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 4/12/98تاریخ پذیرش:                                                                                                     12/8/98تاریخ دریافت: 

 چکیده

 .شوند محسوب می یاکسیدانترکیبات آنتی منابع مهمی از ها یکها به دلیل داشتن ترکیبات فنلی، کارتنوئیدها و توکوفرولجلبک سابقه و هدف:

 بننر روی ماننندگاری میگننوی سننزید سننرتیز   (Sargassum angustifolium)ای در ایننن پنن وهث تننصایر عینناره هینندروالکلی جلبننک  هننوه   

 (Metapenaeus affinis) مورد بررسی  رار گرفت. 

گرم بر لیتر عیاره هیدروالکلی میلی 900و  600، 300، 100های د یقه در غلظت 60های میگوی سزید سرتیز به مدت نمونه ها:مواد و روش

روز نگهداری و در  15گراد به مدت درجه سانتی 4ها در دمای ور شد. تمام نمونهور و سپس خشک شدند. نمونه شاهد در آب مقطر غوطهغوطه

 های حسی مورد ارزیابی  رار گرفتند.و نیز شاخص  TVC ،pH ،TVB-N ،K-value ،TBA،PPOهای شاخص 15و  10، 5، 0روزهای 

داری کاهث داده و از این طریق سبب کاهث اکسیداسیون نتایج نشان داد عیاره هیدروالکلی توانست بار باکتریایی را به شکل معنی :هايافته

ای دارای عیاره هیدروالکلی در مقایسه با شاهد در تیماره  pH ،TVB-N ،K-value ،TBA،PPO های دار شاخصچربی و در نتیجه کاهث معنی

داری در مقایسه با شاهد های حسی میگوهای نگهداری شده در تیمارهای دارای عیاره هیدروالکلی به شکل معنیشود. همچنین امتیاز شاخص

 باالتر بودند.

کارآمدی  ادر به حزظ کیزیت میگوها در طول زمان ای به شکل نتایج این پ وهث نشان داد عیاره هیدروالکلی جلبک  هوه گیري: نتیجه

روز( افزایث دهد و بهترین غلظت عیاره هیدروالکلی جلبک،  5روز در مقایسه با تیمار شاهد ) 10نگهداری بود و توانست ماندگاری آن را تا 

 گرم بر لیتر بود.میلی 900

  عیاره هیدروالکلی، ماندگاری، میگوی سزید سرتیز ،(Sargassum angustifolium)ای جلبک  هوه واژگان كلیدي:

  مقدمه 

ها و میگوهای صیدشده به دلیل اکسیداسیون چربی، ماهی

هنا  های متابولیکی میکروارگانیسمهای آنزیمی و فعالیتفعالیت

(. از 1در طول نگهداری مسنتعد تییینر رنن  و منزه هسنتند )     

طرفی در آبزیان و میگوهای صید شده در یخ به دلیل فعالینت  

در طنی  یابند.  هنا فسناد همچننان ادامنه منی     ها و باکتریآنزیم

نگهننداری میگننو و محیننوالت آنهننا، تیییننرات بزرگننی در      

خیوصیات چربی، ایجاد لکنه سنیاه و تییینرات حسنی اتزنا       

اکسنیدانی بنه همنراه    زمنان از منواد آنتنی   افتد. استزاده هم می

هنای معمنول جهنت افنزایث مانندگاری      روش ءسردسازی جز

هننا در (. اسننتزاده از نگهدارننده 2گوننه محیننوالت اسنت )   اینن 

تولیدات آبزی راحت بوده و دارای گستردگی زیادی اسنت، امنا   

کننندگان منواد غنذایی تماینل     کنندگان و هم میرفهم تولید

زیادی به کاهث استزاده از مواد شیمیایی به عنوان نگهدارننده  

غننذا دارننند. نتیجننه چنننین امننری، افننزایث عال ننه بننه کنناربرد 

 (.  3های طبیعی است ) نگهدارنده

سزید سرتیز دارای ارزش ا تیادی و غذایی باالیی میگوی 

باشد و بعد از میگوی موزی در خلیج فارس و دریای عمان می

رتبه دوم را در صید به خود اختیاص داده است. این میگو 

چنین منبعی غنی از درصد پروتئین است. هم18-23دارای 

 (.  4ها و امالح معدنی است )ویتامین

اکسیدانی ناشی تن خیوصیات آنتیها به دلیل داشجلبک

ها یک منبع اصلی از از ترکیبات فنلی، کارتنوئیدها و توکوفرول
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های (. گونه5شوند )اکسیدان محسوب میترکیبات آنتی

ساکاریدهایی با متزاوتی از جنس جلبک سارگاسوم حاوی پلی

فعالیت بیولوژیکی هستند که پایه آنها  ند فروکتوز است و 

ی از  بیل خواص ضدباکتریایی، ضدویروسی و تاکنون خواص

ساکاریدها و (. از طرفی حضور پلی6اند )ضدتوموری نشان داده

ای ها از جمله جلبک  هوهها در جلبکفنلنیز پلی

(Sargassum angustifolium آنها را به عنوان یک نگهدارنده )

ها گروه مهمی از ترکیبات طبیعی کند. فنلمناسب معرفی می

اکسیدان و دیگر خواص بیولوژیکی هستند. خواص آنتیبا 

ها، همچنین این جلبک دارای موادی نظیر ویتامین

ساکاریدها و ها، پلیها، پلیولپروتئینکارتنوئیدها، پیکوبیلی

باشند که دارای خواص ضدالتهابی، اسیدهای چرب می

اکسیدانی و مواد محرک ایمنی ضدسرطانی، ضد ارچی، آنتی

(، نشان داد 2001و همکاران )  Hellio(. مطالعات5هستند )

تواند از جنس سارگاسوم می S. muticumکه عیاره جلبک 

های گرم مثبت و گرم منزی را مهار رشد هر دو گروه باکتری

( عنوان 2012و همکاران ) Dashtiannasab(. همچنین 7کند )

ث باع  S. latifuliumو S. angustifoliumکردند که دو جلبک 

(. از این 8شوند )های پاتوژن انسانی و آبزیان میمهار باکتری

 ایرسد عیاره هیدروالکلی جلبک  هوهرو به نظر می

Sargassum angustifolium دارای این توانایی است که بتواند

را در  (Metapenaeus affinis) ماندگاری میگوی سزید سرتیز 

 درجه سانتی گراد افزایث دهد. 4دمای 

  هامواد و روش 

آوری درون ها پس از جمعجلبک: تهیه عصاره هیدروالکلی 

جعبه یونولیتی حاوی یخ نگهداری و به آزمایشگاه منتقل 

های مورد نظر با آب معمولی شدند. در آزمایشگاه جلبک

ور و هر چند ساعت شسته شده، سپس درون آب مقطر غوطه

تکرار شد. بعد از آن ها تعویض و این کار تا سه مرتبه آب آن

ها روی پارچه تمیزی در سایه گسترانیده شده و در طی جلبک

شدن توسط ها بعد از خشکسه روز خشک شدند. نمونه

گرم  50گیری، (. برای عیاره9آسیاب بر ی کامالً پودر شدند )

