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چکیده

هدف از این مطالعه ،ارزیابی شاخصهای فساد شییییایی و میکروبیی از یلییی مییزان  TVB-Nو
پراکسید و نیز شیارش کلی باکتریهای مزوفیی ،کلیفرم ،استافیلوکوکوس اورئیوس ،اشریشییاکلی و
سالیونال در دو نوع برگر تولید شده از ماهی و گوشت یرمز طیی سیه میاه نگهیداری در دمیای -18
درجه سانتیگراد بوده است .ماهی فیتو فاگ و گوشت یرمز ،پس از خریداری بالفاصله هیراه بیا یی
به آزمایشگاه مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان منتقی شد .آزمونهای شیییایی و میکروبی بر اساس
روش استاندارد ملی ایران صورت گرفت .نتایج نشان داد با افزایش مدت زمان نگهداری برگر میاهی
کپور نقرهای در سردخانه ،میزان  TVB-Nو پراکسید بهطیور معنییداری افیزایش میییابید .مییانگین
(انحراف معیار) میزان  TVB-Nاز  12/6 ±0/14در زمیان تولیید بیه  15/4±0/14میلییگیرم درصید،
پراکسید از صفر به  1/33 ±0/14میلیاکیواالن اکسیژن در کیلوگرم در سه ماه نگهداری در سردخانه
رسید .شیارش کلی باکتریهای مزوفیی ،کلیفرم و استافیلوکوکوس اورئوس در برگر خام تولید شده
از گوشت ماهی نسلت به برگر تولید شده از گوشت یرمز ،کیتر بوده و بهترتیب میانگین این دو تییار
برای باکتریهای مزوفیی در ماه اول و برای باکتریهای کلیفرم و اسیتافیلوکوکوس اورئیوس در میاه
دوم از نظر آماری اختالف معناداری نشان داد (.)p<0/05
واژههای کلیدی :برگر ماهی ،برگر گوشت یرمز ،شاخصهای فسیاد شییییایی ،شیاخصهیای فسیاد
میکروبی ،سردخانه.
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دوره  ،11شماره  ،2تابستان 1397
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مقدمه

ویت در تهییه غیها ،تولیید و عرییه یی

پروتئین های بیا کیفییت بیاال ،یربیی هیای

فرآورده های دریایی نظییر برگیر میاهی را

غیر اشلاع ،ویتیامی ن هیا و میواد معیدنی ،از

مناسب دانست (  .) 4از سویی دیگر ،تولیید

دیرباز به عنوان یکیی از غیهاهای سیال و

برگر از گوشیت یرمیز عالیینیدان خیا

بسیییار میییهی مییورد توجییه بییوده اسییت.

خود را دارد اما به لحاظ سالمتی ،گوشیت

بنابراین بیا توجیه بیه کیلیود پیروتئین در

ماهی بیه علیت دارا بیودن پیروتئین یابیی

اغلب جوامع بشری و وجود منابع فیراوان

هضی و یربییی هییای غیراشییلاع بیشییتر ،از

غییهاهای دریییایی در دنیییا ،یییرار گییرفتن

برتری مخصوصی نس لت به گوشیت یرمیز

فرآورده های آن در سلد غهایی مردم بسیار

برخییوردار اسییت .بنییابراین بییا جییایگزین

دارای اهیییییییت اسیییییت (  .) 3تولیییییید

کردن گوشت ماهی به جای گوشت یرمیز،

فرآورده های مختلف از گوشیت میاهی در

محصوالت خیییری متنیوعی را میی تیوان

کشورهای آسیای جنوب شیریی از جیلیه

عریه نیود که شاخص تیرین آن هیا برگیر

ژاپن ،به صورت سینتی راییج بیوده و طیی

مییاهی مییی باشیید .برگییر مییاهی یکییی از

یند دهه اخیر تولیید ایین فیرآورده هیا در

مهیترین فرآورده هیای غیهایی از گوشیت

سایر کشورها نیز به سرعت افزایش یافتیه

ییر شییده مییاهی اسییت (  ،) 6کییه امکییان

اسییت .بییه طییوری کییه امییروزه در ویتییرین

استفاده از گوشت انواع مختلف ماهییان را

بسیییاری از فروشییگاه هییای بییزرگ مییواد

در تولید یی

فیرآورده غیهایی آمیاده بیه

غهایی ،انو اع این محصوالت را با نام هایی

مصرف در بعد صینعتی فیراه میی سیازد.

