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چکیده
ماهی یکی از منابع پروتئینی با ارزش است که با توجه به تنوع زیاد گونههها ،دارای قابلیهت مناسه ی در تهأمین بخشهی از
پروتئین مورد نیاز بشر میباشد ،اما محصوالت شیالتی به سرعت دچار افت کیفیهت میگردنهد در ایهن تحییها ا هر فیلهه
کردن و شکم خالی کردن ماهی کپور پرورشی ) (Cyprinus carpioروی برخی شاخصهای میکروبهی بهار باکتریهایی
کل و سرمادوست) ،حسی طعم ،بو ،بافت ،رنگ و پذیرش کلی) و فیزیکوشیمیایی شامل  ،pHرطوبت ،رطوبت تحت فشهار،
تیوباربیتوریک اسید ،بازهای نیتروژنی فرار و اسید چرب آزاد طهی  12روز نگههداری در یخاها( دمهای  )C0 5بررسهی
شد در هر تیمار  3تکرار تهیه شد و نمونهبرداری در زمان صفر و روزهای  9 ،6 ،3 ،2 ،1و  12به منظور تعیین تغییرات
پارامترهای ذکر شده انجام شد شاخصهای فیزیکیشهیمیایی و میکروبهی افهزایع معنهیداری نشهان داده در حهالی کهه
شاخصهای حسی کاهع معنیداری داشتند  )p<0/05با توجه به شاخصههای میکروبهی ،فیزیکوشهیمیایی و حسهی در
نمونههای نگه داری شده در یخاا( ،آماده سازی ماهی به شکل فیله منجر به اکسیداسیون بهاالتر شهد امها مهاهی آمهاده-
سازی شده به صورت شکم خالی نس ت به فیله و ماهی کامل از شهرای بهتهری بخصهور در روزههای آخهر نگههداری
برخوردار بود
واژگان کلیدی :کپور پرورشی  ،)Cyprinus carpioنگهداری ،ماهی کامل ،شکم خالی ،فیله

مقدمه

میکروبههی و بیولههوژیکی اسههت کههه بههر چهههار دسههته از

ماهی یکی از منابع پروتئینی با ارزش است کهه بها توجهه

ترکی ات مهمهی پروتئینهها ،چربیهها ،کربوهیهدراتها و

به تنهوع زیهاد گونههها ،دارای قابلیهت مناسه ی در تهأمین

رطوبت) که در محصهوالت شهیالتی وجهود دارنهد تهأ یر

بخشی از پروتئین مورد نیاز بشر میباشهد افهت کیفیهت

میگذارند تازگی مهمترین فهاکتور کیفهی بهرای مصهر

نتیجه تغییرات مختله

فیزیکهی ،شهیمیایی ،بیوشهیمیایی،

کننده است که میزان یا درجه فساد مهاهی و محصهوالت
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آن هنگام نگهداری را نشان میدهد توکهور و اوزیهورت

چر شده میگردد ره بهین  )2002ولهی از سهوی دیگهر

 )2010یکههی از روشهههای مناسههن نگهههداری و عرضههه

فیله کردن مهاهی بها جداسهازی سهر ،پوسهت و امعها و

ماهیان سردسازی است به طور کلی نگهداری مهاهی در

احشا که محل تجمع آنزیمهای تسریعکننده فعالیتههای

سرما با مجموعهای از تغییرات کیفی روبرو است

اکسیداسههیونی میباشههد میتوانههد موجههن افههزایع مههدت

فاکتورهای زیادی همانند نوع گونه ،انهدازه ،دمها ،شهرای

زمان ماندگاری ماهی گردد یکی از گونههای پرمصهر

فیزیکی ،روشهای صید ،عملآوری و نگهداری بهر مهدت

ماهیان پرورشی ،کپور معمولی با نهام علمهی Cyprinus

زمان ماندگاری ماهی در طی نگهداری مو رنهد کهه مههم-

 carpioاز خانواده  Cyprinidaeو از ماهیهان آب شهیرین

ترین آنها ،دمهای نگههداری و ط یعهت مهواد و نهوع روش

میباشد این ماهی به طورعمده دری نگههداری وعرضهه

عمههلآوری بکههار رفتههه بههرای آمادهسههازی مههاده خههام

میشهود بنههابراین حفههک کیفیهت آن در طهی نگهههداری از

عملآوری ق هل از

آن اسهت بنهابراین در ایهن

میباشد استفاده از روشهای مختل

عوامل مو ر افزایع مصهر

نگهداری مانند تخلیه امعها و احشها  ،فیلههسهازی ،چهر

تحییا ا ر آمادهسازی ماهی کپور معمولی به شهکل فیلهه

کههردن ماهی،اسههتفاده از یهه پههوش ،اسههتفاده از مههواد

و شکم خالی و نگهداری آن در یخاا( و فریزر نس ت به

افزودنی و بسته بندی بهر مهدت زمهان مانهدگاری مهاهی

ماهی کامل نگهداری شده بررسی شد

ا رگذاراسههت ره ب هین  )2002بههرای آمادهسههازی اولیههه
ماهی ،ق ل از قرار دادن آن در مجاورت دمای پایین و بها
توجههه بههه نههوع مههاهی ،ضههروری اسههت مجموعهههای از
فرایندها انجام گیرد تا از این طریا خطر فساد آنزیمهی و
باکتریایی تا حد زیادی کاهع یابد در مورد ماهیانی کهه
بصورت کامل نگهداری مهی شهوند میشهوند بهه غیهر از
شستشوی اولیه هیچ مرحله دیگری بهرای آمهاده سهازی
وجهود نههدارد در مههورد مههاهی شههکم خههالی عمههل تخلیههه
شکمی و شستشو انجام میشود در مورد فیله نیهز بعهد
از تخلیههه شههکمی ،عمههل فیلههه کههردن بههه روش دسههتی یهها
دستگاهی انجام میشهود بهی شهک مهمتهرین مسهأله در
رابطه با آمادهسهازی اولیهه رعایهت بهداشهت در مراحهل
مختل

است

مواد و روش
مههاهی کپههور معمههولی  700-800گرم هی از بههازار مههاهی
فروشان شهرستان گرگهان بهه صهورت زنهده خریهداری
شده و در پالستیکهای حاوی ی به آزمایشگاه فرآوری
دانشگاه علوم کشاورزی و منهابع ط یعهی گرگهان منتیهل
شد ماهیها به سه شکل کامل ،تخلیه شکمی شده و فیلهه
شده بستهبندی شدند از هر تیمار  3تکهرار تهیهه شهده و
در یخاهها( بهها دمههای 5 0Cبهها دامنههه نوسههانی  1درجههه
نگهداری شدند در بازهههای زمهانی 12 ،9 ،6 ،3 ،2 ،1 ،0
روز ،آزمونهههای شهههیمیایی ،میکروبهههی و حسهههی روی
تیمارهای نگهداری شده انجام شد
آزمایشهای شیمیایی

