
 1395 خرداد ،13 دوره ،52 شماره                                                                          ییغذا عیصنا و علوم فصلنامه

 

 
 

55

  
  

) شده لهیف و یخال شکم کامل، (هیاول يساز آماده مختلف يهاروش ریتأث
 کماننیرنگ يآالقزل یماه يماندگار مدت و تیفیک بر

)Oncorhynchus mykiss (يدما در˚C18-  
  

                   ،4 به يآذر میمر ،3پور یگلعل فاطمه ،3یمیند افسانه ،∗2 کلته صونا ،1شعبانپور بهاره
  6 نامدار ایمح ،5 شمس یک هیمرض

  

   گرگانیعیابع طب و منيالت، دانشگاه علوم کشاورزیالت، دانشکده شی استاد گروه ش-1
  ، دانشگاه زابلیعی، دانشکده منابع طبیالتی محصوالت شي کارشناس ارشد فراور-2

  گرگانیعی و منابع طبيالت، دانشگاه علوم کشاورزی، دانشکه شیالتی محصوالت شي کارشناس ارشد فراور-3

 ت مدرسیالت، دانشگاه تربی، دانشکده شیالتی محصوالت شي کارشناس ارشد فراور-4

  الت، دانشگاه تهرانی، دانشکده شیالتی محصوالت شي ارشد فراوریی کارشناسي دانشجو-5
  گرگانیعی و منابع طبيالت، دانشگاه علوم کشاورزی، دانشکه شیالتی محصوالت شيکارشناس ارشد فراور -6

  )7/8/93: رشیخ پذی  تار23/4/93: افتیخ دریتار(

  دهیچک
 لهیف ،یخال شکم کامل،( (Oncorhynchus mykis) کماننیرنگ يآالقزل یماه هیاول يساز آماده مختلف يهاروش اثر یبررس مطالعه نیا از هدف 
 و شگاهیآزما به انتقال از پس آالقزل انیماه منظور نیا به. بود یخانگ زریفر در ينگهدار ماه 4 یط يماندگار مدت و تیفیک بر) ياپروانه لهیف و

 آزاد، چرب اسیدهاي( شیمیایی فاکتورهاي يریگاندازه طریق از ماه هر يانتها در انیماه یفیک یابیارز و دندیگرد مادهآ ذکرشده يهاروش به شستشو،

 با .شد انجام )رنگ بافت، بو، طعم، (یحس و) هم آهن میزان و pHفشار، تحت رطوبت خاکستر، رطوبت، ،یچرب ن،یپروتئ اسید، تیوباربیتوریک
 زانیم نیهمچن. داد نشان يشتریب هم آهم زانیم کامل ماریت ينگهدار دوره يانتها در که يطور افت،ی کاهش هم آهن زانیم ينگهدار زمان گذشت
 زیآنال جینتا. بود کمتر کامل ماریت در رهایمتغ نیا ریمقاد ،ينگهدار 4 ماه در و افتی شیافزا مختلف يمارهایت در FFA و TBA فشار، تحت رطوبت

 آمده دست به جینتا به توجه با. بود کمتر کامل یماه در کاهش زانیم نیا اما بود ينگهدار زمان شیافزا با مارهایت یتمام تیبمطلو کاهش انگریب یحس
  .گرددیم شنهادیپ آن گرید يهاشکل به نسبت کامل شکل به یماه ينگهدار که نمود عنوان توانیم
  
  یخال شکم له،یف ،يماندگار انجماد، ،(Oncorhynchus mykis) کماننیرنگ يآالقزل: واژگان دیکل
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  مقدمه -1
 از (Oncorhynchus mykiss) کمـان نیرنگ يآالقزل یماه

 چرب دیاس از یمناسب منبع یماه نیا. است انیماه آزاد خانواده
ـ ا در و باشـد یمـ  3-امگا ـ ماه نیپرطرفـدارتر  از یکـ ی رانی  انی
 دســت بــه منجمــد و تــازه صــورت بــه کــه اســت یشــپرور

 يبـرا  یفـ یک فـاکتور  نیترمهم یتازگ .رسدیم کنندگانمصرف
 محصوالت و یماه فساد درجه ای زانیم که است کننده مصرف

 يهـا روش از یکـ ی .]1[ دهـد یم نشان را ينگهدار هنگام آن
 عمـل  یط در. است انجماد ان،یماه عرضه و ينگهدار مناسب
 بـرودت،  درجه به توجه با و شدهمتوقف هايباکتر رشد انجماد
 بـه  یول. ابدییم کاهش ییایمیش و یمیآنز يهاتیفعال سرعت

ـ فیک افـت  يمقدار انجماد ندیفرا یط در حال هر  یمـاه  در تی
 در یماه گوشت رنگ و طعم بافت، که يطور به شودیم جادیا
 کـه  کنـد یم رییتغ منجمد حالت به مدت یطوالن ينگهدار یط

ــ ــصوصیعلـ ــ الخـ ــیمریپل از یناشـ ــیدآم ون،یزاسـ  ون،یناسـ
ـ ه و ونیداسیاکس ون،یالسیدکربوکس ـ  زیدرولی  کـه  اسـت  یچرب
 ،يتنـد  جادیا لیدل به فاکتورها نیا. باشندیم یمهم يفاکتورها

 رشیپـذ  زانیم بر یبافت راتییتغ جادیا و نیپروتئ تیماه رییتغ
 يهاراوردهف تیفیک چون هستند مؤثر کنندهمصرف نظر از یماه
ـ فیک به یکینزد یبستگ ییایدر ـ  و نیپـروتئ  تی . دارد آن یچرب

 ،یکیزیف طیشرا دما، اندازه، گونه، نوع همانند يادیز يفاکتورها
ــدار و يآورعمــل د،یصــ يهــاروش ــر ينگه ــدت ب ــان م  زم

 هـا، آن نیتـر مهـم  که موثرند ينگهدار یط در یماه يماندگار
 بکـار  يآورعمـل  شرو نـوع  و مواد عتیطب و ينگهدار يدما
 يهاروش از استفاده. باشدیم خام ماده يساز آماده يبرا رفته

