
  
 صيد  (Rutilus frisii kutum, Kamensky)بررسي برخي تغييرات پس از مرگ در ماهي سفيد

  شده به دو روش صيد گوشگير و پره
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3/10/1390:تاريخ دريافت  
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  چكيده
در ماهي سفيد صيد شده به دو روش صيد گوشـگير و پـره   )  رنگ، شاخص جمود و ارزيابي حسي،pH(رگ در اين مطالعه برخي از تغييرات پس از م       

 سـي سـي از   5 قطعه ماهي سفيد از هريك از تورهاي پره و گوشگير تهيه، ابتدا با استفاده از سرنگ استريل 8بدين منظور تعداد  . مورد بررسي قرار گرفت   
سپس ماهيان به تفكيك هر تـور در جعبـه هـاي يونـوليتي عـايق و در اليـه هـاي                 . ال هاي مخصوص منتقل شد    وريد ساقه دمي آنها خونگيري و به وي       

 ساعت پس از مرگ مـورد بررسـي         72 و 48،24،9،3،0در زمان هاي     كيفي مورد اشاره  فاكتورهاي  . ضخيمي از يخ قرار گرفته، و به آزمايشگاه منتقل شدند         
ايج حاصل از اين مطالعه نـشان  نت.  استفاده شدتعيين ميزان الكتات سرم خونن نيز سانتريفيوژ و سرم حاصله براي    خون بدست آمده از ماهيا    . قرار گرفتند 

روش صيد پره نسبت به روش گوشـگير        داد كه روش صيد بطور كلي تاثير معني داري بر شاخص هاي كيفي مورد بررسي در اين مطالعه داشته است، اما                      
يفيت گوشت ماهي سفيد دارد، همچنين مشاهده گرديد نگهداري در يخ براي يك دوره ي سه روزه علـي رغـم تـاثير بـر          عوارض و اثرات كمتري روي ك     

برخي پارامترها منجر به از دست دادن پذيرش و كيفيت گوشت نمي گردد و گوشت پس از طي اين دوره ي سـه روزه كماكـان قابليـت پـذيرش خـود را          
  . حفظ كرده است

  
   تغييرات پس از مرگ، صيد پره، صيد گوشگير، ماهي سفيد: كليديواژه هاي

  
    1 مقدمه

همواره پس از صيد ماهي مجموعه تغييرات سريعي در بدن ماهي           
ايجاد مي شود كه در صورت شرايط بد نگهداري، به مرور زمان منجـر    

اين تغييرات بدليل تخريب ساختار     . به از دست دادن كيفيت خواهد شد      
يي، در نتيجه رشد ميكروارگانيسم هـايي اسـت كـه           سلولي و بيوشيميا  

هـايي   بطور طبيعي بر روي بدن ماهي وجود دارند و يا بـدليل آلـودگي             
است كـه در طـول مـدت جابجـايي بـر روي بـدن مـاهي جـايگزين                   

اين تغييرات كه بطور مستقيم بر كيفيت و طول مدت زمـان            . شوند مي
فت پروتئين، آدنوزين تري    ماندگاري ماهي تاثير مي گذارند عبارتند از ا       

 ، اكــسيداسيون چربــي، تغييــرات در بافــت ماهيچــه و pHفــسفات و 
كاهش ظرفيت نگهداري آب و رنگ و توليد تركيبات نـامطلوب ماننـد             

كه بوسيله فعاليت بـاكتري هـا ايجـاد     ژني فرار مجموعه بازهاي نيترو
                                                            

 به ترتيب استاديار، دانش آموخته كارشناسي ارشد و دانشيار گروه شيالت، -3 و 2، 1
  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

  )Email: sypaighambari@gmail.com           : نويسنده مسئول-(*

ر و  تا كنون مطالعاتي بر روي تاثير روش هاي مختلـف كـشتا    .شده اند 
رحماني فـرح  . صيد روي كيفيت گوشت در ماهيان صورت گرفته است     

تــاثير روش هــاي مختلــف كــشتار روي كيفيــت ) 1389(و همكــاران 
گوشت ماهي كپـور معمـولي را بررسـي كـرده، نـشان دادنـد ماهيـان                 
بيهوش شده با عصاره گل ميخك كيفيت به مراتب باالتري نسبت به            

