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مقدمه :در میان مواد غذایی دریایی ،میگو یکی از بیشترین تقاضاها در تجارت جهانی را دارا میباشد .با این وجود ،میگو نسبت به فساد و
تغییرات بیوشیمیایی ،میکروبیولوژیکی یا فیزیکی پس از صید بسیار آسیبپذیر است ،که منجر به زمان ماندگاری محدود محصول میشود.
هدف از این تحقیق ،بهبود زمان ماندگاری میگوی صید شده از دریا میباشد.
مواد و روشها :در این پژوهش تولید پوشش خوراکی فعال برپایه کربوکسی متیل سلولز ( )CMCحاوی نانوذرات اکسید ( )ZnOروی
( 2/23درصد) و اسانس شوید با سطوح صفر 3 ،2 ،1 ،و  4درصد به عنوان نگهدارنده طبیعی به منظور افزایش ماندگاری میگو در طول 12
روز نگهداری در دمای یخچال صورت گرفت.
يافتهها :استفاده از پوشش خوراکی فعال برپایه  CMCمنجر به کاهش تغییرات  pHنمونههای میگوی پوشش داده شده در طول دوره
نگهداری گردید ،به طوریکه پوشش حاوی نانوذرات  ZnOو  4درصد اسانس شوید تاثیر بیشتری داشت و باعث افزایش زمان نگهداری به
طور معنیداری ( )p>2/20شده و محتوی مواد نیتروژندار فرار کل را تا پایان دوره نگهداری  12روزه افزایش داد ،اما استفاده از نانوذرات
 ZnOو افزایش غلظت اسانس شوید از  2تا  4درصد منجر کاهش معنیدار ( )p>2/20محتوی مواد نیتروژندار فرار کل شد .اگرچه
بکارگیری اسانس شوید در مقایسه با نمونه شاهد به طور معنیداری ( L* )p>2/20را کاهش و  bرا افزایش داد ،اما در طول دوره نگهداری
نمونه های تیمار شده با سطوح باالتر اسانس شوید تغییرات رنگی کمتری داشتند .با این وجود افزایش زمان نگهداری به طور معنیداری
( )p>2/20شاخص  bرا افزایش و * Lنمونههای میگو را کاهش داد .افزایش زمان نگهداری باعث کاهش معنیدار ( )p>2/20سفتی
نمونههای میگو شد اما استفاده از نانوذرات و اسانس روند نرم شدن نمونههای میگو را کاهش دادند .شمارش باکتریهای هوازی،
اشریشیاکالی و استافیلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت نشان داد تعداد میکروارگانیسمها وابسته به حضور نانوذرات و غلظت اسانس برای
تیمار نمودن نمونهها و همچنین مدت زمان نگهداری بود .استفاده از سطوح باالی اسانس منجر به افزایش معنیداری ( )p>2/20امتیاز
پارامترهای حسی میشود به طوریکه تیمار حاوی  3درصد اسانس شوید باالترین پذیرش کلی را داشت.
نتیجهگیری :استفاده از  3درصد اسانس شوید به عنوان نگهدارنده طبیعی همراه با نانوذرات  ZnOدر ساختار پوشش خوراکی فعال برپایه
 CMCبرای نگهداری میگو در دمای یخچال توصیه میشود.
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در میان مواد غذایی دریایی ،میگو یکی از بیشترین
تقاضاها در تجارت جهانی را دارا بوده با این وجود ،میگو
نسبت به فساد و تغییرات بیوشیمیایی ،میکروبیولوژی یا
فیزیکی پس از صید بسیار آسیبپذیر میباشد ،که منجر به
زمان ماندگاری محدود محصول میشود .این ماده غذایی
سرشار از آمینواسیدها ،پروتئینها ،پپتیدها و سایر مواد
بیوشیمیایی مفید است .آمینواسیدهای آزاد و سایر ترکیبات
محلول غیرنیتروژنی در میگو به عنوان منبع انرژی برای
رشد میکروبها به کار میرود ،که به دلیل فراوانی آنها در
محصوالت حاصل از گوشت سخت پوستان ،فساد اولیه
محصوالت معموال با تشکیل مقدار زیادی ترکیبات فرار بر
پایه نیتروژن 1همراه است که میتواند به عنوان شناساگری
در تشخیص تازگی میگو استفاده شود .همچنین میگو
شامل حدودا  1/2درصد چربی است که اکثر آنها
فسفولیپیدهای غیر اشباعاند .بیشتر این لیپیدها در زیر
پوسته قرار دارند و در نتیجه اگر در معرض نور و اکسیژن
قرار گیرند ،اسیدهای چرب غیراشباع را به اکسیداسیون
آسیبپذیر میکند .اکسیداسیون لیپیدها باعث تغییرات
 05فیزیکی و شیمیایی ،تند شدن و بد طعمی میشود ( Aşik,
 .)and Candoğan, 2014با این وجود مهمترین عوامل
فساد میگو ،تجمع ترکیبات نامطلوب در نتیجه رشد
میکروارگانیسم و واکنشهای بیوشیمیایی و مالنوز( 2بد
رنگی یا سیاهی :ایجاد نقاط سیاه در سخت پوستان مثل
میگو در طی نگهداری پس از صید) میباشد که از
پلیمریزاسیون فنولها در رنگدانههای نامحلول مثل مالنین
نشات میگیرند ( .)Gokoglu & Yerlikaya, 2008با
افزایش تقاضا برای میگو و سایر محصوالت دریایی،
روشهای نوین متعددی جهت حفظ کیفیت و ایمنی این
محصوالت گسترش یافته است .برای برآورده کردن این
الزامات استفاده از افزودنیهای شیمیایی متداول در
فرموالسیون مواد غذایی کاهش پیدا کرده است .بنابراین
استفاده از افزودنیهای طبیعی جایگزین توجه روز افزونی را
در این زمینه معطوف خود نموده است ( & Maftoonazad
.)Badii, 2009
فیلمها و پوششهای بیوپلیمری ابزار مفیدی برای

بکارگیری طیف وسیعی از افزودنیها نظیر ترکیبات
ضدمیکروبی ،آنتی اکسیدانها ،عوامل ضدقارچی ،رنگها و
سایر مواد مغذی محسوب میشوند ( Rhim & Ng,
 .)2007بستهبندی فعال نوعی بستهبندی است که عالوه بر
داشتن خواص بازدارندگی اصلی بستهبندیهای معمول
مانند خواص بازدارندگی در برابر گازها و بخار آب و
تنشهای مکانیکی ،با تغییر شرایط بستهبندی ،ایمنی،
2
ماندگاری و یا ویژگیهای ماده غذایی را بهبود می بخشد
و در عین حال کیفیت ماده غذایی حفظ میگردد
( .)Emiroğlu et al., 2010تکنولوژی بسته بندی فعال
شامل بر هم کنشهایی بین غذا ،ماده بستهبندی و اتمسفر
گازی داخل بسته میباشد که میبایست در عین حفظ
کیفیت و امنیت محصول ،قادر به افزایش ماندگاری آن نیز
باشد .بسته بندی فعال میتواند نقشهای متعددی از جمله
رها کردن مواد طعمی داشته باشد .بستهبندیهای پلیمری
میتواند بهعنوان مخزنی که ترکیبات غذا را به صورت
کنترل شده به غذا میرساند به کار رود .آزاد کنندههای ضد
میکروبی ،آزاد کنندههای آنتی اکسیدانی و آزاد کنندههای
عطر و طعم مثالهایی برای سیستمهای بستهبندی به
منظور افزایش نگهداری غذا یا بهبود کیفیت هستند
(.)Ozdemir & Floros, 2004; Koontz, 2006
مطالعات مختلفی تحت شرایط آزمایشگاهی نشان دهنده
تاثیر چشمگیر اثر ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی اسانس
گیاه شوید بودهاند که پتانسیل باالی آن را برای استفاده در
نگهداری مواد غذایی مطرح مینماید ( Chahal et al.,
 .)2017; Osanloo et al., 2018براین اساس مطالعات
نشان داده که اسانس شوید دارای فعالیت ضدمیکروبی
مناسبی علیه طیف وسیعی از میکروارگانیسمها میباشد.
استافیلوکوکوس اورئوس ،باسیلوس سرئوس ،لیستریا
مونوسیتوژنز اشریشیا کلی ،سالمونال تیفی ،سودوموناس
آئروژینوزا و غیره در مقابل اسانس شوید حساسیت دارند و
اثر این اسانس روی این گونههای باکتریایی به اثبات
رسیده است ( )Hamza, 2017که این امر قابلیت مناسب
این اسانس برای استفاده به عنوان نگهدارنده طبیعی مواد
غذایی را توجیه مینماید.
اکسید روی دارای فعالیت ضد میکروبی قابل توجهی در

مقدمه

Total Volatile Base-Nitrogen

Melanosis

2

Total Volatile Base-Nitrogen

کربوکسی متیل سلولز ( )CMC2به عنوان اولین تالش در
تلفیق این دو ترکیب به منظور افزایش عمرماندگاری و
پایداری میکروبی میگو در طول دوره نگهداری در یخچال
میباشد.

