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تغییرات باکتريولوژيك و شیمیايی  TVB-Nماهی سفید در دماهاي  -81و  4درجه سانتیگراد استان
مازندران
هدايت حسینی ،8شیال صفائیان ،2هما صادقی

3

دانشکده علوم وفنون دريايی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال

چکیده
در این مطالعه بررسی تغييرات باکتریولوژی و پروتئينی ماهی سفيد )) (Rutilus frisii kutum (Kamenskyدر طی
زمان نگهداری در دو دمای ( )-88و ( )+4درجه سانتیگراد صورت پذیرفت 81 .عدد ماهی سفيد از ساحل منطقه نوشهر در
اردیبهشت  8181بالفاصله پس از صيد نمونهبرداری گردید .در گروه اول  1عدد ماهی در دمای  4سانتیگراد و در گروه دوم
 6عدد ماهی در دمای  -88سانتیگراد قرار گرفتند .نمونههای گروه اول در روزهای صفر ،سوم ،ششم ،نهم ،دوازدهم ،پانزدهم
و هيجدهم و نمونه های گروه دوم در روزهای صفر ،سوم ،چهل ،پنجم ،نودم ،صد و سی پنجم و صد و هشتادم از نظر تغييرات
باکتریولوژیكال و بازهای فرار مورد آزمون قرار گرفتند .براساس نتایج به دست آمده ماهيان نگهداری شده در دمای  4درجه
سانتیگراد در روز دوازدهم شاخص ميزان فساد شيميایی ) (TVB-Nبه  13/8ميلیگرم بر  811گرم به حداکثر مجاز
مصرف رسيد و در روز پانزدهم نيز شاخص فساد ميكروبی ،یعنی تعداد باکتریهای مزوفيل هوازی به 8/1×811cfu/g
حداکثر تعداد مجاز مصرف رسيد .در گروه ماهيانی که در دمای  -88سانتیگراد نگهدای شدند .در روز صد و هشتادم ميزان
شاخص فساد شيميایی ) (TVB-Nبه  11ميلیگرم بر  811گرم رسيد و شاخصهای ميكروبی (باکتریاییهای مزوفيل
هوازی ،سرمادوست ،کليفرمی و استافيلوکوکوس اورئوس) در حد فساد قابل قبول مصرف باقی ماند .برای هر مورد آنچه به
نظر میرسد .کاهش دما بر روی کاهش سرعت فساد اثر مستقيم دارد و همچنين در شرایط سرما و انجماد ميزان شاخص
شيميایی در مقایسه وضعيت بهتری نسبت به ميزان شاخصهای ميكروبی نشان داد.
واژگان کلیدي
دما ،انجماد ،باکتریولوژی و ماهی سفيد
مقدمه
ماهی سفيد ) Rutilus frisii kutum (Kamenskyاز زمره ماهيان استخوانی نيمه مهاجر رودکوچ بوده که به زندگی در آب نيمه
شور دریای خزر و تاالبهای اطراف آن سازگار شده است .در حوضه دریای خزر (سواحل ایرانی دریای خزر) پنجاه درصد ماهيان را به
خود اختصاص داده است.
سنجش شاخصهای باکتریایی و شيميایی بر روی گونههای آبزی پس از صيد بسيار حائز اهميت میباشد .تا زمانی که این شاخصها
در بازهی استاندارد قرار میگيرند قابل مصرف میباشند و با گذشتن از آن از مصرف خارج میگردند .این تغييرات و زمان مصرف در
گونههای مختلف ،متفاوت میباشد .در این راستا عواملِِی مانند دما مهم و تأثيرگذار است .به طوری که افزایش آن باعث تسریع رشد
باکتریها و فساد توسط عوامل شيميایی میشود.
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در نياگارا در دمای  -88.Cتغييرات فاکتورهای ميكروبی ،شيميایی و حسی بر روی ماهی گونه ()Sarotherodun geliaenus
بررسی شد و مشخص گردید که رشد باکتریهای مزوفيل هوازی و کليفرمها کاهش و رشد باکتریهای سرمادوست افزایش یافت و به
عالوه سرعت رشد فاکتورهای شيميایی و حسی افزایش خود را داشتند ).(Arannilewa et al., 2005
در ایسلند تخمين تغييرات ميكروبی و شيميایی ماهی از گونه ( )Pollachius vireosبررسِِی شد و شمارش کلِِی باکتریها،
باکتریهای توليدکننده  ،H2Sشمارش کلی کلیفرمها و فاکتورهای شيميایی که شامل پروتئين ،چربی TVB-N ،و رطوبت بود و
ذخيرهسازی در دمای  -88Cانجام شد و مشخص شد که تا مدت  01روز قابليت مصرف دارد ).(Gashti, 2002
در فرانسه بر روی ماهی تيالپيا و سنجش فاکتورهای ميكروبی و شيميایی در دمای  +4درجه سانتیگراد بررسی شد ،نتایج نشان داد
که باکتریهای کليفرم در روز ششم تا ميزان  6/6×811Cfu/gافزایش یافت ،که ميزان آن خارج در حد خارج از مصرف خوراکی بود
).(Likhitrattanapaiboon et al., 2007
با توجه به نگهداری بخشی از ماهيان ؟؟؟؟؟؟ در بازار ایران در دمای یخچال ( 4درجه سانتیگراد) و در دمای فریزر ( -88درجه
سانتیگراد) (بدون خارج کردن امعاء و احشاء) تا زمانی ؟؟؟؟؟ به بازار ؟؟؟؟؟ تصميم گرفته شد نسبت به تعيين که شاخصهای
باکتریایی (شامل باکتریهای مزوفيل هوازی با حد مجاز  818cfu/gکلیفرمها با حد مجاز  ،411cfu/gاشرشياکلی (معرف آلودگی
مدفوعی) ،استافيلوکوکوس اورئوس (کواگوالز مثبت) حد مجاز  311cfu/gو باکتریهای سرما دوستها با حد مجاز 3134 ،811cfu/g
استاندارد ملی ایران )8111 ،و نيز شاخص شيميایی }( )TVB -Nمجموعه ازت فرار ( }Total Volatile Bore-Nitrogenبر
اساس فعاليت آنزیمی ،پروتئينها تجزیه شده و آمونياك و اسيدهای فرار توليد میشوند .که این شاخص برای ماهيان دریایی 811 gr
 11mg/و برای ماهيان پرورشی  30mg/ 811grمیباشد ) (Beam, 2005در این پژوهش در دو دمای نگهداری شامل دمای
یخچال ( 4درجه سانتیگراد) و در دمای فریزر ( +881درجه سانتیگراد) بر روی ماهی سفيد بررسی گردد.

