ارزیابی شاخصهای فساد شیمیایی و میکروبی در دو نوع برگر تولید شده از ماهی و گوشت قرمز طی
سه ماه نگهداری در دمای  -81درجه سانتیگراد
افشین فهیم8٭ ،سیده طوبی شفیقی ، 2مینا سیف زاده ،3یاسمن اعتمادیان 4و مونا خبازکار املشی
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 -1پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،بندر انزلی
 - 2گروه میکروب شناسی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت ،دانشکده علوم پایه ،گیالن ،رشت
 -3پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،بندر انزلی
 -4گروه فرآوری محصوالت شیالتی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،گلستان
 -5میکروبیولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،دانشکده علوم پایه ،گیالن
تاریخ پذیرش1331/33/15 :
تاریخ دریافت1331/13/33 :
چکیده
هدف از این مطالعه ارزیابی شاخصهای فساد شیمیایی و میکروبی از قبیل میزان  TVBNو پراکسید و نیز شمارش کلی باکتری های
مزوفیل ،کلیفرم استافیلوکوکوس اورئوس ،اشریشیاکلی و سالمونال در دو نوع برگر تولید شده از ماهی و گوشت قرمز طی سه ماه
نگهداری در دمای  -81درجه سانتیگراد بوده است .ماهی فیتو فاگ و گوشت قرمز پس از خریداری بالفاصله همراه با یخ به
آزمایشگاه مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان منتقل شد و آزمون های شیمیایی و میکروبی بر اساس روش استاندارد ملی ایران
صورت گرفت .نتایج نشان داد با افزایش مدت زمان نگهداری برگر ماهی کپور نقرهای در سردخانه میزان  TVB-Nو پراکسید به طور
معنیداری افزایش مییابد .میانگین (انحراف معیار) میزان  TVB-Nاز 82/6 ±0/84در زمان تولید به  85/4±0/84میلیگرم درصد،
پراکسید از صفر به  8/33 ±0/84میلی اکی واالن اکسیژن در کیلوگرم در سه ماه نگهداری در سردخانه رسید .میزان  TVB-Nبرگر
گوشت تولیدی ابتدا  84±0/84بود که در ماههای پس از آن به ترتیب  86±0/84و  81/2±0/84میلیگرم در صد گرم نمونه افزایش
یافت تفاوت معنیداری بین میزان  TVB-Nبرگر ماهی کپور نقرهای وبرگر گوشت قرمز طی ماه سوم نگهداری مشاهده شده است
که در مقایسه با ماههای قبل از آن افزایش معنیداری را نشان میدهد ( P<0/05و  .)d.f=3شمارش کلی باکتریهای مزوفیل ،کلی-
فرم و استافیلوکوکوس اورئوس در برگر خام تولید شده از گوشت ماهی نسبت به برگر تولید شده از گوشت قرمز کمتر بوده و به
ترتیب میانگین این دو تیمار برای باکتریهای مزوفیل در ماه اول و برای باکتریهای کلیفرم و استافیلوکوکوس اورئوس در ماه دوم از
نظر آماری اختالف معناداری نشان داد (.)P<0/05
واژگان کلیدی :برگر ماهی ،برگر گوشت قرمز،شاخص های فساد شیمیایی ،شاخصهای فساد میکروبی ،سردخانه

*نگارنده پاسخگو Fshnfahim@yahoo.com :
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استفاده از آنها در تولید فرآوردههایی که بین مصرف کنندگان
بهویژه کودکان ( )Hui, 2007مقبولیت باالیی دارد ،ضروری
به نظر میرسد ( .)Vanita et al., 2013همچنین این
ماهی به دلیل باال بودن راندمان گوشت ،رنگ روشن و تولید
فرآوردهای با حالت ژلهای مطلوب از مقبولیت ویژهای در بین
ارزشیابها برخوردار است (.)Razavi shirazi, 1985
بنابراین تامین غذای مورد نیاز از منابع داخل کشور و کاهش
وابستگی به خارج موجب شده است که در سالهای اخیر با
برنامهریزی جامع بر روی آبهای داخلی ،امکان افزایش تولید
و افزایش سهم آبزیان در سرانه غذایی کشور ایجاد گردد
( .)Rahnama, 1988لذا در این تحقیق ،سعی گردید با
تولید برگر از ماهی فیتوفاگ و گوشت قرمز (گوساله) میزان
پذیرش و شاخصهای فساد شیمیایی و میکروبی آنها را طی
سه ماه نگهداری در سردخانه مورد بررسی قرار داد تا با
جایگزینی برگر ماهی و حفظ سالمت جامعه ،بتوان فرآورده-
های متنوعی را به بازار عرضه نمود.

