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  غذایی آبزیاندر جیرههمبندها نقش 
  

  1بیتا سید النگی ،1، عاطفه کارآمد1، حمیده ذکریائی*1محمدسوداگر
گروه تکثیر و پرورش آبزیان–دانشکده شیالت و محیط زیست -دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان - 1  

 

*sudagar_m@yahoo.com 
 

  1394من به: تاریخ پذیرش    1394آبان   :تاریخ دریافت
 

  چکیده
در  .اي برخـوردار اسـت  ها درآب از اهمیـت ویـژه  آن زودهنگامطی مصرف وجلوگیري از تجزیه  هاي غذاییحفظ شکل فیزیکی پلتاستحکام و 

. باشـد مـی  غـذا  به مربوط پرورش آبزیان از هزینه کلی تولید مزارع% 60است؛ زیرا حدود  داراي اهمیت بسیاريپروري پایدار کیفیت جیره آبزي
قـرار   گونه مورد پرورش، مد نظرهزینه، پایداري فیزیکی در آب و تأمین نیازهاي  بایست ابتداگام تهیه یک جیره با کیفیت باال میدر هن ،بنابراین
 طی خردگی ش میزانکاه و پلت افزایش استحکام اي که سببگونهبه .بایدافزایش می )هابایندر( همبندها از استفاده با آب در غذا پایداري. گیرند
درآب سبب از بین رفتن  هاآن تجزیه هاي غذایی،از سویی دیگر، در صورت عدم استحکام پلت .شودمی عذایینقل جیره و حمل و وريفرآ مراحل

 شدتبه ر آبها مصرف اکسیژن موجود دبا رسوب این مواد در کف استخر و متابولیسم آنو ها شده مواد تشکیل دهنده و کاهش ارزش غذایی آن
بهترین . گرددها بر تولیدات استخر فراهم میو به تبع اثرات ثانویه آنزا عوامل بیماريرشد  در این شرایط بستري مناسب جهت که یابدمی افزایش

انواع  .قابل تهیه باشد ترین کارایی بوده و به راحتیترین هزینه و بیشهمبند غذایی همبندي است که ضمن افزایش استحکام پلت تولیدي، داراي کم
هـدف از تحقیـق حاضـر، بررسـی انـواع      . باشـند می... کربوکسی متیل سلولز، نشاسته ذرت، سدیم بنتونیت، آکواکیوب و : مختلف همبندها شامل

  .باشدترین کارایی میپروري و معرفی بهترین همبند با بیشهمبندهاي مورد استفاده در صنعت آبزي

  
  .پروريآبزيتغذیه،  استحکام پلت،همبند،  :کلیدي کلمات
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  مقدمه
در آبزیان به کیفیـت مـواد اولیـه مصـرفی،وجود      غذاییکیفیت جیره

صورت متعادل و متناسب با عادات غذایی گونـه و  ترکیبات غذایی به
فرآوري جیـره   و چگونگی پارامترها .بستگی دارد آن فرآوري صحیح

، شـکل  پلت در آبثبات  پایداري و :مانند آن هاي فیزیکیبر ویژگی
جـذابیت، خـوش    :هاي شیمیایی ماننـد ویژگی وابعاد ذرات غذایی و

و حتـی عـادات غـذایی     قابلیت دسترسـی ترکیبـات غـذا    خوراکی و
میگـو   غـذایی  جیـره تحقیقات نشان داد که . تاثیر گذار استموجود 

 :سـازي عبارتنـد از  پلـت . شـود فـرآوري مـی  صـورت پلـت   وال بهممع
هاي کوچک طی یک عبور دادن اجزاي جیره از سوراخسازي و فشرده

. همـراه اسـت   فشار با به کارگیري گرما، رطوبت و که روند مکانیکی
جملـه   که از آن زیادي بوده يداراي مزایابه شکل پلت، غذایی جیره

بـا   تر وتوان به افزایش تراکم جیره در نتیجه امکان مصرف راحتمی
اجزاي با خوش خوراکی کم  ر جذابیتبهبود دتر، کم میزان آردینگی

وري براي آبزیان، کاهش موارد مصرف گزینشـی جیـره، بهبـود بهـره    
 Pearce et)مخلوط غذایی یکنواخت اشاره نموددستیابی به  وتولید 

al., 2001) . گونـه   آبزیان شناخت غذاي سازيآماده از پیشاگرچه
 باشـد و ي میضرورامري  آن احتیاجات و رفتاري و عاداتمورد نظر 

ي غذایی گونـه عادات و نیاز متناسب با را غذابایست در وهله اول می
 تغذیه هاي غذایی درپلت به مصرف توجه با .تهیه نمود مورد پرورش

 و مصــرف زمــان طــی پلــت شــکل فیزیکــی حفــظ میگــو، و مــاهی
 ايویــــژه اهمیــــت از آب در آن زودرس تجزیــــه از جلــــوگیري
 ارزش رفـتن  بـین  از سـبب  رآبد هـا پلت زیرا تجزیه ؛برخورداراست

نشینی این مواد در کـف  که تهه شد آني دهنده تشکیل مواد غذایی
 میکروبی آلودگی افزایش باعث، اترسوبها در آن متابولیسم استخر و

در ). 1381افشــارمازندران، ( گــرددمــی اســتخر در غیرمیکروبــی و
 فیزیکـی مجـاز و   اسـتحکام  داراي حداکثر باید هاپلت میگوپرورش 
 طی مـدت  درآب حل قابل موادغذایی ضایعات و خردشدگی حداقل