محدوده  pHطبیعی ( )7میباشد و یکی از عناصر معدنی
ضروری برای انسان محسوب میشود .محققین ویژگی ضد
میکروبی نانو ذرات اکسید روی ،ایمن بودن آن برای انسان
و عدم آلودگی محیط در اثر استفاده از آن را به عنوان عامل
ضد میکروبی مهم و مورد عالقه ذکر نمودهاند ( Ohira et
 .)al., 2008کاهش اندازه تا رسیدن به اندازه نانو میتواند
سبب میشود که نانوذرات به شکل مناسب و منحصر به
فردی با سلولهای زیستی واکنش دهد و در نتیجه انتقال
فیزیکی نانوذرات را به داخل ساختار سلولی تسهیل نماید.
مواد نانوساختار درصد باالیی از اتمها را در سطح ذرات خود
دارند که منجر به واکنشپذیری سطحی زیاد آنها میشود.
نانوذرات اکسید روی خصوصیات ساختاری متفاوتی دارند و
فعالیت ضدمیکروبی چشمگیری را علیه طیف گستردهای از
گونههای باکتریایی از خود نشان میدهند ( Shi et al.,
 .)2014هنگامیکه اندازه ذرات اکسید روی تا حد نانو
کاهش مییابد این ذرات فعالیت ضدمیکروبی چشمگیری
نشان میدهند ،سپس نانوذرات اکسید روی میتوانند با
سطح باکتری و یا با هسته باکتریایی واکنش دهند و وارد
سلول شوند و در نتیجه مکانیسم میکروبکشی خود را بروز
دهد .واکنشهای بین این ذرات منحصر به فرد و باکتریها
معموال سمی است که مشخص شده است برای کاربردهای
ضدمیکروبی در صنایع غذایی مورد استفاده قرار میگیرد.
مکانیسمهای ضدباکتریایی متعددی برای نانوذرات پیشنهاد
شده است و عمدتا در ارتباط با نسبت سطح به حجم
مخصوص و خصوصیات فیزیکوشیمیایی مناسب آنها
میباشد ( .)Sirelkhatim et al., 2015اخیر توسط
سازمان غذا و داروی آمریکا مشخص شده که نانوذرات
اکسید روی جزء محصوالت  GRAS1محسوب میشود و
این ترکیبات دارای خصوصیات ضدمیکروبی مناسبی علیه
باکتریهای پاتوژن و فسادزای مواد غذایی مثل لیستریا

مواد و روشها
شوید ( )Anethum graveolens L.تازه و همچنین
میگوی سفید ( )Litopenaeus vannameiتازه از بازار
محلی خریداری شدند .محیط کشت آگار مغذی همراه با
کربوکسی متیل سلولز ،گلیسرول ،توین  82و سایر مواد
شیمیایی از شرکت مرک ()Merck Co., Germany
خریداری شدند.
 -استخراج اسانس شويد

ابتدا شوید در آون با دمای  42درجه سلسیوس خشک و
سپس استخراج اسانس گیاه به وسیله تقطیر با آب به کمک
دستگاه کلونجر انجام و اسانس حاصل تا زمان استفاده در
ظرف تیره استریل در داخل یخچال نگهداری شد ( Duarte
 .)et al., 2015براساس نتایج به دست آمده از استخراج
اسانس شوید مشخص شد که راندمان استخراج برابر با
 1/28±2/12درصد ( )g/100gبود.

05

 -تهیه پوشش فعال حاوی اسانس شويد و

 2گرم  CMCدر آب مقطر حل شد و  2/0درصد
گلیسرول (پالستیسایزر) با آن مخلوط کرده و به مدت 32
دقیقه در دمای  12درجه سلسیوس حرارت داده شدند.
هنگامی که محلول سرد شد تحت همزنی ثابت  2/2درصد
( Tween 80بهعنوان امولسیفایر برای توزیع کامل
اسانسها در ساختار پوشش) به آن اضافه و پس از حل
شدن ،اسانس شوید در دمای محیط (در سطوح صفر،2 ،1 ،
 3و  4درصد براساس وزن  )CMCو نانو ذرات اکسید روی
( 2/23درصد براساس وزن  )CMCبه آن اضافه نموده و
اجازه داده میشود کامال مخلوط گردد ( & Sedaghat
 .)Zahedi, 2012از اینرو تیمارهای حاصل از این پژوهش
شامل تیمار ( 1شاهد) ،تیمار  2/23( 2درصد  ،)ZnOتیمار

.)al., 2015
بر همین اساس هدف از این پژوهش استفاده از اسانس
شوید به عنوان منبع ترکیبات زیست فعال در ترکیب با
نانوذرات اکسید روی در ساختار پوشش فعال برپایه
2
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نانوذرات اکسید روی

مونوسیتوژنز ،استافیلوکوکوس اورئوس ،E. coli ،سالمونال
تیفیموریوم میباشند ( Morsy et al., 2014; Arfat et

Carboxymethyl Cellulose
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استفاده از اسانس شوید همراه با نانوذرات اکسید روی جهت افزایش عمرماندگاری میگو

 2/23( 3درصد  1 + ZnOدرصد اسانس شوید) ،تیمار 4
( 2/23درصد  2 + ZnOدرصد اسانس شوید) ،تیمار 0
( 2/23درصد  3 + ZnOدرصد اسانس شوید) و تیمار 6
( 2/23درصد  4 + ZnOدرصد اسانس شوید) بودند.
 -پوشش میگو

به منظور پوشش دادن نمونههای میگو ،نمونههای
میگو سفید ( )Metapenaeus affinisبا ابعاد 4×8
سانتیمتر مربع به مدت  32دقیقه در محلول پوشش دهنده
(به دست آمده از تیمارهای مختلف که در باال بیان شد)
خوابانده و در نهایت آنها را از محلول خارج و به مدت 3
دقیقه در دمای محیط تحت شرایط اسپتیک اجازه چکیدن
محلول اضافی را داده و سپس در بستهبندهای استریل
تحت شرایط نگهداری یخچالی به مدت  12روز نگهداری
شدند و طی روزهای صفر 1 ،6 ،3 ،و  12آزمونهای
مختلف فیزیکوشیمیایی ،میکروبی و حسی روی آن صورت
گرفت (.)Yuan et al., 2016b
 -خصوصیات رنگي نمونههای پوشش داده شده

05

خصوصیات رنگی سطح هر نمونه با استفاده از هانترلب
(‐Gretag Macbeth, Model No. Color i5, Neu

 )Zsenburg, Germanyبرای تعیین شاخصهای رنگی
*( Lشاخص شفافیت)( a* ،شاخص قرمزی) و *b
(شاخص زردی) مورد ارزیابی قرار گرفت ( Zhang et al.,
.)2016
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-

اندازهگیری pH

1

 12گرم نمونه با  22میلیلیتر آب مقطر کامال مخلوط
شده و سپس  pHنمونهها توسط pHمتر دیجیتال
( )Metrohm, model name 744 pH meterسنجیده
شد (.)Lopez-Caballero et al., 2007
 -بازهای نیتروژني فرار کل ()TVB-N

برای تعیین میزان نیتروژن فرار نمونهها مقداری از
میگویهای پوشش داده شده خرد شد و با اکسید منیزیم و
آب مقطر در داخل بالن دستگاه کلدال ریخته و سنگ
Mac Conkey Agar

1

جوش و اکتان (ضدکف) به آن افزوده شد .در قسمت
انتهای دستگاه اسید بوریک و معرف متیل رد وجود دارد و
به محض قلیایی شدن اسید بوریک توسط بازهای نیتروژنی
فرار رنگ زرد حاصل میشود .سپس با اسید سولفوریک
 2/1نرمال تیتر شد تا دوباره قرمز شود .مقدار  TVB-Nبه
صورت میلیگرم در  122گرم فیله با توجه به حجم اسید
سولفوریک مصرفی و وزن نمونه از رابطه زیر محاسبه
گردید (:)Goulas & Kontominas, 2005
100

