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بررسی شیوههای مختلف انجمادزدایی بر ویژگیهای کیفی ماهی
فیتوفاگ ()Hypophthalmichthys molitrix
سپیده زارع جونقانی ،1سید ولی حسینی
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 .1دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
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چکیده
شیوههای رفع انجماد از جمله مسائلی است که بر کیفیت محصوالت غذایی از جمله محصوالت شیالتی تاثیر میگذارد .بنابراین در این
آزمایش تاثیر برخی از شیوههای انجمادزدایی (آب ،میکروموج ،یخچال و هوا) بر ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی (بازهای ازته فرار (TVB-
) ،Nترکیبات ثانویه اکسیداسیون چربی ) ،pH ،(TBAظرفیت نگهداری آب ( ،)WHCآبچک ( )DLو میزان سفتی عضله) فیله ماهی
فیتوفاگ مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد که میزان  DL ،WHC ،TBA ،TVB-Nو میزان سفتی تیمارها اختالف معنیداری
مشاهده شد ،اما میزان  pHتیمارهای فوق اختالف معنیداری با یکدیگر نداشتند .کمترین ( )%59/45و بیشترین ( )%64/95میزان ظرفیت-
نگهداری آب به ترتیب در نمونههای انجمادزدایی شده بوسیله آب و یخچال بود و نمونههای انجمادزدایی شده بهوسیله میکروموج بیشترین
میزان آبچک ( )11/73و سفتی ( )3/85را دارا بودند ،همچنین باالترین میزان  )19/21( TVB-Nو  )1/65( TBAدرنمونههای انجمادزدایی
شده به وسیله یخچال مشاهده گردید .با توجه به اینکه بهترین نتایج حاصل از آزمایشات فوق در نمونههای انجمادزدایی شده بوسیله آب
مشاهده شد ،بنابراین این شیوهی انجمادزدایی به عنوان بهترین روش انجمادزدایی ماهی فیتوفاگ پیشنهاد میگردد.
واژگان کلیدی :انجماد ،انجمادزدایی ،ماهی ،کیفیت گوشت ،ماندگاری.
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 .1مقدمه
آبزیان بهویژه ماهیان یکی از منابع غذایی مهم
برای انسان میباشند .نقش ارزشمند آبزیان در تغذیه
به دلیل وجود اسیدهای چرب غیر اشباع امگا  ،3امالح
معدنی ،ویتامینها و پروتئینها میباشد که موجب
پیشگیری و حتی درمان برخی از بیماریها میگردد.
پروتئین ماهیان دارای اسیدآمینههای ضروری برای
رشد و نگهداری فیزیکی بدن میباشد .ماهیان همچنین
دارای امالح ارزشمند فسفر و کلسیم فراوانی بوده و در
مقابل ،سدیم کمی دارند ( Razavy Shirazy,
 .)2007در کنار ارزش غذایی ،افزایش جمعیت جهان،
نیاز روزافزون به موادغذایی و اندیشه کسب درآمد
موجب رشد و توسعه تکنولوژی فرآوردههای دریایی و
صنایع شیالتی شده است ( Gharagoozlu and
 .)Moaieny, 2009افزایش  78میلیونی جمعیت
ایران ( )Statistics Center of Iran, 2014و
تحوالت رفتاری مصرفکنندگان آبزیان در کشورهای
در حال توسعه ()Salehy and Mokhtary, 2007
موجب افزایش مصرف سرانه ماهی گردیده است به
طوریکه در ایران این میزان در سال  93به 9/2
کیلوگرم رسیده است ( Statistical Yearbook of
.)the Iranian Fisheries Organization. 2012
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 ،بنابراین حجم
قابل توجهی از تولیدات به این دلیل غیر قابل مصرف
میگردد ) .(Ghaly et al., 2010افزایش مدت
ماندگاری محصوالت ملزم به شناخت این فرآیندها
است.
فساد میکروبی در نتیجه رشد و متابولیسم
میکروارگانیسمها ایجاد میگردد .که در نهایت با تولید
سولفیدها ،آمینها ،الکلها ،آلدئیدها ،کتونها و
اسیدهای آلی نامطبوع همراه است 25 .درصد فساد
مواد غذایی مربوط به فساد میکروبی است( Ghaly et
 .)al., 2010; Gram and Dalgaard, 2002اتولیز و
اکسیداسیون از جمله فساد شیمیایی موجود در آبزیان
میباشد که موجب تغییرات نامطلوب میگردد.
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گستردهترین عامل اتولیز ،آنزیمهای گوارشی بوده که
موجب پارگی شکم و نرم شدگی گوشت میگردد.
ایجاد ترکیبات جدید در گوشت پس از صید به دلیل
دناتوره شدن پروتئین و اکسیداسیون چربی میباشد
) .(Ghaly et al, 2010مکانیسمهای بازدارندگی نیز
بر پایه کنترل این فرآیندهاست.
از جمله روشهای نگهداری میتوان به روشهایی
نظیر خشک کردن ،نمک سود کردن و دودی کردن و
روشهای مدرن مانند فشارهیدروستاتیک ،پرتودهی،
بستهبندی با اتمسفر اصالح شده و بستهبندی با خال،
میدانهای الکتریکی پالسی و غیره اشاره کرد
(Razavy Shirazy, 2007؛.)Ghaly et al, 2010
در این میان نگهداری محصوالت به صورت منجمد یکی
از متداولترین روشهای نگهداری ماهیان و فرآورده
های حاصل از آن بوده که کمترین تغییرات بافتی را
در محصول ایجاد میکند (Alipoor et al, 2010
؛ .)Bremner, 2000
انجماد و انجمادزدایی فرآیندهای پیچیدهای
هستند که با انتقال حرارت و ایجاد تغییرات شیمیایی
و فیزیکی ،کیفیت محصول را تحت تاثیر قرار میدهند
) .)Gambuteanu et al 2013انجماد و انجمادزدایی
موجب تغییر در رطوبت ،بافت ،پروتئین ،رنگ و میزان
سفتی گوشت شده و در اکسیداسیون لیپید و پروتئین
موثر است ( Farouke et al,2003; Ngapo et al
 )1999و به عوامل مختلفی چون دمای انجماد ،دمای
ذوب ،چگونگی حمل ،نگهداری و نوسانات حرارتی در
طول انجماد و انجمادزدایی بستگی دارد
).(Boonsumrej et al 2007; Sebranek, 1982
چگونگی ایجاد کریستالهای یخ در زمان انجماد
از جمله فرآیندهایی است که به طور مستقیم یا غیر
مستقیم در بیشتر تغییرات حاصل از انجماد و
انجمادزدایی موثر است ( Gambuteanu et al.,
 .)2013مهمترین عامل در تشکیل اندازه کریستالها
سرعت انجماد است ،در انجماد تند کریستالهای
کوچک بیشتری ایجاد میشوند .در این حالت
کریستالها در فیبر ایجاد میگردد .کمتر بودن
کریستالها بهمعنی افزایش حجم آنها میباشد.
برخالف انجماد سریع ،در انجماد آهسته کریستالها در
مایع میان سلولی ایجاد شده و کریستالهای بزرگی
ایجاد میشود ( ;Añón and Cavelo, 1980
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Gambuteanu et al., 2013; Tironi et al.,