 پایـداري . باشـند  داشـته  تغذیه جهت فرآیند آب قرارگیري در زمان
 از يمتعـدد  انـواع . .یابـد می بهبود همبندها از استفاده با آب در غذا
بـا   همبنـد  عنـوان بـه  سـاختگی  یا شده اصالح طبیعی، هايهوردآفر

. انـد مورد ازریابی قررار گرفته توسط محققین یرات متفاوتمبزان تاث
الزم موجـود در   توانـایی  بهترین همبنـد،  انتخاب ترین عواملاز مهم
-مـی  شـده  اکسترود پلت ترکیب خصوصیات بر آن تأثیر و آن هضم

بـه بررسـی    ،)1385(فکراندیش و همکـاران  .)Golez, 1996( داشب 
در پایـداري  ) ، آمت، نوتریباینـد اکواکیوب(اي سه نوع همبندمقایسه

نتیجه گرفتند که بهتـرین پایـداري    و تههاي غذایی میگو پرداخپلت
 نوتري نهایت در و سپس آمت درجیره غذایی حاوي همبنداکواکیوب

 استحکام، )2000( و همکارانCheug چنین هم .مشاهده شد بایند
 قـرار  سیبرر مورد را گندم هايفرآورده حاوي میگو غذایی هايپلت
 گنـدم  گلـوتن بیشتر  همبندي خاصیت حاکی ازنتایج حاصل  .ندداد

 تـاثیر  دیگـر  تحقیقـی  در. بود گندم نشلسته و کامل گندم نسبت به
 هـاي پلـت  استحکام بر پخت با همراه مختلف همبندهاي از استفاده
 مورد بررسی قرار گرفت ،)Nabi )2000و Islam توسط میگو غذایی

عنوان همبنـد همـراه بـا    به برنج آرد از استفاده که داد نشان نتایج و
گندم افزایش  آرد همبند از تربیش را غذایی هايپلت استحکام پخت

بررسی چند نوع همبند طبیعـی و سـنتزي و    در این تحقیق به .داد
 جهت معرفی بهتـرین همبنـد   ها نسبت به یکدیگرمقایسه اثرات آن

  .پرداخته شد
  

  انواع همبندها
 ،ذرت نشاسـته  سـلولز،  متیـل کربوکسـی  ژالتـین،  :مانند ییهمبندها
 هـا، لیگنوسـولفات  ت،بنتونیـ  وکلسـیم  سـدیم  مرهـا، پلـی  از بسیاري
ــی ــوتن   هم ــوزان، گل ــین، کیت ــار، زن ــلولزها، آگ ــرنج،  س ــدم، آردب گن
ــدر، مــالس ــات چغن ــره در گــوار صــمغ و آلژین ــر جی ــان اکث  و ماهی
 M.N et( گیرندمی استفاده قرار مورد معمول طورهب پوستان سخت

al., 1993; Yammola and Akiyamai, 1995(چه برخی از اگر ؛
 دسـترس  در راحتی هب است ممکن، بودن پرهزینه بر این مواد عالوه

 در آلـی  مـواد  رفـت  از هدر ناشی هايآلودگی ،ازسویی دیگر .نباشند
 نامناسـب،  همبنـدهاي  دلیـل بـه  آبی هايمحیط در غذایی هايپلت
 رغم مطالعـات به .باشدمی آبزیان پرورش در عضالت اساسیاز م یکی
 جیـره،  پایداري و قوام به منظور مختلف همبندهاي روي شده انجام
 هايمحیط در درصد 20 تا 8 بین پلت مواد مغذي رفتن هدر امکان

 همبنـدهاي  انـواع  بـین  از .)Albert et al., 2003( آبی وجود دارد
 و باینـد نـوتري  نـوع همبنـد خـارجی    توان به دومی بازار در موجود

  .اکواکیوب و همبند ایرانی سنتتزي آمت اشاره کرد

  
 نوتري بایند

هـاي  این همبند با طراحی خاص خود سـبب اسـتحکام و دوام پلـت   
هـا جلـوگیري   شـویی ریزمغـذي  و آبغذایی شـده و از گسـیختگی   

شامل نشاسته و پـرویئین کمـپلکس شـده در     بایند،نوتري. نماید می
درواقع ایـن مـاده    ،باشدماي باال در مدت زمان طوالنی فرآوري مید

 به فرآوري شده چوب از آمدهستدبه لیگنوسولفونات محصول نوعی
 ایـن  .که ماهیتی چسـب ماننـد دارد   است سولفیتلینگ پاپ وسیله

طـور  باشـد و بـه  مـی  NUTRI-ADشـرکت  محصـول    همبنـد  نوع
 گیـرد اسـتفاده قـرار مـی   هاي تجاري مـورد  معمول در ساخت جیره

)Engormix, 2016(.  
  

