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چکیده
به دلیل مستعد بودن و فساد سریع آبزیان خوراکی ،فناوریهای زیادی برای افزایش ماندگاری آنها توسعه یافتهاند .در این پژوهش تاثیر
بستهبندیهای اتمسفر تغییر یافته (دیاکسید کربن  40درصد و نیتروژن  60درصد) ،تحت خأل و اتمسفر هوا روی تغییرات فیزیکی،
شیمیایی و میکروبی فیله قزلآالی رنگینکمان هنگام نگهداری در یخچال ( 4درجه سانتی-گراد) مورد مطالعه قرار گرفت .فراسنجههای
شیمیایی (مجموع بازهای نیتروژنی فرار ( )TVB-Nو تیوباربیتوریک اسید ( ،))TBAفیزیکی ( ،pHآبچلینگ و رنگسنجی) و میکروبی
(شمارش باکتریهای کل ( )TVCو باکتریهای سرماگرا ( ))PTCدر روزهای صفر 15 ،12 ،9، 6 ،3 ،و  18اندازهگیری شدند .نتایج نشان
داد که بستهبندی فیلهها با اتمسفر تغییر یافته بهمدت  15روز موجب حفظ خواص کیفی و فیزیکی فیلهها گردید .در حالی که خواص کیفی
و فیزیکی نمونههای شاهد پس از  6روز بهشدت کاهش یافت ( .)P>0/05رشد بار میکروبی نمونههای بستهبندی شده در اتمسفر تغییر
یافته در مقایسه با دو نوع بستهبندی دیگر کندتر بود ( .)P>0/05نتایج کیفیت بهتر نمونههای بستهبندی شده در اتمسفر تغییر یافته را
نسبت به بستهبندی تحت خأل و هوا در پایان دوره نگهداری نشان داد.
واژگان کلیدی :بستهبندی اتمسفر تغییریافته ،قزلآالی رنگینکمان ،رنگ سنجی ،زمان ماندگاری.
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 .1مقدمه
افزایش تقاضا برای غذاهای دریایی تازه رو به
افزایش است ،این در حالی است که برای پاسخگویی
به تقاضای مصرفکنندگان برای غذاهای تازه ،افزایش
زمان ماندگاری گوشت ،مرغ و ماهی تازه هنگام
نگهداری در یخچال مورد استقبال بیشتری قرار گرفته
است ( .)Chouliara et al., 2008یکی از روشهای
افزایش زمان ماندگاری ،بهکارگیری روشهای مناسب
بستهبندی میباشد .جلوگیری از اکسیداسیون چربی،
حفظ تازگی ،تنوع مصرف ،سهولت در انبارداری،
سهولت در حملونقل از اهداف مهم بستهبندی آبزیان
است .بستهبندی در اتمسفر تغییر یافته شامل بسته-
بندی محصوالت غذایی در یک محیط نفوذناپذیر و به
طور معمول با ترکیب گازهای دیاکسید کربن،
نیتروژن و اکسیژن با درصد کمتر است ( Yam et al.,
 ،)2005که بهعنوان مکمل برای روشهای قدیمی
مورد استفاده قرار میگیرد و باعث طوالنی شدن زمان
ماندگاری مواد غذایی میشود (.)Arritt et al., 2007
گاز نیتروژن در بستهبندی اتمسفر تغییریافته غالباً
جایگزین اکسیژن میشود تا از آثار مضر آن از جمله
اکسیداسیون چربیها و رشد میکروبهای هوازی
ممانعت بهعمل آورد .گاز دیاکسید کربن از اهمیت
باالتری در مخلوط گازهای مصرفی در بستهبندی
اتمسفر تغییر یافته حاوی ماهی برخوردار است .زیرا
این گاز دارای خاصیت ضد میکروبی بوده و از فعالیت
بسیاری از باکتریهای عامل فساد جلوگیری میکند.
در بستهبندی تحت خأل نیز ،محصول با فیلم غیرقابل
نفوذ به اکسیژن احاطه شده و بعد از تخلیه هوا به طور
محکمی دوخته میشود (.)Arashisar et al., 2004
این بستهبندی بهطور وسیعی در صنعت غذا به علت
تأثیر در کاهش واکنشهای اکسیداسیونی در محصول
به نسبت هزینه پایین آن استفاده میشود ( Vaclavik
 .)and Christian, 2014بررسی ماهی قزلآالی
رنگینکمان پرورشی بستهبندی شده با اتمسفر
تغییریافته و تحت خأل نشان داد که کمترین میزان
اکسیداسیون چربی طی زمان نگهداری در بستهبندی
با اتمسفر تغییریافته مشاهده گردید ( Cakli et al.,
 .)2006همچنین باکتریهای سرمادوست در فیلههای
بستهبندی شده با اتمسفر تغییر یافته (+ %60
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 )N2 %40CO2رشد کمتری داشتند ( Yilmaz et al.,
 .)2009نتایج ارزیابی شیمیایی ،میکروبی و حسی
ماهی ساردین ( )Sardina pilchardusبستهبندی