 احشاء، و امعاء هیتخل مانند ينگهدار از قبل يسازآماده مختلف
 از اسـتفاده  پوش، خی از استفاده ،یماه کردن چرخ ،يساز لهیف

 یمـاه  يمانـدگار  زمـان  مـدت  بـر  يبنـد بسته و یافزودن مواد
 شدت که دادند نشان قاتیتحق یبرخ چنانچه. ]2[ اثرگذاراست

ـ ماه از شیب شده چرخ ای شده لهیف انیماه در راتییتغ نیا  انی
 لـه یف ندیفرا یط در چون باشدیم کامل شکل به شده ينگهدار
 هـم  بـه  چـه یماه یعـ یطب سـاختار  یمـاه  کردن چرخ ای کردن

 يسوبـسترا  با تماس دز است ممکن رهاشده میآنز و خوردیم
 هـم  از يمجـزا  شکل به یعیطب حالت در که ردیگ ارقر مناسب
ـ  فساد ندیفرا عیتسر موجب مسئله نیا اند،داشته وجود  ،یچرب
ـ ماه در دیاکـس  نیآم لیمت يتر و دهاینوکلئوت  شـده  چـرخ  انی

 يجداسـاز  با یماه کردن لهیف گرید يسو از یول ]3[ گرددیم

 يهـا میآنـز  تجمـع  محـل  کـه  احـشاء  و امعـاء  و پوسـت  سر،
 موجب تواندیم باشدیم یونیداسیاکس يهاتیفعال کنندهعیتسر
ـ ا در نیبنـابرا  گـردد؛  یمـاه  يمانـدگار  زمان مدت شیافزا  نی
 شـکم  کامـل،  (هیاول يساز آماده مختلف يهاروش اثر قیتحق
ـ فیک يرو ،)ياپروانـه  لهیف و لهیف ،یخال  يآال قـزل  یمـاه  تی
ـ فر در ينگهـدار  مـاه  4 یط کمان،نیرنگ  یبررسـ  یخـانگ  زری
  .گرددیم
  

  کار روش و مواد -2
 یمـاه  بـازار  از یگرمـ  700-800 کماننیرنگ يآال قزل یماه

ــان ــتان فروش ــان شهرس ــه گرگ ــورت ب ــده ص ــده زن  در و ش
 علـوم  دانـشگاه  يفـراور  شگاهیآزما به خی يحاو يهاتیونولی

 چهـار  بـه  هایماه. شد منتقل گرگان یعیطب منابع و يکشاورز
 بـا  (شـده  ياپروانه لهیف و لهیف شده، یشکم هیتخل کامل، شکل

ـ ته تکرار 3 ماریت هر از. شدند يبندبسته) پوست  در و شـده هی
 با رطوبت درصد. شدند ينگهدار گرادیسانت درجه -18 زریفر

 درجـه  103±2 دمـاي  در نمونـه  گـرم  5 دادن قرار از استفاده

 و سوکـسله  روش به یچرب ثابت، وزن به رسیدن تا گرادیسانت
 به گوشت قطعه یک دادن قرار از استفاده با فشار تحت ترطوب

 وزنـه،  ریتأث تحت 42 واتمن صافی کاغذ دو بین cm 1×1ابعاد
ـ گرد انجام] Parvaneh) 1998 (]4, روش طبق ـ . دی  نیهمچن

 ونیتراسیت و ریتقط هضم، روش از استفاده با تام نیپروتئ زانیم

 کـوره  رد نمونـه  گـرم  1 سـوزاندن  روش به خاکستر و کلدال

 روش طبـق  گـراد یسـانت  درجـه  500-550 دماي در الکتریکی
AOAC) 1990 (]5[ شد انجام .pH هموژن و قیرق روش به 

 طبـق  متـر  pH دسـتگاه  از استفاده و آب با نمونه گرم 5 کردن
ـ ن هـم  آهـن  و ]6[) 2009 (همکاران و Hernández روش  زی
ـ گرد انجام ]7[) 1997 (همکاران وClarck روش با مطابق . دی
 کردن اضافه از استفاده با  (FFA)آزاد چرب اسیدهاي مقادیر

 نرمال 1/0 سود قطره یک حاوي گرم اتیلیک الکل یسیس 25

 کردن تیتر و ماهی روغن به فتالئین فنل قطره 3 با شدهیخنث و

ـ طر از نرمـال  1/0 سـود  بـا  آن  همکـاران،  و Egan روش قی
تـر  یلیلی م TBA 5 زانیم سنجش يبرا .شد انجام ]8[) 1997(

 يهـا  بـه لولـه    TBAتر معـرف    یلیلی م 4ر شده و    یع تقط یاز ما 
ــدت   درب ــه م ــل و ب ــه در آب ی دق30دار منتق ــه 100ق  درج
 538و جذب در مقابـل شـاهد در     گراد حرارت داده شد   یسانت

.  شديریگ  اندازه]8[ )1997 (همکاران و گانیا روش بهنانومتر 
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 مـه ین پنـل  گـروه  کی از ادهاستف با هانمونه يرو یحس آزمون
 یمـاه  يهـا نمونه. گرفت انجام نفر 6 از متشکل دهید آموزش

-20 مدت به%) 5/1 (نمک کردن اضافه ،باییانجمادزدا از پس
 افـراد . شـدند  بخـارپز  گرادیسـانت  درجه 98 يدما در قهیدق 15

 و رنـگ  بافـت،  بـو،  طعـم،  مـورد  در را خود نظرات پنل گروه
ـ مق طبـق  کـه  یهـائ پرسـشنامه  در مارهـا یت یکلـ  رشیپذ  اسی

 1-5 از هـا نمونـه . کردنـد  منتقـل  بودنـد  شـده  میتنظ کیهدون
 ،)3 (قبول قابل ،)4 (خوب ،)5 (خوب اریبس. شدند يبندازیامت
 از استفاده يبجا یابیارز کردن ساده يبرا). 1 (بد ،)2 (فیضع
 شـــد اســـتفاده يانقطـــه 5 اسیـــمق از يانقطـــه 9 اسیــ مق
)Shabanpour, 2005 (]9[ .ــا یــه تحلیــتجز ل اطالعــات ب

