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 چكيده

براي توليد محصول اين پروژه تحقيقاتي با هدف بررسي امكان غني سازي پاتستا با ريز جلبك انجام شد.  

درصد به  1و 0.25،0.5،0.75 با مقادير   (Spirulina platensis )پالتنسيس پودر ريزجلبك اسپيروليناتحقيقاتي  

توليد گرديد. به منظور بررسي  صنعتيفرمول پاستا اضافه شد و محصول با تيمارهاي مختلف با روش معمول 

خواص كيفي و تغييرات ارزش غذائي پاستا در اثر افزودن پودر ريز جلبك اسپيرولينا محصول تحقيقاتي توليد 

، بار نظر ارزيابي حسي، رنگ ، بافت، مواد معدني، چربي ، پروتئين، اسيد هاي امينه، اسيد هاي چرباز  شده

و ويژگيهاي پخت مورد بررسي قرار گرفت. نتايج بررسي ها با نمونه شاهد (بدون افزودن ريز جلبك)  ميكروبي

 و ويژه  يايي، فيزيكي و شيمنتايج آناليز هاي حسي، ميكروبيمقايسه و تجزيه و تحليل آماري صورت گرفت.

بررسي ها نشان  اين غني سازي پاستا با پودر ريز جلبك اسپيرولينا وجود دارد.كه امكان  دادنشان  گي هاي پخت

، برخي از كه افزودن پودر جلبك اسپيرولينا به پاستا در مقايسه با نمونه شاهد افزايش مقدار آهن ، كلسيم  داد

تاثير  در ضمن افزودن پودر ريز جلبك داشته استو اسيدهاي چرب غير اشباع را بدنبال اسيد امينه هاي ضروري 

   منفي روي ويژه گي هاي حسي و قابليت پذيرش پاستا توسط مصرف كنندگان نداشته است.
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  مقدمه-1

است كه مي تواند به مصرف غذائي انسان برسداين جلبك معموال به عنوان  ريز جلبك اسپيرولينا سيانوباكتري 

آبي  آرترو اسپيرا پالتنتيس و  -مكمل غذايي در نظر گرفته مي شودو عمدتا شامل دو گونه جلبك سبز

و پودر توسط انسان مصرف ميشود.  آرترواسپيرا ماكزيما ميباشند . اين جلبك ها در اشكال مختلف از قبيل قرص

همچنين به عنوان مكمل غذائي در صنايع آبزي پروري، آبزيان زينتي و طيور نيز مورد استفاده قرار 

ميكروجلبكها از ارزنده ترين ماده زيستي روي كره زمين محسوب مي شوند. آنها پايه و اساس زنجيره .گيرد مي

و آژانس فضايي  NASA، 1990و اوايل دهه 1980غذايي بوده و از قدرت تكثير بااليي برخوردارند.در اواخر دهه 

هاي فضايي طوالني مدت  د در ماموريتاروپا، پيشنهاد كردند اسپيرولينا به عنوان يكي از غذاهاي اوليه كه باي

  مورد استفاده قرار گيرد، كشت داده شود.

هاي  % وزن خشك اسپيرولينا پروتئين مي باشد.اين يك پروتئين كامل است كه حاوي همه اسيد70% تا 60حدود 

وشت، تخم آمينه ضروري براي بدن است.هرچند مقادير متيونين، سيستئين و ليزين آن در مقايسه با پروتئين گ

امروزه از  .باشد هاي گياهي معمول مانند حبوبات برتر مي باشد، با اين حال نسبت به پروتئين مرغ و شير كمتر مي

ها، ساالد و سوپ استفاده مي نمايند و در كشورهاي اروپايي براي بهبود رژيم غذايي  ها، نان اسپيرولينا در كلوچه

ي شود. ژاپن اولين كشوري است كه روش صنعتي كشت و هاي اسپيرولينا بصورت روزانه مصرف م قرص

تن جلبك بعنوان غذاي انسان مصرف شده  220000در ژاپن  1995پرورش جلبك را ابداع كرد. تنها در سال 

ها، مواد معدني،  هاي دريايي بعنوان غذاي حاوي پروتئين، اسيدآمينه ضروري، ويتامين است. استفاده از جلبك

اع مانند آراشيدونيك اسيد، ايكوزاپنتانوئيك اسيد و دوكوزاهگزانوئيك اسيد بسيار مفيد اسيدهاي چرب غيراشب

 مطالعات آمريكابر اساس غذاوداروي اسپيرولينا يكي از اين ميكروجلبك ها است. سازمان است.ريزجلبك

اين  ييدكرده است.يزجلبك اسپيروليناپالتنسيس بر ايمني بدن راتأرتاثير  وانسان جوندگان روي شده متعددانجام

 ). (Silveira,1998هاي آمينه ضروري براي بدن است ريز جلبك يك پروتئين كامل است كه حاوي همه اسيد

ي آنهاست و آنها به عنوان يك منبع بسيار خوب از  ها، محتواي رنگدانه يكي از ويژگي هاي اصلي ميكروجلبك

 ,batista et al(ها را نيز دارا مي باشند اي از كاروتنوئيد گستردهطيف شوند.  هاي طبيعي و خوراكي شناخته مي رنگ

ها، ساالد و سوپ استفاده مي نمايند و در كشورهاي اروپايي براي  ها، نان امروزه از اسپيرولينا در كلوچه.)2010

 2010و همكاران در سال Belay,2002هاي اسپيرولينا بصورت روزانه مصرف مي شود . بهبود رژيم غذايي قرص

نشان دادند كه ميتوان به منظور غني سازي پروتئين در محصوالت نانوايي از ريزجلبك اسپيروليناپالتنسيس 

استفاده كرد، بدون آن كه تغيير قابل مالحظه اي در بافت، ضريب انبساط، درصد تركيب و پذيرش حسي 

پاستا را با مقادير متفاوت از دو  گزارش غني سازي 2012و همكاران درسال  Fradique 2012محصول ايجاد شود.

در تحقيق آن ها ريزجلبك موجب بهبود شاخص  .ريزجلبك كلرالولگاريس و اسپيروليناماكسيما انجام دادند

هاي كيفي نمونه هاي غني شده در مقايسه با نمونه ي كنترل شد و رنگ پاستاي ريزجلبكي پس از پخت نسبتا 
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 جلبك ازاين يشرفته،تاكنون در كشورهايپ ويژه به اسپيرولينادرجهانو ردهبا وجودكاربردگستپايدار باقي ميماند.

 در زمينه كاربردآن امكان و بررسي جلبك اين معرفي . است دركشور بعنوان غذاي انسان استفاده نشده

بررسي با هدف تحقيقاتي  لذا اين پروژهامري ضروري است.  غذايي صنايع توليدفراورده هاي غذائي مختلف

  انجام شد.امكان غني سازي پاستا با ريزجلبك اسپيرولينا 
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  مواد و روش ها-2

   تهيه پودر جلبك اسپيرولينا -1-2

مورد نياز انجام محصول تحقيقاتي پاستا از ) 1شكل   (  (Spirulina platensis)پالتنسيس پودر جلبك اسپيرولينا

كننده ريز جلبك است و در پارك علم وفناوري گيالن مستقر هستند تهيه شركت ريزجلبكي پارسيان كه توليد 

بمنظور اطمينان از سالمت پودر ريز جلبك تهيه شده، اين پودر  ابتدا از نظرمفدار و نوع بار ميكزوبي و  گرديد.

ائل بهداشتي شد. نتايج حاصله نشان دادكه پودر مربوطه فاقد مشكل از نقطه نظر رعايت مسآناليز فلزات سنگين  

برخي و سالمت است. همچنين براي اطالع از ارزش غذائي پودر مورد مصرف از اين نظر نبز آناليز شد. نتايج 

آورده  3و اسيدهاي امينه در جدول  2، اسيدهاي چرب جدول1مواد مغذي  پودر جلبك تهيه شده در جدول 

  شده است.

