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اســتفاده از عصــارة جلبــک قهــوهای سارگاســوم (Sargassum

 )angustifoliumبهمنزلة آنتیاکسیدان در نگهداری گوشت چرخشدة
ماهــی کیلــکای معمولــی ( )cultiventris Clupeonellaدر یخچال

آریا باباخانی لشکان؛ گروه فراوری محصوالت شیالتی ،دانشکدة علوم دريايي ،دانشگاه تربيت مدرس ،نور ،ایران
*
مسعود رضائی ؛ گروه فراوری محصوالت شیالتی ،دانشکدة علوم دريايي ،دانشگاه تربيت مدرس ،نور ،ایران

کرامت ا ...رضایی؛ گروه علوم و مهندسی صنايع غذايي ،دانشکدة بیوسیستم ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
سیدجعفر سیفآبادی؛ گروه بیولوژی دریا ،دانشکدة علوم دريايي ،دانشگاه تربيت مدرس ،نور ،ایران

چكيــده
تحقیق حاضر به منظور بررســی امکان اســتفاده از عصارههای جلبکی ،بهمنزلة آنتیاکســیدانهای طبیعی ،در گوشت چرخشدة
ماهی کیلکای معمولی انجام شــد .گوشت چرخشده شــامل تیمارهايی با دو غلظت  300 ppmو  600 ppmاز عصارههای آبی
استخراجشده با مایکروویو و یک تیمار حاوی  0/5درصد اسید اسکوربیک و یک تیمار شاهد بدون استفاده از هیچ افزودنی بود.
نمونهها به مدت  8روز در دمای یخچال ( 4درجة سلسیوس) نگهداری شدند و نمونهبرداری در روزهای صفر 6 ،4 ،2 ،و  8انجام
شد .نتایج میزان پراکسید ،1اسیدهای چرب آزاد ،2تیوباربیتوریک اسید 3و ترکیب اسیدهای چرب نمونهها نشان داد که نمونههای
حاوی عصارة جلبکی و غلظت  300 ppmبه فســاد اکسیداســیونی کمتری نسبت به سایر تیمارها دچار شدند ( .)P<0.05نتایج
نشان داد که این جلبک گونة مناسبی برای استفاده بهمنزلة نگهدارندة طبیعی است.

واژگان كليدي :استخراج ،آنتیاکسیدانهای طبیعی ،اکسیداسیون چربی ،جلبکهای دریایی ،ماهی کیلکا.

* نویسنده مسئول

تلفن09111252159 :

E. mail: rezai_ma@modares.ac.ir
)1. Peroxide Value (PV
)2. Free fatty acids (FFA
)3. Thiobarbituric acid (TBA
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 .1مقدمه

استفاده از عصارة جلبک قهوهای سارگاسوم ( )Sargassum angustifoliumبه...

ماهیان حاوی مقادیر باالیی از اسیدهای چرب امگا 3
مثل ایکوزاپنتاانوئیک اسید و دوکوزاهگزاانوئیک اسيد
هستند .مصرف این اسیدهای چرب در توسعه و رشد
مغز کودک و جلوگیری از بیماریهای قلبی و برخی از
سرطانها مؤثر است (Shahidi and Miraliakbari,
 .)2004; Shahidi and Miraliakbari, 2005از
طرفی ،وجود چربیهای غیر اشباع زیاد ،میوگلوبینها
و آنزیمهای گوشت ماهی سبب تشدید اکسیداسیون
میشود ( .)Hultin, 1994افزودن آنتیاکسیدانها
در مراحل فراوری را میتوان استراتژی موفقی برای
جلوگیری از فساد در فیله و ماهیان چرخشده به شمار
آورد (Kellehr et al., 1994; Richards et al.,
 ،)1998اما استفاده از آنتیاکسیدانهای سنتزی دارای
محدودیتهایی بهداشتی است که محققان را بر آن
داشته است تا به دنبال آنتیاکسیدانهای طبیعی برای
جانشينی با آنتیاکسیدانهای سنتزی باشند (2008 ,
Shahidi؛  .)Gordon, 1996دربارة آنتياکسیدانهای
طبيعي که از رزماري (،)Kahkonen et al., 1999
مريم گلي ( ،)Lu and Yeap Foo, 2001عصارة
چاي سبز (;Khokhar and Magnusdottir, 2002
 ،)Wansundara and Shahidi, 1998انگور (Pazos
 ،)et al., 2005شنبلیله (Hettirachchy et al.,
 )1996و برخی دیگر از منابع گیاهی استخراج شدهاند
و دربارة کاربردهاي آنها در سیستمهای غذايي مطالعات
زيادي انجام شده است .عالوه بر آن ،به جلبکهای
دريايي نيز بهمنزلة آنتياکسيدانها توجه شده است.
تحقيقات نشان داده است که ماکروجلبکهای دريايي
منبع غني آنتياکسیدانهای مختلف مثل پليفنولاند
که میتوانند نقش مهمي در پيشگيري از اکسيداسيون
داشته باشند .فنولها گروه مهمي از ترکيبات طبيعي با
خواص آنتياکسيداني و ديگر خواص بيولوژيکياند
( .)Onofrejova et al., 2010خاصيت آنتياکسیدانهای
چند کاربردی پليفنولها به حلقههای فنولي ،که
الکترونها را جذب میکنند ،و ازبينبردن پروکسي،