از یلیی برگر ماهی ،فینگر ماهی ،سوسییس

این فرآورده از سال  1950ابتدا بیه صیورت

ماهی ،خییر ماهی و  ...می تیوان مشیاهده

دستی و سپس در ی

خط صنعتی در آسیا

نیود .در ایران نیز می توان با نگاهی گیهرا

و سییپس اروپییا و آمریکییا تولییید شیید .در

بییه ویییعیت معیشییت مییردم و مشییکالت

کشور ما نیز ،تولید تحقیقاتی و صنعتی آن

مربوط به زندگی ماشینی و مسیاله کیلیود

دهیه میی رسید ،امیا هنیوز

به کیتر از ی
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ماهی و فرآورده های آن به دلیی داشتن

فرآورده سال غهایی آماده یا نییه آماده از

" فهیم و همکاران ،ارزیابی شاخصهای فساد شیمیایی و میکروبی دو نوع برگر"...

بییه عنییوان ی ی

شناخته نشده است .در تولید برگر میاهی،

نگهداری در سردخانه مورد بررسیی ییرار

عیییدتا از گوشییت خییالص مییاهی کپییور

گیرد تا با جایگزینی برگیر میاهی و حفی

نقره ای (فیتوفاگ) استفاده میی شیود ،زییرا

سالمت جامعه ،بتوان فرآورده های متنوعی

یکیییی از بهتیییرین ماهییییان پرورشیییی در

را به بازار ع ریه نیود.

دنیاست .اما به دلیی وجیود اسیتخوان هیای
زیاد ،بیا مصیرف کییی روبیه رو اسیت .از

مواد و روشها

ایییین رو اسیییتفاده از آن هیییا در تولیییید

آمادهسازی نیونه :میاهی فیتوفیاگ بیا وزن

فرآورده هیایی کیه بیین مصیرف کننیدگان
به ویژه کودکان (  ) 8مقلولییت بیاالیی دارد،

متوسییط  700-800گییرم از مییزارع پرورشییی

یروری به نظر می رسد (  .) 9هیچنین این

اسییتان گیییالن خریییداری شیید و بالفاصییله
هیراه با یی

ماهی به دلیی باال بودن رانیدمان گوشیت،

در مخیازن Chilled ( CSW

رنگ روشن و تولید فرآورده ای بیا حالیت

 ) Sea Waterبیه بخیش آزمایشیگاه مرکیز

ژله ای مطلوب  ،از مقلولیت ویژه ای در بین

ملییی تحقیقییات فییرآوری آبزیییان منتقییی
گشت .پس از تیوزین تیا شیروع ع یلییات

ارزشیاب ها برخوردار است (  .) 10بنابراین
تییامین غییهای مییورد نیییاز از منییابع داخییی

تولید و آزمایش در دمای پایین (کیتیر از 5

کشور و کاهش وابستگی به خارج  ،موجب

درجه سانتیگراد) نگهداری شد .ماهیها پیس
از شستشو ،سرزنی و تخلیه امعاء و احشاء بیه

شییده اسییت کییه در سییال هییای اخیییر بییا
برنامه ریزی جامع بر روی آب های داخلی،

دستگاه استخوان گییر کیه دارای سیورا هیای

امکان افزایش تولید و افزایش سه آبزیان

مشلکی با یطر  4/8میلیمتر میی باشید ،انتقیال
یافت .هیچنیین گوشیت یرمیز (گوسیاله) بیه

در سرانه غهایی کشور ایجاد شود (  . ) 4لها

کیلوگرم از یکی از مراکز عییآوری

در این تحقیق ،سعی شد با تولید برگیر از

میزان ی

ماهی فیتوفاگ و گوشت یرمیز (گوسیاله) ،

گوشت واحد استان گیالن تهییه و بیهصیورت
کامال بهداشتی ،به بخش آزمایشگاه مرکز ملیی

میییزان پییهیرش و شییاخص هییای فسییاد
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فییرآورده غییهایی عیییومی

شیییایی و میکروبی آن هیا ،طیی سیه میاه

"مجله ایمنی زیستی ،دوره  ،11شماره  ،2تابستان "1397

توزین با استفاده از یایوی استریی به یطعیات

بسته بندی از لفاف های پلی اتیلنی اسیتفاده

یکسان بریده و پس از خارج نیودن یربیی و

شید .پیس از دوخیت ،بیر روی هیر بسیته

مییواد زائیید بییا اسییتفاده از یییر گوشییت،

مشخصییات آن شییامی تییاری تولییید و

گوشتگیری شد .پس از گوشتگیری ،خیییر

ویژگی های تییار ثلت شد و در دمای -18

اولیییه برگییر بییر اسییاس روش متییداول تولییید

درجییه سییانتی گییراد بییه مییدت سییه مییاه

برگرماهی در بخش تولید مرکز ملی تحقیقیات

نگهییداری شیید (  .) 14بییرای بررسییی و

فرآوری آبزییان و بیر اسیاس پروانیه سیاخت

مقایسییه شییاخص هییای فسییاد شیییییایی و

محصول هیراه با سایر افزودنیهیا (جیدول)1

میکروبی (  ، TVBNپراکسید شیارش کلیی

برای تولید برگر آماده شد.

