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ABSTRACT
Background and objectives: Today, the nutritional value of microalgae is
not hidden from anyone, and extensive research is being done to increase
their production capacity and nutritional value. Due to the high cost of
protein in livestock diets, microalgae can be economically viable natural
alternatives to protein supplements such as soybean meal in competitively
priced diets. Among dietary amino acids, lysine and methionine are the
first and second limiting amino acids. Most microalgae species contain
relatively high levels of lysine. But they are somewhat deficient in sulfurcontaining amino acids such as cysteine and methionine. The present
experiment aimed to investigate the protein content and chemical
composition of two species of microalgae, Isochrysis galbana and
Nannochloropsis oculata, the rate nitrogen degradability by in vitro
method (IVDN), and their different partitions of protein in the Cornell Net
Carbohydrate and Protein )CNCPS( system.
Materials and methods: For this purpose, after culturing and harvesting
the two microalgae species in the laboratory and conducting experiments,
the amount of dry matter (DM) composition, ash, crude protein (CP) and
determination of amino acid profile, evaluation of IVDN and determination
of different parts of the protein of two species of microalgae I. galbana and
N. oculata was made by CNCPS system. In this study, to estimate the
IVDN, the ruminal fluid of three male Holeshtine castrated fistula calves
with an average weight of 480 ± 40 kg and age of 2 years was used.
Results: The results showed that the two microalgae species were different
in terms of CP, fat, and NSC percentages (P<0.05). The N. oculata and I.
galbana had 37 and 32% CP, respectively. The ratio of essential to nonessential amino acids was 18.79% in I. galbana and 28.8% in N. oculata
(P<0.05). The percentage of IVDN at 8, 12, and 24 h of incubation in I.
galbana was 44%, 53%, and 48%, respectively, and in N. oculata was
35%, 40%, and 38%, respectively (P<0.05). The percentage of RUP at 8,
12, and 24 h of incubation was 56%, 47%, and 42% in I. galbana and 65%,
60%, and 62% in N. oculata, respectively. Sections A, B1, B2,B3, and C in
I. galbana 10.07, 19.9, 55.13, 6.1, 8.8, and in N. oculata 15.16, 16.64,
54.98, 5.65, and 7.57, respectively and the sections A and C became
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significant (P<0.05).
Conclusion: The results of the present study indicated that considering to
the amount of fat%, CP%, IVDN, and RUP in N. oculata and I. galbana, it
seems that these microalgae are suitable for use in animal feed.
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تعیین ارزش غذایی پروتئین دو گونه ریز جلبک آیزوکرایسیس گالبانا
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زمینه افزايش ظرفیت تولید آنها و ارزش تغذيهای آنها انجام میگیرد .با توجه به باال بودن هزينیه بشیش
پروتئینی جیره دامها ،ريز جلبکها میتوانند ازنظیر اقتصیادی جیايگزينهیای طبیعیی بیرای مکمیلهیای
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مقادير نسبتاً بااليی از لیزين هستند ،اما تا حدودی از لیاظ اسییدآمینههیای گیوگرددار ماننید سیسیتئین و
متیونین کمبود دارند .هدف از آزمايش حاضر ،بررسی میزان پروتئین و ترکیبیات شییمیايی دو گونیه ريیز

واژههای کلیدی:
الگوی اسیدهای آمینه
تجزيهپذيری پروتئین
ريز جلبک
نیتروژن آمونیاکی

جلبک آيزوکرايسیس گالبانا و نانوکلروپسیس اکوالتا ،میزان تجزيیهپیذيری نیتیروژن بیه روش  Invitroو
بششهای مشتلف پروتئین آنها در سیستم کرنل ( )CNCPSبود.
مواد و روشها :بدين منظور  ،پس از کشت و برداشت دو گونه ريز جلبکی مذکور در آزمايشگاه و انجیام
آزمايشهای بررسی میزان ترکیبات ماده خشک ،خاکستر ،پروتئین خام و تعیین الگوی اسیدآمینه ،ارزيیابی
تجزيهپذيری نیتروژن و پروتئین عبوری در ساعات  12 ،8و  24انکوباسیون و تعیین بشیشهیای مشتلیف
پروتئین دو گونه ريز جلبک آيزوکرايسیس گالبانا و نانوکلروپسیس اکوالتا به روش سیسیتم کربوهییدرات
و پروتئین خالص کرنل انجام گرفت .در اين تیقیق برای برآورد ضرايب تجزيهپیذيری نیتیروژن از میايع
شکمبه سه رأس گوساله نر اخته هلشتاين فیستوال دار با میانگین وزن  480±40کیلیوگرم و سین  2سیا
استفاده شد.
یافتهها :نتايج بهدستآمده نشان دهنده اين بود که دو گونه ريز جلبکی ازنظر درصد پروتئین خام ،چربی و
 NSCباهم تفاوت داشتند ( .)P<0.05نتايج حاصل نشان داد نانوکلروپسییس اکوالتیا دارای  37درصید و
آيزوکرايسیییس گالبانییا دارای  32درصیید پییروتئین خییام هسییتند .نسییبت درصیید اسیییدآمینه ضییروری بییه
غیرضروری در ريز جلبک آيزوکرايسیس گالبانیا  18/79و در نانوکلروپسییس اکوالتیا  28/8درصید بیود
( .)P<0.05درصد تجزيهپذيری نیتروژن در شرايط  Invitroدر ساعات  12 ،8و  24انکوباسییون بیین دو
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ريز جلبک آيزوکرايسیس گالبانا به ترتیب  53 ،44و  48درصد و در نانوکلروپسیس اکوالتیا  40 ،35و 38
درصید بییود ( .)P<0.05درصیید پییروتئین عبییوری در سییاعات  12 ،8و  24انکوباسیییون در ريییز جلبییک
آيزوکرايسیس گالبانا به ترتیب  47 ،56و  42درصد و در ريز جلبک نانوکلروپسیس اکوالتیا  60 ،65و 62
درصد بود .بششهای  B3 ,B2, B1, Aو  Cدر آيزوکرايسیس گالبانا بهترتییب 6/1 ،55/13 ،19/9 ،10/07
و  8/8و در نانوکلروپسیس اکوالتا بهترتیب  5/65 ،54/98 ،16/64 ،15/16و  8/8و درصید پیروتئین خیام
بود و بششهای  Aو  Cبین دو گونه ريز جلبکی معنیدار شد (.)P<0.05
نتیجهگیری :نتايج بهدست آمده از تیقیق حاضر بیانگر اين بود که با توجه به میزان چربیی خیام ،پیروتئین
خام ،درصید نیتیروژن تجزيیهشیده در شیرايط  Invitroو پیروتئین عبیوری در گونیههیای ريیز جلبکیی
نانوکلروپسیس اکوالتا و آيزوکرايسیس گالبانا به نظر میرسد ايین ريیز جلبیکهیا دارای ارزش تغذيیهای
مناسب برای استفاده در خورا دام هستند.