 آکواکیوب
همبند آکواکیوب براي ایجاد سـطح بـاالیی از پایـداري و اسـتحکام     

طـور کلـی در   بـه . هاي غذایی در محیط آبی طراحی شده استپلت
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نـوع اول  . گیـرد تفاده قـرار مـی  پروري دو نـوع پلـت مـورد اسـ    آبزي
بایسـت تـا زمـان مصـرف     میباشند که هایی با چگالی پایین می  پلت

باشـند کـه داراي   هایی مـی نوع دوم پلت. پایدار و شناور باقی بمانند
. رونددلیل سنگینی درون آب فرو میوزن مخصوص باال یی بوده و به

تري جهت پایداري و استحکام نیاز مدت زمان بیشها بهاین نوع پلت
میگـو،  : وجـودات کفـزي همچـون   داشته تا قبل از این که توسـط م 

تخریـب   .و خرچنگ مورد مصرف قرار گیرنـد، از بـین نرونـد    البستر
دسـت رفـتن مـواد مغـذي آن شـده و       پلت سبب پخش شـدن و از 

ــی  هــم ــودگی محــیط آب و زمینــه رشــد و ظهــور عوامــل چنــین آل
ــه بیمــاري ــزان  زاي ثانوی  .ســازدرا فــراهم مــی BODو افــزایش می

 و طبیعـی  گـوار  صـمغ  بـا  ترکیب در سنتزي صمغ یک از اکواکیوب
 Agilمحصولی از شرکت  و ددگرمی تهیه آب بدون کلسیم سولفات

  .)AGRANCO corp, 2016( باشد انگلستان می
  

 آمت
باشد و  می یزد شهر تابان مهر افراز شرکت از محصولی همبند آمت

هاي حیوانی مخصوصا سوپ حال از پخت ماهی از هیدرولیز پروتئین
  ).1387اران، اکرمی و همک(شود تهیه می

  
  گرادسانتیدرجه 20نوع پلت در دو محیط آبی شور و شیرین در دماي میزان ماندگاري پلت غذایی همبند شده با آکواکیوب با توجه به :1 جدول

  همبند مورد استفاده  )گراددرجه سانتی 20دماي(آب شیرین  )گراددرجه سانتی 20دماي(آب شور  نوع پلت  مدت زمان ماندگاري
1  - 2  

  ساعت
  اکواکیوب  >440گرم در لیتر  >480گرم در لیتر   شناور

  اکواکیوب  500 - 480گرم در لیتر   540 - 520گرم در لیتر   کم شناور
2  - 4  

  ساعت
  اکواکیوب  560 - 540گرم در لیتر   600 - 580گرم در لیتر   آرام فرورونده

  باکواکیو  <600گرم در لیتر   <640گرم در لیتر   سریع فرورونده
  

  ي همبند آمتدهندهمواد تشکیل :2جدول                                              
  خاکستر  رطوبت  الیاف  پروتئین  مواد تشکیل دهنده

  8/17  55/9  9/0  98/71  درصد
  

  سدیم بنتونیات
واژه    Knightبار دانشـمندي بـه نـام    براي نخستین 1898در سال 
 هـاي محلـی شـیل   که ازاصطالح کار بردهبرا  bentonite)(بنتونیت 

 ,Odom( اسـت شـده  گرفتـه  مریکاآ وایومینگ ایالت در واقع بنتون
 کـه  اسـت  دارآلومینیـوم  فیلوسیلیکات یک واقع بنتونیت در. )1984
 باشددار میکلسیم یا غیرمتورم و دارسدیم یا متورم نوع دو بر عمدتا

)Guyonnet et al., 2005 .(خاصیت دلیلبه داردیمس هايبنتونیت 
 گري مورد استفادهریخته هايقالب تهیه در چسبندگی و پالستیکی

 هايقالب تهیه درچسبندگی  این خاصیت دلیلبه که ندگیرقرار می
 علت دارا بـودن به وکرده  متصل هم به را ماسه هايدانه ،گريریخته

کـه در   هنمـود  متـراکم  را آن بسیار باال فشار زیر پالستیکی خاصیت
چنین هم؛ Odom, 1984)( شودمی تهیه قالب مناسب شکل نتیجه

 نفتی و گازي هايچاه حفاري دارویی، ی،غذای صنایع در این ترکیب
 اسـتفاده  اگرچه .)Barbanti, 1997( گیردمی قرار برداريبهره مورد

 عنـوان نـدرت بـه  بـه  کشـور  پروريآبزي صنعت در بنتونیت سدیم از
 خـواص  علـت دارابـودن  بـه  از آن تـوان مـی  ،ولـی  ددار وجود همبند

 جیـره  در تهیه چسبندگی و پایداري قوام، این ماده در منحصر بفرد
تحقیقـات   ).1392عالف نویریـان و همکـاران،   ( استفاده کرد آبزیان

ـ       خاصـیت  دلیـل هاخیر ثابت کرد کـه اسـتفاده از سـدیم بنتونیـت ب

 یـک  عنـوان هب جیره لتپ درزهاي و منافذ کردن مسدود و ییزا تورم
 5 از تـر کـم  (موادمغذي پرت ترینکم با قیمت، ارزان و قوي همبند
 در کـه  پرورشـی  آبزیـان  .گیـرد می قرار پرورشی محیط در ،)درصد
 ،لـذا  ؛نمـوده  عمـل  کنـدي  به غذا دریافت در کنندمی زندگی بستر

 اهمیـت  از آبـی  هايمحیط در ترطوالنی مدتبه غذا قوام و پایداري
 کـانی  یـک  عنوانبه بنتونیت سدیم رو،از این . برخورداراست زاییبس

