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ارزیابی کیفیت و زمان ماندگاری میگوی پاسفید غربی ( Litopenaeus
 )vannameiتازه ،طی نگهداری در یخ فالودهای ()Slurry ice
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چکیده
میگوی پاسفید غربی ( )Litopenaeus vannameiگونه مهم و غالب پرورشی در سرتاسر جهان میباشد .ارزیابی کیفیت و زمان ماندگاری
میگوی تازه قبل از تیمار نگهدارنده (متابی سولفیت سدیم) طی فرایند برداشت ضروری است .روش های مختلف نگهداری ،شامل نگهداری
در یخچال (( )4°Cتیمار  )Aو نگهداری در یخ پودری (تیمار  )Bو یخ فالودهای (تیمار  ،)Cبر کیفیت و زمان ماندگاری میگوی پاسفید
غربی مورد ارزیابی قرار گرفت .بدین منظور ،آزمایشهای مجموع بازهای نیتروژنی فرار ( ،)TVB-Nتیوباربیتوریک اسید ( ،)TBARSمقادیر
اسیدیته و آزمایش های میکروبی شامل شمارش کلی باکتریها ( )APCو شمارش باکتریهای سرمادوست ( )PTCطی  12روز (هر دو روز
یکبار) انجام شد .افزایش میزان ( )TBA ،TMA-N ،TVB-Nو ( )PVطی دوره نگهداری در یخ فالودهای به شکل معنیداری در مقایسه
با یخ پودری و یخچال ( )4°Cکاهش یافت ( .(P>0/05زمان ماندگاری نگهداری میگوی در یخچال ( 6 ،)4°Cروز بود .روند رشد باکتریهای
هوازی ( ،)APCباکتریهای سرماپسند ( )PTCدر نمونههای نگهداری شده در یخچال در مقایسه با دو تیمار دیگر بهطور معنیداری افزایش
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 .1مقدمه
فراوردههای دریایی منبع مهمی از مواد مغذی بوده
که استفاده از آن در رژیم غذایی انسان بهویژه از دیدگاه
سالمتی مورد توجه قرار گرفته است .از جمله مواد
منابع مهم دریایی میتوان به میگو اشاره کرد که غنی
از اسیدهای چرب غیر اشباع بلندزنجیر ،اسیدهای
آمینه و پپتیدها بوده که در پیشگیری از بیماریهای
قلبی و عروقی نقش دارد .در همین راستا افزایش تقاضا
برای غذاهای دریایی تازه رو به افزایش است ،این در
حالی است که برای پاسخگویی به تقاضای مصرف-
کنندگان برای غذاهای تازه ،افزایش زمان ماندگاری
میگوی تازه ،هنگام نگهداری در یخچال مورد استقبال
بیشتری قرارگرفته است (.)Chouliara et al., 2008
در حال حاضر گونه پرورشی غالب در جهان میگوی پا
سفید غربی ) (Litopenaeus vannameiمتعلق به
خانواده پنائیده است .در ایران نیز گونه اصلی پرورشی
در سالهای اخیر بوده است که یکی از مهمترین
محصوالت صادراتی غیرنفتی با ارزش به حساب میآید.
بهدلیل فعالیت بیوشیمیایی ،کاهش کیفیت
ظاهری ،شیمیایی و فیزیکی آنها پس از صید آغاز
میگردد ( .)Mastromatteo et al., 2010آبزیان
حاوی مقادیر زیادی ترکیبات ازتدار غیر پروتئینی و
آنزیمهای اتولیتیک میباشد که همراه با
میگروارگانیزمهای عامل فساد منجر به توسعه سریع
تغییرات نامطلوب کیفی و ظاهری پس از صید میشوند
( .)Jiang, 2014زمان ماندگاری و کیفیت ظاهری
میگو در طول فرایند برداشت ،عمل آوری و نگهداری،
در پذیرش مصرف کننده یا خریدار ،تعیین کننده بوده
و یکی از مسائل مورد توجه صنعت آبزیان میباشد
( .)Parisenti et al., 2011به صورت سنتی در صنعت
میگو بهمنظور کاهش افت کیفیت محصول از یخ
پودری حاصل از آب شیرین در اتاق سرد  4درجه
سانتیگراد (بهجهت کاهش آسیب فیزیکی به محصول)
نسبت به یخ خرد شده استفاده می شود ( Piñeiro et
 .)al., 2004همچنین در مطالعات مختلف تأثیر
استفاده از یخ فالودهای با مزیت سرعت سردسازی
بیشتر با توجه به کاهش سرعت رشد میکروبی و
افزایش زمان ماندگاری برای طیف وسیعی از گونههای
آبزیان گزارش شده است (.)Kauffeld et al., 2010

بررسی تاثیر فناوریهای جدید مثل استفاده از ازن
در یخ های پودری ( )Okpala, 2015و استفاده
ترکیبی آن با یخ فالودهای در یک سیستم ترکیبی برای
جلوگیری از واکنشهای قهوهای شدن با هدف افزایش
سالمون
گونههای
در
ماندگاری
زمان
(Rodríguez et al., ( )Oncorhynchus kisutch
 ،)2008سوفماهیان )Tejada ( (Sparus aurata
سیباس
،)and
Huidobro,
2002
(،)Cakli et al., 2006( )Dicentrarchus labrax
ماکرل )Losada et al., ( (Trachurus trachurus
( Parapenaeus
 ،)2004bمیگو صورتی
 ،)Huidobro et al., 2002( )longirostrisمطالعه

شده است .اگر چه مزایا و کاربردهای یخ فالودهای به
خوبی شناخته شده است ،اما مطالعاتی بر تاثیر آن روی
میگوی پاسفیدغربی پرورشی در ایران که از لحاظ
ویژگیهای ظاهری روند متفاوتی را پس از برداشت دارا
میباشد ،انجام نشده است .این مطالعه بخشی از یک
مطالعه استراتژیک با هدف برنامهریزی عملیاتی
استفاده از یخ فالودهای و مقایسه آن با یخ پودری و
درجه حرارت یخچال در نگهداری محصول بوده است
که تاثیر آن را بر پارمترهای شیمیایی و میکروبی
میگوی پاسفیدغربی ،در طول دوره نگهداری به مدت
 12روز بررسی میکند.

