تأثیر پوشش نگهدارنده خوراکی کیتوزان حاوی اسانس مرزنجوش
) (Origanum vulgare L.بر ماندگاری ماهی قزلآالی رنگینکمان
) (Oncorhynchus mykissدر یخچال
سمیرا جدی ،1سکینه یگانه ،2سید علی جعفرپور ،2محمود ناصری

3

-1دانشآموخته کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم دامی و شیالت ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ، ،ساری ،ایران
 -2دانشکده علوم دامی و شیالت ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ، ،ساری ،ایران
 -3دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز ، ،شیراز ،ایرن

تاریخ دریافت95/04/26 :

تاریخ پذیرش95/12/03 :

چکیده
بهمنظور افزایش کیفیت و ماندگاری مواد غذایی روشهای مختلفی در صنایع غذایی به کار میرود ،در این تحقیق اثر پوشش
نگهدارنده خوراکی کیتوزان و اسانس مرزنجوش بر شاخصهای شیمیایی و میکروبی فیله قزلآالی رنگینکمان در دمای  4درجه
سانتیگراد مورد مطالعه قرار گرفت .بدین منظور ،محلول آبی کیتوزان  2درصد در دو تیمار فاقد اسانس مرزنجوش و  0/5درصد
اسانس آماده شده و نمونههای فیله در محلولهای تهیه شده غوطهور شده و سپس در دمای 4±1درجه سانتیگراد قرار گرفتند .فیله-
های بدون محافظ (شاهد) و فیلههای دارای پوشش با فاصله زمانی  7روزه (روزهای صفر 14 ،7 ،و  21روز) مورد آزمایشهای
شیمیایی ) (TVN ,TBA ,PVو میکروبی (باکتریهای سرماگرا و سودوموناسها) قرار گرفتند .در بررسی نتایج مشخص شد که
نمونههای پوششی کیتوزان دارای اسانس مرزنجوش ،بار باکتریایی و شاخصهای فسادی کمتری را نشان داده و اثر بازدارندگی
بهتری نشان دادند و بعد از آن تیمار پوششی  2درصد کیتوزان قرار داشت .با توجه به نتایج این تحقیق به دلیل محدودیت استفاده از
آنتیاکسیدانهای مصنوعی و تمایل مصرفکنندگان به آنتیاکسیدانهای طبیعی میتوان  0/5درصد اسانس مرزنجوش را بهعنوان
یک آنتی اکسیدان موثر همراه با پوشش کیتوزان جهت افزایش ماندگاری فیله ماهی قزلآالی رنگینکمان در دمای  4درجه سانتی-
گراد معرفی نمود.
واژههای کلیدی:قزلآالی رنگینکمان ،کیتوزان ،اسانس مرزنجوش ،ماندگاری

مسوول مکاتباتskyeganeh@gmail.com :
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-1مقدمه

ماننداثر جهشزایی ،ایجاد مسمومیت و سرطانزایی استفاده

منابع پروتئین دریایی بهعنوان یکی از مهمترین اقالم

از آنتیاکسیدانهای طبیعی مانند ترکیبات پلیفنل موجود در

تأمینکننده پروتئین حیوانی در سبد غذایی ملتها ،سابقه

گیاهان که آثار محافظتی در برابر بیماریهای مزمن،

بس طوالنی دارد .گوشت ماهی با دارابودن اسیدهای چرب

سرطان ،بیماریهای قلبی -عروقی و جهشزایی دارند،

غیراشباع نوع امگا 3 -و همچنین اسیدهای آمینه ضروری

توصیه میشود ( .)25ازآنجاییکه مهمترین دلیل فساد،رشد

باقابلیت هضم باال ،کلسیم ،فسفر و ویتامینهای محلول در

میکروبی روی سطح فرآورده غذاییاست،به کار بردن عوامل

چربی ،منبع غذایی سالمی در رژیم غذایی جوامع شهری

ضدمیکروبی در بستهبندی میتواند سبب بهتأخیرانداختن یا

محسوب میشود .قزلآالی رنگینکمان دارای ارزش

حتی جلوگیری از رشدمیکروارگانیسمهای عامل فساد شده

غذایی باالیی بوده و تولید آن از دهه  1950بهطور تصاعدی

و درنتیجه باعث افزایش مدتزمان ماندگاری و بهبود ایمنی

در سراسر دنیا ،افزایشیافته است .بر اساس سالنامه آماری

فرآوردهی غذایی شود (.)11فیلمهای ضدمیکروبی میتوانند

سازمان شیالت ایران میزان تولید این ماهی به بیش از

مدتزمان ماندگاری غذا و سالمت آن را از طریق ممانعت

 131000تن در سال 1391و به  140000تن در سال 1392

رشد میکروارگانیسمهای بیماریزا و عامل فساد با افزایش

در کشور رسیده است( .)1ازآنجاییکه محصوالت غذایی

فاز تأخیری و یا کاهش سرعت رشد آنها ،افزایش دهند .از

درمناطقی دورتر از محل تولیدشان به فروش میرسند ،الزم

طرفی قابلیت فیلمها و پوششهای خوراکی برای کندکردن

است که عمر ماندگاری این محصوالت افزایش

نفوذ رطوبت ،اکسیژن،مواد فرّار و محلول را میتوان با

یابد(.)10برای افزایش ماندگاری مواد غذایی روشهای

افزودن موادی مانند آنتیاکسیدانها ،مواد ضدمیکروبی،

سنتی مختلفی در صنایع غذایی بکار میرود ،برای مثال

موادرنگی ،طعمدهندهها ،ادویهها و  ...در ساختار فیلم،

نگهداری در سرما و یا به صورت منجمد روش مناسبی برای

افزایش داد ( .)2مبارزه با مشکل افزایش زبالههای ناشی از

نگهداری ماهیان است ،اما نمیتواند بهطور کامل مانع

مواد بستهبندی ،اخیراً مطالعات در زمینهی بهکارگیری فیلمها

واکنشهای میکروبی و شیمیایی که منجر به کاهش کیفیت

و پوششهای خوراکی ضدمیکروبی و آنتیاکسیدانی که

ماهی میشوند ،گردد ( .)17ترکیبات فرار حاصل از

موادی زیست تخریبپذیر و سازگار با محیطزیست هستند

چربیها

را افزایش داده است (.)2کیتوزان یکی از بهترین

(هیدروپراکسیدها ،آلدئیدها ،کتونها ،اسیدهای چرب و)...

