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چکیده
هدف از این مطالعه ارزیابی و پیشبینی تغییرات میزان کل باکتریایی (،)TVC
سودوموناس ،سایکروتروف ،انتروباکتریاسهآ ،باکتریهایاسیدالکتیکی و شاخص-
های شیمیایی شامل بازهای نیتروژنی فرار ( )TVB-Nو مالوندیآلدئید ()MDA
در برگرماهی پخته شده در دماهای  75 ،65 ،55 ،45و  85درجه سانتیگراد با
استفاده از شبکه عصبی مصنوعی بود .مدت زمان پخت  20و  30دقیقه و طول
دوره نگهداری  18روز بود .نتایج نشان داد دمای پخت  55درجه سانتیگراد به
مدت  30دقیقه بجز در غیرفعالسازی سودوموناس در سایر گروهها بیتاثیر بود.
دمای پخت  65درجه سانتیگراد به مدت  20دقیقه موجب کنترل باکتریهای
سایکروتروفها و انتروباکتریاسهآ شد .میزان سودوموناس در زمان پخت 20
دقیقه در دو دمای  45و  55درجه سانتیگراد ،باکتریهایاسیدالکتیکی در زمان
پخت  20دقیقه در دمای  45درجه سانتیگراد در محدود استاندارد بار باکتریایی
نبودند و نتایج نشان داد که برگر ماهی به جز در این تیمارها ،در سایر تیمارها
تا انتهای دوره نگهداری قابل مصرف بود .دمای پخت  85درجه سانتیگراد در هر
دو زمان پخت ،موجب غیرفعالسازی باکتریهای سودموناس ،انتروباکتریاسه و
الکتوباسیلوس شد .دما بیشترین و مدت زمان کمترین تاثیر بر مدل ارائه شده
برای  MDAرا داشت .فیشبرگرها در طول زمان نگهداری در محدوده مجاز برای
 TVB-Nقرار داشتند .با افزایش زمان نگهداری ،شاخص * Lروند افزایشی و رنگ
فیشبرگرها تمایل به سفیدی داشت .با توجه به دامنه تغییرات دادههای
خروجیها و مقایسه دادههای ورودی و خروجی ،میتوان عنوان کرد که نتایج
شبکه عصبی ( )MLPقابل اعتماد بوده و میتوان از آن برای کاهش هزینههای
آزمایشات در صنعت تولید برگر استفاده کرد.
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مقدمه
فرآوردههای غذایی حاصل از آبزیان به علت وجود پروتئین

باال ،از جمله غذاهای فسادپذیر بوده که در اثر فعالیتهای
میکروبی و آنزیمی در رنگ ،بافت و مزه آنها تغییراتی رخ

این مقاله برای انتشار پذیرفتهشده و موردبررسی کامل داوران قرار گرفته است و در فرایند صفحهآرایی و حروفچینی
میباشد .لطفاً مقاله را با کد  DOIذکر نمایید.
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پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی

میدهد ( .)Bao et al., 2013اصوالً فاسد شدن ماهیان تازه
به دلیل عملکرد میکروارگانیسمهایی مانند باکتری و یا
متابولیتهای آنها و فعالیتهای بیوشیمیایی کنترل نشده
پس از مرگ میباشد ( .)Li et al., 2018از بینبردن و یا
غیرفعالکردن باکتریها و آنزیمهای آنها ،موجب افزایش
ماندگاری آبزیان مورد استفاده و تضمین ایمنی و سالمتی
آن برای مصرفکننده میشود ( .)Durmus, 2020از بین
روشهای مختلفی که برای حفاظت و نگهداری آبزیان و
فرآوردههای آنها در مقابل عوامل فساد مورد استفاده قرار
میگیرند ،روشهای مبتنی بر حرارت ،از مهمترین و
پرکاربردترین آنها میباشند که در فرآوری مواد غذایی
نظیر برگرماهی اهمیت باالیی دارند ( Moslemi
.)Ajarestaghi et al., 2018
یکی از مشکالت اصلی در جریان آزمایشات مرتبط با مواد
غذایی ،حجم باالی نمونههای مورد نیاز است که هزینه
باالیی را به واحدهای تحقیق و توسعه کارخانجات،
موسسات تحقیقاتی و  ...تحمیل میکند .در طی سالهای
اخیر ،روشهای مرتبط با مدلسازی به دلیل کاهش تعداد
آزمایشات در حال توسعه هستند ( .)Mittal, 2013مدل-
های جنبشی بر پایه قانون آرنیوس 1به طور گسترده برای
پیشبینی تغییرات ناخواسته در کیفیت محصوالت آبزی
استفاده میشوند ( .)Jia et al., 2018برخی نتایج بدست
آمده از این مدلها برای گونههایی نظیر کپورمعمولی
انحراف و خطاهای زیادی دارند .خطاهایی که بین مقدار
حقیقی و پیشبینی تفاوت زیادی دارند با این وجود اکثر
مدلها این خطاها را در نظر نمیگیرند ( Kong et al.,
 .)2016برای اکثر مدلهای پیشبینی ،تنها عوامل اصلی
در نظر گرفته و عوامل جزئی نادیده گرفته میشوند .به
همین دلیل تفاوت بین مقادیر پیشبینیشده و تجربی
ایجاد میشود که باعث اشتباهاتی در مقادیر نهایی می-
شود .)Sadhu et al., 2021( .به همین منظور ،شبکه
عصبی مصنوعی ) (ANN2برای کاهش خطاهای باقیمانده
استفاده میشود ( .)Khadir, 2021شبکه عصبی مصنوعی
برای تجدیدنظر در مدل کینتیکی و پیشبینی نتایج نهایی
با دقت باال بکار گرفته میشود .این مدل به طور ساده
موضوع یا مفهومی است که برای نشاندادن نتایج یک
پدیده بر روی پدیدهای دیگر مورد استفاده قرار میگیرد و
1 Arrhenins
2 Artificial Neural Network