استناد :صالییان ،ز ،.خلیل وندی بهروزيار ،ح ،.پیرمیمدی ،ر ،.احمدی فرد ،ن ،.الماسی ،هیی .)1401( .تعییین ارزش غیذايی
پییروتئین دو گونییه ريییز جلبییک آيزوکرايسیییس گالبانییا ( )Isochrysis galbanaو نانوکلروپسیییس اکوالتییا
( )Nannochloropsis oculataمورداستفاده در تغذيه دام .پژوهش در نششوارکنندگان.1-18 ،)2( 10 ،
DOI: 10.22069/ejrr.2022.19617.1810
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مقدمه

وزن روزانه در جوجهها و خو شده اسیت (.)12 ،9

جلبییکهییا گروهییی متفییاوت از موجییودات زنییده

عالوه بر امکیان اسیتفاده از گونیه هیای ريیز جلبکیی

هستند که به دو گروه ريز جلبکها (میکروالگهیا) 1و

بهصورت کامل ،میتوان از زيستتیوده بیدون چربیی

ماکرو جلبک ها 2تقسیم مییشیوند .آن هیا منیابع مهیم

گونییههییای ريییز جلبییک حاصییل از فرآينیید تولییید

ويتامین ،مواد معدنی ،پروتئین ،اسید چرب غیراشباع و

سوختهای زيستی ،بهعنیوان جیايگزين دانیه ذرت و

آنتیییاکسیییدان هسیییتند ( .)31امیییروزه اسیییتفاده از

کنجاله سويا در جیرههای خورا طیور ،خو و گیاو

کشییت ري یز جلبییکهییا

استفاده کرد ( .)25 ،18افزايش جمعیت جهیانی منجیر

به سرعت در حا افزايش بوده و افیزايش شیناخت از

به توسعه روشهای کشف منیابع جیايگزين انیرژی و

ترکیبات شیمیايی ريز جلبکها ،ازجمله پیروتئینهیا و

غییذا شییده اسییت؛ زيییرا دانیه ذرت و کنجالییه س یويا

الگوی اسیدهای چرب و اسیدآمینههای آنها ،میتواند

میصوالت اصلی غذايی برای انسان هستند و اسیتفاده

امکان غربالگری مؤثر بهمنظور توسعه کشت گونه های

از آنها بهعنوان منبع اصلی انرژی و پروتئین در جییره

مناسب ازنظر تغذيهای و اقتصادی را فیراهم نمايید .از

دام ،بهطور مستقیم با مصرف انسیان رقابیت مییکننید

سويههای مناسیب ريیز جلبیک هیا میی تیوان پیس از

(.)47 ،24،35

آبییزیپییروری و بشصییو

بهینهسازی شرايط کشت در مقیاس بزرگ و همچنیین

با افیزايش قیمیت پیودر و روغین میاهی ،تمايیل

روشهای مناسب استیصا و استشراج ،بیرای تولیید

بیشتری به جايگزينی جزئی يا کامل پودر ماهی توسط

منابع باارزش پیروتئین و اسییدهای چیرب غیراشیباع

ديگر منابع پروتئینی با منشأ حیوانی يا گییاهی وجیود

زنجیر بلند میتوان استفاده کرد (.)40 ،36 ،13

دارد .مواد اولییه غییر از پیودر میاهی بیه دلییل ارزش

پروتئین گیرانتیرين میاده مغیذی در خیورا دام

غذايی ،تعاد اسیدهای آمینه ،قابلیت هضم پروتئینها،

میسوب میشود و ريز جلبیکهیا مییتواننید ازنظیر

لیپیییدها و کیفیییت اسیییدهای چییرب ،عییدم وجییود

اقتصادی جايگزينهای مناسبی برای کنجالیه سیويا در

فاکتورهای ضد تغذيهای ،در دسیترس بیودن و هزينیه

جیره غذايی باشند ( .)2در میان تمیام اسییدآمینههیای

انتشاب شدهاند و دراين بین زيست توده جلبکی غنیی

خورا  ،لیزين و متییونین اولیین و دومیین اسییدهای

از لیپی ید يک یی از مییوارد در نظییر گرفتییهشییده توسییط

آمینه میدودکننده هستند .اغلب گونه های ريز جلبکی

کارشناسان تغذيه دام و آبزيان مواد جايگزين در آينده

حاوی مقادير نسیبتاً بیااليی از لییزين هسیتند ،امیا تیا

است ( .)26،41ريیز جلبیکهیا بیهعنیوان موجیودات

حییدودی از لیییاظ اسیییدآمینههییای گییوگرددار ماننیید

يوکاريوت تکسلولی فتوسنتز کننده ،حاوی اسییدهای

سیستئین و متییونین کمبیود دارنید ( .)3از جلبیکهیا

نوکلئیک هستند و مقدار پروتئین آنهیا در گونیههیای

به عنوان منابع مکمل پروتئینی نییز اسیتفاده مییشیود.

مشتلف ريز جلبکی از  10تا بیش از  60درصد (مانند

نتايج آزمايشها نشان میدهد استفاده از برخیی منیابع

اسییپیرولینا) گییزارششییده اسییت ( .)2،30مطالعییات

جلبکی دارای سطح پروتئین باال مانند جلبک کلرال 3و

گذشییته نشییان میییدهیید کییه گونییه ريییز جلبییک

سندسموس 4در بسیاری از موارد سبب بهبود افیزايش

آيزوکرايسیس گالبانا دارای رشد بااليی است و ازنظیر
ترکیبات شیمیايی دارای دامنیه  41/53-46/81درصید

1. Microalgae
2. Macroalgae
3. Chlorella
4. Scenedesmus sp.

پیییروتئین 22/54 ،درصییید چربیییی 22/54 ،درصییید
کربوهیدرات و  8/4درصد خاکستر است .ريز جلبیک
5

پژوهش در نشخوارکنندگان ،دوره  ،10شماره 1401 ،2

نانوکلروپسیییس اکوالتییا نیییز دارای  31/2درصیید وزن
خشک پیروتئین 36 ،درصید چربیی 4 ،درصید

کبالت  ،4سولفات مس  ،4ويتامین  ،2 B1ويتامین

B12

NDF

 0/2و بیوتین  0/002گرم بر لیتر بود .سیستم نیوردهی

و 4/1درصد  ADFو نیز ترکیبات آنتیاکسیدانی اسیت

و هوادهی نیز بهصورت مداوم و  24ساعته انجام شد.

(.)15،30 ،4

برداشت ريز جلبکها پس از رسیدن آنها بیه مرحلیه
فاز رشد لگاريتمی انجام گرفت و پس از خشککردن

در حا حاضر مطالعات تغذيهای که جلبیکهیا را
بهعنوان میاده اصیلی خیورا دامهیای پیرورشيافتیه

ريز جلبکها ترکیب شیمیايی آنها اندازهگیری شد.