مقدمه
ماهی و فرآوردههای آن به دلیل داشتن پروتئینهای با کیفیت
باال ،چربیهای غیراشباع ،ویتامینها و مواد معدنی از دیرباز به
عنوان یکی از غذاهای سالم و بسیار مغذی مورد توجه بوده
است .بنابراین با توجه به کمبود پروتئین در اغلب جوامع
بشری و وجود منابع فراوان غذاهای دریایی در دنیا ،قرار
گرفتن فرآوردههای آن در سبد غذایی مردم بسیار دارای
اهمیت است ( .)Hoseini et al., 1988تولید فرآوردههای
مختلف از گوشت ماهی در کشورهای آسیای جنوب شرقی از
جمله ژاپن به صورت سنتی رایج بوده و طی چند دهه اخیر
تولید این فرآوردهها در سایر کشورها نیز به سرعت افزایش
یافته است بهطوریکه امروزه در ویترین بسیاری از فروشگاه-
های بزرگ مواد غذایی ،انواع این محصوالت را با نامهایی از
قبیل برگر ماهی ،فینگر ماهی ،سوسیس ماهی و خمیر ماهی
میتوان مشاهده نمود .در ایران نیز میتوان با نگاهی گذرا به
وضعیت معیشت مردم و مشکالت مربوط به زندگی ماشینی و
مسئله کمبود وقت در تهیه غذا ،تولید و عرضه یک فرآورده
سالم غذایی آماده یا نیمه آماده از فرآوردههای دریایی نظیر

مواد و روشها

برگر ماهی را مناسب دانست ( .)Rahnama, 1988از سویی

آمادهسازی نمونه

دیگر ،تولید برگر از گوشت قرمز عالقمندان خاص خود را دارد
اما به لحاظ سالمتی ،گوشت ماهی به علت دارا بودن پروتئین
قابل هضم و چربیهای غیراشباع بیشتر ،از برتری مخصوصی
نسبت به گوشت قرمز برخوردار است بنابراین با جایگزین
کردن گوشت ماهی به جای گوشت قرمز ،محصوالت خمیری
متنوعی را میتوان عرضه نمود که شاخصترین آنها برگر ماهی
میباشد .برگر ماهی یکی از مهم ترین فرآوردههای غذایی از
گوشت چرخ شده ماهی است ( )Hui et al., 2004که
امکان استفاده از گوشت انواع مختلف ماهیان را در تولید یک
فرآورده غذایی آماده به مصرف در بعد صنعتی فراهم میسازد.
این فرآورده از سال 1353ابتدا به صورت دستی و سپس در
یک خط صنعتی در آسیا و سپس اروپا و آمریکا تولید گردید.
درکشور ما نیز ،تولید تحقیقاتی و صنعتی آن به کمتر از یک
دهه میرسد اما هنوز به عنوان یک فرآورده غذایی عمومی
شناخته نشده است .در تولید برگر ماهی عمدتا از گوشت
خالص ماهی کپور نقره ای (فیتوفاگ) استفاده میگردد زیرا
یکی از بهترین ماهیان پرورشی در دنیاست اما به دلیل وجود
استخوانهای زیاد با مصرف کمی روبه رو است از این رو

مقدار یک کیلوگرم ماهی فیتوفاگ (کپور نقره ای) از مراکز
عرضه ماهی خریداری و بالفاصله همراه با یخ به سالن عمل
آوری مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان منتقل گشت .پس از
توزین تا شروع عملیات تولید و آزمایشات در دمای پایین
(کمتر از  5درجه سانتیگراد) نگهداری شد .ماهیها پس از
شستشو ،سرزنی و تخلیه امعاء و احشاء به دستگاه استخوان-
گیر که دارای سوراخهای مشبکی با قطر  4/8میلیمتر می-
باشد ،انتقال یافته گوشت گیری انجام گردید .همچنین در
شرایط یکسان مقدار یک کیلوگرم گوشت قرمز (گوساله) تهیه
و به سالن عمل آوری مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان
منتقل گردید پس از توزین با استفاده از چاقوی استریل به
قطعات یکسان بریده و پس از خارج نمودن چربی و مواد زائد،
شستشو و با استفاده از چرخ گوشت ،گوشتگیری گردید .پس
از گوشتگیری خمیر اولیه برگر بر اساس روش متداول تولید
برگرماهی در بخش تولید مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان و
براساس پروانه ساخت محصول همراه با سایر افزودنیها
(جدول )1برای تولید برگر آماده گردید.
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جدول  -1نوع و درصد مواد افزودنی در ترکیب برگر ماهی فیتوفاگ و گوشت گوساله

