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(دریافت مقاله 52/3/22 :پذیرش نهایی)52/11/12 :

چکیده
هدف از این مطالعه ،تعیین تأثیر نایسین ( 221واحد بینالمللی بر گرم) ،کیتوزان ( 1درصد) ،عصاره زولنگ ( 1درصد) ،ترکیب هر سه ماده
ذکر شده و تیمار نمک ( 1/2درصد) بر ویژگیهای کیفی و حسی تخم ماهی قزلآالی رنگینکمان طی  01روز نگههداری در یخچهال (4±1
درجه سلسیوس) بود .میزان چربی ،خاکستر ،رطوبت ،pH ،بازهای نیت روژنهی فهرار ،میهزان اکسیداسهیون ثانویهه ،انهدازهگیهری و شهمارش
باکتریهای مزوفیل هوازی ،سرمادوست ،کپک و مخمر در روزهای  42 ،31 ،12 ،1و 01انجام گردید .نمونهها مورد ارزیهابی حسهی قهرار
گرفتند .نتایج نشان دادند که پس از  42روز نگهداری کیتوزان و تیمار ترکیبی ،تأثیر معنیداری در کاهش میزان میکروارگانیسهمههای مهورد
بررسی داشتند .میزان  TVNنیز با گذشت زمان بهطور معنیداری ( )p>1/12افزایش یافت ،با این تفاوت که در تیمارهای کیتوزان و ترکیب تا
روز  42نگهداری ،تغییر معنیداری مشاهده نشد .با توجه به ارزیابی حسی ،تفاوت بین دو تیمار کیتوزان و ترکیبی تا روز  42معنیدار نبهود.
براساس نتایج آنالیزهای شیمیایی و میکروبی ،تیمارهای شاهد ،نمک ،نایسین و زولنگ در روزهای بین  1تا  12غیرقابل مصرف شدند .بدین
ترتیب می توان نتیجه گرفت که استفاده از کیتوزان ماندگاری و خواص حسی تخم ماهی را به طور مؤثری بهبود بخشید.
واژههای کلیدی :کیتوزان ،نایسین ،زولنگ ،تخم ماهی
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کههردن دو روش مههورد اسههتفاده توسههی بسههیاری از

مقدمه
تخم ماهیان در سراسهر جههان مصهرف مهیشهوند و

انسانهای دوران باستان برای نگهداری غهذا مهیباشهند.

معههروفتههرین آنههها تخههم ماهیههان خاویههاری اسههت

امروزه نهتنها برای نگهداری ،بلکه برای طعم خاصی کهه

( )Bledsoe et al., 2003تخم ماهی دارای مقادیر زیادی

بهه غهذا مهیدهنهد نیهز مهورد اسهتفاده قهرار مهیگیرنههد

چربی و مواد معدنی و یک منبع غنی از ویتامینههای A

( )Pourashouri et al., 2015ولی با توجه بهه گسهترش

و  Dمیباشهد و پهروتئین ترکیهب اصهلی آن محسهو

بیماریهای ناشی از مصرف زیاد نمک ،مصرفکنندگان

مهیشهود ( .)Hedayatifard and Nemati, 2010تخهم

به استفاده حداقل از نمک در مهواد غهذایی تمایهل پیهدا

ماهیههان دارای بیشههترین میههزان  EPAو  DHAبههوده

کردهاند .از اینرو باید بتوان از ترکیبات طبیعی بهعنهوان

در

جایگزین مناسب نمک در فرآوری خاویار استفاده نمود

( )Bledso et al., 2003کهه ایهن دو اسهید چهر

پیشگیری و درمان بیماریهای قلبی و عروقهی و بهبهود

تا این نیاز مصرفکننده برطرف شود.