شده با اتمسفر تغییریافته و تحت خأل طی  15روز
نگهداری در دمای  4درجه سانتیگراد نشان داد که
زمان ماندگاری ماهی ساردین در شرایط بستهبندی با
اتمسفر تغییریافته  12روز ،بستهبندی تحت خأل  9روز
و در هوا  3روز میباشد (.)Özogul et al., 2004
مقایسه تأثیر بستهبندی تحت خأل و اتمسفر تغییر
یافته ( )N2 %50+CO2 %50بر تغییرات میکروبی،
فیزیولوژیکی و حسی ماهی ماکرل ( Scomber
 )colias japonicusدر دماهای  3و  6درجه
سانتیگراد نشان داد که بستهبندی با اتمسفر
تغییریافته نسبت به بستهبندی تحت خأل و هوا موجب
افزایش زمان ماندگاری میشود ( Stamatis and
.)Arkoudelos, 2007
با توجه به آمارهای منتشر شده از سوی سازمان
جهانی خواربار و کشاورزی ( ،)FAOدرحالی که
میلیونها انسان در جهان با مشکل گرسنگی دست و
پنجه نرم کرده و هر ساله بخش مهمی از تولید غذای
جهان ،یک سوم از مواد غذایی تولید شده توسط انسان
(بر مبنای محتوای کالریک آن) ،در زنجیره توزیع،
برداشت و مصرف بههدر میرود 20 .میلیون تن از 1/3
میلیارد تن مواد غذایی و محصوالت کشاورزی تولیدی
در جهان که طی یک سال از بین میرود مربوط به
ماهی می باشد .همچنین تخمین زده میشود که تولید
این حجم از غذای هدر رفته در هر سال متضمن کشت
در  198میلیون کیلومتر مربع از اراضی کشاورزی کره
زمین ،صرف 173میلیارد متر مکعب آب شیرین،
مصرف  28میلیون تن کود شیمیایی و تولید گازهای
گلخانهیی به میزان  3300تا  5600میلیون مترمکعب
(معادل دیاکسید کربن) است ( Pirani and Arafat,
 .)2014بنابراین استفاده از روشهای نوین برای
نگهداری مواد غذایی از جمله ماهی ضروری به نظر
میرسد .بنابراین این تحقیق بهمنظور یافتن بهترین
روش بستهبندی برای حفظ کیفیت فیله قزلآالی
رنگینکمان طی نگهداری در یخچال و با هدف
دستیابی به روشی برای افزایش زمان ماندگاری فیله
قزلآالی رنگینکمان انجام شده است.
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 .2مواد و روشها
 .1.2تهیه ماهی و تیمارها
 63قطعه ماهی قزلآالی رنگینکمان تازه با وزن
متوسط  400±50گرم و طول متوسط  27±2سانتی-
متر از یکی از مزارع پرورش ماهی در نزدیکی شهر کرج
انتخاب شدند و در جعبههای یونولیت به همراه پودر
یخ به آزمایشگاه فرآوری آبزیان دانشگاه تهران (واحد
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) انتقال داده
شدند .ماهی ها ابتدا با آب تمیز شسته شده و سپس
فیله گردیدند .برای بستهبندی فیله ها از کیسههای سه
الیه ) (LDPE/EVOH/LDPEبا ضخامت 110
میکرومتر (ترکیب  100میکرومتر پلیاتیلن با دانسیته
پایین و  10میکرومتر اتیلن وینیل الکل) که از شرکت
نادیا پالستیک آریا خریداری شده بود استفاده گردید.
بستههای حاوی فیلهماهی برای تخلیه هوا درون
دستگاه بستهبندی ()Henkelman model 200A
قرار گرفت .سپس برای بسته بندی اتمسفر تغییر یافته
مخلوطی از گازهای ( )O2 :CO2 :N2با نسبت (:60
 )0 :40به درون بستهها تزریق گردید و بههمراه بسته
های تحت خأل دوخت گردید .فیلههای حاوی اتمسفر
هوا بهعنوان شاهد بسته بندی گردید .سپس فیلههای
بستهبندی شده در یخچال ( 4درجه سانتیگراد)
نگهداری و فراسنجههای شیمیایی ،فیزیکی و میکروبی
در روزهای  18 ،15 ،12 ،9 ،6 ،3 ،0اندازه گیری شدند.
تمامی آزمایشها با سه تکرار انجام گرفت .ارزیابی
نمونهها در زمان صفر یعنی پیش از بستهبندی (فیله
تازه) و پس از بستهبندی (فیله تیمار شده) به فواصل
زمانی هر سه روز یک بار انجام گردید.
 .2.2اندازهگیری pH

 5گرم نمونه به  45میلیلیتر آب مقطر اضافه
گردید و به مدت  30ثانیه در یک مخلوطکن هموژن
شد .سپس  pHنمونهها با  pHدیجیتالی با
استانداردهایی در  4 pHو  7اندازهگیری گردید
(.)Sallam et al., 2007

 .3.2اندازهگیری آبچلینگ ()Drip loss
فیلههای تهیهشده بهوسیله ترازوی دیجیتالی با

دقت  0/001قبل از بستهبندی توزین گردید .سپس در
روزهای  18 ،15 ،12 ،9 ،6 ،3 ،0پس از نگهداری
فیلهها از بسته خارج و مجدد توزین گردید ( Santos
.)et al., 2013