برخی تحیییات نشان دادند که شدت تغییرات در ماهیهان

اندازهگیری پروتئین

فیله شده یا چر شده بیع از ماهیان نگههداری شهده بهه

اندازهگیری پروتئین به روش کلدا( با استفاده از دستگاه

شکل کامل میباشد چون در طهی فراینهد فیلهه کهردن یها

 Kjeldthermمد(  vap 40ساخت شرکت گرهارد آلمان

چر کردن ماهی ساختار ط یعی ماهیاه بهم میخورد و

انجام گرفت میدار یک گرم نمونه خهرد شهده دقییهاً وزن

آنزیم رهها شهده ممکهن اسهت در تمهاس بها سوبسهترای

شد و در بالن هضم ریخته شد سپس  20میلیلیتر اسهید

مناسن قرار گیرد که در حالت ط یعی به شکل مجهزای از

سههولفوریک غلههیک و  8گههرم از مخلههوت کاتههالیزور 96

هم وجود داشتهاند ،این مسئله موجن تسریع فرایند فساد

درصد سولفات سدیم خشک 3/5 ،درصد سولفات مس و

چربی ،نوکلئوتیدها و تری متیل آمهین اکسهید در ماهیهان

 0/5درصد دی اکسهید سهلنیوم) بهه آن افهزوده گردیهد و
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بالن در دستگاه مخصور هضهم کلهدا( قهرار داده شهد

دقت تا زده شهده و در رهر

سپس با آغاز فرایند حرارتدهی طی دو مرحله  30دقییهه

داده شد تا دو سوم حجم بالنها بوسیله پترولیوم اتر پر

در دمههای  250 C0و  45دقییههه در دمههای  410 C0فراینههد

گردیههد و اسههتخراب بهها دسههتگاه  Soxtecمههد( SE 416

هضم صورت پهذیرفت و در نهایهت مهایع بیرنگهی در تهه

ساخت شرکت گرهارد آلمان صورت پهذیرفت آب سهرد

بالن باقی ماند عمل هضم در حدود دو سهاعت بهه طهو(

در تمام مدت حرارتدهی بالنها جریان داشت بالنها در

انجامید پس از سرد شدن ،بالن در دسهتگاه تیطیهر قهرار

دمههای 60-50 0Cبههه مههدت هشههت سههاعت حههرارت داده

داده شههد در دسههتگاه تیطیههر آب میطههر ،محلههو( اسههید

شدند پس از این مدت بالنها از دسهتگاه جهدا گردیهده و

بوریک دو درصد و سود  32درصد هر کهدام در مخهازن

جهت ت خیر باقیمانده حال( ،تا رسهیدن بهه وزن ابهت در

مربوطه ریخته شهد در زیهر قسهمت کندانسهور دسهتگاه

آون در درجههه حههرارت 105 0Cگذاشههته شههد سههپس در

تیطیههر ،یههک ارلههن مههایر محتههوی چنههد قطههره معههر

دسیکاتور قرار داده شد و پس از سرد شهدن وزن ابهت

برموکرازو( متیل رد و بروموکرازو( گرین در متهانو()

آن بطور دقیا تعیین گردید تفاوت میان وزن اولیهه بهالن

قرار داده شد شیر آب سرد در طو( عمل تیطیر باز بود

از وزن انویه ،میزان چربی نمونهه را بهر حسهن درصهد

دسههتگاه بطههور خودکههار  80میلههیلیتههر آب میطههر و 80

نشان داد که از رابطه  2محاس ه گردید پروانه )1377

میلیلیتههر سههود  32درصههد بههه محلههو( اضههافه کههرده و

رابطه []2

بخههارات حاصههل از تیطیههر در ارلههن مههایر حههاوی اس هید

میزان چربی درصد)= [میزان چربهی موجهود در نمونهه

بوریک و چند قطره معر

وارد گردید پهس از آن رهر

مخصهور دسهتگاه قهرار

گرم) × / ]100وزن نمونه گرم)

ارلههن مههایر از زیههر دسههتگاه جههدا شههد و توسهه اسههید

اندازهگیری خاکستر

هیدروکلریک  0/1نرما( تیتر گردید از ابتدا یک شاهد هم

بوته چینی به همراه درب آن دقییاً وزن شهد و یهک گهرم

در نظر گرفته شد و کلیه اعما( ذکهر شهده بها شهاهد نیهز

نمونه مهورد آزمهایع در آن ریختهه شهد و درون کهوره

انجام گرفت از طریها فرمهو(  1میهزان نیتهروژن نمونهه

الکتریکههی بهها حههرارت  550-500 0Cمنتیههل گردیههد عمههل

محاس ه شد و در پایان جهت تعیین میهزان نیتهروژن بهه

حههرارت دادن بههه مههدت  6سههاعت ادامههه یافههت تهها رنههگ

پروتئین از ضرین  6/25استفاده گردید )2005 AOAC

خاکستر کامالً روشن و سفید گردد پهس از آن بوتهه بهه

رابطه []1

همراه درب آن به دسهیکاتور منتیهل شهد و پهس از سهرد

میزان نیتروژن نمونه درصد)= وزن نمونه گهرم)×100/

شهدن مجههدداً تهوزین گردیههد درصهد خاکسههتر نمونههه از

[ حجم اسید مصرفی برای شهاهد-حجهم اسهید مصهرفی

رابطه  3محاس ه گردید )2005 AOAC

برای نمونه)]1/4007×0/1

رابطه []3

درصد پروتئین= درصد نیتروژن×6/25

میزان خاکستر درصد)= [ وزن انویه بوته  -وزن اولیه

اندازهگیری چربی کل

بوته) ×  / ]100وزن نمونه

چربی کل به روش سوکسله اندازهگیری شد نمونهههای

اندازهگیری رطوبت

خشک شدهای که ق الً رطوبت آنها سنجیده شده بود ،بها

حدود  10گرم نمونه درون پتریدیع که از ق ل خشهک و

دقت در کاغذ صافی واتمن شهماره  42ریختهه و بها پن هه

توزین شده بود ،قرار داده شد و پتریدیهعهها در داخهل

کوچکی که به حال( اتر آغشته شده بود تمام بیایای ماده

آون با دمای  2±103 0Cتا رسهیدن بهه وزن ابهت قهرار

خشک و چربیهای چس یده به پتهریدیهع جمهعآوری و

گرفت و عمل خشک شدن تا زمانی ادامه یافت کهه تغییهر

پن ه هم درون کاغذ صافی قرار داده شد کاغذ صافی بهه

وزن محسوسی در نمونه دیده نشد سپس پتریدیهعهها
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بههه درون دسهیکاتور منتیههل شههده و پههس از سههرد شههدن

