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چکیده
در این تحقيق افزایش دوره نگهداري فيله ماهي قباد ) (Scomberomorus guttatusبا تاکيد بر محتوي ليپيدي در شرایط انجماد
( -18درجه سانتيگراد) با استفاده از اسانس گياه مرزه ( )Satureja hortensisبررسي شد .اسانس گياه مرزه ( ،)Satureja hortensisاز
خـانواده نعناعيان ،حـاوي ترکيبات فنـولي نظير سيمـول ،تيمول و کارواکرول ميباشد .در طي این آزمایش  5قطعه ماهي قباد با وزن حدود 1
کيلوگرم بهطور تازه از صيدگاه تهيه شد و به فيلههایي به قطعات وزني حدود100گرم تقسيم و بعد از شستشو با سه سطح مختلف اسانس مرزه
( 1/5 ،0و  3درصد) آغشته شد .سپس فيلهها در پوشش پلياتيلني بستهبندي شده در فریزر در دماي  -18درجه سانتيگراد نگهداري شدند .نمونهها
در فواصل زماني روز  60 ،30 ،0و  90بهترتيب به آزمایشگاه براي سنجش ميزان پراکسيد ،تيوباربيتوریکاسيد ،ویژگيهاي حسي و تعيين پروفایل
اسيدچرب منتقل گردیدند .نتایج نشان داد که نگهداري فيله ماهي قباد آغشته به اسانس مرزه در سطح  3درصد ،طي مدت نگهداري باعث پایداري
پروفایل اسيدهاي چرب در مقایسه با نمونه شاهد گردید ( .(p<0/05همچنين ميزان شاخص پراکسيد ) (PVو اندیس تيوباربيتوریک اسيد فيله
ماهيهاي عملآوري شده با اسانس مرزه نسبت به نمونه شاهد نيز داراي اختالف معنيداري بودند ( .(p<0/05نتایج ویژگيهاي حسي حاکي از
عدم تفاوت معنيدار در گروههاي مورد بررسي در طي زمان بود .بهطورکلي ميتوان بيان نمود که اضافه کردن  3درصد اسانس مرزه به فيله ماهي
ميتواند روند فساد اکسيداسيوني را بهطور معنيداري کاهش دهد.
کلمات کلیدی :اسانس مرزه ( ،)Satureja hortensisماهي قباد ) ،(Scomberomorus guttatusپراکسيد ،تيوباربيتوريک اسيد ،پروفايل اسيدهاي چرب
* پست الکترونیکی نویسنده مسئولnargess_mooraki@yahoo.com :
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مقدمه
امروزه با توجه به افزايش جمعيت و مساله کمبود منابع مورد
نياز براي زراعت ،حفظ مراتع و دامپروري و بروز مشکالت سالمتی
نظير سکتههاي قلبی ناشی از فشار خون ،تصلب شرايين ،افزايش بروز
بيماريهايی نظير نقرس و از سوي ديگر هزينه باالي تهيه گوشت
قرمز نسبت به ساير منابع پروتئينی ،توجه بيشتري به سمت مصرف
آبزيان معطوف شده است (فروزانفر .)1377 ،ماهی داراي ارزش غذايی
بسيار بااليی است ،چربی ماهيان ،منبع مهمی از اسيدهاي چرب
غيراشباع با چند پيوند دوگانه و از نوع امگا ( 3بهطور عمده اسيد
دکوزاهگزانوئيک و اکوزاپنتانوئيک اسيد) میباشد ( Linو )2004 ،Lin
که داراي نقش حياتی و مهمی در توسعه و عملکرد سيستمهاي
بيولوژيک میباشند (2010 ،Navarro؛  Garciaو همکاران)2004 ،
همچنين مصرف ماهی و ساير آبزيان در کاهش چربیهاي نامطلوب
خون ،تنظيم و تعادل فشار خون در حفظ سالمت قلب و عروق موثرند
و بهدليل غنی بودن از سلنيوم ،مصرف آن براي پيشگيري از سکته
توصيه میشود .ماهی قباد ( )Scomberomorus gutattusاز خانواده
تون ماهيان يکی از گونههاي پرمصرف در سبد غذايی انسانی میباشد،
که معموالً بهصورت فيله ماهی منجمد در ايران فرآوري میگردد ،که
بهترين زمان مصرف آن نيز نهايتاً سه ماه بهطور مؤثر از نقطه نظر
جذب مواد مغذي میباشد (معينی .)1383 ،وجود اسيدهاي چرب
غيراشباع و همچنين وجود آنزيمها در گوشت ماهيان سبب وقوع
پروسههاي اکسيداسيون و ايجاد ترکيبات مضر و بيماريزا در زمان
نگهداري نادرست آبزي پس از صيد تا قبل از مصرف میگردد .از اين
رو تحقيقات زيادي درخصوص ايجاد شرايط بهينه براي نگهداري
ماهيان پس از صيد شامل تحقيق بر روي انواع بستهبندي ،دماي
نگهداري و همچنين استفاده از ترکيببات سنتزي و يا طبيعی بهمنظور
به تعويق انداختن فرايند اکسيداسيون در حال انجام است .بهمنظور
به تاخير انداختن فرآيند اکسيداسيون از انواع آنتیاکسيدانهاي سنتزي
نظير بوتيالت هيدروکسی آنيزول )Butylated hydroxyanisole (BHA
و بوتيالت هيدروکسی تولوئن )Butylated hydroxytoluene (BHT
استفاده میشود .اما مشخص شده که آنتیاکسيدانهاي مذکور نيز
میتوانند عوارضی براي مصرفکننده ايجاد نمايند ،محققان مصرف
انواع آنتیاکسيدانهاي طبيعی که در عصاره و يا اسانس بسياري از
گياهان يافت میشود ،را مورد مطالعه قرار دادهاند Choulitoudi .و
همکاران ( )2016به بررسی خواص ضدميکروبی و آنتیاکسيدانی گياه
مرزه تيمبرا ( )Thymbraبهصورت پوشش بر روي فيلههاي ماهی
 ،Seabreamاذعان نمودند که ترکيبات ترکيب عصاره اتيل استات
) (Ethyl acetate extract =EAcsو ترکيب اسانس ()Essentional oil
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عصاره اتيل استات در اسانس بهترين اثر ضدميکروبی را دارا میباشند
و منجر به افزايش مدت ماندگاري ( 25تا  35درصد) میگردند .همچنين
اتانول و اسانس اتانولی بهترين خاصيت آنتیاکسيدانی را از خود نشان
داده و منجر به کاهش ميزان پراکسيد شدند .مرزه با نام علمی
 Satureja hortensis L.گياهی دارويی ،علفی و يکساله از تيره نعناع
است (اميدبيگی .)1386 ،اسانس مرزه داراي فعاليت ضدميکروبی و
آنتیاکسيدانی میباشد و ترکيبات عمده اسانس مرزه ( Satureja
 )hortensisعبارتند از :تيمول ( ،)% 29/1کارواکرول (،)% 26/6
گاماترپينن در  ) %24/72و پاراسمين ( )%7/55که چهار ترکيب فوق
بيش از  %87/97اسانس را تشکيل میدهند .البته ترکيباتی مثل
آلفاترپينن ،بتاميرسن و آلفاتوجن نيز بهميزان بسيار کمتر ترکيبات
اسانس مرزه تابستانی را تشکيل میدهند (کامکار و همکاران.)1392 ،
امينی و همکاران ( )1392در بررسی اثرات آنتیاکسيدانی اسانس گياه
مرزه زراعی در روغن کلزا و روغن ماهی کيلکا ،بيان نمودند که اسانس
مرزه زراعی فعاليت آنتیاکسيدانی مناسبی را در روغن کلزا و روغن
ماهی کيلکا نشان میدهد و دو ترکيب عمده موجود در اسانس مرزه
زراعی (کارواکرول و تيمول) با فعاليت آنتیاکسيدانی باال بر ويژگیهاي
اکسيداسيونی روغن ماهی کيلـکا و روغن کلزا تاثيرگذار است .فعاليت
آنتی اکسيدانی اسانس مرزه زراعی وابسته به غلظت بوده و با افزايش
غلظت خاصيت آنتیاکسيدانی افزايش میيابد .دادفر و همکاران ()1392
اثر ضدميکروبی اسانس مرزه بختياري با سه غلظت  0/05 ،0/025و
 0/1درصد بر جمعيت  Pseudomonas aeruginosaو بار ميکروبی کل
گوشت خام گاو در طی نگهداري بهمدت  14روز در دماي يخچال
مورد ارزيابی قرار دادند .نتايج حاصل نشان داد که تيمار گوشت حاوي
غلظت  0/1درصد اسانس مرزه بختياري بيشترين فعاليت ضدميکروبی
را در مقابل رشد  Pseudomonas aeruginosaو بار ميکروبی کل نشان
داد درحالیکه قدرت بازدارندگی در همه تيمارهاي حاوي اسانس در
کل دوره نگهداري بيشتر از تيمار کنترل بود .مقصودلو و همکاران
( )1392طی تحقيقی با عنوان اثر افزودن اسانس مرزه خوزستانی بر
خصوصيات باکتريايی ،شيميايی و حسی سوسيس فرانکفورتر نشان
دادند که اندازهگيري شمارش ميکروبی نمونهها نشان داد اسانس مرزه
در غلظت  600قسمت در ميليون قدرت ضدميکروبی قويتري در
برابر باکتريهاي گرم مثبت نسبت به  500قسمت در ميليون نيتريت
دارد .انصاري و همکاران ( )1393به بررسی اثرات ضدميکروبی اسانس
مرزه خوزستانی ) (Satureja khuzestanicaبر باکتري Lactococcus
 garvieaو نيز برخی شاخصهاي فساد فيله ماهی قزلآالي رنگين
کمان در دماي  4درجه سانتیگراد و بهمدت  18روز پرداختند .به
اين منظور از غلظتهاي  0/06 ،0/12 ،0/25 ،0/50ميکروگرم در گرم
اسانس مرزه خوزستانی در فيله استفاده گرديد .براساس نتايج،
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بيشترين بار ميکروبی در طول آزمايش در گروه شاهد و کمترين
ميزان در گروه حاوي  0/5ميکروگرم در گرم اسانس مرزه خوزستانی
مشاهده گرديد .نتايج همچنين بيانگر افزايش ميزان شاخصهاي
فساد در انتهاي دوره آزمون نسبت به ميزان اوليه بود و بهطورکلی
بيان نمودند که کاربرد اسانس مرزه منجر به کاهش جمعيت باکتري
 Lactococcus garvieaدر فيله ماهی شده است بهطوريکه غلظت
 0/5ميکروگرم در گرم اسانس مرزه خوزستانی داراي بيشترين اثر
بود .اسانس اين گياه خاصيت آنتیاکسيدانی بااليی دارد و با افزودن
آن به غذاهاي فسادپذير با محتواي چربی باال و جايگزينی آن با
آنتیاکسيدانهاي سنتزي که خاصيت سرطانزايی دارند ،مدت ماندگاري
اين محصوالت میتواند افزايش يابد .هدف از تحقيق حاضر ارزيابی
تاثير اسانس مرزه بهعنوان آنتیاکسيدان در دماي فريزر بر حفظ
کيفيت ليپيدي فيله ماهی قباد بود .اگرچه تحقيقاتی در زمينه تاثير
ضدميکروبی و آنتیاکسيدانی اسانس مرزه انجام شده است اما در
هيچيک از تحقيقات اثر آنتیاکسيدانی اسانس مرزه بر کيفيت ليپيدها
و ويژگیهاي حسی فيله ماهی قباد در دماي فريزر بررسی نشده است.
در تحقيق اخير اثر اسانس مرزه ( )Satureja hortensisبر ماندگاري
فيله ماهی قباد ( )Scomberomorus guttatusدر دماي فريزر بررسی
میشود.

