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ماندگاری فیله کپور علفخوار بستهبندی شده در خالء و نگهداری شده در
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 .1استادیار گروه شیالت ،واحد جویبار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،جویبار ،ایران.
 .2دانش آموخته کارشناسی ارشد ،گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
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چکیده
در این پروژه ،اثر پوششدهی با عصارۀ مرزنجوش ( 2 ،1و  3درصد) بر کیفیت و ماندگاری فیلههای تهیه شده از ماهی کپور علفخوار
( ،)Ctenopharyngodon idellaطی دوره  14روزه نگهداری در یخچال بررسی شد .تیمارها در روزهای  10 ،7 ،4 ،1و  14نگهداری،
از نظر شاخصهای مجموع ترکیبات ازتۀ فرار ( ،)TVB-Nفساد ثانویه اکسیداسیون چربی (اسید تیوباربیتوریک؛  ،)TBAمیزان رطوبت،
ظرفیت نگهداری آب ( )WHCو بار باکتریایی کل مورد بررسی قرار گرفتند .براساس نتایج ،میزان بازهای نیتروژنی فرار در کلیه تیمارهای
پوششدهی شده در مقایسه با تیمار کنترل بهطور معنیداری کاهش نشان داد ( .)P>0/05کمترین میزان آن در نمونههای  3درصد
پوشش داده شده مشاهده شد .روند افزایش اسید تیوباربیتوریک طی دوره نگهداری در کلیه تیمارهای پوششدهی شده بهطور معنیداری
نسبت به تیمار شاهد کمتر بود .بار باکتریایی کل نیز در کلیه نمونههای پوشش دهی شده نسبت به گروه شاهد بهطور معنیداری حاوی
بار باکتریایی کمتری بودند .در انتهای دوره نگهداری ،بیشترین و کمترین بار باکتریایی کل ،بهترتیب در تیمارهای شاهد و تیمار حاوی 3
درصد عصارۀ مرزنجوش مشاهده شد .در خصوص شاخص ظرفیت نگهداری آب بین نمونه های مورد آزمایش اختالف معنی داری مشاهده
نشد .نتایج نشان داد که غلظتهای مختلف مرزنجوش دارای اثرات ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی قابل توجهی بر فیلههای ماهی آمور طی
دورۀ نگهداری در یخچال دارند .با توجه به نتایج ارزیابی تیمارها مدت ماندگاری فیلههای پوشش داده شده در شرایط نگهداری در یخچال،
در گروه شاهد تا  4روز و در تیمارهای پوشش دهی شده بین  7تا  10روز برآورد شد .با توجه به نتایج ،تیمار حاوی  3درصد عصاره
مرزنجوش بهعنوان بهترین تیمار جهت حفظ موثر فیلۀ آمور در طول دوره نگهداری در یخچال پیشنهاد میشود.
واژگان کلیدی :ماهی آمور ،بسته بندی وکیوم ،عصاره مرزنجوش ،ماندگاری.
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 .1مقدمه
تحقیقات نشان داده است که غذاهای دریایی
منبع پروتئینی با ارزشی می باشند و نقش مهمی در
رژیم غذایی انسان ها دارند (  .)Kose, 2001غذاهای
دریایی بهدلیل غنی بودن از نظر پروتئینها ،ویتامین-
های محلول در چربی و اسیدهای چرب چند غیر اشباع
امگاتری ،که اهمیت زیادی در رژیم غذایی بشر دارند
توجه زیادی را بهخود معطوف داشته اند (Perez-
 .)Alonso et al., 2004از طرفی دیگر ،ماهی و
محصوالت شیالتی بهدلیل داشتن همین خصوصیت
(مقدار باالی پروتئین و اسیدهای چرب اشباع نشده)
از غذاهایی هستند که به آسانی فاسد میشوند .بنابراین
غذاهای دریایی؛ فرآوردههایی فسادپذیر هستند و
معموال سریعتر از گوشت دامهای کشتاری (مانند
گوشت گاو گوسفند) فاسد میشوند و گوشت آنها پس
از مرگ مستعد تغییرات بیشتری نسبت به گوشتهای
دیگر است .این مسئله ممکن است بهخاطر ترکیب
متفاوت غذاهای دریایی با گوشت های دیگر باشد
