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جهت نگهداري  )Zingiber officinale( آب حاوي ترکیبات زیست فعال زنجبیلتعیین غلظت بهینه یخ
  )Oncorhynchus mykiss( کمانرنگینآالي کوتاه مدت ماهی قزل

  
  3مجید علیپور اسکندانی و 2محمود ناصري* ،1مریم نصري

  ،دانشگاه زابل ،فرآوري محصوالت شیالتی ارشد آموخته کارشناسی دانش1
  دانشگاه زابل ،استادیار گروه دامپزشکی3، دانشگاه شیراز ،استادیار گروه شیالت2

    31/2/1396؛ تاریخ پذیرش: 25/1/1396تاریخ دریافت: 
  

  1چکیده
آالي رنگین زنجبیل جهت نگهداري کوتاه مدت ماهی قزل زیست فعالآب یخ ترکیب تعیین غلظت بهینه براي  

 2000و  1500، 1000، 500لیتر) و اسانس ( گرم/میلی 400و  300، 200، 100عصاره (چهار غلظت مختلف کمان، 
دت منظور بررسی اثر اختالط ترکیبات زیست فعال زنجبیل با یخ آب، م به .گرفت مورد بررسی قرار) لیتر گرم/میلی

) و WIو  *L*, a*, bرنگ ( هاي سنجشآزمونبستر بررسی شد. با استفاده از  pHزمان ماندگاري یخ آب، دما و 
آالي  قزلماهی بر بافت  یخ آب زیست فعالثیر أت) هاي سرمادوست (بار کل باکتریایی و باکتري میکروبی هايآنالیز

داري بر مدت زمان  ثیر معنیأت ،هاي یاد شده در غلظت اختالط اسانس و عصاره .مورد سنجش قرار گرفت کمان رنگین
موجب تغییر  تیمارهاي مختلفمشخص گردید که  سنجی رنگ نداشت. بر پایه نتایج pH و ماندگاري یخ آب، دما

هاي کل و سرما دوست  زنجبیل موجب مهار رشد باکتري نسسازي یخ آب با عصاره و اسا غنی .ندنشد فیله رنگ
 1500و اسانس لیتر  گرم/میلی 200 تیمار شده با عصاره هاي نمونه کل و سرمادوست هاي باکتريمیزان بار  گردید.

و عصاره لیتر  گرم/میلی 200 هاي انجام شده . بر پایه آزمونبودداري کمتر از سایر تیمارها  به شکل معنی لیتر گرم/میلی
   شد. یخ آب زیست فعال زنجبیل تعیین بهینههاي عنوان غلظت  به اسانسلیتر  گرم/میلی 1500

  
  آب، عصاره، اسانس، زنجبیل، غلظت بهینهیخ کلیدي: هاي واژه

                                                
  mahmoodnaseri@gmail.com مسئول مکاتبه:*
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  مقدمه
با افزایش تقاضا براي مصرف گوشت ماهی، توجه   

به کیفیت و ترکیب شیمیایی آن اهمیت بیشتري پیدا 
نی مطلوب و روغنی یماهی داراي پروتئکرده است. 

در  آبزیانمناسب با اسیدهاي چرب غیراشباع است. 
. باشد می آنزیمیمعرض خطر فساد باکتریایی و 

به شدت محصول بر کیفیت حسی  فرآیندهاي یاد شده
و  فساد براي کنترل ).2013(ایهگوارا،  استثر ؤم

توان به سردسازي سریع در  می افزایش ماندگاري
یکی از  .نمود اقدامز صید ترین زمان پس ا کوتاه

 استفاده از ،ثرترین راهکارها براي سردسازي سریعؤم
 آب با یخ. )2005 است (کامپوس و همکاران، آبیخ
عنوان  هکریستال آبیا  ایی ، یخ ژلههاي یخ مایعنام

اي و  هایی دایرهکریستالوجود دلیل  بهشده است. 
با  ، یخ آبیک بستر سیالدر  شکل میکروسکوپی

