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تاثیر کیتوزان استخراج شده از میگوی سرتیز ( )Metapenaeus affinisدر
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شده در خالء
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 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
 .2استادیار گروه شیالت ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
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چکیده
در این مطالعه تاثیر کیتوزان استخراج شده از میگوی سرتیز ( )Metapenaeus affinisدر پنج تیمار  1/5 ،1 ،0/5 ،0و  2درصد بر روی
ماندگاری فیله کپور علفخوار ( )Ctenopharyngodon idellaدر بستهبندی خالء به مدت  15روز در دمای یخچال مورد بررسی قرار گرفت.
در این مطالعه شاخصهای شیمیایی فساد ( ،pHبازهای نیتروژنی فرار ( ،)TVB-Nتیوباربیتوریک اسید ( ،)TBAپراکسید ( ،)PVاسیدهای
چرب آزاد ( )FFAو میزان بار میکروبی ( )TVCو همچنین خصوصیات بافت که شامل فاکتورهای سختی ،پیوستگی ،فنریت ،صمغی و
جویدنی است مورد سنجش قرار گرفت .نتایج نشان داد که میزان  pHدر طول دوره روند افزایشی داشت و در تمام تیمارها این تغییر در
روز  15نسبت به روز صفر معنی دار بود ( .)P>0/05میزان  PVتا روز  12روند افزایشی را نشان داد .مقدار  TBAدر روزهای  12 ،9و 15
به جز در تیمار  2درصد کیتوزان (در روز  )9از حد مجاز عبور کرد .میزان  TVB-Nطی  15روز روند افزایشی داشت و از روز  9تمام تیمارها
(بهجز  2درصد کیتوزان) از حد مطلوب خارج شدند .میزان  FFAبا افزایش زمان نگهداری در تمام تیمارها افزایش معنیداری داشت
( )P>0/05اما در تیمارهای دارای کیتوزان این افزایش در مقایسه با سایر تیمارها کاهش داشت .میزان  TVCاز روز صفر تا روز  15افزایش
معنیداری داشت ( .)P>0/05مقدار بار میکروبی تیمار شاهد در روزهای  12و  15از حد مجاز خارج گردید و در تیمار شاهد به Log
 7/86±0/16 cfu/gو در تیمار دارای  2درصد کیتوزان به  5/78±0/35 Log cfu/gرسید .همچنین نتایج نشان داد که کیتوزان تغییرات
معنیداری بر ویژگیهای بافتی نداشت .در مجموع نتایج نشان داد که فیله کپور علفخوار با تیمار  2درصد پوشش کیتوزان تا روز  15دارای
کیفیت مطلوبی بود.
واژگان کلیدی :کیتوزان ،میگوی سر تیز ،فیله کپور علفخوار ،بستهبندی خالء.
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 .1مقدمه
پروتئینهای ماهی از نظر حساسیت نسبت به
تجزیه پروتئولیتیکی (در اثر آنزیمها) دارای ارزشی
معادل یا حتی بیشتر از گوشت قرمز میباشند و به این
ترتیب هضم آنها راحتتر و ماندگاری آنها کاهش می-
یابد ( .)Dutta et al., 2009استفاده از پوششهای
خوراکی یکی از راههای افزایش ماندگاری آنها است و
این پوششها ،جایگزین خوبی برای پوششهای
شیمیایی جهت افزایش ماندگاری مواد غذایی محسوب
میشوند .این پوششها مستقیماً بهسطح مواد غذایی
اضافه شده و جزء الینفکی از محصول نهایی محسوب
میگردند و بهعنوان موانعی برای بخار آب ،اکسیژن و
دی اکسید کربن بوده و میتوانند حاوی آنتی
اکسیدانها و مواد جلوگیری کننده از رشد
میکروارگانیسمهای مولد عفونت و مسمومیت باشند
(.)Koohdar and Radmehr, 2016
پوشش طبیعی کیتوزان بیوپلیساکارید غیر
سمی ،طبیعی و قابل تجزیه بوده و پتانسیل الزم برای
استفاده بهعنوان یک ترکیب ضد میکروبی را دارد.
کیتوزان پلیمر گلوکز آمین است که باعث شالته شدن
یونهای خاصی در الیه لیپوپلی ساکارید دیواره
خارجی باکتریها شده و یا بهواسطه نیروهای
الکترواستاتیکی بین گروههای  NH3+در کیتوزان و
گروههای با بار منفی در سطح سلول پیوند ایجاد می-
کند .در هر دو حالت ،تراوایی غشاء سلولی افزایش می-
یابد و ترکیبات مهم سلولی موجود در باکتری خارج
شده و باکتری از بین میرود ( Sharafati
 .)Chaleshtori et al., 2015با توجه به کارایی
پوشش کیتوزان مطالعات مختلفی بر روی استفاده از
این پوششدهنده انجام شده است که از جمله آنها
میتوان به مطالعات  Sharafati Chaleshtoriو
همکاران ( )2015بر روی بررسی اثر کیتوزان همراه با
اسانس لیمو بر کیفیت میکروبی ماهی قزلآال Li ،و
همکاران ( )2013در بررسی افزایش کیفیت ماهی
( )Sciaenops ocellatusبا استفاده از پوشش حاوی
نگهدارنده طبیعی کیتوزان در دمای یخچال و تحقیق
 Ramezaniو  )2015( Zareiدر مورد اثر کیتوزان در
ماندگاری فیله ماهی کپور نقرهای اشاره کرد .در این
پژوهش نیز تاثیر کیتوزان استخراج شده از میگو ،به

دلیل ارزش غذایی باالی آن ،در ماندگاری فیله کپور
علفخوار ،که یکی از مهمترین گونههای پرورشی در
ایران محسوب میگردد ،مورد بررسی قرار گرفت.

 .2مواد و روشها
 .1.2روش کار
تعداد  63میگوی سفید سر تیز
( )Metapenaeus affinisاز بازار ماهی فروشان
آبادان خریداری و در جعبه یونولیت حاوی یخ به
آزمایشگاه منتقل و سپس پوسته میگو جدا گردید و با
آب معمولی شسته و در آفتاب خشک شد.

