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چکیده
Rosmarinus officinalis(رزماريآبیعصارهاثربررسیمنظورهبپژوهشاین L. (درکمانرنگینيآالقزلماهیفیلهماندگاريبر
سهبهماهیانمنظوربدین.شدانجامحسیخصوصیاتوشیمیاییارزیابیکل،میکروبیباربراساس)گرادسانتیدرجه4±1(یخچالشرایط
دررزماريعصارهعضالنیتزریقباماهیانی)،3و2(تیمار%3/0و%1/0مقادیردررزماريعصارهوریديتزریقباماهیانیشاملگروه

وصیدماهیانتزریق،زمانازساعت62ازبعدگردیدند.بنديتقسیم)1(تیمارتزریقفاقدگروهو)5و4(تیمار%3/0و%1/0دوزهاي
)،PV(پراکسیديهاشاخصباریکروز4هرمدت،اینطیدر.شدندنگهداريیخچالشرایطدرروز16مدتبهسپس،شدهفیله

گیرياندازه)TVC(کلباکتریاییبارو)TVB-N(فرارنیتروژنیبازهايمجموعو)FFA(آزادچرباسیدهاي)،TBA(اسیدتیوباربیوتیک
تفاوتTVCوPV،TBA،FFA،TVB-Nيهاشاخصدر5و3تیمارهاينتایج،بهتوجهباگردید.انجامنیزحسیارزیابیوشده
تفاوت3تیمارباTVB-NوTVC،TBA،FFAيهاشاخصدر5تیماربینهمچنینداشتند.تیمارهاسایربا)P≥05/0(يدارمعنی
عصارهعضالنیتزریقبامقایسهدر%3/0رزماريعصارهوریديتزریقبهترعملکرددهندهنشانکهشدمشاهده)P≥05/0(يدارمعنی

گردید.نیزحسیخواصبهبودموجبرزماريعصارهاینکهضمن،است%3/0رزماري

ماهی.ماندگاري،گیاهیعصاره،باکتریاییضدخاصیت،اکسیدانیضدخاصیتکلیدي:هايواژه

مقدمه
ماهیانمطلوبترینازیکی،کمانرنگینيآالقزلماهی
روزبهروزآنمصرفتقاضايکهبودهایراندرپرورشی

Shabanpour(استافزایشحالدر et al., 2012.(
محصوالتیشان،بیولوژیکیهايترکیبدلیلبهماهیان

نتیجهماهیگوشتفساد.باشندمیفسادپذیربسیار
قبیلازآن،دربیولوژیکیيهاواکنشازناشیتغییرات

وماهیخوديهاآنزیمفعالیتها،چربیاکسیداسیون
گوشتدرموجودهايمیکروارگانیسممتابولیکیفعالیت

ماهیمدتکوتاهماندگاريبهمنجرتغییراتاین.باشدمی
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Zolfaghari(گرددمیدریاییغذاهايمحصوالتدیگرو

et al., پستاندارانبافتبامقایسهدرماهیبافت).2011
باچرباسیدهايتوجهیقابلمقداردلیلبهپرندگانو

PUFA :Polyunsaturated Fatty(دوگانهپیوندچند

Acid(دچارسریعترمرگ،ازبعدآنهااکسیداسیونو
).aletRezaei,.2011(ندشومیفساد

وماهیاکسیداتیوفسادانداختنتعویقبهبراي
ازکهاستشدهارائهمتعدديراهکارهايآنهايفرآورده

آن،کاهشوحرارتدرجهکنترلبهتوانمیجملهآن
افزودنهمچنینویافتهتغییراتمسفردربنديبسته
Lin(کرداشارهاکسیدانضد & Lin, اخیراً).2005

بهطبیعیهاياکسیدانضدبرايمالحظهقابلمنديعالقه
تأخیربهومهارباغذاییمحصوالتمفیدعمرافزایشعلت

کهآنجاازاست.شدهمتمرکزچربیاکسیداسیونانداختن
BHT)Butylatedمانندمصنوعیهاياکسیدانضد

hydroxytoluene(،BHA)Butylated hydroxyanisole (
زاییسرطاناثر) TBHQ)Tert-Butylhydroquinoneو

موردوسیعیطوربهطبیعیهاياکسیدانضداند،دادهنشان
اثرگیاهانوهاادویهازبسیاري.گرفتندقرارمطالعه

درودادندنشانراغذاییموادهايسیستمدرضداکسیدانی
.باشدمیباالییضداکسیدانیفعالیتدارايرزماريمیاناین

