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 صورت منجمد، کیفیت، ناگت، تغییر طعم اری بهتیالپیای نیل، نگهد هاي کلیدي:واژه

 

 49-883-83شماره شناسه  طرح تحقیقاتي با  منبع يافته:

 

 پور، انیسه جمشیدی، یاسمن اعتمادیان یيپور، پرستو پورعاشوری، محبوبه موسيبهاره شعبان نويسنده)گان(:

بر کیفیت و ماندگاری فیله  (Oreochromis niloticusیالپیا )اثرات مدت نگهداری فیله منجمد ماهي ت عنوان:

 ناگت تولیدی

 49-883-83 شماره:

 11/11/1841     تاريخ:

های کوتاه یافته

  علمی
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 اهمیت موضوع

تولید  ، توجه زیادی را به خود جلب کرده است ودر ایران تیالپیا وارداتي های منجمدفیله های اخیردر سال

گزارشات حال با ایناست.  مورد توجه قرار گرفتههای سوخاری شده مانند ناگت نیز از فیله این ماهیان وردهآفر

 ها وجود دارد. ه از این فیلههای تولید شدطعم تلخ در ناگت وجودای مبني بر نشدهمنتشر

 مقدمه )شرح مساله(

یت مدت ماندگاری آنها محدودآنها سبب  فسادپذیر هستند و تغییرات بیوشیمیایي و میکروبيماهیان بسیار 

 گسترده برای طورشوند. انجماد بهگوشتي فاسد مي غذاهایتر از سایر ین محصوالت سریعطورکلي ا. بهگرددمي

ی رصورت منجمد روش متداول نگهداگیرد و نگهداری بهماهي و محصوالت شیالتي مورد استفاده قرار مي نگهداری

صورت ین وجود نگهداری بهشود. با امي که برای کنترل یا کاهش تغییرات بیوشیمیایي طي نگهداری استفاده ،است

 گردد. تیالپیا، نمينگهداریکیفیت طي  کاهشهای میکروبي و شیمیایي منجر به طور کامل مانع واکنشمنجمد به

(Oreochromis niloticus )این گونه دارای ترین ماهیان پرورشي در جهان است. ترین و محبوبیکي از معروف

پذیرفته شده است. هدف از  یکي از ماهیان خوراکيعنوان گسترده به ورطو به است مالیمبوی طعم و گوشت خوش

ایران و بررسي تاثیر نگهداری  های منجمد تیالپیای وارداتي و پرورشي درانجام این مطالعه بررسي کیفیت فیله

 باشد. ميها از این فیلههای تولید شده صورت منجمد بر کیفیت و ماندگاری ناگتبه

 هاترين يافتهمهم

میزان هیپوزانتین در ناگت تولیدی از فیله منجمد وارداتي بیشتر از ناگت تولیدی از فیله پرورشي زمان صفر  -

 بود. 

تر از کلرواستیک اسید در فیله منجمد وارداتي و ناگت تولیدی از آن بیشدهای محلول در ترییمیزان پپت -

 تیمارهای پرورشي زمان صفر بود. 

  کمتری داشت. ω3ω/6 و نسبت MUFA ،EPA ،DHAداتي نسبت به فیله پرورشي میزان رافیله منجمد و -
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 ها، جداول و ساير مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 . وارداتی و پرورشی تیالپیای هایهای تولیدی از فیلهها و ناگتفیلهمتیل آمین و فرمالدئید هیپوزانتین، دی مقادیر -1 جدول

