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  :چکیده

تغییـرات  طـی فرآینـدهاي عمـل آوري    روتئین فیلـه تـاس مـاهی ایرانـی    هاي کیفی پـ به منظور بررسی یکسري از شاخص

میـزان  . سـنجیده شـد  و پخـت مجـدد   انجمادزدائی  -پروتئین، حاللیت پروتئین و گروه سولفیدریل پس از پخت فاکتورهاي

 غـذایی  رژیـم هـاي حیـوانی در   پـروتئین  اهمیت مصـرف که نشان دهنده  بود69/20% پروتئین فیله خام تاس ماهی ایرانی

هـا  انجمـادزدائی فیلـه  ). >05/0P(نمـود  ها ایجادفرآیند کبابی کردن افزایش معنی داري در درصد پروتئین فیله.استافراد 

نسـبت بـه   هـا  انجمـادزدائی کـاهش بیشـتري در درصـد پـروتئین فیلـه       پـس از نهـا  آطور کبابی کردن در یخچال و همین

بیشترین تغییرات حاللیت پروتئین فیله ها پـس از فرآینـد پخـت مشـاهده شـد      .به دنبال داشت یووکرویانجمادزدائی در ما

، جز )انجمادزدائی و سپس پخت(اما در هیچکدام از تیمارها ) >05/0P(میزان آن پس از کبابی کردن کاهش یافت بطوریکه 

ل شـده موجـب کـاهش در    تمام تیمارهاي اعمـا . دیده نشد ی در میزان حاللیت پروتئینها اثر محسوسپی اچ در بعضی از 

نتایج این تحقیق نشان داد که انجمادزدائی و متعاقب آن کبـابی کـردن باعـث کـاهش در     . میزان گروه سولفیدریل گردیدند

و در ایـن بـین بیشـترین    باشـند کیفیت پروتئین تاس ماهی ایرانی می گردد اما در اغلب موارد این تغییرات معنـی دار نمـی  

  .پخت به وقوع می پیوندد تغییرات به واسطه فرآیند

  

  ، کبابی کردن، تاس ماهی ایرانیپروتئینانجمادزدائی،  ،انجماد :کلیدي واژه هاي
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Abstract
In order to study some protein quality indicators of Persian sturgeon fillet during processing, 
changes in protein, protein solubility and sulfhydryl group (SH) were investigated after cooking-
thawing and reheating treatments. Protein content in raw fillet of Persian sturgeon was 20.69% that 
shows the importance of animal proteins consumption in dietary. Grilling caused significant 
increase in protein percentage of fillets (p<0.05). Thawing in microwave and also grilling of fillets 
after thawing resulted in more decrease in protein content than refrigerator thawing. The most 
changes in protein solubility were observed after cooking as it decreased after grilling (P<0.05) but 
none of thawing methods and subsequent cooking had significant effect on protein solubility, 
except in several pHs. All processing methods decreased the –SH group. Results of this study 
showed that thawing and subsequent grilling result in decrease in Persian sturgeon protein quality 
but in many cases these changes are not significant and among these, most changes occur due to 
cooking process.

Key words: Freezing-thawing, Grilling, Persian sturgeon, Protein

  مقدمه

) Acipenser persicus(قره برون یا تاس مـاهی ایرانـی   

یکی از مهم ترین گونه هـاي ماهیـان خاویـاري در ایـران     

شمند از گوشـت و  است که از دیرباز به عنوان منبعی ارز

بـا  ). 1380بـرادران نـویري  (ر شناخته شـده اسـت   خاویا

توجه به کاهش ذخایر طبیعی ماهیان خاویاري، پـرورش  

مصنوعی و عمل آوري ماهیان خاویاري در کشـورهایی  

بســرعت در حــال ... نظیــر آلمــان، فرانســه و روســیه و  

در کشور مـا نیـز بـه دالیـل اقلیمـی و      . پیشرفت می باشد

ر اســتانهاي شــمالی بســتر مناســبی بــراي  بخصــوص د

و  پرورش و عمل آوري ماهیـان خاویـاري فـراهم اسـت    

پــرورش ایــن ماهیــان بــا هــدف تولیــد گوشــت در کنــار  

زارع گشـتی  (استحصال خاویار در حال انجام می باشـد 

1384(.  