 ،)2010در این حالت به دلیل پارگی غشای سلول آب
درون سلول به خارج از سلول مهاجرت میکند
( .)Chevalier et al., 2010از دست دادن آب بیشتر
در نتیجه کاهش ظرفیت نگهداری آب و دناتوره شدن
پروتئین در طول فرآیند انجماد و انجمادزدایی میباشد
(.)He et al., 2014; Leygonie et al., 2012
از جمله عوامل موثر در اکسیداسیون گوشت
منجمد در مدت ذخیرهسازی ،باقی ماندن آب غیر
منجمد در آن است ).(Leygonie et al., 2012
معموالً آب غیر منجمد مربوط به آب متصل یا آب تک
الیه میباشد .این آب از طریق پیوند یونی با
ماکروملکولهای اتصال یافته است ،بهطوری که حتی
در  -30درجه سیلسیوس هم منجمد نمیشود و حدود
 5تا  8درصد آب کل محصول را به خود اختصاص
میدهد ( .)Razavy Shirazy, 2007بنابراین میزان
آب غیر منجمد در محصول به دمای نهایی آن بعد از
انجماد و در هنگام ذخیرهسازی بستگی دارد .ایدهآل-
ترین دما به منظور کاهش آب غیر منجمد استفاده از
دمای نگهداری  -40درجه سیلسیوس است
( .)Estévez, 2011تماس بیشتر واکنشدهندهها به
دلیل افزایش غلظت سلول ،افزایش واکنشهای
شیمیایی درون سلول را در پی دارد .از طرفی،
کریستالهای یخ نیز با توجه به اندازه و محل ایجادشان
موجب آسیب به میتوکندری و لیزوزم شده و با انتشار
آنزیمها در تسریع واکنشهای شیمیایی موثر هستند،
صدمات ناشی از انجماد و انجمادزدایی با آزادسازی
عوامل موثر در اکسیداسیون مانند آنزیمها و
پراکسیدانها همراه است که موجب افزایش
اکسیداسیون میگردد ).(Leygonie et al., 2012
انجماد و انجمادزدایی موجب دناتوره شدن میوگلوبین
گوشت میشوند ).(Añón and Calvelo, 1980
نقش اتوکسیدانی میوگلوبین در هنگام دناتوره شدن
شدیدتر شده و با شرکت در فرآیند اکسیداسیون با
تغییر رنگ همراه خواهد بود ( Abdallah, et al.,
 .)1999; Leygonie et al., 2011فرآیند انجماد
موجب دناتوره شدن پروتئینهای بافری و دآمینه شدن
پروتئینهای میکروبی میگردد این عوامل با آزاد شدن
یون  H+همراه بوده که البته موجب کاهش در میزان
 pHخواهد شد (.)Leygonie et al., 2011
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تغییر و شکست در فیبر عضالنی بهوسیله آنزیم-
های فرآیند پروتئولیز و تغییر در ساختار سلولهای
عضالنی بهوسیله ایجاد کریستالها در هنگام انجماد از
جمله عوامل موثر در میزان سفتی عضله میباشد
) .)Gambuteanu et al., 2013عکسالعمل گوشت
در برابر اعمال حداکثر نیروی وارده به آن با توجه به
تغییرات سفتی آن متفاوت بوده و از این خصلت جهت
تعیین میزان سفتی استفاده میگردد .بنابراین حداکثر
نیروی الزم برای فشردهسازی فاصله معینی از یک
جسم برابر با میزان سفتی آن جسم در نظر گرفته می-
شود به عبارتی هرچه میزان نیروی مورد نیاز بیشتر
باشد میزان سفتی بیشتر است ( ;Park, 2005
.)Vácha et al., 2013
منظور از انجمادزدایی ،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 می
شود که یخی در آن باقی نمانده باشد ،و این حالت
زمانی اتفاق میافتد که درجه حرارت در کلیه قسمت-
های بدن ماهی به  -1درجه سیلسیوس برسد .هرگاه
بخواهیم فرآورده دریایی در حد مطلوب حفظ شوند،
ضروری است انجمادزدایی با دقت کافی صورت گیرد
( .)Razavy Shirazy, 2007در صنعت معموالً ماهی
