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چکیده
در این مطالعه اثرات آنتیاکسیدانی و آنتیباکتریایی اسانس مرزنجوش بر ماندگاری سوریمی در طول دوره نگهداری در انجماد مورد بررسی
قرار گرفت .بعد از تهیه سوریمی به روش دستی ،نیمی از آن بهعنوان تیمار شاهد با نگهدارندههای انجماد و نیم دیگر آن بهعنوان تیمار
سوریمی حاوی  0/5درصد (وزن به حجم) اسانس مرزنجوش ،پس از مخلوط کردن با اسانس ،در پالستیکهای مخصوص فریزر بستهبندی
و در دمای  -۱۸درجه سانتیگراد به مدت  ۳ ،۱ ،0و  ۶ماه نگهداری شدند .نتایج نشان داد که ،پس از گذشت  ۶ماه نگهداری در حالت
انجماد ،اختالف معنیداری بین درصد خاکستر در دو تیمار وجود نداشت ،اما میزان پروتئین و چربی در تیمار شاهد (سوریمی بدون افزودنی)
نسبت به سوریمی حاوی  0/5درصد اسانس مرزنجوش کمتر بود ( .)P<0/05همچنین میزان  TBAو  TVNو پراکسید سوریمی عملآوری
شده با اسانس مرزنجوش نسبت به شاهد در تمام ماهها دارای روند کاهشی معنیدار بود .میزان باکتریهای سرماگرا و سودوموناسها در هر
دو تیمار در ماههای صفر ،اول و سوم مشابه بود .اما در پایان ماه ششم میزان باکتریها در تیمار سوریمی عملآوری شده بهطور معنیداری
نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت .با توجه به نتایج حاصل از آنالیز شاخصهای رنگی ،برخالف شاخص قرمزی (* )aکه در کل دوره فاقد
اختالف معنیدار بود ،شاخص سفیدی ( )Whitenessو زردی (* )bدر ماه اول و ششم ،روشنایی (* )Lدر ماه اول ،سوم و ششم در تیمار
حاوی اسانس نسبت تیمار شاهد دارای اختالف معنیدار بودند ( .)P>0/05در کل میتوان نتیجهگیری کرد که ،اضافه کردن  0/5درصد
اسانس مرزنجوش به سوریمی میتواند باعث افزایش خواص آنتیمیكروبی و آنتیاکسیدانی آن شود و روند فساد میكروبی و اکسیداسیونی
را بهطور معنیداری کاهش دهد.
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 .1مقدمه
یكی از فرآوردههای ماهی دارای ارزش افزوده که
در جهان از محبوبیت خاصی برخوردار است سوریمی
میباشد که در واقع پروتئین میوفیبریل تغلیظشده از
گوشت چرخشده و شستهشده ماهی است .دو نكته
حائز اهمیت در تهیه مواد خام و تولید سوریمی ،حجم
زیاد صید و قیمت ارزان آن میباشد .ازاینرو دستیابی
به تكنولوژی تولید و سرمایهگذاری مناسب میتواند
استفاده بهینه از این منبع مهم غذایی را به دنبال
داشته باشد .ماهیان پرورشی به علت استفاده از رژیم
غذایی کمهزینه و سطوح پایین زنجیره غذایی به مقدار
زیاد پرورش مییابند .از آنجاییکه این ماهیان نسبت
به ماهیان خوشخوراکتر ،ماهی کممصرفی محسوب
میگردند بنابراین تولید فرآوردههای متنوع از این
آبزیان برای ترویج مصرف آنها ضروری به نظر میرسد.
تولید گوشت چرخ شده و به دنبال آن سوریمی از
ماهیان کممصرف یكی از روشهایی است که امروزه
برای افزایش مصرف این دسته از ماهیان پیشنهاد
میگردد ) .(Shabanpour et al., 2007ایجاد ارزش
افزوده به این گونه آبزیان و بهعنوان مثال تهیه سوریمی
و استفاده از آن بهعنوان ماده پایه یا حد واسط در جهت
فرآوری محصوالتی از قبیل سوسیس ،کالباس و سایر
فرآوردههای تقلیدی مانند خرچنگ ،البستر ،اویستر و
غیره که مصرف اصل این گونه آبزیان در کشور اسالمی
ایران با مشكل شرعی مواجه میباشد ،میتواند به
عنوان راهكار مناسبی در افزایش سرانه آبزیان در کشور
ما باشد ).(Jafarpour, 2011
توجه به این نكته مهم است که یكی از تغییرات
عمدهای که در حین فرآوری ،توزیع ،انبارداری و آماده-
سازی غذاها روی میدهد اکسیداسیون روغنها و
چربیها است که این رویداد نه تنها باعث از دست-
رفتن کیفیت تغذیهای غذاها میشود بلكه محصوالت
اکسیدشدهای مانند رادیكالهای آزاد تولید میکند که
منجر به واکنشهای متعدد نامطلوب شیمیایی
میشود .آنتیاکسیدانها ترکیباتی هستند که باعث به
تأخیر انداختن یا کندکردن اکسیداسیون مواد غذایی
میشوند که این مواد قابلیت اکسیدشدن از طریق
اتواکسیداسیون دارند .آنتیاکسیدانها بهعنوان دهنده
هیدروژن یا پذیرنده رادیكال آزاد با افزایش دوره القا
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باعث به تأخیرانداختن اتواکسیداسیون میشوند
(.)Halliwell et al., 1995
در سالهای اخیر تحقیقات زیادی روی
استخراج آنتیاکسیدانهای طبیعی از منابع گیاهی
صورت گرفته است .در میان آنها ،اسیداسكوربیک و
توکوفرولها ،رایجترین آنتیاکسیدانهای طبیعی
تجاری هستند .دیگر منابع آنتیاکسیدانی طبیعی
شامل کاروتنوئیدها ،فالونوئیدها ،اسیدهای آمینه،
پروتئینها ،محصوالت حاصل از هیدرولیز پروتیئنی،
محصوالت واکنش مایالرد ،فسفولیپیدها و استرولها
هستند .تعدادی از اینها بهطور طبیعی از آنتی-
اکسیدانهای فنولی موجود در منابع گیاهی و
عصارههای گیاهی بهدست آمدهاند ( Casimir and
 .)Min, 2002اسانسهای ضروری برای اولینبار
توسط اعراب در قرون وسطی بهوسیله بخار و یا تقطیر
با آب بهدست آمدند .این اسانسها بهعنوان مواد
ضدعفونیکننده شناختهشدهاند یعنی دارای خواص
آنتیباکتریایی ،آنتیویروسی و آنتیقارچی همراه با
ویژگیهای دارویی و عطر هستند و در حفاظت از غذاها
به عنوان آنتیباکتری استفاده میشوند ( Bakkali et
.)al., 2008
مرزنجوش عالقه محققان و پژوهشگران مواد
غذایی را به میزان زیادی به عنوان عامل آنتیمیكروبی
و آنتیاکسیدانی طبیعی بالقوه به خود جذب کردهاست.
این گیاه حاوی غلظت باالیی از ترکیبات فنلی از جمله
کارواکرول و تیمول میباشد .اثر نگهدارندگی این گیاه
از پلیفنول است که بهطور عمده مربوط به خواص
آنتیمیكروبی و مهار برخی از فعالیتهای آنزیمی ،و
همچنین توانایی مهار رادیكال آزاد و در نتیجه
پیشگیری از اکسیداسیون چربی است ( Tajkarimi
.)et al., 2010
مطالعهای بهمنظور بررسی اثر آنتیاکسیدانی و
آنتیباکتریالی آویشن و مرزنجوش به میزان  2/5و 5
درصد در کیفیت فیله ماهی کفال نیمه سرخشده در
انبار سرد توسط  Yasinو )2007( Abou-Taleb
صورت گرفت Chouliar .و همكاران ( )2007طی
مطالعهای اثر ترکیب عصاره مرزنجوش ( ۱-0/۱درصد)
و بسته بندی اتمسفر اصالحشده را بر روی افزایش عمر
ماندگاری گوشت سینه مرغ تازه نگهداریشده در 4
درجه سانتیگراد بررسی کردندZinoviadou .
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( )2009تاثیر ترکیب  0/4درصد عصاره مرزنجوش و
جاذب اکسیژن در افزایش عمر ماندگاری ماهی
نگهداری شده در  4درجه سانتیگراد را مورد مطالعه
قراردادند Govaris .و همكاران ( )20۱0اثر آنتی-
میكروبی اسانس مرزنجوش  0/۶یا  0/9درصد ،نیزین
 500IU/gیا  ۱000و ترکیب آنها در برابر
 Salmonella enteritidisدر گوشت چرخ شده
گوسفند طی نگهداری در یخچال را مورد بررسی قرار-
دادند Ozgul .و  )20۱2( Ucerاثرات استفاده از
عصارههای مرزنجوش ،چای سبز ،مریمگلی و برگ بو
با دوز  0/۳درصد و  0/۶درصد بر کیفیت همبرگر ماهی
منجمد ماکرل ( )Scomber japonicusذخیره شده
در  -۱۸درجه سانتیگراد از نظر حسی ،واکنش
بیوشیمیایی (تیوباربیتوریک  ،TBARSبازهای ازته
فرار ،مقدار پراکسید و اسیدهای چرب آزاد) و تجزیه و
تحلیل میكروبیولوژیكی (شمارش کلی  ،TVCتعداد
کل سرماگراها  )TPCمورد بررسی قراردادند
(.)Ozogul and Ucer, 2012
بنابراین هدف از انجام این پژوهش برآورد اثرات
آنتیاکسیدانی و آنتیباکتریایی اسانس مرزنجوش بر
ماندگاری سوریمی در طول  ۶ماه نگهداری در انجماد
از طریق اندازهگیری پروتئین ،چربی ،خاکستر و
پارامترهای شیمیایی از قبیل شاخص پراکسید )،(PV
شاخص تیوباربیوتیکاسید ) (TBARSبهعنوان
شاخصهای اکسیداسیون چربی و اندازهگیری پارامتر
 TVB-Nبهعنوان نشانگر تغییر ماهیت پروتئینها در
طول دوره انجماد و در ادامه اندازهگیری شاخصهای
میكروبی از قبیل مقدار کل باکتریهای سرماگرا و
شمارش کلی سودوموناسها میباشد.