نام افزودنی

درصد ترکیب

پودر نان
پیاز
پودر سیر
رب گوجه
آبلیمو
نمک
ادویه
پودر سفیده تخم مرغ
سبزی
سویا

11
3
3/1
3/2
3/35
1/1
3/ 1
3/2
1
5

سپس در ادامه ،چهار قطعه  43گرمی از برگر گوشت مااهی و
گوشت گوساله به صورت جداگانه در قالابهاای کبااب لقماه
شکلدهی و بستهبندی گردید .برای بستهبنادی از لفاافهاای
پلیاتیلنای اساتفاده شاد پاس از دوخات بار روی هار بساته
مشخصات آن شامل تااریخ تولیاد و ویژگایهاای تیماار ثبات
گردید و در دمای  -18درجه ساانتیگاراد باه مادت ساه مااه
نگهاداری شاد ( .)Isiri,690/1979بارای بررسای و مقایساه
شاخصهای فساد شیمیایی و میکروبی (  ، TVBNپراکساید
شمارش کلی باکتریهای مزوفیل ،کلیفارم ،اساتافیلوکوکوس
اورئوس ،سالمونال)  4مرحله نمونهبرداری از فاز صفر تا مرحلاه
 3به شرح ذیل انجام پذیرفت:
فاز صفر :نمونهبرداری در ماه صافر از برگار مااهی فیتوفااگ و
گوساله قبل از انجماد
فاز  :1نمونهبرداری در ماه اول از برگر ماهی فیتوفاگ و گوساله
پس از انجماد
فاااز  :2نمونااهباارداری در ماااه دوم از برگاار ماااهی فیتوفاااگ و
گوساله پس از انجماد
فاز  :3نموناهبارداری در مااه ساوم از برگار مااهی فیتوفااگ و
گوساله پس از انجماد

تجزیه و تحلیل آماری

تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار ( SPSSنسخه
 )13انجام پذیرفت .پس از نرمالسازی دادهها برای مقایسه
میانگینها در ماههای مختلف نگهداری از آزمون پارامتریک
( ANOWAدانکن) استفاده شد .همه مقادیر در حداقل سه
بار تکرار برای هر تیمار گزارش گردید.
نتایج
نتایج نشان داد که میزان بازهای نیتروژنی فرار در برگر ماهی
کپور نقره ای طی مدت زمان سه ماه نگهداری در سردخانه
دارای روند افزایشی بوده است (شکل  .)1میانگین TVB-N
برگرماهی تولیدی ابتدا  12/1±3/14بود که در ماههای پس از
آن به ترتیب 14±3/14و 15/4±3/14میلیگرم در صد گرم
نمونه افزایش یافت.میزان  TVB-Nبرگر گوشت تولیدی ابتدا
 14±3/14بود که در ماههای پس از آن به ترتیب 11±3/14
و  11/2±3/14میلیگرم در صد گرم نمونه افزایش یافت
تفاوت معنیداری بین میزان  TVB-Nبرگر ماهی کپور نقره-
ای وبرگر گوشت قرمز طی ماه سوم نگهداری مشاهده شده
استکه در مقایسه با ماههای قبل از آن افزایش معنیداری را
نشان میدهد ( P<3/35و .)d.f=3
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جدول  -2بررسی شاخصهای فساد شیمیایی در دو تیمار برگر ماهی و برگر گوشت قرمز طی سه ماه نگهداری در سردخانه

دوره نگهداری (ماه)
تیمارها

فاز صفر
TVBN

(1منجمد)

( 2منجمد)

( 3منجمد)

