مطالعه اثرات ضد باکتريايي و ضد اکسیداسیوني عصاره جلبک Chlorella
 vulgarisبر کیفیت ماهي  Rainbow Troutدر دمای  4درجه سلسیوس
فرزانه سادات غفوری ،aشاهرخ شعباني ،*bافشین آخوندزاده بستي
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تاریخ دریافت مقاله1396/03/09 :

تاریخ پذیرش مقاله1396/09/20 :

مقدمه :ماهیان به دلیل باالبودن میزان اسیدهاي چرب چند غیراشباعی در چربی ماهی و  pHخنثی از جمله غذاهاي فسادپذیر به شمار
میآیند .به این منظور از نگهدارندههاي طبیعی براي به تاخیر افتادن فساد استفاده میشود .هدف از این تحقیق مطالعه اثرات ضد باکتریایی
و ضد اکسیداسیونی عصاره جلبک  Chlorella vulgarisبر کیفیت ماهی  Ranibow Troutدر دماي  4درجه سلسیوس بود.
مواد و روشها :فیلههاي ماهی قزل آال توسط  4غلظت عصاره جلبک ( 0/2 ،0/0،1و 0 /3درصد) تیمار و طی  9روز نگهداري در دماي 4
درجه سلسیوس با فاصله زمانی صفر 6 ،3 ،و  9روز مورد آزمایشهاي شیمیایی (تعیین میزان پراکسید ،)pH ،TVB-N ،TBA ،آزمایشهاي
میکروبی (شمارش کلی میکروبی و شمارش سرمادوستها) و ارزیابی حسی قرار گرفتند.
يافتهها  :براساس نتایج ،میزان اکسیداسیون لیپیدها و فساد میکروبی ،در ماهیان تیمار شده با عصاره جلبک بطور معنیداري کمتر از نمونه
شاهد بود .در خصوص ارزیابی حسی بهترین کیفیت در انتهاي دوره نگهداري مربوط به تیمارهاي حاوي عصاره بود که اختالف معنیداري
با دیگر تیمارها در روز آخر داشت.
نتیجهگیری  :طبق نتایج تحقیق حاضر عصاره جلبک کلرال ولگاریس باعث کاهش روند فساد میکروبی و اکسیداسیون در فیله ماهی
قزلآالي رنگین کمان نگهداري شده در دماي  4درجه سلسیوس شد.

واژههای کلیدی ،Chlorella vulgaris :آنتی اکسیدان ،ضد میکروب ،عصاره ،ماهی قزل آالي رنگین کمان
* نویسنده مسئول مکاتبات
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مواد غذایی با توجه به ماهیتشان در طول نگهداري در
معرض انواع فسادهاي فیزیکی ،شیمیایی و میکروبی قرار
میگیرند .پایداري و کیفیت مواد غذایی بستگی به ترکیب
شیمیایی ،شرایط محیطی و تکنولوژیکی ماده غذایی دارد .از
مواد غذایی فسادپذیر میتوان به ماهی اشاره کرد و با توجه
به اینکه ماهی داراي ارزش غذایی باالیی است باید
تدابیري براي افزایش زمان ماندگاري آن در نظر گرفت.
ماهی قزل آال به نام انگلیسی  Rainbow troutمعروف
است .گوشت این ماهیها غنی از اسیدهاي چرب اشباع
نشدهاي هست که وجودشان در غذاي ایدهآل ،ضروري
میباشد (.)Sadegi, 2001
اکسیداسیون چربی را به عنوان یکی از دالیل اصلی
کاهش کیفیت در مورد گوشت ،ماهی و فرآوردههاي دریایی
میدانند .چربی ماهیان به دلیل داشتن مقدار قابل توجهی از
اسیدهاي چرب با چند پیوند دوگانه در مقابل اکسیداسیون
بسیار حساس و آسیب پذیر میباشد .این امر سبب ایجاد بو
و طعم نامطلوب ،تغییر رنگ ،تغییر بافت ،کاهش ظرفیت
نگهداري آب ،کاهش ارزش غذایی و تولید ترکیباتی که
 52احتماالً سمی میباشند ،میشود (پاک ترمنی.)1393 ،
همچنین فسادپذیري ماهیان تازه به عنوان یک محصول با
میزان پروتئین باال ،بیشتر تحت تاثیر ترکیبات بیولوژیکی
اتفاق میافتد که در این میان میکروارگانیسمهاي
فاسدکننده از اهمیت ویژهاي برخوردارند ( Etemadi et al.,
.)2013
امروزه افزایش تمایل مردم براي مصرف فرآوردههاي
غذایی سالم با ماندگاري زیاد و باال رفتن سطح آگاهیهاي
آنها در مورد مسائل مرتبط با سالمتی و بیماريها ،باعث
شده تا محققان و صنایع بر روي تولید محصوالت سالم و
افزایش زمان ماندگاري محصوالت از لحاظ شیمیایی و
میکروبی تمرکز بیشتري نمایند تا بتوانند درخواست مردم
مبنی بر تولید فرآوردههاي سالم را پاسخگو باشند .از
روشهاي موثر در افزایش زمان نگهداري این ماده غذایی
استفاده از مواد نگهدارنده طبیعی میباشد .در همین راستا،
این تحقیق به منظور بررسی اثرات آنتیاکسیدانی و ضد
میکروبی عصاره جلبک کلرال ولگاریس برگوشت ماهی
قزلآالي رنگین کمان صورت میگیرد.

مواد و روشها
 -تهیه و عصاره گیری جلبک کلرال ولگاريس

پودر جلبک کلرال ولگاریس با نام تجاري آلگومد به
همراه آنالیز ویژگیهاي فیزیکی ،شیمیایی ،میکروبی و
فلزات سنگین ،اندازه ذرات و دانسیته از شرکت فرداي سبز
ایرانیان خریداري شد .عصارهگیري توسط روش
پرکوالسیون با حالل اتانول ( %70نسبت پودر به حالل
 )5:1به مدت  72ساعت به کمک شیکر ( HEIDOLPH
 )UNIMAX2010صورت گرفت .عصاره حاصله با کاغذ
صافی صاف شد و به کمک دستگاه تبخیرکننده دوار
( )HEIDOLPH 4001تحت شرایط خال تغلیظ گردید تا
تمام حالل از عصاره جدا شد ،سپس بازده استخراج محاسبه
گردید و اسیدیته عصاره به کمک دستگاه  pHمتر
 METROHMمدل  827 pH LABساخت کشور
سوئیس اندازه گیري گردید.
 فرآيند آماده سازی گوشت ماهي قزل آالی رنگینکمان

