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چكیده
در این تحقیق ،اثرات پوششدهی کیتوزان و الیگوساکارید آن ( 1و  2درصد) روی برخی
ویژگیهای کیفی میگوی وانامی بدون پوست طی  3ماه نگهداری بهصورت منجمد در مقایسه
با پیروفسفات سدیم ( 1و  2درصد) ،تیمار ترکیبی پیروفسفات-کیتوزان ( 1و  2درصد) و
پیروفسفات-الیگوساکارید کیتوزان ( 1و  2درصد) موردمطالعه قرار گرفت .بررسی تیمارها با
انجام آزمایشهای تعیین مقدار رطوبت ،تیوباربیتوریک اسید ،دیانهای مزدوج ،سنجش رنگ
و بافت انجام گرفت .نتایج نشان داد که پوششدهی کیتوزان و الیگوساکارید آن بهتنهایی یا در
ترکیب با پیروفسفات سدیم تأثیر معنیداری بر حفظ ویژگیهای بافت (قابلیت جویدن و
ارتجاعی) در مقایسه با تیمار شاهد و پیروفسفات سدیم داشته است .مقادیر دیانهای مزدوج
( )CDو تیوباربیتوریک اسید ( )TBAطی نگهداری روند افزایشی داشت و در تیمارهای
غوطهورشده در کیتوزان  1درصد و ترکیبی با پیروفسفات مقدار  TBAاز  0/28به  0/58و
 0/82میلیگرم مالوندیآلدهید افزایش یافت .این شاخص و در تیمار شاهد و پیروفسفات
سدیم ( 1و 2درصد) به  0/92تا  0/97میلیگرم مالوندیآلدهید افزایش یافت .نتایج نشان داد
که تیمارهای حاوی کیتوزان و الیگوساکارید آن بهتنهایی یا در ترکیب با پیروفسفات سدیم
نقش مؤثری در بهتعویق انداختن اکسیداسیون چربی و جلوگیری از اثرات نامطلوب آن در
میگوی منجمد داشتند .بهعالوه ،شاخصهای رنگ (* )L*,a*,bدر نمونههای تیمارشده با
کیتوزان اثرات مثبت بر تثبیت و بهبود رنگ میگو طی دورۀ نگهداری بهصورت منجمد نشان
دادند .بهطورکلی ،نتایج نشان داد بهکارگیری کیتوزان و الیگوساکارید آن بهعنوان محافظ
سرمایی سبب حفظ کیفیت بافت میگوی پوستکنیشدۀ منجمد گردد.

تاریخ دریافت1398/11/23 :
تاریخ پذیرش1399/05/22:
واژههای کلیدی
اکسیداسیون
الیگوساکارید کیتوزان
بافت
کیتوزان
میگو
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مقدمه
طی چند دهۀ اخیر ،میگو بهعنوان یکی از غذاهای دریایی
غنی از مواد مغذی در رژیم غذایی انسان بسیار موردتوجه
قرار گرفته است .میگوی وانامی 1یکی از گونههای مهم
مورداستفاده در آبزیپروری میباشد که بهدلیل محدودبودن
Litopenaeus vannamei

1

دورۀ پرورش ،این گونه غالباً بهصورت تازه در دسترس
نیست .بنابراین معرفی شیوههای مناسب نگهداری و
بستهبندی با حداقل افت کیفیت برای این محصول شیالتی
از اهمیت ویژهای برخوردار است ( & Zhang, Fang, Hao,
.)Zhang, 2018
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انجماد مرسومترین شیوۀ نگهداری طوالنیمدت میگو و
محصوالت آن است که سبب مهار رشد میکروارگانیسمها،
کاهش فعالیت آنزیمی ،حفظ طعم و ارزش غذایی محصول
میگردد ( & Lopkulkiaert, Prapatsornwattana,
 .)Rungsardthong, 2009بااینحال ،برخی از تغییرات
نامطلوب مانند تغییر ماهیت پروتئینها ،اکسیداسیون چربی،
تبلور مجدد بلورهای یخ و آبچک بافتهای عضالنی در طول
فرایند انجماد و یا انجمادزدایی رخ میدهد ،که تأثیر منفی
روی کیفیت محصول و پذیرش مصرفکنندگان میگذارد
( .)Ma, Zhang, Deng, & Xie, 2015مقدار آب موجود در
غذاهای دریایی بخصوص میگو نهتنها از لحاظ اقتصادی بلکه
برای حفظ خواص حسی و کیفیت محصول نهایی مهم است
( .)Chao, Bin, Lu-Kai, & Ji-Peng, 2017ترکیباتی بهعنوان
محافظهای سرمایی عالوهبر ممانعت از بروز تغییرات شدید
در مواد غذایی طی انجماد ،نگهداری بهصورت منجمد،
انجمادزدایی و درصورت ترکیب با مادۀ غذایی منجربهایجاد
ثبات در ترکیبات مهم آن همچون پروتئین میوفیبریلشده و
عالوهبرآن باعث ارتقای کیفیت و افزایش مدت ماندگاری
محصوالت منجمد میشوند .این ترکیبات که اکثر ًا مواد
شیمیایی هستند ممکن است باعث تغییر مدت فرایند انجماد
و ساختار فراورده شوند (موسوینسب ،مصباحی و مقصودی،
 .)1387ازآنجاییکه وجود مواد شیمیایی بهخودیخود باعث
نگرانی مصرفکنندگان درخصوص مسائل بهداشتی میشوند،
درراستای برطرفکردن این نگرانیها سازمانهای مربوطه و
محققین با تأکید بر استفادۀ ترکیبی از انجماد و
نگهدارندههای طبیعی و بیضرر راهکارهای جدیدی را
تحتعنوان «محافظهای سرمایی طبیعی» پیشنهاد و ارائه
میدهند.
کیتوزان با فرمول شیمیایی ( )C6H11NO4زنجیرهایخطی
1
از واحدهای تصادفی -Dگلوکزآمین و -Nاستیل-D
گلوکزآمین( 2با اتصالهای گلیکوزیدی بتا  1و  )4است و
ازنظر فراوانی در طبیعت کیتین دومین پلیساکارید است و
کیتوزان از مشتقات کیتین میباشد ( & Shahidi, Arachchi,
 .)Jeon, 1999در واقع زمانی که درجۀ استیالسیون کیتین
بیشتر از  60تا  70درصد باشد آن را کیتوزان مینامند که
دارای وزن مولکولی  50-200کیلودالتون بوده و حاللیت آن
در محدودۀ  2-6/5 ،pHاست و بهدلیل دارابودن گروههای
آمینی آزاد در سراسر زنجیرۀ مولکولیشان و مقدار کم
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باندهای هیدروژن ،حاللیت بیشتری در اسیدهای آلی و
معدنی دارند و همچنین در مقایسه با کیتین مشارکت زیادی
در واکنشهای شیمیایی و بیوشیمیایی دارند ( Ogawa, Yui,
& Okuyama, 2004؛ محبی ،مهرابیان ،نصیری و غریبزاده،
.)1389
4
3
الیگوساکاریدهای کیتوزان (  )CSOالیگومرهای بتا 1-به
 4دی-گلوکزآمین کیتوزان با وزن مولکولی کمتر از 4000
دالتون ،درجۀ پلیمریزاسیون کمتر از  20و محلول در آب
هستند ( .)Lodhi et al., 2014الیگوساکاریدهای کیتوزان
بهواسطۀ وزن مولکولی و ویسکوزیتۀ پایین ،حاللیت باال در
آب ،داشتن طول زنجیرۀ کوتاه ،دارای فعالیتهای زیستی
نظیر خاصیت آنتیاکسیدانی ،ضدسرطانی ،محافظت عصبی،
کاهش کلسترول و اثرات افزایش ایمنی بدن میباشد و دارای
کاربردهای صنعتی فراوانی است (.)Jia et al., 2018
الیگوساکارید کیتوزان ( )CSOدارای فعالیت بیولوژیکی
گسترده نظیر فعالیتهای ضدقارچی ،ضدباکتریایی،
ضدسرطانی و محافظت باال در برابر خطرات میکروبی و حفظ
امنیت غذایی ،کیفیت و مدت ماندگاری و اثرات بیولوژیکی در
ارگانیسمهای بدن (جذب سریع و آسان جریان خون در
روده) است و بهدلیل ویژگیهایی نظیر درجۀ داستیالسیون و
خصوصیات شیمیایی مصرف زیادی در صنایع غذایی بهعنوان
نگهدارندۀ غذایی دارند (Zuber, Zia, & Barikani, 2013؛
محبی و همکاران.)1389 ،
منابع عمدۀ کیتوزان و مشتقات آن پوستۀ سختپوستان
5
دریایی بخصوص خرچنگ ،کریل  ،میگو هستند ( Oh et al.,
 .)2008یکی از گونههای مهم پرورشی در کشور میگوی
وانامی است ،همچنین افزایش تقاضای غذاهای دریایی
بخصوص میگو در سالهای اخیر موجب افزایش تولید
قسمتهای غیرخوراکی مانند سر و دم و پوسته شده که
میتوانند مشکالت زیستمحیطی فراوانی ایجاد کنند
(تویسرکانی و صداقت .)1391 ،بنابراین بهرهبرداری از این
ضایعات عالوهبر کاهش مشکالت زیستمحیطی ،به تولید
موادی باارزش افزودۀ باال و استفاده بهعنوان جایگزینی
مناسب برای نگهدارندههای مصنوعی و آزمایشگاهی در
صنایع غذایی بهکار گیرند (Ngo & Kim, 2014؛ غیاثالدین،
شجاعالساداتی و واشقانیفراهانی .)1390 ،مطالعههای
محدودی درمورد استفاده از کیتوزان تحتعنوان محافظ
3

