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 چکیده

-ه قزلبر افزایش ماندگاری فیل (Citrus aurantium.Lنارنج )اکسیدانی اسانس برگ ضد میکروبی و آنتی اثراین پژوهش 

-آزمون ،خاصیت آنتی اکسیدانی در این پژوهش داد.مورد بررسی قرار را ( Oncorhynchus mykissان )کمآالی رنگین

و ( 2)تیمار  8/0، (1)تیمار 4/0، )تیمار شاهد( 0آال با فیله قزلو میکروبی  (TVN, TBA, PV, FFA, pH)های شیمیایی 

 گرفت. مورد بررسی قرار در زیر یخ ºC 0در دمای  15و 12 ،9 ،6 ،3 ،0در روزهای درصد اسانس نارنج( 3)تیمار  2/1

در فیله از روز صفر  Hp نتایج نشان داد که بود.لیتر گرم بر میلیمیلی 67/0 اسانس نارنج () اکسیدانیخاصیت آنتی

 اسیدهای و نهم(،در روزهای ششم  3و2)بجز تیمار بازهای نیتروژنی فرار  مقادیرتا روز پانزدهم روند افزایشی داشت. 

(. >05/0P) داری داشتدر روزهای مختلف بین تیمارهای مورد مطالعه اختالف معنی ،و تیوباربیتوریک اسید آزاد چرب

واالن یاکمیلی 140/6 ± 014/0روز دوازدهم در شاهد به ترتیب در تیمار پراکسید عدد ترین میزانباالترین و پایین

 دست آمد.بچربی  کیلوگرم بر اکسیژن واالناکیمیلی 862/0 ± 006/0 روز صفردر  1 و تیماراکسیژن بر کیلوگرم چربی 

  /glog cfu) های سرمادوست در فیله در تیمار شاهد از روز نهم تا روز پانزدهم باالتر از حد استانداردمجموع باکتری
د مجاز فراتر تا روز پانزدهم از ح هاتیمارولی در سایر  رفتدر روز پانزدهم از حد مجاز فراتر  1بود و در تیمار  (710

 2/1 أثیرکمان تحت تآالی رنگینتوجه به نتایج بدست آمده بهترین زمان ماندگاری فیله قزل با (.log cfu/g710)نرفت 

 بود. 9روز  دراسانس برگ نارنج درصد 
 

 آالی رنگین کمانقزل ،ماندگاری ،اسانس برگ نارنج :کلیدی گانواژ

 
 مقدمه

هی یکی از بهترین منابع تأمین کننده پروتئین با ما

قابلیت هضم باال و جایگزین گوشت قرمز در رژیم 

عالوه بر . (2011 عیوضی)باقیان مقدم و  غذایی است

 مانند اسید 3امگاغیراشباع و این سرشار از اسید چرب 

( DHAوزاهگزانویک )کاسید د ( وEPA) ایکوزاپنتانویک

؛ باقیان و عیوضی 2011مکاران )کاتلین ماهان و ه است

2011.) 

 ،آزاد آهن ،فعال آب ،غیراشباع چرب اسیدهای وجود

 حاصل ثانویه محصوالت و پراکسیدها سایر ،آلدئیدها

 را فساد به ماهی حساسیت اکسیداسیون هایواکنش از

 کندمی کم را آن ماندگاری مدت و دهدمی افزایش
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الت نگهداری مشکیکی از  .(2010)فرانکوز و همکاران 

باشد بطوریکه ، مدت زمان ماندگاری کوتاه آن میماهی

روز  11تا  9مدت زمان نگهداری آن طی نگهداری در یخ 

 (.2008)رضایی و حسینی  گزارش شده است

های در نتیجه فعالیت مـاهی به طور کلی فـساد 

)موکاندان و  شیمیایی و آنزیمی است ،میکروبیولوژی

مله اقدامات به تعویق انداختن از ج (.1986همکاران 

توان به کنترل های آن میوردهآها و فرفساد ماهی

های الزم در کنترل ،سرد کردن و انجماد ،درجه حرارت

بندی در بسته ،بندی تحت خالءبسته ،وریآمحل فر

اکسیدان اتمسفر اصالح شده و همچنین افزودن آنتی

ایجاد بو و بدین ترتیب تغییر مواد مغذی و  .اشاره کرد

طعم نامطلوب عاملی در کاهش مصرف ماهی است. 

حذف یا کم کردن اکسیداسیون باعث افزایش ماندگاری 

از (. 2015 همکاران)پارارشیده و  دشو مواد غذایی می

های شیمیایی و بکارگیری طرفی استفاده از نگهدارنده

مواد طبیعی به علت خاصیت ضدمیکروبی جهت افزایش 

)باقیان مقدم و  مورد توجه قرار گرفتماندگاری ماهی 

های بهداشتی در استفاده از محدودیت .(2011 عیوضی

زایی های مصنوعی و اثرات سمی و سرطاننگهدارنده

های ها سبب گرایش محققان به شناخت نگهدارندهآن

 طبیعی و کاربرد آن در نگهداری مواد غذایی شده است

ی و همکاران ؛ غفاری قهفرخ2010)انوار و همکاران 

های ها و عصارهاز جمله این ترکیبات اسانس (.2012

های کم قادرند از رشد گیاهی هستند که در غلظت

ها جلوگیری نمایند ضمن اینکه این مواد عمدتا باکتری

های قوی بوده و وجود این دو خاصیت اکسیدانآنتی

  کل توأم سبب افزایش مدت ماندگاری مواد غذاییبش

طوریکه با استفاده از آنها در طول مدت گردد. بمی

نگهداری فیله ماهی خصوصیات شیمیایی فیله از قبیل 

مجموع بازهای نیتروژنی فرار و  ،کورییبیتتیوباراسید 

عدد پراکساید کاهش یافته و خصوصیات حسی فیله با 

-افزایش مدت زمان ماندگاری به کندی دچار تغییر می

های ثانویه یتولترکیبات فنلی که جزء متاب .شود

آروماتیک گیاهی هستند در سراسر گیاه پخش شده و 

دارای تأثیرات بیولوژیکی متعددی همچون فعالیت 

باکتریایی هستند. بنابراین گیاهانی ضداکسیدان و ضد

های فنلی زیادی دارند عمدتا که در ترکیبات خود گروه

)لی و همکاران  باشنددارای فعالیت ضداکسیدانی می

ها مرکبات به عنوان ذخایر مهم در بین میوه. (2005

فالونوئید دارای فعالیت ضداکسیدانی قابل توجهی 

نارنج از جمله  (.2015)پاراشیده و همکاران  هستند

مرکبات بومی مناطق استوایی آسیا و مناطق گرمسیری 

کند. همچنین در نقاطی گرمسیری بخوبی رشد میو نیمه

گیالن و مازندران به وفور  خوزستان، از ایران از جمله

ترکیبات فعال  .(1384)عدولی و همکاران  شودیافت می

ها بیولوژیکی از جمله فنل و فالونوئیدها و انواع ویتامین

در نارنج وجود داشته که موجب استفاده از آن در طب 

تحقیقات  (.2009)مورائس و همکاران  سنتی شده است

ستخراج شده از ا فنلی دهد ترکیباتمتعدد نشان می

 ،اسانس پوست و برگ نارنج دارای فعالیت ضداکسیدانی

)سونبل و  باشدضدانگلی و ضدقارچی و ضدالتهاب می

( در 2016و همکاران )فراسینیتی  (.1992همکاران 

-بررسی که بر روی فعالیت ضدباکتریایی و آنتی

( انجام دادند .Citrus sppاکسیدانی اسانس نارنج )

اسانس نارنج دارای فعالیت ضد  عنوان کردند که

های گرم منفی و مثبت است. باکتریایی بر علیه باکتری

 باکتریایی نارنج(، فعالیت ضد2016و همکاران )دوراکس 

 E.coli,،Salmonella typhi, Enterobacterرا بر روی 

spp and Aspergillus Niger وEnterobacter spp  مورد

نها تاثیرات مثبت آ هایبررسی قرار دادند و یافته

 ها تایید کرد.اسانس نارنج را بر روی کاهش این باکتری

تأثیر ضد با توجه به خواص ذکر شده در این تحقیق، 

اکسیدانی اسانس برگ نارنج بر فیله میکروبی و آنتی

مورد بررسی قرار  Cº0کمان در دمای آالی رنگینقزل

 گرفته است.

