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اثر پوشش خوراکی نشاسته ذرت و اسانس فلفل سیاه ( )Piper nigrumبر ماندگاری فیله
کپور نقرهای در بستهبندی تحت خأل
3

نگین کیانی هفتلنگ ،1الله رومیانی ،*2مهرنوش تدینی
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(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 گروهها (شاهد :بدون پوشش و اسانس ،تیمار اول 1/1 :درصد اسانس ،تیماار دوم 1/9 :درصاد،
تیمار سوم 1 :درصد اسانس) به میزان  3گرم بهمنظور دستیابی به بهترین درصد مؤثر پوشش خوراکی و اسانس هرکدام با  3تکرار تهیه شدند.
فاکتورهاای شایمیایی ( ،)TVB-N, FFA, TBA, pH, PVمیکروبای ( )TVC, PTCدر فواصال 12 ،5 ،9 ،3 ،1و  19روز ماورد ارزیاابی اارار
گرفتند .نتایج نشان داد تغییرات  ،pHاسیدهای چرب آزاد در تمامی تیمارها در طول دوره نگهداری روند صعودی داشت .کمترین تغییارات
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 نیتروژنای فارار در تماامی
تیمارها شامل شاهد 1/1 ،و  1/9درصد اسانس از روز  5تا پایان دوره نگهداری از حد مجاز فراتر رفت .میزان باکتریهای مزوفیال در طاول
دوره نگهداری تفاوت معنیدار آماری داشت ( .)P<1/19میزان باکتری سرمادوست در روز دوازدهم در تمام تیمارهای شااهد 1/9 ،1/1 ،و 1
درصد اسانس بهترتیب  7/94 ،7/7،79/59 Log CFU/gو  7/11بود که از دامنه اابلابول  7 Log CFU/gگذشت .بهطور کلای نتاایج تحقیا
حاضر نشان داد استفاده از پوشش خوراکی نشاسته ذرت همراه با اسانس فلفل سیاه در غلظت  1درصد سبب حفظ کیفیات اولیاه و افازایش
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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ناشی از اثر آنزیمهای موجود در مااهی و فعالیاتهاای