( .)Stamatis and Arkoudelos, 2007تحقیقات
ثابت کرده است که مواد غذایی که  pHآن بیشتر از
 5/2و فعالیت آبی آن از  0/95بیشتر باشد (مانند
ماهیان) بهطور چشمگیری در معرض خطر فساد
هستند .فاکتورهایی مثل گونههای ماهی ،بار میکروبی
اولیه و فعالیت آنزیمهای داخلی که منجر به تغییر
فعالیتهای پوتئولیتیک و اتولیتیک میشود ،باعث
تفاوت در میزان کاهش کیفیت در ماهیها میشوند.
بهطور کلی ،در طی دورۀ پس از صید و در
صورت نگهداری ماهی در دمای نامناسب ،فعالیت
باکتریها منجر به تغییرات ناخوشایند مشخصی در بو
به علت متابولیسم اسیدهای آمینه در آمینهای
بیوژنیک ،سولفیدها ،اسیدهای آلی و دیگر ترکیبات
موجود در ماهی میگردد .بنابراین نمیتوان ماهی را
طوالنی مدت در دمای محیط نگهداری کرد
( ،)Shakila, 2005زیرا ماندگاری ماهیان در هوا به
اثرات شیمیایی اکسیژن و رشد میکروارگانیسمهای
هوازی مولد فساد وابسته است ( Ozogul et al.,
 .)2004ترکیبات حاصل از اکسیداسیون بر طعم
چربیهای ماهی اثر میگذارند و چنانچه اکسیداسیون
در سطح پیشرفتهای صورت گرفته باشد ،آنها را
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غیرقابل مصرف میکنند .برای جلوگیری و یا به تعویق
انداختن فساد و اکسیداسیون در چربی ماهی و
فرآوردههای آن میتوان از کنترل و کاهش درجه
حرارت ،بستهبندی در خالء و همچنین افزودن آنتی
اکسیدان استفاده نمود (.)Lin, 2005
افزایش تقاضای مصرف ماهی تازه یکی از
تمایالت اصلی در خرید ماهی است ،بنابراین عالوه بر
سالم و خوش طعم بودن گوشت ماهی ،راههایی برای
توزیع مناسب آنها مورد نیاز است تا ماهی با حداقل
تغییر کیفیت نسبت به زمان صید به دست مصرف-
کننده برسد (.)Mendes and Goncalves, 2008
در این میان ،بستهبندی تحت خالء (بدون وجود هوا
در بسته) ،یکی از روشهای مناسب در به تعویق
انداختن فساد فرآوردههای دریایی معرفی شده است
که موجب افزیش مدت ماندگاری و حفظ کیفیت کلی
ماهیها برای مدت طوالنیتری میگردد .خروج
اکسیژن در این بستهها نه تنها باعث به تأخیر انداختن
فساد میکروبی میشود ،بلکه به دنبال آن فساد
غیرمیکروبی فرآورده را نیز به تأخیر میاندازد و زمان
ماندگاری فرآوردههای گوشتی را ضمن حفظ کیفیت و
تازگی آنها در طی نگهداری ،افزایش میدهند
) .(Sahoo and Kumer, 2005با وجود قابلیت
اثبات شدۀ شیوه بستهبندی در خالء در به تعویق
انداختن شدت نزول کیفیت در ماهی ،اما این شیوه به
تنهایی کافی نبوده و باید با روشهای دیگری تلفیق
شود تا اثر بهتری بر روی فرآورده داشته باشد .یکی از
این روشهای کمکی ،غوطهورسازی فیله در محلول
حاوی نگهدارندههای طبیعی پیش از بستهبندی می-
باشد .در این میان عصاره و یا اسانس تعداد بسیاری از
گونههای گیاهی به همین منظور مورد بررسی قرار
گرفته است که یکی از آنها گیاه مرزنجوش میباشد.
گیاهان متعلق به جنس مرزنجوش از نظر
ترکیبات معطر ،غنی بوده و از قرنها پیش بهعنوان
ادویه مورد استفاده قرار میگرفتند .براساس گزارشها،
جنس مرزنجوش یکی از مطالعه شدهترین گروههای
گیاهان خانواده نعناع در خصوص محتوی ترکیبات
شیمیایی آن بوده است و ترکیبات اصلی آن کارواکرول
و تیمول هستند ( .)Padulois et al., 1997بنابراین
هدف از این پژوهش بررسی اثر عصاره گیاه مرزنجوش
در افزایش زمان ماندگاری فیله ماهی آمور بستهبندی
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شده در شرایط خالء ،تحت شرایط نگهداری در یخچال
می باشد.