 .2.2آمادهسازی کیتوزان
ابتدا ضایعات میگوی خشک شده را آسیاب کرده
و در مرحله اول با  NaOHیک نرمال به مدت 24
ساعت در دمای محیط به نسبت  1به  20مخلوط نموده
تا مواد آلی و گوشتی از آن جدا شوند .سپس مواد با
فیلتر صاف و با آب مقطر  pHخنثی شدند و به مدت
یک روز اجازه داده شد تا پوسته خشک شود .بعد از آن
با اسید کلریدریک  1نرمال به نسبت  1به  20به مدت
 24ساعت در دمای محیط مخلوط گردید تا مواد
معدنی از کیتین جدا شد .طبق مرحله قبل،
فیلتراسیون و خنثی سازی  pHو نیز خشک کردن
باقیمانده فیلتر انجام پذیرفت .در مرحله آخر کیتوزان
با  NaOHپنجاه درصد به نسبت  1به  20مخلوط و
فیلتراسیون انجام شد (.)Akbari et al., 2015
کیتوزان استخراج شده با درصدهای (،1/5 ،1 ،0/5 ،0
 )2و بهصورت پوششی در فیله کپور علفخوار استفاده
شد .جهت پوشش دهی ،فیلهها به مدت  1دقیقه در
محلولهای تهیه شده غوطهور گردیدند .سپس از
محلول خارج شده و پس از اتمام آب چک ،جهت
خشک کردن فیلهها آنها را از صفحات مشبک استریل
آویزان نموده و تحت جریان مالیم هوا قرار گرفتند.
نمونهها به مدت  15روز در دمای  4درجه سانتیگراد
در بستهبندی خال نگهداری شدند تا آنالیزهای
میکروبی ،شیمیایی و بافتی بر روی آنها انجام گردد.
pH .3.2
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برای این منظور مقدار  5گرم از هر یک از نمونه-
ها پس از آماده نمودن به همراه  45میلیلیتر آب مقطر
در یک بشر  250میلیلیتری توسط همزن برقی بهطور
کامل هموژن گردید و توسط  pHمتر مدل 3510
شرکت  Jenwayانگلستان اندازهگیری شد.

 .4.2پراکسید ()PV
نمونهای از روغن استخراج شده از ماهی به دقت
در ارلن مایر  250میلی لیتری سرسمباده ای وزن و
حدود  25میلی لیتر از محلول اسید استیک کلروفرمی
(نسبت کلروفرم به اسید استیک  )3:2به محتویات ارلن
اضافه شد .سپس  0/5میلی لیتر از محلول یدور پتاسیم
اشباع 30 ،میلی لیتر از آب مقطر و  0/5میلیلیتر
محلول نشاسته یک درصد بهمجموعه اضافه و مقدار ید
آزاد شده با محلول تیوسولفات سدیم  0 /01نرمال تیتر
شد .میزان پراکسید نیز براساس )2002( AOAC
مورد محاسبه قرار گرفت.

 .5.2تیوباربیتوریک اسید ()TBA
مقدار  10گرم از فیله جهت هضم به بالون تقطیر
منتقل و روی آن  50سیسی آب مقطر اضافه و به
مدت  2دقیقه هم زده شد .مجدداً  47/5سیسی آب
مقطر همراه با  2/5سیسی اسید کلریدریک  4نرمال
به روی آن اضافه شد .عمل هضم تا زمانی که  50سی
سی محلول تقطیر شده بهدست آید ،ادامه یافت .سپس
 5سیسی از محلول تقطیر شده به داخل لوله آزمایش
با درپیچ تفلونی منتقل و روی آن  5سیسی معرف
تیوباربیتیوریک اسید اضافه شد .لولههای آزمایش به
مدت  35دقیقه در حمام آبی در دمای  100درجه
سانتیگراد قرار گرفته و سپس به مدت  10دقیقه در
آب سرد خنک شدند .بعد از آن به کمک دستگاه
اسپکتوفتومتر در طول  538نانومتر میزان جذب قرائت
شد.)Pearson, 1997( .

میزان جذب در طول موج =7/8× 538میزان
تیوباربیتیوریک اسید (میلیگرم مالون آلدئید در
کیلوگرم بافت)
 .6.2اسیدهای چرب آزاد ()FFA
جهت سنجش اسیدهای چرب آزاد حدود 20

گرم نمونه وزن و آن را با مقدار کافی کلیفرم در همزن
کامالً مخلوط و سپس آن را از روی کاغذ صافی عبور
داده و محلول صاف شده از روی یک کاغذ صافی دیگر
که حاوی سولفات سدیم خشک بود ،عبور داده شد.
حجم معمولی از روی محلول صاف شده را به یک بالن
که قبالً در اتوکالو خشک و پس از آن سرد و در ترازو
توزین گردید ،منتقل و پس از تبخیر کلروفرم مقدار
چربی را در آن حجم (نسبت چربی در حالل) تعیین و
سپس  25میلیلیتر از محلول صاف شده به یک ارلن
مایر  250میلیلیتری منتقل و  25میلیلیتر الکل
خنثی به آن اضافه گردید .سپس اسیدهای چرب آزاد
به وسیله محلول سود  0/1نرمال در برابر معرف فنل
فتالئین خنثی شدند .اسیدهای چرب آزاد بر حسب
درصد اسید اولئیک محاسبه گردیدند ( Pearson,
.)1997

