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چکیده
منابع دریایی حاوي ترکیبات زیست فعالی هستند که قابلیت استفاده در صنایع غذایی بهعنوان نگهدارنده را دارا میباشد .در این تحقیق عصاره متانولی
خیار دریایی گونه  Holothuria leucospilotaاستخراج و اثر غلظتهاي مختلف آن ( 1 ،0/5و  2درصد) بر کیفیت شیمیایی فیله ماهی شوریده
نگهداري شده در یخچال مورد بررسی قرار گرفت .فیلهها بهمدت  16روز در یخچال نگهداري شدند و هر  4روز یکبار آزمونهاي شیمیایی شامل
مجموع بازهاي نیتروژنی فرار ،شاخص اکسیداسیون ثانویه چربی (تیوباربیتوریک اسید) و  pHارزیابی شد .نتایج نشان داد که میزان بازهاي نیتروژنی
فرار در نمونههاي تیمار شده با عصاره  1و  2درصد تا روز آخر نگهداري از حد قابل قبول تجاوز نکرد در حالی که مقدار این شاخص در نمونههاي شاهد
تا روز  8و نمونههاي تیمار شده با  0/5درصد عصارۀ مذکور تا روز  12قابل قبول بود .میزان تیوبار بیتوریک اسید نیز در همه تیمارها بهجز تیمار 2
درصد تا روز  8قابل قبول بود اما نمونههاي تیمار شده با عصاره  2درصد روز آخر نگهداري از حد قابل قبول بیشتر شد .شاخص  pHنیز در نمونههاي
تیمار شده با عصاره خیار دریایی در تمام طول دوره نگهداري نسبت به نمونه شاهد کمتر بود .بر اساس نتایج میتوان بیان نمود که عصاره خیار دریایی
میتواند بهعنوان یک نگهدارنده طبیعی براي فیله ماهی شوریده در طول دورۀ نگهداري کوتاه مدت در شرایط یخچال مورد استفاده قرار گرفته و تا
غلظت  2درصد براي نگهداري ماهی شوریده پیشنهاد میگردد.
واژگان کلیدي :عصاره خیار دریایی ،کیفیت ماهی ،فساد ماهی ،مدت ماندگاري.

مقدمه
ماهیان بهدلیل دارا بودن ترکیبات مغذي متعدد از
جمله چربیهاي غیراشباع ( Ackman and
 )McLeod, 1988احتمال فاسد شدن باالیی در
مقابل شرایط نامناسب نگهداري دارند ( Hardy,
 .)1980; Khayat and Schwall, 1983ماهی و
فرآوردههاي آن در طول مدت نگهداري دچار تغییرات
مختلفی میشوند .محققین علت اصلی را بهحضور
میکروارگانیسمهاي مختلف ،ترکیبات مغذي موجود
در الشه ماهی و نگهداري نامناسب آن نسبت دادهاند.
از طرف دیگر ،ذخیرۀ گلیکوژنی و مدت زمان کمتر
پدیده جمود نعشی و بهدنبال آن افزایش  pHکه به
نرم شدن زودتر عضلهها در ماهی در مقایسه با
جانوران خشکی منجر میشود ،میتواند زمینه را براي
تسریع عملکرد باکتريهاي مولد فساد در ماهی فراهم
کند.
در چند سال اخیر تحقیقات متعددي در خصوص

چگونگی کاهش سرعت نزول کیفیت در آبزیان طی
دورۀ نگهداري در شرایط سرد صورت گرفته است و
بیشتر استفاده از عصارهها و اسانسهاي طبیعی جهت
افزایش مدت ماندگاري فرآوردههاي دریایی بیشتر
مورد توجه قرار گرفته است .از جمله تحقیقاتی که در
این زمینه انجام شده است میتوان به تحقیق
 Shabanpourو همکاران ( )2012اشاره کرد که اثر
عصاره آویشن را بر ماندگاري فیله قزلآالي
رنگینکمان در شرایط سرد بررسی کردند و به این
نتیجه دست یافتند که عصاره آویشن بهعنوان یک
نگهدارنده طبیعی در ترکیب با روشهاي شور کردن و
بستهبندي در خأل قادر به افزایش زمان ماندگاري
فیله ماهی قزلآالي رنگینکمان در شرایط یخچال
بوده و قابلیت جایگزینی بهجاي نگهدارندههاي
مصنوعی را دارد .همچنین  Hosseinipourو
همکاران ( )2012اثر ضد اکسیداسیونی عصاره برگ
زیتون را بر افزایش ماندگاري ماهی قزلآالي
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میباشد.