 .2مواد و روشها
 .1.2تهیه ماهی
ماهی آمور با میانگین وزن تقریبی یک کیلوگرم
از بازار ماهی فروشان شهرستان محمودآباد خریداری و
با استفاده از جعبه یونولیت حاوی پودر یخ (با نسبت
تقریبی  1به  )3به آزمایشگاه فرآوری آبزیان دانشکده
منابع طبیعی دانشگاه تهران منتقل گردید (طی 7
ساعت) .پس از آن مراحل اولیه فرآوری شامل سرزنی،
تخلیه شکمی ،استخوانگیری و در نهایت فیله کردن
ماهیان صورت گرفت.

 .2.2تهیهی عصاره مرزنجوش
در ابتدا گیاه مرزنجوش را در دمای  60درجه
سانتیگراد به مدت  48ساعت قرار داده و پس از خشک
شدن کامل ،توسط دستگاه پودر و با الک مش  ،16الک
شدند .سپس مقدار مشخصی از آن در آب با دمای 96
درجه سانتیگراد بهمدت  25دقیقه قرار داده شد و پس
از خنک شدن ،با کاغذ صافی صاف شد .سپس سایر
غلظتهای مورد نیاز ( 2 ،1و  3درصد) از این محلول
مادر تهیه گردید.

 .3.2تهیهی تیمار آزمایشی
بهمنظور بررسی اثر عصاره گیاه مرزنجوش بر
کیفیت ماندگاری فیلۀ ماهی آمور ،سه محلول سرد با
غلطتهای  2 ،1و  3درصد از عصارۀ مرزنجوش تهیه
(تمارهای آزمایشی) و سپس فیلهها بهمدت  5دقیقه
(در سه نوبت و مجموعاً  15دقیقه) در عصارهها غوطهور
شدند .پس از آن فیلههای هر تیمار بر روی شبکه توری
تمییز قرار داده شدند تا عصارههای اضافی از آنها جدا
شوند .سپس فیلههای مربوط به هر تیمار در کیسههای
پالستیکی مخصوص وکیوم قرار داده شد و سپس با
استفاده از دستگاه بسته بندی (گواتر ،ایران) ،بهصورت
وکیوم ،بستهبندی شدند .آنگاه تمامی بستهها بهمدت
 14روز در یخچال (دمای  4±0/5درجه سانتیگراد)
قرار داده شدند.

اثر عصاره گیاه مرزنجوش بر کیفیت ماندگاری فیله کپور علفخوار

 .4.2آزمایشات
 .1.4.2تیوباربتوریک اسید ()TBA
جهت سنجش شاخص بیوباربیتوریک اسید
(شاخص ثانویه اکسیداسیون چربی) ابتدا مقدار  2گرم
از نمونه با  8میلیلیتر اسیدپرکلریدریک  4درصد در
دستگاه شیکر بهمدت  30دقیقه با  1200 rpmهموژن
گردید و پس از آن بهمدت  5دقیقه در سانتریفیوژ
با  4000 rpmقرار داده شد .سپس  5میلیلیتر از
محلول صاف شده با  5میلیلیتر معرف  TBAدرون
لولههای آزمایش دربدار مخلوط شد .لوله های درب-
دار در حمام آب با دمای  95درجه سانتیگراد بهمدت
 30دقیقه قرار داده شد و پس از آن در دمای محیط
سرد شدند .سپس توسط دستگاه اسپکتروفتومتری،
مقدار جذب محلول درون لولهها در طول موج 532
نانومتر در مقابل شاهد خوانده شد و میزان این شاخص
محاسبه گردید.

 .2.4.2سنجش مجموع بازهای نیتروژنی فرار
()TVB-N
جهت اندازهگیری  2 ،TVB-Nگرم نمونه را با
 8میلیلیتر  TCAمخلوط کرده و بهمدت 10
دقیقه rpm 180/در دستگاه شیکر و سپس این
مخلوط هموژن شده بهمدت 5دقیقه rpm 4000 /
سانتریفیوژ شد .سپس  2میلی لیتر از فاز رویی برداشته
و به ظرف مخصوص  TVB-Nمنتقل شد .نمونهها در
انکوباتور بهمدت  1ساعت در دمای  37درجه سانتی-
گراد گذاشته شد و سپس با استفاده از  HCLتیتر شد.
عمل تیتراسیون تا زمان رویت تغییر رنگ محلول
مذکور به رنگ قرمز پوست پیازی ادامه یافت .سپس
مقدار ترکیبات نیتروژنی فرار نمونه با استفاده از فرمول
زیر محاسبه شد (.)Rawdkuen et al., 2010
)TVB-N (mg/ 100 g sample) = {14(N)(A-B
(V)(100)}/ M

