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های گیاهی با هدف بهبود کیفیت بررسی امکان استفاده از ترکیبات آنتی اکسیدانی فرآورده

 محصوالت شیالتی
 1سوگل مظلوم .3امیر ایزدپناهی .5امید صفری. 1*حسن کمانیمحمد

 و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد سبزوار دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم 1

 استادیار گروه شیالت، دانشگاه فردوسی مشهد 5

 کارشناس فرآوری محصوالت شیالتی، دانشگاه جامع علمی کاربردی، واحد بوشهر 3

 

 چکیده
 

دوگانه و  پیوند چند با چرب ایاسیده توجهی قابل مقدار دلیل داشتن به پرندگان و پستانداران بافت با مقایسه در ماهی بافت

 مثل خارجی و داخلی فاکتورهای تاثیر تحت دریایی محصوالت در فساد. گردد می فساد دچار سریعتر مرگ، از بعد هاآن اکسایش

 اکسیژن وجود و یونی قدرت حرارت، ، درجه pHها،آنزیم میوگلوبین، درونی، دارآهن ترکیبات اکسایش، به حساس ترکیبات غلظت

 هاآن ی ازجمله که است شده ارائه متعددی راهکارهای آن های فرآورده و فساد ماهی انداختن تعویق به یا و جلوگیری جهت. باشد یم

 دلیل امروزه به. نمود آنتی اکسیدان اشاره افزودن همچنین و خالء بسته بندی تحت آن، کاهش و حرارت درجه کنترل به توان می

 هایی مصنوعی نظیر آنتی بوتیل زایی که توسط آنتی اکسیدانسرطان مسمومیت و ایجاد زایی،نظیر جهش  اثرات نامطلوبی

 بسیار توصیه مصنوعی، های آنتی اکسیدان جایگزین عنوان به طبیعی های آنتی اکسیدان از استفاده شود هیدروکسی آنیزول ایجاد می

 طبیعی، آنتی اکسیدانی عمده منابع از. باشندشناخته شده می بیعیط آنتی اکسیدانی منبع به عنوان یک گیاهی، های عصاره. شود می

ها دارای  این آنتی اکسیدان .نمود زردچوبه و چای سبز اشاره و موسیر گیاهی مانند عصاره رزماری، گیاهان های عصاره توان بهمی

همچنین استفاده . هستند زایی جهش لبی وق بیماریهای دیابت، های مزمن، سرطان، تاثیرات مثبتی نظیر محافظت در برابر بیماری

ها در ایجاد ترکیبی با خواص های گوشتی، بدلیل توانایی آنهای خوراکی در فرآوردهها به عنوان فیلم و پوشش موادی نظیر آلژینات

استفاده . شودمی ممانعت کنندگی تبخیر رطوبتی، نفوذ اکسیژن، حفظ طعم، بو و رنگ سبب افزایش در  کیفیت و عمر ماندگاری آنها

 تعویق به های صنایع غذایی، به عنوان یک عامل موثر در شیالتی و سایر بخش صنایع طبیعی با منشا گیاهی در های آنتی ا کسیدان از

با توجه به توسعه توجه عمومی  .محصوالت شیالتی، اثبات شده است ماندگاری عمر اکسایشی و افزایش و شیمیایی تغییرات انداختن

  بیوتیکی،های پیشروی صنعت شناسایی پتانسیل آنتیرف محصوالت ارگانیک و مباحث مربوط به ایمنی زیستی، یکی از چالشبه مص

 .باشدآنتی اکسیدانی و پربیوتیکی گیاهان بومی دارویی می
 

 فساد، آنتی اکسیدان، عصاره  ،های شیالتی، گیاهان داروییفرآورده: واژهکلید

 
 mohammadh.kamani@gmail.com: مسئول مکاتبات*

 مقدمه 

.  ، آماده سازی، نگهداری و توزیع پیشگیری نمودآنها در طی فرآوری از فساد که است الزم و هستند فسادپذیر غذایی مواد از بسیاری