رنگینکمان نگهداري شده در شرایط سرد را مورد
بررسی قرار دادند و پژوهش آنها نشان داد که عصاره
گیاه مذکور قابلیت کاهش اکسیداسیون چربی را در
ماهیان مورد بررسی داشته و قادر است فساد
قزلآالهاي تیمار شده را در طی دورۀ نگهداري به
تأخیر بی اندازد.
مطالعات نشان میدهد استفاده از منابع دریایی به
منظور کاهش سرعت افت کیفیت در ماهیان و
افزایش مدت ماندگاري آنها در مقایسه با منابع
گیاهی بسیار کمتر است ،این در حالی است که منابع
دریایی قابلیت باالیی از استحصال چنین ترکیبات
ارزشمندي برخوردارند .خیار دریایی یکی از منابع
دریایی ارزشمند جهت استحصال مواد کاهش دهنده
سرعت افت کیفیت میباشد که مورد بررسی قرار
گرفته است .خیار دریایی حیوان خزندهاي است که به
آسانی روي گل سنگها یا صخرهها میخزد و
تکههاي غذا را از محیط اطراف خود جمع کرده و
مصرف میکند ( .)Castro and Huber, 2000تأثیر
ضد باکتریایی عصارههاي بهدست آمده از قسمتهاي
مختلف بدن و تخمهاي خیار دریایی در پژوهشهاي
بسیاري به اثبات رسیده است .در بررسیهاي انجام
شده بر ترکیبات بهدست آمده از سامانه گوارشی ،غدد
جنسی ،ماهیچه و غدد تولیدمثلی و دیگر قسمتهاي
بدن خیار دریایی کوکوماریا فروندوزا ( Cucumaria
 )frondosaعالوه بر اثرهاي ضد باکتریایی ،اثر
آنتیاکسیدانی این عصارهها نیز نشان داده شده است
(.)Hawa et al., 1999; Sugawara et al., 2006
بهرغم تحقیقات انجام شده در خصوص استخراج
ترکیبات بایواکتیو (زیست فعال) از آبزیان ،هنوز
زمینه کار بر روي استخراج ترکیبات مذکور از آبزیانی
مانند خیار دریایی نسبت به سایر جنبههاي تحقیقاتی
مرتبط با صنایع فرآوري آبزیان ،جوان بوده و به-
خصوص در کشور ما جاي کار زیادي دارد .بنابراین
تحقیق حاضر با این رویکرد به دنبال استخراج عصاره
از خیار دریایی و بررسی تأثیر آن بر کیفیت شیمیایی
ماهی شوریده تحت شرایط نگهداري در سرما