در فرمول فوق N ،نرمالیته اسید کلریدریک
مصرفی جهت تیتراسیون نمونهها A ،و  Bبهترتیب
حجم اسید مصرفی جهت تیتراسیون نمونه و حجم
اسید مصرفی جهت تیتراسیون نمونه کنترل V ،حجم
فاز مایع نمونه پس از سانتریفیوژ و  Mوزن اولیه نمونه
بر حسب گرم میباشند.
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 .3.4.2ظرفیت نگهداری آب ()WHC
حدود  2گرم از هر یک از نمونهها بین دو کاغذ
صافی توزین شده ،قرار داده شد .سپس نمونه به مدت
 5دقیقه توسط یک وزنه  2کیلویی تحت فشار ثابت
قرار گرفت .سپس گوشت به کمک تیغ بهطور کامل از
کاغذ صافی جدا و کاغذ مجدداً وزن ،و وزن آن
یادداشت شد .با توجه به میزان آب خارج شده از بافت
نمونه تحت فشار ،ظرفیت نگهداری آب مطابق فرمول
زیر محاسبه گردید.
ميزان آب تراوش شده = وزن ثانويه كاغذ صافي -وزن اوليه كاغذ
× 100

میزان آب تراوش شده
وزن اوليه نمونه

1-

= WHC

اصلی آزمونهای پارامتریک تجزیه واریانس (همگن
بودن و نرمال بودن دادهها) ) ،(Zar, 1999از آزمون
تجزیه واریانس دو طرفه (،)Two Way ANOVA
برای مقایسه میانگین بین تیمارها و بررسی وجود یا
عدم وجود اختالف معنیدار بین تیمارها در سطح
احتمال  5درصد )نرمافزار تحت ویندوز  )SPSSانجام
شد .رسم نمودارها نیز با استفاده از نرمافزار Excel
صورت گرفت.

 .3نتایج
 .1.3بررسی شاخص بیوباربیتوریک اسید

 .4.4.2اندازه گیری رطوبت

()TBA

بهمنظور تعیین درصد رطوبت تیمارها ،حدود 5
گرم از هر تیمار را در یک پتری دیش (از قبل توزین
شده) ریخته و توزین گردیده و سپس در آون و در
دمای  105درجه سانتیگراد تا رسیده به وزن ثابت
قرار داده شد .پس از آن ،نمونهها از آون خارج شده و
پس از سرد شدن در دسیکاتور ،مجدداً توزین شدند.
مقدار رطوبت نمونهها بر حسب درصد بر اساس فرمول
زیر تعیین گردید:
درصد رطوبت( { = )gوزن اولیه نمونه ( - )gوزن
نهایی نمونه ( /}100 x )gوزن اولیه نمونه

شکل  1بیانگر میزان فساد اکسیداتیو تیمارهای
مورد بررسی میباشد .میزان میانگین  TBAدر بین
تیمارهای آزمایش ،دارای اختالف معنیداری در تمام
روزهای آزمایش میباشد .در طول دوره  14روزه
نگهداری در یخچال ،بیشترین روند تغییرات شاخص
مذکور در تیمار شاهد مشاهده گردید .به این ترتیب
که از مقدار  0/64میلیگرم مالون آلدئید در کیلوگرم
فیله ،در روز یک به حدود  2/04در پایان دوره نگهداری
رسید .کمترین میزان  TBAنیز در تیمار  3درصد
مشاهده گردید.
 TBAشاخص مناسبی برای تعیین پیشرفت
اکسیداسیون چربی و تولید ترکیبات کربونیل در
موادغذایی میباشد )،(Dragoev et al., 1998
وجود چنین ترکیباتی در فرآوردههای غذایی سبب
بروز تغییرات نامطلوب در ویژگیهای حسی آن از
جمله طعم و بو می شود ).(Ladikos et al., 1990
عالوه بر آن مالون آلدئید تولیدی طی اکسیداسیون
اسیدهای چرب با انواع ترکیبات و اجزای موجود در
ماده غذایی از جمله پروتئینها و اسیدهای آمینه آزاد
نظیر میوزین وارد واکنش شده و به این ترتیب کاهش
ارزش غذایی و افت کیفی فرآورده را در پی دارد
( .)Silva et al., 1993امروزه از روشهای مختلفی
برای کنترل و کاهش این واکنشها در فراوردههای
مختلف غذایی استفاده میگردد که میتوان به استفاده
از انواع عصارههای گیاهی از جمله مرزن جوش اشاره
کرد.
تاکنون تحقیقات متعددی در زمینه بررسی اثر

