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مجله آبسيان و شيالت

ارزیببی کبرایی ببکتریَسیي Zبر زهبى هبًدگبری فیلِ هبّی سفید (Rutilus frisii
)ًkutumگْداری شدُ در دهبی4ºC
()3

سپیدُ هیرشکبری()1؛ سْراة هعیٌی()2؛ اهیر َّشٌگ بحری( )1رضب صفری
 -1دانؿگاه آشاد اغالمی واحد بندزعباظ .قندوق پػتی 79159-1311 :
 -2دانؿیاز گسوه ؾیالت دانؿگاه وؿاوزشی و منابع عبیعی وسج
-3مسبی پطوهؿی پطوهؿىده اوولوضی دزیای خصز
تازیخ دزیافت  :ؾهسیوز 1389

تازیخ پریسؼ  :خسداد 1390

چکیدُ
هدف اش این مغالعه ازشیابی اثس نایػین  Zبس شمان ماندگازی فیله ماهی غفید نگهدازی ؾده دز دما  4دزخه تا شمان  16زوش بوده اغتت.
تغییتتتتسات بسختتتتی اش ؾتتتتاخف هتتتتای ویفتتتتی متتتتاهی اش خ لتتتته عتتتتدد پساوػتتتتید و مد تتتتو باشهتتتتای اشتتتتته فتتتتساز  ،ه چنتتتتین
پازامتس های میىسوبی( باوتسی های مصوفیل ،غسماگسا و الوتیه) دز فواقل شمانی  12 ،8 ،4 ،0و  16زوش موزد بسزغی لساز گسفت .نتتایح
نؿان داد وه دز تی ازهای دازای باوتسیوغین  ،زوند تغییسات میىسوبی و ؾی یایی وندتس بوده و نػبت به ن ونه های ؾتاهد ( بػتته بنتدی دز
ؾتتتتسایظ ختتتتال ) دازای شمتتتتان مانتتتتدگازی بیؿتتتتتسی بتتتتوده انتتتتد .اش دیتتتتدگاه ؾتتتتی یایی و میىسوبتتتتی ،شمتتتتان مانتتتتدگازی
ن ونه های دازای نایػین  Zبه تستیب تا  12زوش و  16زوش لابل افصایؽ می باؾد.
کلوبت کلیدی :باوتسیوغین  ،zشمان ماندگازی ،ماهی غفید ،دمای4ºC

*ًَیسٌدُ هسئَل
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غاز  1940نایػتین متوزد توخته لتساز نگسفتت( .)8دز غتاز 1951

