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 هاترین یافتهمهم

 داری داشتاختالف معنی 1Aداری در تیمار شاهد و طی مدت نگه مجموع اسیدهای چرب غیراشباع

(50/5≥P اما در تیمار )2A  3وA تغییرات معنی( 50/5داری وجود نداشت˃Pفاکتورهای کیفی .)  در تیمار شاهد و

1A ا گذشت زمان تغییرات معنیب( 50/5داری داشت˃P ولی در تیمار .)2A 3 وA داری در طول تغییرات معنی

 (.P˃50/5داری وجود نداشت )مدت نگه

 کمان آالی رنگین، فاکتورهای کیفی، تخم، قزلعصاره، ترکیب اسید چرب کلیدی: هایواژه

 93-324-8  شماره شناسهبا  یقاتیطرح تحق افته:یمنبع 

 

  سیدمهدی اجاق، علیرضا عالیشاهی، سیدحجت میرصادقی :(انگنویسنده)

 

آالی سود ماهی قزلچرب و فاکتورهای کیفی تخم نمکهای سیر و لیمو بر تغییرات اسید اثر عصاره عنوان:

  داری در یخچال( طی نگهOncorhynchus mykissکمان )رنگین

 34-423-8 شماره:

 11/8/1433  تاریخ:

 های کوتاهیافته

 علمی
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

در مطالعه )مصنوعی(  بیعی( و اسید بوریک و بوراکسط) هایی چون عصاره سیر و لیمواستفاده از نگهدارنده

 لذا با داری نشان دادند.کمان در طول مدت نگهآالی رنگینسود قزلدر ماندگاری تخم نمک ایحاضر نتایج مشابه

طبیعی با خاصیت ضدمیکروبی و  هایافزودنی استفاده ازمصنوعی های افزودنیاثرات نامطلوب توجه به 

  .رسدنظر میناسب بهاکسیداسیونی مضد

 اهمیت موضوع

ماهی، غذای آماده مصرف است که پس از استحصال تخم ماهی با اضافه کردن نمک و سود شده تخم نمک

گزاف و عدم  باشد. با توجه به قیمتسود ماهیان خاویاری میترین آن تخم نمکگردد و معروفدارنده تولید مینگه

ویژه آزادماهیان های ماهی بهآوری آن از دیگر گونهدسترسی راحت به این فرآورده، استحصال تخم و عمل

(Salmoniformesمناسب به نظر می ) .های شیمیایی دارندهنگه مضر با توجه به آگاهی مردم نسبت به اثراترسد

عالوه بر خواص دارویی، ماندگاری، خواص حسی  سانس گیاهی،از جمله عصاره و ا های طبیعیدارندهاستفاده از نگه

سالمت  با مرتبط مشکالت و بافتی رنگ، مشکالت تغییر از و داده افزایش را غذایی مواد مفید مطلوب، عمر

. کندمی جلوگیری ها،متابولیکی میکروارگانیسم و آنزیمی هایفعالیت سری یک دلیلبه اساساً کننده کهمصرف

سود بررسی اثر عصاره ترکیبی سیر و لیمو بر ماندگاری و نغییرات اسید چرب تخم نمک منظوربه ضرحا تحقیق

 شد.  انجام یخچال در داریطی نگه کمانرنگین آالیقزل ماهی

 

 

 

 

 

 مقدمه )شرح مساله(

حساس هستند و  بسیار فساد برابر در دارند که باالیی اسیدهای چرب غیراشباع و پروتئین وجود با تخم ماهیان

فساد در محصوالت  انداختن تعویق به یا جلوگیری یابد. جهتکاهش می دارینگه طول در هاآن کیفی هایویژگی

 های شیمیایینامطلوب افزودنی توجه به اینکه اثرات شود. بااکسیدان استفاده میآنتی تولیدی از تخم ماهی از نمک و

های طبیعی اکسیدانیده است استفاده از آنتیزایی بر سالمت انسان مشخص گردسرطان و ایجاد مسمومیت جمله از

  شود.بیشتر توصیه می
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 . داری در یخچالکمان طی دو ماه نگهآال رنگینقزل تخمتغییرات میزان پروتئین تیمارهای مختلف  -1جدول 