 .2مواد و روشها
 .1.2تهیه میگو ،آمادهسازی نمونهها و یخ گذاری
انتخاب میگوها به صورت تصادفی از  30استخر 1/8
هکتاری در  3مزرعه پرورشی سایت گمیشان واقع در
استان گلستان از بین میگوهایی با اندازه و وزن یکسان
انجام شد .میانگین وزن میگوهای برداشت شده 17±3
گرم و مقدار کل میگوهای تهیه شده  150کیلوگرم
( 9000-8000عدد میگو) بود .در مرحله بعد پس از
صید و شستشو میگوهای پرورشی در مزرعه به مدت
 2دقیقه در محلول آب سرد ( 1تا  -1درجه سانتیگراد)
غوطهور شدند ،سپس در مرحله بعد به تیمارهای روش
های نگهداری شامل تیمار ( Aنگهداری در یخچال
( ،))4°Cتیمار ( Bنگهداری در یخ پودری با نسبت
 ،1/1یک الیه یخ و یک الیه میگو) ،تیمار ( Cنگهداری
در یخ فالودهای) تقسیم و در جعبههای پلیاستایرن
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قرار گرفتند .برای تولید یخ فالودهای از دستگاه (LRS-
2T, Shenzhen Lier Machinery Equipment
 )Co., ltd, Chinaاستفاده شد .ترکیب یخ فالودهای

شامل  80درصد یخ و  20درصد آب بود که از دریچه
شوری با میزان شوری  3درصد تهیه شد و درجه
حرارت متوسط مرکز نمونهها بین ) -1/0 °Cتا )-1/6
بود .همچنین برای تولید یخ پودری از دستگاه
( BREMA GB 903 A, Brema Ice Makers
 )Made in Italyاستفاده شد .درجه حرارت متوسط
مرکز نمونههای غوطه ور در یخ پودری بین ) 4°Cتا
 (1بود .آنگاه نمونهها با حفظ درجه حرارت و شرایط
صحیح انتقال ،به آزمایشگاه شیمی انتقال داده شدند.
در طی روزهای نگهداری هر روز مقداری یخ تازه به
منظور جبران یخهای ذوب شده و همچنین ثابت نگه-
داشتن دمای داخلی جعبهها ،اضافه گردید .فاکتورهای
شیمیایی ،میکروبی در روزهای صفر،10 ،8 ،6 ،4 ،2 ،
 12مورد بررسی قرار گرفتند .این آزمایشها در  3تیمار
و  3تکرار انجام گرفت.
 .2.2اندازهگیری اسیدیته ( TA= Titratable

)acidity
میزان اسیدیته قابل تیتراسیون با استفاده از
محلول سود  0/1نرمال و با استفاده از رابطه زیر
محاسبه و بر حسب درصد اسید غالب گزارش شد
).(Tiwari et al., 2008

𝑞𝑒𝑀 × 𝑁 × 𝑉
× 100
𝑊
بهطوری که در رابطه فوق  Wوزن نمونهV ،
حجم سود مصرفی C ،اسیدیته بر حسب اسید
سیتریک بر حسب گرم بر صد میلیلیتر N ،نرمالیته
سود و  Meqاکی واالن اسید غالب میباشد.
=𝐶

 .3.2پراکسید ()PV= Peroxide value
میزان پراکسید در هر سه تیمار از روش Kirk
و  )1991( Sawyerاستفاده شد 40 .گرم نمونه چرخ

شده میگو با  100میلی لیتر کلروفرم مخلوط و با کاغذ
صافی واتمن صاف گردید 25 .میلیلیتر از محلول صاف
شده را برای استخراج چربی درون بشر ریخته و درون
آون قرار داده تا کلروفرم آن تبخیر (اختالف وزن بشر
پس از تبخیر کلروفرم بیانگر وزن روغن خواهد بود) و

 25میلیلیتر دیگر را درون ارلن ریخته و  37میلیلیتر
اسید استیک به آن اضافه شد .به محلول یک میلیلیتر
محلول یدور پتاسیم اشباع اضافه گردید .پس از یک
دقیقه  30میلیلیتر آب مقطر و یک میلیلیتر محلول
نشاسته بهمحلول اضافه و با تیوسولفات سدیم 0/01
نرمال تیتر شد تا رنگ محلول از زرد به سفیدی شیری
تغییر یابد .میزان پراکسید (میلی اکی واالن  O2در
کیلوگرم چربی میگو) از رابطه زیر مورد محاسبه قرار
گرفت (.)Kirk and Sawyer, 1991
تیوسولفات مصرفی × 0.1 × 100
وزن روغن

