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چکیده
مطالعه حاضر به منظور پیشبینی بار باکتریایی کل( TVB-N،میزان بازهای نیتروژنی فرار کل) ،ارزیابی حس ی و نی ز ش اص ا از ی فیل ه کپ ور
علفخوار ( )Ctenopharyngodon idellaبستهبندی شده در اامسفر اغییر یافته ( )CO2 55%+N2 45%انجام شد .ماهیان بستهبن دی ش ده در
دماهای  6 ،0و 12درجه سانتی راد که بر اساس صروجی نرمافزار دیزاین اکسپرت بهینه شده بودن د ،ب ه م دت  10 ،5و  15روز نگه داری ش دند.
اغییرات پارامتر بار باکتریایی ،TVB-N ،شاص ااز ی ( K-valueکه شامل  )ATP+ ADP+ AMP+ IMP+ HxR+ HXو شاص های مرابط
با آن مورد بررسی قرار رفت .کیفیت فیله کپور علفخوار ،در ایمارهای متفاوت زمانی و دم ایی اص تف معن یداری را نش ان داد ( )P<0/05و ب ا
افزایش زمان از  5اا  15روز و در دماهای متفاوت ،این شاص ها روند افزایشی را نشان دادند ( .)P<0/05دو شاص  IMPو  HxRبا افزایش زم ان
و دما کاهش یافتند ( )P<0/05و کمترین مقدار را در روز پانزدهم و دمای  12درجه سانتی راد نش ان دادن د ( .)P<0/05فیل ه کپ ور علفخ وار در
دمای صفر درجه سانتی راد اا روز پانزدهم و در دمای  6درجه سانتی راد اا روز پنجم براساس شاص باکتریایی ،بازهای نیتروژنی فرار و ش اص
ااز ی برای مصر انسان مطلوب بود ،اما بر اساس این شاص ها در دمای  12درجه سانتی راد در روزهای  10 ،5و  15در شرایط ن امطلوب ق رار
داشت .دما و زمان بر روی امامی شاص های اندازه یری شده ااثیر معنیداری داشتند ( )P>0/01و با اوجه به  ،F-valueدر امامی شاص ها دما
در مقایسه با زمان شاص ااثیر ذاراری بود .فرمولهای پیشنهادی برای امامی شاص های مورد بررسی در آزمایش (متغیرهای وابسته) ،از ضریب
ابیین ( )R2و ضریب ابیین اصفح شده ( )R2-adjنزدیک به  1برصوردار بودند .فرمولهای پیشنهادی برای هر شاص  ،قادر به بررس ی پیش گویی
اغییرات کیفی فیله کپور علفخوار ( )Ctenopharyngodon idellaبستهبندی شده در اامسفر اغییر یافته با درصد صطای پایین بودند.
واژگان کلیدی :سطح پاسخ ،اغییرات کیفی ،کپور علفخوار ،بستهبندی اامسفراغییریافته.
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Abstract
The present study was to evaluate changes in total viable count (TVC), TVB-N (volatile nitrogen bands),
sensory evaluation and also the freshness index of carp (Ctenopharyngodon idella) fillet packed in at fillet
packed in modified atmosphere (CO2 55% + N2 45%). Fish packaged in the atmosphere package on
temperature 0, 6 and 12 °C, optimized for the state-Ease Design Expert software, were stored for 5, 10 and 15
days. Bacterial load changes (national standard no. 2325), TVB-N, (K-value which includes the ATP + ADP +
AMP + IMP + HX + HXR) were investigated. The quality of the grass carp fillet showed a significant
difference in time and temperature (P< 0.05) and with increasing time from 5 to 15 days and from 0 to 12 °C,
these parameters showed an incremental (P< 0.05). Two indicators IMP and HxR decrease with increasing time
and temperature (P< 0.05) and the lowest value on the day 15 and the temperature of 12 °C (P< 0.05. Grass
carp fillet at 0 ° C until the 15th day and at 6° C until the fifth day based on bacterial index, volatile nitrogen
bases and freshness index was desirable for human consumption, but based on these indicators at temperature
12 ° C on days 5, 10 and 15 was in unfavorable conditions. Temperature and time had a significant effect on all
measured indices (P< 0.01). Regarding the F-value, in all indices, temperature was more effective than index
time. The suggested formulas for all the indices studied in the experiment (dependent variables), had a
correlation coefficient (R2) and modified explanatory coefficient (R2 -adj) close to 1. The proposed formulas for
each indicator were able to predict the quality changes of Chenopharyngodon idella fillet packed in modified
atmosphere with low error explanatory coefficient (R2 -adj) close to 1.
Keywords: Response Surface Methodology, Quality changes, Ctenopharyngodon idella, Modified
atmosphere packaging.
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 .1مقدمه
ماهی ارزش اغذیهای بسیار باالیی داشته ک ه اکر را ب ه
دلی ل م واد مغ ذی مفی د و ض روری در مع رف فس اد
اکسیداایو و باکتریایی قرار دارن د (.)Boknæs et al., 2000
فعالیت آنزیمها بعد از صید ،س بب اجزی ه پ روائینه ا و
لیپیدها م یش ود .همنن ین فعالی ت میاروار انیس مه ا
باالص باکتریها ،اثرات مخرب و نابودکنن دهای ب ر روی
بافت ماهی ایجاد میکند .همننین آنزیمه ای موج ود در
ب دن م اهی ،بع د از ص ید ،از کنت رل ص اره ش ده و
فعالیتهای اخریبی شدیدی بر روی پروائینها و لیپیدها
دارند (.)Lopusiewicz et al., 2018
در سالهای مختلف روشه ای متف اوای مانن د ان وا
روشه ای بس تهبن دی ،اس تفاده از ارکیب ات طبیع ی و
مصنوعی جهت کاهش سرعت فس اد م ورد اس تفاده ق رار
رفته است ،در روش بس تهبن دی اامس فر اغیی ر یافت ه1،
ارکی ب از معین ی (دیاکس یدکربن ،ازت و اکس ی ن)،
جایگزین هوا در بسته ش ده و س پع عم ل بس تهبن دی
انجام می یرد .مطالع ات نش ان داده ک ه درص د اف زایش
ماند اری مواد و فرآوردههای وش تی در سیس تم MAP
در مقایس ه ب ا نگه داری در مع رف ه وا از ص فر (ب دون
اف زایش) درص د ا ا  280درص د متغی ر م یباش د
( .)Sivertsvik et al., 2002مدل پیشگو یک بیان ریاضی
است که رش د ،بق ا  ،ریرفع ال ش دن میاروار انیس م ی ا
فرآین دهای بیوش یمیایی را اوص یف م یکن د
(.)Zhang et al., 2011; Lin and Morrissey, 1994
چناننه مدلهای ریاضی مربوط به طیف وس یعی از م واد
رذایی اوسعه پیدا نماین د ،نی از ب ه انج ام آزم ایشه ای
میاروبی اصتصاصی برای رذاهایی جدید به میزان زی ادی
کاهش صواهد یافت و حتی شاید بت وان پیش گویی زم ان
نگهداری و سفمت رذا را از طریق ی ک پایگ اه اطفع اای
ک امپیواری انج ام داد ( .)Beuchat, 1973در واق
مدلهای پیشگو یک اراباط کمی را بین فاکتورهای م ورد