زیستبسپارهایی است که تاکنون برای تهیه فیلمها و

مشخصات بو ،طعم ،رنگ ،بافت ،ارزش غذایی و بهطورکلی

پوششهای خوراکی بهکار رفته است .که از  -Nاستیل-

کیفیت ماهی را دستخوش تغییر میکنند و باعث عدم

زدایی قلیایی جزیی کیتین به دست میآید ،کیتین عموماً در

مطلوبیت برای مصرفکنندگان میشوند ( .)23از این رو

اسکلت خارجی یا محافظ پوشش سختپوستان دریایی

برای بهبود کیفیت و افزایش ماندگاری این فرآوردهها در

یافت میشود ،این ماده بهعنوان یک منبع مهم تجدیدپذیر و

مدت نگهداری ،بهطور متداول ،آنتیاکسیدانهایی مانند

دومین پلیمر زیستی طبیعی فراوان بعد از سلولز است (.)38در

بوتیله2،

مولکول کیتوزان تعداد زیادی گروههای آمین و

عوامل کالتهکننده و ترکیبات ضدمیکروبی مورداستفاده

هیدروکسید وجود دارد .این ساختار منجر به توانایی بالقوه

قرار میگیرند (.)17اما امروزه با توجه به وجود عوارض

کیتوزان در تشکیل کمپکسهای قوی با فلزات میشود

استفاده از آنتیاکسیدانهای مصنوعیواثرات نامطلوب آنها

( .)43توانایی کیتوزان در اتصال به یونهای فلزی مانند مس،

اکسیداسیون

و

واکنش

هیدرولیتیک

هیدروکسیآنیزولبوتیله 1و هیدروکسی تولوئن

کروم ،روی ،وانادیوم و آهن به اثبات رسیده است (.)24
1

BHA
BHT

2

کیتوزان به دلیل خواص تشکیل روکش و خواص
منحصربهفرد افزایش ویسکوزیته بهمحض آبگیری ،قابلیت

تأثیر پوشش نگهدارنده خوراکی کیتوزان حاوی اسانس مرزنجوش ) (Origanum vulgare L.بر ماندگاری 25 ...
استفاده در بستهبندی مواد غذایی بهویژه بهعنوان پوشش و یا

 -2مواد و روشها

روکش خوراکی را دارا است .برای روکشهای کیتوزان

 -1-2تهیه محلول کیتوزان و کیتوزان حاوی اسانس

تعدادی از خواص کاربردی شامل :خواص آنتیاکسیدانی،

مرزنجوش

ضدمیکروبی و نفوذناپذیری در برابر عبور اکسیژن
گزارششده است ( .)42استفاده از اسانسهای طبیعی به
دلیل محتوای گروههایی از ترکیبات پلیفنلیکه به عنوان
آنتیاکسیدان عمل میکند ،از تشکیل رادیکالهای آزاد
جلوگیری کرده و موجب حفظ ویژگیهای گوشت ماهی
میشود.گیاه ( )Origanum vulgare L.با نام مرزنجوش
وحشی یا اروپایی که در ایران نیز پراکنش وسیعی یافته
است ،گیاهی معطر از خانوادهی نعناعیان ( )Labiataeمی-
باشد ،که از دیرباز در غذاهای سنتی بعنوان عطر و طعم-
دهنده و در طب سنتی بعنوان گیاه دارویی پرخاصیت کاربرد
فراوانی دارد .مطالعات محققان مختلف نشان داده است که
اسانس این گیاه ،دارای فعالیتهای ضد میکروبی و ضد
اکسیدانی میباشد ( .)15 ،14 ،13ترکیبات مؤثرهی موجود
در اسانسمرزنجوش وحشی ترکیبات فنلی تیمول،
کارواکرول ،رزمارینیکاسید و ترپنوئیدهای تقویتکنندهی
اثر آنها ارتوسایمن ،گاماترپینن و لینالول میباشد که
محققان بیشترین عملکرد آنتیباکتریالی و آنتیاکسیدانی آن
را به تیمول و کارواکرول نسبتدادهاند ( .)12اثر آنتی-
میکروبی اسانس این گیاه بر تعداد زیادی از باکتریها به
ویژه باکتریهای پاتوژنیک و مولد فساد در مواد غذایی به
اثبات رسیده است( .)35 ،27 ،9مطالعاتی در ارتباط با تاثیر
فیلم پوششی کیتوزان ( )40 ،7 ،17 ،42 ،6 ،2و اسانسهای
گیاهی مرزنجوش ()45بهطور مجزا در ماندگاری انواعی از
ماهیان انجام شده است ،اما تحقیقی در ارتباط استفاده از این
دو به صورت مکمل انجام نشده است .لذا به منظور افزایش
فرهنگ تازهخوری فرآوردههای شیالتی،هدف از این
مطالعه بررسی کارآیی استفاده از پوشش نگهدارنده کیتوزان
حاوی اسانس مرزنجوش در بهبود ماندگاری ماهی قزلآالی
رنگینکمان در طول دوره نگهداری در یخچال میباشد.

کیتوزان به شکل پودر(شرکت سیگما) تهیه شد و اسانس
مرزنجوش از شرکت گیاه-اسانس گرگان خریداری شد.
پس از تهیه محلول  %1حجمی -حجمی اسیداستیک0/2،
گرم از کیتوزان با جرم مولکولی پائین به 100سیسی محلول
اسیداستیک یک درصد اضافهشده،سپس بهتدریج  2گرم
کیتوزان با جرم مولکولی باال به محلول اسیداستیک در دمای
 40درجه سانتیگراد افزوده شد و عمل همزدن بهآرامی
انجام شد تا کیتوزان بهطور کامل حل شود .پس از  3ساعت
کیتوزان در اسیداستیک حلشده و محلولی به رنگ قهوهای
کمرنگ تشکیل گردید .در این مرحله گلیسرول به میزان
 1/5سیسی بهعنوان نرمکننده افزوده شد ،بعد از  30دقیقه
محلول موردنظر به دلیل وجود ناخالصی با کاغذ واتمن 3
تحت خالء صاف گردید .قبل از افزودن اسانس ،توئین 80
بهعنوان امولسیفایر به میزان  0/02درصد به محلول کیتوزان
اضافه شده و جهت پخش یکنواخت امولسیفایر درون
محلول همزدن تا  30دقیقه ادامه یافت.درنهایت محلول به-
عنوان فیلم پوششدهنده مورداستفاده قرار گرفت
(.)33محلول کیتوزان  -مرزنجوش با افزودن مقدار 0/5
درصد از اسانس مرزنجوش به محلول پایه کیتوزان تهیه شد.
 -2-2آمادهسازی نمونه

ماهی قزلآال با وزن حدود  550-400گرم بعد از خرید از
مزرعه پرورش قزلآالدر شیراز با جعبههای محتوی یخ به
آزمایشگاه منتقل شد .پس از سر و دمزنی و جداسازی
پوستواستخوان در دمای اتاق از هر ماهی  2فیله تهیه شد.
بخشی از فیلهها بدون محافظ (شاهد) و بخشی ،با محلول
کیتوزان  2درصد و محلول کیتوزان  2درصد و اسانس 0/5
درصد تیمار شده و به روش غوطهوری در محلول قرار داده
شد ،از محلول خارجشده و به مدت چند دقیقه در مجاورت
هوا قرار گرفت تا فیلم نگهدارنده روی فیله تشکیل شود پس
از شکلگیری پوششاز هر تیمار سه تکرار تهیه شد (.)2
سپس نمونهها دریخچال نگهداری شده و آزمایشهای زیر
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در فواصل زمانی صفر 14 ،7 ،و  21روز روی ماهیهای

لولهها در بنماری با دمای  ،95˚Cبه مدت  2ساعت قرار

تیمار و شاهد انجام گرفت.

گرفتند .سپس در دمای محیط سرد شدند و بعد با استفاده از
دستگاه اسپکتروفتومتر ،میزان جذب( )Asآنها در 530

 -3-2آزمایشهای شیمیایی

نانومتر در مقابل شاهد آب مقطر ( )Abخوانده شد .با

 -1-3-2اندازهگیری پراکسید ()PV

3

15گرم از گوشت بدون استخوان ماهی خوب میکس شده،
در دکانتور قرار داده شد ،سپس  60سیسی کلروفرم
(شارلو) و بعد  60سیسی متانول ( مرک) به آن افزوده شد.