 افـزایش  بـر  عالوه باشد،می زیاد چسبندگی خاصیت داراي که رسی
 مغـذي  مـواد  رفـتن  هـدر  از آب، بستر در کسنانتره غذاي ماندگاري
 ).Guyonnet et al., 2005( دنمایـ مـی  جلـوگیري  نیـز  ارزشـمند 

 بدون و مغذي ماده یک در جایگاه نیتبنتو سدیم تکنولوژي عالوه، به
 سـالمت  در )FDA( دارویـی  و غـذایی  صنایع مؤسسه طرف از ضرر

بـا بررسـی    ،)1392(نویریان و همکـاران  . استشده تائید نیز مصرف
 فیـل  بـدن  ییبیوشـیمیا  ترکیبـات  و بقاء رشد، بر بنتونیت سدیم اثر

عنوان ه بهاستفاده از این ماد بیان کردند )Huso huso( ماهی جوان
نحـوه   در همبند در ترکیب غـذایی ایـن گونـه داراي اثـرات مثبـت     

  . باشدغذاگیري و افزایش راندمان غذایی می
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  آن مشتقات و نشاسته
آن  بـودن  تجدیـد  قابـل  و بـودن  توان به ارزاننشاسته می مزایاي از

 آب، در حاللیت :چونهم حال گاهی داراي معایبیاین با اشاره نمود؛
کـه سـبب    باشـد مکانیکی می خواص نبودن مطلوب و بودن دهشکنن

 .شودمی همبندهاي غذایی ساخت در مستقیم طوربه آن از استفاده
 تولیـد (ژنتیکـی  هايروش از توانمی نشاسته خواص اصالح منظوربه

 اتصـال  یـا  شده متیله نشاسته تولید( شیمیایی ،)باال-آمیلوز نشاسته
 از. کرد استفاده هاپروتئین انواع با آن کردن مخلوط یا )عرضی یافته
 یابـد  مـی  بهبود رطوبت به آن ممانعتی و مکانیکی خواص طریق این

)Arvanitoyannis and Biliaderis, 1998; Gupta and Bawa, 
 روغـن  نظیـر  گونـاگون  هـاي روغن با همراهکاربرد نشاسته  .)2003
 نتـایج  نیـز  )لنارگیـ  روغن/هنشاست( ايالیه ساختار صورتبه نارگیل

نشاســته دي آلدهیــد  .)Ukai et al., 1975( دهــدمــی مطلــوب
)DAS(  اســید بــا پلیمـري اســت کــه از واکــنش نشاســته طبیعــی 

 بر عالوه ماده این). Pfeifer et al., 1960( شودمی ایجاد پریودیک
 دهـی صـال تا اثـر  داراي ،)هاي خـوراکی پوشش( سازيلفاف قابلیت
 ,.Nayudamma et al( کـالژن  :نظیـر  اهـ پروتئین انواع بر عرضی
 ،)Weakley et al., 1961; Ernst et al., 1962( کازئین، )1961

 ذرت زئــین و) Chatterji and Arnold, 1965( گنــدم گلـوتن 
)Spence et al., 1995(  کمـی  سـمیت  اثـر  از چنـین هـم . اسـت 

 ,.Gennadios et al( پوسـتی  ،)Allen et al., 1963( خـوراکی 
ترکیب  .برخورداراست )Williams et al., 1978( نفسیت و )1997

دقیقـه در   30رود که تـا  هایی به کار مینشاسته با مخمر براي پلت
آب ماندگاري داشته و از نشاسته ذرت ژالتینه و نشاسـته کاسـوا در   

 ,.Solomon et al( روددقیقه ماندگاري به کار می 50هایی با پلت
شاسته ذرت باعث بهبود پایداري خوراك استفاده از ژالتین ن ).2011

  .شده و موجب افزایش میزان غذاگیري و در نتیجه رشد آن گردید
  

 سلولز متیلکربوکسی
از (Carboxymethyl cellulose) کربوکســـی متیـــل ســـلولز  

ــتقات ــلول مشـ ــت زسـ ــاده از  .اسـ ــن مـ ــتخالف ایـ ــدن  اسـ شـ
ــه(CH2-COOH) کربوکســی متیــل هــاي گــروه جــاي برخــی از ب
ید که در صنایع پـودر شـوینده،   آ دست میبه هیدروکسیل هاي گروه

رنگ و رزین، کاغذ و مقوا، کاشی و سرامیک، فرش و موکت، الکترود 
جوشکاري، تولید چسب و همبندهاي غذایی در خوراك دام، طیور و 

بـه کربوکسـی متیـل سـلولز بـا درصـد        .آبزیان کاربرد وسـیعی دارد 
سـلولز گـام یـک    . شـود ، سلولز گام گفته مـی 3399-39خلوص باال 

هیدروکلوئیـد بـه   . باشـد هیدروکلوئید تطبیق پـذیر همـه کـاره مـی    
شـود کـه موجـب    ها اطالق مـی گروهی از پلی ساکاریدها و پروتئین

تشـکیل ژل و   شـدگی، ضـخیم  :هاي متعددي از قبیـل ایجاد ویژگی
در نتیجـه  هـاي آبـی شـده،    در محلـول خاصیت همبنـدي  و  جاذب

 مـاده داراي خاصـیت   ایـن  .گردنـد ها مـی موجب پایداري امولسیون
کننـده،   دهنـدگی، نگهدارنـده و تثبیـت      کنندگی، غلظـت امولسیون

