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بررســی تأثیر پرتودهی با اشــعة گاما بر بار میکروبی فيلۀ ماهی

کفــال طالیی ( )Liza aurataطی دورۀ نگهداری در یخچال ()+4 C°
*

سیدولی حسینی ؛ گروه شیالت دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران
علی طاهری؛ گروه شیالت دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
امین اوجیفرد؛ گروه شیالت دانشگاه خلیج فارس

چكيــده
ماهــی کفال طالیی ( )Liza aurataاز جمله ماهیان با ارزش غذایی و اقتصادی دریای خزر اســت که در اســتانهای شــمالی
ایران به مقدار زیاد صید میشــود ،اما همانند ســایر ماهیان در برابر عوامل فساد ،بهویژه فساد باکتریایی ،آسیبپذیر است .در این
پژوهش کارایی تکنیک پرتودهی با اشــعة گاما ،بهمنزلة یکی از روشــهای غیر حرارتی فرآوری آبزیان ،در کاهش بار باکتریایی و
افزایش مدت ماندگاری فیلۀ ماهی کفال طالیی طی  35روز نگهداری در یخچال ( )+4 C°بررســی ميشــود .نمونهها با ُدزهای
مختلف اشــعة گاما ( ُدزهای ( 0شــاهد) ،3 ،2 ،1 ،و  5کيلوگری) پرتودهی شدند و سپس ،طی  35روز نگهداری در يخچال و در
فواصــل زمانــی (تازه)  ،30 ،25 ،20 ،15 ،10 ،5 ،1و  35روز مورد آزمايشهای میکروبی (شــامل اندازهگیری بار باکتریایی کل،
سودوموناسها ،باکتریهای تولیدکنندۀ اسید الکتیک ،باکتریهای تولیدکنندۀ گاز  ،H2Sو انتروباکتریاسه) قرار گرفتند .نتایج آنالیز
عوامل میکروبی گوناگون نشان داد که فیلۀ ماهی کفال طالیی بدون مواجهه با اشعة گاما (شاهد) به مدت  10روز قابلیت مصرف
دارد ،اما زماني كه در معرض اشعة گاما قرار گیرد ،قابلیت ماندگاری آن برای مصرفکنندگان افزایش مییابد ( )P<0.05که میزان
آن به شــدت ُدز بهکار رفته بستگی دارد .نتایج نشان داد که از بین ُدزهای مورد استفاده ُدز  3کیلوگری برای کاهش بار باکتریایی
و افزایش مدت نگهداری فیلۀ ماهی کفال طالیی در دمای یخچال بهترین نتیجه را بهدنبال داشــته اســت و بنابراين ،استفاده از آن
برای حصول به منظور فوق در فیلۀ ماهی کفال طالیی در شرایط یخچال پیشنهاد میشود

واژگان كليدي :ماهی کفال طالیی ،اشعة گاما ،کیفیت میکروبی ،مدت ماندگاری.

* نویسنده مسئول

تلفن026 32223044 :

E. mail: hosseinisv@ut.ac.ir
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 .1مقدمه

ماهیان به علت دارابودن چربيهاي غير اشباع
( )polyunsaturated fatty acidزياد اما کلسترول
کم ( ،)1پروتئينهايي با ارزش غذايي باال ،مقدار کم
چربيهاي اشباع ( )saturated fatty acidو کلسترول،
و همچنين مقادير درخور مالحظة ويتامين و مواد معدني
اهميت بسيار زيادي در رژيم غذايي انسان دارند ( .)2از
همینرو ،در دهههای اخیر به سبب رویکرد عمومی به
مصرف غذاهای حاصل از منابع آبزی و در پی آشکارشدن
اهمیت طبی و نقش آنها در پیشگیری و درمان بسیاری
از بیماریهای صعبالعالج و همچنين ،به علت افزایش
جمعیت مصرف آبزیان در حال افزایش است؛ با وجود
اين ،در صورت نگهداری نامناسب کيفيت و ارزش
غذايي گوشت آنها بهسرعت کاهش مييابد (.)5 ،4 ،3
طی دورۀ نگهداری ماهیان تغييرات نامطلوبي در كيفيت
پروتئينها و اسيدهاي چرب آنها بروز میكند .به منظور
كنترل يا كاهش اين تغييرات از روشهاي مختلفی
استفاده میشود که از رایجترین آنها میتوان به تکنیک
سردکردن ( )6( )chillingو انجمادکردن ()freezing
( )7اشاره كرد ،اما اين روشها بهتنهایی نميتوانند مانع
از فساد ميكروبي يا شيميايي شوند ( .)8بنابراين ،به
منظور حفظ كيفيت مطلوب و افزايش مدت ماندگاري
( )shelf-lifeاز تکنیکهای کمکی استفاده میشود
که كاربرد نگهدارندههاي مصنوعي (مانند كاربرد
بوتیلهیدروکسیتولوئن بهعنوان آنتیاکسیدان) یکی از
این روشهاست ( ،)10 ،9اما مطالعات نشان داد که تأثيرات
مضر استفاده از چنین ترکیباتی بيشتر از تأثيرات مفيد
آنهاست .از همینرو ،در دهۀ اخیر توجه متخصصین به
كاربرد تکنیکهای کمکیِ ایمن مانند پرتودهی ()12 ،11
براي حفظ كيفيت و افزايش ماندگاري ماهيان معطوف
شده است.

پرتودهي در واقع يك روش فيزيكي فرآوري مواد
غذايي است که به معني در معرض اشعة يونيزه قراردادن
مادۀ غذايي در محدودۀ زماني مشخص ،به منظور افزايش
مدت ماندگاري و بهبود ايمني ميكروبي محصول است

بررسی تأثیر پرتودهی با اشعة گاما بر بار میکروبی فيلۀ ماهی کفال طالیی ...

( .)13پرتوهایی که براي حذف میکروارگانیسمها استفاده
میشوند طول موج پایینی دارند ،زیرا چنین پرتوهايی با
طول موج کمتر اثر تخريبي بيشتري بر ميکروارگانيسمها
دارند .پرتودهی با اشعة گاما یک روش عالی برای کاهش
و یا ازبینبردن باکتریهای ایجادکنندة فساد مواد غذایی
و همچنین باکتریهای بیماریزای موجود در غذاست
( .)14در سال  1980سازمان  FAOو  WHOو آژانس
بینالمللی انرژی اتمی اعالم کردند که پرتودهی هر مادة
غذایی حداکثر تا میزان  10کیلوگری مجاز و عاری از
هر گونه خطر توکسیکولوژیک برای مصرفکننده خواهد
بود (.)15

با توجه به تغييرات كيفي محصوالت شیالتی در
اثر فعالیت میکروارگانیسمها در نگهداري به روش
سرد و همچنين مشكالت استفاده از نگهدارندههاي
مصنوعي ،بررسی امکان استفاده از تکنیکهای تکمیلی
نظیر پرتودهی آنها با اشعۀ گاما به دلیل تأثیر اشعههای
یونیزهکننده در جمعیت میکروارگانیسمهای موجود در
محصوالت شیالتی ضرورت مييابد .به اين ترتيب ،با
توجه به ارزش غذایی و اقتصادی باالی کفال طالیی و
همچنین میزان صید باالی آن ( ،)16گونة مذکور مورد
مطالعه قرار گرفت و تأثيرات کاربرد پرتودهی با ُدزهای
مختلف اشعۀ گاما بر خصوصیات میکروبی آن طی دورۀ
نگهداری در شرایط سرد ( )4±1 C°ارزيابي شد.

