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چکيذُ 

.  دس عجيؼت ٍ فؼبلتشيي ؿکل اص ًظش ثيَلَطيکي هي ثبؿذCLAتشاًغ فشاٍاًتشيي ايضٍهش - 11ػيغ، - 9ايضٍهش 

ِ ػبصي ؿشايظ ٍاکٌؾ اص ًظش هقذاس کبتبليضٍس -9 هذت صهبى ٍاکٌؾ ثش تَليذ ايضٍهش  ٍ دهب،دس ايي تحقيق ثْيٌ

داساي سػيٌَلئيک اػيذ ثِ ػٌَاى اػيذ  ) ٍ آثگيشي اص سٍغي کشچکRSMتشاًغ ثب اػتفبدُ اص عشح -11ػيغ،

 اًدبم ؿذُ DBU ثِ ػٌَاى ػبهل آثگيشي کٌٌذُ اسصاى قيوت ثِ خبي KOHٍ ًيض خبيگضيي کشدى  (چشة غبلت

ًتبيح ًـبى داد کِ دهب ٍ هقذاس کبتبليضٍس ػَاهل ثؼيبس . ٍ تبثيش ػَاهل هختلف ثش ساًذهبى تَليذ اسصيبثي ؿذُ اػت

ثب افضايؾ دهب ٍ هقذاس کبتبليضٍس ساًذهبى تَليذ ايضٍهش هَسد ًظش .  ّؼتٌذCLAهْوي دس تشکيت ٍ ساًذهبى تَليذ 

◦دهبي . ثِ تشتيت کبّؾ ٍ افضايؾ هي يبثذ ٍلي صهبى تبثيش قبثل تَخْي دس ايي صهيٌِ ًـبى ًذاد
C50 هقذاس ،

-9 ػبػت ثِ ػٌَاى ؿشايظ اپتيون ثشاي حلَل حذاکثش تَليذ ايضٍهش 25/5 گشم ٍ صهبى 8/1کبتبليضٍس 

 .هـخق ؿذ (%93/53)تشاًغ 11ػيغ،

 

 کلوبت کليذي

 RSM، ، سػيٌَلئيک اػيذاػيذ ليٌَلئيک هضدٍج، سٍغي کشچک
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هقذهِ . 1

اهشٍصُ ثيوبسيْبيي هبًٌذ چبقي، ّبيپشليپيذهي، تللت ؿشاييي، ديبثت ٍ فـبس خَى ثبال سًٍذ كؼَدي يبفتِ ٍ ؿيَع آى دس 

ثبؿذ،  اگشچِ هکبًيؼن دقيق ايي ثيوبسيْب دس استجبط ثب ؿيَُ صًذگي افشاد چٌذاى سٍؿي ًوي. کـَسّبي كٌؼتي سٍ ثِ افضايؾ اػت

دس حبل حبضش اػيذّبي . تَاًذ يک ػبهل ثؼيبس هْن دس ايي صهيٌِ ثِ ؿوبس آيذ اهب ثِ ًظش هي سػذ کِ کيفيت چشثي ّبي غزايي هي

. اًذ چشة هضدٍج ثِ دليل تبثيشات هثجت کِ دس خْت پيـگيشي اص اثتال ثِ ايي ثيوبسيْب داسًذ، تَخِ صيبدي سا ثِ خَد هؼغَف کشدُ

اػيذّبي چشة هضدٍج هخلَعي اص ايضٍهشّبي هَقؼيتي ٍ فضبيي اػيذّبي چشة چٌذ غيش اؿجبػي ثب پيًَذّبي دٍگبًِ هضدٍج ثَدُ 

. ]8 [ هي ثبؿذCLAٍ يکي اص اػيذّبي چشة ؿبخق دس ايي گشٍُ، 

، هخلَعي اص ايضٍهشّبي ٌّذػي ٍ هَقؼيتي اػيذ ليٌَلئيک ثَدُ ٍ دس هغبلؼبت كَست (CLA)اػيذ ليٌَلئيک هضدٍج 

 چشثي ؿيش ٍ گَؿت حبكل اص CLAهْوتشيي هٌبثغ . گشفتِ فؼبليتْبي ثيَلَطيکي هتٌَع ٍ هٌحلش ثِ فشدي اص خَد ًـبى دادُ اًذ

 ّؼتٌذ کِ دس عي فشايٌذ سًگجشي، ثَگيشي CLAالجتِ سٍغٌْبي گيبّي ٍ هبسگبسيي ًيض داساي هقبديش کوي . ًـخَاسکٌٌذگبى اػت

