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  آبزیان پرورش و برداري بهره

 1394 زمستان چهارم، شماره چهارم، جلد

http://japu.gau.ac.ir  
  

در  ينگهدار طیکمان ینرنگ يآالقزل یماه يبر ماندگار E یتامینو یعضالن یقاثر تزر
  گراد)یدرجه سانت 4 ±1( یخچال

  
 4یرصادقیحجت م یدس و 3يجزمعظمه کرد ،2اجاق يمهد یدس*، 1يکوثر سور

 گرگان،  یعیو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورز، یالتیمحصوالت ش يفرآور یالت،ارشد شیکارشناس يدانشجو1
  گرگان، گرگان،  یعیو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورز یالتی،محصوالت ش يگروه فرآور دانشیار2

 گرگان،  یعیو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورز یالتی،محصوالت ش يگروه فرآور یاراستاد3
 گرگان یعیو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورز ،یالتیمحصوالت ش يفرآور یالت،ش يدکتر يدانشجو4

  26/03/1395: پذیرش تاریخ ؛ 22/02/1395 :دریافت تاریخ
 1هیدچک
وجود  یلدلبه يماندگار، کوتاه بودن مدت زمان ماهیان نگهداري مشکالت یناز مهمتر یکی  

 يمدت ماندگارتوان یم یداناکسیآنت یباتترک با کمک بنابراین باشد.یباال م یراشباعچرب غ یدهاياس
 یشبر افزا یعیطب یداناکسیآنت عنوانبه E یتامینو یرتأثپژوهش  اینهدف از  .داد یشرا افزا یماه

 )گرادیدرجه سانت 4 ± 1( یخچال يشده در دما يکمان نگهدارینرنگ يآالقزل یماه یلهف يماندگار
 یق(تزر 3 یمار) و تE یتامینو درصد 1/0 یعضالن یق(تزر 2 یمار(شاهد)، ت 1 یمارشامل ت یمارهات بود.

، شده یدص یانماه یقساعت از زمان تزر 62پس از گذشت  بودند؛ E یتامینودرصد  3/0 یعضالن
، TVN-B( یمیاییش يهاروزه آزمون 16دوره  یکشدند. در  ينگهدار یخچال يو در دما یلهسپس ف

FFA ،TBA  وPV(، یکروبیم )TVCدر هر سه  یچرب یداسیوناکس .یرفتانجام پذ یحس یز) و آنال
 یمارهاهم در همه ت FFA) را نشان داد. مقدار P≥05/0( يداریبا گذشت زمان تفاوت معن یمارت

وجود ) P≥05/0( يداریتفاوت معن یمارهات ینو ب هتر بودکم 3 یماردر تآن  یزاناما م هیافت یشافزا

                                                             
    Mahdi_ojagh@yahoo.com مکاتبه:  مسئول*
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 ینو ب ) را نشان دادP≥05/0( يداریتفاوت معن یمارهادر همه ت TVN-Bو  TVC یزان. مداشت
 ی،حس یزاز نظر آنال ینهمچن ؛نشد یدهد يداریتفاوت معنکل  یاییبار باکتر یزاندر ممختلف  یمارهايت

ج یبا توجه به نتا .بود ترقابل قبول یگرد یمارنسبت به دو ت 3 یمارت یجنتابو، رنگ و بافت  يهاشاخص
جهت تواند یم یعی،نگهدارنده طب یکعنوان به E یتامینو یعضالن یقتزرپژوهش  ینبدست آمده از ا

  .گردد استفاده کمانینرنگ يآالقزل یماه یلهف يماندگار یشافزا
  

  ماندگاري ،E یتامینو ،یعضالن یق، تزرکمانینرنگ يآالقزل یماه ،یداناکسیآنت :یديکل هايواژه
  

  مقدمه
احمدآباد و يخضر( یدآیبه شمار م يو انرژ یچرب ین،از منابع مهم و با ارزش پروتئ یکی یماه  

 يبرا یازنموردعناصر  ینهضم باال و همچن یتبا قابل يهاینداشتن پروتئ یلدلبهکه  ،)2012 همکاران،
احمدآباد و يخضربرخوردار است ( یاديز یتاز محبوب انکنندگمصرف ینبدن در ب یحفظ سالمت
باال،  ییبا ارزش غذا یموجود در بدن ماه یمیاییش یباتترک ینتراز مهم یکی). 1390همکاران، 

 و لیاست ( EPAو  DHAطور عمده بهکه  3دوگانه و امگا یونداشباع با چند پ یرچرب غ یدهاياس
 و زادرستم( هستند یداسیونشدت مستعد اکسبهاشباع یرچرب غ یدهاياس ینا ،)2014 ،همکاران
 یدهاياز اس ییسطوح باال يکمان داراینرنگ يآالآزاد و قزل یچرب مثل ماه یانماه .)2009 همکاران،
انسان، به مصرف  یچرب بر سالمت یدهاينوع اس ینا یداثرات مف یلدلبهباشند که یاشباع میرچرب غ

