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 چکیده 
ققان ی مورد توجه محدر زمان نگهدار ی طبیعیهااکسیدانو استفاده از آنتی استفیله ماهی با داشتن اسیدهای چرب چند غیر اشباع مستعد فساد 

طوی  یلکپور معموو لهیف تیفیو ک یربر ماندگا یکپور معمول اندرونهشده از  دیتول یآبکافت نیپروتئ ریثأت یبررس قیتحق نیهدف ا. قرار گرفته است

جوه در 55درصد،  دما  1ت آلکاالز )غلظ میبا آنز یمنظور، در ابتدا اندرونه کپور معمول نیا ی. برااستگراد( سانتی درجه 4±1) خچالیدر نگهداری 

( زیدرولیوه قهیدق 180)حاصل از  یآبکافت نیپروتئ 50ICآبکافت شد و مقدار  قهیدق 180و  120، 60، 30مختلف  های( در زمان 8pHو  گرادیسانت

شود. سوپ   نییتع ترلییلیبر م کروگرمیم C 6/78±0/13  نیتامیو 50ICبدست آمد و  ترلییلیبر م گرمیلیم DPPH 01/34±0/1 کالیدر مهار راد

 C نیتامیبا پوشش و ،یآبکافت نیشش پروتئبا پو لهیشامل ف شیآزما یمارهایت ،یکپور معمول لهیف یبر ماندگار یآبکافت نیپروتئ ریتأث یجهت بررس

 یمواه هوایلوهیف( در PTCو  TVC) یکروبیم هایفراسنجه( و TVB-Nو  pH TBA) ییایمیش هایفراسنجهو شاهد )بدون پوشش( آماده شدند و 

، TBA ،یدوره نگهدار فتند. در طولقرار گر یابیمورد ارز 20و  16، 12، 8، 4صفر،  یدر روزها گرادیسانت درجه 4±1 یشده در دما یکپور نگهدار

TVB-N، TVC  وPTC و  یآبکوافت نیپوروتئ مواریاز ت شوتریب دارییشاهد به طور معنو مارتی در هافراسنجه نیا زانیداشتند، اما م یشیافزا یروند

 TVB-N)بوه جوز   یمورد بررس هایهفراسنج ینشان داد که در تمام C نیتامیو و یآبکافت نیپروتئ سهی(. در مجموع، مقاP<05/0) بود C نیتامیو

زموان  افوزایش یبورا ندااکسییآنت کیبه عنوان  تواندیبود و م C نیتامیمشابه با و 50ICدر  یآبکافت نی(، عملکرد پروتئینگهدار یروزها یدر برخ

 گردد. شنهادیپ خچالیدر  یماه یماندگار

 یکپور معمول، یماندگار زمان، یکروبیم هایفراسنجه، C نیتامیو، یآبکافت نیپروتئ: کلیدی گانواژ
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Abstract  
Fish Fillets are perishable due to their poly unsaturated fatty acids and the use of natural antioxidants during 

storage is of interest to researchers. The aim of this study was to investigate the effect of hydrolyzed protein 

produced from the viscera of common carp on the shelf life and quality of carp fillets at refrigerator (4±1°C). 

For this purpose, the common carp viscera were hydrolyzed with alkalase enzyme (concentration 1%, 

temperature 55 ° C and pH 8) during different times of 30, 60, 120 and 180 minutes and IC50 of hydrolyzed 

protein (after 180 minutes of hydrolysis) in the DPPH inhibition was obtained 1.34 ± 0.01 mg/ml and the 

IC50 of vitamin C was determined to be 13.78±0.6 μg/ml. Then, to investigate the effect of hydrolyzed 

protein on the shelf life of fillets, experimental treatments including fillets with hydrolyzed protein coating, 

fillets with vitamin C coating and control (without coating) were prepared, and then, chemical parameters 

(pH, TBA and TVB-N) and microbial (TVC and PTC) parameters were measured in carp fillets kept at 4±1 

°C on days 0, 4, 8, 12, 16 and 20. During the storage period, TBA, TVB-N, TVC and PTC had an increasing 

trend in all treatments, but the level of these indices in the control treatment was significantly higher than 

those treated by hydrolyzed protein and vitamin C (p<0.05). Overall, comparison of hydrolyzed protein and 

vitamin C showed that in all studied indices (except TVB-N on some days of storage), the function of 

hydrolyzed protein in IC50 was similar to vitamin C and can be suggested as an antioxidant to increase 

shelflife of fish fillet at refrigerator. 
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 مقدمه  .1
بواال،  نیداشتن پروتئ لیبه دل یآبز کیبه عنوان  یماه

برخوردار است.  یوانیح نیپروتئ نیدر تأم ایژهیو گاهیاز جا

در  انیوآبز دیو صو دیتول زانیکه کل م دهدیآمارها نشان م

 1/80 پورورییتن است کوه سوهم آبز ونیلیم 6/172 ایدن

در سال  نیهمچن(. FAO, 2018) را در بر داردتن  ونیلیم

 رانیودر ا آبویگورم هواییمواه دیوکل تول زانی، م1397

 یکپوور معموول یاسوت و مواه براورد شودهتن  187399

(Cyprinus carpio حدود )هوایدرصد از گونه 30تا  25 

را به خود اختصوا   رانیا آبیگرم یدر استخرها یپرورش

در  یسرانه مصرف مواه .(Mesbah et al., 2017) دهدیم

 گزارش شده است 1397در سال  لوگرمیک 1/12 زین رانیا

(Statistical Year Book of the Fisheries 

Organization, 2014-2019.) اموروزه  نکوهیبا توجه بوه ا

 یبووه سوومت مصوورف موواه شیگوورا یکنندگان موواهمصوورف

 خچوالیدر  یمواه یو توازه دارنود، حفوا مانودگار شدهلهیف

 نیاست. همچنو تیهمحائز ا اریبس گراد(سانتی درجه 1±4)