لت پـالت در  ی اسـپ  ي با استفاده از طرح آمـار      SPSSافزار  نرم
ها از آزمون  ن داده یانگیسه م ی مقا ين برا یهمچن. زمان انجام شد  

.  اسـتفاده شـد    α= 05/0 دانکن در سطح احتمـال       يا چند دامنه 
 کروسـکال   ي ناپارامتر يها  از آزمون  ی حس يها ز داده ی آنال يبرا

ـ  مقا يبرا(و  ی یتنیو و من ) سه چند گروه  ی مقا يبرا(س  یلوا  سه ی
  .دیاستفاده گرد) گریکدیدو گروه با 

  

 جی نتا-3
ـ  ي مورد مطالعه بـرا    ی ماه یبیز تقر یج آنال ینتا ، رطوبـت،   ی چرب

ـ ن و خاکستر به ترت    یپروتئ ، 87/79± 315/0،  2/2± 151/0ب  ی
45/0 ±69/21 ،41/0  
 ير کرد به طورییارها تغمیزان رطوبت در همه ت   یم.  بود ±60/2

 و کامل از ی، شکم خالياله پروانهیله، فیمار فیزان آن در تیکه م
 23/79، 283/77، 783/79 به   ي، در زمان صفر نگهدار    083/78

 .)1جدول ( کرد رییتغ 4 در ماه 70/78و 

 مختلف با گذشت زمان يمارهایزان رطوبت تحت فشار در تیم
 کامل به طـور  یمار ماهی تیلبه طور ک . افتیش  ی افزا ينگهدار

مارهـا  یر ت ی نسبت به سا   ي رطوبت تحت فشار کمتر    يداریمعن
  ). 2جدول ). ( P>01/0(داشت 

 ي مختلف با گذشت زمان نگهـدار يمارهایزان آهن هم در ت   یم
 4گـردد در مـاه   یهمـان طـور کـه مـشاهده مـ      . افـت یکاهش  
ل جـدو ( نشان داد    يشتریزان آهم هم ب   یمار کامل م  ی ت ينگهدار

3.(  

 ماه 4 یط کامل و یخال شکم ،ياپروانه لهیف له،یف يمارهایت در کماننیرنگ يآال قزل یماه عضله رطوبت مقادیر راتییتغ 1 جدول
  زریفر در ينگهدار

    

a -f باشندیم 05/0سطح در يداریمعن اختالف عدم انگریب مشابه، حروف.  
F :له،یف ماریت B: ياپروانه لهیف ماریت، G :یخال شکم ماریت، W :کامل یماه ماریت  
  

  ،ياپروانه لهیف ،لهیف يمارهایت در کماننیرنگ يآال قزل یماه عضله فشار تحت رطوبت مقادیر راتییتغ 2 جدول
  زریفر در ينگهدار ماه 4 یط کامل و یخال شکم

  

a -i باشندیم 05/0سطح در يداریمعن اختالف عدم انگریب مشابه، حروف.  
F :له،یف ماریت B: ياپروانه لهیف ماریت، G :یخال شکم ماریت، W :کامل یماه ماریت  
  

  زمان
 4 3 2 1 صفر ماریت

F 083/78  ± 444/0 ab 94/77  ± 310/0 ab 053/77  ± 498/0 a 053/79  ± 130/0 bc 783/79  ± 285/0 cdef 

B 083/78  ± 444/0 ab 83/78  ± 306/0 bc 79/79  ± 515/0 cdef 12/78  ± 358/0 ab 283/77  ± 200/0 a 
G 083/78  ± 444/0 ab 47/79  ± 364/0 cde 63/80  ± 361/0 ef 88/79  ± 394/0 cdef 23/79  ± 373/0 bvd 
W 083/78  ± 444/0 ab 47/79  ± 167/0 bc 95/80  ± 242/0 f 45/80  ± 610/0 def 70/78  ± 482/0 bc 

  زمان
 ماریت

 4 3 2 1 صفر

F 04/29  ± 940/0 a 55/29  ± 488/0 ab 23/34  ± 815/0 fgh 09/35  ± 274/0 h 92/36  ± 214/0 i 

B 04/29  ± 940/0 a 92/29  ± 391/0 ab 02/32  ± 047/0 cde 18/34  ± 285/0 fgh 93/34  ± 065/0 gh 
G 04/29  ± 940/0 a 69/30  ± 329/0 abc 23/31  ± 174/0 bcd 23/33  ± 497/0 efg 79/34  ± 464/0 gh 
W 04/29  ± 940/0 a 73/29  ± 579/0 ab 20/31  ± 548/0 bcd 07/31  ± 059/0 bcd 76/32  ± 161/0 def 
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 ماه 4 یط کامل و یخال شکم ،ياپروانه لهیف له،یف يمارهایت در کماننیرنگ يآال قزل یماه عضله هم آهم مقادیر راتییتغ 3 جدول
  زریفر در ينگهدار

  
a -hباشندی م05/0 در سطحيداریانگر عدم اختالف معنی حروف مشابه، ب.  

F :له، یمار فیتB :ياله پروانهیمار فیت ،G :یمار شکم خالیت ،W :کاملیمار ماهیت   
 يطور به کرد رییغت مارهایت همه در ينگهدار یط pH زانیم

 لهیف له،یف ماریت در ينگهدار صفر زمان در آن زانیم که
 ،357/6 به بیترت به 072/6 از کامل و یخال شکم ،ياپروانه
  ). 4 جدول (افتی شیافزا 4 ماه در 237/6 و 413/6 ،297/6
 يمارهایت دیاس کیتوریوباربیت زانیم راتییتغ 5 جدول در

. شودیم مشاهده زریفر رد ينگهدار زمان طول در مختلف
 زمان گذشت با مختلف يمارهایت در دیاس کیتوریوباربیت زانیم

 از آن زانیم لهیف ماریت يهانمونه در افتی شیافزا ينگهدار
 يد مالون گرمیلیم 123/3 به ينگهدار صفر زمان در 369/0
 شیافزا ينگهدار 4 ماه در یماه بافت لوگرمیک در دیآلده