افزایش  را آنها دفسا دست، اهمیت ایجاد شرایط مناسب برای پیشگیری از دور مناطق مواد به از سویی تجارت موادغذایی و انتقال این

 گوشتی غذاهای به سایر نسبت و شوند محسوب می فسادپذیر بسیار غذاهای از باالیی غذایی ارزش رغم به ماهیان .]1[داده است

 فساد .بندی نمود طبقه (اتولیتیک)و شیمیایی  باکتریایی فساد کلی دسته دو به توان می را فساد ماهی. شوند می تر فاسد سریع

 بافت با مقایسه در ماهی بافت .]2[ شوند می ماهیان اشباع چرب غیر های اسید و ها پروتئین کیفی کاهش باعث یمیایییا ش میکروبی

 مرگ، از بعد ها آن اکسیداسیون  و 1دوگانه پیوند چند با چرب اسیدهای توجهی قابل مقدار دلیل داشتن به پرندگان و پستانداران

در  عمر ماندگاری کاهش سبب 3امگا  اسیدهای چرب و چرب اسیدهای نوع این سریع سیوناکسیدا. گردند می فساد دچار سریعتر

به  حساس ترکیبات مثل غلظت خارجی و داخلی فاکتورهای تاثیر تحت دریایی در محصوالت فساد این بر عالوه.  گردد می ماهیان

 جهت. باشد می وجود اکسیژن و یونی قدرت حرارت، ، درجه pH،  ها آنزیم ، میوگلوبین، درونی دار آهن ترکیبات اکسیداسیون،

 به توان می آن ی از جمله که است شده ارائه متعددی راهکارهای آن های فرآورده و فساد ماهی انداختن تعویق به یا و جلوگیری

  .]3[نمود اشاره آنتی اکسیدان افزودن همچنین و خالء بسته بندی تحت آن، کاهش و حرارت درجه کنترل
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 ها آنتی اکسیداننقش 

 

 اضافه. ] [اند کرده پیدا غذایی در صنایع ای ویژه جایگاه ها آنتی اکسیدان استفاده از نظیر نگهداری نوین های روش از استفاده امروزه

 ایبر فراگیری طرز به این شیوه .باشد فساد مواد غذایی می کاهش های شیوه از مؤثرترین یکی غذایی مواد به اکسیدان آنتی کردن

 حسی خصوصیات از افت جلوگیری آن به تبع و چربی حاوی غذاهای و ها چربی پایداری بهبود و مواد غذایی ماندگاری میزان افزایش

 های نگهدارنده عمر ماندگاری، افزایش و مطلوب کیفیت حفظ منظور به . ]2[گیرد می قرار استفاده مورد ای آنها تغذیه ارزش و

 بیشتر از ها آن مضر اثرات شدند که می اضافه مواد غذایی به 3تولوئن هیدروکسی بوتیل و 2کسی آنیزولهیدرو بوتیل مانند مصنوعی

 به تمایل ، ساختگی و های شیمیایی افزودنی مصرف  از نگرانی و کنندگان مصرف آگاهی افزایش علت به. ]2[بود شان مفید اثرات

 ،  جهش زایی اثر مانند های سنتزی آنتی اکسیدان نامطلوب آثار دلیل به. ]1[است یافته افزایش طبیعی های افزودنی با مصرف غذاها

 اکسیدانی آنتی خاصیت با های فنل، ویتامین پلی ترکیبات مانند طبیعی های آنتی اکسیدان از سرطانزایی استفاده مسمومیت و ایجاد

 مزمن، هایبیماری در برابر محافظتی آثار که یاهیهای گکاروتن و عصاره - A ،βویتامین  اسید اسکوربیک، توکوفرول، شامل

 اهدای با ها آنتی اکسیدان .افزایش یافته است  دارند، جهش زایی و مروارید آب آلزایمر، قلبی عروقی، هایبیماری دیابت، سرطان،