بیییاکتری هیییای مزوفییییی ،کلیییی فیییرم،
اسییتافیلوکوکوس اورئییوس ،سییالیونال) 4

جدول  - 1نوع و درصد مواد افزودنی در ترکیب

مرحله نیونه برداری از فاز صفر تا مرحله 3

ب رگر ماهی فیتوفاگ و گوشت گوساله

به شرح ذیی انجام پهیرفت:

نام افزودنی

درصد ترکیب

پودرنان

11

فاز صفر :نیونه برداری در میاه صیفر از

پیاز

9

پودر سیر

0/1

برگییر مییاهی فیتوفییاگ و گوسییاله یلییی از

رب گوجه

0/2

آبلییو

0/95

نی

1/1

ادویه

0/6

پودر سفیده تخ مرغ

0/2

سلزی

1

سویا

5

انجیاد
فاز  : 1نیونه برداری در ماه اول از برگر
ماهی فیتوفاگ و گوساله پس از انجیاد
فاز  : 2نیونه برداری در ماه دوم از برگر
ماهی فیتوفاگ و گوساله پس از انجیاد
فییاز  : 3نیونییه بییرداری در مییاه سییوم از

سپس در ادامه ،یهیار یطعیه  40گرمیی از

برگییر مییاهی فیتوفییاگ و گوسییاله پییس از

برگییر گوشییت مییاهی و گوشییت گوسییاله ،

انجیاد

به صورت جداگانه در یالب های کلیاب لقییه،
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تحقیقات فرآوری آبزیان منتقیی شید .پیس از

شییکی دهییی و بسییته بنییدی شیید .بییرای

" فهیم و همکاران ،ارزیابی شاخصهای فساد شیمیایی و میکروبی دو نوع برگر"...

میلی گرم در صد گرم نیونه افزایش یافت .

تجزیه و تحلیل آماری

تجزی ه و تحلییی داده هیا بیا اسیتفاده از
نییرم افییزار

برگر ماهی کپور نقیره ای و برگیر گوشیت

 ( SPSSنسییخه  ) 19انجییام

یرمز طی ماه سوم نگهداری مشاهده شیده

پهیرفت .پس از نرمال سازی داده ها بیرای

است که در مقایسه با ماه هیای یلیی از آن

مقایسه مییانگین هیا در میاه هیای مختلیف
نگهداری از آزمون پارامتریی

افزایش معنی داری را نشان می دهد ( 0 / 05

ANOWA

< Pو . ) D.F= 3

(دانکیین) اسییتفاده شیید .هیییه مقییادیر در

نتایج حاصی از انیدازه گییری شیاخص

حییدایی سییه بییار تکییرار بییرای هییر تییییار

پراکسید در برگیر میاهی کپیور نقیره ای و

گزارش شد.

برگرگوشییت طییی نگهییداری در سییردخانه
نتایج

 -18درجه سیانتیگراد در جیدول  2نشیان

میز ان بازهای نیتروژنیی فیرار در برگیر

داده شده است .پراکسیید پیس از گهشیت

ماهی کپور نقره ای طی مدت زمان سه میاه

دو ماه در ن یونه های میورد بررسیی تولیید

نگهیییداری در سیییردخانه دارای رونییید

شده است .این میزان تیا میاه سیوم دارای

افزایشییی بییوده اسییت ( شییکی  .) 1میییانگین

تفاوت معنیی داری نلیوده اسیت .مییانگین

 TVB-Nبرگیییر میییاهی تولییییدی ابتیییدا

(انحراف معیار) میزان پراکسید نیونه هیای

 12 / 0±6 / 14بود که در ماه های پیس از آن

برگر ماهی کپور نقیره ای و برگیر گوشیت

بیییییه ترتییییییب  14 ± 0 / 14و 15 / 4 ± 0 / 14

گوسییاله ،پییس از سییه مییاه نگهییداری در
سیییردخانه بیییه  1 / 33 ± 0 / 14و 1 / 5 ± 0 / 14

میلی گرم در صد گرم نیونه افزای ش یافت.
میزان  TVB-Nبرگر گوشت تولیدی ابتیدا

رسید که تفاوت معنی دا ری را با میاه هیای

 0±14 / 14بود که در میاه هیای پیس از آن

یلیییییییی نشیییییییان داد ( جیییییییدول . ) 2

بیییییه ترتییییییب  16 ± 0 / 14و 17 / 2 ± 0 / 14
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تفییاوت معنییی داری بییین میییزان TVB-N

برگر"...