توانهایی یهادگیری نقهش مهمهی دارنهد ( Shirai et al.,

زولنگ ( )Eryngium caucasicumاز جمله گیاههان

 .)2006به دلیل قیمت باالی این فراورده و عدم دسترسی

دارویی با پتاسیلهای ناشناخته است .گیاهی است معطر

راحت به آن ،استحصال تخم و عمهلآوری آن از دیگهر

و علفی از راسته چتریهان و تیهره جعفهری کهه خهواص

آبزیهان مناسهب بههنظهر مهیرسهد ( Majaziamiri and

دارویی متعدد برای آن ذکر شده است .اسانس زولنگ با

 .)Rezaeitavabe, 2011مهاهی قهزلآالی رنگهینکمهان

بویی مطبوع حاوی درصد بهاالیی از مهواد مهؤثره اسهت

( )Oncorhynchusmykissیک ماهی پرورشهی تجهاری

( .)Hasanpourdarvari et al., 2011در مازنههدران و

است که بهطهور وسهیع در داخهل کشهور پهرورش داده

گیالن از برگهای جوان آن برای آشپزی و معطر کهردن

میشود .اغلب اجزای تشکیل دهنده این آبهزی بههویهژه

بسیاری از غذاهای محلی استفاده میشود .سبزی زولنگ

و فواید تغذیههای بهاال،

بهعنوان منبع غنی و جدید از آنتیاکسهیدانههای طبیعهی

موردپسند مهردم قهرار مهیگیهرد ( Mirsadeghi et al.,

به عنوان افزودنی غهذایی در صهنعت غهذا معرفهی شهده

 )2015با توجه بهه پهرورش زیهاد و استحصهال مقهادیر

اسهت ( .)Salmanian et al., 2014کیتهوزان یکههی از

زیادی تخم از این گونه ،متأسفانه استفاده بهینهه از آن در

ترکیباتی است که اخیهراً مطالعهاتی در زمینهه کهاربرد آن

تخم ،به دلیل طعم و مزه مطلو

داخل کشور صورت نمیگیرد.

بهعنوان یک ماده نگهدارنهده و دهد میکهرو

در مهواد

عمل آوری تخم ماهی منجر به تغییر ترکیب شیمیایی

غذایی صورت گرفتهه اسهت .توجهه زیهاد بهه کیتهوزان

آن میشود ( .)Lapa-Guimarães et al., 2011پایداری

بهدلیل غیر سمی بودن ،تجزیهپذیری زیستی و سازگاری

تخمها در طول عملآوری و نگهداری ،یک جنبهه مههم

بهاالی زیسهتی اسهت ( .)Ojagh et al., 2012نایسهین

در حفظ مواد مغذی برای ارتقای سهالمتی انسهان اسهت

پلیپپتیدی با  34اسهیدآمینهه اسهت کهه توسهی بهاکتری

( )Prabhakara Rao et al., 2015برای ایهن منظهور از
افزودنیها استفاده میشود .خشک کهردن و نمهکسهود
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الکتوکوکوسالکتیس تولید مهیشهود .نایسهین بههدلیهل

پنجم :زولنگ  1درصد و تیمار ششم :ترکیب کیتهوزان 1

فعالیههت آنتههیبیههوتیکی بههاال در برابههر دامنههه وسههیعی از

درصد ،نایسین  1/122درصد و زولنگ  1درصد .پس از

باکتریهای گرم مثبت مورد توجه ویهژهای قهرار گرفتهه

آماده سهازی ههر تیمهار تخهمهها بهه میهزان  21گهرم در

است .در حال حادر نایسهین تنهها باکتریوسهین مطهر

قوطیهای پلیاتیلنی پر شده و جهت انجهام آزمایشهات

شده است و سازمان امنیت و سالمت جهانی استفاده آن

مربوطه در یخچهال بههمهدت  01روز نگههداری شهد و

را بهههعنههوان یههک افزودنههی غههذایی تأییههد کههرده اسههت

آزمایشههات مربوطههه در روزهههای  42 ،31 ،12 ،1و 01

( .)WHOدر مطالعه حادر اسهتفاده از عصهاره زولنهگ،

انجام شد.

کیتوزان و نایسین بر ماندگاری تخم ماهی قزلآال رنگین

 -عصارهگیری

کمان بررسی شده و سهعی شهده اسهت فهرآوردهای بها

برای تهیه عصاره 211 ،گرم زولنگ بعهد از تهوزین،

بها کمتهرین میهزان نمهک

برقههی،

ویژگیههای حسهی مطلهو

بهها آ

مقطههر شستشههو شههده و توسههی آسههیا

هموژنیزه شد .سپس در  111میلیلیتهر آ

بهدست مصرفکننده برسد.

مقطهر کهامالً

مخلوط شد .این مخلوط بهمهدت  21دقیقهه سهانتریفیوژ

مواد و روشها

گردیههد .مههایع سههطحی حاصههل فیلتههر شههده و بعههد از

 -آمادهسازی تخم ماهی

نگههداری در فریههزر  -01بههمههدت  12سهاعت ،توسههی

تخم ماهی قهزلآال رنگهینکمهان از ماهیهان مهاده در

دستگاه خشککن انجمادی بههمهدت  12تها  24سهاعت

مرحله رسیدگی کامل ،از کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان

خشک گردید و در پایان با کم کردن وزن پودر خشهک

سردابی تهیه شد .پس از شستشو بالفاصله به آزمایشگاه

حاصل ،از وزن ماده اولیه ،غلظت نهایی عصاره محاسهبه

بها دمهای  3تها  2درجهه

شد .عصاره به دست آمده تا قبل از اسهتفاده ،در یخچهال

منتقل گردید .تخهمهها بها آ

سلسیوس ،حهاوی  1/2درصهد نمهک طهی سهه مرحلهه
بهمدت  2تا  11دقیقه غوطهه ور گردیهد تها مهواد زایهد،
پوستههای شکسته تخم ،بافت پیوندی و خونابهه خهار

نگهداری گردید (.)Mirsadeghi et al., 2015
تیمار حاوی کیتوزان بهه نسهبت  1درصهد کیتهوزان
( 1 ،)w/vدرصههد اسههیداسههتیک ( )v/vآمههاده شههد و

شود و دیواره خارجی تخم استحکام خوبی پیدا نمایهد.

