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میکروبی
بررسی اثر عصارة رزماری در کیفیت شیمیایی و

فیشفینگرهای تولیدشده از گوشت چرخشدة ماهی
فیتوفاگ ( )Hypophthalmichthys molitrixدر شرایط
نگهداری سرد
 بهنام فرجامی :تنشجسف کترشیتسی ترش  ،گرله ش
 سید ولی حسینی :تستت یتر گرله ش

 ،تنشک ة ییتبع ب عی تنشنته ثهرتن،کرج ،تیرتن

 ،تنشک ة ییتبع ب عی تنشنته ثهرتن،کرج ،تیرتن

چکیده
ةصترههتف گ تهی یکی تز ییتبع سب آنتیتکس تنی ل یست ا ی کرلبیتن  .ن تز به آنتیتکس تنهتف ب عی ر صیتیع غذتیی ،آرتیشزی
ل ترلیی بتةزث ثح زت ةلمزی گسزتر هتف ر هزههزتف ت زر شز ه تسزت .هز ف تز تیزد دزژلهش بررسزی تنزر ةصزترة رزیزترف
 )Rosmarinus officinalisبت غلظتهتف یختلف  2/5 ،1 ،0ل  5رص ) ر ک ت ف شف ینر ثه هش ه تز گسشت چرخش ة یزتهی
ف تسفتگ بس  .ب ید ییظسر نمسنههت ر یتف  4±1ر گ ستنتیگرت ر یخ تا به ی  15رلز) ننهز ترف شز ن  .زی لرة ننهز ترف
هتف  ،pHث سبترب تسریک تس ) (TBAل یجمسع بتزهتف ن ترلژنی فزرتر )(TVB-N
آزیتیشهتف ش م تیی شتیل تن تزهگ رف شت
ل ی کرلبی شمترش کل بتکترفهت) ربترة نمسنههتف ثه هش ه تنجتح ش  .بر تست نتتیج ،شمترش کل بتکترفهت نشتن ت کزه ةصزترة
رزیترف تص ت ا بتکتریتیی تر ل به ا رلز  6ر همگ رلزهت نمسنگ شته نسبت به نمسنزههزتف ث مترشز ه بزت ةصزترة رزیزترف بزتر
 pHی ننه ترف به سر یعیزی ترف
بتکتریتیی کل ب شترف تر  .نتتیج نشتن ت که ر نمسنههتف ث مترش ه بت ةصترة رزیترف شت
کتهش یتفت ) ،(P >0/05که تید کتهش ثت ح ف به ی ل تص ت آنتیبتکتریتیی رزیزترف تسزت .هم یز د تصز ت آنتزیتکسز تنی
ةصترة رزیترف یتنع بتالرفتد  TBAتز ح قتبل قبزسا زی لرة ننهز ترف شز  .تز رلز  6ثزت دتیزتن لرة ننهز ترف ی ز تر  TBAر
نمسنههتف ث مترش ه بت ةصترة رزیترف به سر یعیی ترف کمتر تز نمسنههتف شته بس  .یجمسع بتزهزتف ن ترلژنزی فزرتر ) (TVB-Nر
نمسنههتف ث مترش ه بت غلظتهتف یختلف ةصترة رزیترف به ا ةصترة  5رص ثت رلز آ ر ننه ترف تز ح قتبل قبسا ثجتلز نکزر  .بزر
تست نتتیج تید دژلهش ،ییثستن برتف ننه ترف ل ح ظ ب شتر ک ت ف شف ینر ر شرتیط سر ر لرهتف کسثته تز ةصترة رزیزترف 1
رص تست ت ه کر .
واژگان کلیدی :ةصترة رزیترف ،ةمر یتن گترف ،ف تسفتگ ،ف شف ینر.

