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) (Hypophthalmichthys nobilisطی دو شرایط نگهداری
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 -3پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،ساری ،ایران
 -2باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد نور ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نور ،ایران
 -1گروه شیالت ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،واحد قائم شهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قائم شهر ،ایران
*مسئول مکاتباتsafari1351@gmail.com:
تاریخ پذیرش مقاله7931/8/5 :

چکیده
گوشت ماهی مستعد فساد شیمیایی و آلودگی میکروبی میباشد .لذا استفاده از نگهدارنده با خصوصیات ضدد میکروبدی و آنتدی-
کسیدانی ضروری به نظر میرسد .در این بررسی ابتدا فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره گیداه خوشداریزه در غلظدتهدای،555 ppm
7555 ،7555و  2555و آنتیاکسیدان مصنوعی  TBHQبا غلظت  ،755ppmاز طریق مهار رادیکال آزاد  DPPHتعیدین شدد.
طبق نتایج ،بیشترین مهار  DPPHدر تیمار 7555ppm ،TBHQو  2555عصاره گیاه خوشاریزه به ترتید  81/72 ، 82/55و
 81/55درصد بود ،ولی بین آنها اختالف معنیداری مشاهده نشد( .)P>5/55در ادامه بررسی ،اثر غلظت 7555ppmعصاره گیاه
خوشاریزه بر زمان ماندگاری فیله کپور سرگنده در دو دمای  5و  78درجه سانتیگدراد ،کده شدام  5تیمدار  ،تیمدار شداهد در
دمای  5درجه سانتیگراد  ،تیمار شاهد در دمای  78درجه سانتیگراد (دمای ناخواسته بده هنگدام لمد و نقد مداهی) ،تیمدار
7555ppmعصاره در دمای  5درجه سانتیگراد و تیمار  7555ppmعصاره در دمای  78درجه سانتیگراد ،مورد ارزیابی میکروبی
(مقادیر کلی باکتری ( )TVCو مقادیر باکتریهای سرما دوست ( ، )PTCشیمیایی (پراکسید ( ،)PVمقادیر تیوباربیوتید

اسدید

( )TBAو مجموع بازهای نیتروژنی فرار ( )TVBNدر طول دوره نگهداری  95روزه با فاصله  5روز قرار گرفتند .نتایج نشان داد
عصاره گیاه خوشاریزه توانست باعث کاهش معنی دار بازهای ازته فدرار ،پراکسدید ،تیوباربیتورید
باکتریهای سرمادوست نسبت به تیمار شاهد شود .عصاره گیاه خوشاریزه به عنوان ی

نگهدارندده طبیعدی قابلیدت اسدتفاده در

انواع فرآوردههای شیالتی را دارا بوده ،زیرا فساد شیمیایی را به تاخیر میاندازد.
واژه های کلیدی :ماهی کپور سرگنده ،عصاره گیاه خوشاریزه ،آنتیاکسیدان ،زمان ماندگاری
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مقدمه
گوشت آبزیان به دلی داشتن پروتئینهایی با قابلیت هضم باال و ترکی

مناس

از اسید آمینههای ضروری مث لیزین و

متیونین برای تغذیه انسان بسیار مفید می باشد ) .(Jeon et al., 2002عالوه براین گوشت آبزیان سرشار از ویتامینها و مواد
معدنی میباشد (رضوی شیرازی .)7985،یکی از عواملی که موج طعم نامطلوب و کاهش کیفیت محصوالت گوشتی میشود،
اکسیداسیون چربی است .اکسیداسیون ناشی از تخری