 .2مواد و روشها
 .1.2تهیه و آمادهسازی ماهی

ماهيان کفال طالیي مورد نياز از ایستگاه صیادی پرۀ
خرم شهرستان محمودآباد به صورت زنده تهيه شدند.
ّ
انتخاب ماهيان به صورت تصادفي و از بين ماهيان
صيدشدۀ هماندازه و سالم (میانگین وزن 560 ± 22
گرم) صورت گرفت .ماهيان پس از شستوشو با آب
شيرين درون جعبههاي يونوليت حاوی یخ (نسبت 3
به  1از یخ و ماهی) قرار گرفتند و آنگاه به آزمایشگاه
منتقل شدند .در آزمایشگاه ماهيان پس از تخلية شكمي،
سرزني ،و فيلهكردن مجددا ً شستوشو شدند و سپس با

نشریه شیالت ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،66شماره  ،1بهار  ،1392از صفحه  27تا 39

دستگاه وکيوم (vacuum sealer, Bad BOSS N48
 )Hamburg, Germanyبه صورت خأل بستهبندي و

آنگاه برای پرتودهی به سازمان انرژي اتمي ايران منتقل
شدند.
 .2.2پرتودهي

به منظور بررسی اثر ُدزهای مختلف بر بار میکروبی فیلۀ
ماهی کفال طالیی ،نمونهها به پنج گروه (دسته) تقسیم
شدند و آنگاه همۀ نمونهها (بهجز نمونۀ شاهد) با
دستگاه گاماسل ,79-Point source AECL, IR( 220

MDS Nordion International Co. Ltd., Ottawa,
 ) Ontario, Canadaدر ُدزهای ( 0شاهد) ،3 ،2 ،1 ،و

 5کيلوگری پرتودهی شدند (منبع پرتودهي کبالت 60
و شدت ُدز ( )dose rateدستگاه در زمان انجامدادن
آزمايش برابر  0/392گری بر ثانیه بود) .بعد از پرتودهي،
نمونهها به آزمايشگاه منتقل و در يخچال (آزمایش،
ایران) در دماي چهار درجۀ سانتیگراد به مدت  35روز
نگهداری شدند .در طی دورۀ نگهداری ،نمونههای
مربوط به هر تیمار در فواصل زمانی (تازه) ،10 ،5 ،1
 ،30 ،25 ،20 ،15و  35روز بهطور تصادفی انتخاب شدند
و آزمايشات میکروبی (شامل اندازهگیری بار باکتریایی
کل ،سودوموناسها ،باکتریهای تولیدکنندۀ اسید الکتیک،
باکتریهای تولیدکنندۀ گاز  ،H2Sو انتروباکتریاسه) بر روی
آنها انجام شد.
 .3.2آزمایشهای میکروبی
 .1.3.2آمادهسازي نمونه و تهیۀ محیط کشت

با توجه به روش استاندارد آمادهسازي نمونه برای
آزمایشهای میکروبی ( ،)17با استفاده از پنس و چاقوي
استريل ،از هر فیله مقدار  25گرم نمونه برداشته شد و
آنگاه  225ميليليتر سرم فیزیولوژیک استريلشدۀ سرد
(دمای تقریبی  4درجۀ سانتیگراد) به آن افزوده و کام ً
ال
هموژن شد (به مدت  2دقیقه) .سپس نمونهها به مدت
 30دقیقه در دمای اتاق نگهداری شدند تا عمل احیاء
 resuscitationدر آنها انجام شود .بعد از آمادهسازي
نمونهها و به منظور تهية رقتهاي مختلف ،از نمونههاي
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مورد نظر با استفاده از سمپلر مقدار  1ميليليتر برداشته
شد و به لولة آزمايش حاوي  9ميليليتر سرم فیزیولوژیک
استريلشدۀ سرد منتقل و هموژن شد تا رقت  0/1بهدست
آيد (سایر رقتهای مورد نیاز به همین طریق تهیه شد).
در این آزمایش برای اندازهگیری بار باکتریایی کل،
سودوموناسها ،باکتریهای تولیدکنندۀ اسید الکتیک،
باکتریهای تولیدکنندۀ گاز  ،H2Sو انتروباکتریاسه
بهترتیب از محیط کشتهای plate count agar
(حاوی کازئین ،پپتون ،دکستروز ،مخمر آگار؛ (مِرک،
شمارۀ ،)1/05463 :آلمان) و pseudomonas agar
base،deMan Rogosa Sharpe agar ، peptone
 violet red bile glucose agarو (iron agarاکسید،

انگلیس) استفاده شد .برحسب دستورالعمل ارائهشده از
سوي کارخانۀ سازنده در خصوص تهیۀ هر یک از محیط
کشتها ،محیط کشتهای مورد نظر آماده و تا زمان
استفاده در حمام آبی با دمای متوسط  45درجۀ سانتیگراد
نگهداری شدند.
 .2.3.2روش انجامدادن آزمون ميكروبي

برای سنجش میزان هر یک از گروههای باکتریایی مورد
اشاره در فوق از روش کشت پور پلیت استفاده شد .برای
اندازهگیری بار باکتریایی کل و سودوموناسها در نمونهها،
پلیتها به ترتیب در دمای  30و  25درجة سانتيگراد به
مدت  48ساعت در گرمخانهگذاری (انکوباتور) نگهداري
و سپس ،تعداد کلونیهای موجود در پلیتهاي مذكور
شمارش شدند .در خصوص باکتریهای تولیدکنندۀ اسید
الکتیک نیز پس از آمادهسازی پلیتها ،از دماي  30درجة
سانتيگراد به مدت  72 - 48روز به منظور انكوباسيون
آنها استفاده شد و آنگاه تعداد کلونیهای تشکیلشده
شمارش شد .براي بررسی باکتریهای انتروباکتریاسه،
پلیتها در دمای  37درجة سانتيگراد به مدت  24ساعت
قرار داده شدند و آنگاه كلونيهاي بزرگ با هالههاي
بنفش شمارش شدند .برای اندازهگیری میزان باكتريهاي
توليدكنندة سولفيد هيدروژن ،نمونه در محيط كشت iron
 agar peptoneكشت داده شد و سپس پليتها در دماي
 20درجۀ سانتیگراد به مدت  3روز درون جار بیهوازی
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که حاوی گاز پک ( Aمِرک ،شمارة )1/13829 :بودند
انكوبه شدند و آنگاه كلونيهاي سياه توليدشده شمارش
شدند ( .)18نتایج بر حسب  log CFUدر هر گرم از فیله
گزارش شد.
 .4.2آنالیز آماری

آزمایش در قالب طرح کام ً
ال تصادفی انجام شد .نخست
نرمالبودن دادهها با آزمون کولوموگراف ـ اسمیرنوف
( )Kolomogorov-Smirnovو همگني واريانسها
با آزمون لون ( )Levenبررسي شد .پس از اينکه از
نرمالبودن دادهها و يکساني واريانسها اطمينان حاصل
شد ،براي مقايسة ميانگين دادهها از تجزية واريانس
يکطرفه ( ،)ANOVAاستفاده شد .براي تعيين وجود
يا وجودنداشتن اختالف معنیدار بين تيمارها در صورت
همگني واريانسها از آزمون چنددامنهاي دانکن در سطح
احتمال  5درصد استفاده شد .برای پردازش دادهها از
نرمافزار  Excelو براي آنالیز واریانس و مقایسة میانگینها
از نرمافزار  SPSSنسخة  15استفاده شد.