" فهیم و همکاران ،ارزیابی شاخصهای فساد شیمیایی و میکروبی دو نوع

جدول  - 2بررسی شاخص های فساد شیییایی در دو تییار برگر ماهی و برگر گوشت یرمز طی سه ماه
دوره
نگهداری (ماه)
تیماها

فاز صفر
TVBN

TVBN
برگر گوشت قرمز

پراکسید

( 2منجمد)

10/2±0/14 b12/6±0/14

برگر ماهی
پراکسید

(1منجمد)

b

0/2±0/14

14±0/14

b

0/4±0/14

14±0/14

1/2±0/14

ab

0/5±0/14

b

b

16±0/14

b

0/75±0/14

ab

1/33±0/ 14

17/2±0/14

b

0/3±0/14

b

15/4±0/14

b

12 ±0/14

b

( 3منجمد)

ab

1/5±0/14ab

b

جدول  - 3بررسی شاخص های فساد میکروبی در دو ت ییار برگر ماهی و برگر گوشت یرمز طی سه ماه
نگهداری در سردخانه
دوره نگهداری
(ماه)
تیمارها

برگر ماهی

(قبل از انجماد)
شیارش کلی باکتری

5/4±0/14

کلیفرم

2/1±0/14

استافیلوکوکوس

2/8±0/14

(1منجمد)

cc

4/1±0/14

b

1/9±0/14

b

2/5±0/14

( 2منجمد)

bb

3/6±0/14

b

1/6±0/14

b

2/4±0/14

( 3منجمد)

ab

3/1±0/14

a

ab

1/3±0/14

a

b

1/6±0/14

a

اورئوس

برگر گوشت
قرمز

-

اشریشیاکلی

-

سالیونال

-

شیارش کلی باکتری

5/7±0/14

کلیفرم

2/5±0/14

استافیلوکوکوس

3±0/14

-

-

-

-

cc

4/4±0/14

ab

2/8±0/14

b

2/7±0/14

a

3/5±0/14

a

bb

ab

1/3±0/14

a

3/8±0/14

b

2/3±0/14

ab

2/1±0/14

a

b

2/6±0/14

اورئوس
-

اشریشیاکلی
سالیونال

-

-

-

-

نتایج حاصی از جدول  3نشان داد کیه

در شرایط انجیاد در هیر دو تیییار برگیر

شیارش کلی باکتری ها طی زمان نگهداری

ماهی و گوشت یرمیز کیاهش یافیت  ،امیا
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نگهداری در سردخانه

" فهیم و همکاران ،ارزیابی شاخصهای فساد شیمیایی و میکروبی دو نوع برگر"...

برگییر مییاهی بییود (  .) P< 0 / 05هیچنییین

اسییتاندارد ملییی (  ) 3 CFU/Gبییوده اسییت

داده های حاصی از تییارهیا نشیان داد کیه

(  .) 12شیارش باکتری هیای اشرشییاکلی و

بین شیارش کلی باکتری ها در زمیان یلیی

سالیونال در ابتدا و انتهای دوره نگهداری

از انجیاد با زمان پیس از انجییاد تفیاوت

در دمیییای  -18درجیییه سیییانتی گیییراد،

معنا داری وجود داشت (  .) P< 0 / 05در کی

نشان دهنده سالمت دو تییار برگر ماهی و

طی سه میاه نگهیداری ،تعیداد بیاکتری هیا

برگر گوشی ت یرمیز از نظیر بیاکتری هیای

کیتر از حد اسیتاندارد ملیی ( ) 7 CFU/G

بییاری زا می باشد.

بوده است که نشان دهنیده شیرایط خیوب

بحث و نتیجهگیری

انجیییییاد اسییییت .در مییییورد شیییییارش

میییزان بازهییای نیتروژنییی فییرار  ،دارای

باکتری های کلی فرم ،تعداد آن ها در طیول

رونیید صییعودی معنییی داری بییوده اسییت.

