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 .5کارشناسی ارشد ،گروه شیالت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تالش ،گیالن ،ایران
 .2استادیار ،گروه شیالت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تالش ،گیالن ،ایران
 .3استادیار ،پژوهشکده آبزیپروری آبهای داخلی کشور ،بندر انزلی ،ایران
 .4کارشناسی ارشد ،گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه زابل ،ایران
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(دریافت مقاله 44/3/24 :پذیرش نهایی)46/3/6 :

چکیده
تولید سوریمی از ماهیان کممصرف یکی از روشهایی است که امروزه برای افزایش مصرف این دسته از ماهیان پیشننهاد منیگنردد .در اینن
تحقیق از ماهی کاراس ( )Carassius carassius gibelioجهت تولید سوریمی استفاده شد .تیمارهای تحقیق بهترتیب ،سوریمی نگهداری شده
در دمای انجماد (( )-51 oCگروه  )5و سوریمی نگهداری شده در دمای فوق سرما (( )-3 oCگروه  )2میباشند .اینن تیمارهنا طنی  66روز
نگهداری بهصورت دورهای تحت آزمایشهای ترکیبات شیمیایی (رطوبت ،پروتئین ،چربی ،خاکستر و  )pHو آزمایشهای فسناد شنیمیایی و
اکسیداسیون شامل مجموع بازهای نیتروژن فرار ( )TVB-Nو تیوباربیتوریک اسید ( )TBAقرار گرفتند .بر اساس نتایج آمناری مینزان چربنی،
 TVB-N ،pHو  TBAدر طول دوره نگهداری در گروه  2بهطور معنیداری بیشتر از گروه  5بود ( .)p>6/61با افزایش مدتزمنان نگهنداری
شاخصهای فساد شیمیایی در هر دو تیمار بهطور معنیداری افزایش یافتند ( )p>6/61نتنایج نشنان داد سنوریمی نگهنداری شنده در دمنای
انجماد از کیفیت بهتری نسبت به سوریمی نگهداری شده در دمای فوق سرما برخوردار بود .بهدلینل افنزایش مینزان شناخصهنای فسناد در
روزهای پایان نگهداری ،مشاهده گردید زمان ماندگاری سوریمی ماهی کاراس در دمای انجماد باالتر از سنوریمی نگهنداری شنده در دمنای
فوق سرما بوده و کیفیت سوریمی نگهداری شده در دمای انجماد تا پایان دوره نگهداری حفظ گردید.
واژههای کلیدی :ماهی کاراس ( ،)Carassius carassius gibelioسوریمی ،فساد شیمیایی ،زمان ماندگاری
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مقدمه

