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چکیده
در این مطالعه ،اثر پاداکسننگ ی عصننار آب داغ ماکروجلبک سننب کالرپا بومی خلیج فارس بر اکسنی اسنیون روغن حاصن از امعاء و احشننا ماهی
ق لآالی رنگینکمان ( )Oncorhynchus mykissدر یک دور ی  42روز و دمای  30 ± 1درجه سننلسننیوس مورد بررسننی قرار رفت .تیمارها به
ترتیب کگترل (روغن ماهی ب ون نگه ارن ) ،روغن ماهی حاوی  BHT 100 ppmو روغن ماهی حاوی  1000 ppmعصننار آبی کالرپا بودن  .نتایج
آزمونهای فساد شاخص پراکسای  ،ع د آنی ی ین ،ع د توتوکس و  UV270نشان داد که روغن حاوی عصار کالرپا نسبت به تیمار کگترل باعث تاخیر
در فساد اکسی اسیون ش است و نسبت به روغن حاوی  BHTدر برخی تستها عملکرد ضعیفتری داشته است .نتایج آزمونهای پراکسای و ع د
توتوکس در تیمار کالرپا به ترتیب  38/66 meqo2/kgو  88/24در روز  ،35و در تیمار  BHTدر انتهای دور به ترتیب  30/3 meqo2/kgو  71/70در
باالترین مق ار بود ،در حالی که برای شننناخص آنی ی ین تا انتهای دور در تی مار کالرپا و  BHTبه ترتیب به  13/38 mg/ kg oilو mg/ kg oil
11/04ر سی  .می ان جذب شاخص  k270در تیمار کگترل ،کالرپا و  BHTبه ترتیب  0/7 ،0/9و  0/6در پایان دور بود .نتایج مربوط به شاخص رنگ
* L* a* bرون مشخصی را در تیمارها نشان ن اد و به لحاظ آماری معگادار نبود است .بطور کلی نتایج این تحقیق نشان داد عصار آب داغ کالرپا
بعگوان یک پاداک سگ طبیعی به م ت  1هفته ف ساد اولیه ( شاخص پراک سای ) را به تاخیر ان اخته و تا دو هفته از ف ساد ثانویه ( شاخص آنی ی ین)
روغن پسمان ماهی جلو یری کرد است ،لذا میتوان در صگعت خوراک دام و آب یان پیشگهاد ردد.
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Abstract
In this study, the effect of antioxidant property of green macroalga Caulerpa sp. hot water extract on the
prevention of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) viscera oil oxidation at 30°C in a 42-day period, was
investigated. The treatments were conducted as a control group (fish oil without preservative), fish oil
containing 100 ppm of BHT, and fish oil containing 1000 ppm of aqueous extract of Caulerpa. The results of
peroxide value, p-Anisidine value, TOTOX value, and UV270 indicated that the oil containing Caulerpa
extract delayed the oxidation compared to the control group, although it showed a relatively lower efficacy
compared to the BHT. The Caulerpa treatment showed the highest values of peroxide and TOTOX value on
the 35th day which were 38.66 meqo2/kg and 88.24, respectively. While, the BHT treatment showed 30.3
meqo2/kg and 71.70 for peroxide and TOTOX value at the end of the experiment, respectively. Moreover, pAnisidine showed reached 13.38 and 11.04 mg/kg oil in Caulerpa and BHT treatments at the end of the
experiment, respectively. The highest absorbance in 270 nm was 0.9, 0.7, and 0.6 in control, Caulerpa, and
BHT treatments, respectively. The results of L* a* b* have not shown a significant difference during the
storage period. In general, the results of this study showed that Caulerpa hot water extract as a natural
antioxidant delayed the primary spoilage (peroxide value) for 1 week and prevented the second spoilage (pAnisidine index) of fish oil for up to two weeks and can be offered in the feed and aquaculture industry.
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اثر عصار ماکروجلبک کالرپا برکگترل ش ت اکسی اسیون روغن...