ماهی قزلآالي رنگینکمان با اندازه تقریبی 25
سانتیمتر از مراکز پرورش ماهی تهران خریداري شده و در
مجاورت یخ به آزمایشگاه صنایع غذایی دانشگاه علوم و
تحقیقات تهران انتقال یافت .ماهیها در آزمایشگاه در
شرایط بهداشتی شست و شو داده و تخلیه شکمی و
فلسگیري روي آنها انجام شد و به قطعات یکسان تقسیم
بندي گردید و تا زمان آمادهسازي در بستهبنديهایی از
جنس پلیاتیلن که قبالً استریل شده بستهبندي گردید
(باباخانی لشگان و همکاران.)1392،
 -آماده سازی نمونه ها

فیلههاي ماهی آماده شده با روش غوطه وري با عصاره
الکلی به نسبتهاي  0/2 ، 0/1و  0/3درصد تیمار تا تمامی
قسمتهاي نمونه به صورت یکنواخت با عصاره جلبک
آغشته شود و پس از قرار گرفتن روي صافیهاي فلزي
سترون براي حذف مایع اضافی ،در بستههاي پلیاتیلنی
استریل بستهبندي شدند و در دماي یخچال نگهداري
گردیدند.

 -تعیین ترکیب تقريبي فیله ماهي

جهت تعیین ترکیب تقریبی فیله ابتدا کل فیله با
استفاده از دستگاه خردکن خانگی چرخ شده و کامالً همگن
گردید .براي تعیین خاکستر از کوره الکتریکی با دماي 550
درجه سلسیوس (استاندارد ملی ایران ،شماره  )744و براي
تعیین رطوبت از روش خشک کردن در آون ( AOAC,
 )2005استفاده گردید .اندازه گیري پروتئین کل به روش
کجلدال ( )AOAC, 2005با استفاده از دستگاه Inkjel
مدل  1225 Pساخت کشور آلمان انجام شد .سنجش چربی
به روش سوکسله ( )AOAC, 2005با استفاده از حالل
کلروفرم با استفاده از دستگاه  Soxtecمدل SE 416
ساخت شرکت  GERHARDTآلمان انجام گرفت .این
آزمون ها فقط در روز صفر در سه تکرار انجام گرفتند.
-

اندازهگیری pH

 10گرم از نمونه ماهی هموژن شده را با  100میلیلیتر
آب مقطر مخلوط کرده و با میله شیشهاي کامالً همگن
نموده و  pHنمونه با کمک دستگاه  pHمتر METROHM
مدل  827 pH LABساخت کشور سوئیس که در  4 pHو
 7استاندارد شده بود تعیین شد (.)Garcia et al., 2004
 اندددازهگیددری مجمددوز بازهددای نیتروژنددي فددرار()TVB-N

براي اندازهگیري میزان کل بازهاي نیتروژنی فرار
) 10 ،(TVB-Nگرم از نمونه گوشت ماهی چرخ شده در
بالن حاوي  2گرم اکسید منیزیوم و  500میلیلیتر آب مقطر
و سنگ جوش قرار داده شد و عملیات تقطیر انجام گرفت.
بخارات تقطیر شده وارد محلول  2درصد اسید بوریک
حاوي چند قطره معرف (متیل رد و برموکرزول سبز) شده و
در پایان توسط اسید سولفوریک  0/1نرمال تیتر شد مقدار
مواد ازته فرار طبق رابطه  1محاسبه گردید ( Ojagh et
.)al., 2010; Goulas et al., 2005

)1

×14×100غلظت اسید×میزان اسید
10

= 𝑁 %𝑚𝑔 𝑇𝑉𝐵 −

 اندازهگیری تیوباربیتوريک اسید ()TBAاین آزمون بر اساس مقادیر اسپکتروفتومتري کمپلکس
صورتی حاصل از واکنش یک مولکول مالون آلدئید حاصل

)2

)جذب تیمار−جذب شاهد(× 50
200

= 𝐴𝐵𝑇

 -اندازهگیری پراکسید ()PV

براي اندازه گیري پراکسید ،ابتدا نمونه ماهی چرخ شد و
به  15گرم نمونه همگن شده گوشت ماهی  60سی سی
متانول و  60سی سی کلروفرم اضافه شد و بعد از 24
ساعت ،براي جداسازي فازها 36 ،سی سی آب مقطر اضافه
گردید و بعد از  2ساعت روغن مورد نیاز جدا گشت250 .
میلی لیتر نمونه روغن استخراج شده ماهی در یک ارلن
مایر وزن گردید و حدود  25میلیلیتر از محلول اسیداستیک
کلروفرم به نسبت  2:3به محتویات ارلن اضافه شد .سپس
 0/5میلی لیتر از محلول یدور پتاسیم اشباع 30 ،میلی لیتر
از آب مقطر و  0/5میلی لیتر محلول نشاسته  %1به
مجموعه اضافه شد .مقدار ید آزاد شده با محلول تیوسولفات
سدیم  0/01نرمال تیتر گردید و میزان پراکسید با استفاده از
رابطه  3محاسبه گردید (.)Khaksar et al., 2010
)3

×1000نرمالیته×حجم مصرفی تیوسولفات
وزن روغن

= 𝑉𝑃

 -آزمونهای میکروبي

 10گرم از گوشت ماهی در شرایط استریل برداشته و به
 90میلیلیتر سرم فیزیولوژي استریل  0/85درصد افزوده و
به مدت  60ثانیه توسط یک مخلوط کن آزمایشگاهی
استریل (استوماکر یا هاون چینی) همگن گردید .سپس
رقتهاي استاندارد  0/0001 ،0/001 ،0/01و 0/00001
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 -آزمون های شیمیايي

