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Abstract 
In this study, in order to investigate the effect of oral and combined gum coating and thyme extract on 

keeping vanilla shrimp in cold storage conditions (1.4 ° C), different treatments including: 1-control 

(immersion in distilled water and without coating), 2- coated treatment Consumed with 1% thyme essential 
oil, 3-1% coated gum-coated treatment and 4-combined treatment with 1% thyme-coated essential oil - 1% 

dehydrated gum, were tested every 4 days for a period of 12 days. Microbial tests; Counting the number of 

enterobacteriaceae and chemicals; TBA and TVN values were measured and melanosis was evaluated as 
well. With increasing in the retention time, the enterobacteria, TVN, TBA values and melanosis intensity 

significantly increased in the control treatment (P <0.05). The effect of 1% thyme coating and combined 

treatment on the number of enterobacteria was significant and could control the enterobacteria during the 

storage period (P <0.05) and Zedo gum-coated treatments did not have any significant effect on controlling 
the samples against texture corruption as well. 
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 مقدمه .1
 کوه ندا مغذی مواد از مهمي منبع دریایي هایفرآورده

 وردم زیادی مقدار به انسان غذایي رژیم در هااز آن استفاده

 میگوو بوه تووانموي هواآن جمله از گرفته است، قرار توجه

 غیور چنود چرب مجموع اسیدهای از غني که نمود اشاره

و دکوووزا  ایکوووزا پنتانوكیووک مثوول زنجیوور بلنوود اشووباع

 نقش قلبي هایبیماری از جلوگیری در و بوده گزانوكیکه
 .(Covington, 2004) دارد

 میگوو صوید و بازاریوابي در عنصور تورینمهوم فرآوری

 صنعت در فرآوری تکنولوژی نوع فناوری یا  انتخاب .است

 وارد کشوورهاینیز برای  و صادرات برای میگو عمل آوری

 بورداریرهبهو اسوا  ایون بور. اسوت اهمیوت حاكز کننده

 کووارگیریبووه بووا پرورشووي میگوووی از بهینووه و مناسوو 

 بووه توجوه و میگوو فوورآوری و جابجوایي بهینوه هوایروش

 اسوت برخوردار ایویژه اهمیت از برداشت از پس تغییرات

(Rackowe, 1992.) در کوه کیفیوت تغییورات تورینمهوم 

 رخ سوردخانه در منجمود میگووی طوونني دارینگه طول

 چربوي، اکسیداسویون رنو،، رفوتن بین از شامل؛ دهدمي

 اسووت یوو  بلورهووای تشووکیل و پووروتئین شوودن دنوواتوره

(Baker, 1996). بورای و رنو، حفظ جهت حاضر حال در 

 در میگوو( black spots) سویاه لکوه تشوکیل از جلوگیری

 ایون. شوودمي استفاده سدیم سولفیت بي متا از سردخانه

 زاحساسویت و شویمیایي اکسویدان آنتوي نوع یک ترکی 

 ازناشووي  هوومرا  کووارگران موور نیووز  مووواردی در و بوووده

 يبواق دلیل به این بر عالوه. کرده اند گزارش آن استشمام

 ممنوعیوت آن مصور  عووار  و میگو بافت در آن ماندن

 دوجو کشورها از بسیاری در ترکی  این از استفاده قانوني

 از هاسووتفاد ،بنووابراین (.Rotllant et al., 2002) دارد

 جوایبوه هواطبیعي مانند اسانس اکسیدان آنتي ترکیبات

 .است ضروری سدیم سولفیتمتابي

 هوایروغنکه  را( Essential oils) گیاهي هایاسانس