امکان پاسخ به سواالت مرتبط با یک سیستم بدون انجام
آزمایشات تجربی را فراهم میسازد ( Mohammadi
 .)Lalabadi et al., 2020چنانچه مدلهای ریاضی مانند
آرنیوس و شبکه عصبی مصنوعی ،به طیف وسیعی از
موادغذایی توسعه پیدا کند ،شاید بتوان پیشبینی دوره
نگهداری و سالمت غذا را از طریق پایگاه اطالعاتی
کامپیوتری انجام داد (.)Nollet & Toldrá, 2009
در این ارتباط ،کاربرد شبکههای عصبی مصنوعی برای
پیشگویی کیفیت گوشت ژامبون براساس فساد پروتئین
( )Zhu et al., 2021و ارزیابی میزان بازهای نیتروژنی فرار
در فیله ماهی با استفاده از شبکه عصبی مورد مطالعه قرار
گرفته است ( .)Moosavi-Nasab et al., 2021در مطالعه
دیگر از شبکه عصبی مصنوعی برای پیشبینی تاثیرات
نگهداری و دما بر وضعیت میکروبی فیله کپورنقرهای
استفاده کردند ( .)Hosseini et al., 2021ماندگاری ماهی
( )Trachinotus ovatusبا استفاده از شبکه عصبی
مصنوعی ( )Back Propagationدر شرایط انجماد بررسی
شد .ضریب گرسیون  MSE،0/8642-0/9904کم و
خطای نسبی  10درصد ،توانست پیشبینی ماندگاری
ماهی در دمای  218-266کلوین را با دقت انجام دهد
(.)Lan et al., 2021
با توجه به اینکه ،مطالعات گستردهای روی استفاده از این
مدلها در بررسی ماندگاری آبزیان و محصوالت آنها انجام
نشده است که بتواند تمامی پارامترهای کیفی را پوشش
دهند ،لذا هدف از این مطالعه بررسی تغییرات میکروبی و
شیمیایی برگر ماهی در شرایط مختلف نگهداری با
استفاده از شبکه عصبی مصنوعی بود.
مواد و روشها
تهیه برگر ماهی

برای تهیه برگر ماهی  75درصد از فیله کپور نقرهای
( )Hypophthalmichthys molitrixبه همراه افزدونیهای
مجاز به میزان  25درصد که شامل 7 :درصد پودر
سوخاری 10 ،درصد پودرپیاز 1/4 ،درصد پودرسیر1/5 ،
درصد ربگوجهفرنگی 1/6 ،درصد آبلیمو 3/1 ،درصد
نمک 0/4 ،درصد ادویه (شامل فلفل ،کاری ،زردچوبه ،هل،
جوز ،زیره ،تخمگشنیز بود ،استفاده شد .سپس فرآیند
قالبزنی ،آردزنی اولیه و آردزنی ثانویه برگرها انجام و با
استفاده از دستگاه دوخت وکیوم بستهبندی شدند .برگرها

خلفپور و رومیانی
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پیدا کرد .از محیط کشت امآراس براث 2جهت کشت
باکتریهای اسیدالکتیکی استفاده شد .مدت زمان
گرمخانهگذاری در  30درجه سانتیگراد به مدت  3روز
بود .تعداد انتروباکتریاسهآ با روش مشابه در محیط کشت
ویولت ردبایل گلوگز آگار در دمای  37درجه سانتیگراد
به مدت  24ساعت مشخص شد (.)NSI 2001a

با دو زمان پخت  20و  30دقیقه در  4دمای متفاوت
پخت ،پاستوریزه شدند .بستههای پاستوریزه شده سریعاً در
تونل انجماد پیوسته در دمای  -35درجه سانتیگراد به
مدت  30دقیقه سرد شدند ( .)Fahim et al., 2018در
نهایت پس از خروج از دستگاه ،محصوالت با استفاده از
کیسههای پلیاتیلن بستهبندی و در سردخانه  -18درجه -
سانتیگراد برای  18روز (در روزهای 15 ،12 ،9 ،6 ،3 ،0
و  )18نگهداری شدند.

اندازهگیری بازهای نیتروژنی فرار))TVB-N

3

(Hanon

اندازهگیری  TVB-Nبه کمک دستگاه کجلدال
 K1100ساخت چین) صورت گرفت 10 .گرم برگرماهی
به یک بالن  500میلیلیتری انتقال یافت .سپس  2گرم
اکسیدمنیزیم به عنوان کاتالیزور به آن اضافه و در نهایت
 300میلیلیتر آب مقطر برای تقطیر به آن اضافه شد .در
مرحله بعد  25میلیلیتر اسیدبوریک  2درصد نرمال به آن
افزوده شد .بعد از نصب سیستم ،دستگاه کلدال روشن
شده به مدت  45دقیقه حرارت داده شد تا زمانیکه محلول
داخل ارلنمایر به رنگ زرد درآمد .سپس با اسید
سولفوریک  0/01نرمال تیتر شد تا به رنگ اولیه (ارغوانی)
تبدیل شد (.)AOAC 1995
(رابطه )1

شمارش باکتریهای سایکروتروف و سودوموناس

تحت شرایط استریل و در زیر هود آزمایشگاهی ،مقدار 5
گرم از برگر ماهی توسط پنس و قیچی استریل جدا و در
کیسههای پالستیکی استریل مخصوص قرار داده شد.
سپس  45میلیلیتر آب مقطر استریل به آن افزوده و
سپس کیسه جهت هموژنیزاسیون محتویات به دستگاه
استومیکرو مدل  Inter-science 400به مدت  1دقیقه
منتقل گردید .نمونه هموژنشده به روش معمول رقیق-
سازی متوالی شده و بر روی پلیتهای حاوی محیط کشت
آگار مغذی و به روش کشت سطحی کشت داده شد.
جهت شمارش باکتریهای سایکروتروف پلیتها به مدت
 7-10روز و در دمای  10درجه سانتیگراد قرار داده شدند
(.)APHA, 1992
شمارش کل باکتریهای زنده ()TVC