را در هوا یا آب انجمادزدایی میکنند ( Moaieny et
 .)al., 2011البته روشهای مدرن انجمادزدایی،
شامل ،انجمادزدایی با فشار باال ،میکروموج ،اهمی و
صوتی میباشند که سرعت باال از جمله خصوصیت
مشترک آنها است ) .(Li and Sun, 2002در هر
مورد ،انجمادزدایی باید از گرم کردن بیش از حد،
آبچک زیاد و رشد باکتریایی محصول جلوگیری نماید
(.)Moaieny et al., 2011
انجمادزدایی در هوا معموالً در دمای محیط که
بین  15تا  20درجه سانتیگراد است صورت میگیرد
( .)Razavy Shirazy, 2007در این روش بهمنظور
جلوگیری از کاهش رطوبت محصول پیشنهاد شده
است که انجمادزدایی در هوایی با رطوبت باال صورت
گیرد .انجمادزدایی در آب ،خطر از دست دادن رطوبت
را نداشته ( )Ersoy et al., 2008و سریعتر از
انجمادزدایی در هوا انجام میگیرد ،زیرا سرعت انتقال
گرما بین آب و محصول بیشتر از هوا و محصول است.
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از توان میکروموج میتوان برای گرم کردن بسیار سریع
ماهی استفاده نمود .میکروموج شبیه موج رادیو است
اما فرکانس آن بیشتر است در نتیجه وقتی ماهی در
معرض آن قرار میگیرد ،پرتو داخل عضله جریان یافته
و جذب میگردد و انرژی حاصل بهصورت حرارت ظاهر
میگردد ( .)Razavy Shirazy, 2007نرخ
انجمادزدایی بهروش میکروموج به اندازه ،خواص و ابعاد
نمونه منجمد و همچنین فرکانس الکترومغناطیسی
تابشی بستگی دارد .مهمترین نقص انجمادزدایی به-
وسیله میکروموج ایجاد حالت فوق گرما در محصول
میباشد .جذب تدریجی امواج میکروموج بهوسیله
ذرات آب دلیل عمده در ایجاد پخت بیش از حد
محصول است ).(Li and Sun, 2002
سرعت انجمادزدایی از جمله مهمترین
فاکتورهای موثر در انجمادزدایی بوده و در رابطه با آن
نظرات متناقضی وجود دارد .برخی محققین معتقد
هستند که آب خروجی سلولها در زمان انجماد ،تا
حدی با کاهش سرعت انجمادزدایی به درون سلول باز
میگردد که در نهایت در میزان رطوبت محصول موثر
خواهد بود ) .)Gambuteanu et al., 2013بنابراین
استفاده از سرعتهای مختلف در انجمادزدایی نشانگر
خوبی برای انتخاب بهترین شیوه انجمادزدایی خواهد
بود .روش انجمادزدایی بهوسیله یخچال بهعنوان یک
شیوه انجمادزدایی کند ،انجمادزدایی بهوسیله آب و هوا
به عنوان روشهای انجمادزدایی نیمه تند و روش
میکروموج بهعنوان یک روش تند معرفی شدهاند
).(Dincer et al., 2009
علمی
نام
با
فیتوفاگ
ماهی
( )Hypophthalmichthys molitrixیکی از مهم-
ترین ماهیان پرورشی کشور میباشد .که به علت
استفاده از رژیم غذایی کم هزینه و سطوح پایین
زنجیره غذایی به مقدار زیاد پرورش مییابد
( .)Shabanpoor et al., 2007در بین ماهیان گرم
آبی پرورشی ،ماهی فیتوفاگ بیشترین میزان تولید را
بهخود اختصاص میدهد .از همین رو همیشه مازاد
مصرف آن بهصورت منجمد در سردخانهها تا زمان
مصرف نگهداری میشود .با توجه به اینکه چنین
ماهیانی نیاز به رفع انجماد پیش از مصرف دارند،
بنابراین تحقیق حاضر بهدنبال بررسی مناسبترین
روش رفع انجماد آن ،از بین روشهای مرسوم تر رفع
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انجماد ماهیان ،به منظور حفظ بهتر جنبه های تغذیه-
ای و کیفی این گونه بوده تا بتواند به جامعه در این
خصوص توصیه نماید.