 و روش معمول كـشتن مـاهي        co2 استفاده از ( ساير روش هاي كشتار   
 تــاثير )2008 (و همكــاران Bagniهمچنــين .  دارنــد)در خــارج از آب

استرس تراكم، قبل از كشتار را روي كيفيت الشه مورد بررسـي قـرار              
از آنجـا كـه     . دادند و تاثير اين فرآيند بر كيفيت گوشت را نشان دادنـد           

ثير دارد پـژوهش    زمان آغاز جمود و پايان آن بر روي كيفيت ماهي تـا           
حاضر با هدف مقايسه دو روش صيد كه احتماال اسـترس متفـاوتي را              
به ماهي تحميل كرده و آن نيز به نوبه خود بر روي انقبـاض ماهيچـه              

 با بررسـي ويژگـي هـاي        .انجام شده است  اي و جمود تاثيرگذار است      
 ، رنـگ سـنجي،   pHانـدازه گيـري   (مختلف فيزيكوشيميايي و كيفـي     

مـاهي هـاي صـيد شـده بـه دو روش            )  و بررسي حسي   شاخص جمود 
فوق، ميزان تغييرات اين پارامترها در هر دو روش با همديگر مقايـسه             
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خواهند شد و نتايج آن در بهبود وضعيت صيادي و جابجايي اين ماهي             
  . تاثير خواهد داشت

  
  مواد و روش ها

  صيد و آماده سازي ماهيان
 18/471 ± 61/73وزنـي ن  بـا ميـانگي   ( ماهي سفيد     قطعه 8تعداد  

به صورت زنده از هـر      )  سانتي متر  4/42 ± 18/5طوليگرم و ميانگين    
يك از تورهاي پره و گوشگير در ساحل ميانكاله استان گلستان تهيه و             

 سي سي استريل از وريد ساقه دمي آنها         5در ابتدا با استفاده از سرنگ       
سطوح الكتات خونگيري شد و نمونه هاي حاصل بمنظور اندازه گيري       

سـپس ماهيـان بـه    . سرم خون به لوله هاي غير هپارينه انتقال يافتنـد     
قـرار گرفتنـد و     صورت يك در ميان در اليه هايي از يـخ خـرد شـده               

به منظـور مهياسـازي بـراي انجـام         . سريعا به آزمايشگاه انتقال يافتند    
آزمايشات، ماهيان در جعبه هاي يونـوليتي عـايق در برابـر هـوا و بـه                 

قرار داده شدند و فاكتورهـاي كيفـي در زمـان           ) يخ: ماهي (2:1بت  نس
.  ساعت پس از مرگ مورد بررسي قرار گرفتنـد         72و48،24،9،3،0هاي  

پس از انجام هر مرحله آزمايش، مجددا نمونه هـا در جعبـه يونـوليتي               
عايق و در ميان اليه هاي يخ، تا انجام مرحله بعـدي آزمايـشات قـرار                

  . داده مي شدند
  

  عضالت pHندازه گيري ا
بـا  ) ، آلمـان Testo 206pH2( متـر  pHبا وارد كردن  pHميزان 

  .الكترود نفوذي در عضالت بخش پشتي ماهيان اندازه گيري شد
  

  رنگ سنجي 
رنگ پوست ماهي با استفاده از اندازه گيـري ميـزان طيـف هـاي               

 ، Lovibond CAM-system 500)رنگي توسط دستگاه رنگ سنج 
رنـگ سـنجي در   ). Pavlidis et al., 2006(سنجيده شـد  ) انگلستان

پــس از .  ســاعت پــس از صــيد انجــام شــد72 و 48، 0زمــان هــاي 
 توسط دستگاه مجهـز بـه رايانـه    *aو*L*، bعكسبرداري اوليه مقادير

به طريق  ) فام (Chromaو    ) ته رنگ  (Hueفاكتورهاي  . تعيين گرديد 
  :)Pavlidis et al., 2006(زير محاسبه گرديدند 

)1(                                                  Hab=Arctan (b*/a*)  
)2   (                                                        5/0)2+b*2 C*ab=(a* 