هـاي  نگهدارنده و جذب کننده آب، عامل حفظ شکل و ظـاهر پلـت  
توان از آن به جاي ژالتین استفاده کرد و از لحاظ غذایی بوده که می
باشد و موجب حفظ طعـم واقعـی و تـازگی    تر میاقتصادي به صرفه

تـرین   عنـوان نگهدارنـده و یکـی از ضـروري    گـردد و بـه  یخوراك مـ 
. )اسـتاندارد ملـی ایـران   ( شـود  هاي خـوراك محسـوب مـی    افزودنی

توان از کربوکسی متیل سلولز جهت محافظـت و پایـدار   عالوه، می به
 ژه پـروتئین سـبوس اسـتفاده نمـود     هاي جیره بـه وی  کردن پروتئین

)Engelhardt, 1995(.  سـلولز  با مقایسه در سلولزکربوکسی متیل 
 آن مقاومت ار بوده کهبرخورد يتربیش شفافیت و پذیري انعطاف از
 بـه  آن ممـانعتی  و فیزیکـی  قاومـت و م یافتـه  بهبـود  روغن عبور به

 کربوکسـی  متیـل  بیان شـده ااسـت   میانه حد در اکسیژن و رطوبت
 و دهـد نمـی  دسـت  به را مناسبی اختالط نشاسته با) CMC( سلولز

 نشاسـته  با MC هکدر صورتی ماند؛می باقی ریز ذره صورتبه اتذر
موجـب   را تـري کـم  دوسـتی آب و کـرده  همگـن  هايپراکنش ایجاد

رطوبت  به نشاسته ضعیف ممانعت جبران سبب موضوع این .شود می
 عـالوه، از به ؛)Arvanitoyannis and Biliaderis, 1998( دشومی

در ) همبنـدي (دهنـدگی  یت ژلدلیل خاصکربوکسی متیل سلولز به
هاي خوراکی چون ناگت میگو و فیلمهاي شیالتی همي فرآوردهتهیه

عـالف  ( شـود کمـان نیـز اسـتفاده مـی    آالي رنگینژالتین ماهی قزل
  ).1392نویریان و همکاران، 

  

  مغز درخت بلوط
چنین میوه آن بوده کـه داراي پوسـتی   -نام نوعی درخت و هم بلوط

خت بلوط یا درخت مازو که عمري طوالنی حدود در. باشد سخت می
تـر در  در ایران بـیش و ) سال دارد 2000گاهی حتی تا (سال  500

هـاي فـارس، لرسـتان،     اسـتان . دامنه رشته کوه زاگرس وجـود دارد 
کهگیلویــه و بویراحمــد، چهارمحــال و بختیــاري و ایـــالم داراي     

نظیرتـرین  بی هایی پوشیده از بلوط هستند که در نوع خود از  جنگل
تـرین  چوب این درخت از مرغوب. آیندشمار میهاي جهان به جنگل
این . باشدداراي اهمیت بسیار زیادي می هاست و ذغال آن نیز چوب

باشـد کـه ایـن     ختان میرویه این درموضوع یکی از دالیل بریدن بی
تفاوت بین میوه بلوط در ایران  .دهدها را مورد تهدید قرار می جنگل

میـوه بلـوط اروپـایی    ها بستگی دارد کـه  روپا به شکل ظاهري آنو ا
متـر و میـوه بلـوط در    سـانتی  5/2اي بـا قطرتقریبـی    شـکل کـره   هب

هاي زاگرس جنوبی ایران به اندازه تقریبی یک فشنگ اسلحه  حاشیه
هـا،   طبق اظهارات متخصصان طـب گیـاهی، تـانن    .باشند میس  -ژ

تـرین مـواد مـوثر در    ن از عمدهاسید پیروگالیک، کاتشین و کورستی
ترین گیاهان دارویی از نظر میـزان   این گیاه بوده و بلوط یکی از غنی

علـت دارا بـودن   چنـین بلـوط بـه   هـم . شود ذخیره تانن محسوب می
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اي داشـته و ایـن    العاده ترکیبات فالوونوئیدي خواص ضدالتهابی فوق
وه، ایـن گیـاه   عـال بـه . دهد تاثیر را در مخاط روده و پوست نشان می

ترشحات اضافی بافت را به خود گرفته و در عین حـال حساسـیت و   
با توجه به خواص فوق این گیاه در . دهد پذیري را کاهش می تحریک

، با توجـه بـه خـواص    این رافزون ب ؛باشدبسیار موثر می درمان اگزما
هـاي  همبندکنندگی مغز میوه بلوط از آن در ساخت و تولیـد جیـره  

، جهـت  )1387(شادنوش و همکاران . شودبزیان استفاده میغذایی آ
عنـوان یـک   به %6تا  2با میزان  امکان استفاده از آرد مغز میوه بلوط

کمـان،  آالي رنگـین ماده طبیعی همبند در جیره غذایی ماهیان قزل
هـا در آب و اثـر آن بـر خصوصـیات شـیمیایی      بررسی پایداري جیره

نتـایج حاصـل نشـان داد کـه     . گرفـت بررسی قرار الشه ماهی مورد 
گر خاصیت همبنـدي آن اسـت   میزان پایداري غذا در آب که نمایان

ترین میزان پایداري آن در بین تیمارهاي مختلف متفاوت بوده و کم
 6تـرین آن در جیـره حـاوي    در جیره فاقد آرد میـوه بلـوط و بـیش   