افسرسنگری و همکاران

در عملکرد پروتئین عضنله در ارتبناط بنا نگهنداری در

فسادپذیری باالی ماهیان سبب شده تا حفنظ کیفینت

سننردخانه اجتنننابناپننذیر مننیباشنند ).(Powrie, 1973

ماهی تازه ،یکی از مساﺋل مهم مورد توجه صنعت مناهی

کاهش کیفیت ماهی نگهداری شده در سنردخانه عمندتا

و مصرفکنندگان باشد ( .)Liston, 1980در اینن رابهنه

بهسبب ایجاد تغییرات در عضله ،پروتئینها و چربنیهنا

توجه به زمنان مانندگاری محصنول مهنم اسنت .بندین

میباشد ( )Shenouda, 1980تغییرات در پنروتئینهنای

منظور روشهای متفاوتی برای افزایش زمنان مانندگاری

میوفیبریلی را میتوان به شکل کاهش قابلیت حل شندن

محصوالت دریایی و حفظ کیفیت مناهی بنهکنار گرفتنه

و قابلیننت اسننتخرا در نمننک و دیگننر محلننولهننای

شده است ( .)Ghaly et al., 2010ماهی کاراس طالینی

استخرا کننده و همچنین کاهش فعالیتهنای ATP-ase

) (Carassius auratus gibelioاز خنانواده کپورماهینان

میوزین و اکتین ،گروههای سولفیدریل ،ویسکوز شندن،

) (Cyprinidaeاسنت و شنرای زیسنتی و تغذینه آن

قابلیت تشکیل ژل و غیره مشناهده نمنود ( Shenouda,

هماننند کپنور معمنولی ) (Cyprinus carpioمنیباشند

 .)1980تجزیه سلولی در زمنان نگهنداری در سنردخانه

(.)Vosoghi and Mostajir, 1989

میتواند سنبب هیندرولیز چربنیهنا و تولیند اسنیدهای

سوریمی یک واژه ژاپنی اسنت و بنه گوشنت چنر

چرب آزاد گنردد ( .)Shewfelt, 1981تغیینر ماهینت و

شده مناهی اطنالق منیگنردد کنه بنه طرینق مکنانیکی

تجمننع پننروتئینهننای عضننله بننا تشننکیل پیوننندهای

استخوانگیری شده و قسمت اعظم ترکیبات محلنول در

دیسولفید ،همچنین تولید فرم آلدﺋید منرتب منیباشند

آب آن توس فرآیند شستشنو خنار شنده و پنروتئین

) .(Badii and Howell, 2001عوامنل متعنددی مانننند

میوفیبریل بناقیماننده قبنل از انجمناد بنا منواد محنافظ

تفنناوتهننای ب نینگونننهای ،روش صننید ،فصننل ،روش

سرمایی مخلوط میشنود تنا از تغیینر ماهینت پنروتئین

هننندلین  ،شننرای فیزیکننی منناهی در زمننان صننید و

هنگام نگهداری در انجماد محافظت شود ( ;Lee, 1999

نگهنداری در سنردخانه و دمنای فنوقسنرما ( chilling

 .)Kamal, 2005بهشکل سنتی تولیند سنوریمی تنهنا از

 )super-میتوانند بر زمان ماندگاری ماهی و محصوالت

ماهیان سفید گوشت معمول میباشد ،تواننایی تولیند ژل

شننیالتی مننر ر باشننند ) .(Huss, 1988در منناهی تننازه

خوب ،بافت انعهافپذیر ،مزه مناسب و ظناهر سنفید از

مقداری بازهای نیتروژنی فرار وجنود دارد کنه در طنول

مشخصننات سننوریمی تولینندی از ایننن دسننته ماهیننان

مدت نگهداری این میزان افنزایش منییابند ( Connell,

میباشد) .(Lanier, 1986سنوریمی بنا توجنه بنه گوننه

 )1980در این مهالعنه تغیینرات ارزش غنذایی و فسناد

منناهی و درجننه حننرارت آن مننیتوان ند تننا  24منناه در

شیمیایی سوریمی تولیدی از ماهی کاراس طنی  66روز

سردخانه زینر صنفر درجنه سلسنیوس نگهنداری شنود

نگهداری در دمنای انجمناد و دمنای فنوق سنرما منورد

( .)Mahawanich, 2008نگهنداری در انجمناد از بنروز

بررسی قرار گرفته است.

فساد میکروبی جلوگیری نموده و سرعت واکننش هنای
بیوشیمیایی را به حداقل میرساند ،با اینحال افت کیفی
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(دمای فوق سرما) با بستهبندی در کیسههای پلنیاتیلننی

مواد و روشها
بننرای اجننرای عملیننات تولینند ،منناهی کنناراس در

بننهمنندت  66روز نگهننداری شنندند .در طننول منندت

وزنهای  266-366گرم از بازار ماهیفروشان شهرسنتان

نگهننداری نمونننهبننرداری از سننوریمی در  2گننروه در

بندر انزلی خریداری شد و با یخگذاری عنایق بنه مرکنز

زمانهای پس از تولید در بنازه زمنانی  51روز صنورت

ملی تحقیقات فنرآوری آبزینان (بنندرانزلی) انتقنال داده

گرفت و به آزمایشگاه انتقال داده شد .برای تعیین ارزش

شد .تمنامی مراحنل آزمنایش در مرکنز ملنی تحقیقنات

غذایی و فساد شیمیایی در گنروههنا ،رطوبنت بنا روش

فرآوری آبزینان واقنع در بنندر انزلنی صنورت گرفنت.

( ،)AOAC, 2005پنروتئین بنا روش (،)AOAC, 2005

بالفاصله ماهیها شستشو ،سر و دمزنی و تخلیه شنکمی

 pHبنننا روش ( ،)AOAC, 2002چربنننی بنننا روش

گردیده و بهروش دسنتی از آنهنا فیلنه تهینه گردیند و

( ،)AOAC, 2005خاکسنتر بنا روش (،)AOAC, 2005

سپس مجددا شستشنو شندند .فیلنههنا توسن دسنتگاه

تیوباربیتوریک اسید ( )ABTبنا روش ( Natseba et al.,

استخوانگیر ( )Sepmatic Deboner, Germanyبا قهنر

 )2005و مجمننوع بازهننای فننرار  TVB-Nبننا روش

منفذ استوانه  2میلیمتر تبندیل بنه گوشنت چنر شنده

( )AOAC, 2005تعیین گردید.

