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  چكيده

 اين است. در شده انجام متفاوت بافتي و حسي ويژگيهاي با جديد محصول كي هدف توليد با تحقيق اين

براي به دو صورت خام و سرخ شده توليد و  تمپورا لعاب معمولي و استفاده از باي سوخاري كيلكا پژوهش

 محتواي داد نشان نتايج درجه سيلسيوس نگهداري شد. - 18ارزيابي كيفي و تعيين مدت ماندگاري در سردخانه 

  ٪95 سطح در مقايسه با كيلكاي سوخاري با لعاب معمولي در تمپورا لعاب كيلكاي سوخاري باپروتئين در 

 و كل چربي محتواي بر معني داري طور به سوخاري كيلكاي كردن ). سرخP ≥05/0( داشتمعني دار  افزايش

 كيلكاي به نسبت سوخاري سرخ شده كيلكاهاي در رطوبت ميزان طوري كه به داشت، تاثير آن رطوبت

 تيمار افزايش 4 در مقايسه. )P≥05/0داد ( افزايش نشان چربي ميزان و كاهش معني داري طور به خام سوخاري

كيلكاي  سرخ شده نمونه هاي در آزاد چرب اسيدهاي و اسيد تيوباربيتوريك پراكسيد، ميزان در معني داري

است  فرآيند پخت خالل در چربي اكسيداسيون بيانگر امر اين كه شد مشاهده خام نمونه هاي به نسبت سوخاري

)05/0≤P(. كيلكاي تيمار 4 هر .افتي كاهش حرارتي از فرآيند بعد كليفرم و ميكروارگانيسمها كلي تعداد 

بودند. استفاده از  صفر فاز در كيفيت باال داراي بهداشتي نظر از  ICMSF استانداردهاي طبق سوخاري توليدي

 همه لعاب تمپورا در اين تحقيق باعث ارتقاء كيفيت محصول از لحاظ تمام صفات ارگانولپتيك شده است و

ا لعاب معمولي و تيمار كيلكاي سوخاري ب دو بين چسبندگي لعاب تردي وبافت، طعم و مزه،  بو، شاخصهاي

 آماري، آزمونهاي نتايج ).P ≥05/0نشان داد ( معني دار اختالف ٪95 سطح كيلكاي سوخاري با لعاب تمپورا در

ارزيابي  نظر از لعاب معمولي به نسبت تمپورا لعاب با شده تهيه كيلكاي سوخاري بهتر كيفيت از حاكي

به پيشرفت فساد  توجه با .بوده است نمونه برداري مختلف فازهاي ارگانولپتيك و ارزيابي كيفي نمونه ها در

اكسيداسيوني در كيلكاهاي سوخاري در پايان ماه چهارم و غيرقابل قبول شدن نمونه ها از لحاظ ارزيابي حسي 

مدت ماندگاري كيلكاي سوخاري خام و سرخ شده با لعاب معمولي و تمپورا طي نگهداري در دماي انجماد 

  ماه تعيين شد. 3سيلسيوس) درجه  -18(

 ميكروبي، شيميايي، كيفيت تمپورا، فرآيند حرارتي، ارزش غذايي، لعاب سوخاري، كيلكاي :كليدي كلمات

  ماندگاري زمان  ارگانولپتيك، خواص
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  مقدمه
عدم وجود تنوع در امروزه يكي از داليل اصلي كمبود مصرف آبزيان در كشور ما در مقايسه با ساير كشورها 

   .)1388حسيني، مي باشد ( فرآورده هاي دريايي و بسته بندي آبزيان

  با توجه به نياز روز افزون جامعه به تغذيه از آبزيان و برنامه ريزي جهت افزايش مصرف  سرانه آبزيان در 

برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي مي توان سهم مهمي از اين نياز را از طريق توليد انواع غذاهاي نيمه آماده و 

ام بودن، سريع الفساد بودن و مشكالت مصرف بصورت آماده مصرف تامين نمود. كيلكا ماهيان به دليل ريز اند

تازه همواره با استقبال مناسبي برخودار نبوده و يك بخش بسيار ناچيزي از ميزان صيد شده آن به مصرف انساني 

مي رسد. در صورتيكه ماهيان با ارزش غذايي فوق العاده اند خصوصاً به دليل دارا بودن كليه اسيدهاي آمينه 

ح باالي اسيد هاي چرب غير اشباع و همچنين ميكرو المانهاي مهم همچون يد و آهن مي توانند ضروري، سطو

  ).1390بعنوان يكي از ماهيان مناسب جهت ماده خام انواع محصوالت مورد استفاده قرار گيرد (خاني پور 

ماده بويژه انواع با توجه به توسعه زندگي شهري و افزايش گرايش مردم  به مصرف غذاهاي آماده و نيمه آ

فرآورده هاي سوخاري شده بنظر مي رسد توليد فرآورده سوخاري از ماهي كيلكا بتواند ضمن تامين بخشي از 

نياز هاي پروتئيني جامعه استفاده ناصحيح اين ماهيان در توليد آرد ماهي را كاهش دهد. فرآورده هاي سوخاري 

ن زيادي دارد. اين روش پخت ماهي براي تشويق كودكاني كه ماهي بويژه در ميان كودكان و نوجوانان طرفدارا

ميانه خوبي با طعم و مزه ماهي ندارند، بسيار كاربردي است. روكش نمودن ماهي بوسيله لعاب و آرد سوخاري 

موجب مي گردد تا اين روكش همچون اليه اي محافظ، تاثير عوامل محيطي نظير اكسيژن و دماي محيط را نيز 

 يك توسط كه ميشود گفته محصوالتي به روكشدار غذايي محصوالتشت ماهي به حداقل برساند. بر كيفيت گو

 شناخته جهان سراسر كنندگان مصرف غذايي رژيم در روكشدار غذاهاي .شده باشد پوشيده ديگر غذايي ماده

 ،)كردن سوخاري عاميانه اصطالح (در )Breadngكردن ( ناني و مختلف لعابهاي كردن با پوششدار  .است شده

تغذيه اي  ارزش بهبود محصول، رنگ بيشتر جذابيت و تردتر بافت بهتر، طعم ظاهري، بهبود ويژگيهاي باعث

 دريايي محصوالت كردن روكشدار عملكردي، نظر ). ازSuderman,1983و  1391ميشود (جورجاني،  محصوالت

هنگام  نيز و منجمد صورت به نگهداري طي محصول وزن كاهش از و كرده ايجاد رطوبت اتالف در مقابل سدي

 غذايي باعث مواد كردن روكشدار همچنين ميكند. جلوگيري كننده مصرف توسط مصرف، از قبل دادن حرارت

 ,Venugopal( مي كند فراهم روكش به مغذي تركيبات كردن وارد طريق از محصوالت غذايي ارزش افزايش

محققين نشان داده كه لعاب زدن و سوخاري كردن ماهيان موجب تحقيقات بسياري از از سوي ديگر  ).2006

ميگردد تا بهنگام سرخ كردن طوالني ماهيان، جذب چربي در آنها كمتر صورت گيرد كه اين موضوع از جهت 

سالمت جامعه و جلوگيري از بروز اضافه وزن، گرفتگي عروق و ساير بيماري ها نيز بسيار حايز اهميت مي باشد 

)Baker,1979.(  
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تاثير روشهاي فرآيند پخت ماهي با استفاده از روشهاي مختلف چند ساليست توسط محققين مختلف مورد 

بررسي قرار گرفته بدليل اينكه هركدام از روشهاي حرارتي مانند سرخ كردن در روغن، پخت با بخار، ماكروويو 

پروتئين، رطوبت، انواع ويتامين ها، مواد و يا دماي خشك (فر) مي تواند تاثيرات مختلفي بر كيفيت چربي، 

معدني، اسيدهاي چرب و اسيدهاي آمينه داشته باشد بطوريكه با بررسي تغييرات اختالف معني داري بين 

محصول خام و حرارت داده شده وجود دارد ضمن اينكه روش اعمال فرآيند حرارتي با شدت كم، متوسط و يا 

ارزش غذايي ماهي داشته باشد و هر قدر فرآيند حرارتي ماليمتر باشد تاثيرات باال مي تواند نوسانات مختلفي در 

  ).1390كمتري خواهد داشت (ناصري، 

فرآيند سرخ كردن كيفيت غذاهاي سرخ شده را بهبود مي بخشيد. در فرآيند پختن به طريق سرخ كردن عميق، 

رارت را از سطوح داغ دستگاه سرخ كن به چربيها و روغنها به عنوان محيط واسطه انتقال حرارت عمل كرده ح

سطوح سردتر ماده غذايي غوطه ور در روغن مي رساند. در هنگام سرخ كردن، آب از ماده غذايي تبخير و بافت 

خارجي غذا با بافت داخلي آن تفاوت پيدا مي كند. روغن نيز بوسيله جذب، جذب سطحي يا عمل متقابل 

  آن نفوذ كرده پوسته اي ترد و شكننده به دور غذا تشكيل مي شود شيميايي، در غذاي سرخ شده يا پوشش

  ).1374(مالك، 

 كيلكاي نظير كيلكا ماهيان از مصرف وآماده جديد غذايي فرآورده هاي توليد هدف از اجراي اين تحقيق

   سوخاري و بررسي تاثير لعاب هاي مختلف بر ارزش غذايي و عمر ماندگاري محصول توليد شده مي باشد.

پيش بيني ميشود موفقيت و ترويج اين پروژه  بتواند ضمن تنوع بخشي بيشتر به محصوالت سوخاري موجب 

ايجاد ارزش افزوده براي ماهي كيلكا، بهبود وضعيت اقتصادي صيادان كيلكا و زمينه ساز توسعه و اشتغال بيشتر 

  در كارخانجات فرآوري و بسته بندي آبزيان گردد.
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  كليات-1

  كيلكا ماهيان-1-1

  ويژگي هاي اختصاصي ماهي كيلكا- 1-1-1

كيل سوزني شكل قوي از ناحيه گلو تا  31الي  24بدن اين ماهي از دوطرف فشرده و در ناحيه شكم داراي 

شعاع  2شعاع منشعب مي باشد،  20الي  14شعاع غير منشعب و  4الي  3ابتداي مخرج مي باشد. باله پشتي داراي 

مخرجي) مانند ساردين ماهيان درازتر از سايرين مي باشد. همچنين فاقد دندان هاي آرواره اي آخر باله آنان (

و همچنين فاقد خال يا لكه در  49الي  38 بوده و دهان پيشين نيز كامالً فاقد دندان مي باشد. خارهاي آبششي

تر مي رسد. بعضي از گونه ها جهت سانتي م 17امتداد بدن مي باشد. طول اين ماهي در نمونه هاي بالغ حداكثر به 

تخم ريزي وارد دلتاي رودخانه مي شوند و بعضي از گونه ها به دلتاي رودخانه ها وارد نمي شوند و تخمريزي را 

  ).Aseinova, 1992در دريا انجام مي دهند (

  

  جايگاه كيلكا در سيستم طبقه بندي -2-1-1

  كيلكا يكي از مهمترين انواع ماهيان اقتصادي درياي خزر مي باشد. اين ماهي متعلق به خانواده شگ ماهيان 

  ).Nelson  et al., 1998مي باشد كه در سيستم طبقه بندي در جايگاه زير قرار مي گيرد (
Phylum:Chordata  
Class: Osteichthys 
Order: Clupeiformes 
Family: Clupeidae 
Genus:Clupeonella engrauliformis (Anchovi),Clupeonella grimmi (Large eyed Kilka), Clupeonella cultriventris 

(Common Kilka) 
 

ماهي كيلكا بومي درياي خزر، درياي سياه و درياي آزوف بوده و به طور كلي در همه قسمت هاي درياي خزر 

 زيلب ت افتهيشكل  رييتغ يجنس ، وجود فلسها نيا انيماه صيتشخ ياصل ديكل به ويژه در سواحل يافت مي شود.

  ).Gaudant, 1991( است يشكم از گلو تا مخرج و بلند بودن شعاع آخر باله مخرج ريدر ز

 .كند يمتر تجاوز نم يسانت 10گرم وزن دارد و طول آن از  10تا  7شمال است،  يها ياز انواع ماه يكي لكايك

  .است شتريموارد از گوشت و مرغ ب يبزرگ و در بعض يها يآن مانند ماه يا هيارزش تغذ

 نيقسمت بافت آن را پروتئ نيدرصد وزن آن را آب و عمده تر 75تا  73چرب است كه  پر يماه ينوع لكايك

تر  عيسر يآن برابر با گوشت قرمز ول يضرور نهيآم ديبا توجه به اس يماه نيا نيپروتئ تيفيدهد. ك يم ليتشك

براساس گونه و در فصول  يماه نيگوشت ا يجذب دارد. چرب تيدرصد قابل 96شود و تا  ياز آن هضم م

 ريسهل الهضم و از نوع غ لكايك يدهد. چرب يم ليرا تشك يدرصد وزن ماه 2/8است و اغلب  ريمختلف سال متغ

 12Bنيتاميو ريمحلول در آب نظ يها نيتاميو ياديز ريمقاد ،يماه ناي گوشت در. است 3 –امگا  ياشباع و حاو

 يم ليرا آب تشك يآن كه قسمت اعظم بافت ماه لياست. به دل يغن D و A يها نيتاميشود و از نظر و يم افتي
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آن كه اغلب به همراه  ليو به دل اديز لكايك دي. است بوده يپرچرب كم كالر يها يبا ماه سهيدهد، در مقا

  .)Smith and Sscott, 1965(بوده است ميشود، منبع سرشار از كلس يپوست و استخوان مصرف م

  گونه از ماهي كيلكا در درياي خزر شناسايي شده كه عبارتند از: 3تا كنون  

  كيلكاي آنچوي يا آنچوز .1

 كيلكاي چشم درشت .2

 كيلكاي معمولي .3

شرايط اكولوژيك درياي خزر را كيلكاي معمولي در بين سه گونه ديگر كيلكا ماهيان بيشترين قابليت مطابقت با 

از خود نشان داده است و اين ماهي بعنوان يك ماهي مقاوم نسب به شرايط محيطي (شوري و درجه حرارت هاي 

). در دهه 1385متفاوت) مي باشد. و به عبارتي كمترين لطمه به ذخاير آن وارد شده است (اللوئي و همكاران،

غييرات جايگاههاي صيد و تمايل كشتي هاي صيادي به صيدهاي نزديك اخير با توجه به تغييرات اكولوژيك، ت

به ساحل و اعماق پائين تر، سهم صيد كيلكاي معمولي نسبت به گونه هاي ديگر در تركيب صيد افزايش يافته و 

بخش عمده ماهيان صيد شده در صيدگاههاي سواحل ايراني درياي خزر در بندر انزلي، بندر امير آباد و بندر 

درصد صيد كل  85-90ابلسر از نوع كيلكاي معمولي مي باشد. نسبت صيد اين گونه در برخي موارد حتي به ب

  ).1389هم مي رسد (خاني پور و همكاران، 
 

 كيلكاي معمولي -3-1-1

تا  گرم در ليتر 35كيلكاي معمولي در قسمت هاي مركزي و به طور كلي در همه جاي درياي خزر از شوري 

آب كامالً شيرين يافت مي شود و در فصل بهار به صورت گله اي به طرف ساحل حركت مي كنند. جمعيت و 

تراكم اين ماهيان در قسمت جنوبي درياي خزر نسبت به دو گونه آنچووي و چشم درشت، به مراتب كمتر است. 

ايد، ميانگين تعداد تخم ها از نظر تخم ريزي قادر است هم در آب شيرين و هم در آب شور تخم ريزي نم

عدد مي باشد. بلوغ جنسي نر در يك سالگي و ماده ها در دو سالگي صورت مي گيرد. ماهي هاي مولد  31200

پس از تخم ريزي سواحل را ترك كرده و به صورت گله هاي بزرگ در مي آيند. گله ها در روز خيلي بزرگ 

  ). Aseinova, 1992گله هاي كوچك تقسيم مي گردد (هستند ولي با فرارسيدن تاريكي هر گله بزرگ به 

سانتي متر است. رنگ بدن در قسمت  12تا  9طول كلي اين ماهي (از نوك پوزه تا بلندترين قسمت باله دمي)  

هاي جانبي سبز كم رنگ است. اندازه وزن متوسط اين ماهي در مناطق مختلف متفاوت مي باشد، مثالً در اندازه 

و وزن ماده  3/7گرم است. ولي در منطقه داغستان متوسط وزن نر  5/5و ماده ها  4/3وزن نر  گيري هاي متوسط

 بچه و كوچك پوستان سخت ويژه به جانوري گرم مي باشد. غذاي اصلي اين ماهي را پالنكتون هاي 03/9ها 

  ).Gaudant, 1991دهند ( مي تشكيل ماهيان



��ح �������� /  ٦ ���� #"ارش �

 

 
 

   ) كيلكاي معمولي1- 1تصوير  

  

  خزر درياي در معمولي كيلكاي پراكنش - ١-١-4

 دريا نامناسب وضعيت هايدوره طي در. ندارد پراكندگي متر 100 باالي عمق كم مناطق در غالباً گونه اين

 مناطق در اصوالً گونه اين. يابدمي گسترش خزر درياي جنوب و مياني هايقسمت در كيلكا تغذيه نواحي

 عمق در و دارد متر 50 از كمتر اعماق در ايگسترده پراكنش و دارد انتشار متر 70 از كمتر اعماق در ساحلي

 در و شودمي ترك و اورال ولگا، هايرودخانه وارد همچنين گونه اين. است ناياب تقريباً متر 300 از بيشتر هاي

 به و كرده حركت شمالي قسمتهاي در گذراني زمستان هايمحل از معمولي كيلكاي ريزيتخم دوره طي بهار

. دهدمي ادامه كند،مي ريزيتخم كهجايي يعني عمق كم مناطق طرف به را حركتش و شودمي نزديك ساحل

 10 از كمتر عمق در اغلب ولي شودمي افزوده ريزيتخم جهت متر 20 -30 عمق در تراكمش ماه ارديبهشت در

  .   )Gaudant, 1991( كندمي ريزيتخم متر

  

  بيوشيميايي و  ارزش غذايي ماهي كيلكامشخصات  -5-1-1

ماهي به عنوان يكي از با ارزش ترين منابع غذايي به شمار مي آيد زيرا داراي پروتئين و ويتامين هاي مورد نياز 

بدن، مواد معدني و انواع اسيدهاي آمينه كه در مجموع يك تركيب غذايي بسيار با ارزش را براي انسان به وجود 

اي مختلف ماهي مانند هر موجود زنده ديگر از آب، پروتئين، مواد معدني و ويتامين ها ساخته مي آورد. بافت ه

شده است، هرچند نسبت هر يك از اين مواد در گونه هاي مختلف ماهي ها و فصول مختلف ممكن است متغير 

يميايي ماهي كيلكا نيز باشد اما تغييرات و اختالفات برخي از عناصر سازنده چندان زياد نمي باشد. تركيبات ش

مانند ساير ماهيان از آب، پروتئين، مواد معدني و ويتامين ها تشكيل شده است، كه به طور مختصر در ذيل به آن 

  ).Anderson et al., 1993و  Kazancheev, 1981(اشاره مي گردد .

درصد وزن ماهي را تشكيل مي دهد كه درانواع گونه هاي  72 -75در تركيب شيميايي كيلكا ميزان آب حدود 

مختلف كيلكا اين درصد متفاوت مي باشد. از نقطه نظر ارزش غذايي پروتئين عمده ترين قسمت بافت ماهيان 

درصد در نوسان مي باشد و نكته حائز  15 -20مي باشد. ميزان پروتئين در كيلكا ماهيان با توجه به گونه آن ها از 

درصد مي باشد. گوشت ماهي كيلكا از  96اهميت اين است كه ضريب جذب پروتئين ماهي در بدن انسان برابر 
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باشد. غني بودن پروتئين ماهي كيلكا از اسيدآمينه هاي آمينه  ضروري نظير لوسين و آرژنين غني مينظر اسيد

 ,Smith and Sscottماهي را در گروه مواد غذايي بسيار خوب قرار داده است (هاي گوناگون و ضروري اين 

1965.(  

نوسان چربي در گونه هاي مختلف و در فصول مختلف سال به مراتب بيشتر از ساير مواد تشكيل دهنده ماهيان 

چربي مي باشد. مي باشد. اين ماهي پس از تخمريزي داراي حداقل چربي و در فصل تغذيه داراي حداكثر ميزان 

درصد مي رسد و ضريب جذب  9/3درصد مي باشد كه در آنچووي اين ميزان به  9/5متوسط چربي ماهي كيلكا 

  ).Kellenbarger, 1961(درصد مي باشد  91چربي آن در بدن انسان تا 

به آن  مي باشد كه در جدول زير به طور مجزا در گونه هاي مختلف 7/2مواد معدني موجود در ماهي كيلكا 

  .)Smith and Sscott, 1965اشاره شده است (

به مقدار كمتر مي باشد  Kو  Eبه مقدار زياد و ويتامين هاي  Dو  Aماهي كيلكا حاوي ويتامين هاي 

)Kellenbarger, 1961.(  
  )Smith and Sscott, 1965) مشخصات بيوشيميايي ماهي كيلكا (درصد ) (1-1جدول 

  گونه
  رطوبت

  (درصد)

  پروتئين

  )درصد(

  چربي

  )درصد(

  خاكستر

  )درصد(

  كربوهيدرات

  )درصد(

  كلسيم

(ميلي 

گرم 

  درصد)

  آهن

 ميلي(

 گرم

  درصد

  فسفر

 ميلي(

 گرم

  درصد

  كالري

 ميلي(

 گرم

  درصد

كيلكاي 

  آنچووي
95/76  14/16  53/2  35/3  03/1  21/795  69/3  17/430  45/91  

كيلكا چشم 

  درشت
77/56  55/13  04/5  02/3  83/0  18/727  74/1  57/386  103  

كيلكا  

  معمولي
74/72  41/16  54/7  31/3  0  83/8  05/3  14/401  133  

  

  صيد كيلكا ماهيان -6-1-1

با استفاده از تورهاي تله اي ثابت اينكار  30اولين صيادان ماهي كيلكا در درياي خزر روس ها بودند كه در دهه 

كارآمدتر كه همان تورهاي پرساين بود استفاده كردند. را انجام مي دادند. ودر سال هاي بعدتر از ابزار صيد 

در درياي خزر عملي   1951روش صيد كيلكا با استفاده ار تابش نور در زير آب و تور مخروطي در سال 

صيد كيلكا با استفاده از لوله هاي مكنده صورت گرفت كه تا پيش از اين توسط تورهاي 1954گرديد. از سال 

). در حال حاضر با توجه به هزينه هاي باالي صيد با لوله هاي مكنده 1385ت (خاني پور،مخروطي انجام مي گرف

ايرليفت عليرغم كيفيت باالتر، كل صيد كيلكا ماهيان با استفاده از تور مخروطي و نور زير آبي انجام مي شود 

  ).1385(خاني پور، 
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  اصوال صيد كيلكا به دو صورت انجام مي گيرد:

  زيرآبي و پمپ صيد بوسيله نور  -1

  صيد با تورهاي مخروطي باالبر -2

  كه در هر دو روش از نور براي جذب ماهي استفاده مي شود. ماهيان كيلكا در طول روز بصورت گله اي شنا 

مي كنند كه كم كم با تاريك شدن هوا پراكنده مي شوند. لذا بايد قبل از تاريك شدن هوا با استفاده از دستگاه 

هاي ماهي را رد يابي كرد. و براي جذب ماهيان بايد با استفاده از منبع نوري كه همان المپ هاي ماهي ياب گله 

هاي غوطه ور الكتريكي هستند، استفاده نمود. براي اين منظور بايد المپ ها را مستقيما در عمق مشخص قرار داد 

فاده از تلمبه بهتر است در دهانه لوله تا نور در تمام جهات به طور يكسان پراكنده گردد. منبع نور در صيد با است

مكنده قرار گيرد و در صيد توسط تورهاي قيفي در مركز تور قرار گيرد. در واقع نور باعث جذب پالنكتون ها 

مي شوند و از آنجايي كه پالنكتون ها نيز غذاي كيلكا ماهيان هستند باعث جذب آنان ميگردد. بطور معمول 

  ).1385كيلوگرم مي باشد (خاني پور ،  300تا  200ميزان صيد در هر نوبت 

  درحال حاضر صيد كيلكا ماهيان تحت تاثير عوامل زير كاهش يافته است:

  الف) برداشت بي رويه از ذخاير كيلكا ماهيان

  ب) برداشت گونه هاي نابالغ و عدم توجه و رعايت صيد استاندارد

  )1388ج) حضور شانه دار مهاجم (جليلي و همكاران 

 20هزار تن در سال به  100دليل حضور شانه دار مهاجم، صيد كيلكا ماهيان سال به سال رو به انزال بوده و از به 

هزار تن رسيده است. شانه دار مهاجم به عنوان رقيب كيلكا ماهيان  شناخته شده است كه  موجب شده صيد اين 

هزار تن رسيد اما با ورود  80به حدود  1372 گونه مغذي دريايي هرساله رو به افول رود.  صيد كيلكا در سال

ميزان صيد به  1378شانه دار مهاجم از درياي سياه ذخاير ماهي كيلكا و ميزان صيد كاهش پيدا كرد. در سال 

هزار تن در سواحل ايراني از قبيل انزلي، اميرآباد و بابلسر  20ميزان صيد به  1390هزارتن و در سال  10كمتر از 

  ). 1391ه است (خاني پور،افزايش يافت

در نمودار زير ميزان صيد در دو استان شمالي  ايران (گيالن و مازندران) مورد بررسي قرار گرفته و آمار و ارقام 

بيانگر اين واقعيت اند كه ميزان صيد در اين صيدگاه طي ده سال گذشته كاهش يافته است و اين منبع غني 

  درياي خزر در حال ازبين رفتن است.
 