ویتامینهای محلول در چربی و اسید چرب غیر اشباع میباشد .ماهی به

لحاظ نگهداری در دمای پائین ،لاوی فلور باکتریهای سرمادوست و همچنین باکتریهای مزوفیلی می باشد که قدرت رشد در
دماهای پائین را دارا می باشند) .(Hosseini et al., 2009از اینرو بررسی کمی و کیفی این گروه از باکتریها ،به هنگام
نگهداری ماهی ،امری ضروری است .استفاده از نگهدارندههای طبیعی )عصاره مرکبات ،چای سبز ،دانه انگور ،رزماری و
خوشاریزه) برای افزایش زمان نگهداری محصوالت گوشتی نوید بخش تکنولوژی جدیدی است که در آن میتوان از گیاهان به
صورت عصاره ،پودر و اسانس به دلی خواص ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی آنها استفاده نمود .سمیت بالقوه آنتی اکسیدانهای
شیمیایی توسط محققین مختلف مورد بررسی قرارگرفتهاست (لمزه و رضایی ;7935،پاس و همکاران  .)7937امروزه با توجه
به عوارض استفاده از نگهدارندههای مصنوعی مانند اثر جهشزایی ،سرطانزایی و ایجاد مسمومیت ،بررسیها بر روی ترکیبات
آنتیاکسیدان و ضدمیکروبی طبیعی متمرکز شده است .لذا با توجه به رویکرد اهمیت سالمت جوامع انسانی ،و نیز تمای بیشتر
مصرف کنندگان به استفاده از ترکیبات طبیعی ،بهکارگیری این ترکیبات می تواند روش مناسبی برای کنترل رشد میکروبی و
افزایش زمان ماندگاری فرآوردههای غذایی باشد (لسینی و همکاران.)2553 ،
خوشاریزه با نام علمی  Echinophora cinereaگیاهی است از خانواده چتریان که ارتفاع آن به  95تا  755سانتی متر می-
رسد (شک .)7

شک  -7گیاه خوشاریزه
این گیاه عالوه بر ایران در کشورهای دیگر مث ارمنستان ،روسیه ،افغانستان ،قبرس و سوریه نیز یافت میشود .عصاره خوشاریزه
لاوی ترکیباتی از جمله آلکالوئیدها و فالونوئیدها است .یکی از بهترین منابع آنتیاکسیدان های طبیعی ،ترکیبات فنلی موجود
34

سال سوم /شماره  /2پاییز7931

مجله آبزیان دریای خزر
در عصاره های گیاهی از جمله این گیاه است .گ

خوشاریزه دارای ترکیباتی نظیر اسیدهای کربوکسیلی  ،لینالول

( ،) C10H180Oاوژنول ،سیترونلول ( ،) C10H20فارنسول ،نرول ( ،) C10H18ترپنها ،میرسن ،کرستین ،کامفرول و ویتامین C
است (زارعلی و همکاران .)7935 ،بررسیها نشان داد عصاره گ خوشاریزه بر علیه باکتریهایSalmonella typhimurium

 ،Escherichia coli،خواص بازدارندگی خوبی نشان میدهد .این باکتریها از مهمترین باکتریهای بیماریزای منتقله از مواد
غذایی می باشند .مطالعات بیانگر آن است که ترکیبات موجود در عصاره گ خوشاریزه باعث کاهش قاب توجه میزان
میکروارگانیسمهای فوق شده است (عباسی و مهدوی .)7935 ،ماهی کپور سرگنده از گروه کپور ماهیان بوده و  5درصد از
صید ماهیان گرمابی به این ماهی اختصاص دارد .هدف از این تحقیق بررسی اثر آنتیاکسیدانی و ضد میکروبی عصاره گیاه
خوشاریزه در مدت زمان نگهداری فیله کپور سرگنده طی دو شرایط نگهداری بوده است.
مواد و روش کار
مواد اولیه
گیاه خوشاریزه (اندام هوایی گیاه در اردیبهشت سال  7931از اطراف شهرستان خرم آباد ،منطقه سفید کوه در اسدتان لرسدتان
جمعآوری و پس از شناسایی به آزمایشگاه منتق شد) .پس از  58ساعت نگهدداری در جدای تارید

و بده دور از ندور ،توسدط

خردکن کامالً پودر شد و تا زمان انجام آزمایش در درجهلرارت  25درجده سدانتیگراد نگهدداری شدد ،همچندین تمدامی مدواد
شیمیایی مورد استفاده از شرکت مرک آلمان خریداری شد.
ماهی کپور سرگنده مورد نیاز از مرکز فروش شهرستان بابلسر خریداری شد و با رعایت شدرایط صدحیح انتقدال بده آزمایشدگاه
تخصصی صنایع غذایی منتق گردید و پس از آمادهسازی ماهی فیلههایی با وزن  85-755گرم تهیه شد.
تهیه عصاره گیاه خوشاریزه
 255گرم پودر گیاه خوشاریزه در ی