طوربهمتداولدهندهطعمیکعنوانبهرزماريعصاره
Uçak(شودمیاستفادهايگسترده et al., 2011.(

وضدباکتریاییاثربررسیبهتحقیقایندرمنظوربدین
است.شدهپرداختهرزماريعصارهضداکسیدانی

سال30حدودازرزماريعصارهضداکسیدانیفعالیت
اینرويزیاديتحقیقاتمدتاینطیوشدهشناختهپیش
وضدباکتریاییخاصیتهمگیکهشدانجامگیاه

).aletEtemadi,.2008(کردندتأییدراآنضداکسیدانی
Aggarwal(سرطانضدازجملهبیولوژیکیفعالیتچندین

et al., Altinier(ضدالتهاب)،2008 et al., Peng؛2007

et al., Celiktas(ضدمیکروبی)،2007 et al., ؛2007
Askun et al., خواصوشدنلختهضد)،2009

,Etter(ضداکسیدانی Botsoglou؛2004 et al., ؛ 2009
Posadas et al., است.شدهمنسوب)2009

استشدهثابترزماريبرايارزشیباومفیدخصوصیات
Napoli(باشدمیفنلیپلیمشتقاتزیادمقدارازناشیکه et

al., قابلیتبردنباالبرايمختلفیهايروش).2015
جملهآنازکهاستشدهاستفادهغذاییموادضداکسیدان

غذاییجیرهبهاکسیدانضدهايترکیبکردناضافهبهتوانمی
)Gatta et al., Jasour؛ 2000 et al., وريغوطه)،2011
)Gatta et al., Jasour؛ 2000 et al., کردناسپريو)2011
)Jasour et al., نمود.اشارهماهیفیلهبههاترکیباین)2011

شدهتوجهبداناخیرهايسالطیکهدیگريهايروشاز
)2013(همکارانوTsukamasaتحقیقبهتوانمیاست
ضداکسیدانیهايترکیبوریديتزریقبهاقدامکهنموداشاره

ییدأتموردراروشایناثربخشیونمودهژاپنیماکرلماهیبه
جدیدرویکردیکعنوانبهنیزتحقیقاین دردادند.قرار

تزریقبهاقدامبارنخستینبرايوریدي،تزریقبرعالوه
ازقبلکمانرنگینآاليقزلماهیبهرزماريعصارهعضالنی

افزایشبرايماهیاکسیدانیضدقابلیتافزایشبرايصید
.گردیدیخچالدرنگهداريطیماندگاريزمان

هاروشومواد
ازگـرم 400±10وزنباکمانرنگینيآالقزلماهی

وشدخریدارينکاشهرستاندرواقعماهیپرورشمرکز
میـزان بـه (رزمـاري عصـاره تزریقعملمحلهماندر
ازتیمـار هـر برايماهیعدد10.انجام شد)لیترمیلی2

ازاسـتفاده بـا آنهـا کردنبیهوشازپسوخارجمخزن
ppm250()Mirabدوز(میخکگلپودر Boroujerdi

& Akhlaghi, دمـی) ساقه(وریدوریديتزریق)،1999
درنیـز عصارهعضالنیتزریق.شدانجامرزماريعصاره

بـه دم)سـمت بـه دیگـري وسرسمتبه(یکینقطهدو
گردید.انجامشدهانتخابماهیاندر%3/0و%1/0مقدار
مـاهی، گـروه دوهـر بـه رزمـاري عصارهتزریقازپس

منتقلبود،باالییاکسیژندارايکهايحوضچهبهماهیان
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گردیدنـد. فیلـه وصیدماهیانساعت62ازبعدوشدند
درجـه 4دمـاي بـا یخچـال درروز16مدتبههانمونه

فواصل(شدهمشخصيهازماندرونگهداريگرادسانتی
،TBAشـامل شیمیاییيهاآزمون)،باریکروز4زمانی
TVN،FFAوPV،گیـري انـدازه شاملمیکروبیآزمون

تیمارهـا رويحسـی آنـالیز همچنینوکلباکتریاییبار
.شدانجام

گیريعصاره
شستشورزماريبرگگرم800آبی،عصارهتهیهبراي

سپسگردید.خردمولینکسمیکسردستگاهتوسطوشدهداده
مدتبهوشداضافهرزماريبهمقطرآبلیترمیلی1600

رامخلوطادامهدرشد.دادهقرارمحیطدمايدرساعت24
توسطراشدهصافمایعوکردهصافتنظیفپارچهتوسط

وکردهسانتریفیوژدقیقه15مدتدر6000دورسانتریفیوژ
ساعت24مدتبه- 80فریزردروشدجداسطحیمایع