 =V2 -V1 ×1/4×100میزان مواد ازته فرار
 =V1تیترازول نمونه شاهد (میلی لیتر)
 =V2نمونه مصرفی (میلی لیتر)
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اندازهگیری مالوندیآلدئید ()MDA

تعیین بار میکروبی بر طبق استاندارد ملی شماره 2325
( )1380انجام شد ( .)NSI, 2001bبه این منظور  5گرم
نمونه برگر با  45میلیلیتر آب مقطر به کیسه استریل
استومیکر منتقل و به صورت هموژن درآمد .سپس نمونه
تا رقت  105میلیلیتر رقیق شد 1 .میلیلیتر از هر رقت در
پلت حاوی محیط کشت کانت آگار قرار داده شد .بعد از
چند دقیقه همه پلتها وارونه و در انکوباتور به مدت 48
ساعت با دمای  37درجه سانتی گراد قرار داده شدند.
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اکسیداسیون چربی از طریق اندازهگیری مالوندیآلدئید
بدست آمد ( 10 .)AOAC, 2000گرم برگر ماهی در
محلول تریکلرواستیکاسید  5درصد حل شد .میزان
مالوندیآلدئید با استفاده از دستگاه  HPLCسری 1200
( )Agilent Technologies, Palo Alto, CA, USAمجهز
به بخشهای گاز-حامل ،نمونهگیر خودکار و آشکارساز نوع
 ،5DADاندازهگیری شد .یک ستون تحلیلی فاز معکوس
 150( C18میلیلیتر ،با قطر داخلی  4/6میلیمتر ،اندازه
ذرات  5میکرومتر)( Teknokroma Analitica S.A.,
 )Barcelona, Spainبرای جداسازی استفاده شد .دما در
 30درجه سانتیگراد ثابت نگه داشته شد .فاز متحرک

شمارش باکتریهای اسیدالکتیکی و انتروباکتریاسهآ

یک نمونه  5گرمی از برگر با  5سیسی آب پپتونه استریل
سرد به مدت  5دقیقه همگن شد .رقتسازی متوالی در 9
میلیلیتر آب پپتونه انجام شد و تهیه رقت تا  10 -5ادامه

2

MRS Broth
Total Volatile Basic Nitrogen
4
Malondialdehyde
5
Diode-Array Detection
3

Total Viable Count

1

3
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متشکل از  50میلیموالر محلول بافری  ،KH2PO4متانول
و استون نیتریت به صورت ایزوکراتیک به مدت  1دقیقه
پمپ شد .میزان جذب در  560نانومتر توسط
اسپکتوفتومتر ( )GENE sys10UVقرائت شد .برای رسم
منحنی استاندارد از محلول تترااتوکسیپروپان استفاده شد.
نتایج به صورت میکرومول بر کیلوگرم نمونه برگر بیان
شد.
ارزیابی رنگ

آزمون رنگسنجی با استفاده از دستگاه رنگسنج مدل
هانترلب  4510ساخت امریکا انجام شد که در آن *b* ،L
و * aبه ترتیب نشاندهنده شدت سیاهی-سفیدی ،شدت
زردی-آبی و شدت سبزی-قرمزی هستند ( Giannoglou
 .)et al., 2021یک صفحه سفید استانداردشده برای
استانداردکردن دستگاه استفاده شد.
مدلسازی سیستم شبکه عصبی ()ANNs

در این مطالعه ،اطالعات مورد نیاز برای طراحی سیستم
عصبی وابسته به درجه حرارت و زمان ذخیرهسازی بود.
1مدلهای پرسپترون چندالیه ( )MLPبرای دستهبندی
دادهها بکار برده شد .خروجی نرونها به وسیله رابطه  2و3
محاسبه گردید:
(رابطه )2
i
i
2
∑N
) i=1(ypre − yexp
i
2
∑N
)i=1(ypre − y

R2 = 1 −

(رابطه )3
N

1
i
i )2
RMSE = √ ∑(ypre
− yexp
N
i=1

 ypreو  yexpبرای متغیرهای پیش بینی و مورد آزمایش
هستند y .نشاندهنده میانگین متغیرها و  Nتعداد کل
رانها است .براساس باالترین ضریب تبیین ( 2)R2و
کمترین  ،3RMSEبهترین توپولوژی  ANNانتخاب شد.
نرم افزار  MATLABبرای مدلسازی  ANNاستفاده شد
(.)Ioachimescu et al., 2021