MAP: Modified Atmosphere Packaging

1

استفاده نظیر درجه حرارت ،pH ،نمک ،رطوب ت نس بی و
زم ان ب ا ش اص ه ای فس ادزا برق رار م یکنن د
( .)de Quadros et al., 2015م دل جنبش ی ب ر اس اس
معادل ه آرنی وس ب رای اغیی رات کیف ی م ص والت و
فرآوردههای آبزیان استفاده میش ود ( ;Liu et al., 2016
 .)Xiao et al., 2015بنابراین صطاهای باقیمانده م اسبه
و م دل ب رای ش بیهس ازی اس تفاده میش ود
( .)Adnani et al., 2017; Liu et al., 2016اف اوت م دل
لجستیک و آرنیوس برای بررس ی اغیی رات کیف ی کپ ور
معمولی نگه داری ش ده در ش رایط س رد اوس ط  Baoو
همااران ( )2013مورد مطالعه ق رار رف ت .آنه ا نتیج ه
رفتند که ه ر دو م دل ب رای اینا ار مناس ب هس تند و
صطای نسبی بین مقادیر مشاهده شده با مقادیر پیشگویی
 5درصد بود .کاربرد مدل ارکیبی برای پیشگویی اغییرات
کیفی و ماند اری کپور س ر نده اوس ط  Liuو هما اران
( )2016انج ام ش د .آنه ا در دماه ای مختل ف اغیی رات
 K-valueو بار میاروبی را ارزیابی کردن د و ای ن م دل را
برای پیشگویی اغیی رات کیف ی فیل ه مناس ب اش خی
دادند Zhang .و همااران ( )2011کیفیت کپ ور علفخ وار
در درجهحرارتهای مختلف را مورد بررسی ق رار دادن د و
مدلهای پیشبینی در مقایسه با اعداد اجربی فقط اقریبا
 10درصد صطا داشتند Houg .و همااران ( )2012م دل
کیفی پیشبینی ب رای بررس ی ا از ی کپ ور س ر نده در
دماهای مختل ف را بررس ی و آن را اب زاری کارآم د ب رای
پیشبینی شاص ااز ی مط رح کردن د ک ه در م دوده
دمایی  -3اا  15درجه سانتی راد قرار داشت .با اوجه ب ه
سترد ی پارامترهای مورد اندازه یری در این پیشگویی،
عفوه بر باالبردن دقت پیشگویی که نیاز به آزم ایشه ای
اجربی را کاهش میدهد ،میاواند ک اربرد س تردهای در
صنعت رذا داشته باش د .ب ا اوج ه ب ه جدی د ب ودن ای ن
ا قیق و عدم سابقه انجام در ایران ،هد از ای ن مطالع ه
باار یری یک مدل ارکیبی برای شاص های کیفی م واد
رذایی بر پایه اانیک صطا-دقت برای پیشگویی اغیی رات
کیفی فیله کپور علفخوار بستهبندی شده در اامسفر اغییر
یافته می باشد.
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 .2مواد و روشها
 100عدد کپور علفخ وار ()Ctenopharyngodon idella
(می انگین وزن ماهی ان  1500-1700رم) در س ال
 ،1397از مزرعه پرورش ماهیان رمابی اس تان مازن دران
اهیه و با استفاده از ی خ (ب ه نس بت ح دود  1ب ه  )1ب ه
آزمایشگاه میاروبی و شیمیایی دام و طیور ساری منتق ل
شدند .پع از امیز کردن و اس تخوان ی ری م اهیه ا ب ا
دست ،فیلههای بدون پوست به شال مستطیل و ب ا ابع اد
 20×8×3سانتیمت ر ب رشص ورده و ب ه ص ورت اا ی در
کیسههای سه الیه پلیاایلنی پلیآمیدی15×30سانتیمتر