از تقطیر با دو مولکول تیوباربیتوریک اسید اضافه شده به
محلول حاصل از تقطیر صورت پذیرفت و نتایج بر اساس
میلی گرم مالون آلدئید در کیلوگرم نمونه بیان گردید.
براي اندازهگیري تیوباربیتوریک اسید 200 ،میلیگرم از
نمونه ماهی را در یک بالن مدرج  25میلیلیتر با -1
بوتانول به حجم رسانده و  5میلیلیتر از این مخلوط به لوله
دربدار انتقال داده شد و  5میلیلیتر به آن معرف
تیوباربیتویک اسید اضافه گردید .لولههاي فوق به مدت 2
ساعت در حمام آب  95درجه سلسیوس قرار داده شد.
سپس در دماي محیط سرد شده و مقدار جذب آن در 530
نانومتر به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر در مقابل آب مقطر
خوانده شد و مطابق رابطه  2تیوباربیتوریک اسید محاسبه
گردید (.)Ojagh et al., 2010
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جهت کشت تهیه شد .شمارش کلی میکروارگانیسمها با
روش کشت سطحی در محیط کشت نوترینت آگار انجام
گرفت .براي این منظور محیط استریل در پلیتها ریخته
شده و بعد از آنکه محیط بسته شد و رطوبت مازاد سطح
آنها حذف گردید از رقتهاي تهیه شده  0/1میلیلیتر به
هر پلیت اضافه کرده و بخوبی در سطح آن پخش گردید.
سپس پلیتهاي کشت داده شده جهت شمارش کلی
میکروارگانیسمها در انکوباتور  32درجه سلسیوس به مدت
 24-72ساعت قرار گرفت و پلیتهاي کشت داده شده
جهت شمارش باکتري هاي سرماگرا در انکوباتور  6/5درجه
سلسیوس به مدت  10روز قرار گرفت .سپس پلیتهاي
مناسب انتخاب و تعداد میکروارگانیسمها محاسبه گردید
(شعبانی.)1392 ،
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 ارزيابي حسيجهت انجام ارزیابی حسی فیلههاي ماهی قزلآال در
طول دوره نگهداري از روش Goulas and Kontominas
( )2007استفاده گردید .بدین منظور از یک گروه پنل 7
نفره نیمه آموزش دیده استفاده شد .ارزیابی حسی در مورد
رنگ ،بو ،بافت ،طعم و قابلیت پذیرش کلی انجام گرفت.
54
همچنین نمونههاي فیله تازه ماهی قزل آال در  -20درجه
سلسیوس ذخیره گردید و در زمان انجام ارزیابی حسی (پس
از انجماد زدایی در دماي یخچال به مدت  3ساعت) به
عنوان معیار باالترین امتیاز در نظر گرفته شد .فیلههاي
ماهی را به قطعات کوچک تقسیم بندي کرده و سرخ شد.
تیمارها به ترتیب از شماره  1تا  7کد گذاري شده و در
اختیار ارزیابان قرار گرفت .جهت امتیازدهی از یک مقیاس
 0تا  10استفاده شد ،به نحوي که  10بیشترین امتیاز و 0
کمترین امتیاز را داشت .محصول با امتیاز کمتر از  6به
عنوان محصول غیر قابل پذیرش تعریف گردید ( Goulas
.)and Kontominas, 2007

يافتهها
 آنالیز ترکیبات سازنده ماهي قزلآالی رنگینکماننتایج آنالیز تقریبی ماهی در ابتداي دوره نگهداري
مطابق جدول  1میباشد.
جدول  -1ترکیب شیمیايي فیله ماهي  ±انحراف معیار
ترکیب
پروتئین
چربی
رطوبت
خاکستر

میانگین ( درصد )
19/2±0/5
5/38±0/55
71/3±1/4
1/24±0/09

 بازده استخراج و  pHعصاره اتانوليدر تحقیق حاضر ،محلول  %70اتانول جهت استخراج
عصاره جلبک  Chlorella vulgarisاستفاده شد و بازده
 % 3/17براي عصاره خام اتانولی بدست آمد.
همچنین مقدار  pHعصاره اتانولی در محدوده – 6/8
 6/5بدست آمد.
  pHتیمارهای فیله ماهي مورد آزمونمقادیر  pHنمونه شاهد و تیمارهاي حاوي عصاره
محاسبه شد که نتایج حاصله در نمودار  1مشاهده میگردد.

نمودار  -1تغییرات مقادير  pHفیلههای ماهي در

 تجزيه و تحلیل آماریتمامی آزمونها در سه تکرار انجام شد و از نرمافزار
 SPSS 24به منظور تجزیه واریانس و مقایسه میانگینها
از طریق آزمون دانکن در سطح معناداري  %5استفاده شد.

روزهای  9،6،3،0نگهداری در يخچال

طبق نمودار  1با گذشت زمان مقدار  pHدر نمونه شاهد
و سایر نمونهها ابتدا کاهش یافته و پس از آن افزایش

مییابد .بطور کلی روند تغییرات  pHدر تمامی تیمارها
افزایشی بود .کمترین مقدار  pHدر روز آخر مورد بررسی،
در تیمار حاوي عصاره  %0/3مشاهده میگردد که مقدار آن
با مقدار  pHتیمار حاوي عصاره  %0/2تفاوت معنیداري
ندارد ( ،)p<0/05اما با تیمار حاوي عصاره  %0/1و تیمار
شاهد تفاوت معنیداري دارد()p>0/05در تمامی روزهاي
مورد بررسی بجز روز صفر ،مقدار  pHتیمارهاي حاوي
عصاره با غلظتهاي مختلف بطور معنیداري کمتر از مقدار
 pHدر نمونه شاهد میباشد (.)p>0/05

 TBA -تیمارهای فیله ماهي مورد آزمون

مقادیر  TBAنمونه شاهد و تیمارهاي حاوي عصاره
محاسبه شد که نتایج حاصله در نمودار  3مشاهده
میگردد.

 TVB-N -تیمارهای فیله ماهي مورد آزمون

مقادیر  TVB-Nنمونه شاهد و تیمارهاي حاوي عصاره
محاسبه شد که نتایج حاصله در نمودار شماره  2مشاهده
میگردد.
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نمودار  -3تغییرات مقادير  TBAفیله های ماهي در
روزهای  9،6،3،0نگهداری در يخچال

روزهای  9،6،3،0نگهداری در يخچال

طبق نمودار  ،2میزان بازهاي نیتروژنی فرار در تیمار
شاهد و تیمارهاي حاوي عصاره ،با گذشت زمان بطور
معنیداري افزایش یافته است ( .)p>0/05در روز آخر
بررسی ،کمترین مقدار  TVB-Nدر تیمار حاوي عصاره
 %0/3مشاهده میگردد که مقدار آن با مقدار TVB-N
سایر تیمارها تفاوت معنیداري دارد ( .)p>0/05در تمامی
روزهاي مورد بررسی بجز روز صفر ،مقدار TVB-N
تیمارهاي حاوي عصاره با غلظتهاي مختلف بطور
معنیداري کمتر از مقدار  TVB-Nدر نمونه شاهد در
همان روز میباشد (.)p>0/05