مواد و روشها
نمونهبرداري و عصارهگیري خیار دريايي :خیار
دریایی مورد نظر از عمق  30متري اطراف جزیره
هِنگام جمعآوري و با استفاده از یخ به ساحل منتقل
گردید .پس از انتقال به آزمایشگاه ،نمونهها در فریز
در دماي -40درجه سانتیگراد تا زمان عصارهگیري
نگهداري شدند .براي استخراج عصاره براساس روش
 Naikو همکاران ( )1989انجام گرفت .ابتدا نمونهها
با استفاده از آب سرد ،انجمادزدایی گردید .اندامهاي
داخلی بدن آن جدا و دیواره بدن پاک شده و سپس
به تکههاي کوچک  1سانتیمتري خرد گردید.
نمونههاي خرد شده به ارلن منتقل شده و به آنها
 1000سیسی متانول (دکتر مجللی ،ایران) اضافه
شد و بهمدت  72ساعت در آزمایشگاه در دماي اتاق
قرار داده شد .پس از  72ساعت محلول بهدست آمده
صاف شده تا ذرات نمونه از آن جدا شود .حالل
عصاره بهدست آمده با دستگاه روتاري (،BUCHI
سوئیس) ،در دماي  45درجه سانتیگراد و دور ،145
حذف شد .سپس هم حجم نمونه بهدست آمده ،اتر
اضافه کرده تا دو فاز آبی و اتري تشکیل شود .توسط
دکانتور دو فاز فوق جدا شد و به فاز آبی بهطور هم
حجم  -1بوتانول (دکتر مجللی ،ایران) اضافه گردید،
سپس فاز رویی عصاره آبی جدا شده و از عصارۀ
حاصله جهت تهیۀ محلولهایی با درصدهاي مختلف
استفاده گردید.
نمونهبرداري ماهي و تیمارها 15 :عدد ماهی
شوریده از بندر صیادي آبادان در فروردین  1392از
میان ماهیان صید شده بهطور تصادفی تهیه گردید.
سپس ماهیان تازه در داخل جعبههاي یونولیت همراه
با یخ قرار داده شد و طی مدت  1روز به آزمایشگاه
فرآوري آبزیان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
منتقل گردید .بهمنظور جداسازي مواد زائد خارجی از
سطح بدن ماهیان ،شستشوي آنها با آب شیرین
انجام پذیرفت .پس از سرزنی ،تخلیه شکمی و فیله
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تأثیر عصاره خیار دریایی بر کیفیت شیمیایی فیله ماهی شوریده
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شکل  - 1تغییرات  TVB-Nدر نمونههاي ماهی شوریده غوطهور شده در محلول حاوي غلظتهاي مختلف عصاره خیار دریایی (♦) 0/5 ،درصد
(■) 1 ،درصد (▲) و 2درصد (×) در زمانهاي مختلف نگهداري در یخچال (( )4°Cخطچین سطح قابل قبول  TVB-Nرا نشان میدهد).
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ثانیه غوطهور شدند .آنگاه با دستگاه وکیوم بستهبندي
( )4خ چی س قاب قبول  TVB-Nرا ن ان ميدهد).
در خأل شده و سپس کلیهي نمونههاي مربوط به هر
تیمار در یخچال در دماي  4درجه سانتیگراد به
نتايج
مدت  16روز نگهداري شدند .در طی دورۀ نگهداري،
بررسی میزان  TVB-Nدر تیمارهاي مختلف طی
در روزهاي  12 ،8 ،4 ،1و  16نگهداري ،از هر گروه
دوره نگهداري در شرایط یخچال نشان داد که این
نمونههایی بطور تصادفی انتخاب شده و آزمایشات
ترکیبات در تیمارهاي داراي عصاره خیار دریایی به
شیمیایی از جمله  pH ،TBA ،TVB-Nبر روي آن
طور معنیداري کمتر از گروه شاهد بود (.)P<0/05
انجام گرفت.
بیشترین میزان  TVB-Nدر این تحقیق براي گروه
آزمونهاي شیمیايي :مجموع بازهاي نیتروژنی فرار
شاهد در روز  16نگهداري در یخچال مشاهده گردید.
تغییرات  TVB-Nافزایش ویژهاي را در گروه شاهد و
( )TVB-Nمطابق روش  )1990( AOACو شاخص
دیگر گروهها تا روز  8نشان نداد .بعد از روز  8افزایش
تیوباربیتوریک اسید براساس روش  Namulemaو
ویژهاي در مقدار  TVB-Nبراي گروه شاهد ،مشاهده
همکاران ( )1999انجام شد .میزان  pHنیز به این
شد ،درحالیکه براي سایر گروهها این افزایش چندان
ترتیب سنجش گردید که  10گرم از هر نمونه با 20
محسوس نبود .بین نمونههاي تیمار شده با عصاره 1
میلیلیتر آب مقطر در یک مخلوط کن بهمدت 30
و  2درصد اختالف معنیداري مشاهده نشد
ثانیه همگن شد ،سپس با  pHمتر ( HANNA
( .)P>0/05مقدار بازهاي نیتروژنی فرار براي
 )instruments, Italyمیزان  pHاندازهگیري گردید
نمونههاي تیمار شده با عصاره  0/5درصد تا روز 12
(.)AOCA, 1990
قابل قبول بود و در روز آخر نگهداري از حد قابل
آزمونهاي آماري :جهت تجزیه و تحلیل آماري
قبول تجاوز کرد اما نمونههاي تیمار شده با عصاره 1
دادهها از نرمافزار  SPSSورژن  23استفاده شد.
و  2درصد تا روز آخر نگهداري قابل قبول بود (شکل
آزمون کولموگروف-اسمیرنف براي تعیین نرمال بودن
.)1
دادهها و تجزیه واریانس یکطرفه براي تعیین وجود
15
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شکل  – 2تغییرات  TBAدر نمونههاي ماهی شوریده غوطهور شده در محلول حاوي غلظتهاي مختلف عصاره خیار دریایی (♦) 0/5 ،درصد
(■) 1 ،درصد (▲) و 2درصد (×) در زمانهاي مختلف نگهداري در یخچال (( )4°Cخطچین سطح قابل قبول  TVB-Nرا نشان میدهد).

