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چکیده
ماهی سفید ( )Rutilus frisiiبه عنوان ﯾکی از آبزﯾان مﻬم و اقتصادی ﮐشورمان از اهﻤیﺖ زﯾادی برﺧوردار اسﺖ .ﮐیفیــﺖ
ماهی از زمان ﺻید تا رسیدن به دسـﺖ مصـرک ﮐننـد پیوسته ﮐاهﺶ میﯾابد .پیشرﻓﺖ درﺟه اﻓﺖ ﮐیفیﺖ مﺤصول بــا
ﮔﺬشـﺖ زمـان و اﻓـزاﯾﺶ درﺟه حرارت هم سو اسﺖ .لﺬا ﮐاهﺶ درﺟه حرارت به وسیله ﯾخ ﮔﺬاری در بدو ﺻید مﺤصول
میتواند راهکــاری مناســﺐ ﺟﻬــﺖ ﺟلـوﮔیری از اﻓــﺖ ﮐیفت مﺤصوﻻت باشد .در اﯾـ پژوهﺶ ،تغییـرات برﺧـی از
ﻓاﮐتورهای ﮐیفی ماهی سفید ﮐه به مدت  16روز در ﯾخ نگهداری شد ،هﻤانند رطوبـﺖ تﺤـﺖ ﻓشـار،TVN ،TBA ،pH ،
 ،FFAبار باﮐترﯾاﯾی سرما دوسﺖ و ﮐل به منظور بررسی اثرات تأﺧیر در ﯾخﮔﺬاری ماهیهـای ﺻـید شـد و اﻓـﺖ ﮐیفـی
مﺤصول انداز ﮔیری شد .بر اساس نتاﯾج اﯾ تﺤقیق ،تﻤامی شاﺧصهای بیوشیﻤیاﯾی و میکروبی در طـول مـدت زمـان
نگهداری اﻓزاﯾﺶ معنیداری داشتند .تأﺧیر در ﯾخ ﮔﺬاری ماهیان سبﺐ اﻓزاﯾﺶ اﮐسیداسیون شد .با توﺟه به نتاﯾج بدسﺖ
آمد میتوان بیان داشﺖ عدم توﺟه به شیو ﺻﺤیح نگهداری و نگهداری طوﻻنی مدت در ﯾخ میتواند ﺻدمات ﺟدی را به
ﮐیفیﺖ ﮔوشﺖ وارد سازد بنابراﯾ پیشنﻬاد میﮔردد ﮐه ماهی پس از ﺻید بالﻓاﺻله ﯾخ ﮔﺬاری شود و از اﯾ شـیو ﺻـرﻓا
برای حﻤل و ﺟابجاﯾی در مساﻓﺖهای ﮐوتا استفاد شود.