تخمهای آماده شده در محلول غوطههور شهده و سهپس

بعد از طی این مدت ،تخمهها بههمهدت 11تها  21دقیقهه

به وسیله آبکش باقیمانده محلول خار شهد ( Nowzari

توسههی غربههال ،آبکشههی شههدند ( Majaziamiri and

 .)et al., 2013نایسین و زولنگ نیهز بها اسهتفاده از آ

 .)Rezaeitavabe, 2011تخمها پس از آمادهسهازی بهه

مقطر بهعنوان حالل و غوطهوری تخمها در محلولهای

شش گروه تقسیم گردید .تیمار شاهد :تخم خهام؛ تیمهار

حاصل و سپس آبکشی آنها آماده شدند.

دوم :نمک  1/2درصد؛ تیمار سهوم :کیتهوزان  1درصهد؛
تیمار چهارم :نایسین 221واحد بینالمللی بر گرم؛ تیمهار
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تیمار نمک بها افهزودن تهدریجی  1/2درصهد نمهک بهه

برحسب لگاریتم تعداد کلنیههای تشهکیل شهده در ههر

تخههمههها و هههمزمههان هههمزدن آرام تخههمههها مهیهها شههد

گهرم نمونهه ( )Logcfu/gبیهان گردیهد ( Inanli et al.,

( .)Majaziamiri and Rezaeitavabe, 2011

.)2010

 -آنالیز پارامترهای شیمیایی

 -آنالیز حسی

اندازهگیری پروتئین و چربی نمونهههها بههترتیهب بها

اعضای ثابت ارزیا

به تعداد  2نفهر انتخها

شهدند

روش کلدال و سوکسله انجام شد ( Mirsadeghi et al.,

که آشنا به طعم و بوی تخم ماهی قزلآال بودنهد .نحهوه

 )2015خاکستر و رطوبت بهترتیب با کوره الکتریکی بها

بررسی نمونهها به آنها آمهوزش داده شهد .نمونههههای

دمای  221درجه و آون  112درجهه انهدازهگیهری شهد.

مربوط به هر تیمهار ،پهس از بهاز شهدن مهرف مربوطهه

میزان  ،pHشاخص  TBAو میهزان  TVNبها روشههای

توسی اعضای ارزیا

از نظر بو ،رنگ ،بافهت نمونهههها

متداول اندازهگیری شد ( Sallama et al., 2004; Inanli

مورد ارزیابی حسی قرار گرفت .این امتیازها بهر اسهاس

.)et al., 2010; Mir-Sadeghi et al., 2015

معیار سنجشی از  1تا  :1( 2بسیار بد :2 ،بد :3 ،متوسهی،

 -آنالیز میکروبی

 :4خو  :2 ،عالی) در نظر گرفتهه شهد ( Inanli et al.,

پس از تهیه محیی کشهتهها ،پلیهتهها در دمهاههای
مختلف نگهداری شدند .دستهای از پلیهتهها بههمنظهور

.)2011
 -آنالیز آماری

شمارش کلی باکتریها ( )TVCدر دمهای  31±1درجهه

بعد از سه بار تکرار هر آزمهون ،از نتهایج میهانگین و

سلسیوس بههمهدت  22سهاعت در انکوبهاتور نگههداری

انحراف معیار گرفته شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها در

شدند و پس از مدت مذکور شهمارش صهورت گرفهت

قالههب طههر کههامالً تصههادفی و بهها اسههتفاده از آزمههون

( .)AOAC., 2005بههرای شههمارش کپههک و مخمههر،

واحدهای خرد شده در زمان اسهتفاده شهد .بهرای آنهالیز

آمادهسازی نمونهها مشابه شمارش کلی باکتریها بود بها

دادههای حسهی از آزمهونههای نهاپهارامتری کروسهکال

این تفاوت که در کشت کپک و مخمر از محهیی کشهت

والیس استفاده شد .آنالیز دادهها به کمک نرمافهزار SAS

گلوکوز کلرامفنیکلآگهار ( )YGCاسهتفاده شهد .پهس از

انجام گرفت.

