تاثیر عصاره برگ زیتون بر تراکم باکتری های سرمادوست ( )PTCفیله ماهی کپور نقره ای در
طول دوره نگهذاری در دمای یخچال
مُزوًش ابزاَیمی ،1مُشیذ شاملًفز
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 -1گزيٌ مُىذسی کشايرسی ،علًم ي صىایع غذایی  ،ياحذ آسادشُز
 -2گزيٌ شیالت ،ياحذ آسادشُز ،داوشگاٌ آساد اسالمی

چکیذٌ
گیبُ سیتَى ثب ًبم ػلوی  Olea europaeaدارای خَاؿ ثغیبری هی ثبؽذ وِ ثخؼ اػظوی اس ایي خَاؿ ًیش در ثزي ایي درخت
ًْفتِ هی ثبؽذ ثطَریىِ ٍیضگی آًتی ثبوتزیبل ثؼٌَاى اس جولِ پتبًغیل ّبی هَجَد در ایي گیبُ هؼزفی هی ؽَد .هطبلؼِ حبضز ثب ّذف
ثزرعی تبثیز ػصبرُ ثزي سیتَى ثز تزاون ثبوتزی ّبی عزهبدٍعت فیلِ هبّی وپَر ًمزُ ای در طَل دٍرُ ًگْذاری در یخچبل ،اًجبم
پذیزفت .تیوبرّبی هَرد اعتفبدُ در ایي هطبلؼِ ؽبهل ؽبّذ (فیلِ ػبری اس ّز گًَِ افشٍدًی) %1 ،ػصبرُ ثزي سیتَى ٍ  %2ػصبرُ ثزي
سیتَى هی ثبؽذ ٍ ّوچٌیي آسهبیؼ حبضز در طَل  16رٍس اًجبم گزفت .در رٍس صفز آسهبیؼ ّیچ گًَِ اختالف هؼٌی داری در ثیي
تیوبرّب هؾبّذُ ًؾذ (ٍ )p<0/05لی ثب گذر رٍسّب اختالف ایجبد ؽذُ در ثیي تیوبرّب اس ًَع هؼٌی دار گؾت ثطَریىِ در رٍس اًتْبیی
آسهبیؼ تیوبرّبی آسهبیؾی ثب ؽبّذ دارای اختالف هؼٌی دار ثَدًذ (ّ ٍ )p>0/05وچٌیي تفبٍت هَجَد در ثیي تیوبرّبی هزثَط ثِ
ػصبرُ ثزي سیتَى ًیش اس ًَع هؼٌی دار گشارػ ؽذ( .)p>0/05ثب تَجِ ثِ ػولىزد تیوبرّبی آسهبیؾی ثخصَؿ تیوبر  %2ػصبرُ ثزي
سیتَى هی تَاى اعتفبدُ اس ایي ػصبرُ را ثوٌظَر وبّؼ ثبر هیىزٍثی فیلِ در دعتَر وبر لزار داد.

کلمات کلیذی :ثزي سیتَى ،ػصبرُ ،وپَر ًمزُ ای ،ثبوتزی عزهبدٍعت.