 .4.2اندازهگیری مجموع بازهای نیتروژنی فرار
()TVB-N
 10گرم گوشت چرخ شده ماهی را همراه با 2
گرم اکسید منیزیم و  300میلیلیتر آب مقطر داخل
بالن کلدال ریخته ،سپس چند عدد پرل شیشهای به
همراه اکتان نرمال (ضد کف) به آن اضافه گردید.
سپس بالن را به دستگاه وصل کرده و به آن حرارت
داده شد .در انتهای دستگاه یک ارلن مایر  250میلی-
لیتری نیز حاوی  25میلی لیتر از محلول اسیدبوریک
 2( %2گرم اسید بوریک در  100میلی لیتر آب مقطر
به حجم رسانده) به همراه چند قطره معرف متیل رد
( 0/1گرم متیل رد در  100میلی لیتر اتانول به حجم
رسانده) قرار داده شد .عمل تقطیر تا گذشت  30دقیقه
از زمان جوشش مواد درون بالن ،یا جمع شدن حدود
 125میلیلیتر مایع در ارلن مایر ادامه یافت .عمل
تیتراسیون این محلول توسط اسیدسولفوریک 0/1
نرمال تا جایی ادامه مییابد که اسید بوریک دوباره
قرمز شود .مقدار  TVB-Nبهصورت میلیگرم در صد
گرم گوشت ماهی با توجه به رابطه زیر محاسبه شد
(.)AOAC, 2005
×14میزان اسیدسولفوریک مصرفی= TVB-N

 .5.2اندازهگیری تیوباربیتوریک اسید ()TBA
 10گرم نمونه چرخ شده ماهی را در یک بطری
ریخته و سپس با  35میلیلیتر اسید پر کلریک آن را
به حجم رسانده شد .سپس  5میلیلیتر از محلول فوق
را داخل لولههای آزمایش ریخته و داخل سانتریفوژ به
مدت  10دقیقه در دور 4000قرار داده شد 5 .میلیلیتر
از مخلوط فوق به لولههای خشک درب دار ریخته و به
آن  5میلیلیتر از معرف  TBAاضافه گردید .لولههای
درب دار در حمام آب با دمای  95درجه سانتیگراد به
مدت  30دقیقه قرارگرفته و پس از آن در دمای محیط
سرد شدند .سپس جذب نمونه ها توسط دستگاه
اسپکتروفتومتری در  532نانومتر در مقابل شاهد قرائت
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جدول  -1میزان مجموع بازهای نیتروژنی فرار (میلیگرم نیتروژن در  100گرم گوشت ماهی) ،تیوباربیتوریک اسید (میلیگرم مالون
دی آلدئید در کیلوگرم گوشت) بستهبندیهای مختلف فیله قزلآالی رنگینکمان طی نگهداری در یخچال (.)4˚C
شاخص

تیمار

زمان (روز)
صفر

3

6

9

12

15

18

اتمسفر تغییر یافته

11/2±0/00Ac

9/8±0/07Bb

5/6±1/98Aa

14±4/95ABbc

18/2±0/99Acd

21±5/94Ad

32/2±0/99Be

مجموع بازهای نیتروژنی فرار

تحت خأل

11/2±0/00Ab

9/13±0/56Ba

11/26±3/96Bb

22/4±0/99Cc

66/6±4/95Bd

84±0/99Ce

اتمسفر هوا

11/2±0/00Ab

8/4±0/99ABa

7/46±0/99Ba

10/73±0/99ABb

19/6±0/99Ac

35/7±1/48Be

26/13±1/98Ad
113/4±0/99Cf

اتمسفر تغییر یافته

0/27±0/15Aa

0/91±0/0Ab

0/91±0/01Bb

1/28±0/09Bc

1/18±0/03Ac

0/83±0/02Ab

0/70±0/07Ab

اتمسفر هوا

0/27±0/15Aa

0/99±0/05Bb

1/56±0/05Cc

1/73±0/55Bd

2/83±0/24Be

1/69±0/13Bcd

تیوباربیتوریک اسید

تحت خأل

0/27±0/15Aa

1/33±0/03Cd

0/65±0/04Ab

0/89±0/06Ac

1/35±0/46Ad

0/82±0/60Acd

0/85±0/07Ac
1/49±0/07Bc

اعداد بیانگر میانگین  ±انحراف معیار  3تکرار میباشد.
حروف متفاوت بزرگ ( )A, B, Cدر هر ستون نشان دهنده تفاوت معنیدار ( )P>0/05بین تیمارهای مختلف میباشد.
حروف کوچک متفاوت ( )a, b, c, d, e, fدر هر ردیف نشان دهنده تفاوت معنیدار ( )P>0/05در زمانهای مختلف میباشد.

