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چکیده
رویکرد جدید صنایع غذایی استفاده از نگهدارندههای طبیعی بهجای مصنوعی است .تفالة گوجهفرنگی پسماند کارخانجات فرآوری
گوجهفرنگی است که با اثرات مفید بر سالمتی ،میتواند جایگزین مناسبی برای نگهدارندههای شیمیایی معرفی شود .این مطالعه با هدف افزایش
ماندگاری ماهی قزلآالی رنگینکمان توسط عصارة تفالة گوجه فرنگی و پوشش صمغ عربی حاوی اسانس شوید انجام شد .تیمارها شامل:
گروههای شاهد ،عصارة  3درصد ،عصارة  6درصد ،عصارة  3درصد و صمغ عربی ،عصارة  6درصد و صمغ عربی ،عصارة  3درصد و صمغ
عربی حاوی اسانس شوید  2درصد و عصارة  6درصد و صمغ عربی حاوی اسانس شوید  2درصد بودند .نمونهها در دمای  4±1درجه سانتیگراد
بهمدت  12روز نگهداری شده و در فواصل  3روز مورد ارزیابی قرار گرفتند .تمامی تیمارها بهطور معنیداری ( )p<0/05جمعیت کلی باکتریها،
گونههای سودوموناس ،باکتریهای اسیدالکتیک ،انتروباکتریاسه ،باکتریهای سایکروتروف و کپک-مخمر را در مقایسه با گروه شاهد کاهش
دادند .همچنین پوششدهی توسط صمغ عربی غنی شده با اسانس شوید بهطور معنیداری ( )p<0/05این اثرات را بهبود بخشید .براساس یافتههای
بهدست آمده ،نتیجهگیری میشود که عصارة تفالة گوجهفرنگی میتواند در ترکیب با پوشش خوراکی صمغ عربی حاوی اسانس شوید موجب
کاهش رشد باکتریهای عامل فساد فیلة ماهی قزلآالی رنگینکمان در شرایط یخچال شود.
کلمات کلیدی :عصارة تفالة گوجهفرنگی ،پوشش صمغ عربی ،اسانس شوید ،فیلة ماهی قزلآالی رنگینکمان ،افزایش ماندگاری
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

b.bazargani@basu.ac.ir
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توکلی و همکاران

تاثیر عصارة هیدروالکلی تفالة گوجهفرنگی به تنهایی و در ترکیب با پوشش خوراکی صمغ عربی....