 ٩ ��ر�� ����� ���ب ه�� �
	�� رو� .../  
  

  
  ) آمار صيد ماهي كيلكا در استان هاي گيالن (صيدگاه بندرانزلي) و 1-1نمودار 

  مازندران (صيدگاه اميرآباد و بابلسر)
 

  آمار مصرف ماهي كيلكا -7-1-1

امروزه استفاده از منابع آبزيان براي توليد محصوالت با ارزش افزوده گسترش يافته است. ماهي كيلكا يكي از 

هاي ماهيان صنعتي درياي خزر با ارزش غذايي باال ولي با قيمت پايين مي باشد. اين ماهي بدليل مهمترين گونه 

ريز جثه بودن، سريع الفساد بودن و رنگ گوشت نسبتا تيره كمتر بصورت تازه مورد استقبال مردم بوده و به 

تن به مصرف انساني  1000ي درصد آن يعن 5هزار تن فقط كمتر از  20همين دليل از مجموع صيد ساالنه حدود 

در خصوص تهيه انواع فرآورده  .)1391رسيده و مابقي تحويل كارخانجات توليد پودر ماهي ميگردد (خاني پور 

هاي قابل استحصال از كيلكا براي مصارف دامي مي توان به سيالژ و پودر ماهي اشاره كرد. در مورد فرآورده 

هاي قابل استحصال از اين ماهي براي مصرف مستقيم انساني مي توان به كيلكا دودي سرد و گرم، ماريناد، نمك 

، سوريمي، ماهي كيلكا در FPCماهي كيلكا، سوسيس، خمير ماهي،  شور، خشك و سوخاري، كراكر، كنسرو

  ).1368بسته بندي وكيوم، فيش برگر، روغن كيلكا و چيپس ماهي اشاره كرد (مهندسين مشاور يكم،

  آمار مصرف ماهي كيلكاي خوراكي، كنسروي، بسته بندي وغير خوراكي (پودري) در جدول زير آمده است: 
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  ي كيلكا (آمار نامه شيالت)) مصرف ماه2-1جدول 

  جمع  تازه خوري  كنسروي  بسته بندي  پودري  سال

80  25348  5/599  5/60  5/117  5/26715  

81  5/12293  5/401  844  98  13637  

82  6352  410  348  81  7191  

83  5/7911  5/540  5/379  5/95  8927  

84  5/7182  5/466  5/213  5/87  7950  

85  5/7991  5/359  159  5/173  5/8683  

86  4418  304  5/100  5/85  4908  

87  3627  332  90  123  4172  

  82184  5/861  2785  5/3413  75124  جمع

  

 ( Coated products ) روكشدار محصوالت -2-1

 غذايي محصوالت كردن دار روكش مزاياي - 1-2-1

 .شده باشد پوشيده ديگر غذايي ماده يك توسط كه ميشود گفته محصوالتي به روكشدار غذايي محصوالت

 لعابهاي كردن با پوششدار  .است شده شناخته جهان سراسر كنندگان مصرف غذايي رژيم در روكشدار غذاهاي

 بهتر، طعم ظاهري، بهبود ويژگيهاي باعث ،)كردن سوخاري عاميانه اصطالح در  ()Breadngكردن ( ناني و مختلف

 نظر ). ازSuderman, 1983ميشود (  تغذيه اي محصوالت ارزش بهبود محصول، رنگ بيشتر جذابيت و تردتر بافت

 وزن كاهش از و كرده ايجاد رطوبت اتالف در مقابل سدي دريايي محصوالت كردن روكشدار عملكردي،

 كننده مصرف توسط مصرف، از قبل دادن هنگام حرارت نيز و منجمد صورت به نگهداري طي محصول

 وارد طريق از محصوالت غذايي ارزش افزايش غذايي باعث مواد كردن روكشدار همچنين ميكند. جلوگيري

   ).Venugopal, 2006( مي كند فراهم روكش به مغذي تركيبات كردن

  است. شده ) خالصه3-1جدول ( در غذايي محصوالت روكشداركردن مزاياي
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 )Venugopal, 2006(غذايي محصوالت كردن روكشدار ) مزاياي3-1جدول 

  

  روكشدار محصوالت توليد مراحل -2-2-1

 :است زير مراحل شامل شيالتي محصوالت فرآوري هاي كارخانه در دار روكش محصوالت توليد

 لعاب )،Per dustingاوليه ( آردزني خميري، ) محصوالتForming( زدن قالب )، Portioningماهي ( كردن قطعه

 نگهداري و بسته بندي كردن، )، منجمدFlash fryingسريع ( كردن )، سرخBreadingكردن ( )، نانيBatteringزني (

  ).Venugopal, 2006( سردخانه در
 

  اوليه زني آرد -

 منظور ميشود. لذا به نهايي محصول كيفيت شديد كاهش باعث روكش و غذايي ماده فواصل در چسبندگي فقدان

 پودري خشك و نرم، ماده يك از لعاب از استفاده از قبل محصول، مرطوب سطح به لعاب چسبندگي بهبود

 ساختار يك باعث تشكيل چسبندگي افزايش و غذايي ماده سطح رطوبت كاهش با اوليه ميشود. آردزني استفاده

 صمغ، گندم، آرد ميشوند شامل استفاده متداول طور به مرحله اين در كه ميگردد. تركيباتي محصول در مناسب

 هستند پروتئيني مواد گندم و گلوتن مرغ تخم آلبومين است. يكديگر با تركيب صورت به يا و تنهايي به پروتئينها

 بازده و ديداري نظر از بهتري ميتوانند نتيجه ميكنند. لذا ايجاد بهتري چسبندگي آگار و صمغها به نسبت كه

  شد محصول طعم بهبود باعث و كرد ادويه ها استفاده و چاشنيها با همراه ميتوان را اوليه كنند. آرد ايجاد محصول

)Venugopal, 2006.(  

  

 زني لعاب -

 از سرخ قبل غذايي محصوالت و است شده تشكيل ادويه و نشاسته آرد، آب، از كه است مايعي مخلوط لعاب

 مقابل در عنوان سدي به و شده غذايي ماده ظاهر و بافت طعم، بهبود باعث ميشوند. لعاب برده فرو آن در شدن

 غذايي محصوالت داركردن روكش مزاياي

 جذاب و مطلوب طعم و رنگ ترد، بافت ايجاد

 روكش تركيب در مغذي مواد كاربرد طريق از محصوالت غذايي ارزش افزايش

 كردن گرم زمان در نيز و منجمد صورت به نگهداري طول در رطوبت اتالف مقابل در سد يك ايجاد

 غذايي ماده ساختار تقويت

 نهايي محصول شده تمام هزينه كاهش نتيجه در و غذايي ماده وزن افزايش

 منجمد صورت به نگهداري زمان در خارجي بوهاي جذب از مانع نيز و فرار طعم دهنده مواد خروج از مانع

  تركيب روكش در آلي اسيدهاي مانند ضدميكروبي مواد يا و )Eويتامين  (مانند آنتي اكسيدانها  از استفاده امكان

 فرآوري حين در آنها پخت به جهت محصول در بيماريزا و فساد عامل ميكروبهاي كاهش

 فرآوري حين در پخت فرآيند جهت به پروتئوليتيك آنزيمهاي فعاليتهاي كاهش يا شدن غيرفعال
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 و نرم آن درون ترد و آن خارجي سطح محصول، كردن سرخ از بعد كه طوري به ميكند، عمل رطوبت كاهش

 ايجاد غذايي ماده سطح بر اليه همگن يك بتواند بايد لعاب Fiszman and Salvador, 2003 )بود ( خواهد آبدار

 مقاومت بايد بچسبد. لعاب غذايي سطح ماده به نهايي كردن سرخ فرآيند طي و شدن منعقد از بعد و قبل و نمايد

 ترك، ايجاد و شكستگي بدون را دوره نگهداري طي دمايي معمول نوسانات و انجماد دماي مقابل در را الزم

 ).Venugopal, 2006( باشد داشته

يا معمولي  چسبناك لعاب .ميگيرد قرار استفاده مورد لعاب نوع دو كردن سوخاري فرآيند در كلي طور به

)Adhesive  و ( كرده  پف يا تمپورا نوع لعاب نيزTempura)آرد از صورت در ساده ترين مخلوطها اين دوي ) هر 

 نيز خمير آورنده عمل مواد ساير  يا و نانوايي پودر از تمپورا لعاب در كه آن جز شده اند، تشكيل آب و گندم

 ).1378 لو، (شويك  شود مي استفاده

 بر را پودر سوخاري تثبيت ميتواند بيشترآب ميباشد. ميزان 2 به 1 آب به لعاب سهم معموالً معمولي، لعاب تهيه در

 آرد و گندم محصول شود. آرد انجماد زمان شدن طوالني به منجر ديگر سوي از و كند مشكلتر غذايي ماده سطح

 آرد ادويه ها، نمك، برنج، نشاسته، آرد لعاب، ديگر مهم تركيبات هستند. از لعاب فرمول اصلي تركيبات از ذرت

 هم بر كه دهد مي تشكيل را بسيار پيچيده اي سيستم يك لعاب نتيجه ميباشند. در پودر بكينگ و صمغ ها سويا،

 ).Venugopal, 2006( ميكند  تعيين را محصول نهايي عملكرد آن اجزا كنش

 آن در تركيب و است كرده پف لعاب يك واقع در و بوده ژاپن كشور آن خواستگاه كه است لعابي تمپورا لعاب

 از يكي تمپورا لعابدر  ذرت ميشود. آرد استفاده ) Raising/Leavening agentsخمير ( آورنده عمل اجزا از

 ايجاد غذايي ماده سطح خارجي بر سبك و حجيم ترد، يكنواخت، اليه يك تمپورا لعاب است. مهم تركيبات

 آورنده، عمل مواد روغن، ذرت، نمك، آرد گندم، آرد نشاسته، شامل تمپورا ). لعابVenugopal, 2006ميكند (

 5/1 با آن كيلوگرم 3/1 هر استفاده هنگام ميباشد كه صمغ و نشاسته و مرغ تخم سفيده پودر شير، پودر سويا، آرد

 اصلي كننده تعيين قيمت، و است اقتصادي مسايل تابع آن مقدار و مذكور افزودنيهاي نوع ميشود. مخلوط آب ليتر

 اين نشود. آردزني لعابزني، از بعد محصول كه كار ميرود به مواردي در معموالً غليظ تمپوراي مخلوط است. آن

 ويژگيهاي محصول، روي محكم پوشش ايجاد ضمن ميشود. اين مخلوط ديده بيشتر ژاپني محصوالت در امر

 پودرهاي همراه به تمپورا لعاب وسيع كاربرد اما 1378).  شويكلو،(مي بخشد  بهبود را آن خوراكي و بافتي

 مرحله ). درVenugopal, 2006( است شده غذايي محصوالت در فرآوري مدرن صنعت يك زمينه ساز سوخاري

 توسط مخزن از داخل مايع و نموده عبور لعاب نگهداري محل مخزن زير از نوار توسط غذايي ماده زني لعاب

 نيز قطعات تحتاني قسمت نوار نقاله سطح بودن آغشته دليل به عبور حين در ميشود، پاشيده محصول روي به پمپي

 سطح بر مايع از نياز مورد حد از ميزان بيش گرفتن قرار از اجتناب براي همچنين گردند. مي آغشته مايع پوشش به
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 نوار زير مخزن به مجددا اضافي مقدار هوا، اين پمپ يك دادن قرار با نقاله روي محصول عبور حال در محصول

 .ميشود هدايت

 روغنهاي چربيها و پروتئينها، پلي ساكاريدها، شامل گروه پنج به ميتوان را لعاب دهنده تشكيل تركيبات

تأمين  به كمك براي را خاصي وظيفه اجزاء، اين از كدام ). هر4-1كرد (جدول  تقسيم آب و چاشنيها هيدروژنه،

 .مي نمايند ايفا لعاب عملكرد و فرد به منحصر خصوصيات

 سلولي ...)  ظرفيت تك پروتئينهاي پروتئيني، دانه هاي غالت، آرد مرغ، تخم آلبومين شير، پودر مانند(پروتئينها

 .ميشوند لعاب ويسكوزيته افزايش باعث لذا و داده افزايش را آرد توسط آب جذب

 با پروتئينها خود متقابل اثرات نتيجه در ) صمغ ... شده، اصالح نشاسته ذرت، آرد گندم، آرد مانند(پلي ساكاريدها

 ظرفيت ) لعاب، افزايش Suapension-charecteristics (تعليقي  ويژگي و ويسكوزيته بهبود باعث ليپيدها و

 ,Venugopalپوششدار ميشود ( محصوالت ماندگاري افزايش و بافت بهبود كف، تشكيل ظرفيت امولسيفايري،

صورت  خوبي به بايد لعاب كردن مخلوط عمل رو اين است. از چسبندگي تشديد لعاب، در چربي ). نقش2006

شير،  نظير كننده معلق مواد از است الزم اختالط، از پس لعاب از چربي شدن جدا از جلوگيري گيرد. براي

 و ) همچنين چربي1378شويكلو،( شود  استفاده مصنوعي كنندهاي معلق حتي و مرغ تخم زرده سويا، پروتئين

 ).Venugopal, 2006( ميگذارد تأثير محصول بهتر مزه و طعم در هيدروژنه روغنهاي

 از همچنين برخي و بوده موثر مزه و طعم بهبود در و ميباشند مختلف ادويه هاي و شكر نمك، شامل چاشني ها

 بهتر مزه و در طعم لعاب تركيب در باشند. شكر داشته باكتريايي آنتي و اكسيداني آنتي خاصيت ميتوانند ادويه ها

 شركت محصول قهوه اي شدن واكنش در و بوده ) موثر Plasticising پالستيكي ( ويژگي بهبود در همچنين و

  ).Fizman,2008ميكند (

 شدن نشاسته، ژالتينه در همچنين ميشود. آب افزوده الزم ميزان به لعاب اجزاء شدن مخلوط منظور به آب

 .ميشود استفاده وسكوزيته شدن بهتر و پروتئيني پودرهاي هيدراسيون

آورنده هاي خمير  عمل و  (Gums)ها صمغ شامل مواد از ديگر گروهي گاهاً شده ذكر تركيبات كنار در

)Leavening agents  ميشوند  ( استفاده لعاب تركيبات در ) نيزFizman, 2008.( 

دي اكسيدكربن  كردن آزاد براي اسيدتارتاريك و پودر بكينگ سديم، كربنات مانند خمير عمل آورنده هاي

 ).Fizman, 2008شود ( ايجاد تمپورا لعاب توسط وحجيم سبك بافت يك تا مي شود استفاده

مي  لعاب موثر تركيب در آب نگهداري ظرفيت و ويسكوزيته كنترل در عربي صمغ و آگار زانتان، نظير صمغ ها

  ).Venugopal, 2006( باشند
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  )Fizman, 2008( لعاب در آنها عملكرد و لعاب دهنده تشكيل اصلي ) تركيبات4-1 جدول

  عملكرد آنها در محصول  اجزاء  گروه تركيبات

  صمغ شده، اصالح نشاسته ذرت، آرد گندم، آرد  ساكاريدها پلي

ظرفيت  افزايش تعليقي، ويژگي و ويسكوزيته بهبود

افزايش  و بافت بهبود كف، تشكيل و امولسيفايري

  محصوالت ماندگاري

  پروتئينها
دانه  غالت، آرد مرغ، تخم آلبومين شير، پودر

  سلولي تك پروتئيني،پروتينهاي هاي
  لعاب ويسكوزيته افزايش آب، جذب ظرفيت بهبود

 روغنهاي /چربيها

  هيدروژنه
  چسبندگي بهبود طعم، و بافت به كمك  چرب اسيدهاي تريگليسريدها،

 ادويه جات

  

 ادويه ها نمك، شكر،

  

و آنتي  آنتياكسيداني خاصيت مزه، و طعم بهبود

  االستيكي اثرات افزايش باكتريايي،

  دي اكسيدكربن كردن رها  اسيدتارتاريك و پودر بكينگ سديم، كربنات  لعاب عمل آورنده

  آب نگهداري ظرفيت و ويسكوزيته بهبود  عربي صمغ و آگار زانتان،  صمغ ها

  بهبود ويسكوزيته  پروتئينها، كردن آبدار نشاسته، كردن ژالتينه  آب

  

  آرد زني ثانويه -

 تر آن سطح كه غذاهايي روي بر اغلب نان پودر ميباشد.  پودر سوخاري آرد زني ثانويه، براي مخلوط متداولترين

 پودرهاي با ارتباط در كه فاكتورهايي مهمترين ميشود.  استفاده كردن مرحله سرخ از قبل و باشد زده لعاب يا و

 است. اندازه آنها جذب ميزان و ذرات رنگ، تخلخل ذرات، شكل اندازه ذرات، شامل است مهم سوخاري

 مهم بسيار محصول جذابيت و اقتصادي نظر از و باشد ريز بسيار يا و متوسط ميتواند درشت، سوخاري پودرهاي

 بر آنها حد از بيش مصرف حال هر است. به مناسبتر مطلوب بافت يك به رسيدن درشت براي است. دانه هاي

 جدا محصول سطح از انتقال و نقل و دستكاري ضمن در ميشود باعث دارند، كوچكي سطح محصوالتي كه روي

 .شود

پودرهاي  در مناسب رنگ ايجاد دارند. براي نارنجي و زرد سفيد، نظير متفاوتي رنگهاي سوخاري پودرهاي

 مواد نظير چربي، مواد از بعضي كردن اضافه ميشود. با اضافه مصنوعي مجاز و طبيعي رنگهاي خمير، به سوخاري

 .كرد را كنترل نان پودر نرمي و سفتي زبري، ميتوان خمير، آوردن عمل مرحله كنترل و گلوتن كننده، معلق

 شده دستگاه تعبيه باالي در كه سيكلون يك درون را نظر مورد اندازه هاي با سوخاري پودر ماشيني، سيستم در

است.  قابل تنظيم نقاله نوار بر محصول روي سوخاري پودر ريزش ميزان دهانه، ميزان تنظيم با و مي ريزد است

 مخزن وارد باالبر مجدداً يك كمك به و شده جدا محصول از هوا دمنده يك كمك به نيز مواد اين اضافي مقدار

 ).Venugopal, 2006ميشود( اوليه مواد

 



 ١٥ ��ر�� ����� ���ب ه�� �
	�� رو� .../  
  

 سريع كردن سرخ  -

 ثانيه 60الي  30 مدت به سيلسيوس درجه 200 تا 180 دماي در كن سرخ دستگاه وسيله به شده، محصوالت توليد

 سوخاري و پودر لعاب تثبيت سبب عمل اين مي گويند. سريع كردن سرخ اصطالح در عمل اين به مي شود. سرخ

  ).Venugopal, 2006ميگردد ( محصول مقدماتي پخت و محصول بر
 

 انجماد -

 منجمد را بالفاصله محصول كرد. استفاده ميتوان انجماد تونل يا و فريز پليت نظير انجماد مختلف دستگاه هاي از

 دماي در شده محصوالت توليد بخش اين در باشد. داشته وجود آنها سالمت تضمين براي كافي اطمينان تا كرده

 داخل در نمود. محصول دست استفاده يا ماشين از بسته بندي جهت ميتوان ميشوند. منجمد سيلسيوس درجه -40

 قرار صورت به يا خالء در بسته بندي به صورت يا بازار مالحظات به بسته نهايت در و گرفته قرار پلي اتيلني لفاف

  ).Venugopal, 2006( گردد مي عرضه بازار هاي بسته بندي به  لفاف درون در يا جعبه در دادن

  

  نگهداري -

درجه سيلسيوس  -18 دماي در و سردخانه در بسته بندي از پس و شده كارتن گذاري شده، تهيه محصوالت

 دستخوش حالت انجماد در و ميرسد فروش به منجمد و شده انبار حالت در فرآورده ها اين ميشود. نگهداري

 نتيجه در عمدتا تغييرات نامطلوب اين ميكند، محدود را محصول ماندگاري زمان كه ميشود نامطلوبي تغييرات

  ).Venugopal, 2006ميباشد ( ليپيدها اكسيداسيون و ها پروتئين شدن دناتوره

  

  فرآيند حرارتي -3-1

فرآيند حرارتي طبيعت مواد متشكله ماهي را تغيير داده و فرآورده جديدي را بوجود مي آورد كه تركيب 

). در اثر حرارت، Aubourg, 2001؛ 1386شيميايي آن با محصول خام متفاوت است (رضوي شيرازي، 

اختصاصات فيزيكوشيميايي بافت در نتيجه تغيير ساختار پروتئين هاي ميوفيبريل و استروما تغيير مي يابد (رضوي 

). حين فرآيند پخت ابتدا در اثر دناتوره شدن ميوزين، چروكيدگي ميوفيبريل ها باعث خروج 1380شيرازي، 

درجه سيلسيوس)  60گردد. با افزايش تدريجي دما (در حدود آب از سلول، تغليظ پروتئين ها و سفتي آن مي 

كالژن بافت پيوندي نيز دناتوره شده شروع به جمع شدن و چروك خوردن مي نمايد. اين امر موجب خروج 

بيشتر آب و افزايش غلظت پروتئين ها مي شود. در دماي باالتر اكتين نيز دناتوره مي شود. همراه با اين پديده 

ست دادن آب چروكيدگي محسوسي در بافت مشاهده مي شود. در نتيجه اين عوامل اختصاصات بدليل از د

مكانيكي بافت تغيير يافته، الياف عضالني سفت ولي ساختار كلي بافت سست تر مي شود. دليل سفت شدن 

شدن) مربوط الياف، اثر حرارت بر ژروتئين هاي ميوفيبريل بوده ولي كاهش در استحكام ساختماني (ورقه ورقه 

). در نتيجه اين عوامل پخت 1380به تخريب بافت پيوندي و تبديل كالژن به ژالتين است (رضوي شيرازي، 
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 ,Aubourgباعث نرم شدن بافت، تغيير ماهيت پروتئين ها، كاهش رطوبت و بسياري تغييرات ديگر مي گردد (

  ).1380يابد (رضوي شيرازي، ).  و در عوض اختصاصات ارگانولپتيك و ماندگاري بهبود مي 2001

 ; Naseri et al, 2010 ; Angela, 2003فرآيند پخت معموالً به كمك آب داغ، بخار اشباع، سرخ كردن، ماكروويو (

O'Meara et al, 1997 ; Decareau, 1995 ; Harlfinger, 1992 ; Schlegel, 1992 ; Ohlsson, 1987 ; Decareau, 1985 و يا (

). زمان و درجه حرارت در رابطه با هر يك از روش Freeman, 1999داغ) انجام مي شود (حرارت خشك (هواي 

  ).1386هاي فوق به طبيعت اوليه ماهي و اختصاصات مد نظر وابسته است (رضوي شيرازي، 

  

  سرخ كردن - 1-3-1

فرآيند سرخ كردن كيفيت غذاهاي سرخ شده را بهبود مي بخشيد. در فرآيند پختن به طريق سرخ كردن عميق،  

چربيها و روغنها به عنوان محيط واسطه انتقال حرارت عمل كرده حرارت را از سطوح داغ دستگاه سرخ كن به 

، آب از ماده غذايي تبخير و بافت سطوح سردتر ماده غذايي غوطه ور در روغن مي رساند. در هنگام سرخ كردن

خارجي غذا با بافت داخلي آن تفاوت پيدا مي كند. روغن نيز بوسيله جذب، جذب سطحي يا عمل متقابل 

شيميايي، در غذاي سرخ شده يا پوشش آن نفوذ كرده پوسته اي ترد و شكننده به دور غذا تشكيل مي شود. 

از جمله غذايي كه سرخ مي شود، زمان و درجه حرارت سرخ  مقدار روغن جذب شده بوسيله غذا به چند عامل

كردن و شيمي روغن بستگي دارد. مقداري از حرارت انتقال يافته به سطح خارجي غذاي غوطه ور در روغن به 

  ).1384نوبه خود بوسيله جابجايي به داخل غذا منتقل مي شود (مالك، 

  

  فوايد سرخ كردن عميق -2-3-1

رخ شده خوشمزه است. غذاهايي كه به نحو مطلوب تهيه شوند، داراي طعم و بوي مزه و بافت: غذاي س .1

خوب و بافتي مورد پسند بوده و قسمت خارجي غذا تردتر از قسمت داخلي آن است. تركيبي از اين 

 خصوصيات را از طريق ساير روشهاي پختن نمي توان بدست آورد.

آرد معموالً در هنگام سرخ كردن در كارخانه تشكيل يك پوشش: محصوالت سوخاري يا آغشته به  .2

فقط بطور جزئي پخته مي شوند. سرخ كردن يا سرخ كردن سريع (سرخ كردن اوليه) پوسته اي ترد و 

 شكننده را براي سرخ كردن نهايي غذا در آينده شكل مي دهد.

ش رنگ بخشيدن به محصول: سرخ كردن، يك رنگ قهوه اي طاليي خوشايند در محصوالت پوش .3

 داده شده ايجاد كرده و مي تواند براي برشته كردن انواع غذاها بكار رود.

افزايش مقدار روغن محصول: سرخ كردن عميق سبب جذب روغن بوسيله غذاي سرخ شده مي شود.  .4

براي  ٪40براي آجيلها تا  ٪4مقدار روغن جذب شده در محصوالت غذايي مختلف، متفاوت و از 
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مي كند. در بيشتر محصوالت سرخ شده افزايش روغن عالوه بر ايجاد  چيپسهاي سيب زميني تغيير

 انرژي زياد به عنوان يك روان كننده عمل كرده و بلع را آسان مي كند.

سهولت در استفاده: محصوالت سرخ شده را مي توان به آساني در يك سرخ كن، يك فر معمولي يا  .5

 مايكروويو براي مصرف آماده كرد.

درجه سيلسيوس) سبب  177يم بري): درجه حراتهاي سرخ كردن (معموالً متجاوز از بالنچ كردن (آنز .6

بالنچ كردن محصوالت مي شود. معموالً از بالنچرها براي غيرفعال كردن آنزيمها، كاهش هواي بين 

 سلولي، كاهش حجم و نابود كردن بعضي از ميكروارگانيسمها استفاده مي شود. 

مها يا نابود كردن عوامل بيماريزا: درجه حرارتهاي سرخ كردن بعضي از غير فعال كردن ميكروارگانيس .7

ميكروارگانيسمها را نابود كرده و برخي از فرآيندها براي نابودي ميكروبهاي بيماريزا طراحي مي شوند. 

) حرارتي را كافي مي داند كه بتواند درجه حرارت USDAدر مورد همبرگر اداره كشاورزي آمريكا (

) از بين مي E.Coliدرجه سيلسيوس برساند. به اين طريق، اشرشياكولي بيماريزا ( 71گر را به مركز همبر

 رود.

انتقال حرارت: روغن داغ محيط بسيار خوبي براي انتقال حرارت است و ماده غذايي بطور سريع براي  .8

 مصرف آماده مي شود.

ده را ترجيح داده از اين غذاها به مقدار به نظر مي رسد كه بيشتر مصرف كنندگان عطر و طعم غذاهاي سرخ ش

بيشتري مصرف مي كنند، جمعيت مصرف كننده طالب غذاهاي سرخ شده اي است كه به آساني در دسترس 

باشد. توليد، توزيع، عمر نگهداري، تنوع و سهولت استفاده از غذاهاي سرخ شده بدون شك آنها را براي 

  ).1384نمايد (مالك،  مصرف افرادي با هر مقدار درآمد مناسب مي

  

  تفاوت سرخ كردن با ساير روشهاي پختن -3-3-1

از نظر فني سرخ كردن به چند دليل زير با ساير فرآيندهاي پختن تفاوت دارد. اين اختالف، سرخ كردن را يك 

  روش كامل براي پختن غذا معرفي مي كند.

