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چکیده
در این تحقیق تغییرات کیفی گوشت چرخ کرده ماهی در بستهبندی اتمسفر اصالح شده (به نسبت  50:5:45برای گازهای :O2 :CO2

 )N2و معمولی نگهداری شده در دمای فوقسرما ( –2درجه سانتیگراد) مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که روند تغییرات ازت آزاد
( TVB-Nمیلیگرم 100 /گرم نمونه) با استفاده از روش فوقسرما در بسته بندی اتمسفر اصالح شده موجب کندتر شدن تشکیل مواد ازته فرار
گردید و افزایش این شاخص در بستهبندی معمولی در طول بررسی معنیدار بوده است ( .)P<0/05مقدار مواد واکنشگر با تیوباربیوتیک اسید
( TBARSبرحسب میلیگرم مالوندیآلدهید/کیلوگرم نمونه) در بستهبندی معمولی پس از  35روز ازحد مجاز گذشت و به 2/27 ±0/05
میلیگرم رسید .درحالیکه بستهبندی اتمسفر اصالح شده بهصورت معنیداری کمتر بود ( .)P<0/05تغییرات  pHدر هر دو تیمار در طول زمان
یکسان و نزولی بود .بهطورکلی افزایش معنیداری در میزان  TBARSو  TVB-Nدر نمونههای بستهبندی معمولی نسبت به بستهبندی اتمسفر
اصالح شده مشاهده شد که این امر بیانگر اکسایش چربی درخالل نگهداری در بستهبندی معمولی بهدلیل نفوذ اکسیژن به درون بسته بوده و حاکی
ازفعالیت مکانیسم اکسایشی وآنزیمی درهنگام نگهداری میباشد .در ارزیابیهای حسی ،تیمار بستهبندی اتمسفر اصالح شده بهطور معنیداری
امتیاز کیفی کل باالتری از نظر فاکتورهای رنگ ،بو و بافت کسب نمود ( .)P<0/05این نتیجه را میتوان ناشی از تاثیر بیشتر اتمسفر اصالح شده
بر روند تاخیر و یا توقف فعالیتهای بیوشیمیایی نسبت دانست .در مجموع ،بستهبندی اتمسفر اصالح شده در دمای فوقسرما بهعنوان تیمار منتخب
بوده و زمان نگهداری را بهمدت  5روز افزایش داد.
کلمات کلیدی :کپور نقرهای ،فوقسرما ،اتمسفر اصالح شده ،زمان ماندگاری
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:
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بررسی تغییرات کیفی گوشت چرخ کرده ماهی کپور نقرهای در دمای فوقسرما در بستهبندی....

