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چکیده
در این پژوهش یک حسگر بر پایه فیلم زیستی کیتوزان به همراه حسگرهای برموفنول آبی و برموکروزول سبز بر پایه کاغذ
صافی به منظور تعیین کیفیت میکروبی گوشت چرخ شده ماهی کیلکای معمولی نگهداری شده در دمای یخچال استفاده شدند.
شاخص بار باکتریایی کل ( )TVCدر روز صفر برابر با  3/473 Log CFU/grبود که در انتهای دوره نگهداری به تعداد Log
 6/497 CFU/grتغییر کرد ( .)p<0/05تعداد باکتریهای سرمادوست ( )PTCدر ابتدای نگهداری  1/473Log CFU/grبود
و در طول دوره نگهداری در یخچال روند افزایشی نشان داد و سپس به مقدار  7/516 Log CFU/grرسید ( .)p>0/05شاخص
بازهای ازته فرار ( )TVB-Nدر ابتدای دوره نگهداری  7/01 mg N/100gبود که در انتهای نگهداری به mg N/100g
 44/348افزایش یافت ( pH .)p>0/05در طول نگهداری از  6/105به  6/827تغییر کرد ( .)p>0/05میزان همبستگی بین
شاخص های میکروبی ،شیمیایی و تغییر ارزش رنگ ( )ΔEمتفاوت بوده و باالترین نتایج همبستگی در حسگر برموفنول آبی
مشاهده شد که همبستگی آن با شاخصهای باکتریهای سرمادوست ،بار باکتریایی کل ،کل بازهای ازته فرار و  pHبترتیب
 0/912 ،0/989 ،0/941و  0/779بود ) .(p<0.05بر اساس نتایج این تحقیق مشخص شد که همزمان با تغییرات میکروبی و
شیمیایی درون بسته گوشت چرخ شده ماهی ،حسگرها شروع به تغییر رنگ میکنند و کاهش کیفیت را به صورت تغییر رنگ
نشان میدهند.
واژگان کلیدی :حسگر تازگی ،کیتوزان ،فساد باکتریایی ،فساد شیمیایی ،گوشت چرخ شده ماهی