12/1±3/14b 13/2±3/14

14±3/14b

15/4±3/14ab

برگر ماهی
ab

پراکسید
TVBN
برگر گوشت قرمز

پراکسید

3/2±3/14b

1/2±3/14b

12 ±3/14b

14±3/14b

3/3±3/14b

3/4±3/14b

داری نبوده است .میانگین (انحراف معیار) میزان پر اکسید
نمونههای برگر ماهی کپور نقرهای و برگر گوشت گوساله پس
از سه ماه نگهداری در سردخانه به  1/33±3/14و1/5±3/14
رسید که تفاوت معنیداری را با ماههای قبل نشان داد
(جدول.)2

3/5±3/14b

1/33±3/ 14

11/2±3/14ab

11±3/14b

ab

3/15±3/14b

1/5±3/14

نتایج حاصل از اندازهگیری شاخص پر اکسید در برگر ماهی
کپور نقرهای و برگر گوشت طی نگهداری در سردخانه -18
درجه سانتی گراد در جدول ( )2نشان داده شده است.
پراکسید پس از گذشت دو ماه در نمونههای مورد بررسی
تولید گردیده است .این میزان تا ماه سوم دارای تفاوت معنی-

جدول  -3بررسی شاخصهای فساد میکروبی در دو تیمار برگر ماهی و برگر گوشت قرمز طی سه ماه نگهداری در سردخانه

دوره نگهداری (ماه)
تیمارها

برگر ماهی

برگر گوشت قرمز

شمارش کلی باکتری
کلیفرم
استافیلوکوکوس
اورئوس
اشریشیاکلی
سالمونال
شمارش کلی باکتری
کلیفرم
استافیلوکوکوس
اورئوس
اشریشیاکلی
سالمونال

( 3قبل از انجماد)

( 1منجمد)

( 2منجمد)

( 3منجمد)

5/4±3/14cc
2/1±3/14b
2/8±3/14b

4/1±3/14bb
1/3±3/14b
2/5±3/14b

3/1±3/14ab
1/1±3/14ab
2/4±3/14b

3/1±3/14a
1/3±3/14a
1/1±3/14a

-

-

-

-

5/1±3/14cc
2/5±3/14ab
3±3/14b

4/4±3/14bb
2/8±3/14b
2/1±3/14b

3/8±3/14a
2/3±3/14ab
2/1±3/14ab

3/5±3/14a
1/3±3/14a
2/1±3/14a

-

-

-

-

نتایج حاصل از جدول ( )3نشان داد که شمارش کلی باکتری-
ها طی زمان نگهداری در شرایط انجماد در هر دو تیمار برگر
ماهی و گوشت قرمز کاهش یافت اما میزان آنها در برگر
گوشت قرمز بیشتر از برگر ماهی بود ( .)P<3/35همچنین

دادهها ی حاصل از تیمارها نشان داد که بین شمارش کلی
باکتریها در زمان قبل از انجماد با زمان پس از انجماد تفاوت
معناداری وجود داشت ( .) P<3/35در کل طی سه ماه
نگهداری ،تعداد باکتریها کمتر از حد استاندارد ملی (cfu/g
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نمود که میتواند ناشای از اثار متقابال اکسیداسایون چربای و
تغییاار ماهیاات پااروتئینهااای عضااالنی باشااد بنااابراین اثاار
سینرژیستی بین اکسیداسیون چربای و تشاکیل فارم آلدییاد
روی تغییاار ماهیاات پااروتئین حااین نگهااداری در سااردخانه
محتمل به نظر مایرس) . (Benjakul et al., 2005عادم
تفاوت معنایدار باین شااخصهاای ماورد مطالعاه حااکی از
حساسیت و اهمیت شاخصهای فوق بارای ارزیاابی تغییارات
کیفی محصول حین نگهداری در سردخانه میباشد .از مقایسه
اطالعات ارائه شده به خوبی میتوان نتیجاه گرفات کاه روناد
تغییرات کیفی بافت محصول با نتاایج باه دسات آماده بارای
شااخص رطوبات منطباق مایباشاد (Benjakul et al.,
) .2005با توجه به این که در طی ذخیارهساازی در شارایط
انجماد ،کیفیت ماهی میتواند در اثر رشد باکتریهاای عامال
فساد دستخوش تغییرگردد ،بنابراین استفاده از شمارش کلای
باکتریهای هوازی مزوفیل به عنوان شاخصی برای کیفیت در
شرایط انجماد به شمار میرود ( Suvanich & Jahncke,
 .)2000در این مطالعه ،نتایج آماری جدول ( )2در رابطاه باا
شمارش کلی باکتریهای مزوفیل در هر دو تیمار برگر مااهی
و گوشت نشان میدهد که باا گذشات زماان ،تعاداد آنهاا در
شرایط خوب انجماد کاهش یافته و در هر دوره تعداد باکتری-
های مزوفیل در برگر گوشت بیشتر از برگر ماهی باوده اماا از
نظر آماری ،اختالف معناداری باین تیمارهاای منجماد برگار
ماااهی باار خااالف برگاار گوشاات مشاااهده نشااد (.)P<3/35
همچنین نتایج نشان داد که بین شرایط انجماد و غیر انجماد،
تعداد باکتریها متفاوت است .حد مجااز تعاداد بااکتریهاای
مزوفیل در خمیر و برگر ماهی 1cfu/g ،گازارش شاده اسات
( )Isiri(5273), 1979که در این مطالعه تعداد آنها بیشاتر
از حد مجاز نباوده اسات .در کال شامارش کلای بااکتریهاا
معیاااری بیولااوژیکی باارای ماااهی تااازه و منجمااد اساات
( )ICMSF, 1978و از آن به عنوان شااخص کیفیات بارای
مواد غذایی در نظر گرفته شده است و نیز ارتبااط مساتقیمی
بین این شاخص و میکروارگانیسمهای بیمااریزا وجاود دارد
( .)Arvanito et al, 2005ایزکای و همکااران ( Izci et
 )al, 2011با مطالعه بر روی افزایش تعداد میکروارگانیسام-
های هوازی مزوفیل در کباب لقمه خام تهیاه شاده از شیشاه
ماهی ( )Atherina boyeriگزارش نمودهاناد کاه در طاول
سه ماه نگهداری در سردخانه در دمای  -18درجه سانتیگراد،
کاهش محسوسی مشاهده شاده اسات .همچناین در مطالعاه