مقدمه
ماهی كپور نقرهاي ( )Hypophthalmichthys molitrixبین  50تا
 80درصد تركیب را در كشت توام ماهیان گرمابی بهخود اختصاص
داده و چون از حلقه اول زنجیره غذایی تغذیه مینماید تولید آن مقرون
بهصرفه میباشد .گوشت این ماهی داراي تمامی آمینواسیدهاي
ضروري بدن انسان بوده و حدود  80درصد از اسیدهاي چرب روغن
آن را اسیدهاي لینولئیک ،لینولنیک و آراشیدونیک تشکیل میدهند
( .)1995 ،Anteدر عینحال وجود استخوانهاي ریز و با اشکال گوناگون
در سرتاسر گوشت ،بهویژه در ماهیان با وزن پایین ،موجب گردیده كه
تقاضاي مصرف این آبزیان محدود و عرضه آن بهصورت كامل و حتی
فیله از استقبال عمومی مناسبی برخوردار نباشد (جلیلی.)1388 ،
مشکل استخوانهاي ریز و سوزنی شکل در فرآوردههاي گوشت چرخ
شده ماهی ( )Minced Fish Productsمانند انواع برگر ،كوفته یا توپک
و كباب لقمه وجود ندارد .در فرآیند تولید گوشت چرخ شده بخش
زیادي از استخوانها توسط دستگاه استخوانگیر ( )Debonerجدا شده
و معدود استخوانهاي رد شده نیز تا اندازهاي ریز میگردند كه قابل
شناسایی و تشخیص نمیباشند .تجربیات بهدست آمده در زمینه تولید
گوشت چرخ شده ماهی كپور نقرهاي)Silver carp minced( SCM ،
در دهه گذشته نشان داده كه این محصول ،با توجه به اختصاصات
تغذیهاي و همچنین بهاي مناسب ،در مقایسه با محصوالت مشابه تولید
شده از گوشت قرمز ،میتواند از بازارپسندي بسیار مناسب برخوردار
بوده و تا حد قابل مالحظهاي مشکالت عرضه این نوع آبزي را مرتفع
سازد .كوتاه بودن عمر ماندگاري این محصول در شرایط نگهداري در
دماي یخچال (غیرمنجمد) ازجمله موانع اصلی توسعه تولید صنعتی
آن بهشمار میرود (شویکلو .)1385 ،بهعالوه در مقایسه با محصول
مشابه تولید شده از گوشت قرمز ،گوشت چرخ شده منجمد ماهی از
عمر سردخانهاي پایینتري برخوردار بوده و از طرفی تقاضاي خریداران
براي محصوالت منجمد آبزیان نیز در مقایسه با محصوالت تازه به
مراتب كمتر است (شویکلو .)1383 ،در چنین شرایطی ،انجام تحقیقات
در زمینه افزایش عمر ماندگاري این محصول در دماي یخچال یکی
از الویتهاي صنایع شیالتی كشور بهنظر میرسد .انجماد فوقسرما
براي حفاظت موادغذایی استفاده میشود و فرایندي است كه دماي
محصوالت غذایی را  1-2درجه پایینتر از نقطه بحرانی انجماد ،كاهش
میدهد و نتیجه آن تازگی و كیفیت باالي محصوالت غذایی در یک
گستره طوالنیتر است .نتایج شیمیایی و آنزیمی و فعالیتهاي
باكتریولوژیکی این محصوالت غذایی نشان میدهد كه كیفیت و حفظ
محصول بهتر بوده و در پی آن فساد كندتر است .نگهداري محصوالت
در دماي فوقسرما ،سه مزیت دارد :حفظ تازگی غذا ،حفظ كیفیت
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محصول و متوقف كردن رشد میکروبهاي مضر .تحقیقات انجام شده
بهخوبی تاثیر استفاده از دماي فوقسرمایش را برروي كیفیت سوریمی
كپورمعمولی ( Qian Liuو همکاران ،)2014 ،فیله ماهی كاد (Olafsdottir
و همکاران ،)2006 ،فیلههاي هاداک تازه ( Magneaو همکاران،)2008 ،
گوشت چرخ كرده ماهی نرم باله خوراكی اروپایی ( Koseو همکاران،
 ،)2005گوشت چرخشده ماهی تن ) juanو همکاران )2006 ،و فیله
 ،)2007 ،Huynh( Salvelinus alpunesنشان دادهاند .بستهبندي با
اتمسفر اصالح شده ( )MAP :Modified Atmosphere Packagingبراي
افزایش عمر ماندگاري غذاهاي تازه (غیرمنجمد) و با حداقل فرایند
استفاده میگردد .پایداري غذاهاي دریایی بهطور معمول در دماي
یخچال و یا در یخ و در شرایط هوازي (بستهبندي معمولی) ،بسته به
گونه ماهی ،فصل ،بار میکروبی اولیه ،دماي نگهداري ،جنس و اندازه
ماهی ،بین  2تا  10روز میباشد .میکروفلور هوازي ،پروتئینها را
تجزیه كرده و تركیبات فراري مثل آمینهاي آزاد تولید مینماید .ادعا
شده كه  MAPموجب كندي و توقف رشد باكتريها و فعالیت آنزیمها
میگردد .گازهاي  O2 ،CO2و  N2تركیبات اصلی و متداول مورد استفاده
در این نوع بستهبندي هستند .اتمسفر داراي  CO2باال مانع از خودهضمی
یا فساد اتولیتیک گوشت ماهی و باعث طوالنیتر شدن فاز تاخیري
رشد باكتريهاي هوازي عامل فساد میگردد .حداقل غلظت CO2
براي تاثیر بازدارندگی بین  20تا  %30است .استفاده از بستهبندي خالء
یا اتمسفر تغییر یافته با  CO2باال براحتی براي گوشتهاي فرآیند
شده عملی بوده ولی در عینحال میزان باالي  CO2اثرات منفی بر
كیفیت محصول ،بهویژه تغییرات بافت و افزایش خونابه را بهدنبال
خواهد داشت ( .)2011 ،Masniyomاستفاده از روشهاي تركیبی جهت
افزایش مدت زمان ماندگاري فراوردههاي غذایی با حداقل دستکاري،
امروزه بسیار رواج یافته است .در این تحقیق اثرات استفاده توام دو
عامل كاهش دما و نوع بستهبندي معمولی و  MAPبرتغییرات شیمیایی
و حسی گوشت چرخ كرده ماهی در دماي فوقسرما ( –2درجه سانتیگراد)
مورد بررسی قرار گرفته است.

مواد و روشها
این تحقیق بهروش تجربی و با استفاده از تکنیک مشاهده و
آزمایش و در یک طرح  -Nفاكتوریل كامال تصادفی انجام شد .ماهی
كپور نقرهاي با دامنه وزن  700-900گرم (اندازه بازاري ارزان قیمتتر)
بهمیزان تقریبی 10كیلوگرم بهصورت زنده از استخرهاي پرورش ماهی
در استان گیالن (حومه شهر رشت) تهیه و مورد استفاده قرار گرفت.
روش تهیه گوشت چرخ کرده ماهی و آمادهسازی تیمارها:
ماهی پس از صید بالفاصله با یخپوشی مناسب و در مخازن عایق به

