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چکیده
در این مطالعه توصیفی مقطعی که از مهر  1393تا خرداد  1394صورت گرفت ،به بررسی کیفیت میکروبی نمونههای ماهیان
منجمد شده در شناورهای صیادی بندرعباس پرداخته شد .در این تحقیق تعداد  80نمونه ماهی ( 30نمونه ماهی سلطان ابراهیم30 ،
نمونه ماهی شبه شوریده 10 ،نمونه ماهی صافی و  10نمونه ماهی حسون) جمع آوری شده در شرایط انجماد ( )-18 °Cدر داخل
 cold boxو در مدت زمان  12ساعت به آزمایشگاه منتقل گردید و از نظر شمارش کلی باکتریها ،شمارش کلی فرمها ،حضور
 Escherichia coli، Salmonellaو  Staphylococcus aureusمورد بررسی قرار گرفتند .همچنین میزان ازت تام فرار
نیز اندازهگیری شد .میزان شمارش کلی باکتریها بین  2/45تا  ،Log cfu/g 4/98تعداد کلی فرمها بر اساس روش بیشترین
تعداد احتمالی باکتری ( )MPNبین  0تا  MPN/g 23بود .همچنین هیچ کدام از نمونهها آلودگی به Escherichia coli،
 Salmonellaو  Staphylococcus aureusنداشتند .میزان ازت تام فرار نیز بین  9/8تا  mg /100 g 22بود .بنابراین بر پایه
نتایج به دست آمده میزان آلودگی باکتریایی نمونهها پایین بود و همه نمونهها طبق استاندارد ملی ایران قابل مصرف بودند.
کلمات کلیدی :کیفیت میکروبی ،مجموع بازهای ازته فرار ،ماهیان منجمد ،بندرعباس

* نویسنده مسئول
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چالشتری و همکاران

			

 .1مقدمه
امروزه جهت کاهش مصرف گوشت قرمز از آبزیان
دریایی به عنوان یکی از بهترین منابع پروتئینی در جهان ،جهت
تامین پروتئین جوامع انسانی استفاده میشود .ماهیان منابعی
غنی از پروتئین ،ویتامینهای ضروری و اسیدهای چرب غیر
اشباع مفید هستند .با این وجود مقادیر زیاد پروتئین میتواند
به عنوان یک خطر در فرآیندهای فساد ماهی محسوب شود
( .)9صنعت آبزی پروری در بین سایر صنایع بخش کشاورزی
رشد سریعتری داشته به طوری که میزان صید آبزیان دریایی و
پرورشی به حدود  154میلیون تن در سال رسیده است ( .)3در
کارخانجات صنایع غذایی و شیالتی رسیدن به کیفیت همراه
با ایمنی باالی مواد غذایی از اهداف مهم به شمار میآید در
این زمره میتوان به جلوگیری از انتقال عوامل بیماریزا به
انسان اشاره کرد ( .)20 ،19صید آبزیان به روشهای مختلفی
انجام میگیرد و بسته به مقدار و حجم صید متفاوت است.
در مناطقی که صید زیاد است اصوال از کشتیهای صیادی
مجهز به تجهیزات نگهداری و خنک کننده و به ویژه به حالت
انجماد استفاده میشود (.)9
کنترل کیفی آبزیان و فرآوردههای آنها به انواع روشهای
شیمیایی ،حسی ،فیزیکی و باکتریایی انجام میگیرد .این
کنترلها به عنوان شاخصی برای نشان دادن پیشرفت در فساد
این محصوالت میباشد .وضعیت میکروبی ماهیان دریایی
پس از صید ارتباط نزدیکی با شرایط محیط زیست و شرایط
میکروبیولوژی آب دارد .از دیگر فاکتورها دمای آب،
میزان شوری ،فاصله بین مناطق صیادی با ایستگاههای تخلیه،
روشهای انجماد ،روش صید و همچنین روش حمل و نقل
میباشد .فساد هوازی ماهیان بیشتر توسط باکتریهای گرم
منفی صورت میگیرد ولی فرصت برای رشد باکتریهای
گرم مثبت و ایجاد فساد نیز وجود دارد ( .)11باکتریها از
طریق مصرف آبزیان میتوانند سبب آلودگی و بیماری در
انسان شوند که از مهمترین آنه ا �Aeromonas، Pseu
2

				

ارزیابی بار میکروبی ...