.4.2

اندازهگیری

= 𝑉𝑃

تیوباربیوتوریک

اسید

()TBARS
در این آزمایش از روش  Nirmalو Benjakul

( )2009استفاده شد که مقدار  10گرم از نمونه چرخ
شده ماهی به یک بطری انتقال داده شد و سپس با 35
میلیلیتر اسید پرکلریک آن را بهحجم رسانده شد.
سپس  5میلیلیتر از محلول فوق را داخل لولههای
آزمایش ریخته و داخل سانتریفوژ به مدت  10دقیقه
در دور( 3600 g )rpmقرار داده شد 5 .میلیلیتر از
مخلوط فوق به لولههای خشک درب دار وارد کرده و
به آن  5میلیلیتر از معرف  TBARSافزوده گردید.
لولههای درب دار در حمام آب با دمای  95درجه
سانتیگراد بهمدت  30دقیقه قرارگرفته و پسازآن در
دمای محیط سرد شدند .توسط دستگاه
اسپکتروفتومتری مقدار جذب در  532نانومتر در مقابل
شاهد خوانده شد (.)Nirmal and Benjakul, 2009

 .5.2اندازهگیری مجموع بازهای نیتروژنی فرار
()TVB-N= Total volatile basic - nitrogen
 10گرم گوشت چرخ شده میگو را همراه با 2
گرم اکسید منیزیم و  300میلیلیتر آب مقطر داخل
بالن کلدال ریخته ،سپس چند عدد پرل شیشهای به
همراه اکتان نرمال (ضد کف) به آن اضافه میگردد.
سپس بالن را به دستگاه وصل کرده و از زیر به آن
حرارت داده شد .در انتهای دستگاه یک ارلن مایر 250
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میلیلیتری نیز حاوی  25میلیلیتر از محلول اسید-
بوریک  2( %2گرم اسید بوریک در  100میلیلیتر آب
مقطر به حجم رسانده) به همراه چند قطره معرف متیل
رد ( 0/1گرم متیل رد در  100میلیلیتر اتانول به حجم
رسانده) قرار داده شد .متیلقرمز در محیط اسیدی
قرمزرنگ و در محیط بازی زرد رنگ میباشد .عمل
تقطیر تا گذشت  30دقیقه از زمان جوشش مواد درون
بالن ،یا جمع شدن حدود  125میلیلیتر مایع در ارلن
مایر ادامه یافت .محلول اسیدبوریک بهمحض قلیایی
شدن توسط بازهای ازته فرار تقطیرشده زردرنگ می-
شود .عمل تیتراسیون این محلول توسط اسید
سولفوریک  0/1نرمال تا جایی ادامه مییابد که اسید
بوریک دوباره قرمز شود .مقدار  TVB-Nبهصورت
میلیگرم در صد گرم گوشت ماهی با توجه به رابطه
زیر به دست میآید (.)Malle and Tao, 1987
×14میزان اسیدسولفوریک مصرفی= TVB-N
 .6.2اندازهگیری Trimethylamine ( TMA-N
)nitrogen

برای اندازه گیری تریمتیلآمین از روش Kirk
و  )1991( Sawyerاستفاده شد .جهت تهیه عصاره

بافت میگو  10گرم از عضله میگو را با  30میلیلیتر
تری کلرواستیک اسید  7/5درصد مخلوط کرده و
سپس با دستگاه هموژنایزر بهمدت  2دقیقه یکنواخت
شد تا محلول شیری رنگ حاصل شود .در مرحله بعد
بافت یکنواخت شده در سرعت ( 2500 g )rpmدور
و به مدت  100دقیقه سانتریفیوژ شد و مواد جامد ته-
نشین شده و محلول فوقانی که شفاف میباشد به
عنوان عصاره بافت عضله میگو مورد استفاده قرار
گرفت .به منظور تهیه محلولهای استاندارد  123میلی
لیتر محلول استاندارد با آب مقطر به  4میلیلیتر
رسانده شد و سپس با تعیین میزان جذب نور منحنی
استاندارد رسم شد .در این آزمایش یک لوله به عنوان
شاهد ،استاندارد و مجهول را نشان می دهد .با تعیین
میزان جذب نور در نمونه مجهول و با استفاده از
منحنی استاندارد تهیه شده میزان  TMA-Nدر عضله
میگو محاسبه شد (.)Kirk and Sawyer, 1991

)Psychrophilic Bacterial Count
برای شمارش  PTCاز نمونههای تهیه شده ،از
محیط پلیت کانت آگار استفاده شد .پلیت های مربوط
به باکتریهای سرمادوست بعد از  10روز انکوباسیون
در دمای  4درجه سانتیگراد شمارش شدند ( Hovda
.)et al., 2007
 .8.2شمارش باکتریهای هوازی ( =APC

)Aerobic plate count
طبق روش  )2005( AOACبرای آزمایشهای
میکروبی  10گرم از نمونه گوشت فیله در  90میلیلیتر
سرم فیزیولوژی ریخته و هموژن شده و متعاقب آن
رقتهای موردنیاز تهیه گردید 1 .میلیلیتر از هر رقت
برای کشت باکتریها به روش پور پلت در محیط پلیت
کانت آگار قرار گرفت .نمونههای کشت داده شده در
انکوباتور  37درجه سانتیگراد بهمدت  48ساعت برای
شمارش تعداد باکتریهای هوازی قرار گرفتند و پس
از طی مدت انکوباسیون ،کلونیها شمارش شدند در
صورت نیاز (باال بودن تعداد باکتریها در یک پلیت)
رقیقسازی نمونهها در محلول سرم فیزیولوژی انجام
شد (.)Mu et al., 2012

 .9.2تجزیه و تحلیل آماری
نرمال بودن دادهها با آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف ) (Kolmogorov-Smirnovبررسی شد و
از آزمون لون ( )Levenبرای همگنی واریانس استفاده
شد .برای تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از سه تیمار
از آنالیز واریانس دوطرفه ( )ANOVAو برای بررسی
تفاوتهای بین میانگینها در زمانهای مختلف برای
یک تیمار و بین دو تیمار در یک زمان از آزمون دانکن
در سطح معنیداری  %5استفاده گردید ،برای انجام
تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار ) SPSS (18ااستفاده
گردید و شکلها با استفاده از نرمافزار )Excel (2016
ترسیم شد.