1

مقذمٍ
سیتَى ( )Olea europaea L.درختچِ ای اس خبًَادُ  Oleaceaeهی ثبؽذ .پضٍّؼ ّبی هزتجط ثب ایي گیبُ حبوی اس ٍجَد خَاؿ ثی
ؽوبر در آى هی ثبؽذ وِ اس جولِ ثبرستزیي آًْب خَاؿ ضذ هیىزٍثی هی ثبؽذّ .وچٌیي ثزي ایي گیبُ ثؼٌَاى هٌجغ الئَرٍپیي ًیش ؽٌبختِ
هی ؽَد ] [4،5وِ ایي تزویت حذٍد  9-6درصذ ٍسى خؾه ثزي سیتَى را ثِ خَد اختصبؿ هی دّذ ]. [2،6اس طزف دیگز تزویت
اصلی ػصبرُ ّبی ثزي سیتَى ًیش الئَرٍپیي اعت وِ ّز چِ غلظت الئَرٍپیي ثیؾتز ثبؽذ اثز ثیَلَصیىی آى ًیش لَی تز خَاّذ ثَد]. [3
مًاد ي ريش َا
تؼذاد  25لطؼِ هبّی وپَر ًمزُ ای ثب ٍسى هتَعط  500±100گزم ٍ طَل هتَعط  25±2عبًتی هتز اس ثیي هبّی ّبی ّن تزاس ٍ عبلن ،اس
ثبسارچِ هبّی ثطَر تصبدفی اًتخبة ؽذُ ٍ در جؼجِ ّبی یًََلیت ثِ ّوزاُ پَدر یخ ثِ آسهبیؾگبُ پضٍّؾىذُ اوَلَصی دریبی خشر
ٍالغ در ؽْزعتبى عبری اًتمبل دادُ ؽذًذ ٍ ثالفبصلِ الذاهبت فیلِ وزدى هبّیبى اًجبم گزدیذ .هبّیبى تذارن دیذُ ؽذُ اثتذا ؽغتِ ؽذُ،
عپظ فیلِ گزدیذُ ٍ در پبیبى ػول فیلِ وزدى ًیش هجذدا فیلِ ّب هَرد ؽغتؾَ لزار گزفتٌذ .عپظ فیلِ ّب تَسیي ؽذًذ ثطَریىِ ٍسى 100
گزم فیلِ ثِ ػٌَاى هجٌب در ًظز گزفتِ ؽذ .تىزار ّبی در ًظز گزفتِ ؽذُ ثزای ّز تیوبر  3ػذد هی ثبؽذ .اعتَن ّبی تْیِ ؽذُ %2 ٍ %1
ثزي سیتَى ثز رٍی ًمبط هختلف فیلِ ریختِ ؽذ ٍ ثب دعت ثِ آراهی هبعبص دادُ ؽذ  .فیلِ ّبی تیوبر ؽذُ درٍى فَیل آلَهیٌیَهی لزار
گزفتِ ٍ در دهبی یخچبل ثِ هذت  16رٍس ًگْذاری ؽذًذ .در طَل هذت ًگْذاری فیلِ ّبی تیوبر ؽذُ در یخچبل ثِ فبصلِ سهبًی ّز 4
رٍس ( رٍس صفز )16 ،12 ،8 ،4 ،هَرد عٌجؼ لزار گزفتٌذ .ثزای ؽوبرػ  PTCاس ًوًَِ ّبی تْیِ ؽذُ ،اس هحیط تزیپتیه عَی آگبر
( )TSAاعتفبدُ ؽذ 0/1 .هیلی لیتز اس ًوًَِ ّبی تْیِ ؽذُ ،ثزرٍی هحیط وؾت ثِ طَر عطحی پخؼ ؽذ .پلیت ّبی هزثَط ثِ ثبوتزی
ّبی عزهب دٍعت ثؼذ اس  10رٍس اًىَثبعیَى در دهبی  4درجِ عبًتی گزاد ؽوبرػ ؽذًذ .در ّوِ هَارد پظ اس اتوبم سهبى اًىَثبعیَى،
ولٌی ّب ثؼذ اس ؽوبرػ درػىظ رلت هَرد اعتفبدُ ضزة ؽذ ٍ عپظ لگبریتن آًْب گزفتِ ؽذ تب لگبریتن تؼذاد ولٌی درٍاحذ ٍسى
( )log cfu/gثذعت آیذ.
وتایج
جذيل  :1مقایسٍ میاوگیه  PTCتیمارَای مختلف در سمان َای مختلف وگُذاری

