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چکیده
یکی از مشکال ت رآورده های تولیدی از ریلههای منجمد رادهاتی ماهی تیالپیا مانند ناگت ،تلخ شدن این رآارده ها طی
نگهدادی هد شآایط انجماه است .لذا هد این تحقیق ،کیفیت ریلههای منجمد تیالپیای رادهاتی با ریلههایی از ونها که هد ایآان
پآردش یارته است ،طی هر ما نگهدادی ادزیابی ر درند رساه هد ونها مقایسه گآهید .طبق نتایج ادزیابیها (تآکیبا ت تقآیبی،
تیوبادبیوتودیک اسید ( ،)TBAاسیدهای چآبوزاه ( ،)FFAهیپوزانتین ( ،)HXرآمالدئید ( ،)FAهیمتیلومین (،)DMA
پپتیدهای محلول هد تآیکلآراستیکاسید ( ،)TCAحاللیت پآرتئین ،الکتآررودز ،پآررایل اسید چآب) میزان  DMAر TCA
ریلههای رادهاتی بتآتیب 0/6میلیگآم  DMA-Nهد هآ  100گآم نمونه ر 0/35میلیمول تیآرزین هد گآم نمونه بوه که نسبت
به  DMAر  TCAریله پآردشی هد زمان صفآ (بتآتیب  0/2میلیگآم  DMA-Nهد هآ  100گآم نمونه ر  0/18میلیمول
تیآرزین هد گآم نمونه) باالتآ ر محتوای پآرتئین ونها ( 15/65هدصد هد ریله رادهاتی ر 18/60هدصد هد ریله پآردشی)کمتآ
بوه .هد نتیجه ،باال بوهن میزان پپتیدها ر تولید ونها طی رآویندهای بعدی هد ریلههای منجمد رادهاتی ،میتواند هلیل تلخی
رآورده های تولید شد از ونها باشد.
لغات کلیدی :ارزیابی کیفیت ،شاخصهای فساد ،فیله منجمد ،مدت ماندگاری