 .3نتایج
 .7.2شمارش باکتریهای سرماپسند ( =PTC

 .1.3فراسنجههای شیمیایی

188

ارزیابی کیفیت و زمان ماندگاری میگوی پاسفید غربی تازه ،طی نگهداری در یخ فالودهای

شکل  – 1روند تغییرات اسیدیته قابل تیتراسیون  TAتیمارهای مختلف طی  12روز.

شکل  – 2روند تغییرات پراکسید (( ،)PVمیلیاکیواالن اکسیژن در کیلوگرم چربی میگو) در تیمارهای مختلف طی  12روز.

تغییرات در میزان  TAدر تیمارهای مختلف طی
دوره نگهداری در شکل  1نشان داده شده است .همان-
طور که مشاهده می شود میزان اسیدیته سه تیمار ،A
 Bو  Cطی دوره نگهداری با یکدیگر اختالف معنی-
داری داشتند ( .)P<0/05تغییرات در میزان  PVدر
میگو پرورشی به هنگام نگهداری در شکل  2نشان داده
شده است .میزان پراکسید در هر سه تیمار با افزایش
زمان ماندگاری تا روز هشتم به صورت پیوسته روند
افزایشی را نشان داد .پس از روز هشتم رشد ناگهانی
در هر سه تیمار دیده شد ( .)P<0/05در این بین تیمار
 Aبهطور معنیداری افزایش یافت و تیمار  Cروند
کندتری را داشت .بیشترین میزان  PVبرای تیمار A
( 45/73میلیاکیواالن در صد گرم گوشت) و در روز
دوازدهم نگهداری مشاهده شد ،از روز چهارم تا انتهای

دوره نگهداری بین تیمارها اختالف معنیداری وجود
داشت (.)P<0/05
تغییرات در میزان  TBARSدر میگو پرورشی
به هنگام نگهداری در شکل  3نشان داده شده است.
میزان  TBARSدر از ابتدای دوره نگهداری تا روز دهم
نگهداری افزایش یافت .بیشترین میزان  TBARSبرای
تیمار  Aو در روز دهم مشاهده شد ).(P>0/05
تغییرات در میزان  TVB-Nتیمارهای مختلف
در شکل  4نشان داده شده است .میزان  TVB-Nبا
طی دوره نگهداری به طور کلی افزایش معنی داری
یافت ) .(P>0/05بیشترین میزان  TVB-Nدر تیمار
 Aو در روز دوازدهم مشاهده شد که با میزان TVB-
 Nبین روزهای نگهداری اختالف معناداری داشت
) .(P>0/05همچنین در تیمار  Cکمترین میزان
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شکل  – 3روند تغییرات تیوباربیتوریک اسید ( TBARSمیلیگرم مالونآلدهید در کیلوگرم گوشت میگو) تیمارهای مختلف طی 12

روز.

شکل  – 4روند تغییرات مجموع بازهای نیتروژنی فرار ( TVB-Nمیلیگرم نیتروژن در  100گرم گوشت میگو) ،تیمارهای مختلف طی

 12روز.

 TVB-Nمشاهده شد ،این در حالی است که بین
روزهای نگهداری رابطه معنیداری وجود داشت
).(P>0/05
تغییرات در میزان  TMA-Nتیمارهای مختلف
در شکل  5نشان داده شده است .میزان  TMA-Nطی
دوره نگهداری روندی صعودی داشته است ،به طوریکه
این روند در تیمار  Aبیشتر از تیمار  Bو  Cبود.
بیشترین میزان  TMA-Nبرای تیمار  Aدر روز
دوازدهم مشاهده شد و بین روزهای مختلف نگهداری
نیز اختالف معنیداری داشتند ) .(P>0/05همچنین
کمترین میزان  TMA-Nنیز متعلق به تیمار  Cدر روز
دوم بود و مقادیر  TMA-Nاین تیمار از روز هشتم تا

انتهای دوره نگهداری بهطور معنیداری نسبت به تیمار
 B ،Aپایینتر بود ).(P>0/05
مقایسه روند تغییرات تریمتیل آمین TMA-N
(میلیگرم نیتروژن در 100گرم گوشت میگو) و
مجموع بازهای نیتروژنی فرار ( TVB-Nمیلیگرم
نیتروژن در  100گرم گوشت میگو) در تیمارهای
مختلف طی  12روز به همراه تابع و ضرایب همبستگی
 TMA-Nو  TVB-Nطی دوره نگهداری در
تیمارهای  C ،B ،Aبهترتیب در شکل -3 ،6-2 ،6-1
 6نشان داده شده است .با انجام آنالیز همبستگی بین
 TMA-Nو  TVB-Nدر تیمارهای مختلف نتایج
نشان میدهد که با افزایش میزان  ،TMA-Nدر
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شکل  – 5روند تغییرات تریمتیلآمین نیتروژن ( TMA-Nمیلیگرم نیتروژن در  100گرم گوشت) تیمارهای مختلف طی  12روز.