بنندون اسننتخوان گردینند .جهننت تهیننه سننوریمی ،ابتنندا

تجزیه و تحلیل آماری دادههای حاصله بنا ننرمافنزار

آبنمک  21درصد تهیه گردیند ،سنپس بنه نسنبت 4:5

 SPSSانجام پذیرفت .ابتدا بنرای بررسنی نرمنال بنودن

(گوشت :آبنمک) ،درون ظرف شستشو ریخته و عمنل

دادههننننا از آزمنننننون کولمنننننوگراف اسنننننمیرنوف

هننم زدن بننهمنندت  56دقیقننه انجننام گرفننت .در تمننام

( )Smirnov-Kolomogoravاسنننتفاده شننند و سنننپس

مدت زمان شستشو دمای آب بین  6-4درجه سلسنیوس

همگنی واریانس دادهها با آزمنون لنون ( )Levenانجنام

ابریشنمی

گردید .برای تعیین ا ر زمان نگهداری و دمنا (سنوریمی

بهصورت دستی انجام شد .عمل شستشنو و آبگینری در

در دمای انجماد و در دمای فوق سرما) بر شاخصهنای

سه نوبت انجام پنذیرفت ) (Luo et al., 2008سنوریمی

مورد بررسی از روش تجزیه واریانس ینکطرفنه ( one

پس از اختالط کامل با مواد نگهدارنده ( 4درصد شنکر،

 )way ANOVAو همچنین برای مقایسه میانگینهنا در

 4درصد سوربیتول و  6/3درصد تریپلیفسفات سدیم)

مواردی که ا ر کلنی تیمارهنا معننیدار شنناخته شند از

در کیسههنای پالسنتیکی پلنیاتنیلن بنا وزن  566گنرم

آزمون دانکن استفاده گردید .الزم به ذکنر اسنت کنه در

بستهبندی و در دمای  -31درجه سلسیوس توس توننل

تمامی مراحل تجزیه و تحلیل ،خهای مجاز به میزان %1

انجماد پیوسته ) (Spiral freezerبهروش انجمناد سنریع

در نظر گرفته شد.

بود .عمل آبگیری از مخلوط با پارچه تنظین

انفرادی در مدت زمان  36دقیقه منجمند گردیند .سنپس
نیمی از نمونهها جهت بررسی تغییرات شیمیایی و زمان