)D-glucosamine (deacetylated unit
)N-acetyl-D-glucosamine (acetylated unit

1
2

Chitosan oligosaccharides
β oligomer
5
Krill
4

تاقانی و همکاران
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سرمایی در مواد غذایی و بهویژه در محصوالت شیالتی انجام
شده است .موسوینسب ،موسوینسب ،مصباحی ،جمالیان و
مقصودلو ( )1392فرایند یخپوشی میگوی منجمد بهوسیلۀ
محلول  2درصد کیتوزان بهمنظور محافظت از میگوی
منجمد (میگوی کامل ،خام ،پختهشده) در برابر تغییرات
نامطلوب شیمیایی و فیزیکی در مقایسه با نمونههای
یخپوشانیشده با آب ،تیمار متابیسولفیت سدیم و شاهد ،در
مدت  6ماه نگهداری بهصورت منجمد (دمای  -18±2درجۀ
سانتیگراد) را موردبررسی قرار دادهاند ،که نتایج نشان داده
است برتری محلول  2درصد کیتوزان بهعنوان روشی مؤثر در
حفاظت از میگوی منجمد در مقایسه با تیمارهای آب،
متابیسولفیت سدیم بود (موسوینسب و همکاران.)1387 ،
نتایج در میان نمونههای مختلف ،بیشترین مطلوبیت رنگ،
کمترین درصد عدد تیوباربیتوریک و بازهای ازتۀ فرار متعلق
به نمونۀ پوششدهیشده حاوی  4درصد نانوذرات
درونپوشانیشده بود،Yoksan ،Chantarasataporn .
 Visessanguanو  )2013( Chirachanchaiبیان کردند
غوطهوری میگوی تازه در محافظهای سرمایی مانند
کیتین،کیتوزان و مشتقات آن ،کیفیت میگو بخصوص رنگ و
بافت را برای مدت  48ساعت طی نگهداری در دمای پایینتر
از  4درجۀ سانتیگراد بهخوبی حفظ میکند .لذا باتوجهبه
مضرات استفاده از مواد شیمیایی مانند فسفاتها (بهعنوان
نگهدارندۀ مواد غذایی) و خصوصیات ویژۀ بیانشدۀ کیتوزان و
الیگوساکارید آن و عدم استفاده از آن در صنایع غذایی بهویژه
در محصوالت مرتبط با میگو ،در این تحقیق تأثیر استفاده از
کیتوزان و الیگوساکاریدهای آن بر برخی خواص
فیزیکوشیمیایی و ویژگیهای بافت میگوی خام طی  3ماه
نگهداری بهصورت منجمد موردبررسی قرار میگیرد.
مواد و روشها
مواد و مراحل آمادهسازی میگو

کیتوزان محلول در آب با وزن مولکولی  500کیلودالتون و با
درجۀ استیلۀ بیشتر از  80درصد و الیگوساکارید کیتوزان با
وزن  2کیلودالتون و درجۀ استیالسیون بیشتر از  80درصد
(شرکت گرین بوتیک ،ساخت چین) ،پیروفسفات سدیم،
هگزان ،ایزوپروپانول ،معرف تیوباربیتوریک اسید ( )TBA1و
تمامی مواد مصرفی دارای درجۀ آزمایشگاهی بوده و از
شرکت سیگما ،تتراکم و مرک تهیه گردیدند.
Thiobarbituric acid

1

در ابتدا محلولهای  1و  2درصد کیتوزان و الیگوساکارید
کیتوزان در آب دو بار تقطیر حل شدند و برای اطمینان از
آبگیری کامل به مدت  1ساعت روی همزن مغناطیسی
همزده شدند .تعداد  1300عدد میگوی وانامی با میانگین
وزنی  10گرم از بازار ماهی و میگو گمیشان (استان گلستان)
بهصورت تازه و پاکشده (بدون سر و پوست) خریداری و
بالفاصله در جعبههای یونولیت همراه با یخ به آزمایشگاه
فراوری آبزیان واقع در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان منتقل شدند .در طول مراحل آمادهسازی میگوها در
یخ نگهداری شدند و پس از رگگیری با آب شستوشو داده
و سپس در محلولهای آمادهشده طبق جدول ( )1غوطهور
شدند ( 1ساعت ،دمای  4درجۀ سانتیگراد) و جهت خروج
آبچک  1دقیقه روی صفحۀ مشبک قرارگرفته و درنهایت
بستهبندی شدند (.)Ma et al., 2015; Zhang et al., 2018
این نمونهها به مدت  3ماه در دمای  -18درجۀ سانتیگراد
نگهداریشده و آزمایشهای موردنظر در روزهای صفر،15 ،
 75 ،60 ،45 ،30و  90دورۀ نگهداری انجام شدند.
جدول  -1محلولهای استفادهشده برای تیماربندی میگوی وانامی
محلولها

درصد

آبمقطر یا شاهد ()Control
پیروفسفات سدیم ()SPP
کیتوزان ()Cs
الیگوساکارید کیتوزان ()CsO
کیتوزان-پیروفسفات سدیم ()Cs+SPP
الیگوساکارید کیتوزان-پیروفسفات سدیم
()CsO+SPP

1و2
1و2
1و2
1و2
1و2

تعیین مقدار رطوبت

نمونههای وزنشده روی فویلهای آلومینیومی در سینیهای
استیل به مدت  15ساعت در آون  105درجۀ سانتیگراد قرار
داده شد .سپس به درون دسیکاتور انتقال و پس از سردشدن
دوباره توزین گردید و درصد میزان رطوبت ازطریق محاسبۀ
قبل و بعد از آون (مدل  ،WTI brinder 7200ساخت آلمان)
محاسبه گردید (.)AOAC, 2005
مقدار دیانهای مزدوج ()CD2

 0/5گرم گوشت چرخکردۀ تمامی تیمارها با  5میلیلیتر آب
به مدت  1دقیقه هموژنشده و  0/5میلیلیتر از نمونه با 5
میلیلیتر محلول ترکیبی هگزان و ایزوپروپانول ( )1:3مخلوط
Conjugated Dienes