 .7.2بازهای نیتروژنی فرار ()TVB-N
به منظور اندازهگیری مواد ازته فرار از دستگاه
کلدال اتوماتیک استفاده گردید .به این صورت که
مقدار  10گرم نمونه فیله میکس شده به همراه  1گرم
پودر اکسید منیزیم درون بالن تقطیر دستگاه کلدال
ریخته شده و سپس  60میلی لیتر آب مقطر به آن
اضافه گردید .یک ارلن حاوی  10قطر معرف توشیرو
بهعنوان ظرف گیرنده به قسمت سرد کننده دستگاه
تقطیر وصل گردید .دستگاه به طور اتوماتیک مقدار 40
میلیلیتر اسیدبوریک  2درصد را از مخزن اسیدبوریک
برداشته و وارد ارلن گیرنده گردید .پس از روشن شدن
دستگاه محتوی بالن تقطیر حرارت دیده و بهمدت 18
دقیقه عمل جوش و تقطیر صورت گرفت .محلول
تقطیر شده به وسیله اسیدسولفوریک  0/1نرمال تیتر
شده و مقدار اسید مصرفی یادداشت و با استفاده از
فرمول زیر میتوان مواد ازته فرار بر حسب میلیگرم در
 100گرم گوشت را محاسبه کرد (.)Pearson, 1997
بازهای نیتروژنی فرار
=
×4/1×100میزان تیترازول نمونه شاهد−مصرفی نمونه مصرفی)میلی لیتر(

نمونه وزن گرم
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جدول  -1تاثیر سطوح مختلف کیتوزان استخراج شده از میگوی سرتیز ( )Metapenaeus affinisبر  pHفیله کپور علفخوار در
بستهبندی خالء.
روز

3

صفر

9

6

15

12

تیمار
شاهد

5/89±0/19Aa

6/10±0/10Aab

6/23±0/12Aab

Ab

6/39±0/12

6/62±0/16Abc

Ac

6/77±0/13

 0/5درصد

5/97±0/14 Aa

Aa

6/08±0/12

6/21±0/12

Ab

6/41± 0/14

6/65±0/14

Ac

6/85±0/13

 1درصد

5/93±0/15 Aa

6/11±0/14Aa

6/23±0/12Aab

 1/5درصد

5/86±0/17Aa

6/05±0/08Aa

6/17±0/11Aab

 2درصد

5/98±0/13 Aa

6/12±0/06Aa

6/14± 0/17Aa

Aab

6/37±0/13 Ab
Aab

6/29± 0/11

6/27±0/15Aab

Abc

6/48± 0/14Abc

6/73± 0/12Ac

6/41±0/18

6/54±0/19Ac

6/40±0/14 Abc

6/59± 0/14Ac

Abc

حروف بزرگ در ردیفها و حروف کوچک در ستونها به ترتیب نشان دهنده وجود اختالف معنیدار بین تیمارها و در زمانهای مختلف نگهداری میباشد (.)P> 0/05

 .8.2شمارش باکتریها
مقدار  5گرم از فیله توسط پنس و قیچی استریل
جدا و در کیسههای پالستیکی استریل مخصوص قرار
داده و سپس  45میلیلیتر آب مقطر استریل به آن
افزوده و کیسه جهت هموژنیزاسیون محتویات به
دستگاه استومیکرو مدل  Inter-Science 400به
مدت  1دقیقه منتقل گردید .نمونه هموژن شده به
روش معمول رقیقسازی متوالی شد و بر روی پلیت-
های حاوی محیط کشت آگار مغذی و به روش کشت
سطحی کشت داده شد .جهت شمارش تعداد کلنیهای
باکتریایی پلیتهای کشت داده شده به مدت 48
ساعت در انکوباتور با دمای  37درجه سانتیگراد قرار
داده شدند ( Institute of Standards and
.)Industrial Research of Iran, 2007

 .9.2آنالیز بافت
آنالیز بافت شامل سختی ،پیوستگی ،جویدن و
صمغی بودن نمونهها با استفاده از دستگاه آنالیزر بافت
( )TA.XT Plus, StableMicro Systems, UKبا
مشخصات پروب مسطح به ابعاد  40×40میلیمتر و بار
 25کیلوگرم انجام شد .نیروی مورد نیاز جهت فشرده
شدن نمونهها تا  70درصد ارتفاع اولیه آنها تحت
سرعت ثابت 200میلیمتر بر دقیقه و لودسل 50
نیوتنی بود.

 .10.2تجزیه و تحلیل داده ها
تمام آزمایش ها با سه بار تکرار انجام و آنالیز
واریانس دو طرفه برای مقایسه میانگین ها توسط نرم
افزار  SPSS 20مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
جهت تعیین معنیدار بودن یا نبودن اختالفات بین

میانگین صفات از آزمون چند دامنهای دانکن استفاده
شد .تمام مقایسهها در سطح معنیدار  5درصد مورد
ارزیابی قرار گرفت .جداول به کمک نرم افزار EXCEL
 2010رسم شدند.

 .3نتایج
 .1.3بررسی سطوح مختلف کیتوزان بر ویژگی
های شیمیایی فیله کپور علفخوار
پارامتر  pHدر تیمار شاهد و تیمارهای دارای
کیتوزان در طول دوره بررسی اختالف معنیداری
نداشت ( .)P<0/05اما روند افزایش این پارامتر با
گذشت زمان نگهداری در تمام تیمارها قابل مشاهده
بود ( )P<0/05به گونهای که باالترین مقدار این پارامتر
در تمام تیمارها به روز  15تعلق داشت (جدول .)1
نتایج تاثیر سطوح کیتوزان استخراج شده از میگوی
سرتیز بر میزان  TBAروی فیله کپور علفخوار در
جدول  ،2نشان داد که با افزایش زمان نگهداری میزان
این شاخص روند افزایش دارد ،اما با افزایش میزان
کیتوزان روند کاهشی معنیداری در میزان TBA
مشاهده شد به شکلی که بیشترین مقدار  TBAدر روز
 15به تیمار شاهد ( 4/54±0/19میلیگرم مالوندی-
آلدئید در کیلوگرم) و کمترین مقدار آن به تیمار 2
درصد کیتوزان ( 3/32±0/14میلیگرم مالون دی
آلدئید در کیلوگرم) تعلق داشت (.)P<0/05
در تمام تیمارها با گذشت زمانTVB-N ،
افزایش معنیدار را نشان داد ( .)P<0/05کمترین
مقدار این پارامتر در روز صفر (در تمام تیمارها) و
باالترین مقدار این پارامتر در روز  15به تیمار شاهد
( 63/84±3/02میلیگرم ازت در  100گرم) تعلق
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جدول  -2تاثیر سطوح مختلف کیتوزان استخراج شده از میگوی سرتیز ( )Metapenaeus affinisبر ( TBAمیلی گرم مالون دی
آلدئید در کیلوگرم) فیله کپور علفخوار در بستهبندی خالء.
روز