میدار ازت فرار بهر حسهن میلیگهرم در  100گهرم مهاده

مجههدداً تههوزین گردیههده و میههزان رطوبههت بهها اسههتفاده از

گوشتی بدست آید ایگان و همکاران )1997

رابطه  4محاس ه شد پروانه )1377

اندازهگیری تیوباربیتوریک اسید ()TBA1

رابطه []4

 10گههرم از نمونههه بهها  97/5میلیلیتههر آب میطههر ط هی دو

میههزان رطوبههت درصههد)= [ وزن انویههه نمونههه  -وزن

مرحله مخلوت گردید  2/5میلیلیتر اسید هیهدروکلریک 4

اولیه نمونه) ×  / ]100وزن نمونه

موالر برای رساندن  pHآن به  1/5اضافه گردیهد و چنهد

اندازهگیری رطوبت تحت فشار

عدد سنگ جوش و چند قطره ضد که

نیهز اضهافه شهد

از طریا اندازهگیری تغییرات وزنی گوشت مهاهی در ا هر

بههالن حههرارت داده شههد و  50میلیلیتههر مههایع تیطیههر در

گذاشتن وزنه  1کیلهوگرمی بهه مهدت  20دقییهه بهر روی

عههر

 10دقییههه از زمههان جههوش جمههعآوری شههد 5

میدار مشخصی از نمونه قرار داده شده بین کاغذ صهافی

میلیلیتههر از مههایع تیطیههر شههده و  4میلیلیتههر معههر

و با فرمو( زیر اندازهگیری شد پروانه)1377 ،

تیوباربیتوریههک اسههید اسههید اسههتیک گالسههیا( )90%

رابطه []5

 )ml100/TBA g2883/0بههه لولههه آزمههایع دربدار

میزان رطوبت تحت فشار درصد)= [ وزن انویه نمونهه

منتیل گردید و به مدت  30دقییه در آب  100 0Cحهرارت

 -وزن اولیه نمونه) ×  / ]100وزن نمونه

داده شد یک شهاهد ههم بها اسهتفاده از  5میلهی لیتهر آب

اندازهگیری pH

میطر و  4میلیلیتر معر

 5گرم نمونهه بها  45سیسهی آب میطهر ،کهامالً همگهن و

آب به مدت  10دقییه سرد گردید و جذب در میابل شاهد

pHآن بههها اسهههتفاده از دسهههتگاه  pHمتهههر دیجیتههها(

در  538نههههانومتر بهههها اسههههتفاده از  2 cellسههههانتیمتر

 )Metrohm 713 pH meter, Germenyتعیهین شهد

اندازهگیری شد ایگان و همکاران )1997

هرناندز و همکاران )2009

رابطه []6

اندازهگیری بازهای نیتروژنی فرار

تیوباربیتوریههک اسههید میلههیگههرم مههالوندیآلدهیههد در

مجموع بازهای ازته فرار ،به کمک دسهتگاه تیطیهر کلهدا(

کیلوگرم نمونه) =  7/8میدار جذب خوانده شده)

اندازهگیری شد به این ترتین که میهدار  10گهرم گوشهت

اندازهگیری اسید چرب آزاد ()FFA2

چر شده ماهی که با  50میلیلیتر آب میطر هموژن شده

 150گرم نمونه خرد شده با  250میلیلیتهر کلروفهرم بهه

بهها  250میلههی لیتههر آب میطههر وارد بههالن تیطیههر 500

مدت  10دقییه با همزن شیشهای زیهر ههود ههمزده شهد

میلیلیتری شد  2گرم اکسید منیزیم به عنوان کاتهالیزور،

محلو( طی دو مرحله یک ار از کاغذ صافی واتمن شهماره

و تعدادی سنگ جهوش بهه آن اضهافه

با سولفات سدیم

چند قطره ضدک

شد در زیر قسمت سرد کننده دستگاه تیطیهر ،یهک ارلهن
مایر  250میلیلیتر حهاوی  25میلیلیتهر اسهید بوریهک 2

تهیه گردید سهپس لولهههها در

 4و بار دوم از کاغذ صافی که تا نص
خشک پهر شهده صها
صا

گردیهد  10میلهیلیتهر از محلهو(

شده در پتریدیهع خشهک و تهوزین شهده منتیهل

متیل رد قرار داده شد مجموعهه

نموده و به مدت یهک سهاعت در آون  105 0Cقهرار داده

راه اندازی شده و حرارتدهی شد پهس از اتمهام فراینهد

شد سپس به دسیکاتور منتیل نموده و پس از سرد شدن

تیطیر ،محتویات ارلن مایر با اسید سولفوریک  0/1نرما(

وزن شههد  25میلههیلیتههر از محلههو( صهها

شههده25 ،

تیتر شهد کهه در ایهن مرحلهه رنهگ محلهو( بهه صهورتی

میلیلیتر الکل اتانو(  ،%96یک قطره سود  0/1نرما( یهک

درصد و یک قطره مر

بازگشت میدار اسید مصرفی ت گردید برای محاسه ه،
میدار اسید سولفوریک مصرفی را در  14ضهرب شهد تها

- Thiobarbituric acid
- Free fatty acid

1
2
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گرم سود در  100میلیلیتهر اتهانو() و دو تها سهه قطهره

امتیاز  :5کیفیت بسیار عالی

فنلفتالئین به یک ارلن منتیل شد و در بنمهاری تها دمهای

امتیاز  :4کیفیت خوب

 70 0Cحرارت داده شد پس از سرد شهدن بها سهود 0/1

امتیاز  :3کیفیت متوس

نرما( تیتر گردیهد و میهزان اسهید چهرب آزاد بهر حسهن

امتیاز  :2کیفیت پائین

درصد اولئیک اسید بر ط ا رابطه  7تعیین شهد ایگهان و

امتیاز  :1غیر قابل مصر

همکاران )1997

روش آماری و تجزیه و تحلیل دادهها

رابطه []7

برای انجام این تحییا از طرح آمهاری اسهپیلت پهالت در

اسهید اولئیهک  ml NaoH 0.1 N = 0.2883 grاسهید

زمان استفاده شد همانین برای میایسه میانگین دادههها

اولئیک

از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمها( α =0/05

درصد اسهید اولئیهک) [ = FFAحجهم سهود مصهرفی ×

با نرم افزار  SPSSاستفاده شهد بهرای آنهالیز دادهههای

 / ]100×28/2وزن نمونه روغن× 1000

حسی از آزمونهای ناپارامتری کروسکا( والیس بهرای

آزمایشات میکروبی

میایسه چند گهروه) و مهنویتنهی یهو بهرای میایسهه دو

جهت انجهام آزمهون میکروبهی 10 ،گهرم از عضهله را در

گروه با یکدیگر) استفاده گردید نمودارههای مربوطهه در

شرای استریل بها تهرازو وزن و در  90میلیلیتهر سههرم

نرمافزار  Excelرسم شدند

فیهههزیولوژی در داخههل کیسههه اسههتومیکر بهها اسههتفاده از
دسههتگاه اسههتومیکر

Lab Blender 400 Seward

 )Medical, London, UKبه مدت  1دقییه هموژن شهد
و از آن رقتهای  ،0/001 ،0/01 ،0/1در داخهل لولهههایی
که حاوی  9سیسهی سهرم فیزیولهوژی اسهتریل هسهتند
تهیه شد و از هر رقت  0/1سیسی برداشهته و در داخهل
پلیت ریخته و محی کشت پلیت کانت آگار Aqumedia,