مواد و روشها
تهيه  81عدد ماهی سفيد تازه صيد شده در منطقه نوشهر در تاریخ  81/3/88و حمل آنها به آزمایشگاه به صورت کامالً استریل در
دمای  4درجه سانتیگراد در فالسك یخ در کمتر از  6ساعت.
پس از حمل نمونهها ،ماهیها در دو گروه و در دو دما به شرح زیر نگهداری شدند گروه اول :شامل  1عدد ماهی بود که در دمای 4
درجه سانتیگراد و در روزهای صفر ،سوم ،ششم ،نهم ،دوازدهم ،پانزدهم و هيجدهم مورد آزمایشهای ميكروبی و شيميایی (TVB-
) Nقرار گرفتند و گروه دیگری شامل  6عدد ماهی که در دمای  -88درجه سانتیگراد (در دمای انجماد) قرار داده شد ،و در روزهای
صفر ،سوم ،چهل و پنجم ،نودم و صد و سی و پنجم و صد و هشتادم مورد آزمایشهای ميكروبی و شيميایی ) (TVB-Nقرار گرفتند.

آزمايشات میکروبیولوژي
تهیه رقتهاي متوالی

یك گرم از فيله هموژن ماهی سفيد تحت شرایط کامالً استریل ،با ترازوی دیجيتالی تراز و کاليبر شده وزن شد و درون لوله پپتون واتر
ریخته و تكان داده شد .غلظت ميكروبی محتویات این لوله برابر 8ـ 81بود ( 106استاندارد ملی ایران )8113 ،با وارد کردن  8سیسی از
آن به لوله بعدی رقت  81-3تهيه شد و این کار را تا لوله ششم ادامه داده تا رقت  81-6تهيه گردید.
* شمارش باکتريهاي مزوفیل هوازي ) :(Total countرقتهای متوالی را با استفاده از محيط کشت نوترینت آگار به روش Pour
( plateکریم )8183 ،کشت شده و در دمای  11-13درجه سانتیگراد در گرمخانه به مدت  48ساعت قرار داده شد.
* شمارش باکتريهاي سرمادوست ) )Psychrophilرقتهای متوالی با استفاده از محيط کشت کينيگ آگار 8به روش Pour
 plateکشت داده و در دمای 1-1درجه به مدت  81روز قرار داده شد.