 PV -تیمارهای فیله ماهي مورد آزمون

مقادیر اندیس پراکسید نمونه شاهد و تیمارهاي حاوي
عصاره محاسبه شد که نتایج حاصله در جدول نمودار 4
مشاهده میگردد.
طبق نمودار  4با گذشت زمان مقدار  PVدر نمونه
شاهد و سایر نمونهها افزایش یافته و کمترین مقدار  PVدر
روز آخر مورد بررسی ،در تیمار حاوي عصاره  %0/3مشاهده
میگردد که مقدار آن با مقدار  PVسایر تیمارهاي حاوي
عصاره تفاوت معنیداري ندارد( ،)p<0/05اما با تیمار شاهد
تفاوت معنیداري دارد( .)p>0/05همچنین در تمامی
روزهاي مورد بررسی بجز روز صفر ،مقدار  PVتیمارهاي
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نمودار  -2تغییرات مقادير  TVB-Nفیله های ماهي در

طبق نمودار  3با گذشت زمان مقدار  TBAدر نمونه
شاهد و سایر نمونهها افزایش یافته و در روز آخر بررسی،
کمترین مقدار  TBAدر تیمار حاوي عصاره %0/3
مشاهده میگردد که مقدار آن با مقدار  TBAسایر
تیمارهاي حاوي عصاره تفاوت معنیداري ندارد
( ،)p<0/05اما با تیمار شاهد تفاوت معنیداري دارد
( .)p>0/05همچنین در تمامی روزهاي مورد بررسی بجز
روز صفر ،مقدار  TBAتیمارهاي حاوي عصاره با
غلظتهاي مختلف بطور معنیداري کمتر از مقدار TBA
در نمونه شاهد میباشد (.)p>0/05
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حاوي عصاره با غلظتهاي مختلف بطور معنیداري کمتر
از مقدار  PVدر نمونه شاهد میباشد (.)p>0/05

تیمار شاهد و سایر تیمارهاي حاوي عصاره تفاوت
معنیداري دارد ( .)p>0/05همچنین در تمامی روزهاي
مورد بررسی بجز روز صفر ،مقدار  TVCتیمارهاي حاوي
عصاره با غلظتهاي مختلف بطور معنی داري کمتر از
مقدار  TVCدر نمونه شاهد میباشد (.)p>0/05
 شمارش کلي باکتریهای سرماگرای تیمارهایفیله ماهي مورد آزمون

مقادیر شمارش کلی باکتريهاي نمونه شاهد و
تیمارهاي حاوي عصاره محاسبه شد که نتایج حاصله در
نمودار  6مشاهده میگردد.
نمودار  -4تغییرات مقادير  PVفیلههای ماهي در
روزهای  9،6،3،0نگهداری در يخچال

 شمارش کلي باکتریهای تیمارهای فیله ماهيمورد آزمون

مقادیر شمارش کلی باکتريهاي نمونه شاهد و
تیمارهاي حاوي عصاره محاسبه شد که نتایج حاصله در
نمودار  5مشاهده میگردد.
56
نمودار  -6تغییرات مقادير  PTCفیلههای ماهي در
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روزهای  9،6،3،0نگهداری در يخچال

نمودار  -5تغییرات مقادير  TVCفیلههای ماهي در
روزهای  9،6،3،0نگهداری در يخچال

طبق نمودار  5با گذشت زمان مقدار  TVCدر نمونه
شاهد و سایر نمونهها افزایش یافته و در روز آخر مورد
بررسی ،بیشترین مقدار  TVCدر نمونه شاهد مشاهده
میگردد که مقدار آن با مقدار  TVCتمامی تیمارهاي
حاوي عصاره تفاوت معنیداري دارد( .)p>0/05کمترین
مقدار  TVCدر روز آخر مورد بررسی ،در تیمار حاوي
عصاره  %0/3مشاهده میگردد که مقدار آن با مقدار TVC

طبق نمودار  6با گذشت زمان مقدار  PTCدر نمونه
شاهد و سایر نمونهها افزایش یافته و در روز آخر مورد
بررسی ،کمترین مقدار  PTCدر روز آخر مورد بررسی ،در
تیمار حاوي عصاره  %0/3مشاهده میگردد که مقدار آن با
مقدار  PTCتیمار شاهد و سایر تیمارهاي حاوي عصاره و
در همان روز ،تفاوت
معنیداري ،دارد ( .)p>0/05همچنین در تمامی
روزهاي مورد بررسی بجز روز صفر ،مقدار  PTCتیمارهاي
حاوي عصاره با غلظتهاي مختلف بطور معنی داري کمتر
از مقدار  PTCدر نمونه شاهد میباشد (.)p>0/05
 -ارزيابي حسي تیمارهای فیله ماهي مورد آزمون

ارزیابی حسی در مورد  5فاکتور بافت ،رنگ ،بو ،طعم
و پذیرش کلی صورت پذیرفت .همانطور که در نمودارهاي
 7تا  11مشخص است تیمارهاي حاوي عصاره با گذشت

زمان داراي کیفیت بهتري نسبت به نمونه شاهد بوده اند و
امتیاز بیشتري کسب کرده و مورد پذیرش ارزیابان قرار
گرفتهاند .همچنین کلیه نمونه ها از نظر اکسیداسیونی و
میکروبی کیفیت باالتري نسبت به نمونه شاهد داشته و از
تمامی نمونه ها میتوان به عنوان یک وعده غذایی سالم
و پر انرژي استفاده نمود.
12
10

نمودار  -10تغییرات بوی فیله های ماهي در روزهای

8

 9،6،3،0نگهداری در يخچال

6

4
2
0
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نمودار  -7تغییرات بافت فیله های ماهي در روزهای
 9،6،3،0نگهداری در يخچال