مقدمه
امروز با توﺟه به رشد روز اﻓزون ﺟﻤعیﺖ ﺟﻬان ،مسئلهی تأمی غﺬای سالم و ﮐاﻓی ﯾکی از مسائل و مشـکالت بﺤرانـی بسـیاری از
ﮐشورهای ﺟﻬان ،به وﯾژ ﮐشورهای در حال توسعه میباشد .غﺬاهای درﯾاﯾی به عنوان منبع غنی از مواد مغـﺬی مﻬـم مـورد توﺟـه
مصرک ﮐنندﮔان قرار داشته و میتوانند تأثیر مثبتی بر سالمتی و تغﺬﯾه انسان داشته باشند ( .)Aubourg et al., 2005حﻤل و نقـل
غﺬاهای درﯾاﯾی و ساﯾر مواد ﺧام ماهی در ﺟﻬان اﻓزاﯾﺶ ﯾاﻓته اسﺖ ،بنابراﯾ پیﺶبینـی اثـرات نگـهداری و شـراﯾ توزﯾـع بـر روی
ﮐیفیﺖ و زمان ماندﮔاری غﺬاهای درﯾاﯾی در مدﯾرﯾﺖ نگهداری و حﻤل و نقل و نیز ﺻادرات آنها میتواند نقـﺶ بـه سـزاﯾی داشـته
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باشد ( .)Tuominen and Esmark, 2003تازﮔی ،مﻬمترﯾ مسئله در تعیی ﮐیفیﺖ ماهی بود و میزان آن از زمان ﺻـید تـا زمـان
مصرک متغیر اسﺖ .از بی رﻓت تازﮔی ﮐه با ﻓساد هﻤرا اسﺖ ترﮐیﺐ پیچید ای از ﻓراﯾندهای ﻓیزﯾکی ،میکروبی و شیﻤیاﯾی اسـﺖ
(.)Kill and Ranken, 1993
غﺬاهای درﯾاﯾی ﻓرآورد هاﯾی ﻓسادپﺬﯾر هستند و معﻤوﻻ سرﯾعتر از غﺬاهای ﮔوشتی دﯾگر ﻓاسد مـیشـوند و ﮔوشـﺖ آنهـا پـس از
مرگ مستعد تغییرات بیشتری اسﺖ .اﯾ مسئله مﻤک اسﺖ به ﺧاطر ترﮐیﺐ متفاوت غﺬاهای درﯾاﯾی از ﮔوشـﺖهـای دﯾگـر باشـد
( ،)Stamatis and Arkoudelos, 2007بنابراﯾ نﻤیتـوان مـاهی را بـیﺶ از  12الـی  15سـاعﺖ در دمـای مﺤـی نگﻬـداری ﮐـرد
( .)Shakila et al., 2005استفاد از ﯾخ آسانترﯾ و ارزانترﯾ روش ﮐارآمد ﮐاهﺶ درﺟه حرارت ماهی و شیو مناسبی در حﻤـل و
نگهداری موقﺖ آن اسﺖ (.)Balachandran, 2001
ﯾخﮔﺬاری ،روشی اقتصادی بود و به آسانی در دسترس اسﺖ .ﯾخ ،ماهی را مرطوب و شفاک نگه میدارد و همچنی تا حدودی مـانع
از دسﺖ رﻓت رطوبﺖ آن میشود ( .)Jin et al., 2007طی نگهداری ماهی در ﯾخ ،رشد ارﮔانیسمهای ﻓاسدﮐنند ماهی و نیز سرعﺖ
ﻓعالیﺖهای آنزﯾﻤی و شیﻤیاﯾی ﮐاهﺶ میﯾابد ،اما ﻓراﯾندهای اﮐسیداسیونی و هیدرولیزی چربـی ماهیـان متوقـ نشـد  ،بلکـه بـه
آرامی پیﺶ میروند (.)Fisher and Deng, 1977
در بی ﮔونههای متفاوت ماهیان درﯾاﯾی ،ماهی سفید از اهﻤیﺖ زﯾادی در بی مصرک ﮐنندﮔان برﺧوردار اسﺖ .اﯾ ماهی ﮐه با نـام
مﺤلی ماهی سفید و با نام انگلیسی  Kutumشـناﺧته شـد و ﺟـز ﺧـانواد ﮐپـور ماهیـان اسـﺖ ( ;Razavi 1984; Razavi 1993
 .)Abbasi et al., 2002اغلﺐ به ﺻورت ﮐامل از مغاز های ﺧرد ﻓروشی و ﯾا به ﺻورت ﻓیله شد و شکم ﺧالی از ﻓروشـگا هـا قابـل
تﻬیه اسﺖ و به علﺖ پر طرﻓدار بودن ،معﻤوﻻ به استانهای مجاور نیز حﻤل میشود و در طی عﻤل انتقال معﻤوﻻ ﯾخ ﮔﺬاری ﺻـورت
نﻤیﮔیرد ﮐه اﯾ سبﺐ اﻓﺖ ﮐیفیﺖ مﺤصول ﺧواهد شد.
اﯾ مطالعه با هدک بررسی اثرات زمان ﯾخ ﮔﺬاری بر ﮐیفیﺖ ماهی سفید با در نظر داشت اﯾ واقعیﺖ ﮐه اغلﺐ در انتقال مـاهی بـه
مراﮐز استانها و ﯾا استان تﻬران ﯾخ ﮔﺬاری ﺻورت نﻤیﮔیرد ( بی  8تا  9ساعﺖ تأﺧیر) ،انجام شد .شاﺧصهای مختلـ شـیﻤیاﯾی،
میکروبی و در طول دور نگهداری ماهیهای ﺻید شد انداز ﮔیری و میزان تغییرات اﯾـ پارامترهـا در هـر دو روش بـا هـم دﯾگـر
مقاﯾسه شد..
مواد و روشها
آماده سازی نمونهها