*نویسنده مسئول
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مقدمه
تیالپیای نیل ( )Oreochromis niloticusیکی از
مهمترین ماهیان آب شیرین است که به علت گوشت
سفید و طعم مطلوب توجه مصرفکنندگان را بخود جلب
کرده است ( .)Wangtueai et al., 2015این ماهی
توسط موسسه تحقیقات علوم شیالتی در سال  ،1387به
منظور معرفی به صنعت آبزیپروری وارد کشور شد و در
حال حاضر ،تقاضای زیادی برای این ماهی در بازار وجود
دارد (کرمی و همکاران ،)1392 ،اما مانند سایر
فرآوردههای حاصل از آبزیان ،تیالپیای تازه به علت فعالیت
میکروبی ،واکنشهای شیمیایی و بیوشیمیایی بسیار
فسادپذیر است ( .)He et al., 2015بطوریکه این
واکنشها منجر به انبوهش متابولیتهای نامطلوب مثل
بازهای نیتروژنی فرار ،تریمتیلآمین ،هیپوزانتین و
آمینهای بیوژن ،گسترش بو ،طعم بد و نرمی بافت
میشوند ( .)Dawei et al., 2016در این راستا ،محققین
مطالعات زیادی انجام دادند .برای مثال Kulawik ،و
همکاران ( )2015با بررسی امنیت غذایی فیلههای منجمد
تیالپیای نیل وارداتی به کشورهای اروپایی نشان دادند که
فیلهها از کیفیت مطلوبی برخوردار بودند Kanasi .و
همکاران ( )2015نیز مدت ماندگاری تیالپیای نیل منجمد
شده را طبق ارزیابیهای حسی 150 ،روز اما با کاهش
ماهیت پروتئین تعیین نمودند .همچنین ،کرمی و همکاران
( )1392با بررسی تاﺛیر روش انجماد (کند و تند) بر ریز
ساختار ،کیفیت و خصوصیات حسی فیله ماهی تیالپیای
نیل نشان دادند که با افزایش مدت زمان نﮕهداری ،تخریب
ریز ساختار فیلهها افزایش مییابد ،اما از نظر ارزیابی
حسی ،نمونههای انجماد تند از امتیاز بیشتری نسبت به
انجماد کند برخوردار بودند .از آنجایی که طی سالهای
اخیر ،گزارشهایی مبنی بر بروز طعم تلخ در ناگتهای
تولیدی از فیلههای وارداتی ماهی تیالپیا در کشور وجود
داشت و نیز شناخت اندک از اﺛرات انجماد و ذخیرهسازی
منجمد بر ویژگیهای کیفی این ماهی ،سبب شد این
مطالعه با هدف ارزیابی کیفیت فیزیکوشیمیایی فیلههای
منجمد وارداتی و مقایسه آن با فیلههای تازه منجمد شده
ماهیان پرورش یافته در کشور و سپس ارزیابی تغییرات
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کیفی فیلههای منجمد پرورشی طی  60روز نﮕهداری و
مقایسه آن با کیفیت فیله ماهیان وارداتی برای تعیین
کیفیت فیلههای وارداتی صورت گیرد.
مواد و روش کار
آمادهسازی نمونه
1
فیله ماهی تیالپیای منجمد وارداتی (  (FIو فیله ماهی
تیالپیای پرورشی (( )FC2مزارع پرورشی استان یزد)
خریداری و همراه با یخ به آزمایشﮕاه فراوری آبزیان
دانشﮕاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان منتقل شد.
سپس هر دو دسته به قطعات  2×3×5سانتیمتر برش داده
شدند .فیلههای پرورشی به سه دسته تقسیم و در فریزر
 -20درجه سانتیگراد به مدت  30 ،0و 60روز (،FC0
 FC30و  )FC60نﮕهداری شدند و آزمونهای مورد نظر با
سه تکرار روی فیلههای منجمد وارداتی (حدود  2هفته) و
فیلههای منجمد پرورشی انجام گردید.
ترکیبات تقریبی
اندازهگیری پروتئین توسط روش کجلدال (مدل ،vap 40
ساخت شرکت  ،)Gerhadtخاکستر توسط کوره الکتریکی
(مدل،)Nambertherm, controller B170, Germany
چربی کل توسط روش سوکسله (مدل 416 SE
 )Gerhardt, Germanyو رطوبت توسط دستﮕاه آون
(مدل  )WT-binder 7200, Germanyطبق روش
.)1990( AOAC
تیوباربیوتوریک اسید ( )TBA3و اسیدهای چرب
آزاد ()FFA4
میزان  TBAبا استفاده از دستﮕاه تقطیر و جمعآوری
بخارات حاصل از نمونه در طول موج  538نانومتر،
برحسب میلیگرم مالوندیآلدئید محاسبه شد ( Iegen et
 .)al., 1979برای تعیین اسیدهای چرب آزاد ،از دکانتور
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. Imported frozen fillet
. Cultured fillet
3
. Tiobarbiutoric acid
4
. Free fatty acid
2
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جهت استخراج چربی و معرف متاکروزول ارغوانی و
تیتراسیون استفاده شد (.)Woyewoda et al., 1986
هیپوزانتین (،)HX 1
دیمتیلآمین ()DMA3
برای اندازهگیری  ،HXاز بافـــر پتاسیـــم هیدروکسید
فسفات در  pH= 7-7/6و کاغذ صافی واتمن شماره 1
استفاده شد .جذب نمونهها در طول موج  290نانومتر
خوانده شد و میزان هیپوزانتین بر حسب میکرومول بر
گرم تعیین شد ( .)Woyewoda et al., 1986برای
اندازهگیری  ،FAاز پرکلریک اسید و معرف ( Nashترکیب
محلول استیلاستون با آمونیوماستات) استفاده شد .جذب
نمونهها در طول موج  415نانومتر خوانده شد و میزان
فرمالدئید بر حسب میکروگرم بر گرم نمونه محاسبه گردید
( .)Woyewoda et al., 1986مقدار دیمتیل آمین نیز
با رسم منحنی استاندارد و مخلوط کردن نمونه با
تریکلرواستیکاسید  7/5درصد و خواندن جذب در طول
موج  440نانومتر محاسبه شد ( Woyewoda et al.,
.)1986
فرمالدئید