. ]2،6 [ؿَد ٍ ّيذسٍطًبػيَى دس سٍغي ايدبد هي

ثِ عَس عجيؼي اص عشيق ثيَّيذسٍطًبػيَى اػيذّبي چشة غيش اؿجبع تَػظ ثبکتشي سٍدُ اي تشاًغ  -11ػيغ، -9 سايضٍم

Butyrvibrio fibrisolvensؿَد ٍ دس تحقيقبت اص ًظش ثيَلَطيکي   دس ًـخَاسکٌٌذگبى هبًٌذ گبٍ، گَػفٌذ ، ثض ٍ ؿتش تَليذ هي

 ثشاي کـَسّبي هختلف هحبػجِ ؿذُ ٍ حذٍد چٌذ كذ CLAدسيبفت سٍصاًِ .  ؿٌبختِ ؿذُ اػتCLAثِ ػٌَاى فؼبلتشيي فشم 

 گشم ثشاي يک 3-5/3)ثبؿذ  هيلي گشم دس يک سطين غزايي هؼوَل ثَدُ اػت کِ ثؼيبس کوتش اص هقذاس هفيذ ٍ هَثش آى ثشاي ثذى هي

ثِ ػٌَاى يک  ) دس كٌؼت غزا CLAاي دس صهيٌِ ػٌتض ٍ اػتفبدُ اص  ٍ ثٌبثشايي اهشٍصُ تحقيقبت گؼتشدُ ( کيلَگشهي70ؿخق 

 تدبسي اص عشيق ايضٍهشيضاػيَى قليبيي سٍغٌْبي غٌي اص اػيذ ليٌَلئيک ثِ دػت CLA. اًدبم گشفتِ اػت (تشکيت صيؼت فؼبل

الکتَثبػيلَع  ؿبهل ايضٍهشيضاػيَى اػيذ ليٌَلئيک ثب اػتفبدُ اص ثبکتشيْبيي هبًٌذ CLAسٍؿْبي هغشح ديگش ثشاي تَليذ . آيذ هي

الجتِ سٍؿْبي ديگشي هبًٌذ فتَاکؼيذاػيَى اػيذ ليٌَلئيک ًيض ثکبس ثشدُ ؿذُ . ثبؿذ  ٍ يب آثگيشي اص سٍغي کشچک هيپالًتبسٍم

 هغبلؼِ ثيـتش هؼيشّبي هتبثَليکي ٍ تبثيشات ثِ هٌظَس. ]6، 4، 3 [اػت کِ دس آًْب ساًذهبى تَليذ چٌذاى قبثل تَخِ ًجَدُ اػت

آل ثب   هغلَة اػت کِ هقبديش قبثل تَخْي اص آى ثِ ؿکل ًؼجتبً خبلق ٍ ثِ عَس ايذُ،تشاًغ -11ػيغ، -9فيضيَلَطيکي ايضٍهش 

 ٍ ثِ ًظش هي سػذ کِ سٍغي کشچک ثشاي ايي هٌظَس هبدُ اٍليِ قبثل دػتشع تَليذ ؿَداٍليِ سٍؿْبي ػبدُ ٍ هَاد اص اػتفبدُ 

 .هٌبػجي ثبؿذ

عؼن خبكي . سٍغي کشچک سٍغٌي ٍيؼکَص ثب سًگ صسد کن سًگ ٍ غيش فشاس، عجيؼي، اسصاى ٍ دٍػت هحيظ صيؼت اػت

كبدسکٌٌذگبى ايي سٍغي دس ٍّلِ اٍل ٌّذ ٍ ػپغ چيي ٍ . ًذاسد ٍ دس هقبيؼِ ثب ػبيش سٍغٌْبي گيبّي ػوش ًگْذاسي خَة داسد

 hydroxy-9-octadecenoic-12)سيؼيٌَلئيک اػيذ .  دسكذ سٍغي داسًذ55 تب 46ٍاسيتِ ّبي هختلف ثيي . هکضيک ّؼتٌذ

acid )  ٍ اػيذ چشة اكلي دس ايي سٍغي ٍ ػبيش اػيذّبي چشة ؿبهل ليٌَلئيک، اٍلئيک، اػتئبسيک، پبلويتيک، ليٌَلٌيک

آى ثشاي تَليذ هحلَالت هفيذ ثشاي ػالهتي کبسثشد داسد % 1اص کل سٍغي کشچک تَليذي دس دًيب کوتش اص . ايکَصاًَئيک اػيذ اػت

