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  اهمیت موضوع
تخم نمک سود شده و محصوالت تهیه شده از تخم جانداران آبزي در کنار تخم حاصل از ماهیان خاویاري در 

 خاویار بهترین شکل شناخته شده از محصول تولیدي از تخم. المللی روند رو به رشد دارند بازارهاي محلی و بین
خرید و  عنوان محصوالت قابل مصرف در بازار وجود دارند و مورد چندین نوع خاویار از ماهیان مختلف به. ماهیان است

 رغم اهمیت این محصوالت، اطالعات تکنیکی اندکی در مورد ترکیب شیمیایی، حال، علی به هر. گیرند فروش قرار می
   .رسد د دارد و مطالعه بر روي آنها ضروري به نظر میوجوهاي مربوط به سالمت غذایی  کیفیت محصول و شاخص

 )شرح مساله(مقدمه 

بعـضی بـا   . شـوند  گذاري مـی  م ماهیان آب نمک تخغالباً .گیرند عنوان غذا مورد مصرف قرار می    به هاي آبزیان  تخم
ظاهر، طعم و بافت همه از خواص حـسی مهـم ایـن مـواد غـذایی           . ندآور دست می  هافزودن مواد طعم و رنگ خاص ب      

آوري سنتی تخم ماهی شامل خشک کردن در هـوا و نمـک     براي نگهداري و پخش این محصول، روش عمل  .هستند
اهی سفید محصولی سنتی اسـت کـه در شـمال ایـران مـورد مـصرف قـرار        تخم نمک سود شده م   . سود کردن است  

آوري آن شامل نمک سود اشباع و فـوق اشـباع آن اسـت، امـا امـروز مقـدار زیـاد نمـک                      روش سنتی عمل  . گیرد می
 دستیابی به روش مناسـب نمـک سـود کـردن     ،به این دلیل. است هایی را در مورد سالمت غذایی ایجاد کرده       نگرانی

    . محصولی با کیفیت باال باشدتولیدد گام مهمی در توان می

  ها ترین یافته مهم
  تخم نمک سود شده ماهی سفید) Rutilus frisii kutum( شود و  از تخمدان کامل، رسیده این ماهی تولید می

یایی آن آوري تخم ماهی سبب بروز تغییراتی در ترکیبات شیم    عمل.  است  رایج مناطق شمالی ایران  مصرف آن در    
 .گردد می

 

   تخم نمـک سـود شـده بـا آب نمـک      .  بر روي محصول نداشتاثر محافظتی و نگهدارنده%) 10(ک نمک سود سب
هاي نمک سود شـده    روز قابلیت مصرف دارد و نمونه30در صورت نگهداري در دماي یخچال براي بیش از          % 18

فظ شرایط مناسب دمایی محصوالت با غلظت     در صورت ح  . شرایط بهینه براي نگهداري داشتند    % 24با آب نمک    
  .باشند کمتر نمک از نظر مصرف ایمن می

 

 هیستامین کمتر بودندکننده تولیدهاي  باکتریایی کل و باکتري در محصوالت با مقدار بیشتر نمک، مقدار بار .  
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 

 .  تخم نمک سود شده ماهی سفید طی نگهداري در یخچال و نمک تغییرات رطوبت، ماده خشک- 1جدول 

  90روز   60روز   30روز   1روز    تیمار
          )درصد(رطوبت 
 45/63 ± 28/1 62/63 ± 53/0 00/64 ± 85/0 50/64 ± 57/0   درصد18محلول 
 74/61 ± 41/0 92/61 ± 57/0 16/62 ± 51/0 04/62 ± 98/0   درصد24محلول 

      )درصد(ماده خشک 
 55/36 ± 27/1 37/36 ± 53/0 99/35 ± 85/0 49/35 ± 57/0   درصد18محلول 
 25/38 ± 41/0 07/38 ± 57/0 84/37 ± 51/0 95/37 ± 98/0   درصد24محلول 