شکل  )1( – 6مقایسه تری متیل آمین نیتروژن و مجموع
بازهای نیتروژنی فرار در تیمار  )2( ،Aمقایسه تری متیل
آمین نیتروژن و مجموع بازهای نیتروژنی فرار در تیمار  Bو
( )3مقایسه تریمتیل آمین نیتروژن و مجموع بازهای
نیتروژنی فرار در تیمار .C

 .2.3فراسنجههای میکروبی

تیمارهای مختلف (با ضرایب تیمار )4°C( A؛
 ،R²=0/915تیمار B؛  ،R²=0/828تیمار C؛
 TVB-N )R²=0/872نیز افزایش پیدا میکند .رابطه
خطی و توابع در شکلها نشان داده شده است که در
آن محور افقی  Xبه مقادیر  TVB-Nو محور عمودی
 yبه  TMA-Nاشاره دارد.

تغییرات در میزان  PTCدر میگو پرورشی به
هنگام نگهداری در شکل  6نشان داده شده است .نتایج
نشان داد ،طی دوره نگهداری ،جمعیت میکروبها
بهطور معنیداری افزایش یافته است .بیشترین میزان
 PTCدر تیمار  Aو در روز دوازدهم مشاهده شده است
و همچنین نتایجی که برای روز نهم در این تیمار به-
دست آمده با میزان  PTCآن در سایر روزها اختالف
معنیداری داشته است (شکل .)7
تغییرات در میزان  APCدر میگو پرورشی به
هنگام نگهداری در شکل  8نشان داده شده است .میزان
باکتریهای هوازی طی دوره نگهداری در هر سه تیمار
روند صعودی داشته است و بیشترین میزان  APCدر
تیمار  Aو در روز دوازدهم مشاهده شده است.
همچنین کمترین میزان  APCمربوط به تیمار  Cبود.
نتایج نشان داد میزان  APCدر تیمار  Cبهطور معنی-
داری پایین تر از تیمار  Aو  Bبوده است (.)P<0/05
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شکل  – 7روند تغییرات باکتریهای سرماپسند )  PTC (Log CFU/gدر روشهای نگهداری طی  12روز.

شکل  – 8روند تغییرات باکتریهای هوازی )  APC (Log CFU/gدر روش های نگهداری طی  12روز.

 .4بحث و نتیجهگیری
تجزیه ترکیبات نیتروژنی در طول نگهداری منجر
به افزایش  pHگوشت میشود که نشانگر رشد باکتری
ها ،کاهش کیفیت و درنهایت فساد آبزیان میباشد .اما
اطالعات کمی در مورد اسیدیته قابل تیتراسیون وجود
دارد .با این حال برخی محققان بیان کردهاند که مواد
مغذی و ترکیبات بیوشیمیایی محصوالت غذایی
متفاوت است ،در واقع نسبت اسیدیته کل یا اسیدیته
قابل تیتراسیون به مواد حل شده بهعنوان ویژگیهای
کیفیت استفاده میشود .اندازهگیری اسیدیته قابل
تیتراسیون تا نقطه پایانی که در حالت قلیایی قرار می-
گیرد ،اگر چه میزان اسید را نشان نمیدهد اما با توجه
بهمصرف پروتونها در تیتراسیون بر پایه اسید و رسم
منحنی استاندارد تیتراسیون ،میتوان آن را تخمین زد.
به عبارت دیگر ،فعالیت آنزیمی و میکروبیولوژیکی فساد
غذاهای دریایی را تعیین میکنند ).(Okpala, 2015

بنابراین ،اسیدیته یکی از عوامل کنترل عملکرد این دو
عامل به حساب میآید که میتواند در فرایندهای
عملآوری و فراوری میگوی پاسفیدغربی با توجه به
استانداردهای موجود با احتیاط برای محدود کردن
فعالیت میکروبی مورد استفاده قرار بگیرد (Martin-
 .)Belloso and Fortuny, 2010نتایج حاصل از
تغییرات  TAطی دوره نگهداری در ابتدا کاهشی و در
روز ششم دوباره افزایش داشته است ،همچنین پس از
آن دوباره کاهش را در هر سه تیمار نشان داد .میزان
 TAدر تیمار  Aو در روز صفر  0/45 mEq/100 gکه
بیشترین میزان  TAطی  12روز را نشان میدهد و
نتایج حاکی از آن بود که با دو تیمار دیگر دارای
اختالف معنیداری بود ( .)P<0/05همچنین کمترین
میزان  TAنیز متعلق به تیمار  Bدر روز هشتم
 0 /18 mEq/100 gبوده است .تغییرات مقدار
اسیدیته میگوی پاسفیدغربی تازه و تغییرات آن در
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زمان نگهداری در یخ با مطالعات  Okpalaو همکاران
( )2014مطابقت داشت.
در روز دوم در تیمار  Aدر مقایسه با تیمار  Bو
 Cبیشتر بود ( .)P<0/05در روز  4اختالف معنیداری
بین تیمارها مشاهده نشد .همچنین در روز ششم
نگهداری میزان  TAدر روشهای  Aو  Bاختالف
معنیداری با یکدیگر نشان ندادند اما اختالف این دو
تیمار با تیمار  Cمعنیدار بود .در طی نگهداری میگو
در یخ فعالیتهای بیوشیمیایی همچنان ادامه پیدا می-
کند ( .)Huang et al., 2016یکی از مهمترین
شاخصها در کاهش کیفیت ،اکسیداسیون چربیهای
غیراشباع است .در مطالعه حاضر تا روز هشتم نگهداری
میزان  PVدر تیمارهای مختلف با شیب کم افزایش
یافت .مقدار  PVدر روزهای اولیه نگهداری ،با سرعت
کم نشاندهنده این بود که اکسیداسیون در مرحله
آغازین هست .در مرحله آغازین اکسیداسیون ،برخی از
ترکیبات سلولی موجود در بافتهای بیولوژیک وجود
دارند که با دادن الکترون بهعنوان بازدارنده
اکسیداسیون در مراحل آغازین عمل میکنند .پس از
مصرف این ترکیبات در واکنش و اکسیدن شدن کل
آنها مرحله انتشار اکسیداسیون موجب افزایش
ناگهانی  PVدر هر سه تیمار میشود .هیدروپراکسیدها
فاقد عطر و طعم هستند ،بنابراین از نظر نامطلوب شدن
طعم غذا اهمیتی ندارند و روی هم رفته طعم نامناسب
غذا بهدلیل تولید محصوالت ثانویه اکسیداسیون ایجاد
میشود .هیدروپراکسیدهای تشکیل شده در مرحله
انتشار محصوالت اولیه اکسیداسیون هستند.
هیدروپراکسیدها اغلب ناپایدار هستند و به محصوالت
ثانویه اکسیداسیون که با شاخص  TBARSاندازه
گیری شده است ،تجزیه میشوند.
میزان  TBARSدر میگو تازه ( 29±0/3میلی-
گرم مالونآلدهید در کیلوگرم گوشت) نشاندهنده
کیفیت عالی است .مقادیر  TBARSدر هر سه تیمار
تا روز  6با شیب کم افزایش داشت .پس از روز هشتم
با افزایش ناگهانی در هر سه تیمار  B ،Aو  ،Cکه میزان
 TBARSدر روز دهم به بیشترین میزان به ترتیب به
 1/62 ،3/18و ( 1/00میلیگرم مالون آلدهید در
کیلوگرم گوشت میگو) رسید و در روز  12اندکی
کاهش یافت که بهدلیل مصرف ترکیبات ثانویه بوده
است .در بین تیمارها ،مقادیر  TBARSتیمار  Cدر