یافتهها

مانندگاری در سنردخانه  -51درجنه سلسنیوس (دمنای

تغییرات درصد رطوبنت در سنوریمی تهینه شنده از

انجماد) و نیمنی دیگنر در دمنای  -3درجنه سلسنیوس

ماهی کاراس طی نگهنداری در دمنای انجمناد و دمنای

51

افسرسنگری و همکاران

تغییرات شیمیایی و زمان ماندگاری سوریمی ماهی کاراس

فننوق سننرما در نمننودار ( )5آورده شننده اسننت .درصنند

محتوای چربی از زمان تولید با مقدار  3/22±6/64تا 66

کاهش رطوبنت در سنوریمی مناهی کناراس کنه در دو

روز پس از تولید به مقنادیر  2/55±6/62و 2/42 ±6/62

دمای انجماد و فنوق سنرما نگهنداری شند ،بنا افنزایش

درصد طی نگهداری در دمای انجماد و دمای فوق سرما

مدتزمان نگهداری از زمنان تولیند تنا  66روز پنس از

کاهش یافت که اینن تفناوت معننیدار بنود ()p>6/61

تولینند ب نهطننور معنننیداری افننزایش یافننت (.)p>6/61

میزان خاکستر در سوریمی مناهی کناراس طنی  66روز

همچنین میزان رطوبت در گروهها تفاوت معننیداری را

نگهداری در دمای انجماد و دمنای فنوق سنرما تفناوت

با یکدیگر نشنان داد .بنا توجنه بنه نمنودار ( ،)2مینزان

معنیداری نداشت .همچنین گروهها تفناوت معننیداری

پروتئین در گروه  2نسبت به گروه  5تفاوت معننیداری

( )p<6/61با یکدیگر نشان ندادند (نمودار  .)4با توجنه

نشان داد ( .)p>6/61محتوای پنروتئین سنوریمی مناهی

به تغییرات  pHدر نمنودار ( ،)1مینزان  pHدر گنروههنا

کاراس از مقدار  53/11±6/62در زمان تولید با گذشنت

تفاوت معنیداری نشان دادند ( .)p>6/61شاخص مورد

زمان پس از  66روز نگهداری در دمای انجماد و دمنای

نظر از زمان تولید با مقدار  1/62±6/62تنا  66روز پنس

فوق سنرما بنهترتینب بنه  52/16±6/64و 55/14±6/65

از تولینند بننه مقننادیر  6/13±6/63و  6/44±6/65طننی

درصد بهطور معنیداری کاهش یافت ( )p>6/61مینزان

نگهداری در دمای انجماد و دمنای فنوق سنرما افنزایش

تغییرات چربی در سنوریمی نگهنداری شنده در دمنای

معنیداری یافت (.)p>6/61

انجماد ،نسبت به سوریمی نگهداری شده در دمای فنوق
سرما تفاوت معنیداری ( )p>6/61نشان داد (نمودار .)3
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نمودار ( -)5تغییرات رطوبت در سوریمی تهیه شده از ماهی کاراس طی  66روز نگهداری در دمای انجماد و دمای
فوق سرما؛ ( )a-cحروف متفاوت نشان دهنده وجود تفاوت معنیدار در روزهای مختل
(.)p>6/61
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نمودار ( -)3تغییرات چربی در سوریمی تهیه شده از ماهی کاراس طی  66روز نگهداری در دمای انجماد و دمای فوق سرما؛ ()a-c
حروف متفاوت نشان دهنده وجود تفاوت معنیدار در روزهای مختل

نگهداری سوریمی میباشد (.)p>6/61
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نمودار ( -)4نشاندهنده عدم تغییرات معنیدار در میزان خاکستر در سوریمی تهیه شده از ماهی کاراس طی 66
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نمودار ( -)1تغییرات  pHدر سوریمی تهیه شده از ماهی کاراس طی  66روز نگهداری در دمای انجماد و دمای فوق سرما؛
( )a-cحروف متفاوت نشان دهنده وجود تفاوت معنیدار در روزهای مختل

 -بازهای فرار نیتروژن ()TVB-N

نگهداری سوریمی میباشد (.)p>6/61

( .)Oehlenschlager, 1981میزان بازهنای نیتروژننی در

تغییرات  TVB-Nدر سنوریمی تهینهشنده از مناهی

سوریمی ماهی کاراس در طول دوره نگهداری در گنروه

کاراس طی نگهنداری در دمنای انجمناد و دمنای فنوق

 2بهطور معننیداری بیشنتر از گنروه  5بنود (.)p>6/61

سرما در نمودار ( )6آورده شنده اسنت TVB-N .بنرای

میننزان  TVB-Nسننوریمی تولینند شننده در ابتنندا 44

تعیین سهوح فساد و کیفیت ماهی در نظر گرفته میشود

 4/56±6/بننود کننه پننس از  66روز نگهننداری در دمننای
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انجماد و دمای فوق سرما بهترتینب بنه  51/12±6/42و

ماهی کاراس طی دوره نگهداری در تیمارها مشاهده شد

 24/36 ±6/65میلیگنرم در صند گنرم نموننه افنزایش

(.)p>6/61

یافت .تفاوت معنیداری بین مینزان  TVB-Nسنوریمی

35
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30
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25

b
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b

b
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c

c
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نمودار ( -)6تغییرات  TVB-Nدر سوریمی تهیه شده از ماهی کاراس طی  66روز نگهداری در دمای انجماد و دمای فوق سرما؛
( )a-cحروف متفاوت نشان دهنده وجود تفاوت معنیدار در روزهای مختل

 -تیوباربیتوریک اسید ( )Thiobarbituric acidیا

TBA

نگهداری سوریمی میباشد (.)p>6/61

بهطور معنیداری بیشنتر از گنروه  5بنود ( )p>6/61بنا

شاخص تیوباربیتوریک اسنید جهنت ارزینابی بنرای

افزایش زمنان نگهنداری مینزان  TBAسنوریمی مناهی

اکسیداسننیون چربننی مننورد اسننتفاده قننرار مننیگیننرد

کنناراس پننس از  66روز نگهننداری در دمننای انجمنناد و

( .)Shahidi, 1994نتایج حاصل از اندازهگیری  TBAدر

دمای فوق سرما به  5/11±6/62و  4/56±6/25میلیگرم

سوریمی ماهی کاراس طی نگهداری در دمای انجمناد و

مالون آلدﺋید بر کیلوگرم چربی افزایش یافت که تفناوت

دمای فوق سرما در نمودار ( )1آورده شده است .مینزان

معنیداری را با مقادیر  TBAدر زمانهای قبل نشنان داد

 TBAدر تیمارهننا تفنناوت معنننیداری را نشننان داد،

(نمودار .)1

بهطوری که میزان این شاخص در طول دوره در گروه 2
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نمودار ( -)1تغییرات  TBAدر سوریمی تهیه شده از ماهی کاراس طی  66روز نگهداری در دمای انجماد و دمای فوق
سرما؛ ( )a-cحروف متفاوت نشاندهنده وجود تفاوت معنیدار در روزهای مختل