در طول  ینقطه بحران یکعنوان به یچرب یداسیوناکس). 2009 همکاران، و ایلمازشود (یها توجه مآن
 یتامن یداري،غذا، پا یفیتباعث کاهش ک یراو مصرف است، ز يسازیرهذخ یع،توز یی،مواد غذا یندفرآ

از جمله:  یاییمحصوالت در یدعمر مف یشافزا يبرا یمختلف يهاشود، لذاروشیم ییو ارزش غذا
ها استفاده شده یداناکسیو آنت یمیاییمناسب، لعاب با محلول ش يبندبسته یین،پا يدر دما يسازیرهذخ

ها در گوشت و یداناکسی. استفاده از آنت)2006 همکاران، و وایلدیز ؛2005 لین، و لین( است
زمان محصوالت و  یفیتشود و ک یچرب یداسیونتواند باعث کاهش اکسیم یمحصوالت گوشت

در مورد موجود  هاينگرانی بهتوجه با ). 2014 همکاران، ورا هم بهبود بخشد (احمدشاد  يماندگار
 ییهایداناکسیآنت یباتدر ارتباط با ترک ییهاپژوهش ی،مصنوع يهایداناکسیآنت یتو مسموم یمنیا

 يهایداناکسیاستفاده از آنت یراخ يهادر سال ).2009 همکاران، و اگرادي( شده است انجام یعیطب
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اثرات  یمصنوع يهایداناکسیآنت یراز است یافته یشافزا ی،مصنوع يهایداناکسیدر مقابل آنت یعیطب
 کوندایاه، و بابجی وایتیاناتان،سن،  ینا،ناو ؛2008گونزالز و همکاران،  نونزدي(دارند  ییزایماريب

 ی،گلیممانند مر یاهیتوکوفرول، عصاره گآلفا یدآسکوربیک،مانند اس یعیطب يهایداناکسیآنت. )2008
 یستمدر س یمصنوع يهایداناکسیآنت یگزینعنوان جا بهدر حال حاضر  يعصاره چا ینهمچن ي،رزمار

از آلفاتوکوفرول  پژوهش یندر ا). 2011 چان، لی و یاکا(سامارانا شوندیاستفاده م يتجار ییغذا
محلول در  يهااز مولکول یگروه يبرا یاصطالح عموم E یتامیناستفاده شد. و یداناکسیعنوان آنت به

نقش  يماده مغذ یکروم ینا. باشدیم یتفعال ینباالتر يآلفاتوکوفرول داراها  آن یاندر ماست که  یچرب
ع نشده در اشبا يهایمانند حفاظت از چرب یزیولوژیکیو ف یوشیمیاییمختلف ب يهاینددر فرا یمهم

 يهایکالجاذب راد ینتراز مهم یکیعنوان  به E یتامینو ).2011(هامر،  کندیم يباز یداسیونبرابر اکس
و  (مورنته کندیم يباز یچرب یدو کاهش بالقوه پراکس یداسیوناز اکس یريدر جلوگ یآزاد، نقش مهم

 به یدروژناتم ه ياهدا در هاآن ییتوانادر ها توکوفرول یدانیاکسیآنت یتفعال ).2007 ،همکاران
 یچرب یداسیونپراکس يایرهثبات مرحله انتشار و خاتمه واکنش زنج یجهدر نتو  یآزاد چرب یکالراد

 یگانه یژناکس یتفعالند با فرو نشاندن توایآلفاتوکوفرول م ینهمچن .شودینسبت داده م
 باال بردن يبرا یمختلف يهاروش ).2007 همکاران، و(مورنته  کند یريجلوگ PUFA یداسیونازپراکس

 یباتترک اضافه کردن توان بهیم جملهاستفاده شده است که از آن  ییمواد غذا یدانیاکسیآنت یلپتانس
(جسور و  يورغوطه ،)2011 همکاران، و جسور ؛2000 همکاران، و گاتا( ییغذا یرهه جب یداناکس یآنت

 همکاران، و(جسور  کردن يو اسپر )2015 ،علیزاده و حسنی ؛2014 همکاران، و شی ؛2011همکاران، 
بدان توجه  یراخ يهاسال یکه ط یگريد يهااز روشاشاره نمود.  یماه یلهبه ف یباتن ترکیا )2011

 یديور یق)، اشاره نمودکه اقدام به تزر2013و همکاران ( تاسکاماسا پژوهش توان بهیشده است م
 در قرار دادند.  ییدأتروش را مورد  ینا ینموده و اثر بخش یماکرل ژاپن یبه ماه یدانیاکسیآنت یباتترک

 يآالقزل یماه یلهف یدانیاکسیآنت یلستانپ یشاقدام به افزا یدجد یکردرو یکعنوان  به پژوهش ینا
 یشصورت افزا در که چرا. یدگرد یعضالن یقصورت تزر هموجود و ب یاتکمان در زمان حینرنگ
 و  یدهبه حداقل رس یدپس از ص يهايموجود، دستکار یاتدر زمان ح یلهف یداناکس یآنتفعال  یباتترک

   ار داشت.را انتظ یدپس از ص يت زمان نگهدارمد یشتوان افزایم ینبنابرا
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  هامواد و روش
 مرکز از گرم 400±10کمان با وزن ینرنگ يآالقزل یماه :هامونهن ودننم یمارو ت يساز آماده .2.1