 نسیسی ة یسئسا ی 09378751955

Email: hosseinisv@ut.ac.ir
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حساساند و طی نگهداري ،خصوصیا

 .1مقدمه
مصر

ماهی و غذاهاي دریایی و محبوبی

طور مداوم طی سال هاي اخیرر افرزای

آنها بره

یاف ره اسر

( .)Bochi et al., 2008با توجه بره رشرد جمعیر
افزای

اولوی

نسبی مصر

یاف ه اس

و

ماهی برراي تغذیره ،در

مقایسه با غذاهاي دیگر ،تقاضا براي محصوال
افزای

 ،یجله ییتبع ب عی تیرتن ،لرة  ،67شمترة  ،4زیستتن 1393

آبزي

( .)Taskaya et al., 2003ماهی از

جمله منابع غذایی اس

کره سرریعتررین رشرد را در

کشورهاي در حال توسعه دارد.
مسئلة کمبود پرروتئین در اغلرب جوامرع بشرري
همچنین ،فواید اسر تاده از پرروتئین آبزیران و وجرود

کیتری آنهرا
مرییابرد

در اثر فساد باک ریرایی و اکسریداتیو کراه
(.)Ackman, 1999

آن یاکسیدانی عصارة رزماري از حدود

فعالی
 30سال پی

و طی این مد

شناخ ه شده اس

تحقیقا

زیادي دربارة این گیاه انجام شده که همگی

خاصی

آن یباک ریایی و آن یاکسیدانی آن را تيیید

کردهاند ( .)Etemadi et al., 2008مه ترین مادة فعال
در عصارة رزماري کارنوزول اس ؛ ترکیبا

فنولی

دیگري مثل اپی رزمانول ،ایزو رزمانول همچنین اسید
رزمارینی

و اسید کارنوزی

از برگهاي رزماري

منابع فراوان غذاهاي دریایی در دنیا انگیزهاي مناسرب

جداسازي شدند ( .)Loliger, 1983بر اساس

براي واردکردن آبزیان به رژی غذایی مردم بره شرمار

 Shahidiو  Wanasundaraغلظ هاي بین

میرود .با نگاهی گذرا بره وضرعی
مشکال

معیشر

مرردم،

مطالعا

 ppm 200-1000عصارة رزماري در غذاهاي مخ ل

مربوط به زندگی ماشرینی و مسرئلة کمبرود

پیشنهاد شد (.)Shahidi and Wanasundara, 1992
که عصارة رزماري عالوه بر

در تهیة غذا ،اندیشة تولیرد و عرضرة محصرول

تحقیقا

نشان داده اس

غذایی آماده یا نیمهآمراده نظیرر برخری فررآوردههراي

خاصی

آن یاکسیدانی ،به دلیل داش ن ترکیباتی

دریایی مانند خمیر ماهی و برگرر از آبزیران راهحلری

همچون اسید رزمارینی  ،داراي اثر ضد باک ریایی در

مناسب به نظرر مریرسرد ( Moeeni and Farzanfar,

باک ريهاي گرم مثب

و گرم منتی اس  .اثر ضد

 .)2005فی فینگر از جمله غذاهاي دریایی آمراده در

باک ریایی عصارة رزماري با ترکیبا

وق

سراسر جهان اس

که بره علر

دارابرودن اسریدهاي

همراه اس  .اسید کارنوزی

فنولی خاص آن

و اسید رزمارینی

چرب اشباع پایین ،کلس رول پایین ،غنی بودن از منابع

ترکیبا

امگا  ،3پروتئینها ،وی امینهاي گروه  Bو مواد معدنی

( .)Moreno et al., 2006گزارگ شده اس

ارزگ غذایی باالیی دارد و در ن یجه در زمینة فراینرد
تولید و پایداري کیتی
شده اس

این فرآورده مطالعا

فراوانی

( ;Haard et al., 1994; Schubring, 1999

Oehlenschlager, 2002; Sehgal and Sehgal,
 .)2002فرآوردههاي شریالتی برهرغر ارزگ غرذایی

برراالیی کرره دارنررد در برابررر فسرراد اکسرریداتیو بسرریار

ضد میکروبی اصلی در عصارة رزمارياند

م ابولی هاي

ثانویة

رزماري

غیرغذاییِ

که
مانند

ديترپنهاي فنولی ،کارنوزول ،اسید کارنوزی  ،م یل
کارنوسا  ،رزمانول ،اپی رزمانول و اسیدهاي فنولی
مانند فرولی  ،رزمارینی

و کافئی

اسید داراي

فعالی هاي بیولوژیکی م نوع از جمله فعالی
آن یاکسیدانی و ضد میکروبی اس

( Campo et al.,
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2000; Wellwood, and Cole, 2004; Pen˜ uelas
and Munne´-Bosch, 2005; Moreno et al.,
 .)2006همچنین مطالعا  Farmanekو همکاران