ارزيابی میکنند ،بسیار میدود است .از طرفی با توجه

تعیین ترکیب شیمیایی ریز جلبکها :پس از برداشت

بییه شییرايط اقتصییادی کشییور و میییزان واردات مییواد

ريز جلبکها با دستگاه سیانتريفیوژ ،در آون در دمیای

پروتئینی مورد مصرف در تغذيه دام و هزينهبیر بیودن

 35درجه سانتیگراد به مدت  48ساعت خشک شدند

آن ها برای دامداران ،به نظر میرسد بررسی استفاده از

( .)38مقدار ماده خشک ،خاکستر (با استفاده از اسیید

گونه های ريز جلبکی که دارای قابلیت تولید پیروتئین

نیتري یک  50درصیید) ،پییروتئین (کلییدا ) بییه روش

با قیمت تمامشیده مناسیب بیرای مصیرف در بشیش

 ، )2000( AOACعصییاره اتییری بییا اسییتفاده روش

خورا دام باشد ضروری به نظر میرسد .لیذا هیدف

تصییییحشییده ( )5و مقییدار  NDFنیییز بییه روش ون

از تیقیق حاضر بررسی ترکیب شیمیايی دو گونه ريیز

سوست ( )1991اندازهگییری شید ( .)45 ،5 ،1مقیدار

جلبک آيزوکرايسیس گالبانا و نانوکلروپسییس اکوالتیا

کربوهیدراتهای غیر الیافی (بر اساس درصدی از ماده

ازنظر ارزش پروتئینیی و بررسیی الگیوی اسییدآمینه،

خشک) نیز مطابق يا معادله شماره ( )1میاسبه

شد:

قابلیت هضیم پیروتئین آن بیه روشهیای مشتلیف و

)NSC =100 - (CP%+ EE%+ NDF%+ Ash%

معرفی اين گونههای ريز جلبکی به کارشناسان تغذيیه

معادله شماره ()1

دام و استفاده از آنها در صنعت خورا دام بود.

اندازهگیری تجزیه پذیری نیتروژن :با توجه بیه اينکیه
در ايیین آزمییايش انییدازه ذرات ريییز جلبییکهییای

مواد و روشها

آيزوکرايسیس گالبانا و نانوکلروپسیس اکوالتا در حید

محل انجام آزمایش و تهیه جلبک :تیقیق حاضیر در

 4-6میکرومتر بود لذا استفاده از روش کیسیه گیذاری

ايسییتگاه دامپییروری ،آزمايشییگاه کشییت جلبییک و

و بررسییی تجزيییهپییذيری پییروتئین بییا روش مییذکور،

آزمايشییگاه تغذيییه دام گییروه علییوم دامییی دانشییکده

مقدور نبود .برای اين منظور اندازه گیری تجزيه پذيری

کشاورزی ،دانشیگاه ارومییه ،انجیام گرفیت .آزمیايش

نیتروژن مطابق با روش راب و همکاران ( )1983انجام

حاضر در قالب طرح کامالً تصادفی انجام شد .شرايط

گرفت ( .)34در اين تیقیق برای بررسی تجزيهپذيری

کشییت ريییز جلبییکهییای آيزوکرايسیییس گالبانییا و

نیتروژن ،از مايع شیکمبه سیه رأس گوسیاله نیر اختیه

نانوکلروپسیس اکوالتا ازنظر مواد مغذی موردنیاز ،دما،

هلشتاين با میانگین وزن  480±40کیلیوگرم و سین 2

نور و درجه شوری ( 24گیرم در لیتیر) يکسیان بیود.

سا استفاده شد .در ايین روش از  0/2گیرم نشاسیته

مییط کشت  Conwayمورداستفاده بیرای تغذيیه ريیز

(بییهعنییوان منبییع کربوهیییدراتی) ،نمونییه ريییز جلبییک

جلبکها شامل :ترکیبات کلريد آهن  ،1/3کلريد منگنز

(به اندازهای انتشاب شد که  26میلیگرم پروتئین خیام

 ،0/36اسییید بوريییک  ،45 EDTA ،33/6ارتوفسییفات

داشته باشد) بهعنوان ماده خوراکی و  30میلیلیتر مايع

سديم  ،20نیترات سديم  ،20کلريد روی  ،4/2کلريید

شکمبه استفاده شد .میزان گاز تولییدی در سیاعات ،8
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 12و  24انکوباسیون اندازهگیری ،ثبیت و در سیاعات

گالبانا) بر اساس مقادير تولید گاز و نیتروژن آمونییاکی

مییذکور ،نمونییه جهییت انییدازهگیییری میییزان نیتییروژن

نمونه هیا بیا و بیدون افیزودن مشلیو کربوهییدرات

آمونیاکی برداشته شد .میايع شیکمبه قبیل از مصیرف

میاسبه شد ( .)46 ،34 ،7نیتروژن تجزيهشیده نییز بیا

وعده غذايی صبح گوساله هیای نیر ،جمیعآوری و در

استفاده از روش راب و همکاران ( )1983طبق معادلیه

فالکس میتوی گازکربنیک سريعاً به آزمايشگاه منتقیل

شماره  3میاسبه شد (.)34

شد .پس از صاف نمودن شیرابه شکمبه ،شیرابه و بافر

معادله شماره ()3

(میلو هیای میاکرومینرا  ،میکرومینیرا  ،احیاکننیده،

IVDN=(A-(A-B)/(C-D) ×C –(NH3-N of blank))/
total N of feeding stuff incubated
 :IVDNنیتروژن تجزيیه شیده در شیرايط :A :Invitro

همکییاران )1979،و روش تصییییحشییده (منییک و

میلی گرم نیتروژن آمونیاکی بعد از ساعت انکوباسییون

اسینگاس )1988 ،اسیتفاده شید ( .)29 ،28بیهمنظیور

وقتی منبع کربوهیدراتی به آن اضافه نشیده اسیت؛ :B

تعیین میزان گاز تولیدی در آزمايشگاه از روش تعییین

میلی گرم نیتروژن آمونیاکی بعد از ساعت انکوباسییون

فشار گاز تولیدی بر اساس روش (منک و اسینگاس،

همراه با منبع کربوهیدراتی؛  :Cمیلی لیتر گیاز تولییدی

 )1988با استفاده از فشارسینج ديجیتیالی (تئیودورو و

در سیییاعت انکوباسییییون زمیییانی کیییه فاقییید منبیییع

همکاران )1994 ،در دو دور مجزا و سه تکرار به ازای

کربوهیییدراتی اسییت؛  :Dمیلیییلیتییر گییاز تولیییدی در

هر نمونه در هر دوره استفاده شد ( .)28،43فشار گیاز

ساعت انکوباسیون همراه با منبع کربوهیدراتی

تولیدی در ساعات  12 ،8و  24انکوباسییون قرائیت و

بخش های مختلف پروتئین بر اساس روش :CNCPS

ثبت شد .حجم گیاز تولییدی در شیشیه هیای حیاوی

برای تعیین بششهای متفاوت قسمتهای پروتئین هر

نمونییه مییاده خییوراکی در هییر زمییان توسییط رابطییهی

دو گونیییه ريیییز جلبیییک آيزوکرايسییییس گالبانیییا و

رگرسیونی بین حجم و فشار گیاز میاسیبه و از بسیته

نانوکلروپسییییس اکوالتیییا بیییر اسیییاس روش کرنیییل

نرمافیزار آمیاری  9/4 SASو رويیه  NLINبیهمنظیور

( )CNCPSاز روش توصییهشیده لیسیترا و همکیاران

میاسبه داده از معادلهی ( )2استفاده شد.

( )1996استفاده شد ( .)23در اين آزمیايش از هیر دو

بییییافر و ريسییییوزارين) مطییییابق روش (منییییک و

معادله شماره ()2

)

P= b (1-

نمونیییه ريیییز جلبیییک آيزوکرايسییییس گالبانیییا و

میزان تولید گاز در زمان  b ،tمیزان تولید گیاز بشیش

نانوکلروپسیس اکوالتا و از هر نمونه سه زير نمونه و از

غیرمیلو  :c ،نرخ تولید گیاز و  :tزمیان انکوباسییون

هر زير نمونه سه تکرار برای آزمیايش در نظیر گرفتیه

بود.