ب ا ض خامت  85میارومت ر و دانس یته  0/96رم در
میلیلیتر(نفوذپذیری نسبت به دیاکسیدکربن و نیت روژن
به ارایب  75/3و  10میلیلیتر در مترمرب ) ق رار داده و
سپع کیسهها با استفاده از دستگاه بستهبندی وبوماای ک
( )Webomatic C 15-HLD, Germanyب ه می زان 99/9
درصد صف ش دند و س پع مخل وطی از  55درص د از
دیاکس یدکربن و  45درص د نیت روژن ( Mesgaran and
 )Roomiani, 2017به داصل آنها ازریق ،دربن دی و در ،0
 6و 12درجه سانتی راد و برای  10 ،5و  15روز نگهداری
شدند (( )Lopusiewicz et al., 2018جدول .)1

جدول  -1طراحی تیمارهای انتخابی براساس درجه حرارت و روزهای نگهداری
درجه حرارت

اعداد روز نگهداری

0

5

0

10

0

15

6

5

6

10

6

15

12

5

12

10

12

15

 .2.1ارزیابی حسی
ارزیابی حسی اوسط  15فرد (مرد و زن) آموزش دیده
در روهه ای س نی  25ا ا  37س ال ب ر پای ه ارزی ابی
ارزش گذاری  9نم رهای و طب ق روش امتی ازدهی  Linو
 )1994( Morrisseyانج ام پ ذیرفت .ب رای ارزی ابی
پارامترهای حسی به نمونههای دارای درجه کیفی 1نم ره
 ،16-15درجه کیفی  2با نم ره  ،13-14درج ه کیف ی 3
نمره  ،11-12درجه کیفی  4با امتیاز  6-10و نمونهه ای
ریرقاب ل مص ر امتی از کمت ر از  6داده ش د .ب رای
آمادهسازی ،نمونههای فیله در داصل فویل آلومینی وم ،ب ه
مدت  15دقیقه در دم ای  98درج هس انتی راد بخ ارپز
شدند 40 .رم نمونه از ه ر ایم ار در اصتی ار ه ر ی ک از
اعض ای روه ارزی اب ق رار رفت ه ا ا نظ رات ص ود را

درصصوص شاص های حسی ثبت کنند.

 .2.2بار باکتریایی کل
اعیین بار باکتریایی بر طبق اس تاندارد ش ماره 2325
( )2002انجام شد .به ای ن منظ ور  5رم نمون ه ب ا 45
میلیلیتر آب مقطر به کیسه استریل اس تومیار منتق ل و
به صورت هموژن درآمدن د .س پع نمون ه ا ا رق ت 105
میلیلیتر رقیق شد 1 .میلیلیتر از هر رقت در پلت حاوی
م یط کشت پلیت کانت آ ار 1قرار داده شد .بع د از چن د
دقیقه همه پلی ته ا وارون ه و در اناوب ااور ب ه م دت 48
ساعت با دمای  37درج ه س انتی راد ق رار داده ش دند.
شمارش باکتریها در روزهای  10 ،5و  15انجام شد.
PCA= Plate Count Agar

1
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 .2.3اندازهگیری شااص

تاازگی و محصاوالت

مرتبط با آن
ش اص ا از ی در روزه ای  10 ،5و  15نگه داری،
اندازه یری و م صوالت مرابط با آن ب ا اس تفاده از روش
 Liuو همااران ( )2016بدس ت آمدن د 1 .رم از باف ت
ماهین ه ص رد و ب ا  2میل یلیت ر اس یدپرکلریک (10v/v
درصد) حل و با دور  4000 gدر دم ای  4درج ه س انتی
راد برای  5دقیقه مخلوط شدند .پ ع از برداش تن م ای
رویی ،رسوبات با  2میلیلیتر اسیدپرکلریک ( 5v/vدرصد)
شس ته ش ده و ب ا دور  4000 gدر دم ای  4درج ه
سانتی راد سانتریفیوژ شدند .فرآیند شستشو  2بار اا رار
شد .امام مایعات ارکیب و با اس تفاده از م ل ول NaOH
(1مول بر میلیلیتر و  10مول بر میلیلیت ر) ب ه م دوده
 pH= 6/6-35/45رسیدند .سپع با دور  3000 gبرای 3
دقیق ه مخل وط ش دند .م ای ب االیی جداس ازی و ب ا 10
میلیلیتر اسیدپرکلریک ( )pH=6/40اعدیل ش د .م ل ول
بدس ت آم ده ب ا اس تفاده از کار ذ ص افی واام ن 0/22
میارومت ر فیلت ر و در دم ای  -18درج ه س انتی راد
نگه داری ش دند .می زان  ATPو  HxR ،IMPو  Hxب ه
وسیله دستگاه کرومااو رافی ()VP100 Thermo HPLC
م دل  Agilent Technologies-7890Aمتص ل ب ه
طیفسنجی جرمی مدل AgilentTechnologies-5975C
با ستون کاپیفری ( HP-5MSطول  30متر× قطر بیرون ی
 0/25میلیمتر×  25میارومتر قطر داصلی) بدس ت آم د.
براس اس نت ایج  K-valueاز طری ق فرم ول  1م اس به
صواهد شد:
فرمول 1
K value = (HxR+HX×100)/ (ATP+ ADP+
AMP+ IMP+ HxR+ HX

