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ماهی کپور نقرهای ( )Hypophthalmichthys molitrixطی دوره رفع
انجماد
مائده حیدری ،1کبری ضیایی ،1سید ولی حسینی
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چکیده
تحقیقات نشان داده است که شیوهی انجمادزدایی ماهیان بر کیفیت نهایی آنها تاثیر دارد .پژوهش حاضر در نظر دارد شیوهی انجمادزدایی
با آب نمک (غلظتهای  4/5 ،3 ،1/5 ،0و  6درصد) را بر ویژگیهای فیزیکی (ظرفیت نگهداری آب  ،WHCآبچک  ،DLمیزان سفتی
بافت) و شیمیایی ( ،)TBA ،TVB-Nفیله ماهی کپور نقرهای مورد بررسی قرار دهد .به این منظور پس از آمادهسازی ،فیلهها به مدت 24
ساعت در دمای  -18درجهسانتیگراد منجمد و سپس جهت انجمادزدایی به مدت  90دقیقه در غلظتهای مختلف  4/5 ،3 ،1/5 ،0و 6
درصد آبنمک قرار داده شدند .نتایج نشان داد که میزان  WHCدر بین تیمارها آزمایشی دارای اختالف معنیداری با همدیگر میباشند
( (P<0/05به گونهای که کمترین و بیشترین میزان ظرفیت نگهداری آب به ترتیب برای تیمارهای شاهد ( 80درصد) و  3درصد (88
درصد) آب نمک گزارش گردید .نتایج میزان آبچک نیز بیانگر تاثیر غلظتهای باالتر آب نمک بر میزان آبچک میباشد و کمترین میزان
آن در تیمار  1/5درصد مشاهده گردید که با سایر تیمارها دارای تفاوت معنیداری میباشد ( )P>0/05در حالی که میزان سفتی اندازگیری
شده ،بیانگر عدم تفاوت معنی دار در بین تیمارها میباشد .نتایج حاصل از آزمایشات شیمیایی نیز نشان داد که کمترین میزان TVB-N
برای تیمار  3درصد (13/86میلیگرم ازت در  100گرم فیله) گزارش گردید .همچنین نتایج  TBAنیز ،بیانگر سیر صعودی میزان TBA
در غلظتهای مختلف آب نمک میباشد بهطوری که کمترین میزان  TBAبرای تیمار شاهد (0/62میلیگرم مالون آلدهید در کیلوگرم فیله)
گزارش گردید که با سایر تیمارها دارای تفاوت معنیداری نمیباشد .بنابراین با توجه به اهمیت فرآیند انجمادزدایی در کیفیت نهایی فیله،
و همچنین با توجه به اینکه بهترین نتایج حاصل از آزمایشات فوق در تیمار  3درصد مشاهده گردید ،استفاده از آب نمک با غلظت  3درصد
را میتوان جهت انجمادزدایی فیله ماهی نقرهای در صنعت ،مورد استفاده قرار داد.
واژگان کلیدی :انجمادزدایی ،آب نمک ،کیفیت الشه ماهی ،دورهی نگهداری.
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 .1مقدمه
انتقال و ذخیرهسازی موادغذایی از یک مکان به
مکان دیگر نیازمند حفظ ارزش غذایی ،حفظ بافت و
طعم محصول است .همه ساله تغییرات شیمیایی و
فساد میکروبی موجب هدر رفت درصد قابل توجهی از
محصوالت دریایی و شیالتی میگردد و حجم قابل
توجهی از آنها به این دلیل غیرقابل مصرف میگردد
( .)Ghaly et al., 2010غذاهای دریایی بهواسطه
ماهیت شیمیایی خود ،در مقایسه با سایر مواد غذایی
فسادپذیرتر میباشند .بروز فساد میکروبی و
اکسیداسیون چربیها دو عامل شایع در زمینه افت
کیفی این محصوالت در زمان نگهداری به شمار
میروند ( .)Aubourg et al., 2002اتولیز و
اکسیداسیون از جمله فساد شیمیایی موجود در آبزیان
میباشد که موجب تغییرات نامطلوب در این محصوالت
میگردد و مکانیسمهای بازدارندگی آن نیز بر اساس
کنترل این فرآیندها میباشد ( Zare-Joneghani,
 .)and Hosseini, 2017از همین رو کیفیت و ایمنی
از جمله مسائل مهم برای محصوالت شیالتی میباشد
که از روشهای فیزیکی و شیمایی مختلفی برای حفظ
آن استفاده میکنند و شامل استفاده از حرارت ،خشک
کردن ( ،)Pan et al., 2017دود دادن ،فشار
هیدرواستاتیک باال ،اسیدی کردن ( Hassanzadeh
 .)et al., 2011بستهبندی با اتمسفر اصالح شده،
پرتودهی ( )Lv et al., 2011و استفاده از سرما و
انجماد میباشد (.)Pan et al., 2017
در این میان نگهداری محصوالت بهصورت منجمد
یکی از متداولترین روشهای نگهداری ماهیان و
فرآوردههای حاصل از آن بوده که کمترین تغییرات
بافتی را در محصول ایجاد میکند ( Bremner,
 .)2000انجماد یکی از روشهای نگهداری مواد غذایی
دریایی میباشد که با جلوگیری از دهیدراسیون داخلی
یا بیحرکتی آب ،کاهش درجه حرارت و جلوگیری از
رشد میکروبی باعث افزایش زمان ماندگاری محصول
میگردد .محصوالت دریایی منجمد شده قبل از هر
گونه فراوری انجمادزدایی میشوند ( Hui et al.,
 .)2004منظور از انجمادزدایی نیز ،افزایش درجه
حرارت محصول به باالتر از نقطه انجماد است که در
نتیجه آن محصول به حالت قبل از انجماد برمیگردد.