  .درصد آرد میوه بلوط مشاهده گردید
  

  آلژینات
دي  -β -1 ،4مرهاي که شامل پلیاسید الژینیت بوده  آلژینات نمک
ایـن مـاده از   . باشـد ال گلورونیک اسید مـی  -α- 1 ،4مانورونیک و 

کامال یکنواخت نبوده  آلژینات پودر .شودجلبک دریایی استخراج می
منـزوي و  ( هـاي کوچـک و سـفیدي ماننـد گـچ بـوده      و حاوي تکـه 

دهندگی سبانندگی و ژلآلژینات داراي خواص چ). 1385همکاران، 
عنوان همبند در جیره غذایی آبزیان مـورد اسـتفاده   که بهقوي بوده 

اي قابـل هضـم   معـده جـانوران تـک  آلژینـات بـراي    . گیـرد قرار می
چنین این ماده هم. )Humphreys and Triffitt, 1968( باشد نمی
آن در /پایین معده تخریـب نشـده و بازمانـدگی و اسـتحکام      pHدر 
چنین با هم. )Nilson and Lemon, 1942( شوده تضمین میمعد

ه و دعبور مواد غذایی از دریچه پیلوریک به روده آلژینات تجزیه نشـ 
هـاي  عنوان همبند سبب چسبندگی مدفوع شده و از پخش تیکـه به

نمایـد؛ ایـن   صورت پراکنده درون محیط آبی جلوگیري میمدغوع به
چنین ورو مواد غـذایی  شده و همامر سبب بهبود کیفیت محیط آبی 

نماید که این نتایج مویـد تحقیقـات   را از دستگاه گوارش تسهیل می
Storebakken )1985( عالوه، به .باشدمی کمانآالي رنگیندر قزل

ــت      ــذار اس ــروژن اثرگ ــیم و نیت ــم کلس ــت هض ــر قایلی ــات ب  آلژین
)Hodgkinson et al., 1967( .   ی به عبارتی دیگـر آلژینـات توانـای

 .)Haug, 1964( ستا هاي دوطرفتی را داراباندکردن یون
 

  صمغ گوار
آالي صادره هاي غذایی ماهی قزلدر جیرهطور معمول صمغ گوار به

هاي آغـازین بسـیار   خصوص در جیرهاز کشور نروژ وجود دارد که به
 ,Combs and Burrows, 1958; Solberg( باشـد سـودمند مـی  

1976; Rosenlund and Utne, 1981.(     ایـن مـاده از اندوسـپور
مشــتق شــده  (Cyamoposis tetrugonobbus)لوبیــاي  هنــدي 

صمغ گوار عالوه بر دارابودن خاصیت همبندي و چسـبانندگی  . است
 ;Thienes et al., 1957(جیـره، سـبب افـزایش رطوبـت مـدفوع      

Gohl and Gohl, 1977; Skrede, 1984(    بهبـود سـرعت عبـور ،
 ،)Harmuth-Hoene et al., 1978( اي گوارشیموادغذایی از مجر

 گرفتن بهتر پلـت، جـذب و تعـادل در ترکیـب مـواد معـدنی جیـره       
)Kratzer et al., 1967; Viola et al., 1970( زایش رشـد فـ و ا 
)Vohra and Kratzer, 1964( .هاي آبزیان شده و در در سایر گونه

  .گرددنهایت مانع آلودگی اکوسیستم آبی می
  

   آبی کدسپودر ع
طور که به) Lemna pauciscostata( با نام علمی  آبیگیاه عدسک

یک گیاه آبزي بـوده   ،شودفراوان در کشورهاي چین و کره یافت می
این گیاه بسـیار توانمنـد بـوده و    . که به علف اردك نیز مشهور است

کننـده زیسـتی   عنوان منبـع خـوبی از پـروتئین، تصـفیه    تواند به می
ه، در تغذیه حیوانات و حتی براي تولید سوخت اتـانولی  هاي آلود آب

داراي خاصـیت   ،عـالوه به ؛)1391جعفري و همکاران، ( استفاده کرد
غـذایی  عنـوان هبمنـد در جیـره   چنـین بـه  اکسیدانی بوده و همآنتی

طی آنالیز شیمیایی مشـخص  . .گرددبزیان، دام و طیور استفاده میآ
چربـی   3/6 - 40/4روتئین خـام و پ% 30گردید  که این گیاه حاوي 

 ;Ahahamad et al., 2003; Skillicorn et al., 1993( باشدمی
Culley et al., 1981( .غذایی آبی در جیرهاستفاده از پودر عدسک

سبب افزایش غذاگیري، کاهش الودگی آب، حفظ شـکل پلـت و در   
  . )Effong et al., 2009( دشومینهایت افزایش رشد 

  
  واایاه کاسنشاسته گ

 .M و M. ultissima  و Manihot esculenta وا با نام علمیاکاس
aipi   مرطـوب   خاص مناطق حاره و کهگیاهی از تیره فرفیون بوده

بـومی آمریکـاي جنـوبی کـه      و گیاهی اسـت چـوبی  کاسوا  .باشدمی
در مناطق گرمسیري   هر ساله  عنوان یک محصولطور گسترده به به

. شـود کاشته میاي آن اي نشاستهریشه غده  رايو نیمه گرمسیري ب
آرد تولیـد شـده از    .دباشـ میترین منبع کربوهیدرات عمده این گیاه