نتایج و بحث
آنالیز ترکیب تقریبی
نتایج آنالیز تیری ی ماهی مورد مطالعه برای چربی،
رطوبت ،پروتئین و خاکستر به ترتین ،2/65±0/141
 2/75±0/36 ،16/69±0/45 ،79/78±0/216بود
تغییرات مقادیر  pHعضله ماهی کپور پرورشی در

 )USAاضافه شد سپس کلیه پلیتها در داخل انکوبهاتور

تیمارهای فیله ،شکم خالی و کامل طی  12روز نگهداری

در دمای  10درجه به مدت  7روز جهت رشد باکتریهای

در یخچال

سرمادوست و دمای  37درجه به مدت  48سهاعت جههت

در شکل  1تغییرات میزان  pHتیمارهای مختل

رشد باکتریهای مزوفیل انکوباتور گذاری شدند بعهد از

نگهداری در یخاا( مشاهده میشود میزان  pHطی

زمانهای مورد نظر پرگنههای تشکیل شده در هر پلیهت

نگهداری در همه تیمارها تغییر کرد به طوری که میزان

شمارش شدند هرناندز و همکاران )2009

آن در روز صفر نگهداری در تیمار فیله ،شکم خالی و

آزمون حسی

کامل به ترتین از  5/960 ،5/957و  6/049به ،6/133

برای انجام آزمایشات حسی ،نمونههای ماهی به مدت 20

 6/073و  6/143در روز  12افزایع یافت میزان این

دقییه بخارپز شده و از  5نفری که کهامالً بها طعهم مهاهی

افزایع در تیمار شکم خالی کمتر بود

کپور معمولی آشنا میباشند استفاده شد و نتایج حاصهل
از ارزیابی رنگ ،بو ،بافت ،طعم و پذیرش کلهی مهاهی ،در
 5رت ه بهه شهکل زیهر دسهته بنهدی شهدند شهع ان پهور
)1384

طی
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تغییرات مقادیر رطوبت تحت فشار عضله ماهی کپور
پرورشی در تیمارهای فیله ،شکم خالی و کامل طی 12
روز نگهداری در یخچال
در شکل  2تغییرات میادیر رطوبت تحت فشار تیمارهای
مختل

طی زمان نگهداری در یخاا( مشاهده میشود

میزان رطوبت تحت فشار در تیمارهای مختل

با گذشت

شکل  -1تغییرات مقادیر  pHعضله ماهی کپور پرورشی در

زمان نگهداری افزایع یافت به طوری که میزان آن از

تیمارهای فیله ،شکم خالی و کامل طی  12روز نگهداری در

 25/027 ،20/180و  22/387به ترتین در فیله ،شکم خالی و

یخچال a-f

کامل در روز صفر به  31/340 ،36/473و  49/217در روز

حرو

مشابه ،بیانگر عدم اختال

معنیداری در سهطح 0/05

میباشند

 12رسید به طور کلی تیمار ماهی کامل به طور معنیداری
ررفیت نگهداری آب کمتری نس ت به سایر تیمارها داشت

تغییرات میزان  pHنمونهها طی نگههداری در یخاها( در
شکل  1نشان داده شده اسهت میهزان  pHدر نمونهههای
تیمههار فیلههه از روز صههفر نگهههداری تهها روز دوازدهههم
نگهداری از  5/957به  6/133افزایع یافت همانهین ایهن
افزایع  pHدر نمونه های دو تیمهار دیگهر نیهز مشهاهده
شد به طوریکه در نمونههای تیمار شکم خالی از 5/960
به  6/073و در نمونههای تیمار ماهی کامل از  6/049بهه
 6/143افههزایع داشههت ایههن نتههایج بهها تحییهها رونههگ و
همکههاران  )2009روی مههاهی تیالپیهها

Oreochromis

 )niloticusمغههایرت و بهها نتههایج سههایمونیدو و همکههاران

شکل  -2تغییرات مقادیر رطوبت تحت فشار عضله ماهی
کپور پرورشی در تیمارهای فیله ،شکم خالی و کامل طی 12
روز نگهداری در یخچال
 a -jحرو

مشابه ،بیانگر عدم اخهتال

معنهیداری در سهطح

 0/05میباشند

 )1997روی کیفیههت مههاهی کامههل و فیلههه یهها( اسهه ی
trachurus

 )Trachurusو هیهههههک مدیترانههههههای

همان طور که در شکل  2نشان داده شده اسهت تغییهرات

 )Merluccius mediterraneusهمخهوانی داشهت pH

میزان رطوبت تحت فشهار مهاهی کپهور پرورشهی کامهل،

بافت زنده ماهی نزدیک به خنثهی میباشهد در ههر حها(

شههکم خههالی و فیلههه شههده در ط هی  12روز نگهههداری در

 pHمهههاهی پهههس از مهههرا براسهههاس فصهههل ،گونهههه و

یخاا( نشان داد که با افزایع مهدت زمهان نگههداری در

فاکتورهههای دیگههر از  6-7تغییههر میکنههد سههایمونیدو و

هر سه شکل ماهی افزایع یافت ولی میزان ایهن افهزایع

همکههههاران  1997و رودریگههههوئز و همکههههاران  1999و

در تیمار کامل بیشتر از دو تیمار دیگر بود به طهوری کهه

آراشیسارا و همکاران  )2004و پس از کشهتار مهاهی بهه

میههدار آن از  22/387در روز صههفر بههه  49/217در روز

علت تولید ترکی ات فرار هماهون آمونیها و تهری متیهل

 12رسید افزایع در رطوبت تحت فشار به معنای کاهع

آمین حاصل از فعالیت باکتریهای مولهد فسهاد ،افهزایع

ررفیت نگهداری آب است همهان طهور کهه مشهاهده شهد

مییابههد هیتیهها و همکههاران  1999و رویههز کههاپیالس و

میههزان رطوبههت تحههت فشههار در روز  12در تیمههار شههکم

همکاران )2001

خالی کمتر از دو تیمار دیگر بهود کهه بهه معنهای شهرای
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بهتر آن نس ت به دو تیمار فیله و ماهی کامل است نتهایج