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

مركز ملی تحقیقات فرآوري آبزیان (بندرانزلی ،گیالن) منتقل و پس
از توزین بهصورت انفرادي ،تا شروع عملیات همراه با یخ نگهداري شدند.
فیله كردن ماهیها بهروش دستی انجام گردید و پس از شستشوي
كامل و آبگیري ،با استفاده از دستگاه استخوانگیر با قطر سوراخ
استوانه  2میلیمتر ،پوست و استخوانها جدا و بهصورت گوشت چرخ
كرده ماهی آماده شدند .در این مرحله نیمی از گوشت چرخ شده در
بستههاي  100گرمی با بستهبندي معمولی (Atmosphere packaging
یا  )APو نیمی دیگر در بستههاي  100گرمی با بستهبندي اتمسفر
اصالح شده ( )MAP: Modified Atmosphere Packagingدر دماي
 -2درجه سانتیگراد نگهداري شدند .بدینترتیب تیمارهاي مورد بررسی
در این تحقیق بهشرح ذیل بودند:
تیمار  :)AP( 1گوشت چرخ شده در بستهبندي معمولی و تیمار2
( :)MAPگوشت چرخ شده در بستهبندي اتمسفر اصالح شده (نسبت
 50:5:45براي گازهاي )N2 :O2 :CO2
نمونههاي تولید شده (در  2تیمار) به یخچال با دماي  – 2درجه
سانتیگراد منتقل و تا پایان بررسی ،جهت نمونهبرداري ادواري با
فواصل زمانی هر  5روز یکبار بهمدت  35روز ،نگهداري گردیدند.
جهت بررسی روند تغییرات و مقایسه كیفیت نمونهها ،با استفاده از
شاخصهاي شیمیایی شامل مواد واكنشگر با تیوباربیوتیک اسید
( ،)TBARSمواد ازته فرار ( )TVB-Nو  pHو همچنین شاخصهاي
حسی (اندازهگیري رنگ  ،بو و بافت) در  7فاز نمونهبرداري انجام شد.
)

روش اندازهگیری متغیرهای شیمیایی و ارزیابی حسی نمونهها:
آزمونهاي شیمیایی شامل اندازهگیري میزان ازت آزاد ( )TVB-Nبه
روش تقطیر [استاندارد ملی ایران شماره  ])1383(1028با استفاده
از دستگاه كجلدال (مدل  S4-Behrساخت كشور آلمان) ،اندازهگیري
مواد واكنشگر با تیوباربیتوریک اسید ( )TBARSبهروش رنگسنجی
با استفاده از دستگاه كجلدال (مدل  S4-Behrساخت كشور آلمان)،
پس از افزودن معرف  TBAو خواندن مقدار جذب در طول موج 532
نانومتر توسط دستگاه اسپکترو فتومتر (مدل  Jenway- 6415ساخت
كشور انگلستان) و محاسبه برحسب میلیگرم مالون ديآلدیید در
كیلوگرم نمونه انجام شد [استاندارد ملی ایران شماره ،])1383( 10494
تعیین مقدار  pHبا مخلوط كردن مقدار  20گرم نمونه در  100میلیلیتر
آب مقطر ،توسط دستگاه  pHمتر (مدل  Kitro-linساخت كشور فرانسه)
صورت گرفت (پروانه  .)1386،ارزیابی حسی نمونهها نیز بر مبناي سنجش
میزان پذیرش ( )Acceptanceو با استفاده از فرمهاي  5ردهاي انجام
گردید (  Wattsو همکاران .)1989 ،تیمارهاي تولید شده از حیث
شاخصهاي بو ،طعم و مزه ،بافت و رنگ مورد ارزیابی قرار گرفتند.
درجه مقبولیت و امتیاز كیفی هر یک از ویژگیهاي مورد نظر بین 5
و یک امتیازبندي شدند بهطوريكه امتیاز ( 5خیلی
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خوب)( 4 ،خوب)( 3 ،قابل قبول)( 2 ،بد) و ( 1خیلی بد) بود .جهت
ارزیابی حسی ،گوشت چرخ شده ماهی با یک درصد ( )w/wنمک مخلوط
و پس از شکلدهی بهصورت گرد (كتلت) ،در سرخكن خانگی در روغن
سرخكردنی دردماي120درجه سانتیگراد بهمدت  5دقیقه سرخ شدند.
ظروف حاوي نمونهها ،با كدهاي سه رقمی تصادفی ،بههمراه یک لیوان
آب و فرم ارزیابی حسی درون اطاقکهاي مخصوص ،به ارزیابها
عرضه گردید .ترتیب ارائه نمونهها بهصورت كامالً تصادفی بود .جهت
تعیین امتیاز كیفی كل هر نمونه ( ،)Total quality scoreامتیاز كیفی
تمامی شاخصها (بو ،طعم و مزه ،بافت و رنگ) با یکدیگر جمع و بر
( 4به تعداد شاخص ها) تقسیم گردید (.)1997 ،FAO
تجزیه و تحلیل آماری :روش آنالیز آماري این تحقیق پس از
همگنسازي میانگین دادهها در تیمارها و محاسبه ضریب همبستگی
متغییرهاي بهكارگیري شده و تاثیر  2نوع بستهبندي اتمسفر اصالح
شده و معمولی در گوشت چرخ شده ماهی كپورنقرهاي و نگهداري در
دماي فوقسرما و زمان نگهداري ،با استفاده از نرمافزار  SPSS 17و
 Minitabانجام و فساد شیمیایی از آزمون  Tukeyو براي آزمایشات
حسی از فاز صفر تا  35روز پس از نگهداري از روش آماري غیرپارامتریک
 Kruskal-wallisاستفاده گردید .براي رسم نمودار از نرمافزارExcel2010
كمک گرفته شد.