 .1مقدمه
در فرآیگ تهیه فیله ماهی تاز  ،تا  60درص از ضایعات
ماهیان از جمله سر ،پوست ،امعا و احشا و استخوانها ج ا
شنن و بهطور کلی بهعگوان زباله تلقی میشننود؛ که این
پ سمان ها پتان سی عظیمی برای تولی روغن ماهی و امگا
 3دارن ) .)Ghaly, 2013به همین جهت ،توسنننعه تولی
روغن امگا 3-از پسنننمان ماهیان ،قادر به بازیابی و انتقال
مواد مغذی ضنننروری از دریا به زنجیر غذایی انسنننان با
م ایای اقتصنننادی ،زیسنننتمحیطی و به اشنننتی اسنننت
) .(Ciriminna et al., 2019ا سی های چرب غیرا شباع در
روغن ماهی به راحتی توسط نور ،دمای باال ،اکسیژن فعال
و پرواکسی انها ،اکسی می شون و سبب ترشی ی ،افت
کیف یت در رنگ ،طعم ،بافت و ایمگی محصنننوالت غذایی
می ردن ).(Van Tran et al., 2019; Yue et al., 2008
لذا ،به مگظور اف ایش پای اری این چربیها ،پاداکسننگ ها
مورد استفاد قرار می یرن .
در حال حاضننر برای مهار اکس نی اس نیون روغن ماهی
پاداکسننگ های مصننگوعی ازجمله :الفاتوکوفرول اسننتات،
 BHT ،BHA ،TBHQو  EDTAمورد اسنننتفنناد قرار
می یرن  .این در حالی اسنننت که بسننن یاری از ترکی بات
طبیعی خواص پاداکسنننگ ی مشنننابه دارن  .همچگین،
تحقیقات سم شگا سان و متخ ص صان تغذیه ،برخی اثرات
م ضر از م صرف این ترکیبات م صگوعی را ن شان داد ان و
ا ستفاد از این مواد شیمیایی م صگوعی تو سط  FDAبه
دلی نگرانی در مورد ایمگی مواد غذایی مح ود ش است
(.)Yue et al., 2008
پاداکسگ های طبیعی شام پاداکسگ های آن یمی و
غیر آن یمی ان  .از پاداکسنننگ های غیر آن یمی میتوان
ویتامینها ،کوفاکتورها ،فگول یکاسننن ی ها ،کاروتگوئ ی ها و
غ یر را نننام برد ( )Carocho and Ferreira, 2013کننه
ترکیبات فگولی (مانگ الیک اسنننی  ،کاتچین ،کوماریک
اسننی  ،مریسننتین ،کافئیک و )...در سنناختار بسننیاری از
عصننننار هننای ی ناهی و جلبکی ی نافننت میشنننون ن
( .)López et al., 2011; Ebrahimi, 2019ترکیبات فگولی
رو مهمی از ترکیبات شیمیایی موجود در جلبک دریایی
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هسنننتگ که از نظر کمی و کیفی در جلبک در یایی قرم ،
قهو ای و سب متفاوت هستگ (.)Rodrigues et al., 2015
این ترکیبات زیست فعال میتوانگ در مواد غذایی ،دارویی
و محصوالت آرایشی استفاد شون (.)Yip et al., 2014
بسیاری از تحقیقات پیرامون ترکیبات پاداکسگ موجود
در یاهان انجام ش است ولی تحقیقات مح ودی در رابطه
با اسنننتفاد از ترکیبات حاصننن از جلبکها روی نگه اری
روغن انجام شنن اسننت .تاثیر عصننار آبی جلبک قهو ای
 Bifurcaria bifurcateبر روغن کل ا در مقایسنننه با BHT
طی  16روز و دمای  60درجه سنننلسنننیوس نشنننان داد
شننناخصهای فسننناد (مق ار پراکسنننی  ،مق ار آنی ی ین و
توتوکس) تا ح ی کگترل ش ان (.)Agregán et al., 2017
برر سی ع صار های دو جلبک قهو ای Ecklonia radiate
و  Macrocystis pyriferaو دو ونه قرم  Champia spو
 Porphyra sp.بر ن گه ن اری رو غن مننا هی هو کی
 Macruronus novaezelandiaeدر دمننای  60درجننه
سنننلسنننیوس طی  12روز نشنننانداد جلبکهای قهو ای
ظرفیت پاداکسننگ ی بهتری نسننبت به ونههای جلبک
در یایی قرم دار ن و عصنننار جل بک  ،E. radiataبرای
اسننتفاد بهعگوان پاداکسننگ در محصننوالت روغن ماهی
عمکرد بهتری دارد ) .(Kindleysides et al., 2012در
بررسی خواص پاداکسگ ی دو ونه ماکرو جلبک سواح
ن یوز لگ ن  Porphyra sp. ،Champia sp.در  60درجننه
سننلس نیوس و طی  12روز ،اثر پاداکسننگ ی قوی این دو
ونه بر مان اری روغن ماهی نی به اثبات رسننی اسننت
(.)Kindleysides et al., 2012
کننالرپننا  Caulerpa sp.بعگوان یکی از متفنناوتترین
جگسهای ماکروجلبک دریایی سب در سیستمهای تاالبی
و مگاطق رمسیری ساحلی در سراسر جهان شگاخته ش
ا ست ) ،(Williams and Grosholz., 2002که معموالً در
ژاپن ،کر  ،فیلیپین و برخی از کشننورهای دیگر در جگوب
شرقی آ سیا به صورت تاز یا به صورت نمک سود م صرف
میشننود ) .(Nguyen et al., 2011مطالعات انجام شنن
نشان داد جلبکهای  C. racemosa، C. lentilliferaدارای
ترکی بات فگول یک و خاصننن یت پاداکسنننگ ی هسنننتگ
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( . )Nguyen et al., 2011برر سی مطالعات پی شین ن شان
داد عصننننار آب رم اسنننتخراد شنننن از جلبننک
،(Gereniu et al., 2017) Kappaphycus alvarezii
جلبک )Khairuddin et al., 2020( Caulerpa Lentillifera
و جلبک )Rastian et al., 2007( Sargassum boveanum
خاصننیت پاداکسننگ ی و آنتیباکتریال داشننته اسننت،
همچگین براسنناس نتایج  ،)1398( Ebrahimiدر بررسننی
خواص پاداکسننگ ی عصننار ی ماکروجلبک کالرپا ،حالل
آب ،بی شترین می ان بازدهی در ا ستخراد ع صار را ن شان
داد .همچگین نتنایج  IC50مهنار رادیکنال آزاد  DPPHو
می ان فگول ک عصنننار ی به دسنننت آم با حالل آب،
باالترین خاصیت پاداکسگ ی را نسبت به حاللهای دیگر
داشنننته که نشنننان از ق رت حالل آب داغ در ج اسنننازی
ترکیبات فگولی و مولکولهای زی ست فعال قطبی است .لذا،
در این تحقیق سنننعی بر آن اسنننت از عصنننار آبی این
ماکروجلبکهای بومی خلیجفارس در نگه اری روغن ماهی
اسننتحصننالشنن از پسننمان ماهی ق لآالی رنگینکمان
( ،)Oncorhynchus mykissبهمگظور جلو یری از فسننناد
اکسی اسیونی آن استفاد شود و شاخصهای فساد اولیه،
ثانویه و رنگ مورد بررسی قرار یرد.