در ماهی بهطور کلی زمانی انجمادزدایی پایان یافته
تلقی میشود که یخی در آن باقی نمانده باشد ،و این
حالت زمانی اتفاق میافتد که درجه حرارت در کلیه
قسمتهای بدن ماهی به  -1درجه سیلسیوس برسد.
هرگاه بخواهیم فراوردهی دریایی در حد مطلوب حفظ
گردد ضروری است که انجمادزدایی با دقت کافی
صورت گیرد ( .)Razavy Shirazy, 2007در صنعت
معموالً ماهی را در هوا ،آب و انجمادزدایی میکنند.
البته روشهای مدرن انجمادزدایی شامل انجمادزدایی
با فشار باال ،میکروموج اهمی و صوتی میباشد .اما از
آنجایی که در انجمادزدایی باید از گرم کردن بیش از
حد ،آبچک زیاد و رشد باکتریایی محصول جلوگیری
گردد ،بنابراین استفاده از روشهایی مانند استفاده از
آب بیشتر مورد توجه قرار میگیرد .بسیاری از
تحقیقات صورت گرفته نیز این روش را تائید میکنند
از جمله  Javadianو همکاران ( )2011که شیوههای
مختلف انجمادزدایی (آب ،میکروموج ،یخچال و هوا) را
بر ویژگیهای کیفی ماهی سفید دریای خزر مورد
بررسی قرار دادند و سپس استفاده از آب را بهعنوان
بهترین روش رفع انجماد گزارش کردند .همچنین
 Zare–Joneghaniو  )2017( Hosseiniنیز در
پژوهش خود به نتیجهای مشابه دست یافتند .با این
وجود مطالعات کمی در رابطه با استفاده از آب نمک
جهت رفع انجماد وجود دارد.
آب نمک به طور گسترده در صنعت فیلهسازی
مورد استفاده قرار میگیرد ( Qiancheng et al.,
 .)2008امروزه نمکگذاری بهعنوان روشی است که
ویژگیهای حسی خاصی را به محصول نهایی میدهد
همچنین نمک آنزیمهای اتولتیک را غیر فعال میکند
و عمر مفید ماهی تازه را نیز افزایش میدهد و تغییرات
حسی مطلوبی را در محصول ایجاد میکند
( .)Faralizadeh et al., 2014بنابراین از این روش
هم میتوان جهت رفع انجماد و هم تولید یک محصول
نهایی با طعم و ویژگیهای کیفی مطلوب بهره جست.
ماهی نقرهای ازجمله مهمترین ماهیان پرورشی
کشور میباشد که در بین ماهیان گرمابی پرورشی
بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است از
همینرو مازاد مصرف آن به صورت منجمد در
سردخانهها تا زمان مصرف نگهداری میشود .از آن
جهت که قبل از مصرف و انجام هرگونه عملآوری روی
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این محصوالت ،رفع انجماد در آنها ضروری میباشد و
از جهتی نیز با توجه به اهمیت نمک در ایجاد طعم،
خواص حسی مطلوب و کیفیت نهایی محصول ،این
پژوهش در نظر دارد که اثر غلظتهای مختلف آب
نمک ،بهعنوان یک روش رفع انجماد در آبزیان را ،بر
بعضی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی فیله ماهی نقرهای
مورد بررسی قرار دهد.
شکل  – 1مقدار ظرفیت نگهداری آب اندازه گیری شده در