 نیا کامل و یخال شکم ،ياپروانه لهیف يمارهایت در. افتی
     ،877/3 به ينگهدار صفر زمان در 369/0 از بیترت به زانیم

 که طور همان. دیرس ينگهدار 4 ماه در 433/2 و 650/3
 TBA زانیم کامل ماریت ينگهدار 4 ماه در گرددیم مشاهده

  . داد نشان يکمتر
 مختلف يمارهایت در آزاد چرب دیاس زانیم) 6 (جدول طبق

 مشاهده که طور همان. افتی شیافزا ينگهدار زمان گذشت با
 زانیم يداریمعن طور به کامل ماریت ينگهدار 4 ماه در شودیم
  . ) P>01/0 (داد نشان يکمتر د چرب آزادیاس

 در) یکل رشیپذ و رنگ بافت، بو، طعم، (7 جداول طبق
. افتی کاهش منجمد ينگهدار یط یبررس مورد يمارهایت

 زانیم گرددیم مشاهده ذکرشده جداول در که طور همان
 به نسبت کامل یماه ماریت در یحس يهاشاخص تیمطلوب

  .افتی کاهش کمتر گرید يمارهایت
 ينگهدار ماه 4 یط کامل و یخال شکم ،ياپروانه لهیف له،یف يمارهایت در کماننیرنگ يآال قزل یماه عضله pH زانیم راتییتغ 4 جدول

    زریفر در

a -g باشندیم 05/0سطح در يداریمعن اختالف عدم انگریب مشابه، حروف.  
F :له،یف ماریت B: ياپروانه لهیف ماریت، G :یخال شکم ماریت، W :کامل یماه ماریت  

                    یط کامل و یخال شکم ،ياپروانه لهیف له،یف يمارهایت در کماننیرنگ يآال قزل یماه عضله دیاس کیتوریوباربیت مقادیر راتییتغ 5 جدول
  زریفر در ينگهدار ماه 4

 a –i باشندیم 05/0سطح در يداریمعن اختالف عدم انگریب مشابه، حروف.  
F :له،یف ماریت B: ياپروانه لهیف ماریت، G :یخال شکم ماریت، W :کامل یماه ماریت  

  زمان
 ماریت

 4 3 2 1 صفر

F 457/20  ± 334/0 h 880/17  ± 531/0 fgh 227/14  ± 292/0 cd 810/11  ± 933/2 b 488/8  ± 261/0 a 

B 457/20  ± 334/0 h 857/18  ± 214/0 fgh 01/17  ± 338/0 efg 673/11  ± 252/0 b 407/10  ± 320/0 ab 
G 457/20  ± 334/0 h 787/18  ± 649/0 fgh 287/15  ± 340/0 de 393/12  ± 808/0 bc 973/8  ± 740/0 a 
W 457/20  ± 334/0 h 237/19  ± 344/0 gh 287/18  ± 516/0 fgh 54/16  ± 388/0 def 363/14  ± 531/0 cd 

  زمان
 ماریت

 4 3 2 1 صفر

F 072/6  ± 004/0 a 096/6  ± 003/0 ab 136/6  ± 002/0 bc 270/6  ± 021/0 de 357/6  ± 035/0 f 

B 072/6  ± 004/0 a 096/6  ± 003/0 ab 144/6  ± 018/0 bc 247/6  ± 022/0 de 297/6  ± 003/0 e 
G 072/6  ± 004/0 a 112/6  ± 008/0 abc 122/6  ± 002/0 abc 274/6  ± 009/0 de 413/6  ± 038/0 g 
W 072/6  ± 004/0 a 075/6  ± 003/0 a 126/6  ± 013/0 abc 160/6  ± 017/0 c 237/6  ± 027/0 d 

  زمان
 ماریت

 4 3 2 1 صفر

F 369/0  ± 143/0 a 407/1  ± 150/0 bc 843/1  ± 138/0 cde 161/2  ± 082/0 def 123/3  ± 325/0 gh 

B 369/0  ± 143/0 a 490/1  ± 221/0 bc 191/2  ± 183/0 def 453/3  ± 052/0 gh 877/3  ± 029/0 i 
G 369/0  ± 143/0 a 948/0  ± 064/0 ab 991/1  ± 171/0 cde 724/2  ± 348/0 fg 650/3  ± 345/0 hi 
W 369/0  ± 143/0 a 458/1  ± 078/0 bc 783/1  ± 351/0 cd 916/1  ± 209/0 cde 433/2  ± 074/0 ef 
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 4 یط کامل و یخال شکم ،ياروانهپ لهیف له،یف يمارهایت در کماننیرنگ يآال قزل یماه عضله آزاد چرب دیاس مقادیر راتییتغ 6 جدول
  زریفر در ينگهدار ماه

  زمان
 ماریت

 4 3 2 1 صفر

F 303/4  ± 238/0 a 717/5  ± 209/0 ab 177/6  ± 365/0 b 10/8  ± 203/0 d 267/9  ± 225/0 f 

B 303/4  ± 238/0 a 120/5  ± 145/0 b 950/5  ± 284/0 b 907/6  ± 176/0 c 90/8  ± 159/0 e 

G 303/4  ± 238/0 a 233/5  ± 092/0 b 760/5  ± 290/0 ab 957/6  ± 074/0 c 997/9  ± 118/0 e 
W 303/4  ± 238/0 a 683/5  ± 055/0 ab 993/5  ± 119/0 b 20/6  ± 240/0 b 323/7  ± 322/0 c 

a -f باشندیم 05/0سطح در يداریمعن اختالف عدم انگریب مشابه، حروف.  
F :له،یف ماریت B: ياپروانه لهیف ماریت، G :یخال شکم ماریت، W :کامل یماه ماریت  

 و یخال شکم ،ياپروانه لهیف له،یف يمارهایت در کماننیرنگ يآال قزل یماه عضله یکل رشیپذ و رنگ بافت، بو، طعم، راتییتغ 7 جدول
  زریفر در ينگهدار ماه 4 یط کامل

a -f باشندیم 05/0سطح در يداریمعن اختالف عدم انگریب مشابه، حروف.  
F :له،یف ماریت B: ياپروانه لهیف ماریت، G :یخال شکم ماریت، W :کامل یماه ماریت  
  