 .5.4.2تعیین بار میکروبی کل
 10گرم از نمونه با  90میلیلیتر سرم
فیزیولوژی استریل مخلوط و بهمدت  60ثانیه به-
خوبی همگن شد .سپس رقتهای مورد نیاز تهیه
شد .به میزان  1میلیلیتر از هر رقت ،برای کشت
باکتریها به روش پورپلیت در محیط PCA (Plate
) Caount agarکشت گردیدند .محیط کشتها بر
اساس دستورالعمل تهیه و در اتوکالو قرار گرفتند.
آنگاه پلیتها در انکوباتور  35درجه قرار گرفت.
شمارش بار باکتریایی کل بعد از  48ساعت انجام
شد ).(Chytiri et al., 2004
 .5.2آنالیز آماری
ابتدا کلیه دادهها توسط آزمون کولمگرف-
اسمیرنوف نرمال سنجی شد .بعد از تحقق دو شرط
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شکل  – 1تغییرات شاخص  TBAفیلههای پوشش داده شده با نسبتهای متفاوت عصاره گیاه مرزنجوش طی دوره نگهداری در
یخچال.

آنتیاکسیدانی گونههای مختلف جنس مرزن جوش
صورت گرفته است که نتایج بسیاری از آنها حاکی از
عملکرد قابل توجه گیاهان مذکور در این زمینه بوده
است ( ;Alma et al., 2003; Steinar et al., 2003
.)Papageorgio et al., 2003; Shan et al., 2005
 Almaو همکاران ( )2003در بررسی اثرات آنتی
اکسیدان اسانس نوعی مرزنجوش دریافتند که اثرات
آنتی اکسیدان اسانس وابسته به غلظت بوده ،و اندکی
کمتر از آسکوربیک اسید یا  BHTبود .آنها این اثر را
به غلظت باالی ترکیبات فنلی از قبیل کارکاورول و
غیره در اسانس گیاه نسبت دادند .در مطالعهای ظرفیت
آنتی اکسیدانی ( )TEACدر  26عصارهی ادویههای
رایج از جمله مرزنجوش بررسی شد و آنالیزهای کمی
و کیفی فنلهای اصلی عصارهها توسط RP-HPLC
نشان داد که ادویههای متعدد حاوی سطوح باالیی از
ترکیبات فنلی بوده و ظرفیت آنتی اکسیدانی باالیی
دارند ( .)Shan et al., 2005تنوع گستردهای در
مقادیر  TEACو محتوی تام فنلی نیز مشاهده شد و
وجود یک رابطه خطی بسیار مثبت بین مقادیر
 TEACو محتوی تام فنلی نشان دهنده آن بود که
ترکیبات فنلی موجود در ادویههای مورد آزمایش به
طور معنیداری در ظرفیت آنتی اکسیدانی آ نها
سهیم میباشند ( .)Shan et al., 2005در تحقیق
حاضر میزان  TBAدر تیمار شاهد با گذر زمان از حد
مجاز بیشتر شد ،در صورتیکه مقدار این شاخص
درکلیه تیمارهای پوششدهی شده تا پایان  14روز

دوره نگهداری ،در محدوده مطلوب باقی ماند که با
توجه به کلیه موارد ذکر شده نتایج مشاهده شده را
میتوان در ارتباط با خواص آنتی اکسیدانی عصاره
مرزن جوش دانست .

