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، 0  يزماان   شیه در چهاار بااز    يهكراكر ته يتيك ييرا تغ يو بررس يا از كپور ن،ره يكراكر ماه يونفرموالس يينپژوهش تد ينهی  از ا

شامل كراكر خشک  زمان خشک كردن  يقتح، يندر ا يمورد بررس يمارهاياتاق بود. ت يدر دما يدور  نگهیار يروز( ط 90و  60، 30

هار   ياان ر پابود كاه د  يكراكر خشك ياني،پا يمارساعت در نظر گرفته شی و ت يکكه زمان خشک كردن آن  شیه ساعت(، كراكر سرخ 2

(. p>05/0باود    يگار د يماار ت دواز  يشترشیه ب خشک يمارخاكستر و رطوبت ت يیرا ،كربوه ين،پروتئ ي ان. مشی سرخ مي يدور  نگهیار

 ييارا  (. تغp<05/0را نشاان داد    يشيرونی اف ا يمارت سهدر هر  p .)pH<05/0  شیه مشاهیه شی سرخ يماردر ت يچرب ي انم يشترينب

خشاک و   يماار شایه و ت  سارخ  يماار اما در ت ،(p>05/0دار نبود   مدني يدور  نگهیار يشیه ط خشک يماردر ت يیاس يوباربيتوريکت ي انم

شایه   خشک يمارو نوسان در ت ييرتغ يشترينچرب آزاد، ب يیهاياس ي ان(. در سنجش مp<05/0مشاهیه شی   يدار شیه تتاو  مدني سرخ

مشااهیه نشای    يدار تتااو  مدناي   يماار هر سه تدر  90چرب آزاد روز صتر و روز  يیهاياس ي انم نيمشاهیه شی كه ازبته در مجموع، ب

 05/0<pنشاان   يرنگا  يا خصوصا  يبررس يرصتر بود. نتا يقتح، يندر ا برداري نمونه هاي زمان همةكل در  ي(. شمارش تدیاد باكتر

كااهش   يمارهر سه ت ييروشنا ي،دور  نگهیار يان(. در پاp<05/0بود   يشترب يگرد يمارت دوشیه از  خشک و سرخ يمارت ييداد كه روشنا

 يان ا يرنتاا  ي،باود. باه طاور كلا     يمارهات يرشیه نسبت به سا خشک و سرخ يمارت يشترب يتم،بوز يانگرب يحس يابي(. ارزp<05/0  يافت

در  يكلا  يرشماننی طدم، بو، بافت، رنگ و پای  يوبود نیاشت، اما خواص حس ياييمیكور بار باكتر يمارنشان داد كه در هر سه ت ح،يقت

 بهتر بودنی. يانيپا يمارت
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 مقدمه .1
از  يتدي اسدت کد  بد      زاز ادوااد  ييتیااب اواد رذا