  

 

  زمان
  

 ماریت

 4 3 2 1 صفر

±  F 5 طعم 000/0 g 6/4  ± 245/0 efg 8/3  ± 200/0 abcd 4/3  ± 245/0 ab 2/3  ± 374/0 a 

 B 5  ± 000/0 g 6/4  ± 245/0 efg 4 ± 000/0 bcde 4 ± 000/0 bcde 6/3  ± 245/0 abc 

 G 5  ± 000/0 g 8/4  ± 200/0 fg 2/4  ± 200/0 cdef 4 ± 000/0 bcde 8/3  ± 200/0 abcd 

 W 5  ± 000/0 g 6/4  ± 245/0 efg 4/4  ± 245/0 defg 2/4  ± 200/0 cdef 2/4  ± 200/0 cdef 

F 5  ± 000/0 e 8/4  ± 200/0 de 8/3  ± 200/0 abc 4/3  ± 245/0 ab 3 ± 316/0 a 

B 5  ± 000/0 e 6/4  ± 245/0 cde 8/3  ± 200/0 abc 6/3  ± 245/0 ab 3 ± 316/0 a بو 

G 8/4  ± 200/0 de 6/4  ± 245/0 cde 8/3  ± 490/0 abc 8/3  ± 374/0 abc 8/3  ± 374/0 abc 

W 8/4  ± 200/0 de 6/4  ± 245/0 cde 8/4  ± 200/0 de 2/4  ± 200/0 bcde 4 ± 316/0 bcd 

F 5  ± 000/0 e 8/4  ± 200/0 de 2/4  ± 200/0 bcd 2/4  ± 200/0 bcd 6/3  ± 200/0 b   
 بافت

B 5  ± 000/0 e 8/4  ± 200/0 de 2/4  ± 200/0 bcd 4/4  ± 200/0 cde 8/2  ± 374/0 a 

 G 5  ± 000/0 e 8/4  ± 200/0 de 6/4  ± 245/0 cde 6/4  ± 245/0 cde 4 ± 316/0 ab 

 W 5  ± 000/0 e 8/4  ± 200/0 de 8/4  ± 200/0 de 6/4  ± 245/0 cde 4/4  ± 245/0 cde 

±  F 5 رنگ 000/0 c 6/4  ± 245/0 c 4/4  ± 245/0 bc 8/3  ± 374/0 ab 6/3  ± 400/0 a 

 B 5  ± 000/0 c 8/4  ± 200/0 c 4/4  ± 245/0 bc 4/4  ± 245/0 bc 2/3  ± 200/0 a 

 G 5  ± 000/0 c 5  ± 000/0 c 8/4  ± 200/0 c 6/4  ± 400/0 c 2/3  ± 200/0 a 

 W 5  ± 000/0 c 6/4  ± 245/0 c 8/4  ± 200/0 c 6/4  ± 245/0 c 6/4  ± 245/0 c 

F 5  ± 000/0 f 6/4  ± 245/0 def 4 ± 000/0 bcd 4/3  ± 245/0 ab 2/3  ± 374/0 a رش یپذ
±  B 5 یکل 000/0 f 6/4  ± 245/0 def 4 ± 000/0 bcd 4 ± 000/0 bcd 4/3  ± 245/0 ab 

 G 5  ± 000/0 f 8/4  ± 200/0 ef 6/4  ± 245/0 def 4/4  ± 245/0 cdef 8/3  ± 200/0 abc 

 W 5  ± 000/0 f 8/4  ± 200/0 ef 8/4  ± 200/0 ef 8/4  ± 200/0 ef 2/4  ± 200/0 cde 
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  بحث -4
. است شده گزارش یمختلف مطالعات در آال قزل یبیتقر زیآنال

 در ژهیو به را یمتفاوت ریمقاد نیمحقق نیا از کیهر کهیبطور
 در یاختالفات نیچن. اندنموده گزارش یماه نیا یچرب زانیم

 با يادیز زانیم به تواندیم یماه گوشت ییایمیش بیترک
 ،یجنس تفاوت ،)يزیرتخم یزمان دوره (دیص فصل ه،یتغذ

. باشد مرتبط یطیمح طیشرا و پرورش طیمح ،یماه اندازه
 منجر تواندیم شده اشاره لیدال به ییایمیش بیترک در راتییتغ
 و رنگ بافت، بو، طعم، مانند یحس يهایژگیو در یراتییتغ به

 یماه تیمقبول زانیم تینها در که شود آن يظاهر مشخصات
 زیآنال جینتا ]10[. دهدیم قرار الشعاع تحت را غذا عنوان به
 همکاران و Ojagh مطالعات جینتا با پژوهش نیا در یبیتقر

 را خاکستر و یچرب ن،یپروتئ رطوبت، زانیم که ]10[) 2010(
 12/4±30/0 و 37/0±20/2 ،36/0±21/23 ،13/2±70/69

  .داشت مطابقت بودند کرده يریگاندازه
 يهاماریت رطوبت زانیم راتییتغ 6-4 جدول در که طور همان

ـ م اسـت  شـده  داده نـشان  زریفر در ينگهدار یط مختلف  زانی
ـ یتغ نیا یول کرد رییتغ هاماریت همه در رطوبت ـ  راتی  داریمعن

 وShabanpour  مطالعـات  جینتا با بود منطبق جینتا نیا. نبود
ـ م راتییتغ بودند کرده گزارش که ]11[) 2008 (همکاران  زانی
 منجمـد  صورت به ينگهدار ماه 6 یط توفاگیف یماه رطوبت

 قـزل  یمـاه  فشار تحت رطوبت زانیم راتییتغ. نبود دار یمعن
 شـده  ياپروانه لهیف و لهیف ،یخال شکم کامل، کماننیرنگ يآال
 مـدت  شیافزا با که داد نشان زریفر در ينگهدار ماه 4 یط در