 .2مواد و روشها
تعداد  10عدد ماهی نقرهای با وزن تقریبی
 1000±100گرم از بازار ماهیفروشان کرج خریداری
گردید و به آزمایشگاه فرآوری آبزیان دانشکده منابع
طبیعی دانشگاه تهران منتقل گردیدند .ماهیان پس از
انتقال ،شستشو و تخلیهی شکمی شدند و سپس از
آنها فیله تهیه گردید .فیلههای حاصل ،شستشو و
سپس به دو قسمت تقسیم شدند و بهطور مجزا با
دستگاه وکیوم (گواتر کنترل ،ساخت ایران) بستهبندی
گردیدند .در نهایت نمونهها بهمدت  24ساعت در دمای
 -18درجهسانتیگراد منجمد شدند و پس از طی این
دوره انجمادزدایی شدند.
جهت انجمادزدایی فیلههای منجمد ،غلظتهای
مختلف  4/5 ،3 ،1/5 ،0و  6درصد آب نمک تهیه
گردید .پس از تهیهی غلظتهای مورد نظر ،فیلهها به
مدت  40دقیقه در آن غوطهور شدند .به منظور بررسی
شاخصهای فیزیکی و شیمیایی تیمارها ،آزمایش
تعیین میزان درصد ظرفیت نگهداری آب WHC
( ،)Park, 2005( )Water holding capacityآب
چک ،)Javadeian et al., 2014( )Drip loss( DL
میزان بازهای ازته فرار Total volatile ( TVB-N
 )Rawdkuen et al., 2010) )base nitrogenو
میزان اسید تیوباربیوتیک Thiobarbituric ( TBA
Chatzikyriakidou and Katsanidis, ( )acid
 ،)2012انجام گرفت .همچنین آنالیز پروفیل بافت به
منظور تعیین میزان سفتی نمونهها با دستگاه ( Brook
 fieldساخت کشور آمریکا) انجام شد .میزان نفوذ انجام
شده  5میلیمتر ،قطر پروب  9میلیمتر و سرعت پروب
 100میلیمتر در دقیقه بود و همچنین ابعاد نمونههای
گوشت مورد آنالیز  20*20*15میلیمتر بود.
کلیه دادهها توسط آزمون کولمگرف-اسمیرنوف

تیمارهای مختلف مورد آزمون ( :1تیمار شاهد :2 ،تیمار 1/5
درصد آب نمک :3 ،تیمار  3درصدآب نمک :4 ،تیمار 4/5
درصد آب نمک :5 ،تیمار  6درصد آب نمک  -حروف
انگلیسی مشابه ،بیانگر عدم وجود اختالف معنیدار در
سطح احتمال  5در صد است).

نرمالسنجی شد .بعد از تحقق دو شرط اصلی آزمون-
های پارامتریک تجزیه واریانس (همگن بودن واریانس
و نرمال بودن دادهها) از آزمون تجزیه واریانس یک
طرفه ) (ANOVA Way Oneبرای مقایسه واریانس
بین تیمارها ،و آزمون دانکن برای بررسی وجود یا عدم
وجود اختالف معنیدار بین تیمارها (در سطح احتمال
 5درصد) با کمک نرمافزار آماری تحت ویندوز SPSS
استفاده شد.