استفاده از رابطه زیر ،میزان (TBAبر حسب میلیگرم مالون
دیآلدئید در هر کیلوگرم از بافت ماهی) مورد محاسبه قرار
گرفت (.)31

پس از  24-12ساعت 36 ،سیسی آب مقطر به نمونه افزوده
شده و به مدت  2-1ساعت استراحت داده شد تا  3فاز
تشکیل شود .با دقت 20 ،سیسی از فاز پایین ،درون ارلن
انتقال یافته 25 ،سیسی اسیداستیک ()Applichem
کلروفرمی (نسبت کلروفرم به اسیداستیک  )3:2به آن افزوده
شد .سپس  0/5سیسی محلول یدور پتاسیم (مرک) اشباع ،
 30سیسی آبمقطر به محتویات ارلن اضافه شده ،به مدت
 1دقیقه استراحت داده شد و بعد مقدار  0/5سیسی معرف
نشاسته  %1به آن افزوده شد و درب ارلن را گذاشته ،محلول
به شدت تکان داده شد .ید آزاد شده ،باعث تغییر رنگ
محلول شد که با محلول تیوسولفات  0/01نرمال (مرک)،
تیتر شد ( .)16سپس با استفاده از رابطه زیر ،میزان پراکسید
محاسبه گردید.

5

 -3-3-2اندازهگیری بازهای ازته فرار (:)TVB-N

ابتدا  10گرم از گوشت میکسشده ماهی و  2گرم اکسید
منیزیم در یک بالون کلدال توزین شد .سپس  300سیسی
آب مقطر 2 ،تا  3قطره اکتانول(بهعنوان ضد کف) و تعدادی
ساچمه شیشهای نیز به محتویات بالن افزوده شد .سپس
سیستم کلدال نصبشده و در زیر لوله خروجی سیستم،
ارلنی حاوی  25سیسی اسیدبوریک  2درصد دارای 3-2
قطره معرف متیلرد قرار گرفت بهطوریکه سر لوله
خروجی کامالً درون محلول ارلن بود تا پس از برقراری
جریان آب سرد و روشنکردن هیتر و جوشیدن محتویات
بالن کلدال ،گازهای متصاعدشده که معرف بازهای ازته
فرار هستند در محلول درون ارلن جمعآوری شوند که
بهصورت تغییر رنگ محلول از ارغوانی به سبز روشن نمودار
شد .درنهایت این محلول با اسیدسولفوریک  0/1نرمال تیتر

 -2-3-2اندازهگیری تیوباربیتوریک اسید()TBA

شد تا رنگ محلول مجدداً ارغوانی شود .با قرار دادن میزان

4

 200میلیگرم از نمونه گوشت میکس شده ،به بالن  25سی-
سی انتقال یافته ،با  -1بوتانول به حجم رسانده شد 5.سیسی
از این محلول به لوله فالکون خشک دربدار انتقال یافت و
 5سیسی معرف(TBAکه از انحالل  200میلیگرم پودر
TBAدر  100سیسی حالل -1بوتانول و صافکردن

اسید مصرفی جهت تیتراسیون در رابطه زیر ،بازهای ازته
فرار برحسب میلیگرم نیتروژن در  100گرم نمونه ماهی
محاسبه شد (.)20
 ×14حجم اسیدسولفوریک مصرفی = TVB-N

بوسیله کاغذ صافی به دست آمد) به آن افزوده شد .بعد

3

Peroxide value

4Thiobarbituric acid
5

Total volatile basic nitrogen

تأثیر پوشش نگهدارنده خوراکی کیتوزان حاوی اسانس مرزنجوش ) (Origanum vulgare L.بر ماندگاری 27 ...
 -4-3-2شمارش باکتریهای سرماگرا)TPC(6

پراکسید از  0/86 ±0/02در زمان صفر نگهداری تا±0/02

برای شمارش باکتریهای سرماگرا ( )TPCاز نمونههای

 5/56میلیاکیواالن اکسیژن بر کیلوگرم چربی در روز 14

تهیهشده ،از محیط تریپتیک سوی آگار ( )TSAاستفاده شد.

نگهداری ،درتیمار شاهد افزایش یافت و در تیمارهای

 0/1میلیلیتر از نمونههای تهیهشده ،برروی محیط کشت

پوششی کیتوزان و کیتوزان– اسانس از  0/86 ±0/00و

بهطور سطحی پخش شده و پلیتهای مربوط به باکتریهای

0/88 ±0/01در زمان صفر نگهداری به  4/23±0/12و

سرماگرا بعد از  10روز انکوباسیون در دمای  4درجه سانتی-

 3/78 ±0/03در روز  14نگهداری ،افزایش یافت .میزان

گراد شمارش شدند (.)28

پراکسید تیمارهای مختلف در روز صفر نگهداری فاقد

 -5-3-2شمارش سودوموناسها

اختالف معنیدار بودند ( ،)P>0/05اما باگذشت  21روز

7

برای شمارش سودوموناسها از محیط کشت ستریمید آگار
استفادهشده و از رقتهای تهیهشده مقداری مشخصی از آن
بهصورت سطحی در محیط کشت ستریمید آگار کشت داده
شد و در دمای  30درجه سانتیگراد به مدت  2ساعت انکوبه
شد .باکتریهای رشدیافته بر روی محیط نشاندهندهی
جنس سودوموناس بودند (.)28

نگهداری ،عدد پراکسید تفاوت معنیداری در بین تیمارها از
خود نشان داد ،بهطوریکه میزان پراکسید در تمامی
زمانهای نگهداری در تیمار پوششی کیتوزان– اسانس
مرزنجوش کمترین میزان را نشان داد و بعدازآن تیمار
پوششی کیتوزان قرار داشت(.)P<0/05آنالیز واریانس دو
طرفه نشان داد که اثر تیمار ،زمان و اثر متقابل تیمار و زمان
نگهداری بر شاخص پراکسید معنیدار بود (.)P<0/05

 -4-2تجزیه وتحلیل آماری
این آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی با  3تیمار و هر
تیمار سه تکرار انجام شد .به منظورتجزیه وتحلیل
مقادیرکمی به دست آمده ازآزمایشها پس ازکنترل نرمال
بوده دادههابااستفاده ازآزمون ) (Shapiro-Wilkبهصورت
آزمایش فاکتوریل با بررسی اثر اسانس مرزنجوش-کیتوزان
در سه سطح (صفر-صفر ،صفر 2-درصد و  2-0/5درصد) و
در  4زمان (صفر 14 ،7 ،و  21روز) به روش آنالیزواریانس
دوطرفه( )Two–Way ANOVAانجام شد .برای مقایسه
میانگینها از آزمون آماری دانکن در سطح احتمال 95
درصد استفاده شد .از نرمافزار SPSS22برای آنالیز آماری
و از نرمافزار  Excelبرای رسم نمودارها استفاده گردید.