صورت گرفت.  یقسپس در همان محل عمل تزر شد یداريخر واقع در شهرستان نکا یپرورش ماه
به  یگريبه سمت سر و د یکیدر دو نقطه که  یقاز مخزن خارج و تزر یمارهر ت يبرا  یعدد ماه 10

 62ذشت و پس از گ شدند منتقل آب تازه يدارا یان به مخازنیانجام گرفت سپس ماهبود سمت دم 
منظور  بهشدند.  ينگهدارگراد یدرجه سانت 4±1 يبا دما یخچالو سپس در  یدمخزن ص ساعت از

و به  روز 16 یط در یانماه یلهف يبر رو هاییآزمایش ی،حس یزو آنال یکروبیم یمیایی،ش يهایشآزما
 .یدگردبار انجام  یکروز  4مدت هر 

سرم  ml10 در ،قابل حل E یتامینو gr1 از E یتامینومحلول  :آلفاتوکوفرول يساز محلول. 2.2
) یرانکپسول از شرکت دارو پخش ا یکگرم آلفاتوکوفرول داخل یلیم 100شد ( یهته یزیولوژيف

ml1/0 محلول معادل  ینا ازmg10 یتامینو E 2014 همکاران، و ساالري( است.(  
و  ایگانبه روش  یگوشت ماه یدپراکس یزان): مPV( یدمقدار پراکس :یمیاییش يهازمونآ. 2.3

  .)1997 همکاران، و ایگان( شد یانب یلوگرمواالن در کیاکیلیصورت م بهو  یینتع) 1997همکاران (
و همکاران  ایگاناز روش  یدتیوباربیوتیکشاخص اس یريگاندازه ي): براTBA( یدتیوباربیوتیکاس
شود بنا یم یلکه در واکنش تشک یصورترنگ  یلتشک یرروش براساس مقاد ین) استفاده شد. ا1997(

 یلوگرمدر ک یدگرم مالونالدهیلیبراساس م یجاست. نتا یريگقابل اندازه يشده که با اسپکتروفتومتر
  .)1997 همکاران، و ایگان( یدگرد یاننمونه ب

) استفاده شد. 1997و همکاران ( ایگان از روش یچرب یدرولیزه یین): جهت تعFFA( یچرب یدرولیزه
  .)1997 همکاران، و ایگان( یدگرد یانکل ب یدر چرب یداس یکئلصورت درصد او به یجنتا

) 2002و همکاران ( جئونفرار طبق روش  یتروژنن يبازها یزان): مTVB-Nفرار ( یتروژنن يبازها
 يو بازها یهته یفرار عصاره عضله ماه یتروژنن يکل بازها یزانم یريگاندازه يانجام گرفت. برا

 شده بود یرتقط ياز کل بازها یاسیمق یمصرف یدشدند که مقدار اس یترت یدفرار توسط اس یتروژنن
  .)2002 همکاران، و جئون(
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 یدکلردرصد  9/0محلول  یترلیلیم 90گرم نمونه در  10با هموژن کردن  :هانمونه یاییبار باکتر. 2.4
استفاده شد. سپس با  یمتوال يهارقت یهمحلول جهت ته ینآغاز شد. از ا یلاستر یطدر شرا یمسد

نظر کشت داده شدند. در ادامه  مورد يهايباکتر یل،استر يهایتکشت آگار بر پل یطمح یختنر
درجه  37 يروز در دما 2مدت   بهشده  یهته يهایتآغاز شد. کل پل یاییباکتر يهایشمارش کلن

پزشک و ( یدگرد یاندر گرم بافت ب  cfuیتملگار يها بر مبنایقرار داده شد. شمارش کلن گراد یسانت
  ).2012 همکاران،

 یدر هر دوره زمان )،1999و همکاران ( هاوگارتروش طبق  هانمونه یحس یابیرزا :یحس یزآنال. 2.5
 يبندمطابق با طرح درجه یحس يهااز نظر شاخص یدهنفر فرد آموزش د 16 یلهوس به يبردارنمونه

شدند. در طرح  یابیارز یفیشدند بافت، رنگ و بو در چهار درجه ک يبند) درجهECانجمن اروپا (
 یبترت به)، Cبد ( یفیت)، کBخوب ( یفیت)، کAمناسب ( یفیت)، کE( یعال یفیتبه ک EC يبنددرجه

در نظر  یمصارف انسان يعنوان حد قابل قبول برا به 3اختصاص داده شد. نمره  1 و 2، 3، 4نمرات 
 ).1992 همکاران، و هاوگارت( گرفته شد

 يهایشدست آمده از آزما به یکم یرمقاد یلو تحل یهمنظور تجز به :يآمار یلو تح یهتجز .2.6
پس از کنترل نرمال . یداستفاده گرد 19نسخه  SPSS يافزار آماراز نرم یو حس یکروبیم یمیایی،ش

 يدر پالت در زمان، برا یلتاز آزمون اسپ یرنوف،اسم -گرافها با استفاده از آزمون کولموبودن داده
ها یانگینم یسهمقا يدرصد برا 5 يها و از آزمون چند دامنه دانکن در سطح آمارداده یلو تحل یهتجز

 یویتنیو -ومان یسکروسکال وال يناپارامتر يهااز آزمون یحس يهاداده یزآنال يبرا استفاده شد.
  استفاده شد.