  
 : پودر ريزجلبك اسپيرولينا پالنتيسيس1شكل 

  

  : آناليز تركيبات تقريبي ريز جلبك اسپيرولينا1جدول 

  گرم در صد گرم  مواد مغذي

  67.92  پروتئين كل

  3.63  چربي كل

  17.8  كربوهيدرات

  4.01  رطوبت

  6.67  خاكستر

  1.41  كلرفيل

 100آهن (ميلي گرم در 

  گرم)
29.5  
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  : پروفايل اسيد هاي چرب ريز جلبك اسپيرولينا2جدول

  %  اسيد چرب

C13:0  0.2  
C14:0  2  
C16:0  46  
C16:1  5  
C17:1  0.2  
C18:0  3  
C18:1  2.1  
C18:2  18  
C18:3  23  
C20:1  0.3  
C22:0  0.2  

C20:5n-3 (EPA) 0.2  
C22:6n-3 (DHA) 0.2 

  

  : پروفايل اسيد هاي امينه ريز جلبك اسپيرولينا3 جدول

  %  عالمت اختصاري  اسيد امينه  رديف

  ASP  5.65  آسپارتيك اسيد  1

  GLU  8.50  گلوتاميك اسيد  2

 Asn n.d  آسپارژين  3

  Ser  3.50  سرين  4

  n.d   گلوتامين  5

  His  1.13  *هيستيدين  6

  Arg  5.75  **آرژنين  7

  GLY  3.25  **گاليسين  8

  thr  2.98  *ترئونين  9

  Ala  4.70  **آالنين  10

  tyr  2.99  **تايروزين  11

  Trp  1.19  *تريپتوفان  12

  Val  5.60  *والين  13

  Phe  2.90  *فنيل آالنين  14

  Ile  2.60 *ايزولوسين  15

  Lue  5.00  *لوسين  16

  Lys  4.40  *ليزين  17

  2.90    **پرولين  18

 اسيد امينه هاي ضروري*

  ** تحت شرابطي اسيد امينه ضروري
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  توليد محصول تحقيقاتي -2-2

، 5/0،  25/0مطابق طرح آزمايش، ابتدا درصدهاي شد.  توليد پاستا انجامكارخانه يك اين پروژه تحقيقاتي در  

به فرمول توليد پاستا مرحله وكيوم ميكسر  و دردرصد از پودر ميكروجلبك بر اساس وزن محاسبه  1و  75/0

جلبك به صورت مرحله به مرحله به محتويات موجود در ريز پودر به منظور ايجاد يكنواختي . اضافه گرديد

  وكيوم ميكسر اضافه شد.

آزمايشي محصول . توليد محصول آزمايشي از خط كوتاه توليد ماكاروني و قالب پيكولي استفاده گرديد رايب

در بسته بندي معمول محصوالت ماكاروني فرمي شده و همچنين تيمار شاهد (بدون پودر ريز جلبك) توليد 

رتن ها نشانه گذاري و در شكل بسته بندي و به صورت مخصوص كد توليد خورده و در كارتن قرار گرفت و كا

 مراحل توليد مكاروني را نشان ميدهد. ) 2انبار كارخانه ذخيره شد (شكل 
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  : مراحل توليد محصول تحقيقاتي ماكاروني غني شده با پودر جلبك2شكل 
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 آزمايش ها -3-2

 آناليز ميكروبي -1-3-2

روش  استاندارد شماره  بر اساسآزمايشگاه كارخانه مك كه مورد تائيد سازمان استاندارد است آناليز ميكروبي 

،آزمون هاي شمارش كلي ميكروارگانيسم، كلي فرم، استافيلوكوكوس اورئوس، سالمونال و كپك در  2393

ي باشد انجام شد. ورده هاي خميري غير تخميري طعم دار و غني شده مورد نظر و تاييد اداره استاندارد مآفر

،آزمون كپك بر  5272آزمون شمارش كلي ميكروارگانيسم ها  بر اساس استاندارد ملي شماره مرجع روش

، كلي فرم بر اساس 1810، سالمونال بر اساس استاندارد ملي  2393استاندارد ملي 2-9-7و  1-9-7اساس بند

و كلستريديوم بر   6806-3ندارد ملي شماره، استافيلوكوكوس اورئوس بر اساس استا 11166استاندارد ملي 

  مي باشد. 2197اساس استاندارد ملي

 آناليز مربوط به پخت  -2-3-2 

  .انجام شد استاندارد  يفاكتورهاي مربوط به پخت  بر اساس روش ها

 

  
 : پخت پاستا براي آزمايشات حسي و ويژه گي هاي پخت3شكل 

  

 ارزيابي حسي -3-3-2

قابليت پذيرش محصول توليد شده توسط مصرف كنندگان ارزيابي حسي از تيمارهاي مختلف براي اطالع از 

  دردو مرحله انجام شد:

بمنظور ارزيابي رنگ محصول كه در وحله اول مشتري را جلب ميكند از نمونه خام تست پنل صرفا براي  الف:

  ميزان مقبوليت رنگ انجام شد.
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محصول پخته در تيمار هاي مختلف ارزيابي حسي انجام شد. ارزيابي  براي قابليت پذيرش مصرف كننده از ب:

ارزشيابي با استفاده امتيازهاي  پاستا هستند انجام شد.گي هاي  هويژنفر از كاركنان كارخانه كه آشنا با  20توسط 

  انجام شد. 4از جدول  شماره 

 

  : جدول امتياز دهي به خصوصيات حسي تيمار هاي مختلف4جدول شماره 

5 4 3 2 1 
  امتياز

 ويژگي  

 رنگ     

  عطر و بو     

 طعم و مزه     

 بافت     

 پذيرش كلي     

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  : تست پانل ارزيابي حسي4شكل

  

  پاستا آناليز رنگروش  -4-3-2

قرار در محصول خام وپخته مورد ارزيابي به دو روش ارزيابي حسي و دستگاهي ي مختلف رنگ نمونه ها 

 ازاستفاده ريزجلبك) با  اضافه كردن نمونه هاي آزمايشي و شاهد (بدونرنگ گرفت. در روش ارزيابي حسي 

بعنوان رنگ قابل پذيرش  2امتياز باالي در اين بررسي دهي شد. 4طبق جدول نفر از كاركنان كارخانه امتياز 20

 Minolta Chroma Meter (CR-300 Minolta  ه ها با دستگاه  رنگ نموندر روش دستگاهي  در نظر گرفته شد.
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Japan)نتايج بر اساس شاخص هايسه تكرار انجام شد در .L*,a*,b*   آناليز و مورد تجزيه و تحليل قرار  ،ثبت

 گرفت.

  
L*=(whiteness/darkness) ,a*=(redness/greenness),b*=( blueness/yellowness)  

L*= (تيره گي/ روشني)       a*=  قرمزي)(سبزي /      b*=(زردي / آبي) 

  

  
 رنگ : تابلو معرف محدوه شاخص هاي6شكل                     : دستگاه اندازه گيري رنگ5شكل 

 

 

  تا تيره گي  (L=100)از روشني  Lightnessيا *L    محدوه شاخصدر روش دستگاهي آناليز 6طبق شكل 

(L=0) متغير است و محدوه شاخصa*  از رنگ سبز (-a) تا قرمز(+a)  و محدوده شاخصb*  از رنگ آبي (-b) تا

  ميباشد.(b+) زرد 

  

 هاي شيميائي آناليز  -5-3-2

o  مواد معدني، اسيدهاي تركيبات تقريبي (پروتئين، پربي، رطوبت و خاكستر)آناليز هاي شيميائي شامل ،

 چرب، اسيدهاي امينه با روش هاي علمي و استاندارد انجام شد.

o  مواد معدنيآناليز 

 ASS(Atomic Absorptionتوسط دستگاه   و فسفر موجود در محصول آزمايشي  آهن ،ميزان كلسيم 

Spectrophotometer)  به صورت مورد بررسي قرار  5688بر اساس روش ارائه شده توسط استاندارد ملي شماره

  گرفت.

o  آناليز اسيدهاي آمينه با استفاده از دستگاهHPLC  1انجام شد (پيوست(  
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  نتايج-3

 آناليز ميكروبي -1-3

آناليز ميكروبي با هدف اطالع از وضعيت بار ميكروبي پاستاهاي آزمايشي و حصول اطمينان از سالم بودن 

آزمايشها روي تيمار شاهد(پاستاي بدون ريز جلبك) و تيمارهاي آزمايشي (حاوي محصول توليدي انجام شد. 