 .2مواد و روشها
 .2.1تهیه مواد خام
ماکروجلبک کالرپا از شننرکت توسننعه ذخایر زیسننتی
جلبک (از سنننواح بوشنننهر) تهیه ردی  .ماکروجلبکها
تمی و سپس چگ مرحله با آب شیرین شستشو و در آون
در دمای  38درجه سننانتی راد خشننک ش ن ن  .سننپس با
آ سیاب (یا مخلوط کن) پودر و در کی سههای پال ستیکی
در دمای  -20درجهی سانتیگراد نگهداری ردی .
امعاء و احشننا ماهی ق لآالی رنگینکمان به صننورت
تاز از فرو شگا به شت واقع در می ان اطل سی شیراز ،به
صننورت روزانه تهیه شنن ن و بع از انتقال به آزمایشننگا
شیالت دانشک کشاورزی دانشگا شیراز ،کامال از وجود
خون و سایر اج اء پاکسازی و پس از شتستشو و آب یری
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کام بستهبگ ی و در فری ر با دمای  -20درجه سلسیوس
قرار داد ش .

 .2.2استخراج عصاره آبی از جلبک
ج هت عصنننار یری 10 ،رم پودر جل بک در 200
میلیلیتر آب مقطر ) (1:20 W:Vمخلوط و در دمای 121
در جه سنننلسنننیوس به م ت  20دقی قه اتوکالو شننن
( ،)Yang et al., 2017پس از خگک ش ن عصار آبی را از
جلبکها فیلتر شن و در دمای  40درجه سننلسنیوس در
آون خ شک ش ن  .سپس ع صار خ شک ش در دمای
 -20درجهی سلسیوس نگه اری ش ن .

 .2.3استخراج روغن از ضایعات ماهی
ج هت اسنننتخراد روغن از پسننن ما ن ماهی ق لآالی
رنگینک مان ،از روش طراحی شنننن توسنننط  Vafaeiو
همکاران استفاد ش ( Vafaeiو همکاران .)1396 ،پسمان
ب ون اسننتخوان به کمک چرگ وشننت به طور کام خرد
ش سپس به  100رم از نمونه  400سی سی دیکلرومتان
اضننافه شنن ( 4:1وزنی/حجمی) و پس از این که به کمک
یک همزن شی شهای هم زد ش  ،می ان 2درص متانول به
آن اضافه ردی  .سپس نمونه در دکانتور ریخته و در حالت
سکون قرار داد ش  .پس از تشکی دو فاز ،حالل به کمک
یک کاغذ صافی واتمن (ان از مش  ،41ساخت پاک ستان)
فیلتر ش  .از سولفات س یم ) (Na2So4به عگوان رطوبت یر
در عم فیلتراسنننیون اسنننتفاد شننن  .در ادامه از روتاری
اوپراتور ( ،Fara Azmaایران) ،با دمای  50درجه سانتی راد
جهت حاللپرانی کام و تغلیظ روغن ا ستفاد ش  .روغن
اسننتخراد شنن در یک ظرف شننیشننهای ک ر در دمای 4
درجه سانتیگراد نگه اری ش .

 .2.4تیمار بندی روغن
تیمارهای این آزمایش به ترتیب زیر آماد سازی ش ن :
 تیمار اول :روغن ماهی ب ون نگه ارن
 تی مار دوم :روغن ماهی  +نگ ه ار ن ت جاری
( BHTدوز (Yeşilsu et al., 2013) )100 ppm
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 تیمار سوم :روغن ماهی  1000 ppm +عصار آبی
جلبک کالرپا
برای آماد سننازی تیمارها ،ابت ا روغن ماهی به می ان
مورد نیاز توزین ش سپس ع صار جلبک و  BHTبهطور
ج ا انه توزین ش ن و با هموژنای ر با نمونه روغن هموژن
شننن  .هرک ام از آن ها را بهطور مسننناوی درون لوله های
آزمایش اضافه ش ن و پس از پوشان ش ن کام با فوی
آلومیگیوم ،ب ون درب ،درون انکو باتور در د مای 30± 1
درجه سلسیوس قرار داد ش ن  .شاخصهای فساد چربی
طی یک دور زمانی  42روز در فواصننن زمانی  7روز به
صنننورت سننننه تکرار از هر تی مار بررسنننی شنننن ن
).(Chatterjee and Bhattacharjee, 2013

 .2.5اندازهگیری شاخص پراکسید
 1رم از نمو نه روغن از هر تی مار ،در یک ارلن مایر
 250میلیلیتری ریخته شننن سنننپس به آن  10میلیلیتر
مخلوط کلروفرم و اسنننتیک اسنننی (به نسنننبت  2به  3به
ترتیب) و  0/5میلیلیتر ی ور پتاسیم اشباع اضافه ش و به
م ت  1دقیقه در تاریکی نگه اری ش  .سپس  30میلیلیتر
آب مقطر و چگ قطر چسب نشاسته اضافه ش و تا شفاف
ش ن ن رنگ نمونهها ،با محلول تیوسننولفات  0/1نرمال تیتر
ش  .می ان پراکسای هر یک از نمونهها به کمک فرمول زیر
محاسبه ش  .برای تهیه چسب نشاسته ابت ا  1رم نشاسته
در  10سیسی آب مقطر سرد ح ش  .سپس  38سیسی
آب مقطر در حال جوش به آن اضافه ش و پس از به جوش
آم ن از روی حرارت برداشته ش ).(AOCS, 2000
حجم تیتراسیون مصرفی)𝑙𝑚(×نرمالیته تیوسولفات×1000
حجم نمونه