پرورشی کشور اس

نشان داد که عصارة رزماري عالوه بر جلوگیري از

غذایی ک هزینه و سطوح پایین زنجیرة غذایی به مقدار

اکسیداسیون لیسید و فساد میکروبی از تغییرا
گوش

رن

گاو طی دورة نگهداري جلوگیري میکند و
کیتی

باعث افزای

گوش

از نظر فاک ورهاي حسی

میشود ( .)Formanek et al., 2003در زمینة بررسی
کیتی
مخ ل

فی فینگر تولیدشده از گوش

ماهی

سر کردن در

ویهگیهاي شیمیایی و اسیدهاي چرب در
فی فینگرهاي تولیدشده از گوش

چر شده و

سوریمی ماهی کسور معمولی را بررسی کردند .طی
پهوهشی Etemadi ،و همکاران ( )2008پ انسیل
آن یباک ریایی و آن یاکسیدانی عصارة رزماري را در
ماندگاري قزلآالي رنگینکمان کامل

بررسی کردند Jamshidi .و همکاران ( )2012اثر
صم هاي زان ان ،آلهینا

و کربوکسی م یل سلولز و

شرایط انجمادزدایی را در کیتی

فینگرهاي تولیدي از

ماهی فی وفاگ بررسی کردند .همچنین  Cadumو
همکاران ( )2008اثر عصارة رزماري در عمر
ماندگاري میگوي صورتی را بررسی کردند که ن ایج
نشان داد اس تاده از این عصاره به طور چشمگیري
عمر ماندگاري میگوي صورتی را افزای
ماهی

فی وفاگ

در برابر اس رس و بیماريها و دارابودن

 15-18درصد پروتئین با ارزگ غذایی باال ،رن
ستید گوش

پایین ،بهمنزلة گونة اصلی به

و قیم

زیادي انجام شده اس .

همکاران ( )2011طی تحقیقی تيثیرا

افزای

زیاد پرورگ مییابد .این ماهی به عل
مقاوم

رشد سریع،

شیرین جهان اس تاده میشود ( ;Siddaih, 2001

فی وفاگ را بررسی کردند Zakipour Rahimabadi .و

مد

که به عل

تيثیر شرایط و مواد

 Tangestaniو همکاران ( )2008خواص ارگانولس ی
سه نوع مخ ل

اس تاده از رژی

طور وسیع در سیس پرورگ چندگونهاي ماهیان آب

فرآوردههاي شیالتی تح
تحقیقا

 Hypophthalmichthysیکی از مه ترین ماهیان

با

نام

علمی

داده اس .
molitrix

Barrera, 2002; Luo et al., 2008; Fu et al.,
 .)2009روند تولید این گونه در ایران طی سالهاي

اخیر سیر صعودي داش ه اس

و به عالوه پ انسیل

باالیی نیز براي تولید هر چه بیش ر آن در مناطق
مخ ل

کشور وجود دارد ( .)Jalili et al., 2008در

سال  2006کل تولید کسورماهیان پرورشی جهان بال
بر  574405تن بوده اس

( ،)FAO, 2006که در

ایران در همین سال برابر  77463تن بوده اس
مصر کننده

( .)Anonymous, 2006یکی از مشکال
در تمیزکردن و آمادة طبخکردن ماهی اس
تجربه و صر

وق

که نیاز به

دارد (.)Fahim, 1997

عملآوري ماهیان پرورشی عالوه بر اینکه مشکل
مصر کننده را در تمیزکردن و آمادة طبخکردن ماهی
مرتتع میکند از سوي دیگر ،این امکان را فراه
میآورد که ماهیهایی که طی مد

زمان محدودي

( 4تا  6ماه از سال) اس حصال میشوند بهتدریج و در
تمامی طول سال به بازار عرضه شوند ( Shojaee,

 .)2001بنابراین هد

از این تحقیق بررسی اثر

عصارة رزماري در کیتی

فی فینگرهاي تولیدشده از

ماهی فی وفاگ اس .
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 .2مواد و روشها

اول ،بهمنزلة شراهد و  3بخر

 .1 .2مادة خام

عصارة  2/5 ،1و  5درصد رزماري به مد

ده عدد ماهی فی وفاگ با میانگین وزن  600± 65گرم
برره صررور

تررازه و برره طررور تصررادفی از بررازار

ماهی فروشی کرج ان خاب شد .ماهیان پرس از ان قرال
به آزمایشگاه فرآوري آبزیان دانشرکدة منرابع طبیعری
دانشگاه تهران ،فلسگیرري ،تخلیرة شرکمی و برا آب
مقطر شس وشو شدند .پس از شسر وشرو ،ماهیران
فیلرره شرردند و برره وسرریلة دسرر گاه چررر گوشرر
آشسزخانهاي (پارس خرزر) چرر شردند .جداسرازي
پوسررر  ،فیلرررهکرررردن و جداسرررازي گوشررر
اس خوانهاي ریز و درش

با دس

از

انجام شد.