از  ضمن تسریع فرآیند کاهش دما، ماهی فراگرفتن
 این روش نماید. جلوگیري میی فیزیک هاي آسیب

و در  شتهکاهش دما داسرعت  درظرفیت باالیی 
ثر ؤجلوگیري از تغییرات نامطلوب پس از مرگ م

 ).2007 (آبورگ و همکاران، گزارش شده است
بسیاري از اگرچه در روش سردسازي با یخ آب 

 (ژو و همکاران،یابد هاي فیزیکی کاهش میآسیب
با  تیواکسیدا فسادنگهداري دوره اما در طول ، )2015

(ماسا و همکاران،  د داشتواهخ ادامه سرعت کمتر
 مطلوب اکسیداتیو،ا براي مقابله با تغییرات ن ). 2012

طبیعی برگرفته از گیاهان هاي اکسیدان استفاده از آنتی
از جمله عصاره و )، 2012(ماسا و همکاران،  دارویی

: کوبو 2014a، (بلیک اسانس گیاهی چون زنجبیل
مصنوعی هاي اکسیدان به جاي آنتی) 2014 همکاران،

پروپیل  ،)BHAنظیر بوتیل هیدروکسی تولوئن (
 Citric( ) و یا اسید سیتریکPropyl gallate( گاالت

acid ( ،لین و لین)معمول و به افزایش ) 2005
(فن و همکاران،  منجر شده استماندگاري آبزیان 

اي معطر با عوارض عنوان ادویه زنجبیل به ).2009
دهنده غذا در  عنوان طعم به پوشی، قابل چشم جانبی

(هانیادکا و  گیرد مورد استفاده قرار میسرتاسر جهان 
 Zingiberاین ریزوم از گیاه )2103همکاران، 

officinale 2010(توکل و همکاران،  شود گرفته می .( 
طعم و بوي خاص این گیاه ناشی از ترکیباتی چون 

Gingerol، Shogaol  وZingerone اوهارا و  است)
 اکسیدانی خواص آنتی که )1998همکاران، 

 و ضد میکروبی )2013(عبدالعزیزباردي و همکاران، 
   .اثبات شده است )2014(چیبر و همکاران،  آن

آب و تلفیق یخ براي اولین بار در مطالعه حاضر  
 عصاره و اسانس زنجبیلترکیبات زیست فعال 

شرایط بهبود منظور  به جدید روشیک عنوان  به
قرار  رمدنظ کمان آالي رنگینماهی قزل نگهداري

آب هاي مختلفی از یختظ. در این تحقیق غلگرفت
 400و  300، 200، 100زیست فعال حاوي عصاره (

 2000و  1500، 1000، 500) و اسانس (گرم/ لیتر میلی
جهت تعیین غلظت  .) زنجبیل تهیه شدگرم/ لیتر میلی

مدت زمان بهینه از عصاره و اسانس زنجبیل، 
بستر یخ آب زیست  pHماندگاري یخ آب، دما و 

رفت. در فعال در قیاس با شاهد مورد بررسی قرار گ
فیله مرحله بعد تغییرات رنگ و بار باکتریایی 

در  کمان آالي رنگیننگهداري شده ماهی قزل
 آب تیمارهاي مدنظر بررسی و برترین غلظت یخ

   حاوي عصاره و اسانس تعیین گردید.
  

 هامواد و روش
هاي بخش شیالت  این تحقیق در آزمایشگاه  

دانشکده کشاورزي و بخش بهداشت مواد غذایی 
 56دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز انجام گرفت. 