2
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و به مدت  1دقیقه هموژن گردید .سپس به مدت  5دقیقه،
 5000دور در دقیقه ،در دمای  25درجۀ سانتیگراد
سانتریفیوژشده و در مرحلۀ بعد بهوسیلۀ دستگاه
اسپکتوفتومتر (مدل  ،Libra S12 ،Biochromساخت
انگلستان) جذب نمونه در طول موج  233نانومتر قرائت
گردید ( AOAC, 2005; Juntachote, Berghofer,
.)Siebenhandl, & Bauer, 2006

دستگاه بافتسنج (مدل  ،Brookfiel ،LFRA4500ساخت
آمریکا) انجام گرفت .برای آنالیز بافت هر تیمار از یک پروب
استوانهای با قطر  50میلیمتر ،سرعت  1میلیمتر بر ثانیه و
تغییرشکل  30درصد و زمان بین چرخهها  3ثانیه استفاده
گردید و متغیرهای بافت شامل سختی ،4خاصیت ارتجاعی،5
بههمپیوستگی ،6حالت جویدنی ،7خاصیت چسبندگی 8توسط
دستگاه موردسنجش قرار گرفت (.)Zhang et al., 2018

تعیین مقدار تیوباربیتوریک اسید ()TBARS1

تجزیهوتحلیل آماری

در ابتدا استوک  TBARSبا مخلوطنمودن  15درصد وزنی
تریکلرواستیک اسید (وزنی/حجمی) 0/375 ،درصد
وزنی/حجمی تیوباربیتوریک اسید و اسید هیدروکلریک
( 0/25موالر) در آبمقطر تهیه گردید .سپس  0/5گرم از
گوشت میگو با  2/5میلیلیتر از محلول معرف به لولۀ آزمایش
منتقلشده و سپس نمونهها در حمام آبی  95درجۀ
سانتیگراد به مدت  10دقیقه قرار داده شدند و پس از
سردکردن در آب ( 10دقیقه) نمونهها در  5000دور در
دقیقه ،به مدت  15دقیقه سانتریفیوژشده و جذب در 532
نانومتر قرائت گردید .غلظت مواد به کمک منحنی استاندارد
( )R=0/99تهیهشده با غلظتهای مختلف -3،3،1،1
تتراتوکسی پروپان 20-0( 2میکرولیتر) محاسبه گردید
()AOAC, 2005; Buege & Aust, 1978

ال تصادفی به کمک آزمون
این پژوهش در قالب طرح کام ً
آنالیز واریانس دوطرفه استفاده گردید و بهمنظور آنالیز آماری
از نرمافزار  SASنسخۀ  9استفاده گردید .مقایسههای میانگین
با استفاده از آزمون توکی در سطح معنیداری  0/05انجام
گرفت.

ارزیابی رنگ

پس از  5دقیقه خروج میگوها از فریزر و کالیبرهشدن دستگاه
توسط کاشی مخصوص ارزیابی رنگ بافت گوشت میگو روی
بند دوم شکمی میگو با استفاده از دستگاه رنگسنج
( ،CAM-System 500 ،Lovibandساخت انگلستان) صورت
گرفت .متغیرهای * Lبرای بیان شاخص روشنایی از صفر (بعد
سیاهی) تا ( 100بعد سفیدی) a* ،برای بیان قرمزی-سبزی
(* +aنشاندهندۀ قرمزتر و* -aنشاندهندۀ سبزتر )±100 ،و
* bبرای بیان بعد زرد-آبی (* +bنشاندهندۀ زردتر و *-b
نشاندهندۀ آبیتر  )±100اندازهگیری شدند( Chao et al.,
.)2017

نتایج و بحث
تغییرات درصد رطوبت

در جدول ( )2تغییرات میزان رطوبت تیمارهای مختلف طی
 3ماه نگهداری بهصورت منجمد در دمای  -18درجۀ
سانتیگراد ارائه شده است .در مقایسۀ تیمارها با یکدیگر طی
کلیۀ زمانهای نگهداری ،در تمام تیمارها اختالف معناداری
مشاهده نشد ( .)P>0/05با گذشت زمان میزان رطوبت در
تمام تیمارها کاهش یافت ،که این روند کاهشی در تیمار
نمونهها با پیروفسفات سدیم ،کیتوزان  1درصد و تیمار
ترکیبی کیتوزان و پیروفسفات سدیم  1و  2درصد شدت
کمتری داشت .این کاهش در تیمار شاهد (تیمار با آبمقطر)
و تیمار پیروفسفات سدیم  1درصد با شدت بیشتری همراه
بود بهطوریکه در این نمونهها میزان رطوبت بهترتیب از
 80/14و  80/07درصد در روز صفر به  78/28و 78/88
درصد در انتهای دورۀ نگهداری کاهش یافت .در انتهای دورۀ
نگهداری کمترین میزان کاهش در تیمارهای ترکیبی
کیتوزان و پیروفسفات سدیم در غلظتهای  1و  2درصد،
کیتوزان  1درصد مشاهده شد.

سنجش بافت ()TPA3

اندازهگیری خصوصیات بافت گوشت میگو با استفاده از
4

Hardness
Springiness
6
Cohesiveness
7
Chewiness
8
Gumminess
5

1

Thiobarbituric acid
1,1,3,3-Tetraethoxypropane
3
Texture profile analyzer
2
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جدول  -2تغییرات میزان رطوبت (درصد) تیمارهای مختلف میگوی وانامی طی نگهداری بهصورت منجمد
تیمار
Control
SPP %1
SPP %2
Cs %1
Cs %2
CsO %1
CsO %2
Cs+SPP %1
Cs+SPP %2
CsO+SPP %1
CsO+SPP %2

زمان (روز)
0

30

60

90

80/14±0/20Aa
80/07±0/33Aa
80/07±0/26Aa
80/04±0/11Aa
80/04±0/27Aa
80/04±0/22Aa
80/02±0/11Aa
80/06±0/40Aa
80/01±0/07Aa
80/01±0/16Aa
80/01±0/28Aa

79/75±0/11Aa
79/87±1/25Aa
79/82±0/17Aa
79/80±0/21Aa
79/65±1/12Aa
79/81±0/14Aa
79/73±0/07Aa
79/87±0/20Aa
79/80±4/39Aa
79/73±0/09Aa
79/67±1/10Aa

79/33±0/58Aa
79/83±0/04Aa
79/59±0/81Aa
79/78±0/17Aa
79/54±0/28Aa
79/50±0/21Aa
79/83±0/30Aa
79/80±0/00Aa
79/64±0/67Aa
79/80±0/02Aa
79/50±0/35Aa

78/28±0/85Aa
78/88±1/77Aa
79/48±1/88Aa
79/57±0/10Aa
79/30±1/40Aa
79/38±0/95Aa
79/06±1/34Aa
79/75±0/47Aa
79/52±0/30Aa
79/23±0/63Aa
79/21±0/11Aa

حروف کوچک متفاوت در هر ردیف نشاندهندۀ وجود اختالف معنادار بین دادههای آن ردیف است (.)P<0/05
حروف بزرگ متفاوت در هر ستون نشاندهندۀ وجود اختالف معنادار بین دادههای آن ستون ست (.)P<0/05

آب بافت و میزان آن یکی از اجزای اصلی میگو و
محصوالت حاصل از آن است .مقدار رطوبت محصول یکی از
مهمترین پارامترهای کیفی اثرگذار بر ظاهر و بازدهی
محصول و فاکتور غالب در تعیین ویژگیهای حسی میگوهای
آمادۀ تجاری است .با وجود روند کاهشی در نمونههای
تیمارشده با پیروفسفات سدیم ،کیتوزان ،الیگوساکارید
کیتوزان و تیمارهای ترکیبی پیروفسفات سدیم با این مواد
(در غلظتهای  1و  2درصد) تفاوت معنیداری بین آنها طی
 90روز نگهداری مشاهده نشد ( .)P>0/05احتماالً علت
اصلی کاهش میزان رطوبت در تیمار شاهد (آبمقطر)،
آسیبهای فیزیکی واردشده به عضلۀ بافت طی انجماد و
ناشی از تشکیل کریستالهای بزرگ یخ است ( Ma et al.,
 .)2015کاهش میزان رطوبت عضله ناشی از تغییرات
ساختاری در بافت عضلۀ میگو (تخریب غشای سلولی ،انقباض
فیبرهای عضالنی ،تجمع پروتئینهای سارکوپالسمیک،1
انقباض و حاللیت پروتئین استروما ،تغییر شکل پروتئین
میوزین و افزایش فضای خارج سلولی) رخ میدهد ( Chao et
al., 2017; Niamnuy, Devahastin, & Soponronnarit,
 .)2007احتما ًال پوشش ایجادشده بر سطح نمونهها بهوسیلۀ