 -2-3میزان تیوباربیتوریکاسید

میزان TBAدر تمامی تیمارها با افزایش زمان نگهداری به-
طور معنیداری افزایش یافت ( ،P<0/05جدول  ،)2به-
طوریکه میزان آن در نمونههای شاهد از0/63 ±0/01
میلیگرم مالون دیآلدئید در هر کیلوگرم از بافت ماهیدر
روز صفر نگهداری تا  ،4/51 ±0/04در روز 14نگهداری
افزایش یافت ،در تیمارهای پوششی کیتوزان و تیمار پوششی
کیتوزان– اسانس مرزنجوش این میزان به ترتیب از±0/01
 0/63و  0/63 ±0/08میلیگرم مالون دیآلدئید در هر
کیلوگرم از بافت ماهیدر روز صفر نگهداریتا 3/13±0/22و
2/24 0±/09در روز  14نگهداری افزایش یافت.
میزانTBAدر پایان زمان نگهداری ،بین تیمارها تفاوت
معنیدار داشت(.)P<0/05به طوریکه در تیمار پوششی

 -3نتایج

کیتوزان– اسانس مرزنجوش کمترین میزان را نشان داد و

 -1-3پراکسید

میزان پراکسید با افزایش زمان نگهداری در همه تیمارها
افزایش یافت ( ،P<0/05جدول  ،)1بهطوریکه میزان
6

Totalpsychotropic count
Total pseudomonas count

7

بعدازآن تیمار پوششی کیتوزان قرار داشت(.)P<0/05در
روزهای صفر 7 ،و  21بین تیمارهای کیتوزان و کیتوزان-
اسانس تفاوت معنیداری وجود نداشت (.)p> 0/05آنالیز
واریانس دو طرفه نشان داد که اثر تیمار ،زمان و اثر متقابل
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تیمار و زمان نگهداری بر شاخص TBAمعنیدار بود

میزان اولیه این باکتریها در روز صفر نگهداری ،برای

(.)P<0/05

تیمارهای شاهد (فاقد پوشش) ،کیتوزان و کیتوزان-اسانس
بهترتیب 3/48±0/07 ،3/63±0/09و3/41±0/02لگاریتم

 -3-3میزان بازهای ازته فرار

تعداد کلونی گرم نمونه بود و در روز  14نگهداری ،این

میزان  TVB-Nباگذشت زمان نگهداری بهطور معنیداری

میزان در فیله شاهد به7/0±40/06لگاریتم تعداد کلونی در

در همه تیمارها افزایش یافت ( ،P<0/05جدول  ،)3به-
طوریکه میزانآن از 10/34 ±0/23در زمان صفر نگهداری

گرم

نمونه

بود

و

در

فیله

پوششی

کیتوزان

به6/22±0/10لگاریتم تعداد کلونی در گرم نمونه بود ،اما در

تا38/21±0/59میلیگرم نیتروژن در  100گرم نمونه ماهیدر

نمونه پوششی کیتوزان و اسانس مرزنجوش این میزان

روز  14نگهداری ،درتیمار شاهد افزایش یافت و این میزان

به5/74±0/08لگاریتم تعداد کلونی در گرم نمونهافزایشپیدا

در تیمارهای پوششی کیتوزان و کیتوزان–اسانس از±0/04
 10/17و 10/12 ±0/05میلیگرم نیتروژن در  100گرم نمونه

کرد .بهطوریکه نمونههای پوششی با کیتوزان – مرزنجوش
بار باکتریایی کمتری داشتند(.)P<0/05آنالیز واریانس دو

ماهیدر زمان صفر نگهداری به26/43 ±0/09و ±0/62

طرفه نشان داد که اثر تیمار ،زمان و اثرمتقابل تیمار و زمان

 23/75در روز  14نگهداری ،افزایش یافت.میزان TVB-N

نگهداری بر شاخص باکتریهای سرماگرا معنیدار بود

در تیمارهای مختلف روز صفر نگهداری فاقد اختالف

(.)P<0/05

معنیدار بودند ( ،)P>0/05اما در سایر روزهای نگهداری
تفاوت معنیداری در بین تیمارها از خود نشان داد

 -2-4-3باکتریهای سودوموناس

( .)P<0/05بهطوریکه میزان بازهای ازته فرار در تمامی

در شمارش میزان اولیه این باکتریها در روز صفر نگهداری

زمانهای نگهداری در تیمار پوششی کیتوزان – اسانس

در فیله شاهد و فیلههای تیمار شده تفاوت معنیداری بین

مرزنجوش کمترین میزان را نشان داد و بعدازآن تیمار

تیمارها مشاهده نشد (جدول  .)P>0/05 ،5باگذشت زمان

پوششی کیتوزان قرار داشت.آنالیز واریانس دو طرفه نشان

تفاوت معنیداری در بین تیمارهای مختلف مشاهده شده

داد که اثر تیمار ،زمان و اثر متقابل تیمار و زمان نگهداری بر

بهطوریکه مقدار سودوموناسها در روز صفر در فیله قزل-

شاخص  TVB-Nمعنیدار بود (.)P<0/05

آالی رنگینکمان از حدود 2/27±0/16لگاریتم تعداد
کلونی در گرم نمونه در فیله شاهد تا حدود5/88 ±0/21

 -4-3شاخصهای میکروبی

لگاریتم تعداد کلونی در گرم نمونه در روز  14افزایش

 -1-4-3باکتریهای سرماگرا

یافت ،درحالیکه این میزان در تیمار پوششی کیتوزان در

میزان باکتریهای سرماگرا در طول دوره نگهداری افزایش
یافت ،همچنین میزان باکتریهای سرماگرا در بین تیمارها
دارای تفاوت معنیدار بود(جدول  .)P<0/05 ،4بهطوریکه

روز  ،14حدود 4/91±0/24مشاهده شد و کمترین میزان
سودوموناسها مربوط به تیمار پوششی کیتوزان و اسانس به
میزان 4/31 ±0/06لگاریتم تعداد کلونی در گرم نمونهبود
(.)P<0/05آنالیز واریانس دو طرفه نشان داد که اثر تیمار،
زمان و اثر متقابل تیمار و زمان نگهداری بر شاخص باکتری-
های سودوموناس معنیدار بود (.)P<0/05

تأثیر پوشش نگهدارنده خوراکی کیتوزان حاوی اسانس مرزنجوش ) (Origanum vulgare L.بر ماندگاری 29 ...
جدول  :1مقادیر پراکسید (میلیاکیواالن اکسیژن در کیلوگرم چربی) در تیمارهای مختلف فیله قزلآالی رنگینکمان (شاهد ،فیله
با پوشش کیتوزان و فیله با پوشش کیتوزان-اسانس مرزنجوش) در زمان نگهداری در یخچال.
تیمار

زمان
روز صفر

روز 7

روز 14

روز 21

فاقد پوشش (شاهد)

0/0±86/02Aa

3/0±50/38Bb

5/0±57/09Cd

5/0±56/02Cc

کیتوزان

0/0±86/00Aa

3/0±17/06ABb

4/0±23/12Bc

4/0±10/10Bc

کیتوزان  -اسانس

0/0±88/01Ba

2/0±78/36Ab

3/0±78/03Ad

3/0±50/37Ac

P value
تیمار

000

زمان

000

زمان تیمار

000

دادهها به صورت میانگین  ±انحراف معیار میباشند .حروف متفاوت کوچک و بزرگ بهترتیب نشاندهندهی وجود اختالف معنیدار در هر سطر و
ستون است (.)P<0/05

جدول  :2مقادیر تیوباربیتوریکاسید (میلیگرم مالون دیآلدئید در هر کیلوگرم از بافت ماهی) در تیمارهای مختلف فیله قزلآالی
رنگینکمان (شاهد ،فیله با پوشش کیتوزان و فیله با پوشش کیتوزان-اسانس مرزنجوش) در زمان نگهداری در یخچال.
تیمار
فاقد پوشش (شاهد)
کیتوزان