= )H2O2(meq O2/kg oil

 .2.6شاخص آنیزیدین
ابت ا  0/1رم از روغن در  5میلیلیتر ای واوکتان ح
و جذب آن تو سط د ستگا ا سپکتوفتومتری در طول مود
 350نانومتر قرا ئت شنننن  .سنننپس  0/025رم معرف
آنی ی ین در  10سی سی اسی استیک السیال ح و 1
س نیس نی از آن به  5س نیس نی مخلوط روغن و ای واکتان

169

اضننافه شنن و مج داً جذب آن در طول مود  350نانومتر
قرا ئت شننن ( جذب دوم) .سنننپس از طریق فرمول زیر
محصنننوالت ثانو یه فسنننناد چربی ا ن از یری شنننن
).(Appendini and Hotchkiss, 2002
)دوم جذب  −اول جذب( ×1/2× 5
وزن چربی )𝑔(

= می ان محصوالت ثانویه

 .2.7اندازهگیری شاخص توتوکس
نتایج حا ص از آزمون سگجش آنی ی ین و پراک سای
طبق رابطه زیر جهت محا سبه شاخص توتوکس ا ستفاد
ش ).(Deepika et al., 2014
(آنی ی ین  +پراکسی ) ×  = 2توتوکس
 .2.8شاخص  UV270و UV 232

این شاخصها برای سگجش مح صوالت اولیه و ثانویه
اک سی ا سیون چربی موردا ستفاد قرار می یرد که UV232
معادل محصوالت اولیه اکسی اسیون چربی ( )pvو UV270
نی ن شاندهگ ی مح صوالت ثانویه اک سی ا سیون چربی
(آنی ی ین) میباش  0/044 .رم روغن در  5سی سی ای و
اکتان ح شن سننپس جذب نمونهها در هر دو طول مود
 232و  270نانومتر تو سط د ستگا ا سپکتوفتومتر قرائت
ش ).(Topuz et al., 2015
 .2.9ارزیابی رنگ روغن با روش*L* a* b

شاخص رنگ * Lبیانگر می ان رو شگایی بود و از صفر
تا  100متغیر میباشنن که صننفر ضننریب تاریکی و 100
باالترین می ان سننفی ی اسننت .شنناخص رنگ * aنشننان
دهگ ی طیف رنگی از قرم تا سننب و شنناخص رنگ *b
ن شانگر طیف رنگی از آبی تا زرد ا ست a* .و * bدو طیف
رنگی کرومات یک می باشنننگ که مقادیری بین  -120الی
 +120را شنننام میشنننون  .که با دسنننتگا رنگ سنننگج
) MAT 2000ایرانیان طب بارز ،ایران( ،ان از یری ش 9 .
نقطه از هر نمونه بطور تصنننادفی انتخاب و شننناخصهای
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* a*،Lو * bآن قرائت ش .

 .3نتایج

 .2.10تجزیه و تحلیل آماری داده ها
اب ت ا ب ع از بررسنننی نر مال بودن داد ها و همگگی
واریانس ،تج یه و تحلی داد ها با ا ستفاد از روش تج یه
واریانس یک طرفه ( )One – Way ANOVAانجام رفت.
برای مقایسنننه میانگین داد ها از آزمون آماری دانکن در
سطح احتمال  95درص استفاد ش  .برای مقایسه هریک
از شاخصهای کیفی چربی با استان اردهای تعیین ش از
آزمون  One sample t-testا ستفاد ش  .از نرماف ار SPSS
برای آنالی آماری و از نرماف ار  Excelبرای رسننم نمودارها
استفاد ردی .

 .3.1شاخص پراکسید )(PV

بر اسناس نمودارشنک  1رون تغییرات ع د پراکسنی
تمام نمونه ها ،در طی دور نگه اری اف ایشنننی بود .رو
کگترل در زمننان زودتری بننه نقطننه اود خود رسنننی ن
( )35 meqo2/kgو زودتر از تی مار های دیگر وارد فسننناد
ثانو یه شننن  BHT .رو ن اف ایشنننی را تا انت های دور
( ،)30/3 meqo2/kgروز  42نشنننان داد ،در حالیکه تیمار
کننالرپننا روز  ،35بنناالتر ین مق ن ار ()38/66 meqo2/kg
پراکسای را نشان داد و سپس کاهش یافت.

شکل -1نمودار تغییرات شاخص پراکسید روغن پسماند ماهی قزلآالی رنگینکمان در دمای  30 ± 1درجه سلسیوس.
نتایج میانگین سه تکرار  ±انحراف معیار است.

 .3.2عدد آنیزیدین
نتایج مربوط به ع د آنی ی ین در نمودار شک  2نشان
داد رو کگترل رون کامال اف ای شی را در طی دور ن شان
میده و پس از  42روز به  22/78 mg/kg oilرسننن ی ،
رون تغییرات کالرپا ثابت یا بسیار کگ و مشابه با تغییرات
 BHTبننود و در پننایننان دور بننرای کننالننرپننا بننه
 13/38mg/kg oilو برای  BHTبه 11/04 mg/ kg oil
ر سی که ن شان تاخیر در رون ف ساد اولیه و ورود به ف ساد
ثانویه است.