مواد و روشها
تعداد  5قطعه ماهی قباد ) (Scomberomorus guttatusبا وزن
تقريبی  1کيلوگرم بهطور تازه از صيدگاه تهيه شد .همچنين اسانس
مرزه بهصورت آماده از شرکت گل قطره توس واقع در مشهد تهيه و
براي انجام آزمايشات به تهران منتقل گرديد .پس از صيد ،ماهیها با
استفاده از يخ سريعاً به آزمايشگاه انتقال و سر و دمزنی و تخليه امعاء
و احشا و کندن پوست بر روي آنها انجام شد .سپس ماهیها به
فيلههايی به قطعات وزنی حدودا  100گرم تقسيم و با آب سرد تميز
شستشو شد .غلظتهاي متفاوتی از اسانس مرزه شامل نمونه شاهد
(فاقد اسانس) و  1/5و  3درصد تهيه شده و قطعات فيله ماهی بهمدت
 2دقيقه در اسانس غوطهور گرديد .سپس فيلهها خارج شده و 5
دقيقه بعد بهطور مجدد و براي مدت  4دقيقه در اسانس غوطهور
گرديد .مجدداً بهمدت  6دقيقه در اسانس مخلوط با امولسيفاير توئين
( )Tweenغوطهور شده و سپس فيلهها خارج شدند و در پوششهاي
پلیاتيلن بستهبندي شده و در فريزر با دماي  -18درجه سانتیگراد
نگهداري شدند .نمونهها در فواصل زمانی روزهاي 90 ،60 ،30 ،0
بهترتيب از فريزر خارج شده و جهت سنجش شاخصهاي پراکسيد،
تيوباربيتوريک اسيد ،شاخصهاي حسی و تعيين پروفايل اسيدهاي
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چرب در آزمايشگاه آمادهسازي شدند .براي هر آزمايش  3تکرار
بهمنظور لحاظ صحت و دقت نتايج درنظر گرفته شد .براي شناسايی
و تعيين پروفايل اسيدهاي چرب از روش AOCS Ce 1f-96 , AOCS
 ce1b-89با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی مدل HP HEWLETT
 5890استفاده شد .جهت استخراج چربی ،نمونه را چرخ کرده و سپس
حدود  40گرم از نمونه را وزن و  160ميلیليتر آب اضافه کرده و
معادل آن متانول براي جذب آب و کلروفرم براي جذب چربی به همان
ميزان به آن اضافه کرده و نمونه داخل دکانتور ريخته شد .سپس 3
فاز شامل فاز پايين کلروفرم با چربی ،وسط نمونه و باال متانول به
همراه آب ايجاد شد .در مرحله بعد حالل با استفاده از روتاري جدا
شد که در داخل آون توسط حرارت انجام شد .سپس  1گرم روغن
در داخل ارلن به رفالکس متصل شده  0/5ميلیليتر متانول و 0/5
ميلی ليتر پتاسيم هيدروکسايد متانولی افزوده شده و بهمدت 10
دقيقه رفالکس انجام شد و سپس سرد گرديد .محلول با هگزان نرمال
به يک قيف جداکننده منتقل کرده محلول سديم کلريد اشباع اضافه
شد و خوب همزده و پس از جدا شدن اليهها ،اليه پايينی به يک قيف
جداکننده ديگر منتقل و با هگزان نرمال بههمزده شد .مجموع اليههاي
هگزان با آب مقطر شستشو داده سپس از روي نمک سديم سولفات
بدون آب عبور داده و فيلتر شد اليه هگزان در صورت نياز رقيق و به
دستگاه  GCتزريق شد .تيوباربيتوريک اسيد طبق روش Sirpatrawan
و  )2012( Noiphaاندازهگيري شد .بهطوريکه با افزودن آب مقطر و
اسيدکلريدريک  4نرمال به  10گرم نمونه هموژن شده اضافه شد5 .
ميلی ليتر از مايع حاصل از تقطير اين مخلوط به معرف تيوباربيتوريک
اسيد افزوده و بهمدت  35دقيقه در دماي  100درجه سانتیگراد قرار
داده شد .در ادامه ميزان جذب مايع صورتی حاصل پس از سرد شدن
در طول موج  538نانومتر در دستگاه اسپکتروفتومتر اندازهگيري شد
و عدد جذب خوانده و در ثابت  7/8ضرب گرديد تا ميزان تيوباربيتوريک
اسيد نمونه از رابطه  1بهدست آيد ميزان تيوباربيتوريک اسيد بهصورت
ميلیگرم مالون آلدهيد بر کيلوگرم نمونه بيان شود.
TBA value =7.8 Abs538
(رابطه)1
براي اندازهگيري پراکسيد ابتدا روغن نمونه مورد نظر استخراج
شد ،بدين منظور مقدار نمونه را وزن کرده و بههمراه هگزان مخلوط
شد و بهمدت  1ساعت در اين حالت قرار گرفت تا چربی استخراج
شود .بعد از  1ساعت فاز هگزان را در بالن سرسمبادهاي جمع شده و
در روتاري قرار داده شد تاحالل آن تبخير شود و فقط روغن باقی
بماند .روغن استخراج شده براي اندازهگيري  PVمورد استفاده قرار
گرفت .بهمنظور تعيين ميزان پراکسايد گوشت ماهی ،نمونهاي از روغن
استخراج شده از ماهی را با محلول يديد پتاسيم اشباع به مجموعه
افزوده شد و  1دقيقه در تاريکی قرار گرفت و مقدار يد آزاد شده با
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محلول تيوسولفات سديم  0/01نرمال در مجاورت معرف نشاسته تيتر
شد و ميزان پراکسايد از طريق رابطه  2بهدست آمد و بهصورت
 meq/kgبيان شد.
 ×1000نرماليته× حجم مصرفی تيوسولفات