*نویسنده مسئول
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مقدمه
آبزیان عالوه بر اینکه منابع غنی از مواد مغذی برای
مصارف انسانی هستند ،حائز ویژگیهای خاصی از جمله،
غنی از اسیدهای چرب امگا 3-میباشند که در سایر منابع
زیستی خشکیزی محدودتر است و نقش بسیار مهمی در
سالمت و کاهش خطر ابتال به بیماریها ایفاء میکنند
( .)Alasalvar et al., 2010در نتیجه ،مصرف آبزیان و
فرآوردههای حاصل از آنها در سراسر دنیا روز به روز در
حال افزایش است .با توجه به منابع محدود ماهی در دنیا و
ایران استفاده از گونههایی که دارای ارزش تجاری کم
هستند ،مورد توجه است .در این باره ،ماهی کیلکا از
خانواده شگ ماهیان ( )Clupeidaeاز جنس
 Clupeonellaاست که به عنوان غالبترین جنس از
خانواده شگ ماهیان در دریای خزر و شامل دو گونه
کیلکای آنچوی (engrauliformis )Bordin, 1904
 Clupeonellaو کیلکای چشم درشت Clupeonella
 )Kesler, 1877( grimmiو زیر گونه کیلکای معمولی
 Clupeonella cultriventris caspiaمیباشد
( .)Ovissipour et al., 2013ذخایر گونه کیلکای
معمولی در دریای خزر  49/6هزار تن برآورد شده است که
شامل بیش از  76درصد از ذخایر کیلکا ماهیان میشود
( .(Perafkandeh & Keymaram, 2011این گونه 97
درصد از میزان صید کیلکا ماهیان را در سواحل جنوب
شامل شده و به عنوان گونه غالب صید شناخته میشود.
همچنین میزان صید کیلکا ماهیان در سواحل جنوبی
دریای خزر در سال  ،1395به بیش از  25هزار تن بوده
است (سالنامه آماری شیالت ایران .)1395 ،متاسفانه به -
دلیل اندازه کوچک ،فسادپذیری باال و عدم تخلیه شکمی
تنها بخش کوچکی به میزان  4درصد از کیلکا ماهیان
صید شده به مصرف انسانی میرسد و مابقی آن برای
تولید آرد ماهی استفاده میشود که میتوان از آنها برای
تولید فرآوردههای با ارزش افزوده مناسب از جمله گوشت
چرخ شده ماهی ،سوریمی و انواع مختلفی از فرآوردههای
تقلیدی استفاده کرد ( .)Jorjani, 2014محصوالت دریایی
به دالیل مختلفی از قبیل  pHخنثی و محتوای پروتئینی
با کیفیت باال در معرض فساد میکروبی قرار میگیرند.
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فساد باکتریایی به علت استفاده باکتریهای عامل فساد از
اسید آمینههای آزاد و تولید محصوالت مختلف انواع
آمینها از تری متیل آمین و آمونیاک اتفاق میافتد
( Listyarini et al., Kuswandi et al., 2012
; .)2017امروزه موضوع بسته بندی محصوالت غذایی به
یکی از مسائل مهم دنیا تبدیل شده است .بسته بندیهای
هوشمند نوعی از بسته بندیهای محصوالت هستند که
برای نمایش وضعیت درون بسته بندی مواد غذایی مورد
استفاده قرار میگیرند و میتواند کیفیت محصول را به
صورت تغییر رنگ ( ،)Kuswandi et al ., 2015تغییر
ولتاژ الکترود ( )Silvestre et al., 2011و طریقهای
مختلف به مصرف کننده بخوبی نشان دهند .در میان این
بستهبندیهای هوشمند دارای شناساگرهای  pHنوعی از
بستهبندیهای هوشمند هستند که کیفیت محصول را به
صورت تغییر رنگ به مصرف کننده گزارش میدهند ،این
شناساگرها میتوانند بر پایه مواد مختلفی از قبیل
پلیمرهای طبیعی مثل کیتوزان ،سلولز استات ،کارژینان و
پلیمرهای با منشاء مختلف نیز باشند Kuswandi et al.,
2012; Kuswandi et al., 2015; Prietto et al.,

