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چکیده
هدف این مطالعه بررسی تاثیر پد جاذب حاوی اسانس دانه زنیان بر خصوصیات شیمیایی و میکروبی فیله قزلآالی رنگینکماان طای نگهاداری در
یخچال میباشد .بدین منظور  10میلی لیتر اسانس  1/5درصد دانه زنیان در تیمارهای مختلف به پد و فیلهها اضافه ،سپس بستهبندی و در یخچال
( 4درجه سانتیگراد) نگهداری شدند .فراسنجههای شیمیایی (پراکساید ( ،)PVتیوباربیتوریا اساید ( )TBAو مجماو بازهاای نیتروژنای فارار
( ))TVB-Nو میکروبی (شمارش باکتریهای کل ( )TVCو باکتریهای سرماگرا ( ))PTCدر روزهای صفر 9 ،6 ،3 ،و  12اندازهگیری شدند .نتایج
نشان داد که تیمار نمودن فیلهها با پد جاذب و اسانس دانه زنیان موجب کند شدن روند افزایش میازان  TBA ،PVو  TVB-Nهنگاا نگهاداری
گردید .میزان بار باکتریایی کل ( )TVCو سرماگرا ( )PTCفیلهها هنگا نگهداری در یخچال به طور معنیداری افزایش یافت ( .)P>0/05اماا ایان
افزایش در فیلههای تیمار شده نسبت به شاهد کمتر بوده و سبب افزایش زمان ماندگاری فیلههای تیمار شده گردید .با توجه به نتایج ایان تحقیا
میتوان نتیجه گیری کرد که پد جاذب حاوی اسانس دانه زنیان سه روز بر زمان ماندگاری فیلهها افزوده و میتوان از آن به همراه یا نگهدارناده
طبیعی در محصوالت شیالتی استفاده نمود.
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Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of absorbent pad containing Carum copticum seed
essential oil on chemical and microbial properties of Oncorhynchus mykiss fillet during storage in
refrigerator. 10 ml of Carum copticum seed essential oil 1.5 % were added to pad and fish fillets in different
treatments, then packed and stored in a refrigerator (4˚C). The chemical (Peroxide value (PV), thiobarbituric
acid (TBA) and total volatile base nitrogen (TVB-N)) and microbial parameters (total viable count (TVC)
and psychrotrophic count (PTC)) were measured on days 0, 3, 6, 9 and 12. The results showed that fillets
treated with absorbent pad and Carum copticum seed essential oil caused slowls the increase process of PV,
TBA and TVB-N during storage. The TVC and PTC count of fillets significantly increased during
refrigerated storage (P <0.05). But, this increase was less in the treated fillets than the control and increased
the shelf life of treated fillets.The results of this study, concluded that the absorbent pad containing Carum
copticum seed essential oil increased the shelf life of fillet for 3 days and it can be used with a natural
preservative in fisheries products.
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تاثیر پد جاذب حاوی اسانس دانه زنیان بر...

 .1مقدمه
ماهی منبع غنی از پاروتئین بارای مصارف کننادگان
بوده و دارای مقادیر باالی ویتامینهاای محلاول در آب و
چربی ،مواد معدنی و اسیدهای چارب غیار اشابا اسات.
ماهی در مقایسه با گوشت مرغ و گوشت قرماز فساادپییر
تر بوده و حاوی مقادیر بیشتری اسایدهاای آمیناه آزاد و
بازهااای نیتروژناای فاارار اساات و در طااول دوره نگهااداری
کیفیت آن به دلیل فرایندهای پیچیده فیزیکی ،شایمیایی
و میکروبی کاهش مییابد (.)Sallam et al., 2007
اگر چه به صورت سانتی مااهی باه صاورت کامال باه
فروش میرسد ،امروزه عرضه محصاوالت بساتهبندی شاده
آبزیان رون یافته اسات .از روشهاای معماول بساتهبندی
آبزیان استفاده از پوشاشهای پالساتیکی بار روی ظاروف
مخصوص است تا بارای دوره ایای کوتااه تاازگی محصاول
حفظ شود .طی زمان نگهداری وجود ترشحات و آبچلینا
جمع شده در بستهبندی ،موجب کاهش کیفیات محصاول
میشود .برای حل این مشاکل اماروزه اساتفاده از پادهای
جاذب در بستهبندی جایگاه ویژهایی یافته است .اساتفاده از
پد جاذب موجب تازه ماندن محصول ،محافظت از محصاول
در برابر ترشحات و در نتیجه موجاب حفاظ باازار پساندی
محصول مایشاود ( .)Fernández et al., 2010علایرغام
محاسن ذکر شده ،از آنجایی که ترشحات جمع شده در پاد
جاذب محیطی مغیی مایباشاد ،لایا شارای الز را بارای
افزایش رشد میکروارگانیسمها در محی بستهبندی فاراهم
کرده و موجب ایجاد باوی باد و فسااد محصاول میگاردد.
بنااابراین کنتاارل رشااد میکروارگانیساامها در پااد جاااذب از
عوامل موثر در حفظ کیفیت و ساالمت محصاول میباشاد
( .)Ren et al., 2018از مهمترین روشهای پیشنهاد شاده
برای حل این معضل استفاده از بستهبندیهایی است که نه
تنها به صورت غیر فعال بلکه باه صاورت فعاال از محصاول
محافظت کنند ،که در اصطالح به آن بستهبندی فعال گفته
میشاود ( .)Kerry et al., 2006اسااتفاده از بسااتهبندی
فعاال (کااه در آن از ترکیباات ضااد میکروبای بااه منظااور
افاازایش زمااان ماناادگاری محصااوالت اسااتفاده میشااود)