 .2مواد و روشها
ماهیان فیتوفاگ مورد نظر با میانگین وزنی
 1000±100گرم از بازار ماهی فروشان کرج تهیه
گردید .بنا به اظهار فروشنده ،دو روز از زمان صید
ماهیان مذکور گدشته بود و در این مدت ،ماهیان به-
صورت تازه (نگهداری غیرمنجمد) و در شرایط سرد
نگاهداری شده بودند .ماهیان پس از انتقال به
آزمایشگاه ،تخلیه شکمی و شستشو داده و سپس از
آنها فیله تهیه گردید .فیلههای حاصله از نمونه ماهیان
بهمنظور انجمادزدایی با چهار شیوه مختلف چهار بخش
تقسیم شده و هر کدام از آنها بهصورت مجزا بستهبندی
گردیدند .شیوه بسته بندی به روش بسته بندی وکیوم
با دستگاه وکیوم (گواتر کنترل ،ساخت ایران) بود،
نمونههای آماده شده به مدت  3روز در دمای -18
درجه سیلسیوس منجمد شد .پس از طی این مدت
نمونهها انجمادزدایی شدند.
انجمادزدایی به چهار روش استفاده از میکروموج،
آب ،یخچال و انجمادزدایی در دمای اتاق (هوا) انجام
شد .جزئیات مربوط به این چهار شیوه در جدول 1
آورده شده است .به منظور بررسی شاخصهای
شیمیایی و فیزیکی تیمارها ،آزمایش تعیین میزان
بازهای ازته فرار ( TVB-N=Total volatile bases
 ،(Rawdkuen et al., 2010) )nitrogenمیزان
( =TBA
تیوباربیتوریک
اسید
ارزش
Chatzikyriakidou and ( )Thiobarbituric acid
 )Katsanidis, 2012درصد ظرفیت نگهداری آب
)Park, ( (WHC=Water holding capacity
 ،)2005آبچک )Javadian et ( )DL=Drip loss
Asgharzade kany et al., ( pH ،)al., 2014