 .2مواد و روشها
 .1.2تهیه گو شت چرخ شده و ش سته شده ماهی
(سوریمی)
در این تحقیق ماهیان کپور معمولی پرورشی با
وزن متوسط  ۱200-۱500گرم بهصورت تازه از بازار
ماهی ساری خریداری و سپس با قراردادن در یخ به
نسبت هر  2واحد ماهی  ۱واحد یخ طی مدت زمان ۱
ساعت به آزمایشگاه انتقال داده شدند .پس از انتقال
آنها به آزمایشگاه در دمای محیط (حدود  ۱۸درجه
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سانتیگراد) ،با آب سرد با دمای ۱0±۱درجه سانتی-
گراد شستشو داده شدند و در ادامه ماهیها سر و دم-
زنی و تخلیه امعاء و احشاء شده و شستشو داده شدند
تا کامالً تمیز شوند و خونابه و سایر ضایعات از آنها
جدا شود .در مرحله بعد ماهیها فیله شده و بعد از
فرآیند پوستکنی و تهیه فیلهها و استخوانگیری با
دست ،بهوسیله چرخگوشت خرد شدند .بدینترتیب
گوشت چرخشده ماهی بهدست آمد .بهمنظور
شستشوی گوشت چرخشده از نسبت ( ۱:4آب:گوشت)
منوط بر اینکه از  5جزء ۱ ،جزء مربوط به گوشت
چرخشده و  4جزء مربوط به آب باشد ،استفاده شد.
شستشوی گوشت چرخ شده طی  ۳مرحله  ۱0دقیقه-
ای انجام شد که در هر مرحله ابتدا مخلوط را به حجم
رسانده سپس در  5دقیقه اول مخلوط را به همزده و
در  5دقیقه بعد مخلوط در حالت سكون قرار داده شد.
پس از این  ۱0دقیقه آب را تخلیه کرده و مخلوط را
برای مرحله بعد دوباره به حجم رسانده و دوباره این
عمل انجام شد .در مرحله سوم 0/2درصد نمک به
مخلوط اضافه کرده تا از متورمشدن پروتئینها
جلوگیری کند .پس از این مرحله ،به منظور آبگیری به
صورت دستی از پارچه تنظیف و فشار مكانیكی استفاده
شد ).(Jafarpour, 2011
در نهایت گوشت چرخشده و شستشو داده شده
را به دو قسمت مساوی تقسیم کرده و یک قسمت آن
را با  4درصد سوکروز 4 ،درصد سوربیتول و  0/۳درصد
سدیم تریپلیفسفات (بهعنوان نگهدارنده انجماد)
مخلوطشد و در بستهبندیهای مخصوص فریزر (زیپ
کیف) ،بستهبندی و در دمای  -۱۸درجه سانتیگراد
برای شش ماه نگهداری شدند .قسمت باقیمانده
سوریمی بهوسیله  ۳دیسک با قطر چشمههای مختلف
چرخ گوشت با اسانس مرزنجوش با دوز 0/5 v/w
درصد مخلوط و در بستهبندیهای مخصوص فریزر
(زیپ کیف) ،بستهبندی و در دمای  -۱۸درجه سانتی-
گراد برای شش ماه نگهداری شدند و آزمایشهای زیر
در ماههای صفر ،یک ،سه و شش برای هر  2تیمار در
سه تكرار انجام شد.

 .2.2آنالیز تقریبی
سنجش پروتئین از طریق روش کلدال طی دو
مرحله انجام شد ) .(Parvaneh, 1998میزان چربی
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به روش سوکسله و میزان خاکستر با استفاده از کوره
الكتریكی با دمای  500– ۶00درجه سانتیگراد اندازه
گیریگردید ).(Hosseini, 2005

پراکسید از شاخصهای مهم فساد چربی می-
باشد ،که افزایش آن طی مدت زمان نگهداری سوریمی
به شكل منجمد در مطالعات متعددی گزارش شده و
از آن به عنوان اندیكاتور جذب اکسیژن یاد شدهاست
(اصغرزاده کانی و همكاران .)۱۳۸۶ ،شاخص پراکسید
بر اساس روش یدومتری اندازهگیری شد ( Hosseini,

