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  دانشگاه آزاد اسالمي
  واحد علوم و تحقیقات

  

  )Ph.D(رسالھ دکتری رشتھ شیالت 
  
  

  :عنوان
 گیری اسید ھای چرب و اسیدھای آمینھ بافت عضالنی شناسایی و اندازه

  )R.canadum(و ماھی سوکال) U.duvauceli(در اسکوئید ھندی
 TVB-Nو PVھای  شاخص ھا طی نگھ داری در سردخانھ با و بررسی تغییرات کیفیت آن

  
  

  :استاد راھنما
  دكتر سھراب معینی

  
  

  :استاد مشاور
  دکتر غالمحسین وثوقی

  دکتر مھدی یوسفیان
  
  
  

  :نگارش
  دالرام نخبھ زارع

  ١٣٩٠تابستان
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  :تقدیم بھ 
  
  
  
  

  ام، پدر و مادر عزیزم کھ ھمواره با ایثار روح و جسم خویش انگیزه و افتخار زندگی
  .اند تری برایم ترسیم نموده شندورنمای رو

  
  
  

  :و نیز استادان بزرگوارم
  جناب آقای دکتر سھراب معینی، جناب آقای دکتر غالمحسین  وثوقی و جناب آقای دکتر

  .دریغ راه علم را برمن ھموار ساختند مھدی یوسفیان کھ دلسوزانھ و بی
  
  
  
  

  آذرمنش کھ بدون یاری و نیز جناب آقای دکتر شاھرخ خانی و جناب آقای مھندس حبیب
  .ایشان، این مھم دست یافتنی نبود
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  :سپاسگذاري
  
  

  
ھای  ای ادای دین کند و از صدھا نفر متخصص و استاد رشتھ تواند در این قسمت از مقدمھ مولف نمی

دھد  طویلی را تشکیل می زیرا کھ فھرست. اند بھ اسم تشکر کند ھایی کھ بھ او کرده مختلف برای راھنمایی
لکن اگر بھ این عده نام صدھا استاد و نویسنده کتب دانشگاھی و . و این خود عذری بدتر از گناه است

اند اضافھ شود، دینی  مقالت مرتبط کھ پیشکسوتی کرده و شرایط را برای شروع پژوھش مھیا کرده
  .گنجد تر بر گردن خواھیم گرفت کھ ادای آن در این مختصر نمی عظیم

  . پس الجرم احساس گناه از بین می رود زیرا کھ ماھیت دانش آموزی در ایثار است 
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  فھرست مطالب 
 عنوان صفحھ

  خالصھ   ١
  فصل اول  ٢
 اکوسیستم خلیج فارس- ١- ١ ٣
 )U. Duvauce(بیولوژی ماھی مرکب - ٢- ١ ٤
 رده بندی وطبقھ بندی سیستماتیک- ١- ٢- ١ ٤
 )ریخت شناسی(مرفولوژی- ٢- ٢- ١ ٥
 تغذیھ - ٣- ٢- ١ ٥
 ائیپراکنش جغرافی - ٤- ٢- ١ ٦
 تولیدمثل - ٥- ٢- ١ ٦
 روشھای صید - ٦- ٢- ١ ٧
 ). Rachycentron canadum(بیولوژی ماھی سوکال  - ٣- ١ ٨
 رده بندی وطبقھ بندی سیستماتیک- ١- ٣- ١ ٨
 )ریخت شناسی(مرفولوژی - ٢- ٣- ١ ٩
 تغذیھ - ٣- ٣- ١ ٩

 پراکنش جغرافیائی  - ٤- ٣- ١ ١٠
 تولیدمثل  - ٥- ٣- ١ ١١
 روشھای صید - ٦- ٣- ١ ١١
 زمینھ ھاتحقیق پیرامون چربیھادرآبزیان - ٤- ١ ١١
 ھا چربی - ١- ٤- ١ ١٢
 ھا تقسیم بندی چربی ھا، اسیدھای چرب و شناسائی آن - ٢- ٤- ١ ١٣
 لیپیدھای ساده - ١- ٢- ٤- ١ ١٣
 ):ھا آسیل گلیسرول(ھای خنثی چربی - ١- ١- ٢- ٤- ١ ١٣
 فسفوگلیسریدھا - ٢- ١- ٢- ٤- ١ ١٣
 ھا پالسمالوژن - ٣- ١- ٢- ٤- ١ ١٤
 اسفنگولیپیدھا - ٤- ١- ٢- ٤- ١ ١٤
 گلیکولیپیدھا - ٥- ١- ٢- ٤- ١ ١٤
 سربروزیدھا  - ٦- ١- ٢- ٤- ١ ١٤
 لیپیدھای مرکب - ٢- ٢- ٤- ١ ١٥
 ھا موم - ١- ٢- ٢- ٤- ١ ١٥
 لیپیدھایی کھ صابونی نمی شوند - ٢- ٢- ٢- ٤- ١ ١٥
 استروئیدھا - ٣- ٢- ٢- ٤- ١ ١٥
 ھا ترپن - ٤- ٢- ٢- ٤- ١ ١٦
 ھا لیپوپروتئین - ٥- ٢- ٢- ٤- ١ ١٦
 ھا پروستاگالندین - ٦- ٢- ٢- ٤- ١ ١٦
 میسل ھا - ٧- ٢- ٢- ٤- ١ ١٦
 ھا اجزاء سازنده چربی - ٣- ٢- ٤- ١ ١٧
 ساختمان اسیدھای چرب - ١- ٣- ٢- ٤- ١ ١٧
 خواص اسیدھای چرب - ٢- ٣- ٢- ٤- ١ ١٧
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 طبقھ بندی اسیدھای چرب - ٣- ٣- ٢- ٤- ١ ١٨
 اسیدھای چرب اشباع - ١- ٣- ٣- ٢- ٤- ١ ١٨
 یراشباعاسیدھای چرب غ - ٢- ٣- ٣- ٢- ٤- ١ ١٨
 اکسیداسیون چربی ھا  - ٣- ٤- ١ ٢٠
 ھادرآبزیان ھای تحقیق پیرامون پروتئین زمینھ - ٥- ١ ٢١
 ھا ھا و تقسیم بندی آن ساختار پروتئین - ١- ٥- ١ ٢١
 ساختمان عضلھ درماھی - ٢- ٥- ١ ٢٥
 ھا ساختار اسیدھای آمینھ وتقسیم بندی آن - ٣- ٥- ١ ٢٦
 )TVB-N(ترکیبات ازتھ فرار - ٤- ٥- ١ ٣٠
 ھای مرتبط پیشینھ تحقیقات وپژوھش - ٦- ١ ٣١
 اھداف  - ٧- ١ ٣٧
 پیش فرض ھای تحقیق - ٨- ١ ٣٦
 فصل دوم مواد و روش ھا ٣٧
 فھرست مواد ، ابزار ھا و دست گاه ھا - ١- ٢ ٣٨
 مواد مصرفی ١- ١- ٢ ٣٩
  مواد غیر مصرفی ٢- ١- ٢  ٤٠
 مراحل تھیھ نمونھ و روش ھای آزمایشگاھی - ٢- ٢ ٤٢
 آماده سازی ماھی سوکال برای آزمایش - ١- ٢- ٢ ٤٢
 سرو دم زنی و تخلیھ امعاءو احشا - ٢- ١- ٢- ٢ ٤٢
 شستشو - ٣- ١- ٢- ٢ ٤٢
 استخوان گیری- ٤- ١- ٢- ٢ ٤٣
 توزین- ٥- ١- ٢- ٢ ٤٣
 شستشو نمونھ با آب نمک - ٦- ١- ٢- ٢ ٤٣
 نمونھ گیری از ماھی مرکب برای آزمایش - ٢- ٢- ٢ ٤٤
 امعاءو احشاسرو دم زنی و تخلیھ  - ١- ٢- ٢- ٢ ٤٤
 شستشو - ٢- ٢- ٢- ٢ ٤٤
 توزین- ٣- ٢- ٢- ٢ ٤٤
 روش ھای آزمایشگاھی - ٣- ٢- ٢ ٤٥
 رطوبت ١- ٣- ٢- ٢ ٤٥
 خاکستر - ٢- ٣- ٢- ٢ ٤٥
 چربی - ٣- ٣- ٢- ٢ ٤٦
 پروتئین ٤- ٣- ٢- ٢ ٤٧
 عدد پراکسید - ٥- ٣- ٢- ٢ ٤٨
 )TVB-N(ازت فرار کل   - ٦- ٣- ٢- ٢ ٤٨
 GCستگاه شناسایی اسید ھای چرب بھ کمک د - ٧- ٣- ٢- ٢ ٤٩
 HPLCشناسایی اسید ھای آمینھ بوسیلھ دستگاه  – ٨- ٣- ٢- ٢ ٥١
 تجزیھ و تحلیل آماری - ٣- ٢ ٥٣
 تحلیل آماری توصیفی ١- ٣- ٢ ٥٣
 تحلیل آماری استنباطی – ٢- ٣- ٢ ٥٣
 فصل سوم نتایج ٥٤
 زمان بندی آنالیزھای آزمایشگاھی - ١- ٣ ٥٥
و ماھی سوکال    U.duvauceliاھی مرکب  نتایج ترکیب غذایی در بافت عضالنی م ٢- ٣ ٥٦
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R.canadum 
 رطوبت ١- ٢- ٣ ٥٦
 U.duvauceliتغییرات رطوبت در ماھی مرکب   - ١- ١- ٢- ٣ ٥٦
 R.canadumتغییرات رطوبت در ماھی سوکال  - ٢- ١- ٢- ٣ ٥٦
 خاکستر - ٢- ٢- ٣ ٥٧
 U.duvauceliمیزان خاکستر در ماھی مرکب   ١- ٢- ٢- ٣ ٥٧
 R.canadumاکستر در ماھی سوکال میزان خ - ٢- ٢- ٢- ٣ ٥٧
 چربی - ٣- ٢- ٣ ٥٨
 U.duvauceliمیزان چربی در ماھی مرکب   ١- ٣- ٢- ٣ ٥٨
 R.canadumمیزان چربی در ماھی سوکال  ٢- ٣- ٢- ٣ ٥٨
 پروتئین - ٤- ٢- ٣ ٥٩
 U.duvauceliمیزان پروتئین در ماھی مرکب   ١- ٤- ٢- ٣ ٥٩
 R.canadumمیزان پروتئین در ماھی سوکال  ٢- ٤- ٢- ٣ ٥٩
 شناسایی اسید ھای چرب  ١- ٣- ٣ ٦٠
  U.duvauceliشناسایی اسید ھای چرب در ماھی مرکب   ١- ٣- ٣  ٦١
 R.canadumشناسایی اسید ھای چرب در ماھی سوکال   ٢- ٣- ٣ ٦٢
 R.canadumو  سوکال  U.duvauceliمقایسھ اسید ھای آمینھ در ماھی مرکب   -  ٤- ٣ ٦٤
و  سوکال  U.duvauceliدر ماھی مرکب .) P.V(ص پراکسیدمقایسھ میزان شاخ  -  ٥- ٣ ٦٧

R.canadum 
و  سوکال  U.duvauceliدر ماھی مرکب ) T.V.N(مقایسھ میزان بازھای فرار  -  ٦- ٣ ٦٨

R.canadum 
 فصل چھارم بحث ٦٩
مقایسھ ترکیب غذایی بافت عضالنی ماھی ھای مرکب و سو کال در طی زمان انجماد با  - ١- ٤ ٦٨

 زیاندیگر آب
 پارامتر ھای رطوبت و خاکستر - ١- ١- ٤ ٧١
 پارامتر پروتئین -  ٢- ١- ٤ ٧٣
 پارامتر چربی - ٣- ١- ٤ ٧٤
 پارامتر عددپراکسید -  ٢- ٤ ٧٦
 پارامتر میزان ازت فرار - ٣- ٤ ٧٨
 پروفایل اسید چرب - ٤- ٤ ٧٩
 پروفایل اسید آمینھ - ٥- ٤ ٨٤
 فصل پنجم ٨٦
 جمع بندی  - ١- ٥ ٨٧
 ھاد ھاپیشن  - ٢- ٥ ٩٠
  خالصھ انگلیسی  ٩١
 منابع و ماخذ ٩٢
 پیوست ٩٩
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 فھرست جداول 
 عنوان صفحھ

 ھای مرکب و سوکال تاریخ تیمارھای مورد مطالعھ نمونھ ٢- ١جدول  ٥٥

٥٥ 
فاکتورھای کیفی و فساد در بافت عضلھ ماھیان سوکال و ) انحراف معیار(میانگین ٢- ٣جدول 

    مرکب طی دوره انجماد

٦٠ 
پروفایل اسید ھای چرب شناسایی شده  طی دوره انجماد در ماھی ھای مرکب   ٣- ٣جدول 

U.duvauceli  و سوکالR.canadum     

٦١ 
درصد اسید ھای چرب شناسایی شده در نمونھ تزریق شده ) انحراف معیار(میانگین  ٤- ٣جدول 

   U.duvauceli طی دوره انجماد در ماھی مرکب

٦٢ 
درصد اسید ھای چرب شناسایی شده در نمونھ تزریق شده  ) انحراف معیار(میانگین  ٥- ٣جدول 

   R.canadum    R.canadum طی دوره انجماد در ماھی سوکال

٦٦ 
درصد اسید ھای آمینھ  شناسایی شده در نمونھ تزریق شده  ) انحراف معیار(میانگین  ٦- ٣جدول 

   U.duvauceli ماھی مرکب و R.canadum طی دوره انجماد در ماھی سوکال

   
  فھرست نمودارھا 

 عنوان صفحھ

٥٦ 
رطوبت طی دوره انجماد در ماھی ھای ) انحراف معیار(نوسان میزان میانگین١- ٣نمودار 
 R.canadumو سوکال  U.duvauceli مرکب

٥٧ 
خاکستر طی دوره انجماد در ماھی ھای ) انحراف معیار(نوسان میزان میانگین٢- ٣نمودار 

 R.canadumو سوکال  U.duvauceli کبمر

٥٨ 
چربی طی دوره انجماد در ماھی ھای ) انحراف معیار(نوسان میزان میانگین٣- ٣نمودار 
 R.canadum    R.canadumو سوکال  U.duvauceli مرکب

٥٩ 
پروتئین طی دوره انجماد در ماھی ھای ) انحراف معیار(نوسان میزان میانگین٤- ٣نمودار 
 R.canadum    R.canadumو سوکال  U.duvauceli مرکب

٦٣ 
میزان  گروه ھای مختلف اسید ھای چرب شناسایی شده ) انحراف معیار(میانگین  ٥- ٣نمودار 

  U.duvauceli و ماھی مرکب R.canadum طی دوره انجماد در ماھی سوکال

٦٤ 
وه ھای مختلف درصد در نمونھ تزریق شده گر) انحراف معیار(مقایسھ میانگین  ٦- ٣نمودار 

 و ماھی مرکب R.canadum اسید آمینھ شناسایی شده طی دوره انجماد در ماھی سوکال
U.duvauceli  

٦٧ 
طی دوره ) meq/kg(میزان شاخص پراکسید ) انحراف معیار(مقایسھ میانگین  ٧- ٣نمودار 

  U.duvauceli و ماھی مرکب R.canadum انجماد در ماھی سوکال

٦٨ 
)  mg/100gr( میزان مجموعھ باز ھای فرار) انحراف معیار(یسھ میانگینمقا  ٨- ٣نمودار 

  U.duvauceli و ماھی مرکب    R.canadum طی دوره انجماد در ماھی سوکال
  
  فھرست تصاویر 

 عنوان صفحھ

المل�ی   برگرفت�ھ از درگ�اه ب�ین   ) duvauce   Urotevthis .(تص�ویر م�اھی مرک�ب   :  ١-١تصویر  ٤
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  William Thompson Smith  :نرمتنان عکاس

٨ 
برگرفت�ھ از درگ�اه ف�یش    ).  Rachycentron canadum(تص�ویر م�اھی س�وکال    :  ٢-١تص�ویر  

  Tresa Fernandez : عکاس بیس
  دستگاه گاز کروماتوگرافی آزمایشگاه پرتوبشاش، عکاس دالرام نخبھ زارع: ١-٢تصویر ٥٠

٥١ 
یی زی��اد آزمایش��گاه پرتوبش��اش، عک��اس دالرام  دس��تگاه کروم��اتوگرافی م��ایع باک��ارا : ٢-٢تص��ویر

  نخبھ زارع
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  :خالصھ           
و  PVرطوب��ت، خاکس��تر، پ��روتئین، چرب��ی، : فاکتورھ��ای م��ورد بررس��ی در ای��ن تحقی��ق عب��ارت ب��ود ان��د از    

TVB-N    ھ��دف از ای�ن تحقی��ق شناس��ایی  . ین��ھو ھمچن�ین شناس��ایی و تغیی��رات اس�یدھای چ��رب و اس��ید ھ�ای آم

درج��ھ س��انتی گ��راد و تعی��ین    -١٨ھ��ا در زم��ان نگ��ھ داری در    اس��یدھای چ��رب، آمین��و اس��یدھا و تغیی��رات آن   

نت�ایج  . ھ�ا م�ی باش�د    ارزش غذایی و زم�ان مان�دگاری گوش�ت  م�اھی س�وکال و م�اھی مرک�ب و تف�اوت ھ�ای آن         

 ۵/٧۵ب�ت، خاکس��تر، پ��روتئین و چرب�ی ب��ھ ترتی��ب   حاص�لھ نش��ان داد ک�ھ در م��اھی س��وکالی ت�ازه می��زان رطو   

ای��ن پارامترھ��ا در م��اھی مرک��ب نی��ز ب��ھ     . باش��د درص��د م��ی  ۴١/١درص��د و  ۴١/٢۴درص��د،  ٠۴/١درص��د، 

اس��ید چ��رب در   ٢۶تع��داد . درص��د م��ی باش��د   ۵٣/١درص��دو  ۵/٢٣درص��د،  ٣١/١درص��د،  ٠١/٧٩ترتی��ب 

ھ�ای    ب�ھ ن�ام  ) SFA(د چ�رب، اس�ید چ�رب اش�باع    اس�ی  ١٢ماھی س�وکال شناس�ایی ش�دند ک�ھ از ای�ن می�زان تع�داد        

اس�ید،   لوریک اسید، تری دکانوئیک اسید، مریستیک اسید، پنتادکانوئی�ک اس�ید، پالمتی�ک اس�ید، ھپتادکانوئی�ک     

 ١۵اس�ید،   ایکوزانوئیک، بھیک اس�ید، لینگوس�ریک و تریکوزانوئی�ک    استئاریک اسید، آراشیدونیک اسید، ھن

ھ���ای مریس���تولئیک اس���ید،   ب���ھ ن���ام) MUFA(اس���یدچرب مون���وئن ۶ ش���امل) UFA(اس���ید چ���رب غیراش���باع 

اس��ید چ��رب  ٨پالمیتولئی��ک اس��ید، ھپتادس��ونئیک اس��ید، اولئی��ک اس��ید، ایکوزانوئی��ک اس��ید، نروئی��ک اس��ید و    

اونئی��ک  ب��ھ ن��ام ھ��ای لینولئی��ک اس��ید، آلف��ا لینولئی��ک اس��ید و گامالینولئی��ک اس��ید، ایک��وزاتری  ) PUFA(ان پل��ی

. ونئی��ک اس�ید، آراش��یدونیک اس�ید، ایکوزاپنتااونئی��ک اس�ید، دکوزاھگزااونئی��ک اس�ید بودن��د    ا اس�ید، ایک�وزادی  

درص�د و   ٨۶/٢٨درص�د و اس�ید ھ�ای چ�رب غی�ر اش�باع مون�وئن         ۶١/۵١در این میان اسیدھای چرب اشباع 

 ٩١/٣و  ٧۵/٢ب��ھ ترتی��ب ۶-و امگ��ا ٣-اس��یدھای چ��رب امگ��ا . درص��د بودن��د ۵٢/١٩ان  اس��ید ھ��ای چ��رب پل��ی 

تع�داد اس�ید ھ�ای چ�رب شناس�ایی ش�ده در       . از کل اس�ید ھ�ای چ�رب م�اھی س�وکال را تش�کیل م�ی دادن�د         درصد

تنھا تفاوت در تعداد و نوع اسید ھای چرب ماھی مرکب نس�بت ب�ھ م�اھی س�وکال     . مورد بود ٢۵ماھی مرکب 

ید و مربوط بھ حضور اسید چرب مونوئن ایروسیک اسید و عدم حضور اسید ھ�ای چ�رب اش�باع لوری�ک اس�     

درص�داز ک�ل اس�ید ھ�ای چ�رب       ٠٢/۴۶اسیدچرب اشباع مشاھده در این ماھی   ١١. تری دکانوئیک اسید بود

ان موج�ود   پل�ی  ٨درص�د و   ۴۴/٧مون�وئن موج�ود در ای�ن م�اھی      ٧دادن�د ای�ن در ح�الی اس�ت ک�ھ       راتشکیل می

ب��ھ در  ۶-و امگ��ا ٣-می��زان اس��یدھای چ��رب امگ��ا. داد درص��د از ک��ل اس��ید ھ��ای چ��رب را تش��کیل م��ی  ۴۶/۵٢

ھ�ای آس�پارتیک اس�ید،     اس�ید آمین�ھ ض�روری ب�ھ ن�ام      ٩میزان . درصد بود ٨٣/١١و  ٢۴/٧ماھی مرکب ترتیب

 ٧درص��د و  ٣۵/١۶گلوتامی�ک اس��ید، ترئ�ونین، وال��ین، آالن�ین، فنی��ل آالن�ین، ایزولوس��ین، لوس�ین و تریپتوف��ان      

ھیس��تدین، آرژن��ین، گالیس��ین و سیس��تئین   ھ��ای س��رین، ت��ایروزین، گلوت��امین،    اس��یدآمینھ غیرض��روری ب��ھ ن��ام  

درص��د در م��اھی مرک��ب مش��اھده ش��د، تع��داد و ن��وع اس��ید ھ��ای آمین��ھ مش��اھده ش��ده در م��اھی       ١٢/٨ب��امیزان 

سوکال براب�ر ب�ا م�اھی مرک�ب ب�ود و  تنھ�ا تف�اوت در حض�ور اس�ید آمین�ھ غی�ر ض�روری آس�پارژین در م�اھی               

 ٢٢/۴و اس�یدھای آمین�ھ ض�روری ش�رطی      ٢۶/١۵آن  میزان اس�ید ھ�ای آمین�ھ ض�روری در    . سوکال می باشد

ب��ا ) ٪۵س��طح معن��اداری (در انتھ��ای دوره انجم��اد می��زان فاکتورھ��ای م��ورد بررس��ی تف��اوت معن��اداری   .  ب��ود

بھ جز میزان چربی تمامی فاکتور ھای مورد مطالع�ھ در ی�ک زم�ان ب�ین دوم�اھی مرک�ب       .  نمونھ تازه داشتند

میل�ی    ٠١/١۶ب�ھ ٩۶/٠از  PVاف�زایش می�زان   . نشان می دادن�د ) ٪۵اری سطح معناد(و سوکال تفاوت معنادار

  . ماه تعیین گردید ۶واالن در کیلوگرم گوشت ماھی سوکال بھترین زمان ماندگاری این ماھی  اکی

 : کلمات کلیدی

   Rachycentrom canadum- Urotevthis duvauce-     پروفای�ل اس�ید    –پروفای�ل اس�ید چ�رب

   خلیج فارس -نگھداری در انجماد – ۶گا ام – ٣امگا  -آمینھ
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  :اکوسیستم خلیج فارس - ١- ١

. درج�ھ ط�ول ش�رقی گس�ترش یافت�ھ اس�ت      ۵۶ت�ا   ۴٨درج�ھ ع�رض ش�مالی و از    ٣٢درجھ ت�ا ٢۵خلیج فارس بین

کیل�ومتروعرض آن   ٩٠٠دھانھ رودخانھ ارونددرشمال غربی تاتنگ�ھ ھرمزدرجن�وب ش�رقی ح�دود    طول آن از

کیلومترمرب����ع  ٢٢۵٠٠٠کیل����ومترمتغیرمی باش����د،بدین ترتی����ب مس����احت ای����ن پھن����ھ آب����ی ب����ھ   ٢٨٨ت����ا  ۵۶از

ھ��ای ش��دیدکمتردرآن اتف��اق م��ی افت��د و   ھ��ای طبیع��ی و منحص��ربھ ف��رد آن اینس��ت ک��ھ طوف��ان   ازویژگ��ی.میرس��د

ھ��ای زمس��تان اس��ت، دوام ای��ن طوف��ان ھ��ا چن��دان زی��اد نیس��ت و ب��ھ ن��درت از چن��د       رخ دھ��د در م��اه اگرگ��اھی 

  .ساعت تجاوز می کند

تنگھ ھرمز یکی از مھمترین و حیاتی ترین گذرگاه ھای ارتباطی راه ھای آب�ی جھ�ان در م�دخل ش�رقی خل�یج      

ھ�ای آزاد جھ�ان برق�رار     تیج�ھ ب�ا آب  این نکتھ ارتب�اط خل�یج ف�ارس را ب�ا دری�ای عم�ان و در ن      . فارس قراردارد

تنگ��ھ  در ش�مال ای��ن . باش��د کیل��ومتر متغی�ر م��ی  ٩۶ت��ا  ٣٨کیل��ومتر و ع�رض آن از   ١٨٧ط�ول تنگ��ھ  . س��ازد م�ی 

باش��د ک��ھ   ف��ارس دارای تع��داد زی��ادی جزای��ر ب��زرگ و کوچ��ک م��ی      خل��یج.اس��تراتژیک بن��درعباس ق��راردارد  

ب�زرگ و کوچ�ک، ک�یش     موس�ی، س�یری، ھرم�ز، تن�ب    ، خ�ارک، الوان، ابو )بزرگترین جزیره(قشم: عبارتنداز

  .و غیره

از مھمت�رین  . ان�د  مت�ر گ�زارش نم�وده    ١١٠ت�ا  ٩٠متر و بیشترین عمق آن را ب�ین  ٣۵میانگین عمق خلیج فارس

ھ��ای ح��را، آب  ت��وان ب��ھ گس��ترش س��واحل ش��نی، گل��ی و س��نگی، جنگ��ل    ف��ارس، م��ی خصوص��یات کلی��دی خل��یج 

الع��ادۀ ماھی��ان، س��خت پوس��تان و نرمتن��ان اش��اره     ،تنوع ف��وقس��نگھای مرج��انی، ن��واحی جزروم��دی، خورھ��ا   

و از جمل��ھ ماھی��ان تج��اری خل��یج   Uroteuthis duvauclieاز جمل��ھ مھمت��رین نرمتن��ان خل��یج ف��ارس  .نم��ود

  .رامی توان نام برد Rachycentrom canadumفارس

  

  

 )duvauce   Urotevthis .(بیولوژی ماھی مرکب - ٢- ١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

برگرفت�ھ از درگ�اه   ) duvauceli   Uroteuthis .(تص�ویر م�اھی مرک�ب   :  ١-١تص�ویر  

  نرمتنان الملی بین

  William Thompson Smith : عکاس  

  



١٢ 
 

  

  :رده بندی وطبقھ بندی سیستماتیک -١-٢-١

  

ک���ھ باگذش���ت زم���ان   ) Cohen, 1976(ای���ن گون���ھ اززمانھ���ای دوردارای اس���امی علم���ی گون���اگونی ب���وده    

  :این اسامی عبارتنداز.دچارتغییرات درجنس وگونھ آن شده است

Loligo indica(1884), Loligo galatheae(1885), Loligo oshimai(1929), Loligo 

duvauceli(1946) 

اع���الم نمودن���د ک���ھ اس���م جدی���د ای���ن گون���ھ        ٢٠٠٢درس���ال ١سایت رسمی معرفی نرمتنان و FAOاما

ن�ام انگلیس�ی ای�ن اس�کوئید  ب�دلیل      . باش�د  م�ی  Uroteuthis duvauceliبراساس آخرین تحقیقات و گزارشات 

از نظ��ر . )Adam, 1989(مع��روف اس��ت ٢پ��راکنش وس��یع و گس��ترده آن دراقی��انوس ھن��د ب��ھ اس��کوئید ھن��دی 

 :بندی ذیل قرار می گیرد سیستماتیک این گونھ در طبقھ

King dom: Animalia 

  Phylum: Mollusca   

   Class: Cephalopoda(Cuvier,1797)   

     Sub class: Coleoidea(Bather,1888) 

       Super order: Deca podi formes(Young etal,1998)  

        Order: Teuthida 

          Sub order: Myopsina(Orbigny,1841) 

            Family: Loliginidae(Lesueur,1821) 

             Genus: Uroteuthis(Rehder,1945) 

               Sub genus: Photo loligo(Natsukari,1984)                                                        

Species: Uroteuthis duvauceli (www.ceph base.utmb.edu,2007) 

 

 

  ):ریخت شناسی(مرفولوژی -٢-٢-١

شکل، باریک و کش�یده ب�وده ک�ھ در قس�مت س�ر دارای       بدن دوکی. باشد این موجود نرمتن، از ردۀ سرپایان می

ای م�ی باش�د    عص�بی پیش�رفتھ  -ھ�ا دارای سیس�تم حس�ی    گیر آن ھای قالب بازوھا و تناکول. باشد بازو می ١٠تا ٨

. ھ�ای مکن�ده ھس�تند    ای ب�وده و دارای ان�دام   این بازوھا ماھیچھ. ستھا سازگار شده ا کھ برای مناطق زیست آن

محوطھ دھانی شامل ی�ک س�اختار ب�زرگ و پیچی�ده، ش�امل پ�وزه،       . دھان آن در محوطھ دھانی واقع شده است

در داخ�ل دھ�ان ی�ک بخش�ی کیتین�ی محک�م وج�ود دارد ک�ھ         . و غدد بزاقی اس�ت ) ٣ رادوال(اندام سوھانک مانند

چش��م . چش��مان درش��ت مرک��ب داش��تھ در نتیج��ھ ق��درت بین��ائی بس��یار ب��االئی دارد  . کن��د خ��رد م��یغ��ذا را ک��امأل 

ای�ن وض�عیت س�بب    . ھا با غشاء شفافی ک�ھ دارای ی�ک س�وراخ کوچ�ک جل�وئی اس�ت، پوش�یده ش�ده اس�ت          درآن

ب�ھ   ٤نیدر قس�مت پش�تی خ�ود دارای ان�دام ن�ورا     . ھائی با کدورت باالرا تحمل کنند ھا بتوانند آب می شود کھ آن

در قس��مت . گوین��د ب��دن در داخ��ل پوشش��ی وج��ود دارد ک��ھ ب��ھ آن جب��ھ م��ی . باش��ند ھ��ای متع��دد م��ی ش��کل س��وراخ

                                                   
١ www.cephbase.utmb.edu 
٢ Indian squid 
٣ Radula 
٤ Photo phore   
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ھ�ائی گس�ترده از آبش�ش ھس�تند و کب�د       دارای ردی�ف . انتھائی بدن دو بالھ برای کمک ب�ھ عم�ل ش�نا وج�ود دارد    

گی�ری ط�ول ک�ل، ط�ول جب�ھ را       ازهب�رای ان�د  . باش�د  بوده و حاوی جوھرس�یاه مالن�ین م�ی     ھا بسیار بزرگ در آن

  ).Bather, 1988 .(گیرند بدون بازوھا اندازه می

  

  :تغذیھ -٣-٢-١

ھ�ا از طی�ف وس�یع و گس�ترده      آن. و ح�ریص ھس�تند  ٥بدون استثناء تمامی اس�کوئیدھا ش�کارچیان فرص�ت طل�ب    

س�خت پوس�تان و    از ماھی�ان، . باش�د  ھا گوشتخواری مطلق می رژیم غذائی آن. ای از موجودات تغذیھ می کنند

البت�ھ ای�ن وض�عیت مرب�وط ب�ھ      .ش�ود  ھا مشاھده م�ی  درآن ٦خواری جنس رفتار غذائی ھم. نرمتنان تغذیھ می کنند

 ,Chan(المدت بوده و ی�ا دچ�ار کمب�ود م�واد غ�ذائی ش�وند       ھای طویل ھا درحال مھاجرت شود کھ آن زمانی می

and Noor. 1986.(  

موج�ودات م�ورد   . بع�د ماھی�ان و س�پس س�رپایان تغذی�ھ م�ی کنن�د        در مراح�ل اولی�ھ زن�دگی از س�خت پوس�تان و     

، ،گ���وازیم ژاپن���ی، مارم���اھی ش���نی، ش���انک م���اھی، چ���رب ماھی���ان،     ٧ھ���ا خ���انوادۀ ف���انوس ماھی���ان   تغذی���ھ آن

در . باش�د  ھ�ای گ�ردو غی�ره م�ی     ھ�ا، خرچن�گ   ،ان�واع دوکف�ھ ای   ٨گاوماھیان، قباد اسبی، کفشک ماھی، ساردین

٪، ۵۶ع���دد اس���کوئید انج���ام گرف���ت معل���وم گردی���د ک���ھ ماھی���ان  ٢١٣ی���ات مع���دهای ک���ھ ب���رروی محتو مطالع���ھ

 www.ceph)دھن�����د ٪ رژی�����م غ�����ذائی اس�����کوئید را تش�����کیل م�����ی    ٨پوس�����تان ٪ و س�����خت٣۶س�����رپایان

base.utmb.edu,2007).  