�domonas، Enterococcus faecalis، Strepto
 coccusو  Listeria monocytogenesهستند (.)14
گزارش شده است که عمده باکتریهای بیماریزای ماهیان
میتواند از طریق دستکاری در زمان فرآوری منتقل شوند.
همچنین یخ و نمک از مهمترین عوامل انتقال پاتوژنها بوده
است .از طرفی وجود بیماری در ماهیان نتیجه عمل متقابل
بین ماهی ،محیط زیست و پاتوژن میباشد .بنابراین اندامهای
خارجی ماهیان به دلیل اینکه ارتباط مستقیم با آب دارند بیشتر
از اندامهای داخلی در معرض انواع آسیبها و پاتوژنها
قرار میگیرند ( .)16در مطالعه انجام شده توسط صادقی و
همکاران از ماهیان قزل آالی عرضه شده در شهر کرمانشاه
 Listeria monocytogenesجدا شده و همچنین بار
میکروبی  35درصد نمونه ها باالتر از  cfu/g 10گزارش
7

شد ( .)5در مطالعه دیگری بیشترین باکتریهای جدا شده
از پنج گونه از ماهیان دریایی عرضه شده در اهواز شامل
گونههای  Aeromonasو  Pseudomonasبودند (.)3
در بررسی دیگری شمارش کلی فرمها در انواعی از ماهیان
منجمد کمتر از  MPN/g 10و در هیچکدام ازنمونهها
 Salmonellaو  Vibrio choleraeمشاهده نشد (.)19
عضالت ماهي داراي انواع تركيبات ازتدار غير پروتئيني
هســتند .تغيير در ميزان آنها نشــانه تجزيــه اتوليتيــك،
فعاليت باكتريها و آنزيمهاي طبيعي گوشــت و يا آنزيمهاي
ترشح شده از باكتريها طي نگهداري در سرما ميباشد .ماهي
منجمد بايســتي در دماي  -18درجه ســانتيگراد يــا پائينتر
نگهداري شــود .میزان فســاد ماهي با روش اندازهگیری ازت
تام فرار ( )TVNبررسی ميشــود فســاد زماني رخ ميدهــد
كه  30ميلي گــرم ازت در  100گرم گوشت وجود داشته
باشد .فساد با آزادشدن آمينهاي فرار و نهایتا تولید فرمالدئيد
و بوي نامطبوع همراه اســت گزارشات نشــان داده است که
زمانی که شاخص  TVNبا سرعت رو به افزایش رود منجر به
عدم پذیرش محصول خواهد شد ( .)6بنابراین افزایش میزان
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بار میکروبی و مقدار  TVNدر ماهيهاي منجمد عرضه

(تا رقت  )10-6از مخلوط قبلی تهیه شد .سپس از هر رقت

شــده میتواند بــا توجه به زمــان كوتاه نگهداری پس از رفع

 0/1میلیلیتر بر روی محیط نوترینت آگار به روش سطحی

انجماد و عدم نگهداری در دمای مناسب سبب فساد زودرس

کشت داده شد .تعداد باکتریها پس از گرمخانه گذاری در

شده که ضرورت اين مطالعه را نشان میدهد .بنابراین هدف از

دمای  37درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت جهت شمارش

این مطالعه بررسی کیفیت میکروبی و میزان ازت تام فرار در

کلی باکتریهای هوازی مزوفیل ( )TBCانجام گرفت (.)12

ماهیان منجمد در شناور های صیادی بندرعباس بود.

برای شمارش کلیفرمها از روش بیشترین شمارش احتمالی

 .2مواد و روشها
در این مطالعه توصیفی مقطعی که در سه فصل پاییز،
زمستان و بهار سالهای  1393تا  1394انجام شد تعداد 80
نوع ماهی ( 30نمونه ماهی سلطان ابراهیم Nemipterus
 30 ،japonicussنمونه ماهی شبه شوریده �Johnius bel
 10 ،angeriiنمونه ماهی صافی  Saurida tumbilو 10
نمونه ماهی حسون  )Siganus javusاز تعداد  10شناور
صیادی صنعتی کالس کیش در بندر شهید باهنر بندرعباس
جمعآوری شدند .از این تعداد  20نمونه در فصل پاییز35 ،
نمونه در فصل زمستان و  25نمونه در فصل بهار نمونه برداری
شدند .جهت نمونه برداری از هر بار تعداد پنج نمونه برداشت
شد .نمونههای به دست آمده در داخل کیسههای پلی اتیلنی
استریل قرار داده شد و در شرایط انجماد ( )-18 °Cدر
داخل  cold boxو در مدت زمان  12ساعت به آزمایشگاه
میکروبشناسی موادغذایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