.1هقدهِ
آبصیان بدلیل داؾتتن پتسوتنین نػتبتا بتاال ،تسویبتات اشتداز و

هسیع نؿتان داد وته نایػتین اش تولیتد گتاش توغتظ ولػتتسیدیو

چسبیهای غیس اؾبا فساوان دز عضالت خص فػتادپریستسین متواد

بوتولینو خلوگیسی می ونتد .غتساندا ایتن متاده بتا نتا تدتازی

غرایی محػتو متی ؾتوند .نگهتدازی دز یاچتاز اش زوؾتهایی

نیصاپلین دز انگلػتان توغظ آپلتین و بتازت تولیتد ؾتد و دز غتاز

اغت وه دز مساوص عسضه ماهی و یا خهت انتماز ماهی اش مساوتص

 1969غاشمان غترا و وؿتاوزشی و غتاشمان غتالمت خهتان بغتوز

پسوزؼ تا مساوص فسوؼ اغتفاده متی گتسدد .نگهتدازی متاهی دز

مؿتسن اغتفاده اش نایػتین زا بعنتوان متاده نگهدازنتده غترایی بته

یاچاز غبب واهؽ غسعت فعالیت هتای آنصی تی و ؾتی یایی و

خای مواد ؾی یایی تایید وسدند( .)2بنابساین نایػین اش غتاز 1987

فعالیت موخودات ذزه بینی خواهد ؾد ،اما به دلیل عتد توانتایی

بعنوان ماده افصودنی مداش دز مواد غترایی و دز محكتوالت لبنتی

دمای یاچاز ( )4ºCبسای وتاهؽ دمتای متاهی بته ممتداز الش ،

اغتفاده ؾده اغت .امسوشه نایػین بعنوان یه متاده نگهدازنتده دز

تغییسات نتامغلوبی اش خ لته اوػیداغتیون و هیتدزولیص چسبتی بته

بیؽ اش  50وؿوز دز غساغس دنیا دز محكوالت متنتو مثتل پنیتس،

وتاهؽ ویفیتت محكتوالت متی

غراهای ونػسو ؾده و محكوالت گوؾتی اغتفاده می ؾود(،2 ،3

آزامی قوزت گسفته و باعت

گسدد (1و  .)23بنابساین اغتفاده اش موادی مناغب با فعالیتت ضتد

 21 ،20 ،17 ،15 ،4و .)28

باوتسیایی و آنتی اوػیدانی به منظوز حفؼ ویفیت ،افصایؽ ع تس

دو نو اش نایػین( نایػتین  Aو نایػتین  ) Zدز میتان غتویه هتای

مانتتدگازی گوؾتتت و دز عتتین حتتاز خلتتوگیسی اش ضتتسز هتتای

تولیتتد وننتتده نایػتتین ؾتتناخته ؾتتده اغتتت( .)18ایتتن دو بوغتتیله

التكادی ،ضسوزی و مفید به نظتس متی زغتد( .)29دز غتاز هتای

خایگصینی اغیدآمینه ؾ ازه  27وه با هیػتیدین تبتدیل بته نایػتین

اخیس بعلت عد توخه مكسف ونندگان به محكوالت غترایی بتا

 Aو با آغپازاضین تبدیل به نایػین  Zمی ؾود ؾتناخته متی ؾتوند

متواد ؾتی یایی فتتسآوزی ؾتده انتد ،اغتتتفاده اش متواد نگهدازنتتده

( .)18این تغییس غاخت ان بته حاللیتت نایػتین  Zدز متواد غترایی

بیولوضیه موزد توخه لساز گسفتته اغتت( .)3باوتسیوغتین هتا اش

و ه می وند( .)5دز حتاز حاضتس اغتتفاده بتاوتسی هتای اغتید

بتتتاوتسی هتتتای گتتتسوه الوتیتتته اش خ لتتته الوتووووتتتوظ

الوتیه و متابولیت های آنها ،به عنوان نگهدازنده عبیعی متداوز

الوتوباغتتیلوظ ،پتتدیوووووظ و  ...تولیتتد متتی ؾتتوند .نایػتتین

می باؾد.

پپتیدی اغت با  34اغید آمینه اش گسوه  Aلنتی بیوتیه ها بوده و

یىی دیگس اش زوؼ های افتصایؽ شمتان مانتدگازی متواد غترایی

اش باوتسی الوتوووووظ الوتتیع تولیتد متی ؾتود و دز ممابتل

اغتفاده اش غیػتم های بػته بندی بوده وه میتوان به بػته بنتدی دز

اش خ لته لیػتتسیا منوغتیتوضنص و

ؾسایظ خال  ،بػته بندی دز ات ػفس تغییس یافته اؾازه ن ود .دز ایتن

باوتسی های تولیتد وننتده اغتپوز ماننتد گونته هتای باغتیلوظ و

نتو اش بػتتته بنتتدیها ،بعلتتت ایدتاد ؾتتسایظ بتتی هتتواشی ،خ عیتتت

ولػتسیدیو اثس باوتسی وؿی دازد( .)24نایػین اولین باز توغتظ

باوتسی های هواشی اخبازی واهؽ یافته و زوند فػاد مواد غرایی

زوگسش دز غاز  )13( 1928بعنوان متاده ای خهتت خلتوگیسی اش

به تاخیس می افتد ولتی بتا ایتن وختود خ عیتت بتاوتسی هتای بتی

(Lactococcus

هواشی اختیتازی وته لتادز بته زؾتد دز دو ؾتسایظ هتواشی و بتی

باوتسی های گس مثبت ماتلت

زؾتتتتد الوتوباغتتتتیلوظ بولگتتتتازیىوظ

) bulgaricusبیان ؾد( .)8ولتی بته علتت عیت

فعالیتت ضتد

هواشی می باؾند نػبتا باال خواهد بود.