نمودار  -11تغییرات طعم فیله های ماهي در روزهای
 9،6،3،0نگهداری در يخچال

57

نمودار  -8تغییرات رنگ فیله های ماهي در روزهای
 9،6،3،0نگهداری در يخچال

نمودار  -9تغییرات طعم فیله های ماهي در روزهای
 9،6،3،0نگهداری در يخچال

بیشتر ماهیان داراي مقادیر اندک کربوهیدرات(کمتر از
 )%0/5در بافت ماهیچهاي خود هستند ،به طوریکه بعد از
مرگ ماهی مقدار اسید الکتیک تولید شده در نتیجه
واکنش گلیکولیز اندک بوده و  pHگوشت ماهیان بعد از
مرحله جمود نعشی باالتر از  6خواهد بود .در این پژوهش
 pHتمامی تیمارها تا روز  3کاهش یافته ،بطوري که در
روز  ،3اختالف مقدار  pHبین تیمارهاي حاوي عصاره با
تیمار شاهد معنیدار میباشد ( .)p>0/05علت کمتر بودن
 pHاولیه را میتوان با وجود اسید الکتیک حاصل از
واکنش گلیکولیز مرتبط دانست ( Dimitrios et al.,
 .)1997این نتیجه با مطالعات  Fanو همکاران ( )2008و
محمدزاده و رضایی ( )1392و  Manjuو همکاران ()2007
مطابقت دارد .همانطور که در نمودار  1مشاهده میگردد ،از
روز  3تا روز  9مقدار  pHدر تیمار شاهد و تیمارهاي حاوي
غلظتهاي مختلف عصاره افزایش یافته است .افزایش pH
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در هر مرحله میتواند به دلیل ترکیبات تري متیل آمین و
آمونیاک نیز باشد که در اثر فعالیت باکتریایی یا آنزیمی به
وجود میآیند (فروغی.)1391 ،
 pHعضله ماهی زنده بین  6/8تا  7به عنوان حد قابل
قبول شناخته شده است و اگرچه شاخص  pHبه تنهایی
براي ارزیابی کیفیت ماهی مناسب نیست ،اما در کنار سایر
شاخصها میتواند مفید باشد pH .اولیه در ماهیها پس از
جمود نعشی بسته به گونه ماهی از  5/4تا  7/2متغیر است
( .)Grigorakis et al., 2003که در تحقیق انجام شده
 pHتمامی تیمارها در تمام روزهاي مورد آزمون در این
محدوده قرار دارد .همانطور که در نمودار  1مشاهده میشود
در مطالعه حاضر کاهش روند تغییرات اسیدیته با استفاده از
عصاره جلبک دیده شده است .زیرا تیمار شدن فیلهها با
عصاره حاوي ترکیبات فنولی میتواند بازدارندگی میکروبی
را افزایش دهد و حفاظت فیلهها را در مقابل پروتئازهاي
داخلی باال ببرد و در نهایت مانع شکسته شدن پروتئینها و
تولید آمینها شود (.)Baydar et al., 2004
در تحقیق پزشک و همکاران( )1388در مورد اثر ضد
باکتریایی و ضد اکسیداسیونی عصاره زردچوبه در شرایط
آزمایشگاهی بر ماهی قزلآالي رنگینکمان ،نکوئی و
58
همکاران ( )1394در مورد اثر عصاره پوست داخلی نارنج بر
ماندگاري ماهی قزلآالي رنگین کمان نیز کاهش روند
تغییرات اسیدیته با استفاده از خاصیت آنتیباکتریایی
عصارههاي طبیعی مشاهده شده است.
مجموع بازهاي نیتروژنی فرار( )TVB-Nبه طور عمده
متشکل از تريمتیل آمین ،دي متیل آمین ،آمونیاک و سایر
ترکیبات نیتروژنی فرار مرتبط با فساد غذاهاي دریایی
میباشد که به ترتیب توسط باکتريهاي مولد فساد،
آنزیمهاي اتولیتیک ،دآمیناسیون اسیدهاي آمینه و
نوکلئوتیدها تولید میگردند و یکی از نشانگرهاي اصلی
تخریب و تجزیه پروتئینهاي گوشت محسوب میشود
(.)Fan et al., 2008
طبق نتایج حاصل از این پژوهش ،عصاره جلبک به
دلیل وجود ترکیبات فنولی ،باعث افزایش بازدارندگی
میکروبی و همچنین حفاظت فیلهها در برابر پروتئازهاي
داخلی و ممانعت از شکسته شدن پروتئینها و تولید آمینها
میگردند.

مقدار اولیه  TVB-Nدر نمونه ماهی در روز صفر ،حدود
 8/82میلیگرم نیتروژن در  100گرم نمونه بود که نشان
دهنده تازگی و کیفیت باالي ماهی میباشد و با نتایج
 Joukiو همکاران( )2014و پاک ترمنی و همکاران
( )1393به ترتیب با مقدار  TVB-Nاولیه  8/23و 8/15
میلیگرم نیتروژن در  100گرم نمونه مطابقت دارد .در
مطالعه حاضر ،تغییرات میزان  TVB-Nطی نگهداري
فیلههاي قزلآالي رنگین کمان روندي افزایشی داشت،
بطوریکه افزایش میزان این شاخص در روزهاي ابتدایی
روندي کند و از روز  6به بعد بطور شدیدي افزایش یافت.
این نتایج در تحقیقات  Arashisarو همکاران ( )2004و
ذوالفقاري و همکاران ( )1390نیز مشاهده می گردد .این
امر به دلیل عامل تولیدکننده  ،TVB-Nیعنی باکتريها
بود .در روزهاي اولیه جمعیت باکتريهاي مختلف در فاز
پایه قرار دارند و با سرعت کمی افزایش مییابندGram ( .
 ،)and Huss, 1996بنابراین  TVB-Nپس از روزهاي
اولیه به سرعت افزایش یافت.
در تمامی روزهاي مورد آزمون مقدار  TVB-Nبا
افزایش غلظت عصاره ،کاهش یافته است .شاید این
موضوع را بتوان به کاهش جمعیت باکتريها و یا کاهش
توانایی اکسایشی آنها در جدا کردن آمینها از ترکیبات
نیتروژنی غیر فرار و یا هر دو عامل درنتیجه اثر عصاره بر
باکتريهاي موجود در فیله نسبت داد (اجاق و همکاران،
 .)1391این موضوع با نتایج تحقیق رضاییان و همکاران
( )1393که اثر عصاره خیار دریایی بر کیفیت شیمیایی فیله
ماهی قزلآالي رنگین کمان طی نگهداري در یخچال را
بررسی نموده و دریافتند با افزایش غلظت عصاره تا از 0/5
تا  2درصد ،تاثیر ضد میکروبی افزایش یافت و مقدار
 TVB-Nدر انتهاي دوره بررسی در تیمار حاوي  %2عصاره
کمتر از سایر تیمارها بود مطابقت دارد.
اکسیداسیون چربی از عوامل اساسی نامطلوب شدن
طعم و مزه در آنها محسوب میشود .به منظور ارزیابی
درجه اکسیداسیون لیپید در ماهیان به طور وسیعی از
شاخص  TBAاستفاده میشود که میزان محصوالت ثانویه
اکسیداسیون به ویژه آلدئیدها را نشان میدهد ( Bahar et
 TBA .)al., 2006اکسیداسیون چربیها بر اساس محتوي
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مالون دي آلدئید ( )MDAمیباشد MDA .توسط
هیدروپراکسیدهایی تشکیل میشود که حاصل واکنش اولیه
اسیدهاي چرب با اکسیژن میباشند ( kostaki et al.,
 .)2009در مطالعه حاضر ،با گذشت زمان مقدار  TBAدر
نمونه شاهد و سایر نمونهها بطور معنی داري افزایش
یافت( )p>0/05که میتوان گفت روند افزایشی این
شاخص به دلیل افزایش آهن آزاد و دیگر پراکسیدانها در
ماهیچه و همچنین تولید آلدئیدها از محصوالت ثانویه
حاصل از شکست هیدروپراکسیدها است ( Gomes et al.,
 .)2003مقادیر بدست آمده براي  TBAدر روز صفر ،حدود
 0/08میلیگرم مالون دي آلدئید در هر کیلوگرم بدست آمد
که مشابه نتایج ذوالفقاري و همکاران ( )1389و پاک ترمنی
و همکاران ( )1393میباشد .میزان پایین  TBAاولیه
بیانگر تازگی و کیفیت خوب ماهی است.
میزان محدود کنندگی گوشت ماهی براي مصرف از
نظر میزان شاخص  TBAحدود  1-2میلیگرم مالون دي
آلدئید در هر کیلوگرم عنوان شده است ( Goulas et al.,
 )2007که در مطالعه حاضر مقادیر این شاخص در همه
نمونهها از حد قابل قبول پیشنهادي در طول دوره نگهداري
کمتر بود .طبق نمودار شماره  3با گذشت زمان مقدار TBA
در نمونه شاهد و سایر نمونهها افزایش یافته و در تمامی
روزهاي مورد آزمون مقدار  TBAبا افزایش غلظت عصاره،
کاهش یافته است که به دلیل وجود ترکیبات آنتی
اکسیدانی شامل :ترکیبات فنولی ،فالونوئیدها ،کاروتنوئیدها،
کلروفیل و ویتامین  Eو توکوفرولها میباشد( plaza et
 .)al., 2012این نتایج با نتایج مطالعات Iheagwara
) (2013که اثر عصاره زنجبیل را بر روي ماندگاري ماهی
خال مخالی دودي نگهداري شده در دماي  28درجه
سلسیوس در مدت  20روز مورد بررسی قرار دادند و
 Ozugolو همکاران ( )2014در مورد تاثیر فعالیت آنتی
اکسیدانی عصاره رزماري با استفاده از اندیس  TBAدر
فیلههاي ماهی قزلآالي رنگین کمان هم راستا میباشد.
اکسیداسیون چربی یک مشکل اصلی در ماهی و سایر
فراوردههاي دریایی است که منجر به ایجاد بو و طعم
نامطلوب میشود .ماهی قزلآالي رنگین کمان به دلیل
غنی بودن از اسیدهاي چرب غیراشباع نسبت به
اکسیداسیون چربی حساسیت باالیی داشته به همین دلیل