.)2005

.4.2

 .6.2شمارش باکتری های سرماگرا ( Total

)Psychrotrophic Bacteria

 .3.2شاخص پراکسید

اندازهگیری

(حجم اسید سولفوریک مصرفی ×  = )۱4مواد ازته فرار

تیوباربیتوریک

اسید

()Thiobarbituric Acid
 ۱0گرم نمونه در لوله فالكن وزن گردید و به
آن یک میلیلیتر  BHTاضافه شد و سپس  ۳2میلی
لیتر پرکلریکاسید  4درصد اضافه گردید و به مدت
یک دقیقه در دور  rpm ۱۳200هموژن شد و سپس
با فیلتر واتمن شماره  45فیلتر گردید و با اسید به
حجم  20میلیلیتر رسانده شد .پنج میلیلیتر از مایع
فیلتره به  5میلیلیتر  TBAاضافه گردید و پس از
ورتكس در بن ماری  ۱00درجه سانتیگراد به مدت
 ۱ساعت گذاشته شد ،پس از خنکشدن میزان جذب
در طول موج  2۳5نانومتر با استفاده از دستگاه
اسپكتروفتومتر خوانده شد و نتیجه بر حسب میلیگرم
مالون آلدئید بر کیلوگرم نمونه گزارش گردید
()Ramadan, 2012
 .5.2اندازهگیری بازهای ازته فرار ( Total

)Volatile Nitrogen Basses
این آزمون مطابق آزمون اندازهگیری پروتئین
انجام شد ،با این تفاوت که در این آزمایش مرحله هضم
وجود نداشت .میزان بازهای ازته فرار ( )۱00mg/grبا
استفاده از دستگاه تقطیر کلدال اندازهگیری شده و به
شكل زیر محاسبه گردید ( Shabanpour et al.,
.)2007
(رابطه )۱

برای شمارش باکتریهای سرماگرا ( )TPCاز
نمونههای تهیه شده ،از محیط تریپتیک سوی آگار
( )TSAاستفاده شد 0/۱ .میلیلیتر از نمونههای تهیه-
شده ،برروی محیط کشت به طور سطحی پخش شده
و پلیتهای مربوط به باکتریهای سرماگرا بعد از ۱0
روز انكوباسیون در دمای  4درجه سانتیگراد شمارش
شدند ()Tajkarimi et al., 2010

.7.2

شمارش

سودوموناسها

( Total

)Pseudomonas Bacteria
برای شمارش سودوموناسها از محیط کشت
ستریمید آگار استفاده شده و از رقتهای تهیه شده
مقداری مشخصی از آن به صورت سطحی در محیط
کشت ستریمید آگار کشت داده شد و در دمای ۳0
درجه به مدت  2ساعت انكوبه شد .باکتریهای رشد-
یافته بر روی محیط نشاندهندهی جنس سودوموناس
بودند (.)Uçak et al., 2011

 .8.2رنگسنجی
رنگسنجی با استفاده از دستگاه رنگسنج
صورت پذیرفت .پس از عكسبرداری اولیه مقادیر *،L
* aو* bکه به ترتیب بیانگر روشنایی ( ،)Lقرمزی ()a
و زردی ( )bمیباشند ،توسط دستگاه رنک سنج مدل
 IMG-Pardazesh Cam-System XIاندازهگیری
شد و رنگ سوریمی بدون استفاده از اسانس و سوریمی
حاوی  0/5درصد اسانس مرزنجش مورد آزمون قرار
گرفت .فاکتور سفیدی ( )Whitenessاز رابطهی زیر
محاسبه گردید (.)Park and Lin, 2005
(رابطه )2

*Whiteness = L* - 3b

 .9.2تجزیه تحلیل آماری
در این تحقیق ،برای مقایسه خصوصیات فیزیكی
و شیمیایی دو نمونه سوریمی بدون افزودن اسانس و

48

بررسی اثرات آنتیاکسیدانی و آنتیباکتریایی اسانس مرزنجوش...

جدول  -1نتایج آنالیز تقریبی در دو تیمار شاهد (سوریمی بدون افزودن اسانس) و سوریمی حاوی  0/5درصد اسانس مرزنجوش
در طول دوره انجماد.
شاخصهای ارزش غذایی
تیمارها
شاهد
)سوریمی بدون اسانس(
سوریمی حاوی  0/5درصد
اسانس مرزنجوش

ماه

چربی)(mg/kg

پروتئین (درصد)

خاکستر (درصد)

0
۶
0
۶

2/9۳±0/07 c
۳/۶۳±0/09 b
2/9۳±0/07 c
۳/94±0/0۶ a

۱9/27±0/۳5 c
2۱/97±0/۱2 b
۱9/27±0/۳5 c
22/۶0±0/04 a

2/74±۱/00 a
2/75±0/0۶ a
2/74±۱/00 a
2/9۳±0/۱۸ a

حروف تفاوت در ستون نشاندهندهی وجود اختالف معنیدار میباشد ). (P<0/05

شکل  -1میزان پراکسید در دو تیمار شاهد (سوریمی بدون افزودن اسانس) و سوریمی حاوی  0/5درصد اسانس مرزنجوش در طول
دوره انجماد .حروف متفاوت نشاندهندهی وجود اختالف معنیدار میباشد ). (P< 0/05

سوریمی حاوی اسانس مرزنجوش از طرح کام ً
ال
تصادفی با استفاده از نرمافزار  SPSS V.16استفاده
نموده و نمودارها با استفاده از نرمافزار  EXCELو
 SPSS V.16رسم گردید .بررسی اثر تیمارهای
مختلف (سوریمی بدون اسانس و سوریمی حاوی
اسانس مرزنجوش) در طی زمان (ماه صفر تا ماه ششم)
با استفاده از روش اندازهگیریهای تكرارشده در زمان
و در سطح احتمال ) (P<0/05انجام شد .تیمارها در
سه تكرار انجام شده و نتایج آماری بدست آمده با
استفاده از روش تجزیه واریانس دوطرفه (Two-
 )Way-ANOVAدر سطح احتمال ) (P<0/05مورد
تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت .همچنین مقایسه
میانگینها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانكن در
سطح احتمال ) (P<0/05مورد ارزیابی آماری قرار
گرفت.

 .3نتایج
 .1.3آنالیز تقریبی (چربی ،پروتئین و خاکستر)
بر اساس دادههای بهدست آمده ،با افزایش زمان
نگهداری در حالت انجماد میزان چربی ،پروتئین و
خاکستر در هر دو تیمار شاهد (سوریمی بدون افزودن
اسانس) و سوریمی حاوی  0/5درصد اسانس مرزنجوش
افزایش یافت ( ،P>0/05جدول  .)۱میزان چربی و
درصد پروتئین تیمار شاهد و سوریمی حاوی 0/5
درصد اسانس مرزنجوش در پایان ماه ششم تفاوت
معنیدار داشته است ) .(P<0/05اما درصد خاکستر در
ماه ششم نگهداری مانند ماه صفر ،در تیمار شاهد
(سوریمی بدون افزودن اسانس) و سوریمی حاوی 0/5
درصد اسانس مرزنجوش فاقد تفاوت معنیدار بود
). (P<0/05
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شکل  -2میزان  TBAدر دو تیمار شاهد (سوریمی بدون افزودن اسانس) و سوریمی حاوی  0/5درصد اسانس مرزنجوش در طول
دوره انجماد .حروف متفاوت نشاندهندهی وجود اختالف معنیدار میباشد ). (P< 0/05