آنيون سوپر اکسيد و رادیکالهای هيدروکسيل مربوط
است .با توجه به خواص چند کاربردی گزارششده
از عصارة جلبکهای دريايي ،بهرهبرداري از آن بهمنزلة
يک منبع طبيعي آنتياکسيداني در سیستمهای غذايي
کمپلکس مثل گوشت ماهي بسيار حائز اهميت است
(.)Wang et al., 2009

یکی از روشهای بررسی قدرت و مکانیسم تأثيرات
آنتیاکسیدانها كاربرد آنها در سیستمهای مدل غذایی
است .سیستمهای مدل برای استفاده در تحقیقات
پرواکسیدان و آنتیاکسیدانها بر اساس واقعیبودن و
در عین حال ،سادهبودن آنها انتخاب میشوند .در این
سیستمها سوبسترای اکسیداسیون ،ماتریکس دربرگیرنده
و شرایط نگهداری میبایست تا حد امکان به سیستم
واقعی شبیه باشد .با این حال سیستم میبایست ساده
هم باشد تا بتوان دربارة مکانیسمهای تأثيرات پرو و
آنتیاکسیدانها بحث کرد .در تحقیقات دربارة غذاهای
دریایی نمونههایی از مدلها مانند روغن ماهی،
امولسیون ،سیستمهای میسلی (مانند اسید لینولئیک)،
ساختارهای دو الیة ایزولهشده (میکروزومهای ماهی،
لیپوزومهای فسفولیپیدی دریایی) و گوشت چرخشدة
ماهی (شستهشده یا شستهنشده) استفاده ميشوند
(.)Larsson et al., 2007

ماهی کیلکای معمولی دریای خزر از گونههای مهم
دریای خزر محسوب میشود که دارای ارزشهای
تغذیهای و اکولوژیکی باالیی است (.)Mamedov, 2006
متأسفانه به دالیل مختلف از پتانسیل این ماهی به نحو
مطلوب استفاده نشده و بیشترین کاربرد آن بهمنزلة مادة
اولیه کارخانههای تولید خوراک دام و طیور است .یکی از
مشکالت اصلی این ماهی فساد اکسیداسیونی بسیار سریع
آن است ،که بررسی دالیل این امر و راهکارهای کاهش آن
میتواند در حل این معضل مؤثر باشد .هدف از این تحقیق
استفاده از عصارههای جلبک سارگاسوم استخراجشده با
مایکروویو به منظور تعیین کارامدی آنها ،برای پیشگیری
از اکسیداسیون چربی در گوشت چرخکردة ماهی کیلکای
معمولی دریای خزر بهمنزلة مدل ،است.
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 .2مواد و روش کار
 .1.2عصارهگیری

نمونههای جلبک از منطقة ساحلی شهرستان بوشهر در
آذر سال  1389جمعآوري شدند .شستوشوي نمونهها
نخست ،با آب دريا سپس ،با آب شيرين صورت
پذیرفت و گلوالي و اپيفيتهاي متصل به آنها نیز
زدوده شدند .سپس ،نمونهها در سایه و در دماي -14
 16درجة سلسیوس به مدت  10روز خشک شدند.
نمونههای خشکشده با خردکن (مولینکس،AR10 ،
ساخت فرانسه) به صورت پودر درآورده شدند .سپس،
 5گرم از پودر در ظرف مرتبط با استخراج ریخته
شد .با توجه به نسبت حالل به جلبک ( 20به  ،)1به
نمونهها  100میلیلیتر آب افزوده شد .استخراج با روش
مایکروویو ( )Golmakani and Rezaei, 2008انجام
شد .ظرف حاوی نمونهها از باال به یک مبرد آبی متصل
شد تا بخارهای متصاعدشده از عصاره پس از میعان در
اثر برخورد با دیوارة خنک مبرد ،مجددا ً به داخل ظرف
اصلی بازگردد .مدت زمان استخراج  30دقیقه بود .پس
از اتمام زمان استخراج ،عصارهها با کاغذ صافی (واتمن
 )4فیلتر و تا هنگام آزمایشها (حداکثر  24ساعت) در
ظروف شیشهای تیره و در دمای  4درجة سلسیوس قرار
داده شدند.
 .2.2آمادهسازی نمونه