 تیمار
داری )روز(دوره نگه  

5 35 05 

 5/20α 25/42±5/15c 11/03±5/15e±21/01 شاهد

1A 21/01±5/41α 21/50±5/32αb 19/02±5/83d 

2A 21/01±5/20α 21/18±5/15αb 21/59±5/54αb 

3A 21/49±5/20α 21/25±5/15αb 21/58±5/50αb 

 درصد ترکیب عصاره سیر و لیمو. 0/1درصد اسیدبوریک و بوراکس و  1/5ترتیب: بدون افزودنی، ( به1A ،2A ،3A) درصد نمک 0/2شاهد فاقد نمک، تیمارها حاوی 

 باشد.های مختلف میدار بین تیمارها در زمانتفاوت معنی دهنده( حروف متفاوت در جدول نشانa-eاند. )ر بیان شدهانحراف معیا ±صورت میانگین سه تکرار ها بهداده
 

 . داری در یخچالنگهدو ماه کمان طی آال رنگینقزلتیمارهای مختلف تخم  تغییرات میزان چربی -2جدول 

 تیمار
 داری )روز(دوره نگه

5 35 05 

 5/13α 12/08±5/11c 11/10±5/05d±14/21 شاهد

1A 14/34±5/10α 14/54±5/14α 12/05±5/20C 

2A 14/22±5/12α 14/15±5/14α 13/11±5/54αb 

3A α18/5±32/14 α14/5±58/14 13/85±5/51αb 

 0/5درصد عصااره سایر،  0/5بوراکس،  درصد اسیدبوریک و 1/5ترتیب: بدون افزودنی، ( به0Aو  1A ،2A ،3A ،4A) درصد نمک 0/2شاهد فاقد نمک، تیمارها حاوی 
 درصد ترکیب عصاره سیر و لیمو.  0/1درصد عصاره لیمو و 

   باشد.های مختلف میدار بین تیمارها در زمانتفاوت معنی دهندهحروف متفاوت در جدول نشان( a-hاند. )انحراف معیار بیان شده ±صورت میانگین سه تکرار ها بهداده
 

 . داری در یخچالنگهدو ماه کمان طی آال رنگینرطوبت تیمارهای مختلف تخم قزلمیزان  تغییرات -4جدول 

 تیمار
 داری )روز(دوره نگه

5 35 05 

 5/11α 08/22±5/15α 04/10±5/10e±08/03 شاهد

1A 01/13±5/25b 00/98±5/25b 00/51±5/18d 

2A 01/50±5/22b 00/92±5/20b 00/15±5/25bc 

3A 00/92±5/24b 00/10±5/54b 00/14±5/11bc 

 درصد ترکیب عصاره سیر و لیمو.  0/1درصد اسیدبوریک و بوراکس و  1/5ترتیب: بدون افزودنی، ( به1A ،2A ،3A) درصد نمک 0/2شاهد فاقد نمک، تیمارها حاوی 

 باشد.های مختلف میدار بین تیمارها در زمانتفاوت معنی دهندهنشان( حروف متفاوت در جدول a-kاند. )انحراف معیار بیان شده ±صورت میانگین سه تکرار ها بهداده
 

 . داری در یخچالکمان طی دو ماه نگهآال رنگینقزل میزان خاکستر تیمارهای مختلف تخمتغییرات  -3جدول 

 تیمار
 داری )روز(دوره نگه

5 35 05 

 5/50d 2/24±5/54d 2/11±5/11d±2/11 شاهد

1A 4/10±5/50c 4/19±5/50c 4/58±5/20c 

2A 0/51±5/50b 4/80±5/40b 4/98±5/21b 

3A 0/38±5/54α 0/28±5/54α 0/23±5/29α 

درصد  0/5درصد عصاره سیر،  0/5درصد اسیدبوریک و بوراکس،  1/5ترتیب: بدون افزودنی، به (1A ،2A ،3A) درصد نمک 0/2شاهد فاقد نمک، تیمارها حاوی 
 یب عصاره سیر و لیمو. درصد ترک 0/1عصاره لیمو و 