تجزیه و تحلیل دادهها

تمام آزمونهای شیمیایی و میکروبی با  3تکرار انجام
شدند .در این مطالعه ،به منظور بررسی اثر فرآیند پخت بر
شاخصهای ماندگاری و توانایی پیشبینی تغییرات
میکروبی برگرماهی شبکه عصبی پرسپترون
چندالیه ) (MLPکه یک شبکه عصبی مصنوعی پیشخور
است ( )Bhadoria et al., 2021با  3متغیر مستقل و 7
متغیر وابسته استفاده شد .شبکه عصبی پرسپترون
چندالیه یکی از الگوریتمهای رایج شبکه عصبی مصنوعی
است ،که برای حل مسائل طبقهبندی و رگرسیون یا
شبیهسازی نورونهای بیولوژیکی استفاده میشود ( Hui,
 .)2021با توجه به اینکه قواعد یا دستورات مشخصی برای
طراحی شبکههای عصبی وجود ندارد ،جهت رسیدن به
بهترین نتیجه ممکن در طراحی شبکه عصبی مصنوعی،
معماریهای مختلفی با تعداد متغیر نورونها ( )3-30در
الیه اول و دوم و نیز عملکردهای مختلف توابع فعالسازی
(تانژانت هیپربولیک ،گوسین و خطی) در الیههای پنهان
مورد بررسی قرار گرفت .برای اعتبارسنجی مدل از دو
روش استفاده شد .در روش اول ،مجموعه دادههای ورودی
به روش تصادفی 4و با نرخ  33درصد جهت اعتبارسنجی
داخلی استفاده و در روش دوم به ترتیب از25-25-50
درصد ،طبقهبندی تصادفی برای آموزش ،آزمایش،
اعتبارسنجی استفاده شد ( .)Grayson et al., 2015با
توجه به اینکه احتمال سوگیرهای سیستماتیک در انتخاب
دادههای آموزشی و اعتبارسنجی بسیار زیاد است ،در
نهایت از روش اول (روش پیشفرض نرمافزار  )SASبرای
آموزش و اعتبارسنجی استفاده شد ( SAS Institute Inc.
 .)2021متغیرهای ورودی مدل شامل دمای پخت (،45
 85 ،75 ،65 ،55درجه سانتیگراد) مدت زمان پخت (20
و  30دقیقه) و طول دوره نگهداری (18روز) بود.
متغیرهای خروجی مدل شامل جمعیت باکتریهای
انتروباکتریاسهآ ،باکتریهای اسیدالکتیکی ،سودوموناس،
باکتریهای سایکروتروف و تعداد کل باکتریایی و مقدار
بازهای نیتروژنی فرار و مالوندیآلدئید بود .تجزیه و
تحلیلهای آماری و مدلسازی شبکه مصنوعی با استفاده از
نرمافزار ( )JMP Pro16, SAS Instituteانجام شد ( SAS
 )Institute Inc. 2021و برای ارزیابی توپولوژیهای مختلف

1
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Coefficient of Determination
3
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2
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شبکه عصبی و نیز مقادیر پیشبینی شده با مشاهدات
تجربی از شاخصهای مجذور میانگین مربع خطا
( ،)RMSE1میانگین مربع خطا ( ،)MSE2میانگین
قدرمطلق خطا ( ،)MAD3میانگین خطا ( ،)ME 4ضریب
تعیین ( )R25و ضریب همبستگی ( )6Rاستفاده شد.
محاسبات رگرسیونی این بخش توسط نرمافزار R ( R 4.0
 )Core Team., 2020صورت گرفت .تمامی محاسبات با
سیستم ( )ZBook 17 G5 Mobile Workstationشرکت
اچ پی ( )HPانجام گردید.

5

Root Mean Squared Error
Mean Squared Error
7
Mean Absolute Error
4
Mean Squares Error
9
Coefficient of Determination
10
Regression
2
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Total aerobic psychrotrophic bacteria
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Lactic Acid Bacteria

Enterobacteriaceae sp.

MDA

TVC
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 شبکه عصبی طراحی شده برای متغیرهای مورد بررسی- 1 شکل

نتایج و بحث
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در این مطالعه ،ساختار شبکه عصبی مصنوعی در حالت
کلی شامل  3نورون در الیه ورودی (شامل دوره نگهداری،
زمان و دمای پخت) 20 ،نورون (با توابع فعالسازی تانژانت
هیپربولیک) در الیه مخفی و  7نورون در الیه خروجی
تعیین شد ،اما به دلیل پیچیدگی شبکه طراحی شده در
حالت کلی برای هر یک از متغیرهای خروجی به صورت
جداگانه نیز شبکه عصبی مصنوعی طراحی شد ،که این
امر موجب سادهتر شدن مدل ،افزایش ضریب تبیین ()R2
مدل و کاهش مقدار عددی ریشه میانگین مربعات خطا
( )RMSEشد .در هر صورت یکی از معایب شبکه عصبی
مصنوعی ،پیچیدگی توابع و معادالت در الیه پنهان است
که منجر به عدم درک شفافیت یا اثر جعبه سیاه 1میشود،
اما میتوان آن را براحتی در هر نورون و در همه الیهها
تجسم کرد (.)Ioachimescu et al., 2020
با افزایش دمای پخت از  45تا  85درجه سانتیگراد و
زمان پخت از  20دقیقه به  30دقیقه ،میزان غیرفعالشدن
باکتریها افزایش یافت ( .)P<0/05همچنین با افزایش
طول دوره نگهداری ،جمعیت نهایی میکروارگانسیمهای
عامل فساد در محصول افزایش یافت ،اما در بعضی روزها،
روند صعودی از نظر آماری معنیدار نبود.
بررسی تغییرات تعداد باکتری سودوموناس در برگر
ماهی تحت تاثیر زمان ،دمای پخت و دوره نگهداری

در مدت زمانهای پخت  20و  30دقیقه و در دماهای 75
و  85درجه سانتیگراد ،باکتری سودوموناس تا روز نهم
نگهداری و در دمای  85درجه تا روز پانزدهم رشد نکرد و
پایینترین میزان رشد این باکتری در دمای  85درجه
سانتیگراد اندازهگیری شد .با افزایش دوره نگهداری ،رشد
باکتری افزایش یافت .در خصوص زمان پخت ،افزایش
زمان از  20دقیقه به  30دقیقه رشد باکتری را کاهش داد.
دما باالترین سطح تاثیرگذاری را داشت و به دنبال آن
دوره نگهداری و زمان حرارتدهی قرار داشتند (شکل .)2

Black Box

1
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شکل  -2تاثیر پارامترهای دما ،زمان پخت و دوره نگهداری بر رشد باکتری سودوموناس ( )Log CFU/gدر برگر ماهی