 شد  است. يمدهن  يلدانشمندان ت د يذين زيه دردر 

 ي سدرعت دا حدهل افدبا    جدهن بد   اتطوا ک  جمع 

 زبدد  نحددو بدتددر يددداوجددود به يياسددت  انددهبع رددذا

(. ااددروز  İZCİ et al., 2010) شددود بددردااز بدددر 

 يدهيي دا يدهز   ب  فدراواد  ييکنندگهن اواد رذا اصرف

 ات،ود ايم يةدا تغذ يادم اهابس ييرذا ةاهد انبیة ب 

يه   ب  ويتهااباهيي سرشها از پروتئا گوشت .ديند يا

چرب اواد ناهز بددن اسدت.    اديهزاواد اعدني و اس

 ةپروتئاب اهيي ب  دیال داشتب تمدهاي اسداديهز آااند   

ترواز و عواال احرک اشد اثدر ادمدي دا تدراا     

طدوا کلدي     يه و س اتي و شدهدابي انسدهن و بد     بهفت

 يدد اردم نس ت بد  فوا  يآگهي ي اشد بدن دااد. افبا

اواد  يبتوج  و اصرف ا ي فباس ب ا يهناصرف آبب

 ,.Zakipour Rahimabadi et alاسدت )   شدد  ييرذا

2011; Neiva et al., 2011.)  و احصددوال   ادهيي

 زيده  اوش ااده  شدوند   يسدرعت فهسدد اد    ب  ا تيش

تواندد بده کدهي      يمچون ،ش  کردن ادي  زنگدداا

 زو فسهديه اماهييش اتروبي ا اتآب اهنع فعهی ابانا

ديدد   ي اا افدبا  زشود و اد  اهنددگها  اوشاماهييب

(Shaviklo et al., 2011  ب  طدوا کلد .) بد    ادهن اهي ي

 يددده زدود ز کنسدددرو  شدددد يبصدددوا  تدددهز   فر

 شددوند شددد  دا بددهزاا اصددرف عرتدد  اددي  ،شدد 

(Hightower and Brown, 2011اهي .)يرو سده  يده  ي 

بد    اباصرف ن ةآاهد زب  شتل رذايه توانند اي يهنآبب

 ةسدوپ آادهد   ي ادهي  ةشوند. سوپ آادهد بهزاا عرت  

 ةاز احصددوال  آاددهد يييدده يدده اثددهل و اسددن  اگددوا

(. Shaviklo et al., 2011) اندد  شدد   اصدرف ،شد   

يده شدهال ،شد      فدراواد   يبا اةتد يسنت زيه اوش

سرخ کردن دا اورب دا    نوا آفتهب سپس يرکردن ز

دا  ييردذا  زيه فراواد  يب( است. ااگوکراکر ا ز)برا

ونقدل  ث ده     حمدل  يااحت الب  دی اهييآس زکشوايه

 بسداهاز  اتاح وب زو بهال بودن اد  اهندگها افاتک

 بسداهاز  اطهیعده   (.Shaviklo et al., 2011) اندد دا

به   يه ر    اهنند اسن  يهفتة احصوال  حج  دابهاة

بهفت ترد اواد  ادو توی يبهفت اه يدف بد ود ،صوص

 Chanvrier  اسدت ) جهم شدانکنندگهن  اصرف اقةسل

et al., 2011شددهال  اعمددوال  ي(. احصددوال  اسددنت

 اددبترک ابکدد  بدده پددروتئانددد  يو چربدد اددداا کربوي

 يددهز اسددن  دابددهاة عدده اطهی اشددتريب. بشددوند يادد

ر   انجهم گرفت  است   يشةشد  از ح وبه  و ا ا تد

 اندي ندد. اندهبع پروتئ  داا يکمد  ابپروتئ ابانيه ا ااه آن

 اندي  زا اهنند آاد بدهدام  اهييگ يهز ابتواند از پروتئ اي

 يدهز  اباز پدروتئ  يده و  يبل ل چش  اهآاد یوب يه آاد سو

گوسهی  و  تگوشت ،وک  گوش ي اهنند اهي اوانيح

 (.Suknark et al., 2011ار  بهشد )

کروپدوک   زکد  دا ادهیب    )کراکدر(  يادهي  کراکر

 يرو سده  يلندد اشددوا دا ته  يشدود  اسدنت   ،واند  اي

آن از  ادة کد  دا تد  اهستآس يجنوب شرق زکشوايه

 Johnius soldado  Ictalurusاهنندددد  ادددهنياهي

punctatus   د )وشد  اياستفهدCheow et al., 1999; 

Suknark et al., 1999; Tongdang et al., 2008 .)

 Hypophthalmichthys يبه ندهم علمد   اتوفهگف اهيي

molitrix کشدوا   يپرواشد  ادهن اهي يبتدر  از اد  يتي

و  يند  يب کد   ييرذا ي است ک  ب  علت استفهد  از ا 

پدرواش   يدهدز ب  اقداا ز ييرذا ارةزنج يابسطوح په

 ادهن دا اقهبدت بده اهي   يادهي  يبجه ک  ا . از آنيهبد  يا

 شدود   ياحسوب اد  صرفيا ک  يتر اهي ،وااک ،وش
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 ي تدرو  زبدرا  يادهي  يدب اتنوع از ا زيه فراواد  ادتوی

 Shabanpour et) اسد يب  نظر ا زوااصرف آن تر

al., 2007      بد ود صنعت فدراواز بد  يمدرا  حفد .)

و بدددرآوادن انتظدددهاا    يادددهي زا يددد اازش تغذ

 ياصرف اهي ي افبا دا ادزکل زکنند  عنصر اصرف

  (.Neiva et al., 2011است )

بدراز   ياقددااهت  ادر يدهز ا،  کشوا اه دا سدهل  دا

  انجدهم گرفتد    ياهي ار،م زيه و فراواد  ار،م ادتوی

 داشدتب از اشت   از جمل  ن پها  الکها ب  دی يبا ااه

ندهاوفق   ادهز آال  ادواد ن  اباهشد  اب يمچن يدان  فن

بددر اسددهس   بددود  اسددت. يددر چنددد دا حددهل حهتددر

 ادد توی شا    اقه ک ن اؤسسة تحق گذااز اهستس

  اسدت  يهنآن دا جر يبيهز نو و فراواد  ياهي ار،م

بدده يدددف  يددهنفددراواز آبب اقدده قتح يدا ارکددب الدد

انجددهم  يانددواع برگددر اددهي ادددتوی يجدديترو يآاوزشدد

بد    يکنندگهن استق هل ،وب و از سوز اصرف اردگ اي

دا کشوااهن  ياکنون فراواز اهي ي عمل آاد  است. 

دا  و فق ب  شتل تهز   يهنو اصرف آبب استاتنوع ن

به توج  بد  اطهیدب    يب است. بنهبرا يسهحل زيه استهن

از کپدوا   يکراکدر ادهي   اونفراوالسد  اداب ذکرشد   تع

 ةسدران  ي بد  افدبا   ادنتحقق بخشد  ب  انظوا زا نقر 

دا  يتا ب  احصوال  ش يبخش و تنوع ياصرف اهي

 کشوا انجهم گرفت.

 ها . مواد و روش2

)گوشات   يماه ةشد گوشت چرخ يةته .2.1

 شده( چرخ

از کپدوا   يکراکدر ادهي   اونفراوالسد  اداب ب  انظوا تع

دا  زنگدداا يآن ط زاد  اهندگها ياز و براس نقر 

 اتوفددهگ ف ياوز  اددهي 90اتدده  بدد  اددد     زدادده

(H. molitrix )شددر   اندي احصوال  پروتئ ةاز بهزااچ

 ادهن شد )اتوسد  وزن اهي  ا تد 91گرگهن دا زاستهن 

 40±5يددده  گدددرم و اتوسددد  طدددول آن 200±1000

قدراا داد  شدد و دا    ي   دا بود( و ب فهصل اتر سهنتي

فددراواز گددرو   يشددگه سددهعت بدد  آزاه ا کمتددر از ندد

 اعدديو انددهبع ط  زدانشددگه  علددوم کشددهواز ا  شدد

پس از  ي کهف ي دا حضوا  اهنگرگهن انتقل شد. اهي

  به آب سدرد  يکن ااعه و احشه و پوست اةتخل ي سرزن

و  الدد ف اددهناهي يددتد. دا ندهنوشددو شددد  شسددت

 يه تدا  شد  از آن و گوشت چرخ شدند گارز استخوان

 شد.

