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  های فاقد پوسته آرتمیا  اورمیانا در زمان نگهداری تغییرات  اسیدهای چرب  سیست
  

  2 و احمد غرقی1، نعمت پیکران1، رضا احمدی1لطیف اسمعیلی*

  استادیار پژوهش موسسه تحقیقات شیالت ایران2ارشد مرکزتحقیقات آرتمیای کشور،  کارشناس1
 25/9/87:  ؛ تاریخ پذیرش20/11/86:  تاریخ دریافت

  
  

  چکیده
  و EPAخصوص بهآرتمیا دارای اسیدهای چرب  .باشد های آرتمیا در جهان می ترین زیستگاه ریاچه ارومیه یکی از بزرگد

 DHAدانه  پوستان دریایی برای مقاومت در برابر امراض و تولید رنگ ها و سخت بوده که در آبزی پروری در تغذیه الرو ماهی
 در اثـر    اورمیانـا  آرتمیـا های پوسـته زدایـی شـده         نظور ارزیابی تغییرات اسیدهای چرب سیست     م این مطالعه به  . ضروری است 

گـشایی   در این مطالعه مقداری سیست آرتمیای دریاچه ارومیه که دارای درصد تخـم            . نگهداری طوالنی مدت انجام یافته است     
زدایـی و پـس از خـشک کـردن در            یی پوسـته  هـای شـیمیا    سازی، با اسـتفاده از محلـول       پایین بودند، پس از شستشو و خالص      

 ماه نگهـداری و     9مدت   بهگراد    سانتی درجه   10 الی 4زدایی شده در دمای      های پوسته  سیست. دندشبندی   های فلزی بسته   قوطی
  که تغییرات مقدار اسیدهای چرب      نشان داد  بررسی آماری نتایج  . دشگیری    فاصله زمانی اندازه   5پروفیل اسیدهای چرب آن در      

C18:1n9  ،C20:0   و C20:5n3(EPA)    05/0(دار بـوده      ماه نگهداری معنـی    9 در مدتP≤ (      و در مـورد سـایر اسـیدهای
  .)<05/0P(باشد  دار نمی چرب معنی

  
   چرب اورمیانا، اسید آرتمیا، فاقد پوستهسیست :های کلیدی هواژ
  

  1مقدمه
 مـورد    آرتمیـای  های  سیست  تن دوهزارساالنه بیش از    

 شود می  عرضه در جهان ثیر و پرورش آبزیان     کنیاز مراکز ت  
 از منابع آبی دارایآن از  بزرگیکه بخش  )2003 ،حافظیه(

تـرین   دریاچه ارومیه یکـی از بـزرگ       .دشو  مین می أآرتمیا ت 
 در   دریاچـه  از ایـن   .باشد  آرتمیا در جهان می    های زیستگاه

صید  حدود دویست تن سیست آرتمیا 1379-81 های سال
های آرتمیا    در بررسی صید سیست   . )2007 ،عیلیاسم( دش
 غربــی  توســط شــیالت آذربایجــانکــه 1374-81  ســالاز

ایی با درصـد    ه  از این دریاچه سیست    صورت گرفته است،  
                                                 

    l_smaili@yahoo.com:سئول مکاتبهم -*

  ازجهت اسـتفاده بهینـه   . شده است   صید گشایی پایین  تخم
ـ        را پوسته  ها آن ،ها  سیست  نوع این طـور   هزدایـی کـرده و ب

 ،پیکـران ( دهنـد   مـی  بزیان قـرار  تغذیه انواع آ   مورد   مستقیم
 ، پـروتئین  بـر  ذایی ایـن محـصول عـالوه      ارزش غ . )2007

 باشـد   اسـیدهای چـرب موجـود در آن مـی          ،چربی و قنـد   
EPA2 اسیدهای چرب  ).1998 ،قطره حسینی(

DHA2 و 1
3 

دانـه   ر برابر امراض و تولید رنگ     مقاومت د  بقا، ،ی رشد برا
 ری اسـت  پوسـتان دریـایی ضـرو      ها و سخت   در الروماهی 