 

 



 115                                                                            کمان آالي رنگینضدمیکروبي اسانس برگ نارنج بر ماندگاري قزل و دانياکسیاثر آنتي

 هامواد و روش

اسانس و آنالیز ترکیب شیمیایی  ،تهیه برگ نارنج

رگ نارنج از مرکز تحقیقات ب 1395در پاییز : آن

سپس  ،تهیه شد دزفولدر شهر آباد صفی کشاورزی

دانشگاه تهران جهت تأیید دانشگاهی ها به جهاد برگ

ا استفاده از . اسانس برگ نارنج بشدند گونه ارسال

 هتهیه و آنالیز اسانس توسط دستگا لونجردستگاه ک

 (GC/MS)متصل به طیف نگار جرمی کروماتوگراف 

متر و  30به طول BPX5با ستون Agilent 5973 مدل

تا  ºC 50میکرومتر با برنامه دمایی 25/0قطر داخلی 

. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتدقیقه  30به مدت  300

نمونه که  ،برای شناسایی ترکیبات تشکیل دهنده اسانس

بود به مقدار یک میکرولیتر  هگزان رقیق شدهn–توسط 

)اژدرزاده و همکاران  تزریق شد GC/MSبه دستگاه 

2016) . 

آالی ی ماهی قزلتعداد: های ماهیسازی نمونهآماده

از گرم  220± 65 با متوسط وزن کمانرنگین

. شدندآال تهیه استخرهای پرورش ماهیان سردآبی قزل

در ند. ها در داخل یخ به آزمایشگاه منتقل شدنمونه

 امعا و احشاء ماهیان کامال خارج ،دم ،سرآزمایشگاه 

گرم  50±50/1وزن با ها بصورت فیلهماهی .شدند

آب مقطر که سی سی 100اسانس برگ نارنج در  .درآمد

اسانس بود حل و سپس  80درصد تویین  2/0حاوی 

درصد به فیله  2/1و  8/0، 4/0، 0برگ نارنج در سطوح 

های حاوی درون کیسه فیله ها سپسماهی اضافه شد. 

-سانتیصفر درجهو در دمای  ندبندی شداتیلن بستهپلی

 ،برداری از روزهای صفرنگهداری شدند. نمونه گراد

 دوازدهم و پانزدهم صورت گرفت ،نهم، ششم ،سوم

  (.2013و همکاران  پورخانی)

pH :گیری برای اندازهpH 5  میلی 45 از نمونه باگرم-

-نمونه pHقطر مخلوط و صاف گردید. سپس آب ملیتر 

متر  pHها در دمای اتاق با استفاده از دستگاه 

 .گیری گردیدانگلستان اندازه Jenwayشرکت  3510مدل

گیری عدد پراکسید در حدود جهت اندازه :پراکسیدعدد 

یک گرم روغن و یا ماده چرب را در یک لوله آزمایش 

دور پتاسیم به خشک و تمییز وزن نموده و یک گرم ی

از متر مکعب سانتی 20شکل پودر به آن افزوده و

محلول حالل اسیداستیک و کلروفرم به آن اضافه 

گردید. لوله آزمایش را در یک بشر آب در حال جوش 

ثانیه جوشانده شد. سپس محتوی  30قرار داده تا حدود 

لیتر میلی 20لوله آزمایش سریعا درون ارلن مایر 

درصد ریخته و لوله آزمایش را  5سیم محلول یدور پتا

آب شسته و به ارلن مایر  mm 25 دوبار هر دفعه با

 500/1اضافه نموده و با محلول هیپوسولفیت سدیم 

نرمال تیتر گردید. عدد پراکسید عبارت است از مصرف 

که هر گاه این  لیترمیلیهیپوسولفیت سدیم بر حسب 

میلی اکی  ضرب گردد عدد پراکسید بر حسب 2عدد در 

 آیدگرم ماده چربی بدست می صدواالن پراکسید برای 

  (.2002)آ او آ سی 

 گرم از فیله به همراه 5مقدار  :یک اسیدوریبیتتیوبار

درصد  10محلول تری کلرواستیک اسید لیتر میلی 100

توسط همزن برقی به طور لیتر میلی 250 در یک بشر

ده را از کامل هموژن گردید و سپس محلول هموژن ش

 42شماره  (ساخت کشور انگلستان) کاغذ صافی واتمن

کمک محلول ه عبور داده و محلول صاف شده دوباره ب

لیتر میلی 100 درصد به حجم 10تری کلرواستیک اسید 

را به  از محلول صاف شدهلیتر میلی 3 رسانیده شد.

 02/0اسید  وریکیبیتمحلول تیوبارلیتر میلی 3 همراه

لوله آزمایش در پیچ دار با هم مخلوط  موالر در یک

قرار  C º 100 در آون با دمایدقیقه  45 کرده و به مدت

 داده شد.

ها میزان جذب نوری پس از این مدت و خنک شدن نمونه

نانومتر توسط دستگاه  532ها در طول موج نمونه

یری گردید. جهت تهیه نمونه شاهد گاسپکتوفتومتر اندازه

 10اسید  از محلول تری کلرواستیکر لیتمیلی 3 قدارم

 موالر02/0از محلول لیتر میلی 3 درصد با

اسید مخلوط گردید و سپس با استفاده  وریکیبیتتیوبار
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گرم مالون آلدئید در هر از فرمول زیر میزان میلی

  (.1997)پیرسون  گیری گردیدکیلوگرم از گوشت اندازه

=  )میلی گرم مالون آلدئید بر کیلوگرم(       )1-3( 

جهت سنجش اسیدهای چرب آزاد  :اسیدهای چرب آزاد

نمونه را وزن کرده و آن را با مقدار کافی  گرم20 حدود

کلروفرم در همزن کامال مخلوط نموده سپس آن را از 

روی کاغذ صافی عبور داده و محلول صاف شده از 

روی یک کاغذ صافی دیگر که حاوی سولفات سدیم 

ست عبور داده شد. حجم معلومی از محلول خشک ا

صاف شده را به یک بالن که قبال در اتوکالو خشک و 

پس از سرد شدن در دسیکاتور توزین گردید منتقل 

کرده و پس از تبخیر کلروفرم مقدار چربی را در آن 

 25حجم )نسبت چربی در حالل( تعیین نموده سپس 

 20 لن مایراز محلول صاف شده را به یک ارلیتر میلی

الکل خنثی به آن لیتر میلی  25منتقل کرده ولیتر میلی

اضافه گردید. سپس اسیدهای چرب آزاد بوسیله محلول 

نرمال در برابر معرف فنل فتالئین خنثی شدند.  1/0سود 

اسیدهای چرب آزاد بر حسب اسیداولئیک محاسبه 

 (.1997)پیرسون  گردیدند

مواد ازته فرار  یجهت بررس :بازهای نیتروژنی فرار

ساخت چین   Hanon K1100 از دستگاه کلدال اتوماتیک

از گرم  10 استفاده گردید. به این صورت که مقدار

پودر اکسید گرم  1 نمونه فیله میکس شده به همراه

منیزیم درون بالن تقطیر دستگاه کلدال ریخته شد و 

آب مقطر به آن اضافه گردید. یک لیتر میلی 60 سپس

قطره معرف توشیرو به عنوان ظرف  10اوی ارلن ح

گیرنده به قسمت سرد کننده دستگاه تقطیر وصل گردید. 