ماهی کیلکای معمولی صیدشده از بندر بابلسر با
جعبههای یونولیت حاوی یخ (با نسبت یخ به ماهی
 3به  )1به دانشکدة منابع طبیعی و علوم دریایی
مدرس (شهرستان نور ،استان مازندران) انتقال یافت.
پس از شستوشو و سر و دمزنی ،شکم نمونهها
خالی شد و به همراه پوست و استخوان با دستگاه
چرخگوشت (مدل سایا ،ساخت ایران) ،چرخ شدند.
نمونههای چرخشده در ظرفهای جدا ریخته شدند
و عصارههای جلبکی با غلظتهای 300 ppm
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و  600 ppmبه آنها افزوده و مجددا ً هموژن شد.
یک تیمار شاهد بدون افزودنی و یک تیمار شاهد
حاوی 0/5درصد اسید اسکوربیک برای آزمایش
در نظر گرفته شد .عصارهها و اسید اسکوربیک
در میزان معین آب مقطر (نسبت حجمی آب به
گوشت چرخشده 1 :به  )10حل شدند و در تیمار
فاقد افزودنی نیز به میزان مشابه سایر تیمارها به
نمونهها آب مقطر افزوده شد ( Maqsood et al.,
 .)2010سپس ،نمونهها در ظروف پلیاتیلنی دردار
قرار گرفتند و برای آنالیزهای اکسیداسیونی به
مدت  8روز در دمای یخچال ( 4درجة سلسیوس)
نگهداری شدند .آنالیزها در روزهای صفر6 ،4 ،2 ،
و  8انجام شد .در انجامدادن آزمایشهای شيميايي
براي اندازهگيري شاخص پراکسید (  ،)PVاسیدهای
چرب آزاد (  )FFAو تيوباربيتوريک اسيد (  )TBAاز
روش  Eganو همکاران (  )1997استفاده شد.
 .3.2شناسایی اسیدهای چرب

نخست ،روغن ماهي کيلکا با حالل کلروفرم و متانول
(نسبت  1به  )1استخراج شد ()Folch et al., 1951
سپس ،نمونهها استري 1شدند (Metcalfe et al.,
 )1961و در ویالهای  1میلیلیتری قرار گرفتند و تا
هنگام انجامدادن تعیین ترکیب اسیدهای چرب در دمای
 -80درجة سلسیوس نگهداری شدند .براي بررسي و
شناسايي اسيدهاي چرب موجود در نمونه از دستگاه
گاز كروماتوگرافی 2مدل  3800-Varian CPمجهز به
ستون كاپيالري از نوع (120 m× 0.25 mm SGE
 )BPX70و ردیاب یونیزاسیون شعلهای ( )FIDاستفاده
شد .دماي آشكارساز و محل تزريق به ترتيب بر روی
 230و  260درجة سلسیوس تنظيم شد .یک میکرولیتر
از نمونة استري با استفاده از سرنگ میکرولیتری به
دستگاه گاز كروماتوگراف تزريق شد .دماي اولية ستون
روي  160درجة سلسیوس تنظيم شد .بعد از مدت 10
دقيقه ،دماي ستون با میزان افزایش  2درجة سلسیوس
1. Sterification
2. Gas chromatography
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در دقيقه به دماي  180درجه رسانده شد .به مدت 85
دقيقه دما در اين درجه باقي ماند .در اين روش از گاز
هليم (با خلوص  99/99درصد) بهمنزلة گاز حامل ،از
گاز هيدروژن بهمنزلة سوخت و از ازت (با خلوص
 99/99درصد) بهمنزلة گاز كمكي و هواي خشك
استفاده شد .کل دورة بازداری پیکها  43دقیقه بود .با
مقایسة پیکهای استاندارد تزریقشده و پیکهای نمونه
به صورت خودکار ،با استفاده از نرمافزارStar Varian,
 )Chromatography Worksatation) ،نوع و میزان
هر اسيد چرب به صورت درصد سطح زير پيك هر
اسید چرب به كل اسیدهای چرب موجود در نمونه
بيان شد.

 .3تجزیه و تحلیل آماری

دادههاي آماری با استفاده از نرمافزار  SPSS 15تجزیه
و تحلیل شدند .برای بررسی نرمالبودن دادهها از آزمون
کولموگروف-اسمیرنوف و برای بررسی همگنی از
آزمون  Levenاستفاده شد .براي مقايسة کلی پارامترهای
اکسیداسیون چربی همچنین ،اسیدهای چرب از آزمون

تجزية واريانس یکطرفه ( )ANOVAو برای مقايسة
ميانگينها از آزمون دانكن (در سطح  5درصد) و برای
رسم نمودارها از نرمافزار  Excel 2007استفاده شد.

 .4نتایج و بحث

یکی از راههای مناسب و کارامد در بررسی روند
اکسیداسیون چربی در گوشت ماهی استفاده از
گوشت چرخشده ،به صورت شستهشده یا شستهنشده،
بهمنزلة مدل اکسیداسیون ،است .از مزایای استفاده از
گوشت چرخشدة شستهنشده به شستهشده ،حصول
نتایج واقعی اثر آنتیاکسیدانها و پروکسیدانها،
بهمنزلة عوامل خارجی مؤثر ،در گوشت ماهی است
( .)Larsson et al., 2007هیدرو پراکسیدها ترکیبات
واسطهایاند که به ترکیبات ثانویة اکسیداسیون تبدیل
ميشوند ( )Undeland et al., 1999یا با پروتئینها،
رنگدانهها و سایر ترکیبات گوشت ماهی واکنش
میدهند و سبب تولید بوی نامطبوع و ازبینرفتن رنگ
گوشت میشوند (  .)Li et al.,1998در این تحقیق،
میزان پراکسید گوشت چرخشدة ماهی کیلکا در روز

ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻴﻼت ،ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﺮان ،دوره  ،66ﺷﻤﺎره  ،1ﺑﻬﺎر  ،1392از ﺻﻔﺤﻪ  363ﺗﺎ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ﺷﻜﻞ  .1ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ )ﻣﻴﻠﻲ اﻛﻲواﻻن اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﭼﺮﺑﻲ( ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخﺷﺪة
چربی) )گوشت چرخشدة
کیلوگرم
ي بر
اکسیژن
واالن
(Clupeonellaاکی
 cultiventrisپراکسید (میلی
) .1میزان شاخص
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي شکل
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
(Sargassum angustifolium
ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم
ﺟﻠﺒﻚ
ﻋﺼﺎرهﻫﺎ
ﺣﺎوي
در ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي  300 ppmو  600 ppmو ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ و ﺷﺎﻫﺪ )ﻓﺎﻗﺪ اﻓﺰودﻧﻲ( )(n=3
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صفر حدود ( 0/66میلی اکیواالن اکسیژن بر کیلوگرم
چربی) بود (شکل .)1با افزایش روزهای نگهداری این
میزان روندی افزایشی داشت و بین تیمارهای مختلف
اختالفهایی در میزان پراکسید مشاهده شد .هر چند
در روزهای اولیة نگهداری این اختالف معنیدار نبود
( ،)0/05پس از روز چهارم نگهداری روند افزایشی
شدت بیشتری یافت و در روز ششم در بیشتر تیمارها
به باالترین حد خود رسید .میزان پراکسید در تیمار
شاهد اختالف معنیداری با سایر تیمارها داشت و
تیمار عصارة  300 ppmبه طور معنیداری از سایر
تیمارها کمتر بود ( .)0/05در ادامه ،تیمار شاهد در روز
ششم نگهداری دارای باالترین میزان پراکسید در بین
تیمارها بود و تیمارهای حاوی عصارههای 300 ppm
و 600 ppmدارای کمترین میزان پراکسید در بین سایر
تیمارها بودند .میزان پراکسید در تیمار  300 ppmاز
 600 ppmکمتر بود كه نشان میدهد با افزایش غلظت
عصاره در این تیمارها تأثيرات آنتیاکسیدانی کمتر شده
است .در مطالعهای که روی تأثیر عصارههای مختلف
مستخرج پوست سیبزمینی با غلظتهای متفاوت در
جلوگیری از فساد پروتئین و چربی گوشت چرخکردة
ماهی ماکرل انجام شد ،عصارة آبی پوست سیبزمینی
نیز در غلظتهای باالتر دارای خواص پروکسیدانی
بود ( .)Farvin et al., 2012در مطالعة Alghazeer
و همکاران ( )2008نیز از بین دو غلظت  200 ppmو
 500 ppmعصارة چای استفادهشده در نگهداری ماهی
ماکرل منجمد ،نمونههای حاوی عصارههای کمتر دارای
قدرت بیشتر جلوگیری از اکسیداسیون بودند .استفادة
بیش از حد از رزماری نیز باعث تولید رادیکالهای آزاد
آنتیاکسیدانی میشود که به شکل یک پروکسیدان عمل
میکند ( .)Halliwell and Chirico, 1993محققان
دیگر نیز غلظتهای باالی آنتیاکسیدانهای طبیعی
را دارای قدرت پروکسیدانی دانستند (and Etsuo,
.)2001; Sakardei and Howell, 2008 Honglian
در روز آخر نگهداری در تیمار شاهد کاهش در میزان
پراکسید مشاهده شد .این کاهش به علت تجزیة سریع
هیدرو پراکسیدها به ترکیبات ثانویة اکسیداسیون بود

5

که محققان دیگر نیز در برخی از مطالعات به آن اشاره
کرده بودند ( .)Undeland et al., 2001از سرعت
افزایش  PVاز روز ششم به بعد در اکثر تیمارها کاسته
شد .بر اساس گزارش  Warnerو همکاران ()1989
میزان پراکسید بین  5-3میلی اکیواالن اکسیژن بر
کیلوگرم چربی در روغنهای آفتابگردان ،سویا و کلزا
نشاندهندة اکسیداسیون کم 12-10 ،متوسط و 18-16
اکسیداسیون شدید است .میزان مجاز پراکسید ماهی
براي مصرف انسانی  5است ( .)Yanar, 2007در روز
ششم میزان پراکسید همة تیمارها از  5گذشت ،ولی
تیمار حاوی عصارة با غلظت  300 ppmحدود 5/1
بود و بقیة تیمارها افزایش بیشتری داشتند .در این روز
تیمار شاهد ( )12/63به باالترین حد در بین کل تیمارها
و در کل دوره رسید .پلیفنولها توانایی به دامانداختن
رادیکالهای آزاد را دارند ،خصوص ًا رادیکالهای
پروکسی که یکی از کلیدیترین واکنشدهندههای
زنجیرة میانیاند ،در نتیجه باعث خاتمهدادن چرخة
واکنشهای فساد اکسیداسیونی میشوند (Shahidi
 .)and Naczk, 2004ترکیبات فنولی میتوانند بهراحتی
یک اتم هیدروژن را به رادیکالهای پروکسیل چربی
انتقال دهند و رادیکالهای پایدار فنوکسیل و هیدرو
پرکسیدهای سیس و ترانس چربی را که کماثرترند
تولید کنند .همچنین ،مشخص شده است که ترکیبات
فنولی میتوانند رادیکالهای پروکسیل چربی را با انتقال
الکترون منفرد بیاثر کنند (.)Qu et al., 2002
ترکیب سه کربنة مالون دی آلدئید ( )MDAمهمترین
کربونیل تولیدشده از اتوکسیداسیون چربیهای با
زنجیرههای بلند چنداشباعی است (Tamura et al.,
 .)1991اندازهگیری میزان  TBAبر اساس واکنش
یک مولکول مالون دی آلدئید و دو مولکول TBA
است که باعث ایجاد رنگ صورتی ميشود و با روش
اسپکتروفتومتری سنجیده میشود (Giera et al.,
 .)2012در فراوری ماهیان پرچرب ،میزان ترکیبات
ثانویة اکسیداسیون تا هنگامیکه هیدرو پراکسیدها وجود
دارند رو به افزایش است .میزان  TBAدر روز صفر
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استفاده از عصارة جلبک قهوهای سارگاسوم ( )Sargassum angustifoliumبه...

ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻴﻼت ،ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﺮان ،دوره  ،66ﺷﻤﺎره  ،1ﺑﻬﺎر  ،1392از ﺻﻔﺤﻪ  363ﺗﺎ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎرة ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮهاي ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﺔ ...

داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﮔـﺰارش ﻛـﺮدهاﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻃـﻲ زﻣـﺎن
ﻣﺎﻫﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﻴـﺰان اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﺑﻠﻨـﺪزﻧﺠﻴﺮه ﺑـﻪ
ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻴﺰان  FFAاﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ و ارﺗﺒﺎط ﻣﺴـﺘﻘﻴﻤﻲ
ﻟﻴﭙﻮﻟﻴﺰ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ،اﻛﺴﻴﺪاﺳـﻴﻮن ﺣﺴـﺎساﻧـﺪ ) Aryee et al.,
ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ و اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان  FFAﺑﺮﻗـﺮار اﺳـﺖ
 .(2009وﺟﻮد  FFAدر روﻏﻦﻫﺎ و ﭼﺮﺑﻲﻫﺎ ﺳـﺒﺐ ﺑـﺮوز ﺑﻮﻫـﺎي
) .(Ozogul, 2005اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﺎ ﻳـﻚ ﺷـﻴﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ در
ﻧـﺎﻣﻄﺒﻮع و ﺗﻐﻴﻴـﺮات در ﺑﺎﻓـﺖﻫـﺎ ﻣـﻲﺷـﻮد ) Barthet et al.,
روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ
 .(2008ﻣﻴــﺰان  FFAدر روز ﺻــﻔﺮ 1/316 ،ﺑــﺮ ﺣﺴــﺐ اﺳــﻴﺪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ .ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ داراي اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب آزاد ﺑـﺎﻻ در
اوﻟﺌﻴﻚ ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ  .(3در روز دوم ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب آزاد
ﺷﺪة
ﭼﺮخ
ﮔﻮﺷﺖ
(
ﭼﺮﺑﻲ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
ﺑﺮ
اﻛﺴﻴﮋن
واﻻن
اﻛﻲ
ﻣﻴﻠﻲ
اﻛﺴﻴﺪ
درﺮ
ﻓـﺰاﻳﺶ ﭘ
ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﻴﺰان
ﺷﻜﻞ .1
حاوی
)cultiventris
(Clupeonella
معمولی
کیلکای
ماهی
شدة
گوشتو )چرخ
میزانا TBA
تغییرات
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮد ،وﻟﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخﺷﺪة ﺣﺎوي
ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ
داﺷـﺖ
ﻣﻌﻨﻲداري
شکلﺑﻪ.2ﻃﻮر
در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ
cultiventris
)
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
ﻛﻴﻠﻜﺎي
(
Sargassum
angustifolium
)
ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم
ﺟﻠﺒﻚ
ي
ﻫﺎ
ﻋﺼﺎره
ﺣﺎوي
(
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تیمارهای
و
600
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و
300
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های
ت
غلظ
در
)Sargassum
(angustifolium
سارگاسوم
جلبک
های
ه
عصار
ﻣﻴﺰان در
ﻋﺼﺎرة  300 ppmﺑـﺎ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان  FFAدر ﺑـﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ
ﻣﺎﻫﻲﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخﺷـﺪة ﺣـﺎوي  600ppmﻋﺼـﺎره ﮔـﺰارش
ﺷﺎﻫﺪ )ﻓﺎﻗﺪ اﻓﺰودﻧﻲ( )(n=3
و
اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ
اﺳﻴﺪ
ﺣﺎوي
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
 600و
ppm
روﻧـﺪ 300و
ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎppm
ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي
ﺷﺪ .در اداﻣـﻪ ،در
()3=n
اسکوربیک و شاهد (فاقد
اسید
حاوی
ﻣﻴـﺰان FFA
افزودنی).(0/05
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ )
در
اﻓﺰاﻳﺸـﻲ
ﻫﻤـﺔ