 دیووموجووت تول پوورورییآبوز داتیوواز تول میحجووم عظوو نیوا

درصود  30از  شیکوه بو ایبوه گونوه شودیم یکالن عاتیضا

 عاتضوای بوه عنووان هوادر کارخانه در زمان فیله کردن یماه

 نیحذف او  (Ishak and Sarbon, 2018) شودیمحسوب م

دارد. این  به همراه یطیمح ستیو ز یمال هاینهیهز عاتیضا

 فل  و هاضایعات عمدتاً شامل سر، اندرونه، پوست، استخوان

از آن را بوه خووود  ییدرصود بواال یمواه اندرونوه و باشودموی

 تیریمود. (Ovissipour et al., 2010) دهودیاختصوا  م

از مشوکالت  یریجلووگ یمهوم بورا اریاصل بس کی عاتیضا

 یفوو از طر سوت هواآن خوتنیاز دورر یناش یطیمح ستیز

منبو   کیشان  استفاده از  عات،یضا حیصح تیریبا مد گرید

. (Reyhanipoul et al., 2018) شوودیارزشمند حاصول مو

 نیپوروتئدارای  یماه عاتیکه ضا نیبا توجه به ا ،نیبنابرا

را با اسوتفاده از روش آبکافوت  هانیپروتئ نیا توانی، ماند

 یسوتیز یکرد که عملکردها لیتبد یکوچک یدهایبه پپت

. (Sarmadi and Ismail, 2010) دهنودینشان مو یمتنوع

بوووده و  دینواسوویآم 20تووا  2 یعموودتا دارا دهایووپپت نیووا

 دهنووود ینشوووان م یمتنووووع یسوووتیز هوووایتیوووفعال

(Yeganeh et al., 2021)هوانیپروتئ یموی. آبکافوت آنز 

روش  نیعنوان کارآمدتر انواع مختلف پروتئازها به لهیبوس

بودون از  ،یبا ارزش افزوده باال از ماه یهانیپروتئ افتیباز

 شووناخته شووده اسووت  شووان،ییدسووت دادن ارزش غذا

(Ahn et al., 2012)یمووورد اسووتفاده بوورا هووایمی. آنووز 

 نیپاپوائ میمثل آنز یاهیاز مناب  مختلف گ یمیآبکافت آنز

(Yasemi et al., 2013) نیپسوویماننوود تر یجووانور ایوو 

(Bakhshan et al., 2014 )نیو پپس (Khafaeizadeh et 

al., 2016)  مانند آلکواالز،  ییایبا منشا باکتر یکروبیم ایو

و  (Ovissipour et al., 2010) میووپروتووامک ، فالورزا

 نیبو نیوکوه از ا نودا (Javadian et al., 2015) پروموود

و  یکیتیکاتوال تیوتنووع فعال لیوبه دل یکروبیم هایمیآنز

 یخاصو هواییبواال برتور یو دموا pHدر  شتریب یداریپا

. (Hosseini et al., 2012) دارند گرید هایمینسبت به آنز

فعوال  ریوبوه شوکل غ یموادر نیپوروتئ یدر توال دهایپپت

 یدهایوبه صوورت پپت شوندیآبکافت م یوقت یهستند، ول

 یو تووال یو با توجه به وزن مولکول ندآییدر م فعالستیز

ود را نشووان خووا  خوو یعملکوورد تیووفعال ،یدینواسوویآم

. خوووا  (Udengwe and Aluko, 2012) دهنوودیم

 تیوووشوووامل فعال یآبکوووافت هوووایینپوووروتئ یعملکووورد

کواهش کلسوترول، عملکورد ضود  ییتوانوا ،یداناکسییآنت

 ،یمنویا تیومحور  فعال ،یضد انعقاد تیفشار خون، فعال

  اسووت یضوود سوورطان تیو خاصوو یمحوور  ماکروفووا 

(Ishak and Sarbon, 2018.) 

 یدهایاز اسو ییدارا بودن درصد باال لیبه دل یاهم بافت

. است یونیداسیبه شدت مستعد فساد اکس اشباع ریچرب غ

 هوواییاز نگرانوو یکوی دها،یووپیل ونیداسوویاز اکس یریجلووگ

 اسوت تیوحوائز اهم اریبووده و بسو ییغذا  یعمده در صنا

(Dey and Dora, 2014) .منجور بوه  دهایپیل ونیداسیاکس

چرب  یدهاینامطبوع، از دست دادن اس هحیطعم و را جادیا

 یمحلووول در چربوو هوواینیتوواموی و هووارنگدانووه راشووباع،یغ

. به جز از دسوت (Jahed Khaniky et al., 2015) شودیم

 یچربو ونیداسویمحصووالت اکس ،ییمواد غوذا تیفیدادن ک

انسوان مرور هسوتند و مصورف  یسوالمت یطور بالقوه برابه
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سووت منجوور بووه سوورطان، ممکوون ا ییغووذا وادموو نیوومکوورر ا

از  یکویشود. کاهش دما  مریو آلزا یو عروق یقلب هاییماریب

مودت  شیو افزا یدارنگه برای هاروش نیترجیو را نتریساده

 یکی. (Sathevel et al., 2008) است ییمواد غذا یماندگار

. اسووت هوواداناکسوویآنتووی از اسووتفاده هووااز روش گوورید

را بوه  ویداتیاکس تیکه آس هستند یمواد هاداناکسییتآن

و بوه دو دسوته  کنندیاز آن ممانعت م ایانداخته و  ریتاخ

  شوووووندیموووو میتقسوووو یموووویآنز ریووووو غ یموووویآنز

(Khalili and Ebrahimzadeh, 2015) تواننوودیو موو 

از . (Gajanan et al., 2016) باشوند یمصنوع ایو  یعیطب

، E نیتوامی، وC نیتوامیمانند و یعیطب هایداناکسییآنت

 نیکاروتن، مالتون ک،یاور دیاس ک،یپوئیل دیاس ون،یگلوتات

 یدروکسویه لیمانند بوت یمصنوع هایداناکسییو... و آنت

 لیوووبوت یتولووووئن، تووور یدروکسووویه لیوووبوت زول،یوووآن

  تووووان نوووام بوووردیگووواالت م لیوووو پروپ نونیدروکیوووه

(Girgih et al., 2013).  امروزه مطالعات نشان داده اسوت

 یعوویطب هوایداناکسووییبووا آنتو ییاز غوذاهاکووه  یرادافو

 هوایداناکسوییکه آنت ینسبت به افراد کنندیاستفاده م

 ،یاسوت، بوه لحواال سوالمت مصنوعی نوع از هاآن یمصرف

کوه  نیوهستند. با توجه بوه ا تریمنیا ییغذا میر  یدارا

داشوته و  یداناکسییآنت تیآبکافت شده فعال هاینیپروتئ

 ویداتیاز فسواد اکسو یریجلوگ یبرا یخوب لیسپتان یدارا

موواد  نگهداریو  فراوری طول در هااز آن توانیهستند، م

مطالعوات  (.Gajanan et al., 2016)  استفاده کورد ییغذا

محدودی در ارتبوا  بوا اسوتفاده از پوروتئین آبکوافتی در 

تووان نگهداری ماهی انجام شده است که از آن جمله موی

های ویژگی در بررسیDora (2014 )و   Dey یبه مطالعه

 و گووویمآبکوووافتی ضوووایعات  نیروتئاکسووویدانی پوووآنتوووی

(Penaeus monodon  وPenaeus indicusروی مواهی ) 

نگهوداری شوده در  (Micropogonias undulatus) کراکر

اثور  یبررسو در (2013و همکواران ) Hu مطالعوه ،یخچال

 یاهحاصول از پوسوت مو یآبکافت نیپروتئ یداناکسییآنت

 ی( روHypophthalmichthys molitrix) توفوووووا یف

 (،Cyprinus carpioی )کپووور معمووول یموواه یمانوودگار

اثوورات در بررسووی  (2015و همکوواران ) Nikoo پووژوهش

  التووووین  سوووورمایی و محافظووووت یدانیاکسوووویآنتوووو

 Amur sturgeonموواهی پوسووت از  شوودهآبکووافتی تهیه

(Acipenser schrenckii ) شسوته شوده گوشوت چور در

-در زموان انجمواد Lateolabrax japonicasماهی  نشده

در  (2017همکواران )و  Pezeshk یمطالعوه و گشوایییخ

 آبکوافتی اندرونوه مواهی تون زردبالوه نیپروتئاستفاده از 

(Lateolabrax japonicas ) نگهدارنووده  کیووبووه عنوووان

شوده چور گوشوت زمان مانودگاری  شیافزا یبرا یعیطب

در  (Hypophthalmichthys molitrix) یاکپور نقرهماهی 
 گوراد(درجوه سوانتی 4زمان نگهداری در یخچال )دموای 

 زموان شیمطالعه افوزا نیرو هدف از ا نیاز ا اشاره نمود. 