نتایج
نتایج اندازهگیری مواد واکنشگر با تیوبار بیتوریك اسید
) :(TBARSنتایج  TBARSاندازهگیري شده درتیمارهاي مختلف و
طی روزهاي نگهداري در جدول  1مشاهده میشود .با توجه به نتایج
آماري ،مقایسه میانگینها نشان داد كه با گذشت زمان در همه تیمارها
میزان  TBARSافزایش یافته ولی این افزایش در تیماربستهبندي
معمولی ( )APبا شدت بیشتري همراه بوده است .بهطوريكه در این
تیمار در روز  35از مرز حداكثر قابل پذیرش ( 2میلیگرم مالون آلدیید
در كیلوگرم گوشت ماهی؛  )1990 ،Connellگذشته و به 2/27 ±0/05
میلیگرم رسید .از نظر اندازهگیري ،مقدار تیوبابیتوریک اسید تیمار با
بستهبندي اتمسفر اصالح شده ( )MAPپایینتر از تیمار با بستهبندي
معمولی( )APو دادههاي این  2تیمار از این نظر داراي تفاوت معنیداري
نسبت بههم میباشند (.)P<0/05
نتایج اندازهگیری مواد ازته آزاد ) :(TVB-Nمقادیر اندازهگیري
شده  TVB-Nطی مدت نگهداري ،در تیمارهاي مختلف در جدول 2
آورده شده است .با گذشت زمان در تمامی تیمارها مقدار TVB-N
افزایش یافته و در هر دو تیمار از روز  15به بعد از محدوده استاندارد
 19/6میلیگرم در  100گرم[ ،استاندارد ملی ایران شماره ( ])1383خارج
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شد .ولی این افزایش در تیمار بستهبندي  APسریعتر از بستهبندي
 MAPرخ داده بهطوريكه در تیمار یک در پایان دوره داراي بیشترین
مقدار ( )30/1±0/98بود .مقایسه دادههاي حاصل از تیمارهاي مختلف
موید این نکته است كه میزان ازت آزاد در طول زمان در فاز نهایی در
تیمار با بستهبندي اتمسفر اصالح شده پایینتر از از بستهبندي معمولی
بوده و دادههاي دو تیمار معنیدار بوده است (.)P<0/05
جدول  :1نتایج اندازهگیری مواد واکنشگر با تیوباربیتوریك اسید*

( )TBARSتیمارهای مختلف  SCMبا بستهبندیهای معمولی ( )APو
اتمسفر اصالح شده ( )MAPطی نگهداری در دمای فوقسرما
 -2درجه سانتیگراد
زمان

فازصفر
پس از 5روز
پس از10روز
پس از15روز
پس از 20روز
پس از25روز
پس  30روز
پس از 35روز

تیمار 1
(بستهبندی ) AP

**0/05±0/002 a
0/61±0/07 a
0/73±0/03 a
0/93±0/02 a
1/04±0/01 a
1/52±0/014 a
1/74±0/21 a
2/27±0/05 a

تیمار 2
(بستهبندی ) MAP

0/05±0/005 a
0/38±0/04 b
0/9±0/1 b
1/19±0/007 b
1/43±0/02 b
1/18±0/02 b
1/34±0/03 b
1/71±0/02 b

استاندارد ±

* برحسب میلیگرم تیوباربیتوریک اسید در كیلوگرم نمونه (خطاي
میانگین) ** حروف متفاوت كوچک در ردیفها نشاندهنده وجود اختالف معنیدار
آماري بین تیمارها و در زمانهاي مختلف نگهداري میباشد (.)p<0/05

جدول  :2نتایج اندازهگیری مواد ازته آزاد* ( )TVB-Nتیمارهای
مختلف  SCMبا بستهبندیهای معمولی ( )APو اتمسفر اصالح شده
( )MAPطی نگهداری در دمای فوقسرما  -2درجه سانتیگراد
زمان

تیمار 1
(بستهبندی معمولی)

تیمار 2
(بستهبندی )MAP

فازصفر
پس از 5روز
پس از 10روز
پس از15روز
پس از 20روز
پس از 25روز
پس  30روز
پس از 35روز

**10/5±0/98a
13/3±0/98 a
16/1±0/94 a
19/6±0/14a
21±0/32a
a
21/7±0/98
a
26/6±0/42
a
30/1±0/98

10/42±0/95 a
16/1±0/98 b
17/5±0/98 b
21±0/23 b
23/1±0/98 b
b
25/2±0/54
b
23/1±0/98
b
25/9±0/94

* برحسب میلیگرم در 100گرم نمونه (خطاي استاندارد  ±میانگین) ** حروف
متفاوت كوچک در ردیفها نشاندهنده وجود اختالف معنیدار آماري بین تیمارها
و در زمانهاي مختلف نگهداري میباشد (.)p<0/05

جدول  :3نتایج اندازهگیری مقدار  pHتیمارهای مختلف  SCMبا
بستهبندیهای معمولی ( )APو اتمسفر اصالح شده ( )MAPطی
نگهداری در دمای فوقسرما  -2درجه سانتیگراد
زمان

تیمار 1
( بستهبندی معمولی )

فازصفر
پس از 5روز
پس از 10روز
پس از 15روز
پس از 20روز
پس از 25روز
پس  30روز
پس از 35روز

*6/05±0/07 a
5/96±0/014 a
5/89±0/014 a
5/79±0/014 a
5/76±0/02 a
5/71±0/014 a
5/66±0/014 a
5/54±0/05 a

تیمار 2
( بستهبندی ) MAP

6/35±0/07 a
6/01±0/02 a
5/99±0/02 a
5/92±0/03 a
5/87±0/03 a
5/79±0/01 a
5/71±0/02 a
5/64±0/05 a

* حروف متفاوت بزرگ در ستونها و كوچک در ردیفها ،بهترتیب نشاندهنده وجود
اختالف معنیدار آماري ( )p<0/05بین تیمارها و در زمانهاي مختلف نگهداري
میباشد (خطاي استاندارد ±میانگین).