میىسوبی وم ،حاللیت وم آن دز مایعات بدن ،تدصیه آن توغظ

متتاهی غتتفید بتتا نتتا عل تتی  Rutilus frisii kutumیىتتی اش

پسوتناشهتتتای دغتتتتگاه گتتتوازؼ و عتتتد پایتتتدازی آن دز pH

مه تسین ماهیان التكادی دزیتای ختصز بتوده و قتید آن دز غتاز

فیصیولوضیه بسای اهداف ولینیىی نامناغب بود( .)2بنتابساین تتا

 12500 1388تن بوده وه بیؿتسین آماز قید ماهیان اغتتاوانی زا
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باود اختكاـ می دهد( .)1این ماهی بكوزت تاشه و یتا دودی

خداگانه دز داخل فویل های آلومینیتومی لتساز داده ؾتده و دز

به باشاز عسضه ؾده و دز اغتان ماشندزان ،بسخالف اغتان گیالن،

وناز یخ به مسوص بػتته بنتدی انتمتاز داده ؾتد( وازخانته ویتان

ؾىل تاشه متاهی بیؿتتس متوزد توخته متی باؾتد .دز ایتن مغالعته

ماهی ختصز والتع دز بابلػتس) و پتع اش بػتته بنتدی دز دغتتگاه

وازایی باوتسیوغین  Zبس زوی افصایؽ شمان ماندگازی فیله ماهی

وویو ( ، )BOSS N84به پطوهؿىده باش گسدانده ؾده و دز

غفید بػته بندی ؾده دز خال دز دمای 4ºCازشیابی ؾد.

دمتتای  4ºcنگهتتدازی ؾتتدند .بتته منظتتوز تعیتتین پتتازامتس هتتای

.2هَاد ٍ رٍش ّب

ویفی(ؾی یایی و میىسوبی) ،ن ونه بسدازی دز زوشهای ،8 ،4 ،0

تْیِ هبّی

 12و  16دوزه نگهدازی غه ماهی اش هس باؽ به عوز تكتادفی

تعتتداد  15لغعتته متتاهی غتتفید بتتا میتتانگین وشن  450گتتس اش

انتاا ؾده و موزد آشمتایؽ لتساز گسفتنتد .دز هتس بتاز ن ونته

تعاونیهتتای پتتسه اغتتتان ماشنتتدزان تهیتته ؾتتده و دز خعبتته هتتای

بسدازی  3ن ونه اش تی از موزد آشمایؽ لساز گسفتند .دز مد و

یونولیتی بته ه تساه یتخ بته آشمایؿتگاه پطوهؿتىده اوولتوضی

 30ن ونه موزد ازشیابی لساز گسفتند.

دزیای خصز انتماز داده ؾتدند .انتمتاز دز حتدالل شمتان (یته

آزهَى ّبی شیویبیی ٍ هیکرٍبی

غاعت) اندا ؾده و بالفاقله الدامات فیله وسدن ماهی اندتا

عدد پساوػید به زوؼ Eganو ه ىازان( ،)7ممداز ول باشهای

ؾد .این آشمایؽ دازای  2تی از و هس تی تاز دازای غته تىتساز

نیتسوضنی فساز( )TVB-Nبه زوؼ  )8( AOACمحاغبه و تعیین

بوده اغت(.)n=3

گسدید .خهت ؾ ازؼ ول باوتسی ها( )TVCو باوتسی های

تی ازهای موزد اغتفاده ؾامل:

غسمادوغت( )PTCدز ن ونه های تهیه ؾده ،اش محیظ تسیپتیه

تی تتاز ( 1ؾتتاهد) ،ن ونتته فالتتد نایػتتین  :Zفیلتته متتاهی پتتع اش

غویا آگاز ) (Tryptic Soy Agarبه زوؼ وؿت غغحی،

ؾػتؿوی اولیه ،بدون افصودن مواد نگهدازنده ،دز ؾسایظ ختال

اغتفاده ؾد( 9و  10و  .)11دز قوزت نیاش ( باال بودن تعداد

بػته بندی و دز دمای  4دزخه غانتیگساد نگهدازی ؾد.