 هوایدارنودهنگوه تورینمهم از ، گویندمي هم فرار یا اتری

 گیواهي اسانس نوع 300 حدود. شوندمي محسوب طبیعي

 اهمیت هاآن از نوع 30 قریباًت که دارد وجود شده شناخته

 بسوویار نقووش هووااسووانس (.Burt, 2004) دارنوود تجوواری

 و زابیمواری و فسواد عامل هایباکتری کنترل مناسبي در

 طیو  بور و دارنود غذایي مواد دارینگه عمر افزایش طول

 گوذار تأثیر منفي گرم و مثبت گرم هایباکتری از وسیعي

 هوااسوانس اثور انیسوممک (.Singh et al., 2002)هسوتند 

 در اخوتالل و ایجواد سولولي غشوا  چربي قسمت به ورود

 و اسوت به خارج سلولي ترکیبات خروج و غشا  ساختمان

 هوایآنوزیم توأثیر روی هواآن اثور دیگور هوایمکانیسم از

 است. انرژی تولید مسئول

 بورای ایوران ط  سونتي در باز دیر از شیرازی آویشن

 درد گوارشي، تسکین و تنفس دستگاه هایبیماری درمان

اسوتفاده  سورماخوردگي درموان بورای چنینهم و مفاصل

 موواد یدهنوده طعوم عنووانبوه آن از چنوینهم. شودمي

 آویشن شویرازی. است شده استفاده ماست، به ویژه غذایي

 در کوهاسوت  متورسانتي 80-40ارتفاع به شاخه پر گیاهي

 دافغانستان رش و پاکستان ایران، هایمختل  کشور نواحي

تورین عموده از کارواکرول و تیمول .(IHP, 2003)کند مي

 ترکیو  اسوانس که است شیرازی آویشن اسانس ترکیبات

فصول برداشوت  منطقه، جغرافیای اسا  بر آمده دست به

 خواهووود بوووود متفووواوت گیووواه رشووود مراحووول و گیووواه

(Sharififar et al., 2007; Akhoundzadeh etal., 2007). 

تولیود   صونعت در تکنیکوي جنبوه از  صومغ حاصطال

 یوا )پلوي سواکارید( گیواهي قندهاىی از بسیار ها به قند

 آب در قادرند شود کهاطالق مي هاآن مشتقات و میکروبي

 گرانورو هواییا محلول هامخلوط و شده پخش داغ یا سرد

یووا  هوواصوومغ از (.Nussinovitch, 2003)نماینوود  تولیوود

شوده  استفاده تاکنون پیش سال 5000 از هیدروکلوكیدها

(Verbeken et al., 2003 )تغییور برای غذایي صنایع در و 

 بوه غوذایي موواد ظواهر حفوظ ركولووژیکي، ویژگوي بافت،

 دارینگوه ها،پایدارسازی امولسیون در هاآن توانایي واسطه

 .(Sciarini et al., 2007) شووندموي مصور  غیوره و آب

ترشوحي  آنیووني، صومغي عنوان به صمغ زدو توأم کاربرد

 ماننود هوایيویژگوي دارای و ایوران کشور بومي و طبیعي

 بوه بوان نسوبت مقاوموت و فوایری امولسي دهندگي، قوام
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کنووار  (، درAzizi and Rao, 2004اسوویدی ) شوورای 

 عامل هایباکتری کنترل در مناسبي بسیار نقش هااسانس

 غذایي مواد ریدانگه عمر طول افزایش و زابیماری و فساد

 گورم و مثبوت گرم هایباکتری از وسیعي طی  بر و دارند

 در ایوران (Singh et al., 2002) هسوتند گذار تأثیر منفي

 براسوا  را جهوان چهوارم رتبوه طبیعوي هایصمغ تولید

 و خواربوار جهواني سووی سوازمان از شوده اراكوه آمارهای

 ایووران در گونووه ایوون. دارد 2008 سووال در 1کشوواورزی

 ایون جغرافیوایي و پوراکنش دارد زیوادی بسیار راکندگيپ

 یوزد، بختیواری، چهارمحال فار ، هایاستان در درختچه

 کرمانشواه، لرسوتان، کردسوتان،تهوران،  خراسوان، کرمان،

 و بوشووهر هرمزگووان، بلوچسوتان، و سیسووتان ایوالم، اراک،

علوت انجوام ایون تحقیو   .شوده اسوت گزارش خوزستان

نتي اکسیداني استفاده تووام آتریال ونتي باکآبررسي نقش 

ویشون در نگهوداری میگووی وانوامي آواسوانس  صمغ زدو

 .استدرشرای  سرد 

 