اگرچه تأثیرات سودمند ماهی به ترکیبات اسید چـرب آن  

نیـز بیـانگر نقـش     مطالعات بسیاريشود،نسبت داده می

گارسـیا آریـاس و   (پروتئین مـاهی در ایـن زمینـه اسـت     

در بسیاري از کشورها، غذاهاي دریایی ).2003همکاران 

به عنوان منبع اصـلی پـروتئین حیـوانی در جیـره غـذایی      

مردم در نظر گرفته می شـوند و بخـش اعظـم اسـیدهاي     

آمینه ضروري مورد نیاز براي افـزایش ارزش تغذیـه اي   

هـا چـه از نظـر کـاربردي و     پروتئین. فراهم می نمایندرا 

چه از نظر تغذیه اي جزء ترکیبات اصلی غذایی می باشند

عــالوه بــر ایــن . بــراي رشــد و بقــاء ضــروري هســتند و

بسیاري از جیره هاي پروتئینی خصوصـیات بیولـوژیکی   

خاصـی را فــراهم مــی کننـد کــه موجــب مـی شــود آنهــا    

فـزایش سـالمتی غـذا عمـل     بصورت ترکیبات بـالقوه در ا 

  ). 2009ونوگوپال(کنند 



445                                                                  عمل آوري تغییرات ایجاد شده در عملکرد پروتئین فیله ماهی قره برون طی فرآیندهاي

ــیمیایی و     ــاي فیزیکوش ــامل تیماره ــذا ش ــل آوري غ عم

حرارتی است که بـر خصوصـیات تغذیـه اي و کـاربردي     

هـاي طبیعـی غـذاهاي    اکثر پـروتئین . پروتئینها اثرگذارند

دهند کـه  تازه یکسري خصوصیات کاربردي را نشان می

الی کـه فـرآوري هـاي    باشد در حاز اختصاصات غذا می

از جملـه  . شدید بر خاصیت کاربردي آنها اثر گذار هستند

تـوان سـرما،   خصوصـیات مـی  موثر بـر ایـن    فاکتورهاي

خشک کردن، انجماد، حرارت، فشار باال و اتمسفر اصالح 

انجمـاد  حرارت دهی و ).2009ونوگوپال (شده را نام برد 

ذیـه اي  روي کیفیـت و ارزش تغ  مواد غذایی تاثیر عمیقـی 

بسیاري از اثـرات حرارتـی در   . گذارندجمحصول نهایی می

تغییـرات  از طرفـی  . نتیجه دناتوره شدن پـروتئین هاسـت  

ــواص     ــیاري از خ ــر بس ــرارت ب ــط ح ــده توس ــاد ش ایج

نیـامنوي  (کاربردي پـروتئین هـا نیـز تـأثیر گـذار اسـت      

اکثر پروتئین ها به تغییـرات کیفـی و کمـی ایجـاد     . )2008

آوري حسـاس هسـتند بـه طوریکـه      شده در طـول عمـل  

کاهش در حاللیت پروتئین هاي حساس به گرما به عنوان 

شاخص زمان و درجه حـرارت مـورد اسـتفاده در عمـل     

مـاهی  . رونـد آوري حرارتی غذاهاي مختلف بـه کـار مـی   

. منجمد می شود ،معموال قبل از عمل آوري نهایی و پخت

پخـت از   -انجمـادزدائی  -سیستم هاي انجمـاد از آنجا که 

روشهاي معمول و متعارف در استفاده از اغلب فـرآورده  

با توجه به جایگاه پروتئین ها در باشند وهاي منجمد می

تغییـرات  سعی شده است  تحقیقدر این رژیم غذایی افراد

کیفیت پروتئین ماهی قره برون که از مهمترین گونه هـاي  

بسـیار  دریاي خزر بوده و فیله هاي آن از بازار پسـندي  

مـورد بررسـی   خوبی برخوردارند در طول این فرآینـدها  

  .قرار گیرد

  

