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بهداشت مواد غذایی

اثر پوشش خوراکی نشاسته ذرت و اسانس فلفل سیاه (  )Piper nigrumبر ماندگاری فیله
کپور نقرهای در بستهبندی تحت خأل
نگین کیانی هفتلنگ  ،1الله رومیانی ،*2مهرنوش تدینی

3

 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
 .2استادیار گروه شیالت ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
 .3استادیار گروه علوم و صنایع غذایی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
*نویسنده مسئول مکاتباتl.roomiani@ yahoo.com :

(دریافت مقاله 59 /11/11 :پذیرش نهایی)59/9/1 :

چکیده
این پژوهش بهمنظور بررسی اثر پوشش خوراکی نشاسته ذرت و اسانس فلفل سیاه بر ماندگاری فیله کپور نقرهای دربسته بندی تحت خأل در
دمای یخچال ( )4°Cصورت پذیرفت .تمامی گروه ها (شاهد :بدون پوشش و اسانس ،تیمار اول 1/1 :درصد اسانس ،تیمار دوم 1/9 :درصد،
تیمار سوم 1 :درصد اسانس) بهمیزان  3گرم بهمنظور دستیابی به بهترین درصد مؤثر پوشش خوراکی و اسانس هرکدام با  3تکرار تهیه شدند.
فاکتورهای شییمیایی ( ،)TVB-N, FFA, TBA, pH, PVمیکروبیی ( )TVC, PTCدر فواصیل 12 ،5 ،9 ،3 ،1و  19روز میورد ارزییابی ایرار
گرفتند .نتایج نشان داد تغییرات  pHو اسیدهای چرب آزاد در تمامی تیمارها در طول دوره نگهداری روند صعودی داشت .کمترین تغییرات
تیوباربیتوریک اسید ( )TBAبه تیمار  1درصد اسانس فلفل سیاه مربوط بود که با سایر تیمارها تفاوت معنیدار داشت ( .)P<1/19در هیچیک
از تیمارها میزان پراکسید ( )PVاز سطح مجاز ( 11میلیاکیواالن در کیلوگرم) باالتر نرفت .همچنین میزان بازهای نیتروژنی فرار در تمیامی
تیمارها شامل شاهد 1/1 ،و  1/9درصد اسانس از روز  5تا پایان دوره نگهداری از حد مجاز فراتر رفت .میزان باکتریهای مزوفیل در طیول
دوره نگهداری تفاوت معنیدار آماری داشت ( .)P<1/19میزان باکتری سرمادوست در روز دوازدهم در تمام تیمارهای شاهد 1/9 ،1/1 ،و 1
درصد اسانس بهترتیب  7/94 ،7/79،7/59و  7/11 Log CFU/gبود که از دامنه اابلابول  7 Log CFU/gگذشت .بهطور کلیی نتیایج تحقیی
حاضر نشان داد استفاده از پوشش خوراکی نشاسته ذرت همراه با اسانس فلفل سیاه در غلظت  1درصد سبب حفظ کیفیت اولیه و افزایش
ماندگاری در فیله ماهی کپور نقرهای بهمدت  5روز میباشد.
واژههای کلیدی :نشاسته ذرت ،اسانس فلفل سیاه ،بستهبندی تحت خأل ،کپور نقرهای
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کیانی هفتلنگ و همکاران