  

  :پراکنش جغرافیائی -۴-٢-١

تن�وع  . کنن�د  رک�ت م�ی  ای ح غالب�أ ب�ھ ص�ورت گل�ھ    . کنن�د  ھای اکولوژیکی وسیعی را اختیار می اسکوئیدھا آشیان

کنن��د و بن��درت   ھ��ای پرتولی��د را بیش��تر اش��غال م��ی     آب. ھ��ا در من��اطق ح��اره تح��ت ح��اره باالس��ت      ای آن گون��ھ

مت�ر   ٨٠ھ�ای س�احلی ت�ا عم�ق     این گون�ھ درآب ).Anderson, 1996(شوند ھای سرد نظیرقطب یافت می درآب

د ول�ی بیش�ترین پ�راکنش را در قس�مت     شو در منطقھ فالت قاره در ھر دو طرف سواحل اقیانوس ھند یافت می

ای�ن گون�ھ درخل�یج ف�ارس     ) Anderson, 1996(ھمچن�ین براس�اس مطالع�ات   . شمال غرب�ی اقی�انوس ھن�د دارد   

ھ�ای بزرگت�ر برت�ری ب�ا      ھای کوچک جمعیت نرھا غالب بوده ول�ی در ان�دازه   در منطقھ فالت قاره و در اندازه

ھم�ھ اس�کوئیدھا در ش�ب ب�ھ     . کیلومتر در ھفت�ھ ش�نا کن�د   ١٠٠٠تا این گونھ قادر است در اقیانوس. باشد ماده می

ب�ھ ط�ور کل�ی    . کنند متری مھاجرت عمودی می ١٠٠٠آیند اما در طول روز بھ اعماق پائین نزدیکی سطح می

  ).Anderson, 1996(ماده ھا نسبت بھ نرھا در اعماق پائین تری قرارمی گیرند

  

  :تولیدمثل -۵-٢-١

ھ��ا ش��امل  تخم��دان. کنن��د ی ب��وده و ج��نس م��اده تخم��ک و ج��نس ن��ر اس��پرم تولی��د م��ی  تم��امی اس��کوئیدھا دو جنس��

، غ�ددموجود در مج��رای تخ��م ب��ر و گیرن��ده   Nidamentalھ��ای ض��میمھ مث��ل مج��رای تخم�ک ب��ر، غ��دد  ان�دام 

ھ����ای ض���میمھ نظی���ر مجموع����ھ    ھ����ا ش���امل ان���دام   بیض���ھ . باش���ند  دھ���انی ش���کمی ب����رای دریاف���ت اس���پرم م����ی    

اس�پرماتوفور ب�ھ ش�کل    . وآل�ت تناس�لی ھس�تند    Need ham، کیس�ھ )ورومایع من�ی اس�پرماتوف (اس�پرماتوفوریک 

ھ�ا   ٪ و تخم�دان ٨/۴ھ�ای ض�میمھ    ھا و اندام بیضھ). Asokan, and Kakati. 1991(باشند کپسول و جامد می

                                                   
٥ Opportunist Predators 
٦ cannibalism   
٧ tuberculatus Platycephalus 
٨ pilchard 
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اس��کوئیدھا در پای��ان اول��ین  . کنن��د ھ��ا رش��د م��ی  نرھ��ا س��ریعتر از م��اده . دھن��د ٪ وزن ب��دن را تش��کیل م��ی ٣۵/۵

ھ�ا   در ای�ن زم�ان م�اده   . رس�ند  گذرد، بھ بلوغ جنسی م�ی  ن عمرشان یعنی زمانیکھ یکسال از عمرشان میتابستا

ھ�ا در ارتب��اط ب�ا ن��ور و    ھ�ای تولی��د مثل�ی آن   مھ�اجرت . گ�رم وزن دارن��د  ٩١٠مت�ر و   میل��ی ٣٠٠ت�ا  ٢۵٠معم�وأل 

در الگوھ�ای رنگ�ی    ھ�ای پیچی�ده جابج�ائی و تغیی�ر     در فراین�د جفتگی�ری نرھ�ا از سیس�تم    . درجھ ح�رارت اس�ت  

ھ�ا را ب�ا اس�تفاده از بازوھ�ای ج�انبی       نرھ�ا، م�اده  ). Alekseev, 1989(ھا را جذب کنند کنند تا ماده استفاده می

ش�ود، اس�پرماتوفورھا را    نامی�ده م�ی   Hecto cotylusو ش�کمی گرفت�ھ و از طری�ق چھ�ارمین ب�ازوی خودک�ھ       

ط��ول . ی��ن عم�ل چن��د ثانی��ھ بیش��تر ط�ول نم��ی کش��د  ا. ب�ھ قس��مت گیرن��ده دھ�انی ش��کمی م��اده ھ��اتزریق م�ی کنن��د   

نس�بت جنس�ی   . باش�د  مت�ر م�ی   میل�ی  ۴۵/٢و  ۵۵/١ھ�ا ھ�م ب�ین     قطر اووسیت. متراست میلی١۴تا  ۵/٧اسپرم بین

رن�گ ب�وده و    ھ�ا ش�فاف و ب�ی    تخ�م . باش�د  متغی�ر م�ی   ١٠١۴۶ت�ا   ١٣٣٧آوری آن ب�ین   ھ�م . اس�ت  ١:١در مولدین 

تخمھ�ا نس�بتأ چس�بنده ب�وده و ب�ھ اجس�ام جام�د در        . باش�ند  س�تحکام م�ی  دارای کپس�ول ژالتین�ی جھ�ت حفاظ�ت و ا    

 ٢٠مراح�ل انکوباس�یون در دم�ای   . گذارن�د  ھای خود را در شب می ھا معموأل تخم ماده. چسبند کف اقیانوس می

ری�زی   تخ�م . کنن�د  ھ�ای خ�ود حفاظ�ت نم�ی     مول�دین از تخ�م  . کش�د  طول م�ی   گراد تقریبأ یک ماه درجھ سانتی ٢۵تا

زم�انی ک�ھ تف�ریخ م�ی زنن�د      . یاب�د  ھ�ای تابس�تان ش�روع ش�ده و ت�ا پ�ائیز و اوای�ل زمس�تان ادام�ھ م�ی           م�اه  در طول

 ,Alekseev(الروھ��ا در وض��عیت عم��ودی ش��ناورند   . مت��ر ط��ول دارن��د   میل��ی  ۵-٧الروھ��ای خ��ارج ش��ده   

1989.(  

  

  :روشھای صید -۶-٢-١

ص��ید اس��کوئید در ش��ب  . دھن��د کیل م��ی٪ ص��یدجھانی را در ب��ین اس��کوئیدھا تش�� Loliginidae   ،۵٠خ��انواده

ش��ناورھای کوچ��ک س��احلی ممک��ن اس��ت از ی��ک الم��پ کوچ��ک اس��تفاده کنن��د، در حالیک��ھ        . گی��رد انج��ام م��ی 

. دھن��د کیل��ووات  انج�ام م��ی  ٢الم��پ ی�ا بیش��تر ب�ا ظرفی��ت    ١۵٠ھ��ای ص�نعتی ب��زرگ عملی��ات ص�ید را ب��ا   کش�تی 

اغل�ب کش�ورھا از ت�رال ب�زرگ درب     . کنن�د  فاده مینورھا معموأل سفید بوده ولی گاھی اوقات از نور سبز است

ھ��ا نزدی��ک بس��تر دری��ا ھس��تند، ص��ید اص��لی   کنن��د، چ��را ک��ھ آن جھ��ت ص��ید اس��کوئید در روز اس��تفاده م��ی  ٩دار

براس�اس تنھ�ا مطالع�ھ ارزش�مندی     ). Danakusumah,  1999(گی�رد  اسکوئید در منطقھ فالت قاره انجام می

گون��ھ  ۵توس��طرجب پ��ور و ھمک��اران ص��ورت گرف��ت،   ٢٠٠١س��الک��ھ درب��اره اس��کوئیدھای خل��یج ف��ارس در 

  :ھای ایرانی خلیج فارس گزارش شدند عبارتنداز اسکوئید کھ درآب

Ancistrochcirus Lesueuri  ،Liocarnchia reinhardti  ،Loligo duvauceli  ،Loligo sp 

 ٠-١٠٠ائی و عم��ق ھ��ای جغرافی�� ک��ھ ای��ن اس��کوئیدھا در تم��امی ع��رض    Sthenoteuthis oualaniensiو

  .گیرد ھای ایران با استفاده از وسیلھ صید سدپاکالغی انجام می متر پراکنش دارند، و صید در آب
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 ). Rachycentron canadum(بیولوژی ماھی سوکال   - ٣- ١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  :رده بندی وطبقھ بندی سیستماتیک١-٣-١

  :ازنظرسیستماتیک این گونھ درطبقھ بندی ذیل قرارمی گیرد

Kingdom: Animalia 

  Phylum: Chordata  

   Class: Actino pterygi 

    Order: Perciformes 

     Family: Rachycentridae 

      Genus: Rachycentron.(Kaup,1820) 

       Species: Rachycentron canadum.(Innaeus,1766) 

  

و ج�زء  . باش�د  م�ی   ١٠انگلیس�ی ای�ن م�اھی کوبی�ا     ش�ود و ن�ام   این م�اھی در ای�ران بن�ام م�اھی س�وکال ش�ناختھ م�ی       

نماین�دۀ منحص�ر ب�ھ ف�رد خ�انواده      ١١ ش�ود ک�ھ از راس�تھ س�وف ش�کالن      ماھیان مھم تجاری دریائی محسوب م�ی 

  ).Franks, etal 1992(گیش ماھیان می باشد

  

  ):ریخت شناسی(مرفولوژی -٢-٣-١

. ب��دن دوک��ی ش��کل و س��ر پھ��ن اس��ت . رس��د کیل��وگرم م��ی ۶٨مت��ر و ح��داکثر وزن ب��ھ  ٢ح��داکثر ط��ول ب��دن ب��ھ  

ھ�ا، زب�ان و س�قف دھ�ان گروھ�ی از       روی ف�ک . ھا کوچک و فک پائینی اندکی از فک باالئی جلوتر است چشم

  ).Hrincevich, 1993(ھای رشتھ ای قرارگرفتھ است دندان

توانن�د   خ�ار آزاد در جل�وی بال�ھ پش�تی دارد ک�ھ م�ی        ٨ت�ا   ۶. ھای شکمی، بزرگ وبھ ص�ورت افق�ی ھس�تند    بالھ

ع�دد   ٣٣ت�ا    ٢۶ھ�ای ن�رم آن    و تعداد ش�عاع   ٣تا  ١تعداد خارھای داخل بالھ پشتی . در یک شیار مخفی شوند

  بال�ھ . ع�دد اس�ت   ٢٨ت�ا    ٢٢ھ�ای ن�رم آن   و ش�عاع  ٣ت�ا   ٢تع�داد خارھ�ای آن   . بال�ھ مخرج�ی بلن�د اس�ت    . باش�د  می

ن�ام خ�انوادۀ   . تی�ره اس�ت   نوار طولی ٣رای سطح بدن دا. باشد شعاع نرم می ۵شعاع سخت و  ١ای دارای  سینھ

                                                   
١٠ Cobia 
١١ perciformes 

برگرفت�ھ  ).  Rachycentron canadum(تصویر م�اھی س�وکال   :  ٢-١تصویر 

 Tresa Fernandez : عکاس از درگاه فیش بیس
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ب�ھ معن�ای ن�یش و     ١٣کنت�رون  ب�ھ معن�ی خ�ار و      ١٢است کھ از لغ�ت یون�انی راک�یس    Rachycentridae  ھا آن

ھ�ای دم�ی چنگ�الی و     س�وکالھای ب�الغ ، بال�ھ   ). Smith, 1995(ای بھ خارھ�ای پش�تی اس�ت    زخم بوده کھ اشاره

  ).Biesiot, et al., 1994(ای دارند هتا حدودی ھاللی شکل با رنگی معموأل قھو

  

  :تغذیھ -٣-٣-١

ھ�ا و   ھ�ا، الکپش�ت   البتھ آبزیان بزرگتر نظی�ر کوس�ھ  . کند سوکال از خرچنگ، اسکوئید و دیگر ماھیان تغذیھ می

س�وکال م�اھی   . را ھ�م ب�ھ منظ�ور دس�تیابی ب�ھ م�واد خ�وراکی دنب�ال خواھ�د ک�رد           ١٤ھ�ای مانت�ا   حتی س�فره م�اھی  

بطور ک�ل ماھی�ان گوش�تخوار ح�ریص ھس�تند ک�ھ       . دھد ه و نسبت بھ قایق ترسی نشان نمیبسیار کنجکاوی بود

م�اھی و   از س�خت پوس�تان، س�رپایان، م�اھی کوچ�ک مث�ل ش�اه       . بلع�د  تمام شکار خود را یکج�ا و ب�ھ یکب�اره م�ی    

گفت�ھ   نی�ز  ١٥ھا خرچن�گ خ�وار   نمایند، ھمچنین بخاطر استفاده از انواع سخت پوستان بھ آن مارماھی تغذیھ می

کن�د، بطوریک�ھ مخفیان�ھ دنب�ال س�فره       گ�اھی از نظ�ر ت�أمین م�واد غ�ذائی مث�ل چس�بک م�اھی عم�ل م�ی          . ش�ود  می

ام�ا در م�ورد ع�ادات    . ھا اس�تفاده کن�د   ھا و کوسھ ھا شنا کرده تا از باقی مانده مواد غذائی آن ھا، الکپشت ماھی

ھ��ا ب��ھ درس��تی    ش��کارچیان آن. نیس��تای الرو و اش��کال ج��وان س��وکال، اطالع��ات زی��ادی در دس��ترس      تغذی��ھ

ھ�ای ب�الغ تغذی�ھ     معم�وأل از س�وکال  ) Coryphaena hippurus(اندولی گروھی از دلفین ماھیان شناختھ نشده

ت��وان ب��ھ  کنن��د، ھمچن��ین م��ی ھ��ای س��وکالی ب��الغ حمل��ھ م��ی  نی��ز ب��ھ م��اھی  ١٦ن��وعی کوس��ھ بال��ھ کوت��اه. کنن��د م��ی

نماین�د   ھ�ا را تعقی�ب م�ی    نھ س�وکالھای درخل�یج مکزی�ک آن   ماھیگیرانی کھ در طی مھ�اجرت فص�ل بھ�ار س�الیا    

  ).Shaffer, and Nakamura. 1989(نیز اشاره نمود

  

  :پراکنش جغرافیائی -۴-٣-١

. ھ�ای گ�رم معت�دل    در من�اطق اس�توائی، نیم�ھ گرمس�یری و آب    . ماھی سوکال در سراسرجھان پخش ش�ده اس�ت  

. ش��ود  آرژانت��ین و دری��ای کارائی��ب نی��ز دی��ده م��ی     در غ��رب اقی��انوس اطل��س ای��ن م��اھی از کان��ادا ت��ا جن��وب        

ھ�ایی ب�ھ    درط�ول پ�ائیز و زمس�تان، س�وکال مھ�اجرت     . ش�ود  ھای گرم سواحل ایاالت متحده نی�ز یاف�ت م�ی    درآب

در اوای�ل  بھ��ار مھ��اجرت  . درج��ھ فارنھای�ت خواھدداش��ت  ٨۶ت�ا   ۶٨ھ�ای گرمت��ر ب�ا درج��ات حرارت�ی ب��ین     آب

  .اشدھا در سواحل شمالی اقیانوس می ب آن

در شرق اقیانوس اطلس دامنھ مھاجرت سوکال از م�راکش ت�ا آفریق�ای جن�وبی ب�وده و در غ�رب اقی�انوس آرام        

البت��ھ مھ��اجرت س��وکال معم��وأل در ش��رق اقی��انوس اطل��س رخ     . باش��د از ش��رق افریق��ا و ژاپ��ن ت��ا اس��ترالیا م��ی   

  ).Franks, etal., 1999(دھد نمی

 Rachycentronھ���ای خل���یج ف���ارس و دری���ای عم���ان   درآب تنھ���ا گون���ھ ای���ن خ���انواده: پ���راکنش در ای���ران

canadum  کنن�د، ب�ھ ج�ز در م�واقعی      سوکال سطح زی بوده و معموأل بصورت انفرادی زیست م�ی  .باشد می

ھ��ا و  ھ��ای دری��ائی، بن��ادر، لنگرگ��اه   در می��ان ص��خره . ھ��ایی را م��ی دھن��د  ک��ھ بجھ��ت تخمری��زی تش��کیل تجم��ع  

ھ�ا و   ھمچنین ممکن اس�ت ب�ھ منظ�ور جس�تجوی طعم�ھ، وارد مص�ب      . دشون شناورھای غرق شده نیز یافت می

ھ��ای اقیانوس��ی ب��ا    ت��ایوان ک��ھ در ھ��ر دوس��وی خ��ود در ش��رق و غ��رب، توس��ط آب       . ھ��ای ح��را ش��وند   جنگ��ل

ای�ن کش�ور از   . ش�ود  محس�وب م�ی    ھای مرج�انی احاط�ھ ش�ده اس�ت، مح�یط مناس�بی ب�رای رش�د س�وکال          صخره
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ی�ر و پ�رورش ماھی�ان برخوردارب�وده، بن�ابراین از توان�ائی تھی�ھ و تولی�د         ای در زمین�ۀ تکث  ھای پیشرفتھ تکنیک

  .غذاھای دریائی  کھ  در سطح بازارھای بین المللی مطرح می شوند، نیزبر خوردار می باشد

  

  :تولیدمثل -۵-٣-١

س�ال  ٩ح�داکثر س�ن س�وکال در خل�یج مکزی�ک،      . رشد سوکال سریع بوده و معموألدوره زندگی ط�والنی دارن�د  

و ) نرھ�ا (س�ال ١۴ھا است در صورتی ک�ھ در کارولین�ای ش�مالی، ح�داکثر س�ن      سال برای ماده١١ای نرھا و بر

س�الگی ب�وده و ھ�ر دوج�نس     ٢س�الگی و نرھ�ا در    ٣ھ�ا   بلوغ جنسی معموأل در م�اده . می باشد)ماده ھا(سال١٣

  ).Brown-Peterson, etal, 2001(سال عمر خواھند داشت ١۵بطور میانگین 

درکارولین���ای .باربطورس��طحی انج��ام م��ی ش��ود    ١۵-٢٠روزیکب��ارودرطول ی��ک فص��ل   ٩-١٢تخمری��زی ھ��ر  

در ای�ران تخمری�زی   . ش�ود  و ژوئن و درخلیج مکزیک درط�ی آوری�ل ت�ا س�پتامبر انج�ام م�ی        شمالی در ماه می

در ط�ول دوره تخمری�زی، رن�گ    . ش�ود  از فروردین تا شھریور دور از س�احل و بص�ورت گروھ�ی انج�ام م�ی     

ھ�ای   ھ�ا را در آب  ھ�ا و اس�پرم   س�پس تخ�م  . شود متمایل می)افقی(قھوه ای بھ رنگ روشن راه راه بدن سوکال از

عم��ق دور از  ھ��ای ک��م البت��ھ تخ��م گ��ذاری در من��اطق مص��بی و خل��یج. نماین��د ب��از دور از س��احل رھ��ا س��ازی م��ی

س�اعت   ٣۶ ت�ا  ٢۴.  ١/mm٢۴ھ�ای س�وکال، ک�روی و ش�ناور ب�وده ب�ا قط�ر        تخم. کنند گذاری می ساحل نیز تخم

روز بع�د از تخ�م گش�ائی    ۵. ھس�تند ٢/mm۵این الروھا ب�ھ ط�ول  . شوند ھا خارج می بعد از لقاح الروھا از تخم

گس��ترش خط��وط زرد رنگ��ی درط��ول ب��دن قاب��ل  . ش��ود ھ��ا رش��د ک��رده و تغذی��ھ فع��ال ش��روع م��ی   دھ��ان و چش��م

تا انتھ�ای ب�دن کش�یده ش�ده،     بان�د رنگ�ی ک�ھ از س�ر     ٢روز الروھ�ای ج�وان ب�ا ایج�اد    ٣٠بعد از. مشاھده می باشد

  ).Lotz, etal., 1996(گیرد خود می ظاھری شبیھ سوکالھای بالغ بھ

  

  :روشھای صید -۶-٣-١

ماھی سوکال، برای ماھیگیری تفریحی ماھی بسیار عالی است، بھ این خاطر توس�ط م�اھیگران بس�یار ممت�از     

ب��انخ و ق��الب بس��یار ھیج��ان انگی��ز     س��وکال م��اھی قدرتمن��دی ب��وده و ص��یدآن     . ش��ود م��ی  و ب��ا ارزش ش��ناختھ 

در ای��االت متح��ده، س��وکال بص��ورت تج��اری، توس��ط ان��واع ت��ور مث��ل ت��ور     ). Burns, etal., 1998(اس��ت

نی��ز  Long linerھمچن�ین در خل��یج مکزی��ک ب�ا ترالرھ��ای ص�ید میگ��و    . ش��وند ص��ید م�ی   Seineگوش�گیر و 

تورگوش�گیر ثاب�ت و ت�ور گوش�گیر ش�ناور       ھای دستی، ت�رال ک�ف،   ھا در ایران باقالب صید آن. شوند صید می

غ�ذای خ�وبی ب�رای    . ش�وند  البتھ بھ علت اینکھ انفرادی زیست می کنند، خیلی کم صید م�ی . باشد پذیر می امکان

 Franks, and(ش�ود  مصارف انسانی بوده و معموأل بصورت تازه، منجمد و ی�ا دودی ب�ھ ب�ازار عرض�ھ م�ی     

McBee. 1994.(  

  

  رامون چربیھادرآبزیانزمینھ ھاتحقیق پی -۴-١

  :ھا چربی -١-۴-١

ھ�ای غیرقطب�ی     لیپید از یک کلمھ یونانی بھ معنای چربی ریشھ گرفتھ است ک�ھ درآب غیرمحل�ول و در ح�الل   

ھ���ا ت���أمین کنن���ده ان���رژی و اس���یدھای چ���رب   چرب���ی). ١٩٨٩منگ���ل،(آل���ی مانن���د ات���ر بخ���وبی ح���ل م���ی ش���وند 

و  K,E,D,Aھ���ای محل����ول در چرب����ی مانن����د   ان����د و بعن����وان ی����ک حام���ل ب����رای ج����ذب ویت����امین  ض���روری 

باش�ند و بعن�وان    ھ�ا و ترکیب�ات متع�دد بیواکتی�و م�ی      ھ�ا منب�ع آنت�ی اکس�یدان     چرب�ی . رون�د  کاراتنوئیدھا بھ کار می

 نماین�د  ھ�ای بیولوژی�ک را ایف�ا م�ی     رون�د و نق�ش تنظ�یم کنن�ده در فعالی�ت      ھ�ای س�اختمان غش�اء بک�ار م�ی      بل�وک 

)Mary, etal., 2006.( توانن�د از چرب�ی    ھ�ا م�ی   یابد، اکث�ر باف�ت   کھ گلوکز موجود در خون کاھش می زمانی
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ت�رین   کنن�د و از مھمت�رین و اص�لی    ھا انرژی زی�ادی آزاد م�ی   چربی. بعنوان یک ماده سوختی مھم استفاده کنند

ش�وند و چ�ون اس�یدھای چ�رب ض�روری را در خ�ود ج�ای         منابع تأمین کننده انرژی برای آبزیان محسوب م�ی 

زا، ای�ن   ھا بعن�وان ی�ک م�اده ان�رژی     عالوه بر اھمیت چربی. دھند، از ارزش غذائی باالئی برخودار ھستند می

ای  گون�ھ  کنن�د ب�ھ   مواد بعنوان یک عایق حرارتی در زیر پوست و محافظ در برابر ضربات مکانیکی عمل می

راه ھمچن�����ین بص�����ورت ترکی�����ب ب�����ھ ھم����� . گردن�����د ک�����ھ در زی�����ر پوس�����ت و اط�����راف احش�����اء ذخی�����ره م�����ی 

  ).١٩٨۴مارتین وھمکاران،(، دراجزای سلول نظیر میتوکندری وجوددارند)لیپوپروتئین(پروتئین

 

 

 

  

  :ھا تقسیم بندی چربی ھا، اسیدھای چرب و شناسائی آن -٢-۴-١

از لح��اظ س��اختمانی ب��ھ دو گ��روه ح��اوی گلیس��رول و  . ش��وند ھ��ای گون��اگون تقس��یم بن��دی م��ی  ھ��ا از جنب��ھ چرب��ی

و لیپی��دھای ) چربیھاوروغنھ�ا (ھ�ا ح�اوی گلیس�رول ش��امل لیپی�دھای س�اده      چرب��ی. ش�وند  م�ی فاقدگلیس�رول تقس�یم   

دھن��د و از نظ��ر س��اختمانی از   باش��ند ک��ھ لیپی��دھای س��اده اج��زاء حیوان��ات و گیاھ��ان را تش��کیل م��ی    مرک��ب م��ی

ش�ود و لیپی�دھای مرک�ب از استراس�یدھای چ�رب ب�ا عوام�ل دیگ�ری          ساختھ م�ی )گلیسرول+اسیدچرب(گلیسرید

  ).Mary, etal., 2006(شوند مانند فسفولیپیدھا و گلیکولیپیدھا یر از عامل الکلی و اسیدی تشکیل میبغ

  

  :لیپیدھای ساده -١-٢-۴-١

  ):ھا آسیل گلیسرول(ھای خنثی چربی -١-١-٢-۴-١

گلیس��رول الکل��ی اس��ت ک��ھ ب��یش از  . نامن��د ترکی��ب اس��ید چ��رب و گلیس��رول را آس��یل گلیس��رول ی��ا گلیس��رید م��ی 

عامل الکلی ن�وع اول و ی�ک عام�ل الکل�ی ن�وع دوم       ٢شود و دارای  ھا در ساختمان لیپیدھا دیده می لکلسایر ا

برحسب آنکھ یک، دو یا سھ اسید چرب با عوامل الکلی گلیسرول ترکی�ب ش�ده باش�د، ب�ھ ترتی�ب مون�و،       . است

وب اس��یدچرب ھ��ای خنث��ی بس��تگی ب��ھ نقط��ھ ذ   نقط��ھ ذوب چرب��ی. دی و ت��ری آس��یل گلیس��رول بدس��ت م��ی آی��د  

در حالیک�ھ دی  . دھن�د  ھای کام�ل نم�ی   ھا درآب نسبتأ نامحلول بوده و تشکیل مسیل تری آسیل. ھادارد ترکیبی آن

 ,.Mary, etal(دھن�د  ھا کھ تاح�دودی قاب�ل ی�ونیزه ش�دن ھس�تند، ب�ھ س�ھولت تش�کیل مس�یل م�ی           آسیل گلیسرول

2006.(  

  

  

  :فسفوگلیسریدھا -٢-١-٢-۴-١

گلیس��رول فس��فاتید نی��ز موس��ومند، بیش��تر در غش��اءھای س��لولی وج��ود دارن��د و فق��ط ب��ھ        ای��ن لیپی��دھا ک��ھ بن��ام   

الک��ل ای��ن لیپی��دھا گلیس��رول اس��ت ک��ھ یک��ی از    . ای یاف��ت م��ی ش��وند  ھ��ای ذخی��ره مق��دارخیلی جزئ��ی در چرب��ی 

تم�ام فسفوگلیس�ریدھا دارای ی�ک انتھ�ای     . عوامل الکل�ی ن�وع اول آن توس�ط اسیدفس�فریک اس�تریفیھ ش�ده اس�ت       

ھ���ا را لپی���دھای قطب���ی ی���ا آمف���ی پاتی���ک   باش���ند و ب���ھ ای���ن جھ���ت آن ی و دو انتھ���ای طوی���ل غیرقطب���ی م���یقطب���

  ).Mary, etal., 2006(گویند
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  :ھا پالسمالوژن -٣-١-٢-۴-١

ھ��ا ب��ھ ج��ای ی��ک مولک��ول اس��یدچرب ی��ک آلدئی��د چ��رب   ی��ک گ��روه فرع��ی از فسفوگلیس��ریدھا ھس��تند ک��ھ درآن 

  .ھای عضالنی و عصبی فراوانند شای سلولاین ترکیبات در غ. قرار گرفتھ است

 

  

  :اسفنگولیپیدھا -۴-١-٢-۴-١

ھای عص�بی و مغ�ز ب�ھ مق�دار ف�راوان وج�ود        ھای حیوانی و در بافت ھای گیاھی و سلول ھا در غشاء سلول این

این ترکیبات در اثر ھیدرولیز ایجاد یک مولکول اسیدچرب و یک مولکول الک�ل آمین�ھ غی�ر اش�باع ب�ھ      . دارند

ترکی�ب اس�فنگوزین و اس�یدچرب را س�رامید     . در اسفنگولیپیدھا گلیسرول وجود ندارد. کنند م اسفنگوزین مینا

  ).Mary, etal., 2006(گویند

  

  

 

  

  :گلیکولیپیدھا -۵-١-٢-۴-١

برخ�ی ش�امل اس�فنگوزین و برخ�ی     . باش�ند  قن�دی م�ی  )آبدوست(این ترکیبات دارای یک انتھای قطبی ھیدروفیل

گانگلیوزی�دھا ترکیب�ات دیگ�ری    . گ�االکتوز اس�ت  Dگل�وکز و   Dقندھای آن ش�امل . ل ھستنددیگر شامل گلیسرو

این ترکیبات عبارتند از گلیکو اسفنگولیپیدھائی ک�ھ دارای انتھ�ای قطب�ی متش�کل     . از دستھ گلیکولیپیدھا ھستند

ھ�ای   ه در س�لول این ترکیبات در غش�ای س�لولی ب�ویژ   . باشند از قندھای مرکب نظیر اوزالین و اسیدسیالیک می

  ).Mary, etal., 2006(عصبی زیاد دیده می شوند

 

  

  :سربروزیدھا  -۶-١-٢-۴-١

بن���دی ک��رد، زی��را دارای قن���د و    ت���وان در گ��روه گلیکولیپی��دھا و ی���ا اس��فنگولیپیدھا طبق��ھ     ای��ن ترکیب��ات را م��ی   

میل�ین و ھمچن�ین   ھ�ای عص�بی ب�ویژه درغ�الف      این دستھ از لیپیدھا بیشتر در غشای س�لول . اسفنگوزین ھستند

  ).Mary, etal., 2006(ھای سفید و اسپرم دیده می شوند ھای قرمز خون، گلبول در گلبول

  

  :لیپیدھای مرکب -٢-٢-۴-١

  :ھا موم -١-٢-٢-۴-١

ھ�ا دارای زنجی�ره کربن�ی     ھ�ای آن  ول�ی الک�ل  . ھا از نظر ساختمانی و خواص، شبیھ آسیل گلیس�رول ھس�تند   موم

ای�ن ترکیب�ات در غش�اء مح�افظ پوس�ت، پ�ر  و ج�دار        .باش�ند   ی�ک عام�ل الکل�ی م�ی     طویل ھستند کھ تنھا ش�امل  

  ).Mary, etal., 2006(شوند ھا و بعضی میوه ھا و پوستھ خارجی بیشتر حشرات دیده می برگ

  

  :لیپیدھایی کھ صابونی نمی شوند -٢-٢-٢-۴-١

ھ�ا و در اث�ر ح�رارت     ن�ی ب�ا قلی�ایی   لیپیدھایی کھ تاکنون مورد بح�ث قرارگرفتن�د، قاب�ل ص�ابونی ش�دن ب�وده، یع      

ھ��ا موجودن�د ک�ھ غیرقاب�ل ص��ابونی     ھ�ا مق�دار کمت��ری از ن�وع دیگ�ر چرب�ی      در س�لول . نماین��د ایج�اد ص�ابون م�ی   

  .ھا ھستند دو گروه اصلی از این لیپیدھا یکی استروئیدھا و دیگری ترپن. شدن ھستند
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  :استروئیدھا -٣-٢-٢-۴-١

از مھمت���رین . ض���لعی فن���انترن و ی���ک حلق���ھ پ���نج ض���لعی ھس���تند     س���اختار اس���تروئیدھا از س���ھ حلق���ھ ش���ش     

ھ�ای قس�مت    ھ�ای جنس�ی، ھورم�ون    شوند، اس�یدھای ص�فراوی، ھورم�ون    استروئیدھایی کھ در طبیعت دیده می

ھ�ا   استروئیدھا بمق�دار بس�یار ک�م درس�لول    . توان نام برد و کلسترول را می Dقشری غدد فوق کلیوی و ویتامین

کلس��ترول . ش��ود، بس��یار ف��راوان اس��ت   ھ��ا ک��ھ بط��ور کل��ی اس��ترول نامی��ده م��ی     آنموجودن��د و فق��ط ی��ک ن��وع   

اس��ترول موج��ود  . ش��ود ھ��ای حی��وانی اس��ت ک��ھ در گیاھ��ان دی��ده نم��ی     ھ��ا در باف��ت  ت��رین ن��وع اس��ترول   ف��راوان

در . ھ�ایی بن�ام میکواس�ترول ھس�تند     ھا و مخمرھا حاوی اس�ترول  قارچ. درگیاھان بنام فیتوسترول ھا مشھورند

 ).Mary, etal., 2006(تبدیل می شود Dتوان نام برد کھ بھ ویتامین ستھ ارگوسترول را میاین د

  :ھا ترپن -۴-٢-٢-۴-١

ویت�امین  . ت�رپن ممک�ن اس�ت دارای س�اختمان خط�ی ی�ا حلق�وی باش�د        . ھ�ا وج�ود دارد   بھ مقدار جزئ�ی در س�لول  

Aھا و ویتامین  ھا، بیشتراسانس ، کاروتنE  و ویتامینK شوند شتق میھا م از ترپن.  

  

  :ھا لیپوپروتئین -۵-٢-٢-۴-١

ھ��ای  مانن��د لیپ��وپروتئین. س��ازند ھ��ا را م��ی ھ��ای خ��اص ترکی��ب ش��ده و لیپی��دپروتئین  لیپی��دھای قطب��ی ب��ا پ��روتئین 

برخ�ی لیپ�وپروتئین ھ�ا دارای لیپی�دھای خنث�ی      . باشند پالسمای خون کھ در نقش حامل مواد مختلف را دارا می

ای�ن ترکیب�ات وس�یلھ انتق�ال چرب�ی ھ�ا از روده کوچ�ک ب�ھ کب�د ب�ھ باف�ت            . آن ھس�تند مانندگلیسرول و آس�ترھای  

 .گیرد ھا انجام می ھا بر مبنای وزن مخصوص آن طبقھ بندی لیپوپروتئین. ھا ھستند چربی و دیگر بافت

  

  :ھا پروستاگالندین -۶-٢-٢-۴-١

دند، از ی���ک اس���یدچرب  ای���ن ترکیب���ات ک���ھ ب���رای نخس���تین ب���ار در م���ایع من���ی و غ���ده پروس���تات یاف���ت ش���         

ای�ن ترکیب�ات ان�واع مختلف�ی دارن�د ک�ھ ت�ا کن�ون         . کربنھ بن�ام آراش�یدونیک اس�ید مش�تق ش�ده ان�د       ٢٠غیراشباعی

. ھ�ا یاف��ت ش�ده اس��ت   ن��وع پروس�تاگالندین در م��ایع من�ی انس��ان و تع�داد دیگ��ری در س�ایر باف��ت     ١۴متج�اوز از  

ھ�ا مختل�ف از    نن�د ک�اھش فش�ارخون، تنظ�یم عب�ور ی�ون      ھا دارای اثرات فیزیولوژیک مختلفی ما پروستاگالندین

  ).Mary, etal., 2006(باشند ھا می ھای عصبی و خنثی سازی اثر برخی ھورمون غشای سیناپس

  

  :میسل ھا -٧-٢-٢-۴-١

ھ�ا را بوج�ود    ھ�ای آبگ�ون پخ�ش ش�ده و میس�ل      ھا در محلول لیپیدھای قطبی ماننداسیدھای چرب ساده و صابون

ھ��ا آبگ��ون ران��ده ش��ده و    از محل��ول)ھی��دروفوب(ھ��ا انتھ��ای ھی��دروکربنی چ��ون آبگریزن��د   آورن��د ک��ھ درآن  م��ی

ھ��ا بط��رف خ��ارج گ��رایش   آن)ھی��دروفیل(کن��د و در نتیج��ھ انتھ��ای آب دوس��ت  ایجادی��ک ف��ازآبگریز داخل��ی م��ی 

ھا و گلسترول خودبخود تش�کیل میس�ل ن�داده ول�ی در س�اختمان میس�لی وارد ش�ده         تری آسیل گلیسرول. یابد می

  ).Mary, etal., 2006(ھا ممکن است تک الیھ یا دو الیھ باشند میسل. سازند ھای مخلوط را می و میسل

  

  :ھا اجزاء سازنده چربی -٣-٢-۴-١

  :ساختمان اسیدھای چرب -١-٣-٢-۴-١
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ان�د   تاکنون بیش از ھفتاد اسیدچرب از نسوج گون�اگون ج�دا ک�رده   . ھا ھستند اسیدھای چرب ازاء سازنده چربی

 ,.Mary, etal(مگ��ی دارای زنجی��ره ھی��دروکربنی ط��والنی ب��ا ی��ک عام��ل کربوکس��یل انتھ��ایی ھس��تند  ک��ھ ھ

2006.(  

ھ�ای ک�ربن ب�ھ دودس�تھ اش�باع و غی�ر اش�باع تقس�یم م�ی           اسید ھای چرب بر اساس وج�ود پیون�د دوگان�ھ ب�ین ات�م     

میش��ھ زوج اس��ت و ھ��ا در اس��یدھای چ��رب ب��ھ اس��تثنای چن��د م��ورد ھ   تع��داد ک��ربن). ١٣۶٩دانی��ال زاده،(ش��وند

-CH3فرم�ول کل�ی اس�یدھای چ�رب     . ھا در نزد جانداران است احتماأل علت زوج بودن، آسانتربودن سنتز آن

(CH2)n-COOH  است کھn کند تغییر می ۴٠الی ٣٠از صفر تا.  

  

  :خواص اسیدھای چرب -٢-٣-٢-۴-١

ش�باع ھس�تند و ھرچ�ھ تع�داد     اسیدھای چرب غیراشباع دارای نقطھ ذوب پایین تری نسبت بھ اسیدھای چ�رب ا 

پیون��د دوگان��ھ در اس��یدھای غیراش��باع بیش��تر، ب��ین   . ک��ربن اس��یدچرب بیشترش��ود، نقط��ھ ذوب ب��االتر م��ی رود  

بوده و این پیون�د دوگان�ھ تقریب�أ درتم�امی اس�یدھای چ�رب غیراش�باع طبیع�ی در وض�عیت ایزوم�ر           ١٠و٩کربن

ول�ی در قلی�ایی محلولن�د    . غیرمحل�ول ھس�تند  اسیدھای چرب با زنجی�ر طوی�ل در آب   . است)Cis(ھندسی سیس

. اس�یدھای چ�رب غیراش�باع ب�ھ س�ھولت اکس�ید م�ی ش��وند       . دھن�د  و تش�کیل ص�ابون س�دیم ی�ا ص�ابون پتاس�یم م�ی       

 ,.Mary, etal(ھ��ا اس��ت تندش�دن چرب��ی ھ��ا ب��ر اث��ر اکسیدش��دن و ایج��اد عوام��ل اس�یدی و آلدئی��دی درچرب��ی   

2006.(  

  

  :طبقھ بندی اسیدھای چرب -٣-٣-٢-۴-١

) ک��ھ ب��ھ تع��داد پیون��دھای دوگان��ھ در مولک��ول  (اس��یدھای چ��رب براس��اس ط��ول زنجی��ره و می��زان اش��باع ب��ودن  

 ,.Mary, etal(ش�وند  شوند و موقعیت قرار گرفتن اولین باند دوگانھ در سر متیلھ طبقھ بندی م�ی  شناسائی می

2006(  

  

  :١٧اسیدھای چرب اشباع -١-٣-٣-٢-۴-١

گفت�ھ م�ی ش�ود، فاق�د پیون�د دوگان�ھ ھس�تند و ب�ھ وف�ور در           SFAھ�ا   ب�ھ آن  اسیدھای چرب اشباع کھ بھ اختص�ار 

،اس��یدچرب ١٨اس��یدچرب اس��تئاریک. آین��د محص��والت حی��وانی از جمل��ھ گوش��ت و تولی��دات لبنی��اتی بدس��ت م��ی  

غ�ذاھای مھم�ی   . اشباعی است کھ دارای اثرات متفاوت بیولوژیکی نس�بت ب�ھ سایراس�یدھای چ�رب دیگراس�ت     

بط�ور کام�ل ھیدروژن�ھ ش�ده و ی�ا بط�ور       (گوشت گاو و روغن نب�اتی  :یک می باشند، شاملکھ منبع اسیداستئار

نامگ�ذاری اس�یدھای چ�رب براس�اس ط�ول      ) Mary, etal., 2006(و ش�کالت اس�ت   ) جزئ�ی ھیدروژن�ھ ش�ده   

فرم������ول : زنجی�����ره ک�����ربن در مولک�����ول و ش�����اخھ ھ�����ای ج������انبی آن ص�����ورت م�����ی گی�����رد، بطورمث�����ال         

ع�دد ات�م ک�ربن در مولک�ول و ع�دد ص�فر نش�انھ        ٢٠نش�انھ وج�ود    ٢٠ھ ع�دد می باش�د ک�   C20:0اسیدآراشیدیک

اس�یدھای چ�رب اش�باع نقط�ھ ذوب     . عدم وجود پیوند دوگانھ یا ب�ھ عب�ارت دیگ�ر اش�باع ب�ودن اس�یدچرب اس�ت       

طبق نظریھ آلیاس و لین�دن ب�ھ ازای اف�زایش ھ�ر     . شوند باالئی دارند و در دمای محیط بصورت جامد یافت می

دانی���ال (یاب���د گ���راد نقط���ھ ذوب اس���یدھای چ���رب اش���باع اف���زایش م���ی   درج���ھ س���انتی ۵/٩ت���ا۵/۶،دو ات���م ک���ربن

  ).١٣۶٩زاده،

  

                                                   
١٧ Saturated fatty acid 
١٨ Stearic acid 



٢٢ 
 

  :١٩اسیدھای چرب غیراشباع -٢-٣-٣-٢-۴-١

ھ�ائی ھس�تند ک�ھ دارای ی�ک ی�ا چن�د        ش�ود، آن  گفتھ م�ی  UFAھا  اسیدھای چرب غیراشباع کھ بھ اختصار بھ آن

اس��یدھای چ��رب . وج��ود دارد) Trans(و ت��رانس) Cis(ایزومرھ��ای س��یس UFAدر . پیون��د مض��اعف ھس��تند

علت تش�کیل ای�ن ایزومرھ�ا    . نظر از بعضی استثناءھا سیس ایزومر ھستند  کھ در طبیعت وجود دارند صرف

ش�ود و در نتیج�ھ    وجود پیوند دوگانھ است کھ مانع چرخش اسیدھای چرب غیراش�باع ب�ھ ح�ول محورش�ان م�ی     

در فرم سیس ایزومرھای زنجیرۀ ھی�دروکربنی ی�ک شکس�تگی دارد    . یدنما ھای سیس و ترانس ایجاد می شکل

توانن�د   ھ�ای س�یس ایزوم�ر نم�ی     کھ برای تراکم و نقطھ ذوب آن اھمیت دارد زیرا زنجیرۀ ھیدروفوبی مولک�ول 

ش�ود و ب�دین وس�یلھ نقط�ھ      ھا ایجاد م�ی  بھم نزدیک شوند و در این حالت پیوند ھیدروفوبی کمتری بین مولکول

بنابراین در اسیدھای چرب غیر اش�باع ک�ھ نقط�ھ ذوب پ�ایینی دارن�د و در دم�ای معم�ولی        . یابد می ذوب کاھش

اس�یدھای چ�رب را ب�ا چن�دین     .گ�ردد  بھ شکل مایع ھستند، با افزایش تعداد پیون�دھای دوگان�ھ نقط�ھ ذوب ک�م م�ی     

اش�باع و موقعی�ت پیون�دھای    در کوتاه نویس�ی بای�د تع�داد ات�م ک�ربن، تع�داد پیون�دھای غیر       . نویسند فرم کوتاه می

  .غیراشباع مشخص باشد

UFA   ٢٠ھ��ائی ک��ھ تنھ��ا ی��ک پیون��د دوگان��ھ دارن��د اس��یدھای چ��رب غب��ر اش��باع مونوئی��ک )MUFAS ( ھس��تند

م��ی باش��ند، مانن��دروغن ک��انوال، روغ��ن زیت��ون، روغ��ن آفت��اب گ��ردان، روغ��ن   MUFASگیاھ��ان من��ابع غن��ی.

