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 -1مقدمه

فاکتورهای قابل توجهی بر خواص حسی و فیزیکی فیلههای

تیالپیای نیل ( )Oreochromis niloticusیکی از مهمترین

منجمد میباشد ( .)46ارزیابی کیفیت تیالپیای منجمد نشان داد

گونههای پرورشی میباشد .تیالپیا از خانواده سیچلیده و از

که استفاده از عصاره پوست نارنگی میتواند ماندگاری فیله-

دسته ماهیان آب شیرین میباشد که به علت رشد سریع و

های منجمد تیالپیا را با جلوگیری از تغییرات بافتی توسعه دهد

پرورش ساده و ارزان در بسیاری از کشورهای جهان مورد

( .)22آنجلینی و همکاران ( )2213ماندگاری و ارزیابی حسی

توجه قرار گرفته است .پرورش این گونه در  50کشور دنیا

کوفته تیالپیا طی نگهداری منجمد در دو نوع بستهبندی را

صورت میگیرد و رو به افزایش میباشد ( .)31،4توسعه

بررسی کردند و بستهبندی پلیاتیلن مومی شرایط

تکنیکهای تکثیر ،تغذیه ،بازاریابی و فراوری ،منجر به

یکنواختتری را طی نگهداری نشان داد ( .)6مشایخی و

گسترش سریع تولید این ماهی از اواسط دههی  1652شده

همکاران ( )1362اثر بستهبندیهای مختلف بر خواص فیله

است ( .)22این ماهی در پاییز سال  1359توسط موسسه

تیالپیای نگهداری شده در دمای یخچال را بررسی کردند (.)9

تحقیقات علوم شیالتی کشور به منﻈور معرفی به صنعت آبزی-

بررسی تاثیر روش نوع انجماد بر فیله تیالپیای نیل نشان داد که

پروی به کشور وارد شد ( .)0عرضه ماهی بصورت تازه

با افزایش مدت زمان نگهداری تخریب ریزساختار فیلهها

طرفداران زیادی دارد .اما این روش همواره با مشکالتی از نﻈر

افزایش مییابد .این تخریب در نمونههای منجمد شده به روش

حفﻆ کیفیت و توزیع روبرو بوده است ( .)9از سوی دیگر

انجماد تند کمتر از نمونههای انجماد کند بود ( .)0امروزه در

نگهداری ماهی و فراوردههای منجمد آن ،سبب تغییرات

کشور تیالپیا به صورت وارداتی وجود داشته و به صورت

نامطلوب و کاهش کیفیت میگردد .این تغییرات موجب

منجمد و فرآوری شده مورد مصرف قرار میگیرد .هدف این

دناتوره شدن پروتئین ،اکسیداسیون چربی و تغییرات در بافت،

تحقیق بررسی کیفیت فیله منجمد وارداتی و مقایسه آن با فیله-

عطر و طعم حتی در دماهای پایین میشوند ( .)22واکنشهای

های تولیدی از گونه پرورشی داخل کشور و همچنین بررسی

آنزیمی ،اکسیداسیون چربی ،فعالیتهای میکروبی سبب ایجاد

کیفیت ناگت تولیدی از این دو نوع فیله میباشد .در این راستا

بو و طعم نامطلوب در ماهی و فراوردههای آن میگردد .این

ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی این فیلهها و محصوالت

عامل نقش موثری در کاهش پذیرش مصرفکنندگان دارد

تولیدی از آنها مورد آزمایش قرار گرفت .لذا با توجه به عدم

( .)42تغییرات ایجاد شده در جوامع در سالهای اخیر ،سبب

وجود اطالعات در این زمینه ،این مطالعه میتواند فقدان این

افزایش توجه به غذاهای آماده مصرف شده است .یکی از

دادهها را تا حدودی پوشش دهد و اطالعات مناسبی را فراهم

مهمترین غذاها در این دسته ،فرآوردههای پوششدهی شده

سازد.

است .ناگت ماهی یکی از این محصوالت بوده که پس از
لعابدهی ،پیشسرخ شده و به صورت منجمد به مصرفکننده

 -2مواد و روشها

عرضه میشود ( .)5تاکنون مطالعات مختلفی روی تیالپیا و

 -1-2مواد شیمیایی

محصوالت تولیدی از آن (ناگت ،برگر ،کوفته و  )...در داخل
و خارج از کشور انجام شده است .ونگچویی و ویچاسیلپ
( )2210کاربرد بهینه فسفات و نمک بر خواص حسی و
فیزیکی فیلههای تیالپیای نیل منجمد را ارزیابی کردند .این
مطالعه نشان داد که غلﻈت فسفات ،نمک و زمان غوطهوری

اوره ،بتامرکاپتواتانول ،پرکلریک اسید  92درصد ،پتاسیم
دیهیدروژن ارتوفسفات ،هیپوزانتین ،آمونیوم استات ،بنزن،
استیل استون ،فرمالدئید  39درصد ،دیمتیلآمین هیدروکلراید،
آنزیم گزانتیناکسیداز تجاری ،تارتارات سدیمپتاسیم و سایر
مواد شیمیایی ،معرفها و محلولهای بافر مورد استفاده در این
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تحقیق از شرکتهای تیتراکم ،مرک ،سیگما خریداری

 -3-3-2تیوباربیوتوریک اسید ()TBA

گردید .در کلیه آزمایشات از آب مقطر دوبار تقطیر استفاده

 TBAبا استفاده از دستگاه تقطیر و جمعآوری بخارات حاصل

شد.