 سـاعت پـس از مـرگ،    72به منظور ارزيابي رنگ پوست ماهيان،    
ـ  *Lمتغير  . پوست ماهيان مورد آناليز قرار گرفت      راي بيـان شـاخص      ب

. بـود ) معيـار سـفيدي    (100تـا   ) معيار سياهي (روشنايي پوست از صفر     
نـشان  + *a( براي بيـان معيـار قرمـزي سـبزي           *aهمچنين شاخص   

  - براي بيـان معيـار زرد  *bو )  نشان دهنده سبزتر-*aدهنده قرمزتر و 
رحماني (بود )  نشان دهنده آبي تر  - *bنشان دهنده زردتر و   + *b(آبي  

   ).1389و همكاران، فرح 
  

  اندازه گيري سطوح الكتات
 دور در   10000ابتدا نمونه هاي خون با اسـتفاده از سـانتريفيوژ در            

 و (Frick et al., 2010) دقيقـه سـانتريفيوژ شـده    10دقيقه به مدت 
سرم حاصل براي اندازه گيـري سـطوح الكتـات مـورد اسـتفاده قـرار                

ده از الكتـات دهيـدروژناز      آنزيمـي بـا اسـتفا     الكتات بـا روش     . گرفت
(Bourtis et al., 1994)  و كيت تجاري پارس آزمون و با استفاده از

در  (Biochrome, Sibra S12, England)دسـتگاه اسـپكتروفتومتر   
  . مورد سنجش قرار گرفت نانومتر340طول موج 

  
  شاخص جمود

، سنجيده  )1983(همكاران   و   Bitoشاخص جمود بر اساس روش      
مـاهي طـوري روي لبـه ميـز ثابـت           عيين شاخص جمـود،     براي ت . شد
شود كه يك سوم طول ماهي به صورت افقي روي ميز، و دوسـوم               مي

به براي يك بازه زماني تعيين شده، ماهي        .ديگر از لبه ميز آويزان باشد     
مانده وسپس فاصله عمودي لبه سطح ميز تا انتهاي         باقي  همين حالت   

 را به منظور تعيين شاخص جمود، كـه      دم ماهي را اندازه گرفته و اعداد      
  :بر حسب درصد بيان مي گردد، در فرمول زير قرار مي دهيم

Rigor index (%) = [(Lo - L)/Lo] × 100% 
Lo            فاصله عمودي بين پايه باله دمي و سطح ميز است كـه بالفاصـله 

نيز فاصله عمودي بين پايه بالـه   L .پس از مرگ اندازه گيري مي شود
  . ميز پس از زمان تعيين شده مي باشددمي و سطح 

  
  ارزيابي حسي

  روش طبـق  حـسي  شاخص هاي ارزيـابي  آزما يش نوبت در هر
Lin & Morrissey )1994( ) ارزيـاب  نفـر  سـه  به وسـيله  ،)1جدول 

  .شد اندازه گيري ديده آموزش
  

  روش آماري و تجزيه و تحليل داده ها
 طـرح كـامال     شيوه نمونه بـرداري بـصورت تـصادفي و در قالـب           

ميـانگين  در مطالعه حاضر دو تيمار در نظر گرفته شـد، و            . تصادفي بود 
بـا  ) 72 و 48،  24،  9،  3،  0( در زمـان هـاي مختلـف         پارامترهاي كيفي 
 (Two- Way ANOVA)تجزيه واريانس دوطرفـه استفاده از آزمون 

.  بـا يكـديگر مقايـسه شـدند    SAS (v: 9.1)بـا اسـتفاده از نـرم افـزار    
ه هاي مربوط به سطوح الكتات با استفاده از آزمـون تـي             همچنين داد 

% 95 در سطح معني داري (Independent Sample T-test)مستقل 
  . با يكديگر مقايسه شدندSpss (v: 16)با استفاده از نرم افزار 

  
  
  



  149     ...بررسي برخي تغييرات پس از مرگ در ماهي سفيد

   معيار براي اندازه گيري عوامل حسي مورد آزمون-1جدول 

بوي   ظاهر عمومي  نمره
  چشم  ظاهر آبشش  آبشش

0  
ظاهر عمومي خوب 
و پوست درخشنده 

  .و شفاف است

آبشش ماهي 
بوي تازگي و 
خاص گونه را 

  .دارد

آبشش به رنگ 
قرمز روشن 

است و اندكي 
  .موكوس دارد

چشم روشن 
و شفاف است 

و حالت 
  .محدب دارد

  

