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 های مورد استفاده در آبزی پروریمعرفی روش های مختلف استحصال فایتوبیوتیک

 1، مریم حسنی مقدم1افشین امیری سندسی، 2 زهرا صادقی، 1رودابه روفچایی

 ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان كشور، شیالتی علوم تحقیقات موسسه ، داخلی آبهای پروری آبزی پژوهشکده1

 ایران بندرانزلی، كشاورزی،
 پژوهشکده گیاهان و مواد داروئی، دانشگاه شهید بهشتی، گروه فیتوشیمی، تهران، ایران 2

 

 چکیده

 ایجامد، خشک و  بصورت آیند و بدست می اهانیگ وهیم ایغده  شه،یر از برگ،ها، مشتقات گیاهی هستندكه بیوتیکفایتو    

گیرند. این مشتقات ورد استفاده در پرورش دام و طیور قرار میجهت بهبود تغذیه م (اسانسی ی)روغن ها اسانسبه عنوان 

تحریک مصرف خوراک، افزایش رشد، افزایش ترشحات داخلی لوله  مانند؛ دارند، در آبزی پروری كاربرد گسترده ای گیاهی

تی شیمیائی همچون؛ های مواد فعال زیسمواد موثره موجود ازگروه گوارش، افزایش ایمنی، فعالیت ضد كوكسیدیوزی و انگلی.

های مختلفی مورد بهره ها هستند. جهت استحصال این مواد موثره روشساكاریدها و پلیها، ترپنها، فالونوئید ها، فنلآلکالوئید

های گیرد. انتخاب این روش ها حسب گونه گیاهی، نوع حالل، استفاده یا عدم استفاده از حرارت، تکنیکبرداری قرار می

های ها در آبزی پروری به معرفی تکنیکطلب می كند كه در این مقاله ضمن مروری بر كاربرد فایتوبیوتیکمختلفی را 

های مدرن بدلیل كاهش مصرف مواد ها حاكی از آنست كه روششود. بررسیكالسیک و مدرن در این راستا پرداخته می

زمان، كارایی و كیفیت بهتر ماده موثره استخراجی،  شیمیایی آلی و سنتزی و توجه به ایمنی محیط زیست، صرفه جوئی در

گیری از این مواد موثره ارزشمند زیستی جهت رسیدن به آبزی پروری مورد توجه محققین قرار دارد. با توجه به الزام بهره

 ها راه گشاست.پایدار، آشنایی با این تکنیک

 

 ثانویه، تركیبات فعال زیستی، ماده موثرهآبزی پروری، فایتوبیوتیک، عصاره، متابولیت  کلمات کلیدی:
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 مقدمه
 یهااستفاده از مکانی پروریدو هدف عمده در بخش آبز 

در واحد  دیتول شیافزا زیو ن یانآبزپرورش  لیپتانس یدارا

پرورش  یهانهیباشد. كاهش هز یم (ییكارا شی)افزا سطح

ان یمقاومت آبز شیافزا یی،غذا یهارهیبهبود ج قیاز طر

از  ،هایماریپرورش و ب یزااسترس طیدر برابر شرا یرشپرو

 یکی باشد. یم آبزیان دیتول ییموارد مهم در باال بردن كارا

رشد  همواره در كنار پروریآبزی صنعت از مشکالتی كه

ها است كه  شیوع بیماری ،روبرو بودهآن قابل توجه خود با 

از كشورهای  ریگسترش اقتصادی این بخش را در بسیا

 (.FAO1, 2015) جهان تحت تأثیر قرار داده است

رشد  تیو وضع یسالمت نیبه تعادل ب داریپا یپرور یآبز

 یو آنت یدرمان یمیدارد. استفاده از ش یبستگ یماه

خطر ابتال به  ی،ماه یها یماریمبارزه با ب یها برا کیوتیب

 یم جادیرا ا ستیز طیمح یو آلودگ مقاوم یپاتوژن ها

یان، تخصصی وگران ماه یبرا یتجار یهاكند. واكسن

مطالعات بسیاری (. از این رو Cabello, 2006) بهاست

 2(NGPs)مواد طبیعی محرک رشد در زمینه كاربرد
جهت ارتقاءایمنی و رشد در آبزی پروری انجام گرفته 

از جمله این مواد طبیعی (. Francis et al., 2005)است 

ها، سین ، پر بیوتیکهاپروبیوتیکتوان به؛ محرک رشد می

غیر قابل تضمین  ها و فایتویوتیک ها اشاره كرد.بیوتیک

مانی پروبیوتیک اضافه شده در دستگاه گوارش،  بودن زنده

الزام رقابت پروبیوتیک معرفی شده با میکروبیوتای موجود 

طوالنی  پایداری همچنیندر روده، توانایی تشکیل كلنی، 

د كه محققین سبب ش های تشکیل شده مدت كلنی

های جدیدتری در این ها ایدهدركنار بررسی پروبیوتیک

 رقابلیغ ییاجزاء غذاها )باب اعم از بکارگیری پربیوتیک

 ایمفید روده یهایباكترسبب افزایش رشد هضم كه 

ها و ها )تركیب پروبیوتیکبیوتیکشوند( و سینمی 

اد كه ها( ارائه كنند.گروهی از مطالعات نشان دپربیوتیک

ها  بر روی آبزیان رابطه دركاربرد این دسته از محرک

                                                            
Food and Agriculture Organization 1 

Natural growth promoters
 2

 

بار مشاهده گذاری مثبت و اثرات زیاننزدیکی بین حد اثر

شده است و در این خصوص نمی توان اظهار نظری قطعی 

تحقیقات دراین زمینه  (2010et al Ringø ,.)داشت 

 همچنان ادامه دارد.