پرورشههی  )Cyprinus carpioو میگههوی سههفید هنههدی

فههوب بهها نتههایج سههایمونیدو و همکههاران  )1997کههه روی

پرورشههی  )Feneropenaeus indicusکههار کردنههد،

کیفیههت مههاهی کامههل و فیلههه یهها( اس ه ی
 )trachurusو هیههههک مدیترانهههههای

Trachurus

میزان رطوبت کپور پرورشی را  74/01اعالم کردند

Merluccius

تغییرات مقادیر بازهای ازته فرار عضله ماهی ماهی

 )mediterraneusدر طو(  12ماه نگهداری بهه صهورت

کپور پرورشی در تیمارهای فیله ،شکم خالی و کامل

منجمد کار کردند و رستمزاد و همکاران  )1388که روی

طی  12روز نگهداری در یخچال

ا ر آنتی اکسیدانی اسید سهیتریک کهار کردنهد همخهوانی

در شکل  4تغییرات میزان بازهای ازته فرار تیمارهای

داشت

مختل

تغییرات مقادیر رطوبت عضله ماهی کپوور پرورشوی

میزان بازهای ازته فرار در تیمارهای مختل

در تیمارهای فیلوه ،شوکم خوالی و کامول طوی  12روز

زمان نگهداری افزایع یافت در نمونههای تیمار فیله

نگهداری در یخچال

میزان آن از  20/867در روز صفر نگهداری به 35/580

در شکل  3تغییرات میزان رطوبت تیمارهای مختله

طی زمان نگهداری در یخاا( مشاهده میشود
با گذشت

طهی

میلیگرم نیتروژن در  100گرم بافت ماهی در روز 12

نگهداری در یخاا( نشان داده شده است میزان رطوبهت

نگهداری افزایع یافت در تیمارهای شکم خالی و کامل

در همه تیمارها تغییر کهرد بهه طهوری کهه میهزان آن بهه

این میزان به ترتین از  18/067و  15/680در روز صفر

ترتیههن در تیمههار فیلههه ،شههکم خههالی و کامههل از ،76/780

نگهداری به  29/280و  31/427در روز  12نگهداری

 79/236و  80/750در روز صههفر نگهههداری بههه ،76/873

رسید در بین تیمارهای مختل

در کل دوره نگهداری

 79/590و  79/213تغییر کرد

تفاوت معنیداری از نظر میزان بازهای ازته فرار
مشاهده شد به طوری که تیمار فیله باالترین و تیمار
شکم خالی کمترین میزان را نشان داد

شکل  -3تغییرات مقادیر رطوبت عضله ماهی کپور
پرورشی در تیمارهای فیله ،شکم خالی و کامل طی  12روز
نگهداری در یخچال
 a-jحرو

مشابه ،بیانگر عهدم اخهتال

معنهیداری در سهطح

شکل  -4تغییرات مقادیر بازهای ازته فرار عضله ماهی
کپور پرورشی در تیمارهای فیله ،شکم خالی و کامل طی 12

 0/05میباشند

روز نگهداری در یخچال

در شکل  3تغییرات میزان رطوبت تیمارهای مختله

طهی

نگهداری در یخاا( نشان داده شده است میزان رطوبهت
در همه تیمارها تغییر کرد ولی این تغییرات معنیدار ن ود
 )p>0/05عسکری سهاری و همکهاران  )1390کهه روی
بررسی میایسهای ترکیهن شهیمیایی عضهله مهاهی کپهور

 a -jحرو

مشابه ،بیانگر عدم اختال

معنیداری در سطح

 0/05میباشند

میههزان بازهههای ازتههه فههرار در گوشههت مههاهی یکههی از
پارامترهایی است که به خوبی مورد مطالعه قهرار گرفتهه
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است و به عنوان یکی از شاخصهای فساد ماهی و دیگهر

رویههز کههاپیالس و همکههاران  )2001بیههان نمودنههد کههه

آبزیان مورد توجه مهی باشهد همهانطور کهه در شهکل 4

اندازهگیری میزانتری متیل امین اکساید ،تری متیل آمهین

نشان داده شده است بها افهزایع مهدت زمهان نگههداری،

و بازهای ازته فرار به تنهایی نمیتواند شاخصهی قطعهی

میزان بازهای نیتروژنی فرار در هر سه شهکل مهاهی بهه

برای ارزیابی فساد در ماهی باشد در تحییا ایشهان کهه

طور معنیداری افزایع یافت به طوری که در تیمار شکم

بر روی چند گونه ماهی انجام گرفت میزان بازههای ازتهه

خالی از  18/067میلیگرم در  100گرم) در زمهان صهفر

فرار در عضله ماهی کاد از حدود  30میلی گرم نیتهروژن

به  29/28در روز  12رسهید و در تیمهار فیلهه و کامهل از

در  100گرم بافت در روز صفر تا  50میلی گرم نیتروژن

 20/867و  15/68در زمان صفر به  35/58و  31/427در

در  100گرم بافهت در روز  16نگههداری در دمهای 4 0C

روز  12رسید براساس مطالعات موجهود ،میهزان مجهاز

متغیر بود رویز کاپیالس و همکهاران  )2001ط ها نظهر

بازهههای ازتههه فههرار در گوشههت مههاهی 25-30 ،میلیگههرم

رویز -کاپیالس ،تعیین میزان بازههای ازتهه فهرار و تهری

نیتروژن در هر  100گرم بافت میباشد همانگونه کهه در

متیل آمین نمیتواند به تشخیص فسهاد در مراحهل اولیهه

شکل  4نشان داده شده است میزان بازهای ازته فهرار در

آن در ماهی کمکی بنماید بوتا و همکهاران 1984و رویهز

مطالعه حاضر در مواردی از حهد مجهاز فراتهر اسهت در

کاپیالس )2001

میایسه بین میزان بازهای نیتروژنهی فهرار مهاهی کامهل،
شکم خالی و فیله ،میزان بازهای نیتروژنی فهرار در فیلهه
بیشتر از ماهی کامل و شکم خالی بود در صهورتیکه بهار
باکتریایی در فیله کمتر بهود از آنجهایی کهه در طهی فیلهه
کردن ساختار بهم میخورد و در نتیجه آنزیمهای متصل
به ذرات در ارت ات با سوبسهتراهایی قهرار میگیرنهد کهه
ق الً کامالً از آن جدا بودند تغییرات پروتئولیتیک و سهایر
تغییرات میتواند در این دسته از فراوردهها تسریع شود
نتههایج فههوب بهها نتههایج تحیییههات شههع انپور و همکههاران
 )1384روی مهاهی فیتوفهاا Hypophthalmichthys

شکل  -5تغییرات مقادیر تیوباربیتوریک اسید عضله ماهی
کپور پرورشی در تیمارهای فیله ،شکم خالی و کامل طی 12
روز نگهداری در یخچال
 a-eحرو

مشابه ،بیانگر عدم اختال

معنهیداری در سهطح

 0/05میباشند.