ــور( ــصرف ).1998 جعفر،پ ــر م ــدگان،  از نظ ــادیر  کنن مق

                                                 
1- Eicosa Pentaenoic Acid  
2- Docosa Hexaenoic Acid  

گزارش کوتاه علمی
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زدایـی شـده     اسیدهای چـرب موجـود در سیـست پوسـته         
ل مدت نگهداری   طو در هاتغییرات آن  ماندگاری و  و آرتمیا

 آن  بهـای شاخص مهمی برای تعیـین      تواند   می مهم بوده و  
در این مقالـه تغییـرات اسـیدهای چـرب          . محسوب گردد 

ی دریاچـه    خـشک آرتمیـا    ایـی شـده   زد های پوسته  سیست
 ماه  9 در مدت  باشند گشایی می  یت تخم قابلکه فاقد   ارومیه  

  .شدبررسی  نگهداری
  

  ها مواد و روش
آوری شـده از دریاچـه        آرتمیای جمـع    دسته سیست  5

الونـز و   روش    طبق سازی ارومیه پس از شستشو و خالص     
  و  شـدند  گـشایی  تخـم  عیین درصـد  ت) 1996( سارجلوس
کمتـری بودنـد     گشایی رصد تخم  د  دارای ی که دسته سیست 

های انتخاب   سیست. دش برای مطالعه انتخاب     ) درصد 36(
زدایـی در    پوسـته عملیـات    جـام زمـان ان  شده تا فرارسیدن    

زدایـی   پوسـته و گراد نگهـداری  درجه سانتی 10 الی4دمای 
 الونز و سارجلوس   شده توسط    ارایهها طبق روش     سیست

 14 روش از هیپوکلریت سـدیم  در این. انجام شد )1996(
هــوادهی آب در تیوســولفات ســدیم و  ،NaOH درصــد،

ــل زوک ــد 400 1داخ ــتفاده ش ــری اس ــردن   خــشک. لیت ک
 اطـاق  :کن انجام شـد     نوع خشک  2 از   ها با استفاده   سیست
 کـن  دستگاه خشک   و متر 4× 2/2 ×5/3  به ابعاد  کن خشک

کـردن   روش خـشک    به ،کن  خشک در اطاق  .2با بستر سیال  
مـدت چهـار سـاعت در         به ها ای رطوبت اولیه سیست    یهال

س با استفاده از     سپ وگرفته  گراد قرار   درجه سانتی  60دمای  
یـک  مـدت    به ،F.B.D توسط دستگاه کردن   روش خشک 

گیری نهـایی    رطوبتگراد   سانتی درجه   60 دمایساعت در   
الونــز و ( مانــده رطوبــت بــاقیکــه  طــوری ه بــشــدانجــام 

 5زدایی شده حدود     های پوسته   سیست )1996 سارجلوس،
هـای    سیـست  ،بندی با استفاده از دستگاه درب    .  شد درصد
و  دار  فلزی لعـاب   های قوطی  در ،زدایی خشک شده   پوسته

در  بنـدی و    بـسته  ءبدون اسـتفاده از دسـتگاه ایجـاد خـال         
 .گـراد نگهـداری شـدند      سانتی 10  الی 4سردخانه با دمای    

                                                 
1-Conshape  
2- Fluidized Bed Dryer (FBD)  

 تعیـین درصـد     یاهـ   های الزم جهت انجام آزمـایش      نمونه
شـرح زیـر      بـه  سیدهای چرب در مقاطع زمـانی مختلـف       ا

 ،مرطـوب زدایـی شـده       پوسته های سیست :برداشت گردید 
 بنـدی،   خشک شده قبـل از بـسته       داییز های پوسته  سیست
بنـدی در     بسته  بعد از  زدایی خشک شده   های پوسته  سیست

ــانی   ــاطع زم ــداری مق ــه3نگه ــه و6 ، ماه ــه 9  ماه  .ماه
 تعیین درصد اسیدهای چـرب  بـا اسـتفاده از         یاه  آزمایش

دستگاه  .انجام شد  3 گازی گیری کروماتوگرافی  روش اندازه 
ــدل  ــازی م ــاتوگراف گ ــاخت Agilent-6890 کروم  س

ــانی ــا، Agilentکمپ ــه   آمریک ــز ب ــق مجه دریچــه تزری
ــی     ــه اس ــژه تجزی ــاپیالری وی ــتون ک ــاپیالری، س های دک