آمههادهسههازی و بسههتن پلیههت در دمههای  22 ±1درجههه
سلسیوس بهمدت  2روز در انکوباتور نگهداری و سپس

یافتهها

شههمارش انجههام شههد (.)Mirsadeghi et al., 2015

 -اندازهگیریهای شیمیایی

باکتریهای سرمادوست نیز که در محهیی کشهت پلیهت

نتایج پایش ترکیبات تقریبی نمونههههای مختلهف در

کانت آگهار( )PCAکشهت داده شهدند پهس از گذشهت

نمودارها نشان داده شدهاند .طبق نتایج میزان رطوبت در

مدتزمان  2روز از نگهداری نمونهها در یخچهال (4±1

طول زمان در تیمارهای مختلف نتایج متفاوتی داشت که

درجه سلسهیوس) شهمارش گردیهد .تعهداد کلنهیههای

در نمودار ( )1نشان داده شده است .میهزان رطوبهت در

شهمارش شههده در عکههس رقههت اولیههه دههر
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تیمارهای نایسین ،کیتوزان و ترکیب بعهد از فرآینهد
عملآوری بهطور معناداری افزایش یافت .میزان رطوبت

میزان خاکستر در روز صفر در تیمار شهاهد  %1/00و
در تیمار نمکسود  %3/11گزارش شد .تغییهرات میهزان
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تیمارهای شاهد ،نمک و زولنهگ در طهول زمهان تغییهر
معناداری نشان ندادند.

شده است .بیشترین تغییهرات میهزان خاکسهتر در تیمهار
نمکسود مشاهده شد.

خاکستر طی دوره نگههداری در نمهودار ( )2نشهان داده
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میزان چربی در تیمار شاهد در روز صهفر  %11/22بهود.
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معنیداری نشان داد (نمودار .)3

این فهاکتور در تمهام تیمهارهها باگذشهت زمهان کهاهش

مقدار پروتئین در تمام تیمارها باگذشت زمان کاهش

داشت .طی مطالعهای ،تأثیر نمهک ( )%1/2و دمهای آ

معنیداری ( )p≥1/12داشت ،ولی این کهاهش در تیمهار

عملآوری بر تخهم مهاهی قهزلآال مهورد بررسهی قهرار

ترکیبی پس از یک ماه نگهداری مشهود بود (نمودار .)4

گرفت ،نتایج نشان داد میزان پروتئین در تمام تیمارها تا

البته بین تیمار ترکیبی و کیتوزان تا انتهای دوره نگهداری

روز  24نگه داری در دمهای یخچهال ،تغییهر معنهیداری

تفاوت معنیداری نداشت که با مطالعات قبلهی ( Inanli

نشان ندادند (.)Mirsadeghi et al., 2015

 )et al., 2010; Mirsadeghi et al., 2015مطابقهت
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میزان  pHتیمارهای کیتهوزان و ترکیهب بعهد از فرآینهد

تیمارهای مختلف در طول مدتزمان نگههداری بههطهور

عملآوری نسبت به  pHشاهد بهطور معنیداری کاهش

معنیداری افزایش یافهت ( )p>1/12کهه در نمهودار ()2

یافت که ناشی از افزودنیهایی مثل اسیداستیک میباشد

قابل مشاهده است.

( .)Lapa-Guimarães et al., 2010مقهههدار  pHدر

افزایش یافت .نتایج حاصل از بررسی ایهن شهاخص در

مجموع بازهای نیتروژنی فرار در روز صفر در تیمهار

جدول ( )1نمایش داده شده است.

شاهد  2میلیگرم در  111گرم بود .مقدار  TVNدر تمام
تیمارها باگذشهت زمهان بههطهور معنهیداری ()p>1/12
جدول ( -)1تغییرات

TVN

تخم ماهی قزلآالی رنگینکمان حاوی عصارههای مختلف طی نگهداری در یخچال (111گرم

نمونه/میلیگرم)
دوره نگهداری (روز)

تیمارها

0

11

30

41

00

شاهد

0±1/02Aa

00/2±1/02Bb

141/0±1/02Cc

121±1/02Cd

313±1/2De

نمک

2/0±1/02Aa

02/2±1/02Bb

122/0±1/02Bc

101/0±1/02CBd

212±1/02Ce

زولنگ

Aa

2/2±1/02

111/2±1/02

125/0±1/02

123/3±1/02

222/2±1/02

کیتوزان

Aa

2/2±1/02

21/5±/02

5/0±1/02

Ab

22±1/02

21/2±1/02

نایسین

Aa

2/5±1/02

20/2±1/02

122±1/02

123/0±1/02

211/2±1/02

ترکیب

Aa

2/0±1/02

2/2±1/02

0±1/02

0/2±1/02

42±1/02

Cb

Aa
Bb

Aa

Bc

Aa
Bc

Aa

Bd

Bd

Da

Be

Ae
BCe

Ab

حروف ( )A-Dدر ستون ،نشاندهنده تفاوت تیمارهای مختلف در هر زمان و حروف ( )a-eدر هر ردیف ،نشاندهنده تغییرات ههر
تیمار در طول زمان است.
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تغییرات میزان شاخص  TBAدر تمام تیمارها باگذشهت

کمترین میزان و تیمهار شهاهد بیشهترین میهزان  TBAرا

زمان معنهیدار بهود ( .)p≥1/12همهواره تیمهار ترکیبهی

نشان دادند (نمودار .)0

 -آنالیزهای میکروبی

ترکیبی تا روز  42نگهداری تفاوت معنهیداری را نشهان

شمارش باکتریایی کهل در تمهام تیمهارهها باگذشهت

ندادند.