 کراکر يةته .2.2

 ادة تد زبدرا  يدر ط ق جدول ز اونفراوالس چدهاتعداد 

 ند.شد اقو تحق يبراس يکراکر اهي

نهاط وع  طع   زبو الفراول ذکرشد  ب  دی چدها

 يکدهف  ادهز اات يهبهنااز از سوزبهفت  ينهانهسب و سفت

 يب و اد شدددددند. بنددددهبرا  نددددداا کسددددب نترد

عدددد( بدده  30از  ا )بدد زاتعدددد يددهز اونفراوالسدد

 د ند کد   شدد اتفدهو  آزادون    زو داصديه ا ه ترک

 ابن يگرد يهز است و فراول يريه ب  شرح ز عدد از آن

ذکرشد  دا جدول  ا ه کردن داصد ترک يهدبه ک  و ز

 .دست آادند ب 

کراکر  اةتد يه  فراوالساون فراول اهندا اداا  از ا

 4/77شدد     داصد گوشت چدرخ  20 :اببه ترک ياهي

داصد شدتر    3/0داصد نم    1  زااني داصد ساب

 اهلگ سد  ا است ادداصد اس 1/0و  ي داصد ادو 3/1

 يحسد  ادهز اات اشدتريب بده کسدب ب   يهبدهن ااز از سوز

 انتخهب شد. 
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 فرموالسیون پیشنهادی چهارترکیبات  .1جدول 

 شمهاة تامها

 ترکا ه  اواد استفهد 

 ي 

(Nurul et al., 2009) 

 دو

(King et al., 2002) 

 *س 

(Shaviklo, 1999) 

 چدها

(İZCİ et al., 2010) 

 داصد 60  35 5/38 شد  گوشت چرخ

 -  35 5/38 آاد

 داصد 21  داصد 30-20 داصد 20 ي  ،ردشد 

 داصد 85/1  داصد 5/1 داصد 2 نم 

 -  داصد 1 داصد 1 شتر

 -  - - ار  سفادة تخ 

 داصد 11 - - - نشهست 

 داصد 5/5 - - - زااني ساب

 داصد 65/0 - - - گلوتهاه   اونوسدي 

 دا ايب فراوالساون اابان داصد اواد ذکر نشد  بود.*  

 
 . ده فرموالسیون با ترکیبات متفاوت و درصدهای مختلف2جدول 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 فراوالساون اواد

 20 20 20 20 30 30 30 30 30 5/38 اانس

 5/77 - - - - - 30 30 30 5/38 آاد گندم

 - - - - 20 5/7 - - - - آاد نخود

 - - - - - 30 - - - - زااني بهدام آاد

 - - - - 10 - - - - - آاد ذا 

 - - 4/77 6/77 3/6 - 35/8 2/8 - - زااني ساب

 - 3/76 - - - - - - - - زااني پواة ساب

 5/1 7/1 1 1 6/1 6/1 5/1 5/1 3 2 نم 

 5/0 1 3/0 3/0 1 1 1 1 5/1 1 شتر

 5/0 1 3/1 1/1 6/0 4/0 35/0 3/0 - - ادوي 

 - - - - 10 10 15 15 15 20 ي  ،ردشد 

 - - - - 10 10 5/8 10 5/20 - ار  سفادة تخ 

 - - - - 5/0 5/0 1 - - - سار تهز 

 - - - - 5 4 4 4 - - پاهز تهز 

 - 2 - - 5 5 - - - - چرب اهست نا 
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 نخسدددت يي کراکدددر اددده اددددتوی بددد  انظدددوا