189

موجااااب افاااازایش زمااااان ماناااادگاری محصااااول
و همچنااین کاااهش ریس ا عواماال میکروباای میشااود
(.)Gouvêa et al., 2016; Hauser and Wunderlich, 2011
اگر چه آنتیاکسیدانها و نگه دارندههای سنتزی قیمت
کم و کاارایی بااالیی دارناد ،اماا اماروزه مارد در زمیناه
مصرف غیاهای دارای افزودنیهای شیمیایی نگرانیهاایی
داشته ،در نتیجه تحقی برای یافتن ترکیبات جایگزین باا
عملکاارد مشااابه اهمیاات دارد .اسااانسها از جملااه نگااه
دارندههای طبیعی بوده و با توجه به داشتن خاواص ضاد
باکتریایی و آنتیاکسیدانی توس ساازمان غایا و دارو باه
عنوان مواد ایمن شناخته شده و میتوان از آنها به عناوان
مواد افزودنی استفاده نمود (واحدی سرریگانی و همکاران،
 .)1396گیاه زنیان ( )Carum copticumکه باه Ajowan
معروف میباشاد متعلا باه خاانواده  Apiaceaمیباشاد.
میوههای این گیاه بالغ بر  5درصد اسانس را در خود جماع
میکند و در صنایع غیایی اهمیت ویاژه ای دارد .همچناین
زنیان دارای خواص دارویی مختلفی از قبیال ضاد التهاابی،
مسکن ،ضد باکتریایی و کاهش دهنده فشار خون میباشاد
) .(Zarshenas et al.,, 2014مطالعات محدودی در زمیناه
استفاده از اسانس گیاه زنیان برای افزایش زماان مانادگاری
محصوالت و فرآوردههای آبزیان انجا شده است که از آنهاا
میتااوان بااه مطالعااه اثاار اسااانس دانااه زنیااان باار باااکتری
اشریشیاکلی تلقیح شده در گوشت چرخ شده کپور معمولی
(( )Cyprinus carpioفرامرزپااور دارزیناای و همکاااران،
 )1397و بررسی تاثیر اسانس زنیان بار رشاد و بیاان ژنای
انتروتوکسااینهای باااکتری اسااتافیلوکوکو در سااوریمی
مااااهی کیلکاااا ()Cupeonella cultriventris caspia
(عزیزخانی و توریان )1395 ،اشاره نمود.
به طور کلی مطالعات انجا شده بر روی پدهای جاذب
حاوی ترکیبات ضد باکتریاایی محادود باوده کاه از آنهاا
میتوان به استفاده از پد جاذب حااوی  N-Halamineباه
عنوان ماده ضد بااکتری بارای افازایش زماان مانادگاری
ساینه مارغ ( ،)Ren et al., 2018کااهش میازان فسااد
گوشت گاو با استفاده از پد جاذب حااوی ناانوذرات نقاره
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( )Fernández et al., 2010و استفاده از پد جاذب حااوی
باکتریوفاااژ باارای نگااه داری غاایا در محاای یخچااال
( )Gouvêa et al., 2016اشاره نمود .همچناین از معادود
مطالعات انجا شده بر روی محصوالت شیالتی میتوان به
استفاده از پد جاذب حاوی اسانس سیاه دانه و یا رزمااری
به منظور افزایش زماان مانادگاری فیلاه مااهی سااردین
( )Kilinc and Altas, 2016اشاره کرد.
لیا این تحقیا باه منظاور بررسای تااثیر پاد حااوی
اسانس دانه گیاه زنیان بر تغییارات شایمیایی و میکروبای
فیله قازلآالی رنگینکماان طای نگهاداری در یخچاال و
مقایسه نتایج بدست آمده باا روش اضاافه کاردن اساانس
دانه زنیان به صورت مستقیم به فیلهها میپردازد.