حدود چند ثانيه براي محصوالتي كه به سرخ كردن در زمان بسيار كوتاهي انجام مي شود. اين زمان در  .1

 ) تا چند دقيقه براي ساير محصوالت سرخ شده است.flash-friedروش سريع سرخ مي شون (

اختالف درجه حرارت بين روغن و محصولي كه بايد سرخ شود، زياد است. وقتي مقدار مواد فعال  .2

بين غذا و روغن در حد مطلوب  ) به حد كافي افزايش يابد، بطوريكه تماسsurfactantكننده سطح (

 باشد، عمل پختن بطور كامل و سريع انجام مي شود.

اندازه محصوالت سرخ شده معموالً كوچك است. غذاهاي بزرگتر را مي توان سرخ كرد ولي معموالً  .3

 پختن اين غذاها تا برشته شدن (قهوه اي شدن) آنها ادامه مي يابد.



��ح �������� /  ١٨ ���� #"ارش �

 

شده مي شود. آب و روغن يا روغن و چربي مبادله مي  روغن سرخ كردني جزء الينفك غذاي سرخ .4

 شوند.

در فرآيند سرخ كردن، در مقايسه با ساير روشهاي پختن، غذا برشته و داراي بافتي تردتر مي باشد كه  .5

 ).1384بسيار مورد پسند است (مالك، 

 

  آنچه در هنگام سرخ كردن اتفاق مي افتد -4-3-1

ي در هنگام سرخ كردن در طراحي و ساخت سيستمهاي سرخ كن بسيار با تغييرات بوجود آمده در ماده غذاي

  اهميت است، اين تغييرات به شرح زير است:

رطوبت از ماده غذايي تبخير مي شود و درجه حرارت سطح ماده غذايي افزايش مي يابد. سرخ كردن  .1

شود. رطوبت بايد از در اصل يك فرآيند آب زدايي است كه بجاي هواي داغ در روغن داغ انجام مي 

 سيستم سرخ كن و محيط اطراف دور شود.

محصول تا درجه حرارت مناسب حرارت داده مي شود تا به خصوصيات مطلوب برسد. دما و زمان  .2

 مناسب بايد براي هر محصول بدست آيد.

درجه حرارت سطح محصول باال مي رود تا قهوه اي رنگ و برشته شود. شدت قهوه اي شدن بستگي به  .3

 مقدار ماده فعال كننده سطح در روغن دارد.

سرخ كردن سبب تغيير ابعاد محصول مي شود. محصوالت سرخ شده ممكن است جمع يا منبسط شود و  .4

 يا اندازه آنها تغييري نكند.

در فرآيند سرخ كردن، مقداري از روغن موجود در ظرف سرخ كن جذب غذا شده و در مواردي  .5

 روغن سرخ كردني شود.چربي محصول ذوب شده و داخل 

سيستم بايد طوري طراحي شده باشد كه معادل روغن جذب شده بوسيله غذا، به ظرف سرخ كن اضافه  .6

 گردد و يا روغن اضافي كه از طريق ذوب شدن از محصول داخل سرخ كن شده، تخليه شود.

سبب شناور شدن  در هنگام سرخ كردن عالوه بر تغيير در اندازه، دانسيته محصول نيز تغيير كرده و .7

 بعضي از محصوالت مي شود.

در هنگام سرخ كردن، شيمي روغن و ظرفيت انتقال حرارت تغيير كرده، سبب تغييراتي در كيفيت  .8

محصول مي شود (جذب روغن، شدت قهوه اي شدن، طعم و غيره). همچنين تركيبات روغن نيز بوسيله 

و خارج كردن آنها مشكل است، بر  ايجاد پليمرهايي كه بر روي سطوح تجهيزات تشكيل شده

 ). 1384تجهيزات تاثير مي گذارد (مالك، 

 



 ١٩ ��ر�� ����� ���ب ه�� �
	�� رو� .../  
  

  فر آيند انجماد و تاثيرات آن  -4-1

در بين روش هاي نگهداري، انجماد به عنوان يكي از مهم ترين روش هاي نگهداري ماهي و فرآورده هاي 

را به حالت طبيعي بدون فساد قابل  ). انجماد مي تواند گوشتSrikar,Vidya,1996(دريايي محسوب مي گردد

مالحظه نگه دارد، ولي حتي با استفاده از اين روش ها نيز هنوز مقداري كاهش كيفيت در طي مدت زمان 

 ).Srikar,Verma,1994نگهداري گوشت ماهي اتفاق مي افتد(

يعني گرما و آب مي  انجام كليه فعل و انفعاالت شيميايي و فعاليت هاي بيولوژيكي نيازمند دو فاكتور اصلي

باشد. لذا كاهش درجه حرارت تا صفر درجه و پايين تر از آن و عدم دسترسي به آب آزاد در اثر انجماد، هر دو 

از جمله عواملي هستند كه مي توانند بر سرعت و شدت فعل و انفعاالت شيميايي و فعاليتهاي بيولوژيكي موثر 

ا توجه به مجموعه تغييرات بافتي ، ميكروبي و شيميايي (آنزيمي و غير بوده و در شرايطي آنها را متوقف نمايند.ب

آنزيمي) در طول انجماد و همين طور هزينه الزم براي انجماد در دماهاي مختلف در نهايت به اين نتيجه رسيده 

ن تقريبا يا پايين تر منجمد شده و در همين دما نگهداري شوند ، مي توا - 18اند كه اگر مواد غذايي در دماي 

مطمئن بود كه محصول از نظر كيفي و اقتصادي و در وضعيت مطلوبي به بازار عرضه مي گردد. البته كاهش 

درجه سبب خواهد شد تا مدت زمان ماندگاري و كيفيت محصول بهبود يابد و در  -18دماي انجماد به كمتر از 

درجه  -29ورده هاي دريايي دماي انجماد تا همين رابطه نيز در بسياري از كشورها پيشنهاد شده در مورد فرآ

  ).1384سانتي گراد كاهش يابد (لسان پزشكي،

انجماد تغيير حالت ماده از مايع به جامد است. براي يك مايع خالص شيميايي، اين فرايند در درجه حرارت ثابتي 

كه مراكز تبلور مي باشند از  آغاز مي شود. در انجماد، مولكولهاي آب حول مراكز معيني 1موسوم به نقطه انجماد

حركت باز مي مانند. از بين رفتن حركت جنبشي مولكولهاي آب همواره با آزاد شدن مقدار معيني گرما همراه 

و سپس  3مي گويند. براي منجمد كردن، ضروري است كه ابتدا گرماي محسوس 2است كه به آن گرماي نهان

ن حال، نخست درجه حرارت به نقطه انجماد رسيده و سپس گرماي نهان از ماده غذايي گرفته شود. در اي

كريستالهاي يخ شروع به شكل گيري مي نمايند. رشد كريستالهاي يخ در فضاهاي سلول و همينطور نقطه انجماد 

در انواع آبزيان به علت داشتن تركيبات مختلف و درصد آب متفاوت يكسان نيست. اندازه و شكل آنها از 

  . (Hall, 2011)ثر بر كيفيت نهايي محصول ارائه شده استمهمترين عوامل مؤ

در خالل فرآيند انجماد حرارت در سه مرحله مجزا از ماهي گرفته مي شود. در مرحله نخست، درجه حرارت 

عضله به سرعت به كمتر از صفر درجه سانتيگراد مي رسد، كه نقطه انجماد آب آزاد است  (مرحله اول) البته به 

مالح مختلف و ديگر تركيبات محلول در آب كه به طور طبيعي در عضله وجود دارند، نقطه آغاز دليل وجود ا

  .(Hall, 2011)انجماد ماهي پائين تر از اين نقطه خواهدبود

                                                           
1Freezing point 
2Latent heat 
3Sensible heat 



��ح �������� /  ٢٠ ���� #"ارش �

 

در مرحله دوم، ضروري است تا گرماي بيشتري از ماهي گرفته شود تا قسمت عمده آب ماهي تبديل به يخ شود 

موسوم بوده و مرحله اي است 4قرار دارد به منطقه بحراني درجه سانتيگراد -5و 5/0اي اين مرحله كه در بين دم

كه در طي آن تغيير دما محدود بوده و حداكثر كريستالهاي يخ شكل مي گيرند. مدت زماني كه الزم است تا 

شد و در كيفيت نهايي دماي عضله از اين منطقه عبور نمايد، مهمترين عامل در تعيين اندازه كريستالهاي يخ مي با

محصول تأثير قابل توجه اي دارد. هر چه سرعت عبور از اين مرحله بيشتر باشد تغييرات نامطلوب كمتر خواهد 

درصد از آب بافت عضالني تبديل به يخ شده  75بود. و باالخره مرحله سوم، هنگامي آغاز مي شود كه حدود 

ه كاهش مي نمايد. در اين حالت الزم است مقدار كمي باشد. در اين هنگام درجه حرارت مجدداً شروع ب

  .(Hall, 2011)حرارت گرفته شود تا عمده آب باقيمانده تبديل به يخ گردد

با پيشرفت مراحل انجماد به تدريج آب موجود در سلولهاي بافت ماهي به صورت بلورهاي خالص يخ منجمد 

امالح درون سلول در آب منجمد نشده افزايش يابد. مي گردند. اين امر سبب مي گردد تا تدريجاً غلظت 

افزايش غلظت امالح نيز خود باعث مي شود كه نقطه انجماد آب در قسمت غير منجمد به تدريج كاهش يابد. 

به همين نسبت بر خالف آب خالص، انجماد كامل آب در عضله ماهي به عوض صفر درجه در يك گستره 

ين مرحله در طول انجماد ماهي، مرحله عبور از منطقه بحراني و نحوه وسيع صورت مي گيرد. بي شك مهمتر

ميليون  56 ، رتبه نخست عرضه محصوالت شيالتي به محصوالت تازه(2008تشكيل بلورهاي يخ است. در سال 

ميليون تن) قرار  29تن) اختصاص داشت.در همين سال عرضه فرارورده هاي شيالتي منجمد در رتبه دوم (

ين كنسرو كردن و ساير فراورده ها (خشك كردن، دودي كردن) در رتبه هاي بعدي قرار دارند داشت. همچن

(FAO,2010).  

از نكات مثبت انجماد ماهي و فرآورده هاي شيالتي مي توان به حفظ كيفيت، افزايش زمان ماندگاري، رساندن 

رد. افت كيفيت، كاهش وزن، ماهي به بازارهاي پر مصرف، عرضه مازاد صيد در تمامي طول سال اشاره ك

  .(Hall,2011)اكسيداسيون چربي (بخصوص در ماهيان چرب) و هزينه باالي انجماد نيز از نكات منفي آن است 

يكي از بهترين روشهاي نگهداري مواد غذايي به ويژه ماهي، منجمد نمودن آن است كه باعث مي شود تركيبات 

مدت نسبتا طوالني حفظ شود و از طرف ديگر از رشد و نمو  مغذي موجود در گوشت با كمترين تغيير براي

موجودات ذره بيني جلوگيري كرده و فعاليت انها را متوقف مي كند.با توجه به اين مساله انواع روشهاي انجماد 

 .)Johnston. et al., 1994به وجود آمده كه هدف آن حفظ هر چه بهتر كيفيت فراورده مي باشد (

ميليون تن فراورده  30يكي از مهمترين روشهاي فرآوري آبزيان شناخته مي شود و نزديك به انجماد به عنوان 

انجماد و نگهداري در  .)FAO, 2010به شكل منجمد به بازارهاي مصرف عرضه شده است( 2008شيالتي در سال 

سردخانه يكي از مهمترين روش ها براي حفظ و نگهداري انواع آبزيان مي باشد. بابكارگيري درست اين روش، 

                                                           
4Critical zone 
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مي توان كيفيت محصوالت شيالتي را تا حد نسبتا بااليي حفظ نمود. از مزاياي اين روش حفظ كيفيت، ظاهر و 

عوامل مهم در انجماد، زمان عبور از منطقه بحراني هست كه ارزش غذايي محصوالت شيالتي مي باشد. يكي از 

با افزايش سرعت انجماد كاهش مي يابد. با افزايش سرعت انجماد شاهد حفظ بهتر كيفيت ماهي منجمد، بعد از 

). بدليل محدوديتهايي كه در عرضه فراورده هاي شيالتي به صورت تازه در Hall, 2011انجماد زدايي هستيم (

ل سال وجود دارد, عرضه منجمد اين محصوالت در دنيا بسيار توسعه يافته است.  بنابراين عرضه تمام فصو

فرآورده هاي شيالتي منجمد و با كيفيت مي تواند در تامين نيازهاي بازار و باال بردن سرانه مصرف آبزيان نقش 

  مهمي بازي كند.
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  سوابق تحقيق-2

   ارج از كشورمروري بر مطالعات انجام شده در خ -1-2

Makinson آرد سوخاري و لعاب از توأم استفاده يا زني لعاب كه نمودند گزارش 1987 سال در همكارانش و 

 سوخاري روكش از كه استفاده نمودند اذعان لذا .ميگردد شده سوخاري ماهي در چربي جذب كاهش موجب

 .نمايد آن تعديل در را روغن جذب ميزان ماهي عميق كردن سرخ به هنگام ميتواند ماهي

Kilincceker  شده قزل آالي منجمد فيله هاي كيفيت بر را خوراكي پوشش تأثير ، 2009 سال در همكارانش و 

 ) و  Batteringلعاب زني ( )،Predusting اوليه ( روكش كاربرد كه شد داده نشان تحقيق اين نمودند. در مطالعه

 روكش دار اين محققين، نتايج طبق بر مي شود.  فيله مطلوب كيفيت حفظ باعث Breading ) نهايي ( روكش

 حسي خصوصيات باعث بهبود و داده كاهش را فساد ميزان كردن، سرخ فرايند و نگهداري زمان در فيله ها كردن

 به عنوان اگزانتان و روكش اوليه به عنوان گلوتن از استفاده كه كردند مشاهده همچنين ميشود. آنها محصول

است.  سودمندتر نهايي به عنوان روكش 1 به 2 يا و 1 به 1 نسبت به ذرت آرد و سفيد آرد تركيب و ثانويه روكش

 فيله هاي در TBARS و pH ،PV ، TVB-N شاخصهاي اساس بر چربي اكسيداسيون و پروتئوليز ميزان همچنين

 .است بوده كمتر روكشدار

 Chen پخت به صورت ماهي شده پخته ناگتهاي كيفيت بر را لعاب مختلف فرمولهاي تأثير )2009همكاران ( و 

 دو در ماهي كيفي ناگتهاي خصوصيات ايشان نتايج اساس نمودند. بر بررسي مايكروويو وسيله به پخت و عميق

 .نداشت معنيداري تفاوت فوق روش

Albert  اوليه  روكش به عنوان را مختلف هيدروكلوئيدهاي چسبندگي )2009همكاران ( و ( predust )روشهاي در 

)  batter لعاب ( منظور چسبيدن به مناسب اوليه روكش انتخاب تحقيق اين از هدف نمودند. بررسي پخت مختلف

 پخت روش به بهترين هيدروكلوئيد، انتخاب كه داد نشان محققين اين تحقيقات بود. نتيجه محصول سطح به

 .است وابسته

Kose  بنام  آنچوي ماهي از شده تهيه رايج غذاي نوعي بررسي به 2001 سال در همكارانش وHansi kusu در 

  ±1در دماي  شرايط انجماد در غذا اين ماندگاري تحقيق اين پرداختند. در تركيه كشور در سياه درياي منطقه

 منجمد سيلسيوس درجه - 35دماي  در غذا اين از نوع چهار است.  گرفته قرار بررسي مورد سيلسيوس درجه -18

 قبل شيميائي و ميكروبي حسي، آزمايشهاي ارزيابي بوسيله غذا كيفيت و شد نگهداري -18  ±1  دماي در سپس و

 محصول اين كه داد نشان بررسي شد. نتايج ماهيانه بصورت ماندگاري زمان تعيين هدف با انجماد از پس و

 Hansi kusu بصورت چنانچه آنچوي كه ماهي داد نشان مطالعه اين مي باشد.  مصرف قابل ماه 3به مدت حداقل

 .بود خواهد فروش و عرضه قابل به صورت منجمد نيز صيد فصل از خارج در حتي شود، فرآوري

 تازه، كيفيت محصوالت ميتوانند خوراكي روكشهاي ، 1997 سال در همكاران و Gennadiosمطالعات  اساس بر

 كاهش رطوبت، روند كاهش انداختن تعويق به با را آبزيان و طيور دام، گوشتهاي شده عمل آوري و شده منجمد
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 دهد. بهبود آبچك به دليل حذف بسته بنديها در مطلوب ظاهر حفظ و رنگ تغيير كاهش ليپيدها، اكسيداسيون

 روكشهاي نمود. اضافه را و ضدميكروبي آنتي اكسيدان مواد ميتوان روكشها اين به محققين اين نظر طبق همچنين

  .ميدهد كاهش كردن سرخ فرايند طي شده در ناني و لعابدار محصوالت در را چربي جذب درصد خوراكي

Izci  ماهي ( شيشه ) از2011( همكاران وAtherina boyeriقالب از پس توليد شده نمودند. خمير تهيه ) فيش فينگر 

 اين نگهداري شد. ماندگاري سردخانه در شش ماه مدت براي و شده منجمد كردن، ناني و زدن لعاب زدن،

 .شد بررسي ارگانولپتيك و ميكروبي شيميائي، آزمايشات انجام با محصوالت

و  فساد شيميايي هاي شاخص بود. كليه مطلوب ارزيابها توسط ششم ماه پايان تا شده توليد فيش فينگرهاي

 .بود شده توصيه محدوده در ششم ماه پايان در ميكروبي

Ravindernathan را بررسي ماه 6 مدت به شده منجمد فيش فينگرهاي بيوشيميايي تغييرات )1982( همكاران و 

 اين مورد در و دارد تأثير FFA و TBARS پراكسيد، هاي پارامتر بر چربي ميزان داد نشان آنها كردند. مطالعات

  دارد. حفاظتي اثر فيش فينگرها بر پوشش دهي از استفاده

 Al- Bulushi در و تهيه كرد عمان كشور كم مصرف هاي ماهي از استفاده با فيش فينگرهايي )2005(همكاران  و 

 نشان شديد بعد افت به هشتم هفته از اكسيد پر كرد. انديس نگهداري ماه سه مدت به سيلسيوس درجه -20 دماي

 ماهيهاي از حاصلفيش فينگرهاي  بود. در فيش برگر در موجود چربي اكسيداسيون دليل به افزايش اين كه داد

 صد در 97 تا 84 هاي هوازي باكتري هاي شمارش نگهداري، ماه سه از بعد سيلسيوس درجه -20 در مصرف كم

  يافت. كاهش كامل طور به فرم كلي هاي باكتري و

Cakli  در طي ساردين و صورتي سوف ماهي از حاصل فينگرهاي فيش شيميايي كيفيت )2005همكاران( و 

پرچرب  ماهيان از ساردين دادند. ماهي قرار بررسي مورد را سيلسيوس درجه -20 دماي در ماهه 8 نگهداري

 .فساد شد و كيفي افت دچار منجمد، صورت به نگهداري زمان در چربي اكسيداسيون دليل به كه ميشود محسوب

Fan در طي نقرهاي كپور ماندگاري زمان و كيفيت روي بر را كيتوزان روكش تأثير 2009 سال در همكاران و 

 و آناليزهاي شيميايي حسي، ارزيابي همراه به ايشان مطالعات نتايج نمودند. بررسي منجمد به صورت نگهداري

 افزايش زمان و ماهي كيفي خصوصيات حفظ به منجر كيتوزان روكش از استفاده كه داد نشان ميكروبي

  ميشود. محصول ماندگاري

Bakerماهي سوخاري شده دريافتند كه روكش سوخاري بعنوان يك اليه در بررسي  1979وهمكاران در سال

  محافظ روي محصول عمل نموده و موجب افزايش ماندگاري محصول ميگردد.

Gordo  تحقيقاتي در زمينه مقايسه تغييرات شيميايي و ارزش غذايي ماهي  2009و همكاران در سالBlack 

Scabbardfish م داده و تغييرات تركيبات تقريبي مانند اسيدهاي آمينه، (ماهيان صخره اي) خام و پخته انجا

اسيدهاي چرب، كلسترول و مواد معدني را اندازه گيري نموده و نتيجه گرفت در روش سرخ شده بيشترين 
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تغييرات مربوط به چربي بوده و همچنين جذب روغن باعث ايجاد تغييرات در پروفايل اسيدهاي چرب مخصوصاً 

  و همچنين بيشترين كاهش ميزان پروتئين نيز مربوط به روش سرخ شده مي باشد.لينولئيك شده است 

Severi  تحقيقي در زمينه تاثير روشهاي پخت و نگهداري را بر ميكروالمنت ها در  1997و همكارانش در سال

ارزش  انواع مواد غذايي مانند گوشت، ماهي و ... انجام داده و نتيجه گرفت كه بيشترين كاهش تغييرات در

  غذايي فرآورده هاي گوشتي مربوط به پختن مي باشد. 

MIHAELA GHIDURUS  ارتباط بين ارزش غذايي و اعمال فرآيند حرارتي (سرخ 2010و همكاران در سال ،

كردن) در بافت ماهي انجام داده و نتيجه گرفت بيشترين عوامل خطر مربوط به توكوفرول ها، اسيدهاي آمينه، 

  رجه هيدروليز آن، اكسيداسيون و واكنشهاي پليمريزاسيون در فرآيند سرخ كردن مي باشد.  اسيدهاي چرب و د

Kilincceker  در تحقيقي ميزان تغييرات در كيفيت فيله قزل آالي پوشش داده شده  2009و همكاران در سال

ادند كه در اين درجه سلسيوس را مورد بررسي قرار د -18ماه در دماي  7بوسيله پوششهاي خوراكي به مدت 

تحقيق استفاده از اين پوشش ها در سه مرحله (اول، دوم و آخرين پوشش) انجام گرديد و ميزان جذب روغن و 

رطوبت فيله هاي پوشش داده سرخ شده در طول زنجيره ذخيره سازي تجزيه و تحليل شد و همچنين ميزان 

شده و بدون پوشش قبل و بعد از سرخ كردن  تغييرات شيميايي، بيوشيميايي و حسي در فيله هاي پوشش داده

اندازه گيري شد و نتايج نشان داد نمونه هاي پوشش داده شده از نظر حسي مورد پذيرش بيشتري قرار گرفته شده 

است و مواد اوليه استفاده شده در اين پوشش ها مقاومت خوبي در مقابل پوسته پوسته شدن در طول ذخيره 

  سازي ايجاد نموده است. 

  

  مطالعات انجام شده در داخل كشور -2-2

 قرار مورد مقايسه فرمول 45 تحقيق اين نمود. در تهيه فينگر فيش پرورشي كپورماهيان از 1385سال در شجاعي

 مختلف فرمول 3و  شده منجمد زدن، آرد و زدن لعاب زدن، قالب از پس شده توليد خمير نهايت است. در گرفته

 انجام با آنها و ماندگاري نگهداشته سردخانه در يكسال مدت براي كپور و فيتوفاگ آمور، ماهي از شده تهيه

 .شد بررسي 12و  7، 4 ماههاي پايان در ارگانولپتيك و ميكروبي شيميائي، آزمايشات

 يك اليه به عنوان نيز روكش و ميشود فرآورده ميكروبهاي رفتن بين از باعث سرما آمده، به دست نتايج طبق

 .مي شود سال يك از بيش حتي به مدت ماندگاري افزايش باعث و نموده عمل محصول روي محافظ

 دريافتند رسيدند و مشابهي نتيجه به توليدي برگرهاي فيش بررسي در 1386سال  در نيز همكارانش و روحي دقيق

 اليه و شده اكسيده كمتر روكش بدون فيش برگرهاي با مقايسه در شده سوخاري فيش برگرهاي چربي كه

 .است نموده عمل محافظ يك به صورت سوخاري

 ) را   Clupeonella engrauliformisكيلكا ( ماهي چربي خصوصيات از برخي 1382 سال در همكارانش و رضائي

 در كه داد نشان نتايج سيلسيوس بررسي كردند. درجه -30 و -18 دماي دو در سردخانه در نگهداري مدت در
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 چربي ميزان اما داده، رخ معني داري افزايش  دما دو هر در آزاد چرب اسيدهاي و پراكسيد ميزان در مدت اين

 براي مناسبتري دماي درجه سيلسيوس -30 دماي كه كرده اند نتيجه گيري پايان در و است يافته كاهش كل

  .است ماهي اين نگهداري

تاثيرات سرخ كردن عميق، سرد كردن و نگهداري سردخانه بر روي درصد چربي،  2010نكويي در سال 

اكسيداسيون چربي و پروفايل اسيدهاي چرب ماهي سفيد مورد بررسي قرار داد و نتيجه گرفت كه چربي پس از 

رده و همزمان مقدار سرخ كردن افزايش پيدا كرده، اسيدهاي چرب اشباع در قسمت ها قدامي افزايش پيدا ك

TBARS  و اكسيداسيون در اسيدهاي چرب غيراشباع در روش سرخ كردن افزايش ولي در ماده خام افزايش

  زيادي نداشته است.

Moradi روكش مقايسه تأثير به الكتروني ميكروسكپ و سوكسله ازدستگاه استفاده با 2010 سال در همكاران و 

 چربي جذب ميزان كه و دريافتند پرداختند ماهي فيله كردن سرخ هنگام به روغن جذب ميزان كاهش بر سوخاري

 شده سوخاري فيله هاي از بيش معني داري به طور ميشوند، سرخ روغن در سوخاري روكش بدون كه ماهياني در

 ممكن گازي سلول تعدادي كه داد نشان )SEMالكتروني ( ميكروسكپ ميكروگرافهاي از حاصل مشاهدات است.