 .2.4اندازه گیری TVB-N

ان دازه ی ری  TVB-Nب ه کم ک دس تگاه کجل دال
 K1100 Hanonساصت چ ین ص ورت رف ت 10 .رم
نمونه به یک بالن  500میلیلیتری انتقال یافت .س پع 2
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رم اکسید منیزیم به عن وان کاا الیزور ب ه آن اض افه و در
نهایت  300میلیلیتر آب مقطر برای اقطی ر ب ه آن اض افه
شد .در مرحله بع د  25میل یلیت ر اس ید بوری ک 2درص د
نرمال به آن اف زوده ش د .بع د از نص ب سیس تم ،دس تگاه
کلدال را روشن کرده و به مدت  45دقیقه حرارت داده ش د
اا زمانی که م لول داصل ارلن م ایر ب ه رن ر زرد درآم د.
سپع با اسیدسولفوریک  0/01نرمال ایتر شد ا ا ب ه رن ر
اولیه (ارروانی) درآمد .مقدار این پارامتر بر حسب میلی رم
در  100رم بافت زارش شد (.)AOAC, 2002
فرمول 2
= میزان مواد ازاه فرار
 ×1/4×100میزان ایترازول نمونه شاهد -نمونه مصرفی (میلیلیتر)

 .2.5تجزیه و تحلیل دادهها
جه ت م دلس ازی از ن رماف زار State-Ease Design

 Expertنس خه  10س اصت ش رکت )2017( Stat-Ease
آلمان و جهت بررسی آماری از نرمافزار  SPSS23استفاده
شد .مدلسازی با اوجه به اانیک طراحی مرکب مرک زی
از نو مرکز وجه ( ،)Alpha=1رابطه بین متغیرها و نت ایج
حاص له از آزمایشه ا ب ه ص ورت ی ک م دل ب رازش
چندجملهای اقریبی صطی ،اداصلی و اوانی بدس ت آم د.
آنالیز شاص های حسی با آزمون ناپارامتریک کروس اال-
والیع انجام شد .در آنالیز س طح پاس خ می زان F Value
شاصصی است که جهت اعیین میزان اهمیت یک پ ارامتر
در مقایسه ب ا س ایر پارامتره ای م ورد مقایس ه اس تفاده
میش ود .ش اص ه ای ب ا اهمی ت ب اال می زان F Value
باالاری داشته و با ک اهش می زان ع ددی ای ن ش اص ،
میزان ااثیر ذاری متغیرها (مرل دما یا زمان) بر روی یک
پارامتر کاهش مییابد.

 .3نتایج
بر اساس ج دول  ،1رون د اغیی رات ب ار باکتری ایی در
نمونههای فیله کپور علفخوار بستهبندی ش ده در اامس فر
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 IMPو HXR

سانتی راد بدست آمد .در مورد دو شاص
روند مشاهده شده با اف زایش زم ان و دم ا رو ب ه ک اهش
ذاش ت ( .)P<0/05در ه ر دو ش اص م ورد بررس ی،
کمت رین مق دار در روز پ انزدهم و دم ای  12درج ه
سانتی راد اندازه یری شد ( .)P<0/05امتی از داده ش ده
به شاص حسی کاهش معن یداری ب ا اف زایش زم ان و
دمای نگهداری داشت (()P<0/05جدول  .)2اندازه AMP
و  ADPدر حد ناچیز زارش شد.

اغییریافته (دما و زم ان متغی ر) ب ه ق رار زی ر اس ت :ب ار
باکتریایی و  K-valueفیل ه کپ ور علفخ وار در ایماره ای
مختلف ،ا ت ااثیر زمان و درجه حرارت اغیی رات معن ی
دار را نشان داد ( )P<0/05و با افزایش زم ان از  5ا ا 15
روز و از دم ای ص فر ا ا  12درج ه س انتی راد ،ای ن
شاص ها روند افزایشی را نشان دادند ( .) P<0/05بر این
اساس باالارین مقدار شاص های بار میاروب ی،TVB-N ،
 ATPو  HXبه ارای ب در  15روز و در دم ای  12درج ه

جدول  -2بررسی تغییرات کیفی فیله ماهی کپور علفخوار بسته بندی شده در اتمسفر تغییر یافته
پارامتر
بار میاروبی
()Log cfu/g
TVB-N

()mg/100 g
ATP

()µmol/g

(IMP )µmol/g

(HXR)µmol/g

زمان (روز)
دما (درجه سانتی راد)
صفر
6

(درصد)