ﺷﻜﻞ  .3ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب آزاد در ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخﺷﺪة ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ )(Clupeonella cultiventris

شکل  .3تغییرات اسیدهای چرب آزاد در گوشت چرخشدة ماهی کیلکای معمولی ()cultiventris Clupeonella
ﺣﺎوي ﻋﺼﺎرهﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ) (Sargassum angustifoliumدر ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي  300 ppmو 600 ppm

حاوی عصارههای جلبک سارگاسوم ( )Sargassum angustifoliumدر غلظتهای  300 ppmو 600 ppm
و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ و ﺷﺎﻫﺪ )ﻓﺎﻗﺪ اﻓﺰودﻧﻲ( )(n=3

افزودنی) ()3=n
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲو) شاهد (فاقد
اسکوربیک
ﻣﺎﻫﻲاسید
ﺷﺪةحاوی
تیمارهای
ﺷﻜﻞ  .2ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان  TBAدر و
 (Clupeonellaﺣﺎوي ﻋﺼﺎرهﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم
cultiventris
ﻛﻴﻠﻜﺎي
ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ
) (Sargassum angustifoliumدر ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي  300 ppmو  600 ppmو ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ و ﺷﺎﻫﺪ )ﻓﺎﻗﺪ اﻓﺰودﻧﻲ( )(n=3

ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﭼﺮخﺷﺪة ﻣﺎﻫﻲ
ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪهﻫﺎي
اﺳﺘﺨﺮاجﺷﺪه از ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم در ﺟﺪول  1آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي

ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي )21/07 ،(EPA+DHA
درﺻﺪ ،ﻳﻜﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﻐﺬﻳﻪاي
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد .از ﻃﺮﻓﻲ اﻳﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ
اﺳﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺣﺴﺎسﺗﺮﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻴﺰان آﻧﻬﺎ ﻃﻲ

نشریه شیالت ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،66شماره  ،1بهار  ،1392از صفحه  1تا 13

 0/044میلیگرم مالون دی آلدئید بود (شکل  )2و پس
از گذشت دو روز به  0/062در تیمار شاهد رسید .در
روز دوم کمترین میزان تیوباربیتوریک در عصارة ppm
 300مشاهده شد .در روز چهارم نیز بیشترین میزان
تیوباربیتوریک اسید در تیمار شاهد و کمترین میزان
در تیمار  300 ppmمشاهده شد .در روزهای ششم و
هشتم نیز بیشترین میزان تیوباربیتوریک در بین تیمارها
در تیمار شاهد مشاهده شد ( .)0.05<Pمیزان مجاز این
شاخص برای ماهی  2میلیگرم مالون دی آلدئید است
( ،)Connell, 1990که نمونة شاهد در روز ششم و بقیة
تیمارها در روز هشتم از این حد مجاز گذشتند .همان
طور که در بخش اکسیداسیون اولیه ذکر شد ،میزان بیش
از حد ترکیبات فنولی میتواند تأثيرات پروکسیدانی
داشته باشد (and Etsuo, 2001; Sakardei and
 .)Howell, 2008 Honglianاز طرف دیگر ،استفادة
بیش از حد از ترکیبات فنولی ،بهمنزلة نگهدارنده،
حتی در سلولهای انسانی تأثيرات نامطلوبی میگذارد
( .)Chen et al., 2002; John and Razat, 2005به
همین علت ،انتخاب غلظت مناسب عصارههای حاوی
ترکیبات فنولی به منظور حفظ سالمتی نیز الزم است.

ماهیها به علت داشتن میزان اسیدهای بلندزنجیره
به لیپولیز همچنین ،اکسیداسیون حساساند (Aryee et
 .)al., 2009وجود  FFAدر روغنها و چربیها سبب
بروز بوهای نامطبوع و تغییرات در بافتها میشود
( .)Barthet et al., 2008میزان  FFAدر روز صفر،
 1/316بر حسب اسید اولئیک بود (شکل  .)3در روز
دوم میزان اسیدهای چرب آزاد در تیمار شاهد به طور
معنیداری افزایش داشت و کمترین میزان در گوشت
چرخشدة حاوی  600 ppmعصاره گزارش شد .در
ادامه ،همة تیمارها روند افزایشی در میزان  FFAداشتند.
محققان دیگر نیز گزارش کردهاند که طی زمان نگهداری
میزان  FFAافزایش پیدا میکند و ارتباط مستقیمی بین
کاهش تازگی ماهی و افزایش میزان  FFAبرقرار است
( .)Ozogul, 2005این روند تا حدودی با یک شیب
برابر در روزهای مختلف ادامه یافت و بیشترین تغییرات
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در تیمار شاهد مشاهده شد .تیمار شاهد دارای اسیدهای
چرب آزاد باال در مقایسه با سایر تیمارها بود ،ولی تیمار
گوشت چرخشدة حاوی عصارة  300 ppmبا کمترین
میزان  FFAدر بین تیمارها شناخته شد (.)0/05
نتایج آنالیز و شناسایی اسیدهای چرب چرخشدة ماهی
کیلکای معمولی تحت تیمارهای مختلف نگهدارندههای
استخراجشده از جلبک سارگاسوم در جدول  1آورده
شده است.