از گرم  250-300ال با وزن تقریبی آ عدد ماهی قزل
شهرستان سپیدان واقع  بهشت مرکز تکثیر و پرورش

به  کیلومتري شیراز خریداري و در یونولیت 70در 
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به آزمایشگاه  وزنی) (وزنی/ 1:2همراه یخ با نسبت 
 دانشگاه شیراز منتقل شد. هاي شیالتی شیمی فرآورده

با  تیمار یخ آب حاوي عصاره 4در این تحقیق 
 4،  لیتر) گرم/میلی 400و  300، 200، 100( هاي غلظت
، 100( هاي با غلظت حاوي یخ آب حاوي اسانس تیمار
 و تیمار شاهد یخ آب لیتر) گرم/میلی 400و  300، 200

نظر قرار گرفت.  مد بدون حضور ترکیبات رنجبیل
. بررسی اثرات هر انجام شدتکرار  سه باتمامی تیمارها 

   .روز نگهداري مورد بررسی قرار گرفت 9تیمار طی 
بلیک و  اصالح شده گیري بر طبق روش اسانس  

با نظر  . زنجبیل خشک موردانجام شد )2014( همکاران
 HAAN 5657, Westen( از آسیاب استفاده

Germanyو با روش تقطیر به کمک دستگاه  ) پودر
اسانس  ، عملیات استخراجساعت 4مدت  طیکلونجر 

هاي تهیه شده تا زمان استفاده  . اسانسمدنظر قرار گرفت
هاي سربسته با فویل آلومینیومی پوشانده و در  در ویال
به  .شدگهداري ن )4گراد  درجه سانتییخچال (داخل 

 70پودر شده با اتانول  منظور تولید عصاره زنجبیل، گیاه
دو ساعت  48مخلوط و بعد از  1:4نسبت  به درصد
فیلتر شد. مخلوط فیلتر شده با کاغذ صافی واتمن مرتبه 

 ,Vacuum rotary, Faraazmaتوسط دستگاه روتاري (

Iran حالل پرانی شدگراد  درجه سانتی 60) در دماي 
هاي متفاوت عصاره  غلظت .)2012 (اصغري و همکاران،

، 500) و اسانس (گرم/ لیتر میلی 400و  300، 200، 100(
) زنجبیل تهیه و تا گرم/ لیتر میلی 2000و  1500، 1000

درجه  -18در دماي  هاي پلی اتیلنزمان استفاده در کیسه
منظور حل شدن اسانس در  نگهداري شدند. بهگراد  سانتی

پس از تولید  شد. برداري بهره  80تویینآب از امولسیفایر 
یخ زیست فعال حاوي عصاره و اسانس، عملیات پودر 

با  نمودن یخ با استفاده از یخکوب برقی انجام شد.
 درصد 60ترکیب آب و پودر یخ زیست فعال به نسبت 

زنجبیل ، یخ آب اسانس و عصاره یخدرصد  40آب به 
 تولید گردید.

  

و مقایسه خواص فیزیکی و بررسی منظور  به  
حاوي عصاره و هاي  شاهد و نمونهآب یخ شیمیایی

مدت زمان ماندگاري، دما اسانس زنجبیل، سه آزمون 
 pHگیري  اندازه شد. بررسی ،بستر یخ آب pHو 

آب هاي زیست فعال و یخآبهاي مختلف یخ غلظت
با  )2012( اعتمادیان و همکاران طبق روش شاهد

براي محاسبه  شد. انجاممتر دیجیتال  pHدستگاه 
ها در حجمی یکسان قرار نمونه، ماندگاري یخ آب

آب با استفاده از و زمان ذوب کامل یخ ندشدداده 
دید. زمان بر حسب دقیقه گزارش کرونومتر ثبت گر

در  ،هاي مختلفبستر تیمارجهت گزارش دماي  .شد
ها توسط ه، دماي تمام تیمارمکان، زمان و حجم مشاب

به . )1394 (توکلی، گیري شداندازهدیجیتال دماسنج 
ي نگهداري شده هارنگ فیلهمنظور بررسی تغییر 

، ایران طب بارز) MAH2000دستگاه رنگ سنج (مدل 
، پارامترهاي Labدر مقیاس  .مورد استفاده قرار گرفت

