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براي ایجاد  شده است کهتولید میکرون  1/0کمتر از  قطر باهاي پایدار  گلبولومیکراز  روغن سلکو -چکیده

در این ترکیبات استفاده %  3تا میزان هاي شیمیایی  پایدارکنندهاز سلکو ساز  هاي غنی روغندر سنتز  این پایداري
 پایدار به عنوان، % 11به میزان و  با نسبت مساوي 2فارسی و صمغ 1لبعثترکیب در این پژوهش از ولی . دشو می

میزان آن  ده ولب جدا شعبخش محلول صمغ فارسی و ث. ساز استفاده شد گیاهی در سنتز روغن غنیهاي  کننده
 آنالیزشیمیاییز طریق ا خارجیي ترکیب شیمیایی روغن سلکومقادیر دقیق . بدست آمد % 22و  % 30به ترتیب 
 1/0معادل متوسط قطر ذرات روغن . تجاري آن ساخته شدمشابه  بدست آمده،قرمول  اساس بر وشده مشخص 

ر تیما(ساز ساخت داخل  سپس روغن غنی .تعیین گردیدمتر  بر سانتی دین 15±5 و کشش سطحی آن میکرون
 .استفاده شد urmiana Artemia سازي آزمون غنی برايشرایط استاندارد  در) 2تیمار (با نمونه وارداتی  )1

در  نائوپلیوسهزار  200حاوي آب درهر لیتر ساز  ماده غنیگرم  4/0ت ظبا غلهر تیمار در سه تکرار  يساز غنی
 به ترتیب 2و  1 هايدر تیمار ها نائوپلیوسمیانگین درصد غنی شدگی  .ساعت انجام شد 12زمان  طی
 باهر کدام شکل، تراف مستطیلی  4 با آال قزلسالن تکثیر  در آزمون ادامه .بدست آمد 23±2/ 52 و 47/2±27

هاي  نائوپلیوس. ها معرفی شدند به تانکقطعه در هر لیتر  25با تراکم الروها . انجام شد لیتر آب 20ظرفیت کلی 
 تیمارهاي بین زیست سنجی نتایج .قرار گرفتند استفادهمورد تازه تغذیه ي قزل آالالرو  500 حاصله براي تغذیه

از در این بررسی، هاي گیاهی مذکور  پایدارکننده همچنین .)>05/0p( نشان نداد را يدار اختالف معنی 2 و 1
  . فازآبی داشتندهاي روغن در  مناسبی در پایدارسازي امولسیون نظر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی، عملکرد

  

  .Artemia urmianaسلکو،  ،Orchis mascula ،Amygdalus scopariaspeech، پایدارکننده: کلیدواژگان

                                                             
1. Orchis mascula 
2. Amygdalus scopariaspeech 
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  دمهقم -1
آرتمیا به عنوان غذایی زنده منحصر به فرد در صنعت 

پروري داراي کاربردهاي فراوانی است ولی به علت آبزي 
و ) EPA( 3نداشتن ایکوزاپنتانوئیک اسید

یی در ها محدودیت (DHA) 4یک اسیدئدوکوزاهگزانو
ي ساز غنیهاي موسوم به فرایندطی  .]1[ مصرف دارد
. شود می برطرفپیکره آرتمیا موادغذائی کمبودهاي 

آوري در  استفاده از آرتمیاي غنی شده نتایج شگفت
افزایش رشد، بازماندگی، کاهش تلفات، مقاومت در برابر 

ي محیطی در الروهاي مصرف ها ها و استرس بیماري
  .]2[کننده دارد 

ماده هر  واست   آرتمیا یک موجود پاالیشگر غیرانتخابی
اندازه، قابلیت  در محیط زیست خود از نظره کغذایی را 

 .بلعد میرا  ،باشدورود از دهان به سیستم گوارشی داشته 
ي بزرگ تحقیقاتی در ها این مشخصه موجب شده شرکت