غذاهای دریاایی فارآوردههاایی فساادپذیر هساتند و

متاابولیکی میکروارگانیسامها انجاام ماایگیارد کاه ایاان

معموالً سریعتر از غذاهای گوشتی دیگر فاسد میشاوند

تغییرات منجر به ماندگاری کوتاه مااهی و فرآوردههاای

و گوشت آنها پس از صاید مساتعد تغییارات بیشاتری

دریاایی دیگار مایشاود ( Galli et al., 1933; Perez-

نسبت به گوشتهای دیگر است .این مسائله باه خااطر

2004

 .)Alonsoنشاسااااته از جملااااه

ترکیب متفاوت غذاهای دریایی نسبت باه گوشاتهای

پلیساکاریدهایی است که باهوفور در طبیعات یافات و

دیگار مایباشاد (،)Stamatis and Arkoudelos, 2007

بااهعنوان مهمتاارین منبااع ذخیاارهای در گیاهااان مطاار

بنابراین نمیتوان ماهی را بیش از  12الی  19سااعت در

میباشد .مهمترین منابع آن عبارتند از :دانههاای غاالت،

دماای محاین نگهاداری کارد (.)Shakila et al., 2005

حبوبات و گیاهان غدهای نظیر سیبزمینی ،عالوه بر این

زیرا ماندگاری ماهیان در محین بیرون به اثرات شیمیایی

نشاسته حساسایت زا نباوده و باهدلیال داشاتن ماهیات

اکسیژن اتمسفر و رشد میکروارگانیسمهای هوازی مولد

پلیمااری و محتااوی آمیلااوز موجااود در آن اابلیاات

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

فاایلمسااازی خااوبی دارد ( .)Farjam, 2014اسااانسهااا

تحت خأل یکی از روشهای مناسب بساتهبنادی در باه

مایعااات روغناای آروماتیااک هسااتند کااه از بخااشهااای

تعوی انداختن فسااد فارآوردههاای دریاایی اسات کاه

مختلف گیاه مانند گل ،جوانه ،برگ ،میوه ،شااخه ،داناه،

موجب افزایش ماندگاری و حفظ کیفیت کلای ماهیهاا

چااوب ،ریشااه تهیااه ماایشااوند ( Thomas and

برای مدت بیشتر میگردد .خروج اکسیژن در این بسته-

 .)Wimpenny, 2012اسانسهاای گیااهی ( Essential

بندیها نهتنها باعث به تأخیر اناداختن فسااد میکروبای

 )oilsرا روغنهای اتری یا فارار نیاز مایگویناد کاه از

میشود بلکه به دنبال آن فساد غیر میکروبی فارآورده را

مهمتاارین نگهدارناادههای طبیعاای محسااوب ماایشااوند

نیز به تأخیر میانادازد و زماان مانادگاری فرآوردههاای

(.)Minooeian and Khosravi, 2014

al.,

et

گوشتی را ضمن حفظ کیفیات و تاازگی آنهاا در طای

فلفل سایاه ( )Pipper nigrumباهعنوان گیااه باومی

نگهداری افزایش میدهد (.)Sahoo and Kumer, 2005

جنااوب هنااد شااناخته شااده و از خااانواده Piperaceae

هاامچنااین در اینگونااه بسااتهبناادیهااا حاللیااات

است .کشت فلفال سایاه باه خااطر میاوه آن اسات کاه

دیاکسیدکربن تولید شده در عضله ،اثر تثبیتی روی pH

معموالً خشک شاده و باهعنوان یاک ادویاه و چاشانی

دارد بهطوری که از افزایش ترکیباات نیتروژنای فارار و

استفاده میشود .فلفل سیاه یک گیاه معطر دارویی اسات

آمونیوم که از طری متابولیسم باکتریها ایجاد میگردناد

کااه حاااوی اسااانسهااایی بااا خااوا

مثاال

و میتوانند روی  pHگوشات اثار بگذارناد ،جلاوگیری

فعالیاااتهاااای ضاااد میکروبااای اسااات و خاصااایت

ماایکنااد ( .)Mendes and Goncalvez, 2008فساااد

آنتیاکسیدانی آنها نیز تأیید شاده اسات ( Pino et al.,

عضالت مااهی ،حاصال تغییراتای اسات کاه در نتیجاه

 .)1990مااهی کپااور نقاارهای ( Hypophthalmichthys

واکنشهایی چون اکسیداسیون چربیهاا و واکانشهاای

 )molitrixو با ناام انگلیسای  Silver carpاز مهمتارین
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ماهیانی است که پرورش آنها در ایران متاداول باوده و

آون  91درجه سانتیگراد و تواف در این دما بهمادت 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 سارعت

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

 19درجااه در هاار دایقااه ،افاازایش دمااا تااا  311درجااه

کپور نقارهای در ساال  2112در جهاان 4195979 ،تان

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

گاازارش شااد ( .)FAO. 2012مطالعااات مختلفاای باار

دایقه بود .دمای اتااک تزریا  251درجاه ساانتیگاراد

افزایش زمان ماندگاری ماهی با اساتفاده از پوشاشهای

بهصورت  1splitبه  39بود و از گاز هلیوم بهعنوان گااز

خوراکی و اسانس انجام شده است که در همه محققاان

حامل با سرعت جریاان (فلاو)  1/9میلیلیتار در دایقاه

تأثیر مثبت اسانسها مانند نعناع و آویشن به همراه سایر

استفاده گردید .طیفنگاار جرمای ماورد اساتفاده مادل

پوششهای خوراکی را گزارش کردهاندOzogul and ( .

 Agilent 5973با ولتاژ یونیزاسایون  71الکتارون ولات،

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

روش یونیزاساایون  EIو دمااای منبااع یونیزاساایون 221
درجااه سااانتیگااراد بااودMclafferty FW, 1989; ( .

اثر پوشش خوراکی نشاسته ذرت و اساانس فلفال سایاه

.)Adams RP, 2001

( )Piper nigrumبار مانادگاری فیلاه کپاور نقارهای در

ماهی کپور نقرهای تازه از یک استخر پارورش مااهی
در شوشتر خریداری شد .ماهیها بهصورت فیلههایی باا

بستهبندی تحت خأل است.