 .2مواد و روشها
 .2.1تهیه ماهی و تیمارها
 30عااااادد مااااااهی قااااازلآالی رنگینکماااااان
( )Oncorhynchus mykissاز یکاای از ماازار پرورشاای
شهرستان زابل با وزن متوسا  250گار در اسافند مااه
 1397خریداری گردید و باا اساتفاده از یونولیات حااوی
مقادیر کافی پودر یخ باه آزمایشاگاه فارآوری محصاوالت
شیالتی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابال انتقاال داده
شد .ماهیها پس از تخلیه امعاء و احشاء با آب شستشاو و
سپس فیله ( 100گر ) شدند .سپس فیلهها باا پاد (×10
 10سانتی متر) و اسانس (اساپری کاردن) بادین صاورت
تیمار گردیدند :تیمار شاهد) فیله ماهی  +پد فاقد اساانس
تیمار  )1فیله ماهی  +پد حاوی  10میلیلیتر اسانس 1/5
درصد داناه زنیاان ( )Kilinc and Altas, 2016تیماار )2
فیله ماهی حاوی  10میلیلیتار اساانس  1/5درصاد داناه
زنیان در ی سمت فیله  +پد فاقد اسانس تیماار  )3فیلاه
ماهی حاوی  10میلیلیتر اسانس  1/5درصد داناه زنیاان
در دو سمت فیله  +پد فاقد اسانس .فیلهها پاس از تیماار
بسااتهبندی و در یخچااال ( 4درجااه سااانتی گااراد) قاارار
گرفتند .فراسنجههای شیمیایی و میکروبی در روزهاای ،0
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 9 ،6 ،3و  12اندازهگیری شدند .تمامی آزمایشها باا ساه
تکرار انجا گرفت.

 .2.2تهیه اسانس
دانه گیاه زنیان ( )Carum copticumاز بازار زابل تهیه
و پودر شد .پس از توزین ،با اساتفاده از دساتگاه کلاونجر
(شرکت پیرکس ،تهران) اسانسگیری به روش تقطیر آبی
انجا شد .اسانس حاصل در ویالهای شیشاهای تیاره تاا
زمان استفاده در دمای  4درجه سانتیگراد نگهاداری شاد
(فرامرزپور دارزینی و همکاران .)1397

 .2.3اندازهگیری پراکسید ()PV
چرباای از  50گاار نمونااه بااا مخلااو آب ،متااانول و
کلروفر ( )100:100:25استخراج شد .ی گر از عصااره
حاصاال در  25میلیلیتاار حااالل ( 2قساامت کلروفاار 3 :
قساامت اسیداسااتی ) حاال شااد .سااپس  1میلیلیتاار
یدورپتاسیم اشبا اضاافه شاد و باه مادت  10دقیقاه در
تاریکی نگهاداری شاد .پاس از تثبیات  30میلیلیتار آب
مقطر و  1میلیلیتر از محلاول نشاساته ( 1گار در 100
میلیلیتر) به محلول اضافه شد و با تیوسولفات سدیم 0/1
موالر تا بیرن شدن تیتر شد .میزان پراکساید از رابطاه
زیر محاسبه گردید (.)Li et al., 2012
PV = (S-B) × F × mol equiv/L(N) × 1000/W

 .2.4اندازهگیری تیوباربیتوریک اسید ()TBA
مقدار TBAبه روش رن سنجی اندازهگیری شد200 .
میلیگر نمونه به ارلن  25میلیلیتری انتقاال یافات و 1
میلیلیتاار  -1بوتااانول باارای حاال شاادن نمونااه اضااافه و
مخلو به حجام رساانده و مخلاو شاد 5 .میلیلیتار از
مخلو به لوله آزمایش منتقل شد و باه آن معارف TBA
( 200میلیگر از  TBA-2در  100میلیلیتر  -1بوتانول
تهیه و فیلتر شد و در دمای  4درجه ساانتیگراد حاداکثر
تا  7روز نگهداری شد) اضافه شد و لولاههای آزماایش باه
مدت  120دقیقه در دمای  95درجه ساانتیگراد در یا

تاثیر پد جاذب حاوی اسانس دانه زنیان بر...

حما آب گار قارار داده شادند و ساپس لولاهها خنا
شدند .مقدار جیب ( )Asدر طاول ماوج  530ناانومتر در
برابر آب خالص ( )Abخوانده شد .مقدار ( TBAمیلیگار
مالون دیآلدئید در کیلاوگر گوشات مااهی) بار اساا
رابطه زیر محاسبه شد (.)Li et al., 2012
(/200جیب بالن  -جیب نمونه) ×TBA= 50
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سااپس پلیتهااای کشاات داده شااده باارای شاامارش
باکتریهااای کاال ( )TVCپااس از  48ساااعت گرمخانااه
گیاری در دمای  25درجه سانتی گراد ()Li et al., 2012
و پلیتهای مربو به باکتریهای سرماگرا ( )PTCپس از
 7روز نگهداری در دمای  4درجه ساانتی گاراد شامارش
شدند (.)Smaoui et al., 2016