کلیفرمها ( )MPNدر محیط کشت لوریل تریپتوز براث
( )LTBحاوی لوله درهام در دمای  37درجه سانتیگراد استفاده
شد .در صورت ایجاد کدورت و گاز در محیط  ،LTBاز
آن محیط دوباره میزان  0/1میلیلیتر به محیط  LTBدیگر
منتقل و در دمای  44/5درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت
گرمخانهگذاری شد .در صورت ایجاد کدورت و گاز0/1 ،
میلیلیتر نمونه به محیط کشت ائوزین متلین بلو ()EMB
انتقال داده و به مدت  24ساعت در دمای  37درجه سانتیگراد
گرمخانهگذاری شد .جهت تایید تشخیص افتراقی  E.coliاز
تستهای  TSI، SIM، MR-VPو اوره استفاده شد (.)10
همچنین جهت جستجوی  Staphylococcus aureusاز
رقتهای تهیه شده در محیط مانیتول سالت آگار ()MSA
کشت سطحی داده شد و به مدت  24ساعت در دمای 37
درجه سانتیگراد گرمخانه گذاری شد (.)13

جستجوی سالمونال:

منتقل شدند .سپس نمونه ماهیان منجمد را به مدت سه ساعت

 25گرم از نمونه عضله ماهی در شرایط استریل و در

در دمای  20تا  25درجه سانتیگراد قرار داده تا مقداری رفع

کنار شعله و زیر هود میکروبی به  225میلیلیتر آب پپتونه

انجماد شدند و سپس از آنها برای سایر آزمایشها استفاده

جهت پیش غنیسازی اضافه و به مدت  48ساعت در دمای

شد.

 37درجه سانتیگراد گرمخانهگذاری شد .یک میلیلیتر از این
محیط جهت غنیسازی به محیط کشت سلنیت سیستئین اضافه

شمارش و جداسازی باکتریها:
 25گرم از نمونه عضله ماهی در شرایط استریل و در کنار
شعله و زیر هود میکروبی به  225میلیلیتر سرم فیزیولوژی
استریل اضافه شد (رقت  )10-1و سپس رقتهای متوالی

و به مدت  24ساعت در  37درجه سانتیگراد گرمخانهگذاری
شد .از محیط قبلی به روی محیط سالمونال شیگال آگار منتقل
نموده و پس از  24ساعت گرمخانه گذاری در دمای 37
درجه سانتیگراد ،کلنیهای رشد کرده همراه با تولید سولفید
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هیدروژن به عنوان باکتریهای مشکوک ب ه �Salmonel

صافی صفر تا  4±0 ،23±1تا  4±0 ،23±2تا  9±1و صفر تا

 laانتخاب شد .سپس آزمایشهای تکمیلی شامل تخمیر

 MPN/g 11±2بود .همچنین هیچ کدام از نمونه ها آلودگی

دولسیتول ،لیزین ،الکتوز ،ساکارز ،ایندول MR-VP ،و

به باکتریها ی  E.coli، Salmonellaو �Staphylococ

استفاده از سیترات انجام گرفت (.)10

 cus aureusنداشتند .از طرفی بررسی میزان ازت تام فرار
نشان داد که میزان آن به ترتیب در ماهیان سلطان ابراهیم ،شبه

اندازهگیری ازت تام فرار (:)TVN
با استفاده از روش ماکروکجلدال میزان ازت تام فرار
اندازهگیری شد .به بالن تقطير ماکروکجلدال  10گرم نمونه
عضله ماهي 2 ،گرم اكسيد منيزيم و  200ميليليتر آب مقطر
و چند عدد پرل شيشــه اي اضافه شــد و در يك ارلن ماير
به عنوان ظرف گيرنده زير قســمت ســردكننده دســتگاه
تقطير  25ميليليتر اسيد بوريك  2درصد و چند قطره معرف
متيلرد و برموكرزول گرين اضافه شد .سپس محلول تقطير
شده را به وسيله اسيد سولفوريك  0/1نرمال تيتر كرده و عدد
تيتراســيون به دست آمده در عــدد  14ضرب شد تا مقــدار
ازت در  100گرم نمونه گوشت ماهي به دست آيد (.)6
تمام آزمایشهای میکروبی و شیمیایی با سه بار تکرار
انجام شد .نتایج به دست آمده نیز با مقادیر استاندارد حد
مجاز میکروبی و شیمیایی ماهیان منجمد در جدول  1مقایسه
شدند ( .)1نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS
نسخه  16و آنالیز واریانس ( )ANOVAبا سطح معنیداری
 P>0/05مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