کیتوزان و الیگوساکارید آن و قرارگرفتن در فضای موجود
مابین ساختار بافتی و یا تشکیل پیوند با پروتئین ،عالوهبر
ایجاد اتصاالتی در داخل و مابین پروتئین شده و با
مولکولهای آب موجود در بافت نیز واکنشداده و افزایش
ظرفیت نگهداری آب را بهدنبال داشتهاند .کاهش کمتر میزان
Sarcoplasmic

1

رطوبت بهوسیلۀ این قندها در عضله میتواند ناشی از کاهش
قابلتوجه در اندازۀ کریستالهای یخ بهدلیل کاهش فضای
مورددسترس برای تشکیل کریستال باشد ( Chalida
 .)Niamnuy, Devahastin, & Soponronnarit, 2008نتایج
مطالعۀ حاضر همسو با نتایج تریهالوز ،آلژینات و
الیگوساکارید آن ( )Chao et al., 2017; Ma et al., 2015و
زایلو الیگوساکارید ( )Zhang et al., 2018بر میگوی وانامی
خام و پختهشدۀ منجمد میباشد .این محققان نیز نشان دادند
که میزان رطوبت در آزمایشهای آنها در تمامی تیمارها روند
کاهشی داشته ولی با این تفاوت که این کاهش در نمونههای
تیمارشده با قندهای موردآزمایش از شدت کمتری نسبت به
تیمار شاهد برخوردار بودند.
تغییرات مقادیر دیانهای مزدوج بافت میگو

شکلهای (-1الف) و (-1ب) تغییرات میزان دیانهای
مزدوج تیمارهای مختلف طی  3ماه نگهداری بهصورت
منجمد در دمای  -18درجۀ سانتیگراد مشاهده میشود .با
گذشت زمان میزان دیانهای مزدوج در تمام تیمارها
افزایش یافت ،که این روند افزایشی در تیمار نمونهها با
کیتوزان  1و  2درصد و تیمار ترکیبی الیگوساکارید کیتوزان
پیروفسفات سدیم  1و  2درصد شدت کمتری داشته است.در بین تیمارهای موردمطالعه در تمامی زمانهای نگهداری
نمونۀ شاهد بیشترین میزان افزایش میزان دیانهای مزدوج
را نشان داد و در انتهای دورۀ نگهداری کمترین میزان افزایش
در تیمارهای کیتوزان  2درصد مشاهده شد (.)P>0/05

312

پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی ،سال  ،1399جلد  ،9شماره 3

CH2%
SPP+COS2%

COS1%

SPP2%
SPP+CH2%

CH1%
SPP+COS1%

control
COS2%

SPP1%
SPP+CH1%

(الف)
0/8

Dc

Cc

ACc
Cc

0/6

Db

Cc
Bc

ACb
Bb
Cc

AEDb

ABb
ABb BEb

Fa

Ab

دیانهای مزدوج (میکرومول /میلیگرم)

0/7

Eb

Bc

Aa

Aa
Aa

Aa

Fa

Aa

Fb
Fb

0/5

Aa

Aa

Aa

Aa
Aa

0/4

Aa

Cb

0/3
0/2
0/1

15

30

0

زمان نگهداری (روز)

COS1%

0

CH2%

CH1%

SPP2%

SPP1%

control

SPP+COS2%

SPP+COS1%

SPP+CH2%

SPP+CH1%

COS2%

2

Af

1/8

Be

Cj
Cf Dj
Cj

Df

1/6

Ae

1/4

Bc
Ce
Df EFd
Fe
Fe
Def
Ef
Df Fe

AEe
Ed Fe
Je

1/2

Ba
De
De
Cc

De
Cd

1

Bd
Ec
AEf
Ad Ed
Ad
Ad Dc
Cd
Cd
Cd

Ac

0/8
0/6
0/4
0/2

90

75

زمان نگهداری (روز)

60

45

دیانهای مزدوج (میکرومول  /میلیگرم)

Ej

Ef

Ef

Be

(ب)

0

شكل  -1تغییرات مقادیر دیانهای مزدوج تیمارهای مختلف میگوی وانامی طی الف) یک ماه اول و ب) دو ماه آخر نگهداری بهصورت منجمد
حروف کوچک متفاوت نشاندهندۀ تفاوت معنیدار طی زمان و حروف بزرگ متفاوت نشاندهندۀ تفاوت معنیدار بین تیمارهاست (.)P<0/05

ارزش تغذیهای یک مادۀ غذایی عالوهبر طعم ،بافت،
پذیرش کلی و مدت ماندگاری تحتتأثیر ترکیبات چربی
موجود در آن نیز است و چربیها از اجزای مهم در مواد
غذایی هستند ( .)Wrolstad et al., 2005چربیها بسیار
مستعد اکسایش (رادیکالهای آزاد) و یکی از عوامل ایجاد
طعم و بو نامطبوع در مواد غذایی هستند ،ازاینرو ،اطالع
از کیفیت چربی مواد غذایی پیش از ورود به بازار بسیار
حائز اهمیت است .وجود دیانهای مزدوج مربوط به تولید
هیدروپراکسیدها در چربیها بوده که نشاندهندۀ بروز
مراحل اولیۀ اکسایش است و در ادامه واکنشهای
اکسیداسیون منجربه تشکیل ترکیبات ثانویۀ فرار و غیرفرار

نظیر ترکیبات آلدهیدی ،کربونیلی و غیره که عامل ایجاد
بو و تندی چربی در مواد غذایی فاسد میشوند ( Gray,
 .)1978میگو و دیگر محصوالت شیالتی دارای اسیدهای
چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه هستند که در مقابل
فساد اکسیداتیو در طول دورۀ انجماد بسیار حساس
میباشند .روش دیان مزدوج نسبت به سایر روشهای
سنجش اکسیداسیون اولیه سریعتر ،سادهتر ،مستقل از
واکنشهای شیمیایی یا توسعۀ رنگ بوده و به مقدار کمتر
نمونه نیاز دارد (حسینی ،قربانی ،ماهونک و مقصودلو،
 .)1391نتایج بررسی شاخص دیانهای مزدوج تیمارهای
مختلف در شکل ( )1ارائه شده است .میزان اولیۀ
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سدی در برابر نفوذ اکسیژن محیط و خاصیت
آنتیاکسیدانی (اهدای الکترون آزاد و خاتمۀ فرایند
اکسایش یا شالتهکردن عوامل پراکسیداسیون (یونهای
فلزی)) ،میتواند بهعنوان محافظ سرمای طبیعی در
نگهداری محصوالت گوشتی بهکارگرفته شود.