1  

ظاهر عمومي خوب 
است، اما پوست 

تاحدي درخشندگي 
خود را از دست 

  .داده است

بوي خاص 
ي از بين ماه

رفته و آبشش 
  فاقد بو است

آبشش به رنگ 
قرمز است و 

مقداري 
  .موكوس دارد

چشم اندكي 
كدر و تا 

حدي تحدب 
آن كم شده 

  .است
  

2  
درخشندگي ماهي و 
رنگ پوست آن كم 

  .شده است

بوي آبشش 
تندي كم تا 
  .متوسط دارد

رنگ آبشش 
قرمز صورتي 
تا قهوه اي و 
داراي مقداري 
  .موكوس است

چشم تحدب 
از بين رفته و 
چشم به رنگ 
شيري شده 

  .است

3  
پوست ماهي فاقد 
درخشندگي بوده و 
رنگ آن محو شده 

  .است

بوي آبشش 
خيلي تند و 
تعفن آور 

  .است

رنگ آبشش 
قهوه اي است، 

مي تواند 
موكوس زيادي 

  .داشته باشد

چشم بدون 
تحدب، 

فرورفته و 
شيري رنگ 

  .است
  

  نتايج و بحث
  سطوح الكتات سرم

 مشاهده مي شود بين الكتات سرم خون        1مانگونه كه در شكل     ه
ماهي سفيد صيد شده به دو روش صيد گوشگير و پره اخـتالف معنـي         

افـزايش الكتـات پالسـما در امتـداد     . وجود نداشت)  P<05/0( داري
تنفس تحت شرايط بي هوازي و هيپوكسي و يا در اثر حركت بـيش از       

).  Pottinger, 1998; Dobsikova et al., 2009(حد ديده مي شود 
، بيان نمودند كه استرس موجب توليد الكتـات         )1994(شهيدي و بوتا    

مي شود كه مي تواند سبب كاهش معني دار كيفيـت گوشـت، در اثـر                
در مطالعـه  .  و پيشرفت در شروع جمود نعشي گردد   pHنامناسب شدن   

رس حاضر ميانگين سطوح الكتات سرم خون ماهي سفيد در اثـر اسـت            
 و  32/109 ± 20/2ناشي از صيد در دو روش گوشگير و پره به ترتيب            

 ميلي گرم در دسي ليتر بـود، و اخـتالف معنـي داري              94/77 ± 74/1
)05/0>P(               بين ميانگين الكتات سرم در ماهيـان صـيد شـده بـه دو ،

  .روش صيد گوشگير و پره وجود نداشت
  

  
يد صيد شده  ميانگين سطوح الكتات سرم خون ماهي سف-1شكل 

  به دو روش صيد گوشگير و پره 
  

  شاخص جمود
)  P>001/0(نتايج نشان داد كه نوع ادوات صيد تاثير معني داري 

بر شاخص جمود داشته ولي زمان اثر معنـي داري بـر شـاخص جمـود       
همچنين برهمكنش بـين نـوع ادوات صـيد و زمـان هـا           . نداشته است 

مشاهده مي شود، ماهيان     2 همانگونه كه در شكل      . مشاهده مي شود  
 وارد مرحله جمود شدند و پس از رسيدن به جمود           9تيمار پره در زمان     

 شروع به خروج از مرحله جمود كردنـد و در زمـان             24كامل، در زمان    
اما در مورد ماهيان تيمار گوشگير      .  بطور كامل از جمود خارج شدند      48

از آزمـايش   چنين به نظر مي رسد كه ماهيان در خـالل مراحـل قبـل               
مرحله جمود را رد كرده، در خالل آزمايش بطور كامل از حالت جمـود              

جمود نعشي يكي از مهمتـرين تغييـرات در ماهيچـه           . خارج شده بودند  
 و همكـاران    Wang .است كه سريعا پـس از مـرگ اتفـاق مـي افتـد             