3

صفر

9

6

15

12

تیمار
شاهد

Aa

0/58±0/07

 0/5درصد

Aa

0/58± 0/02

 1درصد

Aa

0/61± 0/01

 1/5درصد

Aa

0/57±0/04

 2درصد

Aa

0/59±0/07

Ab
Ab

1/06±0/02

1/03±0/04

Ab
Ab
Ab

1±0/01

0/96±0/01

0/90±0/01

Ac

2/90±0/06

2/04±0/12

Ad

Ac

1/91± 0/08

Ad

Ac

1/89± 0/14

Ad

Bc
Bc

1/47±0/10

Bd

1/41± 0/04

Ae

3/64±0/09

Af

4/54±0/19

Af

4/39±0/11

Af

4/10±0/12

Bf

3/79±0/12

2/87±0/13

Ae

3/58±0/09

2/60±0/01

Ae

3/52±0/15

2/39±0/18

Be

3/07±0/17

2± 0/16

Ce

2/68±0/04

Cd

Cf

3/32± 0/14

حروف بزرگ در ردیفها و حروف کوچک در ستونها به ترتیب نشان دهنده وجود اختالف معنیدار بین تیمارها و در زمانهای مختلف نگهداری میباشد (.)P> 0/05

جدول  -3تاثیر سطوح مختلف کیتوزان استخراج شده از میگوی سرتیز ( )Metapenaeus affinisبر ( TVB-Nمیلیگرم ازت در
 100گرم) فیله کپور علفخوار در بستهبندی خالء.
روز

3

صفر

9

6

15

12

تیمار
شاهد

Aa

10/37±0/33

 0/5درصد

Aa

10/05±0/53

 1درصد

15/10±0/64

Ac

14/75±0/41

ABc

Ab
Ab

25/01±1/65
24/81±1/49

Aa

10/05±0/28

Bb

13/19±0/49

 1/5درصد

Aa

10/28±0/24

Bb

12/82±0/52

Cc

19/41±1/87

 2درصد

Aa

10/14±0/11

Cb

11/80±0/39

Cc

19/17±1/05

BCc

Ad

21/74±1/22

28/22±1/04

Ae

27/96±1/53

Ae

Ad

25/29±1/02

Bd

22/60±1/18

Ad

Bd

22/92± 1/94

51/41±2/61

Af

48/91±3/43

Af

Bf

63/84±3/02

63/70± 3/88

Ae

46/78±2/25

Be

41/66±2/14

Cf

49/48±2/55

40/82±2/84

Cf

49/42±2/13

Be

56/29±3/18

حروف بزرگ در ردیفها و حروف کوچک در ستونها به ترتیب نشان دهنده وجود اختالف معنیدار بین تیمارها و در زمانهای مختلف نگهداری میباشد (.)P> 0/05

جدول  - 4تاثیر سطوح مختلف کیتوزان استخراج شده از میگوی سرتیز ( )Metapenaeus affinisبر ( PVمیلی اکی واالن در
کیلوگرم) فیله کپور علفخوار در بستهبندی خالء.
روز

3

صفر

9

6

15

12

تیمار
شاهد

Aa

0/85±0/04

 0/5درصد

Aa

0/80±0/07

 1درصد

Aa

0/84±0/03

 1/5درصد

Aa

 2درصد

Aa

Ac

3/59±0/17

Ad

4/29±0/13

2/17± 0/19

Ac

3/49±0/12

Ad

4/28±0/19

Ae

5/92± 0/15

2±0/21

Ad

4/08± 0/28

Ae

4/78±0/16

Be

4/40±0/03

Be

4/21±0/05

Ab
Ab

2/19±0/10

Ab

0/86±0/01

Bb

1/69±0/18

0/86±0/06

Ba

1/51±0/16

Ac

3/21±0/16

Bc

2/65±0/22

Bd

3/58±0/10

Bc

2/59±0/09

Bd

3/18±0/19

Ae

5/92±0/04

Af

5/30±0/19

Af

5/21±0/15

Be

4/76±0/12

Ce

4/28±0/24

Ce

4/11±0/15

حروف بزرگ در ردیفها و حروف کوچک در ستونها به ترتیب نشان دهنده وجود اختالف معنیدار بین تیمارها و در زمانهای مختلف نگهداری میباشد (.)P> 0/05

داشت (( )P<0/05جدول .)3
پارامتر پراکسید یا  PVنیز همانند  TBAدر
تمام دوره بررسی روند افزایشی نشان داد (.)P<0/05
در تمام روزهای بررسی  3تیمار  1/5 ،1و  2درصد
کیتوزان در مقایسه با شاهد و تیمار  0/5درصد کیتوزان
مقدار  PVکمتری را نشان دادند (( )P<0/05جدول
.)4
تاثیر کیتوزان بر اسیدهای چرب آزاد فیله کپور
علفخوار در جدول  ،5نشان داده شده است .در روزهای
 3تا  15تیمارهای شاهد و  0/5درصد کیتوزان ،در
مقایسه با تیمارهای  1/5 ،1و  2درصد کیتوزان به شکل
معنیداری مقدار  FFAبیشتری را نشان دادند

( .)P<0/05در تمامی دوره بررسی ،تیمار  2درصد
کیتوزان به شکل معنیداری ( )P<0/05در مقایسه با
شاهد مقدار  FFAکمتری را نشان داد.