نتایج ارزیابی حسی
نتایج ارزیابی رنگ محصول :مقادیر اندازهگیري شده رنگ طی
مدت نگهداري ،در تیمارهاي مختلف در جدول  4آورده شده است .با
توجه به نتایج آماري جدول  ،4از نظر اندازهگیري ارزیابی حسی ،امتیاز
رنگ محصول ،در تیمار با بستهبندي اتمسفر اصالح شده بیشتر از
تیمار با بستهبندي معمولی بوده و دادههاي  2تیمار در طول زمان
نسبت بههم داراي تفاوت معنیدار آماري بودند (.)P<0/05
جدول  :4بررسی مقایسهای امتیاز رنگ تیمارهای مختلف  SCMبا
بستهبندیهای معمولی ( )APو اتمسفر اصالح شده ( )MAPطی
نگهداری در دمای فوقسرما  -2درجه سانتیگراد
زمان

تیمار1
(بستهبندی معمولی)

تیمار 2
(بستهبندی ) MAP

فازصفر
پس از 5روز
پس از10روز
پس از15روز
پس از20
پس از25روز
پس 30روز
پس از 35روز

5±0/40
4/5±0/54a
4/33±0/51a
3/83±0/40a
3/5±0/54a
3/16±0/40a
2/16±0/40a
1/83±0/75a

5±0/40
5±0/51b
5±0/40b
4/66±0/51b
4±0/63b
3/83±0/40b
3/33±0/51b
2/16±0/16b

*a

a

* حروف متفاوت كوچک در ردیفها نشاندهنده وجود اختالف معنیدار آماري
( )p<0/05بین تیمارها و در زمانهاي مختلف نگهداري میباشد (خطاي استاندارد ±
میانگین).

مقادیر  :pHنتایج بهدست آمده براي  pHتیمارهاي مختلف SCM

طی نگهداري در دماي یخچال در جدول  3نشان داده شده است .با توجه
به نتایج آماري جدول  ،3از نظر اندازهگیري  pHدر طول زمان در بسیاري
از فازها تفاوت معنیداري بین  2تیمار وجود نداشته ( )P>0/05و هر
 2تیمار داراي میزان  pHنرمال تا پایان فاز نگهداري بودند.
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نتایج ارزیابی بوی محصول :مقادیر اندازهگیري شده فاكتور بو
طی مدت نگهداري ،در تیمارهاي مختلف در جدول  5آورده شده
است .با توجه به نتایج آماري جدول  ،5از نظر اندازهگیري ارزیابی
حسی ،امتیاز بو محصول ،در تیمار با بستهبندي اتمسفر

سال یازدهم ،شماره  ،1بهار 1398

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

اصالح شده بیشتر از تیمار با بستهبندي معمولی بوده و دادههاي 2
تیمار در طول زمان نسبت بههم داراي تفاوت معنیدار آماري میباشند
(.)P<0/05
جدول  :5بررسی مقایسهای امتیاز بو تیمارهای مختلف  SCMبا
بستهبندیهای معمولی ( )APو اتمسفر اصالح شده ( )MAPطی
نگهداری در دمای فوقسرما  -2درجه سانتیگراد
زمان

تیمار 1
(بستهبندی معمولی)

تیمار 2
(بستهبندی )MAP

فازصفر
پس از 5روز
پس از 10روز
پس از15روز
پس از 20روز
پس از 25روز
پس از 30روز
پس از 35روز

*5±0/54a
4±0/40a
3/83±0/54a
3±0/40a
2/66±0/40a
2/33±0/51a
1/33±0/54a
1/83±0/89a

5±0/54a
4/16±0/40b
4/5±0/40b
4/16±0/51b
3/16±0/51b
3/33±0/51b
2/5±0/51b
2±0/40b

* حروف متفاوت كوچک در ردیفها نشاندهنده وجود اختالف معنیدار آماري
( )p<0/05بین تیمارها و در زمانهاي مختلف نگهداري میباشد (خطاي استاندارد ±
میانگین).

نتایج ارزیابی بافت محصول :مقادیر اندازهگیري شده بافت طی
مدت نگهداري ،در تیمارهاي مختلف درجدول  6آورده شده است .با
توجه به نتایج آماري جدول  ،6از نظر اندازهگیري ارزیابی حسی ،امتیاز
بافت محصول نیز در تیمار با بستهبندي اتمسفر اصالح شده بیشتر
از تیمار با بستهبندي معمولی بوده و تفاوت معنیدار آماري در دادههاي
 2تیمار در طول زمان نسبت بههم دیده شد (.)P<0/05
جدول  :6بررسی مقایسهای امتیاز بافت تیمارهای مختلف  SCMبا
بستهبندیهای معمولی ( )APو اتمسفر اصالح شده ( )MAPطی
نگهداری در دمای فوقسرما  -2درجه سانتیگراد
زمان

فازصفر
پس از 5روز
پس از10روز
پس از15روز
پس از20
پس از25روز
پس 30روز
پس از 35روز

تیمار 1
(بستهبندی معمولی

*5±0/51a
4±0/40a
4/5±0/51a
3/5±0/51a
3/5±0/51a
3±0/54a
1/83±0/51a
1/33±0/75a

تیمار 2
(بستهبندی )MAP

5±0/63a
4/83±0/51b
4/66±0/54b
4/33±0/54b
3/66±0/54b
3/5±0/63b
2/66±0/40b
1/83±0/51b