 )1بوده است که نشاندهنده شرایط خوب انجماد است .در
مورد شمارش باکتریهای کلیفرم ،تعداد آنها در طول زمان
در هر دو تیمار کاهش یافت اما طی دوره نگهداری به جز ماه
سوم انجماد ،مقدار آنها در برگر گوشت بیشتر از برگر ماهی
بود .)P<3/35( .در کل طی سه ماه نگهداری ،تعداد باکتری-
های کلیفرم کمتر از حد استاندارد ملی ( )2/1 cfu/gبوده
است ( .)Isiri,2946/ 1973نتایج حاصل از شمارش
استافیلوکوکوس اورئوس نشان داد که تعداد آنها همانند سایر
باکتریها در طول زمان در هر دو تیمار روند کاهشی داشته و
در برگر گوشت بیشتر از برگر ماهی بوده است (.)P<3/35
همچنین طی سه ماه نگهداری ،تعداد باکتریهای
استافیلوکوکوس اورئوس کمتر از حد استاندارد ملی ()3cfu/g
بود ( .)Isiri,1194/ 1974شمارش باکتریهای اشرشیاکلی
و سالمونال در ابتدا و انتهای دوره نگهداری در دمای -18
درجه سانتیگراد ،نشاندهنده سالمت دو تیمار برگر ماهی و
برگر گوشت قرمز از نظر باکتریهای بیماریزا میباشد.
بحث و نتیجه گیری
میزان بازهای نیتروژنی فرار دارای روند صاعودی معنای داری
بوده است 23 TVB-N .میلایگارم درصاد شاروع فسااد در
گوشت ماهی و  TVB-Nگوشت ماهی فاسد شده  33میلای
گرم درصد تعیین گردیده است .میزان  33میلایگارم درصاد
بازهای نیتروژنی فرار حد قابلیت پذیرش مااهی تعیاین شاده
است ( .)Hall,1997در این تحقیق میانگین  TVB-Nبرگر
پس از شش ماه نگهداری در سردخانه دارای حد قابال قباول
بوده و از حیث رسیدن به میزان غیر قابل قبول فاصاله نسابتا
زیادی وجود دارد که علت این امر را میتوان به گونه مااهی و
دمای انبار داری محصول نسبت داد ( .)Park,1994افازایش
مقدار پر اکسید طای شاش مااه نگهاداری در ساردخانه -18
درجه سانتیگراد نشان دهنده افت کیفی اکسیداتیو میباشاد
( .)Eymard et al., 2009در زمان نگهاداری محصاول باه
صورت منجمد ،هیدرولیز و اکسیداسیون چربی اتفاق می افتد
که بر ماندگاری و پذیرش آن برای مصرف موثر است باه نظار
می رسد اکسیداسیون چربای هنگاام نگهاداری در ساردخانه
بستگی باه ترکیاب گوشات چارخ کارده و وضاعیت ابتادایی
اکسیداساایون دارد ( .)Eymard et al., 2009در ایاان
تحقیق افزایش معنیدار  TVB-Nاز ماه دوم مشاهده گردیاد
این پدیده همزمان با تولید و افزایش پراکسید در نمونهها بروز
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توکاور و همکااران ( )Tokur et al, 2006بار روی کبااب
لقمه خام تهیه شده از گوشت چرخ شده و چرخ نشاده مااهی
کپور ( ،)Cyprinus carpioکاهش تعداد میکروارگانیسام-
هااای هااوازی مزوفیاال طاای نگهااداری در دمااای  -18درجااه
سانتیگراد گزارش شده است که نتایج آنها با نتایج حاصال از
این تحقیق مطابقت دارد .در مطالعاه ( )Jorjani, 1991نیاز
کاااهش تعااداد کاال میکروارگانیساامهااای هااوازی مزوفیاال
درکیلکای نانی خام تهیه شده از لعااب سااده و لعااب تمپاورا
مشاهده گردید .در کال فارآوردههاایی نظیار اساتیک مااهی،
سوخاری ماهی ،برگر ماهی و کباب لقمه مااهی ،باار آلاودگی
کامال متفاوتی با ماهی تازه دارند ،علت آن مایتواناد آلاودگی
حاصل از ترکیبات اضافه شده ،فرایندهاای اضاافی ،تمااس باا
ماشااینآالت ،سااطوح نقالااه ،دساات کااارگران و نیااز آلااودگی
محیطی و بستهبندی باشد ( .)Mortazavi, 1991بهطوری-
که ال بلوشای و همکااران ( ،)Albulushi,et al, 2005باا
بررسای تااثیر زماان نگهاداری در ساردخانه بار ویژگایهاای
فیزیکوشاایمیایی و میکروباای دو گونااه سوساایس ماااهی و
سوسیس گوشات قرماز دریافتناد کاه کااهش شامارش کال
باکتریهاای مزوفیال در دماای  -23درجاه ساانتیگاراد باه
فرموالسیون و اجزاء تشاکیلدهناده سوسایس بساتگی دارد.
عبااس و همکااران ( ،)Abbas et al, 2009ارتبااط باین
فعالیت آبی و فساد ماهی طی انبارداری در سردخانه را عامال
اصلی فساد ماهی و رشد میکروارگانیسمهای مختلف ایفا می-
کنند .از سویی دیگر در این مطالعه باا افازایش دوره انجمااد،
مقدار باکتریها کاهش یافت که باا مطالعاه نتاایج معینای و
فرزانفار ( )Moeini & Farzanfar, 1985بار روی تولیاد
برگر از گوشت کوسه ماهی خلایج فاارس مطابقات دارد .آنهاا
گزارش نمودند که تعداد کلی میکروارگانیسمها در نمونههاای
غیر منجمد به عنوان فاز صافر  4/2×131 cfu/gباوده اسات
که پس از انجماد به  134 cfu/gدر روز شصت کاهش یافت،
در نتیجه مشخص گردید که عمل انجماد باعث از باین رفاتن
تعااداد کریااری از میکروارگانیساامهااا شااده اساات .همچنااین
مطالعااات مشااابه دیگااری توسااط محمااودزاده و همکاااران
( )Mahmoodzadeh et al, 1990بر روی برگر خام تهیه
شده از ماهی کیجار منقوط ( )Saurida undosquamisو
لساان پزشاکی ( )Lesan pezeshki, 1984بار روی برگار
ماهی کپورنقرهای (فیتوفاگ) ،انجام شده است که تاییدکنناده
این نتایج میباشاند .در کال ،تعاداد کال بااکتریهاا در هار