 .2.3بررسی سطوح مختلف کیتوزان بر ویژگی
میکروبی فیله کپور علفخوار
بررسی تاثیر کیتوزان بر میزان باکتریهای
هوازی فیله کپور علفخوار نشان داد (جدول  )6که
کمترین مقدار این پارامتر در روز صفر در تمام تیمارها
و باالترین مقدار این پارامتر در روز  15به تیمار شاهد
( )7/86±0/16 Log cfu/gتعلق داشت (.)P<0/05
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جدول  - 5تاثیر سطوح کیتوزان استخراج شده از میگوی سرتیز ( )Metapenaeus affinisبر ( FFAدرصد اولئیک) فیله کپور
علفخوار در بستهبندی خالء.
روز

3

صفر

9

6

15

12

تیمار
0/47±0/07

Ab

0/80±0/02

0/42±0/06

Ab

0/82±0/03

BCb

شاهد

Aa

 0/5درصد

Aa

 1درصد

Aa

0/50±0/02

 1/5درصد

Aa

0/48±0/04

 2درصد

Aa

0/47±0/04

Ac

1/76±0/12

0/72±0/07

Bc

1/40±0/19

0/68±0/06

Bc

1/32±0/18

Cb
Cb

1/70±0/12

Ac

0/61±0/08

Ad

1/18±0/13

Bc

3/46±0/16

4/28±0/12

Af

4/40±0/14

Bf

3/56±0/21

2/33±0/19

Ae

3/41±0/19

2/10±0/15

Ad

Be

2/93±0/36

1/67±0/21

Be

2/47±0/14

Bf

3/44±0/12

1/58±0/20

Be

2/46±0/16

Cf

2/88±0/03

Bd

Bd
Bd

2/62±0/18

Ae

Af

حروف بزرگ در ردیفها و حروف کوچک در ستونها به ترتیب نشان دهنده وجود اختالف معنیدار بین تیمارها و در زمانهای مختلف نگهداری میباشد (.)P> 0/05

جدول  - 6تاثیر سطوح کیتوزان استخراج شده از میگوی سرتیز ( )Metapenaeus affinisبر ( Log cfu/g) TVCفیله کپور
علفخوار در بستهبندی خالء.
روز

3

صفر

9

6

15

12

تیمار
شاهد

Aa

2/30±0/28

 0/5درصد

Aa

2/35±0/35

 1درصد

Ac

4/90±0/69

ABb

3/60±0/28

Ac

4/60±0/39

ABb

3/45±0/23

ABc

Ab

3/70±0/17

Aa

2/55±0/49

 1/5درصد

Aa

2/30±0/14

Bb

3/25±0/25

 2درصد

Aa

2/70±0/14

Ba

3/10±0/37

Bb
Bab

Ad

4/20±0/10

3/65±0/29
3/55±0/48

6/45±0/24

Ae

Bd

5/90±0/10

Be

Cd

7/60±0/40

6/27±0/55

Be

5/85±0/46

BCd

6/30±0/77

BCd

6/10±0/85

Cc

4/55±0/32

Cc

4/30±0/47

Cd

5/85±0/79

3/98±0/25

Dc

4/57±0/28

Cb

7/86±0/16

Ae

Cd

6/90±0/57

5/78±0/35

حروف بزرگ در ردیفها و حروف کوچک در ستونها به ترتیب نشان دهنده وجود اختالف معنیدار بین تیمارها و در زمانهای مختلف نگهداری میباشد (.)P> 0/05

شکل  – 1تاثیر سطوح مختلف کیتوزان استخراج شده از میگوی سرتیز ( )Metapenaeus affinisبر سختی فیله کپور علفخوار
در بستهبندی خالء.

 .3.3بررسی سطوح مختلف کیتوزان بر ویژگی
های بافتی فیله کپور علفخوار
در شکل  ،1روند کاهش میزان سختی فیله کپور
علفخوار با افزایش زمان نگهداری قابل مشاهده بود
( .)P<0/05هر چند در روزهای  12 ،9 ،6 ،3 ،0و 15
بین تیمارهای مختلف اختالف معنیداری مشاهد نشد
(.)P>0/05
در شکل  ،2تاثیر کیتوزان بر فنریت فیله کپور

علفخوار نشان داده شده است .در تمام روزهای مورد
بررسی بین تیمارها اختالف معنیداری مشاهد نشد
( .)P>0/05باالترین مقدار این پارامتر در روز صفر در
تمام تیمارها و کمترین مقدار این پارامتر در روز 15
در تمام تیمارها اندازهگیری شد (.)P<0/05
روند کاهشی معنیداری در ویژگی جویدن بین
روزهای مختلف نگهداری فیله کپور علفخوار در شکل
 ،3قابل مشاهده است ( .)P<0/05هر چند وجود
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شکل  – 2تاثیر سطوح مختلف کیتوزان استخراج شده از میگوی سرتیز ( )Metapenaeus affinisبر فنریت فیله کپور علفخوار
در بستهبندی خالء.

شکل  – 3تاثیر سطوح مختلف کیتوزان استخراج شده از میگوی سرتیز ( )Metapenaeus affinisبر ویژگی جویدنی فیله کپور
علفخوار در بستهبندی خالء.

شکل  – 4تاثیر سطوح مختلف کیتوزان استخراج شده از میگوی سرتیز ( )Metapenaeus affinisبر صمغی بودن در فیله کپور
علفخوار در بستهبندی خالء.

سطوح مختلف کیتوزان سبب ایجاد تفاوت معنیدار در
میزان ویژگی جویدنی بین تیمار شاهد و سایر تیمارها
نشد (.)P<0/05
باالترین مقدار صمغی بودن فیله کپور علفخوار

در روز صفر در تمام تیمارها و کمترین مقدار این
پارامتر در روز  15در تمام تیمارها اندازه گیری شد
(( )P<0/05شکل .)4
در شکل  ،5تاثیر کیتوزان بر پیوستگی فیله کپور
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شکل  – 5سطوح مختلف کیتوزان استخراج شده از میگوی سرتیز ( )Metapenaeus affinisبر پیوستگی در فیله کپور علفخوار
در بستهبندی در خالء.