K-value

3/03±0/26 Aa

4/04±0/10Ab

4/94±0/08 Ac

5/35±0/12

7/74±0/12

8/96±0/26

Ba

Bb

Bc

12

8/98±0/41 Ca

9/36±0/57 Cb

صفر

9/04±0/09

Ab

11/06±0/27

Ac

12/24±0/12

10/09±0/04

Bb

17/24±0/13

Bc

21/91±0/39

6

Aa
Ba

12

17/51±1/32 Ca

30/03±0/26 Cb

39/78±0/81 Cc

صفر

0/14±0/006 Aa

0/18±0/005 Ab

0/23±0/0 Ac

6

0/24±0/007 Ba

0/24±0/002 Bb

0/26±0/003 Bc

12

0/29±0/001 Ca

0/40±0/03 Cb

0/56±0/01 Cc

صفر

Aa

7/09±0/09

Ab

6/68±0/29

5/18±0/10

Ba

6/43±0/06

Bb

5/19±0/10

6

Ac

2/99±0/007

Bc

12

3/91±0/06 Ca

2/4±0/05 Cb

3/18±0/09 Cc

صفر

4/50±0/24 Aa

3/99±0/01 Ab

3/35±0/15 Ac

Bb

2/51±0/05

Bc

2/18±0/17

Cb

1/59±0/05

Cc

1/31±0/09

0/12±0/007

Ab

0/36±0/02

0/55±0/15

Bb

0/71±0/02

6

Ba

2/91±0/08

12

Ca

2/19±0/04

6

Aa
Ba

0/5±0/04

Ac
Bc

0/81±0/06

12

1/23±0/08 Ca

1/92±0/05 Cb

2/88±0/13 Cc

صفر

45/93±3/85 Aa

52/86±3/64 Ab

61/29±2/72 Ac

6

Ba

68/90±0/95

12

Ca

84/94±3/83

صفر
ارزیابی حسی

10

10/18±0/09 Cc

صفر
(HX)µmol/g

5

15

6
12

 .3.1مدلسازی
نت ایج آن الیز واری انع م دل پیش نهادی مرب وط ب ه
شاص های مؤثر بر کیفیت فیله ماهی ،در جدول  3نشان

a

16/00

ab

14/00

9/00 b

Bb
Cb

71/3±1/35

92/08±1/91
b

Bc

76/60±1/90

Cc

95/87±1

10/00

c

6/00

d

bc

4/00c

3/00
1/00

0/00 d

داده ش ده اس ت .ع دم معن یدار ب ودن آزم ون ب رازش
( )p<0/01در امام شاص ه ای م ورد بررس ی مش اهده
ردید.
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 تجزیه واریانس فاکتورهای مؤثر بر کیفیت فیله کپور علفخوار-3 جدول
میانگین مربعات

df

Source

107/68**

5

Model

>0/0001

90/92**

1

A-Radiation

463/51**

>0/0001

15/03**

1

B-Time

>0/0001

181/74**

0/4034

0/25

1

AB

>0/0001

49/84**

0/0616

1/40

1

A2

0/0044

4/12**

0/6294

0/081

1

B2

3/97

3/97

Residual

3/27

3

Lack of Fit

p-value

IMP

p-value

ATP

p-value

TVB-N

p-value

بار میاروبی

>0/0001

42/93**

>0/0001

0/24**

>0/0001

1706/82**

>0/0001

>0/0001

29/83**

>0/0001

**

0/16

>0/0001

1007/60**

0/0002

12/32**

0/0001

0/046**

>0/0001

0/0065

**
*

0/2449

0/70

0/016

0/7063

0/069

0/0206

0/011

0/9010

7/511 E-003

0/5585

5/444 E-004

5/59
0/0820

5/45

n.s

0/018
0/0503

0/016

n.s

4/04
0/3067

1/28

n.s

0/0610

n.s

0/14

1/750 E-003

2/76

0/70

9

Pure Error

85/51

0/25

1710/86

111/65

17

Cor Total

14/25

13/55

3/09

8/27

C.V%

0/8848

0/9291

0/9976

0/9644

R-Squared

0/8366

0/8996

0/9967

0/9496

Adj R-Squared

0/7477

0/8441

0/9940

0/9217

Pred R-Squared

 عدم معنیداریns ، درصد0/01  درصد ** معنیداری در سطح0/05 *معنیداری در سطح

 تجزیه واریانس عوامل مؤثر بر کیفیت فیله ماهی کپور علفخوار-3 ادامه جدول
میانگین مربعات
df

Source

18/10**

5

Model

>0/0001

15/19**

1

A-Radiation

1/76**

>0/0001

2/53**

1

B-Time

0/0006

0/82**

0/1788

0/039

1

AB

0/0013

0/33**

1

A2

0/5210

8/403 E-003

1

B2

0/23

3/97

Residual

0/09

3

Lack of Fit

p-value

شاص
ااز ی

p-value

شاص
حسی

p-value

HX

p-value

HXR

>0/0001

435/16**

>0/0001

4637/30**

>0/0001

11/98**

>0/0001

>0/0001

350/68**

>0/0001

4242/03**

>0/0001

8/48**

>0/0001

77/62**

>0/0001

384/99**

>0/0001

0/2702

5/44*

0/0325

9/83

0/9396

0/70

0/4041

0/044

0/0004

0/92**

0/8981

0/72

0/3959

0/13

0/8486

1/469 E-003

11/19
0/3279

n.s

7/86

88/33
0/0930

n.s

26/96

0/46
0/2002

n.s

0/40

0/1973

n.s

3/33

61/37

0/060

0/14

9

Pure Error

446/35

4725/36

12/44

18/33

17

Cor Total

3/76

7/27

19/43

5/08

C.V%

0/9613

0/9749

0/9628

0/9874

R-Squared

0/9735

0/9645

0/9473

0/9822

Adj R-Squared

0/9555

0/9480

0/9172

0/9698

 عدم معنیداریns ، درصد0/01 معنیداری در سطح

Pred R-Squared
**

 درصد0/05 *معنیداری در سطح
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با اوجه به نتایج ،شاص های دم ا و زم ان (ش ال -1
الف) بر روی ب ار باکتری ایی ،ازت ف رار ک ل،IMP ،ATP ،
اینوزین و شاص حسی به صورت صطی موثر بودند و ب ا
اوجه به  ،F-valueدر امامی متغیرهای مورد بررسی ،دم ا
در مقایسه با زمان شاص ااثیر ذاراری بود .در مورد ب ار
باکتریایی اوانایی زمان و دما و نیز همافزایی آنها ( )ABبر
روی آن موثر نبود .اثر اوانایی زمان و دما و اثر متقابل دما