اثر پوشش نشاسته ذرت و اسانس فلفل بر کپور نقرهای

ناشی از اثر آنزیمهای موجود در میاهی و فعالییتهیای

مقدمه
غذاهای درییایی فیرآوردههیایی فسیادپذیر هسیتند و

متابولیکی میکروارگانیسم هیا انجیام مییگییرد کیه ایین

معموالً سریعتر از غذاهای گوشتی دیگر فاسد میشیوند

تغییرات منجر به ماندگاری کوتاه ماهی و فیرآوردههیای

و گوشت آنها پس از صیید مسیتعد تغیییرات بیشیتری

دریایی دیگیر مییشیود ( Galli et al., 1933; Perez-

نسبت به گوشتهای دیگر است .این مسیئله بیهخیاطر

2004

 .)Alonsoنشاسییییته از جملییییه

ترکیب متفاوت غذاهای دریایی نسبت بیه گوشیتهیای

پلیساکاریدهایی است که به وفیور در طبیعیت یافیت و

دیگر مییباشید ( ،)Stamatis and Arkoudelos, 2007

به عنیوان مهیمتیرین منبیع ذخییرهای در گیاهیان مطیر

بنابر این نمیتوان ماهی را بیش از  12الی  19ساعت در

میباشد .مهم ترین منابع آن عبارتند از :دانههیای غیالت،

دمای محیی نگهیداری کیرد (.)Shakila et al., 2005

حبوبات و گیاهان غدهای نظیر سیبزمینی ،عالوه بر این

زیرا ماندگاری ماهیان در محی بیرون به اثرات شیمیایی

نشاسیته حساسیییتزا نبیوده و بییهدلییل داشییتن ماهیییت

اکسیژن اتمسفر و رشد میکروارگانیسمهای هوازی مولد

پلیمییری و محتییوی آمیلییوز موجییود در آن اابلیییت

فساد وابسته است ( .)Ozogul et al., 2004بسیتهبنیدی

فییلمسیازی خیوبی دارد ( .)Farjam, 2014اسیانسهیا

تحت خأل یکی از روشهای مناسب بسیتهبنیدی در بیه

مایعیات روغنییی آروماتییک هسییتند کیه از بخییشهییای

تعوی انداختن فسیاد فیرآوردههیای درییایی اسیت کیه

مختلف گیاه مانند گل ،جوانه ،برگ ،میوه ،شیاخه ،دانیه،

موجب افزایش ماندگاری و حفظ کیفیت کلی میاهیهیا

چییوب ،ریشییه تهیییه میییشییوند ( Thomas and

برای مدت بیشیتر مییگیردد .خیرو اکسییژن در ایین

 .)Wimpenny, 2012اسانسهیای گییاهی ( Essential

بیه تیأخیر انیداختن فسیاد

 )oilsرا روغنهای اتری یا فیرار نییز مییگوینید کیه از

میکروبی می شود بلکه به دنبال آن فساد غییر میکروبیی

مهم ترین نگه دارنیده هیای طبیعیی محسیوب مییشیوند

فرآورده را نیز به تیأخیر میی انیدازد و زمیان مانیدگاری

( .)Minooeian and Khosravi, 2014

بستهبندیهیا نیه تنهیا باعی

al.,

et

فرآوردههای گوشتی را ضیمن حفیظ کیفییت و تیازگی

فلفل سیاه ( )Pipper nigrumبیهعنیوان گییاه بیومی

آنها در طی نگهداری افیزایش مییدهید ( Sahoo and

جنییوب هنیید شییناخته شییده و از خییانواده Piperaceae

 .)Kumer, 2005همچنین در ایینگونیه بسیتهبنیدیهیا

است .کشت فلفیل سییاه بیه خیاطر مییوه آن اسیت کیه

حاللیت دیاکسیدکربن تولید شده در عضله ،اثر تثبیتیی

معموالً خشک شده و بیه عنیوان ییک ادوییه و چاشینی

روی  pHدارد به طوری که از افزایش ترکیبات نیتروژنی

استفاده میشود .فلفل سیاه یک گیاه معطر دارویی است

فرار و آمونیوم که از طری متابولیسم بیاکتریهیا ایجیاد

کییه حییاوی اسییانسهییایی بییا خییوا

مثییل

میگردند و میتواننید روی  pHگوشیت اثیر بگذارنید،

فعالیی یتهیییای ضییید میکروبیییی اسیییت و خاصییییت

جلوگیری میکنید ( .)Mendes and Goncalvez, 2008

آنتیاکسیدانی آنها نیز تأیید شیده اسیت ( Pino et al.,

فساد عضالت ماهی ،حاصل تغییراتی است که در نتیجه

 .)1990ماهی کپیور نقیرهای ( Hypophthalmichthys

واکنشهایی چون اکسیداسیون چربیها و واکینشهیای

 )molitrixو با نام انگلیسیی  Silver carpاز مهیمتیرین

91

مشییخ

دوره  ،8شماره  ،2پیاپی  ،03تابستان 9017

بهداشت مواد غذایی

ماهیانی است که پرورش آنها در ایران متیداول بیوده و

آون  91درجه سانتیگراد و تواف در این دما بهمیدت 9

سازگاری بسیار خوبی با االیمهای متنوع ایران دارد .این

دایقه ،گرادیان حرارتی  3درجه سانتیگراد در هر دایقه،

ماهی در سیستم پرورش توأم کپور ماهیان در ایران گونه

افزایش دما تا  241درجه سانتیگراد و سپس با سیرعت

اصلی محسوب میگردد ( .)Kamkar et al., 2014آمار

 19درجییه در هییر دایقییه ،افییزایش دمییا تییا  311درجییه

کپیور نقیرهای در سییال  2112در جهیان 4195979 ،تین

سانتیگراد و  3دایقه تواف در این دما و زمان پاسخ 79

گییزارش شیید ( .)FAO. 2012مطالعییات مختلفییی بییر

دایقه بود .دمای اتااک تزریی  251درجیه سیانتیگیراد

افزایش زمان ماندگاری ماهی با استفاده از پوشیشهیای

به صورت  1splitبه  39بود و از گاز هلیوم بهعنوان گیاز

خوراکی و اسانس انجام شده است که در همه محققیان

حامل با سرعت جریان (فلیو)  1/9میلییلیتیر در دایقیه

تأثیر مثبت اسانسها مانند نعناع و آویشن به همراه سایر

استفاده گردید .طیف نگیار جرمیی میورد اسیتفاده میدل

پوششهای خوراکی را گزارش کردهاندOzogul and ( .

 Agilent 5973با ولتاژ یونیزاسیون  71الکتیرون ولیت،

Uçar, 2013, Hedayatifard et al., 2010, Hamzeh
and Rezaei, 2011, Ariaei et al., 2013, Sharafati .)chaleshtori et al., 2015هدف مطالعه حاضر تعییین

روش یونیزاسیییون  EIو دمییای منبییع یونیزاسیییون 221
درجیه سییانتیگیراد بییودMclafferty FW, 1989; ( .

اثر پوشش خوراکی نشاسته ذرت و اسانس فلفیل سییاه

.)Adams RP, 2001

( )Piper nigrumبر مانیدگاری فیلیه کپیور نقیرهای در

ماهی کپور نقرهای تازه از یک استخر پیرورش میاهی
در شوشتر خریداری شد .ماهیها بهصورت فیلههایی بیا

بستهبندی تحت خأل است.