هنگام نگهداری ( C. carpio) یکپور معمول لهیف یماندگار

 نیپوروتئ یداناکسوییآنتو یژگویبا استفاده از و خچالی در

 .استاز اندرونه خود گونه  شدههیته یآبکافت

 

 هامواد و روش .2

 شیآزما یمارهاتی و هانمونه یآماده ساز .2.1
دو  یکپووور معمووول یموواه ش،یاول آزمووا یمرحلووه در

 692/0±057/0وزن  نیانگیقطعه با  م 10ساله، به تعداد 

 یمزرعوه پرورشو کیواز ، 1398در مهرماه سال  لوگرمیک

 هووایشوود و در جعبووه دیصوو دونکناریووواقوو  در شووهر فر

( بوه یوزنو/یوزن 3: 1)بوا نسوبت  خیوبه هموراه  یتیونولی

. جهت دمنتقل ش قیمحل انجام تحق شگاهیسرعت به آزما

بوا آب سورد  یو موکوو،، مواه هوایبرطرف کردن آلودگ

اندرونوه  هیوو تخل یزنشستشو داده شده و سپ  سر و دم

 درجوه -20) زریوصورت گرفت. اندرونه خارج شوده در فر

شد. آبکافت اندرونه با  دارینگه شی( تا روز آزماگرادیسانت

-ینتدرجوه سوا 55 یدمادرصد،  1آلکاالز با غلظت  میآنز

 180و  120، 60، 30مختلوف  هایدر زمان pH 8و  گراد

هوای بررسوی عملکورد پروتئینانجام شد و پو  از  قهیدق

نمونوه  50IC زانیوم ،DPPH آبکافتی در مهار رادیکال آزاد

بور  گورمیلیم 34/1±01/0 ،دقیقه آبکافت 180اصل از ح

 کیوبوا  سوهیجهوت مقا . همچنینبه دست آمد ترلییلیم

در مهار رادیکوال آزاد  C نیتامیو 50IC ج،یرا داناکسییآنت
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به دست  ترلییلیبر م کروگرمیم 78/13±6/0و  نییتعنیز 

مرحلووه دوم  یکووه بوورا (Ahmadi et al., 2020) آموود

 ستفاده قرار گرفت.مورد ا شیآزما

 یکپور معمول یقطعه ماه 8 ش،یمرحله دوم آزما یبرا

 و هیواز بازار ته لوگرمکی 766/0 ± 034/0وزن میانگین با 

( بوه 3: 1 خیوبوه  یدر حداقل زمان ممکن )با نسبت مواه

 خچووالیمنتقوول شووده و پوو  از شستشووو، در  شووگاهیآزما

 ماهی مر  زمان. ی شدندنگهدار یجهت رف  جمود نعش

در یخچوال ساعت  12از  دو بع دیساعت طول کش 4کپور 

و  دیبوه اتموام رسو یجمود نعش گراد(سانتی درجه 1±4)

با پوسوت  لهیبه صورت ف هایسپ  اندورنه خارج شد. ماه

آمواده  لیوذ تیبه ترت مارهایشدند و ت میتقس یگرم 100

 شدند:

 قوهیدق 15به مدت  هالهیاول، )نمونه شاهد( ف ماریت -

 .شدند ور( غوطهیحجم /ی)وزن 1:1مقطر با نسبت در آب 

 یآبکوافت نیبوا پوروتئ بوا پوسوت هوالهیدوم، ف ماریت -

بوا  بوا پوسوت هالهیمنظور ف نیا یپوشش داده شدند و برا

 ی( در محلوول آب مقطور حواویحجم /ی)وزن 1:1نسبت 

به  تر،لییلیبر م گرمیلیم 34/1با غلظت  یآبکافت نیپروتئ

گوراد( درجه سانتی 17±1)اتاق  یر دماد قهیدق 15مدت 

 .شدند ورغوطه

 تیوترک کیوبوه عنووان  C نیتوامیسووم، از و ماریت -

 1:1بوا نسوبت  هالهیاستفاده شد و ف یتجار داناکسییآنت

بوا  C نیتوامیو ی( در محلول آب مقطر حاویحجم/ی)وزن

 15بوه مودت  تر،لییلیبر م کروگرممی 78/13±6/0غلظت 

 ورغوطوهگوراد( درجه سانتی 17±1)اق ات یدر دما قهیدق

 .شدند

رفتوه گغربال قرار  یاز محلول خارج و رو هالهیادامه، ف در

 وقورار گرفتوه  یلناتییپل هایتا خشک شوند، سپ  در بسته

 گراد(سووانتی درجووه 4±1) خچووالیروز در  20بووه موودت 

، 8، 4صوفر،  هوایمربوطه )در زموان یاهشیآزماو  ینگهدار

 .(Qiu et al., 2014) شد روز( انجام 20و  16، 12

مرحلووه شووامل  نیووانجووام شووده در ا هووایآزمووون

و  دیاسوو کیووتوریوباربیت ،pH) ییایمیشوو هایفراسوونجه

 فراسونجهو  ارگوانولپتیکی ارزیوابیفرار(،  یترو نین یبازها

( و TVC) یکروبویمجمووع بوار م زانیم نیی)تعی کروبیم

 .بود( TPCسرمادوست ) هاییتعداد باکتر

 pH یرگیاندازه .2.2
در  یگرم از نمونه مواه 5، ابتدا pHمنظور سنجش  به

-IKA T25) زریآب مقطر با دستگاه همو نوا تریلیلیم 45

Digital Ultra-Turrax در دور )rpm 3000  30و به مدت 

متوور  pH یلهیوسووبه pH. سووپ  دیووهمووو ن گرد هیووثان

ون )بوا پو  از کالیبراسوی( England, pH 512) تالیجید

د شووو یریگانووودازه( 7و  pH 4محلوووول اسوووتاندارد بوووا 

(Abdollahi et al., 2014.) 

 دیاسدد کیددتوریوباربیت زانیددم یرگیدداندددازه .2.3

(TBA) 
انجوام شود.  سونجیبوه روش رنو  TBA یرگیاندازه

 بالن کیبه  ماهی شدهاز نمونه چر  گرمیلیم 200مقدار 

جم بوتانل به ح -1 و سپ  با افتیانتقال  یترلییلیم 25

 خشوک هایمخلو  به لوله نیاز ا ترلییلمی 5. شدرسانده 

 TBAاز معوورف  توریلیلویم 5دربودار وارد شوده و بووه آن 

 گورمیلویم 200بوا حول شودن  TBAافزوده شد )معرف 

وتانوول پوو  از ب -1حووالل  توورلییلوویم 100معوورف در 

 حموام در داردرب هوای(. لولوهدآییبه دست م لترشدنیف

ساعت  2به مدت  گرادیسانت یدرجه 95 دمای با گرم آب

سورد شودند.  طیمحو یقرار گرفتوه و پو  از آن در دموا

مقابل شواهد  درنانومتر  532( در Asسپ  مقدار جذب )

مالون  گرمیلی)م TBA( خوانده شد. مقدار Abآب مقطر )

 ریو( بور اسوا، رابطوه زیبافت ماه لوگرمیدر ک دآلدئیید

 :(Kirk, 1991) محاسبه شد

 TBA=  50/200×قدار جذب نمونه(م -)مقدار جذب شاهد

 فدرار یتروژندین یبازهدا زانیم یرگیاندازه .2.4

(TVB-N) 
 2هموراه بوا  یگرم از نمونه گوشت چر  شده ماه 10

آب مقطر داخل بوالن  ترلییلیم 300و  میزیمن دیگرم اکس
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 ریوسپ  بالن به دستگاه وصل شوده و از ز خته،یکلدال ر