باوتسی ها دز یه پلیت) زلیك غاشی ن ونه ها دز محلوز غس

تی تتاز  ،2ن ونتته دازای نایػتتین ( Zبتته غلظتتت  0/1گتتس بتتس

فیصیولوضی اندا گسدید .دز ابتدای شمان نگهدازی فیله ها با توخه

ویلوگس ماهی):

به پائین بودن باز میىسوبی ،نیاش به زلت های باال نبوده و با وؿت

به فیله ماهی پع اش ؾػتؿوی اولیه ،نایػین به میصان  0/1گتس

 0/1میلی لیتس اش ن ونه اولیه (  5گس به  45میلی لیتس غس

بس ویلوگس ( پع اش تهیه غوغپانػیون دز ا ممغس) به قوزت

فیصیولوضی) وؿت اندا گسفت .پلیت های وؿت داده ؾده

اغپسی اضافه ؾده و دز ؾسایظ خال بػتته بنتدی و دز دمتای 4

مسبوط به ول باوتسی ها بعد اش  48غاعت انىوباغیون دز دمای

دزخه غانتیگساد نگهدازی گسدید .یىتی اش زوؼ هتای متوزد

 35دزخه غانتی گساد ( 11و  )12و پلیت های مسبوط به باوتسی

اغتفاده نایػین اغپسی وسدن بوده ولتی زوؼ هتای دیگتس نیتص

های غسما دوغت بعد اش  10زوش انىوباغیون دز دمای  4دزخه

موزد اغتفاده لساز میگیسند .فیله ها عوزی انتاا ؾدند وه بتا

غانتی گساد ؾ ازؼ ؾدند( 11و  .)12بسای ؾ ازؼ باوتسی های

اغپسی ن ودن نایػین ،لادز به پوؾؽ دادن غغح فیله باؾد.

اغید الوتیه اش محیظ وؿت DeMan Rogosa and

غلظت موزد اغتفاده نایػین دز فسآوزده های دزیایی  0/1گس

 Sharpe(MRS) agarاغتفاده ؾد .ن ونه های اخیس دز خاز

به اشای هس ویلوگس متاهی متی باؾتد .نایػتین متوزد اغتتفاده

بی هواشی حاوی گاشپه  Cلساز داده ؾده و دز انىوباتوز30 ºc

بكوزت پودز بتوده و اش ؾتسوت  Servaآمسیىتا تهیته ؾتده

به مدت  2-3زوش نگهدازی ؾدند( 13و .)14

اغت .ن ونه های ؾتاهد و ن ونته هتای دازای نایػتین بكتوزت
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آًبلیسّبی آهبری

 )31/25و دز ن ونه های حاوی نایػین دز زوش  ) 33/11 ( 16بوده

بسای تدصیه و تحلیل آمازی داده هتای حاقتل اش تی تاز هتای

اغتت (اغتتاندازد  30 TVNمیلتی گتس دز  100گتس متی باؾتد

ماتلتتت

One-way

اش آنتتتتالیص وازیتتتتانع یىغسفتتتته (

 ) ANOVAو بسای بسزغی تفاوت های بتین میتانگین هتا دز
شمان های ماتل

بسای یه تی از و بین تی تاز هتای ماتلت

)).(p>0/05
جدٍل : 2هیساى  ( TVNهیلی گرم در  111گرم) در زهبى
ّبی هتفبٍت در ًوًَِ ّبی دارای تیوبر ٍ شبّد فیلِ هبّی
سفید ًگْداری شدُ در  4درجِ سبًتیگراد

دز یه شمان  ،اش آشمون دانىن اغتفاده گسدید.