، با بررسي تغييرات پس از مرگ مـاهي آزاد اطلـس پرورشـي              )2004(
 سـاعت پـس از     8جمودنعشي بطور معمـول حـدود       مشاهده كردند كه    

 ساعت پـس از مـرگ از بـين          70 تا   60مرگ شروع شده و بطور كامل     
 ساعت پس 30 تا24ماهيچه  ) انقباض(حداكثر جمع شدگي    . رفته است 

از مرگ مشاهده شده است كه بطور قطعي نشان دهنده توسعه جمـود             
). Berg et al., 1997(نعشي در ماهي آزاد اطلس استرس نديده است 

در مطالعه حاضر جمود نعشي در تيمار گوشگير نـسبت بـه تيمـار پـره                
بسيار سريعتر شروع شده است، بطوريكه در خـالل آزمـايش مـشاهده             

است كه ماهيان صيد شـده بـه روش صـيد گوشـگير در همـان                 شده
ابتداي آزمايش مرحله جمود را پشت سر گذاشته و وارد مرحلـه بعـد از             

 9در صورتيكه ماهيان صيد شده با روش پـره پـس از             جمود شده اند،    
  .ساعت پس از شروع آزمايش به جمود كامل رسيده اند

، روي )Erikson & Misimi )2008در مطالعــاتي كــه توســط 
وضعيت جمود نعشي در مـاهي آزاد اطلـس قـرار گرفتـه تحـت تـاثير                 
استرس حمل و نقل صورت گرفته مـشاهده شـده اسـت كـه، شـروع                
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 ساعت پس از مرگ     30 در ماهيان بيهوش شده در حدود        جمود نعشي 
آغاز شده است ولي در مورد ماهيان تحت تاثير استرس خستگي مفرط            

.  ساعت پـس از مـرگ ايـن مرحلـه شـروع شـده اسـت                3در كمتر از    
 10همچنين زمان رسيدن به جمود كامـل در ماهيـان اسـترس ديـده               

 از ايـن   سـاعت 30ساعت پس از مرگ حـادث شـده اسـت و پـس از             
مرحله خارج شده است، در حاليكه جمود كامل در ماهيان بيهوش شده            

 ساعت پس از مرگ     60 ساعت پس از مرگ اتفاق افتاده و ماهيان          48
  .از اين مرحله خارج شده اند

از نتايج حاصل از اين مطالعه چنين به نظر مي رسد كـه ميـزان و                
وشگير شديدتر  در تيمار گ  ) روش صيد (شدت استرس و نوع استرس زا       

از پره بوده، در نتيجه ماهيان صيد شده با تور گوشـگير بيـشتر تحـت                 
  .تاثير قرار گرفته اند
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هاي مختلف پس از در زمان(%)  تغييرات شاخص جمود -2شكل 
اعداد (ماهي سفيد صيد شده به دو روش صيد گوشگير و پره مرگ در 

 بيانگر وجود ***مت عال ).باشند تكرار با انحراف معيار مي8ميانگين 
 .باشد مي001/0دار در سطح اختالف معني

  
pH  

بـر  )  P>0001/0(نتايج نشان دادند كه زمـان تـاثير معنـي داري    
pH      ،داشته ولي نوع ادوات صيد اثر معني داري بر پي اچ  نداشته است 

همچنين برهمكنش معنـي داري بـين نـوع ادوات صـيد و زمـان هـا                 
   .مشاهده نمي شود

تيمار گوشـگير   در pH مشاهده مي شود، 3ونه كه در شكل    همانگ
داراي روند افزايشي و در تيمار پره داراي روند كاهشي اسـت، اگرچـه              

نيز مـشاهده مـي شـود       ) خصوصا در تيمار پره   (نوسانات نسبتا شديدي    
بيشترين تغيير و نوسان در . ولي روند كلي روندي نسبتا يكنواخت است    

، اگرچـه در سـاير زمـان هـا نيـز      )  P>001/0(شود   ديده مي9زمان 
مـشاهده مـي    ) البته با سطح معني داري پـايين تـر        (تغييرات معني دار    