لیتر آب و متانول به نسبت مساوی میلی 200از جلبک در 

-درجه سانتی 20تا  15ای ساعت در دم 72مخلوط و به مدت 

ساعت ترکیب حاصل با استزاده از  72داری و پس از گراد نگه

و  یف بوخنر صاف و عیاره  1کاغذ صافی واتمن شماره 

حاصل در دستگاه روتاری در خالء  رار داده تا حالل آن در 

 2گراد تبخیر شد. پس از آن به مدت درجه سانتی 35دمای 

گراد  رار داده تا درجه سانتی 40 روز در انکوباتور با دمای

 4خشک شوند. سپس تا زمان استزاده در یخچال در دمای 

 (.10گراد نگهداری شدند )درجه سانتی

در این تحقیق از میگوی سزید : های میگوسازی نمونهآماده

تازه که از بازار آبادان خریداری (Metapenaeus affinis) سرتیز

با آب مقطر شسته و خشک گردید، استزاده شد. میگوها 

( 11) 900و  600، 300، 100شدند. سپس میگوها در مقادیر 

د یقه  60گرم بر لیتر عیاره هیدروالکلی به مدت میلی

نگهداری و سپس خشک شدند. میگوهای شاهد در آب مقطر 

-اتیلنی بستهور و سپس خشک و میگوها در ظروف پلیغوطه

 (.12ذخیره شدند )گراد درجه سانتی 4بندی و در دمای 

های استومیکر گرم نمونه میگو در پاکت 10: آنالیز میکروبی

 1/0درصد ) 85/0لیتر محلول نمک طعام میلی 90به همراه 

د یقه  1درصد کلریدسدیم( به مدت  85/0درصد پپتون و 

ها برای تایی از محلول 10هموژنیزه شدند. سپس یک سری 

های کل در محیط باکتری تعیین بار میکروبی تهیه شد. تعداد

کانت آگار )مرک، آلمان()به روش کشت سطحی( و بعد  پلیت

روز با  2گراد به مدت درجه سانتی 37از انکوباسیون در دمای 

 (. 12گیری شد )های موجود بر روی پلیت اندازهشمارش کلنی

لیتر آب میلی 10گرم نمونه میگو هموژن و با  pH :5تعیین 

ها به وسیله نمونه pHمقطر هموژنیزه و سپس فیلتر شد. 

گیری اندازه 613Metrohmمتر دیجیتالی مدل  pHدستگاه 

 (.10شد )

به  TVB-Nمقدار : (TVB-Nتعیین بازهای ازته فرار )

گرم نمونه  10(. 13تعیین شد )AOAC (2002 )وسیله روش 

سی آب سی 500گرم اکسید منیزیوم و افزودن  2به همراه 

فرار در  آوری بازهای ازتهمقطر داخل بالن و در نهایت جمع

رد به عنوان درصد و متیل 2داخل محلول شامل اسیدبوریک 

شاخص و تیتر محلول زردرن  حاصله با اسیدسولزوریک تا 

گرم نیتروژن حاصل شدن رن  ارغوانی، انجام و به صورت میلی

  گرم نمونه میگو بیان شد.    100در 

محتوی : (TBA)تعیین تیوباربیتیوریک اسید 

اسید به وسیله روش کلرومتریک و مطابق روش تیوباربیتیوریک

Egan ( 14( تعیین گردید )1997و همکاران .)گرم نمونه  5

لیتر میلی 25های مخروطی اضافه شد. سپس میگو به فالسک

لیتر آب میلی 20کلرواستیک اسید و گرم بر لیتر تری 200از 

د یقه هموژنیزه شد و سپس  1مقطر به فالسک اضافه و برای 

 د یقه و در  10د یقه اابت با ی ماند. سپس محلول برای  30

g1450  سانتریزیوژ و سپس فیلتر شده و با آب مقطر به حجم

لیتر از میلی 5لیتر از این محلول و میلی 5لیتر رسید. میلی 50

TBA 02/0 ث داده و با نرمال در حمام آب جوش واکن
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د یقه خنک شدند. میزان  5استزاده از جریان آب به مدت 

گرم بر حسب میلی TBARSنانومتر تعیین و  532جذب در 

 ( بر کیلوگرم نمونه مشخص شد.MDAآلدئید )دیمالون

و  Choiaبر اساس روش  Kمیزان : K-valueتعیین مقدار 

گرم از  5(. برای این منظور 15( تعیین شد )2007همکاران )

 6/0لیتر از محلول پرکلروریدریک اسید میلی 25نمونه میگو با 

د یقه  10برای  g 1940مول مخلوط شده و با دور میلی

میلی NaOH 1مایع سطحی با استزاده از  pHسانتریزیوژ شد. 

میلی 20مایع رویی  تنظیم شد. به 8/6و  5/6مول بر لیتر بین 

میکرومتر فیلتر شد و  45/0لیتر آب مقطر اضافه و با فیلتر 

مجهز به ستون  HPLCبا استزاده از دستگاه  ATPمقدار 

Eclipse Plus ODS C18 (250mm× 4.6 mm, 5 μm بدست )

میلی 1میکرولیتر نمونه با نرخ جریان  10آمد. برای این کار 

نانومتر مشخص  260وج به در لیتر بر د یقه تزریق و نقطه ا

مول بر لیتر پتاسیم میلی 04/0گردید. فاز سیال دارای 

پتاسیم مول بر لیتر دیمیلی 06/0دهیدروژن فسزات و 

گیری اندازه ATPهیدروژن فسزات بود. مقدار هر یک از اجزای 

، اینوزین ATP ،ADP ،AMP ،IMPشده و بر اساس استاندارد 

(HxR) ( و هیپوگزانتینHx تشکیل )K-value :را دادند 

 

K − value =
⌊(𝐻𝑥𝑅) + (𝐻𝑥)⌋

⌊(ATP) + (ADP) + (AMP) + (IMP) + (HxR) + (Hx)⌋
× 100 

 

مقندار  : (PPOفنل  ) های پلیتعیین فعالیت اکسیدکننده

 ( بنه وسنیله روش   PPOفننل ) هنای پلنی  کنندهفعالیت اکسید

Nirmal وBenjakul (2011( )16  و بنننننننا اسنننننننتزاده از )

 05/0لیتنر از  میلی 4/0اسپکتوفتومتر تعیین شد. در این روش 

 catecholلیتنر از  میلنی  4/0و  L-proline منول بنر لیتنر   میلنی 

 Tris–HCl bufferلیتنر  میلنی  4/4مول بر لیتر بنا  میلی 05/0

(pH 8.0) 2/0  لیتنر  میلنی  8/0مول بر لیتر مخلوط شد. سپس

گنراد  درجنه سنانتی   37زیمی اضافه شده و نمونه در محلول آن

ننانومتر خواننده شند.     530انکوبه گردید. فعالینت آنزیمنی در   

 001/0د یقه تعیین و هر  5اانیه کنترل و برای  10جذب هر 

 جذب به عنوان یک واحد تلقی شد.  