 تـر،  م30طـول   با ماهیت قطبی بـه (  Omegawaxچرب
 ضخامت متر و پوشش فاز ساکن به  میلی32/0 داخلی قطر

. باشـد   مـی  4ای هیـونش شـعل   ساز  رآشکا  و ) میکرون 25/0
ــردازش داده ــرم   پ ــتفاده از ن ــا اس ــتگاه ب ــای دس ــزار ه  اف

Chemstation  2001نیا،  ملک شهبازی و (انجام شد.(  
  

   و بحثایجنت
ــدازه ــایج ان هــای  گیــری اســیدهای چــرب سیــست نت

درصد اسیدهای چـرب     دهد که   نشان می  یی شده زدا پوسته
C14:0 و  C16:1n7 از حالـت   های فاقد پوسـته      سیست

رونـد    دارای در اثـر نگهـداری     مرطوب تا حالت خـشک،    
 مقـدار    و  بیشتر است  C16:1n7 که در مورد     بودهکاهشی  

 حـد  در تقریبـاً  های مختلف نگهداری   در زمان این تغییرات   
 درصـد اسـیدهای چـرب      ، همچنـین  مانده است  ثابتی باقی 

C15:0 و C16:0 درصـد اسـیدهای    .روند افزایشی دارد
  تقریبـاً  ماهـه   6 در طول مـدت نگهـداری      C18:0چرب  

 کـاهش   ماهه شـدیداً    9 مدت نگهداری  ثابت بوده ولی در   
 در اثـر    C18:1n9درصـد اسـیدهای چـرب        .یافته است 

 کاهش یافته اسـت کـه در اثـر           درصد 25نگهداری حدود   
 .باشـد   مـی   درصـد  40 ماهه این کاهش حدود     9ی  نگهدار

مقـدار   ماهه نگهداری به    6 و   3 در   C18:1n7اسید چرب   

                                                 
3- Gas Chromatography (GC) 
4- Flame Ionization Detector (FID)  
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اسـید   .ده نـشد  خوانها   و در بقیه زمان     درصد مشاهده  4/1
  6 و   3 هـای نگهـداری     مـدت زمـان     در C18:2n6چرب  

 15 کــاهش  نیــز مــاه9 درصــدی و در 10ماهــه افــزایش 
 کـاهش  نیـز    C18:3n3درصد اسید چرب     .درصدی دارد 

 ماه اثری از آن دیـده  6که در مدت     طوری هشدیدی داشته ب  
در اثر نگهـداری  نیز  C20:0 درصد اسید چرب .شود نمی
 C20:1n9 اسید چرب  و برابر افزایش یافته است12-11

مقـدار   بـه C20:2n6  اسـید چـرب  .  شدیدی داردکاهش
ــدود ــوده و 26/0 ح ــد ب ــربدرص ــید چ  C20:4n6  اس
. باشد ماهه می  6 و 3ر مدت نگهداری   د درصد 77/0حدود

و نیـز در حـد انـدک      C20:3n3 درصد اسیدهای چـرب   
 نیز کمتـر و    EPAمقدار   . شدت تغییرات زیاد است    دارای
 تقلیـل  نـصف حدود    تغییرات آن به    ماه نگهداری  6 بعد از 

 مـشاهده EPA   مـاه نگهـداری  9 و در مـدت  یافته اسـت 
  C22:0 و C22:1n9 درصد اسیدهای چـرب . شود نمی

  چـرب   اسـیدهای  درصـد   و خوانـده نـشد    توسط دستگاه 
DHA بالفاصـله پـس از     کـه  طـوری  هباشد ب   می پایین نیز  

 84/2 زدایی شده مقدار آن    های پوسته  خشک کردن سیست  
 .باشـد   مـی   درصـد  02/0ماه پس از نگهـداری       3درصد و   

طرفـه   آنـالیز واریـانس یـک   ازهـا بـا اسـتفاده     بررسـی داده 
(ANOVA)  تغییرات مقـدار اسـیدهای      دهد که   نشان می 

 در C20:0 و C20:5n3(EPA), C18:1n9 چـــرب
و در مورد  ) ≥05/0P(بوده دار    ماه نگهداری معنی   9 مدت

 طبـق ). <05/0P( باشد دار نمی  سایر اسیدهای چرب معنی   
آرتمیـا اغلـب ارزش      ،سایرینتوسط  تحقیقات انجام یافته    