هاي متفاوت  با نامآرتمیا ساز  ي غنیها روغن ،جهان
ي ها محلول نای .]3[ بدارندتجاري تولید و عرضه 

باشند که براي  میاز روغن در آب  حلولیم ساز، غنی
در تولید  .استروري ض 5ها پایدارکنندهپایداري آنها وجود 

شیمیایی هاي  پایدارکندهتجاري از ساز  هاي غنی محلول
   .]4[شود  میاستفاده  880تویین  و 7، لیستین6نظیر گلیسرول

کوهی با نام  یدي مترشحه از بادامیصمغ فارسی هیدروکلو
است که در ایران  Amygdalus scopariaspeechعلمی 

ی ازغرب، به صورت وحشی و خودرو در مناطق
تنه درخت  .روید ایرانی میشرق  غرب و شمال شمال

نماید که حاوي یک بخش نامحلول نیز  میتراوش صمغی 
، 9کردن هکو از ترکیباتی طبیعی است که در امولسیفی بوده

روغن در آب در  11و پایدارسازي 10کردن ریز کپسوله
                                                             
3. Eicosa Pentaenoic Acid 
4. Docosa Hexaenoic Acid 
5. Emulsifier 
6. Glycerol 
7. Lecithin  
8. Tween 80 
9. Emulsification 
10. Microencapsulation 

لب آردي است که از عث. ]5[ شود میموادغذایی استفاده 
 Orchisلبیان با نام عثتیره  ی ازگیاه  هاي ریشه سائیدن غده

mascula بستنی انواع در تولید بیشتر  و ]6[ آیدبدست می
   .کاربرد دارد
ي اولیه روغن سلکو توسط دانشمندان، ها در بررسی

ساعت تعیین کرده  18گذاري آن را تا تأثیرزمان  بیشترین
سازي روغن  و اعالم نمودند که پس از این مدت اثر غنی

اي که  در مقایسه .]7[یابد  میا کاهش یروي آرتم سلکو
Narcisco  بین پرفایل اسیدهاي چرب  ]8[و همکاران

هاي  اي جانوران دریائی و دانهه روغن سلکو با روغن
مربوط به  EPA/DHAنسبت باالترین  ،گیاهی انجام دادند

 .هاي گیاهی بود روغن سلکو و کمترین آن مربوط به دانه
در مقایسه پروفایل ] 9[ وهمکاران Smith حال با این

و امولوسیون  اسیدهاي چرب روغن سلگو با جو دوسر
و  A1 DHAترکیب جو نشان داد که اسیدهاي چرب 

18:2(n-6) ترین مقدار را داشتند در روغن سلکو پائین.  
نیز همین نویسنده هاي اخیر  در مجموعه بررسی

و چربی چشم  ]10[ ی بین روغن کبدکوسههای مقایسه
انجام شد که  INVEبا روغن سلکو شرکت   ]11[تن  ماهی

نشان داد این روغن حاوي سطوح باالئی از پروفایل 
چرب  و اسیدهاي 12چرب غیراشباع بلندزنجیره اسیدهاي

در ادامه تحقیقات  .باشد می 13غیراشباع چندزنجیره
این پژوهش با هدف بررسی امکان جایگزینی   گذشته

جاي  هاي گیاهی ثعلب و صمغ فارسی، به پایدارکننده
ساز سنتز شده  در ساخت روغن غنیانواع شیمیایی 

  . صورت پذیرفتمشابه سلکو 
 
  ها  مواد و روش -2

از شرکت   INVEخارجی با مارك  ساز غنیامولسیون 
A.P.T.C.O سیست آرتمیا و تمامی مواد . ویتنامی تهیه شد

                                                                                        
11. Stabilization 
12. Highly Unsaturated Fatty Acids (HUFA) 
13. Poly Unsaturated Fatty Acids (PUFA) 
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امکانات الزم از شیمیایی و وسایل آزمایشگاهی و سایر 
 کارگاه تکثیر و و آزمایشگاه مرکز تحقیقات آرتمیاي کشور