(رابطه)2

وزن نمونه روغن

= 𝑣𝑝

با هدف بررسی تغييرات طعم و مزه ،بافت ،رنگ و پذيرش کلی
نمونهها در طی زمان از تست هدونيک  5نقطهاي استفاده شد .بهطوري
که ابتدا فيلههاي ماهی با استفاده از حرارت بخار آب پخته شده و
سپس به  15نفر ارزياب آموزش ديده داده شد و هر يک از فاکتورها،
از ( 1خيلی بد) تا ( 5خيلی خوب) امتيازدهی شد .دادههاي خام
بهدست آمده وارد صفحه گسترده نرمافزار اکسل شده و پارامترهاي
آمار ميانگين و انحراف معيار محاسبه گرديده و نمودارهاي مربوطه
ترسيم شد .آناليز دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شد .در
ابتدا براي تعيين نرمال بودن دادهها از آزمون ONE-SAMPLE

نمونه

آزمون

C8:0
C10:0
C12:0
C14:0
C16:0
C16:1
C18:0
C18:1
C:18:2
C18:3
C22:0
C22:6
C14:1

 KOLMOGOROV- SMIRNOVدر سطح ( (P<0/05استفاده شد.
براي مقايسه دادههايی با پراکنش غيرنرمال و نتايج حاصل از ارزيابی
حسی از آزمون  Kruskal-wallisو دادههاي با پراکنش نرمال از آناليز
واريانس يکطرفه و آزمون تعقيبی  LSDدر سطح  P<0/05استفاده شد.

نتایج
پروفايل اسيدچرب نمونه شاهد T1 ،و  T2طی  90روز نگهداري
بهترتيب در جداول  1تا  3ارائه شده است .پروفايل اسيدچرب نمونه
شاهد ،طی  90روز نگهداري نشان داد که باالترين ميزان اسيدچرب متعلق
به  )48/97( C16:0بوده است .بررسی پروفايل اسيدهاي چرب طی 90
روز نگهداري نشان داد که باالترين ميزان اسيدچرب در گروه  T1و T2
نيز مربوط به  C16:0بهترتيب با مقادير  51/02و  54/44درصد بود.