شد .بشش  B1جزء با تجزيهپذيری سريع اسیت و بیه
بییرای انییدازهگیییری میییزان نیتییروژن آمونیییاکی در

همراه بشش  Aدر بافر بورات-فسفات ،میلو است.

تمامی ساعات انکوباسیون پس از برداشیت ،نمونیههیا

بشش  B2ترکیبیات نیتیروژن دار میلیو در شیوينده

تا زمان اندازه گیری در فريزر قرار داده شدند .نیتروژن

خنثی است که بششی از آن عبور کرده و بششی نیز در

آمونیییاکی بییه روش (برودريییک و کانییگ )1980،و

شکمبه تجزيه میشود که اين پديده بسیتگی بیه نیرخ

پروتئین عبوری ( ،)RUPبا استفاده از رگرسیون خطی

عبور از شکمبه دارد .بشش  B3نیز ترکیبیات نیامیلو

R2=0.9756

در شوينده خنثی و میلو در شوينده اسیدی است که

برای نانوکلروپسیس اکوالتا و  y=0.1654+1.2621بیا

تجزيهپذيری کمی در شکمبه دارد .درنهايت

بشیش C

ضريب  R2=99.24بیرای ريیز جلبیک آيزوکرايسییس

که در شوينده اسیدی نامیلو است و بششی است که

(معادله  y=0.1818x+2.6336بیا ضیريب
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پژوهش در نشخوارکنندگان ،دوره  ،10شماره 1401 ،2

بهطور کامل از شکمبه عبور مییکنید ( .)23بیر همیین

فرآوری بر تولید گاز ،عالوه براثر اصلی تیمار ،اثر دور

اساس با استفاده از بافرهای بورات-فسیفات ،شیوينده

انجام آزمون ( )Runنییز میورد ارزيیابی قیرار گرفیت

خنثی و شوينده اسیدی بششهای متفاوت پروتئین بیر

(معادله شماره  .)4در اين طرح در تعیین میزان تولیید

اساس سیستم کرنل اندازهگیری شد .در مطالعه حاضیر

گاز اثر روزهیای مشتلیف انجیام آزمیون و اثیر زمیان

بششهای مشتلف پروتئین در سیستم کرنل بر اسیاس

انکوباسیون (ساعت) به عنوان عامل تکرارشونده و اثیر

درصدی از پروتئین خام میاسبه شدند (.)14

متقابل زمان انکوباسیون و نوع فرآوری در مد آماری

تعیین الگوی اسیدهای آمینه :تعیین الگوی اسیدهای

در نظر گرفته شد (معادله شماره  )5و در آنالیز آماری

آمینییه ريییز جلبییکهییای آيزوکرايسیییس گالبانییا و

با توجیه بیه دادههیای خروجیی ،سیاختار واريیانس-

نانوکلروپسیس اکوالتا در مجتمع آزمايشیگاهی سیهند

کوواريییانس نییوع او بییهعنییوان بهتییرين سییاختار

آزما در شهرستان مراغه ،اسیتان آذربايجیان شیرقی بیا

مورداستفاده قرار گرفیت .آنیالیز آمیاری معادلیه  4بیا

Shimadzu 20A

استفاده از رويه مد خطی تعمیميافته و معادله شماره

اسییتفاده از دسییتگاه  HPLCمیید

ساخت کشور ژاپن با مششصیات سیتون

 5با استفاده از رويه  MIXEDنیرمافیزار آمیاری

ZORBAX

;Eli ZORBAX Eclipse-AAA; Lxi.d= 150×4.5m
 3Lid 15046[USXH0011289]3.5umانجییام شیید.

(نسشه  )9/4انجیام شید ( .)39در ارتبیا بیا تمیامی
معادالت مد  ،تصییح مییانگین حیداقل مربعیات بیا

آمییادهسییازی نمونییههییا بییا اسییتفاده از روش پايییه
) Huesgen (1999و روش تصییحشده

SAS

استفاده از آزمون توکی و مقايسه میانگین ها بیا گزينیه

Sonawane et

 PDIFFانجام گرفیت و داده هیا بیه صیورت مییانگین

 (2015) al.انجام شد ( .)42 ،17ابتدا  0/3گرم نمونیه

حداقل مربعات و خطای استاندارد مربوطه در جیداو

با  6میلیلیتر  6 HCLموالر به مدت  24ساعت در بن

گزارش شدند.

مییاری بییه مییدت  110دقیقییه هیییدرولیز شیید .بعیید از

معادله شماره (:)4

هیدرولیز شدن ،نمونههیا بیه میدت  15دقیقیه بیا دور

Yij=µ+Ti+Rj+eij

معادله شماره (:)5

 3500در دقیقیه سیانتريفیوژ و فیاز بیااليی برداشیته و

Ti+Itj+ Rk+ (T×It)ij j+ eij+ Yij= µ

فیلتر شد .عصاره نهیايی بیا  1 NaOHنرمیا خنثیی و

در ايیین رابطییههییا  :Yiمشییاهده  :μ ،iمیییانگین کییل

سپس میلو فوق بیا آب  HPLCبیا نسیبت  1بیه 1

مشاهدات :Ti ،اثر تیمار Aj ،اثیر حییوان؛ :Rاثیر نوبیت

رقیق شید .سیپس  20میکرولیتیر از میلیو فیوق بیه

اجرا (روز انجام آزمیون)؛  :Itjاثیر زمیان انکوباسییون؛

دستگاه تزريیق شید .اسیتاندارد مورداسیتفاده در ايین

 :TItijاثر متقابل زمان انکوباسیون و نوع فیرآوری و :eij

آزمیايش ) Amino acid mix17 (sigma Aldrichبیود.

اثر اشتباه آزمايشی بودند.

پس از تعیین الگوی اسیدآمینه ريز جلبیکهیا اسیکور

بییهمنظییور مقايسییه ترکیبییات شیییمیايی ،الگییوی

آنها نیز بر اساس نسبت يک اسیدآمینه ضروری بهکل

اسیدآمینه و بششهیای مشتلیف پیروتئین بیر اسیاس

اسیدآمینههای ضروری میاسبه شد.

روش  CNCPSدر دو گونییییهی ريییییز جلبکییییی
آيزوکرايسیس گالبانا و نانوکلروپسیس اکوالتا از طیرح

محاسبات و مدل آماری

کامالً تصادفی استفاده شد (معادله شماره .)6

در طرح آماری مورداستفاده بهمنظور ارزيییابی اثر

معادله شماره (:)6
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در اين رابطه  :Yiمشاهده  :μ ،iمیانگین کل مشاهدات،

کشت داده شدند میزان پروتئین گزارششده  2/5و 21

 :Tiاثر تیمار و  :eiاثر اشتباه آزمايشی هستند.