دیانهای مزدوج در نمونهها از  0/36تا  0/38میکرومول
در میلیگرم نوسان داشت و طی  3ماه نگهداری بهصورت
منجمد برای تمامی تیمارها میزان دیانهای مزدوج
افزایش معنیداری داشت ( .)P>0/05بیشترین میزان
دیانهای مزدوج را تیمار شاهد و کمترین آن تیمار
کیتوزان  2درصد و تیمار ترکیبی الیگوساکارید کیتوزان-
پیروفسفات سدیم  1درصد و تیمار کیتوزان  1درصد نشان
دادند .کیتوزان و الیگوساکارید کیتوزان بهدلیل ایجاد
پوشش روی میگو و کاهش نرخ تماس محصول با اکسیژن
محیط ،از سرعت اکسیداسیون اولیۀ چربیها و متعاقب آن
از تشکیل هیدروپراکسیدها کاسته میشود ( Mohan,
 .)Ravishankar, Lalitha, & Gopal, 2012باوجوداینکه
مطالعۀ مشابهی درمورد بررسی اکسیداسیون اولیه در
فراوردههای گوشتی دریایی بخصوص میگو ازطریق روش
اندازهگیری دیانهای مزدوج یافت نشد ،طبق مطالعههای
محققین احمدی ،عالیشاهی ،اجاق و میرصادقی (،)1396
نقیبی ،احسانی ،تاجیک ،طالبی و دلیرژ ()1395
درخصوص اثرات پوششی و آنتیاکسیدانی کیتوزان روی
نگهداری فیلۀ ماهیان مختلف ،به روشهای دیگر
اندازهگیری شاخصهای اکسیداسیون اولیه ،کیتوزان
کارایی باالیی در کاهش میزان پراکسید دارد .باتوجهبه
نتایج بهدستآمده کیتوزان و الیگوساکارید کیتوزان به
تنهایی یا در ترکیب با پیروفسفات سدیم سبب ایجاد

شاخص تیوباربیتوریک اسید

مطابق جدول ( )3با گذشت زمان میزان تیوباربیتوریک
اسید در تمام تیمارها افزایش یافت .این روند افزایشی در
نمونههای تیمارشده با کیتوزان  1درصد و تیمار ترکیبی
کیتوزان-پیروفسفات سدیم  1درصد نسبت به سایر
تیمارها کمتر بود .در مقایسۀ بین تیمارها ،در برخی
تیمارها در انتهای دورۀ نگهداری تفاوت معنیدار مشاهده
شد ( .)P<0/05در تیمار شاهد میزان تیوباربیتوریک اسید
از  0/03میلیگرم مالوندیآلدهید در کیلوگرم در روز
صفر به  0/09میلیگرم مالوندیآلدهید در کیلوگرم در
انتهای دورۀ نگهداری افزایش یافت .در بین تیمارهای
موردمطالعه در تمامی زمانهای نگهداری نمونۀ شاهد
بیشترین میزان افزایش تیوباربیتوریک اسید را نشان داد و
در روز  90نگهداری کمترین میزان افزایش در تیمار
ترکیبی کیتوزان-پیروفسفات سدیم  1درصد و تیمار
کیتوزان  1درصد مشاهده شد.

جدول  -3تغییرات مقادیر تیوباربیتوریک اسید (میلیگرم مالوندیآلدهید در کیلوگرم) تیمارهای مختلف میگوی وانامی طی نگهداری
بهصورت منجمد
تیمار
Control
SPP %1
SPP %2
Cs %1
Cs %2
CsO %1
CsO %2
Cs+SPP %1
Cs+SPP %2
CsO+SPP %1
CsO+SPP %2

زمان (روز)
0

30

60

90

0/28±0/00Ac
0/28±0/01Ac
0/28±0/00Ac
0/28±0/00Ac
0/27±0/00Ac
0/28±0/00Ad
0/28±0/00Ad
0/28±0/01Ac
0/28±0/00Ac
0/29±0/00Ac
0/28±0/00Ac

0/50±0/02Ab
0/44±0/07ABb
0/46±0/05ABb
0/46±0/02ABb
0/41±0/03ABb
0/41±0/04ABcd
0/40±0/04ABc
0/35±0/00Bb
0/45±0/02ABb
0/38±0/02ABb
0/40±0/03ABb

0/57±0/00Bb
0/45±0/00Cb
0/32±0/02FGc
0/44±0/01CDbc
0/42±0/01CDEb
0/53±0/01Bcb
0/62±0/03Ab
0/30±0/00Gb
0/53±0/00Bb
0/37±0/02EFb
0/39±0/02DEb

0/97±0/04Aa
0/92±0/05Aa
0/96±0/03Aa
0/76±0/02ABa
0/97±0/05Aa
0/82±0/15Aa
0/91±0/04Aa
0/58±0/02Ba
0/77±0/07ABa
0/82±0/17Aa
0/84±0/08Aa

حروف کوچک متفاوت در هر ردیف نشاندهندۀ وجود اختالف معنادار بین دادههای آن ردیف است (.)P<0/05
حروف بزرگ متفاوت در هر ستون نشاندهندۀ وجود اختالف معنادار بین دادههای آن ستون ست (.)P<0/05

پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی ،سال  ،1399جلد  ،9شماره 3

314

تیوباربیتوریک اسید از شاخصهای اندازهگیری
اکسیداسیون ثانویۀ چربیها براساس محتوای
مالوندیآلدهید میباشد .مالوندیآلدهیدها ترکیبی از
اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه است که در اثر تجزیۀ
اسیدهای چرب چندغیراشباع تشکیل میشود که بهواسطۀ
اکسیدشدن هیدروپراکسیدها به موادی نظیر آلدهید و
کتون تشکیل میشوند ( Kostaki, Giatrakou,
 Cakli ،Cadun .)Savvaidis, & Kontominas, 2009و
 )2005( Kislaاشاره کردند که مقادیر  TBAکمتر از 3
میلیگرم مالوندیآلدهید در کیلوگرم بیانگر شرایط
قابلقبول برای غذاهای دریایی نگهداریشده بهصورت
منجمد میباشد Mohan .و همکاران ( )2012در بررسی
فیلۀ ماهی ساردین هندی 1تیمارشده با کیتوزان ،ظرفیت
شالتهکنندگی یونهای فلزی و ترکیب کیتوزان با چربی
برای جلوگیری از اکسیداسیون چربی و افزایش مدت
ماندگاری را دلیل خاصیت آنتیاکسیداسیونی کیتوزان
بیان کردند.

مقایسۀ تیمارها میگوهای تیمارشده با محافظ سرمایی
الیگوساکارید کیتوزان ( 1و  2درصد) و تیمار ترکیبی
پیروفسفات سدیم+الیگوساکارید کیتوزان  1و  2درصد
نسبت به تیمارهای دیگر تغییر کمتری در این شاخص
نشان دادند و بیانگر ثبات رنگ در این تیمارها بود .اثرات
حفظ و تثبیت رنگ تمام تیمارها (پیروفسفات سدیم،
کیتوزان ،الیگوساکارید کیتوزان و تیمارهای ترکیبی آنها)
بسیار بارزتر از تیمار کنترل (تیمار آبمقطر) بود .مطالعۀ
 )2017( Okpalaنشان داد که طی نگهداری میگوی
وانامی در یخ میزان شاخص روشنایی افزایش داشت و در
نمونههای تیمارشده با گاز ازن مقدار روشنایی کاهش
یافت Ma .و همکاران ( )2015این تغییرات و افزایش در
شاخص میزان روشنایی را به تغییرات در جذب نور و
پراکندگی نور در نمونهها نسبت دادند که ازطریق ذوب
آب منجمد و تجمع آن در فضاهای خارجسلولی ایجاد
میشوند .طبق مطالعۀ  Chungو همکاران ()2004
واکنشهای آنزیمی و غیرآنزیمی و درنتیجه تخریب
پروتئین میوفیبریل و بینظمی در جهتگیری آنها دلیل
تغییرات رنگ گوشت و محصوالت شیالتی هستند .در
تحقیق موسوینسب و همکاران ( )1392دلیل تغییر رنگ
در میگو فتواکسیداسیون آستازانتین 2و همچنین احتمال
ایجاد صدمات مکانیکی شدید به غشاهای سلولی و تغییر
ترکیبات سلولی مانند تغییر ماهیت پروتئین بهوسیلۀ
تشکیل کریستالهای یخ طی انجماد بیان شده است.
احتماالً خصوصیات آنتیاکسیدانی کیتوزان و تثبیت رنگ
نمونهها مربوط به توانایی شالتهکردن فلزی میباشد.
همسو با نتایج مطالعۀ حاضر بررسی شاخص روشنایی در
مطالعۀ  Maو همکاران ( )2015نیز افزایش شاخص * Lرا
در میگوی وانامی خام و پختۀ تیمارشده بهوسیلۀ
تریهالوز ،آلژینات و الیگوساکارید آن طی  6هفته
بهصورت منجمد گزارش کردند .این افزایش میزان
روشنایی در تیمارهای تریهالوز و الیگوساکارید آلژینات
در مقایسه با تیمار شاهد خیلی کمتر بود و همچنین این
محققان خاصیت بهبوددهندگی و تثبیتکنندگی رنگ
محصول بهوسیلۀ این قندها را دلیل این افزایش دانستند.