 .3نتایج و بحث

بهطور کلی فساد در ماهیانی که هیچگونه عملیات
حفاظتی خاصی بر آنها انجام نگرفته است ،در اثر رشد
و فعالیت گروههای خاصی از میکروارگانیسمها موسوم
به ارگانیزمهای اختصاصی عامل فساد (SSOs: specific
 )spoilage organismsایجاد میشود .این گروه از
میکروارگانیسمها با تولید متابولیتهایی موجب طعم و
بوی نامطلوب در ماهی ميشوند و درنهایت نپذیرفتن
آن از جانب مصرفکننده را موجب میشوند (،)20 ،19
اما گونههایی که SSOها را در ماهیان تشکیل ميدهند
بسیار متفاوتاند .به نظر محققان ترکیب گونههایی که
SSOها را در ماهیان تشکیل میدهند به مواردی مانند:
گونه ،محل زیست ،روش صید ،نوع فرآوردۀ تولیدی،
و همچنین شرایط آب و هوایی و شیوۀ نگهداری ماهی
بستگی دارند ()20؛ با وجود این ،سودوموناسها،
باکتریهای تولیدکنندۀ گاز ، H2Sو تولیدکنندۀ اسید
الکتیک معموالً بیش از سایر باکتریها در ماهیان وجود
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دارند و باعث فساد در آنها ميشوند .از طرف دیگر،
وجود باکتریهای گرم مثبت از جمله انتروباکتریاسه
کرار گزارش شدهاند .تحقیقات نشان
نیز در ماهیان به ّ
ميدهد در ماهیانی که هیچگونه عملیات حفاظتی بر
روی آنها انجام نشده است ،اندازهگیری میزان SSOها
در مقایسه با بار باکتریایی کل بهتر است ،چراکه SSO
ها همبستگی باالتری با مدت ماندگاری ماهی دارند
و شاخص بهتری در خصوص بیان قابلیت ماندگاری
ماهی در طی دورۀ نگهداریاند (.)19
 .1.3بار باکتریایی کل

مقادير بار باکتریایی کل در فيلههاي ماهي کفال طالیی
نگهداريشده در شرايط يخچال در نمودار  1آمده است.
مقدار بار باکتریایی کل در نمونههای شاهد در روز
اول نگهداری (شروع آزمایش) برابر 3/17 log CFU
در هر گرم از فیله بود که نشاندهندۀ آن است كه ماهی
صیدشده و همچنین عملیات مربوط به آمادهسازی فیله
و دستکاریهای متعاقب آن در شرایط مناسب از نظر
بهداشتی انجام گرفته است .با افزایش زمان نگهداری
میزان بار باکتریایی کل نیز افزایش یافت ( )P<0.05که
سرعت افزایش آن در نیمۀ اول دورۀ نگهداری بیشتر بود.
همچنين نتايج مقايسة ميانگين بار باكتريايي بين زمانهاي
مختلف ،نشاندهندة اختالف معنيدار ( )P<0.05در طي
دورة نگهداري بود .در نمونههای شاهد بین روزهای 10
  15نگهداری ،میزان بار باکتریایی کل از حد مجاز برایمصارف انسانی یعنی  7 log CFUدر هر گرم از گوشت
ماهی ( )21گذشته است که ،با توجه به ملحوظداشتن
تأمین حداکثر ایمنی بهداشتی برای مصرفکنندگان ،روز
دهم نگهداری بهمنزلة روزهای ایمن قابل مصرف فیلۀ
ماهی کفال طالیی درنظر گرفته میشود Bahmani .و
همکاران ( )2011و  Hosseiniو همکاران ()2003
مدت ماندگاری ماهی کفال طالیی (بدون تخلیۀ شکمی)
را در یخ  10روز تعیین کردهاند ( .)23 ،22هر چند توقع
بر این است که دستکاریها و لوازم مورد استفاده در تهیۀ
فیلهکردن ماهی منجر به افزایش بار آلودگی و درنهایت
کاهش مدت زمان قابل استفادة آنها برای انسانها شود،

نشریه شیالت ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،66شماره  ،1بهار  ،1392از صفحه  27تا 39

اما با توجه به روش بستهبندی در خأل شرایط برای
رشد بسیاری از میکروارگانیسمهای هوازی نامطلوب
میشود؛ بنابراين ،کمتربودن بار میکروبی در نمونههای
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مورد بررسی در تحقیق حاضر در مقایسه با نتایج محققان
برشمرده احتماالً میتواند به سبب کاهش جمعیت
باکتریهای هوازی مربوط باشد.

نگهداریﻃﻲ
اﺷﻌﺔ ﮔﺎﻣﺎ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
زﻫﺎي
مختلفﺑﺎ د
ُزهایﻲﺷﺪه
ﭘﺮﺗﻮدﻫ
(Liza
aurata
ﻛﻔﺎل ﻃﻼ
ماهیﺔ ﻣﺎﻫ
در ﻓﻴﻠ
ﺮاتبارﺑﺎر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳ
 ..1ﺗﻐﻴﻴ
ﻧﻤﻮدار 1
 35روز
گاما طی
اشعة
شده با د
پرتودهی
ﻳﻲ ))Liza
(aurata
کفالﻲطالیی
ﻛﻞفیلۀ
ﻳﻲ در
باکتریاییﺎ کل
تغییرات
نمودار

یک5درﻛﻴنمودار
کیلوگری
،2 ،،1
ترتیب د
=  D5به
ﺷﺎﻫﺪ و
،D3 ،D2
ﺳﺎﻧﺘﻴ،D1
(شاهد=Control؛
سانتیگراد
روز  4درجة
35دمای
در
ﻠﻮﮔﺮي
کمتر 3از ،و
مقادیر،2 ،1
هستند.زﻫﺎي
ﺗﺮﺗﻴﺐ د
 ،،3D3وو  D55ﺑﻪ
ُزهایD2
،D1
Control؛
ﮕﺮاد )
دﻣﺎي  4درﺟﺔ
ﻧﮕﻬﺪاري در

نشان می
باکتریایی
خطچین حد
عالمت
داده نشده
ﻧﻈﺮنشان
معیار
انحراف
عالمت
آماری
صرفنظر شده
دهد).ﺧﻂ
ﻋﻼﻣﺖ
()21ه رااﺳﺖ.
کلﻧﺸﺪ
داده
بار ﻧﺸﺎن
مجازﻴﺎر
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌ
ﻋﻼﻣﺖ
است.ي و
رواﺑﻂ آﻣﺎر
ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺻﺮف
ﻧﻤﻮدار
ﻚودر
روابط از ﻳ
اند .ﻛﻤﺘﺮ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﭼﻴﻦ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺎر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻛﻞ ) (21را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ(.