 )molitrixهمخوانی داشت و با نتایج رونهگ و همکهاران
 )2009روی مهاهی تیالپیها )Oreochromis niloticus

تغییرات مقادیر تیوباربیتوریک اسید عضله ماهی

مغایرت داشت همانین میزان بازهای نیتروژنی فهرار در

کپور پرورشی در تیمارهای فیله ،شکم خالی و کامل

تیمار شکم خالی کمتر بود که با نتهایج آزمهون میکروبهی

طی  12روز نگهداری در یخچال

انجام شده همخوانی دارد چون تولید بازهای ازتهه فهرار

در شکل  5تغییرات میزان تیوباربیتوریک اسید تیمارهای

نتیجه فسهاد باکتریهایی و تاحهدی تغییهرات بیوشهیمیایی

مختل

در طو( زمان نگهداری در یخاا( مشاهده

خود گوشت است با توجهه بهه نتهایج حاصهل از مطالعهه

میشود میزان تیوباربیتوریک اسید در تیمارهای مختل

حاضر چنین پیشنهاد میگهردد کهه انهدازهگیری بازههای

با گذشت زمان نگهداری افزایع یافت در نمونههای تیمار

ازته فرار شاخص مناس ی برای ارزیابی میزان فسهاد در

فیله میزان آن از  0/247در روز صفر نگهداری به 1/343

ماهی کپور پرورشی طی نگهداری در یخاها( کهه مهدت

میلی گرم مالون دی آلدهید در کیلوگرم بافت ماهی در

ماندگاری پائین میباشد) نیست در ارت هات بها ایهن ادعها

روز  12نگهداری افزایع یافت در تیمارهای شکم خالی
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و کامل این میزان به ترتین از  0/263و  0/160در روز

که یک میایسه بین دو تیمار کامل و فیلهه داشهتند ،تیمهار

صفر نگهداری به  0/460و  0/890در روز  12نگهداری

کامههل نسهه ت بههه تیمههار فیلههه شههرای بهتههری در دوره

رسید همانطور که مشاهده میگردد در روز 12

نگهداری داشته است که این مسئله همانطور که گفته شهد

نگهداری تیمار شکم خالی به طور معنیداری میزان

به علت ا ر فیله کردن روی میزان دسترسی اکسهیژن بهه

تیوباربیتوریک اسید کمتری نشان داد )P>0/01

فیله و افزایع سرعت اکسیداسیون است

آزمایشی که به طهور گسهترده جههت انهدازهگیری میهدار
فساد اکسایشی چربیها به کار گرفته میشهود ،شهاخص
تیوباربیتوریک اسهید اسهت چولیهارا و همکهاران )2004
انههدازهگیری شههاخص تیوباربیتوریههک اسههید مربههوت بههه
اندازهگیری میزان مهالون آلدهیهد میباشهد کهه محصهو(
انویه اکسیداسیون اسیدهای چرب چند غیر اش اع اسهت
برمنر  )2002همانطور که در شهکل  5نشهان داده شهده

شکل  -6تغییرات مقادیر اسید چرب آزاد عضله ماهی کپور

است تغییرات میهزان تیوباربیتوریهک اسهید مهاهی کپهور

پرورشی در تیمارهای فیله ،شکم خالی و کامل طی  12روز

پرورشی کامل ،شکم خالی و فیلهه شهده در طهی  12روز

نگهداری در یخچال

نگهداری در یخاا( نشان داد که با افهزایع مهدت زمهان

 a -gحرو

نگهداری ،میزان تیوباربیتوریک اسید اندازهگیری شده در

 0/05میباشند

هر سه شکل افزایع یافت به طهوری کهه در تیمهار شهکم
خالی از  0/263میلیگرم مالون دی آلدهیهد در کیلهوگرم
بافت ماهی) در زمان صفر بهه  0/46در روز  12رسهید و
در تیمههار فیلههه و کامههل بههه ترتیههن از  0/247و  0/16در
زمههان صههفر بههه  1/343و  0/89در روز  12رس هید ب هین
میههزان تیوباربیتوریههک اسههید ایههن سههه تیمههار ،میههدار
تیوباربیتوریهک اسهید مهاهی شهکم خهالی کمتهر بهود کههه
میتوانههد بههه علههت ا ههر فیلههه کههردن در تیمههار فیلههه روی
ترشیدگی ماهی باشهد کهه احتمهاالً در نتیجهه در معهر
قرار گرفتن چربیهای ماهی با اکسیژن اتمسفر اسهت کهه
اکسیداسیون را سرعت میبخشد و در تیمار ماهی کامهل
به علت وجود امعا و احشا که محل تجمهع باکتریههای
تولیههد کننههده آنههزیمهههای تسههریع کننههده فعالیتهههای
اکسیداسیونی است ،باشد در تحییا چیتیری و همکهاران
 )2004روی ماهی قز( آالی رنگین کمان نگهداری شهده
در یهه  ،سههایمونیدو و همکههاران  )1997روی  7گونههه
مدیترانهای نگههداری شهده در یه و آبهورا و همکهاران
 )2002روی  )Trachurus trachurusدر حالت منجمد

مشابه ،بیانگر عدم اختال

معنیداری در سهطح

تغییرات مقادیر اسید چرب آزاد عضله ماهی کپور
پرورشی در تیمارهای فیله ،شکم خالی و کامل طی 12
روز نگهداری در یخچال
در شکل  6تغییرات میزان اسید چرب آزاد تیمارهای
مختل

طی نگهداری در یخاا( نشان داده شده است

میزان اسید چرب آزاد در تیمارهای مختل

با گذشت

زمان نگهداری افزایع یافت به طوری که میزان آن در
تیمار فیله ،شکم خالی و کامل از  3/593 ،4/360و 4/910
در روز صفر نگهداری به  6/150 ،6/237و 8/153
افزایع یافت همانطور که مشاهده میشود در روز 12
نگهداری تیمار کامل به طور معنیداری میزان اسید چرب
آزاد بیشتری نشان داد )P>0/01
اسهیدهای چههرب آزاد میتواننههد در فراینههد اکسیداسههیون
چربی شهرکت کننهد دراگهو و همکهاران  )1998افهزایع
اکسیداسیون چربی ،گسترش طعم نهامطلوب ،تسهریع در
فساد و کاهع کیفیت محصو( و دناتوراسهیون پهروتئین
از نتایج افزایع اسید چرب آزاد در ماهیان نگهداری شده
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شعبانپور ،کردجزي و ...

در ی میباشد شفلت  )1981با توجه بهه شهکل  6نتهایج

خالی و کامل این میزان به ترتین از  5/950و  5/950در

بیانگر تغییرات میهزان اسهید چهرب آزاد در مهاهی شهکم

روز صفر نگهداری به  7/450و  9/110در روز 12

خالی طی مدت نگهداری در یخاها( بهین  3/593و 6/150

نگهداری رسید همانطور که مشاهده میگردد در روز

بود ولی محدوده تغییرات اسید چرب آزاد در ماهی کامل

 12نگهداری تیمار شکم خالی به طور معنیداری میزان

و فیله بین  4/36 ،4/91در زمان صفر و  6/237 ،8/15در

بار باکتریایی کل کمتری نشان داد )P>0/01

ماه چهارم بود به طوری که تغییرات میزان اسهید چهرب
آزاد ماهی کپور پرورشی کامل ،شکم خهالی وفیلهه شهده
در ط هی  12روز نگهههداری در یخاهها( نشههان داد کههه بهها
افزایع مدت زمان نگهداری ،میهزان اسهید چهرب آزاد در
هر سه شکل ماهی افزایع یافت میزان اسهید چهرب آزاد
در شکل شکم خالی کمتر از دو شکل فیله و کامل بود کهه
در تیمار فیله میتواند به علت ا هر فیلهه کهردن باشهد کهه