جدول  :1نتايج پروفايل اسيدهاي چرب نمونه شاهد طي زمان نگهداري
روز 60
روز 30
روز 1
N.D
N.D

0/28±0/01 q
11/68±0/03 i
28/06±0/02e
3/97±0/00 l
5/84±0/03 j
26/98±0/00fg
17/88±0/00 g
2/64±0/03 m
0/17±0/02r
1/84±0/00 n
0/78±0/00p

N.D
N.D

N.D
N.D

N.D
N.D

0/00±0/00s
3/80±0/03 m
48/97±0/02 a
0/00±0/00s
s
0/00±0/00
39/16±0/02c
0/00±0/00s
2/82±0/00m
0/00±0/00s
5/25±0/00j
0/00±0/00s

0/00±0/00s
3/50±0/03 l
39/61±0/00fg
7/29±0/01j
16/11±0/01ij
28/49±0/02c
0/00±0/00s
0/00±0/00s
0/00±0/00s
0/00±0/00s
0/00±0/00s

0/00±0/00s
2/71±0/03h
42/13±0/00 d
6/33±0/01k
10/47±0/01j
24/69±0/00f
13/52±0/01o
13/52±0/00s
0/00±0/00s
0/00±0/00s
0/00±0/00s

 -1مقادير براساس ميانگين±انحراف معيار گزارش گرديده است -2 .حروف غيرمشترک بيانگر اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد میباشند.

نمونه

آزمون

جدول :2نتايج حاصل از پروفيل اسيدهاي چرب نمونه  T1طي زمان نگهداري
روز 60
روز 30
روز 1

N.D
N.D
N.D
C8:0
N.D
N.D
N.D
C10:0
0/00±0/00s
0/00±0/00s
0/28±0/01 q
C12:0
l
m
0/00±0/03
7/23±0/03
11/68±0/03 i
C14:0
37/92±0/00fg
51/02±0/02 a
28/06±0/02e
C16:0
5/41±0/01j
0/00±0/00s
3/97±0/00 l
C16:1
10/59±0/01ij
2/74±0/00s
5/84±0/03 j
C18:0
43/76±0/00 b
39/01±0/02c
26/98±0/00fg
C18:1
0/00±0/00s
0/00±0/00s
17/88±0/00 g
C:18:2
0/00±0/00s
2/82±0/00m
2/64±0/03 m
C18:3
0/00±0/00s
0/00±0/00s
2/64±0/02r
C22:0
0/00±0/00s
0/00±0/00j
1/84±0/00 n
C22:6
2/28±0/00s
0/00±0/00s
0/78±0/00p
C14:1
 -1مقادير براساس ميانگين±انحراف معيار گزارش گرديده است -2 .حروف غيرمشترک بيانگر اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد میباشند.
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روز 90

روز 90
N.D
N.D
0/00±0/00s
0/00±0/03h
42/23±0/00 d
0/85±0/01k
5/69±0/01j
38/34±0/00f
1/25±0/01o
13/52±0/00s
0/00±0/00s
1/37±0/00s
1/97±0/00s

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

نمونه

آزمون

سال دوازدهم ،شماره  ،1بهار 1399

جدول :3نتايج پروفيل اسيدهاي چرب نمونه  T2طي زمان نگهداري
روز 60
روز 30
روز 1

N.D
N.D
N.D
C8:0
N.D
N.D
N.D
C10:0
0/00±0/00s
0/00±0/00s
0/28±0/01 q
C12:0
l
m
3/64±0/03
2/57±0/03
11/68±0/03 i
C14:0
26/83±0/00fg
54/44±0/02 a
28/06±0/02e
C16:0
5/69±0/01j
0/00±0/00s
3/97±0/00 l
C16:1
10/59±0/01ij
2/74±0/01m
5/84±0/03 j
C18:0
49/33±0/00 b
42/98±0/02c
26/68±0/00fg
C18:1
0/00±0/00s
0/00±0/00s
17/88±0/00 g
C:18:2
0/00±0/00s
0/00±0/00s
2/64±0/03 m
C18:3
0/00±0/00s
0/00±0/00s
0/17±0/02r
C22:0
0/00±0/00s
0/00±0/00s
1/84±0/00 n
C22:6
0/00±0/00s
0/00±0/00s
0/78±0/00p
C14:1
 -1مقادير براساس ميانگين±انحراف معيار گزارش گرديده است -2 .حروف غيرمشترک بيانگر اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد میباشند.

مقادير شاخص پراکسيد در تيمارهاي مختلف در مدت  3ماه
نگهداري در دماي سردخانه  -18درجه سانتیگراد بهطور معنیداري
تغيير نموده است (شکل  .)1بهطوريکه در روز سیام ،باالترين عدد
پراکسيد متعلق به نمونه شاهد ( )3/21و کمترين ميزان آن در نمونه
 )1/99( T2بوده است .در روز  60باالترين عدد پراکسيد در نمونه
شاهد مالحظه شد و اختالف آماري معنیداري در تيمارهاي T1
( )6/59و  )10/39( T2مالحظه نشد .در روز  60باالترين عدد پراکسيد
در نمونه شاهد ( )6/59مالحظه شد و اختالف آماري معنیداري در
تيمارهاي )6/59( T1و  )10/39( T2مالحظه نشد .بهطورکلی باالترين
عدد پراکسيد در نمونه شاهد و در روز  )10/39( 90مالحظه شد و
پايينترين عدد پراکسيد متعلق به روز  1متعلق به نمونه شاهد و
تيمارهاي  T1و  )1/96( T2بود.

شکل  :1تغيرات ميانگين انديس پراکسيد

بهطورکلی باالترين انديس تيوباربيتوريک اسيد در نمونه شاهد
و در روز  )2/10( 90مالحظه شد و پايينترين انديس تيوباربيتوريک
اسيد در روز  1متعلق به نمونه شاهد و تيمارهاي  )1/48( T1و T2
( )1/48بود (شکل .)2

روز 90
N.D
N.D
0/00±0/00s
13/54±0/03h
37/69±0/00d
4/88±0/01k
5/69±0/01j
27/1±0/00f
1/02±0/01o
0/00±0/00s
0/00±0/00s
0/00±0/00s
0/00±0/00s

در ارزيابی حسی انجام شده در پايان دوره نگهداري بر روي
فيله هاي ماهی قباد حاوي اسانس مرزه ،نتايج حاکی از عدم تفاوت
معنیدار در ويژگیهاي حسی در گروههاي مورد بررسی در طی زمان بود.