14

میزان اسید

وزن نمونه

= TVB-N

 -آنالیز میکروبي

شمارش باکتریهای هوازی کل طبق روش  Yuanو
همکاران ( )2216aانجام شد .برای این منظور به طور
خالصه  20گرم از نمونههای میگو همراه با  220میلیلیتر
آب نمک استریل  2/80درصد در همزن با  8222دور در
دقیقه به مدت  1دقیقه یکنواخت شد .نمونهها به صورت
رقت سازی لگاریتمی در آب نمک استریل رقیق شدند.
جهت شمارش باکتریهای هوازی کل نمونهها روی محیط
کشت آگار مغذی کشت داده شدند و در دمای  36درجه
سلسیوس به مدت  48ساعت گرمخانهگذاری گردیدند .در
نهایت کلونیهای باکتریایی شمارش شده و به صورت
2
 log CFU/gبیان شدند.
برای شمارش باکتری اشریشیا کالی از محیطکشت
اختصاصی مک کانکی آگار 1استفاده شد که تنها اجازه رشد
باکتری اشریشیاکالی را میدهد و از رشد سایر باکتریهای
جلوگیری مینماید .برای این منظور از رقتهای تهیه شده
از نمونههای مورد آزمون موجود در هر لوله با استفاده از
سمپلر  2/1میلیلیتر به محیطکشت مک کانکی آگار افزوده
شد و در نهایت پلیتها به منظور بررسی رشد و یا عدم
رشد باکتری مورد نظر در انکوباتور با دمای  37درجه
سلسیوس به مدت  24تا  48ساعت قرار گرفتند .در نهایت
تعداد باکتریها به صورت  log CFU/gبیان شدند
).)ISIRI No. 1-2394, 2008
به منظور شمارش باکتری استافیلوکوکوس اورئوس
کواگوالز مثبت با استفاده از روش استاندارد ملی ایران به
شماره  2314-1رقتهای مختلف از هرکدام از نمونهها
Mac Conkey Agar

1

تهیه شد .در ادامه از رقت  2/1با حفظ شرایط استریل 1
میلیلیتر به داخل محیط کشت آبگوشت پخته 1انتقال داده
شد و به مدت  48ساعت در دمای  37درجه سلسیوس
گرمخانهگذاری صورت گرفت .بعد از اتمام دوره انکوباسیون،
مقدار  2/0میلیلیتر از محیط مذکور به محیط بردپارکر آگار
منتقل شد و تحت شرایط قبلی ( 48ساعت در دمای 37
درجه سلسیوس) گرمخانهگذاری انجام شد .این اعمال در
مورد رقتهای دیگر نیز تکرار شد .از محیط آبگوشت پخته
به عنوان محیط غنی کننده و از محیط بردپارکار آگار به
عنوان محیط انتخابی استافیلوکوکوس اورئوس کواگوالز
مثبت استفاده شد .پس انجام تستهای مربوطه
میکروارگانیسمهای که کاتاالز ،گلوکز ،مانیتول و کوآگوالز
مثبت بودند به عنوان و از لحاظ مورفولوژیکی بصورت
پرگنههای سیاه ،براق ،محدب و شفاف در محیط بردبارکر
آگار بودند را به عنوان استافیلوکوکوس اورئوس کوآگوالز
مثبت تلقی کرده و با توجه به رقت مورد نظر ،در محیط برد
پارکر آگار شمارش شدند و نتایج به صورت log CFU/g
بیان شد (.)Eslami et al., 2015

 -ارزيابي حسي

جهت ارزیابی حسی ،شاخصهایی نظیر (بافت ،رنگ ،بو
و پذیرش کلی) از روش هدونیک  0امتیازی استفاده شد و
امتیازبندی کلی حاصل میانگین مجموع امتیازات داده شده
به شاخصهای حسی (در سطوح ارزیابی  1تا 0؛  :1غیر
قابل مصرف یا خیلی ضعیف؛  :2غیر قابل قبول یا ضعیف؛
 :3قابل قبول یا متوسط؛  :4رضایت بخش یا خوب و :0
بسیار رضایت بخش یا خیلی خوب) ،بود ( & Lawless
.)Heymann, 2010
 -تجزيه و تحلیل آماری

آزمایشها در قالب طرح کامال تصادفی در سه تکرار
انجام شد .نتایج حاصل از آزمایشات فیزیکیوشیمیایی،
میکروبی و حسی به منظور بررسی اختالف معنیدار بین
دادهها از طریق تحلیل واریانس یک طرفه ( One-way
 )ANOVAبا استفاده از نرم افزار  SPSS.22آنالیز شدند و
برای مقایسه میانگین تیمارها از آزمون چند دامنهای دانکن
در سطح احتمال  0درصد ( )p<2/20استفاده گردید.

 -خصوصیات بافتي (سفتي)

يافتهها

برای ارزیابی سفتی بافت نمونههای میگو از دستگاه
بافتسنج ( )CNS Farnell Com, UKبه وسیله پروب با
سرعت  1متر بر ثانیه جهت ایجاد تغییر شکل  02درصدی
استفاده شد و با نیروی  2/20نیوتن حداکثر نیروی الزم
جهت ایجاد فشردگی ثبت گردید و به عنوان سفتی بافت
گزارش شد (.)Yuan et al., 2016b
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نتایج حاصل از تغییرات میزان  pHنمونههای میگو
پوشش داده شده با پوشش  CMCحاوی نانوذرات اکسید
روی و درصدهای مختلف اسانس شوید و مقایسه میانگین
دادهها براساس آزمون چند دامنهای دانکن در طی  12روز
نگهداری در شرایط در شکل  1نشان داده شده است.
براساس نتایج به دست آمده در طی این مطالعه مشخص
شد که تغییرات میزان  pHنمونههای میگو پوشش داده
شده با پوشش فعال  CMCحاوی نانوذرات اکسید روی و
درصدهای مختلف اسانس شوید بهطور معنیداری
( )p>2/20وابسته به وجود نانوذرات اکسید روی و درصد
بکارگیری اسانس در ساختار پوشش  CMCو مدت زمان
نگهداری نمونهها تحت شرایط یخچال بود .همانطور که
نتایج نشان داد در طول دوره نگهداری تحت شرایط
یخچال در تمامی تیمارها  pHنمونههای میگو پوشش داده
شده با پوشش فعال  CMCو نمونه شاهد به طور

به منظور بررسی تاثیر افزودن نانوذرات اکسید روی
( 2/23درصد) و اسانس شوید ( 3درصد) بر خصوصیات
ریزساختاری فیلمهای  CMCتولید شده ،از تصاویر
2
میکروسکوپ الکترونی روبشی ( SEM model S-4800,
 )Hitachi Limited Company, Tokyo, Japanاز
سطح فیلمها استفاده میشود .فیلمها قبل از تصویر برداری
با ابعاد  0×1میلیمتر مربع بریده و با الیهای از طال پوشانده
میشوند (.)Emam‐Djomeh et al., 2015
2

Cooked Meat Broth

1
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 -تغییرات  pHنمونههای میگو

 -بررسي خصوصیات ريزساختاری فیلمها

Scanning Electron Microscopy

2
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معنیداری ( )p>2/20روند افزایشی را از خود نشان داد.
بنابراین با افزایش مدت زمان نگهداری از  1تا پایان روز
دوازدهم به طور معنیداری ( pH )p>2/20نمونههای
میگوی پوشش داده شده افزایش مییابد که این میزان
افزایش به طور معنیداری ( )p>2/20در تیمار شاهد و
تیمارهای پوشش داده شده با  CMCحاوی نانوذرات اکسید
روی به تنهایی با شیب بیشتری رخ داد اما در تیمارهای
پوشش داده شده  CMCحاوی نانوذرات با افزایش غلظت
اسانس شوید به طور معنیداری ( )p>2/20شیب تغییرات
09
 pHکاهش یافت.
 تغییرات کل بازهای نیتروژني فرار ()TVB-Nنمونههای میگو
شکل  2نتایج مربوط به تغییرات اندیس TVB-N
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استفاده از اسانس شوید همراه با نانوذرات اکسید روی جهت افزایش عمرماندگاری میگو

نمونههای میگوی پوشش داده شده با پوشش  CMCفعال
خوراکی حاوی نانوذرات روی و درصدهای مختلف اسانس
شوید و مقایسه میانگین دادهها براساس آزمون چند
دامنهای دانکن در طی  12روز نگهداری تحت شرایط
یخچال را نشان میدهد .براساس نتایج به دست آمده در
این پژوهش مشخص شد که تغییرات میزان اندیس
 TVB-Nنمونههای میگو پوشش داده شده با پوشش فعال
حاوی نانوذرات اکسید روی و درصدهای مختلف اسانس
شوید به طور معنیداری ( )p>2/20وابسته به وجود
نانوذرات اکسید روی و درصد بکارگیری اسانس در ساختار
پوشش  CMCو مدت زمان نگهداری نمونهها تحت شرایط
یخچال بود .نتایج مقایسه میانگین اندیس TVB-N
نمونههای مختلف میگو در طی  12روز نگهداری نشان داد

که با افزایش مدت زمان نگهداری به طور معنیداری
( )p>2/20اندیس  TVB-Nتمامی نمونهها افزایش
مییابد که در این میان باالترین میزان افزایش اندیس
 TVB-Nدر تیمار شاهد مشاهده شد و کمترین میزان
تغییرات اندیس  TVB-Nدر تیمارهای پوشش داده شده با
پوشش  CMCفعال حاوی نانوذرات اکسید روی و  4درصد
اسانس شوید مشاهده گردید .مقایسه اثر افزودن نانوذرات
اکسید روی و بکارگیری مقادیر مختلف اسانس شوید در
ساختار پوشش  CMCروی تغییرات میزان اندیس TVB-
 Nنشان داد بکارگیری نانوذرات اکسید روی و نیز افزایش
غلظت اسانس شوید در ساختار پوشش  CMCبه طور
معنیداری ( )p>2/20منجر به کاهش تغییرات اندیس
 TVB-Nنمونههای میگو پوشش داده شده در مقایسه با
تیمار شاهد میشوند.
 -تغییرات خصوصیات رنگي نمونههای میگو