) Kuswandi .)2017; Zhai et al., 2017و
 )2017( Nurfawaidiاز دو شناساگر  pHمتیل رد و
برموکروزول بنفش بر پایه کاغذ صافی برای تعیین تازگی
گوشت خوک استفاده کردند که عملکرد حسگرها تغییر
رنگ در صورت بروز فساد در گوشت خوک بود .در مطالعه
بهمنی و همکاران ( )1395از شناساگرهای فنول قرمز و
برموکروزول سبز برای تعیین تازگی فیله ماهی قزلآال
رنگین کمان ( )Oncorhynchus mykissاستفاده شد که
نتایج آنها نشان داد که با افزایش دوره نگهداری،
شناساگرهای تعیین تازگی شروع به تغییر رنگ میکنند.
در مطالعهای دیگر در داخل کشور از یک سنسور
رنگسنجی ساده که از آنتوسیانین استخراج شده از کلم
قرمز بر پایه کاغذ صافی تشکیل شده بود ،برای تشخیص
فساد ماهی قزلآال استفاده شد که نتایج این تحقیق نشان
داد که با تغییر در روند فساد حسگر دچار تغییر رنگ شده
و میتواند تغییر کیفیت را با تغییر رنگ نشان دهد
(مجدینسب و همکاران .)1396 ،کیتوزان یکی از منابع
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پلی ساکاریدی تجدیدپذیر زیستی فراوان است که از منابع
مختلف همانند پوسته سخت پوستان از قبیل میگو،
خرچنگ و ....استحصال میشود که با توجه به ویژگیهای
مناسب این پلی ساکارید برای تولید انواع فیلمها مناسب
است که میتوانند به عنوان پایه حسگر مورد استفاده قرار
گیرند Silvestre et al., 2011; Kakaei and
) .)Shhbazi, 2016استفاده همزمان از چند شناساگر
برای تعیین تازگی محصوالت غذایی سبب بهبود عمکلرد
تشخیص مصرف کننده میشود و همچنین اطمینان
مصرف کننده از عملکرد بسته بندی هوشمند را افزایش
میدهد ( .)Kuswandi & Nurfawaidi, 2017هدف از
این مطالعه بررسی و مقایسه عملکرد حسگرهای برموفنول
آبی و برموکروزول سبز بر پایه کاغذ صافی و برموفنول آبی
بر پایه کیتوزان در تعیین فساد باکتریایی و شیمیایی
گوشت چرخ شده ماهی کیلکای معمولی در دمای یخچال
بوده است.
مواد و روش کار
ماهی کیلکا به صورت تازه و صید روز در زمستان  1396از
لنج گلبهار سواحل بابلسر تهیه شد و در یونولیتهای
حاوی یخ به دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه
تربیت مدرس واقع در شهر نور مازندران منتقل شد .پس
از شستشوی ماهیان با آب شیرین سرزنی و دم زنی و
تخلیه شکمی ماهیان انجام شد .سپس از چرخ گوشت با
چشمی  0/5میلی متر برای تهیه گوشت چرخ شده
(مینس) استفاده شد .پس از تولید گوشت چرخ شده برای
نگهداری گوشت چرخ شده در یخچال در  4درجه
سانتیگراد مقدار  500گرم از گوشت چرخ شده ماهی را
در ظروف یکبار مصرف حاوی حسگر قرار داده شد.
شناساگر بروموفنول آبی و برموکروزول سبز از شرکت
دایجونگ کره جنوبی ،پودر کیتوزان شرکت مرک آلمان،
استیک اسید شرکت شارلو انگلستان و اتانول شرکت رازی
ایران تهیه شدند .از محلول شناساگر حاوی نسبت 1
میلیگرم شناساگر در  1میلیلیتر اتانول استفاده شد
( .)Kuswandi et al., 2012برای تهیه فیلم از روش
 Kuswandiو همکاران ( )2012با کمی اصالح استفاده
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شد ،بدین صورت که با حل کردن  2گرم کیتوزان در 100
میلی لیتر استیک اسید  %1استفاده شد .بعد از حل شدن
کامل کیتوزان در استیک اسید بر روی همزن مغناطیسی،
محلول کیتوزان -شناساگر در مقادیر مشخص در پلیتها
توزین شده و پلیت ها برای مدت  72ساعت در آون 45
درجه سانتی گراد نگهداری شدند ( Kuswandi et al.,
 .)2012بعد از تهیه محلول شناساگرها با نسبت  1میلی
گرم بر میلی لیتر کاغذهای صافی (کاغذ واتمن) بریده
شده در محلول شناساگر به مدت کل طول شب قرار داده
شد .سپس از آن خارج شده و در آون خشک شد
(.)Kuswandi et al., 2012
شاخصهای باکتریایی
مطابق با استاندارد ملی ایران ،شماره )1385( 8923-3
مقدار  1گرم از عضله پشتی هر ماهی در  9میلی لیتر سرم
فیزیولوژی همگن شد و پس از ساخت رقتها برای
شمارش باکتریهای کل و باکتریهای سرمادوست در
نمونههای تهیه شده ،از محیط کشت عمومی نوترینت آگار
استفاده شد .برای اندازه گیری این شاخص باید
نمونهبرداری از نمونه ها در روزهای  0،4،8،12و 16
نگهداری نمونهبرداری از نمونهها انجام شد .پس از ساخت
رقتها از روش پورپلیت برای کشت رقتهای مختلف
استفاده شد .تمامی تیمارها هر کدام با سه تکرار انجام
شدند .بعد از کشت ،باکتریهای مزوفیل ( )TVCپلیتها
را پس از  48ساعت انکوباتورگذاری در دمای  29درجه
سانتی گراد و باکتریهای سرماگرا ( )PTCرا پس از ده
روز در دمای یخچال شمارش انجام گرفت .اندازه گیری
 pHعضله توسط دستگاه  pHسنج بافت گوشت تعیین
شد (.)Ojagh et al., 2010
سنجش مجموع مقادیر بازهای نیتروژنی فرار
)(TVB-N