از نمونه حرارت دیده و خواندن جذب نمونهها در طول موج
 035نانومتر ( Biochrom LTD. Cambrige CB4oFJ

-2-2آمادهسازی نمونه

 )Englandتعیین شد .میزان  TBAبرحسب میلیگرم مالون-

فیله ماهی تیالپیای منجمد وارداتی از کشور چین و فیله ماهی

دیآلدئید محاسبه شد (.)24

پرورشی (خریداری شده از مزارع پرورشی استان یزد) با
میانگین وزن  302گرم خریداری و همراه با یخ به آزمایشگاه
فراوری آبزیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
منتقل شد .سپس هر دو دسته به قطعات  2*3*0سانتیمتر برش
داده شده و به دو بخش تقسیم گردیدند .دسته اول برای
بررسی کیفیت فیلهها ،مورد آزمون قرار گرفتند .از دسته دوم
ناگت تهیه شد .بدین منﻈور قطعات فیله ،آردزنی ،لعابدهی،
سوخاری (پودر سوخاری با دانهبندی  ،242شرکت شیرین
پارت ایران) و در دمای  152درجه سانتیگراد به مدت 0
دقیقه سرخ شدند ( )11و آزمونهای مورد نﻈر برای هر دو
گروه فیله و ناگت وارداتی و پرورشی انجام گردید.
 -3-2آزمونهای شیمیایی
 -1-3-2ترکیبات تقریبی

میزان پروتئین ( vap 40ساخت شرکت  ، )Gerhadtخاکستر
(، )Nambertherm, controller B170, Germany

چربی کل ( )416 SE, Gerhardt, Germanyو رطوبت
(آون مدل  )WT-binder 7200, Germanyطبق روش
 AOACانجام شد (.)12
 -2-3-2بازهای نیتروژنی فرار ()TVN

عصارهگیری از نمونه با استفاده از دستگاه تقطیر  ،بعد از
افزودن اکسید منیزیوم به نمونه هموژن شده انجام شد و نمونه
تیتر گردید (.)25

 -4-3-2پپتیدهای محلول در تریکلرواستیکاسید
()TCA

میزان پپتیدهای محلول با هموژن کردن نمونه در تریکلرو-
استیک اسید  %0سرد و خواندن جذب نمونهها با استفاده از
روش بیورت در طول موج  042نانومتر تعیین شد (.)45
 -5-3-2اسیدهای چرب آزاد ()FFA

نمونه گوشت ماهی در کلروفرم و متانول به مدت یک دقیقه
هموژن و به دکانتور جهت استخراج چربی منتقل شد و با
افزودن معرف متاکروزول ارغوانی و تیتراسیون مقدار اسیدهای
چرب آزاد تعیین گردید (.)02
 -6-3-2دیمتیلآمین ()DMA

مقدار دیمتیلآمین با رسم منحنی استاندارد و هموژن کردن
( )IKA T25 Ultra trux, Germanyنمونه با تری-
کلرواستیکاسید  9/0درصد و خواندن جذب در طول موج
 442نانومتر محاسبه شد (.)02
 -7-3-2فرمالدئید ()FA

برای تعیین این شاخص از روش ویودا ( )1651استفاده گردید.
ابتدا نمونههای هموژن شده با پرکلریک اسید فیلتر گردیده و
پس از خنثیسازی به حجم رسانده شد و با معرف Nash

(ترکیب محلول استل استون با آمونیوم استات) مخلوط
گردیدند .پس از حرارت دادن نمونهها در حمام آبی
( 12( )Memmert GmbH+ Co, Germanyدرجه
سانتیگراد) جذب آنها در طول موج  410نانومتر خوانده شد
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و میزان فرمالدئید باکمک منحنی استاندارد بر حسب

دستگاه بافتسنج ( Brook fieldمدل  )LFRA 4500و

میکروگرم بر گرم نمونه محاسبه گردید (.)02

سلول بار  4/0کیلوگرم که مجهز به پروب سیلندری با قطر
 02/5میلیمتر و سرعت  1میلیمتر بر ثانیه تنﻈیم شده ،اندازه-

 -8-3-2هیپوزانتین ()HX

گیری شد (.)20

مقدار هیپوزانتین به کمک منحنی استاندارد رسم شده طبق
روش ویودا ( )1651محاسبه شد .نمونه با پرکلریک اسید 1