هنای حسنی مطنابق    شناخص : هلای سسلی  تعیین شاخص

(. کیزینت  17شند )  ( تعینین 2014و همکاران )  Moradiروش

دینده  نزره آمنوزش  7حسی هر نمونه میگو به وسیله یک گروه 

سنال تعینین و امتینازدهی     40تا  30از زن و مرد با رنج سنی 

 بود. 9تا  1بین 

هنا بنا اسنتزاده از    بنودن داده نرمنال : ها تجزیه و تحلی  داده

اسمیرنوف چک شد. آزمون آمناری آننالیز    -آزمون کولموگروف

و در SPSS18 افنزار  آزمنون تعقیبنی دانکنن در ننرم     واریانس و

درصد در نظر گرفته شد. کلیه نمودارها بنا اکسنل    05/0سطح 

 رسم شد. 2010

 هايافته 
تیمار بار میکروبی میگوی سزید سرتیز، با افزایث  5در هر 

(. همچنین  >05/0Pداری داشت )زمان نگهداری افزایث معنی

نشنان داد، بنا افنزایث سنطح     مقایسه بین تیمارهنای مختلنف   

ای میزان بار میکروبنی کناهث   عیاره هیدروالکلی جلبک  هوه

گنرم بنر   میلی 900( و تیمار >05/0Pداری را نشان داد )معنی

ای کمتنرین مینزان بنار    لیتر عیاره هیدروالکلی جلبنک  هنوه  

 Log( و تیمنار شناهد )  Log CFU/g 28/0±05/7میکروبنی ) 

CFU/g 12/0±34/9بار میکروبی را در روز پانزدهم  ( بیشترین

، 1(. بر اساس نتایج بدسنت آمنده در جندول    1داشت )جدول 

هنا  ها در میگو، روند افزایشنی در تمنام گنروه   تعداد کل باکتری

داشت. عالوه بر این افزایث بار باکتری در میگو در گروه دارای 

تنر بنود. بنار میکروبنی     عیاره در مقایسه با گروه شاهد، آهسته

گرم بر لیتر عیناره  میلی 100ار بدون عیاره و تیمار دارای تیم

به ترتیب به  10داری افزایث پیدا کرد و در روز به شکل معنی

Log CFU/g 07/0±63/7  و Log CFU/g 06/0±50/7  رسید

هنای  که از حد مجاز عبور کرد. میزان بناکتری در سنایر گنروه   

 900و  600، 300در تیمارهننننای  15دارای عینننناره در روز 

، Log CFU/g 08/0±5/8 گرم بر لیتر عیاره بنه ترتینب   میلی

دهند در اینن   بودند که نشان منی  05/7±28/0و  05/0±67/7

 روز میزان باکتری در میگوها بیث از حد مجاز بوده است.

در میگوی سزید سنرتیز بنه    pH، میزان 2مطابق با جدول 

جز تیمار شاهد در سایر تیمارها بنا افنزایث زمنان مانندگاری،     

 (. P>05/0داری را نشان نداد )تیییر معنی

در تیمننار شنناهد و دارای عینناره  TVB-Nروننند تیییننرات 

دهننده افنزایث    ( نشنان 3ای )جدول هیدروالکلی جلبک  هوه

یمارهنای دارای عیناره   دار این پارامتر در تیمار شاهد و تمعنی

(. مقایسه تیمارهنا در هنر    >05/0Pطی روزهای نگهداری بود )

روز نشان داد که با افزایث سنطح عیناره مینزان اینن پنارامتر      

، 15(. در روز  >05/0Pداری را نشنننان داد )کننناهث معننننی

 mg N/100 gدر تیمننار شنناهد )  TVB-Nبنناالترین مقنندار  

 900ارامتر در تیمنار  ( و کمترین مقندار اینن پن   97/0±86/63

 ایگننرم بننر لیتننر عینناره هینندروالکلی جلبننک  هننوه   میلننی

 (mg N/100 g 13/0±34/36اندازه ).گیری شد 
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 ای هوه عیاره هیدروالکلی جلبک ( تحت تصایرMetapenaeus affinis( میگوی سزید سرتیز )Log CFU/gنتایج تیییرات بار میکروبی ) .1جدول 

 (Sargassum angustifolium) 
  تیمار 

 15 10 5 0 روز                    

 Aa 07/0±26/2 Ab09/0±25/5 Ac07/0±63/7 Ad12/0±34/9 شاهد

 Aa09/0±18/2 Ab09/0±35/5 Ac06/0±50/7 Ad08/0±17/9 ای  هوه عیاره هیدروالکلی جلبک گرم بر لیترمیلی 100

 Aa02/0±29/2 Bb02/0±71/4 Bc10/0±50/6 Bd08/0±5/8 ای  هوه عیاره هیدروالکلی جلبک گرم بر لیترمیلی 300

 Aa03/0±17/2 Cb04/0±32/4 Bc09/0±38/6 Bd05/0±67/7 ای  هوه عیاره هیدروالکلی جلبک گرم بر لیترمیلی 600

 Aa05/0±2/2 Db04/0±21/4 Cc15/0±6 Cd28/0±05/7 ای  هوه عیاره هیدروالکلی جلبک گرم بر لیترمیلی 900

 (. >05/0Pهای مورد بررسی است )دار بین روزاختالف معنیحروف کوچک غیر مشابه به معنی

 (. >05/0Pدار بین تیمارها مورد بررسی است )اختالف معنیحروف بزرگ غیر مشابه به معنی

 ای هوه عیاره هیدروالکلی جلبک تحت تصایر (Metapenaeus affinis) میگوی سزید سرتیز  pHنتایج تیییرات  .2جدول

 (Sargassum angustifolium) 
            تیمار            

 15 10 5 0 روز      

 Aa11/0±33/7 Ab04/0±43/7 Ac08/0±56/7 Ac09/0±61/7 شاهد

 Aa05/0±33/7 ABa07/0±36/7 Ba07/0±40/7 Ba09/0±47/7 ای  هوه عیاره هیدروالکلی جلبک گرم بر لیترمیلی 100

 Aa08/0±32/7 Ba04/0±33/7 Ba05/0±36/7 Ba04/0±38/7 ای  هوه عیاره هیدروالکلی جلبک گرم بر لیترمیلی 300

 Aa02/0±32/7 Ba01/0±33/7 Ba01/0±34/7 Ba06/0±36/7 ای  هوه عیاره هیدروالکلی جلبک گرم بر لیترمیلی 600