لیتر اتانول خالص ل شده و به مدت شش ساعت در روتاری شدیکر بدا دور  755دور در

دقیقه قرار داده شد .بعد از این مدت از کاغذ واتمن عبور داده شده و سپس در تبخیر کننده با دمای  55درجه سانتیگراد برای
لذف لداق  35درصد لالل قرار داده شد و در نهایت برا ی تغلیظ نهایی در دسیکاتور خأل قرار داده شد و تا زمان اسدتفاده در
شیشههای عایق نور و هوا در دمای یخچال نگهداری گردید ).(Esmaeilzadeh et al., 2014
آمادهسازی تیمارها
فیلههای ماهی آمادهسازی شده ،در غلظت 7555ppmعصاره گیاه خوشاریزه به مدت  95دقیقه در دمای  25درجه سانتیگدراد
غوطهور شد و ی
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کی بستهبندی نموده و در دو دمای  5و  78درجه سانتیگراد به مدت  95روز نگهداری شدند و به فاصله زمانی هر  5روز ی
بار (صفر 25 ،25 ،75 ،75 ،5 ،و  )95از نظر پارامترهای میکروبی و شیمیایی مورد بررسی قرار گرفتند.
بررسی مهار رادیکال آزاد )(DPPH

در این روش  7/5میلیلیتر محلول استوک  DPPHبه عصارۀ جلبکی اضافه شد و کامالً با یکدیگر مخلوط گردیدند .مخلوط
بدست آمده به مدت  95دقیقه در دمای اتاق در تاریکی نگهداری شد .سپس جذب این مخلوط توسط دستگاه اسپکتروفتومتر
مدل  Spectronic 20Dساخت شرکت  Milton Royدر طول موج  571نانومتر خوانده شد .درصد مهار رادیکال  DPPHبا
استفاده از رابطۀ زیر محاسبه گردید (مزدستان و همکاران.)Uma et al., 2011 ;7935،
×755

=درصد مهار رادیکال آزاد )(DPPH

آزمایشات شیمیایی
برای اندازهگیری شاخص های پراکسید ) (PVو تیوباربیتوری

اسید ) (TBAاز روش  Eganو همکاران ( )7331استفاده شده

و طبق فرمول های ذی محاسبه شدند.
وزن نمونه روغن × 7555( /نرمالیته × لجم تیوسولفات مصرفی) = عدد پراکسید(میلی اکی واالن اکسیژن/کیلوگرم چربی)
( × 55 /255جذب شاهد  -جذب نمونه در  595نانومتر) = تیوباربیتوری

اسید(میلی گرم مالون دیآلدئید در کیلوگرم بافت)

برای اندازه گیری مجموع بازهای نیتروژنی فرار ) (TVNاز روش  )2552 ( AOACاستفاده شده و مقادیر این فاکتور بر لس
میلی گرم در  755گرم گوشت ،طبق فرمول ذی تعیین گردید.
وزن نمونه × 7/5× 755/میزان اسید سولفوری

مصرفی= مجموع بازهای نیتروژنی فرار

آزمایش های میکروبی
برای تعیین باکتریهای ک قاب رویت و سرمادوست ها از روش  Ojaghو همکاران (  )2575استفاده شده و محیط کشت مورد
در نظر برای شمارش آنها تریپتی

سوی آگار ( )Tryptic Soy Agarو دما و زمان گرمخانه گذاری برای گروه اول 58 ،سداعت

در دمای  95درجه سانتی گراد و برای گروه دوم 75 ،روز در دمای  5درجه سانتی گراد بوده است.
تجزیه و تحلیل آماری
تجزیه و تحلی آماری دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  71انجام شد .جهت بررسی اثدر عصداره گیداه خوشداریزه بدر
شاخصهای شیمیایی و میکروبی ،از روش تجزیه واریانس ی

طرفه و برای مقایسه میانگینها در مواردی که اثر کلدی تیمارهدا

معنیدار شناخته شد از آزمون دانکن استفاده گردید.
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نتایج و بحث
فعالیت رادیکال آزاد  DPPHعصاره گیاه خوشاریزه
بیشترین میزان  DPPHدر تیمار آنتی اکسیدان سنتزی  7555 ppm ،TBHQو  2555بوده که علی رقم باالتر بدودن میدزان
آن در تیمار  7555 ppmعصاره گیاه خوشاریزه ،بین آنها اختالف معنی داری مشاهده نشد (( )p≤5/55نمودار )7

نمودار -7فعالیت رادیکال آزاد  DPPHعصاره گیاه خوشاریزه در غلظت های مختلف در مقایسه با آنتی اکسیدان سنتزی TBHQ
ستون ها با لروف متفاوت نسبت به هم اختالف معنی دار دارند)a, b, c,..(.