و صمغ فارسی  ثعلب. تأمین شدماهی ارومیه  پرورش قزل
  .از بازار عطاري ارومیه تهیه شد

  
  پروفایل اسیدهاي چربروش شیمیائی آنالیز  -2-1

 گازکروماتوگرافی دستگاه به وسیله یز شیمیاییلآنابا انجام 
ساختار در آزمایشگاه شیمی تجزیه دانشگاه ارومیه، 

مشخص  وارداتی ساز غنیترکیبات تشکیل دهنده روغن 
 با دستیابی به نوع و درصد اجرا تشکیل دهنده. دگردی

از ترکیب نمونه کامالٌ مشابه آن با استفاده روغن سلکو، 
در لب و صمغ فارسی عامولسیفایرهاي گیاهی ثمساوي 

لب و عث .شد سنتز کشور حقیقات آرتمیايآزمایشگاه مرکزت
 ,Agromatic AG)AQC فارسی به وسیله آسیاب  صمغ

109Germany( آوري و با الک  پودرها جمع .پودر شدند
صاف شده و به مدت یک شب در  ،میکرون 60 چشمه

سپس با  .ددنآب قرار داده ش براي جذب C60° حرارت
مدل   14Sigmaریفوژدقیقه با سانت در دور 14000سرعت 
3- 30k بخش در مرحله بعد . جداسازي و توزین شدند

در  15اسید پیروفسفریکمحلول آن جداسازي و با افزودن 
pH  به نسبت  ساز غنیبراي تولید مایع  .دگردیهفت تنظیم

 فارسی و ثعلب  دو ترکیب صمغبخش محلول از  يمساو
در  16ایجاد ثبات و عدم گسیختگی منظور  هب. استفاده شد

تا  در حال ساخت،کالیبراسیون امولوسیون  فراینددر طی 
از به تدریج  ،رنگ شفاف متمایل به شیري رسیدن به
رنگ شیري . استفاده شد گیاهی مذکورهاي  پایدارکننده

میکرونی  1/0قطر رسیدن به  امولوسیون در زمان شفاف
دن به یو تا زمان رس آید حاصل می قطرات روغن در آب

ثعلب و  محلول گیاهیاز  % 11±2 درمجموعاین حالت 
  .شد مصرفصمغ فارسی 

                                                             
14. Centrifuge 
15. Piro-phosphoric acid 
16. Disconnection 

  ساز آزمون فیزیکی تعیین کیفیت روغن غنی -2-2
اندازه ذرات فاز روغن در آب به  توزیع متوسط قطر و
) Frisch Analysett 22 Germany(سنج قطرکمک دستگاه 

منظور ممانعت از هرگونه ایجاد   به .]12[ شد گیري اندازه
به  شده تولید  ، امولسیونمحیطی حاصل از نور تغییرات

از روکش سیاه رنگ  یاي با پوشش ظرف درب شیشه
درصد کشش  .گرفت رقرا C  4°و در دماي همنتقل شد

بر متر  ساز برحسب دین بر سانتی سطحی روغن غنی
    ].13[ بدست آمد 17اساس قانون الپالس

 
  ي آرتمیاساز غنیهاي میدانی  آزمون -2-3

شرایط الزم براي نمودن  فراهمو سازي ضدعفونی 
 بامطابق  Artemia urmianaهاي  گشایی سیست تخم

. صورت پذیرفت] Van Stappen  ]14  روش استاندارد
ده از پوسته ش خارجت جداسازي الروهاي تازه از سیس

روش استاندارد طبق  زائد دیگر و مواد ها سیست
Sorgeloos  که براي اینکار ویژگی  ،]15[ بودو همکاران

 رفتگنورگرایی مثبت الروهاي آرتمیا مورد استفاده قرار 
]15[ .  