علفخوار نشان داده شده است .در تمام روزهای مورد
بررسی بین تیمارها اختالف معنیداری مشاهد نشد
(.)P>0/05

 .4بحث و نتیجهگیری
نتایج نشان داد که  pHفیله در تیمارهای دارای
کیتوزان اختالف معنیداری با این پارامتر در تیمار
شاهد ندارد ( .)P>0/05اما تغییرات در طول دوره در
تمام تیمارها همانند شاهد ،روند افزایشی را نشان داد
و این تغییر در روز  15نسبت به روز صفر معنیدار بود.
 Fanو همکاران ( )2009در تحقیقی که بر روی تاثیر
پوشش کیتوزان بر کیفیت فیله کپور نقرهای انجام
دادند نشان دادند که  pHدر طی نگهداری در یخچال
به دلیل تولید ترکیبات فرار نظیر آمونیاک و تری متیل
آمین که ناشی از رشد و فعالیت باکتریهای عامل فساد
هستند ،افزایش مییابد که با نتایج تحقیق حاضر هم-
خوانی دارد .در بررسی اجاق و همکاران ( ،)1391بر
روی تاثیر پوشش کیتوزان در افزایش ماندگاری فیله
قزلآالی رنگین کمان نیز افزایش  pHرا با گذشت
زمان گزارش کردند که با یافتههای تحقیق حاضر هم-
خوانی دارد .همچنین مطالعات دیگر این افزایش را
ناشی از تجزیه گلیکوژن ( )Song et al., 2011و یا
انحالل دیاکسیدکربن در آب عضالت مرتبط دانستند
( pH .)Fan et al., 2008باالتر از  7نشانه فساد است
( )Ozogul et al., 2013که در هیچ یک از تیمارها
این پارامتر از محدوده مجاز عبور نکرد Volpe .و
همکاران ( )2015عنوان کردند که پوشش خوراکی