اندازهگیری مجموع بازهای نیتروژنی فرار به روش کجلدال
و با قرار دادن  10گرم نمونه به عالوه  2گرم اکسید
منیزیم و افزودن  500سیسی آب مقطر داخل بالن و در
نهایت جمعآوری بازهای ازته فرار در داخل محلول شامل
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اسیدبوریک ( )%2W/Vو متیلرد به عنوان شاخص و
سپس تیتر محلول تغییر رنگ داده حاصل با
اسیدسولفوریک تا حاصل شدن رنگ ارغوانی ،انجام میشد
و به صورت میلیگرم نیتروژن در  100گرم نمونه ماهی
بیان گردید .میزان بازهای نیتروژنی فرار از رابطه ذیل
محاسبه شد .برای اندازه گیری این شاخص نمونهبرداری از
نمونهها در روزهای 0،4،8،12و 16نگهداری انجام شد .پس
از ساخت رقتها از روش پورپلیت برای کشت رقتهای
مختلف استفاده شد .تمامی تیمارها هر کدام با سه تکرار
انجام شدند ).(Kuswandi et al., 2015
رابطه  )1حجم اسید سولفوریک مصرفی×TVB-N =14
تصویربرداری از تغییر رنگ حسگرها
تصویربرداری از نمونهها به صورت منظم روزانه و در یک
زمان و مکان مشخص توسط دوربین تمام دیجیتال
 SONYبا لنز  22مگاپیکسل انجام شد .تصاویر بدست
آمده برای آنالیز دیجیتالی به کامپیوتر منتقل و سپس به
نرمافزار فتوشاپ  CS2017منتقل شدند و پس از تبدیل
شاخص  RGBبه  L*a*bبه صورت لکهای با بزرگی × 31
 31پیکسل ابتدا  average bluerگشته و سپس مقدار
شاخصهای ترکیب رنگ آنها بدقت بررسی و از طریق
فرمول ارزش رنگ در نرمافزار  Exell2016به  ΔEتبدیل
شدند .برای انجام این شاخص ،سه بسته گوشت چرخ شده
ماهی با وزن  500گرم تهیه شده و حسگرهای برموفنول
آبی ،برموفنول سبز و برموفنول آبی بر پایه کیتوزان در
درون بسته قرار داده شدند و تصویربرداری از تمامی آنها
انجام گرفت (.)Kuswandi et al., 2012
رابطه )2

