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 دریایی یارخمینه پودر دو گونه آو اسیدهای  بررسی راندمان تولید، ترکیبات تقریبی

Holothuria leucospilota و Stihcopus herrmanni  
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 11/13/1331پذیرش: تاریخ  11/10/1331تاریخ دریافت: 

 چکیده
 ن،یپروئت نه،یام یهادیاس شامل Holothuria leucospilota, Stihcopus herrmanni  یائیدر اریخگونه  دو درپو یغذائ باتیترک از یبرخ پژوهش نیا در

قشم  رهیاطراف جز یمتر 5 عمق از ئیایدر اریخ گونهدو پژوهش انجام ی. براگرفت قرار یبررس مورد کپسولدیتول منظوره ب خاکستر رطوبت، ،یچرب

 ژوهشکدهپ یوتکنولوژیب شگاهیآزما به شده هیته یهانمونه. دیمنتقل گرد شگاهیبه آزما خیو با استفاده از پودر  یجمع آور یغواص اتیعمل قیاز طر

 اتیمحتو ندکر خارج از پس هانمونه .شد ثبت آنها وزن و طول ،شستشو ییایدر یارهایخ شگاهیآزما درمنتقل شدند.  عمان یایدر و فارس جیخل

 به یکیالست شکل ود وش پخته تا شد داده حرارت گرادیسانت درجه 01-01 یدما با مقطر آب درون قهیدق 51-55 مدت به اول مرحله یبرا ،یشکم

 آب در دوم بار یبراها نمونه آن از پس .دندیگرد خشک گرادیسانت درجه 01 یدما با INB511 مدل انکوباتور در روز 3 مدت به سپس یرند.گ خود

 7 مدت به  گرادیسانت درجه 05 یدما با انکوباتور درخارج و  جوش آب از سپس و شدند داده قرار قهیدق 51-55 مدت به دنیجوش حال در مقطر

 یریاندازه گ یائیدر یارهایپودر خ نهیام یهادیاس بیو ترک یبیتقر باتیپودر، مقدار ترک دیبازده تول .ندشد پودر  ابیآس لهیبوس شدند و خشک روز

  و گونه S. hermaniهر دو گونه  نیهمچن .است رییدرصد متغ 5/51تا  9گونه از  دوپودر در  دیتول دهنشان دادکه باز جیشد. نتا

H. leucospilota را داشتمقدار  نیشتریدر هردو گونه ب دیاس کیسپارتآ ،نهیام یهادیاس نظر از. هستند برخوردار( درصد31 از شتریب) باال نیپروتئ از. 

 S. hermaniدر گونه  زین نهیمآ دیمقدار اس نیدرصد بدست آمد. کمتر H. leucospilota 30895در گونه  و 5085 مقدار نیا  S. hermani گونهدر 

 . شداندازه گیری  درصد53803با  نیآرژن میزان H. leucospilota و در گونه درصد 0855با  نیزیل
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 مقدمه .1
اند دریایی شناخته شده نوع از خیارهای 5011بیش از 

 .شوندنوع از آنها توسط  انسططان م ططرف می  01حدود که 
 نططامنططد می( Triang) تریططانطط  خوراکی را یهططاگطونططه 

(Purcell, et al., 2012در زمططان .)ی بسطططیططار قططدیم هططا
 ان یمالزی از تر و سططاکنین جزایر هند، هاژاپنی، هاچینی

اسطططتفاده می کردند. در این کشطططورها تریان  یک غذای 
آمد و نسبتا گران بود. اندوخته پروتئینی لذیذ بشطمار می  

همچنین حاوی مواد معدنی  .خیار دریایی بسیار زیاد است
 . اخیرا از گونططه ژاپنی آن اسططططتو کطمطی چطربی نیز    

(H. japanicus  آردی برای تغطذیه حیوانات خانگی تهیه )
 اسطططتکطه حطاوی مقطادیر زیطادی مواد معدنی      کننطد می
(Slater and Chen, 2015; Lovatelli et al., 2004.) 