مدت زمان عمر ماندگاري آن کوتاه میباشد .هیدروپراکسید
محصول اولیه اکسیداسیون چربیها و اسیدهاي چرب چند
غیراشباع ( )PUFAاست ،به همین دلیل اکسیداسیون اولیه
چربی با استفاده از اندازهگیري میزان پراکسید ارزیابی
میشود ( .)Lin, 2005این ترکیبات باعث به وجود آمدن
ترکیبات ثانویه مثل آلدئیدها و کتونها میشوند که سبب
تند شدن اکسیداتیو میگردند (.)Ozyurt et al., 2009
پلی فنولها توانایی به دام انداختن رادیکالهاي آزاد را
دارند ،خصوصا رادیکالهاي پروکسی که یکی از
کلیديترین واکنش دهندههاي زنجیرههاي میانیاند ،در
نتیجه باعث خاتمه دادن چرخه واکنشهاي فساد
اکسیداسیونی میشوند (باباخانی لشکان و همکاران.)1392 ،
طبق نتایچ پژوهش حاضر ،وجود ترکیبات فنولی،
فالونوئیدها ،کاروتنوئیدها و کلروفیل  aو  bکه داراي
خاصیت آنتیاکسیدانی هستند میتواند باعث کاهش سرعت
اکسیداسیون و کمتر بودن شاخص پراکسید در نمونههاي
حاوي عصاره گردد.
طبق نمودار  4با گذشت زمان مقدار  PVدر نمونه
شاهد و سایر نمونهها افزایش یافته که در مطالعات دیگر از
جمله مقصودلو و همکاران ( )1389و حمزه و رضایی
( )1390نیز طی مدت نگهداري میزان  PVافزایش یافت.
از آن جا که نسبت مثبتی بین محتواي فنولی و خاصیت
آنتیاکسیدانی عصارهها و اسانسها گزارش شده است
( )Tzung-Hsun et al., 2008در تمامی روزهاي مورد
آزمون مقدار  PVبا افزایش غلظت عصاره ،کاهش یافته
است .این موضوع با نتایج مطالعات جاهد خانیکی و
همکاران ( )1394که اثرات آنتیاکسیدانی عصارههاي آبی و
الکلی دانه انار ایرانی بر کیفیت چربی فیله ماهی قزلآال در
دماي  2تا  4درجه سلسیوس را مورد بررسی قرار دادند و
طبق یافتهها عصارههاي انار بطور معنی دار با افزایش دوره
نگهداري ،میزان  PVرا در فیله ماهی در مقایسه با نمونه
شاهد کاهش دادند و علی بیگی و همکاران ( )1392که اثر
آنتیاکسیدانی عصارة پوست پرتقال بر کیفیت فیلة کپور
معمولی هنگام نگهداري در یخچال را بررسی کردند و با
افزایش غلظت عصاره ،ترکیبات فنولی و در نتیجه خاصیت
آنتیاکسیدانی افزایش یافته و عدد پراکسید کاهش یافت،
مطابقت دارد (جاهد خانیکی و همکاران ;1394 ،علی بیگی
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و همکاران.)1392 ،
در مطالعه حاضر ،تعداد اولیه باکتريها در نمونهها
حدود  3/96 log CFU/gمیباشد که نشاندهنده تازگی و
کیفیت خوب فیلهها است .نتایج مشابه (تعداد اولیه باکتري
 )3-4 log CFU/gدر مطالعات  Arashisarو همکاران
( )2004و  Joukiو همکاران ( )2014مشاهده گردیده
است.
شمارش کلی باکتريها شاخصی براي تعیین کیفیت و
ماندگاري مواد غذایی است .محدوده مجازي که توسط
سازمان ( ICSMFکمیته بینالمللی ویژگی میکروبی غذاها)
( )1986براي شمارش کل ماهیهاي تازه و منجمد تعریف
شده است  7 log CFU/gمیباشد .در مطالعه حاضر تا روز
 TVC 3تمامی تیمارها در حد قابل قبول میباشد ،اما در
روز  6فقط تیمارهاي حاوي غلظتهاي مختلف عصاره
داراي  TVCکمتر از  7 log CFU/gمیباشند و در مورد
تیمار شاهد شمارش کلی باکتريها بیشتر از log CFU/g
 7میباشد .در روز  9نیز فقط تیمار حاوي عصاره  %0/3از
نظر شمارش کلی باکتريها در حد قابل قبول بود.
گزارشهاي متفاوتی در مورد زمان رسیدن بار کل در
فیله ماهیان به حد مجاز وجود دارد .در مطالعه Kotasaki
60
و همکاران ( ،)2009بار کل باکتریایی فیله ماهی خاردار
طی  7روز نگهداري در دماي  4درجه سلسیوس به بیش از
 7 log CFU/gرسید ( .)Kotasaki et al., 2009اجاق و
همکاران ( )2010گزارش کردند که بار کل باکتریایی در
فیله ماهی قزلآال طی  12روز نگهداري از حد مجاز بیشتر
شد.
وجود ترکیبات زیست فعالی مانند :فالونوئید ،تانن،
ترکیبات فنولی ،ترپنوئید ،گلیکوزید ،ساپونین و کربوهیدراتها
در ساختار جلبک ،اثرات مثبتی بر خاصیت ضد میکروبی
عصاره اتانولی جلبک دارد (.)Syed et al., 2015
ترکیبات فنولی فعالیت ضد میکروبی خود را بدین
صورت اعمال میکنند که اوالً در غشاء دوالیه فسفولیپیدي
سلول اختالل ایجاد کرده که سبب افزایش نفوذپذیري
سلول و از دست دادن برخی اجزاء سلولی میگردند .دوم
اینکه سبب تخریب سیستم آنزیمی سلول میشوند که این
آنزیمها در تولید انرژي و سنتز ترکیبات ساختاري سلول
نقش دارند و سوم این که این ترکیبات ضد میکروبی سبب