ً.3تبیج

تی از
شمان

عدد پراکسید )(PV
زوند تغییسات پساوػید دز خدوز  1نؿان داده ؾده اغت .نتتایح

قفس

نؿتتان داد وتته ممتتادیس  PVبسحػتتب میلتتی اوتتی واالن گتتس بتتس

4

ویلوگس دز ن ونه ؾاهد (بػته بندی ؾده دز خال ) دز زوش ( 12
 ، )10/25دازای نایػتتتتتتتتتین دز زوش  )10/36 ( 16بتتتتتتتتتوده

ؾاهد(بػته بندی ؾده دز خال )

نایػین z

*7/35±0/60a

6/37±0/60a

a

8
12

14/32±0/80

b

24/11±0/90

b

31/25±1/36

14/51±0/60

b

25/11±1/40

c

36/11±1/11b

16

a

28/25±1/20

33/11±0/80c

اغت(اغتاندازد  10 PVمیلی اوی واالن گس بتس ویلتوگس متی

*حسوف ووچه ( )a,b,cمؿابه دز غتون ها نؿان دهنده عد اختالف

باؾد ) .تغییسات پساوػتید دز تی ازهتای حتاوی نایػتین و ن ونته

آمازی اغت).(p>0/05

های ؾاهد معنی داز بوده اغت ).(p>0/05
جدٍل  : 1هیساى  ( PVهیلی اکی ٍاالى گرم بر کیلَگرم)
در زهبى ّبی هتفبٍت در ًوًَِ ّبی دارای تیوبر ٍ شبّد
فیلِ هبّی سفید ًگْداری شدُ در  4درجِ سبًتیگراد

شوبرش کلی ببکتری ّب ()TVC
نتایح آنالیص ؾ ازؼ ولی باوتسی ها دز خدوز  3نؿتان داده ؾتده
اغتتتتتت .نتتتتتتایح نؿتتتتتان میدهتتتتتد وتتتتته ؾتتت ت ازؼ ولتتتتتی
بتاوتسی هتتا دز ن ونتته ؾتاهد دز زوش  ،16لتتوي  7/39و دز تی تتاز

تی از

حاوی نایػین دز زوش  ،16لوي  6/49بوده اغت .تغییسات نایػین

ؾاهد (بػته بندی ؾده دز
شمتتتتتان

خال )

قفس
4
8
12
16

نایػین z

).(p>0/05

1/25±0/35a

1/50±0/11a

b

3/11±0/25

b

b

7/26±0/31

b

10/25±0/45

11/20±0/35a

بتتا ن ونتته ؾتتاهد دز شمتتان هتتای ماتل ت

معنتتی داز بتتوده اغتتت

3/25±0/15

c

5/11±0/17

c

8/29±0/13

10/36±0/11a

*حسوف ووچته ( ) a,b,cمؿتابه دز غتتون هتا نؿتان دهنتده عتد اختتالف

جدٍل  : 3هیساى  ( TVCلگبریتن تعداد ببکتری ّب) در
زهبى ّبی هتفبٍت در ًوًَِ ّبی دارای تیوبر ٍ شبّد فیلِ
هبّی سفید ًگْداری شدُ در  4درجِ سبًتیگراد
تی از

ؾاهد (بػته بندی ؾده

شمان

دز خال )

نایػین z

قفس

3/20±0/30a

3/11±0/10a

4

4/11±0/20a

3/66±0/40b

هقدار کل ببزّبی ًیترٍشًی فرار()TVN

8

5/13±0/40a

4/36±0/10b

ممتتداز  TVNدز ختتدوز  2نؿتتان داده ؾتتده اغتتت .نتتتایح نؿتتان

12

b

6/14±0/50

c

5/60±0/40

میدهد وه ممادیس  TVNبس حػتب میلتی گتس دز  100گتس دز

16

b

7/39±0/30

c

6/49±0/26

آمازی اغت).(p>0/05

ن ونتته ؾتتاهد بػتتته بنتتدی ؾتتده دز ؾتتسایظ ختتال دز زوش ( 12
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ببکتری ّبی سرهبگرا )(PTC

