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علف مار گیاه  با عصارهتیمار شده  ماهي قزل آلا رنگیندر  تولید آمین های بیوژن

(Capparis spinosa)  
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 چکیده

روز  22در طی  های بیوژنتولید آمینمختلف به لحاظ  گروهو در شش  شدتهیه رنگین کمان الا قطعه ماهی قزل 121 مطالعه این در

اصلاح  اتمسفرروش  بسته بندی به ،1تیمار ⸵آلا تازهفیله ماهی قزل ها عبارت بودند از: شاهد،گروه ند.شدبررسی نگهداری در یخچال 

 :3 تیمار ⸵(%2/1) علف مارعصاره هیدروالکلی گیاه  درور غوطه: 2تیمار  ⸵(%21 و دی اکسید کربن %55 نیتروزن ،%5)اکسیژن  شده

 بندی به( و بسته%2/1) علف مارعصاره هیدروالکلی گیاه  درور غوطه :4تیمار  ⸵(%5/1) علف مارعصاره هیدروالکلی گیاه  درور غوطه

اصلاح شده. از  اتمسفرروش  بندی به( و بسته%5/1) علف مارعصاره هیدروالکلی گیاه  درور غوطه :5تیمار  ⸵اصلاح شده اتمسفرروش 

نگهداری  14میزان هیستامین در روز  برداشت و ارزیابی شد. ،(22، 21، 14، 5، 1 روزهای)بار  پنجنمونه در سه تکرار و  4هر گروه 

و  4در تیمارهای  پوتریسین(.  میزان >15/1pهای دیگر داشت )داری نسبت به گروهکاهش معنی 5و  4، 3در یخچال در تیمارهای 

داری نسبت به شاهد و عنیکاهش م 5در تیمار  کاداورین(. میزان >15/1pداشت ) 22روز در داری نسبت به شاهد کاهش معنی 5

 با اتمسفر بندیهمراه با بسته علف مارعصاره که استفاده از  داد نتایج نشاناین طور کلی ب(. >15/1pداشت ) 22در روز  1تیمار 

 کند.الا رنگین کمان شده که ماندگاری آن را بیشتر میهای بیوژن در فیله ماهی قزلاصلاح شده موجب کاهش تولید آمین

 های بیوژن.، آمینآلا رنگین کمان، ماهی قزلعلف ماراتمسفر اصلاح شده ، عصاره  کلیدی:واژه های 

 

 :مقدمه
های بشری بوده است که بسته به های اصلی تمامی نسلنگهداری وافزایش زمان ماندگاری مواد غذایی یکی از دغدهدرطول تاریخ، 

مهمترین عوامل  ،کنندهز نقطه نظر مصرفا .اندکردههای متفاوتی را برای نگهداری مواد غذایی اتخاذ میامکانات موجود راه شرایط و

ای هظاهر، بو، طعم، بافت، تردی، رنگ )خواص ارگانولپتیکی(، عدم حضور  میکروارگانیسم د ازیفیت محصولات دریایی عبارتنتعیین ک

کننده است که میزان یا درجه فساد ماهی و محصولات آن عامل کیفی برای مصرفمهمترین تازگی  غیره. خاص، اندازه، ترکیب و

شود. در صنایع های مختلفی استفاده میآبزیان از روشگوشت بررسی کنترل کیفی جهت  (.6) دهدهنگام نگهداری را نشان می

ورد استفاده م ن فسادعنوان شاخص میزا های شیمیایی، حسی و فیزیکی و باکتریایی مورد سنجش قرار گرفته و بهشیلاتی برخی روش

تحقیقات (. 23) شوندها تشکیل میکسیلاسیون باکتریایی اسیدهای آمینه در غذاهای بیوژن از راه دکربو. آمین(11و  9) گیرندقرار می

ین ن، هیستامهای مهم مثل: پوترسیدهند که طی نگهداری ماهی به دو صورت متفاوت پس از صید، سطوح متفاوتی از آمیننشان می