زمان در هر دو تییار کاهش یافت  ،اما طی
دوره نگهداری به جیز میاه سیوم انجییاد،

 20 TVB-Nمیلی گرم درصد شروع فسیاد

مقدار آن ها در برگر گوشت بیشتر از برگر

در گوشت ماهی و  TVB-Nگوشت ماهی
فاسد شده  30میلی گرم درصد تعیین شیده

ماهی بود (  .) P< 0 / 05در کی طی سیه میاه
نگهداری ،ت عداد باکتری های کلی فرم کیتر

است  .میزان  30میلی گیرم درصید بازهیای

از حد استاندارد ملی (  ) 2 / 6 CFU/Gبوده

نیتروژنی فرار حد یابلییت پیهیرش میاهی
تعیییین شییده اسییت (  .) 2در اییین تحقیییق

اسییت (  . ) 11نتییایج حاصییی از شیییارش

میانگین  TVB-Nبرگر پیس از شیش میاه

اسییتافیلوکوکوس اورئییوس نشییان داد کییه

نگهییییداری در سییییردخانه  ،دارای حیییید

تعداد آن هیا هیاننید سیایر بیاکتری هیا در

یابی یلول بوده و از حیث رسید ن به میزان

طول زمان در هر دو تییار رونید کاهشیی
داشته و در برگر گوشیت بیشیتر از برگیر

غیر یابی یلول  ،فاصله نسیلتا زییادی وجیود

ماهی بود (  .) P< 0 / 05ه یچنین طی سه ماه

دارد که علت این امر را می توان بیه گونیه
ماهی و دمای انلار داری محصیول نسیلت

نگهییییداری ،تعییییداد بییییاکتری هییییای
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میزان آن ها در برگر گوشت یرمز بیشتر از

اسییتافیلوکوکوس اورئییوس کیتییر از حیید

"مجله ایمنی زیستی ،دوره  ،11شماره  ،2تابستان "1397

مییاه نگهییداری در سییردخانه  -18درجییه

مقایسییه اطالعییات ارائییه شییده ب ی ه خییوبی

سییانتی گییراد  ،نشییان دهنییده افییت کیفییی

می توان نتیجه گرفیت کیه رونید تییییرات

اکسیداتیو می باشد (  .) 5در زمان نگهداری

کیفی بافت محصول با نتایج ب ه دست آمده

محصول ب ه صیورت منجیید ،هییدرولیز و

برای شاخص رطوبت منطلق می باشد ( .) 1

اکسیداسیون یربی اتفاق میی افتید کیه بیر

با توجه به این که در طی ذخیره سیازی در

ماندگاری و پهیرش آن برای مصرف موثر

شرایط انجیاد ،کیفیت ماهی میی توانید در

است  .ب ه نظر می رسد اکسیداسییون یربیی

اثر رشد باکتری های عامی فساد دستخوش

هنگام نگهداری در سردخانه  ،بسیتگی بیه

تیییر شو د ،بنیابراین اسیتفاده از شییارش

ترکیییب گوشییت یییر کییرده و ویییعیت

کلی باکتری های هوازی مزوفیی  ،به عنیوان

ابتییدایی اکسیداسیییون دارد (  .) 5در اییین

شاخصی برای کیفیت در شرایط انجیاد به

تحقیق افیزایش معنیی دار  TVB-Nاز میاه

شیار می رود (  .) 13در این مطال عه ،نتیایج

دوم مشاهده شد .ایین پدییده هیزمیان بیا

آماری جدو ل  2در رابطه با شییارش کلیی

تولید و افزایش پراکسید در نیونه ها بی روز

باکتری های مزوفیی در هر دو تییار برگیر

نیود کیه میی توانید ناشیی از اثیر متقابیی

مییاهی و گوشییت نشییان مییی دهیید کییه بییا

اکسیداسییییون یربیییی و تییییییر ماهییییت

گهشت زمان ،تعداد آن ها در شرایط خوب

پروتئین های عضالنی باشید  .بنیابراین اثیر

انجیاد کاهش یا فته و در هیر دوره تعیداد

سینرژیسییتی بییین اکسیداسیییون یربییی و

باکتری های مزوفیی در برگر گوشت بیشتر

تشییکیی فییرم آلدیییید روی تیییییر ماهیییت

از برگر میاهی بیوده  ،امیا از نظیر آمیار ی،

پییروتئین حییین نگهییداری در سییردخانه

اختالف معناداری بیین تییارهیای منجیید

محتیی ب ه نظر می رس د (  .) 1عیدم تفیاوت

برگر ماهی بر خالف برگر گوشت مشاهده

معنی دار بین شاخص هیای میورد مطالعیه ،

نشد (  .) P> 0 / 05هیچنین نتیایج نشیان داد

حاکی از حساسیت و اهییت شاخص هیای

که بین شرایط انجیاد و غیر انجیاد ،تعداد

فوق برای ارزیابی تیییرات کیفی محصیول

باکتری ها متفاوت است .حد مجیاز تعیداد
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داد (  .) 7افزایش مقدار پراکسید طی شیش

حین نگهداری در سیردخانه میی باشید .از

" فهیم و همکاران ،ارزیابی شاخصهای فساد شیمیایی و میکروبی دو نوع برگر"...