.4بحث

نتایح تغییسات باوتسیهای غسماگسا دز خدوز  4نؿان داده ؾتده اغتت.
نتتتتایح نؿتتتان میدهتتتد وتتته ؾتت ازؼ بتتتاوتسی هتتتای غتتتسماگسا دز
ن ونه ؾاهد دز زوش  ، 16لوي  7/39و دز تی از حاوی نایػین دز زوش
 ، 16لوي  6/49بوده اغت .تغییسات نایػین با ن ونته ؾتاهد دز شمتان
معنی داز بوده اغت ).(p>0/05

های ماتل

نتایح این تحمیك حاوی اش آن اغت وه بػتته بنتدی دز ؾتسایظ
خال  ،زوند تغییتسات افتصایؽ پساوػتید زا انتدوی ونتدتس وتسده
ولی با این وخود زوند واهؽ ،دز تی از حاوی نایػین بیؿتس بتوده
وه دلیل این امس می تواند ناؾی اش تاثیس نایػین بس واهؽ خ عیتت

جدٍل : 4هیساى  ( PTCلگبریتن تعداد ببکتری ّب) در زهبى

باوتسی های لیپولتیه وه تسؾح وننده آنصیم لیپاش می باؾند (مثل

ّبی هتفبٍت در ًوًَِ ّبی دارای تیوبر ٍ شبّد فیلِ هبّی

بسخی اش گونه های غودوموناظ ها) .مغتابك ختدوز  ، 1افتصایؽ

سفید ًگْداری شدُ در  4درجِ سبًتیگراد

پساوػاید دز عی دوزه نگهدازی دز ول تی ازها معنی داز بود وه

تی از

با نتایح گصازؼ ؾده توغظ  Pacheco-Aguilarو ه ىازانؽ

ؾاهد (بػته بندی ؾده دز

شمان

نایػین z

خال )
a

قفس
4
8
12
16

a

3/12±0/20

3/18±0/10

4/36±0/15a

3/80±0/30b

b

c

5/25±0/23

4/50±0/13

6/29±0/30b

5/82±0/30c

b

c

7/62±0/17

6/68±0/25

بسزوی غازدین و  Özoqulو ه ىازانؽ دز مازمتاهی ازوپتایی
مغابمت دازد(  15و .) 16
یىتی اش مىانیػتم هتای تولیتد تسویبتات نیتسوضنته ،فعالیتت هتای
میىسوبی دز عوز دوزه نگهدازی می باؾد( )17ه چنین افتصایؽ
این ؾاخف دز حتین نگهتدازی دز دمتای  4دزخته غتانتی گتساد
احت اال دز نتیدته دآمیالغتیون اغتیدهای آمینته باؾتد ( 15و .)16

 -5-3ببکتر ّبی اسید الکتیك ()LAB

ممداز عبیعی  TVNدز عضتالت متاهی دز گونته هتای ماتلت

نتایح تغییسات باوتسیهای الوتیه دز ختدوز  5نؿتان داده ؾتده

متفاوت بوده و دز یه گونه نیص بس حػب غتن ،ختنع ،محتیظ و

اغت.

فكتتل تغییتتس متتی ونتتد .باوتسیوغتتین هتتا بتته دلیتتل خاقتتیت ضتتد

جدٍل : 5هیساى  ( LABلگبریتن تعداد ببکتری ّب) در
زهبى ّبی هتفبٍت در ًوًَِ ّبی دارای تیوبر ٍ شبّد فیلِ
هبّی سفید ًگْداری
تی از

ؾاهد (بػته بندی ؾده

شمان

دز خال )

قفس
4
8
12
16

باوتسیایی بس بس باوتسی های پسوتنولیتیه تولیتد تسویبتات آمینتی
فساز زا واهؽ می دهند(.)15
بیؿتتسین حتد پیؿتنهاد ؾتده (Maximal Recommended