 .3نتایج
بر اساس نتایج به دست آمده میزان شمارش کلی باکتریها
به ترتیب برای ماهیان سلطان ابراهیم ،شبه شوریده ،حسون و
صافی به ترتیب بین  2/45 ± 1/3تا ± 2/48 ،4/51 ± 2/3

 3/45تا  4/25 ± 2/48 ،5/98 ± 2/48تا  4/4 ± 2/48و 2/34
 4/18 ±تا  cfu/g Log 5/4 ± 2/6بودند .در روش بیشترین
شمارش احتمالی کلی فرمها نیز میزان شمارش کلیفرمها به
ترتیب برای ماهیان سلطان ابراهیم ،شبه شوریده ،حسون و
4

شوریده ،حسون و صافی برابر  10/1 ± 0/6تا ،20/5 ± 0/5
 10/1 ± 0/6تا  16/2 ± 0/3 ،16/3 ± 0/4تا  22 ± 0/2و 0/4
 9/80 ±تا  mg /100 g 11/2 ± 0/7عضله بود .در این قسمت
تمامی نمونهها میزان ازت فرار پایینتر از حد فساد که برابر با
 mg /100 g 30است را دارا بودند.
در این بررسی نشان داده شد که تفاوت معناداری بین
میزان شمارش کلی باکتریهای مزوفیل و کلیفرمها با
تغییرات فصلی وجود ندارد ( .)P<0/05به عالوه بین میزان
شمارش کلی باکتریهای مزوفیل و کلیفرمها با نوع ماهی
نیز تفاوت معناداری مشاهده نشد ( .)P<0/05با این وجود در
فصل زمستان میزان ازت تام فرار به طور معنی داری نسبت به
فصلهای بهار و پاییز باالتر بود ( .)P>0/05همچنین بیشترین
میزان  TVNبه ترتیب در ماهیان حسون ،سلطان ابراهیم ،شبه
شوریده و صافی مشاهده شد ( .)P>0/05در جدول شماره 2
میتوان بر اساس فصل صید ،میانگین و انحراف معیار میزان
شمارش کلی باکتریهای مزوفیل ( ،)TBCبیشترین شمارش
احتمالی کلیفرمها ( )MPNو میزان ازت تام فرار ()TVN
را مشاهده نمود .در جدول شماره  3نشان داده شد که تمامی
نمونههای ماهی در مقایسه با استاندارد میزان مجاز میکروبی
و ازت تام فرار حائز شرایط قابلیت مصرف برای مصرف
کنندگان را داشتند .در شکل شماره  1نیز پراکنش مقادیر
نتایج به دست آمده در انواع نمونههای ماهی برای میزان
شمارش کلیباکتریهای مزوفیل ( ،)TBCبیشترین شمارش
احتمالی کلیفرها ( )MPNو میزان ازت تام فرار ( )TVNرا
میتوان مشاهده نمود.
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جدول  :1ویژگی میکروبیولوژیکی ماهیان منجمد براساس استاندارد ملی ایران

نوع آزمون

TBC

)MPN (E.coli

Staphylococcus aureus

حداکثر باکتری مجاز درگرم

107

4 ×102

2 ×103

Salmonella

0

جدول  :2وضعیت میکروبی و شیمیایی ماهیان منجمد شناورهای صیادی بندرعباس براساس فصل صید

شمارش کلی
باکتریهای مزوفیل
()Log cfu/g

کلی فرمها

()MPN/g

ازت تام فرار

()mg/100g

پاییز

تعداد نمونه

کم ترین مقدار

بیشترین مقدار

میانگین

انحراف معیار

20

2/45 ± 1/3

5/98 ± 2/48

3/2

A

5/3

بهار

35

3/61 ± 2

4/5 ± 2/3

4/2

A

3/89

25

3/34 ± 2/9

5/39 ± 2/6

4/08

پاییز

زمستان

A

3/96

20

0

23 ± 2

7/6

A

7/8

بهار

35

0

11 ± 1

4/1

A

3/7

25

0

23 ± 2

5/6

A

4/9

پاییز

زمستان

زمستان
بهار

20

11/40 ± 0/6

16/90 ± 0/3

13/67

A

1/67

35

14/10 ± 0/5

22 ± 0/2

17/54

B

2/86

25

9/80 ± 0/4

19/30 ± 0/2

13/25

A

2/80

* حروف نامتشابه در ستون میانگین نشان دهنده تفاوت معنی دار بین فصول است ()P>0/05

جدول  :3توزیع مقایسهای قابلیت مصرف نمونههای ماهیان منجمد شناورهای صیادی بندر عباس
نوع ماهی

قابلیت مصرف

عدم قابلیت مصرف

تعداد کل

سلطان ابراهیم

)30( 100%

)0( 0%

30

شبه شوریده

)30( 100%

)0( 0%

30

شبه حسون

)10( 100%

)0( 0%

10

صافی

)10( 100%

)0( 0%

10
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ارزیابی بار میکروبی ...