هاسططت که یک خیارهای دریایی تازه و خشططک شططده قرن
و همچنین در ساخت داروهای  اسطت غذای آسطیایی لذیذ  

سطنتی در شطرآ آسطیا برای درمان آسططم، فشار خون باال،    
 (.(Zhang et al., 2007 شوندمیرماتیسم و آنمی استفاده 

خیطارهطای دریطایی دارای ترکیبطات با ارزشطططی مانند     
(، نیاسططین B2(، ریبوفالوین )B1، تیامین )Aی هاویتامین

(B3 و مواد معدنی بخ وص کلسیم، منیزیم، آهن و روی )
 0/95تا  05اسطططت. بطور کلی خیطار دریطایی تطازه دارای    

 9/1تا  5/1درصططد پروتئین،  0/53تا  5/5درصططد رطوبت، 
درصد  5تا  5/1درصد خاکستر و  0/3تا  5/5درصد چربی، 

(. ;Ridgway, 2007) Chen, 2003 کربوهیدرات اسطططت
همچنین خواص درمطانی بسطططیطاری در خیارهای دریایی   

به خواص  توانمیبررسی و اثبات شده اند که از آن جمله 
ضد فشار خون،  ضطد انعقاد، ضطد سطرطانی، ضد را زایی،   
انی، ضططد ت لب ضطد التهاب، ضطد میکروبی، آنتی اکسططید  

ه ک شرائین، ضد تومور و تسریع در بهبود زخم اشاره نمود
، هابه دلیل حضطططور مواد فعال زیسطططتی مانند سطططاپونین 

کطنططدروتطیطن سطططولفططات، گلیکوز آمینو گلیکططان، پلی     
، گلیکو هططاپروتئینسطططاکططاریططدهططای سطططولفططاتططه، گلیکو  

 ت اساسفنگولیپید و اسیدهای چرب ضروری در این جانور 
(et al., 2011 Bordbar, .) 

ی خیار دریایی هطا روی گونطه  یهطای و پژوهش اتمططالعط  

آغاز شد که حاصل این  5300موجود در این منطقه از سطال  
 leucospilota Holothuria ها منجر به تکثیر گونهفعطالیطت  
ثیر و پرورش موفق گونططه کو همچنین ت 5300در سطططال 

  عططلططمیتطجططاری و بططا ارزش خططلططیططج فططارس بططا نططام   
Holothuria scabra  توس  کارشناسان ایستگاه تحقیقات

  گططردیططد 5309نططرمططتططنططان بططنططدرلططنططگططه در سططططال  
(Pishehvarzad, 2015.) 

از نظر   Stichopus hermaniخیططار دریططایی گونططه 
گردد و میخوراکی و دارویی، گونه ارزشططمندی محسططوب 

پراکنش وسطیعی در مناطق گرمسطیری و نیمه گرمسیری   
  در خلیج فططارس نیز گزارش شطططده اسطططت  اخیراً دارد و
(Khazaeli et al., 2012).  در آسطططیا بهره برداری از آن به

صطططورت تجطاری در چین، مالزی، تایلند، اندونزی، فیلیپین و  
این گونه در مالزی ب ورت تجاری برای  شود.میویتنام انجام 

شود. در دیگر میتهیه مح طوالت دارویی و سطنتی اسطتفاده    
برداری نقطا  دنیطا و در محدوده پراکنش آن بیشطططترین بهره  

خلیج . (Purcell et al., 2012) استب طورت تولید دسطتی   
فارس بسطتر مناسطبی برای زیسطت بسیاری از بی مهرگان    

لذا، الزم اسطططت  .شطططودمیمحسطططوب مانند خیار دریایی 
ی ارزشططمند صططورت هاونههایی در ارتبا  با این گپژوهش
ودر از پ خوراکی این پژوهش امکان تولید کپسولدر  گیرد.
 و گونططه   Stichopus hermaniگونططه خیططار دریططائی دو

Holothuria leucospilota  با  آنهاارزش غطذائی   تعیینو
هدف تولید مح ول جدید و قابل صادرات از خیار دریائی 

 انجام شد.

 

 هاو روشمواد  .2
 تهیه خیار دریائی. 2.1
به   Stichopus herrmanniگونه  دریاییخیار  عدد51

خیار عدد  51 تعداد و 9-5از عمق  گرم 351وزن تقریبی 
به وزن تقریبی  Holothuria leucospilota دریطایی گونه 

متری اطراف جزیره الرک در  51 -55گرم از عمق  501
از طریق عملیات غواصی جمع آوری  5395تابسطتان سال  

 پژوهشکده اکولوژیو با استفاده از یخ خشک به آزمایشگاه 
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 .ندمنتقل گردیدعمان  ریایدخلیج فارس و 