=ΔE

* Lنشاندهنده شدت روشنائی 0 =L* ،به منزله سیاه
و *100 =Lنشان دهنده پراکندگی روشنائی یا نور کامل
* = aموقعیت آن بین سبز و قرمز متغیر است ،مقادیر
منفی * aنشان دهنده رنگهای سبز و مقادیر مثبت آن به
منزله رنگهای قرمز هستند.
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* = bموقعیت آن بین آبی و زرد متغیر است ،مقادیر منفی
*bنشان دهنده رنگهای آبی و مقادیر مثبت آن به منزله
رنگهای زرد هستند.
تجزیه تحلیل آماری
تصاویر مربوط به تغییر رنگ توسط نرم افزار فتوشاپ
 CS7به دادهای  Labتبدیل شدند .تجزیه تحلیل داده ها
با استفاده از نرم افزار  SPSS22انجام شد .برای مقایسه
کلی پارامترها همچنین از آزمون تجزیه واریانس یک طرفه
( )ANOVAو برای مقایسه میانگین دادهها از آزمون
دانکن (در سطح  5درصد) سپس برای رسم نمودارها از
نرم افزار  Excel 2016استفاده شد.
نتایج و بحث
تغییرات باکتریایی
همانطوریکه در شکل  1مشخص شده است ،تعداد
باکتریهای مزوفیل TVCدر روز صفر برابر با Log
 3/473CFU/grگوشت چرخ شده ماهی کیلکا بود که در
طول دوره روند افزایشی داشت و بیشترین مقدار آن
مربوط به انتهای دوره نگهداری با تعداد Log CFU/gr
 6/497بوده است ( .)p<0/05شمارش باکتریهای
سرمادوست نشان داد که در روز صفر تعداد بار باکتریایی
سرمادوست  PTCبرابر با  1/473 Log CFU/ grگوشت
چرخ شده ماهی بود و در طول دوره نگهداری در یخچال
روند افزایشی نشان داد که این روند افزایشی معنیدار نیز
بود ( .)p<0/05حد مجاز برای شاخص میکروبی Log cfu
 10 7 / grمیباشد که در طول نگهداری گوشت چرخ شده
ماهی این شاخص کمتر از این محدوده بوده است
( .)ICMSF, 2002افزایش بار کل باکتری برای هر تیمار
در طول دوره نگهداری به میزان دستکاری ،میزان رعایت
اصول بهداشتی در روشهای عملآوری و میزان اولیه
باکتری بستگی دارد .تعداد کل باکتریهای مزوفیل اولیه
برای گونههای مختلف آب شیرین 2-6 Log cfu / gr
پیـشنهاد شـده است (Gimenez et al., 2002
; (Arashisar et al., 2014و میزان بار باکتریایی اولیه
نشاندهنده فلور میکروبی و وضعیت بهداشتی آب محل
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زندگی ماهی است .گروه اصلی میکروارگانیسمهای مسئول
فساد ماهی تـازه نگهـداری شـده بـه صـورت سـرد،
بـاکتریهـای سرمادوست گرم منفی هستند.
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هستند که این گازها به همراه سایر گازهای تولیدی،
عوامل اصلی بوی بد ناشی از فساد محصول غذایی هستند
که انواعی از حسگرها مثل حسگرهای الکترونیکی
( ،)Zaragozá et al., 2014بیوحسگرها ( Kuswandi et
 )al., 2011با مکانیسمهای مختلف قادر به جذب این
گازها هستند و حضور آنها را در محیط نشان میدهند.
تغییرات pH

شکل  :1تغییرات بار باکتریایی کل و باکتری سرمادوست در
طول دوره نگهداری.
وجود حروف متفاوت در هر ستون نشان از وجود اختالف معنی
دار آماری است ()p>0/05
Figure 1: The total bacterial load changes and cool
bacteria during storage

این باکتریها قادرند در صفر درجه سلیسیوس یا بیشتر
فعالیت نموده و تکثیر پیدا کنند .و باکتریها پس از

همانطوریکه در شکل  2نشان داده شده است pH ،در
طول دوره نگهداری در حال تغییر بوده و بیشترین مقدار
آن مربوط به روز آخر دوره نگهداری (روز  )16با مقدار
 6/82بوده است و اختالف معنیداری نیز با سایر روزها نیز
مشاهده شد ( .)p<0/05مقدار  pHگوشت ماهی بر حسب
گونه آبزی متغیر است .از اینرو ،هر چند  pHشاخص
دقیق و مناسبی برای تعیین تازگی و کیفیت اغلب آبزیان
نیست ،اما به عنوان یک شاخص تکمیل کننده برای سایر
پارامترها استفاده میشود (Varlik et al., 1993