مشاهده گردید .با توجه به نتایج ،مواجه فیله ماهی
شوریده با عصاره خیار دریایی باعث کاهش میزان pH
در آن شده است (شکل .)3

اکسیداسیون چربی در ماهی شوریده طی
نگهداري در یخچال با شاخص تیوباربیتوریک اسید
( )TBAمشخص گردید .طبق نتایج بدست آمده
میزان شاخص  TBAنمونهها طی دوره نگهداري به
تدریج افزایش یافت اما میزان این شاخص در گروه-
هاي داراي عصاره خیار دریایی بهطور معنیداري
( )P<0/05کمتر از گروه شاهد بود .مقدار TBA
براي گروه شاهد و گروههاي مواجه شده با عصاره در
ماهی شوریده از مقادیر  0/16تا  0/35میلیگرم مالون
دي آلدئید در هزار گرم بافت تا ماکزیمم مقدار 2/55
(شاهد) 0/5( 2/41 ،درصد) 1( 2/25 ،درصد) و
 2(2/23درصد) در روز  16نگهداري در یخچال متغیر
بود .بین مقادیر تیوباربیتوریک اسید در نمونههاي
تیمار شده با عصاره  1و  0/5درصد اختالف
معنیداري مشاهده نشد .میزان  TBAدر نمونههاي
شاهد و تیمارهاي  0/5و  1درصد تا روز  8قابل قبول
بوده و از روز  12به بعد از حد مجاز بیشتر شد ،اما
نمونههاي تیمار شده با عصاره  2درصد روز آخر دوره
نگهداري از حد قابل قبول تجاوز کرد (شکل .)2
بیشترین میزان  pHدر روز  1براي گروه شاهد به
میزان  6/85مشاهده شد و کمترین آن در روز 1
نگهداري براي گروه کنترل  2درصد به مقدار 6/30

ب ث
مجموع بازهاي نیتروژني فرار :مجموع بازهاي
نیتروژنی فرار از آمونیاک و آمینهاي فرار تشکیل
شده است که بهعنوان یکی از نشانگرهاي اصلی
تخریب و تجزیه گوشت محسوب میشود ( Yilmaz
 .)et al., 2009گزارشات موجود حد غیرقابل قبول
 TVB-Nرا به میزان  25-35میلیگرم در  100گرم
گوشت براي ساردینها ()Marrakchi et al., 1990
و  30-40میلیگرم در  100گرم گوشت براي
گونههاي ماهیان آبهاي سرد بیان نمودند
( )Connell, 1975براي ماهیان آب شور (دریایی)
این مقدار بیش از  35بیان شده است .با توجه به
وجود ترکیباتی مانند فنول و اثر آنتیاکسیدانی
موجود در آن در این مطالعه میزان  TVB-Nدر
ماهیان شوریده گروه شاهد در روز  12نگهداري و
براي 0/5درصد و  1درصد روز  16به بعد به حد
غیرقابل پذیرش رسیدند در حالیکه گروه  2درصد
هرگز به این مقدار نرسید .طی پژوهشی Mamelona
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رضائیان و همکاران

شکل  – 3تغییرات  pHدر نمونههاي ماهی شوریده غوطهور شده در محلول حاوي غلظتهاي مختلف عصاره خیار دریایی (♦) 0/5 ،درصد (■)1 ،
درصد (▲) و 2درصد (×) در زمانهاي مختلف نگهداري در یخچال (( )4°Cخطچین سطح قابل قبول  TVB-Nرا نشان میدهد).

مقدار رسیدند .همچنین  Althunibو همکاران
( )2012اثر آنتی اکسیدانتی دو گونه از خیار دریایی
 Holothuria edulisو  Stichopus horrensرا
مورد بررسی قرار دادند .بهمنظور بررسی خاصیت آنتی
اکسیدانتی عصاره این دو گونه از آزمون حذف
بتاکاروتن و رادیکالهاي آزاد استفاده کردند .نتایج
این بررسی نشان داد هر دو عصارههاي بهدست آمده
از این گونهها قادر به جذب رادیکالهاي آزاد بودند.
همچنین عصارههاي آبی و ارگانیک بدست آمده از
 S. horrensقادر به غیر فعال کردن اکسیداسیون بتا
کاروتن به میزان  79/62و  46/66درصد بودند.
: pHدر تمامی نمونهها  pHگروه شاهد باالتر از سایر
گروهها بوده است .در طول مدت نگهداري با گذشت
زمان میزان  pHکاهش یافت و همین امر اثر
بازدارنده بر رشد باکتريها داشت .میتوان گفت تغییر
 pHدر دناتوره شدن پروتئین و  WHCنیز تأثیرگذار
است ) .(Licciardello et al., 1984این نتایج با
یافتههاي پژوهشی که  Pezeshkو همکاران ()2010
در مورد اثر ضد باکتریایی و ضد اکسیداسیونی عصاره
موسیر بر زمان ماندگاري قزلآالي رنگینکمان انجام
دادند ،مطابقت داشت .بنابراین کمتر بودن مقدار
اسیدیته در نمونههاي تیمار شده با عصاره نسبت به
شاهد در این تحقیق میتواند دلیلی بر خاصیت آنتی
باکتریایی عصاره خیار دریایی باشد .فعالیت آنتی