()FA2

و

پپتیدهای محلول در تریکلرواستیکاسید ()TCA4
و حاللیت پروتئین
میزان پپتیدهای محلول با هموژن کردن نمونه در
تریکلرواستیک اسید  %5سرد ،به کمک روش بیورت و
خواندن مقدار جذب در طول موج  540نانومتر اندازهگیری
شد ( .)Visessanguan et al., 2004حاللیت پروتئین با
تعیین میزان کل پروتئین جامد و محلول به روش کجلدال
و بیورت تعیین گردید (.)Thorkelsson et al., 2008
الکتروفورز ()SDS-PAGE
تغییرات پلیپپتیدی چهار تیمار بدون تکرار ،با استفاده از
نشانﮕر  10-250کیلو دالتون به روش الملی تعیین شد
(.)Laemmli, 1970

پروفایل اسیدهای چرب
برای ارزیابی پروفایل اسیدهای چرب ،پس از استخراج
چربی ،از دستﮕاه گاز کاروماتوگرافی ( GC-Massمدل
 4600ساخت انﮕلستان ،ستون  BPX70با جنس
فیوزسیلیکا ،طول ستون  30متر ،قطر ستون 0/22
میلیمتر ،قطر فاز ساکن  0/25میکرومتر ،شرایط دمایی
انژکتور  250درجه سانتیگرادو دتکتور  300درجه
سانتیگراد) استفاده شد (.)Metcalfe et al., 1966
روش تجزیه و تحلیل آماری دادهها
تجزیه و تحلیل آماری دادهها با نرمافزار  SPSSنسخه 16
انجام گردید .دادهها در قالب طرح کامال تصادفی به کمک
آنالیز واریانس یکطرفه مورد آزمون قرار گرفتند و مقایسه
میانﮕینها با استفاده از آزمون توکی ( )p<0/05انجام
گرفت .نتایج دادهها با سه تکرار به صورت میانﮕین ±
انحراف معیار ارائه گردید.
نتایج
نتایج حاصل از ترکیبات تقریبی نشان داد که میزان
رطوبت در ( FIفیله منجمد وارداتی) نسبت به ( FC0فیله
پرورشی تازه در زمان صفر) بیشتر میباشد .میزان پروتئین
در فیلههای پرورشی نسبت به وارداتی بیشتر و بیشترین
میزان پروتئین ( 19/89درصد) در فیله ( FC60فیله
پرورشی  60روز نﮕهداری شده) مشاهده شد .طی
نﮕهداری میزان چربی فیلههای پرورشی کاهش یافت .اما با
گذشت زمان و کاهش میزان رطوبت عضله درصد پروتئین
موجود در فیله افزایش یافت (جدول .)1
در این مطالعه ،بر اساس ارزیابیهای شیمیایی (جدول ،)2
بیشترین میزان  0/76 ،TBAمیلیگرم مالوندیآلدئید بر
کیلوگرم در  FC60مشاهده گردید که کمتر از حدمجاز
تعیین شده است .بیشترین میزان اسید چرب آزاد نیز
 5/76درصد اولئیکاسید در نمونههای  FC60مشاهده
شد.

1

. Hypoxanthine
. Formaldehyde
3
. Dimethyl amine
4
. Trichloroacetic acid
2
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جدول  :1مقایسه میانگین ترکیبات تقریبی بین تیمارهای مختلف
Table 1: Comparison of the average approximate compounds among different treatments.