* حروف متفاوت كوچک در ردیفها نشاندهنده وجود اختالف معنیدار آماري
( )p<0/05بین تیمارها و در زمانهاي مختلف نگهداري میباشد (خطاي
میانگین

استاندارد ±

بحث
 TBARSبهطور گسترده بهعنوان شاخص نشاندهنده میزان
اكسیداسیون ثانویه چربی مورد استفاده قرار میگیرد (.)1991 ،Lindsay
طبق گزارش  )1993( Auburgمقدار  TBARSممکن است نشان
دهنده درجه واقعی اكسیدشدن چربیها زمانی كه مالون آلدییدها
بتوانند با سایر تركیبات بدن ماهی واكنش انجام بدهند نباشد .چنین
تركیباتی میتوانند شامل آمینها ،نوكلئوتیدها و اسیدنوكلئیک،
پروتئینها ،فسفولیپیدها و دیگرآلدییدهاي تولیدي در پایان اكسیداسیون
چربی باشند .چنین رویکردي در بسیاري از ماهیان دیده شده است
( .)2004 ،Chytiriافزایش مقدار  TBARSطی نگهداري در یخچال
همچنین ممکن است ناشی از دهیدروژنه شدن جزئی بافت ماهی و
افزایش اكسیداسیون اسیدهاي چرب غیراشباع باشد .نتایج این تحقیق
نشان داد كه استفاده از بستهبندي  MAPقادر است اكسایش روغن
موجود در گوشت چرخ كرده ماهی را تا حد قابل مالحظهاي كاهش دهد.
در تحقیق حاضرمقدار  TBARSتیمار  1در روز  35از مرز حداكثر
قابل پذیرش ( 2میلیگرم مالون آلدیید در كیلوگرم گوشت ماهی؛
 )1990 ،Connellگذشته و به  2/27±0/05میلیگرم رسید (جدول
 ،)1كه علت آن میتواند تشدید در مرحله نهایی اكسایش حاصل
رادیکالهاي آزاد در اسیدهاي چرب باشد .این افزایش در سطح 95
درصد معنیدار بوده است ( .)P<0/05نتایج مشابهی از افزایش TBA
توسط  Baoو همکاران ( )2007تاثیر فوقسرما بر كیفیت ماندگاري
فیله ماهی سردآبی ) Charr (Salvelinus alpinusارائه شد كه مطابق
با نتایج حاضر است TVB-N .بهطور گستردهاي بهعنوان شاخصی جهت
نشان دادن فساد گوشت مورد استفاده قرار میگیرد .در استانداردهاي
جهانی داراي حد مشخص بوده كه براي فرآوردههاي تازه گوشتی
پایینتر از  20میلیگرم در هر  100گرم میباشد TVB-N .براي
تعیین سطوح فساد و كیفیت ماهی در طی نگهداري استفاده میشود
( Fanو همکاران )1994( Huss .)2008 ،عنوان نمود كه TVB-N
شامل تريمتیلآمین (حاصل از فساد باكتریایی) ديمتیلآمین (حاصل
از خود هضمی آنزیمی) ،آمونیاک و سایر تركیبات فرار آمین در ارتباط
با فساد فرآوردههاي دریایی میباشد .با توجه به نتایج دادههاي (جدول
 )2روند تغییرات در اندازهگیري ازت فرار ( )TVNدر طول  35روز
افزایش داشته ،تیمار  1و تیمار 2از روز  15به بعد از محدوده استاندارد
( 19/ 6میلیگرم در  100گرم) خارج شده كه علت آن ازت آزاد در اثر
هیدرولیز آمینی و فعالیت باكتريها در طول مدت نگهداري میباشد
كه این عوامل ایجادكننده میتوانند به پروتئین محصول حمله كنند
و باعث افزایش عوامل فرار قلیایی شوند ( )1994 ،Hussاین افزایش
در سطح  95درصد براي كلیه تیمارها معنیدار بوده است (.)P<0/05
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البته حد مجاز این فاكتور براساس استاندارد تدوین شده براي
فرآوردههاي تازه گوشتی (استاندارد ملی ایران شماره 19/6 )1028
میلیگرم درصد گرم تعیین شده است .لذا با احتساب حداكثر TVN
مجاز این محصول براساس استاندارد ،تیمار  1بهترین ارزیابی كیفی
را بهخود اختصاص داده ولی هر دو تیمار از روز  15از محدوده
استاندارد خارج شدهاند .در رابطه با نشان دادن اثر زمان بر مدت
ماندگاري نمونهها با اندازهگیري ازت كل تحقیقات مختلفی توسط
محققین در سایر كشورها صورت گرفته است .مشابه چنین نتیجهاي
در تحقیقات  )2013( Ismailآورده شده است كه در آن تاثیر ذخیره
سازي سرد بر كیفیت فیله ماهی بستهبندي شده در خالء را مورد
بررسی قرار داده بود ،مقدار  TVBدر ابتدا  14/63±2/76گزارش شد
و پس از  8روز براي نمونههایی با بستهبندي  APحدود 18/8±0/95
و پس از  13روز براي نمونه بستهبندي در خال به  21/56±2/64رسید.
در بررسی دیگري بر روي ماهی قزلآال مقدار  TVBدر دوره  18روزه
به  26رسیده اگرچه هم در آغاز در حدود  22بود ( Chytiriو همکاران،
 .)2004بنابر این مقدار  TVBبستگی به گونه ،شرایط نگهداري ماده
خام ،روشهاي نگهداري و مدت زمان دارد .نتایج مشابهی از افزایش
 TVBدر طول نگهداري توسط  Qian Liuو همکاران ( )2014گزارش
شد ،آنها اثرات فوقسرما و محافظ سرما را برروي كیفیت سوریمی
كپورمعمولی (رشد میکروبی؛ اكسیداسیون چربی و ویژگیهاي فیزیکو