  .شوند ديده روكش بدون شده سرخ فيله هاي در است

مشاهدات  ميگردد. بعالوه روكشدار فيله هاي با مقايسه در چربي بيشتر جذب به منجر سلولها اين حضور

 در مقايسه زيادتري به ميزان روكش بدون شده سرخ فيله هاي سطوح كه داد نشان )SEMالكتروني( ميكروسكپ

  .ميشوند كج و ديده آسيب روكشدار فيله هاي با
 

  اهداف تحقيق -3-2

  هدف كلي -1-3-2

بررسي تاثير لعابهاي مختلف بر ارزش غذايي و عمر ماندگاري كيلكاي سوخاري در طول 

   مدت نگهداري در سردخانه

  

  اهداف جزئي - 2-3-2

 تعيين تاثير لعابهاي مختلف بر ارزش غذايي و عمر ماندگاري كيلكاي سوخاري -1

 حرارتي بر ارزش غذايي و عمر ماندگاري كيلكاي سوخاريتعيين تاثير فرآيند  -2

 تعيين تاثير فرآيند سرمايي بر ارزش غذايي و عمر ماندگاري كيلكاي سوخاري -3

 

  ضرورت انجام تحقيق -4-2

ماهي منبعي سر شار از پروتئينهاي سهل الهضم است كه در عين حال اسيدهاي چرب غيـر اشـباع، و يتـامين هـا و     

). امروزه بدليل افزايش جمعيـت  Lanier.et all,1978نياز براي تغذيه انسان را نيز فراهم مي كند ( مواد معدني مورد 
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و از سويي تغيير مثبت عادات غذائي مردم بـه سـمت مصـرف بيشـتر غـذاهاي دريـائي و محـدوديت گونـه هـاي          

عظيمـي از ماهيـان صـيد     اقتصادي، با كمبود ذخاير ماهيان اقتصادي مواجه شده ايم. اين در حالي است كه بخش

شده از درياها بداليلي نظير عدم برخورداري از رنگ، طعم و بافت دلخواه يا داشتن سـايز كوچـك و يـا مقـدار     

چربي باال كم استفاده يا بال استفاده باقي مي مانند. اغلب اين ماهيان  را در اقصي نقاط جهان گونه هاي پالژيـك  

ربز جثه و بچه ماهيان كفزي كـه بصـورت ضـمني صـيد ميشـوند تشـكيل       ريز در صيد اختصاصي و يا گونه هاي 

ميدهند. اگر چه برخي از اين گونه ها براي توليد آرد ماهي بكار مي روند، اما الزم است بمنظور كاهش ضايعات 

صيد و براي حفاظت و استفاده انساني از اين ماهيان برنامه ريزي مناسبي صورت گيـرد. در دريـاي خـزر نيـز سـه      

گونه از كيلكا ماهيان كه از گروه ماهيان ريز جثه ميباشند با لنج هاي صيادي مستقر در بنادر شمالي كشور (انزلي، 

در حال حاضر حجـم صـيد   اميرآباد و بابلسر) با استفاده از نور در زير آب و بوسيله تورهاي قيفي صيد مي گردد. 

با اينحال متاسفانه بدليل جثه ريز اين ماهيـان و مشـكالت    ).1389هزار تن ميباشد (خاني پور،  20كيلكا در حدود 

مربوط به پاكسازي و طبخ آن كمتر مورد استقبال و مصرف انساني قرار گرفته است. افزايش جمعيت از يك سو، 

كمبود منابع پروتئيني و قيمت بسيار پائين اين ماهي در قياس با ساير منـابع پروتئينـي از سـوي ديگـر لـزوم برنامـه       

امـروزه يكـي از داليـل    يزي بمنظور  ورود اين گونه ماهي را به سر سفره مصرف كننـدگان توجيـه مـي نمايـد.     ر

عدم وجود تنوع در فرآورده هاي دريـايي و  اصلي كمبود مصرف آبزيان در كشور ما در مقايسه با ساير كشورها 

با توجه به توسعه زندگي شهري و افزايش گرايش مردم  به مصرف   .)1388حسيني، مي باشد( بسته بندي آبزيان

غذاهاي آماده و نيمه آماده بويژه انواع فرآورده هاي سوخاري شده بنظر مي رسـد توليـد فـرآورده سـوخاري از     

هي ماهي كيلكا بتواند ضمن تامين بخشي از نياز هاي پروتئيني جامعه استفاده ناصحيح اين ماهيان در توليد آرد ما

را كاهش دهد. فرآورده هاي سوخاري ماهي بويژه در ميـان كودكـان و نوجوانـان طرفـداران زيـادي دارد. ايـن       

روش پخت ماهي براي تشويق كودكاني كه ميانه خوبي با طعم و مزه ماهي ندارند، بسيار كاربردي است. روكش 

چون اليه اي محافظ، تاثير عوامـل  نمودن ماهي بوسيله لعاب و آرد سوخاري موجب مي گردد تا اين روكش هم

تحقيقـات  محيطي نظير اكسيژن و دماي محيط را نيز بر كيفيت گوشت ماهي بـه حـداقل برسـاند. از سـوي ديگـر      

بسياري از محققين نشان داده كه لعاب زدن و سوخاري كردن ماهيـان موجـب ميگـردد تـا بهنگـام سـرخ كـردن        

گيرد كه اين موضوع از جهت سالمت جامعـه و جلـوگيري از   طوالني ماهيان جذب چربي در آنها كمتر صورت 

هـم اكنـون   ). Baker,1979بروز اضافه وزن، گرفتگي عروق و ساير بيماري ها نيز بسـيار حـايز اهميـت مـي باشـد (     

كارخانجات مختلفي در كشـور اقـدام بـه توليـد فـرآورده هـاي سـوخاري نظيـر فيلـه مـاهي سـوخاري، ميگـوي             

ش فينگر نموده اند كه با اسـتقبال خـوب مصـرف كننـدگان مواجـه گرديـده اسـت. از        سوخاري، فيش برگر و في

معروف ترين اين شركت ها مي توان به شركت فرآورده هاي گوشتي كالـه آمـل، شـركت رنگـين سـفره دريـا،       

شركت زرفام تهران، شركت مرجان ، شركت يخدان  و البته مركز ملي تحقيقـات فـرآوري آبزيـان در توليـدات     
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پيش بيني ميشود موفقيت و ترويج اين پروژه  بتواند ضمن تنوع بخشي بيشتر به محصوالت قاتي اشاره نمود. تحقي

سوخاري شده موجب ايجاد ارزش افزوده براي ماهي كيلكا، بهبود وضعيت اقتصادي صيادان كيلكا و زمينه سـاز  

  .توسعه و اشتغال بيشتر در كارخانجات فرآوري و بسته بندي آبزيان گردد

تاثير روشهاي فرآيند پخت ماهي با استفاده از روشهاي مختلف چند ساليست توسط محققين مختلف مورد 

بررسي قرار گرفته بدليل اينكه هركدام از روشهاي حرارتي مانند سرخ كردن در روغن، پخت با بخار، ماكروويو 

، رطوبت، انواع ويتامين ها، مواد و يا دماي خشك (فر) مي تواند تاثيرات مختلفي بر كيفيت چربي، پروتئين

معدني، اسيدهاي چرب و اسيدهاي آمينه داشته باشد بطوريكه با بررسي تغييرات اختالف معني داري بين 

محصول خام و حرارت داده شده وجود دارد ضمن اينكه روش اعمال فرآيند حرارتي با شدت كم، متوسط و يا 

ايي ماهي داشته باشد و هر قدر فرآيند حرارتي ماليمتر باشد تاثيرات باال مي تواند نوسانات مختلفي در ارزش غذ

  ).1390كمتري خواهد داشت (ناصري، 

  

  جنبه نو آوري و جديد بودن تحقيق  -5-2

 توليد فرآورده جديد غذايي از ماهي كيلكا -

  استفاده از لعاب تمپورا براي اولين بار در كشور براي روكش كردن كيلكا -

 و حداقل دستكاري با تا تالش گرديد لذا ميباشند عمل آوري طي در فساد مستعد بسيار ماهيان كيلكا  كه آنجا از

 مانند مصرف آماده شود. محصوالت تهيه مصرف آماده و جديد محصولي آنها از خمير توليد و كردن چرخ بدون

 فرآوري مشكالت و پخت به نياز عدم جهت به ناگتها و برگرها ،) سوخار( سوخاري  غذايي محصوالت انواع

 نوجوانان ويژه به مردم استقبال مورد جهان سرتاسر در جذاب و مطلوب طعم دار، مصرف آماده غذاي يك بعنوان

فرآورده  هنوز آبزيان، عرضه و توليد در آمده عمل به پيشرفتهاي عليرغم ما كشور در است. گرفته قرار كودكان و

 محصوالت عرضه عدم باعث طبعاً وضع اين و نيستند برخوردار الزم تنوع از مصرف آماده و جديد غذايي هاي

 آن خواستگاه كه است لعابي تمپورا نيز  لعاب .است توليد و تهيه قابل آبزيان از جهان در كه است شده گوناگوني

 خمير ( آورنده عمل اجزا از آن در تركيب و است كرده پف لعاب يك واقع در و بوده ژاپن كشور

Raising/Leavening agents تمپورا لعاب است. مهم تركيبات از يكي تمپورا در لعاب ذرت آرد .ميشود ) استفاده 

اين  ).  Venugopal, 2006ميكند  ( ايجاد غذايي ماده سطح خارجي بر سبك و حجيم ترد، يكنواخت، اليه يك

شويك لو، (مي بخشد  بهبود را آن خوراكي و بافتي ويژگيهاي محصول، روي محكم پوشش ايجاد ضمن مخلوط

1378( .  

روكش دار  كيلكاي نظير كيلكا ماهيان از مصرف وآماده جديد غذايي فرآورده هاي توليد ميرسد به نظر بنابراين

ماهي و اشتغالزايي  مصرف سرانه منجر به افزايش وسيعتر بعد در و دهد افزايش را آن انساني مصرف ميزان بتواند

  .شود كشورمان در
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  مواد و روشها -3

  مواد و وسايل مورد نياز -1-3

) و 1-3كليه مواد و وسايل مصرف شدني جهت توليد كيلكاي سوخاري و آزمايشهاي كيفي مربوطه در جدول (

  ) ذكر گرديده است.4-3) (3-3) و كليه مواد و وسايل مصرف نشدني در جدول (3-2(

  
  توليد) مواد و وسايل مصرف شدني 1-3جدول 

  مواد  رديف

  ماهي كيلكا  1

  نمك  2

  آرد گندم  3

  نشاسته  4

  آرد ذرت  5

  آرد سويا  6

  سفيده تخم مرغ  7

  پودر شير  8

  مخمر نانوائي  9

  فلفل  10

  آبليمو  11

  روغن  12

  آرد سوخاري  13

  ظروف بسته بندي  14

  كيسه بسته بندي  15
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  ) مواد و وسايل مصرف شدني آزمايشگاه2-3جدول 

  مواد  رديف

  اسيد كلريدريك  1

  42) واتمن Ash lessكاغذ صافي بدون خاكستر (  2

  ان هگزن  3

  فتالئينمعرف فنل  4

  تيو سولفات  5

  برومو كروزول سبز  6

  متيل رد  7

  معرف چسب نشاسته  8

  سديمكربنات  9

  )Merckآگار(محيط كشت پليت كانت  10

  معرف پروتئين  11

  مرك آلمان %2بوريك  اسيد  12

  منگنزاكسيد   13

  پتاسيم مرك آلمانيدور   14

 TBARSمعرف   15

  مرك آلمان %37استيك اسيد  16

  اكسيد منيزيم مرك آلمان  17

  نرمال مرك آلمان 01/0سديم تيوسولفات  18

  متانول  19

  مرك %98كلروفرم  20

  اتانول  21

  سود  22

  .شركت مرك وبا باالترين خلوص تهيه شدند ها ازتمامي مواد شيميايي و حالل
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  ) تجهيزات مصرف نشدني توليد3-3جدول 

  تجهيزات  رديف

 CSWمخزن   1

  ترازو  2

  ميز استيل  3

  چاقو  4

  سبد پالستيكي  5

  وان استيل  6

  دستگاه پري داستر  7

  دستگاه بترينگ  8

  دستگاه بردينگ  9

  دستگاه فراير  10

  دستگاه اسپيرال فريزر  11

  دستگاه دوخت معمولي  12

  

  ) تجهيزات مصرف نشدني آزمايشگاه4-3جدول 

  تجهيزات  رديف

  دسيكاتور  1

  دستگاه سوكسوله ديجيتال  2

  ساخت آلمان- Hereausدستگاه آون   3

4  PH  متر مدلAz86p3  

  ساخت آلمان - Memmert Germanyدستگاه آون   5

  ساخت آلمان- A300/16مدل – Multi VACدستگاه   6

  آسياب  7

  بوته چيني  8

  ساخت ايران– TECH fanانكوباتور يخچال دار   9

  ساخت آلمان- GFTبن ماري   10

  دماسنج جيوه  11

  Reyhan tedليتري شركت  50 اتوكالو  12

 Pars Tebهيتر   13

  ،JENWAY 6305اسپكتروفتومتر   14

  S4اتوماتيك مدل   كجلدال دستگاه  15



 ٣١ ��ر�� ����� ���ب ه�� �
	�� رو� .../  
  

  محل اجراي تحقيق -2-3

تمامي مراحل انجام تحقيق شامل توليد كيلكاي سوخاري و انجام تمامي آزمون هاي مربوطه (شيميايي، ميكروبي 

  و ارزيابي حسي) در مركز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان شيالت ايران واقع  در بندر انزلي صورت گرفت.
 

  روش تحقيق -  3-3

خام با دو نوع لعاب معمولي و تمپورا توليد و مورد در اين تحقيق كيلكاي سوخاري به دو صورت سرخ شده و 

  ارزيابي كيفي قرار گرفتند. تيمارهاي مورد آزمايش شامل:

 كيلكاي سوخاري با لعاب معمولي (خام) -1

 كيلكاي سوخاري با لعاب تمپورا (خام) -2

 كيلكاي سوخاري با لعاب معمولي (سرخ شده) -3

 كيلكاي سوخاري با لعاب تمپورا (سرخ شده) -4

ي مستقل شامل نوع لعاب (معمولي و تمپورا)، نوع فرآوري (خام و سرخ شده) و زمان نگهداري و متغير متغيرها

  وابسته شامل كيفيت محصول مي باشد.

  

  دريافت و سرزني ماهي -1-3-3

به مركز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان حمل شده و سپس  CSWماهيان صيد شده در مخلوط آب و يخ با مخزن 

  ابتدا سرزني شده و امعاء و احشاء آنها تخليه گرديد.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ) سرزني و تخليه امعاء و احشاء 2-3همراه با يخ           تصوير  CSW) حمل ماهي كيلكا با مخزن 1-3تصوير 

  

  شستشو و آب نمك گذاري -2-3-3

شده با آب تميز شستشو شده تا بقاياي خون و امعاء و احشاء آن از بين برود سپس در آب نمك   ماهيان پاك

    ساعت آب نمك گذاري و سپس آبچك شدند. 4به مدت  15%
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  پوشش دادن - 3-3-3

زني ثانويه ميباشد. در مرحله نخست ماهي ها توسط زني و آرداين مرحله شامل سه بخش آرد زني اوليه، لعاب

ر نقاله از دستگاه پريداستر يا آردزن اوليه عبور داده شدند كه سطح ماهي آغشته به آرد سوخاري گرديد نوا

سپس نوار نقاله ماهي هاي آردزني شده را از زير يك مخزن نگهداري مايع پوشش دهنده عبور داده و مايع از 

بودن سطح نوار نقاله قسمت تحتاني  داخل مخزن توسط پمپي به روي آن پاشيده شد، در حين عبور بدليل آغشته

ماهي ها نيز به پوشش مايع آغشته گرديد. همچنين بمنظور اجتناب از قرار گرفتن بيش از حد مورد نياز مايع بر 

روي سطح محصول در حال عبور يك پمپ هوا مقادير اضافي اين مايع را مجدداً به مخزن زير نقاله هدايت 

)، پودر سفيده  %21ين مرحله شامل دو نوع لعاب، لعاب معمولي شامل آرد گندم(ميكند. لعاب مورد استفاده در ا

) و لعاب غني شده تمپورا شامل %3/0) و فلفل سفيد (%3/0) ، آبليمو(%4/0) و نمك (%61)، آب (%17تخم مرغ (

)، %3شير ( )، پودر%7)، پودر سفيده تخم مرغ (%5)، آرد سويا (%5)، آرد ذرت (%3)، نشاسته (%16آرد گندم (

)  بوده است و %52) و آب (%6)، روغن مايع (%3/0)، آبليمو (%3/0) ، فلفل (%4/0) ، نمك (%2بكينگ پودر (

 طبيعي نگهدارنده مواد عنوان به ppm  50و  100 ميزان به رزماري و آويشن عصاره هاي تركيب فوق به همچنين

ديگر با لعاب تمپورا پوشش داده شدند. پس از اين مرحله  %50از نمونه ها با لعاب معمولي و  %50كه  دش اضافه

عمل آرد زني ثانويه انجام گرديد. در اين مرحله كيلكاهاي لعاب داده شده توسط تسمه نقاله به دستگاه آردزني 

توسط آرد پوشش داده شود. از مخزن منتقل و عبور آن از ميان آرد سوخاري باعث شد تا سطح زيرين محصول 

باالي دستگاه نيز بر روي محصول لعاب داده شده آرد سوخاري ريخته ميشود. در اينحال تنظيم دهانه مخزن 

ميتواند مقدار ريزش آرد بر روي ماهي هاي لعاب داده شده را تنظيم نمايد. درنهايت يك دمنده هوا مقدار 

  توسط يك باالبر مجدداً به مخزن اوليه منتقل نمود.اضافي اين مواد را از محصول جدا و 

و  منجمدبصورت خام  بقيه %50از نمونه هاي هر تيمار سرخ و  %50پس از لعاب زني و مرحله آرد زني ثانويه  

  بسته بندي شدند.

         

  

  

  

  

  

  

  

  ) آرد زني ثانويه4-3تصوير                                  ) پس از آرد زني اوليه و قبل از لعاب زني3-3تصوير  
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  سرخ كردن -4-3-3

 120منتقل و بمدت  (Fryer)از كيلكاهاي پوشش داده شده با تسمه نقاله از جنس استيل به دستگاه سرخ كن  50%

درجه سانتيگراد در روغن مخصوص سرخ كردني سرخ شدند و در پايان توسط همان تسمه 180ثانيه در دماي

  نقاله از دستگاه سرخ كن خارج شده و به مرحله بعد هدايت گرديدند. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) پس از فراير6-3تصوير                             ) پس از آرد زني ثانويه و قبل از سرخ شدن   5-3تصوير    

  

  انجماد -5-3-3

در اين مرحله هر چهار تيمار كيلكاهاي سوخاري خام و پخته بطور مستقيم با تسمه نقاله به قسمت تحتاني دستگاه  

منجمد شدند.  IQFدرجه سيلسيوس روش   -40دقيقه در دماي15منتقل و در طي (Spiral Freezer)فريزر مارپيچي 

كيلكاهاي منجمد شده از قسمت فوقاني دستگاه فريزر مارپيچي خارج و به كمك يك تسمه نقاله الستيكي به 

  بندي هدايت گرديدند. اتاق بسته

  

  

  

  

  

  

  
  

  ) كيلكاهاي سوخاري منجمد7-3تصوير 
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  بسته بندي  -6-3-3

به همراه لفاف پلي اتيلني قرار گرفته و در اين مرحله كيلكاهاي منجمد شده در داخل ظروف يكبار مصرف 

  بوسيله دستگاه دوخت پالستيك درب بندي شدند و بر روي هر بسته كد مورد نظر ثبت گرديد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) كيلكاهاي سوخاري بسته بندي شده8-3تصوير 

  

  نگهداري -7-3-3

مشخصات تيمارها شامل تاريخ بمنظور نگهداري محصول، ابتدا تيمارهاي توليدي به تفكيك جعبه گذاري و 

توليد و كدهاي شناسايي بر روي جعبه ها نيز ثبت شده و سپس جعبه هاي محتوي كيلكاهاي سوخاري به 

  درجه سلسيوس منتقل گرديدند. -18سردخانه 

، اسيدهاي چرب (PV) در طول مدت نگهداري ضمن نمونه برداري از ماهيان فاكتورهاي شيميائي پراكسيد

براي هر يك از تيمارها و TVB-N ، مجموع ازت هاي فرار)TBARS(تيوباربيتوريك اسيد، )FFA(آزاد

كليفرمي، سرمادوست ها، استافيلوكوك و قارچ مورد بررسي  فاكتورهاي باكتريولوژيك شامل شمارش كلي،

ند و به قرار گرفت. بعالوه نمونه هاي توليدي از نظر خصوصيات ارگانولپتيك نيز مورد ارزيابي حسي واقع شد

نمونه هاي توليدي در فرم هاي پيش بيني شده نمره داده شد. همچنين ارزش غذائي محصول شامل درصد 

   رطوبت، پروتئين، چربي و خاكستر نيز تعيين گرديد.

) و در ادامه در فواصل ماهانه 1جهت ارزيابي كيفي، نمونه برداري در فاز صفر (زمان توليد)، پس از يكروز (فاز 

  تكرار انجام گرديد. 2) در 5و  4، 3(فاز 
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  ارزيابي فاكتورهاي شيميايي -4-3
 ارزيابي فاكتورهاي ارزش غذايي -3-4-1هاي شيميايي نمونه ها به شرح ذيل انجام پذيرفت:آزمايش

 اندازه گيري درصد پروتئين  -

اندازه گيري پروتئين بروش ماكرو كجلدال اتوماتيك صورت گرفت كه شامل دو مرحله بشرح ذيل ميباشد:    

سولفات سديم  %96گرم كاتاليزور شامل  8گرم از نمونه غذائي را بهمراه 2مرحله هضم ماده غذائي: مقدار -1

ذ صافي در يك بالن هضم دي اكسيد سلنيم را پس از توزين بهمراه كاغ%5/0سولفات مس و %5/3خشك، 

سي سي اسيد سولفوريك غليظ به آنها اضافه گرديد. بالن را به دستگاه مخصوص هضم 20-25منتقل و مقدار 

درصد  50حجم آن سود  3/1وصل كرده و توسط بك گاز حرارت داده شد.(داخل حباب دستگاه به مقدار 

  ريخته تا گاز هاي متصاعد شده را جذب نمايد).

تداء بايد  ماليم و كم باشد تا زمانيكه محتوي داخل بالن ديگر كف نكند. آنگاه حرارت را زياد حرارت در اب

نموده تا زمانيكه مايع زالل و بي رنگي (آبي كمرنگ متمايل به سبز كه در اثر ماندن تقريباً بي رنگ ميشود) 

وگيري از انتشار گازهاي ساعت بطول مي انجامد. اين مرحله بدليل جل 2-3حاصل شود. اين مرحله اغلب 

  .)AOAC,2002محرك و سوزاننده بايستي در زير هود شيميائي انجام شود (

حجم آن آب مقطر ريخته و  2/ 3تقطير ماده هضم شده: پس از مرحله هضم و سرد شدن بالن ، در حدود  -2

ميلي ليتر  50قدار پر شد. م %50تعدادي سنگ جوش به آن اضافه شد. سپس قيف سود ريز دستگاه را از سود 

قطره  4تا 3ميلي ليتر) ريخته وپس از افزودن  300را داخل يك ارلن ماير گيرنده (به حجم  %2اسيد بوريك 

معرف برموكروزول در زير قيف متصل به دستگاه سرد كننده قرار داده شد. شير آب سرد كندانسور را باز نموده 

ي بالن بجوش آيد بايد از راه قيف سود ريز قطره قطره به آن سود و همزمان با حرارت دادن بالن تا زمانيكه محتو

مي يابد  اضافه شود تا رنگ قهوه اي تيره حاصل شود. آنگاه اضافه كردن سود متوقف شده و حرارت دهي ادامه

محلول تقطير شده ml200تا تمام آمونياك متصاعد شده در در ارلن گيرنده جمع شود( معموالً جمع آوري 

بخش است). در اين حال رنگ محتوي ارلن گيرنده برنگ سبز روشن در مي آيد. سپس ارلن گيرنده را  اطمينان

نرمال تيتر ميكنيم تا مجدداً رنگ صورتي باز گردد.  1/0از دستگاه تقطير جدا كرده و با اسيد سولفوريك 

  . )AOAC,2002پروتئين ماده غذائي از رابطه زير محاسبه شد (

  
 mlنرمال 1/0ف اسيد سولفوريك= مقدار مصر 

 meqN است 014/0= ميلي اكي واالن ازت كه برابر با  

 Nنرماليته محلول اسيد سولفوريك = 

 Iضريب پروتئين = 

 Pمقدار نمونه =  

P

100INmeqNml
%protein

××××
=
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  اندازه گيري درصد خاكستر - 

درجه سيلسيوس قرار داده شد. سپس آن را  550كروزه و درب آن را تا حصول وزن ثابت در داخل كوره 

گرم از  5بداخل دسيكاتور منتقل و پس از سرد شدن با ترازوي ديجيتالي تا سه رقم اعشار وزن نمود. حدود 

نمونه را داخل كروزه منتقل نموده سپس بر روي شعله بقدري حرارت داده تا ديگر دودي متصاعد نگردد. سپس 

درجه  550ج افزايش داده تا به كروزه ها را به داخل كوره منتقل نموده و درجه حرارت كروزه را بتدري

سفيد كوره  ساعت در اين دما نگه داشته در صورت بدست آمدن خاكستر 12سيلسيوس برسد، سپس نمونه ها را 

را خاموش كرده كروزه ها را داخل دسيكاتور سرد نموده سپس با ترازو وزن شد. درصد خاكستر با فرمول ذيل 

  )AOAC,2002( . محاسبه گرديد

  

  گيري درصد رطوبت  اندازه -

درجه  105ابتدا ظروف اندازه گيري رطوبت (پليت هاي شيشه اي) را بمدت نيم ساعت در آون به دماي

سانتيگراد قرار داده تا رطوبت آن بطور كامل گرفته شود. سپس آنرا داخل دسيكاتوري كه حاوي رطوبت گير 

شود و آن را با دقت حداقل يك ميلي گرم توزين مناسب (سيليكاژل آبي) است قرار داده تا در دماي محيط سرد 

گرم از نمونه ماده غذائي  را پس از خرد كردن در داخل ظرف رطوبت گير ريخته با ترازوي  10كرد. سپس 

ساعت در  6يك هزارم توزين نموده و وزن دقيق آن ياد داشت شد. پتري هاي محتوي نمونه را براي مدت 

تيگراد قرار داده و پس از اين مدت ظرف هاي محتوي نمونه را در داخل درجه سان 105داخل آون به دماي 

دسيكاتور سرد نموده توزين كرده و وزن آن ياد داشت شد. اين عمل را بايد براي حصول اطمينان تا رسيدن به 

  )AOAC,2002(وزن ثابت تكرار نمود. براي محاسبه ميزان رطوبت نمونه ماده غذائي از رابطه زير استفاده گرديد. 

