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  )شرح مساله(مقدمه 
آالي  دهی فیله با افزایش وزن ماهی قزلهدف از انجام این تحقیق مقایسه تغییرات کیفی، پروفایل اسیدهاي چرب و باز

کمان پرورشی و با متوسط  آالي رنگین  عدد ماهی قزل75  این منظوربه. ده است بو)Oncorhynchus mykiss (کمان رنگین
 پروفایل اسیدهاي چرب و بازدهی فیله انجام ارزیابی حسی، نالیز گرم فراهم و آ700 و 500، 300ترتیب در حدود  هاي به وزن

 .پیشنهاد شدمطلوب شد و با توجه به نتایج بدست آمده وزن بازاري 

  اهمیت موضوع
تا به حال ین ماهی  ا.باشد می کشور سطح در ماهی ترین پرمصرف و پرورشی ماهی مهمترین کمان رنگین آالي قزل ماهی

اند،  شده است و اکثر منابع وزن بازاري این ماهی را در این محدوده ذکر کرده  گرم به بازار عرضه می250- 300بیشتر در وزن 
هاي باالتر از  بندي در کشور در وزن  و اکثر کارخانجات فرآوري و بستهاضاي بازارهاي اخیر مشاهده شده است تق ولی در سال

ایی عضله، پروفایل اسیدهاي چرب و همچنین میزان بازدهی یبا توجه به اینکه تغییرات کیفی و شیم. باشداین محدوده می
 از اثر افزایش وزن بر پارامترهاي یاد شده هم از تاًثیر افزایش وزن ماهی قرار گیرند، بنابراین آگاهی تواند تحت فیله ماهی می

 .باشد کننده بسیار مهم می اي و هم از دیدگاه اقتصادي براي قشرهاي مصرف لحاظ کیفیت تغذیه

  ها ترین یافته مهم
  .یابد آال افزایش می بازدهی فیله با افزایش وزن ماهی قزل ◄
که میزان چربی و خاکستر در   در حالیدکن  نمیایجاد تفاوت معناداري میان رطوبت و پروتئین تیمارها  افزایش وزن ماهی◄

  . استبرخی تیمارها داراي اختالف معنادار بوده
و همچنین مجموع اسیدهاي  EPA میزان اسیدهاي چرب مریستیک، اسید پالمتیک، اسید پالمیتولئیک، اسید لینولئیک، ◄

به اشباع در تیمارهاي مختلف، نسبت اشباع  و مجموع اسیدهاي چرب چند غیر6ا چرب اشباع، مجموع اسیدهاي چرب امگ
همچنین  ،DHA اسیدهاي چرب استئاریک، اسید اولئیک، اسید لینولنیک و که میزان داري نشان ندادند در صورتی تفاوت معنی

 و 3امگا  / 6، اسیدهاي چرب امگا 3اشباع، اسیدهاي چرب امگا مجموع اسیدهاي چرب تک غیراشباع، اسیدهاي چرب چند غیر
  .ندداري نشان داد تفاوت معنی DHA+EPAمجموع 

اند، به این صورت که با افزایش وزن  داراي اختالف معنادار بوده یت رنگی و بافت تغییراهاي بخارپز شده در ارزیابی حسی فیله ◄
  . تر شده بود تر و بافت نرم ماهی رنگ مطلوب

هاي مورد ارزیابی شاخص رنگ و پذیرش  کمان نشان داد که بین شاخص آالي رنگین هاي خام ماهی قزل ارزیابی حسی فیله ◄
  .تري قرار داشتند  گرم در شرایط مطلوب700و ماهیان با وزن  تیمارها اختالف معناداري نشان داد  ازها در بعضی کلی فیله
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
ها  طوبت و یا خاکستر فیلهدهد که کاهش یا افزایش میزان پروتئین، چربی، ر  این تحقیق نشان مینتایج

  .تغییر این متغیرها نقش مؤثر دارندشود که عوامل دیگري نیز بر  باشد و مشخص می صورت خطی نمی به

  

  .کمان آالي رنگین میانگین ترکیب تقریبی متشکله فیله قزل -1جدول 
  پروتئین  خاکستر  چربی  رطوبت  تیمار
  a2760/0± 17/76  a4320/0± 4500/3  b1668/0± 1915/1  a4377/0± 1653/18  1تیمار 
  a4734/0±67/75  a2561/0± 9125/3  a1167/0± 6819/1  a8097/0± 6687/18  2تیمار 
  a3347/0±11/76 b2179/0± 9250/2 b0632/0± 2660/1 a313/1± 7276/17  3 تیمار

  

  

  .کمان آالي رنگین ترکیب تقریبی متشکله فیله قزل -1شکل 

 