بررسی تغییرات تعداد باکتری سایکروتروف در برگر
ماهی تحت تاثیر زمان ،دمای پخت و دوره نگهداری

در مدت زمان پخت  20و  30دقیقه ،گروه باکتریهای
سایکروتروف در دماهای  75و  85درجه سانتیگراد تا روز
هجدهم نگهداری رشد نکرد .با افزایش دمای پخت از 55
تا  65درجه سانتیگراد ،روند رشد باکتری کاهش یافت ،و
در ادامه با افزایش دما تا  85درجه سانتیگراد ،میزان رشد

روندی ثابت و خطی داشت (شکل  ،)3همچنین با افزایش
زمان نگهداری برگر ماهی ،رشد باکتری افزایش داشت.
افزایش زمان اعمال تیمارهای حرارتی ،تاثیر معنیداری بر
کاهش جمعیت باکتری مورد مطالعه نداشت .دمای پخت
باالترین تاثیر را روی رشد باکتری سایکروتروف و به دنبال
آن دوره نگهدای و مدت زمان پخت داشت.

شکل  -3تاثیر پارامترهای دما ،زمان پخت و دوره نگهداری بر رشد باکتری سایکروتروف ( )Log CFU/gدر برگر ماهی

بررسی تغییرات تعداد باکتری انتروباکتریاسهآ در برگر
ماهی تحت تاثیر زمان ،دمای پخت و دوره نگهداری

در دماهای  75 ،65و  85درجه سانتیگراد و زمان پخت
 20و  30دقیقه ،تا روز سوم نگهداری باکتری
انتروباکتریاسهآ رشد نکرد .زمان پخت  20دقیقه و دمای
 75درجه سانتیگراد تا روز ششم و در زمان پخت 30
دقیقه تا روز پانزدهم ،رشد باکتری مشاهده نشد .برگرهای
ماهی با مدت زمان پخت  20و  30دقیقه و دمای پخت
 85درجه سانتیگراد ،تا انتهای دوره نگهداری رشد
باکتری را نشان ندادند .با توجه به شکل  ،4میزان رشد
باکتری در دماهای پخت  45و  55درجه سانتیگراد به

شکل خطی بود ،اما با افزایش دمای پخت کاهش رشد
باکتری مشاهده شد .در دماهای  75 ،65و  85درجه
سانتیگراد ،رشد باکتری خطی بود که نشان داد تغییر
دمای پخت از  65به  85درجه سانتیگراد تاثیر معنیداری
بر رشد باکتری نداشت .با افزایش دوره نگهداری رشد
باکتری روند افزایشی را نشان داد و در روز هجدهم به
باالترین سطح خود رسید .دمای پخت باالترین تاثیر و
دوره نگهداری کمترین تاثیر را روی رشد این گروه از
باکتری ها داشت (شکل.)4
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شکل  -4تاثیر پارامترهای دما ،زمان پخت و دوره نگهداری روی رشد باکتری انتروباکتریاسه ( )Log CFU/gدر برگر ماهی

دیده نشد (شکل  .)5روند افزایش رشد باکتری با افزایش
دوره نگهداری در تمام دماها به جز  85درجه سانتیگراد
که باکتری رشدی نداشت ،مشاهده شد .رشد باکتری تحت
تاثیر مدت زمان پخت  20و  30دقیقه قرار نگرفت .دمای
پخت ،دوره نگهداری و زمان پخت به ترتیب مهمترین
پارامترهای تاثیرگذار روی رشد باکتریهای اسیدالکتیکی
در برگر ماهی بودند (شکل.)5

بررسی تغییرات میزان باکتریهای اسیدالکتیکی در
برگر ماهی تحت تاثیر زمان ،دمای پخت و دوره نگهداری

مقایسه دادهها در هر دو زمان پخت ،نشاندهنده کاهش
رشد باکتریهای اسیدالکتیکی در اثر حرارتدهی است.
در هر دو زمان پخت ،در دمای  85درجه سانتیگراد ،رشد
باکتری مشاهده نشد .در مدت زمان پخت  20دقیقه،
دمای  75درجه سانتیگراد تا روز ششم و در مدت زمان
پخت  30دقیقه ،تا روز پانزدهم نگهداری رشد باکتری

شکل  -5تاثیر پارامترهای دما ،زمان پخت و دوره نگهداری روی رشد باکتریهای اسیدالکتیکی ( )Log CFU/gدر برگر ماهی

 65درجه سانتیگراد ،تغییر معنیداری نداشت ،اما در دو
دمای  75و  85درجه سانتیگراد کاهش معنیداری داشت
( .)P<0/05روند ثابت خطی میزان بار باکتریایی کل ،با
افزایش زمان تیمار حرارتی ،نشان داد که عامل مذکور
روی تغییر شاخص باکتریایی کل در محدوده مورد بررسی،
تاثیر معنیداری ندارد .به این ترتیب مدت زمان نگهداری
برگر ماهی بیشترین تاثیر را بر بار کل باکتریایی داشت
(شکل.)6

بررسی تغییرات بار کل باکتریایی در برگر ماهی تحت
تاثیر زمان و دمای پخت و دوره نگهداری

به جز در سه روز اول مطالعه ،در برگرهایی با مدت زمان
پخت  20دقیقه و تا روز ششم با پخت  30دقیقه در
دماهای پخت  65و  75درجه سانتیگراد ،در سایر روزهای
نگهداری ،برگر ماهی حاوی باکتری بود .روند رشد
باکتریها با افزایش دوره نگهداری افزایش داشت و در
تمامی گروههای مورد بررسی در انتهای دوره به باالترین
میزان خود رسید .رشد باکتریها در دماهای  55 ،45و
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شکل  -6بررسی تاثیر پارامترهای دما و زمان پخت و دوره نگهداری بر رشد بار کل باکتریایی ( )Log CFU/gدر برگر ماهی

