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چکیده
درسال های اخیر استفاده از پوشش های زیست تخریب پذیر زیاد شده است که یکی از این پوشش ها  ،پوشش های کیتوزان-ژالتین می باشد .هدف از این مطالعه بررسی
اثرات سه متغیر کیتوزان با غلظت های ( )%2 ، 1/5، 1، 0/5و اسانس آویشن ( )0/5-1%و اسانس دارچین ( )0/5-1%بعد از  7روز نگهداری بر روی خرچنگ دراز آب
شیرین بود .محلول های کیتوزان در محلول اسید استیک  1%تهیه و در دمای  40درجه سانتی گراد با محلول ژالتین  % 3مخلوط شد .بعد از مخلوط شدن و یکنواخت کردن
محلول های ژالتین و کیتوزان با نسبت  30به  70در دمای  45درجه سانتیگراد و در آخر اسانس آویشن و دارچین در غلظت های  /5و  % 1به محلول آماده شده اضافه شد.
نمونه های خرچنگ دراز آب شیرین با محلول کیتوزان و ترکیب با اسانس پوشش داده شد .ویژگی های فیزیکی و حسی خرچنگ دراز آب شیرین بعد از  7روز نگهداری در
دمای  4درجه سانتیگراد یخچال اندازه گیری شد .همۀ آزمونها در سه تکرار در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی انجام شدند .تحلیل و ارزیابی ()ANOVA
با استفاده از نرم افزار آماری  SPSS 21درسطح احتمال  )P> 0/05( % 5و آزمون چند دامنه ای دانکن برای تأیید وجود اختالف بین میانگین ها انجام گرفت .نتایج نشان
داد ،پوشش غوطه وری کردن نمونه ها با ترکیب  1درصد کیتوزان و مخلوط اسانس آویشن و دارچین  1درصد بر روی حفظ کیفیت اثر معنی داری ( )P>0 0/05داشت.
ترکیب پوشش کیتوزان  1درصد و ژالتین  3درصد با اسانس آویشن و دارچین  1درصد باعث حفظ وزن خرچنگ دراز آب شیرین در طی ماندگاری شد و در نتیجه در
جلوگیری از کاهش افت وزن اثر معنی داری ( )P> 0/05داشت .نتایج این مطالعه نشان می دهد که خرچنگ دراز آب شیرین پوشش داده شده با اسانس آویشن و دارچین

دارای های ویژگی های فیزیکی و حسی بهتری نسبت به خرچنگ دراز آب شیرین بدون پوشش می باشد .این پوشش در افزایش ماندگاری خرچنگ دراز آب شیرین
نگهداری شده در یخچال بسیار تاثیر گذار بود.
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 -1مقدمه
در سال های اخیر پیشرفت های چشمگیری در زمینه بسته بندی و با هدف بهبود خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی ،میکروبی و ارگانولپتیک محصوالت غذایی صورت گرفته
است .[1].در بسته بندی های معمول یا غیر معمول فعال ،هدف اصلی فراهم نمودن یک الیه نفوذ ناپذیر بر روی محصول است .پوشش محصوالت غذایی با فیلم های
خوراکی و پوشش های خوراکی ،آنها را از مزایای گوناگون از نقطه نظر جنبه های سالمت بخش ،حسی و اقتصادی برخوردار می سازد] .[2اسانس های گیاهی و ترکیبات
آنها از زمان های قدیم به عنوان مواد طعم دهنده مورد استفاده قرار گرفته اند .[3].افزودن ترکیبات ضد میکروبی به پوشش های مواد غذایی می تواند عمر نگهداری مواد
غذایی فراوری شده یا فراوری نشده را افزایش دهند .مواد ضد میکروبی به فیلم های خوراکی در مقاالت مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است .استفاده از اسانس های گیاهی
به جای مواد نگهدارنده شیمیایی نگرانی های ناشی ازمصرف اینگونه مواد را کاهش می دهد .[4].درطی سالیان گذشته خرچنگ دراز آب شیرین بی شک یکی از
ارزشمندترین غذاهای دریایی بوده و صنایع وابسته به آن به صورت تجارتی یکی از مهمترین صنایع فرآورده های خوراکی دریایی بشمار می روند .خرچنگ دراز آب شیرین،
به دلیل داشتن خصوصیاتی از جمله قیمت مناسب برای بیشتر مردم ،توانایی حمل زنده به بازار و ارزش غذایی باال ،در دنیا از اهمیت اقتصادی و تجاری خاصی برخوردار
است به طوری که در بسیاری از کشورها حتی اگر در داخل مصرفی نداشته باشد به صورت انبوه تولید و صادر می شود .اگرچه مصرف آن از قرن سوم به صورت یک برنامه
غذایی دربین مردم عادی جا باز کرده است یکی از آبزیان مهم و ارزشمند است ..رایج ترین روش های نگهداری در صنعت غذا ،استفاده از دمای پایین و روش های