 Aa02/0±31/7 Ba05/0±32/7 Ba03/0±33/7 Ba05/0±35/7 ای  هوه عیاره هیدروالکلی جلبک لیترگرم بر میلی 900

 (. >05/0Pهای مورد بررسی است )دار بین روزاختالف معنیحروف کوچک غیر مشابه به معنی

 (. >05/0Pدار بین تیمارها مورد بررسی است )اختالف معنیحروف بزرگ غیر مشابه به معنی

 ای  هوه عیاره هیدروالکلی جلبک میگوی سزید سرتیز تحت تصایر TVB-N(  mg N/ 100 gنتایج تیییرات ). 3جدول 

 تیمار 

 15 10 5 0 روز                

 Aa01/0±22/10 Ab57/0±76/22 Ac37/0±95/44 Ad97/0±86/63 شاهد

 Aa02/0±21/10 Bb 71/0±77/15 Bc 40/0±96/30 Bd 06/0±57/44 ای  هوه عیاره هیدروالکلی جلبک گرم بر لیترمیلی 100

 Aa01/0±18/10 Cb14/0±21/14 Cc55/0±20/28 Cd14/0±06/42 ای  هوه عیاره هیدروالکلی جلبک گرم بر لیترمیلی 300

 Aa 01/0±21/10 Db11/0±36/13 Dc57/0±73/26 Dd82/0±03/38 ای  هوه عیاره هیدروالکلی جلبک گرم بر لیترمیلی 600

 Aa02/0±24/10 Eb04/0±20/12 Ec36/0±38/25 Ed13/0±34/36 ای  هوه عیاره هیدروالکلی جلبک گرم بر لیترمیلی 900

 (. >05/0Pهای مورد بررسی است )دار بین روزاختالف معنیحروف کوچک غیر مشابه به معنی

 (. >05/0Pمورد بررسی است )دار بین تیمارها اختالف معنیحروف بزرگ غیر مشابه به معنی

 

و  15در تمام تیمارها در روز  TBAباالترین مقدار شاخص 

(. مقایسنه  >05/0Pگینری شند )  کمترین آن در روز صزر اندازه

تیمارها نشان داد با افزایث سطح عیاره هیندروالکلی شناخص   

TBA کاهث معنی ( 05/0داری داشنتP< و )   تیمنار شناهد در

تمام روزهای مورد بررسی )به جز روز صزر( بیشترین مقندار و  

ای گرم بر لیتر عیاره هیدروالکلی جلبک  هوهمیلی 900تیمار 

دار نشنان داد  کمترین مقدار این پنارامتر را بنا اخنتالف معننی    

(05/0P< 4( )جدول.) 

، نشان داد 5در جدول  K–valueبررسی روند تیییر ضریب 

داری تیمنار اخنتالف معننی    5اخص در روز صنزر بنین   این شن 

، تیمنار شناهد   15و  10، 5( اما در روزهنای  P>05/0نداشت )

گرم بر لیتر عیاره میلی 900باالترین مقدار این ضریب و تیمار 

ای کمترین مقندار اینن شناخص را بنا     هیدروالکلی جلبک  هوه

نند بنا   ( نشان داد. نتنایج نشنان داد  >05/0Pدار )اختالف معنی

بنه   K–valueافزایث سطح عیاره هیدروالکلی، میزان ضنریب  

 (.>05/0Pداری کاهث یافت )شکل معنی

فنل در میگوی سزید سنرتیز  های پلیفعالیت اکسیدکننده

با افزایث زمان نگهداری و سطح عیناره هیندروالکلی جلبنک    

ای به ترتیب روند افزایشی و کاهشنی را نشنان دادنند. بنه      هوه

در تمنام   ترین میزان فعالیت این اکسیدکنندهکه پایینای گونه

 15تیمارها در روز صزر و باالترین مینزان اینن فعالینت در روز    

(. کمترین مقدار اینن پنارامتر در روز   >05/0Pگیری شد )اندازه

گرم بر لیتر عیاره هیدروالکلی جلبنک  میلی 900در تیمار  15

ار آن در تیمننار درصنند( و بیشننترین مقنند 51±11/1ای ) هننوه

گینری شند کنه بنا یکندیگر      درصد( اندازه 5/80±79/0شاهد )

 (.  6( )جدول >05/0Pداری داشتند )اختالف معنی
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 ای  هوه عیاره هیدروالکلی جلبک تحت تصایر میگوی سزید سرتیز TBA( mg MDA/Kgنتایج تیییرات ) .4جدول 

 تیمار 
 15 10 5 0 روز                 

 Aa01/0±54/0 Ab01/0±22/1 Ac02/0±65/1 Ad02/0±74/1 شاهد
 Aa02/0±53/0 Bb01/0±92/0 Bc04/0±50/1 Bc01/0±54/1 ای  هوه عیاره هیدروالکلی جلبک گرم بر لیترمیلی 100
 Aa01/0±52/0 Bb01/0±91/0 Cc03/0±38/1 Cd02/0±49/1 ای  هوه عیاره هیدروالکلی جلبک گرم بر لیترمیلی 300
 Aa01/0±53/0 Bb03/0±9/0 Dc01/0±3/1 Cd02/0±47/1 ای  هوه عیاره هیدروالکلی جلبک گرم بر لیترمیلی 600
 Aa02/0±54/0 Bb03/0±88/0 Ec01/0±22/1 Cd04/0±43/1 ای  هوه عیاره هیدروالکلی جلبک گرم بر لیترمیلی 900

 (. >05/0Pهای مورد بررسی است )دار بین روزاختالف معنیمعنیحروف کوچک غیر مشابه به 

 (. >05/0Pدار بین تیمارها مورد بررسی است )اختالف معنیحروف بزرگ غیر مشابه به معنی

  ای هوه عیاره هیدروالکلی جلبک تحت تصایر (Metapenaeus affinis) )درصد( میگوی سزید سرتیز  K–valueنتایج تیییرات ضریب  .5جدول 

(Sargassum angustifolium) 
 تیمار 

 15 10 5 0 روز

 Aa003/0±05/0 Ab91/0±8/22 Ac98/0±38/40 Ad77/0±8/45 شاهد
 Aa004/0±05/0 Bb56/0±85/17 Bc84/0±84/20 Bd54/0±03/24 ای  هوه عیاره هیدروالکلی جلبک گرم بر لیترمیلی 100
 Aa002/0±05/0 Cb16/0±99/15 Cc57/0±94/18 Bd21/0±3/23 ای  هوه عیاره هیدروالکلی جلبک گرم بر لیترمیلی 300
 Aa003/0±05/0 Db07/0±3/14 Cc06/0±26/18 Bd07/0±19/22 ای  هوه عیاره هیدروالکلی جلبک گرم بر لیترمیلی 600
 Aa004/0±05/0 Eb24/0±39/13 Dc07/0±4/17 Cd28/0±80/20 ای  هوه عیاره هیدروالکلی جلبک گرم بر لیترمیلی 900