King agar -
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* شمارش کلیفرمها ) (coliformsرقتهای متوالی با استفاده از محيط کشت مكانكی آگار به روش  Pour plateدو الیه (کریم،
 )8183کشت داده و در دمای  11درجه سانتيگراد در گرمخانه به مدت  48ساعت قرار داده شد .پس از طی دوره انكوباسيون دو نوع
کلنی حاصل شد -8 .کلنیهای همشكل به قطر 1/01ميلیمتر با هاله رسوب و دیگری کلنیهای قرمز کوچك که مشكوك به کلیفرم
که بر روی آنها تست تكميلی  IMVICانجام شد (ملكزاده و شهامت .)8181
شمارش کلنیها از این فرمول محاسبه میشود.
n1  n2  n3  n4  n6
تعداد کلنیها = n
N  
d1v1n1  d 2 v2 n2
ميزان رقت =  vتکرار در يک رقت = d
* جستجوي استافیلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت در آغاز محيط غنیکننده (نوترینت براث  +نمك ( )NaCLتهيه شد و
سپس یك گرم فيله هموژن اضافه گردید ،و سپس به مدت  34ساعت در دمای  11درجه سانتیگراد قرار داشته شد ،جهت تست
تایيدی آن از محيط کشت  3141( Monitol salt agarاستاندارد ملی ایران )8164 ،استفاده شد .از کلنیهای مشكوك الم تهيه
کرده و در نهایت از تست اکسيداز و کاتاالز استفاده گردید.
* به عنوان شاهد منفی برای کنترل استریل بودن شرایط کشت ،از پليتهای حاوی محيط کشت بدون تلقيچ در شرایط کامالً مشابه با
پليتهای مورد آزمون استفاده گردید و به مدت  34ساعت گرمخانهگذاری شد و همزمان با قرائت پليتهای تلقيح شده کنترل منفی
به منظور اطمينان از صحت انجام آزمایش مورد بررسی قرار گرفت.
آزمايشات شیمیايی

طبق روشهای کنترل آزمایشهای کنترل دارو و غذا انجام شد )(Beam, 2005
آنالیز آماري

تمام نتایج آزمونها اعم از بررسی شيميایی و ميكروبی با استفاده از نرمافزار  Spssبررسی شد و پارامترهای ميانگين و ضریب
همبستگی محاسبه شد.

نتايج
در مجموع برای  1عدد نمونه ماهی سفيد که در دمای  4درجه سانتیگراد در مدت  88روز نگهداری و در روزهای صفر ،سوم ،ششم،
نهم ،دوازدهم ،پانزدهم و هيجدهم بررسی شده بودند نتایج زیر به دست آمد.
تعداد استافيلوکوکوس اورئوس در تمام نمونهها منفی بودند .شاخص فساد شيميایی ) (TVB-Nطبق شكل ( )8رشد خود را نشان
داد.
جدول  -8تعداد باکتريهاي مزوفیل هوازي در دماي  4درجه سانتیگراد در ماهی سفید در مدت  81روز نگهداري

حداکثر

حداقل

Cfu/g

Cfu/g

صفر

8/3×813

1×818

سوم

3

8/0×81

3

ششم

1

0/3×81

روز بررسی

نهم
دوازدهم

4

3×81

8/8×810

3

3×81

3/3×81
1

8×81

8/1×814

انحراف معیار

×818
3

0

4/0×81

1

3/6×81
4

8×81

8×810
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3/8×811

پانزدهم

1

هيجدهم

8×811
1

3×81
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8/1×811
1

3/4×81

0/1×81

طبق جدول ( )8حداکثر ،حداقل و ميانگين باکتریهای مزوفيل هوازی در دمای  4درجه سانتیگراد در مدت  88روز در روز صفر به
ترتيب  1×818Cfu/g ،8/3×813Cfu/gو  0×818Cfu/gمیباشد و در روز هيجدهم این تعداد به ترتيب ،3×811Cfu/g
 3/4×811Cfu/gو  0/1×811Cfu/gبود.
جدول  -2تعداد باکتريهاي سرمادوست در دماي  4درجه سانتیگراد در ماهی سفید در مدت  81روز نگهداري