تعداد  30عدد ماهی سفید با میانگی وزنی  730ﮔرم از تورهای پر در شبه ﺟزﯾر میانکاله ﺻید شد و ماهیها پس از ﺻید به دو
ﮔرو تقسیم شدند .ﯾک ﮔرو بالﻓاﺻله در ﺟعبههای ﯾونولیتی عاﯾق ،به ﺻورت ﯾک در میان در ﻻﯾههای ضخیﻤی از ﯾخ به نسبﺖ 1
ماهی 3:ﯾخ قرار ﮔرﻓته ،و ﮔرو دﯾگر با  8ساعﺖ تأﺧیر در ﯾخﮔﺬاری (مﺤاسبه زمان تقرﯾبی حﻤل ماهیها از استان ﮔلستان به
تﻬران) به آزماﯾشگا شیالت دانشگا علوم ﮐشاورزی و منابع طبیعی ﮔرﮔان منتقل شدند .نﻤونهها به مدت  16روز در ﯾخ نگهداری
شدند .طی مدت آزماﯾﺶ ،تقرﯾبا هر روز مقداری ﯾخ تاز به منظور ﺟبران ﯾخهای ذوب شد و هﻤچنی ثابﺖ نگهداشت دمای
داﺧلی ﺟعبه ( )1-3 °Cبه آن اضاﻓه میشد و در روزهای آزماﯾﺶ (ﻓواﺻل زمانی  4روز ﯾکبار) پس از شسﺖوشو با آب ،ﻓلس
ﮐنی ،تخلیه شکﻤی و استخوان ﮔیری و استخراج مقدار ﮔوشﺖ مورد نظر ،آزمونهای شیﻤیاﯾی شامل انداز ﮔیری رطوبﺖ تﺤﺖ
ﻓشار pH ،FFA ،TVN ،TBA ،و آزمونهای میکروبی شامل انداز ﮔیری بارباﮐترﯾاﯾی ﮐل و بارباﮐترﯾاﯾی سرما دوسﺖ روی تیﻤارهای
نگهداری شد در ﯾخ انجام ﮔرﻓﺖ.
اندازه

گیری pH

 5ﮔرم از نﻤونه به مدت  1دقیقه با  45میلیلیتر آب مقطر هﻤگ
انداز ﮔیری شد (.)Suvanich et al., 2000
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شد و میزان  pHآن با دستگا  pHسنج ()Metrohm

رئوﻓی و هﻤکاران

اثرات تفاوت در زمانبندی یخ گذاری...

اندازه گیری رطوبت تحت فشار

از طرﯾق انداز ﮔیری تغییرات وزنی ﮔوشﺖ ماهی در اثر ﮔﺬاشت وزنه  1ﮐیلوﮔرمی به مدت  20دقیقه بر روی مقدار مشخصی از
نﻤونه قرار داد شد بی ﮐاغﺬ ﺻاﻓی و با ﻓرمول زﯾر انداز ﮔیری شد (.)Parvaneh, 1998
وزن اولیه نﻤونه( ×100[ /وزن ثانوﯾه نﻤونه-وزن اولیه نﻤونه)] = میزان رطوبﺖ تﺤﺖ ﻓشار (درﺻد)
اندازه گیری مجموع بازهای نیتروژنی فرار ()TVB-N

 10ﮔرم نﻤونه ﮔوشﺖ ماهی را در ﯾک بال تقطیر  1000میلیلیتری قرار داد و  2ﮔرم اﮐسید منیزﯾم و  300میلیلیتر آب مقطر
به هﻤرا چند عدد سنگﺟوش و ﮐﻤی مﺤلول ضدﮐ به آن اﻓزود شد .بال حرارت داد شد تا به مدت  15دقیقه به دمای
ﺟوش برسد .بخارهای ﺧارج شد از بال تقطیر مستقیﻤا در داﺧل ارل ماﯾری ﮐه حاوی  25میلیلیتر مﺤلول اسید بورﯾک 2
درﺻد و چند قطر معرک متیل رد بود ،ﺟﻤع ﮔردﯾد تا اﯾ ﮐه حجم اسید بورﯾک و بخارهای میعان ﯾاﻓته در داﺧل آن به 150
میلیلیتر برسد .رنگ اسید بورﯾک حاوی معرک متیل رد ﮐه در ابتدا به دلیل اسیدی بودن آن قرمز بود ،با تجﻤع بخارهای حاﺻل از
تقطیر به تدرﯾج قلیاﯾی شد به رنگ سبز درآمد .در پاﯾان ،مﺤلول حاﺻل از تجﻤع بخارهای تقطیر به وسیله اسیدسولفورﯾک 0/1
نرمال تا رسیدن به رنگ پوسﺖ پیازی تیتر ﮔردﯾد .مقدار مواد ازته ﻓرار بر حسﺐ میلیﮔرم در ﺻد ﮔرم نﻤونه با استفاد از ﻓرمول
زﯾر مﺤاسبه ﮔردﯾد (.)Parvaneh, 2007
بازهای ازته ﻓرار= حجم اسید سولفورﯾک مصرﻓی × 14
اندازه گیری اندیس تیوباربیوتوریک اسید ()TBARS