دس ًظش  CLAهٌجغ هؼتؼذي ثشاي تَليذ هي تَاًذ ثِ ػٌَاى ثبؿذ  اػيذسػيٌَلئيک هي% 85-90دس حبليکِ ثب تَخِ ثِ ايٌکِ حبٍي 

  .]7 [گشفتِ ؿَد

 CLA صيبدي ثش تَليذ ػَاهل اص عشيق آثگيشي اص سػيٌَلئيک اػيذ ٍاکٌؾ هَثشي ثَدُ اهب CLAثب تَخِ ثِ ايٌکِ تَليذ 

 هذت صهبى اًدبم ٍاکٌؾ، دسخِ حشاست ٍ هقذاس اص ًظشثب ايي سٍؽ تبثيشگزاسًذ، ّذف دس ايي تحقيق ثْيٌِ ػبصي ؿشايظ ٍاکٌؾ 

ثَدُ تشاًغ  -11ػيغ، -9 ثِ هٌظَس دػتيبثي ثِ حذاکثش ساًذهبى تَليذ ايضٍهش RSMکبتبليضٍس هَسد اػتفبدُ ثب اػتفبدُ اص عشح 

-DBU (1,8- diazabicyclo-(5.4.0)-undec-7 اص سٍغي کشچک اص تشکيجي ثِ ًبم CLAثشاي تَليذ ايضٍهشّبي . اػت

ene)ثْيٌِ ؿَد کِ تشکيت گشاى قيوتي اػت ٍ دس ايي تحقيق ػؼي ؿذُ اػت کِ   ثِ ػٌَاى ػبهل آثگيشي کٌٌذُ اػتفبدُ هي

 . ؿَد اًدبمDBUثِ خبي  ( کوتشقيوت ثِ هشاتت ثب  تشکيجي ) KOH  کشدىخبيگضييػبصي ٍاکٌؾ ثب 
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ّبي سٍغي کشچک اص ثبصاس خشيذاسي  توبم هَاد ؿيويبيي هَسد اػتفبدُ دس ايي تحقيق اص ؿشکت هشک تْيِ ؿذُ ٍ ًوًَِ

. ؿذًذ

 GCتْيِ هتيل اػتش اػيذّبي چشة دس سٍغي کشچک ٍ تؼييي پشٍفبيل اػيذ چشة ثب .  1.2

  دس هتبًَل اًدبم ؿذBF3 14%ٍ ثب اػتفبدُ اص  (2002) ٍ ّوکبساى Yangهتيلِ کشدى سٍغي کشچک هغبثق ثب سٍؽ 

 0/32 هتش، قغش HP-5( 30ػبخت آهشيکب ، هدْض ثِ ػتَى هَييٌِ Agilent 6890N دػتگبُ کشٍهبتَگشافي گبصي هذل  . [10]

ِ ّب هَسد اػتفبدُ قشاس گشفت ( هيکشٍهتش0/25هيلي هتش ٍ فبص ثبثت  آؿکبسػبص دػتگبُ . ثِ هٌظَس تؼييي پشٍفيل اػيذّبي چشة ًوًَ

◦ دس دهبيFIDاص ًَع 
C 250ثشًبهِ حشاستي هَسد اػتفبدُ ثِ ايي ؿشح ثَد.  ثَدُ ٍ اص گبص اصت ثِ ػٌَاى گبص حبهل اػتفبدُ ؿذ :

◦ؿشٍع ثشًبهِ ثب دهبي
C 180 دقيقِ، ػپغ افضايؾ دهب تب 1 ٍ ثبقي هبًذى دس ّويي دهب ثِ هذت C◦ 210 دسخِ 3/1 ثب ػشػت 

 دقيقِ دس ايي دهب 10افضايؾ يبفتِ ٍ دس ًْبيت  C 250◦ دسخِ ػبًتيگشاد دس دقيقِ تب5ػبًتيگشاد دس دقيقِ ، هدذداً دهب ثب ػشػت 

 ثب اػتفبدُ اص دػتگبُ CLA ثشسػي تَليذ ايضٍهشّبي . هيکشٍليتش ثِ دػتگبُ تضسيق ؿذ1ًوًَِ هتيلِ ؿذُ دس حدن . ثبقي  هبًذ