 ترکیبات پایدار تشکیل باعث آزاد نالکترو یا هیدروژن اتم اهدای یک با بنابراین  .کنند می رقابت نشده اکسید با لیپیدهای هیدروژن

در  را خود مثبت اثر پراکسید، حذف یگانه و یا فرونشاندن اکسیژن فلزی یا هایکردن یون شالته طریق از است ممکن شوند و یا می

  .]2[کنند اعمال فساد از جلوگیری

 اسانس های  گیاهی

 شده ثابت اکنون و هم گرفتند می قرار استفاده مورد دهنده طعم مواد نعنوا قدیم به های زمان از ها آن ترکیبات و گیاهی های اسانس

 فعالیت در مهمی نقش ها اسانس های عاملی گروه و ساختار ترکیب، .دارند میکروبی ضد های وسیعی فعالیت طیف مواد این که است

 های اسانس. ]2[بیشتری می باشند تأثیر ، دارایفنولی هستند های گروه دارای که ترکیباتی معموالً و کند می ها ایفا آن میکروبی ضد

 اسانس نوع 300 حدود .شوند می طبیعی محسوب های نگهدارنده ترین مهم از که گویندمی نیز فرار اتری یا های روغن را  گیاهی

 آنها دهنده تشکیل ایاجز و ها اسانس این همچنین.  دارند تجاری اهمیت آنها از نوع 30 تقریباً که دارد شده وجود شناخته گیاهی

 استفاده و دنیا سراسر در کننده معطر و دهنده طعم عنوان جات به ادویه همراه هستند و ای شده شناخته اثرات ضدباکتریایی دارای

 ها اسانس خواص ضدمیکروبی مسئول فنلی ترکیبات عمده طور به. است شناخته شده وسطی قرون از آنها ضدمیکروبی اثرات

 مواد مهمترین این بود که از باالتر خواهد آن ضدمیکروبی خواص ، باشد باالتر اسانس در مواد فنولیک مقادیر هرچه ینبنابرا. هستند

 .کرد اشاره 0 و اوژنول  ، تیمول2کارواکرول به توان می
 

1- PUFA         4-  Essential oils      7 - Eugenol    

2 - BHA          5 - Carvacrol 

3 - BHT           6- Thymol 

 در. باشند ها می وب میکر رشد از بازدارنده ماده عنوان به مفید بالقوه از منابع یکی ضدمیکروبی ترکیبات عنوان به گیاهی های اسانس

 به ایشگر ، آنها احتمالی اثرات مضر و شیمیایی های نگهدارنده از استفاده مورد در های موجود نگرانی به توجه با اخیر های سال

 رویکرد دو تقریبا غذا در استفاده مورد مواد ضدمیکروبی درخصوص آتی تحقیقات. است یافته گیاهی افزایش های اسانس از استفاده

 به طبیعی ضدمیکروبی مواد از استفاده دوم رویکرد طبیعی و ضدمیکروبی مواد روی اطالعات توسعه اول :دارد  پیش روی اصلی

 از. است ترکیبات این احتمالی سینرژیستیک اثرات تعیین در جهت فرآوری جدید یا سنتی هایروش یا و یکدیگر با صورت ترکیب

شده از  زا منتقل بیماری  های وب میکر از تعدادی روی بر هم با و به تنهایی ها آن ترکیبات یا گیاهی های اسانس اثر بررسی اینرو

    coli)، اشرشیا کالی( Staphylococcus  aureus)وکوکوس اورئوس ، استافیل منوسایتوژنز طریق غذا از قبیل لیستریا

Escherichia) سالمونال ،(Salmonella) شیگال ،(Shigella)پرفرینجنس ، کلستریدیوم(Clostridium perfringenes ) و

 و گیاهی های نگهدارنده هب دستیابی برای تالش محققین بیانگر همگی که است شده انجام( Bacillus cereus)سرئوس  باسیلوس

 2001 سال در همکاران کارمن و و    1 سال نیز در همکاران سیوروپلو و. است شیمیایی نگهدارنده جای به آنها جایگزین نمودن