 مـي باشـد، در   7 ماهيچـه مـاهي زنـده حـدود      pHبطور معمول   . شود

 بـسته بـه فـصل، گونـه،      7 تـا    6 پس از مرگ مي تواند از        pHحاليكه  
 و فاكتورهـاي    تركيبات ماهيچه، ظرفيت بافري پروتئين هاي ماهيچـه       

 & Church, 1998 .(Pedrosa-Menabarito(ديگر متفاوت باشـد  

Regenstein) 1988 (     بيان كردند كـهpH          بـسته بـه گونـه مـاهي و 
در مطالعه حاضـر    .  مي باشد  5/6 و   2/6سريعا بعد از جمود معموال بين       

ميزان پي اچ ابتدايي در تيمار پره كمتر از تيمار گوشگير مي باشد، كـه               
 pHاين مطلب مي تواند منعكس كننده تغييرات اتوليتيـك شـديدتر و             

و همكـاران    Massa.  در تيمـار گوشـگير باشـد       pHآن افزايش بيشتر    
در بررسي تغييرات ماهي فلوندر نگهداري شـده در يـخ، هـيچ         ) 2005(

تــا روز شــشم ) 6/6( ابتــدايي عــضله مــاهي pHتغييــر عمــده اي در 
 از آن به بعد افزايش يافتـه و         pHنگهداري مشاهده نكردند، اما ميزان      

يك حالت مشابه براي البستر نگهداري شده در يخ         .  رسيده است  7به  
  ). Fatima & Qadri, 1985(ده شده است نيز مشاه
pH          پايينتر گوشت بطور عمومي تجزيه باكتريايي را كندتر خواهد 

 انباشت متابوليـت هـاي قليـايي را بعلـت           pHكرد و افزايش مشخص     
 Flick et ;1996(افزايش تجمع باكتري ها در زمان نمايان مي سازد 

al., 1994 Huss et al., .( كـاران   آگـوئيالر و هم -پـاچكو)2003 (
 در ماهيچه ماهي در طول      pHچنين بيان نموده اند كه اگرچه تغييرات        

ذخيره سازي سرمايي نمي توانـد بعنـوان يـك شـاخص معتبـر بـراي                
مقبوليت كيفي مطرح باشد، اما افزايش اندك در محتواي متابوليتهـاي           
قليايي و يك فعاليت آنزيمي كم، هم بصورت درونزاد و هـم بـصورت              

  . ، را نشان مي دهدميكروبي
  

5.6
6.1
6.6
7.1
7.6

0 3 9 24 48 72

پره
گوشگير

pH

زمان (ساعت)

* **********

  
ماهي هاي مختلف پس از مرگ در  در زمانpH تغييرات -3شكل 

 8اعداد ميانگين (سفيد صيد شده به دو روش صيد گوشگير و پره 
ستاره روي هر يك از مقادير نشان عالمت  ).باشندتكرار با انحراف معيار مي

و = ** >P< * = ،01/0 P 05/0دار بين دو روش صيد است، دهنده اختالف معني
001/0 P<.*** =  
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  ارزيابي حسي
نتــايج نــشان داد نــوع ادوات صــيد تــاثير معنــي داري بــر كليــه  

هاي ارزيابي حسي به جز چـشم داشـته اسـت و زمـان هـاي                 شاخص
مختلف تاثير معني داري بر كليه شاخص هاي ارزيـابي حـسي داشـته              

يد و زمـان  همچنين هيچ برهمكنش معني داري بين نوع ادوات ص   . اند
 همه شاخص هاي ارزيـابي      4با توجه به شكل     . ها مشاهده نشده است   

همچنين در تيمار   . حسي با گذشت زمان دچار افت محسوسي شده اند        
گوشگير نسبت به پره ميزان كاهش كيفيت و تازگي مـاهي مـشهودتر             

 در مطالعه حاضر، در پايان يك دوره سـه روزه نگهـداري در              .مي باشد 
غييرات نسبتا شديد در بيشتر شاخص ها هنـوز ماهيـان           يخ علي رغم ت   

در پايان دوره مشاهده    . قابليت پذيرش و مصرف خود را حفظ كرده اند        
شد كه شاخص ظـاهر عمـومي مـاهي نـسبت بـه بقيـه شـاخص هـا                   
بيشترين حساسيت را نشان داده و بيش از ساير شاخص ها دچار زوال             