شکل  :1نمودار جعبه نقطهای و مقایسه مقدار شمارش کلی باکتری ها ،کلیفرمها و میزان ازت تام فرار ماهیان منجمد
شناورهای صیادی بندر عباس

 .4بحث
با توجه به مخاطرات بهداشتي ناشي از حضور میکروبهای
بيماريزا در مواد غذايي از جمله ماهیان دریایی اطالع از
وضع گذشته و حال آلودگي میکروبی آنها و ارزيابي روند
اين آلودگيها و ارائه راهكارهاي مناسب در جهت حذف
يا كاهش آنها ضروري ميباشد .در بررسی حاضر نتایج نشان
داد که شمارش کلی باکتریهای مزوفیل در هر نوع ماهی در
حد مجاز استاندارد ملی ایران بوده است و تفاوتی نیز بین نوع
ماهی و همچنین فصل صید با میزان شمارش کلی باکتریها
وجود ندارد .در مطالعه آدبایو و همکاران میزان  TBCدر
سه نوع ماهی منجمد (Auxis thazard، Ethmalosa
 fimbriataو  )Scomber scombrusخریداری شده
از مراکز فروش را باالتر از  cfu/g 105گزارش کردند ()8
6

در مطالعه دیگری در بنگالدش نیز میزان  TBCمیگوی
 Shrimpمنجمد شده را  1/6×107و میگوی Prawn
را  cfu/g 2/6×10ارائه کردند ( )18در مطالعه صادقی و
8

همکاران نیز میزان  TBCرا در ماهیان قزل آالی عرضه
شده در کرمانشاه  cfu/g 10گزارش نمودند ( .)5در مطالعه
7

حاضر باالترین میزان  TBCدر ماهی شبه شوریده و به میزان
 cfu/g 9/5 ×10بود که در مقایسه با سایر بررسیها شرایط

4

مطلوبتری را دارا میباشد.
كليفرمها جزء باکتریهای رودهاي هستند و به عنوان
یک شاخص بهداشتي آلودگی مدفوعی در مواد غذائي
به حساب میآیند .آلودگيهاي بيش از حد استاندارد به

کلیفرمها ،معموالً نشانگر عدم رعايت موازين بهداشتي در
طول فرآيند تهيه و توليد اين قبیل مواد غذائي ميباشد .در
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بررسی بیشترین میزان شمارش کلیفرمها در انواعی از ماهیان

گزارش نکردند ( .)17در بررسی در بنگالدش در هیچ کدام

منجمد برابر  cfu/g 6×105گزارش شد ( .)8تفاوت در میزان

از نمونه های ماهی منجمد آلودگی ب ه  Salmonellaو �Vi

شمارش کلیفرمها میتواند به دلیل نحوه شمارش کلیفرمها

 brio choleraeمشاهده نشد (.)19

باشد که در بررسی ذکر شده به روش شمارش سطحی بر روی
محیط کشت مک کانکی بوده است .در مطالعه Quaiyum
و همکاران ،شمارش کیلیفرمها در ماهیان منجمد �Gudu
 sia chapraو  Mystus vittatusبه ترتیب  7/2±1/01و
 MPN/g 9/4±3/75بود ( .)17در مطالعه سانجی و همکاران
نیز شمارش کلیفرمها در نمونه های ماهیان منجمد کمتر
از  MPN/g 10بود ( .)19در مطالعه حاضر میانگین میزان
شمارش کلیفرمها  MPN/g 5/42±5/44بود.