 مـار یت چهـار  هـر  در فشار تحت رطوبت زانیم ينگهدار زمان
 از کمتـر  کامـل  ماریت در شیافزا نیا زانیم یول. افتی شیافزا
 زمـان  در 04/29 از آن مقدار که يطور به بود گرید يمارهایت

 فشار تحت رطوبت در شیافزا. دیرس 4 ماه در 76/32 به صفر

 انجماد و انجماد ندیفرا یط در هانیپروتئ شدن دناتوره از نشان
 مقـدار  بـا  میمستق طور به آب ينگهدار تیظرف چون دارد یزدائ

ـ بریوفیم نیپروتئ  در شیافـزا  نیبنـابرا  ؛]1[2 اسـت  ارتبـاط  در لی
ـ ظرف کـاهش  يمعنا به فشار تحت رطوبت  آب ينگهـدار  تی
 در فشار تحت رطوبت زانیم شد مشاهده که طور همان. است
 بـه  کـه  بـود  گرید ماریت دو از کمتر املک یماه ماریت در 4 ماه
 در و کمتر ینیپروتئ بیآس شتر،یب آب ينگهدار تیظرف يمعنا
 جـدول  (اسـت  گرید يمارهایت به نسبت آن بهتر طیشرا جهینت
ــا). 3-2 ــوق جینت ــا ف ــا ب  همکــاران و Simeonidou جینت

ـ  لـه یف و کامـل  یماه تیفیک يرو که ]13[)1998(  یاسـب  الی
)Trachurus trachurus( ــه و ــهیمد کیــ  ياترانــ
)Merluccius mediterraneus (ينگهدار ماه 12 طول در 
ـ . داشـت  یهمخـوان  کردنـد  کـار  منجمـد  صـورت  به  نیهمچن

Rostam Zad ـ  اثـر  يرو که ]14[) 2009 (همکاران و  یآنت
 ماه 6 مدت به برونقره یماه لهیف يرو کیتریس دیاس یدانیاکس

 هر در که نمودند عنوان ردندک کار -C˚ 18يدما در ينگهدار

 روند فشار تحت رطوبت میزان سیتریک اسید و شاهد تیمار دو

 کنـد  سبب داري معنی طور به سیتریک دیاس و داشته افزایشی

 آهن يریگاندازه .شد فشار تحت رطوبت افزایشی روند کردن

 شیافـزا  بـا  که کندیم انیب تیفیک افت شاخص عنوان به هم
ـ تخر هـم  سکمپلک انیماه فساد ـ  و شـده  بی  آزاد آهـن  ونی

 دانیپراکس عامل عنوان به توانندیم فلزي يهاونی نیا .گرددیم

 در. ]15[رندیگ عهده به یچرب ونیداسیاکس در ا ر یمهم نقش

 در نگهداري یط در زمان طول در هم آهن زانیم حاضر مطالعه

 ماریت در کاهش زانیم یول است داشته يداریمعن کاهش زریفر
) 2000 (همکـارانش  و Hoke. اسـت  بـوده  کمتـر  کامل یماه

 زمـان  شیافـزا  بـا  کـه  کردنـد  عنـوان  خود مطالعه با زین ]16[
ـ ب آنهـا  اساس نیا بر افت،ی کاهش هم آهن زانیم ينگهدار  انی

ـ  یمنفـ  ارتبـاط  کـه  داشـتند   يهـا شـاخص  و هـم  آهـن  نیب
 هم آهن مقدار از قدر هر که است آن انگریب یچرب ونیداسیاکس

ـ ن یونیداسیاکس فساد ابدی شیافزا هم ریغ آهن و شود هکاست  زی
 ریمقـاد  شیافـزا  بـا  معتقدند ياریبس نیمحقق .ابدییم شیافزا
pH، زانیم TBA  را آن علـت . بـالعکس  و ابـد ییمـ  کـاهش 

 دارد قـرار  6-7 محـدوده  در pH کـه یزمان نمودند انیب نگونهیا
ـ فعال تواندیم نیهموگلوب  از یبعـض  در يقـو  یدانیپراکـس  تی

. دهد شیافزا را یچرب ونیداسیاکس زانیم و باشد داشته هاگونه
 تیخاصـ  توانـد یم رسدیم 7 يباال ریمقاد در pH کهیزمان اما

 درمطالعـه . ]17[ باشـد  داشـته  ونیداسیاکس بر یکنندگ ممانعت
ـ درفر نگهـداري  یط در زمان درطول هم آهن زانیم حاضر  زری
 یماه ماریت در کاهش نزایم یول است داشته يداریمعن کاهش
ـ ی تغ2-4 همان طور که در جـدول   .است بوده کمتر کامل رات ی

زر نشان داده ی در فري نگهداری مختلف طيهاماری تpHزان یم
هـا  ماریزر در همه ت   ی در فر  ي نگهدار ی ط pHزان  یشده است م  

 لـه، یف مـار یت در ينگهدار زمان یط در که يطور بهر کرد   ییتغ
که علت آن را     افتی شیافزا کامل و یخال شکم ،ياپروانه لهیف
ـ  حاصـل از تجز    يبـات بـاز   ید ترک ی توان به تول   یم  یمـ یه آنز ی
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 مختلـف،  يمارهـا یت نیب کل در .]13[ نسبت داد  یچه ماه یماه
 ينگهـدار  دوره طـول  در را pH ریمقـاد  نیکمتـر  کامل نمونه
) 2009( و همکـاران   Rongج  یج کامالً بـا نتـا     ین نتا یا. داشتند

، )Oreochromisniloticus(ا یــالپی تی مـاه يو کـه ر ]18[
Simeonidou    یت مـاه  یفی ک ي رو ]13[) 1998( و همکاران 

ـ له یکامل و ف   ـ و ه) Trachurustrachurus (یال اسـب ی ک ی
ــهیمد ــد ) Merlucciusmediterraneus (ياتران ــار کردن ک

، ]19[) 2008( و همکاران    Orakج  یاما با نتا  .  داشت یهمخوان
له سه ی و فی کامل، شکم خاليمارهایاد در ت اثر انجمیدر بررس