) و آبی و aقرمزي و سبزي ()، Lروشنایی و تاریکی (
) با قرار دادن نمونه زیر دستگاه اندازه گیري bزردي (

فاکتور در معادله زیر، مقدار  3شد و با قرار دادن این 
  .گیري شد شاخص روشنایی کلی نمونه اندازه

  
  

  

، مقادیر استاندارد هستند bو  L ،aکه پارامترهاي 
  ).2010 همکاران،(اجاق و 

) و TVCکل ( گیري بار باکتریاییمنظور اندازه به  
همراه  گرم گوشت ماهی به PTC( ،10سرمادوست (

ریخته و سترون سی پپتون واتر در یک نایلون سی 90
. مدت یک دقیقه هموژن گردید با دستگاه استومکر به

سازي  رقت )a,b2010( اجاق و همکاران و طبق روش
شمارش باکتریایی صورت و سپس نگهداري و 

هاي کشت شده این صورت که پلیت به .گرفت
گراد درجه سانتی 37در دماي  TVCمنظور شمارش  به
هاي کشت شده ساعت انکوبه شد و پلیت 48مدت  به

درجه  10در دماي  PTCگیري به منظور اندازه

WI = 100 − (100 − 퐿∗) + 푎∗ +푏∗  
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روز شمارش شد. شمارش  7گراد بعد از  سانتی
  بیان شد. log CFU/gصورت  ها به باکتري

هاي این تحقیق با حداقل سه تکرار تمامی آزمایش  
 SPSS 22 افزار ها با استفاده از نرمانجام شد. آنالیز داده

منظور تجزیه و تحلیل نتایج شرط نرمال  . بهانجام شد
ها، قبل از انجام آزمون آنالیز واریانس از بودن داده

ها  واریانسآزمون شاپیرو ویلک استفاده شد. همگنی 
) مورد بررسی Leven’s Testبا استفاده از آزمون لون (

قرار گرفت. مقایسه میانگین تیمارهاي موردنظر با استفاده 
انجام شد.  )One-Way ANOVAاز آنالیز واریانس (

در صورت همگن بودن واریانس با آزمون دانکن و در 
صورت عدم همگنی واریانس از آزمون دانت تی سه 

گردید. در کلیه مراحل تجزیه و تحلیل، خطاي استفاده 
  در نظر گرفته شد. درصد 5مجاز براي رد فرض صفر 

  

 بحثو نتایج 
مدت زمان ماندگاري و  ، دماpH هايآزمون نتایج  

در  نشان داده شده است. 2و  1 هاي ولدر جدیخ آب 
هاي آبداري بین یخ اختالف معنی ،هر سه آزمون

زیست فعال و نمونه کنترل مشاهده نشد. نتایج نشان 
زنجبیل هاي مختلف عصاره و اسانس غلظت تلفیق داد
عدم  .ننموده استرا ایجاد  يدار آب، تغییر معنییخ با

هاي فیزیکی یخ آب  دار ویژگی وجود اختالف معنی
هاي  ات مثبت غلظتنکاز  ،زیست فعال با نمونه کنترل

بر پایه نتایج حاضر استفاده از اسانس باشد.  نظر می مد
هاي مذکور موجب تغییر  در هریک از غلظت هو عصار

هاي بستر سیال سردسازي نشد و  کیفیت در ویژگی
دراین زمینه با استفاده از ترکیبات زیست  یمحدودیت

  فعال زنجبیل ایجاد نگردید.