. کشٍهبتَگشافي گبصي ًيض تحت ؿشايظ هـبثِ اًدبم ؿذ

خبلق ػبصي سػيٌَلئيک اػيذ هتيل اػتش   2.2

ٍ اص عشيق ؿؼتـَّبي هتؼذد ثب  (1997) ٍ ّوکبساى Berdeauxخبلق ػبصي سػيٌَلئيک اػيذ ثب اػتفبدُ اص سٍؽ 

.  هَسد ثشسػي قشاس گشفتGCهيضاى سػيٌَلئيک اػيذ هدذداً ثب دػتگبُ . ]1 [ٍ ّگضاى اًدبم ؿذ% 90اػتفبدُ اص دٍ حالل هتبًَل 

 اص سػيٌَلئيک اػيذ CLAتَليذ .  3.2

 -methyl 12- mesyloxyاثتذا  (2002) ٍ ّوکبساى Yang اص سػيٌَلئيک اػيذ هغبثق ثب سٍؽ CLAثشاي تَليذ 

octadec- 9- enoate (MMOE) تْيِ ؿذُ ٍ تَليذ آى ثب عيف FTIR هَسد تبييذ قشاس گشفت ٍ ػپغ ثشاي تَليذ CLA 

 DBU ػبػت ثب اػتفبدُ اص 4اًدبم ٍاکٌؾ ثِ هذت  (1997) ٍ ّوکبساى Berdeauxعجق ًتبيح . ]10 [قشاس گشفتاػتفبدُ هَسد 

 CLA ٍ تجذيل آى ثِ ايضٍهشّبي methyl 12- mesyloxy- octadec- 9- enoateثِ ػٌَاى کبتبليضٍس ثشاي حزف کبهل 

 کِ قيوتي ثِ هشاتت کوتش داسد ثِ ػٌَاى کبتبليضٍس اػتفبدُ ؿذ، ثشاي ثشسػي KOHثب تَخِ ثِ ايٌکِ دس ايي تحقيق اص . کبفي اػت

ّش کذام اص ايي ػِ هتغيش دس ػِ ػغح هَسد ثشسػي قشاس  ،تَليذ ايضٍهش هَسد ًظشثش  ، دهب ٍ هيضاى کبتبليضٍستبثيش هذت صهبى ٍاکٌؾ

 .گشفتٌذ

عشاحي آصهبيؾ  .  4.2

، ػِ فبکتَس دهب، صهبى، هقذاس کبتبليضٍس دس ػِ CLAثِ هٌظَس ثْيٌِ ػبصي ؿشايظ تَليذ ثب اػتفبدُ اص عشح ػغح پبػخ ٍ 

- 11ػيغ، -9تؼييي ؿذًذ ٍ ثشاي ثْيٌِ ػبصي ؿشايظ ٍاکٌؾ خْت حلَل حذاکثش هقذاس ايضٍهش  1 ؿوبسُ ػغح، عجق خذٍل

 .ثَد تيوبس 18تيوبسّبي اًتخبثي تَػظ ًشم افضاس ؿبهل .  اػتفبدُ ؿذD- optimalتشاًغ اص عشح 

 

 RSMػغَح کذگزاسي ؿذُ هتغيشّبي هؼتقل هَسد اػتفبدُ دس عشح  : 1خذٍل 

کذّب ػغَح کذ گزاسي ؿذُ 

  (گشم)هقذاس کبتبليضٍس ( h)صهبى ( ºC)دهب 

1-= -α 50 4 1  

0 80 8 4/1  

1 110 12 8/1  

 

 .  ثشاي اسصيبثي هذلْب آًبليض ؿذًذDesign Expert 7.1.6عشاحي آصهبيؾ اًدبم ؿذُ ٍ ًتبيح دس ًشم افضاس 
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 ًؼييي پشٍفبيل اػيذ چشة دس سٍغي کشچک قجل ٍ ثؼذ اص خبلق ػبصي .  1.3

ّبي خشيذاسي ؿذُ اص ثبصاس،  اص ًوًَِ. تَاًذ تحت تبثيش فبکتَسّبي هختلف قشاس ثگيشد هيضاى اػيذ سػيٌَلئيک دس سٍغي کشچک هي

پشٍفبيل اػيذ چشة ايي ًوًَِ دس . کِ دسكذ ثبالتشي اص ايي اػيذ چشة سا داسا ثَد خْت اًدبم آصهبيـبت ثؼذي اًتخبة ؿذ اي ًوًَِ

.  قبثل هـبّذُ اػت2 ؿوبسُ خذٍل

 