مقطر مخلوط و به مد

 1بره  10برا آب

 20دقیقه در دماي  90درجة

داده شرد ،پرس از صرا کرردن

عصارة  10درصد تولید شرد .سرسس از ایرن عصراره،
عصارههایی با غلظ

 2/5 ،1و  5درصد تهیه شد.

چر شده با  1/5درصد نم  1 ،درصد شکر،

 3درصد آرد گندم 2/5 ،درصد روغن مایع ،پودر سیر،
پررودر پیرراز و ادویررهجررا

(زردچوبرره ،فلتررل ،زیررره،

آویشن ،تخ گشنیز ،ریشة جوز) مخلوط شد ( Tokur

 .)et al., 2006افزودنریهرا بره طرور یکنواخر
گوش

چیده شد و به وسیلة کیسههاي وکیوم به طرور کامرل
پوشیده شد تا هوا به آن نرسرد سرسس ،بره مرد

15

روز در یخچال نگهداري شد و در روزهراي ،6 ،3 ،0
 12 ،9و  15از هر بخ

به طور تصادفی ان خاب شد

و برره منظررور تعیررین پارام رهرراي کیت ریِ شرریمیایی و
شد.

میکروبی آزمای

 .4 .2آزمایشهای شیمیایی
طی  15روز نگهداري ،هر  3روز ی بار نمونرههرایی

بره

چر شده اضافه و مخلوط شد .خمیر حاصرل

پهن شد و از آن فی فینگرهایی با ابعاد  7×3×1تولید
شد .محصول تولیدشده به  4بخ

تقسی شد بخر

 .5 .2آزمایش میکروبی
 10گرم از نمونه برا  90میلریلی رر سررم فیزیولروژيِ
اس ریل مخلوط و به مد

 60ثانیه برهخروبی همگرن

شد .سسس رق هاي مورد نیاز تهیه شد .بره میرزان 1
میلیلی ر از هر رق

 .3 .2تولید فیشفینگر از گوشت چرخشده
گوش

یر برار مصرر

برداش ه شد.

و پودرشده با نسب

سان یگرراد حررار

غوطهور شد .محصرول در بررو

 20دقیقره

به طور تصادفی براي آنالیزهاي میکروبی و شریمیایی

 .2 .2عصارهگیری
رزماري خش

دیگرر بره ترتیرب در

پورپلی

براي کش

باک ريهرا بره روگ

کانر

آگرار ( Plate count

در محیط پلیر

 )Quelab, Canada( )agarقررررار گرفر ر  .پلیر ر
کان هاي کش
از  48ساع

داده شده مربوط به کل باک ريها بعد
انکوباسریون در  35درجرة سران یگرراد

شمارگ شدند (.)Ben-Gigirey et al., 1998

 .6 .2آنالیز شیمیایی
تیوباربی وریرر

اسررید مطررابق روگ  Namulemaو

همکاران ( )1999انجام شد ،به این ترتیب کره مقردار
 200میلیگرم از نمونة چر شدة ماهی بره یر

برالن
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 25میلی لی ري ان قال یاف

سرسس ،برا بوتانرل 1 -بره

حج رسانده شد 5 .میلی لی ر از مخلروط مرذکور بره
لولههاي خش
معر

در دار وارد شد و به آن  5میلیلی ر از
 TBAبرا حرلشردن

 TBAافزوده شد (معر

 200میلرریگرررم از  TBAدر  100میلرریلی ررر حررالل
بوتانررل 1 -پررس از فیل رشرردن برره دس ر

مرریآیررد).