فرآورده غذایی نشاندهنده فقدان شرایط بهداشاتی در حاین
جابجایی ،عملیات فرآوری ،تولید غذا ،نگهداری و آلودگی پس
از تولید است (.)De Sousa et al, 2002
باکتریهای کلایفارم ،ارگانیسامهاای شاخصای هساتند کاه
چنانچه مقادیر آنها در یک فرآورده غذایی ،باال باشد احتمال بر
وجود باکتریهای پاتوژن و عدم رعایت شرایط بهداشتی مای-
باشااد ( .)Jay et al, 1985در ایاان مطالعااه ،شاامارش
میکروارگانیسم کلیفرم برای برگر ماهی و گوشت قرمز در یک
بازه زمانی سه ماهه انادازهگیاری شاد و نتاایج نشاان داد کاه
میزان کلایفارم در برگار مااهی کمتار از گوشات قرماز باود.
وارگاس و همکاران ( )Vargas et al, 1969در مطالعه خود
از باکتری کلیفرم به عنوان شاخص بهداشاتی ناام بردناد کاه
میتواند منشاء مدفوعی یا غیر مدفوعی داشته باشد و بار روی
سطوح کار در سالن فرآوری در شارایط غیار بهداشاتی بقااء و
تکریااار یاباااد .در ایااان رابطاااه ،محماااودزاده و همکااااران
( )Mahmoodzadeh et al,1990با بررسی اثر انجمااد در
دمای  -18درجه سانتیگراد بر روی تغییرات کیفای برگرهاای
خام ماهی ،متوجه کاهش شمارش بااکتریهاای کلایفارم در
طول  4ماه نگهداری در دمای  -18درجه ساانتیگاراد شادند.
البلوشای و همکااران ( )Albulushi et al, 2005نیاز باا
مطالعه بر روی ارزیابی کیفیت و ثبات نگهداری ،بار اولیه کلی-
فرم در برگر ماهی را  1 cfu/gو در برگر گوشت قرماز cfu/g
 14گزارش نمودند .افزایش بار آلودگی به کلایفارم همچناین
طی فرآیند تولید برگر خام ماهی در تحقیق ایزکی و همکااران
( ) Izci et al, 2011گزارش شده است.
وجود استافیلوکوکوس اورئوس در مواد غذایی اغلب در نتیجاه
نقل و انتقاال ماواد غاذایی توساط پرسانل ایجااد مایگاردد
( .)Gundogan et al, 2005با توجاه باه نتاایج جادول ،2
کمترین تعداد استافیلوکوکوس اورئوس مربوط به تیمار گوشت
ماهی و بیشترین تعداد آن مربوط به تیمار گوشت قرماز مای-
باشد .همچنین تعداد آنها ضمن افزایش در طول ساه مااه اول
تغییرات زیادی را از نظر آماری نشان ناداده اسات (.)p>3/35
اما در شرایط انجماد ،تعداد آنهاا پاس از دو مااه نگهاداری در
دمای  -18معنی دار بوده است ( )P<3/35که این امار بیاانگر
آن اسات کاه فعال و انفعااالت آنزیمای در شارایط نگهاداری
یکسان بر روی گوشت قرمز کاه دارای درصاد چربای بااالتری
نسبت به ماهی میباشد ،تاثیرات بیشاتری نسابت باه گوشات
ماهی دارد ،.لذا تاثیر متقابل زمان انکوباسیون و شرایط یکسان
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نشان داد که باکتری استافیلوکوکوس اورئوس کواگوالز مربات،
در هیچ یک از تیمارها مشاهده نگردیده است.
با توجه به نتایج جدول ( ،)2رشاد بااکتری ساالمونال در هایچ
یک از تیمارهای برگر ماهی و برگر گوشت گوسااله در ابتادا و
انتهای دوره نگهداری در دمای انجماد مشاهده نشاد کاه ایان
نتایج با نتایج حاصل از مطالعات کاکلی و همکاران ( Cakli et
 )al, 2004و مرحمتی زاده ()Marhamatizadeh, 1987
مطابقت دارد.
نتایج حاصل از اندازهگیری شاخصهای ارزیابی کیفیت برگر
ماهی کپور نقرهای در مدت زمان نگهداری در ساردخانه -18
درجه سانتی گراد ،تغییرات فیزیکای ،شایمیایی ،افات نسابی
کیفیت و کاهش خواص عملکاردی پاروتئینهاا را نشاان داد
بنابراین برگر مااهی تولیادی پاس از ساه مااه نگهاداری در
سردخانه قابل استفاده بوده و با استانداردهای مربوطه مطابقت
داشته است و ضمن دارا بودن بار باکتریاایی کمتار باه دلیال
خواص تغذیهای برتر همانند اسیدهای چرب غیراشاباع ،مای-
تواند به عنوان فارآوردهای ساودمند جهات تولیاد در صانایع
غااذایی و عرضااه گسااترده آن در هااایپر مارکااتهااای تمااام
شهرستانها و مراکز استان قرار گیرد.