 ,Mary(ھ�ا در دم�ای ات�اق بص�ورت م�ایع م�ی باش�ند        غ�ن ای�ن گون�ھ رو  . کافیشھ، روغ�ن گ�ردو و روغ�ن فن�دق    

etal., 2006 .(    اما اسیدھای چرب غیراشباعی کھ بیش از یک پیون�د دوگان�ھ دارن�د) را اس�ید  ) پیون�د ۶ت�ا ٢ب�ین

گوین��د و براس��اس قرارگ��رفتن اول��ین پیون��د دوگان��ھ ب��ھ دون��وع     PUFASی��ا  ٢١ان ھ��ای چ��رب غی��ر اش��باع پل��ی  

  :تقسیم می شوند

  

 )n-6(PUFAS)W6)(سری ھای لینولئیک:(  

یک��ی از . ھ��ا ب��ر روی شش��مین ات��م ک��ربن ق��راردارد    اس��یدھای چ��رب غیراش��باعی ک��ھ اول��ین پیون��د دوگان��ھ آن    

انس�ان ق�ادر ب�ھ س�اختن ای�ن اس�یدچرب       . باشد کھ بسیار مورد نیاز انسان است ھا لینولئیک اسید می مھمترین آن

من�ابع اولی�ھ ت�أمین کنن�ده ای�ن      . ایی در نظرگرفت�ھ ش�ود  باشد، بنابراین ضروری است کھ در وع�ده ھ�ای غ�ذ    نمی

ھ��ای گی��اھی م��ایع مانن��دروغن زیت��ون، روغ��ن س��ویا، روغ��ن          روغ��ن : گ��روه از اس��یدھای چ��رب عبارتن��داز   

  ).Mary, etal., 2006(برزک

  

 )n-3(PUFAS)W3)(سری ھای لینولنیک:(  

یک��ی از . ات��م ک��ربن ق��راردارد   ھ��ا ب��ر روی س��ومین   اس��یدھای چ��رب غیراش��باعی ک��ھ اول��ین پیون��د دوگان��ھ آن    

ھ�ا   بن�ابراین ای�ن  . ھ�ا را ن�دارد   ھا لینولنیک اسید، موردنیازانسان است ول�ی انس�ان توان�ائی س�نتز آن     مھمترین آن

توان��د  ھ��ای غ��ذایی م��ی فق��دان لینولنی��ک اس��ید در وع��ده. ھ��ای غ��ذایی در نظرگرفت��ھ ش��وند  نی��ز بایس��تی در وع��ده

. ورقھ ورقھ شدن پوست، خ�ونریزی، آم�اس پوس�تی و کن�د ذھن�ی ش�ود       باعث بیماری کمبود مواد غذایی شامل

 ٢٢EPA. این اسیدچرب در منابع گیاھی شامل روغن س�ویا، روغ�ن ک�انوال، گ�ردو و تخ�م ب�زرک وج�وددارد        

                                                   
١٩ Un saturated fatty acid 
٢٠ Mono unsaturated fatty acid 
٢١ Poly unsaturated fatty acid 
٢٢ Eicosa pentaenoic acid 



٢٣ 
 

ای���ن اس���یدھای چ���رب درتم���ام آبزی���ان یاف���ت م���ی      . م���ی باش���ند  n-٣جزءگ���روه اس���یدھای چ���رب    ٢٣DHAو

  ).Mary, etal., 2006(شود

  

  اکسیداسیون چربی ھا  -٣-۴-١

. کیفی�ت گوش�ت م�اھی، حت��ی در حال�ت انجم�اد ب��ویژه ب�رای مص�ارف انس��انی از اھمی�ت ب�االیی برخوداراس��ت         

عب�ارتی تولی�د پراکس�ید     ھ�ا ی�ا ب�ھ    یکی از فاکتورھای مھ�م ب�رای ای�ن منظ�ور، تعی�ین می�زان اکسیداس�یون چرب�ی        

ھ�ای   ای آن در اث�ر تم�اس ب�ا اکس�یژن و چرب�ی     در این فراین�د، چرب�ی موج�ود در م�اھی و ف�رآورده ھ�      . باشد می

ش��ود ک��ھ نتیج��ھ آن تولی��د پراکس��ید و در ش��رایط پیش��رفتھ تولی��د      ح��اوی اس��یدھای چ��رب غیراش��باع اکس��ید م��ی   

ب�ھ  . ای ش�وند  توانن�د باع�ث تغیی�ر رن�گ باف�ت ب�ھ زرد ی�ا قھ�وه         باشد کھ فاق�د طع�م ھس�تند ام�ا م�ی      ھیدروکسید می

ش��ود ک��ھ ارزش   گی��ری م��ی  زگی، می��زان پیش��رفت اکسیداس��یون ان��دازه  ھم��ین خ��اطر جھ��ت ارزی��ابی می��زان ت��ا   

مق��دار ای��ن ع��دد بس��تگی ب��ھ درج��ھ اش��باعیت   . باش��د ھ��ای فس��اد چرب��ی م��ی  از مھمت��رین ش��اخص ٢٤عددپراکس��ید

ھ�ا دارای اس�یدھای چ�رب غیراش�باع      ھا دارد کھ ھر چقدر کمتر باشد یا مایع�ات دیگ�ر ھ�ر چق�در چرب�ی      چربی

یاب�د و در نھای�ت ب�ا تولی�د آن طع�م  و ب�وی ن�امطبوعی ایج�اد          کیل پراکسید افزایش م�ی بیشتری باشند امکان تش

ای اس�ت ک�ھ ط�ی آن ابت�دا اکس�یژن ب�ا        بن�ابراین تولی�د پراکس�ید ی�ک فراین�د اف�ت کیفی�ت بس�یار پیچی�ده         . گ�ردد  م�ی 

ش�وند   زی�ھ م�ی  کن�د ک�ھ ب�ھ م�وادی تج     دھد و ھیدرو پراکسیدھایی را ایج�اد م�ی   ھای اشباع نشده واکنش می چربی

ھ��ا  کمی��ت عددپراکس��ید معی��اری ب��رای س��نجش می��زان فس��اد چرب��ی    . آورن��د ک��ھ طع��م ناخوش��ایندی بوج��ود م��ی  

  ).١٣٨٣کانل،(باشد می

ھ�ا ایج�اد کم�پلکس     ھای غیر اشباع اکسید شده، در نتیجھ اتص�ال ب�ھ پ�روتئین    امروزه ھمچنین معتقدند کھ چربی

رکی�ب ن�امحلول عام��ل مھم�ی در ب�روز تغیی�رات ب�افتی از جمل��ھ       گی�ری ای�ن ت   ش��کل. نمای�د  پ�روتئین را م�ی  -لیپی�د 

گی��ری   گلیس��یریدھا و ش��کل   تن��دی ھی��درولیتیک در نتیج��ھ ھی��درولیز ت��ری     . آی��د  عض��لھ ب��ھ ش��مار م��ی    ٢٥س��فتی 

ھی��درولیز لیپی��دی . گلیس�یرین و اس��یدھای چ�رب آزاد ب��روز م��ی نمای�د و معم��وأل ب�اطعم ن��امطبوع ھم��راه اس�ت     

  ).١٣٨۶رضوی شیرازی،(میکروبی ویا لیپازھایی بامنشاءداخلی ایجادگردد ممکن است، در اثر لیپازھای

واح��د  ١٠اک��ی واالن در کیل��وگرم و ی��ا کمت��ر از    میل��ی۵ع��دد پراکس��ید در روغ��ن و م��وادچرب بای��د کمت��ر از    

واالن در کیل�وگرم باش�د، ب�و و طع�م ن�امطبوعی در       اک�ی  میل�ی ٢٠ت�ا ١٠ھرگ�اه عددپراکس�ید ب�ین   . المللی باش�د  بین

ب�ھ  . باش�د  شود و باالتر از این مقدار بھ منزل�ھ غیرقاب�ل مص�رف ب�ودن م�اده ح�اوی چرب�ی م�ی         ن ایجاد میروغ

از مھمت�رین  . اکس�یدان اس�تفاده م�ی ش�ود     ھا از ترکیب آنتی ھمین منظور برای جلوگیری از اکسیداسیون چربی

ز م����واد دارای ھمچن����ین بعض����ی ا. باش����د م����ی Eای����ن ترکیب����ات اسیداس����کوربیک، اسیدس����یتریک و ویت����امین 

ھ��ا در جل��وگیری از فراین��د اکسیداس��یون نق��ش بس��زائی     باش��ند ک��ھ ھم��راه ب��ا آنت��ی اکس��یدان    م��ی٢٦اثرس��ینرژیت

  .)Mary, etal., 2006(دارند

  

  

  

  

  

                                                   
٢٣ Docosa heaenoic acid 
٢٤ PV  
٢٥ Tough ness 
٢٦ Synergist 



٢٤ 
 

  

  ھادرآبزیان ھای تحقیق پیرامون پروتئین زمینھ -۵-١

  :ھا ھا و تقسیم بندی آن ساختار پروتئین -١-۵-١

ای�ن ن�ام گ�ذاری    ). ١٣۶٩دانی�ال زاده، (بھ معن�ی اول�ین گرفت�ھ ش�ده اس�ت       protosاز کلمھ یونانی ٢٧نام پروتئین

 ,.Mary, etal(توس��ط مول��در، ش��یمیدان ھلن��دی بک��ار ب��رده ش��د ) م��یالدی١٨٣٨(١٢١٧اول�ین ب��ار در س��ال  

2006(.  

باش�ند ک�ھ بخ�ش اساس�ی س�اختمان س�لول زن�ده را         ای با وزن مولک�ولی زی�اد م�ی    ھا ترکیبات آلی پیچیده پروتئین

ھ��ای  ھ��ا بخ�ش اص�لی ی��ا در ح�دود ی�ک چھ��ارم م�واد تش�کیل دھن��ده باف�ت        در حقیق�ت پ�روتئین  . دھن��د یل م�ی تش�ک 

  ).١٣۶٩دانیال زاده،(حیوانی را بوجود می آورند

ھ�ا، از عناص�ر ک�ربن، ھی�دروژن و اکس�یژن تش�کیل        و چرب�ی ) یاموادقن�دی (ھ�ا   ھ�ا مانن�د کربوھی�درات    پروتئین

ھ��ا  ھ��ا گ��وگرد و در بعض��ی از آن و ھمچن��ین دراغل��ب آن) نیت��روژن(ازتان��د، ول��ی ع��الوه ب��ر ای��ن دارای   ش��ده

  .شود فسفر، آھن و ید نیزیافت می

باش��ند ک��ھ از تک��رار   ال��ی چن��د میلی��ون دالت��ون م��ی   ۵٠٠٠ھ��ای ب��زرگ ب��ا وزن مولک��ولی   ھ��ا مولک��ول  پ��روتئین

ابس�تھ ب�ھ ن�وع، مق�دار و     تن�وع و پیچی�دگی پ�روتئین ھ�ا و    ). ١٩٨٧نی�و، .(واحدھای آلفا اسیدآمینھ تشکیل شده اند

بطور کلی م�واد غ�ذایی ب�ھ دو دس�تھ     . نحوه تکرار و قرارگرفتن این اسیدھای آمینھ در کنار یکدیگر می باشند

اگ��ر م��اده غ��ذایی بتوان��د اس��یدھای آمین��ھ را ب��ھ نس��بت و مق��دار م��ورد نی��از ب��دن ت��أمین کن��د،      . تقس��یم م��ی ش��وند 

نامن�د مانن�د    ھ�ا را پ�روتئین کام�ل م�ی     ای�ن پ�روتئین  . خواھ�د ب�ود  پروتئین آن ماده غذایی دارای ارزش حیاتی باال

س��ایر م�واد غ��ذایی پروتئین�ی نم��ی توانن�د مق��دار    . م��رغ، ش�یر، پنی��ر، ماس�ت، گوش��ت قرم�ز، م��رغ و م�اھی     تخ�م 

ای�ن پ�روتئین را   . ھ�ا ت�أمین کنن�د    کافی از یک یا چند اسیدآمینھ ضروری را برای ساخت مطلوب پروتئین باف�ت 

ھ�ا را درج�ھ    ت�وان پ�روتئین   ھ�ا م�ی   ھا و می�وه  نامند، مانند غالت ، حبوبات، مغزھا، سبزی کامل میپروتئین غیر

پ�روتئین تخ��م م�رغ بھت��رین اس�ت، س��پس ش�یر، موادغ��ذایی گوش�تی، حبوب��ات و مغزھ�ا، غ��الت و       . بن�دی نم��ود 

، فس�فر،  )درص�د ٢٠ت�ا ١۵(م�اھی غن�ی از پ�روتئین   . باش�ند  ترین م�ی  ھا پایین ھا قرار دارند و پروتئین میوه سبزی

 Bھ�ای گ��روه   ھمچن��ین غن�ی از ویت��امین . ، م�س و ی��د اس�ت  )آھ��ن کمت�ری نس��بت ب�ھ گوش��ت دارد  (گ�وگرد، آھ�ن  

مص�رف روزان�ھ م�ورد نی�از     . ھس�تند  Dو  Aھای چرب حاوی مقادیر قابل توجھی ویتامینھ�ای   ماھی. باشد می

 ,Mary(ب��دن توص��یھ ش��ده اس��ت  گ��رم پ��روتئین ب��ھ ازای ھ��ر کیل��وگرم وزن  ٨/٠پ��روتئین ب��رای بزرگس��االن 

etal., 2006(.  

پروتئین ھا را بر مبنای ش�کل، ترکی�ب ش�یمیایی ی�ا ترتی�ب ق�رار گ�رفتن اس�یدھای آمین�ھ و درج�ھ محلولی�ت ب�ھ             

  :سھ گروه تقسیم می نمایند

ھ�ا ک�روی ی�ا بیض�وی ب�وده       ھ�ای آن  ھایی ھستند کھ شکل مولکول پروتئین: ھای ساده یا کروی پروتئین - ١

ھ�ا،   ھ�ا، گل�وتلین   ھ�ا، گل�وبین   آی�د ک�ھ ش�امل آلب�ومین     ھا تنھ�ا اس�یدھای آمین�ھ بدس�ت م�ی      لیز آنو از ھیدرو

  .باشند ھا می ھا و اسکلرو پروتئین ھا، پروالمین ھا، ھیستون پروتامین

ان�د و ش�امل    ای س�اختھ ش�ده   ھ�ای طوی�ل رش�تھ    ھایی ھستند کھ از مولکول پروتئین: ای پروتئینھای رشتھ - ٢

ھ�ا   ھ�ا و ک�الژن   ، ک�راتین، االس�تین  )ھ�ای نمک�ی غل�یظ    محل�ول در محل�ول  (و می�وزین   فیبرینوژن  اکتین

  ).Mary, etal., 2006(می باشند)غیرمحلول(

) زنجی�ره پل�ی پپتی�دی   (ھ�ایی ھس�تند ک�ھ ع�الوه ب�ر ی�ک قس�مت پروتئین�ی         پ�روتئین : ھ�ای مرک�ب   پروتئین - ٣

 ٢٨یی قس�مت غیرپروتئین��ی باش��ند و برحس�ب س�اختمان ش�یمیا    دارای ی�ک قس�مت غیرپروتئین�ی نی�ز م�ی     
                                                   

٢٧ protein 
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ھ�����ا،  ھ�����ا، لیپ�����وپروتئین ھ�����ا، موک�����وپروتئین  ھ�����ا، گلیک�����وپروتئین ھ�����ای  نوکلئ�����وپروتئین  ب�����ر گ�����روه

ھ�ای   یک�ی از ویژگ�ی   )Mary, etal., 2006(ش�وند  ھ�ا و تقس�یم م�ی    ھ�ا، فس�فوپروتئین   کروم�وپروتئین 

را از دس��ت ٢٩پروتئین��ی ک��ھ ای��ن س��اختمان فض��ایی   . ھاس��ت ھ��ا، س��اختمان س��ھ بع��دی آن   مھ��م پ��روتئین 

ب�ھ عب�ارت   . گیرند، فاق�د فعالی�ت بیول�وژیکی اس�ت     ھای پپتیدی آن بدون نظم قرار می دھد و زنجیره می

دیگر فعالی�ت بیول�وژیکی ی�ک پ�روتئین ب�ھ س�اختمان فض�ایی آن بس�تگی دارد و در ای�ن راس�تا ترتی�ب            

  .قرارگرفتن اسیدھای آمینھ از اھمیت بسزایی برخوداراست

  

  :گردند ھا بھ صورت زیر طبقھ بندی می نبر این اساس پروتئی

توانن�د ب�ھ ط�رق مختل�ف ب�ا ھ�م ترکی�ب         در ای�ن دس�تھ، اس�یدھای آمین�ھ م�ی     : ٣٠ھ�ا  ساختمان اول پروتئین - ١

ھ���ا، چگ���ونگی پیون���دھای   در واق���ع س���اختمان اول پ���روتئین . ش���وند و پپتی���دھای مختل���ف تولی���د کنن���د  

  .کند کوواالنسی یک پروتئین را مشخص می

ش�ود ک�ھ    پپتی�دھا اط�الق م�ی    ای�ن س�اختمان ب�ھ س�اختمان فض�ایی م�نظم پل�ی       : ٣١ھ�ا  روتئینساختمان دوم پ - ٢

پپتی�دی   ھ�ای پل�ی   ھ�ای مختل�ف رش�تھ    ھا در نتیجھ ایجاد پیوندھای ھیدروژنی ب�ین گ�روه   یک دستھ از آن

ای�ن ن�وع پیون�دھای ھی�دروژنی     . نامن�د  ھ�ا را س�اختمان بت�ا م�ی     آیند کھ بطور کل�ی آن  متفاوت بوجود می

جی ھستند و زنجیره ھای پلی پپتیدی را ب�ھ یک�دیگر متص�ل و ب�ھ ص�ورت ی�ک ب�رگ کاغ�ذ چ�ین          خار

  .آورد دار در می

ھ�ا، ط�رز قرارگ�رفتن رش�تھ پروتئین�ی در فض�ا        س�اختمان س�وم پ�روتئین   :  ٣٢ھا ساختمان سوم پروتئین  - ٣

نظم��ی در  ش��اید مھمت��رین عل��ت ای��ن ب��ی. کن��د ک��ھ در بیش��تر م��وارد بس��یار ن��امنظم اس��ت  را توجی��ھ  م��ی

ھ�ا   ای اس�ت ک�ھ در س�اختمان آن    ھای جانبی اس�یدھای آمین�ھ   ھای پروتئینی، گروه شکل فضایی مولکول

  .روند بکار می

این ساختمان چگونگی قرارگرفتن رشتھ ھ�ای پل�ی پپتی�دی را نس�بت ب�ھ      :٣٣ھا ساختمان چھارم پروتئین - ۴

توانن�د   د پپتی�د در فض�ا م�ی   از نظر س�اختمان  فض�ایی دو، س�ھ ی�ا چن�     . کند یکدیگر در فضا مشخص می

ب��ھ وس��یلھ پیون��دھای ض��عیف ش��یمیایی ب��ھ یک��دیگر متص��ل و در کن��ار ھ��م ق��رار گیرن��د ک��ھ س��اختمان        

دانی���ال (کن���د چھ���ارم چگ���ونگی اتص���ال ای���ن پپتی���دھا را در فض���ا نس���بت ب���ھ یک���دیگر توص���یف م���ی       

  ).١٣۶٩زاده،

گ�ام ع�دم دس�تیابی ب�ھ م��واد     درص�د اس�ت ک�ھ در ھن   ١۶-٢٠مق�دار پ�روتئین در عض�الت ی�ک م�اھی س�الم ح�دود       

این مق�دار ممک�ن اس�ت ب�ھ ح�د زی�ادی ک�اھش یافت�ھ          ٣٥ریزی یا در پایان دوره تخم ٣٤غذایی برای مدت طوالنی

  . درصد ھم برسد ١۵تا حدود 

  :ھا در عضلھ ماھی بھ سھ گروه تقسیم می شوند پروتئین

   پروتئینھای میوفیبریالر) الف
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٢٩ conformetion 
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-٨٠ختمانی موس�ومند، تش�کیل دھن�ده سیس�تم انقباض�ی ب�وده و در ح�دود       ھ�ای س�ا   ھا کھ بھ پ�روتئین  این پروتئین

ھ���ای نمک���ی   ھ���ا در محل���ول  ای���ن پ���روتئین . گردن���د ھ���ای عض���لھ را ش���امل م���ی    درص���د از ک���ل پ���روتئین   ٧٠

محل�ول ب�وده و مھمت��رین خ�واص تکنول�وژیکی عض�لھ مث��ل      ) ≤ ۵/٠محلولھ�ای باغلظ�ت ی��ونی ب�االتراز   (غل�یظ 

: ان��د از ھ��ای می��وفیبریالر تش��کیل ش��ده  پ��روتئین. باش��د ھ��ا م��ی ا ای��ن پ��روتئینظرفی��ت نگھ��داری آب در ارتب��اط ب�� 

اکتین و میوزین کھ دو پروتئین اصلی در انقباض عض�لھ ھس�تند و چن�دین پ�روتئین دیگ�ر ک�ھ بن�ام پروتئینھ�ای         

س�اط  ھ�ا کنت�رل ارتب�اط ب�ین اکت�ین و می�وزین در ھنگ�ام انقب�اض و انب         نامیده می ش�وند و عم�ل آن   ٣٦تنظیم کننده

  .توان ترومپومیوزین وتروپونین را نام برد ھا می است کھ از جملھ آن

  پروتئینھای سارکوپالسم)ب

درص�د از  ٢۵-٣٠ب�وده و ح�دود  ) ١۵/٠ق�درت ی�ونی  (ھ�ای نمک�ی رقی�ق    ھا محلول در آب ی�ا محل�ول   این پروتئین

ک���ھ ش���امل  ش���وند  ھ���ا ک���ھ می���وژن نامی���ده م���ی     ای���ن پ���روتئین . دھن���د ھ���ای عض���الت را تش���کیل م���ی    پ���روتئین

از دیگ���ر . باش���ند ھ���ای س���یکل گلیکولیتی���ک م���ی   ھ���ا آن���زیم  پ���روتئین مختل���ف ھس���تند ک���ھ اکث���ر آن  ١٠٠ح���داقل

  .گردند ھای این گروه ھموگلوبین و میوگلوبین است کھ دو رنگدانھ اصلی عضلھ محسوب می پروتئین

   ھای بافت پیوندی پروتئین) ج

ھ�ای عض�لھ    درص�د از مجم�وع پ�روتئین    ٣بوده و ح�دود ھای نمکی غیر محلول  ھا درآب و محلول این پروتئین

ھ��ای کش��تاری،   در مقایس��ھ ب��ا گوش��ت دام . مھمت��رین پ��روتئین باف��ت پیون��دی ک��الژن اس��ت   . ش��ود را ش��امل م��ی 

دارای باف��ت پیون��دی کمت��ری ب��وده و ب��ھ ھم��ین جھ��ت ب��ا اف��زایش س��ن در م��اھی تغی��رات باف��ت         گوش��ت م��اھی

  ).١٣٨۶رضوی شیرازی،(گردد رت دادن نرم تردترمیپیوندی کم است از گوشت ماھی پس از حرا

  ساختمان عضلھ درماھی -٢-۵-١

ھ��ا س��لول عض��النی س��اختھ ش��ده    عض��الت م��اھی س��اختمانی نیم��ھ ش��فاف و الس��تیک مانن��د دارن��د و از میلی��ون   

. ان�د  ھای نازکی ھستند و بطورکلی بھ موازات یکدیگر و در جھت سر ب�ھ دم کش�یده ش�ده    ھا رشتھ این سلول.اند

پوش�یده ش�ده اس�ت و      ٣٧ن�ام اندومایس�یوم    الیاف عضالنی در سرتاسر ب�دن بوس�یلھ ص�فاتی از باف�ت پیون�دی ب�ھ      

تعداد ای�ن الی�اف در ط�ول حی�ات ثاب�ت ول�ی ض�خامت        . ھا بوسیلھ بافت پیوندی احاطھ گردیده است مجموعھ آن

نی بوس��یلھ دس��تگاه درص��د حج��م س��لول عض��ال  ٨٠ح��دود . گ��ردد آن ھم��راه ب��ا اف��زایش س��ن م��اھی اف��زوده م��ی  

ھ��ایی بس��یار ن��ازک و ظری��ف ھس��تند ک��ھ ب��ھ    ھ��ا رش��تھ میوفیبری��ل. ان��د ھ��ا احاط��ھ گردی��ده انقباض��ی ی��ا میوفیبری��ل

اطراف این رشتھ ھای ن�ازک را ی�ک حوض�چھ آنزیم�ی ب�ھ ن�ام       . اند موازات ھم در سلول عضالنی قرار گرفتھ

  ).١٣٨۶رضوی شیرازی،(دسارکوپالسم  فرا گرفتھ کھ درون آن اجزای سلولی قراردارن

. گوین�د  م�ی   ٣٨ھ�ا میوفیالن�ت   اند ک�ھ ب�ھ آن   ای از نوارھای تاریک و روشن تشکیل شده ھا از مجموعھ میوفیبریل

ان�د و ھ�ر ک�دام نی�ز در مرک�ز خ�ود        این نوارھای تاریک و روشن بط�ور طبیع�ی بص�ورت متف�اوت قرارگرفت�ھ     

و ن�وار تی�ره را     Iدر ای�ن حال�ت ن�وار روش�ن را ن�وار      .گردن�د  یا خطوطی بھ دو نیم تقس�یم م�ی    بوسیلھ صفحات

ب�ھ دو قس�مت و نوارھ�ای      Zنوارھ�ای روش�ن در مرکزخ�ود بوس�یلھ ص�فحات ی�ا خط�وط       . ، م�ی گوین�د  Aن�وار 

گوین�د  ٣٩مت�والی را ی�ک س�ارکومر     Zناحی�ھ موج�ود در ب�ین دو ص�فحھ     . بھ دو نیم تقسیم می گردند  Hروشن 

ف�یالمن  . ھ�ر س�ارکومر از دو مجموع�ھ ف�یالمن تش�کیل ش�ده اس�ت       . آی�د  حس�اب م�ی   کھ واحد انقباضی عضلھ بھ 

ف��یالمن ن��ازک ک��ھ از اکت��ین ،تروپومی��وزین، ش��کل  . ض��خیم ک��ھ عم��دتأ از پ��روتئین می��وزین تش��کیل ش��ده اس��ت  

ای��ن . گ��ردد ھ�ای ن��ازک محس��وب م�ی   از نظرعم��ل انقب�اض، پ��روتئین اکت��ین س�تون فق��رات ف��یالمن  . گرفت�ھ اس��ت 

                                                   
٣٦ Reyulatory Proteins   
٣٧ Endomyusium 
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ل انقباضی، ضمن اتصال با میوزین ایجاد اکتو می�وزین را م�ی نمای�د ک�ھ درحال�ت پ�س       پروتئین درخالل مراح

  .، مھمترین پروتئین عضلھ بھ حساب می آید٤٠ازمرگ

  

  :ھا ساختار اسیدھای آمینھ وتقسیم بندی آن -٣-۵-١

تندکھ اس��یدھای آمین��ھ ترکیب��ات آل��ی ھس��.ھمانطورک��ھ گفت��ھ شد،اس��یدھای آمین��ھ واحدس��ازنده پروتئینھ��امی باش��ند 

اکثراس�یدھای آمین�ھ ک�ھ    .میباش�ند ) NH2-(وی�ک عام�ل آمین�ی   ) COOH-(حداقل دارای یک عام�ل کربوکس�یل  

بط��ورطبیعی درپروتئینھاوجوددارن��دازنوع آلف��امی باش��ندکھ درآنھاعام��ل آمین��ی و کربوکس��یل ب��ھ اول��ین ک��ربن    

 Rب�ھ ک�ربن آلف�ا متص�ل اس�ت     نامن�د متص�ل ش�ده و بقی�ھ مولک�ول اس�یدآمینھ ک�ھ         مولکول کھ آن را کربن آلفا م�ی 

تع��داد بیس��ت اس��یدآمینھ متف��اوت در س��اختمان پروتئینھ��ای معم��ولی یاف��ت        ). ١٣٧٩یوس��فی، (ش��ود نامی��ده م��ی 

در جان�داران اس�یدھای آمین�ھ    ). ١٩٨٧نی�و، (اس�ت  Rھ�ا ب�ا یک�دیگر تنھ�ا درگ�روه ج�انبی       ش�وند ک�ھ تف�اوت آن    می

درھنگ�ام ترکی�ب ش�دن دو اس��یدآمینھ از    . آورن�د  یرا بوج�ود م�   ھ�ای پروتئین�ی   بایک�دیگر ترکی�ب ش�ده و مولک�ول    

ایج�اد  )-CO-NH-(پیوند ش�دن عام�ل کربوکس�یل ی�ک آس�یدآمینھ و عام�ل آمین�ی اس�یدآمینھ دیگ�ر پیون�د پپتی�دی           

  .شود می

ب��ا اف��زایش ط��ول زنجی��ره خاص��یت ھی��دروفوبی آن زی��اد      . خصوص��یات اس��یدآمینھ ب��ھ بنی��ان آن بس��تگی دارد    

وال�ین، لوس�ین،   (ھا از این ن�وع باش�د    ھایی کھ قسمت اعضم اسیدھای آمینھ آن ئینشود و بھ ھمین دلیل پروت می

  .بیشتر خاصیت ھیدروفوبی دارند) ایزولوسین

ھ�ایی ک�ھ مق�دار زی�ادی از      اسیدھای آمینھ اسیدی در بنیان خود بیش از یک عام�ل کربوکس�یل دارن�د وپ�روتئین    

ش�وند   ھ�ایی قلی�ایی محس�وب م�ی     بر ای�ن اس�اس پ�روتئین   . این نوع اسیدآمینھ دارند، دارای طبیعت اسیدی ھستند

  .ساختھ شده اند) دارای بیش از یک عامل آمینی(کھ اغلب از اسیدھای آمینھ بازی

ھ��ای اس��یدآمینھ موج��ود آن    ھ��ا اع��م از خصوص��یات ش��یمیایی و ی��ا س��اختمانی ب��ھ بنی��ان      خصوص��یات پ��روتئین 

ھ�ا زی�ادتر باش�د، پ�روتئین اس�یدی و       ھ اس�یدی در پ�روتئین  بن�ابر ای�ن چنانچ�ھ مق�دار اس�یدھای آمین�      . بستگی دارد

پپتی�دی عوام�ل    ھ�ای پل�ی   اگر زنجیره. ھا زیادتر باشد، پروتئین بازی است اگر مقدار اسیدھای آمینھ بازی درآن

ھیدروفیلی زیادی مانند اسیدھای آمینھ قطب�ی و ھیدروکس�ی اس�ید داش�تھ باش�د، پ�روتئین بش�دت محل�ول و اگ�ر          

ق�����درت حاللی�����ت پ�����روتئین ک�����م ) وال�����ین، لوس�����ین، ایزولوس�����ین(ھی�����دروفوبی زی�����اد باش�����د مق�����دار عوام�����ل

  ).١٩٨٩منگل،(است

  :بطورکلی اسیدھای آمینھ از نظرساختمانی بھ چندین دستھ تقسیم می شوند

ای��ن اس��یدھا دارای ی��ک گ��روه کربوکس��یل و ی��ک گ��روه   : اس��یدھای آمین��ھ خنث��ی ی��ا اس��یدھای منوآمین��ھ  - ١

  .گلیسین، والین، آالنین، لوسین، ایزولوسین :آمینی می باشند مانند

ھس�تند  ) C═O(دارای ی�ک عام�ل آمی�دی     Rای�ن ترکیب�ات روی ش�اخھ ج�انبی     : اسیدھای آمینھ آمی�دی  - ٢

  .مانند گلوتامین و آسپارژین

ای�ن اس�یدھای آمین�ھ دارای ی�ک عام�ل آمین�ی و دو       : دی اسیدھای مونوآمین�ھ ی�ا اس�یدھای آمین�ھ اس�یدی      - ٣

  .اسیدآسپارتیک و اسیدگلوتامیک: باشند مانند عامل کربوکسیل می

ای��ن اس��یدھای آمین��ھ دارای دو عام��ل آمین��ی ھس��تند مانن��د لی��زین،  : اس��یدھای آمین��ھ دی آمین��ی ی��ا قلی��ایی - ۴

  .آرژنین

ای��ن ترکیب���ات درس��اختمان خ���ود دارای عام���ل   : اس��یدھای آمین���ھ الک��ل دار ی���ا ھیدروکس��ی اس���یدآمینھ    - ۵

  .ونینھستند مانند سرین و ترئ) OH(الکلی
                                                   

٤٠ Post mortem 
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وج��ود دارد مانن��د سیس��تئین و   S-ی��ا  SHدر س��اختمان ای��ن ترکیب��ات عام��ل: اس��یدھای آمین��ھ گ��وگردار - ۶

  .متیونین

باش�د مانن�د    این اسیدھای آمین�ھ دارای حلق�ھ بنزن�ی ی�ا حلق�ھ ھت�رو س�یکلیک م�ی        :اسیدھای آمینھ حلقوی  - ٧

  ).١٩٨٩منگل،(فنیل آالنین، تیروزین، تریپتوفان، ھیستدین و پرولین

  

ھ�ا ش�رکت    اسیدآمینھ، برخی از اسیدھای آمینھ دیگر نیز بھ مق�دار کم�ی در س�اختمان پ�روتئین    ٢٠وه براین عال

ھ�ا نقش�ی ندارن�د، ام�ا از نظ�ر حی�اتی ی�ا بیولوژی�ک          کنند و حتی بعضی دیگر با اینکھ در ساختمان پ�روتئین  می

 ,.Mary, etal(و س��یترولین  آالن��ین، ھوموسیس��تئین-ح��ائز اھمی��ت ھس��تند مانن��د اوزنت��ین، ھوموس��رین، بت��ا 

2006 .(  

  :شوند از نظر میزان نیاز بدن بھ اسیدھای آمینھ، این اسیدھا بھ سھ گروه تقسیم می

ای ھستند کھ در بدن س�اختھ نم�ی ش�وند و بای�د در      اسیدھای آمینھ):EAA( ٤١اسیدھای آمینھ ضروری - ١

ین، لی�زین، لوس�ین، ایزولوس�ین،    ھیس�تیدین، آرژین�ین، وال�   : جیره غ�ذایی موج�ود باش�ند ک�ھ عبارتن�د از     

  .آالنین و تریپتوفان ترئونین، متیونین، فنیل

ش��وند ول��ی  ای ھس��تند ک��ھ ت��ا ح��دی در ب��دن س��اختھ م��ی  اس��یدھای آمین��ھ: اس�یدھای آمین��ھ نیم��ھ ض��روری  - ٢

سیس��تئین و : ای ک��ھ احتی��اج ب��دن را ت��أمین کن��د، نم��ی باش��د ک��ھ عبارتن��داز  ھ��ا ب��ھ ان��داره می��زان تولی��د آن

  .تیروزین

آنھ�������ائی ھس�������تندکھ ب�������ھ می�������زان ک�������افی درب�������دن س�������اختھ       :اس�������یدھای آمین�������ھ غیرض�������روری   - ٣

 ,Mary(گلیسین،آالنین،سرین،اسیدآسپارتیک،اسیدگلوتامیک،آس�پارژین وپ�رولین  :میش�وندوعبارتنداز 

etal., 2006.(  

  :دراین میان بھ توضیح برخی ازاین آمینواسیدھا می پردازیم

باش�د و ای�ن    م�ی  C3H7NO2ک ترکیب کریستالی بافرموالس�یون آالنین دارای یک مولکول ھیدروفوبیک و ی

توان�د در داخ�ل و خ�ارج     ترکیب غیر قطبی بوده و از نظر س�اختار ش�یمیایی ج�زء گ�روه آلیفاتی�ک اس�ت و م�ی       