 هانمونه آنالیز ی آماده سازیهاروش .2.2

 هانمونه آماده سازی .2.2.1
جهت که ی دریایی هافراوری خیارروش ه بط  هطا نمونطه 
 شوندمی فرآوریآسطیائی  در کشطورهای   راکیم طرف خو 
پس از ثبت  بدین منظور  .(Purcell, 2014) آماده گردید

، با آب مقطر خیطارهای دریائی  خ طططوصطططیطات بیومتری 
سططپس  آنها خارج گردید. شططسططتشططو محتویات شططکمی  

دقیقه درون آب  51-55برای مرحله اول به مدت  هانمونه

درجه سانتیگراد حرارت داده شد تا  01-01مقطر با دمای 
دت سپس به م. رد یو شکل الستیکی به خود گد وشپخته 
درجه  01بطا دمطای    INB500 مطدل   روز در انکوبطاتور  3

برای بار  هانمونهسططانتیگراد خشططک گردیدند. پس از آن  
 51-55دوم در آب مقطر در حطال جوشطططیطدن بطه مدت    

و پس از این مدت از آب جوش  نطد دقیقطه قرار داده شطططد 
درجه سطططانتیگراد و به  05در انکوبطاتور با دمای   خطارج و 
روز خشک گردیدند. خیارهای خشک شده بوسیله  7مدت 

های آسطططیطاب ب طططورت پودر درآمطد و برای انجام آزمون  
 .(5دند )شکل مربوطه آماده گردی

 
 تهیه خیار دریایی تازه

 شستشو-5

 خروج محتویات شکمی-5

 (درجه سلسیوس  01 -01دقیقه در 55پخت مرحله اول )-3

 (درجه سلسیوس 01روز در 3) خشک کردن مرحله اول-0

 (درجه سلسیوس 01-511دقیقه در  55پخت مرحله دوم )-5

 (درجه سلسیوس 05روز در  7خشک کردن مرحله دوم )-0

 آسیاب وتهیه پودر از نمونه خشک-7

 کپسول حاوی پودر خیار-0

 مراحل آماده سازی نمونه -1شکل 

 
 دهش خشک ییایدر اریخ -2شکل 

 ای گونه لوکوسپیلوتا() سفید رنگ گونه هرمانی، قهوه

 
 پودر خشک خیار دریائی -3شکل 

 
 S. herrmanniگونه  کپسول پودر خیار دریایی -4شکل 

 
 H.leucospilota کپسول پودر خیار دریائی گونه- 5 شکل
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 . اندددازه گدیددری تدرکددیدبددات تددقدریددبددی    2.2.2

(Proximate composition) 

  هانمونه ، چربی، رطوبت و خاکسططتر کلپروتئینمقدار

 .اندازه گیری شد  (A.O.A.C., 2000روش ) با

 هینمآی هااندازه گیری اسید .2.2.3
و  غذاآزمایشطططگاه آب، در مینه آترکیطب اسطططیطدهای   

با  ی موسطططسطططه فرزانگطان انطدیشطططمنطد مسطططعود    یدارو

شد. نوع اندازه گیری به روش فاز معکوس   HPLCدستگاه

Detector  دستگاهHPLC  فلورسنت مدل مجهز به دکتور

 مت طططل به نرم افزار اتوکروو  Yangliu شطططیمادوز وپم 

 .بود 3111

 آنالیز آماری. 2.2.0
 و  Mini Tab 15بططا اسطططتفططاده از نرم افزار  هططاداده

One Way- ANOVA  و تسطططت توکی و p<0.05  آنالیز

نمونه گیری ب ططورت کامال ت ادفی و هر  ند.گردیدآماری 

 آزمایش در سه تکرار انجام شد.

 

 . نتایج 3

 راندمان تولید پودر خشک از سه گونه خیار دریائی .3.1
گونه خیار  دونتطایج رانطدمطان تولید پودر خشطططک از    

آورده شده است. همانطوریکه  5دریایئ در جدول شطماره  

پودر خشک  در جدول نشان داده شده است راتدمان تولید

 ونه گ و دردرصطططد  51 به میزان S. herrmanniدر گونه 

H. leucospilota   استدرصد  9برابر. 

 ،شططودمی دهید 3و  5شططماره  یهاشططکلدر  کهیهمانطور

رن   یدارا S. herrmanniخشططک  شططده گونه  یائیدر اریخ

و بالطبع پودر  اسطططت H. leucospilotaروشطططن تر از گونطه  

خواهد بود.رن  روشن تر  یدارا زیحاصل از آن ن

 گرم وزن تر( 111راندمان تولید پودر خشک دو گونه مختلف خیار دریائی )گرم در  -1جدول 

 پودر رنگ )درصد( خشک پودر مقدار )گرم( تر یائیدر اریخ وزن گونه

S. herrmanni 231-481 a 11 روشن 

H. leucospilota 181-251 b 9 (یا)قهوه  رهیت 

 است. یائیدر اریخ دوگونه پودر نیب یبیتقر باتیترک دار یمعن اختالف دهنده نشان متفاوت حروف