 Staphylococcus aureusاز باکتریهایی است که
عالوه بر تولید توكسين بافتي ،انتروتوکسین نیز تولید میکند
که سبب مسمومیتهای غذایی میشود .اين انتروتوكسينها
در ماده غذائي ترشح شده و در مقابل حرارت (پاستوريزاسيون
و حرارت پخت) مقاوم ميباشند ( .)4در بررسی روبیکول و
همکاران آلودگی  Staphylococcusمیگوی Shrimp
منجمد شده را  3/6×107و میگوی  Prawnرا 2/6×105
 cfu/gگزارش نمودند ( .)18در مطالعهای  25درصد ماهیان

 E.coliاز باكتريهاي رودهاي بوده كه میتواند سبب

منجمد آلودگی به  Staphylococcus aureusرا نشان

بیماریهای گاستروانتریتی در انسان شود ( .)4در یک بررسی

دادند ( .)8در مطالعه حاضر هیچ گونه آلودگی به سه باکتری

میکروبی که توسط خدایی بر روی یکصد الشه منجمد گاو

بیماریزای منتقله از مواد غذایی شام ل �E.coli، Salmonel

وارداتی از اروپا به ایران انجام گرفت  13درصد از آنها را

 laو  Staphylococcus aureusمشاهده نگردید.

آلوده به بیش از  20باکتری  E.coliدر هر گرم گزارش کرد
( .)2در بررسی آدبایو و همکاران آلودگی ماهیان منجمد به
 20 E.coliدرصد گزارش شد (.)8

در این مطالعه میزان ازت تام فرار نیز به عنوان یک فاکتور
تعیینکننده برای تعیین کیفیت ماهیان بررسی شد .براساس
نتایج به دست آمده میزان ازت تام فرار بین  9/8تا /100 g 22

بیماری سالمونلوز ناشی از  Salmonellaهمه جایی ،از

 mgبود .بیشترین و کمترین میزان  TVNبه ترتیب در ماهیان

مهمترین عوامل عفونتهای غذائي به حساب میآیند .تاكنون

حسون و صافی برابر با  16/2تا  22و  9/8تا mg /100 g 11/2

با وجود اقدامات زیادی که در جهت ریشه کن ی �Salmo

عضله بود .همچنین بیشترین میزان  TVNدر فصل زمستان

 nellaصورت گرفته ولی در هيچ يك ازكشورهاي جهان

برای ماهیان مشاهده گردید .در یک مطالعه ای میزان TVN

ریشه کن نشده است ( .)4در یک بررسی گوشت گاوهای

برای سه ماهی  Coral trout، Greasy grouperو Red

منجمد بدون استخواني كه در سال  1362از هند وارد ایران

 mouthed breamبه ترتیب  8/3±0/26 ،7/7±0/2و

شدند از  44نمونه مورد آزمایش  21نمونه آنها مثبت اعالم

 mg /100 g 11/2±0/25عضله بود .آنها همچنین نشان

شدند ( .)7در بررسی دیگری هیچکدام از نمونههای میگو

دادند که با افزایش زمان نگهداری ماهیان تا روز بیست و

منجمد شده ،آلودگی به  Salmonellaنداشتند (.)18

پنجم ،میزان ازت تام فرار از سطح استاندارد اتحادیه اروپا با

بررسی دیگری میزان آلودگی ماهیان منجمد ب ه �Salmo

میزان  mg /100 g 30بیشتر شده است ( .)21در مطالعهای

 nellaرا  10درصد گزارش داد ( .)8همچنین  Quaiyumو

نشان دادند که میزان  mg /100 g 10 ،TVNیا کمتر از

همکاران هیچ آلودگی به  Salmonellaو  Vibrioرا در

آن نشاندهنده تازه بودن ماهی بوده ولی میزان بین  20تا 30

ماهیان منجمد  Gudusia chapraو Mystus vittatus

 mg /100 gنشاندهنده شروع فساد در ماهیان و باالتراز 30
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 mg /100 gنشاندهنده فساد ماهیان است ( .)15فاکتورهای

 -5صادقی ،ا ،.الماسی ،ع،.و بهلولی اسکویی س.1389 ،.

زیادی در افزایش میزان  TVNدر ماهی نقش دارند به طور

بررسی شمارش کلی میکروبی و لیستریا مونوسایتوجنز در

نمونه میتوان به دستکاری زیاد ،زمان نگهداری ،آنزیمها و

ماهیهاي تازه در شهر کرمانشاه .مجله علوم و فنون دریایی.

همچنین مدت زمان رفع انجماد اشاره کرد .بهطوری که نشان

.35-30 :)3( 9

دادند در زمان رفع انجماد از دمای  -18درجه سانتیگراد به 5
درجه سانتیگراد در مدت  5روز  mg /100 g 8افزایش TVN

مشاهده شده است (.)21
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