کیتوزان با جلوگیری از نفوذ اکسیژن به گوشت قزل-
آالی رنگینکمان و در نهایت اکسیداسیون آن منجر به
کاهش تولید آمینها شده که این عمل عدم نوسان در
میزان  pHرا به همراه دارد که با توجه به عدم اختالف
تیمارهای دارای کیتوزان با شاهد میتوان گفت با
یافتههای تحقیق حاضر مغایرت دارد.
ماهیان بهدلیل غنیبودن از اسیدهای چرب تک
غیراشباع و اسیدهای چرب غیراشباع در مقابل
اکسیداسیون چربی بسیار حساس هستند و این امر
باعث کاهش ماندگاری آنها میشود (et al., 2006
 )Kotakowskaزیرا اکسیداسیون بهواسطه اتصال
اکسیژن به باند دوگانه این نوع اسیدهای چرب و در
نتیجه تشکیل پراکسیدها اتفاق میافتد ( Li et al.,
 .)2013کیتوزان بر روی میزان پراکسید فیله کپور
علفخوار در سطوح پایین ( 0/5و  1درصد) تاثیری
نداشت ،اما با افزایش کیتوزان مصرفی ( 1/5و  2درصد)
روند کاهشی معنیدار بود و پائینترین سطح آن در
تیمار  2درصد کیتوزان اندازهگیری شد .در تحقیق
دیگر باالترین میزان اندیس پراکسید در نمونههای
کنترل مشاهده شد و بین این تیمار با تیمارهای دارای
پوشش کیتوزان اختالف معنیداری مشاهده شد که با
یافته تحقیق حاضر همخوانی دارد ( Molaee
 .)Aghaee et al., 2015همچنین روند افزایشی در
طول دوره در تمام تیمارها به شکل معنیداری تا روز
 12قابل مشاهده بود ،اما در روز  15کاهش سطح این
پارامتر اتفاق افتاد ،که علت این کاهش ،ممکن است به
دلیل واکنشهای ثانویه اکسیداسیون و تولید
آلدهیدها ،کربونیلها و ترکیبات فرار باشد .در تحقیق
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 Ojaghو همکاران ( )2010بر روی تاثیر پوشش
کیتوزان همراه با اسانس دارچین در فیله قزلآالی
رنگینکمان منجمد شده نشان دادند که میزان
پراکسید در تمامی تیمارها در طول زمان روند افزایشی
داشت و این اختالف بین زمانهای مختلف معنیدار
بود که با روند مشاهده شده در مورد فیله کپور علفخوار
همخوانی دارد .در واقع پوشش کیتوزان بهعنوان سدی
بین ماده غذایی و محیط اطراف آن عمل کرده و نفوذ
اکسیژن به سطح ماده غذایی را به تعویق میاندازد
( )Jeon et al., 2002که این امر کاهش سطح
اکسیداسیون را تایید میکند .حد مجاز پراکسید-20
 10میلیاکیواالن گرم اکسید بر کیلوگرم چربی تعیین
شده است ( )Huss, 1995که با توجه به اعداد نشان
داده شده فیلههای مورد نظر در محدوده مجاز برای
مصرف قرار داشتند.
با توجه به کاهش مشاهده شده در میزان TBA
در روز 15نسبت به روز  12به منظور ارزیابی دقیق
میزان تندی و پیشرفت اکسیداسیون چربی ماهی
( )Silva and Ammerman, 1993موجب نامطلوب
شدن طعم و مزه بافت ماهی میشود ،از عدد و شاخص
 TBAکه در واقع از روی میزان محصوالت ثانویه
اکسیداسیون و به خصوص آلدهید تعیین میشود،
استفاده میگردد .در مورد  TBAهمانطور که انتظار
میرفت ،روند مشابه  PVبود و در انتهای دوره کمترین
مقدار  TBAدر دو تیمار  1/5و  2درصد کیتوزان
اندازهگیری شد .مشاهده روند افزایشی در TBA
احتماالً به دلیل افزایش آهن آزاد و سایر پراکسیدانها
در ماهیچه و همچنین تولید آلدهید از محصوالت
ثانویه حاصل از شکست هیدروپراکسیدها است
( .)Amiri et al., 2014چنین روند افزایشی در
مطالعه  Amiriو همکاران ( )2014بر روی نگهداری
ماهی کپور نقرهای منجمد نیز دیده شد و  TBAبا
گذشت زمان روند افزایش معنیداری را نشان داد.
همانگونه که بیان شد پوشش کیتوزان نقش یک سد
را بازی کرده و سبب به تعویق انداختن اکسیداسیون
لپید از طریق کاهش نفوذ اکسیژن به ماده غذایی می-
شود ( .)Sathivel, 2005همچنین کیتوزان به دلیل
داشتن گروههای آمینی اولیه دارای خاصیت آنتی-
اکسیدانی است .این عوامل فعال با گروههای آلدهیدی
فرار حاصل از شکستن چربیها طی اکسیداسیون یک
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میکرواسفر پایدار تشکیل میدهد .همچنین ظرفیت
چالتهکنندگی یونهای فلزی از دیگر خصوصیات
کیتوزان است که آن را بهعنوان یک آنتیاکسیدان قوی
و طبیعی برای جلوگیری از اکسیداسیون چربی در
غذاها معرفی میکند ( .)Mohan et al., 2012در
مطالعات  Ojaghو همکاران ( )2010و ساکی و
همکاران ( )1396بر روی تاثیر پوشش و فیلم خوراکی
کیتوزان-ژالتین بر روی ویژگیهای ماهی شوریده
هماهنگی دارد .در یافتههای آنها نیز کیتوزان سبب
کاهش سطح  TBAدر فیله شد .معموالً میزان 1-2
میلیگرم مالون آلدئید در کیلوگرم حد قابل قبول این
پارامتر در نظر گرفته میشود ( )Connell, 1990که
در مطالعه حاضر در تمام تیمارها در روزهای ( 9به جز
تیمار  2درصد کیتوزان) 12 ،و  15از حد مجاز گفته
شده عبور کرد.
اسیدهای چرب آزاد بهواسطه اکسایش و آبکافت
آنزیمی لیپاز و فسفولیپاز از استر اسیدهای چرب
گلیسرول تولید میشود که این واکنش در مراحل
انتهایی دوره نگهداری گسترش بیشتری پیدا کرده و
توجیه کننده افزایش سطح این پارامتر با افزایش دوره
نگهداری است (.)Hassanzadeh et al., 2011
میزان  FFAیا میزان اسیدهای چرب آزاد با گذشت
زمان نگهداری ،در تمام تیمارها افزایش معنیداری
نشان دادند اما مقدار این پارامتر تحت تاثیر کیتوزان
کاهش نشان داد Lopez-Caballero .و همکاران
( )2005در تحقیقی که بر روی پوشش ترکیبی
کیتوزان-ژالتین در فیله ماهی انجام دادند ،توانستند
میزان  FFAرا در فیله کاهش داده و سبب کاهش
فساد در ماهی شوند .این نتیجه در تحقیق حاضر نیز
مشاهده شد و این کاهش بهخصوص در تیمارهایی با
سطح باالتر کیتوزان در مقایسه با شاهد بیشتر بود ،به
گونهایی که از مقدار ابتدایی (بین  0/42-0/50درصد
اولیئک) به  4/28درصد اولیئک در شاهد 4/40 ،درصد
اولیئک در تیمار  0/5درصد 3/56 ،درصد اولیئک در
تیمار  1درصد 3/44 ،درصد اولیئک در تیمار  1/5و
 2/88درصد اولیئک در تیمار  2درصد کیتوزان رسید.
همچنین ساکی و همکاران ( )1396عنوان کردند که
حضور کیتوزان عاملی برای کاهش میزان اسیدهای
چرب آزاد در فیله ماهی قرلآالی رنگینکمان است که
با یافتههای تحقیق حاضر همخوانی دارد .آنها این
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تاثیر کیتوزان را به خاصیت شالتهکنندگی کیتوزان
نسبت دادند .کیتوزان بهعنوان یک شالته کننده با
پارهای از فلزات پیوند یافته و بنابراین از رشد میکروب-
ها جلوگیری کرده و فعالیتهای آنزیمی را نیز کاهش
میدهد (اجاق.)1389 ،
 TVNدر اثر فساد تولید شده و شامل تری متیل
آمین و آمونیاک و شاخصی برای ارزیابی کیفی و
ماندگاری محسوب میشود (.)Kilinc et al., 2009
در مورد  TVNهمانند سایر پارامترهای اندازهگیری
شده ،بیشترین تاثیر با اختالف معنیدار در تیمارهای
 1/5و  2درصد کیتوزان بهدست آمد و این تیمارها
کمترین مقدار  TVNرا نشان دادند .همچنین روند
افزایش با افزایش زمان نگهداری نیز مشهود بود.
باالترین سطح قابل قبول بازهای ازته فرار در گوشت
ماهی  25میلیگرم نیتروژن به ازای  100گرم پیشنهاد
شده است ( .)Gimenez et al., 2002در مطالعه
حاضر از روز  6سه تیمار شاهد 0/5 ،و  1درصد و از روز
 9تمام تیمارها از نظر این پارامتر از حد مطلوب خارج
شدند .در مطالعه  Ojaghو همکاران ( )2012درباره
تاثیر پوشش کیتوزانی-اسانس دارچین میزان بازهای
ازته در نمونه های پوشش در کل دوره نگهداری همواره
از مقدار تعیین شده کمتر بود و فقط از روز  12در
تیمار شاهد عبور از این محدوده مشاهده شد .همان-
طور که ذکر شد ،بازهای ازته فرار عمدتاً در نتیجه فساد
باکتریایی گوشت ماهی ایجاد میشوند و روند افزایشی
بار میکروبی با مقادیر باالی بار میکروبی مرتبط است
( Jeon .)Ojagh et al., 2012و همکاران ( )2002در
بررسی که بر روی ماهی کاد و هرینگ انجام دادند
کاهش  30-50و  26-51درصدی در بازهای ازته در
ماهیان دارای پوشش کیتوزانی را گزارش کردند که با
نتایج تحقیق حاضر همخوانی داردLopez- .
 Caballeroو همکاران ( )2005عنوان کردند که
پوشش کیتوزان -ژالتین در کاهش میزان بازهای ازته
موثر است.
بار میکروبی فیله کپور علفخوار روندی مشابه با
پارامترهای دیگر داشت به گونهایی که بار میکروبی در
روز صفر در مقایسه با روز  15در تیمارها افزایش
معنیدار داشته ولی این افزایش در تیمارهای دارای
کیتوزان بهخصوص در سطوح  1/5و  2درصد در
مقایسه با سطوح پایینتر کیتوزان و شاهد کمتر بود.