تايج آناليز ميكروبي تيمارهاي مختلف و نتايج تيمارهاي آزمايشي با شاهد مقايسه  گرديد.نريز جلبك) انجام شد 

آورده شده است.  5پاستاي توليد شده و مقايسه آنها با تيمار شاهد (پاستاي بدون پودر جلبك) در جدول شماره 

مجاز بار ميكروبي پاستاهاي توليد شده با تيمارهاي مختلف در محدوده ارد نشان داد كه ندبا استااين نتايج مقايسه 

  هستند.سازمان ملي استاندارد ايران   2393شماره استاندارد 

  

  ): نتايج آناليز ميكروبي تيمارهاي پاستا5جدول (

       N= Not detected     

  

 فاكتورهاي مرتبط با پختخصوصيات فيزيكي و  -2-3

اطالع از ويژه گي هاي پخت پاستا از اهميت زيادي در حفظ كيفيت پاستا در زمان پخت برخوردار است. به 

منظور اطالع از اين ويژه گي ها و تاثير افزودن ريزجلبك اسپيرولينا روي خصوصيات يخت ، خصوصيات 

نتايج آناليز خصوصيات باروش استاندارد انجام شد. فيزيكي مورد نظر روي پاستاي پخته در تيمارهاي مختلف

نتايج آناليز  آورده شده است.6 فيزيكي و فاكتور هاي مرتبط با پخت تيمارهاي مختلف در جدول شماره 

 آورده شده است.4خصوصيات فيزيكي و فاكتور هاي مرتبط با پخت تيمارهاي مختلف در جدول شماره 

  

   

  آزمون واحد  حدود مجاز  شاهد 0.25% 0.5% 0.75% 1%

10
3 <10

3 <10
3 <10

3 <10
3 5×104

 
CFU/gr شمارش كلي ميكروارگانيسم  

<0.3  <0.3  <0.3  <0.3  <0.3  10
2  

MPN/gr كلي فرم 

N N N N N N* CFU/gr استافيلوكوكوس اورئوس 

N N N N N N / 25gr سالمونال 

10 <10
2 

10 10 10 10
2 CFU/gr كپك 

N N N N N N CFU/gr كلستريديوم 
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  خصوصيات فاكتور هاي با پخت پاستا): نتايج آناليز 6جدول (

  

استاندارد نشان ميدهد كه ويژه گي هاي پس از پخت ماكاروني در مقايسه نتايج با تيمارهاي آزمايشي با شاهدو 

  .تمام تيمارها در حد مطلوب و قابل قبول ميباشد

 

 ارزيابي حسي -3-3

ارزيابي حسي و يا قابليت پذيرش محصول توسط مصرف كنندگان يكي از فاكتورهاي بسيار مهم و تاثير گذار 

در توليد ومعرفي مواد غذائي با فرموالسيون جديد است. اگر ماده غدائي از ارزش غذائي بسيار باالئي نيز 

رنگ، طعم، مزه و بافت برخوردار برخوردار باشد چنانچه از ويژه گي هاي مورد نظر مصرف كننده  از قبيل 

نباشد نميتواند حضور موفقي در بازار داشته باشد. اين ويژه گي ها توسظ افراد خبره كه شناخت كافي نسبت به 

ماده غدائي دارند بررسي ميگردد. در اين پژوهش ارزيابي حسي توسط كاركنان كارخانه مك كه در توليد پاستا 

  آن نيز واقفند انجام شد.  مهارت داشته و به ويژه گي هاي

حداقل وزن بعد 

گرم  20از پخت 

  ماكاروني

  50رشته اي 

 44فرمي 

درصد كل 

مواد جامد 

در آب 

  پخت

 11حداكثر 

  

خاكس

  تر كل

حداك

 6/1ثر 

  

 رنگ

  طعم و بو

مخصو

ص به 

 خود

  

 لعاب

  

زمان 

  پخت

  

PH  
2/5 – 5/6  

  

  رطوبت

حداك

  12ثر 

 

  

تيمار 

  پاستا

  

51/49 

  

93/5  

  

62/0 

رنگ محصول 

پس از پخت 

كمرنگ 

 ميشود

  

مخصوص 

 به خود

  

 متوسط

  

50/9 

  

51/5 

  

8/10 
25/0  

  

45/56 

  

62/5 

  

64/0  

رنگ محصول 

پس از پخت 

كمرنگ 

  ميشود

  

مخصوص 

 به خود

  

  متوسط

  

58/9  

  

61/5  

  

3/11  
5/0   

  

17/51  

  

23/6  

  

68/0  

رنگ محصول 

پس از پخت 

كمرنگ 

  ميشود

  

مخصوص 

 به خود

  

  متوسط

  

10/10  

  

63/5  

  

3/11  
75/0   

  

6/48  

  

3/6  

  

65/0  

رنگ محصول 

پس از پخت 

كمرنگ 

  ميشود

  

مخصوص 

 به خود

  

  متوسط

  

57/10  

  

56/5  

  

5/11  
  ا درصد

  

5/52  

  

54/5  

  

55/0  

رنگ ثابت 

ميماند و 

  مناسب است

  

مخصوص 

 به خود

  

  خوب

  

0/10  

  

66/5  

  

1/11  

نمونه 

  شاهد
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با توجه به اهميت فاكتور رنگ در انتخاب ماده غذائي توسط مصرف كنندگان ارزيابي رنگ عالوه در محصول 

 محصول  پخته  فتيمارهاي مختنتايج ارزيابي حسي فاكتور رنگمحصول در پخته در محصول خام نيز انجام شد. 

  نشان داده شده است.  1در نمودار 

  

  
  

  : ارزيابي حسي محصوالت پخته ( پاستا با درصد هاي مختلف جلبك)1نمودار

  

امتياز كسب شده در فاكتورهاي   نشان داد كهتوسط ارزيابان ) 1نتايج ارزيابي حسي محصول پخته ( نمودار 

) بوده است. و نكته 2مورد ارزيابي در تمام تيمارهاي آزمايشي (حاوي ريزجلبك) در حد قابل قبول (باالتر لز 

 قابل توجه اينكه در مقايسه با شاهد تمامي تيمارها از امتياز باالتري برخوردار هستند .در بين تيمارهاي آزمايشي  

  بوده است. پودر ريزجلبك % 0.25 پاستاي حاوي  مربوط به تيمارشده كسب امتيازبيشترين 

  

 تغييرات رنگ پاستا -4-3

رنگ مواد غدائي از جمله خصوصيات فيزيكي است كه نقش بسيار تعيين كننده در كيفيت محصول دارد. رنگ 

اولين شاخصه اي است كه توسط مشتري براي تهيه ماده غذائي مورد توجه قرار ميگيرد. بعبارت ديگر چنانچه 

عالوه برآنكه قابليت پذيرش مصرف كننده رنگ ماده غذائي را نپسندد از تهيه آن خودداري ميكند. رنگها 

محصول را افزايش ميدهند در برخي موارد معرف ارزش غذائي نيز هستند براي مثال رنگهاي نارنچي و قرمز 

طبيعي معرف وجود بتاكاروتن و يا استاگزانتين در فرآورده است و يا رنگ سبز طبيعي ميتواند معرف وجود 

نگها به روشهاي ارزيابي حسي (استفاده از ارزيابان) و يا با كلروفيل باشد. در بررسي كيفيت مواد غدائي ر
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دستگاههاي  مخصوص مانند هانتر لب اندازه گيري ميشود. روش ارزيابي حسي اعطا امتياز توسط ارزيابان است 

  مشخص ميگردد. *L*,a*,bولي در روش آناليز دستگاهي رنگ ماده غذائي با سه شاخص 

  

  ينارنگ ريز جلبك اسپيرول -1-4-3

). رنگ سبز بعلت وجود كلروفيل باال و همچنين 1ربز جلبك اسپيرولينا داراي رنگ سبز پررنگ ميباشد (شكل 

ي آنهاست و آنها به  ها، محتواي رنگدانه يكي از ويژگي هاي اصلي ميكروجلبكديگر رنگدانه هاي مفيد ميباشد.