گردید (.)Salih et al., 1987

 .6.2رنگسنجی ()IMG-Pardazesh
برای سنجش رنگ از روش استاندارد کمیسیون
بینالمللی روشنایی استفاده گردید .برای ایجاد شرایط
یکسان در تصویربرداری ،از یک صفحه داخلی با پوشش
کامال سیاه مجهز به المپ فلئورسنت  20وات با زاویه
تابش نور  45درجه و زاویه صفر دوربین ( Canon,
 )Japanنسبت به نمونه استفاده گردید .با استفاده از
نرمافزار  image toolsمیزان * a* ،Lو * bدر 10
نقطه از هر نمونه مورد بررسی قرار گرفت .شاخص *L
برای بیان بعد روشنایی ( ( 0بُعد سیاهی) تا ( 100بُعد

سفیدی) ،شاخص * aبرای بیان بعد قرمزی-سبزی
(* +aنشاندهنده قرمزتر و * -aنشاندهنده سبزتر) و
* bبرای بیان بُعد زرد-آبی (* +bنشاندهنده زردتر و
* -bنشاندهنده آبیتر) میباشد ( Wrolstad and
.)Smith, 2010

 .7.2فراسنجههای میکروبی
 10گرم نمونه گوشت فیله در  90میلی لیتر سرم
فیزیولوژی مخلوط و همگن گردید .متعاقب آن
رقتهای مورد نیاز تهیه گردید 1 .میلیلیتر از نمونه-
های تهیه شده به روش پور پلت در محیط پلیت کانت
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جدول  -2میزان  pHو آبچلینگ (درصد) بستهبندیهای مختلف فیله قزلآالی رنگینکمان طی نگهداری در یخچال (.)4˚C
تیمار

شاخص

زمان (روز)
صفر

3

6

9

12

15

18

یافته

اتمسفر تغییر

7±0/28Ad

7/41±0/00Bf

5/16±0/02Aa

6/82±0/01Bd

6/63±0/02Ad

6/42±0/02Ab

6/52±0/01Bc

اتمسفر هوا
اتمسفر تغییر

pH

تحت خأل

7±0/28Ac
7±0/28Abc
0

یافته

2/06±0/07Aa

3/07±0/06Ab

3/44±0/50Ac

3/99±0/09Bc

6/82±0/01Abc

6/72±0/02Ba

7/08±0/03Ccd

7/25±0/04Cd

7/05±0/04Bbcd
4/92±0/13Bd

6/83±0/01Aab

6/71±0/01Bb

6/71±0/02Ab

6/67±0/01Bb

6/42±0/01Aa

6/37±0/01Aa
7/51±0/09Ce
6/28±0/09Ce

اتمسفر هوا

0

2/37±0/04ABa

2/89±0/14Ab

3/12±0/25Ab

4/05±0/02Bc

5/11±0/03Cd

آبچلینگ

تحت خأل

0

2/55±0/39Ba

4/32±0/06Bf

3/42±0/04Ad

2/25±0/02Aab

3/85±0/04Ae

3/15±0/14Ac
4/54±0/35Bcd

اعداد بیانگر میانگین  ±انحراف معیار  3تکرار میباشد.
حروف متفاوت بزرگ ( )A, B, Cدر هر ستون نشان دهنده تفاوت معنیدار ( )P> 0/05بین تیمارهای مختلف میباشد.
حروف کوچک متفاوت ( )a, b, c, d, e, fدر هر ردیف نشان دهنده تفاوت معنیدار ( )P> 0/05در زمانهای مختلف
میباشد.

آگار قرار گرفت .در صورت نیاز (باال بودن تعداد
باکتریها در یک پلیت) رقیقسازی نمونهها در محلول
سرم فیزیولوژیک انجام گردید .پلیتهای کشت داده
شده برای شمارش باکتریهای کل ( )TVCبعد از 48
ساعت گرمخانه گذاری در دمای  37درجه سانتیگراد
( )Silbernagel et al., 2005و پلیت های مربوط به
باکتریهای سرماگرا ( )PTCبعد از  10روز گرمخانه
گذاری در دمای  4درجه سانتیگراد شمارش شدند
(.)Hovda et al., 2007

 .8.2روش آماری
پس از اطمینان از نرمال بودن دادهها ،برای
بررسی تأثیر تیمارها و زمان نگهداری از طرح کامالً
تصادفی و تجزیه واریانس یک طرفه ( One-way

 )ANOVAاستفاده شد .در صورت وجود اختالف
معنیدار بین تیمارها از آزمون دانکن در سطح معنیدار
پنج درصد استفاده شد .تجزیه تحلیل آماری دادههای
حاصله با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  21انجام
شد.

 .3نتایج
 .1.3فراسنجههای شیمیایی
میزان  TVB-Nفیلههای بستهبندی شده با
اتمسفر هوا در روز هجدهم نسبت به بستهبندی MAP
و تحت خأل به طور معنیداری ) (P>0/05باالتر بوده
است (جدول  .)1همچنین میزان  TVB-Nاتمسفر هوا
در روز هجدهم با سایر روزها تفاوت معنیداری داشته
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جدول  -3تغییرات رنگ در بستهبندیهای مختلف فیله قزل آالی رنگینکمان طی نگهداری در یخچال (.)4˚C
تیمار

شاخص

زمان
(روز)