به  10ﮔرم نﻤونه ﮔوشﺖ ماهی موﺟود در ﯾک بال تقطیر  1000میلیلیتری 97/5 ،میلی لیتر آب مقطر اﻓزود شد و به مدت 2
دقیقه هم زد شد .سپس  2/5میلی لیتر اسید ﮐلرﯾدرﯾک  4موﻻر بعد از اضاﻓه ﮐردن چند قطر مﺤلول ضدﮐ  ،بال را حرارت
داد تا در مدت  10دقیقه از زمان ﺟوش  50میلیلیتر ماﯾع تقطیر به دسﺖ آﯾد .سپس  5میلیلیتر از ماﯾع تقطیر با  4میلیلیتر
معرک تیوباربیوتورﯾک اسید (اﯾ معرک با حل ﮐردن  228ﮔرم پودر معرک تیوباربیوتورﯾک اسید در  100میلیلیتر اسید استیک
ﮔالسیال %90به دسﺖ میآﯾد) در ﯾک لوله آزماﯾﺶ مخلوط شد .لولههای آزماﯾﺶ ﮐه حاوی ماﯾع تقطیر و معرک بودند هﻤرا با لوله
شاهد به مدت  35دقیقه در ب ماری در دمای  100درﺟه سانتیﮔراد قرار ﮔرﻓتند .بعد از سرد شدن نﻤونهها به مدت  10دقیقه،
ﺟﺬب آنها توس دستگا اسپکتروﻓتومتر در مقابل مﺤلول شاهد در طول موج  538 nmﺧواند شد .مقدار تیوباربیوتورﯾک اسید بر
حسﺐ میلی ﮔرم مالونالدهید در ﮐیلوﮔرم نﻤونه بدسﺖ آمد (.)Kilinc et al., 2007
TBAvalue =7/8 Abs538
میزان ﺟﺬب در طول موج  538نانومتر = Abs538
اندازه گیری میزان اسیدهای چرب آزاد ()FFA

میزان شاﺧص اسیدهای چرب آزاد با استخراج چربی از  10ﮔرم نﻤونه ﮔوشﺖ با ﮐﻤک ﮐلروﻓرم/متانول به روش وویوودا
( )Woyewoda et al, 1986و تیتراسیون ﮔرو های ﮐربوﮐسیلیک آزاد موﺟود در آن با هیدروﮐسید سدﯾم ﺻورت پﺬﯾرﻓﺖ .ﮐلروﻓرم،
متانول و -2پروپانول به نسبﺖ  2:1:2به هﻤرا معرک متاﮐروزول ارغوانی به عصار استخراج شد اضاﻓه شد و تیتراسیون تا تغییر
رنگ از زرد به آبی ادامه ﯾاﻓﺖ .نتاﯾج به ﺻورت درﺻد اولئیک اسید بیان شد.
N × (V 2  V 1) × 2.82
FFA 
W
نرمالیته N= NaOH
میلی لیتر  NaOHمصرﻓی برای هر نﻤونه =V2
میلی لیتر  NaOHمصرﻓی برای نﻤونه شاهد =V1
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وزن چربی (ﮔرم) =W

بررسی میکروبی

بار باﮐترﯾاﯾی نﻤونهها با هﻤگ نﻤودن  10ﮔرم باﻓﺖ در  90میلیلیتر مﺤلول  %0/9ﮐلرﯾد سدﯾم در شراﯾ استرﯾل آغاز شد .از اﯾ
مﺤلول ﺟﻬﺖ تﻬیه رقﺖ های متوالی استفاد شد .ﮐشﺖ باﮐترﯾاﯾی مورد نظر با رﯾخت میزان مشخصی از نسبﺖهای به دسﺖ آمد
در پلیﺖهای ﯾک بار مصرک استرﯾل و رﯾخت مﺤی ﮐشﺖ آﮔار بر آن ﺻورت ﮔرﻓﺖ .برای شﻤارش ﮐلنیهای باﮐترﯾاﯾی ﮐل پلیﺖ-
های تﻬیه شد به مدت  2روز در دمای  37درﺟه سانتیﮔراد و برای باﮐتریهای سرما دوسﺖ به مدت  7روز در  10درﺟه
سانتیﮔراد قرار داد شد .شﻤارش ﮐلنیها بر مبنای  log10 cfu/gبیان ﮔردﯾد (.)Sallam, 2007
تجزیه و تحلیل آماری