وزن  31گیرم تهییه گردیید .سیپس فیلیههیا در محلییول
پوشش خوراکی نشاسته ذرت بهمیزان  3گرم و اسیانس

مواد و روشها

فلفل سیاه (با غلظت 1/9 ،1/1و  1درصد) ارار داده شید

 آمادهسازی و بستهبندی نمونههاگیاه فلفل سیاه ( )Pipper nigrumتوس پژوهشکده
گیاهییان دارویییی دانشییگاه تهییران خریییداری و پییس از
شناسایی ،اسانسگیری با روش کلونجر و آنالیز ترکیبات
با دستگاه  GC-MSبهدست آمد .اسانس فلفل سیاه پیس
از آمادهسازی ،به دستگاه  GC/MSتزری گردید تا نیوع
ترکیبات تشکیل دهنده آن مشخ

شیود .دسیتگاه گیاز

کروماتوگرافی اسیتفاده شیده از نیوع  Agilent 6890بیا
ستون به طول  31متیر ،اطیر داخلیی  1/29میلییمتیر و

و پس از  24ساعت بستهبنیدی شیدند .فیلیههیا پیس از
بستهبندی در جعبههای فوم پلیاستایرن ()Polystyrene
همراه با یخ پودری ارار داده شد و به آزمایشگاه منتقیل
شد و بهمدت  19روز در دمای یخچال نگهداری شدند.
نمونهها هر  3روز یکبار در فواصل زمیانی ،5 ،9 ،3 ،1
12و  19دوره نگهداری بهمنظور تعیین پارامترهای کیفیی
(شیییمیایی و میکروبیولییوژیکی) مییورد آزمییایش اییرار
گرفتند .کلیه آزمایشات با  3تکرار انجام شد.

ضخامت الیه  1/29میکرومتر از نوع  BPX5بود .برنامیه
دمایی ستون به صورت ذیل تنظیم گردید :دمای ابتیدايی
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 -آنالیزهای شیمیایی

 pHنمونییههییا بییا دسییتگاه  pHمتییر دیجیتییالی مییدل

کیانی هفتلنگ و همکاران

 49دایقه در آون با دمیای  111درجیه سلسییو

ایرار

داده شد .پس از این مدت و خنک شدن نمونهها مییزان

 Metrohm731انیییدازهگییییری شی ید ( Sallam and

جذب نوری نمونهها در طول مو  932نیانومتر توسی

.)Samejima, 2004; Masniyom et al., 2005

دستگاه اسیپکتوفتومتر ( )DR-6000تعییین شید .سیپس

برای اندازه گیری عدد پراکسید ( )PVدر حدود ییک
گرم روغن استخرا شده از میاهی ( Bligh and Dyer,

میزان میلییگیرم میالون دی آلديیید در هیر کیلیوگرم از
گوشت اندازهگیری گردید (.)Fan et al., 2008

 )1959را به دات در لوله آزمیایش سیر سیمبادهای وزن

برای اندازهگیری بازهای نیتروژنی فرار ( )TVB–Nاز

نمیوده و ییک گیرم ییدور پتاسییم بیه آن افییزوده و 21

دسییتگاه ( )Kejdahl Gerhardt, Germanyاسییتفاده

سییانتیمتییر مکعییب از محلییول حییالل اسییید اسییتیک و

گردید .بهاین صورت که مقدار  11گرم از نمونیه چیر

کلروفرم به ارلن اضافه گردید( .نسبت کلروفرم به اسیید

شده ماهی در یک بالن  1111میلیلیتری ارار داده سپس

اسییتیک  .)3 :2درون ارلیینمییایر  21سییانتیمتییر مکعییب

 2گرم اکسیید منییزیم ( .)Afcona 2502بیالن حیرارت

محلول یدورپتاسیم  9درصد ریختیه و لولیه آزمیایش را

بهمدت  19دایقه به دمای جوش رسید .بخارهای خیار

دو بار هر دفعه با  29سانتیمتر مکعب آب شسیته و بیه

شده از بالن تقطیر در داخل ارلن میایری کیه حیاوی 29

ارلن مایر اضافه نموده و با محلول هیپوسیولفیت سیدیم

میلیلیتر اسید بوریک  %2و چند اطیره معیرف متییل رد

 1/9نرمال تیتر گردید .عیدد پراکسیید عبیارت اسیت از

بود ،جمیع گردیید تیا ایینکیه حجیم اسیید بورییک و

مصرف هیپوسولفیت سدیم برحسب سانتیمتیر مکعیب

بخارهای میعیان یافتیه در داخیل آن بیه  191میلییلیتیر

که هرگاه این عیدد در  2ضیرب گیردد عیدد پراکسیید

برسد .مقدار مواد ازته فرار برحسیب میلییگیرم در 111

برحسب میلیاکی واالن پراکسید بیرای هیزار گیرم میاده

گرم نمونه بهدست آمد (.)Botta, 1995

چربی بهدست میآید.)Egan et al., 1997( .
جهت اندازهگییری تیوباربیتورییک ( )TBAمقیدار 9
گرم فیله ماهی بیههمیراه  111میلییلیتیر محلیول تیری

برای انیدازهگییری اسیید چیرب آزاد ( FFAاز روش
 (Eganاستفاده گردید.)Egan et al., 1997( .
 -آزمون میکروبی