الف a

و زمان بر اغییرات ازت فرار کل موثر بودند ( )p>0/01که
بر این اساس در مدل پیشنهادی ب ه عن وان عوام ل م وثر
ذکر شدهاند (شال  -1ب) و هم انطور ک ه بی ان ش د ،ب ا
اوجه به مقادیر  )2991/72( F-Valueدما در مقایس ه ب ا
 )1376/25( F-Valueزم ان ،دم ا عام ل م وثراری در
اغییرات مقادیر ازت فرار کل بود.

بb

شکل  -1اثر متغیرهای ورودی بر بار باکتریایی کل (الف) و ازت فرار کل (ب)

در مورد شاص  ،ATPزمان با شیب ان ن ای کمت ری
نسبت به دما بر اولید این شاص موثر بود ( .)p>0/01اث ر
اوانایی زمان در سطح  95درصد بر اولید  ATPم وثر نب ود
از این رو در مدل پیشنهادی حذ شد (شال  -2الف) .ب ر
اساس مدلهای اعیین شده ،فقط شاص های صطی دم ا و
زمان بر اولی د این وزین مونوفس فات ی ا  IMPم وثر بودن د
( ،)p>0/01به همین دلیل اثر متقابل و اث ر اوان ایی دم ا و
زمان از مدل پیشنهادی حذ شد (ش ال -2ب) .ش ال 4
ویای آن است که صط نشاندهنده دما با ان نای بیش تری
در مقایسه با صط نشاندهنده زم ان در اولی د ATPو IMP
موثر بود ،بطوریاه در دمای پایین در م دت زم ان کمت ری
میزان بیشتری از این شاص ها در فیله وجود داش ت .دم ا
در مقایسه با زمان ،اثر اوانی در اولید اینوزین داش ت و اث ر
اوانی زمان در اولید این دو ماده معنیدار نبود و فاکتور دما
ب ا ش یب بیش تری از متغی ر زم ان در اولی د این وزین و
هیپوزانتین در فیلهها موثر بود (شال -2ه و -2د).

در مورد شاص ااز ی و شاص های حسی ،دما و زم ان
و نیز اثر متقابل آنها ،بر اغییرات ای ن ش اص م وثر نبودن د
( .)p<0/01به این ارای ب از م دله ای پیش نهادی ح ذ
شدند .مطابق با شال  -3الف و  -3ب با افزایش دما و زم ان،
شاص ااز ی و شاص ه ای حس ی ب ه ارای ب اف زایش و
کاهش یافتند .با اوجه به شیب صط ،ااثیر درج ه ح رارت در
مقایسه با زمان بر روی این شاص ها بسیار موثرار ب ود و در
دمای پایین و زمان نگهداری کمتر ،شاص حسی و شاص
ااز ی امتیاز باالاری را نشان داد .براساس صروجی نرماف زار و
نیز شالهای سهبعدی بدست آمده ،ااثیر صطی افزایش دم ا
و زم ان ب ر روی مق ادیر ش اص  HXR ،IMPو
 K-valueب ه ص وبی قاب ل مش اهده اس ت ک ه در
ورد  )YIMP=4.85-1.58A-1.01B( IMPو K-value
م
( )YKvalue= 0.68+0.84A +0.38Bاین ااثیر فقط صطی بوده
و در م ورد )YHXR=2.50-1.13A+0.46B+0.29A2( HXR
اثر اوانایی دما نیز بر روی اغییرات مشاهده شده موثر بود.
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الف

ب

ج

د

شکل  -2اثر متغیرهای ورودی بر تولید الفATP-؛ بIMP -؛ جHXR-؛ دHX-

ب

الف

شکل  -3شکل سه بعدی اثر متغیرهای ورودی بر الف-:شاخص تازگی و ب :آنالیز حسی

با اوجه به صروجی ن رماف زار  RSMو اوض ی ات دره
شده در صصوص هر شاص بر اساس شالهای سه بعدی،

برای هر شاص
آمد (جدول .)4

مدلهایی برای پ یشبین ی آنه ا بدس ت
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جدول  -4مدلهای پیشنهادی براساس RSM
شاص