نگهداری بر روی میانگین رشد میکروارگانیسمها تاثیر بسازایی
دارد .همچنین باید توجاه نماود کاه بعضای از بااکتریهاا در
فعالیت آبی پایینتر از  3/3نمیتوانند رشد کنناد اماا بااکتری
استافیلوکوکوس اورئوس توانایی رشد در فعالیت آبی پاایینتار
از  3/85را داراساات ( .)Abbas et al, 2009در مطالعااه
محمودزاده و همکااران ()Mahmoodzadeh et al,1990
بر روی فرآوردههای خام دریایی شمارش میکروارگانیسمهاایی
نظیر استافیلوکوکوس اورئاوس طای نگهاداری در دماای -18
درجه سانتیگراد کاهش یافت و بیشترین شمارش مرباوط باه
فاز صفر یعنی در مرحله قبل از انجماد بوده است و پاس از آن
در طول  5ماه نگهاداری ،مقادار آنهاا در فارآورده یاک روناد
کاهشی را نشان داده است که با نتاایج ایان تحقیاق مطابقات
دارد .در مطالعااهای دیگاار کااه توسااط البلوشاای و همکاااران
( )Albulushi et al, 2005بر روی ارزیابی کیفیت و ثباات
نگهداری برگر ماهی طای نگهاداری در ساردخانه انجاام شاده
است ،گزارش شده است که پس از  5مااه نگهاداری در دماای
 -23درجااه سااانتیگااراد ،باااکتری اسااتافیلوکوکوس اورئااوس
کواگوالز مربت ،قابلیت زنده ماندن خود را از دست میدهاد و
این نشاندهنده آن است که افزودنیهای غذایی مورد اساتفاده
در فرایند برگر ماهی ،کمک ماوثری در کااهش باار میکروبای
تیمارهاااا داشاااته اسااات .در مطالعاااه تاساااکایا و همکااااران
( )Taskaya et al, 2003نیاز ،تغییارات باار میکروبای در
برگرهای تهیه شده از ماهی قزلآالی رنگاین کماان و گوشات
گوساله طی  21روز نگهداری در دماای  4درجاه ساانتیگاراد