تجزﯾه و تﺤلیل آماری داد های حاﺻله با نرم اﻓزار  SPSSانجام پﺬﯾرﻓﺖ .به منظور تجزﯾه و تﺤلیل مقادﯾر ﮐﻤی به دسﺖ آمد از
تجزﯾه وارﯾانس دوطرﻓه در قالﺐ طرح آماری ﻓاﮐتورﯾل ﮐامال تصادﻓی استفاد ﮔردﯾد .هﻤچنی برای مقاﯾسه میانگی ها در مواردی
ﮐه اثر ﮐلی تیﻤارها معنی دار شناﺧته شد از آزمون  (Student-Newman-Keuls) S.N.Kاستفاد ﮔردﯾد.
نتایج
تغییرات مقادﯾر رطوبﺖ تﺤﺖ ﻓشار طی زمان نگهداری در ﯾخ در شکل  1مشاهد میشود ،میزان رطوبﺖ تﺤﺖ ﻓشار با ﮔﺬشﺖ زمان
نگهداری در هر دو تیﻤار اﻓزاﯾﺶ ﯾاﻓﺖ به طوریﮐه در تیﻤار شاهد (بالﻓاﺻله ﯾخ ﮔﺬاری شد پس از ﺻید) میزان آن از  20/67در
زمان ﺻفر نگهداری تا  30/70در روز  16نگهداری رسید و در تیﻤار ﯾخ ﮔﺬاری شد با تأﺧیر میزان آن از  20/94در زمان ﺻفر
نگهداری تا  31/25در روز  16نگهداری رسید.

شکل  :1تغییرات مقادیر رطوبت تحت فشار در تیمار پره با تأخیر در یخ گذاری و تیمار شاهد طی  16روز نگهداری در یخ

تغییرات مقادﯾر  pHطی زمان نگهداری در ﯾخ در شکل  2مشاهد میشود ،میزان  pHبا ﮔﺬشﺖ زمان نگهداری در هر دو تیﻤار
اﻓزاﯾﺶ ﯾاﻓﺖ به طوریﮐه در تیﻤار شاهد ،میزان آن از  6/39در زمان ﺻفر نگهداری تا  6/82در روز  16نگهداری رسید و در تیﻤار
ﯾخ ﮔﺬاری شد با تأﺧیر میزان آن از  6/32در زمان ﺻفر نگهداری تا  6/78در روز  16نگهداری رسید.
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شکل  :2تغییرات مقادیر  pHدر تیمار پره با تأخیر در یخ گذاری و تیمار شاهد طی  16روز نگهداری در یخ

میزان تیوباربیتورﯾک اسید با ﮔﺬشﺖ زمان نگهداری در هر دو تیﻤار اﻓزاﯾﺶ ﯾاﻓﺖ (شکل  )3به طورﯾکه در تیﻤار ﯾخﮔﺬاری شد
بالﻓاﺻله پس از ﺻید (شاهد) ،میزان آن از  0/25در زمان ﺻفر نگهداری به میزان  0/53در روز  16نگهداری رسید و در تیﻤار ﯾخ-
ﮔﺬاری شد با تأﺧیر میزان آن از  0/31در زمان ﺻفر نگهداری به میزان  0/51در روز  16نگهداری رسید.
میزان  TBAدر تیﻤار شاهد ﮐﻤتر از تیﻤار دﯾگر بود ﮐه به معنای شراﯾ بﻬتر آن نسبﺖ به تیﻤار ﯾخ ﮔﺬاری شد با تأﺧیر اسﺖ.
روند اﻓزاﯾشی تغییرات اﯾ شاﺧص تا روز  12ادامه داشﺖ و در روز  16اﻓﺖ ﮐرد ﮐه میتواند به دلیل شکسﺖ و تجزﯾه مالون آلدهید
به ساﯾر مواد (آلدهیدها و ﮐتونها) باشد (.)Woyewoda et al., 1986

شکل :3تغییرات مقادیر تیو باربیتوریک اسید در تیمار پره با تأخیر در یخ گذاری و تیمار شاهد طی  16روز نگهداری در یخ

هﻤانطور ﮐه در شکل  4مشاهد میشود ،میزان بازهای ازته ﻓرار با ﮔﺬشﺖ زمان نگهداری در هر دو تیﻤار اﻓزاﯾﺶ ﯾاﻓﺖ به طوری
ﮐه در تیﻤار شاهد از  12/83در زمان ﺻفر نگهداری به میزان  20/06در روز  16نگهداری رسید و در تیﻤار ﯾخ ﮔﺬاری شد با تأﺧیر
در میزان آن از  17/96در زمان ﺻفر نگهداری به میزان  42/00در روز  16نگهداری رسید.
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شکل  :4تغییرات مقادیر بازهای ازته فرار در تیمار پره با تأخیر در یخ گذاری تیمار شاهد طی  16روز نگهداری در یخ