شکل  -7تغییرات تعداد باکتری های کل عضله ماهی کپور

قرار گرفتن چربیهای مهاهی

پرورشی در تیمارهای فیله ،شکم خالی و کامل طی  12روز

احتماالً در نتیجه در معر

نگهداری در یخچال

بهها آنزیمهههای داخلههی اسههت کههه هیههدرولیز را سههرعت
میبخشد و در تیمار ماهی کامل به علهت وجهود امعها و

 a -kحههرو

احشا است کهه محهل تجمهع بهاکتریههای تولیهد کننهده

سطح 0/05می باشند

آنهزیمهههای تسههریع کننههده فعالیتهههای هیههدرولیز چربهی
میباشد نتایج فوب با نتایج چیتیهری و همکهاران )2004
روی ماهی قز(آالی رنگینکمان نگهداری شهده در یه و
آبهههههورا و همکهههههاران  )2002روی

Trachurus

 )trachurusکامل و فیله در حالت منجمد مغایرت داشت
به طوری که آنها نتیجه گرفتند که میزان اسید چهرب آزاد
در شکل کامل کمتر از شکل فیله است ال تهه آنهها بهه ایهن
نتایج در شرای ی گذاری و انجماد دست یافتند که کامالً
با شرای یخاا( فرب دارد
تغییرات تعداد باکتریهای کل عضله ماهی کپور
پرورشی در تیمارهای فیله ،شکم خالی و کامل طی 12
روز نگهداری در یخچال
در شکل  7تغییرات میزان بار باکتریایی کل تیمارهای
مختل

در طو( زمان نگهداری در یخاا( مشاهده

میشود میزان بار باکتریایی کل در تیمارهای مختل

با

گذشت زمان نگهداری افزایع یافت در نمونههای تیمار
فیله میزان آن از  5/230در روز صفر نگهداری به 8/150
در روز  12نگهداری افزایع یافت در تیمارهای شکم

مشههابه ،بیههانگر عههدم اخههتال

معن هیداری در

بار باکتریایی بسته به شرای و دمهای آب متغیهر اسهت،
براساس میاالت مختل  ،در مورد ماهیان آب شیرین بار
باکتریایی مهاهی تهازه حهدود  cfu/g 106_102میباشهد
گلمن و همکاران  2001و ساوایدیس و همکهاران )2004
شکل  7تغییرات تعداد باکتریهای کل را در مهاهی کپهور
پرورشی کامل ،شکم خالی و فیله شده نشان میدههد بها
توجه به شهکل تعهداد باکتریههای کهل بها گذشهت زمهان
نگهداری در هر سه شکل ماهی افزایع یافهت بهه طهوری
که تعهداد بهاکتری کهل از  5/95 log cfu/gدر روز صهفر
نگههداری در تیمهار شهکم خهالی بهه  7/45 log cfu/gدر
روز  12افزایع یافت ،در صورتی که این تعداد در تیمهار
کامل بین  5/95در روز صهفر و  9/11در روز  12بهود و
در تیمار فیله بین  5/23و  8/15بهوده اسهت تیمهار فیلهه
نس ت به تیمار ماهی شکم خالی و کامل در روز های او(
تعداد باکتری کمتری را نشان داد ولی تیمار شهکم خهالی
در روز های آخر بار باکتریایی کمتهری را نسه ت بهه دو
شکل دیگر داشت بهه طهوری کهه در تیمهار فیلهه و شهکم
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خالی بار باکتریایی در روز ششم از محدوده مجاز log
 )7 cfu/gگذشههت ،در صههورتی کههه تعههداد باکتریههها در
تیمههار کامههل در روز سههوم از ایههن میههدار بیشههتر شههد
تحیییات انجام شهده توسه رونهگ و همکهاران ،)2009
برای ماهی آمادهسازی شده بهه سهه شهکل کامهل ،شهکم

شکل  -8تغییرات تعداد باکتریهای سرمادوست عضله

خالی و فیله نشان داد که بار باکتریایی کل در تیمار کامل

ماهی کپور پرورشی در تیمارهای فیله ،شکم خالی و کامل

کمتر از دو تیمار دیگر است و علت مغایرت نتایج آنها بها

طی  12روز نگهداری در یخچال

تحییا حاضر ممکن است به وجود بهار باکتریهایی اولیهه

 a-mحرو

باال در دو تیمار ماهی تیالپیای شکم خالی و فیله مربهوت

سطح 0/05می باشند.

مشابه ،بیانگر عدم اختال

معنیداری در

باشد که احتماالً ناشی از شرای نامطلوب فهراوری بهوده
است ولی در تحییا حاضر به علت عملیات فیله کهردن و

باکتریهههای سرمادوسههت گههرم منفههی گههروه اصههلی

سردسازی سریع در شرای محیطی بهداشتی میزان بهار

میکروارگانیزمهای عامل فساد مهاهی نگههداری شهده در

باکتریایی فیله و شکم خهالی کمتهر از مهاهی کپهور کامهل

دماهای پایین هستند گرم و هاس  1996و ابراهیم سهالم

بود ال ته تخلیه امعا و احشا که من ع آلودگی میکروبهی

 )2007شکل  8تغییرات تعهداد باکتریههای سرمادوسهت

میباشد نیز میتواند علت کاهع بار میکروبهی در مهاهی

را در ماهی کپور پرورشی کامل ،شکم خالی و فیله شهده

شکم خالی باشد

نشههان میدهههد بهها توجههه بههه شههکل تعههداد باکتریهههای

تغییرات تعداد باکتریهای سرمادوست عضله ماهی

سرمادوست با گذشت زمان نگهداری در ههر سهه شهکل

کپور پرورشی در تیمارهای فیله ،شکم خالی و کامل

مهههاهی افهههزایع یافهههت بههههطوری کهههه تعهههداد بهههاکتری

طی  12روز نگهداری در یخچال

سرمادوست از  4/59 log cfu/gدر روز صفر نگههداری

در شکل  8تغییرات میزان بار باکتریایی سرمادوست

در تیمههار شههکم خههالی بههه  7/25 log cfu/gدر روز 12

در طو( زمان نگهداری در یخاا(

افزایع یافت ،در صورتی که ایهن تعهداد در تیمهار کامهل

مشاهده میشود میزان بار باکتریایی سرمادوست در

بین  4/59در روز صفر و  8در روز  12بهود و در تیمهار

با گذشت زمان نگهداری افزایع یافت

فیله بین  3/7و  7/63بود نتهایج فهوب بها نتهایج رونهگ و

در نمونههای تیمار فیله میزان آن از  3/700در روز

همکاران  )2009مغایرت دارد همانین الگوی رشهد ایهن

صفر نگهداری به  7/630میلیگرم مالون دی آلدهید در

باکتریها تا حدودی مشابه با تعداد باکتریهای کل بهود،

کیلوگرم بافت ماهی در روز  12نگهداری افزایع یافت

به طوریکه کمترین تعداد باکتری ههای سرمادوسهت در

در تیمارهای شکم خالی و کامل این میزان به ترتین از

روز  12برای تیمار شکم خالی مشاهده شد

 4/590و  4/590در روز صفر نگهداری به  7/250و  8در

ارزیابی حسی عضله ماهی کپور پرورشی در

روز  12نگهداری رسید همانطور که مشاهده میگردد

تیمارهای فیله ،شکم خالی و کامل طی  12روز نگهداری

در روز  12نگهداری تیمار شکم خالی به طور معنیداری

در یخچال

میزان بار باکتریایی سرمادوست کمتری نشان داد

نتایج ارزیابی طعم نمونههای ماهی بخارپز شده در شکل

)P>0/01

 9نشان داده شده است

تیمارهای مختل
تیمارهای مختل
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نتایج ارزیابی رنگ نمونههای ماهی بخارپز شده طی
نگهداری در یخاا( در شکل  12نشان داده شده است