باالبودن میزان مهار رادیکال آزاد  DPPHدر تیمار لاوی عصاره گیاه خوشاریزه را می توان به علت باال بودن ترکیبات فنلدی در
آن نسبت داد .افزایش غلظت ترکیبات فنلی بهطور مستقیم توانایی عصارههای مختلف را در مهار رادیکالهای آزاد افزایش می-
دهد .در غلظتهای باالتر ترکیبات فنولی به دلی افزایش تعداد گروههای هیدروکسی موجود در محیط واکنش ،التمال اهددا
هیدروژن به رادیکال آزاد و به دنبال آن قدرت مهار کنندگی عصاره افزایش می یابد () .)Sanchez-Moreno et al., 2000بر
اساس مطالعه عباسی و مهدوی ( ،) 7935عصاره اتانولی خوشداریزه واجدد  25/58درصدد آلفدا فالنددرین  71/92 ،درصدد پدی
سیمن 3/72 ،درصد کارواکرول و  8/95درصد آلفا پینن است که با فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه در ارتباط می باشند.
شاخص پراکسید ()PV
مقادیر پراکسید تیمارهای مختلف فیله ماهی در طول دوره نگهداری در نمودار  2نشان داده شده است .مطابق نتایج بدست
آمده ،با گذشت زمان مقدار شاخص پراکسید در تمام تیمارها افزایش یافته ولی با این وجود روند آن در تیمارهای دارای عصاره
کندتر بوده است.
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نمودار -2مقادیر پراکسید در تیمار شاهد (فاقد عصاره گیاه خوشاریزه ) و تیمار لاوی عصاره گیاه خوشاریزه در دو دمای  5و  78سانتی گراد
ستون ها با لروف متفاوت نسبت به هم اختالف معنی دار دارند.)a, b, c,..(.

پایین تر بودن میزان پراکسید در تیمار لاوی غلظت  7555 ppmعصاره گیاه خوشاریزه در دمای  5درجه سانتی گراد را می-
توان به خواص آنتی اکسیدانی عصاره گیاه خوشاریزه به دلی لضور ترکیبات فنولی در آن نسبت داد .لسینی و همکاران
( )7937با بررسی قابلیت اسانس و فراکشن های مختلف عصاره متانولی آویشن شیرازی ،مریم گلی ،رزماری ،خالواش و دارچین
در مهار رادیکال های آزاد نشان دادند که تفاوت معنی داری بین اسانس و فراکشن های مورد مطالعه از نظر فعالیت آنتی
اکسیدانی وجود دارد .آنها فعالیت آنتی اکسیدانی باالی عصاره ها را بیان نمودند که با نتایج تحقیق لاضر مطابقت دارد .لد
مجاز  PVدر بافت ماهی  2میلی اکی واالن بر کیلوگرم چربی می باشد ( پزش

و همکاران)7937 ،

شاخص تیوباربیتوریک اسید ()TBA
مقادیر تیوباربیتوری

اسید در تیمارهای مختلف فیله ماهی در طول دوره نگهداری در نمودار  9نشان داده شده است .مطابق

نتایج بدست آمده ،ب ا گذشت زمان مقدار شاخص تیوباربیتوری

اسید در تمام تیمارها افزایش یافته ولی با این وجود روند آن

در تیمارهای دارای عصاره ،کندتر بوده است(.)p>5/55

نمودار  -9مقادیر تیوباربیتوری

اسید در در تیمار شاهد (فاقد عصاره گیاه خوشاریزه ) و تیمار لاوی عصاره گیاه خوشاریزه در دو دمای 5
و  78سانتی گراد
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ستون ها با لروف متفاوت نسبت به هم اختالف معنی دار دارند)a, b, c,..(.

افزایش مقدار اسید تیوبابیتوری

طی نگهداری ممکن است ناشی از دهیدروژن شدن جزئی بافت و افزایش اکسیداسیون

اسیدهای چرب غیر اشباع باشد ،همچنین آلدهیدها به عنوان محصول ثانویه اکسیداسیون از شکست هیدروپراکسیدها ایجاد
میشوند ( ; Gomes et al., 2003پژش