زمان
روز صفر

روز 7

روز 14

روز 21

0/0±63/01Aa

2/0±50/06Ab

4/0±51/04Cc

5/0±55/28Bd

0/0±63/01

2/0±24/03

3/0±13/22

4/0±37/04

Aa

کیتوزان  -اسانس

0/0±63/08Aa

P value
تیمار

000

زمان

000

زمان تیمار

Ab

2/0±00/23Ab

Bc

2/0±24/09Ac

Ad

4/0±28/07Ad

000

دادهها به صورت میانگین  ±انحراف معیار میباشند .حروف متفاوت کوچک و بزرگ بهترتیب نشاندهندهی وجود اختالف معنیدار در هر سطر و
ستون است ()P<0/05
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جدول  :3مقادیر بازهای ازته فرار (میلیگرم نیتروژندر  100گرم نمونه ماهی) در تیمارهای مختلف فیله قزلآالی رنگینکمان
(شاهد ،فیله با پوشش کیتوزان و فیله با پوشش کیتوزان-اسانس مرزنجوش) در زمان نگهداری در یخچال.
زمان

تیمار

روز صفر

روز 7

روز 14

روز 21

فاقد پوشش (شاهد)

10/0±34/23Aa

20/0±76/59Cb

38/0±21/59Cc

64/1±22/53Cd

کیتوزان

10/0±17/04Aa

16/0±86/18Bb

26/0±43/09Bc

38/2±92/49Bd

کیتوزان  -اسانس

10/0±12/05Aa

14/0±22/11Ab

23/0±75/62Ac

34/1±01/80Ad

P value
تیمار

000

زمان

000

زمان تیمار

000

دادهها به صورت میانگین  ±انحراف معیار میباشند .حروف متفاوت کوچک و بزرگ بهترتیب نشاندهندهی وجود اختالف معنیدار در هر سطر و
ستون است (.)P<0/05

جدول  :4میزان باکتریهای سرماگرا (لگاریتم تعداد کلونی در گرم نمونه)در تیمارهای مختلف فیله قزلآالی رنگینکمان (شاهد،
فیله با پوشش کیتوزان و فیله با پوشش کیتوزان-اسانس مرزنجوش) در زمان نگهداری در یخچال.
تیمار
فاقد پوشش (شاهد)
کیتوزان

زمان
روز صفر

روز 7

روز 14

روز 21

3/0±63/09Ba

5/0±62/12Cb

7/0±40/06Cc

9/0±40/16Cd

3/0±48/07

4/0±39/07

6/0±22/10

7/0±46/10

Aa

کیتوزان  -اسانس

3/0±41/02Aa

P value
تیمار

000

زمان

000

زمان تیمار

000

Bb

4/0±09/02Ab

Bc

5/0±74/08Ac

Bd

6/0±99/14Ad

دادهها به صورت میانگین  ±انحراف معیار میباشند .حروف متفاوت کوچک و بزرگ بهترتیب نشاندهندهی وجود اختالف معنیدار در هر سطر و
ستون است ()P<0/05

تأثیر پوشش نگهدارنده خوراکی کیتوزان حاوی اسانس مرزنجوش ) (Origanum vulgare L.بر ماندگاری 31 ...
جدول :5میزان باکتریهای سودوموناس (لگاریتم تعداد کلونی در گرم نمونه)در تیمارهای مختلف فیله قزلآالی رنگینکمان
(شاهد ،فیله با پوشش کیتوزان و فیله با پوشش کیتوزان-اسانس مرزنجوش) در زمان نگهداری در یخچال.
تیمار

زمان
روز صفر

روز 7

روز 14

روز 21

فاقد پوشش (شاهد)

2/0±27/16Aa

4/0±69/13Bb

5/0±88/21Cd

8/0±10/24Bd

کیتوزان

2/0±21/04Aa

3/0±37/05ABb

4/0±91/24Bc

6/0±51/08Ad

کیتوزان -اسانس

2/0±25/04Aa

3/0±20/06Ab

4/0±31/06Ad

6/0±26/03Ad

P value
تیمار

000

زمان

000

زمان تیمار

000

دادهها به صورت میانگین  ±انحراف معیار میباشند .حروف متفاوت کوچک و بزرگ بهترتیب نشاندهندهی وجود اختالف معنیدار در هر سطر و ستون
است (.)P<0/05

 -4بحث

میتوانند دالیل چنین کاهشی باشند( .)3در بین تیمارهای

 -1-4پراکسید

مورد مطالعه ،تیمار شاهد بیشترین میزان پراکسید را از خود

پیشرفت تندشدن در ماهی ناشی از اکسیداسیون چربیهای

نشان داد و کمترین میزان پراکسید در روز  21مربوط به

موجود در بافتها است .اندازهگیری پراکسید جهت تعیین

تیمارپوششی کیتوزان – اسانس ،در زمان نگهداری در

محصوالت اولیه اکسیداسیون چربی(هیدروپراکسیدها) به

یخچال بود .زرگر و همکاران ( ،)1390در مطالعهای به

کارمیرود و تولید آن تغییری در ویژگیهای حسی ماهی

بررسی تأثیر پوشش نگهدارنده خوراکی کازئینات سدیم

ایجاد نمیکند ،اما ممکن است منجر به ایجاد مخاطراتی

غنیشده با اسانس آویشن شیرازی (با غلظت صفر،0/25 ،

برای مصرفکننده گردد( .)34در این مطالعه مقدار پراکسید

 0/5و  1درصد) بر کیفیت و ماندگاری ماهی قزلآالی

در روز صفر در همه تیمارها ناچیز بود و باگذشت زمان در

رنگینکمان نگهداریشده در یخچال پرداختند ( .)4طبق

همه تیمارها افزایش یافت .میزان پراکسید در بین تیمار

نتایج بهدستآمده در پایان مدت ذخیرهسازی نمونههای

شاهد و تیمار پوششی کیتوزان  2درصد و تیمار پوششی

دارای اسانس با تفاوت معنیدار دارای سطح پایینتری از

کیتوزان  2درصد و اسانس  0/5درصد بهجز روز صفر در

پراکسید نسبت به دو تیمار شاهد و کازئینات سدیم

سایر روزها تفاوت معنیداری داشتند (.)P<0/05افزایش

بودند(Ozogul.)P<0/05و ،)2013(Uçarدر بررسی اثرات

مقادیر پراکسید حاکی از توسعه تندی و فساد در طول زمان

آنتیاکسیدانی و آنتیباکتریایی عصارههای مرزنجوش ،چای

نگهداری ماهیان در یخچال بوده و کاهش آن در انتهای

سبز ،مریمگلی و برگبو با دوز  0/3و  0/6درصد بر کیفیت

دوره نگهداری احتماالً به دلیل پیروی از مکانیسم

برگر ماهی منجمد ماکرل ()Scomber japonicus

مونومولکوالر و بیمولکوالر و تبدیل پراکسید به ترکیبات

دریافتند که تمام عصارهها بهجز عصاره مریمگلی مانع از

ثانویه اکسیداسیونی (کربونیلها و ترکیبات فرار) میباشد.

اکسیداسیون برگر ماهی شده و پس از  6ماه از ذخیرهسازی،

واکنشهای ثانویه اکسیداسیون ازجمله واکنش با

تفاوت معنیداریدر میزان پراکسید در هر دو غلظت از

پروتئینهای قابلحل در نمک و تولید ترکیبات کربونیلی

عصارهها بهجز عصارهی برگبو و مریمگلی مشاهده شد

نظیر استالدئید ،پروپیونالدئید ،استون و اسیدهای چرب فرار

(.)36مطالعات محققان مختلف نشان داده است که اسانس

نظیر اسیدکاپروئیک ،اسیدپروپیونیک و گازهای فرار نیز

گیاه مرزنجوش ،دارای فعالیتهای آنتیمیکروبی و آنتی
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اکسیدانی میباشد( .)15 ،14 ،13بیشترین عملکرد آنتی-

بازده محصول بیشتری نسبت به فیلههای فاقد پوشش نشان

باکتریایی و آنتیاکسیدانی آن را به تیمول و کارواکرول

دادند.