  باشد.های مختلف میدار بین تیمارها در زمانتفاوت معنی دهندهحروف متفاوت در جدول نشان (a-d)اند. انحراف معیار بیان شده ±صورت میانگین سه تکرار ها بهداده
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 . اری در یخچالددو ماه نگهآال طی های اسیدهای چرب در تخم ماهی قزلمقادیر تفکیک گروه -3جدول 

 نمونه 
 )روز( داریدوره نگه

5 35 05 

 (∑ SFA) مجموع اسید چرب اشباع

38/21 شاهد ± 29/5 ᵃ 10/11±5/10d 15/02±5/10e 

1A 19/01±5/41b 19/05±5/11b 10/41±5/10d 

2A 19/41±5/41b 19/12±5/12b 19/50±5/11bc 

3A 19/04±5/45b 19/05±5/15b 19/15±5/11bc 

 (∑MUFA) منوئنمجموع 

30/32 شاهد ± 04/5 ᵃ 24/02±5/24d 11/92±5/14e 

1A 53/35 ± 33/5 ᵇ 51/35 ± 10/5 ᵇ 24/92±5/24d 

2A 55/35 ± 33/5 ᵇ 98/29 ± 24/5 ᵇ 28/92±5/24bc 

3A 59/35 ± 33/5 ᵇ 85/29 ± 24/5 ᵇ 28/92±5/24bc 

 (∑PUFA) ئنمجموع پلی

38/45 شاهد ± 30/5 ᵃ 34/31±5/35d 22/22±5/35f 

1A 22/39 ± 13/5 ᵇ 15/39 ± 13/5 ᵇ 33/12±5/35e 

2A 18/39 ± 13/5 ᵇ 58/39 ± 13/5 ᵇ 38/18±5/43bc 

3A 31/39 ± 13/5 ᵇ 11/39 ± 13/5 ᵇ 38/18±5/45bc 

 (∑3w) 3-مجموع امگا

03/35 شاهد ± 43/5 ᵃ 20/00±5/11d 10/30±5/13e 

1A 13/29 ± 43/5 ᵇ 00/29 ± 11/5 ᵇ 24/00±5/13d 

2A 12/29 ± 43/5 ᵇ 08/29 ± 43/5 ᵇ 28/18±5/43bc 

3A 80/29 ± 43/5 ᵇ 11/29 ± 43/5 ᵇ 28/18±5/43bc 

 (∑0w) 0-مجموع امگا

80/9 شاهد ± 42/5 ᵃ 10/8 ± 22/5 ᵇ 0/80±5/32c 

1A 49/9 ± 42/5 ᵃ 43/9 ± 22/5 ᵃ 30/8 ± 32/5 ᵇ 

2A 43/9 ± 42/5 ᵃ 39/9 ± 42/5 ᵃ 39/9 ± 42/5 ᵃ 

3A 43/9 ± 42/5 ᵃ 39/9 ± 42/5 ᵃ 39/9 ± 42/5 ᵃ 

 (0w/3w) 0-به امگا 3-نسبت امگا 

 ᵃ30/5±59/3 2/92±5/50b c14/5±23/2 شاهد

1A ᵃ30/5±13/3 14/3 ± 50/5 ᵃ b14/5±90/2 

2A ᵃ30/5±10/3 10/3 ± 50/5 ᵃ 50/3 ± 50/5 ᵃ 

3A 10/3 ± 50/5 ᵃ 10/3 ± 50/5 ᵃ 50/3 ± 50/5 ᵃ 

کیب عصاره سیر و درصد تر 0/1درصد اسیدبوریک و بوراکس و  1/5ترتیب: بدون افزودنی، درصد نمک به 0/2)حاوی  3Aو  1A ،2A)فاقد نمک(،  شاهد

صورت ها به، اسید چرب غیراشباع با چند پیوند مضاعف. دادهPUFA، اسید چرب غیراشباع با یک پیوند مضاعف. MUFA، اسید چرب اشباع. SFAلیمو(. 

  باشد.های مختلف میا در زماندار بین تیمارهتفاوت معنی دهندهحروف متفاوت در جدول نشان( a-fاند. )انحراف معیار بیان شده ±میانگین سه تکرار 

 