و همکاران .)7937 ،نتایج بررسی لاضر با سایر مطالعات مطابقت دارد .مطالعه

مقصودلو و همکاران ( ،)7932مبنی بر اثر اسانس مرزه خوزستانی بر خصوصیات باکتریایی ،شیمیایی و لسی سوسیس
فرانکفورتر نشان داد که غلظت  255ppmمرزه به تنهایی از نظر قدرت جلوگیری از اکسیداسیون لیپید تاثیر مطلوبی مشابه با
غلظت  5ppmنیتریت سدیم داشت Viuda-Martos .و همکاران ( )2553با افزودن مقادیر متفاوتی از عصاره پوست پرتقال به
همراه دو اسانس آویشن و پونه کوهی در سوسیس بولگونا نتیجه گرفتند که این ترکیبات قادر هستند با کنترل واکنش
اکسیداسیون لیپید سهم نیتریت را در فرموالسیون اولیه سوسیس کاهش دهند.
شاخص بازهای ازته فرار ()TVB-N
مطابق نمودار  ، 5مقادیر عددی بازهای ازته فرار در تیمار شاهد نسبت به تیمار لاوی عصاره گیاه خوشاریزه بیشتر بدوده اسدت
( .)p>5/55لد مجاز  TVNدر بافت ماهی  95میلی گرم در  755گرم می باشد ( پزش

و همکاران)7937 ،

نمودار -5مقادیر باز ازته فرار در تیمار شاهد (فاقد عصاره گیاه خوشاریزه ) و تیمار لاوی عصاره گیاه خوشاریزه در دو دمای  5و 78
سانتی گراد
ستون ها با لروف متفاوت نسبت به هم اختالف معنی دار دارند)a, b, c,..(.

افزایش میزان مجموع بازهای ازته فرار در طول دوره نگهداری را میتوان با فعالیت های باکتریهای مولدد فسداد و آندزیمهدای
درونی مرتبط دانست(  .)Fan et al., 2009از آنجا که بازهای ازته فرار عمدتاً در اثر تجزیه باکتریایی گوشدت ایجداد مدیشدود.
افزایش بار باکتریایی در طول دوره را می توان دلیلی بر این موارد دانست ( .)Ojagh et al., 2010کمتر بدودن میدزان بازهدای
ازته فرار در تیمار لاوی عصاره گیاه خوشاریزه نسبت به بقیه تیمارها را میتوان به دلید کداهش جمعیدت بداکتری تیمارهدای
مذکور و یا کاهش توانایی اکسایشی باکتری ها در جداکردن آمین ها از ترکیبات نیتروژنی غیرفرار و یا هر دو عام در نتیجه اثر
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عصاره گیاه خوشاریزه بر باکتریهای موجود در فیله ماهی نسبت داد .این تحقیق با نتایج  Fanو همکاران ( )2558و  Ojaghو
همکاران ( )2575همخوانی دارد که به ترتی توانستند به وسیله غوطهوری ماهی با پلی فنولهدای چدای و پوشدش کیتدوزانی
لاوی اسانس دارچین از افزایش باز های نیتروژنی فرار در آن جلوگیری نمایند.
شاخص بار باکتریایی کل ()TVC
به طورکلی در طول دوره نگهداری ،روند تغییرات باکتر ی های ک در تیمار شاهد نسبت به تیمار لاوی عصاره گیاه خوشاریزه
بیشتر بوده است ( ( )p>5/55نمودار .)5

نمودار -5تعداد باکتری های ک در تیمار شاهد ( فاقد عصاره گیاه خوشاریزه ) و تیمار لاوی عصاره گیاه خوشاریزه در دو دمای  5و 78
درجه سانتی گراد
ستون ها با لروف متفاوت نسبت به هم اختالف معنی دار دارند)a, b, c,..(.

نگهداری گوشت بعلت ترکی
شیمیایی می گردد (پزش

بیولوژیکی آن ،لتی در شرایط یخچالی محدود می باشد و سریعا دچار آلودگی میکروبی و
و همکاران .)7937،در بررسی لاضر پایین تر بودن تعداد باکتری های ک در تیمارهای لاوی

عصاره گیاه خوشاریزه نسبت به تیمار شاهد التماال به دلی وجود ترکیبات ضد میکروبی نظیر سس کویی ترپن ها 7و منوترپن
هایی  2مانند  Germacerne Dو  Occidentalمی باشد (عباسی و مهدوی .)7935 ،خسروی و همکاران در سال ،7982
خواص ضد باکتریایی عصاره آبی و الکلی گیاه الواندوال استوکاس علیه استافیلوکوکوس اورئوس ،اشرشیاکلی و سودوموناس
آئروژینوزا را مطالعه کردند .نتایج لاص از این تحقیق نشان داد که عصاره این گیاه بر اکثر باکتریهای مورد مطالعه مؤثر بوده
که با نتایج این پژوهش مطابقت دارد .لد مجاز شمارش کلی باکتریها در بافت ماهی لوگ  1می باشد (پزش

و همکاران،

)7937

Sesquiterpenes
Monoterpenes

1

2
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شاخص تعداد باکتریهای سرمادوست ()PTC
روند تغییرات باکتری های سرمادوست در تیمار شاهد نسبت به تیمار لاوی عصاره گیاه خوشاریزه بیشتر بوده است ()p>5/55
( نمودار .)1

نمودار -1تعداد باکتریهای سرمادوست در تیمار شاهد (فاقد عصاره گیاه خوشاریزه ) و تیمار لاوی عصاره گیاه خوشاریزه در دو دمای  5و
 78درجه سانتی گراد
ستون ها با لروف متفاوت نسبت به هم اختالف معنی دار دارند)a, b, c,..(.