زمان افزایش معنیداری داشت ( )p>1/12که در نمودار
( )2این روند قابل مشاهده میباشد .دو تیمار کیتوزان و

مطابق جدول ( )2جمعیت باکتریهای سهرمادوسهت
در تمام تیمارها با افزایش مدت زمان نگهداری افهزایش
معنههیداری داشههت ( .)p>1/12تیمههارهههای کیتههوزان و

88
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شدند.
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جدول (-)2تغییرات جمعیت باکتریهای سرمادوست تخم ماهی قزلآالی رنگینکمان حاوی عصارههای مختلف طی
نگهداری در یخچال ()Logcfu/g
دوره نگهداری (روز)

تیمارها
شاهد

0

11

30

41

00

>1Aa

5/24±1/45Ab

5/4±1/45Bb

5/2±1/45Bb

11/10±1/45Bb

0/22±1/45

0/52±1/45

5/01±1/45

5/53±1/45

Aa

نمک

>1

Ab

Bb

Bb

Bb

زولنگ

>1Aa

5/22±1/45Ab

5/52±1/45Bb

11/12±1/45Bb

11/14±1/45Bb

کیتوزان

>1Aa

>1Ba

>1Aa

>1Aa

2/00±1/45Ab

کیتوزان

Aa

ترکیب

Aa

>1

Ab

5/02±1/45
Ba

>1

Bb

111±/45
Aa

>1

Bb

11/22±1/45
Aa

>1

>1

Bb

11/40±1/45

Bb

0/22±1/45

حروف ( )A-Bدر ستون ،نشاندهنده تفاوت تیمارهای مخ تلف در هر زمان و حروف ( )a-bدر هر ردیف نشاندهنده تغییرات هر
تیمار در طول زمان است

از روز  12قابل مشاهده بود .کمترین میزان رشد کپک و

جمعیت کپک و مخمر در تمام تیمهارهها تها روز 42

مخمر در تیمار نمکسود مشاهده شد (جدول .)3

تفاوت معنیداری نداشت .تفاوت بین تیمارهای مختلف

جدول ( -)3تغییرات جمعیت کپک و مخمر تخم ماهی قزلآالی رنگینکمان حاوی عصارههای مختلف طی نگهداری در
یخچال ( )Logcfu/g
دوره نگهداری (روز)

تیمارها
شاهد

0

11

30

41

00

1±2/21 Aa

2/1±1/21 Aab

2/22±1/21Aab

2/02±1/21Aab

5/44±1/21 Ab

نمک

Aa

>1±1/21

زولنگ

Aa

2/1±1/21

کیتوزان

Aa

>1±1/21

نایسین

Aa

ترکیب

2±1/21Aa

2±1/21

Ba

>1±1/21

Aa

2/1±1/21

Aa

2/2±1/21

ABa

ABa
Aa

2/3±1/21

>0±1/21Ba

Ba

Aa

Aa

4/00±1/21

Aa

2/02±1/21

4/2±1/21

Ab

>1±1/21

Ba

4/12±1/21

2/40±1/21

Aa

2/41±1/21

4/11±1/21

ABa

2/30±1/21

4/20±1/21ABab

Aa

2/42±1/21

4/00±1/21ABab

Ab

0/0±1/21

0/22±1/21

2/0±1/21Ab

حروف ( )A-Bدر ستون ،نشاندهنده تفاوت تیمارهای مختلف در هر زمان و حروف ( )a-bدر هر ردیف نشاندهنده تغییرات
هر تیمار در طول زمان میباشد.

 -نتایج آنالیز حسی

رنگ تخمها در تمام تیمارهها باگذشهت زمهان تغییهر
معنههیداری نشههان دادنههد ( )p>1/12بهههجههز دو تیمههار

معنیداری پیدا نکردند .پذیرش رنگ تیمار نمکسهود از
اواسی دوره کاهش معنیداری را نشان داد .نتایج حاصل
در نمودار ( )0قابل رؤیت است.

کیتوزان و ترکیب که تا انتهای دوره نگههداری اخهتالف
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ویژگی بو در تیمارهای شاهد ،نمک و زولنگ از روز

کیتههوزان تهها انتهههای دوره و تیمههار ترکیبههی تهها روز 42

 31کهاهش معنههیداری نشههان دادنههد (نمههودار  .)5عههدم

اختالف معنهیداری نداشهتند .تیمهار نایسهین از روز 12

پذیرش بو میتواند ناشی از فعالیهت میکروبهی و فسهاد

کاهش معنیداری را نشان داد که سهریعتهرین تغییهر در

شههیمیایی باشههد ( .)Mirsadeghi et al., 2015تیمههار

بین تیمارهای مختلف بود.