، کفــــال  (Gaduseuxinus) شــــورتیگونــــه مــــاه 
(Mugilcephalus)يو آنچــــــــــــــــــــــــــــــو 

(Engraulisencrasicholus)،Tokour ــاران  و همکـــــ
ــ]20[) 2006( ــر ف ی در بررس ــاد ب ــر انجم ــزل آال ،  ی اث ــه ق ل

Lackshman  اثر انجمـاد  ی در بررس]21[)1990( و همکاران 
ــر ت ــيمارهــایب ــال  کام ــکم خ ــه مــاه ی و فیل، ش  کــاد یل

(Epinephelusspp)  مطابقت نداشت  .pH یماه زنده بافت 
 بر مرگ از پس یماه pH حال هر در. باشدیم یخنث به کینزد

ــاس ــصل، اس ــا و گونــه ف ــرید يفاکتوره ــیتغ 6-7 از گ                       ری
ــدیمــ ــراورده .]23 و 22، 13[  کن ــاول يهــاف  ونیداسیاکــس هی

 و دارنـد یناپا یبـات یترک کـه  هـستند  هادیدروپراکسیه ،هایچرب
ــش ــتول در ینقـ ــم دیـ ــامطلوب طعـ ــاه در نـ ــد یمـ . ندارنـ

ـ نظ يمـواد  شکـستن،  از پـس  دهایدروپراکسیه ـ آلده ری  هـا، دی
 را هاالکتون و هافوران ها،استر ها،دروکربنیه ها،الکل ها،کتون

ـ آزما. ]24[ کننـد یم جادیا  جهـت  گـسترده  طـور  بـه  کـه  یشی
ـ اکسا فـساد  مقدار يریگندازها ـ  یشی  گرفتـه  کـار  بـه  هـا یچرب
ـ گانـدازه . ]25[ اسـت  TBA شـاخص  شود،یم  شـاخص  يری

TBA کـه  باشـد یم دیآلده مالون زانیم يریگاندازه به مربوط 
ـ غ چنـد  چرب يهادیاس ونیداسیاکس هیثانو محصول  اشـباع  ری

 تحـت  یگوشـت  يهـا فـراورده  و گوشت که یزمان. ]24[ است
ـ یم رشـد  است ممکن شوندیم ينگهدار نجمادا طیشرا  یکروب

 گوشت متشکله ياجزا و داده رخ یچرب فساد اما نشود مشاهده
 نـشان  10-4 جـدول  در کـه  طـور  همان. ]26[ شوندیم دیاکس
ــده داده ــت ش ــیتغ اس ــم راتی ــاه TBA زانی ــزل یم  يآال ق
 در شـده  ياپروانـه  لـه یف و لهیف ،یخال شکم کامل، کماننیرنگ
 زمان مدت شیافزا با که داد نشان زریفر در ينگهدار ماه 4 یط

ـ گاندازه TBA زانیم ،ينگهدار  بـه  افـت ی شیافـزا  شـده  يری
 بـه  توانـد یمـ  که بود کمتر کامل یماه TBA مقدار که يطور

 اتمسفر ژنیاکس با یماه يهایچرب گرفتن قرار معرض در علت
. بخـشد یمـ  سرعت را ونیداسیاکس که باشد گرید ماریت سه در

ـ  ممکـن اسـت بـه دل     ي نگهدار ی در ط  TBAش  یروند افزا  ل ی
ـ ن یچه ماه یدان ها در ماه   یگر پراکس یش آهن آزاد و در    یافزا  زی

 ]2[) 2004 (همکـاران  و Chytiri جینتـا  بـا  فوق جینتا. باشد
ـ  در شـده  ينگهـدار  کمـان نی رنگـ  ي قـزل آال   یماه يرو  خ،ی

Simeonidou ــاران و ــه 7 يرو ]13[) 1998 (همکــ  گونــ
ــ در شــده ينگهــدار ياانــهتریمد  همکــاران و Aubourg, خی
 و Scomber scombrus(، Rong (يرو ]27[) 2005(

 Oreochromis (ایالپیت یماه يرو ]18[) 2009 (همکاران

niloticus( و Lehmann and Aubourg،) 2008 (]28[ 
ــهیف و کامــل) Trachurus trachurus (يرو  حالــت در ل

 و همکـاران    Orakج ، یامـا بـا نتـا     . داشـت  یهمخـوان  منجمد
ـ  کامـل ب   ی را در مـاه    TBAر  ی، که مقاد  ]19[) 2008( شتر از  ی
. گزارش نمودند، مطابقت نداشـت  یله و شکم خال  ی ف يرهامایت

ـ ه يهـا میآنـز  وجـود  علت به مرگ از پس انیماه در  زیدرولی
 شیافزا يادیز مقدار به آزاد چرب يدهایاس زانیم ،یچرب کننده

 یخـوب  شاخص FFA يریگاندازه نیبنابرا ؛]30و 29[ ابدییم
ــأث انیــب يبــرا ــتیپولیل يهــامیآنــز ریت ــ در کی ــا یچرب  و یهم

 اسـاس  بـر  اگرچـه . ]31[ اسـت  گـر ید یگوشـت  يهـا فراورده
 افـت  باعـث  میمـستق  طور به FFA زانیم موجود يهاگزارش

 آزاد چـرب  يدهایاسـ  نیا اما ،]32[ شودینم محصول تیفیک
ـ  ونیداسیاکـس  نـد یفرا در توانندیم  ]15[ کننـد  شـرکت  یچرب

 در عیتسر نامطلوب، طعم گسترش ،یچرب ونیداسیاکس شیافزا
 جینتا از نیپروتئ ونیدناتوراس و محصول تیفیک کاهش و سادف

 .]29[ باشـد یم خی در شده ينگهدار انیماه در FFA شیافزا
ــدار  ــدار FFAمق ــان نگه ــدت زم ــه م ــرارت ي ب  و درجــه ح
  و فـصل بـستگى     یها، مقدار چرب  چه، گونه ی، نوع ماه  ينگهدار

 رد يکمتـر  آزاد چرب يهادیاس زانیم یکل طور به. ]33[ دارد
 در علت به تواندیم که شد مشاهده کامل یماه ماریت يهانمونه