1

2

میزان روشنایی (*)L

رنگ در محصوالت شیالتی از جهت شاخص بصری ارزیابی
کیفیت مواد غذایی برای مصرفکننده و همچنین تعیین
قیمت محصول بسیار حائز اهمیت است ( Ma et al.,
 .)2015هموسیانین در مایعات بدن میگو بهعنوان حامل
اکسیژن وجود دارد و با رگگیری و شستوشو خارج
میشود .درصورت باقیماندن سختشده و در بافت باقی
خواهد ماند ( Ross, Dalton, Kramer, & Christensen,
.)2001
میزان روشنایی در تیمارهای مختلف در جدول ( ،)4با
گذشت زمان افزایش یافت .پس از  45روز نگهداری
افزایش میزان شاخص روشنایی بیشتر مشاهده گردید و در
مقایسه طی زمانهای نگهداری و بین تمام تیمارها
اختالف معنیدار مشاهده شد ( .)P<0/05میزان روشنایی
در نمونۀ شاهد (تیمار با آبمقطر) از  58/35در روز صفر
نگهداری به  78/85در روز  90نگهداری افزایش یافت
( .)P<0/05در بین تیمارها در روز صفر نگهداری بیشترین
میزان روشنایی مربوط به پیروفسفات سدیم  1و  2درصد
که میزان آن  58/83و کمترین میزان روشنایی مربوط به
الیگوساکارید کیتوزان  2درصد به میزان  56/45بود .در
Sardinella longiceps

Astaxanthin photooxidation

تاقانی و همکاران
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جدول  -4تغییرات شاخص میزان روشنایی تیمارهای مختلف میگوی وانامی طی نگهداری بهصورت منجمد
زمان (روز)

تیمار
Control
SPP %1
SPP %2
Cs %1
Cs %2
CsO %1
CsO %2
Cs+SPP %1
Cs+SPP %2
CsO+SPP %1
CsO+SPP %2

0

30

60

90

58/35±0/07Ae
58/83±0/04Af
58/83±0/02Ac
57/60±0/00Ba
58/05±0/04Ba
56/90±0/17Ba
56/45±0/05Bab
58/00±0/48Ba
57/35±0/09Bab
57/60±0/70Ba
56/95±0/07Ba

59/49±0/17Ad
58/29±0/67Bf
58/05±0/07Bd
58/40±0/42Bb
58/40±0/12Bab
57/30±0/75Ca
56/95±0/13Ca
58/40±0/52Ba
56/95±0/07Cab
56/90±0/57Ca
56/95±0/64Ca

86/15±0/27Aa
75/69±0/07Bb
74/30±0/07Cb
75/30±0/56Bc
83/05±0/01Dc
79/60±0/07Eb
79/25±0/40Ec
76/90±0/31Fb
80/45±0/14Dc
80/40±0/02Dc
79/65±0/21Ec

78/85±0/67Ab
76/89±0/17Ba
76/55±0/07Ba
75/70±0/34Cc
76/96±0/61Be
74/50±0/27Db
74/55±0/15De
75/30±0/43Cd
74/59±0/10De
75/30±0/87Ce
74/15±0/17Ee

حروف کوچک متفاوت در هر ردیف نشاندهندۀ وجود اختالف معنادار بین دادههای آن ردیف است (.)P<0/05
حروف بزرگ متفاوت در هر ستون نشاندهندۀ وجود اختالف معنادار بین دادههای آن ستون ست (.)P<0/05

آنالیز شاخص میزان قرمزی-سبزی (*)a

متمایل به قرمز شد و بهاین دلیل این تیمارها تا انتهای

نتایج تغییرات شاخص قرمزی-سبزی تیمارهای مختلف

دورۀ نگهداری بیشترین میزان قرمزی را نشان دادند.

در طی نگهداری بهصورت منجمد در جدول ( )5نشان

تعامل بین گروه های آمینی اولیۀ کیتوزان با گروههای

داده شده است .به طورکلی شاخص میزان قرمزی-سبزی

آلدهیدی حاصل از تجزیۀ چربیها طی اکسیداسیون و

در تمام تیمارهای مختلف با گذشت زمان کاهش یافت.

تشکیل یک ساختار پایدار خاصیت آنتی اکسیداسیونی

پس از  45روز نگهداری میزان قرمزی نمونهها کاهش

کیتوزان را تشکیل می دهند که با جلوگیری از

یافت .میزان قرمزی در نمونۀ شاهد (آبمقطر) از 4/24

اکسیدشدن از کاستن رنگ قرمز عضله نیز میکاهند

در روز صفر نگهداری به  3/49در پایان دوره ( 90روز)

( .)Mohan et al., 2012مطالعۀ  )2017( Okpalaنشان

رسید ( .)P>0/05در بین تیمارها در روز صفر ،بیشترین

داد که طی نگهداری میگوی وانامی در یخ میزان شاخص

میزان قرمزی ( )5/15در تیمارهای پیروفسفات سدیم (1

قرمزی افزایش نشان داد که میتواند بهدلیل فعالیتهای

و  2درصد) ،تیمارهای الیگوساکارید کیتوزان ( 1و 2

آنزیمی میگو باشد )2017( Okpala .در تحقیق خود

تیمار ترکیبی الیگوساکارید کیتوزان

بیان کرد که تیمار با گاز ازن سبب کاهش شاخص

-پیروفسفات مشاهده شد .در مقایسۀ بین تیمارها طی

قرمزی و زردی نمونه ها گردید که احتماالً شستوشوی

درصد) و

تمام زمانهای نگهداری ،نمونۀ الیگوساکارید کیتوزان 2
درصد و تیمار پیروفسفات سدیم  1درصد بهترتیب
بیشترین و کمترین میزان قرمزی را داشتند (.)P>0/05
پذیرش مواد غذایی تحتتأثیر ویژگیهای ظاهری آن
به ویژه رنگ است .گزارش  Chantarasatapornو همکاران
( )2013کیتین و کیتوزان و مشتقهای آنها عامل
افزایش شاخص قرمزی نسبت به نمونۀ شاهد بودند.
به دلیل قرمزبودن پودر الیگوساکارید کیتوزان روی
نمونه ها تأثیر گذاشت و رنگ میگو تبدیل به صورتی

رنگ سطح محصول میگو را کاهش

میدهد.
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جدول  -5تغییرات شاخص قرمزی -سبزی تیمارهای مختلف میگوی وانامی طی نگهداری بهصورت منجمد
زمان (روز)

تیمار
Control
SPP %1
SPP %2
Cs %1
Cs %2
CsO %1
CsO %2
Cs+SPP %1
Cs+SPP %2
CsO+SPP %1
CsO+SPP %2

0

15

30

45

60

75

90

4/24±0/03Bb

5/12±0/01Aa

5/08±0/09Aa

4/30±0/09Bb

2/70±0/01Ad

4/30±0/20Ab

3/49±0/34Bc

Aa

Aa

Aa

Bb

Bc

Cb

Cb

5/10±0/50
5/15±0/41Aa
4/30±0/11Bb
4/35±0/06Bb
5/10±0/26Aa
5/15±0/06Aa
4/30±0/00Bb
4/35±0/33Ba
5/10±0/19Aa
5/15±0/06Aa

5/13±0/01
4/30±0/09Bb
5/10±0/09Aa
5/10±0/10Aa
5/10±0/74Aa
5/10±0/75Aa
5/10±0/37Aa
4/30±0/08Ba
5/10±0/07Aa
5/10±1/05Aa