درصد برای آيزوکرايسییس گالبانیا و نانوکلروپسییس
اکوالتیا گزارششده است ( .)4درصد چربیی تولییدی

نتایج و بحث

گزارششده برای گونیههیای آيزوکرايسییس گالبانیا و

ترکیب شیمیایی ریزز جلبزک هزای آیزوکرایسزی
گالبانا و نانوکلروپسی

نانوکلروپسیییس اکوالتییا در دامنییه  25-33و 37-60

اکوالتزا :در مطالعیه حاضیر

درصد از ماده خشک گزارششده است ( .)27درصید

بررسییی ترکیییب شیییمیايی دو گونییه ريییز جلبییک

کربوهیییدرات ريییز جلبییک آيزوکرايسیییس گالبانییا در

آيزوکرايسیس گالبانا و نانوکلروپسییس اکوالتیا نشیان

شرايط کشت با بیشترين غلظیت فسیفر  23/5درصید

داد که ماده خشک ،خاکستر و  NDFبیین آنهیا بیاهم

وزن خشیییک گیییزارششیییده اسیییت ( .)48درصییید

تفاوت ندارد؛ اما درصد پروتئین خام ،عصاره اتیری و

کربوهیییدرات موجییود در سییاختار ريییز جلبییکهییای

کربوهیدرات غیر الییافی ( )NSCآنهیا ازنظیر آمیاری

آيزوکرايسیس گالبانا و نانوکلروپسیس اکوالتا بهترتیب

بییاهم معنیییدار شییید ( .)P<0/05در ريییز جلبیییک

 12/9و ( 7/8درصد ماده خشک) گزارششیده اسیت

نانوکلروپسیس اکوالتا درصد پروتئین خیام و عصیاره

( .)16يکییی از عوامییل تأثیرگییذار بییر ترکیبییات ريییز

NSC

جلبکها شیرايط کشیت آنهیا ماننید درجیه شیوری،

در ريز جلبیک نانوکلروپسییس اکوالتیا کمتیر از ريیز

نوردهی ،دما pH ،و ترکیبات مییط کشت است که بر

جلبک آيزوکرايسیس گالبانیا بیود (( )P<0/05جیدو

میزان زيستتوده ريز جلبک ،چربی ،پروتئین و الگوی

 .)1زرينمهر و همکاران ( )2020مشاهده کردنید کیه

اسید چرب و اسیدآمینه آنها تأثیرگذار اسیت ( .)6در

درصد پروتئین ريز جلبک آيزوکرايسیس گالبانا که بیا

مطالعییه حاضییر نیییز درصیید پییروتئین خییام ،چربییی و

مییط کشت والنه ( )conwayرشد دادهشیده اسیت در

کربوهیییدراتهییای غیییر سییاختمانی بییین دو گونییه

تیماری که حاوی  36گرم نیتیرات سیديم در ترکییب

آيزوکرايسیس گالبانا و نانوکلروپسیس اکوالتا متفیاوت

مییط کشت بوده اسیت در مقايسیه بیا تیمیار بیدون

بود و با توجه به اينکه شرايط کشت برای هر دو ريیز

نیترات سديم بیه ترتییب  36/3و  17/1درصید بیوده

جلبک يکسان بود بنابراين میتوان گفت تفیاوتهیای

است ( .)49در آزمايش حاضر نیز میزان نیترات سديم

بینگونهای بین آنهیا سیبب تفیاوت ترکیبیات داخیل

بهکاررفته در مییط کشت والنه  20گرم در لیتر بیود و

سلولی شده است .از طرفی ريز جلبک نانوکلروپسیس

پیییروتئین ريیییز جلبیییک آيزوکرايسییییس گالبانیییا و

اکوالتا نسبت به آيزوکرايسییس گالبانیا دارای درصید

نانوکلروپسیس اکوالتا به ترتیب  32و  37درصد بیود.

بیشتری پروتئین و چربی بیود درنتیجیه دور از انتظیار

در تیقیقی که روی ريیز جلبیکهیای آيزوکرايسییس

نبود که مقدار کربوهیدرات های غیر ساختمانی کمتری

اتری بیشتر از آيزوکرايسیس گالبانا بود و درصد

گالبانا و نانوکلروپسیس اکوالتا بیا میییط کشیت

F/2

نسبت به آيزوکرايسیس گالبانا داشته باشد.
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جدول  -1ترکیب شیمیایی گونههای ریز جلبکی مورداستفاده در این آزمایش (درصد ماده خشک)
)Table 1 - Chemical composition of the tested microalgae species in this experiment (%DM

ماده خشک
Dry matter
خاکستر
Ash
پروتئین خام
Crude protein
عصاره اتری
Ether extract
NDF1
NSC2

آيزوکرايسیس گالبانا

نانوکلروپسیس اکوالتا

I.galbana

N.oculata

SEM

p-Value

96

97

0.0353

0.2000

12

12

0.141

0.5000

32b

37a

0.07

0.0130

36.3b

39.05a

0.035

0.0116

3.50

4.30

0.353

0.3000

16.20a

7.65b

0.311

0.0317

حروف متفاوت در هر رديف نشاندهنده اختالف آماری معنیدار است (.)P<0/05
Different superscripts within a row indicate a significant difference (P<0.05).
 :1الیاف نامیلو در شوينده خنثی؛  :2کربوهیدرات غیر ساختمانی
1: Neutral detergent fibers; 2: Non-structural carbohydrates

الگوی اسیدهای آمینه :نتايج به دست آمیده از تیقییق

جلبک نانوکلروپسیس اکوالتا بیشیتر از آيزوکرايسییس

حاضر نشان داد دو گونه ريیز جلبکیی آيزوکرايسییس

گالبانا بود (( )P<0/05جیدو  .)2عیالوه بیر ايین در

گالبانییا و نانوکلروپسیییس اکوالتیییا ازنظییر غلظیییت

مطالعه حاضر اسکور اسیدآمینه بر اساس نسیبت يیک

اسیدآمینههای آرژنیین ،هیسیتیدين ،لوسیین ،متییونین،

اسیدآمینه ضیروری بیه مجمیوع کیل اسییدآمینه هیای

اسید آسپارتیک ،اسید گلوتامیک و پرولین باهم تفاوت

ضروری میاسبه شد .اسکور اسیدآمینه آرژنین در ريز

دارند ( .)P<0/05اسیدآمینههای آرژنیین و لوسیین در

جلبک نانوکلروپسیس اکوالتیا بیا تفیاوت معنییداری

ريیییز جلبیییک آيزوکرايسییییس گالبانیییا بیشیییتر از

بیشییتر از ريییز جلبییک آيزوکرايسیییس گالبانییا بییود

نانوکلروپسیس اکوالتا بود .هیستیدين ،متییونین ،اسیید

()P<0/05؛ امیییا اسیییکور اسییییدآمینه بیییرای سیییاير

آسییپارتیک و اسییید گلوتامیییک نیییز در ريییز جلبییک

اسیدآمینه های ضروری بین دو گونه ريز جلبکی ازنظر

نانوکلروپسیس اکوالتا با تفیاوت معنییداری بیشیتر از

آماری تفاوت معنیداری نداشت (جدو .)3

آيزوکرايسییییس گالبانیییا بیییود ( .)P<0/05درصییید

در گییزارش پاتیییل و همکییاران ( )2007ترکیبییات

اسیدآمینههای ضروری و نسبت درصد اسیدآمینههیای

اسیدآمینههیای ضیروری ريیز جلبیک آيزوکرايسییس

ضروری به غیرضروری در ريز جلبک آيزوکرايسییس

گالبانییا شییامل آرژنییین ،هیسییتیدين ،والییین ،لیییزين،

گالبانا بیشتر از نانوکلروپسیس اکوالتیا شید .همچنیین

تريپتوفان ،ايزولوسین ،لوسین ،ترئونین ،فنیل آالنیین و

درصد اسیدآمینههای غیرضروری به ضیروری در ريیز

متیونین بیان شده است (.)32
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جدول  -2بررسی الگوی اسیدآمینههای ریز جلبکهای موردمطالعه
Table 2- Amino acid profiles of the studied microalgaes