 ریارلون موا کیدستگاه  انتهای در. شدبه آن حرارت داده 

 کیبور دیمحلول اس ترلییلیم 25 یحاو یترلییلیم 250

گورم  1/0رد ) لیودرصد به همراه چند قطره معورف مت 2

اتووانول بووه حجووم رسووانده  توورلییلوویم 100در  ردلیوومت

قرموز  یدیاسو طیدر محو ردلمتی. شد( قرار داده شودیم

توا  رتقطیو عمول. شودزردرنو   یبواز طیرن  و در محو

از زموان جوشوش موواد درون بوالن، بوا  قهیدق 45گذشت 

اداموه  ریارلن ما در  یما ترلییلیم 100جم  شدن حدود 

شودن توسوط  ییایبه محض قل کیبور دی. محلول اسافتی

 ونیتراسیزرد رن  شد. عمل ت رشدهیازته فرار تقط یبازها

اداموه  یی( توا جواAنرموال ) 1/0 سوولفوریک دیتوسط اس

به  TVB-Nکه محلول دوباره قرمز رن  شود. مقدار  افتی

بوا توجوه بوه  یگرم گوشت ماه 100در  گرمیلیصورت م

 (Kirk, 1991) به دست آمد ریرابطه ز

    :1رابطه 

 یکروبیم هایآزمون .2.5

کپدور  یمداه لدهیف هداییکل بداکتر شمارش .2.5.1

 یمعمول

از  توورلییلوویم 45بووا  یم از نمونووه گوشووت موواهگوور 5

مخلو  و همگون شود و متعاقوت  یولو یزیمحلول سرم ف

 از هور رقوت ترلییلیم 1شد.  هیته ازیمورد ن هایآن، رقت

(  PCA5کانت آگار ) تیپل طیدر مح هایکشت باکتر یبرا

بوار  ییشناسا یداده شده برا تکش هایقرار گرفت. نمونه

دت به م گرادیسانت یدرجه 37نکوباتور در ا ییایکل باکتر

 ون،یمودت انکوباسو یساعت قرار گرفتند و پ  از طو 48

ها گرفته شود و آن تملگاری سپ . شدند شمارش هاپرگنه

 دیوگوزارش گرد log CFU/g صوورت به هاشمارش یتمام

(Song et al., 2012). 

 سرمادوست هاییباکتر شمارش .2.5.2

و در زیوور هووود آزمایشووگاهی شوورایط اسووتریل  تحووت

گورم از فیلوه  5حاوی نمونه بواز شوده و مقودار  هایبسته

جداشوده  ینمونوه. شدتوسط پن  و قیچی استریل جدا 

 و گرفوت قورار مخصو  استریل پالستیکی هایدر کیسه

 جهوت اسوتریل، مقطور آب لیتورمیلوی 45 افزودن از پ 

 اسوووتومیکرو  هدسوووتگا بوووه محتویوووات شووودن هموووو ن

(400 Science-Inter به مدت )دیودقیقوه منتقول گرد 1 .

شد  متوالی سازینمونه همو ن شده به روش معمول رقیق

ی محیط کشت آگار مغوذی و بوه حاو هایو بر روی پلیت

 شومارش جهوت.  شودروش کشوت سوطحی کشوت داده 

روز در  10بوه مودت  هواتپلیو سرمادوسوت هوایباکتری

 شودند داده قورار گوراددرجوه سوانتی 4انکوباتور با دمای 

(Uçak et al., 2011). 

 هاداده یآمار لیو تحل هیتجز .2.6
انجوام شود.  یدر قالوت طورک کوامال تصوادف قیتحق نیا

 هوایدر زموان لوهیمختلوف ف یمارهایتهای نیانگیم سهیمقا

 یرسوبر یطرفه انجام شد و بورایک ان یوار زیبا آنال ،ینگهدار

 5 ز آزمون دانکون در سوطحا هانیانگیم نیب داریتفاوت معن

م شودند. با سه بار تکرار انجا زهاآنالی تمام. شداستفاده  رصدد

 .انجام گرفت SPSS 22 افزارنرم با هاداده لیو تحل هیتجز

 

 جینتا .3

 یمداه هدایلدهیف pH راتییدتغ یبررس جینتا .3.1

 یکپور معمول
در  مارهوایدر تموام ت یماه pH زانیم ج،یبا توجه به نتا

؛ 1جودول داشوت ) یکاهش یروند 8ول زمان ابتدا تا روز ط

05/0>P)، که  یبه طورpH مقودار را  نی، کمترشاهد ماریت

داشوت و در  یشیافزا یروند 20تا  12داشت، سپ  از روز 

 دارییبوه طوور معنو گور،ید ماریشاهد نسبت به دو ت ماریت

 C نیتوامیآغشته شده با و ماریت نی(. بP<05/0بود ) شتریب

، 4 یزهادر رو یآبکافت نیآغشته شده به پروتئ لهیف ماریتو 

در  (.P>05/0مشواهده نشود ) دارییتفاوت معنو 20و  12

آغشوته شوده بوا  مواریت pH مقودار( 16 و 8) هوازمان ریسا

آغشوته  لوهیف مواریاز ت شتریب دارییبه طور معن C نیتامیو
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 (.P<05/0بود ) یآبکافت نیشده به پروتئ

 .(گرادسانتی درجه 4 ±1) خچالیشده در  ینگهدار  یکپور معمول یماه لهیمختلف ف یمارهایدر ت pH راتییتغ یبررس جینتا -1جدول 

 تیمار

 Cویتامین  پروتئین آبکافتی شاهد زمان

 Ac02/0 ± 78/6 Aa02/0 ± 78/6 Aab02/0 ± 78/6 وریقبل از غوطه

 Bd04/0 ± 64/6 Ab02/0 ± 71/6 Ab04/0 ± 75/6 4روز 

 Ce01/0 ± 53/6 Bd03/0 ± 62/6 Ac01/0 ± 68/6 8روز 

 Ad03/0 ± 65/6 Be02/0 ± 57/6 Bc08/0 ± 59/6 12روز 

 Ab03/0 ± 83/6 Cc02/0 ± 68/6 Bb03/0 ± 73/6 16روز 

 Aa01/0 ± 94/6 Ba02/0 ± 79/6 Ba04/0 ± 82/6 20روز 

 یمارهایت نیب دارمعنی اوتتف دهنده( در هر سطر نشانA,B,C,D. حروف بزر  متفاوت )باشدیمسه تکرار  ارمعی انحراف ± نیانگمی دهندهجدول نشان هایداده

 (.P<05/0) باشدیمختلف م هایدر زمان داری( در هر ستون نشان دهنده تفاوت معنa,b,c,d. حروف کوچک متفاوت )باشدیمختلف م

 

 دیاسد کیدتوریوباربیت زانیدسدنجش م جینتا .3.2

(TBA )لهیف هایمونهدر ن 
به طوور  TBA زانیبا گذشت زمان، م مارهایدر تمام ت

 یدر تموام (.P<05/0؛ 2جدول ) افتی شیافزا دارییمعن

 شوتریدر نمونه شاهد ب TBA ارمقد بردارینمونه یهازمان

و  یآبکوافت نیآغشوته بوه پوروتئ مواری)ت گرید ماریاز دو ت

، (P<05/0)( بوووده اسووت C نیتووامیآغشووته بووه و موواریت

 نی، بو4به جوز روز  ینگهدار یروزها یدر تمام نیهمچن

 تفواوت C نیتوامیو و یآبکوافت نیآغشته بوه پوروتئ ماریت

و  16، 12 یهادر روز (.P<05/0وجود داشت ) دارییمعن

بووه طووور  یآبکووافت نیپووروتئ موواریدر ت TBA زانیووم 20

 (.P<05/0بود ) C نیتامیو ماریکمتر از ت دارییمعن

 ( لوگرمیدر ک دآلدئیدیمالون گرمیلی)بر حسب م دیاس کیتوریوباربیت زانیم -2جدول  

 (.گرادسانتی درجه 4 ±1) خچالیشده در  ینگهدار یکپور معمول یماه لهیمختلف ف یمارهایدر ت