 باالیی ضدمیکروبی فعالیت از( تیمول و کارواکرول) فنولیک  ترکیبات از غنی گیاهی های که اسانس نمودند گزارش چنین

 گیاه گیری و اسانس کردن خشک روش و گیاه سن و تنوع جغرافیایی، های گیاهی به منطقه ترکیبات موجود اسانس .برخوردارند

های گیاهان مختلف صورت گرفته است که از  تاکنون مطالعات زیادی بر روی خواص آنتی اکسیدانی اسانس. ]1[دارد بستگی

 .ماری، موسیر، زردچوبه، چای سبز و آویشن شیرازی اشاره نمود گیاهان رزی  توان به خواص آنتی اکسیدانی عصاره مهمترین آنها می
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  1رزماری عصاره

 گیاه این روی زیادی بر تحقیقات مدت این طی و است شده شناخته سال پیش 30 حدود از ی رزماری عصاره اکسیدانی آنتی فعالیت

 کارنوزول رزماری در عصاره فعال ماده مهمترین .کردند أییدت را آن آکسیدانی باکتریایی و آنتی آنتی خاصیت همگی که شد انجام

 رزماری های برگ از کارنوزیک و اسید رزمارینیک اسید همچنین رزمانول ایزو و اپی رزمانول دیگری مثل فنولی ترکیبات .باشد می

 BHTبا  برابر و BHAاز  شتربی رزماری عصاره اکسیدانی آنتی قدرت که شد مشخص همکاران و Wu تحقیق   در.  شدند جداسازی

 از فساد میکروبی، و لیپید اکسیداسیون از عالوه بر جلوگیری رزماری که عصاره کردند گزارش نیز همکاران و Farmanek. است

. شود می حسی نظر فاکتورهای از گوشت کیفیت افزایش باعث و کند می نگهداری جلوگیری دوره طول در گوشت رنگ تغییرات

 بندی بسته کمان رنگین آالی قزل ماهی رزماری در عصاره اکسیدانی آنتی و باکتریایی آنتی اثر 1380کاران در سال اعتمادی و هم

 میکروبی رشد و لیپید اکسیداسیون داری طور معنی درصد به 0.1رزماری  عصاره در ها نمونه وری غوطه .کردند بررسی خالء در شده

 باعث و دهد افزایش روز 4 نمونه شاهد به نسبت را ها نمونه ماندگاری عمر توانست رزماری عصاره اندازد بطوریکه می تأٌخیر به را

 .] [محصول گردد ماندگاری عمر افزایش

 

 چوبه زرد عصاره موسیر و

 قرار روزانه مصرف بسیار مورد خوراکی افزودنی مواد عنوان به که هستند گیاهی های جمله گونه از زردچوبه و موسیر گیاهان

 همچنین مطالعاتی. باشد دارای خواص آنتی اکسیدانی می رنگ کورکومین زرد رنگدانه داشتن دلیل به ی زردچوبه عصاره. گیرند می

 از ناشی موسیر آنتی اکسیدانی اثر که داده است نشان است گردیده انجام ی موسیر عصاره اکسیدانی خواص آنتی با رابطه در که

 .]3[باشد می 3دیالی سولفید و 2یالی دی سولفیدد ارگانوسولفوری همچون ترکیبات

 عصاره چای سبز

های آزاد  باشند که به عنوان آنتی اکسیدان عمل کرده و از تشکیل رادیکال هایی از ترکیبات پلی فنلی می چای سبز حاوی گروه

از تحقیقات پیشین تاثیر . شوند های فساد آنزیمی می کنند و مانع واکنش ترکیبات فلزات را کالته می  این. کنند جلوگیری می

،  (Katsuwons pelamis)های مختلف چای به صورت لعاب یخی روی کیفیت نگهداری فیله های منجمد ماهی بونیتو  عصاره