بده   يادهي  ةشد   گوشت چرخند،رد شد يه زااني ساب

 يراخلدوط و بد  يمدرا  سده     اد  ثهن 30نم  ب  ادد   

،ردشدد  اتدهف  شدد.     زااندي  بد  سداب   يه ديند  طع 

 ا اسدت  ادکراکدر اسد   ادر بد  ،م  يافبودن ةاهد يبآ،ر

 بود. اهلگ س

قطدر   يه )داااز سدویت دا پر کردن  پوش  براز

و  اتالب ياز جنس پل  اتر سهنتي 10اتر و طول  سهنتي 4

داون آب گرم قدراا   اق دق 20( ب  اد  ي ال 5 زدااا

پدر   ادر بده ،م  يو به استفهد  از پدرکب دسدت   گرفتند اي

دا  يدي پخت و حراا  يندفرآ براز  . سپسشدند اي

داجدة   95 ز. پخت دا داهشدند قراا داد  اي زاها بب

انجهم گرفدت و پدس از    اق دق 40گراد ب  اد   سهنتي

آب  يدهن جر دا اعدر  راحل پخدت ب فهصدل    ا يط

يه بد    و ب  انظوا سرد شدن  پوش  قراا گرفتندسرد 

  سدپس  شددند  زنگددداا  سهعت دا يخچدهل  2اد  

. شدد   اد  تد اراز ،م اتر اليا 2ب  تخهات  يهيي برش

گدراد   داجة سهنتي 105آاد  دا آون  دست  ب يهز برش

کدب   دا سرخ و بست  ب  نحوة نگددااز   ندشد  ،ش 

 بنددز  بد  صدوا  ،شد  بسدت      يده  شددند  يسرخ ا

 .شدند اي

 يدهيي کراکر ادق تحق يدب دا ا يشدي آزاه تامهايهز

سدهعت   2سدهعت و   1 يزادهن  ةبودند کد  دا دو بدهز  

 1کد  زادهن ،شد  شددن آن      امهاز،ش  شدند. ت

 180 زپدس از سدرخ شددن دا داده      سهعت ذکر شد

 يسدلفون  زيده  (  دا بسدت  اد  ثهن 30گراد ) داجة سهنتي

ک  دا برابر نفوذ ندوا  اطوبدت و    اناومامبو  به آیوا

پدس بده ندهم     يدب شد )از ا بندز اند بست  اقهوم اهناکس

 ا احد  زشد  ذکر ،وايد شدد( و دا داده   سرخ امهات

 2کد  زادهن ،شد  شددن آن      امهازشد. ت زنگدداا

شدد    ،شد   امهاپس به نهم ت يبسهعت ذکر شد )از ا

شدد  دا   ،وايد شد( بد  يمدهن صدوا  ،شد      اهنب

 شد. زبند بست  ااناومامبو  به آیو يسلفون زيه بست 

 زيددده نمونددد  ز يدددر دواة نگددددداا يدددهندا په

قراا گرفتندد.   ي و اواد آزاه ندشد  سرخ شد ،ش 

 ي بدتر نته يسةو اقه يبراس العمل ب  انظوا تتم يبا

،ش   امهابه عنوان ت يهنيپه امهات  دا اداا)انجهم شد 

 زاغددذ افاددت. ک(،وايددد شددد اددهنشددد  ب و سددرخ

 بده انجدهم   يدهبي صدفر ااز  اوزشد  دا ادتوی يهزکراکر

 يکدل  چربد   اباطوبت کل  پدروتئ  يهز ي آزاه دادن

(  تاوبهاباتوايدد  Parvaneh, 2007کددل  ،هکسددتر )

 چددددرب آزاد اديهز(  اسددددEgan, 1997) اداسدددد

(Woyewoda, 1986 ) pH (Suvanich et al., 

بد  اوش   يحس يهبيزکل  اا ز  شمهاش بهکتر(2002

 Lovibond cam-system) يسدنج  و اندگ  ا يددون 

 زادد  اهنددگها   اداب شد. بد  انظدوا تع   ااب( تع500

 افادت ک اداب يهز تع آزاهي  ا  اح يه دا داهزکراکر

  30  0 يدهز  شدد  دا زادهن   زنگدداا امهايهزت دابهاة

 صوا  گرفت. اداوز پس از توی 90و  60

 روش آماری .2.3

 SPSS 16افدباا   يه بده ندرم   داد  زآاها الو تحل ي تجب

از آزادون   يده  نراهل بودن داد  يبراس زانجهم شد. برا

 ييمگند  يبراسد  زو بدرا  اسدمارنوف  -کویموگروف

اطهیعد  از   برازاز آزاون یون استفهد  شد.  يه يهنسواا

 ابدا بد  زداا اعندي  يبراسد  بدراز و  يدل طرح فهکتوا

 ابيده دا بد   کراکدر  يو ،دواص حسد   ي دي تقر ابترک

حهصل از  يراقهد اباواد نظر و دا ب يهز اونفراوالس

  اوز 0اوز  زيه دا زاهن يو حس زير شه،ص فسهد

طرف  و  ي  يهنسواا ي از تجب 90و اوز  60  اوز 30
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داصدد   5دانتب دا سطح احتمهل  زا آزاون چندداان 

 استفهد  شد.

 . نتايج3

 يشاانهادیپ هااای يونفرموالساا يبررساا .3.1

 يهکراکر ما يدتول

ک  از اقهال  استخرا  شد   اون فراوالس چدهاتعداد 

  . سدپس شدد اسدتفهد    يکراکدر ادهي   ادد توی زبود  برا

 10گدرو  پهندل    از طريق يه از نظر ااگهنویپتا  کراکر

 است. يريه ب  شرح ز آن ي ند ک  نتهشد يهبينفر   ااز

گدرو    ادها کد  دا ا،ت  يحسد  يهبيط ق جدول ااز

 يهبياز نظر ااز اونفراوالس چدهاپهنل قراا گرفت ير 

 يدهز  اونفراوالس يتنده دا .نداردود اع م شد يحس

 يدهن . دا پهشددند  ياتفدهو  براسد   ا ه اتعدد به ترک

 يدهبي گدرو  پهندل ااز   از سدوز  اونير فراوالس اد توی

 اشدتريب يده ب  فرادول  يدب از ا يتدي  فق ک   شد يحس

 اجدة ب  ،دود ا،تصدهص داد. نت   ياا از نظر حس اهزاات

اشدهيد    زيرفراول انتخب دا جدول  يحس هبييااز

 .شود اي

 
 درصد( در  5نتایج ارزیابی حسی همراه با نتایج آزمون دانکن )سطح احتمال  .3جدول 

 های پیشنهادی های تولیدشده با فرموالسیونکراکر

 پذيرش کلي بهفت انگ بو اب  فراوالساون

1 b0±1 a 0±1 a 96/0± 6/3 a 96/0±4/2 b 84/0±4/1 

2 ab 66/0±22/1 a 66/0±22/1 ab 85/1±78/2 a 05/1±11/2 b 0±1 

3 ab26/1±6/1 a 08/1±5/1 b 03/1±8/1 a16/1±7/1 b 96/0±6/1 

4 a 05/1±2 a 97/0±6/1 b05/1±2 a 05/1±2 a 97/0±4/2 

 .(>p 05/0)يهست  داا باب ستون ا،ت ف اعني ةديند نشهن (a < b < c) يه حداقل ي  حرف اشهب  بر اوز ستون ن ود

