم پشٍتئیي اػپیشٍلیٌب اص ًَع هبسپیچ تصبدفی ثبؿذ.

صًدیشُ ّبی پلی پپتیذی ثخؾ پشٍتئیٌی سیضخلجک تَػط پیًَذّبی احتوبال  دس ّن آهیختِ ؿذُ ٍ ػبختوبى ثضسگتشی سا تـکیل دادُ اًذ.

هـبّذُ هی گشدد کِ ػبختوبى  SEM دس ثشخی اص قؼوت ّبی تصبٍیشالجتِ ػبختوبى ًَع چْبسم سا پذیذ آٍسدُ اًذ. هتصل ؿذُ ٍ غیشکٍَاالًؼی ثِ ّن 

ًَع  پشٍتئیٌی اػپیشٍلیٌب طی خـک کشدى ٍ ًیض ثبص ؿذى ػبختوبى ثخؾ دس دًبتَسُ ؿذى خضئیسیضخلجک اص فشم کشٍی ٍ سؿتِ ای خبسج ؿذُ اػت. 

 سیضػبختبس ثبؿذ.تغییش دس پشٍتئیي آى، هی تَاًذ ػَاهل ایي ًَع  ٍ ًَع چْبسم ػَم
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