بحث
 Pirestanilو همکاران ( )2010در بررسی تغييرات اسيدهاي چرب
چند گونه ماهی درياي خزر شامل ماهی سفيد )،(Rutilus frissi kutum
کفال طاليی ) ،(liza aurataکپور معمولی ) ،(cyprinus carpioسوف
) (Sander luciopercaو کليکاي معمولی ( Clupeonella cultiventris
 ،(caspiaمشاهده کردند که طی مدت نگهداري در سردخانه ،تغييراتی
در مقادير اسيدهاي چرب بهوجود آمد بهطوريکه در نمونهها ،ميزان
 PUFAبهطور معنیداري کاهش و درصد  SFAبهطور معنیداري افزايش
يافت ( .(p<0/05در تحقيقات انجام گرفته توسط Nazem roaya
( )2009تحت عنوان اثر انجماد طی  3ماه به اسيدهاي چرب در دو
جنس  Scomberomorusو  Carcharhinusگزارش نمودند که روند
تغييرات در اسيدهاي چرب ،نشان از اکسيداسيون در طول زمان بود.
اين نتيجه نشان میدهد همانند تحقيقات پروژه حاضر ،پايداري ثابتی
را در طول  3ماه نمیتوان انتظار داشت .توسط  Osibonaو همکاران
( ،)2009اسيدهاي چرب تيالپيا زيلی ) (Tilapia zilliiمورد بررسی
قرار گرفت و بيشترين اسيد چرب با تک غيراشباع و اسيداوليئک
) (c18:1محاسبه شد .در رابطه با مجموع اسيدهاي چرب اشباع )(SFA
با توجه به نتايج میتوان تغييرات ناپايداري را پيشبينی کرد ،البته با
توجه به اشباع بودن اين گروه از اسيدهاي چرب و مقاومت آنها در
برابر عوامل محيطی مانند اکسيداسيون بايد گفت روند تغيير معنیدار
بوده است .در تجزيه تحليل اين تغييرات میتوان نتيجه گرفت که هر
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چقدر طول زنجيره بلندتر شود ،حتی در اسيدهاي چرب غيراشباع،
ناپايداري بيشتر بوده و دماي انجماد تاثير بيشتري در کيفيت فيله
ماهی دارد Rezaei .و همکاران ( )2002در بررسی پروفايل اسيدچرب
ماهی کيلکاي آنچوي بالفاصله پس از صيد و طی نگهداري بهصورت
منجمد در دو برودت  -18و  -30درجه سانتیگراد طی  8ماه اذعان
نمودند که نمونههاي ماهی نگهداري شده در هر دو دما ،طی دوره
نگهداري از نظر ترکيب اسيدهايچرب چند غيراشباعی ) (PUFAو
امگا  3کاهش معنیداري يافتهاند ( Kolakowska .(P<0/05و همکاران
( )2006کاهش اين گروه از اسيدهايچرب را طی  14روز نگهداري
در يخ ماهی قزلآال گزارش نمودند .اعتمادي و همکاران (  )1382اثر
آنتیباکتريايی و آنتیاکسيدانی عصاره رزماري ( 0/1درصد) در ماهی
قزلآالي رنگينکمان بستهبندي شده در خال را بررسی کردند .نتايج
نشان داد عصاره رزماري بهطور معنیداري اکسيداسيون ليپيدها را در
ماهيان تيمار شده به تعويق انداخت طبق بررسیهاي حسی و ميکروبی
ماهی قزلآالي رنگیکمان تيمار شده با عصاره رزماري تا انتهاي دوره
نگهداري قابل مصرف بودند بهطوري که عصاره رزماري توانست عمر
ماندگاري نمونه را نسبت به نمونه شاهد  4روز افزايش دهد .مطالعه
ديگري که توسط  Ibrahimو  )2008( Sherifدر زمينه تاثير عصارههاي
گياهی بر کيفيت فيله منجمد تيالپيا انجام شده است نشاندهنده تاثير
معنیدار عصارههاي گياهی رزماري ،آويشن و زيره سياه بر کيفيت
شيميايی و ميکروبی فيله میباشد .نتايج حاصل از تحقيقات
 Kolakowskaو همکاران ( )2006در زمينه استفاده از عصاره چاي
سبز بهعنوان عامل جلوگيريکننده در اکسيداسيون اسيدهاي چرب
گوشت ماهی قزلآال حاکی از آن است که هيچگونه تغييرات معنیداري
در افزايش و يا کاهش اسيدهايچرب غيراشباع در طول نگهداري
ماهی مشاهده نگرديد و همچنين تغييرات معنیدار نبوده است و با
نگهداري  14روز از ماهی قزلآال در يخ شاخص اسيدهاي چرب غيراشباع
هيچ تغييري نداشته فقط در انتهاي دوره افزايش يافته است .ولی در
خصوص روند فساد شيميايی فيلهها مبين آن بودند که غلظتهاي
مورد استفاده مرزه خوزستانی در اين برسی تاثير قابل توجهی درکند
شدن فساد فيله نداشته است و ميزان تيوباربيتوريک اسيد در انتهاي
آزمايش بيشتر از حد مجاز  2ميلیگرم  Goulasو Kontomixas
( )2007بود .نمونههاي حاوي اسانس مرزه بهدليل حضور آنتیاکسيدانها
بهترين کيفيت ليپيدي را پس از  3ماه نگهداري در سردخانه داشتند.
درحالیکه تيمار شاهد افزايش در انديس پراکسيد داشته است و در
پايان دوره نگهداري بيشترين ميزان پراکسيد را داشته است .با توجه
به اين که ميزان مجاز مقدار پراکسيد در ماهی و فرآوردههاي آن
حداکثر  10ميلی اکیواالن اکسيژن در کيلوگرم بافت ماهی است
(پروانه .) 1383 ،از اين لحاظ تمامی تيمارها در طی مدت نگهداري
186