 .2.3شاخص پراکسید
میزان اکیواالن پراکسید بر کیلوگرم چربی در
هر دو تیمار ،با افزایش زمان انجماد افزایش یافت
( ،P>0/05شكل  .)۱به عبارتی میزان پراکسید از
نزدیک یک اکیواالن در زمان صفر به حدود  4اکی-
واالن برای تیمار حاوی اسانس مرزنجوش و حدود 5
اکیواالن برای تیمار شاهد رسید .میزان پراکسید شاهد
(سوریمی بدون افزودن اسانس) و سوریمی حاوی 0/5
درصد اسانس مرزنجوش در پایان ماه اول فاقد اختالف
معنیدار بوده ( )P<0/05اما با گذشت سه و شش ماه
نگهداری عدد پراکسید تفاوت معنیداری از خود نشان
داده ،بهطوریکه سوریمی حاوی  0/5درصد اسانس
مرزنجوش در مقابل شاهد (سوریمی بدون افزودن
اسانس) میزان کمتری را نشان داد ). (P<0/05
مقدار پراکسید اولیه تیمارها  0/9۱±0/02اکی
واالن بر کیلوگرم چربی محاسبه شد و با افزایش زمان
انجماد افزایش یافت ) .(P<0/05همانطور که در شكل
 ۱نشان داده شدهاست ،میزان پراکسید شاهد (سوریمی
بدون افزودن اسانس) و سوریمی حاوی  0/5درصد
اسانس مرزنجوش در مدت زمانهای  ۳ ،۱و  ۶ماه
ذخیرهسازی در دمای  -۱۸درجه سانتیگراد تفاوت
معنیدار داشته ،بهطوریکه سوریمی حاوی  0/5درصد
اسانس مرزنجوش در مقابل شاهد (سوریمی بدون
افزودن اسانس) میزان کمتری را نشان داد ).(P<0/05

نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که استفاده از اسانس
مرزنجوش در به تاخیر انداختن پراکسیداسیون لیپیدی
در سوریمی ذخیرهشده در فریزر موثر است .توانایی این
اسانس در مهار اکسیداسیون چربی به کل محتوای
ترکیبات فنلی آن مربوط میشود .آنتیاکسیدانهای
فنلی ،از تشكیل رادیكالهای چرب آزاد جلوگیری می-
کنند و در نتیجه باعث به تأخیرانداختن شروع روند
اکسیداسیون چربی است (.)Sherwin, 1990

 .3.3تیوباربیتوریک اسید
میزان  TBAدر هر دو تیمار ،با افزایش زمان
انجماد به طور معنی داری ( )P>0/05افزایش یافت
(شكل  .)2میزان  TBAشاهد (سوریمی بدون افزودن
اسانس) و سوریمی حاوی  0/5درصد اسانس مرزنجوش
در پایان ماه اول ،سوم و ششم تفاوت معنیدار داشته،
بهطوریکه سوریمی حاوی  0/5درصد اسانس
مرزنجوش در مقابل شاهد (سوریمی بدون افزودن
اسانس) مقدار کمتری را نشان داد ) (P<0/05و مقدار
آن برای دو تیمار فوق بهترتیب از  0/5۳±0/0۳در ماه
صفر به حدود  ۱/5±0/02و  ۱/۳۸±0/0۳میلیگرم
مالوندیآلدئید به ازای هر کیلوگرم چربی در ماه ششم
رسید.
در ابتدای دوره ذخیرهسازی ،مقدار  TBAدر
نمونههای شاهد و سوریمی حاوی  0/5درصد اسانس
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شکل  -3میزان  TVB-Nدر دو تیمار شاهد (سوریمی بدون افزودن اسانس) و سوریمی حاوی  0/5درصد اسانس مرزنجوش در طول
دوره انجماد .حروف متفاوت نشاندهندهی وجود اختالف معنیدار میباشد ). (P<0/05

مرزنجوش  0/5۳±0/0۳میلیگرم مالونآلدئید بر
کیلوگرم اندازهگیری شد (شكل  .)2مقدار  TBAدر
هر دو تیمار ،با افزایش زمان انجماد افزایش یافت
( )P>0/05و در پایان ماه ششم تفاوت معنیدار داشته،
بهطوریکه سوریمی حاوی  0/5درصد اسانس
مرزنجوش در مقابل شاهد (سوریمی بدون افزودن
اسانس) مقدار کمتری را نشان داد ) (P<0/05و مقدار
آن برای دو تیمار فوق بهترتیب به  ۱/5±0/02و
 ۱/۳۸±0/0۳میلیگرم مالوندیآلدئید به ازای هر
کیلوگرم چربی رسید .افزایش  TBAنشاندهنده
تشكیل محصوالت ثانویه اکسیداسیون چربی میباشد
( .)Pezeshk et al., 2011مقدار  TBAنشان میدهد
که توسعه ترشیدگی در سوریمی کم بوده (کمتر از 5
میلی گرم  MDAدر هر کیلوگرم ماهی) و پایینتر از
حدی است که در آن طعم فساد مشهود گردد.

 .4.3بازهای ازته فرار
میزان بازهای ازته فرار در هر دو تیمار ،با افزایش
زمان انجماد افزایش یافت ( ،P>0/05شكل  .)۳میزان
 TVB-Nشاهد (سوریمی بدون افزودن اسانس) و
سوریمی حاوی  0/5درصد اسانس مرزنجوش در پایان
ماه اول ،سوم و ششم تفاوت معنیدار داشته ،بهطوری
که سوریمی حاوی  0/5درصد اسانس مرزنجوش در
مقابل شاهد (سوریمی بدون افزودن اسانس) مقدار
کمتری را نشان داد ) (P<0/05و مقدار آن برای دو

تیمار فوق بهترتیب از  9/99±0/۱2در ماه صفر به
 2۸/05±0/۶9و  25/25±0/۳0میلیگرم در هر ۱00
گرم در ماه ششم رسید.
 TVNاز ترکیبات مختلف از جمله آمونیاک،
متیلآمین ،دیمتیلآمین و همچنین تریمتیلآمین
تشكیل شدهاست که محصوالت بهدست آمده از فعالیت
باکتریهای عامل فساد و آنزیمهای درونی است
( )Rahimabadi and Divband, 2012و اغلب به
عنوان یک شاخص برای فساد ماهی استفاده میشود.
 Özyurtو همكاران ( )009ماهی و محصوالت ماهی
را بر اساس این شاخص به چهار گروه طبقه بندی
کردند :تا  25میلیگرم در  ۱00گرم گوشت :کیفیت
عالی; تا  ۳0میلیگرم در  ۱00گرم گوشت :کیفیت
خوب; تا  ۳5میلیگرم در  ۱00گرم گوشت :محدودیت
مصرف; باالی  ۳5میلیگرم در  ۱00گرم گوشت :فاسد.
نویسندگان مختلف گزارش کردهاند که حد قابل قبول
برای ماهی تازه ۳0 ،میلیگرم  TVNدر ۱00گرم از
گوشت میباشد ( .)Harpaz et al., 2003در مطالعه
حاضر ،در آغاز ذخیرهسازی ،مقدار ،TVN
 9/99±0/۱2میلیگرم در  ۱00گرم سوریمی محاسبه
و با گذشت زمان ذخیرهسازی در همه گروهها افزایش
یافت و به  2۸/05±0/۶9برای تیمار شاهد و
 25/25±0/۳0برای تیمار حاوی اسانس مرزنجوش در
پایان ماه ششم رسید (شكل  .)۳تجزیه و تحلیل آماری
نشانداد که تفاوت معنیداری ( )P>0/05بین تیمار
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شکل  -4میزان باکتریهای سرماگرا در دو تیمار شاهد (سوریمی بدون افزودن اسانس) و سوریمی حاوی  0/5درصد اسانس مرزنجوش
در طول دوره انجماد .حروف متفاوت نشاندهندهی وجود اختالف معنیدار میباشد ). (P<0/05