  .حاوي عصاره رنجبیلآب  ، مدت زمان ماندگاري و دما بر یخpHهاي  نتایج آزمون -1جدول 
  (دقیقه) مدت زمان ماندگاري  )ºC( دما pH  تیمار
  a25/0±84/8  a58/0±33/1  a5/2±09/64  شاهد

  a04/0±66/8  a58/0±33/1  b4/7±36/49  100 عصاره
  a04/0±54/8  a0±00/1  ab02/4±61/55  200 عصاره
  a94/1±54/7  a58/0±33/1  a3/14±27/68  300 عصاره
  a02/0±63/8  a0±00/1  ab04/1±4/62   400 عصاره

بین ) p>05/0دار ( باشند. حروف کوچک متفاوت در هر ستون بیانگر اختالف معنی انحراف معیار سه تکرار می ±ها بیانگر میانگین  داده
  ).گرم / لیتر گزارش شده است میلیباشد (غلظت عصاره بر اساس  می تیمارهاي مختلف

  
  .حاوي اسانس زنجبیلآب  ، مدت زمان ماندگاري و دما بر یخpHهاي  نتایج آزمون -2جدول 

  (دقیقه) مدت زمان ماندگاري  )ºC( دما pH  تیمار
  b25/0±84/8  a58/0±33/1  a5/2±1/64  شاهد

  b11/0±9/8  a53/1±33/2  a88/12±62/55  500 اسانس
  a11/0±34/9  a0±00/1  a24/2±93/56  1000اسانس 
  a05/0±34/9  a52/1±33/2  a47/10±00/59  1500 اسانس
  ab1/0±096/9  a0±00/1  a02/7±67/61  2000 اسانس

بین ) p>05/0دار ( باشند. حروف کوچک متفاوت در هر ستون بیانگر اختالف معنی انحراف معیار سه تکرار می ±ها بیانگر میانگین  داده
  گرم/ لیتر گزارش شده است). میلیباشد (غلظت اسانس بر اساس  می تیمارهاي مختلف
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از جمله عوامل مؤثر در تغییر رنگ مواد غذایی، از   
اي شدن مانند ها، واکنش قهوهبین رفتن رنگدانه

 .واکنش میالرد و اکسیداسیون اسید آسکوربیک است
 *a، شاخص رنگ 1بیانگر روشنایی *Lشاخص رنگ 

و شاخص رنگ  2ان سبزي و قرمزيمیز نشان دهنده
b* دهد. در محصول را نشان می 3میزان آبی و زردي

بافت حاصل  *bو  *L* ،aاي میزان شاخص مطالعه
و  36/48، 41/55ترتیب  کمان به آالي رنگینماهی قزل

). 2016 ،و همکاران توکلی( گزارش شد 84/22
هاي رنگ تحت عوامل متعددي از  هرچند ویژگی

جنسیت و کیفیت آب پرورش جمله نوع تغذیه، سن، 
هاي پژوهش حاضر در محدوده  وابسته است اما داده

هاي حاوي آب تأثیر یخ هاي قبلی گزارش شد. داده
تغیییر هاي مختلف عصاره و اسانس زنجبیل بر غلظت
 3کمان در جداول  آالي رنگینفیله قزلهاي رنگ  مولفه

طور کلی ظاهر عصاره  نشان داده شده است. به 4و 
یت اسانس زنجبیل زرد کم اي رنگ و ماهزنجبیل قهوه
 9ماندگاري ماهی طی دوره با توجه به رنگ است. 

 زیست فعالآبیخ تیمارهاي مختلف روزه نگهداري،
با توجه  .ایجاد ننمودها داري در رنگ فیلهعنیم تغییر

به اهمیت رنگ در مطلوبیت خواص حسی محصول، 
هاي رنگی فیله  لفهؤمدار در  عدم وجود اختالف معنی

از نکات در خور توجه یخ آب زیست فعال عصاره و 
  باشد.   اسانس می

دار یخ آب حاوي  ثیر معنیأرغم عدم وجود ت علی 
اسانس و عصاره بر تغییرات رنگ فیله، نتایج بررسی 
بار میکروبی کل نشان داد عصاره و اسانس زنجبیل 
قدرت در خور توجهی در کنترل رشد 

و  5 هاي ولها دارند. بر پایه نتایج جدنیسممیکروارگا
در کلیه تیمارها با افزایش زمان نگهداري بار  6

                                                
1- Lightnees 
2- Redness-Greeness 
3- Yellowness-Blueness 

داري افزایش یافت. اما  باکتریایی به شکل معنی
زیست فعال حاوي  تیمارهاي نگهداري شده با یخ

عصاره و اسانس زنجبیل در قیاس با نمونه شاهد 
هاي  بر پایه آنالیزافزایش بار میکروبی کمتري داشتند. 