اثر اسانس مرزه بر ماندگاری فیله ماهی قباد در سردخانه

در سردخانه  -18درجه سانتیگراد از حد مجاز فراتر نرفتهاند .ميزان
پراکسيد در مطالعه فتحی ( )1391عدد پراکسيد تا پايان بازه زمانی
 2ماه پس از توليد ،معادل صفر بود و در پايان  5ماه پس از توليد
فقط در تيمار  2به عدد  3/45رسيد و در ساير تيمارها نيز از مقدار
ذکر شده پايينتر گزارش شد و بيانگر اين مطلب است که محصول تا
پايان ماه پنجم توليد همچنان کيفيت خود را حفظ نموده است که با
نتايج اين تحقيق مطابقت دارد .در تحقيق  Rezaeiو همکاران ()2002
کليکاي آنچوي بالفاصله پس از صيد و طی نگهداري بهصورت منجمد
در دو برودت  -18درجه سانتیگراد و -30درجه سانتیگراد طی 8
ماه بررسی گرديد .نتايج آماري نشان داد نمونههاي ماهی نگهداري
شده در هر دو ماه از نظر مقادير پراکسيد افزايش معنیداري در دوره
نگهداري دارد که اين افزايش با نتاج آزمايش حاضر نسبت به شاهد
مطابقت دارد .علی و همکاران ( )1389در بررسی عملآوري شور و
بستهبندي وکيوم بر برخی پارامترهاي فساد چربی ماهی کفال طاليی
( )Liza aurataدر زمان نگهداري در سردخانه بهمدت  90روز ،بيان
نمودند که فساد چربی بهعنوان يکی از پارامترهاي فساد شيميايی در
طول دوره نگهداري ،مهمترين عامل محدودکننده بوده و میتوان از
عدد پراکسيد در تعيين کيفيت اين محصول استفاده نمود .ميزان pv
در طی دوره نگهداري افزايش قابل توجهی نشان داد که با نتايج
تحقيق حاضر مطابقت دارد .در تحقيقی که توسط  Nessrienو همکاران
( )2007با عنوان اثرات آنتیميکروبی و آنتیاکسيدانی آويشن و مرزن
جوش با درصدهاي  2/5و  5درصد به فيله نيمه سرخ شده کفال در
دماي يخچال انجام گرديد مشخص شد کمترين ميزان پراکسيد در
تيمار آويشن  5درصد مشاهده گرديد .در تحقيقی  Aubourgو
همکاران ( )2004انجام دادند بهمنظور به حداقل رساندن تندشدگی
در محصول و حفظ کيفيت آن در اين بررسی اثر دو آنتیاکسيدان
اسيدسيتريک و اسيد آسکوربيک بر فيلههاي ماک منجمد نشان داد
که نمونههاي تيمار شاهد بدون استفاده از اسيدآسکوربيک و اسيد
سيتريک مقدار پراکسيد بيشتري را نسبت به تيمار اسيدسيتريک
داشتند و تنها نمونههايی که با مخلوط اسيدسيتريک و اسيداسکوربيک
تيمار شده بودند مقدار پراکسيد کمتري را نشان دادند در نهايت با
توجه به نتايج ميزان پراکسيد نمونهها اين نتيجه حاصل گرديد که
اسيدسيتريک و اسيداسکوربيک آنتیاکسيدانهاي موثري در کاهش
احتمال اکسيداسيون هستند .نتايج حاصل از تحقيق تهيه فيش بال
از ماهی کليکا و بررسی نگهداري آن توسط کوچکيان ( )1373صورت
گرفت ،بيانگر آن است که ميزان عدد پراکسيد در زمان صفر meq/kg
 2بود و در پايان به  6/8 meq/kgرسيد که بيانگر افزايش ميزان
پراکسيد در طول زمان نگهداري است .تقوي و همکاران ( )1392در
بررسی شناسايی اسيدهايچرب و آمينواسيدها در فيله ماهی
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قباد ) (Scomberomorus guttatusوکيوم شده و تعيين زمان ماندگاري
آن در  -18درجه سانتیگراد ،با توجه به نتايج حاصله دريافتند که
ميزان پراکسيد در ماهی تازه 0/080/005 ،ميلیاکی واالن بر اکسيژن
بر کيلوگرم بوده است که در ماه ششم به حداکثر مقدار خود يعنی
 3/96 0/07ميلیاکی واالن بر اکسيژن بر کيلوگرم افزايش يافت که
نتايج بيانگر وجود اختالف معنیداري بوده است ( .)p<0/05نتايج حاکی
از اين بود که از روز صفر تا روز  30تغيير معنیداري وجود نداشته ولی
از روز  90تا پايان آزمايش افزايش معنیدار پراکسيد مشاهده گرديد
در مقايسه با تحقيقات حاضر با اضافه کردن آنتیاکسيدان طبيعی
اسانس مرزه اين روند افزايش ميزان پراکسيد را به حداقل رساند.
انديس  TBAنتيجه ايجاد رنگ قرمز بين مالون آلدهيد با معرف
 TBAاست مالون آلدهيد در اثر اکسيداسيون اسيدهايچرب بهوجود
میآيد ( .)2008 ،Orakاندازهگيري تيوباربيتوريکاسيد شاخص مناسبی
براي تعيين پيشرفت اکسيداسيون چربی و توليد ترکيبات کربونيل
است ( Eunو همکاران .)1994 ،وجود چنين ترکيباتی در گوشت
ماهی سبب تغييراتی در ويژگیهاي حسی آن از جمله طعم و بو می
شود ( Ladikosو  .)1990 ،Lougovoisتوجه به اين نکته مهم است
که طبق گزارش  )1993( Aubourgمقدار  TBAممکن است نشان
دهنده درجه واقعی اکسيدشدن چربیها زمانیکه مالون آلدئيدها
بتوانند با ساير ترکيبات بدن ماهی واکنش انجام بدهند نباشد .چنين
ترکيباتی میتوانند شامل آمينها ،نوکلئوتيدها و اسيدنوکلئيک،
پروتئينها ،فسفوليپيدها و ديگر آلدئيدها توليدي در پايان اکسيداسيون
چربی باشند چنين رويکردي در بسياري از ماهيان ديده شده است.
افزايش مقدار  TBAطی نگهداري در يخچال همچنين ممکن است
ناشی از دهيدروژن شدن جزيی بافت ماهی و افزايش اکسيداسيون
اسيدهايچرب غيراشباع باشد .براساس نتايج بهدست آمده از اين تحقيق
و بررسی مقادير بهدست آمده اسيد تيوباربيتوريک با تاثيرگذاري زمان
در نگهداري نمونههاي حاوي اسانس مرزه بهعنوان آنتیاکسيدان
طبيعی و مقايسه آن با تيمار شاهد و مقادير بهدست آمده تا پايان
دوره نگهداري براي کليه تيمارها مشخص گرديد که تمامی گروهها در
زمانهاي مورد بررسی از نقطه نظر محتوي  TBAداراي اختالف
معنیدار  p=0/005میباشند .بهطورکلی باالترين انديس تيوباربيتوريک
اسيد در نمونه شاهد و در روز  )2/10( 90مالحظه شد و پايينترين
انديس تيوباربيتوريک اسيد در روز  1متعلق به نمونه شاهد و تيمارهاي
 )1/48( T1و  )1/48( T2بود (شکل  .)2فرجامی و همکاران ()1393
در بررسی اثر عصاره رزماري در کيفيت شيميايی و ميکروبی فيش
فينگرهاي توليد شده از گوشت چرخ شده ماهی فيتوفاگ ( Hypo
 )phthalmichthys molitrixدر شرايط سرد به اين نتيجه رسيدند که
خاصيت آنتیاکسيدانی عصاره رزماري مانع باال رفتن