 دسكذ اػيذ چشة دس ًوًَِ سٍغي کشچک اًتخبة ؿذُ : 2خذٍل 

 (%)هقذاس ًَع اػيذ چشة 
 32/1 اػيذ پبلوتيک
 51/0 اػيذ اػتئبسيک
 16/5 اػيذ اٍلئيک

 29/4 اػيذ ليٌَلئيک
 12/1 اػيذ ليٌَلٌيک

اػيذ سػيٌَلئيک 

 

 

 

 

57/87  

 

ػبصي سػيٌَلئيک اػيذ هتيل  ثؼذ اص تجذيل اػيذّبي چشة هَخَد دس سٍغي کشچک ثِ هتيل اػتش آًْب، هشاحل خبلق

تَاًذ ثش سٍي ػتَى ػيليکب ٍ ثب اػتفبدُ اص  ػبصي هي ايي خبلق. اػتش هغبثق ثب سٍؽ رکش ؿذُ دس ثخؾ هَاد ٍ سٍؿْب اًدبم ؿذ

گشم ٍ گشم  ثشاي هقبديش کن ًوًَِ دس حذ هيليهي تَاًذ  اًدبم ؿَد اهب ايي سٍؿْب HPLCحالل هٌبػت ٍ يب ثب اػتفبدُ اص ػتَى 

پغ اص . ػبصي هقبديش صيبد ًوًَِ ًيض کبسثشد داؿتِ ثبؿذ ٍلي سٍؽ هَسد اػتفبدُ دس ايي تحقيق هي تَاًذ ثشاي خبلق. هفيذ ثبؿذ

 گشم سٍغي کشچک هتيلِ ؿذُ دس ًْبيت 50اص . ػبصي هدذداً پشٍفبيل اػيذ چشة دس ًوًَِ سٍغي هَسد ثشسػي قشاس گشفت خبلق

ثب اػوبل ّويي سٍؽ  (1997) ٍ ّوکبساى Berdeaux. (1 ؿکل)حبكل ؿذ% 98 گشم هتيل سػيٌَلئبت ثب خلَف ثبالي 7/43

ثب اػتفبدُ اص  (2002) ٍ ّوکبساى Yangاص سػيٌَلئيک اػيذ هتيل اػتش دػت يبفتٌذ ٍ % 5/98خبلق ػبصي دس ًْبيت ثِ خلَف 

 .ثشػبًٌذ% 99ػتَى کشٍهبتَگشافي تَاًؼتٌذ خلَف ايي اػيذ چشة سا ثِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پشٍفبيل اػيذ چشة پغ اص خبلق ػبصي  (Bپشٍفبيل اػيذ چشة دس سٍغي کشچک  (A : 1ؿکل 

 

 ػبصيهذل.  2.3

 قبثل 3 ؿوبسُ پغ اص آًبليض دادُ ّب تَػظ ًشم افضاس ، آًبليض آهبسي هذل ّب ثِ كَست خذٍل اسائِ هي ؿَد کِ دس خذٍل

 . اػتهـبّذُ

 

A 

B 

 سػيٌَلئيک اػيذ



 آًبليض آهبسي هشثَط ثِ اػتجبس هذل : 3خذٍل 

 

( Press) ٍ هدوَع هشثؼبت ثبقيوبًذُ ثشآٍسد ؿذُ (.S.D )ًشم افضاس هذلي سا پيـٌْبد هي کٌذ کِ داساي اًحشاف اػتبًذاسد

R )کن ٍ ضشيت ّوجؼتگي
دس . هذل خغي سا ثِ دليل داؿتي ايي ٍيظگي ّب پيـٌْبد کشد صيبد ثبؿذ کِ ًشم افضاس دس ايي تحقيق (2

 دس كذ تؼييي ؿذ ٍ هذل هشثَط ثِ آى دس 95دس ػغح احتوبل تشاًغ  -11ػيغ، -9  ايضٍهشايي ثشسػي هذل  هشثَط ثِ تَليذ

ٍ هقذاس کبتبليضٍس ثش حؼت ثش حؼت ػبػت ، صهبى  ثش حؼت دسخِ ػبًتيگشاد ثِ تشتيت دهبX1 ،X2 ،X3) آٍسدُ ؿذُ اػت1هؼبدلِ 

 :(گشم هي ثبؿٌذ

( 1 )X310332/7+X2032285/0+X1065878/0– 27204/44=Y 

  