 هامواد و روش .2

 تهیه محلول هیدروکلوئیدی .2.1
گرانول صمغ زدو به صورت تجاری تهیه شود، پوس از 

ها، بوسیله آسیاب برقي به پودر تبدیل جداسازی ناخالصي

نواخت اندازه یک آوردن ذرات با دستبه جهت سپس و شد

متر عبوور میلي 2/1و قطر  16از الک آزمایشگاهي با مش 

سپس از پودر تهیوه شوده جهوت تهیوه محلوول .داده شد 

اسووتفاده شوود.  درصوود وزني/حجمووي 1 صوومغ بووا غلظووت

برای تهیه سوسپانسیون کلوكیودی از آب مقطور  چنینهم

صومغ را در آب مورد نظر از  جوشیده استفاده شد. غلظت

گراد ریختوه و توسو  درجه سانتي 70گرم با دمای حدود 

طووری کوه بوه ،زن مغناطیسي کوامالً همووژن گردیودهم

گواه محلوول تهیوه شوده محلول شفافي به دست آیود، آن

سواعت در  24تر صمغ به مدت جهت هیدراته شدن کامل

داری شود. سوپس فازهوای گراد نگوهدرجه سانتي 5دمای 

امحلول بووا اسووتفاده از دسووتگاه سووانتریفوژ محلووول و نوو

 .جداسازی شدند

 محلول اسانس هیته. 2.2
 80توویین  درصود3ابتدا اسوانس آویشون بوا افوزودن 

فوایر همگون سوازی تهیوه شود و سوپس عنوان امولسيبه

درصد اسوانس آویشون  1 غلظت حاوی محلول در میگوها

عنووان امولسوي فوایر جهوت درصد تویین )بوه 1شیرازی، 

درصود آگارآگوار )پایودار  02/0توزیع یکنواخوت اسوانس( 

درجوه  5سواعت در دموای  24کننده امولسیون( به مدت 

 چنین گروه کنتورل در آبداری شدند. همگراد نگهسانتي

: گراد با نسبت میگو/ محلولدرجه سانتي 4مقطر با دمای 

هوا بوه ور گردیدند، سوپس نمونوه( غوطهW/Vیک به دو )

کشي و در ظر  دارای سطح مشبک آب در دقیقه 1مدت 

داری شوودند گووراد نگووهدرجووه سووانتي 4یخچوال و دمووای 

 (.1393)نصیری و همکاران، 

 های میگوسازی نمونههیه و آمادهت .2.3
کیلوگرم، میگوی گونه وانامي  8در این پژوهش، مقدار 

پرورشي با اندازه متوسو  از مرکوز پورورش میگوو اسوتان 

خریوداری و بالفاصوله پوس از  گرگان( )شهرستان گلستان

گوذاری بوه محول آزمایشوگاه منتقول مر  هموراه بوا یو 

گوروه  4گردیدند. میگوها بعد از توزین و تمیوز کوردن بوه 

 1 کیلوگرم( تقسیم شدند. 2)هر گروه به وزن 
شمارش تعداد انتروباکترها بوا  در این مطالعه به منظور