کیفیت و میزان اسیدهای چرب ماهی با شاخصهای
مختلفی بررسی ميشود .یکی از مهمترین شاخصهای
کیفی اسیدهای چرب ماهی ،میزان ایکوزاپنتاانوئیک
اسید ( )EPAو دوکوزاهگزاانوئیک ( )DHAاسید است.
اهمیت این شاخص به خواص دارویی و سالمتیبخش
آنها مرتبط است ( .)Sidhu, 2003کیلکای معمولی با
داشتن میزان باالي ( 21/07 ،)EPA+DHAدرصد ،یکی
از ماهیان مناسب از نظر این فاکتور تغذیهای محسوب
میشود .از طرفی این اسیدهای چرب نسبت به سایر
اسیدها به اکسیداسیون حساسترند و معموالً میزان
آنها طی فرایندهای مختلف نگهداری و فراوریهای
گوناگون کاهش پیدا میکند (;Candela et al., 1998
.)Sant' ana et al., 2000; Tarely et al., 2004
طی دورة نگهداری در یخچال ،بیشترین کاهش در
میزان این اسیدهای چرب در گوشت چرخشدة شاهد
و کمترین کاهش در کیلکای چرخشدة حاوی عصارة
 300 ppmمشاهده شد و پس از آن ،کیلکای چرخشدة
حاوی عصارة  600 ppmاز وضعیت بهتری نسبت به
سایر تیمارها برخوردار بود.

نسبت  n-3/n-6بهمنزلة يك شاخص زيستدارويي
(بيومديکال) استفاده ميشود (.)2007 ,.Yanar et al
اسيدهاي چرب مهم گروه  n-3شامل اسيد لينولنيك
( ،)C18:3اسيد ايكوزاپنتاانوئيك ( )C20:5و اسيد
دوكوزاهگزاانوئيك ( )C22:6و اسيدهاي چرب مهم
گروه  n-6نيز شامل اسيد لينولئيك ( )C18:2و اسيد
آراشيدونيك ( )C20:4هستند (Belitz and Grosch,
 .)1999ميزان  n-3/n-6از  1:1تا  5:1در غذاهاي
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ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻴﻼت ،ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﺮان ،دوره  ،66ﺷﻤﺎره  ،1ﺑﻬﺎر  ،1392از ﺻﻔﺤﻪ  363ﺗﺎ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

جدول  .1اسیدهای چرب گوشت چرخشدة ماهی کیلکای معمولی ()cultiventris Clupeonella
)Sargassum
(angustifolium
سارگاسوم
جلبک
عصار
حاوی
نگهداری
در روز صفر
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ )cultiventris
ﻛﻴﻠﻜﺎي
هایﻣﺎﻫﻲ
ﭼﺮخهﺷﺪة
ﮔﻮﺷﺖ
ﭼﺮب
ﺟﺪولو8.1اﺳﻴﺪﻫﺎي
(Clupeonella

(Sargassum
angustifolium
ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم )
تیمارهایﺟﻠﺒﻚ
ﺣﺎوي وﻋﺼﺎرهﻫﺎي
ppmﺻﻔﺮ و
در غلظتهایدر روز
افزودنی) ()3=n
شاهد (فاقد
اسکوربیک و
حاوی اسید
ﻧﮕﻬﺪاري600
 8300و ppm
در ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي  300 ppmو  600 ppmو ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ و ﺷﺎﻫﺪ )ﻓﺎﻗﺪ اﻓﺰودﻧﻲ( )(n=3

اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب

Formatted Table

روز ﺻﻔﺮ

اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ روز 8

ﺷﺎﻫﺪ روز 8

ﻋﺼﺎرة روز 8
600ppm

300 ppm

0

0/01

0/01

0/01

0/01

20/06

21/00

20/23

21/27

21/48

اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻮﻟﺌﻴﻚ )(C16:1

5/63

8/25

8/87

7/26

7/24

اﺳﻴﺪ ﻫﭙﺘﺎدﻛﺎﻧﻮﺋﻴﻚ )(C17:0

0/91

1/42

1/61

1/36

1/35

اﺳﻴﺪ ﻫﭙﺘﺎدﻛﻨﻮﺋﻴﻚ )(C17:1

اﺳﻴﺪ ﭘﻨﺘﺎدﻛﺎﻧﻮﺋﻴﻚ )(C15:0
اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻚ )(C16:0