 .3نتایج
 .1.3نتایج آنالیزهای فیزیکی
 .1 .1.3ظرفیت نگهداری آب ()WHC
میزان ظرفیت نگهداری آب فیلههای ماهی با
غلظتهای مختلف آب نمک در شکل  1ارائه شده
است .با توجه به نمودار ،کمترین میزان این مقدار در
نمونه شاهد برابر با  80درصد بوده است در حالیکه
این میزان در غلظتهای  4/5 ،3 ،1/5و  6درصد به
ترتیب برابر  87 ،88 ،84و  82درصد گزارش گردید.
بر اساس نتایج تحلیل آماری دادهها ظرفیت نگهداری
آب ،تیمار  3درصد دارای بیشترین میزان ظرفیت
نگهداری آب میباشد که با تیمار  4/5درصد تفاوت
معنیداری ندارد درحالی که با سایر تیمارها دارای
اختالف معنیدار میباشد (.(P<0/05

 .2.1.3آب چک ()Drip loss
شکل  2نمایانگر میزان آبچک اندازهگیری شده
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شکل  -2مقدار آب چک اندازهگیری شده در تیمارهای

مختلف مورد آزمون (حروف انگلیسی مشابه ،بیانگر عدم
وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال  5در صد است -
توضیحات مربوط به تیمارها در شکل  1ارائه شده است).

شکل  – 5مقدار  TBAاندازهگیری شده در تیمارهای
مختلف مورد آزمون (حروف انگلیسی مشابه ،بیانگر عدم
وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال  5در صد است -
توضیحات مربوط به تیمارها در شکل  1ارائه شده است).

( (P<0/05افزایش مییابد.

 .3.1.3بافتسنجی

شکل  -3مقدار سختی اندازهگیری شده در تیمارهای
مختلف مورد آزمون (حروف انگلیسی مشابه ،بیانگر عدم
وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال  5در صد است -
توضیحات مربوط به تیمارها در شکل  1ارائه شده است).

میزان سختی بافت فیلههای ماهی انجمادزدایی
شده در غلظتهای مختلف آب نمک در شکل 3
گزارش شده است .میزان سختی نمونه شاهد با
کمترین مقدار برابر با 1/34نیوتون و نمونههای ،3 ،1/5
 4/5و  6درصد به ترتیب برابر با  1/92 ،1/52 ،1/92و
 1/66نیوتون اندازه گیری گردید .بر اساس نتایج تحلیل
آماری دادهها اختالف معنی داری بین دادهها مشاهده
نگردید.

 .2.3نتایج آنالیزهای شیمیایی
 .1 .2.3ظرفیت نگهداری آب ()WHC

شکل  – 4مقدار  TVB-Nاندازهگیری شده در تیمارهای
مختلف مورد آزمون (حروف انگلیسی مشابه ،بیانگر عدم
وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال  5در صد است -
توضیحات مربوط به تیمارها در شکل  1ارائه شده است).

در تیمارهای مختلف آب نمک میباشد .مقدار آن در
تیمارهای شاهد 4/5 ،3 ،1/5 ،و  6درصد به ترتیب برابر
با  1/47 ،1/26 ،0/18 ،0/71و  2/16درصد گزارش
گردید .بدین ترتیب میزان آبچک در تیمار  1/5درصد
کمترین مقدار را دارد و با افزایش میزان نمک در
تیمارها میزان آب چک نیز به طور معنیداری

میزان مجموع ترکیبات ازته فرار تیمارهای مورد
بررسی در شکل  4گزارش گردیدکه براساس آن نمونه
شاهد دارای بیشترین مقدار و برابر  22/20میلیگرم
ازت فرار در  100گرم فیله اندازه گیری شد وتیمارهای
 4/5 ،3 ،1/5و  6درصد نیز به ترتیب برابر با ،20/33
 18/51 ،13/86و ( 14/85میلیگرم ازت فرار در 100
گرم فیله) گزارش گردید .براساس تحلیل آماری داده-
ها ،بین تیمارهای شاهد و  3درصد اختالف معنیدار
وجود دارد (.(P<0/05
 .1 .2.3میزان تیوباربیوتیک اسید TBA