ونووه بوورای ی نمتوجووه بووه روش اسووتاندارد آموواده سوواز

بوا اسوتفاده از  (،Hozbor, 2006) هوای میکروبويآزمایش

گورم نمونوه  25پنس و چاقوی اسوتریل، از تیموار مقودار 

میلي لیتور سورم فیزیولوژیوک  225گاه ، و آنشد برداشته

گراد( بوه درجه سانتي 4استریل شدۀ سرد )دمای تقریبي 

هوا سپس نمونه .دقیقه هموژن شد 2آن افزوده و به مدت 

داری شودند توا عمول دقیقه در دمای اتاق نگه 30به مدت

هوا و نمونوه ها انجام شود. بعد از آماده سوازیدر آن 2احیا 

 
1 Food and Agriculture Organization (FAO) 
2 Resuscitation 
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های مورد نظر بوا های مختل ، از نمونهمنظور تهیة رقتبه

میلي لیتور برداشوته شود و بوه  1استفاده از سمپلر مقدار 

تریل لیتر سرم فیزیولوژیک اسومیلي 9لولة آزمایش حاوی 

به دست آیود.  1/0شدۀ سرد منتقل و هموژن شد، تا رقت 

در این پژوهش برای سنجش تعداد باکتری مورد اشواره از 

گیوری بورای ی اندازهروش کشت پورپلیت استفاده شد. برا

 37هوا در دموای های انتروباکتریاسه، پلیتبررسي باکتری

 ساعت قرار داده شدند و در 24گراد به مدت درجة سانتي

 های بنفش شمارش شدند.های بزر  با هالهنهایت کلوني

به روش کلدال و با قرار  TVNگیری مقدار اندازه جهت

گورم اکسوید منیوزیم و  2گرم نمونه بوه عوالوه  10دادن 

آوری آب مقطر داخل بالن و در نهایت جمع cc500افزودن 

 و %2بازهای ازته فرار در داخل محلول شامل اسید بوریک 

عنوان شاخص تیتر محلول زرد رن، حاصل بوا رد بهمتیل 

اسید سولفوریک تا حاصل شدن رن، ارغواني، انجام شد و 

 گرم نمونه ماهي بیان 100ن در گرم نیتروژبه صورت میلي

. مقودار کوول (Kontominas and Goulash, 2005) شود

 نیتروژن فرار از رابطه زیر محاسبه شد.

 رمقدار بازهای ازته فرا حجم اسید سولفوریک مصرفي =× 14

بووه روش  هووانمونووه TBA3گیووری انوودازههمچنووین 

گورم از نمونوه میلي 200سنجي صورت گرفت. مقدار رن،

لیتری )بالن کلدال( انتقال میلي 25چرخ شده به یک بالن 

 5وتانول بوه حجوم رسوید. مقودار ب -1یافت و سوپس بوا 

وارد  دارهای خشوک دربلیتر از مخلوط فوق به لولهمیلي

افووزوده گردیوود  TBAلیتوور معوور  میلووي 5شوود و بووه آن 

 TBAگرم از میلي 200به وسیله حل شدن  TBA)معر  

بوتانل پس از فیلتر شودن بوه  -1لیتر حالل میلي 100در 

 95دار در حمام آب با دموای های دربآید(. لولهدست مي

ساعت قرار گرفتنود و پوس از  2به مدت  درجه سانتیگراد

گورم )میلوي TBAمای محی  سرد شدند. مقودار آن در د

مالون آلدهید در کیلوگرم بافت ماهي( براسا  رابطه زیور 

نوانومتر در  530( در ASمحاسبه گردیود. مقودار جوذب )

 
1-Thiobarbituric Acid (TBA)  

  ( خوانووووده شوووودAbمقابوووول شوووواهد آب مقطوووور )

( Natseba et al., 2005 ). 