روز بررسی

حداکثر

حداقل

میانگین

Cfu/g

Cfu/g

Cfu/g

31

صفر
سوم

1

ششم

4/1×811

8/8×81
0

نهم

6

<10cfu/g
3

1×81

دوازدهم

1

1/3×81

پانزدهم

8

3/4×81

هيجدهم

8

4/0×81

انحراف معیار

3

1/6×81

8/1×81

8
3

8/8×81

8/3×813

3/0×811

8/8×811

0

3/3×81

0

0/1×81

0

1

1

3/8×81

8/3×81

8

8/1×81

8

8

3/0×81

1

8×81
8×81

6

8/8×81

8/8×81

1

8/8×81

8

8/8×81

طبق جدول ( )3حداکثر ،حداقل و ميانگين باکتریهای سرمادوست در دمای  4درجه سانتیگراد در مدت  88روز در روز صفر به
ترتيب  6Cfu/g<81Cfu/g ،31Cfu/gمیباشد و در روز هيجدهم این تعداد به ترتيب  8×818Cfu/g ،4/0×818Cfu/gو
 3/0×818Cfu/gبود.
جدول  -3تعداد کلیفرمها در دماي  4درجه سانتیگراد در ماهی سفید در مدت  81روز

حداکثر

حداقل

میانگین

(max) Cfu/g

(min) Cfu/g

Mean Cfu/g

صفر

81

<10cfu/g

8/1

سوم

1×818

<10cfu/g

88/6

ششم

4×813

41

8/8×813

نهم

1×813

0×818

8/4×813

دوازدهم

8×811

3×813

3/8×813

پانزدهم

3×811

1×813

8×811

هيجدهم

4×811

4×813

8/4×811

روز بررسی

طبق جدول ( )1حداکثر ،حداقل و ميانگين باکتریهای سرمادوست در دمای  4درجه سانتیگراد در مدت  88روز در روز صفر به
ترتيب  8/1Cfu/g<81Cfu/g ،81Cfu/gمیباشد و در روز هيجدهم این تعداد به ترتيب  4×813Cfu/g ،4×811Cfu/gو
 8/4×811Cfu/gبود.
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میلیگرمدرTVB-N011


شکل  -8تغییرات  TVB-Nدر ماهی سفید نگهداري شده در دماي  4درجه سانتیگراد در مدت  81روز میباشد

با توجه به شكل ( TVB-N )8شاخص فساد شيميایی در دمای  4درجه سانتیگراد در مدت  88روز ،در روز اول  1-84ميلیگرم
درصد گرم و با سير صعودی خود به  41/4ميلی گرم درصد گرم رسيده است.
ضریب همبستگی ميان آزمونها ميكروبی و شيميایی در ماهيان گروه اول که در دمای  4درجه سانتیگراد نگهداری شدند ،نشان
میدهد که ضریب همبستگی بين شاخصهای ميكروبی به قرار زیر میباشد.
جدول  -4ضريب همبستگی بین باکتريهاي مزوفیل هوازي و سرمادوست در دماي  4درجه سانتیگراد در مدت  81روز

روزها

صفر

سوم

ششم

نهم

دوازدهم

پانزدهم

هیجدهم

ضریب همبستگی

-1/80

1/34

1/40

1/03

1/63

1/81

1/38

ضریب همبستگی بين شاخصهای شيميایی و ميكروبی :ضریب همبستگی بين باکتریهای سرمادوست و  )1/83( TVB-Nو ضریب
همبستگی بين باکتریهای مزوفيل هوازی و  )1/16( TVB-Nمیباشد.
از مجموع  6ماهی که در دمای  -88درجه سانتیگراد و در روزهای صفر ،سوم ،چهل و پنجم ،نودم ،صد و سی و پنجم و صد و هشتادم
جهت تعيين زمان ماندگاری آزمایشهای شيميایی و ميكروبی انجام گردید.