های چای  از طریق غوطه وری در عصاره چای سبز و اثر آتی اکسیدانی پلی فنل Blue spratتاخیر در اکسیداسیون چربی در ماهی 

 از همچنین استفاده .] [توان اشاره نمود را می( Clupeonella cultriventris caspia)فیت ماهی کلیکای معمولی سبز بر کی

 قرار مطالعه مورد( Cololabis saira)ماهی ساری  خال تحت بندی ماکرل بسته ماهی در اکسیدان آنتی به عنوان چای فنل پلی

 . ]3[گردید اثبات ماهی ماندگاری عمر افزایش در نتیجه و اکسیداسیونی و شیمیایی اتتغییر انداختن تعویق به در تاثیر آنها و گرفت

1- Rosmarinus officinalis     3- DAS 
2 - DADS 

های اکسیژن و  های موثر در حمله به رادیکال باشند و به عنوان آنتی اکسیدان های چای می ها جزو ترکیبات غالب پلی فنل کاتکین

گروه آزاد  8، نوعی کاتکین فعال است و دارای  1گالو کاتشین گاالتهمچنین اپی. اند ای فلزی شناخته شدهه متصل کردن یون

های موجود در چای سبز عالوه بر  کاتکین. باشد بوده و به همین دلیل دارای فعالیت آنتی اکسیدانی باالیی می OH( هیدروکسیل)

مع سوپراکسید و رادیکال آزاد هیدروکسی از طریق ممانعت از فعالیت آنزیم اکسیداز توانند از تج های آزاد می مهار مستقیم رادیکال

2گزانتین
های آلی پورین را به سوپراکسید و رادیکال های آزاد هیدروکسی ، باز این آنزیم طی روند تولید اسید اوریک. جلوگیری کند 

با استفاده پلی ( Scomber scomber) اکسیژناز در عضله ماهی ماکرلای، بازدارنگی از فعالیت آنزیم لیپو در مطالعه. دهد تغییر می

های سبز چای بر ممانعت از فعالیت آنزیم  بررسی شد که نتایج نشان دهنده تاثیر پلی فنل  200های سبز چای در سال  فنل

کمان در طی نگهداری در  رنگین ی چای سبز بر کیفیت چربی ماهی قزل آالی همچنین در بررسی دیگر اثر عصاره. لیپواکسیژناز بود

دار در مقادیر پراکسید، تیوباربیتوریک اسید و اسید های چرب آزاد در نمونه شاهد نسبت  در این تحقیق تفاوت معنی. یخ بررسی شد

لعه موجود های موجود در عصاره در کم کردن توسعه فساد چربی در مطا به نمونه تیمار شده با عصاره چای سبز بیانگر تاثیر پلی فنل

های عصاره چای سبز موجب کاهش سرعت تولید پراکساید و همچنین کاهش هیدرولیز چربی  براساس نتایج تحقیق پلی فنل. است

در محلول ( Hypophthalmicthys molitrix)ای  تاثیر غوطه ورسازی ماهی کپور نقره 2008و همکاران در سال  Fan. ها شدند

نتایج آنها نشان داد که مقدار تیوباربیتوریک   .ر میزان ماندگاری این ماهی در یخ بررسی کردندحاوی پلی فنل های چای سبز را ب

  ی روزه افزایش یافته و از محدوده 32طی نگهداری در یخ طی دوره ( وری در محلول حاوی پلی فنل بدون غوطه)اسید در تیمار شاهد 

ای نکرد و در انتهای  مونه های غوطه ور شده در محلول پلی فنل تغییر عمده، در حالیکه میزان این شاخص در ن شود مجاز بیشتر می

. خشکند وزن براساس فنلها پلی %  3 از حاوی بیش سبز چای های برگ .] [گرم مالون در آلدئید رسید میلی 0.82دوره به 
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 متصل و اکسیژن های رادیکال به حمله رد های مؤثر آنتی اکسیدان عنوان به و باشند می چای های پلی فنل غالب ها گروه کاتشین