افزایش بار میکروبی کل در گوشت ماهی حین
نگهداری ثابت شده است ( Lyon and Raddmann,
 )2000; Fan et al., 2008که در مطالعه  Ojaghو
همکاران ( )2012در مورد مطالعه تاثیر پوشش
کیتوزانی همراه با دارچین نیز چنین افزایشی در بار
میکروبی نیز دیده شد .حد مجاز توصیه شده بار
میکروبی برای ماهی خام  7 log CFU/gاست که
نتایج نشان داد فقط تیمار شاهد و در روزها  12و 15
نگهداری مقدار با میکروبی فیله کپور علفخوار از حد
توصیه شده عبور کرده است ،که با توجه به این نکته و
این مورد که با افزایش سطح کیتوزان میزان بار
میکروبی فیله کاهش یافت میتوان گفت که کیتوزان
در کاهش بار میکروبی فیله در طول دوره ماندگاری
 15روزه موثر بوده است .در پژوهش  Ojaghو
همکاران ( )2012پوشش کیتوزان توانست تا روز 16
از رشد باکتریها ممانعت کند.
 Sharafati Chaleshtoriو همکاران ()2015
اثر کیتوزان همراه با اسانس لیمو را بر کیفیت میکروبی
ماهی قزل آال مورد بررسی قرار دادند و نتایج کاهش
شمارش کلی باکتریهای سرمادوست و
انتروباکتریاسهها را نشان دادند که با نتایج تحقیق
حاضر تطابق داشت Perricone .و همکاران ()2015
عنوان کردند که خاصیت ضدباکتریایی کیتوزان مربوط
به وجود بار مثبت مولکولهای آن و واکنش با ملکول-
های بار منفی غشای سلول باکتری دانستند .در واقع
اثرات ضدباکتریایی پوشش کیتوزانی به دلیل بار مثبت
گروههای آمینی آنها و واکنش با گروههای آنیونی
سطح سلولی باکتری است ( Perricone et al.,
 )2015که در نهایت منجر به گسیختگی غشای سلول
باکتری و خروج مواد ضروری سلول و در نهایت مرگ
آن میشود و یا به دلیل عملکرد نفوذناپذیر آن با
اکسیژن مرتبط است ( .)Jeon et al., 2002همچنین
 Moradiو همکاران ( )2011در پژوهشی تاثیر فیلم
کیتوزان به حالت منفرد و در ترکیب با عصارههای
آویشن شیرازی و عصاره هسته انگور در کالباس را مورد
بررسی قرار داده و عنوان کردند که این فیلم دارای
خاصیت ضدمیکروبی است که با یافتههای تحقیق
حاضر همخوانی دارد Spirpatrawan .و Harte
( )2010در بررسی که بر روی ویژگیهای فیزیکی و
آنتیاکسیدانی فیلم کیتوزان انجام دادند عنوان کردند
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که فعالیت آنتیاکسیدانی فیلم کیتوزان در اثر واکنش
گروههای آمینی آزاد کیتوزان با رادیکالهای آزاد جهت
تشکیل رادیکالهای ماکرومولکوالر پایدار و در نتیجه
گروههای آمونیوم شکل یافته توسط جذب یون
هیدروژن از محلول است Wu .و همکاران ( )2014در
بررسی اثرات ژالتین همراه با کیتوزان و اسانس پونه
علیه اشرشیا کلی نشان دادند که با گذشت زمان بر
تعداد باکتریهای مزوفیل هوازی بر روی ماهی افزوده
شده ولی در نمونههای ژالتین همراه با کیتوزان این
افزایش کمتر بود که کامالً با یافتههای تحقیق حاضر
همخوانی دارد .دمای یخچالی برای نگهداری بسیاری
از مواد غذایی مورد استفاده قرار میگیرد ولی در مورد
ماهی و فرآوردههای آن به دلیل رشد میکروبهای
سرمادوست به همراه تجزیه آنزیمی و بیوشیمیایی
فساد ایجاد خواهد شد (Sharafati et al., 2013
 .)Chaleshtoriبا توجه به دیدگاه نامطلوب مصرف-
کنندگان در خصوص افزودنیهای شیمیایی و نتایج
کاهش دهنده بار میکروبی که در تحقیق حاضر نیز
بهدست آمد ،میتوان کیتوزان را بهعنوان یک افزودنی
جهت کاهش بار میکروبی در افزایش ماندگاری فیله
استفاده کرد.

 .1.4بررسی تاثیر کیتوزان بر ویژگیهای بافتی
فیله کپور علفخوار
بررسی نتایج نشان داد که ویژگیهای بافتی
شامل سختی ،فنریت ،جویدنی ،صمغی بودن و
پیوستگی فیله کپور علفخوار با گذشت زمان کاهش
نشان دادند اما این کاهش در تیمارهای دارای کیتوزان
نسبت به شاهد کمتر بود ،از این رو میتوان گفت
احتماالً سطوح باالتر کیتوزان میتواند تاثیر معنیداری
بر روی این ویژگیها داشته باشد.
 )2003( Benjakulدر بررسی تاثیر زمان
نگهداری بر روی ویژگیهای بافتی ماهی اعالم کرد که
این پارامترها به عملکرد پروتئین عضله بستگی دارد و
تغییر ماهیت و کیفیت پروتئین در کاهش توانایی آنها
برای انجام وظایف سهم مهمی دارد و عواملی نظیر سرد
کردن و انجماد به طور مستقیم بر روی ترکیب
مولکولهای پروتئین موثر بوده و باعث کاهش خواص
آنها میشود که بهوسیله کاهش در توانایی تشکیل ژل
قابل مشاهده میباشد (.)MacDonald et al., 1992
با توجه به نتایج تحقیق حاضر ،استفاده از
کیتوزان در افزایش ماندگاری فیله کپور علفخوار از نظر
ویژگیهای شیمیایی و میکروبی در تیمار  2درصد
کیتوزان تا روز  15مشاهده شد.
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