نسبت دادهاند ( .)44 ،12بررسی پوشش خوراکی کیتوزان 1
و  2درصددر تغییرات کیفیت روغن ساردین در شرایط سرد
نشان داد که پوششهای خوراکی کیتوزان در مهار رشد
باکتریها مؤثر بوده و تشکیل  TVB-Nو فرایندهای
اکسیداسیون را بهطور معنیداری کاهش دادند (.)30اجاق و
همکاران( ،)1389در مطالعهای تأثیر استفاده از پوشش
نگهدارنده کیتوزان( 2درصد) غنیشده با اسانس
دارچین(صفر 1/5 ،0/8 ،0/4 ،و  2درصد) را بر کیفیت و
ماندگاری فیله سردشده ماهی قزلآالی رنگینکمان در
یخچال مورد بررسی قراردادند( ،)2آنالیزهای میکروبی،
مکانیکی و فیزیکی در فواصل زمانی  4روز تا روز  16نشان
داد که تیمارهایپوششی مخصوصا تیمارهای با پوشش
اسانس تفاوت معنیداری با تیمار شاهد داشت ،بنابراین
مشخص شد افزایش اسانس به کیتوزان بهعنوان پوشش
خوراکی موجب بهبود عملکرد این پوشش بر ماندگاری
قزلآالیرنگینکمان شدJeon.و همکاران ( ،)2002اثر
کیتوزان با  3ویسکوزیته متفاوت  57 ،14و  360سانتیپوآز
با وزن مولکولی متناظر  960 ،660و  1800کیلودالتون را در
افزایش ماندگاری فیلههای ماهی کاد اطلسی

Gadus

morhuaو هرینگ  Clupea harengusتا پایان  12روز
نگهداری در دمای یخچال مطالعه کردند ( .)24پوشش
کیتوزانی به شکل معنیداری اکسیداسیون چربی ،فساد
شیمیایی و رشد میکروارگانیزمها را در هر دو ماهی در
مقایسه با نمونههای فاقد پوشش ،کاهش داد.Sathivelو
همکاران (،)2007در بررسی اثرات کیتوزان بهعنوان پوشش
خوراکی بر کیفیت فیلههای سالمون صورتی پوستزدایی-
شده ( )Oncorhynchus gorbuchaدر طی  3و  8ماه
نگهداری در انجماد ،گزارش کردند که پوششهای
کیتوزانی از کاهش رطوبت فیلهها به میزان حدود  50درصد
در مقایسه با فیلههای فاقد پوشش (شاهد) جلوگیری کرده و
در تأخیر اکسیداسیون چربی موثر بودند ( .)42همچنین
فیلههای پوششدادهشده با کیتوزان پس از انجمادزدایی

 -2-4تیوباربیتوریک اسید

تیوباربیتوریکاسید به طورگسترده به عنوان شاخص میزان
کسیداسیون ثانویه چربی مورد استفاده قرارمیگیرد وناشی از
وجود مواد واکنشدهنده با TBAحاصل ازمرحله
دوماتواکسیداسیون است

که طی آن  ،پراکسیده اب

هموادی مثل آلدئیدها و کتونها اکسیدمیشوند ( .)18طبق
گزارش )2001(Aubourgازآنجاکه مالونآلدئیدها می-
توانند با سایر ترکیبات بدن ماهی واکنش دهند ،مقدار
TBAممکن است نشاندهنده درجه واقعی اکسیدشدن
چربیها نباشد .چنین ترکیباتی میتوانند شامل آمینها،
نوکلئوتیدها و اسیدنوکلئیک ،پروتئینها ،فسفولیپیدها و
دیگر آلدئیدهای تولیدی در پایان اکسیداسیون چربی باشند.
چنین رویکردی در بسیاری از ماهیان دیدهشده است
(.)41در این تحقیق میزان اولیه  0/63،TBAمیلیگرم مالون
دیآلدئید در هر کیلوگرم از بافت ماهیبود ،در تمامی
تیمارها با افزایش زمان نگهداری بهطور معنیداریافزایش
یافت بهطوریکه میزان آن در روز  14نگهداری در یخچال
در نمونههای شاهد ،کیتوزان و کیتوزان-اسانسبه-
ترتیب 3/13 ±0/22 ،4/51 ±0/04و  2/24 ±0/09میلیگرم
مالون دیآلدئید در هر کیلوگرم از بافت ماهیبهدست آمد.
روند افزایش این شاخص در طول مدت نگهداری ممکن
است به دلیل افزایش آهن آزاد و دیگر پراکسیدانها در
ماهیچه باشد ،روند افزایشی هیدروپراکسیدها نیز میتواند
دلیلی بر این امر باشد( .)19در تمامی زمانهای نگهداری
تیمار پوششی کیتوزان – اسانس مرزنجوش کمترین میزان
TBAرا نشان داد و بعدازآن تیمار پوششی کیتوزان قرار
داشت که باعث کاهش میزانTBAنسبت به تیمار
شاهد(فیله بدون محافظ) در طی  21روز نگهداری در دمای
 4˚Cشد .اما با اینوجود کاهش میزان تیوباربیتوریک اسید
در بعضی از روزهای نگهداری ممکن است به دلیل کاهش
هیدروپرکسیدها وواکنش بین مالونآلدهید با انواع ترکیبات
یا اجزاء موجود در عضالت ازجمله پروتئینها ،اسیدهای

تأثیر پوشش نگهدارنده خوراکی کیتوزان حاوی اسانس مرزنجوش ) (Origanum vulgare L.بر ماندگاری 33 ...
آمینه و گلیکوژن باشدکه علیرغم افزایش فساد ماهی باعث