آنالیزهای آماری نشان دادند که هر چند میزان و روند
قرار گرفتهاند ،تنها در روزهای آخر نگهداری از حد
هایی
ي کل
باکتریایی
آﻧﺎﻟﻴبار
افزایش
برای ُد
اند،
در گذشت
انسانی
مصارف
مجاز
زهایدز
ﻣﻌﺮض
ﻳﻲ اماﻛﻪ در
ﻧﻤﻮﻧﻪهﻫﺎ
ﻳﻲ ﻛﻞ
برایﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎ
ﺶ ﺑﺎر
معرضو روﻧﺪ اﻓﺰاﻳ
در ﻣﻴﺰان
ﻫﺮ کهﭼﻨﺪ
نمونهﻛﻪ
ﻧﺸﺎندردادﻧﺪ
ﺰﻫﺎي آﻣﺎر
ﺷﺎﻫﺪشاهد
يهای
نمونه
اند با
گرفت
ﻗﺮارقرار
اﺷﻌﻪاشعه
کیلوگری
3
درﺻﺪدورۀ
انتهای
کیلوگری تا
نمونﺗﺎههاروز
نگهداری،ﻠﻪﻫﺎ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻓﻴ
ﺳﻄﺢ 5
اﺧﺘﻼف وﻣﻌﻨ5ﻲدار در
ﻓﺎﻗﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ
اﻧﺪهﺑﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻪ
ُد1زﻛﻴ1ﻠﻮﮔﺮي
فاقد اختالف معنیدار در سطح  5درصد بودهاند ،اما
از منظر بار باکتریایی کل در حد مجاز بودهاند .در
استفاده ﺑﺮ
اﺷﻌﺔ ﮔﺎﻣﺎ
ي
ﻠﻮﮔﺮ
ﻴ
ﻛ
1
ز
د
دار
ﻲ
ﻣﻌﻨ
ي
ِ
ﺮ
ﻴ
ﺗﺄﺛ
ﺑﻲ
،
ﮕﺮ
ﻳ
د
ﻃﺮف
از
داده ﺷﺪهاﻧﺪ؛
قابلﺺ
نگهداریﺗﺸﺨﻴ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف
ﻧﮕﻬﺪاري
تشخیص
مصرف
پانزدهم
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢتا روز
فیلهها
تحقیق حاضر همزمان با افزایش ُدزهای مورد
دﻫﻨﺪ بةيﻛﺎﻓﻲﻧ ِ
معنیﻛﺎرا
تأثیريﺒﻮدن
ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺴﻢPﻫﺎ).ي
ﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴ
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻴ
ﻣﻘﺪار
بارﻦﺑﺮدن
میزان ازﺑﻴ
ﻳﻲز د1ز ﻣﺬﻛﻮر در
(<0.05
یافت
درﺧﻮرکاهش
نیز بیشتر
باکتریایی
دار ُد
ﻧﺸﺎندیگر،
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎازﻳﻲطرف
شدهاند؛
داده
پژوهش
نشاندهندۀﺑﺎ دزﻫﺎينتایج
همکاران
باکتریایی
گاماﻲ بر
کیلوگری
اﻣﺎ ﭘﺮﺗﻮدﻫﻲ
جمعیتﻳﻲ اﺳﺖ،
ﻛﻔﺎل ﻃﻼ
اشعة ﻣﺎﻫ
در ﻓﻴﻠﺔ
ﻣﻮﺟﻮد
()2009در
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻛﻞ
Moiniﻛﻪو ﺑﺎر
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
مشابهیﻛﻴازﻠﻮﮔﺮي
ﺑﺎﻻﺗﺮ از 1
بر فیلۀ ماهی قزلآالی رنگینکمان (Oncorhynchus
کافینبودن کارایی ُدز مذکور در ازبینبردن مقدار
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻮد ) .(P<0.05ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ ،ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض دز  2ﻛﻴﻠﻮﮔﺮي اﺷﻌﻪ ﻗﺮار
 mykiss)، El-Mongyو همکاران ( )1996بر تیالپیا
درخور توجه میکروارگانیسمهای موجود در فیلۀ ماهی
همكاران ﺗﺎ
Jeevanandamو و 5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮي
اﻧﺪ) ،واﻣﺎ ﺑﺮاي دزﻫﺎي 3
ﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﺼﺎرف اﻧﺴﺎﻧ
دزهایﺣﺪ
ﻧﮕﻬﺪاري از
روزﻫﺎي آﺧﺮ
ﺗﻨﻬﺎ در
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ،
Tilapia
nilotica
ﺑﺮاي (
ﻣﺠﺎزاز 1
باالتر
پرتودهي با
است ،اما
طالیی
کفال
نخی (
ماهی درسیم
()2001
باكتريايي
شدي،که بار
باعث
کیلوگری
Nemipterusﺶ
ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳ
باله ﺣﺎﺿﺮ
ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﺠﺎزدرﺑﻮدهاﻧﺪ.
مقایسهﻳﻲبا ﻛﻞ در ﺣﺪ
کلﺑﺎردر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎ
ﻣﻨﻈﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ از
ﻧﮕﻬﺪار
دورة
اﻧﺘﻬﺎي
 )japonicusگزارش شد (.)25 ،24 ،11
نمونههاي شاهد كمتر شود ( .)P<0.05بهطوری که،
دزﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺰان ﺑﺎر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ) .(P<0.05ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ از ﭘﮋوﻫﺶ  Moiniو
برای فیلههایی که در معرض ُدز  2کیلوگری اشعه
ﻫﻤﻜﺎران ) (2009ﺑﺮ ﻓﻴﻠﺔ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلآﻻي رﻧﮕﻴﻦﻛﻤﺎن ) El-Mongy ،(Oncorhynchus mykissو ﻫﻤﻜﺎران

) (1996ﺑﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ) (Tilapia niloticaو  Jeevanandamو ﻫﻤﻜﺎران ) (2001در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﺑﺎﻟﻪ ﻧﺨﻲ
) (Nemipterus japonicusﮔﺰارش ﺷﺪ ).(25 ،24 ،11

ﻧﻤﻮدار  2ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس را در ﻓﻴﻠﺔ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻣﻮاﺟﻪﺷﺪه ﺑﺎ دزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﻌﺔ ﮔﺎﻣﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﻲدﻫﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮري ﻛﻪ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎسﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و در روز ﭘﻨﺠﻢ
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ﻛﺎﻫﺶکفال
میکروبیيفيلۀ ماهی
اشعةﺶگاما بر
ﻧﮕﻬﺪاري ) 2/374 ±0/51 log CFUدر ﻫﺮ ﮔﺮم از ﻓﻴﻠﻪ(بررسی تأثیر
طالییي ...در
ﻣﻌﻨﻲدار
زﻣﺎنبار ﻧﮕﻬﺪار
پرتودهی بااﻓﺰاﻳ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ .ﺑﺎ

ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎسﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ؛ ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ ،ﺑﻌﺪ از روز ﺑﻴﺴﺘﻢ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.
Moiniﻃﻲ
جملهآﻧﻬﺎ در
ﻛﺎﻫﺶ
محققانآﻧﻬﺎ و
ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺑﻮدن
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺎ
ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎسﻫﺎ ﺟﺰء ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﻫﻮازي اﺟﺒﺎرياﻧﺪ،
 .2.3ﺑﻪ آﻧﻜﻪ
ﻧﻈﺮ
دیگر از
های
حاضرﻳﻴباﻦیافته
تحقیق
سودوموناس

-Mongy
()1996
همکاران
اﺷﻌﺔ
ﭘﺮﺗﻮدﻫﻲ ﺑﺎ
ﻃﺮفElدﻳوﮕﺮ،
( )2009وﺑﺎﺷﺪ .از
همکارانﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط
فیلۀاﻛﺴﻴﮋنودر ﺑﺴﺘﻪ
ﻓﻘﺪان
هایﺷﺎﻫﺪ ﻣﻲ
ﻧﻤﻮﻧﻪیﻫﺎي
ﻧﮕﻬﺪاري
دورة
ﺑﻪ در
ﺗﻮاﻧﺪ را
سودوموناس
در باکتر
تغییرات
نمودار 2
سودومونا
دارد )(،11
مختلف
شده باد ُردزهای
گاما نشان
سها 3و
زﻫﺎي
چنديکهﻛﻪ در د
.(.)14هرﺑﻪﻃﻮر
P<0.05
همخوانیاﺳﺖ
ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اشعةﻫﺎي
ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﺟﻤﻌﻴﺖ
مواجﻲهداري
طالیی ﻣﻌﻨ
کفال ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﮔﺎﻣﺎ
در بسیاری از ماهیان از جمله :آزادماهی اقیانوس آرام
میدهد .همانطور 
ی که ،نتایج نشان میدهد باالترین
 5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮي ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
 Moiniو
ﮕﺮ از
ﻣﺤﻘﻘﺎون دﻳ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي
(salar
اطلس
)Onchorhynchus
(nerka
ﺟﻤﻠﻪ،)Salmo
جمعیت سودوموناسها در نمونههای شاهد و در روز
آالیﺎري
درلﺑﺴﻴ
ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس
labraxﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ
.(14 ،11
باسدارد )
گرم( ﻫﻢﺧﻮاﻧﻲ
1996
ﻫﻤﻜﺎران
El-Mongy
 (2009و
ﻫﻤﻜﺎران )
دریایی (
ﻫﺎ قز
( ،)26و
)Dicentrarchus
log CFU
نگهداری (
پنجم
در )هر
 ±0/51و2/374
SSO
منزلة
ه
ب
()27
کمان
ن
رنگی
اما
اند،
ه
شد
شناخته
ها
افزایشاﻗﻴزمان
شد .با
مشاهده
کاهش  (Onchorhynchusو اﻃﻠﺲ ) ،(Salmo salarﺑﺎس درﻳﺎﻳﻲ
نگهداریnerka
ﺎﻧﻮس آرام )
آزادﻣﺎﻫﻲ
ﺟﻤﻠﻪ:
فیله)ﻴﺎن از
ازاز ﻣﺎﻫ
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که آنها ،در مقایسه با بار
مشاهده
سودومونا
 labraxدر جمعیت
معنیداری
شد؛ﻦﻛﻤﺎن ) (27ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﺔ SSOﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ي رﻧﮕﻴ
ها ﻗﺰلآﻻ
سو
،(26
) (Dicentrarchus
)
باکتریایی کل ،نقش ضعیفتری در فساد فیلۀ ماهی کفال
ی که ،بعد از روز بیستم اندازهگیری هیچگونه
بهطور 
دارندﻲ وﺷﺪه
درﻳﻲخألﭘﺮﺗﻮدﻫ
شدهﻃﻼ
ﻛﻔﺎل
ﻣﺎﻫﻲ
دریﻓﺴﺎد
ﻒﺗﺮي
ﻛﻞ ،ﻧﻘﺶ ﺿﻌﻴ
آنکهﺑﺎر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎ
ﺴﻪ ﺑﺎ
مشاهدهآﻧﻬﺎ،
سودوموناسیداد ﻛﻪ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن
بندی
شده ﻓﻴوﻠﺔبسته
پرتوده
طالیی
ﻣﻘﺎﻳبه
نشد.در نظر
سودوموناﻳﻲسها
ي که
کرد
ﻛﺮد مﻛﻪیتوان نتیجه
درواقع
سودوموناسها
ﻓﺎﺳﺪﻛﻨﻨﺪة
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
گیریﺑﺎﻛﺘﺮ
ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎسﻫﺎ
بودنﻴﺠﻪﮔﻴﺮي
ﺗﻮان ﻧﺘ
بنابراينﻣﻲ
اند ،درواﻗﻊ
ﻧﺪ و
هوازیﺧﻸ دار
ﺷﺪه در
ﺑﻨﺪیي
جزءﺑﺴﺘﻪ
و
پایین
اجباری
های
باکتر
باکتری اختصاصی فاسدکنندۀ ماهیان کفال پرتودهیشده
ﺷﺪه ودر طی
کاهشﻲ آنها
جمعیت آنها
نگهداریﺧﻸدرﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺷﺎﺧﺺ
دورۀﺷﺪه در
ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي
ﻛﻔﺎل وﭘﺮﺗﻮدﻫ
ﻣﺎﻫﻴﺎن
و بستهبندیشده در خأل نبودهاند و برای بررسی کیفیت
نمونههای شاهد میتواند به فقدان اکسیژن در بستهها
ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻓﺎﺳﺪﻛﻨﻨﺪة
ﻣﻨﻔﻲِ
ماهیانیي ﮔﺮم
ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎ
ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎسﻫﺎ از
نیستند .بهعالوه
مناسبی
شاخص
چنین
بهداشتی
مربوط باشد .از طرف دیگر ،پرتودهی با اشعة گاما
های
باکتری
جمله
سودوموناسها از
داد که
نشان
تحقیقاتﻧﺪ )
اﺷﻌﺔ ﮔﺎﻣﺎ ﺣﺴﺎسا
هایﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ
باکترﻮﻧیﻴﺰه
ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻳ
داریدردرﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻧﺪ ﻛﻪ
تأثیرﻼﺗﻲ
ﺷﻴ
ﺗﺮﻳﻦ
ﻣﻬﻢ
ﻳﻜﻲ از
ﺳﻮدﻣﻮﻧﺎس
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ
.(28
سودوموناس
جمعیت
معنی
مقابل
ﻓﺴﺎدیاند که در
ﻣﻮﺟﺐ شیالت
محصوالت
است (P<0.05
طورﻛﻪ
ﺳﺮﻣﺎدوﺳﺖ) .به
زهایي 3و
ﻼﺗﻲ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴ
فاسدکنندۀ ﺳﺮد
منفیِ در ﺷﺮاﻳﻂ
گرمﻴﻼﺗﻲ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷ
در ُدﻧﮕﻬﺪار
یدرکهﻃﻲ
اﺳﺖ
گذاشتهيﻫﺎي
ﺑﺎﻛﺘﺮ
پرتوهای یونیزهکننده مانند اشعة گاما حساساند (.)28
 5كيلوگري هیچگونه سودوموناسی مشاهده نشد .نتایج
ﻣﻲﺷﻮد ) ،(29ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﺬف آن از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﮔﺎﻣﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

