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چکیده
خصوصیات کیفی الشه ماهی سفید  Rutilus kutumصید شده به دو روش صید گوشگیر و پره در طی  16روز نگهداری
در يخ با ثبت تغییرات میکروبی (باکتریهای سرمادوست و کل) ارزيابی شد .بر اساس نتايج به دست آمده  ،بارباکتريايی
در زمان های مختلف نگهداری ،روند افزايشی را نشان دادند و بین اولین روز و آخرين روز نگهداری اختالف معناداری در
مقادير آنها مشاهده گرديد ( .)P<0.05باکتریهای سرمادوست روند يکنواختتری نسبت به باکتریهای کل نشان دادند
و با گذشت زمان باکتریهای غالب در يخ را تشکیل دادند .نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که روش صید به طور
کلی اثر معناداری بر شاخصهای میکروبی مورد بررسی داشته است و ماندگاری ماهیانی که به روش پره صید شده بودند
بیشتر از ماهیانی بود که به روش گوشگیر صید شدند.

مقدمه
صید ماهی سفید  Rutilus kutumدر سواحل ايرانی دريای خزر به دو روش پره و گوشگیر صورت میگیرد ،که روش گوشگیر به
دلیل صید ماهیان خاوياری با اندازههای غیر استاندارد ممنوع گرديده است اما به صورت غیرمجاز توسط صیادان به کار گرفته می-
شود ،همچنین سازمان شیالت ايران به منظور تأمین مولدين اين ماهی برای تکثیر ،از اين روش صید استفاده میکند .روشهای
صید به دلیل وارد کردن استرسهای متفاوت به ماهیان دارای تأثیرات مخربی بر آنها میباشند .از معايب تورهای گوشگیر،
استرس زياد وارد شده به ماهی در زمان درگیری با چشمههای تور ،فشرده شدن اندامها و ايجاد زخمهای سطحی در اثر فشار وارده
از سوی رشتههای تور به اندام ماهی ،احتمال مرگ و میر باالی ماهی در اين شیوه ،يا در بازرسیهای طوالنی مدت تور و سختی
جداسازی ماهی گرفتار شده از تور است (.)Khanipour, 2013
در روش صید پره ماهیان بدون گیر کردن در چشمههای تور (اندازه چشمههای تور غالبا کوچکتر از اندازه سرپوش آبششی ماهی
است) توسط ديواره توری به سمت ساحل رانده شده و عمل صید با جاروب کردن ماهیها در ساحل انجام میگیرد .بیش از 60
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درصد کل صید ماهیان استخوانی در سواحل ايرانی دريای خزر را ماهی سفید تشکیل میدهد و به لحاظ میزان صید و قیمت
فروش ،مهمترين ماهی برای صیادان محسوب میگردد (.)Khanipour and Valipour, 2010
ماهی به عنوان مواد غذايی خیلی فسادپذير طبقهبندی میشود و زمان نگهداری آن بسته به کیفیت اولیه و همچنین شرايط
نگهداری آن متفاوت میباشد .روش صید و به دنبال آن اعمال دستکاریهای پس از صید نیز تأثیر زيادی بر کیفیت ماهی و زمان
ماندگاری گونههای مختلف دارد( .)Bamba and Banja, 2002شاخصهای میکروبیولوژيکی نیز با پیشرفت فساد در طی نگهداری
در يخ افزايش میيابند و لذا تعداد باکتریهای نمونه مورد آزمايش شاخص خوبی جهت بررسی مدت زمان ماندگاری آبزيان می
باشد به طوری که اگر نمونهای از ماهی دارای  106باکتری در هر گرم باشد اين امر نشانهای از آغاز فساد و پیشرفت آن و اگر دارای
 108باکتری در هر گرم نمونه باشد ،نشانه غیر قابل مصرف بودن آن است (.)Razavi shirazi, 1997
 )1998( Hussگزارش میکند که هنگام صید ماهی تعداد باکتریها در هر سانتیمتر مربع پوست  ،103-107در هر گرم بافت
آبشش  103-109و در هر گرم بافت روده نیز  103-109عدد میباشد .اين میزان وسیع منعکس کننده اثرات محیط بر روی ماهی
هاست ،به طوری که در آبهای سرد و تمیز که ماهی صید میشود اين تعداد به میزان  10-100باکتری در هر سانتیمتر پوست
میرسد ولی در آبهای گرم و مناطق آلوده اين میزان افزايش فوقالعادهای میيابد.
 Josephو همکاران ( )1985اين تغییرات در تعداد باکتریها را ناشی از تغییرات فصل ،روشهای صید و اثرات محیطی میداند .از
مهمترين داليل فساد ماهی طی نگهداری ،رشد میکروارگانیسمها است به طوری که گاهی ممکن است بار میکروبی گوشت ماهی
طی نگهداری به شکل خطرناکی افزايش پیدا کند ( .)Arashisar et al., 2004هدف از اين مطالعه مقايسه دو روش صید که احتماالً
استرس متفاوتی را به ماهی وارد میکنند است و با استفاده از روش کنترل کیفی ماهی يعنی شمارش باکتریهای سرمادوست و
کل طی  16روز نگهداری ماهی در يخ انجام میشود و نتايج آن در بهبود وضعیت صیادی و نگهداری اين ماهی تأثیر خواهد داشت.
مواد و روشها
تعداد 30عدد ماهیسفید با میانگین وزنی  730/09گرم و میانگین طولی  43/75سانتیمتر از هر يک از تورهای پره و گوشگیر در
شبه جزيره میانکاله صید شد و بالفاصله ماهیهای صید شده در جعبههای يونولیتی عايق ،به صورت يک در میان در اليههای
ضخیمی از يخ به نسبت ( 1ماهی 3 :يخ) قرار گرفته و به آزمايشگاه شیالت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان منتقل
شدند .نمونهها به مدت  16روز در يخ نگهداری شدند .طی مدت آزمايش ،روزانه يخ تازه به منظور جبران يخهای ذوب شده و
همچنین ثابت نگهداشتن دمای داخلی جعبه ( )1-3 °Cاضافه گرديد .در خالل آزمايش (فواصل زمانی چهار روز يک بار) پس از
شستوشو با آب ،فلسکنی ،تخلیه شکمی ،استخوانگیری و استخراج مقدار گوشت مورد نظر ،نمونهها مورد ارزيابی آزمونهای
میکروبی شامل اندازهگیری بار باکتريايی کل و بار باکتريايی سرمادوست قرار گرفتند.
بررسی میکروبی