 (. >05/0Pهای مورد بررسی است )دار بین روزاختالف معنیحروف کوچک غیر مشابه به معنی

 (. >05/0Pدار بین تیمارها مورد بررسی است )اختالف معنیحروف بزرگ غیر مشابه به معنی

عیاره هیدروالکلی  تحت تصایر (Metapenaeus affinis) فنل )درصد( میگوی سزید سرتیز های پلینتایج تیییرات فعالیت اکسیدکننده .6جدول 

 (Sargassum angustifolium) ای هوه جلبک
 تیمار 

 15 10 5 0 روز                  

 Aa 0±99 Ab70/1±5/85 Ac12/2±5/81 Ad79/0±5/80 شاهد
 Aa70/0±5/99 Bb98/1±5/64 Bb41/1±64 Bc95/1±5/58 ای  هوه عیاره هیدروالکلی جلبک گرم بر لیترمیلی 100
 Aa41/1±99 Bb40/1±63 Cc52/0±5/59 Cd08/1±56 ای  هوه عیاره هیدروالکلی جلبک گرم بر لیترمیلی 300
 Aa41/1±99 Bb62/0±62 Dc41/1±55 Cc78/1±53 ای  هوه عیاره هیدروالکلی جلبک گرم بر لیترمیلی 600
 Aa0±99 Bb20/1±5/61 Ec01/1±52 Dc11/1±51 ای  هوه عیاره هیدروالکلی جلبک لیترگرم بر میلی 900

 (. >05/0Pهای مورد بررسی است )دار بین روزاختالف معنیحروف کوچک غیر مشابه به معنی

 (. >05/0Pدار بین تیمارها مورد بررسی است )اختالف معنیحروف بزرگ غیر مشابه به معنی

نشان داد طعم و مزه میگوی سزید  7بررسی نتایج جدول 

داری نداشت تیمار اختالف معنی 5سرتیز در روز صزر بین 

(05/0P>  اما در روزهای )شاخص طعم و مزه  15و  10، 5

 900داری را نشان داد و تیمار تیمار اختالف معنی 5بین 

ای در این یاره هیدروالکلی جلبک  هوهمیلی گرم بر لیتر ع

دار باالترین سطح طعم و مزه را نشان روزها با اختالف معنی

(. روند کاهث رن  با افزایث زمان نگهداری در  >05/0Pداد )

 ابل مشاهده است. کاهث امتیاز  7تمام تیمارها در جدول 

داده شده به رن  با افزایث سطح عیاره روندی معکوس 

گرم بر لیتر عیاره میلی 900کلی که تیمار  داشت به ش

باالترین  15و  10، 5ای در روزهای هیدروالکلی جلبک  هوه

-عدد رن  و تیمار شاهد کمترین عدد رن  را با اختالف معنی

(. بوی میگوی سزید سرتیز در تمام  >05/0Pدار نشان داد )

داری نداشت تیمارهای مورد بررسی در روز صزر اختالف معنی

(05/0P>  اما با افزایث زمان نگهداری، امتیاز داده شده به ،)

داری داشت بوی میگو در تمام تیمارها کاهث معنی

(05/0P< در روزهای 7( )جدول .)900تیمار  15و  10، 5 

ای با اختالف گرم بر لیتر عیاره هیدروالکلی جلبک  هوهمیلی

تری و تیمار دار در مقایسه با سایر تیمارها امتیاز باالمعنی

(. روند  >05/0Pشاهد کمترین میزان امتیاز بو را نشان داد )

( کیزیت بافت میگوی سزید سرتیز >05/0Pدار )کاهشی معنی

 ابل مشاهده است. با  7با افزایث زمان نگهداری در جدول 

افزایث سطح عیاره، امتیاز داده شده به بافت میگو افزایث 

گرم بر لیتر میلی 900هم، تیمار (. در روز پانزد >05/0Pیافت )

ای باالترین سطح امتیاز و تیمار عیاره هیدروالکلی جلبک  هوه

شاهد کمترین امتیاز داده شده به این شاخص را با اختالف 

 (. >05/0Pدار نشان دادند )معنی
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  ای هوه عیاره هیدروالکلی جلبک تحت تصایر (Metapenaeus affinis) سرتیز نتایج تیییرات پارامترهای حسی میگوی سزید . 7جدول 

(Sargassum angustifolium) 

 تیمار 

 روز                

 طعم و مزه

0 5 10 15 

 Aa0±9 Ab05/0±62/4 Ac09/0±16/2 Ad01/0±13/1 شاهد

 Aa0±9 Bb03/0±27/7 Bc14/0±35/3 Bd28/0±56/1 ای  هوه عیاره هیدروالکلی جلبک گرم بر لیترمیلی 100

 Aa0±9 Cb07/0±63/7 Cc10/0±72/3 Cd04/0±19/2 ای  هوه عیاره هیدروالکلی جلبک گرم بر لیترمیلی 300

 Aa0±9 Db17/0±23/8 Dc24/0±49/5 Dd06/0±62/3 ای  هوه عیاره هیدروالکلی جلبک گرم بر لیترمیلی 600

 Aa0±9 Eb04/0±48/8 Ec12/0±26/6 Ed16/0±56/4 ای  هوه عیاره هیدروالکلی جلبک گرم بر لیترمیلی 900
 رن  

 Aa0±9 Ab38/0±84/6 Ac04/0±38/4 Ad06/0±59/2 شاهد

 Aa0±9 Bb04/0±38/7 Bc23/0±47/5 Bd11/0±33/3 ای  هوه عیاره هیدروالکلی جلبک گرم بر لیترمیلی 100

 Aa0±9 Cb16/0±24/8 Cc21/0±48/7 Cd10/0±54/6 ای  هوه عیاره هیدروالکلی جلبک گرم بر لیترمیلی 300

 Aa0±9 Cb28/0±42/8 Cc32/0±72/7 Cd16/0±46/6 ای  هوه عیاره هیدروالکلی جلبک گرم بر لیترمیلی 600

 Aa0±9 Db03/0±60/8 Cc20/0±88/7 Cc45/0±95/6 ای  هوه عیاره هیدروالکلی جلبک گرم بر لیترمیلی 900
 بو 

 Aa0±9 Ab23/0±48/4 Ac16/0±22/2 Ad10/0±28/1 شاهد

 Aa0±9 Bb08/0±41/6 Bc25/0±53/4 Bd05/0±59/2 ای هوه عیاره هیدروالکلی جلبک گرم بر لیترمیلی 100

 Aa0±9 Cb26/0±44/7 Cc11/0±3/5 Cd02/0±16/3 ای هوه عیاره هیدروالکلی جلبک گرم بر لیترمیلی 300

 Aa0±9 Db13/0±21/8 Dc23/0±01/7 Dd34/0±08/4 ای هوه عیاره هیدروالکلی جلبک گرم بر لیترمیلی 600