کنخشکدستگاهتوسطساعت24مدتبهبعدونگهداري
وزنکردنکمباپایاندرگردید.خشکدرایر)(فریزرانجمادي

عصارهنهاییغلظتاولیه،مادهوزنازحاصلخشکپودر
ازقبلتاآمدهبدستعصارهشد.محاسبهبازدهی براساس
Bakkei(شدنگهداري- 18فریزردراستفاده & Doulags,

Park؛ 2005 & Chin, 2010.(

سازيمحلول
،NaCl2% 75/0ازترکیبیصورتبهتزریقیمحلول

13/0%KCl،20/0%CaCl2و%1/0رزماريعصارهو
Tsukamasa(شداستفاده3/0% et al., 2013.(

شیمیاییيهاآزمون
وآزادچرباسیدهايپراکسید،گیرياندازهيهاآزمون

توسطشدهارائهکارروشبهتوجهبااسیدتیوباربیوتیک
Eganارفرّنیتروژنبازهايکلمیزانو)1997(همکارانو
برايشدند.گیرياندازه)2002(همکارانوJeonتوسط
ازماهیشدهاستخراجروغننمونهپراکسیدگیرياندازه

کلروفرمبهاسیداستیک(نسبتفرموکلراسیداستیکمحلول
تیوسولفاتمحلولباشدهآزادیدمقدارواستفاده)2به3

وسیلهبهTBAگیرياندازهگردید.تیترنرمال01/0سدیم
چرخنمونهازگرممیلی200مقدار.انجام شدسنجیرنگ
بابعدویافتانتقاليلیترمیلی25بالنیکبهماهیشده

محلولازلیترمیلی5شد.رساندهحجمبهبوتانل-1محلول
آنبهوشدهواردداردربخشکهايلولهبهفوق

TBA(معرفگردیدافزودهTBAمعرفازلیترمیلی5

درTBAازگرممیلی200شدنحلوسیلهبه
بدستشدنفیلترازپسبوتانل- 1حالللیترمیلی1000

درجه95دمايباآبحمامدرداردربهايلولهآید).می
درآنازپسوگرفتهقرارساعت2مدتبهگرادسانتی
Egan(شدندسردمحیطدماي et al., مقدارسپس.)1997
)As(مقطرآبشاهدمقابلدرنانومتر530در)As(جذب
شد.خواندهزیررابطهطبق

نرمال،سودمصرفیمیزانبراساسآزادچرباسیدهاي
Egan(شدمحاسبهاولئیکاسیددرصدحسببر et al.,

ارفرّنیتروژنبازهايکلمیزانگیرياندازهبراي).1997
اسیدتوسطارفرّنیتروژنبازهايوتهیهماهیعضلهعصاره

بازهايکلازمقیاسیمصرفیاسیدمقدارکهشدندتیتر
Jeon(بودشدهتقطیر et al., 2002.(

هانمونهباکتریاییبار
سدیمکلرید%9/0محلوللیترمیلی90درنمونهگرم10

تهیهبرايمحلولاینازگردید.هموژناستریلشرایطدر
کشتمحیطریختنباسپسشد.استفادهمتوالیهايرقت
دادهکشتنظرمورديهاباکترياستریل،يهاپلیتبرآگار

کلشد.آغازباکتریاییيهاکلنیشمارشادامهدرشدند.
درجه37دمايدرروز2مدتبهشدهتهیهيهاپلیت

مبنايبرهاکلنیشمارششد.دادهقرارگرادسانتی
log10cfu/gگردیدبیان)Saki et al., 2017.(
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حسیآنالیز
وHowgarteروشطبقهانمونهحسیارزیابی

وسیلهبهبردارينمونهزمانیدورههردر)1992(همکاران
بامطابقحسیيهاشاخصنظرازدیدهآموزشفردنفر16

بوورنگبافت،شامل)EC(اروپاانجمنبنديدرجهطرح
ECبنديدرجهطرحدرشدند.ارزیابیکیفیدرجهچهاردر

و)B(خوبکیفیت)،A(مناسبکیفیت)،E(عالیکیفیتبه
دادهاختصاص1و4،3،2نمراتترتیببه)C(بدکیفیت

درانسانیمصارفبرايقبولقابلحدعنوانبه3نمرهشد.
Howgarte(شدگرفتهنظر et al., 1992.(

آماريیللوتحتجزیه
ازآمدهدستبیکممقادیروتحلیلتجزیهمنظوربه

آماريافزارنرمازحسیومیکروبیشیمیایی،هايآزمایش
SPSSبودننرمالکنترلازپسگردید.استفاده19نسخه