تیمارها
زمان (روز)
صفر

 %1برگ زیتون

شاهد

 %2برگ زیتون

aE

0/02±3/5

aD

bD

0/02±4/58

0/03±4/39

aC

0/05±6/63

bC

cC

0/07±5/62

aB

0/03±7/68

bB

cB

bA

cA

0/01±3/59

4

0/05±5/3

8

0/22±7/43

21

0/21±8/46

21

0/24±10/12

aA

bE

aE

cD

0/16±8/94

0/04±3/56

0/04±6/81
0/08±7/77

هیبًگیي ±اًحزاف هؼیبر * .حزٍف هؾتزن وَچه در ّز ردیف ثیبًگز ػذم ٍجَد اختالف هؼٌیدار در ثیي تیوبرّب هیثبؽذ * .حزٍف هؾتزن ثشري در ّز عتَى ردیف ثیبًگز
ػذم ٍجَد اختالف هؼٌیدار در ثیي سهبى ّبی هختلف هی ثبؽذ.
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بحث ي وتیجٍگیزی
ثبوتزی ّبی عزهبدٍعت گزم هٌفی ،گزٍُ اصلی هیىزٍارگبًیشم ّبی هغئَل فغبد هبّی تبسُ ًگْذاری ؽذُ در دهبی یخچبل ّغتٌذ.
ًتبیج هزثَط ثِ رًٍذ تغییزات  PTCدر طَل دٍرُ ًگْذاری فیلِ ّبی وپَر ًمزُ ای تیوبر ؽذُ ثب عطَح هختلف سیتَى  ،در جذٍل 1
آٍردُ ؽذُ اعت .هیشاى  PTCاٍلیِ (سهبى صفز) فیلِ ّبی هبّی وپَر ًمزُ ای در هطبلؼِ حبضز در توبهی تیوبرّب تمزیجب ثزاثز
 3/53±0/04ثَد وِ ایي هیشاى ثیبًگز تبسگی هبّی هی ثبؽذ .
یبفتِ ّب حبوی اس رًٍذ صؼَدی هیشاى ّ PTCز یه اس تیوبرّب در طَل سهبى هی ثبؽذ وِ ثٌبثزایي ثیؾتزیي هیشاى ّ PTCز تیوبر هزثَط
ثِ اًتْبی دٍرُ آسهبیؼ ثَدُ (رٍس ّ ٍ )16وچٌیي ووتزیي هیشاى ً PTCیش ثِ سهبى آغبس آسهبیؼ (سهبى صفز) اختصبؿ یبفتِ اعت.
تغییز هیشاى  PTCدر طَل دٍرُ ًگْذاری ثطَری ثَد وِ اختالف هَجَد در ثیي رٍسّبی آسهبیؼ در ّز تیوبر اس ًَع هؼٌی دار گشارػ
ؽذ .غالهشادُ ٍ ّوىبراى (ٍ )1392جَد اختالف هؼٌی دار در هیشاى  PTCدر ثیي رٍسّبی هختلف ًگْذاری در فیلِ وپَر ًمزُ ای
ؽبّذ ٍ تیوبر ؽذُ ثب ػصبرُ عیبُ داًِ را گشارػ ًوَدًذ وِ ثب ًتبیج هطبلؼِ وًٌَی دارای اًطجبق هی ثبؽذ.
در ولیِ رٍسّبی ًوًَِ ثزداری ( اس رٍس صفز تب  )16تیوبر ؽبّذ حبئش ثبالتزیي هیشاى  PTCدر ثیي تیوبرّبی هَجَد ثَدُ اعت ثطَریىِ
ثب عبیز تیوبرّبی آسهبیؾی دارای تفبٍت اس ًَع هؼٌی دار ثَدُ اعت .وِ ایي یبفتِ ثب ًتیجِ اػتوبدی ٍ ّوىبراى (ّ )1387وغَ هی ثبؽذ.
هیشاى  PTCدر رٍس ًْبیی آسهبیؼ ( رٍس  )16ثذیي تزتیت گشارػ هی ؽَد  :ؽبّذ >  %1سیتَى >  %2سیتَى  .در هطبلؼِ اػتوبدی ٍ
ّوىبراى ( )1387هیشاى  PTCدر فیلِ لشل آالی رًگیي ووبى تیوبر ؽذُ ثب رسهبری؛ اس اثتذای آسهبیؼ تب اًتْبی دٍرُ ثطَر لجبل تَجْی