ماهی 7 CFU/G ،گزارش شده اسیت ( ) 14

مطابقیییت دارد .در مطالعیییه جرجیییانی و

که در این مطالعه تعداد آن ها بیشتر از حد

هیکییاران (  ) 19نیییز کییاهش تعییداد کییی

مجاز نلوده است .در کیی  ،شییارش کلیی

میکروارگانیس ی هییای هییوازی مزوفیییی در

باکتری ها معیاری بیولوژیکی بیرای میاهی

کیلکای نانی خام تهیه شده از لعاب سیاده

تازه و منجید است (  ) 15و از آن به عنوان

و لعییاب تیپییورا مشییاهده شیید  .در کییی

شاخص کیفیت برای مواد غیهایی در نظیر

فرآورده هایی نظیر استی

ماهی ،سوخاری

گرفته شده است و نییز ارتلیاط مسیتقییی

ماهی ،برگر ماهی و کلاب لقیه ماهی ،بیار

بین ایین شیاخص و میکروارگانیسی هیای

آ لودگی کامال متفاوتی با ماهی تازه دارند،

بییییاری زا وجییود دارد (  .) 16ایزکییی و

علییت آن مییی توانیید آلییودگی حاصییی از

هیکاران (  ) 17با مطالعه بیر روی افیزایش

ترکیلات ایافه شده ،فر آ یند هیای اییافی،

تعداد میکروارگانیس های هوازی مزوفییی

تیاس با ماشین آالت ،سطوح نقاله ،دسیت

در کلاب لقییه خیام تهییه شیده از شیشیه

کیییارگران و نییییز آلیییودگی محیطیییی و

میییاهی ( Boyeri

بسته بنیدی باشید (  .) 20بیه طیوری کیه ال

 ) Atherinaگیییزارش

نیوده اند که در طول سه ماه نگهیداری در

بلوشی و هیکاران (  ، ) 21با بررسیی تیاثیر

سردخانه در دمای  -18درجه سانتی گیراد،

زمان نگهدار ی در سردخانه بر ویژگی های

کییاهش محسوسییی مشییاهده ش ی ده اسییت.

فیزیکوشییییییایی و میکروبیییی دو گونیییه

هیچنییین در مطالعییه توکییور و هیکییاران

سوسیس ماهی و سوسییس گوشیت یرمیز

(  ) 18بر روی کلاب لقیه خام تهیه شده از

دریافتنییید کیییه کیییاهش شییییارش کیییی

گوشت یر شیده و ییر نشیده میاهی

باکتری های مزوفیی در دمیای  -20درجیه

کپییور (  ،) CYPRINUS CARPIOکییاهش

سییانتی گییراد بییه فرموالسیییون و اجییزاء

تعداد میکروارگانیس های هوازی مزوفییی

تشکیی دهنده سوسیس بستگی دارد .علاس

طیییی نگهیییداری در دمیییای  -18درجیییه

و هیکاران (  ، ) 22ارتلاط بین فعالیت آبیی

سانتی گراد گزارش شیده اسیت کیه نتیایج

و فساد ماهی طی انلیارداری در سیردخانه
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بیاکتری  2هییای مزوفییی در خییییر و برگییر

آن هییا بییا نتییایج حاصییی از اییین تحقیییق

"مجله ایمنی زیستی ،دوره  ،11شماره  ،2تابستان "1397

میکروارگانیس های مختلف ایفا میی کننید.

است ( .) 26

از سو ی دیگر در این مطالعیه بیا افیزایش

باکتری هیای کلیی فیرم ،ارگانیسی هیای

دوره انجیاد ،مقدار باکتر ی ها کاهش یافت

شاخصی هستند که ینانچیه مقیادیر آن هیا

که با مطالعه نتایج معینی و فرزانفیر ( ) 23

در ی

فرآورده غهایی باال باشد ،احت ییال

بر روی تولید برگر از گوشت کوسه ماهی

بییر وجییود بییاکتری هییای پییاتو ژن و عییدم

خلی ج فارس مطابقت دارد .آن هیا گیزارش

رعایت شرایط بهداشتی می باشد (  .) 27در

نیودند که تعداد کلیی میکروارگانیسی هیا

اییین مطالعییه ،شیییارش میکروارگانیسیی

در نیونه های غیر منجیید بیه عنیوان فیاز

کلی فرم برای برگر ماهی و گوشیت یرمیز

صیفر  4 / 2 × 10 6 CFU/Gبیوده اسیت کیه

در ی

بازه زمانی سه ماهیه انیدازه گییری

پیس از انجییاد بیه  10 4 CFU/Gدر روز

شد و نتایج نشان داد که میزان کلی فرم در

شصت کاهش یافیت ،در نتیجیه مشیخص

برگر میاهی کیتیر از گوشیت یرمیز بیود.