 

 تیمار

 Cویتامین  پروتئین آبکافتی شاهد زمان

 Af04/0 ± 05/0 Af04/0 ± 05/0 Af04/0 ± 05/0 وریقبل از غوطه

4 Ae04/0 ± 25/0 Be02/0 ± 15/0 Be03/0 ± 18/0 

8 Ad04/0 ± 52/0 Bd04/0 ± 29/0 Cd02/0 ± 22/0 

12 Ac04/0 ± 71/0 Cc03/0 ± 48/0 Bc04/0 ± 54/0 

16 Ab07/0 ± 44/1 Cb06/0 ± 98/0 Bb08/0 ± 11/1 

20 Aa05/0 ± 99/1 Ca07/0 ± 36/1 Ba05/0 ± 42/1 

 یمارهایت نیب دارمعنی تفاوت دهنده( در هر سطر نشانA,B,C,D. حروف بزر  متفاوت )باشدیسه تکرار م ارمعی انحراف ± نیگانمی دهندهجدول نشان هایداده

 (.P<05/0) استمختلف  هایدر زمان داری( در هر ستون نشان دهنده تفاوت معنa,b,c,d. حروف کوچک متفاوت )استمختلف 
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 فدرار یتروژندین یبازهدا زانیسنجش م جینتا .3.3

(TVB-N )مختلف یمارهایدر ت 
 یبوا گذشوت زموان مقودار بازهوا ج،یبا توجوه بوه نتوا

کورده اسوت  دایوپ شیافوزا مارهایفرار در تمام ت یترو نین

 مواریآن در هر زموان، در ت زانی( و مP<05/0؛ 3جدول )

بوود  گورید مواریاز دو ت شوتریب دارییشاهد به طوور معنو

(05/0>Pامووا بوو ،)موواریو ت یآبکووافت نیروتئپوو موواریت نی 

( )به جز روز دوازدهوم یکدام از روزها چیدر ه C نیتامیو

 (.P<05/0وجود نداشت ) دارییتفاوت معن ینگهدار

 یکروبیم یهاآزمون .3.4

 یمدداه لددهیکددل در ف ییایددبددار باکتر شددمارش .3.4.1

 یکپور معمول

 هواییبا گذشت زمان شمارش بواکتر ماریدر هر سه ت

 (.P<05/0؛ 4جودول نشوان داد ) دارییمعنو شیکل افزا

کول در  هواییباکتر رششما ش،یآزما یروزها یدر تمام

ود ب گرید ماریاز دو ت شتریب دارییشاهد به طور معن ماریت

(05/0>P) ،نیتوامیو و یآبکوافت نیپروتئ ماریت نیاما ب C 

 دارییتفوواوت معنوو ش،یآزمووا یاز روزهووا کوودامچیدر هوو

 (.P>05/0مشاهده نشد )

 
 ( گوشتگرم  100در  تروژنین گرمیلی)م TVB-N ری. مقاد3جدول 

 (.گرادسانتی درجه 4 ±1) خچالیشده در  ینگهدار یکپور معمول یماه لهیمختلف ف یمارهایت

 

 تیمار

 Cویتامین  پروتئین آبکافتی شاهد روز

 Ae78/0 ± 66/4 Af78/0 ± 66/4 Af78/0 ± 66/4 وریقبل از غوطه

4 Ad6/2 ± 68/17 Be9/0 ± 44/11 Be38/2 ± 01/13 

8 Ad19/1 ± 24/32 Bd78/0 ± 6/15 Bd88/1 ± 76/19 

12 Ac56/1 ± 12/42 Bc19/1 ± 66/36 Cc7/2 ± 88/32 

16 Ab38/2 ± 32/55 Bb38/1 ± 08/41 Bb56/1 ± 68/43 

20 Aa64/5 ± 24/71 Ba78/0 ± 08/67 Ba8/1 ± 56/66 

 یمارهایت نیب دارعنیم تفاوت دهنده( در هر سطر نشانA,B,C,D. حروف بزر  متفاوت )استسه تکرار  ارمعی انحراف ± نیانگمی دهندهجدول نشان هایداده

 (.P<05/0) استمختلف  هایدر زمان داری( در هر ستون نشان دهنده تفاوت معنa,b,c,d. حروف کوچک متفاوت )باشدیمختلف م

 

 راد(.گیسانت درجه 4 ±1( نگهداری شده در یخچال )LOG CFU/gی فیله ماهی کپور معمولی )بر حسب هاکترینتایج حاصل از شمارش کل با -4جدول 

 تیمار

 Cویتامین  پروتئین آبکافتی شاهد زمان

 Ae3/0 ± 33/1 Ae3/0 ± 33/1 Ae3/0 ± 33/1 وریقبل از غوطه

4 Ad09/0 ± 35/4 Bd001/0 ± 4 Bd 17/0 ± 1/4 

8 Ac05/0 ± 86/5 Bc09/0 ± 42/5 Bc 04/0 ± 48/5 

12 Ab05/ ± 04/8 Bb04/0 ± 62/7 Bb 07/0 ± 6/7 

16 Aa05/0 ± 45/10 Ba02/0 ± 24/10 Ba03/0 ± 25/10 

 یمارهایت نیب دارمعنی تفاوت دهنده( در هر سطر نشانA,B,C,D. حروف بزر  متفاوت )باشدیسه تکرار م ارمعی انحراف ± نیانگمی دهندهجدول نشان هایداده

 (.P<05/0) استمختلف  هایدر زمان داری( در هر ستون نشان دهنده تفاوت معنa,b,c,d. حروف کوچک متفاوت )استمختلف 
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سرمادوسدددت  هددداییشدددمارش کدددل بددداکتر .3.4.2

 یکپور معمول یماه لهیف یمارهایت

 هواییبا گذشت زمان شمارش بواکتر ماریدر هر سه ت

در  (.P<05/0نشوان داد ) دارییمعنو شیسرمادوست افزا

کووه شوومارش  4بووه جووز روز  شیاآزموو یروزهووا یتمووام

مختلوف تفواوت  یمارهوایت نیسرمادوست بو هاییباکتر

 موواری(، در تP>05/0؛ 5جوودول نشووان نووداد ) دارییمعنوو

بوود  گورید مواریاز دو ت شوتریب دارییشاهد به طوور معنو

(05/0>P.) نیتامیو و یآبکافت نیپروتئ ماریت نی، اما ب C 

 دارییتفوواوت معنوو ش،یآزمووا یاز روزهووا کوودامچیدر هوو

 .(P>05/0نشد ) مشاهده

 ( LOG CFU/gهای سرمادوست فیله ماهی کپور معمولی )بر حسب نتایج حاصل از شمارش باکتری -5جدول 

 گراد(.درجه سانتی 4 ±1نگهداری شده در یخچال )

 

 تیمار

 Cویتامین  پروتئین آبکافتی شاهد زمان

 Ae   2/±0  4/2 Ae   2/±0  4/2 Ae   2/±0  4/2 وریغوطه قبل از

4 Ad  17/±0 21/4 Ad001/0 ± 4 Ad 10/0 ± 1/4 

8 Ac11/0 ± 49/5 Bc11/0 ± 13/5 Bc 09/0 ± 14/5 

12 Ab07/0 ± 86/6 Bb03/0 ± 46/6 Bb 14/0 ± 39/6 

16 Aa05/0 ± 26/10 Ba05/0 ± 11/10 Ba 03/0 ± 17/10 

 یمارهایت نیب دارمعنی اوتتف دهنده( در هر سطر نشانA,B,C,D. حروف بزر  متفاوت )باشدیسه تکرار م ارمعی انحراف ± نیانگمی دهندهنشان جدول هایداده