مقدار  TBAتیمارها در شکل  5ارائه شده است.
میزان  TBAدر نمونه شاهد برابر با  0/62و در نمونه-
های  4/5 ،3 ،1/5و  6درصد به ترتیب برابر ،1/44
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 1/57 ،1/50و  1/64میلیگرم مالون آلدئید در
کیلوگرم گوشت میباشد .براساس نتایج و تحلیل آماری
دادهها اختالف موجود بین  4تیمار دارای غلظتهای
آب نمک با نمونه شاهد معنیدار میباشد (.(P<0/05
 .4بحث و نتیجهگیری
امروزه نمکگذاری بهعنوان روشی که ویژگیهای
خاصی را به محصول نهایی میدهد ،مورد استفاده قرار
میگیرد .در هنگام استفاده از آب نمک یا پودر نمک
معموال دو فرآیند جذب نمک و از دست دادن آب به
دلیل تفاوت غلظت و فشار اسمتیک ،در عضله رخ می-
دهد .نمک جذب شده ،تغییراتی را در پروتئین عضله
ایجاد میکند که منجر به تغییر در بافت و ظرفیت
اتصال آب میگردد (.)Faralizadeh et al., 2014
اندازهگیری ظرفیت نگهداری آب بهعنوان یکی از
روشهای مناسب جهت بررسی کیفیت ماهی در طول
دورهی انجماد و انجمادزدایی میباشد ( Morkore
 .)and Lillehort, 2007در طول نمکگذاری ،نمک
در فیبرهای ماهیچهای پخش میشود و به دلیل دافعه-
ی الکترواستاتیک و دپلیمریزه شدن رشتههای ضخیم
و نازک ساختار ماهیچهای ،تورم اتفاق میافتد
( .)Faralizadeh et al., 2014محققان بیان دارند که
میزان کم غلظت آب نمک در مقایسه با غلظتهای
باالی آب نمک ( )<10-12%باعث کمتر دناتوره شدن
پروتئینها و در نتیجه افزایش ظرفیت نگهداری آب
میگردد .همچنین تحقیقات نشان میدهد که سطوح
نسبتاً کم نمک اثر بهتری نسبت به سطوح باالتر نمک
در حفظ کیفیت محصوالت نهایی فیلهی ماهی دارد
( .)Qiancheng et al., 2008طبق نتایج حاصل از
پژوهش ،باالترین میزان ظرفیت نگهداری آب برای
تیمارهای  3و  4/5درصد آب نمک گزارش گردید.
تغییرات ظرفیت نگهداری آب پس از فرآیند
انجمادزدایی در ارتباط با تغییر ماهیت و انبوهش
پروتئینها خصوصا میوزین میباشد ( Morkore and
 .)Lillehort, 2007بنابراین میتوان بیان کرد که
افزایش در میزان ظرفیت نگهداری آب در این تیمارها
به دلیل تغییر ماهیت کمتر پروتئینها (میوفیبریل)
میباشد Berenthal .و همکاران ( )1989نیز در
پژوهشی ،بعد از آب نمکگذاری گوشت گاو در غلظت-
های مختلف ( 2 ،1 ،0/5و 4درصد) ،قبل و بعد از
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جمود ،به این نتیجه رسیدند که غلظتهای  2و 4
درصد دارای باالترین میزان  WHCمیباشد و سپس
استفاده از غلظتهای کم آب نمک در قبل از جمود را
جهت آب نمکگذاری پیشنهاد کردند.
میزان آب چک ( )Drip lossنیز از جمله
شاخصهای میزان خروج آب از عضله میباشد ( Zare
 .)-Joneghani, and Hosseini, 2017میزان مایع
خارج شده از بافت تحت تاثیر عوامل مختلفی ،از جمله:
جمود ،زمان و دمای نگهداری pH ،و میزان نمک اضافه
شده به محصول دارد .آب نمک بهطور گسترده در
صنعت فیلهسازی مورد استفاده قرار میگیرد و نمک
موجود در آن به دلیل فشار اسمزی بهدرون عضله
انتشار مییابد و باعث دپلیمریزه شدن ساختار
پروتئینی و در نتیجه تورم میگردد .دپلیمریزه شدن
پروتئینهای میوفیبریل منجر به تشکیل ماتریکس
همگنی از پروتئینها میشود که شکافها و منافذی
نیز در آن نیز ایجاد میگردد که درنهایت باعث افزایش
مایع خروجی از بافت میشوند .همچنین باال بودن
غلظت یونی در آب نمک ،باعث انقباض میوفیبریلها و