گذراندن فاز سکون یا فاز تاخیری  Lag Phaseو عادت به
محیط ،به سرعت وارد فاز لگاریتمی شده و در شرایط بی
هوازی تکثیر یابند بطوریکه که تعداد آنها بسرعت تا 109-108
در هرگرم عضله یا سانتی متر مربع پوست میرسد
( .)Kuswandi et al., 2011افزایش تعداد باکتریها در
محیط یخچال معموالً با تغییرات کیفی همراه است .با این
حال عمده تغییرات بوجود آمده ناشی از دو جنس غالب
سودوموناس و آلترموناس است که دلیل آن کوتاهتر بودن
زمان تکثیر در درجه حرارت پایینتر نسبت به سایر گونه

; pH .(Zaragozá et al., 2014باالتر از  7نشانه فساد
ماهی میباشد (استاندارد ملی ایران شماره )1386 ،1028
که بر این اساس میزان  pHدر تمام تیمارهای مورد
مطالعه طی دوره نگهداری در محدوده مجاز بودهاند.
 pHاز جمله فاکتورهای موثر بر رشد میکروبی و فساد
غذاهاست و در عین حال میتواند متاثر از فعالیتهای
میکروبیولوژیک باشد pH .عضالت ماهی زنده عموماً کمتر
از  7بوده و مقدار آن  6/5-7است که با تغییر فصل ،تغذیه
و درجه حرارت بدن ماهی تغییر میکند ( Kuswandi et

ها میباشد (رضوی شیرازی .)1386 ،تغییرات باکتریایی از
عوامل اصلی تولید گازهای ناشی از تغییر کیفیت محصول
غذایی در طول نگهداری هستند .با افزایش دوره نگهداری
تجمع گازهای موجود در بسته غذا افزایش مییابد و جذب
این گازها توسط حسگرها میتواند یک کاندید مناسب
برای تعیین مدت زمان نگهداری محصول غذایی باشد
(.)Gimenez et al., 2002; Kuswandi et al., 2011
آمینها گازهای اصلی تولیدی طی روند فساد میکروبی

 .)al., 2015تجزیه ترکیبات نیتروزنی در طول نگهداری
ماهی منجر به افزایش  pHگوشت میشود که بخشی از
این افزایش ممکن است مرتبط با تشکیل آمینهایی از
قبیل آمونیاک و تری متیل آمین به دلیل تجزیه پروتئینی
باشد که نشانگر رشد باکتریها ،کاهش کیفیت و در نهایت
فساد ماهی است (.)Mohan et al., 2008
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شکل  :2نمودار مربوط به تغییرات pHدر طول دوره نگهداری
در دمای یخچال
وجود حروف متفاوت در هر ستون نشان از وجود اختالف معنی
دار آماری است ( )p>0/05و حروف یکسان نشان از عدم
اختالف معنی دار آماری است (.)p<0/05
Figure 2: Diagram of pH changes during storage at
refrigerator temperature

تغییرات TVB-N

مجموع بازهای نیتروژنی آزاد  TVB-Nعموما به رشد
باکتریها و فعالیت آنزیمهای باکتریایی بر سویستراهای
پروتئینی مربوط میشود که با تخریب پروتئینها و
شکستن اسیدهای آمینه همراه میباشد ( Listyarini et

 ; Dudnyk et al., 2018 ; al., 2017بهرامیفر و
همکاران .)1395 ،سطح مجموع بازهای نیتروژنی آزاد
 TVB-Nبه عوامل مختلفی از قبیل تولید آمینهای
مختلفی از قبیل آمونیاک ،هیستامین ،پوتریسین،
کادوارین و ...بستگی دارد که تمامی این ترکیبات از
تخریب پروتئینهای موجود در گوشت حاصل میشوند
) .(Kusawandi et al., 2011با توجه به شکل  3مقدار
این شاخص در طول نگهداری در یخچال روند افزایشی
داشت ) .(p<0.05مقادیر مختلفی برای مقدار مجاز این
شاخص  30 mg N/100gاست ( .)Connell, 1990تغییر
در مقدار این شاخص به عوامل مختلفی بستگی دارد و
عوامل مهمی از قبیل فعالیت باکتریایی ،خود گونه جاندار
و شرایط نگهداری بر مقدار این شاخص تاثیرگذارند
(.)Zaragozá et al., 2014
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شکل  :3نمودار مربوط به تغییرات TVB-Nدر طول دوره
نگهداری در دمای یخچال
وجود حروف متفاوت در هر ستون نشان از وجود اختالف معنی
دار آماری است (.)p>0/05
Figure 3: charts the changes TVB-N during storage at
refrigerator temperature