لیتر اسید میلی 40دستگاه به طور اتوماتیک مقدار 

درصد را از مخزن اسید بوریک برداشته و  2بوریک 

وارد ارلن گیرنده نمود. پس از روشن شدن دستگاه 

دقیقه عمل  18ت محتوی بالن تقطیر حرارت دیده و بمد

جوش و تقطیر صورت گرفت. محلول تقطیر شده 

نرمال تیتر شده و مقدار  1/0 بوسیله اسید سولفوریک

اسید مصرفی یادداشت شد. با استفاده از فرمول زیر 

 گرم  100گرم درمیزان مواد ازته فرار بر حسب میلی

  (. 2002)آ او آ سی  گوشت محاسبه گردید
نمونه مصرفی )میلی  -ول نمونه شاهدمیزان تیتراز ×1/4×100

میزان مواد ازته فرار لیتر(=  

تحت شرایط استریل و زیر  :های سایکروفیلباکتری

هود آزمایشگاهی ظروف حاوی نمونه را باز کرده و 

از فیله توسط پنس و قیچی استریل جدا  گرم 5مقدار 

های پالستیکی استریل مخصوص قرار شده و در کیسه

آب مقطر استریل به آن  لیترمیلی 45داده و سپس 

افزوده و سپس کیسه جهت هموژنیزاسیون محتویات به 

 1به مدت  Inter-science 400دستگاه استومیکرو مدا 

دقیقه منتقل گردید. نمونه هموژن شده به روش معمول 

های حاوی سازی متوالی شده و بر روی پلیترقیق

شت محیط کشت آگار مغذی و به روش کشت سطحی ک

ها های سایکروفیل پلیتداده شد. جهت شمارش باکتری

 قرار داده شدند ºC 10روز و در دمای 7-10به مدت 

 (.1380 2325)استاندارد ملی ایران شماره 

دهی یا از در این تست قدرت الکترون: اکسیدانآنتی

رنگ ها از طریق از بیدست دادن اتم هیدروژن نمونه

-مورد ارزیابی قرار می DPPHشدن محلول بنفش رنگ 

لیتر میلی 3 نمونه باگرم  03/0 گیرد. در این آزمایش

 30را مخلوط کرده و به مدت  DPPH 04/0محلول 

دقیقه در دمای اتاق و دور از نور ماند. سپس به مدت 

یکنواخت گردیده و میزان  شیکرثانیه با دستگاه  10

با استفاده از نانومتر  517 جذب آن در طول موج

سازی ثیقدرت خن .گاه اسپکتوفتومتر خوانده شددست

طبق فرمول زیر محاسبه  DPPHآزاد  (RSA)رادیکال 

 . (2009و همکاران  ن)مارکس گردید

(درصد)        

های بدست تجزیه و تحلیل آماری داده :آنالیز آماری

انجام  05/0و در سطح  SPSS17افزار آمده از طریق نرم

ها با آزمون لون هنگی واریانس دادهپذیرفت و هما

(Leven)  و برنامهExcel 2007  ها و شکلجهت رسم
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گیری شده کلیه پارامترهای اندازه جداول استفاده شد.

 تکرار بودند. 3دارای 
 

 نتایج و بحث

نتایج حاصل از آنالیز اسانس برگ نارنج نشان داد که 

 68/34موجود در اسانس کارن ) ترکیباتبیشترین 

بتاکاریوفیلن  ،(درصد 53/7آلفاترپینئول ) ،(رصدد

( و بتامیرسین درصد32/2اوسمین ) ،(درصد58/4)

میزان بازدهی اسانس  .(1)جدول  ( بوددرصد03/2)

 درصد بود. 45/0

-در این تحقیق ظرفیت آنتیاکسیدانی: خاصیت آنتی

ارزیابی و  DPPHاکسیدانی اسانس برگ نارنج به روش 

مقایسه شد. BHTبا آنتی اکسیدان 
 

غلظتی از  

-رادیکالدرصد  50اسانس است که توانایی فرونشاندن 

های آزاد را دارد و با افزایش غلظت اسانس فعالیت 

های حاصل نشان یابد. دادهاکسیدانی افزایش میآنتی

-میلی 67/0 برای اسانس برگ نارنج  دهد کهمی

 درحالی که این پارامتر برای ،تعیین شدلیتر گرم/ میلی

BHT 71/32 بود. طبق نتایج با  لیترگرم/ میلیمیلی

اکسیدانی فعالیت آنتی ،افزایش غلظت اسانس برگ نارنج

 ذخیره بودن کم دلیل (. به2افزایش یافته است )جدول 

 از بعد ماهیان بیشتر ایماهیچه بافت در کربوهیدرات

 نتیجه در شده تولید الکتیک اسید مقدار ماهی مرگ

 از بعد ماهی گوشت pH و شده کم گلیکولیز واکنش

-رسید )ازهار خواهد 6 از باالتر به نعشی جمود مرحله

 به شیالتی هایفرآورده در pH (.2016زاده و حجتی 

 در 7 از باالتر pH و گرددمی تلقی فساد شاخص عنوان

است )اوزگول و اوکار  فساد دهندهنشان ماهیان فیله

 تا صفر روز از pH میزان تغییرات تحقیق این در (.2013

 این نتایج در که داشت افزایشی روند پانزدهم روز

 ولی نرفت فراتر 7 از پانزدهم روز تا pH میزان پژوهش

 برگ اسانس با تیمارشده ایهگروه در افزایشی روند

 .بود شاهد نمونه از کمتر نارنج

اکسیدانی اسانس فعالیت آنتی ،(1391پاس و همکاران )

را به روش ( sEchinopHora cinerea Boisخوشاریزه )

DPPH اکسیدانبررسی کردند و با آنتیBHT  مقایسه

اره برای عص کردند و بر اساس نتایج بدست آمده 

ای لیتر بود و مقایسهگرم بر میلیمیلی 74/0خوشاریزه 

-که انجام گرفت گیاه خوشاریزه دارای فعالیت آنتی

طبق تحقیقات قادری  ای بود.اکسیدانی قابل مالحظه

ها و میوه ( عنوان کردند که2012قهفروخی و همکاران )

سبزیجاتی که حاوی ترکیبات فنلی هستند به عنوان 

گیرند و های طبیعی مورد استفاده قرار میاکسیدانآنتی

همچنین مطالعات نشان داد که ترکیبات فنلی دارای 

های اکسیدانی هستند و بر روی رادیکالعالیت آنتیف

 ،1999مدیان در سال  گذارند و همچنین آزاد اثر می

 هایکردن رادیکالبیان کرد که ترکیبات فنلی با غیرفعال

در جلوگیری از ترشیدگی  ،راکسیپ  هایآزاد و رادیکال

های چربی و و فساد اکسیداتیو در بسیاری از سیستم

و همکاران در  کودیسکی در روغن ماهی مؤثر هستند.