شکل  -2تغییرات شمارش کلی میکروبی در ماهیانی که در دماي  81درجه سانتیگراد در مدت  811روز نگهداري شدهاند.
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طبق نمودار ( )3تعداد باکتریهای مزوفيل هوازی در دمای  -88درجه سانتیگراد در مدت  881روز نشان میدهد که در روز اول
 01Cfu/gبا سير صعودی خود در روز سوم به  311Cfu/gو با سير نزولی در روز چهل و پنجم به  ،38Cfu/gدر روز نودم به
 81Cfu/gکاهش یافت ولی دوباره دارای سير صعودی شده همچنين در روز صد و سی پنجم 830Cfu/g ،و در نهایت در روز صد و
هشتادم  011Cfu/gرسيده است.

شکل  -3تغییرات باکتريهاي سرمادوست در ماهیانی که در دماي  -81درجه سانتیگراد در مدت  811روز نگهداري شدهاند.

با توجه به شكل ( )1تعداد باکتریهای سرمادوست در دمای  -88درجه سانتيگراد در مدت  881روز از اول تا روز صد و هشتادم به
صورت لگاریتمی افزایش مییابد.

شکل  -4تغییرات باکتريهاي کلیفرم در ماهیانی که در دماي  -81درجه سانتیگراد در مدت  811روز نگهداري شدهاند.

با توجه به شكل ( )4تعداد باکتریهای کلیفرمی در دمای  -88درجه سانتيگراد در مدت  881روز فقط خودشان را در روز اول نشان
دادند در بقيه روزها باکتریهای کليفرمی تظاهر نمییابند.
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شکل  -5تغییرات  TVB-Nکه در ماهیانی که در دماي  -81درجه سانتیگراد در مدت  811روز میباشد

با توجه به شكل ( TVB-N )0شاخص فساد شيميایی در دمای  -88درجه سانتیگراد در مدت  881روز در روز اول  1/84ميلیگرم
در صد گرم و تا روز صد و هشتادم به  11ميلیگرم درصد گرم میرسد.
نتایج آماری از طریق ضریب همبستگی ميان آزمونهای مبكروبی و شيميایی در ماهيان گروه اول که در دمای  -88درجه سانتیگراد
نگهداری شدند نشان داد که ضریب همبستگی بين شاخصهای ميكروبی به قرار زیر میباشد .جدول ()0
جدول  -5ضريب همبستگی بین باکتريهاي مزوفیل هوازي و سرمادوست در دماي  -81Cدرمدت  811روز

روز

ضریب همبستگی

صفر

سوم

چهل و پنجم

نودم

صد و سی پنجم

صد و هشتادم

-1/80

-1/13

1/81

-1/41

1/68

1/64

ضریب همبستگی بين شاخصهای شيميایی و ميكروبی :ضریب همبستگی بين باکتریهای سرمادوست و 1/88TVB-N1و ضریب
همبستگی بين باکتریهای مزوفيل هوازی و  1/13 TVB-Nمیباشد.