  
1=mوزن ظرف و نمونه قبل از خشك كردن  

2=mوزن ظرف و نمونه بعد از خشك كردن  

0=mوزن نمونه 

    

 اندازه گيري درصد چربي -  

گرم ماده غذائي آماده شده  5براي اندازه گيري چربي از روش سوكسله استفاده شد. در اين روش ابتداء 

(خشك شده) را دقيقاً در كاغذ صافي توزين نموده و داخل كارتوش سوكسله گذاشته و سر آن را پنبه گذاشتيم 

درجه بخوبي خشك  105بل در آون و داخل قسمت استخراج كننده قرار داده شد. سپس بالن دستگاه را كه از ق

كرده و در دسيكاتور سرد نموده و بدقت وزن نموده و وزن دقيق آن ياد داشت شد. در داخل بالن دستگاه به 

100
نمونه وزن

 خاكستروزن
=× خاكستردرصد

0

21

m

100)m(m ×−
رطوبت%=
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اتردوپترول ريخته و به دستگاه وصل گرديد. شير آب سرد دستگاه كندانسور را باز كرده و بالن را   3/2ميزان 

ساعت بالن را از دستگاه جدا نموده  6-8درجه سانتيگراد) پس از  50-60د (توسط هيتر پنج شعله حرارت داده ش

حرارت داده و پس از سرد  C°105و حالل آن را در بن ماري تبخير نموده و تا حصول وزن ثابت آن را در اتو

كردن بالن در دسيكاتور وزن دقيق آن ياد داشت شد و درصد چربي را از رابطه زير محاسبه گرديد 

)AOAC,2002(.  

  
 F =مقدار چربي در نمونه 

 Pمقدار نمونه برداشت شده =  

  

  ارزيابي فاكتورهاي فساد شيميايي -2-4-3

  pHاندازه گيري مقدار -

سي سي آب مخلوط نموده و پس از چند دقيقه صاف  100گرم نمونه را پس از خرد كردن در  20مقدار   

را  pHمتر مقدار pH دقيقه در حرارت معمول آزمايشگاه و ست نمودن دستگاه  10تا  5گرديد. بعد از گذشت 

  .)AOAC,2002( متردر مايع صاف شده اندازه گرفته شد pHبوسيله قرار دادن سر الكترود دستگاه 

  

 TVB-N اندازه گيري كل مواد ازته فرار -

ميلي ليترآب و چند قطعه سنگ جوش را به بالن كلدال  300گرم اكسيد منيزيوم،  2گرم از نمونه گوشت، 10

سيد بوريك و چند قطره معرف متيل قرمز اضافه  %2ميلي ليترمحلول  25منتقل نموده، در يك ارلن ماير مقدار

صل كرده و محتوي بالن را حرارت داده نموده و آن را در زير قيف كندانسور قرار داده شد. دستگاه تقطير را و

دقيقه عمل تقطير را ادامه داديم. سپس  25دقيقه بجوش آيد و با همين حرارت براي مدت  10تا در مدت 

حرارت را قطع كرده داخل سرد كننده را با آب سرد شستشو داده شد و محلول تقطير شده را با اسيد سولفوريك 

ضرب ميكنيم تا مقدار ازت  14به ، مقدار اسيد سولفوريك را در ضريب ثابت نرمال تيتر گرديد. براي محاس 1/0

  .)AOAC,2002(فرار برحسب ميلي گرم در صد گرم ماده گوشتي محاسبه شد 

  

  PV اندازه گيري ارزش پراكسيد -

دقيقه مخلوط نموده و سپس به كمك يك  5كلروفرم بمدت cc 250 گرم نمونه به كمك همزن مكانيكي با150

غذ صافي صاف گرديده و محلول صاف شده از كاغذ صافي ديگري كه تا نيمه از سولفات سديم خشك پر كا

از اين محلول در يك پتري ديش  cc 10شده بود عبور داده شد، اين محلول براي مراحل ديگر حفظ گرديد. 

P

100F
%Fat

×
=
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درجه  105در آون كامالً خشك و وزن شده ريخته شد و زير هود تبخير گرديد و پس از آن بمدت يك ساعت 

  سانتيگراد قرار داده شد تا خشك گردد و سپس با گذاشتن در دسيكاتور و پس از سرد شدن توزين گرديده شد.

 cc 25 از محلول تهيه شده اوليه برداشته و cc 37 اسيد استيك گالسيال و cc 1  يديد پتاسيم اشباع اضافه نموديم و

آب مقطر و كمي معرف چسب نشاسته به آن اضافه گرديد و يد آزاد شده با محلول  cc 30 پس از يك دقيقه

نرمال تيوسولفات سديم تا ظهور رنگ شيري تيتر گرديد و مقدار پراكسيد برحسب ميلي اكي واالن گرم  01/0

 .)AOAC,2002(در كيلوگرم ماده چرب طبق رابطه زير محاسبه شد 

  

  
= S تيتراسيون نمونه  

= N ماليته تيوسولفات سديم نر  

=W وزن نمونه روغن  
 

 FFAگيري اسيدهاي چرب آزاد اندازه -

) شاخص ديگر اندازه گيري فساد چربي مي باشد كه افزايش آن پس از مرگ ماهي  FAAاسيدهاي چرب آزاد ( 

در طي مدت زمان ماندگاري ، نشان دهنده فساد هيدرولتيك چربي مي باشد و ناشي از عمل آنزيم هاي هيدروليز 

اي پايين بسته كننده بر روي چربي هاي استريفيه است . فعاليت ليپولتيك ماهي در طي دوره نگهداري آن در دماه

   Aubourg et al)،  1998به نوع گونه و محل بافت مودر نظر متفاوت است . ( 

Cc 25  نرمال به نمونه روغن اضافه گرديد. سپس در مراحل بعدي با  داز الكل اتيليك خنثي شده به وسيله سو

حسب درصد اسيد اولئيك قطره معرف فنل فنتالئين و ميزان مصرفي سود نرمال مقدار اسيديته بر 3تا  2كمك 

  Peralta et al).،  2005برطبق رابطه زير مشخص گرديد . ( 

FFA = 
	�	سود		حجم

روغن	وزن	نمونه
  

  TBARSبيتوريك اسيد گيري تيوباراندازه -

 ماهي شده چرخگرم از نمونه ميلي 200مقدار  .به وسيله روش رنگ سنجي صورت گرفت TBARS گيري اندازه

ميلي ليتر از مخلوط فوق به  5بوتانل به حجم رسانده شد.  -1 اسپس ب و انتقال يافت يميلي ليتر 25به يك بالن 

به وسيله حل TBA افزوده گرديد ( معرف  TBAميلي ليتر از معرف  5دار وارد شده و به آن لوله هاي خشك درب

  آيد). دست ميه پس از فيلتر شدن ب بوتانل -1ميلي ليتر حالل  100در  TBAميلي گرم از  200شدن 

و پس از آن در دماي  ساعت قرار گرفته 2درجه سانتيگراد به مدت  95دار در حمام آب با دماي لوله هاي درب

خوانده شد. مقدار    (Ab)نانومتر در مقابل شاهد آب مقطر  532در  (As)سپس مقدار جذب  شدند.سرد  محيط

W

NS
PV

1000××
=
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TBARS ) محاسبه گرديد ( رابطه زير بر اساس )ئيد در كيلوگرم بافت ماهي دآلميلي گرم مالون ديNatseba , et 

al, 2005(.   

200

50Ab)(As
TBA

×−
= 

  ارزيابي فاكتورهاي ميكروبي  -5-3

  شمارش كلي ميكرو ارگانيسم هاي هوازي و سرمادوست -1-5-3

شده، از محيط كشت پليت كانت  براي شمارش كل باكتريها و باكتري هاي سرما دوست در نمونه هاي تهيه

ميلي ليتري از نمونه هاي  1/0) استفاده شد، بعد از ساخت محيط كشت، با ميكرو سمپلر Plate count agarآگار (

تهيه شده طبق دستور العمل باال، بر روي محيط كشت به طور سطحي پخش شد در صورت نياز (باال بودن تعداد 

در محلول سرم فيزيولوژي درون لوله ها ي آزمايش  1:10مونه ها با رقت باكتري در يك پليت ) رقيق سازي ن

استريل در مراحل بعدي نمونه برداري انجام شد. پليت كانت هاي كشت داده شده مربوط به كل باكتري ها بعد 

 روز 10شمارش شدند وپليت هاي مربوط به باكتري هاي سرمادوست بعد از  C 37°ساعت انكوباسيون در  48از 

). داده هاي حاصل از شمارش چشمي پليت 1998و همكاران ،  Ben-Gigiryشمارش شدند (  C7°انكوباسيون در 

گرم) تقسيم شد و از عدد بدست  10ها در عكس رقت استفاده شده ضرب شده، بر وزن تمونه برداشت شده (

(استاندارد شماره  ه دست آيد.) بLog cfu/gآمده لگاريتم گرفته شد تا لگاريتم تعداد كلني در واحد وزن  (

  ).2629استاندارد شماره ) و (5272

  

  شمارش كليفرم ها -2-5-3

كشت  pure plateرا  روي رقت هاي داخل پليت ريخته و بصورت VRBA پس از تهيه رقت به روش باال محيط  

شمارش كليفرمي را انجام ميدهيم.  c 37- 35°ساعت قرار دادن نمونه ها در انكوباتور 48داده و پس از 

  .)11166(استاندارد شماره 

  

  شمارش قارچ و مخمرها 3-5-3

ريخته و دور آن را چسب  cc 1و سابرودكستروز آگار بميزان   YGCبر روي محيط 10-3تا 10-1از رقت هاي 

قارچ ها و مخمر ها ميپردازيم  ( دماي اتاق) قرار داده پس از سه الي چهار روز به شمارش Cº 25زده و در دماي

 ).10899 -1ميباشد (استاندارد شماره103محدوده استاندارد براي قارچ و مخمرها در فيش برگر خام 
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  شمارش استافيلوكوك كوآگوالز مثبت -4-5-3

 رقت و بودن) جامد صورت (در  اوليه سوسپانسيون يا بودن) و مايع صورت (در آزمايه از مشخصي مقدار كشت

 استفاده پليت دو رقت هر براي (ترجيحاً انتخابي جامد كشت محيط سطح در آنها، از شده تهيه هاي

  شود).

  ساعت انجام شد. 48 و 24 زمان مدت به سلسيوس درجه 37 دماي در ها، پليت هوازي گذاري گرمخانه

 پرگنه شمارش طريق به نمونه، از گرم هر در يا ليتر ميلي هر در مثبت كواگوالز استافيلوكوكوسهاي تعداد محاسبه

 بوسيله و داده داري معني نتيجه كه انتخابي داراي رقت هاي پليت در موجود مشخص نا يا و مشخص هاي

  .)6806-1خواهد شد (استاندارد شماره  تأييد كواگوالز آزمايش

  

  )QIMارزيابي ارگانولپتيك يا حسي( -6-3

) نمونه هاي پخته شده و acceptanceبر مبناي سنجش ميزان پذيرش () نمونه ها Sensory evaluationارزيابي حسي (

) تيمارهاي توليد شده 3580و استاندارد شماره watts et al.,1989رده اي انجام شد( 5با استفاده از فرم هاي 

نفر ارزياب از پيش تعيين شده (كارشناسان مركز ملي تحقيقات فرآوري آّبزيان) كه  9بصورت جداگانه توسط 

همگي داراي سابقه فعاليت تخصصي در زمينه تست فرآورده هاي اّبزيان به مدت بيش از ده سال بودند، از حيث 

شاخص هاي بو، طعم و مزه، بافت، تردي، چسبندگي و پذيرش كلي مورد ارزيابي قرار گرفت. درجه مقبوليت و 

 5يك امتياز بندي شده،بطوريكه امتياز و 5) هر يك از ويژگي هاي مورد نظر بين Quality Scoreارزيابي كيفي(

). عليرقم آشنائي قبلي، نحوه 1(خيلي بد) مي باشد (جدول 1(بد) و  2(متوسط)،  3(خوب)،  4(خيلي خوب)، 

ارزيابي و عملكرد هر يك از ارزيابان به صورت حضوري براي تك تك آنها تشريح گرديد. ظروف حاوي 

رزيابي حسي، به ارزياب ها عرضه گرديد. ترتيب ارائه نمونه ها به نمونه ها به همراه يك ليوان آب و فرم ا

  صورت كامال تصادفي بود. در زير نمونه اي از فرم ارزيابي كيلكاي سوخاري آورده شده است.

  
  ) نمونه فرم ارزيابي حسي نمونه هاي كيلكاي سوخاري5-3جدول 

  خيلي بد  بد  متوسط  خوب  خيلي خوب  نمونه

            بو

            طعم و مزه

            بافت

            تردي

            چسبندگي لعاب
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  تجزيه و تحليل آماري -7-3

انجام پذيرفت. پس  Minitab-17و  SPSS-19تجزيه و تحليل آماري داده هاي بدست آمده با استفاده از نرم افزار   

ها، نتايج اين آزمون جهت آناليز آماري داده ها و بررسي وجود يا عدم وجود اختالف معني از توزيع نرمال داده

دار بين تيمارها از لحاظ تاثير لعاب، نوع فرآوري و زمان نگهداري و همچنين اثرات متقابل هر سه فاكتور بر هم، 

ارهاي مربوطه نيز بوسيله برنامه ) استفاده گرديد. نمودGLM )General linear modelدرصد از آزمون  95در سطح 

Main Effects Plot  وInteraction Plot   از نرم افزارMinitab-17 .ترسيم گرديد  
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 نتايج-4

ارزيابي تركيبات شيميايي در كيلكاي سوخاري خام و سرخ شده با لعاب معمولي و  -1-4

  درجه سيلسيوس) -18تمپورا در زمان توليد و طي نگهداري در دماي انجماد (

 دچار انجماد، از پس سردخانه و در ماهي نگهداري زمان در چربي، كيفيت و مقدار ويژه به شيميايي تركيب

  .ميشود تغييراتي

  

 General linear modelبه روش  ANOVAحاصل از آناليز آماري  P-valuesو  F-values): تغييرات 1-4جدول (

)GLMبراي تركيبات تقريبي رطوبت، چربي، پروتئين و خاكستر ( 

 رطوبت چربي پروتئين خاكستر
Factors  

P F P F  P  F P  F 

032/0  51/5  000/0  69/165  *417/0  70/0  000/0  22/143  X1 

*249/0  43/1  000/0  28/119  000/0  49/1415  000/0  92/2480  X2 

000/0  94/26  000/0  01/28  *418/0  00/1  000/0  29/141  X3 

*962/0  00/0  *962/0  00/0  *273/0  29/1  009/0  84/8  X1*X2 

*984/0  05/0  *110/0  36/2  *961/0  10/0  019/0  39/4  X1*X3 

*994/0  03/0  *267/0  34/1  *854/0  26/0  000/0  42/35  X2*X3 

*998/0  01/0  *968/0  08/0  *985/0  05/0  *394/0  06/1  X1*X2*X3 

97/0  95/0  88/0  92/0  2R
 

X1 ،(معمولي و تمپورا) نوع لعاب :X2 ،(خام و سرخ شده) نوع فرآوري :X3 ،زمان نگهداري :values-F: F و ،values-P: P ،2Rضريب تعيين :  

  )P <05/0*: عدم اختالف معني دار (
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21
58565452504846 10 3210

formolationMMMMeeeeaaaannnn pm time sMMMMaaaaiiiinnnn    EEEEffff ffffeeeeccccttttssss    PPPPllllooootttt     ffffoooorrrr     MMMMooooiiiissssttttuuuurrrreeeeData Means 10 3210 605448605448ffffoooo rrrrmmmm oooo llll aaaa tttt iiii oooo nnnn ppppmmmm tttt iiii mmmm eeee     ssss
12formolation01pmIIIInnnntttteeeerrrraaaacccctttt iiiioooonnnn    PPPPllllooootttt     ffffoooorrrr    MMMMooooiiiissssttttuuuurrrreeeeData Means
  اندازه گيري رطوبت -1-1-4

  

 

  

  درجه سيلسيوس -18ماه نگهداري در دماي  3تيمار طي  4) تغييرات شاخص رطوبت در 1-4نمودار 

  

 يرتاث يزمان نگهدار ين(خام و پخته) و همچن يبدست آمده، هر سه عامل نوع لعاب و نوع فرآور يجبا توجه به نتا

و زمان  يلعاب و زمان و فرآور ي،متقابل لعاب و فرآور يرتاث).P ≥05/0(رطوبت داشت  ييراتبر تغ يدار يمعن

را  يرتاث ين) و كمترF=2480/29( يرا نوع فرآور اثيرت يشترينب ينب ينكه در ا).P ≥05/0(دار بوده است يمعن يزن

 ) داشت.F=141/29اثر متقابل لعاب و زمان (

منجمد روند كاهشي داشته و اين روند  صورت به نگهداري مدت هر چهار تيمار طي در رطوبت ميزان تغييرات

  ).P ≥05/0بوده است ( دار معني %95سطح  در فازهاي مختلف در

 66/3و  11/9درصد) نسبت به لعاب معمولي ( 04/2و  22/7اين روند كاهشي در تيمارهاي با لعاب تمپورا (

تمپورا در حفظ رطوبت كيلكاي سوخاري طي درصد) كمتر بوده است و اين نشان دهنده تاثير بيشتر لعاب 

  نگهداري در دماي سردخانه مي باشد.
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21
22.520.017.515.012.510.07.55.0 10 3210

formolation
MMMMeeeeaaaannnn

pm time sMMMMaaaaiiiinnnn    EEEEffffffffeeeeccccttttssss    PPPPllllooootttt    ffffoooorrrr    FFFFaaaattttData Means

21
17.016.816.616.416.216.0 10 3210

formolation
MMMMeeeeaaaannnn

pm time sMMMMaaaaiiiinnnn    EEEEffff ffffeeeeccccttttssss    PPPPllllooootttt     ffffoooorrrr    PPPPrrrrooootttteeeeiiiinnnnData Means

  اندازه گيري ميزان چربي -2-1-4

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  درجه سيلسيوس -18ماه نگهداري در دماي  3تيمار طي  4) تغييرات شاخص چربي در 2-4نمودار 

  

  ).P ≥05/0(داشت يدار يمعن يرتاث يفقط عامل نوع فرآور يچرب يدر محتوابا توجه به نتايج بدست آمده، 

 - 18نگهداري در دماي  مدت طي كيلكاهاي سوخاري با لعاب معمولي و تمپورا  كل در چربي ميزان تغييرات

  درجه سيلسيوس روند كاهشي داشت.

  

  اندازه گيري پروتئين -3-1-4

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  درجه سيلسيوس -18ماه نگهداري در دماي  3طي  تيمار 4) تغييرات شاخص پروتئين در 3-4نمودار 
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3.23.13.02.92.8 10 3210

formolation
MMMMeeeeaaaannnn

pm time sMMMMaaaaiiiinnnn    EEEEffffffffeeeeccccttttssss    PPPPllllooootttt     ffffoooorrrr    AAAAsssshhhhData Means

دار نشان  معني اختالف ٪95در سطح  ي،و زمان نگهدار ياز لحاظ نوع لعاب، نوع فرآور ين نيزپروتئ يمحتوا

 يرا زمان نگهدار يرتاث ين) و كمترF=165/69را نوع لعاب ( يرتاث يشترينب ينب ينكه در ا).P  ≥ 05/0(داد 

)28/01=F.داشت (  

زمان  مدت در طي تيمار 4هر در پروتئين ميانگين كه داد نشان پروتئين آزمايشهاي به مربوط نتايج بررسي

  ).P  ≥ 05/0بوده است ( در فازهامعني دار كاهش و اين داشت اندكي كاهش سردخانه در نگهداري

  

  اندازه گيري خاكستر - 4-1-4

  

  

  

  

  

  

  

  
  درجه سيلسيوس -18ماه نگهداري در دماي  3تيمار طي  4) تغييرات شاخص خاكستر در 4-4نمودار 

  

بوده است  يشترزمان ب يركه تاث). P ≥05/0(دار داشت  يمعن يرخاكستر عامل لعاب و زمان تاث يدر محتوا

)26/94=F.(  

تيمار در فازهاي مختلف روند كاهشي داشت و اين كاهش در  4هر  در خاكستر نگهداري ميزان دوره طي

  ). P ≥05/0اختالف معني دار را نشان داده است (فازهاي مختلف 

  

ارزيابي شاخص هاي فساد در كيلكاي سوخاري خام و سرخ شده با لعاب معمولي و  -2-4

  درجه سيلسيوس -18تمپورا طي توليد و نگهداري در دماي 

 ، شاخص FFA( Free fatty acidآزاد ( چرب اسيدهاي اندازه گيري شامل فساد شاخص هاي مقادير تحقيق اين در

) TVB-Nبازهاي فرار ( ، مقادير Thiobarbitoric acid )TBArsتيوباربيتوريك اسيد PV( Peroxide value ،  )پراكسيد (

كيلكاي  در مختلف  ماههاي و سيلسيوس درجه -18سردخانه  در هنگام نگهداري توليد، به زمان در pH و

  . شد اندازه گيري ي و تمپوراخام و سرخ شده با لعاب معمول سوخاري
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formolationMMMMeeeeaaaannnn pm time sMMMMaaaaiiiinnnn    EEEEffffffffeeeeccccttttssss    PPPPllllooootttt    ffffoooorrrr    PPPPVVVVData Means 10 3210 420420ffff oooo rrrrmmmm oooo llll aaaa tttt iiii oooo nnnn pppp mmmm tttt iiii mmmm eeee     ssss
12formolation01pmIIIInnnntttteeeerrrraaaacccctttt iiiioooonnnn    PPPPllllooootttt    ffffoooorrrr    PPPPVVVVData Means

 General linear modelبه روش  ANOVAحاصل از آناليز آماري  P-valuesو  F-values): تغييرات 2-4جدول (

)GLM) براي شاخص پراكسيد (PV) مقادير بازهاي فرار ،(TVB-N) تيوباربيتوريك اسيد ،(TBArs اسيدهاي ،(

 pH) و FFAچرب آزاد (

pH  FFA  TBA  TVB-N PV  Factors  
P F P F P F  P F P  F   

000/0  74/164  *089/0  27/3  000/0  52/50  000/0  96/40  000/0  32/45  X1 

000/0  40/25  002/0  91/12  001/0  10/17  000/0  95/27  000/0  37/124  X2 

000/0  40/245  000/0  04/188  000/0  02/608  000/0  61/1933  000/0  87/1629  X3 

001/0  37/15  *644/0  22/0  *000/1  00/0  *205/0  75/1   *410/0  72/0  X1*X2 

000/0  12/40  *843/0  27/0  007/0  78/5  *286/0  38/1  000/0  46/16  X1*X3 

003/0  05/7  049/0  27/3  *830/0  29/0  *621/0  61/0  000/0  88/41  X2*X3 

004/0  49/6  *9/0  04/0  *900/0  19/0  033/0  75/3   *162/0  95/1  X1*X2*X3 

92/0  91/0  97/0  91/0  79/0  2R 

X1 ،(معمولي و تمپورا) نوع لعاب :X2 ،(خام و سرخ شده) نوع فرآوري :X3 ،زمان نگهداري :values-F: F و ،values-P: P ،2Rضريب تعيين :  

  )P <05/0*: عدم اختالف معني دار (

  

  )  PVاندازه گيري  پراكسيد ( -1-2-4

  

 

 

  

  

  

  

  درجه سيلسيوس - 18ماه نگهداري در دماي  3تيمار طي  4در  PV) تغييرات شاخص 5-4نمودار 

  

 يرتاث يزمان نگهدار ين(خام و پخته) و همچن يبدست آمده، هر سه عامل نوع لعاب و نوع فرآور يجبا توجه به نتا

دار  يمعن يزو زمان ن يمتقابل لعاب و زمان و فرآور يرتاث  ).P  ≥ 05/0(داشت  يدپراكس ييراتبر تغ يدار يمعن

را اثر متقابل لعاب و  يرتاث ين) و كمترF=1629/87را زمان ( يرتاث يشترينب ينب ينكه در ا   ).P  ≥ 05/0(بوده است

  ) داشت.F=45/32زمان (

تيمار تا ماه اول صفر گزارش گرديد كه  4همانطور كه در نمودار مشاهده مي شود ميزان تغييرات پراكسيد در هر 

 ماه ميزان 2تغييرات در فساد اكسيداسيوني چربي هاي ماهي تا ماه اول بوده است و پس از اين نشان دهنده عدم 
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21
2.001.751.501.251.00 10 3210

formolationMMMMeeeeaaaannnn pm time sMMMMaaaaiiiinnnn    EEEEffff ffffeeeeccccttttssss    PPPPllllooootttt     ffffoooorrrr    TTTTBBBBAAAAData Means 10 3210 2.01.51.02.01.51.0ffff oooo rrrrmmmm oooo llll aaaa tttt iiii oooonnnn pppp mmmm tttt iiii mmmm eeee     ssss
12formolation01pmIIIInnnntttteeeerrrraaaacccctttt iiiioooonnnn    PPPPllllooootttt     ffffoooorrrr    TTTTBBBBAAAAData Means
بوده است  تيمارها معني دار همه در افزايش اين افزايش داشت، تيمار 4 هر در نگهداري دوره طي در پراكسيد

)05/0 ≤  P.(    

  

  )TBArs(اندازه گيري مقادير عدد تيوبار بيتوريك اسيد  -2-2-4

  

  

  

  

  

  
  درجه سيلسيوس -18ماه نگهداري در دماي  3تيمار طي  4در  TBA) تغييرات شاخص 6-4نمودار 

  

 يرتاث يزمان نگهدار ين(خام و پخته) و همچن يبدست آمده، هر سه عامل نوع لعاب و نوع فرآور يجبا توجه به نتا

  ≥ 05/0( دار بوده است يمعن يزمتقابل لعاب و زمان ن يرتاث  ).P  ≥ 05/0(داشت TBARS ييراتبر تغ يدار يمعن
P.( يرتاث يشترينب ينب ينكه در ا ) 608/02را زمان=F5/78را اثر متقابل لعاب و زمان ( تاثير ين) و كمتر=F (

  داشت.