آيزوکرايسیس گالبانا

نانوکلروپسیس اکوالتا

I.galbana

N.oculata

SEM

p-Value

درصد اسیدآمینههای ضروری
)EAA( essential amino acids
آرژنین
Arg
هیستیدين
His
ايزولوسین
Iso
لوسین
Leu
متیونین
Met
ترئونین
Thr
والین
Val
درصد اسیدآمینههای غیرضروری

73.34a

71.82b

0.053

0.03

1.26b

5.17a

0.003

0.0008

5.35

ND

0.035

0. 5

7.47a

3.37b

0.028

0.006

1.38b

7.85a

0.0035

0.0005

6.13

ND

0.007

0.1

ND

1.05

0.003

0.5

)NEAA( non-essential amino acids
اسید آسپارتیک
Asp
اسید گلوتامیک
Glu
پرولین
Pro
TEAA%1

1.24b

6.07a

0.056

0.01

2.46b

4 .7 a

0.007

0.002

1.35

ND

0.014

0.5

94.94a

89.23b

0.051

0.008

10.77a
8.28b

0.06
0.176

0.007
0.015

TNEAA%2
5.06b
a
18.79
TEAA/TNEAA%
حروف نامشابه در هر رديف نشاندهنده اختالف معنیدار است (.)P<0/05

Different superscripts within a row indicate a significant difference (P<0.05).
 1مجموعه اسیدآمینههای ضروری  2مجموعه اسیدآمینههای غیرضروری
1:Total essential amino acids. 2:Total non-essential amino acid

احتماالً تفاوت در شناسايی برخی از اسییدآمینههیا

غیرضروری استفاده میشوند .اسیدآمینههای ضیروری

در تیقیق حاضر با گزارش پاتیل و همکیاران ()2007

شیامل :آرژنییین ،لوسییین ،ايزولوسیین ،والییین ،لیییزين،

به علت روش به کاربرده شده در بررسیی شناسیايی و

ترئونین ،تريپتوفان ،متیونین ،فنیل آالنیین و هیسیتیدين

الگییوی اسیییدآمینه اسییت ( .)32کیفیییت پییروتئین بییا

هستند ( .)47افزايش مییزان اسییدآمینههیای ضیروری

روشهای متفاوت سینجیده مییشیود .ازجملیه آنهیا

موجود در پروتئین موجب باال رفتن ارزش بیولوژيکی

میتوان به ارزش بیولوژيکی و اسکور اسیدهای آمینیه

يا کیفیت آن خواهد شد .در اين مطالعه نیز بررسیی 7

اشاره کرد که هردو تیت تأثیر اسیدآمینههای ضروری

اسیدآمینه ضروری بین دو گونه ريز جلبکی نشیان داد

هستند .اين اسیدهای آمینیه ضیروری بیهعنیوان منبیع

که نسبت کل اسیدآمینه های ضروری بیه غیرضیروری

نیتییروژن بییرای تولییید و سییاخت اسیییدآمینههییای

در آيزوکرايسیییس گالبانییا بیشییتر از نانوکلروپسیییس
11
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اکوالتا بود .با توجه به نتايج اين آزمیايش در بررسیی

نتیجه نشیان دهنیده ارزش کیفییت پیروتئین بیشیتر در

تعیییدادی از اسییییدآمینههیییای ريیییز جلبیییکهیییای

آيزوکرايسیس گالبانا نسبت به نانوکلروپسییس اکوالتیا

آيزوکرايسییس گالبانییا و نانوکلروپسیییس اکوالتییا ايیین

است.

جدول  -3اسکور اسیدآمینه ریز جلبکها
Table 3- Amino acid score of microalgaes
اسکور اسیدآمینه

آيزوکرايسیس گالبانا

نانوکلروپسیس اکوالتا

Amino acid score1
آرژنین

I.galbana

N.oculata

SEM

p-Value

0.51b

0.55a

0.0007

<0.0001

0.025

0.13

0.042

0.317

0.125

ND

0.045

0.305

0.165

0.09

0.0247

0.278

0.030

0.20

0.0671

0.316

0.135

ND

0.053

0.322

ND

0.025

0.01

0.344

Arg
هیستیدين
His
ايزولوسین
Iso
لوسین
Leu
متیونین
Met
ترئونین
Thr
والین

Val
حروف نامشابه در هر رديف نشاندهنده اختالف معنیدار است (.)P<0/05

Different superscripts within a row indicate a significant difference (P<0.05).
 :1نسبت يک اسیدآمینه ضروری بهکل اسیدآمینههای ضروری
1:Ratio of one essential amino acid to the total of essential amino acids

تجزیهپذیری نیتروژن در شرایط  In vitroو پروتئین

قابلتجزيه در شکمبه توسط میکروارگانیسمها مصرف

عبوری :در مطالعیه حاضیر نیتیروژن تجزيیهشیده در

و به پروتئین میکروبی تبديل میشود سپس با ورود بیه

شییرايط  )IVDN( Invitroو عبییوری بییین دو گونییه

روده کوچک مورداستفاده دام قرار مییگییرد .پیروتئین

مشتلیییف ريیییز جلبکیییی آيزوکرايسییییس گالبانیییا و

غیر قابلتجزيه نیز با عبور از تجزيه شکمبهای میتوانید

نانوکلروپسیس اکوالتا در ساعات مشتلف انکوباسییون

وارد روده شده و بعد از هضیم آنزيمیی رودهای میورد

بییاهم معنیییدار شیید ( .)P<0/05درصیید نیتییروژن

مصرف حیوان قرار گییرد ( .)37پیودر میاهی يکیی از

تجزيه شده در ريیز جلبیک آيزوکرايسییس گالبانیا در

منابع پروتئینی مورد استفاده در خورا دام اسیت کیه

تمامی سیاعات انکوباسییون بیشیتر از نانوکلروپسییس

درصد تجزيه پذيری پروتئین آن بین  30تا  40درصید

اکوالتا بود .پیروتئین عبیوری نییز در تمیامی سیاعات

در شییکمبه اسییت ( .)8در ايیین مطالعییه نیییز درصیید

انکوباسیییون در ريییز جلبییک نانوکلروپسیییس اکوالتییا

تجزيهپذيری نیتروژن در ريیز جلبیک نانوکلروپسییس

بیشیییتر از آيزوکرايسییییس گالبانییا نشیییان داده شییید

اکوالتا نزديک به مقادير گزارششده برای پودر میاهی

(( )P<0/05جدو .)4

بود .از کنجاله سويا بهعنوان منبع پروتئینی و انرژی در

پییروتئین مییورد مصییرف دام شییامل دو بشییش

خورا دام استفاده میشود که بیشترين بشش پروتئین

قابیلتجزيیه و غیرقابیلتجزيییه اسیت ( .)36پییروتئین

آن در شکمبه تجزيه میشود ( .)22يکی از اصلیترين
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تأثیرگذار بوده است.