 (Proximate composition) ترکیبات تقریبی .2.3

کططه وارد  یائیططدر اریططپودر خ یبیتقر بططاتیترک مقططدار

نشططان داده شده است.  5کپسطول شطد در جدول شططماره   

 برابر S. herrmanni گونهدر   نیپروتئ مقدار، جینتا طبق

 ودرصطد   35/31 برابر  H. leucospilotaو در گونه   0/35

 55/0 برابر S. herrmanni یهادر گونه دراتیکربوهمقدار 

 .بود درصططد 10/5 برابر H. leucospilota  برابر هدر گون و
 یبطدسطططت آمطده هر دو گونه از درصطططد باال   جیطبق نتطا 

  گونططه امططا .دبودنطط( برخوردار درصطططد31ی)بططاال نیپروتئ

S. herrmanni     از گونططه  یشطططتریب نیمطقططدار پطروتطئط 

H. leucospilota در پودر  یچرب مقدار  نیهمچنشططت. دا

 و در گططونططه  07/5 بططرابططر S. herrmanniنططمططونططه  

H. leucospilota بود درصد 5 برابر. 

 )درصد(  خیار دریائی خشک تقریبی پودرترکیبات   -2جدول 

 کربوهیدرات خاکستر رطوبت چربی پروتئین گونه

S. herrmanni a 5/5±0/35 a5/1 ± 07/5 a35/5±1/5 a 5/5±5/00 a355/1/3± /0 

H. leucospilota b 5/1 ± 35/31 a 70/5±1/5 a 3/5±1/5 a 5/5±5/00 b 00/3±1/5 

 دوگونه خیار دریائی است.حروف متفاوت نشان دهنده اختالف معنی دار ترکیبات تقریبی بین پودر *
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 امینه یهاترکیبات اسید .3.3
ی شططناسططائی شططده در دو گونه هاآمینهترکیب اسططید 

 آورده شده است. 3خیار دریائی در جدول شماره 

 اسید امینه()درصد از کل  ه پودر خیار دریائیینترکیب اسیدهای ام-3جدول

 نهیام دیاس فیرد
 یائیدر اریخ گونه

S. herrmanni H. leucospilota 

1 Serine 9895 50835 

2 Glutamic acid 5785 30805 

3 Aspartic acid 5085 30895 

4 Arginine * 0855 53803 

5 Leucine * 9873 - 

6 Threonine 9850 - 

7 Lysine * 0855 - 

 یضرور نهیمآ هایدیاس*

 

  گونططه پودر در شطططودمیمالحظططه  کططهیهطمططانططور  
 S. herrmanni دیاس کیگلوتام ن،یسر نهیام دیهفت اس ،

شد. در  یشناسائ نیزیو ل نیلوس، نیآرژن د،یاس کیآسپارت

  نهیام دیاسططط ر چها   H. leucospilotaدر گونه  کهیحال

 نیآرژن و دیاسطط کیآسططپارت، دیاسطط کیگلوتام ن،یسططر

دارای  گونه هردو در دیاسطط کیسططپارتآ. دیگرد یشططناسططائ

  S. herrmanni  گونهمقدار در  نیا .بود مقدار نیشططتریب

درصد  30895 برابر H. leucospilotaو در گونه  5085 برابر

 در گونططه  نططهیام دیططمقططدار اسططط نیبططدسطططت آمططد. کمتر

S. herrmanni  و در گونططه درصططططد 0855بططا  نیزیلط  
H. leucospilota در  .درصطططد بود 53803 دارای نیآرژن

 نهیمآ دیاسطط سططه S. herrmanniگونه  یائیدر اریپودر خ

 کهیدر حال شت،وجود دا نیزیو ل نیلوس ن،یآرژن یضطرور 

 یضرور نهیمآ دیاسط  کی تنها   H. leucospilotaدر گونه 

 یآنهائ یضططرور نهیمآ هایدیاسطط .شططد یشططناسططائ نیآرژن

 یبه ساختن آنها به اندازه کاف قادر انسان بدن که هسطتند 

بابت  نیگردد. لذا از ا نیغذا تام قیاز طر دیو بطا  یسطططتن

  گونه از S. herrmanniگونه  یائیدر اریخ نهیمهای آدیاسطط
H. leucospilota  بودبرخوردار  یباالتر غذایی ارزش از. 