کلرواستیک اسید 11درصد در یک بشر  291میلیلیتیری

تحت شرای اسیتریل و در زییر هیود آزمایشیگاهی

توس هیمزن برایی همیوژن گردیید و سیپس محلیول

ظروف حاوی نمونه را باز کرده و مقدار  9گیرم از فیلیه

هموژن شده را از کاغذ صافی واتمین شیماره  42عبیور

توس پنس و ایچی استریل جدا شده و در کیسیههیای

داده و محلول صاف شده دوباره به کمک محلیول تیری

پالسییتیکی اسییتریل مخصییو

اییرار داده و سییپس 49

کلرواستیک اسید  11درصید بیه حجیم  111میلییلیتیر

میل ییلیتییر آب مقطییر اسییتریل بییه آن افییزوده و سییپس

رسانده شد 3 .میلیلیتر از محلول صاف شده را بههمیراه

هموژنیزاسیون محتویات به دستگاه استومیکرو بیهمیدت

 3میلیلیتر محلول تیوباربیتورییک اسیید  1/12میوالر در

 1دایقیه منتقییل گردییید .نمونیه همییوژن شییده بییهروش

یک لوله آزمایش درپیچدار باهم مخلوط کرده و بهمدت

معمول رای سازی متیوالی شیده و بیر روی پلییتهیای
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حییاوی محییی کشییت آگییار مغییذی و بییهروش کشییت

زمان ن گهداری از تجزیه واریانس دو طرفه ( Two-way

سییطحی کشییت داده شیید .جهییت شییمارش تعییداد

 )ANOVAو برای بررسی تفاوت معنیدار بین تیمارهیا

باکتریهای مزوفیل هوازی پلیتهیای کشیت داده شیده

از آزمون  LSDدر سطح معنیدار  9درصد استفاده شد.

بهمیدت  49سیاعت در انکوبیاتور بیا دمیای  37درجیه
سلسیو

و برای شیمارش بیاکتریهیای سرمادوسیت،

پلیتها بهمدت  7-11روز و در دمای  11سلسیو

ایرا

یافتهها
 -آنالیزهای شیمیایی

داده شدند .سپس اادام به شمارش کلنیهای ایجاد شده

میزان  pHدر روز صیفر بیین گیروه شیاهد و تمیامی

لگاریتم واحد تشکیل دهنده کلنی

تیمارهای مختلف حاوی اسانس فلفیل سییاه و پوشیش

بر گرم محاسیبه گردیید ( ;Azizishirazi et al., 2010

خییوراکی نشاسییته ذرت در بسییتهبنییدی خییأل اخییتالف

 .)Ucaket al., 2011هییمچنییین بییرای شییمارش

معنیداری نداشت ( ،)P>1/19اما از روز سوم تیا پاییان

باکتریهای سرمادوست ) 11(PTCگرم از نمونیه میاهی

دوره نگهیداری بیین همییه تیمیارهییا اخیتالف معنیییدار

در یک کیسه استومیکر ارار داده شد سپس  51میلیلیتر

مشاهده شد ( .)P<1/19باالترین و پایینترین مییزان pH

محلول نمک استریل به آن اضیافه شید .تعیداد بیاکتری

در فیله کپور نقرهای حاوی اسانس فلفل سیاه و پوشیش

بیهصیورت  log cfu/gبییان شید ( Arashisar et al.,

خوراکی نشاسته ذرت در بستهبندی تحت خأل بهترتیب

.)2004

در روز پانزدهم در تیمار شیاهد  9/99 1/12درصید و

گردید .نتایج براسا

تجزیییه و تحلیییل آمییاری دادههییا طبیی آزمییون
کولمییوگراف-اسییمیرنوف ،بییرای بررسییی ت یأثیر انییواع

در روز صفر در تیمار شاهد  9/131/11درصد بهدست
آمد (نمودار .)1

روکشهای غذایی بر کیفیت محصول و همین طور تأثیر

مدت زمان نگهداری (روز)

نمودار ( -)1میزان

تغییرات pH

در تیمارهای مختلف پوشش خوراکی نشاسته ذرت و اسانس فلفل سیاه در بسیتهبنیدی

تحت خأل در فیله کپور نقرهای در دمای یخچال.
 :a, b, c, dحروف کوچک غیر همنام نشان دهنده اختالف معنیدار در هر کدم از زمانها در سطح ( )P<1/19میباشد.
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اثر پوشش نشاسته ذرت و اسانس فلفل بر کپور نقرهای

میزان پراکسید  PVدر روز صفر و سوم بین تیمار

باالترین و پایینترین میزان  PVدر فیله کپور نقرهای

شاهد و تمامی تیمارهای حاوی اسانس فلفل سیاه و

بهترتیب در روز دوازدهم تیمار شاهد 9/49 1/37

پوشش خوراکی اختالف معنیداری مشاهده نشد

میلیاکیواالن در کیلوگرم و در روز صفر در تیمار

( ،)P>1/19اما در روزهای  12 ،5 ،9و  19بین همه

حاوی  1/1درصد اسانس و پوشش خوراکی

تیمارها اختالف معنیدار مشاهده شد (.)P<1/19

 1/91/119میلیاکیواالن در کیلوگرم بهدست آمد
(نمودار .)2

مدت زمان نگهداری (روز)

نمودار ( -)2میزان تغییرات  PVدر تیمار های مختلف پوشش خوراکی نشاسته ذرت و اسانس فلفل سیاه در بسیتهبنیدی
تحت خأل در فیله کپور نقرهای در دمای یخچال.
 :a, b, c, dحروف کوچک غیر همنام نشان دهنده اختالف معنیدار در هر کدام از زمانها در سطح ( )P<1/19میباشد.