شیمیایی) مورد بررسی قرار دادند Sabrina Macé .و همکاران ()2013
و  Olafsdottirو همکاران ( )2006فیلههاي ماهی كاد را در شرایط
سوپرچیلینگ و تاثیر نوسانات دمایی را در طول نگهداري بر شاخصهاي
كیفی و شیمیایی ،میکروبی ارزیابی نمودند ،همچنین Koseو همکاران
( )2006خواص ذخیرهسازي گوشت چرخ كرده ماهی نرم باله خوراكی
اروپایی در یخچال را پس از چرخ كردن به سه روش مختلف مورد
ارزیابی قرار داده كه در این تحقیقات نیز افزایش میزان  TVBدیده
شد .نتایج مشابهی از افزایش  TVBدر طول نگهداري نیز توسط Bao
و همکاران ( )2007و نیز  Martaو همکاران ( )2004گزارش گردید.
میزان  pHدر ماهی و فرآوردههاي آن معموالً هنگامیكه ماهی
تازه صید و فیله میگردد بهدلیل اسیدي بودن محیط در اثر هیدرولیز
گلیکوژن و تبدیل آن به اسیدالكتیک روند كاهشی دارد ،همزمان با
آزاد شدن آمینهاي آزاد و در نتیجه تركیبات ازته و قلیایی شدن محیط
مجدداً  pHافزایش یافته و یا روند ثابتی را طی میكند .در تحقیق
حاضر میزان تغییرات  pHبهمدت  35روز نگهداري در دماي یخچال،
در تمامی تیمارها میزان تغییرات روند كاهشی داشته ضمن اینكه در
تیمار  ،APاین نوسانات بیشتر از دیگر تیمار دیده شد .در همین زمینه
تحقیقات مشابهی توسط سلمانیجلودار ( )1387تحت عنوان استفاده
از بستهبندي  MAPدر بهبود زمان ماندگاري ماهی قزلآالي تازه،
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انجام و نتیجه گرفت كه تغییرات  pHدر تیمار شاهد بیشتر از تیمارهاي
نگهداري شده در بستهبندي  MAPو در دماي یخچال بوده است .به
طوري كه در تیمار شاهد میزان كاهش در پایان دوره به  5/92رسیده
و این امر تأثیر زیادي در كاهش ماندگاري محصول در طول زمان
داشته است .نتایج مشابهی نیز از اندازهگیري  pHو كاهش آن توسط
 Leroiو همکاران ( )2009بهمیزان ( Silva ،)6/12و همکاران ()2008
بهمیزان ( )6/2و  Bernardiو همکاران ( )2009بهمیزان ( )6/12گزارش
شده است .دلیل روند كاهشی در مقدار  pHنیز میتواند توسط جذب
 CO2توسط عضله ماهی ( Cakliو همکاران )2006 ،با تجزیه CO2
به اسیدكربنیک (متناسب با غلظت  CO2در Lannelongue( )MAP
و همکاران )1982 ،و نیز تولید اسید توسط باكتريهاي اسیدالكتیک
و حضور كربوهیدراتهاي تخمیر شونده ( Matosو همکاران)2005 ،
بیان شوند Erikson .و همکاران ( )2011مشاهده نمودند كه مقدار
 pHدر فیلهها بدون بستهبندي در روز چهارم از  6/67به  6/42رسیده
و روند كاهشی داشته است Graciela .و همکاران ( )2003نمونه هایی
از فیله با دو بستهبندي خالء و  MAPدر دماي  2درجه سانتیگراد به
مدت  25روز نگهداري نمود و مالحظه كرد مقدار  pHپس از روز هفتم
به طور متناوب كاهش و افزایش داشته ولی این تغییرات در دو تیمار
مورد بررسی معنیدار نبود اگرچه تغییرات یاد شده در تیمار MAP
كمتر از تیمار بستهبندي با خال بود .نتایج بهدست آمده در تحقیقات
حاضر نیز كاهش  pHرا در دو تیمار نشان داده اگرچه تغییرات معنیدار
نبوده و میزان كاهش در تیمار  MAPكمتر از تیمار اتمسفر معمولی
بود .از دیگر فاكتورهایی كه در این تحقیق جهت ارزیابی كیفی تیمارها
مورد بررسی قرار گرفت ارزیابی حسی بود .ارزیابی حسی بهعنوان
روشی مناسب براي برآورد عمر ماندگاري ماهی و فرآوردههاي آن طی
دوره نگهداري است ( Tangو همکاران .)2001 ،در این میان بافت از
جنبههاي مهم كیفیت غذا بوده و گاهی اوقات حتی از طعم و رنگ
نیز در فرآورده پر اهمیتتر میباشد .رنگ محصول فاكتور كیفی خیلی
مهم محصوالت گوشتی و فرآوردهاي آبزیان بوده كه بر پذیرش مصرف
كننده و مدت ماندگاري محصول اثرگذار میباشد ( Duunو همکاران،
 .)2008تخریب در بافت میتواند درنتیجه دناتوراسیون پروتئینهاي
میوفیبریل اتفاق افتد كه طی آن ،پروتئینهاي ماهیچه حالت فیبري
طبیعی و بافت آبدار خود را از دست میدهند ( Tangو همکاران.)2001 ،
وجود بوي نامطبوع نیز بیشتر بهواسطه میزان باالي تركیبات فراّري
است كه طی فساد تولید میشوند و ممکن است از اكسایش چربیها
و آمینهاي گوناگون ،تركیبات فراّر سولفوردار ،آلدهیدها ،كتونها،
استرها ،هیپوگزانتین و مولکولهایی با وزن مولکولی كم ناشی شود.
در این مطالعه امتیازات داده شده براي  3شاخص مورد نظر (رنگ ،بو
و بافت) در فازهاي پایانی آزمایش در طی نگهداري كاهش یافت.