 و نتیجه گیری بحث .0

در  یائیدر اریخگونه  دوپودر  یبیتقر بطات یترک مقطدار 
در  کهیهمانطورنشططان داده شططده اسططت.  5جدول شططماره 

 نیگونه از مقدار پروتئ هردو ،مالحظه اسطططت قابل جدول
و  نیپروتئ مقدارکم برخوردار هسططتند.   یباال و مقدار چرب

 07/5، 0/35 بیترت به S. herrmanni گونه پودردر  یچرب
 .بوددرصطططد  5 و H. leucospilota  35/31 گونهدر  و

 درصططد 00 حدود گونه دو در خاکسططتر مقدار نیهمچن
 ریمتغ گونه دو در زین دراتیه کربو مقدار. شططد مشططاهده

 رد را یبیتقر باتیترک مقدار متعدد سطططنطدگان ینو. بود

 .اندکرده گزارش متفاوت یائیدر اریخ مختلف یهاگونطه 
 تاسطط یعیطب یامر انیآبز بدن باتیترک در اختالف وجود
 یهامکان در گونه کیط  در انیط آبز یبیتقر بطات یترک و

 اسطططت متفاوت مختلف یهاونهگ در نیهمچن و مختلف
(Wang, et al., 2009 .)Widianingsiha  و هططمکططاران

 یائیططدر اریططگطزارش کطرده انططد کططه گطونططه خط     5150
Paracaudina australis ن،یدرصططد پروتئ 55/51 یدارا 

 05/5درصطد خاکستر و   50/5 درات،یکربوه درصطد  1800
  Haider. درصد رطوبت است 95/70و مقدار  یدرصد چرب

 5153در سطططال  Omoranو  5155و همکاران در سطططال 
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را   A. maurritita یائیدر اریمقدار رطوبت در عضطططله خ

درصد و در  H. scabra  00/05درصطد و در گونه   75/00
 درصططططد  و در گونططه  B.marmorata57 /03  گطونططه 

H. leucospilota 05/00  درصد و در گونهH. arenicola  
 .درصد گزارش کرده اند 55/03
 ن،یسر نهیام دیهفت اس S. herrmanni  گونه پودر در

 ،نیزیل و نیلوس، نیآرژن د،یاس کیآسپارت د،یاس کیگلوتام
 ن،یسططر  نهیام دیاسطط ر چها   H. leucospilotaدر گونه 
 یشططناسططائ نیو آرژن دیاسطط کیآسططپارت د،یاسطط کیگلوتام
 .ر بودمقدا نیشتریدر هردو گونه ب دیاس کیسپارتآ. دیگرد
  گونططهو در  S. herrmanni  5085گونططهمقططدار در  نیا

H. leucospilota  30895  نیدرصططد بدسططت آمد. کمتر 
 0855با  نیزیل S. herrmanniدر گونه  نهیام دیمقدار اسطط
بططا  نیآرژنطط   H. leucospilota و در گطونططه  درصططططد
گونه  یائیدر اری. در پودر خاندازه گیری شد درصطد 53803

S. herrmanni  و  نیلوس ن،یآرژن یضرور نهیمآ دیسطه اس

 H. leucospilotaدر گونه  کطه یوجود دارد در حطال  نیزیل

 بیترک .شططد یشططناسططائ نیآرژن یضططرور نهیام دیاسطط کی
 در پژوهش نیا در آمده بدسططت نهیمهای آدیاسطط لیفاوپر
 یجیتان با جینتا نیهمچن. اسططت مختلف گریکدیبا گونه دو
 اند هدکر گزارش مختلف یهاگونه در محققان ریسططا که

 نهیام یهادیاسطط باتیترک در اختالف وجود. دارد اختالف
 نهاآ یا هیتغذ و یطیمح  یشرا از یتابع تلفخم یهاگونه
 باتیترک یرو 5150در سططال  Abdullah Rasyid. اسططت
 یدر انططدونز Salemo رهیجز یدر آبهططا S.vastusگونططه 