 .(19) حالت انجماد هستندیا در یخ و  عوامل فساد آبزیاناز همراه باکتریها  که  شودتشکیل می کاداورینو 
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ه توج امروزه با .باشدآلارنگین کمان در بازارهای جهانی، افزایش زمان نگهداری آن بسیار مورد توجه میاهمیت ماهی قزلبا توجه به 

مین به ه .ستماهی تازه بیشتر مورد پسند مردم ا، منجمد بخاطر طعم و پخت بهتر افزون مصرف ماهی تازه نسبت بهتقاضای روزبه 

-بخاطر ویژگی آلارنگین کمانماهی قزل .کنندندگاری ماهی به صورت تازه نسبت به منجمد میدلیل محققین تلاش بیشتری برای ما

فعالیت  های اتولیتیک وقوی آنزیم عملکرد اما دارد ی زیادیمیزان تقاضا ،غذائیارزش  و های مناسب )طعم ،بو وگوشت سفید(

 (.12) شمار بیایدغذاها ب هی یکی ازفساد پذیرترینماهی تازه موجب شده که این ما میکروبی در

ها در یخچال تخریب ماهی انتروباکتریاسه نقش اساسی در زیر گونه های سودوموناس و از قبیل میکروبهای دخیل در فساد ماهی

 را کاهش او نیمه عمر غذغذا شود هایی تولید کنند که باعث کاهش کیفیت توانند متابولیتها میکنند این میکرو ارگانسیممی یباز

 (.16)دهد 

وری نند روش اتمسفر اصلاح شده و غوطههای نوین نگهداری غذاها مافناوری افزایش نیمه عمر غذاها، به منظور مهار فعالیت میکروبی و

های مختلف به کار گرفته شده است روش اتمسفر اصلاح شده روشی برای ماندگاری بیشتر غذاها از طریق جایگزین غذاها در عصاره

بب ماندگاری که سداده  تغییردرون بسته بندی را  هاینسبت گاز ،دی اکسید کربن در بسته بندی نتیروژن و گاز اکسیژن،کردن سه 

شواهد نشان  .است ور میکروبی ماهی موثرکه بر فل بوده کتریواستاتیکیک گاز بادی اکسید کربن (. 21) بیشتر ماده غذایی می گردد

های ماهی مهار کند و نیمه عمر ماندگاری آنها را دهرشد میکروبی را در فرآور کربن می تواندداکسیمی دهد که سطوح بالای گاز دی

کاهش  نیز و شده های هوازیرشد میکروبکاهش شود که سبب همچنین گاز نیتروژن جایگزین گاز اکسیژن می .افزایش دهد

را از  هاوردهآو کیفیت فر دادهدرون یخچال افزایش  را هاهیاتوانند نیمه عمر ممی در کل این گازها .شود می های اکسیداتیوواکنش

 (.22و  21) دنده کاهش طریق مهار میکروبی عامل فساد

بیش  .شودشناخته می Capparis spinosa عنوانبوده که تحت کاپاریداسه ی خانواده وجنس کاپاریس  ازعضوی  علف مارگیاه 

به خاطر  علف مارگیاه . اندکه در مناطق تحت استوایی یا استوایی دنیا توزیع شدهزایا دراین جنس وجود دارد ی گونه 251از 

 ( و)ایتالیایی علف مار )فارسی (،کاپرو مانند کاپر )انگلیسی(، نامهای متفاوتی در دنیا دارد شمتری 11تا 6های ریشه و شخصوصیات

-این گیاه دارای اثرات فارماکولوژیک متعددی مانند اثرات آنتی که نشان داده مطالعات متعددی. (25و  24) )اسپانیایی( آلکاپارو

گیاه به عنوان یک نگهدارنده طبیعی در این کارگیری عصاره ریشه ب . تاکنون(15) استطان سرضدو  میکروبینتیآ ،اکسیدانی

یله ف ماندگاریبر  علف مارعصاره ریشه گیاه  از انجام این مطالعه بررسی اثرهدف  .ارزیابی قرار نگرفته است های ماهی موردفرآورده