 Aa0±9 Db14/0±24/8 Ec08/0±79/6 Dd38/0±38/4 ای هوه عیاره هیدروالکلی جلبک گرم بر لیترمیلی 900
 بافت 

 Aa0±9 Ab10/0±27/4 Ac36/0±88/1 Ad04/0±16/1 شاهد

 Aa0±9 Bb80/0±78/5 Bc06/0±20/3 Bd50/0±88/1 ای  هوه عیاره هیدروالکلی جلبک لیترگرم بر میلی 100

 Aa0±9 Cb08/0±27/7 Cc14/0±34/5 Cd03/0±23/3 ای  هوه عیاره هیدروالکلی جلبک گرم بر لیترمیلی 300

 Aa0±9 Cb06/0±15/8 Dc06/0±30/7 Dd07/0±40/5 ای  هوه عیاره هیدروالکلی جلبک گرم بر لیترمیلی 600

 Aa0±9 Db07/0±41/8 Dc04/0±41/7 Ed18/0±6 ای هوه عیاره هیدروالکلی جلبک گرم بر لیترمیلی 900

 (. >05/0Pهای مورد بررسی است )دار بین روزاختالف معنیحروف کوچک غیر مشابه به معنی

 (. >05/0P) دار بین تیمارها مورد بررسی استاختالف معنیحروف بزرگ غیر مشابه به معنی

 

  بحث 
رننن ، طعننم و کیزیننت میگوهننا پننس از صننید و در زمننان 

هنا و  نگهداری به سنبب اکسیداسنیون چربنی، فعالینت آننزیم     
. از (18، 19) شنود ها دچار تیییر میفعالیت متابولیکی باکتری

مختلزنی بنرای حزنظ کیزینت و افنزایث       هنای این رو تکنیک
شود که استزاده از اننوا   ماندگاری غذاهای دریایی استزاده می

از این منوارد اسنت   ها بر پایه محیوالت دریایی یکینگهدارنده
 که پ وهث حاضر نیز بر این اساس انجام شده است.  

های میکروبی همانند پپتیدها و آمینواسیدها کنه  متابولیک
شنوند، سنبب   ها تولید منی یز پروتئین توسط باکتریاز هیدرول

شنوند  ایجاد تیییرات نامطلوب حسی در محیوالت دریایی می
هنا در میگنو   (. از این رو تیییر در شمارش کل باکتری21،20)

در طول نگهداری یکی از پارامترهایی است کنه منورد بررسنی    

 Logهنا در میگوهنا    رار گرفتنه اسنت. مینزان اولینه بناکتری     

CFU/g 17/2-29/2   بود که این تعداد به گونه میگو و شنرایط
و  Li(. 12محیطی که میگو در آن رشند کنرده بسنتگی دارد )   

 Porphyraعیناره جلبکنی    تصایر( در بررسی 2016همکاران )

yezoensis      بر روی ماندگاری میگنو سنزید ا ینانوس آرام اینن
-Al(. 12گنزارش کردنند )   Log CFU/g 13/0±42/2تعداد را 

Daqal  وBazaraa (1999    محنندوده مناسننب بننرای رشنند )
گزارش کردند که اگر بار  Log CFU/g 7های هوازی را باکتری

هنا بایند از   باکتریایی از این محدوده بحرانی عبنور کنرد میگنو   
(. 22آوری شده و دیگر  ابل میرف نیسنتند ) ها جمعفروشگاه

( در 2016و همکناران )  Liمطالعات مختلف از جملنه مطالعنه   
 Porphyraسناکاریدی جلبنک   فنولی و پلیبررسی عیاره پلی

yezoensis (12 و نینننز )Yi ( در بررسنننی 2010و همکننناران )
( در 2013و همکنناران ) Li( و 23فنلننی چننای ) عینناره پلننی

های گیاهی عنوان کردنند کنه محتنوی    بررسی انوا  نگهدارنده

هنا در  انع رشند بناکتری  های گیاهی به شکل کارآمدی معیاره
(. 20کنند )مواد غذایی شده و از این طریق فساد را کنترل می

( عیناره جلبنک   2012و همکاران )  Vijayabaskarدر مطالعه
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Sargassum swartzii    را به عنوان عامل ضندمیکروبی گنزارش
دار در تعنداد  (. در تحقیق حاضر نیز کناهث معننی  24کردند )

ات تنصایر یمارهای حاوی عیاره نشنانه  ها در گروه تکل باکتری
 Sargassumای )کننننندگی عیننناره جلبنننک  هنننوه مننننع

angustifolium     هنای  ( است. البته بنا توجنه بنه نتنایج، غلظنت
داری در مقایسه با شاهد بر روی تعداد معنی تصایرپایین عیاره 
-هنای سارگاسنوم حناوی پلنی    ها نداشنت. جلبنک  کل باکتری

یولوژیکی هستند کنه پاینه آنهنا  نند     ساکاریدهایی با فعالیت ب

(. 25فروکتننوز اسننت کننه دارای خننواص ضنندباکتریایی اسننت )
( در بررسننی ااننرا   2014و همکنناران )  Heidariهمچنننین

های اینن  ای، عیارههای سبز،  رمز و  هوهضدباکتریایی جلبک
 (.26ها را به عنوان عامل ضدباکتریایی معرفی کردند )جلبک

pH بنود کنه مشنابه بنا      31/7-33/7میگو  هایاولیه نمونه
در مطالعنه   (Litopenaeus vannamei)در میگوی  36/7مقدار 

Li ( مشنننابه 2016و همکننناران ،)مطالعنننه  30/7Huang  و
و نینز   Litopenaeus vannamei( در میگنوی  2012همکاران )
( در 2012و همکناران )  Muگزارش شده توسط  04/7باالتر از 

. تزناوت  (12، 27، 28) بنود  Litopenaeus vannameiمیگوی 
اولیه به گونه، جیره، فینل و سنطح اسنترس در طنول      pHدر 

در  pH( کنناهث 2012و همکنناران ) Muصننید بسننتگی دارد. 
سازی و سپس افزایث روز اول ذخیره 2های مختلف را در گروه

و  Liگنزارش کردنند کنه مشنابه رونند       8این پارامتر را تا روز 
در  pH. در پن وهث حاضننر (12، 28) ( اسنت 2016همکناران ) 

 تمام تیمارها روندی افزایشی داشنت کنه اینن افنزایث ممکنن     
متینل  است به دلیل تولید ترکیباتی فرار همانند آمونیوم و تری

(. 30،29هنای موجنود در میگنو باشند )    آمین توسنط بناکتری  
Varlik ( سننطح  ابننل پننذیرش 2000و همکنناران )pH  بننرای

دهند  ( کنه نشنان منی   31گزارش کردند ) 8و  7ها را بین میگو
و  Mehmetتمام تیمارها در این محدوده  ابل  بول  رار دادند. 

