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ﭼﮑﯿﺪه
ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺳﺲ ﻣﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﻏﻠﯿﻆ و ﺗﯿﺮ رﻧﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺨﻤﯿﺮ ﻣﺎﻫﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎ ﻧﻤﮏ زﯾﺎد و
ادوﯾﻪﺟﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ذاﺋﻘﻪي ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ ﺳﺲ در اﺛﺮ ﺗﺨﻤﯿﺮ در ﻃﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه و در
زﯾﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻬﯿﺎوه ﯾﮏ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺨﻤﯿﺮي در اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﯽ از
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺘﻮﺗﺎ از ﺧﺎﻧﻮادهي آﻧﭽﻮي ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺧﺮدل ،ﻧﻤﮏ و آب ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،اﯾﻦ ﺳﺲ ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ در ﻧﺘﯿﺠﻪي
ﺗﺠﺰﯾﻪي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ ﯾﮑﯽ ازآﻣﯿﻦﻫﺎي ﺑﯿﻮژن اﺳﺖ ﮐﻪ از دﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯿﻼﺳﯿﻮن اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪي
ﻫﯿﺴﺘﯿﺪﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎﮐﺘﺮي اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻي ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ در ﻏﺬا ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﯿﺰ ﺑﻮده
و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ در ﻏﺬاﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻬﯿﺎوه ﯾﮏ اﻣﺮ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﺗﻼش ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن اﺳﺎﻧﺲﻫﺎي ﺳﯿﺮ و آوﯾﺸﻦ ﺑﻪ ﻣﻬﯿﺎوه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﻮﺛﺮ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﻄﺢ
ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺎزهي زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻣﻮاد و روشﻫﺎ :ﻣﺎﻫﯽ آﻧﭽﻮي ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ) ،(Stolephorus indicusﻧﻤﮏ ﺗﺼﯿﻪ ﺷﺪه و داﻧﻪي ﺧﺮدل
) (Brassica junceaاز ﺑﺎزار ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  1393ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ .اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه آوﯾﺸﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه
ﮐﻠﻮﻧﺠﺮ ﺑﻪ روش ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﺎ ﺑﺨﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻬﯿﻪ و اﺳﺎﻧﺲ ﺳﯿﺮ از ﺷﺮﮐﺖ اﮐﺴﯿﺮ ﮔﻞ ﺳﺮخ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﯿﺖ اﻻﯾﺰا از ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺌﻮژن ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﺎﻟﯿﺰ
دادهﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري  SPSSﻧﺴﺨﻪ 20اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ :ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺗﯿﻤﺎر و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ) (p >٠/٠۵ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﻓﺰودن اﺳﺎﻧﺲ ﺳﯿﺮ و آوﯾﺸﻦ در ﮐﺎﻫﺶ ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ ﻣﻬﯿﺎوه ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ در ﻃﻮل
ﺗﺨﻤﯿﺮ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .در ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي ارﮔﺎﻧﻮﻟﭙﺘﯿﮏ ﺑﺠﺰ ﻏﻠﻈﺖ  2درﺻﺪ اﺳﺎﻧﺲ ﺳﯿﺮ ﺗﻔﺎوت
ﻣﻌﻨﯽداري در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﺣﺴﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ) (p >٠/٠۵ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﻓﺰودن اﺳﺎﻧﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮي در
ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻃﻌﻢ ﻣﻬﯿﺎوه اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ح

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي :اﺳﺎﻧﺲ ﺳﯿﺮ و آوﯾﺸﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ در ﻣﻬﯿﺎوه
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﻏﻠﻈﺖ  0/1درﺻﺪ اﺳﺎﻧﺲ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻻزم در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ در ﻣﺤﺼﻮل را دارا
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ اﺳﺎﻧﺲﻫﺎ در ﻣﻬﯿﺎوه ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت
ﮔﯿﺮد.
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي :ﺳﺲ ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺨﻤﯿﺮي اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ ،اﺳﺎﻧﺲ آوﯾﺸﻦ ﺷﯿﺮازي ،اﺳﺎﻧﺲ ﺳﯿﺮ ،اﻻﯾﺰا
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