 
 

 ارزیابی حسی فرموالسیون منتخب ةنتیج .4جدول 

 پذيرش کلي بهفت انگ بو اب  *فراوالساون انتخب

 3/1±4/6 0±7 84/0±6/6 0±7 0±7 

 1/0و  يد  داصدد ادو  3/1داصد شتر   3/0داصد نم    1  زااني داصد ساب 4/77  شد  داصد گوشت چرخ 20* فراوالساون انتخب: 

 اهل.گ س ا است ادداصد اس

 

 ترکيبات تقريبي .3.2

ذکرشدد    امدها شدد  بدر اسدهس سد  ت     ا تد يهزکراکر

کراکدر ،شد  و    و شدد   سدرخ )کراکر ،ش   کراکر 

بد  شدرح    ي يتقر يا هتترک از  ( از کپوا نقرشد  سرخ

 .ندداا يرز
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 شده  شده و کراکر ماهی خشک و سرخ . ترکیبات تقریبی )درصد( کراکر ماهی خشک، کراکر ماهی سرخ5جدول 

 شد  کراکر اهيي ،ش  و سرخ شد  کراکر اهيي سرخ کراکر اهيي ،ش  شه،ص

 a 83/0±06/16 c 09/0±56/5 b 45/0±52/9 پروتئاب )داصد(

 c 21/0±21/1 a 04/1±74/35 b 35/2±24/21  چربي )داصد(

 a 14/0±84/5 c 21/0±43/2 b 42/0± 48/3 اطوبت )داصد(

 a 25/0±34/9 b 09/0±35/7 c 11/0±88/5 ،هکستر )داصد(

 a 84/0± 54/67 c 79/0±62/48 b 65/1±87/59 کربوياداا  )داصد(

 (.>p 05/0)يهست  داا باب ستون ا،ت ف اعني ةديند نشهن (a < b < c) يه حداقل ي  حرف اشهب  بر اوز ستون ن ود

 

اب  پدروتئ يده نشدهن داد کد  باشدتريب داصدد       براسي

اطوبت  ،هکستر و کربوياداا  ق ل از سدرخ کدردن   

کمتدريب   شدد   سرخدو تامها  ةکراکريهست. دا اقهيس

هيد  اشد  شدد   سدرخ جذب اورب دا تامها ،ش  و 

ذکر است ک  کمتريب چربي کل اتعلق بد    شهيهن  شد

 ،ش  بود. ةنمون

 ارزيابي حسي .3.3

از نتهي  اازيهبي حسي کراکر اهيي دا  براسي اقهيس 

شدد     شد   سدرخ  ايب تحقاق ک  باب تامهايهز ،ش 

شددد  انجددهم گرفددت نشددهن داد کدد    ،شدد  و سددرخ

يهز اب   انگ و پذيرش کلي داااز تفدهو    شه،ص

(  اگرچدد  بدده تفسددار   <05/0pدااز ن ودنددد ) اعنددي

و توان برتدرز تامدها ،شد      اي 1از نموداا  اقهيس 

اا نس ت ب  دو تامدها ديگدر تشدخاص داد.     شد  سرخ

شدد    شد  و تامدها سدرخ   شه،ص بو باب تامها ،ش 

(  اادده ايددب <05/0pدااز نشددهن نددداد ) تفددهو  اعنددي

تامدها  شدد  بده    تفهو  باب تامها ،ش  و تامها سرخ

 (.05/0pشد  اشدود است ) ،ش  و سرخ

 

 
 

حروف متفاوت در شکل ( a-c)ی تیمارهای خشک، سرخ و تیمار خشک و سرخ، ا کپور نقرهارزیابی حسی کراکرهای ماهی  .1نمودار 

 اند. انحراف معیار بیان شده ±ها به صورت میانگین  داده. استهای مورد سنجش در تیمارها طی زمان  دار شاخص تفاوت معنی ةدهند نشان



 1394، زمستان 4، شمار  68دور  ، مجله منابع طبيدي ايران، شيال   

 

596 

 يادی تول يمارهاای ت يفيک ييراتتغ يجنتا .3.4

 یدر دماا  یماه نگهادار  سه يط يکراکر ماه

 اتاق

 pH يزانم .3.4.1

شدد    اد  تد يادهي  يدهز کراکر pH اارا تغ ةاطهیع ي نته

 يشدد (  طد   ،ش   سرخ  ،ش  و سدرخ  امهايهز)ت

اا نشدهن   ياتده   اوندد انظمد    زدا داه ززاهن نگدداا

زادهن و   ادهن احصدول ا  pH ي(. براس2دادند )نموداا 

(. p<05/0اا نشددهن داد ) زداا تفددهو  اعنددي امهايددهت

اا  يشدي سرخ اوند افبا امها،ش  و ت امهات يهزکراکر

و  ،شد   امها(. تp<05/0داشتند ) زدواة نگدداا يط

( و p<05/0) يشدي اوندد افبا  30ته  0شد  از اوز  سرخ

داشدددت  يکهيشددد زاوندددد 90تددده اوز  30دا اوز 

(05/0>p)داا  اعني ي ای ت  دا اجموع شهيد افبا ؛pH 

 (.p<05/0است ) صفردوا  نس ت ب  اوز  يهندا په

 