کاسـاوا سـومین منبـع بــزرگ    . شــودتاپیوکـا نامیـده مـی    آن ریشـه 
هزینه محصولی کم وسان در جهان بوده ها براي غذاي انکربوهیدرت

 کاسوا گیاه. باشدی میبراي جمعیت ساکن در مناطق مرطوب استوای
در اثـر وجـود    طعم تلـخ آن که  باشدمیشیرین  داراي دو نوع تلخ و

هـا  در بـرگ  کـه نام گلوکزید سیانوژن یا هیدروسیانیک بوده هسمی ب
 در اثر آنزیم الینامـاراز یـا لینـاز هنگـام پـاره      بیشتر از ریشه است و

 حـرارت  برش و ،ها تجزیه شده و در اثر خیساندن درآبشدن سلول
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عنوان همبند دز از نشاسته کاسوا به .یابدعمل تجزیه سم تسریع می
جهت . )Effong et al., 2009( گرددغذایی آبزیان استفاده میجیره

از برداشـت و  ، پـس   استخراج و جداسـازي نشاسـته از ریشـه گیـاه    
گیــري ریشــه، آن را خــراش داده و عملیــات تخمیــر انجــام پوســت

ــی ــرد مـ ــر داراي  .گیـ ــول تخمیـ ــیدالکتیک، % 60محصـ % 10اسـ
هـاي  گرانـول % 17رطوبـت و  % 10پوتیریک اسید، % 3اسیداستیک، 

ین، رنـگ سـفید،   دلیل قیمت پاینشاسته کاساوا به. باشدمینشاسته 
آلودگی کم، فیبـر بـاال و یکنـواختی زیـاد در صـنایع غـذایی مـورد        

  ).1392و همکاران،   داربندي( گیردر میرااستفاده ق
  

  نشاسته سیب زمینی شیرین
به وفور در کشـور   )Dioscorea rotundata(این گیاه با نام علمی 

عنـوان همبنـدهاي غـذایی    نیجریه یافت شده که از نشاسـته آن بـه  
بنـدي سـیب زمینـی شـیرین     شف خاصـیت هم ک. گردداستفاده می

 پـروري گردیـد  حول عظیمی در اقتصاد صـنعت آبـزي  سبب ایجاد ت
)Orire et al., 2010( .گیاهی است چند سالهزمینی شیرین سیب، 

 .باشد می متورماي با ریشه هاي دراز و خزنده روي زمینداراي شاخه
 بوده که ازبرگ درموجدار با دم و مخروطی ،هاي آن قلبی شکلبرگ

 این گیاههاي گل .باشدمی هاي بنفش، ارغوانی و گاهی سفیدبه رنگ
است که نـوعی   محصول اصلی زمینی آنو قسمت زیربه شکل قیف 

محتوي نشاسته م، متور زیرا این قسمت. آیدحساب میبهه کاذب دغ
 % 10زمینی شـیرین در حـدود   سیب . باشدمیو مواد غذایی شیرین 

اي طبـق تجزیـه   داشـته و  ) نشاسته سیب زمینی(ل فکو% 15قند و 
کـه عـالوه بـر قنـد و نشاسـته،       مشـخص گردیـد  عمـل آمـده   که به

ــیب ــرب    س ــواد چ ــداري م ــیرین داراي مق ــی ش ــائین،  ،زمین ایپوم
 A,B,C هـاي فیتوسـترول، کـاروتن، کلروژنیـک اسـید، و ویتـامین     

د هـاي مـور  پروري برخالف جیـره هاي غذایی در آبزيجیره .باشد می
استفاده در تغذیه دام، نیازمند مـواد و ترکیبـات مـورد نیـاز جهـت      

 باشـد  ي غذایی ماهی پرورشی مورد نظـر مـی  هااستحکام کافی پلت
)Misra et al., 2003( .     استخراج نشاسـته سـیب زمینـی شـیرین

که مدت زمان  ههاي غذاییی شدسبب ایجاد قوام و استحکام در پلت
هـاي  زایش داده و در ارتبـاط بـا پلـت   ماندگاري و شناوري پلت را اف

 leachingیا هاي غذایی و پخش ریزمغذيترین تخریب فرورونده کم
 ,Wood, 1993; Pigott and Tuker( دارد هاي آبـی در محیطرا 

1989; Pigott et al., 1982; Fagbenro and Jauncey, 1995(. 
ــژوهش   ــل از پ ــق گزارشــات حاص ــاران Orireطب ، )2010( و همک

عنوان همبند در به %5با دوز  زمینی شیرینفاده از نشاسته سیباست
و  غذایی آبزیان، سبب افزایش سختی پلت، کاهش میـزان گـرد  جیره

  .خاك حاصل از پلت و افزایش میزان ماندگاري غذا گردید
  

  

  آگار
سـلولی   يدیـواره  از اسـت کـه   سـاکاریدي پلـی  ترکیـب  نـوعی  آگار

  و Gracilariaهـاي  گونـه  صخصـو بـه  دریـایی  قرمـز  هـاي  جلبـک 
Gelidium  اســتخراج مــی شــود)Marinho-Soriano et al., 

 دارویـی،  غـذایی،  صـنایع  در ايهگسـترد  نقـش  این پلیمر ).2001
 خاصـیت  ایجـاد  در آگـار  چنینهم. کندمی بهداشتی ایفا و صنعتی
 Freile-Pelegrin and( غـذا نقـش مهمـی دارد    تثبیت و ژالتینی