 
 فایتویوتیک ها:

به  bioticو  phyto ز دو كلمه یونانیا phytobioticواژه  

 3حیات گیاهان"معنی
یوتیک ها  ب. فایتوگرفته شده است "

گروهی از تركیبات فیتوشیمیائی هستند كه به آنها 

متابولیت ثانویه، مواد فعال زیستی  و ماده موثره نیز گفته 

از برگ، ریشه، غده یا میوه گیاهان دارویی و یا  می شود و 

این تركیبات جزء مواد طبیعی . دگیرنمیء ای منشاادویه

بیشتر آنها اغلب به صورت ( هستند. NGPمحرک رشد)

ای از  ، علیه طیف گستردهاند ، ارزاناند محلی در دسترس

ی آسانی پذیر  ، زیست تخریبكنند ها عمل می پاتوژن

امکان استفاده از میزان این مواد در غلظت باال  داشته و

 (. Xie et al., 2008; Yin et al., 2006)وجود دارد

پوستی  هایها برانگلمطالعات حاكی از تاثیر این محرک

ها وگاها بهبود رشد همراه با آبزیان، سیستم ایمنی آن

 ,.Reverter et al) افزایش عملکرد سیستم ایمنی است

- ها  دامنهمحرک (.این1331روفچایی و همکاران، ؛ 2014

را دارا بوده و فعالیت ی گسترده ای از مواد فعال زیست

تحریک مصرف خوراک، افزایش  مانند؛  ایگسترده

یت ضد ترشحات داخلی لوله گوارش، افزایش ایمنی، فعال

 دارند میکروبی بر اساس درصد خلوصشان

 (Sethiya, 2016). ها بر ایمنی، توانایی تاثیر فایتوبیوتیک

ات رشد و كنترل عوامل انگلی آبزیان بخاطر وجود تركیب

شیمیایی موجود در آنهاست. گروه اصلی این مواد عبارتند 

، ترپنوئیدها، استروئیدها ها، آلکالوئیدها، فالونوئیدها، فنلاز

هاكه اسانسی، پلی ساركاریدها و ساپونینهای  روغن

 است در محصوالت گیاهی طبیعی اثبات شده وجودشان

 (Harikrishnan et al., 2011). 
 

                                                            
3
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 ه: متابولیت های ثانوی

های ثانویه گیاهی، تركیباتی آلی هستند كه متابولیت

مستقیما در رشد، نمو یا تولید مثل گیاه دخیل نیستند. 

این تركیبات از متابولیت های اولیه )اسیدهای آمینه، 

گیرند و دارای ساختار چربی، كربوهیدرات( منشاء می

شیمیایی پیچیده تری نسبت به   متابولیت های اولیه بوده 

ها )مورفین، برای حیات گیاه ضروری نیستند. آلکالوئید و

كدئین، آتروپین(، ترپنوئیدها، فالونوئیدها، رنگدانه ها و 

                  تانین ها از جمله مهم ترین این تركیبات هستند

( Siddiqui et al.,2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Germano, 2016: متابولیت های اولیه و ثانویه ) 1شکل 

سلولهای گیاهی مقادیر متنوعی از این فراورده ها را تولید 

می كنند. بسیاری از این تركیبات سمی هستند و اغلب در 

های خاص یا واكوئول ها ذخیره می شوند. این نوع وزیکول

ذخیره سازی از یک طرف نوعی سمیت زدایی برای گیاه 

است و از طرف دیگر نوعی مخزن ذخیره برای موادی نظیر 

های غنی از نیتروژن است. اگر چه متابولیت های مولکول

ثانویه گیاهی بسیار رایج هستند، اما هر گیاهی قادر به 

تولید همه نوع تركیب ثانویه ای نیست و برخی تركیبات 

نیز تنها منحصر و محدود به گونه خاصی هستند و تجمع 

های مختلف ها بر حسب نوع گیاه در انداماین متابولیت

 است. هیگیا

: نمونه هایی از تاثیر فایتویوتیک ها بر کنترل انگل پوستی1جدول

  

نام  نام علمی گیاه

 فارسی

نوع استخراج  آبزی مورد استفاده

 گیاهی
  نوع استفاده

 انگل
 رفرنس

Artemisia annua گندواش 
Heterobranchus 

longifilis اتانلی 
 ,Ekanem and Brisibe مونوژن حمام

2010 

Artemisia argyi درمنه 
Carassius auratus 

روسیلوژیداكت حمام آبی -اتانلی    Huang et al., 2013 

Asparagopsis 

taxiformis مارچوبه 
Lates calcarifer 

 آبی
 مونوژن حمام

Hutson et al., 2012 

Cinnamomum cassia دارچین Carassius auratus  روسیلوژیداكت حمام آبی -متانلی  Ji et al., 2012 
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اهمیت متابولیت های ثانویه برای گیاهان از ماهیتی  

اكولوژیک برخوردار است و این تركیبات نیز دارای 

كاركردهای متنوعی اند كه از آن جمله می توان به 

ها و عوامل بیماریزا، عملکرد دفاعی در برابر صیادان، انگل

ء به قارچ )سموم گیاهی( در هنگام ابتال هاکسینلافیتو

جهت جلوگیری از گسترش میسلیوم قارچ در گیاه، رقابت 

ای، یا تسهیل فرآیندهای تولید و ایجاد های بین گونه

 ها اشاره كردارتباط با گرده افشان

(Taiz and zeiger, 2013). توانایی  ،تركیبات گیاهی

های  آوری رادیکال های اكسیژن و جمع مهار تولید آنیون

موثره محرک  و از این رو به عنوان موادداشته آزاد را 

 . (Citarasu, 2010) ایمنی درآبزیان مورد بررسی هستند
 

 فراورده های گیاهی که حاوی مواد موثره هستند:

ها تركیبات معطری هستند كه در برخی  اسانساسانس : 

گیاهان دارویی وجود دارند و به عنوان یکی از مواد موثره 

مانی و كاربردی فراوانی به آن خواص در گیاه موردنظر،

اسانس ممکن است بطور مستقیم توسط . اند بخشیده

تجزیه مواد رزینی سلول ها یا  از طریقپروتوپالسم گیاه 

ساختمان شیمیایی . زیدها حاصل می شودوهیدرولیز گلوك

ن یها، كتفنول الکل ها، آلدئید ها، اسانس ها شامل استرها،

 .ها می باشدها و ترپن

شکل مورد استفاده قرار  چندكه به  : روش تقطیر لف(ا

  می گیرد

با آب و   همزمان تقطیر، تقطیر با آب و بخار ،تقطیر با آب

سطح تماس آب با  افزایشهدف از تقطیر . یک حالل آلی

 .اسـانس است خروجمواد مؤثره گیاه و در نهایت 

بعضی از اسانس ها : ب( روش خراش ، فشار و تیغ زدن

حرارت می بینند تجزیه می شوند كه برای  زمانی كه

استخراج آن ها باید از روش خراش دادن ، فشار و تیغ 

زدن استفاده شود . این روش شامل دو نوع روش اسفنجی 

و روش تیغ زدن و سوراخ كردن اندام مورد نظر می باشد. 

 بطور كلی این روش برای گونه های گیاهی انتخاب 

 .ی دارندمی شود كه اندام های گوشت

 

به نوع اســــــانس  با توجه :ج(روش استخراج با حالل

از دو نوع حالل فــرار و حالل غیر فـرار استفاده می شود. 

اگر گیاه دارای اسانسی باشد كه با حالل تركیب می گردد، 

جداسازی آن سخت بوده و برای سهولت از حــالل 

 . هـــای فـــرار استفاده می شود

استفاده از آنزیم های هیدرولیز د(استخراج با 

این روش برای گروهی از اسانس ها  ماعمو :کننده

 .لوكزیدی دارند منشاءگاستفاده می شود كه 

در  :ه( استخراج اسانس به روش دی اکسید کربن

ترپنی دارند از این  ءبیشتر اســـانس هایی كه منشـــا

 لیتبد باال فشار تحت گاز نیا روش استفــــاده می شود

 را اهیگ در موجود کیآرومات مواد و شده یقطب ریغ عیما به

 چراكه كندیم حل خود در بیتخر و رییتغ هرگونه بدون

 یبرا كه بوده گرادیسانت درجه 31 تنها آن یبحران یدما

 از. است آل دهیا ،دما به حساس یهااسانس استخراج

 باتیترك ندارد، حضور هوا ستمیس در چون گرید طرف

                      . رندیگ ینم قرار ونیداسیاكس خطر رد یعیطب

 .(1331زاده، ) قازجهانیان و جعفری

های  عرق گیاهی مخلوطی از آب و مولکول :عرق گیاهی

باعث معطر شدن آب می كه  استاسانس شناور در آن 

در آبزی پروری كمتراستفاده  یاهیگ فرآورده نیا از شود.

 شود. می

های گیاهی با که مواد موجود در سلولدر صورتیعصاره:

های آلی های مختلف از جمله آب یا حاللاستفاده از حالل

از گیاهان استخراج شوند به این محصول عصاره گفته می 

هایی چون اتانل و متانل شود. در صورتیکه عصاره با حالل

استخراج شود با توجه به قطبیت های آنها حاوی كلیه 

ه بوده و به عصاره بدست آمده عصاره مواد موجود در گیا

های دیگر حالل گویند. در صورتیکه عصاره گیری باتام می

انجام شود ممکن است بعضی از مواد موجود در گیاه خارج 

گردد. اكثر فرآورده های گیاهی امروز با آب و اتانول از 

 (.Mandal et al., 2007) شونداستخراج می گیاهان
 

اده در عصاره و اسانس گیری های مورد استفحالل

حالل، مواد موثره گیاهی را از پودر خشک شده گیاهان  : 
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كند. افزودن آب به حالل جدا نموده و در خود حل می

ممکن است به افزایش بازده با افزایش قطبیت جهت جذب 

همانطور كه در  تركیبات فعال زیستی قطبی كمک كند.

اتانل، آب جزء استون، متانل، گردآوری شده،  2جدول 

های قطبی هستندكه تركیبات فنلی چون حالل

شوند. می ها حلفالونوئیدها و اسیدهای پلی فنلی درآن

كلروفرم، اتیل استات و دی كلرومتان با  قطبیت متوسط 

ها، فالونوئید ها و ساپونین هائی كه گروهی از فنل

تولوئن، بنزن،  ند.گلیکوزیله هستند، را جدا می كن

ی غیر قطبی طبقه هایدكربن و هگزان  جزء حاللتتراكلر

شوند و برای استخراج اسیدهای چرب، روغن بندی می

 ,.Mandal et al)روند استرولی بکار می وتركیبات

2015.) 

 

 

 های پرکاربرد درعصاره گیریحاللقطبیت : نقطه جوش و 2جدول 

 

 

 کاربرد فایتوبیوتیک ها در آبزی پروری:

دهد مدت زمان نشان می 3و 1رسی جداولهمانطور كه بر

مصرف فایتوبیوتیک، نوع حالل بکار برده شده و نحوه 

مصرف) تغذیه، تزریق، حمام( در آبزیان مورد بررسی 

حسب گونه مورد پرورش و هدف كاربردی متفاوت است. 