  هامواد و روش

 28سـانتی متـر و وزن    175ماهی قره برون با طول کـل  

مـدهوش نمـودن مـاهی و    (شکم خـالی بصورت کیلوگرم 

در آبان ماه سال ) تخلیه خاویار و محتویات شکمی از آن

جنـوبی دریـاي   از منطقه میان قلعه واقع در بخـش   1387

استان گلستان توسط صیادان محلی با اسـتفاده از   -خزر

بـه   2ماهی سپس در یخ به نسـبت  . صید پره صید گردید

در و در حالیکه جمود نعشی آن طی نشده بود سـریعا   1

بـه آزمایشـگاه شـیمی دانشـگاه علـوم      سـاعت   1کمتر از 

 ،سرزنی. کشاورزي و منبع طبیعی گرگان انتقال داده شد

شد و در آزمایشگاه و با رعایت و شستشو ه شکمی تخلی

 6فیله ها به طـور تصـادفی بـه    . شرایط بهداشتی فیله شد

  .گروه تقسیم بندي گردیدند

یــک گــروه بــه صــورت خــام و بــه عنــوان گــروه شــاهد 

گروه دیگر بسته  4. گروه دیگر کباب گردید. نگهداري شد

د درجـه سـانتیگرا   -20مـاه در دمـاي    4بندي و به مـدت  

گروه در دماي  2پس از طی این زمان، . نگهداري گردیدند

ســاعت   12درجــه ســانتیگراد در یخچــال در طــول      4

-یکی از آنها به صـورت خـام آنـالیز    : انجمادزدایی شدند

ــد و  ــاب شــد گردی ــري کب ــده درون  2. دیگ ــروه باقیمان گ

یکی از آنها به صورت مایکرویو انجمادزدایی گردیدند که 

.مورد آنالیز قرار گرفـت از کباب شدن پسدیگري  خام و

در یک دسـتگاه  نمونه ها پس از خرد کردن و همگن شدن 

به منظور مقایسه کیفیت مورد آزمـایش  مخلوط کن برقی 

  .قرار گرفتند

، Bq100(وسـط یـک دسـتگاه کبـاب پـز برقـی      فیلـه هـا ت  

Delongi50-60دقیقـه در فرکـانس    30به مدت ) ، آلمان 

نجمادزدائی فیله ها نیز بـا اسـتفاده   ا. هرتز کباب گردیدند

، NN-SN667W ،Panasonic(از یک دستگاه مـایکرویو  

دقیقـه انجـام    5مجهز بـه چرخـه دیفراسـت طـی     ) آمریکا

  .پذیرفت

  گیري پروتئیناندازه

پروتئین به روش کجلدال و با اسـتفاده از ضـریب تبـدیل    

  ).2005AOAC(اندازه گیري شد  25/6

  به نقطه ایزوالکتریکحاللیت پروتئین و محاس

) 1992(میزان حاللیت پروتئین بـه روش لـی و همکـاران    

پـی   با استفاده از رابطه زیـر در هـر   1-12هاي  پی اچ در

پـی اچ  نقطه ایزوالکتریک نیز بر اساس  .محاسبه گردید اچ

داراي کـم تــرین درصـد حاللیــت پـروتئین در هــر تیمــار    

  .مشخص گردید

                                                                                              

    

                                                                                                        

  

  

  ندرصد حاللیت پروتئی= 
100×

پروتئین کل

پروتئین موجود در سوپرناتانت
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  گروه سولفیدریلتعیین 

یس دي تیو بـ  5'و  5مقدار گروه سولفیدریل با استفاده از 

) 1959(و بر اساس روش المـان  نیترو بنزوئیک اسید -2

) 1997(و با اندکی تغییرات توسـط بنجـاکول و همکـاران    

  .تعیین گردید

  آنالیز آماري

تجزیه وتحلیـل داده هـا بـا اسـتفاده از بسـته نـرم افـزار       

SAS  انجـام  تکـرار   3بـا در قالب طرح کامال تصـادفی  و

لیزواریـانس یکطرفـه   کنترل معنی داربودن توسط آنا. شد

جهت انجـام مقایسـات   . درصد انجام گرفت 5و در سطح 

اســـتفاده ) α=05/0(درســـطح LSDمیــانگین ازآزمـــون  

  .گردید

  