نایػین z

) Limit=MRLبتتسای  TVCدز متتاهی  7 logCFU/gاغتتت

1/30±0/07a

1/32±0/20a

( . )18دز مغالعه بتس زوی متاهی وپتوز مع تولی دز ؾتسایظ بػتته

b

3/85±0/10

c

2/35±0/20

b

4/25±0/30

c

3/87±0/20

b

5/46±0/17

c

4/25±0/10

b

6/25±0/14

c

5/46±0/17

بندی ؾده دز خال پع اش  4زوش نگهدازی دز دمای  3دزخه()19
و مغالعه دیگس بس زوی لصز آالی زنگین و ان تحت خال پع اش
 8زوش نگه دازی دز یاچتاز( )20و ه چنتین مغالعته ای بتس زوی

*حسوف ووچه ( ) a,b,cمؿابه دز غتون ها نؿان دهنده عد اختالف

فیله لصز آالی زنگین و ان تحت خال پتع اش  6زوش نگته دازی

آمازی اغت).(p>0/05

دز یخ به  MRLزغیدند(.)21
اثسات لابل توخه نایػتین  Zبتس زؾتد میىسوبتی دز محكتوالت
فسآوزی ؾده ماهی احت اال بته فاوتوزهتای متعتددی مثتل غلظتت
موزد اغتتفاده باوتسیوغتین ،زوؼ اغتتفاده اش باوتسیوغتین ،شمتان
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مغالعه اندا ؾده دز ایسان بوده و دز حمیمت اش یه متابولیت

و وضعیت نگهدازی بػتگی دازد(.)22

میىسوبی دز محكوز وویو ؾده اغتفاده ؾده اغت .اما بایػتی

مغابك خدوز  4افصایؽ  PTCبا شمتان نگهتدازی دز تی ازهتای

دز نظس داؾت وه نگهدازندۀ بیولوضیه به تنهایی لادز به واهؽ

معنی داز بوده وه با نتایح بدغت دز مغالعه ای بتس زوی

فلوز میىسوبی عامل فػاد و پازامتسهای ؾی یایی مولد فػاد نبوده

ماتل

ماهی آشاد الیانوظ آزا مغابمتت دازد( .)24بتاوتسی هتای گتس

و بایػتی اش نگهدازنده ؾی یایی مى ل ولی با غلظت پائین تس نیص

منفی غسمادوغت ،میىسوازگانیص های اقلی مػنوز فػاد ماهیان

اغتفاده ن ود .دز مغالعات آینده می توان اش غایس نگهدازنده های

تاشه نگهتدازی ؾتده بته قتوزت غتسد هػتتند( 25و  .)26نتتایح

بیولوضیه بكوزت تسویبی با نگهدازنده های ؾی یایی (با غلظت

مؿابه دز مغالعاتی وه بتسزوی فیلته گسبته متاهی( ، )27فیلته L.

بػیاز پائین تس) مع وز دز محكوالت ؾیالتی اغتفاده ن ود تا دز

 )28( Lentjanماهی لىه مسوازیدی ()29( ) E. suratensis

نهایت با مغالعات خامع تس به بهتسین غلظت اش نگهدازنده های

و ماهی آشاد الیانوظ آزا ( )O.nerkaاندا ؾد نیص بدغت آمد

بیولوضیه و ؾی یایی زغید .

(.)24

هٌببع
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Abstract
The aim of this study is to evaluate effects of antibacterial and antioxidant bacteriocine Z
and vacuum packaging in filleted Caspian roach (Rutilus frisii kutum) during 16 days storage in
4ºC was investigated. Changes in some quality indexes of including Microbial parameters (the
total viable, psycrotrophic and lactic bacteria counts) and chemical parameters (PV and TVN)
were measured at days of 0, 4, 8, 12 and 16 days. Microbial parameters was significantly
decreased in bacteriocine treats at the beginning of the period but had slower growth rate than
the control samples. Chemical parameters had slower growth than control sample in bacteriocine
treats. Results show that using bacteriocine Z causes increase in shelf-life of silver carp fillet for
16 days in 4˚C,
Keyword: Bacteriocine Z, Shelf-life, Caspian roach, 40c
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