مختلف  یطیمح  یداشطتند که شرا  اظهار و مطالعه کردند

گذار باشطططد.  ریتاث نهیمآ یهادیاسططط بیترک یرو دتوانمی
 یضرور یهانهیمهای آدیآنها نشطان داد که همه اس  جینتا
 نیشتریب .شودمی افتی  S.vastusدر گونه  یضطرور  ریو غ

با  نیگونه آرژن نیدر ا یضطططرور نهیمآ یهادیاسطططمقدار 
 یضرور ریغ نهیمآ دیاسط و   لوگرمیگرم در ک یلیم 50805

گرم در گوشت  لویگرم در ک یلیم 91/01با  نیعمده گالس
 در  Ridhowati یگریمطالعه د درگونه گزارش شططد.  نیا

  یائیططدر اریططخ گونططه بططاتیتططرکطط یرو 5150سططططال 
Stichopus variegetus مطالعه کردند  یاندونز یهاآب در

 یائیدر اریپودر خشک خ کهاست  دادهنشان  آنها زیآنال جینتا

 5810 ن،ی. درصططد پروتئ30833 یحاو S. variegetusگونه 
نه گو نیا در نهیمآ یهادیاس نیشتریب اسطت.   یدرصطد چرب 
درصططد  5879با  نیزیدرصططد( و ل 0899) نیبه گالسطط مربو 
 یهادیاسططط لیپروفاداشطططته اند که  انیب نیهمچن آنهابود. 
 کخش پودر نهیمآ یهادیاسبا  یائیدر اریگوشت تر خ نهیمآ

 یهادیاس در ایجاد شده انفعاالت و فعل بخاطر یائیدر اریخ
 تفططاوت پودر بططه گوشططططت لیططتبططد نططدیفرا در نططهیمط آ
 یپژوهشطط در 5157سططال  در  Morakot Sroyraya.کندمی
که  نشططان دادانجام داد    H.sacbraگونه باتیترک یکه رو
 نیا بدن کل زیآنال در نهیمآ یهادیاسطط و یبیتقر باتیترک

 .است متفاوت آن بدن وارهید خاص باتیترک مقدار با موجود
 عمده دیاس کیگلوتام و دیاس کیسپارتآ نهیمآ یهادیاسط 
  یهططاگونططه پودر در موجود نططهیمآ یهططادیططاسططط نیط تطر 

S. herrmanni     وH. leucospilota.  شططوندمیمحسططوب .
عضططالت،  سططمیمتابول انجام سططرعت در مهم نقش نیگلوتام

 (Pochini et al., 2014) دارد عضالت محافظت و بهبود زخم
 یغططذائ منبع کیطط اننوبع دتوانططمی نیهمچن نیماگلوتط 
 فایقش ان یمنیا ستمیس یبرا یبعنوان منبع اصل و یسلول
و  نیزیمقدار ل چطه  گر(. Kulkami et al., 2005) کنطد 
در  یاما نقش اسططاسطط  ،هسططتند دارای مقادیرکمی نیآرژن

و  یچرب به انرژ یهادیاسططط لیتبد تیو مسطططئول هیتغطذ 
(. Sugano et al., 1984) دارندبدن را  درکاهش کلسترول 

 از منظر  (Lys / Arg)نیآرژن به نیزیل نهیام دیاس نسطبت 
  گونهنسطططبطت در   نیاسطططت. ا مطت یحطائز اه  سطططالمطت 

S. herrmanni   مطططططالططعططه  در .اسططططت 1/.75بططرابططر 

(Sugano et al. 1984 )گونه  در نیآرژن به نیزیل نسططبت
P.austalis نسططبت. اسططتزارش شططده گ 013/1 و نیپائ 

در کاهش مقدار کلسطترول در سرم   نیبه آرژن نیزیل نیپائ
 ;Sugano et al., 1984) دارد تیاهمها خون و سططرخرا

Rajamohan et al., 1997 .)  پططژوهش ترکیططب در ایطن

صطید شده از آبها ی خلیج   شطیمیایی دوگونه خیار دریایی 
فارس مورد بررسططی قرار گرفت و الزم اسططت اثر شططرای    
محیطی آب و  نیز نوع جیره غذایی بر ترکیب شطططیمیایی 

 ی بعدی مورد مطالعه قرار گیرد.هاآنها در پژوهش
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