های مهم مثل: پوترسین، هیستامین و کاداورین آمیناز طریق ارزیابی میزان  گراددرجه سانتی 4تا 1کمان دردمای آلا رنگینماهی قزل

 است. 
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 مواد وروش کار

 در پس از قراردادن وشد خریداری  ورامیندر  ایازمزرعه گرم 311 ± 51کمان با میانگین وزنیآلا رنگینماهی قزلعدد  121

زنی شده و سر هاماهیدر آنجا ابتدا  یافتند.بندی اتکا انتقال بندی به شرکت بستهبرای بستهوقت  اسرعدر  ،های یخ خرد شدهبسته

 )سه تایی(شش گروه  در گرم فیله ماهی بوده که 311ها شامل بسته بندی. دنبعد بصورت فیله در آمد در شرایط استریل پاک شده و

درعصاره  وریو بدون غوطه اصلاح شده اتمسفربندی به روش بدون بسته آلا تازه: که فیله ماهی قزلشاهدتقسیم بندی شدند: تیمار 

 نیتروزن ،(%5اکسیژن ) با ترکیب سه گاز اصلاح شده اتمسفر: فقط به روش 1تیمار شدند.داری مای یخچال نگهدر د ،اههیدروالکلی گی

داری در دمای یخچال نگه بندی وبسته BOX42 (Henkelman, Nehterland) با دستگاه (%21) کربناکسیدو دی (55%)

سپس در  و نموده ورغوطه درصد2/1غلظت  فقط درعصاره هیدروالکلی گیاه در )در اتمسفر معمولی(بندی بدون بسته :2تیمار  شدند.

 درصد5/1فقط درعصاره هیدروالکلی گیاه درغلظت  )در اتمسفر معمولی(بندی بدون بسته :3 تیمار شدند.داری دمای یخچال نگه

شده و  ورغوطه درصد2/1غلظت  درعصاره هیدروالکلی گیاه در :4تیمار  شدند.سپس در دمای یخچال نگهداری  و نموده ورغوطه

غلظت  درعصاره هیدروالکلی گیاه در :5تیمار  شدند.داری در دمای یخچال نگه بندی وبسته اصلاح شده اتمسفربه روش سپس 

در و شاهد  از هر تیمارشدند. داری بندی و در دمای یخچال نگهبسته اصلاح شده اتمسفربه روش شده و سپس  ورغوطهدرصد 5/1

 گیری شد.تکرار اندازهآنها به عنوان معیار فساد در سه های بیوژن آمینسه نمونه برداشت شده و میزان  1 ، 5،14،21،22 روزهای

 ،گراددرجه سانتی 35 دمای در، سایه شدن درگذراندن مراحل خشک بعد از و جدا شده ریشه گیاهپوست بتدا ا ،گیریعصاره جهت

 درصد 51لیتر حلال مایع هیدروالکلی اتانلمیلی 251در  گیاه گرم پودر 31 . سپس میزانشد توسط دستگاه آسیاب الکتریکی پودر

 به وسیله کاغذ شدنمخلوط  پس از همحلول حاصل شد.ه داد گراد قراردرجه سانتی 25ساعت در دمای  24 و به مدت شداضافه 

و دوباره به همان ترتیب  شداضافه درصد  51 حلال هیدروالکلی اتانل به رسوب باقیمانده مجدداً .یدگردصافی واتمن شماره یک فیلتر

 دستگاه روتاری ساخت شرکت های به دست آمده با استفاده ازتمام محلول شد.تکرار  هر رسوباین عمل سه بار برای  و گردید فیلتر

 گراد،درجه سانتی 35 دمای در روز ماده حاصله به مدت چهار خشک، برای تهیه پودر .شدندتغلیظ  اءشرایط خل هیدولف آلمان در

دمای  زمان انجام آزمایش در تاتهیه و  درصد 5/1 و 2/1 هایبه دست آمده در غلظتی سپس عصاره ه شد.داد دستگاه آون قرار در

 .گراد نگهداری شدنددرجه سانتی -21

به ماده خشک باقیمانده در سازی، جهت مشتق .(14) انجام شد Karmas  Meitz and های بیوژن بر اساس روشاستخراج آمین