بحث و نتیجهگیری

نگهداری سوریمی میباشد (.)p>6/61

پروتئینها نسبت به دمای فوق سرما میشنود و پنس از

شاخصهای ارزش غذایی و شیمیایی سوریمی ماهی

انجماد زدایی ،سنوریمی تحنت دمنای انجمناد مقنداری

کاراس طی دو ماه نگهداری در دمنای انجمناد و دمنای

بیشتری آب نسبت به سوریمی تحت دمای فوق سرما از

فوق سرما بهطور قابلمالحظهای تغییر یافت کنه حناکی

دست داده است .بهعبارت دیگر کاهش محتوای رطوبت

از افت کیفیت محصول میباشد .ترکیبات شیمیایی نقش

در ماهی و فرآوردههای ماهی طی نگهداری بنهصنورت

مهمی را در کیفیت سوریمی دارا میباشنند ( Jin et al.,

منجمنند بننهدلیننل آبزدایننی م نیباشنند ( Joseph and

.)2007

 .)Perigreen,1988ظرفینننت نگهنننداری آب رابهنننه

رطوبت یکی از فاکتورهای مهم اندازهگینری کیفینت
محصننوالت شننیالتی مننیباشنند ،زیننرا کنناهش رطوبننت
نمونهها موجب کاهش وزن میشود (رضنوی شنیرازی،
 .)5316همان طور که در نمودار ( )5مشناهده منیشنود
میزان رطوبت در هر دو گروه با گذشت زمنان در طنول
دوره نگهداری کاهش یافت اما درصد کناهش رطوبنت
در گروه  5شدت بیشتری داشته اسنت ،دلینل اینن امنر
کناهش ظرفینت نگهنداری آب بننهدلینل دنناتوره شنندن
پروتئینهای میوفیریل طی انجماد میباشد زیرا نگهداری
در دمننای انجمنناد سننبب کنناهش خننوار عملکننردی

22

مستقیمی با پروتئین میوفیبریلی داشته ) (Smith, 1991و
در عینحال تغییر ماهینت پنروتئینهنای عضنالنی طنی
فرآیند انجماد نیز باعث کناهش ظرفینت نگهنداری آب
میگردد ) .(Hall, 1992ا ر سینرژیستی بین اکسیداسیون
چربی و تشکیل فرم آلدﺋید روی تغییر ماهینت پنروتئین
حین نگهداری در سردخانه محتمل بهنظر میرسند و بنا
گذشت زمان میزان پروتئین کاهش مییابد ( Benjakul,

 )2005هرچه مینزان ظرفینت اتصنال بنه آب سنوریمی
باالتر باشد ژل میوفیبریل سختتری شنکل منیگینرد و
ژل تولیدی دارای بافت یکسان و پیوستهتری میباشند و
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برعکس هم زمان با کاهش کیفیت سوریمی قدرت تولید

و سنبب کنناهش خننوار عملکنردی آن مننیگننردد کننه

ژل کاهش و میزان افت رطوبت افزایش مییابد ( Yoon

بهوسنیله کناهش در تواننایی تشنکیل ژل قابنلمشناهده

 .)and Lee, 1990در بررسی ا نر افزودننی آلبنومین بنر

میباشد ( .)Benjakul, 2005با افزایش زمنان نگهنداری

کیفیت سوریمی ماهی لینزارد ( )Lizardطنی نگهنداری

گوشت چر کرده ماهی کپنور نقنرهای در بنرودت -81

به صورت منجمد مشاهده شد کنه مینزان رطوبنت طنی

درجه سلسیوس درجه کیفی پروتئین آن کاهش مییابند

دوره نگهداری کاهشنی یافتنه اسنت ( Solanki Jitesh,

( .)Siddaiah, 2001همچننین نتنایج تحقینق حاضنر بنا

 .)2011در مقایسننه تغییننرات فیزیکننی و شننیمیایی

نتنایج تحقیقنات متعندد دیگنر ( Asgharzadeh et al.,

پروتئینهای عضله برخی از ماهینان ننواحی گرمسنیری

2010; Solanki Jitesh et al., 2011; Singh et al.,
 )2004; Debbaram and Ranendara, 2013مهابقنت