مقدمه
ماهی قزلآالی رنگینکمان با نام علمی ()Oncorhynchus mykiss
ازجمله پرمصرفترین و پرطرفدارترین گونههای ماهی در سراسر دنیا
بهشمار میرود .مطالعات اخیر بهدنبال یافتن راهکارهایی بهمنظور
افزایش کیفیت تولید و فرآوری این محصول پرمصرف میباشد .این
محصول بهدلیل رطوبت pH ،و ترکیبات مغذی (اسیدهای چرب
غیراشباع ،مواد نیتروژندار غیر پروتئینی) باال دارای عمر نگهداری
پایین و فسادپذیری زیاد است .بههمین دلیل یافتن روشهای بهینه
بهمنظور حفظ کیفیت این فرآورده بسیار ضروری است ( Volpeو
همکاران .)2015 ،ازجمله رایجترین راههای افزایشدهندة ماندگاری
محصوالت دریایی استفاده از روشهای فوق سرما و انجماد است.
آسیب بافتی ،تخریب و کاهش ویتامینها ،مواد معدنی و پروتئینهای
محصوالت در استفاده از این نوع روشها اجتنابناپذیر است که میتواند
باعث افت کیفیت و بازارپسندی آنها شود .ازجمله راهکارهای معمول
دیگر که بهمنظور افزایش ماندگاری مواد غذایی انجام میشود ،استفاده
از انواع نگهدارندههای شیمیایی است .اما امروزه بهدلیل اثرات جانبی
این نگهدارندهها نظیر :سرطانزایی ،ناقصالخلقهزایی و جهشزایی در
بدن ،صنایع غذایی بهدنبال یافتن جایگزینهای مناسب با منشا طبیعی
بهجای نگهدارندههای شیمیایی هستند ( Songو همکاران2011 ،؛
 Volpeو همکاران.)2015 ،
گوجهفرنگی با نام علمی ) (Lycopersicon esculentum L.در
سال  2005بهعنوان یکی از بزرگترین سبزیجات در دنیا شناخته شد.
گوجهفرنگی بعد از سیبزمینی یکی از مهمترین و پرمصرفترین
سبزیجات مورد استفاده در جهان میباشد .بخش اعظم گوجهفرنگی
تولیدی در کارخانجات صنایع تبدیلی گوجهفرنگی مورد استفاده قرار
میگیرد که همین موضوع سبب تولید مقادیر زیادی پسماند یا همان
تفاله میشود ( Alaaو همکاران .)2015 ،براساس تحقیقات انجام شده
میزان تولید پسماند یا تفالة صنایع تبدیلی گوجهفرنگی در ایران بالغ
بر  1/5×105تن در سال میباشد .در تمامی فرآیندهای تکمیلی
گوجهفرنگی ،پوست و دانة گوجه بهعنوان تفاله و ضایعات بهطور کامل
از خط خارج میشوند ،بنابراین بازیافت و استفادة مجدد از آنها ضمن
کاهش خطر آلودگی محیطزیست و هزینة دفع ،سبب تولید محصوالتی
با ارزش افزودة بیشتر میشود .در ایران و بسیاری از کشورهای صنعتی
از این ضایعات بهعنوان خوراک دام و کودهای حیوانی استفاده میشود
( Aghajanzadeh-Golshaniو همکاران .)2010 ،اما امروزه بهدلیل
پیشرفت علم و فناوری و با توجه به وجود ترکیبات بیواکتیو در آن،
عالوه بر کارخانجات غذایی ،در کارخانجات دارویی و بهداشتی نیز
مورد استفاده قرار میگیرد و بهعنوان یک منبع غنی از مواد مغذی و
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متابولیتهای ثانویه ازجمله :ویتامینهای  ،E ،Bبتاکاروتن ،لیکوپن،
فالونوئیدها ،اسیدهای ارگانیک ،فنلها و کلروفیل مطرح میباشد که در
نتیجه میتواند موجب کنترل فساد اکسیداتیو ،رشد میکروارگانیسمهای
فسادزا و بیماریزا و نیز باال بردن زمان ماندگاری مادة غذایی شود
( Navarro-Gonzálezو همکاران .)2011 ،از سوی دیگر ،بهدلیل
حساسیت ترکیبات نام برده شده بهحضور اکسیژن و جلوگیری از
غیرفعال شدن آنها و افزایش طول مدت تاثیر آنها در مادة غذایی،
استفاده از پوششهای خوراکی میتواند بسیار مفید باشد ( Aliو
همکاران .)2010 ،عالوه بر اینها ،ازجمله راهکارهای افزایش اثرات
عوامل ضدمیکروبی در مواد غذایی ،کاربرد آنها به همراه پوششهای
خوراکی در انواع غذاهاست .پوششهای خوراکی در حقیقت ،الیههای
نازکی از مواد خوراکی هستند که سدی در مقابل انتقال رطوبت،
اکسیژن و مواد حل شده در غذا ایجاد میکنند .با اعمال مستقیم
پوشش بر سطح غذا ،نیاز به بستهبندی پالستیکی تا حدی کاهش
مییابد درحالیکه همان ایمنی را برای محصول فراهم میآورد (Dávila
 Aviñaو همکاران .)2014 ،پوششهای خوراکی حامل آنتیاکسیدان
و یا مواد ضدمیکروبی بهعنوان بستهبندی فعال ،برای تیمار مستقیم
سطوح گوشت بهکار رفته و باعث تاخیر در رنسیدیتی ،تغییر رنگ
نامطلوب و کاهش بار میکروبی میشوند ( Sánchez-Ortegaو همکاران،
 .)2014پوشش خوراکی صمغ عربی بهعنوان یک بیوپلیمر طبیعی و
زیست تخریبپذیر است که مخلوطی از گلیکوپروتئینها و پلیساکاریدها
بوده و از درخت آکاسیا ( )Acaciaبهدست میآید .این ماده معروفترین
و سالمترین صمغ مورد استفاده در مواد غذایی در سراسر دنیا است
که از طریق ممانعت از نفوذ اکسیژن به مادة غذایی ،باعث افزایش طول
عمر آن میگردد ( Aliو همکاران2010 ،؛  Binsiو همکاران2015 ،؛
 Negiو  .)2010، Daveامروزه بهمنظور افزایش کارایی پوششهای
خوراکی از انواع اسانسهای گیاهی با خواص دارویی استفاده میکنند.
گیاه شوید با نام علمی ( )Anethum graveolensعالوه بر خواص آنتی
اکسیدانی و ضدباکتریایی شناخته شده ،یک ترکیب بسیار پرطرفدار
برای سرو در کنار ماهی در نزد ایرانیان است که از دیرباز جایگاه
ویژهای در سفرة آنها داشته است .این گیاه یکساله و بومی نواحی
میانی و جنوبغربی آسیاست .همچنین در جنوب اروپا ،ایران ،مصر،
امریکا و چین نیز یافت میشود .پراکندگی جغرافیایی این گیاه در
ایران در استانهای فارس ،خوزستان ،تبریز ،خراسان و تفرش میباشد.
اسانس آن دارای اثرات درمانی بیشماری است که این اثرات را بهحضور
انواع ترکیبات فنولی نظیر فالونوئیدها نسبت دادهاند ( Alizadeh
 Behbahaniو همکاران .)2017 ،با توجه به مطالب ذکر شده در باال،
مطالعة حاضر با هدف ارزیابی تاثیر عصارة تفالة گوجهفرنگی بههمراه
صمغ عربی محتوی اسانس شوید بر ویژگیهای میکروبی،
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شیمیایی و حسی فیلة ماهی قزلآالی رنگینکمان در شرایط یخچال
صورت پذیرفت.