 (.P<05/0) استمختلف  هایدر زمان داری( در هر ستون نشان دهنده تفاوت معنa,b,c,d. حروف کوچک متفاوت )استمختلف 

 

 ی نهاییگیرو نتیجه بحث .4
بدست آمده از مطالعه حاضور، مقودار  جیبا توجه به نتا

pH یبود و تا زمان انتهوا 78/6 یابتدا در زمان مر  ماه 

بسته به گونوه  هیاول pH. دیرس 94/6مقدار آن به  شیآزما

متغیور  2/7توا  4/5توانود بوین ماهی و دیگر فاکتورها می

لعوه بوا توجوه بوه مطا. (Roomiani et al., 2019باشود )

Shabanpour  کپوووور  یمووواه ی( رو2012) همکوووارانو

سووه سوواعت اول  یدر طوو pH زانیووم خچووال،یدر  یمعمووول

امور بوه  نیا .داشت یصعود یو سپ  روند یکاهش یروند

 یدر اداموه رونود نیاست. همچنو یماه یجمود نعش لیدل

 نوودیرآبعوود از ف توانوودیآن موو لیووداشووتند کووه دل یشوویافزا

 هوانیدنواتوره شودن پروتئ ریظنی راتییتغاتولیز و  ز،یکولیگل

 ریورشود و تکث یمناسوت بورا طیشورا جادیباشد که باعث ا

از  یفورار ناشو بواتیترک دیوتول تیشده و در نها هاکروبیم

 تواندیم نیآم لیمت یو تر ا یمانند آمون هایباکتر تیفعال

؛ Kostaki et al., 2009) شووود pH شیمنجوور بووه افووزا

Zargar et al., 2016 ؛Pezeshk et al., 2017) در طوول .

 C نیتوامیو و یآبکوافت نیآغشوته بوه پوروتئ مواریزمان ت

نسوبت  ستمیاز خود نشان دادند و در روز ب یعملکرد بهتر

داشوتند و در مجمووع  یکمتر pH شیشاهد افزا ماریبه ت

 نیتامیو و یآبکافت نیپروتئ ماریها عملکرد تروز شتریدر ب

C بوا توجوه بوه اینکوه افوزایش  بود. کینزد اریبسpH  بوا

لوذا  ،ها ارتبا  داردترکیبات فرار حاصل از فعالیت باکتری

بوه علوت  توانودیشاهد م ماریتفاوت نسبت به ت نیا لیدل

  نیپووووروتئاحتمووووالی  ییایووووعملکوووورد ضوووود باکتر

؛ Sila et al., 2014؛ Kotzamanis et al., 2007) یآبکافت

Jemil et al., 2014) نیتامیو تیو ظرف C  در کاهش بوار

 یژگووویو یدارا C نیتوووامیو. نمونوووه باشووود ییایوووباکتر

 هوایونیوهمچوون  یبواتیو اتصوال بوا ترک یکنندگحذف

که ممکن  است نیپروتئ دیو سولف ینیآم هایگروه ،یفلز

https://www.magiran.com/author/bahareh%20shabanpour
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  گوووردد ییایوووضووود باکتر یژگووویاسوووت سوووبت بوووروز و

(Khezri Ahamdabad et al., 2012). 

 محودوده  یدر مواه دآلدئیویحد قابل قبوول موالون د

  تعیوووین شوووده اسوووت لووووگرمیبووور ک گووورمیلووویم 1-2

(Zargar et al., 2016). زانیوم شیافزا TBA مارهوایدر ت 

 دیوو تول دیوپیل ونیداسویبه اکس توانیدر طول دوره را م

 و  دانسوتمربو ژنیفورار در حروور اکسو هوایتیمتابول

(Hamzeh and Rezaei, 2011). حاضر روند  یدر مطالعه

TBA نی. کمتورداشوت یشویافزا یروند مارهایدر تمام ت 

 یکمو یعنوی وریدر زمان صفر قبول از غوطوه TBAمقدار 

 زیوزموان مقودار آن ن شیبوود و بوا افوزا یبعد از مر  ماه

 نیآغشوته بوه پوروتئ یمارهوای، اموا در ت کورد دایپ شیافزا

نسوبت بوه نمونوه  شیافوزا نیشدت ا C نیتامیو و یافتآبک

 مواریبوه جوز روز چهوارم، در تاین مقودار شاهد کمتر بود. 

کمتور از  دارییبوه طوور معنو یآبکوافت نیآغشته به پروتئ

آغشته شده  لهی(. فP<05/0) مشاهده شد C نیتامیو ماریت

آغشوته  لهینسبت به فرا  یعملکرد بهتر یآبکافت نیبه پروتئ

که تا روز شوانزدهم  یبه نحو ،و شاهد داشت C نیتامیبه و

بوور  دآلدئیوویمووالون د گوورمیلوویم کیوومقوودار آن کمتوور از 

و شواهد، در  Cنیتوامیدر نمونوه و کهیبود، در حال لوگرمیک

بور  دآلدئییمالون د گرمیلیم کیروز شانزدهم مقدار آن از 

 یدر طوول نگهودار TBA شیافزا لیعبور کرد. دل لوگرمیک

از شکسوت  حاصول یدیوآلدئ بواتیترک لیتشوک وانودتیم

در . (Rostamzad and Mousavi, 2016) باشد دهایپراکس

هوای ( در بررسی ویژگوی2014) Doraو   Deyی مطالعه

 و گووویمآبکوووافتی ضوووایعات  نیروتئاکسووویدانی پوووآنتوووی

(Penaeus monodon  وPenaeus indicus و استفاده از )

 کراکووور مووواهی آن بوووه عنووووان پوشوووش در نگهوووداری
(Micropogonias undulatus در یخچوووال )(درجوووه  4