  نتایج 

  پروتئین

درصد پروتئین فیله ماهی قره برون پس از فرآیند کبـابی  

کردن به میزان قابل توجهی افزایش یافت و اختالف معنی 

ــ   ــاهی خ ــروتئین م ــا پ ــان داد داري را ب )>05/0P(ام نش

انجمـادزدایی نمونـه هـا در یخچـال و سـپس       .)1جدول (

ــد    ــی را در درص ــرات محسوس ــا تغیی ــردن آنه ــابی ک کب

ز انجمـاد ایجـاد   پروتئین نسبت به تیمار کباب شده قبـل ا 

این در حالی بود کـه پـس   . کاهشی بود نکرد اما روند آن

نهـا  از انجمادزدایی فیله ها در ماکروویو و سپس پخـت آ 

پروتئین بطور معنی داري افـزایش   ، درصد)کبابی کردن(

یافـــت بطوریکـــه اخـــتالف معنـــی داري بـــین دو روش 

مشـاهده   تیمار کباب شدهانجمادزدایی در میزان پروتئین 

  .)1شکل (شد

درصد پروتئین تیمار خام پس از روشـهاي انجمـادزدایی   

تغییرات معنی داري را نشان داد و میزان آن پـس از هـر   

و روش انجمــادزدایی کــاهش یافــت کــه ایــن کــاهش در د

تیمار انجمـادزدایی شـده در یخچـال مشـهودتر بـود امـا       

اختالف معنی داري بین دو روش انجمادزدایی در میـزان  

  ). 2شکل (پروتئین مشاهده نگردید 

  

هاي کیفی کسري از شاخصیویو و متعاقب آن کبابی کردن بر وکریاثرات انجماد، انجمادزدائی در یخچال یا ما - 1جدول

  پروتئین فیله ماهی قره برون

  

  تیمار

  

  (%)پروتئین 

گروه 

سولفیدریل

10مول بر(
5

گرم  

  )پروتئین

  کباب شده  خام  منجمد نشده 

  bA
38/0±69/20

aA
50/0±11/6  

  aB
15/1±08/35

bA
10/0±8/0  

  کباب شده  خام  منجمد و انجمادزدائی شده دریخچال

  bB
60/0±80/19

aB
03/0±74/4  

  aB
30/0±70/34  

bA
14/0±6/0  

  کباب شده  خام  کروویویمنجمد و انجمادزدائی شده در ما

  bB
24/0±31/20  

aB
23/0±38/5  

aA
06/0±02/38  

bA
04/0±42/0  

)aوb ( ن هـاي انجمـادزدائی یکسـا   دار بـین تیمارهـا در روش  ستون نشان دهنده ي وجود اختالف معنیهر میانگین هاي داراي حروف کوچک در

  ).>05/0p(د باشنمی

)AوB (هاي انجمادزدائی در روش پخت یکسان مـی دار بین روشده وجود اختالف معنیننشان ده هاهاي داراي حروف بزرگ در ستونمیانگین-

  ).>05/0p(باشد
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.کباب شده ماهی قره برون پس از انجمادزدائیتغییرات میانگین درصد پروتئین تیمارهاي-1شکل
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.خام ماهی قره برون پس از انجمادزدائیغییرات میانگین درصد پروتئین تیمارهايت- 2شکل

  حاللیت پروتئین

وتئین بـاالیی  نمونه هاي خام ماهی قره برون حاللیـت پـر  

پی اچ اطراف درو بیشترین میزان حاللیت  ان دادندرا نش

میزان حاللیـت  مقایسه  .اسیدي و قلیایی مشاهده شد هاي

خــام پــس از انجمــادزدائی در یخچــال و پــروتئین تیمــار 

معنــی  تفــاوت 6و  5، 7، 3هــاي  پــی اچجــز درمــاکرویو 

  .)3شکل(شان ندادنداري را 

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

pH

 (
د
ص

ر
د
 )
ن   

ئی
ت
و
ر
پ
 
ت

ی
الل

ح
 
ن
زا
ی
م

خام

انجمادزدائی شده در یخچال  

انجمادزدائی شده در ماکروویو  

  
لف تحت روش هاي مختلف مخت هاي یمارهاي خام ماهی قره برون در پی اچتتغییرات میزان حاللیت پروتئین  - 3شکل

  انجمادزائی

  