آالن�ین ی�ک آلف�ا آمینواس�ید     : توج�ھ اینک�ھ  . ش�ود  یاف�ت م�ی   Lمولکول پروتئین قرار گیرد و فقط بصورت ایزومر

ای�ن محص�ول از ترکیب�ات متف�اوتی در ب�دن س�اختھ م�ی ش�ود، ای��ن         . کتواس�یدپیروات اس�ت  اس�ت ک�ھ آن�الوگ آلفا   

  .شود آمینو اسید بصورت طبیعی درماھی، گوشت و مرغ یافت می

ی�ک ترکی�ب   .آرژنین یک آمینو اسید ضروری اس�ت ک�ھ ب�رای بیم�اران کلی�وی و بزرگس�االن بس�یارمھم اس�ت         

مین گ�ردد و بط�ور طبیع�ی درم�اھی، گوش�ت، م�رغ و خش�کبار        قطبی بوده و بایستی از طریق رژیم غذایی ت�أ 

ای��ن س��ھ .س��ھ آمین��و اس��ید س��اده و نزدی��ک ب��ھ ھ��م ھس��تند  “ ایزولوس��ین”و “ لوس��ین”، “وال��ین”.یاف��ت م��ی ش��ود 

ھ�ا ب�رای س�نتز سوبس�ترا، گلوک�وژنیز و ب�رای تولی�د کتن�وز          ،نامیده م�ی ش�ود، ای�ن   ) BCAA٤٢(آمینواسید بنام 

  .گیرد نیز مورد استفاده قرار می

ب��وده ک��ھ بص��ورت ی��ک ترکی��ب      C6H14NO2فرموالس��یون لوس��ین  . لوس��ین ی��ک آمینواس��ید کت��ونی اس��ت    

کریستالی می باشد و در محصوالت لبنی، گوشت، بادام زمینی، مرغ، سویا، جلب�ک اس�پیرولینا، ق�ارچ و ج�و     

  .شود دوسر بھ طور فراوان یافت می

دان��ھ ھ��ای ش�نبلیلھ، م��اھی، گ��ردو، فن��دق، م��رغ،   بط��ور طبیع�ی درپنی��ر،  C6H13NO2ایزولوس�ین ب��ا فرم��ول 

  .شود سویا و قارچ یافت می

                                                   
٤١ Essential Amino acid 
٤٢ Branch chain amino acid 
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بط�ور  . ک�ھ ی�ک ترکی�ب کریس�تالھ اس�ت      C2H5NO2گالیسین، س�اده ت�رین و ک�وچکترین آمینواس�ید ب�افرمول     

  .شود ھای گیاھی و حیوانی یافت می طبیعی در پروتئین

ای�ن گ�روه بص�ورت    . ن و تی�روزین اش�اره نم�ود   توان بھ س�رین، ت�رونی   از گروه آمینواسیدھای  ھیدروکسیل می

  .باشند قطبی بوده و آب دوست می

ای�ن ترکی�ب   . ش�ود  ب�وده ک�ھ توس�ط ب�دن س�اختھ م�ی       C3H7NO3سرین دارای یک ترکیب کریستالھ با فرمول 

ت��رونین دارای ی��ک ترکی��ب  . ش��وند زمین��ی و س��ویا یاف��ت م��ی  بط��ورطبیعی درمحص��والت لبن��ی، گوش��ت، ب��ادام 

ھ�ای غ�ذایی ب�ھ ب�دن برس�د و بط�ور طبیع�ی         ب�وده و بایس�تی از طری�ق وع�ده      C4H9NO3رم�ول کریستالھ با ف

در محص��والت لبن��ی، ش��نبلیلھ، م��اھی، گوش��ت، م��رغ، س��ویا، مخمرھ��ای غ��ذایی و جلب��ک اس��پرولنیا یاف��ت            

  .شود می

ش��ود و بط��ور طبیع��ی در پنی��ر، ش��یر،      ب��وده و در ب��دن تولی��د م��ی     C9H11NO3تی��روزین دارای فرم��ول 

  .شود زمینی، سویا، اسپرولنیا و قارچ یافت می بادام

در حقیق�ت  . باش�ند  باشند وعمومأ غیرقطبی و آب گریز م�ی  متیونین و سیستئین آمینواسیدھای حاوی گوگرد می

باش��د و تقریب��أ در بخ��ش جل��وئی پ��روتئین ق��رار      متی��ونین یک��ی از مھمت��رین آمینواس��یدھای ھی��دروفوبیک م��ی    

رد ب��رخالف اکس�یژن تمای��ل ان��دکی ب�رای باندش��دن ب�ا ھی��دروژن  دارد معم��وأل    گی��رد و ب�ھ دلی��ل اینک��ھ گ�وگ   م�ی 

متی��ونین ی��ک آمینواس��ید ض��روری اس��ت ک��ھ دارای ی��ک ترکی��ب    . ش��ود سیس��تئین در س��طح پ��روتئین دی��ده نم��ی 

م�ی باش�د، ای�ن ترکی�ب بط�ور طبیع�ی درس�ویا، س�یر، گوش�ت، پی�از، م�رغ،             CH11NO2کریستالھ با فرم�ول  

یاف��ت م��ی ش��ود ام��ا سیس��تئین ی��ک آمینواس��ید غیرض��روری اس��ت و دارای ترکی��ب          م��اھی، ش��یر و حبوب��ات  

  .باشد می C4H7NO2کریستالھ و با فرمول 

دارای فرم��ول . باش��د فنی��ل آالن��ین ی��ک آمینواس��ید ض��روری، غیرقطب��ی ھم��راه ب��ا ی��ک حلق��ھ آروماتی��ک م��ی        

C9H11NO2      و س��ویا یاف��ت   ب��وده و بط��ور طبیع��ی در محص��والت لبن��ی، م��اھی، گوش��ت، خش��کبار، م��رغ

  .شود می

ی�ک آمین�و   . باش�د  م�ی  C5H9NO2پرولین تنھا آمینو اسیدحلقوی است ک�ھ دارای ترکی�ب کریس�تالھ ب�ا فرم�ول      

  .شود شود اما بطور طبیعی در محصوالت لبنی یافت می اسید غیر ضروری است کھ توسط بدن ساختھ می

د ی��ک آمینواس��ید غی��ر ض��روری ھم��راه  گلوتامی��ک اس��ی.باش��ند گلوت��امین وگلوتامی��ک اس��ید بص��ورت قطب��ی م��ی 

منوس�دیم    MCH.ش�ود  می باشد کھ بطور طبیعی در گیاھان و بافت حیوانی یاف�ت م�ی   C5H9NO4بافرمول 

ھ�ای دری�ایی و نی�ز در چغن�در قن�د یاف�ت        گلوتامیک است کھ این ترکیب بط�ور طبیع�ی در س�ویا، جلب�ک، خ�زه     

وس�دیم گلوتام�ات حساس�یت دارن�د و بع�د از خ�وردن آن       البتھ الزم ب�ھ ذکراس�ت ک�ھ اغل�ب م�ردم ب�ھ من      . شود می

اما گلوتامین ی�ک آمینواس�ید غی�ر ض�روری قطب�ی اس�ت ک�ھ دارای فرم�ول         . گردند دچار کرختی و سردرد می

C5H10NO3 شود باشد و بطور طبیعی در شیر یافت می می.  

زی��را بص��ورت   ش��ود ھیس��تیدین ی��ک آمین��و اس��ید قطب��ی اس��ت و مص��رف آن ب��رای کودک��ان بسیارتوص��یھ م��ی     

باشد و این م�اده در پنی�ر، م�اھی، گوش�ت، خش�کبار، م�رغ، س�ویا و مخم�ر          طبیعی بدن  قادر بھ ساخت آن نمی

  .شود تروال یافت می

اس��ت، بط��ور طبیع��ی در م��وز ، نخ��م  C11H12N2O2تریپتوف��ان ی��ک آمینواس��ید ض��روری ب��ا فرموالس��یون  

اغل��ب م��ردم بع��د از  . ش��ود س��پرولنیا یاف��ت م��یم��رغ، ش��یر، مخمرھ��ای غ��ذایی، م��رغ، س��ویا، مال��ت و جلب��ک ا  

گ��رم در روز ممک��ن اس��ت  ١در دوز . ش��وند ھ��ای ناش��ی از مس��مومیت م��ی مص�رف ای��ن ترکی��ب دچ��ار واک��نش 

  ).Mary, etal., 2006(مسمومیت کبدی ایجاد گردد و نھایت دقت در مصرف آن بایستی صورت گیرد 
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  )TVB-N(ترکیبات ازتھ فرار -۵-۴-١

پذیری خ��اص م��اھی و س��رعت تغیی��رات کیف��ی درآن، ب��ی ش��ک مھمت��رین موض��وع در عم��ل  ب��ا توج��ھ ب��ھ فس��اد

ھاس��ت ک��ھ ای��ن خ��ود مس��تلزم    آوری ی��ا عرض��ھ محص��ول، جل��وگیری از ب��روز تغی��رات ی��ا ک��اھش س��رعت آن    

یک��ی از ای��ن . آگ��اھی از ح��دود و نح��وه پیش��رفت و ش��دت ت��أثیر تغیی��رات ب��ر فاکتورھ��ای کیف��ی محص��ول اس��ت  

دھ���د، مجم���وع بازھ���ای    ی���زان ت���ازگی محص���ول تھی���ھ ش���ده از م���اھی را نش���ان م���ی     فاکتورھ���ای مھ���م ک���ھ م  

  ).١٣٨١معینی و نخبھ زارع ،(باشد می)TVB(فرار

ترکیبات ازتھ فرار یا بازھای فرلر حاصل تجزی�ھ اس�یدھای آمین�ھ ب�وده و ش�امل ان�واع آم�ین، بخص�وص ت�ری          

و آمونی��اک ) DMA(متی��ل آم��ین و ھمچن��ین دی ) TMAO(و ت��ری متی��ل آم��ین اکس��اید  ) TMA(متی��ل آم��ین 

مقیاس�ی   TVB-Nبن�ابراین  . گ�ردد  باشد کھ بستھ بھ درجھ پیشرفتگی فساد، این دستھ از ترکیب�ات تولی�د م�ی    می

مق�دار ای�ن ترکیب�ات ثاب�ت نب�وده و ب�ھ گون�ھ م�اھی و         . باش�د  برای تعیین درج�ھ فس�اد م�واد غ�ذایی پروتئین�ی م�ی      

ھ�ا و در   ت�وان از مق�دار آن   ھ�ا و خنث�ی س�ازی بوس�یلھ اس�ید م�ی       آن فساد بستگی دارد کھ با تقطیر و جم�ع آوری 

  ).١٣٨١معینی و نخبھ زارع ،(نتیجھ پیشرفت فساد اطالع حاصل نمود

. اس�تانداردھای گون�اگونی وج�ود دارد    TVBھ�ای مختل�ف در زمین�ھ مق�دار مج�از       بن�ابراین در م�ورد ف�رآورده   

گ���رم  میل���ی٢٠٠ت���ا ١٠٠ی ت���ون ماھی���ان منجم���د، گ���رم ب���را١٠٠در TVBگ���رم نیت���روژن  میل���ی ٣٠از این���رو 

 TVBگ���رم نیت���روژن   میل���ی٢٠گ���رم از ان���واع ماھی���ان نم���ک س���ود خش���ک ش���ده و    ١٠٠در TVBنیت���روژن 

ھ��ایی  گیرن�د، کمی�ت   گ�رم از م�واد خاص�ی ک��ھ در ان�واع ف�راورده ھ�ای کنس��رو م�ورد اس�تفاده ق�رار م��ی         ١٠٠در

ھ�ای   آن�زیم ). ١٣٨٣فھ�یم، (باش�د  ای ف�وق مج�از نم�ی   ھ�  ھ�ا ب�رای ھری�ک از ف�رآورده     ھستند کھ مقادیر بیش از آن

ھا در بافت عضالنی شده و در نتیجھ مق�ادیری ترکیب�ات ازت�ھ ف�رار بوج�ود       پروتئولیتیک سبب تجزیھ پروتئین

ھ��ای باکتری��ایی و   فعالی��ت  ھ��ا در ی��خ و ی��ا درط��ول نگھ��داری در دم��ای مح��یط بس��تگی ب��ھ     فس��اد م��اھی. آی��د م��ی

، آمونی��اک و TMA  ،DMAنھای��ت منجرب��ھ تش�کیل محص��والت ف��رار ب��ویژه  رون�دھای آنزیم��ی دارد ک��ھ در  

  ).١٣٨١معینی و نخبھ زارع ،(گردد اسیدھای فرارمی

  

  :ھای مرتبط پیشینھ تحقیقات وپژوھش -۶-١

ھ�ای   ای در زمین�ھ ت�أثیر انجم�اد ب�ر روی ترکیب�ات تش�کیل دھن�ده باف�ت م�اھی در گون�ھ           تحقیقات بسیار گس�ترده 

ش��ورھای مختل��ف در چن��د دھ��ھ گذش��تھ ص��ورت گرفت��ھ اس��ت، ب��ھ ھم��ین منظ��ور توض��یح    مختل��ف آبزی��ان در ک

  .شود مختصری راجع بھ تغییرات پروتئین در اثر انجماد ارائھ می

ھ�ای نگھ�داری موادغ�ذایی انجم�اد      ھم�انطور ک�ھ می�دانیم، یک�ی از بھت�رین راه     : تغییرات پروتئین در اثرانجماد

ھ�ا و کن�د ش�دن رون�د  فس�اد ب�ھ دلی�ل         ھ�ا، تغیی�رات ماھی�ت پ�روتئین     ب�ی این روش مانع از اکسیده شدن چر. است

ھ�ای   البت�ھ نگھ�داری م�اھی و دیگ�ر ف�رآورده     . گ�ردد  ھا در م�واد غ�ذایی م�ی    ھا و باکتری کم نمودن فعالیت آنزیم

گ��ردد ک��ھ ت�أثیر زی��ادی ب��ر کیفی��ت   ھ�ا م��ی  دری�ایی درحال��ت منجم��د س��بب ب�روز مجموع��ھ تغییرات��ی در باف��ت آن  

ش��ود و بس��یاری از خصوص��یات خ��ود از   م��ی ٤٣در ای��ن ش��رایط عض��لھ خش��ک و س��فت .محص��ول دارد نھ��ایی 

ھ��ای  دھ��د ک��ھ دلی��ل اص��لی آن تغییرات��ی اس��ت ک��ھ در پ��روتئین      جمل��ھ ظرفی��ت نگھ��داری  آب را از دس��ت م��ی   

 ٤٤گ��ردد و در اص��طالح ب��ھ آن فری��ز دنیچ��ره ش��دن     ھ��ای می��وفیبریالر ایج��اد م��ی   عض��لھ، بخص��وص پ��روتئین  

ھ��ای  پ��روتئین. ای��ن تغیی��رات ت��دریجی ب��وده و ب��ھ ح��د زی��ادی در ارتب��اط ب��ا دم��ای نگھ��داری اس��ت       .گوین��د م��ی

س�فت ش�دن عض�لھ و ک�اھش م�ایع      . دھن�د  ھای عضلھ را تشکیل می درصد مجموع پروتئین ۶٠-٧٠میوفیبریالر

                                                   
٤٣ Tough 
٤٤ Freez denaturation 
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ث��ر تغیی��ر دھ��د ک��ھ میوفیبریالرھ��ا ب��ھ ت��دریج در ا درون ب��افتی در خ��الل انجم��اد و نگھ��داری، ای��ن معن��ی را م��ی 

ھای نمکی و جذب  مج�دد آب و نگھ�داری آن را در ط�ی     ماھیت، قابلیت استخراج و یا حاللیت بوسیلھ محلول

م��اھی منجم��د ب��رای اس��تفاده در محص��والت بع��دی را   دھن��د ک��ھ ای��ن ام��ر ارزش فرآین��دھای بع��دی از دس��ت م��ی

  ).١٣٨۶رضوی شیرازی،(دھد کاھش می

  :نمائیم کھ در این زمینھ صورت گرفتھ است بھ ترتیب اشاراتی می ھایی در این راستا بھ برخی از پژوھش

  Dengبررسی تولید اس�یدھای چ�رب آزاد و اکسیداس�یون چرب�ی عض�الت م�اھی کف�ال در ی�خ توس�ط          - ١

م��اه  ١٢اث��ر دو دوره نگھ��داری در ی��خ و ب��ھ دنب��ال آن . در ای��االت متح��ده انج��ام گرف��ت 1978در س��ال

تولی���د اس���یدھای چ���رب آزاد و تولی���د ترکیب���ات ناش���ی از      نگھ���داری در س���ردخانھ ب���ر روی می���زان   

نتایج نش�ان داد ک�ھ می�زان تولی�د اس�یدھای چ�رب آزاد و       . اکسیداسیون چربی مورد مطالعھ قرارگرفت

روز در ی�خ  بیش�تر از نمون�ھ ھ�ای منجم�د       ٧فساد اکسیداتیو در ماھیان منجمد نگھداری ش�ده ب�ھ م�دت   

  .اند روز در یخ نگھداری شده ١است کھ فقط 

 1987در س�ال   Dengتوس�ط   Rock fishاث�ر انجم�اد و نگھ�داری در س�ردخانھ ب�ر روی عض�الت       - ٢

درج���ھ  -١٢گ���راد و  درج���ھ س���انتی -۵در دانش���گاه کالیفرنی���ا انج���ام گرف���ت، ای���ن م���اھی در س���رمای   

تغیی���رات ب���ر روی وض���عیت ش���یمیایی و    . گ���راد نگھ���داری ش���د   درج���ھ س���انتی  -٢٠گ���راد و  س���انتی

گی�ری قابلی�ت نگھ�داری آب، می�زان حاللی�ت پ�روتئین و می�زان         ھی بر اس�اس ان�دازه  بیوشیمیایی این ما

نت�ایج نش�ان داد ک�ھ تغیی�رات در     . ھ�ای می�وفیبریالر توس�ط الکتروف�ورز انج�ام گرف�ت       شکست پ�روتئین 

رابط�ھ معن�اداری     ATPaseقابلیت نگھداری در آب، میزان حاللیت پروتئین و میزان فعالی�ت آن�زیم   

05.0≤P  رجھ حرارت انبارداری داردبا د. 

  

  

  

 Sardina، تغیی�رات کیف�ی م�اھی س�اردین     1997و ھمک�اران در س�ال    Aburgھمچن�ین در اس�پانیا   - ٣

pilchardus   م�اه را م�ورد مطالع�ھ ق�رار دادن�د،       ٢۴گراد ب�ھ م�دت    درجھ سانتی -١٨منجمد شده در

اری ب�ا م�دت زم�ان    رابط�ھ معن�اد   FFA٤٧و  ٤٦TBAو   ٤٥TVB-Nنتایج نشان داد ک�ھ ان�دیس کیفی�ت   

  .نگھداری دارد

گون��ھ از ماھی��ان   ٧، تغیی��رات کیف��ی در  1998و ھمک��اران در س��ال   Simeonidouدر یون��ان نی��ز  - ۴

 Bopps(و Chub mackerel)Scomber japanicus(ھ����ای دری����ایی مدیتران����ھ ب����ھ ن����ام  

boops(Bogue  وAtlantic mackerel و)Trachurus trachurus (Hourse mackerel 

  Sardine medterranus(Sardine(و  Miediterraneen hake) Meluccius eollis(و

ھفت��ھ م��ورد  ١م��دت  را در ط�ول نگھ��داری در ی��خ ب�ھ  . Mullet barabatus(Striped mullet(و

اف�زایش معن��اداری را نش�ان داد، ام��ا ارزی�ابی چش��ایی     P≥05.0ب��ا  FFAمی�زان  . مطالع�ھ ق�رار دادن��د  

  .بود  Bougeنگھداری مربوط بھ ساردین، کفال و نشان داد کھ بھترین طعم در طول

درج���ھ  -١٠ھ���ای وارده ب���ر چرب���ی را در ط���ول دوره انجم���اد در    ، آس���یب Aburg،1999درس���ال - ۵

اس��یدھای چ��رب آزاد، پراکس��ید،  . گ��راد بم��دت یکس��ال بررس��ی ک��رد  درج��ھ س��انتی -٣٠گ��راد و  س��انتی

                                                   
٤٥ Total Voletile Base - Nitrogen 
٤٦ Tetra Boteric Acid 
٤٧ Free Faty Acid 
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ب��ین م��دت زم��ان نگھ��داری و   P≥ 0.05انی��دکس تیوباربیوتری��ک نش��ان داده اس��ت ک��ھ ی��ک وابس��تگی   

  .تولید این محصوالت وجود دارد

) Thuous alalunga(و ھمک�اران، مطالع�اتی روی م�اھی ت�ون آلب�اکور       Begona،1999در س�ال   - ۶

 -٢۵گ��راد و  درج��ھ س��انتی -١٨از نظ��ر تغیی��رات ش��یمیایی و ظ��اھر ب��ر اث��ر نگھ��داری در س��ردخانھ       

ت�ایج نش�ان داد، ب�ین م�دت زم�ان نگھ�داری و ک�اھش        درجھ سانتی گراد بھ م�دت یکس�ال انج�ام دادن�د، ن    

رابط��ھ . وج��ود دارد P ≥ 05.0گ��راد رابط��ھ معن��اداری   درج��ھ س��انتی  -١٨می��زان رطوب��ت باف��ت در  

درج�ھ   -٢۵گ�راد و   درج�ھ س�انتی   -١٨ھ�ا در   درجھ حرارت  نگھداری ب�ا تیوباربیوتری�ک اس�ید نمون�ھ    

و ب���ا م���دت زم���ان  P= 0.07س���ید ب���ا دم���ا ام���ا رابط���ھ پراک. م���ی باش���د P= 0.59س���انتی گ���راد براب���ر

  .است P= 0.059نگھداری 

 Sardinella(در ھن��د مطالع��اتی ب��ر روی تغیی��رات ایج��اد ش��ده در لیپی��د م��اھی س��اردین روغن��ی          - ٧

longiceps (  درج��ھ س��انتی گ��راد بم��دت دوازده ھفت��ھ توس��ط     -٢٠در ط��ول نگھ��داری در س��ردخانھ

Sarma  یج نشان داد کھ می�زان اکسیداس�یون و ھی�درولیز    نتا. انجام گرفت 2002و ھمکاران در سال

رابط�ھ معن�اداری داش�تھ ع�الوه ب�ر آن ک�اھش در        P≥ 0.01چربی با ک�اھش می�زان حاللی�ت پ�روتئین     

  .با کاھش ظرفیت امولسیفیھ دارد P≥ 0.05میزان پروتئین محلول رابطھ معناداری با 

م����اھی ب����اس وحش����ی و   ھ����ای موج����ود در ترکیب����ات اس����یدھای چ����رب    تحقیق����اتی ب����ر روی تف����اوت  - ٨

در انگلس�تان   2002و ھمک�اران در س�ال    Alasalvanتوس�ط  ) Dicentrachus labrax(پرورشی

از چرب��ی م��اھی  P≥ 0.05محت��وای چرب��ی در م��اھی ب�اس پرورش��ی بط��ور معن��اداری  . انج�ام گرف��ت 

باس دریایی وحشی باالتر است، چرب�ی اس�تخراج ش�ده از م�اھی ب�اس پرورش�ی ح�اوی مق�ادیر ب�االی          

-n(و  1:C20)n-9(و  1:C18)n-3(و  C20:0و  C14:0: ن����������اداری از اس����������یدھای چ����������ربمع

9(1:C22  و)n-6(2:C18  و)n-6(3:C20      0می باشد، در حالیک�ھ اس�یدھای چ�رب گ�روه:C18  و

O:C16  و)n-3(4:C22  و)n-3(5:C22  و)n-3(6:C22  و)n-6(4:C20  و)n-3(5:C20  در

اوت در پروفایل اس�یدھای چ�رب ای�ن دو گ�روه م�اھی ناش�ی       این تف. باشد تر می ماھی باس وحشی غنی

  . باشد ھا می از نوع انتخاب رژیم غذایی توسط آن

در ط��ول نگھ��داری ) Sparus sparus(ھ��ای م��اھی س��یم دری��ایی پرورش��ی  بررس��ی کیفی��ت پ��روتئین - ٩

انج���ام  ٢٠٠۴و ھمک���اران در س���ال   Huidobroگ���راد بم���دت یکس���ال توس���ط    درج���ھ س���انتی  -٢٠در

ھ��ای می��وفیبریالر در ای��ن گون��ھ بع��د از یکس��ال نگھ��داری بس��یار    یج نش��ان داد ک��ھ پ��روتئین نت��ا. گرف��ت

  .مقاوم است

و ھمک��اران در ن��روژ، مطالع��اتی  Gjoeen، ٢٠٠۴ھ��ا در س��ال  در ادام��ھ تحقیق��ات ب��ر روی پ��روتئین - ١٠

ه ک�ھ دودی ش�د  ) Salmo salar(ھ�ا در م�اھی آزاد   را برروی فعالیت پروتئولیتیک و کارائی پ�روتئین 

ھ��ا و ب��ویژه  اث��ر درج��ھ ح��رارت در فراین��د دودی ک��ردن، ب��رروی فعالی��ت پ��روتئین . بودن��د انج��ام دادن��د

اف��زایش درج��ھ ح��رارت در مت��د دودی ک��ردن اس��تخراج  . ھ��ای می��وفیبریالر بس��یار مھ��م اس��ت  پ��روتئین

تھی��ھ  Seyhan Danو  Egidirزان��در از دو دریاچ��ھ . دھ��د ھ��ای می��وفیبریالر را ک��اھش م��ی پ�روتئین 

ده ب��ود و در می��زان ترکیب��ات ب��ا ھ��م مقایس��ھ گردی��د، زان��در ھ��ر دو دریاچ��ھ دارای می��زان ب��االئی         ش��

0:C16    ب�وده اس�ت، ھمچن�ین می�زان     ٨/٢٠٪ت�ا  ۶/١٩پالمتیک اسید بودند کھ تقریب�أ چی�زی درح�دود ٪

ماھی�انی ک�ھ در آب و ھ��وای   . ٪ ب�وده اس�ت  ۶/١٩–٪ ۴/١٣دارای  n-9:C18اس�یدھای چ�رب اولئی�ک   

  .ترند غنی n-3کنند از نظر میزان اسیدھای چرب  میسرد زندگی 
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مطالعھ ب�ر روی اث�ر فص�ول در پروفای�ل اس�یدھای چ�رب س�ھ گون�ھ تیالپی�ا در ماداگاس�کار بن�ام ھ�ای              - ١١

Tilapia rendali  وOrechromis niloticus وO.macrochir   توس�����طArannilewa 

از من��اطق  Itasyا از دریاچ��ھ چرب��ی اس��تخراج ش��ده از س��ھ گون��ھ تیالپی�� . انج��ام گرف��ت ٢٠٠۵درس��ال

می�زان چرب�ی   . ھ�ا آن�الیز ش�د    کوھستانی ماداگاسکار در ط�ول س�ھ فص�ل اس�تخراج ش�ده و ترکیب�ات آن      

ن��وع اس��یدچرب در  ۴٠ب��ا ب��یش از  gcmو  GC٪ ب��وده ب��ا اس�تفاده از  ۴/١عض�الت ح��اوی  کمت��ر از  

مھمت��رین . ن کردن��دن��وع را تعی��ی  ٣٠لیپی��د اس��تخراج از عض��الت م��اھی را شناس��ایی ک��رده و کمی��ت     

را ش�امل ب�ود،    ٤٩EPAو  ٤٨DHAھ�ا آراش�یدونیک اس�ید،     اسیدھای چرب زنجیره بلن�د غیراش�باع آن  

٪ ب�ھ  ۴/١١نش�ان داده ش�د ک�ھ از     DHAتأثیرات فصول برروی ای�ن اس�یدھای چ�رب ب�ویژه ب�ر روی      

 ،O.niloticusب��رای  . ، از فص��ل بھ��ار ب��ھ زمس��تان تغیی��ر ک��رد       O.macrochir٪  در م��اھی  ۶/٠

DHA  و برای ٩/۴٪  بھ ٨/٩از ٪T.rendalli کاھش یافت۴/۴٪  بھ ١٠/١از ٪.  

١٢ - Zmijewski   اردک م��اھی، س��یم و م��اھش (گون��ھ م��اھی  ٣در لھس��تان  ٢٠٠۵و ھمک��اران در س��ال

گرم عضلھ گوش�ت در م�اھی س�یم و    ١٠٠در SFA٥٠نتایج نشان داد کھ میزان . را آنالیزکردند) ماھی

٪ ۶۴/٠تفاوت چندانی ندارند ول�ی از مق�دار آن در اردک م�اھی ب�ا      )٪۶٣/٣٪ و٢۵/٢(ماش با میزان

  .باالتر است

برسی پروفایل اسیدھای چرب چندین گونھ از ماھیان تجاری دریای مدیتران�ھ، دری�ای س�یاه و دری�ای      - ١٣

می��زان چرب��ی و ترکی��ب   . در ترکی��ھ انج��ام گرف��ت   ٢٠٠٧و ھمک��اران در س��ال  Ozogulاژه، توس��ط 

می��زان ترکی��ب . م��اھی تج��اری مھ��م دری�ایی کش��ور ترکی��ھ ارزی��ابی ش��د   ٨اس�یدھای چ��رب در گوش��ت  

٪ از گ����روه اس����یدھای چ����رب   ٧/٣٨٪ ت����ا ۵/٢۵اس����یدھای  چ����رب ای����ن گون����ھ وحش����ی در ح����دود     

٪  ت���ا ٨/٢۴، )MUFA(٪ از گ���روه اس���یدھای چ���رب غیراش���باع  ۵/٢٧٪ ت���ا ٢/١٣و ) SFA(اش���باع

ھ�ای   در می�ان گ�روه  . بدس�ت آم�د   )PUFA(٪ از اسیدھای چرب گ�روه زنجی�ره بلن�د غی�ر اش�باع     ۴/۴۶

٪ ٩/١٠(ت��وان ب��ھ ترتی��ب ب��االترین مق��ادیر مرب��وط ب��ھ مریس��تیک اس��ید     مختل��ف اس��یدھای چ��رب  م��ی 

٪ ٠/١٧(پالمیتولئی����ک اس����ید ) O:C16٪ ۵/١۵٪ ت����ا۵/٢٠(و پالمتی����ک اس����ید  ) O:C14٪ ٧٠/١ت����ا

 ٪ ت�����ا١١/۶(و اس�����یداولئیک) O:C18٪ ١٨/٨٪ ت�����ا٣٢/٣(و اس�����تئاریک اس�����ید) C16:1٪٨٧/٢ت�����ا

٨/٢٠٪Cis n-9:C18 ( 2٪٠٣/۴٪ ت���ا٣/٩و لینولئی���ک اس���ید ب���اn-6:C18 ( وAPA  ت���ا ٧/١١ب���ا ٪

درکف����ال )  n-3 PUFA(ب����االترین مق����داربرای . ٪ ب����وده ان����د۶٩/٧ت����ا  ٢/٣۶ب����ا  DHA٪ و ٧۴/۴

 Bugveaدر n-6(PUFA(٪ مش����اھده گردی����د و کمت����رین می����زان در  ٧/۴٣٪ و در اس����کاد٧/٢١ب����ا

ھ��ا  در تم��امی گون��ھ EPAو  DHAمی��زان . ٪ دی��ده ش��د٣۴/۴ب��ا ٪ و در عق��رب م��اھی قرم��ز ٢۴/١ب��ا

  .ھا می گردد باال بوده و این باعث افزایش میزان ارزش این گونھ

١۴ - Rodriguez  در اس�������پانیا، ک�������اھش کیفی�������ت م�������اھی آزاد کوھ�������و   ٢٠٠٧و ھمک�������اران در س�������ال

در ط��ول نگھ��داری بص��ورت منجم��د را م��ورد مطالع��ھ     ) Onchorhynchus kisutch(پرورش��ی

ر دادن��د، تغیی��رات چرب��ی و ک��اھش کیفی��ت در ط��ول دوره انجم��اد م��اھی س��المون کوھ��و در ط��ول    ق��را

و ) FFA(ھ����ای بیوش����یمیایی در ارتب����اط ب����ا ھی����درولیز چرب����ی     انی����دکس. م����اه بررس����ی گردی����د ١۵

نت���ایج . بررس���ی ش���د) طع���م و م���زه، ب���و و ظ���اھر(و ارگانولپتی���ک) TBAو  PVو FR(اکسیداس���یون

  .شان داد ھیدرولیز چربی  افزایش یافتھ استنگھداری در حالت انجماد، ن

                                                   
٤٨ Decosa Hexaenoic Acid 
٤٩ Eicosa Pantaenoic Acid 
٥٠ Saturated Fatty Acid 
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  گون�ھ  ٢بررس�ی ب�ر روی    ٢٠٠٧و ھمکاران در س�ال    Bauchartدر روند این مطالعات در اسپانیا  - ١۵

 -٣٠گ�راد و  درج�ھ س�انتی    -١٠ھای قزل آالی رنگین کمان در طول دوره انجم�اد در دم�ای    ماھی بنام

و فس����اد  ) FFAتولی����د (د ھی����درولیتیک  م����اه انج����ام دادن����د، فس����ا     ١٢درج����ھ س����انتی گ����راد بم����دت     

اف�زایش  . موردبررس�ی قرارگرف�ت  ) م�ی و ن�وامبر  (ھ�ای   ، در ماھی صید شده در م�اه ) PV(اکسیداتیو

05.0  ≤P ھیدرولیز چربی و اکسیداسیون در این نمونھ درحالت انجماد مشاھده گردید. 