 
 

شده در دمای  شده، نگهداری ای تیمارهای خشک، سرخ و تیمار خشک و سرخ  ماهی کپور نقرهی ها در کراکر pH. تغییرات میزان 2نمودار 

ها به صورت  های مورد سنجش در تیمارها طی زمان است. داده دار شاخص دهندة تفاوت معنی حروف متفاوت در شکل نشان (a-cاتاق، )

 اند. انحراف معیار بیان شده ±میانگین 

 

 تيوباربيتوريک اسيد يزانم .3.4.2

 ادهن ا 3اطهبق نموداا  اداس اوبهاباتواي اقداا ت ي نته

(. دا p<05/0اا نشدهن داد )  زداا تفهو  اعني امهايهت

اده    سد   يط زداا تفهو  اعني اچشد  ي ،ش  امهات

(. p>05/0اتدده  اشددهيد  نشددد ) زدا دادده زنگدددداا

شدد    ،شد  و سدرخ   امهادا ت اداساونياکس اارا تغ

از  90صفر تده اوز   اوزاز   ک  زبود  ب  طوا يدترشد

. اداسد  الوگرمدا ک ادگرم اهیونهیدي 001/0ب   008/0

 اددبانا اداسددت پ 3طددوا کدد  دا نمددوداا    يمددهن

 امدها شدد  و ت  ،شد   امدها دا ت ادتاوبهاباتواي  اسد 

کد  داشدتند  دا دواة    يبه توج  ب  نوسهنهت  شد  سرخ

اسددت  يهفتدد  ي ( افددبا90تدده اوز  60)اوز  يددهنيپه

(05/0<pطدد .)شدد  و  امددهات زدواة نگدددداا ي،

 (.p<05/0اا نشهن داد ) يدزشد  افت شد سرخ
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شده  نگهداری شده، ، سرخ و تیمار خشک و سرخای تیمارهای خشک  های ماهی کپور نقرهکراکرتغییرات تیوباربیتوریک اسید در  .3مودار ن

ها به  . دادهاستهای مورد سنجش در تیمارها طی زمان  دار شاخص تفاوت معنی ةدهند حروف متفاوت در شکل نشان (a-cدر دمای اتاق، )

 اند. انحراف معیار بیان شده ±صورت میانگین 

 

 چرب آزاداسيدهای  يزانم .3.4.3

 يددهزچددرب آزاد دا کراکر اديهزاسدد اددبانسددنج  ا

اا بد    ارزاته  اوند اتغ زشد  دا داه زنگدداا ياهي

 ادهن به توج  ب  نموداا  ا .(4گذاشت )نموداا  ي نمه

تفددهو   زدواة نگدددداا يشددد  طدد سددرخ امددهات دو

 دوااده تفدهو      (p>05/0اشدهيد  نشدد )   زداا اعني

مدها ،شد    ابده ت  زذکرشد  دا ادد  نگددداا   امهات

اوز صفر  ابب امهايهت يمة(. دا p>05/0اشدود بود )

اشدهيد    زداا ( تفدهو  اعندي  90)اوز  يدهني و اوز په

 (.p>05/0نشد )

 

 
شده در  نگهداری شده، ای تیمارهای خشک، سرخ و تیمار خشک و سرخ های ماهی کپور نقرهکراکرتغییرات اسید چرب آزاد در  .4نمودار 

ها به  داده .استهای مورد سنجش در تیمارها طی زمان  دار شاخص تفاوت معنی ةدهند حروف متفاوت در شکل نشان (a-cدمای اتاق، )

 اند. انحراف معیار بیان شده ±صورت میانگین 
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 شمارش و بررسي ميكروبي .3.5

بد  انظدوا شدمهاش تعدداد      اتروبدي  يدهز ا  آزاهي 

 يهز زاهن يه  دا تمهاياوجود دا کراکر يهز اتروبا

. انجدهم شددند  اته   زدا داه زو نگدداا بردااز نمون 

سدطوح و دواة   يمدة دا  اتروبدي يهز ا آزاهي  ي نته

دا  اتروااگهناسد  فقددان يدر گوند  ا    اهنگرب ي آزاه

 شد  بود.ادتوی يهزکراکر يتمها

 ميزان روشنايي .3.6

دا  يادهي  يدهز کراکر يانگ اه ،صوص يبراس ي هنت

گذاشدت   ي اا ب  نمه زداا و زاهن تفهو  اعني امهات

(05/0>p اوشنه5( )نموداا .)دا دو  امهايده ت يمدة  يي

(. ب  p<05/0) يهفت ي افبا 60و  30اوز  يزاهن ةبهز

شدد  از دو   ،ش  و سدرخ  امهات يياوشنه ي طوا کل

 بود. اشترب يگرد امهات

 

 
شده در  نگهداری شده، ای تیمارهای خشک، سرخ و تیمار خشک و سرخ های ماهی کپور نقرهکراکرتغییرات میزان روشنایی در  .5نمودار 

ها به  داده .استهای مورد سنجش در تیمارها طی زمان  شاخص دار معنیتفاوت  ةدهند حروف متفاوت در شکل نشان( a-c)، دمای اتاق

 اند. انحراف معیار بیان شده ±صورت میانگین 

 