سال دوازدهم ،شماره  ،1بهار 1399

 TBAاز حد قابل قبول طی نگهداري شده از روز  6تا پايان دوره
نگهداري مقدار  TBAدر نمونههاي تيمار شده با عصاره رزماري بهطور
معنیداري کمتر از نمونههاي شاهد بود که در مقايسه با تحقيق در
حاضر اين روند مطابقت داشته است ( Serdarogluو )2005 ،Felekoglu
در اين بررسی ثبات اکسايشی ماهی ساردين چرخ شده (،pilchardus
 )2005در مقايسه با تيمارهاي حاوي عصاره رزماري و عصاره پياز
بررسی شد .بعد از يک ماه نگهداري تيمارهاي حاوي رزماري و پياز
مقادير  TBAکمتري داشتند و در کل  PVو  TBAتيمار شاهد بيشتر
از ساير تيمارها بود و در نهايت مشخص گرديد که عصاره رزماري
داراي خاصيت آنتیاکسيدانی بهتري نسبت به عصاره پياز میباشد که
اين روند کاهش با تحقيق حاضر مطابقت دارد .علی بيگی و همکاران
( )1392در بررسی اثر آنتیاکسيدانی عصاره پوست پرتقال بر کيفيت
فيله کپور معمولی ) (Cyprinus carpioهنگام نگهداري در يخچال (4
درجه سانتیگراد) گزارش کردند ،در اندازهگيري شاخصهاي شيميايی
( ،PHپراکسيد ( ،)PVتيوباربيتوريک ) (TBAو مجموع بازهاي مختلف.
مقدار پراکسيد ،تيوباربيتوريک بهطور معنیداري افزايش يافت (.(p<0/05
يکی از جنبههاي موثر در موفق بودن و قابل اجرا بودن نوآوريها
و دستکاري فرموالسيونهاي متداول محصوالت غذايی ،فاکتور قابليت
پذيرش اين محصوالت است ،بهصورتیکه اگر تغييرات اعمال شده در
فرموالسيون غذايی از جنبه نتايج آزمونهاي مختلف موفق باشند اما
نتوانند در آزمونهاي حسی نمرات قابل قبولی کسب کنند ،در حقيقت
ق ابليت اجرايی نخواهند داشت .در ارزيابی حسی انجام شده در پايان
دوره نگهداري بر روي فيلههاي ماهی قباد حاوي اسانس مرزه ،نتايج
حاکی از عدم تفاوت معنیدار در ويژگیهاي حسی در گروههاي مورد
بررسی در طی زمان بود Chouliara .و همکاران ( )2007طی مطالعهاي
اثر ترکيب مرزنجوش ( 0/1-1درصد) و بستهبندي اتمسفر اصالح شده
را بر روي افزايش عمر ماندگاري گوشت سينه مرغ تازه نگهداري شده
در  4درجه سانتیگراد بررسی کردند ،به بررسی ويژگیهاي حسی (بو
و طعم) هم پرداختند ،که براساس ارزيابی حسی افزايش عمر ماندگاري
گوشت سينه مرغ براي نمونههايی که حاوي  0/1درصد مرزنجوش
بود  3-4روز ،براي نمونههاي تحت اتمسفر کنترل شد 2-3 ،روز و
براي نمونههاي تحت اتمسفر کنترل شده شامل  0/01درصد عصاره
مرزنجوش  5-6روز را نشان داد .بنابراين عصاره مرزنجوش و اتمسفر
کنترل شده افزايش تاثير نگهدارنده را نشان میدهد که اين با تحقيق
حاضر مطابقت دارد Zinovia do .و همکاران ( )2009تاثير ترکيب
 0/4درصد عصاره مرزنجوش و جاذب اکسيژن در افزايش عمر
ماندگاري ماهی نگهداري شده در  4درجه سانتیگراد را مورد مطالعه
قرار دادند .آنها به بررسی خواص فيزيکوشيميايی و حسی پرداختند
و به اين نتيجه رسيدند که همه موارد ترکيبی از جاذب اکسيژن و
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استفاده از مرزنجوش بازدارندگی بيشتري دارند .نتايج ارزيابی حسی
بيانگر کاهش معنیدار در امتيازات حسی فيلهها طی دوره نگهداري
بود .براساس نتايج اين مطالعه فيلههاي تيمار شده با عصاره  5درصد
نسبت به ساير تيمارها تا انتهاي دوره نگهداري مصرف شدنی بودند.
امينی و همکاران ( )1394در ارزيابی اثرات آنتیاکسيدانی اسانس
مرزه زراعی در روغن کلزا ماهی کليکا ،اسانس مرزه زراعی در سطح
غلظت  %0/3بهترين اثر آنتیاکسيدانی را در جلوگيري از افزايش شاخص
پراکسيد و تيوبار بيتوريک اسيد نشان داد که در مقايسه با تحقيق
اخير مطابقت دارد Silva .و  )1993( Ammermnعلت کاهش تيوبار
بيتوريک اسيد ) (TBAرا به واکنش مالون آلدهيد با اسيدهاي آمينه
و يا واکنش آن با ميوزين نسبت دادند)1996( Hettiarachchy .
مقايسه اثر چند آنتیاکسيدان سنتتيک و طبيعی پرداختند .در اين
تحقيق عصاره شنبليله (Trigonella foenumgraccum) Fenugreek
در مقابل  Tenox4نسبت  50/50از  BHTو  BHAو )TBHQ( Tenox 20
به کيکهاي گوشتی اضافه شدند و متوسط مقدار  TBAنمونههاي
حاوي آنتیاکسيدانهاي مختلف کمتر از  TBAنمونههاي شاهد بود.
نمونههاي حاوي عصاره  Fenugreekمقدار  TBAکمتري را نسبت به
شاهد نشان دادند اما نسبت به آنتیاکسيدانهاي سنتتيک در جلوگيري
از اکسيداسيون چربی موثر نبودند اما اينطور عنوان نمودند که
 Fenugreekيک ترکيب غذايی طبيعی بوده و هيچ اثر سمی شناخته
شدهاي وجود ندارد و میتواند بهعنوان يک آنتیاکسيدان طبيعی
درنظر گرفته شود .در تحقيق ديگري خرمگاه و همکاران (،)1391
تغييرات شيميايی و حسی ماهی سفيد ) (Rutilus frisii kutumطی