ش است كه نـسبت     در طرف مقابل شاخص بوي آبش     . كيفي شده است  
به ساير شاخص ها تغييرات كمتـري نـشان داده و دچـار افـت كيفـي                 

همچنين مشاهده شد كه ماهياني كـه توسـط تـور           . كمتري شده است  

گوشگير صيد شده اند دچار افول بيشتري شده اند و نسبت به ماهيـان              
. صيد شده با تور پـره نـسبت بـه تغييـرات كيفـي حـساستر بـوده انـد                

اخص هاي كيفي در پايان سه روز نگهداري در يخ به           بيشترين افت ش  
 >ظـاهر عمـومي   : ترتيب در شاخص هاي زير مشاهده گرديـده اسـت         

همچنين همانگونه كه ذكر گرديد     .  بوي آبشش  > چشم >ظاهر آبشش 
تغييرات در ماهيان صيد شده توسط تور گوشگير بيش از ماهيان صـيد             

مي در ماهيان هر دو     شده توسط تور پره بود، و تنها شاخص ظاهر عمو         
  .تيمار از نظر ارزيابان نامطلوب برآورد گرديد

  
  رنگ سنجي

نتايج نشان دادند كه نوع ادوات صيد تـاثير معنـي داري بـر كليـه                
 داشـته اسـت و    (*h)شاخص هاي رنـگ سـنجي بـه جـز تـه رنـگ      

هاي مختلف تاثير معني داري بر كليه شاخص هاي رنگ سنجي            زمان
همكنش معنـي داري بـين نـوع ادوات صـيد و     همچنين بـر . داشته اند 

  .زمان ها مشاهده شده است
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ماهي سفيد صيد شده به دو روش صيد گوشگير و پره در شاخص هاي ارزيابي حسي در زمان هاي مختلف پس از مرگ در   روند تغييرات -4شكل 

  و= ** >P< * = ،01/0 P 05/0نده اختالف معني دار بين دو روش صيد است، ستاره روي هر يك از مقادير نشان ده ). تكرار مي باشند8اعداد ميانگين (
 001/0 P<.*** =  
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 *b ،  (*h) مشاهده مي شود، ته رنـگ 2همانگونه كه در جدول 
 در تيمار گوشگير كاهش و در تيمـار پـره افـزايش داشـته امـا                 *Lو  
الي  روند كاهشي را داشته اند، اگرچه اين تغييرات خـ *a  و  (*c)فام

بيشترين ميزان ته رنگ در تيمار پره و گوشگير         . از نوسان نبوده است   
 سـاعت پـس از مـرگ و كمتـرين     48 و 72به ترتيب در زمان هـاي   

در .  مـشاهده شـده اسـت      72 و   48ميزان آن به ترتيب در زمان هاي        
مورد فام نيز بيشترين ميزان در تيمار پـره و گوشـگير بـه ترتيـب در                 

اعت پس از مـرگ و كمتـرين ميـزان آن بـه              س 72 و   48زمان هاي   
همچنين در مـورد    .  مشاهده شده است   48 و   72ترتيب در زمان هاي     

 آبي مشاهده مي شود كه در تيمار پـره   -شاخص هاي روشنايي و زرد    
 سبزي در اين تيمار     -با زمان روند افزايشي دارد ولي شاخص قرمزي       

گير  شـاخص  امـا در تيمـار گوشـ   . با گذشت زمان روند كاهـشي دارد     
 سبزي رونـد    - آبي روند كاهشي، اما شاخص قرمزي      -روشنايي و زرد  

رنگ يكي از مهمترين فاكتورهاي استفاده شده بمنظور      . افزايشي دارد 
گـزارش  ) Haard) 1992. ارزيابي كيفيت محصوالت شـيالتي اسـت      

كرده كه رنگ ابتدايي محصوالت شيالتي در طول ذخيره سـازي در            
رحمـاني فـرح و     .  بر كيفيـت تـاثير مـي گـذارد         يخ تغيير مي كند كه    

مشاهده كردند كه رنگ پوست كپورماهيـان مـورد         ) 1389(همكاران  
 سـاعت پـس از مـرگ در         72بررسي با روش هاي مختلـف كـشتار،         