 .3.3عدد توتوکس
ن تایج مربوط به ع د توتوکس در نمودار شننن ک 3
نمایش داد شنن  .مشننابه با رون تغییرات شنناخصهای
پی شین رو کگترل باالترین ع د توتوکس را ن شان داد و
زودتر از تی مار های دیگر (در روز  )28به نق طه اود خود
( )85/16رسننن ی و پس از آن رون ن ولی تا انتهای دور
نشننان داد .تیمار حاوی عصننار کالرپا در روز  35باالترین
می ان ع د توتوکس ( )88/24را نشننان داد و سننپس رون
ن ولی نشنننان داد .در حالی که تی مار  BHTتا انتهای دور

اثر عصار ماکروجلبک کالرپا برکگترل ش ت اکسی اسیون روغن...

رون آرام و صعودی را نشان داد و می ان ع د توتوکس آن
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(در روز  )42به  71/70رسی .

شکل  -2نمودار تغییرات عدد آنیزیدین روغن پسماند ماهی قزلآالی رنگینکمان در دمای  30 ± 1درجه سلسیوس.
نتایج میانگین سه تکرار  ±انحراف معیار است.

شکل  -3نمودار تغییرات عدد توتکس روغن پسماند ماهی قزلآالی رنگینکمان در دمای  30 ± 1درجه سلسیوس.
نتایج میانگین سه تکرار  ±انحراف معیار است.

 .3.4شاخص  UV232و UV270

نتایج مربوط به تسنننت ضنننر یب خاموشنننی ویژ در
طولمود  232نانومتر در نمودار شک  4و نتایج مربوط به
طولمود  270نانومتر در نمودار شک  5ن شان داد ش
است .رون تغییرات  ،k232مشابه نتایج ع د توتوکس ،تیمار
کالرپا و کگترل به ترتیب  5/7و  4/4بیشترین می ان جذب

را نشننان دادن در حالیکه  BHTرون نسننبتا ثابتی را در
طول دور نگه اری نشان داد و به می ان جذب  4/2رسی .
رون تغییرات  k270ن شان میده تیمار کگترل در باالترین
می ان جذب ا ست و تا انتهای دور رون صعودی دا شت و
به جذب  0/9رسننی  .روغن حاوی عصننار کالرپا و BHT
رون تغییرات آرامتر و مشنننابهی نشنننان دادن و در پایان
دور به می ان جذب  0/7و  0/6رسی ن .
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شکل  -4نمودار تغییرات شاخص ( K232دی انهای مزدوج) روغن پسماند ماهی قزلآالی رنگینکمان در دمای  30 ± 1درجه سلسیوس.
نتایج میانگین سه تکرار  ±انحراف معیار است.

شکل  -5نمودار تغییرات شاخص ( K270تری انهای مزدوج) روغن پسماند ماهی قزلآالی رنگینکمان در دمای  30 ± 1درجه سلسیوس.
نتایج میانگین سه تکرار  ±انحراف معیار است.

 .3.5شاخصهای *L*a*b

نتایج مربوط به شاخصهای رنگ * ،L*a*bدر شک
 7 ،6و  8نمایش داد شن اسننت .شنناخص * a* ،Lو *b
دارای نو ساناتی در ک دور بود و رون م شخ صی در یک
تیمار ن ا شته ا ست .برا ساس نتایج مربوط به ت ست رنگ
ع د * ،Lدر انتهای دور برای سنننه تیمار کگترل ،کالرپا و
 BHTبه ترتیب برابر  64/5 ،61/8و  61/2بود شاخص *،a

تمام تیمارهای روغن در ابت ای دور نگه اری دارای ع د
مگفی بود و در انتهای دور برای سه تیمار کگترل ،کالرپا
و  BHTبه ترت یب برابر  -7/5 ،-6/7و  -7بود و از نظر
آ ماری تی مار های مختلف دارای ت فاوت مع گادار نبود ن
( .)P<0/05شننناخص * bدر نمونه کگترل با پیشنننرفت
اکسی اسیون اف ایش یافت و در پایان دور به  6/80رسی
در حالی که کالرپا به  5/60و  BHTبه  3/37رسننی بود.
که نشان دهگ پیشرفت اکسی اسیون اولیه است.

اثر عصار ماکروجلبک کالرپا برکگترل ش ت اکسی اسیون روغن...

شکل  -6نمودار تغییرات شاخص * Lروغن پسماند ماهی قزلآالی رنگینکمان در دمای  30 ± 1درجه سلسیوس.
نتایج میانگین سه تکرار  ±انحراف معیار است.

شکل  -7نمودار تغییرات شاخص * aروغن پسماند ماهی قزلآالی رنگینکمان در دمای  30 ± 1درجه سلسیوس.
نتایج میانگین سه تکرار  ±انحراف معیار است.

شکل  -8نمودار تغییرات شاخص * bروغن پسماند ماهی قزلآالی رنگینکمان در دمای  30 ± 1درجه سلسیوس.
نتایج میانگین سه تکرار  ±انحراف معیار ماست.