نمودار  .2تغییرات جمعیت سودوموناس در فیلۀ ماهی کفال طالیی ( )Liza aurataپرتودهیشده با دُزهای مختلف اشعة گاما طی  35روز نگهداری

در دمای  4درجة سانتیگراد ( شاهد=Control؛  ،D3 ،D2 ،D1و  D5به ٧
ترتیب دُزهای  ،3 ،2 ،1و  5کیلوگری هستند .مقادیر کمتر از یک در نمودار
صرفنظر شدهاند .روابط آماری و عالمت انحراف معیار نشان داده نشده است).

نشریه شیالت ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،66شماره  ،1بهار  ،1392از صفحه  27تا 39

نظر به آنکه سودموناس یکی از مهمترین باکتریهای
سرمادوست است که در طی نگهداری محصوالت
شیالتی در شرایط سرد موجب فساد محصوالت شیالتی
میشود ( ،)29بنابراين حذف آن از طريق پرتوهای گاما
ميتواند براي حفظ محصوالت شيالتي مفيد باشد.
 .3.3باكتريهاي توليدكنندة اسيد الكتيك

هر چند روند تغييرات باكتريهای توليدكنندة اسيد الكتيك
در گروه شاهد از روز آغازين آزمايش (log CFU/g
 )1/08±0/17تا روز  35نگهداري (log CFU/g
 )4/13±1/07روند افزايشی (همزمان با افزايش مدت
ماندگاري) را نشان داده است (نمودار 3؛ ،)P<0.05
اما جمعیت باکتریایی اندازهگیریشده نسبت ًا پایین بوده
است Shakhawat .و همکاران ( )2006حد غیر مجاز
باكتريهاي توليدكنندة اسيد الكتيك را در محصوالت
شیالتی  104-105 log CFU/gاعالم کردهاند ( .)30بر
اين اساس ،نمونههاي شاهد در روز  25نگهداری به حد

33

غير مجاز رسيدند .نتایج مشابهی در پژوهشهای محققان
دیگر ( )33 ،32 ،31نیز مشاهده شده است .پیشتر اثبات
شده است که نگهداری ماهیان در شرایط سرد مانند دمای
یخچال تأثیر درخور مالحظهای در سرعت رشد این
گروه از باکتریها دارد ،اما آنالیزهای آماری نشان داد که
نگهداری در شرایط سرما (تیمار شاهد) بهتنهایی برای
متوقفکردن رشد باکتریهای تولیدکنندۀ اسید الکتیک
کافی نیست ،چراکه جمعیت باکتریهای تولیدکنندۀ اسید
الکتیک در تیمار شاهد نسبت به تیمارهای پرتودهیشده
باالتر بوده است ( )P<0.05و پرتودهی تأثیر معنیداری
در جمعیت باکتریهای مذکور داشته است .با افزایش
میزان ُدز اشعة گاما ،جمعیت باکتریهای تولیدکنندۀ
اسید الکتیک کاهش بیشتري یافته است .كمترين مقدار
باكتريهاي توليدكنندة اسيد الكتيك نيز در ُدز  5کیلوگری
مشاهده شد .نتایج مشابهی در پژوهش سایر محققان
از جمله Savvaidis :و همکاران ( )2002و  Moiniو

اشعة گاما
(Lizaمختلف
aurataبا دُزهای
پرتودهیشده
)Liza
(aurata
ماهی
اﺳﻴدرﺪفیلۀ
الکتیک
ﺗﻮﻟﻴاسید
تولیدکنندۀ
باکتریهای
جمعیت
نمودار
ﺷﺪه ﺑﺎ
ﭘﺮﺗﻮدﻫﻲ
ﻃﻼﻳﻲ )
ﻛﻔﺎل
طالییﻣﺎﻫﻲ
کفالﻓﻴﻠﺔ
ﻚ در
ﻻﻛﺘﻴ
ﺪﻛﻨﻨﺪة
ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي
ﺟﻤﻌﻴﺖ
تغییراتﺮات
ﻧﻤﻮدار .3.3ﺗﻐﻴﻴ
طی  35روز نگهداری در دمای  4درجة سانتیگراد ( شاهد=Control؛  ،D3 ،D2 ،D1و  D5بهترتیب دُزهای  ،3 ،2 ،1و  5کیلوگری هستند .مقادیر

دزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﻌﺔ ﮔﺎﻣﺎ ﻃﻲ  35روز ﻧﮕﻬﺪاري در دﻣﺎي  4درﺟﺔ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ) ﺷﺎﻫﺪ=Control؛  ،D3 ،D2 ،D1و  D5ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ
کمتر از یک در نمودار صرفنظر شدهاند .روابط آماری و عالمت انحراف معیار نشان داده نشده است).

دزﻫﺎي  ،3 ،2 ،1و  5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ در ﻧﻤﻮدار ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .رواﺑﻂ آﻣﺎري و ﻋﻼﻣﺖ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ﻧﺸﺎن داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ(.

 .4.3اﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺳﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي اﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺳﻪ در ﻧﻤﻮدار  4ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ
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بررسی تأثیر پرتودهی با اشعة گاما بر بار میکروبی فيلۀ ماهی کفال طالیی ...