هایی کنه در طنول نگهنداری    ( دریافتند، میگو2009همکاران )
 7/7برابنر ینا کمتنر از     pHکیزت آنها خوب با ی ماننده باشند   

( که در پ وهث حاضنر تمنام   32دارند ) ابل خوردن هستند( )
در  pHا به همراه شاهد در این محندوده  نرار داشنتند.    تیماره

داری کمتنر از نموننه شناهد بنود     تمام تیمارها به شکل معننی 
(05/0P<     کنه ممکنن اسننت بنه سنبب فعالیننت وی گنی ) هننای

ها اخنتالف  ( اما بین گروه12ضدباکتریایی عیاره جلبک باشد )

( 2016و همکنناران )  Liدار مشنناهده نشنند. در مطالعننهمعنننی
سناکاریدی  در تیمارهای دارای عیاره فنلنی و پلنی   pHهث کا

در مقایسه با شاهد را با فعالیت ضدباکتری این عیناره منرتبط   
 خوانی دارد.های تحقیق حاضر هم( که با یافته12دانستند )

TVB-N های مورد استزاده بنرای  ترین شاخصیکی از مهم
-زهشنامل انندا   TVB-N ضاوت پیشروی فساد در میگو اسنت.  

(، DMAآمننین )متیننل(، دیTMAآمننین )متیننلگیننری تننری
آمونیوم و سایر ترکیبات نیتروژننی فنرار اسنت کنه بنه شنکل       

های های میکروبی و نیز فعالیت آنزیمای به وسیله فعالیتعمده
در تمنام   TVB-N(. مقندار  33شنوند ) درونی میگو تولیند منی  

ول نگهنداری  ای روند افزایشی را در طها به شکل پیوستهنمونه
نشننان داد امننا نننرخ افننزایث آن در میننان تیمارهننای مختلننف 

متزاوت بود و تمام تیمارهای دارای عیاره هیدروالکلی جلبنک  
و  Liای در مقایسه با شاهد مقدار کمتری را نشان دادنند.   هوه

عیاره فنلی و هیندروالکلی   تصایر(، در بررسی 2016همکاران )
ای ( نتیجنه 12) TVB-Nدار بنر روی مقن   P. yezoensisجلبک 

های تحقیق حاضر را گزارش کردند. آنهنا عننوان   مشابه با یافته
هنا  باکتری توانند به سرعت جمعیتها میکردند که این عیاره

هننا بننرای اکسیداسننیون را کنناهث داده و یننا ظرفیننت بنناکتری
ترکیبات نیتروژنی غیرپروتئینی را کاهث دهند که این موضو  

و با افزایث سطح عیاره هیدروالکلی TVB-N  با کاهث میزان

-های دریایی نظیر جلبک  هوهنیز هماهنگی دارد. ماکروجلبک

اند کنه  فنلهای مختلف مثل پلیاکسیدانای منبع غنی از آنتی
توانند نقث مهمنی در پیشنگیری از اکسیداسنیون داشنته     می

های فنلی که الکتنرون را جنذب   باشند و این خاصیت به حلقه
بنردن پروکسنی، آنینون    کنند، مربوط است که سبب از بینمی

 ،37شنود ) های هیدروکسیل مربوطه میسوپراکسید و رادیکال
5.)Bashkhani Lashkhan  ( در بررسننی 2014و همکنناران )

اکسیدان نینز بنه اینن    ای به عنوان آنتیاستزاده از جلبک  هوه
ینک  ای را بنه عننوان   خاصیت اشاره شده است و جلبک  هنوه 

 (.11) انداکسیدانی  وی معرفی کردهماده با  درت آنتی

گیری مقدار خودی مواد غذایی به وسیله اندازهفساد خودبه
شنود کنه محینول    ( نیز سنجیده منی MDAآلدئید )دیمالون

 TBAاانویه اکسیداسیون چربی است. تیوباربیتیوریک اسید یا 
تخمین درجه ای به عنوان یک شناساگر برای به شکل گسترده

شود. اینن پنارامتر در تمنام تیمارهنا     اکسیداسیون استزاده می
داری را بننا بنناال رفننتن زمننان بخیننوص شنناهد افننزایث معنننی

در طول نگهداری به دلیل از دسنت   TBAماندگاری نشان داد. 
دادن رطوبت میگو و افنزایث اکسیداسنیون اسنیدهای چنرب     

هنای  بنا یافتنه   کنند کنه  داری پیدا منی غیراشبا  افزایث معنی

(. همچنین نتنایج نشنان داد   34خوانی دارد )تحقیق حاضر هم
گنرم بنر لیتنر عیناره     میلنی  900و  600، 300بین سه تیمنار  

گرم بر لیتر عیاره هیندروالکلی  میلی 100هیدروالکلی با تیمار 
هنا بنه خینوص    فننل داری وجنود داشنت. پلنی   اختالف معننی 

ود در عیناره هیندروالکلی   هنای موجن  فلوروتانین و فوکوزانتین
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های آزاد را دارند، انداختن رادیکالدامای توانایی بهجلبک  هوه
-ترین واکنثهای پروکسی که یکی از کلیدیخیوصاً رادیکال

انند، در نتیجنه باعنث خاتمنه چرخنه      های زنجیره میانیدهنده
(. اینن ترکیبنات   35شوند )های فساد اکسیداسیونی میواکنث

هنای پروکسنیل چربنی،    تنم هیندروژن بنه رادیکنال    با انتقنال ا 
اارتری های پایدار فنوکسیل و هیدروپراکسید چربی کمرادیکال
را کنه   TBA(، که اینن امنر کناهث سنطح     36کنند )تولید می

 کند.حاصل اکسیداسیون اانویه چربی است را توجیه می
در مسنیر کاتنابولیزه    ATPپس از مرگ ماهی و ینا میگنو،   

(، آدننوزین  ADPفسنزات آدننوزین )  شدن  رار گرفته و بنه دی 
(، اینننوزین IMP(، اینننوزین مونوفسننزات )AMPمونوفسننزات )

(HxR ( هیپنوگزانتین ،)Hx( و گننزانتین )Xتبنندیل مننی ) شننود
با افزایث زمان نگهداری هنم در تیمنار    K-value(. میزان 10)

دار پیدا کنرد.  ه افزایث معنیشاهد و هم تیمارهای حاوی عیار
داری  در تیمار شاهد به شنکل معننی   K-valueاز طرفی میزان 

(05/0P<  در مقایسه با سایر تیمارها باالتر بود و تیمار حاوی )

داری گرم بر لیتر عیاره هیدروالکلی به شکل معننی میلی 900
( کنه بنا رونند     >05/0Pکمترین مقدار این ضنریب را داشنت )  

مشاهده شده در میگنوی سنزید ا ینانوس آرام تحنت     افزایشی 
 P. yezoensisسنناکاریدی جلبننک تیمنار عینناره فنلننی و پلننی 

هماهنگی دارد. همچننین در پن وهث آنهنا نینز در تیمارهنای      
دارای عیاره روند افزایث این ضریب در مقایسه با شاهد رونند  