 -3-4-2آبچک ()Driploss

درصد مخلوط و فیلتر گردید .عصاره بدست آمده با بافر

پس از انجمادزدایی نمونههای منجمد (دمای  4درجه سانتی-

فسفات پتاسیم هیدروکسید در  pH= 9-9/1خنثی شد .یک

گراد به مدت  24ساعت) ،میزان آبچک از تفاوت وزن قبل

میلیلیتر از آن با بافر فسفات ،آب و آنزیم گزانتیناکسیداز

بعد از انجمادزدایی محاسبه گردید (.)16

تجاری مخلوط و پس از گرم کردن لولهها در دمای  39درجه
سانتیگراد ،جذب نمونهها در طول موج  262نانومتر خوانده

 -4-4-2ظرفیت نگهداری آب ()WHC

شد .میزان هیپوزانتین بر حسب میکرومول بر گرم تعیین شد

میزان این شاخص با سانتریفیوژکردن نمونهها ( Eppendorf,

(.)02

 3222g( )5810R,Germanyبه مدت  10دقیقه) و تفاوت
وزن و محاسبه رطوبت باقی مانده تعیین گردید (.)23

 -9-3-2حاللیت پروتئین

با استفاده از روش کجلدال و طبق روش تورکلسن و همکاران،

 -5-4-2ارزیابی حسی

()2225؛ شویکلو و همکاران )2212( ،محاسبه شد (.)41 ،43

ظاهر ،رنگ (رنگ گوشت و رنگ کلی ناگت تولیدی)،

 -11-3-2الکتروفورز ()SDS-page

تغییرات پلیپپتیدی به روش الملی و همکاران ( )1692و با

بافت ،بوی مطلوب ،طعم (تلخی و گسی ناگت تولیدی) و
پذیرش کلی محصول براساس مقیاس  6نقطهای هدونیک
توسط  0نفر از افراد آشنا با طعم و بوی ماهی ( = 6عالی و = 1

استفاده از نشانگر  12-202کیلو دالتون تعیین شد (.)32

خیلی بد) انجام شد (.)22

 -4-2آزمونهای فیزیکی

 -5-2آنالیز آماری

 -1-4-2رنگسنجی
رنگ نمونهها با استفاده از دستگاه رنگسنج ( Lovibond,

 )CAM-system England 500مورد آنالیز قرارگرفت.
میزان سفیدی از روی شاخصهای *( Lروشنی ،بعد سفیدی-
سیاهی)( a* ،قرمزی -سبزی) و *( bزردی -آبی) محاسبه شد
(.)33

تجزیه و تحلیل آماری دادهها در قالب طرح کامال تصادفی با
آزمون  t-testو به کمک با نرمافزار  SPSS 16.0انجام
گردید .مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون دانکن انجام
گردید .نتایج دادهها با سه تکرار به صورت میانگین  ±انحراف
معیار ارائه گردید.
 -3نتایج و بحث

 -2-4-2بافتسنجی

 -1-3ارزیابی ترکیبات تقریبی

فاکتورهای سختی ،خاصیت ارتجاعی ،نیروی چسبندگی ،بهم

نتایج ترکیبات تقریبی در جدول شماره  1نشان داده شده است.

پیوستگی ،حالت جویدنی ،خاصیت چسبندگی با استفاده از

طبق نتایج میزان رطوبت در فیله وارداتی و ناگت تولیدی از آن
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در مقایسه با فیله پرورشی و ناگت تولیدی آن بیشتر میباشد

متعددی نشان داده شده است ( .)1همچنین پس از تولید ناگت

( .)p>2/20میزان چربی ناگت تولیدی از ماهیان وارداتی کمتر

میزان رطوبت و پروتئین کاهش پیدا کرد که دلیل آن میتواند

از پرورشی بود ( .)p>2/20محتوای پروتئین فیلههای وارداتی

خروج آب و برخی ترکیبات پروتئینی محلول در آب و

و پرورشی و ناگت تولیدی نشان داد که میزان این شاخص در

جایگزینی روغن باشد ( .)1کاناسی سوبایا و همکاران ()2210

تیمارهای پرورشی بیشتر بود ( .)p>2/20تفاوت در میزان

میزان رطوبت  ،95/53خاکستر  ،2/69پروتئین  19/42و چربی

رطوبت و پروتئین فیلههای وارداتی و پرورشی و ناگتهای

 1/23درصد را برای فیلههای تیالپیای نیل تازه گزارش دادند

تولیدی از آنها احتماال به وجود تفاوت در شرایط پرورش و

که تقریبا با مطالعه حاضر همخوانی دارد ( .)29مطالعهای دیگر

تغذیه و سن این ماهی ارتباط دارد ،که اثر خود را به شکل

که روی اثر فریزر خانگی بر ترکیب بیوشیمیایی و محتوای

غیرمستقیم بر ترکیب تقریبی ناگتهای تولیدی نیز میگذارد.