آزمونازاسمیرنوف،-کولموگرافآزمونازاستفادهباهاداده
ازوهادادهوتحلیلتجزیهبرايزمان،درپالتدراسپیلت
مقایسهبراي%5آماريسطحدردانکندامنهچندآزمون

يهادادهآنالیزبرايشد.استفادهمعیارانحرافوهامیانگین

ومنوالیسکروسکالناپارامترييهاآزمونازحسی
شد.استفادهیوویتنی

نتایج
نگهداريطیمختلفتیمارهايدرپراکسیدمقادیرتغییرات

یخچالدر
هردرواالناکیمیلیبرحسبپراکسیدمقادیرنتایج
مشاهدهکههمانطورشود.میمشاهده1جدولدرکیلوگرم

وافزایشیروند8تاصفرروزاززمانگذشتباشودمی
نزولیروندپراکسیدمیزاندرنگهداريزمانافزایشبابعد
ازیکهردرمختلفتیمارهايمقایسهنظرازداد.نشانرا

بیندرنگهداري،صفرروزدرنگهداري،يهازمان
مشاهده)P≤05/0(يدارمعنیاختالفمختلفتیمارهاي

تیمارهاسایربا5تیماربیننگهداري،4روزدرنشد.
بیندر12و8زماندودروشددیدهيدارمعنیاختالف

اماشدمشاهده)P≥05/0(دارمعنیاختالفتیمارهاتمام
)P≤05/0(يدارمعنیتفاوت5و3تیماربین16زماندر

بهمربوطنتیجهبهترینتیمارهاتمامبیندرونشدمشاهده
بود.رزماريعصاره%3/0وریديتزریقتیمار

درمختلفتیمارهايدرکیلوگرمهردرواالناکیمیلیحسببر)PV(پراکسیدعددتغییرات–1جدول
گرادسانتیدرجه4±1دمايدرنگهداريطیکمانرنگینيآالقزلفیله

(روز)زمان
تیمار

0481216

1o03/0±78/0m02/0±52/1а11/0±37/5d10/0±36/4e05/0±11/4
2o01/0±78/0m01/0±53/1b10/0±00/5f10/0±00/4g10/0±80/3
3o01/0±81/0m01/0±46/1i02/0±50/2j07/0±25/2kl01/0±99/1
4o01/0±81/0m02/0±47/1c10/0±81/4g10/0±81/3h05/0±56/3
5o02/0±78/0n00/0±33/1j09/0±32/2k05/0±08/2l05/0±90/1

ورزماري)عصاره%1/0وریدي(تزریق4تیماررزماري)،عصاره%3/0عضالنی(تزریق3تیماررزماري)،عصاره%1/0عضالنی(تزریق2تیمار(شاهد)،1تیمار
تفاوتدهندهنشانجدولدرمتفاوتحروف)a-o. (اندشدهبیانمعیارانحراف±تکرارسهمیانگینصورتبههاداده.رزماري)عصاره%3/0وریدي(تزریق5تیمار
.باشدمیمختلفيهازماندرمختلفتیمارهايبیندارمعنی
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مختلفتیمارهايدراسیدتیوباربیوتیکمقادیرتغییرات
یخچالدرنگهداريطی

درآلدهیدمالونگرممیلیبرحسبTBAمقادیرنتایج
درنگهداريطیمختلفتیمارهايدرعضلهکیلوگرم
مشاهدهکهطورهمانشود.میمشاهده2جدولدریخچال

درآلدهیدمالونگرممیلیبرحسبTBAمقدارشودمی
افزایش،هازمانتمامدرتیمارهاتمامدرعضلهکیلوگرم

تیمارهايمقایسهنظرازداد.نشانرا)P≥05/0(يدارمعنی

صفرروزدرنگهداري،يهازمانازیکهردرمختلف
)P≤05/0(يدارمعنیاختالفتیمارهابیندرنگهداري

يدارمعنیتفاوتنگهداري8و4روزهايدرامانشددیده
درهمچنین.شدمشاهدهتیمارهاسایربا5و3تیماربین
يدارمعنیتفاوت4و2تیمارهايبین16و12روز

)05/0≥P(مقدارافزایشبیشتریننشد.دیدهTBAمربوط
5تیماربهمربوطTBAافزایشمیزانکمترینو1تیماربه