-گونه از اسانس 34فعالیت مهار رادیکالی  ،2009سال 

تا  7/17های مرکبات را بررسی و مشاهده کردند بین 

رت مهار دارای قد ،های مورد بررسیدرصد اسانس 64

-می (DPPH)یکروهیدرازیل پ-1ی فنیلد-2،2رادیکالی 

باشند. مشخص گردید حداکثر فعالیت ضدرادیکالی را 

ترپینولین  ،مرکباتی دارند که اسانس آنها حاوی ژرانیول

و گاما ترپینن است که در اسانس برگ نارنج ترکیب 

 ،ترپینولین وجود داشت. ترکیبات معطری مانند میرسین

ترپینولین در این اسانس وجود داشته که به  بتاپینن و

های گفته محققین وجود این ترکیبات حتی در غلظت

باشد اکسیدانی باالیی میپایین دارای فعالیت ضد

 (. 1992)سونبل و همکاران 
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 GC-MSبا استفاده از  (Citrus aurantium L) نارنجبرگ اسانس  ترکیب شیمیایی–1جدول 

 درصد  شاخص بازداری ترکیبات

 30/0 946 فا پپننآل

 02/0 967 کامفن

 55/0 986 بتاپپنن

 32/5 996 میرسین

 14/0 1015 کارن 3دلتا 

 03/0 1026 آلفا ترپینن

 05/1 1042 لیمونن

 64/0 1047 ترانس بتااوسمین

 27/3 1055 بتااوسمینسیس

 07/0 1070 گاماترپینن

 09/0 1087 لینالول اکساید

 03/1 10999 ترپینولین

 41/32 1111 ینالولل

 04/0 1161 سیترونالل

 40/0 1201 4ترپینئول 

 51/16 1202 آلفاترپینئول

 49/16 1235 نرول

 05/3 1271 استاتلینالیل

 74/2 1278 ژرانیول

 30/5 1366 استاتنریل

 31/8 1390 ژرانیل استات

 02/0 1399 بتاالمین

 88/0 1449 کاربوفلینترانس

 05/0 1458 بتافارنزین

 13/0 1471 آلفاهامولین

 05/0 1505 آلفافارنزین

 29/0 1507 بایسیکلوجرماکارین

 08/0 1533 دلتاکادینه

 51/0 1566 نرولیدل

 17/0 1605 کاربوفیلین اکساید

 06/0 1608 فلورول وریدی
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 DPPH( با استفاده از روش Citrus aurantium. Lاکسیدانی اسانس برگ نارنج ) ارزیابی خاصیت آنتی -2جدول 

IC50 %RS

A 
 نمونه غلظت

67/0  36/83 اسانس برگ  2 

 نارنج
(mg/ml) 

24/73  1 

28/37  5/0  

49/22  25/0  

46/17  125/0  

33/8  0625/0  

71/32  03/16  100 BHT 

(mg/ml) 
51/21  80 

14/33  60 

61/59  40 

28/61  20 

44/85  10 

 

 
در تیمارهای مختلف اسانس  pHمیزان تغییرات  -1 شکل

( در فیله قزل آالی Citrus aurantium. Lبرگ نارنج ) 

( طی دوره Oncorhynchus mykiss)رنگین کمان 

 ºC 0در دمای نگهداری 
 

pH : افزایشpH ناشی از  ،با گذشت زمان نگهداری

پروتئولیتیک  یهاهای آزاد، در اثر عمل آنزیمتولید آمین

آمین ا تولید ترکیبات بازی از قبیل آمونیاک و تری متیلی

های های بیوژن در اثر فعالیت باکتریو دیگر آمین

)محمدی زاده و همکاران  باشدمی کننده ماهیفاسد

در فیله  pHتغییرات میزان در تحقیق حاضر،  (.2006

کمان از روز صفر تا روز پانزدهم روند آالی رنگینقزل

صفر  هایروزجز ب، 1 شکلبا توجه به . افزایشی داشت

بین روزهای تیمارهای مورد مطالعه در تمامی  و سوم

. (>05/0P) مشاهده شد داریاختالف معنیمختلف 

آالی رنگین در فیله قزل pHترین میزان باالترین و پایین

و  90/6روز پانزدهم در کمان به ترتیب در تیمار شاهد 

 ست آمد.به د 70/5 روز صفردر  3تیمار

آالی رنگین کمان نگهداری در فیله ماهی قزل pHمیزان 

تأثیر عصاره برگ زیتون در شرایط سرد با شده تحت 

و  یلماز افزایش زمان ماندگاری روند کاهشی داشت، که

در طول دوره  pHی زیدلیل کاهش ج )2009(همکاران 

اکسید را در نتیجه تأثیر تجزیه اسیدکربونیک و تولید دی

(، در بررسی 2016)اوزپولت و دومان  کربن بیان کردند.

بر روی فیله  Nigella sativa که بر روی تاثیر عصاره

نگهداری شده در یخچال انجام  Barbus grypus ماهی

ابتدا روند افزایشی  pHدادند عنوان کردند که، سطح 

کاهش یافت.  pHداشته اما با نگهداری فیله ها میزان 

کمتر بودن اسیدیته در گروه تیمار شده با اسانس برگ 

و ضد  نارنج را می توان با خاصیت ضداکسیدانی

باکتریایی این اسانس مرتبط دانست که در سایر 

مطالعات نیز کمتر بودن اسیدیته با استفاده از 
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)خیری و  های طبیعی دیده شده استضداکسیدان

  (.2012؛ پزشک و همکاران 2012همکاران 

نیتروژنی نوع و میزان بازهای : بازهای نیتروژنی فرار

و حسینی  )رضایی شاخص تازگی ماهی می باشدفرار 

-دی ،آمینمتیلکه شامل ترکیبات آمینی )تری (.2008

هستند که  آمونیاک و دیگر ترکیبات مشابه( ،متیل آمین

)تقی زاده  شوندهای میکروبی ایجاد میدر اثر فعالیت

در این تحقیق تغییرات (. 1391اندواری و همکاران 

آالی رنگین میزان بازهای نیتروژنی فرار در فیله قزل

ن از روز صفر تا روز پانزدهم روند افزایشی داشت. کما

در روزهای ششم  3و 2 تیمار بجز ،2 شکلبا توجه به 

اختالف  بین روزهای مختلف در تمامی تیمارها و نهم

 ،در روزهای سوم(. >05/0P) داری مشاهده شدمعنی

و  1تیمار ،شاهد نهم و دوازدهم بین گروه های

ی مشاهده شد داراختالف معنی 3و2تیمارهای 

(05/0P< .)ترین میزان بازهای باالترین و پایین

آالی رنگین کمان در نیتروژنی فرار در فیله ماهی قزل

گرم ازت بر میلی 56/69تیمار شاهد در روز پانزدهم

گرم میلی 77/10و تیمار شاهد در روز صفر گرم  100

 به دست آمد.گرم  100ازت بر 

 

 
( Citrus aurantium. Lدر تیمارهای مختلف اسانس برگ نارنج )TVB-N)  (میزان تغییرات بازهای نیتروژنی فرار  -2 شکل

ºC 0( طی دوره نگهداری در دمای Oncorhynchus mykissدر فیله قزل آالی رنگین کمان )

 

طی نگهداری فیله  بازهای نیتروژنی فرارتغییرات میزان 

ن کمان از روز صفر تا روز پانزدهم روند آالی رنگیقزل

افزایشی داشت. بطوری که افزایش آن در ابتدا روند 

به بعد به طور شدیدی  نهمکندتری داشت و از روز 

بازهای عامل تولیدکننده  امر به خاطرافزایش یافت. این 

ها بود. در روزهای اولیه یعنی باکترینیتروژنی فرار 

ایه قرار دارند و با سرعت جمعیت باکتری ها در فاز پ

یابند و پس از این مرحله به سرعت کمی افزایش می

در روزهای اولیه به  TVNبنابراین یابند،افزایش می

سرعت افزایش یافت. افزایش آن یک عامل محدودکننده 

)ارینگتون و همکاران  باشدماندگاری ماهی میدر 

 فرار بازهای نیتروژنیحداکثر میزان قابل قبول  (.2004

)سالم و همکاران  اعالم شدهگرم  100گرم بر میلی 25

نشان دهنده گرم  100گرم بر میلی 50و میزان  (2004

بر  (.2004)ارشیسار و همکاران  باشدکیفیت پایین می

اساس این استانداردها میزان بازهای نیتروژنی در این 

پژوهش از روز ششم به بعد باالتر از حد مجاز بوده 

با توجه به این مطلب اسانس برگ نارنج است که 

های باکتریایی و در نهایت تولید نتوانسته، مانع فعالیت

هر چند در مقایسه با تیمار  ،بازهای نیتروژنی فرار شود

-شاهد، بار باکتریایی فیله کاهش نشان داد. در فیله قزل

آالی رنگین کمان همراه با پوشش ژالتینی و اسانس 

میزان بازهای  ،روزه 20هداری دارچین طی دوره نگ

که افزایش روند افزایشی داشت به طوری نیتروژنی فرار
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شاهد و تیمار ژالتین بیشتر از تیمار ژالتین و تیمار در 