مواد معدنی تیالپیای نیل صورت گرفت نشان داد که ترکیبات

اثر شرایط پرورش بر ترکیب تقریبی عضله ماهیان در تحقیقات

تقریبی ماهیان منجمد به طور معنیداری کمتر از تازه بودند
(.)34

جدول  -1مقایسه میانگین ترکیبات تقریبی بین تیمارهای آزمایشی مختلف
تیمار

رطوبت %

چربی %

پروتئین %

خاکستر %

فیله منجمد وارداتی

00/92±0/73a

9/29±0/11a

19/59±0/02b

0/20±0/00b

33/27±0/99

a

9/20±0/05

a

10/50±0/00

a

1/00±0/00

30/13±0/91

b

0/90±0/00

b

12/05±0/12

b

b

فیله تازه پرورشی
ناگت تولیدی از فیله وارداتی

a

ناگت تولیدی از فیله

50/95± 1/90b

10/09±0/90a

90/59±0/10a

0/08±0/09

1/11±0/02a

پرورشی
*مقایسات جداگانه بین فیله و ناگت انجام شده است .حروف متفاوت در هر ستون بین دو تیمار نشاندهنده اختالف معنیدار ( )p< 0/09میباشد.

 -2-3ترکیبات نیتروژنی فرار

 122گرم نمونه گزارش شد( .)26مطالعات نشان داد که شرایط

 TVNیکی از شاخصهای ارزیابی فساد ماهی میباشد (.)15

نگهداری و عملآوری اولیه بر این فاکتور اثرگذار میباشد.

افزایش این شاخص در نمونههای ماهی به دلیل تولید آمونیاک

در مطالعه دیگر میزان این شاخص برای تیالپیای تازه  9/63و

و دیگر آمینهای فرار میباشد ( .)29با توجه به نتایج بدست

پس از یک ماه نگهداری به صورت منجمد  5/59میلیگرم

آمده محتوای  TVNفیله وارداتی و پرورشی و هر دو نمونه

نیتروژن در  122گرم نمونه گزارش شد ( .)29مقادیر گزارش

ناگت تولیدی تفاوت معنیداری با یکدیگر نداشتند ()p<2/20

شده مطالعات فوق نسبت به میزان گزارش شده در این تحقیق

(جدول  .)2کییوهه و همکاران ( )2210مقدار این شاخص را

بیشتر میباشد.

در نمونههای تازه تیالپیای نیل را  1/10میلیگرم بر  122گرم
نمونه گزارش کردند و افزایش آن طی زمان را به دلیل

 -3-3تیوباربیوتوریک اسید

فعالیتهای باکتریها و آنزیمهای درونی نسبت دادند (.)21

شاخص TBAمیزان مالوندیآلدئیدهای تولید شده در طی

میزان این شاخص برای فیلههای منجمد تیالپیای صادر شده به

اکسیداسیون چربی را اندازه گیری میکند .این ترکیب از

لهستان و آلمان به ترتیب  13/92و  11/30میلیگرم نیتروژن در

شکست هیدروپراکسیدها که محصول واکنش اولیه چربی با
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اکسیژن است تشکیل میشوند ( .)25نتایج این مطالعه نشان داد

د،که نتایج گزارش شده با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد

که تفاوت معنیداری بین محتوای  TBAفیلهها وجود ندارد

(.)26

( )p<2/20اما میزان این شاخص به طور معنیداری در ناگت
تولیدی از فیله وارداتی ( 2/01میلیگرم مالون دیآلدئید بر
کیلوگرم) افزایش یافت (جدول  .)2افزایش محتوای  TBAبه
دلیل تجزیه لیپیدها به علت اکسیداسیون و هیدرولیز آنزیمی
اسیدهای چرب غیراشباع ،طی نگهداری منجمد میباشد.
انجماد و انجمادزدایی سبب تخریب غشایسلولی توسط
کریستالهای یخ و آزادسازی پراکسیدانها بویژه آهنهم شده
و تجمع محصوالت ثانویه اکسیداسیون تسریع میگردد (.)29
کاناسی سوبایا و همکاران ( )2210میزان تیوباربیوتوریک اسید
نمونههای تازه تیالپیای نیل را  ،2/36و پس از یک ماه
نگهداری منجمد را  2/01میلیگرم مالوندیآلدئید بر
کیلوگرم گزارش کردند .مقادیر گزارش شده مطالعه فوق
بیشتر از مطالعه حاضرمیباشد ( .)29در مطالعه انجام شده بر
روی فیلههای منجمد وارداتی به کشورهای اروپایی ،میزان این
شاخص در تیالپیای نیل وارداتی از لهستان و آلمان به ترتیب
 2/11و  2/33میلیگرم مالوندیآلدئید بر کیلوگرم گزارش

 -4-3میزان اسیدهای چربآزاد

 FFAدر اثر تجزیه آنزیمی لیپید تولید میشوند و در ماهی
منجمد افزایش مییابند ( .)49تجزیه آنزیمی طی نگهداری به
صورت منجمد ،با رها شدن آنزیمها از لیپوزوم ،سبب کاهش
چربی و افزایش اسید چربآزادف در نتیجه کاهش ارزش
غذایی میگردد ( .)29تشکیل  FFAبه تنهایی باعث کاهش
ارزش غذایی نمیشود ،اما سبب تسریع اکسیداسیون و تولید
ترکیبات با وزن مولکولی کم شده و بر طعم و بوی تندی
چربی ماهی و محصوالت آن اثر میگذارد ( .)36طبق جدول
 2مقدار این شاخص دربین فیلهها و ناگتهای تولیدی از آنها
تفاوت معنیداری نشان ندادند ( .)p<2/20در مقایسه بین فیله