جدول  1نتایج مربوط به تغییرات میزان خصوصیات
رنگی (* a ،Lو  )bنمونههای میگوی پوشش داده شده در
نتیجه بکارگیری نانوذرات اکسید روی و مقادیر مختلف
اسانس شوید در ساختار پوشش خوراکی برپایه  CMCدر
طی  12روز نگهداری تحت شرایط یخچال و مقایسه
میانگین دادهها براساس آزمون چند دامنهای دانکن را نشان
میدهد .براساس نتایج به دست آمده در طی این پژوهش
نشان داده شد که شاخصهای شفافیت (* )Lو زردی ()b
به طور معنیداری ( )p>2/20وابسته به درصد بکارگیری
اسانس شوید در ساختار پوشش  CMCو مدت زمان
نگهداری بودند با این وجود شاخص قرمزی به طور
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eAfA
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شکل  -2تغییرات میزان  TVB-Nنمونههای مختلف میگو در طي دوره نگهداری در دمای يخچال
جدول  -9تغییرات شاخصهای رنگي تیمارهای مختلف میگو در طي دوره نگهداری در دمای  4درجه سلسیوس
تیمار  /زمان (روز)

ششم

اول

سوم

شاهد
ZnO %2/23
 %1+ZnO %2/23اسانس شوید
 %2+ZnO %2/23اسانس شوید
 %3+ZnO %2/23اسانس شوید
 %4+ZnO %2/23اسانس شوید

73/78 ±2/20aA
71/40 ±2/26bA
61/04 ±2/20cA
67/63 ±2/27dA
66/42 ±2/23eA
60/08 ±2/24fA

71/21 ±2/26aB
72/04 ±2/20bB
68/71 ±2/23cB
66/11 ±2/22dB
64/41 ±2/24eB
63/10 ±2/26fB

شاهد
ZnO %2/23
 %1+ZnO %2/23اسانس شوید
 %2+ZnO %2/23اسانس شوید
 %3+ZnO %2/23اسانس شوید
 %4+ZnO %2/23اسانس شوید

6/07 ±1/40aA
6/48 ±1/62aA
6/06 ±1/41aA
6/34 ±1/02aA
6/60 ±1/34aA
6/48 ±1/10aA

شاهد
ZnO %2/23
 %1+ZnO %2/23اسانس شوید
 %2+ZnO %2/23اسانس شوید
 %3+ZnO %2/23اسانس شوید
 %4+ZnO %2/23اسانس شوید

23/38 ±2/40fE
27/26 ±2/62eE
32/30 ±2/41dE
33/13 ±2/02cE
34/46 ±2/34bE
36/21 ±2/10aE

دوازدهم

نهم
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*L

68/41 ±2/21aC
66/21 ± /24bC
64/38 ±2/20cC
63/02 ±2/24dC
63/20 ±2/26dC
62/06 ±2/20eC

63/32±2/27aD
62/71±2/24bD
61/41±2/22cD
62/68±2/22dD
62/70±2/20bD
61/64±2/24cD

08/02 ±2/24dE
01/03 ±2/28cE
62/30 ±2/20bE
01/01 ±2/26cE
61/41 ±2/23aE
62/40 ±2/24bE

6/61 ±1/40aA
6/02 ±1/62aA
6/47 ±1/41aA
6/72 ±1/02aA
6/03 ±1/34aA
6/46 ±1/11aA

6/62 ±1/36
6/40 ±1/32aA
6/07 ±1/32aA
6/62 ±1/02aA
6/07 ±1/04aA
6/02 ±1/11aA

6/63 ±1/30
6/04 ±1/63aA
6/08 ±1/01aA
6/66 ±1/30aA
6/62 ±1/62aA
6/07 ±1/20aA

6/72 ±1/20
6/68 ±1/32aA
6/67 ±1/01aA
6/61 ±1/62aA
6/61 ±1/44aA
6/63 ±1/14aA

28/42 ±2/28fD
32/31 ±2/42eD
34/03 ±2/31dD
30/40 ±2/32cD
36/36 ±2/32bD
38/31 ±2/11aD

33/08 ±2/30dC
37/23 ±2/33cC
38/42 ±2/42bC
37/38 ±2/21cC
37/18 ±2/36cC
31/33 ±2/43aC

43/27±2/42aB
41/42±2/37bB
42/37±2/30cB
31/36±2/20dB
31/66±2/24dB
42/32±2/30cB

47/31 ±2/04aA
46/01±2/32bA
44/28 ±2/01cA
42/11±2/62dA
41/04±2/64eA
42/16±2/20dA

A
aA

aA

aA

00

* حروف کوچک متفاوت نشان دهنده تفاوت معنیدار در سطح اطمینان  10درصد ( )p>2/20در هر ستون و حروف بزرگ متفاوت نشان دهنده تفاوت
معنیدار در سطح اطمینان  10درصد ( )p>2/20در هر ردیف میباشند.

معنیداری وابسته به درصد بکارگیری اسانسها در ساختار
پوشش و مدت زمان نگهداری نبود ( .)p<2/20همچنین
نتایج نشان داد که استفاده از نانوذرات اکسید روی تاثیری
معنیداری روی شاخصهای رنگی نداشت ( .)p<2/20از

اینرو همانطور که نشان داده شده است با افزایش درصد
بکارگیری اسانس شوید در ساختار پوشش فعال برپایه
 CMCجهت پوشش دادن نمونههای میگو شاخص
شفافیت به طور معنیداری ( )p>2/20کاهش یافت .عالوه
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بر این افزایش مدت زمان نگهداری به طور معنیداری
( )p>2/20شاخص شفافیت را نیز کاهش داد ولی کاهش
میزان شفافیت در تیمارهای حاوی درصدهای باالی اسانس
با شیب کمتری نسبت به سایر تیمارها و تیمار شاهد رخ
داد .بررسی تغییرات میزان شاخص زردی نشان داد که با
افزایش درصد بکارگیری اسانس در ساختار پوشش فعال
برپایه  CMCمیزان شاخص زردی به طور معنیداری
( )p>2/20افزایش مییابد .همچنین افزایش مدت زمان
نگهداری سبب افزایش شاخص زردی شد که این افزایش
در تیمارهای پوشش داده شده با پوشش  CMCحاوی
نانوذرات اکسید روی و  4درصد اسانس شوید نسبت به
سایر تیمارها و تیمار شاهد کمتر بود .به دست آمدن
خصوصیات مطلوب رنگی در نمونههای با مقادیر باالتر
اسانس (بخصوص نمونههای تیمار شده با  3درصد اسانس)
احتماال بخاطر تاثیر مثبت اسانس روی این شاخصها
میباشد که سبب شده نمونههای پوشش داده شده با
پوشش حاوی  3درصد اسانس شوید به عنوان نمونه با
کیفیت رنگی مناسب انتخاب شود.
 -تغییرات سفتي بافت نمونههای میگو

نتایج مربوط به تغییرات میزان سفتی بافت نمونههای
میگوی پوشش داده شده با پوشش  CMCحاوی نانوذرات
اکسید روی و درصدهای مختلف اسانس شوید و نیز مقایسه
میانگین دادهها براساس آزمون چند دامنهای دانکن در طی
 12روز نگهداری تحت شرایط یخچال در جدول  2نشان
داده شده است .براساس نتایج جدول تحلیل واریانس

مشخص شد که تغییرات میزان سفتی بافت نمونههای
میگوی پوشش داده شده با پوشش  CMCحاوی نانوذرات
اکسید روی و درصدهای مختلف اسانس شوید به طور
معنیداری ( )p>2/20وابسته به حضور نانوذرات ،درصد
بکارگیری اسانس در ساختار پوشش  CMCو همچنین
مدت زمان نگهداری نمونهها تحت شرایط یخچال بود.
ارزیابی نتایج میزان سفتی بافت میگو در طی دوره
نگهداری تحت شرایط یخچال نشان داد که با افزایش
مدت زمان نگهداری از  1تا  12روز به طور معنیداری
( )p>2/20سفتی بافت کاهش یافت .با این وجود افزایش
غلظت اسانس شوید و نیز حضور نانوذرات اکسید روی در
ساختار پوشش فعال برپایه  CMCبه طور معنیداری
( )p>2/20از کاهش سفتی نمونههای میگو در طی دوره
نگهداری جلوگیری نمود ،به همین خاطر باالترین میزان
سفتی بافت مربوط به نمونههای میگوی پوشش داده شده
با پوشش  CMCحاوی نانوذرات اکسید روی و  4درصد
اسانس شوید بود و کمترین میزان سفتی در پایان دوره
نگهداری مربوط به تیمار شاهد بود .بنابراین آنچه نتایج
حاصل از این پژوهش نشان داد بیانگر این بود که بافت
نمونهها تیمار شده با پوشش حاوی نانوذرات و اسانس
شوید در مقایسه با تیمار شاهد بهتر حفظ شد .به همین
خاطر میتوان دید که نمونه میگوی پوشش داده شده با
پوشش فعال حاوی  3درصد اسانس شوید و نانوذرات اکسید
روی از کیفیت بافتی مطلوبی در طول دوره نگهداری
برخوردار است که به عنوان نمونه بهینه در بین تیمارهای
مختلف از لحاظ بافتی انتخاب شد.
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جدول  -2تغییرات میزان سفتي (نیوتن) تیمارهای مختلف میگو در طي دوره نگهداری در دمای  4درجه سلسیوس
تیمار  /زمان
شاهد
ZnO %2/23
 %1+ZnO %2/23اسانس شوید
 %2+ZnO %2/23اسانس شوید
 %3+ZnO %2/23اسانس شوید
 %4+ZnO %2/23اسانس شوید