در زمان نگهداری در سردخانه مشاهده شند کنه مینزان
تغیینرات رطوبنت بنه ننوع گوننه مناهی بسنتگی دارد
( .)Benjakul et al., 2005در بررسی تغیینرات چربنی،
پنروتئین و قابلینت تشنکیل کامنابوکو ) (Kamabokoاز
گوشت چر شده ماهی کپور نقرهای هنگنام نگهنداری
در سردخانه مشاهده شد که با افزایش مندت نگهنداری

گوشت چر کرده ،درصد افت رطوبت افزایش مییابد.
یافتههای اخیر بنا نتنایج حاصنل از اینن تحقینق کنامال
مهابقت دارد .چنانچه دوره زمانی نگهداری ماهی کامنل
در سننردخانه افننزایش یابنند ،سننفتی و قنندرت ژلننی
محصوالت سوریمی کاهش مییابد ).)Siddaiah, 2001
با افنزایش زمنان نگهنداری در هنر دو گنروه مینزان
پروتئین کاهش یافت (نمودار  )2عملکرد پنروتئینهنای
عضالنی ،کامال به سالم بنودن پنروتئین وابسنته بنوده و
تغییر ماهیت و کیفیت پروتئین در کناهش توانناییهنای
آنها برای انجام وظای

سنهم مهمنی دارد ( Benjako,

 .)2003تغییر ماهینت پنروتئین و تجمنع پنروتئینهنای
عضنله منرتب

بنا تشنکیل دی سنولفید ( Jiang et al.,

 )1988همچنین تشکیل فرم آلدﺋید میباشد ( Badii and

 )Howell, 2001نگهداری در سردخانه بهطنور مسنتقیم
روی تغییرات در ترکیب مولکولهای پروتئین مر ر بوده

دارد.
با افزایش زمنان نگهنداری مینزان چربنی در هنر دو
گروه کاهش یافت (نمودار  .)3زیرا طی دوره نگهنداری
اکسیداسیون چربی صورت گرفتنه و چربنیهنا پنس از
اکسیده شدن به ترکیبات انویه حاصنل از اکسیداسنیون
تبدیل میشنوند ،امنا مینزان اکسیداسنیون در سنوریمی
تحت دمای فوق سرما بنهدلینل دمنای بناالتر و شنرای
نگهداری بیشتر از سوریمی تحنت دمنای انجمناد بنوده
است ( .)Razavi Shirazi, 2001چربی سوریمی ممکنن
است موجب تأ یر نامهلوب روی کیفیت آن گنردد زینرا
اکسیده شدن چربیها و واکنش آن با پروتئینهنا سنبب
تغییر ماهیت ( ،)Denaturationپلیمریزاسیون و تغییر در
خوار عملکردی میشود ( .)Smith, 1987در بررسنی
کیفیت فیش برگنر و خمینر مناهی تهینهشنده از مناهی
آبهای جنوب کشور و نگهداری در دمای  -81درجنه
سلسیوس ،مشاهده گردید که تغیینرات محتنوای چربنی
در گونههای مختل

متفاوت است ( Mahmoudzadeh

.)et al., 2010
محتوای خاکستر از طریق اندازهگینری منواد معندنی
بهدست آمد ،از دست دادن مواد معندنی در طنول دوره
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نگهداری بهدلینل خنرو منواد معندنی موجنود در آب

به افزایش  pHگوشت میشود که اینن افنزایش ممکنن

خار شده یا آب میان بنافتی بنود کنه عنواملی از قبینل

است مرتب با تولید ترکیبات قلیایی از قبینل آمونیناو و

سرعت انجماد کنه نسنبتا کنند بنوده و بنهمندت  3مناه

تری متیل آمین بهدلیل تجزیه پروتئینی باشد که نشنانگر

صورت گرفت و روش انجمناد زداینی کنه در دمنای 4

رشد باکتریها ،کاهش کیفیت و درنهاینت فسناد مناهی

درجه سلسیوس بهمدت  4-1ساعت بود ،منیتوانند بنر

باشد ()Gram and Huss, 1996; Mohan et al., 2008

خرو آب میان بافتی و در نهایت خرو امالح معندنی

تغییننرات می نزان  pHدر بررسننی تغییننرات بیوشننیمیایی

تأ یرگذار باشد .همانطنور کنه در جندول ( )4مشناهده

سننوریمی منناهی Pangasianodon hypophthalmus

میشود اگرچه محتوای مواد معدنی در تیمارهای تحقیق

هنگام نگهداری در سردخانه مشابه تحقینق حاضنر بنود

کاهش یافت اما این کاهش با افزایش زمان نگهداری در

( .)Debbaram and Ranedara, 2013هنمچننین نتنایج

دو دمای انجماد و دمای فوق سرما معنیدار نبوده اسنت

تحقیقننات بننا نتننایج تحقیننق ()Emir Coban, 2013

( .)p<6/61در بررسنی تغییننرات بیوشننیمیایی سننوریمی

مهابقت داشت.