 .2.7تجزیه و تحلیل آماری
 .2.5اندازهگیری مجموع بازهای نیتروژنی فرار ()TVB-N
 10گر نمونه با  50میلیلیتار آب مقطار باه وسایله
دستگاه هموژنایزر به خوبی مخلو شد .مخلو به دسات
آمده به همراه  200میلیلیتر آب مقطار باه باالن تاهگرد
 500میلیلیتااری اضااافه گردیااد .سااپس  2گاار اکسااید
منیزیم و ی قطره سیلیکون اضافه گردید .ی ارلن ماایر
 250میلیلیتری حاوی  25میلیلیتر مخلو محلول آبای
اسیدبوری  0/04 ،%3میلیلیتر متیل رد و متیل بلاو باه
عنوان اندیکاتور برای تیتراسیون آمونیاا اساتفاده شاد.
عمل تقطیر تا رسیدن به حجم نهایی  125میلیلیتر ادامه
یافت .محلول اسیدبوری به رن سبز تغییار پیادا کارد.
سپس به وسیله محلاول  0/1نرماال اساید هیادروکلری
تیتاار گردیااد .پایااان تیتراساایون زمااانی بااود کااه رن ا
اساایدبوری بااه صااورتی تغییاار کاارد .میاازان TVB-N
(میلیگر در  100گر گوشت ماهی) براسا فرمول زیر
اندازهگیری شد (.)Goulas and Kontominas, 2007
TVB-N= (V×C×14×100)/10

 =Vمقدار مصرفی اسید کلریدری
 =Cغلظت اسید هیدروکلری

 .2.6فراسنجههای میکروبی
 10گر نمونه در شرای استریل با  90میلیلیتر سر
فیزیولوژی به مدت  60ثانیه هموژن گردید .پاس از تهیاه
رقت سریالی ،نمونههای تهیه شده بر روی محای کشات
نوترینت آگار به طور سطحی پخش و کشات داده شادند.

پس از اطمینان از نرمال بودن دادههاا ،بارای بررسای
تأثیر تیمارها و زمان نگهاداری از طارح کاامال تصاادفی و
تجزیه واریانس ی طرفه ( )One-way ANOVAاستفاده
شد .در صورت وجاود تفااوت معنای دار باین تیمارهاا از
آزمون دانکن در سطح معنی دار پنج درصد استفاده شاد.
تجزیه و تحلیل آماری دادهها با استفاده از نر افزار SPSS
نسخه  16انجا گرفت.

 .3نتایج
 .3.1فراسنجههای شیمیایی
در مطالعاه حاضاار مقاادیر PVنمونااه شااهد بااا سااایر
تیمارهاااا در روز صااافر تفااااوت معنااایداری ()P>0/05
مشاهده نگردید (جدول  .)1اما با گیشت زمان مقادار PV
نمونه شاهد نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود .نتایج نشان
داد که مقدار  PVهمه تیمارها هنگا نگهاداری باه طاور
معنیداری افزایش یافت ( ،)P>0/05ولی این افازایش در
تیمار  3نسبت به سایر تیمارها کمتر بود.
نتایج جدول  2نشاان میدهاد کاه باا گیشات زماان
میزان  TBAدر تیمارهای مختلاف افازایش یافتاه اسات.
بیشترین میزان  TBAدر تیمار شاهد و کمترین میزان آن
در تیمار  3مشاهده گردید .در طای دوره آزماایش تقریباا
تمامی تیمارها با همدیگر تفاوت معنیداری ( )P>0/05را
نشان دادند .میزان  TBAتیمارهای مختلف نشان داد کاه
استفاده از اسانس دانه زنیان تاثیر معنایداری ()P>0/05
بر میزان آن طی نگهداری در یخچال داشته است.
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جدول  -1میزان ( PVمیلیاکیواالن O2در کیلوگرم چربی) تیمارهای مختلف فیله قزلآالی رنگینکمان طی نگهداری در یخچال
تیمارها

زمان (روز)

شاهد

تیمار 1

تیمار 2

تیمار 3

0

0/67 ± 0/03 Aa

0/69 ± 0/08 Aa

0/71 ± 0/06 Aa

0/66 ± 0/04 Aa

3

2/48 ± 0/24 Cb

1/60 ± 0/20 Bb

1/33 ± 0/14 ABb

1/07 ± 0/07 Ab

6

3/80 ± 0/13 Dc

2/55 ± 0/30 Cc

2/06 ± 0/19 Bc

1/40 ± 0/10 Ab

9

5/28 ± 0/20 Dd

4/24 ± 0/45 Cd

3/38 ± 0/42 Bd

2/28 ± 0/45 Ac

12

5/19 ± 0/48

4/40 ± 0/53

3/44 ± 0/40

2/70 ± 0/17

Ce

Bd

Ad

Ad

دادهها نشان دهنده میانگین  ±انحراف معیار سه تکرار میباشد.
حروف بزرگ متفاوت ( )A, B, C, Dدر هر ردیف نشان دهنده تفاوت معنی دار ( )P>0/05بین تیمارهای مختلف میباشد.
حروف کوچ متفاوت ( )a, b, c, d, eدر هر ستون نشاندهنده تفاوت معنیدار ( )P>0/05در زمانهای مختلف میباشد.
شاهد) فیله  +پد فاقد اسانس؛ تیمار  )1فیله  +پد حاوی اسانس؛ تیمار  )2فیله حاوی اسانس در ی سمت  +پد فاقد اسانس؛ تیمار  )3فیله حاوی اسانس در دو
سمت  +پد فاقد اسانس