 )2008صورت گرفت همچنین آنالیز پروفیل بافت با
هدف تعیین میزان سفتی عضلهی فیله صورت گرفت.
این آزمایش به کمک دستگاه آنالیز بافت ( Testo
 ،metric, M350-10CTساخت انگلیس) انجام شد.
میزان نفوذ انجام شده  5میلیمتر ،قطر پروب  9میلی-
متر و سرعت پروب  100میلیمتر در دقیقه بود و
همچنین ابعاد نمونههای گوشت مورد آنالیز ،مکعب
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جدول  -1روش انجمادزدایی و مدت زمان انجمادزدایی در فیله ماهی فیتوفاگ ()Hypohthalmichthys molitrix
روش انجمادزدایی انجمادزدایی با آب انجمادزدایی با میکروموج انجمادزدایی با هوا
 2ساعت
 8دقیقه
 20دقیقه
زمان انجمادزدایی
21±2°C
 300وات
16±2°C
دمای انجمادزدایی

انجمادزدایی با یخچال
 6ساعت
4±2°C

جدول  -1مقادیر شاخصهای فیزیکی ،بیوشیمیایی و شیمیایی فساد فیله ماهی فیتوفاگ ( )Hypohthalmichthys molitrixدر
روشهای مختلف انجمادزدایی
روش انجمادزدایی

انجمادزدایی با آب

انجمادزدایی با میکروموج

انجمادزدایی با هوا

انجمادزدایی با یخچال

WHC
DL
TVB-N
TBA
pH
میزان سفتی

64/95±0/41
7/97±2/46ab
17/17±1/29a
0/69±0/19b
5/87±0/04
2/85±0/18b

61±1/27
11/73±4/75a
15/68±0/24a
0/81±0/25b
5/84±0/007
3/85±0/098a

62/67±1/52
7/32±1/77ab
10/2±0/95b
1/63±0/26a
5/85±0/03
2/82±0/17b

59/45±0/78
4/44±1/03b
19/21±1/82a
1/65±0/54a
5/73±0/04
3/2±0/14b

a

bc

ab

c

حروف  b ،aو  cدر هر ردیف نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح احتمال ( )0/05درصد است .عدم حروف معنیدار در هر ردیف ،بیانگر عدم
وجود تفاوت معنیدار بین تیمارها است.
اختصارات WHC :ظرفیت نگهداری آب به درصد DL ،آبچک به درصد TVB-N ،میزان بازهای ازته فرار بر حسب میلیگرم در هر  100گرم
گوشت TBA ،میزان مالون آلدهید بر حسب میلیگرم در هر  1000گرم گوشت ،میزان سفتی بر اساس بیشترین نیرو در اولین مرحله فشردن بر
حسب نیوتون.

مستطیلی با طول و عرض  40میلیمتر و ارتفاع 15
میلیمتر بود.
کلیه دادهها توسط آزمون کولمگرف-اسمیرنوف
نرمالسنجی شد .بعد از تحقق دو شرط اصلی
آزمونهای پارامتریک تجزیه واریانس (همگن بودن
واریانس و نرمال بودن دادهها) ،از آزمون تجزیه واریانس
یکطرفه ( )One Way ANOVAبرای 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
 SPSSاستفاده شد.

 .3نتایج
فرآیند انجماد و متعاقب آن انجمادزدایی به
شیوههای مختلف منجر به ایجاد اختالف معنیدار در
برخی از ویژگیهای کیفی اندازهگیری شده در ماهی
فیتوفاگ گردید ،در میزان آبچک ،ظرفیت نگهداری
آب ،میزان سفتی TBA ،و  TVB-Nدر تیمارها
اختالف معنیدار مشاهده شد ( ،)P>0/05در مقابل،
میزان  pHتیمارهای فوق اختالف معنیداری با یکدیگر
نداشتند.
نتایج حاصل از مقادیر شاخصهای فیزیکی،
بیوشیمیایی و شیمیایی روشهای مختلف انجمادزدایی