بار باکتريايی نمونهها با هموژن کردن  10گرم نمونه در  90میلیلیتر محلول  %0/9کلريد سديم در شرايط استريل آغاز شد .از اين
محلول جهت تهیه رقت های متوالی استفاده شد .کشت باکتريايی مورد نظر با ريختن میزان مشخصی از نسبتهای بدست آمده در
پلیتهای يکبار مصرف استريل و ريختن محیط کشت آگار بر آن صورت گرفت .برای شمارش کلنیهای باکتريايی کل پلیتهای
تهیه شده به مدت  2روز در دمای  37درجه سانتیگراد و برای باکتریهای سرما دوست به مدت  7روز در  10درجه سانتیگراد
قرار داده شد .شمارش کلنیها بر مبنای  log10 CFU/gبیان گرديد (.)Sallam, 2007
تجزیه و تحلیل آماری

و به منظور تجزيه و تحلیل مقادير کمّی به دست آمده از تجزيه واريانس دوطرفه در قالب طرح آماری فاکتوريل کامالً تصادفی
استفاده گرديد .تجزيه و تحلیل آماری دادههای حاصله با نرمافزارهای  SPSSو  Excelانجام پذيرفت.
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نتایج
در شکل  1تغییرات مقادير بار باکتريايی سرما دوست طی زمان نگهداری در يخ مشاهده میشود .میزان بار باکتريايی سرما دوست
در طی دوره نگهداری در نمونه ها روند افزايشی را نشان دادند و در روزهای مختلف نگهداری اختالف معناداری در نمونهها وجود
داشت ،به طوری که میزان آن با گذشت زمان نگه داری در هر دو تیمار افزايش يافت .به طوری که در روش صید پره میزان آن بر
حسب  log10 CFU/gاز  2/28در زمان صفر نگهداری تا  6/47در روز  16نگهداری رسید و در روش صید گوشگیر ،میزان آن از
 2/81در زمان صفر نگهداری تا  7/76در روز  16نگهداری رسید.

شکل  :1تغییرات مقادیر بارباکتریایی سرمادوست در تیمارهای پره و گوشگیر طی  16روز نگهداری در یخ

در شکل  2تغییرات مقادير بار باکتريايی کل طی زمان نگهداری در يخ مشاهده میشود .میزان بار باکتريايی کل با گذشت زمان
نگه داری در هر دو تیمار افزايش يافت به طوری که در روش صید پره میزان آن بر حسب  log10 CFU/gاز  1/42در زمان صفر نگه
داری تا  5/40در روز  16نگهداری رسید و در روش صید گوشگیر ،میزان آن از  2/79در زمان صفر نگهداری تا  5/53در روز 16
نگهداری رسید.