0/13

0/23

0/11

0/21

0/17

اﺳﻴﺪ اوﻟﺌﻴﻚ )(C18:1n9

28/53

33/12

33/72

32/50

32/23

اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ )(C18:2n6

3/24

4/12

5/95

3/81

3/77

اﺳﻴﺪ ﮔﺎﻣﺎﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ )(C18:3n6

2/05

1/99

2/39

2/10

2/19

اﺳﻴﺪ اﻳﻜﻮزﻧﻮﻳﻚ )(C20:1

0/18

0

0

0/21

0/23

اﺳﻴﺪ آﻟﻔﺎﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ )(C18:3n3

2/14

2/59

2/59

2/55

2/54

اﺳﻴﺪ اﻳﻜﻮزادياﻧﻮﺋﻴﻚ )(C20:2

0/36

0/25

0/23

0/27

0/28

اﺳﻴﺪ ﺑﻬﻨﻴﻚ )(C22:0

0/07

0/06

0/04

0/07

0/06

اﺳﻴﺪ اﻳﻜﻮزاﺗﺮياﻧﻮﺋﻴﻚ )(C20:3n6

0/43

0/54

0/45

0/50

0/51

دي ﻫﻮﻣﻮﮔﺎﻣﺎﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ )(C20:3n3

0/31

0/09

0/05

0/13

0/17

اﺳﻴﺪ آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ )(C20:4n6

0/16

0/07

0/06

0/12

0/12

اﺳﻴﺪ اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎاﻧﻮﺋﻴﻚ )(C20:5n3

5/74

5/85

5/35

5/67

5/74

اﺳﻴﺪ ﺗﺘﺮاﻛﻮزﻧﻮﺋﻴﻚ )(C24:1

0/64

0/26

0/19

0/31

0/28

اﺳﻴﺪ دوﻛﻮزاﻫﮕﺰااﻧﻮﺋﻴﻚ )(C22:6n3

15/33

12/16

10/56

12/97

13/40

اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎعﺷﺪه )(SFA

21/04

22/48

21/89

22/71

22/90

اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺗﻚ ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع )(MUFA

35/12

41/87

42/89

40/49

40/15

اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع )(PUFA

29/39a

27/41 ab

27/39 ab

27/85 ab

28/44 ab

اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب n3

23/52 a

20/70 bc

18/55 e

21/ 32 bc

21/85 ab

اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب n6

5/88

6/72

8/83

6/54

6/59

ﻧﺴﺒﺖ n3/n6

4/02 a

3/08 bc

2/16 d

3/27 b

3/33 b

EPA+DHA

21/07 a

18/01 bc

15/92e

18/64 bc

19/14 b

 ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺮ اﺳﺎس درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ).(n=3 -ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ ﻻﺗﻴﻦ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪة اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﺳﺖ .ﻣﻌﻨﻲداري در ﺳﻄﺢ  5درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.

انسان نشاندهندة جيرة سالم براي غذاي انسان است
( .)Zuraini et al., 2006بررسی میزان این نسبت نشان
داد که تیمار شاهد کمترین میزان  n-3/n-6را دارا بود
و گوشت چرخشدة حاوی عصارة  300 ppmدارای
باالترین میزان بود .در این فاکتور نیز مانند میزان EPA
و  DHAبیشترین تغییرات در تیمار شاهد بود.

کیلکای چرخشدة حاوی عصارة  300 ppmدارای
باالترین میزان اسیدهای چرب چند غیراشباعی پس
از دورة نگهداری بود .میزان اسیدهای چرب اشباع
پس از گذشت  8روز در همة تیمارها افزایش داشت
( .)P<0.05میزان اسیدهای چرب تک غیراشباعی نیز در
همة تیمارها نسبت به روز صفر افزایش نشان داد و میزان

نشریه شیالت ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،66شماره  ،1بهار  ،1392از صفحه  1تا 13

آن در تیمار شاهد از همة تیمارها بیشتر بود .مشاهدة
تغییر در ترکیب اسیدهای چرب نشاندهندة نوعی
تبدیل اسیدهای چرب بلندزنجیرة غیراشباع به اسیدهای
چرب کوتاهزنجیرهتر است .داشتن میزان باالی ترکیبات
 PUFAدر جلبکها را میتوان یکی از دالیل عملکرد
خوب این گونهها در پیشگیری از اکسیداسیون دانست
( ،)Kindleysides et al., 2012زیرا این موجودات در
شرایط زیستی میبایست ترکیبات نگهدارندهای را نیز
برای جلوگیری از اکسیداسیون ترکیبات  PUFAداشته
باشند.

 .5نتیجهگیری

بر اساس نتایج این تحقیق ،آنتیاکسیدانهای طبیعی
حاصل از جلبک سارگاسوم توانایی ممانعت از
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اکسیداسیون چربی ماهی کیلکا را دارند و در این پژوهش
تیمارهای محتوی عصارههای حاصل از مایکروویو با
غلظت  300 ppmشرایط بهتری از سایر تیمارها از خود
نشان دادند .از آنجايي که در تیمار  600 ppmتأثيرات
آنتیاکسیدانی کمتری نسبت به تیمار  300 ppmمشاهده
شد ،این تفاوت در میزان پیشگیری را شاید بتوان به
غلظت ترکیبات فنولی مرتبط دانست.

تقدير و تشکر

نویسندگان بر خود الزم میدانند تا از زحمات آقایان
اسماعیلی و طالبپور در هماهنگی برای تهیة ماهی از
بندر صیادی بابلسر و از آقایان محمد خضری و مهدی
عبدالهی به منظور همکاری در عملیات آزمایشگاهی
تشکر و قدردانی كنند.

...) بهSargassum angustifolium( استفاده از عصارة جلبک قهوهای سارگاسوم
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