روز دوزادهم ( 0/92میلیگرم مالون دیآلدهید) به
طور معنیداری نسبت به تیمار  1/60 Bمیلیگرم
مالوندیآلدهید و تیمار  Bنسبت به تیمار 2/88 A
میلیگرم مالوندیآلدهید کمتر بود .در طی مراحل
ثانویه اکسیداسیون چربی ترکیبات کربنیلی ظاهر
میگردند ( .)Baygar et al., 2008وجود چنین
ترکیباتی در گوشت آبزیان حاکی از پیشرفت
اکسیداسیون چربی بوده ( Ponnampalam et al.,
 )2002و سبب تغییراتی در ویژگیهای حسی میگو
ازجمله طعم و بو میگردد (.)Jaffres et al., 2011
ترکیب شدن پروتئینها با چربیهای اکسید شده
نیز سبب ایجاد رنگدانههای زرد رنگ میشود.
آنزیمهای لیپوکسیژنار و پراکسیداز موجب اکسیژنه
شدن اسیدهای چرب دارای چند باند غیراشباع شده و
آنها را به هیدروپراکسید تبدیل میکنند .این تغییرات
رنگی در خصوصیات ظاهری و پذیرش مصرف کننده
در میگو اهمیت بیشتری دارد (.)Mexis et al., 2009
در محصوالت دریایی با کیفیت عالی ،شاخص
 TBARSباید کمتر از  3میلیگرم مالونآلدهید بر
کیلوگرم و در محصوالت دریایی با کیفیت خوب نباید
بیشتر از  5میلیگرم مالوندیآلدهید بر کیلوگرم باشد.
میزان  8-7میلیگرم مالوندیآلدهید بر کیلوگرم نشان
دهنده غیر قابل مصرف بودن محصول می باشد .به
عبارت دیگر پیشرفت زمان نگهداری مقدار TBARS
عضله افزایش معنیداری را نشان داد .استفاده از یخ
فالودهای برای کاهش فساد چربی و حفظ کیفیت در
چند گونه از آبزیان ،مانند ساردین ( Sardina
 ،)Losada et al., 2004a( )pilchardusکفشک
پرورشی )Rodríguez et al., ( (Psetta maximus
 ،)2006هوکی اروپایی (،)Merluccius merluccius
( )Losada et al., 2004bمورد بررسی قرار گرفت و
نتایج آنها با نتایج مطالعه حاضر که حاکی از عملکرد
بهتر یخ فالودهای در ممانعت از توسعه اکسیداسیون
میگو نسبت به یخ های دیگر بود ،مطابقت داشت.
 TVB-Nدر واقع با فعالیت باکتریایی ،آنزیمی با
تجزیه پروتئینها و ترکیبات ازتدار غیرپروتئینی
گوشت تولید میشود ( .)Özyurt et al., 2009اگرچه
 TVB-Nیک شاخص ضعیف برای سنجش تازگی
آبزیان میباشد ) ، (Castro et al., 2006ولی بهطور
گستردهای برای ارزیابی کیفی آبزیان استفاده میشود
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( .)Fan et al., 2008میزان  TVB-Nدر روزهای
اولیه نگهداری با توجه به اینکه تعداد باکتریهای
هوازی در فاز پایه قرار دارند ،قابل توجه نبود ،اما پس
از مرحله پایه ،فاز رشد نمایی میکروارگانیسمها
بهسرعت موجب افزایش  TVB-Nمیشود
( .)Arashisar et al., 2004به عبارت دیگر افزایش
میزان  TVB-Nدر  4روز اول نگهداری با سرعت
کمتری پیش رفت و افزایش آن در تیمار  Cروند
کندتری را نسبت به دیگر تیمارها داشت .این امر به
خاطر عامل تولیدکننده  TVB-Nیعنی باکتریها بود
) .(Okpala et al., 2014پس از روزهای اولیه به
دلیل واکنشهای آنزیمی و شیمیایی اتولیتیک
( )Bono and Badalucco, 2012میزان TVB-N
در تیمار  Aبهسرعت افزایش یافت .در این تحقیق،
افزایش در مقدار  ،TVB-Nبا بار آلودگی باکتریهای
سرمادوست بهخصوص در نمونههای تیمار  Aدر ارتباط
بود .استاندارد حد مجاز  TVB-Nدر میگو کمتر از
12میباشد ،از نظر مصرف 12-20 ،کمی فاسد شده اما
قابل مصرف خوراکی داشته و بیشتر از  25فاسد و غیر
قابل مصرف می باشد ) ،(Gornik et al., 2011در
روز دوزادهم باالترین میزان  TVB-Nدر تیمار A
 49/71با تیمار  Bو  Cبهترتیب با  31/40و 18/42
میلیگرم در صد گرم گوشت دارای اختالف معنیداری
بود .تیمار  Aبر اساس استاندارد میزان  ،TVB-Nدر
روز ششم ،تیمار  Bدر روز هشتم غیر قابل مصرف و
تیمار  Cبا کمترین میزان تا روز دوازدهم قابلیت مصرف
داشتند .در مطالعه کنونی ،بهرغم اینکه تیمار  Aو
تیمار  Bبیشترین مقادیر  TVB-Nرا در روزهای
دوازدهم نگهداری به خود اختصاص دادند .با اینحال
و بنابر نتایج حاصل از سایر آزمایشهای کیفی ،شرایط
نگهداری در اتاق سرد بهتنهایی نمیتواند موجب توقف
تولید مجموع بازهای فرار گردد ( (Okpala et al.,
 .)2014در یکروند مشابه ،شاخص  TVB-Nمیگوی
پاسفیدغربی نگهداری شده در یخ پودری و فالودهای
افزایش یافت ( .)Pantazi et al., 2008تریمتیل-
آمین نیز معموالً بهعنوان شاخص کیفیت بهطور
گستردهای برای بررسی تازگی محصوالت دریایی مورد
استفاده قرار میگیرد .این پارامتر و  TVB-Nمیتواند
چگونگی فساد باکتریایی را بهطور مستقل نشان دهند،
این در حالی هست که فساد اتولیتیک پس از گذشت
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زمان صید و شروع فساد قابل تفکیک از فساد با عامل
باکتریایی نیست (.)Ocaño-Higuera et al., 2009
در ابتدای دوره نگهداری اختالف معنیداری بین
تیمارها مشاهده نشد .اما پس از روز دوم تا انتهای دوره
نگهداری ،مشاهده میشود که سه تیمار  B ،Aو  Cبا
یکدیگر اختالف معنیداری دارند .با توجه به این نتایج
بیشترین میزان  TMA-Nدر روز دوازدهم و کمترین
میزان آن در روز دوم ایجاد شد .با استناد به این
یافتهها ،با بررسی جداگانه آزمونها ،بیشترین میزان
 TMA-Nمربوط به تیمار  Aدر روز دوازدهم و
کمترین میزان آن مربوط به تیمار  Cدر روز دوم بوده
است .در مطالعات پیشین با توجه به متغییر بودن
میزان  ،TMA-Nگزارش دقیقی در مورد میزان آن در
ابتدای دوره نگهداری وجود نداشت ( Nirmal and
 .)Benjakul, 2009حد مجاز  TMA-Nنیز  5میلی
گرم نیتروژن در  100گرم گوشت ،برای پذیرش کلی
مصرف کننده از نظر کیفیت در نظر گرفته شده است
که نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد ،تیمار  Aدر روز
ششم ،تیمار  Bدر روز هشتم و تیمار  Cدر روز دهم
قابلیت مصرف را از دست دادهاند.
باکتریهای سرمادوست گرم منفی،
میکروارگانیسمهایی بهشدت هوازی هستند و در غیاب
اکسیژن نمیتوانند بقا داشته باشند .از ویژگیهای مهم
باکتریهای سرمادوست دارا بودن آنزیم پروتئولیتیک
و لیپولیتیک قوی و سرعت تکثیر آنها در زمان کوتاه
میباشد .بیشترین حد پیشنهادشده ( )MRLبرای
 PTCدر میگو  7 logCFU/gاست ( ICMSF,
 .)2012با توجه به نتایج این تحقیق ،بار باکتریایی کم
در روزهای ابتدایی دوره نگهداری بیانگر کیفیت خوب
و تازگی نمونه ها می باشد ،اما به مرور زمان در طی
دوره نگهداری هر دو تیمار روند افزایشی داشته و تا
پایان دوره نگهداری به باالتر از حد مجاز رسیدند.
میزان باکتریهای سرماپسند در بین تیمارها اختالف
معنیداری وجود داشت ،بهطوری که میزان  PTCدر
تیمار  Aبه طور معنیداری بیشتر از تیمار  Bو  Cبوده
است .همچنین مشاهده میشود که در روزهای صفر و
چهارم بین تیمارهای  C ،B ،Aاختالف معنیداری
وجود ندارد ،درحالیکه در روزهای دوم و هشتم بین
تیمارها اختالف معنیداری مشاهده شد .در روزهای
ششم ،دهم و دوازدهم تیمار  Aو  Bدارای عملکرد
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ارزیابی کیفیت و زمان ماندگاری میگوی پاسفید غربی تازه ،طی نگهداری در یخ فالودهای