رطوبت %

تیمار
FI

a

80/29±0/37

FC0

b

77/93±0/25

FC30

a

79/96±0/11

FC60

79/68±0/63 ab

چربی %

پروتئین %
c

15/65±0/09

b

18/60±0/08

b

18/59±0/21

19/89±0/02 a

a

2/95±0/11

a

2/98±0/06

b

2/09±0/05

خاکستر %

1/84±0/02 b

c

0/90±0/00

ab

1/00±0/00

bc

0/93±0/02

1/08±0/03 a

* حروف متفاوت در هر ستون بین تیمارها نشاندهنده اختالف معنیدار ( )p< 0/05میباشد :FI( .فیله منجمد وارداتی :FC0 ،فیله پرورشی تازه (زمان صفر)،
 :FC30فیله پرورشی  30روز نگهداری شده و  :FC60فیله پرورشی 60روز نگهداری شده)
جدول  :2مقایسه میانگین پارامترهای  TBAو  FFAبین تیمارهای مختلف
Table 2: Comparison of the average TBA and FFA parameters among different treatments.
( FFAدرصد اولئیک اسید)
( TBAمیلیگرم مالون دیآلدئید بر
تیمار

کیلوگرم)
FI

0/25±0/06 b

b

4/19±0/45

FC0

b

0/18±0/01

ab

4/65±0/25

FC30

b

0/15±0/01

ab

5/54±0/29

FC60

0/76±0/10 a

5/76±0/16 a

* حروف متفاوت در هر ستون بین تیمارها نشاندهنده اختالف معنیدار ( )p >0/05میباشد :FI( .فیله منجمد وارداتی :FC0 ،فیله پرورشی تازه (زمان صفر)،
 :FC30فیله پرورشی  30روز نگهداری شده و  :FC60فیله پرورشی 60روز نگهداری شده)
جدول  :3مقایسه میانگین پارامترهای  FA ،HXو  DMAبین تیمارهای مختلف
Table 3: Comparison of the average HX, FA and DMA parameters among different treatments.
( FAمیکروگرم بر گرم)
( HXمیکرو مول بر گرم)
تیمار

( DMAمیلی گرم  DMA-Nدر هر  100گرم نمونه)

FI

3/23±0/25b

5/81±0/28a

0/60±0/02b

FC0

3/47±0/03

5/75±0/08

0/20±0/01

a

5/85±0/13

1/13±0/11

b

4/76±0/00

0/09±0/01

b

FC30

a

4/86±0/14

FC60

b

3/61±0/18

c

a

a
c

* حروف متفاوت در هر ستون بین تیمارها نشاندهنده اختالف معنیدار ( )p>0/05میباشد :FI( .فیله منجمد وارداتی :FC0 ،فیله پرورشی تازه (زمان صفر)،
 :FC30فیله پرورشی  30روز نگهداری شده و  :FC60فیله پرورشی 60روز نگهداری شده)

نتایج حاصل از ارزیابیهای هیپوزانتین ،فرمالدئید و
دیمتیل آمین (جدول  )3نشان داد که میزان هیپوزانتین
در تیمارهای پرورشی طی زمان نﮕهداری نوسان داشت،
بطوریکه با پیشرفت زمان نﮕهداری از صفر به  30میزان
این شاخص افزایش و سپس از زمان  30به  60کاهش
یافت .کمترین میزان فرمالدئید ( 4/76میکروگرم بر گرم)
نیز در نمونههای  FC60مشاهده گردید .در رابطه با
62

 ،DMAتیمار  1/13( FC30میلیگرم  DMA-Nدر 100
گرم نمونه) بیشترین و  FC0و  0/20( FC60و 0/09
میلیگرم  DMA-Nدر  100گرم نمونه) کمترین میزان
دیمتیلآمین را داشتند .میزان این شاخص در فیله
وارداتی نسبت به پرورشی زمان صفر بیشتر بود.
میزان  ،TCAدر نمونههای  0/35( FIمیلی مول تیروزین
در گرم نمونه) بیشتر از سه تیمار دیﮕر بود (جدول .)4
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جدول  :4مقایسه میانگین پارامترهای  TCAو حاللیت پروتئین بین تیمارهای مختلف
Table 4: Comparison of the average TCA and protein solubility parameters among different treatments.
حاللیت پروتئین (درصد)
(میلی مول تیروزین در گرم نمونه)TCA
تیمار
a