بحث و نتیجهگیري
در این مطالعه برای مجموع  1عدد ماهی سفيد که در دمای  +4درجه سانتیگراد در مدت  88روز و در روزهای صفر ،سوم ،ششم ،نهم،
دوازدهم ،پانزدهم و هيجدهم زمان ماندگاری آزمایشات شيميایی و ميكروبی انجام گردید.
* تعداد کلی باکتریهای مزوفيل هوازی در روز پانزدهم به تعداد  8/1×811cfu/gرسيد.
* تعداد باکتریهای سرمادوست در روز پانزدهم به  8/1×818cfu/g8رسيد .تعداد کليفرمها به ميزان  8×811cfu/gرسيد در هيچيك
از مراحل انجام این مطالعه وجود استافيلوکوکوس اورئوس مشاهده نشد.
لذا براساس نتایج به دست آمده فساد ميكروبيولوژی در روز پانزدهم رخ داده است بعالوه گذشت پيشرفت فساد ميكروبی و شيميایی و
همچنين با همبستگی بين فساد ميكروبی و شيميایی افزایش یافت .باکتریهای سرما دوست در دمای  +4درجه سانتیگراد به خوبی
رشد کردند.
با توجه به شكل ( ،)3در رابطه با فساد شيميایی تا قبل از روز نهم شاخص فساد شيميایی ) (TVB-Nکمتر از  31mg/100بود و در
روز ششم برابر  80/4mg/100بود که لذا ماهی تازه تلقی شد .در روز دوازدهم شاخص فساد شيميایی )13/8mg/100 (TVB-N
تعيين شد که نشان میدهد (فساد در روز دوازدهم از حد مجاز فراوردهای دریایی عبور کرد و عنوان فساد شيميایی دریایی شناسایی
شد .ولی تعداد باکتریهای سرمادوست در روز دوازدهم به 3/8×811 cfu/gرسيدند.
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در مطالعهی مشابهایی تغييرات شاخصهایی شيميایی و ميكروبی ماهی گونه  Engralis encrasicholusکه در دمای  4درجه
سانتیگراد نگهداری شده و به مدت  88روز بررسی شد و مشخص گردید که در روز ششم به ذليل افزایش بيش از حد مجاز تعداد
باکتریهای سرمادوست ،ماهیهای مورد بررسی غير قابل مصرف شناخته شد ).(Turhan et al., 2001
درجه فساد بستگی به زمان ذخيره و ميزان دمای نگهداری ماهی بستگی دارد .در اسپانيا نيز بر روی ماهی Argyrosomus regius
که در مدت  88روز در دمای  +4درجه سانتیگراد نگهداری شدند ،شاخص فساد شيميایی ) (TVB-Nو شاخصهای ميكروبی شامل
تعداد  :باکتریهای سرما دوست ،باکتریهای مزوفيل هوازی ،باکتریهای انتروباکتریاسه و شمارش کليفرمها با گذشت زمان در این دما
افزایش یافته و در روز نهم باکتریهای مزوفيل هوازی به  811رسيد و فساد مشخص شد ).(Hernandez et al., 2008
تغييرات فيزیكی و شيميایی و ميكروبی در دو گونه ماهی بررسی شده توسط  Hernandez, Turhanکه با ماهی مورد بررسی در
این مطالعه تفاوت داشت ،نتایج مختلفی (برای مثال :بنا به ترکيبات از جمله وجود درصد چربی) نشان داد.
در این مطالعه شاخص فساد شيميایی ) (TVB-Nدر گونه ( Rutilus frisii kutum (kamenskyکه به مدت  88روز در دمای 4
درجه سانتیگراد نگهداری شد .سریعتر از شاخصهای ميكروبی فساد را نشان دا پس میتوان گفت در این گونه :نتایج شاخص
شيميایی ) (TVB-Nاز کارایی بهتری در کنترل کيفيت و در تعين قابليت مصرف فراوردهای که در دمای  +4درجه سانتیگراد
نگهداری میشود ،برخوردار میشود.
بر اساس نتایج مطالعه حاضر رشد باکتریهای سرمادوست و مزوفيل هوازی در مدت  88روز بيشترین ضریب همبستگی را داشتند،
این نتيجه را میتوان این گونه توجيه کرد :با توجه به گذشت زمان در حين رشد باکتریهای سرما دوست ،با سرعت کمتر باکتریهای
مزوفيل هوازی نيز رشد میکنند .لذا این همبستگی در روزهای سوم و هيجدهم به ( )1/38و ( )1/34رسيد .در دمای  +4درجه
سانتیگراد با گذشت زمان شدت ضریب همبستگی بين باکتریهای سرمادوست و شاخص شيميایی ) (TVB-Nبيشتر شد .این