ھ��ا پروفای��ل اس��یدھای  انج��ام ش��د، آن ٢٠٠٧و ھمک��اران در س��ال  Diez ای توس��ط  در ت�ونس مطالع��ھ  - ١۶

چ���رب را در عض���الت پش���تی و ش���کمی و کب���د گرفت���ھ ش���ده از س���یم دری���ایی وحش���ی و پرورش���ی         

)Sparus aurata  (       را آنالیز کردن�د، نت�ایج نش�ان داد م�اھی پرورش�ی دارای س�طح)n-6(PUFA  

اس��ت درحالیک��ھ ماھی��ان س��یم وحش��ی دارای س��طح ب��االتری از اس��یدھای       ٢٨/۴٠± ۴۵/١ب��ھ می��زان  

ب���ا  n-6(4:C20(آراش���یدونیک . باش���د م���ی ١٨/١٩± ١٩/٠ب���ھ می���زان  PUFA) n-3(گ���روه  چ���رب

در م��اھی س��یم   ٣٠/۵± ٠٩/٠ب��ا  n-6(2:C18(در م��اھی س��یم وحش��ی و لینولئی��ک    ١١/٩۵± ٧٩/٠

 .پرورشی دارای سھم باالیی می باشند

  اھداف  -٧-١

  :اند از اھدافی کھ در این پروژه مورد بررسی قرار گرفتند عبارت

 Rachycentron canadum(شناس�ایی اس��یدھای چ�رب و آمینواس��یدھای ض��روری در م�اھی س��وکال    ) ١

گی��ری  گ��راد و س��پس ان��دازه   درج��ھ س��انتی  -٣٠و بالفاص��لھ پ��س از انجم��اد در  ) م��اھی ت��ازه (در زم��ان ص��فر )

  .درجھ سانتی گراد  -١٨ماه نگھداری در درجھ برودت  ١٢تغییرات آن ھا بعد از 

در زم��ان ) Uroteuthis duvavceli(ی چ��رب و آمینواس��یدھای ض��روری اس��کوئید    شناس��ایی اس��یدھا ) ٢

گ�راد و س�پس ان�دازه گی�ری تغیی�رات آن ھ�ا        درج�ھ س�انتی   -٣٠و بالفاصلھ پس از انجم�اد در ) ماھی تازه(صفر

  .درجھ سانتی گراد -١٨ماه نگھداری در درجھ برودت  ١٢از

در ھ�ر دو گون��ھ  ) P.V(، عددپراکس�ید TVB-Nس�تر،  رطوب�ت، چرب�ی، پ��روتئین، خاک  : تعی�ین فاکتورھ�ای  ) ٣

م�اه نگھ�داری    ١٢گ�راد ھمچن�ین در ط�ی     درج�ھ س�انتی   -٣٠آبزی در زمان صفر، بالفاصلھ پ�س از انجم�اد در  

  ).ماه یکبار ٢بصورت (درجھ سانتی گراد -١٨در سردخانھ 

  

  

  :پیش فرض ھای تحقیق -٨-١

م�اه انب�ار داری تف�اوت معن�ادار      ١٢کال ط�ی  پروفایل اسیدھای چرب و اسید ھ�ای آمین�ھ در م�اھی س�و     -

 .ندارد) ٪۵سطح معنا داری (

م�اه انب�ار داری تف�اوت معن�ادار      ١٢پروفایل اسیدھای چرب و اسید ھ�ای آمین�ھ در م�اھی مرک�ب ط�ی       -

 .ندارد) ٪۵سطح معنا داری (

م��اه انب��ار داری تف��اوت معن��ادار   ١٢ش��اخص ھ��ای مرغوبی��ت و فس��اد گوش��ت در م��اھی س��وکال ط��ی     -

 .ندارد) ٪۵طح معنا داری س(

م��اه انب��ار داری تف��اوت معن��ادار   ١٢ش��اخص ھ��ای مرغوبی��ت و فس��اد گوش��ت در م��اھی مرک��ب ط��ی     -

 .ندارد) ٪۵سطح معنا داری (

ب�ین آم��اره ھ�ای م�ورد بررس�ی در م�اھی مرک�ب و آم��اره       )  ٪۵س�طح معن�ا داری   (تف�اوت معن�ا داری    -

 .ھای مورد بررسی در ماھی سوکال وجود ندارد

  



٣٥ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  فصل دوم

  ھا مواد و روش
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  :فھرست مواد ، ابزار ھا و دست گاه ھا  - ١- ٢
  :مواد مصرفی  ١- ١- ٢

  .جھت انجام فعالیت ھای میدانی و آزمایشگاھی مواد مصرفی زیر بھ کار برده شده است
 عدد ماھی مرکب  ١٠ - ١

 ماھی سو کال  ١٠  - ٢

 اسید استیک گالیسال  - ٣

 د پتاسیم یدی - ۴

 کلروفورم  - ۵

 تیوسولفات سدیم  - ۶

 معرف نشاستھ - ٧

 آب دیونیزه - ٨

 ھیدروکسید پتاسیم  - ٩

 اتانول - ١٠

 دی اتیل اتر  - ١١

 فنل فتالئین - ١٢

 تیو باربیوئیک اسید - ١٣

 بوتانول - ١۴

 استون - ١۵

 اسیدھیدروکلریک - ١۶

 کاغذ صافی - ١٧

 متانول  - ١٨

 ھگزان - ١٩

 سدیم سولفات بدون آب  - ٢٠

 کلرید سدیم - ٢١

 ھیدروکسید پتاسیم متانولی  - ٢٢

 کلروفورم - ٢٣

 یداکریل آم - ٢۴

 بیس اکریل آمید - متیلن - بیس - ان- ان - ٢۵

 باز تریس - ٢۶

 برمو فنول بلو - ٢٧

 سدیم دو دسیل سولفات - ٢٨

 درصد ١٠آمونیوم پرسولفات  - ٢٩

 تترا متیل اتیل دی آمین - ٣٠

 کوماسی برلیانت بلو - ٣١

 استاندارد ھای اسید چرب بھ فرم متیل استر - ٣٢



٣٧ 
 

 مرکاپتنول - ٣٣

  مارکر - ٣۴

  مواد غیر مصرفی – ٢- ١- ٢

  .ه ھای مختلفی استفاده شد کھ در زیر بیان می شودبرای آزمون از ابزار ھا و دستگا

 سمپلر و نوک سمپل در اندازه ھای مختلف - ١

 سرنگ ھملیلتون - ٢

 پی پت و پوار - ٣

 میلی لیتری ١٠٠و  ۵٠بالن ژوژه  - ۴

 تشتک رنگ آمیزی و رنگ بری - ۵

 ارلن ، لولھ آزمایش، ھمزن شیشھ ای ، ارلن سر سمباده ای، استوانھ مدرج - ۶

 ترازوی دیجیتالی - ٧

 ویال - ٨

 تانک      - ٩

 دستگاه سانتریفوژ - ١٠

 شیکر - ١١

 دستگاه نور سنج زیستی - ١٢

 دستگاه گاز کروماتو گرافی - ١٣

 دستگاه آون - ١۴

 دسیکاتور - ١۵

 ترازوی آنالیتیکال - ١۶

 کوره - ١٧

 ھاون چینب - ١٨

 متر pHدستگاه  - ١٩

 سنگ جوش و مگنت - ٢٠

 کاغذ صافی - ٢١

 چراغ گاز - ٢٢

 دستگاه الکترو فورز - ٢٣

 درجھ سانتیگراد ١٨فریزر با دمای منفی  - ٢۴

 دکانتور - ٢۵

 روتاری - ٢۶

 ای قیف شیشھ - ٢٧
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  مراحل تھیھ نمونھ و روش ھای آزمایشگاھی  - ٢- ٢

  .عملیات انجام شده در این تحقیق طی دو مرحلھ خالصھ می شود
  برای تھیھ نمونھ ماھی با توجھ بھ مطالعات انجام شده منطقھ

 وزن بدن ماھیان بر اساس کیلوگرم - 

 اندازه طول ماھیان بر اساس سانتی متر - 

 و احشا اندازه بدن ماھی بدون امعاء - 

 اندازه وزن بدن ماھی بدون سر و بدون امعاء و احشا - 

 فیلھ کردن ماھی بصورت بدون پوست - 

 :آماده سازی ماھی سوکال برای آزمایش - ١- ٢- ٢
زیر پودر یخ قرارداده شده بود بھ  ١:١کیلوگرم ماھی سوکال تازه صید شده کھ بھ نسبت  ۵/۵١ابتدا 

گیری شد ھا بھ وسیلھ ترمومتر دیجیتالی اندازهبدن ماھیدمای . عنوان نمونھ اولیھ انتخاب گردید
عدد ماھی را کھ بھ صورت  ١٠برای ارزیابی حسی و عالئم ظاھری . گراد بود درجھ سانتی٢٠کھ

  . تصادفی انتخاب شده بودند بررسی گردیدند
  :سرو دم زنی و تخلیھ امعاءو احشا - ٢- ١- ٢- ٢

استیل سرو دم زنی شدند و بعد از تخلیھ امعاءو احشاء با  ھای سوکال بھ وسیلھ چاقو بر روی میزماھی
  .آب سرد شتشو داده شدند

 :شستشو - ٣- ١- ٢- ٢
  .شوندھای سوکال بعد از سرو دم زنی و تخلیھ امعاء و احشا با آب معمولی سرد شستشو داده میماھی

  
  
  :توزین - ۴- ١- ٢- ٢

سرو امعاءواحشاو پوست (ضایعات و ) گوشت فیلھ(سپس برای بھ دست آوردن راندمان گوشت خالص 
  .بھ وسیلھ ترازوی دیجیتالی وزن گردید) و استخوان ھا

   :شستشو نمونھ با آب نمک - ۵- ١- ٢- ٢
. استفاده شد)لیتری  ١٠٠( ھای مختلف از ظروف استیل با گنجایش باالی آب نمک با غلظتبرای تھیھ

. گراد باشد درجھ سانتی ١٠اید زیر درجھ حرارت آب ب. است ٣بھ  ١نسبت گوشت بھ آب برای شستشو 
  .درصد تھیھ شد ٣آب نمک با غلظت. درجھ سانتیگراد بود ۶ - ۵در این پروژه درجھ آب در حدود 

  نمونھ گیری از ماھی مرکب برای آزمایش - ٢- ٢- ٢
دمای بدن ماھی در زمان صید . زیر پودر یخ قرار داده شد ١:١کیلوگرم از ماھی مرکب بھ نسبت  ٣١/۵

برای ارزیابی حسی و . درجھ سانتی گراد بود ٣۶/٢٢ھ ترمومتر دیجیتال سنجیده شده بود کھ برابر با بوسیل
  . عدد ماھی را کھ بھ صورت تصادفی انتخاب شده بودند بررسی گردیدند ١٠عالئم ظاھری 

  :سرو دم زنی و تخلیھ امعاءو احشا - ١- ٢- ٢- ٢
و دم زنی شدند و بعد از تخلیھ امعاءو احشاء با آب مرکب ھا بھ وسیلھ چاقو بر روی میز استیل سرماھی

با توجھ بھ خوراکی بودن اندام پاھای مکنده در این ماھی این بخش بعد از برش .سرد شتشو داده شدند
  . سر بھ گوشت ماھی اضافھ شد

 :شستشو - ٢- ٢- ٢- ٢
  .شوندو داده میھای مرکب بعد از سرو دم زنی و تخلیھ امعاء و احشا با آب معمولی سرد شستشماھی
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  : استخوان گیری- ٣- ٢- ٢- ٢
با توجھ بھ اینکھ این ماھی جز نرمتنان می باشد لذا تنھا صفاق پشتی و شکمی اسکوئید ھندی بوسیلھ 

  .چاقوی استیل گرفتھ شد و سپس، دندان ھا چشم ھا و امعاء و احشاء از قسمت سری خارج شد
  :توزین - ۴- ٢- ٢- ٢

) سرو امعاءواحشاو پوست و دندان ھا(ان گوشت خالص و ضایعات سپس برای بھ دست آوردن راندم
 .بھ وسیلھ ترازوی دیجیتالی وزن گردید

بخشی از نمونھ ھا در پودر یخ قرار داده شد و بھ صورت غیر منجمد بھ تھران منتقل شدند این کار بھ 
رجھ سانتی گراد د ٣٠- دلیل انجام آزمایش بر روی نمونھ ھای تازه بوده است و دیگر فیلھ ھا در 

درجھ   - ١٨در این آزمایشگاه در فریزر. منجمد گردیدند و سپس بھ آزمایشگاه پرتوبشاش منتقل شدند
سانتی گراد بھ مدت یک سال نگھ داری گردید شرایط آزمایش بر روی نمونھ ھا بھ این صورت است 

اسیدھای چرب و فاکتور کھ تمامی فاکتور ھای مورد نظر کھ شامل رطوبت، خاکستر ، چربی و آنالیز 
صورت گرفت )  بالفاصلھ پس از انجماد(بر روی نمونھ ھای تازه در زمان صفر . ھای چشایی بود

سپس ھر سھ ماه یک بار فاکتورھای چشایی الکترو فورز و پر اکسید تیو باربیو تریک ھای اسید ھای 
  .چرب آزاد ھمراه با سھ تکرار انجام گرفت

  ھی روش ھای آزمایشگا - ٣- ٢- ٢
  :روش ھای ارزیابی فاکتور ھای ذکر شده عبارت اند از

  رطوبت ١- ٣- ٢- ٢
درجھ سانتی گراد  ١٠٠گرم از ماھی چرخ شده در داخل آون با دمای  ١٠تا  ۵٠مطابق روش حدودًا 

و پس از سرد شدن . ساعت از آن خارج و بھ داخل دسیکاتور انتقال یافت ۴قرار گرفت و پس از 
عمل خشک شدن تا زمانی ادامھ یافت کھ تغییر وزن محسوسی در آن دیده نگردد و . مجددًا توزین شد

محاسبھ گردید  ٢- ١سھ تکرار برای ھر آزمایش صورت گرفت و  میزان رطوبت از فرمول 
)AOAC, 2000.(  

  
    W1 :برحسب گرم(وزن ظرف +وزن نمونھ قبل از رطوبت گیری(  

W2      :برحسب گرم(ظرف  وزن+وزن نمونھ بعد از رطوبت گیری( 
     W : بر حسب گرم(وزن نمونھ(  
  

  خاکستر - ٢- ٣- ٢- ٢
تعیین میزان خاکستر از طریق سوزاندن ماده آلی و سپس اندازه گیری ترکیبات غیر آلی صورت 

 ۵۵٠گرفت کھ برای این منظور از کوره الکتریکی استفاده شدو نمونھ ھا بھ مدت یک ساعت در دمای 
  :حالت دو فرایند اتفاق می افتد. داری شدنددرجھ سانتی گراد نگھ 

  
  حذف آب موجود و تبدیل شدن بھ نمونھ ذغال) الف 
  درجھ سانتی گراد در کوره ۵۵٠خاکستر شدن در ) ب 
  

گرم از نمونھ یکنواخت شده در داخل ھر بوتھ چینی  با وزن ثابت  ۵برای تعیین میزان خاکستر مقدار 
نمونھ در بوتھ ھای . اده شدند تا نمونھ بھ صورت خاکستر درآیدو بھ مدت یک ساعت در کوره قرار د

چینی با ذغال معمولی نشانھ زده شد و بعد از خاکستر شدن از کوره خارج گردید بھ منظور جذب 
میزان خاکستر نمونھ  ٢- ٢و طبق فرمول . رطوبت معلق پیرامون نمونھ در دسیکاتور قرار وزن گردید

  ).AOAC, 2000(سنجش شد
  
  



٤٠ 
 

  
    Wa :برحسب گرم(وزن خاکستر +وزن بوتھ چینی(  

Wb      : برحسب گرم(وزن بوتھ چینی( 
     W : بر حسب گرم(وزن نمونھ(  
  

  چربی - ٣- ٣- ٢- ٢
و سپس . میلی لیتری انتقال داده شد ۵٠٠گرم از نمونھ چرخ شده ماھی بھ داخل دکانتور  ۴٠مقدار 
دکانتور اضافھ شد با اضافھ کردن آب مقطر سیسی متانول و بھ ھمین میزان کلروفورم بھ  ١۶٠

بعد از این زمان سھ فار در نمونھ بوجو آمد کھ . ساعت در دکانتور تثبیت شد ٢۴مجموعھ بھ مدت 
برای جدا کردن فاز . متانول در باالی ستون ، آب در وسط و چربی در پایین نمونھ جمع آوری شد

قیف شیشھ ای ، ھمراه با کاغذ صافی و سولفات  پایینی ابتدا یک ارلن را وزن کرده و روی آن یک
این کار بھ منظور جدایی حالل از چربی بوده و چربی کھ از کاغذ صافی عبور . سدیم قرار می دھیم

برای خروج ( ارلن ھمراه با چربی بعد از روتاری دوباره وزن گردید. می کند باید کامًال شفاف باشد
  ). AOAC, 2000(آیدتا مقدار روغن بدست ) حالل ھای چربی

  :محاسبھ شد ٣- ٢مقدار چربی طبق فرمول 

  
    WF : برحسب گرم(وزن چربی(  

Ws      : برحسب گرم(وزن نمونھ( 
 
  پروتئین ۴- ٣- ٢- ٢

استفاده گردید در  )AOAC, 2000(برای اندازه گیری میزان پروتئین نمونھ از دستگاه ماکروکلدال 
الیزور اتم نیتروژن در ترکیبات آلی نیتروژن دار بھ این روش با حضور اسید سولفوریک و کات

سولفات آمونیوم تبدیل و سپس آمونیاک از یک واسطھ قلیایی تقطیر گردیده و در اسید کلروریدریک و 
تعیین مقدار پروتئین . اسید بوریک جذب شده و بھ وسیلھ تیتراسیون با اسید مقدار ان تعیین می گردد بی

  وددر سھ مرحلھ انجام می ش
 ھضم - ١

 تقطیر - ٢

 تیتراسیون - ٣

ن در مرحلھ ھضم یک گرم از نمونھ بھ ھمراه کاتالیزور کلدال و اسید سولفوریک در داخل بال
بعد از این مرحلھ تقطیر قرار دارد کھ بھ نمونھ . مخصوص ریختھ  و تحت حرارت قرار داده می شود

سی سی سود اضافھ می شود و دوباره تحت حرارت قرار  ٧۵٠سی سی آب و  ٢۵٠ھضم شده حدود 
می  داده می شود و بھ تدریج پروتئین نمونھ تقطیر می گرددو وارد ارلن حاوی اسید بوریک و متیل رد

دقیقھ مرحلھ تقطیر بھ  ٢٠بعد از حدود . شود و در نتیجھ رنگ اسید از قرمز بھ زرد تغییر می کند
میزان پروتئین . نرمال انجام  می شود ١/٠پایان رسیده و تیتراسیون پروتئین نمونھ با اسید سولفوریک 

  .محاسبھ گردید ۴- ٢با استفاده از فرمول 

  
Ws      : برحسب گرم(وزن نمونھ(  

  عدد پراکسید - ۵- ٣- ٢- ٢
میلی لیتری سر سمباده ای  ٢۵٠مقداری از روغن استخراج شده از ماھی را بھ دقت در ارلن مایر 

) ٢:٣نسبت کلروفورم بھ اسید استیک (میلی لیتر از اسید استیک کلروفورمی  ٢۵وزن کرده و حدود 
میلی لیتر از آب  ٣٠پتاسیم اشباع  سپس نیم میلی لیتر از محلول یدورو .  بھ محتویات ارلن اضافھ شد
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مقطر و نیم میلی لیتر محلول نشاستھ یک درصد بھ مجموعھ اضافھ شدو مقدار ید آزاد شده با محلول 
محاسبھ  ٢- ۵عدد پراکسی از فرمول ) . AOAC, 2000(نرمال تیتر گردید ٠٫٠١تیوسولفات سدیم 

  .شد

 
Ws      : برحسب گرم(وزن نمونھ(  

  )T.V.N(رار کل ازت ف  - ۶- ٣- ٢- ٢
آمونیاک دیمتیل (طی نگھ داری غذا ھای ذریایی فساد میکرو بیولوژیکی سبب تشکیل باز ھای فرار 

بنابراین اندازه گیری آن یکی از فاکتورھای تعیین کننده تازگی غذا . می شود) آمین و تری متیل آمین
  .ھای دریایی می باشد
در این . استفاده شد ٥١WEFTAآن از استاندارد و مقدار استاندارد  TVB-Nجھت مقایسھ میزان 

گرم از نمونھ یک نواخت و  ٢٠تا  ١٠روش کھ بھ روش ماکروکلدال نیز معروف است ابتدا حدود 
و با . گرم اکسید منیزیم و یک لیتر آب در داخل بالن کلدال ریختھ شد ٣- ٢ھموژنیزه را بھ ھمراه 

تغییر رنگ متیل رد از . ول اسید و متیل رد دمیده شدرفالکس باز ھای فرار از نمونھ خارج و بھ محل
سپس محلول را تا ایجاد مجدد رنگ . قرمز بھ زرد نشان دھنده جذب باز ھای فرار توسط اسید می باشد

  .برآورد شد ۶- ٢از فرمول  TVNمیزان ). AOAC, 2000(نرمال تیتر می شود ٠٫١قرمز با اسیذ 

  
  
  

  GCھ کمک دستگاه شناسایی اسید ھای چرب ب - ٧- ٣- ٢- ٢
بدون تردید یکی از معمول ترین روش ھای جدا سازی کیفی و کمی و جدا کردن اجزا یک مخلوط ، 

اید این بدان علت است کھ در روش ھای کروماتوگرافی دومرحلھ جداسازی . کروماتو گرافی می باشد
ی در جدا کردن امروزه از کروماتوگراف. مطلوب ردیابیحساس و اختصاصی ھمزمان حاصل می گردد

  . و اندازه گیری تعداد زیادی از ترکیبات با اھمیت استفاده می شود
روش ھای معینی برای اندازه گیری اسید ھای آمینھ کربوھیدرات ھا و اسید ھای چرب و مشتقات آن 

ید برای آنالیز اس.  ھا تری گلسیرید ھا استروئید ھا باربیتورات ھا ویتامین ھا و غیره بھ کار می رود
یک گرم از روغن را بھ یک ارلن . ھای چرب از روغن استخراج شده از نمونھ ماھی استفاده می کنیم

گرم  ٣۴(میلی لیتر پتاسیم  ھیدروکسید متانولی  ٠٫۵میلی لیتر متانول و  ١٠منتقل می کنیم و 
ساعت  ٢۴ بعد از. میلی لیتر می رسانیم ۵٠٠ھیدروکسید پتاسم را در متانول حل می کنیم وبھ حجم 

دقیقھ محتویات ارلن را رفالکس می  ١٠را اضافھ می کنیم و سپس بھ مدت ) محلول شفاف می گردد
 ١٠میلی لیتر ھگزان نرمال در قیف جدا کننده ریختھ و بھ آن  ١۵محلول باقی مانده را ھمراه با . کنیم

دقیقھ الیھ ھا از  ٣٠بع از میلی لیتر محلول کلرید سدیم اشباع اضافھ می کنیم و خوب  بھ ھم می زنیم 
میلی لیتر ھگزان نرمال اضافھ می کنیم بھ  ١٠ھم جداشده و پایین ترین الیھ را خارج می کنیم، بھ آن 

میلی  ١٠بھ مجموع ھر دوالیھ ھگزان . دقیقھ الیھ ھگزان را در جدا می کنیم ٣٠ھم می زنیم و بعد از 
روی نمک فاقد رطوبت سدیم سولفات بدون آب  لیتر آب مقطر جھت شیتشوی ھگزان اضافھ کرده و از

با ھگزان نرمال  ٩بھ  ١محصول فیلتر را در صورت نیاز بھ نسبت . فیلتر می کنیم تا آب جدا شود
  . رقیق کرده و تزریق می نماییم

میلی لیتر ھگزان  ١٠٠میلی گرم از استاندارد ھای اسید چرب را ه فرم متیل استر در  ٢٠تا  ١٠حدود 
  .می کنیم و تزریق می نماییم نرمال حل

حجم ھر تزریق یک میکرو لیتر از نمونھ بوده و شناسایی اسید ھای چرب  بر اساس زمان بازداری 
  . گرم چربی تفسیر می شود ١٠٠ھر اسید چرب در نمونھ استاندارد می باشد کھ بھ صورت گرم در 

                                                   
٥١ West European Fish Technologists Association 
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محصول شرکت   ٧٨٩٠Aیال سیستمدستگاه کروماتوگرافی مورد استفاده در این پژوھش بھ شماره سر
آژیلنت تکنولوژی ساخت امریکا بوده و استاندارد ھای مورد استفاده در شناسایی اسید ھای چرب بھ 

  :شرح زیر می باشد 
  مویین: نوع کروماتوگرافی گازی - 

  Omegawax 250: نوع ستون  - 

   30m x 0.25mm ID, 0.25μm film,:اندازه ستون  - 

  ٢۴١٣۶: شماره استاندارد ستون - 

  درجھ سانتی گراد ٢٠۵: درجھ حرارت ستون  - 

سانتی متر بر ثانیھ  می  ٢۵درجھ سانتی گراد گاز ھلیم با سرعت تزریق  ٢٠۵در دمای : حامل - 

میلی لیتر در دقیقھ  تغییر حامل بھ نیتروژن با ١۴٠- ١٣۵در سرعت پردازش برابر با . باشد

  .   درجھ سانتی گراد داریم ٢۶٠در حد میلی لیتر بر دقیقھ و افزایش دما را  ٣٠سرعت تزریق 

  درجھ سانتی گراد ٢۶٠در دمای ) F.I.D(یونیزاسیون شعلھ ای: ردیاب  - 

  .درجھ سانتی گراد ٢۵٠یک میکرولیتر از نمونھ در دمای : حجم تزریق نمونھ - 

  
 HPLCشناسایی اسید ھای آمینھ بوسیلھ دستگاه  – ٨- ٣- ٢- ٢

جز در نمونھ تازه . سھ نمونھ بھ صورت راندوم انتخاب شد برای آنالیز اسید ھای آمینھ از ھر ماھی
از ھیدرولیز نمونھ جھت بدست آوردن آمینو اسید . بقیھ نمونھ ھا یخ زدایی شده و سپس میکس شدند

 ٢٠ھای استفاده شد بدین منظور یک گرم از نمونھ میکس شده را انتخاب و در لولھ آزمایش ھمراه با 
 ١١۶-  ١١٢ساعت در آون در آون در دمای ٢۴الی  ٢٠مال بھ مدت میلی لیتراسید کلریدریک نر

  . درجھ سانتی گراد قرار داده شد
جھت جدا سازی اسید آمینھ ھا از دیگر موارد و اشتقاق آنھا ترکیب ھیدرولیز شده را در دمای اتاق 

تثبیت می  ٩برابر با  pHموالر نمونھ را در  ٠٫۵سرد کرده و با اضافھ کردن بافر سدیم  بورات  
بع از . دقیقھ قرار می گیرد ١٠درجھ سانتی گراد در بن ماری بھ مدت  ۵۵این مجموعھ در دمای . کنیم

  و معرف تیمولین فنل اضافھ می کنیم  ACCQاین مرحلھ بھ نمونھ ھا اسید آمینھ 
ھمراه با جھت تھیھ نمونھ استاندارد اسید آمینھ، از نمونھ ھای استاندارد شرکت مرک استفاده کرده و 

  .میلی لیتر تزریق می کنیم ٠٫١نرمال در حضور معرف تیمولین فنل بھ میزا  ٠٫۵بافر سدیم بورات 
ساخت کره جنوبی بوده و   Younglinمورد استفاده در این پژوھش محصول شرکت  HPLCدستگاه 

  .می باشد WATERSاستاندارد قطعات آن مورد تایید شرکت 
ک از چندین نوع حالل تشکیل شده است در این پژوھش حالل ھا در ھر کروماتوگرافی فاز متحر

شامل آب ، استونیتریل و بافر می باشند کھ قبل از ورود بھ سیستم گاز زدایی شده کھ ھر کدام بھ 
بھ ( ٢:١:١صورت مجزا وارد سیستم می شود تنظیم نسبت استفاده از ھر کدام از حالل ھا بھ صورت 

بود با توجھ بھ  SP930Dپمپ دستگاه مدل . تعریف شد) یم بورات، آبترتیب استونیتریل، بافر سد
ستون قلب . میلی لیتر بر دقیقھ حالل ھا را بھ سمت ستون پمپ می کرد  ٢استاندارد سرعت تزریق 

براین اساس . کروماتوگرافی  مایع با کارایی باال است و فاز ثابت کروماتوگرافی را تشکیل می دھد
یش کھ ترکیب حالل ھا و نمونھ ھا بود شامل سدیم دی ھیدروژن بورات، فاز متحرک این آزما

 ,SUPELCOSIL LC-DABSاستونیتریل پروپانول و یا متانول بود کھ بھ ستون با مشخصات 
15cm x 4.6mm ID, 3μm particles  ردیاب یا . پمپ می شد ۵٩١٣٧و شماره استاندارد

بودند کھ در دوسیستم نشان ھای ) UV(ھای فرابنفش  دکتورھای مورد استفاده در این تحقیق دتکتور
نام داشت و کھ با   A1ستون را ردیابی می کردند، در سیستم اول دتکتور فرابنفش مورد استفاده 

میکرولیتر  ۵نانومتر میزان اسید آمینھ ھا را در حجم  ۴٣۶پیک اسیدآمینھ در طول موج  ١١شناسایی 
طول موج ھای متفاوتی را از نور فرابنفش ) A2(فرابنفش سیستم دوم دتکتور . برآورد می کرد
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زمان سنجش در . پیک دیگر اسید آمینھ با این دتکتور جداسازی شدند ١١متساعد و قرائت می کرد ، 
الزم بھ ذکر است قبل تزریق ھر مایع بھ دستگاه . ثانیھ بود ۴٠ثانیھ و در سیستم دوم  ٢۵سیستم اول 

رد زیاد ، عملیات گاز زدایی روی مایعات صورت می پذیرد در این تحقیق کروماتوگرافی مایع با کارک
  .دقیقھ در محلول ھای مایع صورت گرفت ١۵این عملیات با دمیدن گاز ھلیم بھ مدت 

  :تجزیھ و تحلیل آماری  - ٣- ٢
از آنجا کھ این بررسی شامل پیش فرض ھای معنی را شامل می شود لذا از شاخص ھای آمار 

  .ه با آنالیز ھای پیش فرض آمار استباطی استفاده شدتوصیفی ھمرا
  :تحلیل آماری توصیفی ١- ٣- ٢

شاخص ھای پراکنش  آمار توصیفی مورد استفاده در این پژوھش شاما میانگین، انحراف معیار، 
واریانس، میانھ و مد و دامنھ تغییرات بود کھ پراکنش آماره ھای رطوبت، خاکستر، چربی ، پراکسید، 

و اسید ھای آمینھ بین دوگونھ آبزی مختلف بھ میزان ھر در  TVNی چرب، پروتئین میزان اسید ھا
  . طول دوره انجماد محاسبھ شد

  تحلیل آماری استنباطی  – ٢- ٣- ٢
بررسی ھمگنی داده با استفاده از دستور العمل ھای شاپیرو ویلک و شاپیرو فرانکا از پکیج  

StataSE 10   ی سنجیده شد ، در مواردی کھ توضیع داده ھا از منحنی دستور العمل آمار توصیف
کرد ترانسفورم ھای مناسب با توجھ  بھ توضیع داد ھا بر روی آن ھا انجام می  نرمال خود تبعیت نمی

  . شد
آنالیزھای پیش فرض دراین پژوھش با توجھ بھ اصل پیش فرض منفی شامل آزمون احتمال دقیق 

شاخص (و گونھ ھای آبزی ) شاخص ھای مرغوبیت گوشت(رسی فیشردر آماره ھای زمان مورد بر
بدین منظور از آزمون دانکن از دستور العمل پست ھاک در مجموعھ . می شد) ھای مرغوبیت گوشت

 .استفاده شد ٢٠١٠- ١٩٩٣کپی رایت  ١٨ورژن  PASW Statisticsآنالیز واریانس از پکیج 
زمان (و اسید ھای چرب )) گونھ آبرزی(نگھداری  زمان(نوسان تغییرات آماره ھای اسید ھای آمینھ 

بواسطھ آنالیز واریانس سھ متغیره با عاملیت زمان نگھ داری و گونھ آبزی )) گونھ آبزی(نگھ داری
جھت سنجش میزان تغییرات کل آماره ھا در دو گونھ آبزی طی  MDSآنالیز کالسیک . استفاده شد

  . شرایط  نگھ داری بھ عمل آمد
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 تاریخ تیمارهاي مورد مطالعه از نمونه هاي ماهی مرکب و سوکال  1-3جدول 

  

  : زمان بندی آنالیزھای آزمایشگاھی - ١- ٣
بررسی اثرات زمان انجماد بر روی میزان رطوبت، خاکستر، چربی و پروتئین بھ ھمراه شاخص پراکسید 

در طول دوره نگھ داری    R.canadumسوکال  و  U.duvauceliمرکب و مجموع بازھای فرار ماھی 
مورد بررسی قرار گرفت  ٨/٩/١٣٨٩تا ٧/٨/١٣٨٨درجھ سانتی گراد از  -  ١٨در سرد خانھ در دمای 

نتایج حاصلھ نشان داد کھ در ماھی سوکالی تازه میزان رطوبت، خاکستر، پروتئین و   ).١- ٣جدول (
این پارامترھا در . باشد درصد می ۴١/١درصد و  ۴١/٢۴درصد،  ٠۴/١درصد،  ۵/٧۵چربی بھ ترتیب 

- ٣جدول (درصد می باشد ۵٣/١درصدو  ۵/٢٣درصد،  ٣١/١درصد،  ٠١/٧٩ماھی مرکب نیز بھ ترتیب 
٢.(  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
سوکال و ماھی    U.duvauceliمرکب  نتایج ترکیب غذایی در بافت عضالنی ماھی  ٢- ٣

R.canadum:  
  رطوبت ١- ٢- ٣
   U.duvauceliمرکب  وبت در ماھی تغییرات رط -٢-١- ٢- ٣

م���ی باش���د ک���ھ ط���ی انجم���اد  ٩٩/٧٨ب���ا توج���ھ ب���ھ نت���ایج بدس���ت آم���ده درص���د رطوب���ت در نمون���ھ ھ���ای ت���ازه    
تایی���د آزم���ون ت���وکی و نت���ایج تس���ت دانک���ن جوام���ع آم���اری متف���اوتی را       .  رس���د م���ی ٨٩/۶٧ب���ھ  ٩٩/٧٨از 

  .از آماره رطوبت در طول دوره نمونھ برداری نشان می دھد
      R.canadumسوکال تغییرات رطوبت در ماھی  -٢-١- ٢- ٣
. روندی نزولی با کاھشی معنا دار در طی زمان ھای سنجش دارد  U.duvauceliمرکب  ھمانند ماھی  

حدفاصل ماه اول نگھ داری در سرد   R.canadumسوکال با این وجود میزان رطوبت در گوشت ماھی 
درصد این جوامع جوامع ٩۵درصد نداشتھ و بھ احتمال  ۵ خانھ تا ماه سوم تفاوت معناداری درسطح 

  . آماری مشابھی می باشند
درصد بوده  ٩٩/۶۴و کمترین میزان آن  ۴٩/٧۵بیشترین میزان رطوبت در گوشت ماھی تازه و برابر با 

  ). ١- ٣نمودار (است 
  
  
  
  

طی  مرکبماهیان سوکال و  کتورهاي کیفی و فساد در بافت عضلهدرصد فا)  انحراف معیار(میانگین 2-3جدول 

ماھی تازه اولین انجماد ماه اول ماه سوم م�اه شش�م   ماه نھم ماه دوازدھم

79/01±(0/93) 77/21±(0/91) 73/9±(0/87) 72/81±(0/8) 72/01±(0/85) 70/88±(0/84) 72/81±(0/8)

75/5±(0/89) 75/01±(0/89) 74/5±(0/88) 74/5±(0/88) 71/35±(0/78) 70/41±(0/84) 65/02±(0/78)

1/39±(0/09) 1/81±(0/09) 1/88±(0/09) 1/91±(0/09) 2/14±(0/09) 3/01±(0/10) 5/01±(0/12)

1/04±(0/08) 1/46±(0/09) 1/7±(0/09) 1/7±(0/09) 1/75±(0/09) 2/41±(0/10) 3/15±(0/10)

1/51±(0/09) 1/58±(0/09) 2/31±(0/10) 2/41±(0/10) 2/71±(0/10) 3/41±(0/11) 3/52±(0/11)

1/41±(0/09) 1/48±(0/09) 1/87±(0/09) 2/41±(0/10) 2/81±(0/10) 2/89±(0/10) 3/51±(0/11)

23/5±(0/33) 21/2±(0/30) 20/1±(0/29) 19/7±(0/28) 19/01±(0/28) 19/01±(0/28) 18/11±(0/27)

22/41±(0/31) 21/01±(0/30) 19/55±(0/28) 18/01±(0/10) 17/36±(0/25) 16/6±(0/25) 14/21±(0/22)

0 0 0 1/01±(0/08) 1/51±(0/09) 2/31±(0/1) 4/02±(0/11)

0/96±(0/08) 1/21±(0/08) 2/91±(0/10) 3/21±(0/11) 4/01±(0/11) 16/01±(0/24) 14/2±(0/22)

5/57±(0/13) 14/41±(0/23) 14/72±(0/23) 18/2±(0/27) 38/01±(0/48) 45/01±(0/56) 56/01±(0/68)

2/12±(0/23) 2/81±(0/10) 10/23±(0/18) 13/91±(0/22) 14/19±(0/21) 34/23±(0/44) 36/01±(0/46)

TVN-B          ماھی مرکب

TVN-B          ماھی سوکال

چربی               ماھی سوکال

پروتئین           ماھی مرکب

پروتئین           ماھی سوکال

عدد پراکسید     ماھی مرکب

عدد پراکسید     ماھی سوکال

رطوبت             ماھی مرکب

رطوبت             ماھی سوکال

خاکستر            ماھی مرکب

خاکستر            ماھی سوکال

چربی               ماھی مرکب

1388/8/7 1388/8/7 1388/9/8 1388/12/8 1389/3/8 1389/6/11 1389/9/8

ماھی تازه اولین انجماد ماه اول ماه سوم م�اه شش�م   ماه نھم تیمارماه دوازدھم

تاریخ
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  خاکستر -٢- ٢- ٣
  : U.duvauceliمرکب  میزان خاکستر در ماھی  ١-٢- ٢- ٣

درص����د از وزن قس����مت خ����وراکی گوش����ت م����اھی  را   ۵/١-۵/٠می����زان خاکس����تر ی����ا م����واد مع����دنی تقریب����ًا  
درص���د و کمت����رین می����زان   ٩٩/۴بیش����ترین می���زان خاکس����تر درم����اه دوازدم براب���ر ب����ا   . تش���کیل  م����ی دھ���د  

  .گزارش شده است ٣٨/١آن در نمونھ تازه برابر با 
  :  R.canadumسوکال میزان خاکستر در ماھی  ٢-٢-٢- ٣  

رون������د ص������عودی معن������ا دار درمی������زان خاکس������تر در ای������ن   U.duvauceliمرک������ب  مش������ابھ ب������ا م������اھی 
و تنھ��ا ش��باھت ھ��ا ب��ین م��اه اول و م��اه س��وم و ی��ا م��اه س��وم و شش��م م��ی باش��د            . بررس��ی مش��اھده ش��ده اس��ت   
  .درصد است ۵کھ میزان اختالف کمتر از 
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رطوبت طی دوره اجنماد در ) احنراف معیار(نوسان میزان میانگین١-٣منودار 
 R.canadumو سوکال  U.duvauceli مرکبماهی های 



٤٧ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  چربی -٣- ٢- ٣
  : U.duvauceliمرکب  ماھی میزان چربی در  ١-٣- ٢- ٣

رون���د تغیی���رات می���زان چرب���ی در م���اھی مرک���ب       . درص���د اف���زایش یاف���ت   ۵۵/٣ب���ھ  ۴٧/١ای���ن می���زان از  
U.duvauceli           ب����ھ  . رون����دی ص����عودی ب����ا تف����اوت معن����ا دار در ھ����ر دوره نمون����ھ ب����رداری م����ی باش����د

  U.duvauceli  ط���وری ک���ھ در ھ���یچ م���اھی می���زان مش���ابھی از چرب���ی در باف���ت غ���ذایی م���اھی مرک����ب          
  طی دوره مطالعھ مشاھده نشد

  :   R.canadumسوکال میزان چربی در ماھی  ١-٣-٢-٣ 
  . افزایش یافت ۴٩/٣بھ  ٣٧/١از     R.canadumسوکال این میزان در ماھی . 
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  پروتئین -۴- ٢- ٣
  : U.duvauceliمرکب  میزان پروتئین در ماھی  ١-۴- ٢- ٣

میزان پرو تئین ھمواره روند کاھشی   U.duvauceliمرکب  ست آمده بر رو ی ماھی با توجھ بھ نتایج بد
درصد در نمونھ تازه  ۴٩/٢۴و معنا داری را طی دوره انجماد نشان می دھد بھ طوری کھ این میزان از 

شایان ذکر است میزان پرو تئین در طی دوره نگھ . می رسد - ١٨دردمای  ١٢درصد بعد از  ٠٩/١٨بھ 
 ٩۵تنھا در بین ماه ھای ششم و نھم تفاوت معنا داری نشان نمی دھد و این دوجامعھ آماری بیش از داری 

  .درصد شبیھ بھ ھم می باشند
  :   R.canadumسوکال میزان پروتئین در ماھی  ٢-۴- ٢- ٣

  U.duvauceliمرکب  تابعی از ماھی     R.canadumسوکال نوسان تغییرات میزان پروتئین در ماھی 
باشد با این تفاوت کھ در ھیچ ماھی میزان پروتئین مشابھ با دوره سنجش قبلی نبوده و در تمامی  می

  .درصد تفاوت نشان می دھد ۵بررسی ھا این میزان نسبت بھ بررسی قبل بیش از 
  
  
  
  
  
  
  

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

y Œû⁄  È‰w⁄ ÙŒ·•  È‰w⁄



٤٩ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 
 
 
 
 
 
  
  
 