5/92±0/09

b

FI

0/35±0/05

5/96±0/23

FC0

0/18±0/00

b

6/94±0/17

FC30

0/15±0/01

b

3/54±0/38

FC60

0/16±0/01

a
a
a
b

* حروف متفاوت در هر ستون بین تیمارها نشاندهنده اختالف معنیدار ( )p >0/05میباشد :FI( .فیله منجمد وارداتی :FC0 ،فیله پرورشی تازه (زمان صفر)،
 :FC30فیله پرورشی  30روز نگهداری شده و  :FC60فیله پرورشی  60روز نگهداری شده)

اما در فیلههای پرورشی ،تفاوت قابل توجهی از نظر
محتوای این شاخص مشاهده نشد .کمترین میزان حاللیت
پروتئین ( 3/54درصد) نیز در نمونههای  FC60نسبت به
سایر تیمارها مشاهده شد.
در مطالعه حاضر از نظر وزن مولکولی پروتئین (شکل )1
نیز زنجیره سنﮕین میوزین ،باالی  200کیلودالتون ،اکتین،
 45کیلودالتون ،تروپونین ،کمتر از  35کیلودالتون،
تروپومیوزین 17 ،کیلودالتون و زنجیره سبک میوزین11 ،
کیلو دالتون بود .از سوی دیﮕر ،طبق الﮕوی نشان داده
شده ،شدت باند زنجیره سنﮕین میوزین و اکتین در فیله
پرورشی تازه ( )FC0و وارداتی ( )FIبیشتر از دو تیمار
دیﮕر بود .شدت زنجیره سنﮕین میوزین در فیلههای
پرورشی پس از  30روز انجماد ( ،)FC30بیشتر از شدت
زنجیره سنﮕین میوزین  60روز منجمد شده ()FC60

بود.در مقایسه بین فیلههای وارداتی و پرورشی  60روز
نﮕهداری شده در شرایط انجماد نیز بجز پروتئین میوزین و
اکتین ،شدت باند زنجیرههای سایر پروتئینها یکسان بود.
در رابطه با ارزیابی پروفایل اسیدهای چرب (جدول ،)5
بیشترین مقدار ( SFAاسیدهای چرب اشباع) ،اسیدهای
چرب تک غیراشباع ( )MUFAو اسیدهای چرب چند
غیراشباع ( )PUFAدر فیلههای وارداتی و پرورشی بترتیب
( C16:0پالمیتیک اسید)( C18:1(n-9)C ،اولئیک اسید)
و ( C18:2(n-6)Cلینولئیک اسید) بود.
(EPAایکوزاپنتانوییک اسید) و ( DHAدوکوزاهﮕزانوییک
اسید) که از اهمیت باالیی از نظر ارزش غذایی برخوردارند
بترتیب  1/64 ،0/00درصد در فیله وارداتی و 2/20 ،0/07
درصد در فیله پرورشی بودند.

شکل  :1الگوی  SDS-pageفیله ها به ترتیب از چپ به راست -1 :وارداتی-2 ،پرورشی تازه -3 ،پرورشی منجمد ( 30روزه) -4
پرورشی منجمد ( 60روزه)  :5لدر
Figure 1: SDS-page pattern of the fillets from left to right, respectively: 1-imported, 2- fresh cultured, 3- frozen
cultured (30 days), 4- frozen cultured (60 days) and 5- lader.
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جدول  :5مقایسه پروفایل اسیدچرب بین فیلههای منجمد
وارداتی ( )FIو پرورشی زمان صفر ()FC0
Table 5: Comparison of fatty acid profiles between
imported frozen (FI) and cultured fillets at zero time
(FC0).

فیله وارداتی

فیله پرورشی

(درصد)

(درصد)