اول
02/42± 2/24bA
01/62± 2/20cA
03/36± 2/34aA
01/27± 2/10cA
02/21± 2/20bA
03/11 ± 2/33aA

سوم
41/23 ± 1/74f B
44/16 ± /23e B
40/77 ± 2/24d B
47/37 ± 2/23cB
02/42 ± 2/24bB
01/36 ± 2/23aB

ششم
33/68 ±2/01f C
36/07 ± 2/02eC
31/12 ± 2/33dC
42/61 ± 2/23cC
47/23 ± 2/22b B
48/41 ± 2/24aC

نهم
22/48 ± 2/82f D
27/31 ± 2/74eD
32/26 ± 2/02d D
36/01 ± 2/61cD
40/12 ± 2/20b B
46/62 ± 2/21a D

دوازدهم
14/08±2/83f E
11/18 ±2/40eE
26/01 ± 2/33dE
21/67 ± 2/21cE
44/42 ± 2/26bB
40/44 ± 2/22aE

* حروف کوچک متفاوت نشان دهنده تفاوت معنیدار در سطح اطمینان  10درصد ( )p>2/20در هر ستون و حروف بزرگ متفاوت نشان دهنده تفاوت
معنیدار در سطح اطمینان  10درصد ( )p>2/20در هر ردیف میباشند.

 -تغییرات خصوصیات میکروبي نمونههای میگو

نتایج به دست آمده در طی این پژوهش نشان داد
تغییرات شمارش کلی میکروارگانیسمها (شکل  ،)3شمارش
کلی اشریشیاکالی (جدول  )3و استافیلوکوکوس اورئوس
کواگوالز مثبت (جدول  )4موجود در نمونههای میگوی
پوشش داده شده با پوشش  CMCحاوی نانوذرات اکسید
روی و درصدهای مختلف اسانس شوید به طور معنیداری
( )p>2/20وابسته به حضور نانوذرات ،درصد بکارگیری
اسانس در ساختار پوشش  CMCو همچنین مدت زمان
نگهداری نمونهها تحت شرایط یخچال بودند .بررسی روند
تغییرات شمارش میکروارگانیسمها (شمارش کلی ،شمارش
اشریشیاکالی و استافیلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت)
در طی دوره نگهداری  12روزه تحت شرایط یخچال نشان
داد که با افزایش مدت زمان نگهداری تحت شرایط یخچال
تعداد میکروارگانیسمهای موجود در نمونههای میگوی
پوشش داده شده با پوشش فعال برپایه  CMCبه طور
معنیداری ( )p>2/20افزایش مییابد که این افزایش در
تیمار شاهد با شیب باالتری نسبت به سایر تیمارها رخ
میدهد .همچنین تغییرات شمارش میکروارگانیسمها
(شمارش کلی ،شمارش اشریشیاکالی و استافیلوکوکوس
اورئوس کواگوالز مثبت) در طی دوره نگهداری تحت
شرایط یخچال نشان داد که شیب افزایش تعداد
میکروارگانیسمها در تیمارهای پوشش داده شده با پوشش
 CMCحاوی درصدهای باالتر اسانس شوید نسبت به
سایر تیمارها و تیمار شاهد به طور معنیداری ()p>2/20
کمتر بود که در این میان تیمارهای پوشش داده شده حاوی
 4درصد اسانس شوید و نانوذرات اکسید روی به طور

 -تصاوير ريزساختاری فیلمها

نتایج حاصل از بررسی خصوصیات ریزساختاری
نانوکامپوزیتهای  CMCحاوی نانوذرات اکسید روی و
اسانس شوید در شکل  4نشان داده شده است .همانطور
که نتایج حاصل از بررسی خصوصیات ریزساختاری
نانوکامپوزیتهای  CMCحاوی نانوذرات اکسید روی و
اسانس شوید نشان داد فیلم خالص  CMCدارای سطح
صاف ،بدون منفذ و فشرده بود (شکل  )A-4اما با افزودن
نانوذرات اکسید روی و  3درصد اسانس شوید
ناهمواریهای سطحی افزایش یافت .براساس نتایج
مشخص شد که افزودن نانوذرات سبب پراکندگی منظم
آنها در ساختار فیلم  CMCمیشوند (شکل  )B-4و
همچنین افزودن  3درصد عصاره در ساختار فیلم سبب
بهبود پراکندگی نانوذرات و قطرات در ساختار فیلم CMC
شد (شکل .)C-4

aA
10
bA
cA
dA
eA fA

aB
bB
cBdB
eB fB

8
fC

aCbC
cCdC
eC

6

aDbCcD
dDeDfD

aE aE aE aE aE aE

روز سوم

روز اول

4
2
0

روز دوازدهم

روز نهم
تیمار 6

روز ششم
تیمار5

تیمار 4

تیمار 3

تیمار2

)(log CFU/gتعداد میکروارگانیسم

12

تیمار ( 1شاهد)

شکل  - 3تغییرات شمارش کلي میکروارگانیسمهای هوازی نمونههای مختلف میگو در طي دوره نگهداری در دمای يخچال
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موثرتری قادر به کاهش رشد میکروارگانیسمها در طی دوره
نگهداری  12روزه تحت شرایط یخچال بودند .با این وجود
به دلیل اینکه استفاده از  4درصد اسانس در ساختار
پوششهای فعال حاوی اسانس و نانوذرات اکسید روی از
لحاظ برخی خصوصیات فیزیکی و ظاهری نسبت به
نمونههای پوشش داده شده حاوی  3درصد اسانس از
کیفیت کمتری برخوردار بودند لذا به طور کلی میتوان
نتیجه گرفت که نمونههای میگوی پوشش داده شده با
پوشش فعال حاوی  3درصد اسانس شوید و نانوذرات اکسید
روی به عنوان بهترین نمونه انتخاب شدند.
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جدول  -3تغییرات شمارش اشريشیاکالی ( )log CFU/gتیمارهای مختلف میگو در طي دوره نگهداری در دمای  4درجه سلسیوس
تیمار  /زمان (روز)
تیمار ( 1شاهد)
تیمار 2
تیمار 3
تیمار 4
تیمار 0
تیمار 6

اول
2/07 ±2/20aE
2/02 ±2/26aE
2/03 ±2/24aE
2/00 ±2/20aE
2/02 ±2/26aD
2/06 ±2/24aC

سوم
2/16 ±2/26aD
2/81 ±2/27bD
2/73 ±2/24cD
2/68 ±2/20dD
2/01 ±2/24eD
2/08 ±2/20eBC

ششم
1/41 ±2/26aC
1/24 ± /27bC
1/11 ±2/26cC
2/17 ±2/20dC
2/68 ±2/23eC
2/60 ±2/24eB

نهم
2/12 ±2/21aB
1/82 ±2/28bB
1/48 ±2/26cB
1/21 ±2/24dB
2/71 ±2/20eB
2/74 ±2/26eAB

دوازدهم
2/87 ±2/28aA
2/07 ±2/20bA
1/88 ±2/26cA
1/63 ±2/23dA
2/81 ±2/24eA
2/82 ±2/23fA

*حروف کوچک متفاوت نشان دهنده تفاوت معنیدار در سطح اطمینان  10درصد ( )p>2/20در هر ستون و حروف بزرگ متفاوت نشان دهنده تفاوت
معنیدار در سطح اطمینان  10درصد ( )p>2/20در هر ردیف میباشند.
جدول  -4تغییرات شمارش استافیلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت ( )log CFU/gتیمارهای مختلف میگو در طي دوره
نگهداری در دمای  4درجه سلسیوس
تیمار  /زمان (روز)
تیمار ( 1شاهد)
تیمار 2
تیمار 3
تیمار 4
تیمار 0
تیمار 6

اول
1/12 ±2/28
1/11 ±2/26aE
1/28 ±2/27aE
1/12 ±2/20aE
1/21 ±2/26aD
1/20 ±2/27aD
aE

سوم
1/12 ±2/26
1/61 ±2/24bD
1/43 ±2/24cD
1/21 ±2/26dD
1/16 ±2/28eD
1/13 ±2/20eD
aD