نـدارد چـرا کـه      غذایی کافی برای الروهای آبزیان دریایی       
مقـدار   و EPA ازحاوی میزان کمی    که    دلیل این   به عموماً

  اسـت  DHA فاقـد    یـا کـالً     بـوده و   DHA بسیار جزئی 
 ایـن  نتـایج که در مقایـسه بـا        )1996 سارجلوس،و   الون(

تمیـای  رد آر تـوان گفـت ایـن موضـوع در مـو           تحقیق مـی  

خـی از   بر کمبـود  .باشـد   مـی  درسـت   نیـز  دریاچه ارومیـه  
زیان دریایی    های آب  گونهرب در جیره غذایی     اسیدهای چ 

متعلق مصرف آرتمیای   . کند می مشکالتی را در رشد ایجاد    
ش الرو آبزیـان دریـایی   به برزیل نتایج موفقی را در پـرور     

تری را حاصل   تا نتایج ضعیف   به یو   متعلق ولی گونه داشته،  
گزارشی از بررسـی    ). 1987الگرو همکاران،   (نموده است   

زدایـی    پوسـته  هـای  قدار اسیدهای چرب سیست   تغییرات م 
مـا مقـادیر    ک در اثر مرور زمان در دست نیست ا        خش شده

ــرب  ــیدهای چـ  ، C14:0، C14:1n5،C15:0اسـ

C14:1n5  و  C15:1n5زدایـی   پوسـته  هـای   سیستدر
درصـد اعـالم شـده       2/0 و   2/0 ،3/1،  4/1ترتیـب    شده به 
فـاوت  دسـت آمـده در ایـن پـروژه مت     هکه با مقادیر ب  است
بـا توجـه بـه      . )1997 سـارجلوس و همکـاران،    ( باشد می

تغذیه آبزیـان    در DHAو   EPAاهمیت اسیدهای چرب    
 در هر دو آزمـایش تقریبـاً       DHA توان گفت که مقدار    می

 8/0در ایـن پـروژه       EPA کـه مقـدار    صفر بود، در حـالی    
 6/0ســارجلوس و همکــاران  یاهــ آزمــایش درصــد و در

 اسـید   .باشـند  هم می  ر نزدیک به  که مقادی  بوده است    درصد
اشـباع بـرای    عنوان اسید چـرب غیر     هب (n-3)20:5 چرب

ــان و  ــای ماهی ــخت الروه ــید    س ــایی و اس ــتان دری پوس
  دریـایی  نیز برای الروهای انواع آبزیـان  (n-3):18چرب

سـازی   های آرتمیای غنی   سازی ناپلی  غنی  است و  ضروری
ــید  ــا اس ــده ب ــرب ش ــایج    و(n-3)20:5 چ ــصول نت ح

عنــوان عامــل اصــلی بــروز  هبــ نقــش آن را آمیــز   فقیــتمو
مــشکالت رشــد بــرای الرو آبزیــان دریــایی را بــه اثبــات 

ـ  لـذا    ).1987 همکـاران،  و الگـر ( رسانده اسـت    منظـور  هب
زدایی شده   های پوسته  سیست موجود در   EPAاستفاده از   

 ها بالفاصـله پـس از      الزم است این سیست   اورمیانا   آرتمیا
  .دنزدایی به مصرف برس تهانجام عمل پوس
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Abstract1 
Urmia Lake is one of the largest habitats of artemia which is located at Northwest of Iran. The 

larvae of artemia contain different fatty acids as well as EPA &DHA which are essential for feeding of 
fishes and crustacean larvae. These fatty acids are useful against disease and pigments production. The 
aim of present study was to investigate the quantitive variation of fatty acids of decapsulated cysts 
artemia in Urmia Lake which stored for nine months after production. For this study some low- 
hatching Artemia urmiana cysts were selected, purified, then decapsulated by chemical materials. 
They packed in cans after drying. These cysts stored at +4 to +10 ºC for nine months and their fatty 
acid profiles were analyzed during five intervals. Analysis of data showed significant outcome 
(P≤0.05) for C18:1n9, C20:0 and C20:5n3 (EPA) and non-significant for the rest of fatty acids 
(P>0.05). 
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