و همکاران ( )2007نتایج مشابهی در این رابطه
بدست آورند .آنها روي گونهاي از خیار دریایی به نام
 Cucumaria frondosaتحقیق کردند و رابطه بین
مقدار فنول و اثر آنتیاکسیدانتی در قسمتهاي
مختلف بدن خیار دریایی چون ماهیچه ،دستگاه
تنفسی ،گنادها و دستگاه گوارش دیده شد و نتایج
نشان دادند در ماهیچهها و گنادها مقدار فنول بیشتر
و در نتیجه اثر آنتیاکسیدانی در این قسمتهاي بدن
جانور بیشتر است .وجود یکسري ترکیبات مانند
ساپونینها در پیکره خیار دریایی میتواند عامل
فعالیت ضد باکتریایی در عصارههاي حاصل از خیار
باشد .افزایش میزان  TVB-Nدر طول دوره نگهداري
را میتوان با فعالیتهاي باکتريهاي مولد فساد و
آنزیمهاي درونی مرتبط دانست ( Yilmaz et al.,
 .)2009از آنجا که  TVB-Nبطور عمده در اثر
تجزیه باکتریایی گوشت ماهی ایجاد میشود ،افزایش
بار باکتریایی در طول دوره را نیز میتوان دلیلی بر
این مورد دانست (.)Ojagh et al., 2010
تیوباربیتوريک اسید :در منابع مختلف مقدار مجاز
1-2 ،TBAمیلیگرم مالون آلدئید بر  100گرم
گوشت ذکر شده ( )Tarladgis et al., 1960که بر
این اساس عصاره خیار دریایی بهدلیل دارا بودن اثر
آنتی اکسیدانی در ماهی شوریده گروه شاهد 0/5 ،و 1
و 2درصد در روز  16نگهداري در یخچال به این
17
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باکتریایی خیار بهدلیل وجود یکسري ترکیبات
.بیولوژیک در بدن این موجود میباشد
خیار دریایی داراي ترکیبات زیست فعال است که
این ترکیبات داراي خواص زیستی بسیاري مانند
خاصیت ضد باکتریایی و ضد اکسیداسیونی است که
میتواند بهعنوان یک نگهدارنده طبیعی براي مواد
غذایی از جمله فیله ماهی شوریده در طول دوره
نگهداري کوتاه مدت و در شرایط سرد مورد استفاده
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Abstract
Many studies have shown that marine resources contain bioactive compounds that can be used as food
preservatives in the food industry. Hence in our research, Methanolic extracts of marine cucumber Holothuria
leucospilota were extracted and fillets fish stored in the refrigerator were treated with, in different
concentrations (0.5, 1 and 2%), in order to evaluate the chemical quality of fillets. The fillets were kept in the
refrigerator for 16 days and chemical tests including volatile bases nitrogen (TVB-N), thiobarbitoric acid (TBA)
and pH test were done every 4 days. The results showed that the amount of volatile bases nitrogen (TVB-N) in
treated samples with extract in 1 and 2% concentration did not exceed the acceptable level until the last day,
while the amount of this index in the control samples until the 8 th day and the treated samples with 0.5%
concentration of the extract, was acceptable until the 12th day. Thiobarbitoric acid (TBA) was acceptable in all
treatments, except in treatment with 2% concentration until 8 th day, though the treated samples with an extract
of 2% concentration in the last day of storage were more than expectation. The pH index was lower in the
samples treated with sea cucumber extract throughout the storage period than the control samples. Based on the
results obtained in this study, it can be concluded that cucumber extract can be used as a natural preservative for
fish fillets during the short-term storage period in a refrigerator condition and up to 2% concentration is
suggested for this procedure.
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