ماهی هنگام نگهداری در سردخانه مشناهده گردیند کنه

میزان  TVB-Nدر سوریمی مناهی کناراس طنی دو

میزان خاکستر در طول دوره نگهداری کاهش یافتنه امنا

ماه نگهداری در سردخانه و دمنای فنوق سنرما افنزایش

تفنناوت معنننیداری نداشننته اسننت ( Debbarma and

یافت که این افزایش در گروه  2شندت بیشنتری داشنته

 .)Ranendara, 2013در بررسی کیفینت فنیش برگنر و

است نمودار ( .)6زیرا در سنوریمی تحنت دمنای فنوق

خمیر ماهی تهیه شده از ماهی آبهای جنوب کشنور و

سرما به دلیل نگهداری در دمای باالتر نسنبت بنه دمنای

نگهداری در دمای  -81درجه سلسیوس ،مشاهده گردید

انجماد از فعالیت آنزیمی و میکروبی باالتری برخنوردار

میزان خاکستر در فیش برگر و خمیر مناهی بنا گذشنت

است یا بهعبارتی فعالینتهنای باکترینایی و آنزیمنی در

زمان طی نگهداری در سردخانه تفاوت معنیداری نشان

دمای فنوق سنرما دلینل افنزایش بیشنتری در شناخص

نداد ( .)Mahmoudzadeh et al., 2010نتنایج مهالعنات

 TVB-Nنسننبت بننه گننروه تحننت انجمنناد طننی منندت

ذکر شده مشابه نتایج تحقیق حاضر بود ،همچنین نتنایج

نگهداری میباشند ( TVB-N .)Ozyurt et al., 2009بنا

تحقیق بنا نتنایج دیگنر ( ;Solanki Jitesh et al., 2011

مقدار  26میلیگرم درصد شروع فساد در گوشت مناهی

 )Emir Coban, 2013مهابقت دارد.

بوده و  TVB-Nگوشت ماهی فاسد شده را  36میلیگرم

مینزان  pHنموننه مناهی منیتوانند بنه فاکتورهنای

درصند تعینین نمودنند ( Kimura and Kiamakura

متعددی مثل گوننه ،ناحینه صنید ،تغذینه مناهی دمنا و

 .)1934در این تحقیق میانگین  TVB-Nنمونهها پنس از

شرای نگهداری و ظرفیت بافری گوشت منرتب باشند

 66روز نگهداری در دمای انجماد و دمای فوق سرما بنه

( )Pacheco-Aguilar et al., 2000میزان  pHدر تیمارها

 51/12و  24/36رسید که از حیث پذیرش میزان TVB-

با افنزایش زمنان نگهنداری افنزایش یافنت (نمنودار )1

 Nدر سوریمی نگهداری شده دمای فنوق سنرما از منرز

تجزیه ترکیبات نیتروژنی در طول نگهداری ماهی منجنر

فساد  TVB-Nدر گوشت باالتر بوده و قابلینت پنذیرش
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ندارد .میزان  TVB-Nدر سنوریمی ماهینان بین
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هند و

از قبیل  TBAبیشتر میباشد ) (Connell, 1990البته این

 Selaroides leptolepisطننی شننش منناه نگهننداری در

میزان در سوریمی نگهداری شده در دمای فوق سنرما از

سنردخانه افنزایش یافنت ( .)Siah et al., 1998مینزان

استاندارد موجود برای حد پذیرش  TBAگوشت ماهی

 TVB-Nدر فیش بنال و سنوریمی تهینهشنده از مناهی

( 2میلیگرم مالون آلدهید بر کیلوگرم چربی) بیشتر بنود

کیلکا طنی نگهنداری در سنردخانه افنزایش یافنت کنه

) (Connell, 1990در زمان نگهداری محصول ،هیدرولیز

سرعت این تغییرات بسته به دمای سردخانه و استفاده یا

و اکسیداسیون چربی اتفاق میافتد کنه بنر مانندگاری و

عدم استفاده از منواد نگنهدارننده متفناوت بنوده اسنت

پذیرش آن برای مصرف مر ر اسنت ( Aubourg et al.,

(Kouchakian sabour et al, 1993; Shabanpour et
) .al, 2002نتنایج مهالعنات ذکرشنده بنا نتنایج تحقینق

 )2005بهنظر میرسند کنه اکسیداسنیون چربنی هنگنام

حاضر کامال مهابقت دارد .همچنین نتایج تحقیق با نتایج
تحقیقنننات دیگنننر ( ;Asgharzadeh et al., 2010
Debbaram and Ranendara, 2013; Emir Coban,
 )2013; Mahmoudzadeh et al., 2010مهابقت دارد.