نتایج مطالعه حاضر نشان داد ،پخت در دمای 45
درجه سانتیگراد به مدت  20و  30دقیقه و نیز پخت در
دمای  55درجه سانتیگراد به مدت  20دقیقه ،توان
غیرفعالسازی تمامی گروههای باکتریایی را نداشت .دمای
پخت  55درجه سانتیگراد به مدت  30دقیقه بجز در
غیرفعالسازی سودوموناس در سایر گروهها بیتاثیر بود.
دمای پخت  65درجه سانتیگراد به مدت  20دقیقه
موجب غیرفعالسازی دو گروه سایکروتروف و
انتروباکتریاسهآ شده و بر سایر گروهها تاثیری نداشت.
دمای  65درجه سانتیگراد دمای مناسب رشد
انترباکتریاسهآ میباشد ،اما این دما و احتماالً روش پخت
توانست رشد آنها را کم کند .در مطالعهای که روی
کپورمعمولی انجام گرفت ،نشان داده شد که بعد از  14روز
باکتری انتروباکتریاسهآ رشد کرده بود (.)Li et al., 2018
دمای پخت  65درجه سانتیگراد به مدت  30دقیقه
بجز برای بارکلباکتریایی ،موجب غیرفعالسازی سایر
گروههای باکتریایی شد .دمای  75درجه سانتیگراد،
مناسب برای رشد بار کل باکتریایی مناسب است .اما رشد
این گروه از دمای  65درجه سانتیگراد کاهش نشان داد.
احتماالً مدت زمان نگهداری و روش پخت در این خصوص
تاثیر داشتهاند .در مطالعهای که بر روی کپور نقرهای انجام
شد دمای  60درجه سانتیگراد نتوانست مانع رشد
باکتریهای اسیدالکتیکی ،سودوموناس ،انتروباکتریاسهآ و
سایکروتروف شود ( .)Hosseini et al., 2021در مطالعه
دیگر بر روی کپور نقرهای حرارت دیده در دمای90
درجهی سانتیگراد به مدت  15دقیقه ،بعد از  14روز رشد
باکتریهای انتروباکتریاسهآ مشاهده گردید ( Jia et al.,
 .)2018در کپورمعمولی ،رشد باکتریهای اسیدالکتیکی
در دمای  90درجه سانتیگراد ،با همین روش پخت،

بیشتر از مقدار مجاز گزارش شد ( .)Can, 2011رشد قابل
مالحظهای برای همین گروه از باکتریها در کپور نقرهای
در دمای  80و  98درجه سانتیگراد دیده شده است
(.)Hosseini et al., 2021
7
با توجه به استاندارد APHA, ( 10 log CFU/g
 ،)1992میزان باکتریهای سودوموناس در زمان پخت 20
دقیقه در دماهای  45و  55درجه سانتیگراد ،باکتری
اسیدالکتیکی در زمان پخت  20دقیقه در دمای  45درجه
سانتیگراد در محدود استاندارد نبودند .در مطالعه  Zhuو
همکاران ( ،)2021دمای پخت  85درجه سانتیگراد در هر
دو زمان پخت ( 20و  30دقیقه) ،موجب غیرفعالسازی
باکتریهای سودوموناس ،انتروباکتریاسهآ و اسیدالکتیکی
شد .رشد باکتریهای سودوموناس ،انتروباکتریاسهآ،
سایکروتروف و اسیدالکتیکی در دمای  75درجه سانتی-
گراد و رشد کل باکتریایی در دمای  85درجه سانتیگراد
میتواند در ارتباط با دمای مناسب برای رشد باکتریها
باشد (.)Zhu et al., 2021
 Hosseiniو همکاران ( )2021در مدلسازی شبکه
عصبی بررسی تاثیر دما و دوره نگهداری روی رشد باکتری
در کپورنقرهای ( ،)Hypophthalmichthys molitrixرشد
کل باکتریایی در دمای  80و  98درجه سانتیگراد و
انتروباکتریاسهآ در دمای  75درجه سانتیگراد با مقاومت
این باکتریها به حرارت مرتبط دانستند که میتواند ناشی
از بازسازی سلولها باشد .این رفتار به دلیل بازیابی سلول-
های آسیب دیده بود .رفتار رشد سلولهای آسیبدیده از
سه جهت متفاوت از سلولهای زنده میتواند باشد :اول،
دوره تاخیر سلولهای آسیبدیده با استفاده از محیط
کشت بازیابی شده ،به طور قابلتوجهی افزایش یابد .ثانیاً،
زمان تکثیر سلولهای آسیبدیده نسبت به کل سلولهای
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زنده بیشتر باشد و ثالثاً ،بهبود سلولهای آسیبدیده می-
تواند تحت تأثیر دمای انکوباسیون قرار گیرد ( Genç
.)2021

به ترتیب با ضرایب ( )0/395و ( )0/069در رتبههای
بعدی قرار داشتند .بر اساس شکل  ،9مقدار میانگین خطا
( )MEتمایل به برآورد کمتر 1مقادیر پیشبینی شده مقدار
بازهای نیتروژنی فرار ( )TVB-Nنسبت به دادههای
مشاهده شده را نشان داد .شبکه عصبی طراحیشده برای
( ،)TVB-Nمقادیر پیشبینی را به طور جزیی کمتر از
مقادیر اندازهگیری شده آن تخمین زد.