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

با توجه به نتایج جداول  4تا  6در ارزیابی حسی تیمار  1فاكتورهاي
بافت و رنگ تا  25روز پس از تولید در حد قابل پذیرش ارزیابی شده
اما پس از  30روز این مقدار از دامنه پذیرش ( )2/5پایینتر آمد كه
میانگین عدد پذیرش آنها به  2/16±0/40و  0/33±0/57رسید .اما
در تیمار  2تا  30روز پس از تولید ( )3/0±33/51در دامنه پذیرش
قرار داشت و پس از آن از دامنه پذیرش خارج گردید .فاكتورهاي
تازگی و بو در تیمار  APتا پس از  20روز ( )2/0±66/40و در تیمار
 MAPپس از  30روز در محدوده پذیرش بودند و پس از آن از دامنه
پذیرش خارج شدند .با توجه به نتایج بهدست آمده چنین میتوان نتیجه
گرفت كه تیمار بستهبندي معمولی از نظر مقبولیت بعد از تیمار دیگر
قرار میگیرد .از نظر آزمایشات حسی میتوان ادعا نمود كه اثر بستهبندي
در كیفیت نمونهها مخصوصاً پس از  15روز كامالً مشهود بوده بهطوري
كه اگرچه در فاز صفر ،تیمارهاي 1و 2از نظر پذیرش با امتیاز خیلی
خوب بودند ولی پس از  15روز تا پایان مدت نگهداري تیمارهاي
بستهبندي شده ( MAPتیمار )2از كیفیت پذیرش باالیی از حیث امتیاز
خوب و متوسط برخوردار بوده ولی تیمار  1در طول زمان نگهداري به
سمت امتیاز بد و غیرقابل پذیرش پیشرفته است و در مجموع از نظر
اولویتبندي تیمار  2بهتر از تیمار  1از نظر بو ،رنگ و بافت قرار دارد.
نتایج مشابهی از بهبود امتیاز فاكتورهاي حسی توسط  Fernándezو
همکاران ( )2009با تاثیر نگهدارندههاي طبیعی و سوپرچیلینگ بههمراه
بستهبندي  MAPروي فیله ماهی آزاد اقیانوس اطلس )(Salmo salar
گزارش شد در تحقیق آنها نگهدارندههاي طبیعی تاثیري روي فاكتورهاي
حسی نداشته ولی بستهبندي  MAPبههمراه دماي سوپرچیلینگ
باعث افزایش امتیاز حسی گردیدند .همچنین افزایش امتیاز حسی در
تحقیق  Eriksonو همکاران ( )2011با تحقیق بر روي تاثیر یخ خرد
شده در مقایسه با دماي سوپرچیلینگ روي فیله ماهی آتاتنتیک
سالمون و همچنین  Duunuو همکاران ( )2008با بررسی بر روي عمر
ماندگاري و حسی فیله ماهی سالمون در دماي سوپر چیلینگ گزارش
شده است .نتایج تحقیق حاضر نشان داد كه استفاده از تکنولوژي
 MAPاثر قابل مالحظهاي بر روند تغییرات كیفی Silver carp ( SCM
 ،)mincedبا كند نمودن فساد اكسیداتیو ایجاد مینمایند .تیمار MAP
مورد استفاده در این تحقیق با نسبت  50:5:45براي گازهاي :CO2
 ،N2 :O2با اثرگذاري بیشتر در حفظ كیفیت ارگانولپتیک محصول
حین نگهداري در دماي فوقسرما ،در توقف و مهار فعل و انفعاالت
شیمیایی نیز نقش موثرتري ایفا نموده است .در نهایت با توجه به
نتایج تحقیق حاضر استفاده از بستهبندي با اتمسفر اصالح شده در
گوشت چرخ كرده ماهی كپور نقرهاي داراي اثر سینرژیستی بوده و
زمان ماندگاري را حداقل  5روز نسبت به تیمار با بستهبندي معمولی
بهبود میبخشد.

سال یازدهم ،شماره  ،1بهار 1398

تشکر و قدردانی
بدین وسیله از همکاري صمیمانه ریاست محترم و كارشناسان
گرامی آزمایشگاه مركز ملی تحقیقات فرآوري آبزیان بندرانزلی كه در
این تحقیق نهایت همکاري را نمودند كمال قدردانی میگردد.
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