صفر

3

6

9

12

15

18

*L

56/74±2/28Ab

56/87±2/34Ab

55/85±2/12Ab

50/15±2/03Aa

54/2±1/34Ab

56/78±2/56Ab

69/58±3/18Bc

*a

*b

8/12±3/28Aa

14±4/14ABb

15/29±4/20Ab

15/85±5/33Ab

17/6±3/72Ab

26/31±6/01Ac

اتمسفر تغییر یافته

3/54±1/02Ab

5/41±1/01Ab

5/96±0/24Bc

6/45±2/11Bc

2/3±0/11Ba

2/32±0/75Aab

4/87±1/35 Cbc

16/87±4/10Ab

ΔE

0

6/79±0/14Ac

2/53±0/31Aa

5/76±0/11Ab

8/88±1/38Acd

10/97±2/31Bd

16/53±3/75Be

*L

56/74±3/02Aa

60/45±3/03ABab

55/7±2/42Aa

53/25±3/01Aa

59/76±3/11Bab

56/35±2/75Aa

62/55±4/35Bb

3/54±0/63Ab

4/58±1/15Ac

*b

8/12±2/03Aa

11±3/11ABa

13/9±4/21Aab

19/3±4/11Ac

19/82±3/2Ac

ΔE

0

5/54±1/32Aa

5/90±1/08Ba

6/32±2/41Aa

9/09±3/86Aa

*a

تحت خأل

2/7±1/23Aab

2/1±0/98Aab

1/07±0/80Aa

4/85±1/33Ac

24/05±5/13Ad

6/67±2/34ABa

1/3±0/08Aa

18/35±6/07Ac

9/66±3/76Aa

0
A
c

/
2
1
± 57/45±3/46Ab
/
0
3
8
8± 57/33±2/46ABb
/
83
0
6/
4B
/0b 51±2/01Aa
/
0±
3
0
A
6 56/95±2/01Ab
±
c0
05
/
6/
40
/3 63/29±3/23Bc
1A
1±
a/
9A
55B 56/74±3/20Ab
9
4b
±
/
c1/
a 0
*L
* 93
A
/±
B
3c1
اتمسفر هوا
0A
d/

2 59/75±3/03Abc
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جدول  -3ادامه.

ΔE

0

اتمسفر هوا

*b

8/12±2/43Aa

16/29±3/73Bb

6/83±1/11Bab

5/98±1/89Aa

9/21±4/00Abc

4/05±1/06Aa

11/32±3/14Bc

17/43±3/63Abc

17/5±4/32Abc

23/33±5/15Acd

22/95±3/05Acd

27/55±2/14Be
5/28±1/96Aa

اعداد بیانگر میانگین  ±انحراف معیار  3تکرار میباشد.
حروف متفاوت بزرگ ( )A, B, Cدر هر ستون نشان دهنده تفاوت معنیدار ( )P> 0/05بین تیمارهای مختلف میباشد.
حروف کوچک متفاوت ( )a, b, c, d, eدر هر ردیف نشان دهنده تفاوت معنیدار ( )P> 0/05در زمانهای مختلف میباشد.

است ) .(P>0/05مقادیر  TBAفیله قزلآالی رنگین-
کمان بستهبندی شده در اتمسفر هوا ،خأل و MAP
طی دوره نگهداری در همهی تیمارها بهصورت تدریجی
افزایش یافت (جدول  .)1بیشترین میزان  TBAبرای
اتمسفر هوا و در روز دوازدهم مشاهده شده است که
عملکرد این اتمسفر برای روز دوازدهم با میزان TBA
آن در سایر روزها اختالف معنیداری داشته است
( .(P>0/05همچنین تفاوت معنیداری ((P>0/05
بین میزان  TBAبستهبندی تحت خأل با بستهبندی
 MAPتا روز  9مشاهده گردید.

 .2.3فراسنجههای فیزیکی
نتایج دادههای جدول  2حاکی از آن است که
تأثیر نوع بستهبندی بر تغییرات  pHاز نظر آماری
معنیدار است .بهطوریکه بیشترین میزان  pHبرای
اتمسفر هوا و در روز هجدهم مشاهده گردید و با pH
آن در سایر روزها تفاوت معنیداری داشت ).(P>0/05
میزان آبچلینگ در تمامی تیمارها طی نگهداری
افزایش یافت .بهطوریکه بیشترین و کمترین آن به-
ترتیب در تیمارهای اتمسفر تغییر یافته ( )6/28و تحت
خال ( )3/15در انتهای دوره مشاهده گردید (جدول .)2
تغییرات رنگ تیمارهای مختلف در جدول 3
نشان داده شده است .نتایج نشان داد که تمامی
شاخصهای رنگ تحت تاثیر بستهبندیهای مختلف
قرار گرفتند .با افزایش زمان نگهداری شاخص * Lدر
اتمسفر تغییر یافته نسبت به تیمارهای دیگر بهطور
معنیداری ) (P>0/05افزایش یافت .همچنین
بیشترین تغییرات نیز در بستهبندی اتمسفر تغییر یافته
مشاهده گردید.

 .3.3فراسنجههای میکروبی
جمعیت میکروبها بهطور لگاریتمی در همه
تیمارها با گذشت زمان افزایش یافت (جدول .)4
بیشترین میزان  TVCبرای نمونههای تحت خأل و در
روز هجدهم مشاهده شده است که عملکرد این اتمسفر
با اتمسفر هوا یکسان بوده و همچنین نتایجی که برای
روز هجدهم در این اتمسفر بهدست آمده با میزان
 TVCآن در سایر روزها تفاوت معنیداری ((P>0/05
داشته است .همچنین کمترین میزان  TVCنیز متعلق
به  MAPدر روز سوم بوده است .روند افزایشی یکسانی
برای همه تیمارها در میزان  PTCمشاهده گردید .به-
طوریکه میزان آن در همه تیمارها در روز هجدهم
بهطور معنیداری ) (P>0/05بیشتر از سایر روزها بوده
است (جدول .)4