لولررههرراي دردار در حمررام آب بررا دمرراي  95درجررة
 2ساع

سان یگراد به مد

قرار گرف ند و پس از آن

در دماي محیط سرد شدند .سسس مقدار جرذب )(As
در  530نررانوم ر در مقابررل شرراهد آب مقطررر )(Ab
خوانده شد .مجموع بازهاي نی روژنری فررار TVB-N

طبق روگ  Jeonو همکراران ( )2002سرنج
بدین صور

که  10گرم گوشر

شرد،

چرر شردة مراهی

 )instruments, Italyاندازهگیري شرد ( Sallam and

.)Samejima, 2004

 .7 .2آنالیز آماری
تجزیه و تحلیل آماري دادهها با نرمافزار  SPSSنسخة
 17انجام شد که براي بررسی نرمرالبرودن دادههرا از
آزمون کولموگرا  -اسمیرنو
بررسی اخر ال

اس تاده شد .به منظور

معنریدار از روگ تجزیرة واریرانس

ی ر طرفرره و آزمررون چنددامنررهاي دانکررن در سررطح
اح مال  5درصرد برین مقرادیر برهدسر آمرده از هرر
شررراخص در زمرررانهررراي  12 ،9 ،6 ،3 ،0و  15روز
اس تاده شد.

 .3نتایج

همراه برا  2گررم اکسریدمنیزی و  250میلریلی رر آب

بار باک ریایی کل :از روز  9ترا پایران دوره میرزان برار

مقطر داخل بالن کلدال ریخ ه سسس ،چند عردد پررل

باک ریایی کل بین نمونة شاهد و نمونههاي تیمارشرده

شیشهاي به همراه اک ان نرمال (ضد ک ) به آن اضافه

معنیداري را نشان داد .برر

داده

اساس ن ایج (نمودار  ،)1به جز روز  6در همة زمانها

ارلن مایر  250میلیلی رري

بره

شد .سسس بالن به دس گاه وصل و به آن حرار
شد .در ان هاي دس گاه ی

گذش

نمونة شاهد برار باک ریرایی کرل بیشر ري نسرب

 %2به همراه

نمونههاي تیمارشده با عصارة رزمراري دارد .در برین

م یل رد قرار داده شد .عمل تقطیر تا

نمونههراي تیمارشرده برا عصرارة رزمراري در بیشر ر

نیز حاوي  25 CCاز محلول اسیدبوری
چند قطره معر

با عصارة رزماري اخ ال

 30دقیقه از زمان جوش

مواد درون بالن ،یا

روزها اخ ال

معنیداري وجود نداشر

()p< 0/05

جمعشدن حدود  125 CCمایع در ارلرن مرایر ادامره

به جز روز  3کره برار باک ریرایی کرل در نمونرههراي

به محض قلیاییشدن برا

تیمارشده با عصارة  5درصد به طور معنیداري کم رر

مریشرود .عمرل

از نمونههاي تیمارشده با عصارة  1و  2/5درصد بود،

مییابد .محلول اسید بوری

بازهاي ازتة فرار تقطیرشده زردرن

تی راسیون این محلول با اسید سولتوری
تا جایی ادامه مییابد که اسرید بوریر
شررود .بررراي سررنج

 0/1نرمرال
دوبراره قرمرز

 5 ،pHگرررم از نمونرره بررا 45

میلیلی ر آب مقطر مخلوط و بهخوبی همروژن شرد و
در دماي اتاس نمونهها با اس تاده از pHم ر ( HANNA

همچنین بار باک ریرایی کرل در روز  6در نمونرههراي
تیمارشده با عصارة  5و  2/5درصد به طور معنیداري
بیش ر از نمونههاي تیمارشده با عصارة  1درصد بود.
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روز پانزده بیش رین بود .طبق نمودار  3در روز آخر
میانگین  TVB-Nبین فری فینگرهراي تیمارشرده برا
عصارة  5درصد رزماري برا سرایر تیمارهرا اخر ال
معنرریداري را نشرران داد .بیشرر رین میررزان بازهرراي
نی روژنرری فرررار طرری  15روز نگهررداري در یخچررال
مربوط به فی فینگرهاي تیمارشده با عصارة  5درصد
نمودار  .1تغییرات بار باکتریایی کل در روزهای مختلف نگهداریِ
فیشفینگرهایِ تولیدشده از ماهی فیتوفاگ و تیمارشده با
غلظتهای متفاوت عصارة رزماری در دمای  4±1درجة سانتیگراد

 :pHبر اسراس نمرودار  2میرزان  pHبرین تیمرار
شاهد و فی فینگرهاي تیمارشده با عصارة رزمراري،
در روز  9تا پایان دوره ،اخ ال