ها جهت كنترل عوامل انگلی بیشتر مصرف فایتوبیوتیک

جهت رسیدن به باشد و حالل مصرفی بصورت حمام می

ماده فعال زیستی موثره در راستای كنترل عوامل انگلی 

ها نشان داده است كه حمام عصاره متفاوت است. بررسی

اتانلی گیاه گندواش و عصاره آبی مارچوبه جهت كنترل 

ترتیب در نرمتن هتروبرانکوس و ماهی مونوژن در آبزیان به

متانلی گیاه باس دریایی موفقیت آمیز بوده و حمام عصاره 

و دارچین بطور معنی داری داكتیلوژیروس را در  درمنه

همانطور كه  1كاراس كنترل كرده است جدول ماهی

مشاهده می شود ماهیانی چون سی باس، قزل  3درجدول

ای پودر سیر در غذا در طول تیالپیا تحت مصرف تغذیه آال،

 بازه های زمانی مختلف منجر به بهبود فاكتورهای ایمنی و

رشد شدند. استفاده از عصاره زنجبیل این تاثیر را در ماهی 

قزل آال تحت استفاده تغذیه ای از عصاره آبی و در مورد 

سی باس بصورت مصرف پودر داشته است. تاثیر عصاره 

گیاه ریحان بر بهبود فاكتورهای رشد و ایمنی در كپور 

معمولی بصورت تزریق عصاره متانلی بوده است. در بررسی 

خالص سازی عصاره های مورد بررسی نشان تر، ای دقیقه

داده كه تركیبات فعال زیستی  چون آنتراكوئینون، 

تیمول)فالونوئید(، آلیسین، ساپونین، سینئول، سینا 

حسب 1شکل كامفور، كوركومین آلدئید، آزادراكتین،

فایتوبیوتیک مورد استفاده، موجب افزایش فاكتورهای 

بزی مصرف كننده شده است در آ ایمنی و بعضا رشد

. (Reverter et al., 2014؛  1331 )روفچائی و همکاران،
استفاده یا عدم استفاده از حرارت، نوع حالل و نحوه 

استفاده از این عصاره )تغذیه، تزریق، حمام( و زمان و 

مدت استفاده در چرخه زیستی آبزی بسیار حائز اهمیت  

ر فرآیند استخراج ترین فاكتورهای موثر بمعمولی است.

مواد بستگی تام به انتخاب بخش گیاه )ریشه، ساقه، برگ، 

 گل(، زمان و فصل برداشت گیاه، تکنیک استحصال عصاره

 (.2009et al Hernandez ,.)نوع حالل انتخابی دارد و
 

بررسی روش های استخراج و شناسایی ترکیبات 

 فعال زیستی در میوه ها و گیاهان دارویی: 

كه كیفیت یک عصاره و اثر بخشی آن بر بهبود یاز آنجائ

 كیفیت پرورش دام و آبزی به انتخاب یک روش بهینه

انتخاب ( Sasidharan, 2012)استخراج بستگی دارد 
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روش مناسب در این راستا بسیار كلیدی است از اینرو 

تركیبات فعال  های استخراج مروری داریم بر روش 

 شوند:ستخراج میبه دو روش ا كه بطور كل زیستی

  و سنتی کالسیک روش های الف: 