 .2.3ترکیبات نیتروژنی فرار ()TVB-N
نتایج اندازهگیری  TVB-Nتیمارهای مختلف
طی  14روز نگهداری در یخچال ،در شکل  2ارائه شده
است .با توجه به نتایج ،گذشت زمان موجب کاهش
تدریجی و معنیدار این شاخص در کلیه تیمارها
گردید .همچنین دراین زمینه ،اختالف معنیداری بین
کلیه تیمارهای مورد آزمون مشاهده شد (.)P>0/05
در طول دوره نگهداری بیشترین میزان افزایش
شاخص  TVB-Nدر تیمار کنترل و کمترین میزان
تغییرات آن در تیمار  3درصد مشاهده شد.
 TVB-Nیکی از شاخصهای شیمایی جهت
تعیین کیفیت مواد غذایی ،از جمله تولیدات دریایی
میباشد که بر اثر فساد باکتریایی تولید می گردد
(.)Masniyom et al., 2005; Kilinc et al., 2009
حد مجاز برای  TVB-Nحدود  25میلیگرم نیتروژن
در صد گرم گوشت گزارش گردید ( Masniyom et
 .)al., 2005مقدار این شاخص در تیمار  3درصد تا
پایان دوره نگهداری همچنان در حد نرمال باقی ماند.
این نتایج بیانگر این است که با افزایش درصد مقدار
مرزنجوش ،میزان  TVB-Nبهطور چشمگیری کاهش
یافت که این امر بیانگر عملکرد مثبت پوشش خوراکی
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شکل  – 2تغییرات مقدار مجموع بازهای نیتروژنی فرار در تیمارهای پوشش داده شده با نسبتهای متفاوت عصاره گیاه مرزنجوش
طی دوره  14روز نگهداری در یخچال.

مرزنجوش در سطوح مختلف میباشد .همچنین کاهش
مقدار  TVB-Nبا افزایش میزان درصد عصاره
مرزنجوش در نمونههای بسته بندی شده در خالء می-
تواند بهعلت کاهش فعالیت و جمعیت باکتریهای
هوازی و در نتیجه کاهش تجزیهی آمین در ترکیبات
نیتروژنی غیرپروتئینی باشد (.)Manju et al., 2007

 .3.3تعیین ظرفیت نگهداری آب ()WHC
با توجه به نتایج ،میانگین  WHCدر بین
تیمارهای آزمایش ،دارای اختالف معنیداری در تمام
روزهای آزمایش نمیباشد و کمترین و بیشترین میزان
 WHCبهترتیب برای تیمار  1و  2درصد گزارش شد.
تغییرات اولیه پس از مرگ مانند تغییرات ،pH
تجزیه و اکسیداسیون پروتئینها ،نقش موثری در
توانایی گوشت برای حفظ رطوبت دارند ( Huff-
 .)Lonergan and Lonergan, 2005توانایی
فیبرهای عضالنی در حفظ آب در بافت عضله ماهی
یکی از مهمترین شاخصهای تعیین ویژگی آن می-
باشد .آنالیز فیبرهای عضالنی و ترکیبات آن ،عمدتاً
پروتئینهای میوفیبریل ،از مهمترین روشها برای
بررسی روند تغییرات پس از صید در ماهی میباشد
).(Coppes-Petricorena, 2011
 Sharifianو )2014( Attaran Fariman
در مطالعهای تغییرات ظرفیت نگهداری آب عضله
ماهی هامور و ارتباط آن با تغییرات فیبرهای عضالنی،
طی  14روز نگهداری در دمای  4درجه سانتیگراد را

مورد مطالعه قرار دادند .نتایج این مطالعه نشان داد که
ظرفیت نگهداری آب در ماهیها میتواند متفاوت باشد.
طبق گزارش آنها تغییر در میزان  WHCتابع دو
عامل تفاوتهای ژنتیکی در فیبرها و در نتیجه پروتئین
آن و  pHعضله پس از مرگ میباشد Olsson .و
همکاران ( )2003تغییرات ظرفیت نگهداری آب عضله
ماهی هالیبوت طی نگهداری در یخ ( 1درجهسانتی-
گراد) را مورد بررسی قرار دادند .نتایج آنها نشان داد
با افزایش زمان نگهداری میزان باکتریها و در نتیجه
میزان آنزیمهای پروتئیولیتیک افزایش مییابد و این
آنزیمها موجب تخریب ترکیبات درون سلولی و در
نتیجه تغییرات در فیبرهای عضالنی و در نتیجه
ظرفیت نگهداری آب عضله میگردد .همچنین
مطالعات دیگری نیز بیانگر ارتباط فعالیت آنزیمهای
پروتئولتیک و تغییرات موجود در پروتئینهای
میوفیبریل میباشد ( Jasra et al., 2001; Osatomi
et al., Benjakul et al., 1997; Kinoshita et al.,
 .)1990در این تحقیق میزان ظرفیت نگهداری آب با