C14:0

2/86

3/01

C16:0

22/50

23/62

C17:0

0/18

0/15

C18:0

7/45

5/61

C20:0

0/09

0/11

C24:0

2/51

2/04

ΣSFA

35/59

34/54

C16:1

3/37

4/74

C18:1(n-9)C

24/80

27/29

C18:1(n-9)T
C20:1

2/98

3/44

0/00

0/04

ΣMUFA

31/15

35/51

C18:2(n-6)C

21/80

17/96

C20:2

0/79

1/00

C18:3(n-6)ω6

0/99

1/11

C18:3(n-3)ω3

1/41

1/38

C20:3 ω6

0/68

0/56

C20:3 ω3

0/94

0/86

C20:4(n-6)ARA

3/26

2/92

C22:4 ω6 DTA

1/20

1/18

C20:5(n-3) EPA

0/00

0/07

C22:5 ω3 DPA

0/46

0/61

C22:6(n-3) DHA

1/64

2/20

ΣPUFA

33/17

29/85

Σn-6

27/93

23/73

Σn-3

4/45

5/12

Σn-3/n-6

0/15

0/21

PUFA/SFA

0/93

0/86

Fatty acid
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بحث
تفاوت در میزان رطوبت و پروتئین فیلههای وارداتی و
پرورشی احتماال به وجود تفاوت در شرایط پرورش و تغذیه
و سن این ماهیان ارتباط دارد (مرادی و همکاران.)1391 ،
کاهش چربی نیز در فیلههای پرورشی نﮕهداری شده
نسبت به تازه میتواند به دلیل اکسیداسیون چربی طی
نﮕهداری باشد .در مطالعه انجام شده توسط  Kanasiو
همکاران ( )2015بر این گونه ،میزان رطوبت ،78/83
خاکستر  ،0/97پروتئین  17/42و چربی  1/03درصد برای
فیلههای تازه گزارش شد که در محدوده مطالعه حاضر
است .میزان رطوبت ،پروتئین ،چربی و خاکستر فیله
تیالپیای وارداتی به بازارهای آلمان نیز بترتیب ،18/6 ،78
 2/7و  0/9درصد گزارش شد (.)Karl et al., 2014
محدوده قابل قبول 1-2 ،TBAمیلیگرم مالوندیآلدئید
بر کیلوگرم میباشد (زرگر و همکاران .)1390 ،در این
مطالعه ،میزان  ،TBAکمتر از حدمجاز تعیین شده بود.
 Kanasiو همکاران ( )2015گزارش نمودند که مقدار
 TBAنمونههای تازه تیالپیای نیل 0/39 ،و برای
نمونههای نﮕهداری شده طی  1و  2ماه در شرایط منجمد،
 0/56و  0/82میلیگرم مالوندیآلدئید بر کیلوگرم بود که
بیشتر از مقادیر گزارش شده در مطالعه حاضر میباشد.
این افزایش میتواند به دلیل هیدرولیز آنزیمی و
اکسیداسیون اسیدهای چرب غیراشباع طی نﮕهداری
منجمد باشد .در مطالعه انجام شده بر فیلههای منجمد
وارداتی به کشورهای اروپایی نیز ،میزان این شاخص در
تیالپیای نیل صادره به لهستان و آلمان بترتیب  0/11و
 0/33میلیگرم مالوندیآلدئید بر کیلوگرم گزارش شد که
تقریباً با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد ( Kulawik et
 FFA .)al., 2015یک شاخص خوب برای بیان اﺛر
آنزیمها ی لیپولیتیک چربی ماهی و سایر فرآوردههای
گوشتی در نظر گرفته شده است و در عضالت ماهی،
توسعه طعم نامطلوب و آسیبهای بافتی ناشی از ترکیب
آنها با پروتئین عضله ،سبب تسریع در کاهش کیفیت
محصول و افزایش اکسیداسیون چربی میشود .بیشترین
میزان اسید چرب آزاد در نمونههای  ،FC60نشاندهنده
هیدرولیز اندک چربی فیلههای وارداتی نسبت به فیلههای