رزماري در روز آخر و برابر با  35/9میلیگرم در 100
گرم گوش

بود .بعد از روز  9تا پایان دورة نگهداري

میزان  TVB-Nدر نمونة شراهد بره طرور معنریداري
نسب

به نمونرههراي تیمارشرده برا عصرارة  1و 2/5

درصد افزای

یاف

(.)P< 0/05

معنریداري را نشران

داد .طبق ن ایج ،میرزان اولیرة  pHدر نمونرههرا ±0/1
 6/30و میزان ایرن شراخص در روز آخرر نگهرداري
 5/44 ±0/2بود .میزان  pHدر نمونرههراي تیمارشرده
با عصارة  2/5و  5درصد رزماري طی دورة نگهداري
به طور معنیداري کاه

یاف

(.)P< 0/05
نمودار  .3تغییرات  TVB-Nدر روزهای مختلف نگهداریِ
فیشفینگرهایِ تولیدشده از ماهی فیتوفاگ و تیمارشده با
غلظتهای متفاوت عصارة رزماری در دمای  4±1درجة سانتیگراد

تیوباربی وریررر

اسرررید ( :)TBAمقررردار TBA

فی فینگرهاي تیمارهاي مخ ل

در اکثر روزها تغییر

معنیداري را نشان نداد ،اما از روز  6ترا پایران دوره،
 TBAدر نمونههراي تیمارشرده برا عصرارة رزمراري
نمودار  .2تغییرات  pHدر روزهای مختلف نگهداریِ فیشفینگرهایِ
تولیدشده از ماهی فیتوفاگ و تیمارشده با غلظتهای متفاوت
عصارة رزماری در دمای  4±1درجة سانتیگراد

نسب

به نمونة شراهد کراه

( .)P< 0/05در روز آخر میانگین  TBAدر نمونههاي
تیمارشده با درصدهاي مخ ل

مجموع بازهاي نی روژنی فرار ( :)TVB-Nمیرزان
 TVB-Nبراي همة تیمارها در روز اول کم رین و در

معنریداري نشران داد
عصارة رزماري برابرر

با  0/35میلیگرم مالون آلدهیرد در کیلروگرم گوشر
ماهی بود که به طور معنریداري کم رر از میرزان ایرن
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شاخص در نمونة شاهد ( 0/55میلیگرم مالون آلدهید
در کیلوگرم گوش

ماهی) برود .در برین نمونرههراي

غلظ هاي مخ ل

عصرارة رزمراري در همرة طرول

دوره ،نمونههاي تیمارشرده برا عصرارة  5درصرد اثرر
دیگر داش .

تیمارشده با عصارة رزمراري در اکثرر روزهرا تتراو

بازدارندگی بیش ري نسب

به دو غلظ

معنرریداري وجررود نداشرر  ،امررا در روز  6نمونررة

برخی از محققان ترکیبا

فنولی عصرارة رزمراري را

آن یباک ریایی آن میدانند ( Del

تیمارشررده بررا عصررارة  5درصررد رزمرراري برره طررور

عامل اصلی خاصی

معنیداري از نمونههاي تیمارشده با عصرارة  1و 2/5

.)Campo et al., 2000; Karamanoli et al., 2000
بر اساس ن ایج ،با افزای

درصد کم ر بود (نمودار .)4

میزان عصارة رزمراري،

شاخص  pHبهتدریج و بره طرور معنریداري کراه
یاف  .اسیدی ة نمونة ماهی مریتوانرد بره فاک ورهراي
م عددي مثل گونه ،ناحیة صید ،تغذیرة مراهی ،دمرا و
شرایط نگهداري و برفی

بافري گوش

مرتبط باشد

( .)Pacheco-Aguilar et al., 2000یکرررری از
خصوصیا

اصلی گوش

ماهی  pHباالي آن پس از

مرگ اس  .معموالً طی دورة نگهرداري pH ،گوشر
نمودار  .4تغییرات  TBAدر روزهای مختلف نگهداریِ
فیشفینگرهایِ تولیدشده از ماهی فیتوفاگ و تیمارشده با
غلظتهای متفاوت عصارة رزماری در دمای  4±1درجة
سانتیگراد