در جدول  2نشان داده شده است .انجمادزدایی به-
وسیله آب دارای بیشترین ظرفیت نگهداری آب
( )%64/95±0/41بوده و اختالف معنیدای با سایر
روشها داشت ،در مقابل بیشترین آبچک
( )%11/73±4/75نسبت به سایر نمونهها ،در نمونههایی
مشاهده شد که بهوسیله میکروموج انجمادزدایی شده
بودند .مقادیر مجموع بازهای ازته فرار (میلیگرم ازت
فرار در  100گرم گوشت) در نمونههای انجمادزدایی
شده بهوسیله هوا ( )10/2±1/95نسبت به سایر روشها
اختالف معنیداری داشت و دارای کمترین میزان بود.
تفاوت معنیدار شاخص اسیدتیوباربیتوریک به دو گروه
تقسیم شد .میزان ( TBAمیلیگرم مالون آلدهید در
کیلوگرم گوشت) در گروه اول (یخچال و هوا) نسبت به
گروه دوم (آب و میکروموج) بیشتر بود .روش
انجمادزدایی یخچال ( )1/65±0/54و آب ()0/69±0/19
بهترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان  TBAبودند.
انجمادزدایی نمونههایی که بهوسیله میکروموج
( )3/85±0/098صورت گرفته بود دارای بیشترین
میزان سفتی (نیوتون) بودند که تفاوت معنیداری
نسبت به سایر روشهای انجمادزدایی داشت.

 .4بحث و نتیجه گیری
یکی از مهمترین جنبههای حائز اهمیت در
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صنعت گوشت که از نظر مالی نیز مورد توجه قرار می-
گیرد از دست دادن آب در آن است که با کاهش وزن
نیز همراه است .میزان ظرفیت نگهداری آب ( Duun
 )et al., 2007و میزان آبچک ( Leygonie et al.,
 )2012بهعنوان شاخصهای اندازهگیری میزان خروج
آب از عضله بیان میشوند .اتصال آب به پروتئینهای
میوفیبریل بهنام ظرفیت نگهداری آب عضله شناخته
میشود ) ،(Goncalves et al., 2008مهمترین
فاکتورهای تاثیر گذار در میزان ظرفیت نگهداری آب
در عضله تاثیر بار خالص ،عوامل ژنتیکی و موقعیت
فضایی آب در سلولهای عضالنی است و مهمترین
عامل در میزان آبچک ،چگونگی عبور از جمود
(،)Lonergan and Lonergan, 2005( )Aging
سرعت انجماد ( )Gambuteanu et al., 2013و
چگونگی انجمادزدایی است ( Leygonie et al.,
 .)2012میزان بار موثر بستگی به مقدار  pHعضله دارد
زمانی که  pHبه نقطه ایزوالکتریک برسد کمترین بار
موثر را داشته و ظرفیت نگهداری آب در این حالت به
کمترین میزان خود میرسد ( Lonergan and
 .)Lonergan, 2005میزان  pHمعیار خاصی از فساد
را نشان نمیدهد ( )Ersoy et al., 2008بلکه ممکن
است آزادسازی مواد موجب تغییر آن گردد بهعنوان
نمونه آزادسازی یون  H+موجب تغییر آن از میزان
باالتر به میزان پایینتر گردد ،تاثیر آن در تغییر بار موثر
میباشد ) .(Leygonie et al., 2012میزان دناتوره
شدن پروتئین نیز عامل مهمی در میزان خروج آب و
کاهش ظرفیتنگهداری آب به شمار میآید .با دناتوره
شدن پروتئین بار موثر کاهش یافته در نتیجه ظرفیت-
نگهداری آب کاهش یافته و عضله سفتتر میشود
( Leygonie et al., 2012; Lonergan and
 .)Lonergan, 2005در این پژوهش نیز میزان ظرفیت

نگهداری آب با میزان سفتی عضله رابطه معکوس
داشت و کمترین میزان ظرفیت نگهداری آب در نمونه-
هایی مشاهده گردید که بیشترین سفتی عضله را
داشتند .کم بودن ظرفیت نگهداری آب در نمونههای
انجمادزدایی شده توسط میکروموج ()61±1/27
احتماال به خاطر ایجاد نقاط فوق گرما در محصول،
جذب گرما توسط آب موجود در عضله ،خروج آب
عضله و در نهایت تغییر ماهیت پروتئین عضله باشد
).(Li and Sun, 2002