پرکوالسیون و  سوکسله، توسط تخراجاس

 ماسیراسیون

روش های عصاره گیری سنتی با كمک و بدون دخالت 

حرارت انجام پذیر است. ابتدا گیاه را خشک نموده )در 

فور، دمای اتاق، سایه( تا رطوبت آن گرفته شود حتی 

 درجه انجام 04مای زیر االمکان این خشک شدن در د

شود تا مواد موثره آسیب كمتری ببیند سپس با آسیاب می

 پودر می كنیم تا سطح تماس حالل و گیاه بیشتر شود

 (.1331)صمصام شریعت، 

 کمک سوکسله ) با دخالت حرارت(: استخراج به

دستگاه سوكسله از چهار قسمت : منبع گرمایی، بالن 

ل شده. پودر خشک گیاه را دستگاه، سوكسله و مبرد تشکی

تا بصورت  ندریزدر یک بشر ریخته و روی آن حالل می

آید سپس خمیر برآمده )تورژسانس پیدا كرده( را خمیردر

 در ظرف مخصوص كه اصوال از جنس كاغذ است قرار 

و سوكسله را بر روی  كنندند تا نصف با خمیر پر میدهمی

و با گیره  ندگذاریبالن كه در اجاق الکتریکی قرار دارد م

از باالی محفظه سوكسله حالل مورد نظر  كنندثابت می

تا به نصف بالن برسد پس از افزودن  شوداضافه میكم كم 

حالل، سوكسله را بر روی مبرد قرار داده و آب لوله را باز 

و حرارت  ند. سپس اجاق الکتریکی را روشن كردهمی كن

درون بالن بطور تا حالل  كنندآن را طوری تنظیم می

گیری بر حسب نوع گیاه و متعادل بجوشد عمل عصاره

ت طول عسا 54تا  5حالل و میزان گیاه ممکن است از 

بکشد.  با تبخیر مرتب حالل از بالن تحتانی به طور مداوم 

حالل خالص بر روی ماده گیاهی قرار گرفته و موجب 

های گیاهی می خروج كامل مواد موثره از درون سلول

هائی با نقطه جوش ود. در این روش می توان از حاللش

. حالل مورد استفاده هگزان یا سایر كردپائین استفاده 

ی شیمیایی مناسب بوده و حداكثر تا نقطه جوش، هاحالل

حرارت را باید تنظیم كرد. البته در دمای استخراج باال 

از اجزای فرار ممکن است از دست بروند. این مسئله  برخی

تفاده از آن را برای استخراج تركیبات حساس به حرارت اس

 (. 1331محدود می كند) صمصام شریعت، 
 کمک پرکوالتور)بدون دخالت حرارت(:استخراج به

در صورتیکه بخواهیم عصاره بدست آمده شبیه گیاه اصلی 

بوده و سالم بماند بهتر است از روش بدون حرارت 

ه شود این روش )پركوالسیون و ماسیراسیون( استفاد

نسبت به سوكسله به زمان و مصرف حالل بیشتری نیاز 

شود. پركوالتور آزمایشگاهی از داشته و گرانتر تمام می

جنس شیشه بوده و در قسمت پائین آن شیری جهت 

است، پركوالتور را تا دو كنترل خروج حالل تعبیه شده 

با  و سپس  می ریزنپودر خشک شده گیاه سوم حجمش 

. برای خیس خوردن پودر كنندرا پر میركوالتور حالل پ

باید چند ساعت تا یک روز صبر كرد. پس از آن شیر 

پركوالتور را باز تا حالل به آهستگی جریان یابد. همیشه 

باید حالل را بطوری فراهم و اضافه نمود تا از خشک شدن 

 سطح پودر داخل پركوالتور جلوگیری بعمل آید

 .(1331) صمصام شریعت، 

 ماسیراسیون) خیساندن(:

پودر گیاه را در ظرف مناسب ریخته حالل مورد نظر را 

 در ظرف را جهت جلوگیری از تبخیرند اضافه می كن

روز در حرارت  5بندند و ظرف را در  مدت بین یک تا می

دهند. بعد از اینکه تعادل مواد حالل دربافت اتاق قرار می

باقیمانده گیاه را با گیاهی برقرار شد، عصاره را صاف و 

كنند) صمصام دستگاه پرس تحت فشار عصاره گیری می

 (.1331شریعت، 

 از استفادهوبا  ندناخیس وهیش به حالل با استخراج

 از، باشدمی اسخراج هایروش متداولترین از یکی سوكسله

 فمصر و استخراج زمان بودن طوالنی روش، این معایب

 و افیاض مراحل زممستل كه است حالل زیادی مقادیر

 عصاره لیظغت و حالل بازیافت برای وقت و هزینهف صر

  زیست محیط به آسیب باعث كه میباشد

 از سوكسله روش در همچنین ).1333)صادقی،  گرددمی

 برخی گرمایی تجزیه به منجر كه می شود استفاده حرارت

  .گرددمی تركیبات
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  :شامل استخراج مدرن روش هایب : 

غیر سمی، سریع، مکانیزه و  ؛ین استخراجروش های نو

لحاظ هزینه به صرفه و از لحاظ بوده ازدارای حساسیت باال

 و دوستدار طبیعت ایمنزیستی  محیط

ها جهت . از پركاربردترین(Turner,2006) باشندمی

استخراج با انرژی مافوق  :1استخراج عصاره های گیاهی؛ 

 )UAE(صوت
(EFP)میدان الکتریکی پالسی: 4،2

5 ،3 :

EAE6)هضم آنزیمی
: استخراج به كمک امواج 0 ،)

استخراج به كمک مایکروویو بدون :  7PEF(،5 (ماكروویو

SFMحالل) 
: 9، 7(SFE)سیال فوق بحرانی :1 (، 3

استخراج به كمک مایع : 10 ،8 (ASE) حاللهای شتابدار

با آب داغ تحت  استخراج:9(، PLE11)تحت فشار

                                با حالل به كمک غشا استخراج: 10(، PHWE12)فشار

(MAS13،)11: میکرو استخراج با فاز جامد 

 (SPM14 ،)12 :استخراج با لوله جاذب متحرک 
 (  SBS15.) 

 

 (:UAEاستخراج بوسیله اولترا سونیک )

تخراج به كمک اولتراسوند بر تکرار فشار باال و فشار اس

ر باال و فشار پایین پایین است. این تناوب چرخه فشا

بار در ثانیه از فراصوت نیروهای برشی شدید  24،444

هایی  ، سوراخ ءبر غشاكند. این استرس شدید میایجاد 

مواد داخل انتقال  منتج به و ایجاد می كند دیواره سلولیبر

از طریق این سیستم . می شودحالل اطراف سلولی به 

. از بدست آوردوان مدت زمان كوتاه تر می تدربازده باالتر 

آنجا كه استخراج اولتراسونیک یک فرایند تجدید پذیر 

                                                            
3. 

Ultra sound extraction 
5 Puls electric field 

6 Enzyme assisted extraction 
7 Microwave heating 

8 Solvent free microwave extraction 
9 Supercritical fluids 

10 Accelerated Solvent Extraction 
11 Pressurized liquid extraction 

12 Pressurized hot water extraction 
13 Membrane Assisted Solvent Extraction 

14 Solid-phase microextraction 
15 Stir Bar Sorptive Extraction 

عصاره  یک می توان برای كیفیت را است، نتایج استخراج

 و مدت زمان و كنترل با تنظیم .كردو تکرار نمود استاندارد

 راتركیب مایع خروجی از فرآیند استخراج  می توانفشار 

 (.06Turner, 20) نمودكنترل و بازتولید 

 

 (:PEFمیدان الکتریکی پالسی)