تخریب مواد ژنتیکی سلول میشوند (شعبانپور و همکاران،
.)1390
تاثیر ضد میکروبی عصاره جلبک کلرال ولگاریس در
تحقیقات دیگران نیز به اثبات رسیده است Syed .و
همکاران ( )2015فعالیت ضدمیکروبی عصاره کلرال
ولگاریس استخراج شده توسط اتانول را بر روي چهار گونه
از باکتريهاي پاتوژن که شامل اشریشیا کلی ،باسیلوس،
کلبسیال و سودوموناس بوده بررسی کرده و مشخص گردید
که عصاره این جلبک بر روي هر چهار باکتري اثر
بازدارندگی داشته و بیشترین خاصیت ضد میکروبی را در
مورد کلبسیال دارا میباشد.
باکتريهاي سرمادوست بویژه گونههاي سودوموناس،
آنزیمهاي لیپاز و فسفولیپاز را تولید می کنند که سبب
افزایش اسیدهاي چرب آزاد میشوند .باکتريهاي
سرمادوست در مقایسه با سایر باکتريها در ایجاد فساد
موثرترند و با تولید آلدئیدها و کتونها باعث تغییر بو ،بافت
و مزه مواد غذایی میشوند (.)Tsao, 2001
بیشترین حد پیشنهاد شده براي باکتريهاي
سرمادوست در ماهی قزلآالي رنگین کمانlog CFU/g ،
 7است ( )ICSMF, 1986در مطالعه حاضر ،در روز 6
بررسی ،فقط تیمار حاوي عصاره با غلظتهاي مختلف
داراي مقدار  PTCکمتر از  log CFU/g 7بودند و در روز
 ،9تمامی تیمارها داراي  PTCبیشتر از  log CFU/g 7و
غیر قابل مصرف بودند.
کاهش شمارش باکتريهاي سرماگرا و در نتیجه
افزایش زمان ماندگاري در نمونههاي تیمار شده با عصاره،
نشان دهنده تاثیر معنی دار عصاره بکار برده شده به عنوان
ترکیب ضد باکتریایی میباشد .نتایج این تحقیق با نتایج
تحقیقات  Erkanو همکاران ( )2011بر روي ماهی
 bluefishتیمار شده با اسانس آویشن و برگ بو و اجاق و
همکاران ( )1391بر روي فیلههاي ماهی قزلآالي رنگین
کمان تیمار شده با کیتوزان و اسانس دارچین مطابقت دارد.
ارزیابی حسی به عنوان روشی مناسب براي ارزیابی
کیفیت و تازگی ماهی طی دوره نگهداري میباشد و به
عنوان یک روش ساده و سریع مورد استفاده قرار میگیرد.
نتایج ارزیابی حسی در نمودارهاي  7تا  11نشان داده شده
است .در روز صفر ،همه تیمارها داراي بافت محکم و سفت

نتیجهگیری
در این تحقیق به منظور به تاخیر انداختن فساد
میکروبی و اکسیداتیو و در نتیجه افزایش زمان ماندگاري و
حفظ کیفیت فیله ماهی قزلآالي رنگین کمان از عصاره
جلبک کلرال ولگاریس استفاده گردید C.vulgaris .غنی از
مواد مغذي مانند :پروتئین ،لیپید ،کربوهیدرات ،مواد معدنی،