تغییرات بافت در تیمارهای مختلف نتایج متفاوتی را

انتهای دوره تفاوت معنیداری نشان ندادند .این فهاکتور

در برداشت (نمودار  .)11در تیمارهای شاهد ،نایسهین و

تحت تأثیر ساختار میکروسهکوپی غهذاهها مثهل دیهواره

نمک از اواسی دوره و تیمار زولنهگ از روز  12کهاهش

سلولی ،الیه درونی و تورم سهلولههای غشها مهیباشهد

معنیداری پیدا کردند .تیمارههای ترکیبهی و کیتهوزان تها

(.)Duran et al., 2016
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امتیاز بافت

میزان رطوبهت تیمهار نایسهین در طهول زمهان کهاهش

بحث و نتیجهگیری
در این تحقیق میزان رطوبت تیمار حاوی کیتوزان و

معنیداری داشت .این کهاهش قابهل توجهه رطوبهت را

تیمهههار ترکیبهههی از اواسهههی دوره نگههههداری کهههاهش

میتوان به دلیل دهیدراسیون اسمزی و پروتئولیز دانست

معنیداری داشتند .به طوریکه کیتهوزان از  %02/20بهه

( .)Mirsadeghi et al., 2015میهزان خاکسهتر در روز

 %03/40و ترکیب از  %02/41به  %02/00کاهش یافتنهد

صهههههفر در تیمهههههار شهههههاهد  %1/00و در تیمهههههار

و در روز صفر در تیمارهای کیتوزان ،نایسین و ترکیبی

نمکسود %3/11گزارش شهد .میهزان خاکسهتر پهس از

بعد از فرآیند عملآوری اختالف معنهیداری بها سهایر

فرآیند نمکسود نیز بیشتر گردید کهه بههدلیهل فرآینهد

تیمارها مشاهده شد که بهدلیل تکنیک متفهاوت بههکهار

نمکسود کردن میباشد و با سایر تحقیقات ههمراسهتا

رفته در عملآوری این تیمارها نسبت به سایر تیمارهها

بود ( Mirsadeghi et al., 2015؛.)Inanli et al., 2010

میباشد .اجزای تشهکیلدهنهده ههر مهاده غهذایی و یها

اما میزان خاکستر در روزهای انتهایی نگهداری افهزایش

افزودنههیهههای غههذایی باعهها حفههظ اتصههال رطوبههت

معنیداری نشان داد که میتوانهد ناشهی از دسهت دادن

مهیشهوند ( )Al–Holy et al., 2005باگذشهت زمهان

آ

میانبافتی در اثر دناتوره شدن پروتئین و در نتیجهه

تخم ماهی کیفیت اولیه خود را از دسهت مهیدههد ،در

افهزایش خاکسهتر باشهد (.)Mirsadeghi et al., 2015

در تخمها کاهش یافته و از

نتایج به دست آمده در مورد شهاخص چربهی بها دیگهر

میزان رطوبت کاسته میشود .میزان رطوبت تیمارههای

مطالعهههات همسهههو بهههود ( Mirsadeghi et al.,

شاهد ،نمک و زولنگ در طول زمان کاهش معنهیداری

2015؛ .)Restuccia, 2015در مطالعههههای تغییهههرات

نداشتند .طهی مطالعههای بهر روی تخهم مهاهی قهزلآال

اسیدهای چر

و آمینهای بیوژن تخم مهاهی کفهال و

رنگینکمان ،کاهش رطوبت گزارش شهد کهه بههدلیهل

ماهی تون در مدت زمهان  0مهاه نگههداری در یخچهال

افزودن نمک و نفهوذ آن بهه بافهت و درنتیجهه کهاهش

نتایج مشابه تغییرات چربی با مطالعه حادهر بههدسهت

معنهیدار رطوبهت بهود (.)Mirsadeghi et al., 2015

آمد ( .)Restuccia, 2015کمترین میزان کاهش چربهی

نتیجه قابلیت نگهداری آ
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را تیمار ترکیبی تا روز  42نگهداری داشت ،این کاهش