 -3-4بازهای ازته فرار

کاهش

 TVB-Nاز ترکیبات مختلف ازجمله آمونیاک ،متیلآمین،

تیوباربیتوریکاسیدمیشود(.)19مقدار TBAدر دو تیمار

دیمتیلآمین و همچنین تریمتیلآمین تشکیل شدهاست که

دارای پوشش در طول دوره نگهداری پائینتر از حدی است

محصوالت بهدستآمده از فعالیت باکتریهای عامل فساد و

که در آن طعم فساد مشخص گردد(کمتر از 5میلیگرم

آنزیمهای درونی است ( )39واغلب بهعنوان یک شاخص

مالون دیآلدئید در هر کیلوگرم از بافت ماهی).به نظر می-

برای فساد ماهی استفاده میشودÖzyurt .و همکاران

رسد استفاده از اسانسهای طبیعی مانند مرزنجوش به دلیل

()2009ماهی و محصوالت ماهی را بر اساس شاخص

محتوای گروههایی از ترکیبات پلیفنلیکه بهعنوان آنتی-

TVB-Nبه چهار گروه شامل -1تا 25میلیگرم نیتروژن در

اکسیدان عمل میکند ،از تشکیل رادیکالهای آزاد

 100گرم نمونه ماهی :کیفیت عالی -2،تا 30میلیگرم

جلوگیری میکند و با نقش محافظتی از اکسیداسیون چربی

نیتروژن در  100گرم نمونه ماهی :کیفیت خوب -3،تا

ها باعث حفظ ویژگیهای گوشت ماهی میشود(.)14زرگر

35میلیگرم نیتروژن در  100گرم نمونه ماهی :محدودیت

( )1393با بررسی تأثیر پوشش نگهدارنده خوراکی

مصرف -4 ،باالی35میلیگرم نیتروژن در  100گرم نمونه

کازئینات سدیم غنیشده با اسانس آویشن شیرازی (صفر،

ماهی :فاسد طبقهبندی کردند ( .)37نویسندگان مختلف

کاهش

مقادیرمالونآلدهید

و

متعاقباً

 0/5 ،0/25و  1درصد) بر کیفیت و ماندگاری ماهی

گزارش کردهاند که حد قابلقبول برای ماهی تازه30،میلی-

قزلآالی رنگینکمان نگهداریشده در یخچال نیزمشاهده

گرم نیتروژن در  100گرم نمونه ماهیاست( .)22در تحقیق

کردند که در پایان مدت ذخیرهسازی ،تیمار شاهد باالترین

حاضر میزان بازهای ازته فرار باگذشت زمان نگهداری در

مقادیر TBAرا نسبت به سایر تیمارها داشت و تیمار

همه تیمارها افزایش یافت ،بهطوریکه میزان بازهای ازته

کازئینات سدیم محتوی  %1اسانس کمترین مقدار را نسبت
به سایر تیمارها داشت (Bensid.)5 ،4و همکاران ()2014
در مطالعهای به بررسی اثر عصارههای آویشن ،مرزنجوش و
میخک بر پارامترهای کیفی ماهی کولی ( Engraulis

 )encrasicholusدر طول ذخیرهسازی در یخ پرداختند

فرار از10/34 ±0/23میلیگرم نیتروژن در  100گرم نمونه
ماهیدر زمان صفر نگهداری تا  38/21±0/59در روز 14
نگهداری ،درتیمار شاهد افزایش یافت و این میزان در
تیمارهای پوششی کیتوزان و کیتوزان – اسانس از±0/04
 10/17و 10/12 ±0/05میلیگرم نیتروژن در  100گرم نمونه

( .)8طبق این نتایج مقدار TBAدر گروه شاهد ،در هرروز

ماهیدر زمان صفر نگهداری به 26/43 ±0/09و ±0/62

از مدت ذخیرهسازی باالتر از ( )P>0/05ماهی کولی

 23/75در روز 14نگهداری ،افزایش یافت .در تمامی

ذخیرهشده در یخ با عصاره مرزنجوش بود ،بنابراین مشخص
شد ،سطوح باالی محتوای کل ترکیبات فنلی عصارهی پونه
کوهی و میخک ،میتواند در تأخیر پراکسیداسیون لیپیدی و

زمانهای نگهداری تیمار پوششی کیتوزان–اسانس
مرزنجوش کمترین میزان را نشان داد و تا روز  14نگهداری
در تیمار پوششی کیتوزان و تیمار پوششی کیتوزان– اسانس

از این رو بهدستآوردن مقدار کمتر TBAنقش داشته باشد

از سطح قابلقبول بازهای ازته فرار در گوشت

(.)32فیلمها و پوششهای خوراکی قابلیت کندکردن نفوذ

ماهی(30میلیگرم نیتروژن در  100گرم نمونه ماهی) فراتر

رطوبت ،اکسیژن ،مواد فرّار و محلول را دارند که از این

نرفت .مقادیر پائینتر  TVB-Nدر تیمار پوششی حاوی

مسیر میتوانند در کاهش اکسیداسیون موثر باشند ،همچنین

اسانس را میتوان به خواص آنتیباکتریایی حاصل از

میتوان این خصوصیات را با افزودن موادی مانند آنتی-

ترکیبات فنلی کارواکرول و تیمول نسبت داد(.)44مقدار

اکسیدانها ،مواد ضدمیکروبی ،موادرنگی ،طعمدهندهها،

TVB-Nدر فیله قزلآالی رنگینکمان دارای پوشش

ادویهها و  ...در ساختار فیلم ،افزایش داد (.)33

کازئینات سدیم و کازئینات سدیم حاوی اسانس آویشن در
زمان نگهداری در یخچال ،کمتر از تیمار فاقد پوشش
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گزارش شد ،به طوری که در روز  16نگهداری در تیمار

 -4-4شاخصهای میکروبی (باکتریهای سرماگرا و

شاهد و کازئینات سدیم بیش از حد مجاز ،اما در تیمارهای

سودوموناسها):

حاوی اسانس آویشن این میزان کمتر از حد مجاز به دست
آمد و با توجه به اینکه در تیمار شاهد و تیمار پوششی
کازئینات هر دو خارج از محدوهی مجاز بودند ،دلیل این
امر را به خواص آنتیباکتریایی آویشن نسبت دادند(،4
Bensid.)5و همکاران ( )2014در بررسی اثر عصارههای
آویشن ،مرزنجوش و میخک بر پارامترهای کیفی ماهی
کولی ( )Engraulis encrasicholusدر طول ذخیرهسازی
در یخ گزارش کردند ( )8که مقدار  TVB-Nبرای ماهی-
های کولی ذخیرهشده در یخ با عصاره آویشن ،مرزنجوش و
میخک پس از  12روز قابلقبول (کمتر از30میلیگرم
نیتروژن در  100گرم نمونه ماهی) بود و دارای اختالف
معنیدار با تیمار شاهد بود (.)P<0/05نتایج تحقیق موسوی-
نسب و همکاران ( )1392نیزنشان داد که اسانس فلفل سیاه و
کیتوزان اثر سینرژیستی فراوانی در کاهش شمارش
باکتریهای کل ،باکتریهای سرمادوست ،باکتریهای
اسیدالکتیک و اینتروباکترها دارند .همچنین این دو ترکیب
منجر به کاهش میزان بازهای ازته فرار در نمونههای پوشش-
دار شدند (Ramezani.)6و همکاران ( ،)2015گزارش
کردند که پوشش کیتوزان و نانوکیتوزان برای حفاظت از
فیله ماهی کپور نقرهای(

Hypophthalmicthys

 )molitrixدر دمای  4درجه سانتیگراد موثر بود ،البته
نانوکیتوزان فعالیت ضدمیکروبی باالتر از کیتوزان نشان داد
و توانایی بیشتری در مهار مقادیر  TVB_Nدر طول دوره
نگهداری در یخچال داشت ،غوطهورسازی فیلههای کپور
در محلول کارواکرول/تیمول ،موجب افزایش ماندگاری
فیله از  4روز به حداقل  12روز گردید ومقادیر برای
فیلههای کپور غوطهور شده در محلول ( 0/5)v/vدرصد
تیمول و کارواکرول ،بعد از 12روز نگهداری در دمای 5
درجه سانتیگراد30میلیگرم نیتروژن در  100گرم نمونه
ماهیگزارش کردند ( ،)40در حالیکه تیمار شاهد تنها بعد از
 4روز به این مقدار رسید(.)29

اسانس مرزنجوش به خاطر مشتقات فنلی مانند کارواکرول و
تیمول دارای فعالیت ضدمیکروبی گستردهای میباشد و
یکی از مؤثرترین اسانسها در رابطه با کنترل رشد
میکروارگانیسمها

بهحساب

میآید.