و ناگت ،محتوای این شاخص در فیلهها بیشتر از ناگت بود .در
بررسی انجام شده بر دناتوره شدن بافت و تغییرات ساختاری
تیالپیا تیل تازه طی نگهداری منجمد ،میزان این شاخص برای
نمونه تازه  2/44و پس از یک ماه  3/26بر حسب درصد
اولئیک اسید گزارش شد (.)29

جدول  -2مقایسه میانگین شاخصهای فساد ( )FFA ،TBA ،TVNبین تیمارهای آزمایشی مختلف
( TVNمیلیگرم نیتروژن100/

( TBAمیلیگرم مالون دیآلدئید

( FFAدرصد اولئیک

گرم نمونه)

بر کیلوگرم)

اسید)

فیله منجمد وارداتی

8/20±0/80a

0/99±0/05a

8/12±0/89a

فیله تازه پرورشی

9/55±0/92a

0/10±0/01a

8/59±0/99a

ناگت تولیدی از فیله وارداتی

7/90±0/80a

0/91±0/01a

1/59±0/05a

ناگت تولیدی از فیله پرورشی

9/50±0/00

0/75±0/01

1/87±0/08

تیمار

a

b

a

* مقایسات جداگانه بین فیله و ناگت انجام شده است .حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار ( )p< 0/09میباشد.

مقایسه کیفیت شیمیایی فیله و ناگت تولیدی از تیالپیای منجمد وارداتی ( )Oreochromis niloticusبا تیالپیای 143 ...
 -5-3دیمتیلآمین

فرمالدئید و دیمتیلآمین میشود ( .)21در بین ناگتها ،میزان

دیمتیلآمین توسط آنزیم تریمتیلآمیناکسید دمتیالز در

این شاخص در ناگت تولیدی از فیله وارداتی بهطور

ماهیچه و بخشهای مختلف تولید میشود .دمای نگهداری

قابلتوجهی از ناگت تولیدی از فیله پرورشی بیشتر میباشد

فاکتور اصلی در میزان تولید دیمتیلآمین طی نگهداری می-

(جدول  .)3نتایج ارزیابی بافت و سنجش میزان سختی فیلهها

باشد ( .)10میزان این شاخص در فیله وارداتی نسبت به فیله

دادههای حاصل را تایید مینماید .نیلوی جامان و همکاران

پرورشی مقدار بیشتری میباشد (جدول  .)3تفاوت معنیداری

( )2210میزان فرمالدئید در تیالپیای نیل تازه را 1/50

بین دیمتیلآمین ناگتهای تولیدی مشاهده نگردید

میکروگرم بر گرم و در نمونههای بدست آمده از بازارهای

( .)p<2/20در مطالعه بر روی ماهی هیک دیمتیلآمین 2/215

متفاوت  2/02-2/03میکروگرم گزارش کردند( .)21مقادیر

میلیگرم گزارش شد .نتایج این مطالعه نشان داد که میزان این

گزارش شده در مطالعه حاضر در خصوص فیله و ناگت

شاخص در دمای  -0درجه سانتیگراد تغییرات قابل توجهی

تولیدی بیشتر از سایر گزارشات میباشد.

داشت ،اما در دمای کمتر تغییر قابل توجهی بر محتوای آن
نداشت ( .)40در مطالعه روی ماهی هیک و ماکرل طی

 -7-3هیپوزانتین

نگهداری منجمد میزان این شاخص به ترتیب  2/291و 2/216

هیپوزانتین یکی دیگر از شاخصهای کیفیت و تازگی ماهی

بود که با افزایش زمان نگهداری میزان این شاخص افزایش

طی دوره نگهداری میباشد ( .)42تخریب اینوزین منوفسفات

یافت ( .)44مقادیر گزارش شده مطالعه فوق کمتر از مطالعه

در اثر فساد باکتریایی و تجزیه اتولیتیکی ،باعث تولید

حاضر میباشد.

هیپوزانتین و اینوزین میشود .تجمع هیپوزانتین باعث ایجاد

 -6-3فرمالدئید
فرمالدئید از تجزیه آنزیمی تریمتیلآمیناکسید بوجود میآید
و سبب سفتشدگی ،کاهش قابلیت استخراج پروتئین در
محلولهای نمکی و کاهش کیفیت ارگانولپتیکی در ماهی
منجمد میگردد ( .)02فرمالدئید با پروتئینهای میوفیبریلی،
سارکوپالسمیک و کالژن واکنش داده و سبب سفتی عضله
میشود ( .)44طبق نتایج بدست آمده ،تفاوت قابل توجهی در
مقادیر فرمالدئید فیلهها مشاهده نگردید ( .)p<2/20در طی
نگهداری منجمد افزایش فعالیت تریمتیلآمیناکسیداز باعث
تخریب بیشتر تریمتیلآمین اکسید و افزایش محتوای