کمان طی آالی رنگین. در فیله قزلاسانس دارچین بود

روزه میزان  18نگهداری در دمای یخچال در یک دوره 

TVN  ر و همکاران )ارشیساروند افزایشی داشت

افزایش بازهای نیتروژنی فرار به طور عمده در (. 2004

اثر تجزیه باکتریایی گوشت ماهی است و افزایش بار 

توان دلیلی بر این باکتریایی در طول دوره تحقیق را می

هر اقدامی در  (.2010)اجاق و همکاران مورد دانست 

بار باکتریایی و نیز فعالیت آنزیمی که  جهت کاهش

ها در اکسیداسیون و هش ظرفیت و توانایی باکتریکا

زدایی ترکیبات ازته غیرپروتئینی را در پی داشته آمین

)تقی زاده  شود TVN باشد می تواند باعث کاهش

در تحقیقات شعبان پور و  .(1391اندواری و همکاران 

آالی رنگین ( در نگهداری فیله ماهی قزل1390همکاران )

 Zataria) ه گیاه آویشن شیرازیکمان تحت تأثیر عصار

multiflora)  بطور کلی افزایش بازهای نیتروژنی فرار

های تیمار شده با عصاره مشاهده شد اما در نمونه

داری این افزایش کمتر از آویشن شیرازی به طور معنی

توان بیان کرد نمونه شاهد بود که از نتایج حاصل می

ن ترکیبات که عصاره آویشن شیرازی به دلیل داشت

درصد( و  08/26آنتی اکسیدانی نظیر کارواکرول )

ها باکتری درصد( می تواند از رشد 23/17تیمول )

جلوگیری کند و در نتیجه میزان بازهای نیتروژنی فرار 

 کاهش دهد.  را

-مربوط به اندازه TBAشاخص: وریک اسیدیتیوباربیت

آلدئید است که محصول ثانویه گیری میزان مالون

)برمنر  داسیون اسیدهای چرب چندغیراشباع استاکسی

اسیدهای چرب ایجاد  نالدهید از شکستمالون (.2002

شود. مقدار این محصول از واکنش آن با می

 (.1983)ملتون  شودوریک اسید ارزیابی مییتیوباربیت

وریک اسید یمیزان تغییرات تیوباربیتدر تحقیق حاضر 

فر تا روز پانزدهم از روز ص آالی رنگین کماندر قزل

تمامی در  ،3 شکلبا توجه به روند افزایشی داشت. 

داری اختالف معنیروزهای مختلف و در تیمارها 

ترین میزان باالترین و پایین. (>05/0P)مشاهده شد 

آالی رنگین کمان در یک اسید در فیله قزلوریتیوباربیت

آلدئید گرم مالونمیلی 625/4 تیمار شاهد روز پانزدهم

میلی گرم مالون  577/0روز صفر  1و تیمار بر کیلوگرم 

 به دست آمد.آلدئید بر کیلوگرم 

 

 
در ( Citrus aurantium.L) در تیمارهای مختلف اسانس برگ نارنج (TBA)وریک اسید یمیزان تغییرات تیوباربیت  -3شکل

 ºC 0( طی دوره نگهداری در دمای Oncorhynchus mykissآالی رنگین کمان )فیله قزل
 

وریک اسید به طور گسترده به عنوان شاخص یتیوباربیت

نشان دهنده میزان اکسیداسیون ثانویه چربی مورد 

گیرد و ناشی از وجود مواد واکنش استفاده قرار می

حاصل از مرحله دوم اتواکسیداسیون  TBAدهنده با 



 1397سال  /4شماره  28هاي صنایع غذایي/ جلد نشریه پژوهش                                                                                   رومیاني و گالبیان     122

موادی مثل کربونیلی و است که طی آن پراکسیدها به 

این نکته  (.1991)لیندزی  ترکیبات فرار اکسید می شوند

دهنده ممکن است نشان TBAبسیار مهم است که مقدار 

-درجه واقعی اکسید شدن چربی نباشد چرا که مالون

ماهی واکنش  بافتتوانند با سایر ترکیبات آلدئیدها می

حاضر در مطالعه  (.2005)آیوبورگ و همکاران  دهند

ها روند صعودی گیری شده در فیلهاندازه TBAمقدار 

نشان داد اما در تیمارهای دارای اسانس نارنج به دلیل 

-( و خاصیت آنتی1اکسیدانی )جدولحضور مواد آنتی

( این افزایش در مقایسه با تیمار 2اکسیدانی )جدول 

شاهد بسیار کمتر بود. چنین الگویی در فیله ماهی کپور 

نگهداری شده  (Hypophthalmichthys molitrix)ای نقره

 Nigella)در یخچال و تحت تأثیر عصاره سیاه دانه )

sativa  ( مشاهده شد. 1392)غالمزاده و همکاران

ناشی از افزایش اکسیداسیون  TBAافزایش میزان 

باشد )تقی زاده اسیدهای چرب غیراشباع نیز می

 TBAاالی به طور کلی حد ب .(1391اندواری و رضائی

گرم میلی 4برای محصوالت قابل مصرف در حدود 

)کاراکام  باشدآلدئید در کیلوگرم گوشت ماهی میمالون

  (.1996و بوران 

در این تحقیق تغییرات عدد پراکسید در فیله  :پراکسید

آالی رنگین کمان از روز صفر تا روز دوازدهم قزل

 سپس در روز پانزدهم کاهش ،روند افزایشی داشت

در  3بجز تیمار  ،4 شکلبا توجه به مشاهده شد. 

 روزهای دوازدهم 

و پانزدهم تمامی تیمارها در روزهای مختلف با یکدیگر 

اما در روز صفر . (>05/0p) داری داشتنداختالف معنی

(. >05/0p)داری بین تیمارها مشاهده نشد اختالف معنی

-ه قزلترین میزان عدد پراکسید در فیلباالترین و پایین

کمان به ترتیب در تیمار شاهد روز دوازدهم آالی رنگین

(meq/kg )140/6  روز صفر  1و تیمار چربی(meq/kg )

 بدست آمد.چربی  862/0

 
در تیمارهای  (PV)تغییرات شاخص پراکسید   -4 شکل

( در فیله قزل Citrus aurantium. Lاسانس برگ نارنج )

( طی دوره Oncorhynchus mykissنگین کمان )آالی ر

 ºC 0نگهداری در دمای 

 

-روند کاهش در روز پانزدهم ممکن است بدلیل واکنش

تجزیه پراکسیدها به ترکیبات )های ثانویه اکسیداسیون 

ها و ترکیبات فرار باشد. و تولید کربونیل (ثانویه

های ثانویه اکسیداسیون از جمله واکنش با واکنش

های محلول در نمک و تولید ترکیبات کربونیلی ینپروتئ

مانند استالدئید، پروپیونالدئید استن و اسیدهای چرب 

فرار مثل اسید کاپروئیک و اسید پروپیونیک و نیز 

 توانند دالیل چنین کاهشی باشندگازهای فرار نیز می

در مرحله اول اکسیداسیون  (.2016 دومانو  اوزپولت)

به پیوند دوگانه اسیدهای چرب  بدلیل اتصال اکسیژن

هیدروپراکسید  شوند.پراکسیدها تشکیل می غیراشباع،

محصول اولیه اکسیداسیون چربی و اسیدهای چرب 

است. به همین خاطر اکسیداسیون  (PUFAغیر اشباع )