میزان اسید تیوباربیتوریک در روز صفر بین تیمار

( .)P<1/19باالترین و پایینترین میزان  TBAحاوی

شاهد و تمامی تیمارهای مختلف حاوی اسانس اختالف

اسانس بهترتیب در روز پانزدهم تیمار شاهد

معنیداری مشاهده نشد ( ،)P>1/19میزان این شاخ

 4/331/19میلیگرم مالون آلدي ید در کیلوگرم و در

از روز سوم تا پایان دوره نگهداری ،در بین همه

روز صفر در تیمار  1/1درصد حاوی اسانس و پوشش

تیمارهای شاهد 1/9 ،1/1 ،و  1درصد پوشش خوراکی

خوراکی  1/93  1/111میلیگرم مالون آلديید در

و اسانس فلفل سیاه اختالف معنیدار مشاهده شد

کیلوگرم بهدست آمد (نمودار .)3
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مالون دیآلديید در کیلوگرم بافت

تیوباربیتوریک اسید برحسب میلیگرم

مدت زمان نگهداری (روز)

نمودار ( -)3میزان تغییرات  TBAدر تیمار های مختلف پوشش خوراکی نشاسته ذرت و اسانس فلفل سیاه در بستهبندی
تحت خأل در فیله کپور نقرهای در دمای یخچال.
:a, b, c, dحروف کوچک غیر همنام نشان دهنده اختالف معنیدار در هر کدام از زمانها در سطح ( )P<1/19میباشد.

نتایج نمودار ( )4نشان داد در روز ششم و پانزدهم

و  1/1درصد اسانس فلفل سیاه  91/991/92میلیگرم

بین تیمار شاهد و تیمار حاوی  1/9و  1درصد اسانس

بر صد گرم  N2و در روز صفر در تیمار  1/1درصد

اختالف معنیداری مشاهده شد ( .)P<1/19باالترین و

حاوی اسانس و پوشش خوراکی  11/911/17میلیگرم

پایینترین میزان  TVB-Nدر این تحقی

بهترتیب در

بر صد گرم  N2بهدست آمد.

روز پانزدهم تیمار حاوی پوشش خوراکی نشاسته ذرت

مدت زمان نگهداری (روز)

نمودار ( -)4میزان تغییرات

TVB-N

در تیمارهای مختلف پوشش خوراکی نشاسته ذرت و اسانس فلفل سیاه در بسیتهبنیدی

تحت خأل در فیله کپور نقرهای در دمای یخچال.
:a, b, c, dحروف کوچک غیر همنام نشان دهنده اختالف معنیدار در هر کدام از زمانها در سطح ( )P<1/19میباشد.

میزان اسید چرب آزاد  FFAدر روز صفر و سوم بین

کپور نقرهای به ترتیب در روز پانزدهم تیمار شاهد

تیمار شاهد و تمامی تیمارهای حاوی اسانس فلفل سیاه

 4/17 1/31درصد و در روز صفر در تیمار  1/1درصد

و پوشش خوراکی اختالف معنیدار ی مشاهده نشد

حاوی اسانس و پوشش خوراکی  1/49  1/191درصد

( .)P>1/19باالترین و پایینترین میزان  FFAدر ماهی

بهدست آمد (نمودار .)9
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اثر پوشش نشاسته ذرت و اسانس فلفل بر کپور نقرهای

مدت زمان نگهداری (روز)

نمودار ( -)9میزان تغییرات  FFAدر تیمارهای مختلف پوشش خوراکی نشاسته ذرت و اسانس فلفل سیاه در بستهبنیدی تحیت
خأل در فیله کپور نقرهای در دمای یخچال.
:a, b, c, dحروف کوچک غیر همنام نشان دهنده اختالف معنیدار در هر کدام از زمانها در سطح ( )P<1/19میباشد.

معنیداری مشاهده شد ( ،)P<1/19باالترین و پایینترین

 -آنالیزهای میکروبی

شمارش باکتریهای مزوفیل در روز صفر بین تیمار

باکتریهای هوازی ماهی کپور نقرهای حاوی اسانس

شاهد و تمامی تیمارهای مختلف حاوی اسانس اختالف

بهترتیب در روز پانزدهم تیمار شاهد 1/51 Log cfu/g

معنیداری مشاهده نشد ( ،)P>1/19در روز سوم و

 5/59 و در روز صفر در تیمار  1/9درصد حاوی

ششم بین تیمار شاهد و تیمارهای حاوی  1/9و 1

اسانس و پوشش خوراکی 4/211/19 Log cfu/g

درصد اسانس اختالف معنیداری مشاهده شد

بهدست آمد.

( )P<1/19و در روزهای دوازدهم و پانزدهم بین تیمار
شاهد و تمامی تیمارهای حاوی اسانس اختالف
شمارش باکتریهای هوازی ()log CFU/g

مدت زمان نگهداری (روز)

نمودار ( -)9میزان تغییرات باکتریهای هوازی در تیمار های مختلف پوشش خوراکی نشاسیته ذرت و اسیانس فلفیل سییاه در
بستهبندی تحت خأل در فیله کپور نقرهای در دمای یخچال.
:a, b, c, dحروف کوچک غیر هم نام نشان دهنده اختالف معنیدار در هر کدام از زمانها در سطح ( )P<1/19میباشد.
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شمارش باکتریهای سرمادوست ) (PTCدر روز

اختالف معنیداری مشاهده شد ( .)P<1/19باالترین و

صفر بین تیمار شاهد و تیمار حاوی  1درصد اسانس

پایینترین میزان  PTCدر ماهی کپور نقرهای بهترتیب در

اختالف مشاهده شد ( ،)P<1/19در روز سوم و ششم

روز پانزدهم تیمار شاهد  5/521/21Log cfu/gو در

بین تیمار شاهد و تیمارهای حاوی  1/9و  1درصد

روز صفر در تیمار حاوی  %1/9حاوی اسانس و پوشش

اسانس فلفل سیاه و پوشش خوراکی نشاسته ذرت

خوراکی  4/251/15 Log cfu/gبهدست آمد.