میکرولیتر بنزویل کلراید اضافه و مخلوط گردید. اجازه  5سپس مولار اضافه شد.  2سدیم هیدروکسید لیترمیلی 1استخراج،  بخش

کلرید سدیم اشباع اضافه کرده تا عمل  میلی لیتر محلول 2بماند. بعد در محیط آزمایشگاه دقیقه  21شد تا محلول به مدت  داده
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دور سانتریفیوژ  2511دقیقه در  5به مدت  خوبی تکان داده شد و سپساتر اضافه، و باتیللیتر دیمیلی 2 .سازی متوقف گرددمشتق

 (.5) به لوله تمیز منتقل و تبخیر، تا خشک شود (اتر)بالایی  گردید. سپس فاز

های از عصاره .(5) انجام شدو همکاران   Dawood روش این مرحله از آزمایش نیز بر اساسپوتریسین  هیستامین و ،کاداورینارزیابی 

تزریق گردید که با توجه به   HPLC میکرولیتر به دستگاه 21، به میزان ها در تمامی گروه ماهی استخراج شده از بافت عضله هر

دست آمده از منحنی  ی خطی بهها توسط معادلهها، غلظت آمیندست آمده و سطوح زیر این کروماتوگرام های بهکروماتوگرام

با  مجهول ئپیک های نمونه تامین بر اساس تطابق زمان ماندگاریو هیس کاداورینهای پوترسین، آمین استاندارد محاسبه گردید.

تمام  .ها با استفاده از منحنی استاندارد مربوطه تعیین غلظت شدندهای استاندارد، شناسایی و با توجه به سطح زیر منحنی پیکنمونه

  .انجام شددر سه تکرار  هابررسی

 One wayو با تست  12 نسخه Spssافزار  گزارش شد و با نرم انحراف معیار ± دست آمده به صورت میانگین های بهی دادههمه

ANOVA 15/1 دار در سطح معنیp<  مورد آنالیز آماری قرار گرفت 

 نتايج

 HPLC دستگاه ، توسطچالروش نگهداری ماهیان در یخ و هیستامین در کاداورینهر سه آمین مورد بررسی یعنی پوترسین، 

و  علف مار( درگروه شاهد و گروه های تیمار شده با عصاره گیاه انحراف معیار  ±میانگین تغییرات هیستامین )نتایج  .ردیابی شدند

اختلاف  ، از نظر آماریدر یک روز معین های مختلفبیانگر این است که بین گروه، ( 1)جدول  اصلاح شدهمعمولی و یا  اتمسفر

داری کاهش معنی 5و  4، 3نگهداری در یخچال که میزان هیستامین در تیمارهای  14روز ( بجز در p>15/1) اشتداری وجود ندمعنی

تغییرات هیستامین در روزهای مختلف آزمایش حاکی از آن بود که افزایش نتایج (. بررسی >15/1pهای دیگر داشت )نسبت به گروه

 (. >15/1pها وجود دارد )در همه گروه 5و  1نسبت به روزهای  22و  21، 14داری در روزهای معنی

 در طول انحراف معیار ±مطالعه به شکل میانگین  های مورددر گروه پوتریسینتغییرات  آمده از دست نتایج به

، از نظر در یک روز معین های مختلفبین گروهآورده شده است. این نتایج نشان داد که  2 در جدول روزهای نگهداری در یخچال

 5و  4نگهداری در یخچال که میزان پوترسین در تیمارهای  22( بجز در روز p>15/1اشت )داری وجود نداختلاف معنی آماری

های مختلف آزمایش حاکی از آن بود که تغییرات پوترسین در روزنتایج (. بررسی >15/1pداری نسبت به شاهد داشت )کاهش معنی

 (.>15/1pها وجود دارد )در همه گروه 22، و 5، 1نسبت به روزهای  21روز نسبت به روزهای دیگر و در  22داری در روز افزایش معنی

 3در جدول  انحراف معیار ±میانگین ها و روزهای مختلف آزمایش به صورت در گروه کاداورین گیری میزان اندازه نتایج حاصل از