تغییرات رنگ حسگر و شاخص های Lab

نتایج این شاخص متناسب با جذب گازهای حاصل از فساد
درون بسته توسط حسگرها تغییر میکند .با افزایش فساد،
رهایش گازها به درون بسته بیشتر میشود و این امر
میتواند سبب تغییر رنگ حسگرها شود .همانطوریکه در
جدول  1مشخص است ،شاخص روشنایی* Lدر
حسگرهای برموفنول آبی بر پایه کاغذ صافی و بر پایه فیلم
کیتوزان در طول نگهداری گوشت چرخ شده ماهی روند
کاهشی نشان داده است که میتوان آن را به جذب
گازهای حاصل از فساد توسط حسگرها و تغییر  pHدر
آنها نسبت داد .اما این شاخص در برموکروزول سبز روند
مرتبی نشان نداد .شاخص * aنیز در حسگرهای برموفنول
آبی بر پایه کاغذ صافی و بر پایه فیلم کیتوزان در طول
نگهداری گوشت چرخ شده ماهی روند کاهشی نشان داده
است .این شاخص در حسگر برموکروزول سبز روند
افزایشی نشان داد که این اتفاق به ماهیت این شناساگر
بازمیگردد .زیرا این حسگر در محیطهای قلیایی بدین
گونه عمل میکند .شاخص * bدر طول دوره نگهداری در
تمامی حسگرها روند کاهشی نشان داده است که نشان
دهنده قلیایی شدن تمام حسگرها میباشد .تغییرات رنگی
ایجاد شده در تمام حسگر به تولید ترکیبات حاصل از
فساد باکتریایی ،اکسداسیونی و شیمیایی بازمیگردد.
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جدول :1تغییرات شاخص های رنگی Labحسگرها در طول نگهداری گوشت چرخ شده ماهی در یخچال
Table 1: Changes in Color Indicators Lab Sensors during the storage of minced meat in the refrigerator
L
a
b
روز
حسگرها
تصویر

25/33

7/66

24/66

Br Blue

-5/66

-13/33

55

Br Green

38/66

6/33

37

Br B Chitosan

16/66

3/66

21/33

Br Blue

-10/33

-11/33

52/33

Br Green

29

1/33

24

1

2/33

19/66

Br Blue

-9/33

-8/33

53/66

Br Green

29/66

-0/66

24

0/33

2/33

18/66

Br Blue

-5/33

-7/66

49

Br Green

29

-0/33

23/33

Br B Chitosan

-4

1/33

12/33

Br Blue

-5/33

-6/33

52/66

Br Green

25/66

-1/66

18/33

Br B Chitosan

0

4

Br B Chitosan

8

Br B Chitosan

12

16

Br Blue: Bromophenol blue
Br Green: Bromocresol green
Br B Chitosan: Bromophenol blue Chitosan.

گروهی از این ترکیبات تولیدی ،ترکیبات آمینی هستند
که موجب قلیایی شدن محصول و اتمسفر داخل بستهی
غذا میشوند .در ادامه ،نتایج تغییرات رنگی ایجاد شده در
حسگرها با نتایج حاصل از مطالعات  Kuswandiو
همکاران ( )2015و  Kuswandiو همکاران ()2011
همسو میباشند.