 .4بحث و نتیجهگیری
در روزهای اولیه نگهداری جمعیت باکتریهای
مختلف در فاز پایه قرار دارند و سرعت رشد کمی دارند،
پس از این مرحله ،فاز رشد نمایی به سرعت موجب
افزایش تعداد باکتریها میشود ( Arashisar et al.,
 .)2004بنابراین میزان  TVB-Nکه بهدلیل
واکنشهای آنزیمی ،شیمیایی و اتولیتیک تولید می-
شود بهطور قابل توجهی افزایش مییابد ( Bono and
 .)Badalucco, 2012در مطالعه حاضر این افزایش در
تمامی تیمارها مشاهده میگردد ،ولی در تیمار اتمسفر
هوا از همه بیشتر است .در این تحقیق ،افزایش مقدار
 ،TVB-Nبا افزایش  pHو بار باکتریهای سرمادوست
بهخصوص در نمونههای بستهبندی شده در اتمسفر هوا
در ارتباط بود .با توجه به اینکه حد مجاز  TVB-Nدر
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جدول  -4شمارش باکتریهای کل و سرماگرا ( )Log cfu/gدر بستهبندیهای مختلف فیله قزلآالی رنگینکمان طی نگهداری در
یخچال (.)4˚C
شاخص

تیمار

زمان

(روز)

فر

ص

3

6

9

12

15

18

اتمسفر تغییر یافته

3/42±0/05Ab

2/61±0/06Aa

5/64±0/07Ac

6/32±0/04Bd

6/62±0/07Ae

7/93±0/03Ag

7/62±0/08Af

باکتریهای کل

تحت خأل

3/42±0/05Aa

3/84±0/07Bb

5/41±0/12Ac

5/90±0/12Ad

7/43±0/00Be

7/96±0/01Bf

8/75±0/02Bg

اتمسفر هوا

3/42±0/05Aa

5/65±0/04Cb

7/05±0/18Bc

7/74±0/01Cd

8/51±0/03Cg

8/41±0/05Cf

8/22±0/11Be

اتمسفر تغییر
یافته

2/38±0/0Aa

4/78±0/58Ab

6/35±0/07Bc

6/24±0/04Bc

7/17±0/43Ad

7/84±0/04 Af

8/21±0/09Ae

اتمسفر هوا

2/38±0/0Aa

باکتریهای سرماگرا

تحت خأل

2/38±0/0Aa

4/83±0/08Ab

7/51±0/00Cd

9/01±0/07Cf

7/07±0/02Ac

8/13±0/02Ce

6/03±0/07Bb

5/09±0/07Ac

5/98±0/07Ad

7/07±0/03Ae

8/04±0/02Bf

8/14±0/04Ag
8/11±0/01Ae

اعداد بیانگر میانگین  ±انحراف معیار  3تکرار میباشد.
حروف متفاوت بزرگ ( )A, B, Cدر هر ستون نشان دهنده تفاوت معنیدار ( )P> 0/05بین تیمارهای مختلف میباشد.
حروف کوچک متفاوت ( )a, b, c, d, e, f, gدر هر ردیف نشان دهنده تفاوت معنیدار ( )P> 0/05در زمانهای مختلف
میباشد.

ماهی  30تا  35میلیگرم در  100گرم گوشت ماهی
است .در روز هجدهم باالترین میزان  TVB-Nدر
اتمسفر هوا ( 113/4میلیگرم در  100گرم گوشت
ماهی) مشاهده گردید .بنابراین تیمارهای بستهبندی
شده در اتمسفر هوا و تحت خأل به ترتیب تا روز  9و
 12قابلیت مصرف داشتند .با توجه به باال بودن میزان
 TVB-Nبسته بندی تحت خأل نسبت به اتمسفر تغییر
یافته میتوان نتیجهگیری کرد که ایجاد شرایط خأل به
تنهایی نمیتواند موجب توقف تولید مجموع بازهای
فرار گردد (.)Choubert and Baccaunaud, 2006
اکسیداسیون چربی در ماهیان ،بهدلیل دارا بودن
مقادیر باالی اسید چرب غیراشباع دارای اهمیت فراوان
بوده و از عوامل اساسی نامطلوب شدن طعم و مزه در