با استفاده از دو نوع روغن سلکوي ي آرتمیاها ساز غنی
آوري بلژیکی و  ساز سنتزشده با فن وارداتی و روغن غنی
براي این منظور ظروف . انجام شدساخت پژوهشکده 

نظر گرفته شد که به ازاي  لیتري در 5/2مخروطی شکل 
و به ازاي مجموعه  نائوپلیوسعدد  200000هرلیتر آب 
زمان . ساز درنظر گرفته شد گرم ماده غنی4/0هر تیمار 
، با C 25°ساعت، در دماي  12از محلول استفاده 

  . گرم در لیتر بود 30دهی مناسب و با شوري  اکسیژن
 از گرم 1به میزان مورد آزمایش تیمارهاي هریک از از 

و با آب  هگردید غنی شده برداشت آرتمیاي نائوپلیوس
گیري  پس از آبها  نائوپلیوس .داده شد شستشو 18مقطر

براي تعیین و  گردیده ها منتقل درون میکروتیوبه ب

                                                             
17. LaPlace's Law 
18. Distilled water 
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با مخلوط  ه صورتیل و میزان اسیدهاي چرب باپروف
یخ در داخل یخدان فایبرگالسی به مرکز خرده 

هم و در آنجا دانشگاهی ارومیه منتقل  آزمایشگاهی جهاد
به  آنها ي چربها پروفایل اسیدهم شدگی و  درصد غنی

  .گیر ي گردید اندازهشیوه کروماتوگرافی گازي،  
ارومیه  ماهی سردآبی شرکت قزل آزمون در مرحله دوم

تراف  4 با سالن تکثیر این کارگاه در آزموناین . انجام شد
انجام  لیتر آب 40ظرفیت کلی  باهر کدام شکل، مستطیلی 

به  تا نصف ظرفیت خود یعنی ها ترافهریک از . شد
قطعه در  25با تراکم الروها . لیتر آبگیري شدند 20میزان 

 هر ترافبدین ترتیب . ها معرفی شدند به تانکهر لیتر 
دو سوم  که تقریباً بود الرو ماهیانیاز قطعه  500 شامل

شروع تغذیه  مرحلهو در نموده کیسه زرده خود را جذب 
  . ندداشتگرم  میلی 100 ± 2میانگین وزنی و خارجی بودند 

  

  نتایج  -3
  نتایج آنالیزهاي شیمیایی -3-1

 3±2مشخص شد که تا میزان  آنالیزشیمیاییبا انجام 
در پایدارسازي امولسیون  لیستین پایدارکنندهدرصد از 

قطر تا ) 1جدول (سلکو استفاده شده است روغن تجاري 
 ورسیده میکرون  1/0آب به  درروغن هاي  میکروگلبول

براي . )2جدول ( درآیدشفاف به رنگ شیري محلول 
میزان مورداستفاده از ترکیب  رنگرسیدن به این 

 11 ±2 فارسی به لب و صمغعگیاهی ث  امولسیفایرهاي

با فارسی  مصرفی ثعلب و صمغ تعیین درصد .دیدرصد رس
 Fritsch Analyysette 22(سنج  اندازه استفاده از دستگاه

GERMANY( براساس تئوريکه  صورت پذیرفتMie  
 .]16[ دگردیپراکنش اشعه لیزر محاسبه  برحسب میزانو 

 ساز غنیترکیبات تشکیل دهنده روغن کلیه درصد 
از جمله پایدارکننده لسیتین به  INVEشرکت سلکوي 