 
200

50


AbAS
TBA 

 Monteroبه روش ارزیابي مالنوزیس )لکه سیاه( میگو 

 6( انجام گرفت. ارزیابي چشمي توس  2001و همکاران )

ها بوا ارزیاب صورت گرفت. شدت بروز مالنوزیس در نمونه

 1ها تعیوین گردیود. عودد به آن 4تا  1اختصاص امتیاز از 

توا )، مالنوز مختصور 2عبارت بود از عدم بروز مالنوز، عدد 

توا  30متوسو  )، مالنووز 3از سطح میگو(، عدد  درصد30

هم مالنوز  قابل توجوه  4از سطح میگو( و عدد  درصد 60

 از سطح میگو(. درصد 60)بیش از 

هووای ایوون پووژوهش بووا تجزیووه و تحلیوول آموواری داده

نان انجام گرفت. بعد از اطمی  SPSS17استفاده از نرم افزار

هووای آنووالیز واریووانس از آزمووون هووااز نرمووال بووودن داده

تفاده گردیوود. ( اسووANOVA ONE WAYطرفووه )یووک

 چنووووووین از آزموووووون جداسوووووواز دانکوووووون هوووووم

(s New Multiple Test,Duncan در سطح اطمینوان )95 

هوای هوا بوین گوروهبرای تعیین اختال  (p<0.05)درصد 

ه آزمایشي استفاده گردید. جداول و نمودارها هم به وسویل

 رسم شدند. 2007MSTExcelنرم افزار 

 

 نتایج .3
 هوایبواکتری میانگین تعداد تغییرات، 1 شماره نمودار

 مودت در مختلو  تیمارهوای در را گرم منفوي انتروبواکتر

گوراد سوانتيدرجه 4در یخچال و در دمای  نگهداری زمان

دست آموده میوانگین های بهدادهدهد. بر اسا  نشان مي

تعداد این بواکتری در بوین تیمارهوای مختلو ، اخوتال  

در تموام شواهدبا تیمار  (>05/0P)، (>01/0P)داری معني

در روز اول  .اول نشوان داد روز از غیور به روزهای آزمایش

داری بین تیمارهوا مشواهده نگردیود. آزمون اختال  معني

داده شوده در روز چهارم بین تیمار کنترل و تیمار پوشوش
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داری مشواهده نشود. همچنوین با صمغ زدو اختال  معني

داده شوده بوا اسوانس در این روز بوین تیمارهوای پوشوش

داده شده با اسانس آویشون و تیمار پوشش درصد1آویشن 

)ترکیبووي( هووم اخووتال   درصوود1صوومغ زدو  - درصوود1

داری مشاهده نگردیود. طوي بررسوي آمواری در روز معني

داری بودنوود هشوتم، همووه تیمارهووا دارای اخووتال  معنووي

(05/0P<).  طوي ایوون روز تیمووار کنتوورل دارای بیشووترین

دارای  درصود1داده شده بوا آویشون تیمار پوشش تعداد و

کمتوورین تعووداد انتروباکترهووای شوومارش شووده بودنوود. 

همچنین در روز دوازدهم نگهداری همه تیمارها بوا تیموار 

اموا  (،>05/0P)داری بودنود کنترل دارای اخوتال  معنوي

و تیموار  درصد1داده شده با آویشن بین تیمارهای پوشش

 درصود1صومغ زدو  - درصود1شن داده شده با آویپوشش

 داری مشاهده نشد.)ترکیبي(، اختال  معني

 

 .(درجه سانتی گراد 4 ± 1) شرايط سرد روز نگهداری در 12تأثیر تیمارهای مختلف بر تعداد انترو باکترها طی مدت نمودار -1شکل 

Zm1 1: تیمار پوشش داده شده با آويشن% ،AsS11غ زدو های پوشش داده شده با صم: تیمار% ، 

Zm1+AsS1 ترکیبی( %1مغ زدو ص - %1: تیمارهای پوشش داده شده با آويشن( 

 