مشخص شد که توا روز شوش  به مدت ده روزگراد( سانتی

در بین تیمارهوای دارای پوشوش پوروتئین  TBAافزایش 

 و بیوان شود کوه دار نبوود،آبکافتی و تیمار شواهد معنوی

مربووو  بووه تشووکیل محصوووالت ثانویووه  TBAافووزایش 

انجوام شوده توسوط  در پایان آزمایش .استاکسیداسیون 

در تیموار کنتورل  TBA، بیشوترین میوزان این محققوین

)پوشش داده شوده بوا آب مقطور( مشواهده شود و نشوان 

 ی نر  بیشتر اکسیداسیون لیپید در این تیمار بوود.دهنده

ی ماننود هوای متفواوتپوشش پروتئین آبکافتی با مکوانیزم

 ،هن و فعالیت احیاییکنندگی آهتحذف رادیکال آزاد، شال

هوای فلوزی توانود از آغواز اکسیداسویون توسوط یوونمی

Oztan (2016 )و  Kilic یمطالعووهجلوووگیری کنوود. در 

 5/2در غلظووت  C نیتووامینمونووه پوشووش داده شووده بووا و

داشوت، در مطالعوه  یدرصد نسبت به شاهد عملکرد بهتر

نسبت بوه  C نیتامیآغشته شده به و لهیف ماریت زیحاضر ن

 سومینشان داد. چون بر اسوا، مکان یاهد عملکرد بهترش

 ریکوووه مقووواد یزموووان ،یو دو مولکوووول یمولکوووول کیووو

 لیکم باشود، سورعت تشوک یعرالت ماه دیدروپراکسیه

. در خواهود بوود هواآن یاز شکسوتگ عتریسر باتیترک نیا

اثوور  ی(، کووه بووه بررسوو2013و همکوواران ) Huمطالعووه 

 یاصول از پوسوت مواهح یآبکافت نیپروتئ یداناکسییآنت

بور  گورمیلویم 15( )بوا غلظوت H.  molitrix) توفوا یف

پرداختوه  یکپوور معموول یمواه یماندگار ی( روترلییلیم

 لوهینمونه شواهد و نمونوه ف TBAنشان داد که  جیشد، نتا

تا روز هشتم تفواوت  یآبکافت نیپوشش داده شده با پروتئ

 یشوید افزابعد از روز هشتم رونو ینداشتند، ول دارییمعن

. در بوود یآبکوافت نیاز نمونه پوروتئ شتریدر نمونه شاهد ب

اثووورات (، کوووه 2015و همکووواران ) Nikooی مطالعوووه

 التووین آبکووافتی  سوورمایی و محافظووت یدانیاکسوویآنت

  Amur sturgeonمووووواهی پوسوووووت از  شووووودهتهیه

(A. schrenckii ) مواهی  شده شسته نشدهگوشت چر در

L. japonicas را مورد بررسوی گشایی یخ-نجماددر زمان ا

نسبت  TBAتاثیر  التین آبکافتی را در کاهش  ،قرار دادند

همکوواران و  Pezeshk ارش نمودنوود.بووه تیمووار شوواهد گووز

گوشوت  TBAداری در محتوای کاهش معنی ( نیز2017)

پوشوش داده  (H. molitrix) یاکپور نقرهشده ماهی چر 

  هی توون زردبالووهآبکووافتی اندرونووه مووا نیروتئشووده بووا پوو

(L. japonicas )( درجوه  4در زموان نگهوداری در یخچوال

 ،مشاهده نمودند. بنابراینگراد( نسبت به تیمار شاهد سانتی

پوروتئین آبکوافتی هوای مختلوف، با توجه به نتایج پژوهش

توانوایی جلوووگیری از اکسیداسویون اسوویدهای چورب غیوور 
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(. Pezesk et al., 2017؛ Hu et al., 2013) داردرا  اشوباع

هوای موورد عملکورد بهتور پوشوشنیوز در مطالعه حاضر 

 یداناکسویینتوبوه ویژگوی آ TBA فراسنجهاستفاده روی 

  هوواینیپووروتئو  C (Girgih et al., 2013) نیتووامیو

؛ Hu et al., 2013؛ Giménez et al., 2009)ی آبکوافت

Gajanan et al., 2016)  توانود از کوه موی اسوتمورتبط

. در طول نگهداری جلووگیری نمایود فراسنجهن افزایش ای

اکسیدانی پروتئین آبکافتی موورد اسوتفاده در ویژگی آنتی

( 2020و همکواران ) Ahmadiتحقیق حاضور در مطالعوه 

 تعیین و بررسی شده است.

بوه ایون  TVB_Nبنودی کیفوی مواهی بور اسوا، طبقه

 25توا  یدر گوشت مواه TVB-Nاگر مقدار صورت است که 

خووب، توا  گرمیلیم 30خوب، تا  اریباشد آن را بس گرمیلیم

 گورمیلیم 35 یباال ریو در مقاد رشیرا قابل پذ گرمیلیم 35

. بوا (Taşkaya and Yaşar, 2018) داننودیآن را فاسود مو

 زانیوحاضور مشوخص شود کوه م همطالعو جیتوجه به نتوا

کوه بوا  یازته فرار وابسته به زمان اسوت بوه طوور یبازها

 نیوکرده و ا دایپ شیافزا زین TVB-Nمقدار  زمان شیافزا

 توانودیامور مو نیوا لی(، دلP<05/0است ) داریروند معن

 هوایتیفعال شیگوشت و افزا ییایبار باکتر زانیم شیافزا

 هیوبه علوت تجز TVB-N لیدر طول زمان و تشک یمیآنز

و  هووانیآموو لیووانووواع مت دها،ینواسوویآم هووا،نیپووروتئ

  باشووووود گووووورید ینووووویپروتئ ریوووووغ هووووایترو نین

(Sallam and Samejima, 2004)ی. غلظوووت بازهوووا 

گورم  100در  تورو نین گورمیلیفرار بر اسا، م یترو نین

مقودار  نی. در مطالعه حاضر کمتورشودیگزارش مگوشت 

TVB-N وریصفر قبول غوطوه یعنی یهدر زمان مر  ما 

گورم گوشوت(  100در  ترو نین گرمیلمی 66/4 ± 78/0)

کرد و  دایپ شیافزا TVB-Nگذشت زمان مقدار بود، اما با 

 64/5) سوتمیشاهد و در روز ب ماریمقدار آن در ت نیشتریب

گرم گوشت( مشاهده  100در  ترو نین گرمیلمی 24/71 ±

و پیشرفت بیشوتر فسواد باکتریوایی را در تیموار شواهد  شد

های میکروبوی هوم مشواهده دهد که در فراسنجهنشان می

هشتم از حد مجاز گذشوت و  زاز رو هدشا ماری. تشده است

. دیرسو رشیقابل پوذ ریبه محدوده غ مارهایت یزودتر از باق

در روز دوازدهووم از  Cو ویتووامین  یآبکووافت نیپووروتئ موواریت

گرم گوشوت  100گرم نیترو ن به ازای میلی 25ی محدوده

 توانودیشاهد مو ماریتفاوت نسبت به ت نیا  لیعبور کرد. دل

 یآبکووافت نیپووروتئ ییایووضوود باکتربووه علووت عملکوورد 

(Kotzamanis et al., 2007 ؛Jemil et al., 2014 ؛ 

Sila et al., 2014 )نیتوامیو تیو ظرف C  در کواهش بوار

بوار  تیومتاثر از فعال TVB-Nنمونه باشد، چون  ییایباکتر

 یدارا C نیتامیوهمانطور که گفته شد، و  است ییایباکتر

همچوون  یبواتیترک و اتصوال بوا یکننودگ-حوذف یژگیو

 اسوت نیپوروتئ دیو سولف ینیآم هایگروه ،یفلز هایونی

گوردد  ییایوضود باکتر یژگویکه ممکن است سبت بروز و

(Khezri Ahmadabad et al., 2012) در مطالعووات . 

da silva Santos ( و 2017و همکوواران )Kilic  وOztan 

پوشوش داده  مواریبود و ت یشیافزا TVB-N( روند 2016)

 جینتوا .را نشوان داد یعملکورد بهتور C نیتوامیبا و شده

اثووور  ی(، در بررسووو2013و همکووواران ) Huمطالعوووه 

 یحاصول از پوسوت مواه یآبکافت نیپروتئ یداناکسییآنت

کپووور  یموواه یمانوودگار ی( روH. molitrix) توفووا یف

نمونوه شواهد در  TVB-Nمشخص شد که مقدار  یمعمول

نمونوه  یود، ولوگورم بو 100در  گورمیلویم 16روز ششم 

 15)بووا غلظووت  یآبکووافت نیپوشووش داده شووده بووا پووروتئ

در  گورمیلویم 16( تا روز دهوم بوه ترلییلیبر م گرمیلیم

 زانیوم( 2012و همکواران ) Jeonبوود.  دهیگرم نرس 100

TVB-N  گورم میلوی 50-33را در ماهی هرین  در دامنه

در نمونوه  TVB-N زانیوم .اندگرم گزارش نموده 100در 

 19در روز شانزدهم  یآبکافت نیوشش داده شده با پروتئپ

مطالعوه  جیگورم بوود. نتوا 100در  تورلییلیبر م گرمیلیم

Ghojoghi ( رو2015و همکاران )کپور  یماه ینگهدار ی

در  گورمیلویم 100در غلظوت  C نیتوامیبا اسوتفاده از و

نشان داد کوه نسوبت بوه شواهد بوه  خچال،یدر  تریلیلیم

و  سوتیو مقودار آن در روز ب رددا ید بهتورمراتت عملکر

 .ثبت شدگرم گوشت  100در  گرمیلیم 477/25 کی

شومارش  یمواه لهیف یبهداشت تیفیک یبرا اریمع کی

کل آن است و قابل مصرف بوودن آن محصوول را  یباکتر

در  TVC یشده برا شنهادیمقدار پ نیشتری. بکندیم انیب
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 نیشوتری(. بICMSE, 1986) است  log CFU/g 7 انیآبز