مواد و روشها
تهیه و آمادهسازی فیلههای ماهی :ماهی قزلآالی زنده با وزن
تقریبی  550گرم از بازار ماهی فروشی خریداری شد و سپس در شرایط
کامالً استریل و در کنار یخ به آزمایشگاه منتقل شد .در آزمایشگاه
قطع دم ،سر و تخلیه اعما و احشا صورت گرفت و بهطور دستی از هر
ماهی دو عدد فیله تهیه گردید.
تهیة عصارة تفالة گوجهفرنگی :نمونهبرداری از تفالة گوجهفرنگی
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غوطهوری و پوششدار كردن فیلههای ماهی :برای غوطهورسازی،
فیلهها بهمدت  10دقیقه در محلولهای عصاره ،صمغ عربی و در آب
مقطر استریل (گروه شاهد) تهیه شده فرو برده و پس از  1دقیقه آبچکی
و خشک شدن در زیر هود ،بستهبندی نمونهها در بستههای پالستیکی
صورت پذیرفت و در نهایت نمونهها در دمای  4درجة سانتیگراد بهمدت
 12روز نگهداری شدند و هر  3روز نمونهبرداری از آنها انجام گردید
(روز  9 ،6 ،3 ،0و  )12و در این روزها آزمایشات میکروبی روی
نمونهها صورت گرفت .در مورد تیمار حاوی عصاره و پوشش صمغ
عربی ،ابتدا نمونههای مورد نظر درون محلول عصاره فرو برده میشد
و بعد از خشک شدن ،درون محلول صمغ قرار میگرفت ( Ojaghو
همکاران .)2010 ،تیمارهای مورد مطالعه شامل :گروه اول) تیمار
نمونه با آب مقطر استریل) ،(Cگروه دوم) تیمار نمونه با عصارة 3
درصد ( ،(TE%3گروه سوم) تیمار نمونه با عصارة  6درصد ( ،(TE%6گروه
چهارم) تیمار نمونه با عصارة  3درصد و صمغ عربی)،(TE 3%+AG
گروه پنجم) تیمار نمونه با عصارة  6درصد و صمغ عربی)،(TE 6%+AG
گروه ششم) تیمار نمونه با عصارة  3درصد و صمغ عربی غنی شده با
اسانس شوید  2درصد ) ،(TE 3%+AG+D 2%گروه هفتم) تیمار نمونه
با عصارة  6درصد و صمغ عربی غنی شده با اسانس شوید  2درصد
) (TE 6%+AG+D 2%بودند.