جدول  -2میزان ( TBAمیلی گرم مالون دی آلدئید در کیلوگرم گوشت) تیمارهای مختلف فیله قزلآالی رنگینکمان طی نگهداری در یخچال
زمان (روز)

تیمارها
شاهد

تیمار 1

تیمار 2

تیمار 3

0

0/0 09±/02 Aa

0/0 ± 09/01 Aa

0/± 0 10/01 Aa

0/0 09 ±/01 Aa

3

0/0 ± 44 /05 Cb

0/0 24±/01 Bb

0/0 ± 16/01 Aa

0/0 ± 14/02 Aa

6

1/± 0 03/08 Dc

0/± 0 88/08 Cc

0/± 0 47/06 Bb

0/± 0 19/01 Aa

9

1/± 0 67/14 Dd

1/± 0 19/10 Cd

0/± 0 89/09 Bc

0/± 0 39/05 Ab

12

2/0 ± 29/15 De

1/± 0 83/08 Ce

1/± 0 26/14 Bd

0/0 64 ±/12 Ac

دادهها نشان دهنده میانگین  ±انحراف معیار سه تکرار میباشد.
حروف بزرگ متفاوت ( )A, B, C, Dدر هر ردیف نشان دهنده تفاوت معنی دار ( )P>0/05بین تیمارهای مختلف میباشد.
حروف کوچ متفاوت ( )a, b, c, d, eدر هر ستون نشاندهنده تفاوت معنیدار ( )P>0/05در زمانهای مختلف میباشد.
شاهد) فیله  +پد فاقد اسانس؛ تیمار  )1فیله  +پد حاوی اسانس؛ تیمار  )2فیله حاوی اسانس در ی سمت  +پد فاقد اسانس؛ تیمار  )3فیله حاوی اسانس در دو
سمت  +پد فاقد اسانس

مقدار  TVB-Nتیمارهایی که اسانس بطور مستقیم به
فیله اضافه گردید کمتر از ساایر تیمارهاا باود اماا تفااوت
معناایداری ( )P>0/05بااین آنهااا در روز صاافر مشاااهده
نگردید .مقدار TVB-Nتیمارهای مختلف با گیشت زماان
افزایش یافت که این افازایش معنای دار ( )P>0/05باود.
کمترین میازان ایان شااخص در پایاان دوره آزماایش در
تیمار  3و  2مشاهده گردید (جدول .)3

 .3.2فراسنجههای میکروبی
نتایج این مطالعه نشان میدهد که تیمار نمودن فیلاهها
با اسانس دانه زنیان باعث کند شادن روناد افازایش TVC
نسبت به تیمار شاهد به طور معنیداری گردید (.)P>0/05
ولی با افزایش زمان نگهداری باار باکتریاایی کال باه طاور
معنیداری در همه تیمارها افزایش یافت (شکل .)1
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جدول  -3میزان (TVB-Nمیلی گرم نیتروژن در  100گرم گوشت) تیمارهای مختلف فیله قزلآالی رنگینکمان طی نگهداری در یخچال
زمان (روز)
0
3
6
9
12

تیمارها
شاهد

تیمار 1

تیمار 2

تیمار 3

9/68±0/29 Aa
74/±0 16/44 Db
22/1 ± 41/42 Cc
26/2 ± 76/16 Cd
31/2 ± 20/81 Ce

10/± 0 01/33 Aa
15/0 ± 19/34 Cb
18/1 ± 71/80 Bc
23/1 ± 83/99 Cd
27/2 ± 58/06 Ce

9 /0 ± 55/56 Aa
12/±0 92/35 Bb
16/±1 01/42 Bc
20/±1 06/04 Bd
22/92 ± 2/42 Be

9/66 ± 0/62 Aa
11/0 ± 85/33 Ab
13/±1 24/05 Ab
15/1 ± 25/30 Ac
17/1 ± 62/33 Ad

دادهها نشان دهنده میانگین  ±انحراف معیار سه تکرار میباشد.
حروف بزرگ متفاوت ( )A, B, C, Dدر هر ردیف نشان دهنده تفاوت معنی دار ( )P>0/05بین تیمارهای مختلف میباشد.
حروف کوچ متفاوت ( )a, b, c, d, eدر هر ستون نشاندهنده تفاوت معنیدار ( )P>0/05در زمانهای مختلف میباشد.
شاهد) فیله  +پد فاقد اسانس؛ تیمار  )1فیله  +پد حاوی اسانس؛ تیمار  )2فیله حاوی اسانس در ی سمت  +پد فاقد اسانس؛ تیمار  )3فیله حاوی اسانس در دو
سمت  +پد فاقد اسانس