همکاران ( )2008بهدست آمده است ( .)34 ،11از طرف
باکتریهای مذکور تأثیر معنیداری داشته است؛ بهطوری
که ،باالترین مقدار آن در روز  35نگهداری (log CFU/g
دیگر ،یافتههای  Rasmussenو همکاران ( )2002حاكي
 )3/74±0/63مشاهده شد .اگرچه باکتریاسه ميتوانند در
از آن است كه باکتریهای تولیدکنندۀ اسید الکتیک جزء
دماي پايين رشد كنند ،اما در طی دورۀ نگهداری فراواني آنها
باکتریهای مهم در ایجاد فساد در ماهیان بستهبندیشده
در مقایسه با سایر باکتریهای سرمادوست چندان افزایش
در خأل هستند ( .)31بهنظر میرسد بهکارگیری روشهای
ً
نمییابد .چنین حالتی احتماال میتواند به رشد كندتر آنها
تکمیلی مانند پرتودهی و نگهداری در شرایط سرما براي
ِ
افزایش ماندگاری محصوالت شیالتی شیوهای سودمند
سايكروتروفيك
در مقایسه با سایر باكتريهاي گرم منفي
عامل فساد و فقدان اکسیژن مربوط باشد .نتایج مشابهی از
باشد.
سوي سایر محققان از جمله Papadopoulos :و همكاران
 .4.3انتروباکتریاسه
( Chytiri ،)2003و همكاران ( ،)2004و  Sallamو
نتایج مربوط به اندازهگیری باكتريهاي انتروباکتریاسه در
همكاران ( )2007بهدست آمده است ( .)33 ،27 ،26از
نمودار  4نشان داده شده است .نتایج نشان میدهد که
طرف دیگر ،نتایج آنالیز آماری نشان داد که پرتودهی تأثیر
جمعیت باکتریهای مذکور هم در نمونههای شاهد و
ی که ،در
شگرفی در جمعیت باکتریاسهها دارد؛ بهطور 
هم در نمونههای پرتوديده بهطور کل پایین بوده است،
ُدز  5کیلوگری هیچگونه انتروباکتریاسهای مشاهده نشده
اما جمعیت آنها در نمونههای شاهد بیشتر از نمونههای
است .تأثیر پرتودهی در جمعیت باکتریهای مذکور در
(<0.05
ميانگين
نتایجﺳﺎﻳﺮمقايسة
در.)P
های
(2008
ﻫﻤﻜﺎران )
جملهو  Moiniو
(2002
ﻫﻤﻜﺎران )
ﺟﻤﻠﻪ:
ﻣﺤﻘﻘﺎن از
ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ
بود ﻣﺬﻛﻮر
پرتودیدهﻫﺎي
ﺑﺎﻛﺘﺮي
همکاران
 : Savvaidisو
محققان از
 Savvaidisوسایر
مطالعۀ
مختلف
روزهای
طی
و
شاهد
های
ه
نمون
در
باکتریاسه
( )2002و  Moiniو همکاران ( )2008گزارش شده
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ).(34 ،11
نگهداری نشان میدهد که
جمعیت
در
نگهداری
زمان
است (.)34 ،11

نگهداریﮔﺎﻣﺎ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﻌﺔ
گامازﻫﺎ
اشعةﺑﺎ د
مختلفﺷﺪه
ﭘﺮﺗﻮدﻫﻲ
aurata)Liza
ﻃﻼﻳﻲ )
طالییﻛﻔﺎل
کفالﻣﺎﻫﻲ
ماهیﻓﻴﻠﺔ
فیلۀﻫﺎ در
ﺎﺳﻪ
ﺟﻤﻌﻴﺖ
تغییراتﺮات
 .4 .4ﺗﻐﻴﻴ
ﻧﻤﻮدار
ي 35روز
طی
Lizaد(ُزهای
پرتودهیشده با
(aurata
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳدر
باکتریاسهها
جمعیت
نمودار
مقادیر
 ،3،D1و
Control؛،2 ،1
ترتیب دُزهای
ﮕﺮادو ) D5به
،D2ﻴ،D3
(شاهد=Control؛
سانتیگراد
دمای 4
نمودارو 5
کمترزﻫﺎازيیک،1در،3 ،2
ﺐد
هستند.ﻪﺗﺮﺗﻴ
کیلوگری  D5ﺑ
 ،D3 ،5D2و
ﺷﺎﻫﺪ=
،D1ﺳﺎﻧﺘ
درﺟﺔ
ي در دﻣﺎي 4
درجة ﻧﮕﻬﺪار
 35روز
درﻃﻲ
نشده است).
نشان وداده
انحراف
عالمت
ﺻﺮف و
روابط آماری
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﺸﺎن داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ(.
ﻋﻼﻣﺖ
معیارآﻣﺎري
رواﺑﻂ
ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻧﻈﺮ
اند.ﻧﻤﻮدار
شدهدر
صرفنظرﻚ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳ

اﺻﻮﻻً ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺳﻪ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮورت دارد ،ﭼﺮاﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎريزا ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ را درﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي آن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺳﻮي  Gramو  Melchiorsenﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ) .(37ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎسﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎي ﺣﺎوي ﻫﻤﻮﺳﻴﺪرﻳﻦ ) (siderophoresﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪة ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن
ﺷﻮﻧﺪ .در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪة ﮔﺎز  H2Sدر ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ  1/35±0/14 log CFU/gﺑﻮد ،اﻣﺎ
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲداري در ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ؛ ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ ،در اﻧﺘﻬﺎي دورة ﻧﮕﻬﺪاري ﺟﻤﻌﻴﺖ آنﻫﺎ ﺑﻪ
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 4/51±0/92 log CFU/gرﺳﻴﺪ .روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪة ﮔﺎز  H2Sﻃﻲ دورة ﻧﮕﻬﺪاري در

ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺮد در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎس درﻳﺎﻳﻲ و آزادﻣﺎﻫﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ) .(38 ،32ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و
ً
غذایی از
ﻫﺎيمواد
ﻧﻤﻮﻧﻪ در
باکتریاسه
تولیدکنندۀ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ.5.3
گازH2Sﻴﺪﻛﻨﻨﺪة ﮔﺎز H2S
ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﺗﻮﻟ
هایﺟﻤﻌﻴﺖ
باکترزیدر
ﭘﺮﺗﻮدﻳﺪه
ﺷﺪت د
وجودﻫﺎ در
بررسیﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اصوالﻣﻘﺎﻳﺴﺔ
ﺗﺤﻠﻴﻞ
چراکه
دارد،
ضرورت
بسیار
شیالتی
محصوالت
جمله
نتایج اندازهگیری جمعیت باکتریهای تولیدکنندۀ گاز
نظیرﻴﻠﻮﮔﺮي ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ) 1/83±0/68 log CFU/gدر اﻧﺘﻬﺎي
بیماریزاز  3ﻛ
های ﻛﻪ ،در د
ﻃﻮري
ﺑﻪ
؛
اﺳﺖ
داﺷﺘﻪ
ي
دار
ﻲ
ﻣﻌﻨ
ﺮ
ﺗﺄﺛ
اینﻴ خانواده بسیاری از باکتری
 H2Sدر نمودار  5آمده است .به هنگام شروع آزمایش
اﺛﺒﺎت
هاي)(2004
ﻫﻤﻜﺎرن
Chytiri
هایﺶﺗﺮ
ﻧﺸﺪ .ﭘﻴ
ﺑﺎﻛﺘﺮي
صورتي از
گیرددرکهدزدر 5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ
رﺳﻴﺪ و
ﻧﮕﻬﺪاري(
دورة
مصرف
دربر می
سالمونال را
تولیدکنندۀ
منزلة وباکتری
سیاه ،که به
ﻣﺸﺎﻫﺪهکلونی
موادﻣﺬﻛﻮر تعداد
غذایی حاوی آن ممکن است سالمتی فرد مصرفکننده
همچنین
شاهد و
شوند ،در تیمار
گرفته م
درنظر
ﻳﻮﻧﻴﺰهH
ﻛﺎﻫﺶ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﺣﺴﺎساﻧﺪ.
ﭘﺮﺗﻮیي ﮔﺎﻣﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻛﻨﻨﺪه
ﻛﺮدﻧﺪ ) (27ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪة ﮔﺎز  H2Sﺑﻪ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎيگاز 2 S
بهطور جدی در معرض خطر قرار گیرد .محققان حضور
سودوموناسها
نسبت به
پرتودیده
ﭘﮋوﻫﺶ
جمعیتﻣﺸﺎﺑﻬﻲ از
اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻣﻄﻠﺐ
تیمارهایﻫﻤﻴﻦ
ﺷﺪﻳﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ در دزﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﭘﺮﺗﻮدﻫﻲ ) 3و  5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮدري( ﻣﺆﻳﺪ
باکتریهای مذکور را در آبزیان به دالیلی نظیر صید از
کمتر بود ،اما با گذشت زما ِن نگهداری روند فوق برعکس
هایﻼﭘﻴﺎ
ی ﺗﻴ
باکترﻲ
جمعیتیﺑﺮ ﻣﺎﻫ
ترکیب(1996
ﻫﻤﻜﺎران )
 Abu-Tarboushو
ﻗﺰلآﻻي
یخگذاریﻓﻴﻠﺔ
ﻫﻤﻜﺎران )در (2008ﺑﺮ
 Moiniو
صیدشده
آبزیان
آلوده و تأخیر
مناطق
هر چند
رﻧﮕﻴدرﻦﻛﻤﺎن ،شد .به نظر محققان
ثانویه)و مربوط
(aureaآلودگی
×Tilapiaاز صید
دستکاریهای پس
کنار
ﻲ ﺳﻴﻢ
ﻫﻤﻜﺎران )
 Chouliaraو
،(Tilapia
nilotica
)
Sparus
شرایطدرﻳﺎﻳﻲ
محیط )و رقابت
ﻣﺎﻫاز
(2004نتیجﺑﺮهای
اکوسیستم
ماهی در
دانستهاند (.)35 ،28 ،19
 (aurataﻃﻲ دورة ﻧﮕﻬﺪاري در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺮد ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ ).(39 ،34 ،11