  
  نتایج

شود.  یممشاهده  1 شکل در یخچالدر  ينگهدار یمختلف ط یمارهايت یدپراکس یرمقاد یجنتا  
 زمان یشو سپس با افزا یشیروند افزا 8 صفر تاروز با گذشت زمان از شود یطور که مشاهده م همان

مختلف  یمارهايت ینب در ي،در روز صفر نگهدار را نشان داد. یروند نزول یدپراکس یزاندر م ينگهدار
 1/0 یمارشاهد و ت یمارت یندر ب ي،نگهدار 4) مشاهده نشد. در روز P≤05/0( يداریاختالف معن

 يداریمعنتفاوت  یعضالن یقتزر E یتامینو درصد 3/0 و 1/0 یمارت ینو ب E یتامینودرصد 
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)05/0≥P( یتامینو 3/0 یمارشاهد و ت یمارت یننشد اما ب یدهد E يداریتفاوت معن )05/0≤P(  نشان
طور  ) مشاهده شد. همانP≥05/0( يداریاختالف معن یمارهاتمام ت یندر بها زمان یرسا داده شد. در

  .بود PV یزانم ینترکم يدارا 3 یمارنشان داد ت یجکه نتا
  

 
  .زمان طی در پراکسید تغییرات -1 شکل

  E یتامینو درصد 3/0 یعضالن یقتزر - 3 یمارو ت  Eیتامینو درصد 1/0 یعضالن یقتزر -2 یمارشاهد، ت -1 یمارت
دهنده تفاوت  نشان نمودار) حروف متفاوت در (a –l اند.شده یانب یارانحراف مع ± تکرارسه  یانگینصورت م بهها داده
 .باشدیمختلف م يهامختلف در زمان یمارهايت ینب يداریمعن

  
شود.  یممشاهده  2 شکل در یخچالدر  ينگهدار یمختلف ط یمارهايت TBA یرمقاد یجنتا  

 يداریمعن یشها، افزازماندر تمام  یمارهادر تمام ت TBAمقدار شود  یمطور که مشاهده  همان
)05/0≤P (يداریاختالف معن یمارهات یندر ب ي. در روز صفر نگهداررا نشان داد )05/0≥Pیده) د 

) با  P≥05/0( يداریختالف معنا 2و  1 یمارهايت یندر ب ،ينگهدار 12و  8 ،4 يدر روزهانشد اما 
 یزاندر م )P≥05/0( يداریاختالف معن یمارهاهمه ت ينگهدار 16در روز  مشاهده شد و 3 یمارت

TBA  مقدار  یشافزا یشترینداشتند. ب یکدیگرباTBA  یزانم ینبود و کمترشاهد  تیمارمربوط به 
 د.باشیم درصد 3/0 یمارمربوط به ت TBA یشافزا

0

1

2

3

4

5

6

0 4 8 12 16

l
j

a

c d

l
jk

b

e f

l
k

g h i

سید
راک

پ
 )

PV (
در 

الن 
ی وا

ی اک
 میل

سب
ر ح

ب
گرم

یلو
ر ک

ه
 

)روز(زمان 

1تیمار 
2تیمار 
3تیمار 



 و همکاران يکوثر سور
 

59 

  
  .زمان طی در اسیدتیوباربیوتیک تغییرات -2شکل  

  .E یتامینو درصد 3/0 یعضالن یقتزر - 3 یمارو ت  Eیتامینو درصد 1/0 یعضالن یقتزر -2 یمارشاهد، ت -1 یمارت
دهنده تفاوت  نشان نمودار) حروف متفاوت در (a –h اند.شده یانب یارانحراف مع ±سه تکرار  یانگینصورت م بهها داده
  .باشدیمختلف م يهامختلف در زمان یمارهايت ینب يداریمعن
  

 .شود یممشاهده  3 شکل در یخچالدر  ينگهدار یمختلف ط یمارهايت FFA یرمقاد یجنتا  
 يداریمعن یشافزا یمارهادر تمام ت يدر طول زمان نگهدار FFAمقدار شود  یمطور که مشاهده  همان

)05/0≤P (يداریمعنمختلف تفاوت  یمارهايت یندر ب يصفر نگهدار داشت. در روز )05/0≥ P( یدهد 
 نشد و یدهد )P ≤05/0( يداریمعناوت تف 3 و 2 یماربا ت 1 یمارت ینب يارنگهد 4در روز  نشد و
در  3 یماربا ت 2و  1 یمارت ین) بP ≥05/0( يداریمعنتفاوت  ي،نگهدار 16و  8 يروزهادر  ینهمچن

 یمارهر سه ت ین) بP ≥05/0( يداریتفاوت معن ينگهدار 16د. در روز یمشاهده گرد FFAمقدار 
  .مشاهده شد
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  .زمان طی در آزاد چرب اسیدهاي تغییرات - 3شکل  