شاهد (سوریمی بدون اسانس) و سوریمی حاوی 0/5
درصد اسانس مرزنجوش ،در مدت زمانهای  ۳ ،۱و ۶
ماه ذخیرهسازی در فریزر وجود دارد .مقدار پایینتر
 TVNدر نمونه سوریمی حاوی  0/5درصد اسانس
مرزنجوش نسبت به سوریمی شاهد را میتوان به
خواص آنتیباکتریایی حاصل از ترکیبات فنلی
کارواکرول ،تیمول نسبت داد ( Tajkarimi et al.,
.)2010

 .5.3شاخصهای میکروبی
باکتریهای سرماگرا

مقدار کل باکتریهای سرماگرا در هر دو تیمار،
با افزایش زمان انجماد افزایش یافت ( ،P>0/05شكل
 .)4میزان باکتریهای سرماگرا شاهد (سوریمی بدون
افزودن اسانس) و سوریمی حاوی  0/5درصد اسانس
مرزنجوش فقط در پایان ماه ششم تفاوت معنیدار
داشته ،بهطوریکه سوریمی حاوی  0/5درصد اسانس
مرزنجوش در مقابل شاهد (سوریمی بدون افزودن
اسانس) روند افزایشی بیشتری را نشان داد داد )0/05
< (Pو مقدار آن برای دو تیمار فوق بهترتیب به
 9/۸ × ۱07 CFU/grو  5/7 × ۱0۶ CFU/grرسید.
باکتریهای سودوموناس
مقدار سودوموناس در هر دو تیمار ،با افزایش
زمان انجماد افزایش یافت ( ،P>0/05شكل  .)5میزان
سودوموناس در تیمار شاهد (سوریمی بدون افزودن

اسانس) و سوریمی حاوی  0/5درصد اسانس مرزنجوش
فقط در پایان ماه ششم تفاوت معنیدار داشته ،بهطوری
که سوریمی حاوی  0/5درصد اسانس مرزنجوش در
مقابل شاهد (سوریمی بدون افزودن اسانس) مقدار
بیشتری را نشان داد ) (P<0/05و مقدار آن برای دو
تیمار فوق به ترتیب به ۱/۳ × ۱07 CFU/gr
و  ۳/4 × ۱0۶ CFU/grرسید.
باکتریهای سرماگرا و عمدتا گونههای
سودوموناس آنزیمهای لیپاز و فسفولیپاز تولید میکنند
که سبب افزایش  FFAمیشوند .حد مجاز این باکتری-
ها در طول دوره ذخیرهسازی ) (<7 log CFU/gمی-
باشد ( .)Hamzeh and Rezaei, 2011مطابق شكل
4و  ،5تعداد باکتریهای سرماگرا و سودوموناسها با
افزایش زمان انجماد افزایش یافت ( ،P>0/05شكل .)5
میزان باکتریهای سرماگرا و سودوموناسها در تیمار
شاهد (سوریمی بدون افزودن اسانس) و سوریمی حاوی
 0/5درصد اسانس مرزنجوش فقط در پایان ماه ششم
تفاوت معنیدار داشته ،بهطوریکه سوریمی حاوی 0/5
درصد اسانس مرزنجوش در مقابل شاهد (سوریمی
بدون افزودن اسانس) مقدار بیشتری را نشان داد
) . (P<0/05مقدار باکتریها در انتهای دوره در هر دو
تیمار از  7 log CFU/gکه حد مجاز آن است ،فراتر
نرفت اما تیمار سوریمی حاوی  0/5درصد اسانس
مرزنجوش دارای بار کمتر و اختالف معنی دار )0/05
< (Pبا تیمار شاهد بوده که اثر بازدارندگی اسانس
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شکل  -5میزان سودوموناسها در دو تیمار شاهد (سوریمی بدون افزودن اسانس) و سوریمی حاوی  0/5درصد اسانس مرزنجوش در
طول دوره انجماد .حروف متفاوت نشاندهندهی وجود اختالف معنیدار میباشد )(P<0/05
جدول  -2نتایج شاخصهای رنگ سنجی در دو تیمار شاهد (سوریمی بدون افزودن اسانس) و سوریمی حاوی  0/5درصد اسانس
مرزنجوش در طول دوره انجماد.
شاخصهای رنگسنجی
تیمارها

ماهها

شاهد
سوریمی بدون (
)اسانس

0
۱
۳
۶
0
۱
۳
۶

سوریمی حاوی 0/5
درصد اسانس
مرزنجوش

روشنایی*L
c

۸9/۸0 ± 0/20
۸9/07 ± 0/2۳ d
90/07 ± 0/42 c
92/47 ± 0/2۳ a
۸9/۸0 ± 0/20 c
۸۸/5۳ ± 0/۳۱ e
90/7۳ ± 0/۱2 b
90/7۳ ± 0/۳۱ b

قرمزی*a
a

زردی*b

0/۶0 ± 0/۳5
0/۶0 ± 0/20 a
0/47 ± 0/۱2 ab
0/20 ± 0/00 ab
0/۶0 ± 0/۳5 a
0/۳۳ ± 0/2۳ ab
0/۶0 ± 0/20 a
0/۱۳ ± 0/۱2 b

bc

۱2/۸7 ± ۱/۳۳
۱2/7۳ ± 0/2۳ bc
۱2/9۳ ± 0/۳۱bc
۱۱/۸7 ± 0/50 c
۱2/۸7 ± ۱/۳۳ bc
۱4/۳۳ ± 0/2۳ a
۱۳/۸7 ± 0/50ab
۱4/07 ± 0/2۳ ab

* Whitenessسفیدی
c

۸2/۸7 ± 0/2۸
۸۳/20 ± 0/۳2 bc
۸۳/۶۳ ± 0/۱0 bc
۸5/94 ± 0/54 a
۸2/۸7 ± 0/2۸ c
۸۱/۶۳ ± 0/۳۶ d
۸۳/۳0 ± 0/4۱bc
۸۳/۱5 ± 0/2۸ bc

حروف تفاوت در ستون نشاندهندهی وجود اختالف معنیدار میباشد ). (P<0/05

مرزنجوش از رشد باکتریها را نشان میدهد.