در این تحقیق از گوش

چرر شردة مراهی فی وفراگ

فی فینگر تهیره شرد و اثرر عصرارههراي  2/5 ،1و 5
درصد رزمراري در کیتیر

مانردگاري فری فینگرهرا

بررسی شد .شمارگ کل باک ريهاي نمونة شراهد بره
طررور معنرریداري در روزهرراي پایررانی دوره بیشر ر از
نمونررههرراي تیمارشررده بررا عصررارة رزمرراري بررود کرره
بازدارندگی عصارة رزماري در بار

باک ریایی کل اس  .این ن یجه با تحقیقرا

Djenane

و همکرراران ( )2003و  Sallamو همکرراران ()2004
در بررسی تيثیرا
گوش

مطابق

ترکیبا

بازي از قبیل آمونیرا ،،ترريم یرل آمرینهرا

همچنررین ،دیگررر آمررینهرراي بیوژنیرر

باشررد کرره

باک ريهاي عامل فساد در ماهی آنها را تولید میکنند

 .4بحث

نشاندهندة تيثیرا

ماهی افزای

مییابد که ممکن اس

بره دلیرل تولیرد

آن یباک ریایی عصرارة رزمراري در
دارد .از بین نمونههاي تیمارشرده برا

( .)Gram and Huss, 1996در این پرهوه
رزماري باعث کاه

عصرارة

 pHشرد کره برا ن رایج تحقیرق

 Pezeshkو همکرراران ( ،)2011درب رارة بررسرری اثررر
آن رریباک ریررایی و آن رریاکسرریدانی عصررارة موسرریر در
قررزلآالي رنگررینکمرران در شرررایط نگهررداري سرررد،
مطابق

دارد .کاه

 pHدر نمونههاي تیمارشرده برا

عصارة رزماري را میتوان به خاصی
عصارة رزماري نسب

آن ریباک ریرایی

داد (.)Fan et al., 2009

مجمرروع بازهرراي نی روژنرری فرررار ) (TVB-Nاز
آمونیا ،و آمینهراي فررار تشرکیل شرده اسر

کره

بهمنزلة یکی از شاخصهاي اصلی تخریرب و تجزیرة

606

گوش

ش

محسروب مریشرود (.)Yilmaz et al., 2009

طبق گزارگها میزان  25میلریگررم نی رروژن در 100
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میررزان  TBAدر بعضرری از

موضرروع باشررد .کرراه

روزهرراي نگهررداري ممکررن اسر

برره دلیررل کرراه

گرم باالترین سطح مورد قبرول برراي  TVB-Nاسر

هیدروپراکسررایدها و واکررن

(.)Gimenez et al., 2002; Arashisara et al., 2004

پروتئینها ،اسیدهاي آمینه و گلیکوژن باشد که باعرث

براک ريهراي موجرود در

مقادیر مالون آلدهید میشود ( Gomes et al.,

افزای

 TVB-Nبه فعالی

گوش

همچنین ،آنزی هاي خود گوش

کاه

بررین مررالون آلدهیررد بررا

ارتبراط دارد

 .)2003محرردودة  1-2میلرریگرررم مررالون آلدهیررد بررر

( .)RazaviShirazi, 2001در این تحقیق میزان TVB-

مرراهی حررد قابررل قبررول مقررادیر

 Nبهتدریج طی دورة نگهرداري افرزای

یافر  .ایرن

کیلرروگرم گوشرر
تیوباربی وری

اسرید در ماهیران معرفری شرده اسر

ن یجه با یاف رههراي تحقیرق  Zolfaghariو همکراران

( .)Lakshanan, 2004مقرردار  TBAدر نمونررههرراي

) (2009در بررسررری مانررردگاري فیلرررة قرررزلآالي

تیمارشده با عصارههاي رزماري هنوز برا ایرن مقردار

رنگین کمان طری نگهرداري در دمراي  4±1مطابقر

فاصلة زیادي دارند و ایرن فاصرله ح ری در بیشر رین

دارد .میزان  TVB-Nدر همة تیمارها ترا آخررین روز

مقدار  TBAاندازهگیريشده حتظ شده اسر  .مقردار

نگهداري به جز نمونرههراي تیمارشرده برا عصرارة 5

 TBAفی فینگرهاي تیمارشده با عصارة رزمراري در

درصد رزماري قابل قبول بود .نمونههاي تیمارشده برا

آن

اکثر روزها تغییر معنیداري را نشان نداد که علر

عصارة  5درصد رزماري در آخرین روز نگهرداري از

میتواند خاصی

سطح مورد قبول تجراوز کررد .در واقرع نمونرههراي

در همررة طررول دورة نگهررداري در بررین عصررارههرراي

تیمارشررده بررا عصررارة  1و  2/5درصررد تررا روز آخررر

نمونرههراي تیمارشرده برا عصرارة  5درصرد

مصر

قابلی

داش ند ،اما نمونرههراي تیمارشرده برا

عصارة  5درصد تا روز دوازده قابل مصر
شررراخص تیوباربی وریررر
شرراخصهررایی اسر
اکسای

بودند.