بررسی تغییرات  TVB-Nدر برگر ماهی تحت تاثیر زمان،
دمای پخت و دوره نگهداری

تا روز هجدهم ،در برگرها ،میزان  TVB-Nروند افزایشی
نشان داد .با افزایش دمای پخت ،میزان این شاخص
کاهش یافت .بر اساس شکل  ،7شیب کاهشی میزان
 TVB-Nبا افزایش دما آهسته بود .در بررسی میزان
تاثیرگذاری پارامترهای دما ،دوره نگهداری و مدت زمان
پخت ،دوره نگهداری مهمترین عامل تاثیرگذار بر TVB-N
و زمان پخت کمترین تاثیر را داشت TVB-N .به عنوان
یکی از مهمترین شاخصهای دخیل در فساد آبزیان و
محصوالت آنهاست که در اثر فعالیتهای باکتریها تولید
میشود ( .)Bao et al., 2013از این رو قابل پیشبینی
است که روندی مشابه با رشد باکتری داشته باشد .به این
ترتیب طول دوره نگهداری و مدت زمان فرآیند پخت به
ترتیب بیشترین و کمترین میزان تاثیر بر مدل ارائه شده
برای  TVB-Nرا داشتند .باالترین سطح قابل قبول بازهای
نیتروژنی فرار در گوشت ماهی  25میلیگرم نیتروژن به
ازای  100گرم گوشت پیشنهاد شده است (Moosavi-
 )Nasab et al., 2021که تمام برگرهای مورد آزمون در
این تحقیق ،در محدوده مجاز برای این پارامتر قرار
داشتند .در مطالعهای که روی فیله قزلآالی رنگینکمان
انجام شد ،مدل شبکه عصبی مصنوعی برای پیشبینی
تغییرات  TVB-Nبکار گرفته شد .آنها نشان دادند مدل
ذکر شده برای پیشبینی تغییرات بازهای نیتروژنی فرار
مناسب است (Moosavi-Nasab et ( )R2=0/853
.)al.,2021
تناسب بین پارامترهای اندازهگیری شده و پیشبینی شده
تغییرات در برگر ماهی در شکل  9نشان داده شده است.
در مجموع اهمیت متغیرهای ورودی بر متغیرهای
خروجی ،از تقسیم خطای مدل ساخته شده در غیاب هر
یک از متغیرها بر خطای مدل ساخته شده با تاثیر تمامی
متغیرها برآورد شد .در حالت کلی ،دمای پخت با ضریب
( )0/613مهمترین عامل در تغییرات پارامترهای خروجی
بود و پس از آن ،طول دوره نگهداری و مدت زمان پخت

Under Estimation

11

1

12

پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی

شکل  -7بررسی تاثیر دما ،زمان پخت و دوره نگهداری موثر روی تغییرات ( TVB-Nنیتروژن بر  100گرم) در برگر ماهی

شکل -8بررسی تاثیر پارامترهای دما ،زمان پخت و دوره نگهداری بر روی تغییرات ( MDAمیکرومول بر کیلوگرم) در برگر ماهی

الف -باکتری سایکروتروف

ب -باکتری سودوموناس
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ج -باکتری انتروباکتریاسه

د -بار کل باکتریایی

ذMDA -

ر -باکتریهای اسیدالکتیکی

ز -تغییرات TVB-N
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بررسی تغییرات  MDAدر برگر ماهی تحت تاثیر زمان،
دمای پخت و دوره نگهداری

در زمان پخت  20دقیقه ،دمای  85درجه سانتیگراد و
در زمان پخت  30دقیقه ،در دماهای  75و  85درجه
سانتیگراد میزان  MDAصفر اندازهگیری شد .با توجه به
شکل  ،8روند کاهشی میزان  MDAبا افزایش دمای پخت
تا  65درجه سانتیگراد ادامه داشت ،اما در محدوده  65تا
 85درجه سانتیگراد ،میزان این شاخص روند ثابتی
داشت .در مورد زمان پخت ،در برگرهایی که به مدت 20
دقیقه پخته شده بودند ،میزان  MDAبه شکل معنیداری
باالتر از برگرهایی بود که در  30دقیقه پخته شده بودند
( .)P<0/05با افزایش دوره نگهداری تا روز نهم ،میزان
 MDAبرگر ماهی افزایش یافت.
یکی از محصوالت نهایی پراکسیداسیون چربیها مالون-
دیآلدئید است که یکی از معیارهای رایج جهت ارزیابی
اکسیداسیون میباشد .فرآیند تولید برگرماهی و چرخکردن
گوشت ،سریعاً بر اکسیداسیون چربی از طریق اختالل
سلولی و در معرض قرارگرفتن گوشت با هوا و فعال شدن
لیپواکسیژناز که میتواند باعث شروع اکسیداسیون
اسیدهای چرب غیراشباع چندگانه شود ،تاثیر میگذارد
( .)Joaquin et al., 2008میزان مجاز  MDAدر آبزیان -2
 1میکروگرم مالوندیآلدئید بر گرم است ( Messina et
 .)al., 2021در مطالعهای که بر روی فیشبرگر تیالپیا
صورت گرفت میزان  MDAدر تیمارهای حاوی عصاره
گیاهان دارویی در مقایسه با گروه کنترل با اختالف معنی-
داری پایینتر بود (.)Delfino et al., 2021( )P<0/05
مطالعهای دیگر بر تاثیر استفاده از گیاه Crithmum
 maritimunدر برگرماهی ماکرل نشان داد که با افزایش
زمان نگهداری میزان اکسیداسیون اولیه و نهایتاً محصوالت
ناشی از اکسیداسیون ثانویه مانند مالوندیآلدئید افزایش
مییابد (.)Rico et al., 2020
بررسی پارامترهای رنگ در برگرماهی تحت تاثیر زمان و
دمای پخت و مدت زمان نگهداری