اي از  طيف گستردهشوند. اين ريز جلبك  ميهاي طبيعي و خوراكي شناخته  عنوان يك منبع بسيار خوب از رنگ

اثر ريزجلبك هاي  2005و همكاران در سال batista et al, 2010(.Gouveia(ها را نيز دارا مي باشند كاروتنوئيد

كلرال ولگاريس و هماتوكوكوس پلووياليس را به عنوان ماد ه ي رنگي وآنتي اكسيداني در امولسيون هاي 

غذايي ارزيابي كردند و دريافتند كه امولسيونهاي حاوي ريزجلبك در مقايسه با نمونه ي شاهد، پايداري 

ازاسپيرولينا براي رنگ دهي بيسكوئيت   Sharma Dunkwal (2012)ان مي دهند. اكسيداتيو و تنوع رنگي بيشتري نش

 استفاده كردند.

  

 تغيير رنگ پاستا در اثر افزودن پودر ريزجلبك اسپيرولينا -2-4-3

 الف: آناليز بروش ارزيابي حسي

افزودن ريزجلبك اسپيرولينا به پاستا باعث ايجاد رنگ سبز به محصول گرديد. شدت سبز شدن محصول بستگي 

آورده شده  2نمودار به مقدار افزودن ريز جلبك به پاستا دارد. نتايج ارزيابي حسي رنگ نمونه هاي خام در 

برخوردار بوده است. بعبارت ديگر  2باالي مابقي تيمارها از امتياز  1است. همانطوريكه ديده ميشود بجز تيمار %

% ريز جلبك از قابليت پذيرش رنگ 75و  0.5%، 0.25از منظر پذيرش مصرف كننده كليه پاستاهاي حاوي 

  برخوردار است.

آورده شده است.همانطوريكه در شكل  5نتايج ارزيابي حسي رنگ تيمار هاي پخته توسط ارزيابان در شكل

بوده است. بعبارت ديگر رنگ كليه نمونه ها آزمايشي پاستاي پخته  2تيمارها باالي  ديده ميشود امتياز كليه

 % از نظر رنگ قابل پذيرش است.1% و %75 ، %0.5 ، 0.25
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 : نتايج ارزيابي رنگ تيمار هاي پاستاي خام به روش ارزيابي حسي2نمودار

  

  
  ارز يابي حسي: نتايج ارزيابي رنگ تيمارهاي پاستاي پخته به روش 3نمودار

  

  ب: آناليز رنگ بروش دستگاهي

كه با روش دستگاهي آناليز شده بر  پاستاي خام (قبل از پخت) ويژگي هاي رنگ پاستا در تيماري هاي مختلف

پودر همانطور كه ديده ميشود افزودن آورده شده است.  4نمودار در  *L*,a*,bاساس شاخص هاي استاندارد

در   a* ،+aزردي گرديد. در شاخص  *b(روشني) و كاهش  *Lجلبك اسپيرولينا به پاستا باعث كاهش مقدار 

  . در نمونه هاي حاوي ريز جلبك تغيير يافت a–نمونه شاهد به 
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  : ويژه گي هاي رنگ پاستا در تيمار هاي مختلف قبل از پخت (خام)4نمودار

  

نشان داده شده است. اين  5نموداراستا كه بروش دستگاهي آناليز شده است در آناليز رنگ در نمونه هاي پخته پ

محصول پخته تغييرات مشابه محصول خام ايجاد شده است. *L*,a*,b شكل نشان ميدهد كه در شاخص هاي 

بدين ترتيب كه افزايش مقدار ريز جلبك به پاستا كاهش رنگ روشن و افزايش شاخص رنگ تيره را در پي 

  داشته است.   
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 شده : ويژه گي هاي رنگ پاستا در تيمار هاي مختلف پخته5نمودار

  

براي مشاهده وضعيت رنگ آب حاصل از پخت نمونه ها ، آب حاصل از آبكش پاستا در ارلن مايرجمع آوري 

) .مالحظه شد كه افزايش مقدار ريز جلبك باعث افزايش رنگ سبز آب مذكور گرديد اين 7گرديد شكل( 

كه در قسمت ارزيابي رنگ متيتواند بدليل خروج مقداري پودر ريز جلبك هنگام ابكش پاستا باشد. اما همانطوري

  محصول پخته بروش ارزيابي حسي بيان شد كليه تيمارهاي پخته رنگ قابل قبول از نظر مصرف كننده را داشتند.

توليد نمونه هاي آزمايشي با افزودن پودر ريز جلبك اسپيرولينا و آناليز آنها با دوروش اريابي حسي و دستگاهي 

ودر ريز جلبك اسپيرولينا ميتواند بعنوان يك رنگدانه طبيعي براي توليد در محصول خام و پخته نشان ميدهد پ

محصول پاستا مورد استفاده قرار گيرد. بديهي است توليد انبوه محصول با اين ريز جلبك و عرضه آن  بايد با 

  .لحاظ كردن مقررات بهداشتي واستاندارد جاري در كشور صورت گيرد
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 شده در تيمارهاي مختلف به همراه آب حاصل از آبكش: نمونه پاستاي پخته 7شكل 

 

  : رنگ نمونه هاي پاستا در تيمارهاي مختلف 8شكل 
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  مواد معدنيتغييرات  -5-3

هاي مختلف خود نيازمند  ها و عملكرد صحيح بخش ها، هورمون بدن ما براي متابوليسم مواد غذايي، توليد آنزيم

هاي بيوشيميايي مورد  شود، براي تمام فعاليت ها و مواد معدنيست، به مواد معدني ابزار بدن گفته مي ويتامين

هاي گوارشي و تبديل مواد غذايي به  اي توليد آنزيمگيرند، به عنوان مثال بدن از عنصر روي بر استفاده قرار مي

ها و همچنين فعاليت سيستم اعصاب  ها و دندان انرژي، توليد اسپرم و غيره، از كلسيم براي ترميم استخوان

، از آهن T4 و T3هاي غده تيروئيد مانند  ها، از سلنيوم و يد براي توليد بعضي از هورمون مركزي، متابوليزم چربي

 400هاي قرمز خون و هموگلوبين، از منيزيم براي تنظيم ضربان قلب، فشار خون، توليد بيش از  وليد گلبولبراي ت

تواند در فعاليت  نمايد، هرگونه عدم توازن (كمبود يا ازدياد) در ميزان مواد معدني مي آنزيم و غيره استفاده مي

گرفته تا  ازدياد وزني جسماني و رواني از ها بخشي از بدن ايجاد اختالل كند و سبب بروز انواع بيماري

  .گردد افسردگي

غذاهاي دريايي منابع خوبي از مواد معدني از جمله سديم، پتاسيم، منيزيوم، كلسيم، آهن و فسفر و همينطور 

لوئور، سلنيوم، منگنز و كبالت مي گروهي از مواد معدني كه با عنوان ميكرو المان ها ناميده مي شوند يعني يد، ف

مواد  باشند كه بخصوص وجود اين گروه اخير در اين فراورده ها از ارزش تغذيه اي زيادي برخوردار است.