 لیومزوف هواییها مربو  به بواکترسمیکروارگانیم تیجمع

 گورادیدرجه سانت 40-25 هایباکتر نیرشد ا یو دما است

مطالعوه  جیبوا توجوه بوه نتوا. (Pilmal et al., 2018) است

 یشویافزا یرونود یبواکتر Logحاضر، در طول زمان تعداد 

 سوتمیز بمربو  بوه رو یباکتر Logتعداد  نیشتریب. داشت

( بود. تعداد Log CFU/g 45/10 ± 05/0) در نمونه شاهد

 مواریو ت یآبکوافت نیآغشته به پروتئ یمارهایدر ت یباکتر

 ینسوبت بوه شواهد کمتور بوود، ولو C نیتامیآغشته به و

 داریمعنوی اخوتالف هوادر تموام روز گرینسبت بوه همود

 وز هشوتم از حود مجوازر از بعد هااما تمام نمونه. نداشتند

( کوه 2015و همکاران ) Ghojoghi. در مطالعه اندگذشته

بور  گورمیلویم 300)غلظوت  C نیتوامیاثور و یبه بررسو

 یکپووور معمووول یموواه ی( در طووول نگهوودارتوورلییلیم

کول در روز  یبار بواکتر زانیپرداختند، مشخص شد که م

 بود. Log CFU/g 3/5به مقدار  21

در  یمواه مسوئول فسواد هوایسمیکروارگانیم یاصل گروه

 سرمادوست یگرم منف هاییباکتر خچالیدر  ینگهدار طیشرا

(Pseudomonas spp  وShewanella putrefaciens )ندا .

 Log 7 CFU/gسرمادوسوت  هواییبواکتر یحد مجاز برا

مطالعوه حاضور،  جیبا توجوه نتوا(. Hu et al., 2013) است

 شیبا گذشوت زموان افوزا دارییآن به صورت معن زانیم

عملکورد  گورید ماریشاهد نسبت به دو ت ماریکرد و ت دایپ

 حود از دوازدهوم روز توا هواداشت. تمام نمونه تریفیضع

و  یآبکافت نیپروتئ ماریت نبی. بودند نکرده عبور خود مجاز

ی در مطالعوه .مشاهده نشود دارییتفاوت معن C نیتامیو

Hu ( 2013و همکوواران )یداناکسووییاثوور آنتوو یدر بررسوو 

  توفووا یف یحاصوول از پوسووت موواه یآبکووافت نیپووروتئ

(H. molitrixرو )یکپووور معمووول یموواه یمانوودگار ی 

کوه اسوتفاده از پوشوش پوروتئین آبکوافتی مشخص شود 

شمارش باکتریایی کل را نسبت به تیمار شاهد کاهش داد 

و این موضوع را به ویژگی ضد باکتریایی پروتئین آبکافتی 

( نیز بوه دلیول 2017)و همکاران  Pezeshkنسبت دادند. 

داری ویژگی ضد باکتریایی پروتئین آبکافتی، کاهش معنی

هووای را در شوومارش باکتریووایی کوول و شوومارش بوواکتری

  یاکپوور نقورهشوده مواهی چور گوشوت سرمادوست در 

(H. molitrix) آبکووافتی  نیروتئپوشووش داده شووده بووا پوو

( در زمووان L. japonicas) اندرونووه موواهی توون زردبالووه

گراد( نسبت به تیموار درجه سانتی 4اری در یخچال )نگهد

 تفواوت لیودلدر مطالعه حاضر نیز شاهد مشاهده نمودند. 

نسوبت  Cش پروتئین آبکافتی و ویتوامین دو تیمار با پوش

 بووه علووت عملکوورد ضوود  توانوودیشوواهد موو موواریبووه ت

؛ Kotzamanis et al., 2007) یآبکوافت نیپروتئ ییایباکتر

Jemil et al., 2014 ؛Sila et al., 2014) تیووو ظرف 

  نووه باشوودنمو ییایوودر کوواهش بووار باکتر C نیتووامیو

(Khezri Ahmadabad et al., 2012) ،در مطالعه حاضور ،

هوای میکروبوی و این تواثیر ضود باکتریوایی در فراسونجه

و  pHهای وابسوته بوه فعالیوت میکروبوی شوامل فراسنجه

TVB-N در مطالعووه  د.نیووز مشوواهده شووGhojoghi  و

 گورمیلویم 300)غلظت  C نیتامی( اثر و2015همکاران )

موورد  یکپور معمول یماه ی( در طول نگهدارترلییلیبر م

در روز  وسوتسرماد یبار باکتر زانیقرار گرفت و م یبررس

مقودار  C نیتوامیآغشته شده بوه و ماریت در کیو  ستیب

9/4 Log CFU/g .گزارش شد 

 

 یینها یرگیجهینت
 کیوبه عنووان  یآبکافت نیحاضر از پروتئ یمطالعه در

 یکپور معموول لهیف یجهت نگهدار یداناکسییآنتپوشش 

 نیاسووتفاده از پوشووش پووروتئ .اسووتفاده شوود خچووالیدر 

 بین روزهای هشتم تا بیسوتم pH شیافزا روند از یآبکافت

توا روز  مواریت نیودر ا زیون TBAکرد و مقودار  یریجلوگ

عبور نکرد. عوالوه بور  ترلییلیبر م گرمیلیم 1شانزدهم از 

 TVB-Nمقدار  هشتمتوانست تا روز  یآبکافت نیپروتئ نیا

گورم میلوی 20کمتر از یعنی ی خیلی خوب در محدودهرا 

پوشووش  نینگووه دارد. همچنوو گوورم گوشووت 100ازت در 

کل و سرمادوست  یتوانست مقدار باکتر یآبکافت نیپروتئ

حفوا کنود.  Log 7 CFU/gرا  تا روز دوازدهم در حدود  

 جیبه نتوا جهبا تو یآبکافت نیگفت پروتئ توانیم ،نیبنابرا

بووه عنوووان یووک  توانوودمووی هووای مووورد بررسوویفراسوونجه
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ی فیلوه مواهی در یخچوال ردر زمان نگهودا اکسیدانآنتی

، C نیتامیو و یآبکافت نیپروتئ نیب سهیو مقا فعالیت کند

 کیوا مشوابه بو 50ICدر  یآبکوافت نینشان داد کوه پوروتئ

مشوابه بوه آن  یقادر است عملکرد ،یصنعت داناکسییآنت

 داناکسییآنت کی اناز آن به عنو توانیرا داشته باشد و م

اسوتفاده  ییغوذا  یمختلف ماننود صونا  یدر صنا یعیطب

 کرد.
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