بیش رین اثر را در ارتباط برا شراخص  ABTداشر ،
به گونهاي که این شاخص در نمونههاي تیمارشده برا

اسرررید از جملررره

عصررارة  5درصررد کم ررر از سررایر تیمارهررا بررود .ایررن

کرره برره منظررور برررآورد میررزان

اسرید،

چربیها در گوش

ماهی اسر تاده مریشرود

( .)Chouliara et al., 2004ایررن شرراخص میررزان
محصوال

مخ ل

آن یاکسیدانی عصارة رزماري باشد.

خاصی

به دلیرل ترکیبراتی ماننرد کارنوزیر

کارنوزول ،رزمانول ،رزماري کوئینون اس
تولید رادیکالهاي آزاد را با دادن ی

که زنجیرة

اتر هیردروژن

ثانویة اکسیداسریون برهویرهه آلدهیردها را

میشکند و م عاقب آن اکسیداسیون چربی را به تيخیر

ایررن شرراخص طرری

میاندازد؛ همچنین ديترپنهراي فنرولی رزمراري ترا

آهرن آزاد و

آن ری اکسریدانی ایرن عصراره

نشرران مرریدهررد .رونررد افررزای
نگهداري ممکن اس

بره دلیرل افرزای

حدي باعرث خاصری

دیگررر پراکسرریدانهررا در ماهیچرره باشررد .همچنررین،

میشود ( .)Abramovic et al., 2012بر همین اساس

آلدهیرردها بررهمنزلررة محصررول ثانویررة اکسیداسرریون از

 Pezeshkو همکاران ( )2011در پهوهشری اثرر ضرد

تجزیررة هیدروپراکسررایدها ایجرراد مرریشرروند .رونررد

اکسیداسیونی عصارة مروسریر را در زمران مانردگاري

افزایشی هیدروپراکسایدها مریتوانرد دلیلری برر ایرن

قزلآالي رنگینکمان در شرایط نگهداري سررد (4±1
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درجة سان ی گراد) بررسی کردند ،ن رایج نشراندهنردة

ن ایج این پهوه  ،در بین غلظ هاي مخ ل

تيثیر آن یاکسیدانی و آن یباک ریایی عصارة موسریر در

رزمرراري ،عصررارة  5درصررد در همررة مرروارد برره جررز

مانرردگاري

مجموع بازهاي نی روژنی فرار به ررین اثرر را داشر .

مررد

ذخیرررهسررازي و افررزای

مررد

عصارة

نمونههاي غوطهور در عصارة موسریر برود .همچنرین

عصارههاي  1و  2/5درصد ه در اکثر موارد اخ ال

 idametEو همکاران ( )2008پ انسیل آن یاکسیدانی

معنیداري با ه نداشر ند ،امرا برا توجره بره ایرنکره

مانردگاري قرزلآالي

نمونههاي تیمارشرده برا عصرارة  1درصرد در برخری

عصارة رزمراري را در افرزای

رنگین کمان بررسی کردند که با ن رایج ایرن پرهوه
مطابق

دارد.

نظر برخی شاخصها کیتی

به ري داشر ند ،پیشرنهاد

میشود عصارة رزماري با درصدهاي کم رر (ترجیحراً

 .5نتیجهگیری
پهوه

حاضر نشان داد که عصارة رزماري میتوانرد

کیتی

فی فینگر تولیدشده از ماهی فی وفاگ را طری

نگهداري کوتاه مد

موارد از نمونههاي تیمارشده برا عصرارة  2درصرد از

در دماي یخچال حتظ کند .طبق

 1درصد) میتواند به منظور حتظ کیتی
در زمان نگهداري کوتاهمد
رود.

فی فینگرر

در شرایط سرد بره کرار
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