میزان توجهی در  منجر به کاهش قابل فرآیند کبابی کردن

 12پـی اچ  و تنهـا در  ) >05/0P(گردیـد  حاللیت پـروتئین  

اختالف معنی داري بین میزان حاللیت پروتئین تیمار خام 

در مقایسـه  ). 4شـکل (با تیمار کباب شده مشاهده نگردید 

اخـتالف معنـی    یت پروتئین تیمارهاي کباب شدهبین حالل

نجمـادزدائی در  داري بین تیمارها قبل و بعد از انجماد و ا

 بیشترین میزان حاللیت در. ها مشاهده نگردید پی اچاکثر
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  .)5شکل(قلیایی، این افزایش بسیار بیشتر بود پـی اچ  هاي اسیدي و قلیـایی مشـاهده شـد کـه در     پی اچ
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  .مختلف هاي پی اچتغییرات میزان حاللیت پروتئین تیمارهاي خام و کباب شده ماهی قره برون در- 4شکل
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و کباب شده 
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ماکروویو و کباب شده   

  

مختلف تحت روش هاي مختلف  هاي پی اچتغییرات میزان حاللیت پروتئین تیمارهاي کباب شده ماهی قره برون در- 5شکل

  .انجمادزائی

  

  گروه سولفیدریل

کاهش شدیدي در دهی فیله هاي ماهی قره برون حرارت 

پس از  ).>05/0P(مقدار گروه سولفیدریل ایجاد نمود

 1و  2فیدریل تقریبا به انجمادزدائی، میزان گروه سول

10مول بر
5

رتیب در نمونه هاي به ت گرم پروتئین 

انجمادزدائی شده در یخچال و ماکرویو کاهش یافت

  ).6شکل(

مقایسه میزان گروه سولفیدریل نمونه کباب شده قبـل       

از انجماد و پـس از انجمـادزدائی بـه دو روش مختلـف و     

ئی نمونه هـاي  سپس پخت نشان داد که پس از انجمادزدا

کبـــاب شـــده در یخچـــال و مـــاکروویو، مقـــدار گـــروه 

سولفیدریل کاهش می یابد اما بین دو روش انجمادزدائی 

  ).7شکل(اختالف معنی داري مشاهده نشد 
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.تغییرات میانگین میزان گروه سولفیدریل تیمارهاي خام ماهی قره برون پس از انجمادزدائی- 6شکل
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.میزان گروه سولفیدریل  تیمارهاي کباب شده ماهی قره برون پس از انجمادزدائی تغییرات میانگین- 7شکل

  