شکل  :2نمودار تغییرات مقادیر بار باکتریایی کل در تیمارهای پره و گوشگیر طی  16روز نگهداری در یخ
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بحث
بخشی از فساد در ماهیان تازه به دلیل فعالیت و رشد ارگانیزمهای ويژه عامل فساد است که با تولید متابولیتهايی منجر به
نامطلوب شدن طعم و بوی ماهیان و در نهايت غیر قابل مصرف شدن آنها میشود ( Gram and Huss, 1996; Gram and
.)Dalgaard, 2002
طی مطالعات انجام شده توسط  Gramو  )2002( Dalgaardمشخص شد میکروارگانیسمهای عامل فساد مواد غذايی از مطالعهای
به مطالعه ديگر متفاوت بود به طوری که نوع و میزان اين ارگانیزمها در هر مطالعه بسته به نوع گونه ماهی و محیط زندگی آنها،
وضعیت اقلیمی ،نحوه صید ،نوع محصول فرآوری شده ،دما و نحوه نگهداری متفاوت است و مقدار ارگانیزمهای ويژه عامل فساد،
ارتباط مناسبی با عمر ماندگاری ماهی تازه دارد .از منظر میکروبشناسی نشان داده شده است که ماهیان نگهداری شده در دمای
صفر درجه سانتیگراد ،غالباً درگیر باکتریهای سايکروفیل يا سرما دوست هستند .باکتریهای سرما دوست گرم منفی ،گروه اصلی
میکروارگانیسمهای مسئول فساد ماهی تازه نگهداری شده به صورت سرد هستند (.)Gram et al., 1996
محدوده فساد باکتریهای سرما دوست در فرآوردههايی چون فیله ماهی 106-107 log10 CFU/g ،است (.)Erkan et al., 2006
طبق نتايج ارائه شده در شکل  PTC ،1ابتدايی در نمونهها در روش صید پره و گوشگیر به ترتیب  2/81 Log cfu/gو  2/28بود که
به طور پیوسته افزايش يافت و به حدود  6/47 log10 CFU/gو  7/76در روز  16نگهداری رسید که باالتر از حد مجاز اعالم شده
برای ماهی خام ( )7 log10 CFU/gاست ( .)Sallam, 2007افزايش بار باکتريايی کل نیز در گوشت ماهی در طول نگهداری ثابت
شده است ( .)Ojagh, 2011; Fan et al., 2009اين الگوی رشد میکروبی مطابق با الگوی رشد ديده شده در قزلآالی رنگینکمان
طی نگهداری در يخ ( )Rezaee et al., 2008میباشد .الگوی میکروبی گوشت ماهی به دلیل عوامل محدود کننده حاصل از رشد
خودشان بیشتر از حدود  8 log10 CFU/gافزايش نمیيابد (.)Zolfaghari et al., 2012
بر اساس نتايج اين تحقیق ،شاخصهای میکروبی در طول مدت زمان نگهداری افزايش معناداری داشتند و ماندگاری ماهیانی که
به روش پره صید شده بودند بیشتر از ماهیانی بود که به روش گوشگیر صید شدند و مقايسه شاخصهای میکروبی تأيید کردند که
به دلیل افزايش استرس ناشی از اسارت در تور يا فعالیت پیش از مرگ در روش گوشگیر ،تأثیر روش صید پره روی کیفیت ماهی
سفید کمتر میباشد .بر طبق نتايج حاصل از بار باکتريايی و با توجه به حد استاندارد تعیین شده در ماهیان ،میتوان گفت که
ماهیان سفید نگهداری شده در يخ از روز 12در مرحله فساد میباشند .البته هیچوقت نمیتوان پیشبینی دقیقی را در مورد
ماندگاری و فساد غذاها ارائه کرد زيرا فاکتورهای فیزيکوشیمیايی از قبیل درجه حرارت ،نوع ماهی ،فصل ،روشها و محل صید و
غیره در روند فساد ماهی از نظر تأثیرپذيری بر روی فعالیتهای باکتريايی و آنزيمی مؤثر میباشند و از طرفی حد استانداردهای
تعیین شده نیز در منابع مختلف ،متفاوت میباشند ،بنابراين با ارزيابی توأم شاخصهای بیوشیمیايی ،میکروبیولوژيکی و حسی
میتوان قضاوت صحیحتری از چگونگی فساد و مراحل آن در ماهیان ارائه نمود.
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Abstract
Quality characteristics of Rutilus kutum caught in two methods, gillnet and beach seine during 16 days of
ice storage by recording the microbial changes (psychrophil and total) were measured. Based on the
results obtained microbiologcal indices were increased during storage and at first and last day of storage
showed significant difference (P<0.05). Psychrophilic bacteria showed more uniform than the total
bacteria and with time were dominant in the ice. The results of this study showed that overall fishing
methods has significant effect on microbial parameters examined and the beach seine method have a less
adverse effect on quality of fish in comparison with gillnet.
Keywords: Bacterial count, Rutilus kutum, Beach seine, Gillnet, Ice storage
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