 .6.3رنگسنجی
بر اساس دادههای موجود ،شاخص رنگی روشنایی (*)L
در دو تیمار شاهد (سوریمی بدون افزودن اسانس) و
سوریمی حاوی  0/5درصد اسانس مرزنجوش در پایان
ماههای اول ،سوم و ششم دارای اختالف معنیدار
بود( ،P>0/05جدول  .)2شاخص رنگی قرمزی (* )aدر
دو تیمار شاهد (سوریمی بدون افزودن اسانس) و
سوریمی حاوی  0/5درصد اسانس مرزنجوش در تمامی
ماهها فاقد اختالف معنیدار بود ) . (P<0/05شاخص
رنگی زردی (* )bدر دو تیمار شاهد (سوریمی بدون
افزودن اسانس) و سوریمی حاوی  0/5درصد اسانس

مرزنجوش در پایان ماه های اول و ششم دارای اختالف
معنیدار بود ( .)P>0/05شاخص رنگی سفیدی
(* )Whitenessدر دو تیمار شاهد (سوریمی بدون
افزودن اسانس) و سوریمی حاوی  0/5درصد اسانس
مرزنجوش در پایان ماههای اول و ششم دارای اختالف
معنیدار بود (.)P>0/05

 .4بحث و نتیجه گیری
بر اساس دادههای بهدست آمده ،با افزایش زمان
نگهداری در حالت انجماد میزان چربی ،پروتئین و
خاکستر در هر دو تیمار شاهد (سوریمی بدون افزودن
اسانس) و سوریمی حاوی  0/5درصد اسانس مرزنجوش
افزایش یافت ( ،P>0/05جدول  .)۱میزان چربی و
درصد پروتئین تیمار شاهد و سوریمی حاوی 0/5
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درصد اسانس مرزنجوش در پایان ماه ششم تفاوت
معنیدار داشته است ) .(P<0/05اما درصد خاکستر در
ماه ششم نگهداری مانند ماه صفر ،در تیمار شاهد
(سوریمی بدون افزودن اسانس) و سوریمی حاوی 0/5
درصد اسانس مرزنجوش فاقد تفاوت معنیدار بود
) . (P<0/05نكته مهم در خصوص روند افزایشی درصد
پروتئین با گذشت شش ماه نگهداری در حالت انجماد
که بر خالف انتظار بود اینست که شرایط بستهبندی و
نگهداری ماده خام اولیه به گونهای بوده است که فرآیند
دهیدراسیون سوریمی منجر به افت میزان رطوبت آن
گردیده و ازاینرو فقط سهم پروتئین در بین اجزای
ترکیب سوریمی افزایش یافتهاست .بنابراین افزایش
درصد پروتئین به معنی افزایش میزان آن نمیباشد.
اکسیداسیون چربی یک مشكل اصلی در غذاهای
دریایی است که به ایجاد بو و طعم نامطلوب منجر می-
شود ( .)Kostaki et al., 2009در مرحله اول
اکسیداسیون ،به دلیل اتصال اکسیژن به پیوند دوگانه
اسیدهای چرب غیراشباع ،پراکسیدها تشكیل می-
شوند .هیدروپراکسید ،محصول اولیه اکسیداسیون
چربیها و اسیدهای چرب چندغیراشباعی )(PUFA
است به همین دلیل ،اکسیداسیون اولیه چربی با
استفاده از اندازهگیری میزان پراکسید ارزیابی میشود
( .)Lin and Lin, 2005; Melton, 1983نكته این-
که حد مجاز و قابلقبول پیشنهادی برای اندیس
پراکسید  ۱0الی  20میلی اکیواالن گرم پراکسید بر
کیلوگرم چربی میباشد ( .)Ghomi et al., 2011از
آنجا که پراکسیدها ترکیباتی بدون طعم و بو هستند،
نمیتوانند بهوسیله مصرفکنندگان تشخیص داده-
شوند ،ولی این ترکیبات باعث بهوجود آمدن ترکیبات
ثانویه مثل آلدئیدها و کتونها میشوند که سبب
تشخیص تندشدن اکسیداسیونی میشوند ( Özyurt
.)et al., 2007
 Zargarو همكاران ( )۱۳90در مطالعهای به بررسی
تاثیر پوشش نگهدارنده خوراکی کازئینات سدیم غنی
شده با اسانس آویشن شیرازی بر کیفیت و ماندگاری
ماهی قزل آالی رنگینکمان نگهداری شده در
یخچال پرداختند .طبق نتایج بهدست آمده در پایان
مدت ذخیره سازی نمونههای دارای اسانس با تفاوت
معنیدار دارای سطح پایینتری از پراکسید نسبت به
دو تیمار شاهد و کازئینات سدیم بودند .طبق نتایج
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 Yasinو  )2007( Abo-Talebدر مطالعهای تحت
عنوان بررسی اثرات آنتیاکسیدانی و آنتیمیكروبی
اسانس مرزنجوش و آویشن در فیلم استفاده شده برای
فیله کفالماهی نیمهسرخشده در یخچال ،تیمارهای
شامل اسانس آویشن و مرزنجوش نسبت به تیمار شاهد
در طول زمان ذخیرهسازی دارای اختالف معنیدار بوده
و باعث کاهش سرعت اکسیداسیون فیله ماهی کفال
شدند Ozgul .و  )20۱2( Ucerدر مطالعه ای به
بررسی اثرات آنتیاکسیدانی و آنتیباکتریایی عصاره-
های مرزنجوش ،چای سبز ،مریمگلی و برگبو با دوز
 0/۳و  0/۶درصد بر کیفیت همبرگر ماهی منجمد
ماکرل ( )Scomber japonicusپرداختند .طبق نتایج
بهدستآمده از این تحقیق ،تمام عصارهها بهجز عصاره
مریمگلی مانع از اکسیداسیون همبرگر ماهی شدند و
تفاوت معنیداری در میزان پراکسید در هر دو غلظت
از عصاره ها به جز عصارهی برگ بو و مریمگلی پس از
 ۶ماه از ذخیره سازی مشاهده شد.
تیوباربیتوریکاسید بهطور گسترده بهعنوان
شاخص نشاندهندهی میزان اکسیداسیون ثانویه چربی
مورد استفاده قرار میگیرد و ناشی از وجود مواد
واکنشدهنده با  TBAحاصل از مرحله دوم
اتواکسیداسیون است که طی آن ،پراکسیدها به موادی
مثل آلدئیدها و کتونها اکسید میشوند ( Fernández
 .)et al., 1997; Lindsay, 1994طبق گزارش Lu
و همكاران ( )2009از آنجاکه مالونوآلدئیدها میتوانند
با سایر ترکیبات بدن ماهی واکنش دهند ،مقدار TBA
ممكن است نشان دهنده درجه واقعی اکسیدشدن
چربیها نباشد .چنین ترکیباتی میتوانند شامل آمینها،
نوکلئوتیدها و اسید نوکلئیک ،پروتئینها ،فسفولیپیدها
و دیگر آلدئیدهای تولیدی در پایان اکسیداسیون چربی
باشند .چنین رویكردی در بسیاری از ماهیان دیده شده
است ( Chytiri et al., 2004; Rezaei and
 .)Hosseini, 2008در مطالعهای به بررسی تاثیر
پوشش نگهدارنده خوراکی کازئینات سدیم غنی شده با
اسانس آویشن شیرازی بر کیفیت و ماندگاری ماهی
قزل آالی رنگینکمان نگهداریشده در
یخچال پرداختند .طبق نتایج بهدستآمده در پایان
مدت ذخیرهسازی ،تیمار شاهد باالترین مقادیر TBA
را نسبت به سایر تیمارها داشت و تیمار  %۱اسانس