  .E یتامینو درصد 3/0 یعضالن یقتزر - 3 یمارو ت  Eیتامینو درصد 1/0 یعضالن یقتزر -2 یمارشاهد، ت - 1مار تی
دهنده تفاوت  نشان نمودار) حروف متفاوت در a–i( اند.شده یانب یارانحراف مع ± سه تکرار یانگینصورت م بهها داده
  .باشدیمختلف م يهامختلف در زمان یمارهايت ینب يداریمعن

  

مشاهده  4 شکل در یخچالدر  ينگهدار یمختلف ط یمارهايتکل  یاییبار باکتر یزانم یجنتا  
 یشافزا یمارهاها و تکل در همه زمان یاییبار باکتر یزانم شود یمطور که مشاهده  شود. همان یم

 یمورد بررس يهااز زمان یکمختلف هر  یمارهايکه در ت یدر حال .) داشتP ≥05/0( يدار یمعن
  .ید) مشاهده نگردP ≤ 05/0( يداریاختالف معن

  

  
  .زمان طی در کل باکتریایی بار تغییرات -4 شکل

  .E یتامینو درصد 3/0 یعضالن یقتزر - 3 یمارو ت  Eیتامینو درصد 1/0 یعضالن یقتزر -2 یمارشاهد، ت - 1 یمارت
دهنده تفاوت  نشان نمودار) حروف متفاوت در a – e( اند.شده یانب یارانحراف مع ± سه تکرار یانگینصورت م بهها داده
  .باشدیمختلف م يهامختلف در زمان یمارهايت ینب يداریمعن
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شود.  یممشاهده  5شکل  در  یخچالدر  ينگهدار یمختلف ط یمارهايت TVB-N یرمقاد یجنتا  
در  یافت، یشافزا TVB-N یزانم يدر طول نگهدار یمارهاام تدر تم شود یمطور که مشاهده  همان
 يدر روزهانشد و  یدهد) P≤05/0( يداریمعنتفاوت  یمارهات یندر ب ينگهدار 8و  4، صفر يروزها

) P≥05/0( يداریتفاوت معنTVB-N  یزاندر م 3و  2 یمارهايبا ت 1 یمارت ینب ينگهدار 16و  12
  .یدگرد مشاهده

  

  
  .زمان طی در فرار نیتروژن بازهاي تغییرات -5شکل  

  .E یتامینو درصد 3/0 یعضالن یقتزر - 3 یمارو ت  Eیتامینو درصد 1/0 یعضالن یقتزر -2 یمارشاهد، ت -1 یمارت
دهنده تفاوت  نشان نمودار) حروف متفاوت در a–g( اند.شده یانب یارانحراف مع ± تکرارسه  یانگینصورت م بهها داده
  .باشدیمختلف م يهامختلف در زمان یمارهايت ینب يداریمعن

  

 یابیارز. شودیممشاهده  6 شکل در یخچالدر  ينگهدار یمختلف ط یمارهايت یحس یابیارز یجنتا  
طبق  یطور کلبه کمان صورت گرفتینرنگ يآالقزل یلهها با سه مشخصه بافت، بو و رنگ فنمونه یحس
شد اما در  یدهد یمارهااستفاده در همه ت یتقابل ينگهدار 4تا روز  دست آمده در همه مشخصات هب یجنتا

نشان داد و  یمارهات یربا سا) P˂05/0( يداریمصرف را دارا بود و تفاوت معن یتقابل 3 یمارفقط ت 8روز 
  .مصرف نداشتند یتها افت کرده و قابلشاخص یمارهات یدر تمام يزمان نگهدار یشبا افزا
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  .بافت شاخص تغییرات -6 شکل

  .E یتامینو درصد 3/0 یعضالن یقتزر - 3 یمارو ت  Eیتامینو درصد 1/0 یعضالن یقتزر -2 یمارشاهد، ت -1 یمارت
دهنده تفاوت  نشان نمودار) حروف متفاوت در a– g( اند.شده یانب یارانحراف مع ± سه تکرار یانگینصورت م بهها داده
 .باشدیمختلف م يهامختلف در زمان یمارهايت ینب يداریمعن

 

 
  .شاخص رنگ ییراتتغ -7شکل  

  .E یتامینو درصد 3/0 یعضالن یقتزر - 3 یمارو ت  Eیتامینودرصد  1/0 یعضالن یقتزر -2 یمارشاهد، ت -1 یمارت
نشان دهنده تفاوت  نمودار) حروف متفاوت در (a – g اند.شده یانب یارانحراف مع ±سه تکرار  یانگینصورت م بهها داده
  باشد.یمختلف م يهامختلف در زمان یمارهايت ینب يداریمعن
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   .بوشاخص  ییراتتغ -8 شکل

  .E یتامینو درصد 3/0 یعضالن یقتزر - 3 یمارو ت  Eیتامینودرصد  1/0 یعضالن یقتزر -2 یمارشاهد، ت -1 یمارت
دهنده تفاوت  نشان نمودار) حروف متفاوت در (a – d اند.شده یانب یارانحراف مع ± سه تکرار یانگینصورت م بهها داده
 .باشدیمختلف م يهامختلف در زمان یمارهايت ینب يداریمعن