12

14

16

18

20

22

24 y Œû⁄  È‰w⁄ ÙŒ·•  È‰w⁄

پروتئین طی دوره اجنماد ) احنراف معیار(نوسان میزان میانگین۴-٣منودار 

 R.canadum    R.canadumو سوکال  U.duvauceli مرکبدر ماهی های 
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  :شناسایی اسید ھای چرب - ٣- ٣

در ط����ی     R.canadumکال س����وو م����اھی  U.duvauceliمرک����ب اس����ید ھ����ای چ����رب در باف����ت م����اھی    
قاب���ل مش���اھده   ٣-٣ھف���ت مرحل���ھ ب���ھ م���دت ی���ک س���ال م���ورد س���نجش ق���رار گرف���ت ک���ھ نت���ایج آن در ج���دول     

  .است
، اس���ید ھ���ای چ���رب غی���ر    SFAب���ھ ط���ور کل���ی اس���ید ھ���ای چ���رب ب���ھ دو گ���روه اس���ید ھ���ای چ���رب اش���باع     

ا مونوانوئی���ک   اس���ید ھ���ای چ���رب غی���ر اش���باع  ب���ا ی���ک پیون���د دوگان���ھ ی���     .تقس���یم م���ی ش���وند  UFAاش���باع 
MUFA     و اسید ھای چرب غیر اشباع با چند پیوند دوگانھ پلی انوئیکPUFA  نام دارند. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تعدادکربن نام اسید چرب نوع پیوند
مرکب  ماھی 

U.duvauceli  
سوکال ماھي 

R.canadum   

S
F

A
 

 + - C12:0 لوریک اسید
 + - C13:0 تری دکانوئیک اسید

 + + C14:0 میریستیک اسید
 + + C15:0 پنتا دکانوئیک اسید

 + + C16:0 پالمتیک اسید
 + + C17:0 ھپتادکانوئیک اسید

 + + C:18 استئاریک اسید
 + + C20:0 آراشیدیک اسید

 + + C21:0 ھن ایکوزانوئیک اسید
 + + C22:0 بھینک اسید

 + + C24:0 لیگونوسریک اسید
 + + C23:0 تریکوزانوئیک اسید

U
F

A
 

M
U

F
A

 

 + + C14:1 میریستولئیک اسید
 + + C16:1 پالمیتولئیک اسید

 + + C17:1 ھپتادسنوئیک اسید
 + + C18:1 اولئیک اسید

 + + C20:1 ایکوزانوئیک اسید
 + + C24:1 نروئیک اسید
 -  + C22:1 ایروسیک اسید

P
U

F
A

 

 + + C18:2 لینولئیک اسید
 + + C18:3A گاما لینولئیک اسید
 + + C18:3B آلفا لینولئیک اسید

 + + C20:3N6 ایکوزا تری انوئیک اسید
 + + C20:2 ایکوزا دی ائونئیک اسید

 + + C20:4 آراشیدونیک اسید
 + + C20:5 ایکوزا پناتا اونئیک اسید
 + + C22:6 دکوزا ھگزا اونئیک اسید

پروفایل اسید های چرب شناسایی شده  طی دوره اجنماد در   ٣-٣جدول 

 R.canadum    R.canadumو سوکال  U.duvauceli مرکبماهی های 
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  U.duvauceliمرکب چرب در ماھی  شناسایی اسید ھای  ١- ٣- ٣

اس���ید چ���رب، اس���ید  ١٠اس���ید چ���رب در م���اھی مرک���ب شناس���ایی ش���دند ک���ھ از ای���ن می���زان تع���داد    ٢۵تع���داد 
ھ�������ای  مریس�������تیک اس�������ید، پنتادکانوئی�������ک اس�������ید، پالمتی�������ک اس�������ید،   ب�������ھ ن�������ام) SFA(چ������رب اش�������باع 
بھی������ک اس������ید،  ایکوزانوئی������ک،  اس������ید، اس������تئاریک اس������ید، آراش������یدونیک اس������ید، ھ������ن      ھپتادکانوئی������ک

اس������یدچرب  ٧ش������امل ) UFA(اس������ید چ������رب غیراش������باع   ١۶اس������ید،  لیگونوس������ریک و تریکوزانوئی������ک 
ھ�������ای ایروس�������یک اس�������ید، مریس�������تولئیک اس�������ید، پالمیتولئی�������ک اس�������ید،    ب�������ھ ن�������ام) MUFA(مون�������وئن

اس�������ید چ�������رب  ٨ھپتادس�������ونئیک اس�������ید، اولئی�������ک اس�������ید، ایکوزانوئی�������ک اس�������ید، نروئی�������ک اس�������ید و   
ینولئی������ک اس������ید، آلف������ا لینولئی������ک اس������ید و گامالینولئی������ک اس������ید،       ب������ھ ن������ام ھ������ای ل   ) PUFA(ان پل������ی

اونئی�����ک اس�����ید، آراش�����یدونیک اس�����ید، ایکوزاپنتااونئی�����ک اس�����ید،   اونئی�����ک اس�����ید، ایک�����وزادی ایک�����وزاتری
درص����داز ک����ل  ٠٢/۴۶اس����یدچرب اش����باع مش����اھده در ای����ن م����اھی    ١١. دکوزاھگزااونئی����ک اس����ید بودن����د 
 ۴۴/٧مون���وئن موج���ود در ای���ن م���اھی    ٧ح���الی اس���ت ک���ھ   دادن���د ای���ن در  اس���ید ھ���ای چ���رب راتش���کیل م���ی   

می�����زان . داد درص�����د از ک�����ل اس�����ید ھ�����ای چ�����رب را تش�����کیل م�����ی     ۵٢/۴۶ان موج�����ود  پل�����ی ٨درص�����د و 
می����زان . درص����د ب����ود ٨٣/١١و  ٢۴/٧ب����ھ در م����اھی مرک����ب ترتی����ب  ۶-و امگ����ا ٣-اس����یدھای چ����رب امگ����ا

ط�����ی دوره انب�����ار   U.duvauceliمرک�����ب ھری�����ک از اس�����ید ھ�����ای چ�����رب و نوس�����ان آن ھ�����ا در م�����اھی     
  .ارائھ شده است  ۴-٣داری در    جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مرکبدرصد اسید ھای چرب شناسایی شده در نمونھ تزریق شده طی دوره انجماد در ماھی ) انحراف معیار(میانگین  ۴- ٣جدول 
U.duvauceli  

نام  اس�ید چ�رب   ماھی تازه اولین انجم�اد  ماه اول ماه سوم  م�اه شش��م  ماه نھ��م ماه دوازدھم

لوریک اسید  ND ND ND ND ND ND ND

تری دکانوئیک اسید  ND ND ND ND ND ND ND

میریس��تیک اس��ید  5/33±(0/16) 1/94±(0/10) 2/11±(0/10) 5/23±(0/15) 1/77±(0/10) 4/78±(0/15) 4/89±(0/15)

پنت�ا دکانوئی�ک اس��ید   0/47±(0/08) 0/53±(0/08) 0/61±(0/08) 0/79±(0/08) 0/91±(0/13) 1/17±(0/09) 1/22±(0/09)

پالمتی��ک اس��ید  24/24±(0/46) 23/57±(0/45) 39/7±(0/71) 32/96±(0/60) 33/04±(0/60) 25/82±(0/49) 26/.85±(0/5)

ھپتادکانوئی��ک اس��ید  2/69±(0/11) 0/43±(0/08) 1/263±(0/18) 1/74±(0/10) 1/41±(0/10) 1/3±(0/09) 1/69±(0/13)

استئاریک اس��ید 9/68±(0/23) 18/78±(0/32) 8/41±(0/21) 11/92±(0/26) 16/82±(0/34) 13/03±(0/28) 11/57±(0/26)

آراش�یدیک اس��ید  2/39±(0/11) ND ND ND ND ND ND

ھن ایکوزانوئیک اسید 0/57±(0/08) ND ND ND ND ND ND

بھین��ک اس��ید  2/84±(0/12) 4/66±(0/15) ND ND ND ND ND

لیگونوسریک اسید 1/24±(0/09) 3/77±(0/13) 3/77±(0/13) 0/83±(0/08) 3/77±(0/13) 1/51±(0/09) 1/45±(0/09)

تریکوزانوئیک اسید 9/24±(0/22) ND ND ND ND ND ND

میریس��تولئیک اس��ید  1/29±(0/09) 0/82±(0/08) 0/81±(0/08) 0/76±(0/08) 0/73±(0/08) 0/69±(0/09) 0/051±(0/06)

پالمیتولئی��ک اس���ید  5/03±(0/15) 2/43±(0/11) 2/253±(0/15) 5/54±(0/16) 4/593±(0/11) 4/83±(0/15) 4/91±(0/15)

ھپتادس��نوئیک اس���ید  1/23±(0/09) 1/41±(0/09) 1/31±(0/09) 1/24±(0/09) 1/29±(0/09) 1/38±(0/09) 1/26±(2/5)

اولئیک اس��ید 13/75±(0/29) 3/39±(0/12) 29/21±(0/54) 20/73±(0/40) 28/13±(0/52) 14/94±(0/31) 12/28±(0/27)

ایکوزانوئیک اسید 0/66±(0/08) ND ND ND ND ND ND

نروئیک اسید 0/73±(0/08) 1/68±(0/10) 1/23±(0/10) 1/15±(0/09) 1/83±(0/26) ND ND

ایروسیک اسید 1/42±(0/09) ND ND ND ND ND ND

لینولئی��ک اس��ید   1/81±(0/10) 0/47±(0/08) 2/11±(0/11) 2/51±(0/11) 2/49±(0/11) 1/83±(0/10) 1/9±(0/10)

گام�ا لینولئی�ک اس��ید   1/81±(0/09) 1/72±(0/09) 1/65±(0/10) 1/51±(0/08) 1/33±(0/10) 1/27±(0/09) 1/25±(0/09)

آلف��ا لینولئی��ک اس��ید  3/35±(0/08) 2/56±(0/11) 2/16±(0/11) 1/57±(0/11) 1/26±(0/11) 0/84±(0/16) 0/09±(0/12)

ایکوزا تری انوئیک اسید 4/87±(0/15) 11/77±(0/26) ND ND ND ND ND

ایکوزا دی ائونئیک اسید 0/49±(0/08) ND ND ND ND ND ND

آراش�یدونیک اس�ید   0/09±(0/12) ND ND ND ND ND ND

ایکوزا پناتا اونئیک اسید 5/53±(0/16) 7/39±(0/19) 3/11±(0/12) 2/73±(0/11) 3/92±(0/13) 8/19±(0/20) 5/77±(0/16)

دکوزا ھگزا اونئیک اسید 24/21±(0/30) 22/03±(0/43) 7/21±(0/19) 7/41±(0/19) 9/14±(0/22) 15/26±(0/32) ND

نوع اسید 
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     R.canadumسوکال شناسایی اسید ھای چرب در ماھی   ٢- ٣- ٣
اس����ید چ����رب،  ١٢اس����ید چ����رب در م����اھی س����وکال شناس����ایی ش����دند ک����ھ از ای����ن می����زان تع����داد     ٢۶تع����داد  

ی����ک اس����ید، مریس����تیک اس����ید،    ھ����ای  لوری����ک اس����ید، ت����ری دکانوئ    ب����ھ ن����ام ) SFA(اس����ید چ����رب اش����باع  
اس�����ید، اس�����تئاریک اس�����ید، آراش�����یدونیک اس�����ید،      پنتادکانوئی�����ک اس�����ید، پالمتی�����ک اس�����ید، ھپتادکانوئی�����ک    

اس��������ید چ��������رب   ١۵اس��������ید،  ایکوزانوئی��������ک، بھی��������ک اس��������ید، لینگوس��������ریک و تریکوزانوئی��������ک   ھ��������ن
ھ�������ای مریس�������تولئیک اس�������ید،  ب�������ھ ن�������ام) MUFA(اس�������یدچرب مون�������وئن ۶ش�������امل ) UFA(غیراش�������باع

اس���ید   ٨ی���ک اس���ید، ھپتادس���ونئیک اس���ید، اولئی���ک اس���ید، ایکوزانوئی���ک اس���ید، نروئی���ک اس���ید و          پالمیتولئ
ب�����ھ ن�����ام ھ�����ای لینولئی�����ک اس����ید، آلف�����ا لینولئی�����ک اس�����ید و گامالینولئی�����ک اس�����ید،   ) PUFA(ان چ����رب پل�����ی 
اونئی�����ک اس�����ید، آراش�����یدونیک اس�����ید، ایکوزاپنتااونئی�����ک اس�����ید،   اونئی�����ک اس�����ید، ایک�����وزادی ایک�����وزاتری
درص����د و اس����ید ھ����ای    ۶١/۵١در ای����ن می����ان اس����یدھای چ����رب اش����باع    . اونئی����ک اس����ید بودن����د دکوزاھگزا

. درص�����د بودن�����د  ۵٢/١٩ان  درص�����د و اس�����ید ھ�����ای چ�����رب پل�����ی     ٨۶/٢٨چ�����رب غی�����ر اش�����باع مون�����وئن    
درص����د از ک����ل اس����ید ھ����ای چ����رب م����اھی   ٩١/٣و  ٧۵/٢ب����ھ ترتی����ب ۶-و امگ����ا ٣-اس����یدھای چ����رب امگ����ا

س����وکال از اس����ید ھ����ای چ����رب و نوس����ان آن ھ����ا در م����اھی می����زان ھری����ک . س���وکال را تش����کیل م����ی دادن����د 
R.canadum      ارائھ شده است    ۵-٣طی دوره انبار داری در جدول.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

درصد اسید های چرب شناسایی شده در منونه ) احنراف معیار(میانگین  ۵-٣جدول 
  R.canadum    R.canadum تزریق شده  طی دوره اجنماد در ماهی سوکال

اسید چ�رب  ماھی تازه اولین انجماد ماه اول ماه سوم  م�اه شش��م  ماه نھ��م ماه دوازدھم

لوریک اسید  0/08±(0/07) ND ND ND ND ND ND

تری دکانوئیک اسید  0/05±(0/07) ND ND ND ND ND ND

میریس��تیک اس��ید  4/54±(0/14) 3/61±(0/13) 3/57±(0/13) 4/77±(0/15) 4/92±(0/15) 4/2±(0/14) 4/21±(0/14)

پنت�ا دکانوئی�ک اس��ید   0/21±(0/07) 0/52±(0/05) 0/82±(0/09) 1/33±(0/09) 1/13±(0/09) 1/79±(0/10) 1/83±(0/10)

پالمتی��ک اس��ید  34/09±(0/62) 31/08±(0/57) 33/71±(0/61) 32/57±(0/6) 36/92±(0/67) 35/96±(0/65) 34/96±(0/63)

ھپتادکانوئی��ک اس��ید  1/21±(0/09) 2/26±(0/11) 1/01±(0/09) 1/78±(0/10) 2/31±(0/11) 1/17±(0/09) ND

استئاریک اس��ید 11/2±(0/25) 14/34±(0/30) 12/98±(0/28) 13/08±(0/28) 8/04±(0/20) 14/96±(0/3) 13/29±(0/28)

آراش�یدیک اس��ید  0/11±(0/07) 0/98±(0/09) ND ND ND ND ND

ھن ایکوزانوئیک اسید 0/22±(0/07) ND ND ND ND ND ND

بھین��ک اس��ید  3/05±(0/12) ND ND ND ND ND ND

لیگونوسریک اسید 0/62±(0/08) 0/96±(0/09) 1/01±(0/09) 1/53±(0/09) 1/34±(0/09) ND ND

تریکوزانوئیک اسید 0/16±(0/07) 2/11±(0/10) ND ND ND ND ND

میریس��تولئیک اس��ید  1/05±(0/09) 1/08±(0/09) 1/01±(0/09) 1/16±(0/09) ND ND ND

پالمیتولئی��ک اس���ید  6/61±(0/18) 4/32±(0/14) 4/89±(0/15) 5/42±(0/16) 5/49±(0/16) 5/44±(0/16) 5/92±(0/17)

ھپتادس��نوئیک اس���ید  1/54±(0/09) 1/42±(0/09) 1/13±(0/08) 0/99±(0/09) ND ND ND

اولئیک اس��ید 24/9±(0/47) 21/58±(0/43) 21/77±(0/42) 18/93±(0/38) 19/29±(0/38) 21/78±(0/42) 19/7±(0/39)

ایکوزانوئیک اسید 0/26±(0/07) ND ND ND ND ND ND

نروئیک اسید 0/55±(0/08) 2/18±(0/11) 0/81±(0/08) 1/33±(0/09) ND ND ND

ایروسیک اسید ND ND ND ND ND ND ND

لینولئی��ک اس��ید   0/35±(0/08) 1/16±(0/09) 1/51±(0/09) 1/54±(0/09) 2/35±(0/11) 1/57±(0/10) 1/14±(0/09)

گام�ا لینولئی�ک اس��ید   0/32±(0/08) 1/22±(0/09) 1/26±(0/09) 1/31±(0/09) 1.19±(0/09) ND ND

آلف��ا لینولئی��ک اس��ید  0/46±(0/08) 1/2±(0/09) 1/46±(0/09) 1/41±(0/09) 1/02±(0/09) 1/14±(0/09) ND

ایکوزا تری انوئیک اسید 1/86±(0/10) 2/47±(0/11) 2/66±(0/11) 3/11±(0/11) 3/85±(0/13) 2/32±(0/11) 2/06±(0/11)

ایکوزا دی ائونئیک اسید 0/35±(0/08) ND ND ND ND ND ND

آراش�یدونیک اس�ید   0/24±(0/07) ND ND ND ND ND ND

ایکوزا پناتا اونئیک اسید 1/97±(0/10) 1/95±(0/10) 2/74±(0/11) 3/04±(0/12) 2/29±(0/11) 2/14±(0/10) 2/09±(0/10)

دکوزا ھگزا اونئیک اسید 8/26±(0/20) 8/83±(0/21) 9/61±(0/22) 9/43±(0/22) 8/72±(0/21) 6/55±(0/18) 8/69±(0/21)

نوع پیوند 
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     R.canadumسوکال و   U.duvauceliمرکب مقایسھ اسید ھای آمینھ در ماھی   -  ۴- ٣
ھ���ای آس���پارتیک اس���ید، گلوتامی���ک اس���ید، ترئ���ونین، وال���ین،    ن���اماس���ید آمین���ھ ض���روری مطل���ق ب���ھ   ٩می���زان 

اس������یدآمینھ ض������روری  ٧درص������د و  ٣۵/١۶آالن������ین، فنی������ل آالن������ین، ایزولوس������ین، لوس������ین و تریپتوف������ان 
ھ����ای س����رین، ت����ایروزین، گلوت����امین، ھیس����تدین، آرژن����ین، گالیس����ین و سیس����تئین ب����امیزان   ش����رطی ب����ھ ن����ام

داد و ن����وع اس����ید ھ����ای آمین����ھ مش����اھده ش����ده در م����اھی  درص���د در م����اھی مرک����ب مش����اھده ش����د، تع����  ١٢/٨
و  ٢۶/١۵س����وکال براب����ر ب����ا م����اھی مرک����ب ب����ود و می����زان اس����ید ھ����ای آمین����ھ ض����روری مطل����ق در آن            

اس����ید آمین����ھ را ب����ھ ترتی����ب    ۶س����ھ جایگ����اه ھمپوش����انی،   .ب����ود ٢٢/۴اس����یدھای آمین����ھ ض����روری ش����رطی   
در ).  ۶-٣ج�����دول(نج�����ام م�����ی داد  ت�����ایروزین را ا+ھیس�����تیدین و آالن�����ین +گالیس�����ین، گلوت�����امین +آرژن�����ین

جایگ���اه اس���ید آمین����ھ   . جایگ���اه ھ���ای اس���ید آمین���ھ ھ����ای پ���رولین و الی���زین ھ���یچ نمون���ھ ای جداس����ازی نش���د         
س�������وکال خ�������الی و در م������اھی   U.duvauceliمرک������ب  متئ������ونین در ک�������ل دوره انب������ار داری در م�������اھی   

R.canadum    س������وکال اس������ید آمین������ھ آس������پارژین تنھ������ا در م������اھی  . اش������غال ش������ده ب������ودR.canadum    
جایگ���اه اس���ید آمین���ھ ھ���ای آرژن���ین و گالیس���ین در آخ���رین دوره در جایگ���اه ھمپوش���انی       . ت���ازه مش���اھده ش���د  

  ). ۶-٣نمودار(را اشغال کرده بود 
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درصد اسید های آمینه  شناسایی ) احنراف معیار(میانگین  ٨-٣جدول 
و  R.canadum ه  طی دوره اجنماد در ماهی سوکالمنونه تزریق شد ازشده 
  U.duvauceli مرکبماهی 

درصد در منونه تزریق ) احنراف معیار(مقایسه میانگین  ٧-٣منودار 
شده گروه های خمتلف اسید آمینه شناسایی شده طی دوره اجنماد در 

  U.duvauceli مرکبو ماهی  R.canadum ماهی سوکال
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اسیدآمینھ ماھی تازه اولین انجماد ماه اول ماه سوم م�اه شش�م   ماه نھم ماه دوازدھم

اسپارتیک اسید 2/21±(0/11) 2/01±(0/10) 1/88±(0/10) 2/11±(0/10) 2/16±(0/10) 2/07±(0/10) 0/97±(0/09)

گلوتامیک اسید 3/28±(0/12) 3/02±(0/12) 2/81±(0/12) 2/61±(0/11) 2/50±(0/11) 2/24±(0/11) 1/8±(0/1)

ترئونین 1/71±(0/10) 1/61±(0/10) 1/37±(0/09) 1/31±(0/09) 1/21±(0/09) 1/04±(0/09) 0/51±(0/08)

آالنین  1/86±(0/10) 1/01±(0/09) 0/88±(0/08) 1/07±(0/09) 2/01±(0/10) 1/46±(0/09) 0/78±(0/08)

والین 1/01±(0/09) 1/21±(0/09) 1/67±(0/10) 1/27±(0/09) 1/40±(0/09) 1/63±(0/10) 0/42±(0/08)

فنی�ل آالنی�ن   1/21±(0/09) 1/11±(0/09) 0/8±(0/08) 0/78±(0/08) 0/85±(0/08) 0/64±(0/08) 0/53±(0/08)

ایزولوسین 1/73±(0/10) 1/61±(0/10) 1/41±(0/09) 1/51±(0/09) 1/28±(0/09) 1/2±(0/09) 0/52±(0/08)

لوسین  2/38±(0/11) 2/31±(0/11) 2/14±(0/10) 2/01±(0/11) 2/20±(0/11) 2/00±(0/10) 1/16±(0/09)

متیونین ND ND ND ND ND ND ND

تریپتوفان 1/01±(0/09) 0/71±(0/08) 0/51±(0/08) 0/41±(0/08) 0/34±(0/08) 0/10±(0/07) 0/56±(0/08)

لیزین ND ND ND ND ND ND ND

آسپاراژین ND ND ND ND ND ND ND

سرین 1/38±(0/09) 1/25±(0/09) 1/01±(0/09) 1/08±(0/09) 1/01±(0/09) 0/86±(0/08) 0/57±(0/08)

تایروزین 2/93±(0/12) 2/71±(0/11) 2/61±(0/11) 2/51±(0/11) 0/75±(0/08) 0/92±(0/09) 0/38±(0/08)

گلوتامین+ ھیس���تیدین  0/31±(0/07) 0/31±(0/07) 0/22±(0/07) 0/27±(0/07) 0/26±(0/07) 0/23±(0/07) 0/12±(0/07)

آرژنین+ گالیس�ین  ND ND ND ND ND 1/03±(0/09) ND

سیس����تئین 0/59±(0/08) ND ND ND ND ND ND

پرولین ND ND ND ND ND ND ND

گالیس�ین  1/91±(0/10) 1/81±(0/10) 1/73±(0/10) 0/98±(0/09) 0/76±(0/08) ND ND

آرزپنین 1/61±(0/10) 1/41±(0/09) 1/05±(0/09) 1/35±(0/09) 0/89±(0/08) ND ND

آالنین + تیروزین ND ND ND ND ND ND ND

اس���یدآمینھ ماھی تازه اولین انجماد ماه اول ماه سوم م�اه شش�م   ماه نھم ماه دوازدھم

اسپارتیک اسید 2/91±(0/12) 1/35±(0/09) 1/88±(0/10) 2/54±(0/11) 1/87±(0/10) 1/7±(0/10) 1/4±(0/09)

گلوتامیک اسید 2/26±(0/11) 2/01±(0/10) 2/81±(0/12) 3/4±(0/12) 2/41±(0/11) 2/3±(0/11) 2/1±(0/10)

ترئونین 0/81±(0/08) 1/11±(0/09) 1/41±(0/09) 1/74±(0/10) 0/99±(0/09) 0/95±(0/09) 0/66±(0/08)

آالنین  1/51±(0/09) 1/52±(0/09) 1/51±(0/09) 2/24±(0/11) 1/51±(0/09) 1/52±(0/09) 1/03±(0/09)

والین 1/37±(0/09) 1/21±(0/09) 2/01±(0/10) 1/87±(0/10) 1/34±(0/09) 1/26±(0/09) 0/68±(0/08)

فنی�ل آالنی�ن   0/68±(0/08) 0/41±(0/08) 1/01±(0/09) 0/98±(0/09) 0/7±(0/08) 0/80±(0/08) 0/6±(0/08)

ایزولوسین 1/16±(0/09) 1/01±(0/09) 2/07±(0/10) 1/65±(0/10) 1/13±(0/09) 1/20±(0/09) 0/57±(0/08)

لوسین  1/53±(0/09) 2/36±(0/11) 2/43±(0/11) 2/49±(0/11) 1/53±(0/09) 1/41±(0/09) 1/15±(0/09)

متیونین 1/9±(0/10) 0/45±(0/08) 0/51±(0/08) 0/45±(0/08) 3/85±(0/13) 3/78±(0/13) 3/48±(0/13)

تریپتوفان 1/16±(0/09) 1/09±(0/09) 0/44±(0/08) 0/38±(0/08) 0/3±(0/07) 0/2±(0/07) 0/36±(0/08)

لیزین ND ND ND ND ND ND ND

آسپاراژین 0/91±(0/08) ND ND ND ND ND ND

سرین 0/41±(0/08) 0/81±(0/08) 1/01±(0/09) 1/18±(0/09) 1/39±(0/09) 1/3±(0/09) 0/64±(0/08)

تایروزین 0/78±(0/08) 0/98±(0/09) 0/43±(0/08) 0/98±(0/09) 1/21±(0/09) 1/1±(0/09) 0/43±(0/08)

گلوتامین+ ھیس���تیدین  1/01±(0/09) 0/17±(0/07) 0/29±(0/07) 0/4±(0/08) 0/37±(0/08) 0/35±(0/07) 1/1±(0/09)

آرژنین+ گالیس�ین  1/14±(0/09) ND ND ND ND ND 0/1±(0/07)

سیس����تئین 0/08±(0/07) 0/5±(0/08) ND ND ND ND ND

پرولین ND ND ND ND ND ND ND

گالیس�ین  ND 0/82±(0/08) 1/01±(0/09) 1/52±(0/09) 1/19±(0/09) 1/3±(0/09) ND

آرزپنین ND 0/85±(0/08) 1/01±(0/09) 1/29±(0/09) 0/9±(0/08) 0/88±(0/08) ND

آالنین + تیروزین ND ND ND ND ND ND ND
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ماھی مرکب

ماھی سوکال
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     R.canadumسوکال و   U.duvauceliمرکب در ماھی ) .P.V(مقایسھ میزان شاخص پراکسید  -  ۵- ٣

    R.canadumس����وکال ب����ھ ج����ز جوام����ع آم����اری م����اه نھ����م و دوازدھ����م  م����ورد مطالع����ھ در ھ����ر دو م����اھی    
، رون�����د افزایش�����ی در ھ�����ر دوره م�����ورد مطالع�����ھ نش�����ان م�����ی دھ�����د و ای�����ن در     U.duvauceliمرک�����ب و 

روه گ���� ٧    R.canadumس����وکال ح����الی اس����ت ک����ھ دربررس����ی آزم����ون ھ����ای دانک����ن و ت����وکی  م����اھی        
 U.duvauceliمرک����ب را ش����اھد ھس����تیم ل����یکن در م����اھی   %) ۵ب����ا تف����اوتی بیش����تر از  (آم����اری متف����اوت  

مرک����ب و ای����ن ب����دان عل����ت اس����ت ک����ھ در م����اھی   %) ۵ب����ا تف����اوتی بیش����تر از  (گ����روه آم����اری متف����اوت   ۵
U.duvauceli         ط���ی م���اه اول بررس���ی ک���ھ ش���امل نمون���ھ ھ���ای ت���ازه، نمون���ھ ھ���ای اول���ین انجم���اد و نمون���ھ

  ).پیوست صفحھ    (اول می شود شاخص پراکسید عدد صفر را نشان می دھد ھای ماه 
در بررس����ی ب����رھمکنش متغی����ر ھ����ای گون����ھ م����اھی م����ورد مطالع����ھ و زم����ان م����ورد بررس����ی  برآم����اره           
ش����اخص پراکس����ید، ای����ن نکت����ھ متب����ادر م����ی گ����ردد ک����ھ نوس����ان آم����اره ش����اخص پراکس����ید در زم����ان ھ����ای   

% ۶/١٩بیش������تر از  U.duvauceliمرک������ب و     R.canadumس������وکال مش������ابھ ب������ین دوگون������ھ م������اھی   
  .تفاوت نشان می دھد

  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
 

میزان شاخص ) احنراف معیار(مقایسه میانگین  ٧-٣منودار 
 R.canadum طی دوره اجنماد در ماهی سوکال) meq/kg(پراکسید 
  U.duvauceli مرکبو ماهی 
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     R.canadumسوکال و   U.duvauceliمرکب در ماھی ) TVB-N(مقایسھ میزان بازھای فرار  -  ۶- ٣

 U.duvauceliمرک�����ب  کمت�����ر  از م�����اھی      R.canadumس�����وکال نوس�����ان بازھ�����ای ف�����رار در م�����اھی    
س���وکال  ن���دی ص���عودی داش���تھ و تنھ���ا در م���اه اول نس���بت اول���ین انجم���اد در م���اھی         عم���دتًا رو.  م���ی باش���د 

R.canadum       در م���اھی مرک���ب ھف���ت جامع���ھ آم���اری م���ورد مطالع���ھ       . ع���دم تغیی���ر آن راش���اھد ھس���تیم
س����طح معن����اداری (در آزم����ون دانک����ن و ت����وکی نس����بت ب����ھ دوره ھ����ای قب����ل و بع����د خ����ود تف����اوت معن����ادار   

در نمون����ھ ھ���ای م����اھی س����وکال ج���ز ب����ین جوام����ع آم���اری ب����ین م����اھی     نش����ان م���ی دھن����د و  ) ٠٫٠۵بیش���از ا 
در ی����ک گ����روه ق����رار م����ی گیرن����د،  ش����ش % ٢/٩٧ت����ازه س����وکال و اول����ین انجم����اد ک����ھ ب����ا س����طح ش����باھت  

  ).   پیوست صفحھ      (را تشکیل می دھند ) درصد ۵تفاوت بیش از (جامعھ آماری متفاوت 
لع����ھ و زم����ان م����ورد بررس����ی  برآم����اره     در بررس����ی ب����رھمکنش متغی����ر ھ����ای گون����ھ م����اھی م����ورد مطا      

می��زان ب��از ھ��ی ف��رار، ای��ن نکت��ھ متب��ادر م��ی گ��ردد ک��ھ نوس��ان آم��اره ش��اخص می��زان ب��از ھ��ای ف��رار در                 
بیش����تر از   U.duvauceliمرک����ب و     R.canadumس����وکال  زم����ان ھ����ای مش����ابھ ب����ین دوگون����ھ م����اھی      

  .تفاوت نشان می دھد% ٢/١۵
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

میزان جمموعه ) احنراف معیار(مقایسه میانگین  ٨-٣منودار 
 طی دوره اجنماد در ماهی سوکال)  mg/100gr( باز های فرار

R.canadum     مرکبو ماهی U.duvauceli  
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در این تحقیق پروفایل اسید ھای چرب و اسید ھای آمینھ و ھمچنین نوس�ان کیفی�ت گوش�ت عض�لھ م�اھی ھ�ای       

م��ورد پ��ژوھش ق��رار گرف��ت، نت��ایج حاص��ل پ��یش ف��رض        R.canadumس��وکال  و  U.duvauceliمرک��ب 

  . ن اشاره شده بود مورد تایید قرار دادھای تحقیق کھ در پیش نویس طرح بھ آ

و ھمچنین تغییرات وارد شده ب�ر روی اس�ید ھ�ای چ�رب ، ارزش غ�ذایی و پ�روتئین سارکوپالس�میک موج�ود         

درم�دت ی�ک س�ال زم�ان         R.canadumس�وکال   و م�اھی   U.duvauceliدر بافت عض�النی م�اھی مرک�ب    

  . در حد توان تقدیم شددرجھ سانتی گراد  -١٨نگھ داری در سردخانھ در دمای 

جھت بررسی شرایط آزمایش و نمونھ ھا و نتیجھ گیری بھ مقایسھ نتایج ای�ن تحقی�ق ب�ا دیگ�ر پ�ژوھش ھ�ا م�ی        

  .پردازیم

مقایس��ھ ترکی��ب غ��ذایی باف��ت عض��النی م��اھی ھ��ای مرک��ب و س��و ک��ال در ط��ی زم��ان ب��رودت ب��ا دیگ��ر         -١-۴

  آبزیان

کھ بر روی تف�اوت اث�رات ب�رودت ب�ر      ٢٠٠٨کاران در سال و ھم ٥٢طی تحقیقات انجام شده توسط  الکشمیشا

بس�تھ بن�دی ش�ده و غی�ر بس�تھ بن�دی ش�ده انج�ام گرف�ت نش�ان داده ش�د ش�رایط               ) R.kanagurta(ماکرل ھندی 

متفاوت برودت عمدتًا در میزان باز ھای فرار و اسید ھای آمینھ بایوژنی�ک ت�اثیر گ�ذار اس�ت ول�ی زم�ان نگ�ھ        

اکسید، تیو باربیتوریک اسید و اسید ھای چ�رب آزاد ت�اثیر گ�ذار اس�ت ، س�طح تف�اوت       داری در میزان عدد پر

تغییرات در پروفایل اس�ید ھ�ای آمین�ھ و اس�یدھای چ�رب نی�ز در ط�ی دوره  ب�رودت در ش�رایط  متف�اوت نگ�ھ            

  .داری نیز تفاوت معنا داری نشان می داد

از گ�روه نرمتن�ان و دیگ�ری از گ�روه ماھی�ان       در این پژوھش دو ماھی با ساختار عض�لھ ک�امًال متف�اوت یک�ی    

استخوانی  در شرایط یکس�ان نگ�ھ داری م�ورد بررس�ی ق�رار گرفتن�د، در تم�امی ف�اکتور ھ�ای م�ورد بررس�ی             

بیش��ترین عام��ل . درص��د  در زم��ان ھ��ای یکس��ان ش��اھد ب��ودیم  ۵ب��ین دو گون��ھ تف��اوت معن��ا داری را در س��طح  

رطوب���ت ط���ی دوره مان���دگاری در ش���رایط ب���رودت ب���ود و  می���زان  U.duvauceliمتغی���ر در م���اھی مرک���ب 

ب��ھ   MDS٥٣بیش�ترین س��ھم را در  عاملی�ت تغیی��ردر دیگ�ر پ��ارامتر ھ�ا نش��ان م�ی داد ب��ھ ط�وری ک��ھ در تس�ت        

  .عنوان اصلی ترین جز سازنده تفییرات طی دوره برودت شناسایی شد

  

  پارامتر ھای رطوبت و خاکستر -١-١-۴

در تحقی�ق حاض�ر مش�اھده    . م�ی باش�د  ٩٩/٧٨رصد رطوبت در نمونھ ھ�ای ت�ازه   با توجھ بھ نتایج بدست آمده د

ک�اھش پی�دا م�ی کن�د       U.duvauceliمرک�ب   م�اه رطوب�ت باف�ت عض�النی م�اھی       ١٢گردید کھ ب�ھ ت�ذیج ط�ی    

و تایی��د آزم��ون ت��وکی  و نت��ایج تس��ت دانک��ن   . م��ی رس��د٨٩/۶٧ب��ھ  ٩٩/٧٨ب��ھ ط��وری ک��ھ از  ). ١-٣نم��ودار (

نت�ایج تس�ت دانک�ن    . را از آماره رطوبت در ط�ول دوره نمون�ھ ب�رداری نش�ان م�ی دھ�د       جوامع آماری متفاوتی

نشان می دھد کھ نوسان این می�زان در ھ�ر زم�ان نس�بت       U.duvauceliمرکب  در آماره رطوبت در ماھی 

                                                   
٥٢ Lakshmisha 

٥٣ Multi-dimensional scaling 
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ب��ھ زم��ان دیگ��ر تف��اوت معن��ا داری دارد و ل��ذا رون��د ک��اھش رطوب��ت درط��ی دوره انب��ار داری در ای��ن م��اھی      

رون�دی نزول�ی ب�ا کاھش�ی معن�ا دار در ط�ی         U.duvauceliمرک�ب   ھمانند ماھی . معنا دار می باشد روندی

حدفاص�ل م�اه     R.canadumس�وکال  با این وج�ود می�زان رطوب�ت در گوش�ت م�اھی      . زمان ھای سنجش دارد

درص�د  ٩۵درص�د نداش�تھ و ب�ھ احتم�ال      ۵اول نگھ داری در سرد خانھ تا ماه سوم تفاوت معن�اداری درس�طح    

بیش��ترین می��زان رطوب��ت در گوش��ت م��اھی ت��ازه و براب��ر ب��ا    . ای��ن جوام��ع جوام��ع آم��اری مش��ابھی م��ی باش��ند  