شمارش باکتریهای سرمادوست ( )log CFU/g

مدت زمان نگهداری (روز)

نمودار ( -)7نمودار میزان تغییرات  PTCدر تیمارهای مختلف پوشش خوراکی نشاسیته ذرت و اسیانس فلفیل سییاه در
بستهبندی تحت خأل بر فیله کپور نقرهای در دمای یخچال.
:a, b, c, dحروف کوچک غیر همنام نشان دهنده اختالف معنیدار در هر کدام از زمانها در سطح ( )P<1/19میباشد.

پوششی بههمراه اسانس فلفل سیاه 1درصد را میتوان

بحث و نتیجهگیری
 pHاز جمله فاکتورهای مؤثر بر رشد میکروبی و
فساد غذاها بوده و در عینحال میتواند متأثر از
فعالیتهای میکروبیولوژیک باشد pH .شاخ

مطل

به پتانسیل بازدارندگی فعالیت باکتریها توس

غلظت

باالتر اسانس نسبت داد .نتایج بهدست آمده با نتایج
تحقیقات ( Jalali, 2012; Khezri-Ahmadabad et al.,

برای تعیین تازگی و کیفیت اغلب آبزیان نیست اما

 )2012همخوانی داشت pH .در فرآوردههای شیالتی

مکمل برای پارامترهای دیگر

فساد تلقی میگردد  pHباالتر از  7در

بهعنوان یک شاخ

بهعنوان شاخ

استفاده میشود ( .)Hedayatifardet al., 2010در طول

فیله ماهیان نشان دهنده فساد است ( Ozogul and

دوره نگهداری تیمار شاهد میزان  pHباالتری نسبت به

 .)Uçar, 2013در هرحال  pHماهی پس از صید

سایر تیمارهای پوششی داشت ( )P<1/19و تیمار

براسا

فصل ،گونه و فاکتورهای دیگر از  9- 7متغیر

پوششی حاوی  1درصد اسانس کمترین میزان  pHرا

میباشد ( Arashisara et al., 2004 and Simeonidou

دارا بود ( )P<1/19علت پایینتر بودن  pHدر تیمار

 .)et al., 1998میزان  pHدر طول دوره نگهداری از حد
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کیانی هفتلنگ و همکاران

با

میلیاکی واالن در کیلوگرم عنوان شده است ( Lodasa et

نتایج ( )Ojagh et al., 2012; Kamkar et al., 2014

 )al., 2004که نتایج بهدست آمده در فیله کپور نقرهای

همخوانی دارد .افزایش  pHگوشت میتواند بهدلیل

در بستهبندی تحت خأل در این تحقی

پایینتر از

تولید دیاکسیدکربنی باشد که از بافت صورت میگیرد

استاندارد اعالم شده میباشد .