دسوت آموده مشوخص گردیود هوای بوهبر اسا  داده

بووین  ( درTVNغلظووت بازهووای ازتووه فوورار )میووانگین 

داری را در تمووام تیمارهووای آزمایشووي، اخووتال  معنووي

ر ایون مقوادیر د. روزهای آزمایش بوه غیور از روز اول دارد

غلظوت بازهوای ازتوه فورار در هموه  .آمده اسوت 2نمودار 

گورم در میلوي 92/14طور متوس  ها در روز صفر بهنمونه

گرم نمونه میگو بود. اثور تیمارهوای مختلو  در روز  100

دار بوود چهارم بر مقدار غلظوت بازهوای ازتوه فورار معنوي

(01/0P<) ،(05/0P<). رهووا در روز هشووتم در بووین تیما

( و >05/0P)، (>01/0Pداری مشاهده شود )اختال  معني

اثر تیمارهوای مختلو  متفواوت بوود. همچنوین طوي روز 

ی دوازدهم نیز اثر تیمارهای مختل  بر مقدار غلظت بازهوا

 (.>05/0P)، (>01/0Pدار بود )ازته فرار معني

دسوت آموده، میوانگین مقوادیر هوای بوهبر اسا  داده

( در بین تیمارهوای آزموایش، TBA)تیوباربیتوریک اسید 

را در تمووام ( >05/0P)، (>01/0P)داری اخووتال  معنووي

ایون مقوادیر . روزهای آزمایش به غیر از روز اول نشان داد

غلظووت طبوو  ایوون نمووودار  .آمووده اسووت 3در نمووودار 

طوور هوا در روز اول بوهدر همه نمونهتیوباربیتوریک اسید 

گرم از نمونوه میگوو گرم در یوک کیلوومیلي 34/0متوس  

داری بوود و بوین تیمارهوای اعموال شوده اخوتال  معنوي

مشاهده نشد اما این غلظت طوي دوره نگهوداری افوزایش 

نشان داد. اثر تیمارهای مختل  در روز چهوارم بور مقودار 

، (>01/0Pدار بووود )معنوويتیوباربیتوریووک اسووید غلظووت 

(05/0P<).  در روز هشووتم نیووز در بووین تیمارهووا اخووتال 

( و اثوور >05/0P)، (>01/0Pداری مشوواهده شوود )معنووي



 357 ...و (Amygdalus scoparia Spachصمغ زدو ) يبیترک پوشش ریاثت

 

تیمارهای مختل ، متفواوت بوود. طوي روز دوازدهوم بوین 

 %1داده شده با صمغ زدو تیمارهای کنترل و تیمار پوشش

و  %1داده شوده بوا آویشون و همچنین تیمارهای پوشوش

)ترکیبوي( بوه لحوام آمواری  %1صومغ زدو  - %1آویشن 

 ده نگردید.داری مشاهاختال  معني

 

 . (راددرجه سانتی گ 4 ± 1) شرايط سرد روز نگهداری در 12أثیر تیمارهای مختلف بر مقدار بازهای ازته فرار طی مدت نمودارت -2شکل 

Zm1 1: تیمار پوشش داده شده با آويشن% ،AsS11های پوشش داده شده با صمغ زدو : تیمار% ، 

Zm1+AsS1ترکیبی( %1صمغ زدو  - %1يشن : تیمارهای پوشش داده شده با آو( 

 

 

 (. درجه سانتی گراد 4 ± 1) شرايط سرد روز نگهداری در 12أثیر تیمارهای مختلف بر مقدار تیوباربیتوريک اسید طی مدت ت -3شکل 

Zm1 1: تیمار پوشش داده شده با آويشن% ،AsS1 1: تیمارهای پوشش داده شده با صمغ زدو% ، 

Zm1+AsS1 ترکیبی(1صمغ زدو  - %1داده شده با آويشن : تیمارهای پوشش( % 

 