یکسانی بودهاند و تیمار  Aبهطور معنیداری بیشتر بود.
در مطالعه حاضر میزان  APCدر میگو پا سفید
غربی نگهداری شده در هر سه تیمار بهطور معنیداری
افزایش یافت .نتایج نشان داد تعداد  APCدر تیمار A
در روز هشتم ،تیمار  Bدر روز دهم بهترتیب به عدد
 7/83 Log CFU/gو  7/99 Log CFU/gرسید که
باالتر از حد بحرانی بوده است ،که با مطالعات  Muو
همکاران ( )2012که بیان نمودند نگهداری در یخ
پودری بهمدت طوالنی میتواند قابلیت مصرف را کم
کند و از پذیرش کلی محصول در بازار جلوگیری کند،
مطابقت داشت .سه تیمار  B ،Aو  Cدر مقادیر APC
با یکدیگر اختالف معنیداری داشتند .از آنجایی که
بار باکتریایی تحت کنترل سیستم ایمنی میگو زنده
میباشد ،پس از صید میگو میزان باکتریهای هوازی
عامل فساد در اثر از کار افتادن سیستم ایمنی سریع
توسعه پیدا می کنند ( Mu .)Lu, 2009و همکاران
( )2012گزارش کردند که کیفیت اولیه میگوها می-
تواند با یخگذاری تا  8روز حفظ شد و پس از آن فساد
اتولیز شروع میشود که میتواند قابلیت مصرف را
کاهش و از پذیرش محصول در بازار جلوگیری کند
( )Mu et al., 2012این درحالی است که در یخ
فالودهای در انتهای دوره نگهداری میزان  APCدر حد
قابل قبول  6/09 Log CFU/gبود.
بهدلیل فعالیت بیوشیمیایی باالی آبزیان ،کاهش
کیفیت ظاهری ،شیمیایی و فیزیکی آنها پس از صید
آغاز میگردد .روشهای مختلف صید ،هندلینگ،
عملآوری ،نوع و سرعت انجماد و نوع انجمادزدایی
مهمترین عوامل مؤثر بر حفظ شاخصههای تازگی میگو
میباشد ( .)Huang et al., 2016تغییرات پس از
برداشت شامل فعالیت آنزیمهای درونی ،تخریب
کمپلکس پروتئین/کارتنوئید ،تغییرات  ،pHشکست
ساختار غشاء سلولی ،اکسیداسیون چربی ( Ahmad
 )et al., 2014و تولید ترکیبات نامطلوب  TMA-Nو
 TVB-Nبوده است که بهطور مستقیم و بهشدت بر
کیفیت و زمان ماندگاری میگو تأثیر میگذارد
( .)Godiksen et al., 2009نرخ رشد باکتریها در
درجه حرارت  2°Cدو برابر  -1°Cمیباشد که با
استفاده از فناوری یخ فالودهای میتوان این میزان از
کاهش نرخ رشد باکتریها را تامین کرد ( Kauffeld
 .)et al., 2010مقادیر  PTCو  APCنشان داد که