کمترین مقدار را نسبت به سایر تیمارها داشت.
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 Bensidو همكاران ( )20۱4در مطالعه ای به بررسی
اثر عصارههای آویشن ،مرزنجوش و میخک بر
پارامترهای کیفی ماهی کولی ( Engraulis
 )encrasicholusدر طول ذخیرهسازی در یخ
پرداختند .طبق این نتایج مقدار  TBAدر گروه شاهد،
در هر روز از مدت ذخیرهسازی باالتر از ماهی کولی
ذخیرهشده در یخ با عصاره مرزنجوش بود و به عنوان
یک نتیجهگیری از نتایج  TBAاین تحقیق ،بیان شد
که استفاده از عصارهی مرزنجوش و میخک در یخ بر
کاهش مقدار  TBAماهی کولی موثر بوده است.
بنابراین ،سطوح باالی محتوای کل ترکیبات فنلی
عصارهی پونه کوهی و میخک ،میتواند در تاخیر
پراکسیداسیون لیپیدی و از این رو بهدستآوردن مقدار
کمتر  TBAنقش داشته باشد (.)Negi, 2012
در مطالعه حاضر ،مقدار  TVNبرای تیمارهای شاهد و
سوریمی حاوی  0/5درصد اسانس مرزنجوش ذخیره-
شده در فریزر از حد قابل قبول ( ۳0میلی گرم در۱00
گرم گوشت) فراتر نرفتهاست اما با این حال مقدار
 TVNبرای سوریمی حاوی اسانس مرزنجوش به طور
معنیداری پایین تر از تیمار شاهد بود که میتواند
ناشی از ترکیبات موثره آن (تیمول و کارواکرول) باشد.
طبق نتایج بدستآمده از مطالعه  Zargarو همكاران
( )۱۳90مقدار  TVNدر تیمار شاهد بهطور معنیداری
بیشتر از تیمارهای دارای پوشش بود و در تیمارهای
دارای اسانس کمتر از حد مجاز بودBensid et al., ( .
 )2014در مطالعه ای به بررسی اثر عصاره های آویشن،
مرزنجوش و میخک بر پارامترهای کیفی ماهی کولی
) (Engraulis encrasicholusدر طول ذخیرهسازی
در یخ پرداختند .طبق این نتایج مقدار  TVNبرای
ماهیهای کولی ذخیره شده در یخ با عصاره آویشن،
مرزنجوش و میخک پس از  ۱2روز قابل قبول (کمتر از
۳0میلیگرم در ۱00گرم گوشت) بود و دارای اختالف
معنیدار با تیمار شاهد بود.
 Ozogulو  )20۱2( Ucerدر مطالعهای به
بررسی اثرات آنتیاکسیدانی و آنتیباکتریایی عصاره-
های مرزنجوش ،چای سبز ،مریمگلی و برگبو با دوز
 0/۳و  0/۶درصد بر کیفیت همبرگر ماهی منجمد
ماکرل ( )Scomber japonicusپرداختند .مقدار
 TVNتا مدت  7ماه ذخیرهسازی در دمای  -۱۸درجه
سانتیگراد ،در همه گروهها از حد قابل قبول (۳0
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میلیگرم در  ۱00گرم گوشت) تجاوز نمیکرد و دارای
اختالف معنیدار با تیمار شاهد بود Sacchetti .و
همكاران ( )2005کمتر بودن مقدار  TVNدر
تیمارهای حاوی عصاره آنتیاکسیدانی در طول دوره
ذخیرهسازی را میتوان به نقش عصاره مورد استفاده در
جمعیت میكروبی و رشد باکتری بهعنوان عامل آنتی-
میكروبی نسبت داد.
اثر آنتیاکسیدانی و آنتیباکتریال اسانس
مرزنجوش تحت تاثیر ترکیبات فنلی بسیار آن می
باشد .مطابق با یافته های ( Kurita and Koike,
 ،(1983اثر آنتیمیكروبی اسانس مرزنجوش مربوط به
فنول ،الكلها ،آلدئیدها ،کتونها ،استرها و
هیدروکربنهای موجود در ترکیبات آن میباشد.
باکتریهای سرماگرا در صنایع غذایی بسیار مهم
هستند ،چرا که آنها باعث تغییرات زیادی در بو ،بافت
و عطر و طعم حاصل از تولید ترکیبات مختلف
متابولیكی بدن ،مانند کتونها ،آلدئیدها ،سولفیدهای
فرار و آمینهای بیوژن میباشند ( Safari and
 .)Yosefian, 2006طبق نتایج بهدستآمده از مطالعه
 Zargarو همكاران ( )۱۳90در پایان مدت ذخیره-
سازی ،دو تیمار  0/5و  ۱درصد اسانس آویشن ،با
اختالف معنیداری کمتر از سایر تیمارها قرار داشتند.
 Ozogulو  )20۱2( Ucerدر مطالعهای به بررسی
اثرات آنتیاکسیدانی و آنتیباکتریایی عصارههای
مرزنجوش ،چای سبز ،مریمگلی و برگبو با دوز  0/۳و
 0/۶درصد بر کیفیت همبرگر ماهی منجمد ماکرل
( )Scomber japonicusپرداختند .طبق این نتایج
بهدست آمده از این تحقیق محتوای  TVCدر همبرگر
ماهی برای همه تیمارهای حاوی اسانس از حد مجاز
) (<7 log CFU/gدر طول دوره ذخیرهسازی تجاوز
نمیکند .در میان تیمارهای حاوی اسانس نیز تفاوت
معنیداری ) (P<0/05مشاهده شد و به طور کلی در
میان عصارهها ،عصاره مرزنجوش ( 0/۶درصد) در
کنترل رشد میكروارگانیسمها موثرتر بود .در این
تحقیق استفاده از عصاره در دوز  0/۶درصد نسبت به
دوز  0/۳درصد ،منجر به رشد پایینتر باکتری در برگر
ماهی شد .تعداد میكروبهای سرماگرا ( )TPCنیز در
تیمارهای همبرگر ماهی حاوی عصاره مرزنجوش (0/۶
درصد) و پس از آن عصاره چای سبز  0/۶درصد کاهش
بیشتری را نشان داده است .همچنین ( Yasin and
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 .) Abou-Taleb, 2007در مطالعه ای تحت عنوان
بررسی اثرات آنتیاکسیدانی و آنتیمیكروبی اسانس
مرزنجوش و آویشن در فیلم استفادهشده برای فیله
کفال ماهی نیمه سرخ شده در یخچال ،پایینترین
الگوی افزایشی باکتریهای سودوموناس را در طول
دوره ذخیرهسازی در تیمارهای حاوی اسانس اندازه-
گیری کردند.
 Zinoviadouو همكاران ( )2009تاثیر
ترکیب  0/4درصد عصاره مرزنجوش و جاذب اکسیژن
در افزایش عمر ماندگاری ماهی نگهداری شده در 4
درجه سانتیگراد را مورد مطالعه قرار دادند .آنها بررسی
میكروبیولوژیكی شامل (سودوموناس ،الکتیکاسید-
باکتر و باکتریهای تولیدکننده دیاکسیدگوگرد شامل
انتروباکتریاس و کلستریدیوم) ،بررسی فیزیكوشیمیایی
و حسی را انجام دادند .گونه سودوموناس،
انتروباکتریاسه و الکتیک اسید باکتر فقط به وسیله
جاذب اکسیژن و یا عصاره مرزنجوش مهار میشود .در
همه موارد ترکیبی از جاذب اکسیژن و استفاده از
عصاره مرزنجوش بازدارندگی بیشتری داشت.
 Chouliaraو همكاران ( )2007طی مطالعه-
ای اثر ترکیب عصاره مرزنجوش ( ۱-0/۱درصد) و بسته