داری وجود اختلاف معنی ، از نظر آماریدر یک روز معین های مختلفبین گروهگزارش شده است. این نتایج حاکی از آن بود که که 
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داری نسبت به شاهد و تیمار کاهش معنی 5در تیمار  کاداورین نگهداری در یخچال که میزان  22( بجز در روز p>15/1)  اشتند

نسبت  22داری در روز نیدر روز های مختلف آزمایش حاکی از آن بود که افزایش مع کاداورینتغییرات نتایج (. >15/1pداشت ) 1

 (.>15/1pها وجود دارد )نسبت به روزهای دیگر در همه گروه 22و  21 به روزهای دیگر و در روز

 بحث

حرارت بسیار مقاوم ها در مقابل درجهگردند که این آمینهای شیمیایی فساد در حالی مطرح میعنوان شاخص های بیوژن بهآمین

ها حتی در غذاهای حرارت داده شده برای گیری این آمینرو از طریق اندازهگردد. از اینتخریب نمی راحتی بوده و ساختار آنها به

. تحقیقات (25) ضاوت نمودها در غذا و همچنین سالم بودن آن فراورده غذایی قتوان در مورد میزان این آمینمصرف انسان می

 1992و همکاران در سال  Luten .دهدخوبی نشان می های بالا بهحرارت ها را در درجهعدم تخریب ساختمان این آمین دانشمندان

گهداری در ی نوسیله شوند حتی بههای بیوژن در برابر حرارت و گرما بسیار پایدار هستند و وقتی تشکیل میگزارش کردند که آمین

با افزایش بار گزارش کردند که   1391در سال  افشارمنش و همکاران . (11) توان تخریب نمود دمای اتوکلاو ساختار آنها را نمی

یایی یابد و این دو عامل یعنی بار باکترهیستامین افزایش می و کاداورینهای پوترسین، ، میزان تولید آمینماهیباکتریایی در عضله 

 یا در یخ وماهی طی نگهداری . آنها همچنین دریافتند که در (1) دارند ی تنگاتنگ و مستقیمی ها با یکدیگر رابطهو تولید آمین

ین هیستامین . تولید آماندداشته از قبل ی بوده است که بیشترین بار باکتریایی را هائمربوط به نمونه هاآمین انجماد، بیشترین مقدار

 ید آمینن تولاست و با افزایش تولید پوترسین و کاداورین، میزا رسین و کاداورینیخ و انجماد بسته به تولید آمین پوت در حالت

 های سرمادوست رشد ودر این تحقیق با نگهداری ماهیان در دمای یخچال، بدیهی است که باکتری یابد.هیستامین نیز افزایش می

. به همین خاطر باید انتظار داشت که تاثیر این (1) های مزوفیل و ترموفیل خواهند داشتبقای بهتر و بیشتری نسبت به باکتری

ای هدهد که باکتریهای کنترل کیفی موثرتر و مشهودتر خواهد بود. تحقیقات نشان میوجود آوردن برخی شاخصبها در باکتری

 .(5) کنند و از عوامل اصلی تشکیل پوترسین و کادورین هستندها نقش مهمی را بازی میسرمادوست و مزوفیل در تشکیل آمین

( به اکسیداسیون چربی درطول %51 بیش ازبالای اسیدهای چرب غیراشباع )به علت داشتن سطوح  کمانآلا رنگینقزلی فیله ماه

ور ن ماندگاری آن را بطشده و زمای نامطبوع بو ایجاد که این مسئله منجربه کاهش کیفیت و بودهنگهداری دریخچال بسیار حساس 

ادیر کمترین مق روش اتمسفر اصلاح شده بهبندی فیله ماهیان بستهدهد نشان می مطالعاتاز طرفی  .بخشدی تنزل میقابل توجه

ی برخی گیاهان ورسازی فیله ماهیان در عصارههمچنین غوطه .(26و  2) دهدرا تولید کرده و ماندگاری را افزایش میپراکسید 