ششم
2/77 ±2/20
2/38 ± /24bC
1/86 ±2/27cC
1/67 ±2/23dC
1/42 ±2/26eC
1/32 ±2/24fC
aC

نهم
3/41 ±2/27
2/82 ±2/26bB
2/38 ±2/28cB
2/14 ±2/27dB
1/74 ±2/26eB
1/07 ±2/20fB
aB

دوازدهم
4/11 ±2/28
3/01 ±2/27bA
2/12 ±2/27cA
2/07 ±2/26dA
2/21 ±2/20eA
1/78 ±2/28fA
aA

*حروف کوچک متفاوت نشان دهنده تفاوت معنیدار در سطح اطمینان  10درصد ( )p>2/20در هر ستون و حروف بزرگ متفاوت نشان دهنده تفاوت
معنیدار در سطح اطمینان  10درصد ( )p>2/20در هر ردیف میباشند.
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B

A

C

شکل  -4تصاوير میکروسکوپ الکتروني روبشي)A :
فیلم  )B ،CMCفیلم  CMCحاوی  3/33درصد نانوذرات
اکسید روی و  )Cفیلم  CMCحاوی  3/33درصد
نانوذرات اکسید روی و  3درصد اسانس شويد

آنزیمهای پروتئولیتیک و تجزیه پروتئینها موجود در میگو
ترکیبات آمینی ،آمونیاک و اسیدهای آمینه آزاد تولید خواهد
شد و میزان  pHنمونهها افزایش مییابد ( Hyytiä et al.,
 .)1999همچنین با توجه به اینکه تاثیر ضد میکروبی
نانوذرات اکسید روی و نیز اسانس شوید به اثبات رسیده و
این ترکیبات دارای اثر ضدمیکروبی روی فعالیت و رشد
میکروارگانیسمها میباشند ( ;Derakhshan et al., 2017
 )Jebel & Almasi, 2016لذا احتماال اسانس در غلظت
باال و نیز وجود نانوذرات اکسید روی سبب کاهش
فعالیتهای آنزیمی میکروارگانیسمها میشوند و در نتیجه
تغییرات  pHبا شیب کمتری انجام میشود .نتایج این
پژوهش با یافتههای دیگر محققین نیز مطابقت داشت.
 Chamanaraو همکاران ( ،)2212به مطالعه و ارزیابی
خصوصیات فیله ماهی قزل آالی رنگین کمان پوشش داده
شده توسط پوشش کیتوزانی حاوی اسانس آویشن پرداختند.
نتایج این محققین نشان دادند که با افزایش مدت زمان
نگهداری تا  3روز موجب کاهش  pHو افزایش مدت زمان
نگهداری از  3تا  10روز موجب افزایش میزان pH
نمونههای فیله ماهی شد .همچنین مشخص شد که در
تیمارهای پوشش داده شده با اسانس میزان تغییرات pH
کمتر بود .محققین افزایش ثانویه را به ترکیبات فرار
نیتروژنی در نتیجه فعالیتهای آنزیمی و کاهش تغییرات
 pHرا به اثر بازدارندگی اسانس روی میکروارگانیسمها
نسبت دادند.

 -تغییرات خصوصیات حسي نمونههای میگو

نتایج حاصل از ارزیابی حسی شاخصهای حسی رنگ،
بافت ،بوی بد و پذیرش کلی نمونههای مختلف میگوی
پوشش داده شده با پوشش  CMCحاوی نانوذرات اکسید
روی و سطوح مختلف اسانس شوید در پایان دوره نگهداری
و مقایسه میانگین دادهها براساس آزمون چند دامنهای
دانکن در جدول  0نشان داده شده است .براساس نتایج به
دست آمده از جداول تحلیل واریانس مشخص شد که
تغییرات خصوصیات حسی (رنگ ،بافت ،بوی بد و پذیرش
کلی) در پایان دوره نگهداری به طور معنیداری ()p>2/20
وابسته حضور نانوذرات ،درصد بکارگیری اسانس در ساختار
پوشش  CMCو همچنین مدت زمان نگهداری نمونهها
تحت شرایط یخچال بود .بر این اساس همانطور که نتایج
نشان داد از لحاظ تمامی خصوصیات حسی (رنگ ،بافت و
توسعه بوی بد) تیمار پوشش داده شده با پوشش CMC
حاوی نانوذرات اکسید روی و  3درصد اسانس شوید از
باالترین امتیاز حسی برخوردار بود .همچنین میزان پذیرش
کلی نمونههای میگوی پوشش داده شده با پوشش CMC
حاوی نانوذرات اکسید روی و  3درصد اسانس شوید به طور
معنیداری ( )p>2/20بیشتر از سایر تیمارها بود.

بحث
 -تغییرات  pHنمونههای میگو

در طی دوره نگهداری با افزایش فعالیت
میکروارگانیسمها در نمونههای میگو به دلیل تولید
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تیمار  /زمان (روز)
شاهد
ZnO %2/23
 %1+ZnO %2/23اسانس شوید
 %2+ZnO %2/23اسانس شوید
 %3+ZnO %2/23اسانس شوید
 %4+ZnO %2/23اسانس شوید

رنگ
2/02 ±2/24
3/22 ±2/22e
3/02 ±2/20d
4/22 ±2/22c
0/22 ±2/22a
4/02 ±2/20b
f

بافت
2/22 ±2/22
2/02 ±2/26d
2/02 ±2/24d
3/02 ±2/20c
0/22 ±2/22a
4/02 ±2/20b
e

بوی بد

پذيرش کلي

1/22 ±2/22
1/02 ± /20d
2/22 ±2/22c
3/22 ±2/21b
0/22 ±2/22a
0/22 ±2/22a

1/02 ±2/20
2/22 ±2/22e
3/22 ±2/22d
3/02 ±2/20c
0/22 ±2/22a
4/22 ±2/26b

e

*حروف کوچک متفاوت نشان دهنده تفاوت معنیدار در سطح اطمینان  10درصد ( )p>2/20در هر ستون میباشند.

f
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 تغییرات کل بازهای نیتروژني فرار ()TVB-Nنمونههای میگو

ترکیبات نیتروژندار فرار در نتیجه تجزیه پروتئینها و
ترکیبات نیتروژندار غیر پروتئینی تولید میشوند که عمدتا
شامل آمونیاک و آمینهای نوع اول ،دوم و سوم میباشند.
 TVB-Nمعرف درجه فساد محصوالت دریایی میباشد و
عمدتا در نتیجه رشد باکتریایی و فعالیت آنزیمهای ذاتی
این محصوالت حاصل میشوند .در محصوالت دریایی
شاخص  0-22 TVB-Nمیلیگرم نیتروژن در هر  122گرم
نشان دهنده کیفیت مناسب است ،درحالیکه شاخصهای
در محدوده  32-30میلیگرم نیتروژن در هر  122گرم به
طورکلی نشان دهنده قابلیت پذیرش کلی پایین و مقادیر
باالتر از  02میلیگرم نیتروژن در هر  122گرم بیانگر
کیفیت پایین در این محصوالت میباشد ( Papadopoulos
et al., 2004; Fan et al., 2009; Paari et al.,
 .)2012شاخص  TVB-Nدر مجموع شامل تری متیل
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آمین (حاصل از فساد باکتریایی) ،دی متیل آمین (حاصل از
خود هضمی آنزیمی) ،آمونیاک و سایر ترکیبات فرار آمینی
در ارتباط با فساد فرآوردههای دریایی میباشد ( Huss,
 .)1994پس بنابراین احتماال با بکارگیری نانوذرات اکسید
روی و افزایش غلظت نانوذرات اکسید روی ،فعالیت
باکتریایی و آنزیمی در نمونههای تیمار شده کاهش مییابد
که این امر منجر به کاهش تشکیل مواد نیتروژندار فرار
میگردد .و از طرف دیگر با توجه به افزایش جمعیت
میکروبی در طول دوره نگهداری ،میزان مواد نیتروژندار
فرار با افزایش زمان نگهداری به طور معنیداری
( )p>2/20افزایش مییابد .این نتایج با یافتههای سایر
محققین نیز مطابقت داشت Nowzari .و همکاران
( ،)2213تاثیر استفاده از پوشش کیتوزان-ژالتین و نیز
پوشش ژالتین روی خصوصیات کیفی و شاخص TVB-N
فیله ماهی قزل آال پرداختند .براساس نتایج به دست آمده
مشخص شد که با استفاده از این سیستمهای پوششی و به
دلیل خاصیت ضدمیکروبی آنها ،فعالیت میکروبی فیلهها
کاهش و گسترش شاخص  TVB-Nبه تاخیر افتاد.
همچنین این محققین دریافتند که افزایش زمان نگهداری
به دلیل افزایش فعالیت آنزیمی و میکروبی سبب افزایش
شاخص  TVB-Nتیمارهای مختلف میشود.