های ولتاژ باال در پالس استفاده ازروش میدان الکتریکی 

كیلو وات بر سانتی متر است كه  34و  24بین دو الکترود 

به عنوان یک تکنیک غیر حرارتی با نفوذپذیری در غشا، 

در خروج مواد موثره گیاهی در دو دهه اخیر مورد توجه 

مال پالس ها در مدت زمان كوتاه در قرار گرفته است. اع

حد میکرو ثانیه است كه تجزیه شوندگی الکتریکی سلولها 

 و نفوذ پذیری آن ها را افزایش را موجب شده

بطوریکه برای جدا كردن قند از چغندر قند با  دهد.می

كیلو وات بر سانتی متر و  5/2تا  2/1استفاده ار میدان 

به میزان قابل توجهی  نتوامیتعداد یک تا دویست پالس 

 های چغندر قند را تخریب كندسلول

 (., 2004et alFincan .) 
 ( : EAE) استخراج به کمک آنزیم

در  با اضافه كردن آنزیم های خاصی مانند آمیالز، پکتیناز

فرآیند استخراج از طریق شکستن دیواره سلولی و 

 هیدرولیز پلی ساكارید و چربی باعث افزایش بازیابی 

ی شود. این روش به عنوان یک فناوری سازگار با محیط م

زیست برای استخراج روغن و تركیبات فعال زیستی به 

رسمیت شناخته شده، زیرا در این سیستم از آب بعنوان 

 حالل به جای مواد شیمیایی آلی استفاده 

 (. 2012et alPuri ,.)می شود
 

 :(MAE)استخراج با کمک امواج مایکروویو

های بر اساس حرارت دهی و استفاده از حاللاین روش 

آلی می باشد. نمونه و حالل مناسب آن در یک ظرف 

و با مایکروویو  ریخته می شوند، فشار تنظیم می گردد

 04 )زمان دقیقه 24تا  5حرارت داده می شود. بعد از 

گشته،  كامل استخراج( ها دیده شدهثانیه نیز در پژوهش

های كارایی گرم شدن حالل .گرددسپس حالل فیلتر می
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 با استخراج .مختلف به ضریب پراكنش آنها بستگی دارد

 مایکروویو انرژى جذب مایکروویو براساس امواج كمک

شکل  است شیمیایى قطبى تركیبات هاى مولکول توسط

 متناسب جسم الکتریک دى ثابت با شده جذب انرژى .2

 میدان الکتریکى در دوقطبى چرخش موجب كه است،

اتانول و متانول گیگا هرتز( است.  05/2شود )معموال  مى 

نسبت به آب مقدار كمتری از انرژی مایکروویو را جذب 

های غیر می كنند. از طرف دیگر هگزان و سایر حالل

قطبی در مقابل مایکروویو خنثی هستند و حرارت ایجاد 

بستگی به تركیب حالل، MAE نمی كنند. بهینه سازی

ا و زمان استخراج و ویژگی نمونه مورد حجم حالل، دم

 .( ,.Hemwimon et al 2007) نظردارد
 

 

( و 1: مقایسه گرم شدن محلول با روش متداول) 2شکل 

 ( 2روش مایکروویو)

 Solvent حالل بدون مایکروویو توسط استخراج

free microwave extraction ):) 

 این رد. رودمی بکار اسانس استخراج برای روش این     

 آون در بالن داخل در تازه صورت به نظر مورد گیاه روش

 توسط اسانس استخراج عمل. گیردمی قرار مایکروویو

 صورت مایکروویو امواج كمک به بافتی میان آب تقطیر

تغلیظ  پیش نوعی ی،جداساز بر عالوه روش این. گیردمی

 تواندمی شده آوری جمع اسانس .آیدمی شمار به هم

 مورد و شود تزریق GC-MS دستگاه به مستقیما

 (.Lucchesi et al., 2005) دگیر قرار جداسازی

  :(SFE) استفاده از روش سیال فوق بحرانی

به  04استخراج با سیال فوق بحرانی در اوایل دهه  روش

این سیال ها  دلیل افزایش ناگهانی مورد توجه قرار گرفت.

پذیری باال و نفوذ ،از نظر خواص انتقالی مانند گازها

بیه به ، شاز نظر قدرت حاللیت پائینی دارند یویسکوزیته

در منطقه باالتر از نقطه بحرانی  حالل های مایع هستند.

 .3شکل  فوق بحرانی نامیده می شود ،كه در آن سیال

كه تمایز بین فاز گاز و مایع وجود ندارد و ای است مرحله

از آنجایی كه  گردد.دانسیته مایع با دانسیته گاز برابر می 

فشار باالتر از فشار این روش،  در فرآیند های استخراج با

بحرانی می باشد، بر خالف عملیات های انجام شده در فاز 

فشار متغیر در كنترل فرآیند موثر است.كربن دی  مایع،

اكسید و آب معمول ترین و شناخته شده ترین سیاالت 

. این روش مناسب فوق بحرانی مورد استفاده هستند

استخراج تركیبات حساس نسبت به حرارت می باشد و نیز 

زمان و حالل مورد استفاده در این روش  ،مقدار نمونه

كمتر است از اینرو جزء روشی سازگار با محیط زیست 

. این دستگاه به راحتی به دستگاه كروماتوگرافی باشدمی

  اسب استوصل می شود و برای تركیبات با فراریت باال من
(Lang and Wai,2001.) 