و  Pezeshkتوسط  که  یامطالعهدر توانسته میزان اکسیداسیون را کاهش داده و تولید پراکسید و ترکیبات آمینی را کم کند. 
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یله ف اکسیداسیون اولیه چربی در به تاخیر انداختن فرآیند درشلغم  که عصاره شد ه( انجام شد، نشان داد2111در سال )همکاران 

 .(15) موثربود نگهداری شده اند گراددرجه سانتی1 تا 4کمان که دردمای آلارنگینماهی قزل

اکسیداسیون چربی به طرز  و هم های سایکروفیلباکتریهم تعداد  کهگزارش کردند  2116در سال  و همکاران Raeisiهمچنین 

گزارش کردند  2115درسال و همکاران  Khaniky .(12) یافت کاهش و نعنا زیرهعصاره  درشده  ورفیله ماهی غوطهقابل توجهی در 

درجه  4داری نگهدمای  چرب آزاد درکاهش تولید اسیدهای موجب انار  عصاره دانهدر آلارنگین غوطه ورکردن فیله ماهی قزلکه 

و   Mexisمشابه این نتایج در مطالعه. (2) است بودهاین عصاره دارای خواص آنتی اکسیدانی  شد. آنان بیان کردند که سانتی گراد

درطی  .(13) شودمشاهده می آلا اکسیدانی عصاره پونه کوهی بر قابلیت نگهداری فیله ماهی قزلهمکاران نیز در بررسی اثر آنتی

گی دارندکه این اثر نگه نشان داد ،انجام شد علف ماردارندگی عصاره ریشه گیاه روی نگه ( بر2114) و (2119که در سالهای ) اتیمطالع

 اهش اکسیداسیون چربیک احتمالا به خاطر ترکیبات فنولی آن است که نقش اساسی در پایدارسازی وعلف مار عصاره ریشه گیاه 

 (.4و  3) کندبازی می

ا بسته همراه ببا گیاه علف مار ور سازی فیله ماهی قزآلارنگین کمان ، نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آنست که غوطهطور کلیب

. این مطالعه همچنین نشان داد که تواند در طولانی مدت ماندگاری آن را در یخچال افزایش دهدبندی به روش اصلاح شده می

جه های بیوژن و در نتیتوجهی بر کاهش تولید آمینتواند اثر قابلبندی به روش اصلاح شده نمیتنهائی یا بستهورسازی به غوطه

 افزایش زمان ماندگاری داشته باشد.
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در روزهای  علف مارهای مختلف تیمار شده با عصاره گیاه در گروه هیستامینتغییرات ( انحراف معیار ±میانگین ) -1جدول

 مختلف

(هر گرم یبه ازا کروگرمی)مهیستامین     

5تیمار 4تیمار  3تیمار  2تیمار  1تیمار   روز شاهد 

1/61±1/33 Aa 1/61±1/33 Aa 1/61±1/33 Aa 1/61±1/33 Aa 1/61±1/33Aa 1/61±1/33Aa 1 

1/64±1/21Aa 1/64±1/21Aa 1/65±1/11Aa 1/66±1/11Aa 1/69±1/21Aa 1/53±1/33Aa 5 

1/55±1/19Bb 1/55±1/19Bb 1/59±1/11Bb 1/21±1/11Bab 1/29±1/11Ba 1/96±1/12Ba 14 

11/11±1/12Ca 11/61±1/12Ca 11/11±1/12Ca 12/91±1/19Ca 13/91±1/14Ca 14/29±1/14Ca 21 

11/11±1/12Ca 11/51±1/12Ca 12/21±1/12Ca 13/21±1/12Ca 14/21±1/12Ca 16/31±1/16Ca 22 

در هر  (>15/1p) داردر هرستون دارد. حروف کوچک نشان از اختلاف معنی( >15/1p)دار حروف بزرگ نشان از اختلاف معنی

 ردیف دارد.
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 در روزهای مختلف علف مارشده با عصاره گیاه تیمار  های مختلفدر گروه پوتریسینتغییرات  (انحراف معیار ±)میانگین  -2جدول