انجام شده، کنترل رشد بار میکروبی تا انتهاي دوره 
نگهداري ادامه یافت. بر اساس نتایج، بار باکتریایی کل 

) Log CFU/g7 از حد مجاز ( 6تیمار کنترل در روز 
هاي تیمار تجاوز کرد ولی میزان بار باکتریایی نمونه

 1500لیتر و اسانس  گرم/ میلی 200 شده با عصاره
لیتر حتی در روز نهم نگهداري هم از میزان  گرم/ میلی

 یاد شده تجاوز ننمود. تحقیق  چیبر و همکاران
دلیل  ) نشان داد ممانعت از رشد باکتریایی به2014(

و  Gingerol، Shogaolوجود ترکیبات زیست فعال 
Zingerone  در عصاره و اسانس زنجبیل است که در
و گرم منفی نقش بسزایی  هاي گرم مثبتمهار باکتري

دارند. در تحقیقات دیگر اثر مهار کننده عصاره 
زنجبیل در برابر عوامل میکروبی عامل فساد در ماهی 

   .)2015(شاکیا،  به اثبات رسیده است
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 .عصاره زنجبیلحاوي آب  سنجی بر روي فیله نگهداري شده در یخ نتایج آزمون رنگ -3جدول 
  L* a*  b*    WI  تیمار
  a72/6±58/66  a35/10±14/52  a25/19±98/31  a44/18±25/30  شاهد

  a22/15±45/67  a96/15±35/43  a89/18±74/23  a29/24±85/41  100 عصاره
  a31/7±78/65  a48/0±72/59  a39/36±18/29  a27/0±74/21  200 عصاره
  a27/10±22/63  a21/12±54/50  a78/10±67/40  a11/19±37/25  300 عصاره
  a52/11±53/55  a46/6±15/59  a81/0±49/53  a93/6±18/10   400 عصاره

) بین p>05/0دار ( باشند. حروف کوچک متفاوت در هر ستون بیانگر اختالف معنی انحراف معیار سه تکرار می ±ها بیانگر میانگین داده
  گرم/ لیتر گزارش شده است). (غلظت عصاره بر اساس میلی باشد تیمارهاي مختلف می

  
  .اسانس زنجبیل حاويآب  سنجی بر روي فیله نگهداري شده در یخ نتایج آزمون رنگ -4جدول 

  L* a*  b*  WI  تیمار
  a72/6±58/66  a35/10±14/52  a25/19±98/31  a44/18±25/30  شاهد

  a76/17±7/74  a29/28±58/37  a63/24±59/29  a38/41±87/45  500 اسانس
  a34/7±81/71  a96/20±33/47  a90/6±53/25  a45/21±84/38  1000اسانس 
  a82/6±16/63  a36/12±77/55  a90/13±76/39  a20/19±11/22  1500 اسانس
  a37/5±71/72  a33/9±89/40  a19/5±65/15  a96/11±06/48  2000 اسانس

) بین p>05/0دار ( ستون بیانگر اختالف معنیباشند. حروف کوچک متفاوت در هر  انحراف معیار سه تکرار می ±ها بیانگر میانگین  داده
  / لیتر گزارش شده است). گرم (غلظت اسانس بر اساس میلیباشد  تیمارهاي مختلف می

  
  .هاي مختلف یخ زیست فعال حاوي عصاره زنجبیل تغییرات باکتري کل در تیمارهاي نگهداري شده در غلظت -5جدول 