 گيری . بحث و نتيجه4
ک  از اندهبع اسدتند    اون فراوالس چدها اقتحق يبدا ا

شدند. ط ق  اقو تحق اند  براسي استخر  شد  يعلم

بو  ادب     يهبيااز اهااز نظر اع زداا تفهو  اعني نتهي 

دا  4و  3  2 ةشدمها  يدهز  فرادول  ابگ و بهفدت بد  ان

  نشدد. طعد  ندهاطلوب    يدد  داصد د 5سطح احتمهل 

احصدول علدت ادردود اعد م      يو سفت ياهي بد زبو

بدود. بده کدهي      اشدندهدز پ اونفراوالسد  چدهاشدن 

و  يده  يداصدد  اسدتفهد  از چهشدن    20ب   يداصد اهي

 يدب آاد و نشهسدت  ا  ززااندي بد  جده    سداب  هنشانيج

 .يه افع شد اشتل

 زاغدذ  افاتک يهبيب  انظوا ااز  پهوي  يبا دا

شدهال   اددز توی امهايدهز ت نخسدت  ي اهي يهزکراکر

،شد  و   امدها ت  سدرخ سدپس   امدها ،شد   ت  امهات

،شد    امهات يبراس يب. دا اشدند يشد  براس سرخ

اا نسد ت بد     اشدترز ب اباطوبت  ،هکسدتر و پدروتئ  

 يراکدر ادهي  ک ي يتقر ابدااا بود. ترک يگرد امهايهزت
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گبااش شدد  اسدت    et al., (2010) İZCİي دا براس

 يدا بر،د  ادق تحق يدب ا ي دي تقر ادب ترک ي ک  به نتده 

علدت   ؛اطهبقدت داشدت   اب فهکتوايه  يمچون پدروتئ 

اتفهو  بودن  توان فهکتوايه اا اي يگردنداشتب تطهبق 

 اشدتريب دانسدت. ب  زآوا عمدل  يدهز  و اوش ا ه ترک

 ابانسرخ اشهيد  شد. اا امهجذب اورب دا ت ابانا

اطوبدت اوجدود دا نموند      ادبان جذب اوردب بد  ا  

بهشدد    يده باشدتر  چ  تخهات کراکر دااد. ير يبستگ

 ة،وايددد داشددت. دا اطهیعدد زجددذب اورددب کمتددر

Bouchan et al., (2003) اددبانا اداطوبددت  ارثیتدد 

   کد  شدد  ادهن جذب اورب گدبااش شدد  اسدت و ب   

دسدت   ازاوجدب   ديدي  حراا  يندکردن فرآ يطوالن

 .شد  است يه اطوبت نمون  اشتردادن ب

pH    يياز عوااددل کنتددرل فسددهد دا اددواد رددذا 

 ادق تحق يدب دا ا pH اارا تغ ي . نتهشود احسوب اي

گبااش  et al., (2010) İZCİ بود. يشيب  صوا  افبا

فراواز  يهز اعمهل اوش pH ي کردند ک  علت افبا

 et al., (2008) اطلدب  يدب ا یيادد بد  ت  ؛اختل  است

Baygar ابانا pH دهم   کمهن ابانگ آالز گوشت قبل،

 33/6±01/0و  29/6±1/0 ادب پخت  اا ب  ترت يو اهي

حضددوا  pH ي افددبا گددبااش کردنددد. از داليددل  

دا گوشت  يميآنب اتا و اتوی اتا پروتئوی ينديهزفرآ

( و چون Jamshidi et al., 2011است ) زنگدداا يط

  اسدت  هد  شدد  از گوشدت اسدتف   اباحصول ن يبدا ا

 بود. تظهاقهبل ان از اج نت ابحصول چن

ک  قهداندد   اند زاز انر  زانهبع اازشمند يه چربي

 زاندر   يده  ابو پروتئ يه اداا از دو برابر کربوي ا ب

 ادة اوی اداسداون کنند. احصوال  حهصل از اکس ادتوی

 اهنبه اکسد  ياراحل يک  ط ار اش هعچرب ر اديهزاس

 ةک  ادهد  کنند اي اداا توی اداهیونهیدي ديند واکن  اي

 يتياذکوا عهال طع  نهاطلوب دا احصول است و 

بد  شدمها    اداساوناکس يةاحصوال  ثهنو يبتر از اد 

 ةبده اطهیعد   ادق تحق يبدا ا يچرب اداساون. اکسآيد اي

 يدب ا اجدة . نتيرفتانجهم پذ اداس اوبهاباتواي اقداا ت

 يچربد  اساوناداکس اشتريبديد ک  ب نشهن اي يبراس

از  ناخ داد. کهسدت  شدد   شد  ،ش  و سرخ امهادا ت

ديندددة واکددن   احتمددهال  نشددهن اداسدد اوبهاباتوايدد ت

 يگدرز د ا ده  ترک داا و تویاد از  ا ه به ترک آیدياد

 اقدي تحق يفلواسدهنس دااندد. طد    اتاست ک  ،هصد 

 اداس اوبهاباتواي ت ابانا et al., (2010) İZCİ اشهب 

 -18 زدا داده  زش  اه  نگدداا ياا ط يکراکر اهي

 ابب  ترت يهنيصفر و اوز په اوزگراد دا  داجة سهنتي

اع م کردندد و تفدهو     32/0±006/0و  02/0±33/0

به  ي نته يبيه اشهيد  نشد ک  ا آن ي دا نته دااز اعني

 اطهبقت داشت. تحقاق يبا هواديهزدست

،ود انجر ب  افت  زچرب آزاد ب  ،ود اساديهز

و  يچربد  ادداویاب ااده ي  شدوند   ينمد  از ي تغذ افاتک

اثددر  ييرددذا ةاددهد افاددتا کد توانددد اددي اداسدداوناکس

ي   بر نته (. بنهRodlan et al., 2011اطلوب بگذااد )نه

 امدها ،ش  اشهيد  شد. دو ت امهادا ت اارتغ باشتريب

 داا ياشدهب  ااده اعند    ااراتيتغ 30از اوز  ارب  ر يگرد

 داشتند. 