اولیه چربی با استفاده از اندازه گیری میزان پراکسید 

آثیر در ت (.2005)لی و همکاران  ارزیابی می شود

آالی بر فیله قزل (Urtica diocia) عصاره گیاه گزنه

رنگین کمان میزان عدد پراکسید در مدت زمان نگهداری 

ثیر گیاه گزنه بر کاهش فساد اکاهش یافته که نشان از ت

( 1392محصول می باشد )نوری هاشم آباد و همکاران 

 کند.های این تحقیق را تأیید میکه نتایج این مطالعه یافته

های باالتر در این پژوهش اسانس برگ نارنج در غلظت

اکسیدانی نظیر از مواد آنتی یبه دلیل داشتن مقادیر باالی
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 (1992)سونبول و همکاران  کارن و آلفا ترپینئول

بطوریکه  ،بخوبی توانسته افزایش پراکسید را کنترل کند

بیشتر از  1سرعت افزایشی در نمونه شاهد و تیمار 

میزان عدد پراکسید قابل قبول  بود. 3و2تیمارهای 

واالن اکسیژن بر کیلوگرم اکیمیلی 10-20 پیشنهادی

. در (2005ی و همکاران ش)البلوارائه شده است چربی 

مورد پراکسید بیان شده که میزان پراکسید ماهی بسیار 

 کیلوگرم بر اکسیژن واالناکیمیلی 2  تازه باید زیر

بیشتر  5ر ماهی تازه نباید از باشد و این مقدار دچربی 

که نتایج بدست آمده در  (1996)کارکام و بارون  شود

آال در این تحقیق در محدوده مجاز استاندارد ماهی قزل

 باشد.اعالم شده می

 ،میزاننتایج این تحقیق نشان داد : اسیدهای چرب آزاد

ی رنگین الآتغییرات اسیدهای چرب آزاد در فیله قزل

صفر تا روز پانزدهم روند افزایشی داشت.  کمان از روز

در تمامی میزان اسیدهای چرب آزاد  ،5 شکلبا توجه به 

تیمارهای مورد مطالعه در روزهای مختلف اختالف 

ترین باالترین و پایین (.>05/0p) داری مشاهده شدمعنی

میزان اسیدهای چرب آزاد به ترتیب در تیمار شاهد 

 1و در تیمار لئیک اسید او رصدد 415/4م روز پانزده

با  به دست آمد.درصد اولئیک اسید  862/0 روز صفر

-به تنهایی باعث کاهش ارزش تغذیه FFAاینکه تشکیل 

شود اما ارزیابی آن در بررسی فساد ماهی مهم ای نمی

-در تحقیقات شعبان .(2007)لوگاسیا و همکاران  است

 ( بر روی عصاره گیاه آویشن1390پور و همکاران )

در نگهداری فیله ماهی  Zataria multiflora))شیرازی 

کمان نیز مقدار اسیدهای چرب روند رنگین آالیقزل

 افزایشی را با گذشت زمان نگهداری نشان داد.

 

 
آالی در فیله قزل (Citrus aurantium. Lدر تیمارهای مختلف اسانس برگ نارنج ) (FFA)میزان تغییرات شاخص  -5شکل

 ºC0( طی دوره نگهداری در دمای Oncorhynchus mykissرنگین کمان )

 

های هوازی باکتری: دوستهای سرماشمارش باکتری

های غالب های سودوموناس جزء باکتریاز قبیل گونه

کمان هستند که بطور گسترده آالی رنگیندر گوشت قزل

هوازی کمک به فساد گوشت نگهداری شده در شرایط 

ها و این باکتری (.1996)سوسا و همکاران  کنندمی

های لیپاز و های سودوموناس آنزیمگونه عمدتاً

 وندشمی FFAسبب افزایش  و کنندفسفولیپاز تولید می

ها در نقش عمده باکتری (.2009)کیکیدو و همکاران 

زدایی اسیدهای آمینه آزاد و تولید فساد ماهی آمین

که عالوه بر کاستن از  باشد،یتروژنی فرار میترکیبات ن

دهد بو و طعم نامطلوبی به آن می ،ارزش غذایی ماهی

تقی زاده اندواری و همکاران ؛ 1397رشیدی و همکاران )

آالی در فیله قزل PTCدر این تحقیق تعداد  .(1391

روز پانزدهم روند افزایشی  رنگین کمان از روز صفر تا

تیمارها بین در تمامی  6 کلشبا توجه به . داشت

 دار مشاهده شداختالف معنی ی مختلفروزها

(05/0P<) . و در تمامی پانزدهم روز در تیمار شاهد

داری با سایر تیمارها اختالف معنیتیمارها در روز نهم 
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ترین تعداد باالترین و پایین .(>05/0P) مشاهده شد

PTC به ترتیب در تیمار شاهد روز پانزدهم log cfu/g 

بدست  log cfu/g 80/2 در روز صفر 3و تیمار  60/8

 آمد.

 
در تیمارهای مختلف  (PTC)میزان تغییرات  -6 شکل

-( در فیله قزلCitrus aurantium.Lاسانس برگ نارنج )

( طی دوره Oncorhynchus mykissآالی رنگین کمان )

 ºC0در دمای اری نگهد

 

 حاوی اسانس دارچینکمان آالی رنگینزلدر فیله ق

های سرمادوست در طی دوره نگهداری تعداد باکتری

های حاوی در نمونه آنهاتعداد  و روند افزایشی داشت

 logروز نگهداری در محدوده استاندارد 15اسانس طی 

cfu/g) 7(  (1391بودند )تقی زاده اندواری و همکاران. 

یمار شده با عصاره جعفری ای تدر فیله ماهی کپور نقره

دوست طی دوره نگهداری های سرماتعداد باکتری

که در نمونه تیمار پانزده روز افزایش پیدا کرد بطوری

در این  ،شده روند افزایش کندتر از نمونه شاهد بود

پژوهش عصاره جعفری توانست تا روز دوازدهم بار 

و  باکتریایی را در محدوده مجاز کنترل کند )اسکندری

در ماهی سفید نگهداری شده در یخ  (.1392همکاران 

 PTCروزه روند افزایشی در تعداد  18طی یک دوره 

بار باکتریایی . (1390مشاهده شد )اعتمادیان و همکاران 

گزارش  log cfu/g 7های سرماگرا مجاز برای باکتری

در این تحقیق بار  (.2002)گیمنز و همکاران  شده است

 log cfu/gهای شاهد در زمان صفر مونهباکتریایی در ن

رسید  log cfu/g 60/8بود و در روز پانزدهم به  40/3

که باالتر از حد مجاز بوده و بیانگر فاسد شدن ماهی 

های تیمار شده می باشد. این روند افزایشی در فیله

های تیمار بطوری که در فیله ،های شاهد بودکمتر از فیله

 log cfu/gنج در تیمار اول از شده با اسانس برگ نار

در روز پانزدهم  log cfu/g 10/7به  ،در روز صفر 10/3

در روز صفر  log cfu/g 90/2رسید. در تیمار دوم  از 

در روز پانزدهم رسید و در تیمار  log cfu/g 98/6به 

 log cfu/gدر روز صفر به  log cfu/g 80/2سوم از 

-ایج این تحقیق میدر روز پانزدهم رسید که از نت 48/6

توان بیان کرد که اسانس برگ نارنج در غلظت باالتر 

های بخوبی توانسته از افزایش تعداد باکتری

سرمادوست جلوگیری کند. فعالیت ضدمیکروبی اسانس 

های اکسیژنه توان مربوط به کاریوفیلن و منوترپنرا می

)آلفاترپینئول( دانست. طی تحقیقاتی مشخص شد که 

یی که حاوی این ترکیبات هستند خاصیت هااسانس

  (.2007و همکاران  سیسکو) ضدمیکروبی خوبی دارند
 

 نتیجه گیری نهایی

نتایج بدست آمده نشان دادند که استفاده از اسانج 

آالی ماندگاری فیله قزل نارنج سبب افزایش ماندگاری

کمان در دمای یخچال شده است. بهترین عملکرد رنگین

رصد اسانس برگ نارنج بود که توانست د 2/1را غلظت 

 روز افزایش دهد. 9فیله را تا  یماندگار

 
 مورد استفاده منابع

 و استاندارد موسسه ی،ولوژیکروبیم هایشیآزما یعموم هایروش کاربرد نییآ. یولوژیکروبیم. 1380استاندارد ملی ایران، 