مجله علمی شیالت ایران

منجمد پرورشی میباشد .در بررسی انجام شده بر تغییر
ماهیت پروتئین و تغییر ساختار بافت ماهی تیالپیای نیل
طی نﮕهداری در شرایط انجماد ،میزان این شاخص برای
نمونه تازه  2/44و برای نمونه های نﮕهداری شده به مدت
 1و  2ماه 3/29 ،و  4/06بر حسب درصد اولئیک اسید
گزارش شد که کمتر از میزان این شاخص در مطالعه
حاضر بود که احتماالً به دلیل تفاوت روش و شرایط
نﮕهداری میباشد ( .)Kanasi et al., 2015هیپوزانتین،
به عنوان یکی از شاخصهای مهم ارزیابی تازگی ماهیان و
یک ترکیب طبیعی (در غلظت بسیار کم) در گوشت ماهی
میباشد .انباشت آن در گوشت ماهی منعکسکننده
مراحل اولیه فساد اتولیتیک نوکلئوتیدها میباشد .بعد از
مرگ ماهی میزان این شاخص افزایش مییابد و سبب از
دست دادن طعم مطلوب و توسعه طعم تلخی میشود
( .)Liu et al., 2010در این مطالعه ،افزایش میزان این
شاخص در تیمارهای پرورشی طی زمان نﮕهداری از روز
صفر تا روز  30نشاندهنده تجمع این ماده است و کاهش
آن از زمان  30به  60روز نﮕهداری ،احتماال بدلیل شکست
هیپوزانتین به ترکیبات آمیندار دیﮕر میباشد ( Guzman
 .)et al., 2015فرمالدئید شاخصی است که با
پروتئینهای میوفیبریل ،سارکوپالسمیک و کالژن واکنش
میدهد و منجر به سفتی عضله میگردد ( Simeonidou
 .)et al., 1997در واقع طی دوره نﮕهداری ،فرمالدئید با
تشکیل پلهای متیلن درون و برون مولکولی کاهش
مییابد که در این مطالعه ،کمترین میزان فرمالدئید در
نمونههای  FC60مشاهده گردید .آنزیم تری متیل آمین
اکسیداز ( )TMAOaseطی دناتوره شدن ،یکی از دالیل
دیمتیلآمین میباشد
و
کاهش فرمالدئید
( .)Leelapongwattana et al., 2005دیمتیلآمین
توسط آنزیم تریمتیلآمیناکسید دمتیالز در ماهیچه و
بخشهای مختلف تولید میشود .میزان این شاخص در
مینس ماهی  Hakeطی نﮕهداری در دمای  -18درجه
سانتیگراد ،در ابتدا کمتر از  1میلیگرم  DMA-Nدر هر
 100گرم نمونه بود که پس از  30و  60روز نﮕهداری
میزان این شاخص به  4-5و  7-8میلیگرم  DMA-Nدر
هر  100گرم نمونه رسید ( )Careche et al., 1990که