کم آب شدن بیشتر در پروتئینها میگردد
( Qiancheng et al., 2008; Ünlüsayın et al.,
 .)2010نتایج میزان آب چک در نمونههای مورد
مطالعه نیز بیانگر این موضوع میباشد .طبق نتایج ،با
افزایش میزان نمک در تیمارها میزان آب چک نیز
افزایش مییابد به گونهای که تیمار  6درصد دارای
باالترین مقدار آب چک میباشد .نتایج حاصل از
پژوهش  Larsenو همکاران ( )2008نیز گویای این
میباشد که میزان  DLبه میزان غلظت آب نمک مورد
استفاده بستگی دارد و افزایش میزان آب نمک منجر
به افزایش آبچک میگردد به گونهای که طبق
گزارشها ،آنها بین غلظتهای  20و  15درصد NaCl
تفاوت معنیداری مشاهده نگردید در حالی که با گروه
شاهد دارای اختالف معنیدار میباشند.
آب نمک بر پیوندهای بین ملکولی پروتئینها و
درنهایت بر ساختار آنها تاثیر خواهد گذاشت و باعث
دناتوره شدن آن میگردد Thorarinsdottir .و
همکاران ( )2004بیان دارند که استفاده از غلظتهای
کم نمک ،منجر به تورم ماهیچه میگردد در حالیکه
غلظتهای باالی نمک ( 9-10درصد) پروتئینها
ممکن است که پیوندهای پروتئین-پروتئین تشکیل
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دهند که با انقباض عضله و کم آب شدن آن همراه
است .در واقع با دناتوره شدن پروتئین ظرفیت نگهداری
آب کاهش مییابد و در نتیجه عضله سفتتر میشود
( .)Leygonie et al., 2012در این پژوهش نیز تیمار
 3درصد دارای کمترین سختی (باالترین میزان ظرفیت
نگهداری آب) در بین تیمارها میباشدJittinandana .
و همکاران ( )2002نیز اثر غلظتها و مدت زمانهای
مختلف آب نمک را بر روی خصوصیات کیفی ماهی
قزلآالی دودی شده مورد بررسی قرار دادند .طبق
نتایج آنها ،باالترین میزان نیروی برشی بافت برای
تیمارهایی با باالترین غلظت آب نمک گزارش گردید
که دلیل آن را کاهش میزان محتوای رطوبت بیان
کردند.
 TVB-Nبهعنوان شاخصی از فساد شناخته می-
شود که افزایش در میزان آن بهدلیل فعالیت باکتری-
های فساد و آنزیمهای درونی میباشد ( Özyurt et
 )al., 2009و در گونههای مختلف آبزیان با توجه به
سن ،جنس و فصل صید متفاوت میباشد .به طور کلی
مصرف محصولی که مجموع بازهای ازته فرار در آن 25
تا  35میلیگرم نیتروژن در  100گرم گوشت باشد
توصیه نمیگردد ( .)Al-Busaidi et al., 2011نتایج
حاصل از پژوهش حاضر بیانگر تاثیر غلظتهای مختلف
آب نمک بر میزان  TVB-Nنمونهها میباشد .به گونه-
ای که تیمارهای مورد بررسی میزان  TVB-Nکمتری
نسبت به تیمار شاهد دارند و کمترین میزان TVB-N
برای تیمار  3درصد گزارش گردید .نتایج حاصل از
پژوهش  Yanarو همکاران ( )2006نیز گویای افزایش
میزان  TVB-Nدر نمونههای تیمار شده با غلظتهای
مختلف آب نمک میباشد .طبق نتایج آنها با افزایش
میزان نمک از  5به  15درصد در طی روزهای مختلف
میزان  TVB-Nنیز افزایش مییابد .آنها پس از انجام
پژوهش تیمار  5درصد را به عنوان غلظت بهینه جهت
آب نمک گذاری در محصوالت دودی معرفی کردند.
آبزیان با توجه به ارزش غذایی باال در برابر فساد
اکسیداتیو بسیار حساس میباشند اکسیداسیون لیپید
در ماهی منجر به تشکیل هیدروپراکسیدها میگردد
که در نهایت به آلدهید و کتون تجزیهی میشود و
همراه با ایجاد طعم و بوی نامطبوع در ماهی میباشد
و از طریق اندازهگیری تیوباربیوتیک اسید ()TBA
مشخص میگردد ( .)Razavy Shirazy, 2007این