.باشدمی

فیلهدرمختلفتیمارهايدرعضلهکیلوگرمدرآلدهیدمالونگرممیلیبرحسب)TBA(اسیدتیوباربیوتیکمقدارتغییرات-2جدول
گرادسانتیدرجه4±1دمايدرنگهداريطیکمانرنگینيآالقزل

(روز)زمان
تیمار

0481216

1j01/0±34/0h01/0±91/0f02/0±92/1d15/0±66/2а08/0±73/4
2j01/0±37/0h01/0±91/0f02/0±91/1e10/0±52/2b10/0±11/4
3j01/0±36/0i01/0±56/0h00/0±01/1f07/0±02/2c09/0±81/2
4j01/0±37/0h01/0±92/0f04/0±91/1e17/0±52/2b08/0±03/4
5j00/0±37/0i02/0±52/0h00/0±98/0g02/0±57/1e15/0±45/2

ورزماري)عصاره%1/0وریدي(تزریق4تیماررزماري)،عصاره%3/0عضالنی(تزریق3تیماررزماري)،عصاره%1/0عضالنی(تزریق2تیمار(شاهد)،1تیمار
تفاوتدهندهنشانجدولدرمتفاوتحروف)a-j. (اندشدهبیانمعیارانحراف±تکرارسهمیانگینصورتبههاداده.رزماري)عصاره%3/0وریدي(تزریق5تیمار
.باشدمیمختلفيهازماندرمختلفتیمارهايبیندارمعنی

درنگهداريطیمختلفتیمارهايدرFFAمقادیرتغییرات
یخچال

دراسـید اولئیـک درصـد برحسبFFAمقادیرنتایج
یخچـال درنگهداريطیمختلفتیمارهايدرکلچربی

شودمیمشاهدهکههمانطورشود.میمشاهده3جدولدر
تیمارهـا تمـام درنگهـداري زمـان طولدرFFAمقدار

ــزایش ــیاف ــت.)P≥05/0(يدارمعن ــفرروزدرداش ص
يدارمعنـی تفـاوت مختلـف تیمارهـاي بیندرنگهداري

)05/0≥P(تیمارهايبیننگهداري4روزدرونشددیده
يدارمعنـی تفـاوت 5و3تیماربینهمچنینو 4و1،2
)05/0≥P(ــاهده ــدمش ــداري8روزدرونش ــیننگه ب

يدارمعنــیتفــاوتتیمارهــاســایربــا5و3تیمارهــاي
)05/0≤P(بینترتیببه16و12روزهايدر.دیده شد

ــاي ــا4و2،3و1تیماره ــایرب ــاس ــاوتتیماره تف
شد.دیده)P≥05/0(يدارمعنی
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درمختلفتیمارهايدرکلچربیدراسیداولئیکدرصدحسببر)FFA(مقدارتغییرات-3جدول
گرادسانتیدرجه4±1دمايدرنگهداريطیکمانرنگینيآالقزلفیله

(روز)زمان
0481216تیمار

1jk01/0±90/0i01/0±00/1g02/0±27/1d05/0±86/1а02/0±39/2
2jk01/0±90/0hi00/0±04/1g01/0±30/1d06/0±86/1b06/0±30/2
3jk01/0±89/0j00/0±94/0i01/0±00/1g04/0±31/1c02/0±12/2
4jk01/0±88/0hi01/0±03/1g01/0±29/1e07/0±67/1c01/0±16/2
5jk01/0±89/0jk00/0±91/0j00/0±94/0h05/0±06/1f01/0±59/1

ورزماري)عصاره%1/0وریدي(تزریق4تیماررزماري)،عصاره%3/0عضالنی(تزریق3تیماررزماري)،عصاره%1/0عضالنی(تزریق2تیمار(شاهد)،1تیمار
تفاوتدهندهنشانجدولدرمتفاوتحروف)a-j(.اندشدهبیانمعیارانحراف±تکرارسهمیانگینصورتبههاداده.رزماري)عصاره%3/0وریدي(تزریق5تیمار
.باشدمیمختلفيهازماندرمختلفتیمارهايبیندارمعنی

طیمختلفتیمارهايدرTVB-Nمقادیرتغییرات
یخچالدرنگهداري
گرم100درگرممیلیبرحسبTVB-Nمقادیرنتایج