      )درصد در وزن مرطوب(نمک 
 52/3 ± 02/0 47/3 ± 07/0 37/3 ± 06/0 35/3 ± 10/0   درصد18محلول 
 26/4 ± 03/0 23/4 ± 05/0 18/4 ± 03/0 15/4 ± 03/0   درصد24محلول 

a,b 05/0( هستند دار یمعن اختالف يدارا نامشابه حروف بایر متغ هر هاي میانگین ستون هر در<P(.   
A,B 05/0( هستند دار معنی اختالف يدارا نامشابه حروف با هاي میانگین ردیف هر در<P(.   

  
  . تخم نمک سود شده ماهی سفید طی نگهداري در یخچالتغییرات چربی، پروتئین و نیتروژن فرار  -2 جدول
  90روز   60روز   30روز   1روز   تیمار

          )درصد(چربی خام 
 07/6 ± 28/1 24/6 ± 60/0 29/6 ± 78/2  24/6 ± 57/0   درصد18لول مح

 16/6 ± 15/0 19/6 ± 07/2 63/6 ± 18/0 25/6 ± 98/0   درصد24محلول 
      )درصد(پروتئین خام 

 47/22 ± 19/0 53/22 ± 21/0 42/22 ± 23/0 56/22 ± 64/0   درصد18محلول 
 35/22 ± 17/0 38/22 ± 07/0 57/22 ± 23/0 41/22 ± 32/0   درصد24محلول 

  کل نیتروژن فرار 
      )گرم در صد گرم نمونه مرطوب میلی(

 a, D82/0 ± 93/8 C40/0 ± 50/17  B07/0 ± 87/23  a, A16/1 ± 83/33    درصد18محلول 
 b, C28/0 ± 46/5 B56/0 ± 00/15  A46/0 ± 23/21  b, A70/0 ± 10/23    درصد24محلول 

a,b 05/0( هستند دار معنی اختالف يدارا نامشابه حروف بایر متغ هر هاي انگینمی ستون هر در<P(.   
A,B 05/0( هستند دار معنی اختالف يدارا نامشابه حروف با هاي میانگین ردیف هر در<P(.   
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 . تخم نمک سودشده ماهی سفید طی نگهداري در یخچال) log10 cfu/g(جمعیت میکروبی تغییرات  -3 جدول

  90روز   60روز   30روز   1روز   تیمار
      هاي هوازي باکتري    

 a, B12/0 ± 48/3 a, B22/0 ± 39/3 a, AB03/0 ± 65/3 a, A27/0 ± 42/4   درصد18محلول 
 b, B07/0 ± 07/2 b, B13/0 ± 24/2 a, A09/0 ± 55/3 a, A04/0 ± 74/3   درصد24محلول 

   هاي سازنده هیستامین باکتري   
 B02/0 ± 01/3 B11/0 ± 11/3 B14/0 ± 35/3 a, A16/0 ± 95/4   درصد18محلول 
 B09/0 ± 39/2 B22/0 ± 54/2 AB12/0 ± 86/2 b, A09/0 ± 43/3   درصد24محلول 

  Coliforms و E. coli  
 ND ND ND ND   درصد18محلول 
 ND ND ND ND   درصد24محلول 

   pH   
 C02/0 ± 27/5 C01/0 ± 26/5 a, B01/0 ± 46/5 a, A04/0 ± 32/6   درصد18محلول 
 B04/0 ± 32/5 B02/0 ± 25/5 b, B02/0 ± 30/5 b, A01/0 ± 96/5   درصد24محلول 

a,b 05/0( هستند دار معنی اختالف يدارا نامشابه حروف بایر متغ هر هاي میانگین ستون هر در<P(.   
A,B 05/0( هستند دار معنی اختالف يدارا نامشابه حروف با هاي میانگین ردیف هر در<P(.   
NDمشاهده نگردید  .  
  