 
  گیريیجهو نت بحث
 یداسیوناکس یهمحصوالت اول یريگبوده و جهت اندازه یپیدهال یداسیونشاخص اکس یدپراکس یزانم  
به باند دوگانه  یژناکساتصال  یلهوس به یداسیون،رود. در مرحله اول اکسیکار م به یدروپراکسیدهاه یعنی

). از آنجا که 2004 ،همکاران و لیشوند (یم یلتشک یدروپراکسیدهاچرب اشباع، ه یدهاياس
داده شوند  یصکنندگان تشخمصرف یلهوس بهتوانند یبدون طعم و بو هستند، نم یباتترک یدهاپراکس

شوند که سبب بد یها مو کتون یدهامثل آلدئ یهثانو یباتوجود آمدن ترک بهسبب  یباتترک ینا یول
 یمارهايت یندر زمان صفر در ب یدپراکس یزانم). 2009 همکاران، و اوزیورت( شوندیشدن بو و طعم م

 يداریاختالف معن 1 یماربا ت 3 یمارت یناز روز چهارم بو  مشاهده نشد يداریمختلف تفاوت معن
)05/0≤P( يدار یمعنتفاوت  یمارهر سه ت ینبه بعد ب 8از روز  ینهمچن ،مشاهده شد )05/0≤P (یدهد 

) P≥05/0( يداریمعنطور  به یمارهاهمه ت يبرا ينگهدار 8تا روز  PV یزانبا گذشت زمان م شد؛
امر ممکن است  ینرا نشان داد که ا یروند کاهش یمارهادر ت یدپراکس یزانو پس از آن م یافت یشافزا
و  یونالدهیدپروپ ید،استالدهیداس یرنظ یلیکربون یباتترک یدو تول یداسیوناکس یهثانو يهاواکنش یلدل به

 و ویدیا( فرار باشد يو گازها یونیکپروپ یداس یدکاپروئیک،اس یرچرب فرار نظ یدهاياستن و اس
نسبت به  E یتامینشده با و یقتزر یمارهايدر ت یدکساپر یزانمپژوهش  این یجطبق نتا. )1996 سریکار،
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 يها نمونهدر  یدانیاکس  یآنت ییباال بودن توانا یلدل بهموضوع احتماال  ینشاهد کمتر بود که ا یمارت
 از که هم یگرد در مطالعات محققانباشد.  یم E یتامینو یدانیاکس یآنت یتفعال یجهشده در نت یقتزر
جهت  یرهکردن و غ ياسپر ي،ور غوطهمتفاوت مانند  يهابه شکل یدانیاکسیآنت با خواص یباتیترک
 یشافزا با يزمان نگهدار یدر ط PVشاخص  یزان، ماستفاده نمودند یدانیاکس یآنتخواص  یشافزا
ال بندك و همکاران،  ؛2013 ؛ غالمزاده و همکاران،2013 و همکاران، ي(اسکندر همراه بود يترکم

  )2015 علیزاده، و حسنی ؛2009
در  یو نقش یدارندناپا یباتیهستند که ترک یدروپرکسیدهاها هیچرب یداسیوناکس یهاول يهافرآورده  

ها، ها، الکلکتون یدها،آلده یرنظ يپس از شکستن، مواد یدروپراکسیدهاندارند. ه یطعم نامطلوب ماه
در تمام  TBAمقدار  ).2002(برمنر،  کنندیم یجادها را اا و الکتونهها، استرها، فورانیدروکربنه
تمام  یندر ب يرا نشان داد. در روز صفر نگهدار )P≥05/0( يداریمعن یشها، افزازماندر تمام  یمارهات
 12تا روز  2و  1 یمارهايت یندر ب ینهمچن ،نشد یده) دP≤05/0( يداریاختالف معن یمارهات

 يداریاختالف معن يدارا 16نشد و تنها در روز  یدهد )P≤05/0( يداریاختالف معن ينگهدار
)05/0≤P( یزانم معموالً .بودند mgMDA/kg 2–1  به عنوان حد قابل قبولTBA  در نظر گرفته
در  ينگهدار 12تا روز  3 یمارت يو برا 8تا روز  2و  1 یمارت يبراپژوهش  این یجکه طبق نتاشود  یم

 يها یمارت يبرا یزانم ینو ا شاهد مشاهده شد یماردر ت TBA یزانم ینتریشباشد. بیحد قابل قبول م
 یزانکمتر بودن م. کمتر بود شده یقتزر E یتامینو درصد 3/0 يحاو یمارت یژهو بهو  E یتامینو يحاو

TBA  یتامینشده با و یقتزر يها نمونهدر E یتامینو یدانیاکس یآنت یتبتوان به خاص یدرا شا E  نسبت
به  یدروژناتم ه يو اهدا یگانه یژنفرونشاندن اکس یتخاص يدارا E یتامینو داد چرا که عنوان شده