تعیین همبستگی شاخصهای فساد میکروبی با
شاخص ΔE
همانطوریکه در جدول  2مشاهده میشود ،میزان
همبستگی بین شاخصها متفاوت است و باالترین نتایج
همبستگی بین شاخصهای مختلف و تغییر رنگ حسگرها
در حسگر برموفنول آبی باالترین همبستگی مشاهده شد و
در تمامی حسگرها همبستگیهای بدست آمده مقدار
باالی مثبت  50درصد بوده که نشان از همبستگی باال و
51
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مناسب است و در تمامی آنها همبستگیها معنیدار بوده
است ) .(p<0.05این نتایج حاکی از آن است که از فساد
میکروبی میتواند به عنوان یک شاخص مناسب برای
شاخص تازگی در ساخت حسگرها مورد استفاده قرار
گیرد .امروزه در مطالعات مختلفی مشاهده شده که به
جای اینکه تنها یک حسگر برای تعیین تازگی مورد
استفاده قرار گیرد ،از مجموعهای از حسگرها استفاده
میشود که به طور کلی به مجموع آنها "پد" گفته
می شود .از مزایای بکار بردن همزمان چند حسگر برای
تعیین تازگی دقت باالتر و کاهش خطای تعیین تازگی با
استفاده از شاخص تغییر رنگ است Kuswandi and
).)Nurfawaidi, 2017
جدول :2میزان همبستگی شاخصهای فساد میکروبی با
شاخص ΔE
Table 2: The correlation between microbial spoilage
indices with the index ΔE.
شاخصها
حسگرها
pH

TVC

PTC

TVB-N

Br Blue

0/941
0/912
0/989
0/779
0
/
763
0/738
0/806
0/749
Br Green
0/682
0/669
0/755
0/528
Br Blue: Bromophenol blue
Br Green: Bromocresol green
Br B Chitosan: Bromophenol blue Chitosan.
Br B Chitosan

نتیجهگیری
در طول نگهداری ماهی یا فرآوردههای حاصل از آن شروع
به کاهش کیفیت میکنند .کاهش کیفیت آنها با تجزیه
سوبستراهای پروتئینها و چربیها توسط ارگانیسمهای
مختلفی آغاز میشود و در ادامه با تولید ترکیبات مختلفی
از قبیل ترکیبات نیتروژندار ادامه مییابد .حسگرهای
ساخته شده با جذب ترکیبات حاصل از فساد مواد غذایی
یونیزه شده و دچار تغییر  pHمیشوند و این حسگرها
تغییر کیفیت را با تغییر رنگ نشان میدهند .همچنین
نتایج حاصل از همبستگی نشان داد که حسگرهای ساخته
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Abstract
In this study, a sensor based on chitosan biofilm with bromophenol blue and bromocresol
green sensors based on filter paper were used to determine the bacterial quality of common
Kilka fish mince in refrigerated temperature. The total viable bacterial count (TVCs) on day
zero was 3.473 log CFU / gr, which at the end of the storage period was changed to 6.497 log
CFU / gr (p <0.05). The psychrotrophic bacterial counts (PTCs) at the beginning storage time
was a 1.473 log CFU / gr and increased during the refrigerated storage time and achieved to
7.516 log CFU / gr (p <0.05). Total volatile basic nitrogen (TVB-N) at the beginning of the
storage period was 7.01mg N/100g, which increased to 44.348 mg N/100g at the end of the
storage (p <0.05). The pH during storage time changed from 6.105 to 6.827 (p <0.05). The
correlation among microbial, chemical and color change values (ΔE) was different, and the
highest correlation was observed in bromophenol blue indicator, which correlates with TVCs,
The PTCs, TVB-N and pH were 0.941, 0.989, 0.912 and 0.779, respectively (p <0.05). Based
on the results of this study, it was found which bacterial and chemical changes spoilage in the
minced fish package was simultaneous with the sensors color change and they show a quality
decrease as form color change.
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