  بحث

  پروتئین

راخـود آباززیـادي درصدغذاییمادهپخت،طولدر

مقداردرافزایشبهمنجرکاهشاینکهدهدمیدستاز

البتـه کـه گـردد مـی شـیمیایی ترکیبـات سایروپروتئین

بسـتگی رفتهکاربهپختروشنوعبهکاهشاینمقدار

نیـز حاضـر مطالعهدر).1997سوناتدوپیرسون(دارد

راداريمعنیافزایشپختفرآیند ازپسپروتئینمیزان

%08/35بـه %69/20ازودادنشانخامنمونهبهنسبت

) 2004(همکـاران وگکگلـو . درسـی شـده کبـاب نمونهدر

هـاي نمونـه ینپروتئمقداردرافزایشکهکردندگزارش

درپروتئیننیتروژنکهاستمطلباینبیانگرشدهپخته

تـاثیر بـه نیـز ) 2007(یانـار . یابدنمیکاهشپختنطول

طـول درپـروتئین درصـد افـزایش درحـرارت مثبـت 

  .نمود اشارهپختفرآیندهاي

ازپـس هـا نمونهپروتئینمیزاندرداريمعنیاختالف

افزایش.شدمشاهدهروویوماکویخچالدرانجمادزدائی

ماکروویودرانجمادزدائیهاينمونهپروتئینمیزاندر

ویخچـال درشـده انجمـادزدائی هـاي نمونـه بهنسبت

ایـن بیشترآبزدائیباارتباطدرآنهاکردنکبابیسپس

وآریـاز گارسـیا (باشـد مـی مـاکروویو درهـا نمونـه 

4ازپـس مخاتیمارهايپروتئینمیزان). 2003همکاران

دوهـر بـه انجمـادزدائی ومنجمدبصورتنگهداريماه

در نتیجـه خـروج پـروتئین هـاي سارکوپالسـمیک      روش

حداقلودادنشانراداريمعنیکاهشهمراه با آبچک، 

مشاهدهالچیخدرشدهانجمادزدائیتیماردرنیزدرآن

انجمـاد اثردرپروتئینهاشدندناتوره،)1964(کنل.شد

بـه رامنجمـد صـورت بـه محصولنگهداريطولدریا

عرضـی پیونـدهاي گیـري شکلوپروتئینهاتجمع  دلیل

دنـاتوره برکهفاکتورهاییبیندر. دانستمولکولیبین

اثــراتگذارنــد،مــیاثــرپروتئینهــاســرماییشــدن

وچـرب اسـیدهاي پیونـد یونهـا، یخـی، کریسـتالهاي 

گروههايیوناکسیداس،چربیاکسیداسیونیمحصوالت

آمینـه اسـیدهاي شیمیاییواکنشهمچنینوسولفیدریل

ترکیبـات سـایر وفرمالدهیـد بـا هـا پروتئیندرموجود

هـارد و1981سـوزوکی (بردنامتوانمیراعضلهفعال

1992.(  

  حاللیت پروتئین

یکی از پارامترهاي اصلی که بـر خصوصـیات کـاربردي    

است کـه در ارتبـاط    پروتئینها اثر گذار است، حاللیت آنها

یرات سـاختمان دوم و سـوم پروتئینهـا مـی    ینزدیک با تغ

، پـی اچ این فاکتور به ویژگی هاي پروتئین و حالل،. باشد

غلظت نمک محیط و بار یـون هـا، نسـبت وزن نمونـه بـه      

حجم حالل، اندازه ذرات نمونـه، طـول مـدت اسـتخراج و     

اده اسـتف  ).2007سیکورسکی (درجه حرارت بستگی دارد 

می تواند بـراي انتخـاب    پی اچاز منحنی حاللیت در برابر 

پارامترهاي استخراج پروتئین ها از منابع مختلـف مـورد   

حاللیــت بــر قابلیــت تشــکیل ژل و  . اســتفاده قــرار گیــرد

بنابر . همچنین قدرت امولسیون کنندگی نیز اثر گذار است

 این اندازه گیري این پارامتر بـه عنـوان یکـی از مهمتـرین    

  .باشدخصوصیات کاربردي پروتئین ها مورد اهمیت می

در تحقیق حاضر، پروتئین تیمار مـاهی قـره بـرون خـام     

حداقل حاللیت . میزان حاللیت پروتئین باالیی را نشان داد

ــار   ــن تیم ــروتئین در ای ــه در % 53/23پ ــود ک ــی اچ ب  6پ
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) نقطـه ایزوالکتریـک  (در دو طرف این نقطـه  . مشاهده شد