در شکل  5تغییرات مقادﯾر اسیدهای چرب آزاد طی زمان نگهداری در ﯾخ مشاهد میشود ،میزان اسیدهای چرب آزاد با ﮔﺬشﺖ
زمان نگهداری در هر دو تیﻤار اﻓزاﯾﺶ ﯾاﻓﺖ به طوریﮐه در تیﻤار پر ﯾخﮔﺬاری شد بالﻓاﺻله پس از ﺻید (شاهد) ،میزان آن از
 4/33در زمان ﺻفر نگهداری به میزان  7/26در روز  16نگهداری رسید و در تیﻤار پر با تأﺧیر در ﯾخ ﮔﺬاری مقدار آن از  6/58در
زمان ﺻفر نگهداری به میزان  9/12در روز  16نگهداری رسید.

شکل  :5تغییرات مقادیر اسیدهای چرب آزاد در تیمار پره با تأخیر در یخ گذاری و تیمار شاهد طی  16روز نگهداری در یخ

از نظر میکروب شناسی نشان داد شد اسﺖ ﮐه ماهیان نگهداری شد در دمای ﺻفر درﺟه سانتیﮔراد ،غالبا درﮔیر باﮐتریهای
ساﯾکروﻓیل ﯾا سرما دوسﺖ هستند .باﮐتریهای سرما دوسﺖ ﮔرم منفی ،ﮔرو اﺻلی میکروارﮔانیسمهای مسئول ﻓساد ماهی تاز
نگهداری شد به ﺻورت سرد هستند (.)Gram et al, 1987; Gram and Huss, 1996
در شکل  6تغییرات مقادﯾر بار باﮐترﯾاﯾی سرما دوسﺖ طی زمان نگهداری در ﯾخ مشاهد میشود ،میزان بار باﮐترﯾاﯾی سرما دوسﺖ
با ﮔﺬشﺖ زمان نگهداری در هر دو تیﻤار اﻓزاﯾﺶ ﯾاﻓﺖ به طورﯾکه در تیﻤار شاهد ،میزان آن بر حسﺐ  Log10 cfu/gاز  2/28در زمان
ﺻفر نگهداری تا  6/47در روز  16نگهداری رسید و در تیﻤار ﯾخ ﮔﺬاری شد با تأﺧیر میزان آن از  2/90در زمان ﺻفر نگهداری تا
 7/18در روز  16نگهداری رسید.
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شکل  :6تغییرات مقادیر بار باکتریایی سرما دوست در تیمار پره با تأخیر در یخ گذاری و تیمار شاهد طی  16روز نگهداری در یخ

در شکل  7تغییرات مقادﯾر بار باﮐترﯾاﯾی ﮐل طی زمان نگهداری در ﯾخ مشاهد میشود ،میزان بار باﮐترﯾاﯾی ﮐل با ﮔﺬشﺖ زمان
نگه داری در هر دو تیﻤار اﻓزاﯾﺶ ﯾاﻓﺖ به طوری ﮐه در تیﻤار شاهد ،میزان آن بر حسﺐ  Log10 cfu/gاز  1/42در زمان ﺻفر
نگهداری تا  5/40در روز  16نگهداری رسید در تیﻤار پر با تأﺧیر در ﯾخ ﮔﺬاری میزان آن از  2/17در زمان ﺻفر نگهداری تا 6/26
در روز  16نگه داری رسید .تیﻤاری ﮐه با تأﺧیر ﯾخ ﮔﺬاری شد بود ،میزان بار باﮐترﯾاﯾی بیشتری را در ﮐل دور نشان داد.

شکل  :7تغییرات مقادیر بار باکتریایی کل در تیمار پره با تأخیر در یخ گذاری و تیمار شاهد طی  16روز نگهداری در یخ