مطابق

با

یافتههای Kuritaو  )1983(Koikeاثر آنتیمیکروبی اسانس
مرزنجوش مربوط به فنل ،الکلها ،آلدئیدها ،کتونها ،استرها
و هیدروکربنهای موجود در ترکیبات آن است
(.)26باکتریهای سرمادوست گرم منفی گروه اصلی
میکروارگانیزمهای عامل فساد ماهی نگهداریشده در
دماهای سرد هستند (.)6باکتریهای سرماگرا و عمدتاً
گونههای سودوموناس آنزیمهای لیپاز و فسفولیپاز تولید
میکنند که سبب افزایش اسیدهای چرب آزاد میشوند .حد
مجاز این باکتریها در طول دوره ذخیرهسازی( 7لگاریتم
تعداد کلونی در گرم نمونه)است (.)21در مطالعهی حاضر
تعداد باکتریهای سرماگرا و سودوموناس با افزایش زمان
نگهداری افزایش یافت .همچنین میزان باکتریهای سرماگرا
در بین تیمارها دارای تفاوت معنیدار بودو با افزایش زمان
نگهداری به طور معنیداری افزایش یافت ( .)P>0/05در
روز  14نگهداری ،این میزان در فیله شاهد به7/40±0/06
لگاریتم تعداد کلونی در گرم نمونهکه باالتر از حد مجاز
توصیهشده برای ماهی خام بود و در فیله پوششی
کیتوزان 6/22 ±0/10لگاریتم تعداد کلونی در گرم
نمونهافزایش یافت ،اما در نمونه پوششی کیتوزان و اسانس
مرزنجوش این میزان به حدود5/74±0/08لگاریتم تعداد
کلونی در گرم نمونهافزایش پیدا کرد .میزان اولیه باکتری-
های سودوموناس در روز صفر نگهداری در فیله شاهد و
فیلههای تیمارشده  2/27 ±0/16لگاریتم تعداد کلونی در
گرم نمونهبود که تفاوت معنیداری بین تیمارها مشاهده
نشد .باگذشت زمان مقدار سودوموناسها در روز صفر در
فیله قزلآالدر فیله شاهد تا حدود 5/88 ±0/21لگاریتم تعداد
کلونی در گرم نمونهدر روز  14افزایش یافت ،درحالیکه
این میزان در تیمار پوششی کیتوزان حدود4/91± 0/24
مشاهده شد و کمترین میزان سودوموناس مربوط به تیمار

تأثیر پوشش نگهدارنده خوراکی کیتوزان حاوی اسانس مرزنجوش ) (Origanum vulgare L.بر ماندگاری 35 ...
پوششی کیتوزان و اسانس به میزان4/31 ±0/06لگاریتم

 -5نتیجهگیری

تعداد کلونی در گرم نمونهبود .نمونههای پوششی با

با توجه به تقاضای مصرفکنندگان برای دسترسی به مواد

کیتوزان–مرزنجوش بار باکتریایی کمتری داشتند و اثر

غذایی باکیفیت باال و نگرانی آنها به دالیل مشکالت ناشی

بازدارندگی بهتری نشان دادند .زرگر ( )1390در بررسی

از مصرف

نگهدارندههای مصنوعی و نیز نگرانیهای

تأثیر پوشش نگهدارنده خوراکی کازئینات سدیم غنیشده با

زیستمحیطی ناشی از تجمع پلیمرهای مصنوعی ،تکنولوژی

اسانس آویشن شیرازی بر کیفیت و ماندگاری ماهی

استفاده از پوششهای زیستتخریبپذیر با خواص

قزلآالی رنگینکمان نگهداریشده در یخچال گزارش

آنتیاکسیدانی و ضدباکتریایی باال میتواند جایگزین مناسبی

کردند که در پایان مدت ذخیرهسازی ( 20روز) ،شمارش

باشد .با توجه به تحقیق حاضر میتوان گفت اضافهکردن

باکتریهای کل دو تیمار کازئینات محتوی  0/5و  1درصد

 0/5درصد اسانس مرزنجوش به پوشش کیتوزان به دلیل

اسانس آویشن ،با اختالف معنیداری کمتر از سایر تیمارها

داشتن خواص آنتیباکتریایی و آنتیاکسیدانی موجب بهبود

قرار داشتند (.)4در بررسی اثرات آنتیاکسیدانی و آنتی-

پارامترهای بیوشیمیایی و میکروبی در طول دوره  21روزه

باکتریایی عصارههای مرزنجوش ،چای سبز ،مریمگلی و

نگهداری ماهی قزلآالی رنگینکمان نگهداریشده در

برگبو با دوز  0/3و  0/6درصد بر کیفیت برگر ماهی

دمای یخچال میگردد ،بهطوریکه روند فساد بیوشیمیایی و

منجمد ماکرل ( )Scomber japonicusمشخص شد

میکروبی در فیلههای پوشش داده شده با کیتوزان غنیشده با

کهشمارش باکتریهای کل در برگر ماهی برای همه

 0/5درصد اسانس مرزنجوش نسبت به نمونه شاهد کاهش

تیمارهای حاوی اسانس در طول دوره ذخیرهسازی از حد

یافت و پس از آن تیمار پوششی  2درصد کیتوزان بدون

مجازتجاوز نمیکند .در میان تیمارهای حاوی اسانس نیز

اسانس در شرایط بهتری نسبت به شاهد قرار داشت.

تفاوت معنیداریمشاهده شد ()P>0/05و بهطورکلی در میان
عصارهها ،عصاره مرزنجوش ( 0/6درصد) در کنترل رشد

 -6منابع

میکروارگانیسمها موثرتر بود .در این تحقیقاستفاده از عصاره

 .1آمارنامه دریایی ایران . 1394 ،معاونت علمی

در دوز  0/6درصد نسبت به دوز  0/3درصد ،منجر به رشد

و فناوری ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش

پایینتر باکتری در برگر ماهی شد .تعداد باکتریهایسرماگرا

بنیان دریایی 106 .ص.

( )TPCنیز در تیمارهای برگر ماهی حاوی عصاره

 .2اجاق ،س.م .1389.تأثیر است فاده از پوشش

مرزنجوش ( 0/6درصد) و پس از آن عصاره چای سبز 0/6

نگهدارنده کیتوزان غنیشده با اسانس

درصد کاهش بیشتری را نشان داده است(P>0/05؛ .)36

دارچین بر کیفیت و ماندگاری فیله سرد شده

مطالعهی اجاق و همکاران ( ،)1389با استفاده از پوشش

ماهی قزل آالی رنگینکمان ( Oncorhynchus

نگهدارنده کیتوزان غنیشده با اسانس دارچین در غلظت-

 .)mykissرساله دکتری ،دانشکده منابع

های کیتوزان (2درصد) و اسانس ( 0/8 ،0/4 ،0و1/5و 2

طبیعی و علوم دریایی .دانشگاه تربیت

درصد) بر کیفیت و ماندگاری فیله سردشده ماهی قزلآالی

مدرس 107 .صفحه

رنگینکمان نشان داد که تیمارهایپوششی مخصوصا

 .3اعتمادی ،ح .1387 .پتانسیل آنتیباکتریایی و

تیمارهای با پوشش اسانس تفاوت معنیداری از نظر

آنتیاکسیدانی عصاره رزماری ( Rosmarinus

آنالیزهای میکروبی ،با تیمار شاهد داشتند (.)2

 )officinalisدر افزایش عمر ماندگاری ماهی
قزلآالی رنگینکمان (

Oncorhynchus

 ،)mykissفصلنامه علوم و صنایع غذایی ،دوره
 ،5شماره  ،4صفحات 77-67
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