  ).١-٣نمودار (درصد بوده است  ٩٩/۶۴و کمترین میزان آن  ۴٩/٧۵

درص����د از وزن قس����مت خ����وراکی گوش����ت م����اھی  را   ۵/١-۵/٠می����زان خاکس����تر ی����ا م����واد مع����دنی تقریب����ًا  

از دس���تھ نرمتن��ان ب���وده ل���ذا    U.duvauceliب��ھ ای���ن نکت��ھ ک���ھ م���اھی مرک��ب     ب���ا توج���ھ . تش��کیل  م���ی دھ��د  

آب بس����یار زی����ادی در باف����ت خ����وراکی موج����ود و ج����ود دارد ب����ر ای����ن اس����اس ب����ا از دس����ت رف����تن آب در       

در ج���ھ س���انتی گ���راد، ج���ز     ١٨-ط���ی زم���ان نگ���ھ داری و تغل���یظ م���واد مع���دنی در س���رد خان���ھ در دم���ای         

معن����ی (و ی����ا م����اه اول و س����وم ) درص����د ٧/٩٨معن����ی داری ش����باھت ( ب����ین دوره انجم����اد اولی����ھ و م����اه اول

درص����د ب����ین جوام����ع  ٩۵در دیگ����ر دوره ھ����ا تف����اوت معن����ا داری در س����طح ) درص����د ٧/٩٨داری ش����باھت 

بیش����ترین می����زان  .  درج����ھ وج����ود دارد  ١٨-آم����اری می����زان خاکس����تردر ط����ی دوره نگ����ھ داری در دم����ای    

 ٣٨/١مت����رین می����زان آن در نمون����ھ ت����ازه براب����ر ب����ا   درص����د و ک ٩٩/۴خاکس����تر درم����اه دوازدم براب����ر ب����ا  

  .گزارش شده است

ب��ا پ��ارامتر خاکس��تر در  ) ٪٩۵ب��یش از (س��طح تغیی��رات پ��ارامتر رطوب��ت ھمبس��تگی معک��وس و معن��ا داری    

زایجس�کی و ھمک�اران در بررس�ی تغیی�رات کیف�ی گوش�ت عض�لھ س��ھ        . مطالع�ات انج�ام ش�ده را نش�ان م�ی داد     

در ط�ی زم�ان ب�رودت    ) E.lucius(اردک م�اھی  و  )A.aspius(م�اش م�اھی  ،  )A.brama(س�یم گونھ ماھی 

   ٠٠/١و     ٣٧/٧٧ب��ھ ترتی��ب    )A.brama(س��یمنش��ان دادن��د ک��ھ می��زان رطوب��ت و خاکس��تر در م��اھی  ت��ازه  

  ٩٩/٠و    ٣٢/٨٠ ) E.lucius(اردک م����اھی و در   ٠١/١و     ۶۴/٧٧ت���ازه     )A.aspius(م���اش م���اھی  ، 

ب��ت ط��ی دوره ب��رودت در ھ��ر س��ھ م��اھی ک��اھش معن��ا داری رانش��ان داده و می��زان         می��زان رطو. م��ی باش��د 

  .خاکستر افزایش می یابد

. نی�ز ای�ن موض�وع را تایی�د م�ی کن�د      کفال طالی�ی  بر روی ماھی  ١٣٨١تحقیقات معینی و نخبھ زارع در سال 

مک�ارانش نی�ز   توس�ط س�لیک و ھ   ٢٠٠۵در س�ال   )S.lucioperca(زان�در مطالعات انجام شده ب�ر روی گون�ھ   

تحقیق��ات ف��وق . نش��ان دھن��ده رابط��ھ خط��ی و معک��س ب��ین می��زان خاکس��تر و رطوب��ت ط��ی دوره انجم��اد اس��ت   

شرایط برودت و انبار داری مشابھی را نسبت بھ این تحقیق دارن�د و تف�اوت آنھ�ا در م�دت زم�ان مان�دگاری و       

م��اه ب��ھ ط��ول انجامی��د و   ۴بررس��ی ھ��ای م��رتبط اس��ت ب��ھ ط��وری ک��ھ تحقیق��ات الکش��میا و ھمک��اران ب��ھ م��دت    

سنجش از نمونھ ھا در ھر ماه صورت می گرفت از طرفی تع�داد نمون�ھ م�ورد بررس�ی در پ�ژوھش الکش�میا       

تحقیق��ات زایجس�کی ب��ھ م�دت ھش��ت م�اه ب��ر روی نمون�ھ ھ��ا     . ع�دد تک��رار را پوش�ش م��ی دھ�د    ۶و ھمک�ارانش  

اند ش�ایان ذک�ر اس�ت در ای�ن تحقیق�ات       صورت گرفتھ و ھر دو ماه یک بار نمونھ ھا مورد سنجش قرار گرفتھ

  .از ھر نمونھ در ھر تیمار سھ تکرار تھیھ شده است

ب��رروی م��اھی کلم��ھ ھمانن���د تحقیق��ات معین��ی، نخب���ھ زارع       ١٣٨٠در تحقیق��ات معین��ی، دانش��وران در س���ال    

  .شرایط آزمایش بسیار شبیھ بھ این پژوھش بود ١٣٨١
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ص�د قاب�ل ت�وجھی از آن را آب تش�کیل م�ی دھ�د و ملوک�ول        با توجھ بھ ویژگی ھ�ای باف�ت عض�لھ م�اھی ک�ھ در     

این عام�ل منج�ر ب�ھ شکس�ت     . آب در ھنگام انجماد افزایش شدید حجم مایع درون و میان بافتی را شاھد ھستیم

دیواره ھای سلولی و اندامک ھ�ای درون س�لولی ش�ده و بع�د از عملی�ات ی�خ گش�ایی م�ایع دف�ع ش�ده از گوش�ت            

درص�د قاب�ل ت�وجھی از    . ر زی�ادی اس�ید آمین�ھ، اس�ید چ�رب و پ�روتئین خ�واھیم ب�ود        عضلھ ماھی ھا شامل مقدا

مواد دفع شده توسط آب را ترکیبات محلول در آب تشکیل می دھند با ای�ن وج�ود مق�دار زی�ادی اس�ید چ�رب و       

تم�ام تحقیق�ات ف�وق نش�ان م�ی      . پروتئین ھا با تشکیل میسل بھ ھمراه آب دفع شده از دس�ترس خ�ارج م�ی ش�وند    

دھن��د در اث��ر ب��رودت و زم��ان مان��دگاری  ط��ی دوره انب��ار داری ب��ر باف��ت عض��النی م��اھی ت��ابعی از می��زان       

  . رطوبت بافت عضالنی ماھی می باشد و زمان بیشترین عاملیت را در تغییر این تابع ایجاد می کند

دا ک�رده ب��ھ  م�اه رطوب�ت باف��ت عض�النی م�اھی ک��اھش پی�      ١٢در ای�ن تحقی�ق نش�ان داده ش��د ک�ھ ب�ھ ت��دریج ط�ی       

 R.canadumس���وکال  و در م���اھی  ٨١/٧٢ب���ھ   ٠١/٧٩از U.duvauceliط���وری ک���ھ در م���اھی مرک���ب    

آزمون دانکن نشان داد در زم�ان ھ�ای م�ورد بررس�ی می�زان رطوب�ت در نمون�ھ        .می رسد ٠٢/۶۵بھ  ۵/٧۵از

ھ�ای یکس�ان می�زان     نسبت بھ دوره ھای قبل متفاوت است، آنالیز واریانس چند متغی�ره نی�ز نش�ان داد در زم�ان    

  .متفاوت است R.canadumسوکال  و  U.duvauceliرطوبت در بافت عضالنی ماھی مرکب 

درص����د از وزن عض����لھ ماھی����ان را تش����کیل م����ی      ۵٠/١-۵٠/٠می����زان خاکس����تر و م����واد معن����دی عم����دتا     

س�وکال   تف�اوت ای�ن ش�اخص در ھ�ر دوره م�ورد بررس�ی و ھمچن�ین در ب�ین دو م�اھی          ). Connel 1995(دھد

R.canadum   و مرک�بU.duvauceli           توس�ط آزم�ون ھ�ای دانک�ن و آن�الیز واری�انس چن�د متغی�ره م�ورد در

 U.duvauceliو مرک��ب   R.canadumس��وکال   ب��ین دوره ھ��ای نمون��ھ ب��رداری و ھمچن��ین ب��ین دو م��اھی       

ور ت�رین ف�اکت   ھمراه با کاھش رطوبت غلظت مواد معن�دنی اف�زایش م�ی یاب�د و ای�ن عام�ل اص�لی       . مشھود است

  . در افزایش خاکستر می باشد

  

  پارامتر پروتئین - ٢-١-۴

درج��ھ س��انتی گ��راد طب��ق     -١٨ط��ی دوره ب��رودت در دم��ای   ) R.kanagurta(م��اکرل ھن��دی  باف��ت عض��لھ  

گ��زارش الکش��میا و ھمک��ارانش ک��اھش معن��اداری در می��زان پ��روتئین و ب��ھ ھم��راه آن اف��زایش می��زان چرب��ی       

 U.duvauceliو ھ�م در م�اھی مرک�ب     R.canadumس�وکال   در م�اھی   نشان می داد، در این تحقیق نیز ھم

نیز این نکتھ تایی�د ش�د ب�ھ    ) R.frisii kutum(ماھی سفیددر تحقیقات بر روی . این روند بھ تصویر کشیده شد

گ��زارش ش��د ک��ھ رون��د ن��زول ای��ن   ٨/٢١ت��ازه می��زان پ��روتئین) R.frisii kutum(م��اھی س��فیدط��وری ک��ھ در 

، در م����اھی ٨٣/١٨ت���ازه   )A.aspius(م���اش م����اھی پ����روتئین در . تمی از زم����ان ب���ود می���زان ت����ابعی لگ���اری  

 ,Zmijewski(گ�زارش ش�ده اس�ت   ٠۶/١٨ت�ازه ) E.lucius(اردک م�اھی  و در ٠٠/١٨ت�ازه )A.brama(س�یم 

et al., 2006 .( زاندر میزان پروتئین در ماھی ماھی)S.lucioperca(گزارش شده است١٨/ ٨.  

نی��ز ب��ھ  ) M.cephalus(کف��الو ) C.carpio(کپ��ور معم��ولی ، )Lebe sp(تحقیق��ات ب��ر روی کپ��ور ھن��دی  

را نشان می دھ�د ک�ھ ش�بیھ ب�ھ گ�زارش ھ�ای معین�ی و نخب�ھ زارع         ٨/٢١و٣/١٩و١/١٩ترتیب ارقامی برابر با 

م��اھی آزاد  ٩/٢٢، ب��ھ می��زان )O.nerka(آی س��اکو زوارین��ی و ھمک��ارانش از م��اھی آزاد   کف��ال طالی��ی  از 

می���زان . ، م���ی باش���د ٣/٢٣ب���ھ می���زان) O.neta(چ���ام، م���اھی آزاد  ٢۴می���زانب���ھ ) O.garuscha(ص���ورتی

درص��د از باف��ت عض��لھ م��اھی م��ی باش��د ول��ی ط��ی زم��ان مان��دگاری      ٢۴-١٨پ��روتئین در ماھی��ان عم��دتًا ب��ین  
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درص��داز می��زان  ٢۵ال��ی  ١٠نوس��ان متف��اوتی را در ھ��ر گون��ھ ش��اھد ھس��تیم ب��ھ ط��وری ک��ھ می��زان ک��اھش از   

  . یکسان در دوره ماندگاری در برودت می باشدھای  پروتئین در زمان

یکی از مھمترین عوامل در کاھش میزان پروتئین، آماده س�ازی نمون�ھ، ان�دازه نمون�ھ و روش نگ�ھ داری م�ی       

باشد بھ طوری کھ در گزارش الکشمیا و ھمکارانش نمونھ ھای نگھ داری شده از م�اھی م�اکرل ھن�دی نش�ان     

دوره برودت در ماھی ھ�ای بس�تھ بن�دی نش�ده نس�بت ب�ھ م�اھی ھ�ای بس�تھ           داده شد  میزان کاھش پروتئین طی

می��زان ک��اھش  U.duvauceliدر ای��ن تحقی��ق نی�ز نش��ان داده ش�د در م��اھی مرک�ب    . باش�د  بن�دی ش��ده کمت�ر م��ی  

یک��ی دیگ��ر از عوام��ل ت��اثیر . م��ی باش��د    R.canadumس��وکال  پ��روتئین ط��ی دوره ب��رودت کمت��ر از م��اھی 

ک��ھ در م��اھی . ن می��زان ن��وع آم��اده س��ازی نمون��ھ و اس��تفاده از دس��تگاه دیب��ونر م��ی باش��د  گ��ذار در تغیی��رات ای��

ام��ا مھمت��رین عام��ل در ک��اھش دوره ای می��زان پ��روتئین   . م��ورد اس��تفاده ق��رار گرف��ت  R.canadumس��وکال  

طبق اطالع�ات پ�ایش دم�ای س�ردخانھ     . عدم عدم ثبات در شرایط آزمایش و نوسان دما در محیط سردخانھ شد

درج�ھ ب��ھ ص�فر درج��ھ و ی�ا بیش��تر رس��یده     -١٨ب��ار از  ۵ر ط�ی ی��ک س�ال پ��ژوھش دم�ای س��ردخانھ ب�یش از     د

  .است و عامل این موضوع مشکالت فنی و قطع برق گزارش شده است

ماه میزان پ�روتئین باف�ت عض�النی م�اھی ک�اھش پی�دا ک�رده         ١٢در این تحقیق نشان داده شد کھ بھ تدریج طی 

س�����وکال  درص�����د و در م�����اھی ١٨/ ١١ب�����ھ ۵٠/٢٣از U.duvauceliرک�����ب ب�����ھ ط�����وری ک�����ھ در م�����اھی م 

R.canadum آزم��ون دانک��ن نش��ان داد در زم��ان ھ��ای م��ورد بررس��ی   .درص��د م��ی رس��د ٢١/١۴ب��ھ۴١/٢٢از

میزان رطوبت در نمونھ نسبت بھ دوره ھای قبل و بعد متفاوت اس�ت، آن�الیز واری�انس چن�د متغی�ره نی�ز نش�ان        

س����وکال  و  U.duvauceliپ���روتئین در باف���ت عض���النی م���اھی مرک���ب       ھ���ای یکس���ان می���زان    داد در زم���ان 

R.canadum    متفاوت است.  

 

  

  پارامتر چربی -٣-١-۴

رون�دی ص�عودی ب�ا تف�اوت معن�ا دار در ھ�ر         U.duvauceliمرک�ب   روند تغیی�رات می�زان چرب�ی در م�اھی     

رب�ی در باف�ت غ�ذایی م�اھی     بھ ط�وری ک�ھ در ھ�یچ م�اھی می�زان مش�ابھی از چ      . دوره نمونھ برداری می باشد

درص��د اف��زایش   ۵۵/٣ب��ھ  ۴٧/١ط��ی دوره مطالع��ھ مش��اھده نش��د و ای��ن می��زان از       U.duvauceliمرک��ب  

گی��ری می��زان   و ای��ن ب�دان عل��ت اس��ت ک�ھ در روش س��نجش می��زان چرب�ی ارجحی��ت بیش��تری در ان�دازه     . یاف�ت 

اسید ھ�ای چ�رب ص�ابونی ش�ونده را     اسید ھای چرب اشباع وجود داشت این در حالی است کھ این روش تنھا 

و ب�ا توج�ھ ب�ھ اف�زایش زم�ان مان�دگاری اکسیداس�یون اس�ید ھ�ای چ�رب غی�ر اش�باع ب�ھ اس�ید ھ�ای                . جدا می کند

چرب اشباع، کافت اسید ھای چرب غیر اشباع و ھمچن�ین تغیی�رات می�زان و س�اختار پالس�موژن ھ�ا بواس�طھ        

  . باشد، تغییرات میزان چربی اجتناب ناپذیر است تخریب دیواره سلولی کھ خود نتیجھ عمل انجماد می

را نی��ز ت��ابعی از تغیی��رات چرب��ی در      R.canadumش��اید بت��وان می��زان تغیی��رات چرب��ی در م��اھی س��وکال    

دانس��ت ب��ھ ط��وری ک��ھ در ک��ل دوره پ��ژوھش ھم��واره نوس��ان ص��عودی ب��ا            U.duvauceliم��اھی مرک��ب   

تنھا تفاوت موجود در می�زان نوس�ان م�ی باش�د     . شاھده شده استاختالف معنا دار در ھر دوره در این آماره م

اس��ت و البت��ھ   U.duvauceliمی��زان نوس��ان کمت��ر از م��اھی مرک��ب       R.canadumک��ھ در م��اھی س��وکال  
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درص�د در رون�د تغیی�رات چرب�ی ط�ی دوره انجم�اد در        ۵این کاھش منجر بھ ایج�اد تف�اوت معن�ا داردر س�طح     

اف�زایش   ۴٩/٣ب�ھ   ٣٧/١از     R.canadumای�ن می�زان در م�اھی س�وکال     . وددو گروه مورد مطالع�ھ نم�ی ش�   

  .یافت

چربی ھا از ترکیبات شیمایی عضلھ ھستند و بیشترین اختالف را از نظ�ر مق�داری ب�ین ماھی�ان مختل�ف نش�ان       

م��ی دھن��د حت��ی در ی��ک گون��ھ خ��اص نی��ز اخ��تالف ای��ن می��زان در ط��ی فص��ول مختل��ف م��ی تون��د ب��ھ وق��وع            

  ). Agarwa. 1984(بپیوندد

). Kilinc. et al., 2003(درص�د از وزن فیل�ھ عض�لھ ماھی�ان را تش�کیل م�ی دھن�د        ٨٠آب و چرب�ی عموم�ًا   

و البت��ھ ھم��راه ب��ا ت��ری گلیس��رید ھ��ا،     ٠عم��ده چرب��ی گ��زارش ش��ده در اکث��ر م��وارد ت��ری گلیس��رید ھ��ا ھس��تند     

ای�ن گ�روه   . کیل م�ی دھن�د  فسفولپید ھای غشایی درصد کوچکی از ترکیب�ات چرب�ی را درعض�لھ م�اھی ھ�ا تش�      

مق����دار . از چرب����ی ھ����ا دارای فس����فر و ازت ب����وده و در س����اختمان غش����ایی س����لول ھ����ا نق����ش مھم����ی دارن����د   

 ۵-١فسفولیپیدھای غشایی در عضالت تیره بیش�تر از عض�الت روش�ن اس�تو در عض�الت اکث�ر گون�ھ ھ�ا ب�ین          

  ).Laksmanan and Gopakumar, 1999(درصد از بافت عضالنی است

، طب�ق  )Huss, 1988(لی اکثر آبزیان از نظر محتوی چربی بھ چھار گ�روه تقس�یم بن�دی م�ی ش�وند     بھ طور ک

درص��د باش��د ، آبزی��انی ب��ا چرب��ی خیل��ی ک��م، چنانچ��ھ    ۵/٢ھ��ا کمت��ر از  ای��ن تقس��یم بن��دی آبزی��انی ک��ھ چرب��ی آن 

درص��د اگ�ر ش�اخص   . باش�د آبزی�انی ب�اچربی ک�م م�ی باش�ند       ٠٠/۵-۵/٢درص�د چرب�ی در باف�ت عض�لھ آبزی�ان      

باش��د ، ای��ن آبزی��ان گوش��تی ب��ا درص��د چرب��ی متوس��ط و چنانچ��ھ ای��ن          ٠٠/١٠-٠٠/۵چرب��ی در ب��ین آبزی��ان   

  . ٪ برسد ، درصد چربی بافت عضلھ این آبزیان زیاد خواھد بود٠٠/١٠شاخص بھ بیشتر از 

اردک م����اھی درص����د، در    A.aspius(  ۵٢/٢(م����اش م����اھی تحقیق����ات زایجس����کی می����زان چرب����ی را در   

)E.lucius ( ۶۴/س����یمدر م����اھی   ۶٣/٣درص����د، و  ٠)A.brama( طب����ق تحقیق����ات س����لیک و . م����ی باش����د

نشان داد کھ می�زان چرب�ی در نمون�ھ ت�ازه م�اھی براب�ر ب�ا         )S.lucioperca(زاندرھمکارانش بر روی ماھی 

میزان چربی را در س�ھ گون�ھ متف�اوت خام�ھ      ٢٠٠۶و ھمکارانش در سال  ٥٤زوارانی. درصد می باشد ١٢/٠

درص���د  ٣/٩) C.micropeltes(درص���د و در  ٩/١١)  C.lucius(درص���د     ۵/١٧) C.stiratus(ی م���اھ

  .گزارش دادند

  ٠/Lebe sp (۵(درص�د، دری��ک گون�ھ کپ�ور ھن�دی      ٣/٣  )C.carpio(کپ�ور معم�ولی  می�زان چرب�ی در در   

و گون��ھ از در س��ھ گون��ھ مختل��ف از تیالپی��ا ک��ھ د  . درص��د م��ی باش��د  ٢/٠ )M.cephalus(کف��الدرص��د، و در 

) T.rendalli(و ھمچن��ین ی��ک گون��ھ  ) O.niloticus(و) O.macrochir(ش��امل ) Oreochromis(ج��نس 

  .درصد می باشد۴/١میزان چربی

عل���ی رغ����م تف���اوت زی����اد در می���زان چرب����ی ماھی����ان مختل���ف، تف����اوت می���زان چرب����ی ب���ین م����اھی مرک����ب        

U.duvauceli  س��وکال  وR.canadum  درص��د را ب��ین  ۵تف��اوت کمت��ر از  زی��اد نب��ود و آن��الیز ھ��ای آم��اری

ای��ن در ح��الی اس��ت می��زان چرب��ی در ط��ی دوره مان��دگاری در ب��رودت نوس��ان     . ای��ن دوجامع��ھ نش��ان م��ی داد 

س��وکال  و  U.duvauceliب��ا نت��ایج حاص��لھ م��ی ت��وان باف��ت عض��لھ ماھی��ان مرک��ب   . نزول��ی را نش��ان م��ی دھ��د 

R.canadum    را کم چرب قلمداد کرد .  

                                                   
٥٤ Zuraini, et al 
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  دپراکسیدپارامتر عد - ٢-۴

یکی از فاکتور ھای مھ�م در پروس�ھ انجم�اد و مان�دگاری در س�رد خان�ھ اف�زایش س�طح تم�اس نمون�ھ ب�ا ھ�وای             

یک�ی از پیام�د ھ�ای    . موجود در سرد خانھ می باشد ک�ھ ای�ن موض�وع م�ی توان�د برکیفی�ت گوش�ت ت�اثیر گ�ذارد         

اده غ����ذایی  ک����اھش رطوب����ت در ف����راورده ھ����ای منجم����د ایج����اد حف����ره ھ����ای میکروس����کپی در س����طح م����         

ای��ن حف��ره ھ��ا نتیج��ھ تبخی��ر کریس��تال ھ��ای ی��خ ایج��اد ش��ده ب��ر روی باف��ت   ). Hitching etal., 1995(اس��ت

چنانچ�ھ مان�دگاری در ب�رودت زی�اد باش�د و نوس�ان دم�ا در س�ردخانھ         . عضلھ آبزی در دوره انجم�اد م�ی باش�د   

ب�ا وج�ود ت�اثیر مس�تقیم ای�ن      .ی دھ�د این حفره ھا ایجاد شده و حالت اسفنجی بھ بافت عضلھ آب�زی م�  . شدید باشد

پدیده بر کیفیت گوشت آبزیان ، این امر موج�ب اف�زایش می�زان اکسیداس�یون اس�ید ھ�ای چ�رب غی�ر اش�باع در          

 ,.Nair, etal(باف��ت عض��لھ آبزی��ان م��ی ش��ود ک��ھ ای��ن ام��ر اف��زایش می��زان ع��دد پراکس��ید را ب��ھ ھم��راه دارد  

1976 .(  

ن ب�ھ اکسیداس�یون ب�ر عھ�ده دارد، در ص�نایع ف�راورده ھ�ای دری�ایی         نقشی کھ فرایند انجماد در سرعت بخش�ید 

ات��و اکسیداس��ون ک��ھ واک��نش غی��ر کنت��رل ش��ده ب��ین اکس��یژن رادیک��ال و     . از اھمی��ت خاص��ی برخ��وردار اس��ت 

ابرالکترون��ی ح��ول پیون��د دوگان��ھ ک��والنی در اس��ید ھ��ای چ��رب غی��ر اش��باع ص��ورت م��ی پ��ذیرد، ب��ھ تن��دی             

  .یک واکنش زنجیره ای سھ مرحلھ ای می باشد و شامل. اکسیداتیو موسوم است

در مرحلھ آغازین بی�از ب�ھ ان�رژی زی�ادی جھ�ت تش�کیل اکس�یژن ن�وزاد از اکس�یژن ملوک�ولی ھ�وا ھس�تیم ای�ن              

مرحلھ می تواند بواسطھ ایجاد ن�ور، ح�رارت و ی�ا س�اده ت�ر از آنھ�ا اس�تفاده از ش�وینده ھ�ایی مانن�د پرمنگن�ات            

در ھ�ر ص�ورت ترکی�ب    . یکال جھت پاکیزه ک�ردن مح�یط آزمایش�گاه اتف�اق بیافت�د     پتاسیم، آب ژاول، و کلر راد

پیون��د ) O2(ب�ا اکس��یژن ملوک�ولی ھ�وا ب��ا پیون�د ک�والنی     ) +O(اکس�یژن ن�وزاد ک��ھ الی�ھ اکت�ان غی��ر معم�ول دارد     

O3(تخریب��ی داده و ک��اتیون پراکس��ید را تولی��د م��ی کن��د   
ای��ن ملوک��ول ب��ھ عل��ت وزن زی��اد توان��ایی واک��نش     ). +

یب�ی رانداش�تھ  ب�ھ عل��ت ع�دم تق�ارن تجزی��ھ پ�ذیر اس�ت ل��یکن در مج�اورت ب�ا اب��ر الکترون�ی پیون�د دوگان��ھ            تخر

C:O     بع�د از تش�کیل اکس�ژن ن�وزاد، خ�ود ای�ن ترکی�ب م�ی          .تشکیل آنیون اکساید و ملوک�ول اکس�یژن م�ی دھ�د

یار زی���اد توان���د ملوک���ول پراکس���ید تولی���د کن���د و س���رعت واک���نش بخ���اطر گرم���ازا ب���ودن در مح���یط س���رد بس���  

  ). Link, 1959(است

ب�وده و   C:18عالوه بر افزایش عدد پراکس�ید، اکسیداس�یون اس�ید ھ�ای چ�رب غی�ر اش�باع ک�ھ عم�دتا از گ�روه           

ش��امل اس��ید اس��ید اولئی��ک، لینولئی��ک و لینولنی��ک توس��ط آن��زیم لیپوکس��یژناز م��ی ش��ود، ب��ا ادام��ھ واک��نش ھ��ای    

ب�و و  , ئید و کتون ھا تولید می شوند ک�ھ عام�ل تغیی�ر کیفی�ت    اکسیداسیون مجموعھ ای از مواد مختلف مانند آلد

 Shenoy(گفت�ھ م�ی ش�ود    Rancidityباعث تغییر بو و طعم در ماھی می گ�ردد ک�ھ ب�ھ آن    .   طعم تند ھستند

and James 1972.(  

در تمامی موارد مورد بررسی تا کنون تغیی�رات ش�اخص عددپراکس�ید  ھم�راه ب�ا ی�ک اف�زایش معن�ی دار ب�ین          

دلی�ل ک�اھش ای�ن ش�اخص     . ھای چھارم تا نھم می باشد کھ شرایط نگ�ھ داری بیش�ترین ت�اثیر را ب�ر آن دارد     ماه

بع�د از ای�ن مرحل�ھ پراکس�ید ب�ھ ص�ورت       . وارد شدن  اکسیداسیون اسید ھای چرب بھ مرحل�ھ پای�انی م�ی باش�د    

ب�دون ب�و و ب�دون طع�م م�ی       ھیدروپراکس�ید ھ�ا ترکیب�ات نس�بتًا ناپای�داری ب�وده ،      . ھیدروپراکسید دف�ع م�ی ش�ود   

  .باشند و ھیچ گونھ تغییر ارگانولپتیکی در بافت عضلھ ایجاد نمی کنند
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ای�ن ش�اخص   . ٪ معن�ی دار م�ی باش�د   ٩۵مطابق با نتایج آم�اری می�زان پراکس�ید در دوره نگ�ھ داری در س�طح      

  .بین دو گونھ مورد بررسی در زمان ھای مشابھ نیز متفاوت است

میل�ی اک�ی واالن در کیل�وگرم     ۵ای�ن ش�اخص م�ی بایس�ت کمت�ر از       ٢٠٠٠ر س�ال  د  AOACطب�ق اس�تاندارد   

زم�ان   واالن ب�ر کیل�وگرم گوش�ت م�اھی،     میل�ی اک�ی   ٠١/۴ب�ا می�زان   R.canadumس�وکال   لذا در م�اھی  . باشد

میل��ی  ٠١/١۶م��اه م��ی باش��د ک��ھ بع��د از ای��ن زم��ان می��زان پراکس��ید ب��ھ   ۶مان��دگاری ب��ر اس��اس ع��دد پ��ر اکس��ید   

ھ�یچ گ�اه ای�ن می�زان از       U.duvauceliدر مورد م�اھی مرک�ب   . بر کیلوگرم گوشت ماھی می رسدواالن  اکی

  .میلی اکی واالن در کیلوگرم تجاوز نمی کند ۵

لذا تایید م�ی ش�ود ک�ھ آم�اده س�ازی نمون�ھ قب�ل از دوره نگھ�داری در ب�رودت بیش�ترین ت�اثیر را در ای�ن فراین�د              

س��وکال  نس��بت ب��ھ  U.duvauceliآم��اده س��ازی نمون��ھ م��اھی مرک��ب  دارد ب��ا توج��ھ ب��ھ کوت��اه ت��ر ب��ودن زم��ان   

R.canadum        و ع��دم اس��تفاده از دس��تگاه دیب��ونر می��زان ع��دد پراکس��ید ت��ا م��اه اول بررس��ی براب��ر ب��ا ص��فر

  .بوده است

  پارامتر میزان ازت فرار -٣-۴

دوره انجم�اد تعی�ین می�زان    یکی از معیار ھای تعیین فساد در مواد غذایی و بررس�ی تغیی�رات کیف�ی آن ھ�ا در     

این ترکیبات از تجزیھ اسید ھ�ای آمین�ھ ایج�اد م�ی ش�ود ب�ھ نح�وی ک�ھ اس�ید ھ�ای           . ھا می باشد ازت فرار در آن

بن�ابراین ان�دازه گی�ری مجم�وع بازھ�ای ف�رار راھ�ی ب�رای بررس�ی          . امینھ بھ ترکیبات آمینی تجزیھ می گردن�د 

  .فساد ترکیبات پروتئینی می باشد

رش ھای مورد بررس�ی اف�زایش می�زان ب�از ھ�ای ف�رار در دوره انجم�اد اتف�اق م�ی افت�د، ھرچق�در            در تمام گزا

با توج�ھ ب�ھ ق�درت انح�الل آمونی�اک در      . سرعت انجماد بیشتر باشد میزان تولید این مواد نیز کمتر خواھد بود

اف�زایش مجم�وع    آب، یخ زدن منجر تخلیص آب و دفع آمونیاک و افزایش میزان غلظ�ت آمونی�اک و در نتیج�ھ   

تغیی�رات ای�ن پ�ارامتر مت�اثر از تغیی�رات می�زان آب در ترکی�ب عض�النی م�اھی م�ی           . باز ھای فرار می گ�ردد 

ای�ن ت�اثیر ب�ھ دو ص�ورت دراف�زایش می�زان ب�از ھ�ای ف�رار در نمون�ھ ح�ادث م�ی گ�ردد، ب�ا تغیی�ر دم�ای                 . باشد

غلظ�ت ب�از ھ�ای ف�رار را در نمون�ھ      محیط و گرم شدن می�ران مشخص�ی از آب تبخی�ر م�ی گ�ردد ک�ھ ای�ن ام�ر         

آزمایشی بیشتر می کند ، تبخی�ر آب و ک�اھش آن م�ی توان�د منج�ر ب�ھ ت�اثیر پ�ذیری بیش�تر باف�ت عض�لھ آبزی�ان             

نس��بت ب��ھ تغیی��رات دم��ایی ش��ده و گ��رم ش��دن م��ی توان��د س��رعت تجزی��ھ اس��ید ھ��ای آمین��ھ و تولی��د آمونی��اک را      

  . )Chakrabarti and Chaudhury 1987(افزایش دھد

تغیی�رات می�زان    U.duvauceliبا توجھ بھ بیشتر بودن میزان آب و پ�روتئین در باف�ت عض�لھ م�اھی مرک�ب       

میل�ی گ�رم در    ٢٠ازت فرار در آن بیشتر می باش�د ب�ا ذک�ر ای�ن نکت�ھ ک�ھ ح�د مج�از ب�از ھ�ای ف�رار در نمون�ھ             

ندارد قاب�ل تایی�د اس�ت و بع�د     تا ماه چھارم با این اس�تا  U.duvauceliگرم می باشد، نمونھ ماھی مرکب  ١٠٠

گ��رم گوش�ت م��اھی م�ی رس��د، در ص��ورتی    ١٠٠میل��ی گ�رم در   ٠١/٣٨ب�ھ   ۵٧/۵از آن می�زان ازت ف��رار از  

و  م�اه ھ�م ب�ھ ط�ول ب�ی انجام�د       ٧می تواند ت�ا   R.canadumسوکال  کھ زمان نگھ داری در برودت در ماھی 

  .گرم گوشت ماھی می رسد ١٠٠در  میلی گرم٢٠بھ بیش از  ١٢/٢بعد از آن میزان ازت فرار از 
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  :پروفایل اسید چرب -۴-۴

اسید چرب در فراورده ھ�ای دری�ایی ف�راوان ت�ر      ١٠نوع می باشد کھ تعداد  ١۵٠اسید ھای چرب در مجموع 

  .ھستند

   R.canadumس��وکال  در ای��ن بررس��ی ب��ین تم��ام اس��ید ھ��ای چ��رب شناس��ایی ش��ده در م��اھی ت��ازه، در م��اھی     

نی�ز ھم�ین اس�ید بیش�ترین می�زان را ب�ھ خ�ود اختص�اص م�ی           U.duvauceliماھی مرک�ب   پالمتیک اسید و در

و در رتب�ھ س�وم     R.canadumس�وکال   و  U.duvauceliبع�د از آن اس�ید اولئی�ک در ماھی�ان مرک�ب      . دادند

 ١٢ R.canadumس�وکال   مجموعھ اسید ھای چ�رب غی�ر اش�باع در نمون�ھ ت�ازه      . اسید استئاریک قرار دارند

عدد بوده کھ میزان ای�ن دس�تھ از چرب�ی ھ�ا نس�بت ب�ھ        ١۴  U.duvauceliدر نمونھ تازه ماھی مرکب  و عدد

ع��دد اس��ید چ��رب اش��باع شناس��ایی ش��ده در نمون��ھ   ١١ب��ا  R.canadumس��وکال  چرب��ی ھ��ای اش��باع در م��اھی 

ر م��ی ع��دد اس��ید چ��رب شناس��ایی ش�ده در نمون��ھ ت��ازه بیش��ت   ٨ب�ا   U.duvauceliنس��بت ب��ھ م��اھی مرک��ب ت�ازه  

 U.duvauceliو مرک�ب   R.canadumس�وکال   در بررسی اسید ھای چرب در بافت عضالنی م�اھی  . باشد

درص��د  و ی��ا  ٢۴/٢۴ U.duvauceliمش��خص گردی��د اس��ید پالمتی��ک بیش��ترین س��ھم را چ��ھ در م��اھی مرک��ب   

  . در نمونھ تازه داشتھ استدرصد ٠٩/٣۴ R.canadumسوکال  

 )A.brama(س�یم در م�اھی  . م�ی باش�د   ۶/١٩زان اسید پالمتی�ک براب�ر ب�ا   می )S.lucioperca(زاندردر ماھی 

ب�وده و ف�راوان    ٣٩/١٩و ۵٧/١٨چھ در گونھ پرورشی و ی�ا وحش�ی می�زان اس�ید پالمتی�ک ب�ھ ترتی�ب براب�ر ب�ا         

می�زان ای�ن    ٢٠٠٧طبق گزارش اوزگ�ول و ھمک�اران در س�ال    (). ترین اسید چرب اشباع را تشکیل می دادند

درص�د،  در م�اھی    ٢١/M.cephalus( ۵(خاکس�تری  درص�د و در کف�ال    ٢٠/۵ )Boops boops(در اس�ید  

س����اردین درص����د ، در  ١٧/T.mediteraneus (۴(اس����کاد درص����د ، در م����اھی     ٨/١۶ )S.solea(س����ول

)S.aurita (۵/پان�دورا درصد، در  ٢٠)P.erytherius (قرم�ز درص�د، در عق�رب م�اھی    ٢/٢٠)S.scorfa (

  .کند کھ نتایج این تحقیق را تایید می. درصد می باشد ١۵/S.maeticus   (۵(توربوتدرصد،  ٢/١٨

م�ی   U.duvauceliبیش�تر از م�اھی مرک�ب      R.canadumس�وکال   میزان اسید ھای چرب اش�باع در م�اھی   

تن��وع  R.canadumس��وکالباش��د ای��ن در ص��ورتی اس��ت ک��ھ اس��ید ھ��ای چ��رب اش��باع در نمون��ھ ت��ازه م��اھی       

اس��ید چ��رب اش��باع م���ورد     ١٢داش��تند ب���ھ ط��وری ک��ھ از     U.duvauceli بیش��تری نس��بت ب��ھ م��اھی مرک��ب     

ع��دد و در  ١١ت��ازه  R.canadumس��وکال  بررس��ی، تع��داد اس��ید ھ��ای چ��رب اش��باع شناس��ایی ش��ده در م��اھی   

ت��ازه   R.canadumس��وکال  تنھ��ا بھین��ک اس��ید در م��اھی    . ع��دد م��ی باش��د   ٨ U.duvauceliم��اھی مرک��ب  

س���وکال   ریکوزانوئی���ک اس���ید و ت���ری دکانوئی���ک اس���ید، در م���اھی      لوری���ک اس���ید، ت . گ���زارش نش���ده اس���ت  

R.canadum   تازه گزارش شدند   .  