 فعالیت اثر بر مبنی 8  1و     1سالهای  در Shahidiو  Wansundaraمطالعات  نتایج. اند شده فلزی شناخته های یون کردن

 بوتیل ترت و بوتیله هیدروکسی تولوئن بوتیله، آنیزول هیدروکسی به نسبت چای های بهتر کاتشین یا مشابه آنتی اکسیدانی

 .]2[باشد بلند می زنجیره با اشباع غیر دریایی های در روغن توکوفرول آلفا و هیدروکینون

 شیرازی آویشن اسانس

 عنوان به گیاه این.  نماید می افغانستان رشد و پاکستان ، ایران در که دارد تعلق 3 نعناع خانواده به که است گیاهی شیرازی آویشن گیاه

-γو  P-cymeneکارواکرول، تیمول،  از جمله فنولی ترکیبات زیادی مقادیر حاوی آویشن. شود می ادهایران استف در غذا دهنده طعم

Terpienene گوشت دریایی، غذاهای متعددی مثل غذایی محصوالت در آویشن اسانس میکروبی و ضد  ضداکسیداسیونی اثر .است 

 اسانس در موجود مهم از ترکیبات تیمول و کارواکرول . ]2[است شده بررسی سبزیجات و جوجه گاو و شده پخته گوشت خوک،

زاده  در بررسی اختیار. است داده نشان از خود مونوسیتوژن لیستریا بر مهاری اثرات آزمایشگاهی در شرایط که هستند شیرازی آویشن

 سانتی درجه 10 دمای در رشو ماهی در منوسایتوژنز لیستریا باکتری رشد بر شیرازی آویشن اسانس اثر 0 13و همکاران در سال 

 اثر درصد 02 .0تا  شیرازی آویشن اسانس غلظت افزایش با تحقیق نشان داد که این نتایج در. گراد مورد بررسی قرار گرفت

 شور ماهی در طبیعی نگهدارنده یک عنوان به تواند می شیرازی آویشن کند و اسانس می  پیدا افزایش دار معنی طور به بازدارندگی

در بررسی همزه و . ی ترکیبی نیز استفاده شده است در سایر مطالعات از آویشن شیرازی به عنوان یک ماده .]1[گیرد قرار مدنظر

 رنگین آالی قزل ماهی فیله نگهداری برای آویشن اسانس با شده غنی سدیمِ آلژینات زیستی پوشش از 0 13 همکاران در سال 

ها های گوشتی، بدلیل توانایی آنهای خوراکی در فرآوردهها به عنوان فیلم و پوشش آلژینات استفاده موادی نظیر. استفاده شد کمان

در ایجاد ترکیبی با خواص ممانعت کنندگی تبخیر رطوبتی، نفوذ اکسیژن، حفظ طعم، بو و رنگ سبب افزایش در  کیفیت و عمر 

 باعث سدیم آلژینات پوشش به آویشن اسانس اضافه شدن که داد نشان تحقیق های داده تحلیل و تجزیه.  شودماندگاری آنها می

 دارای های در فیله اکسیداسیونی و میکروبی فساد روند است، بطوریکه شده پوشش ضد اکسیداسیونی و ضدمیکروبی افزایش خواص

به  شیرازی آویشن اسانس و یسین نا باکتریوسین ی دیگری اثر در مطالعه .]2[است تعویق انداخته به داری معنی طور به را پوشش

 نشان تحقیق این از حاصل نتایج. فیتوفاگ شد ماهی شده چرخ در گوشت مونوسیتوژن لیستریا باکتری بر یکدیگر با توام و تنهایی

در گوشت چرخ   مونوسیتوژن لیستریا علیه قوی کشی و باکتری رکنندگی مها درصد اثر 1.2و  0.8سطح  دو آویشن در اسانس که داد

 محیط مطالعات در .است آویشن اسانس در موجود فراوان و کارواکرول تیمول دلیل به احتماال که دارد فیتوفاگ اهیم شده