5/08±0/33
4/30±0/27Bb
4/30±0/25Bb
4/30±0/12Bb
5/10±0/09Aa
5/10±0/33Aa
5/10±0/64Aa
4/30±0/91Ba
4/35±1/10Bb
5/10±0/32Aa

4/30±0/06
4/30±0/03Bb
5/10±0/03Aa
4/30±0/07Bb
5/10±0/31Aa
5/10±0/41Aa
4/30±0/24Bb
4/30±0/88Ba
4/30±0/01Bb
4/30±0/24Bb

3/49±0/07
3/50±0/18Bc
3/50±0/09Bc
3/50±0/13Bc
4/35±0/13Ab
4/30±0/00Ab
3/50±0/80Bc
3/50±1/55Bb
4/30±0/50Ab
4/30±0/62Ab

2/70±0/77
4/30±0/06Ab
3/50±0/46Bc
3/50±0/12Bc
4/30±0/70Ab
4/35±0/91Ab
3/50±0/17Bc
4/30±0/60Aa
4/30±0/33Ab
4/30±0/32Ab

2/70±0/04
3/55±0/04Bc
3/50±0/98Bc
3/50±0/15Bc
4/30±0/83Ab
4/35±0/80Ab
3/50±0/55Bc
3/50±0/96Bb
3/50±0/97Bc
3/50±0/20Bc

حروف کوچک متفاوت در هر ردیف نشاندهندۀ وجود اختالف معنادار بین دادههای آن ردیف است (.)P<0/05
حروف بزرگ متفاوت در هر ستون نشاندهندۀ وجود اختالف معنادار بین دادههای آن ستون ست (.)P<0/05

صفر مربوط به پیروفسفات سدیم  1درصد بود ( )2/70و
همچنین بیشترین میزان زردی در ابتدا و انتهای نگهداری
در تیمار الیگوساکارید کیتوزان  1و  2درصد مشاهده شد.
بهطورکلی طبق نتایج این تحقیق غوطهوری در
محلولهای مختلف میتواند مسئول تغییر شاخصهای
مختلف رنگ میگوهای منجمد طی نگهداری باشد.

آنالیز شاخص میزان زردی-آبی (*)b

تغییرات شاخص *( bزردی-آبی) تیمارهای مختلف در
طی نگهداری بهصورت منجمد ( -18درجۀ سانتیگراد) در
جدول ( )6ارائه شده است .میزان زردی در نمونۀ شاهد از
 3/45در روز صفر به  4/30در انتهای دورۀ نگهداری
افزایش یافت ( .)P<0/05کمترین میزان زردی در روز

جدول  -6تغییرات شاخص میزان زردی-آبی تیمارهای مختلف میگوی وانامی طی نگهداری بهصورت منجمد
زمان (روز)

تیمار
Control
SPP %1
SPP %2
Cs %1
Cs %2
CsO %1
CsO %2
Cs+SPP %1
Cs+SPP %2
CsO+SPP %1
CsO+SPP %2

0

15

30

45

60

75

90

3/45±0/23Bb

2/70±0/51Cc

3/50±0/19Bb

3/50±0/09Bb

4/30±0/41Ba

3/50±0/25Cb

4/30±0/32Ba

Cb

Cb

Cb

Cb

Ba

Ba

Ba

2/70±0/50

Bb

2/70±0/51

Bb

2/70±0/33

Bb

2/70±0/76

Bb

4/30±0/67

Ba

4/30±0/27

Ba

4/30±0/14

Ba

3/45±0/41
3/50±0/11Bb
3/45±0/06Bc
4/30±0/26Ab
4/35±0/26Ab

3/50±0/09
3/50±0/79Bb
3/50±0/10Bc
4/30±0/74Ab
4/30±0/75Ab

3/50±0/27
3/50±0/25Bb
2/70±0/12Cd
3/50±0/09Bc
4/30±0/03Ab

3/50±0/03
3/50±0/33Bb
2/70±0/07Cd
4/30±0/31Ab
4/30±0/61Ab

4/30±0/18
4/30±0/79Ba
5/10±0/13Aa
5/10±0/13Aa
4/30±0/50Bb

4/30±0/06
4/30±0/16Ba
3/50±0/12Cc
5/10±0/70Aa
5/10±0/21Aa

4/30±0/04
4/30±0/38Ba
4/30±0/15Bb
5/10±0/83Aa
5/10±0/60Aa

Bb

Bb

3/50±0/37

Cc

Bb

Ba

Ba

Ba

Bc

3/50±0/68

Bb

3/50±0/27

3/50±0/00

Ab
Bb

4/35±0/03

3/50±0/09

Ab

4/35±0/06

Bc

3/50±1/05

2/70±0/64

Bc

3/50±0/90

Cc

2/70±0/10

Ab

4/30±0/32

Bc

3/50±0/24

3/50±0/84

Bb

3/50±0/51

Ab

4/30±0/24

4/30±0/80

Aa
Ba

5/10±1/50

4/30±0/30

Aa

5/10±0/62

حروف کوچک متفاوت در هر ردیف نشاندهندۀ وجود اختالف معنادار بین دادههای آن ردیف است (.)P<0/05
حروف بزرگ متفاوت در هر ستون نشاندهندۀ وجود اختالف معنادار بین دادههای آن ستون ست (.)P<0/05

4/30±0/17

Bb
Ba

4/30±0/62

4/30±0/03

Bb

4/30±0/32

4/30±0/55

Bb

4/30±0/16

Ba

4/30±0/67

Bb

4/30±0/20
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کاهش یافت .در انتهای دورۀ نگهداری تیمارهای شاهد و
پیروفسفات سدیم ( 1و  2درصد) کمترین میزان سختی را
نشان دادند ( )P<0/05و بیشترین میزان سختی در تیمار
کیتوزان  1و  2درصد مشاهده شد (( )P<0/05شکل -2
الف) .احتماالً کاهش در میزان سختی بافت میتواند
بهدلیل ضعیفشدن بافت پیوندی و فروپاشی آن باشد
(.)Masniyom, Benjakul, & Visessanguan, 2005

سنجش بافت ()TPA
بافت یکی از ویژگیهای کیفی بسیار مهم در صنعت
فراوری آبزیان است (.)Hyldig & Nielsen, 2001
بهطورکلی ،مطالعههای محدودی درمورد اثر کیتوزان و
الیگوساکارید آن بر خصوصیات بافتی میگو توسط
آنالیزهای دستگاهی وجود دارد .با گذشت زمان تا انتهای
نگهداری میزان سختی بهطور معنیداری در تمام تیمارها
SPP2%
COS2%
SPP+COS2%

CH1%
SPP+CH1%

SPP1%
COS1%
SPP+COS1%

(الف)

control
CH2%
SPP+CH2%

1800

Da
Ba Aa Aa Aa
Aa Ca Da Aa Ca Ea

سختی بافت (نیوتن)

1600

1400

Df Ad Gj Ij
Gj
Ee Ff
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Db Jc
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Ce Ee Fe
He Id
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Ae
Ge
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Je
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Ae Cj

1200
1000
800
600

Ac

400
200
0

60

90

زمان نگهداری (روز)

CH1%

SPP2%

SPP1%
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SPP+CH1%
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COS1%

CH2%

SPP+COS2%
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Ie
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He
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Aj Cj
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Ea Ja
Ka
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Ha Ga
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90

800

Fc Jc
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Ic Kc
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زمان نگهداری (روز)
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SPP2%

SPP1%

control

SPP+CH1%

COS2%

COS1%

CH2%

SPP+COS2%

SPP+COS1%

SPP+CH2%

Ia

600
400

De ABe Be
Be BCd Be Be

Ce

0

Da
ADa Ba
Ba
ABa ADa
Ca Da
ADa
Da
ABDa

Bc
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2500

1500
1000

Ad

500

Af

60

( 3000ج)

2000
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30

0

30

زمان نگهداری (روز)