173

174

 .4بحث و نتیجهگیری
اکسننی اسننیون لیپی مهمترین دلی خراب ش ن ن در
طول مان اری روغنهای خوراکی ا ست .در مراح شروع
و انتشننار ،تشننکی رادیکالهای آزاد و مولکولهای خگثی
مانگ پراک سی ها و هی روپراک سی ها وجود دارد که ب ون
وقفه مگجر به تولی مح صوالت اک سی ا سیون ثانویه مانگ
اسنننی های کربوکسنننیلیک با زنجیر کوچک ،آل هی ها و
کتونها می شنون ) .(Nascimento et al., 2016مکانی م
فرایگ اکسی ا سیون اساساً بر پایهی تشکی رادیکال آزاد
قرار دارد .بهطور کلی فرایگ اکسننی اسننیون شننام سننه
مرحلهی شروع ،سترش و مرحلهی پایانی میباش  .شروع
اکسنی اسنیون با ج ا شن ن هی روژن و تشننکی رادیکال
آزاد همرا ا ست .در مرحلهی بع  ،این رادیکال با اک سیژن
ترک یبشننن و رادی کال پراکسنننی را به وجود میآورد.
رادیکال پراک سی به ا سی های چرب سالم حمله میکگ و
ه ی رو پراکسنننا ی و یک رادی کال آزاد تول ی میکگ این
چرخه میتوان دائماً تکرار شود که به این مرحله ،مرحلهی
سنننترش یا توسنننعه فته میشنننود .در مرحلهی پایانی
رادیکالهای آزاد با یک یگر ترکیبشنن و از این طریق از
زنجیر اکسنننی اسنننیون خارد میشنننون  .یکی از را های
کاهش فرایگ اکسی اسیون در روغنها اف ودن پاداکسگ
به آنها ا ست .پاداک سگ ها از طریق به ا شتراک ذا شتن
الکترون مانع از ایجاد اکس نی اس نیون در مواد غذایی تحت
حفاظت میشون ( .)Fatemi, 1395بر اساس نتایج مطالعه
پی شین ،)1398( Ebrahimi ،می ان فگول ک ع صار آب
داغ کالرپا  8/9 ± 0/8 mg GAE/g dw extractارش
شن که نشننان از ق رت حالل آب در ج اسننازی ترکیبات
فگولی و مولکولهای زیسننت فعال قطبی میباشنن  .نتایج
آ نالی  HPLCنی نشنننان از وجود ترکی بات پلیفگولی از
جمله الیکاسنننی و میریسنننتین در عصنننار ی آبی این
ماکروجل بک بود .لذا با تو جه به ایگ که آب یک حالل
کمه یگه و قاب دسننترس اسننت و از طرفی هیچگونه اثر
سننمی بر ب ن انسننان ن ارد ،میتوان یگه مگاسننبی در
بحث نگه اری مواد غذایی و روغن ماهی باش .
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 .4.1شاخص پراکسید )(PV

ع ن د پراکسنننی ن نشنننناند هگ ن م ح توای ک ن
هی روپراک سی ها ست .هی روپراک سی ها مح صوالت اولیه
اکسی اسیون هستگ و فاق طعم و بو هستگ اما بهسرعت
مگجر به تشنننک ی مواد غیر واکگشنننی مانگ آل ه ی ها،
الک ها ،اسنننی ها و کتونها میشنننون که با طعم و بوی
نامطبوع ،مهمترین علت ب تر ش ن کیفیت روغن ه ستگ
( .)O'brien, 2009; Jamshidi et al., 2020حن مجنناز
می ان این شنناخص برای روغنهای خوراکی مورد مصننرف
انسننننان کمتر از  10و برای مصننننارف دام کمتر از 20
( م ی لیا کی واالن رم اکسننن یژن /ک ی لو رم رو غن)
ارش ش ا ست ( ;Codex, 1993; Uçak et al., 2011
 .)Deepika et al., 2014برر سی اختالف پراک سای در هر
یک از تیمارها با اسنننتان اردهای تعریف شننن  ،به کمک
آزمون  One sample t-testنشان داد تیمار کگترل و کالرپا
در روز  14و تی مار  BHTدر روز  28از ح م جاز خارد
ش ن .
بننررسننننی عصننننار آبننی جننلننبننک قننهننو ای
 Bifurcaria bifurcateبر روغن کل ا در مقای سه با ،BHT
در طی  16روز و دمای  60درجه سلسیوس و بررسی فرآیگ
ف ساد روغن تو سط شاخصهای شیمیایی (مق ار پراک سی ،
مق ن ار آنی ی ن ین و توتوکس) ()Agregán et al., 2017؛
عصار متانولی جلبک  Caulerpa sertularoidesدر روغن
ماهی مگه ن در دمای  50درجه سل سیوس و در زمان 3
و  24سنناعت ) (Santoso et al., 2004همچگین عصننار
م تانولی جل بک  Hizikia fusiformisدر د مای  60در جه
سننننلسننننیننوس و طننی  12روز در روغننن منناهننی
) (Siriwardhana et al., 2004تاثیر مثبت عصنننار های
جلبکی را بر ما ن اری روغن تای ی میک گ و با ن تایج
تحقیق حاضننر مطابقت دارد .وجود ترکیبات زیسننت فعال
مختلفی مانگ ؛ پلی فگول ها ،رو های سننولفات ،ویتامین
 ،Eپلیسننننا کار ی ها ،پروتئین ها ،پپت ی ها و همچگین
رنگ انه ها در عصنننار های جلبکی دارای خاصننن یت مهار
رادیکال آزاد و فعالیت پاداکسننگ ی هسننتگ و میتوانگ
باعث تاخیر در شروع و پیشنرفت اک سی اسنیون چربی و

اثر عصار ماکروجلبک کالرپا برکگترل ش ت اکسی اسیون روغن...