  زمان (روز)  تیمار
  9روز   6روز   3روز   0روز 

  Da21/0±17/5  Cab19/0±48/6  aB28/0±1/7  aA24/0±34/8  شاهد
  Ca41/0±27/5  bB1/0±2/6  bB5/0±5/6  Ab15/0±96/7  100 عصاره
  Da11/0±13/5  Cb15/0±96/5  bB15/0±33/6  Ad21/0±76/6  200 عصاره
  Ca22/0±47/5  aAB54/0±01/7  abB083/0±78/6  Ac02/0±53/7  300 عصاره
  Da21/0±13/5  cC3/0±3/5  abB33/0±57/6  Ab08/0±11/7  400 عصاره

) بین p>05/0دار ( باشند. حروف کوچک متفاوت در هر ستون بیانگر اختالف معنی انحراف معیار سه تکرار می ±ها بیانگر میانگین داده
غلظت عصاره بر باشد () در طی نگهداري میp>05/0دار ( و حروف بزرگ متفاوت در هر ردیف بیانگر اختالف معنی ي مختلفتیمارها

  ./ لیتر گزارش شده است) گرم اساس میلی
  

  .هاي مختلف یخ زیست فعال حاوي اسانس زنجبیل تغییرات باکتري کل در تیمارهاي نگهداري شده در غلظت -6جدول 

  (روز) زمان  تیمار
  9روز   0روز 

  Ba21/0±17/5  aA235/0±34/8  شاهد
  Ba11/0±1/5  bA6/0±57/7  500اسانس 
  Ba22/0±14/5  bcA117/0±87/6  1000اسانس 
  Ba11/0±17/5  cA28/0±32/6  1500اسانس 
  Ba36/0±14/5  cA55/0±52/6  2000اسانس 

) بین p>05/0دار ( باشند. حروف کوچک متفاوت در هر ستون بیانگر اختالف معنی انحراف معیار با سه تکرار می ±ها بیانگر میانگین  داده
غلظت اسانس بر باشد () در طی نگهداري میp>05/0دار ( بزرگ متفاوت در هر ردیف بیانگر اختالف معنیتیمارهاي مختلف و حروف 

  ).گرم / لیتر گزارش شده است اساس میلی
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  .هاي مختلف یخ زیست فعال حاوي عصاره زنجبیل تغییرات باکتري سرمادوست در تیمارهاي نگهداري شده در غلظت -7 جدول

  تیمار
  زمان (روز)

  9روز   6روز   3روز   0روز 
  Ca15/0±45/4  Ac59/0±23/5  bB56/0±09/6  aAb15/0±03/8  شاهد

  Ca25/0±11/4  bC3/0±3/4  bB106/0±81/5  Acd79/0±90/6  100 عصاره
  Ba25/0±05/4  abB2/0±99/4  Ab23/0±86/5  Ad21/0±23/6  200 عصاره
  Ca5/0±32/4  aC16/0±11/5  bB01/0±82/5  Abc5/0±5/7  300 عصاره
  Ca05/0±15/4  C51a/0±43/5  aB3/0±66/6  aA5/0±5/8  400 عصاره

) بین p>05/0دار ( باشند. حروف کوچک متفاوت در هر ستون بیانگر اختالف معنی انحراف معیار با سه تکرار می ±ها بیانگر میانگین  داده
باشد (غلظت عصاره بر اساس  ) در طی نگهداري میp>05/0دار ( تیمارها و حروف بزرگ متفاوت در هر ردیف بیانگر اختالف معنی

  برآورد شده است).لیتر  / گرم میلی
  

  .هاي مختلف یخ زیست فعال حاوي اسانس زنجبیل تغییرات باکتري سرمادوست در تیمارهاي نگهداري شده در غلظت -8جدول 