بررسی شیوههای مختلف انجمادزدایی بر ویژگیهای کیفی ماهی فیتوفاگ

همانطورکه گفته شد تاثیر انجماد در خروج آب
به چگونگی تشکیل کریستالهای یخ بستگی دارد .هر
چه سرعت انجماد بیشتر باشد تشکیل کریستالهای
کوچک بیشتر و خروج آب از سلول کمتر رخ میدهد
( .)Gambuteanu et al., 2013تحقیقات انجام شده
در این ضمینه نشان میدهد افزایش زمان انجماد به
بیش از  19/5دقیقه تاثیر قابل توجهی در کاهش
رطوبت محصول خواهد داشت ( Añón and Cavelo,
 .)1980زمان انجمادزدایی نیز در میزان رطوبت
محصول موثر است در مورد زمان دیدگاههایی
متناقضی وجود دارد .تحقیقات مبتنی بر آن است که
انجمادزدایی در دمای بین  -5تا  -1درجه سیلسیوس
و در زمان  50دقیقه با کاهش کمترخروج آب همراه
است .استفاده از این شرایط به این دلیل است که آب
خارج سلولی به درون سلول باز گردد .افزایش نرخ ذوب
به دلیل خروج بیش از حد ظرفیت جذب سلول موجب
افزایش خروج رطوبت از محصول میشود .از طرفی نیز
گفته شده است که افزایش نرخ ذوب یا به عبارتی
کاهش زمان انجمادزدایی موجب کاهش ترشحات می-
گردد چراکه در این حالت آب خارج شده از سلول
فرصت بازگشت به سلول را خواهد داشت .تحقیقات
نشان داده است که از دست دادن آب در روش
انجمادزدایی به وسیله هوا و در دمای محیط به مدت
 5تا  7ساعت کمتر از حالتی است که از میکروموج به
مدت  35دقیقه در دمای صفر درجه سیلسیوس انجام
میشود همچنین خروج آبچک در روش میکروموج با
شیوه گفته شده در مقایسه با انجمادزدایی به وسیله
یخچال و به مدت  28ساعت است کمتر است
) .(Leygonie et al., 2012در تحقیق حاضر نیز
کمترین میزان آبچک در نمونههایی مشاهده شد که
انجمادزدایی در آنها در دمای پایینتری انجام شد.
بیشترین آبچک در نمونههای انجمادزدایی شده
بوسیله میکروموج مشاهده شد ،چراکه از دماهای باال
در آن استفاده شده بود .نیز بیشترین  Javadianو
همکاران ( )2013آب چک را در نمونههایی مشاهده
کردند که بهوسیله میکروموج انجمادزدایی شده بودند.
کمتر بودن آبچک و حفظ آب محصول از جمله عوامل
موثر در حفظ بافت محصول است .شکسته شدن
میوفیبریلها با خروج آب همراه است که تغییرات
بافتی را به دنبال دارد ) .(Leygonie et al., 2012در
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تحقیق حاضر نیز بیشترین میزان سفتی محصول
مربوط به نمونههای انجمادزدایی شده میکروموج بود
که البته با بیشترین میزان خروج آب همراه بود،
بنابراین خروج بیشتر آب عضله را میتوان به افزایش
سفتی عضله مرتبط دانست.
میزان  TVB-Nدر گونههای مختلف آبزیان
متفاوت است و با توجه به سن ،فصل ،جنس و منطقه
زیست آبزی متغییر میباشد .بهطور کلی مصرف
محصولی که مجموع بازهای ازته فرار در آن 25-35
میلیگرم نیتروژن در هر  100گرم محصول باشد،
نامناسب میباشد ( ;Al-Busaidi et al., 2009
 .)Ministerial Decision No.12/ 2009نتایج به
دست آمده از میزان بازهای ازته فرار در این آزمایش و
در روشهای مختلف انجمادزدایی تقریبا مشابه
تحقیقات دیگر در این زمینه بود .بیشترین میزان
 TVB-Nمربوط به روش انجمادزدایی بوسیله یخچال
مشاهده گردید Ersoy .و همکاران ( )2008بیشترین
میزان بازهای ازته فرار را در ماهی Anguilla
 anguillaدر روش انجمادزدایی بهوسیله یخچال
بدست آوردند .بیشتر بودن بازهای ازته فرار در روش
انجمادزدایی بهوسیله یخچال نسبت به روش
میکروموج و در ماهی آنچوی از جمله دیگر نتایجی
است که توسط  Nilgunو همکاران ( )2013گزارش
گردیده است .در پژوهش حاضر بیشتر بودن بازهای
ازته فرار در نمونههای انجمادزدایی شده بوسیله
یخچال میتواند به دلیل افزایش زمان فرآیند
انجمادزدایی باشد ،زیرا افزایش مجموع بازهای ازت
فرار تحت تاثیر فعالیت باکتریایی عضله ماهی است
( .)Nirmal and Benjakul, 2011بنابراین افزایش
زمان انجمادزدایی میتواند در رشد بیشتر باکتریهای
سرمادوست در دمای یخچال موثر باشد که این امر
موجب افزایش مجموع بازهای ازت فرار شده است.
اکسیداسیون لیپیدهای حساس در بدن ماهی در
مرحله اول منجر به تشکیل پراکسیدها و در ادامه
منتهی به شکلگیری آلدهیدها و کتونها میشود که
همراه با ایجاد بو و طعم نامطبوع در ماهی میشود که
از طریق اندازهگیری شاخص ( TBAتیوباربیتوریک
اسید) سنجیده میگردد ( Razavy Shirazy,
 .)2007تیوباربیتوریک اسید شاخصی است که به طور
گسترده در ارزیابی میزان اکسیداسیون چربی استفاده
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میگردد و بیانگر محصول ثانویه اکسیداسیون چربی
میباشد ( .)Nirmal and Benjakul, 2009زمانیکه
میزان مالونآلدهید در یک کیلوگرم گوشت به بیش از
 2میلیگرم افزایش یابد با تغییر طعم و بوی ماهی
همراه خواهد بود ( .)Razavy Shirazy, 2007این
شاخص یکی از شاخصهای مناسب برای بررسی
کیفیت ماهی منجمد اعالم شده است ( Ersoy et al,
 .)2008میزان  TBAمشابه با نتایج حاصل از میزان
 TBAهای بهدست آمده توسط  Javadianو همکاران
( )2014بود .در تحقیق حاضر نیز بیشترین میزان
 TBAدر روش انجمادزدایی بوسیله یخچال مشاهده
گردید ( .)Javadian et al., 2014عالوه بر آنزیمهای
درونزا باکتریهای سرماگرا مانند سودوموناس با
تجزیه لیپیدها و فسفولیپیدها موجب افزایش اسیدهای
چرب آزاد شده که مستعد اکسیداسیون میباشند و
میگردند،
هیدروپراکسیدها
تولید
موجب
هیدروپراکسیدها به آسانی به هیدروکربنهای کوتاه
زنجیر مانند آلدهیدها تبدیل میشوند که این
محصوالت نهایی را تیوباربیتوریک اسید مینامند
( Nirmal and Benjakul, 2009; Nirmal and
Benjakul, 2010; Nirmal and Benjakul,