 1به شرح جدول کمک دستگاه گازکروماتوگراف و 
  .بدست آمد

  
درصد ترکیبات تشکیل دهنده امولسیون   1جدول 

 سلکوساز غنی

 درصد نوع ترکیبات تشکیل دهنده

 67 روغن خام

  1 خاکستر خام
 1 ترکیبا ت فیبري

 2/0 ترکیبات فسفري

 E mg/kg 600/3  ویتامین

  D IU 150000 3 ویتامین
  C mg/kg 800  ویتامین
 A IU 5000000  ویتامین

  نامعلوم آنتی اکسیدان
 30 رطوبت

 3±2 لسیتین امولسیفایر
  

  
  )2و  1(تیمار  2هاي شیمیایی و فیزیکی هر  ویژگی  2جدول 

  نمونه
 امولسیون

  قطر ذرات
 روغن در آب

  رنگ
 امولسیون

  نوع
 امولسیفایر

   از درصد مورد استفاده
 )درصد( امولسیفایرها

  سطحی درصد کشش
 )متر بر سانتی  دین (

  شدگی میانگین غنی
 آرتمیا در نائوپلیوس

pH 
  ناپایداري

 فاز 2

  1 تیمار 
 )تیمارشاهد(

 روز  4  بعداز 7  27±47/2 15±5 3±2 تینسیل رنگ شیري یکرونم 1/0

 2تیمار 
 )تیمارآزمایشی(

 رنگ شیري میکرون 1/0
  عصاره ثعلب

 فارسی صمغ  عصاره

1±5  
1±6 

3±19 52/2±23   7 
  روز  3  از بعد
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آمده مجموع  2مطابق آنچه که در جدول شماره 
فارسی استفاده شده  ثعلب و صمغهاي گیاهی  پایدارکننده

  .باشد می%  11±2ساز سنتز شده معادل  در روغن غنی
  

  هاي میدانی و کارگاهی  نتایج آزمون -3-2
. انجام شدها  الرومرحله بعدي بررسی زیست سنجی در 

براي این منظور الروها در روز اول شروع به تغذیه 
گیري  اندازهسنجی شده و وزن اولیه آنها  زیست ،مختلط

 50ي تعداد ابر ام نیز 30 براي این منظور در روز. شد
کامل انجام شد که نتایج  سنجی زیست، قطعه الرو ماهی

  .آورده شده است 3آن در جدول 
  

 ي زیست سنجی در تیمارهاها نتایج بررسی 3جدول 

  
  بحث -4

دو متشکل از ناهمگن  محلولساز سلکو یک  روغن غنی
مایع غیرقابل امتزاج است که در آن یکی از مایعات به 

میکرون  1/0قطر آنها بیشتر از  معموالً صورت قطراتی که
 ترکیباتاین قبیل . شود میاست در مایع دیگر پراکنده 

 1که طبق قانون استوکس هستندداراي حداقل پایداري 
 پایدارکنندهبراي پایداري آنها وجود حداقل یک ، ]17[

ع شیمیایی انوااز معموالً  ها پایدارکنندهاین . ضروري است
در ولی  ؛]17[ دنباش می 80تووین و گلیسرولنظیر لیستین، 
تر از  ایجاد استحکام و پایداري مناسب براياین پژوهش 

نسبت به فارسی  گیاهی ثعلب و صمغ پایدارکنندهدو 
  .دگردیدرصد استفاده  11±2میزان مساوي  و به 
هاي مورداستفاده در تولید  پایدارکننده دهنده مواد تشکیل

پروري باید از  آرتمیا در صنعت آبزيساز  هاي غنی محلول
خوردن و استفاده در صنایع  نوع ترکیبات غیرسمی و قابل

از در تحقیق حاضر  بر همین مبنا .غذایی باشد
استفاده شد  فارسی گیاهی ثعلب و صمغ هاي پایدارکننده

   .]18[ رود کار می بهبستنی انواع تولید  دراز آنها  که
فازروغنی ، ساز غنیي ها محلولدر زمان سنتز که  از آنجا

بایستی جهت حصول نتیجه  ، لذاشود میدر فازآبی پراکنده 
در حاشیه حرارتی معادل  ساز محلول غنی سنتز ،تر مناسب

و در عین حال با استفاده از انجام گرفته  C40°حداکثر 
یک همزن مغناطیسی باشد تا موجب ایجاد شبکه متراکمی 

اندروالسی و آب گریزي  ي نیروهايها از طریق جاذبه
ها در سطح مشترك آب و روغن  پایدارکنندهي ها مسیل
نیز در زمان سنتز،  تحقیقدر این . ]Huck-Iriart6 [ شوند