سپاسگزاری
از مدیریت و کارکنان بخش تحقیقات فرآوری آبزیان که
صمیمانه در انجام تحقیق یاری نمودند تقدیر به عمل می آید.
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The Evaluation of Chemical and Microbial Spoilage Indicators in two Types of
Burgers Produced from Fish and Meat During Three Months of Storage at 18°C
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Abstract
The purpose of this study was to evaluate the chemical and microbial spoilage indicators, such as TVN,
Peroxide and the total count of mesophilic, Coliforms, Staphylococcus aureus, Escherichia coli and
Salmonella bacteria in two types of fish and meat burgers during three months of storage at -18°C. Silver
carp and red meat were immediately transferred to the laboratory of National Fish Processing Research
Center (UNIDO), in the presence of ice, after purchase. After weighing, the raw paste was prepared along
with other additives, according to the general method of burger production from meat. Chemical and
biological tests were based on the method recommended by Iranian National Standards Organization. The
results showed that with increasing storage time, TVB-N and peroxide were significantly increased in silver
carp burgers, in cold storage,. The mean (±SD) of TVB-N of fish burger changed from 12.6±0.14 mg% at the
time of production to 14.4±0.14 mg% and the peroxide changed from zero to 1.33±0.14 meq of oxygen at the
end of three months of storage. Total count of mesophilic bacteria, coliform and staphylococcus aurous were
lower in fish burgers compared to meat burger products, and for both treatments statistically significant
difference was observed for the mean total count of mesophilic bacteria in the first month and for coliform,
staphylococcus aurous bacteria in the second month(p<0.05). Salmonella and E.coli were not observed in
any of the treatments and at the end of the storage period they were in accordance with the standards
recommended by Iranian National Standards Organization. Therefore, it can be concluded that fish burgers
have longer cold storage period compared to burgers produced from red meat.
Keywords: Fish burger, meat burger, chemical spoilage indicators, microbial spoilage indicators, frozen
storage.
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