و س��و ک��الی ت��ازه ب��ھ   U.duvauceliاس��ید ھ��ای چ��رب غی��ر اش��باع مون��وئن، در باف��ت عض��لھ م��اھی مرک��ب    

درص�د م�ی    ٨٧/٢٩درصد گزارش شدند، متوس�ط ای�ن می�زان در م�اھی س�یم دری�ایی       ٧١/٣٣و  ٠٢/٢٩ترتیب

 ٠/٢٧ )Boops boops(در می��زان ای��ن اس��یدھا  ٢٠٠٧طب��ق گ��زارش اوزگ��ول و ھمک��اران در س��ال  . دباش��

درص�د ، در م��اھی  ٢/١٧)S.solea(س��ولدرص��د،  در م�اھی   )M.cephalus(خاکس�تری  درص�د و در کف��ال  

درص������د،   ٣/١٧) S.scorfa(قرم������زدرص������د ، در عق������رب م������اھی   ٢/١٣) T.mediteraneus(اس������کاد 

فراوان ت�رین مون�وئن اس�ید اولئی�ک م�ی باش�د تم�ام گ�زارش         . درصد می باشد  ٢٣/S.maeticus (۴(توربوت
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الیت���ھ در م���اھی مرک���ب   . ھ���ای م���ورد بررس���ی ب���ھ ھم���راه ای���ن تحقی���ق در ای���ن موض���وع اتف���اق نظ���ر دان���د        

U.duvauceli     کرب�ی اس�ت ت�رازی مش�ابھ ب�ا اس�ید اولئی�ک را نش�ان          ٢۴تازه نروئیک اسید ک�ھ ی�ک مون�وئن

د چ��رب مون��وئن در ھ��ر دوره م��ورد بررس��ی ق��رار گرف��ت در نمون��ھ ھ��ای م��اھی مرک��ب    ھف��ت اس��ی. م��ی دھ��د

U.duvauceli           تازه تمامی اسید ھای چرب مون�وئن م�ورد بررس�ی شناس�ایی ش�دند و ای�ن در ح�الی اس�ت ک�ھ

عل�ی رغ�م تن�وع    . تازه ایروسیک اسید و ھپتادسنوئیک اس�ید حض�ور نداش�تند    R.canadumسوکال  در ماھی 

، ای�ن اس�ید ھ�ا در م�اھی     U.duvauceliیع ھمسان تر اسید ھای چرب مون�وئن در م�اھی مرک�ب    بیشتر و توز

  .درصد بیشتری از اسید ھای چرب را تشکیل می دادند    R.canadumسوکال  

و س��و ک��الی ت��ازه ب��ھ   U.duvauceliاس��ید ھ��ای چ��رب غی��ر اش��باع پل��ی ئ��ن، در باف��ت عض��لھ م��اھی مرک��ب     

درص�د م�ی    ۶/٣۵ش ش�دند،  متوس�ط ای�ن می�زان در م�اھی س�یم دری�ایی        درصد گ�زار  ۵٢/١٩و ۵٢/۴۶ترتیب

 ٢٧/Boops boops( ۵(در می��زان ای��ن اس��یدھا  ٢٠٠٧طب��ق گ��زارش اوزگ��ول و ھمک��اران در س��ال  . باش��د

درص��د ،  ٣٣/S.solea( ۶(س��ولدرص��د،  در م��اھی   ٨/٢۴ )M.cephalus(خاکس��تری درص��د و در کف��ال  

درص�����د، در  ٠٢/٣١) S.aurita(س�����اردین درص�����د ، در  ۴/۴۶) T.mediteraneus(اس�����کاد در م�����اھی 

اس�ید ھ�ای   . باش�د  درص�د م�ی   S.scorfa (۶/۴١(قرم�ز درصد، در عقرب ماھی  ٣٢) P.erytherius(پاندورا

ئ��ن از اھمی��ت و ارزش ب��االیی در ب��ین آبزی��ان برخ��وردار م��ی باش��ند می��زان ای��ن اس��ید ھ��ا در باف��ت     چ��رب پل��ی

موج�ود م�ی    R.canadumس�وکال   تر از  باف�ت عض�النی م�اھی    بیش�  U.duvauceliعضالنی م�اھی مرک�ب   

در تمامی موارد مورد مطالعھ میزان اسید ھای چ�رب غی�ر اش�باع از دیگ�ر اس�ید ھ�ای چ�رب در باف�ت         . باشند

در تم��امی تحقیق���ات انج���ام ش��ده مش���ابھ ب��ا ای���ن تحقی���ق می��زان اس���ید چ���رب      . باش���د عض��لھ آبزی���ان بیش��تر م���ی  

می�زان ای�ن اس�ید    . بقیھ اسید ھای چرب غیر اشباع با چند پیوند دوگان�ھ م�ی باش�د   دکوزاھگزا انوئیک بیشتر از 

  ٢۶/٨ت����ازه R.canadumس����وکال  درص����د و در م����اھی    ٢١/٢۴ت����ازه  U.duvauceliدر م����اھی مرک����ب 

 Boops(در می��زان ای��ن اس��ید   ٢٠٠٧طب��ق گ��زارش اوزگ��ول و ھمک��اران در س��ال    . (). درص��د م��ی باش��د 

boops( خاکس��تری ف��ال درص��د و در ک ٧/١٨)M.cephalus( ۶س��ولدرص��د،  در م��اھی   ٩/٧)S.solea(  

 ٣/١٣)S.aurita(س�����اردین درص�����د ، در  ٢/٣۶)T.mediteraneus(اس�����کاد درص�����د ، در م�����اھی  ٧/١٨

درص�د طب�ق    ٠٠/٢٨)S.scorfa(قرم�ز درصد، در عق�رب م�اھی    ٩/٢١)P.erytherius(پاندورادرصد، در 

در . درص���د م���ی باش���د ١٨/١۵در خام���ھ م���اھی براب���ر ب���ا    DHAگ���زارش زورایین���ی و ھمک���ارانش می���زان  

پروفای�ل اس�ید چ�رب دو گون�ھ از ماھی�ان خل�یج ف�ارس         ١٩٩٣عربستان صعودی تارک و ھمکارانش در س�ال  

را گزارش دادند کھ نش�ان م�ی داد می�زان اس�یدھای چ�رب غی�ر اش�باع در ای�ن ماھی�ان نیم�ی از ک�ل اس�ید ھ�ای              

در م�ورد پ�نج گون�ھ تج�اری مھ�م در اس�تانبول ترکی�ھ         ١٩٩٣در س�ال   نتایج گزارش س�اجلیک . چرب می باشد

نش��ان داد ک��ھ اس��ید پالمتی��ک و بیش��ترین می��زان اس��یدھای چ��رب غی��ر اش��باع، اس��ید اولئی��ک بیش��ترین می��زان         

  . ئن ھا را تشکیل می دادند بیشترین میزان پلی  EPAبھ ھمراه  DHAمونوئن ھا و 

و  ٢۴/٧براب���ر ب���ا U.duvauceliب���ھ ترتی���ب در م��اھی مرک���ب    ۶-و امگ���ا ٣-می��زان اس���یدھای چ���رب امگ��ا  

طب���ق گ���زارش اوزگ����ول و   . ب���ود    ٩۵/٣و   ٧۵/٢براب���ر ب����ا    R.canadumس���وکال   و در م���اھی   ٣٨/١١

خاکس�تری  درص�د و در کف�ال   ٢۴/١و  ٠/٢۶ )Boops boops(در میزان این اسید  ٢٠٠٧ھمکاران در سال 

)M.cephalus( س����ول ی درص����د،  در م����اھ   ۶۴/٢و  ٧/٢١)S.solea(  درص����د، در م����اھی    ٩/١و  ١/٣١

درص���د، در  ٠٨/٣و  ٢٧/S.aurita(۶(س���اردین درص���د ، در  ٨٧/١و  ۴٣/٧)T.mediteraneus(اس���کاد 

درص��د  ٣٧/۴و  ٠/٣٧)S.scorfa(قرم��زدرص��د، در عق��رب م��اھی  ٣٣/١و  ٣/٣٠)P.erytherius(پان��دورا

می��زان . درص��د حاص��ل ش��د     ٩۵/٨٨یران��ی می��زان اس��ید ھ��ای چ��رب غی��ر اش��باع در تاس��ماھی ا     . م��ی باش��د 
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و  ٧۵/۴درص���د و ایک���وزا پنت���ا انوئی���ک   ۵٩/٣و  ١١/۴۵اولئی���ک اس���ید و لینولئ���ک اس���ید در آن ب���ھ ترتی���ب    

  .درصد بود ٢١/٢دکوزاھگزا انوئیک 

در بررس��ی تغیی��رات می��زان اس��ید ھ��ای چ��رب در دوره انجم��اد ، پ��س از ح��دود ی��ک س��ال ب��ھ دلی��ل تغیی��ر در      

در ب�ین اس�ید   . چرب در مقدار اس�ید ھ�ای چ�رب اش�باع و غی�ر اش�باع تغیی�ر ایج�اد م�ی ش�ود           زنجیره اسید ھای

 ۶در     R.canadumس�وکال   ھای چرب اشباع ش�ایع ت�رین اس�ید چ�رب، اس�ید اس�تئاریک ب�ود ک�ھ در م�اھی          

گ��روه متف��اوت تقس��یم بن��دی     ٧در  U.duvauceliو در م��اھی مرک��ب  ) ٪۵تف��اوت بیش��تر از  (گ��روه متف��اوت 

س���وکال  ب���ھ ط���وری در م���اه اول ت���ا س���وم تف���اوت معن���ا داری در می���زان اس���ید اس���تئاریک در م���اھی         ش���دند 

R.canadum این در حالی اس�ت ک�ھ اس�ید دک�وزاھگزا انوئی�ک، اس�ید اولئی�ک و اس�ید پالمتی�ک          . مشاھده نشد

یی ش�ده را  این سھ اسید چرب بیشترین میزان اسید ھای چرب غی�ر اش�باع شناس�ا   . بیشترین تغییرات را داشتند

  . داشتند R.canadumسوکال  و  U.duvauceliدر بافت عضالنی ماھی مرکب 

گروه متفاوت آماری مش�اھده ش�د و می�زان در ط�ول م�اه       ۶در  U.duvauceliاسید پالمتیک در ماھی مرکب 

در ھف�ت گ�روه آم�اری     R.canadumس�وکال   ھای سوم تا ششم تفاوت معنا داری باھم نداشت ول�ی در م�اھی   

، ھف�ت گ�روه آم�اری    U.duvauceliمیزان تغییرات دک�وزاھگزا انوئی�ک اس�ید در م�اھی مرک�ب      . اھده شدمش

    R.canadumس�وکال   متفاوت با روند نزولی طی دوره انبار داری در برودت نش�ان م�ی داد ول�ی در م�اھی     

اس�ید اولئی�ک    . ه ش�د  تنھا دو گروه متفاوت مشاھده ش�د و بیش�ترین اخ�تالف در م�اه اول ت�ا س�وم انجم�اد مش�اھد        

نوس�ان نزول�ی و معن�ا داری داش�ت،      R.canadumس�وکال   درجھ در م�اھی   -١٨طی دوره برودت در دمای 

بھ طوری کھ تنھا تشابھ در بین دوره ھای نمونھ ب�رداری ب�ین نمون�ھ ت�ازه ی�خ زده و نمون�ھ م�ورد بررس�ی در         

ز مشاھده شد و تنھا تف�اوت ب�ین م�ای مرک�ب     نی U.duvauceliاین روند نزولی در ماھی مرکب . ماه اول بود

U.duvauceli  س����وکال  وR.canadum            در ای����ن ب����ود ک����ھ می����زان اس����ید اولئی����ک در م����اھی مرک����ب

U.duvauceli نوسان داشت)  ٪۵تفاوت بیشتر از (طی دوره برودت در ھفت گروه متفاوت آماری.  

ھ اس�یدھای چ�رب ن�ام ب�رده م�ی ش�ویم ب�دین        با بررسی متابولیسم اسید ھای چرب در بدن جانوان متوج�ھ رابط�  

صورت کھ اس�ید دک�وزا ھگ�زا انوئی�ک و اس�ید ایک�وزا پنت�ا انوئی�ک ع�الوه ب�ر ج�ذب در مح�یط توان�ایی س�نتز               

کربن�ھ توس�ط غ�ذا ج�ذب م�ی       ١٨شدن در بدن ماھی ھا را دارند ، لیکن اسیدھایی ب�ا زنجی�ره کربن�ی کمت�ر از     

مل�زم   EPAو   DHAل�ذا س�نتز   . گ�زارش م�ی گ�ردد    De Novoی ھ�ا در ب�دن موج�ود م�اھ     گردند، و سنتز آن

تغیی�رات ش�اخص   . م�ی باش�د  ) ALA(لینولنی�ک اس�ید   -و آلف�ا ) LA(بھ حضور اسید ھای چرب لینولئی�ک اس�ید  

LA  وALA        در ماھی��ان و دیگ��ر موج��ودات نش��ان دھن��ده تن��وع در وع��ده غ��ذایی م��ی باش��د در ص��ورتی ک��ھ

اس��ید . قابلی��ت مت��ابولیکی م�اھی در س��اخت ای��ن اس��یدھا م��ی باش��د  نش��ان دھن��ده  EPAو DHAتغیی�رات می��زان  

عمدتا ب�ھ ص�ورت ن�اچیز در ترکی�ب پروفای�ل اس�ید چ�رب گ�زارش م�ی ش�وند و ای�ن             ALAو  LAھای چرب 

بدان دلیل است کھ سریعًا تحت تاثیر فعالیت ضداشباع آنزیمی قرار گرفتھ و از اس�ید لینولئی�ک، اس�ید اولئی�ک     

آن ق��رار  ٩د و ب��ا فعالی�ت آنزیم��ی پیون��د دوگان�ھ ب��ر روی انتھ�ای متی��ل ک�ربن ش��ماره     ک�ھ ی��ک مون�وئن م��ی باش�   

انباشت این اسید چرب در بدن ماھی راحت تر صورت می گی�رد و ب�دین جھ�ت اس�ت ک�ھ در      . شود تشکیل می

ب��ین مونوئی��ک ھ��ا بیش��ترین می��زان را در باف��ت ماھی��ان دارد، مراح��ل س��نتز ای��ن اس��ید در دیگ��ر موج��ودات ت��ا    

می باشد ادام�ھ م�ی یاب�د ول�ی در اکث�ر آبزی�ان اس�یدھای وابس�تھ ب�ھ           EPAکیل اسید آراشیدونیک کھ ھمتا با تش

LA بھ صورت اسید اولئیک انباشت می شوند)IS: 6273 (II). 1971.(  
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در مورد آلفا لینولئیک اسید مسیر متف�اوت ت�ری وج�ود دارد، ای�ن اس�ید چ�رب ن�ادر ب�ھ ص�ورت بس�یار جزئ�ی            

غذایی م�اھی وج�ود داد و بالفاص�لھ بع�د از ورود ب�ھ سیس�تم مت�ابولیکی می�زان قاب�ل ت�وجھی از            در وعده ھای

و . آن بواس��طھ فعالی��ت باکتری��ایی میتوکن��دری از ب��ھ ص��ورت بتالینولئی��ک اس��ید از دس��ترس خ��ارج م��ی ش��ود      

اس�یدھا ب�ھ   را راه ان�دازی م�ی کن�د، می�زان تولی�د ای�ن        EPAو DHAمیزان خیلی کمی از آن تنھا چرخھ تولید 

 EPAبعد از گذراندن سھ مرحل�ھ آنزیم�ی اس�ید چ�رب     . پتانسیل آزیمی ماھی در تولید این اسیدھا وابستھ است

ک�ھ در ب�دن م�اھی    . را تولی�د م�ی کن�د    DHAتولید می شود سھ چرخھ آنزیمی دیگر ب�ر روی ای�ن اس�ید چ�رب     

اری در س��ردخانھ تولی��د اس��یدھای بع��د از انجم��اد و نگ�ھ د . ج��ذب ش��ده ب�ا غ��ذا انباش��ت م��ی ش�ود    DHAھم�راه  

توسط ماھی از ب�ین م�ی رودو انباش�ت اس�یدھای چ�رب غی�ر اش�باع در مع�رض اکسیداس�یون           ۶-و امگا ٣امگا

با توجھ بھ س�اختار انباش�ت ش�ده اس�یدھای چ�رب عم�ده اس�ید چ�رب اش�با تولی�د ش�ده در فراین�د             . قرار می گیرد

و ب�دین  . ھ�ای پالمتی�ک اس�ید و اس�تئاریک اس�ید م�ی باش�د       کربنھ بھ نام  ١٨و  ١۶اکسیداسیون اسید ھای چرب 

ک�اھش پی�دا ک�رده و     EPAو DHAاست کھ بر اثر انجماد و ھوازدگی و میزان اس�ید ھ�ای چ�ری غی�ر اش�باع      

نکت�ھ ح�ائز اھمی�ت در رون�د افزایش�ی اس�ید       . میزان اسید ھای چرب پالمتیک و استئاریک افزایش پیدا می کند

عل�ی رغ�م   . آن م�ی باش�د و ای�ن ب�ھ دیل�ی تغیی�رات می�زان اس�ید اولئی�ک م�ی باش�د            پالمتیک و استئاریک نوس�ان 

مقاوم تر بودن این اسید بر فرایند اکسیداسیون اکسید شده و میزان این اسید ھ�ا را تغیی�ر م�ی دھ�د و از طرف�ی      

الیز تجزی��ھ م�ی توان��د ترکیب��اتی ش�بیھ ب��ھ اولئی�ک اس��ید ایج�اد کن��د ک�ھ در آن��      ١٨ھ�ا در ک��ربن   ئ��ن کاف�ت آب��ده پل�ی  

منحن��ی ش��بیھ ب��ھ اولئی��ک اس��ید ایج��اد ک��رده و اخ��تالل در می��زان ای��ن ترکی��ب در ط��ول دوره ب��رودت نش��ان            

  ). IS: 6273 (II). 1971(دھد

کل فرایند فوق در اکثر ماھیان اتفاق م�ی افت�د، گ�زارش ھ�ای م�ورد بررس�ی در ای�ن تحقی�ق ھمگ�ی در م�وارد           

  .نیز پروسھ فوق را تایید می کندفوق اتفاق نظر داشتھ و نتایج این تحقیق 

  

  :پروفایل اسید آمینھ -۴-۵

ھ��ای آس��پارتیک اس��ید، گلوتامی��ک اس��ید، ترئ��ونین، وال��ین، آالن��ین، فنی��ل   اس��ید آمین��ھ ض��روری ب��ھ ن��ام  ٩می��زان 

ھ��ای س��رین،    اس��یدآمینھ غیرض��روری ب��ھ ن��ام    ٧درص��د و  ٣۵/١۶آالن��ین، ایزولوس��ین، لوس��ین و تریپتوف��ان    

درص�د در م�اھی مرک�ب مش�اھده      ١٢/٨ین، ھیستدین، آرژنین، گالیسین و سیستئین ب�امیزان  تایروزین، گلوتام

شد، تعداد و نوع اسید ھای آمین�ھ مش�اھده ش�ده در م�اھی س�وکال براب�ر ب�ا م�اھی مرک�ب ب�ود و تنھ�ا تف�اوت در             

س�یدھای  و ا ٢۶/١۵میزان اسید ھای آمینھ ض�روری در م�اھی س�وکال    . حضور اسید آمینھ آسپارژین می باشد

در پای�ان دوره اس�ید ھ�ای آمین�ھ از لح�اظ تع�داد        .درص�د از نمون�ھ تزری�ق ش�ده ب�ود      ٢٢/۴آمینھ غیر ضروری 

در پای��ان دوره انجم��اد . ب��ا نمون��ھ ت��ازه براب��ر ب��وده ل��یکن در م��اھی س��وکال اس��ید آمین��ھ آس��پارژین مش��اھده نش��د  

ون��ھ تزری��ق ش��ده در م��اھی    درص��د از نم ۶٢/٢و غی��ر ض��روری   ٠١/٧می��زان اس��ید ھ��ای آمین��ھ ض��روری     

از نمون�ھ تزری�ق    ٧٧/٢و غی�ر ض�روری    ٠١/١٢مرکب و در ماھی سوکال میزان اسیدھای آمینھ ض�روری   

  .شده بود

 U.duvauceliو ھ�م در نمون�ھ مرک�ب    R.canadumس�وکال   تغییر در پروفایل اسید ھای آمینھ ھم در نمونھ 

در زم���ان ھ���ای مش���ابھ ب���ین دو م���اھی مرک���ب     تغیی���ر ب���ین اس���ید آمین���ھ ھ���ای مختل���ف   . ک���امًال مش���ھود اس���ت 

U.duvauceli  س��وکال  وR.canadum  دو عام��ل مھ��م تغیی��رات در پروفای��ل اس��ید آمین��ھ را    . مش��ھود اس��ت



٧١ 
 

 ١٩٩٣ھا، طب�ق تحقیق�ات مای�ک در س�ال      اثر مستقیم انجماد بر اسید ھای چرب و آمینو اسید. بوجود می آورد

ای�ن پدی�ده   . باش�د  نیچ�ره ش�دن پ�روتئین ھ�ا م�ی      ن گوش�ت م�اھی دی  اصلی ترین عامل در تغییر بافتی و سفت شد

بی�ان   ١٩٩۶بر اثر چسبیدن پروتئین ھا و بھ دنب�ال آن ایج�اد پیون�د ھ�ای ب�ین ملوک�ولی اتف�اق م�ی افت�د در س�ال           

ھ��ا  ک��رد ک��ھ ب��ھ عل��ت چس��بیدن پ��روتئین ھ��ا ب��ھ ھ��م در دوره انجم��اد وج��ود فرمالی��د ھ��ا و اکسیداس��یون چرب��ی        

ی ک��ھ ت��راکم و چس��بیدگی پ��روتئین ھ��ا اتف��اق م��ی افت��د، ب��ین ملوک��ول ھ��ای پ��روتئین پیون��د ھ��ای     زم��ان. باش��د م��ی

آید بواسطھ فشار انجماد این پیوند ھ�ا ب�ھ پیون�د ھ�ای ق�وی ت�ر کواالنس�ی         ھیدروفوبیک و ھیدروژنی بوجود می

 ,Rossi(افت�د  ھمزم�ان ب�ا چس�بیدن پ�روتئین ھ�ا ب�ھ ھ�م اکسیداس�یون چرب�ی ھ�ا نی�ز اتف�اق م�ی             . تبدیل می ش�وند 

etal., 2002.(  

بھ جز خارج ش�دن بعض�ی اس�ید ھ�ای آمین�ھ بواس�طھ خ�روج آب، ی�خ زدن آب باع�ث اف�زایش غلظ�ت خاکس�تر             

شده و نتیجھ آن اف�زایش غلظ�ت ام�الح درون س�لول ھ�ا و س�پس تفکی�ک و تغیی�ر ماھی�ت اس�ید ھ�ای آمین�ھ م�ی              

  ).Botta etal, 1984(گردد

ھمت�رین ع�واملی ک�ھ ب�ھ واس�طھ مان�دگاری در ب�رودت باع�ث از دس�ت رف�تن           بجز اثر مستقیم انجماد یکی از م

 Gram and(کیفیت بافت عضلھ ماھی و حتی مسمومیت گوشت ماھی می ش�ود فعالی�ت باکتری�ایی م�ی باش�د     

Huss 1996 . (      در اکثر گزارش ھای موجود مشاھده شده کھ در دوره انجماد برخ�ی اس�ید آمین�ھ ھ�ا اف�زایش

بھ عدم سنتر و عدم فعالیت باکتریایی در این دما، دلیل افزایش میزان ای�ن اس�ید آمین�ھ ھ�ا ک�ھ      می یابند با توجھ 

ب��ا توج�ھ ب�ھ س��نتز ھیس�تامین از اس�ید آمین��ھ     . عم�دتا اس�ید آمین�ھ ھ��ای ھیس�تامینیک م�ی باش��ند ج�ای س�وال اس�ت        

قرائ�ت می�زان اس�ید آمین�ھ     ھیستدین بر اثر فعالیت دھیدروکسی کربوکسیالز، اسید آمینھ ھایی کھ در استاندارد 

ھ����ا مانن����د گلوت����امین پیک����ی نزدی����ک ب����ھ ھیس����تیدین ایج����اد م����ی کنن����د اس����ید آمین����ھ ھ����ای ھیس����تامینیک ن����ام    

  ).Redmond and Tseng 1979(دارند

گزارش دادند تفاوت معنا داری بین میزان اس�ید آمین�ھ ھ�ای ھیس�تامینیک      ٢٠٠٢روسی و ھمکاران در سال   

ھ��ا انجم��اد تم��ام قس��مت ب��دن م��اھی در دوره     ر ب��رودت وج��ود دارد، اس��تدالل آن  در ط��ول دوره انب��ار داری د 

ھا عنوان کردند کھ تجمع باکتری ھا در آبش�ش، پوس�ت و ن�واحی تناس�لی در ماھی�ان زی�اد        برودت می باشد آن

عل��ی رغ��م مح��دود ش��دن فعالی��ت ھ��ای باکتری��ایی بواس��طھ انجم��اد فعالی��ت ھ��ای آنزیم��ی موج��و در ای��ن       . اس��ت

ش�ایع  ). Lehane and Olley 2000(ھا محدود نشده و حتی در دمای زیر صفر نی�ز ادام�ھ م�ی یاب�د    باکتری 

ھ��ا ھیس�تامین را ب��ھ عھ��ده   ت�رین آنزیم��ی ک�ھ در ای��ن ش��رایط س�نتز اس��ید آمین��ھ ھ�ای ھیس��تامینیک و در راس آن    

فس��فات و  ۵س��ال ای��ن آن��زیم ش��امل دو بخ��ش پریدوک . دارد آن��زیم باکتری��ایی ھیس��تامین دکربوکس��یالز م��ی باش��د 

پیروویل می باشد کھ بھ آنزیم قابلت فعالیت در دمای زی�ر ص�فر درج�ھ را م�ی دھ�د، چنانچ�ھ تغیی�رات دم�ا در         

سردخانھ اتفاق بی افتد، با توجھ بھ محیط رشد کامًال مساعد اف�زایش فعالی�ت باکتری�ایی ب�ا س�رعت زی�اد انج�ام        

س�وکال   بیش�تر از م�اھی    U.duvauceliاھی مرک�ب  اف�زایش اس�ید آمین�ھ ھ�ای ھمیس�تامینیک در م�      . خواھد ش�د 

R.canadum      ص��ورت گرف��ت و ای��ن م��ی توان��د ب��ھ خ��اطر ع��دم اس��تفاده از دس��تگاه دیب��ونر و ھمچن��ین س��طح

می�زان   ١٩٩۵  در س�ال  FDAاز طرفی طبق آخ�رین دس�تور العم�ل    . تماس بیشتر پوست ماھی با عضلھ باشد

  . گرم در لیتر سمیت ایجاد نمی کند میلی ۵٠این اسد آمینھ ھا در غلظتی کمتر از 
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  :جمع بندی  -١-۵

  در این رسالھ الزم است بھ طور فھرست وار بھ مھمترین یافتھ ھای حاصل از این تحقیق اشاره نمود

رطوب�ت، خاکس�تر، پ�روتئین و چرب�ی ک�ھ      :در گوش�ت آبزی�ان عب�ارت ان�د از      پارامتر ھای غذایی مھم - ١

درص���د  ۴١/١درص���د و  ۴١/٢۴درص���د،  ٠۴/١درص���د،  ۵/٧۵در م���اھی س���وکال ت���ازه ب���ھ ترتی���ب  

 ۵/٢٣درص���د،  ٣١/١درص���د،  ٠١/٧٩ای���ن پارامترھ���ا در م���اھی مرک���ب نی���ز ب���ھ ترتی���ب  . باش���د م��ی 

 .درصد می باشد ۵٣/١درصدو 

م�اه رطوب��ت باف�ت عض�النی در ھ�ر دو م��اھی      ١٢گردی�د ک��ھ ب�ھ ت�دریج ط�ی     در ای�ن تحقی�ق مش�خص     - ٢

از طرف�ی مش�خص   . کاھش پیدا کرده و این کاھش منجر ب�ھ تغیی�ر می�زان دیگ�ر پ�ارامتر ھ�ا م�ی ش�ود        

گردید می�زان تغیی�رات رطوب�ت ب�ر می�زان تغیی�رات کمی�ت چرب�ی اث�ر نداش�تھ ام�ا کیفی�ت ان را تح�ت              

 .تاثیر قرار می دھد

اسید چرب ت�ا انتھ�ای دوره بررس�ی در نمون�ھ س�وکال       ١٠چرب موجود در استاندارد تنھا اسید ٢٧از  - ٣

اس�ید چ�رب    ٢۶ای�ن در ح�الی اس�ت ک�ھ در ابت�دای دوره و در نمون�ھ ت�ازه ای�ن می�زان          . شناسایی ش�دند 

اس�ید ھ�ای چ�رب  اش�باع ب�وده ب�ا ای�ن         س�وکال   بیشترین میزان اس�ید ھ�ای چ�رب در م�اھی     . بوده است

 .اسید و تری دکانوئیک اسید تنھا در نمونھ تازه دیده شده اند حال لوریک

اس���ید چ���رب ت���ا انتھ���ای دوره بررس���ی در نمون���ھ    ١۴اس���یدچرب موج���ود در اس���تاندارد تنھ���ا   ٢٧از  - ۴

بیشترین میزان اسید ھای چرب در م�اھی مرک�ب  اس�ید ھ�ای چ�رب غی�ر اش�باع ب�وده         . شناسایی شدند

 .تاثیر را بر آن ھا داشتھ استکھ زمان ماندگاری در برودت بیشترین 

در بررس��ی تغیی��رات می��زان اس��ید ھ��ای چ��رب در دوره انجم��اد، اس��ید دک��وزاھگزا انوئی��ک، اس��ید            - ۵

ای�ن س�ھ اس�ید چ�رب بیش�ترین می�زان اس�ید ھ�ای         . اولئیک و اسید پالمتیک بیشترین تغییرات را داش�تند 

اس��ید ھ��ای . ال  داش��تندچ��رب غی��ر اش��باع شناس��ایی ش��ده را در باف��ت عض��النی م��اھی مرک��ب و س��وک   

 ۵٢/۴۶چ��رب غی��ر اش��باع پل��ی ئ��ن، در باف��ت عض��لھ م��اھی مرک��ب  و س��و ک��الی ت��ازه ب��ھ ترتی���ب             

 .درصد گزارش شدند ۵٢/١٩و

و در  ٣٨/١١و  ٢۴/٧بھ ترتی�ب در م�اھی مرک�ب براب�ر ب�ا       ۶-و امگا ٣-میزان اسیدھای چرب امگا  - ۶

 .بود   ٩۵/٣و   ٧۵/٢ماھی سوکال  برابر با  

 ۶در  س�وکال د ھای چرب اشباع شایع ترین اسید چرب، اسید استئاریک بود ک�ھ در م�اھی   در بین اسی - ٧

گ��روه متف��اوت تقس��یم بن��دی ش��دند ب��ھ    ٧و در م��اھی مرک��ب در ) ٪۵تف��اوت بیش��تر از (گ��روه متف��اوت

مش��اھده س��وکال ط��وری در م��اه اول ت��ا س��وم تف��اوت معن��ا داری در می��زان اس��ید اس��تئاریک در م��اھی   

 .نشد

بیش��تر ب��ودن می��زان آب و پ��روتئین در باف��ت عض��لھ م��اھی مرک��ب تغیی��رات می��زان ازت     ب��ا توج��ھ ب��ھ - ٨

میل�ی گ�رم در    ٢٠فرار در آن بیشتر می باشد با ذکر این نکتھ کھ حد مج�از ب�از ھ�ای ف�رار در نمون�ھ      

گرم می باشد، نمونھ ماھی مرکب ت�ا م�اه چھ�ارم ب�ا ای�ن اس�تاندارد قاب�ل تایی�د اس�ت و بع�د از آن            ١٠٠

گ�رم گوش�ت م�اھی م�ی رس�د، در ص�ورتی        ١٠٠میلی گرم در  ٠١/٣٨بھ  ۵٧/۵ازت فرار از  میزان

ماه ھم بھ طول ب�ی انجام�د و بع�د از آن     ٧تواند تا  کھ زمان نگھ داری در برودت در ماھی سوکال می

 .گرم گوشت ماھی می رسد ١٠٠میلی گرم در ٢٠بھ بیش از  ١٢/٢میزان ازت فرار از 
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ده سازی نمونھ قبل از دوره نگھداری در ب�رودت بیش�ترین ت�اثیر را در تغیی�رات     تایید می شود کھ آما - ٩

با توجھ بھ کوتاه تر بودن زمان آماده سازی نمونھ ماھی مرک�ب نس�بت ب�ھ س�وکال     . عدد پراکسید دارد

 .و عدم استفاده از دستگاه دیبونر میزان عدد پراکسید تا ماه اول بررسی برابر با صفر بوده است

. ر پروفایل اسید ھ�ای آمین�ھ ھ�م در نمون�ھ س�وکال  و ھ�م در نمون�ھ مرک�ب ک�امًال مش�ھود اس�ت           تغییر د - ١٠

تغییر بین اسید آمینھ ھای مختلف در زمان ھای مشابھ بین دو م�اھی مرک�ب  و س�وکال  مش�ھود اس�ت      

 .این امر بھ دلیل اثر چسبیدگی پروتئین ھا و فعالیت آنزیم ھای دکربوکسیالز می باشد 

  
  :شنھاد ھاپی  -٢-۵

با توجھ بھ اینکھ شناسایی ارزش غذایی و چگونگی نگھ داری ماھیان ب�ھ ص�ورت منجم�د جھ�ت حف�ظ کیفی�ت       
م�ی ت�وان ب�ا اتخ�اذ تص�میم      . آوری این فراورده می باش�د  ھا برای طوالنی مدت از نکات بسیار مھم در عمل آن

  .ھای زیر ارائھ می گرددبدین منظور پیش نھاد . کار آمذ اقدام بھ بھبود شرایط موجود نمود
کنترل کیفی و بازرس�ی س�ردخانھ ھ�ای ص�نعتی ش�یالت و ھمچن�ین س�ردخانھ ھ�ای موج�ود در کس�تی            -

ھای صیادی، شرایط بھداشتی بستھ بندی و قطع�ھ قطع�ھ ک�ردن در کش�تی ھ�ای کوچ�ک ص�یادی و ی�ا         

 .حتی کشتی ھای برزگ صیادی چون کاویان

ور ھ�ای ص��یادی جھ��ت ب�االتر ب��ردن کیفی��ت انجم��اد و   آم�وزش م��وارد فن��ی و بھداش�تی ب��ھ پرس��نل ش��نا   -

 .آماده سازی ماھی برای انجماد

انتخ��اب مقص��د نھ��ایی و مح��ل ف��روش م��اھی ھ��ا قب��ل از خ��روج ب��ار از کش��تی ص��یادی و ثب��ت دم��ای        -

 .گوشت ماھی و عدم تغییر آن طی مراحل مختلف بارگیری و انبار داری

 از بعد از صید تا مصرف نھایی) خانھبھ تنھا دمای سر (پایش دمای بافت معضلھ ماھی  -

استحص�ال ش��یمیایی اس�ید ھ��ای چ�رب غی��ر اش��باع از نرمتن�انی چ��ون م�اھی مرک��ب ک�ھ گوش��ت آن ھ��ا         -

 رطوبت زیادی داشتھ و تصفیھ آن جھت غنی سازی ترکیبات غذایی دیگر

و ھھمین طور فل�زات س�نگین در گوش�ت ماھی�انی ب�ا می�زان        PCBs  ،PAHsبررسی میزان ترکیبات  -

DHA  وEPA زیاد. 

ک���ھ دق���ت  DINو  ASTMبررس��ی نوس���ان می���زان اس���ید آمین���ھ ھیس���تامین ب���ا اس���تفاده از اس���تاندارد    -

 .در این مورد دارد AOACبیشتری نسبت بھ 

 ھا و انتخاب بھترین تکنیک بررسی روش ھای مختلف انجماد بر روی ماھی -

و غی�ره ب�ر    ٥٥داری زیس�تی  بررسی دیگر روش ھای نگھ داری مانند تابش پرتو ، ش�ور ک�ردن، نگ�ھ    -

  .    ھا ماھیان و بررسی اثرات بھداشتی، اقتصادی و تغذیھ ای ھریک از آن
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ABSTRACT:  

The present study aims to find the effect of freezing Time on the quality of Cobia 

(Rastrelligerkanagurta) and Indian Squid  in commercial scale during freezing and 

subsequent frozen storage (−18 ◦C). Total time for freezing was significantly 

different (P < 0.05) between the Cobia and Indian squid samples. The difference in 

the freezing time could be attributed to the varied quality of the 2 samples. Upon 

freezing, the moisture content decreased in Indian Squide samples compared to 

Cobia freezer where protein content decreased in both the samples. Upon freezing 

and during frozen storage, lipid oxidation products (peroxide value, and free fatty 

acid value) and volatile bases (total volatile base nitrogen) showed an increasing 

trend in both the samples with values slightly higher in Indian squid samples 

compared to cobia frozen samples. The total plate counts showed a significantly (P 

< 0.05) decreasing trend in both the samples. K value did not show any significant 

(P < 0.05) difference between the samples whereas the histamine formation was 

significantly (P < 0.05) increased in Indian squid frozen samples compared to 

cobia samples. The taste and overall acceptability was significantly different (P < 

0.05) in cobia samples compared to Indian squid frozen samples on 5th month. 

Both samples were in acceptable condition up to 5month but the Cobia frozen 

samples quality was slightly better than the air blast frozen samples. 
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