 .2325 شماره ،رانیا یصنعت قاتیتحق

. اثرات ضد اکسیدانی و ضد باکتریایی عصاره جعفری بر فیله ماهی کپور 1392حسینی ا، کسمایی الف،  ،اسکندری س، حسینی ه

 .165-172 ،2ای در طول نگهداری در دمای یخچال، نشریه علوم و صنایع غذایی ایران، نقره
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 ،های شیمیاییتحت خالء بر ویژگیبندی . اثر بسته1390یحیایی م، ودوردیئی خ،  ،صادقی ماهونگ ع ،شعبان پور ب ،ی اعتمادیان

 .297-304، 7میکروبی و حسی فیله ماهی سفید نگهداری شده در یخ، نشریه علوم و صنایع غذایی ایران، 

خاصیت ضد باکتریایی و فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس گیاه  ،. ترکیبات شیمیایی1391 ،طالعی غ، دوستی ب ،پور مرشیدی ،پاس م

 .67-74 ،2 ،، فصلنامه گیاهان دارویی( Echinophora cinerea Boissخوشاریزه )

کمان آالی رنگین. اثر پوشش ژالتین همراه با اسانس دارچین بر دوره ماندگاری فیله ماهی قزل1391زاده اندواری ق، رضایی م، تقی

(Oncorhynchus mykissمجله علمی شیالت ایران ،)، 13-24، 1. 

ترش و اکسیدانی و ضدباکتریایی عصاره اتانولی چای. مطالعه اثرات آنتی1397رتی پ.، قمری ف، رشیدی م.، مصلحی شاد م.، زیا

های صنایع ، نشریه پژوهشسالمونال انتریکا، باسیلوس سرئوس، اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوسچای بر علیه علف

 .37-45، 3غذایی، 

کمان شور آالی رنگین. اثر عصاره آویشن شیرازی بر ماندگاری فیله قزل1390ح، زاده س،  علیپور غ فالح ،ذلفقاری م ،شعبانپور ب

شیمیایی و خصوصیات حسی، فصلنامه علوم و صنایع غذایی،  ،بندی شده در خالء در شرایط یخچال: ارزیابی میکروبیو بسته

33 ،11-1. 

های ترویجی، سازمان جهاد کشاورزی ویجی، واحد رسانهنشریه تر مرکبات، های. ارقام و پایه1384ب.  س، گلعین راهب ب، عدولی

 استان مازندران.

 Hypophthalmichthysای ). تعیین زمان ماندگاری فیله ماهی کپور نقره1392غالمزاده م.، حسنی ا، اسکندری س، حسینی ه، 

molitrix( تیمار شده با عصاره سیاه دانه )Nigella sativa1چال، مجله علمی شیالت ایران، ( در طول دوره نگهداری در یخ ،

84-71. 

بر  BHTو آنتی اکسیدان  (Urtica diocia). مقایسه عصاره برگ گیاه گزنه 1392پور س، اجاق س م، آباد ز، حسینینوری هاشم

 .75-87، 3کمان در شرایط نگهداری سرد، مجله علوم و فنون شیالت، آالی رنگینزمان ماندگاری فیله قزل
AL-Bulushi IM, Kasapis S, AL-Oufi H and AL-Mamari S, 2005. Evaluating the quality and storage stability 

of the fish burgers during frozen storage. Journal of Fisheries Science 71: 648-654. 

Anwar F, Abdul Qayyum HMA, Ijaz Hussain A and Igbal S, 2010. Antioxidant activity of 100% and 80% 

methanol extracts from barley seeds (Hordeum vulgare L.): stabilization of sunflower oil, Grasasy 

aceites. Internatinal Journal of Fats and Oils 61: 237-43. 

AOAC 2002. Official Methods of Analysis of AOAC International (17thed.). MD, Gaithersburg, USA 

Association of Official Analytical Chemistry. 

Arashisara Ş, Hisara O, Kayab M and Yanik T, 2004. Effects of modified atmosphere andvacuum packaging 

on microbiological and chemical properties of rainbow trout (Oncorynchus mykiss) fillets. International 

Journal of Food Microbiology 97: 209– 214. 
Arlington VA, Arashisar S, Hisar O, Kaya M and Yanik T, 2004. Effects of modified atmosphere and 

vacuum packaging on microbiological and chemical properties of rainbow trout (Oncorynchus mykiss) 

fillets. Journal of Food Microbiology 97: 209– 214. 

Aubourg SP, Rodriguez A and Gallardo JM, 2005. Rancidity development during frozen storage of mackerel 

(Scomber scombrus): effect of catching season and commercial presentation. European Journal of Lipid 

Science and Technology 107: 316-323. 
Azhdarzadeh F and Hojjati M, 2016. Chemical composition and antimicrobial activity of leaf, ripe and 

unripe peel of bitter orange (Citrus aurantium) essential oils. Nutrition and Food Sciences Research 13: 

43-50. 
Baghyani Moghadam MH and Eivazi S, 2011. Investigation of factors related to lack of using fish at the 

recommended amount by WHO in families of Javanrood (western Iran) according to model goal-directed 

behavior (MGB) in 2006. Journal of Ilam University of Medical Sciences 19: 39-45. 

Bremner HA, 2002. Safety and quality issues in fish processing, CRC Press, Denmark 519p. 
Dorcas A, John S, Estherlydia Priya I and Priyadrshini S, 2016. Study on the antimicrobial property of bitter 

orange (Citrus aurantium L.) Peel powder and developing recipes using the powder. International Journal 

of Home Science 2: 125-131. 

http://www.google.com/url?url=http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1438-9312&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiShqmlitPUAhVSK1AKHRg1B5EQFggSMAA&usg=AFQjCNEZJAKHlcSm3FvGO2xyRGZwhkMCJQ
http://www.google.com/url?url=http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1438-9312&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiShqmlitPUAhVSK1AKHRg1B5EQFggSMAA&usg=AFQjCNEZJAKHlcSm3FvGO2xyRGZwhkMCJQ


 1397سال  /4شماره  28هاي صنایع غذایي/ جلد نشریه پژوهش                                                                                   رومیاني و گالبیان     126

Frangos L, Pyrgotou N, Giatrakou V, Ntzimani A and Savvaidis IN, 2010. Combined effects of salting, 

oregano oiland vacuum-packaging on the shelf-life of refrigerated trout fillets. Food Microbiol 27: 115-

21. 
Frassinetti S, Caltavuturo L, Cini M and Della Croce CM, 2016. Antibacterial and Antioxidant Activity of 

Essential Oils from Citrus spp. Journal of Essential Oil Research 23: 26-31. 

Ghaderi Ghahfarokhi M, Sadeghi Mahoonak AR, Alami M, Azizi MH and Ghorbani M, 2012. Study on 

antioxidant activities of phenolic extracts from fruit of a variety of Iranian acorn (Q. castaneifolia var 

astaneifolia). Journal of food Science and Technology 35: 28-35. 

Gimenez B, Roncales P and Beltran JA, 2002. Modified atmosphere packaging of filleted Rainbow Trout. 

Journal of the Science of Food and Agriculture 84: 1154–1159. 

Karacam H and Boran M, 1996. Quality changes in frozen whole and gutted anchovies during storage at -

18°C. International Journal of Food Science and Technology 31: 527-531. 
Kathleen Mahan L, Raymond JL and Escott-Stump S, 2011. Krause's food and the nutrition care process. 

Elsevier Saunders 377: 756-758. 