میکند ( .)Gao et al., 2014در مطالعههای دیگهر نیهز

را میتوان بهه خهاطر اثهر سینرژیسهتی افزودنهیهها در

ترکیههب  1/0درصههد نایسههین ،اثههر کیتههوزان ( )%1را در

کاهش اکسیداسیون دانست ( Calderón-Oliver et al.,

کاهش  TVNو  TVCبههطهور مهؤثری بهبهود بخشهید

.)2016

( .)Guohua et al., 2015با توجه به حد قابل قبول 31

افزایش  pHمیتواند ناشی از وقهوع فسهاد و تولیهد

میلههیگههرم در  111گههرم  TVNتیمههارهههای کیتههوزان و

ترکیبات قلیایی توسی باکتریهها باشهد ( Feng et al.,

ترکیبی تا روز  42قابل مصرف بودند ( Guohua et al.,

 .)2016یافتههای سایر مطالعات ،افزایش تهدریجی pH

 .)2015در بررسی  TBAنتایج بهدست آمده بها نتیجهه

را در طول زمان نشان داد ( ;Mirsadeghi et al., 2015

مطالعهات دیگهر همسهو بهود (Khalifa et al., 2016

.)Inanli and Coban, 2010; Guohua et al., 2015

؛ .)Ramezani et al., 2014طهی مطالعههای پوشههش

کاهش تغییرات  pHدر تیمهار ترکیبهی بههدلیهل وجهود

کیتههوزان بههه دالیلههی از جملههه کههاهش اکسیداسههیون و

کیتوزان بوده است .در دو تیمار کیتوزان و تیمار ترکیبی

همچنین کاهش از دست دادن آ

در سوسیس ،سهبب

در روزهههای نهههایی نگهههداری افههزایش  pHمشههاهده

افزایش ماندگاری آن در مقایسه با پوشش کهالژن شهد

گردید .در مطالعهای در بررسی تأثیر پوششی آلوئهورا-

( .)Adzali et al., 2016همچنهین در تحقیقهی دیگهر،

کیتوزان بر روی زغال اخته نیهز مشهاهده شهد کهه pH

کمتههرین افههزایش  TBAدر فیلههه قههزلآال در تیمههار بهها

تیمههارهههای حههاوی کیتههوزان باگذشههت زمههان افههزایش

پوشش کیتوزان مشاهده شد (.)Nowzari et al., 2013

معنیداری نشان دادند ( .)Vieira et al., 2016افزایش

بین تیمهارههای کیتهوزان و ترکیبهی ههی گهاه اخهتالف

 TVNناشههی از فعالیههت بههاکتریهههای عامههل فسههاد و

معنیداری مشهاهده نشهد .اثهر سینرژیسهتی نایسهین بها

آنزیمهای درونی اسهت (.)Mirsadeghi et al., 2015

عصاره در تیمار ترکیبی در مقایسه با کاربرد نایسین بهه

میزان این شاخص در دو تیمار کیتوزان و تیمار ترکیبی

تنهههایی در بررسههیهههای مشههابه اثبههات شههده اسههت

بهطور معنیداری کمتر از سایر تیمارهها بهود و  42روز

( .)Govaris et al., 2010اسهتفاده از ترکیهب عصهاره

پس از نگهداری تفاوت معنیداری مشاهده نشهد (1/12

رزماری و نایسین برای توسهعه مانهدگاری فیلهه مهاهی

≤ .)pطی مطالعهای اثر کیتوزان -ژالتین بر فیلهه قهزلآال

پرنده ( )Trachinotusovatusدر طول  12نگهداری در

رنگههینکمههان بررسههی و مشههاهده شههد کههه اسههتفاده از

یخچال بررسی شهد .طبهق نتهایج ،ترکیهب نایسهین بها

کیتوزان سبب کاهش  TVNمیشود ( Nowzari et al.,

عصاره رزمهاری مهیتوانهد اثهر سینرژیسهتی خهوبی در

 .)2013این نتایج در مطالعات دیگری نیز تأیید گردیهد

کاهش اکسیداسیون داشته باشهد (.)Gao et al., 2014

(Mirsadeghi et al., 2015؛ ;Ojagh et al., 2012

نتهایج شهمارش  TVCبهها برخهی از مطالعهات همسههو

 .)Feng et al., 2016میهزان  TVNدر تیمهار ترکیبهی

میباشد ( Fernández-Saiz et al., 2013; Nowzari et

کمتر از تیمار حاوی نایسهین بهود .ایهن نتهایج بهه اثهر

 .)al., 2013; Guohua et al., 2015طهی مطالعههای،

سینرژیستی تیمار ترکیبی نسبت به تیمار نایسین اشهاره

فعالیت آنتیمیکروبی کیتوزان بر گوشت مرغ اثبات شد
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هرچند که استفاده از ترکیب آن با عصهاره دانهه انگهور