وزن 31گارم تهیاه گردیاد .ساپس فیلاههاا در محلااول
پوشش خوراکی نشاسته ذرت به میزان  3گرم و اساانس

مواد و روشها

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

 آمادهسازی و بستهبندی نمونههاگیاه فلفل سیاه ( )Pipper nigrumتوسن پژوهشکده
گیاهااان دارویاای دانشااگاه تهااران خریااداری و پااس از
شناسایی ،اسانسگیری با روش کلونجر و آنالیز ترکیبات
با دستگاه  GC-MSبهدست آمد .اسانس فلفل سیاه پاس
از آمادهسازی ،به دستگاه  GC/MSتزری گردید تا ناوع
ترکیبات تشکیل دهنده آن مشخ

شاود .دساتگاه گااز

کروماتوگرافی اساتفاده شاده از ناوع  Agilent 6890باا
ستون به طول  31متار ،اطار داخلای  1/29میلایمتار و

و پس از  24ساعت بستهبنادی شادند .فیلاههاا پاس از
بستهبندی در جعبههای فوم پلیاستایرن ()Polystyrene
همراه با یخ پودری ارار داده شد و به آزمایشگاه منتقال
شد و بهمدت  19روز در دمای یخچال نگهداری شدند.
نمونهها هر  3روز یکبار در فواصل زماانی ،5 ،9 ،3 ،1
12و  19دوره نگهداری بهمنظور تعیین پارامترهای کیفی
(شاایمیایی و میکروبیولااوژیکی) مااورد آزمااایش ااارار
گرفتند .کلیه آزمایشات با  3تکرار انجام شد.

ضخامت الیه  1/29میکرومتر از نوع  BPX5بود .برناماه
دمایی ستون بهصورت ذیل تنظیم گردید :دماای ابتادايی
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یک لوله آزمایش درپیچدار باهم مخلوط کرده و بهمادت
 -آنالیزهای شیمیایی

 49دایقه در آون با دماای  111درجاه سلسایو

اارار

 pHنمونااهها بااا دسااتگاه  pHمتاار دیجیتااالی ماادل

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

 Metrohm731انااادازهگیاااری شاااد ( Sallam and

جذب نوری نمونهها در طول موج  932ناانومتر توسان

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

دستگاه اساپکتوفتومتر ( )DR-6000تعیاین شاد .ساپس

برای اندازهگیری عدد پراکسید ( )PVدر حدود یاک
گرم روغن استخراج شده از مااهی ( Bligh and Dyer,

میزان میلایگارم ماالون دی آلديیاد در هار کیلاوگرم از
گوشت اندازهگیری گردید (.)Fan et al., 2008

 )1959را بهدات در لوله آزماایش سار سامبادهای وزن

برای اندازهگیری بازهای نیتروژنای فارار ()TVB–N

نماوده و یااک گاارم یادور پتاساایم بااه آن افاازوده و 21

(از دسااتگاه کلاادال اتوماتیااک اسااتفاده گردیااد .بااه

سااانتیمتاار مکعااب از محلااول حااالل اسااید اسااتیک و

اینصورت که مقدار  11گرم از نمونه چرخ شده مااهی

کلروفرم به ارلن اضافه گردید( .نسبت کلروفرم به اساید

در یک بالن  1111میلیلیتاری اارار داده ساپس  2گارم

استیک  .)3 :2درون ارلان ماایر  21ساانتیمتار مکعاب

اکسید منیزیم ( .)Afcona 2502بالن حرارت بهمدت 19

محلول یدورپتاسیم  9درصد ریختاه و لولاه آزماایش را

دایقه به دمای جوش رساید .بخارهاای خاارج شاده از

دو بار هر دفعه با  29سانتیمتر مکعب آب شساته و باه

بالن تقطیر در داخل ارلن مایری که حاوی  29میلیلیتار

ارلن مایر اضافه نموده و با محلول هیپوساولفیت سادیم

اسید بوریک  %2و چند اطره معرف متیل رد بود ،جماع

 1/9نرمال تیتر گردید .عادد پراکساید عباارت اسات از

گردید تا اینکه حجم اسید بوریاک و بخارهاای میعاان

مصرف هیپوسولفیت سدیم برحسب سانتیمتار مکعاب

یافته در داخل آن به  191میلیلیتر برسد .مقدار مواد ازته

که هرگاه ایان عادد در  2ضارب گاردد عادد پراکساید

فرار برحسب میلیگرم در  111گرم نمونه بهدسات آماد

برحسب میلیاکیواالن پراکسید بارای هازار گارم مااده

(.)Botta, 1995

چربی بهدست میآید.)Egan et al., 1997( .
جهت اندازهگیاری تیوباربیتوریاک ( )TBAمقادار 9
گرم فیله ماهی باههماراه  111میلایلیتار محلاول تاری