آنها محسوب میگردد (.)Guillén et al., 2004
میزان  TBAدر اتمسفر هوا باالتر از تیمارهای تغییر
یافته ( )MAPو تحت خأل بود .همچنین فقدان گاز
 O2در تیمارهای تحت خأل و تغییر یافته ()MAP
باعث شد که شاخص  TBAطی  18روز نگهداری در
محدوده قابل قبول  TBAماهی که بین  1تا 2
میلیگرم مالون آلدئید در کیلوگرم گوشت ماهی است
باشد .روند افزایشی این شاخص در طول مدت نگهداری
ممکن است بهدلیل افزایش آهن آزاد و دیگر
پراکسیدان در ماهیچه باشد .همچنین ،آلدئیدها
بهعنوان محصول ثانویه اکسیداسیون از تجزیه
هیدروپراکسیدها ایجاد میشوند.
تجزیه ترکیبات نیتروژنی در طول دوره نگهداری
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ماهی منجر به افزایش  pHگوشت میگردد که بخشی
از این افزایش ممکن است مرتبط با تولید ترکیبات
آلکالین از قبیل آمونیاک بهدلیل تجزیه پروتئینی بوده
که نشانگر رشد باکتریها ،کاهش کیفیت و در نهایت
فساد ماهی باشد .ارزیابی روشهای مختلف بستهبندی
ماهی باس دریایی نشان داد که نمونههای بستهبندی
شده در هوا بیشترین مقادیر  pHرا دارا بودند
( .)Torrieri et al., 2006در انتهای دوره نگهداری
تحقیق حاضر با توجه به جدول  2نیز میزان  pHدر
تیمارهای بستهبندی با اتمسفر تغییریافته و تحت خأل
تفاوت معنیداری ( )P>0/05را با فیلههای بستهبندی
شده با اتمسفر هوا نشان دادند .با توجه به اینکه بیشتر
ماهیان دارای مقادیر اندک کربوهیدرات (کمتر از 0/5
درصد) در بافت ماهیچهای خود هستند ،بعد از مرگ
ماهی ،مقدار اسیدالکتیک تولید شده در نتیجه واکنش
گلیکولیز ،کم شده و  pHگوشت ماهی بعد از مرحله
جمود نعشی افزایش مییابد (.)Hemre et al., 2002
این پدیده از خصوصیات ویژه و مهم مرتبط با گوشت
ماهیان میباشد (.)Macé et al., 2013
مطالعه انجام شده بر روی ماهی پهن خوراکی
بستهبندی شده با اتمسفر تغییر یافته نشان داد که
میزان آبچلینگ در تمام نمونههای اتمسفر تغییر یافته
افزایش یافت .شایان ذکر است عالوه بر تأثیر باکتریها،
 CO2نیز بر ظرفیت نگهداری آب عضله تأثیر منفی
دارد .با توجه به غلظت  CO2و درجه حرارت ،وسعت
این اثر در گونههای مختلف متفاوت میباشد ( Santos
 .)et al., 2013در این تحقیق بیشترین میزان
آبچلینگ در تیمار اتمسفر تغییر یافته و در روز هجدهم
مشاهده گردید که این مقدار با سایر روزهای نگهداری
تفاوت معنیداری ( )P>0/05داشته است .میزان
آبچلینگ تیمارهای اتمسفر تغییر یافته با اتمسفر هوا
تا روز  12تفاوت معنیداری نداشت ولی با تیمار تحت
خال تفاوت معنیداری ( )P>0/05داشت .تجزیه
اسیدکربنیک و وجود ترکیبات آمونیومی که در اثر
فساد باکتریایی تولید میشوند ،موجب کاهش pH
گوشت ماهی و تبع آن کاهش ظرفیت نگهداری آب
پروتئین و افزایش آبچلینگ در تیمارها میگردد که
خود معیار مهمی برای کیفیت گوشت ماهی است.
همچنین اثر  CO2در از دست دادن آب به جنس و
گونه ماهی ،قرار گرفتن در معرض دیاکسید کربن و