 .ثبؿذ  ثِ كَست خغي هؼٌي داس هيCLAّوبًگًَِ کِ اص هؼبدلِ ًيض هـخق اػت اثش ّش ػِ هتغيش ثش تَليذ 

 

ثشسػي اػتجبس هذل .  3.3

R يکي اص سٍؽ ّبي ثشسػي اػتجبس هذل اػتفبدُ اص 
Rٍ يب  (ضشيت ّوجؼتگي يب ضشيت تجييي )2

هقذاس .  تؼذيل ؿذُ اػت2

R
Rدقت هذل اص عشيق ضشايت .  ثيي كفش ٍ يک هتغيش اػت ٍ هقبديش ثيـتش هغلَة تش هي  ثبؿذ2

2ٍ  R
 تؼذيل ؿذُ هَسد اسصيبثي 2

اص . ايي هقبديش ًـبى هي دٌّذ کِ هذل اص اػتجبس قبثل قجَلي ثشخَسداس اػت.  ثَدًذ9398/0 ٍ 9505/0قشاس گشفت کِ ثِ تشتيت 

ديگش سٍؽ ّبي تؼييي اػتجبس هذل ٍ تأييذ اٍليِ آى سػن هٌحٌي هقبديش ٍاقؼي ثِ دػت آهذُ اص اًدبم تيوبسّب دس هقبثل هقبديش 

ّش چِ ؿيت هٌحٌي دادُ ؿذُ ٍ ضشيت ّوجؼتگي ثِ ػذد يک ًضديک تش ثبؿذ . پيؾ ثيٌي ؿذُ تَػظ هذل پيـٌْبدي هي ثبؿذ

96/0R)ثيبًگش هٌبػت ثَدى هذل اًتخبثي اػت کِ دس ايي تحقيق ًيض چٌيي چيضي هـبّذُ ؿذ
2
= .) 

 

 تشاًغ- 11ػيغ،- 9 ثشسػي اثش پبساهتشّبي ثشسػي ؿذُ ثش هيضاى تَليذ ايضٍهش.  4.3

ثيش دهب أ ت. 1.4.3

 ثِ كَست CLAتشاًغ - 11ػيغ - 9 هـخق اػت تبثيش دهب ثش هيضاى تَليذ ايضٍهش 1ؿوبسُ ّوبًگًَِ کِ اص هؼبدلِ 

 ػِاگش چِ کليِ اثشات سا ثبيذ دس کٌبس يکذيگش ثشسػي کشد ٍلي هي تَاى فشم کشد کِ اص ثيي . ثبؿذ هؼبدلِ دسخِ يک ٍ خغي هي

ثِ هٌظَس ثشسػي اثش دهب . قشاس داد ثشسػي  هَسدثبثت ّؼتٌذ ٍ ثِ ايي تشتيت اثش هتغيش ثبقيوبًذُ سا ثِ عَس هؼتقلهَسد  دٍهتغيش، 

داسًذ دس  (کذ كفش )ثش سٍي هقذاس تَليذ ايي ايضٍهش، ػبيش فبکتَسّب سا ثبثت فشم کشدُ ٍ هقذاس هتَػظ آى ّب سا کِ ػغح هشکضي

 تَليذ ؿذُ ثِ كَست خغي CLAثش اػبع ايي هٌحٌي ثب افضايؾ دهب، هقذاس .  ثِ دػت هي آيذ2 ؿوبسُ ًظش گشفتِ ٍ هٌحٌي ؿکل

.  ثب افضايؾ دهب ًؼجت ػکغ داسدCLAکبّؾ هي يبثذ؛ ثِ ػجبستي ديگش هقذاس تَليذ 

 

 

 

 

 

 

S.D. Rهذل 
2 R

R  تؼذيل ؿذ2ُ
 Press پيؾ ثيٌي ؿذُ 2

 31/15 9154/0 9398/0 9505/0 80/0 خغي

 78/24 8631/0 9257/0 9519/0 89/0 فبکتَس هتقبثل دٍگبًِ

 88/31 8239/0 9042/0 9549/0 01/1دسخِ دٍم 

 --  8436/0 9632/0 29/1دسخِ ػَم 

% CLA 



 

 

 

 

 9c,11tتأثيش دهب ثش تَليذ ايضٍهش  : 2ؿکل 

 

تشاًغ -  ٍ خلَكب ايضٍهشّبي تشاًغCLAثب تَخِ ثِ ايٌکِ افضايؾ دهب ثبػث افضايؾ تَليذ ايضٍهشّبي هتؼذدي اص 