شکل  -1میزان  )Log CFU/g( TVCتیمارهای مختلف فیله قزلآالی رنگینکمان طی نگهداری در یخچال
شاهد) فیله  +پد فاقد اسانس؛ تیمار  )1فیله  +پد حاوی اسانس؛ تیمار  )2فیله حاوی اسانس در ی
تیمار  )3فیله حاوی اسانس در دو سمت  +پد فاقد اسانس

مقدار  PTCتیمار شااهد نسابت باه ساایر تیمارهاای
حاوی اسانس در کل دوره نگهاداری بیشاتر باود .تفااوت
معنااایداری باااین تماااامی تیمارهاااا مشااااهده گردیاااد

سمت  +پد فاقد اسانس؛

( .)P>0/05کمتاارین مقاادار  PTCمربااو بااه تیمااار 3
میباشد .مقادار  PTCفیلاهها هنگاا نگهاداری در هماه
تیمارها افزایش یافت.
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شکل  -2میزان  )Log CFU/g( PTCتیمارهای مختلف فیله قزلآالی رنگینکمان طی نگهداری در یخچال
شاهد) فیله  +پد فاقد اسانس؛ تیمار  )1فیله  +پد حاوی اسانس؛ تیمار  )2فیله حاوی اسانس در ی
سمت  +پد فاقد اسانس

 .4بحث و نتیجهگیری
مطالعات مختلف نشان داده اسات کاه بارای ارزیاابی
میزان اکسیداسیون لیپیدها ،تعیین عدد پراکسید اهمیات
ویژه ای دارد .ترکیباتی کاه هنگاا فسااد در اثار اکساید
شدن اسیدهای چرب موجود تولید میشوند ،موجب ایجاد
باو و طعام ناامطلوب میشاوند (.)Sallam et al., 2007
همانطور که نتایج نشاان میدهاد میازان  PVباا گیشات
زمان افزایش یافته اسات (جادول  .)1باه طاوری کاه در
تیمار شاهد در روز  9از  5میلیاکایواالن O2در کیلاوگر
چربی فراتار رفتاه ،کاه نشااندهنده شارو فسااد اسات
( .)Ozogul et al., 2017در حالی که در ساایر تیمارهاا تاا
پایان دوره آزمایش میزان  PVاز حد مجاز فراتر نرفتاه اسات.
همچنین نتایج نشان داد که در پایان دوره آزماایش تیماار 2
و  3تفاوت معنیداری ( )P>0/05را نشان ندادناد .در حاالی
که نمونه شاهد و تیمار  1با یکدیگر و با سایر تیمارها تفااوت
معنیداری ( )P>0/05داشتند .براسا مطالعات انجا شاده
افزایش رشد باکتریها در محصول طی دوره نگهداری منجار
به تولید آنزیمهایی از قبیل پروتئااز و لیپااز میشاود ،وجاود

سمت  +پد فاقد اسانس؛ تیمار  )3فیله حاوی اسانس در دو

ایاان آنزیمهااا موجااب تجزیااه اساایدهای چاارب کوتاااه
زنجیرمیشااوند ( .)Shahbazi et al., 2018در مطالعااه
حاضر با اساتفاده از اساانس داناه زنیاان باه عناوان یا
ترکیب آنتی اکسیدان روند تجزیاه اسایدهای چارب غیار
اشبا نسبت به تیمارهای فاقاد اساانس باه میازان قابال
مالحظه ایی کمتر بود ،که نشان دهنده کارایی اساتفاده از
پد حاوی اسانس و همچنین اضافه کردن مستقیم اساانس
بااه فیلااهها بااوده اساات .کمتاار بااودن عاادد پراکسااید در
تیمارهااای حاااوی اسااانس میتوانااد بااه علاات خااواص
آنتیاکسیدانی اسانس و مهار رادیکالهای آزاد و در نتیجه
کاهش اکسیداسیون باشد (.)Gao et al., 2014
کمتر بودن میزان  TBAدر تیمارهای حااوی اساانس
دانه زنیان میتواند باه علات ترکیباات فناولی موجاود در
اسااانس بااوده کااه موجااب کاااهش اکسیداساایون چرباای
میشااود ( .)Burt, 2004همچنااین مطالعااات  Kostakiو
همکاران ( )2009نشان داد که تیمارهای حااوی اساانس
آویشن شیرازی و ویتامین  Cدارای  TBAکمتری به علت
اثر آنتی اکسیدانی این افزودنیها میباشد.

تاثیر پد جاذب حاوی اسانس دانه زنیان بر...