 زنگددداا  زکد  بدرا   افدي ک اه جمل  ،صوص از

ادد  اسدت    اهابسد  يشد  از ادهي  احصوال  فراواز

 يدده ز(. بددهکترKilinc, 2009اسددت ) اتروبدديا ابآنددهی

گراد قهدا ب  اشدد و   داجة سهنتي 60 زحداکثر ته داه

از  ا احد  ي شدرا  ينهگددهن  اارتغ اب  يمچناند اتفعهی

 اتو اهنع فعهیيه  زنظر داه س ب بروز شوک دا بهکتر

 يددبدا ا(. Razavi Shirazi, 2007شددود ) ييدده ادد آن

 صفر بود. امهاير س  ت ااتروبي بها ابانا يبراس
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 شدود   اصدرف ادي   ييردذا  از کد  ادهد    ينگهاي

 ا ااگهنویپت يه يحس اه ،صوص يقآن از طر افاتک

آن اهنند: رهير )اندگ(  بدو  طعد  و بهفدت سدنج       

ذکدر اسدت   شهيهن  (.Razavi Shirazi, 2007شود ) اي

 يياحصدوال  ردذا   ادد توی زشرط الزم بدرا  ابک  اوی

 يهسددت آن يرشاز پددذ انددهنو اطم يحسدد يددهبيااز

(Rahmani Farah, 2010.)  يحسد  يدهز  ادرز گ انداز 

 يياراحدل ندده   يده يده   آزاهي  يهنيارلب دا اراحل په

 . شود اعمهل اي زکهابرد زيه برنها 

اختلد    ادهزا  اات بده وجدود  حهتدر    اقتحق دا

دستگه   از طريقزاهن   يو ط هامهايت ابب يسنج انگ

بد    ينسد ته  اشدهبد   ادهزا  اات يده  يدهب سدن   ااز  انگ

 اراسدئل  بده چشدمگ    يدب انگ دادندد. ا  افيشه،ص ک

انگ دا اات هط است. يرچندد کد  دا    اارا  ودن تغن

 از سددوز يددهبيو ااز يسددنج )انددگ ييددر دو براسدد

 ةانگ اشدهيد  شدد. دا اطهیعد    افي( کهي  کزيهباا

 امدها شد  ب  ت کسب اهزاات اشتريبحهتر  دا اجموع ب

تدر   احصول ب  کوته  ي،ش  و سرخ داد  شد. ،شت

. شدود  انجر ادي  اشترب زشدن زاهن سرخ شدن و ترد

،شد  و سدرخ دا    امدها ت زسد ب برتدر   يهگيو يبا

،شد  و   امهات ةشد. اصرف ب فهصل زدواة نگدداا

  است ک  توجد  يگرزد الپس از آاهد  شدن دی سرخ

ای ت  بده گذشدت زادهن     ؛اا ب  ،ود جلب کرد يهبهنااز

 امهايده ت يمةدا  يحس يهز يهگيو افاتشهيد افت ک

،شد  و سدرخ کمتدر     امدها اثدر دا ت  يدب ااه ا ي  بود

 Kilinc (2009)  Neamati ي اشددهيد  شددد. نتدده  

(2009)  Rahmani Farah (2010) تاددبکدد  بدد  تر 

کها  ياهي اسو سوس انگرف ا ف ي کلوچ  اهي دابهاة

 اطهبقت داشت.  يبراس يبا ي کردند به نته

اواد  يينده يهبيدا ااز ادزاز عواال کل يتي انگ

 ييبسبا ارثی( ک  تLukinac et al., 2009است ) ييرذا

 يتدي کنند  دااد.  اصرف از سوزاحصول  يرشدا پذ

 ي اسدت. نتده   Labاوش  ي سدنج  اندگ  يهز از اوش

 ي دواةطد  يده امهات يمدة  يياز کدهي  اوشدنه   يحهک

 (Kilinc, 2009) اطهیعه  اشدهب   ي بود. نته زنگدداا

 ةدا ادهد  ييکدهي  اوشدنه   يي انگ اواد ردذا  دابهاة

 دند.کرگبااش  زنگدداا يادت ياا پس از ط ييرذا

بده   اونفراوالسد  اابتع رازگرفت  ب انجهم تحقاقه 

پهوي  نشهن داد ک   يبا ي انجهم گرفت. نته اتاوفق

دو سهعت ،شد    ياز ک  ط نمون  شد  از ا کراکر تد

اوز  سددرخ  30يدر دواة   يدهن شدد  بدود و پددس از په  

 ابدا بد  اشدترز ب ادت و اح وب يرشپدذ  زشد دااا اي

اده  سدوم ادااد      يدهن په هتد  ياد  حت يببود. ا يهبهنااز

،دهص دا   ياشدتل  ن دود به توج  ب  بنهبرايب  داشت. 

 اشدندهد کراکدر بد  اوش ادذکوا پ    ادة فسدهد  تد  انةزا

اماهيي يهز ش آزاهي  ي . ير چند به نظر ب  نتهشود اي

فسدهد   امهايهکدام از ت اچي زبرا اتروبيو ا ابيتيفد 

 اشهيد  نشد.
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