 سه در یداخل يهامیآنز با یماه يهایچرب گرفتن قرار معرض
 جینتا. بخشدیم سرعت را یچرب زیدرولیه که باشد گرید ماریت

 یمـاه  يرو ]2[) 2004 (همکـاران  و Chytiri جینتـا  با فوق
 و Simeonidou خ،ی در شده ينگهدار کماننی رنگ يقزل آال 
 ]27[) 2005 (همکاران و  Aubourg،]11[) 1998 (همکاران

 Lehmann and و) Scomber scombrus (يرو

Aubourg) 2008 (]28[ يرو) Trachurus trachurus (
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 یحـس  یابیارز. داشت یهمخوان منجمد حالت در لهیف و کامل
 یطـ  یماه يماندگار عمر برآورد يبرا مناسب یروش عنوان به

 يبــو یکلــ طــور بــه ]31 و 31 [       اســت ينگهــدار دوره
 وزن با يهابیترک لیتشک و یچرب فساد اثر بر انیماه لوبنامط

 و ]29[ دیاکسا نیآم لیمت يتر بیترک در رییتغ ن،ییپا یمولکول
 چـه یماه ،ییانجمادزدا از پس.باشدیم ]35[ هانیپروتئ بیتخر
 سـاختار  ن،یپـروتئ  شـدن  دنـاتوره  علـت  به شده منجمد یماه
 یارتجاع حالت و دارآب تیخصوص استحکام، ،یعیطب لیبریف

 از یکـ ی عنـوان  به یحس یابیارز]. 1[ دهدیم ازدست را خود
ـ فیک سـنجش  جهـت  مناسب يهاروش ـ ماه تی  دوره یطـ  انی
 نـشان  7-جـدول  در کـه  گونههمان .شودیم برده نام ينگهدار

 یپرورشـ  آالقـزل  یمـاه  یحس راتییتغ يریگاندازه شده، داده
 مـاه  4 یطـ  در شـده  ياپروانـه  لـه یف و لهیف ،یخال شکم کامل،
 ينگهدار زمان مدت شیافزا با که داد نشان زریفر در ينگهدار

ـ مطلوب کاهش زانیم یول شد کاسته هاآن تیمطلوب زانیم از  تی
ـ مقبول کـه  یشکل به بود کمتر کامل یماه ماریت در  و لـه یف تی

 بـه  یکلـ  رشیپـذ  و رنـگ  بافـت،  بو، طعم، نظر از یخال شکم
ـ فیک از هـم  هنـوز  چـه  اگـر  افتی کاهش يداریمعن شکل  تی
 کی چیه ازیامت ينگهدار دوره کل در البته. بود برخوردار یخوب
 فیضع تیفیک وجود یمعن به ازیامت نیا کسب (2 به مارهایت از

 زمـان  یطـ  در هاآن خوب تیفیک دهندهنشان که دینرس) است
ـ در تحق . اسـت  زریفر در ينگهدار  و همکـاران  Aubourgق ی

 را طول يت مربوط به توسعه تندیفیهش ک که کا]36[) 2004(
ــه صــورت منجمــد ينگهــدار ــ ب  Trachurus (یال اســبی

trachurus (     کردنـد، عمـر   یله بررسـ  یدر دو شکل کامل و ف 
 کامـل در    یکـه مـاه   ین شد درحال  ییک ماه تع  ی لهیف يماندگار

 همکـاران  و Orak .رش بـود  ی ماه قابل پذ   5همان دما هنوز تا     
 یطـ  یماه گونه سه در مارهایت یحس یابیارز با ]19[ )2008(
 را رنگ ازیامت نیشتریبب نیانگیم بطور زر،یفر در ينگهدار ماه 9
 یخال شکم ماریت در را بافت و طعم بو، ازیامت نیشتریب له،یف در

 حاضر قیتحق یحس یابیارز جینتا خالف بر که نمودند گزارش
  .بود
  

  یکل يریگجهینت -5
 مـار یت ییایمیشـ  يهاآزمون ریادمق زر،یفر در ينگهدار یط در

ــاه ــل یم ــا کام ــر جینت ــا از يبهت ــایت ریس ــشان ماره             .داد ن
 فـوق  جـه ینت دیمو یحس و ییایمیش یابیارز جینتا بودن همسو

ـ گرد مشخص قیتحق نیا جینتا به توجه با نیبنابرا باشد؛یم  دی
ـ فر در کمـان نیرنگ يآال قزل یماه درازمدت ينگهدار که  زری

 شـده  لـه یف شکل به آن ينگهدار از بهتر کامل شکل به یخانگ
 کـل  در هـا مـار یت همه یکل طور به یول باشدیم یخال شکم و

  .بودند برخوردار یخوب تیفیک از زریفر در ينگهدار دوره
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Effect of initial preparation (full, empty stomach and fillets) on 
quality and shelf life of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) at                  
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The purpose of this study was to investigate the effect of different methods of preparation of raw 
rainbow trout (Oncorhynchus mykis) (full, empty stomach, fillets and fillets of butterflies) on quality 
and shelf life was over 4 months of storage in home freezers. To this end, rainbow trout  transferred to 
the laboratory and washed, were prepared by the method described and qualitative assessment of fish 
at the end of each month by measurement of chemical parameters (free fatty acids, thiobarbituric acid, 
protein, fat, moisture, ash, under pressure moisture, pH, heme iron content) and sensory (flavour, 
odor, texture, color) were performed. With increasing storage time heme iron content reduced, so that 
at the end of storage heme iron content was more in treatment of whole fish. Also under pressure 
moisture, TBA nad FFA increased in different treatments and in the fourth month of storage, the rate 
of these variables were lower in treatments of whole fish. Sensory analysis results indicate utility of 
all treatments decreased with increasing storage time but the rate of decline was less than in whole 
fish. According to the results, as can be fish kept in perfect shape than in other forms it is 
recommended. 
 
Keywords: Rainbow trout (Oncorhynchus mykis), Freezing, Shelf life, fillet, Empty stomach. 
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