 یچرب یداسیونو انتشار اکس ینآغاز يهاقادر به مهار واکنش یبترت ینباشد که بدیآزاد م یکالراد
مانند گوناگون  يهایداناکسیکه از آنت ات مختلفمطالع ی). بررس2009 همکاران، و مورنته(باشد  یم

جهت باال بردن خواص  E یتامینو و ياسانس رزمار ،يمرزنجوش، انگور، رزمار يهاعصاره
 يباال رفتن مدت ماندگار و متعاقباً یباتترک ینبودن اثر ؤماز  یحاککه اند  نمودهاستفاده  یدانیاکس یآنت

فاقد  یمارهايبا ت یسهمقاو  TBA یزانم یابیموضوع با ارز ینمحصوالت مورد مطالعه بوده است که ا
 و جسور ؛2015 و همکاران، ینقشیل(سهگزارش شده است یدر طول زمان نگهدار یداناکسیآنت

  ).2015 یزاده،و عل یحسن ؛2014و همکاران،  نکا؛ 2009و همکاران،  بندكال ؛2011 همکاران،
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دارد و عنوان شده است  یبر طعم گوشت ماه یاثر منف یمطور مستق   بهچرب آزاد  یدهايمقدار اس  
 یطور کل به. گرددیم یها در ماهیچرب یداسیوناکس یدهپد یدچرب آزاد سبب تشد یدهاياس یلکه تشک

 یوقت شوند مخصوصاًیم یدهشده، اکس یفتهچرب استر اسیدهايتر از  یعچرب آزاد سر یدهاياس
چرب آزاد  یدهايواکنش اس یدر بافت نپخته وجود داشته باشند. از طرف یپوکسیژنازهال یرنظ ییها یمآنز

 گرددیکننده مآن از طرف مصرف یرشپذ یتبافت و کاهش قابل یگوشت سبب سفت يهاینبا پروتئ
در طول زمان  FFAمقدار  شود یممشاهده  3 شکل طور که در . همان)2004 ،همکاران و لوسادا(

 یندر ب يصفر نگهدار . در روزداشت) P≥05/0( يداریمعن یشافزا یمارهادر تمام ت ينگهدار
 ینب ينگهدار يهازمان یرسا یو در طنشد  یدهد) P≤05/0( يداریمعنمختلف تفاوت  یمارهايت
 16در روز  ینهمچن ،مشاهده شد ییهاچرب آزاد تفاوت یدهاياس یزانظر ممختلف از ن یمارهايت

. مطابق با مطالعه حاضر در مشاهده شد یمارهر سه ت ین) بP≥05/0( يداریتفاوت معن ينگهدار
بر  يو اسپر یبه ماه یهتغذ یقاز طر  Eیتامیناثر و ی)، که به بررس2011و همکاران ( جسورمطالعه 

 یشیروند افزا یمارهامام تدر ت FFA یزانمشاهده شد که م ،کمان پرداختندینرنگ يآالقزل یماه یلهف
به شکل  E یتامینفاقد و یمارهايتبا  یسهدر مقا E یتامینو يحاو یمارهايروند در ت ینا یلداشت و

 یزاندر کاهش م ییدانکسایآنت یباتز به اثر بخش بودن ترکیمحققان ن یرسا کمتر بود. ياقابل مالحظه
 پریراا؛ 2013و همکاران،  ي؛ اسکندر2012 (شعبانپور و همکاران، اند نمودهچرب آزاد اشاره  یدهاياس
 يبرا یل،مزوف يهواز يهاباکتر یقابل قبول شمارش کل یزانحداکثر م). 2011 همکاران، و ابرويد

 شده است یانب log CFU/g 7غذاها  یکروبیم يهایژگیو یالمللینب یتهتوسط کم یرینآب ش یانماه
با گذشت  یمارهاها در همه تيشمارش کل باکتر یزانم 4شکل  ). مطابق 2013 و همکاران، ياسکندر(

 يهااز زمان یکمختلف هر  یمارهايکه در ت یدر حال .یافت یشافزا )P≥05/0( يداریطور معن بهزمان 
 یعیطب یدانیاکسیآنت یباتترک یطور کل به. نشد) مشاهده P≤05/0( يداریاختالف معن یمورد بررس
 یزن یاییضدباکتر یتخاص يدارا یدانیاکسیآنت یتبر خاص عالوه) یرو س یشندانه، آویاه(عصاره س

 ؛20131392 ؛ غالمزاده و همکاران، 2013و همکاران،  ي؛ اعتماد2012شعبانپور و همکاران، (باشند  یم
 E یتامینو يبرا یکروبیضد م یتفعالپژوهش  ینا یجبا توجه با نتا)، اما 2009 همکاران، و بندكال

  )، مطابقت دارد.2007و همکاران ( گوواریس یقمشاهده نشد که با تحق
 ین،آمیلمتيد ین،آمیلمتيطور عمده متشکل از تر به TVB-Nفرار  یتروژنن يمجموعه بازها  
توسط  یبترت بهباشد که یم یاییدر يفرار مرتبط با فساد غذاها یتروژنین یباتترک یرو سا یاكآمون
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گردند و یم یدتول یدهاو نوکلئوت ینهآم یدهاياس یناسیوندآم یتیک،اتول یممولد فساد، آنز يهايباکتر
به  TVB-N یزانشود. میمحسوب م یگوشت ماه ینپروتئ یهو تجز یبتخر یاصل ياز نشانگرها یکی