بهمنظور ارزیابی درجه اکسیداسیون لیپیند در ماهینان
بهطور وسیعی از شناخص  TBAاسنتفاده منیشنود کنه
میزان محصوالت انویه اکسیداسیون بهویژه آلدﺋیندهنا و
کتونها را نشنان منیدهند ( .)Sallam, 2007در زمنان
نگهداری سوریمی ماهی کاراس تحت دمنای انجمناد و
دمای فوق سرما TBA ،بهطور معنیداری افزایش یافنت
نمودار ( )1بهطوریکه مقدار میانگین ( ±انحراف معیار)
از ( 6/66±6/65میلنیگنرم منالون آلدهیند بنر کیلنوگرم
چربی) در فاز صفر بهترتینب بنه مقنادیر  5/11±6/62و
 4/56±6/25در دمای انجماد و دمای فوق سرما پنس از
 66روز نگهداری رسید که تفاوت بین تیمارها معننیدار
بود که میزان  TBAدر گروه  2بهطور معنیداری بیشنتر
از گروه  5بوده است که بهدلیل دمای نگهداری میباشد.
زیرا به دلیل دمای باالتر در سوریمی تحت دمنای فنوق
سرما ( )-3 oCنسبت به سوریمی تحنت دمنای انجمناد

نگهنداری بنه ترکینب و شنبکه گوشنت چنر کنرده و
وضعیت ابتدایی اکسیداسنیون بسنتگی دارد ( Eymard,

 .)2009عدم توانایی در جداسازی ینا شستشنوی کامنل
عضله تیره و چربی موجنود در عضنله ،مناهی را بنرای
اکسیداسیون مستعدتر مینماید ( )Benjakul, 2005نتایج
یافتههای حاضر با نتایج مهالعات دیگر ( Asgharzadeh
;et al., 2010; Debbaram and Ranendara, 2013
 )Emir Coban, 2013همخوانی نزدیکی دارد.

نتایج حاصل از اندازهگینری شناخصهنای مختلن
ارزیابی کیفیت سوریمی ماهی کاراس ،حین نگهداری در
دمای انجماد و دمای فنوق سنرما ،تغیینرات شنیمیایی و
افت کیفیت را طی مدت نگهنداری نشنان داد .بنهدلینل
افزایش میزان حد پذیرش در شاخصهای فساد (TVB-

 Nو  )TBAدر روزهای پایان نگهنداری ،حند پنذیرش
سننوریمی منناهی کنناراس در دمننای انجمنناد بنناالتر از
سننوریمی نگهننداری شننده در دمننای فننوق سننرما بننود.
همچنین در بررسی مقایسنهای بنین تیمارهنا ،سنوریمی
نگهداری شده در دمای انجماد از کیفیت بهتنری نسنبت
به دمای فوق سرما برخوردار بود.

( ،)-51 oCدر دمننای فننوق سننرما اکسیداسننیون بیشننتری
صورت گرفته و ترکیبات انویه حاصنل از اکسیداسنیون
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Abstract
Nowadays, production of Surimi from low valued fish is recommended to increase the efficiency of fish
production. In this study, Carassius auratus gibelio was used to produce surimi. Experimental treatments
consisted of the surimi samples stored at freezing (-18˚C) temperature (group 1) and super chilling (3˚C) temperature (group 2). The samples were stored for 60 days and approximate composition (pH,
moisture, protein, fat and ash contents) and chemical spoilage indices such as total base volatile nitrogen
(TVB-N) and Thiobarbituric acid (TBA) were carried out periodically. According to the results, pH
values, fat, TVB-N and TBA in treatment 2 were significantly (p<0.05) higher than treatment 1 during
the storage period. Moreover, with the progression of storage time, significant (p<0.05) increase were
observed in the above mentioned parameters in both groups. The results revealed that keeping surimi at 18 °C could extend more effectively the keeping quality of the product. Considering the chemical
indicators, the shelf life of surimi under freezing cold was longer than at temperatures above freezing
point and the surimi kept at freezing temperatures maintained.
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