و مغناطیسی استفاده شد  همزنو  C40°از دماي هیتر 
 تحقیقاتاز گزارش شده نتایج با نتایج این تحقیق  بنابراین

Huck-Iriart   ساز، محلول غنی سنتزدر  ]6[و همکاران 
  . خوانی دارد هم
غلظت  عواملی ازجملهساز  غنیتولید امولسیون زمان در 

ي ساز غنیمحیط، دما و مدت زمان  pH، ها پایدارکننده
تولید منظور  در این تحقیق نیز به .مستقیم دارند اتتأثیر

گیاهی ثعلب و  ي ها پایدارکننده مناسب ازامولسیون 
استفاده  C40° يدما و 8/7 یمحیط pHدر  فارسی صمغ
  . سنتز گردید ICESاستاندارد روش بر اساس  وشد 

                                                             
1. Stokes Law 

ي ها شاخص
  سنجی زیست

  آزمایشی   تیمارهاي
  2 تیمار  1 تیمار

 a  وزن اولیه به گرم
002/0± 1/0  

a 
002/0± 1/0  

 a  به گرم وزن تر
03/0 ± 68/0  

a 
3/0 ± 63/0  

 a  متر طول کل به سانتی
3/0± 5/4  

a 
2/0± 3/4  

 a  ضریب رشد ویژه
10± 59/4  

a 
3± 32/4  

 a  ضریب تبدیل غذایی
4/0± 83/0  

a 
4/0± 80/0  

 a  ضریب چاقی
2/0± 1/6  

a 
3/0± 9/5  
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بیانگر  رنگ امولسیون مخلوط در آب دریاشیري بودن 
مثبت امولسیفایرها و نقش آنها در عدم گسیختگی  تأثیر

میکرون  1/0بیانگر قطر ذرات روغن درحد نیز بوده و 
 ساز غنیکه در تحقیق حاضر نیز محلول  ]19[ باشد می

  .بدست آمدرنگ  شیري سنتز شده
براي تشکیل امولسیون باید با بکارگیري انرژي، فاز 

ریز و پراکنده در فاز پیوسته  پیوسته را بصورت ذرات
به مقدار براي اینکار انرژي الزم . ]20 [درآورد
-Huck [د دار بستگیمربوطه  سطحی و میزان سطح کشش

Iriart6[. کاهش اندازه ذرات در جریان تولید  نتیجه در
مقدار سطح فاز  1،قانون بانکرافتبر اساس امولسیون، 

 2از نظر ترمودینامیکی ها امولسیون. یابد یپراکنده افزایش م
باشند  میو داراي حداقل پایداري  داشتهمناسبی ن ترکیبات

از آنها علت براي افزایش پایداري  و به همین
در  آنها بیشتر کهشود  میاستفاده  ییها پایدارکننده

دین در  10درصد کشش سطحی را به ي متفاوت ها غلظت
قسمت  2ین به نسبت توازن ادهند و  متر کاهش می سانتی

در این  .]20[ بستگی داردآب دوست و چربی دوست 
بر  2نتایج حاصل از جدول  که از پژوهش نیز آنچان

تیمار بیانگر  2ي شیمیایی و فیزیکی هر ها یگویژآید،  می
لب و صمغ فارسی عتوان از محلول پودر ث میاین است که 

هاي  نبه عنوان امولسیفایرهاي گیاهی در تولید روغ
هاي  پایدارکنندهراحتی این ه و ب کار برده بهساز آرتمیا  غنی

 ی از سه مادهیککه گیاهی را جایگزین انواع شیمیایی آن 
   .نموداست، استفاده و گلیسرول  80تویین لیستین، 

فارسی و  یدهاي محلول در آب نظیر صمغیهیدروکلو
لب کاربردهاي فراوانی در صنایع غذایی نظیر تولید عث