 از نظـر شـاخص      CO2تيمارهاي مرگ خارج از آب و بيهوش شده بـا         
يمار روشنايي كاهش معني داري يافته است، در حالي كه در ماهيان ت           

 ساعت اخـتالف معنـي داري مـشاهده         72عصاره گل ميخك پس از      
همچنين در طول زمان ميزان قرمـزي رونـد افزايـشي و            . نشده است 

فـام در پوسـت ماهيـان       .  روند كاهشي داشته اند    Hueميزان زردي و  
تغييرات چشمگيري را نشان نداده، اما ميزان ته رنگ در طول زمان و      

در مطالعـه حاضـر   . داري نشان داده اسـت بين تيمارها اختالف معني   
 در تيمـار گوشـگير   *L و *b ،  (*h)مالحظه مي شود كه تـه رنـگ  

 روند كاهشي *a  و  (*c)كاهش و در تيمار پره افزايش داشته اما فام
 . را داشته اند، اگرچه اين تغييرات خالي از نوسان نبوده است

يـزان تـه     مشاهده مي شود بيـشترين م      2همانگونه كه در جدول     
 ساعت 48 و 72رنگ در تيمار پره و گوشگير به ترتيب در زمان هاي            

 72 و   48پس از مرگ و كمترين ميزان آن به ترتيب در زمـان هـاي               
در مورد فام نيز بيشترين ميـزان در تيمـار پـره و             . مشاهده شده است  

 سـاعت پـس از مـرگ و         72 و   48گوشگير به ترتيب در زمان هـاي        
 مـشاهده شـده     48 و   72ه ترتيب در زمان هـاي       كمترين ميزان آن ب   

 آبـي مـشاهده   -همچنين در مورد شاخص هاي روشنايي و زرد  . است
مي شود كه در تيمار پره با زمان رونـد افزايـشي دارد ولـي شـاخص                 

امـا  .  سبزي در اين تيمار با گذشت زمان روند كاهـشي دارد           -قرمزي
كاهـشي، امـا    آبـي رونـد   -در تيمار گوشگير شاخص روشـنايي و زرد     

  .  سبزي روند افزايشي دارد-شاخص قرمزي
  

  نتيجه گيري 
طبق نتايج حاصل از اين مطالعه بنظر مي رسـد كـه روش صـيد              
پره نسبت به روش گوشگير عوارض و اثـرات كمتـري روي كيفيـت              
گوشت ماهي سفيد دارد، همچنين مشاهده گرديـد كـه نگهـداري در             

ـ           اثير بـر برخـي پارامترهـا       يخ براي يك دوره ي سه روزه علي رقم ت
منجر به از دست دادن پذيرش و كيفيت گوشت نمي گردد و گوشـت              
پس از طي اين دوره سه روزه كماكان قابليت پذيرش خـود را حفـظ               

  .كرده است

  
يد گوشگير و ماهي سفيد صيد شده به دو روش صهاي مختلف پس از مرگ در  در زمانهاي رنگ سنجي ميانگين و انحراف معيار شاخص-2جدول 

  ). تكرار مي باشند8اعداد ميانگين (پره 
L* a* b* Hue (h*) Chroma (c*) زمان تيمار  

b36/0±478/67 b08/0±362/4 b07/0±232/0- a38/0±126/1- b08/0±372/4 پره 
bc58/2±828/77 a14/0±563/3 b29/0±231/0- b94/0±328/0- a14/0±656/3 گوشگير 

0  
a62/0±176/37 c06/0±063/6 a17/0±343/2- a02/0±203/1- c08/0±516/6 پره 
c74/1±038/81 a27/0±541/3 bc30/±432/0 c50/0±277/0 a28/0±648/3 گوشگير 

48  
bc27/1±133/74 a09/0±531/3 c15/0±748/0 d04/0±363/1 a27/0±631/3 پره 
bc70/1±075/22 b61/0±48/4 b19/0±398/0- b48/0±689/0- b15/0±531/4 گيرگوش 
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  ).فام (Chroma (c*)و ) ته رنگ (Hue (h*)، )زردي (*b، )قرمزي (*a، )روشنايي (*L: اختصارات
  
 منابع
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