نقههرهای ( ،)Ramezani et al., 2014گوشههت مههرغ

اثر ممانعتی بیشهتری نشهان داد ( Hasanzadeh et al.,

( )Hasanzadeh et al., 2012و تخهم مهاهی چهام و

 .)2012فعالیت ددمیکروبی کیتهوزان را مهیتهوان بهه

خاویههار (ایکههورا) ( )Shin and Rasco., 2007نیههز

حضور بار مثبت گروههای آمین کیتوزان نسبت داد کهه

مشاهده گردیهد .در خصهوص کپهک و مخمهر ،نتهایج

با تقابل با بار منفی ماکرومولکولها (پروتئین) بر سهط

مطالعههه حادههر بهها نتههایج حاصههل از مطالعههات دیگههر

سلول میکروبی نفوذ کرده و باعا نشت مواد متشهکله

( Mirsadeghi et al., 2015؛)Vieira et al., 2016

میکروارگانیسم به خهار سهلول مهیشهود ،ههمچنهین

مطابقت داشت .اثر معنیدار کیتهوزان بهر کهاهش رشهد

فعالیت کیتوزان با شکست الیه لیپهوپلی سهاکارید غشها

کپکها اثبات شده است (.)Maghsoudi et al., 2013

بیرونی بهاکتریههای گهرم مثبهت نیهز انجهام مهیشهود

خاصیت ددمیکروبی بستهبندی فعال براساس ترکیهب

( .)Nowzari et al., 2013کمیسههیون بههینالمللههی

پوشش کیتوزان و عوامل ددمیکروبهی باعها کهاهش

خصوصیات میکروبیولوژی مواد غذایی حهداکثر مجهاز

جمعیت کپک و مخمر و در نتیجه افهزایش مانهدگاری

 TVCقابهل مصهرف در مهاهی تهازه را 2 log CFU/g

توت فرنگی تهازه شهد .بها توجهه بهه نتهایج حاصهل از

گزارش نموده است ( ،)Guohua et al., 2015بنابراین

آزمایشهای شیمیایی و میکروبهی ،تیمهارههای شهاهد،

در مطالعه حادر تیمار کیتوزان و تیمار ترکیبهی تها روز

نمک ،نایسین و زولنگ بین زمانههای صهفر و  12روز

 42قابل مصرف میباشند .نتیجه این مطالعه با یافتههای

فاسد شدند .د و تیمار کیتوزان و ترکیبی تا روز  42قابل

دیگر محققین همخهوانی داشهت (Feng et al., 2016

مصرف باقی ماندند .بها توجهه بهه ایهنکهه بهین تیمهار

؛ .)Ojagh et al., 2012با توجه به اینکه افزودن نمک با

کیتههوزان و تیمههار ترکیبههی در اکثههر آنالیزههها اخههتالف

کههاهش فعالیههت آبههی ،باعهها کههاهش رشههد و بقهها

معنههیداری وجههود نداشههت و در آنههالیز حسههی نیههز

میکروارگانیسمها میشود ( )Razavishirazi., 2007در

تفاوتها بیمعنی بود ،میتوان تیمار کیتوزان را بهعنوان

مطالعه حادر با استفاده حداقل از نمهک ،فعالیهت آبهی

بهترین تیمار برای بهبود نگهداری تخهم مهاهی قهزلآال

افزایش یافته و بهدنبال آن بهار باکتریهایی کهل افهزایش

رنگینکمان در یخچال ،تا  42روز معرفهی کهرد .نکتهه

معنیداری نشان داد .تیمار نمکسود نیز با افزایش بهار

مهم دیگر در مطالعه حادر ،کاهش نمک و اهمیهت آن

باکتریایی کمتر از 12روز ماندگاری داشت که با برخهی

در حفظ سالمت مصرفکننده میباشد.

مطالعههات هههمخههوانی نداشههت (Li et al., 2016؛

 )PrabhakaraRao et al., 2015که میتوانهد بههدلیهل
میزان کم نمک ( 1/2درصد) باشد .تیمارهای کیتوزان و
ترکیبی تا روز  42مانع رشد بهاکتریههای سرمادوسهت
شدند .این نتایج در برخهی از مطالعهات بهر روی فیلهه

تعارض منافع
نویسندگان هی گونه تعهار

منهافعی بهرای اعهالم

ندارند.

ماهی قزلآال ( ،)Ojagh et al., 2012فیله مهاهی کپهور
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Abstract
The aim of this study was to determine the effects of nisin (250 international units per gram), chitosan
(1%), eringo extract (1%), combination of three material and salt treatment (1.5%) on the quality and
sensorial traits of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss roe during re rigerated
C) storage for 60
days. Lipid, ash, moisture, pH, amount of TVN, TBA, Aerobic mesophilic bacteria, psychrotrophic
bacteria, yeast and mold were evaluated at 0, 15, 30, 45 and 60 days. Sensorial analyses of samples were
evaluated. The results showed that Chitosan and combinational treatment had significant effect (p< 0.05)
in decrease of microorganisms after 45 days. In addition, TVN had a significant increase during the time
(p<0.05) but in Chitosan and combinational treatment not observed significant change until 45 days.
According to the sensory evaluation, no significant difference was observed between the chitosan and the
combination treatments until 45 days. Based on the results of chemical and biological analyses, control,
salt, nisin and E. extract were unusable between 0 and 15 days. Therefore, it can be concluded that the
use of chitosan improved shelf life and organoleptic properties of fish roes effectively.
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