 

: نمائی از وضعیت فوق بحرانی حاللها بر حسب 3شکل 

 تغییرات فشار و دما

 : ) (ASEستخراج با حالل شتاب یافتها

نوعی فرآیند استخراج  استخراج با حالل شتاب یافته شرو

تا  54مایع است كه در دماهای باال )معموال بین  -جامد

 15تا  14فشارهای حدود درجه سانتیگراد( و 244

نوعی  ASE مگاپاسکال انجام می گیرد. بنابراین، روش

 SFE روش استخراج با حالل تحت فشار بوده و مشابه

)استخراج با حالل فوق بحرانی( می باشد. مهمترین مزیت 
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   ، كاربرد حالل های غیر سمی مانند آب و ASEسامانه

هم زیست  دی اكسید كربن است كه هم از نظر اقتصادی و

باشد. برای استخراج میحائز اهمیت محیطی بسیار 

 SFE موثرتر و بهتر از روش ASE تركیبات قطبی، روش

است. همچنین در مقایسه با روش سنتی سوكسله، در 

نیاز به مصرف حالل بسیار كمتر بوده و زمان  ASE روش

معموال د. به میزان قابل توجهی كاهش می یاباستخراج نیز 

برای استخراج تركیبات مقاوم در دماهای  ASE از روش

 شودمی باال مانند آالینده های زیست محیطی استفاده

 (.1334)جبرائیلی و همکاران، 

 

 (PLE)فشار  تحت مایع با استخراج

تر از روش سیال فوق این روش تا حدودی ساده اصول

 پر حالل با نمونه محفظه روش این در بحرانی است.

 و شود می گرم نظر مورد دمای تا فظهمح سپس گردد، می

 باقی مایع حالت در حالل تا گیرد می قرار فشار تحت

 جمع خالی فرظ یک در شده حل ماده حاوی حاللد. بمان

 همان از مجدد استفاده قابلیت روش این فواید از د.گرد می

 شکل یک یافته شتاب حالل با خراجتاس د. باش می حالل

 فرایند یک و است فشار تحت حالل با استخراج از

 درجه 244تا 54 بین الاب دمای در هك است یاستخراج

 انجام مگاپاسکال 22 تا 15 مابین فشار در و گرادی سانت

 برای مناسب تکنیک یک بعنوان روش این گیردمی 

روش  با مقایسه در  ی است وگیاه موثره تیباكتر استخراج

ای هدعم كاهشكسله سو با استخراج مثل یقدیم های

 روش دراین. دارد استخراج زمان و حالل مقدار مصرفدر

 باال فشار و شده استخراج سرعت افزایش باعث دما افزایش

 فرایند رو این از داردمی نگه مایع حالت در را حالل

 گیردمی صورت بیشتریی ایمن با و سریعتر استخراج

 .( 1334جبرائیلی و همکاران ،)

 (PHWE)ارفش تحت داغ آب با استخراج 

 استخراج در حالل عنوان به باال دماهای با آب از استفاده 

 سیستم یک در. كاربرد دارد قطبی نیمه یا قطبی تركیبات

 سانتیگراد، درجه 300 تا 144 بین دمای در و فشار تحت

 فشار و درجه 300 باالی دمای در و بحرانی نقطه زیر آب

    واژه از ااینج در. گردد می بحرانی فوق اتمسفر 213

PHWE فشار و درجه 144 ی باال دمای با مایع آب برای 

 اصول .گرددمی استفاده اتمسفر 24 حدود پایین نسبتا

PHWE مانند PLE به آب از اینجا در اما،  باشد می 

 ، است ویژه حالل یک آب د. گرد می استفاده اللح عنوان

 تغییر دما افزایش با آن فیزیکی خصوصیات زیرا

 عمل آلی حالل یک شبیه باال دماهای در و می كند

 گیردمی انجام ساعت یک رضع در استخراج این .كندمی 

 فرآیند این. گیردمی قرار فشار تحت CO2 توسط سیستم و

 محیط با سازگار یحالل عنوان به آب از استفاده دلیل به

 یشیمیای های فناوری چهارچوب در باال یرایكا با و زیست

 .(1330گیرد ) گل محمد و همکاران،می قرار سبز

 

 (MAS (غشا کمک به حالل با استخراج

 غیر و قطبی تركیبات استخراج برای منفذ بدون غشاهای از

 استفاده حالل كم مقادیر با مایع های نمونه از قطبی

 است پلیمری جامد یا مایع فاز یک اءغش این د. گرد می 

 یکی ت.اس گرفته قرار است آبی معموال كه فازی دو بین كه

 كه است تركیباتی شامل كه است دهنده فاز دوفاز، این از

 این در كه است پذیرنده فاز دیگر فاز و گردند استخراج باید

. 0 شکل گردندمی آوری جمع شده استخراج تركیبات فاز

 شیب ،ءغشا طریق از استخراج فرایند در برنده پیش نیروی

 كم مقادیر از استفاده روش این مزایای از. باشد می غلظت

 با اتصال طریق از شدن مکانیزه همچنین و حالل

HPLC
 و مایع های نمونه فقط . در این روش باشد می 11

 . (De jager et al.,2009)  شوند فرایند تواند می گازی

      

 : استخراج با حالل به کمک غشاء 4شکل 

                                                            
16 High-performance liquid chromatography 
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 (:SPME) جامد فاز با استخراج میکرو   

 كه گرددمی استفاده سیلیکا فیبر کی از SPME در

 تا 5 خامتض به مناسب ساكن فاز یک با خارج سطحدر

 متیل دی پلی مانند فمخت پلیمرهای از میکرومتر 144

 فیبر كوچک اندازه. اند شده پوشانده PDMS سیکلوكسان

 سوزن درون كه دهد می را امکان این آن ای لوله حالت و

از فوائد اصلی آن این  د.گیر جا مانند سرنگ وسیله یک

است كه نیازی به حالل نداشته یا مقادیر ناچیزی از حالل 

 مهم پارامترهای ازباشد. نیاز بوده و قابل اتوماسیون می

 پوشاننده، فیبر خامتض نوع به توان می روش این بر موثر

  اشاره نمونه هایویژگی و استخراج زمان

 .(Vas and Vekey, 2004) كرد

 (:SBSE) متحرک جاذب لوله با استخراج

بوده و از جاذب های مشابه  SPMEاین روش مشابه روش 

 لوله كردن حركت كمک به استخراجاستفاده می گردد. 