 پروتئین در% 36/88افزایش یافت بطوریکه  میزان حاللیت

ــی اچ ــدود  2پ ــروتئین در% 98و ح ــی اچ پ ــول  12پ محل

پس از فرآیند کبابی کردن میـزان حاللیـت در کـل    . بودند

، حداقل میـزان حاللیـت   6پی اچ در. ها کاهش یافتپی اچ 

نیـز حاللیـت    2پی اچدر . بود% 90/9در تیمار کباب شده 

در . در تیمار خام مشاهده شد% 08/98نسبت به % 56/23

بررسی حاللیت پروتئین عضله ماهی با اسـتفاده از بـافر   

نیــز میــزان حاللیــت پــروتئین بــا  ) 1985ربــین و کــارل (

از طرفـی نتـایج نشـان داد کـه     . افزایش دما کاهش یافـت 

ــا     ــده ب ــوالت حــرارت دی ــت محص ــزایش حاللی ــان اف امک

  . هاي قلیایی وجود دارد پی اچبکارگیري 

انجمادزدائی و سپس پخـت نمونـه هـا    -آیندهاي انجمادفر

تغییرات قابل توجهی در میزان حاللیت پروتئین ها نسبت 

به تیمارهاي قبل از فرآیند انجماد ایجاد ننمـود و فقـط در   

انجمـادزدائی  . هـا تغییـرات معنـی دار بـود     پـی اچ بعضی 

نمونه ها در یخچال و مـاکروویو و سـپس کبـابی کـردن     

موجب کاهش در میزان  9و  4، 1هاي  پی اچ آنها بجز در

  .حاللیت شد اما این کاهش معنی دار نبود

در مطالعــات خــود روي خصوصــیات   ) 2009(مکــري 

بیوشیمیاي ماهی سیم تغییـرات بسـیار انـدك امـا معنـی      

 340داري را در میزان حاللیت پروتئین نمونه هـا پـس از   

ده نمود درجه سانتیگراد مشاه -22روز انجماد در دماي 

)05/0P<.(  جیانگ و همکاران)دلیل کاهش حاللیت ) 1988

را بـه علـت تشـکیل پیونـدهاي      در طـول انجمـاد  پروتئین 

  . دار بیان کرده اندایکواالنسی پ

  گروه سولفیدریل

ــه     ــدتا ب ــا عم ــاربردي پروتئینه ــافتی و ک ــیات ب خصوص

اکتومیــوزین، . پروتئینهــاي میوفیبریــل آنهــا بســتگی دارد

ی موجـود در میوفیبریـل بـوده و غالبـا در     پروتئین اصـل 

ایجاد خصوصیات تشکیل ژل پروتئین ماهی نقش ایفا می 

از آنجا که تغییـر در ترکیـب اکتومیـوزین بـا ظهـور      . کند

گروه هاي کاربردي همانند گروه هاي سولفیدریل، گـروه  

هاي هیدروفوبیک و خصوصیات فیزیکوشیمیایی هماننـد  

یراتـی کـه   ید، بر اساس تغباشهمراه می ATPaseفعالیت 

در گـــروه هـــاي فعـــال ســـولفیدریل و کـــل گروههـــاي 

سولفیدریل اتفاق می افتد، می توان به تشـکیل پیونـدهاي   

دي سولفید که نشان دهنده همپوشـانی بـین پروتئینهـا و    

مونتشیا (خصوصیات کاربردي آنهاست پی بردتاثیر بر 

 در مطالعـه حاضـر میـزان کـل گـروه     . )1997و همکاران 

ــد کاهشــی داشــت و    ــا رون ــام تیماره ســولفیدریل در تم

بیشترین مقدار کاهش آن پـس از فرآینـد پخـت مشـاهده     

نیـــز در ) 1994(تاکاشـــی و همکـــاران ). >05/0P(شـــد 

بررســی مکانیســم دنــاتوره شــدن حرارتــی اکتومیــوزین 

مـاهی کپــور دریافتنــد کــه مولکــول اکتومیــوزین در طــی  

ایی و بیوشـیمیایی  حرارت، تحت فرآیندهاي فیزیکوشـیمی 

دچار تغییراتی می گردد و عمده این تغییـرات بـا تشـکیل    

  .پیوندهاي دي سولفید ایجاد می گردد

فرآیند کبابی کردن که پس از انجمادزدائی به روش هـاي  

مختلف بر روي نمونه هاي منجمد شده اعمال شد نیز تـا  

هم و هفمـان  . حدي میزان گروه سولفیدریل را کاهش داد

ــات   ،)1965( ــا تشــکیل ترکیب ــاط ب ایــن کــاهش را در ارتب

اســریکت و همکــاران . ســولفوردار ناپایــدار بیــان کردنــد

کاهش در مقدار گروه سـولفیدریل در طـی رونـد    ) 2007(

انجماد را به علت دناتوره شـدن مولکـول هـاي میـوزین،     

بخصوص تغییرات شیمیایی که در آن گـروه هـاي فعـال    

گیرنـد و  قـرار مـی   سولفیدریل در معـرض اکسیداسـیون  

  .پیوندهاي دي سولفید تشکیل می شوند گزارش کردند

اگرچه مطالعـات بیشـتري جهـت بررسـی اثـر روشـهاي       

مختلف فـرآوري بـر ترکیبـات پروتئینـی و خصوصـیات      

اطالعات به دسـت آمـده از   کاربردي پروتئینها نیاز است، 

این تحقیق با استفاده از فاکتورهـاي انـدازه گیـري شـده     

اد که در بـین فرآینـدهاي اعمـال شـده روي فیلـه      نشان د

تــاس مــاهی ایرانــی بــراي ارزیــابی کیفیــت پــروتئین آن، 

ازه گیري شده دبر فاکتورهاي انحرارت بیشترین تاثیر را 

انجمــادزدائی و پخــت در رتبــه -انجمــادو اثــرات داشــته 

  .بعدي قرار می گیرند

  

  تشکر و قدردانی

رکزي و عمـل آوري  ازمسئولین محترم آزمایشگاه هاي م

دانشکده شیالت دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی 

گرگان جهـت فـراهم نمـودن امکانـات تشـکر و قـدردانی       

  .گرددمی
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