شاخص به طور گسترده جهت اندازهگیری میزان
اکسیداسیون چربی استفاده میشود و بیانگر محصول
ثانویهی اکسیداسیون چربی ( Nirmal and
 )Benjakul, 2009به ویژه آلدهیدها میباشد روند
افزایش این شاخص در مدت نگهداری به دلیل افزایش
آهن آزاد و دیگر پراکسیدانها در بافت میباشد
( .)Etemadi et al., 2008با توجه به نتایج حاصل از
پژوهش با افزایش نمک در تیمارها میزان  TBAنیز
افزایش مییابد به گونهای که باالترین میزان TBA
برای تیمار  6درصد گزارش گردید .نمک سدیم
( )NaClبه علت فعالیت پراکسیدانی ،کاتالیزور
اکسیداسیون چربی در بافتهای ماهیچهای از جمله
ماهی میباشد .فعالیت پراکسیدانی کلرید سدیم به
دلیل توانایی آزادسازی آهن از رنگدانههای هم و سپس
جایگزینی  Na+از طریق واکنشهای جایگزینی می-
باشد .آهن جدا شده ممکن است که بهعنوان
پراکسیدان در اکسیداسیون لیپید شرکت نماید
( Osinchak et al., 1992; Faralizadeh et al.,
 .)2014یون کلراید ( )Cl-نیز به رادیکال آزاد تبدیل
میشود و سپس به طور مستقیم به یک پیوند دوگانه
یا یک هیدروژن آزاد متصل میگردد ( Kanner and
)2000( Lakshmanan .)Kinsella, 1983
محدودهی  1-2میلیگرم مالون آلدهید بر کیلوگرم
بافت را به عنوان حد قابل قبول برای ماهیان گزارش
کرد .در این پژوهش نیز همهی مقادیر این شاخص در
نمونههای مورد مطالعه از حد قابل قبول پیشنهادی
کمتر بود و بین تیمارهای مختلف آب نمک تفاوت
معنیداری مشاهده نگردید .نتایج حاصل از پژوهش
 Hedayati fardو  )2017( Meyriنیز بیانگر میزان
 TBAدر ماهیان نمک سود شده نسبت به ماهیان فاقد
نمک میباشد طبق گزارشات آنها با فرآیند نمک سود
کردن گرچه میزان  TBAافزایش یافت اما در
محدودهی تازه باقی ماند.
محصوالت دریایی منجمد قبل از هرگونه
فراوری ،انجمادزدایی میشوند بهطوری که
انجمادزدایی نامناسب میتواند باعث کاهش کیفیت در
محصول نهایی گردد .نتایج پژوهش حاضر نشان می-
دهد که ،انجمادزدایی فیلههای ماهی نقرهای در غلظت
 3درصد آب نمک ،منجر به افزایش میزان ظرفیت
نگهداری آب ( )WHCو در نتیجه سفتی کمتر نسبت
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- استفاده از غلظت،انجمادزدایی در کیفیت نهایی فیله
 که بتواند اکسیداسیون لیپید و،های مختلف آب نمک
پروتئین و در نتیجه فساد را در محصوالت دریایی
 از نظر اقتصادی بسیار حائز،کاهش و یا به تاخیر اندازد
 بنابراین با توجه به نتایج مطالعه.اهمیت میباشد
 درصد را میتوان جهت3  آب نمک با غلظت،حاضر
 مورد،انجمادزدایی این نوع محصوالت در صنعت
.استفاده قرار داد
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