سال بیست و هشت /شماره 1

مقادیر آنها نسبت به مقادیر گزارش شده در تحقیق حاضر،
بیشتر میباشد .تغییرات در  ،TCAمیزان تجزیه پروتئین
را مشخص میکند .مطالعات نشان دادهاند که افزایش این
شاخص به علت تفکیک زنجیره سنﮕین میوزین میباشد
( .)Dawei et al., 2016در این مطالعه ،افزایش محتوای
 TCAطی نﮕهداری ممکن است به علت فعالیت
پروتئازهای درونی و میکروبی باشد ( Wongwichian et
 .)al., 2013در مطالعه  Heو همکاران ( ،)2017میزان
این شاخص در تیالپیای تازه 0/5 ،مول بر گرم و در
تیالپیای نﮕهداری شده در دمای  -18درجه سانتیگراد به
مدت  40روز ،کمتر از  1/5مول بر گرم گزارش شد که این
مقادیر ،بیشتر از مقادیر بدست آمده در این مطالعه
میباشد .سایر مطالعات انجام شده بر گونههای مختلف،
افزایش میزان پپتیدهای محلول در  TCAرا طی نﮕهداری
گزارش دادند ( .)Wongwichian et al., 2013حاللیت
پروتئین یکی دیﮕر از شاخصهایی است که به دلیل
تاﺛیرگذاری بر خـواص عملکردی نظیر خواص امولسیونی،
کفزایی و تولید ژل از اهمیت ویژه برخوردار میباشد .از
طریق این اﺛرگـذاری ،پروتئین بر ویژگیهای قابـل توجـه
دیﮕـری هماننـد ایجاد طعم ،عطر و بافـت مطلـوب و
ارزش غـذایی موﺛر است .کاهش حاللیت پروتئین در این
مطالعه ،نشانه انبوهش و همچنین دناتوره شدن پروتئین
طی نﮕهداری منجمد میباشد ( Benjakul et al.,
 .)2005بسیاری از مطالعات دیﮕر ،کاهش میزان این
شاخص را با افزایش مدت زمان نﮕهداری منجمد و سرد
گزارش دادند ( .)Kanasi et al., 2015انبوهش و
غیرطبیعی شدن پروتئینها طی نﮕهداری منجمد بیشتر
میشود که در این رابطه ،SDS-PAGE ،تجزیه و
تغییرات در مولکولهای پروتئین طی نﮕهداری را نشان
میدهد .دو ترکیب اصلی مهم در الﮕوی پروتئین طی
نﮕهداری ،زنجیره سنﮕین میوزین و اکتین میباشند.
تجزیه زنجیره سنﮕین میوزین طی دوره نﮕهداری ،با ظاهر
شدن باندهایی با وزن مولکولی کم مشخص میشود.
بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که پیشرفت تفکیک
پروتئین توسط فعالیتهای میکروبی و پروتئینازهای
درونی کنترل میشود ( .)Liu et al., 2010طبق برخی از
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مطالعات نسبت  PUFA/SFAبیشتر از  0/4درصد
پیشنهاد شده است .اما برای کاهش احتمال بیماریهای
قلب و عروق بهتر است این نسبت ،بیشتر از  1-1/5درصد
باشد ( .)Kung et al., 2008در مطالعه حاضر این میزان
حدود  0/93درصد برای فیله وارداتی و  0/86درصد برای
فیله پرورشی بود .طبق دستورالعملهای غذایی نسبت n-
 3/n-6در حدود  4درصد باید باشد ( Simopoulos,
 )2002که در این مطالعه برای فیله وارداتی و پرورشی
بترتیب  0/15و  0/21درصد بود.
با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی کیفیت در فیله تیالپیای
وارداتی با پرورشی تیالپیا ،نشان داده شد که کیفیت
فیلههای وارداتی به لحاظ میزان  DMAو  TCAدر زمان
صفر باالتر و محتوای پروتئین آنها کمتر بود .در نتیجه ،باال
بودن میزان پپتیدها و تولید آنها طی فرایندهای بعدی،
ممکن است دلیل تلخی فرآوردههای تولیدی همچون
ناگت از فیلههای منجمد وارداتی ،باشد .اما به لحاظ سایر
فاکتورها ،کیفیت فیله وارداتی همانند فیلههای پرورشی
ماهیان تازه و فیلههای پرورشی یک ماه نﮕهداری شده در
شرایط انجماد بود که نشاندهنده کیفیت تقریباً مناسب
فیلههای وارداتی به کشور است.
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Abstract
One of the problems products produced of imported frozen fillets tilapia fish such as nuggets,
bitterness of the products in during storage in freezing conditions. Since in this study, the
quality of imported frozen fillets with fillets of tilapia that cultured in Iran, during two months
was evaluated and the trend of corruption in the fillets was compared. According to the results
of evaluation (proximate composition, thiobarbituric acid (TBARS), free fatty acids (FFA),
Hypoxantin (HX), formaldehyde (FA), dimethyl amine (DMA), peptides soluble in
trichloroacetic acid (TCA), protein solubility, electrophoresis and fatty acid profile) the DMA
and TCA levels of imported fillets were 0.6 miligram DMA-N Per 100 g sample and 0.35
milimol tyrosine per g sample respectively, that were higher as compared to DMA and TCA
cultured fillet zero time (0.2 miligram DMA-N Per 100 g sample and 0.18 milimol tyrosine
per g sample respectively) and their protein contents was lower than cultured fillets (15.65 %
in imported fillet and 18.60 % in cultured fillet). As a result, high levels of peptides and their
production during subsequent processes in imported frozen fillets can be a source of bitterness
for the products produced from them.
Keywords: Quality evaluation, Corruption Indicators, Frozen fillet, Shelflife
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