تج یهی ه ی روپراکسننن ی ها در مواد غذایی شنننو ن
).(Fernando et al., 2016

 .4.2عدد آنیزیدین
محصننوالت اولیه اکس نی اس نیون ناپای ار و حسنناس به
تج یه ش ن ن به محصننوالت ثانویه اکس نی اس نیون شننام
آل ئی ها ،کتونها ،الک ها ،هی روکربنها ،اسنننی های آلی
فرار و ترکی بات اپوکسنننی ا ن  .یکی از روش های ارز یابی
اکسننی اسننیون لیپی  ،آزمون تعیین ع د آنی ی ین اسننت
) .(Shahidi and Zhaong, 2005; Wang et al., 2018ح
مجاز مق ار آنی ی ین تعیین ش توسط سازمان جهانی برای
 (GOED)1و سازمان خواربار و کشاورزی مل متح ()FAO
برای کیفیت قاب قبول روغنهای ماهی برای مصننرف انسننان
کمتر یا م ساوی  20میلی رم بر کیلو رم روغن تعریف ش
اسننت ( .)Zuo et al., 2017; Dave et al., 2014بررس نی
اختالف آنی ی ین در هر یک از تیمارها با اسنننتان اردهای
تعریف ش ن  ،به کمک آزمون  One sample t-testنشننان
داد تی مار کگترل تگ ها تا روز  28از ح م جاز کمتر بود
درحالی که باقی تی مارها تا روز  42نگه اری نی کمتر از
ح مجازبودن  .که با نتایج بررسنننی عصنننار آبی جلبک
قهو ای  Bifurcaria bifurcateبر روغن کل ا و  BHTدر
م قایسنننه با کگترل ،در طی  16روز و د مای  60در جه
سل سیوس )(Agregán et al., 2017؛ و برر سی ا ستخراد
رننننگداننننه آسنننننتنننازاننننتنننینننن از جنننلنننبنننک
 Haematococcus pluvialisو بررسی خاصیت پاداکسگ
آن در روغن آفتابگردان در دمای  180درجه سننلس نیوس،
طی  3سننناعت در بهبود مق ار عصنننار روغن آفتابگردان
( )Wang et al., 2012م طاب قت داشننننت .با تو جه به
ناپای اری مح صوالت اولیه اک سی ا سیون و ح ساس بودن
آنهننا بننه تج ی نه و تب ن ی ن بننه محصنننوالت ثننانوی نه
) ،(Shahidi and zhong, 2005نتایج این تحقیق نشنننان
میده رو کگترل وارد این مرحله شنن اسننت و تیمار
حاوی عصنننار ی آبی جلبک کالرپا ،سنننبب حفظ کیفیت
روغن در طی دور نگه اری ش .
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 .4.3عدد توتوکس
ع د توتوکس ،مق ار ک اک سی ا سیون (مح صوالت اولیه
و ثانویه اک سی ا سیون) برای تعیین ح ضور ترکیبات مختلفی
مانگ هی روپراکسنننی ها و محصنننوالت تج یه شننن آنها
(آل هی ها و کتونها) اسننت که با تخریب اسننی های چرب
غیراشباع با وجود عوام اکسایار از جمله دمای باال ،اکسیژن،
ترکی بات فل ی و نور تول ی میشنننود .در واقع ع د توتوکس
ان از یری ترکیبی از ع د پراکسننای و ع د آنی ی ین اسننت
که تحلی بهتری از فسنناد اکس نی اس نیونی لیپی ها را فراهم
میکگ ( .)Dave et al., 2014; Wang et al., 2018بررسی
اختالف توتکس در هر یک از تی مار ها با اسنننتان ارد های
تعریف ش ن  ،به کمک آزمون  One sample t-testمیسننر
رد ی  .بر پا یه نتایج تج یه یاد شننن با ح مجاز این
شنناخص توسننط سننازمان ( FAOکمتر یا مسنناوی )26
( ،)Šimat, 2019; Dave et al., 2014ت مام تی مار ها تا
هفته اول نگه اری با ح مجاز اختالف معگادار ن ا شتگ و
از آن کمتر بودن .
اثننر نننانننو ذرات جننلننبننک اسننننپننیننرولننیننگننا
 Platensis arthrospiraدر مقایسه با نگه ارن های صگعتی
 BHTو آلفا توکوفرول بر کیف یت روغن زیتون ،در  49روز در
دمای  60درجه سنننلسنننیوس ( ،)Morsy et al., 2019اثر
عصنننار آبی یا  Bifurcaria bifurcataدر مقایسنننه با
پاداکسنگ مصنگوعی  BHTطی  16روز در دمای  60درجه
سلسیوس بر مان اری روغن کل ا )(Agregán et al., 2017
و اثر ع صار های پو ست پرتقال شیرین  Citrus sinesisبر
پای اری روغن سویا ت صفیه ش در دمای اتاق (30-27
درجه سننلسننیوس) ) (Arawande et al., 2012نشننان از
تاثیر نگه ارن های طبیعی بر کیفیت روغن های مختلف
است که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد.
 .4.4شاخص  UV232و UV270