افزایش مقدار  TBAطی نگهداری در یخچاال ممکان
است ناشای از دهیدروژناه شادن بافات مااهی و افازایش
اکسیداسیون اسیدهای چرب غیراشبا باشد .میازان  1تاا
 2میلی گر مالون دی آلدئید در کیلوگر گوشات مااهی
را به عنوان حد قابل قبول مقادیر تیوباربیتوری اساید در
ماهیان گزارش کردند ( .)Ozogul et al., 2017این مقدار
در تیمار شاهد در روز دوازدهم مشااهده گردیاد (جادول
 .)2براسااا مطالعااات انجااا شااده توساا  Kavoosiو
همکاران ( )2013اسانس زنیان تاوان بااالیی در تخریاب
رادیکالهای آزاد دارا است .همچنین اساانس داناه زنیاان
طیف وسیعی در کاهش رادیکالهای پراکسید هیادرژن و
 DPPHموثر بوده است ( .)Samojlik et al., 2010خواص
آنتی اکسیدانی و ضد رادیکالی اسانس زنیاان وابساته باه
مونوترپنهایی از قبیل تیمول ،گاما-ترپینین و بتا-پارینن
است که در اسانس زنیاان وجاود دارد .همچناین تیماول
موجود در اسانس دانه زنیان دارای خواص زیستی زیاادی
از قبیل فعالیت ضد رادیکال میباشد.
در پایان دوره آزمایش تفااوت معنایداری ()P>0/05
بین تیمار شااهد و تیماار 1مشااهده نشاد .در حاالی کاه
تیمار  2و  3با دیگر تیمارها تفاوت معنیداری ()P>0/05
را نشااان دادنااد (جاادول  .)3همااانطور کااه نتااایج نشااان
میدهد علی رغم آنکه اضافه کردن اسانس به پاد جااذب
موجااب افاازایش زمااان ماناادگاری فیلااه ماااهی قاازلآالی
رنگینکمااان میشااود ولاای اضااافه کااردن اسااانس بطااور
مستقیم به فیلهها اثارات بهتاری نشاان داد TVB-N .باه
طور عمومی وابسته به فسااد میکروبای میباشاد .مقاادیر
باالی بار باکتریایی تیمارها سبب تولیاد بیشاتر ترکیبااتی
نظیر تری متیل آمین اکسایدها ،پپتیادها و آمینواسایدها
شده که موجب افزایش میزان  TVB-Nمیگردد .حداکثر
میاازان قاباال قبااول مجمااو بازهااای نیتروژناای فاارار 25
میلیگر نیتروژن در  100گر گوشت ماهی اعاال شاده
اسات ( .)Ojagh et al., 2010در تحقیا حاضار میازان
 TVB-Nتیمااار شاااهد در روز  9و تیمااار  1در روز  12از
این حد فراتر بودند .اما ساایر تیمارهاا کاه اساانس بطاور
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مستقیم به فیله اضافه گردید کمتر از این حد بودند .نتایج
مطالعه حاضر در راستای دیگر مطالعاتی اسات کاه نشاان
داده اند اساتفاده از اساانس گیاهاان میتواناد منجار باه
کنترل افزایش میزان TVB-Nمحصاوالت شایالتی گاردد
(فرامرزپور دارزینی و همکاران  ،1397واحدی ساریگانی و
همکاران .)1396
همانطور که نتاایج نشاان داد تعاداد باکتریهاای کال
( )TVCدر تیمارهای مختلاف افازایش یافتاه اسات .ایان
افزایش در تیمار شاهد و تیمار  1نسبت به دو تیمار دیگار
بیشتر بوده است .بطوریکه تعداد آن در تیمار شاهد ،تیمار
 1و  2به ترتیب در روزهای  9 ، 6و  12نگهداری بیشتر از
حد مجاز ( )7 Log CFU/gگردید .در حالیکه در تیماار 3
تا پایان دوره در محدوده مجاز قرار داشت .کمتر بودن باار
باکتریهای کل در تیمارهای حاوی اسانس را میتاوان باه
خاطر اثرات آنتی اکسیدانی و ضادباکتریایی اساانس داناه
زنیااان دانساات .تحقیقااات نشااان میدهااد کااه اسااانسها
میتوانند دیواره ی سلولی میکروارگانیسمها را تجزیه ،الیه
ی فساافولیپیدی غشاااء ساالولی را تخریااب کاارده و بااه
پروتئینهاای غشااء آسایب وارد میکنناد کاه منجار باه
افزایش نفوذپییری غشااء سالولی و از باین رفاتن اجازاء
سلولی میشوند .به این ترتیب ،مقادیر کام تار اساانسها
میتواند در ترکیب با روشهای نگه داری متداول و به کار
رود (پاسبانی و امیری .)1396 ،بار اساا نتاایج بدسات
آمده توسا  Kilincو  )2016( Altasاساتفاده از پادهای
حاوی اسانس رزماری و دانه سایاه داناه ( 10میلای لیتار
اسانس  1/5درصد) اثر مثبتی بر افزایش زماان مانادگاری
فیله ماهی ساردین داشتند .همچنین این محققین نشاان
دادند زمانی که اسانس این گیاهان ( 10میلی لیتر اسانس
 1/5درصد) به صورت مستقیم بر روی فیلهها اسپری شده
است اثرات ضد باکتریایی قوی تاری را نشاان داده اناد ،و
موجب کاهش رشد باکتریهای کل و باکتریهاای سارما