معدني از جمله مواد با ارزش غذائي هستند كه  مصرف آنها براي بدن ضروري است. اين مواد معدني در بسياري 

از گياهان و جانوران وجود دارند. ريزجلبك اسپيرولينا يكي از گياهان دريائي است كه داراي مقدار زيادي از 

ش انتظار اين بود كه افزودن ريز جلبك اسپيرولينا به مواد معدني از جمله آهن، كلسيم ....ميباشد. در اين پژوه

فرموالسيون پاستا افزايش برخي از اين مواد معدني را شاهد باشيم. نتايج بررسي نشان دادكه افزايش ريزجلبك به 

  آهن و كلسيم در اين محصول بوجود آورده اند.  عنصر معدني دوقابل توجهي را در  افزايشپاستا 

 

 مفدار آهن تغييرات -1-5-3 

نشان داده شده است. همانطوريكه مالحظه ميشود مقدار  6در نمودار شماره  (pmm)تغييرات مقدار آهن برحسب 

بوده است كه بطور معني داري در نمونه هاي حاوي جلبك  ppm 4/8آهن در نمونه شاهد (بدون جلبك) 

افزايش يافته است. اين نتايج نشان ميدهد كه افزودن ريزجلبك اسپيرولينا به فرمول پاستا افزايش مقدارآهن را در 

  پي خواهد داشت.
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  : تغييرات مقدار آهن در نمونه هاي آزمايشي و شاهد پاستا6 نمودار

  

ت كه براي سالمت افراد مورد نياز است. ميكرو جلبك اسپيرولينا داراي مقدار زيادي آهن يكي از موادمعدني اس

 6آهن در تركيبات خود است كه ميتواند تامين كننده بخشي از آهن مورد نياز بدن باشد. همانطوريكه در گراف 

در نمونه هاي آزمايشي  برابري مقدار آهن را 2.5تا  1.5ديده ميشود افزودن ميكروجلبك به فرمول پاستا افزايش 

  بدنبال داشته است. بنابراين ميتوان از اين جلبك بعنوان يك ماده غني سازي آهن استفاده كرد.

  

 تغييرات مقدار كلسيم -2-5-3

آورده شده است. اين گراف نشان  7تغييرات مقدار كلسيم در نمونه هاي آزمايشي و شاهد در نمودار شماره 

در صد كلسيم بود است كه با افزودن ريز جلبك به فرمول  0.022ميدهد كه نمونه شاهد (بدون جلبك) داراي 

 پاستا مقدار آن بصورت قابل توجهي افزايش يافته است.  
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  تغييرات مقدار كلسيم در نمونه هاي آزمايشي و شاهد پاستا: 7نمودار

  

كلسيم يكي از مواد معدني با ارزشي است كه مصرف آن ضروري است. كلسيم باعث جلوگيري از پوكي 

استخوان شده و به حفظ استخوان كمك ميكند. افزودن ريز جلبك اسپيرولينا افزايش مقدار اين ماده معدني را 

داشته است. در تر كيب مواد غذائي ريز جلبك اسپيرولينا مقدار قابل توجهي كلسيم وجود دارد در پاستا بدنبال 

  كه ميتواند بعنوان تامين كننده بخشي از كلسيم مورد نياز بدن مورد استفاده قرار گيرد.

  

 اسيد هاي چرب -6-3

ي روغن هاي خوراكي و هستند. بطوريكه ارزش تغذيه ا هااسيدهاي چرب مهمترين بخش تشكيل دهنده روغن

را به  اسيدهاي چرب همچنين چربيهاي هاي موجود در مواد غذائي با تركيب اسيدهاي چرب آن شناخته ميشوند.

اسيد چرب  40) مي باشند. بيش از COOHنام اسيدهاي كربوكسيلي مي شناسند زيرا داراي گروه كربوكسيل (

مختلف وجود دارند كه بخشي از تركيب تري گليسريدها را تشكيل مي دهند. اسيدهاي چرب شامل يك 

زنجيره اتم هاي كربن (كه به هر يك از آنها هيدروژن متصل گرديده) با يك گروه كربوكسيل در انتها هستند. 

اسيدهاي Rossell)مي باشد 24و 4   طول زنجيره كربن متفاوت است و تعداد اتم هاي كربن يك عدد زوج بين

چرب در بدن به دو دسته ضروري و غير ضروري تقسيم مي شوند به طوري كه به اسيدهاي چرب اشباع نشده اي 

كه بيش از يك پيوند دوگانه داشته باشند، اسيد چرب ضروري گفته مي شود، چرا كه انسان و ساير جانوران 

ندارند. اين دسته از اسيدها توانايي در پيشگيري از بسياري عوارض را توانايي ساخت آن را در بافت هاي خود 

 دارند. سه طبقه بندي براي اسيد چرب وجود دارد كه عبارتند از:
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  1الف : اسيدهاي چرب اشباع

گروه هاي تكرار  كه در آنها اتم هاي كربن به وسيله يك پيوند به يكديگر متصل هستند، بنابراين زنجير كربن از 

  .مي باشد تشكيل شده است. به عنوان نمونه، اسيد استئاريك يك اسيد چرب اشباع  CH2شونده 

  

  2ب : اسيدهاي چرب غير اشباع مونو

كه در آنها در زنجير كربن يك پيوند دوگانه وجود دارد، بنابراين زنجيره داراي دو اتم كربن غيراشباع مي باشد 

هيدروژن متصل است. به عنوان نمونه اسيد اولئيك، يك اسيد چرب غير اشباع مونو  كه هر يك فقط به يك اتم

  .مي باشد

  3ج : اسيدهاي چرب غير اشباع پلي

پيوند دوگانه در زنجيره كربن وجود دارد. به عنوان نمونه اسيد لينولئيك يك اسيد  2يا بيش از  2كه در آنها 

  .داراي دو پيوند دوگانه مي باشدچرب غير اشباع پلي است كه در زنجير كربن 

  

  خواص اسيدهاي چرب  -1-6-3

اسيدهاي چرب غير اشباع داراي نقطه ذوب پائين تري نسبت به اسيدهاي چرب اشباع هستند و هر چه تعداد 

كربن اسيد چرب بيشتر شود، نقطه ذوب باالتر مي رود. اسيدهاي چرب با زنجير طويل در آب غير محلول هستند 

يايي محلول اند و تشكيل صابون سديم يا صابون پتاسيم مي دهند. اسيدهاي چرب غير اشباع به سهولت ولي در قل

اكسيد مي شوند. تند شدن چربيها بر اثر اكسيد شدن و ايجاد عوامل اسيدي و آلوئيدي در چربيهاست. در جدول 

  نامهاي شيميايي اسيدهاي چرب آمده است. 7شماره 

  

  نام هاي عمومي شيميايي و اسيدهاي چرب .7جدول 

  نام عمومي
تعداد 

  كربن

تعداد باند 

  دوگانه
  منبع  نام علمي

  چربي كره  بوتانوئيك اسيد  0  4  بوتريك اسيد

  چربي كره  هگزانوئيك اسيد  0  6  كاپروئيك اسيد

  روغن نارگيل  اكتانوئيك اسيد  0  8  كاپريليك اسيد

  نارگيل روغن  دكانوئيك اسيد  0  10  كاپريك اسيد

  روغن نارگيل  دودكانوئيك اسيد  0  12  لوريك اسيد

                                                           

 

1
SFA(Saturated Fatty Acids) 

2
MUFA(Monounsaturated Fatty Acids) 

3
PUFA(Polyunsaturated Fatty Acids) 
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  نام عمومي
تعداد 

  كربن

تعداد باند 

  دوگانه
  منبع  نام علمي

  روغن هسته خرما  تترادكانونوئيك اسيد  0  14  مريستيك اسيد

  روغن خرما  هگزا دكانوئيك اسيد  0  16  پالميتيك اسيد

  روغن حيواني  هگزادكانوئيك اسيد- 9  1  16  پالميتولئيك اسيد

  حيوانيروغن   اكتادكانوئيك اسيد  0  18  استئاريك اسيد

  روغن زيتون  اكتادكانوئيك اسيد- 9  9امگا 1  18  اولئيك اسيد

  1  18  ريسنولئيك اسيد
- 9-هيدروكسي- 12

  اكتادكانوئيك اسيد
  روغن كرچك

  چربي كره  اكتادكانوئيك اسيد - 11  1  18  واسنئيك اسيد

  روغن هسته انگور  اكتادكانوئيك اسيد- 12و9  6امگا 2  18  لينولئيك اسيد

  3امگا ALA 18  3آلفالينوائيك اسيد 
اكتادكاتريئنوئيك - 15و12و9

  اسيد
  روغن بذر كتان

  3امگا GLA  18  3گامالينوائيك اسيد 
اكتادكاتريئنوئيك -12و9و6

  اسيد
  روغن گاوزبان

  روغن ماهي  ايكوزانوئيك اسيد  0  20  آراشيديك اسيد

  روغن ماهي  ايكوزنئيك اسيد- 9  1  20  گادولئيك اسيد

  6امگا 4  20 آراشيدونيك اسيد
- 14و11و14و5

  ايكوزاتترائنوئيك اسيد
  روغن كبد

EPA 20  5 3امگا  
-17و14و11و8و5

  ايكوزاپنتائنوئيك اسيد
  روغن ماهي

    دوكوزانوئيك اسيد  0  22  بهنيك اسيد

    دوكوزانوئيك اسيد- 13  1  22  يوريك اسيد

DHA  22  6 3امگا  
-19و13و10و7و4

  دوكوزاهگزانوئيك اسيد
  روغن ماهي

  تتراكوزانوئيك اسيد  0  24  ليگنوسريك اسيد

مقدار بسيار كمي در 

اغلب چربي ها موجود 

  است

  

  6و امگا  3اسيد هاي چرب امگا  -2-6-3

يك اسيد چرب داراي يك گروه كربوكسيليك در يك انتها و يك گروه متيل در انتهاي ديگر مي باشد. 