خام و سرخ  سوخاري كيلكاي در )بافت كيلوگرم در آلدئيد دي مالون گرم ميلي(اسيد  تيوباربيتوريك تغييرات

درجدول  سيلسيوس درجه -18  دماي در برداري نمونه مختلف فازهاي در شده با لعاب معمولي و تمپورا

 است. شده (پيوست) نشان داده

 تيمارها همه در آنها بيشترين كه طوري به داشت، افزايش تيمار 4 هر در نگهداري دوره طي در TBArs ميزان

هنوز در حد پذيرش و مجاز مي  4در فاز  TBArsنمونه برداري بوده است اما افزايش مقدار  سوم ماه به مربوط

   ).P  ≥ 05/0بوده است ( معني دار تيمار دو هر در مختلف ماههاي در افزايش اين باشد.
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21
1.11.00.90.80.70.60.50.40.30.2 10 3210

formolationMMMMeeeeaaaannnn pm time sMMMMaaaaiiiinnnn    EEEEffff ffffeeeeccccttttssss    PPPPllllooootttt     ffffoooorrrr    FFFFFFFFAAAAData Means 10 3210 1.20.80.41.20.80.4ffff oooo rrrrmmmmoooo llll aaaa tttt iiii oooonnnn pppp mmmm tttt iiii mmmm eeee     ssss
12formolation01pmIIIInnnntttteeeerrrraaaacccctttt iiiioooonnnn    PPPPllllooootttt     ffffoooorrrr    FFFFFFFFAAAAData Means

10 3210 20.017.515.020.017.515.0ffff oooo rrrrmmmm oooo llll aaaa tttt iiii oooonnnn ppppmmmm tttt iiii mmmmeeee     ssss
12formolation01pmIIIInnnntttteeeerrrraaaacccctttt iiiioooonnnn    PPPPllllooootttt    ffffoooorrrr    TTTTVVVVBBBB----NNNNData Means

21
2019181716151413 10 3210

formolationMMMMeeeeaaaannnn pm time sMMMMaaaaiiiinnnn    EEEEffffffffeeeeccccttttssss    PPPPllllooootttt    ffffoooorrrr    TTTTVVVVBBBB----NNNNData Means

  )FFAاندازه گيري مقادير اسيد هاي چرب آزاد ( -3-2-4

 

  

  

  

  

  

  
  درجه سيلسيوس - 18ماه نگهداري در دماي  3تيمار طي  4در  FFA) تغييرات شاخص 7-4نمودار 

  

 ييراتبر تغ يدار يمعن يرتاث ي(خام و پخته) و زمان نگهدار يبدست آمده، دو عامل نوع فرآور يجبا توجه به نتا

FFA  05/0(داشت ≤  P .(دار بوده است يمعن يزو زمان ن يمتقابل نوع فرآور يرتاث)05/0 ≤  P .(ينب ينكه در ا 

  ) داشت.F=3/27و زمان ( يفرآور قابلرا اثر مت يرتاث ين) و كمترF=188/04را زمان ( يرتاث يشترينب

 طي خام و سرخ شده با لعاب معمولي و تمپورا سوخاري كيلكاي نمونه هاي نيز در چربي هيدروليتيكي فساد

در حد پذيرش و مجاز بوده است. ولي اين ميزان در پايان ماه سوم هنوز  شد منجمد مشاهده صورت به نگهداري

 در فازهاي مختلف در FFA مقدار بررسي مورد تيمار 4هر  كه در داد نشان شيميايي آزمايشهاي از حاصل نتايج

  ). P  ≥ 05/0داشته است( معني دار اختالف %95سطح 

  

  )TVB-Nمقادير مجموع بازهاي نيتروژني فرار (- 4-2-4

 

  

  

  

  

  

  
  درجه سيلسيوس -18ماه نگهداري در دماي  3تيمار طي  4در  TVB-N) تغييرات شاخص 8-4نمودار 
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21
6.506.256.005.755.50 10 3210

formolationMMMMeeeeaaaannnn pm time sMMMMaaaaiiiinnnn    EEEEffffffffeeeeccccttttssss    PPPPllllooootttt    ffffoooorrrr    PPPPHHHHData Means 10 3210 6.56.05.56.56.05.5ffff oooo rrrrmmmm oooo llll aaaa tttt iiii oooonnnn ppppmmmm tttt iiii mmmmeeee     ssss
12formolation01pmIIIInnnntttteeeerrrraaaacccctttt iiiioooonnnn    PPPPllllooootttt    ffffoooorrrr    PPPPHHHHData Means

 يرتاث يزمان نگهدار ين(خام و پخته) و همچن يبدست آمده، هر سه عامل نوع لعاب و نوع فرآور يجبا توجه به نتا

  ≥ 05/0(دار بوده است يمعن يزمتقابل هر سه فاكتور ن يرتاث). P  ≥ 05/0(داشت  TVB-N ييراتبر تغ يدار يمعن
P .(يرتاث يشترينب ينب ينكه در ا ) 1933/61را زمان=Fو زمان  يرا اثر متقابل لعاب، فرآور يرتاث رين) و كمت

)3/75=F.داشت (  

 افزايشنگهداري  دوره خام و سرخ شده با لعاب معمولي و تمپورا طي سوخاري كيلكاهاي در TVB-N ميزان

 معني تيمار 4 هر در مختلف نيز ماههاي در افزايش يافت كه البته اين افزايش از محدوده پذيرش عبور نكرد. اين

  ). P  ≥ 05/0بود ( دار

  

   pHاندازه گيري مقادير  -5-2-4

  

  

  

  

  

  

  
  درجه سيلسيوس - 18ماه نگهداري در دماي  3تيمار طي  4در  pH) تغييرات شاخص 9-4نمودار 

  

 ينب ينكه در ا  .)P  ≥ 05/0(داشت pH ييراتبر تغ يدار يمعن يربدست آمده، همه فاكتورها تاث يجتوجه به نتابا 

  ) داشت.F=6/49و زمان ( يرا اثر متقابل لعاب، فرآور يرتاث ين) و كمترF=245/40را زمان ( يرتاث يشترينب

 كاهش سردخانه در ماه نگهداري 3 طي تيمار  4هر  در pH ميزان نتايج بدست آمده از آزمايشات انجام شده طبق

معني  اختالف %95سطح  فازهاي مختلف در تيمار مورد بررسي در 4هر  در  pHيافت (جدول پيوست). كاهش

    .)P  ≥ 05/0( نشان داده است دار
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كيلكاي سوخاري خام و سرخ شده با لعاب معمولي و  در ميكروبي شاخص هاي ارزيابي -3-4

 سيلسيوس درجه -18 دماي در طي نگهداري در زمان توليد وتمپورا 

  

 General linear modelبه روش  ANOVAحاصل از آناليز آماري  P-valuesو  F-values): تغييرات 3-4جدول (

)GLMبراي شمارش كلي باكتريها، كليفرم، سرمادوست، كپك و مخمر و استافيلوكوكوس آرئوس (  

شمارش باكتريهاي 

  كاستافيلوكو
  شمارش كپك و مخمر

شمارش باكتريهاي 

  سرمادوست
  Factors  شمارش كلي باكتريها شمارش كليفرمها

P F P F P F  P  F P  F   

000/0  15/32  *661/0  20/0  027/0  91/5  *641/0  23/0  *088/0  31/3  X1 

000/0  72/1186  000/0  19/69  000/0  93/802  000/0  43/624  000/0  53/329  X2 

000/0  56/16  000/0  19/69  000/0  60/19  000/0  79/31  000/0  53/43  X3 

000/0  15/32  *661/0  20/0  027/0  91/5  004/0  54/11  005/0  72/10  X1*X2 

*333/0  23/1  *895/0  20/0  *504/0  82/0  *947/0  12/0  *789/0  35/0  X1*X3 

000/0  56/16  000/0  19/69  000/0  60/19  014/0  87/4  002/0  16/8  X2*X3 

*333/0  23/1  *895/0  20/0  *504/0  82/0  *842/0  28/0   *070/0  85/2  X1*X2*X3 

84/98  81/96  32/98  90/97  95/96  2R 

X1 ،(معمولي و تمپورا) نوع لعاب :X2 ،(خام و سرخ شده) نوع فرآوري :X3 ،زمان نگهداري :values-F: F و ،values-P: P ،2Rضريب تعيين :  

  )P <05/0*: عدم اختالف معني دار ( 
 

 ميكروبي و كلي شمارش خام سوخاري كيلكاي با مقايسه در شده سوخاري سرخ كيلكاي در زمان توليد در

 هاي مخمر، استافيلوكوك و باكتري و كپك ) وP≥05/0مشاهده شد ( داري كليفرمها كاهش معني كلي شمارش

 شمارش و كليفرم كلي شمارش باكتريها، كلي نشد. شمارش مشاهده شده سرخ در محصوالت سرمادوست

يافت كه اين كاهش  كاهش درجه سيلسيوس - 18 دماي در نگهداري طي تيمار 4هر  در سرمادوست باكتريهاي

 ).P≥05/0فاز آخر اختالف معني دار داشته است ( 2در نمونه هاي خام در همه ي فازها و در تيمار سرخ شده در 

باكتريهاي استافيلوكوك در  .نشد شمارش مخمر و كپك مقادير سردخانه در طي نگهداري تيمار  4 هر در

كيلكاي سوخاري خام طي نگهداري در دماي انجماد روند كاهشي داشته و اين روند در همه فازها با هم 

  سرخ شده نيز شمارش نشد.  ) و در كيلكاي سوخاريP≥05/0اختالف معني دار را نشان داد (
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21
3.02.52.01.5 10 3210

formolationMMMMeeeeaaaannnn pm time sMMMMaaaaiiiinnnn    EEEEffffffffeeeeccccttttssss    PPPPllllooootttt    ffffoooorrrr    TTTTCCCCData Means 10 3210 321321ffff oooorrrrmmmm oooo llll aaaa tttt iiii oooonnnn ppppmmmm tttt iiii mmmm eeee     ssss
12formolation01pmIIIInnnntttteeeerrrraaaaccccttttiiiioooonnnn    PPPPllllooootttt     ffffoooorrrr     TTTTCCCCData Means

21
4.003.753.503.253.002.752.50 10 3210

formolationMMMMeeeeaaaannnn pm time sMMMMaaaaiiiinnnn    EEEEffffffffeeeeccccttttssss    PPPPllllooootttt    ffffoooorrrr     TTTTBBBBCCCCData Means 10 3210 4.53.52.54.53.52.5ffff oooo rrrrmmmm oooo llll aaaa tttt iiii oooo nnnn pppp mmmm tttt iiii mmmm eeee     ssss
12formolation01pmIIIInnnntttteeeerrrraaaaccccttttiiiioooonnnn    PPPPllllooootttt     ffffoooorrrr    TTTTBBBBCCCCData Means   )TBC( شمارش كلي باكتريها -1-3-4

 

  

  

  

  

  

  

  

  درجه سيلسيوس -18ماه نگهداري در دماي  3تيمار طي  4در  TBC) تغييرات شاخص 10-4نمودار 

  

 ي(خام و پخته) و زمان نگهدار ينمونه ها، دو عامل نوع فرآور يكروبيم يابيبدست آمده از ارز يجبا توجه به نتا

 يزو زمان ن يو فرآور يمتقابل لعاب و فرآور يرتاث ).P≥05/0(داشت  يهاباكتر يبر شمارش كل يدار يمعن يرتاث

را اثر  يرتاث ين) و كمترF=329/53( يرا نوع فرآور ثيرتا يشترينب ينب ينكه در ا  ).P≥05/0(دار بوده است يمعن

  ) داشته است.F=8/16و زمان ( يمتقابل نوع فرآور

  

  )TCشمارش كليفرمها ( -2-3-4

 

  

  

  

  

  

  
  درجه سيلسيوس -18ماه نگهداري در دماي  3تيمار طي  4در  TC) تغييرات شاخص 11-4نمودار 

  

 ي(خام و پخته) و زمان نگهدار ينمونه ها، دو عامل نوع فرآور يكروبيم يابيبدست آمده از ارز يجتوجه به نتاا ب

 يزو زمان ن يو فرآور يمتقابل لعاب و فرآور يرتاث ).P≥05/0(داشت  يفرمهاكل يبر شمارش كل يدار يمعن يرتاث

را اثر  يرتاث ين) و كمترF=624/43( يرا نوع فرآور ثيرتا يشترينب ينب ينكه در ا  ).P≥05/0(دار بوده است يمعن

  ) داشته است.F=4/87و زمان ( يمتقابل نوع فرآور
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21
0.50.40.30.20.10.0 10 3210

formolationMMMMeeeeaaaannnn pm time sMMMMaaaaiiiinnnn    EEEEffffffffeeeeccccttttssss    PPPPllllooootttt    ffffoooorrrr     MMMMoooolllldddd    &&&&    yyyyeeeeaaaassssttttData Means 10 3210 1.00.50.01.00.50.0ffff oooo rrrrmmmm oooo llll aaaa tttt iiii oooo nnnn pppp mmmm tttt iiii mmmm eeee     ssss
12formolation01pmIIIInnnntttteeeerrrraaaacccctttt iiiioooonnnn    PPPPllllooootttt     ffffoooorrrr    MMMMoooolllldddd    &&&&    yyyyeeeeaaaassssttttData Means

21
3.02.52.01.51.00.50.0 10 3210

formolationMMMMeeeeaaaannnn pm time sMMMMaaaaiiiinnnn    EEEEffff ffffeeeeccccttttssss    PPPPllllooootttt     ffffoooorrrr    PPPPssssyyyycccchhhhrrrroooottttrrrroooopppphhhhiiiiccccData Means 10 3210 420420ffff oooo rrrrmmmm oooo llll aaaa tttt iiii oooo nnnn pppp mmmm tttt iiii mmmm eeee     ssss
12formolation01pm

IIIInnnntttteeeerrrraaaacccctttt iiiioooonnnn    PPPPllllooootttt    ffffoooorrrr     PPPPssssyyyycccchhhhrrrroooottttrrrroooopppphhhhiiiiccccData Means   شمارش باكتريهاي سرمادوست -3-3-4

 
  درجه سيلسيوس -18دماي  ماه نگهداري در 3تيمار طي  4) تغييرات باكتريهاي سرمادوست در 12-4نمودار 

  

(خام و پخته) و زمان  ينمونه ها، هر سه عامل لعاب، نوع فرآور يكروبيم يابيبدست آمده از ارز يجبا توجه به نتا

متقابل لعاب و  يرتاث  ).P≥05/0(سرمادوست داشت است يهايبر شمارش باكتر يدار يمعن يرتاث ينگهدار

 يرا نوع فرآور يرتاث يشترينب ينب ينكه در ا  ).P≥05/0(دار بوده است است يمعن يزو زمان ن يو فرآور يفرآور

)802/93=F5/91( يرا لعاب و اثر متقابل لعاب و فرآور يرتاث ين) و كمتر=F.داشته است (  

  

  شمارش كپك و مخمر - 4-3-4

  

  

  

  

  

  

  
  درجه سيلسيوس -18دماي ماه نگهداري در  3تيمار طي  4) تغييرات شاخص كپك و مخمر در 13-4نمودار 

  

 ي(خام و پخته) و زمان نگهدار ينمونه ها، دو عامل نوع فرآور يكروبيم يابيبدست آمده از ارز يجبا توجه به نتا

دار بوده  يمعن يزو زمان ن يمتقابل فرآور يرتاث ).P≥05/0(بر شمارش كپك و مخمر داشت  يدار يمعن يرتاث

  ).F=69/19بوده است( يكسانهر سه عامل  يركه تاث ).P≥05/0(است
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2.01.51.00.50.0 10 3210

formolationMMMMeeeeaaaannnn pm time sMMMMaaaaiiiinnnn    EEEEffffffffeeeeccccttttssss    PPPPllllooootttt    ffffoooorrrr    SSSSttttaaaapppphhhhyyyy llllooooccccooooccccccccuuuussssData Means 10 3210 210210ffffoooo rrrrmmmm oooo llll aaaa tttt iiii oooo nnnn pppp mmmm tttt iiii mmmm eeee     ssss
12formolation01pm

IIIInnnntttteeeerrrraaaacccctttt iiiioooonnnn    PPPPllllooootttt     ffffoooorrrr    SSSSttttaaaapppphhhhyyyyllllooooccccooooccccccccuuuussssData Means   شمارش باكتري هاي استافيلوكوك  -5-3-4

 
  درجه سيلسيوس -18ماه نگهداري در دماي  3تيمار طي  4) تغييرات باكتريهاي استافيلوكوك در 14-4نمودار 

  

(خام و پخته) و زمان  ينمونه ها، هر سه عامل لعاب، نوع فرآور يكروبيم يابيبدست آمده از ارز يجبا توجه به نتا

 يو فرآور يمتقابل لعاب و فرآور يرتاث  ).P≥05/0(بر شمارش كپك و مخمر داشت يدار يمعن يرتاث ينگهدار

 ين) و كمترF=1186/72( يرا نوع فرآور يرتاث ينتريشب ينب ينكه در ا ).P≥05/0(دار بوده است يمعن يزو زمان ن

  ) داشته است.F=16/56و زمان( يرا زمان و اثر متقابل فرآور يرتاث

ارزيابي حسي كيلكاي سوخاري خام و سرخ شده با لعاب معمولي و تمپورا طي مراحل  -4-4

  درجه سيلسيوس -18فرآوري در زمان توليد و طي نگهداري در دماي 

  

 General linear modelبه روش  ANOVAحاصل از آناليز آماري  P-valuesو  F-values): تغييرات 4-4جدول (

)GLMبراي بو، طعم و مزه، بافت، تردي و چسبندگي لعاب (  

  Factors  بو طعم و مزه  بافت  تردي  چسبندگي لعاب

P F P F P F  P  F P  F 

000/0  47/496  000/0  16/88  009/0  70/8  000/0  35/31  000/0  22/31  X1 

000/0  85/33  000/0  93/74  002/0  04/14  001/0  42/17  *082/0  43/3  X2 

000/0  33/88  000/0  76/58  000/0  31/164  000/0  10/146  000/0  81/264  X3 

*000/1  00/0  000/0  93/26  *293/1  18/1  *665/0  19/0   *233/0  54/1  X1*X2 

009/0  51/5  025/0  07/4  *353/0  17/1  *349/0  18/1  *972/0  08/0  X1*X3 

*633/0  59/0  *174/0  88/1  *939/0  13/0  *456/0  91/0  *565/0  70/0  X2*X3 

*558/0  71/0  017/0  60/4  *557/0  72/0  *995/0  02/0   *650/0  56/0  X1*X2*X3 

08/98  13/96  03/97  86/96  12/98  2R 

X1 ،(معمولي و تمپورا) نوع لعاب :X2 ،(خام و سرخ شده) نوع فرآوري :X3 ،زمان نگهداري :values-F: F و ،values-P: P ،2Rضريب تعيين :  

  )P <05/0*: عدم اختالف معني دار (
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formolation
MMMMeeeeaaaannnn

pm time sMMMMaaaaiiiinnnn    EEEEffff ffffeeeeccccttttssss    PPPPllllooootttt     ffffoooorrrr    ooooddddoooouuuurrrrData Means

تيمار در فاز صفر (زمان توليد) از نظر خواص  4نتايج حاصل از ارزيابي حسي نمونه هاي توليد شده نشان داد هر 

امتياز در محدوده خيلي خوب ارزيابي شده  4ارگانولپتيك امتياز بااليي را كسب نموده و با كسب امتياز باالي 

 تمپورا لعاب با شده تهيه سوخاري كيلكاي حسي ارزيابي صفات بين در ج نشان مي دهد كهاند. همانطور كه نتاي

 تيمارها بين ٪95 سطح چسبندگي لعاب در همه شاخص هاي بو، طعم و مزه، بافت، تردي و لعاب معمولي، و

 لعاب با سوخاري كيلكاي شده، ارزيابي صفات تمام در همچنين .)P≥05/0(بوده است  معني دار اختالف داراي

  .نمود كسب را لعاب معمولي با سوخاري كيلكاي به نسبت بيشتري امتياز تمپورا،

خواص  در مالحظه اي قابل تغييرات درجه سيلسيوس نيز -18 سردخانه در سوخاري كيلكاي نگهداري

ارزيابي  صفات كليه در گرديد. مطالعه مورد صفات تمام در امتياز كاهش باعث و كرد ايجاد آنها ارگانولپتيك

 سوخاري كيلكاي به نسبت بيشتري امتياز نمونه برداري فازهاي تمامي در تمپورا، لعاب با سوخاري كيلكاي شده،

 .نمود كسب را با لعاب معمولي

لعاب  و تمپورا لعاب با شده تهيه كيلكاي سوخاري حسي ارزيابي صفات بين در كه داد نشان حاصله نتايج

بوده است  معني دار اختالف داراي برداري نمونه ماه هاي اكثر در ٪95سطح   در شاخص هادر همه  معمولي،

)05/0≤P(.  

  

  ارزيابي شاخص بو -1-4-4

  

 

  

  

  

  

  

  

  
  درجه سيلسيوس -18ماه نگهداري در دماي  3تيمار طي  4) تغييرات شاخص بو در 15-4نمودار 

  

بر  يدار يمعن يرتاث ينمونه ها، عامل نوع لعاب و زمان نگهدار يحس يابيبدست آمده از ارز يجبا توجه به نتا

  ) داشته است.F=264/81( يرا زمان نگهدار يرتاث يشترينكه ب .)P≥05/0(فاكتور بو داشت
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21
4.54.03.53.0 10 3210

formolation
MMMMeeeeaaaannnn

pm time sMMMMaaaaiiiinnnn    EEEEffffffffeeeeccccttttssss    PPPPllllooootttt    ffffoooorrrr    tttteeeexxxxttttuuuurrrreeeeData Means

  ارزيابي شاخص طعم و مزه-2-4-4

  

 

   

  

  

  

  

  

  
  درجه سيلسيوس -18ماه نگهداري در دماي  3تيمار طي  4) تغييرات شاخص طعم و مزه در 16-4نمودار 

  

(خام و پخته) و  ينمونه ها، هر سه عامل نوع لعاب، نوع فرآور يحس يابيبدست آمده از ارز يجبا توجه به نتا

 يرا زمان نگهدار يرتاث يشترينكه ب  .)P≥05/0(بر فاكتور طعم و مزه داشت يدار يمعن يرتاث يزمان نگهدار

)146/10=F17/42( يرا نوع فرآور يرتاث ين) و كمتر=F.داشته است (  

  

  ارزيابي شاخص بافت -3-4-4

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  
  درجه سيلسيوس -18ماه نگهداري در دماي  3تيمار طي  4) تغييرات شاخص بافت در 17-4نمودار 
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21
4.504.254.003.753.50 10 3210

formolationMMMMeeeeaaaannnn pm time sMMMMaaaaiiiinnnn    EEEEffffffffeeeeccccttttssss     PPPPllllooootttt    ffffoooorrrr     tttteeeennnnaaaacccciiiittttyyyyData Means 10 3210 543543ffff oooo rrrrmmmm oooo llll aaaa tttt iiii oooo nnnn pppp mmmm tttt iiii mmmm eeee     ssss
12formolation01pmIIIInnnntttteeeerrrraaaacccctttt iiiioooonnnn    PPPPllllooootttt     ffffoooorrrr     tttteeeennnnaaaacccciiiittttyyyyData Means

(خام و پخته) و  ينمونه ها، هر سه عامل نوع لعاب، نوع فرآور يحس يابيبدست آمده از ارز يجبا توجه به نتا 

 يرا زمان نگهدار يرتاث يشترينكه ب  .)P≥05/0(بر فاكتور بافت داشت يدار يمعن يرتاث يزمان نگهدار

)164/31=F8/70را نوع لعاب ( يرتاث ين) و كمتر=F.داشته است (  

  

  ارزيابي شاخص تردي - 4-4-4
 

  درجه سيلسيوس -18ماه نگهداري در دماي  3تيمار طي  4) تغييرات شاخص تردي در 18-4نمودار 

  

(خام و پخته) و  ينمونه ها، هر سه عامل نوع لعاب، نوع فرآور يحس يابيبدست آمده از ارز يجتوجه به نتابا 

لعاب و زمان  ي،متقابل لعاب و فرآور يرتاث  .)P≥05/0(داشت يبر فاكتور ترد يدار يمعن يرتاث يزمان نگهدار

) و F=164/31را لعاب ( يرتاث يشترينكه ب  .)P≥05/0(دار بوده است يمعن يزو زمان ن يلعاب، فرآور ينهمچن

 ) داشته است.F=8/70و زمان( يرا اثر متقابل لعاب، فرآور يرتاث ينكمتر

 

  ارزيابي شاخص چسبندگي لعاب -5-4-4

 

   

  

  

  

  

  
  درجه سيلسيوس -18ماه نگهداري در دماي  3تيمار طي  4) تغييرات شاخص چسبندگي لعاب در 19-4نمودار 
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(خام و پخته) و  ينمونه ها، هر سه عامل نوع لعاب، نوع فرآور يحس يابيبدست آمده از ارز يجنتابا توجه به 

 ي،متقابل لعاب و فرآور يرتاث  .)P≥05/0(لعاب داشت  يبر فاكتور چسبندگ يدار يمعن يرتاث يزمان نگهدار

را اثر  يرتاث ين) و كمترF=496/47لعاب ( را يرتاث يشترينكه ب .)P≥05/0(دار بوده است يمعن يزلعاب و زمان ن

  ) داشته است.F=5/51متقابل لعاب و زمان(

  

ارزيابي شاخص هاي حسي كيلكاي سوخاري خام و سرخ شده با لعاب معمولي و  -6-4-4

  تمپورا در پايان ماه چهارم

ماه  4بعد از گذشت  خام و سرخ شده با لعاب معمولي و تمپورا سوخاري كيلكاي حسي ارزيابي از حاصل نتايج

  است. شده ) آورده1-4نمودار ( در درجه سيلسيوس -18نگهداري در دماي 

  

  
  درجه سيلسيوس -18ماه نگهداري در دماي  4تيمار پس از  4) تغييرات شاخص هاي حسي در 20-4نمودار 

  

با توجه باينكه چربي ماهي كيلكا باال مي باشد و اكسيداسيون چربي در آن سريع انجام مي گيرد در پايان ماه 

)، ارزيابي حسي نمونه ها امكانپذير نبوده 1-3چهارم بدليل فساد شديد ايجاد شده در نمونه هاي توليدي (نمودار 

روي نمونه ها در پايان ماه چهارم انجام نشد و با  است بنابراين هيچگونه ارزيابي كيفي (شيميايي و ميكروبي)

توجه به نتايج بدست آمده از ارزيابي شيميايي و ارزيابي هاي حسي نمونه ها در پايان ماه سوم كه همه شاخص 

هاي فساد در محدوده مجاز و همه فاكتورهاي ارگانولپتيك در محدوده متوسط بوده اند مدت ماندگاري 

درجه  -18سرخ شده با هر دو لعاب معمولي و تمپورا طي نگهداري در دماي انجماد ( كيلكاي سوخاري خام و

  ماه ارزيابي گرديد.   3سيلسيوس) 
   