 سیکلوكسان متیل دی پلی با شده پوشانده متحرک

(PDMS) نمونه از متحرک لوله باشدمی صمشخ زمان در 

 تحرار توسط شده جذب تركیبات و شود می آورده بیرون

 به  نسبت روش نیا .گردند یم جدا مایع یک توسط یا

SPMEاما د،دار بهتری تکرارپذیری و باالتر حساسیت 

-تکنیک به مستقیم رتوص به تواند مین  SPME برخالف

 دگردن وصل GC مانند جداسازی های

 (Prieto et al.,2010). 

 

 ان با بررسی نوع و میزان و مدت زمان مصرفها موثر بر فاکتورهای ایمنی و رشد آبزی: فایتوبیوتیک3جدول 

 

 نتیجه گیری کلی
جهت رسیدن به آبزی پروری پایدار و تولید انبوه، ضرورت 

های رشد و ایمنی اجتناب ناپذیر است. با استفاده از مکمل

توجه به اینکه كشور از تنوع گونه ای گیاهی مناسبی 

ری را دارد، برخوردار بوده كه پتانسیل استفاده در آبزی پرو

ها در آینده ضروری تمركز بر روی استحصال فایتوبیوتیک

 Reverter et؛ 1335رسد) روفچائی و همکاران، بنظر می

al., 2014 ) 

روش عصاره گیری پر كاربردترین روش جهت استحصال 

ها است وكیفیت یک عصاره و اثر بخشی آن به فایتوبیوتیک

دارد. آشنایی با انتخاب یک روش بهینه استخراج بستگی 

های استحصال عصاره، مسیر استحصال روش ها و تکنیک

مواد موثره كارا را در این زمینه  هموار می 

ها حاكی از (. بررسیHarikrishnan et al., 2011سازد)

آن است كه روش های سنتی نیاز به زمان و نیروی 

بیشتری دارند و در مقایسه با روش های مدرن، مصرف 
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 ل در آنها باالترنمونه و حال

 .(,.Mandal et al 2007) است 

 بحرانی فوق الیس از استفادهتوان گفت، به طور كلی می

 متوسط قطبیت یا غیرقطبی تركیبات استخراج برای

 مایع با استخراج های شرو حالیکه در د. گرد می استفاده

 تقطبی با تركیباتی برای توانند می ماكروویو و فشار تحت

  با استخراج میکرو های ن روشهمچنی .روند اربک فمختل

 برای توانند می متحرک جاذب لوله با استخراج و جامد فاز

 فراریت با كوچک آلی تركیبات و فرار آلی تركیات استخراج

(. با مروری بر تحقیقات انجام 1333)صادقی،  وندر بکار كم

رسد استخراج به كمک امواج كنون به نظر میشده تا

ساده ترین، سریعترین و راحت ترین ( MAE)یوماكروو

گزینه برای استخراج تركیبات گیاهی حساس به حرارت 

 .(1332می باشد) شیرزاد و شریفی، 

                           

 توصیه ترویجی 

ایران با داشتن تنوع اقلیمی  و قرار گرفتن در موقعیت 

ی جغرافیایی خاص و داشتن حدود هشت هزار گونه گیاه

تواند از این از لحاظ نوع گونه و میزان ماده موثره، می

تركیبات شیمیایی گیاهی عالوه بر مصرف بالینی جهت 

بهره برداری كند. از اینرو با  انبهبود كیفیت پرورش آبزی

توجه به كثرت تحقیقات انجام شده در دنیا بر روی عصاره 

ی های گیاهی و با توجه به بررسی مروری فایتویوتیک ها

تمركز بر گونه ، (1335بومی كشور) روفچائی و همکاران، 

های های گیاهی موجود در كشور و استفاده از سیستم

( MAEنوین استخراج از جمله كمک از امواج مایکرو ویو)

گشایی جهت ادامه تحقیقات بر روی اثر بخشی تواند راهمی

های  بومی در مدیریت كنترل و پیشگیری فایتوبیوتیک 

 .ها و بهبود كیفیت پرورش آبزیان كشور باشدریبیما
 

 منابع 
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Abstract 

Phytobiotics are plant derivatives derived from leaves, roots, tubers or fruit plants, solid, dry or 

essential oils to improve nutrition for livestock and poultry farming. These plant derivatives are well-

practiced in aquaculture, such as: stimulating food intake, increasing growth, increasing digestive tract 

discharges, increasing immunity, anti-coccidiosis and parasitic activity. Existing materials are from 

bioactive chemical groups such as alkaloids, phenols, flavonoids, terpenes and polysaccharides. 

Various methods are used to extract these effective ingredients. The choice of these methods in terms 

of plant species, solvent type, use or non-use of heat requires different techniques. In this paper, while 

reviewing the use of phytobiotics in aquaculture, the introduction of classical and modern techniques 

in this regard has been considered. Reports indicate that methods Modern due to the reduction of 

organic and synthetic chemicals and, saving time, efficiency and better quality of the extractive 

material are of interest to researchers. And given the need to take advantage of these valuable biomass 

in aquaculture, familiarity with these techniques in the future will be the key to achieving sustainable 

aquaculture. 

 

Keywords: Aquaculture, Phytobiotic, Extract, Secondary metabolite, Bioactive compounds, Active ingredient 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Corresponding author: Roofchaie@gmail.com 