  گذاريمالفباي يوناني بر اساس فاصله آنها از گروه كربوكسيليك نااتمهاي كربن در اسيدهاي چرب به وسيله 
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 مي ) β( بتا را آلفا به چسبيده كربن اتم و) αمي شوند. اتم كربن چسبيده به گروه كربوكسيليك را اتم آلفا(

 ،6 امگا چرب اسيدهاي در.شود مي ناميده)ω(امگا متيل گروه كربن اتم زنجيره باند چرب اسيدهاي در. نامند

، فاصله باند 3اسيد. در اسيدهاي چرب امگا  لينولئيك مانند است كربن 6 امگا، كربن از دوگانه باند فاصله

 6و امگا  3لينولنيك اسيد. بدن انسان نمي تواند اسيد چرب امگا  -كربن است مانند آلفا 3دوگانه از كربن امگا، 

كربن از كربن دلتا (به گروه اسيد  9را بسازد، زيرا متابوليسم بدن انسان نمي تواند، باند دوگانه در فاصله دورتر از 

 3. از مهمترين اسيدهاي چرب امگا (Okuyama,1997)نتهاي زنجيره، دلتا مي گويند) به اسيدهاي چرب اضافه كندا

EPAدر ماهي مي توان به 
DHAو   (C20:5n-3)باند دوگانه 5اتم كربن در زنجيره و  20با   4

اتم كربن در  22با  5

 .(Rossell, 2009)اشاره نمود  (C22:6n-3)باند دوگانه 6زنجيره و 

  

  : تغييرات اسيدهاي چرب در نمونه هاي شاهد و نمونه هاي آزمايشي پاستا8جدول 

  %0) شاهد( 

 

 
  0.25% 

 

 
 0.5% 

 

 
 0.75% 

 

 
1% 

 

C14:0 0.580±0.014 0.17±0.003 0.23±0.008 0.205±0.009 0.165± 0.001 

C15:0 0.125±0.007 0.090 0.125±0.007 0.105±0.021 0.105±0.007 

C16:0 20.465±0.064 19.935±0.092 20.490±0.057 20.945±0.417 22.005±0.262 

C17:0 0.155±0.007 0.145±0.021 0.185±0.021 0.265±0.035 0.230±0.042 

C18:0 1.920±0.007 1.615±0.007 1.980±0.014 1.970±0.042 1.775±0.021 

C20:0 0.210±0.028 0.215±0.035 0.240±0.008 0.315±0.007 0.200±0.003 

C22:0 0.305±0.021 0.310±0.014 0.305±0.007 0.530±0.056 0.385±0.007 

C24:0 0.330±0.028 0.025±0.007 0.315±0.021 0.025±0.007 0.010±0.014 

∑SFA 24.07±0.007 22.48±0.008 23.85±0.007 24.33±0.008 24.96±0.01 

C15:1 0.055±0.007 0.040±0.005 0.075±0.007 0.050±0.014 0.045±0.007 

C16:1 0.295±0.007 0.315±0.007 0.405±0.007 0.585±0.077 0.405±0.035 

C17:1 0.120±0.002 0.095±0.035 0.130±0.004 0.095±0.007 0.095±0.007 

C18:1t 0.155±0.021 0 0.185±0.007 0.030±0.042 0.175±0.106 

C18:1 cis 16.265±0.021 18.235±0.304 17.850±0.085 17.495±0.148 16.690±0.071 

C20:1 0.695±0.021 0.750±0.028 0.785±0.021 0.745±0.063 0.765±0.021 

C22:1 0.12±0.006 0 0.150±0.028 0.115±0.007 0.11±0.007 

C24:1 0.085±0.007 0 0.105±0.021 0 0 

∑MUFA 17.80±0.009 20.28±0.007 19.63±0.008 19.38±0.008 18.28±0.02 

C18:2 cis 53.54±0.09 54.06±0.02 52.41±0.01 52.67±0.33 53.19±0.46 

C18:3 

gamma 
0.025±0.007 0.020±0.02 0.020±0.02 0.030±0.02 0.030±0.02 

C18:3 alfa 2.955±0.007 3.035±0.035 2.835±0.007 2.815±0.091 2.830±0.042 

C20:2 0.155±0.021 0.105±0.007 0.170±0.042 0.220±0.042 0.230±0.042 

                                                           

 

4
Eicosapentaenic acid 

5
acidDocosahexaenoic 
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C20:5 (EPA) 0 0.145±0.007 0.130±0.014 0.300±0.014 0.280±0.028 

C22:5  0 0.035±0.007 0.055±0.007 0 0 

C22:6 (DHA) 0 0 0.01 0 0 

∑PUFA 56.80±0.004 57.32±0.007 55.61±0.006 55.30±0.003 56.83±0.008 

n6/n3 18.02 17.09 17.53 17.01 17.33 

  

اسيد چرب در نمونه هاي مختلف شناسائي شد. مجموع اسيدهاي  23ديده ميشود  8همانطوريكه در جدول 

تغيير قابل توجهي نداشته است اما  (PUFA)با چند باند  (SFA)چرب اشباع و مجموع اسيدهاي چرب غير اشباع

در تيمار هاي آزمايشي حاوي ريز جلبك در مقايسه  (MUFA)مجموع اسيدهاي چرب داراي يك باند مضاعف 

  Poly) همچنين در گروه اسيد هاي چرب داراي چند باند دو گانه  افزايش معني داري را نشان ميدهد. با شاهد 

unsaturated acid)    اسيدچربEPA  كه بسيار مفيد است در نمونه شاهد وجود ندارد ولي در نمونه هاي حاوي

  ديده ميشود. 0.230تا  0.145جلبك از

يكي از شاخص هاي مورد استناد در سالمت است. اين نسبت عبارت از   3به امگا  6نسبت اسيدهاي چرب امگا

. طبق توصيه هاي پزشكي اين است  3تقسيم بر مجموع اسيدهاي چرب امگا  6مجموع اسيدهاي چرب امگا

نشان داده شده است افزودن  5نسبت بايد در مواد غذائي مورد مصرف كاهش يابد. همانطوريكه در جدول 

ريزجلبك اسپيرولينا به پاستا كاهش اين نسبت را در نمونه هاي حاوي اسپيرولينا در مقايسه با شاهد (بدون 

 جلبك) را در پي داشته است.