مدل پیشنهادی
YTotal count=7.45+2.75A+1.12B

بار میاروبی

Y TVB-N = 17.09+9.16A+6.21B+4.77AB+3.53 A2 – 1.01 B2

TVB-N

YATP=0.24+0.12A+0.062B+0.045AB+0.052 A2

ATP

YIMP=4.85-1.58A-1.01B

IMP

YHXR=2.50-1.13A+0.46B+0.29A2

HxR

YHX=0.68+0.84A+0.38B+0.32AB+0.48A2

HX

شاص

YKvalue=0.68+0.84 A +0.38B
Ysensory=12.72-5.41 A -2.54 B -0.82AB

 .4بحث
عدم معنیدار بودن آزم ون ب رازش ( )p<0/01در ام ام
شاص های مورد بررسی بیانگر این امر است ک ه نق اط ب ه
صوبی در اطرا مدل قرار رفتهاند و از این مدلها میاوان
برای پیشگویی مق ادیر ب ار میاروب ی فیل ه کپ ور علفخ وار
اس تفاده ک رد ( .)Adnani et al., 2017براس اس م دل
پیشنهادی ،دما و زمان به صورت صطی بر روی اغییرات بار
باکتریایی ااثیر ذار بودند که دما در مقایسه با زم ان عام ل
موثراری بود که با رون د مش اهده ش ده در مطالع ه حاض ر
اط ابق دارد Liu .و هما اران ( )2016نش ان دادن د ک ه
اغییرات میاروبی کپ ور س ر نده ()Aristichthys nobilis
در دماهای باالار بیشتر و ماند اری فیل هه ا کمت ر ب ود و
اائی د کنن ده اهمی ت دم ا در مقایس ه ب ا زم ان ب ر روی
اغییرات بار میاروبی در طول نگه داری اس ت .ب ه دلی ل
عوام ل م دودهکنن دهای ک ه از رش د جمعی ت ص ود
باکتریها ایجاد میش ود ب ار میاروب ی وش ت م اهی از
 8 Log CFU/gافزایش نمی یابد ،ل ذا اس تاندارد مجم و
ب ار میاروب ی  7 Log CFU/gاعی ین ش ده اس ت
( )de Quadros et al., 2015ک ه در ص فر و  6درج ه
س انتی راد در روزه ای  10 ،5و  15و در  6درج ه
سانتی راد فیلهها اا روز پنجم در م دود مجاز از نظر ب ار
باکتریایی ق رار داش تند .ش اص  TVB-Nدر فیل هه ای
نگهداری ش ده نش اندهن ده می زان ارکیب ات نیتروژن ی

ااز ی
Kvalue

اشایل شده در اثر فعالیت ب اکتریه ای پروائولیتی ک و
پروائازه ای موج ود در وش ت م اهی اس ت
( .)Adnani et al., 2017همننین بی ان ش ده اس ت ک ه
مواد ازاه فرار متیلآمین ،دیمتیلآمین ،اریمتیلآمین و
آمونیاک را دربر می یرند که به دلی ل فس اد میاروب ی و
فعالیت آنزیمی به وجود م یآین د ( .)Han et al., 2017از
این رو اغییرات میزان  TVB-Nیا ازت فرار کل با اغییرات
مشاهده شده در صصوص ب ار میاروب ی اط ابق دارد ،ک ه
بستهبندی اامسفراغییر یافته به این موضو کمک کرد.
در مطالعات مختلف از اغییرات ایجاد ش ده در  ATPو
نیز م صوالت ناشی از شاستن آن برای سنجش ااز ی و
فس اد م اهی و ف رآوردهه ای دری ایی اس تفاده م یش ود
( .)Hultman, 2003در مطالع ات حاض ر  ATPو  HXب ر
ص ف رون د مش اهده ش ده در م ورد  HXR ،IMPو K-
 valueبا افزایش دما و زم ان نگه داری رون د افزایش ی را
نش ان دادن د (ج دول  )2ک ه در م ورد  5ش اص م ورد
بررسی روند مشاهده شده در دادههای اجربی با صروج ی
مدلهای مشاهده شده در نرمافزار منطبق بود .ب ر اس اس
صروجی نرمافزار در مورد  ATPعفوه بر اثر صطی (که دما
مهمار از زمان بود) ،همافزایی زمان و دما و نیز اثر اوانایی
دم ا از عوام ل ااثیر ذار ب ر روی اغیی رات  ATPبودن د
(.)0.052A2+YATP=0.24+0.12A+0.062B+0.045AB
همین نتیجه در مورد هیپوزانتین نیز مش اهده ش د و

مطالعه پیشگویی اغییرات کیفی فیله کپور علفخوار...