61
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اجاق ،م ،.رضایی ،م ،.رضوي ،ه .و حسینی ،م.)1391( .
اثر پوششهاي آنتی میکروبی در افزایش ماندگاري ماهی
قزل آالي رنگین کمان .فصلنامه علوم و صنایع غذایی،
دوره  ،9شماره .34
بینام .)1389( .استاندارد شماره  744ایران .گوشت و
فراورده هاي آن ،تعیین مقدار خاکستر کل .چاپ اول.
باباخانی لشکان ،ا ،.رضایی ،م .و رضایی ،ک.)1392( .
استفاده از عصاره جلبک قهو اي سارگاسوم ( Sargassum
 )angustifoliumبه منزله آنتی اکسیدان در نگهداري
گوشت چرخ شده ماهی کیلکاي معمولی ( cultiventris
 .)Clupeonellaنشریه شیالت ،مجله منابع طبیعی ایران،
دوره  ،66شماره  ،1صفحات .1-13
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بوده ،در حالی که با گذشت زمان وضعیت افت تغییر یافت و
در روز  9تیمار شاهد داراي بافت نرمتري نسبت به سایر
تیمارها بود .بهترین وضعیت بافت مربوط به تیمار حاوي
عصاره  %0/3بود .به دلیل تغییر در پروتئینها و ،pH
ظرفیت نگهداري آب در بافت فیله ماهی کاهش مییابد و
باعث آب انداختگی میشود ،اما در نمونههاي حاوي عصاره
به دلیل مهار رشد باکتریایی و اکسیداسیون تغییرات
پروتئین و ظرفیت نگهداري آب حداقل است و آب
انداختگی نداریم.
ایجاد مواد فرار حاصل از اکسیداسیون چربیها مثل
آلدئیدها و کتونها و مواد حاصل از تجزیه پروتئینها مانند
آمونیاک سبب تغییر شاخص بو میشوند .همانطور که در
نمودارهاي شماره  8و  10مشاهده میگردد ،در ابتداي دوره
امتیاز بو و رنگ تیمارهاي حاوي عصاره نسبت به تیمار
شاهد کمتر بود که این امر به دلیل بوي خاص عصاره
جلبک و رنگ سبز آن میباشد که با بو و رنگ مورد انتظار
از ماهی متفاوت میباشد ،اما با گذشت زمان و در روز آخر
آزمون ،امتیاز رنگ و بوي تیمارهاي حاوي عصاره به دلیل
کاهش فساد نسبت به تیمار شاهد در سطح باالتري قرار
دارد و داراي تفاوت معنیداري با شاهد میباشد (.)p>0/05
همچنین روند تغییر وضعیت خصوصیات حسی در تیمارها
طی مدت نگهداري هماهنگ و همسو با تغییرات
اکسیداسیون و فساد باکتریایی میباشد که می تواند به این
دلیل باشد که اکسیداسیون چربی منجر به تخریب و افت
کیفیت حسی میگردد (.)Kolakowska et al., 2006
 Fanو همکاران ( )2008گزارش کردند که امتیازات
آزمونهاي حسی در هر دو تیمار ماهی کپور نقره اي
همزمان با افزایش طول دوره کاهش یافته است و
ویژگیهاي حسی نمونههاي تیمارشده با پلی فنولهاي
چاي امتیاز باالتري را در مقایسه با تیمارهاي غوطه ورشده
در آب مقطر دریافت کردهاند.

فیبرهاي رژیمی ،آنتی اکسیدانها و ویتامینها بوده و
بعنوان غذاي سالم سبز توسط  FAOنامگذاري شده است.
جزء اصلی  C.vulgarisپروتئین میباشد که بیش از %50
ترکیب بیومس را به خود اختصاص میدهدMohamed ( .
 )et al. 2013همچنین این جلبک داراي مقادیر زیادي
اسیدهاي چرب چند غیر اشباعی میباشد که داراي خواص
ضد میکروبی هستند ( .)Plaza et al., 2011مقادیر زیاد
رنگدانههاي کلروفیل و کاروتنوئید که اثرات آنتیاکسیدانی
فراوانی دارند از دیگر مزایاي تغذیهاي این جلبک میباشد.
نتایج آزمونهاي میکروبی و شیمیایی ،اثرات ضد
میکروبی و آنتیاکسیدانی عصاره جلبک را به اثبات
رساندند .تقریباً در همه نمونههاي تیمار شده با غلظتهاي
مختلف عصاره جلبک ،میزان شاخصهاي میکروبی و
شیمیایی نسبت به شاهد کاهش معنیداري در سطح 5
درصد داشتند و این موضوع با افزایش غلظت عصاره
افزایش یافت.
این نتیجهگیري میتواند کاربرد تجاري و بازارپسندي
این جلبک و عصاره آن را در گوشت ماهی و فراوردههاي
آن توجیه پذیر سازد .در یک جمعبندي میتوان گفت
عصاره جلبک کلرال ولگاریس توانایی افزایش ماندگاري
شیمیایی و میکروبی ماهی را دارا میباشد .همچنین
میتوان پس از انجام آزمونهاي تکمیلی از این ترکیبات به
عنوان نگهدارنده طبیعی در سایر مواد غذایی استفاده نمود.
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پاک ترمنی ،م .)1393( .بررسی تاثیر بکارگیري پوشش
غذایی آلژینات سدیم حاوي آلفا توکوفرول در افزایش
ماندگاري گوشت ماهی .پایان نامه کارشناسی ارشد
بهداشت و ایمنی مواد غذایی .دانشکده بهداشت .دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین.
پزشک ،س ،.رضایی ،م ،.راشدي ،ح .و حسینی ،ه.
( .)1388مطالعه اثر ضد باکتریایی و ضد اکسیداسیونی
عصاره زردچوبه در شرایط آزمایشگاهی بر ماهی قزل آالي
رنگین کمان .فصلنامه علوم و صنایع غذایی ،دوره  ،9شماره
.35
جاهد خانیکی ،غ ،.صالحی ،ع ،.شریعتی فر ،ن .و علی
محمدي ،م .)1394( .بررسی اثرات آنتی اکسیدانی عصاره
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قزل آال و تعیین میزان فسادپذیري آن در دماي  2تا 4
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مقایسه تاثیر عصاره هاي آویشن شیرازي ،پیاز و کاکوتی
کوهی بر زمان ماندگاري فیله ماهی قزل آالي رنگین
کمان .نشریه پژوهش هاي علوم و صنایع غذایی ایران ،جلد
 ،6شماره  ،2صفحات .121-129
رضاییان ،ح ،.حسینی ،و .و مطلبی ،ع .)1393( .اثر
عصاره خیار دریایی بر کیفیت شیمیایی فیله ماهی قزل
آالي رنگین کمان طی نگهداري در یخچال .مجله بهره
برداري و پرورش آبزیان ،جلد سوم ،شماره .3
شعبانپور ،ب ،.ذوالفقاري ،م .و فالح زاده ،س.)1390( .
اثر عصاره آویشن شیرازي بر ماندگاري فیله قزل آالي
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یخچال .فصلنامه علوم و صنایع غذایی ،دوره  ،8شماره .33
شعبانی ،ش .)1392( .کنترل کیفیت میکروبی مواد
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چاپ دوم.
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اثر آنتی اکسیدانی عصارة پوست پرتقال بر کیفیت فیلة کپور
معمولی هنگام نگهداري در یخچال .نشریه شیالت ،مجله
منابع طبیعی ایران ،دوره  ،66شماره  ،2صفحات .185-197
فروغی ،ف .)1391( .بررسی تاثیر عصاره موسیر و
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تغییرات شیمیایی ،میکروبی و ارگانولپتیک ماهی قزل آالي
رنگین کمان در اتمسفر تغییر یافته .مجله علوم آبزیان ،سال
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