و یا بهدلیل ایجاد محی

بیهوازی در بستهبندیهای

تحت خأل باشد (.)Ozogul and Uçar, 2013

شاخ

 TBAبهمنظور ارزیابی درجه اکسیداسیون

چربی در ماهیان ،بهطور وسیعی کاربرد دارد .محصوالت

اکسیداسیون چربی یکی از مهمترین دالیل کاهش

ثانویه اکسیداسیون مانند آلديیدها و کتونها سبب ایجاد

کیفیت فیله ماهی است که سبب کاهش ارزش غذایی و

طعم و بوی نامطلوب در محصول میشوند ( Mexis,

تولید ترکیبات سمی میشود ( )Sahoo et al.,2004و

 .)2009با توجه به نتایج بهدست آمده با گذشت زمان

همچنین اکسیداسیون چربی یک مشکل اصلی در

نگهداری در تمامی تیمارها اسید تیوباربیتوریک افزایش

غذاهای دریایی بهویژه غذاهای با چربی باال است که به

یافت و شدت این افزایش در گروه شاهد بهطور

ایجاد بو و طعم نامطلوب منجر میشود ( Hamzeh and

معنیداری بیشتر از مابقی تیمارها بود (.)P<1/19

 .)Rezaei, 2011در تمامی تیمارها با افزایش زمان

تیمارهای مختلف در اکثر زمانهای مختلف نسبت به

نگهداری مقدار پراکسید بهطور معنیدار ی افزایش یافته

هم اختالف معنیداری داشتند .و در تمامی زمانها تیمار

است .نتایج حاصل با تحقیقات ( Khezri-Ahmadabad

شاهد بیشترین مقدار  TBAرا در روز پانزدهم داشت و

 )et al., 2012; Hamzeh and Rezaei, 2011بهترتیب

کمترین مقدار در روز پانزدهم در پوشش خوراکی

با بررسی افزایش زمان ماندگاری ماهی کیلکای معمولی

نشاسته ذرت همراه با اسانس فلفل  1درصد مشاهده

منجمد با استفاده از آنتیاکسیدانهای طبیعی (اسانس

شد ( .)P<1/19نتایج بهدست آمده از آنالیز شیمیایی

آویشن و ویتامین  )Cو بررسی اثر ضداکسیداسیون و

 TBAدر مطالعات ( ;Taghizadeh and Rezaei, 2012

ضدباکتریایی پوشش آلژینات سدیم بههمراه اسانس

 )Hamzeh and Rezaei, 2011با نتایج حاصل از TBA

آویشن بر فیله ماهی ازلآالی رنگینکمان نگهداری

این تحقی

همخوانی داشت .همچنین ممکن است

شده در یخچال همخوانی دارد .محصوالت اولیه

افزایش مقدار  TBAطی نگهداری در یخچال ،ناشی از

اکسیداسیون چربیها هیدروپراکسیدها هستند که

دهیدروژنه شدن جزيی بافت ماهی و افزایش

ترکیباتی ناپایدارند و نقشی در طعم نامطلوب ماهی

اکسید اسیون اسیدهای چرب غیراشباع باشد ( Sallam,

ندارند ولی پس از تجزیه موادی شامل آلديیدها،

 .)2004حد مجاز  2 ،TBAمیلیگرم مالون دیآلديید بر

کتونها ،الکلها ،هیدروکربنها ،استرها ،فورآنها و

کیلوگرم بافت ماهی است ( .)Connell, 1990در مطالعه

الکتونها را به وجود میآورند که آنها سبب طعم

حاضر میزان این شاخ

در روز نهم در همه تیمارها از

نامطلوب میشوند ( .)AL- Bulushi et al., 2005حد

حد مجاز تعیین شده فراتر رفت ،ولی این افزایش در

مجاز پراکسید در فیله ماهی جهت مصرف انسانی 11
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تیمار حاوی نشاسته ذرت و اسانس فلفل سیاه  1درصد

هیدرولیز شده و به اسیدهای چرب آزاد تبدیل میشوند

روند کندتری نسبت به بقیه تیمارها داشت.

که در ادامه روند اکسیداسیون ،چربی به آلدهیدها و

مجموع بازهای نیتروژنی فرار بهعنوان شاخ

کتونها تبدیل میگردند ( .)Ariaei et al., 2013با توجه

شیمیایی برای ارزیابی کیفی ،اندازهگیری میزان فساد و

به نتایج تمامی تیمارها با گذشت دوره نگهداری میزان

ماندگاری تولیدات دریایی بهکار میرود (.)Huss, 1995

اسید چرب آزاد بهطور معنیداری افزایش یافته است.

با افزایش دوره نگهداری در تمامی تیمارها میزان

بیشترین مقدار اسیدهای چرب آزاد در روز پانزدهم در

بازهای نیتروژنی فرار افزایش یافت .محققین مختلف

تیمار شاهد و این شاخ

در تیمار پوشش خوراکی

مقادیر متفاوتی از میزان  TVB-Nرا برای ماهیان

نشاسته ذرت و  1درصد اسانس فلفل سیاه بهطور

فرآوری بهعنوان حد

معنیداری کمتر از بقیه تیمارها بود ()P<1/19

محدودیت گزارش نمودهاند .ماهی و محصوالت ماهی

( .)Heydari et al., 2015با بررسی اثر پوشش آلژینات

به چهار گروه )1:تا  29میلیگرم

سدیم غنی شده با اسانس پونه بر کیفیت فیله ماهی

 N2بر  111گرم گوشت :کیفیت عالی )2 ،تا 31

کپور سر گنده در طول نگهداری در دمای  4درجه

میلیگرم  N2بر  111گرم گوشت :کیفیت خوب )3 ،تا

سانتیگراد )Ariaei et al., 2013( ،با تأثیر پوشش

 39میلیگرم  N2بر  111گرم گوشت :محدودیت

خوراکی متیل سلولز همراه با اسانس اناریجه بر روی

مصرف )4 ،باالی  39میلیگرم  N2بر  111گرم گوشت:

فیلههای ماهی فیتوفاگ در شرای نگهداری در یخچال

فاسد تقسیمبندی کردهاند ( .)Ozyurt et al., 2009در

و همچنین ( )Jalali, 2012با بررسی خاصیت

تقسیمبندی حد مجاز تا روز ششم

آنتیاکسیدانی اسانس گل میخک بههمراه پوشش

نگهداری فیلهها دارای کیفیت عالی ،در روز نهم

خوراکی آلژینات و کربوکسی متیل سلولز بر روی

نگهداری دارای محدودیت مصرف بوده تنها با پوشش

نگهداری فیله ماهی فیتوفاگ در شرای

سرد ،نتایج

خوراکی همراه با  1درصد اسانس فلفل سیاه که دارای

بهدست آمده از آنالیز شیمیایی  FFAدر مطالعات باال با

کیفیت عالی بود و در روزهای دوازدهم و پانزدهم

نتایج حاصل از  FFAاین تحقی

همخوانی داشتند.

میزان  TVB-Nدر تمامی تیمارها از حد مجاز باالتر

حداکثر میزان اابل ابول اسیدهای چرب آزاد در

حاضر با مطالعه ( Ojagh

روغنها و چربیهای خوراکی با منشأ حیوانی 1/29

مختلف ،تیمارها و شرای خا
بر اسا

این شاخ

این پژوهش براسا

رفت .نتایج حاصل از تحقی
 )et al., 2010مطابقت داشت.