از انتهای خط تولید رب گوجهفرنگی از کارخانة مربوطه صورت گرفت.
منظور از تفالة گوجهفرنگی ،مخلوط پوست ،بذر و سایر قسمتهای
گوجهفرنگی است که در انتهای خط باقی میماند .تفالة بهدستآمده
در دمای محیط و زیر هود استریل خشک شد .نمونة حاصل با استفاده
از آسیاب خانگی هاردستون مدل ( )GRP2002ساخت کشور انگلستان
به پودر تبدیل شد و سپس در دمای  -18درجه سانتیگراد نگهداری
شد .برای عصارهگیری از روش التراسونیک استفاده شد .در این روش،
پودر تفالة گوجهفرنگی با نسبت ( 10:1تفاله به حالل) با حالل هیدروالکلی
اتانول ( )50: 50مخلوط و بهکمک دستگاه سونیکاتور با پاور  50و در
دمای  25درجة سانتیگراد بهمدت  30دقیقه عصارهگیری شد .بعد از
طی زمان استخراج ،عصارهها با کاغذ صافی واتمن شمارة یک و قیف
بوخنر فیلتر شدند و بخش جامد کامالً جدا گردید .سپس بهمنظور
تغلیظ عصارة بهدست آمده ،محلول به دستگاه روتاری تبخیری با دمای
 45درجة سانتیگراد منتقل شد .بعد از تغلیظ شدن ،عصاره به دستگاه
فریز درایر منتقل شده و حذف کامل حالل توسط آن صورت گرفت
( Ghorbaniو همکاران2013 ،؛  Shirmohammadiو،Zarringhalami
.)2017

میلیلیتر آب پپتونة  0/1درصد درون کیسة مخصوص استومکر مخلوط
و در استومکر ) (Stomacher 400, Circulator, Sewardبا  200دور
در دقیقه بهمدت  60ثانیه هموژن شد .سپس رقتهای بعدی در
لولههای حاوی آب پپتونة  0/1درصد تهیه شد و در پلیتهای حاوی
محیط کشت ،کشت داده شد .آزمایشات میکروبی انجام گرفته شامل
شمارش جمعیت کلی باکتریها ،سایکروتروفها ،باکتریهای اسید
الکتیک ،سودوموناسها ،انتروباکتریاسه و کپک و مخمر بود (Volpe
و همکاران.)2015 ،

آمادهسازی محلولهای پوشش :محلول صمغ عربی  10درصد

تجزيه و تحلیل آماری :برای انجام آزمایشات مختلف ،سه نمونة

درون آب مقطر استریل تهیه شد ( Binsiو همکاران2015 ،؛ Maqbool

و همکاران .)2011 ،سپس به آن به اندازة  0/75درصد گلیسرول
بهعنوان پالستی سایزر اضافه گردید .در مورد تیمارهایی که در آنها
اسانس بهکار میرفت ،بهمنظور پخش یکنواخت و کامل اسانس در
محلول صمغ عربی ،ابتدا اسانس مورد نظر با توئین  80مخلوط شد و
سپس به محلول صمغ افزوده شد .پس محلول نهایی صمغ عربی در
مورد تیمارهای دارای اسانس ،حاوی  10درصد صمغ عربی 0/75 ،درصد
گلیسرول 0/2 ،درصد تونین  80و  2درصد اسانس شوید بود (Ojagh
و همکاران .)2010 ،محلولهای عصارة  3و  6درصد نیز بهطور جداگانه
با استفاده از آب مقطر استریل تهیه شدند.