 ٍ ّوکبساى Yang. ػبيش ايضٍهشّب هشتجظ داًؼت تَليذ ثب سا هي تَاىدهب  دس اثش افضايؾ ؿَد ثٌبثشايي کبّؾ ايضٍهش هَسد ًظش هي

- 9 ٍ تشاًغ- 12تشاًغ،- 10  دسخِ ػبًتيگشاد، دٍ ايضٍهش اضبفي تحت ػٌَاى120گضاسؽ کشدًذ کِ ثب افضايؾ دهب ثِ  (2002)

. ؿًَذ  ًيض تَليذ هيتشاًغ- 11تشاًغ،

هقذاس کبتبليضٍس .  2.4.3

ّوبًگًَِ کِ دس .  داسدCLA ٍ دس ًْبيت ساًذهبى تَليذ MMOEهقذاس کبتبليضٍس ًقؾ ثؼيبس هْوي سا دس آثگيشي اص 

ثِ ايي ًکتِ  .يبثذ تشاًغ افضايؾ هي- 11ػيغ، -9 هقذاس ايضٍهش KOHافضايؾ دس هقذاس ثب قبثل هـبّذُ اػت  ًيض 3  ؿوبسُؿکل

ثِ ػالٍُ افضايؾ .  اقتلبدي سا ًبديذُ گشفتُ ًجبيذ كشف،DBU دس هقبيؼِ ثب KOHثبيذ اؿبسُ کشد کِ ػلي سغن قيوت اسصاًتش 

.  کِ هغلَة ًوي ثبؿذؿَد هقذاس کبتبليضٍس ثبػث سًگي ؿذى هحلَل هي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9c,11tتبثيش کبتبليضٍس ثش تَليذ ايضٍهش  : 3ؿکل 

 

صهبى .  3.4.3

هـبّذُ  4 ؿوبسُ دس ؿکل. داسي ثش تَليذ ايضٍهش هَسد ًظش ًذاسد ، صهبى تبثيش هؼٌي05/0 ثيـتش اص P valueثب داؿتي 

 ثب افضايؾ صهبى قبثل هـبّذُ CLA داؿتِ ٍ يک افضايؾ خضئي دس هقذاس CLAهي ؿَد کِ صهبى تبثيش هثجت خغي ثش تَليذ 

 DBU دسخِ ػبًتيگشاد ثب 110 ػبػت حشاست دّي دس دهبي 4اػالم کشدًذ کِ پغ اص  (1997) ٍ ّوکبساىBerdeauxa. اػت

-س ثِ كَست ػيغگ هي ؿَد حبكل ؿذُ ٍ الجتِ ايضٍهشّبي ديتشاًغ- 11ػيغ،- 9دس تَلَئي، هخلَعي کِ ػوذتبً ؿبهل ايضٍهش 

 ػبػت ًؼجت 4 ًـبى داد کِ افضايؾ دس هذت صهبى ٍاکٌؾ ثِ ثبالي ًتبيح تحقيق آًْب.  هي ؿًَذتَليذتشاًغ ًيض - ػيغ ٍ ػيغ

 کِ دس ايي  قبثل تَخِ هي ثبؿذتشاًغ- 11ػيغ،- 9ثيي ايضٍهشّبي هختلف سا تغييش ًوي دّذ ٍ فقظ يک افضايؾ خضئي دس هقذاس 

ِ اي حبكل ؿذ . تحقيق ًيض چٌيي ًتيد

 

 

 

 

% CLA 

% CLA 

% Cat 



 

 

 

 

 

 

 9c,11tتأثيش صهبى ثش تَليذ ايضٍهش  : 4ؿکل 

 

ثْيٌِ ػبصي فشايٌذ .  5.3

.  ثِ حذاکثش هقذاس خَد ثشػذتشاًغ- 11ػيغ،- 9 دس ًظش گشفتِ ؿَد کِ ايضٍهش ثْيٌِؿشايظ ٍاکٌؾ صهبًي هي تَاًذ 

ثش اػبع . قبثل هـبّذُ اػت 7 تب 5  ؿوبسُدس ؿکلْبي (اص ػِ پبساهتش )ًوَداسّبي ػغح پبػخ ػِ ثؼذي ثشاي ّش دٍ پبساهتش 

 ػغح  ٍ( 6ؿوبسُ ؿکل  ) هشکضي کبتبليؼت، ػغح( 5  ؿوبسُؿکل ) هشکضي صهبىػغحًوَداس ػغح پبػخ ايدبد ؿذُ ثشاي 