جدولدریخچالدرنگهداريطیمختلفتیمارهايعضله
تمامدرشودمیمشاهدهکههمانطورشود.میمشاهده4

ازیافت،افزایشTVB-Nمیزاننگهداريطولدرتیمارها
يهازمانازیکهردرمختلفتیمارهايمقایسهنظر

تفاوتتیمارهابیندرنگهداريصفرروزدرنگهداري،

8و4روزهايدرونشددیده)P≤05/0(يدارمعنی
تفاوتتیمارهاسایربا5و3تیمارهايبیننگهداري

12روزدریننهمچ.شدمشاهده)P≥05/0(يدارمعنی
)P≥05/0(يدارمعنیتفاوت4و2تیمارهايبیننگهداري

تمامبیننگهداري16روزدروشددیدهتیمارهاسایربا
گردید.مشاهده)P≥05/0(يدارمعنیاختالفتیمارها

تفاوتTVB-Nمیزاندر3و2تیمارهايباکه نحويبه
گردید.مشاهده)P≥05/0(يدارمعنی

درمختلفتیمارهايعضلهگرم100درگرممیلیبرحسب)TVB-N(مقدارتغییرات-4جدول
گرادسانتیدرجه4±1دمايدرنگهداريطیکمانرنگینيآالقزلفیله

(روز)زمان
0481216تیمار

1m00/0±02/11k02/0±16/12j03/0±54/13f56/0±71/30а29/0±21/42
2m00/0±02/11k01/0±15/12j01/0±55/13g13/0±26/29b21/0±32/41
3m02/0±02/11l01/0±47/11k01/0±02/12h36/0±58/22d23/0±17/38
4m01/0±03/11k01/0±16/12j01/0±56/13g19/0±11/29c11/0±30/40
5m02/0±04/11l02/0±42/11k03/0±98/11i12/0±33/18e24/0±45/35

ورزماري)عصاره%1/0وریدي(تزریق4تیماررزماري)،عصاره%3/0عضالنی(تزریق3تیماررزماري)،عصاره%1/0عضالنی(تزریق2تیمار(شاهد)،1تیمار
تفاوتدهندهنشانجدولدرمتفاوتحروف)a-m. (اندشدهبیانمعیارانحراف±تکرارسهمیانگینصورتبههاداده.رزماري)عصاره%3/0وریدي(تزریق5تیمار
.باشدمیمختلفيهازماندرمختلفتیمارهايبیندارمعنی
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درcfuلگاریتمبرحسبکلباکتریاییبارمیزاننتایج
دربرحسبنگهداريطیمختلفتیمارهايبافت،گرم

مشاهدهکههمانطور.شودمیمشاهده5جدولدریخچال
تیمارهاوهازمانهمهدرکلباکتریاییبارمیزانشودمی

مقایسهنظرازداشت.)P≥05/0(يدارمعنیافزایش
روزدرنگهداري،هايزمانازیکهردرمختلفتیمارهاي

دیده)P≤05/0(يدارمعنیتفاوتتیمارهاتمامبیندرصفر
تیمارهاسایربا1تیمارتنهانگهداري4روزدرونشد

8روزدرهمچنین،داشت)P≥05/0(يدارمعنیاختالف
)P≤05/0(يدارمعنیاختالف4و2تیماربیننگهداري
تمامبیننگهداري16و12روزهايدرنشد.مشاهده
گردید.مشاهده)P≥05/0(يدارمعنیتفاوتتیمارها

درمختلفتیمارهايدربافتگرمدرcfuلگاریتمبرحسب)TVC(مقدارتغییرات-5جدول
گرادسانتیدرجه4±1دمايدرنگهداريطیکمانرنگینيآالقزلفیله

(روز)زمان
0481216تیمار

1n01/0±68/0l02/0±12/1g02/0±92/3d02/0±72/5а03/0±53/7
2n02/0±68/0m01/0±05/1h02/0±55/3e03/0±36/5b07/0±13/7
3n02/0±68/0m04/0±00/1k01/0±18/1i04/0±92/1ef07/0±35/5
4n03/0±68/0m01/0±05/1h04/0±54/3f04/0±29/5c01/0±98/6
5n01/0±68/0m04/0±99/0m04/0±06/1j01/0±68/1g06/0±97/3

ورزماري)عصاره%1/0وریدي(تزریق4تیماررزماري)،عصاره%3/0عضالنی(تزریق3تیماررزماري)،عصاره%1/0عضالنی(تزریق2تیمار(شاهد)،1تیمار
تفاوتدهندهنشانجدولدرمتفاوتحروف)a-n(اند.شدهبیانمعیارانحراف±تکرارسهمیانگینصورتبههاداده.رزماري)عصاره%3/0وریدي(تزریق5تیمار
.باشدمیمختلفيهازماندرمختلفتیمارهايبیندارمعنی