بندی اتمسفر اصالحشده را بر روی افزایش عمر
ماندگاری گوشت سینه مرغ تازه نگهداریشده در 4
درجه سانتیگراد بررسی کردند .پارامترهای
میكروبیولوژیكی (گونههای سودوموناس ،الکتیک-
اسیدباکتر ،مخمر ،انتروباکتریاسه) و فیزیكوشیمیایی
(رنگ و  ،pHرانسیدیته) و ویژگیهای حسی (بو و
طعم) مورد ارزیابی قرار گرفت .در نمونهگیری روزانه
معلوم شد جمعیت میكروبی به ۱-5 log cfu/gr
کاهش یافت .اثر ترکیبی اتمسفر کنترل شده و 0/۱
درصد عصاره مرزنجوش سودوموناسها را log cfu/gr
 ۱/4کاهش داد .درحالیکه اتمسفر کنترل شده و ۱
درصد عصاره مرزنجوش سودوموناسها را log cfu/gr
 4/4کاهش میدهد .عصاره مرزنجوش از اتمسفر
کنترلشده در مهار رشد سودوموناسها موثرتر بود .بر
اساس ارزیابی حسی افزایش عمر ماندگاری گوشت
سینه مرغ برای نمونههایی که حاوی  0/۱درصد عصاره
مرزنجوش بود ۳-4 ،روز ،برای نمونههای تحت اتمسفر
کنترلشده 2-۳ ،روز و برای نمونههای تحت اتمسفر
کنترلشده شامل  0/0۱درصد عصاره مرزنجوش 5-۶
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روز را نشان داد .بنابراین عصاره مرزنجوش و اتمسفر
کنترلشده افزایش تاثیر نگهدارنده را نشان میدهد.
 Tsigaridaو همكاران ( )2000مطالعهای به
منظور تاثیر عصاره مرزنجوش بر خواص میكروبیولوژی
و فیزیكوشیمیایی گوشت چرخکرده نگهداریشده
تحتخال و اتمسفر اصالحشده انجام دادند .هدف از این
مطالعه تعیین تاثیر عصاره مرزنجوش بر روی تجمع
میكروبی گوشت و همچنین تعیین اینكه آیا اخـتالف
قابـل تـوجهی در ازبین بردن باکتریهای غالب در این
بستهبندیها دارد .تجزیـه و تحلیـل میكروبیولـوژیكی
اولیـه گوشـت چـرخکـرده شـامل کـاهش قابـل
تـوجهی از گونههای سودوموناس ،مخمر ،باکتری
اسیدالکتیک و انتروباکتریاسه را نشان داد.
در خصوص پارامترهای رنگ در این پژوهش ،در
پایان زمان ذخیره سازی ،تیمار شاهد (سوریمی بدون
افزودن اسانس) دارای روشنایی (، )92/47قرمزی
( )0/20و سفیدی ( )۸5/94بیشتری در مقایسه با
سوریمی حاوی  0/5درصد اسانس مرزنجوش (به ترتیب
 0/۱۳ ،90/7۳و  )۸۳/۱5بود اما مقدار پارامتر زردی در
تیمار سوریمی حاوی  0/5درصد اسانس مرزنجوش از
تیمار شاهد بیشتر بوده و مقدار آن به ترتیب  ۱4/07و
 ۱۱/۸7اندازه گیری شد .رنگ گوشت ناشی از عملكرد
دو عامل رنگدانههای گوشت (عمدتاً میوگلوبین و همو
گلوبین) و خاصیت پراکندهشدن نور میباشد .احساسی
که بوسیلهی تحریكات عصبی با تماشای رنگ گوشت
و فرآوردههای گوشتی به بیننده دست میدهد در
تصمیمگیری خرید این فرآورده غذایی بسیار موثر می-
باشد .از همین رو متخصصین بازاریابی فرآوردههای
گوشتی گزارش نمودند اسامی رنگها با احساسی که
در افراد ایجاد میکند ،مطابقت نمیکند .بنابراین
سنجش رنگها توسط دستگاههای رنگسنج را توصیه
نمودند .امروزه به منظور اندازهگیری رنگها از روش-
هایی که کمیسیون بینالمللی روشنایی CIE
( Commission International de Ecalairage
 ) Parisتعیین نموده است ،استفاده میگردد .توسط
روشهای فوق نوع رنگ که مربوط به طول موج است
و همچنین اشباعیت یا روشنایی رنگ که مربوط به
خالص بودن آن یعنی یک طول موج معین یا ترکیب
آن با سایر طول موجها خواهد بود ،مورد سنجش قرار-
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نتیجهگیری کلی
تجزیه و تحلیل دادههای این تحقیق نشان داد که اضافه
 درصد اسانس مرزنجوش به سوریمی به0/5 کردن
دلیل داشتن خواص آنتیباکتریایی و آنتیاکسیدانی
منجر به حفظ پارامترهای بیوشیمیایی و میكروبی ان
 درجه-۱۸ در طول دوره شش ماهه نگهداری در دمای
 بهطوریکه روند فساد میكروبی،سانتی گراد شده است
 درصد اسانس0/5 و اکسیداسیونی در سوریمی حاوی
 به طور معنیداری کاهش،مرزنجوش نسبت به شاهد
- از اینرو میتوان نتیجه گرفت که اسانس.یافتهاست
های گیاهی طبیعی حاوی تیمول و کارواکرول از جمله
مرزنجوش میتوانند در صنایع غذایی برای افزایش عمر
-مفید محصوالت غذایی و اثر آنتیاکسیدانی و آنتی
 استفاده از اسانس.باکتریایی مورد استفاده قرار بگیرند
مرزنجوش در غلظتهای باالتر احتماالً منجر به افزایش
 اما غلظت باالی،بیشتر ماندگاری سوریمی خواهد شد
اسانس گیاهان احتماالً باعث تغییر رنگ و انتقال صفات
ناخوشایند حسی (طعم تلخ و بوی قوی) بر کیفیت
.سوریمی میشوند
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- در پایان زمان ذخیره.(Jafarpour, 2011) میگیرد
) تیمار شاهد (سوریمی بدون افزودن اسانس،سازی
) و سفیدی0/20(  قرمزی،)92/47( دارای روشنایی
0/5 ) بیشتری در مقایسه با سوریمی حاوی۸5/94(
 و0/۱۳ ،90/7۳ درصد اسانس مرزنجوش (به ترتیب
) بود اما مقدار پارامتر زردی در تیمار سوریمی۸۳/۱5
 درصد اسانس مرزنجوش از تیمار شاهد0/5 حاوی
۱۱/۸7  و۱4/07 بیشتر بوده و مقدار آن به ترتیب
 با توجه به نتایج حاصل از آنالیز.اندازهگیری شد
) که درa*(  برخالف شاخص قرمزی،شاخصهای رنگی
 شاخص سفیدی،کل دوره فاقد اختالف معنیدار بود
،) در ماه اول و ششمb*( ) و زردیWhiteness*(
 سوم و ششم دارای اختالف،) در ماه اولL*( روشنایی
 نتایج بدست آمده.)2  جدول،P>0/05( معنیدار بودند
)Camo et al., 2011(  مشابه نتایجa* در مورد پارامتر
در مطالعهای تحت عنوان بررسی مدت زمان ماندگاری
گوشت گاو بستهبندی شده با فیلم فعال آنتیاکسیدانی
 طبق نتایج این.حاوی عصاره مرزنجوش میباشد
 اثر کمی،پژوهشگران حضور عصاره در بستهبندی فعال
بر از دست دادن رنگ گوشت داشت و با توجه به
 اثر روی تغییر رنگ وابسته،غلظتهای مختلف عصاره
.به مقدار عصاره در بسته میباشد
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