نگهداري به حالت انجماد  -18درجه سانتیگراد بررسی کردند نتايج
حاکی از آن میباشد که ميزان پراکسيد تا ماه سوم افزايش و بعد از
آن کاهش يافت ( (p<0/05که اين کاهش پراکسيد در مقايسه با تحقيق
حاضر قابل مطابقت دارد .پورماليی و همکاران ( )1396در بررسی
اثرات آنتیاکسيدانی و آنتیباکتريايی اسانس مرزنجوش ( Origanum
 (vulgaeبر ماندگاري سوريمی تهيه شده از کپور معمولی ( Cyprinus
 (carpioدر طول دوره نگهداري در انجماد  -18درجه سانتیگراد انجام
گرديد نتايج نشان داد که پس از گذشت  3ماه نگهداري در حالت انجماد
ميزان  TBAو  TVNو پراکسيد سوريمی عملآوري شده اسانس مرزن
جوش نسبت به شاهد در تمام ماهها داراي روند کاهشی معنیداري
بوده که اين روند کاهش با تحقيق حاضر مطابقت دارد .زرگر و
همکاران ( )1390در مطالعهاي به بررسی تاثير پوشش نگهدارنده
خوراکی کازئينات سديم غنی شده با اسانس آويشن شيرازي بر کيفيت
و ماندگاري ماهی قزلآالي رنگينکمان نگهداري شده در يخچال
پرداختند .طبق نتايج بهدست آمده در پايان مدت ذخيرهسازي تيمار
شاهد باالترين مقادير  TBAرا نسبت به ساير تيمارها داشت و تيمار
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 %1اسانس کمترين مقدار را نسبت به ساير تيمارها داشت.
و همکاران ( )2014در مطالعهاي به بررسی اثر عصارههاي آويشن
مرزنجوش و ميخک بر پارامترهاي کيفی ماهی کولی ( Engraulis
 )encrasicholusدرطول ذخيرهسازي در يخ پرداختند .طبق اين نتايج
مقدار  TBAدر گروه شاهد در هر روز از مدت ذخيرهسازي باالتر از
( (p<0/05ماهی کولی ذخيره شده در يخ با عصاره مرزنجوش بود و
بهعنوان يک نتيجهگيري از نتايج  TBAاين تحقيق بيان شد که
استفاده از عصاره مرزنجوش و ميخک در يخ بر کاهش مقدار TBA
ماهی کولی موثر بوده است .بنابراين سطوح باالي محتواي کل ترکيبات
فنلی عصاره پونه کوهی و ميخک که میتواند در تاخير پراکسيداسيون
ليپيدي و بهدست آوردن مقدار کمتر  TBAنقش داشته باشد (،Negi
 .)2012مقصودلو و همکاران ( )1392در مطالعهاي به اثر افزودن اسانس
مرزه خوزستانی ) (Stureja khusestanicaبر خصوصيات باکتريايی،
شيميايی و حسی سوسيس فرانکفورتر پرداختند و نتايج نشان داد غلظت
 200پیپیام مرزه به تنهايی از نظر قدرت جلوگيري از اکسيداسيون
ليپيد تاثير مطلوبی بر روي ماندگاري سوسيس داشته است (.(p<0/05
 Ucerو  )2012( Ozogulدر مطالعهاي به بررسی اثرات آنتیاکسيدانی
و آنتیباکتريايی عصارههاي مرزنجوش ،چاي سبز ،مريم گلی و برگ
بو با دوز  0/3و  0/6درصد بر کيفيت همبرگر ماهی منجمد ماکرل
) (Scomber japonicusپرداختند ،طبق نتايج بهدست آمده از اين
تحقيق تمام عصارهها بهجز عصاره مريم گلی مانع از اکسيداسيون
همبرگر ماهی شدند و تفاوت معنیداري در ميزان پراکسيد در هر دو
غلظت از عصارهها بهجز عصاره برگ بو و مريم گلی پس از  3ماه از
ذخيرهسازي مشاهده شد .عزيزي و همکاران ( )1395در بررسی اثر
اسانس مرزنجوش (Origanum vulgare l) .بر شاخصهاي رشد و
کيفيت فيله ماهی قزلآالي رنگينکمان ) (Oncorhynchus mykissدر
زمان نگهداري در دماي يخچال  4درجه سانتیگراد که انجام دادند،
فواصل زمانی  7روزه (روزهاي هفته ،)21 ،14 ،7،نتايج نشان داد که
فيله ماهيان تحت تيمار با سطوح مختلف اسانس مرزنجوش نسبت
به گروه شاهد در طی نگهداري يخچال تيوباربيتوريک ) (TBAکمتري
داشتند ( (p<0/05که اين نتيجه با تحقيق حاضر مطابقت دارد.
نتايج حاصل از تحقيق حاضر نشان داد که نگهداري فيله ماهی
قباد حاوي اسانس مرزه در شرايط انجماد ،طی مدت نگهداري باعث
پايداري پروفايل اسيدهاي چرب گرديد ،همچنين ميزان شاخص پراکسيد
) (PVو انديس تيوباربيتوريک اسيد فيله ماهی عملآوري شده با اسانس
مرزه پائينتر از نمونه شاهد بود .نتايج ويژگیهاي حسی حاکی از عدم
تفاوت ويژگیهاي حسی در گروههاي مورد بررسی در طی زمان بود.
در کل میتوان نتيجهگيري کرد که اضافه کردن  3درصد اسانس مرزه
Bensid

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

به فيله ماهی میتواند باعث افزايش خواص آنتیاکسيدانی آن شود و
روند فساد اکسيداسيونی را بهطور معنیداري کاهش دهد.

سال دوازدهم ،شماره  ،1بهار 1399

.10

 (cultiventrisکپور نقرهاي ) (Hypoph thalmichthys molitrixو
بررسی ارزش غذايی و عمر ماندگاري آن در طول مدت نگهداري در
سردخانه سانتیگراد .پاياننامه کارشناسیارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد سوادکوه ،مازندران.
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