یخچالدرنگهداريطیمختلفتیمارهايحسیارزیابی
نگهداريطیمختلفتیمارهايحسیارزیابینتایج

حسـی ارزیابی.شودمیمشاهده6جدولدریخچالدر
يآالقـزل فیلهرنگوبوبافت،مشخصهسهباهانمونه

بدسـت نتـایج طبـق کلـی طوربهانجام شد.کمانرنگین
قابلیـت نگهـداري 4روزتـا مشخصـات همـه درآمده

ــتفاده ــهدراس ــاهم ــدهتیماره ــددی ــا،ش 8روزدرام
ســایروداشــتندرامصــرفقابلیــت5و3تیمارهــاي

يدارمعنـی تفـاوت وبودندخوبکیفیتدارايتیمارها
)05/0≤P(افـزایش بـا ونـد دادنشانتیمارهاسایربا

وکردهفتاُهاشاخصتیمارهاتمامیدرنگهداريزمان
دادند.دستازرامصرفقابلیت

بحث
دهنده درجه اکسیداسیون نشانTBAو PVدو شاخص 

در این مطالعه باشند.چربی طی نگهداري در غذاها می
اسید در همه تیمار افزایش هاي پراکسید و تیوباربیوتیکشاخص

و PV). در روز صفر نگهداري میزان 2و 1یافت (جدول 
TBA 8و در روز میزان کمتري داشتدر همه تیمارها

مشاهده شدتمام تیمارها در PVبیشترین میزان براي شاخص 
و پس از آن میزان پراکسید روند کاهشی را نشان داد که این امر 

هاي ثانویه اکسیداسیون و تولید دلیل واکنشممکن است به
اسیداستالدهید، پروپیونالدهید و مانندکربونیلی هايترکیب

اسیدکاپروئیک، اسید مانندار ن و اسیدهاي چرب فرّواست
,.(ار باشدپروپیونیک و گازهاي فرّ 2013et alEskandari.(
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درمختلفتیمارهايحسیآنالیزامتیازاتتغییر-6جدول
گرادسانتیدرجه4±1دمايدرنگهداريطیکمانرنگینيآالقزلفیله

(روز)زمان
0481216تیمار

بافت
1a00/0±4ab45/0±62/3c34/0±75/2de44/0±25/1e00/0±1
2a00/0±4ab45/0±62/3c34/0±75/2de44/0±25/1e00/0±1
3a00/0±4ab47/0±66/3ab50/0±62/3c51/0±62/2e00/0±1
4a00/0±4ab45/0±62/3c34/0±75/2de44/0±25/1e00/0±1
5a00/0±4ab47/0±66/3ab50/0±62/3c51/0±62/2e00/0±1

رنگ
1a00/0±4a00/0±4bc34/0±75/2d35/0±56/1e00/0±1
2a00/0±4a00/0±4bc34/0±75/2d35/0±56/1e00/0±1
3a00/0±4a00/0±4ab51/0±50/3bc51/0±50/2e00/0±1
4a00/0±4a00/0±4bc34/0±75/2d35/0±56/1e00/0±1
5a00/0±4a00/0±4ab51/0±50/3bc51/0±50/2e00/0±1
بو
1a00/0±4a00/0±4c44/0±33/2e00/0±1e00/0±1
2a00/0±4a00/0±4c42/0±15/2e00/0±1e00/0±1
3a00/0±4a00/0±4b51/0±41/3c44/0±26/2e00/0±1
4a00/0±4a00/0±4c39/0±16/2e00/0±1e00/0±1
5a00/0±4a00/0±4b40/0±25/3c47/0±36/2e00/0±1

ورزماري)عصاره%1/0وریدي(تزریق4تیماررزماري)،عصاره%3/0عضالنی(تزریق3تیماررزماري)،عصاره%1/0عضالنی(تزریق2تیمار(شاهد)،1تیمار
تفاوتدهندهنشانجدولدرمتفاوتحروف)a-e. (اندشدهبیانمعیارانحراف±تکرارسهمیانگینصورتبههاداده.رزماري)عصاره%3/0وریدي(تزریق5تیمار
.باشدمیمختلفيهازماندرمختلفتیمارهايبیندارمعنی

تزریقبهمربوطکهبوده5تیماردرPVمیزانکمترین
عضالنیتزریقحاويکه3تیمارباالبته،باشدمیوریدي
دارمعنیتفاوتعلت،نداشتيدارمعنیتفاوتبودعصاره