اي،  ي طبیعی، ترکیبات خامهها بستنی، انواع آب میوه
این پژوهش نتایج سموم گیاهی و کشاروزي دارند و 

تر بیشپروري  آبزيکاربرد آنها را در صنعت اهمیت 
  .دنمای گر می   جلوه

                                                             
1. Bancraft 
2. Thermodynamic 

مشکالت افت  منجربههاي شیمیایی  پایدارکنندهاستفاده از 
ین چنو  شود میهاي زیست محیطی  و آلودگیکیفی 
 سازد میغذایی محدود  در صنایع را مصرف آنها يموارد

ي گیاهی و طبیعی ها استفاده از جایگزین لذا ،]21[
  .شود تتواند موجب افزایش کیفی می

Mirhosseini و 3و همکاران در خصوص اثرات پکتین
افزایش کشش سطحی و  ،فارسی در ایجاد پایداري صمغ

ده و کر هعمطال، یایجاد امولسیون در تولید مواد رنگ
ترین مواد  ي طبیعی مناسبها نمودند که صمغ گزارش

. ]22[ باشند رنگی می عت موادبراي ایجاد پایداري در صن
بویژه  ،ثر این دو پایدارکننده گیاهیؤاثبات نقش م

هاي  در محصوالت کارخانهایجاد پایداري  فارسی در صمغ
ها  این پایدارکننده تأثیرد ؤیتوان به نوعی م می تولیدرنگ را

ساز  صنایع تولید روغن غنیدر سایر صنایع ازجمله 
  .بررسی شده در تحقیق حاضر درنظر گرفت

Mhinzi فارسی در خصوص ي عربی و ها خواص صمغ
اثرات پایداري و استحکام در تولید خامه و مخلوط آب 

ي گیاهی را مورد مطالعه قرار داده و آنها را ها میوه
 براي ردنهاي ریزکپسوله ک ترین جایگزین مناسب

باتوجه . ]23[ اند والت دانستهصتولیدپایداري در این مح
هاي خامه در  چربی  حاللیتخامه  تولیدکه در به این

مهم با کمک این  ،باشد میمهم  محلول آب بسیار
همچنین مطالعات . یافتنی شده است فارسی دست صمغ

Abbasi  وRahimi ي ها در خصوص استفاده از بخش
هاي  محلول و غیر محلول صمغ فارسی در تولید فیلم

برخی مواد غذایی حائز  4خوراکی و پدیده خامه اي کردن
نیز ها پژوهشاین تایج ن .]12[ اهمیت خاصی را قائل بودند

و نشان  دباش مینتایج حاصل از این تحقیق  توجیه کننده
توانند ابعادمصرفی  دهد امولسیفایرهاي گیاهی می می

  .جدیدتري براي استفاده انسان داشته باشند
و   Mirhosseiniو ]18[و همکاران  Abbasiهمچنین 

                                                             
3. Pectin 
4. Cream off 
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ي گیاهی در ها استفاده وسیع از صمغ] 22[همکاران 
صنایع را مورد مطالعه قرار داده و به ابعاد ناشناخته این 
مواد در طبیعت، براي مصارف انسانی، صنعتی، غذا و 

اهمیت استفاده از  مسألهاین . ]18،22[ اند رنگ اشاره داشته
  .کند میاین ترکیبات گیاهی در این پژوهش را بیان 

آوري در  آرتمیاي غنی شده نتایج شگفت استفاده از
افزایش رشد، بازماندگی، کاهش تلفات، مقاومت در برابر 

 و کند هاي محیطی در الروها ایجاد می ها و استرس بیماري
سازي  غنیدر زمینه ها  کننده غنیعدم مصرف درصورت 

درصد  95در سطح اطمینان  دار بسیار معنیاختالف آرتمیا، 
)01/0p< (24 [گزارش شده است[. Manaffar همکاران و 

سازي  یا غنی 1ي بوستینگها این مشکل روش رفعبراي 
و  Bellنتایج مطالعات  که ]24[ اند داشته ارائهرا  آرتمیا