ووتز اس ؽبّذ هَرد گشارػ لزار گزفت وِ ایي ًتیجِ ثب یبفتِ ّبی هطبلؼِ وًٌَی اس حیث هْبر رؽذ  PTCثَاعطِ اعتفبدُ اس پتبًغیل
آًتی ثبوتزیبیی هٌبثغ گیبّیّ ،وزاعتب هی ثبؽذ.
در تحمیك ؽیزاسی ًضاد ٍ ّوىبراى جوؼیت ثبوتزیْبی عزهبدٍعت ثِ ًغجت ثبوتزیْبی ول در ثزخی تیوبرّب تب حذٍدی ثیؾتز ثَد وِ
ػلت آًزا ًگْذاری در دهبی یخچبل داًغتٌذ سیزا ًگْذاری در دهبی یخچبل رؽذ ثبوتزیْبی هشٍفیل  ،وِ جوؼیت سیبدی اس هیىزٍفلَر
داخلی ثذى هبّی را تؾىیل هی دٌّذ  ،وبّؼ هی دّذ ٍ ثِ ثبوتزیْبی عزهبدٍعت ایي اجبسُ را هی دّذ وِ در طَل دٍرُ ًگْذاری در
یخچبل رؽذ وزدُ ٍ هیىزٍارگبًیغغن غبلت ثبؽٌذ لذا اعتفبدُ اس عطح  %2سیتَى در فیلِ وپَر ًمزُ ای در تحمیك وًٌَی ،ؽزایط هْبر
رؽذ ایي ثبوتزی ّبی عزهبدٍعت را فزاّن آٍردُ اعت.
ثیؾتزیي حذ پیؾٌْبد ؽذُ ثزای ً PTCیش در فیلِ هبّیبى  log CFU/g 7هی ثبؽذ وِ تب رٍس  12آسهبیؼ تیوبر  %2سیتَى اس هیشاى
ووتزی اس حذ پیؾٌْبد ؽذُ ثزخَردار ثَدًذ .
هیشاى  PTCؽبّذ در هطبلؼِ اػتوبدی ٍ ّوىبراى ( )1387در رٍس  14ثِ حذ پیؾٌْبد ؽذُ رعیذ ٍ تیوبر رسهبری در اًتْبی دٍرُ ًیش
(رٍس ً )18یش در لیبط ثب حذ پیؾٌْبدی اس هیشاى پبییي تزی ثزخَردار ثَد .یىی اس ٍیضگی ّبی ثزجغتِ هَجَد در ثغیبری اس هٌبثغ
گیبّی ،خبصیت آًتی ثبوتزیبیی هَجَد در آًْب هی ثبؽذ وِ اس ؽَاّذ هزثَط ثِ ًتبیج هطبلؼِ وًٌَی پیذاعت وِ اعتفبدُ اس هٌبثغ گیبّی
ّوچَى سیتَى در فیلِ در عطحی هؼیي هی تَاًذ هَججبت هْبر ثبر ثبوتزی ّبی عزهبدٍعت فیلِ را در طَل دٍرُ ًگْذاری فزاّن
عبسد.
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PTC ِ) اثز افشٍدى عیبُ داًِ ثز ویفیت فیلِ وپَر ًمزُ ای را هَرد هطبلؼِ لزار دادًذ وِ یبفتِ ّبی هزثَط ثِ ث1392( غالهشادُ ٍ ّوىبراى

.حبوی اثز گذاری هثجت افشٍدى عیبُ داًِ در فیلِ ثز هْبر ثبوتزی ّبی عزهبگزا هی ثبؽذ وِ ثب ًتبیج هطبلؼِ حبضز ّوغَ هی ثبؽذ
 سیتَى اس حذ اعتبًذارد ػجَر وزدُ ٍ ثِ ّویي دلیل اهىبى هصزف تیوبرّبی%1 ٍ  آسهبیؼ در تیوبرّبی ؽبّذ12  در رٍسPTC هیشاى
 دارا هی، خَدPTC  سیتَى ّوچٌبى هجَس هصزف ؽذى را ثَاعطِ پبییي تز اس حذ اعتبًذارد ثَدى%2 ًبهجزدُ فزاّن ًوی ؽَد ٍلی تیوبر
. در فیلِ ّب؛ ولیِ تیوبرّبی آسهبیؾی غیز لبثل هصزف هی ؽًَذPTC  آسهبیؼ ًیش ثذلیل ثیؾتز اس حذ اعتبًذارد ثَدى16  در رٍس.ثبؽذ
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