برای انادازهگیاری اساید چارب آزاد ( FFAاز روش
 (Eganاستفاده گردید.)Egan et al., 1997( .
 -آزمون میکروبی

کلرواستیک اسید  11درصد در یک بشر  291میلیلیتری

تحت شاراین اساتریل و در زیار هاود آزمایشاگاهی

توسن هامزن براای هماوژن گردیاد و ساپس محلاول

ظروف حاوی نمونه را باز کرده و مقدار  9گارم از فیلاه

هموژن شده را از کاغذ صافی واتمان شاماره  42عباور

توسن پنس و ایچی استریل جدا شاده و در کیساههاای

داده و محلول صاف شده دوباره به کمک محلاول تاری

پالسااتیکی اسااتریل مخصااو

ااارار داده و سااپس 49

کلرواستیک اساید 11درصاد باه حجام  111میلایلیتار

میل ایلیتاار آب مقطاار اسااتریل بااه آن افاازوده و سااپس

رسانده شد 3 .میلیلیتر از محلول صاف شده را بههماراه

هموژنیزاسیون محتویات به دستگاه استومیکرو باهمادت

 3میلیلیتر محلول تیوباربیتوریک اساید  1/12ماوالر در

 1دایقه منتقال گردیاد .نموناه هماوژن شاده باه روش
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معمول رای سازی متاوالی شاده و بار روی پلیاتهاای

تجزیااه واریااانس دو طرفااه ) (Two-way ANOVAو

حاوی محاین کشات آگاار مغاذی و باه روش کشات

برای بررسی تفااوت معنایدار باین تیمارهاا از آزماون

سااطحی کشاات داده شااد .جهاات شاامارش تعااداد

 LSDدر سطح معنیدار  9درصد استفاده شد.

باکتریهای مزوفیل هوازی پلیتهاای کشات داده شاده
بهمادت  49سااعت در انکوبااتور باا دماای  37درجاه
سلسیو

و برای شامارش بااکتریهاای سرمادوسات،

پلیتها بهمدت  7-11روز و در دمای  11سلسیو

یافتهها
 -آنالیزهای شیمیایی

اارا

میزان  pHدر روز صافر باین گاروه شااهد و تماامی

داده شدند .سپس اادام به شمارش کلنیهای ایجاد شاده

تیمارهای مختلف حاوی اسانس فلفال سایاه و پوشاش

لگاریتم واحد تشکیل دهنده کلنی

خااوراکی نشاسااته ذرت در بسااتهبناادی خااأل اخااتالف

بر گارم محاسابه گردیاد ( ;Azizishirazi et al., 2010

معنیداری نداشت ( ،)P>1/19اما از روز سوم تاا پایاان

 .)Ucaket al., 2011هااامچناااین بااارای شااامارش

دوره نگهااداری بااین همااه تیمارهااا اخااتالف معناایدار

باکتریهای سرمادوست ) 11(PTCگرم از نموناه مااهی

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

در یک کیسه استومیکر ارار داده شد سپس  51میلیلیتار

در فیله کپور نقرهای حاوی اسانس فلفل سیاه و پوشاش

محلول نمک استریل به آن اضاافه شاد .تعاداد بااکتری

خوراکی نشاسته ذرت در بستهبندی تحت خأل بهترتیب

بهصااورت  log cfu/gبیااان شااد ( Arashisar et al.,

در روز پانزدهم در تیمار شااهد  9/99 1/12درصاد و

.)2004

در روز صفر در تیمار شاهد  9/131/11درصد بهدست

تجزیه و تحلیل آماری دادهها طب آزمون کولماوگراف-

آمد (نمودار .)1

گردید .نتایج براسا

اسمیرنوف ،برای بررسی تأثیر انواع روکشهاای غاذایی
بر کیفیت محصول و همینطور تأثیر زماان نگهاداری از

نمودار ( -)1میزان تغییرات  pHدر تیمارهای مختلف پوشش خوراکی نشاسته ذرت و اسانس فلفال سایاه در بساتهبندی
تحت خأل در فیله کپور نقرهای در دمای یخچال .حروف کوچک غیر همناام نشاان دهناده اخاتالف معنایدار در ساطح
( )P<1/19میباشد.
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میزان پراکسید  PVدر روز صفر و سوم بین تیمار