بحث
با اﻓزاﯾﺶ مدت زمان نگهداری میزان رطوبﺖ تﺤﺖ ﻓشار در هر دو تیﻤار اﻓزاﯾﺶ ﯾاﻓﺖ .رطوبﺖ تﺤﺖ ﻓشار نشان از دناتور شدن
پروتئی ها دارد چون ظرﻓیﺖ نگه داری آب به طور مستقیم با مقدار پروتئی میوﻓیبرﯾل در ارتباط اسﺖ ( Tuominen and Esmark,
 .)2003بنابراﯾ اﻓزاﯾﺶ رطوبﺖ تﺤﺖ ﻓشار به معنای ﮐاهﺶ ظرﻓیﺖ نگهداری آب اسﺖ .میزان اﯾ شاﺧص در تیﻤار شاهد ﮐﻤتر از
تیﻤار دﯾگر بود ﮐه به معنای شراﯾ بﻬتر آن نسبﺖ به تیﻤار ﯾخ ﮔﺬاری شد با تأﺧیر اسﺖ.
 pHﮔوشﺖ ماهی تأثیر مﻬﻤی بر ﻓساد آن دارد زﯾرا بر رشد باﮐتریها تأثیر میﮔﺬارد pH .پاﯾی تر ﮔوشﺖ به طور عﻤومی تجزﯾه
باﮐترﯾاﯾی را ﮐندتر ﺧواهد ﮐرد .اﻓزاﯾﺶ مشخص  pHانباشﺖ متابولیﺖهای قلیاﯾی را به علﺖ اﻓزاﯾﺶ تجﻤع باﮐتریها در زمان
نﻤاﯾان میسازد ( ،)Flick et al, 1994; Huss, 1996ﮐه میتوان ﻓعالیﺖ آنزﯾمهای اتولیتیک و باﮐتریهای پروتئولیتیک ﻓاسد ﮐنند
ماهی نسبﺖ داد ( ،)Kilincceker et al., 2009هﻤچنی اﯾ اﻓزاﯾﺶ به واسطه تشکیل ترﮐیبات قلیاﯾی مثل آمونیم و تریمتیلآمی
در اثر ﻓعالیﺖ آنزﯾمهای داﺧلی بدن و ﻓساد باﮐترﯾاﯾی میباشد ( .)Scherer et al, 2006; Goulas and Kontominas, 2007پیﺶ از
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اﯾ نیز  Tzikasو هﻤکاران ( )2007نتاﯾج مشابﻬی را از ارزﯾابی ﮐیفی دو ﮔونه  Trachurus mediterraneusو  T. picturatusنگه-
داری شد در ﯾخ ارائه نﻤود بودند ﮐه با نتاﯾج اﯾ مطالعه همﺧوانی داشﺖ.
انداز ﮔیری  TBAشاﺧص مناسبی برای تعیی پیشرﻓﺖ اﮐسیداسیون چربی و تولید ترﮐیبات ﮐربونیل و مقدار مالوندیآلدهیدی
اسﺖ ﮐه مﺤصول ﺟانبی اﮐسیداسیون چربی میباشد ( .)Dragoev et al., 1998; Eun et al., 1994بر اساس مطالعات پیشی
حداﮐثر میزان قابل قبول تیوباربیتورﯾک اسید برای ﮐیفیﺖ مطلوب ماهی (منجﻤد ،ﯾخچال ﮔﺬاری شد و ﯾا نگهداری شد در ﯾخ) 5
میلیﮔرم مالون آلدهید اﮐیواﻻن بر ﮐیلوﮔرم نﻤونه اسﺖ درحالیﮐه تا  8میلیﮔرم مالون آلدهید اﮐیواﻻن بر ﮐیلوﮔرم نﻤونه هم قابل
مصرک اسﺖ ( .)Scherer et al., 2006نتاﯾج ﻓوق با نتاﯾج  Simeonidouو هﻤکاران ( Hernández ،)1998و هﻤکاران ( )2009در طول
نگهداری در ﯾخ همﺧوانی داشﺖ.
 TVB-Nمعﻤوﻻ شامل تری متیل آمی و آمونیاک اسﺖ ﮐه بر اثر ﻓساد باﮐترﯾاﯾی تولید میﮔردد و مقدار آنها اغلﺐ به عنوان
شاﺧصی برای ارزﯾابی ﮐیفی و ماندﮔاری تولیدات درﯾاﯾی به ﮐار میرود ( .)Kilinc et al, 2009; Masniyom et al, 2005در اﮐثر
ماهیان اﻓزاﯾﺶ مقادﯾر  TVNبه ﺻورت ﺧطی ﯾا منﺤنی اسﺖ و با تعداد ﮐلنیهای باﮐترﯾاﯾی رابطه معناداری دارد (Mazorra-
 .)Manzano et al, 2000بر طبق نظرﯾه روﯾز-ﮐاپیالس و هﻤکاران ( ،)Ruiz-Capillas et al,1999تعیی میزان بازهای ازته ﻓرار و
تریمتیل آمی نﻤیتواند به تشخیص ﻓساد در مراحل اولیه آن در ماهی ﮐﻤکی نﻤاﯾد .پیﺶ از اﯾ  Bahmaniو هﻤکاران ( )2008با
مطالعه روی ﮔونﻬکفال طالﯾی  Liza aurataو نیز  Castroetو هﻤکاران ( )2006با مطالعه روی  Dicentrachus labraxنگهداری
شد در ﯾخ نتاﯾج مشابﻬی را ارائه نﻤودند.
آنزﯾمهای هیدرولیز ﮐنند چربی باعث تغییرات عﻤد ای پس از مرگ ماهی میشوند و میزان اسیدهای چرب آزاد ( )FFAرا در آن
اﻓزاﯾﺶ میدهند ( .)Silva and Ammerman, 1993بنابراﯾ انداز ﮔیری  FFAشاﺧص ﺧوبی برای بیان تأثیر آنزﯾمهای لیپولیتیک