درصنند  20کمتنر از   K-valueسنرعتی کمتنری را نشنان داد.     
دهننده کیزینت   درصند نشنان   50نده تازگی، کمتر از دهنشان

تازگی و غیر  ابل دهنده عدمدرصد نشان 60متوسط و باالتر از 

(. بررسنی نتنایج نشنان داد    26،20میرف بودن فرآورده است )
گننرم بننر لیتننر عینناره   میلننی 900و  600، 300کننه سننطح  

 100، تیمنار  10ای توانسنت تنا روز   هیدروالکلی جلبنک  هنوه  
و تیمار شناهد تنا    5گرم بر لیتر عیاره هیدروالکلی تا روز میلی

داری کننند. میگننو را در وضننعیت تننازه نگننه    5 بننل از روز 
منوار هسنتند از    K-valueفاکتورهای بسیاری بر روی ضنریب  

جمله نو  گونه، نو  ماهیچه، استرس در طنول صنید و درجنه    
( یکننی از 2008و همکنناران ) Fan(. 36،9حننرارت نگهننداری )

دالیل کاهث سطح این ضنریب را در تیمارهنای دارای عیناره    
( کنه بنا   29این جلبک مرتبط دانستند ) ATPبه کاهث سطح 

ها نشان خوانی دارد. همچنین یافتههای تحقیق حاضر همیافته
هنای آنزیمنی مسنبب    داده است عیاره جلبکی با مهار فعالیت

( کننه 9دهننند )را کنناهث مننی K-value، سننطح ATPتجزیننه 
 کند.کاهث سطح این شاخص را در پ وهث حاضر توجیه می

PPO اکسیداز ینا  اکسیداز )فنولبه عنوان تیروزیناز یا فنول
PO     شناخته شنده و عمومناً در خنون، مزاصنل و دم سنخت )-

پوستان وجود دارد. همزمان با اکسیدشدن تیروزین بنه وسنیله   
PPO د. شنو ، مالنین تولید شده و سبب مالنیزه شدن میگو منی
ار ؤترین باکتری فعال که در کاهث کیزیت بافت میگو من عمده
تواننند  ( منی PPهنا ) فننل هستند. پلی .Shewanella spp بوده،

باشند  Pseudomonasو  .Shewanella sppمانعی برای فعالیت 
( که با توجه به کاهث سطح بار باکتریایی توسنط عیناره   26)

ه  ابنل توجینه   ای رونند مشناهده شند   هیدروالکی جلبک  هوه

اسننت. عننالوه بننر خاصننیت ضنندباکتریایی عینناره جلبکننی،     
توانند منانع فعالینت    سینامالدهید موجود در عیاره جلبکی می

PPO  ( 28شده و از مالنیزه شدن بافت میگو جلوگیری کنند .)
توانست مانع  Punica granatumمطالعات نشان داد که عیاره 

در میگو شده و سطح مالنوز را در میگنوی ذخینره    PPOتولید 
-آمنین، هیندروژن  متینل (. تنری 26شده در سرما کاهث دهد )

هنا  هنا و آننزیم  سولزید، اندول تولید شده در اار فعالیت باکتری
 شوند.سازی، سبب فساد میگو میدر طول ذخیره

توانند انعکناس   تیییر بافت ماهیچه، رن  و بوی میگنو منی  

هنای  در طول نگهداری باشد. از این رو شناخص  دهنده کیزیت
حسی یک ارزیابی مناسب از تازگی میگنو هسنتند. بنر اسناس     

، در تمنام تیمارهنا کناهث امتیناز     10تنا   7نمودارها و جداول 
های حسی بو، رن ، طعم و مزه و بافنت  ابنل مشناهده    وی گی

بود که در تیمار بدون عیاره سرعت کناهث بیشنتر بنود و بنا     
سطح عیاره امتیاز افزایث یافت. این نتایج با توجه بنه  افزایث 

هنای  اکسیدانی و نینز مهنار فعالینت   خواص ضدباکتریایی، آنتی
آنزیمی که بر روی کیزینت بافنت میگنو منوار هسنتند، بنرای       

و همکناران   Liتوجینه اسنت. در مطالعنه    جلبک  هنوای  ابنل  

 مثبننت عینناره جلبننک تننصایر( مشننابه مطالعننه حاضننر 2016)
 P. yezoensis     بر روی بهبود کیزیت بافنت را گنزارش کردنند
( و عنوان کردند که این عیاره توانست مالنیزه شدن را در 12)

 میگو کاهث دهد.  
نتایج این پ وهث نشان داد که عیاره هیدروالکلی جلبنک  

ای به شکل کارآمدی  ادر به حزظ کیزیت میگوی سنرتیز   هوه
، 300)در تیمارهنای   در طول زمان نگهنداری شند و توانسنت   

گننرم بننر لیتنر عینناره هینندروالکلی جلبننک  میلنی  900و  600
ای( ماندگاری آن را تا روز دهم )تیمار شاهد تا روز پننجم    هوه

توانسننت مننانع از فسنناد میگننو شننود( افننزایث دهنند. عینناره   

هیدروالکلی به شکل موفقی توانست مانع اکسیداسیون لیپیند،  
های حسی را در شده و وی گی تجزیه پروتئین و رشد میکروبی

محدوده  ابل  بولی در طول دوره نگهداری حزظ کند. از اینن  
ای بنه عننوان ینک    توان گزت این عیاره پتانسیل بالقوهرو می

 نگهدارنده دارد.
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Background and Objectives: Algae are important sources of antioxidants due to their phenolic compounds, 

carotenoids and tocopherols. In this study, effects of the hydroalcoholic extract from Sargassum angustifolium on the 

shelf-life of Metapenaeus affinis were investigated. 

 Materials & Methods: Samples were immersed for 60 min in concentrations of 100, 300, 600 and 900 mg/L of the 

hydroalcoholic extract and dried. Control sample was immersed in distilled water. Both samples were stored at 4 °C for 

15 days. On Days 0, 5, 10 and 15, TVC, pH, TVB-N, K-value, TBA, PPO and sensory indices were assessed. 

Results: Results showed that hydroalcoholic extract could significantly decrease bacterial load and thereby decrease 

oxidation of fats, resulting in significant decreases in pH, TVB-N, K-value, TBA and PPO indices in treatments 

containing hydroalcoholic extract, compared to control. Furthermore, sensory indices of points of the preserved shrimps 

were higher in treatments with hydroalcoholic extract than control. 

Conclusion: Results of this study showed that the hydroalcoholic extract of algae was effective in preserving quality of 

shrimps at prolonged storage times, increasing the shelf life by ten days, compared to five days of control treatment. 

Moreover, the best treatment included 900 mg/L of the hydroalcoholic extract. 

Keywords: Sargassum angustifolium, Hydroalcoholic extract, Shelf life, Metapenaeus affinis  
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