 

  روتئينتغييرات پ -7-3

نشان داده شده است. همانطوريكه مالحظه  8تغيير مقدار پروتئين در تيمار هاي مختلف پاستا در نمودار شماره 

ميشود افزودن پودر ريز جلبك اسپيرولينا به فرموالسيون پاستا افزايش مقدار پروتئين را بدنبال داشته است. مقدار 

درصد  1و 0.5،0.75پاستا بوده است كه در نمونه هاي حاوي گرم در صدگرم  10.9پروتئين در نمونه شاهد 

افزايش يافته است. اين افزايش بدليل وجود مقدار باالي پروتئين در پودر  11،11، 10.97پاستا بترتيب به مقدار 

نشان داده شده است پودر ريز جلبك اسپيرولينا  1ريز جلبك اسپيرولينا ميباشد. همانطوريكه در جدول شماره 

  گرم در صدگرم پودر پروتئين داشته است. 67.92وي حا
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  : تغييرات مقدار پروتئين در نمونه هاي پاستا8نمودار 

  

  تركيب اسيدهاي امينه -8-3

دهند و چون امكانات بالقوه نامحدودي در طرز توالي و  ها  حروف الفبايي پروتئينها را تشكيل مي اسيد آمينه

توانند وجود  شماري از پروتئينها نيز مي توليد پروتئينها وجود دارد، از اينرو انواع بيها در  طول زنجيره اسيد آمينه

تشكيل يافته است كه با چهار گروه مختلف نامتقارن به نام كربن آلفا  كربن هر اسيد آمينه ، از يك.داشته باشند

كند.  ار ميپيوند برقر (-R) و يك زنجيره غير جانبي (-NH2) ، گروه آمينه بازياتم هيدروژن (COOH) كربوكسيل

،آمين، كربوكسيل الكلممكن است يك زنجيره كربني و يا يك حلقه كربني باشد. عوامل ديگري مانند R ريشه

شركت كنند. زنجيره جانبي خود چندين اتم كربن دارد و آنها را به  R توانند در ساختمان ريشه ميگوگردو نيز

 .دهند ينشان م (δ) و دلتا (γ) ، گاما (β) گيرند، با حروف بتا ترتيبي كه از كربن آلفا ، فاصله مي

روي كربنهايي غير آلفا قرار گيرد. نوع اسيد  NH2 روي كربن آلفا قرار داد عامل COOH اگر در حالي كه عامل

تغيير خواهد كرد. اسيدهاي آمينه آزاد به مقدار بسيار ناچيز در سلولها وجود دارند. بيشتر  δ يا β  ،γ آمينه به

هاي  نند، در صورتي كه اسيدهاي آمينه بتا ، گاما و دلتا واسطهك اسيدهاي آمينه آلفا در سنتز پروتئين شركت مي

 NH2 آيند يعني گروه هفت به صورت دو قطبي در مي PH شيميايي هستند. بيشتر اسيدهاي آمينه در

  .آيد در مي -COO– دهد و به صورت خود را از دست ميهيدروژن COOH گيرد و گروه ميپروتون

  

  استانداردطبقه بندي اسيدهاي آمينه  -1-8-3

اند. براي اسيدهاي آمينه  به نام اسيدهاي آمينه استاندارد موسوم موجودان اسيد آمينه موجود در ياخته 20تعداد 

اند و از بين آنها نوعي كه امروزه مورد استفاده است طبقه بندي بر  استاندارد طبقه بنديهاي مختلفي داده شده

  است. R حسب وضعيت بارداري گروه
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 انواع اسيدهاي آمينه -2-8-3

 منو اسيدهاي آمينه -1-2-8-3

اي است كه فاقد كربن ناقرينه  شود و تنها اسيد آمينه گليكوكول كه گليسين نيز ناميده مي:(Gly)گليكوكول

 .، االستين ورشته ابريشمبه مقدار فراوان وجود داردكالژناست و در ساختمان پروتئينهايي مانند

 .در تمام پروتئينها فراوان است:(Ala)آالنين

 .شود به مقدار كم در بيشتر پروتئينها يافت مياسيد آمينه ضروري براي انسان است و :(Val)والين

 .اسيد آمينه ضروري براي انسان بوده و در بيشتر پروتئينها به مقدار زياد وجود دارد:(Leu)لوسين

اسيد آمينه ضروري براي انسان است كه به مقدار كمتر از اسيدهاي آمينه ديگر پروتئينها وجود :(Ile)ايزولوسين

 .بن ناقرينه دارددارد. ايزولوسين دو كر

 دار اسيد آمينه الكل

هاي ابريشم بسيار فراوان بوده و در ساختمانچربيهاو پروتئينهاي  اي است كه در رشته اسيد آمينه:(Ser)سرين

 .كند مركب نيز شركت مي

 داري است كه براي انسان ضروري بوده و مانند ايزولوسين يك كربن ناقرينه اسيد آمينه الكل:(Thr)تره اونين

 .اضافي دارد

  

 اسيدهاي آمينه گوگرددار -2-2-8-3

دو  (-SH) اين اسيد آمينه نقش مهمي درساختمان فضايي پروتئينهابر عهده دارد زيرا عامل تيول:(Cys)سيستئين

مولكول سيستئين در يك زنجيره پلي پپتيدي و يا دو مولكول سيستئين در دو زنجيره پلي پپتيدي با از دست دادن 

سيستئين سازند و در نتيجه دو مولكول سيستئين تبديل به اسيد آمينه ديگري به نام  ميپيوند كواالنهيدروژن

 .گردند مي

 .متيونين از اسيدهاي آمينه ضروري براي انسان است كه مقدار آن در پروتئينها نسبتا كم است:(Met)متيونين

  

 دي اسيدهاي منو آمينه -3-2-8-3

 .اي هستند كه داراي يك آمين و دو عامل كربوكسيل هستند و به اسيد آمينه اسيدي مشهورند اسيدهاي آمينه

 .اسيديتهاين اسيد آمينه زياد است .شود در پروتئينها به مقدار زياد يافت مي:(Asp)اسيد آسپارتيك

مقدار آن در پروتئين زياد است و نقش مهم آن انتقال عامل آمين در واكنشهاي :(Glu)اسيد گلوتاميك

 .بيوشيميايي است
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 اسيدهاي آمينه آميدي -4-2-8-3

هستند. اين اسيدهاي آمينه در سنتز پروتئينها شركت نموده و داراي يك عامل آميدي  R اين تركيبات روي ريشه

 .نقش مهمي را در انتقال آمونياك دارا هستند

 (Gln) گلوتامين

 (Asn) آسپاراژين

  

 اسيدهاي آمينه دي آمين -5-2-8-3

 .اين اسيدهاي آمينه داراي يك عامل آمين اضافي هستند

بوده و در بيشتر پروتئينها مخصوصا در بعضي از پروتئينها  اين اسيد آمينه براي انسان ضروري :(Lys)ليزين

، كالژنكند. ولي پس از تشكيل شركت مي شود. ليزين در سنتز كالژن نيز به مقدار فراوان ديده ميهيستونهامانند

 .شود ليزين به دلتا هيدروكسي ليزين تبديل مي

مين بسيار فراوان است. آرژنين بسيار بازي اين اسيد آمينه در پروتئينهايي مانند هيستون و پروتا:(Arg)آرژنين

 .نامند باشد، گوانيدين مي ميازتاست. گروه انتهاي اين اسيد آمينه را كه شامل سه

  

 اسيدهاي آمينه حلقوي -6-2-8-3

شوند و برخي ديگر داراي  اين اسيدهاي آمينه به علت دارا بودنحلقه بنزني،عطري(آروماتيك) ناميده ميبعضي از 

 .يك حلقه هترو سيليك هستند

شوند. در  از اسيدهاي آمينه ضروري براي انسان بوده و در پروتئينها به مقدار فراوان يافت مي:(phe)فنيل آالنين

 .زني و يك زنجير جانبي آالنين شركت داردساختمان اين اسيد آمينه يك حلقه بن

حالليتĤن در آب كم است. تيروزين را  .شود اين اسيد آمينه به مقدار فراوان در پروتئينها ديده مي:(Thr)تيروزين

 .شود نامند. زيرا ازاكسيداسيونفنيل آالنين حاصل مي پاراهيدروكسي فنيل آالنين هم مي

 .راي انسان است كه به مقدار كم در پروتئينها وجود دارداسيد آمينه ضروري ب:(Trp)تريپتوفان

نسبتا هموگلوبيناين اسيد آمينه در تمام پروتئينها به مقدار اندكي وجود دارد و فقط مقدار آن در:(His)هيستيدين

 .زياد است

هاي ابريشم به مقدار فراوان ديده  اي است كه در پروتئينهايي مانند كالژن و رشته اسيد آمينه:(Pro)پرولين

شود. اين اسيد آمينه نقش مهمي در ساختمان فضايي پروتئينها به عهده دارد. در حقيقت پرولين كه از حلقه  مي

 .شود شود، يك اسيد ايمينه است. در كالژن تعدادي از پرولينها به هيدروكسي پرولين تبديل مي ايمين مشتق مي
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 Nonessential و اسيد هاي امينه غير ضروري )Essential amino acidاسيدهاي آمينه ضروري ( -7-2-8-3

amino acid 

 . )6(جدول شوند آمينه ضروري و غيرضروري تقسيم مياز نظر بيولوژيك، اسيدهاي آمينه به دو گروه اسيدهاي 

شوند. لذا بايد اين  اخته نميشود كه در بدن س گفته مي اسيدهاي آمينهبه آن دسته از اسيدهاي امينه ضروري 

اسيدهاي امينه شود. صورت عوارض كمبود آنها ظاهر مي روزانه به بدن برسند در غير اين غذاياسيدها از طريق 

  غير ضروري انهائيكه هستند كه بدن قادر به ساخت آنها هستند.