میگو طی  12روز نگهداری در تیمار  4) Aدرجه
سانتیگراد(  7روز و در تیمار  2-1( Bدرجه سانتی-
گراد)  9روز و در تیمار  -1( Cدرجه سانتیگراد) 12
روز برای مصرف کننده قابل مصرف میباشد .دو اثر
اساسی این نوع یخ سرعت سردسازی تا نزدیک نقطه
انجماد و جلوگیری آسیب فیزیکی محصول را میتوان
بیان کرد .مزایای استفاده از یخ فالودهای بهدلیل اجزای
تشکیل دهنده آن یعنی میلیونها میکرویستال تشکیل
شده به حالت معلق در یک محلول آب نمک مایع را
میتوان نام برد ( .)Piñeiro et al., 2004این بلورهای
کوچک یخ که معموالً  0/25-0/5میلیمتر قطر دارند
سطح بیشتری از محصول را نسبت به دیگر انواع یخ در
انتقال حرارت در بر میگیرد .همچنین یخ فالودهای با
سرعت سردسازی حداقل سه برابر بیشتر نسبت به یخ
پودری میتواند مدت زمان انجماد محصول نهایی را
کاهش دهد .کاهش درجه حرارت محصول تا نزدیک
به صفر درجه سانتیگراد در مدت زمان  4دقیقه حاصل
گردید ( .)Kauffeld et al., 2010یخ فالودهای از
کاهش وزن محصول جلوگیری میکند که موجب
حفظ رطوبت محصول در طی پخت و پس از آن نیز
میشود .در نهایت با توجه به مطالب بیان شده یخ
فالودهای با نرخ سردسازی بیشتر ،حفظ رطوبت و
کیفیتِ محصول باعث صرفهجویی  %40در فرایند عمل
آوری میگردد .استفاده از یخ فالودهای تاثیر مکانیزم
های مرتبط با کیفیت ،مانند افزایش  TBARSو
 TMA-N ،APC ،PTC ،TVB-Nو  PVرا میتوان
کنترل نمود ،در حالی که روش حمل و نگهداری در
یخ پودری و نگهداری در یخچال ( )4°Cاین شرایط را
به میزان کمتری کنترل نمود .اثرات یخ فالودهای در
حفظ کیفیت و مدت زمان ماندگاری میگو تازه از
اهمیت ویژهای برخوردار است ،همچنین ممکن است
برنامه گستردهای برای توسعه تجاری صادرات به
صورت تازه با تضمینهای بهتر کیفیت و ایمنی را
فراهم آورد.
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