شد که عیی انجییاد باعیث از بیین رفیتن

وارگاس و هیکاران (  ) 28در مطالعه خیود

تعداد کثییری از میکروارگ انیسی هیا شیده

از بییاکتری کلییی فییرم بییه عنییوان شییاخص

است .هیچنیین مطالعیات مشیابه دیگیری

بهداشتی نام بردنید کیه میی توانید منشیاء

توسییط محیییودزاده و هیکییاران (  ) 24بییر

مدف وعی یا غیر مدفوعی داشته باشد و بیر

روی برگر خام تهیه شده از میاهی کیجیار

روی سییطوح کییار در سییالن فییرآوری در

 ) Sauridaو

شرایط غیر بهداشتی بقاء و تکثیر یابد .در

لسان پزشیکی (  ) 25بیر روی برگیر میاهی

این رابطه ،محیودزاده و هیکاران (  ) 24با

کپور نقره ای (فیتوفاگ) ،انجام شده اسیت

بررسی اثیر ا نجییاد در دمیای  -18درجیه

که تایید کننده این نتایج می باشند .در کیی،

سییانتی گییراد بییر روی تیییییرات کیفییی

تعییداد کییی بییاکتری هییا در هییر فییرآورده

برگرهییای خییا م مییاهی ،متوجییه کییاهش

غهایی  ،نشان دهنده فقدان شرایط بهداشتی

شیارش باکتری های کلیی فیرم در طیول 4

در حین جابجایی ،عیلیات فرآوری ،تولید

میییاه نگهیییداری در دمیییای  -18درجیییه

منقییییوط ( Undosquamis
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را عامییی اصییلی فسییاد مییاهی و رشیید

غیها ،نگهیداری و آلیودگی پیس از تولیید

" فهیم و همکاران ،ارزیابی شاخصهای فساد شیمیایی و میکروبی دو نوع برگر"...

(  ) 21نیییز بییا مطالعییه بییر روی ارزیییابی

نسلت به ماهی می باشد ،تاثیرات ب یشیتری

کیفیت و ثلات نگهداری ،بار اولیه کلی فرم

نسلت بیه گوشیت میاهی دارد .لیها تیاثیر

در برگیر میاهی را  7 CFU/Gو در برگیر

متقابی زمان انکوباسیون و شرایط یکسیان

گوشت یرمز  14 CFU/Gگزارش نیودنید.

نگهیییداری بیییر روی مییییانگین رشییید

افزایش بار آلودگی به کلیی فیرم هیچنیین

میکروارگانیسیی هییا تییاثیر بسییزایی دارد.

طیی فرآینید تولییید برگیر خیام مییاهی  ،در

هیچنین بایید توجیه نییود کیه بعضیی از

تحقییق ایزکییی و هیکییاران (  ) 17گییزارش

باکتری ها در فعالیت آبی پیایین تیر از 0 / 9

شده است.

نیییی تواننیید رشیید کننیید  ،امییا بییاکتری

وجییود اسییتافیلوکوکوس اورئییوس در

استافیلوکوک وس اورئوس توانایی رشید در

مواد غهایی  ،اغلب در نتیجه نقی و انتقیال

فعالیت آبی پیایین تیر از  0 / 85را داراسیت

مواد غهای ی توسط پرسنی ایجاد میی شیود

(  . ) 22در مطالعیه محییودزاده و هیکییاران

(  .) 29با توجه به نتایج جیدول  ، 2کیتیرین

(  ) 24بر روی فیرآورده هیای خیام درییایی

تعداد استافیلوکوکوس اورئوس مربوط بیه

شییییارش میکروارگانیسی ی هیییایی نظییییر

تییار گوشت میاهی و بیشیترین تعیداد آن

استافیلوکوکوس اورئوس طی نگهداری در

مربوط به تیییار گوشیت یرمیز میی باشید.