1

2

3

4

5

بو طعم و مزه بافت تردي عابچسبندگي ل

ده
ش
ب 

كس
ز 

يا
مت

ا

خام   كيلكاي سوخاري با لعاب معمولي

ا خام كيلكاي سوخاري با لعاب تمپور

پخته  كيلكاي سوخاري با لعاب معمولي

ا پخته كيلكاي سوخاري با لعاب تمپور



��ح �������� /  ٥٨ ���� #"ارش �

 

  بحث -5

سوخاري خام و سرخ شده با لعاب معمولي و  كيلكاي در شيميايي تركيبات ارزيابي -1-5

  تمپورا در زمان توليد

 كه ميزان طوري به داشت، تاثير سوخاري كيلكا رطوبت و كل چربي محتواي بر معني داري طور به كردن سرخ

ميزان  و كاهش معني داري طور به خام كيلكاي سوخاري به نسبت شده سوخاري سرخ كيلكاهاي در رطوبت

 واقع در يافت. افزايش معني داري طور به خام سوخاري كيلكاي به نسبت شده سوخاري سرخ كيلكاي در چربي

مكانيسمهاي  مهمترين از مي كند. يكي نفوذ محصول داخل به كردني سرخ محيط از چربي كردن، سرخ در طي

 غذايي ) مي باشد. وقتي  مادهWater replacementآب ( جابجايي مكانيسم كردن سرخ فرآيند طي در روغن جذب

مي  تبخير به سرعت غذا سطح در موجود رطوبت درسطح، دما افزايش نتيجه در مي شود ور غوطه داغ روغن در

 نيز محصول رطوبت داخلي تدريج، به مي شود. تشكيل پوسته اي و شده خشك محصول خارجي شود. سطح

 باعث حال عين در و فرار كرده منافذ بين از مي گردد. بخار ايجاد بخار فشار مثبت شيب و مي شود بخار به تبديل

 از و چسبيده محصول سطح به عمليات، روغن پيشرفت با مي شود. غشاها و سلولها سطح در موئينه كانالهاي ايجاد

 Dana and مي كند ( نفوذ محصول به داخل است شده ايجاد آب تبخير نتيجه در كه كانالهايي و منافذ طريق

Saguy, 2006همبستگي و خطي ارتباط كردن سرخ طي در روغن جذب  و رطوبت كاهش بين مكانيسم اين ). در 

 جذب بيشتري روغن بيشتر، رطوبت با غذايي مثال عنوان به  Krokida et al, 2000 ).دارد ( ) وجودr=  -80/0شديد (

  ).Dana and Saguy, 2006; Mellama, 2003; Gamble et al, 1987ميكند (

 هم يك پديده رطوبت كاهش و روغن جذب كه كردند ) مشاهده2003(  همكاران و Bouchon ديگر سوي از

 و كردن طول سرخ در روغن از كمي مقدار كه شد مشخص آنها تحقيق نمي باشد. در) Synchronousزمان (

 به آب مكانيسم جابجايي كه شد حاصل نتيجه اين مي شود. لذا جذب عمليات انتهاي در روغن مقدار بيشترين

 نشان نيز تحقيق ديگر دهد. چندين شرح را غذايي ماده يك در روغن جذب كامل طور به نمي تواند تنهايي

مي دهد  ) رخ Cooling- phase effect سرد ( فاز تأثير نام به ديگري مكانيسم تحت اساساً روغن جذب كه مي دهد 

)  Moreira et al., 1997; Danna and Saguya, 2006 و كرده فرار محصول در شده ايجاد بخار سرخ كردن، طي ). در 

 امكان محصول، داخل زياد فشار جهت به لذا ايجاد ميكند، موجود فرج و و خلل منافذ داخل در زيادي فشار يك

 شده سرخ غذاي كن، سرخ از محصول شدن خارج از دقيقه بعد چند ندارد. اما وجود بيرون محيط از روغن نفوذ

كم  فشار ) بهOver–pressure ( فزاينده فشار حالت از داخلي بخار و فشار شده برابر پوسته در بخار فشار و شده سرد

) Under–pressure ) .تغيير مي كند ( Mellema, 2003مي  نفوذ منافذ داخل به غذا سطح به چسبيده روغن ) بنابراين

 با مي توان را روغن جذب مي شوند، سرخ كوتاه مدت براي كه محصوالتي غذا مي شود. در جذب و كند

 سرخ از شدن خارج از قبل عمدتاً روغن كردن، سرخ زمان شدن طوالني با داد. اما شرح فاز سرد تأثير مكانيسم

  ).Mellema, 2003مي شود ( غذايي جذب ماده كن
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   را خام سوخاري كيلكاي به نسبت شده سوخاري سرخ كيلكاي در رطوبت كاهش و چربي افزايش بنابراين

  .دانست سرما فاز تاثير و رطوبت جابجايي هاي مكانيسم به توان مربوط مي

 و  Taskayaتوسط ماهي شده سوخاري محصوالت در چربي افزايش و رطوبت كاهش مورد در هم مشابهي نتايج

 Yazdan  )،2010همكاران ( و  Mireranda)،2010همكاران ( و Elyasi )،1992همكاران ( و Ihm )،2003همكاران (

   .است شده ارائه )2010( همكاران و Moradi نيز ) و2009( همكاران و

مشاهده شد  معني دار اختالف %95  سطح با لعاب معمولي و تمپورا در كيلكاي سوخاري بين پروتئين محتواي در

)05/0≤P(، كيلكاي سوخاري با  از سوخاري با لعاب تمپورا باالتر كيلكاهاي در پروتئين محتواي كه طوري به

 آلبومين گندم، گلوتن نظير لعاب تمپورا در پروتئيني تركيبات به ميتوان را اين امر است. دليل بوده لعاب معمولي

  .داد نسبت شير خشك پروتئين و تخم مرغ سفيده

  

 در منجمد صورت نگهداري به خام و سرخ شده طي سوخاري كيلكاي كيفي ارزيابي  -2-5

  سيلسيوس درجه -18 دماي

 سردخانه در نگهداري زمان طي خام و سرخ شده با لعاب معمولي و تمپورا سوخاري كيلكاي در رطوبت ميزان

 آنزيمهاي تأثير دليل به انجماد شرايط در شده نگهداري نمونه ماهيان رطوبت محتواي نهايي يافت. كاهش كاهش

 رطوبت حفظ در آنها توانايي كاهش نتيجه در و آزاد آمينه اسيدهاي به آنها تبديل و پروتئينها بر پروتئوليتيك

 باعث )،1380 شيرازي، رضوي(وزن  كاهش بر عالوه نگهداري، دوره در ها نمونه رطوبت كاهش است.  مربوط

 به مربوط نتايج بررسي همچنين مي شود. محصول كيفي افت نتيجه در و اكسيداسيوني تغييرات افزايش

 سردخانه در نگهداري طي تيمار كيلكاي سوخاري  4 هر در پروتئين ميانگين كه داد نشان پروتئين آزمايشهاي

اين اختالف در كيلكاي سوخاري سرخ شده با لعاب تمپورا در فازهاي مختلف معني دار ت، داش اندكي كاهش

 اين دليل ).P≥05/0ه است (بود اختالف معني دار اين نمونه برداري آخر ماههاي در تنها نبوده و در بقيه تيمارها

  ).1382مي باشد (رضايي،  پروتئوليتيك آنزيمهاي تأثير احتماالً امر

 سردخانه در نگهداري دوره طي سوخاري خام و سرخ شده با لعاب معمولي و تمپورا، كيلكاي چربي محتواي 

 در منجمد ماهيان فساد كيفي شاخص عنوان به كل چربي گيري است. اندازه بوده كاهشي داراي تغييرات

 مطالعات زيادي ). در Aubourg et al.,1999; Dragoev et al., 1998است ( شده ديده محققين از مطالعات بسياري

 از پس و در سردخانه ماهي نگهداري زمان در چرب، اسيدهاي و چربي كيفيت و مقدار كه است شده داده نشان

 فرآورده هاي بافت در موجود ) چربي( Huss, 1994;Hedayatifard and Moin,2003 مي شود  تغييراتي دچار انجماد،

)  Huss, 1994مي شود ( تخريب يا دچار اكسايش ليپوليتيك آنزيمهاي عمل يا هوا اكسيژن با تماس اثر در شيالتي،

 ) (رضايي Liza auratus( طاليي كفال جمله از مطالعه مورد ماهيان در چربي كاهش خصوص در نيز مشابهي نتايج
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خاكستري  كفال )،1382و همكاران،  (رضايي (Clupeonella engrauliformis )  آنچوي كيلكاي ،)همكاران و

)Mugil cephalus(  ( El-Sebaiy et al., 1987) آمده است به دست. 

 فساد هيدروليتيك در مؤثر آنزيمهاي تأثير دليل به شده اندازه گيري نمونه هاي در كل چربي مقادير نهايي كاهش

 حضور در اكسيداسيون چربي و آزاد چرب اسيدهاي به آن تبديل و سرما به مقاوم ليپازهاي خصوص به چربي

  ).1380، شيرازي رضوي ؛ 1382، رضايي Toymizu et al., 1981: ( مي باشد اكسيژن

 طي درFFA و PV ، TBARS نظير چربي هيدروليز و اكسيداسيون شاخصهاي افزايش نيز و چربي محتواي كاهش

 مي شرايط انجماد در چربي اكسيداسيون توسعه مويد سردخانه شرايط در سوخاري كيلكاي نگهداري زمان مدت

  .باشد
 

خام و سرخ شده با لعاب معمولي و  سوخاري كيلكاي در فساد شيميايي شاخصهاي ارزيابي - 5- 3

 درجه سيلسيوس) -18و نگهداري در دماي انجماد ( فرآوري مرحله طي تمپورا

 خالل در .مي باشد تأثيرگذار چربي اكسيداسيون و هيدروليز روي مختلف شيوه هاي به دريايي محصوالت پخت

مي  خام اكسيداسيون نمونه هاي از سريعتر كه مي گيرند قرار حرارتي اكسيداسيون تأثير تحت چربيها پخت،

 جريان در تغييرات ايجاد مي شود. اين آن عملگراي و مفيد خواص در تغييراتي ) لذا( Fogerty et al, 1990  باشد

   ).1390ر، بك و پور زكي( است  مشهود بيشتر كردن سرخ

  

  )PVمقادير پراكسيد ( -1-3-5

  مي رود  كار به چربي (هيدروپراكسيد) اكسيداسيون اوليه محصوالت تعيين منظور به پراكسيد اندازه گيري

) Perez-Villarreal and Pozo; 1990 است ممكن نمي كند، اما ايجاد ماهي حسي ويژگيهاي در تغييري آن توليد ) و 

 تركيبات از استفاده دادند نشان )1981ن (همكارا و Wanstedt شود. كننده مصرف براي خطراتي ايجاد به منجر

 به را پراكسيدي تركيبات تشكيل اثر در تندي طعم ظهور و چربي موثري، اكسيداسيون طور به هيدروكلوئيدي

 سويا پروتئين و نشاسته نظير هيدروكلوئيدي تركيبات تمپورا لعاب تركيب كه در آنجا از و مي اندازد تعويق

  تيمار با لعاب تمپورا پايينتر از تيمار با لعاب معمولي بوده است.  در پراكسيد است، شاخص شده استفاده

 صفر)  تازه (فاز نمونه هاي به نسبت سوخاري پس از يكماه منجمد كيلكاي نمونه هاي در پراكسيد مقدار افزايش

   د.مي باش صورت منجمد به نگهداري هنگام فساد و تندي توسعه بيانگر

 حد از ) كمتر4سوم (فاز  ماه پايان كيلكاي سوخاري تا تيمار 4هر  در پراكسيد ميزان كه داد نشان تحقيق اين نتايج

كيلوگرم چربي) بود. اين مقدار تا پايان ماه اول صفر گزارش گرديد و  در پراكسيد گرم ميلي اكي واالن 5مجاز (

است.  سردخانه سوم نگهداري در ماه به مربوط چربي اكسيداسيون اوليه مرحله عنوان به پراكسيد، باالترين مقدار

 كلي طور است. به تيمار 4 در هر برداري نمونه دو ماه آخر در پراكسيد دار معني افزايش دهنده نشان حاصل نتايج
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 است. يافته افزايش پراكسيد و مقدار شده انجام ليپيد اكسيداسيون فرآيند سردخانه در نگهداري مدت افزايش با

 آنها شكستگي از سريعتر اين تركيبات تشكيل سرعت شود، كم ماهي عضالت هيدروپراكسيد مقدار زمانيكه

ميكند  رفتن باال به شروع ماهي در عضالت پراكسيد ميزان يك مولكولي مكانيزم اساس بر زماني چنين در است.

)Vidya and Sriker, 1996 دومولكولي، مكانيسم اساس بر هيدروپراكسيدها، افزايش غلظت و زمان ). با گذشت 

 سرعت از سريعتر آنها تجزيه سرعت مرحله اين در كه ذكر است شايان مي شوند. شكسته سرعت به تركيبات اين

).   Ben–Gigirey et al., 1999مي يابد ( كاهش هيدروپراكسيد مكانيسمي مقادير چنين دنبال مي باشد. به تشكيل

 نگهداري ماه 9 زمان مدت در -18 دماي در ساردين ماهي در پراكسيد كه مقدار داد نشان شده انجام مطالعات

-Pacheco شد ( كاهش دچار اكسيداسيون از حاصل محصوالت تجزيه علت ماه به 6از  پس و يافت افزايش

Aguilar et al.2002 .( 

 سيلسيوس مقدار درجه -30 و -18 دماي دو در آنچوي منجمد كيلكاي ماهي نگهداري طي در ديگري مطالعه در

 كاهش يافت. آن از پس و افزايش نگهداري ششم ماه تا پراكسيد مقدار مطالعه اين در يافت. افزايش پراكسيد

 و گازهاي كربونيل تركيبات توليد و اكسيداسيوني ثانويه واكنشهاي را كاهشي چنين داليل همكاران و رضايي

  ).1381همكاران،  و رضايي(دانستند  فرار

 بود. نمونه هاي خام از نمونه هاي سرخ شده باالتر در PV مقدار نمونه برداري دو ماه آخر در تحقيق اين در

 خام بيانگر نمونه هاي به نسبت سوخاري كيلكاي شده سرخ نمونه هاي در پراكسيد ميزان در معني داري افزايش

  مي باشد. چربي در نمونه هاي سرخ شده پيشرفت اكسيداسيون

  

  )TBArsمقادير تيوباربيتوريك اسيد ( -2-3-5

در هر چهار  منجمد صورت به نگهداري مدت طي در چربي اكسيداسيون ثانويه مرحله به عنوان TBArs مقدار

 توسعه از حاكي افزايش اين يافت. افزايش خام و سرخ شده با لعاب معمولي و تمپورا، سوخاري تيمار كيلكاي

 فيش فينگرهاي در  TBArsافزايش از مشابهي نتايج مي باشد. كيلكاهاي سوخاري در چربي اكسيداسيونيفساد 

 شسته و شده شسته شده چرخ از گوشت شده توليد فيش فينگرهاي ) و  Athrina boyeriماهي ( شيشه از شده توليد

)  Tokur et al., 2006, Izci et al., 2011 شده است ( گزارش منجمد صورت به نگهداري دوره طي كپور ماهي نشده

 كپور ماهي و ماهي شيشه از شده توليد فيش فينگرهاي در TBArs از مقادير باالتر TBArs مقدار تحقيق اين در اما

 چربي با ماهيان رده در كيلكا ماهي گرفتن قرار و ماهي نوع در تفاوت را مي توان امر اين دليل كه است بوده

 شده توليد محصوالت غيراشباع چرب اسيدهاي به ويژه كيلكا ماهي در باالتر جهت چربي به لذا دانست. متوسط

 .مي باشند منجمد صورت به نگهداري مدت طي چربي در مستعد اكسيداسيون بسيار

Tokur در هموگلوبين كه كردند اعالم همكاران و pH پرواكسيداني ( فعاليت 7 تا 6 بين( Pro-oxidant در شديدي 

 نگهداري مدت طول در نيز اين شاخص افزايشي ). روند  Tokur et al., 2006 مي دهد ( نشان گونه ها از برخي
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 ثانويه محصوالت عنوان به آلدئيدها عضله باشد. در پراكسيدانها ديگر و آزاد آهن افزايش دليل به است ممكن

   نيز هيدروپراكسيدها مي شود. روند افزايشي ايجاد هيدروپراكسايدها تجزيه از اكسيداسيون

ماهي  گوشت در آلدئيدي ). وجود تركيبت1390 همكاران، و پزشك(باشد  TBArs افزايش بر دليلي مي تواند

 .Ladikos and Lougovois, 1990 )مي شود (  بو و طعم جمله از آن حسي ويژگيهاي در تغييراتي سبب

به  ممكن است ولي داد نشان افزايش سردخانه در نگهداري زمان افزايش با TBArs ميزان مطالعه اين در چه اگر

نهايي اكسيداسيون  محصول كه آلدئيدهايي ساير و ها پروتئين فسفوليپيدها، آمينها، با آلدئيد مالون واكنش دليل

 .شود مشاهده واقعي مقدار از كمتر TBArs مقدار هستند چربي

كه نشانگر  بودخام  نمونه هاي از باالتر نمونه هاي سرخ شده در TBArs مقدار نمونه برداري ماههاي كليه در

 TBArs افزايش از مشابهي مي باشد. نتايج اكسيداسيوني در نمونه هاي سرخ شده ثانويه محصوالت توليد افزايش

  ).1390پور،  زكي ( است شده گزارش كردن فرآيند سرخ خالل در

  

  ) FFAمقادير اسيدهاي چرب آزاد ( -3-3-5

كيلكاهاي سوخاري سرخ شده نسبت به كيلكاهاي سوخاري خام كمتر بود.  در آزاد، چرب اسيدهاي ميزان

 .گردد مي تجزيه گليسرول و آزاد چرب اسيد به گليسريد تري هيدروليز، درپديده

 در ولي است ميكروبي و داخلي ليپازهاي تاثير از ناشي كيلكاي سوخاري خام در آزاد چرب اسيد افزايش

 حرارت كردن، سرخ فرآيند طي ميكروبها و آنزيم سازي فعال غير از پس شده) سوخاري پخته (سرخمحصوالت 

 .است شده آزاد چرب اسيدهاي توليد و چربي ساختار تخريب موجب شكل مكانيكي به خود

را  ماهي شير چرب اسيدهاي تركيب و چربي اكسيداسيون روي طبخ شيوه چهار تأثير )1390بكر ( و پور زكي

 به نسبت اسيدهاي چرب ميزان شده سرخ و بخارپز نمونه هاي در كه شد مشخص تحقيق اين نمودند. در بررسي

 در حرارت دهي در خالل فرار آزاد چرب اسيدهاي رفتن دست از مي يابد. كاهش معني داري طور به خام نمونه

 باشد چرب آزاد اسيدهاي كاهش دليل مي تواند آنزيمها شدن فعال غير همچنين و باال دماهاي

 ) Chantachum et al, 2000  .(عامل و تري گليسريدها، فسفوليپيدها نظير سنگين مولكولهاي شكستن عوض در 

 ,.Chantachum et alشده است  عنوان پخت شيوه هاي برخي در آن ميزان افزايش و جديد چرب اسيدهاي ايجاد

2000; Al-Saghir et al., 2004 ).(  

 با سوخاري خام و پخته با لعاب معمولي و تمپورا كيلكاي نمونه هاي در چربي هيدروليتيكي فساد تحقيق اين در

 هيدروليز آنزيمهاي .است شده مشاهده منجمد صورت به نگهداري مدت طي در آزاد چرب اسيدهاي افزايش

 را آزاد چرب اسيدهاي و ميزان زده رقم ماهيان مرگ از پس را عمده اي تغييرات چربي، بر تأثير با چربي كننده

 آنزيمهاي تأثير بيان براي خوبي شاخص FFA اندازه گيري ) بنابراين Shewfelt, 1981 ميدهند ( افزايش آنها در
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 اگر  ).Aubourg et al., 2002; Dragoev et al., 1998 ) است ديگر گوشتي فرآورده هاي و ماهي چربي بر ليپوليتيك

 باعث آن مقادير افزايش اما نكرده اند، بيان كيفيت افت مستقيم به عنوان عامل را FFA موجود گزارشهاي چه

 شدن دناتوره اثر بر بافتي تغييرات )، ايجاد  off-flavorنامطلوب ( پيشرفت طعم چربي، اكسيداسيون افزايش

  ).1382(رضايي،  ميشود كيفيت محصول كاهش نهايت در و پروتئين

 فعاليت دارند نيز انجماد هنگام آنها از برخي اما نيستند، فعال خيلي پايين دماهاي در معمول به طور آنزيمها

 در محصوالت را چربي هيدروليتيكي(آنزيمي)  فساد نتوانست انجماد چه اگر حاضر مطالعه در ).1381رضايي،(

 FFA توليد در انجمادحفاظتي  اثر بيانگر شده اندازه گيري FFA مقادير بودن كم اما كند، متوقف مذكور سوخاري

  .مذكور مي باشد محصوالت در انجماد و پخت فرآيند نتيجه در آنزيمي فعاليتهاي كاهش و 

  

  )TVB-Nمقادير مجموع بازهاي فرار نيتروژني ( -4-3-5

 از به عنوان يكي كه است شده تشكيل فرار آمينهاي و آمونياك ) از TVB-Nنيتروژني ( فرار بازهاي مجموع

 طول در TVB-N ) افزايش ميزان  Yilmaz et al., 2009ميشود ( محسوب گوشت تجزيه و تخريب اصلي نشانگرهاي

دانست  مرتبط دروني هاي و آنزيم فساد عامل هاي باكتري فعاليتهاي با توان مي را منجمد صورت به نگهداري

)Yilmaz et al., 2009  ميزان ( TVB-N سوخاري خام و پخته كيلكاي تيمار دو در هر نگهداري دوره طول در 

 باكتريهاي فعاليتهاي با را دوره نگهداري طي در TVB-N ميزان افزايش )1390همكاران ( و يافت. پزشك افزايش

 گوشت باكتريايي تجزيه اثر در عمده طور به TVB-N كه آنجا از و دانستند مرتبط دروني آنزيمهاي و فساد مولد

  .بود خواهد TVB-N افزايش براي دوره دليلي طول در ماهي باكتريايي بار افزايش مي شود، ايجاد ماهي

  TVB-N قبول براي مورد سطح باالترين گوشت گرم 100 در TVB-N ميليگرم 25 ميزان موجود گزارشات طبق

  ).(Arashisara et al., 2004; Gimenez et al., 2002 است 

 20پوشش با پخته نيمه فينگرهاي فيش براي را TVB-N ميزان بيشترين 5558 شماره ايران ملي استاندارد اما

 كيلكاي در TVB-N ميزان سوم ماه پايان در اينكه به توجه با لذا است، كرده اعالم فرآورده گرم 100 در گرم ميلي

-TVB انديس لذا رسيد، گرم گوشت 100 در گرم ميلي 74/19و  98/19ترتيب به با لعاب ساده و تمپورا سوخاري

N شاخص از نظر داد قرار نظر مورد ماندگاري زمان اصلي عامل عنوان به توان مي را TVB-N زمان حداكثر 

   ماه سه درجه سيلسيوس -18در دماي  شده نگهداري سوخاري كيلكاهاي براي ماندگاري

  .باشد مي

  

  pHمقادير  5-3-5

 ابزار راهنما و عنوان به فقط و شودنمي  پيشنهاد فساد اندازه گيري جهت مطمئن فاكتور يك عنوان به pH ميزان

 ).1391همكاران، و مي شود (محمودزاده استفاده آن محصوالت و ماهي كيفيت تعيين جهت كمكي
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 آناليزهاي طبق (Ersoy et al., 2008 )دارد  قرار ميكروبي و حسي شيميايي، فاكتورهاي ساير تأثير تحت فاكتور اين

 سردخانه در ماه نگهداري 3 طي و پخته با لعاب معمولي و تمپورا سوخاري خام كيلكاي در pH ميزان آماري

 مشاهده  pH ميزان در معني دار اختالف ٪95كاهشي داشت. در ماههاي مختلف نمونه برداري در سطح  روند

   .)P ≥05/0شده است (
 ,.Widayka et alباشد ( ميكروبي در محصول رشد توقف يا و كاهش نتيجه در است ممكن pH روند كاهشي

2001 .(   

 5/6از  pHدر تحقيقاتي كه بر روي برگر ماهي قزل آال در شرايط نگهداري سرد انجام گرفت نيز كاهش مقدار 

را به تخمير ذرات سيب زميني و نان موجود در برگر ماهي نسبت  pHمشاهده شد. آنها دليل اين كاهش  6/5به 

در بررسي تاثير مواد  1387كه توسط دقيق روحي در سال  ) . در پروژه ديگري2001دادند (متين و همكاران، 

در برگرهاي نيمه  pHنگهدارنده بر عمر ماندگاري برگر ماهي فيتوفاگ صورت گرفت گزارش گرديد كه ميزان 

ماه نگهداري در سردخانه كاهشي بوده است كه از اين نظر با نتايج ما مطابقت  12سرخ شده روكش دار در طول 

منطقي ترين توجيه براي اين كاهش را تشكيل اسيد الكتيك از گليكوژن در عضالت ماهيان  داشته است. وي

  استفاده شده در برگرها، پس از صيد در نظر گرفت.