 باشد می مسألهید این ؤمنیز   Takeuchiو همکاران
هاي  آنالیز نتایج آزموندر پژوهش حاضر نیز  .]4،25[

 داد کهنشان  ،)ام 30روز (میدانی در مرحله پایانی 
ضریب رشد  ،طول کل رشد اعم از وزن تر،اي ه هشاخص
و  1ضریب تبدیل غذایی وضریب چاقی در تیمار  ویژه،

سازي  ي طبیعی و غنیهاکه به ترتیب با آرتمیا 2تیمار 
د را نشان دادن ياختالف معنی دارشده تغذیه شده بودند 

)05/0(p< ) 2جدول.(  
و  و همکاران Watanabeسازي با روش  هاي غنی روش

Bengtson 27،26[ شود در دنیا انجام می و همکاران[ .
موجب  آرتمیا سازي هاي غنی اهمیت استفاده از ترکیب

هاي  هاي بزرگ تحقیقاتی در جهان امولسیون شده شرکت
در این مورد  .آماده مصرف را به دنیا عرضه دارند ساز غنی
آمریکایی  –با ملیت اروپایی INVEتوان به شرکت  می

هاي  عناوین و مارك  اشاره نمود که محصوالتی تحت
 Selco ،Super Selco ،A1 Selco ،DC DHAتجاري 

Selco و Easy Selco  را در سطح وسیعی در جهان تولید
این  که نمایند میهاي گزافی تجارت      قیمت به و

                                                             
1. Boosting 

محصوالت در سطح وسیعی در صنعت آبزي پروري 
این  .گیرد میایران مورد استفاده قرار  جمله ازجهان 
هستند که بصورت امولسیون  يساز ترکیبات غنی ها محلول

امکانات سنتز و تولید آن در ایران با  .شوند میساخته 
و مورد  هدگردیانجام  تحقیقداخلی و مشابه آن در این 

مشابه و  هاي میدانی قرار گرفت که نتایج کامالً آزمون
  .را نشان دادحتی بهتر از نوع تجاري وارداتی 

  
  گیري نتیجه -5
 در فارسی به عنوان ترکیبات پایدارکننده لب و صمغعث

کردن و ایجاد استحکام فازروغن در   ریزکپسوله فرایند
و  نشان دادهدر این پژوهش  را فازآبی نتایج مثبتی

و بی  طبیعی ،هاي مناسب توانند به عنوان جایگزین می
 آنجاي انواع شیمیایی  محیط زیست به رايضرر ب

درصد از  11±2به عبارت دیگر . گیرندب قرارمورداستفاده 
ترکیب با نسبت مساوي دو امولسیفایر گیاهی ثعلب و 

درصد از  3±2تواند معادل  میفارسی،  صمغ
 80هاي شیمیایی لیستین، گلیسرول و تویین  پایدارکننده

براي ایجاد پایداري، امولسیفیه نمودن، ریز کپسوله کردن و 
این . ایجاد قوام و پایدار سازي روغن در آب استفاده شود

از نظر خصوصیات  هاي گیاهی همچنین نندهکایدارپ
 در پایدارسازيناسبی م عملکرد ،شیمیایی و فیزیکی

  .نداشتد یآبفازهاي روغن در  امولسیون
  
  و تشکر قدردانی -6

صوب سازمان ی به همین نام، ماین مقاله برگرفته از طرح
ثبت به شماره و  تحقیق، آموزش و ترویج کشاورزي

از وسیله  بدین. باشد می 12/11/93مورخه  46556
تحقیقات  کشور، موسسه مرکزتحقیقاتی آرتمیايهمکاري 

ارومیه،  تجزیه دانشگاه آزمایشگاه شیمی، ایرانعلوم شیالتی 
طبیعی جهادکشاورزي استان  مرکزتحقیقات اموردام و منابع

کیفی موادغذایی و  هاي کنترل غربی، آزمایشگاه آذربایجان
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