 -تغییرات خصوصیات رنگي نمونههای میگو

از آنجایی که ماهیت اسانس استخراج شده از شوید به
صورت زرد تا زرد متمایل به قهوهای بود لذا افزایش سطح
بکارگیری اسانس در ساختار پوشش  CMCمنجر به
کاهش شفافیت نمونههای میگو خواهد شد و شاخص زردی
نمونههای پوشش داده شده را افزایش میدهد .از طرف
دیگر با توجه به آنکه در طی دوره نگهداری احتماال
شاخصهای اکسیداتیو (اندیس پراکسید و اندیس
تیوباربیتوریک اسید) افزایش مییابند ،لذا این افزایش
شاخصهای اکسیداتیو منجر به تولید ترکیبات رنگی تیره
خواهد شد که این امر نیز باعث کاهش شاخص رنگی *L
و افزایش شاخص  bمیشود ( & Tananuwong
 .)Tewaruth, 2010از طرفی هم ،افزایش درصد
بکارگیری اسانس شوید در ساختار پوشش  CMCبه دلیل
خاصیت آنتی اکسیدانی که دارد ( Stanojevic et a;.,
 )2016احتماال منجر به کاهش شاخصهای اکسیداتیو در
نمونههای میگو پوشش داده شده با  CMCحاوی اسانس
خواهد شد به همین خاطر تغییرات شاخصهای رنگی * Lو
 bدر طی دوره نگهداری در تیمارهای پوشش داده شده با
پوشش حاوی درصدهای باالی اسانس شوید نسبت به
سایر تیمارها کمتر بود .نتایج حاصل از این پژوهش با
یافتههای دیگر محققین نیز مطابقت داشت Alotaibi .و
 ،)2218( Tahergorabiبا بکارگیری اسانس آویشن در
ساختار پوشش برپایه نشاسته سیب زمینی شیرین مشاهده
کردند که با افزایش مدت زمان نگهداری شاخص روشنایی
کاهش و شاخص زردی نیز افزایش مییابد .این محققین
مشاهده نمودند که با افزایش درصد اسانس آویشن در
ساختار پوششها شاخص زردی افزایش یافت که محققین
این رفتار را به وجود رنگدانههای موجود در اسانس آویشن
نسبت دادند.
 -تغییرات سفتي بافت نمونههای میگو

یکی از اولین خصوصیاتی که توسط مصرف کنندگان
در مورد ارزیابی کیفیت محصوالت غذایی مورد بررسی قرار
میگیرد ،خصوصیات بافتی و سفتی محصول است که
ارتباط مستقیمی با پذیرش کلی محصول نهایی دارد
( .)Nasiri et al., 2017آنچه نتایج حاصل از این پژوهش

 -تغییرات خصوصیات میکروبي نمونههای میگو

فساد میکروبی یکی از عوامل محدود کننده
عمرماندگاری محصوالت غذایی میباشد .میکروارگانیسمها
در نتیجه رشد و تکثیر خود با تجزیه ترکیبات مغذی و تولید
ترکیبات نامطلوب سبب ایجاد طعم و بوی نامطلوب
میشوند .در نتیجه چنین فعالیتهایی ارزش غذایی
محصول کاهش یافته و در نهایت ممکن است سطح فساد
به حدی برسد که محصول غذایی مورد نظر قابل استفاده
نباشد .بنابراین کنترل و ایجاد شرایطی جهت نابودی
میکروارگانیسمها و یا تاخیر در رشد و تکثیر آنها میتواند
سبب جلوگیری از فساد باکتریایی و تاثیرات نامطلوب ناشی
از آن شود ( .)Jay, 2012استفاده از نگهدارندههای
شیمیایی یکی روشهای مهم برای جلوگیری از فعالیت
میکروارگانیسمهای بیماریزا و فسادزا میباشد .با این وجود
به دلیل اینکه این نگهدارندهها دارای اثرات سرطانزایی و
جهشزایی هستند و نیز باقیمانده آنها نیز اثرات سمی دارد
لذا استفاده از آنها همراه با محدودیت است ( Sanla-Ead
 .)et al., 2012; Hou et al., 2007عصاره و اسانس
گیاهان دارویی و همچنین نانوذرات اکسید روی به طور

55
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نشان داد بیانگر این بود که بافت نمونهها تیمار شده با
پوشش حاوی نانوذرات و اسانس شوید در مقایسه با تیمار
شاهد بهتر حفظ شد .این حالت ممکن است در ارتباط با
ترکیباتی (ترکیبات فنولی و ضدمیکروبی موجودر در اسانس
شوید و همچنین فعالیت ضدمیکروبی نانوذرات اکسید روی)
است که از فعالیت آنزیمها یا میکروارگانیسمهای ذاتی
میگو جلوگیری یا به تاخیر باندازد زیرا این آنزیمها و
میکروارگانیسمها سبب تجزیه پروتئینها و به دنبال آن
تشدید شکستن پروتئینها میشوند ( Mahmoud et al.,
 .)2004نتایج این پژوهش با یافتههای دیگر محققین نیز
مطابقت داشت Cai .و همکاران ( ،)2210تاثیر استفاده از
اسانس نعناع روی خصوصیات بافتی (سفتی) فیله خار ماهی
سرخ را مورد ارزیابی قرار دادند .براساس نتایج به دست
آمده توسط این محققین مشخص شد که سفتی بافت در
طول دوره نگهداری در یخچال کاهش یافت که در این
میان نمونههای تیمار شده با اسانس به دلیل تاثیر بازدارنده
آن روی میکروارگانیسمها و آنزیمها از سفتی بافت
مطلوبتری در مقایسه با تیمار شاهد داشتند.

کلی ایمن شناخته میشوند ( )GRASکه دارای تاثیرات
قابل توجهی روی میکروارگانیسمهای فسادزا و بیماریزا
هستند ،در نتیجه عمرماندگاری محصوالت غذایی را
افزایش میدهند ( Ohira et al., 2008; Shan et al.,
 .)2007طبق استاندارد ملی ایران به شماره 2314-1
حداکثر تعداد مجاز تعداد کل میکروارگانیسمها ،تعداد کلی
اشریشیاکالی و استافیلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت در
میگوی تازه به ترتیب برابر با  4×122 ،127و ( 2×123تعداد
در گرم) میباشد ) )ISIRI No. 1-2394, 2008که
شمارش میکروبی در طی این پژوهش نشان داد که در
پایان دوره نگهداری نمونههای تیمار شده با پوشش
CMCحاوی نانوذرات اکسید روی و اسانس شوید از  1تا 4
درصد تعداد میکروارگانیسمهای آنها کمتر از حد استاندارد
بود که این امر نشان دهنده موثر بودن پوشش فعال مورد
استفاده در این پژوهش بود .براساس مطالعات صورت
گرفته مشخص شده که اسانسهایی که دارای فعالیت
ضدمیکروبی قوی علیه پاتوژنهای غذایی دارند حاوی
مقادیر باالیی از ترکیبات فنولی میباشند .بنابراین مکانیسم
عمل اسانسها مشابه با فعالیت ضدمیکروبی ترکیبات فنولی
است .یکی از خصوصیات ویژه اسانسها خاصیت آبگریزی
آنها است که سبب ایجاد قابلیت واکنش آنها با لیپیدهای
موجود در غشای سلولی میشود .این حالت سبب قابلیت
نفوذپذیری غشاء ،اختالل در ساختار اصلی سلولها و از بین
بردن هموستازی سلولی (حفظ تعادل سلولی) میشود.
هنگامیکه تحت تاثیر این عوامل بخشی از محتوی سلولی
باکتری به محیط اطراف نشت میکند این سلولها نسبت
به مرگ حساستر میشوند (.)Seow et al., 2014
بنابراین استفاده از اسانسها در مواد غذایی از این طریق
سبب واکنش با سلولهای باکتریایی و در نتیجه مرگ آنها
میشود .عالوه بر این نانوذرات فلزی مانند نانوذرات اکسید
روی و نانوذرات نقره برای طیف وسیعی از خصوصیات
ضدباکتریایی و مواردی از این قبیل در ترکیب با مواد بسته
بندی مورد استفاده قرار میگیرند .این نانوذرات دارای
خصوصیاتی از قبیل مساحت سطحی باال ،اندازه خیلی ریز و
پراکندگی باال دارند .نانوذرات اکسید روی یک فلز
ضدباکتریایی موثر و ایمن میباشد ،زیرا این عنصر برای
سلولهای حیوانی غیرسمی و برای باکتریها به شدت
سمی میباشد .این فلز یکی از متداولترین نانو مواد مورد
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استفاده میباشد که خصوصیات آنتی اکسیدانی و
ضدمیکروبی مناسبی دارد (.)Suresh et al., 2015
مکانیسمهای ضدباکتریایی متعددی برای نانوذرات اکسید
روی پیشنهاد شده است و عمدتا در ارتباط با نسبت سطح
به حجم مخصوص و خصوصیات فیزیکوشیمیایی مناسب
آنها میباشد ( .)Sirelkhatim et al., 2015بنابراین
استفاده از نانوذرات اکسید روی در کنار نگهدارندههای
طبیعی نظیر اسانسهای گیاهی میتواند مقادیر آنها را
کاهش و اثر بخشی آنها را افزایش دهد .نتایج و یافتههای
حاصل از این پژوهش با دستاوردهای دیگر محققین در
مطالعات مختلف نیز مطابقت داشت Arfat .و همکاران
( ،)2214به مطالعه خصوصیات ضدمیکروبی فیلم ایزوله
پروتئین ماهی-ژالتین پوست ماهی حاوی اسانس برگ
ریحان و نانوذرات اکسید روی پرداختند .براساس نتایج به
دست آمده مشخص شد که استفاده از اسانس ریحان و
نانوذرات اکسید روی به طور همزمان سبب تقویت اثر
ضدمیکروبی فیلم شد که محققین این اثر در ارتباط با
خاصیت ضدمیکروبی اسانس و همچنین نفوذ یونهای
روی به درون دیواره سلولی میکروارگانیسمها و واکنش با
مولکولهای آنها نسبت دادند.
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 -تصاوير ريزساختاری فیلمها