آزمايشهای میكروبی :مقدار  25گرم نمونه بههمراه 225

مجزا از هر بسته به ازای هر مرحله آزمایش مورد بررسی قرار گرفت
(آزمایشات در کلیة مراحل در سه تکرار انجام شد) .آنالیز آماری دادهها
با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه ( )ANOVAو نرمافزار (IBM spss
 statistics 21) SPSSو مقایسة میانگینها با آزمون توکی ()Tukey's test
انجام شد .مقادیر  p<0/05معنیدار در نظر گرفته شد .ضمناً دادهها
در اشکال بهصورت میانگین انحراف استاندارد ) (SDذکر گردید.
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نتایج
شکل ( 1نمودارهای  )a-fنتایج آنالیز میکروبی نمونهها را در طی
 12روز نگهداری در شرایط یخچال نشان میدهند .در تمام نمودارها
یک روند رو به رشدی در جمعیت کلی باکتریها ،سایکروتروفها،
باکتریهای اسیدالکتیک ،سودوموناسها ،انتروباکتریاسه و کپک و
مخمر در تمام تیمارها با افزایش زمان نگهداری دیده میشود .گروه
شاهد بیشترین جمعیت میکروارگانیسمها را در تمام روزهای آنالیز
به خود اختصاص داده و تیمارهای ،TE 3%+AG ،TE 6% ،TE 3%
 TE 3%+AG+D 2% ،TE 6%+AGو  TE 6%+AG+D 2%بهترتیب
در ردههای بعدی قرار دارند .براساس یافتههای بهدست آمده ،تمامی
تیمارها در مهار جمعیت میکروبی در طول دورة نگهداری اختالف
معنیداری ) (p<0/05با یکدیگر دارند .همچنین بین اثرات ضدباکتریایی
عصاره با غلظت آن رابطة مستقیمی وجود دارد که این اثرات با استفاده
از پوشش صمغ عربی تقویت شده و توسط اسانس شوید به اوج خود
رسیده است .به گونهای که تیمار حاوی عصارة  6درصد و صمغ عربی
غنی شده با اسانس ،بهترین گروه در مهار جمعیت میکروبها است.

شكل  :1نمودار میانگین تعداد جمعیت كلی باكتریها  ،aسايكروتروفها
 ،bاسیدالكتیک  ،cگونههای سودوموناس  ،dانتروباكترياسه  eو كپک
مخمر  (Log CFU/g) fدر تیمارهای مختلف طی زمان نگهداری در دمای
.1±4 °C
تیمارها :شاهد ) ،(Cعصارة  3درصد ) ،(TE 3%عصارة  6درصد ) ،(TE 6%عصارة  3درصد
و صمغ عربی) ، (TE 3%+AGعصارة  6درصد و صمغ عربی ) ، (TE 6%+AGعصارة 3
درصد و صمغ عربی غنی شده با اسانس شوید  2درصد ) ،(TE 3%+AG+D 2%عصارة 6
درصد و صمغ عربی غنی شده با اسانس شوید  2درصد ) .(TE 6%+AG+D 2%حروف
غیرمشابه نشاندهندة وجود اختالف معنیدار (  )p<0/05است.
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بحث
 Barbieriو همکاران ( )2017اثرات ضدباکتریایی گیاه گوجهفرنگی
را بهحضور دو ترکیب مهم به نامهای توماتیدین و لیکوپن که بهترتیب
جزء دستة آلکالوئیدها و کاروتنوئیدها هستند ،نسبت دادند .آنها اعالم
کردند توماتیدین که یک آلکالوئید استروئیدی است با جلوگیری از
بیان ژن فاکتورهای حدت باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم
( )MRSA=Multi-Resistant Staphylococcus aureusو همچنین
ممانعت از همانندسازی آنها اثرات ضدباکتریایی خود را اعمال میکند.
نتایج مطالعة آنها نشان داد که حتی این ترکیب میتوانید عملکرد
سینرژیستی با برخی آنتیبیوتیکها نظیر دستة آمینوگلیکوزیدها علیه
باکتریها داشته باشد .تحقیقات آنها نشان داد که لیکوپن اثر مهاری
بر رشد باکتری باسیلوس سوبتیلیس دارد Chagnon .و همکاران (،)2014
فعالیت ضدباکتریایی توماتیدین را به ساختار منحصر بهفرد آن که
شبیه به ساختار آنتیبیوتیکهای دستة آمینوگلیکوزید نظیرجنتامایسین
است نسبت دادهاند Østerlie .و همکاران ( ،)2005به بررسی تاثیر
لیکوپن استخراج شده از عصارة تفالة گوجهفرنگی بر گوشت چرخ شدة
گاو پرداختند .آنان اعالم کردند که افزودن لیکوپن به گوشت باعث
کاهش  pHآن و در نتیجه کاهش رشد جمعیت کلی باکتریها میگردد.
عالوه بر این ،اضافه کردن لیکوپن گوجهفرنگی به گوشت چرخ شدة
گاو میتواند موجب افزایش ماندگاری ،ایجاد طعم و رنگ ذائقهپسند
در محصول و نیز آثار مفید بر سالمتی مصرفکنندگان شودSilva- .
 Beltránو همکاران ( ،)2015اثرات ضدباکتریایی عصارة نواحی مختلف
گیاه گوجهفرنگی (میوه ،ساقه ،برگ و ریشه) را بر باکتریهای ا.کالی
 ،O157:H7سالمونال تیفیموریوم ،استافیلوکوکوس اورئوس ،لیستریا
ایوانوی گزارش کردند .آنها این اثرات را بهحضور ترکیبات بیواکتیو
نظیر آلکالوئیدها (توماتین و توماتیدین) ،کاروتنوئیدها (لیکوپن)،
فالوونوئیدها ،کلروفیلها و فنولها نسبت دادند.
در مطالعهای که توسط  Binsiو همکاران ( )2015انجام شد،
مشخص گردید که کاربرد پوشش خوراکی صمغ عربی در ماهی ماکرل
هندی در مقایسه با بستهبندیهای گران تحت خال و بستهبندیهای
مرسوم پلیاتیلنی بهطور معنیداری منجر به تاخیر فساد رشد جمعیت
کلی باکتریها ،انتروباکتریاسه و باکتریهای اسیدالکتیک و سودوموناسها
شد .آنها اعالم کردند که این اثرات مربوط به توانایی صمغ عربی در
ایجاد پوششی یکنواخت در سطح ماهی است که مانع از نفوذ هوا به
سطح آن میشود .نتایج آنالیز حسی نیز نشاندهندة برتری پوشش
صمغ عربی در مقایسه با دیگر پوششها بود Negi .و )2015( Dave
خواص ضدباکتریایی انواع عصارههای برگ درخت آکاسیای هندی را
که تولیدکنندة صمغ عربی است ،علیه باسیلوس سوبتیلیس،

سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1397

استافیلوکوکوس اورئوس ،سالمونال تیفی ،ا.کالی ،سودوموناس آئروژینوزا
و کاندیدا آلبیکنز گزارش کردند .آنها این اثرات را مربوط به گروهی
از ترکیبات از دستة فیتوپروتکتان به نام ترپنها دانستند .این ترکیبات
مربوط به بخشی از سیستم دفاعی این گیاه بهشمار میروند.
براساس نتایج مطالعة  Alizadeh Behbahaniو همکاران (،)2016
اسانس گیاه شوید همراه با نوعی پوشش خوراکی گیاهی باعث افزایش
ماندگاری گوشت گاو در دمای  4درجة سانتیگراد توسط به تعویق
انداختن فساد اکسیداتیو و فساد میکروبی گردید .در این مطالعه اثرات
ضدباکتریایی قابل توجه اسانس گیاه شوید علیه جمعیت کلی باکتریها،
باکتریهای سایکروتروف ،اشریشیا کالی ،استافیلوکوکوس اورئوس،
کپک و مخمرها نشان داده شد .آنها این اثرات را مربوط بهحضور
مقادیر باالی فالونوئیدها و ترکیبات فنولی در اسانس گیاه شوید
دانستند و اسانس این گیاه را یک ترکیب پرقدرت آنتیاکسیدان و
ضدمیکروب معرفی نمودند.
براساس یافتههای مطالعة حاضر ،نتیجهگیری میشود که
فرموالسیون مورد استفاده تاثیر چشمگیری در کاهش رشد عوامل
فساد میکروبی ماهی قزلآالی رنگینکمان دارد .با توجه به استفادة
بهینه از ضایعات گوجهفرنگی ،طبیعی بودن ترکیبات بهکار رفته ،اثرات
مفید اثبات شدة آنها بر سالمتی ،ذائقهپسندی و نیز ارزانی و در
دسترس بودن آنها ،میتوان این فرموالسیون را جایگزین مناسبی
برای نگهدارندههای شیمیایی مضر و گرانقیمت مورد استفاده در
گوشت ماهی ،بهشمار آورد.
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