میزان اسیدهای چرب آزاد شاخصی برای اندازهگیری
فساد چربی میباشد که افزایش آن پس از صید ماه ی و

درصد چربی کل براسا

اسید اولئیک میباشد

( .)Heydari et al., 2015میزان  FFAدر این تحقی در
روز ششم از حد مجاز تعیین شده فراتر رفت .

در طول مدت زمان ماندگاری ،نشان دهنده فساد

رشد میکروبها یکی از عوامل اصلی فساد مواد

هیدرولیتیک چربی است .گلیسریدها ،گلیکولیپدها و

غذایی میباشد ( .)Chytiri et al., 2004حداکثر میزان

فسفولیپیدها بهوسیله آنزیمهای لیپاز و فسفولیپاز

اابل ابول شمارش کلی باکتریهای هوازی مزوفیل،
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برای ماهیان آب شیرین توس

کیانی هفتلنگ و همکاران

کمیته بینالمللی

سرماگرای هوازی  7 Log cfu/gگزارش شده است

ویژگیهای میکروبی غذاها  7 Log cfu/gپیشنهاد شده

( .)Hamzeh and Rezaei, 2011میزان  PTCدر تمامی

است ( .)International, 1986باکتریهای مزوفیل

تیمارها در روز نهم از حد مجاز تعیین شده فراتر رفت.

هوازی با گذشت زمان در ابتدای دوره تا روز ششم

نتایج این تحقی با مطالعاتی که توس

( Heydari et al.,

کمتر از  7 Log cfu/gبود که نش ان دهنده کیفیت خوب

 )2015; Ariaeiet al., 2013انجام دادهاند ،همخوانی

فیلههای مورد استفاده بود؛ اما در روز نهم تمامی

داشت.

تیمارها بهجز تیمار پوشش خوراکی نشاسته ذرت همراه

در تحقی حاضر نتایج تجزیه و تحلیلهای شیمیایی

با اسانس فلفل سیاه با غلظت  1درصد فراتر از حد

و میکروبی نشان داد که کلیه تیمارهای حاوی پوشش

مجاز رسیدند و همچنین با بقیه تیمارها اختالف

روند افزایشی کندتری در شاخ

اکسیداسیونی نسبت

معنیداری مشاهده شد ( )P<1/19و از روز نهم به بعد

به تیمار شاهد داشتند و در رابطه با پوشش خوراکی

باکتریهای مزوفیل هوازی بیش از حد مجاز بود .نتایج

نشاسته ذرت با اسانس فلفل سیاه در آنالیزهای شیمیایی

(Sharafati-

و میکروبی اثر همافزایی مشاهده شد  .بهطور کلی نتایج

 )chaleshtori et al., 2015با بررسی اثر پوششی

حاضر نشان داده است که بهکارگیری پوشش خوراکی

کیتوزان همراه با اسانس لیمو بر کیفیت ماهی ازلآال و

پوشش نشاسته ذرت همراه با اسانس فلفل سیاه در

( )Ojagh et al., 2012اثر پوششهای آنتیمیکروبی در

غلظت  1درصد سبب حفظ کیفیت اولیه و افزایش

افزایش ماندگاری ماهی ازلآالی رنگینکمان و

ماندگاری در فیله ماهی فیتوفاگ بهمدت  5روز میشود .

این تحقی

با نتایج بهدست آمده توس

( )Taghizadeh and Rezaei, 2012اثر پوششی ژالتین
همراه با اسانس دارچین بر دوره ماندگاری فیله ماهی
ازلآالی رنگین کمان در دمای یخچال همخوانی دارد.
با توجه به نتایج بار باکتریایی سرمادوست با گذشت

تعارض منافع
نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی برای اعالم
ندارند .

زمان افزایش یافت .بار باکتریایی مجاز برای باکتریهای
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Abstract
This research has been carried out in order to study the effect of the corn starch and the black pepper
essential oil edible film on the shelf life of the silver carp fillet under the vacuum packaging in the
refrigerator temperature. All the treatments (control: without the coating and essential oil, treatment 1:
0.1 % essential oil, treatment 2: 0.5% essential oil and treatment 3: 1% essential oil) were prepared each
in three replicates with a starch cover to achieve the best effective rate of the edible film and essence.
The chemical (FFA, TVB-N, PV, pH, TBA) and microbial factors (TVC, PTC) were estimated between
0, 3, 6, 9, 12 and 15 days. In all treatments, the level of peroxide value (PV) did not exceed the
acceptance limit (10 meq/kg). In addition, the level of volatile nitrogenous bases in all control, 0.1 and
0.5% essential oil treatments did not exceed the permissible limit from day 9 until the end of the
maintenance day. The rate of mesophilic bacteria showed that the changes in pH and free fatty acid were
increased in all the treatments during the storage. The least changes of Thiobarbituric acid (TBA) was
seen in 1% black pepper essential treatment which had a significant difference with other treatments
showed a statistically significant difference during the shelf life (p<0.05). The count of the psychrophilic
bacteria (PTC) in all treatments, control, 0.1, 0.5 and 1% essential respectively 7.11, 7.54, 7.78, 7.98 logs
CFU/ g were exceeded the permissible limit of 7 logs CFU/g in day 12. In general, the results showed
that using an edible film of the corn starch with the black pepper essential oil concentration of 0.01%
keeps the initial quality and increases the shelf life of the silver carp fillets for 9 days.
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