Khanipour AA, Fathi S, and Fahim Dejban Y, 2013. Chemical indicators of spoilage and shelf-life of the 

consolidated burgers (Kilka–Silver carp) during cold storage at -18°C. Iranian Scientific Fisheries Journal 

22: 41-49. 

Khezri Ahmadabad M, Rezaei M, Ojagh SM and Babakhani Lashkan A, 2012. The increase of shelf - life of 

frozen Kilka (Clupeonellacultriventiris) using natural antioxidants, Journal Utilization and Cultivation of 

Aquatics 1: 27-40. 

Kykkidou S, Giatrakou V, Papavergou A, Kontominas MG and Savvaidis IN, 2009. Effect of thyme 
essential oil and packaging treatments on fresh Mediterranean swordfish fillets during storage at 4°C. 

Journal Food Chemistry 115: 169–75. 

Lee SJ, Umano K, Shibamoto T and Lee KG, 2005. Identification of volatitle components in basil (Ocimum 

basilicum L.) and thyme leaves (Thymusvulgaris L.) and their antioxidant properties. Journal Food 

Chemistry 91:131-7. 
Lindsay RC, 1991. Flavour of fish, Procceding of the 8th World Congress of Food Science and Technology, 

29th September–4October, Toronto, Canada. 
Lugasia A, Losadab V, Hovari J, Lebovicsa V, Jakoczic I and Aubourg S, 2007. Effect of pre-soaking whole 

pelagic fish in a plant extract on sensory and biochemical changes during subsequent frozen storage. 

LWT-Food Science and Technology 40: 930-6. 

Mahmoudzadh BSM, Yamazaki K, Miyashita K, Shin IS and Suzuki T, 2006. A new technology for fish 

preservation by combined treatment with electrolyzed NaCl solutions and essential oil compounds. 

Journal of Food Chemistry 99: 656–662. 

Marxen K, Heinrich Vanselow K, Lippemeier S, Hintze R, Ruser A and Hansen U, 2009. Determination of 

DPPH Radical Oxidation Caused by Methanolic Extracts of Some Microalgal Species by Linear 

Regression Analysis of Spectrophotometric Measurements. Sensors 7: 2080- 2095. 
Medina I, Satue-Gracia MT, German B and Frankrl EN, 1999. Comparison of natural polyphenols 

antioxidant from extra virgin olive oil with syntheticin tuna lipids during thermal oxidation. Juornal of 

Agricaltural and Food Chmistry 50: 7720-7725. 

Melton SL, 1983. Methodology for following lipid oxidation in muscle foods. Food Technology 8:105-111. 

Moraes, TM, Kushima, H, Moleiro, F.C., Santos, RC, Machado Rocha, LR, Marques, MO, Vilegas, W and 

Hiruma-Lima CA, 2009. Effects of limoneneand essential oil from (Citrus aurantium) on gastricmucosa: 

Role of prostaglandins and gastric mucus secretion. International Jpurnal of Biological Chemistry 180: 

499–505. 

Mukundan MK, Antony PD and Nair MR, 1986. A review on autolysis in fish. Journal Fisheries Research 4: 

259-269.  

Ojagh SM, Rezaei M, Razavi SH and Hosseini S, 2010. Effect of chitosan coatings enriched with cinnamon 

oil on the quality of refrigerated rainbow trout. Food Chemistry 120: 193-198. 

Ozogul, Y and Ucar Y, 2013. The effects of natural extracts on the quality changes of frozen chub mackerel 

[Scomber japonicas] burgers. Food and Bioprocess Technology 6:1550-1560. 

Ozpolat E and Duman M, 2016. Effect of black cumin oil (Nigella sativa L.) on fresh fish (Barbus grypus) 

fillets during storage at 2 ± 1 °C. Food Science and Technology 37:148-152. 



 127                                                                            کمان آالي رنگینضدمیکروبي اسانس برگ نارنج بر ماندگاري قزل و دانياکسیاثر آنتي

Parashideh N, Alizadeh Doughikollaee E and Mohammadi M, 2015. Effect of icing time on the quality of 

shrimp (Litopenaeus vannamei). Journal of Food Science and Technology 48: 1-12. 

Pearson D, 1997. Laboratory technic in food analysis, Butter Worth. London, UK, pp. 256-270. 

Pezeshk S, Rezaei M, Rashedi H and Hosseini H, 2012. Investigation of antibacterial and antioxidant activity 

of turmeric extract (Curcuma Longa) on rainbow trout (Oncorhynchusmykiss) in vitro. Journal of Food 

Science and Technology 35: 77-87 [In Persian]. 

Rezaei M and Hosseini SF, 2008. Quality assessment of farmed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) during 

chilled storage. Journal of Food science 73:93-96. 

Sallam KI and Samejima K, 2004. Microbiological and chemical quality of ground beef treated with sodium 

lactate and sodium chloride during refrigerated storage. Lebenson Wiss Technology 37: 865-71. 

Siskos L, Zotos A, Melidou S and Tsikritzi R, 2007. The effect of liquid smoking of fillets of trout (Salmo 

gairdnerii) on sensory, microbiological and chemical changes during chilled storage. Journal of Food 

Science 101:458-464. 

Sonbol F, Ibrahim SM and Mohamed BM, 1992. Antimicrobial activity of oil of bitter orange. Journal 

PHarmaceutical Sciences 9:107–109. 

Sousa JA, Romalde JL, Ledo A, Eiras JC, Barja JL and Toranzo AE, 1996. Health status of two salmonid 
aquaculture facilities in North Portugal: characterization of the bacterial and viral pathogens causing 

notificable diseases. Journal of Fish Disease 19: 83-89. 

Yilmaz M, Ceylan ZG, Kocaman M, Kaya M and Yilmaz H, 2009. The effect of vacuum and modified 

atmosphere packaging on growth of Listeria in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillets. Journal 

Muscle Foods 20: 465– 477. 

 

 
 

 

 



 1397سال  /4شماره  28هاي صنایع غذایي/ جلد نشریه پژوهش                                                                                   رومیاني و گالبیان     128

Effect of antioxidant and antimicrobial of citrus leaf (Citrus aurantiumL.) 

essential oil on shelf life of (Oncorhynchus mykiss) 
 

E Golabian1 and L Roomiani2* 

 

Received: October 10, 2017         Accepted: December 31, 2017 
1 MSc Student, Department of Food Science and Technology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, 

Ahvaz, Iran 
2 Assistant Professor, Department of Fisheries, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran 
*Corresponding author: Email: l.roomiani@yahoo.com 

    

Abstract 

This study investigated the antimicrobial and antioxidant properties of Citrus aurantium L. essential 

oil on increasing the shelf life of rainbow trout fillet (Oncorhynchus mykiss) at 0 ° C. Sampling of 

trout fillets with 0, 0.4, 0.8 and 1.2% of orange essential oil on days 0, 3, 6, 9, 12 and 15, and 

antioxidant properties, chemical tests (TVN, TBA), PV, FFA, pH) and microbial were investigated. 

In evaluating the antioxidant property, the concentration of orange (mg/ ml) was 67.6 and 32.71 

mg/ml for BHT. The results showed that the pH in the fillet increased from zero to fifteenth day. 

The volatile nitrogen volumes (except for treatment 2 and 3 on days 6 and 9), free fatty acids and 

thiobarbituric acid, were significantly different between treatments at different days (P <0.05). The 

highest and lowest levels of peroxide value were observed in the control treatment at 12.16 ± 0.014 

(mg/ kg body weight) on day 12 and treatment at day zero was 0. 862 ± 0.006 (mg/ kg) Fat) was 

obtained. The total bacterial count in the fillet in the control treatment was higher than the standard 

level from the 9th to the 15th day and exceeded the limit in treatment 1on the fifteenth day but in 

other treatments it did not exceed the permitted limit until the fifteenth day (7 log cfu/ g). According 

to the results, the best shelf-life of rainbow trout fillets was influenced by 1.2% of essential oil of 

orange leaves on day 9. 
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