  

پخته طي مراحل توليد و  و خام سوخاري در كيلكاي شاخصهاي ميكروبي ارزيابي -4-5

 درجه سيلسيوس -18نگهداري در دماي 

حرارت  يافت. اثر كاهش باكتريها كل تعداد خام، سوخاري كيلكاي با مقايسه در شده سوخاري سرخ كيلكاي در

است.  شده سوخاري، كيلكاي در موجود ميكروارگانيسمهاي رفتن بين از سبب كردن سرخ فرآيند طي در

 دماي در سريع شدن سرخ از بعد خام فيش فينگر به نسبت شده سرخ فيش فينگر در كل باكتري تعداد كاهش

 Izci et al, 2011; Tokur et al, 2006; Elyasi et( است شده مشاهده متعددي مطالعات در سيلسيوس درجه170 -180

al, 2010; Cakli et al, 2005 .(سوخاري محصوالت ايران براي ملي استاندارد سازمان كنون تا كه جا آن از 

 شده مقايسه  ICMSFاستاندارد  با شده سرخ سوخاري كيلكاي باكتري كل ميزان لذا نكرده، ارائه استانداردي

) Pre cooked breaded fishشده ( پخت پيش ناني ماهي در كميته، اين توسط شده ارائه استاندارد است. طبق

 شده توصيه نيزحداكثر و 5×510با كيفيت باال  محصوالت براي گرم هر در باكتري كل تعداد شده توصيه حداكثر

 قبول، قابل كيفيت با محصوالت از دسته اين براي باكتري كل تعداد
710   

 از شده سرخ سوخاري كيلكاي در كل باكتري تعداد باينكه توجه با مي باشد. لذا
 نوع دو هر است، نيز كمتر 310

  .مي باشند باال بسيار كيفيت داراي بهداشتي نظر از سوخاري توليد شده كيلكاي
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 داشت. كاهشي روند باكتري كلي شمارش همانند سوخاري كيلكاي كردن سرخ طي مرحله در كليفرم ميزان

 شده گزارش زيادي مطالعات در شدن سرخ از بعد خام فينگر فيش به نسبت شده فيش فينگر سرخ در TC كاهش

  ).  Izci et al, 2011; Elyasi et al, 2010; Cakli et al, 2005( است

 از شده تهيه، محصوالت در را مدفوعي كليفرم مجاز )   ميزان1387، 11166 شماره ( ايران ملي استاندارد سازمان

   cfu/grرا نيمه پخته فيش برگر نظير ماهي
 در ، ICMSFتوسط  شده ارائه استاندارد طبق نيز و است كرده اعالم 210

 باال، كيفيت با براي محصوالت گرم هر در مدفوعي كليفرم تعداد شده توصيه حداكثر شده پيش پخت ناني ماهي

 توجه با لذا مي باشد. 5×210كيفيت  پايين ترين با محصوالت از دسته اين براي آن شده توصيه حداكثر نيز و 11 

 تأييد بهداشتي خام و پخته با دو نوع لعاب معمولي و تمپورا از نظر سوخاري كيلكاهاي بودن مناسب جدول، به

سوخاري تهيه شده با لعاب  كيلكاي كه شد مشخص سوخاري كيلكاهاي TBC و TC مقايسه با چنين. همشود مي

، باكتريهاي مخمر و كپك در تيمارهاي سرخ شده، .گرفته است قرار مناسبتري بسيار بهداشتي وضعيت در تمپورا

باكتريهاي مخمر،  و كپك حذف سبب سرخ كردن فرآيند طي در نشد. حرارت مشاهدهسرمادوست و استاف 

فيش  در باكتريهاي سرمادوست و استاف ومخمر كپك حذف همچنيناست.  شده سرمادوست و استاف

و  IZCI مطالعه در سيلسيوس درجه 180 دماي در سريع شدن سرخ از بعد  Atheria boyeriاز  شده تهيه فينگرهاي

 .است شده گزارش )2011همكاران (

 طي لعاب معمولي و تمپوراسوخاري خام و پخته با  كيلكاي در كليفرم كلي و شمارش باكتريها كلي شمارش

 مخمر و كپك سردخانه در نگهداري طي تيمارها يافت. در همه كاهش سيلسيوس درجه -18 دماي در نگهداري

باكتريهاي استافيلوكوكوس كوآگوالز مثبت و باكتريهاي سرمادوست در كيلكاهاي سوخاري  .نشد شمارش

 پخته طي نگهداري در دماي انجماد شمارش نشد و در كيلكاهاي سوخاري خام كاهش يافت.

شده  گزاررش مجاز حد از كمتر برداري نمونه فازهاي تمام در توليدي هاي فرآورده ميكروبي كلي شمارش

 .بود ICMSF اندارداست توسط

 اين به آنها تنها شمارش و است نشده داده مختلف منابع در سرمادوست باكتريهاي براي اي شده تاييد مجاز حد

 تعداد باكتريهاي كنند. مي رشد نيز پايين دماهاي در نگهداري شرايط در باكتريها اين كه شود مي انجام دليل

 كيلكاهاي در شد. نظر گرفته درcfu/gr   410حدود )2006همكاران ( و sanchez -Ponsمطالعه طبق سرمادوست

 شده ذكر ميزان از تر پايين دوست سرما تعداد باكتريهاي سردخانه در نگهداري فازهاي تمام خام در سوخاري

  .بوده است

 در ومخمر كپك نشد. حذف مشاهده مخمر و سردخانه، كپك در نگهداري طي سوخاري كيلكاي تيمار 4 هر در

) 2011(  همكاران و IZCI مطالعه در در سردخانه نگهداري طي  Atheria boyeri از شده تهيه فيش فينگرهاي

 .است شده گزارش
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است. نتايج  شده گزارش  12- 3و  11- 3پخته در جداول  سوخاري كيلكاهاي در ميكروبي هاي شاخص مقايسه

 عميق سرخ كردن از بعد يعني صفر فاز همان در سوخاري كيلكاهاي در ميكروبي كاهش اثر بيشترين كه داد نشان

 شوك پديده علت وقوع به ميتواند اثر اين شد. مشاهده سيلسيوس درجه -40دماي  در پيوسته صورت به انجماد و

 .باشد پيوسته انجماد نتيجه در سرمايي شوك آن پي در و باال حرارتي

  

طي مراحل فرآوري  خام و پخته سوخاري كيلكاي در ارگانولپتيك خصوصيات ارزيابي -  5-5

  منجمد صورت به و نگهداري

لعاب  و تمپورا لعاب سوخاري تهيه شده با كيلكاي حسي ارزيابي صفات بين در كه داد نشان حاصله نتايج

 اختالف تيمار دو بين ٪95 سطح در چسبندگي لعاب تردي وبافت،  طعم و مزه، بو، شاخصهايهمه  معمولي،

 نسبت بيشتري امتياز تمپورا، با لعاب سوخاري كيلكاي شده، ارزيابي صفات تمام در .)P ≥05/0( داشت معني دار

 .نمود كسب لعاب معمولي با كيلكاي سوخاري به

ا اختالف معني داري با تمپور لعاب كاربرد نتيجه دره شد حاصل چسبندگي چسبندگي، صفت ارزيابي در

 اجزا. )P ≥05/0ز در رتبه باالتري قرار گرفت ( امتيا از نظر چسبندگي حاصل شده از لعاب معمولي داشت و

 توانند مي نشاسته) و ذرت آرد گندم، آرد( پلي ساكاريدها  و صمغ ها تمپورا نظير لعاب تركيب در موجود اصلي

پودر ( لعاب  پروتئيني اجزا ديگر سوي ) از  ;Sanz et al., 2004 Venugopal, 2006دهند ( را افزايش لعاب چسبندگي

 غلظت لعاب افزايش باعث آرد توسط آب جذب ظرفيت افزايش طريق از تخم مرغ) مي توانند آلبومين و شير

 پوشش و مي يابد لعاب افزايش چسبندگي قدرت تمپورا، لعاب در غلظت افزايش با ) لذا Venugopal, 2006 (شوند

 غذايي ماده سطح بر خالي بدون فضاي و همگن اليه يك كه طوري به مي چسبد، بهتر محصول سطح به سوخاري

ساده (لعاب رايج  لعاب ميدهد. اما آن جذابتر به ظاهر و شده تثبيت كردن سرخ از بعد اليه اين مي شود. پديدار

نتيجه  در و پايينتر غلظت كه مي باشد آب و آرد از تركيبي واقع در در مركز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان)

 با صمغ ها يا نظير كربوهيدراتهايي افزودن با لعاب چسبندگي دارد. تمپورا لعاب به نسبت ضعبفتري چسبندگي

اثر  در آنها شدن ژله اي ويژگي جهت به هيدروكسي پروپيل متيل سلولز و متيل سلولز نظير فيلم هايي كاربرد

  ). Kuntz, 1997 مي يابد ( افزايش حرارت

در  است. بوده بيشتر تمپورا لعاب از شده تهيه سوخاري كيلكاي بافت ارزيابي بافت امتياز صفت ارزيابي در  

بكينگ پودر،  وجود ذرت، آرد و سويا آرد گندم، آرد نظير مهمي تركيبات كنار در تمپورا تركيب لعاب

در ) Fiszman, 2008; Venugopal, 2006مي شوند ( محصول بافت بهبود باعث سديم بيكربنات اسيدتارتاريك و

 طي كه در كربني مي شود اكسيد دي گازهاي افتادن دام به باعث گندم گلوتن در موجود پروتئين تمپورا لعاب

 و سويا آرد تأثير افزودن 2005 سال در همكاران و Loewe, 1993 .( Dogan( شده اند حاصل لعاب ورآمدن عمل

 نتيجه اين به و كردند بررسيسرخ شده  مرغ ناگتهاي برخصوصيات نيز و لعاب رئولوژيكي برخواص را برنج آرد
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 مرغ ناگتهاي در روغن باعث كاهش جذب لعاب فرمول به برنج آرد ٪5 و سويا آرد ٪8/5 افزودن كه رسيدند

 سرخ مرغ ناگتهاي در مناسب و رنگ تردي ايجاد در موثر تركيب يك سويا آرد مي شود. همچنين شده سرخ

 باعث پودري صورت به چه و مايع به صورت چه شير در موجود ). پروتئين  Dogan et al, 2005مي باشد ( شده

مي گردد  غيرآنزيمي شدن اي قهوه واكنش  ناشي از رنگ شدت كاهش باعث و شده محصول بافت بهبود

)Loewe, 1993(. يا و شوند لعاب ويسكوزيته بهبود باعث ذرت نمي توانند آرد و برنج آرد در موجود پروتئين 

 تأمين گندم آرد در موجود پروتئين خوبي به را دام بيندازد به را لعاب در موجود گازهاي بتواند كه را ساختاري

 ارگانولپتيك خصوصيات بهبود در مي تواند مختلف آردي نوع تركيب چند از استفاده ) لذا Fiszman, 2008كند (

  .باشد موثر

اختالف معني دار  ٪95همه فاكتورها در سطح مورد مطالعه تحت تاثير  تيمارهاي بين تردي صفت ارزيابي در

 و باال حرارتي انتقال قابليت كه مي باشند آب در غيرمحلول موادي تردي شامل عوامل  .)P ≥05/0مشاهده شد (

 چسبيدن با و كرده فراهم لعاب در موجود معلق ذرات اتصال براي بستري اين مواد هستند. دارا را مناسب پايداري

 نيز و تردي افزايش باعث برنج ). آرد  Chen et al, 2008مي دهند ( افزايش را تردي محصول يكديگر، به ذرات

 طريق از همچنين مي كند. فراهم لعاب در را طبيعي زرد رنگ مي گردد. آرد ذرت روغن مقدار جذب افزايش

 Xue andدهد ( مي افزايش را سوخاري و شده لعاب دهي محصوالت تردي روكش، در مقدار رطوبت كاهش

Ngadi, 2006متورم و آب جذب شروع به و مي شود باز نشاسته دانه هاي كريستالي ساختار حرارت دهي، طي ) در 

 به روغن نفوذ از سد مانند يك كه مي كنند توليد را فيلمي نشاسته دانه هاي شدن، متورم اثر مي نمايند. در شدن

  .مي شود غذايي ماده رطوبت كاهش مانع و كرده جلوگيري غذايي ماده درون

)    Xue and Ngadi, 2006دارند ( عهده به ترد بافت ايجاد در مهمي نقش نشاسته توسط فيلم تشكيل و شدن ژالتينه

 لعاب درون هواي تور، حبابهاي يك همانند كه مي باشد االستيك و پروتئيني ماده يك آردها در موجود گلوتن

 كاربرد لعاب تركيب در و تردي چسبندگي افزايش منظور به كند. گلوتنمي  حفظ را آنها و انداخته دام به را

 قرار تأثير تحت محصول دسترس، بافت در آب ميزان و استفاده مورد گلوتن كميت و كيفيت به توجه با دارد.

 عملكردهاي لعاب ساختار در شير و در تخم مرغ موجود ) پروتئينChen et al., 2008ميشود ( نرم يا سفت گرفته،

مي  بهبود را شده سرخ محصول رنگ و تردي فرمول لعاب به )تخم مرغ سفيده( آلبومين دارند. افزودن مختلفي

 نظير مختلف پروتئينهاي بين از 1998 سال در همكاران و  Mohamedمطالعات اساس ). بر Loewe, 1993 بخشد (

 كاهش توانايي اواآلبومين ،)مرغ تخم (سفيده اواآلبومين و پنير آب كم چرب، شير گلوتن، تخم مرغ، زرده

  .) Mohamed et al, 1998دارد ( را لعاب تردي ساختار بهبود و روغن جذب

اختالف معني  هم با ٪95 سطح در طعم و مزه نظر از تمپورا و معمولي لعاب دو با شده تهيه سوخاري كيلكاي

 .نمود كسب را باالتري امتياز تمپورا لعاب از شده تهيه سوخاري كيلكاي كه طوري به داشتند، داري
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 و كاهش رطوبت از سدي عنوان به و ميشوند غذايي ماده بهتر ظاهر و بافت طعم، ايجاد باعث لعابدار محصوالت

 آبدار لذا باعث مي كنند، حفاظت نهايي محصول مجدد كردن گرم يا انجماد تأثير مقابل در غذا طبيعي عصاره

 اين ). درFiszman and Salvador, 2003مي شوند ( آن خارجي پوسته بودن ترد حال عين در و محصول داخل شدن

 واسطه به محصول جذابتر ظاهر جهت به تمپورا مي تواند لعاب از شده تهيه سوخاري كيلكاي برتري تحقيق

 يك ايجاد ماهي، سطح بر پيوسته و يكنواخت ترد، اليه تشكيل يك آن، سطح بر سوخاري پودر بيشتر چسبندگي

 و لعاب تركيب در بكينگ پودر از استفاده جهت به شدن دي اكسيدكربن آزاد نتيجه در حجيمتر و سبكتر بافت

 .باشد محصول داخلي بخش بودن آبدار

 عليرغم .مي شود استفاده نگهداري دوره طي ماهيان كيفيت سنجش شاخصهاي از يكي عنوان به حسي ارزيابي

 روش هنوز بهترين است، گرفته انجام ماهي براي آزمايشگاهي استانداردهاي توسعه براي كه زيادي تالشهاي

 كنار آزمايشهاي در ارگانولپتيك شاخصهاي ارزيابي است. ارگانولپتيك آزمايشهاي تازگي، درجه ارزيابي

 الزم آن و محصوالت ماهي ماندگاري عمر و فساد ميزان تعيين براي مكمل) روشي ميكروبي (به عنوان و شيميايي

  .است ضروري و

 اين ). باVidya Sager Reddy and Sriker, 1996مي باشد ( دريايي محصوالت نگهداري روش مهمترين انجماد

 انجماد دوره در تغييرات ناخواسته اي بروز باعث ها ماهي چربي هيدروليز و اكسيداسيوني فرآيندهاي ادامه وجود

 در سوخاري كيلكاي ). نگهداري Aubourg and Medina, 1999مي شود ( محصول كيفيت كاهش نتيجه در و

 كاهش باعث و كرد ايجاد آنها خواص ارگانولپتيك در مالحظه اي قابل تغييرات سيلسيوس درجه -18 سردخانه

 .گرديد مطالعه مورد صفات تمام در امتياز

ان ماه چهارم بدليل فساد شديد با توجه به چربي باالي ماهي كيلكا و اكسيداسيون سريع چربي در آن، در پاي

ايجاد شده در نمونه هاي توليدي، ارزيابي حسي نمونه ها امكانپذير نبوده است بنابراين با توجه به نتايج بدست 

آمده از ارزيابي شيميايي و ارزيابي هاي حسي نمونه ها در پايان ماه سوم كه همه شاخص هاي فساد در محدوده 

انولپتيك در محدوده متوسط بوده اند، مدت ماندگاري كيلكاي سوخاري خام و مجاز  و همه فاكتورهاي ارگ

 ماه ارزيابي گرديد.  3پخته با لعاب معمولي و تمپورا طي نگهداري در دماي انجماد 
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  نهايي نتيجه گيري -6

استفاده از لعاب تمپورا باعث افزايش پروتئين كيلكاي سوخاري شد بطوريكه پروتئين كيلكاي سوخاري با لعاب 

و محتواي چربي  )P ≥05/0(تمپورا نسبت به كيلكاي سوخاري با لعاب معمولي افزايش معني داري را نشان داد 

  كيلكاي سوخاري با لعاب معمولي بوده است.پايينتر از چربي  تمپورا لعاب با شده سرخدر كيلكاي سوخاري 

سرخ شده  نمونه هاي در آزاد چرب اسيدهاي و اسيد تيوباربيتوريك پراكسيد، ميزان در معني داري افزايش

فرآيند  خالل در چربي اكسيداسيون بيانگر امر اين كه شد مشاهده خام نمونه هاي به نسبت كيلكاي سوخاري

آزاد و  اسيدهاي چرب تيوباربيتوريك اسيد، پراكسيد، مانند فساد شاخصهاي معني دار افزايش است. پخت

نگهداري كيلكاي  هنگام در آنزيمي و اكسيداسيوني مكانيسم فعاليت از حاكي نگهداري دوره در TVB-N انديس

البته تمام شاخص ها تا پايان ماه سوم كمتر يا در محدوده قابل قبول پيشنهادي  .مي باشد سردخانه در سوخاري

  بوده است.

 4استفاده از لعاب تمپورا در اين تحقيق باعث ارتقاء كيفيت محصول از لحاظ تمام صفات ارگانولپتيك در هر 

  تيمار كيلكاي سوخاري خام و سرخ شده با لعاب معمولي و تمپورا شده است.

بطور كل روكش دار نمودن كيلكا باعث افزايش پروتئين  كه داد نشان ارگانولپتيك ارزيابي از اصلح نتايج

 تيمار دو بين ٪95 سطح در چسبندگي لعاب تردي وشاخصهاي بو، طعم و مزه، بافت، محصول شده است و همه 

 تمپورا، با لعاب سوخاري كيلكاي شده، ارزيابي صفات تمام در .)P ≥05/0نشان داده است ( معني دار اختالف

 .نمود كسب لعاب معمولي با كيلكاي سوخاري به نسبت بيشتري امتياز

به پيشرفت فساد اكسيداسيوني در كيلكاهاي سوخاري خام و سرخ شده با لعاب معمولي و  تمپورا در  توجه با لذا

مدت ماندگاري كيلكاهاي سوخاري طي پايان ماه چهارم و غيرقابل قبول شدن نمونه ها از لحاظ ارزيابي حسي 

  ماه ارزيابي گرديد.   3درجه سيلسيوس) از حيث شيميايي، ميكروبي و حسي،  -18نگهداري در دماي انجماد (
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 پيشنهادها

 روزه انجام شود. 15يا  10بدليل فساد اكسيداسيوني شديد كيلكا ماهيان آناليزهاي كيفي نمونه ها در فواصل  -

واكنشهاي  كاهش منظور به لعاب تركيب در مختلف دوزهاي با طبيعي اكسيدانهايآنتي  و عصاره از  -

  شود. استفاده سوخاري محصوالت در اكسيداتيو

 روغن جذب كاهش جهت ... و كازئينات آلژينات، سلولز، متيل نظير مختلف هيدروكلوئيدي تركيبات تأثير -

 گيرد. قرار بررسي مورد سوخاري محصوالت توليد در پروسه

محصوالت  ماندگاري عمر افزايش براي MAP و خأل در بسته بندي نظير بسته بندي مختلف روشهاي از  -

 شود. سوخاري استفاده

مورد  كشور جنوب ارزش كم ماهيان برخي به خصوص ماهيان ساير براي تمپورا لعاب با روكش كردن روش -

  .گيرد قرار استفاده
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  ارزيابي اقتصادي
  

شده  براي يك كيلوگرم كيلكاي سوخاري با لعاب تمپورا) قيمت تمام 1-8جدول   

)قيمت (ريال مقدار(گرم) نام كاال رديف  

 18000 1000 كيلكا 1

2 

 150لعاب تمپورا (

 گرم)

 720 24 آرد گندم

5/4 نشاسته 3  1800 

5/7 آرد ذرت 4  600 

5/7 آرد سويا 5  562 

5/10 پودر سفيده تخم مرغ 6  4000 

5/4 پودر شير 7  630 

 630 3 بكينگ پودر 8

45/0 آبليمو 9  15 

6/0 نمك 10  18 

45/0 فلفل سفيد 11  270 

 405 9 روغن مايع 12

 3600 100 آرد سوخاري گرانوله (بردينگ) 13

 4000 100 آرد فرموله (پري داستر) 14

 9000 200 روغن مايع مخصوص سرخ كردني 15

عدد 2 ظروف يكبار مصرف 16  5000 

عدد 2  كيسه بسته بندي 17  5000 

 54250  جمع

 
  ريال مي باشد. 54250قيمت تمام شده (مواد اوليه) براي هر كيلو كيلكاي سوخاري با لعاب تمپورا     
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 ) قيمت تمام شده  براي يك كيلوگرم كيلكاي سوخاري با لعاب معمولي2-8جدول 

 

 قيمت (ريال) مقدار(گرم) نام كاال رديف

 18000 1000 كيلكا 1

2 

 100لعاب معمولي (

 گرم)

 630 21 آرد گندم

 6800 17 پودر سفيده تخم مرغ 3

3/0 آبليمو 4  9 

4/0 نمك 5  12 

3/0 فلفل سفيد 6  180 

 3600 100 آرد سوخاري گرانوله (بردينگ) 7

 4000 100 آرد فرموله (پري داستر) 8

 9000 200 روغن مايع مخصوص سرخ كردني 9

عدد 2 ظروف يكبار مصرف 10  5000 

عدد 2  كيسه بسته بندي 11  5000 

 52231  جمع

 
  ريال مي باشد. 52231قيمت تمام شده (مواد اوليه) براي هر كيلو كيلكاي سوخاري با لعاب معمولي    
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  درجه سيلسيوس) -18تيمار كيلكاي سوخاري طي نگهداري در دماي انجماد ( 4) تغييرات شاخص رطوبت در 1نمودار 
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  درجه سيلسيوس) -18تيمار خام و پخته طي نگهداري در دماي انجماد ( 2در  pH) تغييرات شاخص 9نمودار 
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سرخ شده با لعاب معمولي و تمپورا) آناليز ميكروبي كيلكاي سوخاري خام و 1جدول  

درجه سيلسيوس -18طي نگهداري در دماي    

پس از   زمان توليد  تيمار  شاخص ميكروبي

  يكروز

پس از 

  يكماه

پس از 

  دوماه

پس از سه 

  ماه

TBC  

1  c00/0±65/4  4/25± 0/02c 3/62± 0/11b 3/52± 0/03b 3/21± 0/03a 

2 5/50± 0/56c 5/15± 0/12c 4/32± 0/03b 3/95± 0/01b 3/1± 0/09a 

3 2/95± 0/02b 3/00± 0/00b 2/84± 0/07b 2/18± 0/15a 2/02± 0/11a 

4 2/69± 0/83b 2/68± 0/06b 2/55± 0/11b 2/12± 0/09a 2/14± 0/02a 

TC 

1  b32/0±49/3  3/36± 0/02b 3/15± 0/01b 2/62± 0/15a 2/38± 0/01a 

2  3/65± 0/00b 3/56± 0/15b 3/45± 0/22b 2/76± 0/03a 2/58± 0/11a 

3  1/84± 0/40b 1/56± 0/01a 1/42± 0/07a 1/3± 0/22a 1/21± 0/2a 

4  1/60± 0/05b 1/12± 0/03a 1/05± 0/08a 1/02± 0/3a 1/00± 0/3a 

  شمارش باكتريهاي سرمادوست

1  c13/0±43/4  3/00± 0/00b 2/90± 0/03b 2/66± 0/12b 2/4± 0/08a 

2 4/20± 0/03c 2/73± 0/03b 2/63± 0/07b 2/38± 0/05b 1/9± 0/24a 

3 0  0  0  0  0  

4 0  0  0  0  0  

  شمارش كپك و مخمر

1  a31/0±88/0  0  0  0  0  

2  a05/0±98/0  0  0  0  0  

3  0  0  0  0  0  

4  0  0  0  0  0  

 شمارش باكتريهاي استافيلوكوك

1 2/85± 0/12a 2/57± 0/3b 2/32± 0/32c 2/17± 0/17d 2± 0/18e 

2 2/38± 0/30a 2/14± 0/26b 1/87± 0/32c 1/54± 0/25d 1± 0/21e 

3 0  0  0  0  0  

4 

 

0 0  0  0  0  

حروف كوچك مشابه و غير مشابه نشان دهنده وجود يا عدم وجود اختالف معني دار بين فازهاي مختلف ميانگين+ انحراف معيار. 

  نمونه برداري در هر تيمار مي باشد
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  درجه سيلسيوس -18زمان توليد و نگهداري در دماي تيمار كيلكاي سوخاري در  4) تغييرات شاخص بو در 10نمودار 

  

  

  
  تيمار كيلكاي سوخاري در زمان توليد و نگهداري  4) تغييرات شاخص طعم و مزه در 11نمودار 

  درجه سيلسيوس -18در دماي 
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  درجه سيلسيوس - 18تيمار كيلكاي سوخاري در زمان توليد و نگهداري در دماي  4) تغييرات شاخص بافت در 12نمودار 

  

  
  تيمار كيلكاي سوخاري در زمان توليد و نگهداري  4) تغييرات شاخص تردي در 13نمودار 

  درجه سيلسيوس -18در دماي 
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  تيمار كيلكاي سوخاري در زمان توليد 4) تغييرات شاخص چسبندگي لعاب در 14نمودار 

  درجه سيلسيوس -18و نگهداري در دماي  
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Abstract 
The aim of this study was investigated to produce of new product using by Caspian Sea Anchovy (Kilka) with 

different sensory and textural properties .To achievement this purpose,  breaded kilka was coated ( row and 

fried) using with common and Tempora batter. For determination of quality assessment and shelf life, samples 

were stored at freezer (-18°C). Results showed that frying of Breaded kilka affect total fat content and moisture, 

so that significant reduction in moisture value and  increase in fat content of fried kilka was found in compared 

with raw breaded kilka (p<0.05). Protein content of both treatments in compared with fresh fish meat was 

significantly different. Comparison of four treatments showed that a significant increase in the amount of 

peroxide, thiobarbituric acid and free fatty acids in fried kilka samples which indicates high fat oxidation during 

the frying process. Also total count of microrganisms and Coliforms was reduced after frying process. According 

to ICMSE Standard, all of samples had a high quality at processing time. According to the results, using of 

Tempora batter improved sensory properties of breaded kilka. Difference of taste, tenderness and adhesiveness 

of two types of batter in products was significant (p< 0.05) as the sensory properties of breaded kilka with 

Tempora batter in compared with common batter were high in different phase of storage. with due attention to 

progressing of oxidative deterioration in breaded kilka at forth months after production and decreased of sensory  

properties, we found that the shelf life of row , fried breaded kilka was 3 month at frozen condition (-18°C). 

 

Keywords: Breaded Kilka, Tempora batter, Heating process, Nutritional value, chemical and microbial quality, 

sensory evaluation, shelf life.  
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