حداکثر . )2009 همکاران، و فان( وابسته است یاییباکتر یمیآنز یببه تخر یجهو در نت يباکتر یزانم
اعالم شده است  یگرم گوشت ماه 100در  یتروژنگرم ن 25فرار  یتروژنن يقابل قبول بازها یزانم
نشان داد که در  TVB-N ییراتتغ یبررس یجنتا). 2010 همکاران، و اجاق؛ 2002 همکاران، و خیمنز(

در  ينگهدار 8و  4صفر،  يدر روزها یافت، یشاافز TVB-N یزانم يدر طول نگهدار یمارهاتمام ت
با  1 یمارت ینب ينگهدار 16و  12 ينشد اما در روزها یده) دP≤05/0( يداریمعنتفاوت  یمارهات ینب
طور که در  همان. ید) مشاهده گردP≥05/0( يداریتفاوت معنTVB-N  یزاندر م 3و  2 یمارهايت

 یتاز مرز محدود یمارهاهمه ت يبرا TVB-N یزانم ينگهدار 12شود در روز یمشاهده م 5 نمودار
 یاییازته فرار و بارباکتر يبازها یزانم ینموضوع را در ارتباط ب ینبتوان علت ا یدشا گذشت که

شده  یبررس يها نمونهکل همه  يها يباکترشود تعداد  یممشاهده  یزن 4 نمودارکه در  يطور هدانست ب
در  log CFU/g73/5 یزانم به log CFU/g93/3از حدود تعداد  یطور ناگهان هب ينگهدار 8از روز 

و عدم  یافت یشافزا یمارهاهمه ت يبرا ينگهدار 16در روز  log CFU/g54/7از  یشو ب 12روز 
 E یتامینو یاییباکتر یآنت یتعدم فعال یانگرتواند ب یم یبه نوع یزبا نمونه شاهد ن یمارهات ینتفاوت ب

 E یتامینو یاییباکتر یآنت یتعدم فعال یانگرب  یزن )،2007و همکاران ( گوواریسمطالعه  یجنتا باشد.
  .بوده است

و  یعروش ساده، سر ینا یراباشد. زیم یماه یتازگ یینتع يروش برا ینتر متداول یحس یابیارز  
 ی،ماه یحس يهایژگی. وباشدیم یسرمحصول به سرعت م یفیبا اطالعات ک یابیارزان است و دست

 همکاران، و سالماست ( گذار یرتأثکننده است و بر انتخاب مصرف یتقابل رو کنندهتوسط مصرف
کمان صورت ینرنگ يآالقزل یلهها با سه مشخصه بافت، بو و رنگ فنمونه یحس یابیارز. )2007
استفاده در  یتقابل ينگهدار 4دست آمده در همه مشخصات تا روز  هب یجطبق نتا یطور کل به گرفت
 05/0( يداریمصرف را دارا بود و تفاوت معن یتقابل 3 یمارفقط ت 8شد اما در روز  یدهد یمارهاهمه ت

≤P( یتها افت کرده و قابلشاخص یمارهات یبه بعد در تمام 8از روز  نشان داد و یمارهات یربا سا 
شاهد  یمارت يمصرف برا یتمطالعه حداکثر قابل ینانجام شده در ا يهایمطابق بررس مصرف نداشتند.

 درصد 3/0 یمارت يو برا ينگهدار 4و صفر  يدر روزها E یتامینو یعضالن یقتزر درصد 1/0 یمارو ت
دهنده مناسب بود که نشان یمصرف انسان يکه برا ينگهدار 8تا روز  E یتامینو یعضالن یقتزر
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باشد. با یم یمارهات یگربا د یسهکمان در مقاینرنگ يآالقزل یلهمصرف ف يبرا يروز نگهدار 4 یشافزا
و  طلوعیکه با مطالعه  برخوردار بودند يبهتر یجنتا از یحس يهاشاخص E یتامیندوز و یشافزا

  دارد. یخوان)، هم2013همکاران (
موجود قادر به  یاتح یدر ط E یتامینو یقآن بود که تزر یانگرپژوهش ب ینا يهایافته یطور کل به  
درصد  3/0و  1/0 تیمار یاندر م .باشدیکمان مینرنگ يآالقزل یلهف یدانیاکسیآنت یلپتانس یشافزا
زمان  یشمنجربه افزا داشت که E یتامینودرصد  3/0 یمارعملکرد را ت ینبهتر E یتامینو یقتزر

 ید،پراکس یرامر به شکل کاهش مقاد یناکمان در مطالعه حاضر شد  ینرنگ يآال قزل یماه یلهف ينگهدار
 يهایژگیدر بهبود و ینچرب مشاهده شد؛ و همچن یدهاياس و فراریتروژنن يبازها ید،اسیوباربیوتیکت

  گذار بود.اثر یزن یحس
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