 بوا شوده تیموار میگوهوای در مالنوزیس روند تغییرات

و همچنوین  درصود1، صومغ زدو درصود1اسانس آویشن 

 مقایسوه در )ترکیبي( درصد1صمغ زدو  - درصد1آویشن 

بور ایون . اسوت شده نشان داده 4 شکلدر  کنترل گروه با

در هور بوار  ل نگهوداریمالنووزیس در روز او شدتاسا  

، تفواوت چنوداني بوین تیمارهوای مختلو  نمونه بورداری
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تغییورات مشاهده نشود. در روز چهوارم، بیشوترین مقودار 

 مالنوووز) 5/2در تیمووار کنتوورل بووا میووانگین مالنوووزیس 

داده و کمترین مقودار آن هوم در تیموار پوشوش( مختصر

 روزبو )عدم 25/1با میانگین امتیاز  درصد1شده با آویشن 

مالنوز( گزارش گردید. همچنین طي روز هشتم هم تیموار 

( مالنوز متوسو ) 75/3شدت تغییرات به میزان کنترل با 

و تیمار آویشن  درصد1داده شده با آویشن و تیمار پوشش

 مالنووزامتیاز ) 2)ترکیبي(، با درصد1صمغ زدو  - درصد1

به ترتی  بیشترین و کمترین مقودار تغییورات را ( مختصر

ز خود نشان دادند. این رونود در روز دوازدهوم نگهوداری ا

 )مالنووز  قابول امتیاز 4هم به ترتی  برای تیمار کنترل با 

 - درصود1و تیموار آویشون  درصد1توجه( و تیمار آویشن 

مالنوووز ) 25/3)ترکیبووي(، بووا امتیوواز  درصوود1صوومغ زدو 

 .( گزارش گردیدمتوس 

 

 (درجه سانتی گراد 4 ± 1) شرايط سرد روز نگهداری در 12تأثیر تیمارهای مختلف بر شدت مالنوزيس طی مدت  -4شکل 

Zm1 1: تیمار پوشش داده شده با آويشن% ،AsS1 1: تیمارهای پوشش داده شده با صمغ زدو%  ، 

Zm1+AsS1 ترکیبی( %1مغ زدو ص - %1: تیمارهای پوشش داده شده با آويشن(. 

 

 گیریو نتیجه ثبح .4
اسووانس آویشوون در دو سووطح ترکیبووي و مجووزا اثوور 

مهارکنندگي و باکتری کشي قوی علیه انتروباکترهوا دارد 

که احتمانً به دلیل تیمول و کارواکرول فراوان موجوود در 

هوا در محوی  آزمایشوگاهي اسانس آویشن است. پوژوهش

دهند که این دو جز  فنوولي موجوود در اسوانس نشان مي

 Hoskins et al., 2006 ) دارندلیت ضدمیکروبي شن فعاآوی

Gill, 2006; Holley, 2006;.)  بیشوووترین ترکیبوووات

ضدمیکروبي این گیاهان ترکیبات فنلي هستند کوه دارای 

دارنود  160تا  150های فنلي بوده و جرم مولکولي از گروه
(Shelef, 1983)،.  این ترکیبات در گیواه آویشون بوه طوور

 سویمن اسوت -رپن کارواکرول، تیموول و  عمده شامل ت

(Holley and patel, 2005.)  ترکیبووات فعالیووت ایوون

کننود کوه اونً ضدمیکروبي خود را بدین صورت اعمال مي

در غشا  دونیه فسفولیپیدی سلول اخوتالل ایجواد کورده 

که سب  افزایش نفوذپذیری سلول و از دست دادن برخي 

ه سوب  تخریو  سیسوتم گردد. دوم اینکاجزا  سلولي مي

ها در تولید انورژی و شوند، که این آنزیمآنزیمي سلول مي

سنتز ترکیبات ساختاری سلول نقش دارند. و سوم این که 

میکروبوي سوب  تخریو  موواد ژنتیکوي این ترکیبات ضد

نتایج این پژوهش با  (.Kim et al., 1995شوند )ميسلول 

 رانهمکووا و Mahmoudنتووایج بووه دسووت آمووده توسوو  
میکروبي  ( در مورد اثر اسانس آویشن در کاهش بار2006)

 ( و همچنووینCyprinus carpioفیلووه موواهي کپووور )
Chouliara ( 2004و همکووواران)  روی مووواهي شوووانک
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(Sparus aurata نگهووداری شووده در شوورای  یخچووال )

 همچنین نتایج این آزمون نشان داد پوشش مطابقت دارد.