عوامل تأثیرگذار بر تجزيه پروتئین در میییط شیکمبه
تأمین میزان انرژی (کربوهیدرات) و نیتروژن موردنییاز

يکی ديگر از عوامل تأثیرگیذار بیر مییزان قابلییت

برای رشد میکروارگانیسمها و مشصوصاً باکتریهیای

هضییم پییروتئین خییورا  ،میییزان چربییی و ترکیییب

پروتئولیتیک در شکمبه است .بیا توجیه بیه اينکیه در

اسیدهای چرب آن ماده خوراکی اسیت ( .)10هیر دو

ساختار ريز جلبک های آيزوکرايسییس گالبانیا درصید

گونه ريز جلبکی مورد آزمايش در ايین تیقییق دارای

کربوهیدرات غیر ساختمانی بیشیتر از نانوکلروپسییس

بیش از  30درصد چربی هسیتند .گیزارشهیای سیاير

اکوالتا بود ،احتماالً همین عامل سبب میدوديت رشد

میققان نیز بیانگر اين است که میزان قابیلتیوجهی از

میکروارگانیسمها و کاهش فعالییت آن هیا و درنتیجیه

چربی اين گونه هیای ريیز جلبکیی از نیوع غیراشیباع

کاهش تجزيهپذيری پروتئین نانوکلروپسیس اکوالتا در

است؛ بنابراين احتماالً چربی موجود در سیاختار ريیز

زمان انکوباسیون نسبت به آيزوکرايسیس گالبانیا شیده

جلبکها نیز بر فعالییت میکروارگانیسیمهیا تأثیرگیذار

است .گزارش ساير میققان بیانگر اين است که برخی

بوده و با ايجاد خاصیت پوشانندگی يا تأثیر بر فعالیت

از اسیدآمینه های موجیود در سیاختار پیروتئین سیبب

و زنده مانی میکروارگانیسمهای هضم کننیده پیروتئین،

استیکام پیوندهای پروتئینی میشوند ( )33که ازجمله

تجزيهپذيری را تیت تیأثیر قیرار داده اسیت .در ايین

آنها میتوان به متییونین ،اسیید گلوتامییک و پیرولین

تیقیق نیز ريز جلبک نانوکلروپسیس اکوالتا که دارای

اشییاره کییرد ( .)21در مطالعییه حاضییر نیییز در الگییوی

درصیید چربییی بیشییتری نسییبت بییه ريییز جلبییک

اسیدآمینه هیر دو گونیه ريیز جلبکیی اسییدآمینههیای

آيزوکرايسیس گالبانا بود احتمیاالً پديیده پوشیانندگی

متیونین و اسید گلوتامیک وجیود داشیتند امیا درصید

توسط اسیدهای چرب ( )10ايین ريیز جلبیک سیبب

آن ها در ريز جلبک نانوکلروپسییس اکوالتیا بیشیتر از

شیییده اسیییت کیییه نیتیییروژن بیشیییتری از دسیییترس

آيزوکرايسیس گالبانا بیود .بیه نظیر مییرسید الگیوی

میکروارگانیسمها خارج شوند و میزان پروتئین عبوری

اسیدآمینه و ترکیب آنها بر تجزيهپیذيری پیروتئین آن

آن بیشتر از ريز جلبک آيزوکرايسیس گالبانا گردد.

جدول  -4بررسی میزان نیتروژن تجزیهشده و پروتئین عبوری در گونههای ریز جلبکی مورداستفاده
Table 4 - IVDN and RUP content of microalgae strains
آيزوکرايسیس گالبانا
زمان انکوباسیون (ساعت)

نانوکلروپسیس اکوالتا

نیتروژن تجزيهشده در شرايط
In vitro
( %از کل نیتروژن)

)Incubation time (h
8
12

I.galbana
44a
53a

N.oculata
35b
40b

SEM

p-Value

1.968
3.365

0. 0231
0.0467

24

48a

38b

1.573

0.0064

8

56b

65a

2.12

0.0301

12

47b

60a

3.632

0.0411

52b

62a

2.079

0.0232

)IVDN (%N
پروتئین عبوری )(%CP

Rumen Undegradable
)protein (%CP
حروف نامشابه در هر رديف نشاندهنده اختالف معنیدار است (.)P<0/05
24

)Different superscripts within a row indicate a significant difference (P<0.05
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نتايج به دست آمده از میزان پیروتئین عبیوری ريیز

به نتايج جدو  1و کمتر بودن میزان کربوهیدراتهای

جلبک نانوکلروپسیس اکوالتا در ساعت  8انکوباسیون

ساختمانی در ريز جلبک نانوکلروپسیس اکوالتا نسبت

مشابه با نتايج ويلد و همکاران ( )2018بیود ( .)46در

به آيزوکرايسیس گالبانا احتماالً اين عامل نییز يکیی از

آن مطالعییه میییزان پییروتئین عبییوری در ريییز جلبییک

داليل کاهش مقادير برآورد شده تجزيیهپیذيری بیوده

نانوکلروپسییس  69درصید گییزارششیده اسییت و در

است.