 

در هر  (>15/1p) داردر هرستون دارد. حروف کوچک نشان از اختلاف معنی( >15/1p)دار حروف بزرگ نشان از اختلاف معنی

 ردیف دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به ازای هر گرم( میکروگرم) پوتریسین 

 روز شاهد 1تیمار 2تیمار 3تیمار 4تیمار 5تیمار

11/29±1/33Aa 11/29±1/33Aa 11/29±1/33Aa 11/29±1/33Aa 11/29±1/33Aa 11/29±1/33Aa 1 

2/91±1/21Aa 9/19±1/21Aa 11/11±1/11Aa 11/31±1/11Aa 11/61±1/21Aa 12/61±1/33Aa 5 

11/11±1/19ABa 12/41±1/19ABa 14/21±1/19ABa 14/41±1/11ABa 16/21±1/11ABa 15/41±1/12ABa 14 

12/11±1/12Ba 19/61±1/12Ba 21/11±1/19Ba 22/91±1/19Ba 24/91±1/14 Ba 25/29±1/14Ba 21 

33/11±1/12Cbc 35/51±1/12Cbc 35/21±1/12Cab 39/21±1/12Cab 41/21±1/12Cab 43/31±1/16Ca 22 
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  در روزهای مختلف علف ماردر گروه های مختلف تیمار شده با عصاره گیاه  کاداورینتغییرات  (انحراف معیار ±)میانگین  -3جدول

 به ازای هر گرم( میکروگرم) نکاداوری 

 روز شاهد 1تیمار 2تیمار 3تیمار 4تیمار 5تیمار

6/32±1/33Aa 6/32±1/33Aa 6/32±1/33Aa 6/32±1/33Aa 6/32±1/33Aa 6/32±1/33Aa 1 

6/15±1/21Aa 6/19±1/21Aa 5/11±1/11Aa 2/31±1/21Aa 6/91±1/21Aa 6/11±1/33Aa 5 

11/11±1/19Ba 11/41±1/19Ba 12/21±1/11Ba 12/41±1/11Ba 14/41±1/12Ba 14/41±1/12Ba 14 

21/11±1/12Ca 21/61±1/12Ca 22/11±1/19Ca 23/91±1/19Ca 26/29±1/14Ca 26/29±1/14Ca 21 

21/11±1/12Cb 25/31±1/12Cab 25/21±1/12Cab 22/21±1/12Cab 31/31±1/15Ca 31/31±1/16Ca 22 

در هر  (>15/1p) داردر هرستون دارد. حروف کوچک نشان از اختلاف معنی( >15/1p)دار بزرگ نشان از اختلاف معنیحروف 

 ردیف دارد.
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Summary 

In this study, 120 rainbow trout fish were prepared and investigated for the production of biogenic 

amines in six different groups during 28 days stored at refrigerator. The groups were included as 

control, fresh rainbow trout fillet; treatment 1, packaged with modified atmosphere packaging (O2 

5%, CO2 20%, N2 75%); treatment 2, dipped in Caper extracts (0.2%); treatment 3, dipped in Caper 

extracts (0.5%); treatment 4, dipped in Caper extract (0.2) and packaged with modified atmosphere 

packaging; treatment 5, dipped in Caper extracts (0.5) and packaged with modified atmosphere 

packaging. From each group, 4 samples were prepared and evaluated as triplicate at five times (0, 

7, 14, 21, 28 days). The amount of histamine was significantly decreased at treatments 3, 4 and 5 

in day 14 of refrigerator storage compared to other groups (p<0.05). The amount of putrecine 

significantly decreased at treatments 4 and 5 in day 28 compared to control (p<0.05). The amount 

of cadaverine significantly decreased at treatment 5 in day 28 compared to control and treatment 

1 (p<0.05). In conclusion, these results showed that using of Caper extract associated with 

modified atmosphere packaging reduce the production of biogenic amines in rainbow trout fillet 

that increase its shelf life. 

Keywords: modified atmosphere, Caper extract, rainbow trout fish, biogenic amines. 
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