باکتریهای سرماگرای گرم منفی گروه اصلی میکروارگانیسمهای مولد فساد در فراورده های گوشتی طی نگهداری در شرایط
هوازی و در دمای سرد میباشند .نتایج بررسی  Ariaiiو همکاران ( )2575در استفاده توام از پوشش متی سلولز و اسانس
گیاه اناریجه در نگهداری گوشت ماهی فیتوفاگ در شرایط نگهداری در سرما نشان داد که پوشش های لاوی اسانس بار
میکروبی کمتری نسبت به سایر نمونهها در شرایط نگهداری در یخچال دارند .پزش

و همکاران ) ،(7937با بررسی اثر ضد

باکتریایی و ضد اکسیداسیونی عصاره زردچوبه در شرایط آزمایشگاهی بر ماهی قزلآالی رنگین کمان ( Oncorhynchus

 )mykissنشان دادند که مقادیر باکتریهای سرمادوست و ک باکتریها در طول دوره نگهداری در ماهیان تیمار شده با عصاره
زرد چوبه زیر لد قاب قبول پیشنهادی لوگ) )1 cfu/gباقی ماند و فساد میکروبی در این نمونه ها نسبت به نمونه شاهد به
طور معنی داری کاهش یافت .در مطالعه پاس و همکاران ( )7937ترکیبات موثره در اسانس گیاه خوشاریزه از نظر آنتی
اکسیدانی و ضدباکتریایی مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج نشان داد که اثرات ضدمیکروبی اسانس این گیاه نسبتا خوب بوده
ولی فاقد اثر مهارکننده بر سودوموناس می باشد .بنابراین انتظار بر این است که عصاره گیاه مذکور تاثیر چندانی بر باکتریهای
شاخص مولد فساد خصوصا سودوموناس نداشته باشد.
فعالیت ضد میکروبی عصاره گیاه خوشاریزه را می توان در ارتباط با لضور ترکیبات ضد میکروب دانست کده بدا الکترونگداتیوی
باال در سیستم های بیولوژیکی میکروارگانیزم ها (انتقال الکترون) دخالت کرده و بدا ترکیبدات نیتدروژن داری نظیدر پدروتئین و
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اسید واکنش می دهد و بدین طریق مانع از رشد میکروارگانیزم ها مدی شدود(زارعلی و همکداران .)7935 ،لدد مجداز

باکتریهای سرمادوست در بافت ماهی لوگ  1می باشد ( پزش

و همکاران.)7937 ،
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Abstract

Fish meat is prone to both microbial and chemical spoilage. Therefore, it is desirable to use a
preservative with both antioxidant and antimicrobial properties. In this study, at first antioxidant
activities of Echinophora cinerea extract at concentrations of 500, 1000, 2000 and 2000ppm
and synthetic antioxidant TBHQ (100 ppm), by the 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) tests
was surveyed. The result showed the most DPPH content had showed at TBHQ treatment, 1500
and 2000ppm Echinophora cinerea extract, 82.54, 87.12 and 87.04 percent respectively.
However any significant difference not found between them (p≥0.05). Effect of Echinophora
cinerea extract at concentrations of 1500 ppm on the shelf life of fish fillets at 4 and 18 ° C
(without any extract at 4 °C and 18 °C and 1500 ppm extract of E. cinerea at 4 °C and 18 °C).
Total viable counts (TVC), total psychrotrophic counts (TPC), peroxide value (PV),
thiobarbituric acid (TBA) and total volatile base nitrogen (TVB-N)) were examined during the
30-day preservation during within 5 days. The result showed E. cinerea extract could decrease
TVB-N, PV, TBA, TVC in compare to control group. The final conclusions that the E. cinerea
extract might be recommended as a natural preservative to increased shelf life of Aristichthys
nobilis fillet.
Keyword: Bighead carp, Echinophora cinerea extract, antioxidant, shelflife.
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