0
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Cc

90

1000

200
60
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1200
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30
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شكل  -2تغییرات تیمارهای مختلف میگوی وانامی طی نگهداری به صورت منجمد الف) مقادیر سختی ،ب) شاخص چسبندگی و ج)
مقادیر قابلیت جویدن
حروف کوچک متفاوت نشاندهندۀ تفاوت معنیدار طی زمان و حروف بزرگ متفاوت نشاندهندۀ تفاوت معنیدار بین تیمارهاست (.)P<0/05
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در بین تیمارهای مختلف در کل دورۀ نگهداری تفاوت
معنیداری ازنظر خاصیت چسبندگی مشاهده شد
( .)P<0/05تیمار کیتوزان  1درصد بیشترین میزان
خاصیت چسبندگی و پیروفسفات سدیم  1درصد کمترین
میزان را در انتهای دورۀ نگهداری نشان دادند ()P<0/05
(شکل -2ب) .نتایج مقادیر قابلیت جویدن تیمارهای
مختلف در طی  3ماه نگهداری منجمد ،نشاندهندۀ
کاهش معنیدار ( )P<0/05این شاخص در تمام تیمارهای
موردمطالعه طی زمان نگهداری است (شکل -2ج) و در
بین تیمارهای موردمطالعه ،تیمار کیتوزان  2درصد
بیشترین و نمونۀ شاهد کمترین میزان قابلیت جویدن را
داشتند .تشکیل کریستالهای یخ بزرگ طی فرایند انجماد
یا طی نگهداری و تخریب ساختار بافت عضله علت این
کاهش است .احتمال دارد کیتوزان و الیگوساکارید آن تا
حدودی سبب کمترشدن شدت این روند شوند .این امر
ازطریق محدودکردن تعاملهای مولکولی و مقاومت در
برابر جداشدن آب غیرمنجمد و تشکیل کریستالهای
COS1%

خارج سلولی و تثبیت بافت باشد (.)Ma et al., 2015
قابلیت ارتجاعی یک نوع ویژگی ویسکواالستیک (دارای
رفتاری میان دو خاصیت کلی ویسکوز و کشسانبودن) مواد
است (.)Tabilo-Munizaga & Barbosa-Cánovas, 2004
نتایج این تحقیق نشان داد که پس از  90روز نگهداری میزان
االستیسیته در تمام تیمارها کاهش یافت و تفاوت معنیداری
در تمامی تیمارها و زمانهای نگهداری مشاهده شد
(( )P<0/05شکل -3الف) Ma .و همکاران ( )2015علت
کاهش مقدار االستیسیته را تشکیل کریستالهای یخ بزرگ
طی فرایند انجماد و ایجاد تغییراتی در ساختار شبکۀ
پروتئینی و اختالل در عملکرد آنها بیان کردند .در بین
تیمارهای موردمطالعه در طی نگهداری تیمار کیتوزان 1
درصد بیشترین و در انتهای نگهداری کمترین میزان در نمونۀ
شاهد مشاهده شد .پیوستگی ،فاکتور مهم در حفظ شکل و
ساختار بافت فراورده بشمار میآید و نشاندهندۀ چگونگی
تخریب بافت مواد غذایی است.
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SPP+CH2%
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شكل  -3تغییرات شاخص االستیسیته و پیوستگی تیمارهای مختلف میگوی وانامی طی نگهداری بهصورت منجمد
حروف کوچک متفاوت نشاندهندۀ تفاوت معنیدار طی زمان و حروف بزرگ متفاوت نشاندهندۀ تفاوت معنیدار بین تیمارهاست (.)P<0/05
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در این تحقیق در دورۀ نگهداری میزان پیوستگی در
تیمارهای شاهد و پیروفسفات ( 1و  2درصد) کاهش یافت
و در تیمارهای کیتوزان و الیگوساکارید میزان آن حفظ و
یا اندکی افزایش داشت ( )P<0/05و در انتهای دورۀ
نگهداری تیمار کیتوزان  1درصد بیشترین میزان و
کمترین میزان در نمونۀ شاهد مشاهده شد (شکل -3ب).
بهطورکلی کاهش معنیداری مقادیر سختی ،خاصیت
چسبندگی ،قابلیت جویدن ،االستیسیته و پیوستگی در
تیمارهای مختلف با گذشت زمان در پایان دورۀ نگهداری
در نمونۀ شاهد و پیروفسفات سدیم بیشترین شدت را
داشت و در تیمار کیتوزان و الیگوساکاریدهای آن کمترین
روند تغییرات مشاهده شد ( .)P<0/05احتما ًال این کاهش
بهدلیل ضعیفشدن بافت پیوندی و فروپاشی آن ،تشکیل
کریستالهای یخ بزرگ طی فرایند انجماد یا طی نگهداری
و تخریب ساختار بافت عضله است که اثرات این قندها
موجب کمترشدن شدت این روند است .مطالعۀ میگوهای
وانامی نگهداریشده در یخ نشان داد که طی زمان میگوها
کیفیت بافت را از دست میدهند و درحالیکه اکثر
نمونههای تیمارشده با ازن ،دارای مقادیر سختی،
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ارتجاعیت و االستیستیۀ باالیی بودند (.)Okpala, 2017
نتیجهگیری
باتوجهبه نتایج مطالعۀ حاضر غوطهوری میگوهای
پوستکنیشده در محلول کیتوزان  1درصد برای نگهداری
بهصورت منجمد میتواند راه مناسبی برای حفظ خواص
کیفی محصول باشد .شاخصهای بافتی تیمار کیتوزان 1
درصد دارای باالترین میزان سختی ،خاصیت چسبندگی،
قابلیت ارتجاعی و پیوستگی بود و این تیمار بهعنوان تیمار
بهینه انتخاب گردید .بهطورکلی نگهداری میگوی وانامی
منجمد پوششدادهشده با کیتوزان و الیگوساکارید آن،
بهدلیل حفظ رطوبت ،تثبیت رنگ و حفظ بهتر بافت
میتواند روش نگهداری مناسبی باشد و تقاضای
مصرفکنندگان مواد غذایی ایمن ،سالم و با کیفیت با
مدت ماندگاری باال را تأمین کند .طبق نتایج بهدستآمده
استفاده از کیتوزان و الیگوساکاریدهای کیتوزان نسبت به
پیروفسفات سدیم به شکل معنیداری موجب حفظ
کیفیت میگو طی نگهداری به شکل منجمد میگردد.
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Abstract
In this study, the effects of the coating by chitosan (Cs) and its oligosaccharides (CsO) on some
quality properties of peeled vannamei shrimp (Litopenaeus vannamei) during 3 months of frozen
storage were compared with sodium pyrophosphate (SPP) (1 and 2%), Cs-SPP (1 and 2%) and CsOSPP (1 and 2%). The moisture content, conjugated dienes (CD), thiobarbituric acid (TBA), color and
texture properties of the samples were analyzed. The results showed that coating of shrimp by chitosan
and its oligosaccharides, alone or in combination with SPP showed signiﬁcant effects on the texture
characteristics (springiness and chewiness) compared with the control and SPP-treated batches
(P<0.05). The CD and TBA indices showed an increasing trend during storage (P<0.05). In the
immersed treatments at CS 1% and in combination treatment with SPP, the TBA value was increased
of 0.28 to 0.58 and 0.82 mg malondialdehyde/kg. This index was increased in the control and SPP (1
and 2%) to the 0.92 to 0.97 mg malondialdehyde/kg. According to the results, the treatments coated by
chitosan and its oligosaccharide alone or in combination with sodium pyrophosphate had an effective
role in inhibiting lipid oxidation and preventing its undesirable effects on frozen shrimp. In addition,
color parameters (L*, a*, b*) in the treated samples by chitosan showed positive effects on stabilizing
and improving the color of frozen shrimp during storage. Overall, the coating by chitosan and its
oligosaccharides could maintain the quality of peeled frozen shrimp.
Keywords: Chitooligosaccharide, Chitosan, Oxidation, Shrimp, Texture