اغییرات این شاص عفوه بر وابسته بودن به اغییرات دما
و زمان (بر اساس اطفعات اجربی) به بر همکنش ای ن دو
ش اص و اث ر اوان ایی دم ا ب ه عن وان عام ل مهمت ر
ود
ته ب
ان وابس
ا زم
هب
در مقایس
(.)YHX=0.68+0.84A+0.38B+0.32AB+0.48A2
هیپوزانتین به عن وان م ص ول اولی د ش ده از شاس تن و
اجزیه  ،ATPمن صراً به عنوان نشانگر ااز ی ماهی ک اربرد
دارد ( Boknæs et al., 2000; Ehira and Uchiyama,
.)1973; Jahns et al., 1976; Jalili et al., 2014
 Kiesvaaraو هما اران ( )1992زارش کردن د ک ه
هیپوزانتین در طول نگهداری در ق زلآال ،م اهی س فید و
سو افزایش مییابد که این افزایش در دماه ای  +10ا ا
 +14آرام و در دمای  +0بسیار آرام اس ت ،از طرف ی ای ن
م صول موجب ایجاد الخی در بافت میشود.
در مطالعه  Liuو همااران ( )2016نگهداری در هم ه
زمانها (روزه ای  16 ،14 ،12 ،10 ،8 ،6 ،4 ،2 ،0و )18
و هم ه دم اه ا (ح رارته ای  9 ،6 ،3 ،0و  12درج ه
سانتی راد) سبب افزایش معنیدار  K-valueشد Ehira .و
 K-value )1973( Uchiyamaرا بهت رین ش اص ب رای
ااز ی ماهی معرفی و عنوان کردند که این شاص نسبت
به اریمتیلآمین و نیتروژن کل ،اراباط قویاری با ااز ی
دارد .باالارین سطح قابل قبول  70 K-valueدرص د ذک ر
شده است ( )Saito et al., 1959که در دمای صفر درج ه
س انتی راد در روزه ای  10 ،5و  15و در  6درج ه
سانتی راد در روز پنجم در م دوده مجاز بودند .اغیی رات
 K-valueا ت ا اثیر آن زیمه ای ماهین های اس ت و ن ه
میاروب ی ( )Ehira and Uchiyama, 1973و در درج ه
حرارت پایین ،آنزیمهایی همانند  -5نوکلئوایداز ریرفع ال
میشوند و این امر اجزیه نوکلئوایدها را کاهش و م ان از
افزایش شاص ااز ی میش ود (.)Guizani et al., 2005
اغییرات حسی ا ت ااثیر افزایش دما و زمان نگهداری رو
به کاهش نهاد ،هر چند ک اهش در ایماره ایی ب ا دم ای
باالار بیشتر بود .در دمای  0و  6درجه سانتی راد فیلهه ا
اا روز دهم و در دمای  12درجه سانتی راد ا ا روز ص فر
قابل مصر بودند.
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همنن ین ب ر اس اس م دل پیش نهادی
 Ysensory=12.72-5.41 A -2.54 B -0.82ABب رهمک نش
دما و زمان بر روی اغییرات حسی موثر بود ،اما با اوجه به
شیب صط ،دما همنن ان عام ل م وثراری در مقایس ه ب ا
زمان بود که ب ا یافت هه ای اجرب ی اط ابق دارد Jalili .و
هما اران ( )2014در بررس ی اث ر بس تهبن دی ب ا
اامسفراغییریافته بر روی مان د اری وش ت چ رد ش ده
کپ ور نق رهای ( )Hypophthalmichthys molitrixنی ز
کاهش وی یهای حس ی را ب ا اف زایش زم ان مان د اری
زارش کردند که با یافتههای مطالع ه حاض ر ه مص وانی
دارد .همننین در مطالعه  Liuو همااران ( )2016بع د از
 4روز در  12درج ه س انتی راد 6 ،روز در  9درج ه
سانتی راد 8 ،روز در  6درج ه س انتی راد 12 ،روز در 3
درج ه س انتی راد و  14روز در  0درج ه س انتی راد،
کاهش امتیاز حسی را با افزایش زم ان و م دت نگه داری
زارش کردن د ،ک ه همانن د مطالع ه حاض ر ااییدکنن ده
اهمیت درجه حرارت در مقایسه با زمان بر روی ماند اری
است.
ب ا اوج ه ب ه نت ایج ج دول  ،3صروج ی م دل
) (YTotalkant=7.45+2.75A+1.12Bق ادر ب ه پیش گویی
اغییرات ایجاد شده در فیله کپور علفخوار بود .مدلس ازی
(ج دول  )4ا اثیر صط ی زم ان و دم ا ،اث ر اوان ایی
و اث ر همافزای ی آنه ا را اایی د م یکن د
(Y TVB-N = 17.09+9.16A+6.21B+4.77AB+3.53 A2 -
 .)1.01 B2مقدار بازهای نیتروژن ی ف رار موج ود در فیل ه
بستهبندی ش ده در اامس فراغییریافته ب ا ذش ت زم ان،
افزایش یافت .این افزایش در مطالع ات مختل ف از جمل ه
مطالعات  Mashayekhiو هما اران ( )2014در ایفپی ای
بستهبندیشده در اامسفراغییریافته و مطالع ه  Gunsenو
همااران ( )2011در مورد فیله آننوی بستهبندی ش ده در
اامسفراغییریافته اعفم شده و علت آن را ناش ی از فعالی ت
باکتریها و آنزیمهای ااولیتیای موج ود در وش ت م اهی
نسبت دادند .مقدار کل بازهای نیتروژنف رار ش اص مه م
فساد در آبزیان است و مقدار  30-35میلی رم نیت روژن در
 100رم ماهی به عنوان حد مج از بازه ای نیت روژن ف رار

1399  زمستان،4  شماره،73  دوره، مجله مناب طبیعی ایران،شیفت

 براساس ش اص ه ای5  درجه سانتی راد اا روز6 دمای
 بازهای نیت روژن ف رار و ش اص ا از ی ب رای،میاروبی
 درجهسانتی راد12  در دمای.مصر انسانی مطلوب بود
 فیلهها در شرایط ن امطلوب ق رار15  و10 ،5 در روزهای
 نتایج نشان داد نزدیای زیادی بین نت ایج بدس ت.داشتند
آمده با روش اجربی و مق ادیر پ یشبین یش ده ب ا روش
آماری وجود داشت که این موض و ب ا اوج ه ب ه ض ریب
) نزدی کR2-adj( ) و ضریب ابیین اصفح شدهR2( ابیین
 در مجمو نتایج بدست آمده نشان. قابل اایید است،1 به
میدهد ا قیق حاضر قادر ب ه پیش گویی اغیی رات کپ ور
علفخوار بستهبندی شده در شرایط اامسفر اغییر یافته ب ا
درصد صطای پایین بوده و مدلهای بدست آم ده ک ارایی
کافی برای پیشبینی شاص های مورد بررس ی در س طح
. درصد را دارا هستند99
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