نمودار  .5تغییرات جمعیت باکتریهای تولیدکنندۀ گاز  H2Sدر فیلۀ ماهی کفال طالیی ( )Liza aurataپرتودهیشده با دُزهای مختلف اشعة گاما طی

 35روز نگهداری در دمای  4درجة سانتیگراد (شاهد=Control؛ ١١،D2 ،D1
 ،D3و  D5بهترتیب دُزهای  ،3 ،2 ،1و  5کیلوگری هستند .مقادیر کمتر
از یک در نمودار صرفنظر شدهاند .روابط آماری و عالمت انحراف معیار نشان داده نشده است).

بین گونههای باکتریهای موجود در محل است ،اما
در محصوالت بستهبندیشدۀ شیالتی ترکیب باکتریایی
بیشتر به رقابت بین گونهای و حضور یا فقدان اکسیژن
در بسته مربوط است ( .)33از آنجا که باكتريهاي
توليدكنندة سولفيد هيدروژن (از جمله Shewanella
 )putrefaciensو سودوموناسها دو ميكروارگانيسم

سرماگراي رقابتياند ( ،)35فاز تأخيري اولية باكتريهاي
توليدكنندة سولفيد هيدروژن ممكن است در نتيجة اثر
بازدارندگي باكتريهاي سودوموناس باشد اين مسئله
به تحقيق از سوي  Gramو  Melchiorsenگزارش
شده است ( .)37سودوموناسها به سبب توانايي توليد
ماكروفاژهاي حاوي هموسيدرين ()siderophores
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ميتوانند مانع رشد باكتريهاي توليدكنندۀ سولفيد هيدروژن
شوند .در تیمار شاهد جمعیت باکتریهای تولیدکنندۀ
گاز  H2Sدر شروع آزمایش 1/35±0/14 log CFU/g
بود ،اما با گذشت زمان افزایش معنیداری در جمعیت
ی که ،در انتهای دورۀ نگهداری
آنها مشاهده شد؛ بهطور 
جمعیت آنها به  4/51±0/92 log CFU/gرسید .روند
افزایش جمعیت باکتریهای تولیدکنندۀ گاز  H2Sطی
دورۀ نگهداری در شرایط سرد در سایر ماهیان از جمله
باس دریایی و آزادماهی اقیانوس آرام نیز نشان داده شد
( .)38 ،32نتایج تجزیه و تحلیل مقایسۀ میانگینها در
نمونههای پرتودیده نشان داد که شدت ُدز در جمعیت
باکتریهای تولیدکنندۀ گاز  H2Sتأثیر معنیداری داشته
است؛ بهطور 
ی که ،در ُدز  3کیلوگری به کمترین میزان
( 1/83±0/68 log CFU/gدر انتهای دورۀ نگهداری)
رسيد و در ُدز  5کیلوگری از باکتری مذکور مشاهده
نشد .پیشتر  Chytiriو همکارن ( )2004اثبات کردند
( )27که باکتریهای تولیدکنندۀ گاز  H2Sبه پرتوهای
یونیزهکننده مانند پرتوي گاما حساساند .بنابراين کاهش
شدید جمعیت آنها در ُدزهای باالی پرتودهی ( 3و 5
کیلوگری) مؤید همین مطلب است .نتایج مشابهی از
پژوهش  Moiniو همکاران ( )2008بر فیلۀ قزلآالی
رنگینکمان Abu-Tarboush ،و همکاران ( )1996بر
ماهی تیالپیا ( ،)Tilapia nilotica× Tilapia aureaو

بررسی تأثیر پرتودهی با اشعة گاما بر بار میکروبی فيلۀ ماهی کفال طالیی ...

 Chouliaraو همکاران ( )2004بر ماهی سیم دریایی
( )Sparus aurataطی دورۀ نگهداری در شرایط سرد
بهدست آمد (.)39 ،34 ،11

 .4نتیجهگیری

بر اساس نتايج آنالیز میکروبی فیلۀ ماهی کفال طالیی
طی دورۀ نگهداری در شرایط سرد (دمای  4درجة
سانتیگراد) ،ميتوان بیان داشت که فیلۀ ماهی مذکور در
صورتي كه در خأل بستهبندي شود و هیچگونه روشهای
ِ
نگهداری دیگری همراه با آن انجام نشود ،به مدت 10
روز قابلیت مصرف دارد ،اما زماني كه از اشعة گاما
همراه با آن استفاده شود ،قابلیت ماندگاری و مصرف
بیخطر آن برای مصرفکنندگان افزایش مییابد که
میزان آن به شدت ُدز بهکار رفته بستگی دارد .بر اساس
نتایج پژوهش حاضر ،بهکارگیری ُدز  1کیلوگری اشعة
گاما به افزایش قابلیت مصرف نمونهها تا  15روز2 ،
کیلوگری تا  30روز 3 ،و  5کیلوگری تا انتهای دورۀ
مورد بررسی ( 35روز) منجر میشود .بين دزهاي  3و
 5کیلوگری اختالف معنيدار چنداني وجود نداشت.
نظر به آنکه بهکارگیری ُدزهای باال (مانند  5کیلوگری)
میتواند اکسیداسیون چربی را در ماهی سبب شود،
بنابراين با توجه به این موضوع و همچنین رعايت
شرايط اقتصادي ُدز  3کیلوگری برای نگهداری فیلۀ
ماهی کفال طالیی پیشنهاد میشود.
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