  تیمار
  (روز) زمان

  9روز   0روز 
  Ba15/0±45/4  aA15/0±03/8  شاهد
  Ba15/0±29/4  Aab15/0±75/7  500اسانس 
  Ba12/0±11/4  Abc27/0±48/7  1000اسانس 
  Ba5/0±52/4  Ad38/0±43/6  1500اسانس 
  Ba21/0±23/4  Ac17/0±086/7  2000اسانس 

بین ) p>05/0دار ( باشند. حروف کوچک متفاوت در هر ستون بیانگر اختالف معنی انحراف معیار با سه تکرار می ±ها بیانگر میانگین  داده
غلظت اسانس بر اساس باشد () در طی نگهداري میp>05/0دار ( تیمارها و حروف بزرگ متفاوت در هر ردیف بیانگر اختالف معنی

   ).لیتر برآورد شده است / گرم میلی
  

اکتري سرمادوست طی نگهداري نتایج ارزیابی ب  
میزان نشان داده شده است.  8و  7 هاي ولدر جد

 در روز اول برابر با نمونه کنترل باکتري سرمادوست
 به 9بود و در روز  لگاریتم پرگنه در هر گرم 45/4
هاي تیمار شده با  در حالی که نمونهرسید.  03/8

هاي تیمار نمونه عصاره و اسانس زنجبیل خصوصاً
و اسانس ) 23/6( گرم بر لیتر میلی 200شده با عصاره 

مقادیر کمتري از رشد ) 43/6لیتر (گرم بر  میلی 1500
ها از خود نشان باکتریایی در مقایسه با دیگر نمونه

مطالعه حاضر تایج ن .بود دار دادند و این اختالف معنی
حسنی و  و )2004( سالم و همکارانی با تحقیقات

پورسلطانی همخوانی دارد. و همچنین  )2014( حسنی

هاي یژگیدر مطالعات خود به و) 2014( و همکاران
هاي گیاهی از نظر خواص مختلف و متنوع اسانس

دلیل ساختار و ترکیبات منحصر به فرد  میکروبی بهآنتی
 )2014( چیبر و همکاران نتایج ها اشاره شده است.آن

نشان داد که ترکیبات زینجرون در زنجبیل که یک 
در  شود، نقش بسزاییل پویا محسوب میمولکو

و  اشتههاي چون اشرشیاکلی دممانعت از رشد باکتري
هاي پاتوژن اثر محافظتی و مستقیم بر اعمال باکتري

هم حاکی از  )b2014(بلیک هاي  کند. یافتهایفا می
اسانس زنجبیل در کنترل  بازدارندهاثرات مؤثر و 

  کاندیداآلبیکانس و استافیلوکوکوس اورئوس بود.
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  گیري کلی نتیجه
، دما و مدت زمان pHهاي نبا توجه به نتایج آزمو  

سنجی بر روي فیله ماهی  رنگ ماندگاري یخ آب،
 داري بین نمونه کمان، اختالف معنی آالي رنگینقزل

هاي تیمار شده با عصاره و اسانس با دیگر نمونه شاهد
ثیر یخ آب أتدر آزمون میکروبی . زنجبیل مشاهده نشد

هاي  مهار رشد بار باکتري حاوي عصاره و اسانس در
کل و سرمادوست مشخص گردید. بر پایه نتایج 

گرم در لیتر  میلی 200هاي یاد شده غلظت  آزمون
ترین  گرم بر لیتر اسانس بهینه میلی 500عصاره و 

منظور  غلظت براي تولید یخ آب زیست فعال به

 کمان آالي رنگین نگهداري کوتاه مدت ماهی قزل
  باشد.  می

  
  سپاسگزاري

دانند از زحمات  الزم می نگارندگان بر خود  
ریاست و پرسنل محترم مرکز فرآوري آبزیان  دریغ بی

گروه شیالت  آزمایشگاه کارشناسانلیوثا و همچنین 
دانشکده کشاورزي و بخش بهداشت مواد غذایی 

کمال تشکر و دانشگاه شیراز دامپزشکی دانشکده 
  .داشته باشندرا  قدردانی
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