. ليزينو  تريپتوفان، متيونين، ترئونين، فنيل آالنين، والين، ايزولوسين، لوسيناسيدهاي آمينه ضروري عبارتند از: 

براي نوزاد حيوانات ضروري (اساسي)  آرژنينبراي نوزاد انسان و  هيستيدينعالوه بر آنها، اسيد آمينه هاي 

  شوند. محسوب مي

  : اسيدهاي امينه ضروري و غير ضروري9 جدول

 
 هاي غير ضرورياسيد امينه  اسيد امينه هاي ضروري

Histidine Alanine 

Isoleucine Arginine* 
Leucine Asparagine 

Lysine Aspartic acid 

Methionine Cysteine* 
Phenylalanine Glutamic acid 

Threonine Glutamine* 
Tryptophan Glycine 

Valine Ornithine* 

 Proline* 

 Selenocysteine* 

 Serine* 

 Tyrosine* 

 *اين اسيد امينه ها تحت شرايطي ضروري هستند                               

 

،سرين ،هيستيدين  اسيد امينه آسپارتيك، گلوتاميك 13 نشان داد كهنتايج اسيدهاي امينه تيمارهاي مختلف 

آالنين ،ايزولوسين ،لوسين،ليزين در تيمار  والين ،فنيل، ،گاليسين ،ترئونين ،آالنين ،تايروزين ،تريپتوفان،آرژينين 

است. آناليز انجام شده توسط بوده هاي شناسائي شد. بيشترين اسيدامينه در تيمارها مربوط به گلوتاميك اسيد 

بوجود آمده  يرتغيير چشمگ ي مختلف دارد.حكايت از تغييرات مختلف در اسيدهاي امينه تيمارها HPLCروش 

با افزايش مقدار ريزجلبك مقدار اين اسيد امينه نيز  بوده است بدين معني كه  يروزينااسيد امينه ت مربوط به

اسيد امينه تايروزين يكي از اسيد امينه هائي است كه تحت شرايطي خاص بعنوان  ).8افزايش يافته است (نمودار 

  وري شناخته ميشود.يك اسيد امينه ضر
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  : تغييرات اسيدامينه تيروزين در تيمارهاي مختلف8نمودار

 

 توجيه اقتصادي -9-3

ريال فروخته  16000گرمي پاستا در زمان اجراي پروژه  500طبق قيمت درج شده روي محصول پاستا هر بسته 

لحاظ كردن قيمت محصول و  ريال تهيه شد با 20000000ميشد. در همين زمان پودر ريزجلبك هركيلو گرم 

  پودر ريز جلبك قيمت تمام شده محصول پاستاي حاوي ريز جلبك بشرح زير خواهد بود.

  

  قيمت تمام شده پاستا در تيمارهاي مختلف :10جدول 

 رديف درصد ريز جلبك قيمت هر كيلو گرم محصول (ريال) افزايش قيمت %

0 32000 0 1 

62/15 37000 0.25 2 

25/31 42000 0.5 3 

9/46 47000 0.75 4 

5/62 52000 1 5 
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  : مقايسه قيمت تمام شده و درصد افزايش قيمت ناشي از افزودن ريز جلبك9نمودار 
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 نتيجه گيري بحث و -4

امروزه مصرف غذاهايي مانند ماكاروني  و پاستا درركشور رو به افزايش است اينگونه غذاها طرفداران زيادي 

سن وسال جامعه دارد. از طرف ديگر مصرف غذاهاي دزيايي بدليل برخورادري از بخصوص در قشر كم 

تركيبات با ارزش بعنوان غذاي سلالمتي شناخته شده اند و مصرف آنها توسط متخصصين تغذيه وپزشكان توصيه 

فراد متاسفانه غداهاي دريائي بدليل برخي ويژه گي هاي آماده سازي، نگهداري و پخت توسط همه ا ميگردد.

مورد استقبال قرار نميگيرند. يكي از راههاي افزايش مواد غذائي با منشاء دريايي وارد كردن اين تركيبات در 

غني سازي  گويند.  (Enrichment food)به آن توليد غذاي غني شده  "الحاطغذاهاي روزمزه افراد است كه اص

و  (FPC)غذاي بچه با ،پروتئين تغليظ شده ماهي  روغن ماهي، غني سازي نان يا 3آب ميوه وشير اسيدچرب امگا 

غني سازي اسنك حجيم شده با گوشت ماهي  سابقه دارد. در اين پروژه تحقيقاتي غني سازي پاستا با پودر 

ريزجلبك اسپيرولينا پالنتسيس مورد بررسي قرار گرفت اناليزها نشان داد كه در موارد زير غني سازي صورت 

  گرفته است.

 ي آهن كلسيم در پاستاهاي حاوي ريز جلبك افزايش يافت.مواد معدن -1

در نمونه هاي پاستا حاوي ريزجلبك مشاهده شد و همچنين نسبت اسيد  DHA, EPA 3اسيد هاي چرب امگا  -2

 در پاستاهاي حاوي ريزجلبك كاهش يافت. 3: امگا 6چرب امگا

 مقدار پرتئين در پاستاهاي حاوي ريزجلبك افزايش يافت. -3

 مينه در برخي موارد ازجمله اسيد امينه تيروزين در پاستاهاي حاوي ريزجلبك افزايش يافتاسيد هاي ا -4

رنگ پاستاهاي حاوي ريزجلبك قابل پذيرش مصرف كننذگان هستند و افزودن ريزجلبك تاثير منفي در  -5

 رنگ نداشته است.

اثير منفي براي مصرف ازنظر قابليت پذيرش در فاكتورهاي طعم، مزه، بافت و رنگ محصول پخته پاستا ت -6

 كنندگان نداشته است.

درصد  15.5% 0.25درصد و در تيمار  62.5% حداكثر افزايش قيمت 1از نظر افزايش قيمت محصول در تيمار  -7

 قابل قبول باشد. 10بوده است كه بنظر ميرسد با توجه به جدول 
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  تشكر وقدرداني

اين پروژ با حمايت مالي گروه صنايع غذائي خوشنام در قالب قرارداد پژوهشي انجام شده است.  لذا از حمايت 

مالي مدير عامل و اعضاي هيات مديره آن شركت، تشكر و قدر د اني ميگردد. همچنين از مسئولين و كاركنان 

مايش ها را انجام دادند تشكر و قدر داني كارخانه ماكاروني مك  واقع در اصفهان كه توليد و  انجام برخي آز

ميگردد. از آقاي صابر مستولي زاده دانشجوي دكتري پژوهش محور موسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور كه 

  همكاري داشتند نيز تشكر ميگردد.اجراي پژوهش در 
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the possibility of producing enrichment pasta by adding spirulina 

powder in commercial pasta formulation.  For achievement to this aim, Spirulina platensis power of 0, 

0.25,0.5,0,75 and 1 percent was added in pasta formulation.  Pasta with no adding spirulina (0% ) was used as 

control. Sensory properties, color, texture, fat, protein, minerals, amino acids, fatty acids and cooking properties 

were analyzed. Results indicated that no microbial effects was found in research samples com paring to the 

control. No significant (p<0.05) effects were found between the control and other samples in sensory properties. 

Results also indicated that protein and iron content in the samples including sprulina were significantly higher 

the control. Physical characteristics of the samples during the cooking showed that all samples had standard 

level.    
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