 .)2011بنابراین بیشتر بودن این شاخص در تیمارهای
انجمادزدایی شده در یخچال بهدلیل افزایش زمان
فرآیند و احتماالً افزایش رشد میکروبی میباشد.
فرآیند انجمادزدایی اثر قابل توجهی در شاخصه-
های کیفی محصول داشت .انجمادزدایی باید باالفاصله
پس از خارج شدن ماهی از سردخانه و در حداقل زمان
انجام شود .انجمادزدایی بهوسیله یخچال نشان داد که
افزایش زمان انجمادزدایی به دلیل احتمال رشد بیشتر
میکروبها ،موجب کاهش کیفیت گوشت میگردد که
این مهم ،با اندازهگیری شاخصهای  TVB-Nو TBA
مورد بررسی قرار گرفت و این بررسی نشان داد
شاخصهای فوق در نمونههای انجمادزدایی شده
بوسیله یخچال افزایش یافتند .توجه به مراحل خروج
ماهی از حالت انجماد کمک خواهد نمود تا از بروز
هرگونه آسیب در ماهی و همینطور از شکلگیری و
خروج مقدار زیادی آبچک جلوگیری گردد،
انجمادزدایی بوسیله میکروموج و ایجاد تقاط فوق گرما
موجب پخت محصول گردیده و با افزایش آبچک
همراه است .ممانعت از اتالف انرژی در طول عملیات از
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 بیشترین،بیانگر دناتوره شدن پروتئین است و همچنین
 و،تاثیرات را بر روی پارامترهای دیگر چون بافت دارد
با توجه به اینکه بهترین نتایج حاصل از آزمایشات فوق
در شاخصهای شیمیایی نیز در نمونههای انجمادزدایی
 بنابراین این شیوهی،شده بوسیله آب مشاهده شد
انجمادزدایی به عنوان بهترین روش انجمادزدایی ماهی
.فیتوفاگ معرفی میگردد
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 نیاز خود،مسائل مهمی است که با حداقل فضا و کارگر
 انجمادزدایی بوسیله آب با حداقل.را برآورده نماید
 نتایج به دست.انرژی و امکانات قابل انجام میباشد
 نمونههای انجمادزدایی شده بوسیله آب،آمده نشان داد
دارای بیشترین درصد ظرفیت نگهداری آب و کمترین
-میزان آبچک بوده و تفاوت معنیداری با سایر روش
 از آنجایی که میزان خروج آب.های انجام شده داشتند
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