همانطور که نتایج حاصل از بررسی خصوصیات
ریزساختاری نانوکامپوزیتهای  CMCحاوی نانوذرات
اکسید روی و اسانس شوید نشان داد فیلم خالص CMC
دارای سطح صاف ،بدون منفذ و فشرده بود اما با افزودن
نانوذرات اکسید روی و  3درصد اسانس شوید
ناهمواریهای سطحی افزایش یافت .افزودن نانوذرات
سبب پراکندگی منظم آنها در ساختار فیلم CMC
میشوند و همچنین افزودن  3درصد عصاره در ساختار فیلم
سبب بهبود پراکندگی نانوذرات و قطرات در ساختار فیلم
 CMCشد .دلیل این تغییر ساختارها ناشی از پراکندگی
نانوذرات و اسانس در ساختار فیلمهای  CMCمیباشد .این
پراکندگی سبب تغییر در ساختار فیلمها از تغییر پیوستگی
زنجیرهای پلیمری میشود .بکارگیری نانوذرات و اسانس
در ساختار فیلم  CMCسبب ایجاد پیوندهای هیدروژنی و
مولکولی بین گروههای هیدروکسیل و کربوکسیل میشود
که این امر سبب افزایش مقاومت مکانیکی و پیوستگی

فیلمها خواهد شد و در نهایت سبب بهبود قابلیت نفوذ
فیلمها میگردد ( .)Li et al., 2017نتایج حاصل از ان
پژوهش با یافتههای دیگر محققین نیز مطابقت داشت.
 Hosseiniو همکاران ( ،)2213با مطالعه تاثیر بکارگیری
اسانس پونه کوهی و نانوذرات کیتوزان مشاهده شد که
استفاده از نانوذرات و اسانس سبب ایجاد یکنواختی و
یکپارچگی ساختارها در مقایسه با تیمار شاهد شدند.
 -تغییرات خصوصیات حسي نمونههای میگو

نتایج نشان داد از لحاظ تمامی خصوصیات حسی
(رنگ ،بافت و توسعه بوی بد) تیمار پوشش داده شده با
پوشش  CMCحاوی نانوذرات اکسید روی و  3درصد
اسانس شوید از باالترین امتیاز حسی برخوردار بود.
همچنین میزان پذیرش کلی نمونههای میگوی پوشش داده
شده با پوشش  CMCحاوی نانوذرات اکسید روی و 3
درصد اسانس شوید به طور معنیداری ( )p>2/20بیشتر از
سایر تیمارها بود .عدم استفاده از اسانس و نانوذرات در تهیه
نمونه شاهد و همچنین استفاده از سطوح پایین اسانس در
ساختار پوششهای فعال  CMCبه دلیل عدم توانایی مقابله
کافی با رشد میکروارگانیسمهای موجود در نمونههای
میگوی پوشش داده شده سبب ایجاد بافت و بوی نامطلوب
در نمونههای میگو میشود که احتماال سبب شده که
ارزیابها امتیاز پایینتری از این لحاظ به نمونههای تیمار
شده با سطوح پایین اسانس بدهند .بنابراین استفاده از
پوشش  CMCو افزایش درصد اسانس در ساختار آن و
همچنین بکارگیری نانوذرات اکسید روی با توجه به اینکه
تاثیرات مطلوبی روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی
نمونههای میگو داشتند به همین خاطر سبب شده تا
ارزیابها امتیاز بیشتری به شاخصهای حسی با افزایش
درصد بکارگیری اسانس بدهند .اما افزایش میزان اسانس
شوید از  3به  4درصد در ساختار پوشش  CMCاحتماال به
دلیل تاثیر نامطلوبی که روی خصوصیات ظاهری نمونههای
میگو داشته امتیاز کمتری نسبت به تیمار پوشش داده شده
با  3درصد اسانس شوید کسب کرده است .بنابراین میتوان
گفت که استفاده از  3درصد اسانس شوید در ساختار پوشش
 CMCحاوی نانوذرات اکسید روی سبب بهبود خصوصیات
حسی و پذیرش کلی نمونههای میگو تحت شرایط یخچال
میشود .نتایج حاصل از این پژوهش با یافتههای دیگر
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Shahbazi  وRezaei .محققین نیز مطابقت داشت

 به مطالعه خصوصیات حسی فیله ماهی کپور،)2218(
نقرهای پوشش داده شده با پوشش فعال و زیست تخریب
، حاوی اسانس آویشنCMC-پذیر برپایه سدیم آلژینات
 نتایج.عصاره پوست سیب و نانوذرات اکسید روی پرداختند
نشان داد که استفاده از پوشش فعال خوراکی طرحی شده
توسط این محققین منجر به بهبود خصوصیات حسی
نمونههای فیله ماهی کپور نقرهای در طول دوره نگهداری
.سرد در مقایسه با تیمار شاهد شد

نتیجهگیری
در سالهای اخیر استفاده از نگهدارندههای شیمیایی به
،دلیل تاثیرات نامطلوبی که بر روی سالمتی انسان دارند
محدود شده و جای خود را کم کم به نگهدارندههای با
 بنابراین هدف از این مطالعه.منشا طبیعی میدهند
بکارگیری اسانس شوید به عنوان نگهدارنده طبیعی همراه
با نانوذرات اکسید روی در ساختار پوشش خوراکی فعال
 به منظور بهبود زمان نگهداری میگو تحتCMC برپایه
 نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد.شرایط یخچال بود
 درصد اسانس شوید به همراه نانوذرات3 که استفاده از
 بهCMC اکسید روی در ساختار پوشش خوراکی برپایه
طور معنیداری سبب بهبود خصوصیات فیزیکوشیمیایی و
 روزه در دمای12 حسی میگو در طی دوره نگهداری
3  حاویCMC  بنابراین بکارگیری پوشش.یخچال شد
درصد اسانس شوید به همراه نانوذرات اکسید روی جهت
.افزایش ماندگاری میگو در دمای یخچال توصیه میشود
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Introduction: Shrimp among the sea food has the highest commercial demand universally. Due
to biochemical, microbiological and physical spoilage after receiving from sea, it has a short shelf
life. The object of this research is to improve the shelf life of shrimp caught from the sea.
Materials and Methods: Active edible Carboxy Methyl Cellulose (CMC)-based coating
containing Zinc Oxide nanoparticles (0.03%) and dill essential oil with 0, 1, 2, 3 and 4% levels as
biopreservative were prepared to extend the shelf life of shrimp during 12 days of storage at 4 ºC.
Results: Using active edible CMC-based coating led to the reduction of pH changes in shrimp
coated samples during storage time, therefore coating containing ZnO nanoparticles and 4% dill
essential oil were most effective in increasing storage time significantly (p<0.05) and increased
TVB-N content until the end of the 12 days but using ZnO nanoparticles and increasing the
concentration of dill essential oil from 0 up to 4% resulted in a significant (p<0.05) decrease in
TVB-N content. Although incorporation of the dill essential oil compared to control significantly
(p<0.05) decreased the L* and increased the b values during storage time and the treated samples
with a higher levels of the essential oil had less color changes. However, extending the storage
time significantly (p<0.05) increases the b and reduces the L* values of shrimp samples.
Increasing the storage time caused a significant decrease (p<0.05) in hardness of the shrimp
samples but the use of nanoparticles and the essential oil reduces the process of softening. Total
aerobic bacteria, E.coli and coagulase-positive Staphylococcus aureus counts showed that number
of microorganisms was dependent on the presence of nanoparticles and the essential oil dosage
used for treatment as well as storage time. Using high levels of the essential oil led to an increase
(p<0.05) in sensory parameter scores significantly, therefore the treatment containing 3% dill
essential oil had the highest acceptability score.
Conclusion: The use of 3% dill essential oil as biopreservative along with ZnO nanoparticles in
the structure of active edible CMC-based coating is recommended for the preservation of shrimp
at 4 ºC.
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