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

شاهد و تمامی تیمارهای حاوی اسانس فلفل سیاه و

میلیاکیواالن در کیلوگرم و در روز صفر در تیمار

پوشش خوراکی اختالف معنیداری مشاهده نشد

حاوی  1/1درصد اسانس و پوشش خوراکی

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

 1/91/119میلیاکیواالن در کیلوگرم بهدست آمد

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

(نمودار .)2

باالترین و پایینترین میزان  PVدر فیله کپور نقرهای

نمودار ( -)2میزان تغییرات  PVدر تیمارهای مختلف پوشش خوراکی نشاسته ذرت و اسانس فلفال سایاه در بساتهبندی
تحت خأل در فیله کپور نقرهای در دمای یخچال .حروف کوچک غیر همناام نشاان دهناده اخاتالف معنایدار در ساطح
( )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 آلديید 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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نمودار ( -)3میزان تغییرات  TBAدر تیمارهای مختلف پوشش خوراکی نشاسته ذرت و اسانس فلفل سایاه در بساتهبندی
تحت خأل در فیله کپور نقرهای در دمای یخچال .حروف کوچک غیر همناام نشاان دهناده اخاتالف معنایدار در ساطح
( )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 11/91  1/17

پایینترین میزان  TVB-Nدر این تحقی

بهترتیب در

میلیگرم بر صد گرم  N2بهدست آمد.

روز پانزدهم تیمار حاوی پوشش خوراکی نشاسته ذرت

نمودار ( -)4میزان تغییرات TVB-Nدر تیمارهای مختلف پوشش خوراکی نشاسته ذرت و اساانس فلفال سایاه در بساتهبندی
تحت خأل در فیله کپور نقرهای در دمای یخچال .حروف کوچک غیر همنام نشان دهنده اختالف معنیدار در سطح ()P<1/19
میباشد.

میزان اسید چرب آزاد  FFAدر روز صفر و سوم بین

کپور نقرهای بهترتیب 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 معنیداری 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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نمودار ( -)9میزان تغییرات  FFAدر تیمارهای مختلف پوشش خوراکی نشاسته ذرت و اسانس فلفل سیاه در بساتهبندی تحات
خأل در فیله کپور نقرهای در دمای یخچال .حروف کوچک غیار هامناام نشاان دهناده اخاتالف معنایدار در ساطح ()P<1/19
میباشد.

 -آنالیزهای میکروبی

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

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

نمودار ( -)9میزان تغییرات باکتریهای هوازی در تیمارهای مختلف پوشاش خاوراکی نشاساته ذرت و اساانس فلفال سایاه در
بستهبندی تحت خأل در فیله کپور نقرهای در دمای یخچال .حروف کوچک غیر هم نام نشان دهنده اختالف معنایدار در ساطح
( )P<1/19میباشد.
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شمارش باکتریهای سرمادوست ) (PTCدر روز صفر

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

بین تیمار شاهد و تیمار حاوی  1درصد اسانس اختالف

میزان  PTCدر ماهی کپور نقرهای بهترتیب در روز

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

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

شاهد و تیمارهای حاوی  1/9و  1درصد اسانس فلفل

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

سیاه و پوشش خوراکی نشاسته ذرت اختالف

خوراکی  4/251/15 Log cfu/gبهدست آمد.

نمودار ( -)7نمودار میزان تغییرات  PTCدر تیمارهای مختلف پوشش خاوراکی نشاساته ذرت و اساانس فلفال سایاه در
بستهبندی تحت خأل بر فیله کپور نقرهای در دمای یخچال .حروف کوچک غیر همنام نشان دهناده اخاتالف معنایدار در
سطح ( )P<1/19میباشد.