نسبت ( )1/83بود که بيشتر از ضریب همبستگی بين باکتریهای مزوفيل هوازی و شاخص شيميایی ) (TVB-Nکه به ميزان ()1/16
میباشد .این افزایش ضریب همبستگی به دليل رشد خوب باکتریهای سرمادوست نسبت به باکتریهای مزوفيل هوازی در دمای 4
درجه سانتیگراد میباشد .عدم وجود باکتریهای استافيلوکوکوس آرئوس نشان از رعایت بهداشت در حمل ونقل و محيط آزمایشگاه
میباشد .زیرا وجود استافيلوکوکوس اروئوس در غذا معموالً مبين آلودگی به وسيله پوست ،دهان یا بينی افرادی است که با غذا سر
وکار دارند (کریم.)8183 ،
عالوه بر تحقيق حاضر برای  6ماهی که در دمای  -88درجه سانتیگراد نگهداری شده بودند ،و در روزهای صفر ،سوم ،چهل و پنجم،
نودم ،صد و سی و پنجم و صد و هشتادم زمان ماندگاری با انجام آزمایشات شيميایی و ميكروبی بررسی شد .در روز صد و هشتادم
تعداد باکتریهای سرمادوست  6/3×814cfu/gتعيين شد و تعداد باکتریهای مزوفيل هوازی به ميزان  0/8×818 cfu/gتعيين شد و
از روز اول به سوم از 0/8×818cfu/gبه  3×813cfu/gرسيد و از روز سوم به چهل و پنجم به ميزان  3/8×818cfu/gکاهش مانند روز
صيد داشت که به دليل آن است که باکتریهای مزوفيل هوازی در این دما رشد نمیکنند .تاروز نودم تعداد آنها به  818cfu/gبه
کمترین حد خود رسيد .در روز صد و سی پنجم به  8/3×813cfu/gرسيد .با گذشت زمان تعداد باکتریهای مزوفيل هوازی شروع به
افزاِِیش یافت و که این افزایش عالمت شروع فساد بود و تا روز صد و هشتادم به  0/8×813cfu/gرسيد ،و فساد ميكروبی ادامه داشت.
باکتریهای سرمادوست به ميزان  6/3×814cfu/gو تعداد کليفرمها  81<cfu/gتعيين شد .کليفرمها فقط در روز اول را به ميزان 1/1
نشان دادند و از روز سوم تا روز  881ام صفر رسيد.با کاهش دما رشد کلیفرمها متوقف شد زیرا کلیفرمها در این دما رشد نمیکنند
در طول بررسی هيچ گونه استافيلوکوکوس اروئوس جدا نشد .او شاخص فساد شيميایی ( )TVB-Nبه  11mg/811grرسيد و از حد
مجاز فراوردهای دریایی عبور کرد که نشانه فساد شيميایی بود (.(Beam, 2005
با توجه به نتایج کلی حاصل از مطالعات سایر محققان که در ادامه به برخی از آنها اشاره شده مانند ميزان باکتریهای مزوفيل هوازی
در دمای  -88درجه سانتیگراد کاهش مییابد ) (Duun et al., 2008و یا از شاخصهای ميكروبی در دمای  -88درجه سانتیگراد
فقط باکتریهای سرمادوست افزایش میابد ) ،(Mbarkia et al., 2008ميزان فساد در گونه  pollachius vireosدر دمای -88
درجه سانتیگراد با گذشت زمان و افزایش دما تناسب داشت ) .(Tsironi et al., 2009مشخص شد که شاخص شيميایی (TVB-
) Nنتایج بهتری در کنترل کيفيت و در قابليت مصرف فرآوردههای که در دمای  -88درجه سانتیگراد نگهداری میشوند ،بيان میکند.
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.گذشت زمان باعث شروع فساد ميكروبی و شيميایی و همچنين با افزایش همبستگی بين فساد ميكروبی و شيميایی افزایش میگردد
)TVB-N(  درجه سانتیگراد با گذشت زمان شدت ضرِِیب همبستگی بين باکتریهای سرمادوست و شاخص شيميایی-88 در دمای
TVB-( ) میباشد که بيشتر از ضریب همبستگی بين باکتریهای مزوفيل هوازی و شاخص شيميایی1/88( بيشتر میشود این نسبت
 این افزایش ضریب همبستگی به دليل رشد خوب باکتریهای سرمادوست نسبت به باکتریهای مزوفيل.) است1/13( ) به ميزانN
 الزم به ذکر است که با رعایت صحيح بهداشت در حمل ونقل و نگهداری ماهیها در. درجه سانتیگراد میباشد-88 هوازی در دمای
. درجه سانتیگراد میتوان ماهی را از فساد باکتریایی و شيميایی مصون بماند-88 دمای
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