گرا شده اند .در نتیجه این محققین نشان دادناد اساتفاده
از اسانس این گیاهان به صورت مستقیم و یاا باه صاورت
مستقیم و بر روی پد جاذب روش کارآمدی برای افازایش
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زمان ماندگاری فیلهها اسات .در مطالعاه حاضار بار روی
ماهی قزلآالی رنگینکمان نیز اضاافه کاردن اساانس باه
صورت مستقیم بر روی فیلاهها نسابت باه اضاافه کاردن
اسانس به صورت غیر مساتفیم (پاد حااوی اساانس داناه
زنیان) اثرات ضد باکتریایی قویتری نشان داد ،کاه تاییاد
کننده نتایج دیگر محققین است .هم راستا با نتایج مثبات
بدست آمده در تحقی حاضر که در آن از پد حاوی مااده
ضد باکتریایی (اسانس دانه زنیاان) اساتفاده شاده اسات،
مطالعات انجا شده توس دیگر محققین نیز نشان دهنده
اثرات مثبت پد جاذب در کاهش باار باکتریاایی میباشاد.
 Fernándezو همکاااران ( )2010از پاادهای جاذبهااای
حاوی نانوذرات نیترات نقره برای کاهش باار میکروبای در
بستهبندیهای گوشت گاو استفاده کردند .بر اسا نتاایج
این محققین تعداد کل باکتریهاای هاوازی ،باکتریهاای
اسید الکتی  ،جنس سودومونا و جنس انتروباکتریاسه
در حضور نانوذارت نیترات نقره کااهش یافات .همچناین
 Renو همکاران ( )2018از پد جاذب باه هماراه ناوعی از
ترکیبات  N-halamineبرای افزایش زمان ماندگاری سینه
مرغ استفاده کردند .نتایج این محققین نیز نشاان داد کاه
تعداد باکتریهای کل و باکتریهای سارماگرا نسابت باه
تیماار شااهد بااه صاورت معنایداری ( )P>0/05کاااهش
یافت.
همااانطور کااه نتااایج نشااان میدهااد تعااداد  PTCدر
تیمارهای مختلف با گیشت زمان افزایش یافت ،باه طاوری
که بیشترین تعاداد در تیماار شااهد و کمتارین تعاداد در
تیمااار  3مشاااهده گردیااد (شااکل  .)2تعااداد باکتریهااای
سرماگرا در نمونه شاهد و تیمار  1به ترتیب در روزهای  9و
 12بیشتر از حد مجاز ( )7 Log CFU/gگردیاد .در حاالی
که در سایر تیمارها تا پایاان دوره نگهاداری در حاد مجااز
بود .همچنین در پایاان دوره نگهاداری تفااوت معنایداری
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بین تیمارهای  1و  2مشاهده نشد .در حالی که تیمار  3باا
تیمااار  2و  1تفاااوت معناایداری ( )P>0/05را نشااان داد.
باکتریهای سرماگرا از عوامل اصلی فساد ماهی تازه هنگاا
نگهداری در یخچال هستند .این باکتریها با تولید کتونهاا
و آلدهیدها موجب ایجااد تغییارات در مازه ،بافات و باوی
محصول شده و در نتیجاه کیفیات آن را کااهش میدهناد
( .)Gram and Huss, 1996مطالعات انجاا شاده بیاانگر
خواص ضد میکروبی اسانس دانه زنیان میباشند .خاواص
ضد باکتری اسانس دانه زنیان را میتوان به میازان بااالی
منوترپنهای اکسیژنه به ویاژه تیماول و ترکیبااتی مانناد
پی-سیمن و گاما ترپینن دانست .مولکولهای آبدوسات از
قبیل گاما -ترپینن و پی -سیمن با بخش لیپیدی غشاای
پالسمایی هم کنش داده و منجار باه نشات ماواد خاارج
سلولی و همچنین به همراه دیگر مونوترپنهای اکسایژنه،
پاای -ساایمن تسااهیل کننااده انتقااال مااواد فنااولی اساات
(.)Snoussi et al., 2018
نتیجه گیاری کلای ایان تحقیا نشاان میدهاد کاه
استفاده از اسانس دانه زنیان میتواند روش مفیادی بارای
افزایش زمان ماندگاری فیله ماهی قزلآال طای نگهاداری
در یخچال باشد .بر اسا نتایج بدست آمده اضافه کاردن
اسانس به هر دو سمت فیله ،اضافه کردن اسانس باه یا
سمت فیله و اضافه کردن اسانس به پد جاذب باه ترتیاب
بیش ترین اثرات را نشان دادناد .علای رغام آنکاه اضاافه
کردن اسانس به صورت غیر مستقیم به فیلاه (اساتفاده از
پد جاذب حااوی اساانس) در مقایساه باا روش مساتقیم
اضافه کردن اسانس اثارات کمتاری را نشاان داد ،اماا پاد
جاذب حااوی اساانس داناه زنیاان سابب افازایش زماان
ماندگاری فیله به مدت سه روز در مقایسه با تیمار شااهد
گردیااد ،لاایا اسااتفاده از ایاان روش باارای افاازایش زمااان
نگهداری فیله ماهی توصیه میگردد.
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