دمای  -18درجه سانتی گراد کاهش یافیت

هیچنییین تعییداد آن هییا یییین افییزایش در

و بیشترین شیارش مربیوط بیه فیاز صیفر

طول سه ماه اول تیییرات زیادی را از نظر

یعنی در مرحله یلی از انجیاد بوده است و

آماری نشان نداده است (  .) P> 0 / 05اما در

پس از آن در طول  5ماه نگهداری ،مقیدار

شرایط انجیاد ،تعداد آن ها پس از دو میاه

آن هییا در فییرآورده یی

رونیید کاهشییی را

نگهییداری در دمییای  -18معنییی دار بییوده

نشان داده است که بیا نتیایج ایین تحقییق

اسییت (  ) P< 0 / 05کییه اییین امییر بیییانگر آن

مطابقییت دارد .در مطالعییه ای دیگییر کییه

اسییت کییه فعییی و انفعییاالت آنزییییی در

توسط ال بلوشی و هیکاران (  ) 21بیر روی

شرایط نگهداری یکسان بیر روی گوشیت

ارزییابی کیفییت و ثلییات نگهیداری برگییر
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شده است ،گزارش شده است که پس از 5

شاخص های ارزیابی کیفییت برگیر میاهی

میییاه نگهیییداری در دمیییای  -20درجیییه

کپور نقره ای در مدت زمیان نگهیداری در

سییانتی گییراد ،بییاکتری اسییتافیلوکوکوس

سردخانه  -18درجه سانتی گراد ،تییییرات

اورئییوس کواگییوالز مثلییت ،یابلیییت زنییده

فیزیکی ،شییییایی ،افیت نسیلی کیفییت و

ماندن خیود را از دسیت میی دهید و ایین

کاهش خیوا

عیلکیردی پیروتئین هیا را

نشییان دهنییده آن اسییت کییه افزودنییی هییای

نشا ن داد بنیابراین برگیر میاهی تولییدی

غهایی مورد استفاده در فر آ یند برگر ماهی،

پس از سه ماه نگهداری در سردخانه یابی

مییوثری در کییاهش بییار میکروبییی

استفاده بوده و بیا اسیتانداردهای مربوطیه

تییارها داشته است .در مطالعه تاسیکایا و

مطابقت داشته است و یین دارا بودن بار

هیکاران (  ) 3نیز ،تییییرات بیار میکروبیی

باکتریایی کیتر به دلییی خیوا

تیهییه ای

در برگرهای تهیه شده از میاهی ییزل آالی

برتر هیاننید اسییدهای ییرب غیراشیلاع،

رنگین کییان و گوشیت گوسیاله طیی 21

می توانید بیه عنیوان فیرآورده ای سیودمند

روز نگهییییداری در دمییییای  4درجییییه

جهت تولیید در صینایع غیهایی و عرییه

سیییانتی گیییراد نشیییان داد کیییه بیییاکتری

گسییترده آن در هییایپر مارکییت هییای تیییام

استافیل وکوکوس اورئوس کواگوالز مثلیت،

شهرستان ها و مراکز استان یرار گیرد.

کی ی

در هیچ ی

از تییارها مشاهده نشده است.

بییا توجییه بییه نتییایج جییدول  ، 2رشیید
باکتری سالیونال در هیچ ی

سپاسگزاری

از تییارهیای

از مدیریت و کارکنان بخش تحقیقیات

برگر ماهی و برگر گوشت گوساله در ابتدا

فرآوری آبزیان که صیییانه میرا در انجیام

و انتهای دوره نگهداری در دمیای انجییاد
مشاهده نشد که این نتایج با نتایج حاصیی

این تحقیق یاری نیودند ،تقیدیر بیه عییی

از مطالعییا ت کییاکلی و هیکییاران (  ) 31و

می آید .

مرحیتی زاده (  ) 32مطابقت دارد.
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Abstract
The purpose of this study was the evaluation of chemical and microbial spoilage
indicators such as the TVN, Peroxide and the total count of mesophilic, Coliforms,
Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Salmonella bacteria in two types of fish
and meat burgers produced during three months of storage at -18°C. Silver carp and red
meat with ice after purchasing were immediately transferred to the laboratory of
National Fish Processing Research Center (UNIDO) Chemical and biological tests were
based on the method of Iranian national standard. the results showed that with
increasing storage time silver carp burger in cold storage, TVB-N and peroxide are
significantly increased. The mean (SD) The TVB-N of fish burger from 12.6±0.14 at the
time of production to 14.4±0.14 mg% the peroxide from zero to 1.33±0.14 meq of
oxygen in three months ended storage. Total count of mesophilic bacteria, coliform and
staphylococcus aurous in raw burger to meat burger products from meat less, and the
mean of these two treatments for mesophilic bacteria in the first month and for general
bacteria coliform, staphylococcus aurous statistically significant difference showed in
the second month (p<0.05).
Keywords: Fish burger, meat burger, chemical spoilage indicators, microbial spoilage
indicators, frozen storage.
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