با توجه به شکل  ،9پارامتر * Lدر برگرهای ماهی مورد
مطالعه ،در زمان پخت  20دقیقه در مقایسه با مدت زمان
پخت  30مقدار کمتری را نشان داد .با افزایش مدت زمان
نگهداری در هر دو زمان پخت ،میزان این پارامتر افزایش
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یافت و در روز هجدهم به باالترین میزان خود رسید.
میزان * Lبا افزایش زمان پخت افزایش پیدا کرد .با توجه
به دادهها ،در تمام دورههای نگهداری در هر دو زمان پخت
 20و  30دقیقه ،میزان * Lبین دماهای پخت و شاهد
تفاوت معنیداری نداشت .کمترین میزان * aدر محدوده
زمان پخت  20و  30دقیقه ،در تیمارهای شاهد و
بیشترین میزان آن در برگرهای ماهی پخته شده در دمای
 85درجه سانتیگراد اندازهگیری شد .میزان این شاخص با
افزایش زمان نگهداری روند افزایشی داشت .در انتهای
دوره ،در زمان پخت  20و  30دقیقه باالترین میزان * aدر
 85درجه سانتیگراد اندازهگیری شد .در دمای پخت 85
درجه سانتیگراد ،میزان * bباالترین مقدار را نشان داشت.
روند افزایشی این شاخص با افزایش زمان نگهداری نشان
داده شد .برگرهای پخته شده در دمای  85درجه سانتی-
گراد در زمان  20و  30دقیقه پخت ،باالترین میزان پارامتر
* bرا داشتند .زمان و دمای پخت دو عاملی هستند که بر
روی پارامترهای رنگ موثرند ( .)Genç, 2021نتایج یک
مطالعه نشان داد فیشبرگرهایی که با ماکروویو پخته شده
بودند ،فاکتور رنگ * Lآنها نسبت به سایر تیمارها (بخارپز
و سرخ شده) بیشتر بود .آنها مکانیسم انتقال گرما در روش
مایکروویو را عامل این برتری دانستند و نشان دادند که
زمان پخت عامل کلیدی در تغییرات رنگ گوشت است
( .)Zhou et al., 2021پروسه پخت رنگ برگرماهی را
تغییر میدهد .رنگ ،طعم و بو برگرماهی به دلیل تشکیل
ترکیبات رنگی در طی واکنش میالرد در سطح برگرها
تغییر مییابد .در مطالعهای که روی تغییرات رنگ برگر
تیالپیا انجام شد ،رنگ برگرها بعد از پخت هنوز روشن بود
و فاکتور  Lافزایش داشت ( .)Bainy et al., 2014آنها
گزارش کردند روش پخت تاثیر معنیداری بر رنگ برگرها
داشت .برگرهایی که گریل شده بودند فاکتور * Lکمتری
نسبت به برگرهای پختهشده داشتند ،اما فاکتور*a
بیشتری نشان دادند .مطالعه دیگر نشان داد که برگرهای
گربهماهی که با آون پخته شده بودند ،فاکتور * Lبیشتری
نسبت به آنهایی که گریل شده بودند ،داشتند
( .)HassabAlla et al., 2009آنها هم اذعان داشتند رنگ
برگرها کامالً مرتبط با روش پخت ،دما و زمان پخت دارد.
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شکل  -9پارامترهای رنگ در برگر ماهی تحت تاثیر زمان (( 20الف ،ب ،ج) و  30دقیقه (د ،ذ ،ز)) ،دمای پخت و مدت زمان نگهداری
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 طول دوره نگهداری و در مورد،TVB-N خصوص
 با.دمای پخت تاثیرگذارترین پارامتر شناخته شده بودند
 این میزان،توجه به دامنه تغییرات دادههای خروجیها
-دقت مدل (بر اساس ضریبتعیین و ضریبخطا) در پیش
. نشان میدهد نتایج شبکه عصبی قابل اعتماد است،بینی
-بنابراین میتوان از این روش در مقابل سایر روشهای پر
هزینه و زمانبر آزمایشگاهی استفاده و تغییرات
.پارامترهای خروجی در محصول نهایی را پیشبینی کرد

نتیجهگیری

MDA

یافتههای این مطالعه نشان داد که زمان و دمای پخت
عواملی مهم در میزان رشد عوامل باکتریایی و مقادیر
 همچنین افزایش حرارت سبب. بودندTVB-N  وMDA
قرمز شدن بیشتر برگر شد که احتماالً پذیرش بیشتر برگر
 در بین عوامل.از سوی مصرفکننده را به دنبال دارد
 که طول مدت نگهداری مهمترینTVC باکتریایی به جز
، در مورد سایر باکتریها،عامل تاثیرگذار روی آن بود
 در.)10 دمای پخت عامل مهم و تاثیرگذار بود (شکل
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Abstract
The aim of this study was to evaluate and predict changes in total viable count (TVC), Pseudomonas,
Psychrotroph, Enterobacteriaceae, Lactic Acid bacteria and chemical parameters including volatile
nitrogen bases (TVB-N) and malondialdehyde (MDA) in cooking silver carp burger at 45, 55, 65, 75
and 85 ° C using artificial neural network. The cooking time was 20 and 30 min and the storage was
18 days. Cooking at 55 ° C for 30 min had no effect on inactivating other groups, but it did affect
Pseudomonas. Cooking at 65 ° C for 20 min controlled Psychotrophs and Enterobacteriaceae and had
no effect on other groups. The amount of Pseudomonas during cooking for 20 min at 45 and 55 ° C
and Lactobacillus during cooking for 20 min at 45 ° C were not within the standard bacterial load and
the results showed that fish burgers could be consumed in other treatments until the end of the storage
period, except in these treatments. At both cooking times, the cooking temperature of 85 ° C
inactivated Pseudomonas, Enterobacteriaceae and Lactic Acid bacteria. Temperature had the most and
time had the least effect on the model proposed for MDA. The burgers were within range of TVB-N
during storage. By increasing the storage time, the color index L* was increasing and the color of the
burgers tended to be white. It can be said that the neural network (MLP) results are reliable and can be
used to reduce the cost of experiments in the production industry of burger.
Keywords: Microbial changes, Chemical changes, Artificial Neural Network, Fish burger.
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