Murano, 2005.( و گذشـته  در قرمز هايجلبک از ج آگاررااستخ 
 چنـدین  در و سـلولی  دیـواره  نسـت شک براي داغ آب کمک با حال

کیفیـت   ).Pereira-Pacheco et al., 2007( گیردمی انجام مرحله
 بسـتگی  آن دهنـدگی خاصـیت ژل  و آگار استخراج شده به عملکرد

-مـی  هتـري ب کیفیت داراي ژلیدیوم جلبک از استخراجی آگار. دارد
 شود می باعث گراسیالریا هايگونه انبوه رشد و وسیع جمعیت .باشد
 باشـد  دنیـا  در آگـار  اصـلی در اسـتخراج   منبـع  جلبـک  ایـن  کـه 

)McHugh, 2003( .   بـه  گراسـیالریا  از خـواص آگـار اسـتخراجی 
 يچرخـه  فیزیولـوژیکی،  گونـه، خصوصـیات   نـوع  :چـون هم عواملی
 چگونگی ،)رویشی فصل و یجغرافیای عرض( زندگی محیط زندگی،
 دارد بسـتگی  هـا آن اسـتخراج  روش و و نگهـداري،  آوريجمـع 

)Marinho-Soriano et al., 2006; Romero et al., 2008( .
 کـه  باشـند مـی  سـاکاریدها پلـی  هـا، جلبـک  سازنده جزء تریناصلی

 پیونـد  خـارجی  و داخلـی  طـور هب آب با و دوست بودهآب پلیمرهایی
 هايجلبک توسط آب نگهداري ظرفیت . کنندمی برقرار هیدروژنی

 خیساندن زمان ترینبیش. است متفاوت گونه به نوع توجه با دریایی
 بیش خیساندن . آوردمی وجودبه را آگار عملکرد ترینکم) ساعت 3(
 طبـق . شودداخل آب می  آگار از مقداريسبب حل  جلبک، حد از

 خیساندن ساعت 1 زمان هاي محققان، مدتحاصل از پژوهش نتایج
 Jimenez- Escrig( دهدنشان می را آگار عملکرد ترینبیش جلبک

and Snches-Muniz, 2000( .  
  

  گیريبحث و نتیجه
پـروري  کاربرد همبندهاي طبیعی و سنتتیک در صنعت آبزيامروزه 

با در نظر گرفتن برخـی   باشد کهگیري رو به افزایش میطور چشمبه
، اسـتفاده از همبنـدهایی بـا    همبندهاي سنتتیک از عوارض ناشی از

فاقد هر گونه اثرات منفی بـر   طور قابل اطمینانیبه طبیعی که أمنش
 Effong et( رایـج گردیـد  باشد،  شرایط فیزیولوژیک آبزيتغذیه و 

al., 2009( . طبق تحقیقاتFalayi و همکاران )در مقایسه )2000 ،
بزیـان اسـتفاده   غذایی آهبین همبندهاي سنتتتیک و طبیعی در جیر

نـوع همبنـد   شـته و  هایی با همبندهاي طبیعـی ارجعیـت دا  از جیره
در بررسـی  . مورد استفاده بستگی شدیدي به نوع گونه پرورشی دارد

 ،هاي متفاوت سخت پوستانچندین نوع همبند در رژیم غذایی گونه
افـزایش وزن و کـاهش آلـودگی     سبب همبندها که مشخص گردید
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؛ همچنـین  )Seixas Filho et al., 1997a( گردنـد میمحیط آبی 
هـاي  پلـت خـوراکی  دهندگی و خوشطعم موجباز همبندها  برخی

، )2000(و همکاران   Kovalenkoطبق گزارشات . شوندغذایی می
داراي خاصـیت  آلژینات موجـود در جیـره غـذایی الروهـاي نـورس      

  .باشدهمبندي می
یل خاصیت چسباندگی قوي دلژالتین بهمطالعات نشان داد که 

. گیـرد خود، در صنایع ساخت خوراك آبزیان مورد استفاده قرار مـی 
عنـوان همبنـد در   در برخی از منابع بـه مصـرف از ژالتـین ذرت بـه    

زالتینه  ).Glencross et al, 2005( خوراك آبزیان اشاره شده است
 اردتحت تأثیر اندازه ذرات، زمان، دما و رطوبت قرار د شدن نشاسته

)Myers  and Zein-Eldin, 1972( . شـدن نشاسـته  طی ژالتینـه، 
و قابلیـت هضـم پلـت     خواص در نتیجهاندازه ذرات کاهش یافته که 

که سبب ثبات شرایط فیزیکی و حفظ میزان شفافیت  یابدبهبود می
و از سـویی دیگـر، برتـري     )Obaldo et al., 1998( گـردد آب مـی 

گلوتن موجـود در  پروتئین ا به سبب هنشاسته گندم بر سایر نشاسته
و تهیه همیند سفت  سازياین پروتئین در طی آماده. باشدگندم می

 Ponte and( شـود مـی از این رو، سبب استحکام و پایـداري  . شده
Reed, 1982; Magnus, 1982(.  طـور کلـی بهتـرین همبنـد،     بـه

تـرین  پایـداري، کـم   اسـتحکام و  ترینهمبندي است که داراي بیش
  . ترین قیمت باشدآسیب و مناسب

  
  منابع
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 .چاپ اول -1133شماره 
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