)05/0≤P(راعصاره%1/0تیمارهايوشاهدگروهبا
مقادیردررزماريعصارهضداکسیدانیخاصیتبهتوانمی

بهتحقیقاتازبسیاريدرکهدادنسبتعصارهاینباالتر
Tironi(استرسیدهاثبات et al., Uçak؛2010 et al.,

اکسیداسیوناولیههايفرآوردهکسیدهااهیدروپر).2011

طعمدرنقشیوناپایدارندهایی ترکیبکههستندهاچربی
شکستن،ازپسهیدروپراکسیدهاندارند.ماهینامطلوب

ها،هیدروکربنها،الکلها،کتونآلدهیدها،مانندموادي
Zolfaghari(کنندمیایجادراهاالکتونوهافوراناسترها،

et al., گیرياندازهبرايگستردهطوربهکهآزمایشی).2011
شاخص،شودمیگرفتهبکارچربیاکسایشفسادمقدار
TBA.میزانمعموالًاستmgMDA/kg2-1حدعنوانبه
توجهبامیزاناینکهشودمیگرفتهنظردرTBAقبولقابل
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،5تیماربجزتیمارهاهمهبراي12روزدر،2جدولبه
عصارهبردنبکارباماندگاريزمانافزایشدهندهنشان

.باشدمی%3/0غلظتدروریديتزریقطریقازرزماري
فاقدکه1تیماردراسیدتیوباربیوتیکمیزانبیشترین

رزماريعصارهتیماردرمیزانکمترینوبوداکسیدانضد
بهتوانمیرانتیجهاینکهشدمشاهدهوریديتزریق3/0%

بهاحتماالًهمچنینورزماريعصارهضداکسیدانیخاصیت
طیرزماريفنلیهايترکیبحاويعصارهبهترانتشار
وHernadezمطالعهدرداد.نسبتوریديتزریقروش

سیمماهیجیرهدررزماريعصارهازکه)2014(همکاران
خواصبهکهمطالعاتسایروبودندکردهاستفادهطالیی

Tironi(سیممانندماهیانیدرکیفیتبهبودبررزماري et

al., Uçak(ماکرل)،2010 et al., Gao(پومپانوو)2011

et al., شد.ییدأتعصارهاینمثبتاثراتپرداختند،)2014
گیرياندازهبرايشاخصیآزادچرباسیدهايمیزان

دروماهیمرگازپسآنافزایشکهباشدمیچربیفساد
هیدرولیتیکفساددهندهنشانماندگاري،زمانمدتطول

آزادچرباسیدهايقبولقابلمیزانحداکثراست.چربی
%25/1حیوانی،منشأباخوراکیهايچربیوهاروغندر

Eskandari(باشدمیاسیداولئیکبراساسکللیپید et al.,

نگهداريطیمختلفتیمارهايFFAمقادیرنتایج).2013
درFFAمقدارکهدهدمینشان3جدولدریخچالدر

يدارمعنیافزایشتیمارهاتمامدرنگهداريزمانطول
)05/0≤P(.میزانافزایشیروندالبته داشتFFAتیماردر
نتیجهاینطبقبود.بیشترتیمارهاسایربهنسبت2و1
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Abstract
This research was performed to investigate the effect of rosemary (Rosmarinus officinalis L.)

water extract on shelf life of rainbow trout fillet in the refrigerator (4±1ºC) based on total
microbial load, chemical evaluation and sensory characteristics. For this reason, the fish were
divided into three groups including fish with intravenous injection of rosemary extract at the
rate of 0.1% and 0.3% (treatment 2 and 3), intramuscular injection of rosemary extract at the
rate of 0.1% and 0.3% (treatments 4 and 5) and non-injected (treatment 1). Fish were caught and
filleted 62 hours after injection, then kept for 16 days at refrigerator. During this period,
peroxide value (PV), thiobarbituric acid (TBA), free fatty acids (FFA), total volatile nitrogen
base (TVB-N) and total bacterial load (TVC) indices were measured every 4 days and also
sensory evaluation was performed. According to the results, treatments 3 and 5 showed
significant differences (P<0.05) in PV, TBA, FFA, TVB-N and TVC indices in comparison
with other treatments. Also there was a significant difference (P<0.05) between treatments 5
and 3 in TVC, TBA, FFA and TVB-N indices, showing a better performance of intravenous
injection of rosemary extract (0.3%) compared to intramuscular injection of 0.3%. In addition,
the rosemary extract improved sensory properties.

Keywords: Antioxidative properties, antibacterial properties, herbal extract, fish shelf life.