طعم تلخ میشود ( .)19نتایج حاصل از این آزمایش در جدول
شماره  3نشان داده شده است .میزان این شاخص در ناگت
تولیدی از فیله وارداتی  4/21و در ناگت حاصل از فیله
پرورشی  3/46میکرومول بر گرم بود و بین فیلهها تفاوت قابل
توجهی وجود نداشت ( .)p<2/20در مطالعهای میزان این
شاخص در فیلههای تازه تیالپیا کمتر از یک میکرومول بر گرم
گزارش شد ( .)32بارنت و همکاران ( )1661مقدار هیپوزانتین
در  pinkو کوهو سالمون تازه را به ترتیب در محدوده -2/2
 2/9و کمتر از یک میکرومول بر گرم گزارش دادند که میزان
این شاخص در فیله تیالپیا بیشتر بود (.)12
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جدول  -3مقایسه میانگین دی متیل آمین و فرمالدئید و هیپوزانتین بین تیمارهای آزمایشی مختلف
دیمتیلآمین (میلی گرم  DMA-Nدر هر

تیمار

فرمالدئید (میکروگرم بر گرم)

هیپوزانتین (میکرو مول بر گرم)

9/01±0/78

7/97±0/99

 100گرم نمونه)

فیله منجمد وارداتی

0/50±0/09a

a

a

فیله تازه پرورشی

0/9±0/01b

9/39±0/00a

7/83±0/07a

ناگت تولیدی از فیله وارداتی

a

0/75±0/05

12/80±0/80

8/95±0/00

ناگت تولیدی از فیله پرورشی

0/89±0/00a

a

a

7/82±0/08b

19/99±0/30b

* مقایسات جداگانه بین فیله و ناگت انجام شده است .حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار ( )p> 0/09میباشد.

 -8-3پپتیدهای محلول در تریکلرواستیک اسید

وارداتی بود ( 1/12میلی مول تیروزین در گرم نمونه).

تغییرات پپتیدهای محلول در  TCAنشاندهنده تجزیه پروتئین-

 -9-3حاللیت پروتئین

های ماهی میباشد و یکی از شاخصهای کاربردی در

محصوالت اکسیداسیون چربی و اسیدهای چربآزاد که طی

تشخیص و کنترل تجزیه پروتئینهاست ( .)19،22وجود این

نگهداری تشکیل میشوند بر حاللیت پروتئین اثر گذارند.

پپتیدها در اثر فعالیت آنزیمهای پروتئولیتیک بوده و اساسا در

اسیدهای چربآزاد با ایجاد بخشهای آبگریز در سطح

اثر تجزیه زنجیره سنگین میوزین تولید میشوند ( .)19این تغییر

پروتئین سبب کاهش قابلیت استخراج پروتئینها میگردند

به دلیل فعالیت آنزیمهای درونی فیله ماهی و تجمع فرآورده-

( .)2با توجه به نتایج بدست آمده از این آزمون مشاهده شد

های حاصل از تجزیه ترکیبات پس از صید ماهیان میباشد

که تفاوت قابل توجهی بین محتوای حاللیت پروتئین فیلهها و

( .)13در این مطالعه میزان این شاخص در فیله وارداتی بیشتر از

ناگتها وجود ندارد (( )p<2/20جدول  .)4میزان حاللیت در

فیلههای پرورشی بود (جدول  .)4نتایج این مطالعه همسو با

ناگتهای تولیدی بیشتر از فیلهها بود .این تغییر میتواند بدلیل

نتایج سایر مطالعات بود و این محققان بیان کردند که

تغییر ساختار پروتئینها باشد ( .)14مطالعات انجام شده روی

پروتئازهای درونی باعث افت کیفیت فیله میشوند (،13،39

حاللیت پروتئین سایر گونههای ماهیان نشان داد که این

 .)41میزان این شاخص در ناگت تولیدی از فیله پرورشی

شاخص در طی نگهداری منجمد کاهش مییابد .دلیل این

( 1/01میلی مول تیروزین در گرم نمونه ) بیشتر از ناگت

کاهش انبوهش و دناتوره شدن پروتئین گزارش شد (.)35 ،14

جدول  -4مقایسه میانگین حاللیت پروتئین و پپتیدهای محلول در  TCAبین تیمارهای آزمایشی مختلف
تیمار

حاللیت پروتئین (درصد)

پپتیدهای محلول در ( TCAمیلی مول تیروزین در گرم نمونه)

فیله منجمد وارداتی

a

9/29±0/02

a

0/79±0/09

فیله تازه پرورشی

a

9/25±0/97

b

0/10±0/00

ناگت تولیدی از فیله وارداتی

11/29±1/08a

1/10±0/05b

ناگت تولیدی از فیله پرورشی

11/79±0/19

1/95±0/03

a

a

* مقایسات جداگانه بین فیله و ناگت انجام شده است .حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار ( ))p< 0/09میباشد.