در چربی ماهی و ﻓرآورد های ﮔوشتی دﯾگر اسﺖ ( FFA .)Aubourg and Ugliano, 2002بر روی مواد چربی ،اثر پراﮐسیدانی به
ﺻورت ﮐاتالیسﺖ ﮔرو ﮐربوﮐسیل دارد و باعث شکلﮔیری رادﯾکالهای آزاد و ﺟدا شدن هیدروپراﮐسیدها میشود ( Losada et al.,
 .)2005با توﺟه به نتاﯾج بدسﺖ آمد آثار معنی دار اﻓزاﯾﺶ  FFAبر مقدار اﮐسیداسیون چربی مشاهد شد .در مطالعات مشابه
 )2004( Hoseiniماهیان نگهداری شد در ﯾخ مانند ماهی سفید درﯾای ﺧزر R. kutumو ماهی ﮐفال  Liza aurataرا مورد بررسی
قرار دادند و نتاﯾج مشابﻬی به دسﺖ آوردند.
اﻓزاﯾﺶ بار باﮐترﯾاﯾی ﮐل نیز در ﮔوشﺖ ماهی در طول نگهداری ثابﺖ شد اسﺖ ( .)Ojagh, 2010; Fan et al., 2009الگوی میکروبی
ﮔوشﺖ ماهی به دلیل عوامل مﺤدود ﮐنند حاﺻل از رشد ﺧودشان بیشتر از حدود  8 log10 cfu/gاﻓزاﯾﺶ نﻤیﯾابد ( Zolfaghari et
 .)al., 2011تغییرات مقادﯾر بار باﮐترﯾاﯾی ﮐل طی زمان نگهداری با نتاﯾج بررسی  Cakliو هﻤکاران ( )2007بر روی اﺧتالک ﮐیفی دو
نوع ماهی ﺧاردار درﯾاﯾی و سیم درﯾاﯾی در طول نگهداری در ﯾخ مطابقﺖ داشﺖ.
بر اساس نتاﯾج اﯾ مطالعه ،تﻤامی شاﺧصهای بیوشیﻤیاﯾی و میکروبی در طول مدت زمان نگهداری اﻓزاﯾﺶ معنیداری داشتند.
اﻓزاﯾﺶ اﯾ شاﺧصها بیانگر ﻓساد آنزﯾﻤی چربی ،پروتئینی و نیز ﻓساد اﮐسیداسیونی ماهی بود .مشاهد شد ﮐه تأﺧیر در ﯾخ
ﮔﺬاری و نگهداری طوﻻنی مدت ماهی در ﯾخ ﺻدمات ﺟدی را در ﺧصوص ﮐیفیﺖ به هﻤرا ﺧواهد داشﺖ و بﻬتر اسﺖ ﮐه ماهی
پس از ﺻید بالﻓاﺻله ﯾخ ﮔﺬاری شود و از اﯾ شیو تنﻬا برای حﻤل و ﺟابهﺟاﯾی در مساﻓﺖهای ﮐوتا استفاد شود.
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Abstract
Rutilus frisii as one of the most important economic products of our country has a great value. The quality of fish
from catch time to delivered the customer, decreases continually. Product fall grade development is coextensive with
time lapes and temperature increasing. So decreasing the temperature by ice storage in the first of catch is a good
method to avoid loss of quality fall. In this study changes of some quality parameters of R. frisii during ice storage
for 16 days such as expressible moisture, pH, thiobarbituric acid, total volatile nitrogen, free fatty acid,
Psychrophilic bacterial count and total bacterial count to assessment the effects of lapes of putting ice on catch fish
and loss in quality product was measured. According to these results, the chemical and bacterial indicators were
increased significantly during the storage in ice. Delayed icing caused the higher degree of oxidation. In addition,
delayed icing, lack of attention to correct method of storage and ice storage for a long time can decrease the quality
of meat. It is better that fish be ice storage after fishing immediately and this way to be used just for short distances
transport and handling.
Keywords: Microbial load, icing, Quality of meat, Rutilus frisii
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