به پتانسیل بازدارندگی فعالیت باکتریها توسن غلظت

بحث و نتیجهگیری
 pHاز جمله فاکتورهای مؤثر بر رشد میکروبی و

باالتر اسانس نسبت داد .نتایج بهدست آمده با نتایج

فساد غذاها بوده و درعین حال میتواند متأثر از

تحقیقات ( Jalali, 2012; Khezri-Ahmadabad et al.,

فعالیتهای میکروبیولوژیک باشد pH .شاخ

مطل

برای تعیین تازگی و کیفیت اغلب آبزیان نیست اما

 )2012همخوانی داشت pH .در فرآوردههای شیالتی
بهعنوان شاخ

فساد تلقی میگردد  pHباالتر از  7در

مکمل برای پارامترهای دیگر

فیله ماهیان نشان دهنده فساد است ( Ozogul and

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

 .)Uçar, 2013در هرحال  pHماهی پس از صید

دوره نگهداری تیمار شاهد میزان  pHباالتری نسبت به

براسا

فصل ،گونه و فاکتورهای دیگر از  9-7متغیر

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

میباشد ( Arashisara et al., 2004 and Simeonidou

پوششی حاوی  1درصد اسانس کمترین میزان  pHرا

 .)et al., 1998میزان  pHدر طول دوره نگهداری از حد

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

مجاز تعیین شده فراتر نرفت که نتیجه این تحقی

با

پوششی بههمراه اسانس فلفل سیاه 1درصد را میتوان

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

بهعنوان یک شاخ
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همخوانی دارد .افزایش  pHگوشت میتواند بهدلیل

در بستهبندی تحت خأل در این تحقی

تولید دیاکسیدکربنی باشد که از بافت صورت میگیرد

استاندارد اعالم شده میباشد.

و یا بهدلیل ایجاد محین بیهوازی در بستهبندیهای
تحت خأل باشد (.)Ozogul and Uçar, 2013

شاخ

پایینتر از

 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 معنیداری 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

اکسیداسیون 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

تیمار حاوی نشاسته ذرت و اسانس فلفل سیاه  1درصد

میلیاکیواالن در کیلوگرم عنوان شده است ( Lodasa et

روند کندتری نسبت به بقیه تیمارها داشت.

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

هیدرولیز شده و به اسیدهای چرب آزاد تبدیل میشوند

برای ماهیان آب شیرین توسن کمیته بینالمللی

که در ادامه روند اکسیداسیون ،چربی به آلدهیدها و

ویژگیهای میکروبی غذاها  7 Log cfu/gپیشنهاد شده
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است ( .)International, 1986باکتریهای مزوفیل

( .)Hamzeh and Rezaei, 2011میزان  PTCدر تمامی

هوازی با گذشت زمان در ابتدای دوره تا روز ششم

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

کمتر از  7 Log cfu/gبود که نشان دهنده کیفیت خوب

نتایج این تحقی با مطالعاتی که توسن ( Heydari et al.,

فیلههای مورد استفاده بود؛ اما در روز نهم تمامی

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

تیمارها بهجز تیمار پوشش خوراکی نشاسته ذرت همراه

داشت.

با اسانس فلفل سیاه با غلظت  1درصد فراتر از حد

در تحقی حاضر نتایج تجزیه و تحلیلهای شیمیایی

مجاز رسیدند و همچنین با بقیه تیمارها اختالف

و میکروبی نشان داد که کلیه تیمارهای حاوی پوشش

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

روند افزایشی کندتری در شاخ

اکسیداسیونی نسبت

باکتریهای مزوفیل هوازی بیش از حد مجاز بود .نتایج

به تیمار شاهد داشتند و در رابطه با پوشش خوراکی

با نتایج بهدست آمده توسن (Sharafati-

نشاسته ذرت با اسانس فلفل سیاه در آنالیزهای شیمیایی

 )chaleshtori et al., 2015با بررسی اثر پوششی

و میکروبی اثر همافزایی مشاهده شد .بهطور کلی نتایج

کیتوزان همراه با اسانس لیمو بر کیفیت ماهی ازلآال و

حاضر نشان داده است که بهکارگیری پوشش خوراکی

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

پوشش نشاسته ذرت همراه با اسانس فلفل سیاه در

افزایش ماندگاری ماهی ازلآالی رنگینکمان و

غلظت  1درصد سبب حفظ کیفیت اولیه و افزایش

( )Taghizadeh and Rezaei, 2012اثر پوششی ژالتین

ماندگاری در فیله ماهی فیتوفاگ بهمدت  5روز میشود.

این تحقی

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
زمان افزایش یافت .بار باکتریایی مجاز برای باکتریهای

تعارض منافع
نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی برای اعالم
ندارند.

سرماگرای هوازی  7 Log cfu/gگزارش شده است
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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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