مقایسه کیفیت شیمیایی فیله و ناگت تولیدی از تیالپیای منجمد وارداتی ( )Oreochromis niloticusبا تیالپیای 140 ...
 -11-3الکتروفورز پروتئین

دو ترکیب اصلی مهم در الگوی پروتئین طی نگهداری،
زنجیره سنگین میوزین و اکتین میباشند ( .)32نتایج نشان داد
بیشترین شدت باند و تراکم حضور زنجیره سنگین میوزین
( )MHCدر فیله پرورشی و وارداتی وجود داشت .از نﻈر
وجود پروتئین اکتین ،سه تیمار فیله وارداتی و ناگت تولیدی
آن و فیله پرورشی شدت باند یکسانی را نشان دادند .در ناگت
تولیدی از فیله پرورشی ،پروتئین اکتین و زنجیره سنگین
میوزین هر دو شدت باند کمتری را نشان دادند ،که کلیه نتایج
حاصله با نتایج ارزیابی پپتیدهای محلول در  TCAنیز هم-
خوانی دارد .البته این امر در مورد ناگت وارداتی تنها در مورد
زنجیره سنگین میوزین صدق میکند .همچنین در این الگو

شکل -1الگوی  SDS-PAGEپروتئینهای تیمارهای آزمایشی:1 .

پروتئینهای دیگری چون تروپومیوزین ،تروپونین و زنجیره

فیله تازه پرورشی :2 ،ناگت تولیدی از فیله منجمد وارداتی :3 ،ناگت

سبک میوزین مشاهده شد که شدت باند آنها در فیله پرورشی

تولیدی از فیله تازه پرورشی :4 ،فیله منجمد وارداتی و  :5نشانگر

نسبت به وارداتی و ناگت تولیدی از فیله وارداتی نسبت به
پرورشی بیشتر بود .در کل ناگتهای تولید شده از هر دو فیله
شرایط خوبی را از نﻈر کیفیت در شدت باند پروتئینها نشان
دادند .دلیل این امر میتواند داشتن شرایط خوب انجماد در
فیلههای وارداتی و انجمادزدایی آنها باشد ،که موجب شده
ناگتهای تولیدی از آنها کیفیت پروتئینهای خود را حفﻆ
کنند .در مطالعه حاضر از نﻈر وزن مولکولی پروتئین زنجیره
سنگین میوزین در محدوده باالی  ،222اکتین در دامنه ،40
تروپونین در دامنه کمتر از  ، 30تروپومیوزین در دامنه  19و
زنجیره سبک میوزین در محدوده  11کیلو دالتون مشاهده
شدند .در مطالعه لیو و همکاران ( )2226بر روی فیله های
تیالپیا بیشترین شدت باند زنجیره سنگین میوزین در فیله های
زمان صفر گزارش شد که با افزایش زمان نگهداری از تراکم
آن کاسته شد که علت آن فعالیت باکتریایی و پروتئازهای
درونی گزارش شد ()32

 -11-3رنگ سنجی

ویژگیهای ظاهری محصول بویژه رنگ آن بر پذیرش
محصوالت تاثیر زیادی دارد ،بنابراین ویژگیهای مرتبط با
رنگ در ارزیابی کیفی محصول نقش بسزایی دارد ( .)3از نﻈر
شاخص* aو* bفیله وارداتی و ناگت تولیدی از آن قرمزی و
زردی کمتری نسبت به تیمار پرورشی داشتند (جدول  .)0لیما
و همکاران ( )2210میزان شاخصهای * a* ،Lکمتر و *b

بیشتری را در ناگتهای تیالپیای نیل نسبت به مطالعه حاضر
گزارش دادند ( .)31در مطالعه دیگر میزان این شاخصها برای
فیلههای تیالپیای نیل به طور تقریبی به ترتیب  13 ،91و 11
گزارش شد که با دادههای مطالعه حاضر همخوانی دارد (.)30
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جدول -5مقایسه میانگین ارزیابی رنگ تیمارهای آزمایشی مختلف
تیمار

شاخص *L

شاخص *a

شاخص *b

فیله منجمد وارداتی

39/97±0/00a

11/80±0/97b

10/37±0/95b

فیله تازه پرورشی

39/15±0/55a

19/90±0/00a

19/15±0/87a

ناگت تولیدی از فیله وارداتی

58/87±7/97a

18/57±0/95b

99/20±0/85b

ناگت تولیدی از فیله پرورشی

53/95±9/57a

19/30±0/97a

92/55±0/30a

* مقایسه جداگانه بین فیله و ناگت انجام شده است .حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار ( )p< 0/09میباشد.

 12-3بافت سنجی

بافت ماهی طی نگهداری منجمد تحت تاثیر تشکیل کریستال-
های یخی و دناتوره شدن پروتئین میباشد .در طول انجماد و
دوره نگهداری ،رشد کریستالهای یخی باعث شکست
مکانیکی بافت و آزادسازی پروتئازها میشود ( .)29نتایج
حاصل نشان دادند که میزان سختی فیله وارداتی بیشتر از فیله-
های پرورشی بود .این افزایش را میتوان به علت باالتر بودن
میزان فرمالدئید در این فیله وارداتی دانست .فرمالدئید با
پروتئینهای میوفیبریلی ،سارکوپالسمیک و کالژن واکنش
داده و سبب سفتی عضله میشود ( .)44نیروی چسبندگی،
میزان بهم پیوستگی ،حالت جویدنی ،خاصیت چسبندگی و
ارتجاعی فیلههای وارداتی کمتر از نمونههای پرورشی بود .در
بین ناگتها ،میزان بهم پیوستگی ناگت تولیدی از فیله وارداتی
بیشتر بود (شکل .)2