می ان جذب در  232نشننان دهگ ی محصننوالت ح
واسننط در فرایگ اکس نی اس نیون اسننت که ،توسننط آن یم
لیپوکسنننیژننناز کنناتننالی شنننن و حنناوی مقننادیری از
1 The Global Organization for EPA and DHA Omega-3s
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هی روپراکسای ها است (دی انهای م دود) ،در حالی که،
جذب در  270نانومتر ن شان دهگ ی مح صوالت ثانویهی
اکسننی اسننیون (تری انهای م دود) اسننت .ان از یری
 UV232و  ،UV270شاخ صی مگا سب جهت تعیین پی شرفت
اکسننن ی اسنننیون در روغن ها اسننننت ،به همین دل ی
نشنناندهگ ی کارایی آنتیاکسننی انها در روغن اسننت
).(Shahidi and zhang, 2005; Topuz et al., 2015

در این سنننگجش اف ایش شننن یب نمودارها طی دور
نگه اری نشنناندهگ اف ایش فسنناد اولیه اسننت و دلی
کاهش ع د  UV232میتوان به دلی مصننرف محصننوالت
اولیه فسنناد برای تشننکی محصننوالت ثانویه فسنناد باش ن
) (Topuz et al., 2014; Gokoglu et al., 2012مانگ آنچه
که در رو کگترل دی می شود .جلو یری از شک یری
دی ان های م دود به مگظور کاهش رادی کال های آزاد در
روغن ضننروری اسننت .استفاد از عصار ی دانهی انگور در
روغن آفتابگردان در دمای  60درجه سننلسننیوس مگجر به
کاهش شک یری دی انهای م دود نسبت به نمونه شاه
ش ن ) .(Poiana, 2012بررس نی تأثیر عصننار پوسننت انار
Punica granatumبر اکسنننی اسنننیون لیپی ها در روغن
ماهی آنچوی  Engraulis encrasicholusدر د مای 60
درجه سننلسننیوس با بررسننی تسننت  k232و  k270مطابقت
دا شت ) .(Topuz et al., 2014در تحقیق حا ضر نی تیمار
 BHTو سپس کالرپا نتایج بهتری ن سبت به کگترل ن شان
دادن که میتوان به دلی خواص پاداکسنننگ ی  BHTو
وجود رو هننای فگولی در عصننننار کننالرپننا بنناشنننن
).(Topuz et al., 2015
 .4.5شاخص رنگ )*(L*a*b

رنگ محصننول طی فرآیگ های اکسنی اتیو و هی رولتیک
ب لی تولی ترکیبات نا شی از ف ساد دچار تغییر خواه ش .
از سوی دیگر اهمیت رنگ در مقبولیت محصول برای مصرف
کگگ غیر قاب انکار اسنننت ).(Sabzipour et al., 2019
شاخص * Lبیانگر می ان رو شگایی ) (Lightnessا ست که
در باز ی صننفر تا  100قرار می یرد و هرچه از صننفر به
سننمت  100پیش برود می ان روشننگایی اف ایش مییاب .
شاخص * aو * bنی به ترتیب نشان دهگ ی می ان رنگ
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قر م تننا سننن ب ) (Redness-Greenessو آ بی تننا زرد
) (Yellowness- Bluenessاسنننت که در باز ی  -100تا
 +100قرار می یرد و با اف ایش این شننناخص ها می ان
قننرم ن ی و زردی در نننمننونننه ب نیشننننتننر م نیشننننود
).(Subhashree et al., 2017
شاخص * a* ،Lو * bدارای نو ساناتی در ک دور بود
و رون مشننخص نی در یک تیمار ن اشننته اسننت .همچگین
اف ایش این شننناخص ها در ابت ای دور برای تیمار دارای
عصنننار کالرپا میتوان به دلی وجود رنگ انههای موجود
در آن با ش  .برا ساس نتایج مربوط به ت ست رنگ ع د *،a
تمام تیمارهای روغن در ابت ای دور نگه اری دارای ع د
مگفی بود و از نظر آماری تی مارهای مختلف دارای تفاوت
معگادار نبودن ( .)P<0/05شنناخص * aدر نمونه کگترل با
پیشننرفت اکسننی اسننیون اف ایش یافت که نشننان دهگ
پیشرفت اکسی اسیون اولیه است و با مطالعهی Sabzipour
و همکاران ( )2019روی روغن پسنننمان ماهی ق لآالی
رنگینکمان مطابقت دا شت که ،با ذ شت زمان شاخص
* Lکاهش و دو شاخص * bو * aاف ایش پی ا کرد.

 .5نتیجهگیری کلی
ماکروجلبکها در زیسننتگا های پیچی با شننرایطی که
مگجر به تشکی رادیکالهای آزاد و دیگر عوام اکسی کگگ
میشننود ،زن ی میکگگ با این حال ،ع م وجود سنناختار و
خ سارت نا شی از فوتودیگامیک ن شان میده که ،سلولهای
آن ها دارای مکانیسنننمی جهت سننناز اری سنننریع و تول ی
م تابول یت های ثانو یه مان گ پلیفگول ها ،رن گ ا نه ها و
پلی ساکاری های سولفاته ا ست که آنها را در برابر ا سترس
اکسننی اتیو محافظت میکگ  .نتایج حاصنن از شنناخصهای
ف ساد روغن ماهی ن شان داد ماکروجلبک  ،Caulerpa sp.به
عگوان یک پاداکسگ طبیعی در نگه اری روغن ماهی نسبت
به کگترل بهتر عم می کگ  .بگابراین اسنننتفاد از عصنننار
جلبکی کالرپا در نگه اری روغن ضنننای عات ماهی بویژ در
صگعت خوراک دام و آب یان پیشگهاد می ردد و برای استفاد
در روغن خوراکی نیاز به تصفیه و مطالعات بیشتر است.
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