.  دس دهبّبي ثبالتش ٍ هقذاس کبتبليضٍس ٍ صهبى کوتش، کبّؾ هي يبثذCLAؿَد کِ دسكذ  هـبّذُ هي ( 7 ؿوبسُ ؿکل )هشکضي دهب 

 ػبػت ٍ هقذاس کبتبليضٍس 44/11 دسخِ ػبًتيگشاد، صهبى 50 ؿبهل دهبي CLAؿشايظ ثْيٌِ تؼييي ؿذُ تَػظ هذل ثشاي تَليذ 

هـبثِ تحت ؿشايظ اص عشف ديگش . دسكذ هي ثبؿذ% 13/54 پيؾ ثيٌي ؿذُ CLAدس ًقغِ ثْيٌِ حذاکثش هقذاس .  گشم اػت8/1

ثِ هيضاى خضئي ثب صهبى دس آى هيضاى ايضٍهش هَسد ًظش هي ثبؿذ کِ % CLA 93/53 هقذاس پيؾ ثيٌي ؿذُ ، ػبػت25/5 صهبى ٍلي

ثٌبثشايي ثشاي اًدبم ساحت تش ٍاکٌؾ ٍ .  داسدCLAّوبًگًَِ کِ رکش ؿذ صهبى تبثيش اًذکي ثش تَليذ . اػتهتفبٍت ػبػت  44/11

ِ خَيي دس صهبى ِ اي کِثِ عَس خضئي تغييش داد سا  ايي پبساهتش  هي تَاىكشف  چٌذاى تحت تبثيش قشاس CLA ساًذهبى تَليذ ثِ گًَ

 گشم ثِ ػٌَاى ًقغِ ثْيٌِ کِ دسآى 8/1 ػبػت ٍ هقذاس کبتبليضٍس 25/5 دسخِ ػبًتيگشاد، صهبى 50ثٌبثشايي دس ًْبيت دهبي . ًگيشد

 . حبكل هي ؿَد دس ًظش گشفتِ ؿذCLAحذاکثش هيضاى 

 

 

 

 

 

 

 

 

  9c,11tًوَداس ػغح پبػخ ػِ ثؼذي ثشاي تأثيش دهب ٍ هقذاس کبتبليضٍس ثش تَليذ ايضٍهش  : 5ؿکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  9c,11tًوَداس ػغح پبػخ ػِ ثؼذي ثشاي تأثيش دهب ٍ صهبى ثش تَليذ ايضٍهش  : 6ؿکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

  9c,11tًوَداس ػغح پبػخ ػِ ثؼذي ثشاي تبثيش صهبى ٍ هقذاس کبتبليضٍس ثش تَليذ ايضٍهش  : 7ؿکل 

 

ِ گيشي کلي . 3 ًتيد

 اص سٍغي کشچک ثِ ػٌَاى يک هٌجغ ًؼجتبً اسصاى ٍ تشاًغ- 11ػيغ،- 9ايضٍهش دس ايي تحقيق سٍؽ ػبدُ اي ثشاي تَليذ 

ًتبيح . دس دػتشع هَسد اػتفبدُ قشاس گشفتِ اػت کِ هي تَاًذ ثشاي تَليذ هقبديش صيبد ايي ايضٍهش خْت هغبلؼبت ثيـتش ثِ کبس سٍد

 ٍاکٌؾ هَثشي اػت ٍ ثش خالف ايضٍهشيضاػيَى قليبيي اػيذ KOH ثب اػتفبدُ اص CLA ثِ MMOEًـبى داد کِ تجذيل 

ايضٍهش  ثب هقبديش ًؼجتبً ثشاثش هي ؿَد دس ايي سٍؽ سٍغي حبكل حبٍي ايضٍهش CLAليٌَلئيک کِ هٌدش ثِ تَليذ دٍ ايضٍهش اكلي 

دس ًْبيت قبثل رکش اػت کِ ثب اػتفبدُ اص سٍؽ خبللؼبصي ثب . اػت (%54حذٍد  )ثِ ػٌَاى ايضٍهش غبلت  تشاًغ- 11ػيغ،- 9

 . اٍسُ ٍ حزف ثشخي اص ايضٍهشّبي ديگش تَليذ ؿذُ دس هحيظ ٍاکٌؾ هي تَاى هقذاس ايي ايضٍهش سا دس سٍغي تَليذي افضايؾ داد
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