شکل -2مقایسه میانگین پروفیل بافت تیمارهای آزمایشی
مختلف :1 .سختی (:2 ،)gخاصیت ارتجاعی ( :3 ،)mmنیروی
چسبندگی ( :4 ،)gsبهم پیوستگی :5 ،حالت جویدنی
( :6 ،)gmmخاصیت چسبندگی (.)g
 -13-3آبچک

درصد آبچک با افزایش زمان نگهداری به صورت منجمد
رابطه مستقیم دارد .با افزیش سرعت و زمان انجماد درصد
آبچک به علت تفاوت در محل قرارگیری کریستالهای یخی،
اندازه ،شکل آنها و به دنبال آن آسیبهای فیزیکی فیبرهای
عضله کاهش مییابد ( .)0نتایج مطالعه حاضر تفاوت قابل
توجهی را در میزان آبچک فیلهها نشان نداد ( ،)p<2/20که
احتماال بدلیل انجماد مناسب فیلهها میباشد (جدول  .)1مطالعه
بر روی تاثیر روش انجماد بر میزان آبچک فیلههای تیالپیا نشان
داد که انجماد سریع سبب کاهش میزان آبچک و حفﻆ
کیفیت فیله میگردد (.)0

مقایسه کیفیت شیمیایی فیله و ناگت تولیدی از تیالپیای منجمد وارداتی ( )Oreochromis niloticusبا تیالپیای 149 ...
 -14-3ظرفیت نگهداری آب

( .)p<2/20میزان این شاخص در ناگت تولیدی از فیله

ظرفیت نگهداری آب از همیت زیادی به منﻈور ارزش تجاری

وارداتی بیشتر از ناگت تولیدی از فیله پرورشی بود (جدول .)1

ماهی و پذیرش مصرف کننده و نشاندهنده آبدار بودن

در مطالعهای بر روی ماهی تیالپیا نشان داده شد که میزان این

گوشت میباشد ( .)29نتایج حاصل از آزمایش تفاوت معنی-

شاخص در ماهی منجمد با تجزیه اکتین و میوزین کاهش

داری را در محتوای ظرفیت نگهداری آب فیلهها نشان نداد

مییابد (.)29

جدول  -6مقایسه میزان آبچک در تیمار فیلهها و ظرفیت نگهداری آب بین تیمارهای آزمایشی مختلف
تیمار

میزان آبچک

ظرفیت نگهداری آب ()g/Kg

فیله منجمد وارداتی

9/70±0/85a

739/82±0/80a

فیله تازه پرورشی

9/52±0/90

758/90±9/70

a

a

ناگت تولیدی از فیله وارداتی

-

135/38±5/05a

ناگت تولیدی از فیله پرورشی

-

108/97±9/89b

* مقایسات جداگانه بین فیله و ناگت انجام شده است .حروف متفاوت در هر ستون نشان دهنده اختالف معنی دار ( )p< 0/09میباشد.

 -15-3ارزیابی حسی

ارزیابی حسی روشی متداول ،سریع و ساده برای ارزیابی
تازگی ماهی است و نشان دهنده کیفیت محصول میباشد
( .)25نتایج ارزیابی حسی در شکل  3نشان داده شده است .از
دید ارزیابان حسی کیفیت ،طعم ،ظاهر ،رنگ و بافت هر دو
ناگت تولیدی از فیله منجمد وارداتی و فیله تازه پرورشی عالی
بود .مرادی و همکاران ( )1361بیان نمودند که فیلههای ماهی
تیالپیای نیل و تیالپیای هیبرید قرمز پخته شده از دید ارزیابان
بافت ،طعم ،مزه و بوی خوبی داشته است ( .)1تغییرات کمی
در پارامترهای حسی مانند رنگ ،بو ،طعم ،بافت و پذیرش
کلی در فیش برگرهای تولیدی از فیلههای تیالپیای نیل طی

شکل  -3ارزیابی حسی بین تیمار ناگتهای تولیدی از
فیلههای تیالپیا

دوره نگهداری منجمد گزارش شد ( .)49آرانیلوا و همکاران
( )2220ایجاد تغییرات ناچیز در رنگ و مزه فیلههای تیالپیای
منجمد طی دوره نگهداری را گزارش نمودند (.)11

 -4نتیجهگیری
نتایج بررسی میزان هیپوزانتین و فرمالدئید نشان داد که فیلههای
پرورشی داخل دارای مقدار کمتری بودند .از سوی دیگر
بررسی بافت نشان داد فیلههای وارداتی میزان سختی بافت
بیشتری نسبت به نمونههای پرورشی داشتند .با توجه به نتایج
آزمونهای شیمیایی و ارزیابی حسی فیله پرورشی و ناگت
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) و تیالپیای هیبرید قرمز پرورش داده شده درniloticus

تولیدی آن نسبت به وارداتی از کیفیت تغذیهای بهتری
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