از افوزایش مقوادیر بازهوای حاوی صمغ زدو در جلوگیری 

ازته فرار اثر چنداني نداشت. اسانس آویشون دارای میوزان 

بانیي از اسویدهای فنولیوک تیموول و کوارواکرول اسوت. 

ویژگي آنتي اکسیداني و رادیکال زدایوي اسوانس آویشون 

مربوط به حضور ترکیبات فنولي بووده کوه قوادر بوه دادن 

و  Miliauskasهیووودروژن بوووه رادیکوووال آزاد هسوووتند )

و همکوواران  Furneri(. طبوو  گووزارش 2005همکوواران، 

هووا ( ترکیبووات فنووولي قووادر بووه واسرشووتي آنووزیم2002)

طور کلي ترکیبات پلي فنولي از مهار کننودگان هستند. به

ها بوده و آنزیم را در اثر واکنش با جایگاه فعال، مهار آنزیم

 بورای تیمارهوای TBAاموا کوم بوودن مقودار  نماینود.مي

 توان به اثر آنتي اکسیداسیوني اسانسرا مي رصد1آویشن 
(Kostaki  ،2009و همکووووواران)  و همچنوووووین اثووووور

های آنزیموي باکتریوایي ها بر واکنشمیکروبي اسانسآنتي

 موووورتب  بووووا اکسیداسوووویون چربووووي نسووووبت داد 

(Aussalah et al., 2007اسانس .) هوا بوا ترکیبواتي ماننود

هووای فنولیووک و گووروه تیمووول، کووارواکرول، ترکیبووات

 هسوتندهوای آزاد هیدروکسي دارای قدرت حذ  رادیکال

(Mahmoud et al., 2006.)  به همین سب  حضور عصواره

آلدهید آویشن شیرازی، سب  تشکیل مقدار کمتری مالون

 شده اسوت. نتوایج ایون تحقیو  مطواب  نتوایج تحقیقوات
Kostaki ( 2009و همکوواران) و Lu ( 2009و همکوواران) 

ترکیبات پلي فنولي یکوي از مهوار کننودگان آنوزیم  ت.اس

تیروزیناز بوده و آنزیم را در اثر واکونش بوا جایگواه فعوال، 

نماینود. ایون ترکیبوات از راه گوروه هیدروکسویل مهار مي

خود به جایگواه فعوال آنوزیم متصول شوده و یوا از طریو  

تشکیل بواز شوی  توسو  گوروه آلدهیودی خوود، سوب  

فلز موس،  کتور آنزیم تیروزیناز یعنيکوفا کمپلکس کردن

شوند. همچنین گروه هیدروکسیل ترکیبات فنوولي بوا مي

هوا بوه دادن الکترون به ترکیبات واسطه، سوب  احیوا  آن

 گردنووود ترکیووو  دوپوووا و عووودم تولیووود مالنوووین موووي

(Nirmal and Benjakul, 2009.)  در رابطووه بووا اسووانس

رکیبوات اصولي آویشن، ترکیبات تیمول و کارواکرول که ت

های بیان شوده سوب  مهوار آن هستند؛ از طری  مکانیسم

شوند. بنابراین اسوانس آویشون فعالیت آنزیم تیروزیناز مي

تواند سب  بوه دلیل اثر آنتي تیروزینازی قابل توجه، ميبه

تعوی  افتادن روند مالنوزیس در میگو طي دوره نگهوداری 

 شود.
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