)روز(زمان نگهداری   

 شاخص تیمار 6 86 06

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

B 89/6±38/8 
B 88/6±93/8 
A 49/6±30/9 
B43/6±04/8 

FI 

FC0 
FC30 

FC60 

 فیله

HX (mol/gμ) 
aA86/6±23/2 

aAB86/6±48/8 

aB86/6±34/8 

aB86/6±92/8 

aA86/6±34/8 

aA86/6±32/8 

aA86/6±24/8 

aA86/6±43/3 

aA86/6±30/9 
aB86/6±94/8 
aA86/6±49/9 

aB86/6±36/3 

NI 
NC0 

NC30 

NC60 

 ناگت

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

B 68/6±06/6 
C64/6±36/6 
A44/6±48/4 

C64/6±64/6 

FI 

FC0 

FC30 
FC60 

 فیله

DMA (mgDMA-N/100g) 
bB68/6±30/6 

aA68/6±98/6 

bA68/6±26/6 

bB68/6±36/6 

bB 68/6±42/6 

aA 68/6±93/6 

bA 68/6±96/6 

aA68/6±99/6 

aB 68/6±32/6 

aB 68/6±92/6 
aA 68/6±93/4 

aB68/6±84/6 

NI 

NC0 
NC30 

NC60 

 ناگت

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

A 33/6±34/2 
A 63/6±32/2 
A 48/6±32/2 

B66/6±30/9 

FI 

FC0 
FC30 

FC60 

 فیله

FA (μg/g) 
bB26/6±43/40 

aA26/6±30/44 

c C26/6±34/44 

bAB26/6±33/43 

aB 26/6±43/32 

aB 26/6±06/33 

aA26/6±30/33 

- 

bB 26/6±94/44 
bC 26/6±23/43 
bB 26/6±48/43 

aA26/6±86/34 

NI 
NC0 

NC30 
NC60 

 ناگت

 . ستوندار در هر دهنده تفاوت معنينشان C-Aباشد. ( ميP<62/6دار در سطح )دهنده اختالف معنيحروف متفاوت در هر ستون بین تیمارها نشان* 

c-a است.  هر ردیفدار در دهنده تفاوت معنينشانFI0 ي،منجمد واردات یله: فFC30زه )زمان صفر(، تا يپرورش یله: فFC منجمد روز 86 يپرورش یله: ف 

: ناگت تولید شده از فیله پرورشي زمان 0NC: ناگت تولید شده از فیله منجمد وارداتي، NI، شده ینگهدار منجمد روز06 يپرورش یله: ف60FC ،شده ینگهدار

 .روز منجمد شده 06تولید شده از فیله پرورشي : ناگت 60NCروز منجمد شده و  86: ناگت تولید شده از فیله پرورشي 30NCصفر، 
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 ها، جداول و ساير مستندات(اطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

 . تیالپیا پرورشی منجمد وارداتی و هایچرب فیله هایترکیب اسید -2جدول 

 فیله پرورشي )درصد( فیله وارداتي )درصد( اسیدچرب

C14:0 30/3  64/8  

C16:0 26/33  03/38  

C17:0 43/6 42/6  

C18:0 92/3 04/2  

C20:0 64/6 44/6 

C24:0 24/3 69/3 

ΣSFA 24/82 29/89 

C16:1 83/8 39/9 

C18:1(n-9)C 36/39  34/33 

C18:1(n-9)T 43/3  99/8 

C20:1 66/6 69/6 

ΣMUFA 42/84 24/82 

C18:2(n-6)C 36/34 40/43 

C20:2 34/6 66/4 

C18:3(n-6)ω6 44/6 44/4 

C18:3(n-3)ω3 94/4 83/4 

C20:3 ω6 03/6 20/6  

C20:3 ω3 49/6 30/6  

C20:4(n-6)ARA 30/8 43/3 

DTA 6C22:4 ω 36/4 43/4 

C20:5(n-3) EPA 66/6 63/6 

C22:5 ω3 DPA 90/6 04/6 

C22:6(n-3) DHA 09/4 36/3 

ΣPUFA 43/88 32/34 

Σn-6 48/33 38/38 

Σn-3 92/9 43/2 

Σn-3/n-6 42/6 34/6 

PUFA/SFA 48/6 30/6 

 