مطالعه حاضر نیز در سیاعت  8انکوباسییون پیروتئین

بخززشبنززدی پززروتئین آیزوکرایسززی

گالبانززا و

عبوری  65درصد مشاهده شد .تیقیق عالوه بیر ايین

نانوکلروپسی

میزان تجزيهپذيری نیتیروژن و پیروتئین عبیوری يیک

و پزروتئین خزالک کرنزل  : CNCPSبشیشهیای

ماده خوراکی به درصد پروتئین آن ماده خیوراکی نییز

نیتییروژن غیییر پروتئینییی ( )Aو بشییش نییامیلو در

بستگی دارد .به طوریکه بیا افیزايش مقیدار پیروتئین،

شییوينده اسیییدی ( )Cبییین دو گونییه ريییز جلبکییی

بشش قابلتوجهی از آن از دسترس میکروارگانیسمهیا

آيزوکرايسیس گالبانیا و نانوکلروپسییس اکوالتیا بیاهم

فرار میکند و بیه شیکل پیروتئین عبیوری از شیکمبه

تفییاوت معنیییداری داشییتند (( )P<0/05جییدو .)5

خارج میشود .در اين تیقیق نیز بیا توجیه بیه اينکیه

بشش  Aدر ريز جلبک نانوکلروپسیس اکوالتیا بیشیتر

درصد پیروتئین ريیز جلبیک نانوکلروپسییس اکوالتیا

از آيزوکرايسیس گالبانا و بشش  Cنییز در ريزجلبیک

بیشتر از آيزوکرايسیس گالبانا بود بنابراين در سیاعات

آيزوکرايسیس گالبانا بیشتر از نانوکلروپسییس اکوالتیا

مشتلییف انکوباسیییون نیییز درصیید پییروتئین عبییوری

بود .ساير بششهای  B3, B2, B1در اين آزمیايش بیین

اينگونیه ريیز جلبکیی بیشیتر بیوده اسیت .درنهايیت

دو گونییه ريزجلبکییی بییا هییم اخییتالف معنییی داری

میتوان اينگونه عنوان نمود که بیا توجیه بیه ايینکیه

نداشتند .نتايج ساير تیقیقات نشان میدهد که کنجالیه

روش مورداستفاده در اين پژوهش از غلظت نیتیروژن

سويا يکی از منابع پروتئینی مهم با تجزيهپیذيری بیاال

آمونیاکی برای برآورد مییزان تجزيیه پیذيری نیتیروژن

در خورا

دام میسوب میشود و عواملی مانند نیوه

استفادهشده است ،باگذشت زمیان بششیی از نیتیروژن

فرآوری و درجه حرارت آن بر تجزيه پذيری پیروتئین

آمونیاکی تولیدی در فرآيند ساخت پروتئین میکروبیی

و بششهای مشتلف آن تأثیرگذار اسیت ( .)19نتیايج

مورداستفاده قرارگرفته و ايین امیر مییتوانید يکیی از

فتاح نیا و همکیاران ( )2014در میورد تجزيیهپیذيری

عوامل توجیهکننده بیشتر بودن میزان تجزيهپیذيری در

بششهای مشتلف پروتئین دانه سويا خام نشاندهنیده

ساعت  12پس از آغاز انکوباسیون نسبت بیه سیاعت

اين بود که بشیشهیای  A, B1, B2, B3و Cبیهترتییب

 24باشد .با ادامه يافتن زمان انکوباسیون تا  24ساعت،

دارای  14/42 ،24/08 ،51/68 ،3/22و  6/58درصییید

عیییالوه بیییر ادامیییه فعالییییت تجزيیییه پیییروتئین

تجزيهپذيری است ( .)11مقايسه ايین نتیايج بامطالعیه

میکروارگانیسییمهییا ،میییدوديت منییابع کربوهیییدراتی

حاضر نشان می دهید کیه تجزيیه پیذيری بشیشهیای

موجود در ساختار ريز جلبکها سیبب کیاهش مییزان

مشتلف پروتئین در دانیه سیويا بیا ريیز جلبیکهیای

تجزيه پذيری باگذشت زمان انکوباسییون شیده اسیت

آيزوکرايسیس گالبانیا و نانوکلروپسییس اکوالتیا بیاهم

( .)46بییا توجییه بییه معنیییدار بییودن تفییاوت درصیید

متفاوت هستند .امیا بشیش  B2در هیر دو گونیه ريیز

تجزيییهپییذيری نیتییروژن بییین دو گونییه ريییز جلبکییی

جلبکییی مشییابه کنجالییه سییويا و بیییش از  50درصیید

نانوکلروپسیس اکوالتا و آيزوکرايسیس گالبانا با توجیه

پروتئین خام است.
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باال بودن مییزان پیروتئین عبیوری میاده خیوراکی

شد و مقدار پروتئین اين بشش همانند بشش  B3کمتر

نشان دهنده ارزش پروتئینی بیاالی آن اسیت ( .)16در

از بشییشهییای  B1, Aو  B2بییود .غلظییت پییروتئین و

اين تیقیق نیز بشش  B2در هر دو نمونه ريز جلبکیی

ساختار چهارگانه آن بر میزان تجزيیهپیذيری پیروتئین

بیشتر از  50درصد بود .بشیش  B3پیروتئین ،در اکثیر

تأثیرگذار است .احتمیاالً تفیاوت بیه وجیود آمیده در

مواد خوراکی بهويژه پروتئینهیای گییاهی بسییار کیم

میزان قابلیت هضم پروتئین سیريع و متوسیط تجزيیه

است زيرا اين بشش پروتئین به ديواره سیلولی متصیل

شونده بین دو گونه ريز جلبکیی در ايین آزمیايش بیا

شده و در شوينده خنثی نامیلو است ( .)44عالوه بر

توجه به شرايط کشت و برداشیت يکسیان آن هیا ،بیه

ايیین ،بشییش  Cيییا نییامیلو در شییوينده اسیییدی در

تفاوت گونهای ،ساختار و ترکیب شییمیايی ايین ريیز

نانوکلروپسیس اکوالتا کمتیر از آيزوکرايسییس گالبانیا

جلبکها مرتبط است.

جدول  -5بررسی الگوی پروتئین بر اساس  CNCPSدر نمونههای ریز جلبک آیزوکرایسی

گالبانا و نانوکلروپسی

اکوالتا

Table 5- Study of protein fractions based on CNCPS in samples of I. galbana and N. oculata microalgae
بششبندی پروتئین براساس درصدی

آيزوکرايسیس گالبانا

نانوکلروپسیس اکوالتا

I. galbana

N. oculata

SEM

p-Value

10.07b

15.16a

0.053

0.009

B1%

19.90

16.64

0.463

0.763

B2%

55.13

54.98

0.615

0.323

B3%

6.10

5.65

0.212

0.625

C%

8.80a

7.57b

0.007

از پروتئین خام ()%CP
)fractions of protein (%CP
A%

0.005

حروف نامشابه در هر رديف نشاندهنده اختالف معنیدار است (.)P<0/05
)Different superscripts within a row indicate a significant difference (P<0.05
 :Aنیتروژن غیر پروتئینی؛  :B1پروتئین سريع تجزيه شونده در میلو بافر بورات؛  :B2ترکیبات نیتروژنی میلو در شوينده خنثی؛  :B3بشش نامیلو
در شوينده خنثی و میلو در شوينده اسیدی؛ : Cبشش نامیلو در شوينده اسیدی
A: Non-protein nitrogen; B1: Rapidly degradable protein in borate buffer solution; B2: Neutral detergent-soluble
nitrogenous compounds; B3: Insoluble part in neutral detergent and soluble in acidic detergent; C: Insoluble part
in acidic detergent.
A% = A/CP *100; B1% = B1/CP*100; B3% = B3/CP *100; C% = C/CP *100; B2= 100- (A+B1+B3+C).

نتیجهگیری کلی
بررسی نتايج به دست آمده از تیقیق ما نشان میی-

مکمل خورا

در تغذيه دام و طیور بسییار مناسیب و

ارزشمند باشد.

دهد که دو گونه ريز جلبکی آيزوکرايسییس گالبانیا و
تشکر و قدردانی

نانوکلروپسییس اکوالتیا دارای درصید پیروتئین خییام،
چربی زياد و الگوی اسیدآمینه ضروری مناسبی هستند

نويسندگان اين مقاله از معاونت پژوهشی دانشگاه

و ازنظر اينکه تقريباً بیش از  50درصید پیروتئین ايین

ارومیه بابت تأمین بششی از هزينههیای ايین پیژوهش

گونییههییای ريییز جلبکییی بییهصییورت عبییوری و

بر اساس طرح پژوهشی دوره دکتری نگارنده او و از

غیرقابییلتجزيییه در شییکمبه اسییت .بنییابراين بییه نظییر

شرکت دانشبنیان کیمیا دانش الوند بابت تأمین بششی

میرسد استفاده از اين منیابع ريیز جلبکیی بیهعنیوان

از هزينه ها بر اساس طرح ارتبا بیا صینعت مصیوب
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نژاد در مراحل مشتلف انجام فرآيند تیقیقیاتی عنیوان

 بیهعیالوه.دانشگاه ارومیه تشکر و قدردانی مینماينید

.مینمايند

نويسییندگان مراتییب کمییا تشییکر خییود را بابییت
همکاریهای همهجانبه جناب آقای دکتیر بهیزاد اسید
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