گذشت زمان تغییرات کاهشی اندکی را نشان میدهد
که میتوان آن را به حفظ ساختار پروتئین و کمتر
دناتوره شدن آن نسبت داد (.)Shakila et al., 2005

 .4.3اندازه گیری رطوبت
شکل  3بیانگر میزان تغییرات رطوبت در
تیمارهای آزمایشی میباشد .براساس تحلیل دادههای
حاصل از ارزیابی رطوبت تیمارها ،میانگین رطوبت در
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شکل  – 3تغییرات میزان رطوبت در تیمارهای پوشش داده شده با نسبتهای متفاوت عصاره گیاه مرزنجوش طی دوره  14روزه
نگهداری در یخچال.

بین تیمارهای آزمایش ،دارای اختالف معنیداری در
تمام روزهای آزمایش (به غیر از روز دهم) نمیباشد.
کمترین و بیشترین میزان رطوبت در تیمارهای شاهد
و  3درصد مشاهده شد .

 .5.3بررسی بار میکروبی کل ()TVC
با توجه به نتایج ،در طول دوره نگهداری میزان
بار باکتریهای در کلیه تیمارها بهطور معنیداری
افزایش یافت ( .)P>0/05با این وجود سرعت رشد
باکتریهای کل در تمامی تیمارهای پوشش داده شده
نسبت به تیمار شاهد آهستهتر بود .در پایان دوره
نگهداری بیشترین میزان بار باکتریها در تیمار شاهد
و کمترین مقدار آن در تیمار پوششدهی شده با عصاره
مرزن جوش یک درصد مشاهده شد.
خواص ضدباکتری و ضد قارچی گیاه مرزنجوش
در کارهای بسیاری گزارش شده است .یافتههای این
بررسیها عالوه بر اثر مهاری آن بر میکروبهای پاتوژن
انسانی ،اثر مهاری بر برخی پاتوژنهای گیاهی ( Soylu
 ،)et al., 2006حیوانی ()Horosova et al., 2006
و هم چنین عوامل فساد مواد غذایی ( Lopez et al.,
 )2007را گزارش کردهاند .برطبق بررسی جامع
 Kalembaو  )2003( Konikaاین گیاه را همراه با
آویشن ،مریم گلی ،مرزه ،میخک و کافور جزء قویترین
گیاهان دارای اثرات ضد میکروبی معرفی کردهاند .در
بررسی دیگری مشاهده شد اسانس مرزن جوش به طور

قابل مالحظهای مانع رشد میکروب های تولید شده در
غذا شامل ،S. enteritidis ،S. typhimurium
B. cereus ،S. aureus ،L. monocytogenes
و  E. coliشد ( Chorianopoulos et al.,
 .)2004بهطور کلی ترکیبات فنلی عملکرد
ضدمیکروبی خود را از طریق ساز و کارهایی چون
افزایش اسیدیته سیتوزولی ،آسیب به غشای سلولی،
آسیب به غشای پروتئینها ( Ultee and Smid,
 ،)2001اتصال با ترکیبات سلول باکتریها و غیرفعال
سازی آنها و ایجاد کمپلکس با دیواره سلولی ،اختالل
در نقل و انتقال پروتون و اختالل در عملکرد آنزیمهای
حیاتی نظیر  ATPaseو جلوگیری از متابولیسم
باکتری اعمال میکنند ) .(Lambert et al., 2001به
این ترتیب خواص ضدمیکروبی مشاهده شده در
پوششهای مرزن جوش را میتوان نتیجه آثار
ضدمیکروبی این ترکیب دانست.

 .5نتیجهگیری
با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر ،مدت
ماندگاری فیلههای پوشش داده شده با عصارهی مرزن
جوش در شرایط نگهداری در یخچال ،برای گروه شاهد
تا  4روز و برای تیمارهای پوششدهی شده بین  7تا
 10روز برآورد گردید .با توجه به اینکه تیمار حاوی 3
درصد عصارهی مرزنجوش ،در عمدۀ شاخصهای مورد
بررسی نسبت به سایر تیمارهای پوششدهی شده،
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 بنابراین پوشش مذکور به،دارای امتیازات باالتری بود
عنوان بهترین تیمار در این پژوهش معرفی و به
کارگیری آن جهت حفظ موثر خواص شیمیایی و
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