269
درجه حرارت بستگی دارد که ممکن است در نوع
عملکرد بستهبندی اتمسفر تغییر یافته ،اثرات ترکیبی
و مختلفی را ایجاد نماید (.)Torrieri et al., 2006
رنگ یکی دیگر از فاکتورهای کیفی است که بر
بازارپسندی ماهی نقش مهمی ایفا میکند .تغییرات
رنگ ماهی از نشانههای افت کیفی محصول محسوب
میشود .تغییرات بیشتر طی نگهداری منجر به اُفت
کیفیت محصول میگردد .نتایج این مطالعه نشان داد
که روشنایی فیله بستهبندی شده در اتمسفر هوا
سریعتر از دیگر بستهبندیها افت کرد .طی دوره
نگهداری شاخص * aدر فیلههای بستهبندی شده تحت
خأل و اتمسفر هوا کاهش یافت .این در حالی بود که در
اتمسفر تغییر یافته شاخص * aافزایش یافت .همچنین
شاخص * bدر طول دوره نگهداری در همه تیمارها
افزایش یافت .به دلیل توزیع نابرابر هموگلوبین در فیله
قزلآالی رنگینکمان گستره شاخص * 50/15( Lتا
 0/83( a* ،)69/58تا  )6/45و * 8/12( bتا )27/55
فیله ماهی طی زمان نگهداری متفاوت است (جدول
 .)3الزم بهذکر است که رنگ گوشت آزادماهیان یکی
از مهمترین ویژگیهای کیفی آن میباشد ( Duan et
 .)al., 2010نتایج به وضوح نشان داد که رنگ فیله
قزلآالی رنگینکمان بستهبندی شده با اتمسفر
تغییریافته و خأل طی زمان نگهداری بهتر از اتمسفر هوا
بوده است .رنگ محصول بهدلیل ارتباط مستقیم این
ویژگی با انتخاب مصرف کننده دارای اهمیت میباشد.
گوشت ماهی قزلآالی رنگینکمان با سفیدی آن به
رسمیت شناخته شده است و فیله در طول مدت
نگهداری بهخصوص در اتمسفر هوا در روزهای ابتدایی
بهرنگ شیری و مایل به رنگ زرد میباشد ( Choubert
 .)and Baccaunaud, 2006با علت افزایش شاخص
* Lدر اتمسفر تغییر یافته میتواند بهعلت اسیدی شدن
عضالت بهعلت انحالل  ،CO2دناتوره شدن
پروتئینهای سارکوپالسمیک که موجب تبدیل آنها
به پروتئینهای نامحلول میشود و موجب شفافیت و
ظاهر سفیدتر گوشت میگردد (.)Ruff et al., 2002
از طرفی فیلههای بستهبندیشده با اتمسفر هوا تیرهتر
و زرد گردید (کاهش سطح * aو افزایش سطح *.)b
 pHعضله که خود به سطح گلیکوژن در لحظه مرگ
ماهی مرتبط است به طور قابلتوجهی با ویژگیهای
رنگ عضله در ارتباط است (.)Roth et al., 2009
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رابطه قابل توجهی بین  pHو سطوح * aو * bبا فیله
بستهبندیشده با هوا وجود داشت که این رابطه در
بستهبندی اتمسفر تغییر یافته مشاهده نگردید
(.)Santos et al., 2013
یکی از مهمترین مکانیسمهای تکنولوژی
روشهای بستهبندی در اتمسفر تغییر یافته و تحت
خأل اثر بر رشد گروههای مختلف میکروارگانیسم به
دلیل تغییر سطح اکسیژن در محیط پیرامون غذا است.
با توجه به اکسیداسیون چربی ،حذف  O2نسبت به
حضور  CO2با غلظت باال از اهمیت بیشتری برخوردار
است .بهطورکلی میکروارگانیسمهای هوازی به CO2
حساساند .در نتیجه ،بستهبندی اتمسفر تغییر یافته
میتواند فساد ماهی را به تأخیر بیندازد ( Özogul et
 .)al., 2004بهطوریکه عملکرد تیمار اتمسفر تغییر
یافته بر میزان باکتریای کل در روز سوم بهطور معنی-
داری با روزهای دیگر متفاوت بوده است .مدت زمان
نگهداری فیله قزلآالی رنگین کمان تحت تأثیر درجه
حرارت و اتمسفر میباشد (.)Arashisar et al., 2004
حداکثر رشد باکتریها در ساردین نگهداری شده در
هوا و پس از آن در بستههای تحت خال و پایینترین
سطح تعداد باکتری در نمونههای اتمسفر تغییر یافته
به دلیل تأخیر در فاز رشد تکثیر باکتریها مشاهده
گردید (.)Özogul et al., 2004
بیشترین میزان  PTCبرای اتمسفر هوا و در روز
نهم مشاهده شده است که نشاندهنده تفاوت آن با
سایر اتمسفرها می باشد .دیاکسید کربن با کنترل
باکتریهای سرماگرا ،هوازی و گرم منفی منجر به
تأخیر افتادن فساد در غذاهای دریایی تازه میشود.
برای رسیدن به حداکثر کنترل میکروبی در بستهبندی
اتمسفر تغییر یافته باید درجه حرارت نگهداری
محصوالت در پایینترین حد ممکن قرار بگیرد .چون
با افزایش درجه حرارت ،حاللیت دیاکسید کربن
کاهش پیدا میکند .حضور  CO2در بستهبندی با

اتمسفر تغییر یافته رشد میکروبی را محدود و گونههای
غالب میکروارگانیسمها را تغییر میدهد .باکتریهای
 Pseudomonas SSP.اصلیترین میکروارگانیسم
مؤثر در فساد و تجزیه پروتئینهای ماهی در دمای 4
درجه سانتیگراد شناخته شده است ( Emborg et
 .)al., 2005اتمسفر تغییر یافته در جلوگیری از رشد
میکروارگانیسمها در ماهی تن مؤثر بوده و  CO2به
عنوان عامل آنتیباکتریال عمل میکند و بهدلیل
جابهجایی همه یا مقداری از  O2در متابولیسم
باکتریایی نرخ رشد میکروارگانیسمها کاهش مییابد
( .)Sivertsvik et al., 2002تاثیر بستهبندی اتمسفر
تغییر یافته ( CO2 %60و  (O2 %40بر ماهی نقطه
مروارید ( )pearl spotطی نگهداری در یخچال نشان
داد که این بستهبندی منجر به مهار رشد آئروموناس و
انتروباکتریاسه شده و همچنین رشد باکتریهای
سرماگرا و باکتریهای تولیدکننده  H2Sازجمله شوانال
و سودوموناس را کاهش میدهد ( Ravi Sankar et
.)al., 2008
با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه
انواع بستهبندیهای گوشت مشخص میگردد که
میزان افزایش قابلیت نگهداری گوشت ماهی با استفاده
از بستهبندی اتمسفر تغییریافته بستگی به یکسری از
عواملی همچون میزان  pHاولیه گوشت ماهی ،بار
میکروبی اولیه ،جنس پوششهای بستهبندی،
فرمولهای متنوع گازها و درجه حرارت نگهداری دارد.
بنابراین با در نظر گرفتن همه عوامل ذکر شده و
مقایسه یافتههای مطالعه حاضر با نتایج مطالعات دیگر
پژوهشگران میتوان استنتاج نمود که بستهبندی با
اتمسفر تغییریافته با  %40دی اکسیدکربن میتواند
زمان ماندگاری فیله قزلآالی رنگین کمان نگهداری
شده در یخچال ( (4°Cرا نسبت به بستهبندی تحت
خأل و هوا افزایش دهد.
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