 اظهار محققان برخی. دارند لیستریایی ضد فعالیت آویشن اسانس در فنولی موجود جزء دو این که دهند می نشان آزمایشگاهی

 تخریب افزایش موجب نهایت در بگذارد و اثر باکتری سیتوپالسمی غشای ویر توانند می اسانس آویشن و نایسین که کنند می

 . ] [شوند ها باکتری عملکردی غشای و ساختاری

 

1- Epigallo catechin gallat        

2-Xanthine oxidase                    

3- Lamiaceae 

 ها اسانس سایر

 فرو خاصیت دارای بتاکاروتن. توان به بتا کاروتن اشاره نمود باشد می سیدانی میهای دیگر گیاهی که دارای خاصیت آنتی اک از اسانس

 از تشکیل بنابراین کند می عمل شیمیایی تغییر هیچ بدون اکسیژن یگانه از القایی انرژی حذف با است و یگانه نشانی اکسیژن

گرم اسید  0.1 به همراه ppm  100   کاروتن در غلظت های طبیعی بتا همچنین اثر آنتی اکسیدان. کند می جلوگیری هیدروپراکسیدها

کیفیت ماهی کیلکای معمولی به هنگام نگهداری در   بر ppm 200 های چای در غلظت  و پلی فنل   اسکوربیک به عنوان سینرژیست

 آنتی با شده تیمار یها نمونه به شاهد نسبت نمونه در اسید تیوباربیتوریک و پراکسید معنی دار تفاوت .یخ مطالعه شده است

 کم در ها آنتی اکسیدان تأثیر این آنتی اکسیدان بیانگر حاوی تیمارهای در آن کاهش بتاکاروتن و  و پلی فنلهای چای های اکسیدان

بر نرخ اکسیداسیون چربی و خواص    و چای سبز در بررسی دیگر میزان اثر بخشی عصاره پیاز قرمز. ]2[باشد می فساد توسعه کردن

های تازه در  بدین منظور، فیله .طی نگهداری در یخچال صورت گرفت (Acipenser persicus) های تاس ماهی ی در فیلهحس

روز در یخچال نگهداری  8های مختلف غوطه ور شده و سپس به مدت  در غلظت  (TE) و چای (OJ) محلول های حاوی عصاره پیاز

های  نمونه  ، کاهش بسیاری را درFFAو   TBARs  چربی توسط میزان آهن هم،های شیمیایی مرتبط با اکسیداسیون  شاخص .شدند

 .]0[تیمار شده در مقایسه با سایر تیمارها نشان دادند

 نتیجه گیری
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 در و گوشت ماهی ماندگاری عمر افزایش کیفیت، منظور بهبود به اکسیدانی آنتی و باکتریایی آنتی فعالیت با مواد مناسب از استفاده

 امروزه مصنوعی های آنتی اکسیدان اثرات نامطلوب دلیل به. باشد می مفید و ضروری اقتصادی ضررهای از ل جلوگیریحا عین

 یک گیاهی های عصاره. شود می بسیارتوصیه مصنوعی، های آنتی اکسیدان جایگزین عنوان به طبیعی های آنتی اکسیدان از استفاده

 و فساد باکتریایی رساندن حداقل به منظور به هایی روش کاربرد  که از آنجا. وندش طبیعی مهم محسوب می آنتی اکسیدانی منبع

 فعالیت زمینه ارزیابی در بیشتر مطالعات انجام باشد می اهمیت دارای و بهداشتی اقتصادی نظر از دریایی محصوالت در اکسیداتیو

در  همچنین بایستی باشد می و مفید ضروری شیالتی والتمحص و ماهی در گیاهان طبیعی عصاره باکتریایی آنتی و اکسیدانی آنتی 

 در حد را غذا ارگانولپتیک های ویژگی غذایی ایمنی حفظ کنار بتوان در تا کرد دقت بیشتر اسانس نیاز مورد غلظت از استفاده

 .بخشید ارتقا حتی یا و کرد حفظ مطلوبی
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