شکل  -9نتایج ارزیابی طعم تیمارهای مختلف ماهی کپور
پرورشی طی  12روز نگهداری در یخچال
 a -fحرو

مشابه ،بیانگر عدم اختال

معنهیداری در سهطح

 0/05میباشند

شکل  -12نتایج ارزیابی رنگ تیمارهای مختلف ماهی کپور

نتایج ارزیابی بو نمونه های ماهی بخارپز شده در شکل
 10نشان داده شده است

پرورشی طی  12روز نگهداری در یخچال
 a -hحرو

مشابه ،بیانگر عدم اختال

معنیداری در سهطح

 0/05میباشند

نتایج پذیرش کلی نمونههای ماهی بخارپز شده طی
نگهداری در یخاا( در شکل  13نشان داده شده است

شکل  -10نتایج ارزیابی بو تیمارهای مختلف ماهی کپور
پرورشی طی  12روز نگهداری در یخچال
 a-iحرو

مشابه ،بیانگر عدم اخهتال

معنهیداری در سهطح

 0/05میباشند

نتایج ارزیابی بافت نمونههای ماهی بخارپز شده طی
نگهداری در یخاا( در شکل  11نشان داده شده است

شکل  -13نتایج پذیرش کلی تیمارهای مختلف ماهی کپور
پرورشی طی  12روز نگهداری در یخچال
 a-kحرو

مشابه ،بیانگر عدم اختال

معنهیداری در سهطح

 0/05میباشند

ارزیابی حسی به عنوان روشی مناسن برای برآورد عمر
مانههدگاری مههاهی ط هی دوره نگهههداری اسههت نامولمهها و
همکاران  1999و آبورا و همکاران  )2002به طهور کلهی
بوی نهامطلوب ماهیهان ،بهر ا هر فسهاد چربهی و تشهکیل
شکل  -11نتایج ارزیابی بافت تیمارهای مختلف ماهی کپور
پرورشی طی  12روز نگهداری در یخچال
 a -iحرو

مشابه ،بیانگر عدم اختال

 0/05میباشند

معنهیداری در سهطح

ترکینهای با وزن مولکولی پایین ،تغییر در ترکیهن تهری
متیل آمین اکساید شفلت  )1981میباشد
همانگونههه کههه در شههکلهای  9تهها  13نشههان داده شههد،
اندازهگیری تغییرات حسی ماهی کپهور پرورشهی کامهل،
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شکم خالی و فیلهه در طهی  12روز نگههداری در یخاها(

نیز که روی ماهی قز( آالی رنگین کمان پرورشهی کامهل

نشان داد که با افهزایع مهدت زمهان نگههداری از میهزان

و فیله نگهداری شده در یه کهار کردنهد عمهر مانهدگاری

مطلوبیت آنها کاسته شد بهه طهوری کهه امتیهاز پهذیرش

ماهی قز( آالی رنگین کمان کامل وفیله نگهداری شهده را

کلی نمونههای ماهی کامل در روز  6به امتیاز  2رسید که

به ترتین  15-16و  10-12روز تعیین کردند

در حیییت کسن این امتیاز به معنی وجهود کیفیهت بهد در
نمونههای این تیمار میباشد امتیاز  2برای سایر تیمارها

نتیجهگیری کلی

در روز  9بدست آمد ولی امتیهاز نمونهههای تیمهار شهکم

در طی نگهداری در یخاها( ،بها توجهه بهه اینکهه میهادیر

خالی در روز  9بیشتر از امتیاز نمونههای تیمار فیله بهود

آزمونهای میکروبی و شهیمیایی فیلهه و کامهل بهاالتر از

که به معنای می ولیت بیشتر تیمار شکم خهالی نسه ت بهه

تیمار شکم خالی بهود نتهایج حاصهل از ارزیهابی حسهی،

تیمهار فیلهه و در نتیجهه تیمههار کامهل اسهت ال تهه میههزان

نتایج حاصل از ارزیابی شهیمیایی و میکروبهی را مجهدداً

می ولیت فیله در روزههای او( بیشهتر از دو تیمهار دیگهر

تأیید می کنهد بهه طوریکهه میتهوان بها توجهه بهه نتهایج

بود ولهی از روز  3بهه بعهد می ولیهت تیمهار شهکم خهالی

آزمون میکروبی ،شیمیایی و حسی عمر ماندگاری تیمهار

بیشتر از دو تیمار کامل و فیله شهد کهه بها نتهایج بدسهت

های فیله ،کامهل و شهکم خهالی بهه ترتیهن  6 ،6و  9روز

آمده از آزمون میکروبهی و شهیمیایی همخهوانی دارد در

تعیین نمود بنابراین با توجه به نتایج این تحییا مشخص

تحییا آبورا و همکاران  )2002که کهاهع کیفیهت یها(

گردید که نگهداری کپور پرورشی در یخاها( خهانگی بهه

اسههه ی  )Trachurus trachurusرا در طهههو( دوره

شکل شکم خالی بهتر از نگهداری آن به شکل فیله شده و

نگهداری سرد بررسی کرد ،در نهایت با توجهه بهه نتهایج
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Abstract
Fish is a source of valuable protein that due to the high variety of species, has a good ability to meet
some of the human protein is required, but the quality of fishery products are rapidly degrading. In
this study, the effect of gutting and filleting of common carp (Cyprinus carpio) on some
microbiological (total bacterial load and psychrophilic), sensory (taste, odor, texture, color, and
overall acceptance) and physicochemical indices including pH, wet, expressible water,
thiobarbituric acid, total volatile nitrogen and free fatty acids during the 12 days of refrigerated
storage (5̊C) were investigateded. In per treatment 3 replicates were prepared and sampling was
carried out at 0 and days 1, 2, 3, 6, 9 and 12 to determine changes of mentioned parameters. The
physicochemical and microbiological indices showed a significant increase while sensory indices
significantly decreased (p<0.05). According to the microbiological, physicochemical and sensory
indices in refrigerated storage samples, the filleting of fish led to higher degree of oxidation, but
gutting of fish had better condition in comparison with fillet and whole ungutted fish especially in
the end of period.
Keywords: Common carp, Preservation, Whole ungutted fish, Gutted fish, Fillet

